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ވ މހިންމ މަ ަ
ކޮށްފައި ާ
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ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

ރައީސްގެ ބަޔާން
بسم هللا والحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه أجمعين .وبعد:
އރައިގަނެ ،އަޅަގަނޑމެންގެ
އާދެ2021 ،ވަނަ އަހަރ ވެގެން ދިޔައީ ،އޭގެ ކރީއަހަރ ކރިމަތިވި ،ކޮވިޑް11ގެ ދަތި ހާލަތން ަ
ކއެކ މަސައްކަތް ކރމގެ
ގނެ ،އާހިތްވަރަ ާ
ތތައް ހޯދާ ދެނެ ަ
މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގމގައި ފރިހަމައަށް ހަރަކާތްތެރިވެ އާގޮ ް
އ
އންމެ އިސްމީހެއްގެ ގޮތގަ ި
ހއިސިއްޔަތން ،ބޯޑ ހިންގމގެ ެ
އހަރގެ ފަހކޮޅ ،ނައިބ ރައީސްގެ ަ
އަހަރަކަށެވެ 2020 .ވަނަ ަ
ހަވާލވމާއެކ ،އަޅގަނޑ އެންމެ އިސްކަމެއް ދިނީ ،ޤާނޫނީ ގޮތން ބޯޑގެ މައްޗަށް ލާޒިމކރާ މަސައްކަތްތަކގެ ތެރެއިން،
ތން ބޯޑ ބައްދަލވންތައް
ނކރެވި ހރި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ،ބޯޑގެ އަހަރީ ތާވަލެއް އެކލަވާލާ ،ޤާނޫނ ލާޒިމކރާ ހަމަތަކގެ މަ ި
ބާއްވާ2021 ،ވަނަ އަހަރ ނިމމގެ ކރިން އެމަސައްކަތްތައް ނިންމމަށެވެ.
މއެކ 2021 ،ވަނަ އަހަރ ވެގެން ދިޔައީ ނަތީޖާ ނެރެވނ
އެހެންކަމން ،ބޯޑގެ އެންމެހާ މެންބަރންގެ ފރިހަމަ އެއްބާރލ ާ
ނ މަސައްކަތްތަކެއް ކރެވި،
ރށް ގި ަ
އަހަރަކަށެވެ 2021 .ވަނަ އަހަރ ކރީކޮޅ ،ބޯޑގެ ގިނަ ބައްދަލވންތަކެއް ބާއްވާ ،ވަ ަ
ސަރކާރގެ ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެން.އެސް.އޭ.ޕީ)ގެ ސެކްޓަރ ( 5ގޑް ގަވަރނަންސް) ގެ ސަބް
ލ ސްޓޭޓް) ގެ ސިޔާސަތތަކާ ބޯޑގެ މަސައްކަތްތަކާ އެލައިން ކރެވި ،ސްޓްރެޓީޖިކް
ސެކްޓަރ ( 5.1އެކައންޓަބަ ް
މަސައްކަތްތަކެއް އަލން ފަށާ ،ކރިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ފރިހަމަ ކރެވނެވެ.

މިގޮތން ފާހަގަކޮށްލެވޭ

މަސައްކަތްތަކގެ ތެރޭގައި 7 ،އޭޕްރީލް 2021ގައި ލޯންޗް ކރެވނ "ޕްރޮކިއމަންޓް ޕްރޮސީޖަރސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް
ޑ
ރމްވޯކް ފޯ ސްޓޭޓް އޯން ް
ނޓަރޕްރައިސަސް" އަދި ހާމަނައިޒްޑް "ޖޮބް ކްލަސިފިކޭޝަން ފް ޭ
ފޯ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެ ް
ވއިދެއް އެކލަވާލެވި ގެޒެޓް
އެންޓަރޕްރައިސަސް" ހިމެނެއެވެ .އަދި ޤާނޫނގައި ބަޔާންކރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންއާ ބެހޭ  1ގަ ަ
ކރެވިފައި ވެއެވެ .އަދި މީގެ އިތރން ،ޤާނޫނގައި ބަޔާންކރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޕޮލިސީ އެކލަވާލެވި ،މިހާރވަނީ ޕޮލިސީ
އެޕްރޫވް ކރމގެ މަރޙަލާގައެވެ.
ނމެ އިސްކަމެއް ދިނމަށް
އ ް
ވނަ އަހަރ ކރމަށް ބޯޑން ެ
ކރިއަށް ރޭވިފައި ހރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލާއިރަ 2022 ،
ށ ޑިރެކްޓަރންގެ ސލޫކީ މިންގަނޑާއި ،ޝަކވާ ހށަހެޅމާއި
ވިސްނާފައިވަނީ ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކން ޢަމަލ ކރމަ ް
އަދި ފިޔަވަޅ އެޅމގެ އޞޫލ ބަޔާންކރމގެ ގަވާއިދ އަދި ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ސީ.އެސް.އާރް .އަދި
ދ
ނ ާ
ގ ސިޔާސަތ އެކލަވާލާ ތަންފީޒ ކރމެވެ .އަދި މިހާރ ޢަމަލ ކރަމން ގެ ް
ސްޕޮންސަރޝިޕް ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ ގޮތ ެ
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ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

ބޑުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭން ފައިނަލް
ބރުން ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށްޯ ،
ބޑު މެން ަ
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ޯ
ކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ހިމެނެއެވެ.
ބޑުގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ނަމުގައާ އަދި އަޅުގަނޑުގެ
ބރުންނަށް ޯ
ބޑުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި އެންމެހާ މެން ަ
އަޅުގަނޑާއެކު ޯ
އަމިއްލަ ނަމުގައި ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަދި 2021ވަނަ އަހަރު ،ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ދެއްވި
ބތުކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.
ބރުލުމަށާއި ދެއްކެވި ސާ ި
އެއް ާ
ބ،
އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަށް ނިމިދިޔަ އަހަރަށްވުރެ އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ކާމިޔާ ު
ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައި ،މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ .އަދި ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންކަން ރޭއްވުމުގައި
ބތުކަން ދެއްވާ ،މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ހެޔޮ
ބލްކަން އިތުރުކޮށްދެއްވާ ކަންކަން ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ސާ ި
ޤާ ި
ތައުފީޤު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ.

آﻣــــــــــﯿﻦ
ﷲ َو َﺑ َﺮﻛـَـﺎﺗُﮫ.
ﻋﻠَﯿـ ْـــ ُﻜﻢ َو َرﺣْ َﻤﺔُ ِ
َواﻟﺴﱠـــــــﻼَ ُم َ

ޢާޞިމް މުޙައްމަދު
ރައީސް
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ޑ
ޓއިޒޭޝަން ބޯ ު
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރައިވަޓަ ި
އަހަރީ ި

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ
ތަޢާރަފް
ތަންތަނާއި

ނތަނގެ
އެތަ ް

މިލްކގައިވާ

އެއްޗެހި

23

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖމްހޫރިއްޔާގެ ސަރކާރގެ މިލްކގައިވާ ދައލަތގެ ވިޔަފާރި
ޕްރައިވަޓައިޒްކރމާއި،

ކޯޕަރަޓައިޒްކރމާއި ،މޮނިޓަރކރމާއި ،އިވެލއޭޓްކރމާއި ދައލަތގެ ވިޔަފާރި

11

13

ގ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކރމާއި
ބަޔާންކޮށް އފެދނ 'ދައލަތ ެ
ކޯޕަރަޓައިޒްކރމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލއޭޓްކރމގެ ޤާނޫނ' ނަންބަރ
3/2013ގެ ދަށން  1އެޕްރީލް  2012ގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް
ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑް (ޕީ.ސީ.ބީ ).އެކލަވާލެވނެވެ.
2011

ވަނަ

އަހަރ

އަލން

ބޯޑ

މށްފަހ،
އެކލަވާލ ަ

އ
ޤާނޫނގަ ި

ނ ރހން ދެވނ ފރަތަމަ
ބަޔާންކރާގޮތގެ މަތިން ރައްޔިތންގެ މަޖިލީހ ް
ފސީލ ޗާޓގައި
ބޯޑން ،ވޭތވެދިޔަ  2އަހަރ ބާއްވާފައިވާ ޖަލްސާގެ ތަ ް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

ބޯޑ ޖަލްސާ ެ
ގ އަދަދ

ޅ އސޫލތައް
ށ ވިއްކމާއި ،އެކަންކަމާއި ގ ޭ
ކ ް
ތަންތަނން ޙިއްޞާ ޢާންމ ޮ

2021

2020

2019

އަހަރ

 2021ވަނަ އަހަރ ބޯޑގެ  25ބައްދަލވމެއް ބޭއްވމަށް ތާވަލް ކރެވނެވެ .މިތާވަލް (އެނެކްސް  )1ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
އެކިއެކި ސަބަބތަކާހރެ 2021ވަނަ އަހަރ ނިމނ އިރ  22ބައްދަލވމަކަށް ކޯލް ކރެވިފައިވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނީ ޢަދަދ
ފސީލް (އެނެކްސް  )2ގައި
(ކޯރަމް) ހަމަވެގެން ރަސްމީގޮތެއްގައި ބޭއްވިފައިވަނީ  22ބައްދަލވމެކެވެ .މިބައްދަލވންތަކގެ ތަ ް
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ
މެންބަރން
އ
ނބަރންނާ ި
 21ޑިސެމްބަރ 2021ވަނަ އަހަރ ނިމނއިރ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގައި ތިއްބެވި މެ ް
އެބޭފޅންގެ ޕްރޮފައިލް ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައި އެވަނީއެވެ.

އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް މޙައްމަދ
ރައީސް
އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް މޙައްމަދ ވަނީ ލިމްކޮކްވިންގ ޔނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް
މން ރިސޯސް
ރޝަން (ހިއ ަ
އފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓް ޭ
ޓެކްނޮލޮޖީއިން މާސްޓަރސް ޮ
ރލިއާއިން ބެޗެލަރ އޮފް
ސޓީ އޮފް ވެސްޓަރން އޮސްޓް ޭ
މެނޭޖްމަންޓް) އަދި ޔނިވަރ ި
ހމަކރައްވާފައެވެ.
ސައިންސް (ސައިކޮލޮޖީ އެންޑް އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ) ފރި ަ
އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް މޙައްމަދ ވަނީ ސަރކާރަށް ޚިދމަތް ކރައްވާ އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކި ސިނާޢަތްތަކގައި
ރށްވރެ ދިގ މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކރައްވާފައެވެ .އަދި
ގަވަރނަންސް އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް ލެވަލްގައި  12އަހަ ަ
ސިވިލް ސޮސައިޓީގައި ވޮލަންޓިއަރ މަސައްކަތް ކރައްވާ ގަވަރނަންސް ދާއިރާގައި  10އަރަހަށްވރެ ގިނަދވަހ ޚިދމަތް
ޤމަށް  17ސެޕްޓެމްބަރ
ކރައްވާފައިވެއެވެ .ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ ނައިބ ރައީސްގެ މަ ާ
މ މޙައްމަދ ޢައްޔަނކރެވނެވެ .އަދި  20ސެޕްޓެންބަރ  2020ގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން
2011ގައި އަލްފާޟިލް ޢާޞި ް
ކށް12 ،
އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ ރައީސްގެ މަޤާމ ހސްވމާއި ގޅިގެން ބޯޑ ހިންގެވމާއި ހަވާލވެ ހންނަވަނި ޮ
ޑިސެންބަރ  2021ގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނކރެވނެވެ.

އަލްއސްތާޛ ޢަލީ ޝޖާޢ
މެންބަރ
ނޫނީ
ސްތދާާޛއިރާޢަލީ ޝޖާޢ ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން ނެޝަނަލް ޔނިވަރސިޓީ އިން
އަލޤާްއ

ދ
ނޝަނަލް ލޯ އަ ި
މާސްޓަރސް އޮފް ލޯސް (އެލް.އެލް.އެމް) އިން އިންޓަ ޭ
ނިއޒީލަންޑްގެ ވައިކާޓޯ ޔނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް ލޯސް (އެލް.އެލް.ބީ)
ޙާސިލްކރައްވާފައެވެ .އަލްއސްތާޛ ޢަލީ ޝޖާޢ ޙާސިލްކރައްވާފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް
ފ
ކޮލިފިކޭޝަންގެ ތެރޭގައި އެޓަރނީ އެޓް ލޯ އަދި ޗަރޓަރޑް އިންސްޓިޓިއޓް އޮ ް
އސޯސިއޭޓް މެންބަރކަން ހިމެނެއެވެ.
އާބިޓްރޭޓަރސް (ލަންޑަން) ގެ ެ
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އަލްއސްތާޛ ޢަލީ ޝޖާޢ އަދާކރައްވަމން ގެންދެވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް
އެފެއަރޒްގެ މަޤާމެވެ .މީގެ އިތރން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކި ސިނާޢަތްތަކގައާއި ދައލަތގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކގައި 11
އަހަރަށްވރެ ދިގ މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކރައްވާފައެވެ .ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ މެންބަރކަމގެ
މަޤާމަށް އަލްއސްތާޛ ޢަލީ ޝޖާޢ އައްޔަންކރެވިފައިވަނީ  11ޖޫން 2011ގައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތ ޝާޒލީ
މެންބަރ
އެކައންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާ

ފ
ލ ވަނީ ޗަރޓަރޑް އިންސްޓިޓިއޓް އޮ ް
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތ ޝާޒ ީ
މެނޭޖްމަންޓް އެކައންޓްސް (ސީމާ) ފރިހަމަކރައްވާ ،އެސޯސިއޭޓް ޗާރޓަރޑް
މެނޭޖްމަންޓް

ޓންޓް
އެކައން ަ

އަދި

ޗަރޓަރޑް

ގްލޯބަލް

ޓ
މެނޭޖްމަން ް

ލ
ޙސިލްކރައްވާފައެވެ .މީގެ އިތރން ނެޝަނަ ް
އެކައންޓަންޓްގެ ކޮލިފިކޭޝަން ާ
ނޑް ޕޯޓް އޮފް
ޔނިވަރސިޓީ އޮފް ސިންގަޕޯރ އަދި މެރިޓައިމް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އެ ް
ސިންގަޕޯރ އިން ޕޯސްޓް ގްރެޖއޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި
ލަންޑަންގެ މިޑްލްސެކްސް ޔނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް އާޓްސް އިން
ސ ޙާސިލްކރައްވާފައެވެ.
އެކައންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭން ް
އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތ ޝާޒލީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކި ސިނާޢަތްތަކގައި  12އަހަރަށްވރެ ދިގ މއްދަތެއްގައި
ޤމަށް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތ
މަސައްކަތްކރައްވާފައެވެ .ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ މެންބަރކަމގެ މަ ާ
ޝާޒލީ ޢައްޔަންކރެވިފައިވަނީ  17ސެޕްޓެމްބަރ 2011ގައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ރޝާހާ އަޙްމަދ ޝަރީފް
މެންބަރ
ލގެ ދާރއިރާ
އަބޭލްންފާކިނ
ޝާހާ އަޙްމަދ ޝަރީފް ވަނީ ޔނިވަރސިޓީ އޮފް ސަސެކްސް އިން
ޟިްގ ާ

ނންސް އަދި ލިމްކޮކްވިންގ
މާސްޓަރސް އޮފް ސައިންސް އިން ބޭންކިންގ އެންޑް ފައި ޭ
ޔނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ބެޗެއލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެކައންޓިންގ
(އޮނަރސް) ޙާސިލްކރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ރޝާހާ އަޙްމަދ ޝަރީފް އަދާކރައްވަމންދަނީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ރިޒާވް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ
ރށްވރެ ދިގ މއްދަތެއްގައި
ޑެޕިއޓީ މެނޭޖަރގެ މަޤާމް އެވެ .މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖީރިއަލް ލެވަލްގައި  8އަހަ ަ
ލ ރޝާހާ
މޤާމަށް އަލްފާޟި ާ
ނބަރކަމގެ ަ
އޒޭޝަން ބޯޑގެ މެ ް
މަސައްކަތްކރައްވާފައެވެއެވެ .ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓަ ި
އަޙްމަދ ޝަރީފް ޢައްޔަންކރެވިފައިވަނީ  17ސެޕްޓެމްބަރ 2011ގައެވެ.
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އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޝަފީޢ
މެންބަރ
ނ އަހަރން ފެށިގެން އެސޯސިއޭޝަން
ރވަ ަ
ޝަޓްފރޭީޢއަ
ޟި
އަލް
ާ 2012
ޝަކީންގެ ދާއި
ސްލް އެޢަޑްލީމިނިސް
ފާނަ
ބިޒް
ފލިއޭޓެކެއެވެ.
އޮފް ޗަރޓަރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައންޓަންޓްސް (އެސީސީއޭ)ގެ އެ ި
ނ ޔނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް
މީގެ އިތރން މެލޭޝިއާގެ އޯޕަ ް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ނންސް)
(ފައި ޭ

އަދި

އޮކްސްފޯޑް

ބްރޫކްސް

ޔނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް އޮނަރސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައންޓިންގ
ފރިހަމަކރައްވާފައެވެ.
ޑ
ގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެން ް
ލ ޝަފީޢ އަދާކރައްވަމންދަނީ މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ެ
އަލްފާޟިލް ޢަ ީ
ޝފީޢ 21
ަ
ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރކަމގެ މަޤާމެވެ .ދައލަތގެ އެކިއެކި މއައްސަސާތަކގައި އަލްފާޟިލް ޢަލީ
އަހަރަށްވރެ ދިގ މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކރައްވާފައިވެއެވެ .ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ
ފއިވަނީ  17ސެޕްޓެމްބަރ 2011ގައެވެ.
ޟލް ޢަލީ ޝަފީޢ ޢައްޔަންކރެވި ަ
މެންބަރކަމގެ މަޤާމަށް އަލްފާ ި

