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ރިޕޯޓުުފެށު ު
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ގމުގެ ުމަސައްކަތްތައް ުހަރުދަނާު
ކތައިގެ ުދާއިރާގެ ުގަވާއިދު ުހިން ުު
ު 2017ވަނަ ުއަހަރަކވެސް ުހަ ަ
ގޮތެއްގައި ުހިންގުމަށްޓަކައި ުއެކަށގެންވާ ުމަސައްކަތްތަކެއް ުކުރެވުނު ުއަހަރެކެވެު .މިކަމުގައި ުބޮޑެތި ުގޮންޖެހުންތަކެއްު
ހުރިކަމުގައިވިއަސްު2017ު،ވަނަުއަހަރުވެސްުމޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓު(އެމް.އ.އޭު).އިންުމަސައްކަތްކުރުރާއްޖޭގެު
ކށްގެން ުމަސައްކަތްތައްު
ތއް ުއެންމެ ުހެޔޮގޮތުގައި ުބޭނުން ޮ
ހަކަތައިގެ ުދާއިރާ ުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ުލިބިފައިވާ ުމަދު ުވަސލަތް ަ
ވއެއްމެުރަގަޅަކަށްުހިންގުމަށެވެު ު.
ރ ުކުރެވުނު ުމަސައްކަތްތަކުގެު
ރމަށްޓަކައި ުު 2017ވަނަ ުއަހަ ު
ހަކަތައިގެ ުދާއިރާ ުރެގިއުލޭޓްކު ު
ކތިންު
ފސްކުރުމާއިު ،އިއާދަކުރަނިވި ުހަކަތަ ުއުފައްދާ ުތަ ެ
ތެރޭގައިު ،ޕަވަރ ުސިސްޓަމްތަކާއި ުޕެނަލް ުބޯޑް ުޑިޒައިންތައް ު ާ
ޑިއުޓ ުމައާފުކޮށްދިނުމުގެ ުމަސައްކަތާއިު ،އިލެކްޓްރިކް ުކޭބަލް ުފާސްކުރުމާއިު ،ކަރަންޓު ުމަސައްކަތްކުރުމުގެ ުލައިސަންސްު
ދޫކުރުމުގެުމަސައްކަތްތައްުހިމެނެއެވެު.
އެމް.އ.އޭު .އަށް ުކުރިމަތިވެފައިވާ ުމުވައްޒަފުންގެ ުދަތިކަމުގެ ުސަބަބުން ުއާ ުގަވާއިދުތަކަށްު
ޢަމަލުކުރަންުފެށުމަށްުވާންޖެހޭުތައްޔާރތައްުވުމަށްުކުރަންޖެހޭުމަސައްކަތްތައްުއެކަށގެންވާުގޮތެއްގައިުމިުއަހަރުުވެސްު
މސައްކަތްތައް ުހަރުދަނާު
ދނެ ު ަ
އ ުގަވާއިދުތަކަށް ުއަމަލުކުރަން ުފެށުމުން ުއިތުރުވެގެން ު ާ
ހިންގުމަށް ުދަތިވިއެވެު .އަދި ު ެ
ހމަކަށް ުވާނެއެވެު .ވމާު ،މިކަންކަމަށް ުހައްލެއް ުހޯދުމަކު
ގޮތެއްގައި ުހިންގުމަށް ުވެސް ުމިކަމުގެ ުސަބަބުން ުބޮޑު ުގޮންޖެ ު
ހަކަތައިގެުދާއިރާުހަރުދަނާުގޮތެއްގައިުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައިުވަރަށްުމުހިއްމުކަމެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެު ު.
ހަކަތައިގެ ުދާއިރާ ުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ުއެމް.އ.އޭު .އަށް ުލިބިފައވާ ުމަދު ުވަސލަތްތަކާއެކުވެސް ުމިު
ތކެއް ުކުރެވިފައިވާއިރުު،
ދާއިރާ ުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށް ުު 2017ވަނަ ުއަހަރު ުއެމް.އ.އޭު .އަށް ުއެކަށގެންވާ ުމަސައްކަތް ަ
ކށްގެންުމިުމަސައްކަތްުހިންގަންޖެހުމަކުވަރަށްުބޮޑުުގޮންޖެހުމަކަށްވިކަންުފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެު ުު.
މަދުވަސލަތްތަކެއްުބޭނުން ޮ
ހަކަތައިގެ ުދާއިރާގެ ުގަވާއިދު ުހިންގުމުގެ ުއޮނިގަނޑު ުތަރައްޤކޮށް ުއެމް.އ.އޭު .ބާރުވެރިކުރުވުމަށްު
ރު ުއެހތެރިކަމާއި ުއެއްބާރުލުންު
ކުރެވެމުންދާ ުމަސައްކަތްތައް ުހިންގުމަށް ުދައުލަތުގެ ުކަމާބެހޭ ުމުއައްސަސާތަކުން ުއިތު ު
މންދާނަމަު ،އެމް.އ.އޭު .ގެ ުތަޞައްވުރަށް ުއަވަސްު
ކުރިއަށް ުއޮތް ުއަހަރުތަކުގައި ުއެކަށގެންވާގޮތެއްގައި ުލިބެ ު
ދނެއެވެ.
މުސްތަޤުބަލެއްގައިުވާޞިލުވެވި ާ
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ފު
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުތަޢާރު ު
ފު
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުތަޢާރު ު
މޯލްޑިވްސް ުއެނަރޖ ުއޮތޯރިޓ ު(އެމް.އ.އޭ) ުއުފެދުނ ުު 18އޭޕްރލް ުު 2006ގައެވެު .އެނަރޖ ުއޮތޯރިޓ ުއަކ ުމިނިސްޓްރ ުއޮފްު
އެންވަޔަރަމަންޓް ުއެންޑް ުއެނަރޖއާ ުގުޅިފައިވާު ،އަމިއްލަ ުހައިސިއްޔަތެއް ުލިބިގެން ުގަވަރނިންގ ުބޯޑެއްގެ ުލަފާގެ ުދަށުން ުހިންގާު
ރެގިއުލޭޓަރުއިދާރާއެއްގެުގޮތުގައެވެު .
ު
ރު ު
ުމޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުތަޞައްވު ު
ދިވެހިރާއްޖެއަކު،ރައްޔިތުންގެުދިރިއުޅުމަށާއިުރާއްޖޭގެުތަރައްގއަށްުބޭނުންވާުހަކަތަުދެމެހެއްޓެނިވިުއަދިުވހާުލުއިފަސޭހަުގޮތެއްގައިު
އުފައްދައިުފޯރުވައިދިނުމަށްުހެދިފައިވާުމިންގަޑުތަކާއިުޤަވާޢިދުތަކަށްުއަމަލުކުރެވޭުޤައުމަކަށްވުން.
ު
ން ު
ުމޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުމިޝަ ު
ދެމެހެއްޓެނިވި ުގޮތެއްގައި ުހަކަތަ ުއުފެއްދުމަށާއި ުއެތެރެކުރުމަށާއި ުވިއްކުމަށާއި ުބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ުހަރުދަނާ ުއުޞޫލުތަކާއިު،
ޤަވާއިދުތަކާއިުމިންގަނޑުތައްުހަދައިުހިންގުންު .
ު
ދު ު
ުމޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުމަގުސަ ު


ށް ހަކަތައިގެ ުދާއިރާ ުފުޅާކުރުމަށްޓަކައިު
ރާއްޖޭގެ ުރައްޔިތުންގެ ުދިރިއުޅުމަށާއި ުއިގްތިސާދަށް ުއެންމެ ުފައިދާ ުހުރި ުގޮތަކަ ު
ހަކަތައާއިުބެހޭުޚިދުމަތްދޭުފަރާތްތަކަށްުޚިދުމަތްުދިނުމުގެުމަގުތަނަވަސްވުން.



