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ަކވެސްުހަކަތައިގެުދާއިރާގެުގަވާއިދުުހިންގުމުގެުމަސައްކަތްތައްުހަރުދަނާުގޮތެއްގައިުހިންގުމަށްޓަކައިުއެކަށގެންވާު
ު4102ވަނަުއަހަރ ު
ވެު.މިކަމުގައިުބޮޑެތިުގޮންޖެހުންތަކެއްުހުރިކަމުގައިވިއަސްު 2014ު،ވަނަުއަހަރުވެސްުމޯލްޑިވްސްު
މަސައްކަތްތަކެއްުކުރެވުނުުއަހަރެކެ ު
އެނަރޖ ުއޮތޯރިޓ ު(އެމް.އ.އު ).އިން ުމަސައްކަތްކުރ ުރާއްޖގެުހަކަތައިގެުދާއިރާ ުރެގިއުލޓްކުރުމަށްުލިބިފައިވާ ުމަދުުވަސލަތްތައްު
އެންމެުހެޔޮގޮތުގައިުބނުންކޮށްގެންުމަސައްކަތްތައްުވއެއްމެުރަގަޅަކަށްުހިންގުމަށެވެުު.
ު
ު 2014ވަނަ ުއަހަރު ުއެމް.އ.އު .އިން ުހިންގި ުއެންމެ ުމުހިއްމު ުއެއް ުމަސައްކަތަކ ުއެމް.އ.އު .އިން ުޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ުކަރަންޓުގެު
މް ު
މގެުއިތުރުންުޕަވަރުސިސްޓަ ު
ޚިދުމަތްތަކާުބެހުގަވާއިދުތައްުރިވިއުކޮށްުގެޒެޓްކުރުމަށްޓަކައިުކުރަންޖެހ ުމަސައްކަތްތައްކުރުމެވެު ު .
ޑިޒައިންތަކާއި ުޕެނަލް ުބޯޑް ުޑިޒައިންތައް ުފާސްކުރުމާއިު ،އިއާދަކުރަނިވި ުހަކަތަ ުއުފައްދާ ުތަކެތިން ުޑިއުޓ ުމައާފުކޮށްދިނުމުގެު
މަސައްކަތާއިު،އިލެކްޓްރިކްުކބަލްުފާސްކުރުމާއިު،ކަރަންޓުުމަސައްކަތްކުރުމުގެުލައިސަންސްުދޫކުރުމުގެުމަސައްކަތާއިު،ހަކަތައާުބެހު
ގެު
ތަފާސްހިސާބު ުއެއްކުރުމާއި ުއާއްމުކުރުމުގެ ުމަސައްކަތާއިު ،އިލެކްޓްރިސިޓ ުޓެރިފް ުރިވިއުކުރުމަށްޓަކައި ުމައުލޫމާތު ުއެއްކުރުމު ު
ވެުު.
މަސައްކަތްވެސްުމިުއަހަރުުތެރގައިުކުރެވުނެ ު
ު
އެމް.އ.އ ު .އަށް ުކުރިމަތިވެފައިވާ ުމުވައްޒަފުންގެ ުދަތިކަމަށް ުކޮންމެވެސް ުވަރެއްގެ ުހައްލެއް ުއައިސްފައިވިއަސްު ،ކަރަންޓުގެު
ޚިދުމަތްތަކާުބެހ ުއާުގަވާއިދުތަކަށްުޢަމަލުކުރަންުފެށުމަށްުވާންޖެހ ުތައްޔާރތައްުވުމަށްުކުރަންޖެހ ުމަސައްކަތްތައްުހިންގުމަށާއިުއެު
ގަވާއިދުތަކަށް ުއަމަލުކުރަން ުފެށުމުން ުއިތުރުވެގެން ުދާނެ ުމަސައްކަތްތައް ުހަރުދަނާ ުގޮތެއްގައި ުހިންގުމަށް ުު 4102ވަނަ ުއަހަރުު
އިތުރުކުރަން ުބނުންވި ުމުވައްޒަފުންު ،އޮފހުގައި ުޖާގަ ުނެތުމުގެ ުސަބަބުން ުވަނ ުއިތުރު ުނުކުރެވިއެވެު .ވމާު ،އޮފހުގެ ުޖާގައިގެު
ދަތިކަންުހައްލުކުރުމަކުކޮންމެހެންވެސްުކުރަންޖެހިފައިވާުކަމެއްކަމުގައިުފާހަގަކުރަމެވެުު.
ު
ފާހަގަކޮށްލެވުކާމިޔާބތަކެއްުު4102ވަނަުއަހަރުުއެމް.އ.އު.އަށްުހާސިލުކުރެވުނުުކަމުގައިވިއަސްު،މުޅިުރާއްޖގެުހަކަތައިގެުދާއިރާު
އްު
ރެގިއުލޓްކުރުމަށް ުކުރަންޖެހ ުމަސައްކަތައް ު 4102ު ،ވަނަ ުއަހަރު ުލިބުނު ުވަސލަތްތަކަށް ުވުރެވެސް ުމަދުވަސލަތްތަކެ ު
ބނުންކޮށްގެންުހިންގަންޖެހުންުވެގެންުދިޔައުއެމް.އ.އު.އަށްުު4102ވަނަުއަހަރުުކުރިމަތިވިުވަރަށްުބޮޑުުގޮންޖެހުމަކަށެވެު.

ު
އްު
ތަރައްޤކޮށް ުއެމް.އ.އު .ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ުކުރެވެމުންދާ ުމަސައްކަތްތަ ު
ހަކަތައިގެ ުދާއިރާގެ ުޤަވާއިދު ުހިންގުމުގެ ުއޮނިގަނޑު ު ު
ރު ުއެހތެރިކަމާއި ުއެއްބާރުލުން ުކުރިއަށް ުއޮތް ުއަހަރުތަކުގައިު
ށް ުދައުލަތުގެ ުކަމާބެހ ުމުއައްސަސާތަކުން ުއިތު ު
ހިންގުމަ ު
އެކަށގެންވާގޮތެއްގައިުލިބެމުންދާނަމަު،އެމް.އ.އު.ގެުތަޞައްވުރަށްުއަވަސްުމުސްތަޤުބަލެއްގައިުވާޞިލުވެވިދާނެއެވެު.
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ފު
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުތަޢާރު ު
ފު
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުތަޢާރު ު
މޯލްޑިވްސް ުއެނަރޖ ުއޮތޯރިޓ ު(އެމް.އ.އ) ުއުފެދުނ ުު 01އޕްރލް ުު 4112ގައެވެު .އެނަރޖ ުއޮތޯރިޓ ުއަކ ުމިނިސްޓްރ ުއޮފްު
އެންވަޔަރަމަންޓް ުއެންޑް ުއެނަރޖއާ ުގުޅިފައިވާު ،އަމިއްލަ ުހައިސިއްޔަތެއް ުލިބިގެން ުގަވަރނިންގ ުބޯޑެއްގެ ުލަފާގެ ުދަށުން ުހިންގާު
ރެގިއުލޓަރުއިދާރާއެއްގެުގޮތުގައެވެު.
ު
ރ ުު
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުތަޞައްވު ު
ދިވެހިރާއްޖެއަކު،ރައްޔިތުންގެުދިރިއުޅުމަށާއިުރާއްޖގެުތަރައްގއަށްުބނުންވާުހަކަތަުދެމެހެއްޓެނިވިުއަދިުވހާުލުއިފަސހަުގޮތެއްގައިު
އުފައްދައިުފޯރުވައިދިނުމަށްުހެދިފައިވާުމިންގަޑުތަކާއިުޤަވާޢިދުތަކަށްުއަމަލުކުރެވުޤައުމަކަށްވުން.
ު
ނ ްު
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުމިޝަ ު
ދެމެހެއްޓެނިވި ުގޮތެއްގައި ުހަކަތަ ުއުފެއްދުމަށާއި ުއެތެރެކުރުމަށާއި ުވިއްކުމަށާއި ުބނުންކުރުމަށްޓަކައި ުހަރުދަނާ ުއުޞޫލުތަކާއިު،
ޤަވާއިދުތަކާއިުމިންގަނޑުތައްުހަދައިުހިންގުންު.
ު
ދ ުު
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުމަގުސަ ު


ށް ހަކަތައިގެ ުދާއިރާ ުފުޅާކުރުމަށްޓަކައިު
ރާއްޖގެ ުރައްޔިތުންގެ ުދިރިއުޅުމަށާއި ުއިގްތިސާދަށް ުއެންމެ ުފައިދާ ުހުރި ުގޮތަކަ ު
ހަކަތައާއިުބެހުޚިދުމަތްދުފަރާތްތަކަށްުޚިދުމަތްުދިނުމުގެުމަގުތަނަވަސްވުން.



ރާއްޖގެުހުރިހާުރައްޔިތުންނަށްުއަތްފޯރާުއަގެއްގައިުމިުޚިދުމަތްުލިބުމުގެުމަގުތަނަވަސްވުން.



