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ގުޅިގެން އެރަށްރަށުން ނަގާ ޕްލާސްޓިކް   ކައުންސިލާއި އެރަށު އިސްކޫލާ ޕާލޭ މޯލްޑިވްސް އާއި ފ. ދަރަނބޫދޫ . 01
މި އިދާރާ މެދުވެރިކޮށް ޕާލޭއަށް މާލެ ފޮނުވުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަށް ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެކަމާގުޅޭގޮތުން 
 

އުންސިލާއި އެރަށު އިސްކޫލުން އެްއކުރާ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ދަރަނބޫދޫ ކަ
އެކަމަށް  ޑިވްސްއަށް މާލެއަށް ފޮނުވުމަށާއިޕްލާސްޓިކް ނިލަންދޫއަށް ފޮނުވުމުން މިއިދާރާ މެދުވެރިވެގެން ޕާލޭ މޯލް
ދު ވެވޭ ދެމެ ބޫދޫ ކައުންސިލާއި މިކައުންސިލާޚަރަދެއްކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ޚަރަދެއް ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުންކުރާގޮތަށް، ދަރަނ

އުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކަ އްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުމަށެވެ.އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެ މަސަ
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މެމްަބރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  3 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

 

ދަރަނބޫދޫން އުކާލާ ބިއްލޫރިފުޅި މި ރަށަށް ގެނެސް ނައްތާލަދެއްވުމަށް ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލުން ފ. . 02
 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ

 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ދަރަނބޫޫދން ކުނީގެ ގޮތުގައި އެއްކުރާ ިބއްލޫރި 
ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މިއިދާރާއިން ބިއްލޫރި  ޫބދޫ ކައުންސިލާއި މިކައުންސިލާދޫއަށް ފޮނުވުުމން ދަރަނނިލަން

 3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ނައްތާލަމުން ގެންދިއުމަށެވެ.  
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3އިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި ބަ 

 

ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް އެކަމާގުޅޭ ޑަސްޓްބިން ހޯދަން އެދިލައްވާފައިވާތީ 4ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން . 03
 ނިމުނުގޮތް: 

 

ފ. އަތޮޅު ަތުޢލީމީ މަރުކަޒުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ  ހަދިޔާ ކުރުމަށެވެ.ޑަސްޓްބިން  4ޑަސްޓްބިން ދޫކުރެވެން ހުރިނަމަ  4ގޮތަށް 

މެމްބަރުންގެ  3ވި މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

)ސޯޅަހާސް(  16,000ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ، ރީޖަނަލް އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ސެންޓަރަށް . 04
އަކަފޫޓުގެ ބިން ހޯދުމަށް ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރާއި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ފަޔަރ އެންޑް ރެސް 

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ކިޔުއިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ
 

ބަދަލުގެނެސް، ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ިބނާވެށި ޕްލޭަނށް
އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ނިލަންދޫގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ރީޖަނަލް އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ 

ވެވަޑައިގެންނެވި މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިއަކަފޫޓުގެ ބިން ހަމަޖެްއސުމަށެވެ.  16,000
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ. 3މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގަިއ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  3
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ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރުމަށް ބިމެއް ހަމަޖައްސަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ . 05
 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެކަމާގުޅޭ

 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ިބނާވެށި ޕްލޭަނށް ބަދަލުގެނެސް، ފުރިހަމަކުރަްނޖެހޭ 
އިޖުރާޢަތުތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު، ނިލަްނދޫގައި ފެނުގެ ނިާޒމު ޤާއިމްކުރުމަށް، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓުްނ 

މި ޑައިގަންނަވާ ސަރަޙައްދަކުން ބިން ދޫކުރެވެން އޮތްނަމަ ެއތަނަކުން ޭބނުންފުޅުވާ ސައިޒުގެ ބިމެއް ދޫކުރުމަށެވެ. އެދިވަ
މެމްަބރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި  3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބަިއވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.މެމްަބރުން 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 
 

 2018ޖުލައި  18
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