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 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  ކައުންސިލްގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ހިންގާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮތެއް ނެރުމާބެހޭގޮތުން . 01
ަފއިވާ ންސިލްގެ ފުރަތަމަ އަހަރު ހިންގާސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައު 

މައްސަލަ މިގޮތަށް ސައިޒަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން، ޗާޕްކުރުމަށެވެ. މި  A5ފޮތް  50ޙަރަކާތްތަކުގެ 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ނުލިބޭތީ އެތަނުގެ އިކްވެޕްމަންޓާއި މެޝިންތަކަށް  ގޮތެއްގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް  ހޮސްޕިޓަލަށް އެކަށީގެންވާ ފ. އަތޮޅު . 02
 ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ލިބެމުންދާތީ އެކަން ޙައްލުވާނެގޮތެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުން އެދިވަޑައިގެން ހޮސްޕިޓަލުން ލިޔުއްވާފައިވާތީ 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެކަމާ
ކުރުމަށް  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނިލަންދޫގެ ިއންޖީނުގޭގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު

އެމަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަކޮށްގެންނޫނީ ހޮސްޕިޓަުލގެ ކަރަންޓުގެ ޙާލަތު  އިމިހާރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށާ
މައްސަލަ ށް މިވަގުތު އިތުރަށް ކޮށްދެވޭނެ ކަމެއް ެނތްކަމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް ރަނގަޅަށް ސާފުކޮްށލިޔުމަށެވެ. މި ރަނގަޅުކުރުމަ

 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ޚަލީލުގެ ލޯންޗު އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި އަޅާފައި ބޭއްވުމަށް ފައްތިޔާވަޅެއް ލިބުމަށް އެދިފައިވާތީ  هللاނިލަންދޫ ބަގީޗާގެ ޢަބްދު . 03
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެކަމާ

އަޅަން، ސަރުކާރުގެ  ޚަލީލުގެ ލާންޗުهللا ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ޢަބްދު
ށްަފއިވާ ސަރަޙައްދަކީ ބޮޑެތި ލާންޗު އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ނަމަށް ބަަދލުކޮށް ލާންޗުތައް އެޅުމަށް ޚާއްޞަކޮ

މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ އެޅުމަށް ޖާގަ ހަމަޖައްސައިދިނުމަށެވެ. މި  ޚަލީލުގެ ލާްނޗުهللا އެތަނުން ޢަބްދު
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ންނެވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެ

 

އިންދަން ކޮނުނު ވަޅުތައް ބެއްދުމަށްފަހު  ނިލަންދޫ ބަގީޗާގޭ މޫސާ އަޙްމަދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދަނޑުބިމުގައި ފަތްކެޔޮ . 04
އެޅުމުގެ ހުއްދައަށް  ޚަލީލުގެ ގޯތީ ޗަކަސް ގަނޑަށްهللا ބާކީހުރި ވެލިތައް ކައްފައިލާކޮޅު މަގަށް އެޅުމަށްފަހު ބާކީވާ ވެލި ޢަބްދު 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެކަމާ  އެދިފައިވާތީ 
ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އެކި ފަރާްތތަކަށް ދޫކޮށްފައިހުންނަ ަދނޑުބިްނތަކުގައި 

ތައް ކައުންސިލުން ޤަބޫލުކުރާ ިމންވަރަްށ ވަޅުކޮނެގެން ނަގާފައި ުހންނަ ވެިލތަކުގެ ތެރެއިން، ދަނޑުން ކޮެނަފއިހުރި ވަޅުގަނޑު
ރަނގަޅަށް ބެއްދުމަށްފަހު ބާކީ ވެލި ހުރިނަމަ އެވެލި ހަމައެކަިނ މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކަށް އެޅުމަށް ހުއްދަ 

 2ޑައިގެންނެވި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަދިނުމަށެވެ. މި 
 އަޣުލަބިއްޔަތުްނނެވެ.މެމްބަރުންގެ 

 

 160x75ފޫޓުގެ ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަނުމަށް ބޭނުންވާތީ ހަރުގެއެއް އެޅުމަށް  120ނިލަންދޫ ބަގީޗާގެ މޫސާ އަޙްމަދު . 05
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެކަމާ ފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބުމަށް އެދިފައިވާތީ 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އޮޑިދޯނިަފހަރު ބަނުމަށް ބިންދޫކުރަން ކަނޑައަޅާަފއިވާ 
ސަރަޙައްދުން މޫސާ އަޙްމަދު އެދިލައްވާފައިވާ ސައިޒުގެ ބިމެއް ދޫކުރެވެން އޮތްނަމަ ފައިބަރު ދޯންޏެއް ބަނުމަށް ހަރުގެއެއްއަޅަން 
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މައްސަލަ މި  ލާރި ކަމަށެވެ. 15ރުމަށާއި ކުއްޔަކީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު  ކުއްޔަށް ބިމެއް ދޫކުއަހަރު ދުވަހަށް 2މޫސާ އަޙްމަދަށް 
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

މަޝްވަރާކޮށް  ތެރެއިން ޖާގައެއް ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން  ސިއްތިފަންނުގެ  ކެންޓީނެއް ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހެދުމަށް . 06
 ނިމުނުގޮތް: 

 ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކެންީޓނެްއ ނުވަތަ ރެސްޓޯރަންޓެއް ހިމެޭނގޮތަށް
އަހަރު ދުވަހަށް ޖާގައެއް ކުއްޔަށް  20އިޤްތިޞާދީ އިތުރު މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރެވޭގޮތަށް، ސިއްތި ފަންނުގެ ތެރެއިން  އަދި

ކުއްޔަށް  އިހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ކަމަށާ ދޫކުރުމަށެވެ. އަދި ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ އިޢުލާނުކޮށްގެން އެންމެ ރަނގަޅު
މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ލާރި ކަމަށެވެ.  މި  15ގަކީ އަކަފޫޓަކަށް މަހަކު ދޫކުރާނެ އެންމެ ކުޑައަ

 މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

 ށްވާގޮތަށް ކައުންޓަރެއް ހެދުމާބެހޭގޮތުން ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތު ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ސިޓިންގރޫމަ . 07
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 

 ން ޚަރަދުކޮށްގެންކައުންިސލްގެ މާލިއްޔަތުސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހިނގާ ޚަރަދު  ، އެކަމަށްއިހެދުަމށާސިޓިންގރޫމަށްވާގޮތަށް ކައުންޓަރެއް ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ 

މައްސަލަ މިގޮތަްށ ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި މި  ހުށަހަޅައިގެން ހޯދަން މަސައްކަްތކުރުމަށެވެ.
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

އްޔަތުން މަސައްކަތަށް މިވަގުތައް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ތަކެތި ކައުންސިލްގެ މާލި ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔެމުގެ . 08
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  ބެހޭގޮތުން  ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދުމާ 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ލިޔެކިޔެމުގެ މަސައްކަތަށް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދުމަށާއި އެކަމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ، ންވާ ތަކެތި ކައުންސިލްގެ މާލިއްމިވަގުތައް ކޮންމެހެން ބޭނު 

މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ  މިސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ހުށަހަޅައިގެން ހޯދުމަށް މަސައްކަްތކުރުމަށެވެ. 
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ގެންނެވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައި

 

  މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން. ކައުންސިލުން ކުރިޔަށްގެންދަން ރާވާފައިވާ ދީނީ ސުވާލު . 09
 ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާގޮތަށް، ދީނީ ސުވާލު

މައްސަލަ މިގޮަތށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގަިއ  މިމުބާރާތުގެ ޤަވާޢިުދ ފާސްކުރުމަށެވެ. 
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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