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ުކއާަޓރަގިއ ހިނގިޮގުތގެ ރިޯޕޓ   ެދަވނަ  ަވަނ ައަހުރގެ  2020ޮއީފުހގެ ަމަސއ ަކތ   ގެ ޖެެނަރލ  ޮއޑިަޓރ 
 (ައށ   2020 ޖޫނ   30ިއނ   2020 ޭއޕ ީރލ   1)

 ތަޢ ރަފް 
އޮޑިޓަރ ބަޔ ން ކޮށްފައިފ ގޮތުގެ މަތިން، ވަނަ މ އްދ ގެ )ރ( ގައި  14( ގެ  4/2007)ޤ ޫނނު ަނންބަރު މިއީ، އޮޑިޓް ޤ ނޫނު

 އި ވަނަ މ އްދ ގަ 100ދުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވ އިގޮތް ބެލުަމށްަޓކައި ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކ އި، ހިނގަމުންދ 
ަވނަ އަަހރުގެ ދެވަނަ ކުއ ޓަރ ގައި މި ޮއފީހުގެ  މަސައްކަތް ކުރިއަށް  2020 ،ހުށަހަޅ މ ލިއްޔަތު ކޮމިީޓއަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  

 ގެންދެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. 
،އެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނ  ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކ އި، ތަކ އިމިއޮފީހުގެ އިދ ރީ ހިންގުމުގެ ކަންތައް މި ރިޕޯރޓުގައި،

އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ޤ ނޫނުގައި  ،ރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކ އިއޮޑިޓު މަސައްކަތުގެ ފެންވަ
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މި ކުއ ޓަރގައި  ތަނުގެ އެފިަޝންސީ އިތުރުކުރުމަށް، ކަނޑައަޅ ފައިވ  ގޮތަށް ނިންުމމަށ އި

 ކުއ ޓަރގެ ނިޔަލަށް މި ބަޖެޓ އި، އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން  ފ ސްކުރިރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއޮފީހަށް  ތަކ އި،މަސައްކަތްތަ
 ގޮތެއްގައި ހިމަނ ފައި ޚުލ ޞ  ފައިސ އ  ބެހޭ މަޢުލޫމ ތުތައް ޚަރަދުކުރި ފައިސ އ އި، މި ކުއ ޓަރގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު އ މްދަނީ

  ވ ނެއެވެ.
މު މައްސަލަތަކ އި، ންތަކުގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ  މުހިކުއ ޓަރގެ ތެރޭގައި މިއޮފީހުން އ އްމުކުރި ރިޕޯޓުމި  ،މީގެއިތުރުން

 ދައުލަތަށްިލބޭ  ތަކ އި، އެމައްސަލަތަކ  ގުޅިގެން ދައުލަަތށް ހޯދަންޖެޭހނެކަމަށް މި އޮފީަހށް ފ ހަގަކުރެވޭ ފައިސ ގެ ޢަަދދު
ފައިސ  ބަލައިގަތުމ އި ހޭދަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވ   ،ގައ އިއިސ ގެ ހިސ ބުތައް ބެލެހެއްޓުމުފައިސ އ އި ޚަރަދުކުރ  ފަ

މައިގަނޑު އޮޑިޓުތަކުން ފ ހަގަކުރެވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގެ ޒަރީއ އިން އ ންމުކުރެވިފައިވ   ،އުޞޫލުތަކ އި ޚިލ ފުވެފައިވ ކަމަށް
  ވ ނެއެވެ. މައްސަލަތައް މިރިޕޯޓުގައި ހިމަނ ފައި

 ޙަސަން ޒިޔ ތު 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 
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 މަސައްކަތްތައް  މައިގަނޑު އޮފީހުގެ .1
މެހައި ދައުލަތުގެ އެން ،މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީއޮފީހުގެ މި

ތަންތަން  ތަކ އި، ދައުލަތުގެ ވިޔަފ ރިއިދ ރ ތަކ އި، އެކައުންޓު
ދައުލަތުން ބަިއވެރިވެފައިވ  ކުންފުނިތަކުގެ ކުރުމ އި، އޮޑިޓު

ޖަވ ބުދ ރީވުން  ،މ ލީކަންތައްތައް ހަރުދަނ ކޮށް
ޤ ނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމ އި  ދިވެހިރ އްޖޭގައި ،އިތުރުކުރުވުމ އި

އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރ ތްތަކުން ހިފަހައްަޓންޖެހޭ 
މިންގަޑުތަކ އި، އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ 

ޠިލުކުރެވޭނެ ޓިސިންގ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމ އި ބ ޕްރެކް
އުޞޫލުތައް ކަނޑައަޅައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުްނ 

ޤ ނޫނީ އޮޑިޓްކުރުމ އި  ދިވެހިރ އްޖޭގައި  ހަދ ފައިވ 
މީެގ  އެޝޫރެންސްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޤަވައިދު ހިންގުމެވެ.

ގެ މިލްކިއްޔ ތު އެ ފަރ ތްތަކުގެ، ށްލައޮޑިޓަރ ޖެނެރައިތުރުން 
ރ ތްތަުކން ހުށަހަޅ  ޖެހޭ ފަހުށަހަޅަން ބަޔ ން

ތައް ބަލައިގަނެ ބަޔ ންމިލްކިއްޔ ތުގެ 
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް  އެއ ގުޅޭ ގޮތުން

އި އ  ޤ ނޫނުއަސ ސީ އި،ކުރުމ 
އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް ކުރުމަށް  ޤ ނޫނުތަކުން

ލ ޒިމްކުރ  އެންމެހ  ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.

ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް  2020 .2
ރ ވ ފައިވ  މަސައްކަތްތައް 

 ކަނޑައަޅ ފައިވ  ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް 2020 މި އޮފީހުން
މިއޮފީހުން އެކުލަވ ލައި ، މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ

"އެނުއަލް  އޮފީހުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ ަފއިވ  މި
" ގައިވ  މަސައްކަތްތަކެވެ. އެނުއަްލ 2020ވ ރކް ޕްލޭން 

އަހަރު ކުރުމަށް  ވަނަ 2020ވ ރކް ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިގެން 
ގެ ތެރޭގައި ތަކުއޮޑިޓެވެ. މި އޮޑިޓު 400ރ ވ ފައިވަނީ، 

 7 ،ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓ އި ޝަލްފައިނޭން   263  ހިމެނެނީ
ރފޯމަންސް ޕަ  7 ،ސްޕެޝަލް އޮޑިޓ އިކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް 

ވަނަ އަަހރު ކުރަމުންދިޔަ އޮޑިޓްތަކުގެ  2019  ޓް އަދިއޮޑި
 އޮޑިޓެވެ. 123ތެރެއިން ނުނިމިވ  

ސްޓޭޓްމަްނޓް އޮޑިޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ޝަލްފައިނޭން 263
ޕަބްލިކް  ،އޮފީހުގެ އޮޑިޓަކ އި 18 ސަރުކ ރުގެ މަސްއޫލު

މިނިވަން އޮޑިޓަކ އި،  23ސެކްޓަރ އެންޓިޓީސްގެ 
 24އޮޑިޓަކ އި، ދައުލަތުގެ  22މުއައްސަސ  ތަކުގެ 
  8ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފަންޑެޑް ޑޯނަރ ،އިކ ކުންފުންޏެއްގެ އޮޑިޓަ

އެންްޑ ޝަން ކ އި، ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޑިޓައޮ
މި އޮފީހުްނ  އޮޑިޓަކ އި، 11ސިސްޓަމްގެ އިންފޮމޭޝަން 

 އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓ އި 6ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވ  
  22ރުމަށް ރ ވ ފައިވ ކުސަދަން ރީޖަނަލް އޮފީުހްނ 

ލޯކަލް ކައުންސިލްެގ އަދި މީގެ އިތުރުން  ކައުންސިލް އޮޑިޓެވެ.
ތަފުޞީލު ޖަދުވަުލ ) ތެވެ. ޑިޓުގެ ރިވިއު މަސައްކަ އޮ  129

 ގައި ވ ނެއެވެ.( 1

އަށް  2020 ޖޫން 30އިން  2020 އޭޕްރީލް  1 .3
 ތައްރިޔަށް ގެންދެވުނު އޮޑިޓްކު

 175އި  ތެރޭގަގެއ ޓަރކު ދެވަނަ ވަނަ އަހަރުގެ  2020
އޮޑިޓަީކ  15 އްކަތް ކުރެވުނެވެ. މީގެތެރެއިންއޮޑިޓެއްގެ މަސަ

ގައި މުޅިން އަލަށް މަސައްކަތްފެށި އޮޑިޓުތަކެވެ. ބ ކީ މިކުއ ޓަރ
 2020ވަނަ އަހަރ އި  2019 ،ހުރި އޮޑިޓުތަކުގެ ތެރޭގައި

އެނުއަލް  ވަނަ އަހަރު އަދި އޭގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ
 ،ތަކުގައި ހިމެނިފަިއވ  އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވ ރކްޕްލޭން

ރިޕޯޓް އެކުލަވ ލުމުގެ  ،މަސައްކަތް ިނންމ  އޮޑިޓުގެ ޢަމަލީ
ފީލްޑް މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދ  ، މަރުޙަލ ގައިވ  އޮޑިޓްތަކ އި
މަރުޙަލ ގައިވ  އޮޑިޓްތައް ހިމެނެއެވެ. އޮޑިޓްތަކ އި ޕްލޭނިންގ 
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ވެއެވެ.  އޮޑިޓެއްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނެރެފައި 17 އިރގަމި ކުއ ޓަ
ކުރެވުނު އޮޑިޓު ގައި މަސައްކަތް ކުއ ޓަރ މިމީގެ އިތުރުން 
ކުއ ޓަރ ނިމުނުިއރު މަސައްކަތް މުޅީންނުނިމި  ތަކުގެ ތެރެއިން

އޮޑިޓުގެ  ،އޮޑިޓަކީ 60މީގެތެރެއިން އޮޑިޓެކެވެ.  158ވަނީ 
އޮޑިޓް  ،އަމަލީ މަސައްކަތް މުޅިންނިންމައި ޑިސްކަޝަން ޕޭޕަރު

ކުރެވުނު މުއައްސަސ ތަކ އި ހިއްސ ކުރެވިފައިވ  ނުވަތަ ރިޕޯޓް 
 98ވެ. އަދި ޑްރ ފްޓް ކުރުމުގެ މަރުޙަލ ގައިވ  އޮޑިޓުތަކެ

ކުރިޔަށް އޮޑިޓެއްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުއ ޓަރ ނިމުނުއިރު 
ފީލްޑް މަސައްކަތް ިހމެނެނީ މީގެތެރޭގައި ގެންދެވުނުއިރު، 
ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތް  އަދިއޮޑިޓަކ އި  49ކުރެވެމުންދިޔަ 
އަދި  2)ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު  އޮޑިޓެކެވެ. 49ކުރެވެމުންދިޔަ 

 ގައި ވ ނެއެވެ.( 3

މުއައްސަސ ތަކުން އ  ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި  19ކޮވިޑް
ކުއ ޓ އެއްގައި ކުރ  ޚަރަދުތަކ އި ހިލޭ އެހީއ އި ދަރަނީގެ ކޮންމެ 
 ،އެދިލައްވ ފައިވ ތީކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  އޮޑިޓެއް

އެއޮޑިޓ  އަދި އެއިދ ރ އިން އެދި ލައްވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދ ،  
އ  ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދޭ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް  19ކޮވިޑް 

އަދި މިކަމ ގުޅިގެން  ،ސް އޮޑިޓަކ ޕެކޭޖްތަކުގެ ޕ ފޯމަން
 ންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންއިން ހައުސި ޓީ.އޯއި.އެސް

ކުރައްވ  ޚަރަދު ތަކުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓެއްގެ މަސައްކަތް 
 މިކުއ ޓަރގައި ކުރެވިފައި ވެއެވެ.   

 

 

މު ކޮށްފައިވ  އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގައި ފ ހަގަ ންއ  .4
 މައްސަލަތައްކުރެވުނު 

އޮޑިޓް  17ނެރުނު މިކުއ ޓަރގެ ތެރޭގައި މި އޮފީހުން 
 ގެ ޚުލ ޞ  ތިރީގައި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކު

 ގައި ވ ނެއެވެ.( 4 )ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު   އެވަނީއެވެ.

 

 ަލތް ސީއިންސ ނީ ވަ މ އި،އޮފީހުގެ އިދ ރީ ހިްނގު .5
، އޮޑިޓު މަސައްކަތް ހަރުދަނ  ކުރުމަށ އި އަދި

 ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް ކުެރވުނު މަސައްކަތްަތއް 
އޮފީހ އި  މުވައްޒަފަކު 01 އ ޓަރގެ ތެރޭގައިކުމި)ހ( 

ވަޒީފ އިން މުވައްޒަފަކު  01އޮފީހުގެ  ގުޅިފައިވ އިރު،
  އެވެ.ވަކިވެގެންގޮސްފައި ވެ

ބަރަކ ތްތެރި ރަމަޟ ން މަހަށް ޚ އްސަކޮްށ ( ށ)
މުވައްޒަފުންނަށް ދީނީ ދަރުސެއް އޮންލައިންކޮށް ޒޫމް 

 މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. 

 ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް ޓްފޯރަމއޮޑި 3މި ކުއ ޓަރގައި  )ނ(
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި  މިފޯރަމް ތަކަކީ އްވިފައިވެއެވެ.ބޭ

އޮޑިޓް ކުރުމ ގުޅޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން  ،އަމ ޒުކޮށްގެން
ގެ މީ ކެވެ. ލްސިލ  ޕްރޮގްރ މް ތަކެ އިތުރުކުރުމަށް ހިންގިފައިވ  ސި 

ވެބިނ ރ އެއް  10އ އްމުކޮށް ހުޅުވ ލައިގެން  އިތުރުން،

 ގައި ވ ނެއެވެ.( 5)ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު  ބޭއްވިފައިވެއެވެ.

