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ުވަނަުއަހަރުގ2021ުުެުއިދާރާގެުގެުކައުންސިލްުުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުކޮނޑޭު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

 

ުގެުކައުންސިލްުުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުކޮނޑޭުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށާއި،ު، ދިވެހިރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
ުއަށްުޒިންމާދާރުވެރިޔާމާލީުުއިދާރާގެު

ުުތަޢާރަފުު

ު ުނަންބަރު ުޤާނޫނު ުބޭނުމަކީ ުރިޕޯޓުގެ ުކުރެވުނ4/2007ު މި ުއޮޑިޓް ުދަށުން ުގެ ުޤާނޫނު( ުކޮނު)އޮޑިޓް ުއުތުރުބުރީ ޑޭުހުވަދުއަތޮޅު
ޚަރަދުުކޮްށފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންިސލުންުފާސްކުރިުބަޖެޓާުއެއްގޮތަްށ،ުބަެޖޓުންުަވނަުއަހަރުގ2021ުުެކައުންސިލްގެުއިދާރާގެު

ބަޖެޓުގައިުޚަރަދުކުރުމަށްުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުބެލުމާއި ކައުންސިލްގެުއިދާރާއާއިު، ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށުް،
ުވިޔަފާރިތަކާއި ުަދށުގައިވާ ުބެލުމުގެ ުއިދާރާގެ ުއެ ުގުޅުންހުރި ުބެލެހެްއޓުމުގައިުފައިސާއާ ުިހންގައި ުކަންކަން ދައުލަުތގެު އެހެނިެހން

ރުމާއި،ުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤަވާއިދަށްުޢަމަލުކޮްށފައިވާުގޮތާުގުޅޭގޮތުންުފާހަގަކުެރވުނުުކަންތައްތައްުބަޔާންކު
އެުކަންކަންުޤާނޫނުުނަންބަރުުކުރެވުނުުކަންކަމާމެދުުއިޞްލާޙީުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށްުޓަކައިުއިޞްލާޙުކުރަންުޖެހޭކަމަށްުއޮޑިޓުގައިުފާހަގަ

ޑޭުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުޮކނމާއްާދގެު)ހ(ުއާުއެއްގޮތްާވުގޮތުގެމަިތންު ވަނ36ުަ)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަުތގެުޤާނޫނު(ުގ2006/3ުުެ
ވަނަުމާއްދާގައ213ުުިދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީގެުު،ހެޅުމާއެކުޒިންމާދާރުވެރިޔާއަށްުހުށަމާލީުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެ

ުއޮފްު ުމިނިސްޓްރީ ުރިޕޯޓު ުުހށަހެޅުމެވެ.ުމި ުމަޖިލީހަށް ުރައްޔިތުންގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުކަްނކަން ުއެ ުގޮތުގެަމތިން ުބުނެފައިވާ
ުހު ުއޮތޯރިޓީއަށް ުގަވަރންމަންޓް ުލޯކަލް ުވެބްސައިޓްުު،ަށހަޅައިފިނޭންސްއަށާއި ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނާެނހެން ރައްޔިތުންނަށް

www.audit.gov.mvުު.ެުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވ

، ތައްޔާރުކޮށްއަށްުނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާންތަކާއިުއެުބަޔާންތަކާުގުޅޭުނޯޓުތައ2020ުުްޑިސެމްބަރ31ުުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެު

ު ުމާރޗް ުޓަކައި 2022ުުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުނަންބަރު ުޤާނޫނު ުހުށަހެޅުމަކީ، ުއޮފީހަށް ުމި ުނިޔަލަށް ުމާލިއްޔަތުގ3/2006ުުެގެ )ދައުލަތުގެ
ު ުެގ ުނަމަވެސް،35ުުޤާނޫނު( ުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. ުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ުމާލީ ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލްެގ ުދަށުްނ ުެގ ު)ހ( ުމާއްދާެގ ވަަނ

ންގޮސްފައިވާީނުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުމާލީުބަާޔންތައްުއިސްވެދެންނެވުނުުމުއްަދތުގައިުހުށަހަޅާފައިުނުވުުމން،ުިމުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެ
ުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.
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 ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީު

ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިު، ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުންުުވަަނުމާއްދާގައ2.03ުިގެުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުު
ުގަވާއިދާ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގަވާއިދުތަކާކައި ުޤާނޫނުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމާ ުމާލީ ުއިދާރާގެ އެއްގޮތްވާުުއުންސިލްގެ

ޚަރަދުތައްުކޮށްފައިވަނީުު،މާލީުކަންތައްތައްުހިންގައިުބެލެހެއްޓުމާއިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުޑޭހުވަދުއަތޮޅުުއުތުުރބުރީުކޮނ،ުގޮތުގެމަތިން
ުކަނޑައެޅުނުު ުބަޖެޓުގައި ުޚަރަދުކުރުމަށް ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނަޑއެޅިފައިވާ ުބަޖެޓުގައި ުއެއްގޮތަށް، ުބަޖެޓާ ުފާސްކުރި ުކައުންސިލުން އެ

ު،ހަމަކަމާއެކުުބަލަހައްޓައިކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުހިސާބުތައްުހަޤީޤަތާުއެއްގޮތަށްުޞައްޙަަކމާއިުފުރިު،ހުދޫދުގެުތެރޭގައިތޯުޔަގީންކުރުމާއި
ުމާ ުއިދާރާގެ ުކައުންސިލްގެ ުހުށަހެޅުމަކީ ުއޮފީހަށް ުމި ުއޮޑިޓްކުރުމަށް ުއެކުލަވާލައި ުބަޔާންތައް ުމާލީ ުއަހަރީ ުއެއްގޮތަށް ުހިސާބުތަކާ ލީުއެ

 ކެވެ.ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެު

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

ުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަްށުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުުހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުރީުކޮނޑޭުޔަތަކީގެުމަސްއޫލިއްއޮޑިޓަރުޖެނެރަލް
ުޚަ ުބަެޖޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުއެއްގޮތަށް،ުބަޖެޓުގައި ުބަޖެޓާ ުފާސްކޮށްދެއްވި ުކަނޑައެޅުނުުކައުންސިލުން ރަދުކުރުމަށް

ު ުތެރޭގައިތޯއާއި، ުހިންގަުއެހުދޫދުގެ ުކަންކަން ުމާލީ ުމާލިއްޔަތުއިބަލަހައްޓަުއިުއިދާރާގެ ުދައުލަތުެގ ުދައުލަތުގެުފައިވަނީ ުޤާނޫނާއި ގެ
ުދާުއެއްގޮތަށްޯތުބެލުމެވެ.މާލިއްޔަތުގެުގަވާއި

ތޯުބެލުމަްށުތަށްޓާުއެއްގޮޖެބަުރިމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފާސްކު
ުތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުއަބޭނުންވާުހެކިުހޯދުމުގެުގޮުތންުުފރިހަމަކުރަންޖެހޭުއިޖުރާ

ު

ުގޮތްުތަކާއިުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަުއޮޑިޓުު

 ނުވުންު ކައުންސިލްގެުމާލީުބަޔާންތައްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްުހުށަހަޅައިފައިު .1

ު ުޤާނޫނު ުާޤނޫނު(ުެގ2006/3ުުަނންބަރު ުމާލިއްޔަތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވާގޮުތނ35ުް)ަދއުލަތުގެ ު)ހ(ުގައި ުމާއްދާގެ ދައުލަުތެގުު،ވަނަ
ުއޮފީހެއްގައި ުމަސްއޫލު ުޒިންމާދާރުވެރިޔާު،ކޮންމެ ުކަނޑައަޅާ ުދަށުން ުޤާނޫނުގެ ުމަސްދުވަހުގެުު،އެ ުތިން ުނިމޭތާ ުއަހަރެއް ުމާލީ ކޮންމެ

