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 ރަލްގެ އޮފީސްއޮޑިޓަރ ޖެނެ

 މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ.    

 

 QR1/2019ނަންބަރ: ރިޕޯޓު

 

  ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ޓަރގައި ކުއ   ފުރަތަމަ  ވަނަ އަހަރުގެ  2019 ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް  އޮޑިޓަރ
 (އަށް  2019 މ ރިޗު  31އިން  2019 ޖަނަވަރީ  1)

 ތަޢ ރަފް  .1

ރަލްގެ އޮފީހުން ގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެ ވަނަ މ އްދ ގެ )ރ( 14( ގެ  4/2007ނަންބަރު މިއީ، އޮޑިޓް ޤ ނޫނު )ޤ ނޫނު
ޓަރަގއި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އ ކު ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރު 2019ތައް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ،ތައްޔ ރުކުރ 

ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ވަނަ މ އްދ ގެ )ރ( ގައި  14ގެ ޤ ނޫނުއޮޑިޓް ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. 
މަސައްކަތްތަކ އި، ހިނގަމުންދ  ގޮތ މެދު ކޮންމެ ިތންމަހުން އެްއމަހު ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުެގ 

ނޑައަޅ ފައިވ  ކޮމިމަސައްކަތް ބެލުމަށް ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޤަ . އެވެކަމުގަ ންވ ނެޓީއަށް ހުށަހަޅަވ އިދުގައި ކަ
ޓީއަށް ހުަށހެޅުމަށް އެކުލަވ ލ ފައިވ  މ ލިއްޔަތު ކޮމި އިވ ވަނަ މ އްދ ގަ 100ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގަވ އިދުގެ  ،އެހެންކަމުން
 އަދި  އި މިންވަރ  ،ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ގޮތ އި ތައްމަސައްކަތްޓަރގައި ކުއ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2019 ،މި ރިޕޯޓުގައި
 ހިމަނ ފައިވ ނެއެވެ. މަުޢލޫމ ތު ސައްކަތްތަކ ބެހޭނިންމުނު މަ

ގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނ ހަރުދަނ ކޮށް މިއޮފީހުގެ އިދ ރީ ހިންގުމުގެ ކަންތައްތަކ އި އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތްއަދި 
ނޑު މަސައްކަތްތަކ އި ނޑައަޅ ފައިއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ޤ ނޫނުގައި  ،ކުރެވުނު މައިގަ ތަނުެގ ، ވ  ގޮތަށް ނިންމުމަށ އިކަ

 ތަކުންނެރެވޭ ނަތީޖ ތަކުެގ މަޢުލޫމ ތު ރައްޔިތުންނ އި ހިއްސ ކުރެވޭގޮތް ހަރުދަނ އޮޑިޓް ،އިތުރުކުރުމަށ އި އެފިޝަންސީ
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެކުރުމަށްޓަކައި   .ވ ނެއެވެ  މަޢުލޫމ ތުވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނ ފައިކުރެވުނު މައިގަ

ކޮށްފައިވ  ފ ހަގަގެ ތެރޭގައި މިއޮފީހުން އ އްމުކުރި ރިޕޯޓުތަކުގައި ޓަރުކުއ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2019މީގެ އިތުރުން 
ގެ ޢަދަދުފައިސ ގެ  ހޯަދންޖެހޭނެކަމަށް މި އޮފީހަށް ފ ހަަގކުރެވޭއުލަތަށް ދަ މުހިންމު މައްސަލަތަކ އި، އެމައްސަލަތަކ  ގުޅިގެން

ފައިސ  ަބލައިގަތުމ އި ހޭދަކުރުމ އި  ،އިސ ގެ ހިސ ބުތައް ބެލެހެްއޓުމ އިފައިސ އ އި ޚަރަދުކުރ  ފަ ދައުލަތަްށލިބޭ އިތުރުން
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގެ  ،އޮޑިޓުތަކުން ފ ހަގަުކރެވިޚިލ ފުވެފައިވ ކަމަށް  އިހަަމޖެހިފައިވ  އުޞޫލުތަކ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރަން 

ހުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީމީގެ އިތުރުން ވ ނެއެވެ.  ފައިހިމަނ  މިރިޕޯޓުގައި  އްކުރެވިފައިވ  މައްސަލަތަޒަރީއ އިން އ ންމު
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ޚަރަދުކުރި ފައިސ އ އި  ،ޓަރގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު ފައިސ އ އިކުއ   ފުރަތަމަ މިއޮފީހަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި، އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން
 ވ ނެއެވެ. ފައިހިމަނ ގޮތެއްގައި މިރިޕޯޓުގައި  ޚުލ ޞ  ތައްބެހޭ މަޢުލޫމ ތު 

 އޮފީހުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް  .2

ނޑު މަސައްކަތަކީއޮފީހުގެ މި ތަންަތްނ  ތަކ އި، ދައުަލތުގެ ވިޔަފ ރިމެހަިއ އިދ ރ ތަކ އި، އެކައުންޓު ދައުލަތުގެ އެން ،މައިގަ
 ،ޖަވ ބުދ ރީވުން އިތުރުކުރުވުމ އި  ،މ ލީކަންތައްތައް ހަރުދަނ ކޮށްކުރުމ އި، ދައުލަތުން ބައިވެރިވެފައިވ  ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިޓު

ނޑައަޅައި އެގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށް އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުއްަދ  ،ދިވެހިރ އްޖޭގައި އޮޑިޓް ކުރުމ ބެހޭ އުޞޫލުތަކ އި ގަވ އިދުތައް ކަ
އެ ، ށްލައޮޑިޓަރ ޖެނެރަހުއްަދ ބ ތިލު ކުރުމެވެ. މީގެ ިއތުރުްނ  ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވ  ފަރ ތްތަކުގެއޮޑިޓު ކުރުމުގެ އި، ދޫކުރުމ 

 ތައް ބަލައިގަނެ އެއ ގުޅޭ ގޮތުން ބަޔ ންރ ތްތަކުން ހުށަހަޅ  މިލްކިއްޔ ތުގެ ޖެހޭ ފަހުށަހަޅަން ގެ ބަޔ ންމިލްކިއްޔ ތު ފަރ ތްތަކުގެ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކުރުމަށް ލ ޒިމްކުރ  އެންމެހ  ކަންތައްތައް  އި ޤ ނޫނުތަކުންއ  ޤ ނޫނުއަސ ސީ އި،ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކުރުމ 

 ކުރުމެވެ.

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ  މަސައްކަތްތައް  2019 .3

ނޑައަޅ ފައިވ  ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް 2019 މި އޮފީހުން މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ، މިއޮފީހުން އެކުލަވ ލައި ރައްޔިތުންގެ  ކަ
އެނުއަލް ވ ރކް ޕްލޭނުގައި " ގައިވ  މަސައްކަތްތަކެވެ. 2019"އެނުއަލް ވ ރކް ޕްލޭން  އޮީފހުގެ ހުަށހަޅ ފައިވ  މިމަޖިލީހަށް 

   266  ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީތަކުއޮޑިޓެވެ. މި އޮޑިޓު 422އަހަރު ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވަނީ،  ވަނަ 2019ހިމަނައިގެން 
 ޕ ރފޯމަންސް އޮޑިޓް  10  އަދި ސްޕެޝަލް އޮޑިޓ އިކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް  10 ،ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޮއޑިޓ އި

 ވ ކިންގ ޕްރޮގްރެސް އޮޑިޓެވެ. 136 ވަނަ އަހަރު ކުރަމުންދިޔަ އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވ 2018  ސްޓަޑީސް އ އި

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ  ،އޮފީހ އި  18 ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްަމންޓް އޮޑިޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެީނ ސަރުކ ރުގެ މަސްއޫލު 266
 ،އިކ ކުންފުންޏެއްގެ އޮޑިޓަ 25އޮޑިޓަކ އި، ދައުލަތުގެ  19މިނިވަން މުއައްސަސ  ތަކުގެ އޮޑިޓަކ އި،  16އެންޓިޓީސްގެ 

