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Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ގައި ބޭއްވި 28މާރިޗު  2018
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ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހަށް ޚާއްޞަކޮށް ދަނޑުވެރިން އުފައްދާ ތަކެތި ވިއްކުމަށް، ނިލަންދޫ އެއްގަލި ގޭގެ  1439. 01
މަޝްވަރާކޮށް ތީ މާރުކޭޓެއް ހަދައި އެތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ވަގު  ފޫޓުގެ ބޮޑުމިނުގައި  'X14'100ފަރާތުގައި  އުތުރު 

 ނިމުނުގޮތް: 
ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާންމަހަށް  1439ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

ފޫޓުގެ ދިގުމިނުގައި،  100ޚާއްޞަކޮށްގެން ދަނޑުވެރިން އުފައްދާތަކެތި ވިއްކުމަށްޓަކައި ނިަލްނދޫ އެއްގަލި ގޭގެ އަތިރިފަރާތުން 
ގޮޅިއަށް ބައިކޮށް ގޮޅިތައް ކުއްޔަށް ދިނުމަށެވެ. އަދި ގޮޅި  10ދައި ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ވަުގތީގޮތުން މާރުކޭޓެއް ހަ

)ތިރީސް( ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް  -/30ކުއްޔަށް ހިފާ ދުވަހުން ފެށިގެން ދޫކޮށްލާ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 
 3ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދިނުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.
 

ގުޅިގެން ނިލަންދޫގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ލެކްޗަރާއިންގެ ދަތުރާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު  މިއިދާރާއާއި އެމް.އެން.ޔޫ އާ . 02
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ކައުންސިލުން ހަމަޖައްސަމުން ގެންދިއުމާބެހޭގޮތުން 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އެމް.އެން.ޔޫ އާއި މިއިދާރާއާއި ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ 
މަރުކަޒާ ގުޅިގެން ނިލަންދޫ ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ހިންގަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތައް ލާނިންގ ސެންޓަރުގައި ހިންގޭނެގޮްތ 

އަތުން ފީއެއް ނުނެގޭތީ ކޯސްތަކުގެ ލެކްޗަރާއިންނަށް ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސިފައި ނުވުމުން ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ
ހަމަޖައްސަމުންދިޔަ، ދެކޮޅުދަތުރާއި ހުރުމުގެ ޚަރަދު ދާއިމީކޮށް ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމަކީ މިވަގުތު ކައުންސިލުން ކުރަން 

ކުރަން ޖެހުމުން ޚަރަދުތައް ބޮޑުވުމުން( ލެކްޗަރާއިންެގ ދަތި ކަމަކަށް ވުމާއެކު )ތެލުގެ ައގު ބޮޑުވުމާއެކު ކަރަންޓު ފީގެ އަގު ހެޔޮ
ހުރުމުގެ ޚަރަދު ކައުންސިލުން ހަމަޖެއްސުމާއެކު ދެކޮޅު ދަތުރުގެ ޚަރަދު ކޯހުގެ ބައިވެރިން ހަމަޖެއްސުމަށް ކޯހުގެ ބައިވެރިންނަްށ 

 3ވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދެންނެވުމަށެވެ. މި މައްސަލަ ިމގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރި
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.

 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ކަޅުހޮޅި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާމެދު  2އިންޗީގެ  6ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭނުމަށް . 03
ގެންފައިވާ ސައިޒުގެ ހޮޅި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ހޮސްޕިޓަލުން އެދިވަޑައި

އިންޗީގެ ހޮޅިވެސް ފުދޭނެކަމަށް ވިދާޅުވާތީ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގައި  3ދޫކުރެވެން ނެތުމާއެކު ހޮސްޕިޓަލާ މަޝްވަރާކުރުމުން 
ރަބަރު ހޮޅި  3އިންޗީގެ  3ބޭނުންކުރަން ގެނެސްފައިވާ ހޮިޅތަކުގެތެރެއިން ހޮސްޕިޓަލުން ެއދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް 

ޕިޓަލަށް ދިނުމަށެވެ. ިމ މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާްސކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ހޮސް
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ނުދެވޭތީ އިތުރު ފެށިފަހުން އެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ފުލްކޮށް އޮފް ދުވަސް  ކުނީގެ މަސައްކަތް . 04
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:މުވައްޒަފަކު ހަމަޖެއްސުމާބެހޭގޮތުން 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކުނިމެނޭޖުކުރުުމގެ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 
ދިނުމަށްޓަކައި ކުނި ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތަްށ ފުލްކޮށް އޮފް ދުވަސް ނުދެވޭތީ ޤަވާޢިދުން މުވައްޒަފުންަނށް އޮފް ދުވަސް 

ޑްރައިވަރެއް ނުވަތަ މަސައްކަތު މީހަކު ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ 
  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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ގެ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކުނި ނައްތާލުމު . 05
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، މިހާރު ުކނިމެނޭޖުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ، 
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ވަޒީފާއަށް  ،މަސައްކަތާ ގުޅޭ ، ކުރަމުންދާއިންޖީނުގެއާއި ނަރުދަމާގެ މުވައްޒަފުން، މިހާރު

ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބަދަލުކުރުަމށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި  1އެޕްރީލް  2018
 ނެވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާޤުން 3ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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