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 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ  ،ގައި ބޭއްވި  07ފެބްރުވަރީ  2018
 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި ކަންތައްތައް  34ވަނަ ދައުރުގެ  3

 
 

 
 
 
 

ތްތެރިކަން ކުރިއަރުވާ، ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް، ކޮރަޕްޝަން އާންމުންގެ މެދުގައި ނަޒާޙަ . 01
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ -އެންޓި ނައްތާލުމަށް 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން 
 

 ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކޮރަޕްޝަނާ ެދކޮޅަށް އެންޓިކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން
ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމަކީ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތުތަެކއް ލިބިގެންދާނެ ވަރަށް މުހިންމު ޕްރޮގްރާމަކަށް ވުމާއެކު، 

ބޭުފޅުންގެ ދެކޮޅު ދަތުރާއި ނިލަންޫދގައި ތިއްބެވުމާއި ފަރިއްކޮުޅ  3ޕްރޮގްރާމް ހިންގެވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ވަޑައިގަންނަވާ 
ލްގެ ބަޖެޓުން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހަމަޖައްސާގޮތަށް ނަމަވެސް އެ ޕްރޮގްރާމް ނިލަންދޫގައި ޚަރަދު ކައުންސި

ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ޚަރަދުކުޑަގޮތަކަށް މިކަން ކުރެވޭނެގޮތެއް ރާވައިގެން އެގޮތަށް ކުރުމަށެވެ. މި 
މެމްބަރުންގެ  3 ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.
 

ގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް ފ. ނިލަންދޫ  'X20'30އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  01ލޯންޗެއް ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް . 02
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  އެދުރުގޭ ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު 

 

ފ. ނިލަްނދޫ އެދުރުގޭ ޢަބްދުލްޤާދިރު މުޙައްމަދު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
)ދިހައެއް( ލާރީގެ ރޭޓުން ފައިސާ ނަގާގޮަތްށ  10މާފައިވާ ބިން، މަހަކު ައކަފޫޓަކަށް ފައިބަރު ލާންޗެއް ބަނުަމށް ދޫކުރަން ނިން

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށެވެ.  1
 ތިފާޤުންނެވެ.ކައުންސިލަރުންގެ އިއް 3 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި 

 

ގެ ބިމެއް ހޯދުމަށް އެދި ފ.  'X19'40މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  04ފައިބަރ ޑިންގީއެއްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް . 03
 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  ނިލަންދޫ ނަލަހިޔާގޭ ހައްމާދު އިސްމާޢީލް ހުށަހަޅުވާފައިވާ ސިޓީއާމެދު 

 

ފ. ނިަލންދޫ ނަލަހިޔާގޭ ޙައްމާދު އިސްމާޢީލް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
)ހަތަރެއް( މަސްދުވަުހން މަސައްކަތް ނިމޭނަަމ  4ފައިބަރު ޑިންގީއެއްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ބިން، 

 10)ހަތަރެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުވާނަމަ ބިމުކުއްޔަށް މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް  4ސް ވެބިމުކުލި ނުނެގުމަށާއި ނަމަ
މަސްދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރު ނުވާނަމަ ބިމުކުލި  4)ދިހައެއް( ލާރީގެ ރޭޓުން ފައިސާ ނަގާގޮތަށް ބިން ދޫކުރުމަށެވެ. 

މި މައްސަލަ ކޮށްފައިވާ ބިްނަތކުން ކުއްޔެއް ނުނަގައި ބިންދޫކޮށްފައިވާތީއެވެ. ނުނަގާގޮތަށް ިނންމީ ކުރުމުއްދަތަށް ވަގުތީގޮތުން ދޫ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުްނނެވެ. 3 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންމިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި 

 

 މަޝްވަރާކޮށް ނިމުނުގޮތް:  ރުމާބެހޭގޮތުން ރުއްގަސް އިންދުމަށް ބިން ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ބިން ދޫކު  04
 

އިްނދަން ބިންދޫކުރެވެން ހުރި ަތްނތަން  ރުއް، ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ
ހެދުމަށްފަހު،  ރަނގަޅަށް ބަލައި އެ ބިންތަކުގައި އިންދޭނެ ރުއްގަހުގެ ޢަދަދުވެސް ބަލައި، ކައުންސިލުން ރަނގަޅު ޕްލޭނެއް

ތެރެއިން މަދުްނ  ރުއްގަސް އިންދަން ބޭނުންވާ ަފރާތްތަކަށް ބިން ދޫކުރަން އިޢުާލނުކުރުމުން، އެކަމަށް އެދޭ ފަާރތްތަކުގެ

އިޖުތިާމޢީ ހަމަޖެހުން" –"އިޤްިތޞާދީ ުފދުންތެރިަކން   
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ރުއްގަސްހުރި ގޭގެއަށް އިސްކަން ދީގެން ރުއްގަސް އިންދުމަށް ބިންދޫކުރުމަށެވެ. އަދި މިގޮތަށް ިމ މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ، 
ރޭގައިހުރި ރުއްގަހުގެ ފުރިހަމަ ރަޖިސްޓަރީއެއް ހެދުމަށްފަހުގައި ކަމަށްވެސް ނިންމަވާފައި ވެއެވެ. ިމ އަވަށުން ބޭރުގައާއި ވަުލތެ

ކައުންސިލަރުންގެ  3 ބައިވެރިވެވަޑައިގެން މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ަކއުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވެ ވޯޓުގައި 
 އިއްތިފާޤުންނެވެ.
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