ރާއްޖޭގެުހުރިހާުރައްޔިތުންނަށްުއަތްފޯރާުއަގެއްގައިުމިުޚިދުމަތްުލިބުމުގެުމަގުތަނަވަސްވުން.



ހޭގޮތެއްގެ ުމަތިން ުޚިދުމަތްު
ޚިދުމަތް ުފޯރުވައިދޭ ުފަރާތްތަކާއި ުޚިދުމަތް ުލިބިގަންނަ ުފަރާތްތަކުގެ ުމެދުގައި ުމަސްލަހަތު ުހަމަޖެ ު
ލިބިދެވުން.



ރާއްޖޭގެުހުރިހާުރައްޔިތުންނަށްުފައިދާހުރިުގޮތަކަށްުވހާވެސްުހަމަހަމަގޮތެއްގައިުހަކަތަުފޯރުވައިދިނުމުގެުނިޒާމްުތަރައްޤވުން.



ސްވުން.
ރާއްޖެއަށްުއެތެރެކުރާުހަކަތައާއިގުޅޭުސާމާނާއިުއާލާތްތަކުގެުއެފިޝަންސުމަތިކުރުމަށްުމަގުުތަނަވަ ު



ހަކަތައިގެުސިޔާސަތުގެުދަށުންުޚިދުމަތުގެުފެންވަރުުދަށްނުވާނޭގޮތެއްގެުމަތިންުދިރިއުޅުމަށާއިުތަރައްޤގެުބޭނުންތަކަށްުއިތުރަށްު
ބޭނުންވާ ުހަކަތަ ުލިބޭނެ ުގޮތްތައް ުހަމަޖެހުމާއި ުއެކުު ،ބޭނުމެއްނެތި ުހޭދަވާ ުހަކަތަ ުމަދުކުރުމަށާއިު ،ހަކަތައިގެ ުއިގްތިސާދަށްު
ވިސަނައިގެންުހަކަތަުބޭނުންކުރާުމިންވަރުުމަދުކުރުމަށްުމަގުުތަނަވަސްވުން.



ރާއްޖޭގެ ުރައްޔިތުންގެ ުދިރިއުޅުމުގެ ުފެންވަރު ުމަތިކުރުމަށާއި ުތަރައްޤ ުހަލުވިކުރުމަށްޓަކައިު ،ހަކަތައިގެ ުސިޔާސަތުގެ ުދަށުންު،
ރާއްޖޭގެުތިމާވެއްޓާއިުރަހުމަތްތެރިުވަސލަތްތަކާއިުއިޔާދަކުރެނެވިުހަކަތަުރާއްޖޭގައިުކުރިއެރުވުމަށްުމަގުތަނަވަސްވުން.



ހަކަތަުއުފައްދާުފަރާތްތަކާއިުބޭނުންކުރާުފަރާތްތަކާއިުއަދިުތަކެތގެުސަލާމަތާއިުރައްކާތެރިކަންުދެމެހެއްޓުން.

ު

ު

2

ފު
މޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުތަޢާރު ު
އް ު
ުމޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތޯރިޓގެުމަސައްކަތްތަ ު
 .1ހަކަތައާބެހޭ ުގޮތުން ުސަރުކާރުގެ ުކަމާބެހޭ ުފަރާތްތަކަށް ުލަފައާއި ުމަޝްވަރާ ުދިނުމާއިު ،ދާއިރާގެ ުނިންމުންތައް ުނިންމުމަށްު
ން.
ވެދިނު ު
އެހތެރި ު
 .2ސަރުކާރުގެ ުހަކަތައާބެހޭ ުސިޔާސަތާ ުއެއްގޮތްވާ ުގޮތުގެމަތިން ުހަކަތައިގެ ުދާއިރާ ުހިންގައި ުބެލެހެއްޓުމަށް ުބޭނުންވާު
މިންގަޑުތައްުކަނޑައަޅައިު،ގަވާއިދުތައްުހިންގުން.
ށް ުހަކަތަ ުއުފެއްދުމާއި ުހަކަތަ ުބޭނުންކުރުމާ ުބެހޭ ުރެގިއުލޭޓަރ ުކޯޑަކާއިު ،ސްޓޭންޑަރޑްތައްު
 .3ރާއްޖޭގެ ުމާހައުލާ ުގުޅޭގޮތަ ު
ތައްޔާރުކުރުމާއިު،ރާއްޖޭގައިުހަކަތަުބޭނުންކޮށްގެންުހިދުމަތްުދިނުމާބެހޭުގަވާއިދުތައްުހަދައިުހިންގުން.
 .4ރާއްޖެއަށް ުއެތެރެކުރާ ުހަކަތައާއި ުރާއްޖޭގައި ުވިއްކާ ުނުވަތަ ުބޭނުންކުރާ ުހަކަތަ ުއުފައްދާ ުވަސލަތްތަކުގައި ުހުންނަންޖެހޭު
ސްޓޭންޑަރޑްތައްުކަންޑައެޅުން.
 .5ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްދޭންުބޭނުންވާުފަރާތްތަކަށްުއެކަންކުރުމުގެުހުއްދަުދޫކުރުމާއި ،އެުފަރާތްތަކުންދޭުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތަށްު
އަގުނެގޭނެ ުއުސޫލު ުކަނޑައެޅުމާއިު ،އަމިއްލަ ުބޭނުމަށް ުކަރަންޓު ުއުފައްދަން ުބޭނުންވާ ުފަރާތްތަކަށް ުއެކަން ުކުރުމުގެު
ހުއްދަދިނުން ،އަދިުއެުފަރާތްތަކުންުޢަމަލުކުރަނުކަނޑައެޅިފައިވާުގަވާއިދުތަކާުއެއްގޮތަށްތޯުބެލުން.
 .6ކަރަންޓުގެ ުމަސައްކަތްކުރާ ުފަރާތްތަކަށް ުއެކަމުގެ ުހުއްދަ ުދޫކުރުމާއިު ،ކަރަންޓު ުމަސައްކަތްތަކާ ުގުޅޭ ުކޮންސަލްޓަންޓުންގެު
ފެންވަރުުކަނޑައެޅުން.
 .7ކަރަންޓުގެ ު ުޚިދުމަތްދޭ ު ުފަރާތްތަކާއި ު ުޚިދުމަތް ު ުލިބިގަންނަ ު ުފަރާތްތަކާ ު ުދެމެދު ު ުސޮއިކުރެވޭ ުއެއްބަސްވުންތަކާު
ޚިލާފުވުމުންުއުފެދޭުމައްސަލަތައްުބެލުން.
ންކުރާ ުމިންވަރާ ުބެހޭ ުތަފާސް ުހިސާބު ުބެލެހެއްޓުމާއިު ،ރާއްޖެއަށް ުހަކަތަު
 .8ރާއްޖޭގައި ުހަކަތަ ުއުފައްދާ ުމިންވަރާއި ުބޭނު ު
ބޭނުންވާުމިންވަރުުބެލުންު.އަދިު،މިކަމާުބެހޭުމަޢުލޫމާތުުއެއްކޮށްުދިރާސާކޮށްު،އެުމަޢުލޫމާތުުޢާއްމުކުރުން.
 .9ޤާނޫނުުނަންބަރުު" ު 4/96ޢާއްމުުބޭނުންތަކުގެުޚިދުމަތާބެހޭުޤާނޫނު"ުގައިވާުގޮތުގެމަތިންުރާއްޖޭގައިުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްު
ދިނުމާުބެހޭުގޮތުންުބަލަހައްޓަންޖެހޭުއެންމެހާުކަންތައްތައްުބެލެހެއްޓުން.
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ުފ
ު ުރިޓގެުތަޢާރ
ު ޯމޯލްޑިވްސްުއެނަރޖުއޮތ
ުޑ
ު އިދާރުއޮނިގަނ

