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ވަނަ ޖަލްސާއިން  33ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 
 

އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

 

 އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 

 ނިންމުން 
 

މެމްބަރުން ވޯޓް 
 ދެއްވިގޮތް 

 

1 

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންިސލްގެ 
 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 33ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ފާސްކުރުން.

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  33ވަނަ އަހަރުގެ  2022
ކުރެވިފައިވާގޮތައް  މިހާރު އެޖެންޑާ ،އެޖެންޑާ

 ފާސްކުރެވުނު.

 

 2ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވެރިނުވާ: ވޯޓްގައި ބައި

2 

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންިސލްގެ 
ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ  ވަނަ  31ވަނަ އަހަރުގެ  2022

 ފާސްކުރުން.

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަާޢއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  31 ވަނައަހަރުގެ 2022

 ފާސްކުރެވުނު.

 

  2 ފެންނަ:
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

3 

 

-Oއިސްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ ނަންބަރ:
ISM/LTR/2022/41  ިނޑި އަދ ސިޓީ ގައި އޮފީސް ގޮ

އޮފީސް ފަރުނީޗަރުގެ ދަތިކަން ހުރުމުން، މިކަްނ 
ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިފައިާވތީ މިކަމާގުޅޭ ގޮތުން 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކަށް އެީހދޭ ކޯޑްގައި ފައިސާ 
ސް ހުރިތޯ ބެލުމަށްފަުހ، އިސްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް އޮފީ 

ނޑި ިދނުމަށް ނިންުމނު. އަދި  02މީޑިއަމް ބެކްގެ  ގޮ
ޞިއްޙީމަރުކަޒަށް ދިމާވެފައިވާ ފަރުނީޗަރުގެ ދަތިކަން 
ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ެހލްތު މިނިސްޓްރީގައި 

 ދެންނެވުމަށް ނިންުމނު. 

 

 2ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވެރިނުވާ: ވޯޓްގައި ބައި

 

 

އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ލްޑިވުސް ޓްރާންސްޕޯރޓް މޯ
-MTCCކޮމްޕެނޯ ޕލކ ގެ ނަންބަރ:

BDAD/395/2022/0009  ޫސީޓީގައި ލ.އިސްދ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މިހާރު ހިންގަމުން ދެންދާ އިމާރާތް 
ހުސްވުމުން އެ ކުންފުީނގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

އަަހރު ދުވަހަށް އެއިމާރާތް  01މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ގޮތުން ކައުންސިލް އިދާރާއިން  ހަމަޖައްސަވައި، ވަގުތީ

މޭޒެއް ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް އެދިފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅޭ 
 ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިްނމުން.

 

ލ.އިސްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް މިހާރު ހިންގަމުން ދެންާދ 
އިމާރާތް ހުސްވުމުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ  

ހަރު އަ 01އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ދުވަހަށް ކުއްޔަކާއި ނުލައި އެއިމާރާތް ހަމަޖައްސައި 
ދިނުމަށް ނިންމުނު. އަދި އެ ކުންފުނިން އެދިފައިވާ 
ގޮތަށް ވަގުތީ ގޮތުން ކައުންިސލް އިދާރާއިން މޭޒެއް 

 ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަށް ނިންމުުނ.

 

 2ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވެރިނުވާ: ވޯޓްގައި ބައި
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 ތާރީޙް  ސޮއި  ނަމާއި މަޤާމު 
 

 އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 

 ()ބުދަ 2022އޮގަސްޓް  31 
 

 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 

 )ބުދަ( 2022އޮގަސްޓް  31 
 

 ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް 
 

 )ބުދަ( 2022އޮގަސްޓް  31 ސަލާމް
 

 )ބުދަ( 2022އޮގަސްޓް  31 އަހަރީ ޗުއްޓީ  ޔަމް ޝިފާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރް

 

 )ބުދަ( 2022އޮގަސްޓް  31  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 
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