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/ރިޕޯޓު ފެށުން
ރިޕޯޓު ފެށުން

 2013ވަނަ އަހަރަކީވެސް ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ގަވާއިދު ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކައި
އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނު އަހަރެކެވެ .މިކަމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމުގައިވިއަސް 2013 ،ވަނަ
އަހަރުވެސް

މޯލްޑިވްސް

އެނަރޖީ

އޮތޯރިޓީ

)އެމް.އީ.އޭ(.

އިން

މަސައްކަތްކުރީ

ރާއްޖޭގެ

ހަކަތައިގެ

ދާއިރާ

ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ވީއެންމެ ރަގަޅަކަށް ހިންގުމަށެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު ހިންގުނު އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތަކީ  2012ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ އެހީގައި އިންގިރޭސި ބަހުން
އ
އެކުލަވާލެވުނު ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދުތައް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި އެ ގަވައިދުތަ ް
ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

މިގޮތުން  2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ،ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ 4

ޤަވާޢިދެއް ދިވެހިބަހަށް ޖަރުޖަމާކުރެވިފައެވެ .އެ ޤަވާޢީދުތަކަކީ ،ޔުޓިލިޓީސް އިންވެސްޓްމަންޓް އެޕްރޫވަލް ރެގިއުލޭޝަން،
ނ
އޮޕަރޭޓަރސް ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަން ،އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ސްޓޭންޑަރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގ ރެގިއުލޭޝަ ް
ދ
އަދި އިލެކްޓްރިޝަންސް ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަން އެވެ .މީގެ އިތުރުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައް ާ
ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމްތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދެއްވެސް އެކުލަވާލެވުނެވެ .މި
ޤަވާޢިދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ޤަވާޢިދުތަކެއް ހެދިފައި ނެތުމުން
އެމް.އީ.އޭ .އަށް ކުރިމަތިވަމުންދާ މައްސަލަތަކަށް ހައްލެއް އަންނާނެއެވެ.
އެމް.އީ.އޭ .އުފެދުނީސްހުރެ އެމް.އީ.އޭ .އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި 2013 ،ވަނަ
އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އަށް ގާބިލް ފަންނީ މުވައްޒަފުން އިތުރުވެގެން ދިއުމަކީ މި އަހަރުތެރޭގައި އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބިގެންދިއަ
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކުރިއެރުމެކެވެ .އަދި އެމް.އީ.އޭ .ހިންގުމަށް ޒިންމާދާރު އިސްވެރިއަކު ނެތި އަހަރުތަކެއް ވޭތުވެގެން ދިއުމަށް
ފަހު އެމް.އީ.އޭ .ހިންގުމަށް ޑިރެކްޓަރ ޖެނަރަލެއް މި އަހަރުތެރޭގައި ހަމަޖެހިގެން ދިއުމަކީވެސް އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބިގެންދިއަ
ވަރަށް މުހިއްމު ކުރިއެރުމެކެވެ.
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދިރާސާކުރުމަށް މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ހަކަތައާ
ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ހަކަތައިގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް އެނަލައިޒް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުމަށް އޭގެ އޮންލައިން ޑޭޓާބޭސްއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާލެވުމާއި ،އެމް.އީ.އޭ .ގެ އައު ވެބްސައިޓް
ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިންމާލެވުމަކީވެސް މި އަހަރުތެރޭގައި އެމް.އީ.އޭ .އިން ކުރި ވަރަށް މުހިއްމު
މަސައްކަތެކެވެ .އައު ވެބްސައިޓާއި ޑޭޓާބޭސް ބޭނުންކުރަން ފެށުމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް
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/ރިޕޯޓު ފެށުން
ބޭނުންވާ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ބޭރުގެ އެހީދޭ ފަރާތްތަކަށާއި އިންވެސްޓަރުންނަށް އަދި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށާއި
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގައި ހަރަކާތްތެރުވާ ފަރާތްތަކަށް އެއްތަނަކުން ފަސޭހައިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ .މިކަމުގެ ސަބަބުން
މި ދާއިރާ ތަރައްގީކުރުމަށް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.
ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް  2013ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އަށް ހާސިލުކުރެވުނު ކަމުގައިވިއަސް ،މުޅި ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ
ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މަދުވަސީލަތްތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގަންޖެހުމަކީ ބޮޑު
ނ
ގޮންޖެހުމަކަށްވިއެވެ .ނަމަވެސް ،ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަކީ ،ހުރިހާ ދަތިތަކަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަކާއެކުވެސް އެމް.އީ.އޭ .އި ް
ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ހިދުމަތްތަކެއް ވެސް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި  2013ވަނަ އަހަރުވެސް ފޯރުކޮށްދެވިފައިވާކަމެވެ.
ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ގަވާއިދު ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ތަރައްޤީކޮށް އެމް.އީ.އޭ .ބާރުވެރިކުރުވުމަށް މިކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް
ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން އިތުރު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ލިބެމުންދާނަމަ ،އެމް.އީ.އޭ .ގެ ތަޞައްވުރަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި ވާޞިލުވެވިދާނެއެވެ.
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މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރުފު
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރުފު
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ )އެމް.އީ.އޭ( އުފެދުނީ  18އޭޕްރީލް  2006ގައެވެ .އެމް.އީ.އޭ .އަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީއާ ގުޅިފައިވާ ،އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިގެން ގަވަރނިންގ ބޯޑެއްގެ ލަފާގެ ދަށުން
ހިންގާ ރެގިއުލޭޓަރީ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

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

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

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މަގުސަދު


ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމަށާއި އިގްތިސާދަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަކަށް ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ފުޅާކުރުމަށްޓަކައި
ހަކަތައާއި ބެހޭ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ މަގުތަނަވަސްވުން.



ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާ އަގެއްގައި މި ޚިދުމަތް ލިބުމުގެ މަގުތަނަވަސްވުން.



ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މަސްލަހަތު ހަމަޖެހޭގޮތެއްގެ މަތިން ޚިދުމަތް
ލިބިދެވުން.



ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާހުރި ގޮތަކަށް ވީހާވެސް ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހަކަތަ ފޯރުވައިދިނުމުގެ ނިޒާމް
ތަރައްޤީވުން.



ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ހަކަތައާއިގުޅޭ ސާމާނާއި އާލާތްތަކުގެ އެފިޝަންސީ މަތިކުރުމަށް މަގު ތަނަވަސްވުން.



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



ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ތަރައްޤީ ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ،ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތުގެ
ށ
ދަށުން ،ރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ރަހުމަތްތެރި ވަސީލަތްތަކާއި އިޔާދަކުރެނެވި ހަކަތަ ރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވުމަ ް
މަގުތަނަވަސްވުން.



ހަކަތަ އުފައްދާ ފަރާތްތަކާއި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ތަކެތީގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.
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މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރުފު
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ މަސައްކަތްތައް
 .1ހަކަތައާބެހޭ ގޮތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި ،ދާއިރާގެ ނިންމުންތައް
ނިންމުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން.
 .2ސަރުކާރުގެ ހަކަތައާބެހޭ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ
މިންގަޑުތައް ކަނޑައަޅައި ،ގަވާއިދުތައް ހިންގުން.
 .3ރާއްޖޭގެ މާހައުލާ ގުޅޭގޮތަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމާއި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ކޯޑަކާއި ،ސްޓޭންޑަރޑްތައް
ތައްޔާރުކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ހިދުމަތް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުން.
 .4ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ހަކަތައާއި ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ހަކަތަ އުފައްދާ ވަސީލަތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ
ސްޓޭންޑަރޑްތައް ކަންޑައެޅުން.
 .5ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމާއި ،އެ ފަރާތްތަކުންދޭ ކަރަންޓުގެ
ޚިދުމަތަށް އަގުނެގޭނެ އުސޫލު ކަނޑައެޅުމާއި ،އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ކަރަންޓު އުފައްދަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން
ކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން ،އަދި އެ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން.
 .6ކަރަންޓުގެ

މަސައްކަތްކުރާ

ފަރާތްތަކަށް

އެކަމުގެ

ހުއްދަ

ދޫކުރުމާއި،

ކަރަންޓު

މަސައްކަތްތަކާ

ގުޅޭ

ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ފެންވަރު ކަނޑައެޅުން.
 .7ކަރަންޓުގެ

