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ދާއިރާގެ
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އެމް.އީ.އޭ.

އަށް

ފާހަގަކޮށްލެވޭ
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ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިގެންދިއަ އަހަރެކެވެ .ހަމައެއާއެކު ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއްވެސް ކުރިމަތިވި ަ
ގ
އޖޭ ެ
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މހިއްމު ަ
މިޝަން ސްޓޭޓްމަންޓާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ،ފާހަގަކޮށްލެވޭ ު
ނ އަހަރެވެ.
ނށް އެންމެ ފައިދާހުރި މަސައްކަތްތައްކެއް ހިންގު ު
ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ،މިހާތަ ަ
ގ
މ ކުރިއެރުމަކީ ،ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ޤަވާޢިދު ހިންގުމު ެ
ނމެ މުހިއް ު
އމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބުނު އެ ް
ނ އަހަރު ެ
 2012ވަ ަ
ގ
އޮނިގަނޑު ތަރައްގީކޮށް އެމް.އީ.އޭ .ބާރުވެރިކުރުވުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން އަހަރުތަކެއްވަންދެއްކުރަމުން އައި މަސައްކަތު ެ
ނ
މ ފަހަރަށް ބަލައިގަތުމެވެ .މިކަ ް
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މުހިއްމުކަން ،ދައުލަތުގެ ަ
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ވނަ އަހަރު ފެށި މަސައްކަތުންކަ ް
ޒމަކާއެކު އެމް.އީ.އޭ .އިން ަ 2011
ކާމިޔާބުވެފައި މިވަނީ އައު ޢަ ު
ށ
މ ބައިތަކެއް  2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑްރާފްކޮ ް
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ނ ފެށުމުން،
އޔާރުކުރެވުނެވެ .މި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަމަލުކުރަ ް
ހ ފޯމެޓުތައް ތަ ް
ހޅަންޖެ ޭ
ފަރާތްތަކުން އަގު ފާސްކުރުމަށް ހުށަ ަ
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ޤަވާޢިދުތަކެއް ހެދިފައި ނެތުމުން އެމް.އީ.އޭ .އަށް ކުރިމަތިވަމުން އައި
މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް އަންނާނެއެވެ.
ނ
 2012ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބުނު އަނެއްކުރިއެރުމަކީެ ،އމް .އީ.އޭ .ގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑު ފާސްވެ ،މުވައްޒަފު ް
ގ ސަބަބުން
ކމު ެ
އިތުރުކުރެވޭނެ މަގުތަނަވަސްވުމެވެ .މި ަ

ވ
ށ ކުރިމަތިވެފައި ާ
އ ހިންގުމަ ް
އމް.އީ.އޭ .ގެ މަސައްކަތްތަ ް
ެ

މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހައްލުވެގެންދާނެއެވެ.
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ރިޕޯޓު ފެށުން
އޖޭގެ ހަކަތައިގެ
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް  2012ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އަށް ހާސިލުކުރެވުނު ކަމުގައިވިއަސް ،މުޅި ރާ ް
ނޖެހުމަކަށްވިއެވެ.
ހމަކީ ބޮޑު ގޮ ް
ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ކުރައްޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަރަށް ކުޑަ ބަޖެޓަކުން ހިންގަންޖެ ު
އ
ޑ ތަރައްޤީކޮށް އެމް.އީ.އޭ .ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މިކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަ ް
ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ޤަވާއިދު ހިންގުމުގެ އޮނިގަނ ު
އހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި
ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އިތުރު ެ
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ލިބެމުންދާނަމަ ،އެމް.އީ.އޭ .ގެ ތަޞައްވުރަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ވާޞިލުވެވިދާނެއެވެ.

2

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރުފު
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރުފ ު
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ )އެމް.އީ.އޭ( އުފެދުނީ  18އޭޕްރީލް  2006ގައެވެ .އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާ ގުޅިފައިވާ ،އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ ދަށުން ހިންގާ
ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ރ
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޞައްވު ު
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ،ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ހަކަތަ ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ވީހާ ލުއިފަސޭހަ ގޮތެއްގައި
އުފައްދައި ފޯރުވައިދިނުމަށް ހެދިފައިވާ މިންގަޑުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކަށް އަމަލުކުރެވޭ ޤައުމަކަށްވުން.

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މިޝަން
ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށާއި އެތެރެކުރުމަށާއި ވިއްކުމަށާއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އުޞޫލުތަކާއި ،ޤަވާއިދުތަކާއި
މިންގަނޑުތައް ހަދައި ހިންގުން.

