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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 

 .ތައްނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައް ވަ  52ދައުރުގެ  ވަނަ  3 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ގައި ބޭއްވި 13ޖޫން  2018
 

 ސްލިޕްވޭ ހަދައިހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއިބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. .1
 

)ފަނަރަ(  15ސްލިޕްވޭ ހަދަން ދޫކުރާ ބިމުގެ ކުލީގެ ފެށޭއަގަކީ މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ސްލިޕްވޭ ހަދައި ހިންގާނެ ފަރާތެއް )ވިހި( އަހަރު ދުވަހަށް ކަމަށާ އެގޮތަށް  20ލާރި ކަމަށާ ކުއްޔަށް ދޫކުރާނީ 

އެއް މަށް އިޢުލާނުކުރުމަށެވެ. އަދި ސްލިޕްވޭ ހަދައިގެން ހިންގަން އެދޭ ފަރާތްތަކުގެތެރެއިން އެންމެ ރަނގަޅު ފަރާތެއް ހޮވުމަށް ކޮމެޓީހޯދު
ވޭ ޕް ނަގައިގެން ކޮމެޓީގެ ބެލުމުގެދަށުން އެކަން ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށާ އެކަމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ސްލި

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި  ދައިގެން ހިންގަން ޙަވާލުކުރުމަށެވެ. ހަ
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

  

ސިރިބިންނާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު ސާވޭކުރުމާއި ޕްލޭނުގެ މަސައްކަތު ފައިސާ ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން، ކައުންސިލްގެ  .2
ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާގޮތާއިބެހޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ސިރިބިން އިންފޮނުވި  ސިޓީއާއި ގުޅިގެން  48މިދައުރުގެ 

 އް ނިންމުން. ޢަމަލުކުރާނެގޮތެ 
 

ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ސިރިބިން ކޮމްޕެނީއާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮށްފައިވާ ކަރަންޓް ސާވޭކުރުމާއި ރިޕޯޓް 
ގެ ނިންމުން ވަނަ ޖަލްސާ  48ތައްޔާރުކޮށް ޕްލޭން ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން، ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ 

ށެވެ. ބާޠިލުކޮށް،  މުއްދަތަށް މަސައްކަތް ނުނިމުމުން ކުރަންޖެހޭ ޖުރިމަނާގެ ފައިސާ ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ފައިސާ އެ ކުންފުންޏަށް ދޫކުރުމަ
  އިއްތިފާޤުންނެވެ.މެމްބަރުންގެ  2މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ހިންގި ޢިމާރާތް، ހޮސްޕޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކްލަބަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން  .3
 ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް އެ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
)އެއްހާސް( ރުފިޔާގެ ކުއްޔަށް  -/1,000ޢިމާރާތް އެ ކުލަބުން ބޭނުންވާނަމަ ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ބޭސްފިހާރަ ހިންގި ޢިމާރާތް މަހަކު 

ކުއްޔަށް ދިނުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ށް އެ ކުލަބަ )ދިހައެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  10
 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ހޭގޮތުން ގޮތެއް ފަހުމީ ތެޔޮސެންޓަރުގެ ވަޒީފާއަށް ބަދަލުކުރުމާއި ބެ هللا ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޑްރައިވަރު ޢަބްދު  .4
 ނިންމުން.

 

ކޮށް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނެސް، ތެޔޮސެންޓަރަށް މަޤާމެއް އިތުރު 
ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ފަހުމީ ބަދަލުކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ هللا އެ މަޤާމަށް ޑްރައިވަރު ޢަބްދު

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
 2018 ޖޫން 13
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