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ުއްނސިލް  ެނަޝަނލް ޕްލިޭންނގ ުގޅޭ ައްށ ުހަށެހޅުުނ މްަޝޫރުޢަތކ  ( ެއްނޕީސީ) ަކ
 ޚ ްއަޞ ޮއިޑޓް 

 . ތަޢ ރަފު ހ

މެރިކަލްޗަރ،  ޑުވެރިކަމ އި، މަސްވެރިކަމ އި،ނދަ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށ އިފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ   އޮޑިޓަކީ،މި 
ހުށަހެޅި އަށް  (ސީއެންޕީ) ކައުންސިލް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށްޕޯލްޓްރީގެ  އ އި އަކުއަކަލްޗަރ 
ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް ރުމުގައި ހުއްދަ ދޫކު މަޝްރޫޢުތަކަށްއެ ހުށަހެޅުންތަކުގައި ހިމެނޭ އް ވަޒަންކުރުމ އި ހުށަހެޅުންތަ
ޚ އްޞަ އޮޑިޓެކެވެ. )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ަދށުން ކުރެވުނު  4/2007ޤ ޫނނު ނަްނބަރު ބެލުަމށް  ޢަމަލުކޮށްފައިވ  ގޮތްއިން )އެންޕީސީ( 

ުޓ މި ރިޕޯ  ންމަތިމ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ގޮތުގެވަނަ  213ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ 
ހަށް ހުށަހެޅުމ އެކު، މި އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކ  ގުޅޭގޮތުން އިސްލ ޙީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި

މިނިސްޓްީރ ށ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމަށ  އަދި މި ރިޕޯޓު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި
 ޅޭނެއެވެ. ހުށަހެ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް

ދައުލަތުެގ ފޯރުކޮށްދިން  ތައްލޫމ ތުއެ މަޢު ،ލޫމ ތުތައް ފޯރުކޮށް ދީފައިވ ތީލިޔެކިއުންތަކ އި މަޢުމުހިއްމު  މި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވި
 މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. މުއައްސަސ ތަކަށް

ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި އޮޑިޓް ޤ ނޫނުގެ ދަށުން ހުަށހަޅަންޖެހޭ ަފރ ތްތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިތުރުްނ  މި ރިޕޯޓު،
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mvމި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް 

  )އެންޕީސީ( ގެ ތަޢ ރަފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް . ށ

ނޑައެޅުމުގައި  )އެންޕީސީ( އަކީކަުއންސިލް  ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ރ އްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވ  ސިޔ ސަތުތަކ އި މަޝްރޫޢުތައް ކަ
ޔ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް 2009ފެބްރުއަރީ  3ސަރުކ ރުގެ އެންމެ އިސްފަރ ތެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ލަފަޔ އެކު 

ވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އެވެ. އްޓަވ  ގޮަތށް ހަމަޖައްސ ަފއިމި ކައުންސިލްގެ ރިޔ ސަތު ބަލަހައެކުލަވ ލައްވ ފައިވ  ކައުންސިލެކެވެ. 
ނޑު މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އެންޕީސީ ކޯޑިނޭޓްކުރުމ އި،  ތައްމަސައްކަތް އި ހިންގ  ތަރައްޤީގެތަކުގަދ އިރ  އެކިހިމެެނނީ ގެ މައިގަ

ނޑައެޅުމ އި، ދިގު މުއްދަތައް ޤަ އަށް އިސްކަންދޭޤީރައްތައުމީ ޤަ ، ނެ ސިޔ ސަތުތައް ރ ވައިއުމީ ތަރައްޤީ ބައްޓަން ކުރ ދ އިރ ތައް ކަ
ނޑިތައް ޙ ސިލްކުރުމަށް ގައި ހަމަހަމަ ގޮތެއް ނޑުދަ ނޑައަޅައި ތަރައްޤީގެ ލަ ތަރައްޤީގެ ަމރުކަޒުތައް ތަރުތީބުކުރ ނެ ސިޔ ސަތުތައް ކަ

އްކަތެއް މަސަ އެންޕީސީގެމީގެ އިތުރުން ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް ހިންގޭ ކޮންމެ މަޝްރޫޢެއް ފ ސްކުރުމަކީވެސް  މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
ފައިވެއެވެ. މި ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓް ހިންގ  ބެލެހެއްުޓން ހަވ ލުކޮށްފަިއވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ޅުއްވ ޑައަނކަމުގައި ކަ
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 2012ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އ އެވެ. މި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތް ގަމުން އައި ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ނެޓްރެޜަރީގެ ދަށުން ހިނއެންޑް 
ނޑ ލެވިފައެވެވަނަ އަހަރު ސަރުކ ރު ބަދަލުވުމ އެކު ވަނީ   .މެދު ކަ

 އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް  .ނ

 ބަލ ލ ފައިވ ނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ.  ،މި އޮޑިޓްގައި

 ކުރުމަށް ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ ގެ ނިޔަލަށް  2012އޭޕްރީލް  7އިން  2009ފެބްރުއަރީ  3 .1
ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަޒަން ކ އި އެ ހުށަހެޅުންތައްތަހުށަހެޅުން ޅުނުހުށަހެނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެންޕީސީ( އަށް 

 ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތް.

