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ުވަނަުއަހަރުގ2020ުުެުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްުމުލަކަތޮޅުުމުލީު
ުރިޕޯޓްުުކޮމްޕްލަޔަންސްުއޮޑިޓްު

މާލީުުއިދާރާގެުުގެުކައުންސިލްުުމުލަކަތޮޅުުމުލީުރައްޔިތުންގެުމަޖިލީހަށާއި،ު، ދިވެހިރާއްޖޭގެުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި
ުއަށްުޒިންމާދާރުވެރިޔާު

ުުތަޢާރަފުު

ުކައުންސިލްގެުއިދާާރގެުމުލީުމުަލކަތޮޅުުކުރެވުނު)އޮޑިޓްުާޤނޫުނ(ގެުދަށުންުއޮޑިްޓ4/2007ު މިުރިޕޯޓުގެުބޭނުމަކީުާޤނޫނުުަނންބަރު
ބަޖެޓުގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުު،ބަޖެޓާުއެއްގޮތަށްބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުއެުއަހަރަށްުއެުކައުންސިލުންުފާސްކުރިުވަނަުއަހަރުގ2020ުުެ

ުބެލުމާއި ުތެރޭގައިތޯ ުހުދޫދުގެ ުކަނޑައެޅުނު ުޚަރަުދކުރުމަށް ުބެލުުމގެު، ކަންތައްތަކަށް،ުބަޖެޓުގައި ުއިދާރާގެ ުއެ ކައުންސިލްެގުއިދާރާއާއި
ދައުލަުތގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއިުދައުލަުތގެު ްއޓުމުގައިއެހެނިހެންުކަންކަންުހިންގައިުބެލެހެދަށުގައިވާުވިޔަފާރިތަކާއިުފައިސާއާުގުޅުންހުރިު

ުޤަވާއި ުމާލިއްޔަތުގެ ުކަންތައްތައް ުފާހަގަކުރެވުނު ުގުޅޭގޮތުން ުގޮތާ ުޢަމަލުކޮށްފައިވާ ުޖެހޭކަމަށްުު،ބަޔާންކުރުމާއިދަށް އިޞްލާޙުކުރަން
ުއެޅުމަށް ުފިޔަވަޅު ުއިޞްލާޙީ ުކަންކަމާމެދު ުފާހަގަކުރެވުނު ުުއޮޑިޓުގައި ުނަންބަރުޓަކައި ުޤާނޫނު ުކަންކަން )ދައުލަތުެގ2006/3ުުުއެ

ުޤާނޫނު( ުުމާލިއްޔަތުގެ ުއެއްޮގތްވާ ވަނ36ުަގެ ުއާ ު)ހ( ުުމާއްދާގެ ުއިދާރާުމުލީުމުލަަކތޮޅުގޮތުގެމަތިން މާލީުުގެކައުންސިލްގެ
ގޮތުގެަމތިންުެއުުވަނަުމާއްދާގައިުބުނެފައިވ213ުާދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީގެުު،އަށްުހުށަހެޅުމާއެކުޒިންމާދާރުވެރިޔާ

ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުމަ ކަންކަން ުމިރައްޔިތުންގެ ުުހށަހެޅުމެވެ. ުފިޭނންސްުޖިލީހަށް ުއޮފް ުމިނިްސޓްރީ ުލޯަކލްުރިޕޯޓު އަށާއި
ުހުަށހަޅައި ުއޮތޯރިޓީއަށް ުވެބްސައިޓްރަު،ގަވަރންމަންޓް ުއޮފީހުގެ ުމި ުފެންނާެނހެން ގައwww.audit.gov.mvުުިުއްޔިތުންނަށް

ުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.ު

ު 2020ުުުބަރުންޑިސ31ުެކައުންސިލްގެ ުގުޅޭ ުބަޔާންތަކާ ުއެ ުބަޔާންތަކާއި ުމާލީ ުއަހަރުގެ ުމާލީ ުނިމުނު ތައްޔާރުކޮށް،ުުނޯޓުތައްއަށް
ޤާނޫނުުގެުނިޔަލަށ2021ުުްުޗުޓަކައިުމާރިއޮޑިޓްކުރުމަށް ު)ދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުޤާނޫުނ(3/2006ުނަންބަރުުމިުޮއފީހަށްުުހށަެހޅުމަކުީ،

ކައުންސިްލގެުގެުމަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.ުނަމަވެސް،ުޒިންމާދާރުވެރިޔާާމލީުގެުދަށުންުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުުވަނަުމާއްދާެގު)ހ(35ުގެު
ނުވުމުން،ުިމުއޮޑިޓްުކުރިއަްށުގެންގޮސްފައިވާނީުކޮމްޕްލަޔަްނސްުސްެވދެންނެވުނުުމުއްަދތުގައިުހުށަހަޅާަފއިުއިމާލީުބަޔާންތައްުއިދާރާގެު