ްަމއަްސަލިއގ ްްަތފީްޞލްް

ްައަދދް 

ައަދދް  ްަފިއާސގް 

ފިޔާް) ް(ރ 

މިާއްމާލީް ްބ ލ ހ އްޓ  ިހާސބ 
ަގިއވާް ްްްަބާޔނަްތކ  ްަމއަްސަލަތއ

0 0 

 6,961,558.00 10ްިޚާލފް ްަގވިާއާދއިްްާގޫނާނއިް

ްއ ހ ިނހ ންްްަގވިާއާދއިްްާގޫނާނއިް ިޚާލފ 
ްް ްަކނަްތއަްތއ

25 0 

 0 0ްިޚާޔާނތްވަިކަމްށްބ ލ ވ ް

ަކަމށްް  0 0ްބ ލ ވ ްްިއސާްރފ 

ަލަތށްް ަކަމްށްބ ލ ވ ްްަދއ   1,065,836.89 3 ޯހަދންޖ ހް 

ްްޮއޑިޓްްްަޕރޯފަމންސްް  0 0ްަމއަްސަލަތއ
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 ގައި މި އޮފީސް ކުއ ޓަރ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ވަނަ 2020 (ރ)
 ތު މ ލިއްޔަ ދުވަހު ވަނަ 2020 ޖުލައި  08 ރިޕޯޓް ހިނގިގޮތުގެ
 .ފޮނުވުނެވެ ކޮމިޓީއަށް

 މަސައްކަތަށް އޮޑިޓްތަކުގެ ކުރުމަށްރ ވ   މިއޮފީހުން)ބ( 
 ބޭނެ ލި ފަސޭހައިން އޮޑިަޓރުންނަށް ،މަޢުލޫމ ތު ބައެއް ބޭނުންވ 

 ވ  ބޭނުން  މަސައްކަތަށް އެ  ،ގޮތުން ފަހިކުރުމުގެ މަގު
 ހުންނ ނެޮގތް ފެންނަން އެއްތަނަކުން  މައުލޫމ ތުތައް
 އެ  ތ އިމަޢުލޫމ  މުއައްސަސ ތަކ ގުޅޭ ދައުލަތުގެ ،ހެދުމަށްޓަކައި

 ޓް އޮޑި) މަޢުލޫމ ތު ހަރަކ ތްތަކުގެ ހިންގ  މުއައްސަސ ތަކުން
 ރޭގައިތެ މުއްދަތުގެ މި މަސަްއކަތް ެބލެހެއްޓުމުގެ( ޕޯޓްފޯލިއޯ

 .ކުރެވިފައިވެއެވެ

 ނެރުނު އޮފީހުން މި ގައި 2020 މ ރިޗް 18)ޅ(  
 ން ދަށު ގަވ އިދުގެ އޮޑިްޓކުރުމުގެ ޤ ނޫނީ ދިވެހިރ އްޖޭގައި

 އޮޑިޓް  23 ފަރުދުންނ އި 47 އޮޑިޓް ލައިސަންސަށް އެދުނު
 ،މަސައްކަތ އި ަބލައިގަތުމުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ގެފ މްއެއް

 44 އެއްގޮތަށް ނިންމުންތަކ  ކޮމިޓީގެ ލައިސަންސިންގ
 ލައިސަންސް އޮޑިޓް ،ށްފ ަމކަ އޮޑިޓް 22 ފަރުދުންނަށ އި

  .ކުރެވުނެވެ މަސައްކަތް ދޫކުރުމުގެ

 އެއްތަނަކުން  މައުލޫމ ތު ޭބނުންވ ނެ އޮޑިޓަރުންނަށް )ކ(
 ޑިޓްއޮ ގޮތުން ހަމަޖެއްސުމުގެ ިއންތިޒ މެއް ލިބޭނެ ފަސޭހައިން
ިއ ތަޢ ރަފްކޮށް އޮޑިްޓ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓްގަ ބުލެޓިންއެއް

 ޝ އިޢު ކުރެވުނެވެ. 

 އެހެނިހެން ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކ   އޮފީހުގެ .6
 ކަންތައްތައް 

 ހަށްއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީ މުއައްސަސ  ތަކުންދައުލަތުގެ  (ހ)
އަހަރީ ރިޕޯްޓ ހުށަހެޅުމ އި ގުޅޭގޮތުްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސ ތަކ އި ބެހޭ ރައްޔިތުން 
ރ ގައި އޮޑިޓަ 2020ޖޫން  24ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންނ އި އެކު 

 ޖެނެރަލް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިއެެވ.

 މަޖިީލހުގެ މ ލިއްޔަތު ކޮިމޓީގެ ސަބްކޮމިޓީ އ އި އެކު)ށ( 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ބައްދަލުވުމެއް ގައި 2020ޖޫން  25
ޓަރޑް އެކައުންޓެންޓުންެގ ވުމުގައި ޗ  ބައްދަލުވެ. މި ބޭއްވިއެ

 ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރ  ކުރެވުނެވެ. ބިލ 

 މެއް ބައްދަލުވު 6)ނ( މި ކުއ ޓަރގައި އެކްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ ގެ 
 ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުން ތަކުގައި މެދުވެރިކޮށް ޒޫމް

ގެ  19ޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރ  ކުރެވުނީ ކޮވިޑް ނމައިގަ
ނ ، އޮޑިޓްތައް ކުރިޔަށް ގެންދ ނެގޮތ  ބެހޭޮގތުންއި ހ ލަތުގަ

ޑި ވ ނެގޮތަކަށް މަސައްކަތުގަމުވައްޒަފުންނަށް ލުއިފަސޭހަ 
ތް މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަޅައި، ކަނޑައަ
ކަމ އެކު އައިޓީ ޔުނިޓުގެ އެހީތެރި މަށެވެ.މަގު ފަހިކުރު ނެކުރެވޭ

ހުގެ މި މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފުންވަނީ ގޭގައިތިއްބަވައި އޮފީ
 މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވ ފައެވެ. ގިނަ

 ރިކޮށް ޒޫމް މެދުވެ ަބއްދަލުވުމެއް 3)ރ( މެނޭޖްމަްނޓް ކޮމިޓީގެ 
މި ބައްދަލުވުން ތަކުގަިއ މި ކުއ ޓަރގައި ބޭއްވުނެވެ. 

ތަކަށް ކުރިމަތިވ   ފ މުދި އެކައުންޓިންގ ޓިންގ އައޮޑި
 ބޭއްވުމަށް މަޝްަވރ   ންޖަސް ތަކ ބެހޭ ގޮތުން ެވބިނ ރޗެލެ

  ކުރެވުނެވެ.

 ފައިސ   އ އި ޚަރަދުކުރި  ލިބުނުފައިސ  .7
 ވަނަ އަހަރަށް 2020 ،އޮފީަހށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި

 ތުގައިގޮގެ އިތުުރކޮށް ދިން ފައިސ  ،ބަޖެޓ އި ފައިވ ދީފ ސްކޮށް
 ރުފިޔ   47,860,061.23 ލިބިފައިވ  ފައިސ  އ އެކު

 ނީ ވަޚަރަދު ކުރެވިފައިރގެ ނިޔަލަށް އ ޓަމި ކު ލިބިފައިވ އިރު
މީގެ އިތުރުން އ މްދަނީގެ އެވެ. ރުފިޔ   22,763,135.22

ރުފިޔ   80,807.93ގޮތުގައި މި ކުއ ރޓަރގެ ނިޔަލަށް 
 (ގައިވ ނެއެވެ. 5ޖަދުަވލު  )ތަްފޞީލް ލިބިފައިވެއެވެ.

