
 

QR1/2015 

 

 

 އޮިޑޓަރ ެޖެނަރލެްގ އޮފީހުެގ 
ކުއާޓަރގެ ރޯިޕޓް ފުަރތަމަ ވަަނ އަހަުރގެ  2015  

އަށް  2015 މާިރޗް  31އްިނ  2015ޖެުނއަރީ  1  

 
 

2015އޮގަސްޓް   11 ރިޕޯޓް ނަންބަރު:  

 



 ފިހުރިސްތު  

 
 ޞަފުޙ  

 1    .......................................................................................................… ތަޢ ރަފް  .1

ނޑު މަސައްކަތްތައް .2  2 ...........................................................................…… އޮފީހުގެ މައިގަ

 2 .................................................. ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ  މަސައްކަތްތައް        2015 .3

 3 ................................... އަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އޮޑިޓްތައް 2015 މ ރޗް 31ން  2015 ޖެނުއަރީ 1 .4

 3................ ...................................އ އްމު ކޮށްފައިވ  އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް    .5

 3........................... ކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައްއޮޑިޓް މަސައްކަތް ހަރުދަނ  ކުރުމަށ އި، ފެންވަރު ރަނގަޅު  .6

 4............. މަށްޓަކ  ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައހަރުދަނ  ކުރު ތައްއޮފީހުގެ އިދ ރީ ހިންގުމުގެ އަދި އިންސ ނީ ވަޞީލަތް .7

 4................................................................................ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކ  ގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންތައް .8

 5........................................................................................      ކުރި ފައިސ ލިބުނު ފައިސ  އ އި ޚަރަދު .9

 ޖަދުވަލުތައް

  6.............................    ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ  އޮޑިޓުތައް 2015: 1ޖަދުވަލު 

 10 ...........................ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ކުއ ޓ ގައި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓް އ އްމުކުރި މުއައްސަސ ތައް  2015: 2ޖަދުވަލު 

 11 ................................  އޮޑިޓުތައް  ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ހިނގަމުންދ ގެ 2015މ ރޗް  31: 3ޖަދުވަލު 

 އ އްމު ކޮށްފައިވ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ   ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއ ޓ ގައި 2015: 4ޖަދުވަލު 

 20................................................................................................    މައްސަލަތައް

 ކަމަށްދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއ ޓަރުގައި އ އްމު ކުރެވުނު އޮޑިޓްތަކުގައި  2015: 5ޖަދުވަލު 

 64 ................ ކޮށްފައިވ  މުއ މަލ ތް ތަކުގެ ފައިސ ގެ އަދަދުގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ޔ ންކޮށްފައިވ  ފައިސ އ އި ބަ

  69    .......ޚަރަދު ލިބުނު ފައިސ އ އި ކުރެވުނު އޮފީހަށް މި ކުއ ޓަރގެ ނިޔަލަށް ފުރަތަމަވަނަ އަހަރު  2015: 6ޖަދުވަލު 

 



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

1 ސަފުހ     ގެ 69  

 

c 

 
 ރަލްގެ އޮފީސްއޮޑިޓަރ ޖެނެ

 މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ.    

 

 QR1/2015ނަންބަރ: ރިޕޯޓު

 

 ޓަރގައި ހިނގިގޮތުގެ ރިޕޯޓު ފުރަތަމަ ކުއ  ވަނަ އަހަރުގެ  5201ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް  އޮޑިޓަރ
 އަށް  5201 މ ރޗް  31އިން  5201 ޖެނުއަރީ  1

 ތަޢ ރަފް  .1

ރަލްގެ އޮފީުހްނ ެގ ދަށުން އޮިޑޓަރ ޖެނެ މ އްދ ގެ )ރ(ވަަނ  14( ެގ 4/2007މިއީ، އޮޑިޓް ޤ ޫނނު )ޤ ނޫނު ނަންބަރު
ޓަރގައި ކުރިޔަށް ކުއ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2015ތައް އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ،ތައްޔ ރުކުރ 

ޖެނެރަލްގެ ވަނަ މ އްދ ގެ )ރ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ އޮޑިޓަރ  14ގެ ޤ ނޫނުއޮޑިޓް ގެންދެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. 
އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކ އި، ިހނގަމުންދ  ގޮތ މެދު ކޮންެމ ތިންަމހުން އެއްމަހު ރިޕޯޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ 

ނޑައަޅ ފައިވ  ކޮމިއޮފީހުގެ މަސައްކަތް ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޤަ . ޓީއަށް ހުށަހަޅަންވ ނެއެވެވ ިއދުގައި ކަ
ވަނަ މ އްދ ގައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް  133ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގަވ އިދުގެ ،އެހެންކަމުން

ނޑައަޅ ފައިވ   މިއޮފީހުގެ  ،ޓީއަށް ހުށަހެޅުމަށް އެކުލަވ ލ ފައިވ  މި ރިޕޯޓުގައިމ ލިއްޔަތު ކޮމިކޮމިޓީކަމުގައިވ  ބެލުމަށް ކަ
ޓަރގައި ކުރުމަށް ކުއ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  2015ފައިވ ގޮތ އި، ވަނައަހަރަށް ރ ވ  2015މަސައްކަތްތައް 
ނޑައަޅ ފައިވ  ނިންމުނު  އަދި  އިމިންވަރ  ،ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ގޮތ އި ތައްއެ މަސައްކަތްމަސައްކަތްތަކ އި،  ކަ

 ހިަމނ ފައިވ ނެއެވެ. މަޢުލޫމ ތު ސައްކަތްތަކ ބެހޭމަ

ގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނ ހަރުދަނ ކޮށް ކަންތައްތަކ އި އޮޑިޓުގެ މަސައްކަތްމިއޮފީހުގެ އިދ ރީ ހިންގުމުގެ އަދި 
ނޑު މަސައްކަތްތަކ އި ނޑައަޅ ފައި ،ކުރެވުނު މައިގަ ތަނުެގ ، ވ  ގޮަތށް ނިންމުަމށ އިއޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ޤ ނޫނުގައި ކަ

ތަކުންނެރެވޭ ނަތީޖ ތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ރައްޔިތުންނ އި ހިއްސ ކުރެވޭގޮތް އޮޑިޓް ،އިތުރުކުރުމަށ އި އެފިޝަންސީ
ނޑު މަސައްކަތްތަކުގެހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކައި    މަޢުލޫމ ތުވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނ ފައިވ ނެއެވެ.ކުރެވުނު މައިގަ

ކޮށްފައިވ  ފ ހަގަގެ ތެރޭގައި މިއޮފީހުން އ އްމުކުރި ރިޕޯޓުތަކުގައި ޓަރުކުއ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2015މީގެ އިތުރުން 
ފައިސ ގެ  ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް މި އޮފީހަށް ފ ހަގަ ކުރެވޭއުލަތަށް ދަ މުހިންމު މައްސަލަތަކ އި، އެމައްސަލަތަކ  ގުޅިގެން
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ފައިސ  ބަލައިގަތުމ އި  ،ބެލެހެއްޓުމ އި އިސ ގެ ހިސ ބުތައް ދައުލަަތށް ލިބޭފައިސ އ އި ޚަރަދުކުރ  ފަ ގެ އިތުރުންޢަދަދު
އޮޑިޓް އޮޑިޓުަތކުން ފ ހަގަކުރެވި ޚިލ ފުވެފައިވ ކަމަށް  އިހަމަޖެހިފައިވ  އުޫޞލުަތކ ހޭދަކުރުމ އި ބެލެހެއްޓުމުގަިއ ޢަަމލުކުރަން 

ރައްޔިތުންގެ މީގެ އިތުރުން ފައިވ ނެއެވެ. ހިމަނ  މިރިޕޯޓުގައި އްކުރެވިފައިވ  މައްސަލަތަރިޕޯޓުތަކުގެ ޒަރީއ އިން އ ންމު
 ،ގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު ފައިސ އ އިޓަރުކުއ  ފުރަތަމަ ހުން މިއޮފީހަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓ އި، އެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިންމަޖިލީ

 ފައިވ ނެއެވެ.ހިމަނ ޚުލ ޞ ގޮތެއްގައި މިރިޕޯޓުގައި  ތައްޚަރަދުކުރި ފައިސ އ އި ބެހޭ މަޢުލޫމ ތު

 މަސައްކަތްތައް އޮފީހުގެ މައިގަނޑު  .2

ނޑު ަމސައްކަތަކީއޮފީހުގެ މި( ހ)  ތަކ އި، ދައުލަތުގެ ވިޔަފ ރިމެހައި އިދ ރ ތަކ އި، އެކައުންޓުދައުލަތުގެ އެން ،މައިގަ
ޖަވ ބުދ ރީވުން  ،ކުރުމ އި، ދައުލަތުން ބައިވެރިވެފައިވ  ކުންުފނިތަކުގެ މ ލީކަންތައްތައް ހަުރދަނ ކޮށްތަންތަން އޮޑިޓު
ނޑައަޅައި އެގަވ އިދުތަކ އި އެއްގޮތަށް  ،ދިވެހިރ އްޖޭގައި އޮޑިޓް ކުރުމ ބެހޭ އުޞޫލުތަކ އި  ،އިތުރުކުރުވުމ އި ގަވ އިދުތައް ކަ

ހުއްދަ ބ ތިލު ކުރުމެވެ. އަދި މީގެ  ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވ  ފަރ ތްތަކުގެއޮޑިޓު ކުރުމުގެ އި، އޮޑިޓް ކުރުމަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމ 
ތައް ބަލައިގަނެ ބަޔ ންރ ތްތަކުން ުހށަހަޅ  މިލްކިއްޔ ތުެގ ންޖެހޭ ފަްށ މިލްކިއްޔ ތު ހ މަކުރަލައޮޑިޓަރ ޖެނެރަރުން އިތު

އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލް ކުރުމަށް ލ ޒިމްކުރ   އި ޤ ނޫނުތަުކންޤ ޫނނު އަސ ސީއ  އި،ކުރަންޖެހޭ ަކްނތައް ކުރުމ  އެއ ގުޅޭ ގޮތުން
 އެންމެހ  ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.

 ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ  މަސައްކަތްތައް  5201 .3

ނޑައަޅ ފައިވ  ވަނަ ައހަރު ކުރުމަށް 2015 މި އޮފީހުން ނޑު މަސައްކަ ކަ  އެކުލަވ ލައި ކީ، މިއޮފީހުން ކަތަތްމައިގަ
އެނުއަލް  މަސައްކަތްތަކެވެ.ގައިވ  " 2015 ޕްލޭންއެނުއަލް ވ ރކް "އޮފީހުގެ މި ފައިވ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅ  

އޮޑިޓުގެ ތެރޭގައި  188އޮޑިޓެވެ. މި  188 ވަނައަހަރު ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވަނީ، 2015 ންވ ރކް ޕްލޭނުގައި ހިމަނައިގެ
 05 އޮޑިޓ އި ންސްކޮމްޕްލަޔަ 03 އޮޑިޓ އި  ސްޕެޝަލް 6 އޮޑިޓ އިސްޓޭޓްމަންޓް ފައިނޭންޝިއަްލ  171 ހިމެނެނީ

 ޕ ރފޯރމަންސް ރިވިއުސް އޮފް ޑޯނަރ ފަންޑެޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެވެ. 3އޮޑިޓ އި  ފޯމަންސްރޕ 

އުލަތުގެ މުޅި ދަ ،އޮފީހ އ15ި  ފައިނޭންޝިއަލް ސްޓޭޓްަމންޓް އޮޑިޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެީނ ސަރުކ ރުގެ މަސްއޫލު 171
 26ދައުލަތުގެ  އޮޑިޓަކ އި، 20ިމނިވަން މުއައްސަސ  ތަކުގެ  އޮޑިޓަކ އި، 5ޝިއަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ލިޑޭޓެޑް ފައިނޭންކޮންސޮ

އަތޮޅު ކައުންސިލް  19، އިސިޓީ ކައުންސިލްގެ އޮޑިޓަކ 02  ޕްރޮޖެކްޓް އޮޑިޓަކ އި، 08 ކުންފުންޏެއްގެ އޮޑިޓ އި،
 ކުރުމަށް އޮޑިޓް  22އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  26 ކުންފުނިތަކުގެކައުންސިލުގެ އޮޑިޓެވެ. ރަށުރަށެއްގެ  76 އަދި އޮޑިޓަކ އި

ނޑައަޅ ފައިވަނީ މި އޮފީހުގެ ބެލުމުެގ  ޕްރޮފެޝަނަލް އޮޑިޓު ފ މުތަކ އި ޙަވ ލުކޮށްގެންދޭ އެކްސްޓ ރނަލް އޮޑިޓުގެ ޚިދުމަތް ،ކަ
 ނެވެ.ދަށުން

ނޑައަޅ ފައިވ  އޮޑި 2015މި އޮފީހުން  ވަނަ އަހަރ އި އޭގެ ކުރީ  2014ތަކުގެ އިތުރުން ޓްވަނަ އަަހރު ކުރުމަށް ކަ
މުކުރެވިފައިނުވ  އ ން ޓްއަހަރު ފެށުނުއިރު އޮޑިޓް ިރޕޯ ަވނަ  2015ހިމެނި  ގައިޕްލޭންތަކުއެނުއަލް ވ ރކްތަކުގެ އަހަރު
އިދ ރީ ހިންގުމުގެ   ގެ އިތުރުންމީށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަ 2015ތަކުގެ މަސައްކަތް އޮޑިޓް



 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 6430 331ފެކްސް:  3939 332ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )
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ވަނަ އަހަރު  2015)ތްތައް ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވެއެވެ. ކުރުމަށް ތަފ ތު މަސައްކަ ކޮށް ފެންވަުރ ރަނަގަޅުހަރުދަނ  މަސައްކަތް
 ( ގައި ވ ެނއެވެ. 1ލު ޖަދުވަލު ޞީތަފުކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ  އޮޑިޓުތަކުގެ 

 ތައް ރިޔަށް ގެންދެވުނު އޮޑިޓް އަށް ކު  5201 މ ރޗް  31އިން  5201 ޖެނުއަރީ  1 .4

އޮޑިޓަކީ  10 މީގެތެރެއިން އޮޑިޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 258 ތެރޭގައި ގެޓަރުކުއ  ފުރަތަމަވަނަ އަހަރުގެ  2015
 ގެ އޭގެ ކުރީ ަވނަ އަހަރ އި، 2014 ބ ީކ ހުރި އޮޑިޓުތަކަކީ، ަމސައްކަތް ފެށި އޮޑިޓުތަކެވެ.ގައި މުޅިން އަލަށް މިކުއ ޓަރު

 ތެރެއިން އޮޑިޓުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނިންމ  ރިޕޯޓުތައްތަކުގައި ހިމެނޭ އޮޑިޓްތަކުގެ އެނުއަލް ވ ރކްޕްލޭން ތަކުގެއަހަރު
ރިޕޯޓު އޮޑިޓެއްގެ އޮޑިޓް  31ނިންމައި  މަސައްކަތްކުއ ޓަރަގއި ފުރަތަމަ  އޮޑިޓުތަކެވެ. ލ ގައިވ ޙައެކުލަވ ލުމުގެ މަރު

އ ޓަރ ނިމުނުއިރު މަސައްކަތް ކުގައި މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު އޮޑިޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކުއ ޓަރު މި .ވެނެއ ންމުކުރެވު
 ްޑރ ފްޓް ޑިސްކަޝަންޕޭޕަރު  އިމަމަލީ މަސައްކަތްނިންއޮޑިޓުގެ ޢަ 187 މީގެތެރެއިން ވެ.ކެއޮޑިޓެ  227ވަނީ  ންނުނިމިމުޅީ

ޢަމަލީ އޮޑިޓުގެ  36ކުއ ޓަރ ނިމުނުއިރު  މަޝްވަރ  ކުރެވިފައިވެއެވެ.މުއައްސަސ ތަކ އެކު  ޓުކުރެވުނުތައްޔ ރުކޮށް އޮޑި
 އޮޑިޓަކީ 12. އޮޑިޓްތަކެވެ ކީ އޮޑިޓުގެ ފީލްޑްވ ކް ހިނގަމުންދިޔައޮޑިޓަ 24މީގެތެރެއިން  ،މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު

ނޑ ސައޮޑިޓެއްގެ މަ 4 އަދި އޮޑިޓްތަކެވެ. ޕްލޭނިންގ މަސައްކަތް ކުރަމުންދިޔަ ުލ ޞީތަފް) ލެވިފައިވެއެވެ.އްކަތް މެދުކަ
 (ގައި ވ ނެއެވެ. 3އަދި  2ޖަދުވަލު 

 އ އްމު ކޮށްފައިވ  އޮޑިޓު ރިޕޯޓުތަކުގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  .5

އުލަތުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ޤ ނޫނ  ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ދަ 31)ހ( މިކުއ ޓަރގެ ތެރޭގައި މި އޮފީހުން އ އްމުކުރި 
 ،ރުފިޔ  73,952,145މުއައްސަސ ތަކުން ހިންގ ފައިވ ކަމަށް ފ ހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތަކުން ދައުލަތަށް ލިެބންޖެހޭ 

އެކަމުގައި އިހުމ ލުވި ފަރ ތްތަކުން ނުވަތަ އެފަރ ތްތައް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ ތަކަށް 
 އަންގ ފައިވ ނެއެވެ.

ނޫނ އި ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ފ ހަގަ ކުރެވުނު ގޮތުގައި ޤ  ، އ އްމުކުރި އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައިމިކުއ ޓަރގައި )ށ(
ދައުލަތުެގ މުއައްސަސ ތަކުން ހިންގ ަފއިވެއެވެ. އެފަދަ މުޢ މަލ ްތ  ރުފިޔ ގެ މުޢ މަލ ތްތައް 26,475,475.00

އ އި، ދައުލަތުގެ މުދަލ އި ތަކެތި ބެލެހެއްޓުމުެގ  ބަލައިގަނެ ރިކޯޑު ކުރުމުގަސ  އ އި ލިބޭފައި ޚަރަދު ކުރުމުގަ، ހިންގ ފައިވަނީ
ދައުލަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބުމުގެ  ،ތެރެއިންނެވެ. ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދުތަކ އި ޚިލ ފަށް ހިންގ ފައިވ  މުޢ މަލ ތް ތަކުގެ ތެރޭގައި

ދައުލަތަށް ގެއްލުމެްއ  ،ލ ފަށް ހިންގ ފައިވ ( ކަންތައްތަކ އި ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ުނބެލެވޭ )އެކަމަކު ޤ ނޫނ އި ގަވ އިދ  ޚި
ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަމަށް ލަފ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކ އި، ޒ ތީ މަންފ އެއް ލިބިގަތުމަށް ކޮށްަފއިވ  ކަމެއް ކަމަށް ޤަބޫލު 

 (ގައި ވ ނެއެވެ. 5އަދި  4ލު ޖަދުވަލު ޞީތަފް)ކުރެވިދ ނެ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ. 
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 ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް  ހަރުދަނ  ކުރުމަށ އިފެންވަރު ރަގަޅު މަސައްކަތް  އޮޑިޓު  .6

ކުރިޔަށް ގެންދ  އިހިލޭއެހީގަ ވ ރލްޑް ބޭންކުގެ ،އިކުރުމަށްޓަކަކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުއޮޑިޓު މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނ )ހ( 
ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަްތ "ކެޕޭސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަޕޯޓް ފޯ ދި އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލްސް އޮފީސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް" 

ނޑައަޅ ފައިވ   އިންސ ީނ މިއޮފީހުގެމަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ކުރުމަށް ކަ
ފައިނޭންޝިއަްލ ، ކުރުމ އި ތްތައް މެނޭޖްކުރުމ އި އޮފީހުެގ އިދ ރީ ހިންގުން ހަރުދަނ  ވަސީލަތްތަކ އި އެހެނިހެްނ ވަސީލަ

އެދ އިރ އިން ޕައިލޮްޓ ޕ ޯފމެންސް އޮޑިޓް އަލަށް ތަޢ ރަފްޮކށް  ކުރުމ އި،ކޮްށ ފެންވަރު ރަނގަޅުހަރުދަނ  ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓް
އޮޑިޓުްނ ނެރެވޭ ނަތީޖ  ހަރުދަނ  ކޮށް ން ދެކޭގޮތް ރަނގަޅުއޮޑިޓ  ދޭތެރޭ މީހު އަދިއޮޑިޓްތަކެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތ އި 

 ކޭ.އޯ.އެސް.އައި  ކަމުގައިވ މް ފ ސީކޮންސަލްޓަން މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރެވިފައިވ ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ،ގުޅިގެންމަސައްކަތ  ކުރުމުގެ
 މަސައްކަތްތައްތައް މިކުއަޓ ރގައިވެސް ކުރިޔަށް ގެންދެވުނެއެވެ. ގެލޭންޑް()އަޔަ

ނޑައަ ،ކުރިޔަށް ގެންގޮސްއެކު ޑިޓް މަސައްކަތް ހަރުދަނ ކަމ އޮ( ށ) މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޅ ފައިވ  މުއްދަތަށް ޤ ނޫނުގައި ކަ
ބެހޭ މަޢުލޫމ ތ އި އެ މުއައްސަސ ތަކުން ހިންގ  ހަރަކ ތްތަކުެގ  ޑިޓް ުކރަންޖެހޭ މުއައްސަސ ތަކ ޓަކައި، އޮމަށްއެހީތެރިވު
 މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ކުރެވިފައިވެއެވެ. ެބލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް  ޕޯޓްފޯލިއޯ()އޮޑިޓް މަޢުލޫމ ތު 

 ހަރުދަނ ކުރުމަށްޓަކ  ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ލަތްތައް އަދި އިންސ ނީ ވަޞީ  އޮފީހުގެ އިދ ރީ ހިންގުމުގެ  .7

ނޑަށ އި މަސައްކަތްތަކަށް ޓަރމިކުއ ( ހ)  ބަދަލުގެނެސްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މުޅިންއަލަށް ބައެއް ގެ ތެރޭގައި އޮފީހުގެ އޮނިގަ
 ދި ބައެއް ޔުނިޓުތަކުގެ މަސައްކަތަށް ބަދަލުެގނެސްފައިވެއެވެ. ފައްދ  އަޓެއް އުޔުނިޓްރޭނިންގ 

އޮފީހުގެ  ޕްރޮގްރ މެއްިނންގ ޓްރެއި 5  ކުރުމަށްޓަކައި ތަފ ތު( މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރުަމތިކޮށް މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިށ) 
މ ރޗް  2015 ،ދެ މުވައްޒަފަކު ނޭޕ ލުގައިއޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައިއަދި މަސައްކަތ އި ގުޅޭ ގޮތުން . ތެރޭގައި ހިންގިފައި ވެއެވެ

 ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.  6އިން  2

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކ  ގުޅޭ  .8

 13 ބޭއްވުނު ގެ ނިޔަލަށް 2015ފެބްރުއަރީ  13އިން  2015ފެބްރުއަރީ  10މެލޭޝަޔ ގެ ކްއ ލ  ލަންޫޕރުގައި،  (ހ)
ވަނަ އެސޯސައި ސިންޕޯސިއަމްގައި، މި އޮފީހުގެ ފަރ ތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލ  6ވަނަަަ އެސޯސައި އެސެންބްލީ އަދި 

 ން ަބއިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވ ފައިވެއެވެ.އ އިއެކު މި އޮފީހުގެ ތިން އެސިސްޓެންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލު

 2015ފެބްރުއަރީ  18، ހަމަޖެހިފައިވުމ އިއެކު  މި ޮއފީހުގެ ގޮތްޕެއް ދެުކނުގެ ސަރަހައްދުގައި އަލުން ޤ އިމް ކުރުމަށް )ހ(
ދަތުރެއް އަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލ އިއެކު މި އޮފީހުގެ އިސް ތިން ބޭފުޅަުކ އައްޑޫސިޓީއަށް  2015ފެބްރުއަރީ  21އިން 

ދިޔަ، ުކރިން މިއޮފީހުގެ އައްޑޫގޮފި ެގންމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސ ވިސަސް އިން ބޭނުންކުރަމުން، ކުރެއްވިއެވެ. މިދަތުރުގެ ބޭނުމަކީ
ވަނަ ދުވަހު ރޯކޮށްލ ފައިވުމ އިއެކު، އެ އިމ ރ ތުގެ ކޮންކްރީޓް ސްޓްރަކްޗަރަށް  2012ފެބްރުއަރީ  8ހިންގި އިމ ރ ތް 
ތަްއބަލ  ެއ އިމ ރ ތް މަރ މ ތުކޮށްގެން އަލުންބޭުނން ކުރެވިދ ނެތޯ ެބލުމ އި، އައްޑޫސިޓިގައި ހިމެނޭ ލިބިފައިވ  ގެއްލުން

 ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ ތަކުގެ އިސްވެރިންނ އިއެކު ބައްދަލުކުރެއްވުމެވެ.  
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 އ އި ޚަރަދުކުރިފައިސ   ލިބުނުފައިސ   .9

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކްއ ޓ ރގެ  ބަޖެޓ އި ފައިވ ދީއޮފީހަށް ފ ސްކޮށްރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މި ،ވަނަ އަހަރަށް 2015
އ ޓ ރގައި ކްމި އ ޓ ރގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވެއެވެ. މި ކް ،ރުފިޔ   49,625,110.21ތެރޭގައި ލިބުނު އ މްދަނީއ އިއެކު ޖުމުލަ 

 (ގައިވ ނެއެވެ. 6ޖަދުވަލު  )ތަފްޞީލް ރުފިޔ އެވެ. 9,905,021.22 ޖުމުލައަކީ ޚަރަދުކުރެވުނު

  

 2015 އޮގަސްޓް 11
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 1ޖަދުވަލު 

 ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ އޮޑިޓްތައް 2015

 އޮޑިޓްގެ ބާވަތް އޮޑިޓްކުރާ އަހަރު އޮޑިޓް ކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއައްސަސާތައް #

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 1

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 2

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމެލީ 3

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 4

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 އެންޑް އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  5

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓް،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް 6

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމި ކްއެފެއާޒް 7

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ 8

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ 9
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 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ 12
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 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން 18

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާން 19

ްފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓ 2014 ބަޔާން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ އެބަޖެޓުން ބަޖެޓާއި ފާސްކުރެވުނު 20  

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 21

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސް ލިމިޓެޑް 22

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕަނީ ލިމިޓެޑް 23

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ 24

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް 2014 މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް 25
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 ކަޕް

2014 

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

71 
ޑް ވިއު އޮފް ޕްރޮކިއުމެންޓް އެންސްޕެޝަލް ރި -ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން

 ހަޔަރ ވެލިއު އެކްސްޕެންސަސް 

2014 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

72 
ޑިޓް އޮފް ޓީޗާސް ސްޕެޝަލް އޮ -މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 ރެކްރޫޓްމަންޓް ޕްރޮސެސް 

2014 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

73 
ރިވިއު އޮފް ދަ ސްޓޭޓަސް އޮފް  –މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 

 އައިލެންޑްސް އަވާޑެޑް ފޮރ ޓޫރިޒަމް ޕާރޕޯސަސް.
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 2014

74 
ވާޑް ސްޕެޝަލް އޮޑިޓް އޮން ޓެންޑަރިންގ އަ –ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން 

 ޓަރއެންޑް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް ވިތް ބައި ވޯ
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 2014

75 

ރިވިއު  -ކައުންސިލް، މިނިސްޓްރީ  އޮފް ހައުސިންގމޮފްޓް، ސިޓީ 

 ޭންޑްލއޮފް ރެންޓިންގ އައުޓް އެންޑް މެނޭޖިންގ އޮފް ގަވަމަންޓް  

 ޕްލޮޓްސް އިން މާލެ

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 2014

76 
ހައު އިފެކްޓިވް ލޯކަލް  ރިވިއު އޮފް -ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް

 ކައުންސިލްސް އާ މެނޭޖިންގ ވޭސްޓް
2014 

ްއޮޑިޓ ޕާފޯމަންސް  

77 
ޮފް ދަ އަ ރިވިއު އ -މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑް ކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން

 ްޕާރފޯމަންސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ބޮރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަނ
2014 

ްޕާފޯމަންސް އޮޑިޓ  

ްޕާފޯމަންސް އޮޑިޓ 2014 ޑެޓް ކަލެކްޝަން އޮފް ސްޓޫޑެންޓް ލޯން ސްކީމް 78  

79 
ންސް ރިވިއު އޮފް  ދަ ޕާރފޯމަ އަ -ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

 އޮފް  ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
2014 

ްޕާފޯމަންސް އޮޑިޓ  

ްޕާފޯމަންސް އޮޑިޓ 2014 ކޭޝް މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ކައުންސިލްސް 80  

81 
 –މޯލްޑިވްސް އެންވަޔަރމަންޓަލް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

 ވާރލްޑްބޭންކް
 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2014

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2014 ްބޭންކްޑްާރލވ -އެނާރޖީ ފޮރ ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން  ކްލީން 82

83 
-ވެޓް ލޭންޑް ކޮންޒަވޭޝަން އެންޑް ކޮރަލް ރީފް މޮނިޓަރިންގ

 ވާރލްޑްބޭންކް
2014 

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2014 ޔުނޮޕްސް -އެންހޭންސްޑް އިންޓިގްރޭޓެޑް ފްރޭމްވާރކް ޕްރޮޖެކްޓް 84
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 19އޮޑިޓުގެ އިތުރުން  90އޮޑިޓް ހަމަކުރެވިފައިވަނީ، މަތީގައިވާ  188ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2015ނޯޓް: 

 76=  4ގުނަ  19ރަށުކައުންސިލެއްގެ އޮޑިޓާއި ) 4އަތޮޅު ކައުންސިލެއްގެ އޮޑިޓާއި، އެއިން ކޮންމެ އަތޮޅަކުން 

 އޮޑިޓް ރިވިއު އެވެ.ޕާރފޯރމަންސް   3 ގެަރމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓްސް ޑޯނަރ ފަންޑެޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް/ގަވއޮޑިޓް(، 
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 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2014 ސައުތު އަރި އަތޮޅު ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 85

86 
އެކްސެލެރޭޓިންގ ސަސްޓެއިނަބްލް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން 

 ރިނިއުވަބްލް އެނާރޖީ
2014 

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2014 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްއެންހޭންސިންގ އެޑިއުކޭޝަން  87

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2014 އެޗްއާރސީއެމް –އޮޕްކެޓް ނެޝަނަލް ފަންޑް ޕްރޮޖެކްޓް  88

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2014 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް 89

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2014 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް 90
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 2ދުވަލު ޖަ 

 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓާގައި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އާއްމުކުރި މުއައްސަސާތައް 2015

 އޮޑިޓްގެ ބާވަތް އަހަރު އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަން #

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2013 ސްކީމް ފެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް މޯލްޑިވްސް 1

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2013 ސްޕްލިޓް މިފްކޯ 2

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2013 އެމް އެން އެސް އެލް 3

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2013 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް 4

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2013 އިދާރާ ކައުންސިލް ރއުނގޫފާރު 5

2013-2014 (އޮޑިޓް ޕްރޮޖެކްޓް) އޮޕްކެޓް - އެމް.ސީ.އާރް.އެޗް 6  ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 

 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް 2011 ޔުނިވަރސިޓީ ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް 7

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2012 މ.މުލީ ކައުންސިލް 8

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2009 ސެކިއުރިޓީމިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް  9

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2012 އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލް 10

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 2012-2010 ލިމިޓެޑް )އެސް.ޔޫ.އެލް( ޔުޓިލިޓީސް ސަދަން 11

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 2012-2008 (އެމްޓީޑީސީ) ޕްރޮޖެކްޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ހޮޓަލް ސިޓީ އުލިގަމު 12

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2012 ކައުންސިލް އަތޮޅު.ނ 13

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2012 ކައުންސިލް ހޮޅުދޫ.ނ 14

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް 2012 ކައުންސިލް ވެލިދޫ.ނ 15

 ްފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓ 2013 ކޮމިޝަން އިންޓިގްރިޓީ ޕޮލިސް 16

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް 2012 ކައުންސިލް މަންދޫ.އދ 17

 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް 2014 އޮފީސް ކޮމިޝަނަރުގެ އިންފޮމޭޝަން 18

 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް 2009 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 19

 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް 2013 ކޮމިޝަން ސަރވިސް ސިވިލް 20

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް 2013 ވ.ފުލިދޫ ކައުންސިލް 21

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް 2012 ކައުންސިލް މަޑަވެލި. ގދ 22

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 2013 ޕޮލިސް ޓޯޔާރޑް 23

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 2012 ބ. ކަަމދޫ 24

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް 2012-2009 ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރި ގޮތުގެ އޮޑިޓް –ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން  25

އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް 2011 އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް  26  

އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް 2012 އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް  27  

އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް 2010 ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް  28  

އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް 2011 ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް  29  

އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް 2012 ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް  30  

އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް 2011 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް 31  
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 3ޖަދުވަލު 

 މަސައްކަތް ހިގަމުންދާ އޮޑިޓްތައް ގެ ނިޔަލަށް 2015މާރޗް  31

 

 އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަން #

ވަނަ 2015

އަހަރު 

ކުރުމަށް 

ރާވާފައިވާ 

ތަކުގެ އޮޑިޓް 

ތެރެއިން 

ފެށިފައިވާ 

 އޮޑިޓްތައް

 އޮޑިޓްގެ ބާވަތް މިންވަރު އަހަރު

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ލިމިޓެޑް ޝިޕިންގ ނެޝަނަލް މޯލްޑިވްސް 1

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ޕްރޮޖެކްޓް ހައުސިންގ.ގއ 2
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ސްކީމް އިންޝުއަރަންސް ހެލްތް އާސަންދަ 3
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2014  އެސްޓީއޯ - އިންވެސްޓް ރިވިއު އޮފް ކެޕިޓަލް 4

5 
 -ރިވިއު  ކޮންޓްރޯލް ކްރެޑިޓް އޮފް ރިވިއު

 އެސްޓީއޯ

 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2014

6 
 ފައިނޭންސް ޓު ޑޮލަރސް އޮފް ޕާޗޭސް

  އެސްޓީއޯ  -އިމްޕޯޓްސް 

 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ކްޯރފީލްޑްވ 2014

7 
 ޓީޗާރސް -އެޑިއުކޭޝަން އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ރެކްރޫޓްމަންޓް

2015 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓ ޕްލޭނިންގ 

8 

 އޮފް ޑިފަރމަންޓް ޓު ޑިއު ލޮސް ރެވެނިއު

ނޮންޕޭމަންޓް  އެންޑް ރެންޓް ލީސް ރިސޯޓް

  ޓުއަރިޒަމް އޮފް މިނިސްޓްރީ -ރިވިއު 

 

2014 
މެދުކަނޑާ 

 ލެވިފައި
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް އުނިކުރެވިފައި 2014  ޔުނޮޕްސް -ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ 9

 ފައިނޭންޝަލް ފީލްޑްވޯރކް  2014 އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ 10

11 

ރިވިއު އޮފް ދަ އޮބްޖެކްޓިވްސް އެންޑް 

ޕާރޕޯސް އޮފް ޕްރޮވައިޑިންގ ފުޑް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް –ސަބްސިޑީޒް 

 

2014 
މެދުކަނޑާ 

 ލެވިފައި
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2014  އެމްޕީއެލް -ރިވިއު އޮފް ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓްސް 12

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2014  ހއ. އަތޮޅު ކައުންސިލް 13

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2014  ހއ. ބާރަށް ކައުންސިލް 14

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2014  ކައުންސިލްހއ. ކެލާ  15

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2014  ހއ. ފިއްލަދޫ ކައުންސިލް 16

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ފީލްޑްވޯރކްް 2014  ހއ. މުރައިދޫ ކައުންސިލް 17

18 
މިނިސްޓްރީ  -ރިވިއު ޮފް އޯވަރ ޕޭމަންޓްސް 

 އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑާ

 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް  ރިޕޯޓިންގ 2014

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2014  މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް 19

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ފީލްޑްވޯރކް 2014  އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 20
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 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ރެވެނިއު އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް 21

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ފީލްޑްވޯރކް 2013  ހިސާބު މާލީ ދައުލަތުގެ 22

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  ދަރަނީގެ މާލީ ބަޔާން ދައުލަތުގެ 23