ޚިދުމަތްދޭ

ފަރާތްތަކާއި

ޚިދުމަތް

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

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
އެމް.އީ.އޭ .އާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ލަފާދިނުމަ ް
އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި  2013ވަނަ އަހަރުވެސް ތިއްބެވީ  2012ވަނަ
އަހަރުގެ އޯގަސްޓު މަހުގެ ތެރޭގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރެއްވި  7މެމްބަރުންނެވެ .އެ 7
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
 އެމް.އީ.އޭ .ހިންގެވުމަށް ޒިންމާދާރު އިސްވެރިއަކު ނެތި އަހަރުތަކެއް ވޭތުވެގެން ދިއުމަށްފަހު ،އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ
ޖެނަރަލްގެ މަގާމަށް އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަފާ ހަމަޖެހުން.
 ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 4/96ޢާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތާ ބެހޭ ޤާނޫނު( އަދި އެ ޤާނޫނުން ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ "މާލެ އާއި
ރާއްޖެތެރޭގައި ޢާންމުކޮށް އިލެކްޓްރިކް ކަރަންޓް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" އާއެއްގޮތަށް ރަށްރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ކަރަންޓުގެ
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަމުން ނުދާތީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް

ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް

އެފަރާތްތަކަށް އެންގުން .އަދި ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަޑުތަކާ އެއްގޮތަށް މިހާރުން މިހާރަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތް
އ
ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ދަތިވާނަމަ ގަވާއިދަށް ފެއްތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެ ް
އެކުލަވާލައި އެމް.އީ.އޭ .އަށް ހުށަހެޅުމަށް ވެސް އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުނު.
 އޭ.ޑީ.ބީ .އަދި ވޯލްޑް ބޭންކު ގެ ހިލޭ އެހީގައި ،އިންގިރޭސި ބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ
ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރޭން  4ގަވާއިދެއް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިބަހައް ތަރުޖަމާކޮށް ނިންމައި
ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން .އެ ގަވާއިދުތަކަކީ ޔުޓިލިޓީސް އިންވެސްޓްމަންޓް އެޕްރޫވަލް ރެގިއުލޭޝަން ،އޮޕަރޭޓަރސް
ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަން ،އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ސްޓޭންޑަރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގ ރެގިއުލޭޝަން އަދި
އިލެކްޓްރިޝަންސް ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަން.
ބހޭ
" އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމްތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާއި ެ
ގަވާއިދު" އެކުލަވާލުން.
 ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ "ސްކޭލިންގ އަޕް އޮފް ރިނިއުބަލް އެނަރޖީ ޕްރޮގްރާމް ފޮރ ލޯ އިންކަމް ކަންޓްރީސް" )އެސްރެޕް(
ތަރައްގީކުރުމުގައި އެމް.އީ.އޭ .އިން ވަނީ  2013ވަނަ އަހަރު މުހިއްމު ރޯލެއް އަދާކުރުން .އެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
ރެގިއުލޭޓަރީ ކަންކަމުގައި އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް ލަފާދީ ،އެސްރެޕްގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި
އެމް.އީ.އޭ .އިން ވަނީ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެވެ.
 ކަރަންޓު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓްކުރުން .މި މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި މި
އަހަރުތެރޭގައި ވަނީ ނިމިފައެވެ.
 ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމުން ތިމާވެއްޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދިރާސާކުރުމަށް މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ،ހަކަތައާ
ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ހަކަތައިގެ ތަފާސް ހިސާބުތައް އެއްކޮށް އެނަލައިޒް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް
ޤާއިމްކުރުމަށް އޭގެ އޮންލައިން ޑޭޓާބޭސްއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމުން ،އަދި އެމް.އީ.އޭ .ގެ އައު ވެބްސައިޓް
ފަރުމާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބޮޑުބައި ނިމުން.
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މި އަހަރު ހިނގި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތައް
 ހަކަތައިގެ

ހިދުމަތްތަކާ

ބެހޭ

ގަވާއިދުތައް

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި

ތަންފީޛު

ކުރުމަށާއި

މިކަމަށްޓަކައި

އެމް.އީ.އޭ.

ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި "މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު" ގެ ބިލް ވެސް ވަނީ  2013ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .ން
ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމުން.
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ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
 އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނު/ޤަވާޢިދު ހެދިފައި ނެތުމުގެ ދަތިކަން:

މިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ،އިންގިރޭސިބަހުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ

ގަވާއިދުތައް ދިވެހި ބަހަށް ތަރުޖަމާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ .ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ޑްރާފްޓްކުރެވިފައިވާ
ގަވާއިދުތަކަށް  2013ވަނަ އަހަރު އަމަލުކުރަން ފެށިފައި ނުވިއަސް ،ކުރިން އަމަލުކުރަމުން އަންނަ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން،
އެމް.އީ.އޭ .އިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހިދުމަތްތައް ،ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެމުން
ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން 2013 :ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ތިބި  13މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އޮފީހުގެ ލިޔެކިއުޔުންތަކާއި
އެހެނިގެން ވަސީލަތްތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ ޖާގައެއް އޮފީސް ހިންގުމަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި އެމް.އީ.އޭ.
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ބައެއް މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ބަލާއިރުވެސް
އޮފީހުގެ ޖާގަ ކުޑަކަމުން މިކަމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.
 ފައިސާގެ ދަތިކަން :ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ގަވާއިދު ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހިފައިވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކާ
އަޅާ ބަލާއިރު ފައިސާގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވަމުންދާކަން ފާހަކަކުރެވެއެވެ.
 މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން :ވޭތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކާ އަޅާ ބަލާއިރު މި މައްސަލަ އަންނަނީ ހައްލުވަމުންނެވެ .ނަމަވެސް ،ފައިސާގެ
ދަތިކަމާއި ޖާގައިގެ ދަތިކަމުން އެނަރޖީ އިތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ  45މަގާމުގެ ތެރޭން  2013ވަނަ އަހަރު
ނިމުނު އިރު މުވައްޒަފުން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި  13މަގާމަށެވެ.
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ގަވާއިދު ހެދުން
ގަވާއިދު ހެދުން
ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭން  2013ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު
މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދުތައް ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ
މަސައްކަތްތައްކުރުމެވެ.
މިގޮތުން ،އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ އެހީގައި  2012ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން އިންގިރޭސިބަހުން އެކުލަވާލި ގަވާއިދުތަކުގެ ތެރޭން
ތިރީގައި ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރުތެރޭގައި ވަނީ ނިމިފައެވެ.
 .1ޔުޓިލިޓީސް އިންވެސްޓްމަންޓް އެޕްރޫވަލް ރެގިއުލޭޝަން
 .2އޮޕަރޭޓަރސް ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަން
 .3އެނަރޖީ އެފިޝަންސީ ސްޓޭންޑަރޑްސް އެންޑް ލޭބަލިންގ ރެގިއުލޭޝަން
 .4އިލެކްޓްރިޝަންސް ލައިސަންސިންގ ރެގިއުލޭޝަން
މީގެ އިތުރުން "އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓް އުފައްދާ ނިޒާމްތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް
ގުޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" މި އަހަރުތެރޭގައި ވަނީ އެކުލަވާލެވިފައެވެ .މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ ،ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު
ވިއުގައިން ގަންނަންޖެހޭ އަދަދު މަދުކުރުމުގެ ގޮތުން ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތަށް ބޭނުންވާ ކަރަންޓު ނުވަތަ ކަރަންޓުން
ބައެއް އަމިއްލައަށް އުފެއްދުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއި ،ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތުން،
ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމް ތަރައްޤީ ކުރަން ހޭދަކުރަންޖެހޭ

މިންވަރު މަދުކުރުމާއި،

ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭން ބޭރުން އެތެރެކުރާ އަގުބޮޑު ތިމާވެއްޓާ ރަޙްމަތްތެރި ނޫން ވަސީލަތްތަކަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ
މިންވަރު ކުޑަކޮށް ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި

އަދި

ގުދުރަތީގޮތުން އިޢާދަކުރަނިވި ވަސީލަތަކުން ކަރަންޓު އުފައްދާ

ފޯރުކޮށްދީ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން .މި ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަންފެށުމުން،
ސަރުކާރުގެ ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމަށާއި ހަކަތައާ ބެހޭ  2020ގެ ތަސައްވުރަށް ވާސިލްވުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޑްރާފްޓްތައް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ ފެށިފައެވެ.
ހަކަތައިގެ

ހިދުމަތްތަކާ

ބެހޭ

ގަވާއިދުތައް

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި

ތަންފީޛު

ކުރުމަށާއި

މިކަމަށްޓަކައި

އެމް.އީ.އޭ.

ބާރުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި "މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު" ގެ ބިލް ވެސް ވަނީ  2013ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން
ޑްރާފްޓްކޮށް ނިމިފައެވެ.
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ގަވައިދު ހިންގުން
ގަވައިދު ހިންގުން
އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ މަދުކަމުން  2013ވަނަ އަހަރުވެސް އެމް.އީ.އޭ .ގެ އަމާޒަކަށްވީ
މުޅި ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ހަމައެކަނި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ދާއިރާ
ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް ފެއްތުމަށާއި ،އެދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އައު ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި
މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމެއެވެ.
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން  2013ވަނަ 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 ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަޑުތަކަށެވެ.
އޭ.ޑީ.ބީ އަދި ވޯލްޑް ބޭންކާއި ގުޅިގެންވަނީ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ އާ ޤަވާއިދުތަކެއް ޑްރާފްޓް ކުރެވިފައެވެ .އެގޮތުން ޑްރާފްޓް
ކުރެވުނު ގަވާއިދުތަށް ތަރުޖަމާކޮށް ނިމި އިނޓަރނަލީ ރިވިއު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރުތެރޭވަނީ ފެށިފައެވެ.

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް  2013ވަނަ އަހަރު މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީން ކުރި މައިގަނޑު
މަސައްކަތްތައް:
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު އުފައްދާ ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ވަޞީލަތްތައް
އެމް.އީ.އޭ .އިން ބަލާ މިންގަޑުތަކަށް ފެއްތުން
އ
މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި  2013ވަނަ އަހަރު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީ ،އިމާރާތްތަކުގަ ި
ކ
ބެހެއްޓޭ ޕެނަލްބޯޑު ޑިޒައިން ފާސްކުރުމާއި ،އެނަރޖީ މީޓަރ )ހައުސް މިޓަރ( ފާސްކުރުން ،އަދި އިލެކްޓްރި ް
ކޭބަލް ފާސްކުރުމާއި ޓްރާންސްފޯމަރ ފާސްކުރުމެވެ .މިގޮތުން މި އަހަރު ތެރޭގައި  86ޕެނަލް ބޯޑް ޑިޒައިން11 ،
ބާވަތެއްގެ އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލް އަދި  1ޓްރާންސްފޯމަރ ފާސްކުރެވުނެވެ.
އެމް.އީ.އޭ .ގެ މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކޭބަލް ރާއްޖޭގެ ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުންދާތީ ،މިކަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކޭބަލް
ނ
ވިއްކާ ތަންތަނަށް އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމު ގޮސް އެތަންތަނުގައި ވިއްކާ ކޭބަލް ބަލައިފާސްކުރަމު ް
ގެންދާނެކަމަށް މި އަހަރުތެރޭގައި ވަނީ އާއްމުކޮށް އަންގައި އިއުލާނުކުރެވިފައެވެ.
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އިމާރާތްތަކުގެ ވައިރިންގ ނިޒާމް އެމް.އީ.އޭ .ގެ މިންގަޑަށް ފެއްތުން
އިމާރާތްތަކަށް ކަރަންޓުލުމަށް  2013ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި އެމް.އީ.އޭ.
ހ
ގެ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަޑުތަކާ ބެހޭގޮތުން ދޭންޖެހޭ ލަފައާއި އިރުޝާދު މި އަހަރުތެރޭގައިވެސް އެމް.އީ.އޭ .އިން ކަމާ ބެ ޭ
ފަރާތްތަކަށް ދެމުން ގެންދެވުނެވެ .އަދި މިފަދަ ނިޒާމްތައް ޑިޒައިން ކުރެވިފައި ވަނީ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ގަވާއިދާއި މިންގަޑުތަކާ
އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ފާސްކުރެވުނެވެ .އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާ އިންފާ ސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ބޭނުންވި ފަންނީ ލަފާ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މި އަހަރުވެސް ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ނިޒާމްތައް ފާސްކުރުމާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް  2013ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .ގައި އަލަށް
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .މި އަހަރު ނިމުނު އިރު ،ރަށްރަށުގައި އާއްމުކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތައް
ވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން އެމް.އީ.އޭ .ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައެވެ.
ސްޓެލްކޯ އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އިން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ

ރަށްރަށުގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޕަވަރ

ސިސްޓަމް ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް އެ ކުންފުނިތަކަށް މި އަހަރުތެރޭގައި ސިޓީއަކުން އެންގެވުނެވެ .އަދި
މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް މަގުފަހި ކުރުމަށްޓަކައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ފަރާތުން ވަނީ ފެނަކަ އާއި ސްޓެލްކޯގެ ކަމާބެހޭ
އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ .ޕަވަރ ސިސްޓަމް އެޕްރޫވަލް ގައިޑްލައިންއާ އެއްގޮތަށް ވަގުތުން
ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވޭ ފެންވަރަށް ނެތް ޕަވަރ ސިސްޓަމްތައް ގައިޑްލައިންގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ޕްލޭނެއް
އެކުލަވާލައި އެމް.އީ.އޭ .އަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ދެކުންފުންޏަށް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެންގުނެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރު  13ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ފާސްކުރުމަށްފަހު މި އޮތޯރިޓީގައި
ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން  8ރިސޯޓަކަށް ވަގުތީގޮތުން އެރިސޯޓްތަކުގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ
ދޫކުރެވުނެވެ.
އިރުގެ އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ  5ރަށެއްގައި ބެހެއްޓިފައވާ  5ޕީ.ވީ ނިޒާމް ވަނީ އެފަދަ ނިޒާމުތައް ހުންނަން ޖެހޭ
މިންގަނޑުތަކަށް ބަލައި މި އަހަރު ތެރޭ އެމް.އީ.އޭ .އިން ފާސް ކޮށްދިނެވެ.
ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމްތައް ގާއިމް ކުރުމަށް ނުވަތަ ތަރައްޤީކުރުމަށް ނުވަތަ މާރާމާތުކުރުމަށް  2013ވަނަ
އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު މަޝްރޫއުތައް ރޭވުމުގައާއި ހިންގުމުގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި މިންގަޑުތަކާއި ބެހޭގޮތުން
ދޭންޖެހޭ ލަފައާއި އިރުޝާދު މި އަހަރުތެރޭގައިވެސް އެމް.އީ.އޭ .އިން ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދެމުން ގެންދިއައެވެ .މިގޮތުން
ކ.ގުޅި ބޯޓްޔާޑްގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއަކާއި ގުޅިގެން އެރަށުގެ ބޯޓްޔާޑަށް އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމް
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ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަނަކީ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޤަވާއިދަށް ފެތޭތަނެއްތޯ ބަލައި ފާސްކުރިއެވެ .އަދި މ .ކޮޅުފުށީގައި ޕަވަރ ސިސްޓަމް
ގާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވި ފަންނީ ލަފާ ވެސް އެމް.އީ.އޭ .އިން ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.
ޕަވަރ ސިސްޓަމްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ޑިޖިޓައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް މި އަހަރުތެރޭގައި ފެށި  60%ވަނީ މި އަހަރު
ނިމުނުއިރު ނިމިފައެވެ.
ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ
ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިނުން
"މުދާ އެކްސްޕޯޓްކުރުމާއި ،އިމްޕޯރޓްކުރުމާއި ،ރީއެކްސްޕޯރޓްކުރުމުގެ ޤަވާއިދު" ގެ ޖަދުވަލު  2ގައި ބުނާ ޑިއުޓީ
މަޢާފުކޮށްދެވޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ކަމުގައި މިއޮތޯރިޓީއިން
ބަލާފާސްކުރާ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވެއެވެ .އެގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަފާތު
ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް

ރާއްޖެއަށް

އެތެރެކުރާ

ހަމައެކަނި

އިރުގެ

ހަކަތައިން

ކަރަންޓު

އުފައްދާ

ތަކެއްޗާއި،

އެތަކެތީގެ

ސްޕެއަރޕާޓްސްތަކެތިންވަނީ ޑިއުޓީ މައާފްކޮށްދެވިފައެވެ 2013 .ވަނަ އަހަރު  10ކޭސްގެ މަތިން މުޅި ޖުމްލަ  3.3މިލިއަން
ޑޮލަރުގެ ތަކެތިން ވަނީ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވިފައެވެ.

