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 ،ޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އަށާއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީ

 :  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް އްޔާއަށާއި،ހޫރިޖުމްރައީސުލް

 އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ ފިޝަރީޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް  

 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007

  AR15/2008:  ރިޕޯޓް ނަންބަރު

  
 

 

 

އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން  ،ފިޝަރީޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ގެދަށުން ކުރެވުނު  )2007/4(ގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު މިރިޕޯޓު
އެޅުމަށްޓަކައި  ލާޙީ ފިޔަވަޅުގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާމެދު އިޞްއަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓްއިން ފާހަ ވަނަ 2007ގެ  ރިސޯސަސް
 ގެއަދި މިކަންކަން ރައްޔިތުން ށް ހުށަހަޅައި،އަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އަށާއިއެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ފިޝަރީޒްރީ އޮފް ޓްމިނިސްް
  . ށް ގެނައުމެވެކަމަލީހުގެ ސަމާލުމަޖި

ސަރުކާރުގެ ގެ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ފިޝަރީޒްގައި ހިމަނާފައިވާ ހިސާބުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް މިރިޕޯޓު
މިފަދަ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް މިއޮފީހުންވެސް ބައެއް ޢަދަދުތައް ހިސާބުކޮށްފައިވާނޭ . ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުންނެވެ

މިއޮޑިޓްގައި މިނިސްޓްރީގެ  ދަންނަވައި، ޙާލަތްތަކުގައި އެކަން އެގޭނޭގޮތަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވާނެ ކަމުގައިއެފަދަ ކަމަށާއި، 
 .ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެއެއެކިއެކި މުވައްޒަފުން ވެދެއްވި އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި 

ގައި  www.audit.gov.mvމިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް ، ށަހަޅައިމިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް ހު
  .ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ
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 ރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްތައް )2.1

 2009ރިސޯސަސް އިން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގޭ ގޮތުގައި  މެރިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް
ވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ހަމިރަށްތައް . ފަޅުރަށް އޮވެއެވެ 944ގެ ނިޔަލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މާޗް
  .އެވެއެވަނީ ގައި 1ރަށްތައް ތާވަލު ވާލުގައި ހުރި ހަ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް:  1ތާވަލު 

  ރަށުގެ ޢަދަދު  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތް
  202  ރަށްރަށް ވާލުގައި އޮތްހަޓޫރިޒަމްގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް 
  251  ވާލުގައި ހުރި ރަށްރަށްހައަތޮޅު އޮފީހުގެ 

  19  ރަށްރަށް ވާލުގައި އޮތްހަރަށު އޮފީސްތަކުގެ ރަށްރަށުގެ 
  40  ރަށްރަށްއޮފީސްތަކަށް ކުއްޔަށް ދެއްވާފައި އޮތްގެ މާލޭ

  54  ކުއްޔަށްދީފައިވާ ރަށްރަށް
  375  ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ރަށްރަށް

  3  ރަށްރަށް އޮތްވާލުނުކުރެވި ހައެއްވެސް ފަރާތަކާ އަދި 
  944  ލަޖުމު  

  

ބަލަހައްޓަވަމުން ގެންދަވާފައި ނުވާކަމަށާއި،  މިނިސްޓްރީއިންވަރާގާތަށްވެސް  ތައް އެކަށީގެންވާވަސީލަތް މަދުމިއަގުހުރި  ރާއްޖޭގެ
ގެންގުޅުއްވިފައި ނުވާކަމުގައިވެސް މިރަށްތައް ރައްޔިތުންނަށާއި ދައުލަތަށް އެންމެ ފައިދާބޮޑު ހެޔޮގޮތުގައި އިންސާފުވެރި ކަމާއެކު 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  :ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅުއްވަން ،ވީމާ

މިއޮފީހުން ކުރެވުނު ، ނަމަވެސް. ރަށް ހިމެނެއެވެ 202ވާލުގައި ހަމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ގޮތުން ގައިވާ  1 ތާވަލު   .ހ
އެމިނިސްޓްރީގެ ލިޔުންތަކުން ދައްކަނީ ، ދޭހަވާގޮތުގައި ންނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އޮޑިޓުވަނަ އަހަރުގެ މި 2007

ވީމާ، ދެމިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ދިމާކުރައްވައި، . ރަށް ކަމުގައެވެ 191ވާލުގައިވަނީ ހައެމިނިސްޓްރީގެ 
އެއްމިނިސްޓްރީން އަނެއް މިނިސްޓްރީއަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ރަށްތަކުގެ ރެކޯޑުތައް އެއްގޮތް ކުރައްވައިގެން މިރަށްތައް 

  .ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

މިފަރާތްތަކާ  ،ރަށް 19ވާލުގައި އޮތް ހަށާއި، ރަށްރަށުގެ ރަށު އޮފީސްތަކުގެ ރަ 251ވާލުގައި އޮތް ހައަތޮޅު އޮފީސްތަކުގެ    .ށ
ނަމަވެސް ވަރަށް ގިނަރަށްރަށް . ވާލު ކުރައްވާފައިވަނީ ވަގުތީ ގޮތުން މިރަށްރަށް ބަލަހައްޓަން ކަމުގައި ދޭހަވެއެެވެހަ
. ހުރިކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ފައިވާލުކުރެވިހަ ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން މާ މުއްދަތަކަށް ބެލެވޭވަރަށްވުރެން" ވަގުތީ"

