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ުވަނަުއަހަރުގ2021ުުެުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްުުގެމަނަފުށީުުތުރުބުރީުއަތޮޅުުއުުހުވަދުު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުމަޖިލީހަށާއި، ުއުުރައްޔިތުންގެ ުހުވަދުއަތޮޅު ުގެމަނަފުށީުތުރުބުރީ
ުއަށްުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީުުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްު

ުުތަޢާރަފުު

ުނަންބަ ުޤާނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުޤާނޫނު(4/2007 ުރުމި ު )އޮޑިޓް ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުހުވަދުުކުރެވުނުގެ ުއުތުރުބުރީ ުގެމަނަފުށީުއަތޮޅު
ބަެޖޓުންުޚަރަދުުކޮްށފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންިސލުންުފާސްކުރިުބަޖެޓާުއެއްގޮތަްށ،ުަވނަުއަހަރުގ2021ުުެކައުންސިލްގެުއިދާރާގެު

ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމާއުި، ކައުންސިލްގެުއިދާރާއާިއުބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންަތއްތަކަށުް،
ުވިޔަ ުަދށުގައިވާ ުބެލުމުގެ ުއިދާރާގެ ުއެ ުގުޅުންހުރި ުފައިސާއާ ުބެލެހެްއޓުމުގައިފާރިތަކާއި ުިހންގައި ުކަންކަން ދައުލަުތގެު އެހެނިެހން

ުބަޔާންކުރުމާއި،ގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތައްުުއިދަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވާުގޮތާވާއިގަމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެު
ުއޮޑިޓުު ުޖެހޭކަމަށް ުއިޞްލާޙުކުރަން ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލާޙީ ުކަންކަމާމެދު ުފާހަގަކުރެވުނު ުނަންބަރުގައި ުޤާނޫނު ުކަންކަން ުއެ

ުގެމަނަފުށީއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުހުވަދުގޮތުގެމަތިްނުުއާުއެއްގޮތްވާމާއްދާގެު)ހ( ވަނ36ުަގެުު)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(2006/3ު
ވަނަުމާއްދާގައ213ުުިދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީގެުު،އަށްުހުށަހެޅުމާއެކުޒިންމާދާރުވެރިޔާމާލީުުގެކައުންސިލްގެުއިދާރާ

ުމަުބުނެފައިވާ ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުކަްނކަން ުއެ ުުހށަހެޅުމެވެ.ުމިގޮތުގެަމތިން ުއޮްފުުޖިލީހަށް ުމިނިސްޓްރީ ރިޕޯޓު
ުގަވަރފިނޭންސް ުލޯކަލް ުހުަށހަޅައިއަށާއި ުއޮތޯރިޓީއަށް ުވެބްސައިޓްު،ންމަންޓް ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނާެނހެން ުރައްޔިތުންނަށް
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ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިު، ވާގޮތުންުބަޔާންކޮށްފައިުވަަނުމާއްދާގައ2.03ުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު
ުގަވާއިދާ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވާއިދުތަކާއި ުޤާނޫނުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމާ ުމާލީ ުއިދާރާގެ އެއްގޮތްވާުުކައުންސިލްގެ

ުރުމުގައިުޚަރަދުތައްުކުު،މާލީުކަންތައްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމާއިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުގެމަނަފުށީއަތޮޅުުއުތުރުުބރީުހުވަދުގޮތުގެމަތިނުް،
ުކަނޑައެޅުނުު ުބަޖެޓުގައި ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނަޑއެޅިފައިވާ ުބަޖެޓުގައި ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން އެ

ބެލެހެއްޓުމަކީުގެުއިދާރާގެުހިސާބުތައްުހަޤީޤަތާުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަކަމާއިުފުރިހަމަކަމާއެކުުކައުންސިލްު،މާއިޚަރަދުކުރުުހުދޫދުގެުތެރޭގައި
 ތެކެވެ.ުއިދާރާގެުމާލީުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަުއެ
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 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުމަސްއޫލިއްޔަތަކީއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް ުހުވަދުުގެ ުއުތުރުބުރީ ުކައުންުގެމަނަފުށީއަތޮޅު ުބަޖެޓުން ުއިދާރާގެ ުއެުޚަސިލްގެ ުކޮށްފައިވަނީ ރަދު
ުބަޖެު ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުބަެޖޓުގައި ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުފާސްކޮށްދެއްވި ުކައުންސިލުން ުޚަރަދުކުރުމަްށުއަހަރަށް ޓުގައި

ލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަުތގެުމާއިަވނީުދައުލަުތގެުބަލަހައްޓާފަުއިއިދާރާގެުމާލީުކަންކަންުިހންގައެުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯއާއުި،
ުދާުއެއްގޮތަށްޯތުބެލުމެވެ.މާލިއްޔަތުގެުގަވާއި

ތޯުބެލުމަްށުޓާުއެއްގޮތަށްޖެބަުރިމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފާސްކު
ުބޭނުންވާުހެކިުހޯދުމުގެުގޮުތންުުފރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރާތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ު

ުގޮތްުތަކާއިުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަުއޮޑިޓުު

ުއުމަންޓުގެުކަންކަމުގައިުހުއްދަދީފައިވުންުޕްރޮކިުުއެކުލަވައިނުލައިުބިޑްުކޮމިޓީއެއްުުއްުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަު .1