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ފާސްކުރުން
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން ފާސްކުރި ސަރަހައްދީ ޓެރިފް ރޭޓްތަކަށް
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ޓެރިފް އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށާއި
އިންވެސްޓްމަންޓް ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދާ ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ ސްޓެލްކޯ

އާއި ފެނަކައިގެ ކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުންނާއި އޭ.ޑީ.ބީ ގެ

ކޮންސަލްޓަންޓަކާއެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ.
ޓެރިފް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށްޓަކައި މިކަމާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ތެރޭ ވަނީ
ފެށިފައެވެ.
ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
 2013ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  56ފަރާތަކަށް ދެވުނެވެ .މި އަދަދާއިއެކު
 2013ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ  694މީހުންނަށް ވަނީ ކަރަންޓު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައެވެ.
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ލައިސަންސް ދޫކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން  2013ވަނަ
އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން ވަނީ ވަނީ މޯލްޑިވްސް ކުއަލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ އެދުމަކަށް އިލެކްޓްރިކަލް މަސައްކަތް ދަސްކޮށްދޭ
 3ކޯހެއްގެ ކަރިކިއުލަމް ބަލާފާސް ކޮށްދީފައެވެ .އެމް.އީ.އޭ .ގެ ލަފާ ނުހާދާ އިލެކްޓްރިކަލް ދާއިރާގެ ކޯސްތައް ހިންގުމުން
ކޯސްފުރިހަމަ ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާތީ ،އެމް.އީ.އޭ .އާއި މޯލްޑިވްސް
ކުއަލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާ ދެމެދު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެފަދަ ކޯސްތަކުގެ ކަރިކިއުލަމް
ފާސްކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އަށް ހުށަހަޅަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ކަރަންޓު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ރެޖިސްޓްރީ އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށި
މި އަހަރު ނިމުނު އިރު ،ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭން  60%މީހުންނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ވަނީ
އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައެވެ.
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ގަވާއިދާ ހިލާފުވުމުގެ މައްސަލަތައް
އެމް.އީ.އޭ .އިން ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ގަވާއިދާއި މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފުވުމުގެ މައްސަލަތައް އެމް.އީ.އޭ .އަށް ހުށަހެޅުމުން
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން ވަނީ މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ.
މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ،ހަރުދަނާ ޤާނޫނަކާއި ޤަވާޢިދުތަކެއް ހެދިފައި ނެތުމާއި ،މިފަދަ
މައްސަލަތަކުގައި އެމް.އީ.އޭ .އަށް ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމުން މިފަދަ މައްސަލަތައް
ތަހުގީގުކުރާއިރާއި މަސަލަތަކާބެހޭގޮތުން ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު އެމް.އީ.އޭ .އަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ.
މިފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އެއްމެބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވަނީ ،ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް ނިންމާލުމަށްފަހު އެމް.އީ.އޭ .އަށް
ހުށަހަޅާއިރު ގަވާއިދާ ހިލާފުކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވުމެވެ .އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ކަރަންޓުގެ ނިޒާމުތަކުގެ ޑިޒައިންތަކާއި
އެހެނިގެން މައުލޫމާތު ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭނީ މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިންނެވެ .ނަމަވެސް،
ބައެއްފަހަރު ބޮޑެތި ހަރަދުތައް ކޮށް އިމާރާތްތައް ނިންމާލުމަށްފަހު އެ އިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ ކަންތައްތައް ފާސްކުރުމަށް
ހުށަހަޅާއިރު ގަވާއިދާ ހިލާފު ކަންތައްތަކެއް ހުރުމުން ،އިތުރު ބޮޑެތި ހަރަދުތަކެއް ކޮއްގެން ނޫނީ ގަވާއިދަށް ނުފެއްތޭނެ
މައްސަލަތައް ބައެއްފަހަރު ކުރިމަތިވެއެވެ.
މިގޮތުން ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓޭލިޓީ އެންޓް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް ގެ އައު އިމާރާތް އެމް.އީ.އޭ .ގެ ގަވާއިދު ހުއްދަ ނުކުރާ
ކޭބަލް ބޭނުންކޮށްގެން ވައިރުކުރި މައްސަލަ ފަހަގަކުރެވެއެވެ .މިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ވަކި ޝަރުތުތަކެއްކޮށް ހާއްސަ ހުއްދައެއް އެ ފަރާތަށް ދޭންޖެހުނެވެ.

މި މަޝްރޫޢުއަކީ އިންޑިއާ

ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިންޑިއާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ހިންގުނު
ޓަރންކީ ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ވާތީ ،އިމާރާތުގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމު މި އޮތޯރިޓީގެ މިންގަނޑުތަކަށް ފެއްތުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ރާއްޖޭގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ހަދާ ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ކަރަންޓުގެ ނިޒާމު މި އޮތޯރިޓީގެ މިންގަނޑުތަކަށް ނުފެތުމުގެ މައްސަލަ
މީގެކުރިންވެސް ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި މުސްތަގުބަލުގައި
ވެސް މިފަދަ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް މި އޮތޯރިޓީން
މަސައްކަތްކުރަމުން ގެންދާނެއެވެ.
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ްމަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުނ
ްމަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުނ
ަ ވަނ2012 ް ވަނަ އަހަރު ވެސް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔައީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުނ2013 ް އިނ.ޭއ.ީއ.ްއެމ
ި ގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައ.ޭއ.ީއ.ް އެމ.ެ އަށް ފާސްކޮށްދެއްވި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށެވ.ޭއ.ީއ.ްއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު އެމ

،ް ގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައ ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭނ.ޭއ.ީއ.ް އެމ.ެ މަގާމު ހިމެނިފައިވެއެވ45

ަޖުމްލ

ަ ވަނ2013 ް އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައިވާ މަގާމުތަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތ،ްވަސީލަތްތައް ލިބެންހުރި މިންވަރަކުނ
.ެއަހަރު ވަނީ ފެށިފައެވ

ުއިދާރީ އޮނިގަނޑ

45 :ުއިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ މަގާމުގެ އަދަދ



13 :ުމުވައްޒަފުން ތިބި މަގާމުތަކުގެ އަދަދ



32 :ުހުސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދ



ްޑިވިޜަންތަކާއި ސެކްޝަންތައ
MALDIVES ENERGY
AUTHORITY
Director General (EX5)
Ajwad Musthafa

REGULATIONS DIVISION
Deputy Director General
(EX3)
(Vacant)

TECHNICAL
REGULATIONS SECTION
Director (EX1)
Muawiyath Shareef
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ECONOMIC
REGULATIONS SECTION
Director (EX1)
(Vacant))

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

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

CORPORATE SERVICES
SECTION
Director (EX1)
(Vacant)

ް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)
Ahmed Naufal

Technician (GS4)
Ahmed Jazlan

Technician (GS4)
(Vacant)

ްއިކޮނޮމިކް ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަނ

ECONOMIC
REGULATIONS
SECTION
Director (EX1)
(Vacant)

OPERATORS &
PROFESSIONALS
LICENSING UNIT
Deputy Director (MS4)
(Vacant)

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

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

Assistant Engineer
(MS2)
Fathimath Fizna
Yoosuf

Economist (MS2)
(Vacant)

Legal Officer (MS2)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant)

17

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,
Planning and Market
Development (MS3)
(Vacant)

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

Senior Planning
Officer (MS2)
(Vacant)

Senior Statistics
Officer (MS2)
Hawwa Liuza

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)
Niuma Abdul
Rahman

Administrative
Officer (GS3)
Ibrahim Mohamed

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 ހަރަކާތްތައް
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން  2013ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވި ރަސްމީ ދަތުރުތަކާއި މުހިއްމު ވާރކްޝޮޕްތައް.