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ޝަރީފް ޔޫސފް
މެންބަރ
ަދ ޝަރީފް ޔޫސފް ވަނީ އޮސްމާނިއާ ޔނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް
ސްގެއަޙް
ޟިކްލް
އައިލްކޮފާ
މރާ
ދާ ި
އ
ނޮމި
އޮފް އާޓްސް އިން އިކޮނޮމިކްސް ޙާސިލްކރައްވާ ތަމަސަޓް ޔނިވަރސިޓީ ބެންކޮކް އިން
ޕޯސްޓް ގްރެޖއޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އިކޮނޮމިކްސް އަދި ޔނިވަރސިޓީ އޮފް ވޭލްސް އިން
ބެޗެލަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް ފރިހަމަކރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ޝަރީފް ޔޫސފް ދައލަތގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކގައި މެނޭޖީރިއަލް ލެވަލްގައި  18އަހަރަށްވރެ ދިގ
މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތް ކރައްވާފައިވެއެވެ .ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ މެންބަރކަމގެ މަޤާމަށް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ޝަރީފް ޔޫސފް ޢައްޔަންކރެވިފައިވަނީ  12ނޮވެމްބަރ 2011ގައެވެ.
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.1.1

 2021ވަނަ އަހަރ ބޯޑަށް އައި ބަދަލތައް

މ މޙައްމަދ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް
ނނެވި އަލްފާޟިލް ޢާޞި ް
 12ޑިސެންބަރ 2021ގައި ނައިބ ރައީސްގެ މަޤާމގައި ހ ް
ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ ރައީސްގެ މަޤާމަށް ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ޢައްޔަންކރައްވާފައެވެ.
ސލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
ނނާއި ބޯޑ އެކލެވިގެންވާގޮތގެ ތަފް ީ
 2021ވަނަ އަހަރ ނިމނއިރ ބޯޑގައި ތިއްބެވި މެންބަރ ް
ނ
 #ނަ ް

މަޤާމް

ދާއިރާ

 1އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް މޙައްމަދ

ރައީސް

އެކްޒެކެޓިވް މެންބަރ

- 2

ނައިބ ރައީސް އެކްޒެކެޓިވް މެންބަރ

 2އަލްއސްތާޛ ޢަލީ ޝޖާޢ

މެންބަރ

ޤާނޫނގެ ދާއިރާ

ލ
 1އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތ ޝާޒ ީ

މެންބަރ

ސގެ ދާއިރާ
އެކައންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭން ް

 5އަލްފާޟިލާ ރޝާހާ އަޙްމަދ ޝަރީފް މެންބަރ
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ރ
ބޭންކިންގގެ ދާއި ާ

 2އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީޢ

މެންބަރ

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ

 7އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ޝަރީފް ޔޫސފް

މެންބަރ

އިކޮނޮމިކްސްގެ ދާއިރާ
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ބޯޑގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް
ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސީނިއަރ ސްޓާފން
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ސިރާޖް
ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލް
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ސިރާޖް ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔނިވަރސިޓީ އޮފް ސަދާން ކއީންސްލޭންޑް
ދ
ޕރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަ ި
ސ މެނޭޖްމަންޓް މޭޖަރޑ އިން ް
ނ ބިޒްނަ ް
އިންސެކްމާރެސްޓަޓރީަރޖެސްނެރައިލް ް
ޓ
ޔނިވަރސިޓީ އޮފް ސަންޑަރލޭންޑް އިން ބެޗްލަރ އޮފް އަރޓްސް އިން ބިޒިނަސް މެނޭޖްމަން ް
ފރިހަމަކރައްވާފައިވެއެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ސިރާޖ މިވަގތ އަދާކރަމންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް
ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމގެ މަޤާމްއެވެ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ސިރާޖ  10އަހަރ ސަރކާރަށް
ޚިދމަތްކރައްވާފައިވާއިރ ވިޔަފާރިއާއި ގޅންހރި ދާއިރާތަކގައި  5އަހަރ ޚިދމަތްކރައްވާފައިވެއެވެ.

އަލްފާޟިލް މޙައްމަދ އާޒާދ
އެސް.އޯ.އީ ރިފޯމް ކޮންސަލްޓަންޓް

އަލްފާޟިލް މޙައްމަދ އާޒާދ ވަނީ ޗަރޓަރޑް ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްޓް ލެވަލް  2އަދި
އސްލާމިކް ޔނިވަރސިޓީ،
ޝނަލް ި
ލެވަލް  1ނިންމަވާފައެވެ .މީގެ އިތރން ،އިންޓަނޭ ަ
މެލޭޝިއާއިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފައިނޭންސް އަދި ހަމަ އެ ޔނިވަރސިޓީއިން
ރހަމަކރައްވާފައިވެއެވެ.
ބެޗެލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ފައިނޭންސް) ފ ި
އަލްފާޟިލް މޙައްމަދ އާޒާދ މިވަގތ އަދާކރަމންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ އެސް.އޯ.އީ ރިފޯމް

ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމެވެ .އަލްފާޟިލް މޙައްމަދ އާޒާދ ވަނީ ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި  17އަހަރަށްވރެ ދިގ
މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކރައްވާފައެވެ.
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އަލްފާޟިލް އަބްދﷲ އިމްރާން
ޓ
އެސް.އޯ.އީ ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަން ް
އަލްފާޟިލް ޢަބްދﷲ އިމްރާން ވަނީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަރޑް އެކައންޓަންޓްސްގެ މެންބަރކަން ޙާސިލްކރައްވާފައެވެ.
އން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި
ނގްލެންޑް ި
ފ ދަ ވެސްޓް އޮފް އި ް
މީގެ އިތރން ޔނިވަރސިޓީ އޮ ް
އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައންޓިންގ ފރިހަމަކރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް ޢަބްދﷲ އިމްރާން މިވަގތ އަދާކރަމންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ އެސް.އޯ.އީ
ގ މަޤާމެވެ .އަލްފާޟިލް ޢަބްދﷲ އިމްރާން ވަނީ ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި 8
ނޓް ެ
ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަ ް
އަހަރަށްވރެ ދިގ މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ސާމިހ
އނާލިސްޓް
އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންޝަލް ެ

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ސާމިހ ވަނީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަރޑް އެކައންޓަންޓްސްގެ މެންބަރކަން ޙާސިލްކރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ސާމިހ މިވަގތ އަދާކރަމންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ އެސިސްޓަންޓް
ރ
ކ އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި  2އަހަރަށްވ ެ
ޤމެވެ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ ސާމިހ ވަނީ ޕަބްލި ް
އނަލިސްޓްގެ މަ ާ
ފައިނޭންޝަލް ެ
ދިގ މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތ ސަނާ
އނާލިސްޓް
އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންޝަލް ެ
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތ ސަނާ ވަނީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާރޓަރޑް އެކައންޓަންޓްސްގެ މެންބަރކަން ޙާސިލްކރައްވާފައެވެ.
މީގެ އިތރން އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައންޓިންގ
ޙާސިލްކރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތ ސަނާ މިވަގތ އަދާކރަމންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ އެސިސްޓަންޓް
ޤމެވެ .އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތ ސަނާ ވަނީ ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި  9އަހަރަށްވރެ
ފައިނޭންޝަލް އެނަލިސްޓްގެ މަ ާ
ދިގ މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކރައްވާފައެވެ.
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އަލްފާޟިލާ ރަންދާ ފއާދ
ހިއމަން ރިސޯސް ސްޕެޝަލިސްޓް
ވނީ ޔނިވަރސިޓީ އޮފް ސަދަރން ކއީންސްލެންޑން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް
ަ
އަލްފާޟިލާ ރަންދާ ފއާދ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ސްޓްރެޓަޖިކް ހިއމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް) އަދި ޔނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަން އިން ބެޗެލަރ
އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން) ފރިހަމަކރައްވާފައެވެ.
އަލްފާޟިލާ ރަންދާ ފއާދ މިވަގތ އަދާކރަމންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ ހިއމަން ރިސޯސް
ބލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި  12އަހަރަށްވރެ ދިގ
ނ ޕަ ް
ސްޕެޝަލިސްޓްގެ މަޤާމެވެ .އަލްފާޟިލާ ރަންދާ ފއާދ ވަ ީ
މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކރައްވާފައެވެ.

އަލްއސްތާޛް މޙައްމަދ ނާހީ ނަސީމް
ޓ
ލީގަލް ކޮންސަލްޓަން ް
އަލްއސްތާޛް މޙައްމަދ ނާހީ ނަސީމް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައމީ ޔނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ
މ ކރައްވާފައެވެ.
(އެލް.އެލް.ބީ އޮނަރސް) ފރިހަ ަ
އަލްއ ސްތާޛް މޙައްމަދ ނާހީ ނަސީމް މިވަޤތ މަސައްކަތް ކރައްވަމންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން
ނސީމް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އލްއސްތާޛް މޙައްމަދ ނާހީ ަ
ބޯޑގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތގައެވެަ .
ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހައިސިއްޔަތން ވަކާލާތކރމގެ ހއްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ .އަދި ވަކީލެއްގެ ގޮތގައި ތަފާތ އެކި
މަދަނީ އަދި ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތަކގައި ވަކާލާތކރމާއި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކރެއްވމގައި  5އަހަރަށްވރެ ދިގ
މއްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކރައްވާފައިވެއެވެ.
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ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑން
ބައްދަލ ކރެވނ ފަރާތްތައް
އ
އ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގަ ި
މ އަދާކރމގެ ގޮތންނާއި ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ މަސައްކަތްތަ ް
ބޯޑގެ ޤާނޫނީ ޒިން ާ
ނ
ވިލަރެސްކރެވިގެން ކރިއަށް ގެންދިއމަށާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގޅިގެން މަސައްކަތް ކރމގެ ބޭނމގައި ބޯޑގެ މެންބަރ ް
ވަނީ ދައލަތގެ އެކިއެކި މއައްސަސާތަކާއި ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކާއި ބައެއް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލ
ގ ލިސްޓ ތިރީގައި ބަޔާން ކރެވިފައި އެވަނީއެވެ.
ނތަކ ެ
ކރައްވާފައެވެ .އެގޮތން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މހިއްމ ބައްދަލވ ް
ތ
ބައްދަލ ކރެވނ ފަރާ ް

ތާރީޚް

 .1އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

 2ޖެނއަރީ 2021

 .2މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 10ޖެނއަރީ 2021

 .2އެންވަރަމަންޓަލް

 12ޖެނއަރީ 2021

ނ
ބައްދަލވމގެ ބޭނ ް
އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގމގާ ހރި ގޮންޖެހންތަކާ
ކންފންޏަށް

ނެގމާ

މވައްޒަފން

ގޅޭގޮތން

މަޝްވަރާ ކރމަށް
ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ޤާނޫނީ މަސްޢޫލިއްޔަތ އަދާކރމގާ
ހރި

ގޮންޖެހންތައް

ސްޓްރެޓީޖިކް
މަސައްކަތްތައް

ގނެ
ދެނެ ަ

އެކްޝަން

ސަރކާރގެ

ޕްލޭންއާ

އެއްގޮތަށް

ކރމާ

ގޅޭގޮތން

ވިލަރެސް

މަޝްވަރާ ކރމަށް

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

އީ.ޕީ.އޭ.ގެ ގަވައިދތަކަށް ސަރކާރ
ކންފނިތަށް

ނދާ
ޢަމަލކރަމ ް

ޙިއްސާވާ
މިންވަރ

ދެނެގަތމަށާއި ދެ މއައްސަސާ ގޅިގެން ކރެވިދާނެ
މަސައްކަތްތަކާ ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރމަށް
 .1މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

 25ފެބްރވަރީ

ކންފންޏަށް

2021

ކންފނިން

(ވާރޗއަލް މީޓިންގް)
 .5ރައްޔިތންގެ މަޖިލީހގެ
ސްޓޭޓް އޯންޑް

ދިމާވެފައިވާ
މަސައްކަތް

ކރމަށް

ގޮންޖެހންތަކާ
ރަވާފައިވާ

ށ
ދާއިރާތަށް ހށަހަޅާދިނމަ ް
 7މާރިޗ 2021

ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ޤާނޫނީ މަސްޢޫލިއްޔަތ އަދާކރމގައި
އދާކރެވޭ މިންވަރ
މ ަ
ހރި ގޮންޖެހންތަކާ ޒިން ާ
ށ
ދެނެގަތމަ ް
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އަހަރީ ި

އެންޓަރޕްރައިސަސް
(އެސް.އޯ.އީ ).ކޮމިޓީ
 .2ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 21މާރިޗ 2021

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ

ގަވަރނަނސް

ކޯޕަރޭޓް

ކޯޑ

އިޞްލާޙ ކރމާ ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރމަށް

އޮތޯރިޓީ
(ވާރޗއަލް މީޓިންގް)
 .7މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް

 28މާރިޗ 2021

ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ކންފންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހންތަކާ މިހާރގެ
ހާލަތން

އަރައިގަތމަށް
ޕްލޭން

ބިޒްނަސް

އެކލަވާލެވިފައިވާ
ކންފނީގެ

ހށަހަޅާ

ނ
މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރލމާ އެހީތެރިކަން ހޯދ ް
 .8މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް

 5މެއި 2021

މށް ހަމަޖެހިފައިވާ
 12މެއި  2021ގައި ބޭއްވ ަ

އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ލސާއާ ގޅޭ ގޮތން
ޚާއްޞަގޮތން ކރާ ޢާންމ ޖަ ް

ކޮންޕެނީ ޕލކ.

މަޝްވަރާ ކރމަށް

 .1އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 22ޖޫން 2021

(ވާރޗއަލް މީޓިންގް)

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ސަބްސިޑިއަރީ ކންފނިތަށް
އޮޑިޓް ކރމގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގޅޭގޮތން
ޕީ.ސީ.ބީ .އާ މަޢލޫމާތ ޙިއްސާ ކރން

 .10ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

 8ޖލައި 2021

(ވާރޗއަލް މީޓިންގް)

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ކރިއަށްގެންދާ
ޕަބްލިކް

ޕްރޮކިއމަންޓް

ދިރާސާގެ

ހޯދންތައް

ޙިއްސާކޮށް މަޢލޫމާތ ވަޒަންކރން
 .11އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން

 11އޯގަސްޓް 2021

 .12އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

 12އޯގަސްޓް 2021

ކޮމިޝަންގެ

އ
މޭންޑޭޓްގަ ި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މއްދަތގައި ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކން
އ
ހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލމގަ ި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ
ނ
އެހީތެރިކަން ހޯދ ް

(އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އާއެކ)

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ހސައިން ނިޔާޒީގެ
ތަސައްވރާ ގޅޭގޮތންނާއި ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ
ކންފނިތަކގެ

އޮޑިޓް

މިހާރަށްވރެ

އަވަހަށް،

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދޫކރާ ލައިސަންސެއްގެ ދަށން

-15-

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

ށ އޮޑިޓް ކރމގެ
ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެދވެރިކޮ ް
ގަވާއިދާ ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން
 .12އައި.އެމް.އެފް – .ސައތް

 7އޮކްޓޯބަރ 2021

ސަރކާރ

ކންފނިތަކގެ

ޙިއްޞާވާ

ރިޕޯޓިނގް"

ޝލް
ފައިނޭން ަ

އޭޝިއަން ރީޖަނަލް ޓްރޭނިން

"ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް

އެންޑް ޓެކްނިކަލް

ތައްޔާރކރމާ ގޅޭ ދިރާސާގެ ރިޕޯޓް ޙިއްސާކރން

އެސިސްޓަންސް ސެންޓަރ
(ވާރޗއަލް މީޓިންގް)
 .11މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

 10އޮކްޓޯބަރ
2021

ކންފންޏަށް

ގޮންޖެހންތަކާ

ދިމާވެފައިވާ

މާލީދަތިތަކާ އަދި އޮފީސް އިމާރާތގެ މައްސަލައާ
ނ
ރކަން ހޯދ ް
ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާކޮށް އެހީތެ ި

 17އޮކްޓޯބަރ

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކން ހިންގާ އަދި

 .15އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
(ވާރޗއަލް މީޓިންގް)

2021

ތކާ ގޅވައިގެން
ބައިވެރިވާ ކޮރަޕްޝަން ޢަމަލ ަ

 .12ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 1ނޮވެމްބަރ 2021

"ޕްރޮސީޑްސް

ކޮރަޕްޝަން

އޮފް

ލޯންޑަރ"

ކރމގައި ބައިވެރިވާ ޙާލަތގައި އެފަދަ ކަންކަމަށް
ފިޔަވަޅ

އެޅމާ

ނނީ
ޤާ ޫ

ބެހޭ

އޮނިގަނޑ

ނ
ދެނެގަތމގެ ދިރާސާއަށް މަޢލޫމާތ ހޯދ ް

ކޯޕަރޭޝަން (ޗެއަރމަން،

އެންޑް

އެމް.ޑީ .އަދި ކޮމްޕެނީ

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

 .17ބިޒްނަސް ސެންޓަރ

 2ނޮވެމްބަރ 2021

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް

ކޯޕަރޭޝަން (ޗެއަރމަން،

އެންޑް

އެމް.ޑީ .އަދި ކޮމްޕެނީ

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

 .18ރީޖަނަލް އެއާރޕޯޓްސް

-16-

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް

 8ނޮވެމްބަރ 2021

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް
އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އެންޑް

(ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ .އަދި

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

 .11މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް

 8ނޮވެމްބަރ 2021

ބޯޑގެ ޕަރފޯމަންސް އިވޭލއޭޝަން ރިޕޯޓިންގ އަދި

އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ

ނ
ކންފނި ގްރޭޑް ކރެވިފައިވާ ގޮތާމެދ ކންފނި ް

ކޮންޕެނީ ޕލކ( .ސީނިއަރ

ފާހާގަ ކރާ މައްސަލަތަކާ މެދ މަޝްވަރާ ކރން

މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއެކ)
 .20އެސް.އެމް.އީ .ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 10ނޮވެމްބަރ

ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން

2021

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް
އެންޑް

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

(ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ .އަދި

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)
 .21ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

 15ނޮވެމްބަރ
2021

ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރމަންސް ،މޮނިޓަރިންގ
އެންޑް

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

(ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ .އަދި

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

 .22މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސވަރޭޖް
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

 12ނޮވެމްބަރ
2021

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް
އެންޑް

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

(ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ .އަދި

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

 .22މޯލްޑިވްސް ފަންޑް
މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

 17ނޮވެމްބަރ
2021

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް
އެންޑް

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ލިމިޓެޑް (ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ.