ގައިުދައުލަތުގ10.13ުެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު ުތެރެއިންުމަސައްކަތްތަކުގެުގެޕްރޮކިއުމަންޓުުއޮފީސްތަކުގެުވަނަުމާއްދާގެު)ހު(
ުމަސައްކަތްތަކަށްުގެޕްރޮކިއުމަންޓުުޖެހޭުހުއްދަދޭންުކޮމިޓީތަކުންުިބޑްުއޮފީސްތަކުގެުދައުލަތުގެުމަިތންުގޮތުގެުގަވާއިދުގައިވާުއެ

ުބަޔާންކޮށްުއެއްކޮމިޓީުބިޑްުުއޮފީހެއްގައިވެސްުކޮންމެުދައުލަތުގެުހުއްދަދިނުމަށްޓަކައި ުމާއްދާގެުއުފައްދަންވާނެކަމަށް ުއެ ފައިވެއެވެ.ުއަދި
ުދައުލަތުގެށ) ުގައި ުއެންމެުފީހެއްގެއޮުއެު،އައްޔަންކުރާނީުބަރުންމެމްުކޮމިޓީއަށްުއެު،އުފައްދައިުކޮމިޓީުބިޑްުއޮފީސްަތކުގައިު(

ުމިނިސްޓަރުުކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުުމަތިންުލަފާގެުއިސްވެރިޔާގެ

ށްފައިުވީނަމަވެސް،ުކޮރަޖިސްޓަރީބަނޑޭރިުޕޯޓަލްގައިުއެުއިދާރާގެުބިޑްުކޮމިޓީުގައ2021ުުިުޑިސެންބަރ26ުުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންު
ުކައުންސި ުތާރީޚުގެުނިޔަލަށް ުހޯދާފައިވާއެ ުއިދާރާއިން ުުލްގެ ުތެރެއިން ުހ35,000ުާޚިދުމަތްތަކުގެ ުފަސް ސް(ުރުފިޔާއަށްވުރެު)ތިީރސް

ކާއިުއެއްގޮތަށްުއެކުލަވާލާފައިވާުމަތީގެުޚިދުމަތްތައްުހޯދުމުގައިުހުށަހަޅާުބިޑްތައްުވަޒަންކޮށްުހުއްދަދީފައިވަނީުއިސްވެދެންނެވުނުުމާއްދާތަ
ދެު)އެއްުމިލިއަނ1,247,773ުުްުޖުމުލަުއްގައިުމުޢާމަލާތ5ުެމިގޮތުންުއޮޑިޓަރުްނުބެލިުުަހގަކުރެވުނެވެ.ޓީއަކުންުނޫންކަންުފާުބިޑްުކޮމި

ުފައިވާކަންނުލައިުޚަރަދުކޮށްކޮމިޓީުއެކުލަވާުލައްކަުސާޅީސްުހަތްުހާސްުހަތްުސަތޭކަުހަތްދިހަުތިނެއް(ުރުފިޔާުގަވާއިދާއިުއެއްގޮތަށްުބިޑް
ުނާވުހޯދާފައިސްގެުހުއްދަުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންުށްކައުންސިލްގެުއިދާރާގައިުބިޑުތަކަށްުހުއްދަުދިނުމަމީގެުއިތުރުންުުފާހަގަކުރަމެވެ.

ސިލްގެުނައިބުުރައީސްުއަދިުމިކޮމިޓީގެުގިނަުބައްދަލުވުްނތަކުގައިުކައުންސިލްގެުރައީސް،ުކައުންކޮމިޓީއެއްުއެކުލަވާލާފައިުވީނަމަވެސް،ު
ުމެވެ.ުއްޒަފުންވެސްުބައިވެރިވެފައިވާކަންުފާހަގަކުރަުމުވަޕްރޮކިއުމަންޓުގެުމަސައްކަތްކުރާ

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ުލާޒިމުކު ުގަވާއިދުތަކުން ުޤާނޫންތަކާއި ުގުޅޭުއެންމެހާ ުޚިދުމަތްތަކާ ުފޯރުކޮށްދޭ ުއިދާރާއިން ުކަންތައްތައް)ހ(ުކައުންސިލްގެ ުއެންމެހާ ު،ރާ
 ުހަމަުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އޭގައިުބަޔާންކުރާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުފުރި

(ުގައިވާުބިޑ2022ުްމާރިޗ01ުުު)P/CIR/2022/9ު-13)ށ(ުމިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްގެުމާލިއްޔަތާއިބެހޭުސާކިއުލަރުނަންބަރުު
ވަނަުމާއްދާގެު)ވ(ުގައިވާުގޮތަށްުސިޔާސީުމަގާމުތަކުގައާއިުއިންތިހާބުވެގެންުހޮވިފައިވާުފަރާތްތައްުިބޑ3ުުްކޮމިޓީުހިންގާުއުސޫލުގެު

ުކޮމިޓީއަށްުއައްޔަނުނުކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.
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 3ގ7ުުެސަފުހާު

 ނުވުންުުޖަމާކޮށްފައިުުއެކައުންޓަށްުުބޭންކްުުޕަބްލިކްުުފައިސާުުބަލައިގެންފައިވާުުގޮތުގައިުުފައިސާގެުުއާމްދަނީުުދައުލަތުގެު .2

