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 Secretariat of the North Nilandhe Atholhu Atoll Council ނިލަްނެދައޮތޅު ުއތުުރުބރީ ައޮތޅު ަކުއްނސިލްގެ އިާދރާ 

 F. Nilandhoo, Rep. of Maldives ފ. ނިލަންދޫ ، ދިެވހިރާއްޖެ 

 67/2CB/237/202-(OTHR)237 ނަންަބރު: 
 
 
 

 ނިންމުންތައް   ވަނަ ޖަލްސާގެ   23  ވަނަ އަހަރުގެ   2022ފ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ  
 (ުބރާސްފަތި) 2022 ސެޕްޓެންަބރު 01

 

އުޖޫރަ   .1 އެގްޒަމިނަރުންގެ  ކުރާ  އިމްތިހާން  ޢަމަލީ  ލައިސަންސްގެ  ކަނޑުގެ  އެއްގަމާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  އިދާރާއިން  މި 

 ކަނޑައެޅުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ކަނ އެއްގަމާއި  ފޯރުކޮށްދޭ  އިދާރާއިން  ކުރާ މި  އިމްތިހާން  ޢަމަލީ  ލައިސަންސްގެ  ޑުގެ 

އުޖޫރަ ގޮތެއް   އެގްޒަމިނަރުންގެ  މަޝްވަރާކޮށް  މެދު  މައްސަލައިގައި  ނިންމުމަށް  ކަނޑައެޅުމާ  މަޝްވަރާކޮށް  ހުށަހެޅުނު 

އްކުމަށްފަހު  މިމައްސަލައިގައި އިތުރަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލްއޭވިއޭޝަނާ ވާހަކަ ދެނިންމާފައިވަނީ،  

 އެޭބފުޅުންގެ ބަހެއްލިުބމުން އިތުރު ޖަލްސާއަކަށް އެޖެންޑާކޮށްގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ. 

 ކައުންސިލަރުންގެ  06  މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

  އިއްތިފާޤުންނެވެ. ކައުންސިލަރުންގެ 05 ން ތިއްެބވިތެރެއިން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެ ލެއްވެ

ފައިސާ   .2 އިތުރުގަޑީގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްތަކުގައި  ކުރެވޭ  ލިބޭގޮތަށް  ފައިސާ  ފަންޑަށް  ޓްރަސްޓް  ކައުންސިލްގެ 

 ދޭނެގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

މުވަ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި  އްޒަފުންނަށް ކައުންސިލްގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ފައިސާ ލިޭބގޮތަށް 

  ނިންމާފައިވަނީ، މަޝްވަރާކޮށް  ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި    އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭނެގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

ކުރާ އެލަވަންސް   މުވައްޒަފުން  އިތުރުގަޑިއާއި  ދޭންވާ  ަބޖެޓުގެފައިސާ  މަސައްކަތަށް  މިއިދާރާގެ  ގްރާންޓްގެ    ދޭނީ  ްބލޮކް 

  މަށެވެ. ތެރެއިން ކަ

ކައުންސިލަރުންގެ    06މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  05 ން ތިއްެބވިތެރެއިން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެ ލެއްވެ

ޚަރަދުތައް    .3 އިދާރީ  ބައެއް  އިދާރާގެ  ބަޖެޓް   މި  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ކޯޑްތަކުގައި ކުރުމަށް  ކޯޑްތަކަށް      އެ  ނެތުމުން 

 ބޭނުންވާ ފައިސާ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން ހަމަޖައްސާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.   އިތުރުކުރަން 

ނެތުމުން                   ކޯޑުތަކުގައި  ބަޖެޓް  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ޚަރަދުތައް  އިދާރީ  ަބއެއް  މިއިދާރާގެ 

ހަމަޖައްސާނެ  ޑުތަކައެކޯ ތެރެއިން  ަބޖެޓްގެ  މިއިދާރާގެ  ފައިސާ  ބޭނުންވާ  އިތުރުކުރަން  ގޮތެއް ށް  މަޝްވަރާކޮށް  ގޮތަކާމެދު 
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ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  23  ވަނަ އަހަރުގެ 2022  
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މައްސަލައިގައި    މަށްނިންމު ނިންމާފައިވަނީ،ހުށަހެޅުނު  ކޯޑުން   މަޝްވަރާކޮށް  އެލަވަންސް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންގެ 

 ؛ކޯޑުތަކަށް އިތުރުކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން ތިރީގައިވާ އް ކުރުމަށް ޭބނުންވާރުފިޔާ އުނިކޮށް އިދާރީ ޚަރަދުތަ 25,000.00

 5,000.00 ލިޔެކިއުމާގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެތީގެ ކޯޑަށް އިތުރުކުރި  .01

 10,000.00 ފިއުލްގޮތުގައި ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮ ފަދަ ތަކެތީގެ ކޯޑަށް އިތުރުކުރި .02

 2,000.00 އިލެކްޓްރިކާ ެބހޭގޮތުން ހޯދާ ތަކެތީގެ ކޯޑަށް އިތުރުކުރި .03

 3,000.00 މީހުން ދިރިއުޅުންނޫން ޭބނުންތަކަށް ިބނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުމުގެ ކޯޑަށް އިތުރުކުރި  .04

 5,000.00 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތީގެ ކޯޑަށް އިތުރުކުރި  .05

ކައުންސިލަރުންގެ    06ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި    މި މައްސަލަ މިގޮތަށް

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  05 ން ތިއްެބވިތެރެއިން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެ ލެއްވެ

 ންމުން.      "ރަންގަލި" ލާންޗަށް އިންޖީނު ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސާނެ ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއްނި  .4

މަޝްވަރާކޮށް "ރަންގަލި" ލާންޗަށް އިންޖީނު ގަތުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖައްސާނެ ގޮތަކާމެދު                   

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމަތުކުރުމުގެ ކޯޑުން    ،ތެރެއިން  ކައުންސިލް ަބޖެޓްގެ ްބލޮކް ގްރާންޓްގެނިންމާފައިވަނީ،  

ކޯޑުތަކުން  ރުފިޔާ  219,336.00 އެލަވަންސް  މުސާރައާއި  މުވައްޒަފުންގެ  އާއި  ޕްލާންޓް، އުނިކޮށް،  ރުފިޔާ    37,384.00 

ބޭނުންވާ    ރުފިޔާ އިތުރުކުރުމަށެވެ.  256,720.00މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް ކޯޑަށް   އަދި އިންޖީނު ގަތުމަށް އިތުރަށް 

 ރެއިން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.ތެޓްރަސްޓް ފަންޑުގެ ކައުންސިލްގެ އާމްދަނީގެ  ފައިސާ

ކައުންސިލަރުންގެ    06މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ޖަލްސާގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  05 ން ތިއްެބވިތެރެއިން ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވެ ލެއްވެ

 2022ސެޕްޓެންަބރު  01
 ތާރީޚް ސޮއި މަޤާމާއި ނަން  #

 01.09.2022  ޢަލީ މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  01

 01.09.2022  ވަޙީދުهللا ޢަްބދު ކައުންސިލްގެ ނައިުބރައީސް 02

 01.09.2022  ޢަލީ އަޙްމަދު ކައުންސިލް މެމްަބރު 03

 01.09.2022  ޢަްބދުލްޙަމީދު އާދަމް ކައުންސިލް މެމްަބރު 04

 01.09.2022  އަޙްމަދު އަސްލަމް  ކައުންސިލް މެމްަބރު 05

 01.09.2022  މޫސާ އަޙްމަދު  ކައުންސިލް މެމްަބރު 06
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