" ބެލެހެއްޓުމަށް"ރަށް  ވަނަ ފަރާތަކާ 3 އަތޮޅު އޮފީހުންނާއި ރަށުއޮފީހުންވަނީ ހުރިހާ ރަށެއްހެންމީގެ ތެރެއިން 

އޮޑިޓްކުރުމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  . 2  
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ރަށަށް އެންމެ ފަހުން ވާލުކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވަނީ ހަވަނަ ފަރާތަކާ  3މިގޮތަށް . ވާލުކޮށްފައެވެހަ
ގަނީ މިހެންތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ނނަމަވެސް މިކަން ހިކަމަށާއި، އަގެއްގައި އި އެއްވަރުގެ ވަރުވާއަށް ލިބުނު ފައިސާއާ

ވަރަށްފުޅާ ދޮރެއް ކަމުގައި  ރަޕްޝަންއަށް ހުޅުވިފައިވާމިކަމަކީ ކޮ މަށާއި،ކަ ނުގަންނަވާއަށް އެނގިވަޑައިރީމިނިސްޓް
  .ފާހަގަކުރަމެވެ

ލަތެއްކަމުން، މިފަދަރަށްތައް ސީވަ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެއަންނަންއޮތް ދަރިފަސްކޮޅަށް ވާރުތަވާނެ މިއީ ވީމާ،   
ށް ކަގޮތަ ލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއާއި މަންފާބޮޑުއުގަޅަށް ބައްލަވައި ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށްފަހު، މިހާރަށްވުރެން ދަނރަ

  .ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ މިރަށްތައް ރާއްވަވައިގެން

 ކުރައްވައިގެން ދިރާސާ ލަތުވެސްހާމިރަށްތަކުގެ ރަށް ހިމެނޭކަމަށާއި،  40ވާލުގައި ހަ މާލޭގެ އެކިއެކި އޮފީސްތަކުގެ   .ނ
ބުރާ ނއަ ނުކުރެވޭނަމަ، އެރަށްތައް މިފަރާތްތަކަށް ދޫކުރައްވާފައިވާ ބޭނުންތަކަށް ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުން ބަލަހައްޓަވައި، އަދި
ދޫކުރައްވައިގެން ރަށްތައް އަލުން ލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ ފައިދާ ހުރިގޮތަށް ބޭނުން ކުރުމަށް އުދަނެންގެވުމަށްފަހު 

  .ދަންނަވަމެވެފެންނަކަމުގައި ވުމަށް ބެލެހެއްޓެ

 2.3އާއި  2.2ގެ ރަށްތަކުގެ މައްޗަށް މިރިޕޯޓުވާ ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކާއި، ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައި   .ރ
  . ބަލާލެވިފައި ވާނެއެެވެލުކޮށް ސީތަފު ގައި

ލަތަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އުދަ ،ރަށްތައްވެސް އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތަށް ވާލުނުކުރެވި އޮތްހައެއްވެސް ފަރާތަކަށް އަދި    .ބ
  . ދަންނަވަމެވެ ފެންނަކަމުގައި ބެލެހެއްޓެވުމަށްގޮތެއްގައި ދޫކުރައްވައިގެން  ފައިދާ ބޮޑު
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 ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަޅުރަށްތައް  )2.2

  ދެއްވުންފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް  2.2.1

ގެ ދަށުން ފަޅުރަށެއް ޓޫރިސްޓް ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  11ގެ  "98/20 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާއި ބެހޭ ޤާނޫނު"
ކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ލާނުޢުމުކޮށް އިންއާން އިފިޔަވައި އެހެންކަމަކަށް ކުއްޔަށް ދެވޭނީ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ ރިޒޯޓް ހެދުން

ގައިވާ ) ށ(އަދި . ގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ މީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށެވެނއުސޫލެއްގެ މަތިން އެކަށީގެންވާ އެންމެ ރަ
ކަމަކާބެހޭ ތަފްސީލް ރިޕޯޓަކާއި އެކު އެރަށަށް އެދި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން ބޭނުން  ގޮތުން ރަށުގައި ކުރަން

ލާނުކުރުމަކާ ނުލައި، އަދި ޕްރޮޕޯސަލް ޢުއިލާފަށް ޚިނަމަވެސް މިޤާނޫނާއި  .ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލެއްގެ މަތިންނެވެ
 ދޫކޮށްފައިހުރިކަން ފާހަގަ ށް ހުށަހެޅުމުން ރަށްދި ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީއަރަށަކަށް އެއެއްވެސް ހުށަނާޅުއްވައި 

. ހިމިތި، އދ. ފ، މިލައިދޫ. ވަށްބޯހުރާ، ބ .މިގޮތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ކ ،ވޭކަމަށާއިކުރެ
ދޫކުރެވިފައިވަނީ ވަރު ތު .ކަގި އަދި މ .މީގެ ތެރެއިން ކ. ފާހަގަކުރެވެއެވެތުވަރު  .ކަގި އަދި މ .ކ، ރިއަދޫއަ

  .ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެޖުމްހޫރިއްޔާގެ ސިޓީއަކުން އަންގަވައިގެން ރައީސުލް