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

އާއެކ)
 .21ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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 21ނޮވެމްބަރ
2021

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް
އެންޑް

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

(ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ .އަދި

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

 .25ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

 22ނޮވެމްބަރ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ކރިއަށް

2021

ގެންދާ "ސްޓަޑީ އޮން ކޮރަޕްޝަން އިން ހެލްތް
ސެކްޓަރ" އަށް މަޢލޫމާތ ހޯދމަށާ މަޝްވަރާ
ކރން

 .22އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން
ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް

 22ނޮވެމްބަރ
2021

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް
އެންޑް

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

(ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ .އަދި

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

 .27މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް
(ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ .އަދި

 21ނޮވެމްބަރ
2021

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް
އެންޑް

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ
ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

 .28އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

 .21ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

 25ނޮވެމްބަރ

ނެޝަނަލް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީގެ ޑްރާފްޓް

2021

ނ
ޙިއްސާކޮށް މަޢލޫމާތ ވަޒަންކރމގެ ބައްދަލވ ް

 25ނޮވެމްބަރ

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް

2021

އެންޑް

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

(ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ .އަދި

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ

ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން

 .20އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
(ޗެއަރމަން ،އެމް.ޑީ .އަދި
ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ)

 21ނޮވެމްބަރ
2021

ނސް ،މޮނިޓަރިންގ
ގަވަރނަންސް ،ބޯޑ ޕަރފޯމަ ް
އެންޑް

އިވޭލއޭޝަން

ދ
އަ ި

ކޮމްޕްލަޔަންސް

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ
ގޅޭގޮތން މަޝްވަރާ ކރން
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ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑން
ކރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
.7.1

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރންގެ
 2020ވަނަ އަހަރގެ ޕަރފޯމަންސް އިވެލއޭޓްކރން

 2020ވަނަ އަހަރަށް ޓާރގެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކންފނިތަކގެ ތެރެއިން ،އެ ކންފންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް 2020
ޑރެކްޓަރންގެ ޕަރފޯމަންސް
ނޏަކަށް ޚިދމަތް ކރމގެ ފރސަތ ލިބިފައިވާނަމަ ،މެނޭޖިންގ ި
ވަނަ އަހަރ އެއްކޮށް އެ ކންފ ް
އިވެލއޭޓް ކރެވިފައިވާނެއެވެ .އެ ގޮތން  2020ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޓާރގެޓްތައް ހާސިލ ކރެވިފައިވާ މިންވަރ
ކޓެގަރީ އަދި މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،ޑެޕިއޓީ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރ ،އަދި ބޯޑގެ އެހެން ޑިރެކްޓަރންގެ
ބަލައި ކންފނީގެ ެ
ނތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ދލތައް ފާހަގަކޮށް ކންފ ި
ނން ޖެހޭ ބަ ަ
އިނާޔަތްތަކަށް ގެން ަ

.7.2

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކަށް  2021ވަނަ އަހަރަށް ޓާގެޓް
ކަނޑައެޅން

ހ
ރށް ކަނޑައެޅމަށް ފޮނވާފައިވާ ޓާގެޓްތައް ދެފަރާތން މަޝްވަރާ ކރމަށްފަހ ގެންނަން ޖެ ޭ
ކންފނިތަކން 2021ވަނަ އަހަ ަ
ނ އަހަރަށް
ތއް ކަނޑައަޅައި ،ކންފނިތަކާއި ޙިއްޞާކރެވިފައިވާނެއެވެ .މި ގޮތން  2021ވަ ަ
ޓ ަ
ގނައމަށްފަހ ޓާގެ ް
ބަދަލތައް ެ
އ ކަނޑައެޅމަށް އިސްކަން
ގޓްތަ ް
ނތަކގެ ޕަރފޯމަންސް ރަގަޅވާނެގޮތަށް ޓާ ެ
ނ އަހަރަށް ކންފ ި
ޓާގެޓް ކަނޑައެޅމގައި އަހަރ ް
ނތަކަށް
މތިވެދާނެ ގޮންޖެހ ް
ދީފައިވާނެއެވެ .މި ޓާގެޓްތައް ކަނޑައެޅމގައި ކންފނިތަކގެ ޒާތަށް އަދި ކންފނިތަކަށް ކރި ަ
ރިޢާޔަތް ކރެވިފައިވާނެއެވެ.

.7.2

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ކއާރޓަލީ އަދި އެނއަލް
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ރިވިއކރން

މންޓް އަދި  2020ވަނަ
ކންފނިތަކން ކޮންމެ ކއާރޓަރއެއް ނިމމން ތައްޔާރ ކރާ ކއާރޓަލީ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓް ަ
މ ރިވިއގައި ކންފނިތަކގެ
ނޓްތައް ރިވިއކރެވިފައިވާނެވެި .
ލ ސްޓޭޓްމަ ް
އަހަރ އޮޑިޓް ކރެވިފައިވާ އެނއަލް ފައިނޭންޝަ ް
އާމްދަނީ ،ފައިދާ ،ވޯކިން ކެޕިޓަލް ،އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތަށް އަލި އަޅވާލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ޖމްލަކޮށް ކންފނީގެ މެންޑޭޓްގެ
ކށް އިރޝާދ ދެވިފައިވާނެއެވެ.
ނސް ރަގަޅ ކރމަށް ކރެވިދާނެ ކަންކަން ކރމަށް ކންފނިތަ ަ
ތެރެއިން ،ކންފނީގެ ޕަރފޯމަ ް

-19-

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

ފނޭންސްގެ ވެބްސައިޓްގައި
އލް ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ި
ށފައިވާ ކއާޓަރލީ ރިޕޯޓްތައް އަދި އެނ ަ
މި ބޯޑން ޕަބްލިޝްކޮ ް
ޝާއިޢކރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ،ލިންކް އެނެކްސް  2ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

.7.1

ގަވަރނަންސް ރިވިއކރން

ކށްފައިވާ
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ތައްޔާރކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ކންފނިތަކން ޢަމަލ ޮ
ސ
ނންސް ރިވިއއެއް ކރެވިފައިވާނެއެވެ .މި މަސައްކަތގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން ް
މިންވަރ ބެލމަށްޓަކައި ގަވަރ ަ
ވފައިވާ ސާރކިއލަރ ތަކާއި ކންފނިތަކގެ
އާއި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑން ކންފނިތަކަށް ފޮނ ާ
ހިންގން ހަރދަނާ ކރމަށް ލިޔމން އަންގާފައިވާ އެންގންތަކަށް ޢަމަލކރެވިފައިވާ މިންވަރަށްވެސް ބަލާފައިވާނެވެ.
ނތައް ހިންގމގައި ފާހަގަކރެވޭ ގަވަރނަންސާއި ގޅން ހރި މައްސަލަތައް ޙައްލ ކރމަށްޓަކައި އެކި
މީގެއިތރން ،ކންފ ި
ގޮތްގޮތން މަސައްކަތްތައް ކރެވިފައިވާނެއެވެ.
ވނަ އަހަރ ތައްޔާރކޮށްފައިވާ ގަވަރނަންސް ރިވިއ ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ
މިގޮތން ،މި ބޯޑން ަ 2021
ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢކރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ،ލިންކް އެނެކްސް  2ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

.7.5

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކރން

ނޓްގެ
ޑގެ ގޮތގައި އަދި ގްރާ ް
ގ ބަޖެޓން ކެޕިޓަލްގެ ގޮތގައާއި ،ސަބްސި ީ
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ތެރޭގައި ދައލަތ ެ
ނ
ނ ެ
ނ މި ކންފނިތަކަށް ދިނމަށް ދައލަތގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަ ާ
ގޮތގައި ފައިސާ ދީގެން ހިންގަމން އަންނަ ކންފނިތައް ހރމ ް
އަދަދެއް ނިންމަނީ އެ ކންފނިތަކން ޙިއްޞާކރާ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކރމަށްފަހއެވެ.
ޖހޭ މަޢލޫމާތ ހޯދައި ،ހިމަނާފައިވާ
ނފައިވާ އަދަދތަކާއި ގޅިގެން ކންފނިތަކން ހޯދަން ެ
ބަޖެޓގައި ކންފނިތަކން ހިމަ ާ
އަދަދތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވރެ ބޮޑ ނަމަ އެ އަދަދތައް އިޞްލާޙ ކރމަށް ކންފނިތަކަށް އިރޝާދ ދެވިފައިވާނެވެ .އަދި
ރ
ތށް އިޞްލާޙކރމން ހާސިލ ކރެވޭނެ ނަތީޖާއާއި ގޅޭ ގޮތން ކންފނިތަކާއި މަޝްވަ ާ
ބަޖެޓގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދ ަ
ރސާވާ މިންވަރ ކޑަކޮށް،
ޓށް ބަ ޯ
ނތަކން ދައލަތގެ ބަޖެ ަ
ކރެވިފައިވާނެއެވެ .މި މަސައްކަތގެ މައިގަޑ ބޭނމަކީ ކންފ ި
ހމެނޭ ކަންކަން ވިޔަފާރީގެ
އ އފެއްދި މަގްޞަދގެ ތެރޭގައި ި
ކންފނިތަކގެ ފދންތެރިކަން އިތރކރމަށްޓަކައި ،އެ ކންފންޏެ ް
ތއް ހިންގމަށް ބާރއެޅމެވެ.
ނ ަ
އޞޫލން ދެކޮޅ ޖެހޭނެ ގޮތަށް ކރިއަށް ގެންދިއމަށާއި ،އާމްދަނީ އިތރ ކރެވޭނެ ގޮތަށް ކންފ ި
ނ މަސައްކަތްކރމަށް ބާރ
ތޖާ ހާސިލކރމަށް ކންފނިތަކ ް
ނ ީ
މީގެ އިތރން އިސްރާފް ކޑަކޮށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ަ
އެޅމެވެ.
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.7.2

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކ ޕާރފޯމަންސް ރަނގަޅކޮށް
ގެއްލމގެ މިންވަރ ކޑަކރމގެ މަސައްކަތް

ތކާއި ،ކންފނިތަކން ކރާ
އގައި ހިންގަމން ނދާ ކންފނި ަ
ވ ގޮތެ ް
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ތެރެއިން އެކަށީގެން ާ
މަސައްކަތްތަކގެ ތެރެއިން މާލީ ގޮތން ދެކޮޅޖެހޭ އޞޫލން ހިނގަމންނދާ ކަންކަމަށް ބަދަލގެނެސް އިޞްލާޙކރމަށް
ށ
މަސައްކަތް ކރެވިފައިވާނެއެވެ .މިގޮތން ބައެއް ކންފނިތަކން ކރަމން އަންނަ ބައެއް ކަންކަމގެ ސަބަބން ކންފންޏަ ް
ކރާ ނޭދެވޭ އަސަރ ދެނެގަނެ އަސަރ ކޑަ ކރމަށްޓަކައި ބަދަލތަކެއް ގެނައމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކރެވިފައިވާނެއެވެ.
ކށް ޚާއްސަކޮށް ކަރދާސްތައް ތައްޔާރ ކރެވިފައިވާނެއެވެ.
މިގޮތން ތަފާތ އެކި ކންފންޏަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލތަ ަ

.7.7

އެކްސްޓާރނަލް

ފާހަގަކޮށްފައިވާ

އޮޑިޓްގައި

މައްސަލަތައް

ޙައްލކރން
ހގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް
ފ ަ
ޓ ލެޓަރގައި ާ
ވ މެނޭޖްމަން ް
އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓާއި ގޅިގެން އޮޑިޓަރން ތައްޔާރކޮށްފައި ާ
ޙައްލކރމަށް ކންފނިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަދި ކރަމންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ކރިއަށް އޮތް އަހަރގެ އޮޑިޓްގައި
ޝވަރާކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް
މ ް
ނ ކރމަށް ކންފނިތަކާއި ަ
އޓަ ް
ކން ބަ ް
މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަކރާރ ނވާނެ ގޮތަކަށް ކަން ަ
ޓނަލް އޮޑިޓަރ އަދި މެނޭޖްމަންޓން
ގ އޮޑިޓް ކޮމެޓީ ،އިން ާ
އދަލވން ތަކގައި ކންފނިތަކ ެ
ކރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި މި ބަ ް
ފދަ އެހެން މައްސަލަތައް ޙައްލކރމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާމެދ
ބައިވެރިވެފައިވާތީވެ ،މި ބައްދަލވންތަކަކީ ކންފނީގައި ހރި އެ ަ
ގތެއްގައި ރަނގަޅ ކރމަށް
މަޝްވަރާ ކރމަށް ރަގަޅ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމން ،މިބައްދަލވންތަކގެ ސަބަބން ކަންކަން ވަށާޖެހޭ ޮ
އިތރ ބާރަކަށްވެއެވެ.

.7.8

ސަރކާރ

ޙިއްޞާވާ

ކންފނިތަކގެ

މަންތްލީ

ކޭޝްފްލޯ

އެސެސްކރމގެ މަސައްކަތް
ފލޯ އެސަސްކރމގެ މަސައްކަތް ފެށި ކޮންމެ މަހަކ އެއްފަހަރ
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ މަންތްލީ ކޭޝް ް
ތކގެ އޮޕަރޭޝަނަށް ފައިސާ
ނސް ސަރކާރން ކެޕިޓަލް ދޭންޖެހޭ މިންވަރާއި އަދި ކންފނި ަ
ކންފނިތަކގެ ކޭޝްފްލޯ ގެ ެ
މންވަރ އެސެސް ކރމގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.
ބޭނންވާނެ ި
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ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް ޕްރޮކިއމަންޓް
ޕްރޮސީޖަރސް އަދި ގައިޑްލައިނެއް ތަޢާރަފްކރން

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކންފނިތަކާއި
ނ
ނ ކންފނިތަކ ް
ސަރކާރގެ މައިނޯރިޓީ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތައް ފިޔަވާ އެހެ ް
ޢަމަލކރމަށް ޕްރޮކިއމަންޓަށް ޚާއްޞަކޮށް ،އެއްހަމަކރެވިފައިވާ އސޫލތަކަކާއި
މިންގަޑތަކެއް ތައްޔާރކޮށް ކންފނިތަކާއި ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ" .ޕްރޮކިއމަންޓް
ޕްރޮސީޖަރސް އެންޑް ގައިޑްލައިންސް ފޯ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް
އޮފް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމގައި ތައްޔާރ ކރެވނ މި ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް
ލސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލތައް ގެނެސް ބޯޑން
ކންފނިތަކގެ ޕްރޮކިއމަންޓް ޕޮ ި
އެންޑޯޒްކޮށް ބައެއް ކންފނިތަކން މިހާރވަނީ އެކންފނިތަކގެ އިޞްލާޙ
ކރެވިފައިވާ ހާމަނައިޒްޑް ޕްރޮކިއމަންޓް ޕޮލިސީ މިބޯޑާ ޙިއްޞާކޮށްފައެވެ .މި
ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ކންފނިތަކގެ ޕްރޮކިއމަންޓް ޕޮލިސީއަށް ބަދަލ
ގެނައމގެ މަސައްކަތް ނިމމން ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ޕްރޮކިއމަންޓް
ޕޮލިސީތައް ހާމަނައިޒް ކރެވިގެންދާނެއެވެ.
ދެންނެވނ ގައިޑްލައިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢކރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ،ލިންކް އެނެކްސް 2
ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 .7.10ކންފނިތަކގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑ އަދި މސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް
ގެންނަން ބޭނންވާ ބަދަލތައް ދިރާސާ ކރމާއި ލަފާ ދިނން
ކޮވިޑް  11އާއި ގޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ތަފާތ އެކި ފިޔަވަޅތައް އަޅާފައިވާއިރ ،މވައްޒަފން ނެގމާއި
ފދަ ކަންތައްތައް ކރމގެ ކރިން ،މިނިސްޓްރީ ގެ ހއްދަ
ޕްރޮމޯޝަން ދިނމާއި އިތރ އެލަވަންސްތައް ތަޢާރަފް ކރން ަ
ނ
ޔވަޅތަކާއި ގޅޭގޮތން ކންފނިތަކން އެކި ފަހަރމަތި ް
އންގާފައެވެ .އެހެންކަމން ،މިފި ަ
މށް ވަނީ ަ
ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަ ަ
ނނީ ލަފާ އަރވާފައެވެ .އަދި ކންފނިތަކން އެ ކންފނީގެ އޮނިގަނޑަށާއި
ހށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމާ ގޅިގެން މި ބޯޑން ވަނީ ފަ ް
ފއިވާ ބަދަލތައް ދިރާސާ ކރމގެ މަސައްކަތްވެސް ކރެވިފައިވާނެއެވެ.
ށހަޅާ ަ
އސޫލތަކަށް ގެންނަން ހ ަ
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 .7.11ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތައް ރީ-ސްޓްރަކްޗަރ ކރމގެ
މަސައްކަތް
އ ރިސްޓަރަކްޗަރ ކރމގެ
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ތެރެއިން މާލީ ދަތިކަން ކރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް ކންފނިތަ ް
އ
މަސައްކަތް ކރެވިފައިވާނެއެވެ .މިގޮތން އެޗް.ޑީ.ސީގެ މާލީހާލަތ ރަނގަޅ ކރމަށްޓަކައި ކންފނީގެ ފަރާތން ބޮންޑެ ް
ނ
އިޝޫކރމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދީފައިވާނެއެވެ .އަދި ،މީގެ އިތރން ޕީ.އެސް.އެމް.ގެ ޚަރަދ ކޑަކރމަށް ކރެވިދާ ެ
އ ތަންފީޒކރމގެ މަސައްކަތް ކރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ.
ކަންތައްތަކެއް ރާވާ އެކަންތައްތަ ް