މނީލާ ގައި  2013ވަނައަހަރުގެ މާރިޗު
ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް ެ

ޓ
މ ް
ށ ބޭއްވި "ރީޖަނަލް ވާރކްޝޮޕް އޮން ކްލައި ޭ
 04ން  09އަ ް

ލ އަޖުވަދު މުސްތަފާ އަދި
ނރަލް އަލްފާޟި ް
ޖ ެ
ތން އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ެ
ތ އޭޝިއާ" ގައި ރައްޖޭގެ ފަރާ ު
އެކްޝަން ސައު ު
މ ވަޙީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ފޟިލް އަކުރަ ް
ޖނިއަރ އަލް ާ
ޓ އިން ި
އެސިސްޓެން ް
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް



އލެންޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކް ގައި 2013
ތ ި
މ ކޮށްގެން ަ
ނ އިންތިޒާ ް
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އާއި ގުޅިގެން ،ޔޫ.އެސް.އެއިޑް ގެ ފަރާތު ް
މކްސް އޮފް އެޑަޕްޓޭޝަން"
ނ އިކޮނޮ ި
އ ޕެސިފިކް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އޮ ް
ށ ބޭއްވި "އޭޝި ާ
ރޗް  09ން  15އަ ް
މ ި
ވަނައަހަރުގެ ާ
ސތަފާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ފ ި
ލ ކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލް ާ
ޟލް އަޖުވަދު މު ް
ތމްސީ ު
ވޯކްޝޮޕްގައި ރާއްޖެ ަ
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް



ނ
ގއި  2013ވަނައަހަރުގެ ޖޫ ް
ރޑާގެ ،ޔުނިވާސިޓީ އޮފް ފްލޮރިޑާ ަ
އެމެރިކާގެ ފްލޮ ި

ށ ބޭއްވި  34ވަނަ
ނ  23އަ ް
ް 08

ރގްރާމްގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ
ޑ ސްޓްރެޓަޖީ" ޕް ޮ
ޓ ރެގިއުލޭޝަން އެން ް
ޝ ަ
"އިންޓަރނޭ ަ
ނ ޔުޓިލި ީ
މ އޮ ް
ގ ޕްރޮގްރާ ް
ނން ް
ޓރެއި ި
ނލް ް
ފ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން.
އޖުވަދު މުސްތަ ާ
ރލް އަލްފާޟިލް ަ
ޖނެ ަ
ޑިރެކްޓަރ ެ
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް



ށ
ނ  05އެޕްރީލް  2013އަ ް
މނީލާގައި  01އެޕްރީލް ް 2013
ޒމް ކޮއްގެން ،ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް ެ
އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ ފަރާތުން އިންތި ާ
ލ
އޖެ ތަމްސީ ް
އންޑް އެޕްލިކޭޝަންސް" ގައި ރާ ް
ޖ ސް ޯ
އނަރ ީ
ލ ވަރކްޝޮޕް އޮން ެ
ޝނަ ް
ބޭއްވުނު "އިންޓަރނޭ ަ
ލޖީސް ެ
ޖ ޓެކްނޮ ޮ
ޓރޭ ް
އވެރިވެ ވަޑައިގަތުން.
ރފް ބަ ި
ށ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުއާވިޔަތު ޝަ ީ
ކުރުމަ ް



ފރަމް "2013
ޖން  2013ގެ ނިޔަލަށް ރަސިޔާގައި ބޭއްވުނު "އޭޝިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް އެނަރޖީ ޯ
 23މެއި  2013ން ޫ 02
ތ
ލ މުއާވިޔަ ު
ކޓަރ އަލްފާޟި ް
މށް ،އެމް.އީ.އެ .ގެ ޑިރެ ަ
ގައި މިނިސްޓް ީ
ސލް ކުރު ަ
މ ީ
ޖ ތަ ް
ޑ އެނަރ ީ
މންޓް އެން ް
ރން ަ
ޔ ަ
ރ އޮފް އެންވަ ަ
ވވަޑައިގަތުން.
ޝަރީފް ބައިވެރި ެ
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް



ޑ
ޖ އެފިސިއަންސީ އެން ް
އނަރ ީ
ސ ޕްލޭނިންގ ފޮރ ެ
ށ ޖަޕާން ގައި ބޭއްވުނު " ޕޮލި ީ
ނ  11އަ ް
ނ ޖޫ ް
 2013ވަނައަހަރުގެ މެއި ް 12
ޔސުފް ބައިވެރިވެ ވަޑައި ަ
ކޮންސަރވޭ ަ
ގތުން.
ޟލާ ފިޡުނާ ޫ
ޖނިއަރ އަލްފާ ި
ޝން" ވޯކްޝޮޕްގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ އެސިސްޓެންޓް އިން ި



މނަރ އޮން ސޯލަރ އެނަރޖީ
ށ ބޭއްވި " ސެ ި
ޓންބަރު  07އަ ް
ޗައިނާގެ ލެންޗޯ ގައި  2013ވަނައަހަރުގެ އޮގަސްޓު  07ން ސެޕް ެ
ށ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޓެކްނީޝަން
މސީލް ކުރުމަ ް
ޓ ފޮރ ޑިވެލޮޕިންގ ކަންޓްރީސް" ގައި ރާއްޖެ ތަ ް
މނޭޖްމަން ް
އެޕްލިކޭޝަން އެންޑް ެ
ބއިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނައުފަލް ަ
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް



ނ އެނަރޖީ
ނ ކްލީ ް
މނަރ އޮ ް
ށ ބޭއްވި " ސެ ި
ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގ ގައި  2013ވަނައަހަރުގެ ސެޕްޓެންބަރު  03ން  26އަ ް
ޝން
ނ ަ
ގ ޓެކް ީ
މށް އެމް.އީ.އޭެ .
ރ ަ
ލ ކު ު
ތމްސީ ް
ޖ ަ
ރސް" ގައި ރާއް ެ
އންޑް ކްލައިމެ ް
އެޕްލިކޭޝަން ެ
ޓ ީ
ވލޮޕިންގ ކަން ް
ޖ ފޮރ ޑި ެ
ޓ ޗޭން ް
ނސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާ ި
ޖޛްލާން އަދި އެމް.އީ.އޭ .ގެ އެޑްމި ި
ނ
ޟލާ ނިއުމާ އަބްދުއްރަޙްމާ ް
ަ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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ނ  28އަށް ޓްރޭޑާސް ހޮޓެލްގައި ބޭއަވުނު
ފބުރުވަރީ ް 27
ކއްގެން 2013 ،ވަނައަހަރުގެ ެ
ނތިޒާމް ޮ
ރތުން އި ް
ޢޭ.ޑީ.ބީ ގެ ފަ ާ
ނއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ
ސ ި
ތން ީ
ގއި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ފަރާ ު
މނަރ" ަ
ނޓް ސެ ި
މ ް
ބންކް ލޯން ޑިސްބާ ަ
"އޭޝިއަން ޑިވްލޮޕްމަންޓް ޭ
ރ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ކޝާ ާ
މތު ރު ް
ތ ަ
އަލްފާޟިލާ ފާ ި
ޒމާ ނަސީ ު
ލ ޝަ ް
ޓ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟި ާ
ދ އެސިސްޓެން ް
ނ އަ ި



ށ
މ ކޮއްގެން 2013 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ  04ން  09އަ ް
ނތިޒާ ް
އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ ފަރާތުން އި ް

ނޭޕާލްގެ ވެރިރަށް ކަތަމަންޑޫގައި

ލން އަޕް އޮފް
ސ އެންޑް ސްކޭ ި
ބޒްނަސް މޮޑެލް ް
ރމް-ވޯކްޝޮޕް އޮން ޝެއަރިންގ ި
ފ ަ
ވނު "އެނަރޖީ ފޯރ އޯލް އިންވެސްޓަރ ޯ
ބޭއް ު
މ
ރ ް
ޟލް އަކު ަ
ޖނިއަރ އަލްފާ ި
އން ި
ޖންޑާ" ގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ އެސިސްޓެންޓް ި
ނޑް ދަ ޕެސިފިކް އެ ެ
އން އޭޝިއާ އެ ް
ނ ގްރިޑްސް ި
މި ި
ވަޙީދް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.