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  ންބަޔާ މާލީ ގެރެންޓީތަކުގެ ދެއްވާ ދައުލަތުން 24

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ސަރވިސަސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް 25

26 
 އިން މޯލްޑިވްސް

 އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު ލެންޑް

 
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 27

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 28

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ފީލްޑްވޯރކް 2014  ޓްރެޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ 29

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  ސަރވިސަސް ކަސްޓަމްސް މޯލްޑިވްސް 30

 އޮޑިޓްފައިނޭންޝިއަލް  ރިޕޯޓިންގ 2012  އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު އިންލެންޑް މޯލްޑިވްސް 31

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  އޮފީސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ 32

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް ސިޓީ މާލެ 33

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ބ.އަތޮޅު ކައުންސިލް 34

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ބ.ހިތާދޫ ކައުންސިލް 35

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ބ.ކެންދޫ ކައުންސިލް 36

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ބ.ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލް 37

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ބ.ތުޅާދޫ ކައުންސިލް 38

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2009  އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 39

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް 40

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  އިދާރާ ކައުންސިލް އަތޮޅު.ރ 41

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  އިދާރާ ކައުންސިލް ފައިނު.ރ 42

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  އިދާރާ ކައުންސިލް އިނގުރައިދޫ.ރ 43

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  އިދާރާ ކައުންސިލް ކިނޮޅަސް.ރ 44

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ފީލްޑްވޯރކް 2013  ފެމިލީ އެންޑް ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ 45

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  އެފެއާރޒް އިސްލާމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 46

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ޔޫތް އޮފް މިނިސްޓްރީ 47

48 
 އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އެގްރިކަލްޗަރ

 
2013 

 ރިޕޯޓިންގ
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 49

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  އޮފީސް ޖެނެރަލްގެ އެޓާރނީ 50

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިކޮނޮމިކް އޮފް މިނިސްޓްރީ 51

52 
 ޔޫތް އޮފް ހިއުމަންރިސޯސް މިނިސްޓްރީ

 ސްޕޯރޓްސް އެންޑް

 
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  ޔުނިވަރސިޓީ ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް 53

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  އިދާރާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ 5

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް އިދާރާ ސިޓީ އައްޑޫ 55

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލްހދ.އަތޮޅު  56
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 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ހދ.ފިނޭ ކައުންސިލް 57

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ހދ.ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލް 58
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން

 
2014 

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ފީލްޑްވޯރކް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 
 ފީލްޑްވޯރކް 2014

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

 ކޮމިއުނިކޭޝަން

 
2013 

 ރިޕޯޓިންގ
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް

72 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

 ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 
2013 

 ރިޕޯޓިންގ
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 

 ސެކިއުރިޓީ

 
 އޮޑިޓްފައިނޭންޝިއަލް  ރިޕޯޓިންގ 2012

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 75
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 އޮޑިޓްކޮމްޕްލަޔަންސް  ރިޕޯޓިންގ 2013  ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް 78
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 އެންޑް ފިޝަރީޒް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އެގްރިކަލްޗަރ

 
 ފީލްޑްވޯރކް 2014

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް
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 އޮޑިޓްފައިނޭންޝިއަލް  ފީލްޑްވޯރކް 2014  ޖެންޑަރ އެންޑް ލޯ އޮފް މިނިސްޓްރީ 89
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 އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013

94 
 އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އެނަރޖީ

 
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013
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98 
 އެންޑް ހައުސިންގ އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
 

 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012

99 
 އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 އެނަރޖީ

 
 ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2012
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 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2009  އެފެއާޒް ހޯމް އޮފް މިނިސްޓްރީ 101
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 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް މުލަކު އަތޮޅު ވޭވަށު 105

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް މުލަކު އަތޮޅު ރަތްމަންދޫ 106

107 
ޕްރޮވިޝަން އެންޑް އޮޕަރޭޝަންސް  ސަރވިސް

 އޮފް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް

 
 ޕާރފޯރމަންސް އޮޑިޓް ޕްލޭނިންގ 

 ޕާރފޯރމަންސް އޮޑިޓް ފީލްޑްވޯރކް 2013  އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.އީ 108

 އިޝޫ ޝެއަރ ދިރާގު 109
 2010-

2011 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ

110 
 ކްޕަބްލި އޮފް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން އޮފް ރިވިއު

 ރެގިއުލޭޝަން އެންޑް އެކްޓް ފައިނޭންޝަލް

 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ -

111 

 ޕްރޮސީޖާރސް އެސްޓަބްލިޝްޑް އޮފް ރިވިއު

 ލޭމާ) - ސާރވިސެސް ޕްރޮވައިޑިންގ އިން

 (ކައުންސިލް ސިޓީ

 

2010 -

2013 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ

112 

 އަންއިންހެބިޓެޑް ރިވާރޑިން އޮފް ރިވިއު

 ކެޕިޓަލް ޓު ސަބްޖެކްޓް އައިލެންޑްސް

 ޕްލޭނިންގ ނެޝަނަލް) - ޕްރޮޖެކްޓްސް

 (ކައުންސިލް

 

2011-

2013 
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 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނިން 2014  ކޮމިޝަން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް 174
 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނިން 2014  ކޮމިޝަން ސަރވިސް ސިވިލް 175
 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް ފީލްޑްވޯރކް 2014  ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިއުމަން 176

177 
 ޖުޑީޝިއަލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

 
2014  

 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް އަތޮޅު.ގއ 178

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް ކޮލަމާފުށި.ގއ 179

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް ވިލިގިލި.ގއ 180
 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް މާމެންދޫ.ގއ 181
 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް ވިލިގިލި.ގއ 182

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ގއ.އަތޮޅު ކައުންސިލް 183

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ގއ.ގެމަނަފުށި ކައުންސިލް 184

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ގއ.ދާންދޫ ކައުންސިލް 185

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ގއ.ކޮނޑޭ ކައުންސިލް 186

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލްވ.އަތޮޅު  187
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 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ވ.ފެލިދޫ ކައުންސިލް 188

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ވ.ތިނަދޫ ކައުންސިލް 189

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް 190

 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލްފ.އަތޮޅު  191

 ކޮންޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013  ފ.މަގޫދޫ ކައުންސިލް 192

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ފ.ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލް 193

 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓިންގ 2013  ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލް 194

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލްނ.މަގޫދޫ  195

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ނ.މާފަރު ކައުންސިލް 196

 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓިންގ 2013  ނ.ލަންދޫ ކައުންސިލް 197

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލް 198

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލްނ.މިލަދޫ  199

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލް 200

 ްއޮޑިޓ ފައިނޭންޝިއަލް ފީލްޑްވޯރކް 2014  އެޑިއުކޭޝަން އޮފް މިނިސްޓްރީ 201

202 
 ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ސެކިއުރިޓީ

 ްއޮޑިޓ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނިންގ 2014 

 ްއޮޑިޓ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނިންގ 2014  ސްޕޯޓްސް އެންޑް ޔޫތް އޮފް މިނިސްޓްރީ 203

 ްއޮޑިޓ ފައިނޭންޝިއަލް ޕްލޭނިންގ 2014  އެންވަޔަރމަންޓް އޮފް މިނިސްޓްރީ 204

 ޕްރޮޖެކްޓްސް ކެޕިޓަލް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް 205
 2008-

2013 
 ޕާރފޯމަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް ގދ. ތިނަދޫ 206

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް އަތޮޅު. ގދ 207

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް އަތޮޅު.ތ 208

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް ކިނބިދޫ. ތ 209

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް ވޭމަންޑޫ. ތ 210

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2012  ކައުންސިލް ތިމަރަފުށި. ތ 211

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް އަތޮޅު. ޏ 212

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް ދަނޑިމަގު. ޏ 213

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް މާލެގަން. ޏ 214

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް ފުނާޑު.ޏ 215

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް މިސްކިތްމަގު. ޏ 216

 އޮޑިޓް ޕާރފޯމަނސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ޕްރޮޖެކްސް ކެޕިޓަލް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް 217

 އޮޑިޓް ޕާރފޯމަނސް ޕްލޭނިންގ  2014 ވޭސްޓް އޮފް މެނޭޖްމަންޓް 218

219 
 އޮފް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އޮފް ރިވިއު

 ސަބްސިޑީސް އެގްރިކަލްޗަރަލް

 
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގ 2013

220 

 ވިތު ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮފް ރިވިއު

 ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މޯލްޑިވްސް ލެޖިސްލޭޝަން

 ކޯޕަރޭޝަން

 

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ޕްލޭނިންގ 2013

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  އަތޮޅު ކައުންސިލް.ދ 221

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް 222
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 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް ހުޅުދެލީ.ދ 223

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  ކައުންސިލް ބަނޑިދޫ.ދ 224

 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް ރިޕޯޓިންގ 2013  އުންސިލް ރިނބުދޫ. ދ 225

226 
 ޓްރާންސްޕޯރޓް މެރީޓައިމް ޑޮމެސްޓިކް

 ޕްރޮޖެކްޓް

 
 ރިޕޯޓިންގ 2013

 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

227 
 އެންޑް އާރޓްސް ޓޫރިޒަމް، އޮފް މިނިސްޓްރީ

 ކަލްޗަރ

 
 ރިޕޯޓިންގ 2012

 ްއޮޑިޓ ފައިނޭންޝިއަލް

 ސްކީމް ފެންޝަން ރިޓަޔަރމަންޓް މޯލްޑިވްސް 228
 

2013 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 ސްޕްލިޓް މިފްކޯ 229
 

2013 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 އެމް އެން އެސް އެލް 230
 

2013 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް

 ކައުންސިލް މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް 231
 

2013 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް

 އިދާރާ ކައުންސިލް ރއުނގޫފާރު 232
 

2013 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

233 
 ކްޓްޕްރޮޖެ) އޮޕްކެޓް - އެމް.ސީ.އާރް.އެޗް

 (އޮޑިޓް

 -2013

2014 

ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް

 ޔުނިވަރސިޓީ ނޭޝަނަލް މޯލްޑިވްސް 234
 

2011 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓް

 މ.މުލީ ކައުންސިލް 235
 

2012 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

236 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް 

 ސެކިއުރިޓީ

 
2009 

ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި

 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

 އއ.އުކުޅަސް ކައުންސިލް 237
 

2012 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް

 ލިމިޓެޑް )އެސް.ޔޫ.އެލް( ޔުޓިލިޓީސް ސަދަން 238
 2010-

2012 

ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް
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 (އެމްޓީޑީސީ) ޕްރޮޖެކްޓް

 2008-

2012 

ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
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 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

 
2009 

ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 އޮޑިޓް ކޮމްޕްލަޔަންސް

247 
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2013 

ރިޕޯޓް 
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2013 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް

 ކައުންސިލް މަޑަވެލި. ގދ 249
 

2012 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 އޮޑިޓް ކޮންޕްލަޔަންސް

 ޕޮލިސް ޓޯޔާރޑް 250
 

2013 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

 ބ. ކަަމދޫ 251
 

2012 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

252 
ބިން ކުއްޔަށް  –ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަން 

 ދޫކުރި ގޮތުގެ އޮޑިޓް

 2009-

2012 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 ޚާއްޞަ އޮޑިޓް

 އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް  253
 

2011 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް
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2012 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް

 ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް  255
 

2010 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް

 ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް  256
 

2011 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް

 ސެންޓްރަލް ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް  257
 

2012 
ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް

258 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

 
2011 

ރިޕޯޓް 

 ނެރެފައި
 އޮޑިޓް ފައިނޭންޝިއަލް
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 4ޖަދުވަލު 

ފ ހަގަކޮށްފައިވ   ވަނަ އަހަރުގެ ހަތަރުވަނަ ކުއ ޓަރގެ ތެރޭގައި މިއޮފީހުން އ އްމުކޮށްފައިވ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތަކުގައި  2015
 މައްސަލަތައް 

ވަނަ ސ ކް  15ބޭއްވުނު ކޮޅުނބުގައި  އަށް ސްރީލަންކ ގެ ވެރިރަށް 3ން 2ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓްމަހުގެ  2008 .1
އ އި އެ މަނިކުފ ނުގެ އަރިހުގަިއ  ގައި ކުރީގެ ރައީސުލް ޖުމްހޫރީއްޔ 2008އޯގަސްޓް  4ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވުމަށްފަހު 

 ދިޔަ ވަފްދު ރ އްޖެ އައި ފްލައިޓް ޗ ޓަރ ކުރުމުގެ އަގަށް ދެއްކި ފައިސ ގެ ތެރެއިން، 
ނޑުމުން ދައްކަންޖެހުނު  މީހުންގެ ޓިކެޓް ރިފަންޑަށް ޖެހޭ އަދަދު 20 ހ ސް  ލައްކަ ސ ޅީސް އަށް )އެއް 148,229ކެ

ދުއިސައްތަ ނަވ ވީސް( ރުފިޔ  އ އި ވަފުދުގެ ބޭފުޅުން ތިއްބެިވ ސިނަމަން ގްރޭންޑް ހޮޓެލްއިން ކުއްޔަށް ހިފ ފައިވ  
)ފަންސ ސް  50,147ޖެހުުނ ބައެއް އިކްއިޕްމަންޓްތަކ އި ޕްެރސް ބްރީފިންގް ބޭއްވުމަށް ހިިފ ހޯލްގެ އަގަްށ ދައްކަން

)އެއް ލައްކަ ނުވަދިހަ އަށް ހ ސް ތިން ސަތޭކަ 198,376 ހ ސް އެއް ސަތޭކަ ސ ޅީސް ހަތެއް( ރުފިޔ އ  އެކު ޖުމްލަ 
ހަތްދިހަ ހައެއް( ރުފިޔ ، އެ ސަމިޓް ނިމި ވަފުދުގެ ބޭފުޅޫން ފުރ ވަޑައިގަތުމުގެ ކުރިން ބިލްތައް ދެއްކެވިއިރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުންކަން ފ ހަަގ  2009އެހެންކަމުްނ މިބިލްތަކަށް ފައިސ  ދައްކ ފައިވަނީ ހިމެނިފައިނުވެއެވެ. 
ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔ  ރ އްޖެއިން ބޭރަްށ  2009ކުރެވުނެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ފ ހަގަ ކުރެވުނު ގޮތުގައި 

ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން  2009 ފައިސ  ދައްކަވަންޖެހެނީ ކުރެއްވި ދަތުރެއްގައި ކްރެޑިޓް ކ ޑުން ކުރެއްވި ޚަރަދުތަކަށް
ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ އަހަރު ވައުޗަރު ތައްޔ ރުކޮށް އެސް. އޭ. ޕީ. ސިސްޓަމަށް އެންަޓރ ކުރިއިރު ގޯސްކޮށް 

ގެ  2010އެންޓަރ ކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ފައިސ  ނުދެއްކި އޮތުމަށްފަހު، ފަހުން އެ ފައިސ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވަނީ 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2009)ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ  ބަޖެޓުންކަން ފ ހަގަ ކުރެވުން.

COM- 2015-01  ް1ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ ) 

ރޒްގެ ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ  .2  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޕްރޮޓޮކޯލް މަސައްކަތުގައި އުޅުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއ 
މަގ މުގައި ހުރި މުވައްޒަފަށް ަހދ ދީފައިވ  ކްރެޑިޓް ކ ޑުން ކޮްށފައިވ  ޚަރަދުތަކަށް، ފައިސ  ަދއްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި 
ފައިސ  ނުދެއްކި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަހަރު ބޭންކް އޮްފ މޯލްޑިވްސްއިން ފައިނޭންސް ޗ ޖްގެ ގޮތުގައި ފައިސ  

ވެ. އަދި މިކަމ ބެހޭ ގޮތުން ސުވ ލު ކުރުމުން ކަމ ބެހޭ ބޭފުޅުން މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވަނީ، ނަގ ފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެ
މިގޮތަށް ދިމ ވަނީ ބައެއް ފަހަރު ކްރެޑިޓް ކ ޑް ސްޓޭޓްމަންޓް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނުިލބި ލަސްވަމުންދ ތީ ކަމަށެވެ. ިމ 

އިވ  ޚަރަދުތަކަށް ފައިސ  ދެއްކުން ލަސްވުމުގެ ވަނަ އަހަރު ޮކށްފަ 2009ގޮތުން މި ދެްނނެވި ކްރެޑިޓް ކ ޑުން 
)ަހތަރު ހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަހެއް( އެމެރިކ  ޑޮލަރު ފައިނޭންސް ޗަރޖްގެ   4,475ސަބަބުން ޖުމްލަ 

ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ ކަރަންޓް ބިލްތަކަްށ  2009ގޮތުގައި އަރ ފައިވެއެވެ. އަދި ހަމައެއ އެކު 
ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ެއކެއް( ރުފިޔ  ޚަރަދު )ފަސް މިލިޔަން ަހތްދިހަ ަހ ހ ސް ހަ  5,076,681ފައިސ  ދެއްކުމަށް  

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް  ،އެ އަހަރުގެ ބިްލތަކަށް ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ މުްއދަތުގައި ފައިސ  ދައްކ ފައިނުވ ތީ ،ކޮށްފައިވ އިރު
 )އެއް ލައްކަ ހަތް ހ ސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތަރެއް( ރުފިޔ   107,874ކޮމްޕަނީއަށް ޖޫރީމަނ ގެ ގޮތުގައި 
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2009ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ )ދައްކ ފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުން. 

COM- 2015-01  ް2ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ) 
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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގައި ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތް ކުރައްވ  އަމިއްލަ ފަރ ތަކ އި އަދި  .3
ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔ  ނުވަތަ ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔ ގެ ނައިބު ވަޑައިގަންނަވ  ހަފްލ ތަކ އި، ދަތުުރފުޅުތަކ އި، ކޯލްތަކ އި 

ންނަވ  ރަސްމިއްޔ ތުތަކުގެ ފޮޯޓ ނެގުމ އި އެ ފޮޯޓތަކުގެ އަލްބަްމ ހެދުމ ބެހޭ ޮގތުްނ އަދި މިނޫނަސް މިބޭފުޅުން ވަޑަިއގަ
)ސ ޅީސް  47,000އަމިއްލަ ފަރ ތަކ  ދެމެދު ކުރެވިފައިވ  އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ކޮންސަލްޓެންޓަށް ކޮންމެ ަމހަކު 

މި ފަރ ތްތަކ އެކު  ،ދެމުން ގެންދެވިނަމަވެސް)ފަނަރަހ ސް( ރުފިޔ   15,000ހަތް ހ ސް( ރުފިޔ  އަދި ފޮޓޯގްރ ފަރަށް 
އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވަނީ އިޢްލ ން ކޮށްގެން އަންދ ސީ ިހސ ބު ހޯދައިގެން ނޫންކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި 

ސަފްހ ( ގެ  އަދި  16ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔ ގެ އޮފީހުން އޯޑަރ ކޮށްގެން ޕްރިންޓް ކޮށްފައިވ  "ފޮރިން ޕޮލިސީ" )
ބުކްލެޓް ނޮެވލްޓީ ޕްރިންޓަރސް އެންޑް  200ސަފްހ ( ގެ ޖުމްލަ  32ޑިވްސް އޯޕަން ފޮރ ބިޒްނެސް" )"މޯލް

)ހަތްދިހަ އެްއ ހ ސް ފައްސަތޭކަ( ރުފިޔ  އަށް ޕްރިންޓްކުރުމަށް  71,500ޕަބްލިޝ ސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއިން 
ވަނަ  2009ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ )ވުްނ. ޙަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ޢ އްމުކޮށް އިޢްލ ން ނުކޮށްކަން ފ ހަގަ ކުރެ

 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  COM- 2015-01އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

 4ވަނަ އަހަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔ ގެ އޮފީހުގެ ހަރުމުދ  ބަލ ޗެކް ކުރުމުގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު ގޮތުގައި  2009 .4
އް ނޭނގި ގެްއިލފައެވެ. މި މައްސަލަ މިހ ރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޕޮރޮޖެކްޓަރ ވަނީ ވީނުވީއެ 1ލެޕްޓޮޕ އި 

ސ ރވިސްއަށް ހުށަހަޅ ފައިވ ކަމ އި އަދި މައްސަލަ މުޅިން ނުނިމޭތީ، މި މައްސަލައިގެ ބ ވަތުން މި އޮފީހުެގ 
ކު އިސްވެރިންނ އި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ ބޭފުޅުންނ އެ

މަޝްވަރ  ކުރެވި ކުރިއަށް އޮތްތ ގައި މިފަދަ ކަމެއް މެދުވެިރނުވ ނެ  ގޮތެއްގެމަިތން ޢަމަުލ ކުރުމަށް ކަރުދ ހެއް 
ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ )ތައްޔ ރު ކުރެވި އެއ  އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދ ކަމަށް އޮޑިޓަށް މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވުން. 

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  COM- 2015-01އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  ވަނަ އަހަރުގެ  2009އޮފީހުގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީލ ރި އ އި ޖޫރިމަނ  އަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ އައިޓަމްގެ ގޮތުގައި  126004ބަޖެޓް ކޯޑް ނަމްބަރ  .5
)ިތންހ ްސ ތިންސަތޭކަ ސ ޅީސް ނުވައެއް( ރުފިޔ  ޖެނެރަލް ލެޖަރއަށް ވައްދ ފައިވަނީ )ބަޖެޓް  3,349ހިމަނަންޖެހޭ 

 2009( ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރ  ލިބޭ ފަިއސ ގެ އައިޓަމަށްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި 129002ކޯޑް 
ސް އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް އިންޑިޔ ގައި ބޭވުނު 'ހައިލެވެްލ ކޮންފަރެން 25ން  21އޮކްޓޯބަރ 

ޑިވެލެޕްމެންޓް އެންޑް ޓްރ ންސަފަރ' ގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔ  ބައިވެރިވުމަށް ކުރި ރަސްމީ ދަތުރަށް ޚަރަދުކުރުމަްށ 
އިން  ޗީފް އޮފް ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަގ މުގައި ހުންނެވި ބޭފުޅ  އ  ހަވ ލުކުރި  1309/2009/0011ވައުޗަރ ނަމްބަރ 

)އަށ ރަހަސް އަށްސަތޭކަ ތޭވިސް( ރުފިޔ  ޖަމ ކުރަްނ ޖެހެނީ )ބަޖެޓް ކޯޑް  18,832އިން އަނބުރ  ދައްކ ފައިވ  ފައިސ 
( ރ އްޖޭްނ ބޭރަށްކުރ  ދަތުރު ޚަރަދު ކޯޑަށް ނަމަވެސް މިފައިސ  ޖަމ ކޮށްފައިވަނީ )ބަޖެްޓ ކޯޑް 221004ނަންބަރ 
ގެ ގޮތުގައިދެވޭ ފައިސ  ގެ ކޯޑަށްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުން. ( ސަރުކ ރުން އެކިފަރ ތްތަކަށް އިނ މ228004ުނަންބަރ 

ގެ  COM- 2015-01ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2009ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ )
 (5އޮބްޒަވޭޝަން 
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ޖަމ ކޮށްފަިއ  ރައީސުލްޖުމްހޫރީއްޔ ގެ ރަސްމީގެކޮޅު، މުލިއ ގެއަށް އ މްދަނީ ފައިސ  ބަލައިގަނެ އެމް.އެމް.ޭއ އަށް .6
ބަލައިގެންފައިވ  ުހރިހ  ފައިސ ތަކަށް ރަސީދު ހަދ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރަެމވެ. އެހެންކަމުން އެ  ،ވީނަމަވެސް

އަހަރުތެރޭ މުލިއ ގެއަށް އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެންފައިވ  ހުރިހ  ފައިސ އެއް އެމް.އެމް.އޭ އަށް ޖަމ ކޮށްފައިވ ކަން 
 -COMވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2009ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީހުގެ ކަން )ޔަޤީންކުރެވެން ނެތް

  (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  2015-01

ޓޯ ކުރެވޭ ވެހިކަލްތަކުގެ ވެރިފަރ ތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  އ އި ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވ  ފަރ ތްތަކުން  .7
ރިމަނ  ފައިސ  އ އްމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން، ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖޫ

ގެ ކުރިން  އެ އޮތޯރިޓީ ބަންދު ގަޑިތަކުގައި  2011އިންލެންޑްރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )ީމރ ( އަށެވެ. ނަމަވެސް އޯގަސްޓް 
 ބަލައިގަތުމުގެ މަަސއްކަތް ރ ވ ފައިވަނީ، ޓޯ ޔ ޑަށް  ފައިސ  ބަލައިަގންނަމުން ގެންގޮސްފައި ވެއެވެ. ފައިސ 

ކައުންޓަރުތަކުން ފައިސ  ބަލަިއގަތުމަށްފަހު އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޑިއުޓީ ނިމުމުން ބަލައިގަތް ފަިއސ  އ އި ބަލައިގަތް 
ބަލައިގަންަނ  ފައިސ ގެ ރިޕޯޓަކ އެކު ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުންނަ މުވައްޒަފ  ހަވ ލުުކރ  ގޮތަށެވެ. ނަމަވެސް ކައުންޓަރުތަކުން

ފައިސ  ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުރި މުވައްޒަފ  ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ އެއްެވސް އެއްޗެއްގައި ލިޔެ ސޮއިކުރުވ ފައެއް ނޫނެވެ. އަިދ 
ފައިސ  ޙަވ ލުކުރި މުވައްޒަފު ވެސް ރިޕޯޓުގައިވ  އަދަދަށް ތިޖޫރީ ބަލަހައްޓ  މުވައްޒަފ  ފައިސ  ޙަވ ލުކުރިކަމަށް 

ށްފައި ނުވެއެވެ. ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުރި މުަވއްޒަފ  ހަވ ލުކުރ  ފައިސ ގެ ަތފްޞީލު ރިޕޯޓަކ އެުކ އިޤްރ ރުވެ ސޮއިކޮ
ޖެހިގެން އަންނަދުަވހު މީރ އަްށ ހަވ ލުކުރ ގޮތަށް ހަމަޖައްސ ފައިވީ ނަމަވެސް، އެގޮތަްށ ޢަމަލުުކރަމުން ގެންގޮސްފައި 

ވަނަ އަހަރުގެ  ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2013މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓޯ ޔ ޑުގެ ) ނުވ ކަން.
SPE- 2015-01  ް3ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ) 

ގަވ އިދ  ޚިލ ފަށް ޕ ކުކުރުމުން ޓޯ ކުރެވޭ ވެހިކަލްތަކުްނ ނަގ  ފީއ އި ޖޫރިމަނ އ އި ޓްރެފިކް ަވޔަލޭޝަން ޖޫރިމ ނ ގެ  .8
ގެ ނިޔަލަށް ޓޯޔ ޑަށް ލިބިފައިވ ކަމަށް ޓޯޔ ޑަށް ބަލައިގަންަނ  2011އިން ޖުލައި  2009ފެބުރުވަރީ  ،ގޮތުގައި

)ތޭރަ މިލިއަން ފަސް  -/13,502,050ފައިސ ގެ ހިސ ބު ބެލެހެއްޓުމުަގއި ބޭނުންކުރ  ސޮފްޓްވެއަރއިްނ ދައްކަނީ 
ލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެެވނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( ސަތޭކަ ދެ ހ ސް ފަންސ ސް( ރުފިޔ އެވެ. މި ފައިސ ގެ ތެރެއިން މޯ

)ތޭރަ މިލިއަްނ އެއް ސަތޭކަ ބ ވީސް ހ ސް  -/13,122,450އަށް ހަވ ލުކޮށްފައިވ ކަމަްށ މީރ ެގ ލިޔުންތަކުން ދައްކަީނ 
ތިން ) -/379,600ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސ ސް( ރުފިޔ އެވެ. އެހެންކަމުން ޓޯ ޔ ޑަށް ލިބުނު ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 

ލައްކަ ހަތްދިހަ ނުވަ ހ ސް ހަ ސޭތަކަ( ރުފިޔ  މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( އަށް ހަވ ލުކޮށްފައި 
ނުވ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މި ފައިސ  މީރ އަށް ހަވ ކުރިކަން ޓޯޔ ޑުގެ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމަކުން އެނގެންނެތްއިރު މި ފައިސ  

ވަނަ އަހަރުގެ    2013މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓޯ ޔ ޑުގެ )ހަގަ ކުރެވުން. ޓޯޔ ޑުގައި ވެސް ނެތްކަން ފ 
 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-01ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސ ތަކުން ަބލައިގަންނަ ފައިސ ގެ ހިސ ބު ިލޔެ ބެލެހެއްޓުމ  ގުޅޭ ގޮތުން ަދއުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ  .9
ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުސޫލުން، ޓޯ ޔ ޑަށް ލިބުނު ަފއިސ ގެ ހިސ ބު ލިޔެ ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފަިއ 

 ބަލައިގަންނަ ތ ރީޚަށްވުރެ އެތަށް ދުވަސްތަކެއް ފަހުން މީރ  އ  ފައިސ  ނުވެއެވެ.  އެގޮތުން ޓޯ ޔ ޑަށް ފައިސ 
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ޙަވ ލުކޮށްފައިވ އިރު، ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ  ފައިސ ގެ ހިސ ބު ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓައި އެ ހިސ ބުތައް ޗެކް ކުރަމުން 
ރެވޭ ފައިސ  މީރ  އަށް ޖަމ ނުކޮށް ގެންގޮސްފައި ނުވެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ތިޖޫރީ ބަލަހަްއޓ  ުމވައްޒަފ  ޙަވ ލުކު

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ) އަމިއްލަ ބޭނުްނތަކަށް ނެިގ ކަމުގައިވިޔަސް އެކަން އެނގެން ނުހުންނ ނެަކން ފ ހަގަކުރެވުން.
ގެ  SPE- 2015-01ވަނަ އަހަރުގެ  ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2013ސަރވިސްގެ ޓޯ ޔ ޑުގެ 

 ( 5.1އޮބްޒަވޭޝަން 

ލިބޭ ފައިސ  ކައުންޓަރުތަކުން ބަލައިގަތުަމށްފަހު އެ ުމވައްޒަފެއްގެ ޑިއުޓީ ނިމުމުން ބަަލއިގަތް ފައިސ  އ އި ޓޯ ޔ ޑަށް   .10
ބަލައިގަތް ފައިސ ގެ ރިޕޯޓަކ އެކު ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުންނަ މުވައްޒަފ  ހަވ ލުކުރ ގޮތަށް ހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 

ޒަފުން، ތިޖޫރީއ  ހަވ ލުވެހުްނނަ މުވައްޒަފ  ފައިސ  ޙަވ ލުކުރ  އިރު، އެ ދުވަހަކު ކައުންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރ  މުވައް
ބަލައިގަތް ފައިސ ގެ ރިޕޯޓަކ އެކު ޙަވ ލުކުރި ނަމަވެސް، ތިޖޫރީއ  ޙަވ ލުވެ ހުންނަ މުވައްޒަފު އެ އަދަދަށް ފައިސ  އ  

އ އެކު ކައުންޓަރުން ފައިސ  ބަލަގަންަނ ޙަވ ލުވިކަމަށް ލިޔެ ސޮއިކުރަމުން ގޮސްފައި ނުވުމ އި އަދި ހަަަމަ މި
މުވައްޒަފުން ވެސް، ތިޖޫރީ ބަލަހައްޓ  މުވައްޒަފ  ޙަވ ލުކުރީ ކިހ  ފައިސ ގެ ޢަދަދެއްކަން ބަޔ ންކޮށް ލިޔެ ސޮއިކޮށްފައި 

ވަނަ އަހަރުގެ  ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2013މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓޯ ޔ ޑުގެ )ނުވުން. 
SPE- 2015-01  ް5.2ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ ) 

 2009ޓޯކުރ  ވެހިކަލްތަކ އި، ޓްރެފިކް ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވ  ފަރ ތްތަކުގެ ރެކޯޑު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން  .11
ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ބަަލަހއްޓަމުން ގެންދަނީ އެކަމަށް ޚ އްޞަ ސޮފްޓްވެއަރއެއްގެ އެހީގައެވެ. މިގޮތުން 

 ޚިލ ފުވ  ަފރ ތްތަކަށް ޙަވ ލުކުރެވޭ ސްލިޕްގެ ކޮޕީގައި ހުންނަ މަޢުލޫމ ުތ ސޮފްޓްވެއަރއަށް މަގުމަތީގެ ގަވ އިދ 
އެންޓަރކުރެވެއެވެ. އަދި  ޖޫރިމަނ ގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ަފއިސ ގެ އަދަދު އެނގޭނެ ސްލިޕެއް ސިސްޓަމުން 

ރިމަނ  ސްލިޕްތަކުގައި ތަފ ތު މައްސަލަތައް ތައްޔ ރުކުރަމުން ގެންދެއެވެ. ނަމަވެސް ސިސްޓަމުން ތައްޔ ރުކުރެވޭ ޖޫ
ހުންނަކަން ފ ހަގަކުރެވުނެއެވެ. މިފަދަ މައްސަލަތައް ގިނަފަހަރަށް ފ ހަގަކުރެވެނީ، ފައިސ  ދައްކަންޖެހޭ ފަރ ތުން 
ޓޯޔ ޑަށް ހ ޒިރުވެ އެފަދަ މައްސަލަތަކުގެ  ޝަކުވ  ހުށަެހޅުމުންނެވެ. މިގޮތުން ފ ހަގަުކރެވޭ މައްސަލަތައް 

ޓަމުން ރަނގަޅުކޮށް އަލުން ޖޫރިމަނ  ސްލިޕް ޕްރިންޓް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޓޯ ޔ ޑުން ޢަމަލުކުރަމުން ސިސް
ގެންގޮސްފައިވަނީ،  ހަމަ އެ ޫޖރިމ ނ  ސްލިޕްގެ ކޮޕީއެއް ޕްރިންޓްކޮށް އެބަދަލެއް މެނުއަލްޮކށް ގެނައުމަށްފަހު އެ 

ދ  ޮގތަެށވެ. މި ގޮތަށް ޢަމަލުކުރަމުްނ ގެންގޮސްފައިވަނީ، ބަދަލ  އެއްގޮތަށް ފައިސ ދެއްުކމަށް އަންގަމުން ގެން
ސިސްޓަމުން ފ ހަގަކުރެވޭ އެފަަދ މައްސަލަތައް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ސިސްޓަމަށް އެކްސެސް ވުމުގެ ރައިޓްސް 

ރު ނޯޓްކުރ  ޓޯޔ ޑުގެ އެއްވެސް ފަންތިއެއްގެ މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިނުވ ތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެހިކަލްތައް ޓޯކުރ އި
ޝީޓްތައް ޓޯ ޔ ޑުން ބަލަަހއްޓ ފައިނުވ ތީ، ޓޯކޮށްފައިވ  ހުރިހ  ވެހިކަލްތަކެއްގެ މައުޫލމ ތު ސިސްޓަމަށް 
އެންޓަރކޮށްފައިވ ކަން ބެލޭކަްށެނތެވެ. ހަމައެއ އެކު ވެހިކަލް ދުއްވުމުގައި ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވ ފަރ ތްތަކަށް ދޫކުރެވޭ 

ރައްކ ތެރިކަމ އެކު ބަލަހައްޓ ަފއިނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ްސލިޕްތައް ފެންނަން ޓްރެފިކް ވަޔަލޭޝަން ސްލިޕްތައް 
ނެތުމ އި، ޓްރެފިކު ުފލުހުންނ  ހަވ ލުކުރ  އަދި އެ ފުލުހުްނ ބޭނުންކުރި ސްލިޕްތަކުގެ ރެކޯޑް ބަލަހައްޓ ފަިއ 

ޑަށްލިބި ސިސްޓަމަށް އެ ސްލިޕްތައް ނެތުމ އެކު، ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވެގެން ފުލުހުން ދޫކުރި ހުރިހ  ސްލިޕްތަކެއް ޓޯ ޔ  
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އެންޓަރ ކޮށްފައިހުރިކަން ވެްސ ބެލޭކަންެނތެވެ. ޓޯ ޔ ޑުގައި ބޭނުންކުރ  ސިސްޓަމަށް މަޢުލޫމ ތު އެންޓަރ ކޮްށ 
  ބެލެހެއްޓުމުގައި ފ ހަގަ ކުރެވުނު އިތުރު ބައެއް މައްސަލަތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ.

