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ރައްޔިތުންގެ ބައެއް ޢިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓްބިލްތަކަށް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ކަރަންޓްފީ ނެގުމަށް ބިލް ފޮނުވާފައިވާތީ . 01
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  ބަޖެޓުން ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ފައިސާ 

ދަށުގައިހުރި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ
މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ތަންތަނާއި ޢިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓްބިލްތައް ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން އަދާކުރަމުން ގެންދިއުމަށެވެ. މި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 
 

ތަޙާލުފި މިސްކިތާއި ހުކުރު މިސްކިތުގައި ވާރޭ ފެންނަގަން ބަހައްޓާ ތާނގީތައް ބެހެއްޓުމާއި އޭގެ ފެންވައިރަށް   . 02
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ގޮތަކާމެދު   ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނެ ނަގަމުންދާ ތަކެތީގެ 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ތަޙާލުފި މިސްކިތާއި ހުކުރު މިސްކިތްދޮށުގައި ބަހައްޓާ 
އްސެން ނެތްނަމަ ކައުންސިލްގެ ތާނގީތައް ބެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. ބަޖެޓުން ހަމަޖެ

ކުރުމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒަށް ލިޔެގެން އެ  ކުރެވެންހުރި އައިޓަމަކުން ޚަރަދު މާލިއްޔަތުން ޚަރަދު
 3ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ޚަރަދު ލިބޭތޯ ބެލުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
 

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޖަންގްޝަން ބަހައްޓައި ދިނުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެދެމުންދާތީ ޖަންގްޝަން ބަހައްޓައި . 03
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  ދިނުމާގުޅޭގޮތުން 

ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޖަންކުޝަން ބަހައްޓަން އަލަށް އެދޭ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ދެވޭނީ ޖަންކްޝަން ބަހައްޓަން އެދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން އެކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 

މެމްބަރުންގެ  3ގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ކުރާގޮތަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓު 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު މުވައްޒަފަކު ބޭނުންވާތީ، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހެއްގެ ގޮތުގައި . 04
ސަޢުދު މުޙައްމަދު ކުނި ނައްތާލުމުގެ ކައުންސިލުން ކުނި ކަހައި ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަނުގެ ކުނިކެހުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  މަސައްކަތަށް ބަދަލުކޮށް ސަޢުދުކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމާބެހޭގޮތުން 
 ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލުން ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަން 
ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަޢުދު މުޙައްމަދު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަށް 

ތަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި ސިއްތި ފަންނު ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، އިޢުލާނުކޮށްގެން މީހަކު ހޯދުމަށެވެ. އަދި އެމަސައްކަ
އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ ޤަވާޢިދުން  އި )ތިންހާސް( ރުފިޔާ ކަމަށާ -/3,000ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަފުގެ މުސާރައަކީ މަހަކު 

 3 އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދިނުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

އިޖުތިާމޢީ ހަމަޖެހުން" –"އިޤްިތޞާދީ ުފދުންތެރިަކން   
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 ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާތީ އެކަމާމެދު އިޓުގެ ޗިޕްކޮޅު ވޯމް އައްޔަށް ލެޑްލަ  10މަގުމަތީ ލެޑްލައިޓުތަކުގެތެރެއިން . 05
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އަތޮޅުގޭ ހުޅަނގު މަގުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތިތަކުގެ އަލި ވޯމް 
ރަންޓު ފައިސާގެ އައިޓަމުން ޚަރަދުކޮށް ގެން ހޯދުމަށެވެ. މި މައްސަލަ ޗިޕްކޮޅު، ކަ  10އައްޔަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާތީ ވޯމްއަލީގެ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 
 

 10ދަތިވާވަރަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ ކައުންސިލަށް ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރާ ގޮނޑިތައް ބޭނުންކުރަން . 06
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  އެގްޒެކެޓިވް ޗެއަރ ހޯދުމާބެހޭގޮތުން 

އިން މަސައްކަތްކުރެވޭގޮތަށް ހަސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭ
މުވައްޒަފުން ބޭނުންކުރުމަށް، ސަރުކާރުން އެހީގެގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ހަމަޖެއްސުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ 

އެގްޒެކެޓިވް ޗެއަރ ހޯދުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި  10ޚަރަދުކޮށްގެން 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  ޕްރިންޓަރެއް ބޭނުންވާތީ އެކަމާމެދު  3Aކައުންސިލަށް . 70
ޕްރިންޓަރުން  3Aސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލުން ޢާއްމުކުރާ ބައެއް ލިޔުންތައް 

 ކަމެއްކަމަށްވާތީ، ސަރުކާރުން އެހީގެގޮތުގައި ލިބިފައިވާ  ޕްރިންޓަރެއް ހޯދުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު 3Aކުރަންޖެހޭތީ ކައުންސިލަށް  ޕްރިންޓް
ޕްރިންޓަރެއް ހޯދުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި  3Aސިލަށް ން ފައިސާއިން ޚަރަދުކޮށްގެން ކައު

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 
 

ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކުރާ ރީޖަނަލް އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރު ހެދުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތް . 08
 އެކަމާމެދު އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 
ކޮށްދެވޭނީ ޢިމާރާތުގެ އަގު  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އެ ޢިމާރާތް އެގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީ

އާއި ކައުންސިލަށް ދެއްކުމުން ނުވަތަ އެކަމާބެހޭގޮތުން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
 މަޝްވަރާކޮށް ދެފަރާތަށް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިން ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 
 

 3,000ކުރުމަށްޓަކައި ބަނދަރާ ވީހާވެސް ކައިރިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ސޭލްސް ސެންޓަރެއް ނިލަންދޫގައި ޤާއިމް . 09
މަޝްވަރާކޮށް  އެކަމާމެދު )ތިންހާސް( އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ 

 ނިމުނުގޮތް: 
ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް އިރުމަތީ 

( އަކަފޫޓުގެ ފަނަރަސަތޭކަ ) 1,500ބަނދަރުގެ ދަނޑުވެރިންގެ ހިޔަލުގެ ހުޅަނގުން ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ 
ން( ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށް ދިނުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ގެބިއަކަފޫޓު  3,000ބިން ) 2

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 
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