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ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމި    02ވަނަ އަހަރުގެ    2023ވަނަ ދައުރުގެ    04ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  
 ނިންމުންތައް 

 

އެޖެންޑާ  
 ނަންބަރ 

މެމްބަރުން ވޯޓް   ނިންމުން  އައިޓަމް   އެޖެންޑާ 
 ދެއްވިގޮތް 

1 
 

 

ކައުންސިލްގެ   އިސްދޫ  ދައުރުގެ    04ހައްދުންމަތީ  ވަނަ 
 ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ  02ވަނަ އަހަރުގެ    2023

 ފާސްކުރުން. 

ކައުންސިލްގެ  އިސްދޫ  ދައުރުގެ    04 ހައްދުންމަތީ    2023ވަނަ 
އަހަރުގެ ޖަލްސާގެ  02  ވަނަ  ޢާއްމު  މިހާރު    ،އެޖެންޑާ ވަނަ 

 ކުރެވިފައިވާގޮތައް ފާސްކުރެވުނު.  އެޖެންޑާ

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

   1ވެރިނުވާ:ވޯޓްގައި ބައި

ކައުންސިލްގެ   2 އިސްދޫ  ދައުރުގެ    04ހައްދުންމަތީ  ވަނަ 
ޔައުމިއްޔާ   01ވަނައަހަރުގެ    2023 ވަނަޢާއްމުޖަލްސާގެ 

 . ން ފާސްކުރު

ކައުންސިލްގެ   އިސްދޫ  ދައުރުގެ    04ހައްދުންމަތީ    2023ވަނަ 
 . ވަނަޢާއްމުޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު  01ވަނައަހަރުގެ 

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

   1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ:
ނަމާދު   3 ތަރާވީޙް  ހިފުޟުކޮށް  މަހު  ރަމަޟާން 

ގޮތުން  ގެނައުމާގުޅޭ  ހާފިޟުން  ކުރުމަށް 
 މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.  

ނަމާދު ތަރާވީޙް  ހިފުޟުކޮށް  މަހު  މަސްޖިދުލް   ،ރަމަޟާން 
ހާފިޟުން    02ކުރުމަށް    ގައިއިނާރާ އަދި މަސްޖިދުލް އީޘާރު

 ގެނައުމަށް ނިންމުނު. 

 3ފެންނަ: 
 0: ނުފެންނަ 

   1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ:

ކްލަްބގެ ނި 4 ސްޕޯޓްސް  އުރޭޑިއަންޓް 
އެ    NRSC/CIR/2023/002ނަންަބރ: ސިޓީގައި 

ފެށުމަށް  އެކަޑަމީއެއް  ފުޓްޯބޅަ  މިރަށުގައި  ކުލަުބން 
މަޝްވަރާކޮށް ، ނިންމާފައިވާތީ ގޮތުން  ގުޅޭ  އެކަމާ 

 .  ގޮތެއް ނިންމުން

ސްޕޯޓްސް   ގުޅިގެން ނިއުރޭޑިއަންޓް  މިކައުންސިލާއި  ކްލަާބއި 
ނިން ފެށުމަށް  އެކަޑަމީއެއް  ފުޓްޯބޅަ  އަދި މިރަށުގައި  މުނު. 

ކިޓްފީގެ ކޮންމެ  އަލަށްވަންނަ   އެކަޑެމީގެ  އަތުން،  ކުއްޖެއްގެ 
% ފައިސާއިން  ދައްކަންޖެހޭ  ކައުންސިލްގެ    50ގޮތުގައި 

   ަބޖެޓުން ދެއްކުމަށް ނިންމުނު.

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 

   1ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ:

ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  5 ޔޫތު  އިސްދޫ 
ގޯލްޑެން   IYD/2022/25ނަންަބރ: ސިޓީގައި 

ތަމްސީލްކުރާ  "އިސްދޫ"   ޗެލެންޖުގައި  ފްޓްސަލް 
ދިނުމަށް  ސްޕޮންސަރއެއް  ޓީމަށް  އިސްދޫ 
އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  އެދިފައިވާތީ 

 ނިންމުން. 

އަނެއް    ޭބފުޅަކުއެއްވެސް    ހުށަހެޅުންތަކަށް ކައުންސިލަރުންގެ  
ވޯޓައް ތާއީދުކޮށްފަ  ހުށަހެޅުމަށް  ޭބފުޅެއްގެ ނުވާތީ  އި 

 އަހާފަނުވެއެވެ. 

 
 
 

      - 

މި ކައުންސިލާއި ކްލަްބ ފައުންޑޭޝަން އޮފް އިސްދޫ  6
ޚިދުމަށް   ވެވިގެން  އެއްަބސް  ދެމެދު  އާއި 
ޙިދުމަތުގެ   ކުރުމުގެ  ކާސްޓް  ރީްބރޯޑް  ދެމުންއަންނަ 
ހުއްދައަކަށް  ބަދަލުގެނައުމުގެ  އަގުތަކަށް  ޕެކޭޖުތަކުގެ 
އެކަމާގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް  އެދިފައިވާތީ 

 ނިންމުން. 

އާއި  އިސްދޫ  އޮފް  ފައުންޑޭޝަން  ކްލަްބ  ކައުންސިލާއި  މި 
% ޖީ.އެސް.ޓީގެ  ރިވިއުކޮށް،  އެއްަބސްވުން    8ދެމެދުވެފައިވާ 

 ވާ ފައިސާ ނެގުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް ނިންމުނު.  

 3ފެންނަ: 
 0ނުފެންނަ: 
 1ބައިވެރިނުވާ:ވޯޓްގައި 

 

 އްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ހަ
 ލ. އިސްދޫ 
 ދިވެހިރާއްޖެ 

 
 N02-04/2023 ންަބރ:ނަ
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 ތާރީޙް  ސޮއި  ނަމާއި މަޤާމު 
 

 އިބްރާހީމް ޚަލީލް  އަލްފާޟިލް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ  
 

 ( އަންގާރަ ) 2023ޖަނަވަރީ  17 

 

 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަސީމް ނައިބް ރައީސްލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ 
 

 ( އަންގާރަ ) 2023ޖަނަވަރީ  17 
 

 އަހަރީ ޗުއްޓީ  ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލް ހަސަން ނަޖީބް ލ. އިސްދޫ  
 

 ( އަންގާރަ ) 2023ޖަނަވަރީ  17
 

  ޔަމް ޝިފާ ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރް
 ( އަންގާރަ ) 2023ޖަނަވަރީ  17

 

  ލ. އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޖޫލިޔާ 
 ( އަންގާރަ ) 2023ޖަނަވަރީ  17
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