ނޑައަޅ  ޢުމުރ ނީ ތަރައްޤީގެ މަ (ސީއެސްއ ރބިލިޓީ )ކޯޕަރޭޓް ސޯޝަލް ރެސްޕޮންސި  .2  ޝްރޫޢު ގެ ދަުށން ހިންގުމަްށ ކަ
ނޑައެޅި ރަށްރަށ  ންގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރަ ދ އިރ އ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ގެން ހިމަނައި އި ބިްނބިމ  ގުޅިގެްނ ދޫކުރުމަށް ކަ

 .އިވ  މިންވަރުފީޒުކުރެވިފަގެ ދަށުން ިހންގަންޖެޭހ ސީއެސްއ ރ ޕްރޮޖެކްޓް ތަންތަކުއެގްރިމަންޓް ސީއެސްއ ރ ސޮއިކުރެވުނު

 ނު ހުށަހެޅުއަށް ޕީސީއެންދަޑުވެރިކަމ އި، މަސްވެރިކަމ އި، މެރިކަލްޗަރ، އަކުއަކަލްޗަރ އަދި ޕޯލްޓްރީގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  .3
 .ކ އި ހުއްދަ ދޫކުރެވުުނ މަޝްރޫޢުތައްހުށަހެޅުންތަ

 . އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވ  ހަމަތަކ އި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތް ރ

ނޑުތަކ އި،  އޮޑިޓްކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  މި އޮޑިޓް އް ކުރުމަށް މި އޮފީހުްނ ޚ އްސަ އޮޑިޓްތަކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ޢ އްމު މިންގަ
ނޑުތަކ އި، ހަމަތަކ އި، ނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަ ށް ގެންދިއުމުގައި ޓް ކުރިޔައުޞޫލުތަކ  އެއްގޮްތވ  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. މިޮގތުން މި އޮޑި ކަ

އުންތައް ބަލައި ލިބެންހުރި ލިޔެކިދައުލަތުގެ ެއހެން ބައެއް މުއައްސަސ ތަކުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަރީއ 
 ޢުޫލމ ތު ސ ފުކުރެވިފައިވ ނެއެވެން މައެ ތަންތަނުގެ ކަމ  ގުޅުންހުރި ފަރ ތްތަކު ،ދިރ ސ ކުރެވި
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 ގައި ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލ ސ  ބ. އޮޑިޓް 

 މި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ  މުހިންމުކަންތައްތަކުގެ ޚުލ ސ  ތިރީގައި ގެނެސްދީފައި އެވަނީއެވެ.

ތަ ފަޅު ހޯދުމަށް ރަށްރަށ އި ބިން ނުވަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި ދަށުން ގެ މޮޑެލްސީއެސްއ ރ  .1
އްޓ ލުމ  ހަމަޔަށް މީގެ ޕްރޮޕޯސަލް އެކި ފަރ ތްތަކުން ހުށަހަޅ ފައިވީ ނަމަވެސް އެންޕީސީގެ މަސައްކަތް ހު 660އެންޕީސީއަށް ޖުމުލަ 

ރިމަންޓްގައި ޕްރޮޕޯސަލްއަކ  ގުޅޭ ސީއެސްއ ރ އެގް 11އޭގެ ތެރެއިން  ވ އިރުއިވެލުއޭޓްކުރެވިފައި  ޕްރޮޕޯސަލް 72ތެރެއިން 
 ސޮއިކޮށްފައިވުން.

އެއްބަސްވުން ހަދ ފައިވަނީ  ފަރ ތަކ އެކު  11ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް ލްއ  އެއްގޮތަށް ސީއެސްއ ރ މޮޑެ .2
 ގެން ނޫންކަމ އި، އަދި ށް ދަށުން ވަޒަންކޮން ކްރައިޓީރިއ އެއްގެޕްރޮޕޯސަލްތައް ފ ސްކޮށްފައިވ  އިވެލުއޭޝައެފަރ ތްތަކުން ހުށަހެޅި 

 .އިގެން ނޫންކަންހަދަ ލިޖެންސް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހަޅ ފައިވ  ފަރ ތްތަކުގެ މ ލީ ޤ ބިލްކަމ އި ފަންނީ ޤ ބިލްކަން ހުރިވަރު ބަލައި ޑިއު ޑި

ރ ތްތަކުން ހުށަހެޅި އެންޕީސީއަށް އެކި ފަފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް މޮޑެލްގެ ދަށުން  ސީއެސްއ ރ .3
އެ ފަރ ތްތަކ  މުޢ މަލ ތްތައް  ހުށަހެޅުންތަކ  ގުޅިގެން އެފަދަ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ރަށްތައް ދޫކުރުމަށް އެންޕީސީން ނިންމައި 

ނގޭ ގޮތަށް އެކަމ ގުޅޭ އެ މ  ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކޮން ރަށްތަކެއްކަން ކުރަމުން ދިޔައިރު ފަތުރުވެރިކަ
 މަޢުލޫމ ތު ޢ އްމުކޮށް އިޢުލ ންކޮށްފައި ނުވުން.

ތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވުނު އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ޝަރުތުކޮށް ފަ ތަރައްޤީގެސީއެސްއ ރ މޮޑެލްގެ ދަށުން ރަށްރަށުގައި ޢުމްރ ނީ  .4
ވުނު ދޫކުރެ  މަށް އެފަރ ތްތަކަށްފަތުރުވެރިކަމ  ގުޅުންހުރި ކަންކަ ، ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި  ތައްމަޝްރޫޢު އެފަދަރަށްތައް ލިބޭ ފަރ ތްތަކުން 

  ވަނަ އަހަރު ނިންމ ފައިވުން. 2013 ށުގެ އެކުއިޒިޝަން ކޮސްޓް ސަރުކ ރަށް ނަގ ގޮތަށްރަށްރަ

ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  .5 ހަރު އެންޕީސީ އަވަނަ  2011މަސްވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށ އި ދަ
މަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދޫކުރު ފަޅު އެކި ފަރ ތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވ އިރު މިފަދަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުއްޔަށް 1ރަށ އި  17މެދުވެރިވެގެން 

ނޑައަޅައި ކޮން ރަށްތަކެއްކަން ޢ އްމުކޮށް އިޢުލ ންކޮށްފައި ނުވ ކަމ އި ވަކި ރަށެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަ ޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި ކަ
  ޢ އްމުކޮށްފައިނުވުން.

