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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  41އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (2018އޮކްޓޫބަރު  24)

 

އުފުލުމުގެތެރޭގައި ހަލާކުވެފައިވާތީ  ،. ނިލަންދޫގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކަށް ހުވަނި ބޭސްޖެހުމަށް ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ގެނައި މެޝިނ1ް
އޭގެ ބަދަލުގައި ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުވަނި ބޭސްޖަހާ މެޝިނަކާއި މި ކައުންސިލްގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހުވަނި ބޭސް ޖަހާ މެޝިނެއް 

 ގަތުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 
 

)ދޭއް(  2ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހުވަނިބޭސް ޖަހާ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

މެޝިން ހޯދައި، މިކަުއންސިލްގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ހަލާކުވި ފ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މެޝިނުެގ ބަދަލުގައި ފ. ައތޮޅު ކައުންސިލަށް 
މި އަނެއް މެޝިން މިއިދާރާގައި ބޭނުންކުރުމަށް ބެހެްއޓުމަށެވެ. މި އިދާރާއަށް ގެނައުމަށާއި ހަލާކުވި މެޝިން މެޝިނެއް ދިނުމަށާއި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

އުޓްޑޯ ޖިމުގެ ގޯތީގައި އެތުރުމަށް ނިލަންދޫ ޚަލީލު ފައުންޑޭޝަނުން ޚަރަދުކޮށްގެން މި ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ހަދަމުންދާ އަ هللا . ޢަބްދު 2
ޚަލީލު ފައުންޑޭޝަނުން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް هللا އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި އަތުރަން ގެނެސްފައިހުރި ގަލުން ގައު ލިބުމަށް ޢަބްދު 

 ނިންމުން.
  

މަށް ގެނައި ގައު އެހެން ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމާބެހޭޮގތުން ަބނދަރުގައި އެތުރުސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ުމމުގެ އަދި އެހެން ގޮތަކަށް ިނންމިފައި ނެތުމާއެކު އެ ގައު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮުތން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިން

މާއެކު އޭ.ކޭ ފައުންޑޭޝަނުްނ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުަމށް ގައު ވުކަމަކަްށ އެ ގައުތައް ބޭުނންނުކުރުމަށެވެ. އެއްވެސް ކުރިން އެހެން 

މި މައްސަލަ މިގޮަތށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި  .ކޭ ފައުންޑޭޝަނަށް ޖަާވބު ދިނުަމށެވެ.އޭދޫކުރެވެން ނެތްކަމަްށ 
 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ޚަލީލު ފައުންޑޭޝަނުން ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވެގެން ގެނެސް هللا ކުވައިތު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ޢަބްދު . 3
 އެދިފައިވާތީ ނިލަންދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ކޮންކްރީޓް ބްލޮކްތަކާއި ދަގަނޑުތައް އެ ސަރަޙައްދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދައަށް 

 އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
 

ކުޭވތު ސަރުކާރުގެ އެހީގައި އޭ.ކޭ ފައުންޑޭޝަނުން ފ. އަތޮޅު ތަޢުީލމީ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
 ތަކެތި އެަތނުގައި ހުުރމުން މަރުކަޒުގައި ހަދާ ސްކޫލު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް ގެނެސް، ިނލަްނދޫ އިރުމަތީ ބަނދަރު ސަރަޙައްދުގައި ހުރި

ސްކޫލު ޢިމާރާތްކުރާ ސަރަޙައްދުގައި އެތަކެތި ބަހައްޓައިގެން މަސައްކަތްކުރަން ދަތިވާެނކަމަށް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ދަތި ނުވާެނތީއާއި 
 ށްވާތީ ށް ގެނެސްފައިހުރި ތަކެތި ކަމައަދި އެތަކެއްޗަކީ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުންހުރި މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކުރުމަފެންނާތީ 

ފައުންޑޭޝަުނން  ޚަލީލުهللا ހުއްދަދެމުން ާދތީ ޢަބްދުއެފަދަ ތަކެތި އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް އެކިފަާރްތތަކަށް އަބަދުވެސް  އާއި
)ހައެއް( މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މިހާރު އެތަކެތި ހުރި ތަނުގައި  6އެދިވަޑައިގެންފައވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެތަކެތި މިއަދުން ފެށިގެން 

މްބަރުންގެ މެ 3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ. 

 އަޣުލަިބއްޔަތުންނެވެ. މެމްބަރުންގެ  2ތެރެއިން 

c 

& 
 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

mailto:info@faafnilandhoo.gov.mv
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 ނިލަންދޫ އައްސޭރި ގޯތީގެ އުތުރުން އެގޭ ޢަލީ އަޙްމަދު ވަޑާންކުރުމަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ޢަލީ އަޙްމަދު . 4
 އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ގެ ވަޑާންގެ ބިމުގެ މައްސަލާގައި ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް އަްއސޭރި ޢަލީ އަޙްމަދު ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި 
މި މަްއސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުްނސިލްގެ ކަން ރަނގަޅަށް ބެލުމަށްފަުހ، ގޮތެއް ނިންމުަމށެވެ. އޮތްކަމަށް މަޢުލޫމާުތ ލިިބފައިވާީތ އެ

 އަޣުލަބިއްޔަތުްނނެވެ.މެމްބަރުންގެ  2މެމްބަރުގެންގެތެރެއިން  3އިގެންނެވި ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑަ
 

އަކަފޫޓޫގެ ގޯއްޗެއް ގަތުމަށް  އެދިފައިވާތީ  5,000ނިލަންދޫ ރަތްފުސްގޭ ޢަބްދުއްރަޝީދު އަޙްމަދު ނިލަންދޫގައި ދިރިއުޅުމަށް ނިލަންދޫ . 5
 އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

  

ލޭުނގައި ނިލަންދޫއަކީ އަދި ދިރިއުޅުމަށް ގޯތި ވިއްކާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ރަށަކަށް ނުވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމޭނީ ރަށުގެ ިބނާވެށި ޕް
 ދިރިުއޅުމަށް ހިމަނައިގެން ފުޅާ ދާއިރާއެއަގައި މަޝްވަރާކޮށްގެން ކަމަށްވާތީ ޢަްބދުއްރަޝީދު އަޙްމަދު އެދިވަޑައިގެންފައިވާގޮތަށް، ނިަލންދޫން

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ގޯތި ވިއްކުމުގެކަންކަން އަދި ހަަމޖައްސައިދެވެން ނެތްކަމަށް ޢަބްުދއްރަޝީދު އަޙްމަދަށް ޖަވާބުދިނުަމށެވެ. 
 .އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެމެމްބަރުންގެ  2މެމްބަރުގެްނގެތެރެއިން  3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 2018 އޮކްޓޫބަރު 24
 
 
 

 

mailto:info@faafnilandhoo.gov.mv

