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ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ނުނެގޭނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް . 01
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: މިނިސްޓްރީން އަންގަވާފައިވާތީ އެކަމާމެދު 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނިލަންދޫގައި ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރެހެދުމަށް 
 ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދު ބޭނުންކުރާ ގެސްޓްހައުސްތަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގަމުންދާ ފީއަކީ ނެގޭނެ އެއްޗެއް

ގަވާފައިވާތީ ގެސްޓްހައުސްތަކުން ފަތުރުވެރިންގެ ނަމުގައި މިހާތަނަށް ކައުންސިލަށް ދައްކާފައިވާ ނޫންކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އަން
ވަނަ  9ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި، ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ  26ޖުލައި  2017 ސްޓްހައުސްތަކަށް ޙަވާލުކުމަށާއިފައިސާ، ފައިސާދެއްކި ގެ

 2018 ،ފައިސާ ނަގަން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ބާޠިލުކޮށް ،ށް ސަރަޙައްދެއް ޚާއްޞަކޮށް ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރެހެދުމަ، ޖަލްސާއިން
ފެށިގެން ފަތުރުވެރިން މޫދަށް އެރެހެދުމަށް ނިލަންދޫގައި ޚާއްޞަ ސަރަޙައްދެއް ނުބޭއްވުމަށާއި ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ  ވަނަ ދުވަހުން 4އެޕްރީލް 

 ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ކައުންސިލަށް އާމްދަނީއެއް ހޯދޭނެ އެހެން ގޮތްތަކެއް ރޭވުމަށެވެ. މި މަފުހޫމާއެއް ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށެވެ. އަދި
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

އްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާ ގުޅިގެން ހިންގާ "ހޭންޑިކްރާފްޓް" ކޯހުގެ ނިމުން މިކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ތަރަ . 02
ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ މައްސަލަ 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: ދިލައްވާފައިވާތީ އެކަމާމެދު ހަމަޖެއްސުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން އެ 
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނިލަންދޫ އަންހެނުންގެ 

ކޯސް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  "ހޭންޑިކްރާފްޓް "ގުޅިގެން ހިންގާ  މިކައުންސިލާ
( ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް، އަންހެނުންގެ 2018މާރިޗް  29) NAK/374/2018/05ޓީގެ ނަމްބަރު: މި މަސައްކަތްކުރާ ކޮ

ނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ޓީއަށް މިއަހަރަށް ކަ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމި
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

އެކަޑަމީ" ހިންގުމަށް ފައިސާގެ އެހީތެރިކަމަށް ނިލަންދޫ ޔަންގް ޖަނަރޭޝަނުން ކުރިޔަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ "ގްރީން . 03
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: އެދިލައްވާފައިވާތީ އެކަމާމެދު 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލުން މިއަހަރު ކުޅިވަރަށް ކުރަންޖެހިފައިވާ ޚަރަދު 
ޑުވަމުންދާތީ ނިލަންދޫ ޔަންގް ޗަކާ އަޅާ ބަލާއިރު ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ބޮބޮޑުވުމާއެކު އަދި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތަށް ލިބޭ އެއް

 ޚަރަދުތަކަށް މިއަހަރު ފައިސާގެ  ގެ " ގްރީން އެކަޑަމީ"ނަރޭޝަނުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ހިންގަވާ ޖެ
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން މިކަމަށް އެހީއެއް ދެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސަން  2019އެހީދިނުން ދަތިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް 

މެމްބަރުންގެ  2ފެންނަކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 ލަބިއްޔަތުންނެވެ.އަޣު

 

ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ، ނަމަވެސް ތަފާތު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި އެއް . 04
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަވެސް އެހެން މުވައްޒަފުންނާ އެއްހަމައަށް  3 ތިބުމާއެކު އެ މުވައްޒަފަކު  3ކުޑަ މުސާރައެއް ދެމުންދާ 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:ގެނައުމަށް ފެންނާތީ އެކަމާމެދު 
ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި 

މުއާިއ ސޫ ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ، ނަމަވެސް ތަފާތު ކުޑަ މުސާރައެއް ދެވެމުންދާ، އާމިނަތު ޢަރޫޝާ އާއި އަޙްމަދު މަޢުއެއްފެންވަރެއްގެ
 އްޒަފުންނަށް ދެމުންދާ މުސާރައާ މުސާރަވެސް އެފަދަ މަޤާމުތަކުގައި ތިބި އެހެން މުވަ މުވައްޒަފުންގެ 3އާއި މި  ޝްއިއަޙްމަދު މާ
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ފެށިގެން ބަދަލުކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ  ވަނަ ދުވަހުން 1އެޕްރީލް  2018 ރުފިޔާއަށް( -/4,200އެއްވަރަށް )މަހަކު 
  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކައުންސިލުން މައިގަނޑު ތަކެތި މަސްކައްކައި ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް . 05
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:ހޯދުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެދިލައްވާފައިވާތީ އެކަމާމެދު 
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