ޚިދުމަތް ުފޯރުވައިދ ުފަރާތްތަކާއި ުޚިދުމަތް ުލިބިގަންނަ ުފަރާތްތަކުގެ ުމެދުގައި ުމަސްލަހަތު ުހަމަޖެހގޮތެއްގެ ުމަތިން ުޚިދުމަތްު
ލިބިދެވުން.



ރާއްޖގެުހުރިހާުރައްޔިތުންނަށްުފައިދާހުރިުގޮތަކަށްުވހާވެސްުހަމަހަމަގޮތެއްގައިުހަކަތަުފޯރުވައިދިނުމުގެުނިޒާމްުތަރައްޤވުން.



ރާއްޖެއަށްުއެތެރެކުރާުހަކަތައާއިގުޅުސާމާނާއިުއާލާތްތަކުގެުއެފިޝަންސުމަތިކުރުމަށްުމަގުުތަނަވަސްވުން.



ތުގެުދަށުންުޚިދުމަތުގެުފެންވަރުުދަށްނުވާނގޮތެއްގެުމަތިންުދިރިއުޅުމަށާއިުތަރައްޤގެުބނުންތަކަށްުއިތުރަށްު
ހަކަތައިގެުސިޔާސަ ު
ބނުންވާ ުހަކަތަ ުލިބނެ ުގޮތްތައް ުހަމަޖެހުމާއި ުއެކުު ،ބނުމެއްނެތި ުހދަވާ ުހަކަތަ ުމަދުކުރުމަށާއިު ،ހަކަތައިގެ ުއިގްތިސާދަށްު
ވިސަނައިގެންުހަކަތަުބނުންކުރާުމިންވަރުުމަދުކުރުމަށްުމަގުުތަނަވަސްވުން.



ރާ އްޖގެ ުރައްޔިތުންގެ ުދިރިއުޅުމުގެ ުފެންވަރު ުމަތިކުރުމަށާއި ުތަރައްޤ ުހަލުވިކުރުމަށްޓަކައިު ،ހަކަތައިގެ ުސިޔާސަތުގެ ުދަށުން،
ރާއްޖގެުތިމާވެއްޓާއިުރަހުމަތްތެރިުވަސލަތްތަކާއިުއިޔާދަކުރެނެވިުހަކަތަުރާއްޖގައިުކުރިއެރުވުމަށްުމަގުތަނަވަސްވުން.



ން.
ހަކަތަުއުފައްދާުފަރާތްތަކާއިުބނުންކުރާުފަރާތްތަކާއިުއަދިުތަކެތގެުސަލާމަތާއިުރައްކާތެރިކަންުދެމެހެއްޓު ު

ު

2

ފު
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުތަޢާރު ު
ު
ު

އް
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުމަސައްކަތްތަ ު

 .1ހަކަތައާބެހ ުގޮތުން ުސަރުކާރުގެ ުކަމާބެހ ުފަރާތްތަކަށް ުލަފައާއި ުމަޝްވަރާ ުދިނުމާއިު ،ދާއިރާގެ ުނިންމުންތައް ުނިންމުމަށްު
ން.
ވެދިނު ު
އެހތެރި ު
 .2ސަރުކާރުގެ ުހަކަތައާބެހ ުސިޔާސަތާ ުއެއްގޮތްވާ ުގޮތުގެމަތިން ުހަކަތައިގެ ުދާއިރާ ުހިންގައި ުބެލެހެއްޓުމަށް ުބނުންވާު
މިންގަޑުތައްުކަނޑައަޅައިު،ގަވާއިދުތައްުހިންގުން.
ށް ުހަކަތަ ުއުފެއްދުމާއި ުހަކަތަ ުބނުންކުރުމާ ުބެހ ުރެގިއުލޓަރ ުކޯޑަކާއިު ،ސްޓންޑަރޑްތައްު
 .3ރާއްޖގެ ުމާހައުލާ ުގުޅގޮތަ ު
ތައްޔާރުކުރުމާއިު،ރާއްޖގައިުހަކަތަުބނުންކޮށްގެންުހިދުމަތްުދިނުމާބެހުގަވާއިދުތައްުހަދައިުހިންގުން.
 .4ރާއްޖެއަށް ުއެތެރެކުރާ ުހަކަތައާއި ުރާއްޖގައި ުވިއްކާ ުނުވަތަ ުބނުންކުރާ ުހަކަތަ ުއުފައްދާ ުވަސލަތްތަކުގައި ުހުންނަންޖެހު
ސްޓންޑަރޑްތައްުކަންޑައެޅުން.
 .5ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްދންުބނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއެކަންކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުމާއި ،އެުފަރާތްތަކުންދ ުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތަށްު
އަގުނެގނެ ުއުސޫލު ުކަނޑައެޅުމާއިު ،އަމިއްލަ ުބނުމަށް ުކަރަންޓު ުއުފައްދަން ުބނުންވާ ުފަރާތްތަކަށް ުއެކަން ުކުރުމުގެު
ހުއްދަދިނުން ،އަދިުއެުފަރާތްތަކުންުޢަމަލުކުރަނުކަނޑައެޅިފައިވާުގަވާއިދުތަކާުއެއްގޮތަށްތޯުބެލުން.
 .6ކަރަންޓުގެ ުމަސައްކަތްކުރާ ުފަރާތްތަކަށް ުއެކަމުގެ ުހުއްދަ ުދޫކުރުމާއިު ،ކަރަންޓު ުމަސައްކަތްތަކާ ުގުޅ ުކޮންސަލްޓަންޓުންގެު
ފެންވަރުުކަނޑައެޅުން.
 .7ކަރަންޓުގެ ު ުޚިދުމަތްދ ު ުފަރާތްތަކާއި ު ުޚިދުމަތް ު ުލިބިގަންނަ ު ުފަރާތްތަކާ ު ުދެމެދު ު ުސޮއިކުރެވ ުއެއްބަސްވުންތަކާު
ޚިލާފުވުމުންުއުފެދުމައްސަލަތައްުބެލުން.
 .8ރާއްޖގައި ުހަކަތަ ުއުފައްދާ ުމިންވަރާއި ުބނުންކުރާ ުމިންވަރާ ުބެހ ުތަފާސް ުހިސާބު ުބެލެހެއްޓުމާއިު ،ރާއްޖެއަށް ުހަކަތަު
ބނުންވާުމިންވަރުުބެލުންު.އަދިު،މިކަމާުބެހުމަޢުލޫމާތުުއެއްކޮށްުދިރާސާކޮށްު،އެުމަޢުލޫމާތުުޢާއްމުކުރުން.
ނު"ުގައިވާުގޮތުގެމަތިންުރާއްޖގައިުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްު
 .9ޤާނޫނުުނަންބަރުު"ު 4/96ޢާއްމުުބނުންތަކުގެުޚިދުމަތާބެހ ުޤާނޫ ު
ދިނުމާުބެހުގޮތުންުބަލަހައްޓަންޖެހުއެންމެހާުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުން.

ުު
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ުފ
ު ުިޓގެުތަޢާރ
ު މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރ
ުއިދާރުއޮނިގަނޑ

ު
ު
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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

ޑު
ގަވަރނިންގުބޯ ު
ޑު
ގަވަރނިންގުބޯ ު
އެމް.އ.އު.އާުހަވާލުވެފައިވާުމަސައްކަތްތައްު ފުރިހަމަގޮތުގައިުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުބނުންވާުފަންނ ުލަފާދިނުމަށްުއުފައްދަވާފައިވާު
އެމް.އ.އު.ގެުގަވަރނިންގުބޯޑުުު 4102ވަނަުއަހަރުގެުސެޕްޓެމްބަރުު 41ގައި ުރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއަލުންުއެކުލަވާލެއްވިއެވެު.
ބޯޑުގެުމެމްބަރުކަމަށްުރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުއައްޔަންކުރެއްވިުު7ބފުޅުންނަކު:
ު
ޤ ްު
 .0ޑރު.އަބްދުﷲުފިރާ ު

ފިޔާތޮށިގެު،

ނ ްު
ހަކަތައާުބެހުފަންނުތަޖުރިބާކާރެއްގެުހައިސިއްޔަތު ު

ދ ޫު
ހއު.ތަކަން ު
ދު
 .4ޑރު.މުޢާވިޔަތުުމުޙައްމަ ު

ފ ްު
 .2މުއާވިޔަތުުޝަރ ު
ފ ްު
 .2ހާމިދުުޔޫސު ު

މު.ޒވަރުު،

ންު
އިލެކްޓްރިކަލް ުއަދި ުމެކނިކަލް ުއިންޖިނިއަރިންގ ުދާއިރާއި ު

ުމާލެު

ވާު
މިހުން ުބިނާކުރުމުގެ ުމަސައްކަތްތަކުގައި ުއިސްކޮށް ުހަރަކާތްތެރި ު
ބފުޅެއްގެުހައިސިއްޔަތުންު.