  :ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅުއްވަން ،ވީމާ

އިސްލާހުކުރެއްވުމަކީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ފަޅުރަށްތައް ކުއްޔަށްދެވޭ ގޮތަށް ޤާނޫނު އަދި މިހާރަށްވުރެން ހަރުދަނާ 
  .މު ކަމެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެންކޮންމެހެން މުހި

   ކުރެއްވުން ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދެއްވާ ފަޅުރަށްތަކުގެ އެގްރީމެންޓް ހަރުދަނާ 2.2.2

ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްތައް ދޫކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި މިރަށް ތަކުގައި 
ސްޓޮކް މަސްވެރިކަން، ދަނޑުވެރިކަން، ލައިވް" އޮންނަނީ، ލިޔުއްވާފައި ގައިތަކުންޓުއެގްރީމެކުރެވޭނެ މަސައްކަތް ކަމުގައި 

ވަރަށް  "ހެން މަސައްކަތްނިއެހެ"މިފަދަ އިބާރާތްތަކުން ކަމަށާއި،  "މެރިކަލްޗަރ އަދި އެހެނިހެން މަސައްކަތްގެންގުޅުން، 
ރަށްކުއްޔަށް މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދައަކާއި ނުލާ  ރައްވާ ކަމަށާއި، އަދި އޭގެ ސަބަބުންމާނަކުއެކިފަރާތްތަކުން ފުޅާކޮށް 

ބައެއް  އަދި. ކުރައްވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ ރަށްބޭނުން ދެވިފައިވާ ކަންކަންނޫން އެހެން ކަންކަމަށް
ފަރާތްތަކުން މާނަކުރައްވާލެއް ފުޅާކަމުން މިނިސްޓްރީ އިން މިކަމާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ދަތިވަމުންދާކަންވެސް ފާހަގަ 

   . ކުރެވެއެވެ

  :ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅުއްވަން ،ވީމާ

ވާއިދުތަކާއި ގަމިގޮތަށް ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރައްވައި، ކަންކަން ސާފުކޮށް އެގޭނެ  ކުރެވޭނެ އަދި ނުކުރެވޭނެ ރަށްރަށުގައިމި
ޚިލާފަށްހުރި ރަށްރަށް ބައްލަވައި ދިރާސާ ކުރައްވައިގެން މިކަމުގެ ރޫޙާއި މިއާއި އަދި  އާކުރައްވައި،އެއްގޮތަށް އެގްރީމެންޓްތައް 

ލަތުގެ އަގުހުރި އުދަކުލަވާލައްވައިގެން ކުރިމަގުގައިވެސް މިގޮތަށް އެގްރީމެންޓް އެއަދި ހަމައަކަށް އަޅުއްވައި،  އެކަންކަން
  .ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެއޭގެ ލާބަޔާ މަންފާ އެންމެންނަށް ލިބޭގޮތަށް ލަތްތައް ސީމިވަ
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 ،ކުރެވޭ ދަތުރުތަކާއި ފަޅުރަށްރަށުގައި ކުރަން ގަސްދުކުރާ މަސައްކަތްތައް ކުރޭތޯ ބެލުމަށް ދޫކޮށްފައިވާކުއްޔަށް  2.2.3
   ކުރެއްވުންހަރުދަނާ  ތައް ބެލެހެއްޓުންއި ބެހޭ ލިޔެކިއުންށާރަފަޅުރަށް އް އަދިތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓްތަ

ރާތުން ރިޕޯޓެއް ނިސްޓްރީގެ ފަމިބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތް ބެއްލެވުމަށްފަހު  ރަށްލަތާއި އެރަށްޙާރަށްތަކުގެ  ދޫކުރާ ކުއްޔަށް
 ގޮތެއްގައި އެރަށަކަށް އެގްރީމެންޓްގައި ކުރަން މުންނަމަވެސް މިރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާއިރު އާ. އެވެކުރެތައްޔާރު

 ންގެނބެލިފައިވާކަން އެ ގަޅަށްނރަ ލަތުހާއާއި ރަށުގެ  ހުއްދަދީފައިވާ ހުރިހާ ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވޭތޯކަނޑައެޅި 
މިންވަރުގެ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ ން ރަށުގެ މަސައްކަތް މިދެންނެވީ މިރިޕޯޓު މިހެން. ކަން ފާހަގަކުރަމެވެނުހުންނަ

ނުވެވި ކަމުގައިވެސް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރު މިދަތުރުތައް ކުރެވެނީ އެކަމަށް ،މުގެ އިތުރުންލް ނެތުސީފުރިހަމަ ތަފް
ތަކުން ރަށްތައް ބެލިފައިވާ ތާރީޚް އާއި ޔާރު ކުރެވިފައިވާ ބައެއް ރިޕޯޓުއަދި ރަށްތައް ބެލުމަށްފަހު ތައް  .ފާހަގަކުރެވޭތީއެވެ

ނޫންނަމަ ތަކުގައި ދަތުރުކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ ސޮއި މިރިޕޯޓު ނާއިބޭފުޅުންގެ ނަންވެސް ނުހުރުމުގެ ސަބަބުންނެވި ވަޑައިގެން
މު ލިޔުމެއްކަމާއި އެހެން މުހިންމިނިސްޓްރީގެ ރަސްމީ ތަކަކީ މިރިޕޯޓު ފަރާތެއްގެ ސޮއިވެސް ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިސް
  . ފާހަގަކުރެވުނެވެއެނގެން ނުހުންނަކަން ލޫމާތު ޢުމަ

