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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  93އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (2018އޮކްޓޫބަރު  10)

 
 

ޖަންކުޝަން ހެދުމާއި ހުޅަނގު ބަދަރުން ފެން ބޭރުކުރަން  3ފޫޓުގެ  8x2. ރަށުގެ ފެންބޮޑުވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ ފެން ހިންދުމަށް 1
 ކާނުހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސިމެންތި ގައު ހޯދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.  8ބޭނުންވާ 

 

ދުަމށްަޓކައި ެފންބޮޑުވާ ަސރަޙައްދުތަކުގެ ފެން ހިން ތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ރަށުގައި ބޮޑަށްސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮ
މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހެުދމަށެވެ. އަދި  ތަކެއްހުޅނގު ބަނދަރުގެ އެއްަގމު ތޮށިކައިރީގައި ކާނުބެހެްއޓުމަށެވެ. އަދި ޖަންކުޝަންތަކެއް 

ިމ މައްސަލަ  ކުރާގޮތަށެވެ.ުމވައްޒަފުން ކައުންސިލްގެ  މާލިއްޔަތުން ހަމަެޖއްސުމަށާއި ޖަންކުޝަންތައް ހެުދމުގެ މަސައްކަތް ކައުންސިލްގެ
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

އް ދޮރު ބައްދާލުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެ  2ކުޑަދޮރެއް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ އެ  2. ކައުންސިލަރުން ތިބޭ ބަޔާއި ކޮންފަރެންސް ހޯލުގެ 2
 ނިންމުން. 

 

ކޮންފަރެންސް ހޯލުގެ  ކުޑަދޮރުސެޓާއިސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކަުއންސިލަރުން ތިބޭބައިގެ ހުޅަނގު 
ކުރުމަށާއި  މުވައްޒަފުން ބައްދާލުމަށާއި މި މަސައްކަތްދޮރު  2އެ ރާނައި ސިމެންތިޖަހައިގެން އެތަން ނަގައި  ސެޓް ދޮރު ކުޑައިރުމަތީ 

އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި 
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ކުޑަތަންކޮޅެއް ހުޅަނގަޅަށް ޖެއްސުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކައުންޓަރު ކައިރީގައި . ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައިދޮރު ހުރިތަނުން ނަގައި 3
 ފިލައެއް އެޅުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ މައިދޮރު ހުރިތަނުން ނަގައި ކުޑަތަންކޮޅެއް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
 ށް ޖެއްސުމާއި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކައުްނޓަރު ކައިރީގައި ފިލައެއް އަޅައި ފައިސާދައްކަން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ވަޑައިަގންނަވާހުޅަނގަޅަ

ފަރާަތކުން  3އަދި )ދޭއް( ޮގނޑި ހޯދުމަށެވެ.  2ބޭފުޅުންނަށް ފަސޭހައިން ތިބެވޭޮގތަށް އެތަން ހެދުމަށާއި އެތަަނށް ފެންވަރު ރަނގަޅު 
އި ކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާޝަން ހޯދައިގެން އެންމެ އަގުހެޔޮކޮށް އެ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކޯޓޭ

މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުްނސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަްށ ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި 
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ޑައިގެންނެވި ބައިވެރިވެވަ

 

ކައުންސިލުން ޤާނޫނީ ލަފާ ހޯދަން ބޭނުންވާ ކަންކަމުގައި، ކަނޑައެޅޭ މަހު ފީއެއް ދިނުމުން ޤާނޫނީ ލަފާދެވިދާނެކަމަށް މީ މިޒަން . 4
 ޗެންބަސް އިން ވިދާޅުފެފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

މަހުން މަހަށް ފައިސާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކަުއންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން 
މި  އްކަތް ކުަރން ނުފެްނނަކަމަށާ، މީމިޒަްނ ޗެމްބަސްއަށް އެކަން އެންގުމަށެވެ.ދައްކާގޮތަށް ކައުންސިލަށް ާޤނޫީނ ލަފާ ހޯދުމުގެ މަސަ

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3އްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މަ
 

c 

& 
 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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ކުކުޅާއި ދޫނި ގެންގުޅެން ނިލަންދޫ ހަތިކޮޅު ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްމަދަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ސާފުނުކުރުމާއި ބިމުގެ އެއްބަސްވުމާ . 5
 ށްހިފި ބޭނުން ނުކުރާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. އެއްގޮތަށް ބިން ކުއްޔަ 

 ޙައްމަދަށް ނިލަންދޫ ހަތިކޮޅު ޢަބްދުއްރަޝީދު މުސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކުުކޅާއި ދޫނި ގެންގުޅުމަށް 
އް( އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީއިރުވެސް )ަފހެ 5ޙަވާލުކުރިތާ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން  އަހަރަށް 10ގައި  2013 އޮގަސްޓް 02

ލަހައްޓާތީ ބިމުގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުމާއި ބިން ސާފުކޮށް ނުބަ ބިމުގައިއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް 
)ތިީރސް(  30ން ފެށިގެން އެތާރީޚުމާއެކު ވަނަ ދުވަހު ޢަބްދުއްރަޝީުދ މުޙައްމަދަށް އެންގިފައިވު 4އޮކްޓޫބަުރ  2018ޢަމަލުކުރުމަށް 

ގޮތުގެމަތިން ވަނަ މާއްދާގައިވާ  13 ވަނަ މާއްދާއާއި  11އެްއބަސްވުމުގެ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ 
މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މި  މަދުގެ ކިބައިން ވަކިކުރުމަށެވެ.އެބިން ޢަބްދުއްރަޝީދު މުޙައްއެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށް 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ. 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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