
 

 

 info@isdhoo.gov.mv: އީމެއިލް    www.Isdhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:    6800709/6800920ފޯން:   ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

                        `  
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ވަނަ ޖަލްސާއިން  25ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 

އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

 

 އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 

 ނިންމުން 
 

މެމްބަރުން ވޯޓް 
 ދެއްވިގޮތް 

 

1 

 

ވަނަ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ  25ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދައުރުގެ 

 ފާސްކުރުން. ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިްލގެ
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  25ވަނަ އަހަރުގެ  2022
ކުރެވިފައިވާގޮތައް  މިހާރު އެޖެންޑާ ،އެޖެންޑާ

 ފާސްކުރެވުނު.
 

 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
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ވަނަ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ  24ވަނަ އަހަރުގެ  2022ދައުރުގެ 

 ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިްލގެ 
ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ  24ވަނައަހަރުގެ  2022

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު.
 

 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 
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އައި.ޑީ.ކާޑް ހެއްދުމާއި، އުފަްނދުވަހު ސެޓްޕިކެޓް 
ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަށް ދޭެނ ދުވަސްތަކެއް 
ނޑައެޅުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  ކަ

 ނިންމުން.

 

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ކައުންސިލްގެ 
ނޑައަޅާފައި  ރަސްމީ މަސައްކަތު ދުވަސްކަމަށް ކަ
އޮތުމުން، އައި.ޑީ.ކާޑް ހެއްދުމާއި، އުފަންދުވަުހ 
ސެޓްޕިކެޓް ހެއްދުމުގެ ޚިދުމަށް ލިބޭނީ ކޮންމެ 
ހަފުތާއެއްގެ އާދިއްތަ ދުވަުހން ފެށިގެން ބުދަ 

މުނު. އެހެންނަމަވެސް ދުވަހައްކަމުގައި ނިން
އައި.ޑީ.ކާޑާއި ޙާލައްތަކުގައި ހައްދަންޖެހޭ އެމަރޖެންސީ 

ޓް ުބރާސްފަތި ދުވަހުވެސް އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެ
 ނިންމުނު.  ހެއްދައިދޭ ގޮތަށް 

 

 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 
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ނަމްބަރ  LMI-2/198/2022އެލް.ޖީ.އޭ ގެ 
ސިޓީއާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލް ހިންގާ ޤަވައިދަށް 
އިސްލާޙްގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް 

 ނިންމުން.

 

 

ރ ނަމްބަ LMI-2/198/2022އެލް.ޖީ.އޭ ގެ 
އި ގުޅިގެން ރިޔާސަތުން ވޯޓްގައި ބައިވެރި ސިޓީއާ

މުޅި  ،ވެވޭނީ ވޯޓް އެއްވަރުވެއްެޖ ހާލަތެއްގައާއި
ކައުންސިލްގެ އަޣުލަބިއްޔަުތން ނިންަމންޖެހޭ 

ޯވޓް  01ސްކުރަން މަދުވަނީ ކަންތަކުގައި ނިންމުމެއް ފާ
 ގޮތަށްކަމުގައިވާނަމަ ރިޔާސަތަށް ބައިވެރިވެވިދާނެ 

 އިސްލާޙްކޮށް ފާސްކުރެވުނު. ހިންގާ ޤަވައިދު

 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ޓްގައި ބައވެރިނުވާ: ވޯ

mailto:info@isdhoo.gov.mv


 

 

 info@isdhoo.gov.mv: އީމެއިލް    www.Isdhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:    6800709/6800920ފޯން:   ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

5 

 

ޢީދު ގާޑިޔާގެ ނަމުގައި ޢީދުގަިއ ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި 
ކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެްއ 

 ނިންމުން.

 

ކުރުމަށް ފުރުސަތު  ޢީދުގައި ގާޑިޔާ ވިޔަފާރި 
ހުޅުވާލައި، ހުށަހަޅާ ފަރާްތތަކުެގ ތެރެއިން ގުރުއަތުން 

ފަރާތަކަށް ފުރުސަތު ދިނުމަށް ނިންމުނު.  05ނެގޭ 
ނޑައަޅައި  08އަދި  މި ގާޑިޔާ ބެހެއްޓުމަށް  ދުވަސް ކަ

ރ ކުލީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް 100/-ކޮންމެ ދުވަހަކަށް 
 ނިންމުނު.  

 

 

 4ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައވެރިނުވާ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ތާރީޙް  ސޮއި  ނަމާއި މަޤާމު 
 

 އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 

 (ބުދަ) 2022 ޖޫން 29 
 

 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 

 (ބުދަ) 2022 ޖޫން 29 
 

 ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް 
 

 (ބުދަ) 2022 ޖޫން 29 
 

 (ބުދަ) 2022 ޖޫން 29  ޔަމް ޝިފާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރް

 

 (ބުދަ) 2022 ޖޫން 29  އާމިނަތު ޖޫލިޔާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ 
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