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 ރަފްޢާތަ

ދައ ލަތ ގެ ވިަޔފާރި ަތންތަން ) 3/2013މި ރިޕޯޓަކީ ޤާޫނނ  ަންނބަރ  

ޕްރައިަވޓައިޒްކ ރ ާމއި ޯކޕަރަޓައިޒްކ ރ ާމއި ައދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލ އޭޓްކ ރ މ ގެ 

 ރިޕޯޓެކެެވ. ތައްޔާރ ކ ެރިވފަިއވާދަށ ން (ގެ 11)ަވނަ މާްއދާގެ )ޒ( 12(ގެ ޤާނޫނ 

ރަިއވަަޓިއޒޭޝަން އެްނޑް ވަނަ އަހަރ  ޕ2021ްމި ރިޕޯޓ ަގިއވަނީ 

 ަބިއވެިރވާ ަސރ ކާރ  އަދި ކ ްނފ ނިަތކާއި ސަރ ކާރ ގެ ،ން ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ  

 ގޮތ ން  ތަންަތނާގ ޅޭ ަސރ ކާރ ގެ ިހންގާ އ ސޫލ ން ވިޔާާފރި ،ކ ންފ ނިތަކާއި 

 މަަސއްކަތްތަކ ގެ މަޢ ލޫމާެތވެ. ހިންމ ކޮށްފައިާވ މ 
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 ރައީސްގެ ބަޔާން  
 :وبعد. أجمعين وصحبه آله وعلى هللا رسول على والسالم والصالة هلل والحمد هللا بسم

ނޑ މެންގެ  ،ގެ ދަތި ހާލަތ ން ައރައިގަނ11ެކޮވިޑް ،އޭގެ ކ ރީއަހަރ  ކ ރިމަތިވި ،ވަނަ އަހަރ  ވެގެން ދިޔައ2021ީ ،އާދެ އަޅަގަ

އާހިތްވަރަާކއެކ  މަސައްކަތް ކ ރ މ ގެ  ،އާގޮްތތައް ހޯދާ ދެނެަގނެފ ރިހަމައަށް ހަރަކާތްތެރިވެ މަސައްކަތް ރާވާ ހިންގ މ ގައި 

ބޯޑ  ހިންގ މ ގެ ެއންމެ އިސްމީހެއްގެ ގޮތ ގަިއ  ،ނައިބ  ރައީސްގެ ަހއިސިއްޔަތ ން ،ވަނަ ައހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ  2020އަހަރަކަށެވެ. 

ނޑ  އެންމެ އިސްކަމެއް ދިނީ ،ހަވާލ ވ މާއެކ   ،ޤާނޫނީ ގޮތ ން ބޯޑ ގެ މައްޗަށް ލާޒިމ ކ ރާ މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރެއިން ،އަޅ ގަ

ތަކ ގެ މަިތން ބޯޑ  ބައްދަލ ވ ންތައް ޤާނޫނ  ލާޒިމ ކ ރާ ހަމަ ،ބޯޑ ގެ އަހަރީ ތާވަލެއް އެކ ލަވާލާ ،ނ ކ ރެވި ހ ރި ކަންކަން ފާހަގަކޮށް

 ވަނަ އަހަރ  ނިމ މ ގެ ކ ރިން އެމަސައްކަތްތައް ނިންމ މަށެވެ.2021 ބާއްވާ،

ވެގެން ދިޔައީ ނަތީޖާ ނެރެވ ނ   ވަނަ އަހަރ  2021 ،ބޯޑ ގެ އެންމެހާ މެންބަރ ންގެ ފ ރިހަމަ އެއްބާރ ލ ާމއެކ  ،އެހެންކަމ ން

 ،މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވިބައްދަލ ވ ންތަކެއް ބާއްވާ، ވަަރށް ގިަނ ގިނަ  ބޯޑ ގެ ،ރީކޮޅ ކ  ވަނަ އަހަރ  2021 އަހަރަކަށެވެ.

)ގ ޑް ގަވަރނަންސް( ގެ ސަބް  5(ގެ ސެކްޓަރ އެން.އެސް.އޭ.ޕީއެކްޝަން ޕްލޭން ) ޖިކްސްޓްރެޓެ ނެޝަނަލް ސަރ ކާރ ގެ 

ސްޓްރެޓީޖިކް  ،މަސައްކަތްތަކާ އެލައިން ކ ރެވި)އެކައ ންޓަބަްލ ސްޓޭޓް( ގެ ސިޔާސަތ ތަކާ ބޯޑ ގެ  5.1ސެކްޓަރ 

ކ ރިން ފަށާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނިންމާ ފ ރިހަމަ ކ ރެވ ނެވެ.  މިގޮތ ން ފާހަގަކޮށްލެވޭ  ،މަސައްކަތްތަކެއް އަލ ން ފަށާ

ޑް ގައިޑްލައިންސް ގައި ލޯންޗް ކ ރެވ ނ  "ޕްރޮކިއ މަންޓް ޕްރޮސީޖަރސް އެނ2021ްއޭޕްރީލް  7 ،މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި

ފޯ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެްނޓަރޕްރައިސަސް" އަދި ހާމަނައިޒްޑް "ޖޮބް ކްލަސިފިކޭޝަން ފްޭރމްވޯކް ފޯ ސްޓޭޓް އޯންްޑ 

ގަަވއިދެއް އެކ ލަވާލެވި ގެޒެޓް  1އެންޓަރޕްރައިސަސް" ހިމެނެއެވެ.  އަދި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކ ރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންއާ ބެހޭ 

މިހާރ ވަނީ ޕޮލިސީ  ،ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކ ރާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޕޮލިސީ އެކ ލަވާލެވި ،.  އަދި މީގެ ިއތ ރ ންކ ރެވިފައި ވެއެވެ

 ލާގައެވެ.ޙައެޕްރޫވް ކ ރ މ ގެ މަރ  

 މަށް ަވނަ އަހަރ  ކ ރ މަށް ބޯޑ ން ެއްނމެ އިސްކަމެއް ދިނ  2022 ،ކ ރިއަށް ރޭވިފައި ހ ރި މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާލާއިރ 

ނޑާއި ސ ލޫކީ ޑިރެކްޓަރ ންގެއިވަނީ ސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނިތަކ ން ޢަމަލ  ކ ރ މަށް ވިސްނާފަ  ހ ށަހެޅ މާއި  ޝަކ ވާ ،މިންގަ

 އަދި  .އާރް.އެސް.ސީ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޙިއްޞާވާ ސަރ ކާރ އަދި  ގަވާއިދ  ބަޔާންކ ރ މ ގެ އ ޞޫލ   އެޅ މ ގެ ފިޔަވަޅ  އަދި

އެކ ލަވާލާ ތަންފީޒ  ކ ރ މެވެ.  އަދި މިާހރ  ޢަމަލ  ކ ރަމ ން ގެްނާދ  ސިޔާސަތ  ގޮތ ގެ  ހިންގާނެ އްޙަރަކާތްތަ ސްޕޮންސަރޝިޕް
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ލޭން ފައިނަލް  ޖިކް ޕްޯބޑުގެ ސްޓްރެޓެ  ،ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ޯބޑު މެންަބރުން ޢައްޔަނުކުރާ އުޞޫލު އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް

 ޕީ.ސީ.ީބ.ގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ހިމެނެއެވެ.  އިކުރުމުގެ މަސައްކަތާ

އަޅުގަނޑުގެ   އަދި  ނަމުގައާ  ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ  ޯބޑުގެ  މެންަބރުންނަށް  އެންމެހާ  މަސައްކަތްކުރެއްވި  ޯބޑުގައި  އަޅުގަނޑާއެކު 

ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ދެއްވި   ،ވަނަ އަހަރ2021ުފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި  އަމިއްލަ ނަމުގައި  

 އެއްާބރުލުމަށާއި ދެއްކެވި ސާބިތުކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

އަހަރަށްވުރެ   ނިމިދިޔަ  މަސައްކަތަށް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދުޢާއަކީ  އިޚުލާޞްތެރި  ކުރިއެއަޅުގަނޑުގެ  ކާމިޔާުބއިތުރު   ، ރުމާއި 

އަހަރުގައި ކުރެއްވުهللا މާތް  ،ކުރިއަށްއޮތް  މިންވަރު  އަދިމެވެއަޅުގަނޑުމެންނަށް  ރޭއްވުމުގައި   ،.  ކަންކަން  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

  މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށް ދިޔުމުގެ ހެޔޮ   ،ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށްދެއްވާ ކަންކަން ހެޔޮގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ސާބިތުކަން ދެއްވާ

 އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންނަށް މިންވަރު ކުރެއްވުމެވެ. ތައުފީޤު

 آمــــــــــین

 .َوبََركـَـاتُھ هللاِ  َوَرْحَمةُ  َعلَیــْــُكم َوالسَّـــــــالَمُ 

 

 ޢާޞިމް މުޙައްމަދު

 ރައީސް 
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ގެ ބޯޑ  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  
 ރަފް ޢާ ތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ސަރ ކާރ ގެ މިލްކ ގައިވާ ދައ ލަތ ގެ ވިޔަފާރި 
ތަންތަނާއި އެތަްނތަނ ގެ މިްލކ ގައިވާ އެއްޗެހި ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ މާއި، 
ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާއި، މޮނިޓަރކ ރ މާއި، އިވެލ އޭޓްކ ރ މާއި ދައ ލަތ ގެ ވިޔަފާރި 

މާއި، އެކަންކަމާއި ގ ޭޅ އ ސޫލ ތައް ންމ ޮކްށ ވިއްކ ޢާ ޞާތަންތަނ ން ޙިއް
ބަޔާންކޮށް އ ފެދ ނ  'ދައ ލަތ ެގ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ މާއި 
 ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލ އޭޓްކ ރ މ ގެ ޤާނޫނ ' ނަންބަރ  

ގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް  2012އެޕްރީލް  1ގެ ދަށ ން 3/2013
 ( އެކ ލަވާލެވ ނެވެ. .ޒޭޝަން ބޯޑް )ޕީ.ސީ.ބީކޯޕަރަޓައި

ލ ަމށްފަހ ، ޤާނޫނ ގަިއ އެކ ލަވާއަލ ން ބޯޑ  ވަނަ އަހަރ   2011
ޖިލީހ ްނ ރ ހ ން ދެވ ނ  ފ ރަތަމަ ރާގޮތ ގެ މަތިން ރައްިޔތ ންގެ މަބަޔާންކ 

ޗާޓ ގައި  ސީލ ޖަލްސާގެ ތަފް ބާއްވާފައިވާ އަހަރ   2ވޭތ ވެދިޔަ  ،ންބޯޑ 
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އި( ގ1ަމިތާވަލް )އެނެކްސް  ތާވަލް ކ ރެވ ނެވެ. ބޭއްވ މަށް އްބައްދަލ ވ މެ 25 ވަނަ އަހަރ  ބޯޑ ގެ  2021
 ޢަދަދ   ބައްދަލ ވ މަކަށް ކޯލް ކ ރެވިފައިވީނަމަވެސް، ޤާނޫނީ 22 ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ  އިރ 2021އެކިއެކި ސަބަބ ތަކާހ ރެ 

ގައި  (2)އެނެކްސް  ސީލްމިބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ތަފް ވ މެކެވެ. ބައްދަލ  22ބޭއްވިފައިވަނީ )ކޯރަމް( ހަމަވެގެން ރަސްމީގޮތެއްގައި 
   ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ގެ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ   
 މެންބަރ ން 

ނާިއ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގައި ތިއްބެވި މެްނބަރ ންވަނަ އަަހރ  ނިމ ނ އިރ  2021ޑިސެމްބަރ   21
 އެބޭފ ޅ ންގެ ޕްރޮފައިލް ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައި އެވަނީއެވެ.

      

 

 

ކްރިއޭޓިވް  ފްވަނީ ލިމްކޮކްވިންގ ޔ ނިވަރސިޓީ އޮއަލްފާޟިލް ޢާޞިމް މ ޙައްމަދ  
ޓެކްނޮލޮޖީއިން މާސްޓަރސް ޮއފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަން )ހިއ ަމން ރިސޯސް 
މެނޭޖްމަންޓް( އަދި ޔ ނިވަރިސޓީ އޮފް ވެސްޓަރން އޮސްޓްޭރލިއާއިން ބެޗެލަރ އޮފް 

 ފ ރިަހމަކ ރައްވާފައެވެ.އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮީޖ(  އެންޑްސައިންސް )ސައިކޮލޮޖީ 

ތްތަކ ގައި ޢަޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކި ސިނާސަރ ކާރަށް ޚިދ މަތް ކ ރައްވާ އަދި މް މ ޙައްމަދ  ވަނީ އަލްފާޟިލް ޢާޞި
އަދި އަހަަރށްވ ރެ ދިގ  މ އްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާފައެވެ.  12ލެވަލްގައި އަދި ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް  ގަވަރނަންސް

އަރަހަށްވ ރެ ގިނަދ ވަހ  ޚިދ މަތް  10އިރާގައި ންސް ދާރައްވާ ގަވަރނަސިވިލް ސޮސައިޓީގައި ވޮލަންޓިއަރ މަސައްކަތް ކ 
ސެޕްޓެމްބަރ  17ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ ނައިބ  ރައީސްގެ މަާޤމަށް  އެވެ.އިވެކ ރައްވާފަ

ގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން  2020ސެޕްޓެންބަރ   20އަދި  ވެ.ނ ކ ރެވ ނެއްޔަޢައަލްފާޟިލް ޢާޞިްމ މ ޙައްމަދ  ގައި 2011
 12، ނަވަނިޮކށްއެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ ރައީސްގެ މަޤާމ  ހ ސްވ މާއި ގ ޅިގެން ބޯޑ  ހިންގެވ މާއި ހަާވލ ވެ ހ ން

 ސްގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނ ކ ރެވ ނެވެ.އީގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ ރަ 2021ޑިސެންބަރ  

 

 

 

ވަނީ އޮސްޓްރޭލިއަން ނެޝަނަލް ޔ ނިވަރސިޓީ އިން އަލްއ ސްތާޛ  ޢަލީ ޝ ޖާޢ  
މާސްޓަރސް އޮފް ލޯސް )އެލް.އެލް.އެމް( އިން އިންޓަޭނޝަނަލް ލޯ އަިދ 

)އެލް.އެލް.ބީ( ނިއ ޒީލަންޑްގެ ވައިކާޓޯ ޔ ނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް ލޯސް 
އަލްއ ސްތާޛ  ޢަލީ ޝ ޖާޢ  ޙާސިލްކ ރައްވާފައިވާ ޕްރޮފެޝަނަލް  ޙާސިލްކ ރައްވާފައެވެ.

ރޑް އިންސްޓިޓިއ ޓް އޮްފ  ކޮލިފިކޭޝަންގެ ތެރޭގައި އެޓަރނީ އެޓް ލޯ އަދި ޗަރޓަ
 އާބިޓްރޭޓަރސް )ލަންޑަން( ގެ ެއސޯސިއޭޓް މެންބަރ ކަން ހިމެނެއެވެ. 

 އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް މ ޙައްމަދ  

 ރައީސް

 ޝ ޖާޢ   ޢަލީ  އަލްއ ސްތާޛ  
 މެންބަރ  

 ޤާނޫނީ ދާއިރާ 
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ކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް މިނިސްޓްރީ އޮފް އި ގެންދެވީ ޢ  އަދާކ ރައްވަމ ންއަލްއ ސްތާޛ  ޢަލީ ޝ ޖާ
ރޒްގެ މަޤާމެވެ. މީގެ އިތ ރ ން   11 ތްތަކ ގައާއި ދައ ލަތ ގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކ ގައި ޢަސެކްޓަރގެ އެކި ސިނާޕްރައިވެޓް އެފެއަ

 މެންބަރ ކަމ ގެ އަހަރަށްވ ރެ ދިގ  މ އްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާފައެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ 
 ގައެވެ.2011 ޖޫން 11އައްޔަންކ ރެވިފައިވަނީ އަލްއ ސްތާޛ  ޢަލީ ޝ ޖާޢ  މަޤާމަށް 

 

 

 

ރޑް އިންސްޓިޓިއ ޓް އޮްފ ވަނީ އިޝަތ  ޝާޒ ީލ ޢާއަލްފާޟިލާ  ޗަރޓަ
ރޑް  މެނޭޖްމަންޓް އެކައ ންޓްސް )ސީމާ( ފ ރިހަމަކ ރައްވާ، އެސޯސިއޭޓް ޗާރޓަ
ރޑް ގްލޯބަލް މެނޭޖްމަންްޓ  މެނޭޖްމަންޓް އެކައ ންަޓންޓް އަދި ޗަރޓަ

ނެޝަނަްލ ސިލްކ ރައްވާފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން ޙާ އެކައ ންޓަންޓްގެ ކޮލިފިކޭޝަން 
ސިންގަޕޯރ އަދި މެރިޓައިމް ޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އެްނޑް ޕޯޓް އޮފް ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް 

ރ އިން ޕޯސްޓް ގްރެޖ އޭޓް ޑިޕްލޮމާ އިން ޕޯޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ސިންގަޕޯ
ލަންޑަންގެ މިޑްލްސެކްސް ޔ ނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް އާޓްސް އިން 

 އެކައ ންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންްސ ޙާސިލްކ ރައްވާފައެވެ.

އަހަރަށްވ ރެ ދިގ  މ އްދަތެއްގައި  12ތްތަކ ގައި ޢަޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ އެކި ސިނާއިޝަތ  ޝާޒ ލީ ޢާ އަލްފާޟިލާ
އިަޝތ  ޢާއަލްފާޟިލާ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ މެންބަރ ކަމ ގެ މަާޤމަށް  މަސައްކަތްކ ރައްވާފައެވެ.

