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އިތުރުކުރަން   .1 ކޯޑްތަކަށް  އެ  ކޯޑްތަކުގައިނެތުމުން  ބަޖެޓް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ޚަރަދުތައްކުރުމަށް  އިދާރީ  ބައެއް  އިދާރާގެ  މި 

 ތެއް ނިންމުން. ދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާނެ ގޮތަކާމެ 

ތަ ކޯޑު  ބަޖެޓްގެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ޚަރަދުތައް  އިދާރީ  ބައެއް  އެ މިއިދާރާގެ  ނެތުމުން  ކުގައި 

އި ގޮތަކާކޯޑުތަކަށް  ހަމަޖައްސާނެ  ތެރެއިން  ބަޖެޓްގެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ގޮތެއް  ތުރުކުރުމަށް  މަޝްވަރާކޮށް  ހުށަހެޅުނު  ނިންމުމަށް  މެދު 

ނިންމާފައިވަނީ،  މަޝް މައްސަލައިގައި   މިއޮތް  ވަރާކޮށް  ބާކީ  ޚަރަދުތައް  03މިއަހަރުގެ  ނުކޮށް  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ލަސް  މަސް ދުވަހަށް 

އެއްކޮ ވަގުތުކޮޅެއް  މުޅިބަޖެޓް  ކައުންސިލަރުންނަށް  ދިރާސާކުރުމަށް  ޖަލްސާއަކަށް  ށް  އޮންނަ  ކުރިން  އެންމެ  ދެން  ދިނުމަށްފަހު 

 މުމަށެވެ. އެޖެންޑާކޮށްގެން ގޮތެއް ނިން

ތެރެއިން   ކައުންސިލަރުންގެ  06  މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  05 ން ތިއްބެވި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވެ

 ތެއް ނިންމުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮފ. އަތޮޅު ސްޓޯރުގެ ބޭނުމަށް ގުދަނެއް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން   .2

ގޮތެއް   މަޝްވަރާކޮށް  ގުޅޭގޮތުން  ހެދުމާ  ގުދަނެއް  ބޭނުމަށް  ސްޓޯރުގެ  އަތޮޅު  ހުށަހެޅުނު    މަށްނިންމުފ. 

އޮތުމާއެކު މިއަދުގެ ޖަލްސާއިން މިކަމަށް    ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުމަށް ކައުންސިލުން ނިންމާފައި   ނިންމާފައިވަނީ، މަޝްވަރާކޮށް  މައްސަލައިގައި  

ނިންމުމު ބަޖެޓް  ގޮތެއް  އިތުރަށް  ބަދަލުގައި  ކުރުމަށްފަހު ގެ  ހުށަހަޅައިގެން    ދިރާސާ  ބައްދަލުވުމަކަށް  ގޮތެއް  ދެންއޮންނަ  މިކަމަށް 

 ނިންމުމަށެވެ.  

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން   06މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  05 އްބެވި ން ތިވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވެ

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން   ޖުބުލީ ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ މަޢުރަޒުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާމެދު   ޓްއަރިޒަމް ގޯލްޑަން    .3

ފާސްކުރުމާމެ                  އުޞޫލު  މަޢުރަޒުގެ  ބާއްވާ  ފާހަގަކުރުމަށް  ގޯލްޑަންޖުބުލީ  ގޮތެއް  ދު  ޓްއަރިޒަމް  މަޝްވަރާކޮށް 

މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ،  ނިންމުމަށް   މައްސަލައިގައި  އުނިކޮށް  ހުށަހެޅުނު  މަޢުރަޒު  މަސަކާބޯތަކެތީގެ  އަތްތެރި  އްކަތުގެ  ހަމައެކަނި 

 އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށެވެ.  މަޢުރަޒެއް ބޭއްވުމަށް
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ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން   06ޑައިގެންނެވި  މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  05 ން ތިއްބެވި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވެ

  ޓިން އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުމާމެދު  ސި ލޯކަލް އޮތޯރިޓީގެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ގެ މުސާރައާއި ޑިރެކްޓަރުންގެ .4

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން 

ޑިރެކްޓަރ                  މެނޭޖިންގ  ކުންފުނީގެ  އޮތޯރިޓީގެ  ސި  ލޯކަލް  ޑިރެކްޓަރުންގެ  މުސާރައާއި  އެލަވަންސް  ގެ  ޓިން 

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމާފައިވަނީ، ހަމަޖެއްސުމާމެދު   ޓަރެއްގެ  ރެކްމެނޭޖިންގ ޑި  މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

ބޯޑު ބައްދަލުވުމުގައި  އަދި ޑިރެކްޓަރުންގެ ސިޓިންގ އެލަވަންސް ގޮތުގައި    (ރުފިޔާ  ރ )ދިހަހާސް-/10,000ތަކަށް  މުސާރައާއި އެލަވަންސް

ޑިރެކްޓަރުންނަށް     04ހަކު  މަރ )ފަސްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަދި މި އެލަވަންސް ގިނަވެގެން  500/-ބައްދަލުވުމަކަށް  ކޮންމެ  ބައިވެރިވެލައްވާ 

   ޖަލްސާއަށް ލިބޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން   06މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  05 ން ތިއްބެވި ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވެ

 ނިންމުން ގޮތެއް   މެދު ޢަމަލުކުރާނެ ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއި ންގެ ފިހާރައިން މިއަހަރު  ތު މާލޭގައި ހުންނަ އަތޮޅު ރައްޔި  .5

ގޮތެއް    ޢަމަލުކުރާނެ ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއިމެދު ންގެ ފިހާރައިން މިއަހަރު މާލޭގައި ހުންނަ އަތޮޅު ރައްޔިތު                 

ނިންމާ  މަޝްވަރާކޮށް  މައްސަލައިގައި  ހުށަހެޅުނު  އަހަރު   2021ފައިވަނީ،  ނިންމުން  ޖަލްސާއިން    23  ގެވަނަ  އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ  ވަނަ 

އެއްމިލިއަން ފައްސަތޭކަ  ރ )  1,587,654/84މި އަހަރު ލިބުނު  އުޞޫލުން    ފިހާރައިން ލިބިފައިވާ ފައިސާއާއިމެދު ބެހުމަށް ނިންމާފައިވާ

 މަށެވެ. ފައިސާ އެއްކޮށް ބެހުރަށުކައުންސިލުތަކަށް މި (ލާރިއަށްޑިހަ ހަތަރު  ރުފިޔާ  އަށްޑިހަ ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރު

ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން   06މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

 އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ   04  ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވި

 2022ސެޕްޓެންަބރު  30
 ތާރީޚް  ސޮއި އި ނަން މަޤާމާ #

 30.09.2022  ޢަލީ މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ ރައީސް  01

 30.09.2022  ވަޙީދު هللا ޢަބްދު ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް  02

 30.09.2022  ޢަލީ އަޙްމަދު  ކައުންސިލް މެމްބަރު  03

 30.09.2022  ޢަބްދުލްޙަމީދު އާދަމް ކައުންސިލް މެމްބަރު  04
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