ު
ު
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 &
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 ު
ނވާ ުފަންނ ުލަފާދިނުމަށްު
އެމް.އ.އޭު .އާ ުހަވާލުވެފައިވާ ުމަސައްކަތްތައް ުފުރިހަމަގޮތުގައި ުކުރިއަށް ުގެންދިއުމަށް ުބޭނު ް
ރައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުއުފައްދަވާފައިވާ ުއެމް.އ.އޭު .ގެ ުގަވަރނިންގ ުބޯޑުގެ ުމެމްބަރުންގެ ުގޮތުގައި ުު 2017ވަނަ ުއަހަރުު
ނނަކު :
ނިމުނުއިރުުތިއްބެވިުު6ބޭފުޅު ް
ު ު
ޤް ު
 .1ޑރު.އަބްދުﷲުފިރާ ު

ން ު
ދޫ ު ހަކަތައާުބެހޭުފަންނުތަޖުރިބާކާރެއްގެުހައިސިއްޔަތު ު
ފިޔާތޮށިގެު،ހއު.ތަކަން ު

ދު
 .2ޑރު.މުޢާވިޔަތުުމުޙައްމަ ު

ލެ ު
މު.ޒޭވަރުު،މާ ު

ފް ު
 .3މުއާވިޔަތުުޝަރ ު

ލެ ު
ގު.އާގަސްު،މާ ު

ފް ު
 .4ހާމިދުުޔޫސު ު

ރު ު އިޖުތިމާއުދާއިރާގެުތަޖުރިބާކާރެއްގެުހައިސިއްޔަތުން ު
ޒިލތަންު،ރު.ހުޅުދުއްފާ ު

ދިުމެކޭނިކަލްުއިންޖިނިއަރިންގުދާއިރާއިންު
އިލެކްޓްރިކަލްުއަ ު
މިހުންުބިނާކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކުގައިުއިސްކޮށްު
ހަރަކާތްތެރިވާުބޭފުޅެއްގެުހައިސިއްޔަތުންު .
ވެުހުންނެވިުބޭފުޅެއްގެު
އެމް.އ.އޭު.ހިންގެވުމާުހަވާލު ު
ހައިސިއްޔަތުން ު

ފް ު
 .5މުޙައްމަދުުލަތ ު

މް ު
 .6ޝިމާދުުއިބްރާހ ު

ސަންލައިޓްު،ގދު.

އިލެކްޓްރިކަލްުއިންޖިނިއަރިންގުދާއިރާގެުތަޖުރިބާކާރެއްގެު

ދޫ ު
ރަތަފަން ު

ހައިސިއްޔަތުންު .

ދޫ ު މާލުދާއިރާގައިުހަރަކާތްތެރިވާުފަންނުތަޖުރިބާކާރެއްގެު
ދިލްޝާދުގެު،ގއު.ދެއްވަ ު
ހައިސިއްޔަތުންު .

ު ު
ު
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ްނ
ު ުމަޤާމުތަކާއިުމުވައްޒަފ
ްނ
ު ުމަޤާމުތަކާއިުމުވައްޒަފ
ޭއ.ީއ.ް ގައި ސިވިލަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އެމ2017 ު މާރިޗ19 ީ ވަނަ އަހަރު ނިމުނު އިރު އަމަލުކުރަމުން ގެންދަނ2017
.ެއަށް ފާސްކޮށްދީފައިވާ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށެވ

ު ުޑ
ު އިދާރުއޮނިގަނ
ު

ު 51ު:ުއިދާރުއޮނިގަނޑުގައިުހިމެނޭުޖުމްލަުމަގާމުގެުއަދަދ



14ު:ުު ވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުމުވައްޒަފުންުތިބިުމަގާމުތަކުގެުއަދަދ2017



ު )ިުމުވައްޒަފުންުތައުލމުުހާސިލުކުރުމަށްޓަކައިުޕޭުލވްގައ4ުްުމުވައްޒަފުންގެުތެރޭނ14ުި(މ
ު 37 ު:ުު ވަނަުއަހަރުުނިމުނުއިރުުހުރިުހުސްުމަގާމުތަކުގެުއަދަދ2017



ު
ު ްއ
ު ަޑިވިޜަންތަކާއިުސެކްޝަންތ
MALDIVES ENERGY
AUTHORITY
Director General (EX5)
(Vacant)

REGULATIONS DIVISION
Deputy Director General
(EX3)
(Vacant)

TECHNICAL
REGULATIONS SECTION
Director (EX1)
Muawiyath Shareef

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)

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

REGULATIONS
DEVELOPMENT UNIT
Engineer
(Vacant)

TECHNICAL
INSPECTIONS UNIT
Engineer (MS3)
(Akram Waheed)

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

Assistant Engineer
(MS2)
(RESERVED)

Assistant Engineer
(MS2)
(RESERVED)

Assistant Engineer
(MS2)
(RESERVED)

Technician (GS4)
(Vacant)

Administrative Officer
(GS4)
(Vacant)

Assistant Program
Officer (GS4)
(Vacant)

ު
ު
ު ްނ
ު ައިކޮނޮމިކްުރެގިއުލޭޝަންުސެކްޝ
ECONOMIC
REGULATIONS
SECTION
Director (EX1)
(Vacant)

TARIFF SETTING &
MONITORING UNIT
Senior Economic
Development Officer
(MS3)
(Vacant)

OPERATORS &
PROFESSIONALS
LICENSING UNIT
Engineer (MS3)

Assistant Engineer
(MS2)
(Fathimath Fizna
Yoosuf)

Technician (GS4)
(Yaiesh Musthafa)

Economic
Development Officer
(MS2)
(Vacant)

Assistant Engineer
(MS2)
(Vacant)

Assistant Program
Officer (GS4)
(Vacant)

Technician (GS4)
(Vacant)

Administrative
Officer (GS4)
(Vacant)

