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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  6އަހަރުގެ ވަނަ  0192ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (2019ފެބުރުވަރީ  7)

 

 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާގެ މައްސަލާގައި ގޮތެއް ނިންމުން.  2018. 1

ވަނަ އަހަރަށް ކައުންސިލުން ފާސްކުރި ބަޖެޓަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާ،  2018ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
 3އިގެންނެވި ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމަށެވެ. މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑަ 2019

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 
 

 . މަސްމާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން މާރުކޭޓަށް ބައެއް ބަދަލުގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. 2

ޖަނަވަރީ  27ފައިވާ ފަރާތުން، މާރުކޭޓަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ނިލަންދޫ މަސްމާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ހިފާ
ިޢާމާރުތެގ ެވިރަފާރާތިއ ިޢާމާރްތ ުކްއަޔްށ ިހިފ ަފާރާތިއ ެދެމުދ ެވވޭ ެއްއަބްސުވެމްއެގަދުށްނ، ، ގެ ސިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ، ކަންތައްތައް 2019

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މަށެވެ. މިކަން ކުރުމުގެ ހުއްދަ ދިނުއަމިއްލަ ޚަރަދުގައި  ުކްއަޔްށ ިހިފަފާރުތގެ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ.  2ކައުންސިލަރުންގެ ތެރެއިން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި  3ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

  

ގައި ޤާއިމްކުރަން މަސައްކަތްކުރާ،ޑެންޓަލް ކްލިނިކުގެ މަސައްކަތަށް މާލީ . ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަން ކުލަބުން އެ ހޮސްޕިޓަލު 3
 އެހީތެރިކަމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ން ކްލަބުން ޓަލްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމްކުރުމަށް، ހޮސްޕިޓަލުގެ ރެކްރިއޭޝަ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޑެން
ގެ އާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް އިންސްޓޯލްކުރުމު ރއަގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޑެންޓަލް ޗެކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް މާލީއެހީތެރިކަމަށްއެދި ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ލިއުމު

މި މައްސަލަ ނަގައި އެފަރާތާ ޙަވާލުކުރުމަށެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2019)ދިހަހާސް( ރުފިޔާ ކައުންސިލްގެ  -/10,000 ޚަރަދަށް ބޭނުންވާ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

 ކޮށްދޭންޖެހޭނެތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކުރީގެ ކުނިގޮނޑަށް ވެލިއަޅައި އެތަން ރީތިކުރެވުމާއެކު އެ ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓުގެ އަލިކަން ފޯރު . 4
އެސަރަޙައްދު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ކުރީގެ ކުނިގޮނޑު ސަރަޙައްދަށް ވެލިލައި ރީތިކުރުމަށްފަހު، ރޭގަނޑުވެސް 

މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ޙައްދަށް ކަރަންޓު ލުމަށެވެ. ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އެ ސަރަ 2019ބޭނުންކުރެވޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 

  ހިންގުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. ޑީކޮށް ކުރެހުމާއި މިކަމާބެހޭ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމެއް  3ނިލަންދޫގެ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި ބަނދަރުމަތި . 5
 

ނިލަންދޫގެ ބިމުގެ ކުރެހުންތައް ސްކޭލަށް ކުރެހިފައި ނުވާތީ ބިން ޕްލޭންކުރުމާއި ބަނދަރު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން  2019ޑީކޮށް ކުރެހުމާއި އެކަމަށް މުވައްޒަފުން ތައްރީނުކުރުމަށެވެ. އަދި މިކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކައުންސިލްގެ  3ސަރަޙައްދު 

 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މި މައްސަލަހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 
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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.
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