އެކަށީގެންވާ  މާސްޓަރ ފައިލްތައްބެހެއްޓިފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއިން ބަލަހައްޓާ މީގެ އިތުރުން 
އި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް މިހެން މިދެންނެވީ ރަށްތަކާ .ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ވެސްނެތްކަމުގައިގޮތުގައި ބެލެހެއްޓިފައި 

އަދި . އެވެކަހަލަ ގޮތަކަށް ނުހުންނާތީ ންނަކުރުމުގައި އެރަށަކާއި ބެހޭ ހުރިހާ ލިޔެކިޔުމެއް އެއްތަނަކުން ފެފައިލު
ންޓުވެސް ވަނީ ޔެކިޔުމެއް އަދި ރަށުގެ އެގްރީމެބޭނުންވެގެން ހޯދި ދެރަށެއްގެ އެއްވެސް ލި މިއޮފީހުންތުރުން މީގެއި

 . ނުފެނިފައެވެ

  :ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅުއްވަން ،ވީމާ

ތޯ އެގްރީމެންޓާއި އެއްގޮތަށްކުރެވެނީ ބޭނުން ޒިޔާރަތް ކުރައްވައި، ރަށްކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ހުރިހާ ރަށަކަށްވެސް   .ހ
ފުރިހަމަ ކުރައްވައިގެން ރަށްތައް  ލޫމާތު ލައްވައިފައިލްތަކަށް މިމަޢު މާސްޓަރ ބައްލަވައި، ކޮންމެ ރަށަކަށް ގެންގުޅުއްވާ

ގާނެކަމެއްކަމުން ނހި އްޚަރަދެބޮޑު ކަމާއި މަސައްކަތެއް ށީގެންވާވަރުގެ ބުރައަދި، މިއީ އެކަ. ބެލެހެއްޓެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ހަމަޖައްސަވައިގެންވެސް މިކަން ފުރިހަމަކޮށް ގޮތަކަށް  ފަދަފަރާތް ހިއްސާ ކުރާ ހިފާ އްޔަށްމިފަދަ ޚަރަދުތައް ރަށް ކު
   .ގެނައުމަކީ، ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ މިކަން ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް

ކުރިޔަށް ން ގަވާއިދުގެ މަސައްކަތް ޤީތަރައްރަށުގައި ރަށަށް ގެއްލުންދީ، ، ބޭނުންކޮށްއި ޚިލާފަށް ރަށް އެގްރީމެންޓާ  .ށ
  .މެންޓް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެއަޅައި އެގްރީ ނުގެންދަވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު

   ރަށްތައްފަޅު  ދީފައިވާކުއްޔަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ 2.2.4

 .ރަށެކެވެހެކްޓަރުގެ  0.8 އިން ފެށިގެން ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ 1968ބޯހުރާއަކީ ށްވަ : ށްބޯހުރާމާލެ އަތޮޅު ވަ   .ހ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ " ކުރެވި،ރީ މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓް ވަނީޔަކުދެވަނަ ރަށްވެރި މިރަށުގެއިން ފެށިގެން  1996

ފަޅުރަށްރަށުގެ  ،ގައި ޢަމަލު ކުރަން ފެށުމާ ގުޅިގެން 1998ޖުލައި  22އަށް  "98/20 ޤާނޫނުފަޅުރަށްރަށާބެހޭ 
ލާން ޢުއި އެކަން ރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ބާޠިލްކޮށްދެވަނަ ރަށްވެރިންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓް

ދައްކާފައި ނެތުމުގެ ވަރުވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ދައްކަންޖެހޭވަނަ އަަހަރުގެ ރަށުގެ ވަރުވާ  1999 .އެވެކުރެވިފަ
މިރަށް  ވަރުވާއަށް ލިޔެދެވިފައިވާ ރަށްވެރިޔާގެ ފަރާތުން މަތިކޮށްފައިކަމަށް ބެލެވޭ ގޮތެއްގައި ސަބަބު

ވަރުވާއަށް ދެވިފައިވާ ރަށެއްކަމާއި، މިއިން އިން ފެށިގެން  1968މިހެން މިދެންނެވީ، މިއީ . ވަކިކުރެވިފައިވެއެވެ
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އަހަރު  5އަދި  އެއްވެސް އަހަރަކު ވަރުވާ ނުދައްކަވައިއޮތްކަން މިނިސްޓްރީގެ ލިޔުމަކުން ފެންނަން ނެތްކަމުންނާއި،
 ފަދަކަންކަން ވެސް ގިނަ އަހަރުތަކުގައި ކުލި ދައްކާފައިނުވާ ރަށްތައް ރަށްވެރިޔާ އަތުން ވަކިކުރެވިފައިނުވާދުވަހަށްވުރެ

   . އެވެކުރެވޭތީފާހަގަ

ރީ މިރަށުގެ ދެވަނަ ރަށްވެރިޔާގެ ގޮތުގައި ކުރީގައި ރަޖިސްޓްވަކިވުމުން  ލިޔެދީފައިވާ ފަރާތުން މިރަށް ވަރުވާއަށް
 އެފަރާތުން އަދި. ވެއެވެރަށް ކުއްޔަށްހިފުމަށް އެދިފައިއެ، މިނިސްޓްރީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުއްވާ ކޮށްފައި އޮތް ފަރާތުން