ުއޮޑިޓެއްގެުގޮތުގައެވެ.ު

މެްކރޯުއިންުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުލިބިދޭުބާރުގެުދަށުންުުވަނަުމާއްދާގެު)ޅ(9ުު)އޮޑިޓްުޤާނޫނު(ުގ4/2007ެ މިުއޮޑިޓްކޮށްފައިވާނީު
ުހަވާލުކޮށްގެންނެވެ.ުުއެޝުއަރެންސްުއެލް.އެލް.ޕީުއާ
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 2ގ4ުުެސަފުހާު

 ގެުމަސްއޫލިއްޔަތުުޒިންމާދާރުވެރިޔާުމާލީު

ުގަވާއިދުު ުމާލިއްޔަތުގެ ުު(R-20/2017)ދައުލަތުގެ ުމާއްދާގައ2.03ުިގެ ު،ުއިވަނީބަޔާންކޮށްފަުވަނަ ުމާލިއްޔަތުގެ ުޤާނޫނާއިުދައުލަތުގެ
ުގަވާއިދާ ުމާލިއްޔަތުގެ ުދައުލަތުގެ ުގައި ުޤާނޫނުތަކާއި ުއެހެނިހެން ުގުޅޭ ުކަންކަމާ ުމާލީ ުއިދާރާގެ އެއްގޮތްވާުުވާއިދުތަކާކައުންސިލްގެ

ު ުއިދާރާުމުލީުުމުލަކަތޮޅުުގޮތުގެމަތިން، ުުގެކައުންސިލްގެ ުކަންތައްތައް ުެއުޚަރަދުތަު،ބެލެހެއްުޓމާއިުހިންގައިމާލީ ުކޮށްފައިވަނީ އް
ޓުގައިުކަނޑައެޅުނުުހުދޫދުގެުބަޖެޚަރަދުކުރުމަށްުކައުންސިލުންުފާސްކުރިުބަޖެޓާުއެއްގޮތަށް،ުބަޖެުޓގައިުކަނޑައެޅިފައިވާުކަންތައްތަކަށް،ު

ުޔަ ުއިދާރާގެު،ންކުރުމާއިޤީތެރޭގައިތޯ ުފުރިހަުކައުންސިލްގެ ުޞައްޙަކަމާއި ުއެއްގޮތަށް ުހަޤީޤަތާ ުމަކަހިސާބުތައް އެުު،ބަލަހައްޓައިމާއެކު
ުުހށަހެޅުމަކީ ުއޮފީަހށް ުމި ުއޮިޑޓްކުރުމަށް ުއެކުލަވާލައި ުބަޔާންތަްއ ުާމލީ ުއަހަރީ ުއެއްގޮތަްށ ުގެކައުންސިލްުުމުލީުތޮޅުމުލަކަުހިސާބުތަކާ

 ވެ.ކެމާލީުޒިންމާދާރުވެރިޔާގެުމަސްއޫލިއްޔަތެުގެއިދާރާ

 އޮޑިޓަރުޖެނެރަލްގެުމަސްއޫލިއްޔަތުު

އެުއަހަރަށްުކައުންސިލުްނުުބަޖެޓުންުޚަރަދުުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުމުލީުމުލަކަތޮޅުުގެުމަސްއޫލިއްޔަތަކީޖެނެރަލްއޮޑިޓަރު
ުޚަަރދުކުރުމަށް ުބަޖެޓުގައި ުކަންތައްތަކަށް، ުކަނޑައެޅިފައިވާ ުބަޖެޓުގައި ުއެއްގޮތަްށ، ުބަޖެޓާ ުހުދޫދުގެުުފާސްކޮށްދެއްވި ކަނޑައެޅުނު

ދާުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާޫނާނއިަބލަހައްޓާފައިަވނީުދައުލަތުުއިއިދާރާގެުމާލީުކަންކަންުހިންގައެުތެރޭގައިތޯއާއުި،
ުއެއްގޮތަށްތޯުބެލުމެވެ.

