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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ 
 ލ. އިސްދޫ      
          N21-04/2022:ނަންބަރ                                                          ދިވެހިރާއްޖެ     

 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  21ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

މެމްބަރުން ވޯޓް  ނިންމުން  އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 ދެއްވިގޮތް 

1  

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ  21ވަނަ އަހަރުގެ  2022
 ފާސްކުރުން. އެޖެންޑާ

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ،އެޖެންޑާ ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  21ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު. މިހާރު އެޖެންޑާ

 
 4ފެންނަ: 

 0ނުފެންނަ: 
 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
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ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ  20ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  20ވަނައަހަރުގެ  2022

 ފާސްކުރެވުނު.

 
 4ފެންނަ: 

 0ނުފެންނަ: 
 0ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 
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ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން ހެދުމާ ގުޅޭ ގޮތުން 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

 ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  ރަށުގެ ލޭންޑްޔޫސް ޕްލޭން
 ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް  ކުރުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިގެން 

 ނިންމުނު.

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

4  

މި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބަޖެޓް 
ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ކައުންސިލަށް ހުރި 
ގޮންޖެހުންތަކާއި  ގުޅޭ ޮގތުްނ މަޝްވަރާކުރުމަށް 
ރަޢީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ބައްދަލުކުރުމަށާއި 
ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށް ދިޔުމަށް މާލެ 
 ދިޔުމާއިގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

މި ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރުމަްށ ސަރުކާރުން ބަޖެޓް 
ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، ކައުންސިލަށް ހުރި 
ގޮންޖެހުންތަކާއި  ގުޅޭ ގޮުތން މަޝްވަރާކުރުމަށް 
ރަޢީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އާއި ބައްދަލުކުރުމަށާއި 

ދަތުރެއް  ޓްރީތަކަށް ދިޔުމަށް މާލެސަރުކާރުގެ މިނިސް
 ނިންމުނު. ކުރުމަށް

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
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ގެރެންޓީ ފިއުލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްެގ 
ސިޓީގައި ބިމުކުިލ  GF/2022/03ނަންބަރ:

ކުޑަކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން 
 ނިންމުން.މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

 

ގެރެންޓީ ފިއުލް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ 
ސިޓީއަށް ރިއާޔަށްކޮށް  GF/2022/03ނަންބަރ:

ޫދކޮށްފައިވާ ބިމުކުލިން ކައުންސިލްއިން އެފަރާތަށް 
އަހަރު  05އިން ފެށިގެން  2022ޖޫން  01  %32

ޖޫން  01ދިނުމަށް ނިްނމުނު. އަދި  ކުޑަކޮށްދުވަހަށް 
އްކާވާ ގެރެންޓީ ފިއުލްއިން ނުދަ އާއި ހަމައަށް 2022

 އަހަރު ދުވަހަށް 01 އަކާ ނުލައިފައިސާ ޖޫރިމަނަ
 އެފައިސާ  ހާލައިގެން ޮކންމެ މަހެއްގެ ިބމުކުއްޔާއިއެކުބަ

ހަލާސްކުރުމަށް އެފަރާތަށް އެންގުމަށް  ދައްކައި
 ނިންމުނު.

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
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އިދާރާގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންްޓ ކައުންސިލް 
ސެންޓަރުގައި ކުނިނެގުމަށް ޭބނުންކުރާ ޕިކަޕަށް 
ދިމާވެފައިވާ އިންޖީނުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެއް 
ލިބިފައިނުވާތީ ކުިނނަގާނެ ގޮަތކާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 

 

ކައުންސިލް އިދާރާގެ ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް 
ނެގުމަށް ބޭނުންކުރާ ޕިކަޕަށް ސެންޓަރުގައި ކުނި

ހައްލުވެފައި ނުވާތީ،  ދިމާވެފައިވާ އިންޖީނުގެ މައްސަލަ
ފަރާތުގެ ކޯޓޭޝަން  03އެ މައްސަލަ ހައްލުވަންދެން 

ހޯދުމަށް ފަހު ދުަވހުގެ ކުއްޔަށް ޕިކަޕެއް ނެގުމަށް 
 ނިންމުނު.

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
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ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  2022
ސުޓޭޖުއެޅުމަށް  ކުޅިވަރުކުޅޭނެހިމެނިފައިވާ 
ރެވެން އެމަސައްކަތްކު ފައިސާއިންބަޖެޓްކޮށްފައިވާ 

ޔާ އެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން ނެތުމުން، އެ ކޯޑަށް ރުފި
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  2022
ސުޓޭޖުއެޅުމަށް  ކުޅިވަރުކުޅޭނެ ހިމެނިފައިވާ 

ކޯޑުްނ ެއމަސައްކަތް ކުރެވެން  ބަޖެޓްކޮށްފައިވާ
ނޑައަޅާފައިވާ ކޭބަލް ނެޓްވޯރކް ، ތުމުންނެ ެއޅުމަށް ކަ
  ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލެއް ހެދުަމށް ނިންމުނު.  ންކޯޑު
 

 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
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ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯ، ސްޓޭމްފް އަދި ދިދަ 
ރަސްމީކޮށް ބޭނުންކުރަންފެށުާމ ގުޅޭ ގޮތުްނ 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

 15ކައުންސިލްގެ އައު ލޯގޯ، ސްޭޓމްފް އަދި ދިދަ 
 އިން ފެށިގެން ބޭުނންކުރުމަށް ނިންމުނު. 2022ޖޫން 
 

 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 0ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ތާރީޙް  ސޮއި  ނަމާއި މަޤާމު 
 

 )ބުދަ( 2022ޖޫން  01  އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 

 )ބުދަ( 2022ޖޫން  01  އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 

 

 )ބުދަ( 2022ޖޫން  01  އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް ލ. 

 

 )ބުދަ( 2022ޖޫން  01  ޔަމް ޝިފާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރް

 

 )ބުދަ( 2022ޖޫން  01 އަހަރީ ޗުއްޓީ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 

mailto:info@isdhoo.gov.mv