ގު.އާގަސްު،

ގެު
ވި ުބފުޅެއް ު
ވެ ުހުންނެ ު
އެމް.އ.އު .ހިންގެވުމާ ުހަވާލު ު

މާލެު

ހައިސިއްޔަތުންު

ޒިލތަންު،

އިޖުތިމާއުދާއިރާގެުތަޖުރިބާކާރެއްގެުހައިސިއްޔަތުންު

ރ ުު
ރު.ހުޅުދުއްފާ ު
ފ ްު
 .5މުޙައްމަދުުލަތ ު
މ ްު
 .2ޝިމާދުުއިބްރާހ ު

ދ ުު
 .7އައިޝަތުުހަނާުވަހ ު

ސަންލައިޓްު،

އިލެކްޓްރިކަލް ުއިންޖިނިއަރިންގ ުދާއިރާގެ ުތަޖުރިބާކާރެއްގެު

ދ ޫު
ގދު.ރަތަފަން ު

ހައިސިއްޔަތުންު.

ދިލްޝާދުގެު،

މާލ ުދާއިރާގައި ުހަރަކާތްތެރިވާ ުފަންނ ުތަޖުރިބާކާރެއްގެު

ދ ޫު
ގއު.ދެއްވަ ު

ހައިސިއްޔަތުންު.

މު.ހާޑްރޮކްު،

ޤާނޫނުދާއިރާގެުތަޖުރިބާކާރެއްގެުހައިސިއްޔަތުންު.

މާލެު
ު

5

ން
ހާސިލުކުރެވުނުުބައެއްުމުހިއްމުުކަންކަ ު
ން
ންކަ ު
މުުކަ ު
ހާސިލުކުރެވުނުުބައެއްުމުހިއް ު
 އެމް.އ.އ ު .އިން ުއަލަށް ުއެކުލަވާލިުކަރަންޓު ުއުފައްދައިުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުލައިސަންސް ުދޫކުރުމާ ުބެހ ުގަވާއިދުގެުދެލިކޮޕ ުނިންމައިު
ގާނޫނުލަފާުހޯދުމަށްޓަކައިުއެޓަރނުޖެނަރަލްގެުއޮފހަށްުފޮނުވުނު.
އިު .ގަވަރނިންގ ުބޯޑަށްު
 ކަރަންޓުގެ ުޚިދުމަތް ުދިނުމަށް ުކުރާ ުއިންވެސްޓްމަންޓްތައް ުފާސްކުރުމުގެ ުގަވާއިދުގެ ުދެލިކޮޕ ުނިމިފަ ު
ހުށަހެޅުމަށްފަހުުއެޓަރނުޖެނަރަލްުއޮފހަށްުފޮނުވުމަށްުތައްޔާރުވެފައިު.
ނު)ުގެުދަށުންު
 ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތަށްުނަގާުއަގުުކަނޑައެޅުމުގައިުޤާނޫނުުނަންބަރުު(ު 4/96ޢާއްމުުބނުންތަކުގެުޚިދުމަތާުބެހ ުޤާނޫ ު
ގެު
ަޒ ުއުސޫލުން ުހިންގުމު ު
އެމް.އ.އު .އަށް ުލިބިދ ުބާރާއިު ،ޤާނޫނު ުނަންބަރު ު(ު 4101/7ދިވެހިރާއްޖގެ ުއިދާރ ުދާއިރާތައް ުލާމަރުކ ު
ން ު ރަށުުކައުންސިލްތަކަށްުލިބިދ ުބާރާުދެމެދުުފުށުއެރުންތަކެއްުހުރިކަންުފާހަގަކުރެވތު،މިުމައްސަލައާުގުޅގޮތުންު
ޤާނޫނު)ުގެުދަށު ު
އެމް.އ.އު.ގެުހިޔާލުުލޯކަލްުގަވަރންމަންޓްުއޮތޯރިޓއަށްުހުށަހެޅުނު.
 މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުސަޕްލައިުއެންޑްުޑިމާންޑްުސަރވުު4104-4101ރިޕޯރޓްުތައްޔާރުކޮށްުއާއްމުކުރެވުނުު.
 އިލެކްޓްރިސިޓުޓެރިފްުރިވިއުކުރުމަށްުބނުންވާުމައުލޫމާތުުއެއްކުރެވުނު.
ެވ ު 1.2މިލިއަން ުޑޮލަރުގެ ުތަކެތގެ ުޑިއުޓު
އި ުބނުންކުރ ު
 ރާއްޖެއަށް ުއިމްޕޯރޓްކުރެވުނު ުރިނިއުވަބަލް ުއެނާރޖ ުއުފެއްދުމުގަ ު
މަޢާފުކޮށްދެވުނުުު.
ު24 މހުންނަށްުކަރަންޓުުމަސައްކަތްކުރުމުގެުލައިސަންސްުދޫކުރެވުނު.
ސް)ުފާސްކުރެވުނު.
ު102 އިމާރާތެއްގެުޕެނަލްބޯޑުުޑިޒައިންު(ލޯޑްކެލްކިއުލޝަން ު
ު10 ޓްރާންސްފޯމަރުފާސްކުރެވުނު.
ނު.
ު11 ޓޫރިސްޓްުރިޒޯޓްގެުޕަވަރުސިސްޓަމްުފާސްކުރެވު ު
 04 ބާވަތެއްގެުއިކެލްޓްރިކްުކބަލްުފާސްކުރެވުނު.
ު04 ޕ.ވު.ސިސްޓަމްުފާސްކުރެވުނު.
 ނޝަނަލްުއެނަރޖުޑޓާބސްުތައްޔާރުކުރުމުގެުމަސައްކަތުގެުބޮޑުބައެއްުނިންމާލެވުނު.
 އެމް.އ.އު.ގެުއައުުވެބްސައިޓްުހެދުމުގެުމަސައްކަތުގެުބޮޑުބައިުނިންމާލެވުނުު.
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އް
ކުރިމަތިވިުމައްސަލަތަކާއިުގޮންޖެހުންތަ ު
އް
ކުރިމަތިވިުމައްސަލަތަކާއިުގޮންޖެހުންތަ ު
ން:
 އެކަށގެންވާ ުޤާނޫނު/ޤަވާޢިދު ުހެދިފައި ުނެތުމުގެ ުދަތިކަ ު

ުމިމައްސަލަ ުހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ުގަވާއިދުތަކެއް ުޑްރާފްޓްކޮށްު

ތަންފޒުކުރަންުފެށުމަށްުވާންޖެހުތައްޔާރތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުމިުއަހަރުތެރގައިުކުރެވުނުު.
ންު :ޖާގައިގެ ުދަތިކަމުގެ ުސަބަބުން ުމުވައްޒަފުން ުއިތުރުކުރުމަށާއި ުއޮފހުގެ ުއެހެނިހެން ުއިންތިޒާމުތައްު
 އޮފހުގެ ުޖާގައިގެ ުދަތިކަ ު
އެކަށގެންވާުގޮތެއްގައިުހަމަޖެއްސުމަށްުދަތިތައްުކުރިމަތިވިުު.
 މުވައްޒަފުންގެުދަތިކަންު:މުވައްޒަފުންގެުދަތިކަންުކުރިމަތިވެފައިވާުއެމް.އ.އު.އިންު 4102ު،ވަނަުއަހަރުުފަންނ ުމުވައްޒަފުންތަކެއްު
މަދުވެގެންުދިއުމުގެުސަބަބުންުމަސައްކަތްތައްުއެކަށގެންވާުބާރުމިނެއްގައިުކުރިއްޔަށްުގެންދިއުމަށްުވަރަށްުބޮޑަށްުދަތިވި.
 ގަވައިދުތައްުތަރުޖަމާކުރުމާއިުރިވިއުކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކަށްުބައެއްުމުވައްޒަފުންގެުގިނަުވަގުތުތަކެއްުހުސްކުރަންޖެހުމުގެުސަބަބުންު
ކަތްތައްުއެކަށގެންވާުގޮތެއްގައިުކުރުމަށްުދަތިތައްުކުރިމަތިވި.
އޮފހުގެުބައެއްުރޫޓންުމަސައް ު
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ން
ގަވާއިދުުހެދު ު
ން
އިދުުހެދު ު
ގަވާ ު
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްތަކާ ބެހޭ އެކަށީގެންވާ ގަވާއިދުތަކެއް ހެދިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތައް
ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އޭ.ޑީ.ބީ .ގެ އެހީގައި އެމް.އީ.އޭ .އިން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާ ބެހޭގޮތުން  4102ވަނަ އަހަރު

ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
ދ ުު
 ު#ގަވާއި ު

 ު.0ކަރަންޓުުއުފައްދާުފޯރުކޮއްދިނުމުގެުލައިސަންސްު
ދ ުު
ދޫކުރުމާުބެހުގަވާއި ު

އ ްު
ހާސިލުކުރެވުނުުކަންތައްތަ ު


ރިވިއުކޮށްުނިމުން.



ިޓ ކުންފުނިތަކުންުނިންމަންޖެހު
ގަވާއިދަށްުއަމަލުކުރަންފެށުމުގެުކުރިންުޔުޓިލ ު
ކަންތައްތައްުނިންމުމަށްުވަގުތުުދިނުމަށްޓަކައިުގަވާއިދުުޑްރާފްޓެއްުޔުޓިލިޓު
ކުންފިނުތަކަށްުފޮނުވުން.