ތޯުބެލުމަްށުޓާުއެއްގޮތަށްޖެބަުރިމިުމަސްއޫލިއްޔަތުގެުތެރޭގައިުކައުންސިލްގެުއިދާރާގެުބަޖެޓުންުޚަރަދުކޮށްފައިވަނީުކައުންސިލުންުފާސްކު
ތަކުގެުތެރޭގައިުދައުލަތުެގުތުއަތުތައްުފުރިހަމަކުރުންުހިމެނެއެވެ.ުމިުއިޖުރާއަހޭުއިޖުރާބޭނުންވާުހެކިުހޯދުމުގެުގޮުތންުފުރިހަމަކުރަންޖެ

ުންވަރުުވަޒަންކުރުންުހިމެނެއެވެ.މިދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދާއިުޚިލާފަށްުޢަމަލުކޮށްފައިވުމުގެުފުރުޞަތުުއޮތްުު،މާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނާއި

ުގޮތްުތަކާއިުއިޞްލާޙުކުރަންުލަފާދިންުގައިުފާހަގަކުރެވުނުުމައްސަލަުއޮޑިޓުު

 ނުވުންު ހުށަހަޅާފައިު ކުރުމަށް އޮޑިޓް ބަޔާންތައް މާލީ އިދާރާގެ ކައުންސިލްގެ .1

ު،މެުއޮފީހެއްގައިދައުލަތުގެުކޮންު،ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައ35ުި)ދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ގ2006/3ުުެޤާނޫނުުނަްނބަރުު
އެުމާއްދާގައިުު،ގައިކޮންމެުމާލީުއަހަރެއްުނިމޭތާުތިންުމަސްުދުވަހުގެުތެރޭު،މިުޤާނޫނުގެުދަށުންުކަނޑައަޅާުޒިންމާދާރުުވެރިޔާ

ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯޓް ުކަންތައްތަުކގެ ުހިނގި ުއިދާރާގައި ުއެ ުހިސާބުތަކާއި ުމާލީ ުރިޕޯޓެއްު،ބަޔާންކުރާ ުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުއަހަރީ
ޓީުކައުންސިލުތަކުންުމިުސިއަދިުރަށުުކައުންސިލްތަކުންނާއިުއަތޮޅުުކައުންސިލުތަކުންނާއިުއަިދުުންކޮްށފައިވެއެވެ.މަށްުބަޔާހުށަހެޅު

ޔަތާބެހޭުސަރކިއުލަރުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކޮށްުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅާނީުމިނިސްޓްރީުޮއފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމާލިއް
ުތަށްކަމަށްުބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ.ގައިވާުނަމޫނާުއާއިުއެއްގ1ުޮ(ގެުއެނެކްސD2/CIR/2016/9ުް-13)ނަންބަރު:ު

ހިސާބުތަކާއިުއެުުއަށްުނިމުނުުމާލީުއަހަރުގެުމާލ2020ުީޑިސެންބަރ31ުުުތޮޅުުމުލީުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުމުލަކަު،ނަމަވެސް
ުހިމަނައިގެން ުރިޕޯޓް ުކަންތައްތަކުގެ ުހިނގި ުރިޕޯޓެއްު،އިދާރާގައި ުބުު،ުތައްޔާރުކޮށްއަހަރީ ުމާއްދާގައި ުމުއްދަތުގައިއެ އޮޑިޓްުު،ނާ

ުުކުރުމަށްޓަކައިުއޮޑިޓަރުޖެނެރަލަށްުހުށަހަޅާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުަރމެވެ.

ު
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 3ގ4ުުެސަފުހާު

 އިސްލާހުކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

(ގެުއެނެކްސD2/CIR/2016/9ުް-13މިނިސްޓްރީުއޮފްުފިނޭންސްުއެންޑްުޓްރެޜަރީގެުމާލިއްޔަތާބެހޭުސަރކިއުލަރު)ނަންބަރު:ު
ުގޮތަށ1ުް ުބަޔާންޮކށްފައިވާ ުނަމޫނާގައި ުރިޕޯޓާއި، ގައިވާ ުއަހަރީ ުއަހަރުގެ ުމީާލދީ ުބަޔާންތައްު،ނިމިދިޔަ ުމާލީ ު،އަހަރީ

ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ުގައިުބަޔާންކުރ35ުުާ)ދައުލަތުގެުާމލިއްޔަތުގެުޤާނޫނު(ގ2006/3ުުެޤާނޫނުުަނންބަރުުު،ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު
 އޮޑިޓަރުޖެނަރަލަށްުހުށަހެޅުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު،މީލާދީުއަހަރެއްުނިމޭތާުތިންުމަސްދުވަހުގެުތެރޭަގއިކޮންމެުު،ގޮތަށް

ުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވުންުުނުކޮށްުުއިޢުލާނުުުއިންުމަތީުޕްރޮޖެކްޓްުރުފިޔ35,000ުުާ .2