 54,200ރަށްނެގުނު ފަރާތަށް ވާފައިވާ ބޮޑު ހޭދައިގެ ސަބަބުންނާއި، ރަށް ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތުން ރަށަށް ކުރައް
 ފައިވްސްޓާ ޕްލަސް ރިޒޯޓެއް އެފަރާތުގެ އޮންނަ ކައިރީގައި އަދި އެރަށް ވާފައިވާކަމަށް ވިދާޅުވެ،ދައްކަޑޮލަރު 

ގަޅުގޮތެއްގައި އެފަރާތަށް އެރަށް ކުއްޔަށް ނރަ ދާތީއާއިއެކު މިނިސްޓްރީއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ހިންގަވަމުން
  .އެދިފައިވެއެވެދެއްވުމަށް 

އަހަރު ދުވަހަށް  15އިން ފެށިގެން މީލާދީ  1999އޯގަސްޓް  22 ގެ މައްޗަށް ބިނާ ކުރައްވައިގެންމިސިޓީ
ންމެ އަހަރު ކޮ 5ފުރަތަމަ ކުއްޔަށް ދީފައިވަނީ . ފައެވެވިދެވަނީ ކުއްޔަށް  މިރަށް މިފަރާތަށްއެގްރީމެންޓް ކުރެވިގެން 

މިރަށް ކުއްޔަށް ގައި ވާގޮތުން މެންޓުއެގްރީކުރެވުނު  ޙުއިސްލާގައި  2003 އަދި. ވެއަށެ ފިޔާރު 6,000އަހަރަކަށް 
ޢިމާރާތްތަކާއިއެކު އެރަށުގައިހުރި ގަސްތަކުގެ އިތުރަށް އެރަށުގައި  އިދޫކުރެވިފައިވަނީ އެރަށުގައިވާ އެންމެހާ ރުއްގަހާ

ދިރިއުޅެ އަދި ވެލާބިސް އަޅާނެ ފަދަ  ޤުދުރަތީ ގޮތަށް ދޫނި، ބަގީޗާއެއްހެން ހައްދާ ،އިންދާ ހެދޭނެ ކަހަލަ ގަސް
   .ތަނަކަށް ހެދުމަށެވެ

އެގްރީމެންޓްގައި ވަކި މުއްދަތެއް ގައި  1997ލް އޭޕްރީ 19މިރަށަކީ  : މިލައިދޫމާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ   .ށ
މެންޓްގައިވާ އެގްރީ. ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ 3ވާ އަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައި ރުފިޔާ 30,000 ބަޔާންނުކޮށް އަހަރަކަށް

މޫދަށް އެރިއުޅުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދާ މީހުންނަށް  ގޮތުން އެރަށުގައި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތަކީ ދަތުރު
ބައެއް ކުޅިވަރު  ،ފިލުވައި ދިނުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުމާއިށް ދަތުރުދާ މީހުންނަށް މުނިފޫހިދިނުމާއި، ރަށަ

މަގު ތަނަވަސް  ވޭނެރަށަށް ދަތުރުދާ މީހުންނަށް އެރަށުން ކައިބޮއި އުޅެ، ކުޅެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުމާއި
ފައިވާ ޕެސެންޖަރ ފައްޓަވާ ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުންއަދި މިރަށާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުން މިރަށަކީ . ވެކޮށްދިނުމެ
ލައިނަރު މަޑުކޮށް ގެސްޓުން މޫދަށް އެރި ފެންވަރާ ހެދުމަށް  ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މި ލައިނަރެއްގެ

  .ވާ ރަށެއްކަމުގައި ދޭހަވެއެވެފައިދޫކުރެވިނާ ބަރިއަކާއި ފާލަމެއް ހެދުމަށް ޚާފާ

ކޮށްފައިވަނީ އެރަށް ން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ފާހަގައިމިނިސްޓްރީ ވަނަ އަހަރުގައި ރަށް ބެލުމަށްފަހު 2007
ންނުކުރެވޭ ވަރަށް ބޭނު ފާލަންވަނީ ރަށުގައި އަޅާފައިވާމިހާރު ޕެސެންޖަރ ލައިނަރު ޖައްސަން ބޭނުން ނުކުރާކަމާއި، 

ވަނަ އަހަރު ރަށުގައި  2006ކަމަށާއި، އަދި ޅުނެތްޢިމާރާތުގެ ފުރާ ހަމައެކަނިކަމަށާއި، ރަށުގައި ހުރި ހަލާކުވެފައި
ފުކުރުމުގެ ކަމާއި، ކޮންމެ ތިންމަހުން އެއްމަހަކު ރަށް ސާކުރެވުނު މަސައްކަތަކީ ރަށް ސާވޭކުރުމުގެ މަސައްކަތް

  . އެވެމަސައްކަތް ކަމުގަ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ތުގައިވެސް ބޭނުންކުރެވެމުން ދާގޮތް ބައްލަވައި ދިރާސާ ޤަޤީގާފައިވާ ގޮތާއި އެރަށް ހަނވައްބޯހުރާގެ ކަންތައް ހި  .ހ
މިނިސްޓްރީ އޮފް މަ ކަމަށްވާނަޓޫރިސްޓް މަސައްކަތް ކުރައްވަން ބޮޑީ  ބޭނުންކުރުމުގައި ފައިދާ ރަށް ކުރެއްވުމަށްފަހު،