 ގައެވެ.2011ސެޕްޓެމްބަރ  17އްޔަންކ ރެވިފައިވަނީ ޢަޝާޒ ލީ 

 

 

 

ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް ސަސެކްސް އިން ވަނީ  އަލްފާޟިލާ ރ ޝާހާ އަޙްމަދ  ޝަރީފް
މާސްޓަރސް އޮފް ސައިންސް އިން ބޭންކިންގ އެންޑް ފައިޭނންސް އަދި ލިމްކޮކްވިންގ 
ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް ކްރިއޭޓިވް ޓެކްނޮލޮޖީ އިން ބެޗެއލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެކައ ންޓިންގ 

 ސިލްކ ރައްވާފައެވެ.ޙާ)އޮނަރސް( 

ރިޒާވް މެނޭޖްމަންޓް ސެކްޝަންގެ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ދާކ ރައްވަމ ންދަނީ އައަލްފާޟިލާ ރ ޝާހާ އަޙްމަދ  ޝަރީފް 
އަހަަރށްވ ރެ ދިގ  މ އްދަތެއްގައި  8މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ މެނޭޖީރިއަލް ލެވަލްގައި  ވެ.އެޑެޕިއ ޓީ މެނޭޖަރގެ މަޤާމް 

އަލްފާޟިލާ ރ ޝާހާ ޑް ކޯޕަރަޓަިއޒޭޝަން ބޯޑ ގެ މެްނބަރ ކަމ ގެ ަމޤާމަށް އެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންއެވެމަސައްކަތްކ ރައްވާފަ
 ގައެވެ.2011ސެޕްޓެމްބަރ  17އްޔަންކ ރެވިފައިވަނީ ޢައަޙްމަދ  ޝަރީފް 

 ޝާޒ ލީ  އިޝަތ  ޢާ  އަލްފާޟިލާ 
 މެންބަރ  

 އެންޑް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާ އެކައ ންޓިންގ 

 ޝަރީފް  އަޙްމަދ   ރ ޝާހާ  އަލްފާޟިލާ 
 މެންބަރ  

ބޭންކިންގގެ ދާއިރާ 
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 ޝަން އެސޯސިއޭވަނަ އަހަރ ން ފެށިގެން 2012އަކީ ލީ ޝަފީޢ ޢައަލްފާޟިލް 
ރޑް ސަރޓިފައިޑް އެކައ ންޓަން އެވެ. އެިފލިއޭޓެކެޓްސް )އެސީސީއޭ(ގެ އޮފް ޗަރޓަ

މީގެ އިތ ރ ން މެލޭޝިއާގެ އޯޕަން ޔ ނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް 
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ފައިޭނންސް( އަދި އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް 

ޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް އޮނަރސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައ ންޓިންގ ޔ ނިވަރސި
 ފ ރިހަމަކ ރައްވާފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީެގ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންްޑ އަދާކ ރައްވަމ ންދަނީ ީލ ޝަފީޢ  ޢައަލްފާޟިލް 
 21ލީ ަޝފީޢ  ޢައަލްފާޟިލް ދައ ލަތ ގެ އެކިއެކި މ އައްސަސާތަކ ގައި  ފައިނޭންސް ސެކްޝަންގެ ޑިރެކްޓަރކަމ ގެ މަޤާމެވެ.

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ އަހަރަށްވ ރެ ދިގ  މ އްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާފައިވެއެވެ. 
 ގައެވެ.2011މްބަރ ސެޕްޓެ 17އްޔަންކ ރެވިަފއިވަނީ ޢަލީ ޝަފީޢ  ޢައަލްފާިޟލް މެންބަރ ކަމ ގެ މަޤާމަށް 

 

 

 

އޮސްމާނިއާ ޔ ނިވަރސިޓީއިން މާސްޓަރސް ނީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ޝަރީފް ޔޫސ ފް ވަ
ތަމަސަޓް ޔ ނިވަރސިޓީ ބެންކޮކް އިން އޮފް އާޓްސް އިން އިކޮނޮމިކްސް ޙާސިލްކ ރައްވާ 

ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް ވޭލްސް އިން ޕޯސްޓް ގްރެޖ އޭޓް ސެޓްފިކެޓް އިން އިކޮނޮމިކްސް އަދި 
 ބެޗެލަރ އޮފް އިކޮނޮމިކްސް އެންޑް ސޯޝަލް ސްޓަޑީސް ފ ރިހަމަކ ރައްވާފައެވެ.

އަހަރަށްވ ރެ ދިގ   18 މެނޭޖީރިއަލް ލެވަލްގައި އެކިއެކި އިދާރާތަކ ގައިދައ ލަތ ގެ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ޝަރީފް ޔޫސ ފް 
އެވެ. ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ މެންބަރ ކަމ ގެ މަޤާމަށް އިވެކ ރައްވާފަ މ އްދަތެއްގައި މަސައްކަތް

 ގައެވެ.2011ނޮވެމްބަރ  12އްޔަންކ ރެވިފައިވަނީ ޢައަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ޝަރީފް ޔޫސ ފް 

  

 ޝަފީޢ   ލީ ޢަ  އަލްފާޟިލް 
 މެންބަރ  

ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ

 ޔޫސ ފް  ޝަރީފް  އަޙްމަދ   އަލްފާޟިލް 
 މެންބަރ  

އިކޮނޮމިކްސްގެ ދާއިރާ 
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 ވަނަ އަހަރ  ބޯޑަށް އައި ބަދަލ ތައް  2021 .1.1

ގައި ނަިއބ  ރައީސްގެ މަޤާމ ގައި ހ ްނނެވި އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް މ ޙައްމަދ  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް 2021ޑިސެންބަރ  12
 އްޔަންކ ރައްވާފައެވެ.ޢަރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ވަނީ ރައީސްގެ މަޤާމަށް  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ

 މެންބަރ ްނނާއި ބޯޑ  އެކ ލެވިގެންވާގޮތ ގެ ތަފްީސލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. ތިއްބެވި ބޯޑ ގައި ނިމ ނ އިރ  އަހަރ  ވަނަ 2021

 ދާއިރާ މަޤާމް ނަން  #

 ބަރ އެކްޒެކެޓިވް މެން ރައީސް  އަލްފާޟިލް ޢާޞިމް މ ޙައްމަދ  1

 އެކްޒެކެޓިވް މެންބަރ  ނައިބ  ރައީސް - 2

 ޤާނޫނ ގެ ދާއިރާ މެންބަރ   އަލްއ ސްތާޛ  ޢަލީ ޝ ޖާޢ   2

 އެކައ ންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންްސގެ ދާއިރާ  މެންބަރ   އިޝަތ  ޝާޒ ލީ ޢާއަލްފާޟިލާ  1

 ބޭންކިންގގެ ދާއިރާ  މެންބަރ   އަލްފާޟިލާ ރ ޝާހާ އަޙްމަދ  ޝަރީފް 5

 ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާ މެންބަރ   އަލްފާޟިލް އަލީ ޝަފީޢ   2

 އިކޮނޮމިކްސްގެ ދާއިރާ  މެންބަރ   އަޙްމަދ  ޝަރީފް ޔޫސ ފް އަލްފާޟިލް 7
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 ބޯޑ ގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް  
 ސެކްރެޓޭރިއެޓްގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ސީނިއަރ ސްޓާފ ން

 

 

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް ސަދާން ކ އީންސްލޭންޑް ވަނީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ސިރާޖް 
ރޑ އިން ްޕރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަިދ  އިން މާސްޓަރސް އިން ބިޒްނަސް މެނޭޖްމަންޓް މޭޖަ
ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް ސަންޑަރލޭންޑް އިން ބެޗްލަރ އޮފް އަރޓްސް އިން ބިޒިނަސް މެނޭޖްމަންްޓ 

 ފ ރިހަމަކ ރައްވާފައިވެއެވެ.

ލް އަޙްމަދ  ސިރާޖ  މިވަގ ތ  އަދާކ ރަމ ންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް އަލްފާޟި
އަހަރ  ސަރ ކާރަށް  10އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ސިރާޖ  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ ސެކެރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމ ގެ މަޤާމްއެވެ. 

 އަހަރ  ޚިދ މަތްކ ރައްވާފައިވެއެވެ. 5ޚިދ މަތްކ ރައްވާފައިވާއިރ  ވިޔަފާރިއާއި ގ ޅ ންހ ރި ދާއިރާތަކ ގައި 

 

 

 

ރޑް ފައިނޭންޝަލް އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އާޒާދ   އަދި  2އެނަލިސްޓް ލެވަލް ވަނީ ޗަރޓަ
ނިންމަވާފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން، އިންޓަނޭަޝނަލް ިއސްލާމިކް ޔ ނިވަރސިޓީ،  1ލެވަލް 

މެލޭޝިއާއިން މާސްޓަރ އޮފް ސައިންސް އިން ފައިނޭންސް އަދި ހަމަ އެ ޔ ނިވަރސިޓީއިން 
 އިވެއެވެ.ބެޗެލަރ އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ފައިނޭންސް( ފ ިރހަމަކ ރައްވާފަ

އެސް.އޯ.އީ ރިފޯމް އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އާޒާދ  މިވަގ ތ  އަދާކ ރަމ ންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ 

އަހަރަށްވ ރެ ދިގ   17ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަނީ އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އާޒާދ  . ކޮންސަލްޓަންޓްގެ މަޤާމެވެ
 ދަތެއްގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާފައެވެ.މ އް

  

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ސިރާޖް 

 ޖެނެރަލް ސެކެރެޓަރީ

 

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް 

 އަލްފާޟިލް މ ޙައްމަދ  އާޒާދ  

 އެސް.އޯ.އީ ރިފޯމް ކޮންސަލްޓަންޓް
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ރޑް އެކައ ންޓަންޓްސްގެ މެންބަރ ކަން ޙާސިލްކ ރައްވާފައެވެ. އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާ ވަނީއިމްރާން هللا ބްދ ޢައަލްފާޟިލް  ރޓަ
ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި އޮފް އިްނގްލެންޑް ިއން މާސްޓަރސް  އޮފް ވެސްޓްދަ މީގެ އިތ ރ ން ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް 

 ންގ ފ ރިހަމަކ ރައްވާފައެވެ.އޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔ ނިވަރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް ސައިންސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައ ންޓި

އީ .އޯ.އެސްއިމްރާން މިވަގ ތ  އަދާކ ރަމ ންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ هللا ބްދ ޢައަލްފާޟިލް 
 8ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަނީ އިމްރާން هللا ބްދ ޢައަލްފާޟިލް ެގ މަޤާމެވެ. ފައިނޭންޝަލް ކޮންސަލްޓަްނޓް

 އަހަރަށްވ ރެ ދިގ  މ އްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާފައެވެ.

 

 

 

ރޑް އެކައ ންޓަންޓްސްގެ މެންބަރ ކަން ޙާސިލްކ ރައްވާފައެވެ. ވަނީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާއަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ސާމިހ    ރޓަ

އަޙްމަދ  ސާމިހ  މިވަގ ތ  އަދާކ ރަމ ންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ އެސިސްޓަންޓް އަލްފާޟިލް 
އަހަރަށްވ ެރ  2ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަނީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ސާމިހ  ލިސްޓްގެ މަާޤމެވެ. ފައިނޭންޝަލް ެއނަ

 ރައްވާފައެވެ.ދިގ  މ އްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކ 

 

 

 

ރޑް އެކައ ންޓަންޓްސްގެ މެންބަރ ކަން ޙާސިލްކ ރައްވާފައެވެ. ވަނީ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޗާއަލްފާޟިލާ ފާތިމަތ  ސަނާ  ރޓަ
ސައިންސް އިން އެޕްލައިޑް އެކައ ންޓިންގ  ބެޗެލަރ އޮފްއޮކްސްފޯޑް ބްރޫކްސް ޔ ނިވަރސިޓީއިން މީގެ އިތ ރ ން 

 ޙާސިލްކ ރައްވާފައެވެ.

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތ  ސަނާ މިވަގ ތ  އަދާކ ރަމ ންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ އެސިސްޓަންޓް 
އަހަރަށްވ ރެ  9ޕަބްލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި  ވަނީ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތ  ސަނާ ލިސްޓްގެ މަާޤމެވެ. ފައިނޭންޝަލް އެނަ

 ދިގ  މ އްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާފައެވެ.

 

 އިމްރާން هللا އަލްފާޟިލް އަބްދ  

 ކޮންސަލްޓަންޓް ފައިނޭންޝަލް ސް.އޯ.އީ އެ

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދ  ސާމިހ  

 އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންޝަލް ެއނާލިސްޓް

 އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތ  ސަނާ 
 އެސިސްޓަންޓް ފައިނޭންޝަލް ެއނާލިސްޓް
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ަވނީ ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް ސަދަރން ކ އީންސްލެންޑ ން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އަލްފާޟިލާ ރަންދާ ފ އާދ  
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ސްޓްރެޓަޖިކް ހިއ މަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް( އަދި ޔ ނިވަރސިޓީ އޮފް އީސްޓް ލަންޑަން އިން ބެޗެލަރ 

 ކ ރައްވާފައެވެ. އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން )ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން( ފ ރިހަމަ

އަލްފާޟިލާ ރަންދާ ފ އާދ  މިވަގ ތ  އަދާކ ރަމ ންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ ހިއ މަން ރިސޯސް 
އަހަރަށްވ ރެ ދިގ   12ޕަްބލިކް އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަީނ އަލްފާޟިލާ ރަންދާ ފ އާދ  މަޤާމެވެ.  ގެސްޕެޝަލިސްޓް

 ގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާފައެވެ.މ އްދަތެއް

 

 

ރސިޓީއިން ބެޗެލަރ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ ސްތާޛް މ ޙައްމަދ  ނާހީ ނަސީމް ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައ މީ ޔ ނިވައ އަލް
 )އެލް.އެލް.ބީ އޮނަރސް( ފ ރިހަަމ ކ ރައްވާފައެވެ. 

ސްތާޛް މ ޙައްމަދ  ނާހީ ނަސީމް މިވަޤ ތ  މަސައްކަތް ކ ރައްވަމ ންދަނީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އ އަލް

ސްތާޛް މ ޙައްމަދ  ނާހީ ަނސީމް އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އ ބޯޑ ގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓެއްގެ ގޮތ ގައެވެ. ައލް
އިސިއްޔަތ ން ވަކާލާތ ކ ރ މ ގެ ހ އްދަ ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލެކެވެ. އަދި ވަކީލެއްގެ ގޮތ ގައި ތަފާތ  އެކި ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ ހަ

އަހަރަށްވ ރެ ދިގ   5 އިމަދަނީ އަދި ވިޔަފާރީގެ މައްސަލަތަކ ގައި ވަކާލާތ ކ ރ މާއި ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރެއްވ މ ގަ

 ފައިވެއެވެ.  މ އްދަތެއްގައި މަސައްކަތްކ ރައްވާ 

  

 އަލްފާޟިލާ ރަންދާ ފ އާދ  
 ހިއ މަން ރިސޯސް ސްޕެޝަލިސްޓް

 އަލްއ ސްތާޛް މ ޙައްމަދ  ނާހީ ނަސީމް 

 ލީގަލް ކޮންސަލްޓަންޓް 
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ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ން 
 ބައްދަލ  ކ ރެވ ނ  ފަރާތްތައް 

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ މަސައްކަތްތަްއ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގަިއ ޞާސަރ ކާރ  ޙިއް އިބޯޑ ގެ ޤާނޫނީ ޒިންާމ އަދާކ ރ މ ގެ ގޮތ ންނާ
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގ ޅިގެން މަސައްކަތް ކ ރ މ ގެ ބޭނ މ ގައި ބޯޑ ގެ މެންބަރ ްނ ވިލަރެސްކ ރެވިގެން ކ ރިއަށް ގެންދިއ މަށާ 

ވާ ކ ންފ ނިތަކާއި ބައެއް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ބައްދަލ  ޞާ ވަނީ ދައ ލަތ ގެ އެކިއެކި މ އައްސަސާތަކާއި ސަރ ކާރ  ޙިއް
 ކ ެގ ލިސްޓ  ތިރީގައި ބަޔާން ކ ރެވިފައި އެވަނީއެވެ.ކ ރައްވާފައެވެ. އެގޮތ ން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މ ހިއްމ  ބައްދަލ ވ ްނތަ

 ބައްދަލ ވ މ ގެ ބޭނ ން  ތާރީޚް ބައްދަލ  ކ ރެވ ނ  ފަރާތް 

އާސަންދަ ސްކީމް ހިންގ މ ގާ ހ ރި ގޮންޖެހ ންތަކާ  2021ޖެނ އަރީ  2 ލިމިޓެޑް  ކޮމްޕެނީ  އާސަންދަ  .1
ކ ންފ ންޏަށް މ ވައްޒަފ ން ނެގ މާ ގ ޅޭގޮތ ން 

 ކ ރ މަށްމަޝްވަރާ 

ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ޤާނޫނީ މަސްޢޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ގާ  2021ޖެނ އަރީ  10 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  .2
ދެނެަގނެ ސަރ ކާރ ގެ  އްހ ރި ގޮންޖެހ ންތަ

ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް 
މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކ ރ މާ ގ ޅޭގޮތ ން 

 މަޝްވަރާ ކ ރ މަށް

އެންވަރަމަންޓަލް  .2
 ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ 

އީ.ޕީ.އޭ.ގެ ގަވައިދ ތަކަށް ސަރ ކާރ  ޙިއްސާވާ  2021ޖެނ އަރީ  12
ކ ންފ ނިތަށް ޢަަމލ ކ ރަމ ްނދާ މިންވަރ  
ދެނެގަތ މަށާއި ދެ މ އައްސަސާ ގ ޅިގެން ކ ރެވިދާނެ 

 މަސައްކަތްތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ މަށް

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް  .1
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
 )ވާރޗ އަލް މީޓިންގް(

ފެބްރ ވަރީ  25
2021 

ކ ންފ ންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހ ންތަކާ 
ކ ންފ ނިން މަސައްކަތް ކ ރ މަށް ރަވާފައިވާ 

 ދާއިރާތަށް ހ ށަހަޅާދިނ މަށް 

ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ  .5
ސްޓޭޓް އޯންޑް 

ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ޤާނޫނީ މަސްޢޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ގައި  2021 މާރިޗ  7
ހ ރި ގޮންޖެހ ންތަކާ ޒިންާމ ައދާކ ރެވޭ މިންވަރ  

 ދެނެގަތ މަށް 
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އެންޓަރޕްރައިސަސް 
 )އެސް.އޯ.އީ.( ކޮމިޓީ 

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .2
 އޮތޯރިޓީ 

 )ވާރޗ އަލް މީޓިންގް(

ސީ.އެމް.ޑީ.އޭ.ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަނސް ކޯޑ   2021މާރިޗ   21
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ މަށްއިޞްލާޙ  ކ ރ މާ 

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް  .7
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

ކ ންފ ންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންެޖހ ންތަކާ މިހާރ ގެ  2021މާރިޗ   28
ހާލަތ ން އަރައިގަތ މަށް އެކ ލަވާލެވިފައިވާ 

ނަސް ޕްލޭން ހ ށަހަޅާ ކ ންފ ނީގެ ޒްބި
 ހޯދ ން  މަސައްކަތްތަކަށް އެއްބާރ ލ މާ އެހީތެރިކަން

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  .8
އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ 

 ކޮންޕެނީ ޕލކ.