ނޑުވެރިކަމ އި  ވީ ގޮސްފައި   ދޫކުރަމުންތަކ އި ފަޅުތައް ކުއްޔަށްހެޅުންތައް ފ ސްކޮށް ފަޅުރަށްއެންޕީސީއަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަ .6 ނަމަވެސް ދަ
 މަސްވެރިކަންފަދަ މަސައްކަތްކުރަން ރަށްރަށ އި ފަޅު ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް އެކި ފަރ ތްތަކުން ހުށަހަޅ  ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުރުމުގައި 

ނޑައަޅައި ފ ސްކޮށް ނޑުތަކ އި ހަމަތައް އެންޕީސީން ކަ އަދި އެއްފަރ ތައް ވުރެ ގިނަ ފަރ ތުން ވަކި  އިފައި ނުވުމ  ބޭނުންކުރ ނެ މިންގަ
ވުމުގައި ރަށެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކޮށް ފަޅުރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ވަކި ފަރ ތެއް ހޮ 
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 ގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ގައި ފ ހަ ޅ. އޮޑިޓް 

 އެއްވަނަ ބައި (1)

 ގުޅޭ  ހެޅުންތަކ  ހުށަ  ހުށަހެޅުނު  އެންޕީސީއަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް 

ކުެގ ތަޅުނު ހުަށހެޅުންފަުތރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެންޕީސީއަށް ހުށަހެ ،މިބައިގައި ބަލ ލ ފައިވ ނީ
އި ސީއެސްއ ރ މަޝްރޫޢު މޮޑެލްގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށ  ސީއެސްއ ރމައްޗަށެވެ. އެގޮތުން 

ހެޅުނު އަށް ހުށަޕީސީ( ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެންނުހިމަނައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށް 
ެއ ތައް ވަޒަންކޮށް އަދި މަޝްރޫޢު އެންޕީސީއަށް ހުށަހެޅުނު . މީގެ ިއތުރަށްޝްރޫޢުތަކުގެ މައްޗަށް މިބައިަގއި ބަލ ލެވިފައިވ ނެއެވެމަ

 އި ބަލ ލެވިފައިވ ނެއެވެ.މިބައިގަ ވެސްންގޮސްފައިވ  ގޮތުގެ މައްޗަށްމަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ހުއްދަިދނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެ

 އެންޕީސީއަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރ ސ ކޮށް ވަޒަންކުރުމުގައި އިވެލުއޭޝަން ކްރައިޓީރިއ އެއް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވުން  1.1

ރަށްރަށ އި ބިން އަދި ފަޅު ދޫކުރުމަށް ނިންމ ފައިވަނީ ވަޒީރުންގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް 
ގައި ގެޒެޓްކޮށްފައިވ  "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަން  2011ސެޕްޓެންބަރު  22މަޖިލީހުން ފ ސްކޮށް 

ށް ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިްނ އިސްލ ޙު ގެނެސްފައިވެއެވެ. މި ހުށަހަޅ  ހުށަހެޅުންތަަކށް ޢަމަލުުކރ ނޭ އުސޫލު" ގެ ދަށުންނެވެ. ިމ އުސޫލަ
ރަށެއް ހޯދުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މޮޑެލްއ  އެއްގޮތަށް ސީއެސްއ ރއުސޫލުގެ ދަށުން 

ރަށް ނުވަތަ ފަޅު/ބިްނ  ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްަފތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުން ފަރ ތްތަކަށް އެންޕީސީއަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅ  
ްށ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސ ފައި ވަނީ ސަރުކ ރ އެކު އެއްބަސްވެވޭ އުސޫލަކުން ރ އްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއްގައި ޢުމްރ ނީ ތަރައްޤީއަ

ވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ފަތުރުމަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ޝަރުތުކޮށެވެ. މި ގޮތުން ސީއެސްއ ރ މޮޑެލްގެ ދަށުން 
ނޑު ތިން މަރުޙަލ އެއް ނިމި  ،ރަށެއް ދޫކުރުމަށް ނިންމ ފައިވަނީ ކުރުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅ  އެއިން ކޮންމެ މަރުޙަލ އެއްގައި މައިގަ

  ؛އެ ގޮތުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ.ފަރ ތ އި ސަރުކ ރ އި ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި 

 ުއި ޢުމްރ ނީ ތަރައްޤީގެ ރަތަމަ މަރުޙަލ ގައި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅ  ފަރ ތ އި ސަރުކ ރ  ދެމެދު، މީހުން ދިރިއުޅޭ ވަކި ރަށެއްގަފ
 މަރުޙަލ ތައް  ފައިވ ބަޔ ންކޮށް އެއްބަސްވުމުގައިއެ ސީއެސްއ ރ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ، މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް

ނޑައެޅިފައިވ    ؛އަދި .ހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ ފުރިހަމަކުރަން ޚްތަކަށްތ ރީ ކަ

 ަނޑައަޅ  ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަކުރުމުން ޕްރޮޕޯސ ލް ހުށަހެޅި ފަރ ތ އި ދެވަނަ މަރުޙަލ ގައި ސީއެސްއ ރ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކަ
އަދި ޕްރޮޕޯސަލް  %5ސަރުކ ރ  ދެމެދު ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އެއްބަސްވުމެއް ހަދައި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެއް )ސަރުކ ރުގެ 

 ؛އަދި ހިއްސ ވ  ގޮތަށް( އުފައްދ  ގޮތަށްވެސް ހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ. %95ހުށަހެޅި ފަރ ތުގެ 

  ިނޑައަޅ  ރަށް ލީސް އެގްރިމަންޓެއްގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްތިން ވަނަ މަރުޙަލ ގައ ކަ
 . ދަށުން ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންުފންޏަށް ދޫކުރ ގޮތަށް ހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ

 ގުޅުންހުރި އެސްއ ރ މޮޑެލްއ  އެއްގޮތަށް އިސްވެ ދެންނެވިފައިވ  އުސޫލުގެ ދަށުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ ނަމަވެސް ސީ
ންޕީސީން ފ ސްކޮށްފައިވ  އެއެކި ފަރ ތްތަކުން އެންޕީސީއަށް ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލްތައް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނީ،  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް

ކުގެ މ ލީ ޤ ބިލްކަމ އި ފަންނީ  ކްރައިޓީރިއ އެއްގެ ދަށުން ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަޒަންކޮށް މަޝްރޫޢުތައް ހުށަހަޅ ފައިވ  ފަރ ތްތަ އިވެލުއޭޝަން
  ދުމަށްފަހު ނޫންކަްނ ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ބަލައި ޑިއު ޑިލިޖެންސް ހެ ޤ ބިލްކަން ހުރިވަރު
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ނޑައެޅުމަށްފަހު އެފަދަ  ނޑުތަކެއް ކަ ސަރުކ ރުން ހުޅުވ ލ  މަޝްރޫޢުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ދިރ ސ ކޮށް ވަޒަންކުރ ނެ މިންގަ
ނޑުތަކ އި ހަމަތަކ  އެއްޮގތަށް ޕްރޮޕޯސަލްތައް ވަޒަންނުކޮްށ  އެކި ފަރ ތްތަކ   އުމްރ ނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތަކ  ގުޅުވައިގެންމިންގަ

ރަށްތައް މ އި ފަންނީ ޤ ބިލްކަން ެނތް ފަރ ްތތަކ  މ ލީ ޤ ބިލްކަ ހިންުގމުގެމަޝްރޫުޢތައް ހަވ ލުކުރަމުން ެގންދިއުުމން އެ ފަދަ އް ރަށްތަ
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ގެއްލިގެން ދިއުމަށް މަގުފައިވ ނެކަންމަންފ  ން އޮންނަ ސަރުކ ރަށ އި ރައްޔިތުންނަށް ލިބެޙަވ ލުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން 

 ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުނު ކޮމްޕޯނަންޓް ހިމަނައިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް  ސީއެސްއ ރ 1.2

ހޯދުމަްށ   އަދި ފަޅުރަށްރަށ އި ބިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްމޮޑެލްގެ ދަށުން  ސީއެސްއ ރ
 ސައްކަތް ހުއްޓ ލުމ  ގެ މަތިރީގައި އެވަނީ އެންޕީސީފައިވެއެވެ. ހުށަަހޅ އެކި ފަރ ތްތަކުން ޕްރޮޕޯސަލް  660ޖުމުލަ އަށް އެންޕީސީ
މަސައްކަތްތައް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރިމޮޑެލްގެ ދަށުން  ސީއެސްއ ރ ގެ ނިޔަލަށް( 2012އޭޕްރީލް  5ހަމަޔަށް )
  މަޢުލޫމ ތެވެ. ށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކި މަރުޙަލ ތަކުގައި ހުރި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެއެންޕީސީއަށް ހު ކުރުމަށް

ރި ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ހު އެންޕީސީއަށް ހުށަހެޅުނު ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ ތެރެއިން އެކި މަރުޙަލ ތަކުގައި މޮޑެލްގެ ދަށުން  ސީއެސްއ ރ :1ތ ވަލު 
 މަޢުލޫމ ތު 

 ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޢަދަދު  ތަފްޞީލް 

 11 ތައް ހުށަހެޅުންސީއެސްއ ރް އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރެވުނު އަދި އިވެލުއޭޓްކުރެވި ޕްރޮޕޯސަލް 

 61 އް ލްތަރޮޕޯސަޕް އަދި ސީއެސްއ ރ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއި ނުކޮށްހުރިއިވެލުއޭޓްކުރެވި ޕްރޮޕޯސަލް 

 588 އްސަލްތަރޮޕޯޕް ސީއެސްއ ރ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއި ނުކޮށްހުރިއަދި އިވެލުއޭޓް ނުކުރެވި ޕްރޮޕޯސަލް 

 660 ދަދު ޢަ ގެ ތަކު ޕްރޮޕޯސަލް  ލަ ހުށަހެޅުނު ޖުމު 

ގައި ސަރުކ ރު  2012ެފބްރުވަރީ  7 ،މަލ ްތތައްޢ މެހ  މުގުޅޭގޮތުން ކޮްށފައިވ  އެންހުަށހެޅުންތަކ   ފައިވ އެންޕީސީއަށް ހުށަހަޅ 
ން ވަގުތީގޮތުްނ ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މުޢ މަލ ތްކުރު މަޝްރޫއުތަކ އެ  ގުޅިެގން އަލުން މުރ ޖަޢ ކޮށްހިންގުމަށް އައި ބަދަލ  

 ހުރިހ  މަސައްކަތްތައް ކައުންސިލުން ކުރަމުން ގެންދިޔަ އެ ލ ންކޮށްޢުއިސަރުކ ރުން ގައި  2012 އެޕްރީލް 5ކަން ހުއްޓ ލ ފައިވ 
 ވަނީ ހުއްޓ ލ ފައެވެ. 

 ރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހު ،އެންޕީސީން ކުރަމުން ދިޔަ މަސައްކަތް ހުއްޓ ލުމ  ހަމަޔަށްއެ ގޮތުން 
އެގްރިމެންޓެއްަގއި ންޗަރ އެއްވެސް ޖޮއިންޓްވެމަޝްރޫޢުތަކ  ގުޅިގެން  ހުށަހެޅުނު އެންޕީސީއަށް، ރަށްރަށ އި ބިން އަދި ފަޅު ހޯދުަމށް

 ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ ނަމަވެސް  އްގައި ސޮއިކޮށްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ގްރީމަންޓެއަދި ލީސް އެ
މަޝްރޫޢު ން އެންޕީސީތަކުގެ ތެރެއިން އެންޕީސީއަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންރަށްރަށ އި ބިން އަިދ ފަޅު ހޯދުމަށް  ކުރުމަށް

  ވެ.ީސއެސްއ ރ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވެއެ 11 ހުއްދަ ދިނުމުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރުމަށްފަހު ވަޒީރުން

ދޫކުރ  ރަށްތައް ކަނޑައަޅައި  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސީއެސްއ ރ މޮޑެލްގެ ދަށުން  1.3
 ޢ އްމުކޮށްފައި ނުވުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް މޮޑެލްގެ ދަށުން  ންމުންތަކ  އެއްގޮތަށް ސީއެސްއ ރލީހުން ނިންމި ނި ވަޒީރުންގެ މަޖި
ރަށްތައް ދޫކުރުމަށް އެފަދަ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް އެންޕީސީއަށް އެކި ފަރ ތްތަކުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކ  ުގޅިގެން  ކުރުމަށް
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ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދޫ ފަތުރުވެރިކަމ  ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށްމުޢ މަލ ތްތައް ކުރަމުން ދިޔައިރު  ަތކ ޕީސީން ނިންމައި އެ ފަރ ތްއެން
 މަޢުލޫމ ތު ޢ އްމުކޮށް އިޢުލ ންކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަަގކުރެވެއެވެ. ކޮން ރަށްތަކެއްކަން އެނގޭ ގޮތަްށ އެކަމ ގުޅޭ 

ލީހުން ންގެ މަޖި ޢަަމލުކުރުމަށް ވަޒީރުކުރަން ހުށަހަޅ  ހުށަހެޅުންތަކަށް ތްފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަ
ކަމުގެ ދ އިރ އ  އުސޫލުގައި ފަތުރުވެރި ނަމަވެސް މި ވީއުސޫލެއް ޢ އްމުކޮށްފައިގައި  2011ސެޕްޓެންބަރު  22ފ ސްކުރައްވައި، 

ނަމަވެސް އަމިއްަލ . ނުވެއެވެންތަކުގެ ަމޢުލޫމ ތު ހިމަނ ަފއިގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރަން ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވ  ރަށްތަކ ިއ ބި
ހެޅުމަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުްނ ފަރ ތްތަކުން އިސްނަގައިގެން ފަުތރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅޭ ތަންތަން ތަރައްޤީކުރުމަށް އެންޕީސީއަށް ހުށަ

 އޮތީ ހުޅުވ ލ ފައެވެ.

ނކ ރުންރަށްރަށ އި ބިންިބން ސަރު ދޫކުރ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރަން  އި ޢ އްމުކޮށް ޑައަޅަ ކުރިން ކަ
އޮތުމ އި އެކި ފަރ ތްތަކުން  އަމިއްލަ އެކި ފަރ ތްތަކުން ބޭނުންވ  ކޮންމެ ތަނެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅޭ ގޮތަށް ،ނުވުމުން އިޢުލ ންކޮށްފައި

ނޑައަޅ ފައިވ  ރަށެއްކަން ނުވަތަ ިބމަކީ ސަރުކ ރުން ދޫކުރަރަށް ނުވަ  ށް ހުަށހަޅ ހޯދުމަ ހ މަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގަިއ  ަތ ބިެމއްކަންން ކަ
ހުިރ ނ ޢަތ  ގުޅުންތުރުވެރިކަމުގެ ޞިއެނގެން ނެތުމުން ިމފަދަ މަްޝރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ޝަުޢޤުވެރިވ  ޤ ބިލް ފަރ ތްތަަކށް، ފަ 

ނޑައަޅ ފައިވ  ރަށްމަޝްރޫޢުތައް  ށް އޮންނަ ފުރުޞަތު ބެޭހ، މަޢުލޫމ ތު ލިބުމަރަށ އި ބިންތަކ ހިންގުމަށް ސަރުކ ރުން ދޫކުރަން ކަ
 ހަނިވެގެންދ ނެކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

ޅުނު  އެންޕީސީއަށް ހުށަހެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ނުހިމަނައި   ގެ ބައެއް ސީއެސްއ ރ 1.4
 ހުށަހެޅުންތައް 

ސިޓީހޮޓ  ނުވަތަ )ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް،  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަށްނުހިމަނައި  ސީއެސްއ ރގެ ބައެއް 
ރުވެރިކަމުގެ "ފަތު ވަނަ އަހަރު 2011، ހިމެނެނީ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުްނތަކުގެ އެްނޕީސީއަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ތަރައްޤީކުރުމަށް(ޔޮޓްމެރީނ  

އެުކލަވ ލުމުގެ ކުރިން އެންޕީސީއަްށ  ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަން ހުަށހަޅ  ހުށަހެޅުްނތަކަށް ޢަމަލުކުރ  އުސޫލު"
ދ އިރ އ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ހުށަހެޅުމަކ އި އަދި އެ އުސޫލު އެކުލަވ ލި ފަހުން ސީއެސްއ ރ މަޝްރޫޢެއް ނުހިމަނައި 15ހުށަހަޅ ފައިވ  

 ހުށަހެޅުމެވެ.  2ހުށަހަޅ ފައިވ   ށްގުޅުންހުރި މަސައްކަތްކުރުމަ

އެއްވެސް ހުށަހެޅުމަކ   ނަމަވެސް މީގެ ތެރެއިން ވީއެންޕީސީން މުޢ މަލ ތް ކޮށްފައި މި ހުށަހެޅުންތަކ  ގުޅޭ ގޮތުން ެއކި މިންވަރަށް
އެއްބަސްވުމެއްގައި  އެކު އެއްވެސް ފަރ ތަކ ށް ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި އެންޕީސީއަގުޅިގެން އެންޕީސީގެ މަސައްކަތް ހުއްޓ ލުމ  ހަމަޔަށް 

 ސޮއިކޮށްފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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 ދެވަނަ ބައި: (2)

 ސީއެސްއ ރ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ތަންފީޒުކުރެވިފައިވ  މިންވަރު 

ދޫކުރުމަށް  ންކުރަ ތައްގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  މޮޑެލްގެ ދަށުން ސީެއސްއ ރ މިބައިގައި ބަލ ލ ފައިވ ނީ
ނޑައެޅި ރަށްރަށ އި ބި އެސްއ ރ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ސީއެގްރިމަންޓްތަކުގެ ދަށުން ިހންަގންޖެހޭ  ސީއެސްއ ރ ގުޅިގެން ސޮއިކުރެވުނު ންތަކ ކަ

 ތަންފީޒުކުރެވިފައިވ  މިންވަރުގެ މައްޗަށެވެ.

 ންޖެހޭ ސީއެސްއ ރދޫކުރ  ރަށްރަށ އި ބިންބިން ލިބޭ ފަރ ތްތަކުން ހިންގަ  ކަންކަމަށް ޅުންހުރި ގު  ގެ ޞިނ ޢ ތ  ފަތުރުވެރިކަމު  2.1
 އް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  އުސޫލު ޕްރޮޖެކްޓްތަ 

ވަތަ ބިން ދޫކުރުމަްށ ރަށްރަށ އި ފަޅު ނުފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މޮޑެލްގެ ދަށުން  ސީއެސްއ ރ
ށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަޒީރުންގެ ހަމަޖައްސ ފައިވަނީ "ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރަން ހުށަހަޅ  ހުށަހެުޅންތަކަ

ސޫލު" ގެ ދަށުންނެވެ. ޢުކޮށްފައިވ  އުގައި ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝ އި 2011ސެޕްޓެންބަރު  22މަޖިލީހުން ފ ސްކުރައްވައި، 
ން ދޫކުރުމަްށ ރަށްރަށ އި ފަޅު ނުވަތަ ބިފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން 

ސަރުކ ރަށް ދައްކަންޖެހޭ  ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރ  ރަށްރަށުގެ އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ،ހަމަޖައްސ ފައިވަނީ
މަޝްރޫޢެއް ރައްޤީއަށް ުޢމްރ ނީ ތަރަށެއްގައި ރ އްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ތެރެއިން ވަކި ފައިސ  ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި 
 ސްއ ރ އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ. ހިންގުމަށް ޝަރުތުކޮށް ސީއެ

ސަރުކ ރަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅ  ފަރ ުތން ހިންަގންޖެޭހ ަފތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި އުސޫލުގެ ދަށުން 
ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވަނީސީއެސްއ ރ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކުޑަ ތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި ފަ ބޮޑުމިން ނުވަތަ އަގު ކަ

ނޑައަޅ  ރަށުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ަފތުރުވެރިކަމުގެ ބޮޑުމިަނށް ބިނ ޮކށެވެ. މި ގޮތުން ބިމުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅ  ފަރ ތުން ކަ
ގެ ރޭޓުްނ ލައްކަ ޑޮލަރު 6ކަށް ދޫކުރެވޭ ރަށުގެ ނުވަަތ ބިމުގެ ބޮޑު މިަނށް ަބލައި ހެކްަޓރަދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ   އަގުގެ ގޮތުގައި ެބލުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ. ަނމަވެސް މަޝްރޫޢުގެ ސީއެސްއ ރޢަދަދު އެއީ  ޖެހޭ
އަގުގެ ގޮތުގައި  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސީއެސްއ ރ ެހކްޓަރަށްވުރެ ކުޑަ ނަމަ 3ބޮޑު ިމން ރަށުގެ  ހުށަހެޅޭގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވަނީ   ރަށް ވުރެ ބޮޑުވ  ނަމަ ސީއެސްއ ރހެކްޓަ 11.67އަދި ރަށުގެ ބޮޑުމިން  މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. 1.8ކަ
ނޑައެޅުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވަނީ ޖުމުލަ  ލުގެ މި އުސޫ ،މީގެ އިތުރަށް މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. 7ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގުގެ ގޮތުގައި ކަ

ށް ކުރުމަ ށުގެ ލީސް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިދޫކުރ  ރަަފތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަށުން 
ސ މ ނު، ފ ސްކޮށްފައިވ  އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތަށް ބޭނުންވ  ަތކެއްޗ އި  ހަމަޖައްސ ފައިވަނީ ސީއެސްއ ރ

 ސައިޓަށް މޯބިލައިޒްކުރުމުންކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.އ  އެއްގޮތަށް މަސައްކަތުގެ ބީއޯކިއު

ދަށުން  އިސްލ ޙުގެ ގެނެސްފައިވ   ގައި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުއްދައ އެކު 2012 ޖެނުއަރީ 10އިސްވެ ދެންނެވުނު އުސޫލަށް 
މަޝްރޫޢު ހިންގުމ   ށަހަޅ  ފަރ ތަށް ސީއެސްއ ރށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުސަރުކ ރަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

 ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ސީއެސްއ ރއެ ގޮތުން ސީއެސްއ ރ އެގްރިމަންޓް ގުޅޭގޮތުން ދެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުުރމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިވެއެވެ.
ނޑައަޅ  މަޝްރޫުޢގެ އަގ  އެއްވަރު ކޮްށ ނިންުމްނ ނުވަތަ ސީއެސްއ ރމަޝްރޫޢު ތަންފީޒް ގެ ޢަދަދެއްގެ ފައިސ  ސަރުކ ރުން ކަ

 ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި ފަރ ތްތަކަށް ދީފައިވެއެވެ.  ،އިސްވެދެންނެވުނު އިސްލ ޙުގެ ދަށުން ،ފަރ ތަކ  ހަވ ލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު 
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 ވ  މިންވަރު އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވުނު މަޝްރޫޢުތަކ އި އެ މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒުކުރެވިފައި  ސީއެސްއ ރ 2.2

ތަުކގެ ޅުނު ހުށަހެޅުންހުށަހެ އެންޕީސީއަށްފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސީއެސްއ ރ މޮޑެލްގެ ދަށުން 
 ށް،ފ ސްކޮއެންޕީސީން  ހުށަހެޅުމެއް 11ގައި ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓ ލުމ  ހަމަޔަށް  2012އެޕްރީލް  5 އެންޕީސީގެ މަސައްކަތް ތެރެއިން

ރުންގެ ވަޒީ ކީވެސްފަރ ތަ 11މި  ވެއެވެ.ސޮއިކޮށްފައިއެގްރީމަންޓްގައި  އ ރއެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅި ފަރ ތްތަކ އެކު ސީއެސް
ޅުންހުރި މަސައްކަތްތަްއ ގު"ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ   ގައި އިސްލ ޙުކޮށްފައިވ  2012ޖެނުއަރީ  10 ނިންމެވުމ  އެއްޮގތަށްމަޖިލީހުގެ 

ރަށްރަށުގެ ލީސް  ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރ  ހުށަހަޅ  ހުށަހެޅުންތަކަްށ ޢަމަލުކުރ  އުސޫލު" ގެ ދަށުން ކުރަން
ތަރައްޤީގެ މްރ ނީ ޢު އެކި ރަށްރަށުގައިއެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ސަރުކ ރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި 

 އ ރ ސީއެސްދައްކަން އެއްބަސްވެ ފައިސ  ރުކ ރަށްސަ އަގ  އެއްވަރަށް ގެފަދަ މަޝްރޫޢުއެއްަވތަ އެ ހިންގުމަށް ނު މަޝްރޫޢު
  ގައި ސޮއިކޮށްފައިވ  ފަރ ތްތަކެވެ.ތަކުއެގްރިމަންޓް

ނޑައެޅުވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި،  2013ނަމަވެސް  ނު ޢުމްރ ނީ ސީއެސްއ ރ މޮޑެލްގެ ދަށުން އެކި ރަށްރަށުގައި ހިންގުމަށް ކަ
ފައިވ  ރަށްރަށުގެ ކޮންމެ ހަމަޖެހިފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ އިރ އ  ގުޅުންހުރި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބަދަުލގައި 

މަށް އެއްބަސްވ  ދެއްކުލީސް އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ސަރުކ ރަށް ލައްކަ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުންޖެހޭ ފައިސ   6ހެކްޓަރަކަށް 
ނޑައެޅުމުގެންދިއުމަށް ސަރުކ ރުން ކުރިއަށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކު ފަރ ތްތަކ އެ  ސީއެސްއ ރ ންކަ

އެއްވެސް ށުން ދައެ އުސޫލުގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު އެއްބަސްވެފައިވ  އުމްރ ނީ ކުރިން ހިންުގމަށް އެގްރިމަންޓްތަކުގެ ދަށުން 
 ގަކުރެވެއެވެ.ރަށެއްގައި ހިންގ ފައި ނުވ ކަން ފ ހަ

 އެކުއިޒިޝަން ކޮސްްޓ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރ  ރަށްރަުށގެ ލީސްޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމުގެ ބަދަލުގައި ސީއެސްއ ރ 
ޖެއްސުމ   ސަރުކ ރުން ހަމަގޮތަށްސަރުކ ރަށް ދައްކ ގޮތަށް އެއްބަސްވ  ފަރ ތްތަކަށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ރަށްތައް ދޫކުރ  

 5ތުގެ ތެރެއިން ފަރ  11ލީސް އެގްރިމަންޓްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ސީއެސްއ ރ އެގްރިމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވ   ގުޅިގެން،
ގެ ގޮތުގައި ސަރުކ ރަށް އެކުއިޒިޝަްނ ކޮސްޓްލީސް ފަރ ތަކުންނެވެ. މި ފަރ ްތތަކ އެކު ލީސް އެގްރިމަންޓްތަކުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 

ނޑައެޅި ފައިސ ގެ ތެރެއިން ދެއް ކުމުންނެވެ. އަދި ފައިސ  އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ސަރުކ ރަށް ދެއް %20ކުމަށް ކަ
ކ ރަށް ދައްކ ގޮތަށް ފައިސ  އެކި މުއްދަތުތަކަށް ބަހ ލައިގެން ސަރު %80ލީސް އެގްރިމަންޓްގެ ދަށުން އެްކއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ބ ކީ 

ނޑައަޅ ފައިވެއެވެ. މި އެގްރިމަންޓްތަކުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރި ރަށްތަކުގެ   އެކްއިޒިޝަން ސްލީކަ
މޯލްޑިވްސް  ގެ ނިޔަލަށް 2016ޑިސެންބަރު  31ވެ. މިފައިސ ގެ ތެރެއިން  ޑޮލަރެމިލިއަން 11.24ޖުމުލަ  ކޮސްޓްގެ މިންވަރަކީ

އިން ބ ކީ ހުރި ފައިސ  ލިބިފަިއވެއެވެ. ލީސް އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ތެރެމިލިއަން ޑޮލަރު  8.61ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަށް އިންލެ
 ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތު މި ރިޕޯޓްގެ ތ ރީޚްގެ ނިޔަލަށް ހަމަވެފައި ނުވެއެވެ.
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 ިތިންވަނަ ބައ (3)

ންޕީސީއަށް ހިންގުމަށް އެ  އި މެރިކަލްޗަރ އަދި ޕޯލްޓްރީގެ މަޝްރޫޢުތައް ދަނޑުވެރިކަމ އި މަސްވެރިކަމ  
 ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތައް 