Research Officer
(MS2)
(Vacant)

Assistant Program
Officer (GS4)
(Vacant)

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

Legal Officer (MS2)
(Vacant)

Administrative
Officer (GS4)
(Vacant)

ު
ު

ު
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ްނ
ު ުމަޤާމުތަކާއިުމުވައްޒަފ
ު ްނ
ު ަޕްލޭނިންގުއެންޑްުމާރކެޓްުޑިވެލޮޕްމަންޓްުސެކްޝ
PLANNING &
MARKET
DEVELOPMENT
SECTION
Director (EX1)
(Vacant)

STRATEGIC
PLANNING &
STATISTICS UNIT
Assistant Director
(MS3)
(Vacant)

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

Planning Officer
(MS2)
(Vacant)

Statistical Officer
(MS2)
(Aminath Zahira)

Administrative
Officer (GS4)
(Vacant)

Assistant Program
Officer (GS4)
(Vacant)

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

Senior Analyst
Programmer
(MS2)
(Vacant)

Computer
Technician (MS1)
(Vacant)

Public Relations
Officer (MS2)
(Vacant)

FINANCE UNIT
Assistant Director
(MS3)
(Vacant)

Senior
Administrative
Officer (MS1)
(Huzama Abdulla)

Administrative
Officer (GS4)
(Niuma Abdul
Rahman)

Administrative
Officer (GS3)
(Vacant)

Office Assistant
(GS1)
(Vacant)

8

Human Resource
Officer (MS2)
(Vacant)

Office Assistant
(GS1)
(Vacant)

Senior Accounts
Officer (MS2)
(Ahmed Farzan)

Assistant
Accounts Officer
(GS4)
(Fazeela Ahmed)

Accounts Officer
(MS1) (Aminath
Haifa)

Assistant
Accounts Officer
(GS4)
(Vacant)

ން
އެއްުމުހިއްމުުކަންކަ ު
ހާސިލުކުރެވުނުުބަ ު
ން
ހާސިލުކުރެވުނުުބައެއްުމުހިއްމުުކަންކަ ު

ަރޖ ުއުފެއްދުމުގައި ުބޭނުންކުރެވޭ ުތަކެތގެުތެރޭންު 2,597,124ޑޮލަރުގެު
ލް ުއެނ ު
 ރާއްޖެއަށްުއިމްޕޯރޓްކުރެވުނުުރިނިއުވަބަ ު
ތަކެތގެުޑިއުޓުމަޢާފުކޮށްދެވުނުު.
ު09 ޓޫރިސްޓްުރިޒޯޓްގެުޕަވަރުސިސްޓަމްުފާސްކުރެވުނުު .
ު264 މހުންނަށްުކަރަންޓުުމަސައްކަތްކުރުމުގެުލައިސަންސްުދޫކުރެވުނު.
ޑްކެލްކިއުލޭޝަންސް)ުފާސްކުރެވުނު.
ު236 އިމާރާތެއްގެުޕެނަލްބޯޑުުޑިޒައިންު(ލޯ ު
ު39 ބާވަތެއްގެުކަރަންޓުުކޭބަލްުރާއްޖޭގައިުބޭނުންކުރުމުގެުހުއްދަުދެވުނުު ު.

9

އް
ކުރިމަތިވިުމައްސަލަތަކާއިުގޮންޖެހުންތަ ު
އް
ކުރިމަތިވިުމައްސަލަތަކާއިުގޮންޖެހުންތަ ު
 އެކަށގެންވާ ުޤާނޫނު/ޤަވާޢިދު ުހެދިފައި ުނެތުމުގެ ުދަތިކަންު :މިމައްސަލަ ުހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ުގަވާއިދުތަކެއް ުޑްރާފްޓްކޮށްު
ތަންފޒުކުރަންުފެށުމަށްުވާންޖެހޭުތައްޔާރތަކުގެުމަސައްކަތްތައްުމިުއަހަރުތެރޭގައިވެސްުކުރެވުނުު .
 މުވައްޒަފުންގެ ުދަތިކަންު :މުވައްޒަފުން ު(ޚާއްޞަކޮށް ުފަންނ ުމުވައްޒަފުން) ުމަދުވުމުގެ ުސަބަބުން ުމަސައްކަތްތައްު
އެކަށގެންވާުބާރުމިނެއްގައިުކުރިއްޔަށްުގެންދިއުމަށްުދަތިވިު.

ު
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ން
ކުރިއަށްުރޭވިފައިވާުކަންކަ ު
ން
ކުރިއަށްުރޭވިފައިވާުކަންކަ ު
ތިރގައި ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެވަނ ުހަކަތައިގެ ުދާއިރާ ުހަރުދަނާގޮތެއްގައި ުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ުކުރުމަށްޓަކައި ުު 2017ވަނަ ުއަހަރުު
ނިމުނުުއިރުުކުރިއަށްުރޭވިފައިވާުބައެއްުމުހިއްމުުމަސައްކަތްތަކެވެު.


އެނަރޖުޑޭޓާުބޭސްުބޭނުންކުރަންުފެށުން.



އެމް.އ.އޭު.ގެުއާުވެބްސައިޓްުލޯންޗްކުރުން.



ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްދިނުމަށްުކުރާުއިންވެސްޓްމަންޓްތައްުފާސްކުރުމުގެުގަވާއިދުުނިންމުން.



އިލެކްޓްރިކަލްުއިންސްޓޮލޭޝަންސްުސްޓޭންޑަރޑްުނިންމުން.



ސަރވިސްުޕްރޮވައިޑަރސްުކޯޑްުނިންމުން.



އިލެކްޓްރިޝަނުންނާއިުއިންޖިނޭރުންނަށްުލައިސަންސްުދިނުމާުބެހޭުގަވާއިދުުނިންމުން.



އައުުޓެރިފްުމެތޮޑޮލޮޖުނިންމުން.



އެނަރޖުއެފިޝެންސުއެންޑްުލޭބަލިންގުޕްރޮގްރާމެއްުހިންގުން.

މި ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުތެރޭގައި ުހިމެނޭ ުބައެއް ުމަސައްކަތްތަކަކ ުު 2017ވަނަ ުއަހަރު ުނިންމުމަށް ުރޭވުނު ުމަސައްކަތްތަކެއްު
ކަމަށްވިއަސް ުމުވައްޒަފުންގެ ުދަތިކަމާއި ުއެހެނިހެން ުވަސލަތްތައް ުނެތުމުގެ ުސަބަބުން ުއެ ުމަސައްކަތްތައް ުވަނ ުު 2017ވަނަު
އަހަރުުނިންމޭުގޮތްުނުވެފައެވެ.