ގައި ބޭއްވ ަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ  2021މެއި  12 2021މެއި  5
ޚާއްޞަގޮތ ން ކ ރާ ޢާންމ  ޖަްލސާއާ ގ ޅޭ ގޮތ ން 

 މަޝްވަރާ ކ ރ މަށް

 އޮފީސް  ގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  .1
 )ވާރޗ އަލް މީޓިންގް(

ސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ ސަބްސިޑިއަރީ ކ ންފ ނިތަށް  2021ޖޫން  22
އޮޑިޓް ކ ރ މ ގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން 

 ޕީ.ސީ.ބީ. އާ މަޢ ލޫމާތ  ޙިއްސާ ކ ރ ން

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް  .10
 )ވާރޗ އަލް މީޓިންގް(

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ކ ރިއަށްގެންދާ  2021ޖ ލައި  8
ޕްރޮކިއ މަންޓް ދިރާސާގެ ހޯދ ންތައް ޕަބްލިކް 

 ޙިއްސާކޮށް މަޢ ލޫމާތ  ވަޒަންކ ރ ން

ނޑައަޅާފައިވާ  2021އޯގަސްޓް  11 އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަން  .11 ކޮމިޝަންގެ މޭންޑޭޓްގަިއ ކަ
މ އްދަތ ގައި ސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނިތަކ ން 

ބެލ މ ގަިއ  އްހިންގާފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ 

 އެހީތެރިކަން ހޯދ ން 

އޮފީސް  ގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  .12
 )އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އާއެކ (

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ހ ސައިން ނިޔާޒީގެ  2021އޯގަސްޓް  12
ތަސައްވ ރާ ގ ޅޭގޮތ ންނާއި ސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ 

 ،އަވަހަށް ކ ންފ ނިތަކ ގެ އޮޑިޓް މިހާރަށްވ ރެ
އްގެ ދަށ ން ޓަރ ޖެނެރަލް ދޫކ ރާ ލައިސަންސެއޮޑި
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ދ ވެރިކޮްށ އޮޑިޓް ކ ރ މ ގެ ތިންވަނަ ފަރާތެއް މެ
 އިދާ ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ންގަވާ

ސައ ތް  –އައި.އެމް.އެފް.  .12
އޭޝިއަން ރީޖަނަލް ޓްރޭނިން 

އެންޑް ޓެކްނިކަލް 
 އެސިސްޓަންސް ސެންޓަރ

 )ވާރޗ އަލް މީޓިންގް(

 ސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ 2021އޮކްޓޯބަރ   7
ަޝލް ރިޕޯޓިނގް" ން"ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ފައިނޭ

 ތައްޔާރ ކ ރ މާ ގ ޅޭ ދިރާސާގެ ރިޕޯޓް ޙިއްސާކ ރ ން 

މޯލްޑިވްސް ސްޕޯޓްސް  .11
 ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

އޮކްޓޯބަރ   10
2021 

ކ ންފ ންޏަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހ ންތަކާ 
އޮފީސް އިމާާރތ ގެ މައްސަލައާ  މާލީދަތިތަކާ އަދި

 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާކޮށް އެހީތެިރކަން ހޯދ ން 

 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި  .15
 )ވާރޗ އަލް މީޓިންގް(

އޮކްޓޯބަރ   17
2021 

ސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނިތަކ ން ހިންގާ އަދި 
ބައިވެރިވާ ކޮރަޕްޝަން ޢަމަލ ަތކާ ގ ޅ ވައިގެން 

ޕްޝަން ލޯންޑަރ" "ޕްރޮސީޑްސް އޮފް ކޮރަ
ވެރިވާ ޙާލަތ ގައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ކ ރ މ ގައި ބައި

ނޑ   ފިޔަވަޅ  އެޅ މާ ބެހޭ ޤާޫނނީ އޮނިގަ
 ދެނެގަތ މ ގެ ދިރާސާއަށް މަޢ ލޫާމތ  ހޯދ ން 

ހައ ސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .12
ކޯޕަރޭޝަން )ޗެއަރމަން، 

އެމް.ޑީ. އަދި ކޮމްޕެނީ 
 ސެކްރެޓެރީ އާއެކ (

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ 2021ނޮވެމްބަރ   1
ންސް ޔައެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ ކޮމްޕްލަ

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން 

ބިޒްނަސް ސެންޓަރ  .17
ކޯޕަރޭޝަން )ޗެއަރމަން، 

އެމް.ޑީ. އަދި ކޮމްޕެނީ 
 ސެކްރެޓެރީ އާއެކ (

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ 2021 ނޮވެމްބަރ  2
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން

ރީޖަނަލް އެއާރޕޯޓްސް  .18
ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް 

)ޗެއަރމަން، އެމް.ޑީ. އަދި 
 (ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ  

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ 2021ނޮވެމްބަރ   8
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން
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މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް  .11
އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ 

ކޮންޕެނީ ޕލކ. )ސީނިއަރ 
 މެނޭޖްމަންޓް ޓީމާއެކ (

މަންސް އިވޭލ އޭޝަން ރިޕޯޓިންގ އަދި ފޯބޯޑ ގެ ޕަރ 2021ނޮވެމްބަރ   8
ކ ންފ ނި ގްރޭޑް ކ ރެވިފައިވާ ގޮތާމެދ  ކ ންފ ނިްނ 

 ފާހާގަ ކ ރާ މައްސަލަތަކާ މެދ  މަޝްވަރާ ކ ރ ން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސް.އެމް.އީ.  .20
ންސް ކޯޕަރޭޝަން ފައިނޭ 

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

ނޮވެމްބަރ   10
2021 

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން

ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް  .21
ޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ކޯ 

)ޗެއަރމަން، އެމް.ޑީ. އަދި 
 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ (

ނޮވެމްބަރ   15
2021 

 ގގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރމަންސް، މޮނިޓަރިން
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން

ވަރޭޖް ސ  ލެ ވޯޓަރ އެންޑް މާ  .22
ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
)ޗެއަރމަން، އެމް.ޑީ. އަދި 
 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ (

ނޮވެމްބަރ   12
2021 

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް  .22
މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ލިމިޓެޑް )ޗެއަރމަން، އެމް.ޑީ. 
އަދި ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ 

 އާއެކ (

ނޮވެމްބަރ   17
2021 

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް  .21
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

)ޗެއަރމަން، އެމް.ޑީ. އަދި 
 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ (

ނޮވެމްބަރ   21
2021 

 ގސް، މޮނިޓަރިންމަން ފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން
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ނޮވެމްބަރ   22 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް  .25
2021 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ކ ރިއަށް 
އިން ހެލްތް ގެންދާ "ސްޓަޑީ އޮން ކޮރަޕްޝަން 

ސެކްޓަރ" އަށް މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މަށާ މަޝްވަރާ 
 ކ ރ ން

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން  .22
ލިމިޓެޑް  ސް ސަރވިސަ 

)ޗެއަރމަން، އެމް.ޑީ. އަދި 
 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ (

ނޮވެމްބަރ   22
2021 

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  .27
)ޗެއަރމަން، އެމް.ޑީ. އަދި 
 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ (

ނޮވެމްބަރ   21
2021 

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން

ނޮވެމްބަރ   25 ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން -އެންޓި  .28
2021 

ކޮރަޕްޝަން ޕޮލިސީގެ ޑްރާފްޓް -ނެޝަނަލް އެންޓި
 ބައްދަލ ވ ން ޙިއްސާކޮށް މަޢ ލޫމާތ  ވަޒަންކ ރ މ ގެ 

ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  .21
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

)ޗެއަރމަން، އެމް.ޑީ. އަދި 
 ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓެރީ އާއެކ (

ނޮވެމްބަރ   25
2021 

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

 ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން

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

ނޮވެމްބަރ   21
2021 

 ގމަްނސް، މޮނިޓަރިންފޯގަވަރނަންސް، ބޯޑ  ޕަރ
 ކޮމްޕްލަޔަންސް އެންޑް އިވޭލ އޭޝަން އަިދ 

ރިޕޯޓިންގްގައި ފާހަގަ ކ ރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކާ 
 ގ ޅޭގޮތ ން މަޝްވަރާ ކ ރ ން
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ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ން  
 ކ ރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް 

 

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ޞާ ސަރ ކާރ  ޙިއް  .7.1
 ވަނަ އަހަރ ގެ ޕަރފޯމަންސް އިވެލ އޭޓްކ ރ ން  2020

 2020ވަނަ އަހަރަށް ޓާރގެޓް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ތެރެއިން، އެ ކ ންފ ންޏެއްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރަށް  2020
ިޑރެކްޓަރ ންގެ ޕަރފޯމަންސް ދ މަތް ކ ރ މ ގެ ފ ރ ސަތ  ލިބިފައިވާނަަމ، މެނޭޖިންގ ޚިވަނަ އަހަރ  އެއްކޮށް އެ ކ ންފ ްނޏަކަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ ޓާރގެޓްތައް ހާސިލ  2020އިވެލ އޭޓް ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. އެ ގޮތ ން  ކ ރެވިފައިވާ މިންވަރ   ވަނަ އަހަރަށް ކަ
ގެ ބަލައި ކ ންފ ނީގެ ެކޓެގަރީ އަދި މެނެޖިންގ ޑިރެކްޓަރ، ޑެޕިއ ޓީ މެނެޖިން ޑިރެކްޓަރ، އަދި ބޯޑ ގެ އެހެން ޑިރެކްޓަރ ން

 ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ލ ތައް ފާހަގަކޮށް ކ ންފ ިނތަކާއިއިނާޔަތްތަކަށް ގެންަނން ޖެހޭ ބަދަ 

 

ވަނަ އަހަރަށް ޓާގެޓް  2021ވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ޞާ ސަރ ކާރ  ޙިއް  .7.2
ނޑައެޅ ން    ކަ

ނޑައެޅ މަށް ފޮނ ވާފައިވާ ޓާގެޓްތައް ދެފަރާތ ން މަޝްވ2021ަކ ންފ ނިތަކ ން  ރާ ކ ރ މަށްފަހ  ގެންނަން ޖެޭހ ވަނަ އަހަަރށް ކަ
ނޑައަޅައި، ކ ންފ ނިތަކާއި  ވަނަ އަހަރަށް  2021ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ގޮތ ން ޞާއްޙިބަދަލ ތައް ެގނައ މަށްފަހ  ޓާގެްޓަތއް ކަ

ނޑައެޅ މ ގައި އަހަރ ން  ނޑައެ ށްގޮތަންފ ިނތަކ ގެ ޕަރފޯމަންސް ރަގަޅ ވާނެއަހަރަށް ކ  ޓާގެޓް ކަ މަށް އިސްކަން ޅ ޓާެގޓްތަްއ ކަ
ނޑައެޅ މ ގައި ކ ންފ ނިތަކ ގެ  އަދި ކ ންފ ނިތަކަށް ކ ރިަމތިވެދާނެ ގޮންޖެހ ްނތަކަށް  ޒާތަށްދީފައިވާނެއެވެ. މި ޓާގެޓްތައް ކަ

 ޔަތް ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. ޢާރި

 

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ކ އާރޓަލީ އަދި އެނ އަލް ޞާ ސަރ ކާރ  ޙިއް  .7.2
 ރ ން ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ރިވިއ ކ  

ވަނަ  2020ންޓް އަދި ކ އާރޓަލީ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަ  ކ ންފ ނިތަކ ން ކޮންމެ ކ އާރޓަރއެއް ނިމ މ ން ތައްޔާރ  ކ ރާ
ވާނެވެ. ިމ ރިވިއ ގައި ކ ންފ ނިތަކ ގެ އިއަހަރ  އޮޑިޓް ކ ރެވިފައިވާ އެނ އަލް ފައިނޭންޝަްލ ސްޓޭޓްމަްނޓްތައް ރިވިއ ކ ރެވިފަ

ން ކެޕިޓަލް، އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތަށް އަލި އަޅ ވާލެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ޖ މްލަކޮށް ކ ންފ ނީގެ މެންޑޭޓްގެ އާމްދަނީ، ފައިދާ، ވޯކި
 ތެރެއިން، ކ ންފ ނީގެ ޕަރފޯމަްނސް ރަގަޅ  ކ ރ މަށް ކ ރެވިދާނެ ކަންކަން ކ ރ މަށް ކ ންފ ނިތަަކށް އިރ ޝާދ  ދެވިފައިވާނެއެވެ.  
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އާޓަރލީ ރިޕޯޓްތައް އަދި އެނ ައލް ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންސްގެ ވެބްސައިޓްގައި މި ބޯޑ ން ޕަބްލިޝްކޮްށފައިވާ ކ 
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 2އެނެކްސް އަދި، ލިންކް ޝާއިޢ ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. 

 

 ގަވަރނަންސް ރިވިއ ކ ރ ން  .7.1

މަލ ޮކށްފައިވާ ޢައްސަކޮށް ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑަށް ކ ންފ ނިތަކ ން ޚާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ޞާސަރ ކާރ  ޙިއް
މިންވަރ  ބެލ މަށްޓަކައި ގަވަރަނންސް ރިވިއ އެއް ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތ ގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ 

ން ކ ންފ ނިތަކަށް ފޮނ ާވފައިވާ ސާރކިއ ލަރ ތަކާއި ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޑ އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯ އާއި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން
މަލ ކ ރެވިފައިވާ މިންވަރަށްވެސް ބަލާފައިވާނެވެ. ޢަހިންގ ން ހަރ ދަނާ ކ ރ މަށް ލިޔ މ ން އަންގާފައިވާ އެންގ ންތަކަށް 

އްލ  ކ ރ މަށްޓަކައި އެކި ޙަރި މައްސަލަތައް މީގެއިތ ރ ން، ކ ންފ ިނތައް ހިްނގ މ ގައި ފާހަގަކ ރެވޭ ގަވަރނަންސާއި ގ ޅ ން ހ 
 ގޮތްގޮތ ން މަސައްކަތްތައް ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. 

ަވނަ އަހަރ  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ ގަވަރނަންސް ރިވިއ  ރިޕޯޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ 2021މިގޮތ ން، މި ބޯޑ ން 
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 2އެނެކްސް އަދި، ލިންކް  ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢ ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

 ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކ ރ ން ޞާ ސަރ ކާރ  ޙިއް  .7.5

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ތެރޭގައި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ކެޕިޓަލްގެ ގޮތ ގައާއި، ސަބްސިީޑގެ ގޮތ ގައި އަދި ގްރާްނޓްގެ ޞާއްޙިސަރ ކާރ  
ފ ނިތައް ހ ރ މ ްނ މި ކ ންފ ނިތަކަށް ދިނ މަށް ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަާނެނ ގޮތ ގައި ފައިސާ ދީގެން ހިންގަމ ން އަންނަ ކ ން

 ކ ރާ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކ ރ މަށްފަހ އެވެ. ޞާއްޙި ންއަދަދެއް ނިންމަނީ އެ ކ ންފ ނިަތކ 

ލޫާމތ  ހޯދައި، ހިމަނާފައިވާ ޢ ބަޖެޓ ގައި ކ ންފ ނިތަކ ން ހިމަާނފައިވާ އަދަދ ތަކާއި ގ ޅިގެން ކ ންފ ނިތަކ ން ހޯދަންެޖހޭ މަ
ކ ރ މަށް ކ ންފ ނިތަކަށް އިރ ޝާދ  ދެވިފައިވާނެވެ. އަދި  އިޞްލާޙ އަދަދ ތައް އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވ ރެ ބޮޑ  ނަމަ އެ އަދަދ ތައް 

މަޝްވަާރ  ކ ރެވޭނެ ނަތީޖާއާއި ގ ޅޭ ގޮތ ން ކ ންފ ނިތަކާއި ހާސިލ  އިޞްލާޙ ކ ރ މ ންބަޖެޓ ގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދ ަތށް 
 ،ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. މި މަސައްކަތ ގެ މައިގަޑ  ބޭނ މަކީ ކ ްނފ ިނތަކ ން ދައ ލަތ ގެ ބަޖެަޓށް ބަޯރސާވާ މިންވަރ  ކ ޑަކޮށް

މަގްޞަދ ގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ކަންކަން ވިޔަފާރީގެ  ދިއ ފެއްއެ ކ ންފ ންޏެއް  ،ތަކ ގެ ފ ދ ންތެރިކަން ިއތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައިކ ންފ ނި
ކ ރެވޭނެ ގޮތަށް ކ ންފ ިނަތއް ހިންގ މަށް ބާރ އެޅ މެވެ.  ކ ރިއަށް ގެންދިއ މަށާއި، އާމްދަނީ އިތ ރ  ގޮތަށްން ދެކޮޅ  ޖެހޭނެ އ ޞޫލ 

