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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  42އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (2018 އޮކްޓޫބަރު  31)

 

ދު . ނިލަންދޫ އައްސޭރި ގޯތީގެ އުތުރުން އެގޭ ޢަލީ އަޙްމަދު ވަޑާންކުރުމަށް ދީފައިވާ ބިމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށް ދިނުމަށް ޢަލީ އަޙްމަ 1
 އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

ވަނަ އަހަރު  2018ިބން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާބެހޭގޮތުން ހައުންސިންގ މިނިސްޓްރީ އިން ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ގ ހައްދަވާފައިވާ ޤަވާޢިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ޢަލީ އަޙްމަދުގެ ވަޑާންގޭގެ މަސައްކަތާބެހޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށްފަހު، ހައުސިން

މި ގޮތެއްގެމަިތން ޢަލީ އަޙްމަދުގެ ވަޑާންގޭގެ ިބމާބެހޭގޮތުން ޮގތެއް ނިންމުމަށެވެ.  މިނިސްޓްރީގައި ދަންނަވައި އެ މިނިސްޓްރީން އަންގަވާ
 ންނެވެ.އިއްތިފާޤުމެމްބަރުންގެ  3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

ނިލަންދޫ ލާނިންގ ސެންޓަރު ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ޢިމާރާތް . 2
 ދޫކޮށްލުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ ދިވެހި ާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި މިއިދާރާއާއި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
 ގޮތުގެމަތިން، އެ ޔުނިވަރސިޓީން ނިލަންދޫގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގައި މީހުން ބައިވެރި ނުވާތީ، ނިލަންދޫގައި އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ލާނިންގ

އްޔަށް ހިާފފަިއވާ، ކު މި ކައުންސިލުން )ދިހައެއް( އަހަރުގެ މުއްަދތަށް 10އިްނފެށިގެން  2017ނޮެވންބަރު  01ސެންޓަރެއް ހިންގުމަްށ، 

މި މަްއސަލަ ގެ ނިޔަލަށް ދޫކޮށްލުމަށެވެ.  31ޑިސެންބަރު  2018ނިލަންދޫ އަންެހނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ޢިމާރާތް 
 އިއްތިފާޤުންެނވެ. މެމްބަރުންގެ  3މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވުމަށް ޑިޒާސްޓަރ  22,496ރީޖަނަލް އެމަޖެންސީ ރެސްޕޯންސް ސެންޓަރުގެ ޢިމާރާތުގެ ގޯއްޗަށް . 3
 މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

 ާޤއިމްކުރާ، ރީޖަނަލް އެމަރޖެންސީ ރެސްޕޮންސް ސެންޓަރުގެ ޢިމާރާތުެގ ނިލަންދޫގައިސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
އަކަފޫޓުގެ ބިން ހޯއްދެވުމަށް، ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖުމަންޓް ސެންޓަރުން އެދި ވަޑައިގެންފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބިން  22,496ގޯއްޗަށް 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ. މެމްބަރުންގެ  3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ދޫކުރުމަށެވެ. 

 މަސްމާރުކޭޓުގެ މަސް އަށިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގެއް ކަނޑައެޅުން. . 4
 

ނިލަންދޫ މަްސމާރުކޭޓުގެ މަސްކަނޑާ އަށިތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
މި މައްސަލަ މިގޮަތްށ ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަްލސާގައި )ދުއިަސއްތަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ އަށް ކަމަށެވެ.  -/250އަށްޓެއް މަހަކު 

 ވެ. އިއްތިފާޤުންނެމެމްަބރުންގެ  3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ޕީ.ޖީ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. . 5
ކައުންސިްލގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރޭގައި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަން ދަންނަ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

މަށް އެންމެ މީހަކު ހުރުމާއި އޭނާ ކުރަންޖެހޭ އެހެން މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު، ޕީ.ޖީ ނިލަންދޫ ގޮފީގެ މަސައްކަތް އަގުނުދީ ކުރެވޭނެ ކަ 

c 

& 

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދައި އެންމެ އަގު ހެޔޮކޮށް މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާަތކާއި ސައްކަތް ކޮށްނުފެންނާީތ، އިޢުލާނުކޮށްެގން އެ މަ

ވެސް ޙަވާލުކޮށްގެން، ކައުންސިލުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ މަސައްކަތް ކުރުމަށާއި މަސައްކަތުގެ އަގު ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ނަމަ
މެމްބަރުންގެ  3މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މި ހޯދުމަށް ޕީ.ޖީ އަށް ހުށަހެޅުމަށެެވ.  

 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

ފަހަރަށް އިޢުލާނުކޮށްގެންވެސް ބިން ކުއްޔަށް ހިފާނެ ފަރާތެއް  2ސިއްތި ފަންނުން ރެސްޓޯރެންޓް ހެދުމަށް ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް . 6
 ން ކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. ނުވުމުން ދެން އެކަ 

 

 ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހައުންސިންގ
)އެކެއް( އަހަރަށްުވރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްަޔށް  1ވަނަ އަހަރު ހައްދަވާފައިވާ ޤަވާޢިދުގަިއވާ ގޮތުން  2018މިނިސްޓްރީ އިން 

ރެވޭނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުްއދަ ހޯދައިގެން ކަމަށްާވތީ މި މަްއސަލަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަަހޅައިގެން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަުހ ގޮެތއް ދޫކު
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. މެމްބަރުންގެ  3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ނިންމުމަށެވެ. 

 

އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް ހޯއްދެވުމަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން  3,000. އަތޮޅު އިސްޓޯރުގެ ބޭނުމަށް ގުދަން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ފ. 7
 އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

  
 ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިން ދޫކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ހައުންސިންގ

)އެކެއް( އަހަރަށްުވރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ބިން ކުއްަޔށް  1ވަނަ އަހަރު ހައްދަވާފައިވާ ޤަވާޢިދުގަިއވާ ގޮތުން  2018މިނިސްޓްރީ އިން 
ރެވޭނީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ހުްއދަ ހޯދައިގެން ކަމަށްާވތީ މި މަްއސަލަ އެ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަަހޅައިގެން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަުހ ގޮެތއް ދޫކު

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.މެމްބަރުންގެ  3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ނިންމުމަށެވެ. 
 

 ން. ލަންދޫ ބޯގަންވިލާ ޙުސައިން އިބްރާހީމް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބިމެއް ހޯއްދެވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމު ނި . 8
 

ަދނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ކުރިންވެސް ބިން ދޫކުރާ އުޞޫލުން ިނލަންދޫ ، ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލައާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ިނންމީ
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދަނޑު ބިމެއް ދޫކުރުމަށެވެ.  1ބޯގަންވިލާ ޙުސައިން އިބްރާހީމަށް 

 އަޣުަލބިއްޔަތުންނެވެ.މެމްބަރުންގެ  2ތެރެއިން މެމްބަރުގެްނގެ 3ވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައި
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