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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ 

 ލ. އިސްދޫ      
 ދިވެހިރާއްޖެ     

 N06-04/2022:ނަންބަރ
   

 
ވަނަ ޖަލްސާއިން  06ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 ނިންމި ނިންމުންތައް 
 

އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

މެމްބަރުން ވޯޓް  ނިންމުން  އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 ދެއްވިގޮތް 

ވަނަ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  1
ވަނަ  06 އަހަރުގެ ވަނަ  2022 ދައުރުގެ

 ފާސްކުރުން. ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ  ހައްދުންމަތީ
މިހާރު  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  06 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

ވަނަ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  2
ވަނަ  05 ވަނައަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 

 މިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ޢުޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަ 

 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ
މުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޢާއް 05 ވަނައަހަރުގެ
 .ނުވުފާސްކުރެ 

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް  3
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކގެ ނަންބަރ:

MTCC-BDAD/395/2022/0003 
ސިޓީގައި އެފަރާތަށް ދޫކޮށްަފއިވާ ބިން 
ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިފައިވާިތ އެކަމާގުޅޭ 

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުން.

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ 
ލ.އިސްދޫ މަގުހަދާ ކޮމްޕެނީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ިބްނ 

 (ފޫޓް 100x100) ރިމަތީގައިއޮތް ހުސްބިމަށްގެ ކުޔުނިޓް
 ކޮށްދިނުަމށް ނިންމުނު. ބަދަލު

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ  4
ސިޓީގައި  FNK/404/2022/3ނަންބަރ:

އެފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިން ބޮުޑކޮށްދިނުމަްށ 
އެދިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށް 

 ގޮތެއް ނިންމުން.

 70x70 އަްށ ދޫކޮށްފައިވާފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ބިމަަކށް  ފޫޓްގެ 100x100ބިްނ  ފޫޓްގެ
 ނިންމުނު.ކޮށްދިނުަމށް ބަދަލު

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

ނޑުވެރިކަން  5 ލ.އިސްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ދަ
އަކަފޫޓްގެ ބިމަކަށް  30000ކުރުމަށް 

އެދިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން ަމޝްވަރާކޮށް 
 ގޮތެއް ނިންމުން.

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ލ.އިސްދޫ އ.ތ. މ ކޮމެޓީން ދަ
ނޑުވެރިކަންކުރާ އެފަރާތުން އެދިފައިވާ ގޮތަްށ،  ދަ

އަކަފޫޓްގެ ބިމެއް ދިނުމަްށ  30000ސަރަހައްދުން 
 ނިންމުނު. 

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

mailto:info@isdhoo.gov.mv


 

 

 info@isdhoo.gov.mv: އީމެއިލް    www.Isdhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:    6800709/6800920ފޯން:   ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުރާސްފަިތ ދުވަހަކީ  6
ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު 
ނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން  ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

 ގޮތެއް ނިންމުން.މަޝްވަރާކޮށް 

 ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ބުރާސްފަިތ ދުވަހަކީ ކައުންސިލް
 ގޮތުގައި އިދާރާ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ދުވަހެއްގެ

)ކައުންސިލްއިން ކުރަންހުރި އިދާރީ މަސައްކަތް ނޫން 
 ނިންމުނު.  މަސައްކަތް ކުރާ ދުވަހުގެ ގޮތުގައި(

 5ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 
 0ބައިވެރިނުވާ: ވޯޓްގައި 

 
                       

 2022ފެބްރުއަރީ  15
 
 

 

 
 

 

 ސޮއި ނަމާއި މަޤާމު

  އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

  އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

  ހަސަން ނަޖީބް ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް 

  ޔަމް ޝިފާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރް

  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 
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