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މަގުސަދު


ކރުމަށްޓަކައި ހަކަތައާއި
ށ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ފުޅާ ު
ރ ގޮތަކަ ް
ދ ހު ި
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި އިގްތިސާދަށް އެންމެ ފައި ާ
ތ ދިނުމުގެ މަގުތަނަވަސްވުން.
ތތަކަށް ޚިދުމަ ް
ބެހޭ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާ ް



ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާ އަގެއްގައި މި ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ މަގުތަނަވަސްވުން.



ތ ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ހަމަޖެހޭގޮތެއްގެ މަތިން ޚިދުމަތް
ފރާތްތަކާއި ޚިދުމަ ް
ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ަ
ލިބިދެވުން.



ތންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ވީހާވެސް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހަކަތަ ފޯރުވައިދިނުމުގެ ނިޒާމް ތަރައްޤީވުން.
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔި ު



ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ހަކަތައާއިގުޅޭ ސާމާނާއި އާލާތްތަކުގެ އެފިޝަންސީ މަތިކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސްވުން.



ތރައްޤީގެ ބޭނުންތަކަށް އިތުރަށް
ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ދަށްނުވާނޭގޮތެއްގެ މަތިން ދިރިއުޅުމަށާއި ަ
މށާއި ،ހަކަތައިގެ އިގްތިސާދަށް
ބޭނުންވާ ހަކަތަ ލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަމަޖެހުމާއި އެކު ،ބޭނުމެއްނެތި ހޭދަވާ ހަކަތަ މަދުކުރު ަ
ވިސަނައިގެން ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސްވުން.



ތރައްޤީ ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ،ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން،
މށާއި ަ
ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރު ަ
ރ ވަސީލަތްތަކާއި އިޔާދަކުރެނެވި ހަކަތަ ރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުމަށް މަގުތަނަވަސްވުން.
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ރަހުމަތްތެ ި



ތތަކާއި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ތަކެތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.
ހަކަތަ އުފައްދާ ފަރާ ް
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މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރުފު

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ހަކަތައާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،ދާއިރާގެ އެކި ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް
އެހީތެރިވުން.
 .2ސަރުކާރުގެ ހަކަތައާބެހޭ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ މިންގަޑުތައް
ކަނޑައަޅައި ،ގަވާއިދުތައް ހިންގުން.
 .3ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭގޮތުން ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ކޯޑަކާއި ،ސްޓޭންޑަރޑްތައް
ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.
ދ ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ އުފައްދާ ވަސީލަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ
 .4ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަ ި
ސްޓޭންޑަރޑްތައް ކަންޑައެޅުން.
ށ
 .5ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއެކު ،އެ ފަރާތްތަކުންދޭ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަ ް
ށ އެކަން ކުރުމުގެ
އަގުނެގޭނެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމާއި ،އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަރަންޓު އުފައްދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަ ް
ހުއްދަދިނުން ،އަދި އެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
 .6ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ،ކަރަންޓު މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ފެންވަރު
ކަނޑައެޅުން.
 .7ކަރަންޓުގެ

ޚިދުމަތްދޭ

ރތްތަކާއި
ފަ ާ

ތ
ޚިދުމަ ް

ލިބިގަންނަ

ފަރާތްތަކާ

ދެމެދު

ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާ

ޚިލާފުވުމުން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ބެލުން.
 .8ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރާއި ބޭނުންކުރާ މިންވަރާ ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ރާއްޖެއަށް ހަކަތަ ބޭނުންވާ
މިންވަރު ބެލުން .އަދި ،މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ދިރާސާކޮށް ،އެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން.
 .9ޤާނޫނު ނަންބަރު " 4/96ޢާއްމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާބެހޭ ޤާނޫނު" ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމާ
ބެހޭ ގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން.
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ުމޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރުފ
ުއިދާރީ އޮނިގަނޑ

ު ގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑ.ޭއ.ީއ.ް ގައި ފާސްކުރެވުނު އެމ2012 އޮކްޓޯބަރ

MINISTRY OF
ENVIRONMENT
AND ENERGY

MALDIVES
ENERGY
AUTHORITY

PLANNING &
MARKET
DEVELOPMENT
DIVISION

REGULATIONS
DIVISION

TECHNICAL
REGULATIONS
SECTION

REGULATION
DEVELOPMENT
UNIT
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TECHNICAL
INSPECTION &
METER
EXAMINATION
UNIT