އޮޑިޓަކ އި، ފައިނޭންޝަްލ  03އިންޑިޕެންޑެންޓް ފައިނޭންޝަލް ރިޕޯޓިންގ  ކ އި،ޑިޓައޮ  12ޕްރޮޖެކްޓުގެ ފަންޑެޑް ޑޯނަރ
މި އޮފީހުން ކުރަން ، އޮޑިޓ އި 129ލޯކަލް ކައުްނސިލްގެ އޮޑިޓް ރިވިއުގެ  އޮޑިޓަކ އި،  12ޓިޓިއުޝަން ސިސްޓަމްގެ އިންސް

ރުމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓ އި އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން ކު 10 އިވ ހަމަޖެހިފަ
 ކައުންސިލް އޮޑިޓެވެ.  22ރ ވ ފައިވ 

އެކްސްޓ ރނަލް އޮޑިޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ޕްރޮފެޝަނަްލ  ،ފައިވަނީހަމަޖެހި އޮޑިޓް ކުރުމަށް  18ގެ ތެެރއިން އޮޑިޓު 25ކުންފުނިތަކުގެ 
 ގައި ވ ނެއެވެ.( 1ތަފުޞީލު ޖަދުވަލު )  .އޮޑިޓު ފ މުތަކ އި ޙަވ ލުކޮށްގެން މި އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުްނނެވެ
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 ތައް ރިޔަށް ގެންދެވުނު އޮޑިޓް އަށް ކު  2019 މ ރިޗު  31އިން  2019 ޖަނަވަރީ  1 .4

އޮޑިޓަކީ  43އޮޑިޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. މީގެތެރެއިން  208 އ ޓަރުގެ ތެރޭގައިކު ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2019
 2018ވަނަ އަހަރ އި  2017  ،އޮޑިޓުތަކުގެ ތެރޭގައިމިކުއ ޓަރުގައި މުޅިން އަލަށް ަމސައްކަތްފެށި އޮޑިޓުތަކެވެ. ބ ކީ ހުރި 

 އޮޑިޓުގެ ޢަމަލީ ،އެނުއަލް ވ ރކްޕްލޭންތަކުގައި ހިމެނިފައިވ  އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެއިން ވަނަ އަހަރު އަދި އޭގެ ކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ
މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދ  އޮޑިޓްތަކ އި ޕްލޭނިންގ ފީލްޑް ، ރިޕޯޓް އެކުލަވ ލުމުގެ މަރުޙަލ ގައިވ  އޮޑިޓްތަކ އި ،އްކަތް ނިންމ މަސަ

އޮޑިޓެއްގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނެރެފައިވެއެވެ. މި  58އި މަރުޙަލ ގައިވ  އޮޑިޓްތައް ހިމެނެއެވެ. މި ކުއ ޓަރގައި މަސައްކަތް ނިންމަ
ޑިޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް އޮ ،އޮޑިޓަކީ 62 އޮޑިޓެެކވެ. މީގެތެރެއިން 150ކުއ ޓަރ ނިމުނުއިރު މަސައްކަތް މުޅީންނުނިމި ވަނީ 

އޮޑިޓް ކުރެވުނު މުއައްސަސ ތަކ އި ހިއްސ ކުރެވިފައިވ  ނުވަތަ ރިޕޯޓް ޑްރ ފްޓް ކުރުމުގެ  ،މުޅިންނިންމައި ޑިސްކަޝަން ޕޭޕަރު
މީގެތެރޭގަިއ ެގންދެވުނުއިރު، ކުރިޔަށް އޮޑިޓެއްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކުއ ޓަރ ނިމުނުއިރު  88ވެ. އަދި މަރުޙަލ ގައިވ  އޮޑިޓުތަކެ

އޮޑިޓަކ އި  64ފީލްޑް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިޔަ  އޮޑިޓަކ އި، 2 ފައިވ ކުރިޔަށް ނުގެންދެވި ެގންނުލިބި މަޢުލޫމ ތުހިމެނެނީ 
 ގައި ވ ނެއެވެ.( 3އަދި  2)ތަފްޞީލު ޖަދުވަލު އޮޑިޓެކެވެ.  22ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިޔަ  އަދި

 ރިޕޯޓުތަކުގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  އްމު ކޮށްފައިވ  އޮޑިޓު އ    .5

     ގެ ޚުލ ޞ  ތިރީގައި ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކު ރިޕޯޓުގައި އޮޑިޓް 58 ރުނުނެމިކުއ ޓަރގެ ތެރޭގައި މި އޮފީހުން 
 އެވަނީއެވެ.

 )ރުފިޔ (  ފައިސ ގެ އަދަދު  މައްސަލައިގެ އަދަދު  ތަފްޞީލް  #

 6,990,226.00 406 ޚިލ ފު ގަވ އިދ އި ގ ނޫނ އި 1

 439,140.00 2 ޚިޔ ނ ތްވިކަމަށް ބެލެވޭ  2

 145,000.00 1 ބެލެވޭ އިސްރ ފުކަމަށް 3

 2,859,039.00 9 ކަަމށް ބެެލވޭ ހޯދަންޖެހޭ ދައުލަތަށް 4

 (ގައި ވ ނެއެވެ. 4 ލު ޖަދުވަލުޞީތަފް)  
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ފެންވަރު ރަގަޅު ، އޮޑިޓު މަސައްކަތް ހަރުދަނ  ކުރުމަށ އި އަދި އިންސ ނީ ވަޞީލަތްތައް  މ އި،އޮފީހުގެ އިދ ރީ ހިންގު  .6
 ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފ އިން ވަކިވެގެންގޮސްފައި  4އޮފީހ އި ގުޅިފައިވ އިރު، މި އޮފީހުގެ  ުމވައްޒަފަކު 7 އ ޓަރގެ ތެރޭގައި)ހ( މިކު

  ވެއެވެ. އެހެން މަޤ މަކަށް ބަަދލުވެފައިފަކު ހުރި މަޤ މުން މުވައްޒަ 8އަދި  އެވެ.ވެ

ކުއ ޓަރުގައި ހިންގިފައި  މިޕްރޮގްރ މެއް އިންހައުސް ޓްރޭނިންގ  03ރު ަމތިކުރުމަށްޓަކައި ޖުމުލަ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަ (ށ)

 ތަފ ތު  ރ އްޖެއިން ބޭރުގެކުރުމަށްޓަކައި  އަހުލުވެރި މަސައްކަތަށް ފެންވަރުމަތިކޮށް މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން، މީގެ ވެއެވެ.