ވަނ13ުުަޤާނޫނު(ުގެުު)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގ3/2006ުެދައުލަތުގެުއާމްދަނީގެުގޮތުގައިުަބލައިގަންނަުފައިސާއަކީުޤާނޫނުުނަންބަރުު
ުއަ ުަފއިސާއެކެވެ. ުޖަމާކުރަންޖެހޭ ުއެކައުންޓަށް ުބޭންްކ ުޕަބްލިކް ުދަށުން، ުމާލިއްޔަތުގެމާއްދާގެ ުދައުލަތުގެ ުދި ވަނ5.37ުުަުގަވާއިދުގެ

ށްފައިވާުއެންމެހައިުފަިއސާުގައިުބަޔާންކ1ުޮމާއްދާގެު)ހ(ުގައި،ުދައުލަަތށްުިލބޭުޓެކުހަށްުނުވާުފައިސާގެުތެރެިއން،ުމިުބާބުގެުޖަދުަވލުު
ުބަލައިގަްނާނނީ،ުމޯލްޑިވްސްުއިންލަންޑްުރެެވނިއުުއޮތޯރިޓީު)މީ ރާގެުއޮފީހެއްުނުުހްނނަުާރ(ުއިންކަމަާށއިުއަދިުމީދައުލަތުގެުނަމުގައި

ވަނ5.22ުުައްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުދައުލަތުގެުމާލިރަށެއްގައިނަމަ،ުމީރާއިންުކަނޑައަޅާުފަރާތަކުންކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުމީގެއިތުރުންު
ުމިނި ުފައިސާ ުލިބޭ ުއޮފީސްތަކަށް ުދައުލަތުގެ ުގޮތުގައި ުއާމްދަނީގެ ުގައި ު)ހ( ދެއްކުމަށްޓަަކއިުުސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްއަށްމާއްދާގެ

 ުށްފައިވެއެވެ.މޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައިުއޮންނަުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުްނޓަށްުޖަމާކުރަންވާނެުކަމަށްވެސްުބަޔާންކޮ

ލަށްުބަލައިގެްނފައިވާުގެުނިޔަވަނަުއަހަރ2021ުުުދައުލަތުގެުއެކިއެކިުމުއައްސަސާތަކުގެުނަމުގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިން، ނަމަވެސް
ޕަބްލިކްުބޭންކްުު(ުރުފިޔާުއަހަރުގެުނިޔަލަށް)ތިންުލައްކަުދެުހާސްުހަތްުސަތޭކަުތިރީސްުއަށެއ302,738ުްުފައިސާތަކުގެުތެރެއިން

 އެކައުންޓަށްުޖަމާކޮށްފައިުނުވާކަްނުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ު

ުކުރަންުލަފާދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

ު ުނަްނބަރު ުޤާޫނނު 3/2006ުު)ހ( ުގެ ުާޤޫނނު( ުމާލިއްޔަތުގެ ުގޮތ13ުުަ)ދައުލަތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމާއްދާގައި ުދައުަލުތގެުވަނަ ށް،
 އާމްދަނީގެުގޮތުގައިުބަލައިގަންނަުފައިސާުޕަބްލިކްުބޭންކްުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ލައިގަންނަުދައުލަތުގެުގައިވާުގޮތަށް،ުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުބަ(ުހ)ވަނަުމާއްދާގ5.37ުުެދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު)ށ(ު
 އާމްދަނީުފައިސާުދައުލަތުގެުކޮންސޮލިޑޭޓެޑްުރެވެނިއުުއެކައުންޓަށްުޖަމާކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ު ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ 5.22ުު)ނ( ުއާމްދަނީގެ ުގޮތަށް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުގައި ު)ހ( ުމާއްދާގެ ުދައުލަތުގެުގޮވަނަ ތުގައި
ޭބްނކްުުއޮންނަުަޕބްލިކްުއޮފީސްތަކަށްުލިޭބުފައިސާުމިިނސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްއަށްުދެއްކުމަށްޓަކައިުމޯލްޑިވްސްުމަނިޓަރީުއޮތޯރިޓީގައި

 އެކައުންޓަށްުޖަމާކުރުމަށްުދަންަނވަމެވެ.

 ތައްޔާރުކޮށްފައިުނުވުންުުސްޓޭޓްމަންޓްުުންސިލިއޭޝަންުބޭންކްުރިކޮުުުއިދާރާގައިުބޭނުންކުރާުބައެއްުއެކައުންޓުތަކުގެުކައުންސިލްގެު .3

ު،ގޮތުގެމަިތންުުއިވާބަޔާންކޮށްފަުގައި(ުށ)ުމާއްދާގެުވަނ4.07ުަުާއއި(ުށ)ުމާއްދާގެުވަނ5.16ުަުގަވާއިދުގެުުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުާބކީުުދައްކާުހިސާބުތަކުންުއޮފީހުގެުބާކީއާއިުދައްކާުއެކައުންޓުތަކުންުއެއޮފީސްތަކުގެުނިމުމުންުމަހެއްުކޮންމެުއޮފީސްތަކުންުދައުލަތުގެ

ުު.ވެތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެުސްޓޭޓްމަންޓެއްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުޓަކައިުދެނެގަތުމަށްުހިސާބުތަކެއްކަންުރަނގަޅުުުއަކީ ދައުލަތުެގުއަދި
ުބޭްނކްުއެކައުންޕަބްލިްކުބޭންކްުއެކައުންާޓު)ހ(ުގައިުުވަނަުމާއްދާގ13.09ުެމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު ާމލީު ،ޓެއްުހިންގޭނަމަވަކިން