PLANNING &
MARKET
DEVELOPMENT
SECTION

ECONOMIC
REGULATIONS
SECTION

OPERATORS &
PROFESSIONAL
S LICENSING
UNIT

TARIFF
SETTING AND
MONITORING
UNIT

DISPUTE
RESOLUTION
UNIT

STRATEGIC
PLANNING &
STATISTICS
UNIT

MARKET
DEVELOPMENT
UNIT

CORPORATE
SERVICES
SECTION

ADMIN UNIT

FINANCE UNIT

ގަވަރނިންގ ބޯޑު
ގަވަރނިންގ ބޯޑު
ށ
ނ ލަފާދިނުމަ ް
އެމް.އީ.އޭ .އާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަން ީ
ޔ
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑު  2012ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
އަލުން އެކުލަވާލެއްވިއެވެ .އަލަށް އެކުލަވާލެއްވި ގަވަރނިންގ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވި މެމްބަރުންނަކީ:

 .1ޑރ .އަބްދުﷲ ފިރާޤް

ފިޔާތޮށިގެ ،ހއ .ތަކަންދޫ

 .2ޑރ .މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

މ .ޒޭވަރު ،މާލެ

ޕީ.އެޗް.ޑީ .އިން މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ

 .3އަޖުވަދު މުޞްޠަފާ

ދަށުކުބައިގެ،ޏ .ފުވައްމުލައް

އެމް .އެސް .ސީ .އިން އެނަރޖި އިކްނޮމިކްސް އެންޑް

 .4ހާމިދު ޔޫސުފް

ޒިލީތަން ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު

ބީ.އެސް.ސީ .އިން ސޯޝިއޯލޮޖީ

 .5ތޯރިޤް އިބްރާހީމް

ގ .ނޫމަރާގެ ،މާލެ

އެމް .އެސް .ސީ .އިން ބިލްޑިންގ ސައިންސް

 .6މަރިޔަމް ޝުނާނާ

ހ .ވެލަސްފަރުގެ ،މާލެ

ބެޗްލަރސް ޑިގްރީ އިން ލޯ

 .7ޝިމާދު އިބްރާހީމް

ދިލްޝާދުގެ ،ގއ .ދެއްވަދޫ

ޗާރޓާރޑް ގްލޯބަލް މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓެންޓް

ޕީ.އެޗް.ޑީ .އިން އިލެކްޓްރިކަލް އެންޑް އިލެކްޓްރޯނިކްސް
އިންޖިނިއަރިންގ

ޕޮލިސީ
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މި އަހަރު ހިނގި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
މި އަހަރު ހިނގި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 އޭ.ޑީ.ބީ .އަދި ވޯލްޑް ބޭންކު ގެ ހިލޭ އެހީގައި ،ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ  10ޤަވާޢިދެއް ވަނީ އެކުލަވާލުން :އެ
ޤަވާޢީދުތަކަކީ ،އިންޖިނިއަރސް އެންޑް އިލެކްޓްރިޝަންސް ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަން ،އިންސްޓޮލޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑް،
ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރސް ކޯޑް ،މީޓަރިންގ ސްކީމް ،އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ސްޓޭންޑަރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގ
ރެގިއުލޭޝަން،

އެނަރޖީ

އޮޑިޓަރސް

ލައިސަންސިންގ

ރެގިއުލޭޝަން،

ޔުޓިލިޓީސް

އިންވެސްޓްމަންޓް

އެޕްރޫވަލް

ތށް އަގު ނެގޭނެ
ރެގިއުލޭޝަން ،ސްޓޭންޑަރޑް ޕަވަރ ޕާރޗެސިންގ އެގްރީމެންޓް އެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަ ަ
އައު

