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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  45އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (2018ނޮވެންބަރު  22)

 

ތުން މަޝްވަރާކޮށް . ނިލަންދޫގައި ކޭބަލް ޓީ.ވީ ގެ ޚިދުމަތްދެމުންދާ އެން.ޖޭ.އޭ ކޮމްޕެނީއަށް މަގުކޮނުމުގެ ދާއިމީ ހުއްދައެއް ދީފައިވާތީ އެކަމާބެހޭގޮ 1
 ނިންމުން.ގޮތެއް 

  

އެން.ޖޭ.އޭ ކޮމްޕެނީއަށް މަގު ކޮނުމުގެ ދާއިމީ ހުއްދައެއް ދީފައިއޮތް ވަނަ އަހަރުގެތެރޭގައި  2012ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ވަޅުލާފައިވާ ކޭބަލަށް މައްސަލައެއް ދިމާވުން ނުވަތަ ޠިލުކުރުމަށެވެ. އަދި މިހާރު ނަމަވެސް އެ ހުއްދަދެވިފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ނުވާތީ އެ ހުއްދަ ބާ

ކޯރު ކޮނުމުގެ ދާއިމީ ހުއްދައެއް ހޯދުމަށް އެން.ޖޭ.އޭ ކޮމްޕެނީގެ ފަރާތުން އެދެފިނަމަ އެ ކޭބަލުގެ ކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ކޭބަލް ވަޅުލާފައިވާ  އެ
ކޭބަލް ވަޅުލުމަށް މަގު ކޮންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މިހާރު ޓި.ވީ. ކޭބަލް ވަޅުލާފައިވާ އަލަށް ދާއިމީ ހުއްދައެއް ދިނުމަށާއި އެކަމުގެ ބޭފުޅުންނަށް 

ހޭ ޤަވާޢިދާއި ކޯރަށް، ޓީ.ވީ. ކޭބަލް ނޫން އެހެން ކޭބަލެއް ލުމަށް މަގު ކޮންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، މަގުކޮނުމާއި މަގުގައި އެއްޗެތި ވަޅުލުމާއި ބެ
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ  ލަށް ލިޔެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭނެކަން އެން.ޖޭ.އޭ ކޮމްޕެނީއަށް އެންގުމަށެވެ.އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކައުންސި

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ  3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

ފ. އަތޮޅު އިސްޓޯރަށް ނަގާފައި ވުމާއެކު އައްޑަނައިގެ  ،ޢާއްމު ވިޔަފާރީގެ މުދާނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ހިންގަމުން ގެންދިޔަ އައްޑަނައިގެ . 2
 ނަމުގައި މުދާ ގެނައުން ހުއްޓާލަން ފެންނާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ފ. އަތޮޅު އިސްޓޯރަށް ނަގާފައި  އައްޑަނަ ފިހާރައިގައި ހުރި ވިޔަފާރި މުދާ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ހަދާފައިވާ އައިޓަމް އުވާލައި " މި ނަމުގައި އައްޑަނަ ރައްޔިތުންގެ ފިހާރަ "އެ ފިހާރައިގެ ނަމުގައި ކުރަމުން އައި ވިޔަފާރި އެކީގައި ހުއްޓާލައި ވުމާއެކު 

"އައްޑަނަ"  ގޭހާއި ސިމެންތި، ހިލަ، ހިލަވެލި، ދަގަނޑު ފަދަ ތަކެތި،، އައިޓަމަށް ބަދަލުކޮށް "އައްޑަނަ ތެލުގެ ވިޔަފާރި" މިއެ އައިޓަމުގައިހުރި ފައިސާ 
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ތެޔޮ ފިހާރައިގެ ނަމުގައި ގަނެ ވިއްކުން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ.  

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3
 

ހަރު މުދަލުގެ  މަހުން މަހަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިން ފ. އަތޮޅު އިސްޓޯރަށް ނަގާފައިވާ ވިޔަފާރި މުދަލާއި . 3
 އަގު އަދާކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އައްޑަނަ ފިހާރައިގައި ހުރި މުދަލުގެތެރެއިން މަހުންމަހަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ނިސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ވަނަ އަހަރުގެ މޭމަހުގެ ނިޔަލަށް އަދާކޮށް ނިންމުމަށް އަތޮޅު  2020ފ. އަތޮޅު އިސްޓޯރަށް ނަގާފައިވާ، ވިޔަފާރި މުދަލާއި ހަރުމުދަލުގެ އަގު 

ވަނަ އަހަރުގެ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީން ފެށިގެން  2019 ދަލުގެ ޖުމުލަ އަގު،މު ކައުންސިލުގައި ދެންނެވުމަށެވެ. އެގޮތުން ފައިސާ ދައްކާނީ 
ދުވަހުގެތެރޭގައި މިކައުންސިލަށް  10މަސްދުވަހަށް ބަހާލުމުން އެމަހަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދު އެ މަހުގެ ފުރަތަމަ ރަސްމީ  17މޭ މަހުގެ ނިޔަލަށް 

ކައުންސިލަރުންގެ  3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ދައްކަމުންގޮސް އަގު އަދާކުރާ ގޮތަށެވެ. 
 މެމްބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 2ތެރެއިން 
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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.
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