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ވަނަ ޖަލްސާއިން  10ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

މެމްބަރުން ވޯޓް  ނިންމުން  އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 ދެއްވިގޮތް 

ވަނަ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  1
ވަނަ  10 އަހަރުގެ ވަނަ  2022 ދައުރުގެ

 ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ ޢާއްމުޖަލްސާގެ 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ  ހައްދުންމަތީ
މިހާރު  ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  10 ވަނަ އަހަރުގެ

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. އެޖެންޑާ

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

ވަނަ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  2
ވަނަ  09 ވަނައަހަރުގެ  2022 ދައުރުގެ 

 މިއްޔާ ފާސްކުރުން.  ޢުޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަ 

 2022 ވަނަ ދައުރުގެ 04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ
މުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ޢާއް 09 ވަނައަހަރުގެ
 .ނުވުފާސްކުރެ 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

-GSއިސްދޫ ސުކޫލުގެ ނަންބަރ  3
186/2022/L/15 ީގައި ސްކައުޓް ސިޓ

ގައި އެ ސުކޫލުން  3އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ ކޯސް ބެޗް 
މުވައްޒަފުންގެ ކޯސް ފީއަށްވާ  17ބައިވެރިވާ 

ރުފިޔާގެ މަގުން(  150ރ )ބައިވެރިއަކަށް 2550
ފައިސާ މުދައްރިސުން ދެއްކެވުމުން މި އިދާރާއިން 
ސްޕޮންސަރއެއްގެ ގޮތުގައި އެފައިސާ 

ދިފައިވާތީ ރީއިމްބާރސް ކޮށްދެއްވުމަށް އެ
 އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

ސްކައުޓް އިންޓްރޮޑަކްޓަރީ ކޯސް ބެޗް އިސްދޫ ސުކޫލުން 
 05މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  17ގައި ބައިވެރިވާ  3

މި އިދާރާއިން ސް ފީއަށްވާ ފައިސާ މުވައްޒަފެއްގެ ކޯ
 ސްޕޮންސަރ ކޮށްދެއްވުމަށް ނިންމުނު.

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި  4
 5000ހަންތަކުގެ ތެރެއިން ނަގާފަިއވާ 

ކަޅުހަން ނީަލން ިކޔުމާއި ގުޅޭ  06ލީޓަރުގެ 
 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުން.

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައިހުރި ހަންތަކުގެ ތެރެއިްނ 
ކަޅުހަން މިހާރު  06ލީޓަރުގެ  5000ނަގާފައިވާ 

 ސަރަހައްދެއްގައި ބެހެއްޓުމަށާއި، 03އިމާރާތްކުރަމުންދާ 
އެމަސައްކަތް ނިމެންދެން ރައްކައުތެރި ތަނެއްގައި 

 ބެހެއްޓުމަށް ިނންމުނު.

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

 4ފެންނަ:  ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު ފާސްކުރެވުނު. ކައުންސިލަރުންގެ ޗުއްޓީ ތާވަލު ފާސްކުރުން. 5
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 
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 ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންހުރި ކަންބޮޑުވުންތަށް  6
ދިޔުމަށް މާލެ  ހިއްސާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީތަކަށް

 ދިޔުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

ހިއްސާކުރުމަށް  ކައުންސިލްގެ ފަރާތުންހުރި ކަންބޮޑުވުންތަށް 
މާލެދިޔުމަށް  ދުވަހަށް 03ޒިޔާރަތްކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީތަކަށް

ޓަރީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އާއި ސެކްރެ ނިންމުނު. މިދަތުރުގައި
ވުމަށް ނިންމުނު. އަދި މިދަތުރުގެ ޚަރަދު ޖެނެރަލް ބައިވެރި 

ކުރުމަށް  ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއިއެއްގޮތަށް
 ނިންމުނު.

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

ނޑާފައިވާ ރުއް ގަސް  7 ހަވިއްތަ ސަރަހައްދުން ކަ
ނީލަމްކިޔުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

 ނިންމުން. 

ނޑާފައިވާ ރުއް ގަސް ނީލަމްކިޔުމަށް  ހަވިއްތަ ސަރަހައްދުން ކަ
 ނިންމުނު.

 4ންނަ: ފެ
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

                        

 2022 މާރޗު 15
 
 

 

 
 

 

 

 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 ޝިފާ އަލްފާޟިލާ މަރްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 
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