އުސޫލުތަކެއް

ޑްރާޓް

ކުރެވި

އަދި

ތދޭ
ޚިދުމަ ް

ފރާތްތަކުން
ަ

އަގު

ފާސްކުރުމަށް

ހުށަހަޅަންޖެހޭ

އ
މޓުތަ ް
ފޯ ެ

ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ.
 އެމް.އީ.އޭ .ގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުން.
 ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ޤަވާޢިދު ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ތަރައްޤީކޮށްގެ އެމް.އީ.އޭ .ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ މުހިއްމުކަށް ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާތަކުން ބަލައިގަތުން.
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ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައ ް
 އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނު/ޤަވާޢިދު ހެދިފައި ނެތުމުގެ ދަތިކަން
 މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން
 ޖާގައިގެ ދަތިކަން
 ފައިސާގެ ދަތިކަން
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ޤަވާޢިދު ހެދުން
ޤަވާޢިދު ހެދުނ ް
 2012ވަނަ އަހަރު ފެށުނު އިރުވެސް އެމް.އީ.އޭ .އިން އަމަލުކުރަމުން ގެންދަނީ  1997ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާ "މާލެ އާއި
ގ
ރ ެ 1990
ޓ ދިނުމާ ބެހޭ ޤަވާޢިދު" އަށެއެވެ .މި ޤަވާޢިދަކީ ރާއްޖޭގެ ކަރަންޓުގެ ދާއި ާ
ރާއްޖެތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް އިލެކްޓްރިކް ކަރަން ު
ރގެ ހާލަތައް އެންމެ އެކަށިގެން ޤަވާޢިދެއް ނޫނެވެ .ވުމާއެކު،
އަހަރުތަކުގައި އޮތް ހާލަތައް އެކަށީގެންވާ ޤަވާޢިދަކަށް ވިއަސް މިހާ ު
ބހޭ އައު ޤަވާޢިދެއް/މިންގަނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާތާ އަހަރުތަކެއް
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ެ
ވެއްޖެއެވެ .ނަމަވެސް ،އައު ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އެމް.އީ.އޭ .ގައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން މިކަމައް ޢަމަލީ
ސިފައެއް ނައިސް އޮވެފައި މިކަމަށް އަލިމަގެއް ފެންނަން ފެށީ އެމް.އީ.އޭ .އިން އިސްނަގައިގެން އައު އަޒުމަކާއެކު  2011ވަނަ އަހަރު
ވޯލްޑް ބޭންކް އާއި އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ އެހީ ހޯދައިގެން ފެށި މަސައްކަތްތަކެއްގެ ސަބަބުންނެވެ.

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމަށް އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ އެހީގައި  2012ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން ކުރި
މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  2012ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިރީގައި މިދަންނަވާ ޤަވާޢިދުތައް ޑްރާފްކޮށް ވަނީ ނިމިފައެވެ.
 .1އިންޖިނިއަރސް ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަން
 .2އިލެކްޓްރިޝަންސް ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަން
 .3އިންސްޓޮލޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑް
 .4ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރސް ކޯޑް
 .5މީޓަރިންގ ސްކީމް
 .6އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ސްޓޭންޑަރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގ ރެގިއުލޭޝަން
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ޤަވާޢިދު ހެދުން
 .7އެނަރޖީ އޮޑިޓަރސް ލައިސަންސިނގ ރެގިއުލޭޝަން
 .8ޔުޓިލިޓީސް އިންވެސްޓްމަންޓް އެޕްރޫވަލް ރެގިއުލޭޝަން
 .9ސްޓޭންޑަރޑް ޕަވަރ ޕަރޗެސިންގ އެގްރީމެންޓް
 .10ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުން އަގު ނެގޭނެ އައު އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން

މި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ،ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް
ހިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ވޯކްޝޮޕްތަކެއް ބާއްވައި އެފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅި ހިޔާލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށެވެ.
މި ޤަވާޢދުތައް އިނގިރޭސި ބަހުން ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
މި ޤަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރަންފެށުމުން،

ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތައް

މިހާރަށް ވުރެ ޒިންމާދާރު ކުރެވި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި މެދެ ފިޔަވެޅު
އެޅޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާޢިމުވެގެންދާނެއެވެ.
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ޤަވާޢިދު ހިންގުން
ޤަވާޢިދު ހިންގުން
އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ މަދުކަމުން  2012ވަނަ އަހަރުވެސް އެމް.އީ.އޭ .ގެ އަމާޒަކަށްވީ މުޅި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ
ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ހަމައެކަނި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ދއިރާ ޤަވާޢިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް
ފެއްތުމަށެވެ.
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން  2012ވަނަ އަހަރުވެސް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިއައީ ޤާނޫން
ނަންބަރު ) 4/96ޢާއްމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ "މާލެ އާއި ރާއްޖެތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް
އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓު ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު" އަށެވެ .މި ޤަވާޢިދުގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ޓެކްނިކަލް ޑީޓެއިލް ބޭނުންވާ ހާލަތްތަކުގައި މި
އޮތޯރިޓީން ބަލާ މިންގަނޑުތަކަކީ އައި.އީ.ސީ .އާއި ބީ.އެސް ،އަދި ސިންގަޕޯރ ސްޓޭންޑަރޑް ފަދަ ބައިނަލް އަގުވާމީ މިންގަޑުތަކަށެވެ.

