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ރިޕޯޓު ފެށުން
ރިޕޯޓު ފެށުން

 2015ވަނަ އަހަރަކީވެސް ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ގަވާއިދު ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ
ގޮތެއްގައި ހިންގުމަށްޓަކައި

އކަށީގެންވާ މަސައްކަތްތަކެއް
ެ

ނތަކެއް
ކރެވުނު އަހަރެކެވެ .މިކަމުގައި ބޮޑެތި ގޮންޖެހު ް
ު

ހުރިކަމުގައިވިއަސް 2015 ،ވަނަ އަހަރުވެސް މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ )އެމް.އީ.އޭ (.އިން މަސައްކަތްކުރީ ރާއްޖޭގެ
ގން މަސައްކަތްތައް ވީއެއްމެ
ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ލިބިފައިވާ މަދު ވަސީލަތްތައް އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ެ
ރަގަޅަކަށް ހިންގުމަށެވެ.
 2015ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން ހިންގި އެންމެ މުހިއްމު އެއް މަސައްކަތަކީ އެމް.އީ.އޭ .އިން
އކޮށް ގެޒެޓްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރުމެވެ.
ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ގަވާއިދުތައް ރިވި ު
މ އަހަރު ތެރޭގައި ގެޒެޓްކޮށް
ނ ި
ދކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ވަ ީ
މިގޮތުން "ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ޫ
އަމަލުކުރަން ފެށިފައެވެ .މީގެ އިތުރުން  2015ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު "އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމްތައް
ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު" ރިވިއުކޮށް ނިންމައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް
ވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ގ
އހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކު ެ
ކރުމަށްޓަކައި  2015ވަނަ ަ
ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓް ު
ތެރޭގައި ،ޕަވަރ ސިސްޓަމްތަކާއި ޕެނަލް ބޯޑް ޑިޒައިންތައް ފާސްކުރުމާއި ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދާ ތަކެތިން ޑިއުޓީ
މގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ
މައާފުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލް ފާސްކުރުމާއި ،ކަރަންޓު މަސައްކަތްކުރު ު
މަސައްކަތާއި،

ހަކަތައާ

ބެހޭ

ތަފާސްހިސާބު

އެއްކުރުމާއި

އާއްމުކުރުމުގެ

މަސައްކަތާއި،

އިލެކްޓްރިސިޓީ

ޓެރިފް

ރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިމެނެއެވެ.
އ
ނ ާ
ގއިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބު ް
އެމް.އީ.އޭ .އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމާއި ޖާ ަ
އ
އ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގަ ި
ށމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަ ް
ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ ު
އ
އކަތްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގަ ި
ށމުން އިތުރުވެގެން ދާނެ މަސަ ް
ހިންގުމަށް ދަތިވެއެވެ .އަދި އެ ގަވާއިދުތަކަށް އަމަލުކުރަން ފެ ު
ހިންގުމަށް ވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށް ވާނެއެވެ .ވީމާ ،މިކަންކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމަކީ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ
ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް މުހިއްމުކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

1

ރިޕޯޓު ފެށުން

ފާހަގަކޮށްލެވޭ

ކާމިޔާބީތަކެއް

2015

ވަނަ

އަހަރު

އެމް.އީ.އޭ.

އަށް

ހާސިލުކުރެވުނު

ކަމުގައިވިއަސް ،މުޅި ރާއްޖޭގެ ހަކަތައިގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތައް ،މަދުވަސީލަތްތަކެއް
ޖހުމަކީ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކަށްވިއެވެ.
ގން ހިންގަން ެ
ބޭނުންކޮށް ެ
ހަކަތައިގެ ދާއިރާގެ ޤަވާއިދު ހިންގުމުގެ އޮނިގަނޑު ތަރައްޤީކޮށް އެމް.އީ.އޭ .ބާރުވެރިކުރުވުމަށް
އސަސާތަކުން އިތުރު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ކުރިއަށް
ބހޭ މުއަ ް
ނގުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާ ެ
ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ހި ް
އމް.އީ.އޭ .ގެ ތަޞައްވުރަށް އަވަސް މުސްތަޤުބަލެއްގައި
ދނަމަެ ،
ނވާގޮތެއްގައި ލިބެމުން ާ
އޮތް އަހަރުތަކުގައި އެކަށީގެ ް
ވާޞިލުވެވިދާނެއެވެ.

