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 ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް ވަނަ  33އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ   
  (2018 އޮގަސްޓް  29)

 
ކައުންސިލްގެ  ،ބުރަކޮށްގެ ނިޔަލަށް މެދުނުކެނޑި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން ވަރަށް  26އިން  12އޮގަސްޓު  2018. 1

 އެތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކާއި ރަށުތެރޭގައި ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކޮށްފައިވާތީ އެކަންކަމުގެ އަގުވަޒަންކޮށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެގޮތުން 
 މުވައްޒަފުންނަށް ޙަފުލާއެއް ބޭއްވުމާއި ޕިކުނިކު ދަތުރެއް ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ކޮށްފައިވާ، އިޚުލާްޞތެރި ބުރަ މަސައްކަތުގެ  ުމވައްޒަފުންގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ

ވަނަ އަހަރުެގ  1439 ހަމަޖެއްސުމާއިޙަފުލާއަކާއި ޕިކުނިކު ދަތުރެއް މުވައްޒަފުންަނށް  އަގުވަޒަންކޮށް ހިއްވަރު ދިނުމުގެގޮތުން،
ގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށް އިނާމު ދިނުމާއި މިއަހަރު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބޭއްވި ޤުރުއާން މުބާރާތުން އަޟުޙާޢީދު ކުޅިވަރުތަކު

 1439ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ދިނުމަށް، ޚާއްޞަ ޙަފުލާއެއް ބާއްވައި އެކަންކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު، 
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ  ވާ ފައިސާއިން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ކުޅިވަރުތަކަށް ހޯދާފައި

  މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

އަހަރުވެފައިވާ ގަސްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް  50ނިލަންދޫން މިހާރު ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ގަސްތަކުގެ އިތުރުން . 2
 ނިންމުން. 

 50ގަހާއި  3ން މިހާރުހުރި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ގަސްތަކުގެ ތެރެއި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިހުރި ގަސްތައް ފާހަގަކޮށް އެގަސްތައްވެސް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށާއި އަދި ޙިމާޔަތް ކުރާ ގަސްތައް 
ފާހަގަކޮށް ޙިމާޔަތް ކޮށްފައިވާކަން އެނގޭގޮތަށް ލިޔުންތައްޔާރުޮކށް ގަހުގައި ބޯޑެއް ހަރުކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް 

 .މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ 3ގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ފާސްކުރީ ކައުންސިލް

ނިލަންދޫ ޖަވާހިރުމާގޭ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދަށް ނިލަންދޫން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތީގެ ހުޅަނގުން ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޝަބާބަށް . 3

ޝަބާބާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ބިން އިސްމާޢީލް  ،ވާގޮތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން އެގޯއްޗަށް އިތުރުކުރުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ގޯތީގެ މިންހަމަ 
 އަޙްމަދުގެ ގޯއްޗަށް ލިބުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ގެ ގޯއްޗަްށ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނިލަންޫދ ޖަވާހިރުމާގޭ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ

 ހުށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިގެން ހުއްދަ ިލބިއްޖެނަމަ އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު ބަދަލުގެނައުމަްށ 
އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް، އިސްމާޢީލް އަޙްމަދުގެ ގޯތި ކުޑަގަނޑުވަރު މަގު އަރިޔަށް ޖެއްސުމުގެގޮތުން، ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބަްށ 

އްޔާިއން ވަކިކޮށް، ޖަމްޢިއްޔަތުއްަޝާބބުގެ ގޯތި ހިެމނޭގޮތަށް އިސްމާީޢލް އަޙްމަދުގެ ގޯތީގެ މިން ދޫކޮށްފައިވާ ގޯތި އެ ޖަމްޢި
އިޖްތިމާޢީ ބޭނުމަކަށް ބޭއްވުމަށާއި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޝަބާބުން ބިމެއް ބޭނުންނަމަ ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބިްނ  ބިންހަމަކޮށް ބާކީ 
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ައދި ޖަމްޢިއްޔަތުއް ޝަބާަބްށ  ބިމެއް ިލބޭނެކަން ޖަމްޢިްއޔަތުއް ޝަބާބަށް އެންގުމަށެވެ. ރަޙައްދުންދޫކުރަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ސަ
ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ވަކިކުރަންޖެުހނީ ބިންޙަވާލުކުރިތާ އެތައް ދުވަހެއް ވީއިރުވެސް ގޯތީގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުމާއި 

ށް ތި ސާފުކޮއެއްވެ އުޅޭ ސަރަޙައްދަކަށްވާއިރުވެސް ޤަވާޢިދުން ގޯއެ ގޯތި އޮތް ސަރަޙައްދަކީ އަބަދުވެސް ގިނަ ބަޔަކު 
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި  ނުބަލަހައްާޓތީކަންވެސް އެ ޖަމްޢިއްޔާއަށް އެންގުމަށެވެ.

 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ  3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 2018އޮގަސްޓް  29
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