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ިޑޓް   ިރޕޯޓް  ޚާްއަސ ޮއ

ހ. ތަޢ ރަފު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ގައި  2010ފެބްރުވަރީ  1 ޤ އިމްކޮށް ހިންގުމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މެއް ންސްގައިއުތުރު ޕްރޮވި ،އޮޑިޓަކީމި 
 ޑް އ  ދެމެދު ސޮއިކުރި ންޓް ޕްރައިވެޓް ިލމިޓެސްޓްމެއިންވެ ދީބ ޖ  އ އި  ންޓްޓްރ ންސްޕޯރޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަ ،ގހައުސިން

ން ކުރިއަށް ެގންދެވުނު )އޮޑިޓް ޤ ނޫނު( ގެ ދަށު 4/2007ޤ ނޫނު ަނންަބރު  އުވ ލުމ  ގުޅުންހުިރކަންކަން ބެލުަމށް، އެއްބަސްވުން
ވ  ގޮތުގެމަތިން މި ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 213އްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީގެ ދިވެހިރ  ކެވެ.ޚ އްޞަ އޮޑިޓެ

ވުނު ކަންތައްތަކ  ގުޅޭގޮތުްނ ރިޕޯޓު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ އަށ އި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަްށ ހުށަހެުޅމ އެކު، މި އޮޑިޓްގައި ފ ހަގަކުރެ 
މިނިސްޓްރީ  ށ އިއަ އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓު އިސްލ ޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި މި ރިޕޯ

 ހުށަހެޅޭނެެއވެ. ސް އަށްއޮފް ފިނޭން

ދިްނ މި އޮޑިޓަށް ބޭނުންވި މުިހންމު ލިޔެކިއުންތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތައް ފޯރުޮކށް ދީފައިވ ތީ، އެ ލިޔެކިއުންތަކ އި މަޢުލޫމ ތުތައް ފޯރުކޮށް
މި ފުުރސަތުގައި ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ. މި ރިޕޯޓު، ދިވެހިރ އްޖޭގެ  އި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކަށްއްސަސ ތަކަށ ދައުލަތުގެ މުއަ

ޖުމްހޫރިއްޔ ގެ ޤ ނޫނުއަސ ސީއ އި އޮޑިޓް ޤ ނޫނުގެ ަދށުން ުހަށހަޅަންޖެހޭ ފަރ ތްތަކަްށ ހުށަހެުޅމުގެ އިތުރުން މި އޮފީހުގެ 
 ގައި ޝ އިޢުކުރެވޭނެއެވެ. www.audit.gov.mvވެބްސައިޓް 

ވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ޤ އިމްކޮށް ހިންގުމަށް ހަވ ލުކުރެވުނު މަޝްރޫޢުގެ ތަޢ ރަފް އުތުރު ޕްރޮ  .ށ

ދަތުރުފަތުރުެގ އެ ސަރަޙައްދެއްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތައް ކަށް ބަހ ލައި ސަރަހައްދަ 7 ދިވެހިރ އްޖޭގެ ރަށްތައްމި މަޝްރޫޢަކީ، 
ނޑައެޅުއްވި ސިޔ ސަތުގެ ދަށުން، ވަނަ އަހަރު  2008ނިޒ މަކުން ގުޅުވ ލުމުގެ ބޭނުމުގައި  ގައި އުތުރު ޕްރޮވިންސްސަރުކ ރުން ކަ

 ދީބ ޖ ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ދަތުރުފަތުރު ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ފެރީ( ގެބ އަދި ޅ އަތޮޅު ރ، )ނ، ހިމެނުނު
އ  ހަވ ލުކޮށްގެން ސަރުކ ރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫޢެކެވެ. ްނޓް( )ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިިމޓެޑް ޓްމެއިންވެސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ގައި  2010ފެބްރުވަރީ  1ހަވ ުލކޮށްފައިވަނީ  ޓް އ ންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެމި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް 
ިމ  ކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންނެވެ.އ އި އެ ކުންފުންޏ  ދެމެދު ސޮއި ންޓްޔަރަންމަޓްރ ންސްޕޯރޓް އެންޑް އެންވަ ،ހައުސިންގ

ށް އަިމއްލަ ޚަރަދުގައި ފަރުމ ކޮންޓްގެ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ފެރީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ސަރަޙައްދުގެ 
މުއްދަތަށް އެ ކުންފުންޏ  ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ. މި  ގެއަހަރު ދުވަހު 50ހިންގައި ބެލެހެއްޓުން  ނިޒ މްރައްޤީކުރުމ އި ފެރީ ތަ

ގުމަށް އެ މަޝްރޫޢަށް ސަބްސިޑައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެރީ ޓ މިނަލްއ އި ހޮޓ ، ގެސްޓް ހައުސް ފަދަ ތަންތަން އަޅައި ހިން
 އެނދުގެ  50އަދި ންމެ ރަަށކުން ބިން އެ ކުންުފންޏަށް ދިުނމަށ އި ކޮމީހުން ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ފެރީ ލަފ ފުރ  ސަރަޙައްދުގެ 

about:blank
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ހެކްޓަރުގެ ބިން ދޫކުރ  ގޮތަށް  15ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް/ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް މީހުްނ ދިރިނޫޅޭ ރަށަކުން 
  .ހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ

  ނ. އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް 

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލ މި އޮޑިޓް  ވ ނީ އަންަނނިވި ކަްނކަމުގެ މައްޗަށެވެ.ފައިގައި މައިގަ

 ައިވ  ލުއިތަކ އި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިންގުމ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތަކަށް ސަރުކ ރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެއްބަސްވެފ
 ޢިނ ޔަތްތައް ހަމަޖައްސައިދީފައިވ  ގޮތް ބެލުން.

   ންޖެހޭ ޤ އިމްކުރަތުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިންގުމ  ހަވ ލުވ  ފަރ ތުގެ ޒިންމ  އަދ ކުރަމުން ގޮސްފައިވ  ގޮތ އި އެ ފަރ
  އް ފޯރުކޮށްދެމުން ގޮސްފައިވ  ގޮތް ބެލުން.ވަސީލަތްތަކ އި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަ

  ދޭންޖެހޭތޯ ބެުލން.  ބަދަލެއްއެއްވެސް ފަރ ތަކަށް ގެއްލުމުގެ ސަރުކ ރުން ގުޅިގެންދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވ ލުމ 

 . އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވ  ހަމަތަކ އި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތް ރ

ނޑައަޅ ފައިވ  މިންގަ ކ އި، ހަމަތަ ،ނޑުތަކ އިމި އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މި އޮފީހުން ޚ އްޞަ އޮޑިޓްތައް ކުރުމަށް ކަ
ލިބެންހުރި  ރ ތަކުންދައުލަތުގެ ބައެއް އިދ  މި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގައިލުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އުސޫ

އެ ތަންތަނުގެ  ،ސ ކުރެވިބަލައި ދިރ  ންވެސްޓްމެންޓް އިން މި އޮޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދިން ލިޔެކިއުންތައްކ އި ދީބ ޖ  އިލިޔެކިއުންތަ
ކަންކަމ އި އަދި މި  ށްފައިވ ކޮފައިވ ނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އޮޑިޓުގައި ފ ހަގަކޮށްކަމ ގުޅުން ހުރި ފަރ ތްތަކުން މަޢުލޫމ ތު ސ ފު

އޮފް މިނިސްޓްރީ ުރިންމުކުރުމުގެ ކުންމި ރިޕޯޓް އ  ،ރިޕޯޓުގައި ހިމަނ ފައިވ  އަދަދުަތކުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި
ރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އ  ހިއްސ ކޮށްފައިވ ނެއެވެ. އަދި މި ރިޕޯޓްގައި ހުރި މިނިސްޓްއ   އޭވިއޭޝަން ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް

ޕޯޓަށް ގެންނަންޖެޭހ އެ ފަރ ތްތަކުން ފ ހަގަކުރި ކަންކަމ  ގުޅިގެން މި ރި  ގުޅުންހުރި ކަންކަން އެ މިނިސްޓްރީ އ  ހިއްސ ކޮށް
  ފައި ވ ނެއެވެ.ސްއިޞްލ ޙުތައް ގެނެ
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 ކުގެ ޚުލ ސ  ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަ . ބ

 މި ރިޕޯޓުގައި ފ ހަގަކޮށްފައިވ  މުހިންމު ކަންތައްތަކުގެ ޚުލ ޞ  ިތރީގައި ގެނެސްދީފައި އެވަނީއެވެ.

ދެމެދު ޓްމެންޓް އ  ސަރުކ ރ އި ދީބ ޖ  އިންވެސްގައި  2010ފެބްރުވަރީ  1ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފެރީ ދަތުރުފަތުރުގެ  .1
ޔަތްތަކ އި ލުއިތަކުގެ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ  ިޢނ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތަކަްށ  ގެ ދަށުން ހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވުމު

ސިޓީ ހޮޓ  /އެނދުގެ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓ50ުް ،"ކްރޮސް ސަބްސިޑީ" ގެ ގޮތުގައި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް އަށްތެރޭގައި 
ޖައްސައިދިނުމ އި، ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށަކުން ހަމަ 15ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް 

ހަރަށް ބިން އަ 50އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެރީ ޓ މިނަލް އެޅުމަށް ކުއްޔަކ  ނުލައި 
ށްދިނުމ އި ކަމ ބެހޭ ދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން ިއމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އ އި ޓެކްސް މަޢ ފްކޮދޫކުރުމ އި ޤ ނޫނ އި ގަވ އި

ަނން ބޭުނންވ  ބިދޭސީން އިދ ރ ތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަަތއް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުމ އި، ވަޒީފ ތަަކށް ގެން 
 ހިމެނޭއިރު، ޓޫރިސްޓް ދަތައް ޯހދުުމގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން ގެނައުމުގައި ކަމ ބެހޭ އިދ ރ ތަުކން ހޯދަންޖެހޭ ހުއް
ދި ފެރީ ޓ މިނަލް އަހެކްޓަުރގެ ފަޅު ރަށެއް ދޫކޮށްފައިވ ކަމ އި  37.6ރިސޯޓެއް/ސިޓީ ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް 

ށް ކޮންމެ ބިމަކަށް އިން ބޭނުންވ  ގޮތަ އެޅުމަށް ދޫކުރަންޖެހޭ ބިންތައް ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް
ރިއަށް މަސައްކަތް ކު  ހަދައިގެން ބިްނތައް ދޫކުރުމަށް އެްއބަސްވުން ތައްޔ ރު ކުރުމުގެއެއްބަސްވުމެއްވަކި 
ްއ ން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައަދި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢ ފުކޮށްދިނުން ފަދަ ކަންކަމ އި ކަމ ބެހޭ އިދ ރ ތަކު ގޮސްފައިވ ކަމ އިގެން

 ގެންގޮސްފައިވ ކަން ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ސަރުކ ރުން ކުރިއަށް
 ފ ހަގަކުރެވުން.

 2010މެއި  01ން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްެމންޓް އި ދަތުރުަފތުރުގެ ވަގުތީ ޚިުދމަތް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ަދށުން  .2
ފެރީ )ޮކންމެ  08 ދަތުރުފަތުރުގެ ވަުގތީ ޚިދުަމތް ްނ ކުރިއަށް ގެންަދންޖެހޭއިރު އެ ތ ރީޚުން ފަށައިެގންއިން ފަށައިގެ
ވަނަ  2012ވެސް ފެރީ( ބޭނުންޮކށްގެން ދީބ ޖ  ިއންވެސްޓްމެންޓް އިން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވީ ަނމަ 02އަތޮޅެއްގައި 

ނޑެމުންގޮސް  ގެންގޮސްފައިނުވ ކަމ އި  ދަތުރުތައް ޓައިމްޓޭބަލްތަކ  އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުތައް މެދުކެ
ންދެން ދީބ ޖ  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވައެ ގޮތުން 

 ކެނޑި ދުމަތް މެނދުޚި ދަތުރުފަތުރުގެ ދިޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުމުންނ އި އަ އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ދަތުރުފަތުރުގެ
 ދަތުރުތައް ފަށައިގެން އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ،ޚިދުމަތް ހުއްޓިފައި އޮތުމުންގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދަުތރުފަތުރުގެ 

އިންވެސްޓްމެންޓް ޖ  ދީބ ތަކުރ ރުކޮށް  ންއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
 ފ ހަގަކުރެވުން. ފައިވ ކަންއަންގަމުން ގޮސް އަށް

ށް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދަތުރުފަތުރުގެ ޙިދުމަތް ހުއްޓިފަިއވ  ސަރަޙައްދުތަކުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމ އި އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަ .3
ގެ ޚިދުމަްތ ފަތުރުވެސްޓްމެންޓް އިން ަދތުރުފޯރުކޮށް ދިނުމަށް މިނިސްޓްރީްނ އެންގި އެންގުތަކ  އެއްގޮތަށް ދީބ ޖ  އިން

 ސަރުކ ރުންްއލުކުރުމަށް ޙަފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހ  ސަރަޙައްދެއްގައި ފެރީ ދަތުރުތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދީފައިނުވ ތީ އެކަން 
ތަށް ދީބ ޖ  ގޮއެއްބަސްުވމ  އެއް ،ނަމަވެސް އެ މުހުލަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ންން މުހުލަުތަތކެއް ދިފަހަރެއްގެ މަތި 3

 އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން.

އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކ ރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ   ށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތަރުގެދަތުރުފަތު .4
 އަށް ޭދންޖެހޭ ބިން ދިނުމުގެ ޓް/ހޮޓެލް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓޫރިސްޓް ރިސޯ

ބިމުގެ  47ދީފައިވ އިރު އަދި ފެރީ ޓ މިނަލް އެޅުމަށް ދޭން އެއްަބސްވެފައިވ   ކުޑަކުރަތު އެ ކުންފުންޏަށްރ.ގޮތުން 
ބިމެއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވ ލުކުރުމަށްފަހު ބ ކީ ހުރި ބިންތަުކގެ ރަޖިސްޓަރީ ނިމުނު  27އިންވަކިކޮށް އެ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން 

ގޮތަށް ކޮންމެ ނު އެދު  އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްއޭގެ ފަހުން ވަރަކުން ދެމުންގެންދ ނެކަން އަންގ ފައިވުމ އި އަދި 



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

 

 4ގެ  28ސަފުހ  

 އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުަފތުރުގެ  ، ދަނިކޮށްބިމަކަށް ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ަތއްޔ ރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން
ނޑ ލ ފައި އޮތް އޮތުމަކީންޖެހޭ ފޯރުކޮށްދޭ  އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އެ  ،ވަގުތީ ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަ

ށް ބެލެވޭތީ ސަރުކ ރުން އްކިބ ވުން ކަމައެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ކުންފުނިން އަދ ކުރުން ލ ޒިމްކުރ  ޒިންމ އެއް އަދ ނުކޮށް އެ
ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އ އެކު ހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްަބސްވުން އުވ ލ ފައިވަނީ ދީބ ޖ  ިއންވެސްޓްމެންޓް އިްނ 

 އެއްބަސްވުމ  ޚިލ ފުވުމުންކަން ފ ހަގަކުރެވުން.

ފް ޓްރ ންސްޕޯޓް ބަސްވުން މިނިސްްޓރީ އޮއެުކ ސަރުކ ރުން ހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތުރުގެ އެއް އ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް .5
ގެ ރު ތުރުފަތުދައެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ފެރީ  ،ގައި ބ ތިލްކޮްށފައިވަނީ 2013މެއި  30  އިންއެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

ރުކޮްށ ފޯމ  އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދީ ފެރީ ދަުތރުފަތުރުތައް ހުއްޓަމަކަށް އައުމުްނ އަލުން ދަތުރުތައް އެއްބަސްވު
ކޮްށދީފައި ނުވުމުންކަމ އި، ފޯރުއެކަށީގެންވ  މިންވަރަކަށް ތެރޭގައިވެސް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  ތަކުގެދިނުމަށް ދިން މުއްދަތު

 ބުނ ފަދަ އަމިއްލަ ޯފރުކޮށްދީފައިނުވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި  އިންއަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް
 ، އެނގެން އޮތުމުންފަދަ ހ ލަތެއް މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ނޫންކަން އެ ކުންފުނިން ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީތަކުން  ބ ރުނުފޯރ 

އެކު ސަރުކ ރުން އ  ޓްވަނަ މ އްދ ގެ )ޑީ( ގެ ދަށުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެން  6.32.1އެއްބަސްވުމ އެކު ހިމެނޭ އ ރްއެފްޕީގެ 
ކަން ދޭލިބި  އަށްއުނިކޭޝަންބ ތިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވުން 

 ން.ކުރެވުފ ހަގަ

ނޑައަޅ ފައިވ  )ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓ ބެހޭ ޤ ނޫނު( ގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަަދލު ދިނު  4/91ޤ ނޫނު ނަްނބަރު  .6 މަށް ކަ
އެ  ،އިސ  ދޭންޖެހޭނީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފަދީ ،ހަމަތަކ އި އުސޫލުތަކަށް ބަލ އިރު

ވުން އުވ ލ  ހިނދެއްގައި ސަރުކ ރުން އެއްބަސް ،ކުންފުނިން އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދެމުން ދަނިކޮށް
 ،ކޮށް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ދުމަތް އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ފޯރު ކަމަށްވ ތީ، ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް އިން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚި

ޔ ރުގެ ދަށުން ިލބިޭދ އިޚްތިވަނަ މ އްދ ގެ ޑީ ގެ ދަށުން ސަރުކ ރަށް  6.32.1އެއްބަސްވުމ އެކު ހިމެނޭ އ ރްއެފްޕީގެ 
މެންޓް އަށް ސަރުކ ރުން އިންވެސްޓް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކ ރުން އުވ ލުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދީބ ޖ 

 އެއްވެސް ފައިސ އެއް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ނުބެލެވުން.

