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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  49އަހަރުގެ ވަނަ  2018ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 

 (2018ޑިސެންބަރު  19)
 

. ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ބަހައްޓާފައިހުރި ނޯޓިސް ބޯޑުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެފައިވާތީ ނޯޓިސް ބޯޑުތައް އަލުން 1
 ހެދުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 

ނޯޓިސް ބޯޑުގެ އެތެރޭގެ  4ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި މިހާރު ބަހައްޓާފައި ހުރި 
 ފޫޓުގެ 6x4ފިލައިތައް ހަލާކުވެފައި ހުރުމާއެކު އަދި މިހާރުހުރި ނޯޓިސް ބޯޑުތައް މާބޮޑަށް ކުޑަވުމުން ލިއުންަތއް ހަރުކުރަން ދަތިވާތީ 

މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހެދުމަށެވެ. މި މައްސަލަ ކައުންސިލްގެ  ނުވަތަ ބަޖެޓުން ނޯޓިސްބޯޑު، ކައުންސިލްގެ  6 ފެންވަރު ރަނގަޅު
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 . އަވިން ލިބޭ ގެއްލުމާބެހޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލުއިފޮތް ޗާޕުކުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 2
  ބޭޢާއްމު ޞިއްޙީ ހޭލުންތެރިކަްނ ިއތުރުކުރުމަކީ ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫުނން ލާޒިމުުކރާ ކަމަކަށް ވުމާއެކު، އަވިްނ ލި 

މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކޮށްގެން، ބަޖެޓުން ނުވަތަ ކައުންސިލްގެ ފޮތް ކައުންސިލްގެ  300ކުލަވާލާފައިވާ، ލުއިފޮތުގެ ގެއްލުންތައް ފާހަގަކޮށް އެ
ކައުންސިލަރުންގެ  2ކުލަކޮށް ޗާޕުކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 އިއްތިފާޤުންނެވެ.
 

ބަނދަރުގައި އެތުރުމަށް ގެނެސްފައިހުރި ގައު ބޭނުންކޮށްގެން އިރުމަތީ ބަނދަރުގެ މުދާ އަރުވާ ބާލާ ސަރަޙައްދުގައި ގައު . 3
 އެތުރުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. 

ބަނދަރުގައި ގައު  އިރުމަތީ ބަނދަރުގައި އެތުރުމަށް ގެނެސްފައިހުރި ގަލުން މުޅި ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ،
ގައު އެތުރުމަށާއި އަދި ގައު  ފޫޓު ފުޅާމިނުގައި  10ބަނދަރުގެ އިރުަމތީކޮޅުން ފެށިގެން ގައު ހުސްވަންދެން، އެތުރޭވަރު ނުވި ނަމަވެސް 

ޚާއްޞަކޮށް އެ އަތުރާއިރު ބަނދަރުގެ އިރުމަތީކޮޅުން މުދާ ބާލާ ސަރަޙައްދުގައި ހައިމާކު ފަދަ ބަރު ވެހިކަލް އެރުމަށް ސަރޙައްދެއް 
ފޫޓުގެ ބޮޑު މިނުގައި ކޮންކްރީޓު ތަޅުމެއް އެޅުމަށްފަހު އޭގެ މައްޗަށް  ވެލި ފަށަލައެއް އަޅައި އޭގެމަތިން ގައު  30x10ސަރަޙައްދުން 

ގައި މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ  އި މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރުމަށެވެ.އެތުރުމަށާ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ހުއްދަ . އަލަށް ވިޔަފާރިކުރަން ހުއްދަދޭ ޢިމާރާތާއި ގުޅިފައިހުންނަ ފުރާޅުގެފެން މަގަށް ނުދާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން ނޫނީ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ 4
 ނުދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން. 

 

ވިޔަފާރިކުރާ ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެފެން މަގަށް ނުދާގޮތަްށ  ނީމަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، އަލަށް ވިޔަފާރިކުރަން ހުއްދަދޭ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި
އެ ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުގެ ފެން މަގަށް ނުދާ ގޮތަށް  ގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަދައިދޭނީޢިމާރާތާއި ގޯތީ ހަދާ އަދި އަލަށްހަމަޖެއްސުމުން ކަމަށާ 
ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ފޯމާއި  ޢިމާާރތާއި އެކަން ފުރިހަމަކުރުމުން ނޫނީ ހުްއދަ ނުދެވޭނެކަން، ވެ. އަދި ހަމަޖެއްސުމުން ކަމަށެ

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމުގައި ހިމެނުަމށެވެ. ގޯތީގެ ރަޖިސްޓަރީ ހެއްދުމަށް 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

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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. ނިލަންދޫގެ ވޭސްޓްެމނޭޖްމަްނޓް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތަށް ަކއުންސިލުން ގެނެސްފައިތިިބ ބިޭދސީން އަހަރީ ޗުއްޓީގައި އެމީުހންގެ 5

 ދެކޮޅު ދަތުރުގެ ޓިކެޓް ޚަރަދު ދިނުމާބެހޭގޮތުން ޮގތެއް ނިންމުން. ޤައުމަށް ދާއިރު
  

ނިލަންދޫ ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުެގ މަސައްކަތަށް ގެނެސްފައިތިބި ބިދޭސީ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
 އެއްކޮޅު ޓިކެޓު ޚަރަދު ދިުނމަށާއި އަދި ޗުއްޓީ ނިންމައި އެނބުރި މުވައްޒަފުން، އަހަރީ ޗުއްޓީގައި އެމީހުންގެ ޤައުމަށް ދާއިރު އެމީުހންގެ

މި މަށެވެ. ޓުގެ ޚަރަދުވެސް އެމީހުންނަށް ދިނުވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުެގ މަސައްކަތަށް އައިސްފިނަމަ ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ ޓިކެ
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.  2ގެންނެވި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައި
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