ު
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ން
ޤަވާޢިދުުހެދު ު
ން
ޤަވާޢިދުުހެދު ު
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަ ތްތަކާ ބެހޭ އެކަށީގެންވާ ގަވާއިދުތަކެއް ހެދިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތައް
ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެމް.އީ.އޭ .އިން އަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކާއި ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވާ (އަމަލުކުރަން ނުފަށާ) ގަވާއިދުތަކާ
ބެހޭގޮތުން  2017ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް:
#

ގަވާއިދު

.1

އިޢާދަކުރަނިވިުހަކަތައިންުކަރަންޓުުއުފައްދާު

ހާސިލުކުރެވުނު ކަންތައްތައް


ނެޓް މީޓެރިންގ ގަވައިދު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ހުރި ދަތި ތަކަށް
ހައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ނެޓް މީޓެރިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައި

ންު
ނިޒާމްތައްުނެޓްމޓަރިންގުއުސޫލު ު

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި ކަމާ ބެހޭ މަޝްވަރާތައް

ދު
ހޭުގަވާއި ު
ކަރަންޓުގެުވިއުގައަށްުގުޅުމާއިުބެ ު

ފެށިފައި.
.2

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށް ކުރާ



އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފާސްކުރުމުގެ ގަވާއިދު

އަލަށް އެކުލަވާލާ ޓެރިފް މެތޮޑޮލޮޖީގެ ބަޔަކަށް
އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ފާސްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން ހަމަޖެއްސުން.

.3

ޑް
ސަރވިސްުޕްރޮވައިޑަރސްުކޯ ު



ރިވިއުކުރުން.

.4

އިލެކްޓްރިކަލްުއިންސްޓޮލޭޝަންު



ސްޓޭންޑަރޑަށް އިތުރުކުރަން ބޭނުންވާ ބައިތައް ފާހަގަކޮށް އެ
ބައިތަށް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ފެށުން.

ޑް ު
ސްޓޭންޑަރ ު
.5

އިލެކްޓްރޝަނުންނާއިުއިންޖިނޭރުންނަށްު



ރިވިއުކުރަން ފެށިފައި .ގަވައިދު ފައިނަލްކޮށް
ގެޒެޓްކުރުމަށްކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި

ދު ު
ލައިސަންސްުދިނުމާުބެހޭުގަވާއި ު

ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް
ތައްޔާރުކުރެވިފައި.
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ކަރަންޓުުއުފައްދައިުފޯރުކޮށްދިނުމުގެު



ދު ު
ލައިސަންސްުދޫކުރުމާުބެހޭުގަވާއި ު

ގަވާއިދު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލަންޖެހޭ ގައިޑްލައިންތަކާއި ޕްރޮސީޖަރތައް ތައްޔާރުކޮށް
ގަވާއިދު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި
އެހީތެރިވުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް ޓަރމްސް އޮފް
ރެފަރަންސް ތައްޔާރުކުރެވިފައި.

މި ޤަވާއިދުތަކަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރަންފެށުމުން ،ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާއި މި ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
ާއ
ފަރާތްތައް މިހާރަށް ވުރެ ޒިންމާދާރު ކުރެވި ،އެ ފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ބަލައި މޮނިޓަރކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކ ި
މެދެ ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާޢިމުވެގެންދާނެއެވެ.
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ން
ޤަވާޢިދުުހިންގު ު
ން
ޤަވާޢިދުުހިންގު ު
ގެ ުމަދުކަމުން ުު 2017ވަނަ ުއަހަރުވެސް ުއެމް.އ.އޭު .ގެ ުއަމާޒަކަށްވ ުމުޅިު
އި ުމުވައްޒަފުން ު
ބިފައިވާ ުވަސލަތްތަކާ ު
އެމް.އ.އޭު .އަށް ުލި ު
ހަކަތައިގެުދާއިރާުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްުމަސައްކަތްކުރުމުގެުބަދަލުގައިު،ހަމައެކަނިުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްތަކާުބެހޭުދާއިރާުޤަވާޢިދުތަކާއިު
ށް ުހަރުދަނާުކުރުމަށްުއައުުޤަވާއިދުތަކާއިުއުސޫލުތަކާއިުމިންގަނޑުތައްުއެކުލަވާލުމުގެު
މިންގަނޑުތަކަށްުފެއްތުމަށާއިު،އެދާއިރާުއިތުރަ ު
މަސައްކަތްުކުރުމެއެވެ.
 ު2017ވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުއެމް.އ.އޭު.އިންުއަމަލުކުރަމުންުގެންގޮސްފައިވާުގާނޫނާއިުގަވާއިދުތައްު :
ު


ބޭނުންތަކުގެުޚިދުމަތާުބެހޭުޤާނޫނު"ު
ޤާނޫންުނަންބަރުު"ު4/96ޢާއްމުު ު



މާލެ ުއާއި ުރާއްޖެތެރޭގައި ުޢާއްމުކޮށް ުއިލެކްޓްރިކް ުކަރަންޓު ުދިނުމުގެ ުޤަވާޢިދު(ު .މި ުޤަވާޢިދުގައި ުހިމެނިފައި ުނުވާު
އސް ،އަދިު
ޓެކްނިކަލްުޑޓެއިލްުބޭނުންވާުހާލަތްތަކުގައިުމިުއޮތޯރިޓންުބަލާުމިންގަނޑުތަކަކ ުއައި.އ.ސު.އާއިުބެ .
ސިންގަޕޯރުސްޓޭންޑަރޑްުފަދަުބައިނަލްުއަގުވާމުމިންގަޑުތަކަށެވެ) .



ކަރަންޓުުއުފައްދައިުފޯރުކޮށްދިނުމުގެުލައިސަންސްުދޫކުރުމާުބެހޭުގަވާއިދުު2015



އިޢާދަކުރަނިވިުހަކަތައިންުކަރަންޓުުއުފައްދާުނިޒާމްތައްުނެޓްމޓަރިންގުއުސޫލުންުކަރަންޓުުވިއުގައަށްުގުޅުމާއިުބެހޭު
ގަވާއިދުުު2015
ު
ރު ު
ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްތަކާުބެހޭުދާއިރާުރެގިއުލޭޓްކުރުމަށްުު2017ވަނަުއަހަ ު
އް ު
އެމް.އ.އޭު.އިންުކުރިުމައިގަނޑުުމަސައްކަތްތަ ު