ކ ރ މަށް ކ ންފ ނިތަކ ްނ މަސައްކަތްކ ރ މަށް ބާރ  މީގެ އިތ ރ ން އިސްރާފް ކ ޑަކޮށް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ަނީތޖާ ހާސިލ 
 އެޅ މެވެ. 
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ގަޅ ކޮށް ނވާ ކ ންފ ނިތަކ  ޕާރފޯމަންސް ރަ ޞާ ރ  ޙިއް ސަރ ކާ  .7.2
 ގެއްލ މ ގެ މިންވަރ  ކ ޑަކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް 

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންާވ ގޮތެްއގައި ހިންގަމ ން ނ ދާ ކ ންފ ނިަތކާއި، ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރާ ޞާއްޙިސަރ ކާރ  
ކ ރ މަށް ޙ ލާޞްދެކޮޅ ޖެހޭ އ ޞޫލ ން ހިނގަމ ންނ ދާ ކަންކަމަށް ބަދަލ ގެނެސް އިމަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރެއިން މާލީ ގޮތ ން 

މަސައްކަތް ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތ ން ބައެއް ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރަމ ން އަންނަ ބައެއް ކަންކަމ ގެ ސަބަބ ން ކ ންފ ންޏަްށ 
ކެއް ގެނައ މަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. އަސަރ  ކ ޑަ ކ ރ މަށްޓަކައި ބަދަލ ތަ ކ ރާ ނޭދެވޭ އަސަރ  ދެނެގަނެ

 އްސަކޮށް ކަރ ދާސްތައް ތައްޔާރ  ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. ޚާމިގޮތ ން ތަފާތ  އެކި ކ ންފ ންޏަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލ ތަަކށް 

 

އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް  .7.7
 އްލ ކ ރ ން ޙަ

ޓާއި ގ ޅިގެން އޮޑިޓަރ ން ތައްޔާރ ކޮށްފައިާވ މެނޭޖްމަންްޓ ލެޓަރގައި ާފަހގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް އެކްސްޓާރނަލް އޮޑި
އްލ ކ ރ މަށް ކ ންފ ނިން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް އަދި ކ ރަމ ންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލައި ކ ރިއަށް އޮތް އަހަރ ގެ އޮޑިޓްގައި ޙަ

ގޮތަކަށް ކަންަކން ބަްއޓަްނ ކ ރ މަށް ކ ންފ ނިތަކާއި ަމްޝވަރާކޮށް މަސައްކަތްތަކެއް  މިފަދަ މައްސަލަތައް ތަކ ރާރ  ނ ވާނެ
ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި ބަްއދަލ ވ ން ތަކ ގައި ކ ންފ ނިތަކ ެގ އޮޑިޓް ކޮމެޓީ، އިންާޓނަލް އޮޑިޓަރ އަދި މެނޭޖްމަންޓ ން 

އްލ ކ ރ މަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާމެދ  ޙަމައްސަލަތައް އެހެން ކ ންފ ނީގައި ހ ރި އެަފދަ  ންތަކަކީމި ބައްދަލ ވ  ،ތީވެފައިވާރިވެބައިވެ
ގަޅ  ކ ރ މަށް ނރަވަށާޖެހޭ ޮގތެއްގައި ސަބަބ ން ކަންކަން  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެމަޝްވަރާ ކ ރ މަށް ރަގަޅ  ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމ ން، މި

 އިތ ރ  ބާރަކަށްވެއެވެ. 

 

ކ ގެ މަންތްލީ ކޭޝްފްލޯ ވާ ކ ންފ ނިތަ ޞާ ސަރ ކާރ  ޙިއް  .7.8
 އެސެސްކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް 

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ މަންތްލީ ކޭޝްްފލޯ އެސަސްކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ފެށި ކޮންމެ މަހަކ  އެއްފަހަރ  ޞާއްޙިސަރ ކާރ  
އޮޕަރޭޝަނަށް ފައިސާ  ކ ގެކ ންފ ނިތަކ ގެ ކޭޝްފްލޯ ގެެނސް ސަރ ކާރ ން ކެޕިޓަލް ދޭންޖެހޭ މިންވަރާއި އަދި ކ ންފ ނިތަ 

 ބޭނ ންވާނެ ިމންވަރ  އެސެސް ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ. 
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ކޮށް ޕްރޮކިއ މަންޓް ޞަ އް ޚާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ޞާ އް ޙި ސަރ ކާރ   .7.1
  ރަފްކ ރ ން ޢާ ތަ  އް ގައިޑްލައިނެ އަދި  ސް ޕްރޮސީޖަރ

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ތެރެއިން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކ ންފ ނިތަކާއި ޞާސަރ ކާރ  ޙިއް
ވާ ކ ންފ ނިތައް ފިޔަވާ އެހެްނ ކ ންފ ނިތަކ ްނ ޞާ އްޙިސަރ ކާރ ގެ މައިނޯރިޓީ 

އ ސޫލ ތަކަކާއި  އެއްހަމަކ ރެވިފައިވާ  ،ކޮށްޞައްޚާމަލ ކ ރ މަށް ޕްރޮކިއ މަންޓަށް ޢަ
 ޕްރޮކިއ މަންޓް "ހިއްސާކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ތައްޔާރ ކޮށް ކ ންފ ނިތަކާއި މިންގަޑ ތަކެއް
 އެންޓަރޕްރައިސަސް  އޯންޑް ސްޓޭޓް  ސް ފޯގައިޑްލައިން އެންޑް  ޕްރޮސީޖަރސް 

މި ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ގެ ނަމ ގައި ތައްޔާރ  ކ ރެވ ނ   އޮފް މޯލްޑިވްސް"
ބޯޑ ން  ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޕްރޮކިއ މަންޓް ޕޮިލސީއަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލ ތައް ގެނެސް

މިހާރ ވަނީ އެކ ންފ ނިތަކ ގެ އިޞްލާޙ  އެންޑޯޒްކޮށް ބައެއް ކ ންފ ނިތަކ ން 
 ކޮށްފައެވެ. މި ޞާ އްޕޮލިސީ މިބޯޑާ ޙި ޕްރޮކިއ މަންޓްކ ރެވިފައިވާ ހާމަނައިޒްޑް 

ގައިޑްލައިނާއި އެއްގޮތަށް ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޕްރޮކިއ މަންޓް ޕޮލިސީއަށް ބަދަލ  
ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޕްރޮކިއ މަންޓް ޞާއްޙިމ ން ސަރ ކާރ  މަސައްކަތް ނިމ  ގެނައ މ ގެ

 ޕޮލިސީތައް ހާމަނައިޒް ކ ރެވިގެންދާނެއެވެ. 

 2އެނެކްސް އަދި، ލިންކް  ދެންނެވ ނ  ގައިޑްލައިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢ ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ.
  ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

 

އިދާރީ އޮނިގަނޑ  އަދި މ ސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ކ ންފ ނިތަކ ގެ  .7.10
 ގެންނަން ބޭނ ންވާ ބަދަލ ތައް ދިރާސާ ކ ރ މާއި ލަފާ ދިނ ން 

މ ވައްޒަފ ން ނެގ މާއި  ،ތަާފތ  އެކި ފިޔަވަޅ ތައް އަޅާފައިވާއިރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން އާއި ގ ޅިގެން މިނިސްޓްރީ 11ކޮވިޑް 
މިނިސްޓްރީ ގެ ހ އްދަ  ،ރަފް ކ ރ ން ަފދަ ކަންތައްތައް ކ ރ މ ގެ ކ ރިންޢާއް ތަޕްރޮމޯޝަން ދިނ މާއި އިތ ރ  އެލަވަންސްތަ

ކ ންފ ނިަތކ ން އެކި ފަހަރ މަތިްނ  ޅޭގޮތ ންމިފިަޔވަޅ ތަކާއި ގ  ،ހޯދަން ޖެހޭނެ ކަަމށް ވަނީ ައންގާފައެވެ. އެހެންކަމ ން
ނޑަށާއި  ފަްނނީ ބޯޑ ން ވަނީމި ހ ށަހަޅާފައިވާ ކަންކަމާ ގ ޅިގެން  ލަފާ އަރ ވާފައެވެ. އަދި ކ ންފ ނިތަކ ން އެ ކ ންފ ނީގެ އޮނިގަ

 ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ.  ވެސްއ ސޫލ ތަކަށް ގެންނަން ހ ަށހަޅާަފއިވާ ބަދަލ ތައް ދިރާސާ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް
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ސްޓްރަކްޗަރ ކ ރ މ ގެ -ވާ ކ ންފ ނިތައް ރީ ޞާ ސަރ ކާރ  ޙިއް  .7.11
 މަސައްކަތް 

ފ ނިތަކ ގެ ތެރެއިން މާލީ ދަތިކަން ކ ރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް ކ ންފ ނިތަްއ ރިސްޓަރަކްޗަރ ކ ރ މ ގެ ވާ ކ ންޞާއްޙިސަރ ކާރ  
މަސައްކަތް ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތ ން އެޗް.ޑީ.ސީގެ މާލީހާލަތ  ރަނގަޅ  ކ ރ މަށްޓަކައި ކ ންފ ނީގެ ފަރާތ ން ބޮންޑެްއ 

ރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ކ ރެވިދާެނ ޚަގެ .މީގެ އިތ ރ ން ޕީ.އެސް.އެމް ،ވެ. އަދިއިޝޫކ ރ މަށް އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދީފައިވާނެއެ
 ކަންތައްތަކެއް ރާވާ އެކަންތައްތަްއ ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. 

 

ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް އަދި ކ ޅ ދ އްފ ށީ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް   .7.12
 ކ ރ ން  ރިސްޓަރަކްޗަރ

ވާ ދެ ކ ންފ ނިކަމ ގައިވާ ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިިމެޓޑް އަދި ކ ޅ ދ އްފ ށީ ޕޯޓް ލިިމޓެޑް ރިސްޓްރަކްޗަރކޮށް ޞާއްޙިސަރ ކާރ  

ބަދަލ ކ ރ މ ގެ  ޞާއްޙިމި ދެކ ންފ ީނގެ  ށްއެކ ންފ ނިތައް މިހާރ ވެސް ބަަލަހއްޓަމ ން އަންނަ ޯމލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑަ

ތ  ޞަދަލާއެކ  މި ދެ ކ ންފ ނީގެ ގަވަރނަންސް މައްސަލަތައް ހައްލ ކ ރަން ފ ރ މަސައްކަތް މިހާރ ވަނީ ފެށިފައެވެ. އަދި މި ބަ

 ނޫނީ ހަިއސިއްޔަތ  ލިބިގެންދާނެއެވެ. ޤާއިން މި ދެކ ްނފ ނި މެނޭޖްކ ރ މަށް .ލިބި، އެމް.ޕީ.އެލް

 

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ސ ލޫކީ ޞާ އް ޙި ސަރ ކާރ    .7.12
ދި ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ގެ އ ޞޫލ  މިންގަނޑާއި، ޝަކ ވާ ހ ށަހެޅ މާއި އަ 

 ތައްޔާރ ކ ރ ން  ބަޔާންކ ރ މ ގެ ގަވާއިދ  

ނޑައެޅ މާއި، ޞާއްޙިސަރ ކާރ   ނޑ  ކަ ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑަށް ޢައްޔަންކ ރެވޭ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ސ ލޫކީ މިންގަ
ނޑާއި ޚިލާފ ވެގެން އެކިއެކި ފަރާތްތަކ ން ހ ަށހަޅާ ޞާއްޙިއަދި ސަރ ކާރ   ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ސ ލޫކީ މިންގަ

ޝަކ ވާތައް ބެލ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރާނޭ އ ޞޫލ  ބަޔާންކ ރ މާއި ފިޔަވަޅ  އެޅ މ ގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން 
)ދައ ލަތ ގެ ވިޔަފާރި ތަންަތން  3/2013ރ މ ގެ ގޮތ ން، ޤާޫނނ  ނަންބަރ  ބޯޑ ން ޢަމަލ ކ ރާނޭ އ ޞޫލ ތަްއ ބަޔާންކ 

ވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގެ ދަށ ން  22ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ މާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް އިވެލ އޭޓްކ ރ މ ގެ ޤާނޫނ ( ގެ 
 ންނެވެ.ވާއިދެއް ޑްރާފްޓްކ ރެވި ފައިނަލް ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްދަނީ ކ ރެވެމ ގަ
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ވާއިދާއި އަދި ގަ ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ އަސާސީ ޞާ ސަރ ކާރ  ޙިއް  .7.11
 ވާއިދ ތައް ހަރ ދަނާކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ގަ ހިންގާ 

ވަނަ  2020ވާއިދ ތައް މ ރާޖާކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ގަވާއިދާއި އަދި އަސާސީ ގަވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ހިންގާ ޞާސަރ ކާރ  ޙިއް
ނޑ  މަޤްޞަދަކީ، ކ ންފ ނިތަކ ގެ ހިންގާ  އަހަރ  ކ ރީކޮޅ ން ފެށިގެން ދަނީ ކ ރެވެމ ންނެވެ. މިގޮތ ން މިމަސައްކަތ ގެ މައިގަ

ޤަވާއިދ ތަކާއި އަސާސީ ޤަވާއިދ ތަކަކީ އެއްހަމައެއްގައި އަދި ޤާނޫނ ތަކ ން ލާޒިމްކ ރާ އެންމެހައި ކަންކަން ހިމެނިފައިވާ 
 އަސާސީ އަދި ހިންގާ ޤަވާއިދ ތަކެއް ކަމ ގައި ހެދ މެވެ.

 

 ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑ  ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޞާ އް ޙި ސަރ ކާރ    .7.15
ތައްޔާރ  ސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވޯކް ޖޮބް ކްލެ ހާމަނައިޒްކޮށް ޕީސީބީ 

 ކ ރ ން 

ނޑާ ޤާއިމްކ ރެވިފަިއހ ރި ވަޒީފާގެ  އިކ ންފ ނިތަކ ގެ ހިންގ ން ހަރ ދަާނ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ންނާއި ވަކިވަކި ކ ންފ ނިތަކ ގަ އި އޮނިގަ
ވެ. އް ވަނީ ފެށިފައެކެތަތްކ ޑަކޮށް މ ވައްޒަފ ންނާބެހޭ އ ސޫލ ތައް އެއްހަމަކޮށް ހަރ ދަނާކ ރ މ ގެ މަސައްކަ ފަރަގ   މ ސާރައިގެ
މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދަށާއި ކ ންފ ނީގެ މަސައްކަތ ގެ އަދި ޒާތަށް ބަލާ، ކ ންފ ިނތައް ކެޓަގަރައިޒް ކ ރެވިފައިވާ ގޮތަށާއި މިގޮތ ން، 

ނޑ  ހަރ ދަނާ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްތަކެއް ވަޒީފާއާ ންފ ނިތަކ ގެ ކ  ،ބޮޑ  މިނަށް ބަލާ ވަނަ އަހަރ ން  2011މ ސާރައިގެ އޮނިގަ
ނޑައަާޅފައިވާ މަޤާމ ގެ ޝަރ ތ ތަކ ގަިއވެސް ބޮޑެތި ފަރަގ ތަކެއް  ފެށިގެން ކ ރަމ ން ގޮސްފައިވާެނއެވެ. ކ ންފ ނިތަކ ން ކަ

ނޑަޅާފައިވާ ޝަރ ތ ތައް ޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ ސެކްރެޓޭރިއެޓ ރަޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަ ،ހ ރ މާއިއެކ  ން ވަނީ މަޤާމަށް ކަ
ނޑައަޅާފައެވެރިވިއ  ކ ރ މަށްފަހ  މަޤާމ ގެ ަޝރ ތ  ހާމަނައިޒް ކ ރ މ ގެ  ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ  މިތޮގ ން.  މިންގަޑ ތަކެއްވެސް ކަ

ގްރޭޑް ލެވެލްތައް ހާމަނައިޒް ކ ރ މަށްފަހ  ޖޮބް ކްލެސިފިކޭޝަން ފްރޭމްވާރކް އެކ ލަވާލާ، ގެ ވަޒީފާކ ންފ ނިތަކ ގެ ހ ރިހާ 
ކ ރެވިފައެވެ. ކ ންފ ނިތަކ ން މި ފްޭރމްވާރކް އަށް އަމަލ  ކ ރާ ޞާއްޙިވަނަ އަހަރ  ހ ރިހާ ކ ންފ ންޏަކާއި ވަނީ  2021

ގައިވެސް މި ރިވިއ  ކ ރިއަށް  2022ރެވިފައެވެ. އަދި ވަނަ އަހަރ  ރިވިއ  ކ  2021މިންވަރ  ވަނީ އެކި ފަހަރ  މަތިން 
 ގެންދިއ މަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

 

ހަދާފައިވާ ޕޮލިސީތައް  ގޮތ ން ކ ންފ ނިތަކ ން މ ވައްޒަފ ންނާއި ގ ޅޭ   .7.12
 ދިރާސާ ކ ރ ން 

 ކީ ވައިދ ތަކަގަ އިއ ޞޫލ ތަކާ ދާގެން މަލ  ކ ރަމ ންޢަމ ވައްޒަފ ންނާއި ގ ޅ ންހ ރި އަދި ވަޒީފާއާއި ގ ޅިގެން ކ ންފ ނިތަކ ން 
ކަކަްށ މަލ  ކ ރަމ ން ގެންދާ އ ސޫލ ތަޢައެ ކ ންފ ނީގެ ބޯޑ ްނ ފާސްކ ރެވިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނ ތަކާ އެއްގޮަތށް އަދި 

 އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ މަތިން އި ގަވައިދ ތަކަކީއ ޞޫލ ތަކާ މި  . އަދި ވާންޖެހެއެވެ
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ކ ންފ ނިތަކ ގެ ިހންގ ން ަހރ ދަނާ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ންނާއި މ ހިއްމ  ކަމެކެވެ.  އެހެންަކމ ން، ށް ވ މަކީެވސް ހެދިފައިވާ އ ޞޫލ ތަކަ
މ ވައްޒަފ ްނނާއި ގ ޅ ްނހ ރި މ ހިއްމ  އ ސޫލ ތައް މ ވައްޒަފ ންނާ ބެޭހ އ ސޫލ ތައް ފ ރިހަމަކޮށް އެއްހަމަ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން، 