2

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރުފު
މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޢާރުފު
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.

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ ތަޞައްވުރު
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
•

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.

•

ގ ދަށުން،
ގ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށާއި ތަރައްޤީ ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ،ހަކަތައިގެ ސިޔާސަތު ެ
ރާއްޖޭ ެ
ސ ުވ ް
ނ ަވ ް
ށ ަމ ުގ ަތ ަ
ރ ުވ ަމ ް
ރ ެއ ު
ނ ިވ ަހ ަކ ަތ ާ
ރ ެ
ދ ުކ ެ
ޔ ަ
ސ ަލ ްތ ަތ ާކ ިއ ިއ ާ
ޓ ިއ ަ
ރ ްއޖ ޭ ެގ ިތ ާމ ެވ ްއ ާ
ާ
ނ.
ރ ްއޖ ޭ ަގ ިއ ުކ ި
ރ ަވ ީ
ރ ުހ ަމ ްތ ެތ ި

•

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.
ޖއަށް ހަކަތަ ބޭނުންވާ
 .8ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރާއި ބޭނުންކުރާ މިންވަރާ ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ރާއް ެ
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
UNIT

PLANNING &
MARKET
DEVELOPMENT
SECTION

ECONOMIC
REGULATIONS
SECTION

OPERATORS &
PROFESSIONALS
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
ނންވާ ފަންނީ ލަފާދިނުމަށް
ބ ު
އ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޭ
އެމް.އީ.އޭ .އާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ފުރިހަމަގޮތުގަ ި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އުފައްދަވާފައިވާ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ގަވަރނިންގ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި  2015ވަނަ އަހަރު
ނކީ:
ނ ަ
ނިމުނުއިރު ތިއްބެވި  6ބޭފުޅު ް

 .1ޑރ .އަބްދުﷲ ފިރާޤް

ފިޔާތޮށިގެ ،ހއ .ތަކަންދޫ

ހަކަތައާ ބެހޭ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

 .2ޑރ .މުޢާވިޔަތު މުޙައްމަދު

މ .ޒޭވަރު ،މާލެ

އިލެކްޓްރިކަލް އަދި މެކޭނިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާއިން

 .3މުއާވިޔަތު ޝަރީފް

ގ .އާގަސް ،މާލެ

 .4ހާމިދު ޔޫސުފް

ޒިލީތަން ،ރ .ހުޅުދުއްފާރު

އިޖުތިމާއީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން

 .5މުޙައްމަދު ލަތީފް

ސަންލައިޓް ،ގދ.

އިލެކްޓްރިކަލް އިންޖިނިއަރިންގ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ

ރަތަފަންދޫ

ހައިސިއްޔަތުން.

ދިލްޝާދުގެ ،ގއ .ދެއްވަދޫ

މާލީ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަންނީ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ

މިހުން ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އިސްކޮށް
ހަރަކާތްތެރިވާ ބޭފުޅެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން.
އެމް.އީ.އޭ .ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ބޭފުޅެއްގެ
ހައިސިއްޔަތުން

 .6ޝިމާދު އިބްރާހީމް

ހައިސިއްޔަތުން.
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ހާސިލުކުރެވުނު ބައެއް މުހިއްމު ކަންކަން
ހާސިލުކުރެވުނު ބައެއް މުހިއްމު ކަންކަން
 އެމް.އީ.އޭ .އިން އަލަށް އެކުލަވާލި ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު

ދިވެހި

ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށް ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށުނު.
 އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމްތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
ރިވިއުކޮށް ނިންމައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިރުކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި.
 ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުމާ ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބުގެ ގިނަ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު .އަދި އެ މައުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓް
އޮފް ނެޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއާ ހިއްސާކުރެވުނު.
 ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓްކުރެވުނު ރިނިއުވަބަލް އެނަރޖީ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތީގެ ތެރޭން  10.9މިލިއަން ޑޮލަރުގެ
ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވުނު.
 98 މީހުންނަށް ކަރަންޓު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވުނު.
 120 އިމާރާތެއްގެ ޕެނަލްބޯޑު ޑިޒައިން )ލޯޑްކެލްކިއުލޭޝަންސް( ފާސްކުރެވުނު.
 02 ޓްރާންސްފޯމަރ ފާސްކުރެވުނު.
 06 ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ފާސްކުރެވުނު.
 13 ބާވަތެއްގެ އިކެލްޓްރިކް ކޭބަލް ފާސްކުރެވުނު.
 02 ޕީ.ވީ .ސިސްޓަމް ފާސްކުރެވުނު.
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ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް
 އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނު/ޤަވާޢިދު ހެދިފައި ނެތުމުގެ ދަތިކަން:

އސަލަ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ގަވާއިދުތަކެއް ޑްރާފްޓްކޮށް
މިމަ ް

ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކުގެ މަސައްކަތްތައް މި އަހަރުތެރޭގައިވެސް ކުރެވުނު.
 އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން :ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށާއި އޮފީހުގެ އެހެނިހެން އިންތިޒާމުތައް
އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހަމަޖެއްސުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވި.
 މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން :މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ އެމް.އީ.އޭ .އިން 2015 ،ވަނަ އަހަރު ފަންނީ
މުވައްޒަފުންތަކެއް މަދުވެގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ބާރުމިނެއްގައި ކުރިއްޔަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިވި.
 ގަވައިދުތައް ރިވިއުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބައެއް މުވައްޒަފުންގެ ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހުސްކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޮފީހުގެ
ބައެއް ރޫޓީން މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވި.
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ޤަވާޢިދު ހެދުން
ޤަވާޢިދު ހެދުން
ކަރަންޓުގެ

ޚިދުމަތްތަކާ

ބެހޭ

އެކަށީގެންވާ

ގަވާއިދުތަކެއް

ނެތުމުގެ

ހެދިފައި

ސަބަބުން

ކުރިމަތިވާ

މައްސަލަތައް

ދަތިތަކާއި

ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެމް.އީ.އޭ .އިން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
#

ގަވާއިދު

.1

ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ

ހާސިލުކުރެވުނު ކަންތައްތައް
•

ގަވާއިދު ރިވިއުކޮށް ނިންމައި  28މޭ  2014ގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައި.

ލައިސަންސް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު
.2

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރާ

•

ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް ރިވިއުކޮށް ނިންމުން.

އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

•

ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކަށް ބަލައި ގަވާއިދުގެ

އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ

•

ނިޒާމްތައް ނެޓްމީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ

•

.4

ޕަވަރ ޕަރޗެސިންގ އެގްރީމަންޓް

•

 ASPIREޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މަސައްކަތް ފެށިފައި.

•

އެކި ބިޒްނަސް މޮޑެލް ތަކަށް ބިނާކޮށް ޕީ.ޕީ.އޭ ތައް އެކުލަވާލުމުގެ

ބައެއް

ޑްރާފްޓަށް

އިސްލާހުގެނައުމަށް

ފަހު،

އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ

ގަވާއިދުގެ ދެލިކޮޕީއެއް ޔުޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަށް ފޮނުވުން.
.3

ވިއުގައަށް ގުޅުމާއި ބެހޭ ގަވާއިދު

ގަވާއިދުގެ ޑްރާފްޓް ރިވިއުކޮށް ނިންމުން.
ކުންފުނިތަކާއިއެކު

ޔުޓިލިޓީ

ގަވާއިދަށް

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

އަމަލުކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ބަލުން.

މަސައްކަތް ކުރުން.
.5

ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރސް ކޯޑް

•

ރިވިއުކުރުން.