ުބަ ުބަލަހައްޓަންާވނެަކމަށް ުވަކިން ުލިޔުންތައް ުހިސާބުތަކާއި ުއެކައުންޓެއްގެ ުބޭންކް ުކޮންމެ ުމިުޒިންމާދާރުވެރިޔާ ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދި
ުުމާއްދާގެ ުމަހަކުުމަދުވެގެންުޔާޒިންމާދާރުވެރިުމާލީުު،ހިންގޭނަމަުއެކައުންޓެއްުބޭންކްުވަކިންުއެކައުންޓާުޭބންކްުޕަްބލިކްުގައި)ނ(

ު ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުވެސްކަމަށްކުރަންވާނެުރިކޮންސައިލްުއެކައުންޓްުއެއްފަހަރު

އާމްަދނީުެއކައުންޓުގެުއެކައުންޓުުބާކީއެއްުަތއްޔާރުކޮށްފައިުވީނަމަވެސުް،4ުކައުންސިލްގެުއިދާރާިއންުއެއިދާރާގައިުބޭުނންކުރާުު،އެގޮތުން
2ުު ުޚަރަދު ުުއެކައުންޓުގ2ުުެއަދި ުބޭންކް ުއާއި ުބާކީ ުދެނެގަތުމަށްޓަކައިުުސްޓޭޓްމަންޓުންއެކައުންޓް ުފަރަގު ުހުރި ުބާކީަގއި ދައްކާ

ު ުއެގޮތުން، ުކުރެވިފައިވެއެވެ. ުފާހަގަ ުނުވާކަން ުތައްޔާރުކޮށްފައި ުސްޓޭޓްމަންެޓއް ުނިޔަލަށ2021ުުްރިކޮންސިލިއޭޝަން ުއަހަރުގެ ވަނަ
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ުއިދާރާ ުކައުންސިލްގެ ުގެ 2ުުއާމްދަނީ ުޚަރަދު ުދަްއާކ2ުުއަދި ުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓުން ުބާކީއާއި ުދައްކާ ުފޮތުން ުއެކައުންޓު އެކައުންޓުގެ
 ގައިުއެވަނީއެވެ.1ުުުފަރަގުތައްުތިރީގައިވާުތާވަލުުބާކީގައިުހުރި

ުފޮތުންުދައްކާބާކީުއާއިުބޭންކްުއެކައުންޓްުބާކީގެުތަފާތުު:1ުުތާވަލުު
ުފަރަގުުުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންޓްުބާކީުުބާކީުފޮތުގެުއަދަދުުއެކައުންޓްުުއެކައުންޓްު

2ު288,928ު295,078ު6,150ުއާްމދަނީުއެަކއުންޓްު

2ު315,974ު451,365ު135,391ުޚަަރދުުއެކަުއންޓްު

141,541ު 604,902ު746,443ުޖުމުލަު

 އިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ު ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުކަންތައްތައް ުއެކައުންޓުަތކުގެ ުބަލަހައްޓާ ުހިންގައި ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުގަ)ހ( ވަނ13.09ުުަވާއިދުގެ
ުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުެގމަތިންުބެލެހެްއޓުމަށްުދަންނަވަެމވެ.ު

ުދައްކާުބާކީުއަކީުރަނަގޅުުކުންުދައްކާުބާކީއާއިުއިދާރާގެުހިސާބުތަކުން)ށ(ުކޮންމެުމަހެއްުނިމުުމންުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުއެކައުންޓުތަ
ވަނަުމާއްދާގެު)ށ(4.07ުުވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ުއާއ5.16ުުިދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު، ހިސާބުތަކެއްކަންުދެނެގަތުމަށްުަޓކައި

ުސްޓޭޓްމަންޓެ ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުގޮތުގެމަިތން ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުފަރާތާއިގައި ުތައްޔާރުކުރި ުތައްޔާރުކޮށް، މާލީޒިންމާދާރުވެރިޔާުުއް
އިވާުގޮތުގެމަތިންުހިނގާުވަނަުމާއްދާގެު)ބ(ުގައިުަބޔާންކޮށްފ13.09ުަދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު، ސޮއިކޮށްުފައިލުކުރުމަށާއި

ުނޭންސަށްުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ވަނަުދުވަހުގެުކުރިންުއެުސްޓޭޓްމަންޓުތައްުމިނިސްްޓރީުއޮފްުފ15ުިމަހުގެު

  ނުވުންު ލިބެންޖެހޭުފައިސާގެުރެކޯޑުުބަލަހައްޓާފައިު .4

ޔަށްުނުވަތަުވިއްކިުއެއްޗެއްެގުދައުލަތުގެުއޮފީހަކުންުކުރާުމަސައްކަތަކަށްުނުވަތަުދޭުޚިދުމަތަކަށްުނުވަތަުކުއްޔަށްުދީފައިވާުތަނެއްގެުކުއް
ުފައިސާ ުލިބެންޖެހޭ ުނިމުު،އަގަށް ުއެކަމެއް ުަލސްވެގެން ުެފށިގެން ުދުވަހުން ުހޯދަނ1ުްނު ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ ުދައުލަުތގެުމަސް ވާނެކަމަށް
ށްުއަޅަންޖެހޭުފިޔަވަޅުަތއްުަވނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮްށފައިވެއެވެ.ުއަދިުލިެބންޖެހޭުފަިއސާުހޯދުމ5.19ުަމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު

ަވނަުަނންބަރުގައ9ުުިގެު)ހ(ުގ15.02ުުެތަފުސީލުކޮށްދީފައިެވއެވެ.ުއަދިުމިގަވާއިދުގެުުވަނަުމާއްާދގެު)ހ(ުގައ5.21ުިއެުގަވާއިދުގެު
ު ުނުލިބި ުތެރެއިން ުއެނޫްނުގޮތްގޮުތްނުލިބެންޖެޭހުފައިސާގެ ުލިބެންެޖޭހުއާމްދަނީއާއި ުއިދާރާތަކަށް ުތަފުީޞލުުހުދައުލަތުގެ ިރުފައިސާގެ

ުތައްޔާރުކުރަންވާނެުކަމަށްުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ނާގެުގޮތުގައިުލިެބންޖެހޭުފައިސާުހޯދުމުގައިުއިސްވެުރިމަފައިވާުބިމަަކށްުކުއްޔާއިުޖޫމަވެސް،ުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުކުއްޔަށްުދޫކޮށްނަ
ގެުރާދެންނެވުނުުމާއްދާއާއިުއެއްގޮތަްށުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުޢަމަލުކޮށްފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުެނވެ.ުއެގޮތުންުކައުންސިލްގެުއިދާ

ގެުނިޔަލަށްުކުލިުދައްކާފައިުނުވުމުގެުސަބަބުނ2021ުުްއިންުފެށިގެންުސެޕްޓެންބަރ2020ުުުއޮއިލްުސްޓޯރޭޖްުފެސިލިޓީއަށްުއޮކްޓޫބަރުު
ު ުފައިސާ ުޖެހޭ ުލިބެން ުގޮތުގައި ުޖޫރިމަނާގެ ުއަދި ުކައުންސިލްގ24ުުެކުލި ުދެއްކުމަށް ުދައުރުގ4ުުެމަހަށްުބަހާލައިގެން ވަނ16ުުަވަނަ

އޮކްޓޫބަރުުއަދިުނޮވެންބަރ2021ުުު(ުފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.ުއަދިުބިންުކުއްޔަށްުހިފިުފަރާތުނ2021ުްސެޕްޓެންބަރ29ުުުމުންު)ބައްދަލުވު
އިންުފެށިގެނ2021ުުްމަހުުމިުތާވަލާއިުއެއްގޮތަށްުފަިއސާުދައްކާފައިވާއިރުުއޮޑިޓަރުންނަށްުލިބިފައިވާުލިޔެކިޔުންތަކުގައިުޑިސެންބަރުު

މިޮގތަށްުފަިއސާުދެއްކުންުހުއްޓާލާފައިުވުމުގެުސަބަބުންުފައިސާުދެއްކުންު 2021ުޑިސެންބަރ31ުުުހުއްޓާލާފައިވާަކންުފާހަގަކުރެވުނެވެު.
ު ުފައިސާެގުތެރެއިން ުލިބެންޖެހޭ ުނިޔަލަށް ުތިނެއް(ުރުފިޔ126,163ުުާގެ ުފަސްދޮޅަސް ުސަތޭކަ ުއެއް ުހާސް ުސައްބީސް ުލައްކަ )އެއް

ގެުނިޔަލަށްވެސްުކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުލިިބފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވުނެވެ.ުއަދިުމ2022ުުިބަރުުއޮްކޓ22ުޫު،އޮޑިޓްުކުރެވުނުުތާރީޚު
ުއަންގާފައިު ުލިޔުމުން ުފަރާތަށް ުއެ ުގޮތަށް ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމާއްދާގައި ުދީފައިވާ ުހަވާލާ ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުހޯދަން ފައިސާ
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 5ގ7ުުެސަފުހާު

ުގުޅި ުމިކަމާއި ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުތާރީޚުނުވާކަންވެސް ުކުރެވުނު ުއޮޑިޓް ުކުރުމުން ުސުވާލު ުއޮޑިޓަރުން 22ުުު،ގެން ގ2022ުުެއޮކްޓޫބަރު
ުމާލީު ުހިމެނޭގޮތަށް ުފައިސާ ުމި ުވީނަމަވެސް، ުމަޢުލޫމާތުދީފައި ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުނުވާކަމަށް ުދައްކާފައި ުފައިސާ ުމި ނިޔަލަށް

ުފަ ުލިބެންޖެހޭ ުއިދާރާއަށް ުކައުންސިލްގެ ުނިޔަލަށް ުއެގޮުތންުއަހަރުގެ ުފާހަގަކުރެވުނެވެ. ުބަލަހަްއޓާފައިުނވާކަން ުތަފުޞީލެއް އިސާގެ
ުގައިުއެވަނީއެވެ.2ުުފާހަގަކުރެވުނުުފައިސާގެުތަފުީޞލުުތާވަލުު

ުޞީލުުއިސާގެުތަފުުވަނަުއަހަރުގެުނިޔަލަށްުލިބެންޖެހޭުފ2021ުުަުފެސިލިޓީއަށްުުސްޓޯރޭޖްުުއޮއިލްުުއިދާރާގެުުކައުންސިލްގެު:2ުުތާވަލުު
ުއުނި/)އިތުރު(ުދެއްކިުުޖޫރިމަނާުުކުލިުުމުއްދަތުު