 
 1441ދ  ޢިޛުލްޤަ 30

 2020ޖުލައި  21
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 1ޖަދުވަލު 

 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ  އޮޑިޓްތައް  2020

ަރންްްޮއޑިޓްްް# ްްްަކނޑަައާޅަފިއވާްްކ  ާރްައަހރް ްމ ައއަްސާސަތއ ްޮއޑިޓްކ 

 ްޮއޑިޓްްަފިއނ ނަްޝލްްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ1ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސ2ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ 3ް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ4ްީ

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނ5ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ6ް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ7ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން އެންޑް އ ބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓ8ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް އ ޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖ9ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއ ޒ10ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމ11ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއ ޒ12ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒ13ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ14ް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓ15ްީ

 2019 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް 16ް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލ17ްީ

 2019 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 18

 2019 ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 19

 2019 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް 20

 2019 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  21

 2019 މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް 22

 2019 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް 23

 2019 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 24

 2019 އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް 25

 2019 ގްރޭޓަރ މ ލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑ26ްް

 2019 ލިމިޓެޑްހިތަދޫ ޕޯރޓް  27

 2019 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 28

 2019 މޯލްޑިވްސް މ ކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 29

 2019 މ ލޭ ވޯޓ  އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 30

 2019 މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން 31

 2019 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއ  ކޯޕަރޭޝަން 32
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 2019 އ ސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 33

 2019 މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 34

 2019 ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 35

 2019 ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  36

 2019 މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް ކޯޕަރޭޝަން 37

 2019 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންކުޅުދުއްފުށި  38

 2019 ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް 39

 2019 މޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން 40

 2019 މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 41

 2019 ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 42

 2019 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން 43

 2019 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީސް 44

 2019 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 45

 2019 ވަޒީފ އ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 46

 2019 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި 47

 2019 މޯލްޑިވްސް މީޑިއ  ކައުންސިލް 48

 2019 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން 49

 2019 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 50

 2019 ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 51

 2019 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 52

 2019 ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 53

 2019 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 54

 2019 ކޮމިޝަންމޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކ ސްޓިން  55

 2019 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 56

 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދ ރ  57

 2019 ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 58

 2019 ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް 59

 2019 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް 60

 2019 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސ61ްީ

 2019 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސ62ްް

 2019 ބ  ކައުންސިލް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސ63ްް

 2019 ނޭޝަނަލް ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓ64ްީ

 2019 ޕްރެޕަޔަރިންގ އައުޓަރ އައިލަންޑްސް ފޮރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެނަރޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް )ޕޮއިސްޑް( 65

 2019 ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީއެކްސެލެރޭޓިންގ  66

 2019 ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ސްޓްރެންތަނިންގ އެންޑް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 67ް

 2019 ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސ68ްް

 2019 ޕްރޮޖެކްޓްކުޅުދުއްފުށީ ހ ބަރ އެކްސްޕޭންޝަން 69ް
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 2019 ގްރޭޓަރ މ ލެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓ70ްް

 2019 މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓ71ްް

 2019 ޔޫ.އެން.އީ.ޕީ އަމްބްރެއްލ  ޕްރޮޖެކްޓ72ްް

 2019 އޮތޯރިޓީމޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 73ް

 2019 ސްޓޭޓް ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްސ74ްް

 2019 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ75ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ76ްް

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 77ް

 2019 ބަޖެޓް ޕޮސިޝަން ރިޕޯޓ78ްް

 2019 ސްޓޭޓްމަންޓްފިޒްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ 79ް

 2019 ސްޓޭޓް ޑެޓް ސްޓްރެޓެޖީ ރިޕޯޓ80ްް

 2020 ބަޖެޓް ޕޮސިޝަން ރިޕޯޓ81ްް

 2020 ފިޒްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ ސްޓޭޓްމަންޓ82ްް

 2020 ސްޓޭޓް ޑެޓް ސްޓްރެޓެޖީ ރިޕޯޓ83ްް

 2019 އިންދިރ ގ ންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލ84ްް

 2019 ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލ85ްް

 2019 ވިލިގިނލި ހޮސްޕިޓަލ86ްް

 2019 މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ87ްީ

 2019 ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިސްލ މިކް ޔުނިވަރސިޓ88ްީ

 2019 މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނ89ްް

 2019 މ ލެ ސިޓީ ކައުންސިލް 90

 2019 ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓ91ްީ

 2019 އޮފީސްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ 92ް

 2019 ދައުލަތުގެ ދަރަނ93ްި

 2019 ދައުލަތުން ދެއްވ  ގެރެންޓީތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ން 94

 2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 95

 2019 ކެޕިޓަލް މ ކެޓް ޑެވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 96

 2019 އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން   97

 2019 މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ އިސްލ މިކް ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑް 98

 2019 ހަޒ ނ  މޯލްޑިވްސް 99

 2019 މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ100ްް

 2019 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮޓޯރިޓ101ްީ

 2019 ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސްމޯލްޑިވްސް 102ް

 2019 ގދ. ފަރެސްމ ތޮޑ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  103

 2019 ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  104

 2019 ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  105

 2019 ގދ. މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  106

 2019 ގދ. ނަޑެއްލ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  107
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 2019 ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  108

 2019 ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  109

 2019 ގދ. ވ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  110

 2019 ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  111

 2019 ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  112

 2019 ގއ. ކޮލަމ ފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  113

 2019 ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  114

 2019 ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  115

 2019 ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  116

 2019 ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  117

 2019 ގއ. ދ ންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  118

 2019 ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  119

 2019 ގއ. މ މެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  120

 2019 ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  121

 2019 ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  122

 2019 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  123

 2019 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  124

ްްްިއނޮްފމ ަޝންް    ޮއޑިޓްްްިސސަްޓމ

 Manage Social Protection Programs)އެސް.ޕީ.އައި.އެސް 125ް

such as Single parent, Foster parent, Food 

subsidy and Disability assistance)-NSPA  

2019 

 2019 އެމް.އެން.ޔޫ()ސްޓޫޑެންޓް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް –ޕަވަރ ކެމްޕަސް 126ް

 2019 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް –)ހޮސްޕިޓަލް މެނޭޖްމަންޓް(  –ސޮފްޓްކެއަރ 127ް

 2019 މީރ  -ޓެކްސް އެންޑް ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓ128ްް

  ޮއޑިޓްްްާޚއްޞަް 

  ފުޑް ޕްރޮގްރ މް ފޯ ސްކޫލް ޗިލްޑްރަނ129ްް

  ޕްރޮވިޝަން އޮފް ޑީސެލް ޓު ފިޝިންގ ވެސެލްސ130ްް

  އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސްސީ.އެސް.އ ރް އެކްޓިވިޓީސް އޮފް ސްޓޭޓް 131ް

  މެނޭޖިން އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް ވޯކ ސ132ްް

  ޑިޖިޓަލް ސްކޫލް އިނީޝިއޭޓިވް ޕްރޮޖެކްޓ133ްް

  ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮޑިޓް އޮފް ގްރޭޓަރ މ ލެ ކޯޕަރޭޝަން )ތިލަފުށި(134ް

އިންފްރ ސްޓްރަްކަޗރ  މޭޖަރ ޕްރޮޖެކްޓްސް ކޮންޑަކްޓެޑް ބައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  135

)ރިންގް ރޯޑް، ފަޔަރވޯކް އެޓް އޮޕެނިންގ ސެރެމޮނީ އޮފް ބްރިޖް. ކިންގ ސަލްމ ން މޮސްްކ 
 އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް ކެރިޑް އައުޓް ބައި އޮޓޯކްރޮއޭޓިވް.

