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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ 
 ލ. އިސްދޫ      
          N18-04/2022:ނަންބަރ                                                          ދިވެހިރާއްޖެ     

 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  18ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

މެމްބަރުން ވޯޓް  ނިންމުން  އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 ދެއްވިގޮތް 

1  

ވަނަ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ  18ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރުން. ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ކައުންސިްލގެ އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ
 ވަަނ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ 18 ވަނަ އަހަރުގެ 2022
ކުރެވިފައިވާގޮތައް  މިހާރު އެޖެންޑާ ،އެޖެންޑާ

 ފާސްކުރެވުނު.

 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
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ވަނަ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ  16ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދައުރުގެ 

 ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިްލގެ 
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ  16ވަނައަހަރުގެ  2022

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

ވަނަ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  3
ވަނަ  17ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދައުރުގެ 

 ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިްލގެ 
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ  17ވަނައަހަރުގެ  2022

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

4  

ފުޅާ މިހާރަށްވުރެ  ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގުރަށުގެ 
ކުރުމަށް މަގުގެ ދެފަރާތުގައިވާ ރުއްތަށް ނެގުމާގުޅޭ 

 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުން.
 

 

، ކުރުމަށް ފުޅާ ރަށުގެ ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު މިހާރަށްވުރެ 

ނޑައި  އްކުރުފާނު މަގުގައި ހުރި ރުއްތަމިހާރު ބޮޑުތަ  ކަ
ގުރީން އޭރިޔާގައި ، ފަހުގުރީން އޭރިޔާ ސާފުކުރުމަށް 

ނޑާ ރުކަކަށް   ރުއް އިންދުމަށް ނިންމުނު.   02ކަ

 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

5  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ ނަންބަރ:
DHR/2022/MAP/148  ިސިޓީގައި މިރަށުގައ

ދިރާގު ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކަިއ 
މިއަހަރު ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް އެޅުމަށް ޕްލޭން 
ކުރެވިފައިވާތީ އެކަމުގެ ހުއްދައަށް އެދިފައިވަތީ 

 އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕލކ ނަންބަރ:
DHR/2022/MAP/148  ާސިޓީގައި އެދިފައިވ

ގޮތަށް މިރަށުގައި ދިރާގު ފައިބަރ އޮޕްޓިކް ޚިދުމަތް 
ދިނުމަށްޓަކައި މިއަހަރު ކޭބަްލ ނެޓްވޯރކް އެޅުމަށް 

 އެފަރާތަށް ތީ އެކަމުގެ ހުއްދަރެވިފައިވާޕްލޭން ކު
 ދިނުމަށް ނިންމުނު.

 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
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ގޮތުްނ  ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްިއން ވަގުތީ
ބެލެހެއްޓުމަށް މިކަުއންސިލާއި ހަވާލުކޮށްފައިާވ 

ން ލ.ހޮޅުރަހާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާގުޅޭ ގޮތު
 .މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން

 

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުކައުންސިލްއިން ވަގުތީ ގޮތުން 
ބެލެހެއްޓުމަްށ މިކައުންސިާލއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ 

 ލ.ހޮޅުރަހާ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމުނު.

 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

mailto:info@isdhoo.gov.mv
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7  

ސުކޫލަށް އޭ.ސީ އެއް ހަދިޔާކުރުމާ ގުޅޭ އިސްދޫ 
 ގޮތެއް ނިްނމުން.ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް 

 

އޭސީ  01ބީ.ޓީ.ޔޫ ގެ  24000އިސްދޫ ސުކޫލަށް 
 ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމުނު.

 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
8  

 2021-2020އަދި  2019އިސްދޫ ސްކޫލުގެ 
ވަނަ އަހަރު ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންެމ 
 މޮޅު ދަރިވަރުންގެ ގޮުތގައި ހޮވިފައިވާ

ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ުހށަހެުޅމާ ގުޅޭ ގޮތުން 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

ވަނަ  2021-2020އަދި  2019އިސްދޫ ސްކޫލުގެ 
އަހަރު ކިޔެވި ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު 

ދަރިވަރުންނަށް  04ދަރިވަރުންގެ ގޮތުގައި ހޮވިފައިާވ 
ރ 500/-އިނާމުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް 

 މަށް ިނންމުނު.ދިނު )ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ(

 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ތާރީޙް  ސޮއި  ނަމާއި މަޤާމު 
 

 ()އަންގާރަ 2022މެއި  10  އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 

 ()އަންގާރަ 2022މެއި  10 އަހަރީ ޗުއްޓީ އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 

 ()އަންގާރަ 2022މެއި  10  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް 

 

 ()އަންގާރަ 2022މެއި  10 އަހަރީ ޗުއްޓީ ޔަމް ޝިފާ އަލްފާޟިލާ މަރްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ 

 

 ()އަންގާރަ 2022މެއި  10  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 

mailto:info@isdhoo.gov.mv