ނުވ  ވެހިކަލްތައް ޖޫރިމަނ  ވެފައިވ ކަމަށް ސިސްޓަމުން ދެއްކުމ އި، ޖޫރިމަނ  )ހ(  އެއްގޮތަކަށްވެސް ޖޫރިމަނ  
 ކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ސިސްޓަމުގައި އިތުރުވެ ނުވަތަ މަދުވެފައިވުްނ.

ސިސްޓަމުން ނަގ  ، )ށ( ސިސްޓަމަށް އެްނޓަރކޮްށފައިވ  މައުލޫމ ތުތަކުގެ ތެރެއިްނ ބަދަލުވ ްނނުޖެހޭ މައުލޫމ ތު
 އެކިފަރު އެކިގޮތަށް ބަދަލުވެފައި ހުންނަކަަމށް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އިންޓަރނަްލ ބެކަޕްތަކުގައި

 އޮޑިޓަރުންނަށް ފ ހަގަ ކުރެވިފައިުވން.

 ،)ނ( ޓޯކުރެވުނު ވެހިކަލްތަުކްނނ އި، ޓްރެފިކް ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވި ފަރ ތްތަކުން ލިބެންެޖހޭ ޖޫރިމަނ  ފައިސ އ އި
 ނުގެންދިއުުމން ވަމުންދ  ޖޫރިމ ނ  ފައިސ ގެ ހިސ ބެއް ސިސްޓަމުން ބެލޭނެަެޮގތެއްނެތުން.މުއްދަތުގައި ވެހިކަލް 

)ރ( ޓްރެފިކް ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވި ފަރ ތްތަކުން ދެއްކި ފައިސ ގެ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ސިސްޓަމުން ދައްކ  އަދަދުގެ 
 ސައްހަކަން ދެނެގަތުމަށް ދަތިވުްނ.

ސިސްޓަމުން ޕްރިންޓްކުރ  ފައިސ  ދެއްކި ރަސީދުގައި ރަސީދު ނަމްބަރެއް )ބ( ފައިސ  ދައްކ  ފަރ ތްތަަކށް 
ވަނަ އަހަރުގެ    2013މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓޯ ޔ ޑުގެ ޖެހޭނެގޮތެއް ސިސްޓަމުގައި ހަމަެޖހިފައިނެތުން. )

 ( 6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-01ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ވ އިދ  ޚިލ ފުވެގެން ޓްރެފިކް ފުލުހުން ސްލިޕް ޙަވ ލުކޮށް ޖޫރިމަނ  ކުރެވޭ ފަރ ތްތަކުްނ ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ގަ .12
ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ ގެ ތެރެއިންނ އި، ފުލުހުން ޓޯކުރ  ވެހިކަލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  ދެއްކުމަށްފަހު ވެރިފަރ ތުން 

)ސަތ ރަ މިލިއަން  -/17,028,450އ އެކު ޖުމްލަ ވެހިކަލްތައް ނުގެންދިއުމުން ަދއްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނ  ފައިސ 
ގެ ނިޔަލަށް ޓޯ ޔ ޑަށް ނުދައްކ  ހުރިކަމ އި  2012އަށ ވީސް ހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސ ސް( ރުފިޔ  އޯގަސްޓް 

އަދި އެ މައުލޫމ ތު ދައުލަތުެގ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައިވ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ކަމ ބެހޭ ފަރ ްތތަކަށް ހުށަހަޅަމުްނ 
ވަނަ އަހަރުގެ  ޚ އްޞަ އޮޑިޓް   2013މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓޯ ޔ ޑުގެ ގެންގޮސްފައި ނުވ ކަން. )

 (8ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-01ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ގަވ އިދ  ޚިލ ފުވ  ފަރ ތްތަކ ުގޅޭ ލިޔުންތަކ އި،  ،ޓޯކުރ  ވެހިލަތަކ ބެހޭ ލިޔުންަތކ އި .13
ލިބޭފައިސ އ އި، ލިބެންޖެހޭ ަފއިސ އ އި ގުޅޭ ލިޔުންތައް އެއްވެސް ތަރުތީބެއްނެތި އެކި ތަންތަނުގައި މ ބޮުޑ 

ކިޔަންނޭގޭވަރަށް ލިޔުންތަކަށް ެފނުގެއަސަރުކޮށް ބައެއްލިޔުންތައް   އަޅ ލުމެއްނެތި ބެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން
ހަލ ކުވެފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުެނއެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަމ ލުކަން ދޭންޖެހޭމިންވަރަްށ 
ސަމ ލުކަން ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން، ލިޔުންތަކުގެ ތަރުތީބު ގެއްލިފައިވުމ އެކު މި އޮޑިޓުގައި ހޯދަންބޭނުންިވ 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ޓޯ ޔ ޑުގެ ) ޑުގެ ކަމ ބެޭހ މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދ ދެިވފައި ުނވުން.ބައެއްލިޔުންތައް ޓޯޔ 
 (9ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-01ވަނަ އަހަރުގެ  ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2013
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ރުފިޔ  މަދުން ދައްކ ފައިވެއެވެ. އަދި މި  973,201އެންޓިޓީގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކުގައި އިންވެންޓްރީ ގެ ގޮތުގައި   .14
އަދަދު އައީ ކިހިނެއްކަން އެގޭނެ އިންވެންޓްރީ ލިސްޓެއް ފެްނނަން ނެއްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުެނއެވެ. އިންވެންޓްީރ 
ލިސްޓެއް ފެންނަްނ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ަތނުގައި ހުރި އިންެވންޓްރީސްގެ އަދަދު ކަށަވަރު ުކރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

ޓީން ިއންވެންޓްރީގެ ެރކޯޑް ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓ ފަިއ ނުވުމުގެ ސަބަުބން އިންެވންޓްރީގެ ސައްޙަކަން އެންޓި
ބެލެންެނތްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިންވެންޓްރީގެ ފިޒިކަލް ވެރިފިކޭޝަން ޕ ރފޯމް ކޮށްފައިވ  

 -FINވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2010ޝަންގެ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭ ) ކަން އެގެން ނެތްކަން.
 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  2015-01

ސަރުކ ރުން ކުންފުންޏަށް ދީފައިވ  ހަރުމުދ  ކުންފުނީގެ ނަމަްށ ބަދަލު ކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ުކންފުނީގެ ވިޔަފ ރީެގ  .15
ދ ތައް  އަގު ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޕެންޑެންޓް ބޭނުންނތަކަށް މި ހަރުމުދ ތައް ބޭނުން ކުރަމުންދެއެވެ.  އަދި މި ހަރުމު

ސަރުކ ރުން ދީފައިވ  ހަރުމުދ  ކުންފުންޏަށް   ރުފިޔ އެވެ. 12,921,211ވެލިއުއ   އެކެވެ.  މި ހަރުމުދަލުގެ އަގަކީ 
 ބަދަލުކުރުމ އި އަދި އެ ހަރުމުދަލުގެ އަގަށް ސަރުކ ރުން އަދު ހުއްދަ ދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، ހަރުމުދަލުގެ 

ރުފިޔ  އަދި  ބަލަށް   19,076,044ރުފިޔ  އ އި ޝެއ ރ ކެޕިޓަލް ގެ އަގު  12,322,637ނެޓްބުކް އަގު  
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް . )ރުފިޔ  އަކީ ސައްޙަ އަދަދެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން   598,574ކަޑ ފައިވ  އަގު 
 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN- 2015-01ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2010ކޯޕަރޭޝަންގެ 

ރުފިޔ  މަދުން ދައްކ ފައިވެއެވެ. އަދި މި  4,903,121އެންޓިޓީގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކުގައި އިންވެންޓްރީ ގެ ގޮތުގައި   .16
އަދަދު އައީ ކިހިނެއްކަން އެގޭނެ އިންވެންޓްރީ ލިސްޓެއް ފެްނނަން ނެއްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުެނއެވެ. އިންވެންޓްީރ 

ންނަްނ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ަތނުގައި ހުރި އިންެވންޓްރީސްގެ އަދަދު ކަށަވަރު ުކރެވިފައި ނުވެއެވެ. ލިސްޓެއް ފެ
އެންޓިޓީން ިއންވެންޓްރީގެ ެރކޯޑް ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓ ފަިއ ނުވުމުގެ ސަބަުބން އިންެވންޓްރީގެ ސައްޙަކަން 

ޓްރީގެ ފިޒިކަލް ވެރިފިކޭޝަން ޕ ރފޯމް ކޮށްފައިވ  ބެލެންެނތްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިންވެން 
 -FINވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2011ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ) ކަން އެގެން ެނތްކަން.

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  2015-02

ސަރުކ ރުން ކުންފުންޏަށް ދީފައިވ  ހަރުމުދ  ކުންފުނީގެ ނަމަްށ ބަދަލު ކޮށްފައި ނުވެއެވެ. ުކންފުނީގެ ވިޔަފ ރީެގ  .17
ބޭނުންނތަކަށް މި ހަރުމުދ ތައް ބޭނުން ކުރަމުންދެއެވެ.  އަދި މި ހަރުމުދ ތައް  އަގު ކޮށްފައިވަނީ އިންޑިޕެންޑެންޓް 

ސަރުކ ރުން ދީފައިވ  ހަރުމުދ  ކުންފުންޏަށް   ރުފިޔ އެވެ. 12,921,211ގަކީ ވެލިއުއ   އެކެވެ.  މި ހަރުމުދަލުގެ އަ
ބަދަލުކުރުމ އި އަދި އެ ހަރުމުދަލުގެ އަގަށް ސަރުކ ރުން އަދި ހުއްދަ ދީފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، ހަރުމުދަލުެގ 

 އަދި  ބަލަްށ ުރފިޔ    10,886,061ރުފިޔ  އ އި ޝެއ ރ ކެޕިޓަލް ގެ އަގު   10,886,061އަގުކަމުގައިވ  
ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ) .ރުފިޔ  އަކީ ސައްޙަ އަދަދެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވެން ނެތްކަން  598,574ކަޑ ފައިވ  އަގު 
 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN- 2015-02ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2011ކޯޕަރޭޝަންގެ 
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ނޑު މަޤްޞަދަކީ، ކުންފުނި ރީސްޓްރަކްޗަރ މިފްކޯގެ މަސައްކަތްތައް ބައިކޮށް އިތުރު ދެ  .18 ކުންފުނި އުފެއްދުމުގެ މައިގަ
ކޮށްގެން ކުންފުނީގެ މ ލީ ހ ލަތު ދަށްވަމުން ދިޔަދިއުްނ ހުއްޓުވައި ކުންފުނިތަކަްށ އިންވެސްޓްކުރުމަށް 

މަށްޓަކައި އަލަށް ޝައުގުވެރިވ ފަދަ މ ލީ ޙ ލަތަކަށް ކުންފުނިތައް ގެންދިއުމެވެ. މި ދެންނެވި މަޤްޞަދު ޙ ސިލުކުރު
އުފެއްދި ކޫއްޑޫ އ އި ފެލިވަރަށް މިފްކޯގެ މުހިންމު ހަރުމުދ ތައް ަބދަލުކޮށްފައިވ އިރު، އެ ހަރުމުދ ަތކ  ގުޅޭ އެއްވެސް 
ދަރަންޏެއް އަލަށް އުފެއްދި ދެ ކުންފުންޏަށް ބަަދލުކޮށްފައެއް ނުެވއެވެ. މިފްކޯއަށް އެންމެ ގިނައިްނ އ މްދަނީ ލިބެުމްނ 

ނިޓަކީ ކޫއްޑޫ ކަމަށްވުމ އެކު، އެ ޔުނިޓު ވަކި ުކންފުްނޏަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ކޫއްޑޫ ިފޝަރީޒް ލިމިޓެޑަްށ ދިޔަ ޔު
ފައިދ ވަމުން އައިނަމަވެސް، ފެލިވަރ އި މިފްކޯ ހިންގަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ގެއްލުމުގައިކަން  ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ 

ނޑައަޅ ފައިވ   އިތުރުންވެސް މި ގެނެވުނު ަބދަލ  ގުޅިގެން ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފ ރި މަޤްޞަދުތަކުގެ ގޮތުގައި އަަލށް ކަ
ކަންކަން އެ ގޮތަށް ޙ ސިލުވަމުން ގޮސްފައިނުވ އިރު، ތިން ކުންފުނިވެސް އެއް މަސައްކަތެއްގެ ތެރޭ ޝ މިލުވަމުން 

ރު ކުންފުިނތައް އުފެއްދުމުގެ ގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ވުމ އެކު މިފްކޯގެ މަސައްކަތްތައް ބައިކޮށް އިތު
ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް )  މަޤްޞަދު އެންމެ އެދެވޭ ޮގތުގަިއ ޙ ސިލުވެފައި ނުވ ކަން.

 (1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ގައި އެ ކުންފުނީެގ  2010މެއި  17ސަރުކ ރުން ނިންމ ފައިވ  ނިންމުމ  އެއްގޮތަށް މިފްކޯ ބައި ކުރުމަށް  .19
މިފްކޯ އަކީ ބޮޑު ުކންފުންޏަކަށް ވުމުްނ . އިން ނިްނމ ފައިވެއެވެ 2010/289ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ޤަރ ރު ަނންބަރު 

ކުންފުނީގެ ހިއްސ  ގަތުމަށް، ނޫންނަމަ މުޅި ކުންފުނި އެކުގައި ގަންނ ނެ ފަރ ތެއް ހޯދުމަކީ ކުރަން ދަތިވެފައިވ  
މީެގ އިތުރުން ހިއްސ ދ ރުްނ . ގަިއ ފ ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 2010/289ފުނީގެ ޤަރ ރު ނަންބަުރ ކަމެއްކަމަށް ކުން

ބޭނުންވ ނަމަ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އ އި ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް މިފްކޯއ  ވަކިކޮށް ދަރަންޏަށް 
ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް ފެންނަކަމެއްކަމަށް ޒިންމ ވ  ވަކި ދެ ކުންފުނީެގ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުމަކީ މިފްކޯގެ ޑި

ނޑައަޅ  ގޮތެއްގެ މަތިން މިފްކޯގެ ( ދިވެހި ސަރުކ ރު)ހަމަ އެހެންމެ މިފްކޯގެ ހިއްސ ދ ރުން . ނިންމ ފައިވެއެވެ ކަ
 ހަރުމުދަލ އި ދަރަނި އެއްކުންފުިނން އަނެއް ކުންފުންޏަށް ބަދަލުުކރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު މި ޤަރ ރުން ކުންފުނީގެ ހިއްސ 

ގައި ބޭއްވުނު މިފްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގަިއ  2012ނޮވެމްބަރު  14. ދ ރުންނަށް ދީފައިވެއެވެ
ބ ޠިލް  289/2010އިން ވަނީ ކުންފުނީގެ ކުރީގެ ޤަރ ރު ނަންބަރު  326/2012ފ ސްކުރި ޤަރ ރު ނަންބަރު 

މީގެ އިތުރުން ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ޓޫނ  ޕްރޮސެސިންގ ޕްލ ންޓ އި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސްގެ . ކޮށްފައެވެ
ވިޔަފ ރިއ ގުޅޭ މިފްކޯގެ މިލްކުގައިވ  އެއްމެހައި މުދަލެއް ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑ އި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް 

މަށްޓަަކއި ކުރައްޖެހޭ އެއްމެހައި ކަމެއް ކުންފުނީގެ ހިންގ  މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑުގެ ނަމަށް ޤ ނޫނީ ގޮތުން ބަދަލުކުރު
ޤަވ އިދ  އެއްގޮތަށް މިފްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑ އި ޙިއްޞ ދ ރު ކަނޑައަޅ  ގޮތެއްގެ މަތީން، ޙިއްޞ ދ ރ އެކު ވ ހަކަ 

ގައި ބޭއްވުނު  2012ރު ނޮވެންބަ 14ދެކެވި މިފްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އެއްބަސްވެވޭ ގޮތެއްގެ މަތީން ކުރުމަށް 
 .އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި ޑިރެކްޓަރުންގެ އިއްތިފ ގުން ނިންމ ފައިވ ކަން

 (2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް )

ކުްނފުނި އުފެއްދުމަްށ ސަރުކ ރުން ނިންމުމ  ގުޅިގެން ެއ ކުންފުީނގެ މުދަލ އި ދަަރިނ  މިފްކޯ ބައިކޮށް ިއތުރު ދެ .20
އަލަށް އުފައްދ  ކުންފުނިތަކަްށ ބަދަލު ކުރުމުގައި ޢަމަލު ކުރަންވީގޮތް ނިންމ ފައިވަނީ ެނޝަނަލް ޕްލޭނިންގ 
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އ އި ބައެއް މިނިސްޓްރީ ތަކުގެ ކައުންސިލުންނެވެ. ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަކީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ  
އިސްވެރިންނ އި ތަފ ތު ދ އިރ ަތކުގެ ބޭފުޅުން ހިެމނޭ ގޮަތށް ޖުމްލަ އަށް މެްނބަރުންގެ މަްއޗަށް އެކުލެވިގެންވ  
ކައުންސިލެކެވެ. މީގެ އިތުރުން މި ކައުންސިލުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގައި މަޝްވަރ  ކުރެވޭ ކަންތައްތަކ  ގުޅޭ 

ން ބައިވެރިެވއެވެ. މިފްކޯއިން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތައް ބައިކޮށް އިުތރު ދެ ކުންފުިނ ދ އިރ ތަކުގެ ބޭފުޅު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއ އި މިފްކޯ އަދި  ،އުފެއްދުމަށް ސަރުކ ރުން ނިންމުމ  ގުޅިގެން

ގައި  2010މެއި  17މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ިޑވެލޮޕްމަންޓ  ގުޅިގެން ތައްޔ ރުުކރި ފައިނޭންޝިއަލް ރިޕޯޓް 
މަޝްވަރ   ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް ހުށަހަޅައި އެ ބައްަދލުވުމުގައި 49 ބޭއްވުނު ނެޝަނަލް ޕްލޭިނންގ ކައުންސިލުގެ

އިތުރު ދެ ކުްނފުިނ އުފައްދ ، މިފްކޯގެ ހަރުމުަދލ އި ދަރަނި އައު ކުންފުިނތަކުގެ ެމދުގައި ބަހ ނެ ޮގތ   ،ކުރުމަށްފަހު
 މެދު ނިންމި ގޮތްތައް ތިރީގައި ިމ ވަނީއެވެ. 

ކަށް ވަކި ދެ )ހ( "ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް" އ އި "ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް" ވީ އެންމެ އަވަހަ
 ކުންފުނީގެ ގޮތުގައި އުފެއްދުން.

)ށ( "ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް" އ އި "ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް" އުފެއްދުމަށް ސަރުކ ރުން އެއްވެސް 
 ޚަރަދެއް ނުކުރުމަށ ، މިފްކޯގެ އެއްވެސް ދަރަންޏެއް މި ދެ ކުންފުންޏަށް ބަދަލު ނުކުރުން.

އުޅަނދަކީ އަލަށް އުފެއްދި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ  6ން ކުރެވެމުންދ  މިފްކޯގެ )ނ( ކޫއްޑޫގައި ބޭނު
އުޅަނދަކީ ފެލިވަރު  7ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެއްސުން އަދި ފެލިވަރުގައި ބޭނުން ކުރެވެމުންދިޔަ މިފްކޯގެ 

 ސުން.ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ ހަރުމުދަލުގެގޮތުގައި ހަމަޖެއް

 ކަލެކްޓަރ ވެސެލް( ކޫއްޑޫއަށް ކުއްޔަށް ދިނުން. 2މަދަރ ވެސެލް އަދި  4އުޅަނދު ) 6)ރ( މިފްކޯގެ 

ނޑު އޮތް ގިރި ފިޝިން ވިލެޖް އަދި މިފްކޯގެ ހެޑް އޮފީސް މިފްކޯގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ބެެހއްޓުން.  )ބ( ކަ

މުސްތަގުބަލުގައި މިފްކޯއިން މަސައްކަތް ކުރ ނީ ކޮން ދ އިރ ތަކެއްގައި ކިހިނެތްކަން ރޭވުމަށްފަހު ނެޝަަންލ ( ޅ)
ގެ ކުރިން ހުށަެހޅުމ އި އަދި މި މަޝްވަރ ތަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  2010ޖޫން  15ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަށް 

ފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އި މިފްކޯ އ އި އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އިސްނަގައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއ އި ޕަބްލިކް އެންޓަރޕްރައިސަސް މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން 
ބޯޑ  ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނިމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ 

އަދި މި ހުށަހެޅުމުގައި މިފްކޯ ހެޑް އޮފީހުގައި ދެން މަސައްކަތްކުރ  މުވައްޒަފުން . އުންސިލަށް އެކަންކަން ހުށަހެުޅންކަ
ވަނަ އަހަރުގެ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް ) ބޭނުންވ ެނ އަދަދ  މުވައްޒަފުންަނށް ވ ނެގޮތް ހިމެނުންަމށް ނިންމ ފައިވުން.

 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ވިޔަފ ރީގެ އ އްމު އުސޫލުތަކަށ އި އަދި އެކައުންޓިންގ އުސޫލުތަކަށް ބަލ އިރު، ނެަޝނަ ޕްލޭިނންގ ކައުންސިލުްނ  .21
މިފްކޯގެ ހަރުމުދަލ މެދު ޢަމަލުކުރ ނެ ގޮތެއް ނިންމިއިރު ތިރީގައިވ  ކަންތައްތަކަށް ރިޢ ޔަތް ކުރަންޖެހޭނެކަމަްށ 

ނޑު އެއް ސަބަބަކީވެސް ދެކެމެވެ. އަދި  ކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ނިކުންނަން މެދުވެރިވި މައިގަ
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ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުން ނިންމަންޖެހޭ މުހިންމު ބަެއއް ނިންމުންތައް ނިމިފައި ނުވުމ އި މި ދެންނެވިފަދަ 
 ރެވެއެވެ.އުސޫލުތަކަށް ރިޢ ޔަތްކޮށްފައިނުުވން ކަމުގައި ފ ހަގަކު

 ،)ހ( މިފްކޯގެ މިލްކިއްޔ ތުގައިވ  އުޅަނދެއް ނުވަތަ ތަނެއް އެހެން ކުންފުންޏަކަށް އެކީ އެކަށް ބަދަލުކުރެވިގެންދ ނަމަ
އެ ހަރުމުދަލެއް ހޯދުމަށް ނަގ ފައިވ  ދަރަންޏެއްވ ނަމަ އެ ދަރަންޏަކ އެކު ބަދަލު ކުރުން ނުވަތަ އެ ދަރަންޏަށް ބަދަލު 

 ދިނުން.
ގެ މިލްކިއްޔ ތުގައިވ  އުޅަނދެއް ނުވަތަ ތަނެއް ެއހެން ކުންފުންޏެއްގެ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް )ށ( މިފްކޯ

ނޑައެޅިފައިވ  ރޭޓަކުން މިފްކޯއަށް ކުލި ިލބޭގޮަތށް ެއ އުޅަނދެއް ނުވަތަ  ދޫކުރ ނަމަ، އެ ޭބނުންކުރ  މުްއދަތަކަށް ކަ
 އެ ތަނެއް ދޫކުރުން.

ލުގެ ނިންމުމ  އެއްގޮަތށް މިފްޯކއިން މުސްތަޤުބަލުގައި މަސައްަކތް ކުރ ނެ ދ އިރ ތައް ނޭޝަނަލް ޕްލޭިނންގ ކައުންސި 
ނޑައެޅުމ  ގުޅޭގޮތުން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނެޝަނަލް ޕްޭލނިންގ ކައުންސިލަށް  ގެ ކުރިން  2010ޖޫން  15ކަ

މަންޓް އޮފް ނެަޝނަްލ ޕްލޭނިންގ އިން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ުހށަހެޅުން އެ ަކއުންސިލަށް ހުށަހަޅ ފައިނުވ  ކަަމށް ޑިޕ ޓް
މި އޮފީހަށް މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވެެއވެ. ވުމ އެކު، މިފްކޯ ބައިކޮްށ ެގނެވުނު ބަަދލުތަކަށްަފހު މިފްކޯއިްނ މަސައްކަތްކުރ ނެ 
ދ އިރ ތަކަކީ ކޮބައިކަން ރަސްމީކޮށް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައި އެކައުންސިލުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް ) އިވ ކަން އެނގެްނ ެނތްކަން ފ ހަގަކުރެވުން.ފ ސްކޮށްފަ
 (3.1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

މިފްކޯގެ މަސައްކަތްތައް ބައި ުކރުމަށްފަހު އުފެއްދި ކުންުފނިތަަކށް މިފްކޯގެ ހަރުމުދަލ އި ދަރަިނ ބަދަލުކުރުމ  ގުޅޭ  .22
ނޑައަޅ ފައިވީ ނަމަވެސް، އެއ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފަިއ  ގޮތުން ނޭޝަަނލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުން ގޮތްތަކެއް ކަ

ގައި ކުންފުނިތައް އަނބުރ  މިފްކޯގެ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ހަމަޖެއްސުމ   2014ޫޖްނ  18 ނުވުމުގެ ސަބަބުން
ވަނަ އަހަރުގެ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް )  .ރެވިފައި ނުވުންއި ދަރަނި ވަކިކުހަމައަށްވެސް ކުންފުނިތަކުގެ ހަުރމުދަލ 

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލުން މިފްކޯގެ މުދަލ އި ދަރަނި އަލަށް އުފެއްދި ކުންފުނިތަކަށް ބަހ ެނ ގޮތް ނިންމުމަށް  .23
ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި އަލަށް އުަފއްދ  ކުންފުނިތަކަށް މިފްކޯގެ ެއއްވެސް ދަރަންޏެއް  49ބޭއްވި އެ ކައުންސިލުގެ 

އެގޮތަށް ިނންމީ އެ ކުންުފނިތަކުގެ ބެެލންސް ޝީޓް ސ ފުަކމުގައި ވަނީނަމަ ެއ ބަދަލު ނުކުރަްނ ނިންމަވ ފަިއ ެވއެވެ. 
ކުންފުނިތަކަށް އިންވެސްޓް ކުރ ނެ ފައިސ  ހޯދަން ފަސޭހަވ ނެތީއެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

ސްޓްރީން އެންޑޯޒް ކޮށްފައިވ  އައު ޓްރެޜަރީން އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް ތައްޔ ރުކޮށް އަދި އެ މިނި
ކުންފުނިތަކުގެ ބެެލންސް ޝީޓުގައި ދަރަނި ހިމަނ ފައިވެއެވެ. އެ ގޮތުން ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑްގެ 

)ދުއިސައްތަ ސައުވީސް މިލިއަން އަށް ލައްކަ ފަސް ހ ސް ހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ(  224,805,690ދަރަނީގެ ގޮތުގައި 
)ސަތޭކަ  132,439,220ރުފިޔ  ހިމަނ ފައި ވ އިރު، ެފލިަވރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިެޓޑްގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި 
ންުފނީގެ މ ލީ ބަޔ ނުަގިއ ތިރީސް ދެ މިލިއަން ހަތަރު ަލއްކަ ތިރީސް ނުވަ ހ ސް ދުއިސައްތަ ވިހި( ރުފިޔ  އެ ކު

ގެ  SPE- 2015-02ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް )  ހިމަނ ފައިވުން.
 (4.1އޮބްޒަވޭޝަން 
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އުޅަނދު  6މިފްކޯއަށް ިލިބފައިވ  . އުޅަދެއް ލިބިފައިވެއެވެ 6ކުންފުނިތަކަށް އުޅަނުދތައް ބަަދލުކުރިއިރު މިފްކޯއަށް  .24
ޑޫއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށ އި ކުއްޔަށް ލިބޭ އެއްޗަކުން މިފްކޯގެ ދަރަނިތައް އަދ ކުރުމަށް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކޫއް

ނަމަވެސް މި ނިންމުމ  ޚިލ ފަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން . ކައުންސިލުން ނިންމަވ ފައިވެއެވެ
ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑަށް  101އަދި މިފްކޯ  401މިފްކޯގެ ދެ އުޅަނދު ކަމަށްވ  ކަލަމިންޖ  

ކޫއްޑޫއިން ބޭނުން ކުރަމުންދ  މިފްކޯގެ . އެއްވެސް އަގަކ އި ނުލ  އަދި މިފްކޯއަށް ކުލިވެސް ނުލިބޭ ގޮތަށް ދީފައިވެއެވެ
ވ ރަ ހ ސް ހަތް ހަތްދިހަ ފަސް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ނަ) 75,619,700ގެ ނިޔަލަށް  2013ބޯޓުފަހަރަށް ެފބްރުވަރީ 

ނޑައަޅައި ކޫއްޑޫއަށް ފޮނުވި ( ސަތޭކަ ރުފިޔ  ކުލީގެ ގޮތުގައި މިފްކޯއަށް ލިބެންޖެހޭ ކަމަްށ އެ ކުންފުނިން ކަ
ނަމަވެސް ކޫއްޑޫއިން ބޭނުން ކުރަމުންދ  މިފްކޯގެ ބޯޓު ފަަހރުގެ ކުއްޔ  ގުޅޭ . ސިޓީއެއްގައި ބަޔ ން ކޮށްފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް ) . އެއްބަސްވުމެއް ހެދިފައި ނުވ ކަންގޮތުން ދެ ކުންފުނީގެ މެދުގައި
 (4.2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިުލގެ ނިންމުމ  އެއްގޮތަށް ކުންފުިނތަކުގެ މެދުގައި ހަރުމުދަލ އި ދަރަނިތައް ބެހުމަށްަފހު  .25
މީގެ . ކުންފުނީެގ ބެެލންސް ޝީްޓ ތައްޔ ރުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ޒިންމ އެކެވެތިން 

އިތުރުން ބެލެންސް ޝީޓް ރީ ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުން ކުންފުނިތަކަށް ިލބޭ ހަރުމުދަލުެގ ރަޖިސްޓްރީ އެ 
އް ހަވ ލު ކުރުމަކީ ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީގެ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމަށް ބަދަުލ ކުރުމ އި ކުންފުނިތަކ  ދަަރނިތަ

ނަމަވެސް ކުްނފުނިތަކުގެ މެދުގައި ހިސ ބުަތއް ނިންމުމަށްޓަކައި ފިނޭްނސް މިނިސްޓްރީން . ޒިންމ އެކެވެ
ގައި ތައްޔ ރު ކުރެއްވި ބެލެންސް ޝީޓުން  2011މ ރިޗު  23އިންޑިޕެންޑެންޓް އޮޑިޓަރެއް މެދުވެރިކޮށް 

އެ ބެލެންސް ޝީޓ  ުގޅޭގޮތުން މިފްކޯއިން .  ދިމ ވެފަިއވ  މައްސަލަތައް ހައްލުވެފައެއް ނުވެއެވެކުންފުނިތަކުގެ މެދުގައި
ގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ   AC/13/2011/19-134ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވ ފައިވ  އެ ކުންފުނީގެ ނަންބަރު 

ނޑު ޕޮއިންޓްތައް ތިރީގައި އެ ވަނީއެވެ  .މައިގަ

ރޑްރ ފްޓް އެއް  -  70.56) މިފްކޯއަށް އ މްދަނީ ހޯދުމުގެ އެއްވެސް މަގެއް ދައްކ ފައި ނުވ އިރު ހުރިހ  އޯވަ
 .މިފްކޯއިން ދައްކަން ޖެހޭގޮތަށް ނިންމ ފައިވުން( މިލިއަން ރުފިޔ 

ފިނޭްންސ  މިފްކޯގެ ފްލީޓް ބައިކުރުމުގައި ނެޝަނަލް ޕްލޭިނންގ ކައުންސިލުން ނިންމަވ ފައިވ  ޮގތ އި ޚިލ ފަށް -
 މިނިސްޓްރީން ފްލީޓް ބައިކުރުން.

