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Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

 
 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ގައި ބޭއްވި  25ޖަނަވަރީ  2018

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް  32ވަނަ ދައުރުގެ  3
 
 

 
 
 
 

ފެށުމުން މިކަމާގުޅުންހުރި  . ގޭގެއިން ކުނިނެގުމާއި ކުނިކޮށްޓަށް ކުނި ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލުން ކުރަން 01
 ހަކު ހަމަޖެއްސުމާބެހޭގޮތުން މީ  2ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓުގެ އުޞޫލުން އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާތީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 
 

ނި ގެންދިއުމާިއ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ ގޭގެއިން ކުނި ނެގުމާއި ކުނިކޮށްޓަށް ކު
ކައުންސިލުން ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ތަންތަން ކުނިކަހައި ސާފުކުރުމަށްޓަކައި އިތުރު މުވައްޒަފުން ބޭނުންވާތީ،  

)އެކެއް( އަހަރު  1)ތިންހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް  -/3,000ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް އިސްކަންދީގެން މަހަކު 
މީހުން ނެގުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް  2ދުވަހަށް ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ވަޒީފާ ދިނުމަށް 

 ންނެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤު 2ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

އިވާ ހަދާފަ  ނެގުމަށް  އަގު  އުޞޫލުން  ވިޔަފާރި  ޚިދުމަތަށް  ކަރަންޓުގެ  ދޫކުރާ  އިންޖީނުގެއިން  ރައްޔިތުންގެ  ނިލަންދޫ . 02
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެކަމާމެދު ޖެހޭކަމަށް ފެންނާތީ  އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރަން 

 

ނިންމީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ދޫކުރާ ކަރަންޓުގެ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް 
ޚިދުމަތަށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކަރަންޓްފީ ނެގުމަށް ކުރިން އެކުލަވާލި އުޞޫލު އުވާލައި، ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކަރަންޓްފީ ނަގާނީ 

ވަޑާންގެ ވޯކްޝޮޕް ފަދަ މަތީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ވިޔަފާރިއަށް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ތަންތަނާއި )ގެސްޓްހައުސް ހިމެނޭގޮތަށް( 
 2ތަންތަނުން ކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
 

 /15,000- މަހަކު  ޢިމާރާތް ރަށްވެހިގެ  ނިލަންދޫ  ށްފައިވާ،ދޫކޮ  ކުއްޔަށް  ހިންގުމަށް  ސްޓޭޝަން ސް ޕޮލި  ނިލަންދޫ . 03
)ފަހެއް( އަހަރަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން  5)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާއަށް 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމާމެދު 
 

އިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ  މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި 
)ފަނަރަހާސް( ރުފިޔާގެ ކުއްޔަށް، މިހާރު ކުއްޔަށް ދީފައިވާ  -/15,000ސްޓޭޝަން ހިންގުމަށް މަހަކު  ގޮތުގެމަތިން ނިލަންދޫ ޕޮލިސް 

އަށް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް "ފ. ނިލަންދޫ ރައްވެހިގެ"ހަށް )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަ 5ފެށިގެން އިތުރު  މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން
 2ކުއްޔަށް ދިނުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.
 

. ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގޯތީގައި އޮތް ވޮލީ ކޯޓުގައި މެހުމާނުން ތިބުމަށް ހަދާފައިވާ ހަޓުގެ އެތެރޭގައި އެތުރުމަށް 04
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެކަމާމެދު  ގައު ލިބުމަށް ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އެދިފައިވާތީ  ޕޭވްމަންޓް  500

 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުންމަށް، ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި
ޕޭވްމަންޓް ގައު ނިލަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒަށް ދޫކުރުމަށެވެ.   500ހުރި ޕޭވްމަންޓް ގަލުގެ ތެރެއިން  ދަށުގައި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ

ކައުންސިލަރުންގެ  2ށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަ
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

އިޖުތިާމޢީ ހަމަޖެހުން" –"އިޤްިތޞާދީ ުފދުންތެރިަކން   
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. ނިލަންދޫ ބަގީޗާގޭ މޫސާ އަޙްމަދު ގެންގުޅުއްވާ އެއްގަމު ވެހިކަލްތައް ބަހައްޓާނެ ތަނެއް ނެތުމުން ދަތިވާތީ، އެކަމަށް 05
އަނެއް ފަރާތުގައި އޮތް ހުސްބިންކޮޅު  ގެ ދޫކޮށްފައިވާ ގޯއްޗާދިމާލު މަގު  ޚަލީލަށް هللا ދާއިމީ ބިމެއް ހަމަޖެހެންދެން، ބަގީޗާގޭ ޢަބްދު 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެކަމާމެދު ވަގުތީގޮތުން ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވާތީ 
 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ މޫސާ އަޙްމަދު އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުންކުރުމަށް 
)ދޭއް( މަސްދުވަހަށް ދޫކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް  2މޫސާ އަޙްމަދަށް އެއްވެސް ޢިމާރާތެއް ނުކުރާގޮތަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބިން 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2އަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ
 

އެކަމާމެދު  ވިލާ ޙައްވާ މޫސާ އެދިފައިވާތީ . މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަގުތީ ބިމެއް ހޯދުމަށް، ނިލަންދޫ މޯނިންގް 06
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 

 

މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ދާއިމީ ބިން ދޫކުރުމުގެ ސުރުޚީގައިވާ 
ސިލްގެ ހުއްދަ ލިބިފައި އޮތުމާއެކު މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ވަގުތީ ބިން ދޫނުކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުން
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