އެޗް.އާރް.  އ ސޫލ ތައް ދިރާސާ މ ވައްޒަފ ންނާ ބެހޭ އިން ފެށިގެން ކ ންފ ނިތަކ ން ގެންގ ޅޭ  2020ލ މ ގެ ގޮތ ން ހެދިފައިވޭތޯ ބެ
ބޮޑ  ކ ޑަ ޒާތަށާއި  އެގޮތ ން ކޮންމެ ކ ންފ ންޏެއްގައިވެސް ހ ރ ން މަޖ ބޫރ  އ ސޫލ ތަކާއި ކ ންފ ނީގެ ހެދިފައެވެ.ވަނީ އޮޑިޓެއް 

ަސއްކަތަށް ބަާލ ހ ރ ން މ ހިއްމ  އ ސޫލ ތައް ވަކިން ކަޑައަޅާ އިތ ރަށް ރަނގަޅ  ކ ރަންޖެހޭ މިނަށާއި ކ ންފ ނިން ކ ރާ މަ
ތަންފީޒީ ރިވިއ އެއް އެކިފަހަރ މަތިން  ވަނަ އަހަރ  2021 އަދި. ކޮށް، ކ ންފ ިނތަކަށް ވާނީ އަންގާފައެވެކަންތައްތައް ފާހަގަ

 ދެންނެވ ނ  އެޗް.އާރް. އޮޑިޓް އާއި ތަންފީޒީ ރިވިއ ގެ އަލީގައި، އިސްވެ ފައެވެ. އަދިފ ރިހަމަކޮށްނީ ވާމިހަރަކާތް  ހަދާ
ތައްޔާރ   އެއްއް ނ ވަތަ މެނ އަލްގައިޑްލައިނެހާމަނައިޒްޑް އެޗް.އާރް. ، އެއްހަމަކޮށް މ ވައްޒަފ ންނާއި ގ ޅ ންހ ރި އ ސޫލ ތައް

 ކ ރެވިގެން ދާނެއެވެ.  ވަނަ އަހަރ  2022 ،ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް

 

އާއި ގ ޅިގެން ކ ންފ ނިތަކ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ  11ކޮވިޑް  .7.17
 ދަ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ޢާ އި  ބައި މ ސާރައިން އ ނިކ ރި 

އާއި ގ ޅިގެން ކ ންފ ނިތަކ ން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަަށށް ދިއ މާއި ޤައ މ ގެ އިޤްތިޞާދަށް ނޭެދވޭ އަސަރ  ކ ރ މާ ގ ޅިގެން  11ކޮވިޑް 
ްނ މ ސާރައިމ ވައްޒަފ ން ގިންިތތަކަކަށް ބަހާލާ ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޞާފިޔަވަޅ ތަކ ގެ ތެރޭގައި ސަރ ކާރ  ޙިއްސަރ ކާރ ން ނެންގެވި 

ވަނަ އަހަރ  ކ ންފ ނިތަކ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ މ ސާރައިން  2020ގޮތ ން މިހިމެނެއެވެ.  އިންސައްތަ އާހަމައަށް އ ނިކ ރ ން 20
 ގެކ ންފ ނިތަކ އައި ހެޔޮބަދަލާއެކ  އިޤްތިޞާދަށް ވަނަ އަހަރ  2021ނަމަވެސް  .ކ ރެވިފައެވެ އިންސައްތައެއް ވަނީ އ ނި

އ ނިކ ރި މ ސާރައިން ކ ންފ ިނތަކ ގެ މ ވައްޒަފ ްނގެ  ވަކި މިންގަޑ ތަކަކަށް ބެލ މަށް ފަހ ، ،ވަމ ން ދިއ މާއެކ އާމްދަނީ އިތ ރ 
ވަީނ  ދަ ކ ރ މ ގެ ހ އްދަޢާކ ރިއެކޭ އެއްގޮތަށް މ ސާރަ އި، ތަކަަކށް ކ ރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި ގިނަ ކ ންފ ނި އިޢާދައަދަދ  

 ދެވިފައެވެ. 

 

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ ކ ރިޔަށް އޮތް  .7.18
 އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތް ފެށ ން  ލޭން ޕް ސްޓްރެޓަޖިކް  އަހަރ ގެ  5

ލާޒިމް ކ ރާ މައްޗަށް  ގެމަސައްކަތް ހަރ ދަނާކ ރ މަށާއި ޤާނޫނީގޮތ ން ޯބޑ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ 
އަހަރ ގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތް  5ކ ރިޔަށް އޮތް  ށް،ކ ރ މަސްޓެރެޓީޖިކް ގޮތެއްގައި ކަންތައްތައް 

ދާ ކ ރ މަށްޓަކައި މެންޑޭޓް ކ ރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަ ބޯޑ ގެ ،ވަނަ އަހަރ  ފަށާފައިވާނެއެވެ. އެގޮތ ން 2020
ތްކޮށް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ ޔަ ޢާސަރ ކާރ ގެ ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއަށް ރި ،ފާހަގަކޮށް

 2021ކަޑައަޅާފައިވާނެއެވެ. އަދި  ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތ ގެ ޕްލޭނެއް ރާވާ ޓައިމްލައިން
 ފ ރަތަމަ ،އަހަރ ގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ޕްލޭން އެކ ލަވާލާ 5ވަނަ އަހަރ ގައި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ގެ 

 ވަނީ ތައްޔާރ  ކ ރެވިފައެވެ. މިހާރ  ޑްރާފްޓް
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ް

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ން މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މ ގެ ޞާ ސަރ ކާރ  ޙިއް  .7.11
 އ ޞޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ގައިޑްލައިނެއް އެކ ލަވާލ ން 

ނޑައެޅިފައިވާ  މަޢ ލޫމާތ  ހޯދ މައި ލިބިގަތ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ދަޢ ލަތ ގެ އިާދރާތަކ ން މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މާއި ގ ޅޭގޮތ ން ކަ
ރީ ކޮމްޕްލަޔަންސްގެ އ ޞޫލ ން ވާ ކ ންފ ނިތަކ ންވެސް ވޮލަްނޓަޞާއ ޞޫލ ތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތ ގެ މަތިން ސަރ ކާރ  ޙިއް

މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މ ގައި ޢަމަލ ކ ރެވިދާނޭ އ ޞޫލ ތަކާއި އިޖ ރާޢަތ ތައް ބަޔާންކ ރާ ގައިޑްލައިނެއް އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތް 
 .އެވެ.  ބޯޑ ގައި މަޝްވަރާ ކ ރެވިފައި ވެ ރެވި. އަދި މި ގައިޑްލައިންގެ ފ ރ ތަމަ ޑްރާފްޓް ތައްޔާރ ކ ވަނީ ފެށިފައެވެ.

 

 އެކ ލަވާލެވި ގަވާއިދ ތައް ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ބައެއް  .7.20
 ގެޒެޓްކ ރ ން 

)ދަޢ ލަތ ގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ މާއި ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާއި މޮނިޓަރކޮށް  3/2013ޤާނޫނ  ނަްނބަރ  
ގަވާއިދ ތަކެއް  މ ހިއްމ ންޖެހޭ ހަދަކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ން އިވެލ އޭޓްކ ރ މ ގެ ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް 

އެކ ލަވާލެވި އެ ގަވާއިދ ތައް ވަނީ ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢ ކ ރެވިފައެވެ. މި ގަވާއިދ ތައް އެކ ލަވާލެވިފައިވަނީ، ފ ޅާ 
ކ ރ މ ގެ ޑްރާފްޓްނެވެ. މިގޮތ ން މިގަާވއިދ ތައް ޔާލ  ހިމެނިގެންޚިލަފަޔާއި ފަރާތްތަކ ގެ ދާއިރާއެއްގައި ކަމާއި ގ ޅ ންހ ރި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ، ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީ، މޯލްޑިވްސް ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖް ،މަރ ޙަލާގައި
 ނެރަލްގެ އޮފީހ ގެ މަޝްވަރާއާއި ލަފާ ވަނީ ހޯދިފައެވެ.ޖެއަދި އޮޑިޓަރ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެނެކްސް އަދި، ޤަވާއިދ ތައް އަޕްލޯޑްކ ރެވިފައިވާ ލިންކް  މިބޯޑ ން ޝާއިޢ ކޮށްފަިއވާ ޤަވާއިދ ތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.ގޮތ ން މި
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 2

 

  

(1) (2) (3) (4) 
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ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ އެތެރޭގެ ހިންގ މ ގެ އޮނިގަނޑ  ޞާ އް ޙި ސަރ ކާރ   .7.21
ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކ ންފ ނިތަކ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދ ތައް ހަރ ދަނާ 

 ލާޙ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ޞް އި 

ނޑ  ހަރ ދަނާ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ކ ންފ ނިތަކ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދ ތައް ޞާއްޙިސަރ ކާރ   ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ އެތެރޭގެ ހިންގ މ ގެ އޮނިގަ
ވާ ކ ންފ ނިތަކ ެގ ޞާއްޙިގެންދެވިފައެވެ. މިގޮތ ން ސަރ ކާރ   ލާޙ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް މިއަހަރ ވެސް ވަނީ ކ ރިއަށްޞްއި

ތެރެއިން އާސަންދަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި، މޯލްޑިވްސް މާކެޓިްނގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަނާއި، ސްޓޭޓް 
 ލާޙ  ގެނެވިފައެވެ.ޞް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ހިންގާ ގަވާއިދ ތަކަށް ވަނީ އި

 

މޯލްޑިވްސް ރިޒޯޓ  ހ ޅ ވ މަށްޓަކައި، -ލާ ރީ އްޑޫ ސިޓީ ޝަންގް އަ   .7.22
އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް ޝެއަރހޯލްޑަރ 

 ކ ރ ން ގެ މަސައްކަތް ލޯން ދޫކ ރ މ ގެ އެއްބަސްވ މ  

އެކ ލެވޭ އައްޑޫ  ޞާއްޙިމޯލްިޑވްސް ރިޒޯޓ  ހ ޅ ވ މަށްޓަކައި، އެ ރިސޯޓ  ހިންގާ ސަރ ކާރ  -އައްޑޫ ސިޓީ ޝަންގްރީލާ
ރެވި، ގެ މަސައްކަތް ކ ޝެއަރހޯލްޑަރ ލޯން ދޫކ ރ މ ގެ އެއްބަސްވ މ   ،އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް

US$2,500,000.00 ައެމެރިކާ ޑޮލަރ ( ގެ ޝެއަރހޯލްޑަރ ލޯން ހަމަޖައްސައި، އަދި އެލޯން  ލައްކަ  ފަސް ން)ދެމިލިއ
ށް އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތ ން ލީސް ރެންޓްގެ ގޮތ ގައި ގޮތ ން ސަރ ކާރަ ޑިސްބަރސްކ ރ މ ގެ

ނޑިފައެވެ. މިއީ ސަރ ކާރ ގެ ފަރާތ ން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޯވިޑް 2020 -ވަނަ އަހަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއިން ވަނީ އަޅާކެ
ތެރިވާ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓ ތަްއ އަލ ން ހިންގަން ަފށަން ފެތ ރެން ފެށ މާއި ގ ޅިގެްނ ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތ ގައި ހަރަކާތް 11

 އެއްބަސްވ މެކެވެ. ނ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މ ގެ ގޮތ ން ސޮއިކ ރެވ 

 

ވާ ކ ންފ ނިތަކާއި ގ ޅޭ މައްސަލަތަކ ގައި ޞާ އް ޙި ސަރ ކާރ   .7.22
ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް 

 ކޮމިޓީއަށް ޖަވާބ ދާރީވ ން 

ވާ ކ ންފ ނިތަކާ ގ ޅޭ މައްސަލަތަކ ގައި ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިޒަސް ކޮމިޓީއަށް ޞާއްޙިސަރ ކާރ  
ކަމާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  ވަނީ  ،ރ ވެޒިވި އެކިއެކި ޖަލްސާތަކަށް ހާވެޖަވާބ ދާރީވ މ ގެ ގޮތ ން އެކޮމިޓީގެ ފަރާތ ން ބޭއް
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އެ ކޮމިޓީގެ ފަރާތ ން އެކިއެކި ކަންކަމާ ގ ޅިގެން ރަނގަޅ ކ ރަންޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކ ރައްވާފައިވާ  ،ކ ރެވިފައެވެ. މިގޮތ ންޞާއްޙި
ނޑ ގެ ތެރެއިންގަވަރނަންސް އަދި ކ ންފ ނިތަކ ގެ  މަށް،ކަންކަން ރަނގަޅ ކ ރ   މަސައްކަތްކޮށް، ހިންގ މ ގެ އޮނިގަ

 ވިފައެވެ.ވި ބަދަލ ތައް ގެނައ މަށް ލަފާދެމަޝްވަރާކ ރެނީ ވާގެނައ މަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަަދލ ތައް އެ

 

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރާ ބޮޑެތި ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި ޞާ ސަރ ކާރ  ޙިއް  .7.21
 އަދި އެއްބަސްވ ންތަކާއި ގ ޅޭ އެސެސްމަންޓްތައް ހެދ ން 

ނދ ، އަދި މިތަންަތނަްށ ހިމެނޭ ތަންތަން ކަމ ގައި ވީހި ގެ މަސްލަޙަތ ދައ ލަތ ވާ ކ ންފ ނިތަކަކީ، ސީދާ ދިވެހި ޞާސަރ ކާރ  ޙިއް
ސަރ ކާރ ގެ ފަރާތ ން ކެޕިޓަލްގެ ގޮތ ގައި ދޫކ ރެވޭ ފައިސާއާއި އަދި ކ ންފ ނިތަކ ން ކ ރާ މ ޢާމަލާތްތަކާއި ވެވޭ 

ދާރ ގެ ހައިސިއްޔަތ ން ސަރ ކާރ ންވެސް މާލީ އިލްތިޒާމްތައް ޞާއްޙިއެއްބަސްވ ންތަކ ގެ ސަބަބ ން  އެ ،އެއްބަސްވ ންތަކަކީ
ސަރ ކާރ ގެ ފަރާތ ން މިފަދަ އެއްބަސްވ ންތައް ދަނީ  ،ވެދާނެތީވެފަދަ އެއްބަސްވ ންތަކެއް ކަމ ގައި އ ފ ލަންޖެހިދާނެ

ނޑ މެއްނެތި މ ރާޖާކ ރަމ ންނެވެ އަދި ޤާޫނނީ  އިޤ ތިޞާދީ ،މާލީ ގެ ސަބަބ ން ނިކ މެާދނެ އެއްބަސްވ ންަތކ  މިފަދަ ،. އަދިމެދ ކެ
ޕޭޕަރ  ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ ނ ވަތަ އެސެސްމެންޓް ރިކޮމެންޑޭޝަން  މ ގެ ގޮތ ންލަފާދިނ  ށްދާރަޞާއްޙިނަތީޖާތަކާ ގ ޅޭގޮތ ން 

 .ވަނީ ކ ރެވިފައެވެމަސައްކަތްތައް 

 

 ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޕޮލިސީ އެކ ލަވާލ ން  .7.25

 މޮނިޓަރކޮށް އަދި  ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާއި ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ މާއި ތަންތަން ވިޔަފާރި ދައ ލަތ ގެ" 2012/2 ނަންބަރ  ގާނޫނ 
 ބޯޑ ގެ  ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ 12 ގެ" ގާނޫނ  އިވެލ އޭޓްކ ރ މ ގެ
 ންަތންތަ ވިޔަފާރި ދައ ލަތ ގެ ބަޔާންކ ރާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ އެ ،ތެރެއިން ކަންކަމ ގެ ހިމެނޭ  ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަކ ގެ

 އެންމެހައި ކ ރ މ ގެ ކޮންްޓރޯލް ބެލެހެއްޓ މާއި ،ަތންީފޒ ކ ރ މާއި ،ހިންގ މާއި ،ރޭވ މާއި ކަންކަން ގ ޅޭ ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ މާ
ސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނިތައް " ގެންދިއ މަށްޓަކައި ކ ރިއަށް ގޮތ ގެމަތިން އެކަށީެގންވާ އެންމެ މަސައްކަތްތައް

 . ތައްޔާރ ކ ރެވިފައެވެ ވަނީ ފަރާތ ން ބޯޑ ގެ މި ޑްރާފްޓެއް ގެޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ މާގ ޅޭ ސިޔާސަތ " 

 .ލާގައެވެޙަމިހާރ ވަނީ އެޕްރޫވް ކ ރ މ ގެ މަރ ސިޔާސަތ   ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ މިގޮތ ން
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 ލޭން ޕް  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓެޖިކް  ނެޝަނަލް ސަރ ކާރ ގެ  .7.22
 މަސައްކަތްތައް  ގެ (ޕީ .އޭ .އެސް .އެން )

ވަރަށް ގިނަ ދަށ ން މިބޯޑަށް މަތިކޮށްފައިވާ  (ގެއެން.އެސް.އޭ.ޕީއެކްޝަން ޕްލޭން ) ޖިކްސްޓްރެޓެނެޝަނަލް ސަރ ކާރ ގެ 
ޑިރެކްޓަރ ންގެ ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޞާއްޙިސަރ ކާރ  ވަނަ އަހަރ   2021މަސައްކަތްތަކެއް މިހާރ ވަނީ ކ ރެވިފައެވެ.  މިގޮތ ން 

ނގެ މެންބަރ ން ޢަމަލ  ކ ރ މަށް ބޯޑ  ޑެއް )ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އެއް( އެކ ލަވާލ މ  މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައެވެ.  ސ ލޫކީ މިންގަ
 ހިންގާނެ ޙަރަކާތްތައް ސްޕޮންސަރޝިޕް އަދި . އާރް.އެސް.ސީ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޙިއްޞާވާ  ސަރ ކާރ ވަނަ އަހަރ   2022އަދި 
ްއް އެކ ލަވާލ މަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ޔާސަތެސި ގޮތ ގެ

ގައި  1އެނެކްސް  ތާވަލް އަންގައިދޭ މިންވަރ  ކ ރިއަށްގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް ޕްލޭންގެ އެކްަޝން ސްޓްރެޓަޖިކް ނެޝަނަލް
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 

..........................................  
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 މާލީ އ ސްއަލިތައް  
 މާލީ އ ސްއަލިތައް އަންނަނިވި ޗާޓ  ތަކ ގައި ދައްކ ވައި ދެވިފައި އެވަނީއެވެ. ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޙިއްޞާވާ ސަރ ކާރ 

 އާމްދަނީ  .8.1
 

 

 

 
 

 

ވަނަ އަހަރާ  2020ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަަތމަ ދެ ކ އާޓަރ ގައި ލިބ ނ  އާްމދަނީ  2021ވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ޞާއްޙިސަރ ކާރ  
މަދެވެ. ނަމަވެސް ކޮވިޑ ގެ ހާލަތާ ގ ޅިގެން ހީނަރ ވެފައިވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ަޕރފޯމަންސް ރަނގަޅ ވާން  %15އަޅާބަލާއިރ  

ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ އާމްދަނީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަްށ ޞާއްޙިވަނަ ކ އާޓަރ ގައި ސަރ ކާރ   2ވަނަ އަހަރ ގެ  2021 ،ފެށ މާއިއެކ 
 އިތ ރ ވެފައެވެ. 