.6

އިލެކްޓްރިކަލް އިންސްޓޮލޭޝަން ސްޓޭންޑަރޑް

•

އިނގިރޭސި

.7

އިލެކްޓްރީޝަނުންނާއި އިންޖިނޭރުންނަށް

ބަހުން

ޝާއިޢުކުރުމާ

މެދު

މައްސަލައެއް

ނެތްކަމަށް

އެޓަރނީ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ޤާނޫނީ ލަފާ ލިބިފައި) .ގެޒެޓްކުރުމުގެ
ކުރިން

ބަލަންޖެހޭ

ބައެއް

ކަންކަން

ހުރުމާއެކު

2016

ގައި

ރިވިއުކުރުމަށް(.
ރިވިއުކުރަން ފެށިފައި.

ލައިސަންސް ދިނުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު

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 ފިޔަވަޅު
އެޅޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާޢިމުވެގެންދާނެއެވެ.
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ޤަވާޢިދު ހިންގުން
ޤަވާޢިދު ހިންގުން
އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބިފައިވާ ވަސީލަތްތަކާއި ސްޓާފުންގެ މަދުކަމުން  2015ވަނަ އަހަރުވެސް އެމް.އީ.އޭ .ގެ އަމާޒަކަށްވީ މުޅި ހަކަތައިގެ
ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،ހަމައެކަނި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ދާއިރާ ޤަވާޢިދުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށް
ފެއްތުމަށާއި ،އެދާއިރާ އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް އައު ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރުމެއެވެ.
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން  2015ވަނަ 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.
އަދި "ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮއްދިނުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު"  28މެއި  2015ގައި ގެޒެޓްކުރެވި  28ޖޫން 2015
ގައި ވަނީ އެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފެށިފައެވެ.

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް  2015ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން ކުރި މައިގަނޑު މަސައްކަތްތައް:

ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އަދި ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ނުވަތަ ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު އުފައްދައި ބޭނުންކުރުމާ ބެހޭ ވަޞީލަތްތައް އެމް.އީ.އޭ .އިން
ބަލާ މިންގަޑުތަކަށް ފެއްތުން
މި މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި  2015ވަނަ އަހަރު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރެވުނު ކަންތައްތަކަކީ ،އިމާރާތްތަކުގައި ބެހެއްޓޭ
ޕެނަލްބޯޑު ޑިޒައިން ފާސްކުރުމާއި ،އެނަރޖީ މީޓަރ )ހައުސް މިޓަރ( ފާސްކުރުން ،އަދި އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލް ފާސްކުރުމާއި
ޓްރާންސްފޯމަރ ފާސްކުރުމެވެ .މިގޮތުން މި އަހަރު ތެރޭގައި  120ޕެނަލް ބޯޑް ޑިޒައިން 13 ،ބާވަތެއްގެ އިލެކްޓްރިކް ކޭބަލް
އަދި  02ޓްރާންސްފޯމަރ ފާސްކުރެވުނެވެ.