  ތަކުގައި މި އޮފީހުެގ މުވައްޒަފުން ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ. ޓްރެއިނިންގ

ޓްރެއިނިންގ ޕްޮރގްރ މެއް މި ކުއ ޓަރުގައި  15ތްތަަކްށ ޖުމުލަ ބޭރު ފަރ އޮފީހުން ޓްރެއިނިންގ ޑިޕ ޓްމަންޓްގެ ފަރ ތުން 

 ގައިވ ނެއެވެ.( 5ޖަދުވަލު  )ތަްފޞީލް ވެ.ނެހިންގު

 

 ފައިސ   އ އި ޚަރަދުކުރި  ލިބުނުފައިސ  

އި ލިބުނު އ ޓ ރގެ ތެރޭގަކު މި  ،ބަޖެޓ އި ފައިވ ދީފ ސްކޮށްވަނަ އަހަރަށް  2019 ،އޮފީހަށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި

ރގައި އ ޓަކުމި އަދި ވެެއވެ.  ލިބިފައިއޮފީހަށް ރގެ ނިޔަލަށް އ ޓަމި ކު ،ރުފިޔ  55,893,619.86 ލައ މްދަނީއ އިއެކު ޖުމު

 )ތަފްޞީލް  އެވެ.ކުރެވިފައި ވެ އ ޓަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުމިކުރުފިޔ   10,928,320.91ލަ ޖުމު އ އިއެކު ފައިސ  ކުރެވުނު ޚަރަދު

 (ގައިވ ނެއެވެ. 6ޖަދުވަލު 

 

 2019ސެޕްޓެންބަރު  05

 

 

 

 

 

 

 



 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 6430 331ފެކްސް:  3939 332ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )

5  24  ގެ

ސަފުހ      

 

 1ޖަދުވަލު 

 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ  އޮޑިޓްތައް  2019

 އޮޑިޓްގެ ބ ވަތް  އޮޑިޓްކުރ  އަހަރު  އޮޑިޓް ކުރަން ކަނޑައަޅ ފައިވ  މުއައްސަސ ތައް  #

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  1

2 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް/ 
 ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމެންޓް 

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ  3

4 
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ/ މިނިސްޓްރީ 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް 
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 5
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 6
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  7

8 
އޮފް ހައުސިން އެންޑް އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ/ މިނިސްޓްރީ މިނިސްޓްރީ 

 އޮފް ހައުސިން އެންޑް އ ބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް އ ޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް  9
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއ ޒް  10
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  11
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއ ޒް 12
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއ ޒް 13
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް  14
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ  15
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ 16
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް އެންޑް  17
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  18
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  19
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް  20
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް  21

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް  22

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް  23

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 24

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 އެއ ރޕޯޓް  އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް 25

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  26

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގުޅީފަޅު އިންވެސްޓްމަންޓް ލިމިޓެޑް  27

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގްރޭޓަރ މ ލެ އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް  28

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ލިމިޓެޑް  ހިތަދޫ ޕޯރޓް 29
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 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  30

31 
މޯލްޑިވްސް މ ކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން 

 ލިމިޓެޑް 
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މ ލޭ ވޯޓ  އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  32
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯޕަރޭޝަން  33

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ޕަބްލިކް ސ ރވިސް މީޑިއ  ކޯޕަރޭޝަން 34

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 އ ސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  35

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން  36

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ލިމިޓެޑް ކޯޕަރޭޝަންވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް  37

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  38

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މޯލްޑިވްސް ސްޕޯރޓްސް ކޯޕަރޭޝަން  39

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންކުޅުދުއްފުށި  40

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ކުޅުދުއްފުށީ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑް  41

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ޒަމްމޯލްޑިވްސް އިންޓެގްރޭޓެޑް ޓޫރި 42

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޯ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  43

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން  44

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރގެ އޮފީސް  45

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް  46

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ޓްރައިބިއުނަލް  ވަޒީފ އ ބެހޭ 47

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި 48

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މޯލްޑިވްސް މީޑިއ  ކައުންސިލް  49

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  50

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ސިވިލް ސ ރވިސް ކޮމިޝަން  51

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ޑިޕ ޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  52

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް  53

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ޖުޑިޝިއަލް ސ ރވިސް ކޮމިޝަން  54

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  55

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކ ސްޓިން ކޮމިޝަން 56

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ  57

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދ ރ   58
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް  –ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  220

 އިންފްރ ސްޓަރކްޗަރ
 ޚ އްޞަ އޮޑިޓް  2019

 ޚ އްޞަ އޮޑިޓް  2019 ރިޖް ވިއު ޕްލެޓްފޯމް، ފުޑް ކޯޓު ބް 113

114 
ގްރޭޓަރ މ ލެ  – ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސެސް 

 އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ލިމިޓެޑް 
 ޚ އްޞަ އޮޑިޓް  2019

115 
ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް  –ވެހިކަލް ޕްރޮކިއުމަންޓް 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 
 ޚ އްޞަ އޮޑިޓް  2019

 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019 އެފިޝިއަންސީ އޮފް ސީ ކ ގޯ ކްލިއަރެންސް ޕްރޮސެސް  116

 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019 އޮފް ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއ  އެކްޓް އެންފޯސްމަންޓް  117

 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019 ސަރވިސް ކޯޑިނޭޝަން ފޯ ޕީޕްލް ވިތް ޑިވެލޮޕްމަންޓަލް ޑިސޭބިލިޓީޒް  118

 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019 ސްޓޯމްވޯޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އިން މ ލެ ސިޓީ  119
 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019 އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޓީޗ ސް އިފެކްޓިވްނެސް އޮފް ޓްރެއިނިންގ  120

121 
އެފިޝިއަންސީ އެންޑް އިފެކްޓިވްނެސް އޮފް މޮނިޓަރިން ފުޑް ސޭފްޓީ 

 ޕްރެކްޓިސެސް 
 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019

122 
ރިވިއު ޓު އެކްޒަމައިން ދަ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް އިން ދަ 

 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019

 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019 އިފެކްޓިވްނެސް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރ މްސް  123
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 136 އިތުރުން އޮޑިޓުގެ 147 މަތީގައިވ  ހަމަކުރެވިފައިވަނީ، އޮޑިޓް  422 ހަމަޖެހިފައިވ  ކުރުމަށް  އަހަރު ވަނަ 2019: ނޯޓް
 10 ރ ވ ފައިވ   ކުރުމަށް އޮފީހުން މި އަދި އޮޑިޓ އި ރިވިއު އޮޑިޓް ކައުންސިލް  ލޯކަލް 129 އޮޑިޓ އި، ޕްރޮގްރެސް ވ ރކިންގ
 .އޮޑިޓެވެ ކައުންސިލް

 2019ސެޕްޓެންބަރު  05

 

 

 

 

 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019 މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ޒަކ ތް ފަންޑް  124
 ޕ ފޯމަންސް އޮޑިޓް 2019 އައި.ޑީ.އައި އެސައިންމަންޓް  125
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ގދ. ފަރެސްމ ތޮޑ   126
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގދ. ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   127
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގދ. ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   128
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގދ. މަޑަވެލި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   129
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ނަޑެއްލ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ގދ.  130
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގދ. ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  131
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   132
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގދ. ވ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   133
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ގދ.  134

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގދ. ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   135

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގއ. ކޮލަމ ފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  136

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގއ. ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   137

ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   138  ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގއ. ކަ

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގއ. ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  139

ނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   140  ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގއ. ކޮ

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގއ. ދ ންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   141

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގއ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   142

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގއ. މ މެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   143

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ގއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   144

އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް  2018 ގއ. ވިލިނގިލި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  145  

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   146

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  2018 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   147
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 2ޖަދުވަލު 

އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އ އްމުކުރި  އަދި ، ގައި ރިޕޯޓު ނެރެވިފައިވ  އޮޑިޓްތަކ އިކުއ ޓަރ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2019
 މުއައްސަސ ތައް 

 އަހަރު  އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަން  #
  ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  
 2017 ގދ. ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   1
 2016 ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   2
 2017 ގދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   3
 2017 ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   4
 2015 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް  5
 2016 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް  6
 2016 ށ. ބިލެތްފަހި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   7
 2016 ހއ. އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   8
 2017 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް 9
 2016 ހއ. ބ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   10
 2016 ކައުންސިލް އިދ ރ   ށ. ޅައިމަގު 11
 2016 ހއ. މ ރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   12
 2016 ރ. މ ކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   13
 2016 ރ. ދުވ ފަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   14
 2016 ރ. އަލިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   15
 2017 ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިސްލ މީ ޔުނިވަރސިޓީ 16
 2018 އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެންހޭންސިންގ  17
 2016 ރ. މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   18
 2016 ބ. ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   19
 2014 ދައުލަތުން ދެއްވ  ގެރެންޓީތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ން  20
 2016 ށ. މ އުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   21
 2015 ގެރެންޓީތަކުގެ މ ލީ ބަޔ ން ދައުލަތުން ދެއްވ   22
 2018 ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑެޕްޓޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް  23
  ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް  
 2016 ރ. ރަސްމ ދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   1
 2016 އއ. މ ޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   2
 2016 ޅ. ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   3
 2016 ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ބ. ދަރަވަންދޫ  4
 2016 ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  5
 2016 ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   6
 2016 ވ. ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   7
 2016 ދ. މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   8
 2016 ރ. އުނގޫފ ރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   9
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 2016 އިދ ރ  ހއ. ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ  10

