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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ 
 ލ. އިސްދޫ      
          N20-04/2022:ނަންބަރ                                                          ދިވެހިރާއްޖެ     

 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  20ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

މެމްބަރުން ވޯޓް  ނިންމުން  އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 ދެއްވިގޮތް 

1  

ވަނަ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ  20ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރުން. ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިްލގެ
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  20ވަނަ އަހަރުގެ  2022
ކުރެވިފައިވާގޮތައް  މިހާރު އެޖެންޑާ ،އެޖެންޑާ

 ފާސްކުރެވުނު.

 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

2  
ވަނަ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ  19ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދައުރުގެ 
 ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 
ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިްލގެ 

ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ  19ވަނައަހަރުގެ  2022
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.

 
 4ފެންނަ: 

 0ނުފެންނަ: 
ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

0 
3  

ާފހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮްށ  ޚަރަކާތްތަކާ ހިންގާނެ

 ގޮތެއް ނިންމުން.

 

 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް
ނިސްޓްރީ އޮފް މިހިންގާ ޚަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގަިއ 

އިމެޓް ޗޭންޖު އެންޑް ޓެކްނޮލަޖީ ކުލަ، އެންވަޔަރަމަންޓް
ާވ  2022ޖޫން  04 ގޮތަށް ނިންމާފައިވާ  އިން

 އިރުއޮއްސި   އިން 16:00ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު 
 ޙަރަކާތުގައި  ފައިމަގުގައި އުޅުމުގެއަށް  18:00

އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ކައުންސިލާއި، އިތުރުން  ބައިވެރިވުމުގެ
 ށް ގުޅިގެން އިތުރު ކަރަކާތްތަކެއް އާއި މުއައްސަސާތަ

އަދި މިކަމަށް ކައުންސިލްގެ  ހިންގުމަށް ނިންުމނު.
 ރ ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނު.1000/-ބަޖެޓުން 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
0 

4  
ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ޤަޟިއްޔާ 

އާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ  OIC/2022/15ނަންބަރ:
ވާނެ  ޚާޒިރުޑު އެހުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަ

ނޑައެޅުމާ ގު  ޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފަރާތެއް ކަ
 ގޮތެއް ނިންމުން.

 
ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްގެ ޤަޟިއްޔާ 

އާއި ގުޅިގެން މައްސަލަ  OIC/2022/15ނަންބަރ:
ވާނީ  ޚާޒިރުޑު އެހުމަށް ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އަ

މްދީ ކަމަށް ންސިލް އެގުޒެކްޓިވް އަޙްމަދު ޙަކައު
 ނިންމުނު.

 
 4ފެންނަ: 

 0ނުފެންނަ: 
ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

0 
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5  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފަހި ދޫ" 
ބަހުސް މުބާރާތުގައި ކައުންސިލްއިން ޓީމެއް 

ގޮތެއް  ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭ 
 ނިންމުން.

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފަިހ ދޫ" 
ބަހުސް މުބާރާތުގައި ކަުއންސިލްއިން ޓީމެއް 

ދި މިކަމަށް އަ ރުމަށް ނިންމުނު.ބައިވެރިކު
ނަމަ ކައުންސިލުން ފާސްކުރުމަށް ޚަރަދެއްކުރަން ޖެހޭ

 ކުރުމަށް ނިންމުނު. އެޚަރަދު ފަހު 

 
 4ފެންނަ: 

 0ނުފެންނަ: 
ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ތާރީޙް  ސޮއި  ނަމާއި މަޤާމު 
 

 (ބުރާސްފަތި) 2022މެއި  26  އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 

 (ބުރާސްފަތި) 2022މެއި  26  އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 

 (ބުރާސްފަތި) 2022މެއި  26  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް ލ. އިސްދޫ 

 

 (ބުރާސްފަތި) 2022މެއި  26  ޔަމް ޝިފާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރް

 

 (ބުރާސްފަތި) 2022މެއި  26 އަހަރީ ޗުއްޓީ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 
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