ޒ މް ރ ވައި ހިންގުމަށް ހުށަހެޅި ހިސ ބުތަކަކީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް  .7
ތް ނީއެއް އެނގެން އޮލިބުނު އ މްދައެ ކުންފުންޏަށް ގައިގެން އެ ކުންފުނިން ކުރި ޚަރަދަކ އި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިން

ަގނޑުތަކަކީ ކޮބައިކަމ އި ބޭނުންކޮށްފައިވ  ހަމަތަކ އި މިން އަދި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހިސ ބު ކުރުމަށް ނޫންކަމ އި ހިސ ބުތަކެއް
ޝަންތަކ އި އިކޮނޮމިކް ށްފައިވ  އެސަމްޕްއަދި އެކިކަންކަމަށް ހިނގ ނެ ޚަރަދ އި ލިބޭނެ އ މްދަނީ ހިސ ބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮ

 ނެތް މ ދުރު އެ ހިސ ބުތަކަކީ ކަށަވަރުުކރެވެންކަމ އި އިންޑިކޭޓަރތައް އެ ހިސ ބުތަކ  އެއްކޮށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވ 
ތީ، ކުރެވޭފ ހަގައްކަން މުސްތަޤްބަލެއްގައި ލިބިދ ނެކަަމްށ ލަފ ކުރ  މ ލީ މަންފ ތަކެއް ހިމަނައިގެން ހަދ ފައިވ  ހިސ ބުތަކެ 

 ،ދަލު ނަގައިިދނުމަކީހިސ ބުތަކުެގ މައްޗަށް ބިނ ކޮްށ ގެއްލުމުގެ ބަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ޯހދުމަށް އެ ކުންފުނިން ުހށަހެޅި
ނޑުތަކ  މުކޮށް ބޭނުންކޮށްންއ  އިމިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސަލ ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަސ ސްތަކ  އުޅޭ މިންގަ

 ން.ފ ހަގަކުރެވުލ ފުކަމެއްކަން ޚި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނގ ނެ ކަމަށް ލަފ ކުރެވޭ  3ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން ދެިމއޮތް  .8
ކޮށްފައިވ  ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށ އި   އިންޚަރަދުތަކަށ އި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ޤ އިމްކުރުމަށް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް

ލީސް އެކްއިޒިޝަން  ކުޑަކުރަތުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކައިގެން އިރު ރ.ބަލ  ލީ އިލްތިޒ މްތަކަށްމ 
މިލިައން ުރފިޔ ( ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްެމންޓް އިން ހޯދ ފައިވުމުްނ އެ  65.54މިލިައން ޑޮލަރު ) 4.25 ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި

 ވުމ  ގުޅިގެން މ ލީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވ ނެކަމަށް ުނބެލެުވން.ކުންފުންޏަށް ދަތުރުފަތުރުގެ އެްއބަސް
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ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދީބ  .9
އްވެސް ފައިސ އެއް ގައި ދައުލަތަްށ އެއެ ރަށުގެ ލީސް އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތު ،އަށް ރ. ކުޑަކުރަތު ދޫކޮށްފައިވަނީ

އްބަސްވުން އުވ ލިއިރު ނުނަގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަަތށް ސަބްސިޑައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން ކަމަށްވ އިރު، ދަތުރުފަތުރުގެ އެ 
ކަށް ންފުންޏަސަބްލީސް އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަުށން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންްޓ ިއން އެ ރަށުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެހެން ކު

 ދަށުން އެ ރަށުގެ ވިއްކ ފައިވުމުން، އެ ރަށުގެ ހެޑް ލީސް އެގްރިމެންޓް ގައިވ  ގޮތުގެ މަތިން ސަބްލީސް އެގްރިމެންޓްގެ
 ގަތް ކުންފުންޏ އެކު ލީސް ރައިޓްސް ގަނެފައިވ  ކުންފުންޏ އެކު ސަރުކ ރުން އައު އެއްބަސްވުމެއް ހަދައިގެން ލީސް ރައިޓްސް

ތުގައި ދައުލަތަށް ގޮއްބަސްވުން ދަމަހައްޓަން ޖެހުމުން، އެ ރަށުގެ  ލީސް އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ އެ ރަށުގެ ހެޑް ލީސް އެ
ވ ކަން ފުރުޞަތު ގެްއިލގެން ގޮސްފައި ލިބުމުގެމިލިއަން ރުިފޔ (  68.93މިލިއަން ޑޮލަރު ) 4.47ލިބެން އޮތް 

ގެ ދަށުން ލީސް ން ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަްސވުމުފ ހަގަކުރެވުމ އި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވ ލަންޖެހުމު
މެންޓް އިން އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓް ނުނަގަިއ އެ ރަށް ދޫކުރުމުގެ މަްޤޞަުދ ހ ސިލުވެފައިނުވ އިރު ދީބ ޖ  އިންވެސްޓް

 އަހަރަކު ރުކ ރުންސަދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށދިނުމ  ހަވ ލުވި ސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުަމްށ 
ނޑަކަށް    މިލިއަން ރުފިޔ  ޚަރަދުކުރަންޖެހިފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވުން. 9.89ގ ތްގަ
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 ތައް ފ ހަގަކުރެވުނު ކަންތައް އޮޑިޓްގައި . ޅ

( އެއްވަނަ ބައި 1)  

 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ޤ އިމްކޮށް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކޮށްފައިވ  ގޮތް 

ދިނުމަްށ  ށްއަ އިންވެސްޓްމެންޓް ދީބ ޖ ސަރުކ ރުން ގެ އެއްބަސްވުމ  ގުޅިގެން ރުަދުތރުފަތުމި ބައިގައި ބަލ ފައިވ ނީ، 
ދީބ ޖ  މ  ގުޅިގެން މި އެއްަބސްވުއެއްބަސްވެފައިވ  ޢިނ ޔަތްތަކ އި ލުއިތައް ހަމަޖައްސައިދީފައިވ  ގޮތުގެ މައްޗަށ އި އަދި 

 ސްފައިވ  ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.ގޮތައް ފުރިހަމަކުރަމުން އަދ ކުރަންޖެހޭ ޒިންމ ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކ އި  ޓް އިންއިންވެސްޓްމެން

 އް ނޑައެޅި ލުއިތަކ އި އިނ ޔަތްތަ ދިނުމަށް ކަ ހަމަޖައްސައި ސަރުކ ރުން ތަކަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މު ހިންގުމ  ހަވ ލުވ  ފަރ   

، މެއިންޓެިއން، )ޕީޕީޕީ( ގެ ދަށުން، "ފަިއޭނންސް، ޑިޒައިން، ިބލްޑް މެނޭްޖ، އޮޕަރޭޓް ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕ ޓްނަރޝިޕް
ސް" ނަމުގައި ރިޕެއަރ އެންޑް އަޕްގްރޭޑް އޮފް އިންޓަރގްރޭޓެޑް ޕަބްލިކް ޓްރ ންސްޕޯޓޭޝަން ނެޓްވޯކް ފޯރ ދަ މޯލްޑިވް

މުކުރި ރިކްއެސްޓް ގައި އ ން 2009އޭޕްރީލް  16 ޓް އިންންމަ ޔަރަންޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އަދި  ބު،ރު،ނ) ންސްއުތުރު ޕްރޮވިހުށަހެޅުނު ބިޑްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު  އ  ގުޅިގެންފޯރ ޕްރޮޕޯސަލް )އ ރްއެފްޕީ( 

ދީބ ޖ  ފައިވަނީ މަސައްކަތް ސަރުކ ރުން ހަވ ލުކޮށް ގެހިންގުމުޤ އިމްކޮށް ފެރީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މެއް  އިގަ( އަތޮޅުޅ.
އެންޑް  ޓްރ ންސްޕޯޓް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަުއސިންގއ އެވެ. މި ަމސައްކަތް އެ ކުންފުންޏ  ހަވ ލުކޮށްފައިވަނީ  އިންވެސްޓްމެންޓް

 ންނެވެ. ގެ ދަށުމުހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވުގައި  2010ފެބްރުވަރީ  1ދެމެދު އެ ކުންފުންޏ    އ އިމަންޓްންއެންވަޔަރަ

މު ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ޤ އިމްކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް އ ން
ގެންވ  ޔިތުންނަށް އެކަށީރައް ންމުއ  ،ންޓް އ  ހަވ ލުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސްސް އުސޫލުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭން

 ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން "ކްރޮސް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ސަބަބުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރ ތަށް ލިބިދ ނެ ގެއްލުންތައް ކުޑައަގެއްގައި
ޖައްސައިދިނުމަށް ސަރުކ ރުން ބައެއް ލުއިތަކ އި ޢިނ ޔަތްތައް ހަމަ ،ސަބްސިޑީ" ގެ ގޮތުގައި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް

 ވެފައިވެއެވެ.  އެ ލުއިތަކ އި ޢިނ ޔަތްތައް ތިރީގައި ގެނެސްދެވިފައި އެވަނީއެވެ.އެއްބަސް

 50ު ްންސްގެ މީހުން ހެކްޓަރުގެ ބިމެއް އުތުުރ ޕްރޮވި 15އެނދުގެ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް/ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީޮކށް ހިންގުަމށ
 ދިރިނޫޅޭ ރަށަކުން ހަމަޖައްސައިދިނުން.

 ިހަރަށް ބިން އަ 50އުޅޭ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެރީ ޓ މިނަލް އެޅުމަށް ކުއްޔަކ  ނުލައި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މީހުން ދިރ
ސްޓް ހައުސް އަދި ގެ، ދޫކުރުމ އި އެ ބިންތަކުގައި އެންމެ ކުޑަ ޓެކްސް ސްކީމެއްގެ ދަށުން ފެރީ ޓ މިނަލްގެ އިތުރަށް ހޮޓ 

 ކެފޭ ފަދަ ތަންތަން ތަރައްޤީޮކށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން.

  ިމ ބެހޭ އިދ ރ ތަކުން ކަޤ ނޫނ އި ގަވ އިދުތަކ  އެއްގޮތްވ  ގޮތުގެ މަތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ އ އި ޓެކްސް މަޢ ފްކޮށްދިނުމ އ
 ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ައް ޯހދުމުގައި އެހީތެރިކަން ންޖެހޭ ހުއްަދތަވަޒީފ ތަކަށް ގެންނަން ބޭުނންވ  ިބދޭސީން ގެނައުމުގައި ކަމ ބެހޭ އިދ ރ ތަކުން ހޯދ
 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ްމިލިއަން ރުފިޔ ގެ ލޯެނއް ހޯދުމުގައި ސަރުކ ރުން އެހީތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުން 1ެމުދވެރިކޮށް  ނުަވތަ މ ލީ އިދ ރ އެއް ބޭންކ. 



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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ތްތަކ އި ލުއިތައް ޢިނ ޔަ ހަމަޖައްސ ފައިވ ސަރުކ ރުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ދިނުމަށް  ،މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
ނަ ނަންބަރުން ެފށިގެން ވަ 1.3ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ ގޮތ  ގުޅޭގޮތުން ފ ަހގަކުރެވޭ ކަންކަން މި ރިޕޯޓްގެ 

 އ  ހަމައަށް ހުރި ނަންބަރުަތކުގައި ގެނެސްދެވިފައި ވ ނެއެވެ.  1.6

ވަސީލަތްތަކ އި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ންޖެހޭ ޤ އިމްކުރަ ތުގެ ޒިންމ އ އި އެ ފަރ ތުން  ހަވ ލުވ  ފަރ  ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މު ހިންގުމ   
 އް ޚިދުމަތްތަ 

ފެބްރުވަރީ  1ދެމެދު  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އ   އ އިމަންޓްންއެންޑް އެންވަޔަރަ ޓްރ ންސްޕޯޓް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ގެ މަސައްކަތް އ ންމު ގެ ދަށުން، ދަތުރުފަތުރުގެ ިނޒ މް ޤ އިމްކޮށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުހަދ ފައިވ  އެއްބަސްވުމުގައި  2010

މި އެއްބަސްވުމުގެ  ވ އިރު،ންޓް އ  ހަވ ލުކޮށްފައިސް އުސޫލުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭން
ރުފަތުރުގެ ނިޒ މ ގުޅޭ ދަތުގެ ނިޒ މް ިޑޒައިންކުރުމ އި ބިނ ކުރުމ އި ހިްނގުމ އި ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމ އި ރުދަތުރުަފތުދަށުން 

މި އެއްބަސްވުމުގެ . މެންޓްއެވެފަރ ތަކީ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓް މަރ މ ތުކޮށް ބެލެެހއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް 
 ވަސީލަތްތަކ އި  ޤ އިމްކުރަންޖެހޭ  އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްކޮށް ހިންގުމަށް ގެ ނިޒ ްމ ޤ އިމްރުދަތުރުފަތު ،ދަށުން

 ތިީރގައި ގެނެސްދީފައި އެވަނީއެވެ. ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް

 ެނޭޖްކުރުމ އި އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ފެރީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ޑިޒައިންކޮށް، ބިލްޑްކޮށް މ
 ެލހެްއޓުން.ކޮށް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގައި ބެއަޕްގްރޭޑް އަދި ރިޕެއަރކޮށް މެއިންޓެއިންކުރުމ އި ކުރުމ އިއޮޕަރޭޓް

 ްން.އެޅު ރަށުގައި ފެރީ ޓ މިނަލް 47ދިރިއުޅޭ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މީހުން  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށ 

 ުތަކ އި ނެޝަނަލް ފެރީ  ފެރީ ަދތުރުތަކ އި ޕްރޮވިންސް ފެރީދަތުރުއަތޮޅު ތެރޭގެ އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދިއުމަށް އ ންމ
ނޑައެޅިފައިވ  ތ ވަލްތަކ  އެއްގޮތަްށ  ގެ މުއްދަތަށް އަހަރު 50ދަތުރުތަކ އި ޝަޓްލް ފެރީ ަދުތރުތަކުގެ ޚިދުމަތް ކަ

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

 ދަދު އަޖެހޭ ފެރީތަކުގެ އޮޕަރޭޓް ކުރަން  އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް : 1ތ ވަލު 

އަދަދު  ގެ ރީ އަތޮޅުތެރޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރަންޖެހޭ ޢ ންމު ފެ   
 ގެ ޢ ންމު ފެރީތަކުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން ތެރޭ އަތޮޅު 

 ޖުމުލަ  ރޫޓްތަކުގައި އޮޕަރޭޓްކުރަންޖެހޭ ފެރީގެ އަދަދު 
 ޝަޓްލް ފެރީ  ޕްރޮވިންސް ފެރީ  ނެޝަނަލް ފެރީ  ޅ ބ ރ ނ
3 3 4 2 1 2 1 16 

ކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދީފައިވ   ދަށުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ފޯރުކޮށްޭދންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އެމި އެއްބަސްވުމުގެ 
އަދި  1.7ކަން މި ރިޕޯޓްގެ ންފުނިން އަދ ކުރަްނޖެހޭ ޒިންމ ތައް ފުރިހަމަކޮށްފައިވ ގޮތ  ގުޅޭގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަން ގޮތ އި އެ ކު

 ގެނެްސދެވިފައިވ ނެއެވެ. ގައިވަނަ ނަންބަރު 1.8
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 ހެކްޓަރުގެ ބިން ދޫކުރުން  15 ންޓް އަށް މެ ލެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓް ޓަ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް/ހޮ 

 15ރިނޫޅޭ ރަށަކުން މީހުން ދިކޮށް ހިންގުމަށް ތަރައްޤީ ެލއްޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް/ހޮޓަ ރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން،ދަތު
، ޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްަގއި މިނިސް 2010މެއި  05 ހަމަޖަްއސ ފައިވ ތީ، ދިނުމަށް  ދީބ ޖ  އިންވެްސޓްމެންޓް އަށް ހެކްޓަރުގެ ބިން 

ބ ޖ  ދީ ،ކުރަތުެދމެދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރ.ކުޑަ ޗަރ އ އި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް އ އ ޓްސް އެންޑް ކަލް
ކ ރ އި ދީބ ޖ  ސަރުމި އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނެސް  އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 25 އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް

އިންވެސްޓްމެންޓްގެ  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ހިމެނޭ ގޮތަްށ ދީބ ޖ  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަމުގައި ހަދ ފައިވ ،
.ކުޑަކުރަތު ރއަހަރުގެ މުއްދަތަށް  50ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏަށް  ،ހިއްސ  ހިމެނޭ %5ރުގެ ހިއްސ އ އި ސަރުކ  95%

ސް ޕްރައިވެޓް ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އ ޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އ އި ދީބ ޖ  މޯލްޑިވް 2011ޖޫން  01އަލުންވަނީ 
 ކޮްށފައެވެ.  ލިމިޓެޑް އ  ދެމެދު ސޮއިކުރި ލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ދޫ

އްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ތަރަޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ގައި  2011ޖޫން  01ވަނީ   އިންލިމިޓެޑް ދީބ ޖ  މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް އެއަށްފަހު
 ސަބްލީސް ފައެވެ. ވިއްކ  ގެ ލީސް ރައިޓްސްކުންުފންޏަކަށް ރ.ކުޑަކުރަތުއެހެން ގްރިމެންޓެއްގެ ދަުށން އަމިއްލަ ސަބްލީސް އެ

ން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ޝަޒިއިއެކުލީސް ރައިޓްސް ދީބ ޖ  މޯލްޑިވްސް އިން ވިއްކ ފައިވަނީ ލީސް އެ ރަށުގެ އެގްރިމެންޓުގެ ދަށުން 
މަންޓްގައި ސޮއިކުރި ހެޑް ލީސް އެގްރި އެ ރަށުގެ ،އޭގެ އިތުރަށްދި އަ އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ ގޮތަށެވެ. މިލިއަން ޑޮލަރު 4.25

 ކްއަރޓ އެއްގައި ންމެ ކޮފެށުުމން  މަސްފަހުން ނުވަތަ އެ ރަށުގައި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގަން 36 ތ ރީޚުން ފެށިގެން
ހޭ ގޮތަށްވެސް ދައްކަންޖެ  އަށްމޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްދީބ ޖ  މިލިއަން ޑޮލަރު(  1.5)އަހަރަކު ޑޮލަރު  375,000

  ސ ފައިވެއެވެ.ސަބްލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުްނ ހަމަޖައް

ގައި އުވ ލުމ   2013މެއި  30ސަރުކ ރ އި ދެމެދު ހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން   އ އިދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް  އި ހަވ ލުވެފައިވ  ކުންުފންޏ އެ ރަށ  ޭއރުރ.ކުޑަކުރަތު ވަނީ ސަބްލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން  ،ގުޅިގެން

 ދަށުން އެ ގައި ސޮއި ކުރި "ޑީޑް އޮފް އެސައިންގމެންޓްގެ 2013ޖޫން  03ޓޫރިޒަމް، އ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއ  ދެމެދު 
 ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް/ހޮޓަލެއް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ކުންފުންޏ  ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ންވެސްޓްމެންޓް އަތުން އިދީބ ޖ   ،އްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވ  ރަށް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވ ލަންޖެހޭ ހ ލަތެއް ގައިތަރަ
ރުމަށް ހަދ ފައިވ  ލީސް އަނބުރ  ހޯދަންެޖހޭ ގޮތަށް ހަމަަޖއްސ ފައިވީ ނަމަވެސް ދީބ ޖ  އިްނވެސްޓްމެންޓް އަށް ރ.ކުޑަކުރަތު ދޫކު