 2016 ހއ. ކެލ  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   11
 2016 ހއ. ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   12
 2016 ޅ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   13
 2016 ހއ. އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   14
 2016 ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   15
 2016 ބ. ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   16
 2016 ނ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   17
 2016 ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   18
 2016 ނ. ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   19
 2016 ނ. ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   20
 2016 ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   21
 2016 ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  22
 2016 ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ރ.  23
 2016 ރ. ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   24
 2016 ބ. މ ޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   25
 2016 ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   26
 2016 ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   27
 2016 ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   28
 2016 އިދ ރ  ލ. ގަމު ކައުންސިލްގެ  29
 2016 އއ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   30
 2016 ލ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   31
 2017 ކ. ދިއްފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   32
 2016 މ. ނ ލ ފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   33
 2016 ދ. މ އެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   34
  ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް  
ރޑްނެސް  1  2017 ފޯ އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ސަސްޓެއިނަބަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް ޕްރިޕެއަ
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 3ޖަދުވަލު 

 އޮޑިޓްތައް   ގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ހިނގަމުންދ   2019 މ ރިޗު  31
 

 އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަން 

ވަނަ 2019 
އަހަރުގެ 
 ފުރަތަމަ 

ކުއ ޓ ގައި  
މަސައްކަތް 
ފެށުނު 
 އޮޑިޓްތައް 

އޮޑިޓް ކުރެވޭ  
 އަހަރު 

 މިންވަރު 

    ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް  

 ރިޕޯޓިންގ 2017  މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 1
 ފީލްޑްވ ރކް  2016  ކ. ހުރ  ކައުންސިލް އިދ ރ   2
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  ކ. ހުރ  ކައުންސިލް އިދ ރ   3
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  ކ. ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދ ރ   4
 ރިޕޯޓިންގ 2016  މ. މުލި ކައުންސިލް އިދ ރ  5
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ފ. އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދ ރ   6
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ދ. ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އިދ ރ   7
 ޕްލޭނިންގ 2016  ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް މ ކެޓިންގ އެންޑް  8
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 9
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ ކޮމިޝަން 10
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ކޮމިއުނިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  11
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މޯލްޑިވްސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި  12
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން 13
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  14
 ޕްލޭނިންގ  2018 ޕްރޮޖެކްޓް  ސްޓެރެންތެނިންގ ސިސްޓަމް މެނޭޖްމަންޓް ފައިނޭންސް  ޕަބްލިކް 15
 ފީލްޑްވ ރކް   2018 ލިމިޓެޑް ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ 16
 ރިޕޯޓިންގ  2018 ލިމިޓެޑް  ޕޯޓްސް މޯލްޑިވްސް 17
 ފީލްޑްވ ރކް   2018 ލިމިޓެޑް  ކޯޕެރޭޝަން ހަޖް މޯލްޑިވްސް 18
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  19
 ރިޕޯޓިންގ  2017 ލިމިޓެޑް  ޕޯސްޓް މޯލްޑިވްސް 20
 ރިޕޯޓިންގ  2017 ލިމިޓެޑް  ޕްރައިވެޓް އ ސަންދަ 21
 ޕްލޭނިންގ  2018 ކޮމިޝަން  ސަރވިސް ޖުޑީޝަލް 22
 ފީލްޑްވ ރކް   2018 އޮތޯރިޓީ ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް 23
 ޕްލޭނިންގ  2018 ކައުންސިލް  މީޑިއ  މޯލްޑިވްސް 24
 ޕްލޭނިންގ  2018 ކޮމިޝަން އިންޓެގްރިޓީ ނޭޝަނަލް 25
 ޕްލޭނިންގ  2018 އޮތޯރިޓީ  ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ 26

27 
 އެނަރޖީ ސަސްޓެއިނަބަލް ފޮރ އައިލެންޑްސް އައުޓ ރ ޕްރިޕަޔަރިންގ
 ޕްރޮޖެކްޓު ޑިވެލޮޕްމެންޓް

 ފީލްޑްވ ރކް   2018

 ފީލްޑްވ ރކް   2018 ޕްރޮޖެކްޓު އަންބުރެއްލ . ޕީ.އީ.އެން.ޔޫ 28

29 
 މެނޭޖްމަންޓް ވޭސްޓް އެންޑު އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންވަޔަރމަންޓް މ ލެ ގްރޭޓ ރ
 ޕްރޮޖެކްޓު

 ފީލްޑްވ ރކް   2018
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 ޕްލޭނިންގ  2018 ކޯޕަރޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓޫރިޒަމް އިންޓަރގްރޭޓަޑް  މޯލްޑިވްސް 30
 ރިޕޯޓިންގ  2018 އީ .އެސް.ޑަބުލިޔު. އެމް - ކޮމްޕެނީ ސީވަރޭޖް އެންޑު ވޯޓ  މ ލޭ 31
 ރިޕޯޓިންގ  2018 ލިމިޓެޑް  އިންވެސްޓްމަންޓު ގުޅީފަޅު 32
 ރިޕޯޓިންގ  2018 ލިމިޓަޑް  ކޯޕަރޭޝަން ތިލަފުށި 33

 ރިޕޯޓިންގ  2018 ލިމިޓެޑް  ޕޯރޓް ކުޅުދުއްފުށީ  34

 ރިޕޯޓިންގ 2016  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  35
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު  36
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލ މިކް އެފެއަރޒް 37
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް  38
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް  39
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް  40
 ރިޕޯޓިންގ 2015  މޯލްޑިވްސް މ ކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން  41
 ފީލްޑްވ ރކް  2016  ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  42
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން  43
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  44
 ރިޕޯޓިންގ 2016  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 45
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް މޯލްޑިވްސް  46
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 47
 ރިޕޯޓިންގ 2017  މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ  48
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ކ.ގ ފަރު ކައުންސިލް އިދ ރ   49
 ރިޕޯޓިންގ 2017  ކ.ގ ފަރު ކައުންސިލް އިދ ރ   50
 ޕްލޭނިންގ 2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 51
 ޕްލޭނިންގ 2017  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 52
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ  ނިސްޓްރީ އޮފްމި 53
 ޕްލޭނިންގ  2018 އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް 54
 ޕްލޭނިންގ  2018 ޔުނިވަރސިޓީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް  55
 ޕްލޭނިންގ  2018 އޭވިއޭޝަން  ސިވިލް އެންޑް  ޓްރ ންސްޕޯޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ 56
 ޕްލޭނިންގ  2018 އެޗް .ޖީ،އެމް.އައި 57
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން  58
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިންގ އެފެއ ޒް  59
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް  60
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް އ ރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 61
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް  62
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް  63
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ދައުލަތުގެ މ ލީ ބަޔ ން  64
 ފީލްޑްވ ރކް   2017 ދައުލަތުގެ މ ލީ ބަޔ ން  65
 ރިޕޯޓިންގ 2015  ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ މ ލީ ބަޔ ން  66
 ރިޕޯޓިންގ 2014  ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ މ ލީ ބަޔ ން  67
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  68
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީސް  69
 ރިޕޯޓިންގ 2016  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރ  ސްޓްރަކްޗަރ 70
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 ރިޕޯޓިންގ 2016  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއ ރޒް  71
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 72
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ސައިންސް  73
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  74
 ޕްލޭނިންގ 2018  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ  75
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރ  ސްޓްރަކްޗަރ 76
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއ ރޒް  77
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ތ.ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލް  78
 ރިޕޯޓިންގ 2017  އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދ ރ   79
 ރިޕޯޓިންގ 2016  މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  80
 ފީލްޑްވ ރކް   2018 ލިމިޓެޑް  ފައިނޭންސް އިސްލ މިކް  ސެންޓަރފޯރ މޯލްޑިވްސް 81
 ޕްލޭނިންގ  2018 މޯލްޑިވްސް  ހަޒ ނ  82
 ފީލްޑްވ ރކް   2014 ކޯޕަރޭޝަން ބްރޯޑްކ ސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 83
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 ފީލްޑްވ ރކް   2018 ޓްރައިބިއުނަލް  އެޕީލް ޓެކްސް 85
 ފީލްޑްވ ރކް   2018 އޮފީސް  ކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން 86
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    ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް  
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ކ. ކ ށިދޫ ކައުންސިލް އިދ ރ   1
 ރިޕޯޓިންގ 2017  ކ. ހިންމަފުށި ކައުންސިލް އިދ ރ   2
2016-2017  މޯލްޑިވްސް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ  3  ފީލްޑްވ ރކް  
 ފީލްޑްވ ރކް  2017-2016  އެކްސްޕޯޓްމިފްކޯ ފިޝް  4
 ރިޕޯޓިންގ 2017  މ ލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   5
 ރިޕޯޓިންގ 2017  ކ.ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   6
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީގެ ވެލްފެއަރ އެހީ  7
 ރިޕޯޓިންގ 2015  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް  8

