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 ދާރާއި އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނިލަންދެއަތޮޅު 

 ފ. ނިލަންދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

 ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ވަނަ  31އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ   
 (2018 އޮގަސްޓް  08)

އޭ.ކޭ ފައުންޑޭޝަނުގެ ފަރާތުން ނިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހަދަމުންދާ އައުޓްޑޯ ޖިމުގެ މަސައްކަތަށް  .1
 ތަކެތީގެ އެހީއަކަށް އޭ.ކޭ ފައުންޑޭޝަނުން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ނިަލންދޫ އޭ.ކޭ ފައުންޑޭޝަުނން ިނަލންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ، ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮްށ ނިންމީ

އައުޓްޯޑ ޖިމަކީ އެހެން ފަާރތެއްގެ އެހީެއއްނެތި ހަދާަތނެއްނަމަ، އޭ.ކޭ.ފަުއންޑޭޝަނުން އެދިފައިވާ  ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ހަދާ 
އެ ، އުތުރަށްވާގޮތަްށ ހަދާފައިވާ ިތރި ގާފޮޅުގެ ގައުތަކާއި އިރުމަތީ ަބނދަރުގެ އިރުގޮތަށް، އެފަާރތަށް ދޭ ެއހީގެ ޮގތުގައި 

ކޮތަޅަށްވުރެ ގިނަ ނަަމ  50ކޮތަޅަށްވުރެ ަމދު ޢަދަދެއްނަމަ އެ ަޢދަދަށް،  50މަސައްކަތަށް ބޭނުންާވ ސިމެންީތގެ ޢަދަދަކީ 

       ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިސިމެންތި،ދޫކުރުމަެށވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ާފސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ކޮތޅު 50
   މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3

 

ޑިސެންބަރު މަހު ބާއްވާ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ފައިސާގެ އެހީއަކަށް  2018ނިލަންދޫ ތަދުރީސުލް ޤުރުއާންކަރީމުގެ ފަރާތުން  .2
 އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ޑިސެންބަރުމަހު  2018ފަރާތުން ތަްދރީސުލް ޤުރުއާން ކަރީމުގެ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންީމ، 
ހާސް( ތިން) -/3,000ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޤުރުއާން މުބާރާތަށް، އެފަރާތުން މާލީ އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ، ބާއްވާ 

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދިނުމަށެވެ. އެފަރާތަށް ރުފިޔާގެ އެހީއެއް 
  .މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 3
 

ން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ނިލަންދޫ ރަށްމެދު ހިޔާ ހޯދުމަށް ޕީ.ޕީ.އެމް ނިލަންދޫ ދަންމަރު ގޮފި .3
 އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ތްޕެއް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ރަށްމެދު ހިޔާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ގޮ
މަސައްކަތް ފަށަން  އަވަހަށްހަދަން ދޫކޮށްފައިވުމާއި އަދި އެތަނުގެ މަރާމާތަށް ބޭނުންވާތަކެިތެވސް ފޮނުވާފައިވުމާއެކު ވަރަށް 

އެތަން ދޫކުރެވެން ނެތްކަަމށް، ީޕ.ޕީ.އެމް ނިލަންދޫ ދަންމަރު  ހަމަޖެހިފައިވާތީ، ޕީ.ޕީ.އެމް ދަްނމަރުގޮފިން އެދިފައިވާ ބޭނުަމށް
މްބަރުންެގ މެ 3 މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ގޮތްޕަށް އެންގުމަށެވެ.

   އިއްތިފާޤުންނެވެ.
 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް، "ނިލަންދެއިން" އިން  15,000ވޯޓަރސްޕޯރޓްސް އޭރިޔާއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް  .4
 އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ޔާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންީމ، ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އޭރި 
)ވިހިހާްސ(  20,000 ފޫޓޫގެ ދިދުމިން ިލބޭގޮަތށް 200ޮގނުޑޮދުށްނ ، ސަރަޙައްދުން އެންމެ ކުޑަކޮށްވެސް ދޫކުރެވޭނީ

 26 މަހަކުއަކަފޫޓަކަށް އަގަްށ )އަކަފޫޓުގެ ބިންކަމަށްާވތީ "ނިަލންދެ އިން" އިން އެޢަދަދަށް ބޭނުންވާނަމަ އެދިފައިވާ 
ދޫކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ  ކުއްޔަށް )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  2 )ސައްބީސްލާރި( އަށް

   މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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 ދާރާއި އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ނިލަންދެއަތޮޅު 

 ފ. ނިލަންދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

  ގޮތެއް ނިންމުން. ލިޓްލް ސްޓާރ ޕްރީ ސްކޫލަށް ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް  .5
 

ސްކޫލް ިހންގަން ިބންދޫކުރުމަކީ ފުޅާ ދާއިާރއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން  -ޕްރީސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށާއި އަދި އެފަދަ ންމަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށްވާތީ މަޝްވަރާކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަނި

ބެލުމަށްފަހުގައި ނޫީނ )ދޭއް( އަހަރު ދުވަހު ހިންގުމާއި ހޯދާފައިވާ ނަތީޖާއަށް  2ކަންކަމަށް ބިން ދޫކުރުމުގައި މެދުނުކެނޑި 
ްށ ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މައްސަލަ މިގޮތަ  މިމިކަްނ ލިޓްލް ސްޓާ ޕްރީ ސްކޫލަށް ެއންގުމަށެވެ.  ބިން ދޫނުކުރުމަށެވެ. އަދި

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
   

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް، "ނިލަންދެއިން" އިން  30,000ވޯޓަރސްޕޯރޓްސް އޭރިޔާއެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް  .6
 އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންީމ، ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް އޭރިޔާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އެދިފައިވާ  ހޯދަން،ބިމެއް ހާސް( އަކަފޫޓުގެ ތިރީސް) 30,000 ފޫޓުގެ ދިގުމިން ލިބޭގޮތަށް 300ގޮޑުދޮށުން  ސަރަޙައްދުން
ދޫކުރުމަށެވެ.  ކުއްޔަށްއަށް  "ރެމޯރާއިން")ދޭއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  2 ލާރިއަށް(  25މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް އަގަށް )

   މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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