ރިމެންޓްގެ ދަށުން އެ ސަބްލީްސ އެގް ބްލީސް ކޮށްފައިވ  ހ ލަތެއްގައި،ށުން ތިންަވނަ ފަރ ތަކަށް އެ ރަށް ސައެގްރިމެންޓްގެ ދަ
އެފަރ ތަކ  އެކު  ،ރަށުގެ ލީސް ރައިޓްސް ގަނެފައިވ  ފަރ ތުން އެ ރަށުގެ ލީސް ެރންޓް ސަރުކ ރަށް ދައްކަން އެއްަބސްވ ނަމަ

 އެ ފަރ ތަކަށް އެ ރަްށ ށުން އެ ރަށުގެ ހެޑް ީލސް އެގްރިމެންޓްގެ ބ ކީ އޮތް މުްއދަށްސަރުކ ރުން ހަދ  އައު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަ
 ވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 40ދޫކުރަންވ ނެކަމަށް ހެޑް ލީސް އެގްރިމެންޓް 
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ޖެހޭ ދޫކުރަން  ވެސްޓްމެންޓް އަށް އިން ދީބ ޖ   ކޮންމެ ރަށަކުން  އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ  ފެރީ ޓ މިނަލް އެޅުމަށް  
 ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ސަރުކ ރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވުން ބިންތައް 

ރީ ހަބް ތަރައްޤީކޮށް ފެ 4ބިމ އި  43އަދި ޅ.އަތޮޅުން ފެރީ ޓ މިނަލް އެޅުމަށް ބ  ރ، ތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނ،ދަތުރުފަ
ވެ. އެ ގޮތުން ިމ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވެއެ ރަށަުކން ބިންކޮންމެ ހުން ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ ފެރީ ލަފ ފުރ  މީހިންގުމަށް 

ގެސްޓް ހައުސް، ކެފޭ، /ފެރީ ޓ މިނަލް އ އި ފެރީ ހަބްތައް ތަަރއްޤީކުރުމަށް ދޫކުރ  ބިންތަކުގައި ހޮޓ  ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
ހުއްދަ ދީބ ޖ  ގެ ސިނަމ ފަދަ ތަންަތން ތަރައްޤީޮކށް އެންމެ ކުޑަ ޓެކްސް ސްކީމެއްގެ ދަށުން ވިޔަފ ރީގެ އުސޫލުން ހިންގުމު

  ވެއެވެ.ދިނުމަށް ހަމަޖައްސ ފައި އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް

މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފެރީ ޓ މިނަލް އ އި ފެރީ ހަބް އެޅުމަށް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އ  ހަވ ލުކުރަންޖެހޭ ބިންތައް 
 ހަވ ލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ  ގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ހަވ ލުކުރި  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އ  ންޓް އިންއެންވަޔަރަންމައެންޑް ޓްރ ންސްޕޯޓް  ،ހައުސިންގމިނިސްޓްރީ އޮފް 
ރުކޮށްފައިވ  އޮފީސްތަކުގެ ނަމުގައި ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ތައްޔ ޕްރޮވިންސް  ތަކަކީ އެ މިނިސްޓްރީއ އިރަޖިސްޓަރީ

 އިންވެސްޓްެމންޓް ެފރީ ޓ މިނަލް އ އި ފެރީ ަހބް އެޅުމަށް ދީބ ޖ   ، އެއްބަސްވުމުގައިދަތުރުފަތުރުގެ ރަޖިސްޓަރީތަކަކަށްވީ ނަމަވެސް
ވަކި ތ ރީޚެއްވެސް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިނުވެއެވެ.  އަދި ދޫކުރަންޖެހޭ ބިންތައް ހަވ ލުކުރ ނެ ވަކި ގޮތެއް  އަށް

އެޕްރީލް  29އ  ދެމެދު  ވެސްޓްމެންޓްންދީބ ޖ  އިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އ އި ނަމަވެސް 
ހަވ ލުކުރެވިފައިވ  ޓ ރމިނަލް ބިންތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭނީ  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށްގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި،  2013
ފެރީ  ،ފ ހަގަކުރުމުން ތަކަށް ވަކި އެގްރިމެންޓެއް ހެދިގެން ހަވ ލުކުރެވިގެްނ ކަމަށް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންްޓ އިންޓ މިނަލްފެރީ 

ރަޖިސްޓަރީ ނުލިބި ހުރި ރަށްރަށުން ބިމުގެ ރަޖިސްޓަރީ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތ އި އެ ބިންތަކުގެ ރަޖިސްޓަރީ  ބިންތަކުގެޓ ރމިނަލް 
. އަދި ވެކުރިއަށް ގެންދ ނެކަން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް އަންގ ފައިވެއެކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީގެ ނަމަށް ބަދަލު 

ބިްނތައް ހަވ ުލކުރުމަށްޓަކައި އެގްރިމެންޓް ޑްރ ފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ބޭނުންވ  ގޮތަށް

ބިން އިން ވަކިކޮށް  47
 ހަވ ލުކުރުން 

 

 ،ިބން 47ކުރަްނޖެހޭ މީހުން ދިިރުއޅޭ ަރށްރަށުން ދޫ އުތުރު ްޕޮރވިންްސގެފެރީ ޓ މިނަލް އ އި ފެރީ ަހބް އެުޅމަށް 
 ،ހަުއސިްނގފް މިނިސްްޓރީ އޮީދބ ޖ  އިްނވެސްޓްެމންޓް އ  ހަވ ލުކޮށްަފއިވ ަކން އިން ވަކިކޮށް ޗ ޓުތަކ އެކު 

އި ފޮނުވި ގަ 2010ޖޫން  30  އަށްމަންްޓ އިން ދީބ ޖ  އިްނެވސްޓްމެންޓްންއެްނޑް އެްނވަޔަރަ ޓްރ ންސްޕޯޓް 
 ނގެެއވެ. ސިޓީން އެ

 

ބިމުގެ  47
 27ތެރެއިން 

ރީ ބިުމގެ ރަިޖސްޓަ
 ހަވ ލުކުރުން 

 

  އަށް ންޓްމެޓްއިްނ ދީބ ޖ  ިއންެވސްަމންޓް ންއެންޑް އެްނވަަޔރަޓްރ ްނސްޕޯޓް  ،އޮފް ހަުއސިންގމިނިސްްޓރީ 
  ަހދ ފަިއވ  އެ މިނިސްްޓރީއ އި ޕްޮރވިްނސް އޮީފސްތަކުގެ ަނމުަގއި ގައި ފޮނުވި ސިީޓއ ެއކު 2010ޖޫން  30
ީދބ ޖ   މިނިސްްޓރީން އެގައި  2011ޖަނަަވރީ  18 ަހވ ލުކޮށްފަިއވެެއވެ. އަދި ރީބިމެއްގެ ަރޖިސްޓަ 17

 ޓް އ  ބިމެއްގެ ަރޖިސްޓަރީ ދީބ ޖ  އިންެވސްޓްމެން 9ސިޓީން އިތުރު  ވިފޮނު  އަށްއިްނވެސްޓްެމންޓް
ންޓް އ  ބިުމގެ ރަިޖސްޓަީރ ދީބ ޖ  އިްނެވސްޓްމެ 1ގައި އިތުރު  2011ޖުލައި  7އިރު ހަވ ލުކޮށްފަިއވ  

ނުކުެރޭވ ސްޓަރީ ަހވ ލުިބންތަކ އި ރަޖި  ވުނުަހވ ލުކުރެ ރަިޖސްޓަރީ އަންގ ަފިއވެެއވެ. ައދި  ހަވ ލުކޮށްފަިއވ ކަން
ރީން ދީބ ޖ  ބިންަތއް ވަކިން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ަތްއޔ ރުކޮށްފަިއވ  ލިސްެޓއްެވސް މި ސިީޓއ އެކު މިނިސްޓް 

 ފޮނުވ ަފިއވެެއވެ. ޓް އަށްއިްނވެސްޓްެމން

ރަިޖސްޓަރީަތއް 
ނިމެުމންދ  ަވރަކަށް 
ހަވ ލުކުރ ނެަކން 
 އަްނގ ފަިއވުން 

 

 

 ޓް އަށް ްޓމެންމަންޓް ިއްނ ދީބ ޖ  އިްނވެސްންއެންޑް އެްނވަޔަރަ ޓް ޓްރ ްނސްޕޯ ،އޮފް ަހއުސިްނގމިނިސްްޓރީ 
ަތްއ ވަރަކަށް ރަިޖސްޓަރީތަކުގެ ަރޖިސްަޓރީ ނިެމމުން ދ  ގައި ފޮނުވި ސިޓީަގއި ބިން  2010ޖޫން  30

 ހަވ ލުކުރ ނެަކން އަްނގ ފަިއެވއެވެ.



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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ފެރީ ޓ ިމނަލް އ އި  ،އެެހންކަމުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިްނ ުކރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. 
 އަދި ވަކި ތ ރީޚެއް  ކި ގޮތެއްހަވ ލުކުރަންޖެހޭ ބިންތައް ހަވ ލުކުރ ނެ ވަ ޓް އ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެން ޅުމަށްފެރީ ހަބް އެ

ނޑައަޅ ފައިނުވިއެއްބަސްވުމުގައި  ދޫކުރުމަްށ  އިންެވސްޓްމެންޓް އަށް ދީބ ޖ  ނަމަވެސް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކަ
އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަްށ ހަވ ލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ދީބ ޖ  ިއންވެސްޓްމެންްޓ އ ބިންތައް  ސަރުކ ރުން އެއްބަސްވެފައިވ 

 ން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ގެންގޮސްފައިވ ކަކުރިއަށް ސަރުކ ރުން 

ނުމ އި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢ ފްކޮށްދިނުމ އި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ގެނައުމަށް ބޭނުންވ  ހުއްދަތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ދި 
 އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމ  ގުޅިގެން އެކިއެކި އިދ ރ ތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ދިނުން 

ދަތުރުފަތުރުގެ  ،ރޭގައިތެފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަމުެގ   ައށްސަރުކ ރުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްމި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 
ގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ކެތީރ އްޖެއިން ބޭރުން ގެންނަ މުދަލ ިއ ތަ  އިންރިކަންކަމަށް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްޚިދުމަތ  ގުޅުންހު

 ބަރގްލ ސް މެޓީރިއަލް ފައިރ އްޖެއިން ބޭރުން ގެނައި   އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ،މަޢ ފްކޮށްދިނުމަށް ހަމަޖައްސ ފަިއވ އިރު
މަށްޓަކައި ދީބ ޖ  ފެރީ ބަނުދި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ސަރުކ ރުން މަޢ ފްކޮށްދީފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަ ގެއިންޖީނުތަކު މެރިންއ އި 

ންފުނިން އެދުމ  ގުޅިގެން ންޓްގެ ފަރ ތުން ރ ްއޖެ ގެނެސްފައިވ  ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢ ފް ކޮށްދިނުމަށް އެ ކުއިންވެސްޓްމެ
މި ނޫން އިތުރު  ންއިޓް ފް ކޮށްދީފައިވ ކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންއެ ތަކެތިން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢ 

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް  ެތވެ.ނެ  ށްމުދަލެއްގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢ ފްކޮށްދިނުމަށް އެދި ުހށަހަޅ ފައިވ ކަން ލިޔެކިއުންތަކުން އެނގޭކަ
ރ އްޖެ ގެނައި   އިންޓްދީބ ޖ  އިންވެސްްޓމެންކަށް ބަލ އިރު ފެރީ ބަނުމަށްޓަކައި ސ ވިސް އިން މި އޮފީހަށް ލިބުުނ ލިޔެކިއުންތަ

ހ ސް  530ރުކ ރުން ރުފިޔ އެވެ. އެ މުދަލުގެ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ސަމިލިއަށް  2.76ކީ އަމުދަލުގެ ސީއައިއެފް ވެލިއު
  މަޢ ފްކޮށްދީފައިވެއެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް ރުފިޔ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ގައި، ދިނުަމށް ހަމަޖައްސ ފައިވ  އެހީތެރިކަމުގެ ތެރޭ ންޓް އަށްރުކ ރުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެސަމީގެއިތުރަށް 
ދޭސީ މުވައްޒަފުން ހޯދަން ބިނުިލބިގެން  ޓް އަށްޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރ ނެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެން

ވެސް ކަން ފޯރުކޮށްދިނުންބޭނުންވ ނަމަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުްނ ގެނައުމުގައި ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ހޯދުމުގައި ސަރުކ ރުން އެހީތެރި
ނައުމުގައި އެއްވެސް ގެން ބީދޭސީ މުވައްޒަފު  އިންދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ހިމެނެއެވެ.

ރުކ ރުގެ ސަ ،ަބސްވުމުގެ ދަށުންއަދި މި އެއް ނުވެއެވެ.ވ ކަން ފ ހަގަކުރެވިފައި އެހީތެރިކަމެއް ބޭނުންވެެގން ސަރުކ ރަށް ހުށަހަޅ ފައި
މަށް ކޮށްދިނުއެހީތެރިކަން ފޯރު  އަށްއެކި އިދ ރ ތަކުން ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތަށް ހޯދުމުގައި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް

ރުކ ރުގެ އެކި އިދ ރ ތަކަށް ޭބނުންވ  އެީހތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ސަ  އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ،ހަމަޖައްސ ފައިވ އިރު
ދީބ ޖ   ގައި 2011ޖެނުއަރީ  10  އިންހުށަހެޅޭނެ ލިޔުމެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

 ވ ކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ވ ލުކޮށްަފއިހަ ޓް އ އިންވެސްޓްމެން
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 11ގެ  28ސަފުހ  

 މިލިއަން ރުފިޔ ގެ ލޯނެއް ހޯދުމުގައި ސަރުކ ރުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  1ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް  

އެހީތެރިކަން ރުކ ރުން ސަން ރުފިޔ ގެ ލޯނެއް ހޯދުމުގައި ޚިދުމަތްދޭ ފަރ ތަށް މިލިއަ 1ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަްށޓަކައި 
ަކން އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތް ހަވ ލުކުރި އުތުރު ޕްރޮވިްނސްގެ ފެރީ ،ފޯރުކޮށްދޭނެކަން

ށް ސައްކަތް ހަވ ލުކުރުމައޮފް ހައުސިންގ، ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އިން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ފޮުނވި މަ
ރުން ބޭނުންަވނީ ފަޅުވެރިންގެ ގަސްދުކުރ ކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޯލުނގެ ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމަށް ސަރުކ  

ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. މި  އެ ލިޔުމުގައި ތަކަށް ފައިސ  ދެއްކުމަށްކަމަށްމުސ ރަ ދިނުމ އި، އޮޑި މަރ މ ތުކުރުމ އި އަދި ތެޔޮ ބިލް
މުގައި އެހީތެރިކަން ހަމަޖައްސ ފައިަވނީ ބޭންކެއް ނުވަތަ މ ލީ އިދ ރ އެއް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށްވ ތީ ލޯނު ހޯދު ހޯދުމަށް ލޯނު

ގ، ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭންކްަތކ އި މ ލީ އިދ ރ ތަކަށް ހުށަހެޅުަމށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިން
  ހަވ ލުކޮށްފައިވެއެވެ. ގައި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް އ  2010މ ރިޗް  31ން ތައްޔ ުރކޮށްފައިވ  ލިޔުމެއް އެންވަޔަރަންމަންޓް އި

ޤ އިމްކޮށް ފަތުރުގެ ނިޒ މް ެއހެނިހެން ސަރަޙައްދުތަކުގެ ދަތުރު  ،މި ލިއުމަކީ ބޭންކްތަކ ިއ މ ލީ ިއދ ރ ތަކަށް ހުށަހެޅުމަްށޓަކައި
 ލިޔުމ  އެއްފަދަ ލިޔުމެކެވެ. ދޫކުރި  ފުނިތަކަށްކުން ކުްނފުނިތަކަށްެވސް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ަސރުކ ރުން އެހިންގުމ  ހަވ ލުވި 

ން އެހީތެރިކަން އެ ލިޔުމުގައި، ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރ ތަކަށް، ސަރުކ ރު
ރިންގ ގެރެންޓީ މަވެސް އެއްވެސް މ ލީ އިލްތިޒ މެއް ނުއުފުލ ނެ ކަމަށ ިއ އަދި ސޮވެފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރިނަ

 ނުދޭނެކަމަށް ބަޔ ންކޮްށފައިވެއެވެ.

