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 ނިންމުންތައް  ގެ ޖަލްސާ ވަނަ  61ވަނަ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ 2ފެލިދެއަތޮޅު 

 

 އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ     ޖަލްސާބޭއްވިތަން:
 6141 ޟާންރަމަ 61 ، 2161 ޖުލައި 61   ޖަލްސާބޭއްވި ތާރީޚް:

    66:11  ހެނދުނު    ޖަލްސާފެށިގަޑި: 
 

 ނިންމުންތައް 
 ބަޖެޓް  ކޮމިޓީއާއި، އެކުލަވާލެވިފައިވާ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބަޖެޓް ލަފާކުރާ އަށް 2162 އިން 2161 ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު -6

 ފާސްކުރުން  މުއްދަތު ނިންމަންޖެހޭ
 

 ން ފޮނުވު  ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގައިވާ ތައްޔާރުކޮށް ޕޯޓްރި ދުވަހުގެ މަސް 1 ފުރަތަމަ އުންސިލްގެކަ -2
 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަންނަނިވިގޮތަށް ހަމަެޖއްސެވުންގެ އަތޮޅުކައުންސިލަރުން -4
 

 ސެކްޝަން ( C ) ނިޔާޒު އިބްރާހީމް ރައީސް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ
  ެސާރވޭކުރުން ބިން ރަށްރަށުގ. 
  ެކުރުން  މަސައްކަތް ެހދުުމގެ ބިނާވެށިޕްލޭން ރަށްރަށުގ. 
 ްބެލެހެއްުޓން  ކަންތައްތައް އެންމެހާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ގާހިން އަތޮޅުގައި ސަރުކާރުނ. 

 ެބެލެހެްއޓުން  ކަންތައްތައް އެންމެހައި ހިންގާ އަތޮޅުގައި ގުޅިގެން ތަރައްޤީއާއި ފަރާތްތަކުން ބޭރުގ. 
 

  މަނިކް އަޙްމަދު  މުހައްމަދު ނައިބްރައީސް
  ިޙަވާލުކުރުން މަސައްމަތް މުވައްޒަފުންނާއ. 
  ަބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑްފައިލް އްޒަފުންގެމުވ. 
  ެބެލެހެއްޓުން  ރެކޯޑް ޗުއްޓީ މުވައްޒަފުންގ. 
 ާކުރުން މަސައްކަތް ކިޔުމާބެހޭ ީނލަން ލަގުވާތަކެތީގެ ތަކެއްޗާއި ހޮވ. 
  ާނޑުގައިދުއްވ ނޑުގެ އެއްަގމާއި ހެދުމާއި، ސެޓްފިކެޓްތައް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކަ  ހިނގާގޮތްމަސައްކަތް ލައިސަންސްހެދުމުގެ ކަ

  .ބެލުން 

  ެކަންކަން ބެލެެހއްޓުންތާޢުލީމީ އަތޮޅުގ. 
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  .ްޞިއްހީ ކަންތަކާއި، އިޖުތިމާޢީަކންކަން ބެލެހެއްުޓނ 
 

 ސެކްޝަން ( B )  އިބްރާހީމް އިސްމާޢީލް ޢަލީ މެމްބަރު
  ީބެލުން  ދަގޮތް ކުރިއަށް މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި  ސެކްޝަނުގެ ބ. 
  ްބެލުން  މުއްދަތަށްފޮނުވަިއތޯ ތައްޔާރުކޮށް ބަެޖޓް ލަފާކުރާ އަހަރަށް އަހަރުނ.  
 ްބެލެހެއްުޓން  ކަްނތައްތައް ފައިސާގެ ދޭންޖެހޭ ގޮތްގޮތުން އެހެނިހެން އަދި އުޖޫރަ މުސާަރއާއި، ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށ. 
  ްބާކީކުރޭޯތބެލުން  ބަޖެޓ.  
 ްބެލުން  ފޮނުވައިތޯ ތަށްމުއްދަ ތައްޔާރުކޮށް ރިޕޯޓް ބެޖެޓ.  
  ީބެުލން  ރިޯޕޓްހަދައިތޯ ބެލެހެއްޓުމާއި ޕެޓީކޭޝްބާކ.  
  ްބެލުން  ހޯދައިތޯ  ތަކެތި ބޭުނންވާ އޮފީހަށ. 
 - ްބެލުން ހަދައިތޯ ރިޕޯޓް ފަިއސާގެ ބޭނުންވާ އެޑްވާންސްއަށ. 
  ްލުން ބެ ކުރޭތޯ ކަންތައްތައް ނެގުމުގެ ފައިސާ ބެލެެހއްޓުމާއި ބާކީ ފައިސާގެ ޕެޓީކޭޝ 
 - ެބެލުން ކުރޭތޯ މަސައްކަތް ފޮނުވުމާއިބެހޭ  ފައިސާ ފޮނުވަންޖެހޭ އޮފީސްތަކަށް އެކިއެކި މާލޭގ.  
 