 ު.4ޢާންމުުބނުންތަކުގެުޚިދުމަތެއްގެުގޮތުގައިު
ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްދިނުމަށްުކުރާު



ން.
ގަވާއިދުގެުޑްޓްރާފްޓެއްުލޯކަލްުގަވަރންމަންޓްުއޮތޯރިޓއަށްުފޮނުވު ު



ން.
ގަވަރނިންގުބޯޑަށްުހުށަހެޅު ު



ޫނުލަފައަށްުފޮނުވުންު.
އ.ޖު.އޮފހުގެުގާނ ު



ރިވިއުކޮށްުނިމުން.



ގަވާއިދަށް ުއަމަލުކުރަންފެށުމުގެ ުކުރިން ުޔުޓިލިޓކުންފުނިތަކުން ުނިންމަންޖެހު

ދ ުު
އިންވެސްޓްމަންޓްތައްުފާސްކުރުމުގެުޤަވާޢި ު

ކަންތައްތައްުނިންމުމަށްުވަގުތުުދިނުމަށްޓަކައިުގަވާއިދުުޑްރާފްޓެއްުޔުޓިލިޓު
ކުންފިނުތަކަށްުފޮނުވުން.


ންު.
ގަވާއިދުގެުޑްޓްރާފްޓެއްުލޯކަލްުގަވަރންމަންޓްުއޮތޯރިޓއަށްުފޮނުވު ު



ފައިނަލްުރިވިއުުމަސައްކަތްުފެށުން.



ބައެއްުއަމިއްލަުކުންފިނުތަކާުއެކުުހިއްސާުކުރެވުންު.

ޓ ްު
 ު.2ޕަވަރުޕަރޗެސިންގުއެގްރމަން ު



ު ASPIREޕްރޮގްރާމްގެ ުދަށުން ުޑްރާފްޓް ުރިވިއުކުރުމުގެ ުމަސައްކަތްު

ޑ ްު
 ު.5ސަރވިސްުޕްރޮވައިޑަރސްުކޯ ު



ރިވިއުކުރަންުފެށިފައިު.

ޑ ްު
 ު.2އިލެކްޓްރިކަލްުއިންސްޓޮލޝަންުސްޓންޑަރ ު



އިނގިރސި ުބަހުން ުޝާއިޢުކުރުމާ ުމެދު ުމައްސަލައެއް ުނެތްކަމަށް ުއެޓަރނު

 ު.2އިޢާދަކުރަނިވިުހަކަތައިންުކަރަންޓުުއުފައްދާު
ނިޒާމްތައްުނެޓްމޓަރިންގުއުސޫލުންުކަރަންޓުގެު
ދ ުު
ވިއުގައަށްުގުޅުމާއިުބެހުގަވާއި ު

ފެށިފައިު.

ޖެނަރަލްުއޮފހުންުޤާނޫނުލަފާުލިބިފައިު.
 ު.7އިލެކްޓްރޝަނުންނާއިުއިންޖިނރުންނަށްު

ރިވިއުކުރަންުފެށިފައިު.

ދ ުު
ލައިސަންސްުދިނުމާުބެހުގަވާއި ު

8

ން
ދުުހެދު ު
ގަވާއި ު
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 ޤާޢިމުވެގެންދާނެއެވެު.