 ޖަމ ކުރަމުން ގޮސްފައިނުވުން  ންޓް އިން ޖެހޭ ފައިސ  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެއެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަން  ޓްރަސްޓް /ސަބްސިޑީ  

ދޫކޮށްފައިވަީނ  ކުރަތު ދީބ ޖ  އިންވެސްޓެމެންޓް އަށްތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ރ.ކުޑަ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް/ސިޓީ ހޮޓަލެއް
ފަރ ތަށް ލިބޭ ގެއްުލން  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވ  ކުޑައަގެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށ އި ޚިދުމަތް ދޭ

 ންވެސްޓްމެންޓް އިންއިތުގައި ީދބ ޖ  ގޮ ލީސް ރެންޓްގެއެ ރަުށގެ  ،ތީކަމަށްވ   ގޮތުންމުގައި އެހީތެރިކަމެއް ިދނުމުގެފޫބެއްދު
ށް ބެލުމަށްފަހު އެ ރަށުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުތަކަށް ހިނގ  ޚަރަދަ އް ދައްކަންނުޖެހެއެވެ. ނަމަވެސްސަރުކ ރަށް އެއްވެސް ކުއްޔެ 
ނޑައަޅ  ތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުތަކަްށ ޖަމ ކޮށް އެ ފައިސ  ދަ އުންޓަކަށްޓްރަސްޓް އެކަ/ސަބްސިޑީ ޢަދަެދއްގެ ފައިސ  ކުލީގެ ގޮތުގައި ކަ

  ހަމަަޖއްސ ފައިވެއެވެ. ދޫކުރަމުންދ  ގޮތަށްައނބުރ   ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް

ރިސްޓް ޓޫ ވެސްޓްމެންޓް އަށްގޮތުން ދީބ ޖ  އިން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް ސަބްިސޑައިޒްކުރުމުގެ ތިރީގައިވ  ނުކުތ ތަކުގައި އެަވނީ 
ނޑައަޅ ފައިވ  މިްނވަރ އިރިސޯޓެއް/ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް ދޫކުރި ރަށުެގ ކުލީެގ ގޮތުގައި   ޓްރަސްޓް /ސަބްސިޑީ ކަ

ދީބ ޖ  އަނބުރ   ރުމަށ އި ދަތުރުފަތުގެ ނިޒ މް ހިންުގމަށް ބޭނުންވ  ފައިސ  އެ އެކައުންޓުންކުއެކައުންޓަށް ފައިސ  ޖަމ 
 ހަމަޖެއްސި އުސޫލުތަކެވެ.ދިނުމަށް  ށްއިންވެސްޓްމެންޓް އަ

  ުގެ ގޮތުގައި ހުޅުވަިއ ޓްޓްރަސްޓް އެކައުން/ސަބްސިޑީ އެކައުންޓް ،މިލިއަން ޑޮލަރު 1ސަބްސިޑީ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކ
 ރޓ ލީ އިންސްޓޯލްމަންޓް އުސޫލުން ޖަމ ކުރުން.ކްއައެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރުމ އި އެފައިސ  ހިންގ  

  ،ިބޭނުންވެއްޖެ   އިންމެންޓްފައިސ  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިންގުމަށް ބޭުންނވ  ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ތެރޭގައ
 .އެކައުންޓުން ދޫކުރުން އެ ކޮންމެ ހިނދެއްގައި

  ި12އަހަރަކު  ސ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިންގުމަށް ބޭުނންވ  ަފއިފުރަތަމަ އަހަރު ފިޔަވައި އެހެން އަހަރުތަކުގައ 
 .ޫދކުރުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ބަހ ލައިގެން

  ެމުން ގެ ރޭޓުން އިތުރުކުރަ %7.5 އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންޖެހޭ ފައިސ ގެ ޢަދަދު  އެ  އަހަރަކުން އެއްފަހަރު 05ކޮންމ
 .ދިއުން
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 ެމިލިއަން  1.5 ގައި 2012ޖޫން  12މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޢަދަދު  1ޖަމ ކުރަންޖެހޭ  އަހަރެއްގެ ތެރޭގައިއެކައުންޓަށް  އ 
 .ންޑޮލަރަށް ބަދަލުކޮށްފައިވު

 ބ ޖ  އިންވެސްޓްެމންޓްދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަށް ަސބްސިޑައިޒްކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުަމްށ ދީ
ނޑައެޅި ފައިސ  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚަރަދުތަކަށް އަނބުރ  ދޫކުރުމަށް އަށް ޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ދޫކުރި ރަށުގެ ކުލީގެ ގޮތުަގއި ކަ

ސްޓްރީ އޮފް މިނި ،ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ހިންގ  ބަލަހައްޓ  ސަބްސިޑީ/ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަކަށް ޖަމ ކުރުމަށް
ނޭންސް އެންޑް ފިމިނިސްްޓރީ އޮފް  ،އެންގުުމން ީދބ ޖ  އިންވެސްޓްެމންޓް އަށް ކޭޝަން އިންންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިޓްރ 

 ނުްނނުވ ކަމަށ އި ބޭއެ ުކންފުނިންޖަމ ކުރުމަށް  ފައިސ ޑީ/ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަކަށް ޓްރެޜަރީ އިން ހިންގ  ބަލަހަްއޓ  ސަބްސި
 ޖަމ ކުރުމަށްކަމަށް ށުން ހިންގ  ބަލަހައްޓ  އެކައުްނޓަކަްށ ފައިސ އެ ކުންފުނިން ބޭނުންވަނީ މިިނސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ދަ

ޖަމ ކުރަންޖެހޭ  ށްންޓަސަބްސިޑީ/ޓްރަސްޓް އެކައު ،މައަށްދަުތރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވ ލުމ  ހަ ނަމަވެސް އަންގ ފައިވެއެވެ.
ުޕްރޮވި، ން ވަކި ގޮތެއް ނިމިފައިނުވ އިރުފައިސ  ޖަމ ކުރުމ ގުޅޭ ގޮތު ުްނަމުގައިުްޓްވ ރކްްންސްުްޓްރ ްންސްޕ ްޓްުްނ އުތުރު ުފަްންޑްގ 

ދީބ ޖ  އިސ އެއް ފައެއްވެސް ސަބްސިޑީ/ޓްރަސްޓް އެކައުންޓަށް ޖަމ ކުރަންެޖހޭ ޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިްނ ހުޅުވ ފައިވ  ސްމިްނި
 ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ޖަމ ކޮށްަފއިނުވ އިންވެސްޓްމެންޓް އިން 

ގިނަ  ގެ ޚިދުމަތް ރު ގައި ދަތުރުފަތު ފެށުމަށްފަހު ޚިދުމަތް މެދު ކެނޑުމ އި ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  
 ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވުން ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން 

 ދީބ ޖ    އ އިންޓްންމަޔަރައެންޑް އެްނވަ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ިދނުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރ ންސްޕޯޓްފެރީ 
ގައި ސޮއިކުރ ތ  އެއްބަސްވުމު އެ ގައި ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 2010ފެބްރުވަރީ  01ދެމެދު   އ އިންވެސްޓްމެންޓް

އި ސޮއިކުރި ތ ރީޚަށް މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަދތުރުފަތުރުގެ ވަގުތީ ޚިދުމަތް ަފަށންޖެހެއެވެ. އެ ގޮތުްނ އެއްބަސްވުމުގަ 03
ން އެ ތ ރީޚުއިރު ޖެހޭށައިެގން ކުރިއަށް ގެްނދަންއިން ފަ 2010މެއި  01 ގެ ޚިދުމަތްރުަދތުުރފަތުރީ ފެބަލ އިރު ވަގުތީގޮުތން 

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  ންއެގޮތު އެވެ.ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެ  އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ތް ގެ ޚިދުމަރުދަތުރުފަތު ށައިގެންފަ
ބޭުނން ( ފެރީ 02ގައި )ކޮންމެ ައޮތޅެއް ފެރީ  08 ނުމުގައި ދީބ ޖ  ިއންވެސްޓްމެްނޓް އިންފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިދަތުރުފެށިއިރު 

ޔަލަށް ރަނގަޅަށް ވަނަ ައހަރުގެ ނި 2011ފެށިގެން ޚިދުމަތް ދޭންފެށި ދުަވހުން  ފަތުރުގެދަތުރުކުރަމުން ގޮސްފައިވ ކަމ އި 
ގެ ތެރޭގައި ދަތުރުތައް ވަނަ ައހަރު 2012ނަމަވެސް  ގަކުރެެވއެވެ.ން ފ ހަގޮސްފައިވ ކަ ފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްެދމުންދަތުރު

ނޑެމުންގޮސް   އެވެ.ދަތުރުތައް ޓައިމްޓޭބަލްތަކ  އެއްގޮތަށް ކުރިއަްށ ގެންގޮސްފައިނުވެ މެދުކެ

ނޑުމ އި  އިން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް އް ވަންެދން ވަސްތަކެގިނަ ދު ،ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ެފށި ަދތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތް މެދު ކެ
ސިލް އިދ ރ ތަކުން ބައެއް ކައުން އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ،ގެ ޚިދުމަތް ނުލިބި ހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ޝަކުވ ދަތުރުފަތުރު ފެރީ

ތިރީގައިވ   .އެވެމުން ގޮސްފައިވެހުަށހަޅަ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އަށްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ އެކިފަހަރު މަތިން 
ނޑުމ އިތ ވަލުގައި އެވަ ގެ ޚިދުމަތް ނުިލބި ިގނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންެދން ދަުތރުފަތުރު ،ނީ ަދތުރުފަތުރުެގ ޚިދުމަތް މެދު ކެ

ގުޅޭ އިވ  ސިޓީތަކ ރީ އަށް ފޮނުވ ފަހުއްޓިފައި އޮތުމުގެ ސަބަބުން ޝަކުވ  ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލް އިދ ރ ތަކުން މިނިސްޓް
 މަޢުލޫމ ތެވެ.

 

 

 

 



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

 

 13ގެ  28ސަފުހ  

ނޑުމ  ގުޅިގެންހުއްޓި  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް : 2 ތ ވަލު   ކައުންސިލް  ދަތުރު ނުކުރ ކަން އެންގުމުގެ ގޮތުން އިޝަކުވ  ހުށަހެޅުމަށ  މެދުކެ
އެދި އެއްބަސްވުން ބ ތިލްކުރުމަށް ސަރުކ ރުން ހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތުރުގެ ތަކ އި ދީބ ޖ އ އެކު އިދ ރ ތަކުން ފޮނުވ ފައިވ  ލިޔެކިޔުން

 މަޢުލޫމ ތު  ރ ރ ގުޅޭޤަކުން ފ ސްކޮށްފައިވ  ކައުންސިލަ 

 ތ ރީޚް  #
ލިޔެކިޔުމުގެ 

 ބ ވަތް 
ސިޓީ ފޮނުވި 
 ކައުންސިލް އިދ ރ  

 ސީލު ތަފު 

1 
5 

ޑިސެންބަރު 
2012 

 ސިޓީ
އަތޮޅު ރ.

ކައުންސިލްގެ 
 އިދ ރ 

ދީބ ޖ އިން އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދެމުން 
ކުވ  ކައުންސިލް އިދ ރ އަށް ޝަނުގެންދ ކަމ އި އެކަމ  ގުޅިގެން 

 ލިބެމުންދ ކަން އަންގ  ޮފނުވި ސިޓީ.

2 
6 

ޑިސެންބަރު 
2012 

 ސިޓީ
ބ.ތުޅ ދޫ 

 ކައުންސިލް އިދ ރ 
 ދުވަސް ވެފައިވ ތީ 45ބ.ތުޅ ދޫ ފެރީގެ ޚިދުމަތްތައް ނުލިބި 

 .އެކަން މިނިސްޓްރީގެ ސަމ ލުކަމަށް ގެނައުމަށް ފޮނުވި ސިޓީ

3 
ޖަނަވަރީ  27

2013 
 ސިޓީ

އަތޮޅު ރ.
ކައުންސިލްގެ 

 އިދ ރ 

ީތ ންދ ޖ ިއން ޚިދުމަތް ދެމުން ނުގެއެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ދީބ 
އަތޮޅުެގ .ބަސްވުން ބ ތިލުކުރުމަށްފަހު ރދީބ ޖ އ އެކު ވެފައިވ  އެއް

އެދި  ފެރީގެ ނިޒ މު ހިންގުން އަތޮޅު ކައުންސިލ  ހަވ ލުކުރުމަށް
 ފޮނުވި ސިޓީ.

4 
އެޕްރީލް  5

2013 
 ސިޓީ

އަތޮޅު ބ.
 ކައުންސިލް އިދ ރ 

 މަސް ދުވަހަށްވުރެ ގިނަ  6އަތޮޅުގެ ފެރީ ހުއްޓިފައިވ ތ  ބ.
ދުވަސްވެފައި ވުމުން އެކަްނ މިނިސްޓްރީގެ ސަމ ލުކަމަށް 

 ގެނައުމަށް ފޮނުވި ސިޓީ.

5 
އެޕްރީލް  9

2013 
 ސިޓީ

އަތޮޅު ނ.
ކައުންސިލްގެ 

 އިދ ރ 

ްއ ތެރެއިން އެ ރޫޓްގެ 2ދީބ ޖ އިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ 
އަްށ ރޫޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވ ތީ އެކަން ިމނިސްޓްރީ

 އެންގުމުގެ ގޮތުން ފޮނުވި ސިޓީ.

6 
މެއި  12

2013 
 ސިޓީ

އަތޮޅު ރ.
ކައުންސިލްގެ 

 އިދ ރ 

މަށ އި ކަދީބ ޖ އިން ދެމުންގެންދިޔަ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓިފައިވ  
 ސިޓީ.މިކަން ހައްލުކޮށްދިނުން އެދި ފޮުނވި 

7 
މެއި  28

2013 
 ސިޓީ

ފުޅަދޫ ބ.
 ކައުންސިލް އިދ ރ 

ގައި ދީބ ޖ އިން ފެރީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަްށ  2013މެއި  28
 .ފަށ ފައި ނުވ ތީ މިކަން ހައްލުޮކްށދިނުން އެދި ފޮނުވި ސިޓީ

8 
މެއި  29

2013 
 ގަރ ރު

ނ.އަތޮޅު 
ކައުންސިލްގެ 

 އިދ ރ 

ންދ  ނިޒ މް ހިންގަުމން ގެއުތުރު ސަރަހައްދުގެ ދަތުރުފަތުުރގެ 
ކުންފުންޏ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް 
ޭހ ކޮމިޔުނިކޭޝަންއ  ދެމެދު ވެފައިވ  ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މ ބެ

އެއްބަސްވުން އުވ ލުމަށ އި، ނ.އަތޮޅުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ 
 ރ ރު.ގަކަންތައްތައް ނ.އަތޮޅު ކައުންސިލ  ހަވ ލުކުރުމަށް ގޮވ ލ  

9 
ޖޫން  2

2013 
ދަތުރު 
 ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ނ.
ކައުންސިލްގެ 

 އިދ ރ 

ގެ ނިޔަލަށް ހަމައެކަނި  2013މެއި  30އިން  2013މެއި  25
ްއ އެރޫޓްގެ ތެރެއިން  2މެއި ވަނަ ދުވަހު ދަތުރުކުރަންޖެހޭ  27

 ރޫޓަށް ދަތުރުކޮށްފައިވ ކަން އަންަގއިދޭ ދަތުރު ރިޕޯޓް.

10 
ޖޫން  2

2013 
ދަތުރު 
 ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ރ.
ކައުންސިލްގެ 

 އިދ ރ 

މެއި  27ގެ ނިޔަލަށް  2013ޖޫން  1އިން  2013މެއި  26
އެްއ  މެއި ދުވަހު ަދތުރުކުރަންޖެހޭ ދެ ރޫޓްގެ ތެރެއިން 29އަދި 

ރޫޓަށް ދަތުރުކޮށްފައިވ ކަން އަދި ބ ކީ ދުވަސްތަކުގައި 
 ދަތުރުކޮށްފައި ނުވ ކަން އަންގަިއދޭ ދަތުރު ރިޕޯޓް.



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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11 
ޖޫން  2

2013 
ދަތުރު 
 ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ބ.
ކައުންސިލްގެ 

 އިދ ރ 

މެއި  28ގެ ނިޔަލަށް  2013ޖޫން  1އިން  2013މެއި  26
އެްއ  މެއި ދުވަހު ަދތުރުކުރަންޖެހޭ ދެ ރޫޓްގެ ތެރެއިން 29އަދި 

ރޫޓަށް ދަތުރުކޮށްފައިވ ކަން އަދި ބ ކީ ދުވަސްތަކުގައި 
 .ދަތުރުކޮށްފައި ނުވ ކަން އަންގަިއދޭ ދަތުރު ރިޕޯޓް

12 
ޖޫން  2

2013 
ދަތުރު 
 ރިޕޯޓް

އަތޮޅު ޅ.
ކައުންސިލްގެ 

 އިދ ރ 

ގެ ނިޔަލަށް އެއްވެސް  2013މެއި  30އިން  2013މެއި  25
 .ޕޯޓްރިފެރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިފައިނުވ ކަން އަންގައިދޭ ދަތުރު 

ޝަކުވ ތަކ   ށަހެޅުނުހު އަށްގޮތުން މިނިސްޓްރީ ގުޅޭ ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ  ންޓް އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެ
ނޑި އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ރަނގަޅަށްރުގުޅިގެން ދަތުރުފަތު  ންމިނިސްޓްރީއެ ނުމަށް ފޯރުކޮްށދި ޚިދުމަތް ގެ ޚިދުމަތް މެދުނުކެ

ވަލުގައި އެވަނީ ތ ގައިވ  ިތރީ އެކި ފަހަރު މަތިން ައންގ ފަިއވ ކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.  އަށްދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް
ހުްއޓިފައި އޮތުމުެގ  ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ދަތުރުަފތުރުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބި ،ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މެދު ެކނޑުމ އި

ދަތުރުފަތުރުގެ  ،ގުޅިގެންދިއަ ޝަކުވ ތަކ އި އަދި ިމނިސްޓްރީއަށް ފ ހަގަކުރެވުނު ަކްނކަމ މުންމިނިސްޓްރީއަްށ ހުށަަހޅަސަބަބުން 
ނޑި އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ރަނގަޅަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ިމނިސް ބ ޖ  އިންވެސްޓްެމންްޓ ދީ ޓްރީ އިންޚިދުމަތް މެދުނުކެ

 އަންގ ފައިވ  އެންގުންތަކ ގުޭޅ މަޢުލޫމ ތެވެ. އަށް

  ންގ ފައިވ  އެންގުންތައްއަކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މިނިސްޓްރީން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކޮށް އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް  :3 ތ ވަލު 

 ލު ސީ ތަފު  ސިޓީ ނަންބަރު  ތ ރީޚް  #

1 
ޑިސެންބަރު  9

2012 
69-A/PRIV/2012/167 

އ އި  ދުވަހަށް ހުއްޓިފައިވ ތީ 45އަތޮޅުގެ ދެކުނު ފެރީގެ ޚިދުމަތް .ބ
 ސިޓީ.ޚިދުމަތް އަލުން ފެށޭނެ ދުވަހެއް އެންގުމަށް އެދި ފޮނުވި 

2 
ޑިސެންބަރު  16

2012 
69-A/PRIV/2012/173 

އްދުގެ އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓުމ  ގުޅިގެން އެ ސަރަހަ.އަދި ބ.ރ
ކަން މިއ އި  ޚިދުމަތް ހޯދ  ފަރ ތްތަކަށް ދަތިތަކ  ކުރިމަތިވަމުން ދ ތީ 

 .އަންގ ފައިވ ކަން ހ މަކޮށް ފޮނުވި ސިޓީ ބ ޖ އަށްތަކުރ ރުކޮށް ދީ

3 
ޑިސެންބަރު  19

2012 
69-A/PRIV/2012/174 

ދުމަތް އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓިފައިވ ތީ ފެރީގެ ޚި .އަދި ބ ރ ނ،
 އަލުން ފެށުމަށް އެދި ފޮނުވި ސިޓީ.

4 
ޖުލައި  30

2012 
69-A/PRIV/2012/119 

ގެންދ ތީ ބައެއް ދުވަސްތަކުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުން ނު
 ތުން ހިމ ޔަށް ކުރުމުގެ ގޮ ޙައްޤުތައްޚިދުމަތް ހޯދ  ފަރ ތްތަކުގެ 

ން އަންގ  މަތިން ޖޫރިމަނ  ކުރަމުން ގެންދ ނެކައެއްބަސްވުމުގައިވ  ގޮތުގެ
 ފޮނުވި ސިޓީ.