 ސާފ  ފައިދާ  .8.2

 

 

 

 

 

ވަނަ އަހަރ  ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ.  2021 އަޅާބަލާއިރ   ވަނަ އަހާރާ 2020ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ސާފ  ފައިދާ ޞާއްޙިސަރ ކާރ  
ނަމަވެސް، ސަރ ކާރ ން ބަޖެޓް ދީގެން ހިންގާ ިގނަ ކ ންފ ނިތަަކކީ ގެއްލ މ ގައި ހިންގާ ކ ންފ ިނތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށްަލން 

 ޖެހެއެވެ. 
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 ޖ މްލަ އެސެޓްތައް  .8.2

 

 

 

 

 

 

މިލިއަން  154,837ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ  އިރ ،  2021ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޖ މްލަ އެސެޓްގެ ގޮތ ގައި ޞާއްޙި ސަރ ކާރ  
 .އިތ ރ ވ މެކެވެ %37ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރ ،  2020އެވެ. މިއީ ހިމެނެރ ފިޔާގެ އެސެޓް 

 

 ބްސިޑީ އަދި ހިލޭ އެހީ ކެޕިޓަލް، ސަ  .8.1

 

 

 

 

 

 

 

ލިއަން ރ ފިޔާ ވަނީ ދީފައެވެ. އަދި މި 2،557 ނިތަކަށް ކެޕިޓަލްގެ ގޮތ ގައިވާ ކ ންފ ޞާއްޙިވަނަ އަހަރ  ސަރ ކާރ   2021
ގައި  2021ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރ ،  2020މިލިއަން ރ ފިޔާ ދީަފއިވެއެވެ.  1،821ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި  އާސަބްސިޑީ

 މިލިއަން ރ ފިޔާ އިތ ރަށް ވަނީ ކ ންފ ނިތަަކށް ދޫކ ރެވިފައެވެ. 1,101ގޮތ ގައި ކެޕިޓަލް، ސަބްސިޑީ އަދި ހިލޭއެހީގެ 

 ކެޕިޓަލް 

 ސަބްސިޑީ 
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 ކ ންފ ނިތަކ ގެ ބޯޑ ގެ ޕަރފޯމަންސް 
ވަނަ ޖ މްލަ ގޮތެއްގައި ވަނީ ކ ރީ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރ  ރަނގަޅ  ވެފައެވެ.  މިގޮތ ން  2021ކ ންފ ނިތަކ ގެ ބޯޑ  ޕަރފޯމަންސް 

 ހަރ ގެ ބޯޑ  ޕަރފޯމަންސްއާ ގ ޅޭ ތަފާސްހިސާބ ތައް ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައި އެވަނީއެވެ.ވަނަ އ2021ަކ ންފ ނިތަކ ގެ 
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 ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޗެކް އެންޑް ބެލެންސް ސިސްޓަމް  

ވަނަ އަހަރ  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ހަރ ދަނާ ކ ރެވިފައެވެ. މިނިޒާމާ  2021ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޗެކް އެންޑް ބެލެްނސް ނިޒާމ ވެސް 
 ގ ޅޭ ތަފާސްހިސާބ ތައް ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައި އެވަނީއެވެ.
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ކޯޕަރޭޓް ގަވަރނަންސް ކޯޑ ގައި ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން  
 ވެފައިވާ މިންވަރ  ހާސިލ  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

އަހަރ  ވަނީ ވަނަ  2021ށް ޢަމަލ  ކ ރަމ ންދާ މިންވަރ ވެސް ކޯޑަ ގަވަރނަންސް ކޯޕަރޭޓްްސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނިތަކ ން
ްއަމާޒަކީ މި ކޮމްޕްލަޔަންސް  ބޯޑ ގެ ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން .ވަރަށް ބޮޑ ތަނ ން ފ ރިހަމަ ކ ެރވިފައެވެ

 އިންސައްތައަށް ވ ރެ މަތީގައި ހިފެހެއްޓ މެވެ. 10ވަނަ އަހަރ  2022 ،މިންގަޑ 
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އްޔަނ ކ ރެވ ނ  ޢަ  ވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ޞާސަރ ކާރ  ޙިއް  
 ފ ޅ ންނާއި ވަކިކ ރެވ ނ  ބޭފ ޅ ން ބޭ 

 ނަްނބަރ  ޤާނޫނ  ފައިވަނީ އަދި ވަކިކޮށް  އްޔަނ ކޮށްޢަވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑަށް މެްނަބރ ން ޞާސަރ ކާރ  ޙިއް
 އިވެލ އޭޓްކ ރ މ ގެ މޮނިޓަރކޮށް އަދި ކޯޕަރަޓައިޒްކ ރ މާއި  ޕްރައިވެޓައިޒްކ ރ މާއި ތަންތަން ވިޔަފާރި  ދައ ލަތ ގެ) 2012/2
ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން  ގެ ދަށ ންނަްނބަރ  ަވނަ( 2) އަދި( 1) ގެ( ޒ) މާއްދާގެ ވަނަ 12 ގެ( ޤާނ ނ 

'ސަރ ކާރ ގެ ކ ންފ ނިތަކާއި އަދި ސަރ ކާރ  ބައިވެރިވާ ކ ންފ ނިތަކާއި، ވިޔަފާރި  ންދާގެން އެކ ލަވާލާ ޢަމަލ  ކ ރަމ ން ބޯޑ 
އްޔަންކ ރ މާއި ވަކިކ ރ މ ގައި ޢަން ހިންގާ ސަރ ކާރ ގެ ތަންތަނ ެގ ބޯޑަށް ސަރ ކާރ  ަތމްސީލ  ކ ރާ ފަރާތްތައް އ ސޫލ 

 5އެނެކްސް މިއ ސޫލ   ' ގެ ަދށ ންެނވެ.ަމލ ކ ރާނެ ގޮތ ގެ އ ސޫލ ޢަޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑ ން 
 ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

މެންބަރަކ   48ޖ މްލަ ނަންތަކ ގެ ތެރެއިން، 56ްރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ހ ށަހަޅ އްވާފައިވާ ވަނަ ައހަރ  2021 ދަށ ންމިއ ސޫލ ގެ 
ބޭފ ޅަކ  ވަނީ  5 ގައިވަނަ ައހަރ  2021 ،އަދި މެންބަރަކ  ވަކިކ ރެވިަފއިވެއެވެ. 12އްޔަނ ކޮށް އަދި ޢައެކިއެކި ބޯޑ ތަކަށް 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. ގައި  2އެނެކްސް  ސީލ އިސްތިއ ފާދެއްވާފައެވެ. އެބޭފ ޅ ންގެ ތަފ  ށް އެދިގެން ފ ޅައަމިއްލަ

 

ވާ ޞާސަރ ކާރ  ޙިއްަވނަ އަަހރ   2021 މީގެ އިތ ރ ން،
ސަރ ކާރ  ތަމްސީލް ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ބޯޑ ގައި 

މެންބަރ ން ތިއްބެވި އިރ   173ޖ މްލަ  އްވާކ ރަ
ފިރިހެން ބޭފ ޅ ްނނެވެ. އަިދ  އަކީ %86މީގެތެރެއިން 

 އަކީ އަންހެން ބޭފ ޅ ންަކން ފާހަގަކ ރެވެއެވެ.  14%

 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( 2) ގެ ( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ  1.2 ކޯޑ ގެ ގަވަރނެންސް  ކޯޕަރޭޓް އޮތޯރިޓީގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާކެޓް ކެޕިޓަލް
 20 ތެރެއިން މެންބަރ ންގެ ހިމެނޭ ބޯޑ ގައި ޑިރެކްޓަރ ންގެ މަގ ސަދ ގައި ހިމެނ މ ގެ ޑައިވާސިޓީ ޖެންޑަރ މަތިން ގޮތ ގެ
 ގެ (ސެޕް) ޕްލޭން އެކްޝަން ސްޓްރެޓީޖިކް ސަރ ކާރ ގެ އަދި. ލާޒިމ ކ ރެއެވެ ކަމ ގައިވ މަށް ބޭފ ޅ ން އަންހެން އަކީ ސައްތައިން

 ގައި( އިކ އަލިޓީ ޖެންޑަރ) 5.2 އަދި( ސްޭޓޓް އެަކއ ންޓަބަލް) 5.1 ސެކްޓަރ ސަބް ގެ( ގަވަރނަންސް ގ ޑް) 5 ސެކްޓަރ
 ކ ންފ ނިތަކ ން ޙިއްޞާވާ ސަރ ކާރ  ތެރޭގައި ސްޓްރެޓެޖީސްތަކ ގެ ކ ލަވާލެވިފައިވާއެ ދަށ ން ސިޔާސަތ ތަކ ގެ ހިމެނޭ

 ،ކަމ ގައިވާތީވެ ޙަރަކާތްތަކެއް މަތިކޮށްފައިވާ މިބޯޑަށްވެސް ހޯދައިިދނ މަކީ ފ ރ ޞަތ ތައް ދާއިާރގެ ހިންގ މ ގެ އަންހެނ ންަނށް
 ،ވ މ ންވަރަށް ބޮޑަށް ދަށް ިއންސައްތަ އަންހެްނބޭފ ޅ ންގެ ތެރެިއން މެންބަރ ންގެ  ބޯޑ  ކ ރައްވާ ތަމްސީލް ސަރ ކާރ  މިހާރ  އަދި

 ކަމެއްކަމ ގައިނ މަކީ މ ހިއްމ  ހިމެ ބޭފ ޅ ން ައންހެން ޤާބިލ  ޢައްޔަންކ ރެއްވ މަށް  ބޯޑ ތަކަށް ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޙިއްޞާވާ ސަރ ކާރ 
 .މެވެދެކެ
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 ސީލ  ކ ގެ ތަފ  ވާ ކ ންފ ނިތަ ޞާސަރ ކާރ  ޙިއް  
 ކ ންފ ނި އ ފެއްދި 

 ތާރީޚ  

 # ކ ންފ ނި  ގެ މިންވަރ  ޞާ ޙިއް 

 50.80% 2002ޑިސެމްބަރ  2

7.33% 

4.07% 

4.07% 

33.73% 

 ސަރ ކާރ :

ސަރ ކާރ  މ ވައްޒަފ ންގެ 
 ޕްރޮވިޑެންޑް ފަންޑް:

 އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ:

/ރަށްތަކ ގެ ރައްޔިތ ންގެ އަތޮޅާއި 
 އެކައ ންޓް:

 އާންމ  ޙިއްސާދާރ ން:

 1 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 %41.80 1188މޭ  12

52% 

6.2% 

 ސަރ ކާރ :

 ބަޓެލްކޯ:

 އާންމ  ޙިއްސާދާރ ން:

 2 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގ ޅ ން ޕލކ

 %49 2001ޖަނަވަރީ  28

18% 

18% 

 

15% 

 ސަރ ކާރ :

އިންޓަނޭޝަނަލް ފައިނޭންސް 
 ކޯޕަރޭޝަން:

 އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް:

އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ އިންވެސްމަންޓްސް 
 ލިމިޓެޑް )އިންޑިއާ(:

ހައ ސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 
 ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

2 

 1 ހައ ސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  ސަރ ކާރ   %100 2009މާރޗް  24

 5 އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް  ސަރ ކާރ   %100 2007ސެޕްޓެމްބަރ  21

 2 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  ސަރ ކާރ   %100 2000އޮގަސްޓް  1

 7 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  ސަރ ކާރ   %100 2008އޮގަސްޓް  12

 %47 2002އޭޕްރިލް  1

53% 

 ސަރ ކާރ  

 އާންމ  ޙިއްސާދާރ ން:

ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން މޯލްޑިވްސް 
 ޕލކ

8 

 64.20% 1180ޑިސެމްބަރ  18

4.65% 

31.15% 

 ސަރ ކާރ  

 އެމް.އެން.އެސް.އެލް

 އާންމ  ޙިއްސާދާރ ން:

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 
 ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

1 

 %80 1115އޭޕްރިލް  1

20% 

 ސަރ ކާރ :

 ހިޓާޗީ:

ސ ވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

10 

 11 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ސަރ ކާރ   %100 2012އޮގަސްޓް  11

 %81.63 2001އޮގަސްޓް  11

18.37% 

 ސަރ ކާރ :

 އާންމ  ޙިއްސާދާރ ން:

 12 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

 ސަރ ކާރ : %100 2011އޮގަސްޓް  11

 

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކެ 
 ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

11 
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 %28 2010އޭޕްރިލް  1

36% 

5% 

10.53% 

 

20.47% 

 ސަރ ކާރ :

 އައި.ސީ.ޑީ:

 އަމާނާ ތަކަފ ލް:

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފިސް 

 އާންމ  ޙިއްސާދާރ ން:

 15 މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ

 %70 2011މާރޗް  21

30% 

 ސަރ ކާރ :

 ކާސާ ހޯލްޑިންގްސް:

އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ޕްރައިވެޓް 
 ލިމިޓެޑް 

12 

 17 އާސަންދަ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  ސަރ ކާރ : %100 2011ޑިސެމްބަރ  21

 18 ކައްދޫ އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް  ސަރ ކާރ : %100 2011ސެޕްޓެމްބަރ  18

 11 ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  ސަރ ކާރ : %100 2012 އޮގަސްޓް 1

 20 މޯލްޑިވްސް ހައްޖ  ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ސަރ ކާރ : %100 2012ނޮވެމްބަރ  7

މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޮރ އިސްލާމިކް  ސަރ ކާރ : %100 2012މާރޗް  21
 ފައިނޭންސް ލިމިޓެޑް 

21 

 22 ސްޕޯޓްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް  ސަރ ކާރ : %100 2012މާރޗް  15

މޯލްޑިވްސް އިންޓަގްރޭޓަޑް ޓޫރިޒަމް  ސަރ ކާރ : %100 2012އޮކްޓޯބަރ  27
 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

22 

 21 ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ސަރ ކާރ : %100 2001ޖަނަވަރީ  22

 25 ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްބިޒްނަސް  ސަރ ކާރ : %100 2017މޭ  10

 22 ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ  ސަރ ކާރ : %100 2017ޖ ލައި  20

 %85 2011ޖަނަވަރީ  17

5% 

5% 

5% 

 ސަރ ކާރ :

 މާލެ ސިޓީ ކައ ންސިލް:

 އައްޑޫ ސިޓީ ކައ ންސިލް:

 ފ ވައްމ ލަކ  ސިޓީ ކައ ންސިލް:

އެސް.އެމް.އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކޯޕަރޭޝަން 

27 

 28 ފަހި ދިރިއ ޅ ން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ސަރ ކާރ : %100 2011މާރޗް  25

މޯލްޑިވްސް ފަންޑް މެނޭޖްމަންޓް ކޮމްޕެނީ  ސަރ ކާރ : %100 2011ޖޫން  22
 ލިމިޓެޑް 

21 

 20 ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް ސަރ ކާރ : %100 2011އޮކްޓޯބަރ  15

 21 ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  ސަރ ކާރ : %100 2011އޮކްޓޯބަރ  15

 22 މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް  ސަރ ކާރ : %100 2001މާރޗް  15

 22 ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ސަރ ކާރ : %100 2021ޖަނަވަރީ  11
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 ބޯޑ ން  ކޯޕްރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން   
 ރޭވިފައިވާ  ގެންދިޔ މަށް  ކ ރިއަށް  އަހަރ   ވަނަ  2022
 ޙަރަކާތްތައް  މ ހިއްމ  

 ގައި ކ ރިއަށް ގެންދިޔ މަށް ރޭވިފައިވާ މ ހިއްމ  ޙަރަކާތްތައް  ފ ރަތަމަ ކ އާޓަރވަނަ އަހަރ ގެ 2022

 ކ އާޓަރ ޙަރަކާތް 

ނޑާއި ސ ލޫކީ ޑިރެކްޓަރ ންގެ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޙިއްޞާވާ  ސަރ ކާރ  .1  ޝަކ ވާ ،މިންގަ
 އެކ ލަވާލ މ ގެ ގަވާއިދ  ބަޔާންކ ރ މ ގެ އ ޞޫލ  އެޅ މ ގެ ފިޔަވަޅ   އަދި ހ ށަހެޅ މާއި
 މަސައްކަތް

Q1 

 Q1 ބޯޑ ގެ ހިންގާ ގަވައިދ  އިސްލާޙ  ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ފެށ ން  .2

 Q1 ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތް ނިންމ ން .2

 ވިޔަފާރި ،ކ ންފ ނިތަކާއި ބައިވެރިވާ ސަރ ކާރ  އަދި ކ ންފ ނިތަކާއި ސަރ ކާރ ގެ .1
 ކ ރާ ތަމްސީލ   ސަރ ކާރ  ބޯޑަށް  ތަންތަނ ގެ ސަރ ކާރ ގެ ހިންގާ އ ޞޫލ ން
 އެންޑް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ވަކިކ ރ މ ގައި ޢައްޔަންކ ރ މާއި ފަރާތްތައް

