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. ފ. ނިލަންދޫ އައްސޭރި ޢަލީ އަޙްމަދު ވަޑާން ކުރަމުންދާ ކުލީބިމުގެ )މައިމޫ ކާޕެންޓްރީގެ( މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދެއްވުމަށް 01
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  އަޙްމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެކަމާމެދު ޢަލީ 

 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނިލަންދޫ އައްސޭރި ޢަލީ އަޙްމަދު ވަޑާން ކުރަމުންދާ ކުލީބިމުގެ 
އަޙްމަދު އެދިފައިވުމާއެކު، ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ )މައިމޫކާޕެންޓްރީގެ( މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ޢަލީ 

)އަށާރަ( މަސްދުވަހަށް މުއްދަތަށް އެ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށާއި މުއްދަތު ހަމަވި  18މުއްދަތު ހަމަވި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ޖޫރިމަނާނުކޮށް ނެގުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ތާރީޚުން ފެށިގެން މިހާތަނަށް ބިމުކުލި ނުނަގައިއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ބިމުކުލި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 
 

ން ކަރަންޓް ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ކަރަންޓްފީ ދައްކަމުން ނުދާތީ ކައުންސިލުން ލުއިގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުމުންވެސް ޤަވާޢިދު . 02
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ފައިސާ ނުދައްކާ ތަންތަނާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު 

 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ޤަވާޢިދުން ކަރަންޓްފީ ނުދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ 
 ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލުޔެއް ދިންނަމަވެސް އެކަން ދުވަސްތަކެއްގެ ފައިސާ އެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހުމުން ދަތިވެގެން ހުށަހެޅި 
ވަނަ  23ވަނަ ދައުރުގެ ރަސްމީ  03ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ޤަބޫލުނުކޮށް، ފައިސާދައްކަން އެންގިގޮތަށް ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާތީ 

ކަރަންޓް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ތަންތަނުން ޤަވާޢިދުން ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށެވެ. އަދި މީގެފަހުން ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް ޖަލްސާގެ 
މުން ކަރަންޓް ކަނޑާލަމުން ގެންދިއުމާއެކު، ކަރަންޓުބިލަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަ

ކައުންސިލަރުންގެ  2ށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި ގެންދިއުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަ
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓްގެ އިދާރީ ފަޅީގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރު ސިސްޓަމްތަކަށް . 03
މަޝްވަރާކޮށް އެކަމަށް ޙައްލު ހޯދުމާބެހޭގޮތުން  މައްސަލަޖެހި އިދާރީ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އުދަނގޫވަމުންދާތީ 

 ނިމުނުގޮތް: 
 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އިކޮނަމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓުގައި ބޭނުންކުރާ ކޮމްޕިއުޓަރ 
އްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ކީ ސީދާ ރަށުގެ ރަކަސިސްޓަމްތައް މައްސަލަޖެހި، މަަސއްކަތްކުރަން ދަތިވެފައިވާތީ އަދި އެޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތަ 

ގޮތެއްގެމަތިން އަވަހަށް ކުރަން ބޭނުންވާތީ  ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމަށްވުމާއިއެކު އަދި އެ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތްތައް ނުހުއްޓޭނެފައިސާއާ
ސީ.ޕީ.ޔޫ އާއި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ބްލެކެންވައިޓް  3ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ އެކިއެކި ފައިސާގެ އައިޓަމުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެންމެ ފަހުގެ 

ދައްކައިގެން ލިބޭތޯ ބެލުމަށާއި ފައިސާ  ޕްރިންޓަރެއް ހޯދުމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ، ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ވާހަކަ
ށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ލިބިއްޖެނަމަ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް ޖަމާކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ބައިވެރިވި 
 

ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާއިރު އެތަނަށް ތްރީފޭސް ކަރަންޓް އަޅަންޖެހޭތީ އެކަމާމެދު  04
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 

 

ސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ތްރީފޭސް ކަރަންޓްލުމަކީ ސުރުޚީގައިވާ މައް
)ދެލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުނުވާގޮތަށް ބަލައިގެން ކަރަންޓްލުމަށް  -/200,00ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްތުން 

އިޖުތިާމޢީ ހަމަޖެހުން" –"އިޤްިތޞާދީ ުފދުންތެރިަކން   
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ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުން މާލިއްޔަތަށް  ސާކި ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވާތީ މިކަމަށް ޚަރަދުކުރާ ފައިބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށެވެ. އަދި މިއީ ވަ
ކައުންސިލަރުންގެ  2އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.
 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ކަލަންޑަރު ފާސްކުރުމާމެދު  2018. 05
 

ޑަރު އޮތްގޮތަށް ހަރުގެ މަސްއަކަތު ކަލަންވަނަ އަ 2018ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން  2018ން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ތެރެއިން ޚަރަދުކޮށްގެ  ފާސްކުރުމަށެވެ. އަދި ކަލަންޑަރުގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ 

މަސައްކަތްތަކަށް  ގެންދިއުމަށާއި ކަލަންޑަރުގައިވާ ފާސްކޮށްފައިވާ، ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކުރަމުން 
މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް މި  ނަގޮތަށެވެ.ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ކައުންސިލްގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ގެން

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 
 

ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ގޯތިތެރޭގެ އުތުރުފަރާތުން ހުސްކޮށް އޮތްބިމާއި ނަރުދަމާގެ ގޯތީގެ އިރުން ސާފުކޮށްފައި އޮތް ބިން . 06
މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭގޮތުން  05މާރިޗުމަހުން ފެށިގެން  2018ރަމަޟާންމަހަށް ޚާއްޞަކޮށް 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 
 

ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ގޯތިތެރޭގެ އުތުރުފަރާތުން ހުސްކޮށް ވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ސުރުޚީގައި
ހާސް( އަކަފޫޓުގެ ބިން، ދެބައިކޮށް، ރަމަޟާންމަހަށް  )އަށާވީސް 28,000ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އިރުން ހުސްކޮށްއޮތް އޮތްބިމާއި 

 ބިން އަދި އެ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށެވެ. )ފަހެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  5ށިގެން މާރިޗްމަހުން ފެ 2018ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަރާއިންދުމަށް، 
ބިމުކުލީގެ ފެށޭއަގަކީ އަކަފޫޓަކަށް  އިކޮށްގެން އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ކަމަށާ ކުއްޔަށް ދޫކުރަންވާނީ ބިޑު އުޞޫލުން އިޢުލާނު 

މި ބިމުގެ ކުއްޔަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރާނީ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ )ދިހައެއް( ލާރި ކަމަށެވެ. އަދި  10މަހަކު 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 

 

ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކެންޓީނަށް ގޭސްއުނދުނަކާއި އައިސްއަލަމާރިއެއް . 07
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ހޯދުމާބެހޭގޮތުން 

 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ އެކިއެކި ފައިސާގެ އައިޓަމުން 
ލްގެ ޚަރަދުކޮށްގެން ކައުންސިލްގެ ކެންޓީނަށް ގޭސް އުނދުނަކާއި އައިސް އަލަމާރިއެއް ހޯދުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސި

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 
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