 126,038 - 6,002 120,036ުގެުނިޔަލަށ2021ުުްުބަރުންއިންުފެށިގެންުސެްޕޓ2020ުެުއޮކްޓޫބަރު
 (5,189)2021ު10,003ު500ު15,692ުުއޮކްޓޫބަރު
 (5,189)2021ު10,003ު500ު15,692ުުނޮވެްނބަރު
 10,503 - 500 2021ު10,003ުޑިސެްނބަރު

 126,163 31,384 7,502 150,045ުޖުމުލަު

 ދިންގޮތްުުލަފާުުއިޞްލާޙުކުރަންު

ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮަތށ5.19ުުްދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު، ކައުންސިލްގެުއިދާރާއަށްުލިެބންެޖހޭުފައިސާ
އިސާުކަނޑައެޅިފައިވާުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުހޯދުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިުނުލިބިުހންނަުފައިސާގެުހިސާބުތައްުލިޔެުބަލަހައްޓައި،ުއެފަދަުފަ

ު ުގަވާއިދުގެ ުއެ ުކަންތައްތައް ުކުރިޔަށްގެންދިއުމަށ5.21ުުްހޯދުމުގެ ުގޮތުގެމަތިން ުއެއްގޮތްވާ ުއުސޫލުތަކާ ުބުނެފައިވާ ުމާއްދާގައި ވަނަ
ހިމަނާުއަދަދުގެުސައްޙަކަންުކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުުމާލީުބަޔާނުގައިުލިބެންެޖހޭުަފއިސާގެުގޮތުގައިުމާލީުބަޔާނުގައިުދަންނަވަމެވެ.ުއަދިު

 އަދަދުުހިމެނުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުު

ބެންޖެހޭުއާމްދަނީއާއިުލިވަނަުނަންބަރުގައިވާުގޮތުގެުމަތީންުއިދާރާއަށ9ުުްގެު)ހ(ުގ15.02ުުެތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު)ށ(ުދައުލަ
ުށްުދަންނަވަމެވެ.އެނޫންުގޮތްގޮތުންުިލބެންޖެހޭުފަިއސާގެުތެރެއިންުނުލިބިުހުރިުފައިސާގެުތަފުޞީލުުތައްޔާރުކޮށްުބެެލހެއްޓުމަ

ުފާހަގަކުރެވުނުުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްުގައިުއޮޑިޓުު

 ނުވުންުުއަކުުއެއްފަހަރުުބާއްވާފައިުހަފުތާުލަރުންގެުބައްދަލުވުންތައްުސިުކައުންު .5

ންގުމުގެުޤާނޫުނ(ުހި)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުނ7/2010ުުްޤާނޫނުުނަްނބަރުު)24/2019ުޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ު 8ުުއަށް ުގެ ުޤާނޫނު( ުގެނައުމުގެ ުއިސްލާހު 68ުުވަނަ ުނަންބަރު ުޤާނޫނު ުމާއްދާއިން ުމާއްދ112ުާުގ7/2010ުެވަނަ އަށްުުވަނަ

ުކައުންސި ުކައުންސިލްތަުކންނާިއުސިޓީ ުރަށު ުވާގޮތުން ުއިސްލާހުގައި ުއަތޮޅުުު،އްފަހަރުލްތަކުންުކޮންެމުހަފްތާއަކުުއެގެނެސްފައިވާ އަދި
 ވެ.ކައުންސިލްތަކުންުމަހަކުުއެއްފަހަރުުކައުންސިލްގެުތާވަލުކުރެވިފައިވާުއާންމުުބައްދަލުވުމެއްުބާއްވަްނޖެހެއެ

ސިލްގެުތާވަލުކުރެވިފަިއވާުކައުންުއިާދރާއިންުކޮންމެުހަފްތާއަކުުއެއްަފަހރުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުުރުބރީުގެމަނަފުށީުކައުންސިލްގެުނަމަވެސް،ު
52ުއިވަނީުބާއްވަންެޖހޭުވަނަުއަހަރުުބާއްވާފ2021ުައާންމުުބައްދަލުވުމެއްުބާއްވާފައެްއނުވެއެވެ.ުއެގޮތުން،ުކައުންސިލްެގުއިދާރާއިންު

ނަުދައުރުގެުމެމްބަރުންުވ3ުަުވަނަުއަހަރ2021ުުބަްއދަލުވުންކަންުފާހަގަކުރެވިފައިވެއެެވ.ުއޭގެތެރެއިން،31ުުބައްދަލުވުމުގެުތެރެއިންު
 ންުފާހަގަކުރަމެވެ.ބައްދަލުވުންުބާއްވާފައިވާކ29ުަވަނަުދައުރަށްުއަލަށްުހޮވުނުުމެމްބަރުނ4ުުްބައްދަލުވުންުބާއްވާފައިވާއިރ2ުުު

ުނި ުނިންމަންޖެހޭ ުކައުންސިލުން ުނުބާއްވާނަމަ ުގަވާއިދުްނ ުބައްދަލުވުންތައް ުޢާްނމު ުބާއްވަންޖެހޭ ުނުިނމިުންމުުކައުންސިލުން ންތައް
ުދިގުލައިގެންުދިއުންުއެކަށީގެންެވއެވެ.
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 6ގ7ުުެސަފުހާު

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ންގުމުގެުޤާނޫުނ(ުހިދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންު)7/2010ުޤާނޫނުުނަްނބަރުު)24/2019ުުނަްނބަރުުޤާނޫނު
ގ8ުެއަށްު އަށްުގެނެސްފައިާވުވަނަުމާއްދ112ުާުގ7/2010ުެަވނަުމާއްދާއިންުޤާނޫނުުނަްނބަރ68ުުުުވަނަުއިސްލާހުުގެނައުމުގެުޤާނޫނުު(