ޓޫރިޒަމްގެ ދަށަށް ބަދަލު ކުރުމަށްފަހު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް  ޒްގެ ދަށުން ނަންގަވާ މިނިސްޓްރީ އޮފްފިޝަރީ
ކަމަށް ގަޅުނކުރެއްވުން ރަހާމަގޮތެއްގައި ތަކުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުނޫނާއި ޤާބޭނުން ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް އެކަމާގުޅޭ 
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މިހެން މިދެންނެވީ މިރަށް ބޭނުންކުރުމަށް އެގްރިކަލްޗަރުގެ ބަދަލުގައި ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ  .ންނަވަމެވެފެންނަކަމަށް ދަ
  .ކަންކަމަށްވާތީއެވެ

ނަންގަވައި އަދި  ލަތަށްއުދަމިރަށް  ،ކަމުންތްނެ ބޭނުންކުރައްވާކަމަށް ފެންނަން ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ގޮތަށް ވެސްމިލައިދޫ .ށ
ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި   ކަމުގައިވާނަމަބޮޑީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށްއެންމެ ފައިދާ ރައްޔިތުންނާ ދައުލަތައް 

 .މެވެފެންނަކަމުގައި ދެންނެވީދޫކުރައްވައިގެން ބެލެހެއްޓެވުމަށް  މިމަސައްކަތަށް

އަލުން ރަށެއް ދިނުމަށް ބަދަލު ދެއްވާ އަދި، ނެގިފައިވާ ފަރާތަކަށް ޓާއި ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ރަށް މެންއެގްރީ 2.2.5
  ކުރެވިފައިވުން އެގްރީމެންޓް

އިން  1ޒޯން ކަޅުބިލަ މަަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ  އިޢުލާންކޮށްގެންމިއީ  :ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހުވަހަންދޫ   . ހ
މެންޓް ކުރެވިގެން އެގްރީމިރަށްވަނީ ގައި  2002އޭޕްރިލް  8. ފަޅުރަށެކެވެހެކްޓަރުގެ  45.92ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ 

ނަމަވެސް އެގްރީމެންޓް އާއި . އެވެދެވިފަމުގެ މަޝްރޫޢުގެދަށުން ކުއްޔަށްކަޅުބިލަމަހުގެ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީ ކުރު
ގައިވާ ގޮތުގެ ވަނަ މާއްދާ 42އެގްރީމެންޓުގެ މިއެއްގޮތަަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން 

ރަށް  ،ދެވި ގައި 2004ޑިސެމްްބަރ  01އެފަރާތުން ރަށް ނެގުމުގެ ނޯޓިސް  ،ލްކުރެވިޠިބާ މަތިން އެގްރީމެންޓު
އަދި   .ނެގި، އެރަށް މިހާރުވަނީ ވަގުތީގޮތުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަތޮޅު އޮފީހުގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުގައެވެ

ބައްލަވައި މަތިން މިރަށުގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ސަރުކާރުން މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެވަނަ  45ގެ މިއެގްރީމަންޓު
  .ކަން މިފަރާތަށް އަންގަވާފައިވެއެވެގަންނަން ގަސްދުކުރާ

 ،އަގުކުރުމަށްފަހުމިއިންވެސްޓްމަންޓް މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން ރީއިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަ  
ރުފިޔާ  5,082,584 ކަށް އެދުމުން އެއިންވެސްޓްމަންޓަށް ބަލަށްކަނޑާ ޖެހޭ އަގަކީމިޢަދަދާއިމެދު މިއޮފީހުގެ ލަފަޔަ

ނަމަވެސް . ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ ގައި 2006މާޗް  21 ކަމުގައި މިއޮފީހުން
ނޫންކަމާއި، ރަށް ން ނެންގެވި އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނަންގަވަން ވެގެ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް މިއިންވެސްޓްމަންޓަކީ

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ  ނެގުނީ އެގްރީމެންޓާއި އެއްގޮތަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ތަރައްޤީ ނުކުރެވިގެން ކަމުގައި
ދެއްވަން  އެއިންވެސްޓްމަންޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ފައިވާތީ،ފާހަގަކޮށް ންތަކުގައިޔުވާލާދީ މިއޮފީހުގެ ލިޙަންތަކަށް ލިޔު

  . ދަންނަވަމެވެ ޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި

ބަދަލުދެއްވަން ނިންމަވައި،  ފަރާތަށްދެވުނު ކުއްޔަށް  މިރަށްނިންމުމުގެ ކުރިން  މިއޮފީހުން ބަލަށްކެނޑި އަގު
ދެއްވާ އަދި މިއޮފީހުން އަގުކުރި ރުފިޔާ  4,000,000ގައި  2006ފެބްރުއަރީ  20އެބަދަލުގެ ތެރެއިން 

) 4,000,000 – 5,082,584(ރުފިޔާ  1,082,584 ރުފިޔާއިން މިޢަދަދު ކެނޑުމުން ބާކީއޮތް 5,082,584
  . ކޮށްފައިވެއެވެ ޙަވާލުގައި މިފަރާތާއި  2006އެޕްރިލް  19އޮޑިޓް އޮފީހުގެ މިނިންމުމުގެ ފަހުން 

އެފަރާތާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދު އިޢުލާން ގައި  2006މެއި  18ރުފިޔާގެ ބަދަލުދިނުމުގެ އިތުރުން   5,082,584މި   
 17އަދި މިއެގްރީމެންޓްގެ . އެގްރީމެންޓު ކުރެވިފައިވެއެވެއަލުން  އެފަރާތަށް އެހެން ރަށެއް ދިނުމަށް ކުރުމަކާނުލާ

އި ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 45ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތުން އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއި ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ށަކާގެ ނިޔަލަށްވެސް ވަކިރަ 2008ނޮވެމްބަރ  4 ކަމަށާއި،ޔާރުކުރަން އޮތް ޚިއާއިއެކު ނަގާނެ ރަށެއް  މިނިސްޓްރީ

  .ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ ދޭތެރޭގައި އެއްބަސްވެވިފައި
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  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ދައުލަތުން ފަރާތަކަށް ބަދަލުދެއްވަންނުޖެހޭ އެގްރީމެންޓާއި އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ރަށް ނެގިފައިވާ 
 ދެއްވަން އެއްބަސްވުމަކީނުލައި  އަނެއްކާ އެހެން ރަށެއްވެސް އިޢުލާނު ކުރުމަކާ ،ފައިސާގެ ބަދަލު ދެއްވުމަށްފަހު
  .ންނަ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެކުރެވިގެންވާނެކަމެއް ކަމަށް ނުފެ

ނުވާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ރަށްތައް    ލާންނުކޮށް ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ ޝަރުތުތައް ހަމަޢުމުކޮށް އިއާން 2.2.6
    ދޫކޮށްފައިވޭ

  
ހުށަހެޅުއްވުމުން، ބަދަލުގައި ތަފްސީލް ރިޕޯޓެއް  ނުކޮށް ލާނުޢުމިރަށް އި : މާޅޮސްމަޑުލު އުރުތުބުރީ އިފުރު  

އްވާފައިވާ ން ނިންމާފައިވަނީ ރިޕޯޓް ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށާއި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓް ހުށަހަޅުއިމިނިސްޓްރީ
  .ނަމަވެސް އިތުރު އެހެން މަސައްކަތަކާއި ނުލައި، މިރަށްވަނީ މިފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައެވެ. ކަމަށެވެމަސައްކަތަށް ނުފުދޭ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ރަށް އެފަރާތަށް  ހުރި ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ފާހަގަކުރެއްވުމަށްފަހުވެސްހުށަހަޅާފައިވާ ތަފްސީލް ރިޕޯޓުގައި 
ގެއްލިގެންދާ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށައެޅުމާއި ޕްރޮޕޯސަލްއަށް ބައްލަވައިގެން ރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މާނަ ދޫކުރެވިފައިވުމަކީ 

  .ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ

   ނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށް ލިބެންވާ އާމްދަނީ ނުލިބި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތާއި ރަށް ޙަވާލު 2.2.7

ބޮޑު ހެކްޓަރުގެ  80.23ގައި ވަރުވާ އަށް ދޫކުރެވިފައިވާ  1997ޖޫން  18މިރަށަކީ :  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކޭލަކުނު
ސަރުކާރަށް ނެގިދާނެ ކަމަށް ޤާނޫނާއި  ދެއަހަރުގެ ކުލި ދެއްކުމަށްފަހު ކޮންމެ ހިނދަކުވެސް ،މިފަދަ ރަށްރަށް. ރަށެކެވެ
ަވަނައަހުރ ުކްއަޔްށ  2007، މިރަށަށް ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ކުލި ދެއްކުމަށްފަހު ރަށްވެރިފަރާތުން ނަގައި ގައި ވާތީ،ގަވާއިދު

ގެ އޮކްޓޯބަރ ގެ ނިޔަލަށްވެސް  2008ނަމަވެސް، . ވެއެވެކުއްޔަށް ދެވިފައި މިރަށްވެސް ރޭގައިތެ ރަށުގެ 11ޫދުކެރުވުނ 
ކުރެވިފައި ވާލުޙަރަށް ވަކިކުރި ފަރާތުން ރަށުން ފައިބާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ރަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތާއި ރަށް 

ދެވިފައިވާ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވަނީ އެފަރާތުން ކުރިއަށް އަލަށް ކުއްޔަށް . ކުރެވެއެވެނުވާކަމުގައި ފާހަގަ
ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އެފަރާތުން ވާލުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ޙަނަމަވެސް އެފަރާތާއި ރަށް ، ކަމަށާއި އިކުލިއަތުލާފަ

ފައިވާ މިހާރު ރަށް ކުއްޔަށް ދެވި ވަނީއަދި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ނިންމަވާފައި. ކުލި ދައްކާފައެއް ނުވެއެވެ އަހަރީ ރަށުގެ
ސަރުކާރަށް  ށްކަމުގައި ވިޔަސް މިމުއްދަތުގައިމަންގެވުވާލު ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުލި ނެޙަފަރާތުން އެފަރާތާއި ރަށް 