ރާއްޖެއަށްުއެތެރެކުރާުއަދިުރާއްޖޭގައިުވިއްކާުނުވަތަުބޭނުންކުރާުކަރަންޓު ުއުފައްދައި ުބޭނުންކުރުމާުބެހޭުވަޞލަތްތައްުއެމް.އ.އޭު.
ން ު
އިންުބަލާުމިންގަޑުތަކަށްުފެއްތު ު
ރު ުމައިގަނޑުގޮތެއްގައިުކުރެވުނުުކަންތައްތަކަކު،އިމާރާތްތަކުގައިުބެހެއްޓޭު
މިުމަސައްކަތުގެުތެރޭގައިުު 2017ވަނަުއަހަ ު
ޕެނަލްބޯޑު ުޑިޒައިން ުފާސްކުރުމާއި ުއިލެކްޓްރިކް ުކޭބަލް ުފާސްކުރުމެވެު .މިގޮތުން ުމި ުއަހަރު ުތެރޭގައި ުު 236ޕެނަލް ުބޯޑްު
ގެ ުއިލެކްޓްރިކް ުކޭބަލް ުފާސްކުރެވުނެވެު .އެނަރޖ ުމޓަރާއި ުޓްރާންސްފޯމަރ ުފާސްކުރުމަކު
ޑިޒައިން ުއާއި ުު 39ބާވަތެއް ު
ވެސް ުއެމް.އ.އޭު .ގެ ުމަސައްކަތްތަކުގެ ުތެރޭގައި ުހިމެނޭ ުކަމަކަށް ުވިއަސް ުު 2017ވަނަ ުއަހަރު ުއެނަރޖ ުމޓަރާއިު
ޓްރާންސްފޯމަރުފާސްކުރުމަށްުހުށަހަޅާފައެއްުނުވެއެވެު ު.
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ން
ހިންގު ު
ޤަވާޢިދުު ު
ން ު
އިމާރާތްތަކުގެުވައިރިންގުނިޒާމްުއެމް.އ.އޭު.ގެުމިންގަޑަށްުފެއްތު ު
ގެ ުތެރޭގައި ުހިންގުނު ުމަޝްރޫއުތައް ުރޭވުމުގައާއި ުހިންގުމުގައިު
އިމާރާތްތަކަށް ުކަރަންޓުލުމަށް ުު 2017ވަނަ ުއަހަރު ު
އެމް.އ.އޭު.ގެުޤަވާޢިދުތަކާއިުމިންގަޑުތަކާއިުބެހޭގޮތުންުދޭންޖެހޭުލަފައާއިުއިރުޝާދުުމިުއަހަރުތެރޭގައިވެސްުއެމް.އ.އޭު.
އިން ުކަމާ ުބެހޭ ުފަރާތްތަކަށް ުދެމުން ުގެންދެވުނެވެު .އަދި ުމިފަދަ ުނިޒާމްތައް ުޑިޒައިން ުކުރެވިފައި ުވަނ ުއެމް.އ.އޭު .ގެު
ޤަވާޢިދާއިުމިންގަޑުތަކާުއެއްގޮތަށްތޯުބަލައިުފާސްކުރެވުނެވެު ު.
ު
ން ު
ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްދޭުނިޒާމްތައްުފާސްކުރުމާއިުޚިދުމަތްދޭުފަރާތްތައްުރަޖިސްޓްރކުރު ު
ރާއްޖޭގެުރަށްރަށުގައިުޢާއްމުކޮށްުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްދޭުއެއްވެސްުފަރާތެއްުު 2017ވަނަުއަހަރުުއެމް.އ.އޭު.ގައިުއަލަށްު
ރަޖިސްޓްރކުރެވިފައެއްުނުވެއެވެު.ރާއްޖޭގައިުއާއްމުކޮށްުކަރަންޓުގެުޚިދުމަތްުފޯރުކޮށްދޭުފަރާތްތަކުންުު 2017ވަނަުއަހަރުު
ނިމުނުއިރުުހިދުމަތްުފޯރުކޮށްދިނުވަގުތުހުއްދައެއްގެުދަށުންނެވެު ު.
ކަރަންޓު ުއުފައްދައި ުފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ުލައިސަންސް ުނެގުމުގެ ުކަންތައް ުނިންމުމަށް ުު 2017ވަނަ ުއަހަރުވެސް ުޔުޓިލިޓު
ކުންފުނިތަކަށްުސިޓއަކުންުވަނުއެންގިފައެވެު ު.
ު 2017ވަނަ ުއަހަރު ު 09ޓޫރިސްޓް ުރިސޯޓެއްގެ ުޕަވަރ ުސިސްޓަމް ުޑިޒައިން ުފާސްކުރުމަށްފަހު ުވަނ ުއެމް.އ.އޭު .ގައިު
ރަޖިސްޓްރކުރެވުނެވެު ު.
އްޤކުރުމަށްުނުވަތަުމާރާމާތުކުރުމަށްުު 2017ވަނަު
ކަރަންޓުުއުފައްދާުފޯރުކޮށްދޭުނިޒާމްތައްުގާއިމްުކުރުމަށްުނުވަތަުތަރަ ު
އަހަރުގެ ުތެރޭގައި ުހިންގުނު ުމަޝްރޫއުތައް ުރޭވުމުގައާއި ުހިންގުމުގައި ުއެމް.އ.އޭު .ގެ ުޤަވާޢިދުތަކާއި ުމިންގަޑުތަކާއިު
ބެހޭގޮތުން ުދޭންޖެހޭ ުލަފައާއި ުއިރުޝާދު ުމި ުއަހަރުތެރޭގައިވެސް ުއެމް.އ.އޭު .އިން ުކަމާ ުބެހޭ ުފަރާތްތަކަށް ުދެމުންު
ގެންދިއައެވެު ު.

ރާ ުޑިއުޓ ުމަޢާފުކޮށްދެވޭ ުތަކެތގެ ުތެރޭގައި ުހިމެނޭ ުރިނިއުވަބަލް ުއެނާރޖ ުއުފެއްދުމުގައި ުބޭނުންކުރެވޭ ުތަކެތގެު
ރާއްޖެއަށް ުއެތެރެކު ު
ން
ޑިއުޓުމަޢާފުކޮށްދިނު ު

ު ު

"މުދާ ުއެކްސްޕޯޓްކުރުމާއިު ،އިމްޕޯރޓްކުރުމާއިު ،ރއެކްސްޕޯރޓްކުރުމުގެ ުޤަވާއިދު" ުގެ ުޖަދުވަލު ުު 2ގައި ުބުނާ ުޑިއުޓު
މަޢާފުކޮށްދެވޭ ުތަކެތގެ ުތެރޭގައި ުހިމެނޭ ުރިނިއުވަބަލް ުއެނަރޖ ުއުފެއްދުމުގައި ުބޭނުންކުރެވޭ ުތަކެތި ުކަމުގައި ުއެމް.އ.އޭު
އިންުބަލާފާސްުކުރާުތަކެތގެުޑިއުޓ ުމަޢާފުކޮށްދެވެއެވެު.އެގޮތުންުއަމިއްލަުފަރާތްތަކުންނާއިުސަރުކާރުގެުފަރާތުންުތަފާތުު
ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް ުރާއްޖެއަށް ުއެތެރެކުރި ުއިރުގެ ުހަކަތައިންނާއި ުވައިން ުކަރަންއުފައްދާ ުތަކެއްޗާއިު ،އެތަކެތގެ ުސްޕެއަރު
ތުން ުު 2017ވަނަ ުއަހަރު ުޖުމްލަ ު 2,597,124ޑޮލަރުގެު
ޕާޓްސްތަކެތިންވަނ ުޑިއުޓ ުމައާފްކޮށްދެވިފައިވެއެވެު .މިގޮ ު
ތަކެތިންުވަނުޑިއުޓުމަޢާފުކޮށްދެވިފައެވެު .
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ން
ޤަވާޢިދުުހިންގު ު
ން ު
ކަރަންޓުގެުޚިދުމަތަށްުނަގާުއަގުުފާސްކުރު ު
ު 2017ވަނަ ުއަހަރު ުނިމުނުއިރު ުއެމް.އ.އޭު .އިން ުތަންފޛުކުރަމުން ުގެންދަނ ުު 2016ވަނަ ުއަހަރުގެ ުޖެނުއަރ ުމަހުގެު
ތެރޭގައި ު އެމް.އ.އޭު .އިން ުފާސްކޮށްފައިވާ ުޓެރިފް ުރޭޓްތަކެވެު .އެމް.އ.އޭު .އިން ުފާސްކުރާ ުޓެރިފް ުރޭޓްތަކަކ ުކަރަންޓުގެު
ވިު
މި ުއޮތޯރިޓން ުބަލަނ ުދެމެހެއްޓެނި ު
ގެ ުއަގުފާސްކުރުމުގައި ު ު
ގެ ުޚިދުމަތު ު
ޚިދުމަތަށްުނެގޭނެުއެންމެ ުމަތ ުއަގެވެު.ކަރަންޓު ު
ވެު ު.
ތްުދެވޭނެުއެންމެުކުޑައަގެއްުފާސްކުރުމަށެ ު
ގޮތެއްގައިުކަރަންޓުގެުޚިދުމަ ު
ު
ން
ކަރަންޓުގެުމަސައްކަތްކުރުމުގެުލައިސަންސްުދޫކުރު ު
ު 2017ވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުކަރަންޓުގެުމަސައްކަތްކުރުމުގެުލައިސަންސް ުު 264ފަރާތަކަށްުދެވުނެވެު .މިުއަދަދާއިއެކުު
ު 2017ވަނަ ުއަހަރު ުނިމުނުއިރު ުމުޅި ުޖުމްލަ ުު 1402މހުންނަށް ުވަނ ުކަރަންޓު ުމަސައްކަތްކުރުމުގެ ުލައިސަންސްު
ދޫކުރެވިފައެވެު ު.