9

ން
ގަވައިދުުހިންގު ު
ން
ގަވައިދުުުހިންގު ު
އެމް.އ.އު.އަށްުލިބިފައިވާުވަސލަތްތަކާއިުސްޓާފުންގެުމަދުކަމުންުު 4102ވަނަުއަހަރުވެސްުއެމް.އ.އު.ގެުއަމާޒަކަށްވ ުމުޅިުހަކަތައިގެު
ދާއިރާުރެގިއުލޓްކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުމުގެުބަދަލުގައިު،ހަމައެކަނިުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްތަކާުބެހ ުދާއިރާުޤަވާޢިދުތަކާއިުމިންގަނޑުތަކަށްު
ފެއްތުމަށާއިު،އެދާއިރާުއިތުރަށްުހަރުދަނާުކުރުމަށްުއައުުޤަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކާއިުމިންގަނޑުތައްުއެކުލަވާލުމުގެުމަސައްކަތްުކުރުމެއެވެ.
ކަރަންޓުގެ ުޚިދުމަތްތަކާ ުބެހ ުދާއިރާ ުރެގިއުލޓްކުރުމަށް ުއެމް.އ.އު .އިން ުު 4102ވަނަ ުއަހަރުވެސް ުއަމަލުކުރަމުން ުގެންދިއައ ުޤާނޫންު
ނަންބަރުު(ު 4/96ޢާއްމުުބނުންތަކުގެުޚިދުމަތާުބެހ ުޤާނޫނު)ުއާއިުއެުޤާނޫނުގެުދަށުންުހެދިފައިވާު"މާލެުއާއިުރާއްޖެތެރގައިުޢާއްމުކޮށްު
އިލެކްޓްރިކް ުކަރަންޓު ުދިނުމުގެ ުޤަވާޢިދު" ުއަށެވެު .މި ުޤަވާޢިދުގައި ުހިމެނިފައި ުނުވާ ުޓެކްނިކަލް ުޑޓެއިލް ުބނުންވާ ުހާލަތްތަކުގައި ުމިު
އޮތޯރިޓންުބަލާުމިންގަނޑުތަކަކުއައި.އ.ސު.އާއިުބ.އެސް ،އަދިުސިންގަޕޯރުސްޓންޑަރޑްުފަދަުބައިނަލްުއަގުވާމުމިންގަޑުތަކަށެވެު.
ު
އ.ޑ.ބ ުއަދި ު ވޯލްޑް ުބންކާއި ުގުޅިގެންވަނ ުކަރަންޓްގެ ުޚިދުމަތުގެ ުއާ ުޤަވާއިދުތަކެއް ުވަނ ުޑްރާފްޓް ުކުރެވިފައެވެު .އެގޮތުން ުޑްރާފްޓްު
ކުރެވުނުުޤަވާއިދުތަށް ުތަރުޖަމާކޮށްުއިނޓަރނަލ ުރިވިއުުކުރަންވެސްުވަނ ުފަށާފައެވެު .މިގޮތުންުކަރަންޓްުއުފައްދައިު ،ފޯރުކޮށްދިނުމުގެު
ލައިސަންސާއިބެހ ުޤަވާއިދު ުވަނ ުއެމް.އ.އގެ ުގަވަނިންގ ުބޯޑަށް ުހުށަހެޅުމަށްފަހު ުޤާނޫނ ުލަފާ ުހޯދުމަށް ުއެޓާރނ ުޖެނެރަލްސް ުއޮފހަށްު
ފޮނުވާފައެވެު.
ު
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ން
ގަވައިދުުހިންގު ު
އ.އު .އިން ުކުރިު
މްު .
ކަރަންޓުގެ ުޚިދުމަތްތަކާ ުބެހ ުދާއިރާ ުރެގިއުލޓްކުރުމަށް ުު 4102ވަނަ ުއަހަރު ުއެ ު
އްު:
މައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަ ު
ރާއްޖެއަށްުއެތެރެކުރާުއަދިުރާއްޖގައިުވިއްކާުނުވަތަުބނުންކުރާުކަރަންޓުުއުފައްދާުބނުންކުރުމާުބެހުވަޞލަތްތައްުއެމް.އ.އު.އިންުބަލާު
ނ ްު
މިންގަޑުތަކަށްުފެއްތު ު
ކުގައި ުބެހެއްޓ ުޕެނަލްބޯޑުު
މި ުމަސައްކަތުގެ ުތެރގައި ުު 4102ވަނަ ުއަހަރު ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ުކުރެވުނު ުކަންތައްތަކަކު ،އިމާރާތްތަ ު
ލް ުފާސްކުރުމާއި ުޓްރާންސްފޯމަރު
ޑިޒައިން ުފާސްކުރުމާއިު ،އެނަރޖ ުމޓަރ ު(ހައުސް ުމިޓަރ) ުފާސްކުރުންު ،އަދި ުއިލެކްޓްރިކް ުކބަ ު
ފާސްކުރުމެވެު.މިގޮތުންުމިުއަހަރު ުތެރގައި ުު 014ޕެނަލްުބޯޑްުޑިޒައިންު 04ު ،ބާވަތެއްގެ ުއިލެކްޓްރިކްުކބަލް ުއަދި ުު 10ޓްރާންސްފޯމަރު
ފާސްކުރެވުނެވެު.
އި ކބަލްުވިއްކާުބައެއްުތަންތަނަށްު
އެމް.އ.އ ު.ގެުމިންގަނޑަށްުނުފެތުކބަލްުރާއްޖގެުބާޒާރުގައިުވިއްކަމުންދާތު،މިކަންުހުއްޓުވުމަށްޓަކަ ު
އެމް.އ.އގެ ުޓެކްނިކަލް ުޓމް ުވަޑައިގެން ުފާސްކުރަވަމުން ުގެންދާނެކަމަށް ުު 2013ވަނަ ުއަހަރު ުދިވެހި ުސަރުކާރުގެ ުގެޒެޓުގައި ުޢިއުލާނެއްު
ޝާއިޢުކުރެވުނެވެު.އެގޮތުންުު4102ވަނަުއަހަރުުތެރގައިުވަނުކބަލްުވިއްކާުުު12ތަނަކަށްުޒިޔާރަތްކޮށްުފާސްކޮށްފައެވެުުުުު.
ު
ނ ްު
އިމާރާތްތަކުގެުވައިރިންގުނިޒާމްުއެމް.އ.އު.ގެުމިންގަޑަށްުފެއްތު ު
އިމާރާތްތަކަށް ުކަރަންޓުލުމަށް ުު 4102ވަނަ ުއަހަރުގެ ުތެރގައި ުހިންގުނު ުމަޝްރޫއުތައް ުރވުމުގައާއި ުހިންގުމުގައި ުއެމް.އ.އު .ގެު
ޤަވާޢިދުތަކާއި ުމިންގަޑުތަކާއި ުބެހގޮތުން ުދންޖެހ ުލަފައާއި ުއިރުޝާދު ުމި ުއަހަރުތެރގައިވެސް ުއެމް.އ.އު .އިން ުކަމާ ުބެހ ުފަރާތްތަކަށްު
ދެމުން ުގެންދެވުނެވެު .އަދި ުމިފަދަ ުނިޒާމްތައް ުޑިޒައިން ުކުރެވިފައި ުވަނ ުއެމް.އ.އު .ގެ ުޤަވާޢިދާއި ުމިންގަޑުތަކާ ުއެއްގޮތަށްތޯ ުބަލައިު
ފާސްކުރެވުނެވެުު.
ު
ނ ްު
ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްދުނިޒާމްތައްުފާސްކުރުމާއިުޚިދުމަތްދުފަރާތްތައްުރަޖިސްޓްރކުރު ު
ރާއްޖގެ ުރަށްރަށުގައި ުޢާއްމުކޮށް ުކަރަންޓުގެ ުޚިދުމަތްދ ުއެއްވެސް ުފަރާތެއް ުު 4102ވަނަ ުއަހަރު ުއެމް.އ.އު .ގައި ުއަލަށްު
ރަޖިސްޓްރކުރެވިފައެއްުނުވެއެވެ ު.އެހެންުނަމަވެސްުސްޓެލްކޯއާއިުފެނަކަުކޯޕަރޝަންގެުދަށުންުހިންގާުރަށްރާށުގެުޕަވަރުސިސްޓަމްތައްު
އެމް.އ.އު .ގެ ުޕަވަރ ުސިސްޓަމް ުގައިޑްލައިންއާއި ުއެއްގޮތަށް ުރެޖިސްޓަރކުރުމަށް ުސިޓއަކުން ުއެންގެވުނެވެު .އަދި ުމިމަސައްކަތް ުކުރާނެު
ފަސހަުގޮތެއްުމަގުފަހިުކުރުމަށްުމަޝްވަރާުކުރުމުގެުގޮތުންުއެމް.އ.އު .ގެުފަރާތުންުވަނ ުފެނަކަުއާއިުސްޓެލްކޯއާުއެކުުބައްދަލުުކޮށްު
ށެއްގެުޕަވަރުސިސްޓަމްުފާސްކުރުމަށްުހުށަހަޅައިު،ވަގުތ ުގޮތުންު
މަޝްވަރާުކޮށްފައެވެު.މިގޮތުންުފެނަކަުކޯޕަރޝަންއިންުވަނ ުއެއްުރަ ު
އެމް.އ.އު.ގައިުރަޖިސްޓްރކުރެވިފައެވެު.
ހަމައެހެންމެ ުު 4102ވަނަ ުއަހަރު ު 08ޓޫރިސްޓް ުރިސޯޓެއްގެ ުޕަވަރ ުސިސްޓަމް ުޑިޒައިން ުފާސްކުރުމަށްފަހު ުއެމް.އ.އު .ގައިު
ރަޖިސްޓްރކުރެވުނެވެު .އަދި ުމގެ ުއިތުރުން ުު 14ރިސޯޓަކަށް ުވަގުތގޮތުން ުއެރިސޯޓްތަކުގެ ުޕަވަރ ުސިސްޓަމް ުހިންގުމުގެ ުހުއްދަވަނު
އެމް.އ.އު.އިންުދފައެވެު.
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ން
ގަވައިދުުހިންގު ު
ރުުމިއޮތރިޓއަށްުއިރުގެުއަވިންުހަކަތަުއުފައްދާުު12ނިޒާމެއްުޤާއިމްކުރުމުގެުއެޕްލިކޝަންުވަނުހުށަހަޅާފައެވެުު.
ު2014ވަނަުއަހަ ު
ރާއްޖގެ ުު 2ރަށެއްގައި ުއިރުގެ ުއަވިން ުހަކަތަ ުއުފައްދާ ުު 04ނިޒާމް ުވަނ ުއެފަދަ ުނިޒާމެއް ުހުންނަން ުޖެހ ުމިންގަނޑުތަކަށް ުބަލައިު
މިއޮތޯރިޓއިންުފާސްުކޮށްދފައެވެު.
އްޤކުރުމަށްުނުވަތަުމާރާމާތުކުރުމަށްުު 4102ވަނަުއަހަރުގެ ުތެރގައިު
ކަރަންޓުުއުފައްދާުފޯރުކޮށްދ ުނިޒާމްތައްުގާއިމްުކުރުމަށްުނުވަތަުތަރަ ު
ކާ ުބެހގޮތުންުދންޖެހ ުލަފައާއިުއިރުޝާދުުމިު
ހިންގުނުުމަޝްރޫއުތައްުރވުމުގައާއިުހިންގުމުގައިުއެމް.އ.އު.ގެުޤަވާޢިދުތަކާއިުމިންގަޑުތަ ު
ދިއައެވެުު.
އަހަރުތެރގައިވެސްުއެމް.އ.އު.އިންުކަމާުބެހުފަރާތްތަކަށްުދެމުންުގެން ު

ރާއްޖެއަށްުއެތެރެކުރާ ު ޑިއުޓ ުމަޢާފުކޮށްދެވ ުތަކެތގެުތެރގައިުހިމެނ ުރިނިއުވަބަލްުއެނާރޖ ުއުފެއްދުމުގައިުބނުންކުރެވ ުތަކެތގެުޑިއުޓު
ންުު
މަޢާފުކޮށްދިނު ު
"މުދާުއެކްސްޕޯޓްކުރުމާއިު،އިމްޕޯރޓްކުރުމާއިު،ރއެކްސްޕޯރޓްކުރުމުގެުޤަވާއިދު"ުގެުޖަދުވަލުުު 4ގައިުބުނާުޑިއުޓ ުމަޢާފުކޮށްދެވުތަކެތގެު
ުޓު
ތެރގައި ުހިމެނ ުރިނިއުވަބަލް ުއެނާރޖ ުއުފެއްދުމުގައި ުބނުންކުރެވ ުތަކެތި ުކަމުގައި ުމިއޮތޯރިޓއިން ުބަލާފާސް ުކުރާ ުތަކެތގެ ުޑިއ ު
ރާ ުއިރުގެު
މަޢާފުކޮށްދެވެއެވެު .އެގޮތުން ުއަމިއްލަ ުފަރާތްތަކުންނާއި ުސަރުކާރުގެ ުފަރާތުން ުތަފާތު ުޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ުރާއްޖެއަށް ުއެތެރެކު ު
ހަކަތައިންނާއި ުވައިން ުކަރަންއުފައްދާ ުތަކެއްޗާއިު ،އެތަކެތގެ ުސްޕެއަރ ުޕާޓްސްތަކެތިންވަނ ުޑިއުޓ ުމައާފްކޮށްދެވިފައިވެއެވެު .މިގޮތުންު
ު4102ވަނަުއަހަރުުު29ކސްގެުމަތިންުމުޅިުޖުމްލަުމިއަހަރަށްުު1.2މިލިއަންުޑޮލަރުގެުތަކެތިންުވަނުޑިއުޓުމަޢާފުކޮށްދެވިފައެވެު.
ު
ނ ްު
ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތަށްުނަގާުއަގުުފާސްކުރު ު
ު 4100ވަނަ ުއަހަރުގެ ުޖުލައި ުމަހުން ުފެށިގެން ުއަމަލުކުރުމަށް ުއެމް.އ.އު .އިން ުފާސްކުރި ުސަރަހައްދ ުޓެރިފް ުރޓްތަކަށް ުު 4102ވަނަު
އަހަރުގެުތެރގައިުއެއްވެސްުބަދަލެއްުގެނެވިފައެއްުނުވެއެވެު.ނަމަވެސްުޓެރިފްުއަލުންުރިވިއުުކުރުމަށާއިުއިންވެސްޓްމަންޓްުފާސްކުރުމުގެު
ޤަވާއިދާއިުބެހުގޮތުންުވަނުސްޓެލްކޯު،ފެނަކަުއަދިުއ.ޑ.ބުގެުކޮންސަލްޓަންޓްއަކާއިުއެކުުމަޝްވަރާުބައްދަލުވުންތަކެއްުބާއްވާފައެވެުު.