މިފްކޯގެ ބެލެންސް ޝީޓުގައިވ  ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް އ އި ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް އަށް އެލޮކޭޓް ކޮށްފައިވ ، އެ  -
ފަރ ތަށް ކަސްޓަމަރުން އަތުްނ ލިބޭނެ ފައިސ އ އި ސަޕްލަޔަރުންނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ ގެ ކަންތައް 

ނޑައަޅ ފައި ނުވުންހަމަޖައްސ ނެ ގޮތެއް ފި  .ނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަ

މިފްކޯ ބައި ކުރުމ  ގުޅިގެން ިދމ ވި މައްސަލަތައް ހައްލުވެފައި ނުވުމުގެ ސަބަުބން ދައުލަތުެގ ކުންފުނިތަކަްށ  -
ވަމުންދ  ގެއްލުމ އި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ހަރުމުދ ތަކެއް ހަލ ކުވަމުން ދިއުމ އި މި މައްސަލަތައް ނުިނިމ 

ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް  2013ގުލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަުބްނ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ެއޕުރީލު ދި
ނަމަވެސް މި މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދިފައިނުވުމުގެ ސަބަުބން ފިނޭންްސ . ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅ ފައިވެއެވެ 
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ޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯަޑްށ ގައި މި މައްސަލަ ޕްރައިވަޓައި 2013އޯގަސްޓް  4މިނިސްޓްރީން 
ސަރުކ ރުން މިހ ރުވަނީ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ލިމެޓެޑ  ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ލިމިޓެޑަކީ މިފްކޯގެ . ހުށަހަޅ ފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް ) .ދަށުން ހިނގ  އެކުންފުނީގެ ބަެއއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސ ފައިވުން 
 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ކޫއްޑޫއަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ނެަޝނަލް ޕްލޭިނންގ ކައުންސިލުްނ  401މިފްކޯގެ އުޅަނދެއް ކަމަށްވ  ަކލަމިންޖ   .26
ނުލ  ކޫއްޑޫއަށް ދިނުމަށް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންްސ ނަމަވެސް މި އުޅަނދު އެއްވެސް ކުއްޔަކ  . ނިންމ ފައިވެއެވެ

. އެންޑް ޓްރެޜަރީން މިފްކޯއަށް އެންގުމުން، އެ އުޅަނދު ކޫއްޑޫގެ ބޭނުމަށް އެ ކުންފުންޏަްށ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ
މި  އެހެންކަމުން. ނަމަވެސް މި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް އަށް ބަދަލުކޮށްފައި ނުވެއެވެ

ކްލ ސް ސެޓްފިކެޓް ގެއްލުމުެގ  Aއުޅަނދު މަރ މ ތު ކުރުމަށްޓަކަިއ ބޯޓު އެހެަލންޖެހޭ މުއްދަތު ފ ިއތުވެ، ލޮއިޑްސް 
ބިރު ހީވުމުން އެ އުޅަނދު އެެހލުމަށްޓަކައި ޭބނުންވ  ހުރިހ  ިލޔެކިއުން ތަކެއް ކޫއްޑޫ އ  ހަވ ލުކުރުމަށް ފިނޭންްސ 

. ނަމަވެސް، ފުރަތަމަ އެންގުމަށް މިފްކޯއިން އިޖ ބަދީފައިނުވ ކަްނ ފ ހަގަކުރެވުނެވެ މިނިސްޓްރީ އިން މިފްކޯއަށް އެންގި
ނޑަކަށް   75އަދި ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް އިން އެ ބޯޓު ބޭނުންކުރި މުއްދަތަށް ޖެހޭ ކުލީގެ ގޮތުގައި ގ ތްގަ

ކުލި ދެއްކުމުން މިްފކޯއިން ބޯޓު އެހެލަިއ  މިލިއަން ރުފިޔ ގެ އަދަދެއް ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށ  ކޫއްޑޫއިން އެ އުޅަނދުގެ
 401ގައި ކަލަމިންޖ   2013ޖުލައި  3ކޫއްޑޫއިން . ކުރަންޖެހޭ މަރ މ ތުތައް ކުރ ނެަކމަށް ކޫއްޑޫއަށް އަންގ ފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް )  .އެހެލައި ބޯޓު މަރ މ ތު ކުރުމަށްަޓކައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވުން
 (6.1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

މިފްކޯގެ ހަރުމުދ ތައް ބެހުމ  ގުޅޭގޮތުން ނެޝަނަލް ޕްލޭިންނގ ކައުންސިލުގެ ނިންމުމ  އެއްގޮތަށް މިފްކޯގެ  .27
ނަމަވެސް މި އުޅަނދުތަކުގެ .  ދޫކޮށްފައިވެއެވެއުޅަނދުތަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑަށް ކުއްޔަށް

އަދި ކޫއްޑޫއަށް . ވެރިފަރ ތަކީ މިފްކޯ ކަމަށްވުމ އެކު، އެކުންފުނީގެ މ ލީ ހިސ ބުގަިއ މި އުޅަނދުތައް ހިމަނ ފައިވެއެވެ
މިފްކޯގެ މ ީލ ދޫކޮށްފައިވ  ބައެއް އުޅަނދުތަަކްށ ކުލި ލިބެމުްނ ނުދިޔަ ނަމަެވސް އެ އުޅަނދުފަހަރ ގުޅޭ ޚަރަދުތައް 

ަވނަ އަހަރުގެ މެއި  2010މިގޮތުން  މިފްކޯއަށް ކުލި ުނލިބޭ އުޅަނދުތަކަށް . ބަޔ ނުގައި ހިމަނަންޖެހިފައިވެއެވެ
ފަސް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ) 5,684,242މަހުން ފެށިގެން ޑިސެންބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޑިޕްރިސިއޭޝަންގެ ގޮތުގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން ެއ  2011ރުފިޔ  އަދި ( ސ ޅިސް ދޭއްއަށްޑިހަ ހަތަރު ހ ސް ދުއިސައްތަ 
އެއް މިލިއަން ހަ ލައްކަ ސައުވީސް ) 1,624,069އަހަރުގެ އެޕްރީލު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޑިޕްރިސިއެޝަންގެ ގޮތުގައި 

ފްކޯގެ ހަރުމުދަލުގެ ރުފިޔ  އަރ ފައިވ  ކަމަށ  އަދި ކޫއްޑޫއިން ބޭނުންކުރ  މި( ހ ސް ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް
ދެ ލައްކަ ) 227,441ގެ ނިޔަލަށް  2011އިން ފެށިގެން އެޕްރީލު  2011އިންޝުއަރެންސްގެ ގޮތުގައި ޖެނަވަރީ 

ވަނަ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް ) . ރުފިޔ  ޚަރަދުވެފައިވ ކަމަށް( ހަތ ވީސް ހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ސ ޅިސް އެކެއް
 (6.2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02 އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ
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މިފްކޯއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީގައި ވ ގޮތުން މިފްކޯއިން ކުރިމަގުގައި  .28
ނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ނެޝަަނލް ޕްލޭނިްނގ ކައުންސިލުން ނިންމ ފައިަވީނ އެކުއަރ ކަލްޗަރ  ކުރ ނެ  މައިގަ

އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލ  އެއްގޮތަށް ހިންގ  . ޔެލޯފިން ޓޫނ  ޕްރޮސެސިންގ އެވެއ އި 
ޤަވ އިދ އި އަސ ސީ ޤަވ އިދު ބަދަލުކުރުމަށްފަހު ކުންފުނީގެ ބޯޑުން އެކަން ފ ސްކޮށް އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމަްށ 

ގެ އެ އެންގުމ  އެއްގޮތަށް މިފްކޯއިން އަސ ސީ ޤަވ އިދ އި ހިންގ  ނަމަވެސް ފިޭނންސް މިނިސްޓްރީ. އަންގ ފައިވެއެވެ
ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް ) .ޤަވ އިދަށް އިސްލ ހު ގެނެސްފައި ނުވ ކަން

SPE- 2015-02  ް6.3ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ) 

މްޕްލެކްސް އަކީ މިފްކޯގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް އ އި ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް ކޮ  .29
ވަނަ އަހަރު މިފްކޯއަށް ވެފައިވ   2009. ގެންދިއުމަށް ބޭނުން ކުރަމުން އައި އެ ކުންފުނީގެ މައި ދެ ޔުނިޓެވެ

މިލިއަން ރުފިޔ ގެ ގެއްލުން ވެފައިވަނީ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް  68.1 މިލިއަން ރުފިޔ ގެ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން 113.9
މިލިއަްނ ރުފިޔ ގެ ގެއްލުން ވެފައިވަނީ ފެލިވަރު ފިޝަރީްޒ  1.2އަދި އެ ގެއްލުމުގެ ތެރެއިން . ކޮމްޕްލެކްސް އަށެވެ
 2012އަދި  2011ވަނައަހަރު މިފްކޯ ބައިކޮށް ތިން ކުންފުންޏަށް ބަދަލުކުރިފަުހން  2010. ކޮމްޕްލެކްސް އަށެވެ

ފިޔ ގެ ގެއްލުން ވެފައިވ އިރު ފެލިވަރު ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް މިލިއަން ރު 4.1ވަނަ އަހަރު މިފްކޯއަށް ޖުމްލަ 
ނަމަވެސް ކޫއޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް . މިލިއަން ރުފިޔ ގެ ގެއްލުން ވެފައިވެއެވެ 19.26ލިމިޓެޑަށް އެ މުއްދަތުގައި 
މ އެކު، މިފްކޯ ބައިކޮށް ވު. މިލިއަން ރުފިޔ ގެ ފައިދ  ވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ 88.8ލިމިޓެޑަށް އެ މުއްދަތުގައި 

އުފެއްދި ދެ ކުންފުނީގެ ތެރެއިްނ ކޫއްޑޫ ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް އަށް ފައިދ  ލިުބނު ނަމަވެސް ިމފްކޯ އ އި ފެލިވަރު 
ވަނަ  2013މިފްކޯ ސްޕްލިޓް )   .ފިޝަރީޒް މޯލްޑިވްސް ހިންގަމުން ގޮސްފައިވަނީ ގެއްލުމުގައިކަން ފ ހަގަކުރެވުން

 (7ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE- 2015-02ޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮ 

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރި ގޮތުގެ ބަޔ ނ އި،  2012މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ   .30
ވަނަ އަހަރު އެ ކައުްނސިލަށް ލިބުުނ އ ންދަީނ އ އި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔ ން ތައްޔ ރުކޮށް، ދައުލަތުެގ  2012

އެ މ އްދ ގައި ބުނ  ، ވަނަ މ އްދ ގައި ވ  ގޮތުގެ މަތިން 35( ގެ 2006/3މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު )ޤ ނޫނު ަނންބަރު 
)މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ މުއްދަތުގައި އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން. 

 (1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން SPE- 2015-03  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2013އިދ ރ ގެ 

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ައށް ފައިސ  ލިބޭ ަކންތައްތައް ަތފްސީލްކޮށް އެނގޭނެ ފަަދ ރިކޯޑެއް އެ އިދ ރ އިން  .31
 ބަޔ ންކޮށްފައިވ ގޮތަްށ އ މްދަނީގެ ދުވަހުފޮތް  1.13ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުެރވުނެވެ. އަދި ހަމަ މި ގަވ އިދުގެ 

  ތައްޔ ކޮށް ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަންވެސް ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެފަދަ ރިކޯޑެއްވެސް ކައުންސިލްގައި ނެތްކަން .
 -SPE ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2013)މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

 (2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން 2015-03
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ޚިދުމަްތ ހޯދ އިރު، ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ހުއްދަދޭ ފޮތް ނުވަތަ ޯފމް ތައްޔ ރުކޮށްފައި  ކައުންސިލަށް ތަކެއްޗ އި .32
ނުވ ކަމ އި ތަކެތި ގަތުމުގެ ކުިރން، މުދަލަށް އޯޑަރުކުރ  ފޯމު ަތއްޔ ރުކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އަދ މީގެ 

ން ތަެކތި ހަމައަށް ހުރިތޯ ބަލައި ަކމ ގުޅޭ މުވައްޒަފުން އިތުރުން އޯޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި ކައުންސިލަށް ލިބުމު
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   2013)މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ސޮއިކޮށްފައި ނުވ ކަން. 

 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން SPE- 2015-03 ނަންބަރ 

)ތިްނ  3,925ގައި ެއކި ފަހަރު މަތިން ބަލައިގަނެފަިއވ  ވަނަ އަހަރު ޒަކ ތުގެ ގޮތު 2012ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލުން  .33
)މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސަވީސް( ރުފިޔ އަށް ރަސީދު ތައްޔ ރު ކޮށްފައި ނުވ ކަން. 

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން SPE- 2015-03 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2013ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 

)ހަތަރު  4,800ބ.ކަމަދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ދެ މުވައްޒަފަކަށް ރިސްކް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވ   .34
 ހ ސް އަށް ސަތޭކަ( ރުފިޔ އަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުނުގެ ހުއްދަ ލިބިެގން ދީފައިވ  ެއލަަވންސެއް ނޫންކަން.

 -SPE ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2013އިދ ރ ގެ )މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ 
 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން 2015-03

ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިސ ، ބޭންކަށް ޖަމ ނުކޮށް، އެ ފައިސ އިން ކައުންސިލްގެ އެކި  2012ކަމަދޫ ކައުންސިލަށް  .35
ވަނަ އަހަރުގެ   2013ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ  )މ ޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކަންކަންކަމަށް ޚަރަދު ކޮށްފައިވ ކަން. 

 (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން SPE- 2015-03 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

 2012ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރިގޮތުގެ ހިސ ބ އި،  2012ކައުންސިލްގެ އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު  .36
ޤ ޫނނު )ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަުތގެ ޤ ނޫނު ، ޚަރަދުގެ ހިސ ބުވަނަ އަހަރު އެ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އ މްދަނީ އ އި ހިނގި 

ވަނަ މ އްދ ގައި ވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ ޤ ނޫނުގައި ބަޔ ންކުރ  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓް  35ގެ  (2006/3ނަންބަރު 
އަހަރުގެ އޮޑިޓް  ވަނަ   2012)އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން. 

 (1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން SPE- 2015-04 ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ކައުންސިލުން ތިޖޫރީގެ ހަފްތ ގެ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރު ކުރަމުން ނުގެންދ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ތިޖޫރީގައި  .37
ހުރީ ކޮންކޮން ފައިސ އެއްކަން އިނގޭނެ ގޮަތށް ރެކޯޑުތައް ބަަލހައްޓ ފައި ނުވ ކަްނ ފ ހަގަކުރެުވނެވެ. މިހެންވުމުެގ 

ކިހ ފައިސ އެއްކަމ އި އެ ފައިސ  ތިޖޫރީގައި ހަމައަށް ހުރިކަން  ސަބަބުން ތިޖޫރީގައި ހުންަނންޖެހެނީ
ވަަނ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް،  2012ވަނަ އަަހރުން ފެށިގެން  2010ކަށަވަރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެއިތުރުން 

އްލައްކަ )އެ 192,699ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް، ތިޖޫރީ ބ ކީކުރ  ފޮތުގައި ނޯޓުނުޮކށް، ެއކިފަހަރުމަތިން ތިޖޫރީން 
ނުވަދިހަ ދެހ ސް ހަސަތޭކަ ނުަވދިހަނުވައެއް( ރުފިޔ  ނަގައި، ެއކިފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކޮށްެގން ޚަރަދުކޮށްފައި ވ އިރު މި 

)އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަހު   ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލ އި، ޚަރަދުތަކ  ގުޅޭ ބިލްތައް ެފންނަްނ ނެތްކަން.
 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން SPE- 2015-04 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  ވަނަ އަހަރުގެ   2012ކައުންސިލްގެ 
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އުކުޅަހު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ބެލުމުގެ ދަުށގައި ހުންނަ ތިޖޫރީގައި  ިގނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސ   އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ .38
ސިލް އިދ ރ ގައި ގައި އުކުޅަހު ކައުން 2013ސެޕްޓެމްބަރ  10ބަހައްޓ ފައިުހންނަކަން ފ ހަގަކުެރވުނެވެ. މިގޮތުން 

)ދެލައްކަ ސ ޅީސް ދެހ ސް އެއްސަތޭކަ  242,100.79ތިޖޫރީގައި ޖުމްލަ  2ތިޖޫރީ ގުނިއިރުގައި މި  2ހުންނަ 
  2012)އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ   ރުފިޔ  ހަތްދިހަ ނުވަލ ރި( ރުފިޔ  ހުރިކަން ފ ހަގަކުރެވުން.

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން SPE- 2015-04 ރ ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ 

ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ  ފައިސ އިން ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު އެނގެންނެތްަކން ފ ހަަގކުރެވުނެވެ. އަދި  .39
ތިޖޫރީން ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސ  ނަގ ފައިވަނީ ޯނޓެއް ތައްޔ ރުކޮށް އެ ނޯޓުގައިވ  ޢަދަަދށްކަްނ ފ ހަގަކުރުވުނެވެ. 

-ވަނަ އަހަރުގައި  2011)ފަސްދޮޅަސް އަށްހ ސް( ރުފިޔ ،  -/68,000ވަނަ އަހަރުގައި  2010މިގޮތުން 
)އެކ ވީސްހ ސް  21,600/-ވަނަ އަހަރުގައި  2012)އެއްލައްކަ ތިންހ ސް ނުވަދިހަ ނުވަ( ރުފިޔ  އަދި  103,099/

ފްޞީލް ޚަރަދުކުރުމަށް އެކިފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކޮށްފައިވ އިރު މި ފައިސ  ޚަރަދުކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަ، ހަސަތޭކަ( ރުފިޔ 
އެނގެން ނެތްކަން ފ ހަގަ ކުރެުވނެވެ. އަދި މިގޮތަށް ނަގ ފައިވ  ފައިސ އިން ކުރެވުނު ޚަރަދު ތަކުގެ ބިލް އޮފީހުގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   2012)އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ  ނެތްކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވުން.
   (5ވޭޝަން ގެ އޮބްޒަ SPE- 2015-04 ނަންބަރ 

އެކައުންޓެއް ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ރަސްދޫ ބްރ ންޗް ގައި  4އުކުޅަހު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ނަމުގައި  .40
މިއިން އެއްވެސް އެކައުންޓެއްގެ ހިސ ބު ބަލަހައްޓައި ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ރިކޮންސައިލް ކުރަމުން ، ހުޅުވ ފައިވ އިރު

 -SPE ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2012އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ )އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި ނުދ ކަން. 
    (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން 2015-04

ކައުންސިލްގެ ހަރުމުދަލުގެ ހިސ ބުތައް އެކަށީގެންވ  ގޮތެއްގައި ބެެލހެއްޓޭނޭހެން ހަރުމުދަުލގެ ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔ ރުކޮށް  .41
ގޮތުން ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓްރީގައި ހިމަނަންޖެހޭ މުހިންމު މަޢުލޫމ ުތ ބަލަހައްޓ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަުކރެވުނެވެ. މި

މުަދލުގެ އަގު( އެނގެން ެނތުމ އި، މުދ  ހުިރތަން ަބދަލުވުމުން އެކަްނ ރަިޖސްޓްރީން އަޕްޑޭޓް ، )މުދ ހުރިތަން
)އަރިއަތޮޅު އިނުވ ކަން. ނުކުރުމ އި އަދި ތަނުގައި ހުރި ބައެއް މުދަލުގައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރެއް ޖަހ ފަ

ގެ SPE- 2015-04 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2012އުތުރިބުރި އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ 
  (7އޮބްޒަވޭޝަން 

ކައުންސިލުން އެކި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކިއެކި ފަރ ތްތަކ އިއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި، ުމއްދަތަށް މަސައްކަތް  .42
ނޑ ނެގޮތް އެއްބަސްވުންތަުކގައި ހިމަނ ފައިވަނީ  ނުނިމިއްޖެނަމަ ގެއްލުމުގެ ބަދަުލގެގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުްނ ކަ

)އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަހު   އ އި ޚިލ ފަށް ކަމުގައި ފ ހަގަކުރެވުން. 8.29ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުެގ 
   (8ގެ އޮބްޒަވޭޝަން SPE- 2015-04 ޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ ވަނަ އަހަރުގެ އޮ   2012ކައުންސިލްގެ 
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ކޮންޓްރެކްޓްގެ ދަށުން އެކި ފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކުރެވޭ މަސައްކަތްަތއް ނިމުމުން، އެއްބަސް ވެފަިއވ ގޮތަށް އެއްބަސް  .43
ފ ހަގަކުރަމެވެ.  ވެވުނު ފެންވަރަށް މަސައްކަތް ނިންމ ފައިވ ކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ތައްޔ ރު ކޮށްފައި ނުވ ކަން

އެހެންކަމުން މަސައްކަތ އި ހަވ ލުވި ފަރ ތުން ހުށަހަޅ ފައިވ  ބިލްތަކަށް ދައްކ ފައިވ  ފައިސ އަކީ ނިމިފައިވ  
މަސައްކަތަކަށް ދައްކ ފައިވ  ފައިސ ކަން ކަށަވަރު ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. އަދި އެއްބަސްވުންތަކުގައި މުއްދަތަށް މަސައްކަތް 

ނޑ ނެގޮތް ހިމަނ ފައިވީ ނަމަެވސް، ކުރިންބުނެވުނު ނުނިމިއްޖެނަމަ ގެއް ލުމުގެ ބަދަުލގެގޮތުގައި މަސައްކަތުގެ އަގުން ކަ
ފަދަ ލިޔުމެއް ތައްޔ ރު ކޮށްފައި ނުވުމުން މަސައްކަތް ނިންމި ތ ީރޚު އެނގެން ނޯންނ ެނތީވެ ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ހޯދޭެނ 

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2012ހު ކައުންސިލްގެ )އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަ  ގޮތެއްވެސް ނެތްކަން.
SPE- 2015-04 ް9ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ)    

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގައި މަސައްކަތް ކުރ  ސިވިލް ސ ރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ފިޔަވައި ކައުންސިލުން ވަޒީފ ދީފައިވ    .44
( ގެ ދަުށްނ 2009/8ދިވެހި މުވައްޒަފުން ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޕެންޝަނ އި ބެހޭ ޤ ޫނނު )ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަހު ވެރި ކޮށްފައިނުވ ކަން. ގ އިމްކޮށްފައިވ  ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައި
   (12ގެ އޮބްޒަވޭޝަން SPE- 2015-04 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2012ކައުންސިލްގެ 

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ ފަރ ތުން ރައްކައުތެިރ ގޮތުގައި ކުނި ނަްއތ ލުމަށް ިހްނގ  މަޝްރޫޢުގައި  .45
ަވނަ އަހަރުެގ މަހުފީގެ ގޮތުގަިއ  2012ބައިވެރިވެފައިވ  ފަރ ތްތަުކން މަުހންމަހަށް ދައްކަްނ ޖެހޭ ފައިސ ެގ ތެރެއިން 

ގެ ނިޔަލަށް ނުލިބިވ ކަމަްށ  2013ސެޕްޓެމްބަރު  09)ދެހ ސް ތިންސަތޭކަ( ރުފިޔ ،  -/2,300ލިބެން ޖެހޭ 
ފަރ ތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވ  ޚިދުމަތްތަކަށް، ިލބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބުތަކުން ދައްކައެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އެކި

އަރިއަތޮޅު  ()ހަތްހ ސް އެއްސަތޭކަ ވިހި( ރުފިޔ  ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވ ކަން. -/7,120ތެރެއިން ޖުމްލަ 
ގެ SPE- 2015-04 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2012އުތުރިބުރި އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ 

 (13އޮބްޒަވޭޝަން 

ކައުންސިލްގެ ދަށުން ިހންގަމުންދ  ބޭސް ފިހ ރައަށް ަގންނަ ތަެކީތގެ ރެކޯޑ އި ސްޓޮކުން ތަކެތި ިވއްކޭ ގޮތުގެ ރެކޯޑު  .46
ވަނަ ދުވަހު  2013ސެޕްޓެމްބަރ  11ސްޓޮކް ބ ކީޮކށްފަިއ ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ިމހެންކަމުން ، ބަލަހައްޓައި
ހ ރަ އޮޑިޓް ކުރެވުނުއިރު އެ ދުވަހު ފިހ ރ އިގައި ހުރި ބޭހ އި ތަކެތީގެ ސްޓޮކަކީ، އެ ދުވަހު ފިހ ރައިގައި ބޭސް ފި

ވަނަ   2012އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ  (ހުންނަންޖެހޭ އަދަދުަކން ކަށަވަުރ ކުރެވިފައި ނުވުން.
 (16އޮބްޒަވޭޝަން  ގެ SPE- 2015-04 އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ނޑުގައި ހުރި ފައިސ  ގުނިއިރު ހުރި އަދަދަކީ  2013ސެޕްޓެމްބަރ  11 .47  2,152/50ވަނަ ދުވަހު ފިހ ރައިގެ ވަތްގަ
ނޑުގައި ހުންނަންޖެޭހ  )ދެހ ސް އެއްސަތޭކަ ފަންސ ސް ދެ ރުފިޔ  ފަންސ ސް ލ ރި( އެވެ. ނަމަވެސް ފިހ ރައިގެ ވަތްގަ

ނޑުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ފައިސ ގެ އަދަދު ފައިސ ގެ ހިސ ބުތައް ބަލަހައްޓ  ަފއި ނުވުމުން އެ ދުވަހު ފިހ ރައިގެ ވަތްގަ
ވަނަ ދުަވހު ފިހ ަރއިގައި ހުރި ފައިސ   2013ސެޕްޓެްމބަރ  12އެނގެން ނެތްަކން ފ ހަގަކުރެވުެނވެ. މީގެ އިތުރުން 

ން މި ދެންނެވި މުއްދަތުގައި )ދެހ ސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ހަ ރުފިޔ ( ކަމު 2,736/50އަލުން ގުނިއިރު ހުރީ 
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)ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރު ރުފިޔ ( އިތުރުވެފައި ވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ހަމަ އެ މުއްދަތުގަިއ  -/584
)ހަސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް ރުފިޔ ( އިތުރުވެފައިވ އިރު އަދި އެ މުްއދަތުގައި އެއްވެްސ  -/631ފިހ ރައިގެ ވިކުރ އަށް 
)ސ ޅީސްހަތް ރުފިޔ (  -/47ލްގެ އިދ ރ އ އި ހަވ ލުކޮށްފައި ނުވުުމން ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި ފައިސ އެއް ކައުންސި

 ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ   2012އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ (މަދުވެފައިވ ކަން. 
SPE- 2015-04 ް17ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ) 

ރުފިޔ  މަދުން ދައްކ ފައިވެއެވެ. އަދި މި 6,735,389 އެންޓިޓީގެ މ ލީ ހިސ ބުތަކުގައި އިންވެންޓްރީ ގެ ގޮތުގައި   .48
އަދަދު އައީ ކިހިނެއްކަން އެގޭނެ އިންވެންޓްރީ ލިސްޓެއް ފެްނނަން ނެއްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުެނއެވެ. އިންވެންޓްީރ 

 ހުރި އިންެވންޓްރީސްގެ އަދަދު ކަށަވަރު ުކރެވިފައި ނުވެއެވެ. ލިސްޓެއް ފެންނަްނ ނެތުމުގެ ސަބަބުން ަތނުގައި
އެންޓިޓީން ިއންވެންޓްރީގެ ެރކޯޑް ރަގަޅަށް ބަލަހައްޓ ފަިއ ނުވުމުގެ ސަބަުބން އިންެވންޓްރީގެ ސައްޙަކަން 

ރފޯމް ކޮށްފައިވ  ބެލެންެނތްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން އިންވެންޓްރީގެ ފިޒިކަލް ވެރިފިކޭޝަން ޕ  
 -FINވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2012ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ކަން އެގެން ެނތްކަން. )

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  2015-03

ން ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައިޭބނުންކުރުަމށް ސަރުކ ރުންދެއްވ ފައިވ  ތަކެިތވަނީ ސަރުކ ރުން ހުއްދަލިބުްނަލސްވުމުގެ ސަބަބު .49
ރުފިޔ ގެ ހަރުމުދ ވަނީ މިނިވަން  211،921،12ކުންފުނީގެ ނަމަށްބަަދލު ނުކުރެވިއެވެ. ކުންފުނިންބޭނުން ކުރަމުްނދ  

އަގުކުރ  ފަރ ތެއްމެދުވެރިކޮށްގެން އަގުކުރެވިފައެވެ. ސަރުކ ރުން ކުންފުންޏަށްދެއްވި ހަރުމުދަލުގެ އަގުކުރުމ އި އަދި 
ކުރުމުގައި އަދިވެސްގޮތެއްނިންމިފައި ނުވުމުގެ ސަަބބުްނ  ހަރުމުދަލުެގ އެތަކެތީގެ މިލްކުވެރިކަން ަބދަލު

ނޑުނު   19,076,044ރުފިޔ  އ އި ، ރައުސުލްމ ލް  11،932،5747 ރުފިޔ ، އަދި  ބަލަށް ކަ
ރޯޑް ) ރުފިޔ  އަކީ ސައްހަ ކަމ އެކު އެކަށީގެންވ  އަދަދުތަކެއްކަމުގައި ޔަގީން ނުކުރެވުންަެ.1,389,574

ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN- 2015-03ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2012ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ 
5) 

މ ލީ ހިސ ބުތަކުގައި އެކައުންޓްސް ރިސީވަބްލް ގެ ގޮތުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވ  އަދަދަކީ  އަކައުންޓް ރިސީވަބްލް  .50
ރުފިޔ  އިތުރު އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ހަދ ފައި  664,125މޮޑިއުލް އިން ދައްކ  އަދަދަށްވުރެ 

ރުފިޔ   އ އި   3,675,760ދައްކ ފައިވ    މ ލީ ހިސ ބުތަކުގައި އެކައުންޓްސް ރިސީވަބްލް ގެ ގޮތުގައި ނެތުމުން 
 ތަކެއްކަން ރުފިޔ  އަކީ ޞައްޙަ އަދަދު  187,472ޕްރޮވިޒަން ފޮރ ޑައުޓްފުލް  ޑެޓްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކ ފައިވ 

-FIN- 2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ  2012ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ) އެގެން ނެތުން.
 (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  03

އެނދުގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކޮށް ިހންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިަޒމް، އ ޓްސް އެންޑް  100ހއ. އުލިގަމުގައި  .51
ގަިއ ކުރެވުނު ލީސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން އުލިގަމުްނ  2007ފެބްރުއަރީ  27ކަލްޗ ރއ އި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އ  ދެމެދު 

 3އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މި އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން އަހަރުގެ މުއްދަތަށް  25ހެކްޓަރުގެ ބިން  36
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ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ސަރުކ ރަށް ކުލި ދައްކަން ފަށަންޖެހެއެވެ.  އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސިޓީ ހޮޓ  
ަމސް ދުވަހުގެ މުއްދަުތ  36ނަމަވެސް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ަމސައްކަތް ނިންމުމަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ފުރަތަމަ ދެވުުނ 

ނޑައެޅިފައިވ  މަސައްކަތުގެގައި ހަމަވިއިރު މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގައި ކުރުމަ 2010ފެބްރުއަރީ  28  %39ށް ކަ
   މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ވަނީ ހުއްޓ ލެވިފައެވެ.

ފަހަރު  3ޓް ގެނެވިފައިވ އިރު އޭގެ ތެރެއިން ފަހަރު އެމެންޑްމަން 6އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ލީސް އެގްރިމަންޓަށް 
ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަންޖެޭހ މުއްދަތަްށ ބަދަލުގެނެސް އެ މުްއދަތު ސަރުކ ރުްނ 
އިތުރުކޮށްދީފައިވެއެވެ. ކޮންސްްޓރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމުަމށް ދެވުނު މުއްަދތ އި އެ މުްއދަތަށް އެކި ފަހަުރ 

 ަދލުތައް ތިރީަގއިވ  ތ ވަލުގައި އެވަނީއެވެ.މަތިން ގެނެވުނު ބަ

 : ކޮންސްޓްރަކްޝަން މުއްދަތަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް 1ތ ވަލު 

 ތަފްޞީލު 
އެގްރިމަންޓް/އެމަންޑްމަންޓްގެ 

 ތ ރީޚު
 މުއްދަތު

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން
މަސައްކަތް 

 ނިންމަންޖެހޭ ތ ރީޚު 

 2010ފެބްރުއަރީ  28 މަސް ދުވަސް  36 2007ފެބްރުއަރީ  27 ލީސް އެގްރިމަންޓް

 2011ފެބްރުއަރީ  28 މަސް ދުވަސް  12 2009ޖުލައި  14 ފުރަތަމަ އެމަންޑްމަންޓް 

 2011ޑިސެމްބަރ  31 މަސްދުވަސް   10 2010ޖުލައި  18 ތިންވަނަ އެމަންޑްމަންޓް 

 2016ޖޫން  16 މަސް ދުވަސް  36 2013ޖޫން  16 ހަވަނަ އެމެންޑްމެންޓް 

ނޑަކަށް ޖުމްލަ  މަސް ދުވަސް ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކޮށް  8އަހަރ އި  4މަތީގައިވ  ތ ވަލުގައިވ  ގޮތުން، ގ ތްގަ
ނިންމުމަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުމަްށ  

މަސް ދުވަސް ފ އިތުވެފައި ވީނަމަވެސް މިހ ތަނަށް މުޅި  10އަހަރ އި  7ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މުޅިއެކު  2014
ނޑަކަށް ނިމިފައިވަީނ  މަސައްކަތްތައްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި  %39ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ގ ތްގަ

ވީ ނަމަވެސް ގެ ނިޔަލަްށ އިތުރު މުއްދަތު  ސަރުކ ރުން ދީފައި 2016ޖޫން  16ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް 
އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީޮކށް ނިންމުމުގެ ަތޞައްވުރެއް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ގެންގުޅެމުން ނުދ ކަމ އި އެތަނުގައި 
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަމުން ނުދ ކަން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން މި އޮފީހަށް ދީފައިވ  މަޢުލޫމ ތުންނ އި މި އޮފީހުން ެބިލ 

ހއ. އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ) ން.ބެލުންތަުކން ފ ހަގަކުރެވު
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 ގެ  SPE - 2015-6ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ޙ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 
 (1އޮބްޒަވޭޝަން 

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ، ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވ   .52
މުދަލ އި ތަކެތި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން އަމިއްލައަށް ހޯދައި ތަކެތި ދިނުުމން މަސައްކަތް ކޮށްދޭގޮތަށް، ަމސައްކަތްތަކުގެ އެކި 

ުރންނ  ހަވ ލުކޮށްެގން ކުރަމުން ެގންދ  ގޮތަށެވެ. މިގޮުތން، ސ ރޭވ ކުރުމ އި ޑީޓެއިލް ބައިތައް ވަކިވަކި ކޮންޓްރެކްޓަ
ޑްރޯވިންގްސް ތައްޔ ރުކުރުވުމ އި މެޓީރިއަލްސް ގަތުމ އި އިމ ރ ތްކުރުންފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ 

ވަަނ  2008. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޢަމަލީ މަަސއްކަތް ސީދ  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ވަކިވަކި ފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކޮށްގެންނެވެ
އަހަރުގެ މ ރޗް މަހުން ފެށިގެްނ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވީ ނަަމވެސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމުމުގެ ކުރިން، 

ވަނަ އަހަރުގެ މ ރޗް މަހ  ހިސ ބުން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ވަނީ އުލިގަމުގައި ކުރަމުން ގެންދިޔަ މަސައްކަތް  2010
ޓ ލ ފައެވެ. އެހ ތަނަށް ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވަނީ ހުއް

ނޑަކަށް މުޅި މަސައްކަތުގެ   މަސައްކަތެވެ. %39ގ ތްގަ

ކ އި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓ ލިއިރު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރ  ސަރަޙައްދުގައި މިސްކިތަކ އި ވަޑ ންކުރ ގެ އަ
އެކޮމޮޑޭޝަން ރޫމް ހަދ  ނިމިފައިވެއެވެ. އަދި މަޝްރޫޢުގެ  3ޓްރޭނިންގ ްބލޮކަކ އި އަދި ސީިނއަރ މުވައްޒަފުންގެ 

ހައުސް ކީޕިންގ ހަޓްގެ ބައެއް މަސައްކަތް، ނިމިފައިވެއެވެ.  2ލޭންޑް ވިލ އ އި،  50މަސައްކަތް ހުއްޓ ލުމ  ހަމަޔަށް 
ންޓް، ކޮފީ ޝޮޕް، ބ ރ، ސްވިމިންގ ޕޫލް، ފެްނ ޓޭންްކ، ތެޔޮ ޓޭންކް އަިދ މީގެ އިތުރަށް ރިސެޕްޝަން، ެރސްޓޯރަ

ސްޓ ފް ޑައިނިންގ ރޫމ އި ބަދިގޭގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ފަރުމ ކޮށް ނިމި މަސައްކަތް ފަށަން ތައްޔ ރުވެފައިވ ނެ 
 63.8ގެ ނިޔަލަށް  2013މްބަރު ސެޕްޓެ 30ކަމަށްވެސް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓަށް 

)ހއ. އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. 
ގެ  SPE - 2015-6ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ޙ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

 (2އޮބްޒަވޭޝަން 

ލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވ  ފަިއސ  ހޯދުމަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ހަމަޖައްސ ފައި ވަނީ އު .53
އެ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ފައިސ އިންނ އި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ހޯދައިގެންނެވެ. މި ގޮތުން އެމް.ީޓ.ޑީ.ސީގެ އަމިއްލަ 

މިލިއަން  10މިލިއަން ރުފިޔ ( އ އި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދ  88.6ރ ) މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަ 6.9ފައިސ އިން 
މިލިއަން  217.1މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ) 16.9މިލިއަން ރުފިޔ ( އ އި އެކު ޖުމްލަ  128.5ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ )

ނޑައަޅ ފައިވެއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް  ވަނަ  2008ރުފިޔ ( މި މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ނޑަކަށް  އަހަރުގެ މ ރޗް މަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސް މަސައްކަތް ހުއްޓ ލުމ  ހަމައަށް މުޅި މަޝްރޫަޢށް ގ ތްގަ

ނޑަކަށް  63.8 މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ފައިސ  އިން ނިމިފައިވަނީ މުޅި މަސައްކަތުގެ ގ ތްގަ
ރި މަސައްކަތްތައް ިނންމުމަށް ބޭުނންވ  ފައިސ  ހަަމޖެހިފައި ނުވ ކަްނ މަސައްކަތްތަކަށް ވ އިރު ބ ކީ ހު 39%

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.



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

38 ސަފުހ     ގެ 69  

 

މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ލިޭބނޭކަމުގެ ޔަގީންކަން  10މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބ ކީ ހުރި މަަސއްކަތް ނިންމުމަްށ ބޭުނންވ  
ޙުގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ސަރުކ ރަށް ވަނަ އިޞްލ  3ގައި ލީސް އެގްރިމަންޓަށް ގެނެވުނު  2010ޖުލައި  18

ދުވަސް ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ބ ކީ ހުރި މަސައްކަތް  90ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން މި އެމެްނޑްމެންޓްގައި ސޮއިކުރ ތ  
ނިންމުމަށް ބޭުނންވ  ފައިސ  ލިބޭނެ ކަމުގެ ފައިނޭންޝަލް ގެރެންޓީއެއް އިތުބ ރު ހުރި މ ލީ އިދ ރ އަކުން ހޯދައި 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ ގެރެންޓީއެްއ  90ށް ހުށަހެޅުމަށް ޝަރުތުކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް މި ސަރުކ ރަ
ގައި ލީްސ  2011ެޖނުއަރީ  10އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ސަރުކ ރަށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެެވ. މީގެ އިތުރުން 

ވަސް ފައިނޭންޝަލް ގެެރްނޓީއެއް ހުށަހެޅުމަްށ ދު 90ވަަނ އިޞްލ ޙުގައި ވެސް އިތުރު  4އެގްރިމަންޓަށް ގެނެުވނު 
ޝަރުތުކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި މުއްދަތު ފ އިތުވިއިރު ވެސް ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމަށް ބ ކީ ހުރި 

މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ލިބޭނެ ކަމުގެ ފައިނޭްނޝަލް ގެރެންޓީއެއް  10މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބޭނުްނވ  
 ން ހުށަހަޅ ފައި ނުވެއެވެ.އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ

އެހެންކަމުން އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ނިންމުމަށް އިތުރަށް ކުރަންހުިރ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ކުރެވިފައި ނުވަީނ 
ނޑައަޅ ފައިވ  ފައިސ  ޚަރަދުކޮށް ނިމުމުްނ  އެކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ފައިސ އިން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަންޑުކުރުމަށް ކަ

ނޑައަޅ ފައިވ  ފައިސ  ހަމަނުޖެހުމުން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބޭނުންވ  ަފއިސ  ނުލިބުމުގެ ލޯނުގެ ގޮތުގަ އި ހޯދުމަށް ކަ
)ހއ. އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަބަބުންކަން ފ ހަގަކުރެވުން. 