5 
އޮކްޓޫބަރު  24

2012 
69-A/PRIV/2012/155 

 އަތޮޅުގެ ފެރީގެ ޚިދުމަތް ހުއްޓުމ  ގުޅިގެން އަތޮޅު.ބ އަދި ޅ ،ނ
ވ ތީ ކައުންސިލްތަކުން މިނިސްޓްރީގެ ސަމ ލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްފައި 

 ފެރީގެ ޚިދުމަތް ރަނގަޅުކުރުމަށް އަންގ  ފޮނުވި ސިޓީ.

 A/PRIV/2013/58-69 2013މެއި  16 6

ހަފްތ ގެ  01ގައި ފެށުމަށ އި ހަފްތ  ތެރޭ  01ހުއްޓިފައިވ  ފެރީގެ ޚިދުމަތް 
ރ ނެކަމ އި ނުފެށިއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން ބ ތިލް ކު ޚިދުމަތް ދޭން ތެރޭގައި 

ވެފައިވ  ޚިދުމަތް ހުއްޓުމ  ގުޅިގެން ވަގުތީ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެއްބަސް
 ގޮތަށް ވެސް ޚިދުމަތް ދެވިފައިނުވ ކަން އަންގ  ފޮނުވި ސިޓީ.

ގިނަ ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެޭހ ަބއެއް ސަރަޙައްދުތަކަށް ، ހުރި ަމޢުލޫމ ތުތަކަްށ ބަލ އިރުމަތީގައިވ  ތ ވަލުތަކުގަިއ 
ފޯރުކޮށްދީފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތް  ންދެން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިންދުވަސްތަކެއް ވަ

ނޑުމ އި ގިނަ ދު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ޚިދުމަތް  ވަސްތަކެއް ވަންދެން ދަތުރުފަތުރުގެޚިދުމަތް މެނދުކެ



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

 

 15ގެ  28ސަފުހ  

އެ ތަކުރ ރުކޮށް  ންއި މިނިސްޓްރީހުއްޓިފައި އޮތުމުން އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ދަތުރުތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
 ހަގަކުރެވެއެވެ.ފ  ވެސްފަިއވ ކަންއަންގަމުން ގޮސްކުންފުންޏަށް 

އެއްބަސްވި އެއްބަސްވުންތަކ  އެއްގޮތަށް   އަދި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ތަކ އި ންއެންގު އެންގި މިނިސްޓްރީން  
 ން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވުދަތުރުފަތުރުގެ 

ގެ ޚިދުމަތް ރުދަތުރުފަތު  އެއްގޮތަށްދަތުރުފަތުރުގެ ޙިދުމަތް ހުއްޓިފައިވ  ސަރަޙައްދުތަކުގެ ދަތުރުތައް ފެށުމ އި އެއްބަސްވުމ 
ތަށް ދީބ ޖ  އެންގި އެންގުތަކ  އެއްގޮ  އިންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންދިނުމަށް ފޯރުކޮށް 

ކުރިއަށް ތައް ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ހުރިހ  ސަރަޙައްދެއްގައި ފެރީ ދަތުރުރުދަތުރުފަތު  އިންއިންވެސްޓްމެންޓް
ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް  ފަހަރެއްގެ މަތިން ުމހުލަތުަތކެއް 03 އިން އެ މިނިސްޓްރީފައިނުވ ތީ އެކަން ޙަްއލުކުރުމަށް ދީގެންގޮސް

 ދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައި ދަތުރުފަތުުރގެ ޚި  އިންއިްނވެސްޓްމެންޓްއެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ދީބ ޖ   ،އެ މުހުލަތުތަކުގެ ތެރޭގައި
ދީބ ޖ   ނިކޭޝަން އިންންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ތިރީގައިވ  ތ ވަލުގައި އެވަނީ  ން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ނުވ ކަ

އެ މުހުލަތުތަކ  ގުޅިގެްނ ދި ދިން ތ ރީޚްތަކ އި އެ މުހުލަތުތައް ހަމަވ  ތ ރީޚްތަކ އި އަ އެކިފަހަރު މުހުލަތު ޓްމެންޓް އަށްއިންވެސް
 ަދތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިްނ މިންވަރ ގުޅޭ މަޢުލޫމ ތުތަކެވެ. މެންޓް އިންސްޓްދީބ ޖ  އިންވެ

 ގޮތް  އިވ ޚިދުމަތްދީފަ ދަތުރުފަތުރުތައް ހުއްޓ ފައި އޮތުމުން ދަތުރުތައް އަލުން ފެށުމަށް ދިން މުހުލަތުތަކ އި  :4ތ ވަލު 

 އަތޮޅު 

އޭޕްރީލް  29
ގައި  2013

ދިން މުހުލަތު 
 ހަމަވ  ތ ރީޚް 

މެއި  16
ގައި  2013

ދިން މުހުލަތު 
 ހަމަވ  ތ ރީޚް 

މެއި  20
ގައި  2013

ދިން މުހުލަތު 
 ހަމަވ  ތ ރީޚް 

ޚިދުމަތް 
ދޭން ފެށި 
 ތ ރީޚް 

 ޚިދުމަތް ދީފައިވ  ގޮތް 

 ނ
މެއި  06

2013 
މެއި  23

2013 
މެއި  22

2013 
މެއި  27

2013 

 މެއި ގައި މި އަތޮޅުގައި ދަތުރުތައް ފެށި ނަމަވެސް  27
 ދީފައިވަނީ މި ދުވަހު އެކަނި އަދި އެ ދުވަހު ޚިދުމަތް 

 ކުރަންޖެހޭ ދެ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ކޮށްފައިވަނީ އެންމެ 
 ދަތުރެއް. އެގްރީމަންޓް ބ ތިލުކުރުމ  ހަމަޔަށް އިތުރު 

 ދަތުރެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ.

 ރ
މެއި  06

2013 
މެއި  23

2013 

މެއި އަދި  22
މެއި  26

2013 

މެއި  27
2013 

 މެއި ގައި، ނަމަވެސް 29އަދި  27ވަނީ ޚިދުމަތް ދީފައި
ތަކުގެ ތެރެއިން މި ދެ ދުވަހު ކުރަންޖެހޭ ދަތުރު

 ދަތުރު. އެގްރީމަންޓް ބ ތިލުކުރުމ   %50ކޮށްފައިވަނީ 
 ހަމަޔަށް އިތުރު ދަތުރެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ.

 ބ
މެއި  06

2013 
މެއި  23

2013 
މެއި  22

2013 
މެއި  28

2013 

 މެއި ގައި، ނަމަވެސް 29އަދި  28ޚިދުމަތް ދީފައިވަނީ 
މި ދެ ދުވަހު ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން 

 ދަތުރު. އެގްރީމަންޓް ބ ތިލުކުރުމ   %50ކޮށްފައިވަނީ 
 ހަމަޔަށް އިތުރު ދަތުރެއް ކޮށްފައެއް ނުވޭ.

 ޅ
މެއި  06

2013 
މެއި  23

2013 
މެއި  26

2013 
ދަތުރުތައް 
 ނުފަށ  

ގައި އެއްބަސްވުން  މެއި 30 ފެށިގެން މެއި އިން 23
 ނުވޭ. ބ ތިލުކުރުމ  ހަމަޔަށް އެއްވެސް ދަތުރެއް ކޮށްފައެއް

ދީފައިވަނީ  ދިބ ޖ  އިންެވސްޓްމެންޓް އަށް ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންވ  މުހުލަތުތައް މިނިސްްޓރީ އޮފް ޓްރ މަތީގައި
މިނިސްޓްރީއ އި އަދި ބައެއްފަހަރު އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ކައުންސިލްތައް ހިމެނޭ ޮގތަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވ  އެ އެ ކުންފުންޏ އި 

 ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުމަށްަފހު އެ ބައްދަލުވުންތަކުން ނިންމ ފަިއވ  ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ތިރީގައި އެވަނީ މި ބައްދަލުވުންތަކ ގުޅޭ
 މަޢުލޫމ ތުތަކެވެ.



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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   (2013އޭޕްރީލް  29ރަތަމަ ބައްދަލުވުން ))ހ( ފު 

ޓް އި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންސަރުކ ރ މަޝްވަރ ކޮށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމ ގުޅޭ ގޮތުން 
އި ަދތުރުތަްއ ތ  ތެރޭގަހަފު 01ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށްަފހު އެ ތ ރީޚުން ެފށިގެން  2013އޭޕްރީލް  29ދެމެދު  އ 

ނޑި 2013މެއި  06އަންގ ފައިވެއެވެ. އެގޮތުން   އަށްފެށުމަށް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްެމންޓް  ފައިވ  ދަތުރުފަތުރުގެ ގެ ކުރިން މެދުކެ
 ދުމަތް ތުރުފަތުރުގެ ޚިދަ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ިއންޚިދުމަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެްނދަން ޖެހުނުނަމަވެސް އެހ ތަަނށްެވސް 

 އެވެ.ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފަށ ފަިއނުވެ

  ( 2013 މެއި  14ބައްދަލުވުން ) ދެވަނަ ( )ށ

ގައި ސަރުކ ރ އި  2013ެމއި  14 މަޝްވަރ ޮކށް ގޮތްތަކެއް ނިންމުމަށްދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމ ގުޅޭ ގޮތުން 
އުތުރު  ލުވުމަށްފަހުބ އްވ ފައިވެއެވެ. އަދި އެ ބައްދަދެމެދު ދެވަނަ ފަހަރަށް ބައްދަލުވުމެއް  ޓް އ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެން

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި  2013 ޕްރޮވިންސްގެ ބައެއް ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިވެރިވުމ އެކު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ ގުޅޭ އ ންމު ފޯރަމެއް
ފައިވެއެވެ. މި އެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސް އ ކ ރުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްވަނަ ދުވަހު ސަރު 16ވަނަ ދުވަހ އި  15މަހުގެ 

 ތެރޭގައި ފެށުމަށ އި ހަފުތ  01ޚިދުމަތް އަލުން  ގެފޯރަމްގައި ނިންމި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުފަތުރު
ނޑައަޅ ފައިވ  ތ ރީޚަށް އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އެުކ  އ ންވެސްޓްމެންޓް އަލުން ނުދެވިއްޖެނަމަ ީދބ  އިކަ

ލެހެއްޓުްނ އަތޮޅު ބެ ހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތުރުެގ އެއްަބސްވުން ބ ތިލްޮކށް އެ ސަރަޙައްދުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ަކންކަން ހިންގ  
ޓޫރިސްޓް ކުރުމުގެ ގޮތުން  ސިޑައިޒްސަބްޚިދުމަތަށް ކައުންސިލްގެ އިދ ރ އ  ހަވ ލުކުރުމަށް ނިންމ ފައިވެއެވެ. އަދި ދަުތރުފަތުރުގެ 

 ސަރުކ ރު ބެލުމުގެ ދަށުން ހަވ ލުކޮށްފައިވ  ރ.ކުޑަކުރަތު  އ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްެމންޓް  ކޮށް ިހންގުމަށްރިސޯޓް/ހޮޓެލްއެއް ތަރައްޤީ
ޤީކުރުމަށް ރައްޚިދުމަތް ތަ ދަތުރުފަތުރުގެ އަތޮޅުގެ ފެރީ 04 އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ  ތަރައްޤީކޮށް އެއިން ލިބޭ ފަިއސ 

 ނިންމިކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިެމނެއެވެ.  ފޯރަމްގައި ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް މި 

އި ދަތުރުފަތުރުގެ ފޮުނވި ސިޓީގަ  އަށްގައި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް 2013މެއި  16ން އި މި ބައްދަލުވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ
 ބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްދެވި ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ދީ ދެވަނަ ފަހަރަށް އް ހަފުތ ގެ މުހުލަތެ 01އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި 

ގައި  2013މެއި  16 ،ރަށްދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެވަނަ ފަހަ އަށް އަންގ ފައިވެއެވެ. 
ޚްގައިވެސް ކަމަށްވީ ނަމަވެސް އެ ތ ރީ 2013 މެއި 23ދިން މުހުލަތު ހަމަވި ތ ރީޚަކީ   އަށްދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް

  އިންންވެސްޓްމެންޓްގައި ދީބ ޖ  އި 2013މެއި  23ފަށ ފައިނުވ ކަން   އިންދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދީބ ޖ  ިއންވެސްޓްމެންޓް
 އަށް ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީން އެނގެއެވެ. މިނިސްޓްރީ

  ( 2013މެއި  20)ނ( ތިންވަނަ ބައްދަލުވުން )

ގައި  2013މެއި  20، މުހުލަތު ދީފައިަވނީ ިތންވަނަ ފަހަރަށްދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ަފށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 
އަދި ޅ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކ އި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް  ބު،ރު،ނ  އ އިދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް

 ގެންދިއަ ބައްދަލުވުމަށްފަހުއެވެ. އެ ގޮތުން އެ ބައްދަލުވުމަށްަފހު ނ.އަތޮޅ އި ބ.އަތޮޅުގެ އ އެކު ކުރިއަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން
އިން ފެށިގެން ކުރުމަށް  2013މެއި  26ފެށުމަށ އި އަދި ރ.އަތޮޅ އި ޅ.އަތޮޅުގެ ދަތުރުތައް  ގައި  2013މެއި  22ދަތުރުތަށް 

ދަތުރުތައް ފަށ ފައިނުވ ކަން އެ ކުންފުނިން ޓް އިން ޖ  އިންވެސްޓްމެންހަމަޖައްސ ފައިވެއެވެ. މި މުހުލަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ދީބ 
 25އަށް  މިނިސްޓްރީ  އިންދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ގައި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީން އެނގެއެވެ. 2013މެއި  25

ގައި އެއްފަހަރ  ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހުރަސްތަކެއް  2013މެއި  26ހަތަރު އަތޮޅުގައި  ،ގައި ފޮނުވި ސިޓީގައި 2013މެއި 
އަްށ ދިމ ވެފައިވ ކަމަށ އި އެ ތ ރީޚުން ފެށިގެން އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި އެކި ތ ރީޚްތަކުގައި ދަތުރުތައް ފަށައިގެން ކުރި



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

 

 17ގެ  28ސަފުހ  

ދީފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް  ޓް އިންދަުދތަކެއް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންތ ރީޚްތަކ އި ބޭނުންކުރ ނެ ދޯނީގެ ޢަގެންދ ނެކަން ބަޔ ންކޮށް 
 2013މެއި  30މިނިސްޓްރީއ  ދެެމދު އެއްބަސްވެފައިވ  ތ ރީޚްތަކެއް ނޫންކަން   އ އިއެ ތ ރީޚްތަކަކީ ދީބ ޖ  އިންވެްސޓްމެންޓް

ރުގެ އެއްބަސްވުން އުވ ލިކަން އެންގުމަށް ފޮނުވި އ  ދެމެދު ހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތު މިނިސްޓްރީ  އ އިގައި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް
 .ސިޓީން އެނގެއެވެ
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ވަނަ ބައި ( ދެ 2)   

ން އިންވެސްޓްމެންޓު  ދީބ ޖ   މ އި ން އުވ ލު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވު   

ބަދަލ ގުޅޭ  ހުށަހަޅ ފައިވ  ގެއްލުމުގެ   

ދީބ ޖ   ދިނުމަށްތް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަ ފެރީގައި ސަރަޙައްދު ހިމެނޭ އަތޮޅު.ބ އަދި ޅު،ރު،ފައިވ ނީ ނމި ބައިގައި ބަލ ލ 
 އެ އެއްބަސްވުން އުވ ުލމަށް މެދުވެރިވި ސަބަުބތަކުގެ ަމއްޗަށ އިއެއްބަސްވުްނ  ދިއެކު ސަރުކ ރުން ހެ އ އިންވެސްޓްމެންޓް

 .މައްޗަެށވެ ޅުމުގެހުށަހެޅި ހުށަހެ ންވެސްޓްމެންޓް ިއންއުވ ލުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯުދމަށް ދީބ ޖ  އި

 ގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކ ރުން އުވ ލީ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓުން އެއްބަސްވުމ  ޚިލ ފުވުމުންކަން ފ ހަގަކުރެވުން ރު ދަތުރުފަތު  

ެފބްރުއަރީ  01 މެދުދެ  އ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް  އ އިންޓްމަޔަރަންއެންޑް އެންވަ ްޓރ ންސްޕޯޓް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
ނ ކުރުމ އި، ހިންގުމ ިއ ދަތުރުފަތުގެ ނިޒ މް ޑިޒައިންކުރުމ އި ބި ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންގެ ރުދަތުރުފަތުހަދ ފައިވ   ގައި 2010

ކަމ އި އަިދ  ސްޓެމެންޓްފަރ ތަކީ ީދބ ޖ  ިއންވެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމ އި މަރ މ ތުކޮށް ެބލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަްތ ކުރަންޖެހޭ
ގޮތުން ދަތުރުފަތުރުގެ  ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެެވ. އެ އެކަންކަމަށް ފައިނޭންސް ކުރަްނޖެހޭ ފަރ ތަކީވެސް ދީބ ޖ  އިންެވސްޓްމެންޓް

ވަނީ، ދަތުރުަފތުރުެގ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައި 4.3.2ގެ ( އ ރްއެފްޕީރިކްއެސްޓް ފޯރ ޕްރޮޕޯސަލް )އެއްބަސްވުމ އެކު ހިމެނޭ 
މަށް ފައިނޭންސް ކުރުމަކީ އި މަރ މ ތުކޮށް ބެލެހެއްޓުގުމ އި ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމ ރުމ އި ބިނ ކުރުމ އި ހިންނިޒ މް ޑިޒައިން ކު

ރ ތުން ޕްރޮޖެކްޓަށް ފަގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހުށަހަޅ  ރުޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތުގެ ޒިންމ އެއް ކަމަށެވެ. އަދި ދަތުރުފަތު
ރ" އ އި ސަރުކ ރުން ޚިދުމަތްދޭ ފަރ ތަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން "ކޮމް ފޯްޓ ލެޓަފައިނޭންސް ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށ އި 

ނޑައަޅ  އެސެޓްތައް )ބިންތައް(  ހުށަހަޅ  ފަރ ތުގެ މ ީލ  އަހަަރށް ދޫކުރ ނެ ކަމަށ އި ނަމަވެސް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް 50ދިނުމަށް ކަ
އްދ ގަިއ ވަނަ މ  5.2ކަމަށް އ ރްއެފްޕީގެ އް ދޫނުކުރ ނެޒިންމ ތަކަށް ސަރުކ ރުން އެއްވެސް ސޮވެރިންގ ގެރެންޓީއެ

 :ނުކުތ ތަަކށް ބަލ އިރުދެންނެވުނު އިސްވެ ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.