ު
ން
ކަރަންޓުގެުމަސައްކަތްކުރުމުގެުލައިސަންސްުދޫކުރު ު
ތަކަށް ުދެވުނެވެު .މި ުއަދަދާއިއެކު ުު 4102ވަނަު
ު 4102ވަނަ ުއަހަރުގެ ުތެރގައި ުކަރަންޓުގެ ުމަސައްކަތްކުރުމުގެ ުލައިސަންސް ުު 24ފަރާ ު
އަހަރުުނިމުނުއިރުުޖުމްލަުު714މހުންނަށްުވަނުކަރަންޓުުމަސައްކަތްކުރުމުގެުލައިސަންސްުދޫކުރެވިފައެވެުު.
ު
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ން
ގަވައިދުުހިންގު ު
ން
ކަރަންޓުގެުުޚިދުމަތްދުުފަރާތްތަކާއިުުޚިދުމަތްުުލިބިގަންނަުުފަރާތްތަކާުދެމެދުުޖެހުމައްސަލަތައްުބެލު ު
މިފަދަުމައްސަލަތައްުއެމް.އ.އ ު.އަށްުހުށަހެޅުމުންުޤާނޫނާއިުޤަވާޢިދުތަކާއިުއެއްގޮތްވާގޮތުގެުމަތިންުމައްސަލަތައްުހައްލުކުރުމަށްުއެމް.އ.އު.
އިންުވަނ ުމަސައްކަތްކޮށްފައެވެު.މިގޮތުންުހުށަހެޅ ުމައްސަލަތައްުހައްލުކުރުމުގައިު،ހަރުދަނާުޤާނޫނަކާއިުޤަވާޢިދުތަކެއްުހެދިފައިުނެތުމާއިު،
މިފަދަ ުމައްސަލަތަކުގައި ުއެމް.އ.އު .އަށް ުޤާނޫނ ުލަފާ ުލިބނެުއިންތިޒާމެއް ުހަމަޖެހިފައި ުނެތުމުން ުމިފަދަުމައްސަލަތައް ުބެލުމުގައި ުއަދިުު

ނިންމުންތައްުނިންމުމުގައިުއެމް.އ.އު.އަށްުދަތިތަކާުކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެު.
ު
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ްނ
ު ުމަޤާމުތަކާއިުމުވައްޒަފ
ްނ
ު ުމަޤާމުތަކާއިުމުވައްޒަފ
ަ ވަނ4104 ް ވަނަ އަހަރު ވެސް އަމަލުކުރަމުން ގެންދިޔައީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުނ2014 ްމޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީނ

ަ އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑުގައި ޖުމްލ.ެއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީއަށް ފާސްކޮށްދެއްވި އިދާރީ އޮނިގަނޑަށެވ

.ެ މަގާމު ހިމެނިފައިވެއެވ25

ުު ޑ
ު އިދާރުއޮނިގަނ
ު

ު25ު:ުދ
ު ައިދާރުއޮނިގަނޑުގައިުހިމެނުޖުމްލަުމަގާމުގެުއަދ



ު11ު:ުދ
ު ަުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުމުވައްޒަފުންުތިބިުމަގާމުތަކުގެުއަދ4102



ު34ު:ުދ
ު ަުވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުހުސްުމަގާމުތަކުގެުއަދ4102



ު
ްއ
ު ަޑިވިޜަންތަކާއިުސެކްޝަންތ
ު
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)

ްނ
ު ުމަޤާމުތަކާއިުމުވައްޒަފ
ުް ނ
ު ަޓެކްނިކަލްުރެގިއުލޝަންުސެކްޝ
TECHNICAL
REGULATIONS SECTION
Director (EX1)
Muawiyath Shareef

REGULATIONS
DEVELOPMENT UNIT
Assistant Director Energy
Engineering (MS3)
(Vacant)

TECHNICAL
INSPECTIONS & METER
EXAMINATION UNIT
Engineer (MS3)
Akram Waheed

Assistant Engineer (MS2)
(Vacant)

Assistant Engineer (MS2)
(Vacant)

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
Ahmed Naufal

Technician (GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant)

ު

ުް ނ
ު ައިކޮނޮމިކްުރެގިއުލޝަންުސެކްޝ
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)

Technician (GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant)

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

ު

ު
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ްނ
ު ުމަޤާމުތަކާއިުމުވައްޒަފ
ުް ނ
ު ަޕްލނިންގުއެންޑްުމާރކެޓްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުސެކްޝ

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

MARKET DEVELOPMENT
UNIT
Assistant Director, Planning
and Market Development
(MS3)
Hussain Asif

STRATEGIC PLANNING &
STATISTICS UNIT
Engineer (MS3) (Vacant)

Senior Planning Officer
(MS2)
(Vacant)

Senior Statistics Officer
(MS2)
Hawwa Liuza

Administrative Officer (GS4)
Niuma Abdul Rahman

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)
(Vacant)

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

Administrative Officer
(GS3)
Ibrahim Mohamed

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

Assistant Accounts
Officer (GS4)
Aishath Jazlee

Masakkathu (GS1)
(Vacant)

Assistant Accounts
Officer (GS3)
(Vacant)

ން
މުވައްޒަފުންުތަމްރނުކުރު ު
ން ު
މުވައްޒަފުންުތަމްރނުކުރު ު


ހު ު ުު 12ން ުު 02އަށް ުބއްވި ުގައި ު"ސާރކް ުޑިވެލޮޕްމަންޓްު
ްލގައި ުު 4102ވަނައަހަރުގެ ުއެޕްރލްމަ ު
އިންޑިއާގެ ުވެރިރަށް ުނިއުދިއ ު
ފަންޑް"ުވާރކްޝޮޕްގައިުރާއްޖެުތަމްސލުުކުރުމަށްުއެމް.އ.އު.ގެުއިންޖިނިއަރުއަލްފާޟިލްުއަކްރަމްުވަހދުުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.



ފިލިޕންސްގެުވެރިރަށްުމެނލާުގައިުު 4102ވަނައަހަރުގެުމެއިމަހު ުުު 02ންުު 07އަށްުބއްވިު"ރޖަނަލްުވާރކްޝޮޕްުއޮންުއެނަޖު
ފްު
އެފިޝަންސ ުފޮރުއޝިއާުއެންޑްުޕެސިފިކް" ުގައިުރައްޖގެުފަރާތުންުއެމް.އ.އު.ގެުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުމުއާވިޔަތުުޝަރ ު
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.





ނާ ުގައިުބއްވުނުު"ުސެމިނަރުއޮންުކްލައިމެޓްުޗންޖްުއެންޑްުލޯުކާރބަންު
ު 4102ވަނައަހަރުގެުމެއިުު 20ންުޖޫންުު 42އަށްުޗައި ު
ޑިވެލޮފްމަންޓްު"ުގައިުއެމް.އ.އު.ގެުއެސިސްޓެންޓްުއިންޖިނިއަރުއަލްފާޟިލާުފިޡުނާުޔޫސުފްުބައިވެރިވެުވަޑައިގަތުން.



ފިލިޕންސްގެުވެރިރަށްުމެނލާުގައިުު 4102ވަނައަހަރުގެ ުސެޕްޓެންބަރުމަހުުު 11ންުު 12އަށްުބއްވިު"ރޖަނަލްުއެނަރޖ ުޓްރޑްު
ވޯކްޝޮޕް"ުގައިުރާއްޖގެުފަރާތުންުއެމް.އ.އު.ގެުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުމުއާވިޔަތުުޝަރފްުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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ން
މުވައްޒަފުންުތަމްރނުކުރު ު



ު 4102ދެކުނު ުކޮރެއާގެ ުވެރިރަށް ުސޮއުލް ުގައި ުު 4102ވަނަ ުއަހަރުގެ ުނޮވެމްބަރު ުމަހު ުު 12ން ުު 17އަށް ު ުބއްވިުު
ޖް" ުގައި ުމިނިސްޓްރ ުއޮފްު
ކ.އ.އެމް.ސ.އޯ ު .ޓްރެއިނިންގ ުކޯސް ުއޮން ުސަސްޓެއިނަބަލް ުއެނަރޖ ުޑިވަލޮޕްމަންޓް ުއެކްސްޗން ު
" ުު
ކްޓަރ ުއަލްފާޟިލް ުމުއާވިޔަތު ުޝަރފްު
އެންވަޔަރަންމަންޓް ުއެންޑް ުއެނަރޖ ުތަމްސލް ުކުރުމަށްު ،އެމް.އ.އެު .ގެ ުޑިރެ ު
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުންު.
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ން
މުވައްޒަފުންުތަމްރނުކުރު ު


މިނިސްޓްރ ުއޮފަުޓޫރިޒަމްގެުފަރާތުންުއިންތިޒާމްުކޮށްގެންުު 4102ވަނައަހަރުގެުޑިސެންބަރުުު 10ގައިުކުރުނބާުމޯލްޑިވްސްުގައިު
ކްޝޮޕްުގައިުއެމް.އ.އު.ގެުފަރާތުންުސްޓެޓިސްޓިކަލްުއޮފިސަރުހައްވާުލިޔުޒާު
ބއްވުނުު"ގްރންުއެވޯޑްުކްރައިޓރިއާުޓެކްނިކަލްުވޯ ު
ބައިވެރިވެުވަޑައިގަތެވެ.



