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 ކޮންކްރީޓް ގޮނޑި ހެދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 50. ރަށުގެ ވަށައިގެން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަށް 1

 50ރަށުގެ ވަަށއިގެން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބެހެއްޓުމަްށ، ކޮންކްރީޓް ކޮށްެގްނ  ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް  2019އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  ،ގޮނޑި ހެދުމަށާއި
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ 

 

 . އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި ޑިންގީ އާއި ބޮއްކުރާ ފަދަ ތަކެތި ގާތްކޮށް ބޭއްވުމަށް ޖެޓީއެއް ހެދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 2

، އެޅުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުންރުގެ ޖާގަ ކުޑަކަމާއެކު އުޅަނދުފަހަރު އިރުމަތީ ބަނދަސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

އިރުމަތީ ަބނދަުރގެ ބޭރު ހިލަ ތޮށީގައި ޖައްސައިެގން ޑިންގީ، ބޮއްކުރާ ފަދަ އުޅަނދުތައް އަާޅފައި ބޭއްވުމަށް  އެކަން ޙައްލުކުރުމުގެގޮތުން
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުްނ ހަަމޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިޮގތަށް  2019 ޖެޓީއެއް ހެދުމަށާއި އެކަމަްށ ިހނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ 
 

 3. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުން މޫދަށް އެރި، ބޭނުންކުރުމަށް ރަށުގެ ދެކުނުފަރާތު މޫދުގައި ހަރެއް ހެދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނި ންމުން. 
 

 ފަރާތު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނުކުޅެދުްނތެރިކަން ހުންނަ މީުހން މޫދަށް އެރި ޭބނުންކުރުމަށް، ރަށުގެ ދެކުނު
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ހަަމޖެއްސުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮަތށް  2019އެކަަމށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  ،މޫދުގައި ހަރެއް ހެދުމަށާއި
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ 

 

 އުނދޯލި ބެހެއްޓުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.  2ސަރަޙައްދެއްގެ މޫދުގައި  2ކުނުފަރާތު މޫދަށް އެރޭ . ރަށުގެ ދެ 4

 ،އުނދޯލި ބެހެއްޓުަމށާއި 2ގައި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ރަށުގެ ދެުކނުަފރާތުން މޫދަށް އެރޭ ސަރަޙައްދުގެ މޫދު

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުން ހަމަޖެއްސުމަށެވެ.  2019އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ 
 

ނެއް ހޯދުމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ރަނގަޅު މީހުން އެދިފައިވުމާއެކު، އިންޖީނުގޭގައި ނިލަންދޫ އިންޖީނުގެއަށް އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަ. 5
 ހުސްކޮށްއޮތް އިތުރު އެސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނުގެ މަޤާމަށްވެސް މީހަކު ނެގުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 

 

އެއްަމޤާމަށް މަޤާމުގެ ތެރެއިން  2ޓެންޓް ޓެކްީނަޝނުގެ އެސިސްމިވަގުތު ހުސްކޮށްއޮތް ގަނޑުގައި  އިންޖީނުގޭެގ ވަޒީފާގެ އޮނިނިލަންދޫ 

ގައި އިންޖީނުގެއަށް ެއސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނަކު ޯހުދމަށް  1އޮގަސްޓް  2018އިޢުލާނުކުރީ ގައި  6ޖަނަވަރީ  2019 ،މީހަކު ހޯދުމަށް
 އެ ަމޤާމަށްއިތުރު މީހުން ގެން ގެ އިޢުާލާނއި ގުޅި 6ޖަނަވަރީ  2019ނަމަވެސް  ސް މީހަކު އެދިފައި ނުވާތީއެވެ. އިޢުލާނުކުރުމުން އެއްވެ

c 
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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.

Secretariat of the Nilandhoo council, North Nilandhe Atholhu 

Faafu. Nilandhoo 

Maldives 
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އޮތް މިވަގުތު ހުސްކޮށް އަލުން އިޢުލާނު ނުކޮށް، އިންޖީނުގޭ އޮނިގަނޑުގައި މި މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ އެދިފައިވުމާއެކު، 
މިވަގުތު ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ތަށް ފާސްކުރީ މައްސަލަ މިގޮމި  މީހުން ހަމަޖެްއސުމަށެވެ. މަޤާމަށްވެސް 2ސިސްޓެންޓް ޓެކްނީޝަނުގެ އެ

ވެގެން މަސައްކަތާއި އިންޖީނުގޭގެ މަސައްކަތްކުރަން ތިބި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމާއެކު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތި

ކައުންސިލަރުންގެ  2ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ކައުންސިލްގެ މިކަމާދޭތެރޭ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނުމަށްފަހު، 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ. 

 . ނިންމުން  ގޮތެއް  ހުށަހެޅުމާބެހޭގޮތުން  ކޮމިޝަނަށް  ސިވިލްސަރވިސް  މައްސަލަ  ހޯދުމުގެ  މީހަކު  މަޤާމަށް  ޑިރެކްޓަރުގެ  އިދާރާގެ  . ކައުންސިލްގެ 6
 

 2019ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ޑިރެކްޓަރުގެ މަޤާމުގެ މުސާރަ އާއި ޢިނާޔަތްތައް ، ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ 
އަޅާފައިވާ، ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިަފއިވުމާއިއެކު، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ަހމަޖެއްސުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުން އެދި އެ މަޤާމަށް ަކނޑަ

ޖަލްސާގައި މިއަދުގެ މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ހުށަހެޅުމަށެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތާއެކު ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 2019ޖަނަވަރީ  30
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