ނޑުެވރިކަމ އި މެރިކަލްޗަރ އަދި ޕޯލްޓްރީގެ މަޝްރޫޢުތަމިބައިގައި ބަލ ލ ފައިވ ނީ  ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް  ނެޝަނަލް އް ހިންގުމަށްދަ
މަޝްރޫޢުތައް  ންތަކ ގުޅޭއެ ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކޮށް އެ ހުށަހެޅުމައްޗަށެވެ. އަދި ހުަށހެޅުންތަކުގެ ހުށަހެޅުނު އަށް  ()އެންޕީސީ

 ވ ނެއެވެ.ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް މިބައިގައި ބަލ ލ ފައިހިންގުމުގެ ހުއްދަދިނުމު

ނޑުވެރިކަމ އި  3.1 ހުށަހަޅ  ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރ ނެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް  މަސްވެރިކަމުގެ ދަ
ނޑުތަކ އި ހަމަތަ   އެކުލަވ ލ ފައި ނުވުން އެންޕީސީން އް މިންގަ

ނޑުވެރިކަމ އި މަސްވެރިކަން ކުރުމަށް އެކި ފަރ ތްތަކަށް ފަޅުރަްށތައް  ފް ފިޝަރީޒް އެންޑް ރީ އޮއެންޕީސީ މެދުވެރިވެގެން މިނިސްޓްދަ
ނޑުވެރިކަމ އި  ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވަނީ ވަކި ރަށެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ޢ އްމުކޮށް އިޢުލ ންކުރުމުގެއެގްރިކަލްޗަރއިން  ބަދަލުގައި ދަ

ހުށަހެޅުްނތަކ   ށަހެޅިމަސްވެރިކަންފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ފަޅުރަށްރަށް ހޯދުމަްށ އެދި އެކި ފަރ ތްތަކުން ެއންޕީސީއަށް ހު
ހެޅުންތައް ވަޒީރުންެގ މަޝްވަރ ކުރުމަށްފަހު އެ ހުށަހެުޅންތަކުގެ ތެރެއިން ރަނގަޅުކަމަްށ އެންޕީސީގެ މެންބަރުންނަްށ ެފނުނު ހުށަ 

  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމުން ވަޒީރުންެގ މަޖިލީހުން ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ބެހޭ ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ހެދުން ފިޔަވައި އެހެންކަންކަމަްށ )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށ  20/98ޤ ނޫނު ނަްނބަރު 
ފަޅުރަށްތައް ދެ ގޮތަކަށް ދޫކުރެވިދ ނެކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ގޮތުން ބީލަމުގެ އުސޫލުންނ އި ރަށުގައި ކުރަން ބޭނުންވ  

ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ  ކަންކަން  12ެހޅުމުން އެ ޤ ނޫނުގެ ކަމަކ ބެހޭ ތަފްޞީލް ރިޕޯޓަކ އެކު ކަމ ބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަ
ނޑުވެރިކަމ އި މީގެ އިތުރަށްފުރިހަމަވ  ފަރ ތްތަކަށް ފަޅުރަށްަތއް ދޫކުރުމުގެ އިޚްތިޔ ރު ސަރުކ ރުގެ ކަމ ބެހޭ އިދ ރ އަށް ލިބިދެއެވެ.   ދަ

ތައް ކުރުމަށް ފަޅު ރަށްރަށ އި ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމ ގުޅޭ ގޮތުން ޕޯލްޓްރީއ  ގުޅޭ މަސައްކަތް މަސްވެރިކަން، މެރިކަލްޗަރ، އަދި
ނޑު" ގެ ނަމުގައި އެންޕީސީން   3"މަސްވެރިކަމ އި ދަނޑުވެރިކަމ  ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފަޅުރަށްރަށ އި ފަޅު ކުއްޔަށް ދޫކުރ  އޮނިގަ

ށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުެރވެއެވެ. ނަމަވެސް މި އުސޫލުގައި ގައި ދިވެހި ސަރުކ ރުގެ ގެޒެޓްގައި ވަކި އުސޫލެއް ޝ އިޢުކޮ 2011އޮކްޓޫބަރު 
ނޑުވެރިކަމ އި މަސްވެރިކަންފަދަ މަސައްކަތްކުރަން ރަްށރަށ އި ފަޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަްށ  ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމަނ ފަިއވަނީ ދަ މައިގަ

ނޑުތަ ނޑައަޅ ނެ މިންގަ ނޑައަޅ ފައިވ  އަގ އި ކުއްޔަށް ދޫކުރ  ރަށްރަށުގެ އިންތައް ކަ  އްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ކަ

 ވީ ށް ދޫކުރަމުން ގޮސްފައިއް ކުއްޔައިސްވެ ދެންނެވި އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން އެންޕީސީއަށް ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުންތައް ފ ސްކޮށް ފަޅުރައްތަ
ނޑުވެރިކަމ އި މަސްވެރިކަންފަދަ މަސައްކަތްކުރަން ރަށްރަށ އި ފަޅު ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް އެކި ފަރ  ތްތަކުން ހުށަހަޅ  ނަމަވެސް ދަ

ނޑުތަކ އި  ނުވ ކަން  ފައިއެންޕީސީން ކަނޑައަޅައި ފ ސްކޮށް ހަމަތައްހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުރުމުގައި ބޭނުންކުރ ނެ މިންގަ
ހުށަހެޅުްނ އެންމެ ފުރަތަމަ ނަމަ އެއްފަރ ތައް ވުރެ ގިނަ ފަރ ތުން ވަކި ރަށެއް ކުއްޔަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅައިފި  ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް

 ހުށަހަޅ  ފަރ ތަކ  އެކު މުޢ މަލ ްތތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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