ގަވާއިދާުހިލާފުވުމުގެުމައްސަލަތައް
މިފަދަ ުމައްސަލަތައް ުއެމް.އ.އޭު .އަށް ުހުށަހެޅުމުން ުޤާނޫނާއި ުޤަވާޢިދުތަކާއި ުއެއްގޮތްވާގޮތުގެ ުމަތިން ުމައްސަލަތައްު
ލޭ ުމައްސަލަތައް ުހައްލުކުރުމުގައިު ،ހަރުދަނާު
ހައްލުކުރުމަށް ުއެމް.އ.އޭު .އިން ުވަނ ުމަސައްކަތްކޮށްފައެވެު .މިގޮތުން ުބެ ު
ޤާނޫނަކާއިުޤަވާޢިދުތަކެއްުހެދިފައިުނެތުމާއިު،މިފަދަުމައްސަލަތަކުގައިުއެމް.އ.އޭު.އަށްުޤާނޫނ ުލަފާުލިބޭނެުއިންތިޒާމެއްު
ހަމަޖެހިފައި ުނެތުމުން ުމިފަދަ ުމައްސަލަތައް ުބަލާއިރު ުއާއި ުނިންމުންތައް ުނިންމާއިރު ުއެމް.އ.އޭު .އަށް ުދަތިތަކާު
ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެު.
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ބު
ތަފާސްުހިސާ ު
ބު
ތަފާސްުހިސާ ު
ު
ތަު
ރާއްޖޭގައި ުހަކަތަ ުއުފައްދާ ުމިންވަރާއި ުބޭނުންކުރާ ުމިންވަރާ ުބެހޭ ުތަފާސް ުހިސާބު ުބެލެހެއްޓުމާއިު ،ރާއްޖެއަށް ުހަކަ ު
ަކު
ތު ުޢާއްމުކުރުމުގެ ުމަސައްކަތ ު
ށް ުދިރާސާކޮށްު ،އެ ުމަޢުލޫމާ ު
ތު ުއެއްކޮ ު
މާ ުބެހޭ ުމަޢުލޫމާ ު
ވާ ުމިންވަރު ުބަލައިު ،މިކަ ު
ބޭނުން ު
މިު
ނ ްު ު
ވާުވަޞލަތްތަކުގެުމަދުކަމު ު
ނިފައިވާުމަސައްކަތަކަށްވިއަސްުއެމް.އ.އޭު.އަށްުލިބިފައި ު
އިުހިމެ ު
އެމް.އ.އޭު.ގެުމެންޑޭޓްގަ ު
ން ުއެމް.އ.އޭު.އިންު
ްނ ުއެހގެ ުދަށު ު
އި ުނުކުރެވިއެވެު.ނަމަވެސްު ،އޭ.ޑ.ބު.ގެ ުފަނ ު
ަނ ުވޭތުވެދިއަ ުއަހަރުތަކުގަ ު
މަސައްކަތްވ ު
ހޭ ުޑޭޓާބޭސް ުގެ ުމަސައްކަތް ުނިމި ުޑޭޓާބޭސް ުބޭނުންކުރަން ުފެށުމުން ުތަފާސްހިސާބުގެު
އާ ުބެ ު
ދާ ުހަކަތަ ު
ތައްޔާރުކުރަމުން ު
މަސައްކަތްތައްުއެކަށގެންވާުގޮތެއްގައިުކުރަންުފެށޭނެއެވެު ު.
އް ުު 2017ވަނަ ުއަހަރު ުވަނ ުނިމިފައެވެު 2017ު.ވަނަުއަހަރުުނިމުނުުއިރުު
ޑޭޓާބޭސްުހެދުމުގެުމައިގަނޑު ުމަސައްކަތްތަ ު
ނާު
މިކަމާުބެހޭުގޮތުންުކުރެވެމުންދާުމަސައްކަތްތަކަކު،ޔޫސަރުއެކައުންޓްސްުހަދައިު،ޔުޓިލިޓތަކުގެުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ު
އްުފާހަގަކުރުމުގެުމަސައްކަތްތަކެވެު .
ށްުޑޭޓާބޭސްގައިުހުރިުމައްސަލަތަ ު
މިތަކެތިުޙިއްސާކޮ ު

ު

16

ން
މުވައްޒަފުންުތަމްރނުކުރު ު
ން
މުވައްޒަފުންުތަމްރނުކުރު ު
މުވައްޒަފުން ުތައުލމ ުގޮތުން ުކުރިއަށް ުދިއުމަށް ުބާރުއަޅައި ުމިކަމުގައި ުއެހތެރިވެދިނުމަކ ުއެމް.އ.އޭު .އިން ުވަރަށް ުއިސްކަމެއްު
ދޭކަމެކެވެު.މިގޮތުންުު 2017ވަނަުއަހަރުުު 4މުވައްޒަފަކުުޕޭލވްުގައިުތައުލމުުހާސިލުކުރަމުންުގެންދެވިއެވެު.އެުމުވައްޒަފުންނަށްު
ޕޭލވް ުދފައިވަނ ުކިޔަވަމުންދާ ުކޯސް ުފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ުއެމް.އ.އޭު .އަށް ުހިދުމަތްކުރާގޮތަށް ުކަމަށްވާތު ،އެ ުމުވައްޒަފުން ުކިޔަވާު
ނިމުމަށްފަހު ުއެމް.އ.އޭު .ގައި ުމަސައްކަތްކުރަން ުފެށުމުން ުމިހާރުކުރިމަތިވެފައިވާ ުމުވައްޒަފުންގެ ުދަތިކަމަށް ުކޮންމެވެސް ުވަރެއްގެު
ހައްލެއްުލިބިގެންދާނެއެވެު2017ު.ވަނަުއަހަރުުޕޭލވްގައިުތިބިުމުވައްޒަފުންނާުބެހޭުމައުލޫމާތުުތިރގައިުއެވަނއެވެު .
ު
މަގާމު ު

