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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  40އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (2018އޮކްޓޫބަރު  10)

 

 ން. . އައްޑަނަ ފިހާރައިގައި ނުވިކިހުރި މުދަލުގެ ތެރެއިން އަތޮޅު އިސްޓޯރުން ނަގާފައި ބާކީހުރި މުދަލާމެދު ޢަމަލުކުރާނެގޮތެއް ނިންމު 1
 

ފ. އަތޮޅު އިސްޓޯރަށް އި މިހާރު ހުރި މުދަލުން، ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އައްޑަނަ ފިހާރާގަ

 ުމދާނެ ނެގުމަށްފަހު ބާކީ ހުްނނަ މުދަލުެގތެރެއިން މި ކައުންސިލްގެ ޭބނުްނތަކަށް ނުވަތަ ނިލަްނދޫ ރައްޔިތުްނގެ ބޭނުްނތަކަށް ބޭނުންކުރެވޭ
މަްއސަލަ ރިނަމަ އެފަދަ ތަކެތި ނެގުމަށްަފހު ބާކީ ހުރި ތަެކތި ނީލަމުގައި ިވއްކާލުމަށާއި ނީލަމުގައި ނުވި ހުރި ތަކެތި ނައްާތލުމަށެވެ.  މި ހު

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

ޓީމު ދިވެހި ޕްރިމިއަރލީގުގައި ހޯދަމުންދާ ކާމިޔާބު ފާހަގަކޮށް ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުންނަށް ޙަފުލާއެއް ނިލަންދޫ ފުޓްބޯޅަ . 2
 ދިނުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

  

ގުގައި ހޯދާފައިވާ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނިލަންދޫ ފުަޓބޯޅަ ޓީމު މިއަހަރު ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީ
ދެއްވަމުން ކާމިޔާބު ފާހަގަކޮށް، އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުްނނާއި، ިމކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ޓީމާއި ޙަވާލުވެގެން އެ މަސައްކަތްކޮށް

ސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ގެންދަވާ، ޑޭލައިޓު ކުލަބުގެ އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން އެކުލަބުން ކަނޑައަޅުއްވާ މީހުން ހިމެނޭގޮތަށް، ކައުން

މި ފަރިއްކޮޅެއް ދިނުމަށެވެ. ދިވެހި )ހައްޓި( ރުފިޔާއަށް ވުރެ ޚަރަދު ބޮޑުނުވާ ގޮތަށް އެ ބޭފުޅުންނަްށ  -/60ޚަރަދުކޮށްގެން މީހަކަށް 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ހޮޓާ ހިންގުމާއި ވިޔަފާރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް، ނިލަންދޫ އާވެހި އަޙްމަދު ޢުމަރަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު . 3
 އިތުރުކޮށްދެއްވުން އެދި އަޙްމަދު ޢުމަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ިނަލންދޫ އާވެހި އަޙްމަދު ޢުމަރު ހޮޓާ ހިންގުމާއި ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން 
ބިްނ ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން އެ ބިން ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ނެގުމަށާއި އެތަނުގެ ބިުމކުލި ކައުންސިލަށް ލިބޭގޮތަށް، އެ 

)ފަނަރަ( ައހަރަށް  15)ފަނަރަ( ލާރީގެ ރޭޓުން   15މުްއދަތު ހަމަވާ ތާރީޚުން ެފށިގެން ަމހަކު އަކަފޫޓަކަށް މިހާރު ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

)ދިހައެއް( އަހަރުވުމުން ކުލި މުރާޖަޢާ ކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާްސކުރީ  10މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށާއި 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި

 

ކުރިން މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރި ތަކެތި ބަހައްޓާފައިވާ ތަނުން ނަގަން އެންގުމުން އެތަކެތި ނަގައިގެން . 4
ދިނުމަށް ނިލަންދޫ ދަނބުރުއްދޮށުގޭ އިބްރާހީމް އާދަމް އެދިފައިވާތީ ގެންދިއުމަށް ދަތިވެގެން އެތަނުގައި އެތަކެތި ބެހެއްޓޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައި 

 އެކަމަށް ގޮތެއްނިންމުން. 
 