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް  2012ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން ކުރި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

ދ ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު އުފައްދާ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ވަޞީލަތްތައް އެމް.އީ.އޭ .އިން
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަ ި
ބަލާ މިންގަޑުތަކަށް ފެއްތުން
މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި  2012ވަނަ އަހަރު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީ ،އިމާރާތްތަކުގައި ބެހެއްޓޭ
ޕެނަލްބޯޑު ޑިޒައިން ފާސްކުރުމާއި ،އެނަރޖީ މީޓަރ )ހައުސް މިޓަރ( ފާސްކުރުން ،އަދި އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލް ފާސްކުރުމެވެ.
މިގޮތުން މި އަހަރު ތެރޭގައި  97ޕެނަލް ބޯޑް ޑިޒައިން އަދި  24ބާވަތެއްގެ އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލް ފާސްކުރެވުނެވެ.
މި އޮތޯރިޓީގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޭބަލް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުންދާތީ ،މިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި  2012ވަނަ އަހަރު
ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޢިއުލާނެއް ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިތުރަށް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް މި މައްސަލަ ގެނައުމަށްޓަކައި
މިކަމާ ބެހޭ ޚަބަރެއް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ނިއުސް މީޑިއާތަކަކަށް ފޮނުވުނެވެ.

އިމާރާތްތަކުގެ ވައިރިންގ ނިޒާމް އެމް.އީ.އޭ .ގެ މިންގަޑަށް ފެއްތުން
މޝްރޫއުތައް ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ
ށ ކަރަންޓުލުމަށް  2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ަ
އިމާރާތްތަކަ ް
ޤަވާޢިދުތަކާއި މިންގަޑުތަކާއި ބެހޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ ލަފައާއި އިރުޝާދު މި އަހަރުތެރޭގައިވެސް އެމް.އީ.އޭ .އިން ކަމާ ބެހޭ
ށ ދެމުން ގެންދެވުނެވެ .އަދި މިފަދަ ނިޒާމްތައް ޑިޒައިން ކުރެވިފައި ވަނީ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޤަވާޢިދާއި މިންގަޑުތަކާ
ފަރާތްތަކަ ް
އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ޤަވާޢިދު ހިންގުން
ޖސްޓްރީކުރުން
ފރާތްތައް ރަ ި
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ނިޒާމްތައް ފާސްކުރުމާއި ޚިދުމަތްދޭ ަ
ރތެއް  2012ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .ގައި އަލަށް
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ފަ ާ
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.
ނަމަވެސް 2012 ،ވަނަ އަހަރު  20ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ފާސްކުރުމަށްފަހު މި އޮތޯރިޓީގައި
ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނެވެ.
ނ
ރމަށް  2012ވަ ަ
ރއްޤީކުރުމަށް ނުވަތަ މާރާމާތުކު ު
މށް ނުވަތަ ތަ ަ
ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމްތައް ގާއިމް ކުރު ަ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި މިންގަޑުތަކާއި ބެހޭގޮތުން
ށ ދެމުން ގެންދިއައެވެ.
ދޭންޖެހޭ ލަފައާއި އިރުޝާދު މި އަހަރުތެރޭގައިވެސް އެމް.އީ.އޭ .އިން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަ ް

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ފާސްކުރުން
ށ
ޓތަކަ ް
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން ފާސްކުރި ސަރަހައްދީ ޓެރިފް ރޭ ް
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ތިރީގައި މި ދަންނަވާ 2
ސަބަބައްޓަކައި ސަރަހައްދީ ޓެރިފް ކަންޑައެޅުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުކުރުމާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފާފުޅަކަށް އެދި އެމް.އީ.އޭ .ގެ
ގަވަރނިންގ ބޯޑަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން ހުށަހެޅިއެވެ.
)ހ( ސަރަހައްދީ ޔުޓިލީޓީސް ކުންފުނިތަކުގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ހަމަ ޖެހިފައިވަނީ ސެޓެލްކޯ އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ފ
ފރުކޮށް ދިނުމަށެވެ .އެހެންކަމުން ކުރިން ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދީ ޓެރި ް
މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ޯ
މޮޑެލަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހުން.
ށށް ނާންނަ ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރަހައްދީ އަގުގައި ކަރަންޓު ވިއްކައިގެން
)ށ( ޔުޓިލިޓީ ދަ ަ
ދެކޮޅު ނުޖެހޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ މި އޮތޯރިޓީއަށް ލިބެމުންދިއުން.

ގ އަގު ނަގަން ބޭނުންވާ ގޮތުގެ
ދ ރަށެއްގައި ޚިދުމަތު ެ
ތތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ޭ
ރަށު ކައުންސިލަކުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާ ް
ތަފްޞީލް އެމް.އީ.އޭ އަށް ހުށަހަޅައި ،އެފަރާތުން އެ ހުށަހެޅި އަގުތަށް އެމް.އީ.އޭ އިން ގަބޫލުކުރުމުން ،ޚިދުމަތުގެ އަގަށް
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ޤަވާޢިދު ހިންގުން
ބަދަލު ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް 20 ،ނޮވެމްބަރ  2012ގައި ބޭއްވި ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުގައި
ފާސްކުރެއްވިއެވެ.

ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
ށ ދެވުނެވެ .މި އަދަދާއިއެކު 2012
ފރާތަކަ ް
ގ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ަ 37
 2012ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓު ެ
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ  705މީހުންނަށް ވަނީ ކަރަންޓު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައެވެ.

ހ މައްސަލަތައް ބެލުން
ކ ދެމެދު ޖެ ޭ
ފރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަ ާ
ަ
ރންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ
ކަ ަ
މިފަދަ މައްސަލަތައް އެމް.އީ.އޭ .އަށް ހުށަހެޅުމުން ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަތައް
ޅ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ،ހަރުދަނާ
ހައްލުކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެ ޭ
ދ މައްސަލަތަކުގައި އެމް.އީ.އޭ .އަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް
އ ނެތުމާއި ،މިފަ ަ
ޤާނޫނަކާއި ޤަވާޢިދުތަކެއް ހެދިފަ ި
ހަމަޖެހިފައި

ނެތުމުން

ދ
މިފަ ަ

މައްސަލަތައް

ބަލާއިރު

އާއި

ނިންމުންތައް

ނިންމާއިރު

އެމް.އީ.އޭ.

އަށް

ތތަކާ
ދަ ި

ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ.
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މަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުން
މަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުނ ް
 2012ވަނަ އަހަރު ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ އައު އިދާރީ އޮނިގަނޑު ވަނީ ފާސްވެފައެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ޖުމްލަ  27މަގާމު ހިމެނިފައިވާއިރު 2012
ވަނަ އަހަރު މި ފާސްކޮށްދެއްވި އޮނިގަނޑުގައި  45މަގާމު ހިމެނިފައިވެއެވެ.
އ އިދާރީ އޮނިގަނޑެއް  2012ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރަންޖެހުނީ ،ވަރލްޑް ބޭންކާއި އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ
ޓ އަށް އަ ު
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރި ީ
އެހީގައި ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާތަކަށްފަހު އެކުލަވާލެވުނު ޤަވާޢިދުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ އިދާރީ
އޮނިގަނޑު އިސްލާހުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި އެފަރާތްތަކުންވެސް ލަފާދީފައިވާތީއެވެ 2011 .ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު
ށ ބަދަލު ނާންނަ ގޮތަށް އައު އޮނިގަނޑަށް ވަނީ
ލ އާއި ރޭންކް އަ ް
އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ މަގާމުތަކެއް އެމަގާމުތަކުގެ ޓައިޓް ް
މައިގްރޭޓްކުރެވިފައެވެ.
އަލަށް ފާސްކުރެވުނު އިދާރީ އޮނިގ ަނޑ ު



އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ މަގާމުގެ އަދަދު45 :



މުވައްޒަފުން ތިބި މަގާމުތަކުގެ އަދަދު09 :



ހުސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދު36 :



ހުސްކޮށްވާ  36މަގާމުގެ ތެރެއިން  07މަގާމަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައ ި 06 .މަގާމު އިޢުލާނުކުރެވ ި
ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރެވިފައ ި .އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި އ ެ  06މަޤާމަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްސޭނެ.

ޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތައ ް
MALDIVES ENERGY
AUTHORITY
)Director General (EX5
)(Vacant

PLANNING & MARKET
DEVELOPMENT DIVISION
Deputy Director General
)(EX3
)(Vacant

CORPORATE SERVICES
SECTION
)Director (EX1
)(Vacant

PLANNING & MARKET
DEVELOPMENT SECTION
)Director (EX1
)(Vacant

REGULATIONS DIVISION
Deputy Director General
)(EX3
)(Vacant

ECONOMIC
REGULATIONS SECTION
)Director (EX1
))(Vacant

TECHNICAL
REGULATIONS SECTION
)Director (EX1
Muawiyath Shareef
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ްމަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުނ
ްޓެކްނިކަލް ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަނ
TECHNICAL
REGULATIONS
SECTION
Director (EX1)
Muawiyath Shareef

REGULATIONS
DEVELOPMENT UNIT
Engineer (MS3)
(Vacant)

TECHNICAL
INSPECTIONS &
METER EXAMINATION
UNIT
Engineer (MS3)
(Vacant)

Assistant Engineer
(MS2)
(Vacant)

Assistant Engineer
(MS2)
Akram Waheed

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant)

