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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ފ. ނިލަންދޫ،             
 ދިވެހިރާއްޖެ.             
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Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

 
 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ގައި ބޭއްވި 07މާރިޗު  2018

 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް  38ވަނަ ދައުރުގެ  3
 
 

 
 
 

ކުރުމުންވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ފަހަރަށް އިޢުލާނު 2. އައްޑަނަ ފިހާރަ ހިންގި ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް 01
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ގޮތަކާމެދު  އެ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދިފައި ނުވާތީ ދެން ޢަމަލުކުރާނެ 

 

)އަށްހާސް(  -/8,000އައްޑަނަ ފިހާރަ ހިންގި ޢިމާރާތް، މަހަކު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
އް )ފަނަރަ( އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެ 15ކުއްޔަކަށް  ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަނޫން 

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކުރުމަށެވެ.  އަހަރުން ކުލި މުރާޖަޢާ 5 ންއަހަރު 5ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށެވެ. އަދި 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

 

ޔުނިޓާ ހަމައަށް އަގުހެޔޮކުރަން  400ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގޭބިސީތަކުން ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓް  1 މާރިޗު  2018. 02
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ނިންމަވާފައިވާތީ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެއިން ދޫކުރާ ކަރަންޓުގެ އަގުވެސް އެގޮތަށް 

މަޝްވަރާކޮށް ވިޔަފާރި އުޞޫލުން ކަރަންޓް ފީ ނެގުމާބެހޭގޮތުން  ތަކާއެއްގޮތަށް ގެ އަގު މާއި އަދި އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ބަދަލުކުރު 
 ނިމުނުގޮތް: 

ފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ނިންމަވާސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ޔުނިޓާ  400ގެނައުމަށެވެ. އަދި ގޭބިސީތަކުން  ގެ އަގަށް ބަދަލުވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ކަރަންޓު  1 މާރިޗު  2018

، ހޮޓާ ހަމައަށް ފިއުލް ސާޗާޖު ނުނެގުމަށާއި އެނޫން އެހެން ހުރިހާ ބައިތަކުން ޤަވާޢިދުން ފިއުލް ސާޗާޖް ނެގުމަށާއި ޢާއްމު ވިޔަފާރިތަކާއި
ރީ ބޭނުންތައް ފުއްދާ ތަންތަން ކަމަށްވާތީ އެފަދަ ތަންތަނުގެ ގުޅުންހުރި ޟަރޫ  ތަންތަނަކީ ޢާއްމު ރައްޔިތުންނާންޓް ފަދަ ރެސްޓާރެ

 ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދޭގޮތަށެވެ. %20ޔުނިޓާ ހަމައަށް ހިނގާ ޔުނިޓުތަކުގެ ކަރަންޓް ބިލުން  400ކަރަންޓުން 

 ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް  ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަން  ގޭ ބިސީތައް  ޔުނިޓް 

 ރުފިޔާ  4.75 ރުފިޔާ  4.50 ރުފިޔާ  1.50 ޔުނިޓަށް  100ޔުނިޓުން    00
 ރުފިޔާ  5.75 ރުފިޔާ  5.75 ރުފިޔާ  1.70 ޔުނިޓަށް  200ޔުނިޓުން   101
 ރުފިޔާ  6.70 ރުފިޔާ  6.50 ރުފިޔާ  2.15 ޔުނިޓަށް  300ޔުނިޓުން   201
  ރުފިޔާ  7.00 ރުފިޔާ  2.50 ޔުނިޓަށް  400ޔުނިޓުން   301
  ރުފިޔާ  7.50 ރުފިޔާ  5.30 ޔުނިޓުން މަތި  401
 ރުފިޔާ  7.75 ޔުނިޓުން މަތި  301

 

މެމްބަރުންގެ  2މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

ހަދައި ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓް  ޕްލޭނެއް އަހަރު ދުވަހުގެ  10. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭ ކަރަންޓް ސާވޭކޮށް ކަރަންޓާބެހޭ 03
މަހަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވީއިރުވެސް ޕްލޭނާއި ރިޕޯޓް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ދެން  2 ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެ، ހުށަހެޅުމަށް 

 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 
 

ކަރަންޓް ސާވޭ ރިޕޯޓާއި ޕްލޭން ހުށަހެޅުމަށް މިހާރު ދީފައިވާ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
ގުޅޭގޮތުން  ން ބާޠިލުކުރުމަށާއި މަސައްކަތާ ޙަވާލުވި ފަރާތުން މަސައްކަތާމުއްދަތުގައި ރިޕޯޓާއި ޕްލޭން ހުށަނާޅައިފިނަމަ، އެއްބަސްވު

މި މައްސަލަ  ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު އެފަރާތުން ހޯދުމަށެވެ.ކުރައްވާފައިވާ ދަތުރުތަކާއި  ނިލަންދޫގައި ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮޅަށް 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2 ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 
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މްދަނީއެއް ހޯދިދާނެ ތަކެތި ފިޔަވައި ނައްތާލަން ކުނިކޮށްޓަށް ގެންދާ ކުނީގެ ބާވަތްތަކުގެތެރޭގައި ހުންނަ، ކައުންސިލަށް އާ . 04
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ފަރުދުން ބޭނުންވާ ތަކެތި ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން 

 

ކުނިކޮށިން ތަކެތި ނަގަން ބޭނުންވާ މީހުން ހޯދުމަްށ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
)ތިންސަތޭކަ(  -/300އެދޭ ފަރާތްތައް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް އެފަދަ ކޮންމެ މީހަކު މަހުފީގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް އިޢުލާނުކޮށް 