 2017  ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝިއަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  9
 2016އަދި  2015

ގެ އޮޑިޓް ނުނިމޭތީ 
 ހޯލްޑް ކުރެވިފައި

 ފީލްޑްވ ރކް  2016  ކަސްޓަމްސް  – އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ވެއިވް 10
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  ކ. ގުޅީ ކައުންސިލް އިދ ރ   11
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ގުރައިދޫ ކައުންސިލް އިދ ރ   ކ. 12
 ރިޕޯޓިންގ  2016 ތ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   13
 ރިޕޯޓިންގ  2016 ތ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   14
 ރިޕޯޓިންގ  2016 ލ. ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  15
 ރިޕޯޓިންގ  2016 ލ. ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   16
 ރިޕޯޓިންގ  2016 ކައުންސިލް މ ފުށީ. ކ 17
 ރިޕޯޓިންގ  2017 ކައުންސިލް މ ފުށީ. ކ 18
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 ރިޕޯޓިންގ 2016  ޅ. ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   19
 ރިޕޯޓިންގ 2016  އދ. ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   20
 ރިޕޯޓިންގ 2016  މ. މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   21
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  މ. ކޮޅުފުށީ  22
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ދ. އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   23
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ދ. ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   24
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ތ. މަޑިފުށި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   25
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ލ. މ ބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ   26
 ރިޕޯޓިންގ 2016  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ  ލ. ހިތަދޫ  27
    ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓް  
 ރިޕޯޓިންގ 2017  ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސ ފުފެން ފޯރުކޮށްދިނުން  1
 ރިޕޯޓިންގ 2016  އ ބ ދީ އެއްފަސްކުރުން  2
 ރިޕޯޓިންގ 2016  އެކައުންޓިންގ ދ އިރ ގައި ދިވެހީންނަށް ހުރި ވަޒީފ ގެ ފުރުޞަތުތައް  3
 ރިޕޯޓިންގ 2018-2017  އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފްރޭމްވޯރކްސް ފޮރ ފައިޓިންގ ކޮރަޕްޝަން  4
 ޕްލޭނިންގ 2018  ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީތަކުގެ މަޤްޞަދު ހ ސިލު ވަމުންދ  މިންވަރު  5

6 
ގައިން ގަޔަށް އަރ  ބަލިތައް އ ންމުވެ ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށް މުއައްސަސ ތަކުން 

 ދ ގޮތް އަމަލުކުރަމުން 
 ފީލްޑްވ ރކް  2018 

 ޕްލޭނިންގ 2018  ބިން ހިއްކުމުގެ ޕްރޮގްރ މުން ނަތީޖ  ހ ސިލުވަމުންދ  މިންވަރު  7
 ރިޕޯޓިންގ 2017  މ ލޭ ސަރަހައްދަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  8
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  އެފިޝިއެންސީ އެންޑް އިފެކްޓިވްނެސް އޮފް ގަވަރމެންޓް ޕޭޔަބަލްސް  9

10 
އިފެކްޓިވްސް ރެސްޕޯންސެސް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބިލިޓީ އޮފް ކޯސްޓަލް 

 ޕްރޮޓެކްޝަން
 ފީލްޑްވ ރކް  2018 

 ޕްލޭނިންގ 2018  ރިވިއު އޮން ރޯޑް ކޮންޖެޝަން  11
 ރިޕޯޓިންގ 2017  ކުޑަކުދިންނަށް ކުރ  ގޯނ ތަކ އި ގުޅިގެން މުއައްސަސ ތަކުން ކަންކުރަމުން ދ ގޮތް  12
 ރިޕޯޓިންގ 2017  އިފެކްޓިވްނަސް އޮފް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސްކީމް  13
 ފީލްޑްވ ރކް  2017  އިފެކްޓިވްނަސް އޮފް ކޮސްޓް އޮފް ޑްރަގް އެބިއުސް  14
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  އިފެކްޓިވްނަސް އޮފް ގެޓް ސެޓް ލޯނު  15
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ  16
    އޮޑިޓް ޚ އްސަ  

 2017  ޕްރިޒަންސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ  1

ޕްލޭނިންގ 
 ،މަސައްކަތް

)މަޢުލޫމ ތު ނުލިބުމުން 
 (ހުއްޓިފައި

2 
ރިވިއު އޮފް 'މެނޭޖިންގެ އެންޑް ރެންޓިންގ އައުޓް ގަވަރމެންޓް ލޭންޑްސް 

 އިން މ ލެ'
 ރިޕޯޓިންގ 2015 

 ރިޕޯޓިންގ 2018  ރިވިއު އޮފް އެފްޕީއައިޑީގެ ހިޔ ނ ތުގެ މައްސަލަ  3

4 
ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  -ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސް 

 ކޯޕަރޭޝަން
 ރިޕޯޓިންގ 2018 

 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ލިމިޓެޑް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން  5
 ރިޕޯޓިންގ 2017  އެމްއ ރޑީސީ  -ރިވިއު އޮފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސ ރވިސަސް  6
 ރިޕޯޓިންގ 2017  އެމްޕީއެލް  -ރިވިއު އޮފް ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސ ރވިސަސް  7
 ރިޕޯޓިންގ 2018  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީ  -ނޫމަޑި ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސް  8

 ރިޕޯޓިންގ 2014  އޭ.އެފް.ސީ. ޖެލެންޖްކަޕް  9
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 2019ސެޕްޓެންބަރު  05

 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ކެޕިޓަލް އެސެޓްސް )ރަސްރަނި ޕ ކް(އެވޯޑިންގ އެންޑް މެނޭޖިންގ އޮފް  10
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  އެވޯޑިންގ އެންޑް މެނޭޖިންގ އޮފް ކެޕިޓަލް އެސެޓްސް )ރަސްފަންނު ޕ ކް( 11
 ރިޕޯޓިންގ  2019 އެންސީއައިޓީ  އޮފް އޮޑިޓް ސްޕެޝަލް 12
 ޕްލޭނިންގ  2019 ޕްރޮޖެކްޓް ބިލްޑިންގ ހޮސްޕިޓަލް ދަރުމަވަންތަ އޮފް އޮޑިޓް ސްޕެޝަލް 13
    ރިވިއު އޮޑިޓް  
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ 1
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޖީ  2
 ފީލްޑްވ ރކް  2018  ބަޖެޓް ޕޮޒިޝަން ރިޕޯޓް  3
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  4ޖަދުވަލު  

