
  

 

 

          

 

 236/2021/03ނަންބަރު:          
 

 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން 
 

ތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ކުރާނެ ކަންކަން ކަނޑައަޅައި ކައުންސިލުން ރައްޔިތޮޅުއާއި ގުޅިގެން، އަ 11-ކޯވިޑް  ހުށަހެޅުން:  .1
  ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އިޤަރާރެއް ފާސްކުރުމާ

 މެމްބަރުން. ކައުންސިލް މ. އަތޮޅު  ރާތް:ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަ  .2

ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކަންކަން ތުންގެ ލާބަޔާއި މަންފާއަށް ކައުންސިލުން ރައްޔިތޮޅު އައާއި ގުޅިގެން،  11-ކޯވިޑް ނިންމުނުގޮތް:  .3

 ފާސްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ޤަރާރެއްކުރުމަށް، 

( ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ރުފިޔާހާސްލައްކަ ފަންސާސް)ތިން  ރ.350,000.00ގެ އިމަޖެންސީ ކަންކަމަށް  91ކޮވިޑް  -
 ކަނޑައަޅައި އިމަޖެންސީ ކަންކަމަށް ކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކުން ޚަރަދުކުރުން.

ސެނިޓައިޒަރ ފަދަ ތަކެތި ގަތުމަށް  ، ގުޅިގެން ބޭނުންވާ މާސްކް އަންގި ކޮވިޑާ ތުން އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކަށްމިގޮ -
މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން އެދިވަޑައި ގެންފައިވާ ގޮތަށް ފުލޫ ކްލިނިކް  ،ދިނުމަށާއި (ރުފިޔާ ރ. ) ފާސްހާސ0555055ް

ޢަދަދު ކޮވިޑް  ( ދިނުމަށް ފަހު ބާކީ ވާރުފިޔާރ. )ތިރީސްނުވަހާސް ދުއިސައްތަފަންސާސ01.05055ްހެދުމަށް ހޮސްޕިޓަލަށް 
ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން  ،ޖެހޭ ކަމަކަށް ކައުންސިލްގެ ރައީސްއާ ގުޅިގެން އެވަގުތަކު އިމަޖެންސީގޮތުން ޚަރަދު ކުރަން 91

ގެ ޚިޔާލު ހޯއްދެވުމަށްފަހު ކުރައްވަންޖެހޭ ޚަރަދެއް ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނިމާލަށް އެރުވުމަށް 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރާ މެޝިން އިންސްޓޯލްކުރުމަށް ޓް ކުއަށް ޓެސް 91ކޮވިޑް ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްއަށް ގެނެސްފައިވާ  މ. -
ކޮންމެ  ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއްކޮށް، އެކަމަށް މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ކުރާ މަސައްކަތަށް ވެވެންއޮތް

 ވެދިނުން.ކަމެއް އެހީތެރި

އާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިމާވާ ޞިއްޚީ އިމަޖެންސީ ކަންކަމުގައި  91އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލާންޗް "މަތިފަޅު" ކޮވިޑް  -
 ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.

ޕިޓަލުން އެހީތެރިކަމަށް ރީޖަނަލް ހޮސް މްޕަލް ގެންދެވެން ނެތިގެން މ.އަތޮޅުގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ސާ -
 ތަކުގައި ސާމްޕަލް ގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.އެދޭ ޙާލަތް 

 

 ހުށަހެޅުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވިގޮތް: .4
 

 މަޤާމް  ނަން  #
 ވޯޓް ދެއްވި ގޮތް 

ވޯޓް  ސޮއި 
 ދެއްވި 

ވޯޓްގައި 
 ބައިވެރިނުވޭ 

ވޯޓް 
 ނުދެއްވާ 

   ކައުންސިލްގެ ރައީސް  މުޙައްމަދު ނިމާލް  އަލްފާޟިލް 1
 



  

 

 

          

 

    ކައުންސިލް މެންބަރު  މާޢީލް ނާހިދު އިސްއަލްފާޟިލް  2
 

   ކައުންސިލް މެންބަރު   މަމްދޫހް ވަޙީދުއަލްފާޟިލް  3
 

   ކައުންސިލް މެންބަރު  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޖަމާލް  4
 

   ކައުންސިލް މެންބަރު  އަލްފާޟިލް ޝަމްޢޫން ރަމީޒް  5
 

    ންބަރު ކައުންސިލް މެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޒުބައިރު  6
 

 ކައުންސިލް މެންބަރު  އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަލީމް  7
  

 
    ކައުންސިލް މެންބަރު  ން އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނިޝާ  8

 

 ކައުންސިލް މެންބަރު  އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ނާފިޢު  1
  

 
 

މިކައުންސިލްގެ  އިންކޮށް ބޭއްވުނުއޮންލަގައި  16:22ނަ ދުވަހުގެ ވ2221ަ މެއި 27މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ،   
 ބައްދަލުވުމުންނެވެ.  އާއްމުނަ ވ2ަ ވަނަ ދައުރުގ4ެ

----------------------------------------- 
 2221 މެއި 27

 
 ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  21
 ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވޯޓްގެ ޢަދަދު  25
12 ދަދު ފާސްކުރުމަށް ވޯޓް ދެއްވި މެންބަރުންގެ ޢަ    
22  ފާސްކުރުމަށް ވޯޓްގައި ބައިވެރިނުވާ ޢަދަދު  

           
      