ުވާގޮތަށް ުކޮު،އިސްލާހުގައި ުބޭއްވުމަށާއި ުބައްދަލުވުމެއް ުއާންމު ުކައުްނސިލްގެ ުފަހަރު ުއެއް ުހަފްތާއަކު ުބައްދަލުވުެމއްގެުކޮންމެ ންމެ
ުސޮއިކު ުފާސްކޮށް ުބައްދަލުވުމުގައި ުބާއްވާ ުދެން ުލިޔެކިއުޔައުމިއްޔާ ުގުޅޭ ުބައްދަލުވުާމ ުގެންދިއުމަށާއި ުފައިލްކޮށްުރަމުން ންތައް

ުރައްކާތެރިކަމާއެކުުބެލެހެއްޓުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

 ނުވުންުުކޮށްުހުޅުވާލެވިފައިވާުބައްދަލުވުންުބާއްވާފައިުއާންމުުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްޓަކައިު .6

ުވަނަުއިޞްލާޙާއިއެކު(9ުު–ރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނުު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދ2010/7ުާޤާނޫނުުނަްނބަރުު
 ރަކުުފެބުރުވަރީުއާއިުޖުލައިވަނަުމާއްދާގައިވާުގޮުތަގއިުރައްޔިތުންނަށްުއާންމުކޮށްުހުުޅވާލައިފައިވާުބައްދަލުވުމެއްުކޮންމެުއަހ107ުަގެު

މިގޮތުންުެފބުރުވަރީުމަހުުބާއް ވާުބައްދަލުވުމުގައިުފާއިުތވިުމަހުުސިޓީުކައުންސިލުންނާއިުރަްށރަށުގެުކައުންސިލްތަކުންުބާއްަވްނވާނެއެވެު.
ުމަ ުޖުލައި ުއަދި ުހުަށހަޅަންޖެހެއެވެ. ުރައްޔިތުންނަށް ުރިޕޯޓު ުއޮޑިޓް ުރިޕޯޓާއި ުމާލީ ުރިޕޯޓާއި ުއަހަރީ ުއާންމުުއަހަރުގެ ުބާއްވާ ހުގައި

ުހުށަހަޅަބަ ުރައްޔިތުންނަށް ުބަޖެޓު ުތާވަލާއި ުމަސައްކަތު ުއަހަރުގެ ުކުރިއަށްއޮތް ުކައުންސިލްގެ ުހޯދަންޖެހެއެވެ.ުއްދަލުވުމުގައި ުޚިޔާލު އި
ު ުބައްަދުލކުރުމުގެ ުރައްޔިތުންނާއި ުމ7ުަމިގޮތުން ުބަޖެޓުގެ ުޕްލޭނާއި ުރިޕޯޓުތަކާއި ުއެ ުކުރިން ުދުވަސް ުއާންމުކޮށްު)ހަތެއް( ޢުލޫާމތު

ުންޖެހެއެވެ.ުހާމަކުރަ

އިވާުކަންުލިޔެކިޔުމުންުވަނަުއަހަރުގެުފެބުރުވަރީުމަހުގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުރައްޔިތުންނާއިުބައްދަލުކޮށްފ2021ުަު،ނަމަވެސް
ުފެންނަންުެނތްކަންވަނީުފާހަގަކުެރވިފައެވެ.

ކީުތަރައްޤީގެުމަޝްރޫޢުތަކާުޔިތުންނާުބައްދަުލނުކުރުމަރަށުގެުރައްޔިތުންނަށްުމަޢުލޫމާުތުޢާންމުނުކުރުމާއިުކަނޑައެޅިފައިވާުގޮތަށްުރައް
 ދާނެކަމެކެވެ.ގުޅޭގޮތުންުރައްޔިތުންނާުމަޝްަވރާކޮށްގެންުނިންމަންޖެހޭުކަްނތަްއތައްުނިންމުމުގައިުހުރަސްތަކާުކުރިމަތިުވެ

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ވަނަުއިޞްލާޙާއިއެކު(9ުުު–މަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނުު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލ2010/7ުާޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ު ުއަހަރ107ުަގެ ުކޮންމެ ުބައްދަލުވުމެއް ުހުޅުވާލައިފައިވާ ުއާންމުކޮށް ުރައްޔިތުންނަށް ުމާއްދާގައިވާގޮތަށް ުޖުލައިުވަނަ ުއާއި ުފެބުރުވަރީ ކު

ދަލުވުމުގެުޔައުމިއްޔާުލިޔެ،ުތުންގެުމަޝްވަރާުހޯދުމަށްފަހު،ުއެުބައްބާއްވާުބައްދަލުވުންތަކުގައިުރައްޔިުއަދިުމިގޮތަށްމަހުުބެއްވުމަށާއިު
 .މަށްުދަންނަވަމެވެ)ަހތެއް(ުދުވަހުގެުތެރޭގައިުއާންމުކޮށްުާޝއިޢުކުރ7ުުއެުބައްދަލުވުންުބާއްވާުތާރީޚުންުފެށިގެންުގިނަވެގެންު