.7.12

ހިތަދޫ

ޕޯޓް

ލިމިޓެޑް

އަދި

ކޅދއްފށީ

ޕޯޓް

ލިމިޓެޑް

ރިސްޓަރަކްޗަރ ކރން
މޓެޑް ރިސްޓްރަކްޗަރކޮށް
ޓޑް އަދި ކޅދއްފށީ ޕޯޓް ލި ި
މ ެ
ސަރކާރ ޙިއްޞާ ވާ ދެ ކންފނިކަމގައިވާ ހިތަދޫ ޕޯޓް ލި ި
ނގެ ޙިއްޞާ ބަދަލކރމގެ
މލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަށް މި ދެކންފ ީ
ހއްޓަމން އަންނަ ޯ
ލ ަ
އެކންފނިތައް މިހާރވެސް ބަ ަ
މަސައްކަތް މިހާރވަނީ ފެށިފައެވެ .އަދި މި ބަދަލާއެކ މި ދެ ކންފނީގެ ގަވަރނަންސް މައްސަލަތައް ހައްލކރަން ފރޞަތ
އސިއްޔަތ ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ލިބި ،އެމް.ޕީ.އެލް.އިން މި ދެކންފނި މެނޭޖްކރމަށް ޤާނޫނީ ހަ ި

.7.12

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ޑިރެކްޓަރންގެ ސލޫކީ
މިންގަނޑާއި ،ޝަކވާ ހށަހެޅމާއި އަދި ފިޔަވަޅ އެޅމގެ އޞޫލ
ބަޔާންކރމގެ ގަވާއިދ ތައްޔާރކރން

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ޑިރެކްޓަރންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކރެވޭ ޑިރެކްޓަރންގެ ސލޫކީ މިންގަނޑ ކަނޑައެޅމާއި،
ށހަޅާ
އަދި ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ޑިރެކްޓަރންގެ ސލޫކީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފވެގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކން ހ ަ
ޝަކވާތައް ބެލމގައި ޢަމަލކރާނޭ އޞޫލ ބަޔާންކރމާއި ފިޔަވަޅ އެޅމގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން
ތން
އ ބަޔާންކރމގެ ގޮތން ،ޤާނޫނ ނަންބަރ ( 3/2013ދައލަތގެ ވިޔަފާރި ތަން ަ
ބޯޑން ޢަމަލކރާނޭ އޞޫލތަ ް
ޕްރައިވަޓައިޒްކރމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކރމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލއޭޓްކރމގެ ޤާނޫނ) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށން
ގަވާއިދެއް ޑްރާފްޓްކރެވި ފައިނަލް ކރމގެ މަސައްކަތްދަނީ ކރެވެމންނެވެ.
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 .7.11ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ އަސާސީ ގަވާއިދާއި އަދި
ހިންގާ ގަވާއިދތައް ހަރދަނާކރމގެ މަސައްކަތް
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ހިންގާ ގަވާއިދާއި އަދި އަސާސީ ގަވާއިދތައް މރާޖާކރމގެ މަސައްކަތް  2020ވަނަ
އަހަރ ކރީކޮޅން ފެށިގެން ދަނީ ކރެވެމންނެވެ .މިގޮތން މިމަސައްކަތގެ މައިގަނޑ މަޤްޞަދަކީ ،ކންފނިތަކގެ ހިންގާ
ޤަވާއިދތަކާއި އަސާސީ ޤަވާއިދތަކަކީ އެއްހަމައެއްގައި އަދި ޤާނޫނތަކން ލާޒިމްކރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމެނިފައިވާ
އަސާސީ އަދި ހިންގާ ޤަވާއިދތަކެއް ކަމގައި ހެދމެވެ.

.7.15

ސަރކާރ

ޙިއްޞާވާ

ކންފނިތަކގެ

ވަޒީފާގެ

އޮނިގަނޑ

ހާމަނައިޒްކޮށް ޕީސީބީ ޖޮބް ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވޯކް ތައްޔާރ
ކރން
ނ ކރމގެ ގޮތންނާއި ވަކިވަކި ކންފނިތަކގައި ޤާއިމްކރެވިފައިހރި ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑާއި
ކންފނިތަކގެ ހިންގން ހަރދަ ާ
މސާރައިގެ ފަރަގ ކޑަކޮށް މވައްޒަފންނާބެހޭ އސޫލތައް އެއްހަމަކޮށް ހަރދަނާކރމގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވަނީ ފެށިފައެވެ.
ނތައް ކެޓަގަރައިޒް ކރެވިފައިވާ ގޮތަށާއި ޒާތަށް ބަލާ ،އަދި މވައްޒަފންގެ އަދަދަށާއި ކންފނީގެ މަސައްކަތގެ
މިގޮތން ،ކންފ ި
ގ ވަޒީފާއާ މސާރައިގެ އޮނިގަނޑ ހަރދަނާ ކރމގެ މަސައްކަތްތަކެއް  2011ވަނަ އަހަރން
ބޮޑ މިނަށް ބަލާ ،ކންފނިތަކ ެ
އވެސް ބޮޑެތި ފަރަގތަކެއް
ޅފައިވާ މަޤާމގެ ޝަރތތަކގަ ި
ނއެވެ .ކންފނިތަކން ކަނޑައަ ާ
ފެށިގެން ކރަމން ގޮސްފައިވާ ެ
ހރމާއިއެކ ،ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓން ވަނީ މަޤާމަށް ކަނޑަޅާފައިވާ ޝަރތތައް
ރިވިއ ކރމަށްފަހ މަޤާމގެ ޝަރތ ހާމަނައިޒް ކރމގެ މިންގަޑތަކެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައެވެ .މިތޮގން ސަރކާރ ހިއްސާވާ
ހރިހާ ކންފނިތަކގެ ވަޒީފާގެ ގްރޭޑް ލެވެލްތައް ހާމަނައިޒް ކރމަށްފަހ ޖޮބް ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވާރކް އެކލަވާލާ،
ރމްވާރކް އަށް އަމަލ ކރާ
 2021ވަނަ އަހަރ ހރިހާ ކންފންޏަކާއި ވަނީ ޙިއްޞާކރެވިފައެވެ .ކންފނިތަކން މި ފް ޭ
މިންވަރ ވަނީ އެކި ފަހަރ މަތިން  2021ވަނަ އަހަރ ރިވިއ ކރެވިފައެވެ .އަދި  2022ގައިވެސް މި ރިވިއ ކރިއަށް
ގެންދިއމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

.7.12

ކންފނިތަކން މވައްޒަފންނާއި ގޅޭގޮތން ހަދާފައިވާ ޕޮލިސީތައް
ދިރާސާ ކރން

މވައްޒަފންނާއި ގޅންހރި އަދި ވަޒީފާއާއި ގޅިގެން ކންފނިތަކން ޢަމަލ ކރަމން ގެންދާ އޞޫލތަކާއި ގަވައިދތަކަކީ
ށ
ނ ފާސްކރެވިގެން ޢަމަލ ކރަމން ގެންދާ އސޫލތަކަކަ ް
ތށް އަދި އެ ކންފނީގެ ބޯޑ ް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނތަކާ އެއްގޮ ަ
ވާންޖެހެއެވެ .އަދި
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މި އޞޫލތަކާއި ގަވައިދތަކަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތގެ މަތިން
ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

ހންގން ހަރދަނާ ކރމގެ ގޮތންނާއި
ވސް މހިއްމ ކަމެކެވެ .އެހެންކަމން ،ކންފނިތަކގެ ި
ށ ވމަކީ ެ
ހެދިފައިވާ އޞޫލތަކަ ް
ނނާއި ގޅންހރި މހިއްމ އސޫލތައް
ހ އސޫލތައް ފރިހަމަކޮށް އެއްހަމަ ކރމގެ ގޮތން ،މވައްޒަފ ް
މވައްޒަފންނާ ބެ ޭ
ހެދިފައިވޭތޯ ބެލމގެ ގޮތން  2020އިން ފެށިގެން ކންފނިތަކން ގެންގޅޭ މވައްޒަފންނާ ބެހޭ އސޫލތައް ދިރާސާ އެޗް.އާރް.
އޮޑިޓެއް ވަނީ ހެދިފައެވެ .އެގޮތން ކޮންމެ ކންފންޏެއްގައިވެސް ހރން މަޖބޫރ އސޫލތަކާއި ކންފނީގެ ޒާތަށާއި ކޑަބޮޑ
ލ ހރން މހިއްމ އސޫލތައް ވަކިން ކަޑައަޅާ އިތރަށް ރަނގަޅ ކރަންޖެހޭ
ސއްކަތަށް ބަ ާ
މިނަށާއި ކންފނިން ކރާ މަ ަ
ނތަކަށް ވާނީ އަންގާފައެވެ .އަދި  2021ވަނަ އަހަރ ތަންފީޒީ ރިވިއއެއް އެކިފަހަރމަތިން
ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް ،ކންފ ި
ހަދާ މިހަރަކާތް ވާނީ ފރިހަމަކޮށްފައެވެ .އަދި އިސްވެ ދެންނެވނ އެޗް.އާރް .އޮޑިޓް އާއި ތަންފީޒީ ރިވިއގެ އަލީގައި،
މވައްޒަފންނާއި ގޅންހރި އސޫލތައް އެއްހަމަކޮށް ،ހާމަނައިޒްޑް އެޗް.އާރް .ގައިޑްލައިނެއް ނވަތަ މެނއަލްއެއް ތައްޔާރ
ކރމގެ މަސައްކަތް 2022 ،ވަނަ އަހަރ ކރެވިގެން ދާނެއެވެ.

 .7.17ކޮވިޑް

11

އާއި

ގޅިގެން

ކންފނިތަކގެ

މވައްޒަފންގެ

މސާރައިން އނިކރި ބައި އިޢާދަ ކރމގެ މަސައްކަތް
ދވޭ އަސަރ ކރމާ ގޅިގެން
ށށް ދިއމާއި ޤައމގެ އިޤްތިޞާދަށް ނޭ ެ
ކޮވިޑް  11އާއި ގޅިގެން ކންފނިތަކން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަ ަ
ނ
ތތަކަކަށް ބަހާލާ މސާރައި ް
ސަރކާރން ނެންގެވި ފިޔަވަޅތަކގެ ތެރޭގައި ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ މވައްޒަފން ގިން ި
 20އިންސައްތަ އާހަމައަށް އނިކރން ހިމެނެއެވެ .މިގޮތން  2020ވަނަ އަހަރ ކންފނިތަކގެ މވައްޒަފންގެ މސާރައިން
އިންސައްތައެއް ވަނީ އނި ކރެވިފައެވެ .ނަމަވެސް 2021ވަނަ އަހަރ އިޤްތިޞާދަށް އައި ހެޔޮބަދަލާއެކ ކންފނިތަކގެ
ނގެ މސާރައިން އނިކރި
ނތަކގެ މވައްޒަފ ް
އާމްދަނީ އިތރވަމން ދިއމާއެކ ،ވަކި މިންގަޑތަކަކަށް ބެލމަށް ފަހ ،ކންފ ި
ނ
ކށް ،ކރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މސާރަ އިޢާދަ ކރމގެ ހއްދަ ވަ ީ
އަދަދ އިޢާދަ ކރެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ގިނަ ކންފނި ތަކަ ަ
ދެވިފައެވެ.

 .7.18ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ ކރިޔަށް އޮތް
 5އަހަރގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެކލަވާލމގެ މަސައްކަތް ފެށން
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ މަސައްކަތް ހަރދަނާކރމަށާއި ޤާނޫނީގޮތން ބޯޑގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކރާ
ކަންތައްތައް ސްޓެރެޓީޖިކް ގޮތެއްގައި ކރމަށް ،ކރިޔަށް އޮތް  5އަހަރގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެކލަވާލމގެ މަސައްކަތް
 2020ވަނަ އަހަރ ފަށާފައިވާނެއެވެ .އެގޮތން ،ބޯޑގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާ ކރމަށްޓަކައި މެންޑޭޓް ކރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
ފާހަގަކޮށް ،ސަރކާރގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ
ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތގެ ޕްލޭނެއް ރާވާ ޓައިމްލައިން ކަޑައަޅާފައިވާނެއެވެ .އަދި 2021
ވަނަ އަހަރގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ  5އަހަރގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެކލަވާލާ ،ފރަތަމަ
ޑްރާފްޓް މިހާރވަނީ ތައްޔާރ ކރެވިފައެވެ.
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ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
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ް

 .7.11ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކން މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގެ
އޞޫލތައް ބަޔާންކރާ ގައިޑްލައިނެއް އެކލަވާލން
ދރާތަކން މަޢލޫމާތ ހާމަކރމާއި ގޅޭގޮތން ކަނޑައެޅިފައިވާ
މަޢލޫމާތ ހޯދމައި ލިބިގަތމގެ ޤާނޫނގެ ދަށން ދަޢލަތގެ އި ާ
ނޓަރީ ކޮމްޕްލަޔަންސްގެ އޞޫލން
އޞޫލތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތގެ މަތިން ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކންވެސް ވޮލަ ް
މަޢލޫމާތ ހާމަކރމގައި ޢަމަލކރެވިދާނޭ އޞޫލތަކާއި އިޖރާޢަތތައް ބަޔާންކރާ ގައިޑްލައިނެއް އެކލަވާލމގެ މަސައްކަތް
ވަނީ ފެށިފައެވެ ..އަދި މި ގައިޑްލައިންގެ ފރތަމަ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރކރެވި ބޯޑގައި މަޝްވަރާ ކރެވިފައި ވެއެވެ. .

 .7.20ޤާނޫނގެ ދަށން ހަދަންޖެހޭ ބައެއް ގަވާއިދތައް އެކލަވާލެވި
ގެޒެޓްކރން
ނބަރ ( 3/2013ދަޢލަތގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކރމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކރމާއި މޮނިޓަރކޮށް
ޤާނޫނ ނަ ް
އިވެލއޭޓްކރމގެ ޤާނޫނ) ގެ ދަށން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑން ހަދަންޖެހޭ މހިއްމ ގަވާއިދތަކެއް
ނ ދިވެހިސަރކާރގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢކރެވިފައެވެ .މި ގަވާއިދތައް އެކލަވާލެވިފައިވަނީ ،ފޅާ
އެކލަވާލެވި އެ ގަވާއިދތައް ވަ ީ
ވއިދތައް ޑްރާފްޓްކރމގެ
ދާއިރާއެއްގައި ކަމާއި ގޅންހރި ފަރާތްތަކގެ ލަފަޔާއި ޚިޔާލ ހިމެނިގެންނެވެ .މިގޮތން މިގަ ާ
މަރޙަލާގައި ،ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ ،މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ވަނީ ހޯދިފައެވެ.
އވާ ޤަވާއިދތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ .އަދި ،ޤަވާއިދތައް އަޕްލޯޑްކރެވިފައިވާ ލިންކް އެނެކްސް
މިގޮތން މިބޯޑން ޝާއިޢކޮށްފަ ި
 2ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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 .7.21ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ އެތެރޭގެ ހިންގމގެ އޮނިގަނޑ
ހަރދަނާ ކރމގެ ގޮތން ކންފނިތަކގެ ހިންގާ ގަވާއިދތައް
އިޞްލާޙކރމގެ މަސައްކަތް
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ އެތެރޭގެ ހިންގމގެ އޮނިގަނޑ ހަރދަނާ ކރމގެ ގޮތން ކންފނިތަކގެ ހިންގާ ގަވާއިދތައް
ގ
އިޞްލާޙކރމގެ މަސައްކަތް މިއަހަރވެސް ވަނީ ކރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ .މިގޮތން ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކ ެ
ތެރެއިން އާސަންދަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ،މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނާއި ،ސްޓޭޓް
ޞލާޙ ގެނެވިފައެވެ.
އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ގަވާއިދތަކަށް ވަނީ އި ް

.7.22

އައްޑޫ ސިޓީ ޝަންގްރީލާ-މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓ ހޅވމަށްޓަކައި،
އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޝެއަރހޯލްޑަރ
ލޯން ދޫކރމގެ އެއްބަސްވމގެ މަސައްކަތް ކރން

ޑވްސް ރިޒޯޓ ހޅވމަށްޓަކައި ،އެ ރިސޯޓ ހިންގާ ސަރކާރ ޙިއްޞާ އެކލެވޭ އައްޑޫ
އައްޑޫ ސިޓީ ޝަންގްރީލާ-މޯލް ި
އިންވެސްޓްމަންޓް

ޕްރައިވެޓް

ލިމިޓެޑަށް،

ޝެއަރހޯލްޑަރ

ލޯން

ދޫކރމގެ

އެއްބަސްވމގެ

މަސައްކަތް

ކރެވި،

( US$2,500,000.00ދެމިލިއަން ފަސް ލައްކަ އެމެރިކާ ޑޮލަރ) ގެ ޝެއަރހޯލްޑަރ ލޯން ހަމަޖައްސައި ،އަދި އެލޯން
ޑިސްބަރސްކރމގެ ގޮތން ސަރކާރަށް އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތން ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތގައި
 2020ވަނަ އަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ވަނީ އަޅާކެނޑިފައެވެ .މިއީ ސަރކާރގެ ފަރާތން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް-
ފށަން
އ އަލން ހިންގަން ަ
ނ ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓތަ ް
 11ފެތރެން ފެށމާއި ގޅިގެ ް
އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދިނމގެ ގޮތން ސޮއިކރެވނ އެއްބަސްވމެކެވެ.