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ ތަކުން ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ހިންގ ފައިވ  ކަންތަކ އި ގުޅިގެން އަނބުރ  ފައިސ  ހޯދުމަށް ނުވަތަ އިދ ރީ ފިޔަވަޅު ވ  ރިޕޯޓުތަކުގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ ،  ކުއ ޓަރގައި މި އޮފީހުން ނެރެފައި ފުރަތަމަ 

 ްއެޅުމަށް ނުވަތަ އިތުރަށް ބެލުމަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  މައްސަލަތައ

 އަނބުރ  ދައްކަން 
 އަންގ ފައިވ  

އިސްރ ފް ކަމަށް 
 ބެލެވޭ ފައިސ ގެ 

ކޮރަޕްޝަން ނުވަތަ 
 ޚިޔ ނ ތްވިކަމަށް 
 ބެލެވޭ 
 ފައިސ ގެ 

 ޤަވ އިދ  ޚިލ ފުވި 
 ތަފްޞީލް  ފައިސ ގެ 

އޮބްޒަވޭ 
 ޝަން 
 ނަމްބަރ

 # އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަން  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަމްބަރ ތ ރީޚު 

 (ރުފިޔ  )ޢަދަދު  (ރުފިޔ  )ޢަދަދު  (ރުފިޔ  )ޢަދަދު  (ރުފިޔ  )ޢަދަދު 

738,450.00    

 ިބންތަކ އި ދޫކޮށްަފއިވ  ކުއްޔަށް
 ލިބެްނެޖހޭ ގޮތުަގއި ގެ ކުލީ އިމ ރ ތްތަކުގެ

 ނުިދއުން  ހޯދަުމން ަގވ އިުދން ފައިސ 
2 24.01.2019 FIN-2019-04(D) 

 ކައުންސިްލގެ ސިޓީ ފުވަްއމުލަކު
 މ ލީ އަހަުރގެ ވަނަ 2017 އިދ ރ ގެ

 ދޭ ޖެެނރަލް ޮއޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށް
 ރިޕޯޓު

1 

57,632.00    

 ކަުއންސިްލގެ ޯހދުމަށް ަފއިސ  ލިބެންޖެހޭ
 ގޮތަށް އެކަީށގެންވ  އިދ ރ ިއން

 ުނވުން  މަަސއްކަތްކޮށްފައި
1 30.01.2019 COM-2019-04(D) 

 ދަަރވަްނދޫ ދެުކނުުބރީ މ ޮޅސްމަޑުލު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަްނސް އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް

2 

   23,850.00 
 ލިޔެކިޔުންތައް  ުގޅޭ ހަަރދުކުުރމ  ފައިސ 

 ބަލަަހއްޓ ފައި ތައްޔ ރުކޮށް ފުރިހަަމއަށް
 ނުވުން 

5 05.02.2019 COM-2019-05(D) 

 ދެކުުނބުރީ މިލަދުްނމަޑުލު
 ިއދ ރ ގެ ކައުްނސިލް ކެނދިކުުޅދޫ

  އަހަުރގެ ވަނަ 2016
 ރިޕޯޓް ޮއޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް

3 

   5,413,881.00 

 ޚިލ ފަށް  ގަވ އިދ  މ ލިއްަޔތުގެ ދައުލަުތގެ
 ަފއިސ  އެްޑވ ންސް މަަސއްކަތުގެ

 ފަިއސ  ރިޓެްނޝަން ދޫކޮށްފަިއވުމ އި،
 ުނވުން  އުނިކޮށްފައި

2 03.02.2019 FIN-2019-09(D) 

 އެންޑް ޔޫތް އޮފް މިނިސްްޓރީ
 އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ސްޕޯޓްްސގެ

 ޖެެނރަލް ޮއޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށް މ ލީ
 ރިޕޯޓް  ދޭ

4 

   14,824.00 

 ަފއިސ ގެ އ މްދަނީ ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ
 ފަިއސ  ބަަލއިެގންފަިއވ  ގޮތުަގއި

 އެކަުއްނޓަށް އ މްދަނީ ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ
 ޚަަރދުކުރުން  ޖަމ ނުކޮށް

2 11.02.2019 COM-2019-16(D) 

 ކުޑަރިކިލު ދެުކނުުބރީ މ ޮޅސްމަޑުލު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަްނސް އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް

5 
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   79,324.00 

 ެއްއޮގތަށް، ގަވ އިދ އި މ ލިއްަޔތުގެ ދައުލަުތގެ
 ައގު ަފރ ތުން ތިން ގަތުުމގައި ތަކެތި
 ުނވުން  ބަލ ފައި

5     

   28,301.00 
 ގަވ އިދ  ހޯުދުމގައި ޚިުދމަތް މުދަލ އި
 ނުުވން  ބަލ ަފއި ައގު އެްއގޮތަށް

3 05.02.2019 COM-2019-08(D) 

 މީދޫ ދެުކނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަްނސް އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް

6 

   144,398.00 

 އެްއގޮތަށް ގަވ އިދ  ގަތުމަށް ތަކެތި
 ިހސ ބު ައންދ ސީ ުނވުމ އި ޢިއުލ ންކޮށްފައި

 ުނވުން  އުފަްއދ ފައި ކޮމިޓީ ބަލ 
4     

   59,138.00 
 ގަވ އިދ  ހޯުދުމގައި ޚިުދމަތް މުދަލ އި
 ނުުވން  ބަލ ަފއި ައގު އެްއގޮތަށް

3 11.02.2019 COM-2019-21(D) 

 ނިލަްނދޫ ުއތުުރބުރީ ނިލަންެދއަތޮޅު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަްނސް އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް

7 

   6,565.00 
 ފަިއސ  އ މްަދނީ ބަލަިއގަންނަ ކައުންސިލަށް
 ވެފަިއވުން  ުދވަސް ގިނަ ޖަމ ނުކޮށް

3 12.02.2019 FIN-2019-13(D) 

 މ ުކރަތު ުއތުުރބުރީ މ ޮޅސްމަޑުލު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށް މ ލީ އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް ދޭ ޖެނެރަލް

8 

   119,520.00 

 އަުގބަލަންެޖހޭ ޯހދުުމގައި ތަކެތި ޚިުދމަތ އި
 އ ންމުޮކށް ޚިލ ުފވެފަިއުވމ އި، އުސޫލުތަކ 

 އިޢުލ ނުކޮށްފަިއނުވުން 
8 18.02.2019 COM-2019-25(D) 

 މ ޮޅހު ދެުކނުުބރީ މ ޮޅސްމަޑުލު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަްނސް އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް

9 

24,480.00    

 އ މްަދނީ ިހއްސ ގެ މޯލްިޑވްސް އޮފް ބޭންކް
 ހޯުދމަށް ފަިއސ  ލިބެްނޖެހޭ ގޮތުަގއި

 ކޮށްފައިުނވުން  ަމަސއްކަތް އެކަށީެގންވ 
14 18.02.2019 COM-2019-27(D) 

 ކަމަދޫ ދެުކނުުބރީ މ ޮޅސްމަޑުލު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަްނސް އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް

10 

   159,833.00 
 އެްއގޮަތށް ގަވ އިދ  މ ލިއްަޔތުގެ ދައުލަުތގެ

 ޯހދ ފައިުނވުން  އަގު ތިންފަރ ތުން
8   

 ކައުްނސިލްގެ އަޮތޅު ފެލިދެއަޮތޅު
 އަހަުރގެ ވަނަ 2016 އިދ ރ ގެ

 ރިޕޯޓް ޮއޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް
11 

1,473,250.00    
 އެކަީށގެްނވ   ޯހދުމަށް ަފއިސ  ލިބެންޖެހޭ

 ން ކޮށްަފއިނުވު  މަަސއްކަތެއް
3 13.02.2019 FIN-2019-14(D) 