ުހުށަހަޅާފައިުނުވުންުުފަރާތްތަކަށްުުފޮނުވަންޖެހޭުުތައްުރިޕޯޓުުމަޢުލޫމާތުު .7

ންގުމުގެުޤާނޫުނ(ުހި)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުނ7/2010ުުް)ޤާނޫނުުނަްނބަރ24/2019ުުުނޫނުުނަްނބަރުުޤާ
ގެުފަހަަތށްުވަނަުމާއްދ106ުާގ7/2010ުުެަވނަުމާއްާދއިންުޤާނޫނުުަނންބަރ66ުުުނަުއިޞްލާޙުުގެނައުުމގެުޤާނޫނު(ުގެުވ8ުައަށްު

ފައިވާުޙަރަކާތްތަކާއި،ުކޮންމެުކައުންސިލަކުންވެސްުއެުކައުންސިލަކުންުހިންގާގެު)ހ(ުގައިުމާއްދ106ުާ-1ނަންބަރުުުއިތުރުކޮށްފައިވާ
ުތަފު ުޚަރަދުގެ ުއާމްދަނީާއއި، ުލިބުނު ުއަހަކައުންސިލަށް ުއޮތޯރިޓީއަށް ުގަވަރމަންޓް ުލޯކަލް ުރިޕޯޓު ުއެނގޭނެ ުއެއްފަހަރުުޞީލު ރަކު

ތަކާއިުލިބުނުުއާމްދަނީގެުވަނަުއަހަރުގެުޚަރަދ2021ުުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުު،ފަިއވެއެވެ.ުނަމަވެސްހުށަހަޅަންވާނެކަމަށްުބަޔާންކޮށް
ުމެވެ.ުޞީލުުއެނގޭނެުރިޕޯޓެއްުތަްއޔާރުކޮށްުލޯކަލްުގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީއަށްުހުށަހަޅާފައިނުވާކަންުާފަހގަކުރަތަފު
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ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ންގުމުގެުޤާނޫުނ(ުހި)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުނ7/2010ުުް)ޤާނޫނުުނަްނބަރ24/2019ުުުޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ގެުފަހަަތށްުއްދާވަނަުމ106ުާގ7/2010ުުެަވނަުމާއްާދއިންުޤާނޫނުުަނންބަރ66ުުުވަނަުއިޞްލާޙުުގެނައުުމގެުޤާނޫނު(ުގ8ުުެއަށްު

ުުއިތުރުކޮށްފައިވާ ުމާއްދ106ުާ-1ނަްނބަރު ުގައިގެ ުު)ހ( ުގޮތަްށ ުކައުްނސިލަކުންވެސްބަޔާންޮކށްފައިވާ ުކައުންސިލަކުްނުުކޮންމެ އެ
ގަވަރމަންޓްުއޮތޯރިޓީައްށުުޞީލުުއެނގޭނެުރިޕޯޓުުލޯކަލްހިންގާފައިވާުޙަރަކާތްތަކާއި،ުކައުންސިލަށްުލިބުނުުއާމްަދނީއާއި،ުޚަރަދުގެުތަފު

ުުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.އަހަރަކުުއެއްފަހަރުު

ުނުވުންުުއެއްުއެކުލަވާފައިުޕްލޭންުުބެހޭުުބޭނުންކުރުމާއިުުބިންުުރަށްރަށުގެުުހިމެނޭުުސަރަޙައްދުތެރޭގައިުުކައުންސިލްގެު .8

ންގުމުގެުޤާނޫުނ(ުހި)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުނ7/2010ުުް)ޤާނޫނުުނަްނބަރ24/2019ުުުޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ގެުފަހަަތށްުއްދާވަނަުމ107ުާގ7/2010ުުެަވނަުމާއްާދއިންުޤާނޫނުުަނންބަރ67ުުުވަނަުއިޞްލާޙުުގެނައުުމގެުޤާނޫނު(ުގ8ުުެއަށްު

ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވ107ުާ-2އިތުރުކޮށްފައިވާުމާއްދާުނަންބަރުު ގޮތުންުއެުޤާނޫނުގެުދަށުންުއަލަށްުއެކުލަވާލެވޭުކައުންސިލްތަކުގެުުގެު)ހު(
ުު،އިންތިޚާބަށްފަހު ުބަރުމެމްއިންތިޚާބުކުރެޭވ ުހަވާލުވުމަްށފަހު ުމަގާމާ ުތެރޭގައ3ުިން ުމަސްދުވަހުެގ ުކައުންސިލުންުު،)ތިނެއް( އަތޮޅު

ުޕް ުތަރައްޤީގެ ުރަށުގެ ުރަށެއްގެ ުއެހީތެރިކަމާެއކު،ުއެ ުފަންނީ ުރަށެއްފޯރުކޮށްދޭ ުއެ ުޕްލޭން ުޔޫސް ުލޭންޑް ުކައުންސިލުންުލޭނާއި ުރަށު ގެ
ު ުކަމަށް ުގެންދާ ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުއެކުލަވާލުމުގެ ުޕްލޭނެއް ުޔޫސް ުލޭންޑް ުއިދާރާއިންުކައެކުލަވާލަންޖެހެއެވެ.ުއެގޮތުން، އުންސިލްގެ

ުދީފައިވީނަމަވެސްޢުމަ ުތާރީޚުު،ލޫމާތު ުކުރެވުނު ުހެުގ2022ުެުއޮކްޓޫބަރ22ުުު،އޮޑިޓް ުޕްލޭނެއް ުފަދަ ުމި ުނުވާކަންުނިޔަލަށް ދިފައި
ުފާހަގަކުރަމެވެ.

ުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު
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