ހޓެލްގައި ބޭއަވުނު
ޓރޭޑާސް ޮ
ނ  20އަށްް ،
ޓ ް 19
ޒމް ކޮއްގެން 2013 ،ވަނައަހަރުގެ ޮ
އގަސް ު
ނ އިންތި ާ
ރތު ް
އޭ.ޑީ.ބީ ގެ ފަ ާ
ނ ސީނިއަރ
ސ އެންޑް ގުޑްސް" ގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ފަރާތު ް
ޓންގ ސާރވި ް
ނ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮފް ކޮންސަލް ި
"ސެމިނަރ އޮ ް
ރ
ސ ު
މ ނަ ީ
އލްފާޟިލާ ޝަޒް ާ
ޓސް އޮފިސަރ ަ
ޝނާ އާއި އެސިސްޓެންޓް އެކައުން ް
ތމަތު ރުކް ާ
ލ ފާ ި
އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟި ާ
ރވެވަޑައިގަތުން.
ޝން އަ ް
ޓެކްނީ ަ
ލން ބައިވެ ި
މދު ޖަޛް ާ
ލފާޟީލް އަޙް ަ



ޓންގ ފޮރ
ތައިލެނަޑްގެ ވެރިރަށް ބެންކޮކްގައި  2013ވަނައަހަރގެ މާރޗް  12ން  16އަށް ބޭއްވުނު" ،ރީޖަނަލް ޕްރެޕަރޭޓަރީ މީ ި
މދު އަލީ
ދަ އޭޝިއާ އެންޑް ޕެސިފިކް އެނަރޖީ ފޯރަމް" ގައި އެމް.އީ.އޭ ގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙް ަ
ބައިވެރިވެވެޑައިގަތުން.
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ފ
އ ް
ރޓަޖީ ޮ
ނޔުޓްރަލިޓީ ސްޓް ެ
ގންދާ “ސަޕޯރޓް ފޯރ ދަ ކްލައިމެޓް ި
ރން ކުރިއަށް ެ
ލ އެހީގައި ދިވެހި ސަރުކާ ު
ކރުގެ ހި ޭ
ނ ސަރު ާ
މ ު
ޖަރު ަ
ށ
ނ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަ ް
ދަ މޯލްޑިވްސް” ެ
ޓޝަ ް
ގ އިމްޕްލިމެން ޭ

18ޑިސެމްބަރ  2013ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި

ފ ަ
ޖވަދު މުސްތަ ާ
ލ އަލްފާޟިލް އަ ު
އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ ް
ބއިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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ޓކައި ފައްޓަވާފައިވާ ޖޮއިންޓް
ށ ާ
ނންގަވައިގެން ދުނިޔޭގެ ޖައްވުގެ ތެރޭގައި ކާބަންގެ އަސަރު ކުޑަކުރުމަ ް
ރން އިސް ަ
ކ ު
ޖަޕާނު ސަރު ާ
ލ
ޖނެރަ ް
ތ ބަދަލުވުމެއްގައި  28އޮކްޓޯބަރު  2013ގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ެ
ކްރެޑިޓް މެ ޭ
ޅ މަސައްކަ ު
ޒމް ނިޒާމާއި ގު ޭ
ކނި ަ
ފ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަ ާ



ދ
ރ ު
ތކަށްދާ ޚަ ަ
ހ ފިޔަވަޅު ަ
ޅންޖެ ޭ
ތބުމަށްޓަކައި އަ ަ
ވ ި
ނ ރައްކާތެރި ެ
ނ ބަދަލުތަކު ް
ނ ަ
ދުނިޔޭގެ ތިމާވެއްޓަށް އަ ް
ނދެވޭ އަސަރުތަކު ް
ނ ކުރާ ޭ
ބންކޮކްގައި ސެޕްޓެމްބަރު 30
އ ތައިލޭންޑުގެ ެ
ސކޮށްދިނުމަށްޓަކަ ި
ނ ފައިދާގެ ހިސާބު ކުރާނޭގޮތް ދަ ް
ބ ެ
ދ ފިޔަވަޅުތަކުން ލި ޭ
އަދި އެފަ ަ
ޕރޮގްރާމްގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ެ
ފ
ޖނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަ ާ
ހުން އޮކްޓޯބަރ  4އަށް ކުރިއަށްދިޔަ ތަމްރީނު ޮ
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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އިއާދަކުރަނިވި

ހަކަތައިގެ

ދާއިރާއިން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކުރާ

ތއް
ނޓް ަ
އިންވެސްޓްމަ ް

މށްޓަކައި
އިތުރުކުރު ަ

ސޓްރީ
މިނި ް

އޮފް

އެންވަޔަރަންމަން ް
ނ
އ ް
ނ ި 16
ޖ ް
ގ ޫ
ގޅިގެން  2013ވަނަ އަހަރު ެ
ކތައް ު
ނޓް ބޭން ް
ޓރަލް ޑިވަލޮޕްމަ ް
ޓ އެނޑް އެނަރޖީ އާއި މަލްޓިލެ ަ
އޖޭގައި ބޭއްވުނު ފުރަތަ ަ
ޑސް އައިލަންޑްގައި ކުރިއަށްދިޔަ މިދާއިރާއިން ރާ ް
ގ
ލއަޤްވާމީ އިންވެސްޓަރުން ެ
މ ބައިނަ ް
 17އަށް ބަނ ޮ
ކޮންފަރަންސްގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުއާވިޔަތު ޝަރީފް ،އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލީ،
ޓ އިން ި
ޖނިއަރ އަލްފާޟިލާ ފިޒްނާ ޔޫސުފް ،ސީނިއަރ
ޖނިއަރ އަލްފާޟިލް އަކްރަމް ވަޙީދު ،އެސިސްޓެންޓް އިން ި
އެސިސްޓެން ް
ހސަ ް
ފޟިލް ަ
ކޮމްޕިއުޓަރ ޕްރޮގްރާމަރ އަލް ާ
ދ
ޙމީ ދީދީ އަ ި
ނ ފަ ު
މދު ޖަޒްލާ ް
ނ އަލްފާޟިލް އޙް ަ
ނޝަ ް
ނ ބާސިލް ޝަފީޤް ،ޓެކް ީ
ލފާޟިލް އަޙްމަދު ނައުފަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
ޝން އަ ް
ޓެކްނީ ަ
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ސ
ކންޓްރީ ް
މ ަ
ލ އިންކަ ް
މ ފޮރ ޯ
ރނިއުބަލް އެނަރޖީ ޕްރޮގްރާ ް
ނގެ އަޕް އޮފް ި
ށ ކުރިއަށްދިޔަ ސްކޭލި ް
ނ  31އަ ް
މެއި  28ހު ް
ދ މުސްތަފާ،
ލފާޟިލް އަޖުވަ ު
ޖނެރަލް އަ ް
)އެސްރެޕް( ގެ ޕައިލެޓް ޤައުމުތަކުގެ  5ވަނަ ބައްދަލުވުން އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ެ
ޓ ޑިރެކްޓަރ އަލް ާ
އެސިސްޓެން ް
ލ އަކްރަމް ވަހީދު ،ސީނިއަރ
ނޖިނިއަރ އަލްފާޟި ް
ފޟިލް އަޙްމަދު އަލީ ،އެސިސްޓެންޓް އި ް
ޝން އަޙްމަދު
ޟލް އަޙްމަދު ނައުފަލް އަދި ޓެކްނީ ަ
ފ ި
ނޝަން އަލް ާ
ސން ބާސިލް ،ޓެކް ީ
ފޟިލް ހަ ަ
ރގްރާމަރ އަލް ާ
އެނަލިސްޓް ޕް ޮ
ހމީދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ނ ފަ ު
ޖަޒްލާ ް