ްއިކޮނޮމިކް ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަނ

ECONOMIC
REGULATIONS
SECTION
Director (EX1)
(Vacant)

OPERATORS &
PROFESSIONALS
LICENSING UNIT
Deputy Director (MS4)
Ajwad Musthafa

TARIFF SETTING &
MONITORING UNIT
Senior Economist
(MS3)
(Vacant)

DISPUTE
RESOLUTION UNIT
Senior Legal Officer
(MS3)
(Vacant)

Assistant Engineer
(MS2)
(Vacant)

Economist (MS2)
(Vacant)

Legal Officer (MS2)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant)
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Technician (GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant)

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

ްމަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުނ
ްޕްލޭނިންގ އެންޑް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނ
PLANNING &
MARKET
DEVELOPMENT
SECTION
Director (EX1)
(Vacant)

MARKET
DEVELOPMENT UNIT
Assistant Director
(MS3)
Ahmed Ali

STRATEGIC
PLANNING &
STATISTICS UNIT
Assistant Director
(MS2) (Vacant)

Senior Planning
Officer (MS2)
(Vacant)

Senior Statistics
Officer (MS2)
(Vacant)

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

ްކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް ސެކްޝަނ
CORPORATE
SERVICES
SECTION
Director (EX1)
(Vacant)
ADMINISTRATIVE
UNIT
Assistant Director
(MS3)
(Vacant)

Senior Analyst
Programmer (MS2)
Hassan Basil
Shafeeg

Computer
Technician (GS4)
(Vacant)

FINANCE UNIT
Assistant Director
(MS3)
(Vacant)

Senior
Administrative
Officer (MS1)
Hussain Asif

Administrative
Officer (GS4)
(Vacant)

Administrative
Officer (GS3)
Niuma Abdul
Rahman

Masakkathu (GS1)
(Vacant)
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Senior Accounts
Officer (MS2)
Fathimath
Rukshana

Accounts Officer
(GS4)
(Vacant)

Masakkathu (GS1)
(Vacant)

Assistant Accounts
Officer (GS3)
Hawwa Shazma
Naseer

އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައ ް


މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ އޮފިޝަލުންނާއި އޭ.ޑީ.ބީ .ކޮންސަލްޓަންޓުން ގުޅިގެން މާލެ އަތޮޅު ގުރައިދޫ އާއި ގުޅީގެ
ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް  18ޖެނުއަރީ  2012ގައި ސާރވޭކުރުން :މި ސާރވޭއަކީ އެމް.އީ.އޭ .އިން އިސްނަގައިގެން އޭ.ޑީ.ބީ
ގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ،ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ބައެއް މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށް ކުރި ސަރވޭއެކެވެ.



ޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓަޑް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވައިރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ އަދި މޯލްޑިވްސް
އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ގުޅިގެން ހިންގާ "ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް އިން މާލެ" ގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު
 12މާރޗް  2012ގައި ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި ބޭއްވުން.
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް



 2012ވަނަ އަހަރުގެ "އަރތް އަވަރ" ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.އީ.އޭ .އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން  2012ވަނަ އަހަރުގެ
މާރޗް  30ން  31އަށް ހިރިޔާ ސްކޫލްގައި މައުރަޒެއް ބޭއްވުން.



ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި ސޯލާ ޕީވީ ގްރިޑް ކޮނެކްޓަޑް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް،
އެމް.އީ.އޭ .އާއި ޖަޕާނުގެ ކަންސާއި އިލެކްޓްރިކް ޕަވަރ ކޮމްޕެނީގެ އެކްސްޕަރޓުންގެ ޓިމެއް  2012ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް
 13ގައި ހދ .ކުޅުދުއްފުޓަށް ޒިއާރަތްކުރުން.



އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ އެހީގައި އެމް.އީ.އޭ .އިން އެކުލަވާލި ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމްވޯރކް އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް،
ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން  2012ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް  17ން  19ށް
މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް


މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ހޯދުމާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވައިރަންމަންޓް އާއި އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ އަދި ސްޓެލްކޯގެ އޮފިޝަލުންގެ މެދުގައި
 2012ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް  23ގައި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުން.