 

  ޮއޑިޓްްްަޕރޯފަމންސްް 

  ބޯޑް ޕަރފޯމަންސް އޮފް އެސް.އޯ.އީސް 136

  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 137

  ހިއުމަން ރިސޯސް އިން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްސް 138

  ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮގްރ މް 139
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ވ ރކިންގ  123އޮޑިޓުގެ އިތުރުން  142އޮޑިޓް ހަމަކުރެވިފައިވަނީ، މަތީގައިވ    400ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  2020ނޯޓް: 
ކައުންސިލް އޮޑިޓު  6ލޯކަލް ކައުންސިލް އޮޑިޓް ރިވިއު އޮޑިޓ އި އަދި މި އޮފީހުން ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ   129އި، ޕްރޮގްރެސް އޮޑިޓ 

 ހިމަނ ގެންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 140

  އައި.ޑީ.އައި އެސައިންމަންޓް 141

  ފެމިލީ ސަޕޯޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސެސް 142
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 2ޖަދުވަލު 

ވ ފައ ވާ  ރ ޕޯޓު  ކާުއާޓރގައ   ދ ވަނަ  އަހުަރގ   ވަނަ  2020 ރ  ޓްތާަކއ   ނ  ޓް  އަދ   ،ޮއޑ   ާއްނމުކުރ   ރ ޕޯޓު  ޮއޑ 

 މުއްައަސާސތައް 

ްަތންް # ރ ވ ނ  ްައަހރް ްޮއޑިޓްްކ 

ްްފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓްް

 2019 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑ1ްް

 2019 ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ސްޓެރެންތަނިންގޕަބްލިކް 2ް

 2019 ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ސްޓެރެންތަނިންގ -އެޑިޝަނަލް ފައިނޭސިންގ  3

 2018 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ4ްް

5 
 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން

01.01.2015-

27.04.2015 

6 

 ސަރވިސް މީޑިއ  ކޯޕަރޭޝަންޕަބްލިކް 
28.04.2015  

- 

31.12.2015 

 2019 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 7

 2019 އެކްސަލަރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް 8

 2019 ކުޅުދުއްފުށީ ހ ބަރ އެކްސްޕޭންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 9

 2019 އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 10

 2019 ކެޕިޓަލް މ ކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 11

 2019 ކެޕިޓަލް މ ކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓްރަސްޓް ފަންޑް 12

 2019 ސަސްޓެއިނަބްލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓ13ްް

 2018 ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީފެމިލީ  14

  ޚ އްޞަ އޮޑިޓްް

 2019 ފެން ފަންޑ1ްް

  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓްް

 2018 މ ލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލ1ްް

 2019 ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ2ްް
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 3ޖަދުވަލު 

 ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ހިގަމުންދ  އޮޑިޓްތައް  2020 ޖޫން  30
 

ްަތންްް ރ ވ ނ  ާއޓަްްދ ވަނަްްޮއޑިޓްްކ  ަގިއްްރކ 
ް ނ  ަމަސއަްކތްްފ ށ 

ްް ްޮއޑިޓަްތއ

ައަހރް ް ރ ވް  ްިމންވަރް ްޮއޑިޓްްކ 

ްަފިއނ ނިްޝައލްްޮއޑިޓްް

 ްޕޭލންިނގ 2019      ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނ1ްް

   މޯލްޑިވްސް މީޑިއ  ކައުންސިލ2ްް
 

 ްޕޭލންިނގ 2019 

 ްޕޭލންިނގ 2019  ކޮމިޝަންނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ 3ް

 ްޕޭލންިނގ 2019  ގްރޭޓ  މ ލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑ4ްް

 ްޕޭލންިނގ 2019  ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯރޕަރޭޝަނ5ްް

 ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯރޕަރޭޝަނ6ްް
   

 2019 ްޕޭލންިނގ 

 ްޕޭލންިނގ 2018     މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓ7ްީ

 ްޕޭލންިނގ 2019     މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވ ސިޓ8ްީ

 ްޕޭލންިނގ  2019   މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސ9ްް

 ްޕޭލންިނގ 2019     މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ10ްީ

 ްޕޭލންިނގ 2019   ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އ ޓްސ11ްް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ހެލްތްމިނިސްޓްރީ އޮފް 12ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސ13ްް

 ްޕޭލންިނގ  2019 ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިސްލ މީ ޔުނިވަރސިޓ14ްީ

 ްޕޭލންިނގ     2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ15ްީ

 ްޕޭލންިނގ 2018   ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 16ް

 ްޕޭލންިނގ   2019 މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ17ްް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 18ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 19ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 20ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގދ. 21ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގދ. މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 22ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގދ. ނަޑެއްލ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 23ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  24ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 25ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގދ. ވ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 26ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 27ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 28ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގއ. ކޮލަމ ފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 29ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   އިދ ރ ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ 30ް
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 ްޕޭލންިނގ 2019   ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 31ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 32ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  33

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގއ. ދ ންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  34

 ްޕޭލންިނގ 2019   ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ގއ. ނިލަންދޫ 35

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގއ. މ މެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 36ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 37ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގއ. ވިލިގިނލި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 38ް

 ްޕޭލންިނގ 2019   ގދ. ފަރެސްމ ތޮޑ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 39ް

ް    

 ފީލްޑާްވރކް  2019   ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ40ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނ41ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ކޮމިޝަނ42ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   ކޮމިޔުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސ43ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   އޮފީސްޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 44ް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މޯލްޑިވްސް ޙައްޖު ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ45ްް

 ފީލްޑްވޯކް    2019 މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަނ46ްް

 ފީލްޑްވޯކް    2020 ޓްޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ އޮޑިޓަކޮވިޑް ރިލ47ްޭ

 ފީލްޑާްވރކް  2018   މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑ48ްް

 ފީލްޑާްވރކް    2019 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ49ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   އ ސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ50ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑ51ްް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  52ް
 އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ

 ފީލްޑާްވރކް  2018  

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއ ޒ53ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސ54ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސ55ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއަރޒ56ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2018   ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  57

 ފީލްޑާްވރކް  2017   މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓ58ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2018   މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނ59ްް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް   60
 އޭވިއޭޝަން

 ފީލްޑާްވރކް  2018  

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމ61ްް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން 62ް
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ފީލްޑާްވރކް  2019  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  63ް
 ސަރވިސަސް

 ފީލްޑާްވރކް  2019  

 ފީލްޑާްވރކް   2018   މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 64

 ފީލްޑާްވރކް    2019 އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ65ްް

 ފީލްޑާްވރކް    2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ސައިންސ66ްް
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 ފީލްޑާްވރކް    2019 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނ67ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2018   އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނ68ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2017   ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑ69ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2018   ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑ70ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2017   ބިޒިނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ71ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2018   ބިޒިނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ72ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2018   1-ޓިއަރ  -އެންހޭންސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ފްރޭމްވ ރކް 73ް

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯރ އިސްލ މިކް ފައިނޭންސް  74ް
 ލިމިޓެޑް

 ފީލްޑާްވރކް  2019  

 ފީލްޑާްވރކް  2019   އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނ75ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލ76ްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑ77ްް

 ފީލްޑާްވރކް    2019 އައްޑޫ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕވޓ ލޓޑ78ް

 ފީލްޑާްވރކް  2019   މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 79

ސައުތު އޭޝިއ  ސަބްރީޖިއަނަލް އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން  80
 ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކް

 ފީލްޑާްވރކް  2019  

ް    

 ރޯިޕޓްިނގ 2016  ކ. ހުރ  ކައުންސިލް އިދ ރ 81ް

 ރޯިޕޓްިނގ 2017  ކ. ހުރ  ކައުންސިލް އިދ ރ 82ް

މޯލްޑިވްސް މ ކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް   83
 ކޯޕަރޭޝަން

 ރޯިޕޓްިނގ 2017 

މޯލްޑިވްސް މ ކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް  84ް
 ކޯޕަރޭޝަން

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނ85ްް

 ރޯިޕޓްިނގ 2017  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދ ރ  86ް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނ87ްް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ88ްީ

 -މ ލޭ ވޯޓ  އެންޑު ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ 89ް
 އެމް.ޑަބުލިޔު.އެސް.އީ