ުމާއްދާގަު،ތެރޭގައި ުރިޕޯޓްުއެ ުކަންތަްއތަކުގެ ުހިންގި ުއޮފީހަކުން ުތެރޭގައި ުއަހަރުގެ ުމާލީ ުއެ ުހިސާބުތަކާއި ުމާލީ ުބަޔާންކޮށްފައިވާ އި
ުމިގޮތުން ުހުށަހަޅަންޖެހެއެވެ. ުޖެނެރަލަށް ުއޮޑިޓަރ ުތައްޔާރުކޮށް ުރިޕޯޓެއް ުއަހަރީ ުއަތޮޅުު، ހިމަނައިގެން ުކައުންސިލްތަކުންނާއި ރަށު

-13ނަންބަުރުުގެުއންސިލްތަކުންުމާލީުހިސާބުތައްުަތއްޔާރުކުރަންޖެހޭުގޮތްުމިނިސްޓްީރުއޮފްުފިނޭންސްކައުންސިލްތަކުންނާއިުސިޓީުކަ
D2/CIR/2016/9ު(29ުު 2016ުއޮގަސްޓް ުއާންމުކޮށްފައެވެ.( ުކަނޑައަޅައި ުވަނީ ުސަރކިއުލަރގައި ނަމަވެސްު މާލިއްޔަތާބެހޭ

ުކޮނޑޭ ުއުތުރުބުރީ ުުހުވަދުއަތޮޅު ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުއިާދރާގެ ުބަޔާނާއި،2021ުުއެ ުގޮތުގެ ުޚަރަދުކުރި ުބަެޖޓުން ުއަހަރުގެ ވަނަ
ުޚަރަދުގ2021ުެ ުިހނިގ ުއާމްދަނީއާއި ުލިބުނު ުއިދާރާއަށް ުއެ ުއަހަރު ުރިޕޯޓްު ވަނަ ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުއިދާރާގައި ހިސާބުތަކާއި

އެހެންކަުމންުުޅާފައިުނވާކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.އޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޓަކައިުުރީުރިޕޯޓެއްުތައްޔާރުކޮށްުއޮޑިޓްުކުރުމަށްހިމަނައިގެންުއަހަ
ުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުއަހަރީުރިޕޯޓާއިުމާލީުބަޔާންތައްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުަށހަޅާފައިުނުވުމުގެުސަބަބުން،ުކަުއންސިލްގެުއިދާރާގެު

ުގެުއޮޑިޓްުކުރެވޭގޮތްުވަނީުނުވެފައެވެ.އަށްުނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލީުބަޔާންަތކ2021ުުޑިސެންބަރ31ުުު
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 3ގ4ުުެސަފުހާު

ުކުރަންުލަފާދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

ގ2006/3ުުެޤާނޫނުުަނންބަރުު ގައިުބަޔާްނކޮށްފައިވ35ުުާ)ދަުއލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާޫނނުު( ޢުލޫމާތުުހިމަނައިގެްނ،ުމަވަނަުމާއްދާގެު)ހު(
ު ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ 15.03ުުދައުލަތުގެ ުމާއްދާއާއި ުފިނޭންސްވަނަ ުއޮފް ުޓްރެޜަރީގެުުމިނިސްޓްރީ ުބަރުނަންުއެންޑް

13-D2/CIR/2016/9ު(29ުު 2016ުއޮގަސްޓް ުސަރކިއުލަރގައި( ުމާީލުކަނޑަުމާލިއްޔަތާބެޭހ ުއެއްގޮތަށް ުއޮނިގަނޑާ އަޅާފައިވާ
ުށަހެޅުމަށްުދަްނނަވަެމވެ.ލަށްުހުބަޔާންތައްުތައްޔާރުކޮށް،ުކޮންމެުމީލާދީުއަހަރެއްުނިމޭތާުތިންުަމސްދުވަހުގެުތެރޭގައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަ

ުކައުންސިލްގެުއިދާރާގައިުބޭނުންުކުރާުއެއްވެސްުއެކައުންޓެއްގެުބޭންކްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުތައްޔާރުކޮށްފައިުނުވުންު .2