ސެޕްޓެމްބަރު ުު 4102ން ުޑިސެމްބަރު ުު 4102އަށް ުސިވިލް ުސަރވިސް ުކޮމިޝަނުން ުހިންގި ުޕްރޮޖެކްޓް ުމެނޖްމަންޓް ުޓްރނިންގްު
ޕްރޮގްރާމްުގައިުއެމް.އ.އު.ގެުފަރާތުންުއެޑްމިނިސްޓްރޓިވްުއޮފިސަރުނިއުމާުއަބްދުއްރަހްމާންުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުންު.
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އް
ހަރަކާތްތަ ު
އެހެނިހެންު ު
އް
އެހެނިހެންުހަރަކާތްތަ ު

ފިލިޕންސްގެ ުވެރިރަށް ުމެނލާ ުގައި ުު 4102ވަނައަހަރުގެ ުމެއި ުު 02ން ުު 07އަށް ުބއްވި ު"ރޖަނަލް ުވާރކްޝޮޕް ުއޮން ުއެނަޖު
އެފިޝަންސުފޮރުއޝިއާުއެންޑްުޕެސިފިކް"ު
ު



ފިލިޕންސްގެުވެރިރަށްުމެނލާުގައިުު4102ވަނައަހަރުގެުޖޫންމަހުުުު02ންުު40އަށްުބއްވިުގައިު
އޑބުއިންުއިންތިޒާމްުކޮށްގެންު ު
ދުު
މް"ގައި ުރާއްޖެ ުތަމްސލު ުކުރުމަށް ުއެމް.އ.އު .ގެ ުއިންޖިނިއަރ ުއަލްފާޟިލް ުއަކްރަމް ުވަހ ު
"އޝިއާ ުކްލން ުއެނަރޖ ުފޯރަ ު
ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.



(ޖައިކާ) ުއިން ުއިންތިޒާމުކޮށްގެން ުޖަޕާން ުގައި ުު 4102ވަނައަހަރުގެ ުޖޫންމަހު ު ުު 21ން ުު 14އަށް ުއޮގަސްޓްގެ ުނިޔަލަށް ުބއްވިު
"ޕޮލިސ ުޕްލނިންގ ުފޮރ ުއެނަރޖ ުއެފިސިއަންސ ުއެންޑް ުކޮންސަރވޝަން" ުގައި ުރާއްޖެ ުތަމްސލު ުކުރުމަށް ުއެމް.އ.އު .ގެު
ސނިއަރުއެންލިސްޓްުޕްރޮގްރާމަރުއަލްފާޟިލްުހަސަންުބާސިލްުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުންު.
ު



ކަރަންޓުގެ ުޚިދުމަތް ުބނުންކުރުމުގައި ުޚަރަދު ުކުޑަކުރުމާ ުގުޅގޮތުން ުއާންމުން ުހލުންތެރިކަން ުއިތުރުކުރުމަށް ުމިނިސްޓްރ ުއޮފްު
އެންވަޔަރަންމަންޓް ުއެންޑް ުއެނަރޖން ުހިންގެވުމަށް ުރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުހަވާލުކުރައްވާފައިވާ ުޕްރޮގްރާމް ުއަށް ުބނުންވާު
ލފްލެޓްތަކުގެ ުޑްރާފްޓެއް ުު 4102ވަނަ ުއަހަރުގެ ުޖުލައި ުމަހުގެ ުތެރގައި ުއެމް.އ.އު .އިން ުތައްޔާރުކޮށް ުމިނިސްޓްރ ުއޮފްު
ޓާުހަވާލުކުރިއެވެު .
އެންވައިރަންމަންޓްުއެންޑްުއެނަރޖގެުއެނަރޖުޑިޕާރޓްމަން ު



މިނިސްޓްރ ުއޮފް ުއެންވަޔަރަންމަންޓް ުއެންޑް ުއެނަރޖ ުގެ ުފަރާތުން ުއިންތިޒާމް ުކޮށްގެން ުއދު .މަހިބަދޫގައިު ،ރިނިއުބަލް ުއެނަރޖު
އަދިުއެނަރޖ ުއެފިޝިއަންސ ުއާއިުގުޅ ުގޮތުންުއަތޮޅުގެުބފުޅުންނަށްުމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށްޓަކައިުއޯގަސްޓްުމަހުުު 17ންުު 12އަށްު
ބއްވުނުުވޯކްޝޮޕްުގައިުއެމް.އ.އު.ގެުފަރާތުންުއެޑްމިނިސްޓްރޓިވްުއޮފިސަރުނިއުމާުއަބްދުއްރަހްމާންުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުންު.
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ު
ު 4102ވަނައަހަރުގެ ުއޯގަސްޓް ުު 42ން ުު 42އަށް ުގދ.ތިނަދުގައި ުބއްވުނު ު"ވޯކްޝޮޕް ުއޮން ުއެނަރޖ ުއެފިޝިއެންސ ުއެންޑްު
ން"ުގައިުއެމް.އ.އ ު.ގެުފަރާތުންުއެސިސްޓެންޓްުއިންޖިނިއަރުފިޡްނާުޔުސުފްުއަދިުޓެކްނޝަންުއަހްމަދުު
އެނަރޖ ުކޮންޒަރވޝަ ު
ނައުފަލްުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
ު

ު


ދުނިޔގެ ުހަކަތައިގެ ުދުވަސް ު ުގައުމ ުފެންވަރުގައި ު ުފާހަގަ ުކުރުމަށް ުު 4102ވަނަ ުއަހަރުގެ ުއޮކްޓުބަރު ުމަހު ުު 40ން ުު 42އަށްުު
ދ.ކުޑަހުވަދޫ ުގައި ުހިންގުނު ުހަރަކާތް ުތަކުގައި ުއެހތެރިވުމަށް ުއެމް.އ.އު .ގެ ުދެ ުޓެކްނޝަނުން ުކަމަށްވާ ުއަހްމަދު ުނައުފަލް ުއަދިު
އަހްމަދުުޖަޛްލާންުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުންުު.
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އެހެނިހެންުހަރަކާތްތަ ު



ށް ުނޕާލްުގެުވެރިރަށްުކަތަމަންޑޫުގައިުބއްވުނުުު 12ނަވަުއެސް.އ.އެސް.އ.ސު.
ު 4102ވަނަުއަހަރުގެުނޮވެމްބަރުުު 12ންުު 15އަ ު

ު

ން" ުގައި ުއެމް.އ.އު .ގެ ުފަރާތުން ުއެސްޓެންޓް ުއިންޖިނިއަރ ުފާތިމްތު ުފިޡްނާ ުޔޫސުފް ުބައިވެރިު
"އެނަރޖ ުވަރކިންގ ުގްރޫޕް ުމޓި ު
ވެވަޑައިގަތުން.
ު



ޔުނައިޓަޑްުނޝަންސްުއިކޮނޮމިކްުއެންޑްުސޯޝަލްު ކޮމިޝަންުފޮރުއޝިއާުއެންޑްުދަުޕެސިފިކްުގެުފަރާތުންުއިންތިޒާމްކޮށްގެންު
ު 4102ވަނައަހަރުގެ ުނޮވެމްބަރު ުު 42ން ުު 41އަށް ުބންކޮކް ުގައި ުބއްވުނު ު"ު 4102ޕޮލިސ ުޑައިލޮގް ުއޮން ުއެނަރޖ ުފޮރު
ޟިލް ުހުސައިން ުއާސިފް ުބައިވެރިވެ ުވަޑައިު
ޓް" ުގައި ުއެމް.އ.އު .ގެ ުއެސިސްޓެންޓްުޑިރެކްޓަރ ުއަލްފާ ު
ސަސްޓެއިނަބަލް ުޑިވަލޮޕްމަން ު
ގަތުން.