އ ޞޫލ  އިސްލާޙ ކޮށް އިތ ރަށް  ގޮތ ގެ ޢަމަލ ކ ރާނެ ބޯޑ ން ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން
 ހަރ ދަނާ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ފެށ ން 

Q1 

 Q1 ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ވެބްސައިޓް ޤާއިމް ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް  .5
 Q1 ސަރ ކާރ ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ދިނ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮޑިޓް ޓްރޭނިންގ .2
 Q1 ގެ މަސައްކަތް ރިވިއ ވަނަ ކ އާޓަރގެ ކ އާޓަރ ހަތަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ 2021 .7

 Q1 ގެޓް ސެޓްކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ވަނަ އަހަރަށް ފައިނޭންޝަލް ޓ2022ާ .8

ް

 ގައި ކ ރިއަށް ގެންދިޔ މަށް ރޭވިފައިވާ މ ހިއްމ  ޙަރަކާތްތައް  ދެވަނަ ކ އާޓަރވަނަ އަހަރ ގެ  2022

 ކ އާޓަރ ޙަރަކާތް 

 ވަނަ ސިމްޕޯސިއަމ2ްސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ  .1
Q2 

ސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ އެޗް.އާރ. ޕޮލިސީތައް އެއްހަމަކޮށް  .2
އެއްސޫލަކ ން އެކ ލަވާލާ، ހާރމަނައިޒްޑް އެޗް.އާރ. ޕޮލިސީ މެނ އަލް ތައްޔާރ  

 ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ފެށ ން 
Q2 

 ޕީ.ސީ.ބީ.ގެ ޤާނޫނ  އިސްލާޙ  ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ފެށ ން  .2
Q2 

 ކ ންފ ނިތަކ ގެ ވެބް ޕޯޓަލް ނިންމ މ ގެ މަސައްކަތް ސަރ ކާރ  ޙީއްޞާވާ  .1
Q2 

ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ކޮމްޕެނީ ސެކްރެޓަރީންނަށް ދިނ މަށް  .5
 Q2 (2ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް )ފޭސް 
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ކ ންފ ނިތަކ ގެ ޗެއަރމަނ ންނަށް ދިނ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހާއްސަ ޓްރޭނިންގ  .2
 Q2 ޕްރޮގްރާމް 

ކ ންފ ނިތަކ ގެ ސީ.އެސް.އާރް އަދި ސްޕޮންސަރޝިޕް  ސަރ ކާރ  ޙިއްޞާވާ  .7
 Q2 ޙަރަކާތްތަށް ހިންގާނެ ގޮތ ގެ ސިޔާސަތ  ނ ވަތަ ގައިޑްލައިން އެކ ލަވާލ ން

 ގެ މަސައްކަތް ކ އާޓަރގެ ކ އާޓަރ ރިވިއ  ފ ރަތަމަވަނަ އަހަރ ގެ 2022 .8
Q2 

 މަސައްކަތް ވަނަ އަހަރ ގެ ޕާފޯމަންސް އިވެލ އޭޝަންގެ 2021 .1
Q2 

 އެސެޓް ކ ންފ ނިތަކ ގެ  ޙިއްޞާވާ ސަރ ކާރ  ތެރެއިން ގޭޓްވޭގެ. އީ.އޯ.އެސް .10
 Q2 ކ ރ ން ޤާއިމް ޓޫލްސް ކ ރެވޭނެ ޖެނެރޭޓް ރިޕޯޓް އެކިއެކި ފަދަ ރެޖިސްޓަރ

 

 ގައި ކ ރިއަށް ގެންދިޔ މަށް ރޭވިފައިވާ މ ހިއްމ  ޙަރަކާތްތައް  ތިންވަނަ ކ އާޓަރވަނަ އަހަރ ގެ 2022

 ކ އާޓަރ ޙަރަކާތް 

 ފައިނޭންޝަލް ރިވިއ ގެ މަސައްކަތް އެނ އަލް ވަނަ އަހަރ ގެ 2021 .1
Q3 

 ވަނަ އަހަރ ގެ ގަވަރނަންސް ރިވިއ ގެ މަސައްކަތް 2022 .2
Q3 

 ގެ މަސައްކަތް ކ އާޓަރގެ ކ އާޓަރ ރިވިއ   ދެވަނަވަނަ އަހަރ ގެ 2022 .2
Q3 

 ފޯރ ބޯޑް ޑިރެކްޓަރސް )ތަމްރީން ޙަރަކާތް( ޓްރޭނިންގް ގަވަރނަންސް .1
Q3 

 އެކ ލަވާލ ން  އ ސޫލެއް ހަރ ދަނާ އ ވާލ މ ގެ އ ފެއްދ މާ ކ ންފ ނި ޙިއްޞާވާ  ސަރ ކާރ  .5
Q3 

ް

 ގައި ކ ރިއަށް ގެންދިޔ މަށް ރޭވިފައިވާ މ ހިއްމ  ޙަރަކާތްތައް ހަތަރ ވަނަ ކ އާޓަރވަނަ އަހަރ ގެ  2022

 ކ އާޓަރ ޙަރަކާތް 

 ވަނަ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް 2ޓްރޭނިންގގެ އޮޑިޓް  .2
Q4 

 ފައިނޭންޝަލް ރިވިއ ގެ މަސައްކަތް އެނ އަލް ވަނަ އަހަރ ގެ 2021 .7
Q4 

 ގެ މަސައްކަތް ކ އާޓަރގެ ކ އާޓަރ ރިވިއ  ތިންވަނަ ވަނަ އަހަރ ގެ 2022 .8
Q4 

ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ބޯޑަށް ޗެއަރމަނ ން އައްޔަންކ ރ މާއިގ ޅިގެން  .1
 އައްޔަންކ ރާ ދ ވަހ   ދިނ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮރިއެންޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 
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 ތައް އެނެކްސް  

 ބޯޑ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ތަފްޞީލް ޑިއ ލްކ ރެވ ނ  ޝެވަނަ އަހަރ  2021 :1އެނެކްސް 

 ވަނަ އަހަރ  ބޭއްވ ނ  ބޯޑ  ބައްދަލ ވ ްނތަކ ެގ ތަފްޞީލް 2021 :2އެނެކްސް 

އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ޝާއިޢ ކ ރެވިފައިވާ މިބޯޑ ގެ ރިޕޯޓްތަކާއި، ޤަވާއިދ ތަކާއި،  މިނިސްޓްރީ :2އެނެކްސް 
 ގައިޑްލައިންތަކ ގެ ލިންކް 

 ނެޝަނަލް ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށްގޮސްފައިވާ މިންވަރ  އަންގައިދޭ ތާވަލް :1އެނެކްސް 

 ސަރ ކާރ ގެ  ހިންގާ އ ޞޫލ ން ވިޔަފާރި ،ކ ންފ ނިތަކާއި ބައިވެރިވާ ސަރ ކާރ  އަދި ކ ންފ ނިތަކާއި ސަރ ކާރ ގެ  :5އެނެކްސް 

 ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން  ވަކިކ ރ މ ގައި ޢައްޔަންކ ރ މާއި ފަރާތްތައް ކ ރާ ތަމްސީލ  ސަރ ކާރ  ބޯޑަށް ތަންތަނ ގެ
 އ ޞޫލ   ގޮތ ގެ ޢަމަލ ކ ރާނެ ބޯޑ ން ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން އެންޑް

 ވަނަ އަހަރ  އައި ބަދަލ ތައް  2021ސަރ ކާރ  ޙިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ބޯޑަށް  :2ކްސް އެނެ 

 ސަރ ކާރ  ޙިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ބޯޑ  އެކ ލަވާލެިވފައިވާ ގޮތް :7އެނެކްސް 
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 1އެނެކްސް 
 ބޯޑ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ތަްފޞީލްޑިއ ލްކ ރެވ ނ  ޝެވަނަ އަހަރ  2021
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TENTATIVE BOARD SCHEDULE AND  ANNUAL

AGENDA 
2021,-1-released: 10First  

2021-1-Revision 1:_25 

 

# Date Time Tentative Main Agenda 

1 Tuesday, 12th January 2021 13:00 – 14:00 
 Presentation of Annual Review of SOE’s for 

the year 2019  

 Presentation of Strategic Action Plan of PCB 

2 Tuesday, 26th January 2021 13:00 – 14:00 
 Presentation on Employee grading system of 

SOE’s  
 Presentation of STELCO Board Issue [PCB 

Act 12 (s) 14] 

3 Tuesday, 9th February 2021 13:00 – 14:00 
 Discussion on PCB Annual Report 2020 

[PCB Act 12 (s) 14] 

 Final decision on Procurement Guideline 

publication  

4 Tuesday, 23rd February 

2021 

13:00 – 14:00 
 Finalization of PCB Annual Report 2020 

 Discussion on drafting Privatization Policy 

[PCB Act 12 (b) & (e)] 

5 Tuesday, 9th March 2021 13:00 – 14:00 
 Discussion on Regulations/Policy under PCB 

Act 62 

 Discussion on preparing the Audited Annual 

Report (due end March) [PCB Act 53(a)] 

6 Tuesday, 23rd March 2021 13:00 – 14:00 
 Presentation of 4th Quarter Report of SOE’s 

for the year 2020 

 Draft presentation of Privatization Policy 

[PCB Act 12 (b) & (e)] 

7 Tuesday, 6th April 2021 13:00 – 14:00 
 Discussion on Regulations/Policy under PCB 

Act 62 

 Revising and Strengthening Board 

Governing Rules 8 Tuesday, 20th April 2021 13:00 – 14:00 

9 Tuesday, 4th May 2021 13:00 – 14:00 
 Discussion on Regulations/Policy under PCB 

Act 62 

 Discussion on revising and strengthening 

Appointment Policy 10 Tuesday, 18th May 2021 13:00 – 14:00 

11 Tuesday, 1st June 2021 13:00 – 14:00 
 Presentation of 1st Quarter Report of SOE’s 

for the year 2021 

 Discussion on Regulations/Policy under PCB 

Act 62 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 
 Presentation and Discussion on Performance 

Agreement  

 Review of Strategic Action Plan ( Mid-Year 

Review) 
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 Progress Report of PCB (clause 54) 

15 Tuesday, 3rd August 2021 13:00 – 14:00 
 Review of Corporate Governance Code 

 PCB Budget discussion 

16 Tuesday, 17th August 2021 13:00 – 14:00 

17 Tuesday, 31st August 2021 13:00 – 14:00 

18 Tuesday, 14th September 

2021 

13:00 – 14:00 
 Presentation of 2nd Quarter Report of SOE’s 

for the year 2021 

 

19 Tuesday, 28th September 

2021 

13:00 – 14:00 

20 Tuesday, 12th October 2021 13:00 – 14:00 
 Presentation of Annual Review of SOE’s for 

the year 2020 

21 Tuesday, 26th October 2021 13:00 – 14:00 

22 Tuesday, 9th November 

2021 

13:00 – 14:00 
  Review of Strategic Action Plan Targets of 

2021 and Planning Targets for the year 2022 

23 Tuesday, 23rd November 

2021 

13:00 – 14:00 

24 Tuesday, 7th December 

2021 

13:00 – 14:00 
 Progress Report of PCB (clause 54) 

25 Tuesday, 21st December 

2021 

13:00 – 14:00 

 

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 
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 2އެނެކްސް 
 އަހަރ  ބޭއްވ ނ  ބޯޑ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ގެ ތަްފޞީލް ވަނަ 2021
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MEETINGS HELD DURING 2021BOARD  

# Date Time Tentative Main Agenda 

1. 

Tuesday, 12th January 

2021 

13:00 – 14:00 
 Presentation of the draft Annual Financial 

Review of SOE’s for the year 2019  
 Presentation of Strategic Action Plan of PCB 

2. 

Tuesday, 26th January 

2021 

13:00 – 14:00 
 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 

3. 

Tuesday, 9th February 

2021 

13:00 – 14:00 
 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  

4. 

Tuesday, 23rd February 

2021 

13:00 – 14:00 
 Finalization of PCB Annual Report 2020 

 Feedback and comments to the draft 

Privatization Paper prepared by the Secretariat 

under USAID TA. 

5. 

Tuesday, 9th March 2021 13:00 – 14:00 
 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)] 

6. 

Thursday, 18th March 

2021 

14:00 – 15:00 
 Presentation of 4th Quarter Report of SOE’s for 

the year 2020 

7. 

Tuesday, 23rd March 2021 13:00 – 14:00 
 Presentation of Regulations under PCB Act 62 

8. 

Tuesday, 30th March 2021 13:00 – 14:00 
 Draft presentation of Privatization Policy [PCB 

Act 12 (b) & (e)] 

9. 

Tuesday, 6th April 2021 13:00 – 14:00 
 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 



   

 - 46 - އެންޑް ކޯޕަރަަޓއިޒޭޝަން ބޯޑ  ޕްރަިއވަޓަިއޒޭަޝން  | 2021ރީ ިރޕޯޓް އަހަ 

10. 

Tuesday, 27th April 2021 13:00 – 14:00 
 Discussion of Regulations under PCB Act 62 w 

stakeholder input  

 Discussion on Privatization Policy [PCB Act 12 

(b) & (e)] 

11. 

Wednesday, 19th May 

2021 

13:00 – 14:00 
 Discussion of Regulations under PCB Act 62 w 

stakeholder input  

 Final discussions on Privatization Policy [PCB 

Act 12 (b) & (e)] w stakeholder input 

12. 

Wednesday, 26th May 

2021 

13:00 – 14:00 
 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 

13. 

Wednesday, 2nd June 2021 13:00 – 14:00 
 Discussion of Regulations under PCB Act 62 for 

publication on Gazette 

14. 

Tuesday, 15th June 2021 13:00 – 14:00 
 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 

15. 

Thursday, 24th June 2021 13:00 – 14:00 
 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 

16. 

Thursday, 29th June 2021 13:00 – 14:00 
 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 

17. 

Tuesday, 10th August 2021 13:00 – 14:00 
 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 

18. 

Monday, 16th August 2021 13:00 – 14:00 
 Discussion on feedback and concerns raised by 

SOEs on Procurement Policy – Part 2 

 Appointment of Directors – MMPRC / WAMCO 

/ Dhiraagu 

19. 

Wednesday, 15th 

September 2021 

13:00 – 14:00 
 Appointment of Directors – MFMC / RADC / 

BCC / SDFC 

 Discussion on PCB Budget 2022 

20. 

Sunday, 31st October 2021 13:00 – 14:00 
 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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 Discussion on Privatization Divestiture Plan – 

Draft 1 

 Presentation and discussion of Corporate 

Governance Review Report 2021 

21. 

Wednesday, 10th 

November 2021 

13:00 – 14:00 
 Presentation and discussion of Annual Financial 

Review Report 2020 

22. 

Tuesday, 23rd November 

2021 

13:00 – 14:00 
 Presentation and endorsement of Annual 

Financial Review Report 2020 

 Presentation of 2nd Quarter Review Report of 

SOE’s 2021 

 Appointment of Directors – Aasandha / PSM 

23. 

Tuesday, 21st December 

2021 

13:00 – 14:00 
 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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 3އެނެކްސް 
 ގައިޑްލައިންތަކ ގެ ،ޤަވާއިދ ތަކާއި ،ރިޕޯޓްތަކާއި މިބޯޑ ގެ ޝާއިޢ ކ ރެވިފައިވާ ވެބްސައިޓްގައި ފިނޭންސްގެ އޮފް ނިސްޓްރީމި

  ލިންކް
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ޤަވާއިދ ތަކާއި،   ތަކާއި،ކ ރެވިފައިވާ ރިޕޯޓ   ޝާއިޢ  
 ކ ގެ ލިންކް ގައިޑްލައިންތަ 

  ްލީ ރިޕޯޓް ކ އާޓަރ:  1އިންޑެކްސ 
-state-of-report-analyses/quarterly-and-https://www.finance.gov.mv/publications/reports

enterprises-owned 

  ްއެނ އަލް ރިޕޯޓް :  2އިންޑެކްސ 

-of-review-financial-analyses/annual-and-https://www.finance.gov.mv/publications/reports

enterprises-owned-state 

  ްގަވަރނަންސް ރިޕޯޓް :  2އިންޑެކްސ 
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/URnua5X04MYit0D6NOye5RUifsvT2g4qZ

YVVBPVR.pdf 

  ްޕްރޮކިއ މަންޓް ޕްރޮސީޖަރސް އެންޑް ގައިޑްލައިން ފޮރ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް އޮފް :  1އިންޑެކްސ
 މޯލްޑިވްސް 

e.gov.mv/public/attachments/CDfAI83T86brSG0Yz6RkgjppDl8Ks07Ohhttps://www.financ

KmxaHYw.pdf 

  ްޤަވާއިދ ތައް  ޝާއިޢ ކ ރެވިފައިވާ  ދަށ ން  ގެ 2012/2 ނަންބަރ   ޤާނޫން :  5އިންޑެކްސ 

އ ސޫލ ތައް ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ން ހިއްސާ ވިއްކާނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅ މަށްޓަކައި ގެންގ ޅެންޖެހޭ  .1
 ބަޔާންކ ރ މ ގެ ގަވާއިދ  

https://www.finance.gov.mv/public/attachments/sBRxwcx29L8rVbpNNHG5YQiMZE9sMeT

J0tv9i4Fc.pdf 

 ލާނ ކ ރ މ ގެ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ގަވާއިދ  އާންމ ކޮށް ކަންކަން އިޢ  .2

https://www.finance.gov.mv/public/attachments/5Ilum1IzrXncDIDFQbtNzGWlQ2jVkdC5K

y5NahNh.pdf 

 ކ ރިންނާއި ވިއްކައިލ މަށްފަހ  އަމަލ ކ ރނަޖެހޭ އޮޑިޓޫގެ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ގެ ޤަވާއިދ  ވިއްކައިލ މ ގެ  .2

https://www.finance.gov.mv/public/attachments/u7s8g0uV077FHq3IDYxw1g7oqQNOLnNt

DKnUy6N4.pdf 

 