 ީންވެސްޓްމެންޓް އިޖ  ދީބ   ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މަށް ފައިޭންނސްކުރަންޖެހޭ ފަރ ތަކ
 ،ކަމ އި

 ަސްވެފައިވ  ބިންތަްއ ކީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރ ތަށް ސަރުކ ރުން ދޫކުރ  ނުވަތަ ސަރުކ ރުން ދިނުމަށް އެއްބަދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މ
ފައިނޭންސްކޮްށ މުން ދީ ިނމުޚިދުމަތްދޭ ފަރ ތަށް ދިނުުމން ުނވަތަ ސަރުކ ރުން އެއްބަސްވެފައިވ  ޢިނ ޔަތްތަކ އި ލުއިތަްއ 

 ،ހިންގުމަށް ރ ވ ފައިވ  މަޝްރޫޢެްއ ނޫންކަމ އި

 ަނީމ  ދިކޮށްރުން ކަމެއްބަލ އިރު މިއީ ސަރުކ   މަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ކޮންސެޕްޓް އަށްތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ޤ އިމްކޮށް ހިންގުދ
 ލ ފައިވ  އެއްބަސްވުމެއް ނޫންކަމ އި،ަކމެއްކޮށްދޭ ގޮތަށް އެކުލަވ  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިން

 ްއެއްބަސްވުމުގައި   އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކ ރުން ކޮށްދިނުމަށްއަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތަށ
ށްދޭންޖެހޭ ވަގުތީ ފޯރުކޮ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިންބުނެފައިވ  ކަންކަމަކީ އެކަންކަްނ ފުރިހަމަ ކޮށްދިނުމުން ނޫނީ 

ންކަންވެސް އިވ  ކަންކަން ނޫދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭންނުޖެހޭ ގޮތަށް އެއްަބސްވުމުގައި އެކަށައަޅ ފަ
 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. 

ން މީގެ އިތުރަށް، ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމ އި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކ ރު
އެއްކަމެއް އަނެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ  ކަންތައްތަކަކީ  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރ ތަކަށް ސަރުކ ރުން ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވ   ،ބިނ ވެފައި ހުރިކަންކަން ނޫންކަމ އި
ނޑައަޅ ފައިނުވ ކަން  ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.  ވެސްކަންކަން ކޮށްނިންމުމަށް ވަކި މުްއދަތުތަކެއްވެސް އެއްބަސްވުމުގައި ކަ

ސައިދިނުމަށް ރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރ ތަކަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ސަރުކ ރުން ހަމަޖައްދަތުރުަފތު ނަމަވެސް،
ދޭންޖެޭހ    އަށްސްޓްމެންޓްއެއްބަސްވެފައިވ  ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް/ހޮޓެލް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދީބ ޖ  އިްނވެ

 47އްބަސްވެފައިވ  ީދފައިވ އިރު އަދި ފެރީ ޓ މިނަލް އެޅުމަށް ދޭން އެ ކުޑަކުރަތު އެ ކުންފުންޏަށްރ. ދިނުމުގެ ޮގތުން ބިން
ކީ ހުރި ބިންތަކުގެ ބިެމއްގެ ރަޖިސްޓްރީ ހަވ ލުކުރުމަށްފަހު ބ  27ެއ ބިންތަކުގެ ތެރެއިން  ބިމުގެ އިންވަކިކޮށް ހަވ ލުކޮށް
ނު އެދު  އިންމެންޓްދީބ ޖ  އިްނވެސްޓްއޭގެ ފަހުން  އަދި ދެމުންގެންދ ނެކަން އަންގ ފައިވުމ އި ރަޖިސްޓަރީ ނިމުނު ވަރަކުން

ދީބ ޖ   ވުމުގެ ދަށުންއެއްބަސް ،ގޮތަށް ކޮންމެ ބިމަކަށް ވަކި އެއްބަސްވުމެއް ތައްޔ ރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހިނގަމުން ދަނިކޮށް
ނޑ ލ ފައި އޮތް އޮތުމަވަގުތީ ންޖެހޭ ފޯރުކޮށްދޭ   އިންއިންވެސްޓްމެންޓް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ،ކީދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކަ

ބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ދީރުން އްކިބ ވުން ކަމަށް ބެލެވޭތީ ސަރުކ އެ ކުންފުނިން އަދ ކުރުން ލ ޒިމްކުރ  ޒިންމ އެއް އަދ ނުކޮށް އެ
ވުމ  ޚިލ ފުވުމުންކަްނ އެްއބަސް ނީ ީދބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިންއިވަހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތުރުެގ އެއްބަސްވުން އުވ ލ ފަ އ އެކު

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފައިނުވުމުން އެއްބަސްވުން  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިން  
  ލިބިފައިވުން ބ ތިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު މިނިސްޓްރީއަށް 

ބ ޖ  ދީ ވުމުންނު ރުކޮށްދީފައިދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯ ،އެއްގޮތަށް ކޮށްދިނުމަށް ހެދި އެއްބަސްވުމ ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުދަތުރުފަތުރު
މިނިސްޓްރީ ގައި  2013ެމއި  30 ،އެކު ސަރުކ ރުން ހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތުރުގެ އެްއބަސްވުން ބ ތިލްކުރިކަންއިންވެސްޓްމެންޓް އ 

ބ ތިލްކުރިކަްނ  ސްވުންއަންގ ފައިވެއެވެ. އެއްބަ ޖ  އިންވެްސޓްމެންޓް އަށް މިއުނިކޭޝަން އިން ީދބ  ކޮއޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް
ނޑުމުންދަތުރުފަތުރުގެ  ،އެންގުމަށް މިނިސްޓްރީން ފޮުނވި ސިޓީގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ   އެ ޚިދުމަތް ޚިދުމަތް މެދު ކެ

އެ ކުންފުންޏަށް އަންގ ފައިވ ެނ  ގޮތުގެމަތިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ތަކުރ ރުކޮށްރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އެއްަބސްވުމުގައިވ  
ނޑިއްޖެނަމަ ރަ އްޔިތުންނަށް ނުަހނު ކަމަށ އި ޢ ންމު ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަކީ އެ ޚިދުމަތް އެންމެ ދުވަހަކަށްވެސް މެދު ކެ

ނަ މ އްދ ގެ )ޑީ( ގެ ވަ 6.32.1ހިމެނޭ އ ރްއެފްޕީގެ  ގެ ގޮތުަގއިއްއެއްބަސްވުމުގެ ބައެ ،ފޯރ ނެ ޚިދުމަތަކަށްވ ތީ ތަކެއް ދަތި
 ދަށުން އެއްބަސްވުން ބ ިތލްކޮށްަފއިވ ކަމަށެވެ.

 05ވަނީ ޖެހިޖެހިގެން ވަނަ މ އްދ ގެ )ޑީ( ގައި ުބނެފައި 6.32.1ގެ  މެނޭ އ ރްއެފްޕީފެރީ ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމ އެކު ހި
ޚިދުމަތްދޭ  ،ނުވެމެދުވެރި (Force Majeure)އަމިއްލަ ބ ރު ނުފޯރުވޭ ފަދަ ޙ ލަތެއް  ،ުދވަހު ދުވަހު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ

ރުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަަމ  ފޯނުެދވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ފޯރުކޮށްޭދންެޖހޭ ޚިދުމަތް އެކަށީގެންވ  މިންަވރަށް ފަރ ތަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް
ސްވުން ސް ފޮނުވުމަށްފަހު މަސައްކަތުެގ ވެރިފަރ ތަށް އެއްބަދިނުމ  ހަވ ލުިވ ފަރ ތަށް ލިޔުމުން ޯނޓިޚިދުމަތް 

 ބ ތިލްކުރެވިދ ނެކަމަށެވެ.

ދުަވަހށް ވުރެ އިތުރަށް ަދތުރުތައް  05ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ަދށުން އަމިއްލަ ބ ުރނުފޯރ  ފަދަ ހ ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން 
ނޑ ލުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައި ވީނަމަވެސް، ލިބި  އަށްދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްން ސްވުމުގެ ދަށުދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަ ،މެދު ކަ

 05ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވ ލ ފައިވަނީ ހަމައެކަނި  ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ 
ނޑިފައި އޮތުމުން ނޫންކަންދުވަސް ވަންދެން ދަތުރުފަތުރުެގ ޚިދުމަތް މެ  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް މެދުކެނޑުމާގުޅިގެން، ދުކެ

މަތިން ދީބ ޖ  ން އެކިފަހަރުއި އަށް ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީތަކުންނ އި އަިދ މިނިސްޓްރީ ކައުންސިލް އިދ ރ ތަކުން މިިނސްޓްރީ
އިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަްށ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް އަލުން ަފށަ ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީތަކުން އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް

ގައި(  2013މެއި  30އިން( ެފިށގެން ދަތުރުފަތުރުގެ އެްއބަސްވުްނ ) 2013އޭޕްރީލް  29 މުހުލަތު ިދން ތ ރީޚުން )ފުރަތަމަ
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 20ގެ  28ސަފުހ  

 ފަހަރު މުހުލަތު ދިންކަމ އި އެ 02ވެއެވެ. އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިތުރު  ފ އިތުވެފައިސްދުވަ 32އުވ ލުމ  ހަމައަށް 
މުހުލަތުތަކ  އެއްގޮަތށްވެސް ަދތުރުތައް ފަށ ފައިނުވ ކަމ އި ައދި އެ މުހުލަތުތައް ފ އިތުިވފަހުން ދަތުރުތައް ބައެއް 

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް  ވަރަްށ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިންސަރަޙައްދުތަކުގައި ފެށިނަމަވެސް އެކަށީގެންވ  މިން
 ތް ފޯރުކޮށްދިން ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަ އިންވެސްޓްމެންޓް އިންމީގެ އިތުރަށްވެސް ދީބ ޖ  . ެވއެވެފޯރުކޮށްދީފައިނުވ ކަން ފ ހަގަކުރެ

ނޑި ހުއްޓިފައި ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮތްކަމ އި އަދި އެއީ ތަކުރ ރުވަމުން ގޮސްފައިވ  ކަމެއްކަމ އި ދަތުރުތައް  މެދުކެ
 ،ން އެންގުންތަކ  އެއްގޮތަށްއި މަތް ދިނުމަށް އެކި ފަހަރު މަތިން މިނިސްޓްރީއަލުން ފަށައިގެން އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ޚިދު

 ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިންފ ހަގަކުރެވެއެވެ.  ވެސްދީފައިުނވ ކަން ދުމަތް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިންދަތުރުފަތުރުގެ ޚި
ބުނ ފަަދ އެ ކުންފުނީެގ އަމިްއލަ ބ ރުނުފޯރ  ަފދަ ކަމެއް  ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮްށ ދީފައިނުވަނީ އެްއބަސްވުމުގައި

ައށް އަންގ ފައިނުވ ކަންވެސް  މެދުވެރިވެގެން ނޫންކަމ އި އަދި ެއފަދަ ހ ލަތެއް އެ ކުްނފުންޏަށް ެމދުވެރިވެފައިވ ކަން މިނިސްޓްރީ
ފޯރުކޮށް ދީފައިނުވ   އިންވެސްޓްމެްންޓ އިން ގޮތަށް ީދބ ޖ ދަތުރުފަުތރުގެ ޚިދުމަތް އެއްބަސްވުމ  އެއްއަދި  ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ހަމަކުރެވިފައި ނުވުމުންކަން ހޯަދއި ހުރި ަވސީލަތްތައް އެ ކުންފުންޏަށް ދަތުުރފަތުރުގެ ޚިދުމަތ  ގުޅުން މައިގަނޑު ސަބަބަކީ ފެރީ
ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީން  ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އަށްއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ ގަ 2013މެއި  25އެ ކުންފުނިން 

 އެނގެއެވެ.

ންސްޕޯޓް ސްޓްރީ އޮފް ޓްރ އެކު ސަރުކ ރުން ހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން މިނި  އ އެހެންކަމުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްެމންޓް
ސަރުކ ރުން  ށުންދަތުރުފަތުރުގެ އެއްަބސްވުމުގެ ދަ ،ގައި ބ ތިލްޮކްށފައިވަނީ 2013މެއި  30  އިންއެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

އެއްބަސްވުމ  ސް އެ ަނމަވެ ކަން ފޯރުޮކށްދެމުން ގެންދަނިޮކށްކަމަށްވީދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންަޓށް ފޯުރކޮށްދޭންޖެހޭ އެހީތެރި
ލުން ދަތުރުތައް އެއްބަސްވުމ  މަކަށް އައުމުން އަ އެއްގޮތަށް ފެރީ ދަތުރުފަތުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދީ ފެރީ ދަތުރުފަތުރުތައް ހުއްޓު

އި ނުވުމުންކަމ އި، އަދި ތެރޭގައިވެސް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީފަ ތަކުގެރުކޮށް ދިނުމަށް ދިން މުއްދަތުއެއްގޮތަށް ފޯ
ދަ އަމިއްލަ ބ ރުނުފޯރ  ފަދަ ފޯރުކޮށްދީަފއިނުވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ުބނ ފަ   އިން ޓްދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ީދބ ޖ  ިއންވެސްޓްމެން

އްބަސްވުމ އެކު ހިމެނޭ އެ ،މެދުވެރިވުމުގެ ސަބަބުން ނޫންކަން އެ ކުންފުނިން ފޮނުވ ަފއިވ  ސިޓީތަކުން އެނގެން އޮތުމުންހ ލަތެއް 
އިވ  އެއްބަސްވުން އެކު ސަރުކ ރުން ހަދ ފައ   ިއންވެސްޓްމެންޓްވަނަ މ އްދ ގެ )ޑީ( ގެ ދަށުން ދީބ ޖ  6.32.1އ ރްއެފްޕީގެ 

 ރެވެއެވެ.ަކން ފ ަހގަކުދޭލިބި  އަށްއުނިކޭޝަންޓްރީ އޮފް ޓްރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމި ބ ތިލްކުރުމުގެ ޙައްޤު މިނިސް

އެއްބަސްވުމ  ޚިލ ފަށް ޢަމަލުކުރުމުން ކަމަށްވ ތީ އެ   އިން އުވ ލީ ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން  
 ން ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ސަރުކ ރުން ފައިސ  ދޭންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތު 

އިވަނީ ީދބ ޖ  އުވ ލ ފަ ންސްޕޯްޓ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ިއންދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ 
އެއްބަްސވުމ  އެއްގޮތަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ިޚދުމަތް ފޯރުކޮށްނުދިނުުމންކަން ަދތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން  ންޓް އިންއިންވެސްޓްމެ

އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކ  ރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އ އުވ ލުމުގެ ކުރިންނ އި އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓް
ސިޓީ އ އި މެމޯތަކުން ސ ފުކޮށް އެނގެއެވެ. އަދި ސަރުކ ރުން އެއްބަސްވުން އުވ ލ ފައިވަނީ ފެރީ ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވ  

 ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ނުލިބުމުްނ އުތުރު ޕްރޮވިންސްގެ ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވަމުންދިއަ ދަތިތަކ ިއ ގެއްލުންތައް ހުއްޓުމަކަށް 
އްރަށުން އަނެއް ރަށަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅެވޭނެ އެހެން އިންތިޒ މެއް ހަމަޖެއްސުމުގެ އެ ،ގެނެސް އެ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންނަށް

އ  ދެމެދު ބަދަލުކުރެވިފައިވ  ސިީޓ އ އި މެމޯތަކުން ސ ފުކޮށް  މަޤްޞަދުގައިކަންވެސް އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކ  މިނިސްޓްރީ
އެ އިންތިޒ މްތައް  ،އެއްބަސްވުން އުވ ލުމަށްފަހުރުފަތުރުގެ އެނގެއެވެ. އަދި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓ އެކު ހަދ ފައިވ  ދަތު 

އުތުރު ޕްރޮވިންސްގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ން ޚަރަދުކޮށްގެން އި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން މިނިސްްޓރީހަމަޖައްސައިގެން 
 ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވ  ޚިދުމަތް 



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

 

 21ގެ  28ސަފުހ  

 ،ލްކޮށްފައިަވނީއެކު ހަދ ފައިވ  ދަުތރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުކ ރުން ބ ތިޖ  އިންވެސްްޓމެންޓް އ ންކަމުން ދީބ އެހެ
 ސަބަބުންކަމ އި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް އެ ކުންފުނިން ދަތުރުަފުތރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދިނުމުމުގެ

އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް  ބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ުކރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންގުމުންެވސްތަކުރ ރުކޮށް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިުދމަތް އެއް
ގެ އެއްބަސްވުމ  ޚިލ ފަށް ޚިދުމަތް ދީފައިނުވ ތީކަން ލިޔެކިއުންތަކުން ފ ޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި އެނގެން އޮތުމުން، ދަތުރުފަތުރު 

 ފ ހަގަކުރެެވއެވެ.  ންކަންފައިވަނީ ދީބ ޖ  އިންެވސްޓްމެންޓް އިޢަމަލުކޮށް

ދިވެހިރ އްޖޭގެ ( 4/91ބަރު ކޮންޓްރެކްޓެއް އުވ ލުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ނަގައި ދިނުމ ގުޅޭ ގޮތުން ޤ ނޫނު ނަން
އަކު އެ ކޮންޓްރެކްޓަކ  ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ބައިވެރި ،ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވަނީ 23 )ކޮންޓްރެކްޓ ބެހޭ ޤ ނޫނުގެ 

މި  ންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.ޚިލ ފު ޢަމަލެއް ކޮށްފިނަމަ، އެ ޢަމަލެއް ކުރުމުން ލިބުނު ގެއްލުމަކަށް އެ ޢަމަލުކުރި މީހަކު ބަދަލުދޭ
ނޑައަޅ ފައިވ  ހަމަތަކ އި އުސޫލުތަކަށް ބަލ އިރު ޤ ނޫނުގައި  ވެސްޓްމެންޓް އަށް ދީބ ޖ  އިން ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ިދނުމަށް ކަ

ގެ ޚިދުމަތް ދެމުްނ އެ ކުންފުިނން އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ަދތުރުފަތުރު ،ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ޮގތުގައި ަފއިސ  ދޭންޖެހޭނީ
 ޓް އިންންވެސްޓްމެންމުން، ދީބ ޖ  އިސަރުކ ރުން އެއްބަސްވުން އުވ ލ  ހިނދެއްގައިކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަ ،ދަނިކޮށް

 6.32.1މެނޭ އ ރްއެފްޕީގެ ހިއެއްބަސްވުމ އެކު  ،ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތް އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ފޯރުކޮށް ނުދިނުުމގެ ސަބަބުން
ކ ރުން އުވ ލުމުން ލިބިދޭ އިޚްތިޔ ރުގެ ދަށުން ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން ސަރުވަނަ މ އްދ ގެ ޑީ ގެ ދަށުން ސަރުކ ރަށް 