 ރޯިޕޓްިނގ 2019 

 ރޯިޕޓްިނގ 2019  ކުޅުދުއްފުށި ޕޯޓް ލިމިޓެޑ90ްް

 ރޯިޕޓްިނގ 2017  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ91ްު

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއ ޒ92ްް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  93ް
 ސަރވިސަސް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ކ. ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 94ް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  އައި.ޖީ.އެމް.އެޗ95ްް

 ރޯިޕޓްިނގ 2017  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނ96ްް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ97ްް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ މ ލީ ބަޔ ނ98ްް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ގެރެންޓީތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ންދައުލަތުން ދެއްވ  99ް

 ރޯިޕޓްިނގ 2019  މ ލެ ސިޓީ ކައުންސިލ100ްް



15 
 

 ރޯިޕޓްިނގ 2019  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީސ101ްް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖ102ްީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރ    103
 ސްޓްރަކްޗަރ

 ރޯިޕޓްިނގ 2017 

 ރޯިޕޓްިނގ 2017  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއ ރޒް 104

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ  105
 އެމްޕަވަރމަންޓް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް 106

 ރޯިޕޓްިނގ 2019  ޓްރައިބިއުނަލްޓެކްސް އެޕީލް  107

 ރޯިޕޓްިނގ 2019  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑް 108

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 109

 ޮއޑިޓްްްޮކމްޕަްލަޔންސްް

 ފީލްޑާްވރކް  2017-2016  މޯލްޑިވްސް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 1ް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް   – ޑިއުޓީ ވެއިވްއިމްޕޯޓް 2ް
 ސަރވިސް

 ފީލްޑާްވރކް  2016 

 ޕްލޭނިންގ ނެޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ - 19-ކޮވިޑް 3
 އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް

 2020  ްފީލްޑާްވރކ 

     

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީގެ ވެލްފެއަރ  4ް
 އެހީ

 ރޯިޕޓްިނގ 2017 

 ރޯިޕޓްިނގ 2017  އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕ ޓްމަންޓް 5ް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  މ ލެ އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ 6ް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  މ ލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލް އިދ ރ 7ް

ްަޕރޯފަމންސްްޮއޑިޓްް

ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮގްރ މުން ނަތީޖ  ހ ސިލުވަމުންދ   1ް
 މިންވަރު

 ްޕޭލންިނގ 2018  

 ްޕޭލންިނގ 2019   ޒަކ ތު ފަންޑު ހިންގ  ބަލަހައްޓަމުންދ  ގޮތ2ްް

 ްޕޭލންިނގ   2020 : ޕްރިޕެއަރޑްނަސް އެންޑް ރެސްޕޮންސ19ް-ކޮވިޑ3ްް

ހެދިބޮޑުވުމުގައި އުނިކަން ހުންނަ ފަރ ތްތަކަށް ބޭނުންވ  4ް
 ކަންތައްތައް ފަހިކޮށްދިނުން

 ްޕޭލންިނގ 2019  

އ  ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދޭ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް   19ކޯވިޑް 5ް
 ޕެކޭޖްތަކުގެ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް

 2020  ްޕޭލންިނގ 

 ްޕޭލންިނގ 2018   އެސެޓް މެނޭޖްމަންޓް 6

     

 ފީލްޑާްވރކް  2018  ރިވިއު އޮން ރޯޑް ކޮންޖެޝަނ7ްް

ކަނޑުމަގުން އެތެރެކުރ  މުދ  ކްލިއަރ ކުރުމުގައި 8ް
 އަމަލުކުރ  ގޮތް

 ފީލްޑާްވރކް  2019 

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނ ޢަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ހިންގ   9ް
 ޕްރޮގްރ މްތަކުން ނަތީޖ  ޙ ސިލްވަމުންދ  މިންވަރު

 ފީލްޑާްވރކް  2018 
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އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފްރޭމްވޯރކްސް ފޮރ ފައިޓިންގ  10ް
 ކޮރަޕްޝަން

 ރޯިޕޓްިނގ 2017-2018 

މަޤްޞަދު ހ ސިލު ވަމުންދ  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ 11ް
 މިންވަރު

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

ގައިން ގަޔަށް އަރ  ބަލިތައް އ ންމުވެ ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް  12ް
 މުއައްސަސ ތަކުން އަމަލުކުރަމުން ދ ގޮތް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

އެފިޝިއެންސީ އެންޑް އިފެކްޓިވްނަސް އޮފް ގަވަރމަންޓް 13ް
 ޕޭޔަބަލްސް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

އިފެކްޓިވްސް ރެސްޕޯންސަސް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ  14ް
 އޮފް ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

 ރޯިޕޓްިނގ 2017  އިފެކްޓިވްނަސް އޮފް ކޮސްޓް އޮފް ޑްރަގް އެބިއުސ15ްް

 ރޯިޕޓްިނގ 2017  ހޫނު މޫސުމުގައި ރ އްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ބޯފެން ފޯރުކޮށްދިނުން 16ް

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  އިފެކްޓިވްނަސް އޮފް ގެޓް ސެޓް ލޯނ17ްު

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓ18ްީ

ްާޚއަްސްޮއޑިޓްް

 ްޕޭލންިނގ 2018  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮޑިޓް 1ް

 ްޕޭލންިނގ 2020  މަޑޫގަލި ރިސޯޓުގެ ބަދަލު ފައިސ  ގެ ޚ އްސަ އޮޑިޓ2ްް

 ްޕޭލންިނގ 2020  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް -ސަބ  ޕްރޮޖެކްޓް 3ް

     

 ފީލްޑާްވރކް  2017  ޕްރިޒަންސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓ4ްީ

     

ރިވިއު އޮފް 'މެނޭޖިންގެ އެންޑް ރެންޓިންގ އައުޓް 5ް
 ގަވަރމަންޓް ލޭންޑްސް އިން މ ލެ'

 ރޯިޕޓްިނގ 2015 

 -އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޕްރޮކިއުމަންޓް 6ް
 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ7ްް

ރިވިއު އޮފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް  8ް
 އެމްއ ރޑީސީ -ސަރވިސަސް 

 ރޯިޕޓްިނގ 2017 

ހައުސިންގ   -ޕްރޮޖެކްޓްސް ނޫމަޑި ހައުސިންގ  9
 މިނިސްޓްރީ

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލް ބިލްޑިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚ އްސަ   10
 އޮޑިޓް 

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

 ރޯިޕޓްިނގ 2019  ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮޑިޓް އޮފް ސްޓެލްކޯ 11

 ރޯިޕޓްިނގ 2019  ފޮލޯއަޕް އޮޑިޓް އޮފް އެމްއެމްޕީއ ރްސީ 12

ދީބ ޖ   -ޕްރޮވިންސް ޓްރ ންސްޕޯޓް ނެޓް ވޯރކް  ނޯތް 13
 ކްލެއިމްސް އެންޑް ކޮމްޕެންސޭޝަން

 ރޯިޕޓްިނގ 2020 

އެމްވީ ސީ ހޯމް ސަފަޔަރ ސެލްވޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް އެންޑް   14
ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ކެމިކަލް ސްޓޯރޭޖްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

 އެމްއައިޒެޑް-
 ރޯިޕޓްިނގ 2020 
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އޮފް ޑެމޭޖްސް ކްލައިމްޑް ބައި   ސްޕެޝަލް އެސެސްމެންޓ15ްް
 ސްޓެލްކޯ -ސެންޓަރ އެންޓަރޕްރައިސަސް

 ރޯިޕޓްިނގ   

 ރޯިޕޓްިނގ    އޮޑިޓް 19-ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ކޮވިޑ16ްް