 ގެ  SPE - 2015-6ޕޯޓް ނަންބަރ ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ޙ އްޞަ އޮޑިޓް ރި 
 (3އޮބްޒަވޭޝަން 

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ ، ލީސް ެއގްރިމަންޓ  އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީުކރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވަީނ  .54
ވަނަ ިއސްލ ޙ  ގުޅިގެން،  2)ދިެވހިރ އްޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫުނ( އަށް ގެނެވުނު  2/99ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 

ވ ލެވުނު ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓ އި، ޓޫރިސްޓް ހޮޓަލ އި، ޓޫރިސްޓް ގެސްޓްހައުސް ހެދުމަށް ކުއްޔަށްދޭ ރަށްރަށ އި އެކުލަ
އިން ފެށިެގްނ  2011ޖެނުއަރީ  1( އަށް R-20/2010ބިންބިމުގެ ުކލި ސަރުކ ރަށް ދެއްކުމ ބެހޭ ގަވައިދު )

އިވ  ބިމުގެ ނިސްބަތުންވެސް ސަރުކ ރަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަމަލުކުރަން ފެށުމ  ގުޅިގެން، ސިޓީ ހޮޓ  ހިންގަން ދޫކުރެވިފަ
ކުލި ނަގ  ގޮަތށް ހަމަޖެހުުމން ެއ ބަދަލ  އެއްޮގތަށް ކުިލ ދައްކަްނޖެހޭ ނަމަ ޕްރޮޖެކްޓް ފީިޒބްލް ުނވ ނެކަމަށް ެބލެވޭީތ 

)ހއ. އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ކަމުގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ހ މަކޮށްފައިވުން. 
ގެ  SPE - 2015-6ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ޙ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

 (4އޮބްޒަވޭޝަން 

ވަނަ އިސްލ ޙ  ގުޅިގެން، އުލިގަމު  2)ދިވެިހރ އްޖޭގެ ޓޫރިޒަމ ބެހޭ ޤ ނޫނު( އަށް ގެނެވުނު  2/99ޤ ނޫނު ނަންބަރު  .55
މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށް  1.5ހ ސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން  250ސިޓީ ހޮޓަލުން އަހަރު ދުވަަހށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި 

ގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް،  2010ޑިސެމްބަރ  26ބޮޑުވެފައިވެއެވެ. މި ބަދަލ އި ގުޅިގެން 
 ކަލްޗަރއަށް ފޮނުވި ސިޓީއެއްގައި، މަޝްރޫުޢ ފީޒިބްލް ނުވ ތީ މަޝްރޫޢު ުކރިއަށް ގެންދެވެްނ އ ރޓްސް އެންޑް

ނެތްކަމަށ އި މަޝްރޫޢު އިތުރަްށ ކުރިއަށް ގެންދެވެން އޮތީ ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ކުޑަކުރެވިގެންކަމ އި 
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. އަދި މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އެކަމ  މެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް އެދިފައިވެއެވެ
އަށް ފެންނަ ޙައްލަކީ، ސިޓީ ޮހޓ  ހިންގުމަށް ދޫކުރެވިފައިވ  ަސރަޙައްދުގެ ތެރެއިން ގެސްޓް ރޫމ އި ގެސްޓުންނަްށ 

ނޑައެޅުންކަ ނޑައެޅުމަށްފަހު އެތަންތަނަށް ވަކިން ކުލި ކަ މަށ އި ސ ރވިސް ދޭ ސަރަޙައްދު ވަކިވަކިން މިން ކަ
އެތަންތަނުގެ އިތުރުން ސިޓީ ހޮޓ  ހިންގުމަށް ބޭނުންކުރ  ބިމަީކ ރަށުގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައި އެބަޔަށް 

ނޑައެޅުންކަމުގައި ވެސް މި ސިޓީ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވުން.  )ހއ. އުލިގަމުގައި ރައްޔިތުން ނިންމ  ބިމު ކުއްޔެއް ކަ
ލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯ 
 (4.1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE - 2015-6ޙ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުެގ އަހަީރ ކުއްޔަށް އައި ބަދަުލތަކ  ގުިޅގެން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ފ ޅުކުރެއްވި ކަންބޮޑުވުންތަކ   .56
މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނޭ ގޮތް މަުގފަހިކޮްށ ދެއްވުމުގެ ގޮތުން ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމަށް  މި ،ގުޅިގެން

ދޫކޮށްފައިވ  ސަރަޙައްދުން ގެސްޓްރޫމ އި ގެސްޓުންނަށް ސ ރިވސްދޭ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން އޮތް ބިން އުނިޮކށް 
އޮކްޓޫބަރ  3ން ކުލި ނަގ  ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވ ަކމަށް ހަމައެކަނި ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޭުނންކުރެވޭ ސަރަޙައްދަށްވ  ބިމު

އ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އިން އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އަށް ައންގަވ ފައިވެއެވެ. ިމ ، ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 2011
ސް ހ  672އުސޫލުގެ މަތިން އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުގެ އަހަރީ ކުލި ހިސ ބުކުރ އިރު އަހަރަކަށް ދައްކަންޖެހެނީ 

އ ރޓްސް އެންޑް ، ޔޫ.އެސް ޑޮލަރެވެ. މި ޢަދަދަށް ކުލި ކުޑަކުރެވޭނެ އުސޫލެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް
ކަލްޗަރއިން ހަމަޖައްސަވައި ދެއްވި ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ ހުށަހެޅުމަށް އެމް.ޓީ.ޑީސީން ވަކި ޖަވ ބެއް ދެއްވ ފަިއ 

 ފަށައިގަނެ މަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވ ކަްނ ނުވ ކަމ އި އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އަލުން
ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ވުމ އެކު ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓ ލ ފައިވަީނ ހަމައެކަނި ޓޫރިޒަމް ޤ ނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލ ޙ  

އި ސިޓީ ހޮޓަލެއް )ހއ. އުލިގަމުގަ ގުޅިގެން ބިމު ކުއްޔަށް އައި  ބަދަލުގެ ސަބަުބން ނޫންަކން ފ ހަގަކުރެވުން. 
ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ޙ އްޞަ އޮޑިޓް 

 (4.2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE - 2015-6ރިޕޯޓް ނަންބަރ 

ޗ ރއ އި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އ ޓްސް އެންޑް ކަލް، އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކޮްށ ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޫޓރިޒަމް .57
އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރ  ތ ރީޚުން  ،ގައި ކުރެވުނު ލީސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން 2007ފެބްރުއަރީ  27އ  ދެމެދު 
އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކޮށް ނިންމައި ސަރުކ ރަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ކުލި ދައްކަްނ  3ފެށިގެން 

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުނިމުނު ނަމަވެސް  ފަށަންޖެހެއެވެ. މި
އަހަރުެގ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ސިޓީ ހޮޓަލުން ސަރުކ ރަށް  3ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދީފައިވ  

ޑް ލީސް އެގްރިމަންޓްގައި ޝަުރުތ ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ ކުލި ދަްއކަން ފެށުމަްށ އުލިގަމު ސިީޓ ހޮޓަލުގެ ހެ
 ކޮށްފައިވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ މ ރޗް މަހުން ފެށިގެން އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުން ސަރުކ ރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީ  2010މިގޮތުން 
ކުލި ހިނގަން ފަށ ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކޮށް ނިންމުން ލަސްވުމ  އަދި 

ފަހަރެްއގެ މަތިން މިނިސްޓްީރ އޮްފ ޓޫރިޒަމުން ކުލި  3ްނ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ކުލި ފަސްކޮްށދިނުމަށް އެދުމު
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ފަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ. ތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި އެވަނީ ފަސްކޮށްދެވުނު ކުލި ނިސްބަތްވ  މުއްދަތ ިއ ކުލި ހިނގަންފަށ  
 ތ ރީޚ އި ކުލި ދައްކައި ނިންމަންޖެހޭ މުއްދަތުތަކ  ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތެވެ.

 ހޮޓަލުން ސަރުކ ރަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ފަސްކުރެވިފައިވ  ގޮތް  : އުލިގަމު ސިޓީ 2ތ ވަލު 

ފަސްކުރެވުނު ކުލި ދެއްކުމަށް  ފަސްކުރި ކުލި ނިސްބަތްވ  މުއްދަތު  ކުލި ފަސްކުރި ތ ރީޚު 
 ކަނޑައެޅިފައިވ  މުއްދަތު 

 އިން  2009ޖެނުއަރީ  1 2010ޖުލައި  18

 އަށް  2011ޑިސެމްބަރ  31

 އިން  2012ޖެނުއަރީ  1

 އަހަރު( 2) 2013ޑިސެމްބަރ  31

  2012ޖެނުއަރީ  1 2012އޮކްޓޫބަރ  10

 އަށް 2013ޖޫން  30އިން 

 އިން  2013ޖުލައި  1

 އަހަރު( 3) 2016ޖޫން  30

 އިން  2012ޖެނުއަރީ  1 2013ޖޫން  16

 އަށް 2016ޖޫން  16

އަަހރުފަހުން  11ރިސޯޓް ހިންގަންފަށ ތ  
މުއްދަތަށް ލީސް ޕީރިއަޑްގެ ބ ކީ ހުރި 

 ބަހ ލައިގެން 

ގައި  2013ޖޫން  16އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ހެޑްލީސް އެގްރިމަންޓަށް  ،މަތީގައިވ  ތ ވަލުގައިވ  ގޮތުގެ މަތީން
އ  ހަމައަށް  2016ޖޫން  16ވަނަ ބަދަލަށްފަުހ އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ބިމު ކުލި ދެއްކުން  6ގެނެވުނު 

ބަހ ލައިގެން ިސީޓ ފަސްކުރެވިފައިވ ކަމ  އަދި ފަސްކުރެވިފައިވ  ކުލި ދެއްކުން ލީސް ޕީރިއަޑްގެ ބ ކީ ހުރި މުއްދަތަށް 
އަަހރު ފަހުން ދައްކަން ެފށުމަށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމުން ަހމަޖައްސ ދީފައިވ ކަން  11ހޮޓ  ހިންގަްނ ފަށ ތ  

ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އިސްވެދެންނެވުނު ގޮތުގެ މަތިން އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ސަރުކ ރަށް ދައްކަންޖެހޭ 
ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  2014ކޮށްދީފައިވ އިރު ކުލި ދެއްކުން ފަސް

ހ ސް ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ އި އެކު ޖުމުލަ  348މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރ އި އިންޓަރެސްޓް ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  5.8
އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް  ހއ.މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ހުރިކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ) 6.1

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ޙ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރ 
SPE - 2015-6  ް5ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ) 

މަޝްރޫޢު ހުއްޓ ލުމަްށ އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތައް ގެނައުމ އި  .58
އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑ އި މެނޭޖްމަންޓުން އެކި ފަަހރު މަތިން ނިންމަވ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި 
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މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓ ލުމަށ އި ސިޓީ ހޮޓ  އަޅަން ދޫކޮްށފައިވ  ބިމުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ރަށެއް ހޯދުމ  ގުޅޭ 
 .ޓީ.ޑީ.ސީން ނިންމަވ ފައިވ  މުހިއްމު ނިންމުންތަކުގެ ަމޢުލޫމ ތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ގޮތުން އެމް

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުން ދަްއކަންޖެހޭ ކުލި ބޮޑުވެފައިވ ތީ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް މަޝްރޫޢުގެ  -
ރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ނިންމަިއ މަސައްކަތް ހުއްޓ ލުމަށ އި ލީސް އެގްރިމަންޓް ބ ތިލްކުރުމަށް ެއމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ޑި
 އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއަށް އަންގ ފައިވުން.

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ފީޒިބްލްކުރުމަށް ސިޓީ ހޮޓަލ އި އެކު ހިންގުމަށް ޓުއަރިސްޓް  -
 ހޯދުމަށް ހުށަެހޅުން.  ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރ ނެ އެހެން ރަށެއް

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  އަޅަން ދީފައިވ  ބިމުގެ ބަދަލުގައި ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރ ނެ އެހެން ރަށެްއ  -
 ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުން.

ސިޓީ ހޮޓަލ އި އެުކ ޑޮމެސްޓިކް އެއ ރޕޯޓް، ޔޮޓް މެރީނ  އަދި ފްލައިޓް ޓްރެއިނިްނގ އެކަޑަމީއެއް އުލިގަމުގައި  -
 ން ހުށަހެޅުން.ހިނގަ

ސިޓީ ހޮޓަލ އި އެކު ޑޮމެސްޓިކް އެއ ރޕޯޓް، ޔޮޓް މެރީނ  އަދި ފްލައިޓް ޓްރެއިނިްނގ އެކަޑަމީއެއް އުލިގަމު  -
 ހިންގުމ އި އެކު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އިތުރު އެހެން ރަށެއް ހޯދަން ހުށަހެޅުން.

ބ ތިލްކުރުަމށ އި އުލިގަމުގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ކޮށްފައިވ  އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުގެ ީލސް އެގްރިމަންޓް  -
 އ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗ ރއަށް ދިނުން. ، އިންވެސްޓްމަންޓް ވިއްކ ލުމުގެ ުހއްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

ނިންމުންތައް އެކި އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓ  ގުޅޭގޮތުން މަތީގައި ފ ހަގަކުރެވިފައިވ  ފަދަ  -
ދުވަސްވަރު އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުންނ އި މެނޭޖްމަންޓުން ނިންމައި އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް 
ޓޫރިޒަމަށް އަންގަވަމުން ގޮސްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމަށް ސައިޓްގައި ކުރަމުންދިޔަ ޢަމަލީ 

އެހެން އެއްވެސް އިތުރު ފިޔަަވޅެއް މިއިން އެއްވެސް ނިންމުަމކ އި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ހުއްޓ ލުން ފިޔަވައި 
އަޅ ފައި ނުވ ކަމ އި އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމުގެ ވިސްނުން މިހ ރު އެމް.ޓީ.ޑީސީން 

ޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ހއ. އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލް ނުގެންގުޅޭކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. )
 SPE - 2015-6ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ހިންގި މަޝްރޫޢުގެ ޙ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ 

 (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން 

އ ޓްސް އެންޑް ، އެނދުެގ ސިޓީ ހޮޓަލެްއ ތަރައްޤީކޮށް ިހންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ ޓޫރިަޒމް 100އުލިގަމުގައި . ހއ .59
ގައި ކުރެވުނު ލީސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުްނ، ސިީޓ  2007ފެބްރުއަރީ  27.ޑީ.ސީ އ  ދެމެދު ކަލްޗ ރއ އި އެމް.ޓީ

ހެކްޓަރުގެ ބިން ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ބިމުގެ އިތުރަްށ  24ހޮޓ  އެޅުމަށް އުލިގަމުގެ އުތުރުކޮޅުން 
ހެކްޓަރުގެ ބިން ކުރިން  12އެކު އިތުރު  އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން ބިން ބޭނުންވ ީތވެ އުލިގަމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބަސްވުމ 

ދޫކުރެވުނު ބިމުގެ އިތުރަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ބިން އިތުރުކޮށްދީފައިވަނީ ީލސް އެގްރިމަންޓަްށ 
 25އ ޓްސް އެންޑް ކަލްޗ ރއ އި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އ އި ދެމެދު ، އިސްލ ޙު ގެނައުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

 ގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. 2009ވެމްބަރ ނޮ
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ހެކްޓަރުެގ ބިން ދޫޮކށްފައިވަނީ އިްޖތިމ ީޢ ޒިންމ ގެ ދަށުްނ  12އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް އުލިގަމުން ިއތުރަށް ދެވުނު 
ކުރެވިގެންނެވެ.  އުލިގަމުގައި އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން މަސްމ ރުކޭޓެއް އެޅުމަށ އި ނަރުދަމ ގެ ނިޒ މެއް ޤ އިމްކުރުމަށް ޝަރުތު

އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައި  4ނަމަވެސް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީ އ އި މި ބިން ހަވ ލުކުރެވުނު ފަހުްނ މިހ ތަނަށް 
ވީނަމަވެސް އެއްބަސްވެފައިވ  ގޮތުގެ މަތީން މަސްމ ރުކޭޓް އެޅުމ އި ނަރުދަމ  ނިޒ މު ޤ އިމުކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް 

ކުރެވެެއވެ. އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީން މި އޮފީހަްށ މަޢުލޫމ ތު ީދފައިވަނީ އެ ަމޝްރޫޢުތައް ކުރިއަްށ ފަށ ފައި ނުވ ކަްނ ފ ހަގަ
ގެންގޮސްފައި ނުވަނީ އުލިަގމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓ ލަްނ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީްނ 

މް.ޓީ.ޑީ.ސީން މިހ ރުވެސް ނިންމ ފައިވ ތީއެވެ. ނަމަވެސް އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީއަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވ  ބިން އެ
ހއ. ބޭނުންކުރަމުން ގެންދ ކަމ އި އެ ބިމަކީ އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ބިމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވ ކަން ފ ހަަގކުރެވެއެވެ. )

އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ހިންގި 
 (7ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE - 2015-6ޙ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ މަޝްރޫޢުގެ 

ނޑަކަށް  2013ސެޕްޓެމްބަރު  30އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢަށް  .60  23.8ގެ ނިޔަލަށް ގ ްތގަ
އިއެވެ. މި މިލިއަން ރުފިޔ ގެ މެޓީރިއަލް އ އި މެޝިނަރީ، އިކްއިޕްމަންޓް އަދި ފަރުނީޗަރ ގަތުމަށް ޚަރަުދކުރެވިފަ

ވަނަ އަހަރުގެ މ ރޗް މަހުެގ ނިޔަލަށް ހުއްޓ ލިއިރު މަްޝރޫޢުގައި ކުރުމަށް  2010މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 
ނޑައަޅ ފައިވ  މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވަނީ މުޅިއެކު  މަސައްކަތް ކަމަށްވ އިރު މަޝްރޫޢުގެ  %39ކަ

ބޭުނން ނުކުރެވި ުހރިކަމ އި ބައެއް ތަކެތި ވިއްކ ލ ަފއިވ ކަމ އި ހަދ ފައިވ  ބޭނުމަށް ގަެނފައިވ  ގިނަ ޢަދަެދއްގެ ތަކެތި 
ބައެއް އިމ ރ ތްތައް ވީރ ނ ވުަމްށ ދޫކޮށްލެވިފައި ހުރިކަްނ ފ ހަަގކުރެވެއެވެ. މި ކަންކަމ  ގުޅޭގޮުތން ފ ހަގަކުރެވުނު 

 ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި ެއވަނީއެވެ.

ނޑަކަށް މި މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުަމށް ހޯދ ފަ  ސިމެންތި ކޮތަޅު  2000އިވ  ތަކެތީގެ ތެރެއިން ސައިްޓގައި ހުރި ގ ތްގަ
ނޑަކަށް  ނޑުވެ ބޭނުްނނުކުރެވޭ ވަރަްށ ހަލ ކުވެފައިވ ކަމ އި އަދި ގ ްތގަ ފްލައިވުޑް ިފލ  ކަތުރުފަނި ކައި  2334ގަ
ނޑަކަށް  ކްރީޓް ަދނގަޑު ދަބަރުޖަހ  ކޮން 14187ބޮޑު ބައި ހަލ ކުެވފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ގ ތްގަ

ނޑަކަށް  )އަށްލައްކަ ސ ޅީސް ނުވަހ ސް(  -/849,000ހަލ ކުވަމުން ގޮސްފައިވ ކަން ފ ަހގަކުރެވެއެވެ. މިއީ ގ ތްގަ
ރުފިޔ ގެ ތަކެތިކަން ފ ހަގަކުެރވެއެވެ. އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމަށް ހޯދ ފައިވ  ތަކެތީގެ ތެރެއިން 

 ގައި ހިމެނިފައިވ ނެއެވެ. 2ތަކެތީގެ ޮފޓޯ މި ރިޕޯޓްގެ އެޕެންޑިކްސް ހަލ ކުވެފައިވ  ބައެއް 

އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓަލުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވި ހުއްޓ ލުމުން ތަނުގައި ހުރި އިމ ރ ތްކުރުމ  ގުޅޭ ބައެއް 
ވ  އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ތަކެތި އެކި ފަހަރު މަތިން އެކި ފަރ ތްތަކަށް ވިއްކ ފައިވ އިރު ބައެއް ތަކެތި ގަނެފައި

ވިއްކ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި ގޮތުން ގަތް އަަގށްވުރެ ުކޑަ އަގެއްގައި ވިއްކ ފައިވ  ބައެއް ތަކެތީގެ އަދަދ އި 
 އަދި އެތަކެތި ގަނެފައިވ  އަގުތަްއ ތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި ހިމަނ ލެިވފައިވ ނެއެވެ.
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 އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ވިއްކ ފައިވ  ތަކެތި : ގަނެފައިވ  3ތ ވަލު 
 ގެއްލުން  ވިއްކި އަގު  ގަތް އަގު  ވިއްކި ޢަދަދު  މުދަލުގެ ބ ވަތް 

 623,342 56.14 97.41 15,104 ސިމެންތި )ކޮތަޅު(
 249,640 35 97.41 4,000 ހަލ ކުވެފައިވ  ސިމެންތި )ކޮތަޅު(

 378,506 42.67 76.42 11,215 ހިލަ )ބަސްތ (
 1,251,488 ޖުމްލަ )އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ފަންސ ސްއެއްހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ އަށެއް(

މަތީގައިވ  ތ ވަލުގައިވ  ގޮުތްނ ތަކެތި ގަްތ އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ބައެއް ތަކެތި ިވއްކުމުގެ ސަބަބުްނ 
ކަ އަށްޑިހަ އަށެއް( ރުފިޔ  ގެއްލުން އެއްމިލިއަން ުދއިސައްތަ ފަންސ ސް އެއްހ ސް ހަތަރުސަތޭ( 1,251,488

 ވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ މ ރޗް މަހު ހުއްޓ ލުމ އެކު އެތަނުގައި ހުރި  2010އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
ވައްޒަފުން މި އޮފީހަށް މަޢުލޫމ ުތ ތަކެތީގެ އިންވެްނޓްރީއެއް ނަގ ަފއިވ ނެ ކަމަށް ސައިޓްގައި މަސައްކަތްކުރި ބައެއް މު

މަސައްކަތް ހުއްޓ ލިއިރު ަތނުގައި ބ ކީުހރި ތަކެތީގެ ހިސ ބ އި ވިއްކ ލެުވނު ތަކެތީގެ ހިސ ުބ  ،ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް
 ވޭތޯ ބެލުމަށ އި މަސައްކަތް ހުއްޓ ލެުވނު ފަހުން ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީެގ ތެރެއިން ބައެއް މަދުވެފައި ނުވަތަ ގެއްލިފައި

ބެލުމަށް މި އިންވެންޓްރީ ބޭުނންވ ތީ އެ ހޯދުމަށް މި އޮޑިޓްގައި މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އޮޑިޓަރުންނަށް މި 
އިންވެންޓްރީ ލިބިފައި ނުވެއެވެ. މިހެންވުމުން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓ ލިފަހުން ތަނުގައި ުހންނަންޖެހޭ ހުރިހ  

 ންކަން ދެވެންނެތްަކން ފ ހަގަކުަރމެވެ.މުދަލެއް ހަމަޔަށް ހުރިކަމުގެ ޔަގީ 

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓ ލިއިރު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީުކރ  ސަރަޙައްދުގައި މިސްކިތ އި ވަޑ ންކުރ ގެ އަކ އި 
 50ެއކޮމަޑޭޝަން ރޫމް ހަދ  ނިިމފައިވެއެވެ. އަދި  3އަދި ޓްރޭނިންގ ބްލޮކެއް އަދި ސީނިއަރ މުވައްޒަފުންގެ 

ހައުސް ކީޕިންގ ހަޓްގެ ބައެއް މަސައްކަތް ނިމިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިތަންތަނުެގ  2ވިލ އ އި، ލޭންޑް 
ބޭނުންނުކުރެވި ިގނަ ދުވަސްތަެކއް ވަމުން ދިއުމ އި މަރ މ ތު ުނކޮށް ހުރުމުން ބައެއް ަތންތަްނ ވީރ ނ  ވަމުންދ ކަން 

ން ގެންދ  ސަރަޙައްދުގައި ކޮށްނިމިފައިވ  ބައެއް ފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އުލިގަމު ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކުރުމު
ހއ. ގައި ހިމެނިފައިވ ނެއެވެ. ) 3ޢިމ ރ ތްތަކ އި ނުނިމިހުރި ބައެއް ޢިމ ރ ތްތަކުގެ ފޮޓޯ މި ރިޕޯޓްގެ އެޕެންޑިކްސް 

ހިންގި  އުލިގަމުގައި ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން 
 (8ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE - 2015-6މަޝްރޫޢުގެ ޙ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ 

ެއދޭ ފޯމް( ތައްޔ ރު  ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ުކރިން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިކްއިޒިޝަން ފޯމް )މުދ  ގަންަނން .61
އެވެ. ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވ  ނުކޮށް ބައެއް ފަހަރު ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެ

ޓްރ ންސެކްަޝނެއްގައި ޖުމްަލ  23ބައެއް މުޢ މަލ ތްތައް އޮޑިްޓ ސ މްޕްލިންގެ އުސޫލުން ބެލިއިރު 
)އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސްދެހ ސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަތިނެއް( ރުފިޔ ގެ ތަކެތި ރިކުއިޒިޝަން ފޯމެއް ނެތި 162,693
ގެ  SPE-2015-7ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  2012ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ) ގަނެފައިވުން.

 (2އޮބްޒަވޭޝަން 
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ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ގަތުމުގެ ކުރިން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ޕ ޗޭސް އޯޑަރ ފޯމް )މުދަލަށް އޯޑަރކުރ  ފޯމް( ނެތި ބައެއް  .62
ފަހަރު ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ފަިއވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުްނ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބޭނުްނވ  ތަކެތި ހޮޅުދޫގެ 

ރަތަކަށް ޕ ޗޭސް އޯޑަރ ފޯމު ނުފޮނުވައި އެތަްނތަނުން މުދ  ގަނެފައިވ ކަމ އި އަިދ ފިހ ރަތަކުން ހޯދ ފައިވ އިރު ފިހ  
ލޯންޗް ދަތުރުތައް ކުރުމުގެ ކުރިން ޚިދުމަތް ދޭ ފަރ ތްތަކަށް ޕ ޗޭސް އޯޑަރ ނުފޮނުވައި ލޯންޗް ދަތުރުތަްއ 

ގެ  SPE-2015-7ނަންބަ  ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2012ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ )ކުރުވ ފައިވުން. 
 (3އޮބްޒަވޭޝަން 

ކައުންސިލަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަްނަތއްތަކުގެ ރެޖިސްޓަރީ ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓަވަުމން ގެންގޮސްފައި ނުވެއެވެ. މިކަމުގެ  .63
ސަބަބުން ކައުންސިލަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތަްއތަކ އި ފައިސ  ނަގަންޖެހޭ ރޭޓްތަކ  އަދި އެ ފައިސ އެއް ނަގަްނ 

ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ ) ޖެހުނީ ކޮން ޤ ނޫނެއްގެ ދަުށން ނުވަތަ ކޮން ގަވައިދެއްގެ ަދށުންކަން އެނގެްނ ނެތުން. ހަމަ
 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-7ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  2012

 6ވަނަ އަހަރު ހަދިޔ ކޮށްފައިވ   2011ހޮޅުދޫ ޕްރީސްކޫލްގައި ބޭނުންކުރުމަށް އަމިއްލަ ފަރ ތަުކން   .64
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހ  ހަމަޔަށް ބޭނުންނުކުރެވި ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ ގައި  2013އެއަރކޮންޑިޝަން 

ބަހައްޓ ފައިވެއެވެ. މިތަކެތި ޭބނުންކުރެވިފައި ނުވަނީ އެތަކެިތ އިންސްޓޯލްކޮށް ބެލެހެއްޓެމަްށ ބޮޑު ޚަރަދެއް 
މަށް ބޭނުްނވ  ފައިސ  ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެހިފައި ނުވ ތީކަމަށ އި އަދި މީގެ އިތުރުން އޭސީ އެކަ  ،ހިނގ ނެތީއ އި

ބޭނުންކުރަން ފެށުުމން ސްކޫލްގެ ބައެއް ކުދިންނަށް ދިމ ވެދ ނެ ސިއްޙީ މައްސަލަތަކެއް ހުރެދ ނެ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް 
ހޮޅުދޫ ) ންސިލްެގ އިދ ރ އިން މަޢުލޫމ ތު ދެއްވ ަފއި ވުން.ބެލެނިވެރިން ަކންބޮޑުވުން ފ ޅުުކރައްވ ފައިވ ތީކަމަށް ކައު

 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-7ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  2012ކައުންސިލްގެ 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ  ބޭންކް އެކައުްނޓްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކައުންސިލުގެ ބެޖެްޓ   .65
ފައިސ  ޖަމ ކުރުމަށ އި ޚަރަދުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެކައުންަޓކ އި ކައުންސިލަށް ލިބޭ އ ްމދަނީ ޖަމ ކުރުމަްށ 
ބޭނުންކުރެވޭ އެކައުންޓަކ އި ަސރުކ ރުގެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ިލބޭފައިސ  ޖަމ ކުރުމަށް ބޭުނންކުރެވޭ އެކައުންޓަކ އި 

ފަރ ތްތަކުގެ ބޭނުމަށް ލިބޭ ފައިސ  ޖަމ ކޮށް ޚަރަދުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެކި އޮފީސްތަކ އި އެހެނިހެން 
ބަޖެޓް އެކައުންްޓ  ،ބޭނުންކުރެވެމުންދ  އެކައުންޓްތަެކވެ. މި އެކައުންޓްތަކުގެ ހިސ ބު ބެލެހެއްޓިފައިވ  ގޮތް ބެލިއިރު

އްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަލަހަ 2012ފިޔަވައި އެހެނިހެން އެކައުންޓްތަކުގެ އައިޓަމް ބ ކީ 
ވަނަ  2012 ކައުންސިލްގެ ވެލިދޫ ) ނުވ ކަމ އި  އަދި މަހުން މަހަށް އެކައުންޓްތައް ރިކޮންސައިލް ކޮށްފައި ނުވުން. 

 (2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  ގެއަހަރު 

ވަނަ  8ބެލެހެއްޓުމަށް ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދ  ޚަރަދުތަކުގެ ލިޔެކިއުން  .66
އެ ނިޒ މުގައި ހިމެނޭ ބައެއް  ،ބ ބުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ވަުއޗަރ ނިޒ މް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް

ލިޔެކިއުންތައް ފުރިހަމަ ނުކޮްށ ފައިސ  ޚަރަދުކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ދަުއލަތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ 
ވަނަ ނަންބަރުގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން، ޚަރަދު ވައުޗަރ ތައްޔ ރުކުރުމުގެ ކުރިން  3ވަނަ ބ ބުގެ  8ގަވ އިދުގެ 
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 ،ހޭ ލިޔެކިއުންތަުކގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެޭހ ެބލުންތަކ  ެބހޭ ފޯމްފުރިހަމަކުރަންޖެ
 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބިލްތަކަށް ފައިސ  ދައްކަމުން ގެންގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 2012ތައްޔ ރުނުކޮށް 

ދު ވައުޗަރުތައް ފައިލްތަކުގައި ބަހައްޓ ފައި ވީަނމަވެސް ދައުލަތުގެ މީގެ އިތުރުން ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  ބިލްތަކުގެ ޚަރަ
ވަނަ ނަންބަރުގެ )ށ( ގައިވ  ޮގތުގެ މަިތން، ަޚރަދު ވައުޗަރުތައް  4ވަަނ ބ ބުގެ  8މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 

ދުގަިއވ  ގޮތުގެ މަިތްނ ތަރުތީބުްނ ފައިލްކޮށްފައި ނުވ ަކން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ފައިސ އ އިބެހޭ ލިޔެކިއުންތައް ގަވ އި
 2012 ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ) ބެލެހެއްޓިފައި ނުވުުމން ހިސ ބުަތއް ޗެކްކުރުމަށ އި ލިޔެކިއުންތައް ހޯދުމަށް ދަތިވުން.

 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ 

ކައުންސިލަށް ފޮނުވ  ފައިސ އިން ޚަރަދުކުރުމަށް ކައުންސިލުްނ  ސަރުކ ރުގެ އެކި މުއައްސަސ ތަކުން އެކި ބޭނުންތަކަށް .67
ބޭނުންކުރ  އެކައުންުޓން ޚަރަދުކުރުމަށް ހަދ ފައިވ  ބައެއް ަވއުޗަރުތައް ފެނިފައި ނުވެއެވެ. މިގޮތުން އޮިޑްޓ 

މުޢ މަލ ތަކަށް  4ނު ސ މްޕްލިންގެ އުސޫލުން މި އެކައުންޓުގެ ޚަރަދުތައް ޗެކްކުރުމަށް ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުން ނެގު
)އެއްލައްކަ ތިރީސްހ ސް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތެއް( ރުފިޔ ގެ ވައުޗަރތައް  130,667ޚަރަދުކޮށްފައިވ  ޖުމުލަ 

ފެނިފައި ނުވެއެވެ. މިެހންވުމުްނ މި އެކައުންޓުންކޮށްފައިވ  ަބއެއް ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވ  ބޭުނންތަކ އި އަދި އެ 
 ވަނަ އަހަރުގެ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ) ގޮތުގެ ޞައްޙަކަން ޔަގީންކުރެވެން ނެތުން. ޚަރަދުތައް ކުރެވިފައިވ  

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ 

ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން އެކިއެކި ބޭނުންތަަކށް ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ އިރު  ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިްނ  .68
ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިކްއިޒިޝަން ފޯމް )މުދ  ގަންނަންއެދޭ ފޯމް( ތައްޔ ރު ނުކޮށް ބައެއް ފަހަރު ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް 

)އެއްލައްކަ ނަވ ރަހ ސް ދުއިސައްތަ ބ ރަ( ރުފިޔ ގެ  119,212މިގޮތުން ޖުމްލަ  ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ގެވަނަ އަހަރު  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ )ތަކެތި ރިކްއިޒިޝަން ފޯމެއް ނެތި ގަނެފައިވުން. 

 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ނަންބަރު 

އެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ތަކެތި ލިުބނުކަން ޔަގީން ކުރުމުގެ ގޮތުން  ،ގެ ކުރިންޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗަށް ފައިސ  ދެއްކުމު .69
ބަލަންޖެހޭ ތަކެތި ލިުބނުކަމުގެ ލިޔުން )ގުޑްސް ރިސީވް ނޯޓް( ފުރިހަމަ ނުކޮށް ނުވަތަ އެފަދަ ލިޔުމެއް ނެތި 

)އެއްލައްކަ  140,069 ޚިދުމަތ އި ތަކެއްޗަށް ފައިސ  ދައްކަވ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ޖުމުލަ
މުޢ މަލ ތެއްގައި ތަކެތި ލިުބުނކަމުގެ ލިޔުން ނެތި  10ސ ޅީސްހ ސް ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް( ރުފިޔ ގެ އަގު ހިމެނޭ 

ވަނަ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ )އަދި އެތަކެއްޗ  ޙަވ ލުވި ފަރ ތެއް އެނގެން ނެތި ފައިސ  ދައްކ ފައިވުން. 
 (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ 

ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުެގ ުކރިން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ޕ ޗޭސް އޯޑަރ ނެތި ބައެްއ ފަހަުރ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި  .70
ުމޢ މަލ ތެއްގައި ޖުމުަލ  8ދުމަްތ ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވ  ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ތަކެއްޗ އި ޚި

ވެލިދޫ ))ހަތްދިަހ ހަްތހ ސް ސަތ ރަ( ރުފިޔ ގެ ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ޕ ޗޭސް އޯޑަރ ނެތި ޯހދ ފައިވުން.  77,017
 (7ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  އަހަރުގެ ވަނަ 2012ކައުންސިލްގެ 
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)ެއއްލައްކަ އެއްހ ސް  101,271މުޢ މަލ ތެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމުލަ  5ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވ   .71
ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ އެކެއް( ރުފިޔ ގެ ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން މަދުވެގެން ތިންފަރ ތުން އަގު 

ގެ  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ ހަރުގެ ވަނަ އަ 2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ) ބަލ ފައިނުވުން. 
 (8އޮބްޒަވޭޝަން 

ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވ  ބަެއއް ޚަރަދުތައް، އެ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބަޖެޓްގަިއ  2012ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން   .72
ނޑައެޅިފައިވ  ކޯޑުނޫން އެހެން ކޯޑުތަކުން ކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި ގޮތުން އޮޑިޓް ގައި ޗެކްކުރެވުނު  ކަ

)ފަްސދޮޅަސް ނުވަހ ސް  69,887ސ މްޕަލްތަކުން ފ ހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި، ހަރުމުދަލުގެ ކޯޑުްނ ކުރަންޖެހޭ 
ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ )އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް( ރުިފޔ ގެ ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަކުގެ ކޯޑުން. 