 ުދވ ަފރު ުއތުުރބުރީ މ ޮޅސްމަޑުލު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

12 
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19  24  ގެ

ސަފުހ      

 

 އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށް މ ލީ އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް ދޭ ޖެނެރަލް

  90,400.00  
 ފަިއސ  އ މްަދނީ ލިބިފަިއވ  ސްކޫލުން ޕްރީ

 ނެތުން  އެނގެން ލިބިަފިއވ ކަން ކައުންސިލަށް
4     

 145,000.00   
 ޕިކަޕެއް ަގނެފަިއވ  ިއދ ރ އަށް އުންސިްލގެ

 ވެފަިއުވން ުދވަސް ގިނަ ނުކުެރވި ބޭނުން
8     

   27,780.00 

 ތަކެތި ހުުޅވ ނުަލއި ބިޑަކަށް ވ ަދވެރި
 އެކުަލވ ނުލައި އެްއބަްސުވމެއް ހޯދ ފަިއވުމ އި،

 ހަވ ލުކޮށްަފއިުވން  މަަސއްކަތް
3 21.02.2019 

COM-2019-29(D) 

 ކަުއންސިްލގެ ގަމު ހައްުދންމަތީ
 އަހަުރގެ ވަނަ 2016 އިދ ރ ގެ

 ރިޕޯޓް ޮއޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް
13 

88,357.00    
 އަނބުރ  ފަިއސ  ަދތުުރގެ ކެންސަލްވި

 ހޯދ ފަިއނުުވން 
4 21.02.2019 FIN-2019-16(D) 

 ިއސްލ މީ ދިވެިހރ އްޭޖގެ
 ވަނަ 2017 ޔުނިވަރސިޓީގެ

 އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށް މ ލީ އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް ދޭ ޖެނެރަލް

14 

   330,709.00 
 ހުްއދަ ހޯުދމަށް ޚިުދމަތް ތަކެއްޗ އި

 ެނތުން އެނގެން ލިޔެކިޔުމުން ހޯދ ފަިއވ ކަން
4 25.02.2019 FIN-2019-18(D) 

 ަމޑުްއވަރީ ުއތުުރބުރީ މ ޮޅސްމަޑުލު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށް މ ލީ އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް ދޭ ޖެނެރަލް

15 

47,062.00    

 ހޯުދަމށް ަފއިސ  ލިެބންޖެހޭ ކައުންސިލަށް
 ެއްއޮގތަށް ގަވ އިދ އި މ ލިއްަޔތުގެ ދައުލަުތގެ

 ކޮށްފައިުނވުން  އަމަލު
6     

  348,740.00  
 މ ލިްއޔަތުގެ ަދއުލަުތގެ ކުިރން، ލިުބމުގެ މުދ 

 ދޫކުުރން  ފަިއސ  ޚިލ ފަށް ގަވ ިއދ 
8 23.01.2019 (D)COM-2019-01 

 ަރސްމ ދޫ ުއތުުރބުރީ މ ޮޅސްމަޑުލު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަްނސް އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް

16 

   98,163.00 

 ފަިއސ  ހޯުދމުަގއްޔ އި ޚިުދމަތް ތަކެއްޗ އި
 ބަޔ ންކޮްށފައިވ  ަގވ އިުދގައި ޚަަރދުކުުރމުަގއި

 ޢަމަލުކޮށްަފއިުވން  ޚިލ ފަށް އުޞޫލުތަކ 
5 23.01.2019 (D)COM-2019-02 

 މ ޅޮހު އުތުުރބުރީ އަިރއަތޮޅު
 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިލުްނގެ

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް އަަހުރގެ ވަނަ
 ރިޕޯޓް

17 

   80,000.00 
 ޚިލ ފަށް  ަގވ ިއދ އި މ ލިއްަޔތު ދައުލަުތގެ

 ދޫކޮށްަފިއވުން  ަފއިސ  އެްޑވ ންސަށް
7 25.02.2019 (D)FIN-2019-19 

 ކެންދޫ ދެުކނުުބރީ މ ޮޅސްމަޑުލު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

18 
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20  24  ގެ

ސަފުހ      

 

 އޮޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށް މ ލީ އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް ދޭ ޖެނެރަލް

15,628.00    
 ޯހދ ަފއި ފައިސ  ލިބެްނޖެހޭ ބިމަކުން ކުލީ

 ނުވުން 
 FIN-2019-01(D) 03.01.2019 )އ(4

 ފިޔޯރީ ދެކުުނބުރީ ހުވަުދއަޮތޅު
 އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ކައުންސިްލގެ

 ޖެެނރަލް ޮއޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށް މ ލީ
 ރިޕޯޓު  ދޭ

19 

26,180.00    
 ރަްސމީ  ކޮށްަފއިވ  މުަވއްޒަފުން އިދ ރ ގެ

 ދީަފއިުވން އެލަވަްނސް ދަތުރު ދަތުރުތަކަށް
4   

 އަތޮޅު ދެކުުނބުރީ ހުވަުދއަޮތޅު
 އަހަރުގެ ވަނަ 2017 ކައުންސިްލގެ

 ޖެެނރަލް ޮއޑިޓަރ ބަޔ ންތަކަށް މ ލީ
 ރިޕޯޓު  ދޭ

20 

   60,971.00 

 ލިޔުުމން ަފރ ތުން ތިން ހޯދުުމގައި ތަކެތި
 ކުަރްނޖެހޭ ުފރިހަމަ ުނވުމ އި، ޯހދ ފައި އަގު

 ފުރިަހމަކޮށްފައިުނވުން  ލިޔެކިޔުންތައް
2 18.03.2019 (D)COM-2019-32 

 ކައުްނސިލްގެ ދިއްުފށީ މ ލެއަޮތޅު
 އަހަުރގެ ވަނަ 2017 އިދ ރ ގެ

 ރިޕޯޓް ޮއޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް
21 

   171,091.00 

 މުސ ަރއ  ުމވަްއޒަފުްނގެ ކުލ ސް ޤުުރއ ން
 އޮޑިަޓރުންނަށް ލިޔެކިޔުންަތއް ގުޅޭ

 ލިބިފައިުނވުން 
3     

388,000.00    
 މަަސއްކަތ  ޙިމ ޔަތްުކރުުމގެ ަސރަަހއްދު ގިރ 

 ކަންަތއްތައް  ފ ަހގަކުެރވުނު ގުޭޅގޮތުން
8     

   95,768.00 
 ފަރ ުތން ތިން ހޯުދުމގައި ޚިުދމަތް މުދަލ އި

 ުނވުން  ހޯދ ފައި ކޯޓޭޝަން
3 27.03.2019 (D)COM-2019-34 

 މ އެނޫބދޫ ދެުކނުުބރީ ނިލަންެދއަތޮޅު
 ވަނަ 2016 ިއދ ރ ގެ ކައުންސިްލގެ

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަްނސް އަހަުރގެ
 ރިޕޯޓް

22 

   76,110.00 
 ަބއިބަޔަށް ތަކެތި ގަެނިވދ ނެ އެއްފަަހރ 

 ޯހދ ފަިއވުން  ބަހ ލަިއގެން
1 03.03.2019 (D)COM-2019-31 

 ކަުއންސިްލގެ ައތޮޅު ހައްުދންމަތީ
 އަހަުރގެ ވަނަ 2016 އިދ ރ ގެ

 ރިޕޯޓް ޮއޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް
23 

2,859,039.00 145,000.00 439,140.00 6,990,226.00       
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21  24  ގެ

ސަފުހ      

 

