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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ 
 ފ. ނިލަންދޫ،             
 ދިވެހިރާއްޖެ.             
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Faafu. Nilandhoo 
Maldives 

 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ،ގައި ބޭއްވި 21މާރިޗު  2018
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް  40ވަނަ ދައުރުގެ  3

 
 

 
 
 

 14އެކިފަރާތްތަކަށް ކައުންސިލުން ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ފައިސާ ހޯދުމަށް ކައުންސިލަށް ބިލް ހުށަހަޅާތާ ލަސްވެގެން ޖުމްލަ . 01
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ރުމާ ގުޅޭގޮތުން )ސާދަ( ދުވަހުގެތެރޭގައި އެ ފަރާތްތަކާ ފައިސާ ޙަވާލުކު 

ކަންކަމަށް ފައިސާ  ލުން ޚަރަދުކުރަން ނިންމާފައިވާސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސި 
)ސާދަ( ދުވަހުގެތެރޭގައި ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދައްކައި ނިންމުމަށެވެ. މި  14ހޯދަން ބިލް ހުށަހެޅުމުން މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ލަސްވެގެން 

 އްތިފާޤުންނެވެ.މެމްބަރުންގެ އި 3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 
 

މީޓަރުގެ އޭރިޔާގައި  26ރަށުގެ ހުޅަނުކޮޅުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުން ގޮނޑުދޮށާއި ހޭޅިފަށުގެ ޙިމާޔަތަށް ބާއްވަންޖެހޭ . 02
 8ޔާކޮށް އެޖާގައިގައި )އެކެއް( ކުރުތްޕަތްރުއް ހަދި  1)އެކެއް( ރުއް އިންދުމަށް ޖާގަދިނުމާއެކު ކައުންސިލުން  1ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ގައި ރުއްއިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާބެހޭގޮތުން  2018އެޕްރީލް 
ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ރަށުގެ ހުޅަނގުކޮޅުން ހިއްކާފައިވާ ބިމުގެ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ 

)އެކެއް( ކުރުތްޕަތް ރުއް  1ރިޔާގައި، ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ގޯތިތައް ހިމެނޭގޮތަށް ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް، )ސައްބީސް( މީޓަރުގެ އޭ 26
ހަދިޔާކުރުމާއި، މިހާރު ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ހަދިޔާކޮށް  )މިހާރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭގެއަށް މިހާރު ހައްދާފައިވާ ކުރުތްޕަތް ރުކުން ރުއް

)އެކެއް( ރުއް ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށެވެ. މި މައްސަލަ  1ރުއް ހަދިޔާކުރާގޮތަށް( ކޮންމެ ގެއެއްގެ ނަމުގައި ގޯތިތަކަށް ފަހުން ކުރުތްޕަތް
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

 

މުބާރާތުގެ ޒޯންގެ މެޗްތައް ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހަޅަން  މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ . 03
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: )ސަތާހުހާސް( ރުފިޔާ ކައުންސިލުން ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  /87,000-ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ 

ންޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން މެޗްތައް މީ، މިނިވަން ޗެސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިން
)ސަތާހި ހާސް( ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ  -/87,000ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށްޓަކައި އެފް.އޭ.އެމް އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ، 

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ  ސާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.މާލިއްޔަތުގެ ބަޖެޓުން ކުޅިވަރަށް ޚަރަދުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައި
 ވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެ  3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

 

ވަނަ ދުވަހަށް ހަމަވާތީ އެކަމާ  21މާރިޗު  2018ވޭޖުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ މުވައްޒަފުގެ ވޭޖުގެ މުއްދަތު . 04
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:ގުޅޭގޮތުން 

ތަކުގެ ގޮތުގައި ކައުންސިލުން މިވަގުތު ޚައްޞަ މަސައްކަތްސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
 އެ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައް ނިންމާނުލެވޭތީ އަދި މިހާރު ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމާލުމަށް އަދި މަހެއްހާ ދުވަސް ވާނެތީ 

 1އިތުރު  ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  21މާރިޗު  2018މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން މިހާރު ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފު 
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ގެންގުޅުމަށެވެ. 

  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެން 

 2018މާރިޗު  21
 

 

 