 (9ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  އަހަރުގެ ވަނަ  2012

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ވިއްކި ފަރ ތަށް ޑަބަލްކޮށް ފައިސ   2ވަނަ އަހަރު ހޯދި  2012ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް  .73
)ިވހިހ ސް ހަސަތޭކަ  20,604ދައްކ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ. މި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ގަނެފައިވަނީ 

)ސ ޅީސް  41,208ހަތަރެއް( ރުފިޔ އަށް ކަމަށް ީވނަމަވެސް ޑަބަލްކޮށް ފައިސ  ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ 
އެއްހ ސް ދުއިސައްތަ އަށެއް( ރުފިޔ  ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ވިއްކި ފަރ ތަށް ދެވިފައިވ ަކން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

ގަިއ  2013އޭޕްރީލް  14އިވ ަކން އެނގިގެްނ އިތުރަށް ދެވިފަިއވ  ފައިސ  ހޯދުމަށް ޑަބަލްކޮށް ފައިސ  ދެއްކިފަ
ތަކެތި ވިއްކި ފަރ ތަށް ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ އިން އަންގަވ ފައިވެެއވެ. މި އެންގެވުމ  ގުޅިގެން ެއ ފަރ ތުން ފައިސ  

 2. ނަމަވެސް އެފަރ ތުން ދޭން ބުނި ދިނުމުގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ދެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ދޭން ބުނެފައި ވެއެވެ
ކޮމްޕިއުޓަރ  1)ނުވަހ ސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސ ސް ދޭއް( ރުފިޔ އަށް  9,752ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން 

ގައި ފޮނުވ ފައިވ  ކަމަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވެއެވެ.  2013އޮގަސްޓް  21ސިސްޓަމް 
ގެ ނިޔަލަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބިފަިއ  2013ޑިސެމްބަރ  23ޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ނަމަވެސް ބ ކީ ހުރި ކޮމް

ގެ  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  ވަނަ އަހަރުގެ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ )ނުވުން. 
 (10އޮބްޒަވޭޝަން 

ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަރުވ އަށް ދޫކޮށްފައިވ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އިން ނ. ވެލިދޫ  .74
ނޑޫދޫގެ ަވނަ އަހަރުގެ ވަރުވ   2012 ،އަދި މިހ ރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ބަލަހަްއޓަމުން ގެްނދ  ނ. ދޮނައެރި ކަ

)ހަހ ސް  6,900ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު ފ އިތުވެގެން ދިޔައިރުވެސް ވަރުވ  ނުދައްކައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން 
އ އި އެްއވަރުގެ އަދަދެއް( ޖޫރިމަނ ގެ ޮގތުގައި ކައުންސިލް  %50ތޭކަ( ރުފިޔ  )ދައްކަންެޖހޭ ވަރުވ ގެ ނުވަސަ

ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  ވަނަ އަހަރުގެ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ )ވަނަ އަހަރު ދައްކ ފައިވުން.  2012އިދ ރ އިން 
 (11ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ނަންބަ 
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ކައުންސިލް އިދ ރ އަށް ފައިސ  ބަލައި ގަތުމަށް ގެންގުޅޭ ރަސީުދ ފޮތްތަކުގައި ސީރިއަލް ނަންަބރު ނުޖަހ  ރަސީދު  .75
ފޮތްތައް ސްޓޮކްގައި ބަހަްއޓ ފަިއވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް ރަސީދު ފޮތްތަކުގައި ސީރިއަލް ނަންބަރު 

ވަނަ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ )ކުރަން ޖެހުމުންަކން ފ ހަގަކުރެވުން. ޖަހަނީ ފޮްތތައް ސްޓޮކުން ނަގަިއ އެ ބޭުނން
 (12ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ އަހަރުގެ 

ކައުންސިލް އިދ ރ އަށް ފައިސ  ލިބޭ ކަންތައްތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ ތައްޔ ރުކޮށް ބަލަހައްޓަވަމުން ުނގެންދަވ ކަމ އި އަިދ  .76
ލިބޭ ކަންތައްތަކ އި ފައިސ  ނަގަންޖެހޭ ރޭޓްތަކ  އަދި އެފައިސ އެއް ނަގަން  ސަބަބުން ކައުންސިލަށް ފައިސ މިކަމުގެ 

ޚ އްޞަ  ވަނަ އަހަރުގެ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ ) ހަމަހަޖެހުނ ޤ ނޫނ އި ގަވައިދު ދަނެގަތުމަށް ދަތިވ ކަން. 
 (13ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ 

 ،ތިޖޫރީއަށް ލުމ އި ބޭންކަްށ ޖަމ ކުރެވެމުްނދ  ގޮތް ެބލިއިރު ،ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަަލއިގަންނަ ފައިސ   .77
ރުފިޔ   4,741.74ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަލަިއގަނެ ދުވަހު ފޮތަށް ވައްދ ފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 

 ންޓަށް ޖަމ ކުރިކަންވެސް އެނގެން ނެތްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ތިޖޫރީއަށް ވައްދ ފައިވ  ކަމ  އަދި  ބޭންކް އެކައު
ތިޖޫރީއަށ ލުމަށް ހަވ ލުކުރެޭވ ފައިސ  ތިޖޫރީއަށް ވެއްދިކަްނ އަދި ތިޖޫރީ ބަލަހައްޓ  ފަރ ތ އި ހަވ ލުކުރިކަން 

ފައި ނުވުން. އެނގެންނެތްކަމ އި އަދި މި ަފއިސ އަށްވެފައިވ  ގޮތެއް ކައުްނސިލްގެ އިދ ރ އަށްވެސް ސ ފުކޮށްދެވި
 (14ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  ވަނަ އަހަރުގެ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ )

ވަަނ އަހަރުން ފެށިގެްނ  2010ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހިންަގމުން އަންނަ ބޭސް ފިހ ރައިގެ އަހަރީ ހިސ ބުތައް   .78
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔ ރުކުރެވިފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ދިވެހިރ އްޖޭގެ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް  2012

ވަނަ މ އްދ ގައި ބުނެފައިވަނީ ރަުށ  23( ގެ 2010/7ަނންބަރު  ލ މަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤ ނޫނު )ޤ ނޫނު
ރައްޔިތުންގެ މ ލިއްޔަތ އި އެއްމެހައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެްއޓުމަކީ ކައުންސިލުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. އެހެންކަމުން ިމ 

އެއްކަމަށް ވީނަމަވެްސ ފިހ ރައިގެ އަހަރީ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ ކަުއންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޒިންމ 
ޤ ނޫނ އި އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްެގ އިދ ރ އިން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ބޭސްފިހ ރައިގެ މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރެވިފައި 

ގެ  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  ވަނަ އަހަރުގެ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ )ނުވުން. 
 (15އޮބްޒަވޭޝަން 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ އި ހަވ ލުކުރެވިފައިވ  ގޮތް  2012ބޭސްފިހ ރައަށް ލިބޭ ފައިސ   .79
ދުވަހަށްވުރެ ގިނަދުވަހު އަދި ބައެއްފަހަރު ހަފްތ އަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު  2ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2012ބެލިއިރު  

ދ ރ އ އި ހަވ ލުނުކޮށް ކޭޝިއަރ އަތުގައި ބަހައްޓ ފައި ހުންނަކަްނ ބޭސް ފިހ ރައަށް ލިބޭ ފައިސ  ކައުންސިލްގެ އި
ގެ ނިޔަލަށް ބޭސް ފިހ ރައަށް  2012ޖުލައި  22އިން ފެށިގެން  2012ޖޫން  20ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

ސިލްގެ )ސައްބީސްހ ސް އަށްސަތޭކަ އަށ ރަރުފިޔ  ތޭވީސްލ ރި( އެ ތ ރީޚުގެ ނިޔަލަށް ކައުން 26,818.23ލިބުނު 
)ފަންސަވީސްހ ސް  25,175.59މިފައިސ  ހަވ ލުކުރި އިރު ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ  ،އިދ ރ އ  ހަވ ލުނުކޮށް ހުރިކަމ 

)އެއްހ ސް  1,642.64އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަފަސް ރުފިޔ  ފަންސ ސް ނުވަލ ރި( ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން 
ވަނަ އަހަރުގެ  2012ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ )ލ ރި( މަދުވެފައިވުން.  ހަސަތޭކަ ސ ޅީސް ދެރުފިޔ  ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު

 (16ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-8ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ 



 info@audit.gov.mvމެއިލް: -އީ 6430 331ފެކްސް:  3939 332ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން: މާލެ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،، ވަނަ ފަންގިފިލާ( 1ޣާޒީ ބިލްޑިންގ )
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ވަނަ އަހަރުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުުމގައި ގެންގުޅެފައިވ   2011ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ  .80
 ސިޔ ސަތުތަކީ ކޮބައިކަން އެނގެން ނެތްކަން ފ ހަގަ ކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން އެކައުންޓިން ޕޮލިސީތަކަކީ ނުވަތަ

ނޑައަޅ ފައިވ  "އިޕްސަސް" ސްޓޭންޑަޑް  ދައުލަތުގެ ތަންތަުނން މ ލީ ބަޔ ންތައް ތައްޔ ރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ކަ
ކަނޑައަޅ ފައިވ  ބައެއް ކަންކަން  ގައި، މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި އެކުލެވިފައި ހުންނަންޖެހޭ އަސ ސީ ކަންކަން ކަމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ހިމަނ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ.  2011ވެސް، ގައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ 
އެގޮތުން ކުރީ އަހަރުގެ އަދަދުތައް މިއަހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ހިމަނ ފައި ނުވ ކަމ އި، ޔުނިވަރސިޓީގެ މ ލީ ހ ލަތ ިއ 

އަކީ ކޮބައިކަން ދައްކުވައިދޭ ބަޔ ނ އި ރައުސުލްމ ލަށް އައި ބަދަލުތައް ދައްކުވައިދޭ ބަޔ ން ތައްޔ ރުކޮށް މ ލީ ނަތީޖ 
-FINވަނަ އަހަރުގެ  އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )ހުށަހަޅ ފައި ނުވުން. 

 (1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  2015-06

އޯޑިއޯ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމް ހޯދުމަށް  02ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމ އި  105ޔުނިވަރސިޓީގެ ބޭނުމަށް  .81
 )އެއްމިލައަން ފަސްލައްކަ ފަންސ ސްހ ސް ތިރީސް( ރުފިޔ  ޚަރަދު ކޮށްފައިވެއެވެ. 1,550,030ޖުމުލަ 

 ވެ.މިމަސައްކަތ އި ބެހޭ ގޮތުން އަްނނަނިވި ކަންތައްތައް ފ ހަގަކުރެުވނެ

މިލިއަން ރުފިޔ އަށްވުރެ ބޮޑު އިރު މި މަސައްކަތް ޙަވ ލުކުރ ނެ ފަރ ތެއް  1.5)ހ( މަސައްކަތުގެ ޖުމުލަ އަގު 
 ހޯދުމަށް ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށައަޅ ފައި ނުވުން.

ދިވެހިކުންފުންޏަކ  އެްއބަސްވުމުގެ ދަށުން މިފަދަތަެކތި ވިއްކ   4)ށ( މި މަސައްކަތް ޙަވ ލުކޮްށފައިވަނީ ތަފ ތު 
އެއްބަސްވުން ތައްޔ ރުކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެއް ތ ރީޚެއްގައިކަމ އި، އަދި ހަމަ މި ތ ރީޚުގައި މި  4ކަމ އި، މި 
މިކަމަކީ ސީދ   ،ބިލެއް މަސައްކަތް ޙަވ ލުކޮށްފައިވ  ފަރ ތުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ހުށަހަޅ ފައިވުމުން 4މަސައްކަތަށް 

ބޯޑަށް މިތަކެތި ގަތުމަށް ހުށަނޭޅުމަށ އި ވަކި ފަރ ތަކަށް މިމަސައްކަތް ދިނުމަށް ސަޕްލަޔަރ އި  ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން
 ގުޅިގެން ހިންގ ފައިވ  ކަންތައްތަެކއްކަން ފ ހަގަކުރެވުން.

އެއްބަސްވުމުގައިވ  މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވ  ތ ރީޚަށް މިއިން އެއްވެސް  4)ނ( މި 
ތެއް ނުނިމެނީސް "މަސައްކަތް ކޮށްފައިވ  ގޮތުގެ ރިޕޯޓް" ތައްޔ ރުކޮށް އޭގައި މިމަސައްކަތް ވަރަށް މަސައްކަ

ރަނގަޅަށް ކޮށްފައިވ ކަމަށ އި ައދި މަސައްކަތުގެ މުއްދަތުގެ ުކރިން ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށް ިންނމ ފައިވ ކަމަށް ލިޔެ 
މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ފަރ ތަށް ފައިސ   ،ރެޜަރީއަށް ހުށަހަޅ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓް ،ސޮއިކުރުމަށްފަހު
 ދައްކ ފައިވ ކަން.

އެއްބަސްވުމުގައިވ  ޢަދަދުތަކަށް ޑޭޓެޑް ޗެކްތަކެއް ޔުނިވަރސިޓީން ހޯދ ފައިވ ކަމ އި  4)ރ( ސަޕްލަޔަރުގެ އަތުން މި 
 ންނަްނނެތުން.މިޗެކުތައް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބުނު ތ ރީޚެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ރެކޯޑުތަކުން ފެ

 2012ޖަނަވަރީ  21)ބ( އެއްބަސްވުންތަކުގައިވ  ތަެކތި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ތ ރީޚަކީ 
ވަނަ ދުވަހުއެވެ.  2012އޭޕްރީލް  4ކަމުގައިވީނަމަވެސް މި ތަކެތި ހަމައަށް ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބިފައިވަނީ 

އްދަތުގައި ތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދި ނަމަވެސް ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މު
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ސަޕްލަޔަރ ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ސިޓީ ހުށަެހޅުމުންވެސް، މުއްދަތު އިތުރުކޮްށދީފައި ނުވުން. އަދި 
ގައި އޮޑިޓަރުން  2012އެޕްރީލް  2 ސަޕްލަޔަރ ދެ ސިޓީއަކުން އެދިފައިވ  ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދީފައިވަނީ

 މިކަން ފ ހަގަކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމުންކަން. 

ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިދ ވ  ގޮަތށް ޔުނިވަރސިޓީން  ،)ޅ( މިތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވ  ގޮތުން 
ޓް މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދ ނަމަ އެ ލަސްވ  ލަސްވުމުން ގިނަ ކަންކަން ކޮށްފައިވ ކަމ ިއ މިގޮތުން ކޮންޓްރެކް 

މަސައްކަތް ޙަވ ލުކުރި ފަރ ތަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ އަުގ މަސައްކަތް ޙަވ ލުވި ފަރ ތުން ޭދންޖެހޭނެ ކަމުގަިއ 
 ވަނަ އަހަރުގެ  2011ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު މިފައިސ  ހޯދ ފައި ނުވުން.  

 (2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-06އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ނަގުދު ފައިސ   2011ިޑސެމްބަރ  31ވަނަ އަހަރުގެ މ ލީ ހިސ ބުގައި  2011ޔުނިވަރސިޓީގެ  .82
، ބެލިބެލުުމންގެ ޢަދަދު ހިމަނ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އޮޑިޓް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ތިޖޫރީ ހިސ ބުތައް 

ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޔުނިވަރސިޓީގެ ސެންޓްރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ތިޖޫރީގައި އ އި ކެމްޕަސްތަކުގެ  2011
ތިޖޫރީގެ ހިސ ބުތައް  ސެކްޝަނުގެ ބަލައިގަންނަ ތިޖޫރީގައި ވެސް ފައިސ  ހުރިކަން ވަނީ ފ ހަގަކުރެވިފައެވެ. އ މްދަނީ

ްށ ތިޖޫރީ ބ ކީ ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވ ކަމ އި ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ ފައިވ  ބެލިބެލުުމން ދުވަހުން ދުވަހަ 
ޗެކު ތިޖޫރީ ބ ކީގައި  5)އެއްމިލިއަން ހަލައްކަ ސ ދަ ހ ސް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ( ރުފިޔ ގެ   1,614,280ޖުމުލަ

ގައި ަބހައްޓ ފައިހުރިކަްނ ނޯޓްކޮށްފައި ނުވ ކަމ އި އަދި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސ  ބޭްނކަށް ޖަމ ނުކޮށް ތިޖޫރީ
 64,250ހަދިޔ ކޮށްފައިވ   ފަރ ތަކުން ޔުނިވަރސިޓީގެ މަންފ އަށް ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެއިތުރުްނ އަމިއްލަ

)ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހ ސް ދުއިސައްތަ ފަންސ ސް( ރުފިޔ ގެ ޗެކެއް ޔުނިވަރސިޓީގެ ތިޖޫރީގައި އަހަރަކަށްވުރެ ގިނަ 
ވަނަ އަހަރުގެ  2011)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ަނގ  ބ އްވ ފައިވުން. ދުވަސް ވަންދެން ފައިސ  ނު

 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-06އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

)ނުަވ މިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތްހ ސް ހަތްސަތޭކަ( 9,137,700 ަވނަ އަހަރު  2011އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި  .83
ވަނަ އަހަރު ލިބުނު  2010ރުފިޔ  ލިބުނު ކަމަށް މ ލީ ބަޔ ނުގައި ހިމަނ ފައި ވީނަމަވެސް މިފައިސ ގެ ތެރޭގައި 

ރު ވަނަ އަހަ 2011)އަށްޑިހަ ތިންހ ސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް( ރުފިޔ  ހިމަނ ފައިވެއެވެ. އަދި  83,485
)ނުވަމިލިއަން އެއްލައްކަ ތިރީސްހަތްހ ސް  9,137,700އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި މ ލީ ބަޔ ނުގައި ހިމަނ ފައިވަނީ 
)އެގ ރަމިލިއަން ދެލައްކަ ހަތްދިހަ އަށްހ ްސ 11,278,321 ހަތްސަތޭކަ( ރުފިޔ  ކަމުގައި ވީނަމަވެސް އެ އަހަރު 
ފޮތުން ދަްއކައެވެ. އެހެންކަމުން މ ލީ ބަޔ ނުގައި އ މްދަނީގެ ތިންސަތޭކަ އެކ ވީސް( ރުފިޔ  ލިބުނުކަމަށް ދުވަހު 

)ދެމިލިައން ދެލައްކަ ސައުވީސްހ ސް އެއްސަތޭކަ ހައެއް( ރުފިޔ  މަދުން ހިމަނ ފައިވ ކަްނ  2,224,106ގޮތުގައި 
ކިވަކިން އެނގޭނެ ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ުޔނިވަރސިޓީއަށް އެކި ކަންކަމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ، ލިުބނުވަރު ވަ

ގޮތަށް ހިސ ުބތައް ބަަލހައްޓ ަފއި ނުވ ކަމ އި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބެންޖެޭހ ފައިސ ގެ ހިސ ުބތައް ދިމ ކުރަމުްނ 
-FINވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )ގެންގޮސްފައިނުވ ކަން. 

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  2015-06

ވަނަ ައހަރުގެ މ ލީ ބަޔ ނުގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް ލިބެންެޖހޭ ފައިސ ގެ ޮގތުގައި ހިމަނ ފައިވ   2011ނިވަރސިޓީގެ ޔު .84
)ފަސްލަްއކަ ހަތްދިހަ އެއްހ ސް ހަސަތޭަކ ދިހައެއް( ރުފިޔ އެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކިއެކި  571,610ޢަދަދަކީ 

ބައިވެރިވެފައިވ  ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދައްކަންެޖޭހ  ފެކަލްޓީތަކުން ހިންގ ފައިވ  ެއކިއެކި ކޯސްތަކުގައި
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)އެއްމިލިއަން ަހލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހ ސް އަށްސަތޭކަ ހައެއް( ރުފިޔ  އ އި ޔުނިވަރސިޓީގެ  1,669,806
ންޖެޭހ ބެލެމުގެ ދަށުގައިހުިރ ތަންަތްނ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްގެން ިލބެންެޖހޭ ފައިސ  އ އި އެހެނިހެްނ ޮގތްގޮތުން ިލބެ

 7,579,224)ފަސްމިލިއަން ނުވަލައްކަ ނުވަހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށ ރަ( ރުފިޔ އ އެކު ޖުމުލަ  5,909,418
ގެ  2012ޖެނުއަރީ  31ހަތްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ހަްތދިހަ ނުވަހ ސް ދުއިސައްތަ ސައުވީސް( ރުފިޔ ، )

އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުަވސްވެފައިވ  ފައިސ   2ެތރޭގައި ނިޔަލަށްވެސް ލިބިފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިފައިސ ގެ 
މިފައިސ  ހޯދުމަށް ފިޔަވަޅު އަޅ ފައި ނުވ ކަމ އި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެން ޓްރެޜަރީ އަށ އި  ،ހުރިކަމ އި

ވ އިރު މިކަން ނުވ ކަން ފ ހަގަކޮށް، މިަފއިސ  ނުލިބި މިހ  ގިނަ ދުވަސްވެފައި އޮޑިޓަރ ޖެނަރަލްގެ އޮފީހަށް ިލޔެފައި
 ނުވ ކަްނވެސް ފ ހަގަކުރެވުން. ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅ ފައި

މީގެ އިތުރުން، ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއަށް އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަރިވަރުންެގ 
ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. ސަބަބަީކ  ކޯސް ފީގެ ފައިސ ގެ ތެރެއިން ނުލިބިވަނީ ކިހ  ފައިސ އެއްކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެތްކަން

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުން ފެށިގެން ޔުނިވަރސިޓީަގއި ކިޔަވ  ދަރިވަރުންގެ ރެކޯޑްތައް ކޮމްޕިއުޓަރ  2005
ވަނަ އަހަރު  2004މެދުވެރިކޮށް ބަލަހައްޓ ފައިވ  ސިސްޓަމް ފައިލު ޞައްޙަނުވުމެވެ. އެގޮތުން މިރިކޯޑުގެ ތެރޭގައި 

ބަރ ބަރަށް ފައިސ  ދައްކ ފައިވ  ކުދިން، ފައިސ  ނުދައްކ  ކުދިންގެ ގޮތުގައި ހިމަނ ފައިވ ކަން  ދަސްވެނިމިފައިވ  އަދި
ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ހަމަ އެއ އިއެކު ފުރިހަމައަށް ފައިސ  ނުދައްކ  ކުދިންވެސް ކިޔަވ ނިންމ ފައިވ ަކްނ 

ގައި ވެސް ފ ހަގަކޮށްފައިވ ޭނ ފަދައިން، ފައިސ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު 2008ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން، 
ދައްކަންޖެހޭ ދަރިވަރުންގެ މަޢުޫލމ ތު ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަޅަންފެށިިއރު ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ހިސ ުބތައް ފުރިހަމަކަމ އި 

ހުގެ ކުރިްނ ަވނަ އަހަރުގެ ޫޖން މަ 2005ޞައްޙަކަމ އެކު ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަޅ ފައިވ ކަން ޔަޤީންކުރެވެން ނެުތމުން، 
ސަރުކ ރަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސ ގެ ތެރެއިން ނުލިބިހުރީ ކިހ  ފައިސ އެއްކަން ޔުނިވަރސިޓީގެ ހިސ ބުތަކުްނ 

)ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެނގޭނެގޮތަށް ހިސ ބުތައް ބަަލހައްޓަވ ފައިވ ކަން ޔަޤީންކުރެވެްނ ނެތުން. 
 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-06ރު ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  2011

)އެއްލައްަކ  170,946، ޔުނިވަރސިޓީގެ ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓ ފަިއ ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން .85
ހަތްދިހަހ ސް ނުވަސަތޭކަ ސ ޅީސް ހައެއް( ރުފިޔ ގެ ތަކެތި ހަރުމުދަލުގެ ރަޖިސްޓަރީއަށް ވައްދަވ ފައި ނުވ ކަމ އި 
ރަޖިސްޓަރީ ގައި ހިމަނަންޖެހޭ ބައެއް މުހިންމު މަުޢލޫމ ތު ހިަމނ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެެވ. މިގޮތުން ބައެްއ 

ރީޚް އަދި ތަފުޞީލު ހިމަނ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިެހންވުމުގެ ސަބަުބްނ ތަކެތީގެ އަގ އި، ލިުބނު ތ 
ތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ އެންމެހ  ހަރުމުދ  ތަނުގައި ހުރިކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައި ނުވ ކަމ އި އަދި މ ލީ ބަޔ ންތަކުގައި 

)އެގ ރަމިލިއަްނ  11,492,803ނ ފައިވ  އަހަރު ނިމުނުއިރު ތަނުގައި ުހރި ހަރު މުދަލުގެ އަގު ކަމުގައި ހިމަ
ހަތަރުލައްކަ ނުވަދިހަ ދެހ ސް އަށްސަތޭކަ ތިނެއް( ރުފިޔ  އަކީ ޞައްހަ އަދަދެއްކަން ކަށަވަރު ކުރެވިފައިނުވުން. 

ގެ  FIN-2015-06ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )
 (6އޮބްޒަވޭޝަން 

)ނުވަދިހަހ ސް އެއްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް( ރުފިޔ ގެ  ތަކެތި ގަނެފައިވަީނ  90,195ނިވަރސިޓީން ޖުމުލަ ޔު .86
ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް  2011ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ )އިޢުލ ނު ކުރުމެއް ނެތިކަން ފ ހަގަ ކުރެވުން. 

 (7ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-06ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

ދެކުނު ޕްރޮވިންސްގައި ވައިން ހަކަތަ އުފެއްދުމ ބެހޭ މަްޝރޫޢެއް ހިންގުމަށް ދިވެހި ސަރުކ ރ އި އިންޑިއ ގެ  .87
ޔޫއެއްގައި .އޯ.ގައި އެމް 2009ނޮވެމްބަރ  6ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވ  ސްޒްލޯން އެނ ރޖީ ލިމިޓެޑ  ދެމެުދ 
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ށް ަހމަޖެހިފައިވަނީ، އެ ސަރަޙައްދުގެ ވައިގެ ބ ރުމިނ ިއ ސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ. މި މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަ
ވައިގެ މިސްރ ބު ހުންނަ ގޮތް ބެލުމަށް އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ ދިރ ސ އެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްފަހު ކަމަށް މަޢުލޫމ ތު 

ރި އެހެނިހެން ތަކެތި ލިބިފައިވެއެވެ. މި ދިރ ސ  ކުރުމަށް މެޓް މ ސްޓެއް )އެންޓަނ ( ހޯދުމަށ އި އެ އ އި ގުޅުން ހު
ރުފިޔ ( ސްޒްލޯނު  992,020ޔޫއެސް ޑޮލަރ ) 77,200ހޯދުމަށ އި މެޓް މ ސްޓް ހަރުކުރުމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި 

ކުންފުންޏަށް ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ފައިސ  ދީފައިވަނީ މެޓް މ ސްޓް ހަރުކުރުމުގެ އަގަކ  މެދު ދެފަރ ތުގެ 
 ތަކެތީގެ އަގު ބެލިގެންކަން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.  ދެމެދުގައި އެއްބަސްވެވިގެން އަދި

ނޑަކަށް  މީޓަރު ދިގު އެންޓަނ އެއް ހިތަދޫ ސެންޓްރަލް ޕަވަރ ހައުސް  80މި ދިރ ސ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ގ ތްގަ
ގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް ހިއްކި ބިމުގައި ހަރުކޮށްފައިވެއެވެ. މެޓް މ ސްޓްގެ ރީޑިން ނަގަމުން ގޮސްފައިވަނީ މަޝްރޫޢު

ދިރ ސ  ހިންގަމުންދ  ފަރ ތުްނ ިއންޑިއ ގައި ތިބެގެންކަމަްށ އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން މި ޮއފީހަށް މަޢުލޫމ ތު 
ދީފައިވެއެވެ. އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ފަރ ތުން މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްދ ގޮތް ބަލަމުން ގޮސްފައިވަނީ ކުންފުނީގެ 

ސ ރވޭއ  ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ރިޕޯޓެއް އެސް.ޔޫ.އެލްއަށް ލިބިފައިވ ކަން އެނގެން އޭރުގެ ޗެއ ރމަންކަމަށ އި މި
 ނެތްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ނޑައެޅުނު އެއްއަހަރުގެ މުއްދަތު  މި މަޝްރޫޢުގެ ދިރ ސ އަށް ފައިސ  ޚަރަދުކުރެވި އަދި މިދިރ ސ  ހިންގުމަށް ކަ
ފައިވީ ަނމަވެސް މި ދިރ ސ އ އި ބެހޭ އެއްވެސް ތަފްޞީލެްއ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެ 2012

 9އަދި އޭގެ ނަތީޖ އެއް އެސް.ޔޫ.އެލް އަށް ލިބިފައި ނުވެއެވެ. ވުމ އެކު، މި ދިރ ސ  ކުރުމަށް ޚަރަދުކުރި 
ޓީސް ސަދަން ޔުޓިލި )ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔ އަކީ އިސްރ ފު ގޮތެއްގައި ކުރެވުުނ ޚަރަދެއްކަމުގައި ބެލެވުން. 

 (1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011ލިމިޓެޑް 

ވަނަ ސ ރކް ސަމިޓ  ގުޅިގެން ހިންގުނު ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި  17އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު  .88
)ސ ޅީސް އެއްމިލިއަން އަށްސަތޭކަ ިތންހ ްސ ނުވަދިހަ ހަޔެއް(  41,803,096ބޭނުންކުރުމަށް އެސް.ޔޫ.އެލްއިްނ 

ރުފިޔ ގެ ހެވީ ވެހިކަލްތަކ އި މެޝިނަރީތައް ސްޓޭޓް ޓްރޭިޑންގ އޯގަނައިޒޭޝަން )އެސް.ޓީ.އޯ( މެދުވެރިކޮށް 
ކުރި ކްރެޑިޓް ހޯދ ފައިވެއެވެ. މި ވެހިކަލްތައް އެސް.ޔޫ.އެލްއިން ހޯދ ފައިވަނީ އެސް.ޓީ.އޯއިން އެސް.ޔޫ.އެލް އަށް ދޫ

ފެސިލިޓީއެއްގެ ތެރެއިންނެވެ. މި ވެހިކަލްތަކ އި މެޝިނަރީަތއް ސަޕްލައިކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެސް.ޓީ.އޯއިން 
ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ ިއންޑިއ ގެ ޯމހަން މުތ  އެކްސްޕޯޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )އެމް.އެްމ އެކްސްޕޯޓް( އ އިއެވެ. 

 ދައްކަންޖެހޭ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ފައިސ  ދެއްކުމުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކިރެވުނު މިތަކެތި ގަތުމ އި ވެހިކަލްތަކަށް 
 ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

މިލިއަން ރުފިޔ އަށް ވުރެ  4 ށްވ ވެހިކަލްތަކ އި މެޝިނަރީތަކުގެ ައގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއަ -
 ގިނަ ރުފިޔ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢ ފުކުރުމުންވެސް އަނބުރ  ހޯދ ފައި ނުވުން.

 އެލްއަށް ވެހިކަލްތަކ އި މެޝިނަރީތައް ލިބުނު އަގު އެކަށީެގންވ  ވަރަށްވުރެ ބޮޑުކަމަށް ފ ހަަގކުރެވުން..ޔޫ.އެސް -
 ތަކެތި ވަގުތީ ގޮތުން ރ އްޖެ އެތެރެކުރ  ތަކެތީގެ ވެހިކަލްތަކ އި މެޝިނަރީތައް އެެތރެކުރި ފަރ ތުން އެ -

 ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް ) ގޮތުގައި އެތެރެކޮށް ޑިއުޓީ މަޢ ފުކުރުމ  ހަމަޔަށް ޑިއުޓީ ދެއްކުން ފަސްކުރުން.
 (2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  ވަނަ  2011
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ވަނަ ސ ރކް ސަމިޓ  ގުޅިގެން އެ ސިޓީގައި ބިނ ކުރި އިކްއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަްނ  17އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު  .89
ސެންޓަރ )އީ.ސީ.ސީ( ގެ ބޭުރގައި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތ  ހަވ ލުވި ކުންުފންޏަށް ލޯަކލް ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ 

 ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން އެ މަސައްކަތްތައް ހަވ ލުކޮށްގެންނެވެ. ކުންފުންޏަކ  2މަސައްކަތްކުރުވ ފައިވަނީ އަމިއްލަ 
މިގޮތުން އިކްއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގެ ވަށައިގެން ޓެރ ޒޯ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވަީނ 

)އެއްމިލިއަން ނުވަސަތޭކަ ސ ޅީސްއަށްހ ސް  1,948,898ސްރީލަންކ  ކުންފުންޏަކ އެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 
އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް( ރުފިޔ އެވެ. އަދި ޓައިލްސް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އައި ސްރީލަންކ ގެ ކުންފުންޏަްށ 

)ދެމިލިއަން ނުވަސަތޭަކ ފަންސ ސްހ ސް(  2,950,000ލޯކަލް ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ 
ފިޔ އަށް ދިވެހި ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވ  އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ އެވެ. މި މަސައްކަތް މި ކުންފުންޏަްށ ރު

ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންނުވ  ވަރުގެ ބޮޑު އަގެއްގައި އެކުންފުންޏަށް ނ ޖ އިޒު މ ލީ މަންފ ތަކެއް ހޯދަިއ 
 ލެވެއެވެ.ދިނުމަށްކަމަށް ތިރީގައިވ  ކަންކަުމގެ ސަބަބުން ބެ

ޓެރ ޒޯ ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމ  ހަވ ލުކުރި ސްރީލަންކ ގެ ކުންފުންޏަށް ލޯކަލް ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ  -
 12މަސައްކަތ  ގުޅިގެން ހޯދ ފައިވ  ކޯޓޭޝަންތަކުގައި މަސައްކަތުެގ ތަފްޞީލުގެ ގޮތުގައި ލިޔެފަިއ ވަނީ 

ން ސ.ގަމަށ އި އަދި ސ.ގަމުން މ ލެއަށް ދިއުމުގެ މީހުންގެ ވިސ  ޑިޕޮޒިޓް ފީއ އި މެޑިކަލް ޚަރަދ އި މ ލެއި
ދެކޮޅު ޓިކެޓް ޚަރަދ އި ކެއުމުގެ ޚަރަދ އި އެކޮމަޑޭޝަން ޚަރަދ އި ކަރަންޓް ޚަރަދ އި އަދި އިތުރު މަސައްކަތު 

މީހުންގެ ދުވަހު މުސ ރައ އި ޕިކަޕެއް ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޚަރަދެވެ. މިދެންނެވި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ  6
ނޑައަޅ ފައިވ  ވަ ކޯޓޭޝަްނ  3ކިވަކި އެއްވެސް ކަމަކަށް އަގު ނުހޯދައި މުޅި މަސައްކަތަށް ުޖމުލަ އަގެއް ކަ

ހޯދ ފައިވ އިރު މި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކެއުމުގެ ޚަރަދ އި އެކަމަޑޭޝަން ޚަރަދަކީ ވަކި މުއްދަތެއް 
ނޑައަޅައިގެން ނޫނީ އެކަމަށް ހިނގ ނެ ޚަރަދު ޞައްޙަ ގޮތެއްގައި ލަފ ނުކުރެވޭނެ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގަިއ  ކަ

މިއިން އެއްވެސް ކޯޓޭޝަނެއްގައި މި ޚިދުމަތްތަްއ ދޭނެ މުއްދަތެއް ނުވަތަ ދުަވުހގެ އަދަދެއް  ،ވީނަމަވެސް
 ޖަހ ފައި ނުވ ކަމ އި އެކިކަންކަމަށް އަގު ނަގ ނެ ރޭޓެއްވެސް ޖަހ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 45ގެ މަސައްކަތްކުރި ސްރީލަންކ ގެ ކުންފުންނިން އެ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހޭދަކޮށްފައިވަނީ ޓެރ ޒޯ ޖެހުމު -
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ކަމުގައިވ ތީ އެ މުއްދަތަށ އި އ އްމު ރޭޓްތަކަށް ބަލައިގެން އިސްވެ ދެންނެވުުނ 

ކުރެވޭ ހިސ ބެއް ިމ އޮފީހުްނ ކޯޓޭޝަންތަކުގައިވ  ކަންކަަމށް ހިނގ ނެ އެންެމ ބޮޑު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ލަފ 
ނޑަކަށް  ،ހެދިއިރު )ހަތްލައްކަ  786,800މި މަސައްކަތަށް އެންމެ ބޮޑުވެގެންވެސް ހިނގ ނެ ޚަރަދަކީ ގ ތްގަ

އަށްޑިހަ ހަހ ސް އަށްސަތޭކަ( ުރފިޔ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެްނކަމުން ޓެރ ޒޯ ޖެހުމުގެ މަސައްަކތަށް ލޯކަްލ 
ތް ހަވ ލުކުރި އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެގޮތުގައި ސަޕޯޓް ދިނުމުގެ މަސައްކަ

)ދެމިިލއަން ނުވަސަތޭކަ ފަންސ ސްހ ސް( ރުފިޔ  އަކީ މިފަދަ ކަަމކަށް ހިނގ ެނ  2,950,000ދީފައިވ  
 ސް ލިމިޓެޑް ސަދަން ޔުޓިލިޓީ ) ކަމަށް ލަފ ކުރެވޭ ޚަރަދަށްވުރެ ތިން ގުނަ ބޮޑު އަގެއްކަން ފ ަހގަކުރެވުން.