އިމާރާތްތަކުގެ ވައިރިންގ ނިޒާމް އެމް.އީ.އޭ .ގެ މިންގަޑަށް ފެއްތުން
އިމާރާތްތަކަށް ކަރަންޓުލުމަށް  2015ވަނަ 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 ގެންދެވުނެވެ .އަދި މިފަދަ ނިޒާމްތައް ޑިޒައިން ކުރެވިފައި ވަނީ އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޤަވާޢިދާއި މިންގަޑުތަކާ
އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ނިޒާމްތައް ފާސްކުރުމާއި ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓްރީކުރުން
ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި ޢާއްމުކޮށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް  2015ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .ގައި އަލަށް
ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ސްޓެލްކޯއާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ ރަށްރާށުގެ ޕަވަރ
ސިސްޓަމްތައް އެމް.އީ.އޭ ގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ގައިޑްލައިންއާއި އެއްގޮތަށް ރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ސިޓީއަކުން އެންގެވުނެވެ .އަދި
މި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް މަގުފަހި ކުރުމަށް މަޝްވަރާ ކުރުމުގެ ގޮތުން މިއޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ފެނަކަ އާއި
ސްޓެލްކޯއާ އެކު ބައްދަލު ކޮށް މަޝްވަރާ ކޮށްފައެވެ .މިގޮތުން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންއިން ވަނީ  2ރަށެއްގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމް
ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅައި ،ވަގުތީ ގޮތުން މިއޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައެވެ.
ހަމައެހެންމެ  2015ވަނަ އަހަރު  06ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ޕަވަރ ސިސްޓަމް ޑިޒައިން ފާސްކުރުމަށްފަހު ވަނީ އެމް.އީ.އޭ.
ގައި ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނެވެ.
 2015ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން ވަނީ އައްޑޫ އާއި ފުވައްމުލަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ދެ އަތޮޅުގެ އިންޖީނުގެ ހުރީ
އެމް.އީ.އޭ ގެ ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށްތޯ ބަލައި ފާސްކޮށްފައެވެ .މިދަތުރުގައި އިންޖީނުގޭގައި ރަގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް
ފާހަގަކޮށް އިސްލާހުކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ސިޓީއަކުންވަނީ އެދެރަށުގެ އިންޖީނުގެ ހިންގަމުން ގެންދާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން
ލިމިޓަޑްއަށް އަންގާފައެވެ.
 2015ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ އަށް އިރުގެ އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ  02ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ އެޕްލިކޭޝަން ވަނީ
ހުށަހަޅާފައެވެ.
ރާއްޖޭގެ  2ރަށެއްގައި އިރުގެ އަވިން ހަކަތަ އުފައްދާ  02ނިޒާމް ވަނީ އެފަދަ ނިޒާމެއް ހުންނަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތަކަށް
ބަލައި މިއޮތޯރިޓީއިން ފާސް ކޮށްދީފައެވެ.
ކަރަންޓު އުފައްދާ ފޯރުކޮށްދޭ ނިޒާމްތައް ގާއިމް ކުރުމަށް ނުވަތަ ތަރައްޤީކުރުމަށް ނުވަތަ މާރާމާތުކުރުމަށް  2015ވަނަ
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.
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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 އެނަރޖީ އުފެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެތި ކަމުގައި އެމް.އީ.އޭ އިން
ބަލާފާސް ކުރާ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވެއެވެ .އެގޮތުން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތަފާތު
ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ އިރުގެ ހަކަތައިންނާއި ވައިން ކަރަންއުފައްދާ ތަކެއްޗާއި ،އެތަކެތީގެ ސްޕެއަރ
ޕާޓްސްތަކެތިންވަނީ ޑިއުޓީ މައާފްކޮށްދެވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން  2015ވަނަ އަހަރު  11ކޭސްގެ މަތިން މުޅި ޖުމްލަ މިއަހަރަށް
 10.9މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތިން ވަނީ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދެވިފައެވެ.

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް ނަގާ އަގު ފާސްކުރުން
 2011ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .އިން ފާސްކުރި ސަރަހައްދީ ޓެރިފް ރޭޓްތަކަށް
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފައެއް ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ޓެރިފް އަލުން ރިވިއު ކުރުމަށާއި
އިންވެސްޓްމަންޓް ފާސްކުރުމުގެ ޤަވާއިދާއި ބެހޭ ގޮތުން ވަނީ ސްޓެލްކޯ ،ފެނަކަ އަދި އޭ.ޑީ.ބީ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓްއަކާއި އެކު
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބާއްވާފައެވެ.

ފިއުލް ސަރޗާޖް ހިސާބުކުރާ ގޮތުގެ މައުލޫމާތު ކަރަންޓު ބިލް ގައި ހިމެނުމަށް ސްޓެލްކޯ ،ފެނަކަ އަދި އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ
އަށް  10ފެބްރުއަރީ  2015ގައި ސިޓީއަކުން އެންގުނެވެ.

ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުން
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް  98ފަރާތަކަށް ދެވުނެވެ .މި އަދަދާއިއެކު 2015
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޖުމްލަ  880މީހުންނަށް ވަނީ ކަރަންޓު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރެވިފައެވެ.

12

ޤަވާޢިދު ހިންގުން
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ޖެހޭ މައްސަލަތައް ބެލުން
މިފަދަ 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

ބަލާއިރު

އާއި

ނިންމުންތައް

ނިންމާއިރު

އެމް.އީ.އޭ.