ތަކެތިުގަތުމާއި،ުމަސައްކަތްުކުރުވުމާއިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިު، ގައިުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(10.31ުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު
ު ުއަގު ުރުފިޔ35,000ުާޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެ ުހާސް( ުފަސް ުއިއުލާންކުރަންވާނެު)ތިރީސް ުއާންމުކޮށް ުބޮޑުވާނަމަ ކަމަށްުުއަށްވުރެ

ުއެުރަށުގައިުސްކޭޓްޕާކެއްުހެދުމުގެުޕްރޮޖެކްޓްުކުރިއަށްު،ލަކަތޮޅުުމުލީުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންނަމަވެސް،ުމުުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ިމުު،ލާނުކޮށްގެްނުނޫންކަްނުފާހަގަކުރަމެވެ.ުއެގޮތުންޢުމާިލއްޔަތުުގަވާއިދުގައިވާުގޮތަށްުއާްނމުކޮށްުއިުގެންގޮސްފައިވަނީުދައުލަތުގެ

ުރުފިޔާުޚަރަދުކޮށްފައިވާއިރު،ސަތޭކަުބާރަ(ުުހަތަރުހާސްުުސަްއބީސްއެއްުލައްކަު)126,412ުުވަނަުއަހަރ2020ުުުޕްރޮޖެކްޓަށްު
ުމިކަމުގެުސަބަބުން،ުފާހަަގކުރަމެވެ.ގެންުނޫންކަންުލާނުކޮށްޢުއާންމުކޮށްުއިުމިުޕްރޮޖެކްޓާއިުގުޅޭކަންކަންުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިވަނީ

ުވާލުކޮށްފައިވަނީުޙަުމަސައްކަތްުިއތުރުންުުމަސައްކަތްުކޮށްފައިވަނީުއެންމެުއަކަށޭނެުއަދިުވާދަވެރިުއަގުތަކުަގއިކަންުއެނގެންނެތުމުގެ
 ނެެތވެ.ކުރެވެންުުކަށަވަރުުގޮތަށްކަންުފައިދާހުރިުއެންމެުކައުންސިލަށް

 ކުރަންުލަފާުދިންގޮތްުޙްުލާުޞްުއިު

ތަކެތިުަގތުމާއި،ުމަސައްކަތްުކުރުވުމާއިުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާގޮަތށް،10.31ުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު
ކޮށްގެންުލާންޢުއަށްވުރެުބޮޑުވާނަމަުއާންމުކޮށްުއިު)ތިރީސްުފަސްުހާސް(ުރުފިޔ35,000ުާޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުޕްރޮޖެކްޓުތަކުގެުއަގުު

ުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުދަންނަވަެމވެ.

 ބަލަހައްޓާފައިނުވުންުމާލިއްޔަތުުގަވާއިދުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުލިޔެކިޔުންތައްު .3

ު ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ ުކުރިއަށްގެންދ10.56ުުާދައުލަތުގެ ުއޮފީސްތަކުން ުދައުަލތުގެ ުބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ުމާއްދަގައި ވަނަ
ުު ުއެތަނަކުން ުމަުޢލޫމާތު ުބެލެހެއްޓުމުގެ ުހިންގާ ުކޮންޓްެރކްޓް ުމަޢުލޫމާތަކާއި، ުހުރިހާ ުކަންތައްތަކުެގ ރަނގަޅަްށުޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭ

10ުސްފައިވާުގޮވަނަުއަހަރުުމުލަކަތޮޅުުމުލީުކައުންސިލްގެުއިދާރާއިންުކުރިއަށްގެނ2020ުްނަމަެވސް،ުުކަމަށެވެ.ބަލަހައްޓަންާވނެ
ުމަސައްކަ ުޖުމުލަ ުޚަރަދުކޮށްފައ599,826ި ތަކަށް ުސައްބީސް(ުރުފިޔާ ުސަތޭކަ ުއަށް ުނުވަދިަހުނުަވުހާސް ުލައްކަ މިު، ވަނީ)ފަސް

މީގެުތެރެއިންުއާންމުކޮށްުމިގޮތުންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުނުބަލަހައްޓާކަންުޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭުއެންމެހައިުލިޔެކިޔުންތައްުމަސައްކަތްތަކުގެު
، ރުފިޔާުއިންުމަތީގެުމަސައްކަތްތަކުގެުބީލަމާުގުޅޭުލިޔެކިޔުންތައް)ުބީލަންތައް 35,000 އިޢުލާންކޮށްގެންުކުރިއަށްުގެންޮގސްފައިވާ