ގންގުޅުއްވާ ޕްލިސީ،
ކރުން ެ
ނ ދިވެހި ސަރު ާ
ނނަ ބަދަލުތަކާއި ،ހަކަތަ އަދި ފެނާގުޅޭގޮތު ް
މެއި  22ގައި ތިމާވެއްޓާއި ،މޫސުމަށް އަ ް
ބ އެއްބަޔަކު
ޖރި ާ
ތ ތަކާއި ތަ ު
މ ު
މދާއިރާތަކުން ލިބިފައިވާ މައުލޫ ާ
ށ ި
ޝންގެ އޮފިޝަލު ް
މ ަ
ބަންގްލަދޭޝްގެ ޕްލޭނިން ކޮ ި
ސކޮ ް
ނނާ ހިއް ާ
އަނެއްބަޔަކާއި ހިއްސާކުރުމަ ް
ފ އާއި
މސްތަ ާ
ޟލް އަޖުވަދު ު
ލ އަލްފާ ި
ށ ބޭއްވި ބަދަލުވުމުގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަ ް
ޟލް އަޙްމަދު އަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ޓ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާ ި
އެސިސްޓެން ް
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ތން  20މެއި
ތކުރުމާއި ގުޅޭގޮ ު
ރމާ ު
ރކުރުމާއި މަ ާ
ފއިވާ ލެޑް ޓިއުބް ލައިޓްތައް ހަ ު
ށ ަ
އށް ހަދިޔާ ކޮ ް
ރން ދިވެހިރާއްޖެ ަ
ޗައިނާ ސަރުކާ ު
ލފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަފާ،
ޖނެރަލް އަ ް
އިން  21މެއި  2013އަށް ބޭއްވި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ެ
ޝން އަލްފާޟި ް
ދ އަލީ ،ޓެކްނީ ަ
ނ އަލްފާޟިލް
ޝ ް
ލ އަޙްމަދު ނައުފަލް ،ޓެކްނީ ަ
ފޟިލް އަޙްމަ ު
ޓ ޑިރެކްޓަރ އަލް ާ
އެސިސްޓެން ް
ނ ފަހުމީދީދީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
އަޙްމަދު ޖަޒްލާ ް



ދ
ރ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ް
ބރޯސާވާ މިންވަ ު
ށ ަ
ނ ކުރިއަށްގެން ާ
ނނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތައް ކުޑަކުރުމާއި ތެލުގެ މައްޗަ ް
ތިމާވެއްޓަށް އަ ް
ރ މިންވަރު މަދު ު
ށ ޚަރަދުކު ާ
ރންޓަ ް
ނ ކަ ަ
ސތުގެ ދަށު ް
ހަކަތަ އިގްތިސާދުކުރުމުގެ ސިޔާ ަ
ކރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ "ފަހިއަލި"
ޖވަދު މުސްތަފާ ،ޑިރކްޓަރ
ރލް އަލްފާޟިލް އަ ު
ރކްޓަރ ޖެނެ ަ
ރސްމިއްޔާތުގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑި ެ
ކރުމުގެ ަ
ތތާޙް ު
ޕްރޮގްރާމް އިފް ި
އަލްފާޟިލް މުއާވިޔަތު ޝަރީފް،

ފ
އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަލީ ،އިންޖިނިއަރ އަލްފާޟިލާ ފިޒްނާ ޔޫސު ް

އވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ޙމަދު ނައުފަލް ބަ ި
ނ އަލްފާޟިލް އަ ް
އާއި ޓެކްނީޝަ ް

30

އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް



ނ-
ލ ޗިލްޑްރަ ް
 2013އޭޕްރީލް  20ވަނަދުވަހު ރ.އުނގޫފާރު ގައި ބޭއްވުނު "ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެޑްވޮކަސީ ކޭޕްސް ފޮރ ސްކޫ ް
ރން" ވޯކްޝޮޕްގައި
އވެއަރނަސް ެ
ކންގ އަވަ ފިއުޗަރ" އަދި " 9ވަނަ އެންވަޔަރަންމަންޓް ެ
ޗލްޑް ަ
ސޝަން އެން ސްކޫލް ި
ރިތިން ި
މ ވަހީދު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުން.
ފޟިލް އަކްރަ ް
ނޖިނިއަރ އަލް ާ
ޓ އި ް
އެމް.އީ.އޭ .ގެ އެސިސްޓެން ް



ހގޮތުން  2013އޭޕްރީލް  17ވަނަ ދުވަހު
ބ ޭ
ރޝަތުތަކާއި ެ
ހރި ފު ު
ށ ު
ކރުމަ ް
ހކަތައިގެ ދާއިރާއިން އިންވެސްޓް ު
އިއާދަކުރަނިވި ަ
ރ ޕެލަސް ހޮޓަލުގައި
ނަސަންދު ާ

ލ
ޖނެރަ ް
ކޓަރ ެ
ތން ޑިރެ ް
މ.އީ.އޭ .ގެ ފަރާ ު
ބޭއްވުނު ،ފުރަތަމަ ޤައުމީ ަ
މޝްވަރާ ތަކުގައި އެ ް

ނޖިނިއަރ އަކްރަމް ވަހީދް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ފ އަދި އެސިސްޓެންޓް އި ް
ފ އާއި ޑިރެކްޓަރ މުއާވިޔަތު ޝަރީ ް
އަޖުވަދު މުސްތަ ާ
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ނ 2013
ޕރީ ް
ށ  16އޭ ް
ކރުމު ް
ހ ު
ނ އިފްތިތާ ު
ސއްކަތު ބައްދަލުވު ް
އކުލަވާލުމުގެ މަ ަ
މގެ މަގުޗާޓެއް ެ
ކރު ު
ނ ނިއުޓްރަލް ު
ބ ް
ރާއްޖެ ކާރ ަ
ފ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ޖނެރަލް އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަ ާ
އ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ެ
ގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމްީ .



އ 15
ނ މަ ަ
ވލިޑޭޝަ ް
ސ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ެ
ސއްކަތު ބައްދަލުވުމުގަ ި
ޓޖީ ް
ޑ ސްޓްރެ ަ
ޖ އައިލެން ް
އނާރ ީ
ނ ެ
ނންގ ލޯކާރބަ ް
ނތި ި
ސްޓްރެ ް
ޝން އަލްފާޟިލް
ފ އާއި ޓެކްނީ ަ
ފޒްނާ ޔޫސު ް
ޖނިއަރ އަލްފާޟިލާ ި
ނޓް އިން ި
އޭޕްރީލް  2013ގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ އެސިސްޓެ ް
އަޙްމަދު ނައުފަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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މރީނު ޕްރޮގްރާމް  03އޭޕްރީލް  2013ގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ
ނސީއާ ގުޅޭ ތަ ް
ޝ ް
އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައާއި އެނަރޖީ އެފި ަ
ލފާޟިލް އަޙްމަދު ނައުފަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ޓެކްނީ ަ
ޝން އަ ް



މރާތެއްގައި
ރކާރުގެ ފަސް އި ާ
ނ މާލޭގައިވާ ސަ ު
ނ ފިޔަވަހީގެ ދަށު ް
ނ މާލެ" ގެ ދެވަ ަ
ނ އި ް
"ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަ ް
މ.އީ.އޭ .ގެ
އޔާތު  28މާރޗް  2013ވަނަ ދުވަހު އެ ް
ށ ގުޅާލުމުގެ ަ
ޑ ް
ޒމު ގްރި ަ
ހކަތަ އުފައްދައިދޭ ނި ާ
އިރުގެ އަލިން ަ
ރސްމި ް
ޟލް އަޙްމަދު އަލީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ޓ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާ ި
އެސިސްޓެން ް
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ށ
ލހެއްޓުމަ ް
އ ހިންގުމާއި ބެ ެ
ށން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވޭ ފޮޓޯވޮލްޓިކް ސިސްޓަމްތަ ް
ނ މާލެ’ ދަ ު
ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އި ް
ޓ
ޗ  2013ގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ އެސިސްޓެން ް
ކތު ބައްދަލުވުމުގައި  14މާ ް
ދނުމު ެ
ނ ި
މރީ ް
ނ ތަ ް
ގ މަސައް ަ
ނ ީ
ވނެ ފަ ް
ބޭނުން ާ
ލ ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
އިންޖިނިއަރ އަ ް
ލ އަޙްމަދު ނައުފަ ް
ނ އަލްފާޟި ް
ނޝަ ް
ނ ޔޫސުފް އާއި ޓެކް ީ
ޒ ާ
ލ ފި ް
ލފާޟި ާ



