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. ހުކުރު ނަމާދާއި ޢީދު ނަމާދާއި ކޭތަ ނަމާދު ކުރުމުގެ އުޞޫލަށް ބަދަލުގެނައުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 01
 ނިމުނުގޮތް: 

މުގެ ރުނަމާދާއި ކޭތަ ނަމާދުކުސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ހުކުރު ނަމާދާިއ ޢީދު 
މަޝްވަރާކުރުމަށެވެ. މި  ޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒާމިކަމާބެހޭގޮތުން މިނިސް އިރަން ނުފެންނަ ކަމަށާކުއުޞޫލު ބަދަލު

މެމްބަރުންގެ  3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

މުގެ ގެ ޗެންޕިއަންކަން ލިބުމާއި ގުޅިގެން ނިލަންދޫ ޓީ  5. މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން 02
 ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް: 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، މިނިަވން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޯޒން 
ގުޅިގެން ީޓމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނާއި ކޯޗާއި، ކޯޗުގެނައި  ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ލިބުމާގެ ޗެމްޕިއަންކަން ނި 5

 2018ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެހެިނހެން ޚަރަދުތަކަށް،  ސާއާއި އަދި މި ކަންކަމާޓްރޭނަރަށް ދިނުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ފައި
ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުނުވާގޮތަށް  -/50,000ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ކުިޅވަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓުެގ ތެރެއިން 

 3ޚަރަދުކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.

 

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:. އައްޑަނަ ފިހާރަ ހިންގި ޢިމާރާތާއި ނޫރުހިޔާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި 03
ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/6,000ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އައްޑަނަ ފިހާރަ މަހަކު 

އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް  10ރުފިޔާއަށް އަށްވުރެ ކުޑަނޫން ކުއްޔަކަށް  -/2,000ކުޑަނޫން ކުއްޔަކަށް، ނޫރުހިޔާ މަހަކު 
އަހަރުވުމުން ކުލި މުރާޖަޢާ ކޮށް ކުއްޔާބެހޭގޮުތން ގޮތެއް ނިންމުަމށެވެ. މި ަމއްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ  5ދޫކުރުމަށާއި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ. 3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ހޮވިފައިވާތީ ޓީމަށް ބޭނުންވާ ގެ ފައިނަލްބުރަށް  2018. މިނިވަން ޗެންޕިއަންޝިޕް 04
 ފައިސާ ހޯދުމާއި ޚަރަދުކުރުމާ މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، މިނިވަްނ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 
ލް ބުރުގެ މެޗްތައް ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ފައިނަލްބުރަށް ނިަލންދޫގެ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ހޮވިފައިވާތީ، ފައިނަ

ުކޅުންތެރިން ހޯދުމަްށ ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި ކޯޗަށް ދޭންޖެހޭ ފަިއސާއާއި ޓީމަށް ކުރަންޖެހޭ  5ޓީމަށް އިތުރަށް ހޯދަންޖެޭހ 
ނގަޅު ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ޚަރަދުތަކާއި ޕްރެކްޓިސް ކުރާނެ ދަނޑެއް ތައްޔާރުކުރުމާއި ކުޅޭ ދަނޑު ރަ

ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ަމސައްކަތްކުރުމަށާއި އެގޮތުން ނިަލންދޫގެ މުވައްޒަފުންނާއި  (ހަލައްކަ) -/600,000ކޮށްފައިވާ  ޒާއަންދާ
މާލޭގެ ކުންުފނިތަކާއި ތަނަވަސްކަމުެގ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމާއި އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކޮށްެގން ފައިސާ ހޯދުމާއި 

އަހުލުވެރިންނަށް ޕްރޮޕޯޝަލް ުހަށހަޅައިގެން ފައިސާ ހޯދުމަށެވެ. ައދި ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްުކރާނީ ކައުންސިލާއި މިކަމަށް 
އިސާ ޖަމާކުރާނީ ޓީއާއި ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ބަޔަކު ކަމަށާއި މިކަމަށް ލިބޭ ފަޔަން ކޮށްފައިވާ ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޢައް

ކަމަށާއި  އެކައުންޓަށް 7730000037398ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުޅުވާފައިވާ، ނަމްބަރު 
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ވަރާއާއެކު ކައުންސިލުން ނިންމާ ގޮތެއްގެމަތިްނ ޓީގެ މަޝްކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް  މި މުބާރާތާޚަރަދުކުރާނީ 
ލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިާދ އެއްގޮތަށް ކަމަށްވެސް ނިންެމވިއެވެ. އަދި މިކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާ ދައުލަތުގެ މާ

ހުރިނަމަ އެފައިސާ ޚަރަދުކުރާނީ ނިލަންދޫ ފުްޓބޯޅަ ދަނޑުގައި ާޓފްއެޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަށްކަމަށްވެސް ނިންމެވިއެވެ. މި 
މެމްބަރުންގެ  3ލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސި

  އިއްތިފާޤުންނެވެ.
 

 2018އެޕްރީލް  12
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