"ލޯ ކާބަން ގްރީން ގްރޯތް ރޯޑްމެޕް ފޮރ އޭޝީއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް – ޓަރނިންގ ރިޒޯސް ކޮންސްޓްރެއިންޓްސް ،ދަ
ކްލައިމެޓް ކްރައިސިސް އިންޓު އިކޮނޮމިކް ގްރޯތް އޮޕޮޗުނިޓީސް" ގެ ނަމުގައި ދެކުނު ކޮރެއާގެ ވެރިރަށް ސޯލް ގައި 2012
ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް  25ން  26އަށް ބޭއްވި ރޯޑްމެޕް ފޯރަމްގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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ވޯލްޑް ބޭންކުން ހިންގާ އެނަރޖީ ސެކްޓަރ މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް އެސިސްޓަންސް ޕްރޮގްރޭމް ) (ESMAPގެ ދަށުން،
އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންޓަން ޑީސީ ގައި  2012ވަނަ އަހަރުގެ މެއި  9ގައި ބޭއްވި ރިނިއުއަބަލް އެނަރޖީ ރިސޯސް
މެޕިންގ

ފޯރަމް

ގައި

ރާއްޖޭގެ

ފަރާތުން

އެމް.އީ.އޭ.

ގެ

ޑެޕިއުޓީ

ޑިރެކްޓަރ

އަލްފާޟިލް

އަޖުވަދު

މުސްތަފާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގަނތުން.



ބަނޑޮސް އައިލަންޑް ރިސޯޓްގައި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި  2ން  4ށް "ވިމެން އެންޑް އެނަރޖީ" ގެ ނަމުގައި ބޭއްވި
ވޯރކްޝޮޕްގައި

އެމް.އީ.އޭ.

ގެ

ފަރާތުން

ސީނިއަރ

އެކައުންޓްސް

އޮފިސަރ

އަލްފާޟިލާ

ފާތިމަތު

ރުކްޝާނާ

ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް


އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ އެހީގައި އެމް.އީ.އޭ .އިން އެކުލަވާލި ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ އައު ރެގިއުލޭޓަރީ ފްރޭމް ވޯރކް އާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާ އެކު ޙިއްޞާކޮށް އެ ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި  2012ވަނަ
އަހަރުގެ ޖުލައި  22ން  23އަށް ވޯކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން.



އިންޑިއާގެ ވެރިރަށް ނިއުދިއްލީ ގައި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ  6ން  7އަށް ބޭއްވި ސަބްރީޖަނަލް ކޮންސަލްޓޭޝަން
މީޓީން އޮން "އެނަރޖީ އެކްސެސް ) (Accessއެންޑް އަނރޖީ ސެކިއުރިޓީ" ގައި ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެމް.އީ.އޭ .ގެ
ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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ތަފާސް ހިސާބު
ތަފާސް ހިސާބ ު
ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރާއި ބޭނުންކުރާ މިންވަރާ ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ރާއްޖެއަށް ހަކަތަ ބޭނުންވާ މިންވަރު
ބެލައި ،މިކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ދިރާސާކޮށް ،އެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ އެމް.އީ.އޭ .ގެ މެންޑޭޓްގައި ހިމެނިފައިވާ
މަސައްކަތަކަށްވިއަސް އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތަކުގެ މަދުކަމުން މި މަސައްކަތްވަނީ ވެތުވެދިއަ އަހަރުތަކުގައި ނުކުރެވިއެވެ.
ރވިފައެވެ.
ނަމަވެސް ،ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަނީ ޭ
މިގޮތުން ހަކަތައިގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް ،އެނަލައިޒް ކުރެވޭނެ ނިޒާމްއެއް ތައްޔާރުކޮށް ،އޭގެ އޮންލައިން ޑޭޓާބޭސްއެއް
ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވާލެވުނު ފުރުސަތާގުޅިގެން އެކިއެކި
ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑްތައް ވަނީ އިވެލުއޭޓްކޮށް ނިމިފައެވެ .އެމް.އީ.އޭ .އިން ރާވާފައިވަނީ ޑޭޓާބޭސް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އެއްމެ
ލަސްވެގެންވެސް  2013ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  3މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށެވެ.
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ބަޖެޓު
ބަޖެޓު
 2012ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  4,331,402.00ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް 2012 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި
މަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ ނެރުނު ސަރކިއުލާރ ގައި ވާފަދައިން  15%ކެނޑުމުން  2012ވަނަ އަހަރު
އެމް.އީ.އޭ .އަށް ޚަރަދުކުރަން ލިބުނީ  3,882,876.80ރުފިޔާއެވެ.

 2012ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން ކުރި ޚަރަދުގެ ހުލާސާ:
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

1,022,971.98

213

ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އަދި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ

42,491.45

221

ދ
ތރުކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރުފަ ު

29,026.11

222

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

27,135.61

223

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

60,923.13

225

ދ
ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަ ު

67,633.68

226

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

193.98

421

ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަ ު

231,906.80

ޖުމްލަ:

1,482,282.74

1,250,375.94
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
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