 ނެކަމަށް ނުދެކެމެވެ.ސަރުކ ރުން އެއްވެސް ފައިސ އެއް ދޭންޖެހޭ ތުގައި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށްގެ ބަދަލުގެ ގޮގެއްލުމު

ހޯދުމަށް  ގޮތުގައި  ބަދަލުގެ  ގެއްލުމުގެ   އިން އިންވެސްޓްމެންޓް  ދީބ ޖ   ގުޅިގެން  އުވ ލުމ   އެއްބަސްވުން  ދަތުރުފަތުރުގެ  
 ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ހުށަހަޅެޅި ހިސ ބުތަކ  ގުޅޭގޮތުން 

  ސަރުކ ރުން ގައި 2013މެއި  30ގެ އެއްބަސްވުން ރުއެކު ސަރުކ ރުން ހަދ ފައިވ  ދަތުރުފަތު އ ބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްދީ
 ފަރ ތުގެ ދެމެދުގަިއވ  ެއ އެންގުމަކީ ދިވެހިރ އްޖޭގެ ޤ ޫނނ އި ދެ ،އެންގުމުން  އަށް ވ ކަން ދީބ ޖ  ިއންވެސްޓްމެންޓްއުވ ލ ފައި

ންޏަށް ލިބޭ މ ލީ އަިދ ބުނެ އެއްަބސްވުން އުވ ލުމ  ގުޅިގެން އެ ކުންފު ކަމަށްޚިލ ފަށް އަންގ ފައިވ  އެންގުމެއްއެއްބަސްވުމ  
ންޏަށް ދެއްކުމަށް ރުފިޔ ( އެ ކުންފު 2,410,343,576މިލިއަން ޑޮލަރު ) 156,312,813މަޢުނަވީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި 

އް ފޮނުވ ފައިވެއެވެ. ސިޓީއެ  އަށްންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރ  2013މެއި  30އެންގުމުގެ ގޮތުން 
އި ދަތުރުފަތުރުގެ ޓީގަޮފނުވި ސީ  އަށްދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް ންއި މިނިސްޓްރީއެ ގައި  2013ޖޫން  04 ސިޓީއ  ގުޅިގެންމި 

ން އި މް އެ މިނިސްޓްރީކްލެއި އެއްބަސްވުން އުވ ލުމ ގުޅިގެން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ފައިސ ގެ
ރުން ވަނަ އަހަ 2014ކީ ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުނިން ހުށަހެޅި ހިސ ބުތަކަ  ނުކުރ ކަން އަންގ ފައިވެއެވެ.ޤަބޫލު

މެ އަހަރަކަށް ކޮން އަހަރު ތެރޭ( ހިނގ  47ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ކުރިއަށް އޮތް  2014ވަނަ އަހަރ  ދެެމދު ) 2061ފެށިގެން 
ބޭނެކަމަށް ލަފ ކޮށްފައިވ  ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިންގުމަްށ ހިނގ ނެކަމަށް ލަފ ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުތަކ އި އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި ލި

  ތ ތަކުގައި އެވަނީއެވެ.ވ  ނުކުފ ހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ތިރީގައި ހިސ ބުތަކ  ގުޅޭގޮތުން ހިމެނޭ ހިސ ބުތަކެެކވެ. މި ޢަދަދުތަކެއް

  ީވަނަ އަހަރުގެ  2013ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން  01ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ  2010ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތ
ރައްޤީކޮށް ހިންގުމަްށ ތައެ މުއްދަތުގައި އެ ކުންފުނިން ދަތުރުަފތުރުގެ ނިޒ މް ، ކަމަށްވ އިރުވަނަ ދުވަހ  ހަމައަށް  30މެއި 

 ތަކުން އެނގެން ނެުތން.ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ުހށަހެޅި ހިސ ބު ކުރި ޚަރަދެއް ނުވަތަ އިންވެސްްޓކުރި ފައިސ ގެ ޢަދަދެއް 

 ުނޑު ގޮތެއްގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުަށެހޅި ހިސ ބުތަކ ގައި އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭނެ އ މްދަނީގެ ގޮތުގައި މައިގަ
ޓ ރމިނަލް އެޅުމަށް  ފެރީ ހިމަނ ފައިވަނީ ފެރީ ޓިކެޓް ވިއްަކއިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ލިޭބނެ ަކމަށް ލަފ ކޮށްފައިވ  އ މްދަނީއ އި

ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތަްށ ފައިދ އ އި އަދި ކޮށްފައިވ  ކަމަްށ ލަފ ދޫކުރި ބިންތަކުގައި ގެސްޓްހަުއސް ހިންގައިގެން ލިބިދ ނެ 
ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުަމށް އެއްބަސްުވމުގެ ދަށުން  ސަރުކ ރުން ސަބްސިޑައިޒްކުރުމުގެ ގޮތުން ަދތުރުފަތުރުގެ
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ހިސ ުބތަކެއް  ޢަދަުދ ހިމެނޭވ  ލަފ ކޮށްފައި ކަމަށް ލިބޭނެ ގެ ލީސް ރައިޓްސް އެހެން ފަރ ތަކަްށ ވިއްކައިގެންދޫކުރި ރަށު
ނުވ ކަްނ  މެންޓެއްކޮށްފައިއް އެޅުމަށް އެއްވެސް އިންވެސްޓްކަމަށްވ އިރު ފެރީ ޓ މިނަލް އެޅުމަށ އި ގެސްޓް ހައުސްތަ

 ފ ހަގަކުރެވުން.

 ިދޫކޮށްފައިވ  އަށް ންޓް ދީބ ޖ  އިންވެސްްޓމެހިންގުމަްށ  ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީޮކށް/އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ ޓޫިރސްޓް ރިސޯޓެ އަދ
ފައިވ ނަމަ އެފަރ ތަކ އެކު ރަށަކީ، ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވ ލައިފިނަމަ ސަރުކ ރަށް އެ ރަށް ނަގައި އަދި ސަބްލީޒް ކޮށް

 ށް މަތައިގެން އެ ރަށުން ދައުލަތަށް ލިބޭ އ މްަދނީ ދަުތރުފަތުރުގެ ޚިދުސަރުކ ރުން އަލުން އެއްބަސްވުން ހަދަ
 ގަކުރެވުން.ފ ހަ  ދަތުރުފަތުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވ  ރަށެއްކަންދޫކުރ ގޮތަށް ޑައިޒްކުރުމަށް ސަބްސި

 ްނޑުތަކަކީ ކޮބައިކަމ އި އަދި ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހިސ ބު ކުރުމަށ އެކިކަންކަމަށް ހިނގ ނެ  ބޭނުންކޮށްފައިވ  ހަމަތަކ އި ިމންގަ
ކޭޓަރތައް އެ ހިސ ުބތަކ  މުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވ  އެސަމްޕްޝަންތަކ އި އިކޮނޮމިކް އިންޑިޚަރަދ އި ލިބޭނެ އ މްދަނީ ހިސ ބުުކރު

 ން.އެއްކޮށް ހުށަހަޅ ފައި ނުވު

 ްޔ ރުކޮށްފައިވ  ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ީދބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓުން ުހށަެހޅި ހިސ ބުތަކަކީ ކޮން ފަރ ތަކުން ތައ
ދި ސިއްކަ ފަދަ އެ ހިސ ބުތައް ތައްޔ ރުކުރި ފަރ ތުގެ ސޮއި އަ ، އެނގެން ެނތްކަމ އިހިސ ބުތަކެއްކަން އެ ހިސ ބުތަުކން

 އެއްވެސް އިތުބ ރު ހުރި ނިޝ ނެއް އެ ހިސ ބުތަކުގައި ނެތްކަން ފ ހަގަކުރެވުން.

  ުއެ  ،ވ ގައި ދަޢުގައި ހުށަހެޅި 2014މެއި  21ން ސިވިްލ ކޯޓަށް ހޯދުމަށް ީދބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިގެއްލުމުގެ ބަދަލ
އި މިނިސްޓްރީ ގަ 2012ޖޫން  05 ،ޝަރީޢަތަށް ުހށަހަޅ  "ފޯކ ސްޓް ޕްރޮފިޓް އެންޑް ލޮސް ސްޓޭޓްމެންޓް" އަކީކުންފުނިން 

 ން އެ މިނިސްޓްރީން އެ ކުންފުންޏަްށ ފޮނުވި ސިޓީއ  ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިއޮފް ޓް
ދަލު ހޯދުމަްށ ގެއްލުމުގެ ބަފޮނުވި ސިޓީއ އެކު ފޮނުވި ހިސ ބެއްކަމަށް ބުނެފައިވީ ނަމަވެސް  ގައި 2012ޖޫން  12އަށް 

ފ ތު ހިސ ބެއްކަމ އި ގައި މިނިސްޓްރީ އަށް ހުށަހަޅ ފައިވ  ހިސ ބުތަކ އި މުޅިން ތަ 2012ޖޫން  12ހުށަހަޅ ފައިވ  ހިސ ބަކީ 
 ރުން ފެށިގެންވަނަ އަހަ 2010އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 10އަށް ހުށަހެޅި ހިސ ބުތަކަކީ  އެ ތ ރީޚުގައި މިނިސްޓްރީ 

ބޭނެ އ މްދަނީ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް( ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިންގުމަށް ހިނގ ނެކަމަށް ލަފ ކުރ  ޚަރަދ އި ލި 2020
އްގައިވެސް ދަތުރުފަތުރުގެ އަހަރެ ން ތައްޔ ރުކޮށްފައިވ  ިހސ ބުތަކެއް ކަމަށްވ އިރު އެ ހިސ ބުތަކުގައި ހިމެނޭ ހުރިހ  ހިމަނައިގެ

ނިްނ ށް އެއްވެސް މ ލީ ފައިދ އެއް ލިބޭނެކަމަށް އެ ކުންފުގައިގެން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަނިޒ މް ހިން
 އަންދ ޒ ކޮށްފައިނުވ ކަން ފ ހަގަުކރެވުން.

ތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ރ ވައި ހިސ ބުތަކަކީ ދަ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެ ުކންފުނިން ުހށަހެޅިމަތީގައިވ  ނުކުތ ތަކަށް ބަލ އިރު 
އ މްދަނީއެއް އެނެގން  ލިބުނުއެ ކުންފުންޏަށް ހިންގުމަށް އެ ކުންފުިނން ކުރި ޚަރަދަކ އި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިންގައިގެން 

ބިދ ނެކަމަށް ލަފ ކުރ  އި ލިއޮތް ހިސ ބުތަކެއްކަމަށް ނުވުމ އި އެ ހިސ ބުތަކަކީ ކަށަވަރުކުރެވެން ނެތް މ ދުރު މުސްތަޤްބަލެއްގަ
އިވަނީ އްބަސްވުން އުވ ލ ފައެދަތުރުފަތުރުގެ އަދި އެވެ. ފ ހަގަކުރެވެމ ލީ މަންފ ތަކެއް ހިމަނައިގެން ހަދ ފައިވ  ހިސ ބުތަކެއްކަން 

ށަވަރުކުރެވޭތީ ކަދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ދީފައި ުނވުމުންކަން  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް އިން 
ންނުޖެހޭކަްނ  އަގެއް ދަންކަދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވ ލުމ ގުޅިގެން އެ ކުންފުންޏަށް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް

ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ  ހިސ ބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނ ކޮށް  ކުންފުނިން ހުށަހެޅިފ ހަގަކުރެވޭއިރު ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް އެ
ބޭނުންކޮށްއުޅޭ  މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ފައިސަލ ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަސ ސްތަކ  އ އްމުކޮށް ،ނަގައިދިނުމަކީ

ނޑުތަކ  ޚިލ ފުކަމެއްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.  މިންގަ

ރެްކޓެއް އުވ ލުމުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ނަގައިދެވޭ ބަދަލަީކ، ކޮންޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިއަުކ ޤ ނޫނ  ޚިލ ފަށް ކޮންޓް
ކޮންޓްރެކްޓ  ޚިލ ފުވުމުގެ ސަބަބުން އަނެއް ބައިވެރިއަކަށް ސީދ  ލިބޭ ގެއްލުންތަކ އި ކޮންޓްރެކްޓެްއ އުވ ލުމުން ކޮންޓްރެކްޓްގެ 

 ،ލުންތަކުގެ ގޮތުގައި ކޮްނޓްރެކްޓްގެ ބައިވެރިންަނށް ކުރިން އެނގިފައިވ  ގެއްލުންތައްކަމަށްއަނެއް ބައިވެރިއަކަށް ލިބިދ ނެ ެގއް
ގެއްލުމުގެ އަދި ވަނަ މ އްދ ގެ )ށ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަުކރެވެއެވެ.  23ދިވެހިރ އްޖޭގެ ކޮންޓްރެކްޓ ބެހޭ ޤ ނޫނުގެ 



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ

 

 23ގެ  28ސަފުހ  

ނޑު މަޤްޞަދަކީ ޫނނ  ޚިލ ފަށް ކޮންޓްރެކްޓެއް އުވ ލުމުން ކޮންޓްެރކްޓްގެ އަނެއް ބައިވެރިއ އަްށ ޤ  ،ބަދަލު ނަގައިިދނުމުގެ މައިގަ
ލިބޭ ސީދ  ގެއްލުންތަކަށް ބަދަުލ ނަގައިދީ އެ ފަރ ތް ކުރިން ހުރި ޙ ލަތަށް ރުޖޫޢަކޮށްދިނުންކަމަށްވ އިރު، ގެއްލުމުގެ ބަދަުލ 

ދިކަން އިތުރުކުރުމަށް ދެވޭ ފުރުސަތަކަށް ވެގެން ނުވ ނެކަންވެސް އަމިއްލަ މުއްސަނބަދަލު ނަގައިދެޭވ ފަރ ތުގެ ނަގައިދިނުމަކީ 
 .ވެއެވެފ ހަގަކުރެ
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 24ގެ  28ސަފުހ  

( ތިންވަނަ ބައި 3)  

 ފ ހަގަކުރެވުނު އެހެނިހެން ކަންކަން 

ދިނުމަށް ދީބ ޖ  ތް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަ ފެރީ އަތޮޅު ހިމެނޭ ސަރަޙައްދުގެ.ބ އަދި ޅު،ރު،ނ ،ލެވިފައިވ ނީމި ބައިގައި ބަލ 
 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  ވްސްބ ޖ  މޯްލޑިދީ ،ގެ ދަށުންމުެއއްބަސްވުދަތުރުފަތުރުގެ އެކު ސަރުކ ރުން ހަދ ފައިވ  ޓް އ އިންވެސްޓްމެން

ޓް ވެންޗަރ ޖޮއިންހިއްސ  ހިމެނޭ ގޮތަށް އުފައްދ ފައިވ   %5ހިއްސ އ އި ސަރުކ ރުގެ  %95)ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްގެ 
ތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމ  ދަބިމުގެ ސައިޒ  ގުޅޭގޮތުން ފ ހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ މައްޗަށ އި ދޫކުރި ރ.ކުޑަކުރަތުގެ  ައށް ކުންފުނި(

 މ ލީ ފައިދ ގެ މައްޗަށެވެ. ބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންްޓ އަށް ލިބޭނެކަމަށް ެބލެވޭގުޅިގެން ދީ

 އަށް ދީފައިވުން މޯލްޑިވްސް  ހެކްޓަރުގެ ބިން ދީބ ޖ   37.6ބަދަލުގައި  ހެކްޓަރުގެ ބިން ދިނުމުގެ  15 ރ.ކުޑަކުރަތުގެ ބިމުން  

އެނދުގެ  50ވުމުގެ ދަށުން ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސް ދިނުމަށްޓަކައި ސަބްސިޑައިޒްކުރެވިފައިވ  އަގެއްގައި  ޚިދުމަތްދަތުރުފަތުރުގެ 
ވެސްޓްމެންަޓށް ދީބ ޖ  އިންހެކްޓަރުގެ ިބްނ  15މީހުން ދިރިނޫޭޅ ރަށަކުން  ކުރުމަށް ހޮޓ  ަތރައްޤީޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް/ސިޓީ 
އ   އިވެޓް ލިމިޓެޑްޕްރަ ފް ޫޓރިޒަމް އ އި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮ ވެއެވެ.ދިނުމަށް ހަމަޖައްސ ފައި

ށް ހިންގުމަށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް/ސިޓީ ހޮޓ  ތަރައްޤީކޮލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ސޮއި ކުރި ގައި  2010 މެއި  05ދެމެދު 
 ށުގެ ބިމުގެ ބޮޑު މިނަކީ ރު އެ ރަތުގެ މުޅި ބިމ އި ފަޅު ދީފައިވ އިރ.ކުޑަކުރަ އަހަރުގެ މުއްދަތަށް 25 ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓަށް

 މޯލްޑިވްސް އި ދީބ ޖ  އ އޮފް ޓޫރިަޒމް މިނިސްޓްރީ އަދި މި އެއްބަސްވުން އުވ ލުމަށްފަހު  ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.ހެކްޓަރު 37.6
ފައްދ ފައިވ  އުހިއްސ  ހިމެނޭ ގޮތަށް  %5ހިއްސ އ އި ސަރުކ ރުގެ  %95)ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްގެ  ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ފަޅު  ޅި ބިމ އިމު ކުޑަކުރަތުގެ ހެދި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ރ.ގައި 2011ޖޫން  1ދެމެދު އ  ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުނި( 
 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދޫކޮށްފައެވެ. 50ވަނީ 

ތީ ކްޓަރުގެ ބިމަކަށްވ ހެ 15ދިނުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވަނީ  ޓް ައށްދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެން
ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި އެ  އް ހުށަހަޅަމުން އެ އަށްވުރެ ބޮޑު ބިމެއް ހޯދުމަށް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓުން އެކިފަހަރު ހުށަހެޅުންތަ

ފޯމް އޮފް އެގްރީމަންޓް  އެއްބަސްވުމުގެ ބައެއް ކަމުގައިވ  "ސަރުކ ރުން ބަަލއި ނުގަންނަކަމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ  ހުށަހަޅުންތައް
ދި ލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ހެދޫކުރުމަށް  އަށް އިންވެސްޓްމެންޓްރ.ކުޑަކުރަތު ދީބ ޖ  (" ގައިވެސް ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ. 1)އެނެކްސް 
 ،ދިނުމުން އަށް އިންވެސްޓްމެންޓްމުޅި ރަށް ދީބ ޖ  ޓަރު ހިމެނޭ ކްހެ 37.6ބިމ އި ފަޅު ހިމެނޭ ގޮތަށް  އެ ރަށުގެދަށުން 
 ންޓް އަށް ވެސްޓްމެބ ޖ  އިންދީ  ިހންގުމަށް ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ަދށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް/ސިޓީ ޮހޓ  ތަރައްޤީކޮށްރުދަތުރުފަތު

 ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. ވ ކަންިލިބފައި ށްއެ ކުންފުންޏަބޮޑު ބިމެއް  ހެކްޓަރު 22.6 ދިނުމަށް ހަމަޖައްސ ފައިވ  ސައިޒްގެ ބިމަކަށް ވުރެ

ހެްކޓަރުގެ ިބމުގެ ކުއްޔަށް ދައްކަންޖެހޭ  15ނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރިއިރު ޓޫރިޒަމް ޤ  އަށް އިންވެސްޓްމެންޓް ދީބ ޖ  ރ.ކުޑަކުރަތު
ޓް ރިސޯޓެއް/ހޮޓަލެއް ސްރިއެހެން ފަރ ތަަކށް ޓޫ ބިން ެހކްޓަރު(  22.6މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އަދި އެރަށުގެ ބ ކީއޮތް ) 01ޢަދަދަކީ 

ެގ ރުމިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުގެ ފުރުޞަުތ އޮތުމ އެކު ދަތުރުފަތު 1.5ހިންގުމަށް ކުއްޔަށް ދީގެން ަސރުކ ރަށް އަހަރަކަށް 
އެހެން ފަރ ތަކަށް  ހެކްޓަރު 22.6ދިނުމަށްފަހު ބ ކީ  ހެކްޓަރުގެ ބިން 15އަށް  ދީބ ޖ  މޯލްޑިވްސް އެއްބަސްވުމ  އެއްގޮތަށް

އޮންނ ނެކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު  2.5 އަހަރަކު ދޫކުރިނަމަ އެ ރަށުގެ ބިމު ކުލީގެ ގޮތުގައި
 1.5ދީފައިވުމުގެ ސަަބބުްނ ސަރުކ ރަށް އަހަރަކު  އަށް އިންވެސްޓްެމންޓް ީދބ ޖ  ބިމ އި ފަޅު މުޅިރ.ކުޑަކުރަތުގެ އެހެންކަމުން 

 ހަގަކުރެވެއެވެ.ގެއްލިފައިވ ކަްނ ފ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އ މްދަނީއެއް ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު 
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އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ދީބ ޖ   އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ލީސް ވިއްކައިގެން  ގެ ލީސް ރައިޓްސް ރ.ކުޑަކުރަތު  
ދަތުރުފަތުރުގެ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްބަސްވުން ދެމި އޮތް  ދަތުރުފަތުރުގެ  ލިބުނު ފައިސ އަށް ބަލ އިރު 

 އް ލިބިފައިވ ނެކަމަށް ނުބެލެވުން.ގެއްލުންތަކެ  އެ ކުންފުންޏަށް އެއްބަސްވުމ ގުޅިގެން 

ގުމަށް ދޫކުރި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް/ހޮޓަލެއް ހިންއަށް ޖ  އިންވެސްޓްމެންްޓ އެއްބަސްވުމ  ގުޅިގެން ދީބ ދަތުރުފަތުރުގެ 
ދަތުރުފަތުރުގެ  ވ އިރުންުފންޏަކަށް ވިއްކ ލ ފައިސަބްލީސް އެގްރިމެންޓެއްގެ ދަށުން އެހެން ކު ،ގެ ލީސް ރައިޓްސްރ.ކުޑަކުރަތު

އެހެން ލީސް ރައިޓްސް  ށް ނުބެލެއެވެ. ރ.ކުޑަކުރަތުގެއެއްބަސްވުމ  ގުޅިގެން އެ ކުންުފންޏަށް ގެއްލުންތަކެއް ިލބިފައިވ  ކަމަ
 ފިޔ ( ީދބ ޖ  ރުމިލިއަން  65.54ޑޮލަރު )މިލިއަން  4.25ެއކްއިޒިޝަންކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ވިއްކ ފައިވަނީ ކުންފުންޏަކަށް 

 ޑިވްސް އަށް ދައްކަންޖެހޭ ގޮތަށެވެ. މޯލް

 2010މެއި  01ށްވ  ދަތުރުތައް ފަށ ފައިވ  ތ ީރޚްކަމަން  އިޓްމެންޓްދީބ ޖ  އިންވެސްދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 
ރުގެ ތެރޭގައި އަހަ 03ގައި ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްުވން އުވ ލުމ  ހަމައަށް ހޭދަެވފައިވ   2013މެއި  30އިން ފެށިގެން 

މަތް ގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުުހށަހަޅ ފައިވ  ހިސ ބު  ނިން ޚަރަދު ކުރ ނެކަަމށް ލަފ ކޮށްކުންފު ގެ ޚިދުމަތް ދިނުަމށް އެރުދަތުރުފަތު
އެ މުއްދަތުގެ  އެވެ.ފިޔ ރު މިލިައން  49.54 ޚަރަދުވ ނެކަމަށް ލަފ ކޮށްފައިވަނީ )ރިކަރަްނޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި( ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ބްލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ސަހަމައެކަނި  ،އަގު ނުހިމަނައިލަފ ކުރ   ތަކަށް ލިޭބނެކަމަށްޓިކެޓް ތެރޭގައި ފަސިންޖަރުންނަށް ވިްއކ 
ގެ ރުދަތުރުފަތު ލ އިރުބަލިުބނު ފައިސ އަށް  ގެ ގޮތުގައި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓަށްޑަކުރަތުގެ އެކްއިސިޝަން ކޮސްޓްރ.ކުދަށުން 

ނޑަކަށް  އަށްއަހަރުގެ ތެރޭގައި ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް  3އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތް  މަށް އިދ ވ ނެކަފިޔ ގެ ފަމިލިއަން ރު 16 ގ ތްގަ
 ބެލެވެއެވެ.

ށް ހިނގ ނެ ޚަރަދުތައް ައތޮޅުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ިދނުމަ.ބ އަދި ޅު،ރު،ނ ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން އުވ ލުމަށްފަހު
 ން ލިބިފައިވ  އަގުތަްއ(ގެމ  ގުޅި ފެރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ފަރ ތްތައް ހޯދުމަށް އަތޮޅު ކައުްނސިލްތަކުން އިޢުލ ން ކުރު)

ފް ފިނޭންްސ އޮމިނިސްޓްރީ  ގައި 2013ޖޫްނ  26މިނިސްޓްރީ އޮފް ްޓރ ންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިން  ބެލުމަށްފަހު 
ދުވ ނީ  ޚަރަދުވަހަށް މަސް 6ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގައި  އަށް ފޮނުވ ފައިވ  ސިޓީގައި އެއެންޑް ޓްރެޜަރީ 

ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތުރުގެ ދަތުރުފަހަތަރު އަތޮޅުގައި  އަހަރުގެ މުއްދަތަށް އެ 3މިލިއަން ރުފިޔ ކަމަށް ބަޔ ންކޮށްފައިވ އިރު  5.03
ޑަކުރަތުގެ ރ.ކު އިރުވެއެވެ. އެ ޢަަދދަށް ބަލ މިލިއަން ރުިފޔ ކަން ފ ހަގަކުރެ 30.18ހިނގ ނެ ޖުމުަލ ޚަރަދަކީ ގ ތްަގނޑަކަށް 

ފިޔ ( ލިބިފައިވުުމން ރުިމލިއަން  65.54މިލިއަން ޑޮލަރު ) 4.25 ތުގައި ދިބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށްގެ ގޮޝަން ކޮސްޓްޒިއިކުއެ
ޓިކެޓް ހަރުގެ ތެރޭގައި އަ 3ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތް ދީގެން ފޯރުކޮށްއެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް 

ނޑަކަށް  އަށްދީބ ޖ  ިއންވެސްޓްމެންޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސ  ނުހިަމނައި  މަްށ ފައިދ ވ ނެކަ ޔ ގެމިލިައން ރުފި 35.36 ގ ތްގަ
  ބެލެވޭކަންވެސް ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

 ،ޓް ޚަރަދުގެ އިތުރަށްކޮށްފައިވ  ރިަކރަން ނުމަށް ދީބ ޖ  އިންވެްސޓްމެންޓް އިންފެރީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދި
 އެ ގޮތުން ވެއެވެ.ކޮށްފައި އެއް ޚަރަދުތައް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ޤ އިމްކޮށް ހިންގުމަށް ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ބަ

ސައްކަތް ފެރީ ަބނުމުގެ )ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް( މަ 12 އިން ަތކެތި ދިނުމުްނ، ފަސިންޖަރުން ުއފުލ  ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް
ގައި އަމިއްލަ އެހެން ކުންުފންޏަކ އެކު ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންްޓ އިން އެއްބަސްވުމެއްގަިއ  2010އެޕްރީލް  14ކުރުމަށް 

)އެގ ރަ މިލިައން ނުވަ ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް  11,966,691ވުމުގެ ޖުމުލަ އަަގކީ ސޮއިކޮށްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. އެ އެއްބަސް
ގެ ރުއެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެ އުޅަނދެއް ބަނުމުގެ މަސައްކަތް، ދަތުރުފަތު ހަ ހ ސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެކެއް( ރުފިޔ އެވެ.

ދީބ ޖ  ރުފިޔ ގެ މުދ   މިިލއަން 2.76ފަށ ފަިއވ ކަމ އި އަދި ފެރީތައް ަބނުމަްށ ރ އްޖެއިން ބޭރުން އެއްބަސްވުން އުވ ލިއިރު 
ގެ އެއްބަސްވުމ  ގުޅިގެން ދީބ ޖ  ރުފައިވެއެވެ. ދަތުރުފަތުފ ހަގަކުެރވިލިޔެކިއުންތަކުން ގެނެސްފައިވ ކަން އިންވެސްޓްމެންޓުން 

ފައިވ ކަން މި އޮޑިޓްގައި އި މިނޫން ޚަރަދުތަކެއް ކޮށް އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ކެޕިަޓލް އިންވެސްޓްމެންޓްގެ ޮގތުގަ 
 ކުރެވިފައިނުވެއެވެ.ފ ހަގަ



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހިނގ ނެ ކަަމށް  3އެްއބަސްވުން ދެމިއޮތް ގެ ރުދަތުރުފަތު ،އެހެންކަމުން
ކެޕިޓަލް ކޮށްފައިވ    އިންއިންވެސްޓްމެންޓްދީބ ޖ   ލަފ ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކަށ އި އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ޤ އިމްކުރުމަށް

މިލިއަން  4.25 ކުޑަކުރަތުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެހެން ކުންފުންޏަކަްށ ިވއްކައިގެންކަމިޓްމަންޓްތަަކށް ބަލ އިރު ރ.ޚަރަދުތަކަށ އި 
މިލިއަން ރުފިޔ ( ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓްމެންޓް އިން ހޯދ ފައިވުމުން އެ ކުންފުންޏަށް ދަތުރުފަތުރުގެ  65.54ޑޮލަރު )

 އްބަސްވުމ  ގުޅިގެން މ ލީ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވ ނެ ކަމަށް ުނބެލެއެވެ.އެ

 

 

 

އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ރ. ކުޑަކުރަތު ދޫކޮށްގެން ލީސް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުމަށް 
އިތުރު ޚަރަދުތައް ކުރަންޖެހުން ދައުލަތުން ގުމަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒ މް ހިން  އ މްދަނީ ގެއްލިގެން ދިއުމ އި ލިބެން އޮތް 

ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންްޓ އަށް ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަަތށް ސަބްސިޑައިޒް ކުރުމުގެ ގޮތުން  ،ގެ އެއްބަސްވުމުގެ ަދށުންރުދަތުރުފަތު
ޖަނަވަރީ  12ހެކްޓަރު ހިމެނޭ ރަށަކަށް ވ އިރު،  37.6ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް/ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކުރި ރ.ކުޑަކުރަތަކީ 

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓް، ހޮޓ  އަދި ޔޮޓް ަބނދަރު ހެދުމަށް އެކި ތަންަތން ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމުން އ ންމުކޮށްފައިވ  " 2014
ގެ ލީސް އެކްއިޒިޝަން ދަށުން އެ ރަށުގެ ލީސް އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓް ހިސ ބުކުރ އިރު އެ ރަށު " ގެ ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލު

ލިބުމުގެ ފުރުަޞތު އޮތްކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ. މިލިއަން ރުފިޔ (  68.93)މިލިއަން ޑޮލަރު  4.47ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 
ނަމަވެސް، ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ސަރުކ ރުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް/ހޮޓަލެއް 

ށްފައިވަނީ ެއ ރަށުގެ ލީސް އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަްށ އެއްވެސް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުަމށް ރ.ކުޑަކުރަތު ދޫކޮ
ވ އިރު، ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިން އެ ރަށުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ފައިސ  އެއް ނުނަގައި ކަމަށް

ތުރުެގ އެއްބަސްވުން އުވ ލަންޖެހުނު ަނމަވެސް، އެ ރަށް އަނބުރ  ސަރުކ ރަށް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު ދަތުރުފަ، ވިއްކ ލ ފައިވުމުން
އެކްއިިޒޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުަލތަށް ިލބެން އޮްތ އ މްދަނީ  ނެތުމުން އެ ަރށް އެހެން ފަރ ތަކަށް ދޫކޮށްގެްނ ލީޒް

 ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.

ތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް އަށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް/ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވ  ދަތުރުފަ
ީދބ ޖ  އިންވެސްޓްމެްނޓް އަތުްނ އަނބުރ  ހޯދަންެޖހޭ ގޮަތށް  ،ރަށް ދަތުރުފަތުރުގެ އެްއބަސްވުްނ އުވ ލަންޖެހޭ ހ ލަތެއް ގައި

ސް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ރ.ުކޑަކުރަތު ދޫކުރުމަށް ހަދ ފައިވ  ލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން ނަމަވެ ވީހަމަޖައްސ ފައި
ސަބްލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުްނ އެ ރަށުގެ ލީސް ރައިޓްސް  ބްލީސް ކޮށްފައިވ  ހ ލަތެއްގައި،ތިންވަނަ ފަރ ތަކަށް އެ ރަށް ސަ 

އެފަރ ތަކ  އެކު ސަރުކ ރުން ހަދ  އައު  ،ރުކ ރަށް ދައްކަން އެއްބަސްވ ނަމަގަނެފައިވ  ފަރ ތުން ެއ ރަށުގެ ލީސް ރެންޓް ސަ
ހެޑް ލީސް އެގްރިމެންޓްގެ ބ ކީ އޮތް މުއްދަށް އެ ފަރ ތަކަށް އެ ރަށް ދޫކުރަންވ ނެކަމަށް އެ ރަށުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން 
ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްަބސްވުން އުވ ލިއިރު، ދީބ ޖ  ގޮތުން،  އެވަނަ މ އްދ ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވެއެވެ.  40ހެޑް ލީސް އެގްރިމެންޓް 

އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ދޫކުރި ރ.ކުޑަކުރަތުގެ ލީސް ރައިޓްސް އެ ކުންފުނިން އެހެން ކުންފުންޏަކަށް ވިއްކ ލ ފައިވުމުން ސަބްލީސް 
 03މް، އ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރއ  ދެމެދު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަ އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން އެ ރަށް ލިބިފައި އޮތް ކުންފުންޏ އި

 ހަވ ލުކޮށްފައެވެ. ކުންފުންޏ  އެ އެ ރަށް ވަނީ ޑީޑް އޮފް އެސައިންގމެންޓްގެ ދަށުން ގައި ސޮއި ކުރި  2013ޖޫން 

 އޮފީހުން އެދުމުން ދީބ ޖ  މިމި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ހޯދުމަށް  ނޯޓް:
ޅިގެން ރއ އި ގުޑިޗައިންވެސްޓްމެންޓް އިން މަޢުލޫމ ތު ދީފައިވަނީ، ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމެންޓ އި އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް އެކްސްޕެން

ގެ އެއްވެސް މުއައްސަސ އަކުން އަދި ޕޭމަންޓް ރިސީޕްޓްތައް ވަނީ، ދައުލަތުބެހޭ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރތަކ އި ބިލްތަކ އި ކޮށްފައިވ  ޚަރަދުތަކ 
ގިނަ ރަށްވުރެ އަހަ 5އެފަދަ އެއްވެސް ލިއުމަކަށް އަހ ފައި ނުވުމުން، މީރ ގެ ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޤ ނޫނުގެ ދަށުން 

 ދުވަސްވުމުން ނައްތ ލ ފައިކަމަށެވެ.



 gov.mv.info@auditމެއިލް:-އީ 331 6430ފެކްސް:  332 3939ވަނަ ފަންގިފިލާ(، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯން:  1ޒީ ބިލްޑިންގ )ޣާ
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މަށް ރ.ކުޑަކުރަތު ދަތުރުފަތުރުގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓެއް/ހޮޓަލެއް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގު ،މީގެ އިތުރަށް
ވ އިރު ދަތުރުފަތުރުގެ ދޫކޮށްފައިވަނީ ލީސް އެކްއިޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް އެއްވެސް ފައިސ އެއް ނުނަގައި ކަމަށް

މ  ހަވ ލުވި ސަރަޙައްދުގެ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އިން ަދތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނު ދީބ ، އެއްބަސްވުން އުވ ލުމ  ގުޅިގެން
ނޑަކަށް މިހ ރު އަ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފެރީ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްސަރުކ ރުން ރަށްތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް   9.89ހަރަކު ގ ތްގަ

ދީބ ޖ  ވުމ  އެއްގޮތަށް ދަތުރުަފތުރުގެ އެއްަބސްގަކުރެވެއެވެ. އެެހންކަމުން، ޚަރަދުކުރަމުން ގެންދ ކަން ފ ހަމިލިއަން ރުފިޔ  
ންނަށް ދަތުރުފަތުރުެގ އެ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތު، އެ އެއްބަސްވުން އުވ ލަންޖެހުމުން އިން ޢަމަލުުނކުރުމުން އިންވެސްޓްމެންޓް

 ޚިދުމަތަށް ސަބްސިޑައިޒް ކުރަންޖެހިފައިވ އިރު، ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކ ރުން އިތުރު ޚަރަދުތައް 
ޒިޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ކުރުމުގެ ގޮތުން ދީބ ޖ  އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ދޫކުރި ރަށް އެހެން ފަރ ތަކަށް ދޫކޮށްގެން ލީސް އެކްއި

 އެވެ.ސަރުކ ރަށް ލިބެން އޮތް އ މްދަީނވެސް ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެ
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