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ރުފިޔާ ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ކުނި ކޮށިން ތަކެތި ދޫކުރުމަށެވެ. 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ޙިފްޒުކުލާހުގެ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ފައިސާ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާތީ އެކަމާމެދު . 05
 

ޙިފުޒުކުލާހުގެ މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ ކައުންސިލްގެ ސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ސުރުޚީގައިވާ މައް
 2މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މާލިއްޔަތުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

އަދި ޗުއްޓީ ނިންމައި  ،އެކު ރ އުއްމުކުލްޘޫމް ޗުއްޓީނެގުމާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ  ޔުނިޓް ޑީގެ . 06
ވަޒީފާއިން ވަކިވަން ނިންމާފައިވާތީ އެ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތަށް ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސަން ބޭނުންވާތީ އެކަމާމެދު 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 
 

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އުއްމުކުލްޘޫމް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ށެވެ. ޗުއްޓީ ނިންމައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނަންދެން ވަގުތީގޮތުން މުވައްޒަފަކު ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކޮށްގެން ޤަވާޢިދުން މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަ

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާމި 
 

ކުނިކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު ވަގުތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ގަންބޫޓުފަދަ ތަކެތި ހޯދަން ބޭނުންވާތީ . 07
 ގޮތް: މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނު އެކަމާމެދު 

 

ކުނި ކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި އިންޖީނުގެ އާއި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ލިއްޔަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ، ގަންބޫޓުފަދަ ތަކެތި ކައުންސިލްގެ މާ

މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން ރަދުކޮށްގެން ހޯދުމަށެވެ. މި ބަޖެޓުން ޚަ
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2
 

ފަތުރުވެރިން މޫދަށްއެރެހެދުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ ގެސްޓުހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ . 08
އިން ނުދައްކައި އަދި  ގެސްޓްހައުސް  "ނިލަންދެ އިން "އަތުން ޚިދުމަތުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ދެކޮޅުހަދާތީ އެކަމާމެދު ފައިސާ ދެއްކުމަށް، 
 

ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ފަތުރުވެރިން މޫދަށްއެރެހެދުމަށް ޚާއްޞަސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެމަތިން   އެދޭ ފަރާތްތަކާއި ކައުންސިލާ ބޭނުންކުރަން އެދޭ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި އެކަމަށް

ޙައްދު ފައިސާ ނެގުމަށާއި ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރެހެދުމަށް އެސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރަން ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކުން ގެންނަ ފަތުރުވެރިން އެ ސަރަ
ސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލް މިބޭނުންނުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2
 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: މޮޑަމް ހޯދަން ބޭނުންވާތީ އެކަމާމެދު  4ކައުންސިލްގައި އިންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރުމަށް . 09
 

މޮޑަމް  4ންޓަރނެޓް ބޭނުންކުރަން އިތުރު ކައުންސިލްގައި އިސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
 މި )އެއްހާސް ހަތްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ޚަރަދު އިތުރުނުވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.  -/1,700ހޯދުމަށާއި މޮޑަމްތަކުގެ ޚަރަދަށް މަހަކު 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 
 

 15ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  ޚާއްޞަ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ބައެއް މަސައްކަތް . 10
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ން ހަމަޖައްސަން ބޭނުންވާތީ އެކަމާމެދު މުވައްޒަފު  2ދުވަހަށް 

 

ޚާއްޞަ މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ، ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ކުރު ވަލުރުއްގަހުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ނެގުމާއި ވަޙުދާ މިސްކިތު އެތެރޭ ކޯނިސް ޖެހުމާއި ތަޙާލުފި މިސްކިތާއި ހު 
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ތެރެއިން ފުރާޅުގެފެން މަގަށް  ދަށުގައިހުރި ޢިމާރާތްތަކުގެ ގެތާނގީ ބެހެއްޓުމާއި ކައުންސިލްގެ ބެލުމު 2މިސްކިތް ދޮށުގައި ވާރޭފެން ނަގާ 
 ދާގޮތަށްހުރި، ރަށްމެދުހިޔާ، ފިނިހިޔާ ޢިމާރާތް، ކުރީގެ އިންޖީނުގޭ ފުރާޅުގެ ފެން މަގަށް ނުދާގޮތަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށާއި  7ދުވެގެން މީހުން ނެގުމަށާއި އެ މީހުން ދުވާލަކު މަ 2ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ޖުމުލަ 
ކުރުމަށެވެ. މި  )ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ފައިސާ ޚަރަދު  -/200މީހަކަށް ދުވާލަކު 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2އިވެރިވެވަޑައިގެން މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބަ
 

ގޮތެއްގެމަތިން  މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުގެ ވަށާ އިންފާރު ރޭނުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، އެއްބަސްވާ . 11
ތަކުން އެދިފައިވާތީ އެކަމާމެދު އަގުދައްކާގޮތަށް ކައުންސިލުން ހޯދުމަށް، މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތް

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 
 

ނަގާފައިވާ  މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިންސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ބޭނުންވާ ސިމެންތި، ހިލަ، ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގެ ވަށާ އިންފާރު ރޭނުމަށް 

 ހިލަވެލި، ދަގަނޑު، ލަކުޑި، ޕްލައިވުޑް ފިލައި ފަދަ މައިގަނޑު ތަކެތީގެ އަގަށްވާ ފައިސާ، މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ބިން 
ޚަލާޞްކުރާ ގޮތަށް  ތެރޭގައި )ބާރަ( މަސްދުވަހުގެ 12 ޑަނަ ފިހާރައަށް ފައިސާ ދައްކައިނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުން މަހުން މަހަށް އައް
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