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ފ .އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  2022ވަނަ އަހަރުގެ  16ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް
ބރާސްފަތި)
 16ޖޫން ު ( 2022
 .1ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމުދޭނެގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން
މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނިންމުން

ބރާތުގެ ވަނަތަކަށް ފައިސާގެ
ބއްވި ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މު ާ
ބތުގައި ޭ
ތިމާވެށީގެ ދުވަހުގެ މުނާސަ ަ
ބރާތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
އިނާމުދޭނެގޮތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ  ،އެ މު ާ
ބރާތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދު ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ،އެ މު ާ
 15,000/ރުފިޔާގެ ަބދަލުކުރުމަށެވެ.
ބޖެޓް  23,000/-ރުފިޔާއަށް ަ
 15,000/ރުފިޔާގެ ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  04ކައުންސިލަރުންގެ
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ަ
ބއިވެރިވެ ލެއްވި  03ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ތެރެއިން ވޯޓުގައި ަ
 .2މަގޫދޫގައި ހުރި  03މިސްކިތުގެތެރެއިން  02މިސްކިތުގައި ވުޟޫކުރާ އިސްކުރުބަރިއާ މިސްކިތާ ދެމެދުގައި ދުރުމިނެއް ހުންނާތީ
އިސްކުރުބަރިއާ މިސްކިތާ ދޭތެރޭ ހިޔާކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގައި އޮތް ކާބޮނެޓް ޝީޓެއް ލިބޭނޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް
މަގޫދޫކައުންސިލް އިދާރާއިން އެދިލައްވާފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ބރިއާ
މަގޫދޫގައި ހުރި  03މިސްކިތުގެތެރެއިން  02މިސްކިތުގައި ވުޟޫކުރާ އިސްކުރު ަ
ބނެޓް
ބރިއާ މިސްކިތާ ދޭތެރޭ ހިޔާކުރުމަށްޓަކައި މިއިދާރާގައި އޮތް ކާ ޮ
މިސްކިތާ ދެމެދުގައި ދުރުމިނެއް ހުންނާތީ އިސްކުރު ަ
ބނޭގޮތް ހައްދަވައި ދެއްވުމަށް މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން އެދިލައްވާފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް
ޝީޓެއް ލި ޭ
ގޮތެއްނިންމުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ ،މަގޫދޫ ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ލައްވައި
އެމަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހިތްވަރެއް ދިނުމުގެގޮތުން އެއްވެސް އަގަކާ ނުލައި މިއިދާރާގައި
ބނެޓް ޝީޓް މަގޫދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދިނުމަށެވެ.
އޮތް ކާ ޮ

]
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 2022ވަނަ އަހަރުގެ  16ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް
ބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  04ކައުންސިލަރުންގެ
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ަ
ބއިވެރިވެ ލެއްވި  03ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
ތެރެއިން ވޯޓުގައި ަ

 16ޖޫން 2022
މަޤާމާއި ނަން

#

ތާރީޚު

ސޮއި

01

ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ޢަލީ މުޙައްމަދު

02

ބރައީސް
ކައުންސިލްގެ ނައި ު

ބދުﷲ ވަޙީދު
ޢަ ް

16.06.2022

03

ބރު
ކައުންސިލް މެމް ަ

ޢަލީ އަޙްމަދު

16.06.2022

04

ބރު
ކައުންސިލް މެމް ަ

ބދުލްޙަމީދު އާދަމް
ޢަ ް

16.06.2022

05

ބރު
ކައުންސިލް މެމް ަ

އަޙްމަދު އަސްލަމް

16.06.2022

06

ބރު
ކައުންސިލް މެމް ަ

މޫސާ އަޙްމަދު
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