ނަން ު

ފް ު އެސިސްޓެންޓްު
ފާތިމަތުުފިޒުނާުޔޫސު ު
އިންޖިނިއަރ ު
ން ު
ުމ ު ޓެކްނޝަ ު
އަހްމަދުުޖަޒްލާންުފަހ ު

ން ު
ކޯހުގެުނަ ު
މާސްޓާރސްުއިންުބިޒްނަސްު

ހު ު
ހު ު ކޯސްުނިމޭުތާރ ު
ކޯސްުފެށުނުުތާރ ު
ު 19.09.2017

ު 19.03.2019

ން ު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ ު
ޑިގްރުއިންުމެކޭނިކަލްުއިންޖިނިއަރިންގު

ު 01.01.2015

ު 30.01.2019

ސްޕެޝަލައިޒްޑްުއިންުމެކަޓްރޯނިކްސް ު
ލް ު
އަހްމަދުުނައުފަ ު

ން ު
ޓެކްނޝަ ު

ބެޗެލަރސްުޑިގްރުއިންުއިންޖިނިއަރިންގ ު ު 01.03.2015

ު 31.12.2019

ފާ ު
ޔައޝްުމުސްތަ ު

ން ު
ޓެކްނޝަ ު

ު 23.07.2017

ު 23.07.2021

ބެޗެލަރސްުއޮފްުއިލެކަޓްރިކަލްުއެންޑްު
އިލެކްޓްރޯނިކްސްުއިންޖިނިއަރިންގ ު

ދު ު ޑިރެކްޓަރ ު
އިސްމާއލްުޒަރިޔަން ު

އޭ.ސ.ސ.އޭު(ސްކިލްުލެވެލް) ު

ު 03.08.2016

ު 03.08.2017

ު
ު
ު

ު
ު
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އް
އެހެނިހެންުހަރަކާތްތަ ު
އް
އެހެނިހެންުހަރަކާތްތަ ު


ކް-އޭޑބ ުސެކަންޑްުވާރކްޝޮޕްުޓުުފައިނަލައިޒްު
ށްުސްރލަންކާގައިުބޭއްވުނުު"ސާ ު
ު2017ވަނަުއަހަރުގެުު 18-16އޮކްޓޫބަރު ުއަ ު
ދަ ުސްތަޑ ުއޮން ުކްލައިމެޓް ުރިސްކްސް ުއިންދ ުރޖަން" ުގައި ުއެމް.އ.އޭު .ގެ ުފަރާތުން ުޑިރެކްޓަރ ުއަލްފާޟިލް ުމުއާވިޔަތުު
ޝަރފްު،ބައިވެރިުވެވަޑައިގަތުން.



'އިންޕްލިމެންޓޭޝަންުއޮފްުއެންުއެންވަޔަރަންމަންޓްލ ުސައުންޑްުމެނޭޖްމަންޓްުއޮފް ުމުނިސިޕަލްުއެންޑްުހަޒާޑާރސްުވޭސްޓްުޓްު
ރެޑިއުސްުއެމިޝަންުފްރޮމްުޔުނިންންގޓެންޝަނަލްުޕ ުއޯުޕ ުއެންޑްުޕޯުސ ުބ ުއެސް"ުއާއިުގުޅޭުދިރާސާުދަތުރަށްުއައްޑޫު
އަދިުފުވައްމުލަކަށްުު16ންުު20ނޮވެމްބަރުުއަށްުއެމްުއުއޭުގެުފަރާތުންުއަކްރަމުުވަހދުުވަޑައިގަތުން.



ު 2017ވަނަުއަހަރުގެުު 28-23ސެޕްޓެމްބަރަށްުއިންޑިއާގައިުބޭއްވުނުު"އެނަރޖ ުއެފިޝިއެންސ ުލޭބަލިންގުޕްރޮގްރާމް"ުގައިު
އެމް.އ.އޭުގެުފަރާތުންުއިންޖިނިއަރުއަލްފާޟިލްުއަކްރަމްުވަހދުުއަދިުސްޓެޓިސްޓިކަލްުއޮފިސަރުއަލްފާޟިލާުއާމިނަތުުޒާހިރާު
ން.
ބައިވެރިވެުވަޑައިގަތު ު



ު 2017ވަނަ ުއަހަރުގެ ުޑިސެންބަރު ުމަހު ުތައިލެންޑް ުގައި ުބޭއްވުނު ު ުޔުނިވާރސަލް ުއެކްސަސް ުޓު ުމޮޑަން ުއެނަރޖު
ސަރވިސަސް،ރިނިއުބަލް ުއެނަރޖު ،އެނަރޖ ުއެފިޝިއަންސ ުއެންޑް ުކްލނަރ ުޔޫސް ުއޮފް ުފޮސިލް ުފިއުލުސް ުއާއި ުބެހޭު
ޕރިޕަރޭޝަންުފޯރުދަުނެސްޓްުއޭޝިއަންުއެންޑްުޕެސިފިކްުއެނަރޖ ުފޯރަމްުު'2018ގައިު
"ރޖަނަލްުޕްރިޕަރޭޓަރ ުމޓިންގް ު -
ން.
އެމް.އ.އޭުގެުޑިރެކްޓަރުއަލްފާޟިލްުމުއާވިޔަތުުޝަރފްުބައިވެރިވެުވަޑައިގަތު ު
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ޓު
ބަޖެ ު
ޓު
ބަޖެ ު
ު2017ވަނަުއަހަރުުއެމް.އ.އޭު.އަށްުލިބުނުުބަޖެޓްގެުޖުމްލައަކުުު1,910,794ރުފިޔާއެވެު ު.
ު
 2017ވަނަުއަހަރުުއެމް.އ.އޭު.އިންުކުރިުޚަރަދުގެުހުލާސާު :
ދު ު
ރިކަރަންޓްުޚަރަ ު
210

ދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާުޚަރަ ު

1,635,517.59

213

ޕެންޝަނާއިު،މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއިު،އަދިުޚިދުމަތަކަށްުނޫންގޮތުންުދޭުފައިސާ

58,653.15

221

ދު
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެުޚަރަ ު

3,855.00

222

ގު
އޮފސްުހިންގުމުގެުބޭނުމަށްުހޯދާުތަކެތގެ އަ ު

13,547.38

223

ދު
އޮފސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުޚިދުމަތުގެ ޚަރަ ު

78,899.80

225

ދު
ތަމްރނުކުރުމަށްުކުރެވޭުޚަރަ ު

87,045.00

226

ދު
މަރާމާތުކުރުމާއިުބެލެހެއްޓުމުގެުޚަރަ ު

1,094.00

423

ދު
ދާ ހޯދުމަށްުކުރާުޚަރަ ު
އޮފސްުހިންގުމަށްުބޭނުންވާުހަރުމު ު

49,883.80

ޖުމްލަ:

1,928,495.72

1,878,611.92
ު
ދު
ކެޕިޓަލްުޚަރަ ު

ު
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