ިނަލްނޫދ ، ކުރިން މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރި ތަކެތިސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަިދނީ މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ުއުތުރަފާރުތަގިއ ޮއްތ ުހްސިބުމަގިއ ީބުޗަކުއްސެގ ުކިރަމްއަޗްށާވޮގަތްށ 
 ދީފައިވާ ދާއިމީ ބިމެއް ހަމަޖެހެންދެން ކަމަށްވެފައި، މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރި ބިންތަކުގައި އެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް

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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ެއކު )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުވެސް ހަމަވެފައި ވުމާއި އަދި އެ ތަކެތި މިހާރު ހުރި ސަރަޙައްދުގައި ހުރުމުން އެތަނުގެ ނުތާހިރުކަމާ 6

ކަންބޮޑުވުންތައްވެސް ހުރުމާއެކު އިބްރާހީމް އާދަމް ބީޗުހައުސް ގޭ ސަރަޙައްދުގައި މަދިރީގެ އުނދަގޫ ބޮޑުވެގެން އެ މީހުންގެ 
ވެ. ޑައިގެންފައިވާ ގޮތަށް އެ ސަރަޙައްދުގައިހުރި އިބްރާހީމް އާދަމްގެ ތަކެތި އެ ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ހުއްދަދެެވން ނެތްކަަމށެއެދިވަ

ވެ. އަދި އެ ތަކެތި އެ ސަރަޙައްދުން ނެގުމަށް އަންގާފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެތި ނަގައި ބިން ސާފުކުރަން އިބްރާހީމް އާދަމަށް އެންގުމަށެ 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

އިސްމާޢީލް ލައިބްރަރީއަށް ފޮތް ހޯދާދިނުމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި هللا ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީމަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެދަށުން ހިންގާ، ޢަބްދު . 5
އިވާ ފައިސާއިން، އެ މަރުކަޒަށް ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިނެއް ހޯދައި ދިނުމަށް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާފަ 

 ގޮތެއް ނިންމުން. 
 

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ ކައުންސިލްގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

ލައިބްރަރީ އަށް ފޮތް ހޯދައި ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ފޮޓޯކޮޕީ އިސްމާޢީލު هللا މަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެދަށުން ހިންގާ، ޢަބްދު
އެންމެ އަުގހެޔޮ  ކޯޓޭޝަންގެ ތެރެިއން 3 ވާމެޝިނެއް ހޯދައި ިދނުމަށް ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީީމ މަރުކަޒުން ެއދިވަޑައިގެން ފޮނުވާފައި

ށްފަހު ކޯޓޭޝަންގައިވާ ޢަދަަދށް )އައިަޓމް ބަދަލުކޮށްެގން( ފ. ައތޮޅު ަތޢުލީމީ މަރުކަޒަށް ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމަށާއި ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން ޯހދުމަ 

ތަށް ފާސްކުރީ މި މައްސަލަ މިގޮއެކަން ލިޔުމުން މި ކައުންސިލަށް އެންގުމަށް ތަޢުލީމީ ފ. ައތޮޅު މަރުކަޒުގައި ދެންނެވުމަށެވެ. 
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާ ރުއްއިންދުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  މި ހިނގާ  2018ފ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން . 6

 ގެންދަން ތާވަލްކޮށްފައިވާތީ، ރުއް އިންދާނެ ސަރަޙައްދެއް ކަނޑައަޅައި އެކަން ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް، ވަނަ ދުވަހު ކުރިޔަށް  16އޮކްޓޫބަރު 
 ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުން އެދިފައިވުމާއެކު އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ކޯޓުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ފ. ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް 

ށް ކޯޓުން ރުއް އިންދުމަށްފަހު މި ކައުންސިލަށް ހަދިޔާކުރާގޮތަށް، ނިލަންދޫގެ އުތުރުފަރާތުން ހިއްާކފައިވާ ބިމުގައި ރުއްގަސް އިންދުމަ
މަށެެވ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދުން ނިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ރުއްއިންދުމުގެ ހުއްދަ ދިނު

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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