އަށް

ދަތިތަކާ

ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ.

13

ްމަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުނ
ްމަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުނ
ް ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރއާއި ހަމައަށްވެސް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔައީ ސިވިލް ސަރވިސ2015 ްމޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީނ
16 ް ނަމަވެސ.ެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށެވ2012 ްކޮމިޝަނުނ
ް އަށް ވަނީ އަޕްޑޭޓްތަކަކާއި އެކު އޮނިގަނޑު އަލުން ސިވިލަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުނ2.0 ަ ގައި ވިއުގ2015 ޑިސެމްބަރ
.ެ މަގާމު ހިމެނިފައިވެއެވ48 ަ މިހާރު އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ޖުމްލ.ެފާސްކޮށްދީފައެވ
ުއިދާރީ އޮނިގަނޑ

48 :ުއިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ މަގާމުގެ އަދަދ



09 :ު ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މުވައްޒަފުން ތިބި މަގާމުތަކުގެ އަދަދ2015



39 :ު ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ހުސް މަގާމުތަކުގެ އަދަދ2015



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

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 މުވައްޒަފުން
ޓެކްނިކަލް ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން

15

މަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުން
އިކޮނޮމިކް ރެގިއުލޭޝަން ސެކްޝަން

16

މަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުން
ޕްލޭނިންގ އެންޑް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަން

17

މަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުން
ކޯޕަރޭޓް ސަރވިސަސް ސެކްޝަން
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް
އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް


 2015ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް  28މެއި  03އަށް ސްރީލަންކާގައި ބޭއްވުނު "ސާރކް ޑިސްމިނޭޝަން ވާރކްޝޮޕް" ގައި
އެމް.އީ.އޭ .ގެ ފަރާތުން އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ އަލްފާޟިލާ ފިޒްނާ ޔޫސުފް

އަދި ސްޓެޓިސްޓިކަލް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ

ލިޔުޒާ އަލީ ޝަރީފް ބައިވެރި ވެވަޑައިގަތުން.


ޖީ.އައި.ޒެޑް ގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން  2015ވަނައަހަރުގެ މެއި  13ން  21އަށް ޖަރމަނީ ގައި ބޭއްވުނު "ގެއިން
އިންފޮމޭޝަން އޮން ރިޑަކްޝަން އެންޑް ސްޓަޑީ ގުޑް ޕްރެކްޓިސަސް އޮން އެނަރޖީ" ގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް
މުއާވިޔަތު ޝަރީފް ބައިވެރިވެ ވަޑައި ގަތުން.



 2015ވަނަ އަހަރުގެ މެއި  28ން ޖޫން  13އަށް ޗައިނާގައި ބޭއްވުނު " 2015އޮފިޝިއަލް ސެމިނަރ އޮން ސޯލަރ އެނަރޖީ
އެޕްލިކޭޝަން އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ފޮރ މޯލްޑިވްސް" ގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ފަރާތުން ސީނިއަރ އެކައުންޓްސް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ
ފާތިމަތު ރުކްޝާނަ އަދި ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ހުޒާމާ އަބްދުﷲ ބައިވެރި ވެވަޑައިގަތުން.
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް


ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ފިލިޕީންސްގެ ވެރިރަށް މެނީލާ ގައި  2015ވަނައަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު  24ން  28އަށް
ބޭއްވި ގައި "ޓޭކިންގ ސްޓޮކް އެންޑް ލުކިންގ އަހެޑް:ޔޫސިންގ ޓެކްނޮލޮޖީސް ޓް އެޑްރެސް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް"ގައި ރާއްޖެ
ތަމްސީލު ކުރުމަށް އެމް.އީ.އޭ .ގެ އިންޖިނިއަރ އަލްފާޟިލް އަކްރަމް ވަހީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.



އޭޑީބީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ސްރީލަންކާގައި  2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަހު  21ން  24އަށް ބޭއްވި"ތާރޑް މީޓިންގ
އޮފް ދަ ސާރކް އިލެކްޓްރިސިޓީ ޓްރާންސްމިޝަން ޔުޓިލިޓީ ފޯރަމް"ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތަމްސީލް ކުރުމަށް ،އެމް.އީ.އެ .ގެ ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް މުއާވިޔަތު ޝަރީފް ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް


 2015ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ  26އިން  27ގައި ސޯލް ،ކޮރެއާގައި ބޭއްވުން "ތާރޑް އެމް.އޯ.ޓީ.އާއި.ޢީ – އެޑީބީ އެނަރޖީ
ފޯރަމް ގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ފަރާތުން އެސިސްޓެންޓް އިންޖިނިއަރ އަލްފާޟިލާ ފިޒްނާ ޔޫސުފް ބައިވެރި ވެވަޑައިގަތުން



 2015ވަނަ އަހަރު މާރޗް  8ގައި އެމް.އީ.އޭގެ ޓީމެއް ވަނީ އައްޑޫސިޓީގެ ހިތަދޫއާ ގުޅިފައިވާ ރަށްތަކުގެ ޕަވަރސިސްޓަމްތަކާއި،
ފުވައްމުލަކުގެ ޕަވަރސިސްޓަމް އިންސްޕެކްޓް ކުރެވިފައި.



ސާކް ވަކްޝޮޕް ) 01ޑިސެމްބަރ އިން  02ޑިސެމްބަރ(
ސާކް ވާކްޝޮޕް އޮން އެނަރޖީ ބޭސްޑް ލިވުލިހުޑްސް ކޮންޓުރިބިއުޓިންގ ޓު އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވަމެންޓް އޮފް ދި މާޖިނަލައިޒް
ސެކްޓާރސް އެންޑު ވުމަން އިން ސާކް ރީޖަން .މޫކައި ހޮޓެލް
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އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް


"އިޢާދަކުރަނިވި ހަކަތައިން ކަރަންޓު އުފައްދާ ނިޒާމުތައް ނެޓް މީޓަރިންގ އުސޫލުން ކަރަންޓުގެ ވިއުގައަށް ގުޅުމާބެހޭ ޤަވާއިދު"
އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު  30ޑިސެމްބަރ  2015ގައި ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވުނެވެ
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ތަފާސް ހިސާބު
ތަފާސް ހިސާބު
ރާއްޖޭގައި ހަކަތަ އުފައްދާ މިންވަރާއި ބޭނުންކުރާ މިންވަރާ ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާއި ،ރާއްޖެއަށް ހަކަތަ ބޭނުންވާ މިންވަރު
ބަލައި ،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 ވޭތުވެދިއަ އަހަރުތަކުގައި ނުކުރެވިއެވެ.
ނަމަވެސް ،މިއަހަރު ތެރޭގައި ޔުޓިލިޓީތަކުން ތާފާސް ހިސާބު ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ވަނީ ،ކަރަންޓު އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދިނުމާ
ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބުގެ ގިނަ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައެވެ .އަދި އެ މައުލޫމާތު ވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސްއާ
ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ޑޭޓާ ކަލެކްޝަން ޕްރޮސެސް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މި އަހަރު ތެރޭގައި އެމް.އީ.އޭ .ގެ ފަރާތުން ޔުޓިލިޓީ
ކުންފުނިތަކާ މަޝްވަރާކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނެވެ.
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ބަޖެޓު
ބަޖެޓު
 2015ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އަށް ލިބުނު ބަޖެޓްގެ ޖުމްލައަކީ  3,075,460.00ރުފިޔާއެވެ.

2015ވަނަ އަހަރު އެމް.އީ.އޭ .އިން ކުރި ޚަރަދުގެ ހުލާސާ:
ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
 210މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

1,801,384.88

 213ޕެންޝަނާއި ،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި ،އަދި ޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ

60,809.24

 221ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޚަރަދު

37,843.08

 222އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

13,717.04

 223އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

129,540.85

 225ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
 226މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

3,014.96
2,046,310.05
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

 421އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

ޖުމްލަ:

47,974.98

2,094,285.03
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