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 ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ    
        ލ. އިސްދޫ     
                                          ދިވެހިރާއްޖެ     

 N33-04/2022 ނަންބަރ:                                                                       
 

ވަނަ ޖަލްސާއިން  34ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ނިންމި ނިންމުންތައް 

 

 

އެޖެންޑާ 
 ނަންބަރ

 

 އެޖެންޑަރ އައިޓަމް 
 

 ނިންމުން 
 

މެމްބަރުން ވޯޓް 
 ދެއްވިގޮތް 

 

1 

 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ފާސްކުރުން. ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ 34ވަނަ އަހަރުގެ 

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04 ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ
 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ  34ވަނަ އަހަރުގެ  2022
ކުރެވިފައިވާގޮތައް  މިހާރު އެޖެންޑާ  ،އެޖެންޑާ

 05ފާސްކުރެވުނު.
 

 

 2ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

2 

 

 2022ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 ޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔަޢުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ވަނަ 33ވަނަ އަހަރުގެ 

 

ވަނަ ދައުރުގެ  04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  33 ވަނައަހަރުގެ 2022

 ފާސްކުރެވުނު.
 

 

  2 ފެންނަ:
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

3 

 

އުޞޫލުން އިދާރާަގއި މަސައްކަތްކުރުމަށް އިދާރީ  ކޮންޓުރެކުޓް
މުވައްޒަފުން )އެސިސްޓަންޓް ކައުންސިލް އޮފިސަރ(  02

 ނެގުމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

ކޮންޓުރެކުޓް އުޞޫލުން އިދާރާަގއި މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ކައުންސިލް މުވައްޒަފުން )އެސިސްޓަންޓް  02އިދާރީ 

އަހަރު ދުވަހަށް ސިވިލް ސާރވިސް  01އޮފިސަރ( 
 ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް ނެގުމަށް ިނންމުނު.

 

 

 2ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

4 

 

-TAS/297/2022ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރ؛
ކައުންސިލް ތަކުގެ ފައިނޭްނޝަލް           221

ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އަދި ވިޔަ މޮޑިއުލްއަށް ސްޓޭޓްމަންޓް 
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޓްރެއިނިން ޕްރޮގުރާމުގައި 
ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ދަތުރު ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން 

 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.

 

ލޯކަލް ގަވަރމަންްޓ އޮތޯރިޓީގެ 
ލް ތަކުގެ ކައުންސި TAS-221/297/2022ނަންބަރ؛

ފައިނޭންޝަލް          ސްޓޭޓްމަްނޓް 
ތައްޔާރުކުރުމަށާއި އަދި ވިޔަ މޮޑިއުލްއަށް 
އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ ޓްރެއިނިްނ 
ޕްރޮގުރާމުގައި ބަޖެޓްގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފެއް 
ބައިވެރިކޮށް، ބައިވެރިވާ ފަާރތުގެ ދަތުރު ޚަރަދު 

 މަޖެްއސުމަށް ނިންމުނު.ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުން ހަ
 

 

 2ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

"ލުމުން ިދވެހި ިދދަ ވިުހރިލާ"ފެނި  
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 12ވަނަ އަހަރުގެ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04މި ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ ޖަލްސާއިން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ބިންތަކަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ބިމުކުލި ރިވިއުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް  ކަ

 ގޮތެއް ނިންމުން.  

 

ވަނަ  2022ވަނަ ދައުރުގެ  04މި ކައުންސިލްގެ 
ޖަލްސާއިން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމަށް ދޫކުރާ ވަނަ  12އަހަރުގެ 

ނޑައަޅާފައިވާ ބިުމކުލި  ރުފިޔާއިން  1/-ބިންތަކަށް ކަ
 ލަރިއަށް ކުޑަކުރުމަށް ނިންމުނު. 0.50
 

 

 2ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

 1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ: 

       
 

   

                         
                                            

 

 ތާރީޙް  ސޮއި  ނަމާއި މަޤާމު 
 

 އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 

 )އަންގާރަ( 2022ސެޕްޓެމްބަރ  06 

 

 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 

 )އަންގާރަ( 2022ސެޕްޓެމްބަރ  06 އާއިލީޒިންމާ ޗުއްޓީ

 

 ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް 
 

 )އަންގާރަ( 2022ސެޕްޓެމްބަރ  06 

 

 )އަންގާރަ( 2022ސެޕްޓެމްބަރ  06 ސަލާމް ޔަމް ޝިފާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރް

 

  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 
 )އަންގާރަ( 2022ސެޕްޓެމްބަރ  06
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