 .7.22ސަރކާރ
ރައްޔިތންގެ

ޙިއްޞާވާ
މަޖިލީހގެ

ކންފނިތަކާއި
ސްޓޭޓް

ގޅޭ

މައްސަލަތަކގައި

އޯންޑް

އެންޓަޕްރައިޒަސް

ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބދާރީވން
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކާ ގޅޭ މައްސަލަތަކގައި ރައްޔިތންގެ މަޖިލީހގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީއަށް
ޖަވާބދާރީވމގެ ގޮތން އެކޮމިޓީގެ ފަރާތން ބޭއްވެވި އެކިއެކި ޖަލްސާތަކަށް ހާޒިރވެ ،ކަމާގޅޭ މަޢލޫމާތ ވަނީ
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ޙިއްޞާކރެވިފައެވެ .މިގޮތން ،އެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތން އެކިއެކި ކަންކަމާ ގޅިގެން ރަނގަޅކރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކރައްވާފައިވާ
ކަންކަން ރަނގަޅކރމަށް ،ކންފނިތަކގެ ގަވަރނަންސް އަދި ހިންގމގެ އޮނިގަނޑގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކޮށް،
އެގެންނަންޖެހޭ ބަދަލތައް ގެނައމަށް ވާނީ މަޝްވަރާކރެވި ބަދަލތައް ގެނައމަށް ލަފާދެވިފައެވެ.

 .7.21ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކން ކރާ ބޮޑެތި ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި
އަދި އެއްބަސްވންތަކާއި ގޅޭ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދން
ށ
ތނަ ް
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކަކީ ،ސީދާ ދިވެހި ދައލަތގެ މަސްލަޙަތ ހިމެނޭ ތަންތަން ކަމގައި ވީހިނދ ،އަދި މިތަން ަ
ސަރކާރގެ ފަރާތން ކެޕިޓަލްގެ ގޮތގައި ދޫކރެވޭ ފައިސާއާއި އަދި ކންފނިތަކން ކރާ މޢާމަލާތްތަކާއި ވެވޭ
އެއްބަސްވންތަކަކީ ،އެ އެއްބަސްވންތަކގެ ސަބަބން ޙިއްޞާދާރގެ ހައިސިއްޔަތން ސަރކާރންވެސް މާލީ އިލްތިޒާމްތައް
އފލަންޖެހިދާނެ ފަދަ އެއްބަސްވންތަކެއް ކަމގައިވެދާނެތީވެ ،ސަރކާރގެ ފަރާތން މިފަދަ އެއްބަސްވންތައް ދަނީ
ނނީ
ދނެ މާލީ ،އިޤތިޞާދީ އަދި ޤާ ޫ
މެދކެނޑމެއްނެތި މރާޖާކރަމންނެވެ .އަދި ،މިފަދަ އެއްބަސްވންތަކ ގެ ސަބަބން ނިކމެ ާ
ނަތީޖާތަކާ ގޅޭގޮތން ޙިއްޞާދާރަށް ލަފާދިނމގެ ގޮތން ރިކޮމެންޑޭޝަން ނވަތަ އެސެސްމެންޓް ޕޭޕަރ ތައްޔާރކރމގެ
މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކރެވިފައެވެ.

 .7.25ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޕޮލިސީ އެކލަވާލން
ގާނޫނ ނަންބަރ " 2/2012ދައލަތގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކރމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކރމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް
އިވެލއޭޓްކރމގެ ގާނޫނ" ގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ
ތން
ނ ކަންކަމގެ ތެރެއިން ،އެ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކރާ ދައލަތގެ ވިޔަފާރި ތަން ަ
މަސައްކަތްތަކގެ ތެރޭގައި ހިމެ ޭ
ޓރޯލް ކރމގެ އެންމެހައި
ތންފީޒކރމާއި ،ބެލެހެއްޓމާއި ކޮން ް
ޕްރައިވަޓައިޒްކރމާ ގޅޭ ކަންކަން ރޭވމާއި ،ހިންގމާއިަ ،
ގންވާ ގޮތގެމަތިން ކރިއަށް ގެންދިއމަށްޓަކައި "ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތައް
މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަށީ ެ
ޕްރައިވަޓައިޒްކރމާގޅޭ ސިޔާސަތ" ގެ ޑްރާފްޓެއް މި ބޯޑގެ ފަރާތން ވަނީ ތައްޔާރކރެވިފައެވެ.
މިގޮތން ތައްޔާރކރެވިފައިވާ ސިޔާސަތ މިހާރވަނީ އެޕްރޫވް ކރމގެ މަރޙަލާގައެވެ.
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 .7.22ސަރކާރގެ ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން
(އެން.އެސް.އޭ.ޕީ)ގެ މަސައްކަތްތައް
ސަރކާރގެ ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (އެން.އެސް.އޭ.ޕީ)ގެ ދަށން މިބޯޑަށް މަތިކޮށްފައިވާ ވަރަށް ގިނަ
މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރވަނީ ކރެވިފައެވެ .މިގޮތން  2021ވަނަ އަހަރ ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ޑިރެކްޓަރންގެ
ބޯޑގެ މެންބަރން ޢަމަލ ކރމަށް ސލޫކީ މިންގަނޑެއް (ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އެއް) އެކލަވާލމ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.
އަދި  2022ވަނަ އަހަރ ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ސީ.އެސް.އާރް .އަދި ސްޕޮންސަރޝިޕް ޙަރަކާތްތައް ހިންގާނެ
ގޮތގެ ސިޔާސަތެއް އެކލަވާލމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެް .
ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓަޖިކް އެކް ަ
ޝން ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކރިއަށްގޮސްފައިވާ މިންވަރ އަންގައިދޭ ތާވަލް އެނެކްސް  1ގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

..........................................

-29-

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

މާލީ އސްއަލިތައް
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ މާލީ އސްއަލިތައް އަންނަނިވި ޗާޓ ތަކގައި ދައްކވައި ދެވިފައި އެވަނީއެވެ.

.8.1

4,816

14

6,228

7

8,217

1

8,221
ރފިޔާ (މިލިއަނން)

0

10,712

24

6,826

7,074

Q3

Q2

Q1

Q2

Q1

Q4

Q3

2020

ރފިޔާ (މިލިއަނން)

Q4

15,049

އާމްދަނީ

2021

މދަނީ  2020ވަނަ އަހަރާ
ތމަ ދެ ކއާޓަރގައި ލިބނ އާ ް
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކަށް  2021ވަނަ އަހަރގެ ފރަ ަ
އަޅާބަލާއިރ  15%މަދެވެ .ނަމަވެސް ކޮވިޑގެ ހާލަތާ ގޅިގެން ހީނަރވެފައިވާ ކންފނިތަކގެ ޕަރފޯމަންސް ރަނގަޅވާން
ށ
ފެށމާއިއެކ 2021 ،ވަނަ އަހަރގެ  2ވަނަ ކއާޓަރގައި ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ އާމްދަނީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަ ް
އިތރވެފައެވެ.

.8.2

ސާފ ފައިދާ
1,591

1,944

182

389

ރފިޔާ (މިލިއަނން)

1,587

1,699
753

2020

ރފިޔާ (މިލިއަނން)

Q4

Q3

Q2

Q1

Q4

Q3

Q2

1,136

CATEGORY

Q1

2021

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ސާފ ފައިދާ  2020ވަނަ އަހާރާ އަޅާބަލާއިރ  2021ވަނަ އަހަރ ވަނީ އިތރވެފައެވެ.
ލން
ނތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށް ަ
ކކީ ގެއްލމގައި ހިންގާ ކންފ ި
ގނަ ކންފނިތަ ަ
ނަމަވެސް ،ސަރކާރން ބަޖެޓް ދީގެން ހިންގާ ި
ޖެހެއެވެ.
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.8.2

ޖމްލަ އެސެޓްތައް

113,025

111,243

8,2
21

8,2
17

109,436

1
4

24

ރފިޔާ (މިލިއަނން)

107,090

4

154,837

142,200

131,734

Q4

130,071

Q3

ރފިޔާ (މިލިއަނން)

Q2

Q4

Q1

2020

Q3

Q2

Q1

2021

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ޖމްލަ އެސެޓްގެ ގޮތގައި  2021ވަނަ އަހަރ ނިމނ އިރ 154,837 ،މިލިއަން
ރފިޔާގެ އެސެޓް ހިމެނެއެވެ .މިއީ  2020ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރ 37% ،އިތރވމެކެވެ.

.8.1

ކެޕިޓަލް ،ސަބްސިޑީ އަދި ހިލޭ އެހީ
2020

2021
ކެޕިޓަލް

2,557

1,417

452

ގްރާންޓް

1,039

ރފިޔާ (މިލިއަނން)

ސަބްސިޑީ

1,904

205

 2021ވަނަ އަހަރ ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކަށް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތގައި  2،557މިލިއަން ރފިޔާ ވަނީ ދީފައެވެ .އަދި
ފއިވެއެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރ 2021 ،ގައި
ސަބްސިޑީއާ ގްރާންޓްގެ ގޮތގައި  1،821މިލިއަން ރފިޔާ ދީ ަ
ކށް ދޫކރެވިފައެވެ.
ކެޕިޓަލް ،ސަބްސިޑީ އަދި ހިލޭއެހީގެ ގޮތގައި  1,101މިލިއަން ރފިޔާ އިތރަށް ވަނީ ކންފނިތަ ަ
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ކންފނިތަކގެ ބޯޑގެ ޕަރފޯމަންސް
ކންފނިތަކގެ ބޯޑ ޕަރފޯމަންސް  2021ވަނަ ޖމްލަ ގޮތެއްގައި ވަނީ ކރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރ ރަނގަޅ ވެފައެވެ .މިގޮތން
ކންފނިތަކގެ 2021ވަނަ އަހަރގެ ބޯޑ ޕަރފޯމަންސްއާ ގޅޭ ތަފާސްހިސާބތައް ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައި އެވަނީއެވެ.
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ކންފނިތަކގެ ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ސިސްޓަމް
ނސް ނިޒާމވެސް  2021ވަނަ އަހަރ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑތަނން ހަރދަނާ ކރެވިފައެވެ .މިނިޒާމާ
ކންފނިތަކގެ ޗެކް އެންޑް ބެލެ ް
ގޅޭ ތަފާސްހިސާބތައް ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައި އެވަނީއެވެ.
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ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑގައި ބަޔާންކރާ ކަންކަން
ހާސިލވެފައިވާ މިންވަރ

ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކންްކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ޢަމަލ ކރަމންދާ މިންވަރވެސް  2021ވަނަ އަހަރ ވަނީ
ރވިފައެވެ .ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑގެ އަމާޒަކީ މި ކޮމްޕްލަޔަންސްް
ވަރަށް ބޮޑތަނން ފރިހަމަ ކ ެ
މިންގަޑ2022 ،ވަނަ އަހަރ  10އިންސައްތައަށް ވރެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓމެވެ.
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ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކަށް ޢައްޔަނކރެވނ
ބޭފޅންނާއި ވަކިކރެވނ ބޭފޅން
ނބަރ
ށފައިވަނީ ޤާނޫނ ނަ ް
ނބަރން ޢައްޔަނކޮށް އަދި ވަކިކޮ ް
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ޑިރެކްޓަރންގެ ބޯޑަށް މެ ް
( 2/2012ދައލަތގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވެޓައިޒްކރމާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކރމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލއޭޓްކރމގެ
ނ އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން
ނބަރގެ ދަށން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަ ް
ވނަ ނަ ް
ޤާނނ) ގެ  12ވަނަ މާއްދާގެ (ޒ) ގެ ( )1އަދި (ަ )2
ބޯޑން އެކލަވާލާ ޢަމަލ ކރަމން ގެންދާ 'ސަރކާރގެ ކންފނިތަކާއި އަދި ސަރކާރ ބައިވެރިވާ ކންފނިތަކާއި ،ވިޔަފާރި
ތމްސީލ ކރާ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކރމާއި ވަކިކރމގައި
ގ ބޯޑަށް ސަރކާރ ަ
އސޫލން ހިންގާ ސަރކާރގެ ތަންތަނ ެ
ނވެ .މިއސޫލ އެނެކްސް 5
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑން ޢަމަލކރާނެ ގޮތގެ އސޫލ' ގެ ދަށން ެ
ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
އހަރ ރައީސލްޖމްހޫރިއްޔާ ހށަހަޅއްވާފައިވާ ް56ނަންތަކގެ ތެރެއިން ،ޖމްލަ  48މެންބަރަކ
މިއސޫލގެ ދަށން 2021ވަނަ ަ
އހަރގައި  5ބޭފޅަކ ވަނީ
ފއިވެއެވެ .އަދި 2021 ،ވަނަ ަ
އެކިއެކި ބޯޑތަކަށް ޢައްޔަނކޮށް އަދި  12މެންބަރަކ ވަކިކރެވި ަ
އަމިއްލަފޅަށް އެދިގެން އިސްތިއފާދެއްވާފައެވެ .އެބޭފޅންގެ ތަފސީލ އެނެކްސް  2ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

ވނަ އަހަރ ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ
މީގެ އިތރންަ 2021 ،
ކންފނިތަކގެ ޑިރެކްޓަރންގެ ބޯޑގައި ސަރކާރ ތަމްސީލް
ކރައްވާ

ޖމްލަ

173

މެންބަރން

ތިއްބެވި

އިރ

ދ
ނނެވެ .އަ ި
މީގެތެރެއިން  86%އަކީ ފިރިހެން ބޭފޅ ް
ކން ފާހަގަކރެވެއެވެ.
 14%އަކީ އަންހެން ބޭފޅން ަ

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނެންސް ކޯޑގެ  1.2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތގެ މަތިން ޖެންޑަރ ޑައިވާސިޓީ ހިމެނމގެ މަގސަދގައި ޑިރެކްޓަރންގެ ބޯޑގައި ހިމެނޭ މެންބަރންގެ ތެރެއިން 20
އިންސައްތަ އަކީ އަންހެން ބޭފޅން ކަމގައިވމަށް ލާޒިމކރެއެވެ .އަދި ސަރކާރގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން (ސެޕް)ގެ
ޓޓް) އަދި ( 5.2ޖެންޑަރ އިކއަލިޓީ) ގައި
ސެކްޓަރ ( 5ގޑް ގަވަރނަންސް) ގެ ސަބް ސެކްޓަރ ( 5.1އެކައންޓަބަލް ސް ޭ
ހިމެނޭ ސިޔާސަތތަކގެ ދަށން އެކލަވާލެވިފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީސްތަކގެ ތެރޭގައި ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކން
ރގެ ފރޞަތތައް ހޯދައިދިނމަކީ މިބޯޑަށްވެސް މަތިކޮށްފައިވާ ޙަރަކާތްތަކެއް ކަމގައިވާތީވެ،
ނށް ހިންގމގެ ދާއި ާ
އަންހެނން ަ
އންސައްތަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވމން،
ނބޭފޅންގެ ި
އން އަންހެ ް
ގ ތެރެ ި
އަދި މިހާރ ސަރކާރ ތަމްސީލް ކރައްވާ ބޯޑ މެންބަރން ެ
އންހެން ބޭފޅން ހިމެނމަކީ މހިއްމ ކަމެއްކަމގައި
ށ ޤާބިލ ަ
ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ބޯޑތަކަށް ޢައްޔަންކރެއްވމަ ް
ދެކެމެވެ.
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ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ތަފސީލ
#

ކންފނި އފެއްދި

ކންފނި

ޙިއްޞާގެ މިންވަރ

1

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ސަރކާރ:

 2 50.80%ޑިސެމްބަރ 2002

ސަރކާރ މވައްޒަފންގެ

7.33%

ޕްރޮވިޑެންޑް ފަންޑް:

4.07%

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ:

4.07%

އަތޮޅާއި /ރަށްތަކގެ ރައްޔިތންގެ

33.73%

2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޅން ޕލކ

2

ތާރީޚ

އެކައންޓް:
އާންމ ޙިއްސާދާރން:
ސަރކާރ:

 12 41.80%މޭ 1188

ބަޓެލްކޯ:

52%

އާންމ ޙިއްސާދާރން:

6.2%

ހައސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

ސަރކާރ:

49%

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް

18%

ކޯޕަރޭޝަން:

18%

 28ޖަނަވަރީ 2001

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް:
އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ އިންވެސްމަންޓްސް

15%

ލިމިޓެޑް (އިންޑިއާ):
1

ހައސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ

100%

 24މާރޗް 2009

5

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ

100%

 21ސެޕްޓެމްބަރ 2007

2

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ

100%

 1އޮގަސްޓް 2000

7

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ

100%

 12އޮގަސްޓް 2008

8

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން

ސަރކާރ

47%

 1އޭޕްރިލް 2002

ޕލކ

އާންމ ޙިއްސާދާރން:

53%

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް

ސަރކާރ

 18 64.20%ޑިސެމްބަރ 1180

ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

އެމް.އެން.އެސް.އެލް

4.65%

އާންމ ޙިއްސާދާރން:

31.15%

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ

ސަރކާރ:

80%

ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހިޓާޗީ:

20%

11

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ

100%

12

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

ސަރކާރ:

 11 81.63%އޮގަސްޓް 2001

އާންމ ޙިއްސާދާރން:

18.37%

11

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކެ

ސަރކާރ:

100%

1

10

 1އޭޕްރިލް 1115
 11އޮގަސްޓް 2012

 11އޮގަސްޓް 2011

ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
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15

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ

12

ސަރކާރ:

28%

އައި.ސީ.ޑީ:

36%

އަމާނާ ތަކަފލް:

5%

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން

10.53%

 1އޭޕްރިލް 2010

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސް
އާންމ ޙިއްސާދާރން:

20.47%

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް

ސަރކާރ:

70%

ލިމިޓެޑް

ކާސާ ހޯލްޑިންގްސް:

30%

17

އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 21ޑިސެމްބަރ 2011

18

ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 18ސެޕްޓެމްބަރ 2011

11

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 1އޮގަސްޓް 2012

20

މޯލްޑިވްސް ހައްޖ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 7ނޮވެމްބަރ 2012

21

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކް

ސަރކާރ:

100%

 21މާރޗް 2012

 21މާރޗް 2011

ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑް
22

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 15މާރޗް 2012

22

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް

ސަރކާރ:

100%

 27އޮކްޓޯބަރ 2012

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
21

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 22ޖަނަވަރީ 2001

25

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 10މޭ 2017

22

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

ސަރކާރ:

100%

 20ޖލައި 2017

27

އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް

ސަރކާރ:

85%

 17ޖަނަވަރީ 2011

ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

މާލެ ސިޓީ ކައންސިލް:

5%

އައްޑޫ ސިޓީ ކައންސިލް:

5%

ފވައްމލަކ ސިޓީ ކައންސިލް:

5%

28

ފަހި ދިރިއޅން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 25މާރޗް 2011

21

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕެނީ

ސަރކާރ:

100%

 22ޖޫން 2011

ލިމިޓެޑް
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20

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 15އޮކްޓޯބަރ 2011

21

ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 15އޮކްޓޯބަރ 2011

22

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 15މާރޗް 2001

22

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ސަރކާރ:

100%

 11ޖަނަވަރީ 2021

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑން
 2022ވަނަ އަހަރ ކރިއަށް ގެންދިޔމަށް ރޭވިފައިވާ
މހިއްމ ޙަރަކާތްތައް
2022ވަނަ އަހަރގެ ފރަތަމަ ކއާޓަރ ގައި ކރިއަށް ގެންދިޔމަށް ރޭވިފައިވާ މހިއްމ ޙަރަކާތްތައް
ކއާޓަރ

ޙަރަކާތް
 .1ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ޑިރެކްޓަރންގެ ސލޫކީ މިންގަނޑާއި ،ޝަކވާ
ހށަހެޅމާއި އަދި ފިޔަވަޅ އެޅމގެ އޞޫލ ބަޔާންކރމގެ ގަވާއިދ އެކލަވާލމގެ

Q1

މަސައްކަތް
 .2ބޯޑގެ ހިންގާ ގަވައިދ އިސްލާޙ ކރމގެ މަސައްކަތް ފެށން

Q1

 .2ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކލަވާލމގެ މަސައްކަތް ނިންމން

Q1

 .1ސަރކާރގެ ކންފނިތަކާއި އަދި ސަރކާރ ބައިވެރިވާ ކންފނިތަކާއި ،ވިޔަފާރި
އޞޫލން ހިންގާ ސަރކާރގެ ތަންތަނގެ ބޯޑަށް ސަރކާރ ތަމްސީލ ކރާ
ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކރމާއި ވަކިކރމގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް

Q1

ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑން ޢަމަލކރާނެ ގޮތގެ އޞޫލ އިސްލާޙކޮށް އިތރަށް
ހަރދަނާ ކރމގެ މަސައްކަތް ފެށން
 .5ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ވެބްސައިޓް ޤާއިމް ކރމގެ މަސައްކަތް

Q1

 .2ސަރކާރހިއްސާވާ ކންފނިތަކަށް ދިނމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮޑިޓް ޓްރޭނިންގ

Q1

2021 .7ވަނަ އަހަރގެ ހަތަރވަނަ ކއާޓަރގެ ކއާޓަރ ރިވިއގެ މަސައްކަތް

Q1

2022 .8ވަނަ އަހަރަށް ފައިނޭންޝަލް ޓާގެޓް ސެޓްކރމގެ މަސައްކަތް

Q1

ް
 2022ވަނަ އަހަރގެ ދެވަނަ ކއާޓަރ ގައި ކރިއަށް ގެންދިޔމަށް ރޭވިފައިވާ މހިއްމ ޙަރަކާތްތައް
ކއާޓަރ

ޙަރަކާތް
 .1ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ 2ވަނަ ސިމްޕޯސިއަމް

Q2

 .2ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ އެޗް.އާރ .ޕޮލިސީތައް އެއްހަމަކޮށް
އެއްސޫލަކން އެކލަވާލާ ،ހާރމަނައިޒްޑް އެޗް.އާރ .ޕޮލިސީ މެނއަލް ތައްޔާރ
ކރމގެ މަސައްކަތް ފެށން

Q2

 .2ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ޤާނޫނ އިސްލާޙ ކރމގެ މަސައްކަތް ފެށން

Q2

 .1ސަރކާރ ޙީއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ވެބް ޕޯޓަލް ނިންމމގެ މަސައްކަތް

Q2

 .5ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފނިތަކގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީންނަށް ދިނމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް (ފޭސް )2
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Q2
ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

 .2ކންފނިތަކގެ ޗެއަރމަނންނަށް ދިނމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ
ޕްރޮގްރާމް

Q2

 .7ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ ސީ.އެސް.އާރް އަދި ސްޕޮންސަރޝިޕް
ޙަރަކާތްތަށް ހިންގާނެ ގޮތގެ ސިޔާސަތ ނވަތަ ގައިޑްލައިން އެކލަވާލން

Q2

2022 .8ވަނަ އަހަރގެ ފރަތަމަ ކއާޓަރގެ ކއާޓަރ ރިވިއގެ މަސައްކަތް

Q2

2021 .1ވަނަ އަހަރގެ ޕާފޯމަންސް އިވެލއޭޝަންގެ މަސައްކަތް

Q2

 .10އެސް.އޯ.އީ .ގޭޓްވޭގެ ތެރެއިން ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނިތަކގެ އެސެޓް
ރެޖިސްޓަރ ފަދަ އެކިއެކި ރިޕޯޓް ޖެނެރޭޓް ކރެވޭނެ ޓޫލްސް ޤާއިމް ކރން

Q2

2022ވަނަ އަހަރގެ ތިންވަނަ ކއާޓަރ ގައި ކރިއަށް ގެންދިޔމަށް ރޭވިފައިވާ މހިއްމ ޙަރަކާތްތައް
ކއާޓަރ

ޙަރަކާތް
2021 .1ވަނަ އަހަރގެ އެނއަލް ފައިނޭންޝަލް ރިވިއގެ މަސައްކަތް

Q3

2022 .2ވަނަ އަހަރގެ ގަވަރނަންސް ރިވިއގެ މަސައްކަތް

Q3

2022 .2ވަނަ އަހަރގެ ދެވަނަ ކއާޓަރގެ ކއާޓަރ ރިވިއގެ މަސައްކަތް

Q3

 .1ގަވަރނަންސް ޓްރޭނިންގް ފޯރ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރސް (ތަމްރީން ޙަރަކާތް)

Q3

 .5ސަރކާރ ޙިއްޞާވާ ކންފނި އފެއްދމާ އވާލމގެ ހަރދަނާ އސޫލެއް އެކލަވާލން

Q3

ް
 2022ވަނަ އަހަރގެ ހަތަރވަނަ ކއާޓަރ ގައި ކރިއަށް ގެންދިޔމަށް ރޭވިފައިވާ މހިއްމ ޙަރަކާތްތައް
ކއާޓަރ

ޙަރަކާތް
 .2އޮޑިޓް ޓްރޭނިންގގެ 2ވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް

Q4

2021 .7ވަނަ އަހަރގެ އެނއަލް ފައިނޭންޝަލް ރިވިއގެ މަސައްކަތް

Q4

2022 .8ވަނަ އަހަރގެ ތިންވަނަ ކއާޓަރގެ ކއާޓަރ ރިވިއގެ މަސައްކަތް

Q4

 .1ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފނިތަކގެ ބޯޑަށް ޗެއަރމަނން އައްޔަންކރމާއިގޅިގެން
ދިނމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
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އައްޔަންކރާ ދވަހ

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

އެނެކްސްތައް
ލ
އެނެކްސް 2021 :1ވަނަ އަހަރ ޝެޑިއލްކރެވނ ބޯޑ ބައްދަލވންތަކގެ ތަފްޞީ ް
ލ
ގ ތަފްޞީ ް
ނތަކ ެ
އެނެކްސް 2021 :2ވަނަ އަހަރ ބޭއްވނ ބޯޑ ބައްދަލވ ް
އެނެކްސް  :2މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢކރެވިފައިވާ މިބޯޑގެ ރިޕޯޓްތަކާއި ،ޤަވާއިދތަކާއި،
ކ
ގައިޑްލައިންތަކގެ ލިން ް
އެނެކްސް  :1ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކރިއަށްގޮސްފައިވާ މިންވަރ އަންގައިދޭ ތާވަލް
އެނެކްސް  :5ސަރކާރގެ ކންފނިތަކާއި އަދި ސަރކާރ ބައިވެރިވާ ކންފނިތަކާއި ،ވިޔަފާރި އޞޫލން ހިންގާ ސަރކާރގެ
ތަންތަނގެ ބޯޑަށް ސަރކާރ ތަމްސީލ ކރާ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކރމާއި ވަކިކރމގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން
އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑން ޢަމަލކރާނެ ގޮތގެ އޞޫލ
އ
އެނެކްސް  :2ސަރކާރ ޙިއްސާވާ ކންފނިތަކގެ ބޯޑަށް  2021ވަނަ އަހަރ އައި ބަދަލތަ ް
ވފައިވާ ގޮތް
އެނެކްސް  :7ސަރކާރ ޙިއްސާވާ ކންފނިތަކގެ ބޯޑ އެކލަވާލެ ި
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ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

އެނެކްސް 1
ފޞީލް
2021ވަނަ އަހަރ ޝެޑިއލްކރެވނ ބޯޑ ބައްދަލވންތަކގެ ތަ ް
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ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

ANNUAL BOARD SCHEDULE AND TENTATIVE
AGENDA
First released: 10-1-2021,
Revision 1:_25-1-2021
#

Date

1

Tuesday, 12th January 2021

2

Tuesday, 26th January 2021

Time
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00






3

Tuesday, 9th February 2021

13:00 – 14:00




4

Tuesday, 23rd February
2021

13:00 – 14:00

5

Tuesday, 9th March 2021

13:00 – 14:00






6

Tuesday, 23rd March 2021

13:00 – 14:00




7

Tuesday, 6th April 2021

13:00 – 14:00

8

Tuesday, 20th April 2021

13:00 – 14:00

9

Tuesday, 4th May 2021

13:00 – 14:00

10

Tuesday, 18th May 2021

13:00 – 14:00

11

Tuesday, 1st June 2021

13:00 – 14:00

12

Tuesday, 15th June 2021

13:00 – 14:00

13

Tuesday, 29th June 2021

13:00 – 14:00

14

Tuesday, 13th July 2021

13:00 – 14:00











ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ަ ަޝން އެންޑް ކޯޕަރ
ަ ޭއޒ
ި ައވަޓ
ި ަ | ޕްރ2021 ްރޕޯޓ
ި ީއަހަރ

Tentative Main Agenda
Presentation of Annual Review of SOE’s for
the year 2019
Presentation of Strategic Action Plan of PCB
Presentation on Employee grading system of
SOE’s
Presentation of STELCO Board Issue [PCB
Act 12 (s) 14]
Discussion on PCB Annual Report 2020
[PCB Act 12 (s) 14]
Final decision on Procurement Guideline
publication
Finalization of PCB Annual Report 2020
Discussion on drafting Privatization Policy
[PCB Act 12 (b) & (e)]
Discussion on Regulations/Policy under PCB
Act 62
Discussion on preparing the Audited Annual
Report (due end March) [PCB Act 53(a)]
Presentation of 4th Quarter Report of SOE’s
for the year 2020
Draft presentation of Privatization Policy
[PCB Act 12 (b) & (e)]
Discussion on Regulations/Policy under PCB
Act 62
Revising and Strengthening Board
Governing Rules
Discussion on Regulations/Policy under PCB
Act 62
Discussion on revising and strengthening
Appointment Policy
Presentation of 1st Quarter Report of SOE’s
for the year 2021
Discussion on Regulations/Policy under PCB
Act 62
Presentation and Discussion on Performance
Agreement
Review of Strategic Action Plan ( Mid-Year
Review)

-42-

15

Tuesday, 3rd August 2021

13:00 – 14:00

16

Tuesday, 17th August 2021

13:00 – 14:00

17

Tuesday, 31st August 2021

13:00 – 14:00

18

th

Tuesday, 14 September
2021

13:00 – 14:00

19

Tuesday, 28th September
2021

13:00 – 14:00

20

Tuesday, 12th October 2021

13:00 – 14:00

21

Tuesday, 26th October 2021

13:00 – 14:00

22

Tuesday, 9th November
2021

13:00 – 14:00

23

Tuesday, 23rd November
2021

13:00 – 14:00

24

Tuesday, 7th December
2021

13:00 – 14:00

25

Tuesday, 21st December
2021

13:00 – 14:00



Progress Report of PCB (clause 54)




Review of Corporate Governance Code
PCB Budget discussion



Presentation of 2nd Quarter Report of SOE’s
for the year 2021



Presentation of Annual Review of SOE’s for
the year 2020



Review of Strategic Action Plan Targets of
2021 and Planning Targets for the year 2022



Progress Report of PCB (clause 54)

Notes:
 This is a tentative schedule, any ad hoc issues that’s needs to be addressed will be
included
 Board members can propose/suggest any items to be included in the agenda
 Board Meeting will be extended to 1hr 30mins

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ަ ަޝން އެންޑް ކޯޕަރ
ަ ޭއޒ
ި ައވަޓ
ި ަ | ޕްރ2021 ްރޕޯޓ
ި ީއަހަރ
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އެނެކްސް 2
ލ
ފޞީ ް
2021ވަނަ އަހަރ ބޭއްވނ ބޯޑ ބައްދަލވންތަކގެ ތަ ް
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ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ޝން އެންޑް ކޯޕަރަ ަ
އޒޭ ަ
އވަޓަ ި
ރޕޯޓް  | 2021ޕްރަ ި
އަހަރީ ި

BOARD MEETINGS HELD DURING 2021
#

Date

1.

Time

Tuesday, 12th January
2021

13:00 – 14:00

Tuesday, 26th January
2021

13:00 – 14:00

Tuesday, 9th February
2021

13:00 – 14:00

2.

3.

4.








Tuesday, 23rd February
2021

13:00 – 14:00

Tuesday, 9th March 2021

13:00 – 14:00

5.

Tentative Main Agenda











6.
Thursday, 18th March
2021

14:00 – 15:00

Tuesday, 23rd March 2021

13:00 – 14:00

Tuesday, 30th March 2021

13:00 – 14:00

Tuesday, 6th April 2021

13:00 – 14:00

7.

8.

9.



Presentation on Employee grading system of
SOE’s (Job Classification Framework)
Presentation of STELCO Board Issue –
refer Majlis Letter #57-F/SOE/454/2020/16
Presentation and approval of Annual Financial
Review of SOE’s 2019
Discussion on first draft of PCB Annual Report
2020 [PCB Act 12 (s) 14]
Appointment of Directors - MACL
Finalization of PCB Annual Report 2020
Feedback and comments to the draft
Privatization Paper prepared by the Secretariat
under USAID TA.
Final Presentation on Employee Grading
System (Job Classification Framework) for
SOE’s
Presentation of Strategic Action Plan of PCB Update
Final decision on Procurement Guideline
publication
Discussion on Regulations under PCB Act 62
Discussion on preparing the Audited Annual
Report (due end March) [PCB Act 53(a)]
Presentation of 4th Quarter Report of SOE’s for
the year 2020



Presentation of Regulations under PCB Act 62



Draft presentation of Privatization Policy [PCB
Act 12 (b) & (e)]



Discussion on Grading changes to HDC and the
related concerns raised by them.
Discussion of Regulations under PCB Act 62
Discussion on AG’s Letter on PCB Law and legal
issues




ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ަ ަޝން އެންޑް ކޯޕަރ
ަ ޭއޒ
ި ައވަޓ
ި ަ | ޕްރ2021 ްރޕޯޓ
ި ީއަހަރ

Presentation of the draft Annual Financial
Review of SOE’s for the year 2019
Presentation of Strategic Action Plan of PCB
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10.
Tuesday, 27th April 2021

13:00 – 14:00




11.
Wednesday, 19th May
2021

13:00 – 14:00

Wednesday, 26th May
2021

13:00 – 14:00

Wednesday, 2nd June 2021

13:00 – 14:00

Tuesday, 15th June 2021

13:00 – 14:00

12.

13.

14.










15.
Thursday, 24th June 2021

13:00 – 14:00





16.
Thursday, 29th June 2021

13:00 – 14:00




17.
Tuesday, 10th August 2021

13:00 – 14:00






18.
Monday, 16th August 2021

13:00 – 14:00




19.
Wednesday, 15th
September 2021

13:00 – 14:00

Sunday, 31st October 2021

13:00 – 14:00

20.






ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ަ ަޝން އެންޑް ކޯޕަރ
ަ ޭއޒ
ި ައވަޓ
ި ަ | ޕްރ2021 ްރޕޯޓ
ި ީއަހަރ

Discussion of Regulations under PCB Act 62 w
stakeholder input
Discussion on Privatization Policy [PCB Act 12
(b) & (e)]
Discussion of Regulations under PCB Act 62 w
stakeholder input
Final discussions on Privatization Policy [PCB
Act 12 (b) & (e)] w stakeholder input
Discussion of Regulations under PCB Act 62 for
publication on Gazette
Discussions on AG’s Letter on PCB Law and
legal issues – request further advise from MoF
on the matter
Discussion of Regulations under PCB Act 62 for
publication on Gazette
Discussions on draft letter to MoF on
legal/administrative issues pursuant to AG’s
Letter on PCB Law and legal issues
Approval of Regulations under PCB Act 62 for
publication on Gazette
Presentation of HR Audit Report of SOES
Draft letter to MoF on legal/administrative
issues in PCB with reference to AG’s Letter on
PCB Law and legal issues
Discussions of Privatization Policy [PCB Act 12
(b) & (e)] for approval by PO
Presentation of 4th Quarter Review Report of
SOE’s 2020
Final discussions of Privatization Policy [PCB
Act 12 (b) & (e)] for submission to PO
Appointment of Directors - HDFC
Presentation of Paper on Maldives Sports
Corporation – challenges and current status
Discussion on feedback and concerns raised by
SOEs on Procurement Policy – Part 1
Discussion on WAMCO governance issues –
refer Board communication
Discussion on feedback and concerns raised by
SOEs on Procurement Policy – Part 2
Appointment of Directors – MMPRC / WAMCO
/ Dhiraagu
Appointment of Directors – MFMC / RADC /
BCC / SDFC
Discussion on PCB Budget 2022
Appointment of Directors – Aasandha /
Maldives Hajj Corporation / MITDC
Discussion on Policy Directive on Professional
Conduct, Discipline and Appeal related matters
of SOE Board Directors
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21.
Wednesday, 10th
November 2021

13:00 – 14:00

Tuesday, 23rd November
2021

13:00 – 14:00

22.

23.
Tuesday, 21st December
2021






13:00 – 14:00








ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ަ ަޝން އެންޑް ކޯޕަރ
ަ ޭއޒ
ި ައވަޓ
ި ަ | ޕްރ2021 ްރޕޯޓ
ި ީއަހަރ

Discussion on Privatization Divestiture Plan –
Draft 1
Presentation and discussion of Corporate
Governance Review Report 2021
Presentation and discussion of Annual Financial
Review Report 2020

Presentation and endorsement of Annual
Financial Review Report 2020
Presentation of 2nd Quarter Review Report of
SOE’s 2021
Appointment of Directors – Aasandha / PSM
Endorsement of Circular Resolutions 2021/1 to
3 – Refer SOE Board appointments
MWSC vs PCB SC Court Verdict briefing and
possible implications to PCB.
Discussion on revised Gawaid (in Dhivehi) on
Professional Conduct, Disciplinary Action of
SOE Board Directors
Discussion on Annual Board Calendar 2022
Discussion on Progress Report of PCB (under
Clause 54 of PCB Act #3/2013)
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އެނެކްސް 3
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢކރެވިފައިވާ މިބޯޑގެ ރިޕޯޓްތަކާއި ،ޤަވާއިދތަކާއި ،ގައިޑްލައިންތަކގެ
ލިންކް
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،ި ޤަވާއިދތަކާއ،ިޝާއިޢ ކރެވިފައިވާ ރިޕޯޓތަކާއ
ްގައިޑްލައިންތަކގެ ލިންކ
ް ކއާޓަރލީ ރިޕޯޓ: 1 ްއިންޑެކްސ



https://www.finance.gov.mv/publications/reports-and-analyses/quarterly-report-of-stateowned-enterprises
ް އެނއަލް ރިޕޯޓ: 2 ްއިންޑެކްސ



https://www.finance.gov.mv/publications/reports-and-analyses/annual-financial-review-ofstate-owned-enterprises
ް ގަވަރނަންސް ރިޕޯޓ: 2 ްއިންޑެކްސ



https://www.finance.gov.mv/public/attachments/URnua5X04MYit0D6NOye5RUifsvT2g4qZ
YVVBPVR.pdf
ް ޕްރޮކިއމަންޓް ޕްރޮސީޖަރސް އެންޑް ގައިޑްލައިން ފޮރ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް އޮފ: 1 ްއިންޑެކްސ



ްމޯލްޑިވްސ
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/CDfAI83T86brSG0Yz6RkgjppDl8Ks07Oh
KmxaHYw.pdf
ްގެ ދަށން ޝާއިޢކރެވިފައިވާ ޤަވާއިދތައ2/2012  ޤާނޫން ނަންބަރ: 5 ްއިންޑެކްސ



ް ސަރކާރ ހިއްސާވާ ކންފނިތަކން ހިއްސާ ވިއްކާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅމަށްޓަކައި ގެންގޅެންޖެހޭ އސޫލތައ.1
ބަޔާންކރމގެ ގަވާއިދ
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/sBRxwcx29L8rVbpNNHG5YQiMZE9sMeT
J0tv9i4Fc.pdf
 އާންމކޮށް ކަންކަން އިޢލާނކރމގެ އސޫލތައް ބަޔާންކރާ ގަވާއިދ.2
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/5Ilum1IzrXncDIDFQbtNzGWlQ2jVkdC5K
y5NahNh.pdf
 ވިއްކައިލމގެ ކރިންނާއި ވިއްކައިލމަށްފަހ އަމަލކރނަޖެހޭ އޮޑިޓޫގެ އސޫލތައް ބަޔާންކރމގެ ޤަވާއިދ.2
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/u7s8g0uV077FHq3IDYxw1g7oqQNOLnNt
DKnUy6N4.pdf

،ި ނެގޯޝީއޭޓްކރމާއ،ި ރަޖިސްޓަރީކރމާއ،ި ޕްރީ ކޮލިފައިކރމާއ،ި ދިރާސާކރމާއ،ި ބީލަމަށް ހޅވައިލމާއ.1
ބީލަން ހޮވާނެގޮތގެ އސޫލތައް ބަޔާންކރާ ޤަވާއިދ
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/5JKIu8RPlvuUYgYBi493qlhdIc3KhPDT9NP6e
EvN.pdf

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ަ ަޝން އެންޑް ކޯޕަރ
ަ ޭއޒ
ި ައވަޓ
ި ަ | ޕްރ2021 ްރޕޯޓ
ި ީއަހަރ
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އެނެކްސް 4
ލ
ޝން ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކރިއަށްގޮސްފައިވާ މިންވަރ އަންގައިދޭ ތާވަ ް
ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓަޖިކް އެކް ަ
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އަހަރީ ި

Initiative
Amend Public Finance Act and
Regulation to eliminate gaps in the
legal framework

Target
Target: By 2023, amend Public Finance
Act and regulations

Milestone
Drafting and finalizing the
amendment to the PFR - this is a
continuous amendment process
carried out periodically.

Year
None

Quarter
None

Status
On-track

Review and revise government
procurement guidelines and manuals to
clear the ambiguities with the current
public finance regulation

Target: By 2023, all state institutions
utilize and comply fully with the
amended Public Finance Act and
guidelines

Drafting and finalizing the
amendment to the PFR - this is a
continuous amendment process
carried out periodically.

None

None

On-track

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2023, Privatization and
Corporatization ACT is amended.

Review existing Act

2021

One

Completed

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2023, Privatization and
Corporatization ACT is amended.

Conduct stakeholder consultations

2021

One

Completed

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2023, Privatization and
Corporatization ACT is amended.

Draft the amendment in accordance
with Government policies

2021

Two

Completed

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2023, Privatization and
Corporatization ACT is amended.

Conduct stakeholder consultations to
discuss the drafted amendments

2021

Two

Delayed

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2023, Privatization and
Corporatization ACT is amended.

Submit the final Bill to Parliament

2021

Three

On-track

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2023, Privatization and
Corporatization ACT is amended.

Participate in Majlis Committee stage
discussions regarding the Bill

2021

Four

Pending

Strengthen Privatization and
Target: By 2022, all SOEs adopt new
Corporatization Board (PCB’s)
procurement guideline.
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Formulate and publish procurement
procedure guideline (by PCB)

2021

Two

Completed

Strengthen Privatization and
Target: By 2022, all SOEs adopt new
Corporatization Board (PCB’s)
procurement guideline.
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Instruct all SOEs to bring necessary
changes to their own procurement
policy

2021

Two

Completed

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2022, all SOEs adopt new
procurement guideline.

Ensure that all SOE's endorse new
procurement procedure guideline

2021

Four

Pending

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2022, all SOEs adopt new
procurement guideline.

Ensure that SOE's to amend existing
procurement policy if necessary

2021

Four

Pending

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2022, all SOEs adopt new
procurement guideline.

Ensure that SOE's adopt the new
procurement guideline through a
board resolution

2021

Four

Pending

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ަ ަޝން އެންޑް ކޯޕަރ
ަ ޭއޒ
ި ައވަޓ
ި ަ | ޕްރ2021 ްރޕޯޓ
ި ީއަހަރ
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Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2022, all SOEs adopt new
procurement guideline.

Ensure all SOEs share the amended /
new procurement policy with PCB

2021

Four

Pending

Strengthen Privatization and
Corporatization Board (PCB’s)
functioning to oversee the performance
of SOEs and their boards

Target: By 2022, all SOEs adopt new
procurement guideline.

Ensure new procurement policies
align with guideline

2021

Four

Pending

Establish procedures to handle and
declare conflict of interest by Board
Directors and management staff

Target 4.2: By 2023, all SOEs comply
with code of conduct

Draft the Code of conduct

2021

Two

Completed

Establish procedures to handle and
declare conflict of interest by Board
Directors and management staff

Target 4.2: By 2023, all SOEs comply
with code of conduct

Share the draft to all SOEs

2021

Three

Completed

Establish procedures to handle and
declare conflict of interest by Board
Directors and management staff

Target 4.2: By 2023, all SOEs comply
with code of conduct

Ensure all SOEs endorse the new
code of conduct

2021

Four

Pending

Establish procedures to handle and
declare conflict of interest by Board
Directors and management staff

Target 4.2: By 2023, all SOEs comply
with code of conduct

Ensure all SOEs publicize endorsed
code of conduct

2021

Four

Pending

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ަ ަޝން އެންޑް ކޯޕަރ
ަ ޭއޒ
ި ައވަޓ
ި ަ | ޕްރ2021 ްރޕޯޓ
ި ީއަހަރ
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އެނެކްސް 5
ސަރކާރގެ ކންފނިތަކާއި އަދި ސަރކާރ ބައިވެރިވާ ކންފނިތަކާއި ،ވިޔަފާރި އޞޫލން ހިންގާ ސަރކާރގެ ތަންތަނގެ
ބޯޑަށް ސަރކާރ ތަމްސީލ ކރާ ފަރާތްތައް ޢައްޔަންކރމާއި ވަކިކރމގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން
ބޯޑން ޢަމަލކރާނެ ގޮތގެ އޞޫލ

އެނެކްސް 6
އ
ސަރކާރ ޙިއްސާވާ ކންފނިތަކގެ ބޯޑަށް  2021ވަނަ އަހަރ އައި ބަދަލތަ ް
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SOE BOD CHANGES IN 2021
#

1
2

NAME

Mohamed Mihad

COMPANY

Island Aviation Services

POSITION

Managing

ACTION TO

ACTIONS

ACTION

TAKE

TAKEN

TAKEN

BY PCB

DATE

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Limited

Director

Island Aviation Services

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Chairman

To Appoint

Appointed

7-Jan-21

Regional Airports

Managing

To Appoint

Appointed

7-Jan-21

Company Limited

Director

Mohamed Firzul

Regional Airports

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Hussain Firaz

Company Limited

Mohamed Shafau

Regional Airports

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Hassan

Company Limited

Hussain Shamin

Regional Airports

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Member

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

Managing

To Remove

Removed

6-Jan-21

To Appoint

Appointed

6-Jan-21

To Appoint

Appointed

7-Jan-21

Ismail Ali Manik

Limited
3
4

Abdul Munnin

Housing Development

Mohamed Manik

Corporation

Abdulla Miad

Housing Development
Corporation

5

Mohamed Jalaal

Housing Development
Corporation

6

Saathir Abdul Rahman

Housing Development
Corporation

7
8

Uza. Mariyam

Housing Development

Shawadhin Abdulla

Corporation

Abdul Latheef Gasim

Regional Airports
Company Limited

9
10
11
12

Mohamed Rizvi

Company Limited
13

Abdulla Waheed

Regional Airports
Company Limited

14

Mohamed Rizvi

Island Aviation Services
Limited

15

Mohamed Mihad

Island Aviation Services
Limited

16
17

Mohamed Rizvi
Mohamed Mihad

Director
Managing
Director

Regional Airports

Managing

Company Limited

Director

Maldives Airports

Member

To Remove

Removed

24-Jan-21

Member

To Appoint

Appointed

24-Jan-21

Member

To Appoint

Appointed

17-Feb-21

Company Limited
18

Aishath Arsha

Maldives Airports
Company Limited

19

Ahamed Iman Moosa

Maldives Airports
Company Limited
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20

Ahmed Asif

Maldives Hajj Corporation

Member

To Appoint

Appointed

17-Feb-21

Member

To Remove

Removed

11-Mar-21

Executive

To Appoint

Appointed

18-Mar-21

Limited
21

Ahmed Shareef

Road Development
Corporation Limited

22
22

Mohamed Nizam
Nizar Hassan

State Trading Organization
Plc

Member

Island Aviation Services

Member

To Appoint

Appointed

7-Apr-21

Member

To Appoint

Appointed

22-Apr-21

Limited
21

Mohamed Faiz

Road Development
Corporation Limited

25

Timothy Sawyer

Bank of Maldives plc

CEO

To reappoint

Appointed

4-Aug-21

22

Aishath Noordeen

Bank of Maldives plc

Member

To reappoint

Appointed

4-Aug-21

27

Juwairiya Saeed

Bank of Maldives plc

Member

To reappoint

Appointed

4-Aug-21

28

Abdulla Hassan

Bank of Maldives plc

Member

To reappoint

Appointed

4-Aug-21

21

Yooshau Saeed

Bank of Maldives plc

Chairman

To Appoint

Appointed

4-Aug-21

20

Abdulla Husam

Bank of Maldives plc

Member

To Appoint

Appointed

4-Aug-21

Shareef
21

Mohamed Sharah

Bank of Maldives plc

Member

To Appoint

Appointed

4-Aug-21

22

Sheena Musthafa

Housing Development

Member

To Remove

Removed

1-Jul-21

Member

To Appoint

Appointed

1-Jul-21

Member

Resigned

Accepted

1-Jul-21

Finance Corporation Plc
22

Hamid Sodique

Housing Development
Finance Corporation Plc

21

Adheel Ismail

SME Development Finance
Corporation Private
Limited

25

Aishath Sajny

Bank of Maldives plc

Member

To Appoint

Appointed

24-Nov-21

22

Yoosha Saeed

SME Development Finance

Member

Resigned

Accepted

14-Jul-21

Member

To Appoint

Appointed

17-Aug-21

Member

To Remove

Removed

17-Aug-21

Member

To Appoint

Appointed

17-Aug-21

Member

To Remove

Removed

17-Aug-21

Corporation Private
Limited
27

Zulaikha Manik

Maldives Marketing and
Public Relation
Corporation Limited

28

Ali Nabeel

Maldives Intergrated
Tourism Development
Corporation Limited

21

Ali Nabeel

Waste Management
Corporation Limited

10

Fathimath Asiya

Waste Management
Corporation Limited
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11

Fathimath Asiya

Maldives Integrated

Member

To Appoint

Appointed

17-Aug-21

Member

To Appoint

Appointed

16-Sep-21

Member

To Appoint

Appointed

16-Sep-21

Member

To Remove

Removed

16-Sep-21

Chairman

To Appoint

Appointed

16-Sep-21

Member

To Remove

Removed

16-Sep-21

Member

To Appoint

Appointed

16-Sep-21

Chairman

To Appoint

Appointed

16-Sep-21

Member

To Appoint

Appointed

16-Sep-21

Member

To Appoint

Appointed

16-Sep-21

Member

To Appoint

Appointed

16-Sep-21

Member

Resigned

Accepted

13-Sep-21

Member

Resigned

Accepted

30-Sep-21

Member

To Appoint

Appointed

24-Nov-21

Chairman

To Remove

Removed

28-Oct-21

Chairman

To Appoint

Appointed

28-Oct-21

Tourism Development
Corporation Limited
12

Mohamed Khussan

Maldives Fund
Management Corporation
Limited

12
11

Ahmed Shareef Abdul

Regional Airports

Rahman Yoosuf

Company Limited

Adheel Ismail

Business Center
Corporation Limited

15

Adheel Ismail

Business Center
Corporation Limited

12

Ahmed Mafawiz

SME Development Finance
Corporation Private
Limited

17

Ahmed Mafawiz

Business Center
Corporation Limited

18

Shuhad Ibrahim

SME Development Finance
Corporation Private
Limited

11

Nazim Habeeb

SME Development Finance
Corporation Private
Limited

50

Fathimath Muna

SME Development Finance
Corporation Private
Limited

51

Fathimath Lamha

SME Development Finance
Corporation Private
Limited

52

Aishath Shafina

Aasandha Company
Limited

52

Mohamed Firzul

SME Development Finance

Hussain Firaz

Corporation Private
Limited

51

Ibrahim Rasheed

Aasandha Company
Limited

55
52

Dr Mohamed

Maldives Hajj Corporation

Kinaanath

Limited

Dr Mohamed

Maldives Integrated

Kinaanath

Tourism Development
Corporation Limited
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57