ށ
ނ ް
ހންގާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން ަ
ށން ި
މނިސްޓްރީގެ ދަ ު
ި
ޖ އާއި
ޑ އެނަރ ީ
މންޓް އެން ް
ފ އެންވަޔަރަން ެ
ޓރީ އޮ ް
މިނިސް ް
ތ ބައްދަލުވުމުގައި
ނ މަސައްކަ ު
ތން  11ފެބްރުއަރީ  2013ގައި ބޭއްވު ު
މން ް
ޖ ަ
މނޭ ް
ޓ ެ
ޕރޮޖެކް ް
އަމާޒުކޮށްގެން ް
ހ ގޮ ު
އ ބެ ޭ
ޓ އާ ި
ނ އަލްފާޟިލް
ފ އާއި ޓެކްނީޝަ ް
ޖވަދު މުސްތަފާ ،ޑިރެކްޓަރ މުއާވިޔަތު ޝަރީ ް
ލ އަލްފާޟިލް އަ ު
ޖނެރަ ް
އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ ެ
އަޙްމަދު ނައުފަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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މ.އީ.އޭ .ގެ
ސ ގައި އެ ް
ލ ޖަލް ާ
ނވަނަ ޓެކްނިކަ ް
ތ ް
ގ ި
ލ ކޮމިއުނިކޭޝަން ެ
ޝނަ ް
ޑ ނޭ ަ
ކން ް
ރ  2013ގައި ބޭއްވުނު ސެ ަ
 06ފެބުރުއަ ީ
ލ
ޓ އިންޖިނިއަރ ފިޒްނާ ޔޫސުފް އާއި ޓެކްނީޝަން އަލްފާޟި ް
ފ ،އެސިސްޓެން ް
ޖނެ ަ
ޑިރެކްޓަރ ެ
ރލް އަލްފާޟިލް އަޖުވަދު މުސްތަ ާ
އަޙްމަދު ނައުފަލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.



ޑ
ނޓު އުފައްދާ ،ގްރިޑަށް ފީ ް
ހރުކޮށްގެން ކަރަ ް
ލ ަ
ގ  15ރަށެއްގައި ސޯލާރ ޕެނަ ް
ގ ދަށު ް
ލޑިވްސް" މަޝްރޫޢު ެ
ނ ރާއްޖޭ ެ
"ސޯލާރ މޯ ް
ށ  22ޖެނުއަރީ  2013ގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓްތައް ތައްޔާރުކުރުމުގައި
އ ޤާއިމް ކުރުމަ ް
ކުރާނެ ނިޒާމެ ް
ބއިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ޓން ަ
މޯލްޑިވްސް އެނާރޖީ އޮތޯރި ީ



ށ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ގަވާއިދާއި
ޒމުތަ ް
ރށުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދޭ ނި ާ
ރށް ަ
މށް ަ
މތްދިނު ަ
ކަރަންޓުގެ ހިދު ަ
މ
ގ ޕްރޮގްރާ ް
މގުސަދުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރާވާފައިވާ އިންޖީނުގެތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމު ެ
ޑތަކަށް ފެއްތުމުގެ ަ
މިންގަނ ު
ނ.
އެމް.އީ.އޭ .އިން  02މެއި  2013ގައި ފެށު ް
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް



ލ
މށް އުފައްދާފައިވާ ގްލޯބަ ް
ނ ަ
ފޅާ ދާއިރާއެއްގައި ގައުމުތަކަށް ފައިސާގެ އެހީ ފޯރުކޮށްދި ު
ު
މ
ރއިން އެން ެ
ތިމާވެށީގެ ދާއި ާ
އދަލުވުމުގައި
މސައްކަތު ބަ ް
ރ  2013ގައި ބޭއްވުނު ަ
ޖނުއަ ީ
ރކޮށްދިނުމަށް ެ 16
އެންވަޔަރަމެން ް
ތ ފޯ ު
މ ު
ހ މައުލޫ ާ
އ ބެ ޭ
ޓ ފެސިލިޓީ ާ
ބއިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
އެމް.އީ.އޭ .ން ަ
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ހަކަތައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
ހަކަތައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން


ހ
ބ ޭ
ދމާއި ،ހަކަތައާ ެ
ށ މައުލޫމާތު ހޯ ު
ޓށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދިރާސާކުރުމަ ް
ރމުން ތިމާވެއް ަ
ކ ު
ނން ު
ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ ބޭ ު
ގ
މށް އޭ ެ
ޒމެއް ޤާއިމްކުރު ަ
ބތައް އެއްކޮށް އެނަލައިޒް ކުރެވޭނެ ނި ާ
ފސް ހިސާ ު
ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ހަކަތައިގެ ތަ ާ
ގ
ޓސްޓްކުރުމު ެ
ނ ނިމިފައެވެ .އަދި ޑޭޓާބޭސް ެ
އކަތް  2013ވަނަ އަހަރު ވަ ީ
އޮންލައިން ޑޭޓާބޭސްއެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސަ ް
ށނެއެވެ.
ކރަން ފެ ޭ
ނން ު
މން  2014ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑޭޓާބޭސް ބޭ ު
ނމު ު
މަސައްކަތް ި



ޖ ސަޕްލައި އެންޑް ޑިމާންޑް ސް ަ
 2011 ،2010އަދި  2012ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެނަރ ީ
ށ
ޓޑީ ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކުރުމަ ް
ނ
މތި ް
މ ަ
އން ެ
ހ ެ
މށްފަ ު
ބޑްތައް އިވަލުއޭޓް ކުރު ަ
ނ ި
ށހެޅު ު
ގ ތެރޭގައި އިއުލާންކުރެވުނެވެ .އަދި މިއުލާނާއި ގުޅިގެން ހު ަ
އޯގަސްޓް މަހު ެ
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ހަކަތައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން
ކމަށްވާ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޑްވައިޒަރީ ސާރވިސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި މިއޮތޯރިޓީ އާއި ދެމެދު 23
ނ ފަރާތް ަ
ބ ު
މާރކްސް ލި ު
ނޓް ކުރެވުނެވެ.
އޮކްޓޯބަރު  2013ގައި އެގްރީމަ ް


މސައްކަތުގެ  90%ވަނީ  2013ގައި ނިމިފައެވެ.
އެމް.އީ.އޭ .ގެ އައު ވެބްސައިޓް ފަރުމާކުރުމުގެ ަ



ރ
ނ އި ު
މ ު
ނ ު
ރ ި
ނ އަހަ ު
ޓ  2013ވަ ަ
ގ ލިސް ް
ރށްތަކު ެ
ތ ދެވޭ ަ
ގ ހިދުމަ ް
ކރަންޓް ެ
ނ ަ
އންސިލްތަކުގެ ދަށު ް
ކ އަދި ކަ ު
ފެނަކަ ،ސްޓެލް ޯ
ވަނީ އަޕްޑޭޓްކުރެވިފައެވެ.
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ބަޖެޓު
ބަޖެޓު
 2013ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  2,581,360.00ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް 2013 ،ވަނަ
އަހަރު މި އޮތޯރިޓީއަށް އަލައް ވެއްދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެކު ކުރަންހަމަޖެހިފައިވާ ޕްރޮގުރާމްތައް
ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަރމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީގެ ފަރާތުން  853,774.67ރުފިޔާ

 5މާރޗް

 2013ގަ ލިބުނެވެ .އެހެންކަމުން އެމް.އީ.އޭ .އަށް ޚަރަދުކުރަން ޖުމްލަ ލިބުނީ  3,435,134.67ރުފިޔާއެވެ.

 2013ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން ކުރި ޚަރަދުގެ ހުލާސާ:
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
210

ދ
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަ ު

1,721,340.41

213

ފއިސާ
ތން ދޭ ަ
މސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އަދި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮ ު
ޕެންޝަނާއިު ،

72,876.01

221

މގެ ޚަރަދު
ރ ު
ދަތުރުފަތުރުކު ު

10,462.00

222

ތކެތީގެ އަގު
ނމަށް ހޯދާ ަ
ނގުމުގެ ބޭ ު
އޮފީސް ހި ް

17,091.24

223

މތުގެ ޚަރަދު
ނންވާ ޚިދު ަ
ށ ބޭ ު
ނގުމަ ް
އޮފީސް ހި ް

217,819.08

225

މށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
ރނުކުރު ަ
ތަމް ީ

0

226

ދ
މތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަ ު
މަރާ ާ

497.14

421

ރ ޚަރަދު
މދާ ހޯދުމަށް ކު ާ
ހރު ު
ނންވާ ަ
ށ ބޭ ު
ނގުމަ ް
އޮފީސް ހި ް

212,286.20

ލ:
ޖުމް ަ

2,252,372.08

2,040,085.88
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
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