އެވޯޑިންގ އެންޑް މެނޭޖިންގ އޮފް ކެޕިޓަލް އެސެޓްސް  17ް
 )ރަސްރަނި ޕ ކް(

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

މެނޭޖިންގ އޮފް ކެޕިޓަލް އެސެޓްސް   އެވޯޑިންގ އެންޑ18ްް
 )ރަސްފަންނު ޕ ކް(

 ރޯިޕޓްިނގ 2018 

 ރޯިޕޓްިނގ 2017-2016  މިފްކޯ ފިޝް އެކްސްޕޯޓ19ްް

ްޮއޑިޓްް ްިރވިއ 

 ްޕޭލންިނގ 2018-2011  ކުޅުދުއްފުށީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނ1ްް

     

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ 2

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ 3

 ރޯިޕޓްިނގ 2018  ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް 4

ްިއންފޮމ ަޝންްިސސަްޓމްްޮއޑިޓްް

 ފީލްޑާްވރކް  2019  އިވެލުއޭޓަރ –މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް  1
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  4ޖަދުވަލު  

ފައ ވާ  ޮއފުީހން  މ   ކާުއޓަރގައ   ދ ވަނަ  ރ   ލަތައް މްައސަ  ުހަށހާަޅފައ ވާ  ބ ުލމަށް  އ ތަުރށް  ުނވަތަ  އ ޅުމަށް  ފ ަޔވަޅު  އ ާދރީ  ުނވަތަ  ހޯުދމަށް  ފައ ސާ  އަނުބރާ  ގުޅ ގ ން  ކްަނތާަކއ   ހ ްނާގފައ ވާ  ޚ ާލފަށް  ގާަވއ ދާ  މުއްައަސާސތަކުން  ަދުއލަތުގ   ،ފާހަގަކްޮށފައ ވާ  ރ ޕޯޓުތަކުގައ   ނ 

ާރްަދއަްކންް ްައނބ 
 ައނާްގަފިއވާްަފިއސާް

ިއސްާރފްްަކަމްށް
ަފިއސާް  ބ ލ ވް 

ޮކަރޕަްޝންް
ވަަތް ނ 

ްިޚާޔާނތްވިް
ްބ ލ ވް ްަކަމށްް

 ަފިއސާް

ަޤވިާއާދްިޚާލފ ވިްަކަމްށް
ްބ ލ ވ ް
 ަފިއސާް

ްިހާސބް 
މާއިް ްމާލީްްބ ލ ހ އްޓ 

ަގިއވާް ްަބާޔންަތކ 
ަގިއް ަމއަްސަލަތކ 

 ަފިއސާްްިހމ ން 

ޮއބްް ަތފީްޞލްް
ަޒވ ް
ޝަް
ްންް
ްް ަނމ
 ަބރ

ޮއޑިޓްްިރޯޕޓްް ާތރީޚް 
 ަނމަްބރ

ްަތންް ރ ވ ނ   # ޮއޑިޓްްކ 

ފިޔާް)ް ފިޔާް)ް (ރ  ފިޔާް)ް (ރ  ފިޔާް)ް (ރ  ފިޔާް)ް (ރ   (ރ 

 އިދ ރ ގެ ކައުންސިލްގެ ގުޅީ މ ލެއަތޮޅު     8,385.89
 ނޮވެންބަރު 13 ފައިސ  ހުރި ތިޖޫރީގައި
 ތިޖޫރީގައި ،އިރު ގުނި އޮޑިޓަރުން ގައި 2019
 ކައުންސިލްގެ ޢަދަދ އި ފައިސ ގެ ހުރި

 ދިމ ނުވުން. ލިޔެކިޔުންތަކ 

5 09.06.2

020 

COM-2020-

3(D) 

މ ލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ  2018އިދ ރ ގެ 

އަހަރުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް 
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

1 

 އިދ ރ އިން ކައުންސިލްގެ ގުޅީ މ ލެއަތޮޅު  118,705.00   
  10.58 ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

  ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮަތށް  މ އްދ ގައި ވަނަ
 ތަކެތި  ހޯދުމަކ ނުލައި ހުއްދަ ވެރިއަކު

 ހޯދ ފައިވުން.

6     

  10.31ގަވ އިދުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ   86,678.00   
 އުސޫލ  ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މ އްދ ގައި ވަނަ

 އ ންމުކޮށް އަހަރު ވަނަ 2018 ،ޚިލ ފަށް
 ގަތުމަށ އި ތަކެތި ،އިއުލ ންކުރުމަކ ނުލައި

 ޚަރަދުކޮށްފައިވުން. ކުރުވުމަށް މަސައްކަތް

7     

 ފޯމް ކުރ  އޯޑަރު މުދަލަށް ހޯދުމުގައި ތަކެތި  62,585.00   
 ނުވުން. ތައްޔ ރުކޮށްފައި

13     

 ،ކުރިން އަދ ކުރުމުގެ އަގު ތަކެތީގެ ޚިދުމަތ އި  189,505.00   
 ކައުންސިލަށް ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް އެ

14     
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  ކަށަވަރުކޮށްަފއި  ލިޔެކިއުމުން ލިބުނުކަން
 ނެތުން.

  އެއްގޮތަށް  ގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ     18,226.00
 ނުވުން ހޯދ ފައި ފައިސ  ޖޫރިމަނ 

16     

 ފައިސ އިން ޙަވ ލުކުރެވުނު އެޑްވ ންސްކޮށް  20,000.00   
 ލިޔެކިއުމެއް އެއްވެސް ޚަރަދ ގުޅޭ ކުރެވުނު
 ނެތުން

18     

 ބިމެއް ބޮޑު ވަރަށްވުރެ އްބަސްވެފައިވ އެ     1,039,225.00
 ކުރަމުން ބޭނުން ދިނުމަށް ޚިދުމަތް ސްލިޕްވޭގެ
  ބިމުން ކުރަމުންދ  ބޭނުން އިތުރަށް ،ދިއުމ އި
 ލިބިފައި ކައުންސިލަށް ކުއްޔެއް އެއްވެސް
 ނުވުން

23     

 ގަވ އިދުގައިވ ގޮތަށް މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ  1,290,381.00   
 ނުވުން ތައްޔ ރުކޮށްފައި އެއްބަސްވުން

 ޖުޑީޝަލް އޮފް ޑިޕ ޓްމަންޓް   2
  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ

 އަހަރުގެ ވަނަ 2017
 ރިޕޯޓު އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް

2 

 ތަކެއްޗ އި ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތް މުދަލ އި  5,193,704.00   
 ފުރިހަމަކޮށް ފޯމް ހުއްދަދޭ ހޯދުމަށް ޚިދުމަތް

 ހޯދ ފައިނުވުން  ހުއްދަ ވެރިއެއްގެ

5     

 ޖުމްލ        0 6,961,558.00 0 0 1,065,836.89

 -ޓް: މަތީގައިވ  ޓޭބަލްގެ ނޯ
  ތަކެވެ. ކަންކަމ އި ގުޅޭގޮތުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ޤަވައިދ  ނުވަތަ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ކަމަށް ބެލެވޭ އުޞޫލުތަކ އި ޚިލ ފަށް ޮކށްފައިވ  ކޮލަމްގައި އެވަނީ ޤ ނޫނަކަށް "ޤަވައިދ  ޚިލ ފުވި" (1)
ކުރުމަށް  ކ އި ގުޅިގެން އިތުރަށް ތަޙްޤީޤްގައި ފ ހަގަ ކޮށްފައިވ  މައްސަލަތަކ އި، އެފަދަ މައްސަލަތަކޮލަމްގައި އެވަނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމ އި މަނ ކުރުމުގެ ޤ ނޫނުގައި ބުނ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގ ފައިވ  ކަމަށް ރިޕޯޓު ""ކޮރަޕްޝަން ނުވަތަ ޚިޔ ނ ތްވި ކަމަށް ބެލެވޭ (2)

