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 ދުވެލި އަންގައިދޭ ރިޕޯޓް 
 2021ޑިސެމްބަރު    31  -   2021  ޖުލައި   1

ްޕރައިވަޓައިޒްކުރުމާއި ކޯަޕރަޓައިޒްކުރުމާއި އަދި މޮނިޓަރކޮށް    3/2013މި ރިޯޕޓަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ދަޢުލަތުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަން 
  ހަވާލާދެވިފައިވާ   ފައިވަނީވިބަލައިލެ މިރިޯޕޓްގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޯޕޓެކެވެ.    54އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 

  އެންޑް  ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން  ނިޔަލަށް  2021  ޑިސެމްބަރު  31  އިން  2021  ޖުލައި  1  ، ދާއިރާތަކުން  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި
 . މައްޗަށެވެ  މަސައްކަތްތަކުގެ ކުރެވިފައިވާ  ބޯޑުން ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން

 ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް  .1

 ވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކުއާރޓަލީ އަދި އެނުއަލް ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް ރިވިއުކުރުން ޞާސަރުކާރު ޙިއް  ▪
 ވާ ކުންފުނިތަކުގެ ގަވަރނަންސް ރިވިއުކުރުން ޞާސަރުކާރު ޙިއް  ▪
 ވާ ކުންފުނިތަކުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރުން ޞާސަރުކާރު ޙިއް  ▪
 ގަޅުކޮށް ގެއްލުމުގެ މިންވަރު ކުޑަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނ ާޕރފޯމަންސް ރަ  ގެވާ ކުންފުނިތަކު ޞާސަރުކާރު ޙިއް  ▪
 ވާ ކުންފުނިތަކުގެ އެކްސްޓާރނަލް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުން ޞާސަރުކާރު ޙިއް  ▪
  ރަފްކޮށް ޢާތަ"  ންސްގައިޑްލައި  އަދި  ްޕރޮސީޖަރސް  ްޕރޮކިއުމަންޓް"  ޚާއްޞަކޮށް   ކުންފުނިތަކަށް   ޙިއްޞާވާ   ސަރުކާރު ▪

   އުންރިވިއު ްޕރޮސެސް ކުރިއަށް ގެންދި ކޮމްްޕލައަންސް
ކުންފުނިތަކުގެ  ޞާ އްޙިސަރުކާރު   ▪ އޮނިގަނޑު ވާ  ފްރޭމްވޯކް"    ރުމަށްހާމަނައިޒްކު   ވަޒީފާގެ  ކްލެސިފިކޭޝަން  "ޖޮބް 

 ގެންދިއުންށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ފްރޭމްވޯކަ  އެށް ރަފްކޮޢާތަ
 ސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވާ ކުންފުނިތަކުގެ މަންތްލީ ކޭޝްފްލޯ އެސެޞާސަރުކާރު ޙިއް  ▪
 ރަކްޗަރކުރުންހިތަދޫ ޯޕޓް ލިމިޓެޑް އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ޯޕޓް ލިމިޓެޑް ރިސްޓް ▪
 ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރުން ސީކުއެންސް ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން ޮޕލިސީ ޑްރާފްޓްކޮށް ޑައިވެސްޓިޗަރ  ▪
ކުންފުނިތަކުގެ  ޞާ އްޙިސަރުކާރު   ▪ ހިއުމަން ރިސޯސް މެނޭޖްމަންޓް ޮޕލިސީތައް ދިރާސާކޮށް، އެޗް.އާރު. ޮޕލިސީޒް  ވާ 

 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ހާމަނައިޒް
 އިއާދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބައިފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އުނިކުރި އާއި ގުޅިގެން ކުން  19ކޮވިޑް  ▪
އިދާރީ އޮނިގަނޑު އަދި މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ބަދަލުތައް ދިރާސާ    ން ހުށަހަޅާފައިވާކުންފުނިތަކު  ▪

 ކުރުމާއި ލަފާ ދިނުން 
އަހަރުގެ ސްޓްރެޓަޖިކް ފްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ    5ޑުގެ ކުރިޔަށް އޮތް  ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން ބޯ ▪

 މަސައްކަތް ފެށުން 
ވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ސުލޫކީ މިންގަނޑާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމާއި އަދި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޞާ އްޙި"ސަރުކާރު   ▪

 ން ފެށު  އުޞޫލު ބަޔާންކުރުމުގެ ގަވާއިދު" އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
ކޯަޕރޭޓް ގަވަރނަންސް އުސޫލާ އެއްގޮތަށް  ވާ ކުންފުނިތަކުގެ އަސާސީ ޤަވާއިދާއި ހިންގާ ޤަވާއިދުތައް  ޞާސަރުކާރު ޙިއް  ▪

 ކުރުން  ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްބަދަލުކޮށް  
ގަވާއިދުތައް  އެކުލަވާލަންޖެހޭ    ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ   63  ޤާނޫނުގެ  ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ  ▪

 ގެޒެޓްކުރުން   ދާހަ
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ވާ ކުންފުނިތަކުގެ އެތެރޭގެ ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގާ  ޞާއް ޙިސަރުކާރު   ▪
 މަށް ލަފާދިނުން ކުރުހުއިސްލާ  ދާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑުގަވާއި 

ޙިއް ▪ ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި އެއްބަސްވުންތަވާ  ޞާ ސަރުކާރު  ކުރާ ބޮޑެތި  ކަމާ ގުޅޭ ފަންނީ  ކުންފުނިތަކުން  ރިވިއުކޮށް  ށް 
 ލަފާދިނުން 

ކުންފުނިތަކުގެ    ރިޯޕޓިން ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ގަވަރނަންސްއާއި ހިންގުމާއި  ޞާއް ޙިސަރުކާރު   ▪
އަ  ގެބޯޑު ޑިރެކްޓަރު  މެނޭޖިންގ  އާއިޗެއަރމަން،  ސެކްރެޓަރީ  ކޮމްެޕނީ  މިގޮތުން  ދި  ބައްދަލުކުރުން.  މިރިޯޕޓުގެ   

 ކުންފުންޏަކާއި ބައްދަލުކުރެވުނެވެ.  14 މުއްދަތުގައި
 ޖަލްސާ ބޭއްވުނެވެ.  7ބޯޑުގެ  ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން  އެންޑް ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން މިރިޯޕޓުގެ މުއްދަތުގައި ▪

 ޑަށް ލިބިފައިވާ ބީލަންތައްްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން ބޯ .2

، ދަޢުލަތުގެ ވިޔަފާރިތަނެއް  ޑުންރިޯޕޓު އެކުލަވާލެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯ
ގޮތުން އެއްވެސް ބީލަމެއް ހުޅުވާލެވިފައެއް ނުވެއެވެ.   ްޕރޮޕޯސަލެއް    އެހެންކަމުން، ްޕރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ  ނުވަތަ  މިފަދަ 

 އެއްވެސް ފަރާތަކުން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ބީލަމެއް 
 

 ޤަބޫލުކުރި ބީލަންތައްްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން   .3

ރިޯޕޓު އެކުލަވާލެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑަށް، ދަޢުލަތުގެ ވިޔަފާރިތަނެއް  
 ްޕރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް ބީލަމެއް ހުޅުވާލެވިފައިނުވާތީ، އެއްވެސް ބީލަމެއް ޤަބޫލުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

 

 

 

 

 

 މް މުޙައްމަދު ޞިޢާ
 ްޕރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯަޕރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ރައީސް 