 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  ވަނަ  2011

އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ބިލުގައި ހިމަނައިގެްނ ފައިސ  ހޯދުމަށް  .90
އިންވޮއިސްއެއް  2ވަނަ އަހަރު  2012އިންވޮއިސް އަދި   6ވަނަ އަހަރު  2011އެސް.ޔޫ.އެލްއަށް 

ހުށަހަޅ ފައިވެއެވެ. އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން ޖީ.އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮްށ ޖީ.އެސް.ޓީ ބިލުގައި 
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 2ވަނަ އަހަރު  2012އިންވޮއިސް އަދި   6ވަނަ އަަހރު  2011ހިމަނައިގެން ފައިސ  ހޯދުަމށް ެއސް.ޔޫ.އެލްއަށް 
)ހަތްދިހަ ފަސްހ ސް( ރުފިޔ   75,000މި އިންވޮއިސްތަކުގައި ޖުމުލަ  ހަޅ ފައިވެއެވެ.އިންވޮއިސްއެއް ހުށަ

ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ހިމަަނއިގެން އެފައިސ  ހޯދ ފައިވެއެވެ. މި އިންވޮއިސްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 
މަެވސް އެ ޢަދަދަށް އިންވޮއިސްއެއްގައި ޓެކްސްޕޭޔަރ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރ )ޓިން( ޖަހ ފައި ނުވިނަ
ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ) އެސް.ޔޫ.އެލްއިން ފައިސ  ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދީފައިވުން. 

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  ވަނަ  2011 ލިމިޓެޑް 

 3.2ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ސަރަޙައްދުގެ ވޯކްވޭތަކ އި ގޯތިތެރޭގައި ގައު އެތުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންނުޖެހޭ  .91
އެސް.ޔޫ.އެލް އިން ސަބްކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުްނ މިލިއަނަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔ  އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ީދފައިވެއެވެ. 

ކެއް ކަމުގައިވ  އެސް.އޭ.އ ރ ޓްރޭޑިންގ އެންޑް ކޯ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް، ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ުކްނފުނިތަ
ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް )އޭ.އައި.އ ރ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއ އި އަދި ބީޓެކް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއ އެވެ. 

 (5ޒަވޭޝަން ގެ އޮބް  SPE-2015-9އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  ވަނަ  2011 ލިމިޓެޑް 

ވަނަ ސ ރކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބިނ ކުރި އިކްއިޓޯރިއަލް ކޮންވެްނޝަން ސެންޓަރ  17 .92
މީޓަރުގެ ކ ރބްސްޓޯން ޖެހުމުެގ 3000 )އީ.ސީ.ސީ( ގެ ގޯތިގެ ތެރޭގަިއ ހުރި މަގުތަކ އި ޕޭވްމަންޓްގެ ެދފަރ ތުގައި 

)ހަތަރުަލއްކަ ނުވަދިހަ ފަސްހ ސް( ރުފިޔ އަށް ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކ އެވެ.  495,000މަސައްކަތް 
ނަމަވެސް އީ.ސީ.ސީގެ ގޯތިގެ ތެރޭގައި ހުރި މަގުތަކ އި ޕޭވްމަންްޓގެ ދެފަރ ތުގައި ކ ރބްސްޓޯން ަޖހ ފައިވ  މިންވަުރ 

ނޑަކަށް ގިނަވެގެން މި އޮފީހުގެ އޮޑިޓަރުން ބެލިއިރު އެ ސަރަޙައްދުގައި ކ ރބް  1500ސްޓޯން ޖަހ ފައިވަނީ ގ ތްގަ
 1000މީޓަރުގެ އޭރިއ ގައިކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ހަގީގަތުގައި ކ ރބްސްޓޯން ޖެހި އޭރިއ އަށްވުރެ އިތުރު 

ފިޔ  )އެއްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސްހ ސް( ރު 165,000މީޓަރުގައި ކ ރބްސްޓޯން ޖެހިަކމަށް ހަދައިގެން އިތުރު 
 ވަނަ  2011 ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް )އީ.ސީ.ސީ ސަރަޙައްދުގައި ކ ރބްސްޓޯން ޖެހި ކުންފުންޏަށް ދީފަިއވުން. 

 (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  އަހަރުގެ ޚ އްޞަ 

ޔަ މަސައްކަތްތަކަށް އެކުންފުނިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ބައެއް މަގުތައް ހެދުމަށް ސްރީލަންކ ގެ ކުންފުްނޏަކުން ކުރަމުންދި .93
ގެނައި ހިލަ އަދި ހިލަވެލި އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ވެހިކަލްތަކުން އުފުލުމަށްފަހު ވެހިކަލްތަކަށް ފައިސ  ދައްކ ފައި ނުވުން. 

ގެ  SPE-2015-9އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  ވަނަ  2011 ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް )
 (8އޮބްޒަވޭޝަން 

ޑަމްޕް ޓްރަކްގެ ކުއްޔަށް އޮކްސީ  2 އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑުން އެސް.ޔޫ.އެލްއަށް ދޫކުރި ވެހިކަލްތަކުގެ ތެރެއިން .94
ވެހިކަލް ކުއްޔަށް  2ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސ  ދީފައިވ  ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މި 

ނޑައެޅިފައިވ  އެއްބަސް 2ހިފުމަށް ކުރެވިފައިވ    10ވުމުގެ ދަށުން ދުވ ލެއްގެ މައްޗަށް ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ކަ
ރުފިޔ ގެ  950ގަޑިއިރުގެ އިތުރަށް ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރ  ކޮންމެ ގަޑި އިރަކަށް ފައިސ  ދޭންޖެހެނީ ވެހިކަލަށް 

އިސ  ދިންއިރު އެ ކުންފުނިން އިންވޮއިސް ރޭޓުންނެވެ. ނަމަވެސް އެސް.ޔޫ.އެލްއިން އޮކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ފަ
ރުފިޔ ގެ ރޭޓުން ފައިސ  ދިނުމުގެ ސަބަބުން ދުވ ލެއްގެ މައްޗަށް  1,900ހުށަހަޅ ފައިވ  ގޮތަށް، ގަޑި އިރަކަށް 

ނޑައެޅިފައިވ  ގަޑިތަކުގެ އިތުރަށް މި   ގަޑި އިރަށް  337ވެހިކަލްގެ ބޭނުންކޮށްފައިވ   2ވެހިކަލްތައް ބޭނުންކުރުމަށް ކަ
)ތިންލައްކަ ވިހިހ ްސ އެއްސަތޭކަ ފަންސ ންސް( ރުފިޔ  ދީފައިވ ކަން  320,150ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 

-SPEއޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  ވަނަ  2011 ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް )ފ ހަގަކުރެވުން.  
 (10.1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  2015-9
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ހެވީލޯޑް މޯލްޑިވްސްއިން އެސް.ޔޫ.އެލްއަށް ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ހުށަހެޅި ކޯޓޭޝަންގަިއ ވަނީ ދުވ ލަކަްށ  .95
ޗ ރޖެއް އިތުރު  %10ގަޑިއިރަށް ވުރެ އިތުރަށް ވެހިކަލް ބޭނުންކުރ  ކޮންމެ ަގޑިއިރަކަށް ދުވަހު ކުލީގެ  10

އިން އެ ކުންފުނީގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ހިފ ފައިވަނީ ވެސް މި ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ނަގ ގޮތަށެވެ. އެސް.ޔޫ.އެލް
ގަޑި  10އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ ވެހިކަލްތައް ކުއްޔަށް ހިފ ފައިވ  މުއްދަތުގައި ދުވަހަކަށް 

ުކންފުނިން ހުށަހެިޅ އިރަށް ވުރެ އިތުރަށް އެ ެވިހކަލްތައް ބޭުނންކޮށްފައިވ  ގަޑިަތކަށް ފައިސ  ދީފައިވަނީ އެ
ޗ ރޖެއް އެ ކުންފުިންނ  %11ކޯޓޭޝަނުގައިވ  ގޮތ އި ޚިލ ފަްށ ގަޑި އިރަކަށް ދުވ ލަކަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ 

ޗ ރޖެއް  %11ގެ ބަދަލުަގއި  %10ހުށަހަޅ ފައިވ  އަސްލު ރޭޓްތަކުގެ އިތުރަށް ހިސ ބުކޮށްގެންނެވެ. އެހެންކަމުން 
)އަށްޑިަހ  84,042ން އެުކންފުންޏަށް ފައިސ  ދޭންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ އިތުރަށް އިތުރުގަޑިއަށް ޗ ރޖްކުރުމުގެ ސަބަބު

 އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  ވަނަ  2011 ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް )ހަތަރުހ ސް ސ ޅީސްދޭއް( ރުފިޔ  އިތުރަށް ދީފައިވުން. 
 (10.2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

ގައި އެސް.ޔޫ.އެލް އ އި އަމިއްލަ ކުންފުންޏަކ   2011ފެބްރުއަރީ  1ޖަނަރޭޓަރުގެތަކުގެ ސްޕެއ ރ ޕ ޓްސް ގަތުމަށް  .96
)އެއްމިލިއަން އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވަހ ސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް( ރުފިޔ ގެ  1,169,992ދެމެދު ކުރެވުނު 

)އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ  175,498އަށްވ   %15ތުގައި ކޮންޓްރެކްޓްގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެޑްވ ްނސް ފައިސ ގެ ގޮ
ފަސްހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް( ރުފިޔ  އުނިނުކޮށް އެކުންފުނިން ސަޕްލައިކޮށްދިން ތަކެއްޗަށް ފައިސ  

ށެއް( ރުފިޔ  )އެއްލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހ ސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަ 175,498ދައްކ ފައި ވުމުގެ ސަބަބުން 
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  ވަނަ  2011 ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް )އިތުރަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދީފަިއވުން. 

 (11ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9ނަންބަރު 

ނޑައެޅުނު ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް  17އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވުނު  .97 ވަނަ ސ ރކް ސަމިޓ  ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ކަ
ސަރުކ ރުން އެސް.ޔޫ.އެލްއ  ހަވ ލުކުރުމުން އެސް.ޔޫ.އެލްއިން އޭގެތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫުޢތަކަށް ބޭނުންވ  ތަކެއްޗ ިއ 

ކަތް ހަވ ލުކޮށްގެްނނެވެ. މި މަސައްކަތްތައް ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވަނީ އަމިއްލަ ަބއެއް އެޖެންސީތަކ އި ކުންފުނިތަކ  މަސައް
ނޑަކަްށ  )އަށްޑިހަ ެދމިލިއަން ދުއިސައްތަ  82,287,987އެކި ފަރ ތްތަކ  ހަވ ލުކޮްށފައިވ  ގޮތް ބެލިއިރު ގ ތްގަ

އަށްޑިހަ ހަތްހ ސް ނުވަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް( ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެކި ފަރ ތްތަކ  
އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސީސް އެންޑް ޕްރޮސީޖ ރސްގައި ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުރަންޖެޭހ  ،ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ

ނޑައަޅ ފައިވ  އުޞޫލުތަކ  އަދި  މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ކޮށްދޭެނ މަސައްކަތްތަކަށް، ހަވ ލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ
 2011)ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް މުކޮށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކ  ޚިލ ފަށްކަން. ފަރ ތެއް ހޯދުމަށް ދައުލަތުން އ އް

 (13ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

ވަނަ ސ ރކް ސަމިޓް ބޭއްވުމަށް އައްޑޫ ސިޓީގައި ބިނ ކުރި އިކްއިޓޯރިއަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރ )އީ.ސީ.ސީ( 17 .98
ރޑް ތްރީކޯ  8000ގެ ވަށައިގެންވ  ސަރަޙައްދުގައި ހުރި ލައިޓްތަކަށް ކަރަންޓް ފޮނުުވމަށްޓަކައި  މީޓަރުގެ "އަންއ ރމ 

ވ ދަވެރި ބީލަމަކަށް ނުގޮްސ އެސް.ޔޫ.އެލް އިން ގަނެފައިވަނީ  ޓޫ ސްކެއަރ އެމްއެމް" ގެ ފްލެކްސިބްލް ކޭބަލް
 %75ލައްކަ ރުފިޔ  އަށެވެ.  ކަރަންޓް ކޭބަލް ގަތުމ އި ތަކެތި ލިބުމުގެ ކުރިން ޖުމުލަ އަގުގެ  6ބައިބައިކޮށްގެން 

ހަރުގެ ޚ އްޞަ ވަނަ އަ  2011)ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް ލިމިޓެޑް ފައިސ  މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރި ފަރ ތަށް ދީފައިވުން. 
 (14ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 
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 1ވަނަ އަހަރ  ހަމައަށް މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފެއްގެ  2010އެސް.ޔޫ.އެލްގެ ފައިނޭންސް ޑައިރެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި  .99
)ދެލައްކަ ސ ޅީސްހ ސް( ރުފިޔ  އެޑްވ ންސްކޮށް ގަނޑުކޮށް އެއްފަހަރ   240,000އަހަރު ދުވަހުގެ މުސ ރަ އަށްވ  

އެމުވައްޒަފަށް އެސް.ޔޫ.އެލްއިން ދީފައިވެއެވެ. މި ފައިސ  އެ މުވައްޒަފަށް ދީފައިވަނީ ރ އްޖޭން ބޭރުން އެ މުވައްޒަފު 
)ސަދަން ޔުޓިލިޓީސް އި ކަމަށް. އަމިއްލަ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކޯހެއްގެ ޓިއުޝަްނ ފީ ދެއްކުމަށްޓަކަ

 (17ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-9ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011ލިމިޓެޑް 

މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ބަލައިގަނެފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އ މްދަނީައށް ޖަމ ކުރަންޖެޭހ  .100
ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  2012)މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އަށް ޖަމ ކޮށްފައި ނުވ ކަން. ދައުލަތުގެ މ ލިްއޔ ރުފިޔ  40,520

 (2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-10އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

 66,033ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުޞޫލުތަކ  ޚިލ ފަށް ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދުމަށް   .101
މަންދޫ )ފަސްދޮޅަސް ހަހ ސް ތިރީސް ތިނެއް( ރުފިޔ  ކައުންސިލުން ޚަރަދުކޮށްފައި ވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުން. )

 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-10ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012ކައުންސިލްގެ 

ސްޓަލް އެޖެންޓެއްގެ ވަޒީފ  އަދ ކޮށްފައިވ  ވަޒީފ އަށް ހ ޒިރުވިކަމުގެ ރެކޯޑެއްނެތި ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ޕޯ .102
މުލަކަތޮޅު )ދިހަހ ސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސ ސް( ރުފިޔ  މުސ ރައިގެ ގޮތުގައި ދީފައިވުން. ) 10،750މުވައްޒަފަކަށް 

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-11ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012 މުލީ ކައުންސިލްގެ 

މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަން ގޮތުގަިއ ޕެންޝަން ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހަްށ ޮފނުވަންޖެހޭ ފައިސ  ޕްރީ ސްކޫލް  .103
ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް  2012 މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ ) .ޤަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ފޮނުވ ފައި ުނވުން

 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-11ނަންބަރު 

ގެ ދަށުްނ ބިން ދޫކުރަމުން ގެންގޮްސފައި ނުވުމ އި އެއްބަސްވުންަތއް އެއްއުޞޫލަކުން ހަމަހަމަ އުސޫލެއް .104
)ތިލަުފށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި، ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ބިންތައް މެނޭޖްކޮށް ބަލަހައްޓަމުްނ  އެކުލަވ ލ ލައިފައި ނުވުން.

 (1ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-12ވަނަ އަަހރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012ގެންދ  ގޮތުގެ 

ތިލަފުށީ ފަޅުްނ އަމިއްލައަށް ިބން ހިއްކައިގެން އެިބން ޭބނުްނ ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދި އަިމއްލަ ފަރ ތްތަކަކުްނ  .105
 2009ތި ފަޅުހިއްކަްނ އަށް ފަރ ތަކަން ޓީސީއެލް އަށް ހުށަހެޅުމުްނ، ުކންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ހުއްދަ ނެ

)ތިލަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި، ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ބިންތައް މެނޭޖްކޮށް ވަނަ އަހަރު ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވުން. 
ގެ  SPE-2015-12ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ  ގޮތުގެ 

 (3އޮބްޒަވޭޝަން 

 113ޖުމުލަ  ،ވަނަ ައހަރު ހަދ ފައިވ  ތިލަުފށީގެ ިބްނތަކުގެ ސ ވޭ ރިޕޯޓުން ދައްކ ގޮުތން 2009ޓީސީއެލް އިން  .106
 948,783.66ބިމެއް، ކުއްޔަށް ނަގ ފައިވ  ފަރ ތްތަކުން ގެންދަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވ  ސައިޒަށްވުރެ ޖުމުލަ 

ބޭނުންކުރަމުންނެވެ. ކުއްޔަށް ބިން ހިފ ފައިވ  ފަރ ތްތަކުން އެއްބަސްވުމ  ޚިލ ފަށް އިތުރަށް އަކަ ފޫޓުގެ ސަރަޙައްދެއް 
އެއްބަސްވުމުގައި ބުނެފައިވ  ރޭޓުތަކުން ަބލ އިރު އަހަރަކަށް ، ކުލި ނުދައްކ  ބޭނުންކުރަމުންދ  ސަރަޙައްދަށް

ނޑަކަށް  ( ރުފިޔ  ޖެހޭކަން ފ ހަގަ )އެގ ރަ މިލިއަން ހަތަރު ލައްަކ ތިރީސް އެއް ހ ސް 11,431,000ގ ތްގަ
)ތިލަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި، ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ބިންތައް މެނޭޖްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ  ގޮތުގެ ކުރެވުން. 

 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-12ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012
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 އެކިއެކި ފަރ ތްތަކުްނ ކުލި ނުދައްކ  ބޭނުންކުރަމުްނ ދިޔުމ އި، މިކަން ބިމެއް 7އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ތިލަުފށީގެ  .107
ޓީސީއެލް އަށް އެނގުނު ނަމަެވސް އެ ފަރ ތްތަކ އެކު އެއްބަސްވުން ހަދ ފައި ނުވ ކަމ  އަދި ޭބނުންކުރަމުން ގެންދ  

ޑިސެމްބަރ  31ފެށިެގްނ  ން 2009އެޕްރީލް  1ބިމަށް ކުލި ނަގަމުން ުނދ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެހެންކަމުްނ 
އ  ދެމެދު ތިލަފުށި ކޯޕަރޭޝަނަށް މި ދެންނެވި ބިންތަުކން ލިބެންޖެހޭނެކަަމށް ބެލެވޭ ަފއިސ ގެ ހިސ ބެއް،  2012

އ އްމުކޮށް އެދުވަސްވަރު ބިން ދޫކޮށްފައިވ  ރޭޓަށް ަބލައިގެްނ މި އޮޑިޓުގައި ވަނީ ތައްޔ ރުކޮށްފައެވެ. މިއިްނ 
)ދެ މިލިއަން ހަތްދިހަ ފަސްހ ސް  2,075,778ރުފިޔ  ގެރޭޓުން ޖުމުލަ  1.00ކަށް ދައްކ ގޮތުގައި އަކަފޫޓަ

ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށެްއ( ރުފިޔ  އެއްބަސްވުން ހަދ ފައިނުވ ، އެހެްނނަމަވެސް އެކި ފަރ ތްތަކުން 
ފުށިން ބިން ކުއްޔަށް )ތިލަ ބޭނުންކުރަމުންގެްނދ  ބިްނތަކުްނ ޓީ.ސީ.އެލް އަށް ލިބެންޖެހޭެނކަން ފ ހަގަ ކުރެވުން. 

ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް  2012ދޫކުރުމ އި، ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ބިންތައް މެނޭޖްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ  ގޮތުގެ 
 (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-12ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

ކުރަނީ ޮކންކޮން ބައެއްކަމ ިއ އެ ރަށުގެ ބިންތައް ބޭނުން ،ޓީސީއެލް އ  ތިލަފުށި ހަވ ލުުވމުގެ ކުރިންނ އި ފަހުން .108
އެބިންތަކުން ލިެބންޖެހެނީ ކިހ  ފައިސ  ކަމ އި ބިމުގެ ކުލިނުދައްކަނީ ކޮންފަރ ތްތަކަކުން ކަން އެނގޭނޭގޮތަްށ 
ރަޖިސްޓަރީއެއް ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. އަދި މި ރަޖިސްޓަރީ ބަލަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް ތިލަުފށީ ކޯޕަރޭޝަންގެ ހިންގ  

ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބުެނފައިވެއެވެ. އެ މ އްދ ގައިވަނީ ކުންފުނީގެ ފަރ ުތން އެކި ފަރ ތްތަކ އެކު  49ގަވ އިދުގެ 
ކޮށްފައިވ  އެއްބަސްވުންތަކ އި އެޖެންޓްކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ިނންމ ފައިވ  ނިންމުްނތައް އެނޭގނޭ ރަޖިސްޓަރީއެއް 

ހަމަޖެހިފަިއ އޮންނަންވ ނެއެވެ. ނަމަވެސް ތިލަފުށިން ކުލި ސަރުކ ރުގެ ކަމ ބެހޭ ކޮންމެފަރ ތަކަށް ލިބޭނެގޮަތށް 
ލިެބންޖެޭހ ފައިސ ގެ ހިސ ބު ޓީސީއެލް އިން ފުރިހަމައަްށ  ،ދައްކަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކ އި ކުލި ނުދައްކ  ފަރ ތްތަކ 

ކޮށް ބަލަހައްޓަމުން )ތިލަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި، ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ބިންތައް މެނޭޖް ބަލަހައްޓަމުން ނުދިއުން. 
 ( 7ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-12ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012ގެންދ  ގޮތުގެ 

 211,436) ބިމެއް 5މ ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކ. ިތލަފުށީގައި ކުނި ނައްތ ލަްނ ބޭުނންކުރ  ބިން ފިޔަވައި އިތުރު  .109
ޭބނުން ކުރަމުންދ ިއރު މިއިން އެއްވެސް ބިމަކަްށ މ ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ިތލަފުށި ކޯޕަރޭޝަްނ  އަކަފޫޓުގެ(

ލިމިޓެޑަށް ކުލި ދައްކަމުން ނުދ ަކން ފ ހަގަ ކުރެވެއެވެ. މީގެ އިުތރުން ރިސޯޓް ތަކުން ތިަލފުއްޓަްށ ގެންނަ ކުނި ބ ލ  
ން ބޭނުން ކުރަމުންދ  ބިންތަކުގެ ެތރޭގައެވެ. މި ޖެޓީއ  ޖެޓީ ހިމެނޭ ސަރަހައްދު ވެސް ވަނީ މ ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލު

ކައިރިކުރ  އުޅަނދުފަހަރުން ފީ ނަގ އިރު މި ފައިސ ވެސް ނަގަމުން ދަނީ މ ލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުންކަްނ 
ންދ  )ތިލަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި، ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ބިންތައް މެނޭޖްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެފ ހަގަކުރެވުން. 

 (8ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-12ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012ގޮތުގެ 

ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓ އި އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވ  ޖ ނީ ވޯލްޑް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑ   .110
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކ.  H-6/117/2003 ގައި އެއްބަސްވި، ނަންބަރު 2003ނޮވެމްބަރ  9ދެމެދު 

ނޮވެމްބަރ  9އަހަރަށް )  15އަކަފޫޓުގެ ބިމެއް  108434ހިންމަފުށިން ސްލިޕްވޭއެއްގެ ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 
)ިދހަ  -/10އަށް( ދޫކޮްށފައިވެއެވެ. މި ިބމު ކުލީގެ އަގަކީ މަހަކު އަކަޫފަޓކަށް  2018ނޮވެމްބަރ  8ން  2003

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުން ފެށިގެން އެ ކުންފުނިްނ ކުލި ދައްކަމުން  2009ނަމަވެސް ލ ރި ( އެވެ. 
ނުގެންދ ކަމަށ އި އަދި މި ބިމަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ނުދައްކ ތީ ބިން ހުސްކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލުގެ އިދ ރ އ  

ށްފައިނުވ ކަމަށް ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން ހަވ ލުކުރުމަށް އަންގ ފައިވީނަމަެވސް އެފަރ ތުން ކައުންސިލ  ބިން ޙަވ ލުކޮ
)ތިލަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި، ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ބިންތައް މެނޭޖްކޮށް މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވ ކަްނ ފ ހަގަ ުކރެވުން. 
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ގެ  SPE-2015-12ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ  ގޮތުގެ 
 (9.1ޝަން އޮބްޒަވޭ

ހިންމަފުށިން ދޫކުރި ބިން ހިމެނޭ ސަރަހައްދަކީ މަސްވެރިކަމ ބެހޭ މަސައްކަތްކުރ  ސަރަހައްދެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކ ރުން  .111
ހަމަޖެއްސެވުމ ގުޅިގެން، އެ ސަރަހައްދުގައި ސްލިޕްވޭގެ މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށް މިނިސްޓްީރ 

ވ ީތ، ހިންމަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ަނގ ފައިވ  ކުންފުނީގެ އެދުމުގެ ަމތިން ހިންމަުފށިްނ އޮފް ހެލްތުން ަލފ ދީފައި
 13ން  2007ޫޖން  14އަހަަރށް ) 20އަކަފޫްޓ( ބިމެއް  108434ދީފައިވ  ބިމުގެ ބަދަލުގައި އެބިމ  އެއްވަރުގެ )

)ދިހަ ލ ރި ( އެވެ.  -/10ކަށް އަށް( ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މި ބިމު ކުލީގެ އަގަކީ މަހަކު އަކަފޫޓަ 2027ޖޫން 
އިން ފެށިގެން ކުލި ނަގަމުންދ ނީ އ އްމުކޮށް ތިލަފުށިން ިބންކުއްޔަށް ދޫކުރ  ރޭޓަކުންނެވެ.  2018ނޮވެމްބަރ 

( ގެ 2003ނޮވެމްަބރ  9) H-6/117/2003މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޯލްސް ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ ނަންބަރު 
އިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ކ. ހިންމަފުށިން ކުއްޔަށް ޫދކޮށްފައިވ  ބިމުަގިއ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޖ ނީ ވޯލްޑް ޕްރަ

އެކުންފުނިން ކޮށްފައިވ  އެއްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް ސަރުކ ރުން ބަދަލުދޭން ނުޖެހޭނެަކްނ ބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަްނ 
މެނޭޖްކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދ   )ތިލަފުށިން ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމ އި، ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ބިންތައް  ފ ހަގަ ކުރެވުން. 

 (9.2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-12ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012ގޮތުގެ 

)ދެލައްކަ  250,511އ އި ޚިލ ފަށް އުނޫގފ ރު ކައުންސިލުން ޖުމްލަ  8.15ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިުދގެ  .112
ވ ދަވެރި ބީލަމެއްގެ ތެރެއިްނ ފަންސ ސް ހ ސް ފަސް ސަތޭކަ އެގ ރަ( ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައި ވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. 

ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްަފއިނެތުމުގެ ސަބަުބން އެ ަމސައްކަތްތައް ކުރުވ ފައިވަނީ ަކއުންސިލަށް އެންމެ 
 2012)މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފ ރު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ  ވޭކަށްނެތުން.ފައިދ ބޮޑުގޮތަށްކަން ަކށަވަރު ުކރެ

 (2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-13ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

)އެއްިމލިއަން ހަތްސަތޭަކ  1,785,554ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނެތި، މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފ ރު ކަުއންސިލުން،  .113
އަށްޑިހަފަސް ހ ސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސ ސް ހަތަރެއް( ރުފިޔ ގެ ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ފައި ވުމ އި، މުދަލަްށ 

 )ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ ހ ސް ފަނަރަ( ރުފިޔ ގެ މުދ  ހޯދ ފައިވ ކަމ އި، 790,015 އޯޑަރުކުރ  ފޯމު ތައްޔ ރުނުކޮށް، 
ތަކެތި ގަތުމުގެކުރިން ތިންފަރ ތަކުން އަގުބަލ ފަިއ ހަތަރު ސަތޭކަ ސ ޅީސް( ރުފިޔ ގެ )ސ ޅީސް ހަހ ސް  46,440

ނުވުމ އި އަދި މީގެ އިތުރުން ޯއޑަރު ކުރެވުނު ތަކެތި ކައުންސިްލގެ އިދ ރ އަށް ލިބުމުްނ އޯޑަރު ކުރި ތަކެތި ހަމައަްށ 
ންތައް ފުރިހަމަކޮށްފައި ނުވ ކަްނ ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. ލބިފައިވޭތޯ ބަލައި ތަކެއްޗ  ހަވ ލުވިކަން އިނގޭނެގޮތަށް ލިޔެކިޔު

)ފަސްދޮޅަސް އެއްހ ސް ނުވަދިހަ ހައެއް( ުރފިޔ އަށްވ  ޚިދުމަތ އި ތަކެތި މި ދެންނެވި މ އްދ އ   61,096މިގޮތުން 
ނަ ވަ  2012)މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފ ރު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ޚިލ ފަށް ކައުންސިލަށް ހޯދ ފައިވުން. 

 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-13އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

ގަވ އިދ  އެއްގޮތަށް ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ގެންޮގސް ފައި ނވެއެވެ.  ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް ލިބޭ ފައިސ ގެ ހިސ ބުތައް  .114
ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އިން ހިންގި އިނގިރޭސި އަދި ހިސ ބު ކްލ ސްތަކުގެ ފީ އަދި ސްކޫލް ފީގެ ގޮތުގައި  ،މިގޮތުން

ފިތުުރ ޒަކ ތުގެ ފައިސ  އަދި ރައްޔިތުންގެ ވިޔަފ ރިން ލިބޭ ފައިސ  ގަވ އިދުން ދުވަުހ  ،ބަލައިގަންނަ ފައިސ އ އި
އެއްކޮށް ދުވަހު ފޮތަށް ވައްދ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިކަމުގެ  ފޮތުގައި ރިކޯޑް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ގިނަ ރަސީދުތަކެއް 

ސަބަބުން ލިބޭފައިސ ގެ ހިސ ުބތައް ދިމ ނުވެ، ފައިސ  މަދުވެ ނުވަތަ ގެއްލުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނ ނެކަން ފ ހަަގ 
 އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ  2012)މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފ ރު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ކުރެވުން. 
 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-13ނަންބަރު 
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އެ ފައިސ   ،ނގޫފ ރު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އަށް އ މްދަނީގެ ގޮތުގައ އި އެހެނިހެން ގޮތްގޮުތން ލިބޭ ފައިސ އު .115
ސ  ޖަމ ނުކޮށް . އެކައުންޓަށް ފައިޖަމ ކުރަންޖެހޭ އެކައުންޓަށް ގަވ އިދުން ޖަމ ކުރަމުން ނުގެންދ ކަްނ ފ ހަގަކުރެވުނެވެ

ގިނަދުވަސްވަންދެން އޮފީހުގައި ބެހެއްޓުމަކީ ފައިސ  ގެއްލި އެކަމުގެ ސަބަބުން ކައުންސިލަްށ މ ލީ ގެއްލުމަކ  
ވަނަ  2012)މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފ ރު ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ކުރިމަތިވެދ ނެ ކަމެއްކަން ފ ހަގަ ކުރެވުން. 

 (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-13ނަންބަރު  އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

ކައުންސިލްގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ނުހޯދ  ކޮށްފައިވ  އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް ވެސް އިތުރުގަޑީގެ  .116
 1,860 ފައިސ  ދީފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން، ހުއްދަ ނުހޯދ  އިތުރުގަޑީގައި ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތަށް 

)މ ޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފ ރު ކައުންސިލް )އަށ ރަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔ  ދީފައިވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުން. 
 (9ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-13ވަނަ އަހަރުގެ ޚ އްޞަ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012އިދ ރ ގެ 

ވަަނ އަހަރުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދު ުކރިގޮތުގެ ހިސ ބ އި،  2012ކައުންސިލްގެ މިލަންދުންމަޑުލު ދެކުުނބުރީ އަޮތޅު  .117
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނު ، ވަނަ އަހަރު އެ ކައުންސިލަށް ލިބުނު އ މްދަނީ އ އި ހިނގި ޚަރަދުގެ ހިސ ބު 2012

ވަނަ މ އްދ ގައި ވ  ގޮތުގެ މަތިން އެ ޤ ނޫނުގައި ަބޔ ންކުރ  މުއްދަތުގެ  35( ގެ 2006/3)ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
މިލަންދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ތެރޭގައި އޮޑިޓް ކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަަގ ކުރަމެވެ. )

 (1ން ގެ އޮބްޒަވޭޝަ SPE-2015-14ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012ކައުންސިލްގެ 

ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމުގެ ކުރިން ތައްޔ ރުކުރަންޖެހޭ ރިކްއިޒިޝަން ފޯމް )މުދ  ގަންނަންއެޭދ ފޯމް( ތައްޔ ރު  .118
ނުކޮށް ބައެއް ފަހަރު ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް 

މުޢ ަމލ ތެއްގައި ޖުމުަލ  15ޑިޓް ސ މްޕްލިންގގެ އުޞޫލުން ބެލިއިރު އޭގެތެރެއިން މުޢ މަލ ތެއް އޮ  35ކުރެވިފައިވ  
)އެއްލައްކަ ނުވަދިހަހަހ ސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަހަޔެއް( ރުފިޔ ގެ ތަކެތި ރިކްއިޒިޝަން ފޯމެއް ނެިތ  196,696

ގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު ވަނަ އަހަރު  2012މިލަންދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ގަނެފައިވުން. )
SPE-2015-14  ް2.1ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ) 

މުޢ މަލ ތެއް އޮޑިޓް ސ މްޕްލިންގގެ އުޞޫލުން ބެލިއިރު އޭގެތެރެއިން  35ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވ   .119
ރުފިޔ ގެ ތަކެތި )އެއްލައްކަ އަށ ވީސްހ ސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަތިނެއް(  128,373މުޢ މަލ ތެއްގައި ޖުމުލަ  9

އޮފީހަށް ލިބުނުކަން އެނގޭނެ ގޮތަށް ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަނުކޮށް، އަދި އެތަކެއްޗ  ހަވ ލުވީ ކޮންފަރ ތަކުންކަްނ 
 2012މިލަންދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އެނގެން ނެތި ފައިސ  ދައްކ ަފއިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން. )

 (2.2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-14ޕޯޓް ނަންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރި 

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ އަހަރީ ދުވަހ  ގުޅުވައިގެން އެ އިދ ރ ގެ ސަޕޯޓް ސ ވިސް މުވައްޒަފުންނ އި އޮފިސަރ  .120
 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ނިޔަލަށް  2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011ރޭންކިންގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 

 1,000މުވައްޒަފުން ހޮވައި އެއިްނ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް އިނ މެއްެގ ގޮތުން  3ހ ޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު 
ވަނަ  2012މިލަންދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ )އެއްހ ސް( ރުފިޔ  ދީފައި ވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން. )

 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  SPE-2015-14އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 
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އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންނަށް ލިވިންގ އެލަވަންސް ލިބެމުންދިޔަ ނަމަވެސް ނ. އަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލަރުންގެ  .121
އަތޮޅު ގޭގެ  ބޭފުޅަކު އަތޮޅު ގޭގައި ދިރިއުޅުއްވަމުން ގެންގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 3ތެރެއިން 

ށް ެބލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަމަށް ކައުންިސލްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވ އިރު، ކަރަންޓަށ އި ތަން މަރ މ ތުކޮ
އަތޮޅުގޭގައި ދިރިއުޅުއްވި ކައުންސިލަރުންގެ އަތުން އެއްވެސް ކުއްޔެއް ނަގ ފައި ނުވ ކަން ވެސް ފ ހަގަކުރެވުން. 

