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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  47އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 (2018 ޑިސެންބަރު  5)
 

 . ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާއި ކުދިންނަށް ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ޚަރަދުކުރާނެ މިންވަރެއް ކަނޑައެޅުން. 1
 

)ހަްތހާސް  -/7,500ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭުނންވާ މީހުންެގ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 

ނުވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާިލއްޔަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަެށވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ާފސްކުރީ ޮބޑުފަސްސަތޭކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ންވަރެއް ކަނޑައެޅުން.. މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކަށް ޚަރަދުކުރާނެ މި 2
 

ރުފިޔާއަށްވުރެ  )ދިހަހާސް( -/10,000ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް 
އި ކައުންސިލްގެ އަދި މަސްރޭހުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއްގަނުވާގޮތަށް ކައުންސިލްގެ މާިލއްޔަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށެވެ. ބޮޑު

ވަނަ ދުވަސްކަމަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.  15ޑިސެންބަރު  2018މުވައްޒަފަކު ބައިވެރި ކުރުމާއި އަދި އެދުވަހުގެ ޙަރަކާތްތައް ބާއްވާ ދުވަހަކީ 
 ނެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން 3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ނިލަންދޫގައި ބޭއްވުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.  50. ޖުމްހޫރީ 3
 

ަބށިބޯޅަ މުބާރާްތ ނިލަްނދޫގައި ބޭްއވެން  50ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން، ޖުމްހޫރީ 
ސޯސިއޭޝަނުގައި ދެންނެވުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ނެތްކަމަށް، ނެަޝނަލް ަބށިބޯަޅ އެ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

ގޭގެ ވެރިފަރާތުން އާގެއަށް ދަތިވާތީ އެކަން ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް އެ  ހިރުނދުގަސްތަކުން، މުޝްތަރީގޭ . ވެޔޮދޮށު މައިޒާނުގައި ހުރި 4
 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  

އާގެއަށް ދަތިވާގޮތަށް، ވެޔޮދޮުށ މައިޒާނުގައި ހުރި، ހިރުނދުގަސްތައް މުޝްތަީރގޭސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

ނެ ފަރާތެއް ނުިވނަމަ ކަުއންސިލުން އެގަސްތައް ކަނޑައި ދަތި ނީލަމުގައި ވިއްކާލައި ދަތި ފިުލވައި ދިނުމަށެވެ. އަދި ނީލަުމްނ ނަގާ
ކައުންސިލަރުންގެ  3ފިލުވައި ދިނުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.
 

 ންސިލްގައި ބޭނުން ނުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާ ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.މި ކައު  . އެއްފަހަރު ބޭނުންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކު 5 
 

ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި  ،އެއްފަހަރު ބޭުނންކުރުމަށްފަހު އުކާލާ ޕްލާސްޓިކުސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ނިންމަވާފައިވާ ނިްނމުމަށް އިޖާބަ ދިނުމާއި އަިދ ޕްލާސްޓިކަކީ ތިމާވެއްޓަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ބޭނުން ނުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 ވަނަ ދުވަހުންފެށިގެްނ، ނިލަްނދޫ  1ޖަނަވަރީ  2019އުާކލާ ޕްލާސްޓިކު   ބޭނުންކުރުމަށްފަހު  އެއްޗަކަށްވާތީ، އެއްފަހަރު ގެއްލުންދޭ 

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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ުނންނުކުރުމަށާ،ިނލަންދޫ ކައުންިސލުން ގެ އިޚުތިސާސްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސްތަނެއްގައި ބޭކައުންސިލްގެ އިދާރާއާއި ނިލަްނދޫ ކައުންސިލް
ހަމަޖެއްސުމަެށވެ. އަދި މިކަން މިގޮތަށް ނިންމިކަން  އެފަދަ ޕްލާސްޓިކު ބޭނުންނުކުރާ ގޮތަށް ވެސްހިންގާ އެއްވެސް ޙަރަކާތެއްގެ ތެރޭގައި

 3މުކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހަގަކޮށް ނޫސް ބަޔާނެއް ނެރެ ޢާންފާ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ.
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