ު،ގޮތުގެމަިތންުުއިވާބަޔާންކޮށްފަުގައި(ުށ)ުމާއްދާގެުވަނ4.07ުަުމާއްދާގެު)ށ(ުާއއިުވަނ5.16ުަގަވާއިދުެގުުމާލިއްޔަތުގެުދައުލަތުގެ
ުާބކީުުދައްކާުހިސާބުތަކުންުއޮފީހުގެުބާކީއާއިުދައްކާުއެކައުންޓުތަކުންުއެއޮފީސްތަކުގެުނިމުމުންުމަހެއްުކޮންމެުއޮފީސްތަކުންުދައުލަތުގެ

ުު.ވެތައްޔާރުކުރަންޖެހެއެުސްޓޭޓްމަންޓެއްުރިކޮންސިލިއޭޝަންުޓަކައި ދެނެގަތުމަށްުހިސާބުތަކެއްކަންުރަނގަޅުުުއަކީ އުލަތުެގުދައަދި
ުބޭްނކްުއެކައުން)ހ(ުގައިުުވަނަުމާއްދާގ13.09ުެމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު ާމލީު ،ޓެއްުހިންގޭނަމަޕަބްލިްކުބޭންކްުއެކައުންާޓުވަކިން

ުބަ ުބަލަހައްޓަންާވނެަކމަށް ުވަކިން ުލިޔުންތައް ުހިސާބުތަކާއި ުއެކައުންޓެއްގެ ުބޭންކް ުކޮންމެ ުމިުޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުޒިންމާދާރުވެރިޔާ އަދި
ުުމާއްދާގެ ުމަހަކުުމަދުވެގެންުޔާޒިންމާދާރުވެރިުމާލީުު،ހިންގޭނަމަުއެކައުންޓެއްުބޭންކްުވަކިންުއެކައުންޓާުޭބންކްުޕަްބލިކްުގައި)ނ(
ސިލްގެުކައުންުތުރުބުރީުކޮނޑޭހުވަދުއަތޮޅުުއުުނަމަވެސް،ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެު.ުވެސްކަމަށްކުރަންވާނެުރިކޮންސައިލްުއެކައުންޓްުއެއްފަހަރު
ުމޯލްިޑވްސްުބޭންކް އިދާރާއިން ުުގައިއޮފް ުރިކޮންސިލިއޭޝަނ4ުްހުޅުވާފައިވާ ުއާއި ުބާކީ ުއެކައުންޓް ުސްޓޭޓްަމންޓްުއެކައުންޓުގެ

ުފާހަަގކުރެވުނެވެ. ުނުވާކަން ުހުންުތައްޔާރުކޮށްފައި ުއެކައުންޓުތަކުގައި ުއިދާރާގެ ުކައުްނސިލްގެ ުހަމަައށްުއެހެންކަމުން، ުފައިސާ ނަންޖެހޭ
ުހުރިކަންުކަށަވަރުކުރެވެންުނެތްަކންުފާހަގަކުރަމެވެ.

އްކަުފަސްދޮޅަސްު)އެއްުމިލިއަންުހަުލ1,669,559ުަވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުއެުއިދާރާގެުއެކައުންޓުތަކުގައިުމުޅިުޖުމްލ2021ުުަ
ުވަުހާސްުފައްސަތޭކަުފަންސާސްުނުވައެއް(ުރުފިޔާުހުރިކަމަށްުބޭންކްުސްޓޭޓްމަންުޓތަކުންުދައްަކއެވެ.ނު

ުކުރަންުލަފާދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

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

ުދައްކާުބާކީުއަކީުރަނަގޅުުކޮންމެުމަހެއްުނިމުުމންުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުއެކައުންޓުތަކުންުދައްކާުބާކީއާއިުއިދާރާގެުހިސާބުތަކުން )ށ(
)ނ(ު ވަނަުމާއްދާގ4.07ުެވަނަުމާއްދާގެު)ށ(ުއާއ5.16ުުިއިދުގެުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާުު،ހިސާބުތަކެއްކަންުދެނެަގތުމަށްުަޓކައި