އަންދާސީުހިސާބުުހުަށހެޅިުފަރާްތތަކުގެުމަޢުލޫމާތާއިުހުށަހެޅިުއަގުުއަދިުހުށަހެޅިުމުއްދަތުުއެނގޭނެުލިޔުން،ުއިވެލުއޭޝަންުޝީުޓ(ު
ުބަލަހައްޓާފަިއނުވާކަންުފާހަގަކުރަެމވެ.
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4ގ4ުުެސަފުހާު

ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

ކައުންސިްލގެުވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ގައ10.56ުިގެުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދު ުއިދާރާއިންުކުރިއަށްގެންދާުަބޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަށުް،
ު.ފުރިހަަމއަށްުބެލެހެއްޓުަމށްުދަންނަވަމެވެުތާއިުލިޔެކިއުންތައްޕްރޮކިއުމަންޓާބެހޭުކަންތައްތަކުގެުމަޢުލޫ

ުނެތިުފައިސާުދައްކާފައިވުންުުމުދަލާއިުޚިދުމަތްުކައުންސިލަށްުލިބުނުކަންުއެނގެންު .4

ުމާ ުގަވާއިުދގެދައުލަތުގެ ުަބޔާންކޮށްފައިވަނީު 10.64ލިއްޔަތުގެ ުމާއްދާގައި ުލިބުުމންުު،ވަނަ ުއޮފީަހށް ުތަކެތި ުކުރެވުނު އޯޑަރު
މަ،ުއެތަކެއްޗާއިުޙަވާލުވާުފަރާތުންުަތކެތިުގަތުމަށްުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގަިއވާުތަކެތިުހަމައަްށހުރިތޯުަބލައި،ުއެއްވެސްުއުނިުއިތުރެއްވާނަ

ުޮގތަށް ުއެނގޭނެ ުހަމަާވންުުއެކަން ުމުއްަދތު ުނުވަތަ ުތަެކތި ުހަލާކުވެފައިވާ ުނުވަތަ ުަތކެތި ުކަމުނުދާ ުދެރަ ުފެންވަުރ ޯނޓުޮކށް،
ުއެއްވެސްު ުއަދި ުސޮއިކުރަންވާނެކަމަށެވެ. ުލިޔެ ުފޯމުގައި ުއޯޑަރުކުރި ުއެނގޭގޮތަށް ުއެކަންވެސް ުހުރިނަމަ ުތަކެތި ކައިރިވެފައިވާ

ުލިބުނު ުހަމައަށް ުތަކެތި ުނުވާނަމަ، ުފަރާތުންުއުނިއިތުރެއް ުޙަވާލުވާ ުތަކެއްޗާއި ުލިޔެ ުފޯމުގައި ުއޯޑަރުކުރި ުަގތުމަށް ުތަކެތި ކަމަށް
ުސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

ު ުއިދާރާއިން ުކައުންސިލްގެ ުމުލީ ުޚިދުމަތްތ2020ުަނަމަވެސް،ުމުލަކަތޮޅު ުުނވަތަ ުތަކެތި ުހޯދާފައިވާ ުއަހަރު 146,046ުުކަށްވަނަ
ުހަ ުހަުހާސްުސާޅީސް ުލިބުނުކަްނުޚަުރުފިޔާު(ުއެއް)އެއްލައްކަުސާޅީސް ުކައުންސިލްއަށް ުޚިދުމަތް ުނުަވތަ ުމިތަކެތި ރަދުކޮށްފައިވަނީ

ުކޮށްު ުތައްޔާރު ުލިޔެކިއުން ުލިުބނުަކމަށް ުމުާދ ުއެ ުލިބުމުްނ، ުުމދާ ުއެހެންކަމުްނ ުފާހަގަކުރަމެވެ. ުނެތިަކްނ ުއެނގެން ލިޔެކިޔުމުން
ުކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ުނާނެުއޮތްނުލިބޭުމުދަލަކަްށުފައިސާުދެއްކުމުގެުފުރުސަތު، ސޮއިނުކުރާނަމަ

ުއިޞްލާޙްކުރަންުލަފާުދިންގޮތްު

އޯޑަރުކުރެވުނުުތަކެތިުއޮފީހަށްުލިބުުމްނ10.64ުުދައުލަތުގެުމާލިއްޔަތުގެުގަވާއިދުގެު ވަނަުމާއްދާގެު)ހ(ގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުގޮތަށުް،
ުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިުލިޔެުސޮއިކުރުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުއޯޑަރުކުރިުފޯމުގައިވާުތަކެތިުހަމައަށްުހުރިތޯުބަލައިުތަކެތިުގަތުަމށް

1444ުރަބީޢުލްއައްވަލ16ުް
 2022ުސެޕްޓެންބަރ12ުު
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