ބީލަމަށް ހ ޅ ވައިލ މާއި، ދިރާސާކ ރ މާއި، ޕްރީ ކޮލިފައިކ ރ މާއި، ރަޖިސްޓަރީކ ރ މާއި، ނެގޯޝީއޭޓްކ ރ މާއި،  .1
 ބީލަން ހޮވާނެގޮތ ގެ އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރާ ޤަވާއިދ  

https://www.finance.gov.mv/public/attachments/5JKIu8RPlvuUYgYBi493qlhdIc3KhPDT9NP6e

EvN.pdf 

https://www.finance.gov.mv/publications/reports-and-analyses/quarterly-report-of-state-owned-enterprises
https://www.finance.gov.mv/publications/reports-and-analyses/quarterly-report-of-state-owned-enterprises
https://www.finance.gov.mv/publications/reports-and-analyses/annual-financial-review-of-state-owned-enterprises
https://www.finance.gov.mv/publications/reports-and-analyses/annual-financial-review-of-state-owned-enterprises
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/sBRxwcx29L8rVbpNNHG5YQiMZE9sMeTJ0tv9i4Fc.pdf
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/sBRxwcx29L8rVbpNNHG5YQiMZE9sMeTJ0tv9i4Fc.pdf
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/5Ilum1IzrXncDIDFQbtNzGWlQ2jVkdC5Ky5NahNh.pdf
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/5Ilum1IzrXncDIDFQbtNzGWlQ2jVkdC5Ky5NahNh.pdf
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/u7s8g0uV077FHq3IDYxw1g7oqQNOLnNtDKnUy6N4.pdf
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/u7s8g0uV077FHq3IDYxw1g7oqQNOLnNtDKnUy6N4.pdf
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/5JKIu8RPlvuUYgYBi493qlhdIc3KhPDT9NP6eEvN.pdf
https://www.finance.gov.mv/public/attachments/5JKIu8RPlvuUYgYBi493qlhdIc3KhPDT9NP6eEvN.pdf


   

 - 50 - އެންޑް ކޯޕަރަަޓއިޒޭޝަން ބޯޑ  ޕްރަިއވަޓަިއޒޭަޝން  | 2021ރީ ިރޕޯޓް އަހަ 

 

 

 4އެނެކްސް 
ތާވަލް  އަންގައިދޭ މިންވަރ  ކ ރިއަށްގޮސްފައިވާ މަސައްކަތް ޕްލޭންގެ އެކްަޝން ސްޓްރެޓަޖިކް ނެޝަނަލް



 

 

Initiative Target Milestone Year Quarter Status 

Amend Public Finance Act and 

Regulation to eliminate gaps in the 

legal framework 

Target: By 2023, amend Public Finance 

Act and regulations 

Drafting and finalizing the 

amendment to the PFR - this is a 

continuous amendment process 

carried out periodically. 

None None 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 



   

 - 1 - އެންޑް ކޯޕަރަަޓއިޒޭޝަން ބޯޑ  ޕްރަިއވަޓަިއޒޭަޝން  | 2021ރީ ިރޕޯޓް އަހަ 

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 

Corporatization Board (PCB’s) 
functioning to oversee the performance 

of SOEs and their boards 

Target: By 2022,  all SOEs adopt new 

procurement guideline. 

Formulate and publish procurement 

procedure guideline (by PCB) 

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. 

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 
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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 
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SOE BOD CHANGES IN 2021 

# NAME COMPANY POSITION ACTION TO 

TAKE 

ACTIONS 

TAKEN 

BY PCB 

ACTION 

TAKEN 

DATE 

1 Mohamed Mihad Island Aviation Services 
Limited 

Managing 

Director 
To Appoint Appointed 6-Jan-21 

2 Ismail Ali Manik Island Aviation Services 

Limited 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

3 Abdul Munnin 

Mohamed Manik 

Housing Development 

Corporation 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

4 Abdulla Miad Housing Development 

Corporation 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

5 Mohamed Jalaal Housing Development 

Corporation 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

6 Saathir Abdul Rahman Housing Development 

Corporation 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

7 Uza. Mariyam 

Shawadhin Abdulla 
Housing Development 

Corporation 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

8 Abdul Latheef Gasim Regional Airports 

Company Limited 

Chairman To Appoint Appointed 7-Jan-21 

9 Mohamed Rizvi Regional Airports 
Company Limited 

Managing 

Director 
To Appoint Appointed 7-Jan-21 

10 Mohamed Firzul 

Hussain Firaz 

Regional Airports 

Company Limited 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

11 Mohamed Shafau 

Hassan 

Regional Airports 
Company Limited 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

12 Hussain Shamin Regional Airports 

Company Limited 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

13 Abdulla Waheed Regional Airports 
Company Limited 

Member To Appoint Appointed 6-Jan-21 

14 Mohamed Rizvi Island Aviation Services 

Limited 

Managing 

Director 

To Remove Removed 6-Jan-21 

15 Mohamed Mihad Island Aviation Services 
Limited 

Managing 

Director 
To Appoint Appointed 6-Jan-21 

16 Mohamed Rizvi Regional Airports 

Company Limited 

Managing 

Director 

To Appoint Appointed 7-Jan-21 

17 Mohamed Mihad Maldives Airports 
Company Limited 

Member To Remove Removed 24-Jan-21 

18 Aishath Arsha Maldives Airports 

Company Limited 

Member To Appoint Appointed 24-Jan-21 

19 Ahamed Iman Moosa Maldives Airports 
Company Limited 

Member To Appoint Appointed 17-Feb-21 
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20 Ahmed Asif Maldives Hajj Corporation 
Limited 

Member To Appoint Appointed 17-Feb-21 

21 Ahmed Shareef Road Development 

Corporation Limited 

Member To Remove Removed 11-Mar-21 

22 Mohamed Nizam State Trading Organization 
Plc 

Executive 

Member 
To Appoint Appointed 18-Mar-21 

22 Nizar Hassan Island Aviation Services 

Limited 

Member To Appoint Appointed 7-Apr-21 

21 Mohamed Faiz Road Development 
Corporation Limited 

Member To Appoint Appointed 22-Apr-21 

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 

Shareef 

Bank of Maldives plc Member To Appoint Appointed 4-Aug-21 

21 Mohamed Sharah Bank of Maldives plc Member To Appoint Appointed 4-Aug-21 

22 Sheena Musthafa Housing Development 

Finance Corporation Plc 

Member To Remove Removed 1-Jul-21 

22 Hamid Sodique Housing Development 

Finance Corporation Plc 

Member To Appoint Appointed 1-Jul-21 

21 Adheel Ismail SME Development Finance 
Corporation Private 

Limited 

Member Resigned Accepted 1-Jul-21 

25 Aishath Sajny Bank of Maldives plc Member To Appoint Appointed 24-Nov-21 

22 Yoosha Saeed SME Development Finance 
Corporation Private 

Limited 

Member Resigned Accepted 14-Jul-21 

27 Zulaikha Manik Maldives Marketing and 

Public Relation 

Corporation Limited 

Member To Appoint Appointed 17-Aug-21 

28 Ali Nabeel Maldives Intergrated 
Tourism Development 

Corporation Limited 

Member To Remove Removed 17-Aug-21 

21 Ali Nabeel Waste Management 

Corporation Limited 

Member To Appoint Appointed 17-Aug-21 

10 Fathimath Asiya Waste Management 
Corporation Limited 

Member To Remove Removed 17-Aug-21 
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11 Fathimath Asiya Maldives Integrated 

Tourism Development 

Corporation Limited 

Member To Appoint Appointed 17-Aug-21 

12 Mohamed Khussan Maldives Fund 

Management Corporation 

Limited 

Member To Appoint Appointed 16-Sep-21 

12 Ahmed Shareef Abdul 

Rahman Yoosuf 
Regional Airports 
Company Limited 

Member To Appoint Appointed 16-Sep-21 

11 Adheel Ismail Business Center 

Corporation Limited 

Member To Remove Removed 16-Sep-21 

15 Adheel Ismail Business Center 
Corporation Limited 

Chairman To Appoint Appointed 16-Sep-21 

12 Ahmed Mafawiz SME Development Finance 

Corporation Private 

Limited 

Member To Remove Removed 16-Sep-21 

17 Ahmed Mafawiz Business Center 
Corporation Limited 

Member To Appoint Appointed 16-Sep-21 

18 Shuhad Ibrahim SME Development Finance 

Corporation Private 

Limited 

Chairman To Appoint Appointed 16-Sep-21 

11 Nazim Habeeb SME Development Finance 
Corporation Private 

Limited 

Member To Appoint Appointed 16-Sep-21 

50 Fathimath Muna SME Development Finance 

Corporation Private 

Limited 

Member To Appoint Appointed 16-Sep-21 

51 Fathimath Lamha SME Development Finance 
Corporation Private 

Limited 

Member To Appoint Appointed 16-Sep-21 

52 Aishath Shafina Aasandha Company 

Limited 

Member Resigned Accepted 13-Sep-21 

52 Mohamed Firzul 

Hussain Firaz 

SME Development Finance 
Corporation Private 

Limited 

Member Resigned Accepted 30-Sep-21 

51 Ibrahim Rasheed Aasandha Company 

Limited 

Member To Appoint Appointed 24-Nov-21 

55 Dr Mohamed 

Kinaanath 

Maldives Hajj Corporation 
Limited 

Chairman To Remove Removed 28-Oct-21 

52 Dr Mohamed 

Kinaanath 

Maldives Integrated 

Tourism Development 

Corporation Limited 

Chairman To Appoint Appointed 28-Oct-21 
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57 Uz. Abdulla Naseer 
Mohamed 

Maldives Integrated 
Tourism Development 

Corporation Limited 

Chairman To Remove Removed 28-Oct-21 

58 Uz. Abdulla Naseer 

Mohamed 

Maldives Hajj Corporation 

Limited 

Chairman To Appoint Appointed 28-Oct-21 

51 Mr. Gordon Andrew 

Stewart 

Maldives Airports 
Company Limited 

Managing 

Director 
To Remove Removed 10-Nov-21 

20 Fathimath Muna SME Development Finance 

Corporation Private 

Limited 

Member Resigned Accepted 17-Nov-21 

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 

Company Limited 

Member To Appoint Appointed 16-Dec-21 
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BOARD OF DIRECTORS 2021 

 
01. BANK OF MALDIVES PLC (BML) 

# Name Representation 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 
1

0 
Ibrahim Mohamed Public Non-Executive Director 

1

1 
Ahmed Mohamed Public Non-Executive Director 

     

02. DHIVEHI RAAJJEYGE GULHUN PLC. (DHIRAAGU) 

# Name Representation Type Designation 

1 Ismail Waheed GoM Non-Executive Chairman 

2 
Uza. Maryam Manal 

Shihab 
GoM Non-Executive Director 

3 Ismail Rasheed Batelco Executive CEO  &MD 
4 VACANT GoM Non-Executive Director 

5 Imran Ali Public Non-Executive Independent Director 

6 
Mr. Ahmed Abdulwahed 

Abdulrahman 
Batelco Non-Executive Deputy Chairman 

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 Representation Type Designation 

1 Raheema Saleem  GoM Executive 
Acting Managing 

Director 

2 
Joseph Conrad Agnelo 

Dsouza  

HDFC 

Investments Ltd 
Non-Executive Chairman 

3 
Aminath Sheena 

Musthafa 
GoM Non-Executive Director 

  Mohamed Zuhair GoM Non-Executive Alternate Director  

4 VACANT GoM Non-Executive Director 

  Hamid Sodique GoM Non-Executive Alternate Director  

5 
Ms. Kohe Noor Binte 

Mahmoodul Hasan  
ADB Non-Executive Director 

  Asif Saeed Cheema ADB Non-Executive Alternate Director  

6 Mr. Nihal Welikala IFC Non-Executive Director 

         

04. HOUSING DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED (HDC) 

# Name Representation Type Designation 

1 Mohamed Jaish Ibrahim GoM Non-Executive Chairman 
2 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 

7 
Abdul Munnim Mohamed 

Manik 
GoM Non-Executive Director 

8 Abdulla Miad GoM Non-Executive Director 

9 Mohamed Jalal GoM Non-Executive Director 
1

0 
Shathir Abdul Rahman GoM Non-Executive Director 

1

1 

Uza.Mariyam Shawadhin 

Abdulla 
GoM Non-Executive Director 
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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 Representation Type Designation 

1 Mohamed Shareef GoM Non-Executive Chairman 
2 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 Representation Type Designation 

1 Abdulla Faiz GoM Non-Executive Chairman 
2 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 Representation Type Designation 

1 Mohamed Faheem GoM Non-Executive Chairman 
2 Adam Azim GoM Executive Managing Director 

3 Mohamed Fareed GoM Non-Executive Director 
4 Shahid Hussain Moosa GoM  Executive Director 

5 Sinan Ali GoM Non-Executive Director 
6 Ahmed Aboobakuru Public Non-Executive Director 

7 Fathulla Ismail Public Non-Executive Director 
 

 

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

# Name Representation Type Designation 

1 Ahmed Mausoom GoM Non-Executive Chairman 
2 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 
Hitachi Plant 
Technologies 

Non-Executive Director 

6 Fathimath Hana GoM Non-Executive Director 

7 Ibrahim Anwar GoM Non-Executive Director 
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11. STATE ELECTRIC COMPANY LIMITED (STELCO) 

# Name Representation Type Designation 

1 VACANT GoM Non-Executive Chairman 
2 Hassan Mughnee GoM Executive Managing Director 

3 
Major (Retired) Tholhath 
Hassan 

GoM Non-Executive Director 

4 Ahmed Latheef GoM Non-Executive Director 

5 Ali Azwar GoM Non-Executive Director 
 

12. STATE TRADING ORGANIZATION PLC (STO) 

# Name Representation Type Designation 

1 
Hamid Nasheed 

Mohamed 
GoM Non-Executive Chairman 

2 
Husen Amru Mohamed 

Rashad 
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 Representation Type Designation 

1 Mohamed Ibrahim Manik GoM Non-Executive Chairman 
2 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 
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14. MALDIVES ISLAMIC BANK PLC (MIB) 

# Name Representation Type Designation 

1 Mr. Najmul Hassan ICD Non-Executive Director / Chairman 

2 
Mr. Abul Ehtesham 

Abdul Muhaimen  
 Executive 

Chief Executive 

Officer 

3 Ali Wasif  Executive Director / CFO 

4 
Uz. Mohamed Naseem 

Ibrahim 
GoM Non-Executive Director 

5 Hassan Mohamed  GoM Non-Executive Director 

6 
Mr.Nasser Mohammed 

Al-Thekhair 
ICD Non-Executive Director 

7 
Mr. Mohamed Ataur- 

Rahman Chowdary 
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 Representation Type Designation 

1 VACANT GoM Non-Executive Chairman 

2 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 Representation Type Designation 

1 Uz. Hassan Zameel GoM Non-Executive Chairman 
2 Major Ahmed Shareef GoM Executive Managing Director 

3 Mohamed Iaad Hameed GoM Non-Executive Director 

4 
Brigadier General 

Zakariyya Mansoor 
GoM Non-Executive Director 

5 Major Ahmed Waheed GoM Non-Executive Director 
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6 
Lieutenant Colonel 

Hussain Ali 
GoM Non-Executive Director 

7 
Warrant Officer 3 

Aminath Ali 
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 Representation Type Designation 

1 Gais Naseer GoM Executive Managing Director 
2 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) 

# Name Representation Type Designation 

1 
Uz. Abdulla Naseer 

Mohamed 
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 Representation Type Designation 

1 Hussain Mohamed  GoM Non-Executive Chairman 
2 Mauroof Ahmed GoM Executive Managing Director 

3 Ismail Farish GoM Non-Executive Director 

4 
Abdul Latheef Abdul 

Hakeem 
GoM Non-Executive Director 

5 Nizar Ibrahim GoM Non-Executive Director 
 

22. MALDIVES CENTRE FOR ISLAMIC FINANCE LIMITED 

# Name Representation Type Designation 

1 VACANT GoM Non-Executive Chairman 

2 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 Representation Type Designation 

1 Dr. Mohamed Kinaanath GoM Non-Executive Chairman 
2 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 Representation Type Designation 

1 Adheel Ismail GoM Non-Executive Chairman 
2 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 
Deputy Managing 

Director 
4 Abdulla Rasheed GoM Non-Executive Director 

5 Mohamed Asif GoM Non-Executive 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 Representation Type Designation 

1 Mohamed Azim GoM Non-Executive Chairman 
2 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 



   

 - 16 - އެންޑް ކޯޕަރަަޓއިޒޭޝަން ބޯޑ  ޕްރަިއވަޓަިއޒޭަޝން  | 2021ރީ ިރޕޯޓް އަހަ 

6 Ahmed Athif GoM Non-Executive Director 

7 Ibrahim Nizam GoM Non-Executive Director 
 

28. MALDIVES FUND MANAGEMENT CORPORATION LIMITED 

# Name Representation Type Designation 

1 Neeza Imad GoM Non-Executive Chairman 
2 Hassan Manik GoM Executive Managing Director 

3 
Mariyam Manarath 

Muneer 
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 Representation Type Designation 

1 Yusuf Riza GoM Non-Executive Chairman 
2 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 

6 
Mariyam Vishama 

Ahmed 
GoM Non-Executive Director 

7 Aishath Jaleela GoM Non-Executive Director 
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31. MALDIVES POST LIMITED 

# Name Representation 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 

5 
Mahmood Rameez Abdul 
Rahman  

GoM Non-Executive Director 

 

32. REGIONAL AIRPORTS COMPANY LIMITED 

# Name Representation Type Designation 

1 Abdul Latheef Gasim GoM Non-Executive Chairman 
2 Mohamed Rizvi GoM Executive Managing Director 

3 
Mohamed Firzul Hussain 

Firaz 
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 

7 
Ahmed Shareef Abdul 

Rahman Yoosuf 
GoM Non-Executive Director 
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