ުތައްޔާރު ުތައްޔާރުކޮށް، ުސްޓޭޓްަމންޓެއް ުރިކޮންސިލިއޭޝަން ުގޮތުގެމަިތން ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުފަރާތާއިގައި ޒިންމާދާރުވެރިޔާު މާލީުކުރި
ހިނާގުއިވާުގޮތުގެމަތިންުވަނަުމާއްދާގެު)ބ(ުގައިުބަޔާންކޮށްފ13.09ުަދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެުު،ފައިލުކުރުމަށާއިުސޮއިކޮށް
ުުފޮނުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ސަށްުމިނިސްްޓރީުއޮފްުފިނޭންއެުސްޓޭޓްމަންޓުތައްުކުރިންުވަނަުދުވަހުގ15ުުެމަހުގެު

ު

ު
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4ގ4ުުެސަފުހާު

ުއެހެނިހެންުކަންތައްތައްުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުއޮޑިޓުު

ުފައިުނުވުންުއިުތައްުފޮނުވަންޖެހޭުފަރާތްތަކަށްުހުށަހަޅަުމަޢުލޫމާތުުރިޕޯޓުު .3

(ުއިޞްލާހަށްފަހުުވަނ9ުަު–ުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއ7/2010ުުޤާނޫނުުނަްނބަރުު
ުއެއަހަރެއްގެުފުރަތަމަުވަނަުދުވަހުގެުކުރިނ10ުްކޮންމެުއަހަެރއްގެުޖުލައިުމަހުގެުު،ވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތުނ105ުްގެު
ުތ6ުަ ުހަރަކާތްަތކުގެ ުހިންގި ުކައުންސިލުތަކުން ުރަށު ުރިޕޯޓްފުޞީ)ހައެއް(ުމަސްދުވަހު ުމަހުގެު،ލު ުޖެނުއަރީ ުދުވަހުގ10ުުެުއަދި ވަނަ

ުހަރަ ުހިންގި ުކައުންސިލުތަކުން ުރަށު ުއަހަރު ުފާއިތުވި ުތަކުރިން ުއެފުޞީކާްތތަކުގެ ުރިޕޯރޓް( ު)އަހަރީ ުރިޕޯޓް ުއަތޮޅުުުލު އަތޮޅެއްގެ
ވެސްުއެުުތުުތާވަލާއިުބަޖެޓުކުރިޔަށްުއޮތްުއަހަރުގެުމަސައްކަު،ކައުންސިލަށްުފޮނުވަންޖެހެއެވެ.ުއަދިުރަށުުތަރައްގީގެުޕްލޭނަށްުބިނާކޮށް

ހުވަދުއަތޮޅުުއުތުރުބުީރުު،ނަމަވެސްުޅުުކައުންސިލަށްުފޮނުވަންޖެހެއެވެ.ކޮންމެުއަހަރެއްގެުޖުލައިުމަހުގެުނިޔަލަށްުއަތޮު،މާއްދާގެުދަށުން
ގެުުޙަރަކާތްތަކުއެުަކއުންސިލުންުހިންގިުު)ހައެއް(ުމަސްުދުަވހ6ުުވަނަުއަހަރުގެުފުަރތަމ2021ުުަ ކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުކޮނޑޭ

އަތޮޅުުކައުންސިލަށްުުވަނަުއަހަރުގެުމަސައްކަތުުތާވަލުުތައްޔާރުކޮށ2021ުްވަނަުއަހަރުގެުއަހަރީުރިޕޯޓާއ2021ުުިލްުރިޕޯޓާއިުފުޞީތަ
ުުލިޔެކިއުމުންުއެނގޭކަށްނެތެވެ.ުފޮނުވައިފައިވާކަން

ުކުރަންުލަފާދިންގޮތްުއިޞްލާޙުު

ު(ގެުށްފަހުއިޞްލާހަުވަނ9ުަު–ު)ދިވެހިރާއްޖޭގެުއިދާރީުދާއިރާތައްުލާމަރުކަޒީުއުޞޫލުންުހިންގުމުގެުޤާނޫނ2010/7ުުޤާނޫނުުނަންބަރުު
އެމާއްދާގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުުމއްދ105ުަ ތުގެުތެރޭގައިުގަވާއިދުންުައތޮޅުުވަނަުމާއްދާގައިުބަޔާންޮކްށފައިވާުރިޕޯޓުތަކާއިުލިޔެކިއުންތަްއު،

 ުކައުންސިލަށްުފޮނުވުމަށްުދަންަނަވމެވެ.
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