 SPE-2015-14ހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު ވަނަ އަ  2012މިލަންދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ )
 (6ގެ އޮބްޒަވޭޝަން 

ކުންފުނިން ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްްޓރީ އެއް ބަލަހައްޓަމުން ނުެގންިދޔުމުގެ ސަބަބުން، ހަރުމުދަލުގެ ައގުގެ ގޮތުގައި މ ލީ  .122
ދަދެއްކަން ޔަގީން ކުރެވެން ރުފިޔ  އަކީ ޞައްހަ އަ 58,959,886ހިސ ބުތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވ  އަގު ކަމުގައިވ  

ގެ  FIN-2015-11ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު   2011)އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސްގެ ނެތުން. 
 (4އޮބްޒަވޭޝަން 

ކުންފުނިން އެކަށީެގންވ  މިންަވރަށް ވިޔަފ ރީގެ މުއ މަލ ތްތަކ ިއ ލިބެންވ  ފައިސ ގެ ރެކޯޑުސް ބަލަހައްޓ ފައެއް  .123
ގައި ހިމަނައިފައިވ    12އަދި  9 ދައްކަންހެޖޭ ފައިސ ގެ އަދަދުކަމަށް މ ލީ ހިސ ބުގެ  ނޯޓް ނުވެއެވެ. އަދި

ރުފިޔ ގެ ރެކޯޑުވެސް ފުދޭ މިންވަރަށް ރަށްކ ކުރެވިފައެއް   -/78,648,888ރުފިޔ  އ އި    -/31,995,505
 މ ލީ މުއ މަލ ތްތައް ރަގަޅަށް ނުވެއެވެ.  ކުންފުނީގެ އިންޓ ނަލް ކޮންޓްރޯލްސްގެ މައްސަލައެއްގައި ސަބަބުން

ބެލެހެއްޓިފަިއނުވ ތީ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަުކރ  އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖަރތައް ކަމަށްވ  ކޮމްޕްލީޓްނެސް 
އ އި އެގްސިސްޓަންސް، އެކުއަރިސީ )ސައްޙަ/ރަގަޅު( އަދަދުތަކެއް ކަމަށް އޮޑިޓަްށ ބޭނުންވ  ވަަރށް 

ނޑުމެންނަށް  ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު   2011)އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސްގެ ބެލިފައި ނުުވން. އަޅުގަ
FIN-2015-11  ް7ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ) 

މިކުންފުނިން އެކަށީގެންވ  މިންަވރަށް އ މުދަނީގެ ފައިސ ގެ ރެކޯޑުސް ބަލަހައްޓ ފައެއް ނުވައެވެ. އަދި އެއްޗެހިގަތުމަށް  .124
ރުފިޔ  އ އި  -/114,025,234 އަދަދ އި އެހެން ޚަރަދުތަކުގެ އަދަދުކަމަށްވ   ޚަރަދުވެފައިވ  ފައިސ ގެ

ރުފިޔ ގެ ރެކޯޑުވެސް ފުދޭ މިންވަރަށް ރަށްކ ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  ކުްނފުނީގެ އިންޓ ނަްލ    -/97,132,728
ީތ އޮޑިޓް ކުރިއަށް ކޮންޓްރޯލްގެ މައްސަލައެއް ސަބަބުން މ ލީ މުއ މަލ ތްތަްއ ރަގަޅަށް ބެލެހެއްޓިފައިނުވ 

، ގެންދިއުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރ  ޮއޑިޓް ޕްރޮސީޖަރތައް ކަމަށްވ  ކޮމްޕްލީޓްނެސް )ފުރިހަމަތޯ( އ އި އެގްސިސްޓަންސް

ނޑުމެންނަްށ ބެލިފައި ނުވުން.  އެކުއަރިސީ )ސައްޙަ/ރަގަޅު( އަދަދުތަކެއް ކަމަށް އޮޑިޓަށް ޭބުނންވ  ވަރަށް އަޅުގަ
ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-11ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު   2011)އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސްގެ 

8) 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގައި ިހންގަމުންދ   ކުންފުނީެގ ބައެއް އެކައުންޓްސް ތަކުގެ ބޭންކް ްސޓޭޓް މަންޓްސް އަދި  .125
ޑިސެމްބަރ  31ރުފިޔ  /2,610,838-ިލބޭގޮތް ުނވެފައެވެ.   ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް ތަްއ ވަނީ

ގެ ނިޔަލަށް މި އެކައުންޓް ތަކުގއި ހުރި ކަމށް ދެއްކައެވެ. އަދި މި އެކައުންޓް ތަކަކީ އެ ކުންފުނީގެ  2010
 ޞައްޙަ އެކައުންޓް ތަކެއްކަން  ބޭންކުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި އެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ކަމުން މި އެކައުންޓް ތަކަކީ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   2011)އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސްގެ  .އެކައުންޓް ތަކެއްކަން ޗެކު ކުރެޭވކަށް ނެތުން
 ( 9ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-11ނަންބަރު 
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ގޮތުގައި މ ލީ  ކުންފުނިން ހަރުމުދަލުގެ ރެޖިސްްޓރީ އެއް ބަލަހައްޓަމުން ނުެގންިދޔުމުގެ ސަބަބުން، ހަރުމުދަލުގެ ައގުގެ .126
ރުފިޔ  އަކީ ޞައްހަ އަދަދެއްކަން ޔަގީން  -/51,497,640ހިސ ބުތަކުގައި ރިޕޯޓް ކޮށްފައިވ  އަގު ކަމުގައިވ  

 FIN-2015-11ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު   2012)އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސްގެ ކުރެވެން ނެތުން. 
 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން 

ގައި ިހންގަމުންދ   ކުންފުނީެގ ބައެއް އެކައުންޓްސް ތަކުގެ ބޭންކް ްސޓޭޓް މަންޓްސް އަދި  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް .127
ޑިސެމްބަރ  31ރުފިޔ  -/2,610,838ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް ތައް ވަނީ ިލބޭގޮތް ނުވެފައެވެ. 

ކައުންޓް ތަކަކީ އެ ކުންފުނީގެ ގެ ނިޔަލަށް މި އެކައުންޓް ތަކުގއި ހުރި ކަމށް ދެއްކައެވެ. އަދި މި އެ 2010
އެކައުންޓް ތަކެއްކަން  ބޭންކުން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައި އެއް ނުވެއެވެ. އެހެން ކަމުން މި އެކައުންޓް ތަކަކީ ޞައްޙަ 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް   2012)އަޕަރ ސައުތު ޔުޓިލިޓީސްގެ  .އެކައުންޓް ތަކެއްކަން ޗެކު ކުރެޭވކަށް ނެތުން
 ( 9ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-11ނަންބަރު 

ކައުންސިލް އިދ ރ ގެ ތިޖޫރީގައި ފައިސ  ބެހެއްޓުމުގެ ކުރިން ވެރިއެއްގެ ހުއްދަ ހޯދ ފައި ނުވުމ އި ތިޖޫރީ ރިޕޯޓު  .128
ގެ  SPE-2015-15ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012)މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ  .ތައްޔ ރުކޮށްފައިނުވުން

 (2 އޮބްޒަވޭޝަން 

މިގޮތުން ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ޯހދުމުގެ ކުރިން ތައްޔ ރުކުރަންޖެޭހ ރިކްއިޒިޝަން ފޯމް )މުދ  ަގންނަންއެދޭ ފޯްމ(  .129
 128,956ތައްޔ ރު ނުކޮށް ބައެއް ފަހަރު ތަކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ޖުމްލަ 

  )އެއްލައްކަ އަށ ވީސް ހ ސް ނުވަސަތޭކަ ފަންސ ސް ހައެއް( ރުފިޔ ގެ ތަކެތި ރިކްއިޒިޝަން ފޯމެއް ނެތި
-SPE-2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012)މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ  ކައުންސިލަށް ގަނެފައިވެއެވެ.

 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  15

ނޑައަޅ ފައިވ  ކަންތައްތަކަށް ބަޖެޓެއް ހަދ ފަިއ ކައުންސިލްގެ އ މްދަނީ އަށް ލިބޭ ފަ .130 އިސ އިން ކައުންސިލުން ކުރަން ކަ
 ގެ  SPE-2015-15ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2012)މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ ނުވުން. 

 (5އޮބްޒަވޭޝަން 

)ދެ  2,230,200މަސައްކަތަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ށ.ފީވަކު ބަނދަރު ނެރުގެ ރިވެްޓމަންޓް ޖެހުމުގެ 2011 .131
 8.25މިލިޔަން ދެ ލައްކަ ތިރީސް ހ ސް ދުއިސައްތަ( ރުފިޔ  ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ ދައުަލތުގެ މ ލިއްޔަތުެގ ގަވ އިދުގެ 

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮްށފައިވ ގޮތަށް، މަސައްކަތުގެ ކުރެުހންަތކ އި ތަފްޞީލުތަްއ ޓެންޑަރ ެއވަލުއޭޝަން ބޯޑަްށ 
ގެންނޫންކަމ އި، އެ ައތޮޅު މިލަންދޫގެ ބަނދަރު ހެދުުމގެ މަސައްކަތުގެ އެކްސްޓެންޝަން މަސައްކަތެއްގެ ހުށަހަޅައި

ގޮތުގައި މިލަންދޫގެ ބަދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ކޮންޓްރެކްޓަރ އި ހަވ ލުކުރުވައިގެންނެވެ. އަދި 
)މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ  ރަށެއް ޫނންަކން ފ ހަގަ ކުރެވުން. ށ.ފީވަކަކީ މިޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްކޯޕްގައި ހިމެނިފައިވ 

 (2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-16ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ 

ށ.މިލަންދޫ ބަނދަރުގެ ވޭރިޭއޝަން މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަިއ ބަނދަރުގައި ޕޭވްމަންްޓ ގ  ޖެހުމުގެ މަސައްކަތަށް  .132
)އަށްސަތޭކަ ސ ޅީސް ފަސް ހ ސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ރުފިޔ  ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދޫކޮށްފައިވ އިރު،  845,880

)ސ ޅީސް ދެހ ސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް(  42,294 ކޮންޓްރެކްޓުގައި ވ ގޮތަށް މި ބިލުން ރިޓެންޝަންއަށްވ 
ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތަށް އުނިކޮށްފައި  ނުވުން.  8.24ފައިސ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދުގެ 
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-FINރު ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަ  2011)މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ 
 (3ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  2015-16

ގައި، ައއްޑުއަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގެ )ސ. ހިތަދޫ، ސ. ފޭދޫ އަދި ސ. ހުޅުމީދޫ( ބަނދަުރ  2010ނޮވެމްބަރ  10 .133
)އެއްސަތޭކަ ނުވަ މިލިއަްނ  109,413,141ހެދުމުގެ މަސައްކަތް، ވަކިވަކި ތިން ކޮންޓްރެކްޓުގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ 

ސް އެއްސަތޭކަ ސ ޅީސް އެކެއް( ރުފިޔ އަށް، ވޯރކްސް ކޯޕަރޭޝަނ  ޙަވ ލުކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ހަތަރުސަތޭކަ ތޭރަ ހ 
ފައިނޭންސް" ގެ އުޞޫލުްނނެވެ. ނަމަވެސް، -ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވަނީ "ކޮންޓްރެކްޓަރ

ށް ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން ޚަރަދު ކުރ ގޮތަށް ގައި އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސް، ިމ ޕްރޮޖެކްޓަ 2011އޯގަސްޓް  21
 ހަމަޖައްސ ފައި ވ ކަން ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓ  ގުޅިގެން ފ ހަގަ ކުރެވިފައިވ  ކަންތައްތައް ތިރީގައިވަނީއެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންއަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓުގައި  2011 -
 .ހިމެނިފައި ނުވ  ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ޚަރަދުކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭން ކުރިއިރު، ރައްޔިތުންނ  މަޝްވަރ  ނުކޮށް ޕްލޭންކުރުމުގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެޓްގެ ސްކޯޕަށް  -
)ނަވ ވީސް މިލިޔަން ހަތަރު ލައްކަ ނުވަދިހަ އަށްހ ސް  29,498,931 ސަބަބުްނ، ބަދަލުގެންަނންޖެހުމުގެ

އިތުރަށް  (41.9ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( ރުފިޔ  )ފުރަތަމަ ކޮންޓްރެކްޓުގެ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ %
ވަނަ  2011 )މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ޚަރަދުވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން. 
 (4ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-16އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު 

)އަށ ރަ މިލިއަން ނުވަސަތޭަކ  18,985,320ކުޅުދުއްފުށީ އަމީނީމަގު ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  .134
ފެބްރުއަރީ  2 ،ކޯޕަރޭޝަނ  އަށްޑިހަ ފަސް ހ ސް ތިންސަތޭކަ ވިހި( ރުފިޔ އަށް މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ގައި ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެޑްވ ންސް ފައިސ ގެ ގޮތުގައި ދީފައިވަނީ، މަސައްކަތުގެ އަގުގެ  2011
)ފަސް މިލިއަން ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް ހ ސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް( ރުފިޔ   5,695,596އަށްވ    %30

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ އެޑްވ ންސްގެ  8.23ތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ ޢިދުގެ އެވެ. ނަމަވެސް  ދައުލަ
ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިުތރުން އެއްބަސްވުމ   15ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަވެގެްނ ެދވޭނީ މަސައްކަތުގެ އަގުގެ %

)މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް . އެއްގޮތަށް ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓީއެއް ހޯދ ފައި ނުވ ކަންވެސް ފ ަހގަ ކުރެވުން
 (5ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-16ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ 

)ދިހަ މިލިައްނ  10,143,874ަވނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ޖުްމލަ  2011ކުޅުދުއްފުށީ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް  .135
 އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ަހތަރެއް( ުރފިޔ  ޚަރަދު ކޮށްފައި ވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ޚަރަދު އެއްސަތޭކަ ސ ޅީސް ތިން ހ ސް

ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( އ އި  17މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނުގެ  ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( އ އި 96ކޮށްފައި ވަނީ ޤ ނޫނު އަސ ސީގެ 
ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  އުޞޫލުތަކ އި ޚިލ ފަށް، މިނިސްޓްރީ އަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހްނ  4.06

)މިނިސްޓްރީ އޮފް ފ ސްކޮށްދެއްވި ބަޖެޓުގައި މި ޕްރޮޖެޓުގެ ފައިސ  ހިމެނިފައި ނުވަނީސްކަން ފ ހަގަކުރެވުން. 
ގެ  FIN-2015-16ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011ސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ހައު 

 (5އޮބްޒަވޭޝަން 

ގެ އިމ ރ ތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ޙަވ ލުކުރެވުނު މޯވޭ އަރުން އެކްސެލޯ )ޖޭވީ(، އެ މަސައްކަތް  240ލ. ގަމުގައި  .136
)ދެ މިލިއަްނ  2,291,670ށް ިލބުނު ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގައި ޖުމްލަ ފުރިހަމަނުކޮށް ހުއްޓ ލުމުގެ ސަަބބުން ދައުލަތަ

ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ އެއް ހ ްސ ހަސަތޭކަ ހަތްދިަހ( ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު އެއް މަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި ނެޝަނަލް 
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ގައި އެ  2007ނޮވެމްަބރ  8ޑިޒ ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް ސެންަޓރ )އެން.ޑީ.އެމް.ސީ.( އަށް ދެްއކުމަށް މަދަނީކޯޓުން 
ކުންފުނީގެ މައްޗަށް ޙުކުމް ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފައިސ  ނުދައްކައިފިނަމަ ޕްރޮޖެކްޓުގެ 
މަސައްކަތަށް ސައިޓަށް ގެންގޮސްފައިހުރި މުދަލ އި ސ މ ނު ވިއްކަވ ލައިގެންވިޔަސް މި ފައިސ  ހޯދުމުގެ ހުއްދަ، 

ގައި ދީފައިވެއެވެ. މި މައްސަލަގައި  ދައުވ  ލިބޭ ފަރ ތުން ހައި ކޯޓުގައި އެން.ޑީ.އެމް.ސީ. އަށް މި ޙުކުމު
ގައި ޙުކުމް  2012އޭޕްރީލް  30އިސްތިޢުނ ފް ކުރުމުން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޙުކުމަށް ހައިކޯޓުްނ ވެސް ތ އީދު ކޮށް 

މޯވޭ އަރުން އެކްސެލޯގެ ވަނަ އަހަރު  2011މީގެ އިތުރުން މަދަނީ ކޯޓުގެ ޙުކުމް ދެމި އޮއްވައި، ކޮށްފައިވެއެވެ. 
)އަށ ރަ މިލިއަން ހަތްސަތޭކަ ފަންސ ސް ަހތް ހ ސް ހަސަތޭކަ  18,757,659ިބލަކަށް ުޖމްލަ  2ފަރ ތުން ހުށަހެޅި 

ފަންސ ސް ނުވައެއް( ރުފިޔ  އެ ކުންފުންޏަށް ދައްކ ފައިވ ކަންވެސް ފ ހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިދެބިލްގައި 
ކަކީ އެކުންުފނިން ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތެއްަކމެއް އެން.ޑީ.އެމް.ސީގެހިސ ބުތަކުން ޔަޤީންކުރެވެން ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަ

ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011)މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ ނެތުން. 
FIN-2015-16  ް6ގެ އޮބްޒަވޭޝަނ) 

ނޑައެޅުމ އި ބަދަލު ޯހދުމުގެ ގަވ އިދުގެ ދަށުން އެމް ީވ އެމަރަލްޑް ރީފަރ ތިމ ވެށްޓަށް ދޭ ގެއްލުްނތަކަ .137 ށް ުޖރިމަނ  ކަ
)ސ ޅީސް ދެ މިލިޔަން އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ  42,183,950ސ.މުލިކެޑެ ފަރަށް އެރުމ އި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވ  

ސްޓެލްކޯ ތެޔޮހޮޅި ފަޅައިގެން ގޮސް ޓްރެކް ތިންހ ސް ނުވަ ސަތޭކަ ފަްނސ ސް( ރުފިޔ ގެ ޖޫރިމަނ އ އި، 
)ތިން މިލިޔަން ތިން ލައްކަ ސ ޅީސް ހ ސް  3,340,580ސަރަހައްދަށް ތެޔޮ އެޅުމ އި ގުޅިގެން ކޮށްފައިވ  

ސ ޅީސް ފަސް މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ) 45,526,530 ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ރުފިޔ ގެ ޖޫރިމަނ އ އި އެކު ޖުމްލަ
)މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް ތޭކަ ތިރީސް( ރުފިޔ  ހޯދ ފައި ނުވުން. ސައްބީސް ހ ސް ފަސްސަ

 (8ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  FIN-2015-16ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2011އެންވަޔަރަންމަންޓްގެ 

ޑް ރެވެނިޔު ކައުންސިލުން ބަލައިގަނެފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސ ، މޯލްޑިވްސް އިންލޭން .138
ޑިސެންބަރު  31އޮތޯރިޓީއަށް ނުޮފނުވައި، ކައުްނސިލުގެ ބެލުމުގެދަށުގައި ހުރިަކން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮުތްނ 

)ެއއް ލައްކަ ނަވ ރަ  119,040ގެ ނިޔަލަށް އެކި އަހަރުމަތިން ބަލައިަގނެފައިވ  ފައިސ ގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 2013
  35,860ލުމުގެދަށުގައި ހުރިކަން ފ ހަގަކުރަމެވެ. މި ފައިސ ގެ ތެރެއިން ހ ސް ސ ޅީސް( ރުފިޔ  ކައުންސިލްގެ ބެ

)އަށްޑިހަ ިތްނ   83,180)ތިރީސް ފަސް ހ ސް އަށް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( ރުފިޔ  ކައުންސިލްގެ ތިޖޫރީގައި އަދި  
ގެ ްޓރަސްޓް އެކައުންޓަްށ ހ ސް އެއް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ( ރުފިޔ  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައިވ  ފުލިދޫ ކައުންސިލް

 COM-2015-2ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2013)ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ ޖަމ ކޮށްފައިވުން. 
 (2ގެ އޮބްޒަވޭޝަން 

ވަނަ އަހަރު  2013ފުލިދޫ ކައުންސިލުން، ރަށުގެ ިއންޖީނުގެ ސްޓެލްކޯއަށް ވިއްކ ލުުމން ލިބިފައިވ  ފައިސ އިން،  .139
)އެއް ލައްކަ ތިން ހ ސް ހަ ސަތޭކަ ހަތްދިަހ ފަހެއް( ރުފިޔ ، ދިވެހިރ އްޖޭެގ އިދ ރީ ދ އިރ ތައް  103,675ޖުމްލަ 

ވަނަ މ އްދ ގައިވ  ގޮތަށް ކައުންސިލުން  87(ގެ 2010/7ރު ލ މަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުެގ ޤ ނޫނު )ަނންބަ
)ފުލިދޫ ފ ސްކުރުމަކ އި ނުލައި، ފުލިޫދ ޤަބުރުސްތ ނުގެ ަވށ ފ ރު ރޭނުމުގެ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮްށފައިވުން. 

 (7ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  COM-2015-2ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2013ކައުންސިލްގެ އިދ ރ ގެ 
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)އެއް ލައްކަ(  100,000ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  2013ދޫ ކައުންސިލުގެ ފަރ ތުން ފުލި .140
ރުފިޔ އަށްވުރެ އަގުދަށް ބައެއް މަސައްކަތްތަކަށް އެޑްވ ންސަށް ފައިސ  ދޫކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުްނ 

ރ( އަދި 35,000އްކަތުގެ އެއްބަސްވުން )އެއްބަސްވުމުގެ އަގު: ފުލިދޫގެ ޤަބުރުސްތ ނު ވަށ ފ ުރ ރޭނުމުގެ މަސަ
ޤަބުރުސްތ ނު މަރ މ ތުކުރުމަށް ބޭނުންވ  ތަކެތި ގަތުމަށް ހަވ ުލކުރެވިފައިވ  އެއްބަސްވުން )އެއްބަސްވުމުގެ އަގު: 

)ވިހި ހ ސް ސ ދަ( ރުފިޔ  ދޫކޮށްފައިވ އިރު މި ދެމަސައްކަތަކީ  20,014ޖުމްލަ  ރ(ގެ ދަށުން އެޑްވ ންސަށ98,425ް
)ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ  )އެއް ލައްކަ( ރުފިޔ އަށްވުރެ އަގުދަށް ދެ މަސައްކަތް ކަމުގައި  ފ ހަގަ ކުރެވުން.  100,000
 (8ގެ އޮބްޒަވޭޝަން  COM-2015-2ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް ނަންބަރު  2013އިދ ރ ގެ 
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 5ޖަދުވަލު 

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

 ްއިދ ރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ނުވަތަ އިތުރަށް ބެލުމަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  މައްސަލަތައ

 ޤަވ އިދ ޚިލ ފުވި 
 ފައިސ ގެ 

އަނބުރ  
 ދައްކަން 
 ތަފްޞީލް  އަންގ ފައިވ  

އޮބްޒަވޭ 
 ޝަން 
 ނަމްބަރ

 ތ ރީޚު 
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 

 ނަމްބަރ
 # އޮޑިޓް ކުރެވުނު ތަން 

 (ރުފިޔ  )ޢަދަދު 
ޢަދަދު 

 (ރުފިޔ  )

 107,874 
ވުމުން  ކ ޑުން ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުތަކަށ އި ކަރަންޓް ބިުލތައް ޖޫރިމަނ  ކްރެޑިޓް

 ދެއްކި ފައިސ  އަބުރ  ދައުލަތަށް ހޯދުމަށް 
2 5.1.2015 

COM- 2015-
01 

 1 ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީސް 

     3 ހިސ ބު ނުހޯދައި ބަޖެުޓން ޚަރަދު ކޮށްފައިވުން އިޢުލ ން ނުކޮށް އަންދ ސީ  500,133

379,600   
 ޙަވ ލުކޮފައިވުން ޓޯ ޔ ޑަށް ލިބުނު ފައިސ އަށްވުރެ މަދުން މީރ  އ  

 
2 2.1.2015 SPE- 2015-01 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ 
 ޓޯ ޔ ޑް 

2 

 17,028,450 

 ލިބޭފައިސ އ އި ލިބެންެޖހޭ ފައިސ ގެ ރިޕޯޓް ތައްޔ ރުކޮށް ޓޯޔ ޑަށް
ކަމ ބެހޭފަރ ތްތަކަށް ޮފނުވަމުން ުނދިއުމ އި ނުލިބިހުރި ފައިސ  ހޯދުމަށް 

 .މަސައްކަތެއްކޮށްފައިނުވުންއެއްވެސް 

8     

 3 ބ. ކަމަދޫ ކައުންސިލް SPE- 2015-03 3.2.2015 5 ހުއްދަ ނުހޯދ  މުވައްޒަފުންނަށް ެއލަވަންސް ދީފައިވުން 4,800 

  
ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓ  ފައިސ ގެ ހިސ ބުތައް ގަވ އިދ އެއްގޮތަށް ބަލަަހއްޓ ފައި 

 SPE- 2015-04 3.2.2015 3 ނުވުން 
އަރިއަތޮޅު އުތުރިބުރި އުކުޅަހު 

 ކައުންސިލް
4 

ތިޖޫރީގައި ހުންނަ ފައިސ އިން ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް   699,192 5     
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 ބަލަހައްޓ ފައި ނުުވން 

 

 9,420 
ބަރ ަބރަށް ފައިސ   ފޯރުކޮށްދީފައިވ  ޚިދުމަތްތަކަށްމަހުފީ އ އި އެކިފަރ ތްތަކަށް 

 ލިބިފައި ނުވުން 
13     

162,693  
ތައްޔ ރުނުކޮށް ަތކެތި ( ޒިޝަން ފޯމްއިރިކް)މް ފޯ އެދޭ ގަންނަން މުދ 

 ގަނެފައިވުން 
2 26.2.2015 SPE-2015-7 ް5 ހޮޅުދޫ ކައުންސިލ 

 6 ކައުންސިލް ވެލިދޫ SPE-2015-8 01.03.2015 5 މުދ  ގަންނަންއެދޭ ފޯމް ތައްޔ ރުނުކޮށް ތަކެތި ގަތުން   119,212

140,069  
ތަކެއްޗ އި ހަވ ލުވިކަމުގެ ލިޔުން ނެތި ބައެއް ތަކެއްޗަށް ފައިސ  

 ދައްކ ފައިވުން
6     

     7 ގަނެފައިވުން  ތަކެތި ފަހަރު ބައެއް ތައްޔ ރުނުކޮށް އޯޑަރ ޕ ޗޭސް  77,017

     10 އެއްބިލަކަށް ދެފަހަރަށް ފައިސ  ަދއްކ ފައިވުން  41,208

     11 ލަސްވުމުގެ ސަބަބަން ދައްކަންޖެހުނު ޖޫރިމަނ  ވަރުވ  ނުދެއްކި  6,900 

 1,642.64 
ސް ފިހ ރައަށް ބަލައި ގަންނަ ފައިސ  ބައެއް ފަހަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބޭ

 އޮފީހ  ހަވ ލުކޮށްފައި ނުވުމ އި ަފއިސ  މަދުވުން
16     

1,550,030  

 ރުފިޔ އަށްވުރެ މިލިއަން 1.5 އަގު ޖުމުލަ ތަކެތީގެ ގަންނަންޖެހޭ އެއްފަހަރ 
 ހުށައަޅ ފައި ބޯޑަށް އިވެލުއޭޝަން ޓެންަޑރ ގަތުމަށް އެތަކެތި ބޮޑުއިރު

 ފައިސ  ފަރ ތަށް ޙަވ ލުކޮށްފައިވ   މަސައްކަތް ނުލިެބނީސް ތަކެތި ނުވ ކަމ އި
 ދައްކ ފައިވުން

2 2.03.2015 FIN-2015-06 

ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤައުމީ 
 ޔުނިވަރސިޓީ

7 
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90,195 

7,579,224 
 
 

 ފައިުނވުންޖެހޭ ފައިސ ގެ ތެރެއިން ިގނަ ޢަދަދެއްގެ ފައިސ  ހޯދ ންލިބެ

ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ޤ ނޫނ އި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް 
 ވުންަފއިގަނެނުކޮށް ބައެްއތަކެތި އިޢުލ ނު

5 

 

 

6 

 

    

 75,000 
ނަމުގައި ފައިސ  ހޯދައި އެ ޓީގެ .އެސް.ޓީއަށް ރަޖިސްޓްރީ ނުކޮށް ޖީ.އެސް.ޖީ

 ފައިސ  މީރ އަށް ދައްކ ފައި ނުވުން
4 8.3.2015 SPE-2015-9 ް8 ލިމިޓެޑް ޔުޓިލިޓީސް ސަދަނ 

 2,951,320 

ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރު ސަރަޙައްދުގެ ވޯކްވޭތަކ އި ގޯތިތެރޭގައި ގައު 
މިލިއަނަށްވުރެ ގިަނ ރުފިޔ   2.9އެތުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދޭންނުޖެހޭ 

 އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކަށް ދީފައިވުްނ 
5     

 165,000 
ކ ބްސްޓޯން ޖެހުމަށް ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރި 

 ދީފައިވުން  ފައިސ  ފަރ ތަށް
6     

 175,498 
ފަިއސ  ސްޕެއ ރ ޕ ރޓްސް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް އެޑްވ ންސަށް ދިން 

 އުނިނުކޮށް އިންވޮއިސްއަށް ފަިއސ  ދައްކ ފައިވުން
11     

 80,486 
ސްޕެއ ރ ޕ ޓްސް ހޯދުމަށް އެޑްވ ންސަށް ދޫކުރި ފައިސ  އެއްބަސްވުން 

 ބ ތިލްކުރުމަށްފަހު އަނބުރ  ހޯދ ަފއި ނުވުން
12     

     17 ރުފިޔ  މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިވުން 240,000އެޑްވ ންސް މުސ ރައިގެ ގޮތުގައި  240,000 

 9 މަންދޫ ކައުންސިލް SPE-2015-10 8.3.2015 2 ން ށްފައި ނުވުޖެހޭ ބައެއްފައިސ  ޖަމ ކޮން އުލަތުގެ އ މްދަނީއަށް ޖަމ ކުރަދަ  40,520

   3 ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް ޚިދުމަތ އި ތަކެތި ހޯދ ފައިވުން  66,033
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 10 މުލަކަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލް SPE-2015-11 8.3.2015 4 ޙ ޟިރީ ރިކޯޑެއްނެތި މުވައްޒަފަކަށް މުސ ރަ ދީފައިވުން   10,750

 11 އުނގޫފ ރު ކައުންސިލް އިދ ރ  SPE-2015-13 17.3.2015 2 އިއުލ ން ކުރުމެއްނެތި މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރުން  250,511

2,683,105  
 މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް ތައްކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވުން ދައުލަތުގެ 

3     

     9 ކޮށްފައިވުން މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގެ ނުހޯދ  ހުއްދަ ވެރިއެއްގެ  1,860

 SPE-2015-14 19.3.2015 2.2 އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް ތައްކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވުން ދަ  325,069
ލަންދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މި

 ކައުންސިލް އަތޮޅު
12 

 13 މަޑަވެލީ ކައުންސިލް SPE-2015-15 31.3.2015 4 އުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުގެ ގަވ އިދ އި ޚިލ ފަށް ތައްކެއްޗ އި ޚިދުމަތް ހޯދ ފައިވުން ދަ  128,956

 FIN-2015-16 30.3.2015 2 މަސައްކަތް ހަވ ލުކޮށްފައިވުން ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށްހުަށނ ޅައި  2,230,200
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ 

 އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓ
14 

     3 ނުުވންވޭރިއޭޝަން މަސައްކަތުން ރިޓެންޝަން ފައިސ  އުނިކޮށްފައި   845,880

5,695,596  
އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް  ދިނުމ އިވ ޢިދ  ޚިލ ފަށް އެޑްވ ންސް ޕޭމަންޓް ގަ

 ނުވުން ހޯދ ފައިޕަރފޯރމަންސް ގެރެންޓީ 
5     

10,143,874  

ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން، މިނިސްޓްރީއަށް ފ ސްކުރެއްވި  2011
ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައި ނުަވނީސް ކުޅުދުއްފުށީ މަގުހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް 

  ޚަރަދުކުރުން  
5     

     8 ފައިސ  ހޯދ ފައިނުވުން މަނ ރިޖުރ  ގެއްލުްނތަކަށް ކު  ދޭތިމ ވެށްޓަށް  45,526,530 

119,040  
 ފަިއސ  ބަލައިގެންފައިވ  ަކއުންސިލުން ގޮތުގައި އ މްދަނީގެ ދައުލަތުގެ

 ފޮނުވ ފައި ނުވުން  މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް އޮތޯރިޓީއަށް
2 31.3.2015 COM-2015-2 

 ފުލިދޫ ކައުންސިލް
15 
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32,116  
 ހޯދ ފައި އަގު ފަރ ތުން ތިން ވ ގޮތަށް ގަވ އިދުގައި މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ނުވުން 

4     

     7 ޚަރަދުކޮށްފައިވުން ފައިސ  ފ ސްނުކޮށް ކައުންސިލުން  103,675

20,014  
މަސައްކަތަށް ޤަވައިދ  ޚިލ ފަށް  ރޭނުމުގެ ވަށ ފ ރު ޤަބުރުސްތ ނު ފުލިދޫގެ

 ދީފައިވުން  ފައިސ  އެޑްވ ންސް
8     

18,927  
 ޚިލ ފަށް ފުލިދޫ އަންހެނުންގެ ކޮިމޓީން ގަވ އިދ  މ ލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ
 ކޮށްފައިވުން ޚަރަދު

2     

26,475,475  
73,952,145       
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 6ޖަދުވަލު 
 

 ލިބުނު ފައިސ އ އި ކުރެވުނު ޚަރަދު   އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ނިޔަލަށް ކުއ ޓަރގެ  ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ  5201

ލިބުނުފައިސާ އާއި  ތަފްސީލު

 ޚަރަދު )ރުފިޔާއިން(

  ލިބުނު ފައިސ  

 49,398,270.63 ވަނަ އަހަރަށް ފ ސްކުރި ބަޖެޓުން ިލބުނު  2015

 226,839.58 ލިބުނު އ މްދަނީ 
 49,625,110.21 ލިބުނުފައިސ ގެ ޖުމްލަ 

  

  ޚަރަދުކުރި ފައިސ  

 8,081,413.21 މުސ ރަ އ އި ޢިނ ޔަތްތައް
 236,931.39 ޕެންޝަން ފައިސ 

 706,433.80 ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚަރަދު
 83,596.64 އިދ ރީ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވ  ތަކެތި ހޯދުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

 352,309.10 ހޯދުމަށް ހިނގި ޚަރަދުއިދ ރީ މަސައްކަތައް ބޭނުންވ  ޚިދުމަތް 
 162,702.74 ތަމްރީން ޕްރޮގުރ މް ހިންގުމަށް ހިނގި ޚަރަދު

 54,237.37 މަރ މ ތު ކުރުމަށް ހިނގި ޚަރަދު
 76,228.13 ސަރުކ ރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރ ކ އި އަދި ސަބްސިޑީޒް 

 12,051.64 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކ  ފައިސ  

 139,117.20 ހިނގި ޚަރަދުހަރުމުދ  ގަތުމަށް 
 9,905,021.22 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 

 39,720,088.99 ލިބުނު ފައިސ އިން ހިނގި ޚަރަދު އުނިކުރުމުން ބ ކީހުރި ފައިސ  
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