
  

 email :fnilandhoo@live.comއީމެއިލް:     phone : 6740016        www.fncl.gov.mފޯނު:

c 

& 
 އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާނިލަންދެއަތޮޅު 

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ގައި ބޭއްވި  16މެއި  2018
 .ތައްނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް ވަ  48ދައުރުގެ  ވަނަ  3

 

. ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގޭގެ ކަރަންޓް ސާވޭކުރަން ޙަވާލުކުރި ސިރިބިން ކުންފުނިން އެ މަސައްކަތް ނިންމައި ރިޕޯޓް 1
މަހަށްވުރެ ގިނަދުވަސްވީފަހުން ކަމަށްވާތީ މަސައްކަތުގެ އަގު ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް  3ހުށަހަޅާފައިވަނީ މުއްދަތު ފާއިތުވިތާ 

  ނިންމުން.
 

ވަީނ ސިރިބިން އާިއ ޙަވާލުކޮށްގެން ކަރަންޓް ސާވޭކޮށް އޭގެ ރިޕޯޓް ލިބިފައި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
ގެ  2017ގިނަދުވަސްވީފަހުން ކަމަށްވާތީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވައިދު  މަހަށްވުރެ 3މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚަށްވުރެ 

 -/17,400އަށްވާ އިންސައްތަ  %15ގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގުގެ  10.71ވަނަ ބާބުގެ  10
ދިނުމަށާއި )ނުވަދިހަ އަށްހާސް ހަސަތޭކަ( ރުފިޔާ  -/98,600 ދޭންޖެހޭއުނިކޮށް ބާކީ )ސަތާރަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ 

ދަލުވުމުގައި މި މަސައްކަްތ ޙަވާލުކުރުމުގެ ބައްއަދި އެ ރިޕޯޓަކީ ފަންީނ ަމޢުލޫމާތުތަކެއް ހިެމނޭ ރިޕޯޓެއްކަަމށްވުމާއެކު،  ނަމަވެސް
ރިޕޯޓް ހުށަހަޅުއްވަިއ ގޮތުގެމަތިން ސިރިބިންގެ ފަްނނީ ބޭފުޅަކު ވަޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށް  ވާހަކަ ދައްކައި އެއްބަސްވެފައިވާ

 %20ދިނުމަށާއި ބާީކ ިއންސައްތަ ފަިއސާ  %80ތެރެއިން  ޭދންޖެހޭ ފައިސާގެއިސާ އެކީގައި ނުދިނުމަށާއި ދެއްވުމުންނޫނީ ފަ
މި  ޙަވާލުކުރާނީ ސިރިބިން ކުންފުނީގެ ފަްނނީ ބޭފުޅަކު ަވޑައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ރިޕޯޓް ހުށަހެޅުއްވުމުން ކަމަށެވެ. އިން ސައްތަ 

މެމްބަރުންގެ  3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

ދަން ކުރިން ނިންމާފައިވާ މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގައި މަސްކައްކާ ބަދިގެ ހަ. 2
ބަދަލުގައި ދަރު ރައްކާކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބައިގައި މަސްކައްކާ ބަދިގެ ހެދުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން  ތަނުގެ 

 އެދެމުންދާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 
 

ސަރަހަޢްދުގެ ދެފަރާތުގެ މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްުކރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި މި ބަިދގެ ހެދުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށެވެ.   ފާރުގެ އެތެރެކައިރީގައިއިން

 މެމްބަރުންގެ އިއްިތފާޤުންނެވެ. 3ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 

ފޫޓަށްވުރެ ތިރިކޮށް  30ކުރުމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ހަދާ ބަދިގެތަކުގެ ދުންހޮޅި މަސްކައްކާ ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް . 3
 ހެދުމުގެ ހުއްދައަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އެދެމުންދާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ސް( ފޫޓަށް ހެދުމުެގ )ފަންސަވި 25ދުންހޮޅި ދިގެތަކުގެ މަސްކައްކަން ހަދާ ބަ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
 3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުއްދަދިނުމަށެވެ. މި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ.
 

މިފްކޯގެ އައިސްޕްލާންޓް ހެދުމަށް ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން ބިންދޫކުރަން އެދިފައިވާތަނުން ބިންދޫކުރުމާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް . 4
 ނިންމުން. 

މިފްކޯއިްނ އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަިތން އައިސްޕްލާންޓް ބެހެްއޓުމަްށ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
މައްސަލަ ިމގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ އަކަފޫޓުގެ ިބން މިފްކޯައށް ދޫކުރުމަށެވެ. މި  3,000ހުޅަނގު ބަނދަރު ސަރަޙައްދުން 

 ރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.މެމްބަ  3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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ބިދޭސީން ތިބުމަށް ހަދާފައިވާ ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރާއި މެޝިނަރީއާއި ހިފައިގެންގުޅޭތަކެތި ގެނައުމާއި ބެހޭގޮތުން . 5
 ގޮތެއް ނިންމުން. 

ގޮދަޑިއަކާއި ނދަކާއި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ މިވަގުތު ތިބި ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް ސިންގަލް އެ
ފޫާޓ ފަސްފޫާޓ  4އަދި އެތަނުގައި ބޭުނންކުރުމަށް ައލަމާރިއާއި  2ދޮރުފަތްލީ  2ބާީލހު އުރައަކާއި ބެޑްޝީޓަކާއި ބާީލހަކާއި 

ދެމެދުގެ އައިސްއަލަމާރިއަކާއި އާދައިގެ ދޮންނަ މެޝިނަކާއި ތަށިހަރުގަނޑެއް ހޯދުމަށާއި ސިންކަކާއެކު ސިންކު ކަބަޑެއް 
މައްސަލަ ިމގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ އަދި އެ ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ސައިޒުގެ އެއަރކޯނެްއވެސް ހޯދުމަށެވެ. މި  ބެހެއްޓުމަށެވެ.

 މެމްަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 2018 މެއި 15

 

mailto:fnilandhoo@live.com

