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 ވަނަ ޖަލްސާގެ ނިންމުންތައް  8އަހަރުގެ ވަނަ  0192ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (2019ފެބުރުވަރީ  20)

 

 ފޫޓުގެ ބިމެއް ލިބުމަށް، މާރުކޭޓު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން އެދިފައިވާތީ އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމުން.  40x50. މަސްމާރުކޭޓުގެ ގޯތީގެ އުތުރުން 1
ކުލީ ބިންތައް ވަކިފަރާތަކަށް ދޫކުރާގޮތަށް ނުވަތަ ބިން އިތުރުކުރާ ގޮތަށް ނިންމުމަކީ ކުރެވޭނެ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

ރުން ކާބޯތަކެތީގެ ކައުންސިލަށް ބިމުކުލި ލިބޭގޮތަށް، މަސްމާރުކޭޓުގެ އުތު ކަމަކަށް ނުވާތީ ވަކިފަރާތަކަށް ބިމެއް ދޫކުރަން ނުނިންމި ނަމަވެސް 
ހުއްދަހޯދުމަށް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީގައި  ބިމެއް ކަނޑައަޅަން ފޫޓުގެ  40x50ވިޔަފާރިކުރުމަށް ބިނާވެށި ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިގެން  

 2ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ  3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ދެންނެވުމަށެވެ. 
 ކައުންސިލަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުންނެވެ. 

 މުވައްޒަފަކު ނެގުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން.  2ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތަށް ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި . 2
މީހުން މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު  2ކުނިކޮށީގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެތެރެއިން މަސައްކަތު ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 

މުވައްޒަފު ބަލިވެގެން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭތާ ގިނަދުވަސްތަކެއް ވުމާއެކު، ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  1ޗުއްޓީއެއްގައި ތިބުމާއި މަސައްކަތު 
)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ވަގުތީ ކޮންޓްރެކްޓުގައި  1)ދުއިސައްތަ( ރުފިޔާ ދޭގޮތަށް  -/200ތީ މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވާ

 3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މީހުން ހޯދުމަށެވެ.  2ކުނިކޮށީގެ މަސައްކަށް 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ.

 

 ބިން ކައުންސިލްގެ ބޭނުމަށް ނެގުމާބެހޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. ދޫކޮށްފައިވާ އިދާރާ ހެދުމަށް ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުގެ . 3
ކީ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހުސްކޮށް ހެދުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމަ ޖަމްޢިއްޔަތުއްޝަބާބުގެ އިދާރާ ސުރުޚީގައިވާ މައްސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، 
އެ  ވުމާއި އަދިކަމަށް އް ހުރި ސަރަޙައްދު ރަށުގައި އެންމެ މަތީ ކަރަންޓް ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތްތަ އޮތް ބިމެއްކަމަށް ވުމާއި އެ ބިން އޮތް ސަރަޙައްދަކީ

ޓްރާންސްފޯމަރެއް ބެހެއްޓުމާއި، ރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމު ޤާއިމްކުރާއިރު އެ ބިމުގައި  އޮތް ސަރަހައްދުކަމަށް ވާތީ،ސަރަޙައްދަކީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުވެސް 
ބޭނުމަށްނެގުމަށާއި، ކުލަބްޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ބިންދޫކުރަން ބަހައްޓަން ބޭނުންވާތީ އެ ބިން ކައުންސިލްގެ އެ ބިމުގައި ޢާއްމު ފެންއިސްކުރުބަރިއެއް 

ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީއަށް ލިއުމަށެވެ.  ބޭނުންވާކަމަށް ޢިއްޔާއަށް ބިމެއް ދޫކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސަން އްސާފައިވާ ސަރަޙައްދުން އެ ޖަމްހަމަޖަ
ކައުންސިލަރުންގެ  2ތެރެއިން ކައުންސިލަރުންގެ  3މި މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 

 ނެވެ. އަޣުލަބިއްޔަތުން
 

ވި ގިނަ ކުނި އުކުމަށް ކައުންސިލްގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަތަކުގެތެރެއިން ތަފާތު އެކިއެކި ސަބަބުތައް މެދުވެރިވެގެން ކުނިއުކާނުލެ . 4
 ދުވަސްތަކެއް ގޮސްފިނަމަ އެފަދަ ތަންތަނުން ކުނީގެ ފީނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން.  

މަހުފީ ދައްކާގޮތަށް ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ޚިދުމަތުގެ ފީނަގާ ތަންތަނަކީ ޚިދުމަތްނުލިބޭ ދުވަސްތަކަށް ސަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް ނިންމީ، ސުރުޚީގައިވާ މައް
ވޭނެކަމަށާ، ނުކުރެމަހުފީގެ ތެރެއިން ވަކިމިންވަރެއް އުނިކޮށްގެން ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީ ކުނި ނުއުކޭ ދުވަސްތަކަށް ކުނީގެ މަހުފީގެ ތެރެއިން އުނި

މައްސަލަ މިގޮތަށް ފާސްކުރީ ކައުންސިލްގެ މިއަދުގެ  ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށެވެ. މިށް އަގުނަގަން އެކަމާބެހޭ އުޞޫލުގައިވާގޮތަށް ކުނީފީގެ ޚިދުމަތަ 
 ކައުންސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ. 3ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި 
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 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 ފ. ނިލަންދޫ،
 ދިވެހިރާއްޖެ.
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