Uz. Abdulla Naseer

Maldives Integrated

Mohamed

Tourism Development

Chairman

To Remove

Removed

28-Oct-21

Chairman

To Appoint

Appointed

28-Oct-21

To Remove

Removed

10-Nov-21

Corporation Limited
58
51
20

Uz. Abdulla Naseer

Maldives Hajj Corporation

Mohamed

Limited

Mr. Gordon Andrew

Maldives Airports

Managing

Stewart

Company Limited

Director

Fathimath Muna

SME Development Finance

Member

Resigned

Accepted

17-Nov-21

Corporation Private
Limited
21

Ali Midhuhath

Public Service Media

Member

To Remove

Removed

5-Dec-21

22

Mohamed Asif

Public Service Media

Member

To Appoint

Appointed

5-Dec-21

22

Mohamed Shareef

Maldives Ports Limited

Chairman

To Appoint

Appointed

16-Dec-21

21

Ibrahim Siyad Qasim

Maldives Airports

Member

To Appoint

Appointed

16-Dec-21

Company Limited
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BOARD OF DIRECTORS 2021
01. BANK OF MALDIVES PLC (BML)
#

Name

Type

Designation

1

Yooshau Saeed

GoM

Non-Executive

Chairman

2

Mr. Timothy Sawyer

GoM

Executive

Managing Director

3

Aishath Noordeen

GoM

Executive

Director

4

Juwairiya Saeed

GoM

Non-Executive

Director

5

Abdulla Husam Shareef

GoM

Non-Executive

Director

6

Mohamed Sharah

GoM

Non-Executive

Director

7

Abdulla Hassan

GoM

Non-Executive

Director

8

Aishath Sajny

GoM

Non-Executive

Director

9

Abdulla Naseem

Public

Non-Executive

Director

Ibrahim Mohamed

Public

Non-Executive

Director

Ahmed Mohamed

Public

Non-Executive

Director

1
0
1
1

Representation

02. DHIVEHI RAAJJEYGE GULHUN PLC. (DHIRAAGU)
#

Name

1

Ismail Waheed

2

Uza. Maryam Manal
Shihab

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

GoM

Non-Executive

Director

Executive

MD & CEO

3

Ismail Rasheed

4

VACANT

GoM

Non-Executive

Director

5

Imran Ali

Public

Non-Executive

Independent Director

Batelco

Non-Executive

Deputy Chairman

6

Mr. Ahmed Abdulwahed
Abdulrahman

Batelco

7

Mr. Mikkel Vinter

Batelco

Non-Executive

Director

8

Mr. Faisal Qamhiyah

Batelco

Non-Executive

Director

9

Mr. Isa AlSabea

Batelco

Non-Executive

Director
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03. HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION (HDFC
#

Name

1

Raheema Saleem

GoM

Joseph Conrad Agnelo

HDFC

2
3

4

5

6

Representation

Type
Executive

Designation
Acting Managing
Director

Non-Executive

Chairman

GoM

Non-Executive

Director

Mohamed Zuhair

GoM

Non-Executive

Alternate Director

VACANT

GoM

Non-Executive

Director

Hamid Sodique

GoM

Non-Executive

Alternate Director

ADB

Non-Executive

Director

Asif Saeed Cheema

ADB

Non-Executive

Alternate Director

Mr. Nihal Welikala

IFC

Non-Executive

Director

Dsouza

Investments Ltd

Aminath Sheena
Musthafa

Ms. Kohe Noor Binte
Hasan Mahmoodul

04. HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (HDC)
#

Name

1

Mohamed Jaish Ibrahim

2

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Suhail Ahmed

GoM

Executive

Managing Director

3

Ibrahim Afrath

GoM

Non-Executive

Director

4

Abdulla Rameez

GoM

Executive

Director

5

Ahmed Athif

GoM

Non-Executive

Director

6

Hassan Muneer

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

7

Abdul Munnim Mohamed
Manik

Representation

8

Abdulla Miad

GoM

Non-Executive

Director

9

Mohamed Jalal

GoM

Non-Executive

Director

Shathir Abdul Rahman

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

1
0
1

Uza.Mariyam Shawadhin

1

Abdulla
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05. ISLAND AVIATION SERVICES LIMITED (IAS)
#

Name

Representation

Type

Designation

1

Dr. Ahmed Shamheed

GoM

Non-Executive

Chairman

2

Mohamed Mihad

GoM

Executive

Managing Director

3

Abdulla Amir

GoM

Non-Executive

Director

4

Aishath Jennifer

GoM

Executive

Director

5

Azheel Ahmed

GoM

Non-Executive

Director

6

Ismail Ali Manik

GoM

Non-Executive

Director

7

Nizar Hassan

GoM

Non-Executive

Director

06. MALDIVES AIRPORTS COMPANY LIMITED (MACL)
#

Name

Representation

Type

Designation

1

Mohamed Umar Manik

GoM

Non-Executive

Chairman

2

VACANT

GoM

Executive

Managing Director

3

Dr. Ibrahim Mahfooz

GoM

Non-Executive

Director

4

Ahamed Iman Moosa

GoM

Non-Executive

Director

5

Aishath Arsha

GoM

Non-Executive

Director

6

Ibrahim Siyad Qasim

GoM

Non-Executive

Director

7

Ibrahim Noordeen

GoM

Non-Executive

Director

07. MALDIVES PORTS LIMITED (MPA)
#

Name

1

Mohamed Shareef

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Shahid Ali

GoM

Executive

CEO

3

Jadulla Nazim

GoM

Non-Executive

Director

4

VACANT

GoM

Non-Executive

Director

5

Ibrahim Abdulla

GoM

Non-Executive

Director

6

Ibrahim Arif

GoM

Non-Executive

Director

7

Ahmed Laisham

GoM

Non-Executive

Director
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08. MALDIVES TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION PLC (MTDC)
#

Name

1

Abdulla Faiz

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Thazmeel Abdul Samad

GoM

Executive

MD

3

Mohamed Fathih

GoM

Non-Executive

Director

4

Mohamed Janah

GoM

Non-Executive

Director

5

Ahmed Mujuthaba

Public

Non-Executive

Director

6

Ahmed Niyaz

Public

Non-Executive

Director

7

Ibrahim Latheef

Public

Non-Executive

Director

8

Aishath Fazeena

Public

Non-Executive

Director

9

Asamy Rushdhee

Public

Non-Executive

Director

09. MALDIVES TRANSPORT AND CONTRACTING COMPANY PLC (MTCC)
#

Name

1

Mohamed Faheem

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Adam Azim

GoM

Executive

Managing Director

3

Mohamed Fareed

GoM

Non-Executive

Director

4

Shahid Hussain Moosa

GoM

5

Sinan Ali

GoM

Non-Executive

Director

6

Ahmed Aboobakuru

Public

Non-Executive

Director

7

Fathulla Ismail

Public

Non-Executive

Director

Executive

Director

10. MALE WATER AND SWERAGE COMPANY PVT LIMITED (MWSC)
#

Name

1

Ahmed Mausoom

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Hassan Shah

GoM

Executive

Managing Director

3

Ahmed Evan Isamil

GoM

Non-Executive

Director

4

Mohamed Shareef

GoM

Non-Executive

Director

5

Mr Shu Kodama

Non-Executive

Director

6

Fathimath Hana

GoM

Non-Executive

Director

7

Ibrahim Anwar

GoM

Non-Executive

Director

Hitachi Plant
Technologies
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11. STATE ELECTRIC COMPANY LIMITED (STELCO)
#

Name

1

VACANT

2

Hassan Mughnee

3

Representation

Major (Retired) Tholhath
Hassan

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

GoM

Executive

Managing Director

GoM

Non-Executive

Director

4

Ahmed Latheef

GoM

Non-Executive

Director

5

Ali Azwar

GoM

Non-Executive

Director

12. STATE TRADING ORGANIZATION PLC (STO)
#
1
2

Name

Representation

Hamid Nasheed
Mohamed
Husen Amru Mohamed
Rashad

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

GoM

Executive

MD

3

Gais Ismail

GoM

Non-Executive

Director

4

Shimad Ibrahim

GoM

Non-Executive

Director

5

Mohamed Nizam

GoM

Executive

Director

6

Ismail Zumayl Rasheed

GoM

Non-Executive

Director

7

Aminath Rushma

Public

Non-Executive

Director

13. WASTE MANAGEMENT CORPORATION LIMITED (WAMCO)
#

Name

1

Mohamed Ibrahim Manik

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Adam Mohamed

GoM

Executive

Managing Director

3

Ali Nabeel

GoM

Non-Executive

Director

4

Musthafa Mohamed

GoM

Non-Executive

Director

5

Yoosuf Siraj

GoM

Non-Executive

Director

ޓއިޒޭޝަން ބޯޑ
ަ ަޝން އެންޑް ކޯޕަރ
ަ ޭއޒ
ި ައވަޓ
ި ަ | ޕްރ2021 ްރޕޯޓ
ި ީއަހަރ

-11-

14. MALDIVES ISLAMIC BANK PLC (MIB)
#

Name

1

Mr. Najmul Hassan

2
3
4
5
6
7

Representation
ICD

Mr. Abul Ehtesham
Ali Wasif
Ibrahim
Hassan Mohamed
Mr.Nasser Mohammed
Al-Thekhair
Mr. Mohamed AtaurChowdary Rahman

Designation

Non-Executive

Director / Chairman

Executive

Abdul Muhaimen
Uz. Mohamed Naseem

Type

Chief Executive
Officer

Executive

Director / CFO

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

ICD

Non-Executive

Director

ICD

Non-Executive

Director

8

Ali Shareef

Pension Office

Non-Executive

Director

9

Ahmed Ali

Public

Non-Executive

Director

15. MALDIVES MARKETING AND PUBLIC RELATION CORPORATION LIMITED
(MMPRC)
#

Name

1

VACANT

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Thoyyib Mohamed

GoM

Executive

Managing Director

3

Abdulla Rasheed

GoM

Non-Executive

Director

4

Abdulla Suood

GoM

Non-Executive

Director

5

Ahmed Afrah

GoM

Non-Executive

Director

6

VACANT

GoM

Non-Executive

Director

7

Abdulla Nashiz Mohamed

GoM

Non-Executive

Director

16. KADHDHOO AIRPORT COMPANY LIMITED (KACL)
#

Name

1

Uz. Hassan Zameel

2
3
4
5

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Major Ahmed Shareef

GoM

Executive

Managing Director

Mohamed Iaad Hameed

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

Brigadier General
Zakariyya Mansoor
Major Ahmed Waheed

Representation
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6
7

Lieutenant Colonel
Hussain Ali
Warrant Officer 3
Aminath Ali

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

17. AASANDHA COMPANY LIMITED
#

Name

Representation

Type

Designation

1

Niyaz Mohamed

GoM

Non-Executive

Chairman

2

Mariyam Shafeeq

GOM

Executive

Managing Director

3

Aamila Lathyf

GoM

Non-Executive

Director

4

Mohamed Amir

GoM

Non-Executive

Director

5

Ibrahim Rasheed

GoM

Executive

Director

18. FENAKA CORPORATION LIMITED (FENAKA)
#

Name

Representation

Type

Designation

1

Mohamed Rasheed

GoM

Non-Executive

Chairman

2

Ahmed Saeed Mohamed

GoM

Executive

Managing Director

3

Ibrahim Waheed

GoM

Executive

Director

4

Mohamed Athif

GoM

Non-Executive

Director

5

Mariyam Rasheed

GoM

Non-Executive

Director

6

Ahmed Ulwan

GoM

Non-Executive

Director

7

Ibrahim Rasheed

GoM

Non-Executive

Director

19. ADDU INTERNATIONAL AIRPORT PRIVATE LIMITED (AIA)
#

Name

1

Gais Naseer

2

Representation

Type

Designation

GoM

Executive

Managing Director

Azaan Ahmed Zuhair

GoM

Non-Executive

Chairman

3

Ahmed Marzoog

GoM

Non-Executive

Director

4

Hussain Mohamed Didi

GoM

Non-Executive

Director

5

VACANT

GoM

Non-Executive

Director

6

Ibrahim Nooradheen

Kaasaa Holding

Non-Executive

Director

7

Hussain Afeef

Kaasaa Holding

Non-Executive

Director
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20. MALDIVES HAJJ CORPORATION LIMITED (MHCL)
#
1

Name

Representation

Uz. Abdulla Naseer
Mohamed

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairperson

2

Ismail Hameed

GoM

Executive

Managing Director

3

Mohamed Shafeeq

GoM

Non-Executive

Director

4

Fathimath Leena

GoM

Non-Executive

Director

5

Ahmed Asif

GoM

Non-Executive

Director

21. MALDIVES SPORTS CORPORATION LIMITED
#

Name

1

Hussain Mohamed

2
3
4
5

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Mauroof Ahmed

GoM

Executive

Managing Director

Ismail Farish

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

Abdul Latheef Abdul
Hakeem
Nizar Ibrahim

22. MALDIVES CENTRE FOR ISLAMIC FINANCE LIMITED
#

Name

1

VACANT

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

VACANT

GoM

Executive

Managing Director

3

VACANT

GoM

Non-Executive

4

Inaz Mohamed Didi

GoM

Non-Executive

Director

5

Ibrahim Muhthalib

GoM

Non-Executive

Director

23. MALDIVES INTEGRATED TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
(MITDC)
#

Name

1

Dr. Mohamed Kinaanath

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Mohamed Raaidh

GoM

Executive

Managing Director

3

Fathimath Asiya

GoM

Non-Executive

Director

4

Simana Ismail

GoM

Non-Executive

Director

5

Moosa Musthafa

GoM

Non-Executive

Director
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24. BUSINESS CENTER CORPORATION LIMITED (BCC)
#

Name

1

Adheel Ismail

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Fathmath Fazleena Fakir

GoM

Executive

Managing Director

3

Lamya Ibrahim

GoM

Non-Executive

Director

4

Ahmed Ifthikhar

GoM

Non-Executive

Director

5

Ahmed Mafawiz

GoM

Non-Executive

Director

25. PUBLIC SERVICE MEDIA
#

Name

Representation

Type

Designation

1

Ibrahim Hilmee

GoM

Non-Executive

Chairman

2

Ali Khalid

GoM

Executive

Managing Director

3

Mohamed Shameem

GoM

Non-Executive

4

Abdulla Rasheed

GoM

Non-Executive

Director

5

Mohamed Asif

GoM

Non-Executive

Director

Deputy Managing
Director

26. SME DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION PRIVATE LIMITED
#

Name

Representation

Type

Designation

1

Shuhad Ibrahim

GoM

Non-Executive

Chairman

2

Ahmed Zeenad

GoM

Executive

Managing Director

3

Uz. Nazim Habeeb

GoM

Executive

Director

4

Mohamed Shamy Adam

GoM

Non-Executive

Director

5

VACANT

GoM

Non-Executive

Director

6

VACANT

GoM

Non-Executive

Director

7

Fathimath Lamha

GoM

Non-Executive

Director

27. FAHI DHIRIULHUN CORPORATION LIMITED
#

Name

1

Mohamed Azim

2

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Salfiyya Anwar

GoM

Executive

Managing Director

3

Ahmed Musid

GoM

Non-Executive

Director

4

Riyaz Mansoor

GoM

Non-Executive

Director

5

Hassan Safwan

GoM

Non-Executive

Director
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6

Ahmed Athif

GoM

Non-Executive

Director

7

Ibrahim Nizam

GoM

Non-Executive

Director

28. MALDIVES FUND MANAGEMENT CORPORATION LIMITED
#

Name

1

Neeza Imad

2

Hassan Manik

3

Representation

Mariyam Manarath
Muneer

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

GoM

Executive

Managing Director

GoM

Non-Executive

Director

4

Hussain Shihab

GoM

Non-Executive

Director

5

Mohamed Khussan

GoM

Non-Executive

Director

29. ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED
#

Name

Representation

Type

Designation

1

Abdulla Afeef

GoM

Non-Executive

Chairman

2

Uz. Moosa Ali Manik

GoM

Executive

Managing Director

3

Mohamed Faiz

GoM

Non-Executive

Director

4

Ahmed Marzoog

GoM

Non-Executive

Director

5

Shamveel Mohamed

GoM

Non-Executive

Director

30. TRADENET MALDIVES CORPORATION LIMITED
#

Name

1

Yusuf Riza

2

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

Ahmed Shiham Ali

GoM

Executive

Managing Director

3

Nahiya Mohamed

GoM

Non-Executive

Director

4

Ahmed Mujuthaba

GoM

Non-Executive

Director

5

Mahmood Riyaz

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

6
7

Mariyam Vishama
Ahmed
Aishath Jaleela

Representation
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31. MALDIVES POST LIMITED
#

Name

Type

Designation

1

Mohamed Abdulla

GoM

Non-Executive

Chairman

2

Ahmed Shafeeq

GoM

Executive

Managing Director

3

Ahmed Adhuham

GoM

Non-Executive

Director

4

Mohamed Nashid

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

5

Representation

Mahmood Rameez Abdul
Rahman

32. REGIONAL AIRPORTS COMPANY LIMITED
#

Name

1

Abdul Latheef Gasim

2

Mohamed Rizvi

3

Mohamed Firzul Hussain
Firaz

Representation

Type

Designation

GoM

Non-Executive

Chairman

GoM

Executive

Managing Director

GoM

Non-Executive

Director

4

Mohamed Shafau Hassan

GoM

Non-Executive

Director

5

Hussain Shamin

GoM

Non-Executive

Director

6

Abdulla Waheed

GoM

Non-Executive

Director

GoM

Non-Executive

Director

7

Ahmed Shareef Abdul
Yoosuf Rahman
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