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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  38އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (2018އޮކްޓޫބަރު  03)

  
 
 

 . ނިލަންދޫ މަސްމާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 1
  

)ދިހައެއް(  10)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ އަށްވުރެ ކުޑަނޫން ކުއްޔަކަށް  -/5,000ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، މަހަކު  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާއި އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް )ތިރީ ބަޔާއި މަތީބަޔާއި ގޯއްޗާއެކު( އަހަރަށް، މަސްމާރުކޭޓު 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސް
 

 . ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އިރުން އޮތް ހުސްބިން ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށް ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 2
 

ދަނޑުވެރިކަން  )އަށާވީސް ހާސް( އަކަފޫޓޫގެ ބިން  28,000 އޮތް ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ އިރުން  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ
އި )ދޭއް( އަހަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށާ 2 ދެފަރާތަކަށް ، އް( ލާރިއަށްވުރެ ކުޑަނޫން ކުއްޔަކަށް)ހަތެ 7މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް ކުރުމަށް 

ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ދެފަރާތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ނިޒާމުގެ މައިގޭޓު މަރާމާތުކުރުމާއި އިންފާރުގައި ކުލަލުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.  . ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ 3
 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މައިގޭޓު ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ
އުޞޫލުން މީހަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން އިންފާރުގެ  ޚަރަދުކޮށްގެން ހޯދުމަށާއި އެސްޓިމޭޓް 

މުވައްޒަފުން އެ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ ކުލަ ހޯދުމަށާއި 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ވި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެ 

 . މަގުމަތި ކުނިކެހުމާއި ބެހޭ އުޞޫލު ފާސްކުރުން. 4
 

ބެހޭ އުޞޫލުގެ ޑްރާފްޓަށް އިޞްލާޙު ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު، ށް ނިންމީ، މަގުމަތި ކުނިކެހުމާގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ
ވާގޮތަށް ވަނަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުން ނިންމާފައި 27ސެޕްޓެންބަރު  2018މަޝްވަރާކުރުމަށްޓަކައި އުޞޫލު އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

މެމްބަރުންގެ  2ބެހޭ އުޞޫލު ފާސްކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މަގުމަތި ކުނިކެހުމާ
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 ފެން ޓީމަށް ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.ބޯ . ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ބޭނުންވާ 5
 

ޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅެމުންދާ، ނިލަންދޫގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު ޕްރެކްޓިސް ގު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ 
މި   ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް ދޫކުރުމަށެވެ.ކޭސް ފެން 20ކުރަމުންދާއިރު ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމާއެކު ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މައްސަލަ މިގޮތަ
މެޗުކުޅެން  އްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފު،. ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅެމުންދާ ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ މާލި 6 

 ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.
 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ކުޅެމުންދާ ނިލަންދޫގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ކައުންސިލްގެ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ
ޗުތަކަށް ވީއްލުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ނިލަންދޫގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުކުޅޭ މެ އްޔަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފު،މާލި

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

c 
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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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އެކަމަށް  ދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ ހަދަން ދޫކޮށްފައިވާ ބިން، ވަޑާންގެ ހެދުމަށް ބަދަލުކޮށް . ނިލަންދޫ ހަވާސް ޙުސައިން ޙަސަން ވޯކްޝޮޕް 7
 ގޮތެއް ނިންމުން.

 

ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނިލަންދޫ ހަވާސް ޙުސައިން ޙަސަން ވޯކްޝޮޕް ހިންގަން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަކީ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ
އެދިފައިވާ ގޮތަށް ވަޑާންގެ ހެދުމަށް އެ ބިމުގެ ޙުސައިން ޙަސަން ގައި ހިމެނޭ ބިމަކަށްވާތީ، ހިންގުމަށް ބިންދޫކުރި އޭރިޔާވަޑާންގެ ވޯކްޝޮޕް 

މެމްބަރުންގެ  2މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދިނުމަށެވެ.  އެއްބަސްވުން ބަދަލުކޮށް
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

ންވާ ތަކެއްޗާއި ބައެއް މަރާމާތުތައް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ނިލަންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް މިވަގުތައް ކޮންމެހެން ހޯދަން ބޭނު . 8
 ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ނިލަންދޫގެ މިސްކިތްތަކަށް މިވަގުތައް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން، ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާ
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