 -ޓޭބަލްގެ ޓް: މަތީގައިވ  ނޯ

 ކަންކަމ އި ގުޅޭގޮތުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޢަދަދުތަކެވެ. ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތު ޤަވައިދ  ނުވަތަ ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ކަމަށް ބެލެވޭ އުޞޫލުތަކ އި ޚިލ ފަށް ކޮށްފައިވ   ކޮލަމްގައި އެވަނީ ޤ ނޫނަކަށް "ޤަވައިދ  ޚިލ ފުވި" (1)
ގައި ފ ހަގަ ކޮށްފައިވ  މައްސަލަތަކ އި، އެފަދަ ކޮލަމްގައި އެވަނީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމ އި މަނ ކުރުމުގެ ޤ ނޫނުގައި ބުނ ފަދަ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގ ފައިވ  ކަމަށް ރިޕޯޓު "ޚިޔ ނ ތްވި ކަމަށް ބެލެވޭ "ކޮރަޕްޝަން ނުވަތަ  (2)

 އިދ ރ އަކަށް ރެކޮމެންޑް ކޮށްފައިވ  މައްސަލަ ތަކެވެ. ކުރުމަށް ތަޙްޤީޤީ ކ އި ގުޅިގެން އިތުރަށް ތަޙްޤީޤްމައްސަލަތަ
 ވެ.ކުރެވުނު މައްސަލައަކީ  އިސްރ ފުގެ ގޮތުގައި ހިންގ ފައިވ  ކަމެއް ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  މައްސަލަ ތަކުގެ އަދަދު ތަކެ ގައި ފ ހަގަ ރިޕޯޓު  އޮޑިޓް  "އިސްރ ފް ކަމަށް ބެލެވޭ" ކޮލަމްގައި އެވަނީ (3)
 މައްސަލައަކ އި ގުޅިގެން އެފައިސ  އަނބުރ  ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވ  އަދަދުތަކެވެ. ޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު " ކޮލަމްގައި އެވަނީ އޮކަމަށް ބެލެވޭ  ންޖެހޭހޯދަ ތަށްދައުލަ " (4)
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 5ޖަދުވަލު 

 ހިންގިފައިވ  ޓްރެއިނިންގތައް ކުއަރޓ ގައި  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  9201

 އިންހައުސް ޓްރޭނިންގ 
ބައިވެރިންގެ  ވަގުތު  ތ ރީޚް  ޓްރޭނިންގ  #

 ޢަދަދު 

 2019ޖެނުއަރީ  17 ސްޓްރެޓިޖިކް ތިންކިންގ ސްކިލްސް  1

 2019ޖެނުއަރީ  23

5  29 

 11 18 2019މ ރިޗް  21-19 ޕ ރފޯމަންސް އޮޑިޓް ޓްރޭނިންގ 2

 35 15 2019މ ރިޗް  14-10 އެޑްވ ންސް އެކްސެލް ޓްރޭނިންގ* 3

 66   ޖުމްލަ ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު  

 * އައުޓްސޯސްކޮށްގެން ހިންހައުސްކޮށް ހިންގުނު ޕްރޮގްރ މްތައް 

 ިހންުގނު ޕްރޮގްރ މްތައް  ބޭރު ފަރ ތްތަކަށްއޮފީހުން 
ވަގުތު  ތ ރީޚް  ޓްރޭނިންގ  #

 )ގަޑިއިރު(
ބައިވެރިންގެ 

 ޢަދަދު 

ބަޖެޓް ޓްރޭނިންގ )މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް އިންސްޓިއުޓް  1
 އޮފޮ ސްޕޯޓްސް(  

 69  5 2019ނުއަރީ ޖެ 14-15

ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ރެގިއުލޭޝަން )ކ. ގުރައިދޫ  2
 މުވައްޒަފުން( 

 19  5 2019ޖެނުއަރީ  31

 27  1½ 2019ޖެނުއަރީ  17 (CMDAއޮޑިޓް އެންޑް އެޝުރަންސް ) 3

 288  4½ 2019ފެބްރުވަރީ  4 ލެވެލް ދަރިވަރުން(-ސްޓްޑީ ޓިޕްސް )އަހްމަދިއްޔ  އޭ 4

ކޮރަޕްޝަން އެންޑް ގުޑް ގަވަރނަންސް )ރައީސް -އެންޓި 5
 އޮފީސް( 

 65  1 2019ފެބްރުވަރީ  10

ކޮރަޕްޝަން އެންޑް ގުޑް ގަވަރނަންސް )ރައީސް -އެންޓި 6
 އޮފީސް( 

 55  1 2019ފެބްރުވަރީ  11

 30 10 2019ފެބްރުވަރީ  14-13 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރޭނިންގ )ހުވަދޫ އަތޮޅު(  7

 47 3 2019ފެބްރުވަރީ  14-13 ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް  8

 30 10 2019ފެބްރުވަރީ  11-10 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރޭނިންގ )މ ލެ(  9
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 33 10 2019ފެބްރުވަރީ  14-13 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ޓްރޭނިންގ )މ ލެ(  10

 17 1.5 2019ފެބްރުވަރީ  11 ސިވިލް ސަރވިސް އިންޑަކްޝަން )ސީއެސްޓީއައި( 11

 42 3 2019ފެބްރުވަރީ  27 ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ރެގިއުލޭޝަން )ސީއެސްޓީއައި( 12

 37 16 2019މ ރިޗް  21-19 ޓްރޭނިންގ )މ ލެ(ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް  13

 29 3 2019މ ރިޗް  25 އަންޑަސްޓޭންޑީންގ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް )ކަސްޓަމްސް(  14

 18 1.5 2019މ ރިޗް  04 ސިވިލް ސަރވިސް އިންޑަކްޝަން )ސީއެސްޓީއައި( 15

 806   ޖުމްލަ ބައިވެރިން ޢަދަދު  
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 ނިޔަލަށް ލިބުނު ފައިސ އ އި ކުރެވުނު ޚަރަދު ކުއ ޓަރގައި  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2019

 ތަފްޞީލު 
ލިބުނުފައިސ  އ އި 
 ޚަރަދު )ރުފިޔ އިން(

  ލިބުނު ފައިސ  
 55,783,198.22 ވަނަ އަހަރަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓުން ލިބުނު  2019

  

  ލިބުނު އ މްދަނީ ގެ ގޮތުގައި 

 67,111.65 މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލ ރި އ އި ޖުރިމަނ  

  އެހެނިހެން ޖުރިމަނ  

  ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ 

  ކޯސްފީ އަދި އެގްޒަމިނޭޝަން ފީ 

 43,309.99 ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރ  ލިބުނު

 55,893,619.86 ލިބުނުފައިސ ގެ ޖުމްލަ 
  

  ޚަރަދުކުރި ފައިސ  
 9,181,773.91 ޚަރަދު  ހިނގ  މުވައްޒަފުންނަށް

 263,143.92 ޕެންޝަނ އި، މުސްކުޅިކުރައްވ  މުވައްޒަފުންނަށ އި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސ  

 635,146.57 ޚަރަދު  ކުރުމުގެ ދަތުރުފަތުރު

 124,197.65 އަގު  ތަކެތީގެ ހޯދ  ބޭނުމަށް ހިންގުމުގެ  އޮފީސް

 515,281.79 ޚަރަދު ޚިދުމަތުގެ ބޭނުންވ  ހިންގުމަށް އޮފީސް

 53,153.02 ޚަރަދު  ކުރެވޭ ކުރުމަށް ތަމްރީން

 15,786.24 ޚަރަދު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަރ މ ތުކުރުމ އި 

 97,421.91 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރ ކ އި ސަރުކ ރުންދޭއެހީ،

 42,415.90 ޚަރަދު ހޯދުމަށްކުރ  ހަރުމުދ  ބޭނުންވ  ހިންގުމަށް އޮފީސް

 10,928,320.91 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 

  
 44,965,298.95 ލިބުނު ފައިސ އިން ހިނގި ޚަރަދު އުނިކުރުމުން ބ ކީހުރި ފައިސ  
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