
 Phone: 6740016ފޯން:  website: www.fncl.gov.mvވެބްސައިޓް:   info@faafnilandhoo.gov.mvmail: -E އީމެއިލް:
  

 

 

 
 
 
   

 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  02އަހަރުގެ ވަނަ  0192ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (2019ޖަނަވަރީ  9)

 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން، ސިއްތި ފަންނު  2019. އަވަށްބޭރު މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމަށް 1

 ރުފިޔާ ނެގުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 3,000/-ކުނިކެހުމުގެ ޚަރަދަށް މަހަކު 
  

ގެ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނިލަންދޫގެ އަވަށް ބޭރު މަގުތަމާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކެހުމަށް، މިއަހަރު
)ތިންހާސް(  -/3,000ކުރާ މީހާގެ އުޖޫރައަށް  މަހަކު ބަޖެޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެެތރެއިން، ސިއްތިފަންނުގެ ކުނިކެހުމުގެ މަސައްކަތް

ގެ ރުފިޔާ ނެގުމަށްފަހު ކުނިކެހުމުގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށެވެ. މިގޮތަށް ހަމަޖައްސަން ނިންމީ ސިއްތިފަންނަކީވެސް އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދެއް
ކޮންމެ ދުަވހަކު މީހުން ބޭުނންކުރާ ތަނަަކށްވާތީ ކޮންމެ ގޮތުގައި ކުނިކަހައި ސާފުކޮށް ަބލަހައްޓަންޖެހޭ ތަނަކަށްވުމާއެކު އަދި އެތަނަކީ 

ހަކު ދުވަހަކު އެތަން ކުނިކަހައި ސާުފކުރަން ބޭނުންވުމުްނ، އަވަްށބޭރު މަގުތަކާއި އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ކުނިކަހައި ސާފުކުރާ ގޮތަށް މަ
ސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ފަހަރު އެތަން ސާފުކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން ރަނގަޅުނުވާނެތީއެވެ. މި މައް 2

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  
 

ން . ނިލަންދޫ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރަންހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް އެމް.ޓި.ސީ.ސީ ގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުން     ކުރެވެ 2
 އޮތީ ތެލުގެ ޚަރަދު ދީގެންކަމަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އިން ބުނާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

ންމީ، ނިަލންދޫގެ ތަަރއްޤީއަށް މިވަގު ކުރަންހުރި ބައެްއ މަސައްކަތްތައް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނި
މި މައްސަލަ ގެންވެސް އެ ަމސައްކަތްތައް ކުރުމަށެވެ. ވެހިކަލްތަކުގެ އެހީގައި ކުރެވެންޮއތީ ތެޔޮ ދީގެން ކަމަށްާވތީ، ކަުއންސިލުން ތެޔޮދީ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 2އި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގަ
  

 ކަރަންޓު ފީ އާއި ކުނީ ފީ ބޭންކަށް ދެއްކޭނެގޮތެއް ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.. 3
  

ތުރު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކަރަންޓް ފީއާިއ ކުނީ ފީ ބޭންކަށް ދެއްކޭނެގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭންކުން އި 
ސިލާއި ން މަޢުލޫމާތު ހޯދުަމށާއި އެކަމަކީ ެއކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދަށް ަބލާިއރު ކައުންސިލަށް ކުރެވޭ ވަރުގެ ކަމަކަށްވާނަމަ، ބޭންކާއި ކައު

އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި އަދި  އެކަމާބެހޭ  އުޞޫެލއް ހަދައިގެން އެކަން ކުރަމުން ގެންދިއުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް  ދެމެދުދޭތެރޭ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ.  2ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

 

އަހަރުވެގެން މުސްކުޅި ކުރައްވައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވާތީ،  65ޢުމުރުން هللا ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޢަބްދު ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ . 4
 ގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ޙަފުލާއެއް ބޭއްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.هللا އިސްމާޢީލު ޢަބްދު 

 

 65އަށް ޢުމުރުން هللا ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޢަބްދު
ގެ ޚިދުަމތުގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެގޮތުން ަރނގަޅު هللا އަހަރު ވުމުން މުސްކުޅި ކުރައްވައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރައްވާފައިވާީތ، އިސްމާޢީލު ަޢބްދު

)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މައްޗަށް ޚަރަދުނުވާގޮތަށް ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްގެން ޙަފުލާއެއް  -/10,000ންވަރެއްގައި، ނަމަވެސް ފެ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާުޤންނެވެ.  2ބޭއްވުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮަތށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  

c 

& 

 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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ވަޒީފާ މުސްކުޅިކޮށް ވަޒީފާއިން هللا ބޭންކް ޗެކުގައި ސޮއިކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ، މި އިދާރާގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރ އިސްމާޢީލް ޢަބްދު . 5
 ވަކިކުރައްވާފައިވާތީ، ބޭންކް ޗެކްގައި ސޮއިކުރާނެ މީހަކު ހަމަޖެއްސުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.

  

ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދާއިމީ ޒިންމާދާރު ވެރިޔަކު ހަމަޖެހެންދެން، ކައުންސިލްގެ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ބޭންކް ޗެކުތަކުގައި ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޢަބްދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު ވަގުތީގޮތުން ސޮއިކުރާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންެނވެ.  2ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  
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