 ކޮށްފައިވ  މައްސަލަ ތަކެވެ.ތަޙްޤީޤީ އިދ ރ އަކަށް ރެކޮމެންޑް 
 ކުރެވުނު މައްސަލައަކީ  އިސްރ ފުގެ ގޮތުގައި ހިންގ ފައިވ  ކަމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައްސަލަ ތަކެވެ.ގައި ފ ހަގަ ރިޕޯޓު އޮޑިޓް ކަމަށް ބެލެވޭ" ކޮލަމްގައި އެވަނީ  "އިސްރ ފު (3)
 ތަކެވެ. މައްސަލަ މައްސަލައަކ އި ގުޅިގެން އެފައިސ  އަނބުރ  ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވ   ޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނުކޮލަމްގައި އެވަނީ އޮ " ކަމަށް ބެލެވޭ ންޖެހޭ ހޯދަ ދައުލަތަށް" (4)

އަދި  ،ދިމ ނުވ  މައްސަލަތަކ  ކ  އަދަދުހިސ ބުތަކުން ދައް އަދަދުތަކ އި ހިމަނ ފައިވ  ބަޔ ނުގައި މ ލީމ ލީ ބަޔ ނުގައި ހިމަނ ފައިވ  އަދަދު ތަކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށްވަރުނުވ  މައްސަލަތަކ ، މައްސަލަތައް ކަމުގައި ބެލެވޭ" ކޮލަމްގައި އެވަނީ  ބަޔ ންތަކުގައިވ  މ ލީ ޓުމ އި ބެލެހެއް ސ ބުހި" (5)
 .ކަންކަމެވެފ ހަގަ ކުރެވުނު  ވެފައިވ ކަަމށްޚިލ  އުޞޫލުތަކ  ގެ އެކައުންޓިންގ ކޭޝް ބަޔ ންކުރުމުގައިއ މްދަނީ  ދ އިޚަރަ
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 ޓޭްރނ ްނގ އ ްނހުައސް 

ްްްޓްރ ިނންގް# ތް ްާތރީޚ ަޢަދދް ްވަގ  ްަބިއވ ިރންގް 

 160 1.5 30.04.2020 19އެކައުންޓިންގ އެންޑް އޮޑިޓިންގ ޑިއުރިންގ ކޮވިޑް  –ވެބިނަރ 1ް

އޮން ފައިނޭންޝިައްލ   19އިމްޕެކްޓް އޮފް ކޮވިޑް ދަ  –ވެބިނަރ 2ް

 ރިޕޯޓިންގ

07.05.2020 1.5 127 

 122 1.5 14.05.2020 ޕޯސްޓް ކޮވިޑް ޕްރިޕެއަރޑްނަސް –ވެބިނަރ 3ް

 135 1.5 16.05.2020 : ޕީޕަލް މެޓ ރސ19ްކޮވިޑް  –ވެބިނަރ 4ް

 91 1.5 23.05.2020 ވ ކިންގ ފްރޮމް ހޯމް: އެމްބްރޭސިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ –ވެބިނަރ 5ް

އެންޓަޕްރައިސް ޕްރެކްޓިސެސް އެންޑް ރެސްޕޮްންސ   –ވެބިނަރ 6ް

 19ޑިއުރިންގ ކޮވިޑް 

30.05.2020 2 128 

އިމްޕެކްޓް އޮްފ  –ރެޕިޑް ލައިވްލިހުޑް އެސެސްމަންޓް  –ވެބިނަރ 7ް

 އޮން އެމްޕްލޮއިމެންޓް އިން ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރ   19ކޮވިޑް 

11.06.2020 1.5 90 

 125 2 13.06.2020 ފައިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް އިންޑަސްޓްރީ ޕްރެކްޓިަސސް  –ވެބިނަރ 8ް

ވިމެން އިން އެކައުންޓިންގ؛ އޮޕޮޗުނިޓީސް އެންްޑ  –ވެބިނަރ 9ް

 އެކްސްޕީރިއެންސް

18.06.2020 1.5 100 

 1078   ޖުމްލަ ބައިވެރިންގެ ޢަދަދުް

 ޕޮްރގާްރމްތައް  ހ ްނގުނު  ފާަރތްތަކަށް  ޭބުރގ   ޮއފުީހން 

ްްްޓްރ ިނންގްްް# ްްްާތރީޚ ތ  ވަގ 

) ް)ަގޑިިއރ 

ަޢަދދް  ްަބިއވ ިރންގް 

އެން އިސްލ މިކް ޕަރސްޕެކްޓިވް އޮން ޑެވެލޮޕިްނގ   -ވެބިނަރ1ް
 އަވަރސެލްވްސް

30.06.2020 1 58 

 58   ޖުމްލަ ބައިވެރިން ޢަދަދ2ްު
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ުވނު  ފައ ާސާއއ   ލ ުބނު  ނ ަޔލަށް ކާުއޓަރގ   ދ ވަނަ  އަހުަރގ   ވަނަ  2020  ާއމަްދނީ  އަދ   ޚަަރދު  ކުރ 

ލިބުނުފައިސ  އ އި  ތަފްޞީލު 
 ޚަރަދު )ރުފިޔ އިން(

  ލިބުނު ފައިސ 

 64,906,741.00 ވަނަ އަހަރަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓުން ލިބުނު 2020
 206,826.80 އިތުރުކުރި

 (5,700,000.00) ކޮވިޑ އި ގުޅިގެން މ ޗް މަހު އުނިކުރި 
 (11,466,269.89) ކޮވިޑ އި ގުޅިގެން ޖޫން މަހު އުނިކުރި

 47,947,297.91 
  ޚަރަދުކުރި ފައިސ 

 20,190,449.35 މުވައްޒަފުންނަށްހިނގ ޚަރަދު
 546,219.68 ޕެންޝަނ އި، މުސްކުޅިކުރައްވ  މުވައްޒަފުންނަށ އި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސ 

 824,639.78 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެޚަރަދު
 106,050.68 އޮފީސްހިންގުމުގެބޭނުމަށްޯހދ ތަކެތީެގައގު
 806,342.24 އޮފީސްހިންގުމަށްބޭނުންވ ިޚދުމަުތެގޚަަރދު

 50,765.00 ތަމްރީންކުރުމަށްކުރެވޭޚަރަދު
 67,176.81 މަރ މ ތުކުރުމ އިބެލެހެއްޓުމުެގޚަަރދު

 170,007.68 ސަރުކ ރުންދޭއެހީ،އިޝްތިރ ކ ިއައދިަސބްސިީޑޒް
 1,484.00 އޮފީސްހިންގުމަށްބޭނުންވ ހަުރމުދ ޯހުދމަށްކުރ ޚަަރދު

 22,763,135.22 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
  
  

  އ މްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ލިބުނު

 80,807.93 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލ ރި އ އި ޖުރިމަނ 
 - އެހެނިހެން ޖުރިމަނ 

 - ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ
 - ކޯސްފީ އަދި އެގްޒަމިނޭޝަން ފީ

 87,236.68 ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރ  ލިބުނު
 168,044.61 ލިބުނުފައިސ ގެ ޖުމްލަ

 



 
 

 

 

 


