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 ދާރާއި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ފ. ނިލަންދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

 ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ވަނަ  32އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ   
  (2018 އޮގަސްޓް  15)

 . އިޞްލާޙުކުރުން  އުޞޫލު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ނައްތާލުމުގައި  އުކާލުމާއި  . ކުނި 1

               ވަނަ މާއްދާގެ  5ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކުނި އުކާލުމާއި ނައްތާލުމުގެ އުޞޫލުގެ 
 ( އިޞްލާޙުކުރުމާއި،    ރ)،(ނ( އުނިކުރުމާއި، )ށވަނަ މާއްދާގެ ) 7ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އުނިކުރުމާއި،  6)ށ( އިޞްލާޙުކުރުމާއި، 

ވަނަ މާއްދާ އިޞްލާޙުކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި  11އާއި ވަނަ މާއްދާ  10ދައާއި ވަނަ މާއް 8
  .މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ޑޭލައިޓް ކުލަބާއި ރަށުގެ އިސް ރަށްވެހިން ކުރިޔަށް ގެންދަން ގުޅިގެން ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދުގައި މި ކައުންސިލާއި  1439. 2
ލަބުން ރާވާފައިވާ، ބީރުކެނޑުމާއި ބޮޑުމަސް ބޭނުމާއި ބޭންޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި ފައިސާ ލިބުމަށް،ނިލަންދޫ ޑޭލައިޓް ކު 

 އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދުގައި މިކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ޑޭލައިޓް  1439 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި

ކަމަށް ކުލަބާއި ނިލަންދޫގެ އިސް ރަށްވެހިން ކުރިޔަށް ގެންދަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކުޅިވަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމާއި އެހެނިހެން ކަން
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  ސިޓީއާއެކު (2018އޮގަސްޓް  12) DLC/374/2018/06ކޮށް، ޑޭލައިޓް ކުލަބުގެ ނަމްބަރު: ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާ 

އެތަކެތީގެ ދޫކުރުމަށާއި އެތަނުން އަންދާސީ ހިސާބުގައިވާ ތަކެތީގެ ތެރެއިން ކައުންސިލްގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިން ދޫކުރެވެން ހުރި ތަކެތި 
އައްޑަނަ ފިހާރައިން ލިބެންނެތްތަކެތި ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް  އަގަށްވާފައިސާ އެތަނަށް އަދި 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދުކުޅިވަރުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހޯދާފައިވާ  1439ލަފާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޑޭލައިޓް ކުލަބާ ޙަވާލުކުރުމަށެވެ. އަދި 

މަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ންކަިމކަ ، ފައިސާގެ ތެރެއިން

 .މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 3 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
 

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފުންގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް ބަދަލުގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. . 3
 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެތެރެއިން ވަކި ބައެއްގެ މަސައްކަތު ގަޑި 
ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން މުސާރަދޭ ކަމަށް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެތީ  މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭފިނަމަ މުވައްޒަފުންގެބަދަލުކޮށް

ބަދަލުގެންނަން ނުފެންނަކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަށް 
 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  2ތެރެއިން މެމްބަރުންގެ  3ޑައިގެންނެވި ބައިވެރިވެވަ

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗެއްޗާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި، އެކުޅިވަރުތައް  1439. 4
ގައިވާ  8.17ސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށް މުބާރާތްތައް ހިންގުމުގެ  މަ 

 ގޮތުގެ މަތިން ކެއުމާއި ސައިގެޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 

ކުޅިވަރުތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗެއްޗާިއ ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު  1439 ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
ތެރިވާ އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދާއި، އެކުޅިވަރުތައް ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށް މުބާރާތްތައް ހިންގުމުގެ  މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތް

ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ  1439 ތައް،އިގެޚަރަދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެއުމާއި ސަ 8.17މީހުންނަށް، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދު 
ޢީދުކުޅިވަރުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހޯދާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން، ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ 

   .މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

 

ދަގަނޑު ހޮޅިއާއި ދިދަ ދަނޑިއާއި ޔޫތު ފްލޭގާއި ކުދި ކައުންސިލުގައި ހުރި، ކާޕެޓާއި ނދަރު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި، ރަށުތެރެއާއި ބަ . 5
 ދިދަފަތިތައް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ހޯދަން އެދުމުން ދޫކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. 

ރަށުތެރެއާއި ބަނދަރު ގެން ންތިޚާބާއި ގުޅިރިޔާސީ އި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
ޔާސީ ޒީނަތްތެރިކުރުމަށްޓަކައި، ކައުންސިލުގައި ހުރި، ކާޕެޓާއި ދަގަނޑު ހޮޅިއާއި ދިދަ ދަނޑިއާއި ޔޫތު ފްލޭގާއި ކުދި ދިދަފަތިތައް، ސި

ރުފިޔާއަށް، ދަގަނޑު ހޮޅިއެއް           )ދުއިސައްތަ(  -/200ގަޑިއިރަކަށް، ކާޕެޓް ރޯލެއް  24ޕާޓީތަކުން ހޯދަން އެދެފިނަމަ، ކޮންމެ 
)ފަންސާސް( ލާރިއަށް، ކުދި ދިދަފައްޗެއް  50)ފަންސަވީސް( ލާރިއަށް، ޔޫތުފްލޭގެއް  25)ފަންސާސް( ލާރިއަށް، ދިދަ ދަނޑިއެއް  50

)ފަހެއް( ރުފިޔާއަށް، ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށެވެ. އަދި ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ ގެންދާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ތަކެތި  -/5
މި  ގެންދާ ފަރާތުން ގެއްލުންވި ނުވަތަ ގެއްލުނު އެއްޗެއްގެ ބަދަލުދޭންޖެހޭނެކަން އަންގައި ސޮއިކުރުވާފައި ކަމަށްވެސް ނިންމެވިއެވެ. 

   .މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 3އްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މަ
 

 ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރަ ހިންގި "ފިނިހިޔާ" ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި އެތަނުގައި ހުރި މުދަލާއި ފަރުނީޗަރ ގަންނަން . 6
 އަތޮޅު ކައުންސިލުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.  ބޭނުންވެގެން ފ. 

އޮގަސްޓް  C/374/2018/49 (13-237އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ނަމްބަރު:  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
ންގެ އައްޑަނަ ފިހާރަ ހިންގި "ފިނިހިޔާ" ޢިމާރާތް މަހަކު ( ސިޓީއިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ނިލަންދޫ ރައްޔިތ2018ު

ފަރުނީޗަރުގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިގައި ހުރި މުދަލާއި  )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށާއި 10)ހަހާސް( ރުފިޔާއަށް  -/6,000
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް އެއްބަސްވާގޮތަކަށް ނިންމުމަށެވެ. ދެމެދު މި ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި އަގު ކަނޑައެޅުމާއި އަގު އަދާކުރުން، 

   މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 3ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

ފިސަރުގެ މަޤާމަށް ތެޔޮސެންޓަރުން ހުސްވެފައިވާ، އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމު އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮ . 7
 ބަދަލުކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ތެޔޮސެންޓަރުން ހުސްވެފައިވާ އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
)ހަތަރުހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ( ރުފިޔާ  -/4,400އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް، އެ މަޤާމުގެ މުސާރައަކީ  ،މަޤާމު

)އެއްހާސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ ކަމަށް ހަމަޖައްސައި އެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމަށް  -/1,200ކަމަށާއި ސަރވިސް އެލަވަންސަކީ 
  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 3އްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި މައިޢުލާނުކުރުމަށެވެ. 
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