  ޢަލީ އަޒްވަރު މެމްބަރު
  ްބެލެހެއްޓުން  ޑޭޓާބޭސް އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލ. 
  ެބެލުން  މަަސއްކަތްކުރޭތޯ އޮޓޮމޭޝަނާއިބެހޭ އޮފީހުގ. 
  ްއިކްވިޕްމަންޓްސް މެޝިނަރީޒްއާއި ތަންތަނުގައިވާ ދަށުގައިވާ އިދާރާގެ ތޮޅުކައުންސިލްއަ އިދާރާއާއި އަތޮޅުކައުންސިލ  

 .ެބލެހެއްުޓން މަރާމާތުކޮށް ފަދަތަކެތި
  ިމަސައްކަތްކުރުން ފަދަތަންަތނުގެ ހުްނނަ ގޮއިފާލައްބަ ފަޅުރަށްރަށާއ. 
 ްބެލެހެއްޓުން  ކަންތައް ލޯންސްކީމްގެ އަތޮޅުރައްޔިތުންގެ ހިންގާ އަތޮޅުކައުންސިލުނ.  
 ްބެލެހެއްޓުން  ސްޓޮކް މުދަލުގެ އިދާރާ ކައުންސިލ. 

 
 ސެކްޝަން ( D ) ނިޒާރު ނާޝިކް މުހައްމަދު މެމްބަރު
  ްކުރުން މަސައްކަތް ދޫކުރުމާއިބެހޭ ކުއްޔަށް ބިނ. 
  ީބެލެހެއްުޓން  ހިންގާ މަސައްކަތްތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ސެކްޝަނުގެ ޑ. 
 - ޮބެުލން  ފޮނުވައިތޯ ފަރާްތަތކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ބޭނުންވާ ރަށްރަށަށް  އަތޮޅުގެ ޅަށާއި،އަތ. 
  ްބެލެހެއްުޓން  ކަންތައްތައް ނެޓްވާރކްގެ ކަންތައްތަކާއި ވެބްސައިޓުގެ އިދާރާގެ އަތޮޅުކައުންސިލ. 
  ިެބލުން  ތޯ ފޮނުވައި ތަކަށް ފަރާތް ފޮނުވަންޖެހޭ ށްތައްޔާރުކޮ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ޕްރޮޖެކްޓް އެކިއެކ.  

 
  ެބެލެހެއްުޓން ކަންތައްތައް ސްކީމްގެ ކޮމްޕިއުޓަރ އަތޮޅުރައްޔިތުންގ. 
  ެލޯންގެ މި ފޮނުވުމުން ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށް ގޮތުގެ ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ލޯނަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ރަށްރަށުގެ އެކިއެކި އަތޮޅުގ 

 .އަޕްޑޭޓްކުރުން ންޓްތައްއެކައު އިންޑިވިޖުއަލް
 
 

 ( A )  އިބްރާީހމް ޢަޒީޒް ޢަބްދުލް މެމްބަރު
  ްޖަވާބުދިނުން  ލިެޔކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ސެކްޝަނުނ. 
  ޖަވާބުދިނުން  ޯފނުަތކަށް އަންނަ ފޯނަށް ކައުންޓަރ. 
  ްޙަވާލުކުރުން ސެކްޝަންތަކަށް ށްއެންޓްރީކޮ ބަލައިގަނެ ލިޔެކިޔުންތައް އެކިއެކި އިދާރާއަށްލިބޭ އަތޮޅުކައުންސިލ. 
  ިފޮނުވުން  ތަކެތި އެހެނިހެން ސިޓީއާއި ފޮނުވަންެޖހޭ ފަރާތްތަކަށް އެކިއެކ. 
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  ޭފޮނުވުން  ރިޕޯޓްތައް ފޮނުވަންޖެހޭ ތައްޔާރުކޮށް ސެކްޝަނުން.އ. 
  ެކުރުން މަސައްކަތް ރެކޯޑާއިބެހޭ ކުށުގ. 
 ުބެލެހެއްުޓން ކަންތައްތައް ކަށަވަރުދޯނީގެ ރައްޔިތުންގެ އަތޮޅ. 

 

 ބުރާންޗްގައި  މުލީ  މޯލްޑިވްސް އޮފް ބޭންކް އެފައިސާ  ހުރުމާއެކު ފައިސާ ޢަދަދެއްގެ ގިނަ ތިޖޫރީގައި  ކައުންސިލްގެ އަތޮޅު -1
 ންޖަމާކުރު އެކައުންަޓށް ކައުންސިލްގެމި އޮންނަ

 
 

 

 

 


