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 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ގައި ބޭއްވި  10ޖަނަވަރީ  2018
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް  31ވަނަ ދައުރުގެ  3

 
 

 
 
 

 . ކައުންސިލްގައި ހުރި ބައުތަކެތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 01
 

ހުރި ބައު ތަކެތީގެ ތެރެއިން  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ ގުދަނުގައި
)ސަތުތިރީސް( އައިޓަމުގައިވާ ތަކެތި، މިއަދުން މިއަދަށްވެސް  37ލިސްޓުގެ ކޮށްފައިވާ ރު ނީލަމުގައި ވިއްކާލަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކޮށް، ތައްޔާ

ލަސްނުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ދުވަހުގެ  10ޑިސެންބަރު މަހު  2017ގުޅިގެން  ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި މިކައުންސިލާ . އަންހެނުން 02
 މުއްދަތަށް ހިންގި ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 

 

މިކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހިންގާފައިވާ، ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށްވާ،  10ޑިސެންބަރު މަހު  2017ގުޅިގެން  ޓީއާކޮމި

ޓްރީ ބަޖެޓުގެތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. ގެ ސަޕްލިމެން 2017)ހަހާސް އެއްސަތޭކަ ފަންސާސްރުފިޔާ ސަތުހަތްތަރިލާރި(  6,150.77
ސް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާއިން ހަމަނުޖެއްސޭނަމަ އައިޓަމް ބަދަލުކޮށްގެންވެ 

 3ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މި ފައިސާ ދޫކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

. މިހާރު ކުނިއަޅަމުންދާ ކުނިގޮނޑަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓާލައި އަލަށް ހެދި ކުނި ކޮށްޓަން ކުނިއެޅުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 03
 ނިމުނުގޮތް: 

 

މިހާރު ކުނިއަޅަމުންދާ ކުނިގޮނޑު ފުރިފައި އޮތުމާއެކު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ޑަށް ކުނިއެޅޭނެކަމަށް ނުފެންނާތީއާއި އިރުވައިމޫސުމުގައި ކުނި އެންދުމަކީ ނކުނި އަންދައިގެންނޫނީ ކުރިޔަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ކުނިގޮ

ނޑަށް ކުނިއެޅުން ހުއްޓާލައި، އަލަށްހެދި ކުނިކޮށްޓަށް، ފެށިގެން އެގޮ ވަނަ ދުވަހުން 13ޖަނަވަރީ  2018ރައްކައުތެރި ކަމަކަށް ނުވާނެތީ 
ފެށިގެން  ވަނަ ދުވަހުން 14ޖަނަވަރީ  2018ފެށިގެން ކުނިގެންދާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. އަދި  ވަނަ ދުވަހުން  14ޖަނަވަރީ  2018

ކައުންސިލުން ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދިއުމަށާއި ނަމަވެސް  ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ގޭގޭގައި ޢާއްމުކޮށް އުފެދޭކުނި، އަގަކާ ނުލައި 31ޖަނަވަރީ 
ށް ކުނި ޢާއްމުކޮށް އުފެދޭ ކުނި ފިޔަވައި އެހެން ކުނިތައް ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދަންޖެހޭނީ އެތަނަކުން އުފެދޭކުނި އެތަނަކުންކަމަށާ ކުނިކޮށްޓަ

ވަނަ  1ފެބްރުވަރީ  2018، އިތައް ވަކިކޮށްގެން ކަމަށާއެއްގޮތަށް ކުނީގެ ބާވަތް އުޞޫލާ  ޤަވާޢިދާއިގެންދަންވާނީ ކުނި އުކާލުމާބެހޭ 
އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އަގު ނަގައިގެން ކަމަށްވެސް މިއަދުގެ ޤަވާޢިދާއި ދުވަހުން ފެށިގެން ކުނި ކޮށްޓަށް ކުނި ގެންދެވޭނީ ކުނި އުކާލުމާބެހޭ 

 2އަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ޖަލްސާއިން ނިންމެވިއެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ
 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

އިޖުތިާމޢީ ހަމަޖެހުން" –"އިޤްިތޞާދީ ުފދުންތެރިަކން   
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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ 
 ފ. ނިލަންދޫ،
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Maldives 

 
 
 
 
 
 
 

 

ޑުގެ ބާވަތްތަކާއި ޕްލާސްޓިކް ފުޅިތައް ތިލަފުއްޓަށް ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ހަމަޖައްސާނެ ނ. ކުނިގޮނޑުގައިހުރި ދަގަ 04
 ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 

 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކުނިގޮނޑުގައި ހުރި ދަގަނޑާއި ޕްލާސްޓިކުގެ 
)ފަސްހާސް ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔާ  -/5,300ބާވަތްތައް ތިލަފުށްޓަށް ފޮނުވާލުމަށާއި އެތަކެތި އުފުލުމުގެ ޚަރަދު، ޖީއެސް.ޓީ އާއެކު ޖުމުލަ 

ކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް  ތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ވަނަ އަހަރުގެ މާލިއްޔަ 2018ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 : . ނިލަންދޫ ތަމްސީލުކުރާނެ ކުލަބެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް 05
 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކުގައި 
ންދޫ ރަށް ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުތަކަށް ބައިވެރިވެވެނީ ސްޕޯޓްސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ކަމަށްވުމާއެކު އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ނިލަ 

މި ނަމުގައި ކުލަބެއް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ  ލަންދެ ސްޕޯޓްސް ކުލަބް""ނި  ،ތަމްސީލުކުރުމަށް
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 . ފުޓުބޯޅަ ކޯޗަކު ގެނައުމާބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 06
 

ގައި ނިލަންދޫ  2018ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 
 -/20,000ގެ މުސާރައަށް މަހަކު މަސްދުވަހަށް ކޯޗަކު ގެނައުމަށާއި ކޯޗު 3ތަމްސީލުކުރަން ބައިވެރިކުރާ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ކޯޗްކޮށްދިނުމަށް 

ގެ މާލިއްޔަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ  2018)ވިހިހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް 
 ވެ.ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެ  3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  2018. 07
 

ވަނަ އަހަރަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން  2018ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
)ސަތާރަ މިލިޔަން ފަސްސަތޭކަ  -/17,554,563ލިބުނު ފައިސާއާއި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުގެ ފައިސާ ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 

ފިޔާ( ގެ ސާޕްލަސް ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ސައުރަވަންނަ ހާސް ފަސްސަތޭކަ ތޭހައްޓި ރު
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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