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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ 
 ލ. އިސްދޫ      
 ދިވެހިރާއްޖެ     

 N12-04/2022:ނަންބަރ
   

 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  12ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

މެމްބަރުން ވޯޓް  ނިންމުން  އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 ދެއްވިގޮތް 

ވަނަ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 1
ވަނަ  12 އަހަރުގެ ވަނަ  2022 ދައުރުގެ

 ފާސްކުރުން. ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ 12 ވަނަ އަހަރުގެ 2022
ކުރެވިފައިވާގޮތައް  މިހާރު އެޖެންޑާ ،އެޖެންޑާ

 ފާސްކުރެވުނު.

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

ވަނަ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 2
ވަނަ  11 ވަނައަހަރުގެ 2022 ދައުރުގެ

   މިއްޔާ ފާސްކުރުން.ޢުޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަ

 ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ
ވަނަ ާޢއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  11 ވަނައަހަރުގެ 2022

 .ނުވުފާސްކުރެ

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

 R-69/2022ނަންބަރު: ޤަވައިދު 3
ދިރިއުޅުމުގެ ބޭނުމަށް ނޫން އެހެނިހެްނ 
ބޭނުންތަަކށް ބިން ދޫކުރުމުގެ ޤަވައިދުގައިވާ  
އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ބިންދޫކުރެޭވނެ އެންމެ 
ނޑައަޅާނީ އެރަށެއްގެ ބިމުގެ  ކުޑަކުލި ކަ
ޑިމާންޑް ހުރި މިންވަރަކަށް ބަަލއި ރަށުގެ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ    ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭންގައި
ސަރަހައްދުގެ އަގަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރަށުގެ 
ކައުންސިލްއިން ކަމަށްވާތީ މިަރށުން ިބން 
ނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ  ދޫކުރަން ކަ
ނޑައަޅައި ފާސްކުރުމާގުޅޭ  އެންމެ ކުޑަކުލި ކަ

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުން.

ނޑައަޅާފައިސްދޫ އިން  އިވާ ބިން ދޫކުރަން ކަ
ސަރަހައްދުތަކުގެ އެންމެ ކުޑަކުލީގެ ގޮތުގައި އިދާރާއިން 

އަގުތަްށ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ، ކަރުދާހުގައިވާގޮތަށް
 ފާސްކުރެވުނު. 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

މިސްކިތް  02ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ  4
)މަޝްޖިދުލް އިނާރާ އަދި މަޝްޖިދުލް އީޡާރު( 
އަދި ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސޯލާ ޕެނަލް 

ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ހަރުކުރުމާ 
 ނިންމުން.

 

މިސްކިތް  02ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއިވާ 
)މަޝްޖިދުލް އިނާރާ އަދި ަމޝްޖިދުލް އީޡާރު( އަިދ 
ކައުންސިލް އިދާރާގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް 

ރަށުގެ އިޖުތިމާީޢ ކައުންސިލްގެ ނިންމުނު. އަދި މިކަމަށް 
 ސަރަހައްދުތަކާއި، ރަށުތެރެ ދިއްލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޯޑުން

 ކުރުމަށް ނިންމުނު.ޚަރަދު

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 
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 27ލ.އިސްދޫ / އުރަހަ، މުޙައްމަދު ލުތުފީ  
ސިޓީ ގައި އެފަރާތުން ކޮންެމ  2022މާރިޗު 

އަހަރަކުވެސް ބާއްވަމުން އަންަނ ފުޓްބޯަޅ 
މުބާރާތް މިއަހަރު ރަމަޟާްނ މަހުގައި 
ބޭއްވުމަށް ކައުންސިލްގެ ެއހީތެރިކަމަށް 
އެދިފައިވާތީ އެކަމަގުޅޭ ގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށް 

 .ގޮތެއް ނިންމުން

އެދިފައިވާގޮަތށް ލ.އިސްދޫ / އުރަހަ، މުޙައްމަދު ލުތުފީ 
ދިނުމަށް ނިންުމނު. ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް

ނޑުގައިވާ މުއްދަތުގައިމި އަދި  ނޑަށާއި ދަ އެއްވެސް  ދަ
ލ.އިސްދޫ/ އުރަހަ، ލިބިއްޖެަނމަ  ގެއްލުމެއްވަސީލަތަކަށް 

ނޑު އެފަރާތަށް މުޙައްމަދު ލުތުފީ  ޒިންމާވާންޖެހޭޮގތަށް ދަ
މީގެއިތުރުން ކުރިޔަށް  ފާސްކުރެވުނު.ދޫކުރުމަށް 

އޮތްތަނުގައި މިގޮަތށް ަވކިވަކި ފަރުދުންނަށް 
ނޑުދޫކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މިފަދަކަންކަމަށް ކުލަުބ،  ދަ

   ޖަމިއްޔާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށްވެސް ނިންމުނު. 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލާއި ކައުންސިލްގެ ލޯން  
މިހާރު ނިންމާފައިވާ ލޯްނ ކޮމެޓިއާއި 
ފުށުއެރުންތަކެއް ހުރުމުން ލޯްނ ދޫކުރުމުގެ 
އުޞޫލުގައިވާގޮތަށް ލޯްނ ކޮމެޓީގައި 
މެމްބަރުން ހިމެނުާމ ގުޅޭ ގޮތުްނ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 

 

ލޯން ކޮމެޓީގައި މިހާރު ހިަމނާފަިއވާ ކައުންސިލްގެ ނައިބް 
ސް އާދަމް ނަސީމް، ކައުންސިލް މެމްބަރ އާމިނަތު ރައީ

ޒެކުޓިވް އަޙްމަދު ޙަމްދީ، ގްޖޫލިޔާ، ކައުންސިލް އެ
ސީނިއަރ ކައުންސިލް އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޒަލީާމ، 

އިސްދޫ ، ސަހުދާފައިނޭންސް އޮފިސަރ ފާތިަމތު 
ސުކޫލުގެ ލީޑިން ޓީޗަރ ޙުސައިން އަފީފްގެ އިތުރުން 

ލޯން ކޮމެޓީގައި  އިވާގޮތަށްލޯން ދޫކުރުމުގެ އުޞޫލުގަ
ންޓް ކައުންސިލް ޓެެއސިސް ރެއްގެ ގޮތުގައިމެމްބައިތުރު 

 އޮފިސަރ ޙައްވާ ނީޒާ ހިމެނުމަށް ނިންމުނު. 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

                        

 

 
 

 

 

 ތާރީޙް  ސޮއި  ނަމާއި މަޤާމު 

 2022މާރޗު  29  އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 

 2022މާރޗު  29 އަހަރީ ޗުއްޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 

 2022މާރޗު  29 އިލީޒިންމާ ޗުއްޓީއާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް 
 

 2022މާރޗު  29  ޔަމް ޝިފާ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރްލ. އިސްދޫ 
 

 2022މާރޗު  29  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 
 

mailto:info@isdhoo.gov.mv