މ.ކޮޅުފުށގެ ުޕަވަރ ުހައުސް ުއިންސްޕެކްޝަން ުގައި ުއެމް.އ.އ ު .ގެ ުޓެކްނިކަލް ުޓމް ުގެ ުފަރާތުން ުއިންޖިނިއަރ ުއަކްރަމް ުވަހދުު،
އެސިސްޓެންޓްުއިންޖިނިއަރުފިޡްނާުޔޫސުފްުއަދިުޓެކްނޝަންުއަހްމަދުުނައުފަލްުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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އަމިއްލަފުށި ުރިސޯޓްގެ ުޕަވަރ ުހައުސް ުއިންސްޕެކްޝަން ުގައި ުއެމް.އ.އު .ގެ ުޓެކްނިކަލް ުޓމް ުގެ ުފަރާތުން ުޓެކްނޝަން ުއަހްމަދުު
ނައުފަލްުއަދިުޓެކްނިޝަންުއަހްމަދުުޖަޛްލާންުބައިވެރިވެވަޑައިގަތުން.
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ން
ހަކަތައާުބެހުމައުލޫމާތުުއެއްކުރުމާއިުބެލެހެއްޓު ު
ން
ހަކަތައާުބެހުމައުލޫމާތުުއެއްކުރުމާއިުބެލެހެއްޓު ު
ސް
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުޑޓާބ ު


ދިވެހިުރާއްޖގައިުހަކަތަުބނުންކުރުމުންުތިމާވެއްޓަށްުކުރާނދެވ ުއަސަރުތަށްުދިރާސާކުރުމަށްުމަޢުލޫމާތުުހޯދުމާއިުު،ހަކަތައާއިު
ބެހ ުތަފާސްުހިސާބު ުބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައިުހަކަތައިގެުތަފާސްުހިސާބުތައްުއެއްކޮށްުއެނަލައިޒްުކުރެވނެުނިޒާމެއްުޤާއިމުކުރުމުގެު
މަސައްކަތުގެ ުތެރެއިން ުޕަވަރ ުސެކްޓަރ ުއާއި ުބެހ ުކޮމްޕޯނަންޓް ނިންމި ޔޫޓިލިޓީ ކުންފުނިތަކަށް ޑޭޓާބޭސް ޓެސްޓްކުރުމަށް
 4102ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފަ އަދި ޑޭޓާބޭސް އަށް ޑޭޓާ އެންޓަރ ކުރުމަށް ޔޫޓިލިޓީތަކުން
އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅުންނަށް ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރެއިނިންގ ވަނީ ދެވިފަ އަދި ސިސްޓަމް ޓެސްޓްކުރުމުގައި
ޓެކްނިކަލް ތަފާތު މައްސަލަތައް ހުރިކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައި.



ޑޭޓާބޭސް ޓެސްޓްކުރުމުގައި ޑޭޓާބޭސްގައި ޓެކްނިކަލް ތަފާތު މައްސަލަތައް ހުރުމާއި އަދި ޑޭޓާބޭސްގެ ނިންމުމުގައި
ލަސްވަމުންދާތީ  40ޖުލައި  4102ގައި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރެވުނު ލައުޑް އެންޑް ކްލިއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި އެކު ބޭއްވުނު
ބައްދަލުވުމުގައި ވަނީ މަސައްކަތް މަސައްކަތް ކުރިއަތް ދާނެގޮތުގެ ޓައިމްލައިނެއް ފޮނުވުމަށް އަދި ޓެކްނިކަލްގޮތުން ހުރި
މައްސަލަތައް ބަޔާންކޮށް އީއެމެއިލް އަކުން އެންގުމަށް

ލައުޑް އެންޑް ކްލިއަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އެންގިފައި .އެހެން

ނަމަވެސް ހުށަހެޅުނު ޓައިމްލައިނާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދިއުމާއެކު

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުން

އުވާލެވުނުކަން  10ސެޕްޓެމްބަރ  4102ގައި އެންގުނު.


ުވނަމަވެސް ުމަސައްކަތްު
ލައުޑް ުއެންޑް ުކްލިއަރ ުއާއި ުއެމް.އ.އު .އާއި ުދެމެދު ުވެވުނު ުއެއްބަސްވުން ުއުވާލެވުނުކަމުގައި ު
ހަވާލުކުރެވުނު ުފަރާތް ު ކަމުގައިވާ ުލައުޑް ުއެންޑް ުކްލިއަރ ުޕްރައިވެޓް ުލިމިޓެޑާއި ުގުޅިގެން ުޑޓާ ުބސް ުގެ ުޕަވަރ ުސެކްޓަރު
ކޮމްޕޯނަންޓް ުތަރައްޤކުރުމުގެ ުމަސައްކަތް ުއެއްބަސް ުވެވިފައިވާ ުފަދައިން ުދަނ ުކުރެވެމުންު .މިގޮތުން ުމަސައްކަތް ުކުރިއަށްު
ބަދަލުގެނެވުނު ުއަދި ުމަސައްކަތް ުކުރިއަށް ުގެންދާނެގޮތާއި ުކުރެވެމުންދާު
ގެންދިޔުމަށް ުކުރިން ުހެދިފައިވާ ުސްޕެސިފިކޝަނަށް ު ު
މަސައްކަތްުއެސެސްކުރުމަށްުބައްދަލުވުންތައްުު 4102ވަނަުއަހަރުގެުތެރގައިުބއްވުނުު.އަދިުޕަވަރުސެކްޓަރުކޮމްޕޯނަންޓްގެު
ޔޫސާުމޮޑިއުލްވަނުނިންމިފައި.

މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުސަޕްލައިުއެންޑްުޑިމާންޑްުސްޓަޑުު4104ު-4101


ު4100 ،4101އަދިު ު4104ވަނަުއަހަރުގެުދިވެހިރާއްޖގެުއެނަރޖުސަޕްލައިުއެންޑްުޑިމާންޑްުސްޓަޑުރިޕޯޓްުތައްޔާރުކުރުމަށްު
ބނުންވާ ުމައުލޫމާތު ުކަމާ ުގުޅުންހުރި ުއޮފސްތަކާއި ުކުންފުނިތަކުން ުމަސައްކަތް ުހަވާލުކުރެވުނު ުފަރާތްކަމުގައިވާ ުޑިވެލޮޕްމަންޓްު
އެޑްވައިޒަރުސާރވިސްުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްުއާއިުއެމް.އ.އު.އާއިުގުޅިގެންުހޯދުނު.



އެނަރޖ ުސަޕްލައިުއެންޑްުޑިމާންޑްުސާރވގެުމަސައްކަތްުނިމިުރިޕޯރޓްުޕްރިންޓްުކުރުމަށްުސްކެޗްުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑާއިުު41
އޯގަސްޓްުު 4102ގައިުހަވާލުކުރެވުނުުއަދިުު 04އޮކްޓޯބަރުުު 4102ގައި ުރިޕޯޓްުވަނ ުފޮތެއްގެުގޮތުގައިުޕްރިންޓްކުރެވިފައިު
އަދިުމިރިޕޯޓްުވަނުއެމް.އ.އު.ގެުވެބްސައިޓްގައިުޝާއިއުކުރެވިފައި.
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ން
ހަކަތައާުބެހުމައުލޫމާތުުއެއްކުރުމާއިުބެލެހެއްޓު ު
ނ ްު
ހަކަތައިގެުދާއިރާއާުގުޅުންުހުރިުތަފާސްުހިސާބުުއެއްކުރު ު


ފެނަކަ ު ،ސްޓެލްކޯުއަދިުކައުންސިލްތަކުގެުދަށުންުކަރަންޓްގެުހިދުމަތްުދެވ ުރަށްތަކުގެުލިސްޓްުއަދިުރިސޯޓްތަކުގެުއިންޖނުގެުު
ލިސްޓްުު4102ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުުވަނުއަޕްޑޓްކުރެވިފައި.



ފެނަކަ ުއަދި ުސްޓެލްކޯގެ ުދަށުން ުހިންގަމުންގެންދާ ުއިންޖނުގެތަކުގެ ުފެންވަރު ުބެލުމަށް ުބނުންވާ ުޓެކްނިކަލް ުއަދި ުއެހެނިހެންު
މައުލޫމާތުުވަނުމިދެކުންފުންޏާުގުޅިގެންުހޯދިފައިު.
ު

25

ޓު
ބަޖެ ު
ޓު
ބަޖެ ު
ވެުު.
ު2014ވަނަުއަހަރުުއެމް.އ.އު.އަށްުލިބުނުުބަޖެޓްގެުޖުމްލައަކު 3,312,904.00ރުފިޔާއެ ު
ު
ު2014ވަނަުއަހަރުުއެމް.އ.އު.އިންުކުރިުޚަރަދުގެުހުލާސާު:
ު
ދުު
ރިކަރަންޓްުޚަރަ ު
210

ދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާުޚަރަ ު

1,464,742.97

213

ޕެންޝަނާއިު،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއިު،އަދިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންގޮތުންުދުފައިސާ

56,964.52

221

ދު
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެުޚަރަ ު

8,744.00

222

ގު
އޮފސްުހިންގުމުގެުބނުމަށްުހޯދާުތަކެތގެ އަ ު

9,945.51

223

ދު
އޮފސްުހިންގުމަށްުބނުންވާުޚިދުމަތުގެ ޚަރަ ު

46,984.80

225

ދު
ތަމްރނުކުރުމަށްުކުރެވުޚަރަ ު

226

ދު
މަރާމާތުކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަ ު

421

ދު
ދާ ހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަ ު
އޮފސްުހިންގުމަށްުބނުންވާުހަރުމު ު

11,588.98

ޖުމްލަ:

1,614,418.78

15,448.00
1,602,829.80
ު
ދު
ކެޕިޓަލްުޚަރަ ު

ު
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