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އްދުންމަތީ   އުންސިލްގެ އިދާރާ   އިސްދޫ ހަ  ކަ
 ލ. އިސްދޫ     
 ދިވެހިރާއްޖެ     

 N09-04/2022:ނަންބަރ
   

 

ވަނަ ޖަލްސާއިން    09ވަނަ އަހަރުގެ    2022ވަނަ ދައުރުގެ    04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
އެޖެންޑާ  
ބަރ   ނަން

ޓަމް ޓް   ނިންމުން އެޖެންޑަރ އައި ބަރުން ވޯ މެމް
 ދެއްވިގޮތް 

ކައުންސިލްގެ 1 އިސްދޫ  ވަނަ   04  ހައްދުންމަތީ 
ވަނަ   09  އަހަރުގެވަނަ    2022  ދައުރުގެ

 ފާސްކުރުން. ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

  2022ވަނަ ދައުރުގެ   04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ  ހައްދުންމަތީ
އަހަރުގެ ޖަލްސާގެ  09  ވަނަ  މިހާރު   ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު 

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ:  

ކައުންސިލްގެ 2 އިސްދޫ  ވަނަ   04  ހައްދުންމަތީ 
ވަނަ   08  ވަނައަހަރުގެ  2022  ދައުރުގެ

 މިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ޢުޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަ

  2022 ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ
ޢާއް  08  ވަނައަހަރުގެ ޔައުމިއްޔާ  ވަނަ  މުޖަލްސާގެ 
 .ނުވުފާސްކުރެ

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ:  

ޤަބުރުސްތާން ބޭނުންކުރަން ފެށުމާ  3 ހަދާ  އަލަށް 
 ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

އިން ފެށިގެން   2022އޭޕްރީލް    01   އަލަށް ހަދާ ޤަބުރުސްތާން
ނިންމުނު ޤަބުރުސްތާނުގައި  ބޭނުންކުރުމަށް  ބައު  އަދި   .

ވަޅު އިޢުލާން  ނުލުމަށްމައްޔިތުން  އަންގާ  ކުރުމަށް  ޢާއްމުކޮށް 
 ނިންމުނު.  

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ:  

ނަންބަރ   4 ގެ  މޯލްޑިވުސް  އޫރިދޫ 
OM/LEG/21/0010   ޫސިޓި ގައި އުރިދ

ދޫކޮށްފައިވާ   ނަންބަރ    01މޯލްޑިވުސްއަށް 
ބިން ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ 

 ގޮތުން މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

އެއްބަސްވުމުގެ  އޫރިދޫ މޯލްޑިވުސްގެ  ގައި   2020ޖުލައި    24
ހަމަވެފައި މުއްދަތުގަމުއްދަތު  ވޭތުވެދިޔަ  މުކުލި  ބި  އިވާތީ، 

އެފަރާތުން 01ކަށް  ޓައަކަފޫ މިހާރު  ނެގުމަށްފަހު،  ރ ރޭޓުން 
ބިމުން   ގޮތަށް  ކުޑަކޮށްދިނުމަށް    75×18އެދިފައިވާ  ފޫޓް 

 ނިންމުނު. އަދި ކުޑަކޮށްދިނުމަށް ފަހުވެސް ބިމުކުލީގެ ގޮތުގައި
 ރ ނެގުމަށް ނިންމުނު.  1 އަކަފޫޓަކަށް

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ:  

ނެޓްވޯކް އެޅުމަށް  5 ކައުންސިލްއިން ފައިބަރ 
ރިވިއުކުރުމާގުޅޭ   ނިންމުން  ނިންމާފައިވާ 

 ގޮތުން މަސްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ކައުންސިލްއިން ފައިބަރ ނެޓްވޯކް އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ  
  ހިއްސާވާ  100ކައުންސިލްއިން %ކޮށް  ނިންމުން ރިވިއު

 .ފައިބަރ ނެޓްވޯކް އެޅުމަށް ނިންމުނު

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ:  

އޭސީ ގަތުމާގުޅޭ ގޮތުން   01އިނާރާ މިސްކިތަށް   6
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

މިސްކިތަށް   މަށް ގަތު  އޭސީ  01ބީޓީޔޫގެ   24000އިނާރާ 
 ނިންމުނު.

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ:  
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 ސޮއި ނަމާއި މަޤާމު

  އިބްރާހީމް ޚަލީލް އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

  އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް

  ޔަމް ޝިފާލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރް

  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ
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