ދޫކުރެވުނު  ލިބޭނީ ވަރުވާއަށް ކުލި ދައުލަތަށް މިރަށުން ދެން ނެކަމަށާއިިދަނީއެއް ނުލިބޭމިރަށުން މިހާރު އެއްވެސް އާމް
   .ފަރާތް މިރަށުން ބޭލިގެން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ދޫނުކުރައްވައި،  ލިބޭ ގޮތަށް އޮތުމަށް މިރަށްލަތަށް އާމްދަނީ ނުއުރަށުގައި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ބައްލަވައި، ދަމި
  .ދަންނަވަމެވެފެންނަ ކަމުގައި މިކަން ހައްލު ކުރެއްވުމަށް  އަވަހަށް
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   އެއްބަސްވެފައިވާ މަސައްކަތްތައް ނުހިންގާ ރަށްތައް 2.2.8

 އަހަރު ދުވަހަށް މެރިކަލްޗަރގެ 20ގައި  2005އޮގަސްޓް  04މިރަށަކީ :  މުލަކު އަތޮޅު އުތުރުގަސްވެލި    .ހ
އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ރަށް  އަދި ނަމަަވެސް މިރަށުގައި މިހާތަނަށް. ރަށެކެވެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ 

ކުއްޔަށް ހިފި ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކަމަކަށް ނުފެންނަ ކަމުގައި މިރަށް ބަލާފައި މިނިސްޓްރީއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ 
  .ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް  21ގައި  1991އޮގަސްޓް  15މިރަށަކީ  : ހިމިތިނިލަންދި އަތޮޅު އުތުރުބުރީ     .ށ
ރަށް ކުއްޔަށްދީފައިވަނީ ދަނޑުވެރިކަމާއި، ލައިވްސްޓޮކް، މަސްވެރިކަން އަދި . ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ 4.3ދީފައިވާ 

 .ށްފައިވާ ރިޕޯޓެއްގައިވެއެވެތައްޔާރުކޮބެލުމަށްފަހު ށް ކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން ރުއްގަސް އިންދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަ
ވަނަ ދުވަހު ރަށް ބެލުމަށް ފޮނުވި ޓީމުން ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި  2007ޖެނުއަރީ  13މިނިސްޓްރީއިން 

އަހަރުދުވަސް ވީއިރުވެސް މިރަށުގައި  15މިރަށުގައި މާބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުކުރާކަމަށާއި، ރަށްކުއްޔަށް ދީފައިވާތާ 
  . ވާ މަސައްކަތަކީ ހިސާބަކަށް ރުއްއިންދުމުގެ މަސައްކަތެވެހަމައެކަނި ކޮށްފައި

އަހަރަށް، ދަނޑުވެރިކަމާއި،  21ގައި  2003ޖެނުއަރީ  30މިރަށަކީ :  ތިލަދުންމަތީ ދެކެނުބުރީ ހޮނޑައިދޫ  .ނ
ގެ ހެކްޓަރު 17.1 ލައިވްސްޓޮކް މަސައްކަތާއި، މަސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް ދީފައިވާ

ގައި ކުރި ދަތުރުގައި ފާހަގަ  2007ޖެނުއަރީ  13ނަމަވެސް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ރަށްބެއްލެވުމަށް . ރަށެކެވެ
ކޮށްފައިވާގޮތުގައި މިރަށުގައި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ފާހަގަ 

ކުރީގައިވެސް އެރަށުގައި ހުރި ދަނޑުތަކެއްކަމާއި އަދި  އަދި އެރަށުގައިވާ ދަނޑުތަކަކީ. ކޮށްފައިވެއެވެ
ވަނަ  2008މީގެ އިތުރުން . އްވެސް އެކަށީގެންވާގޮތުގައި ބެލެހެއްޓިފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެމިދަނޑުތަ

ކުއްޔަށް  ބެލުމަށްފަހު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައި ރަށް ރީގެ ފަރާތުން ރަށްއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރގައި މިނިސްޓް
އަދި . އަހަރު ވީއިރުވެސް ރަށުގައި އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮށްފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 5ދޫކޮށްފައިވާތާ 

ވާކަމެއް ލިޔެކިއުމުން ފައިމާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާމިއޮޑިޓްކޮށް ނިމުނުއިރުވެސް މިނިސްޓްރީއިން މިކަ
  .  ނެތެވެއެނގޭކަށް

އަހަރަށް، ދަނޑުވެރިކަންކުރުމަށާއި،  20ގައި  2001ޖޫން  18މިރަށަކީ :  ދުން މަޑުލު ދެކުނުބުރީ ބޮމަސްދޫމިލަ  .ރ
ގަނޑުކުރި މަހުގެ ގޮތުގައާއި ، މާއިރުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން ކުރުމާއި ކަންނެލިމަހުގެ ބާވަތްތައް ތައްޔާރުކު

ގަނޑުފެން، ތެޔޮ އަދި ސްޕެއަރ ، ކުރުމަށާއިމަސައްކަތްފިނިކުރިމަހުގެ ގޮތުގައި ފަރުމަސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ 
ޓީމް މިރަށަށް  މިރަށް ބެލުމަށް ދިޔަ. ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ 32ޕާރޓްސްގެ ވިޔަފާރިކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ 

ވެސް މީހަކު ދިއުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހު ކަނޑައެޅިފައިވާ ގަޑިއަށް ދިޔައިރު މިރަށުގައި މަޢުލޫމާތު ދޭނެ އެއް
ކަމަށާއިި ޓީމް ރަށުތެރޭގައި ހިނގާ ބަލާލުމުން މިއިން ދުވަހަކު ރަށް ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ ފަރާތުން ރަށުގައި  ނެތް

 2003ނޮވެމްބަރ  30އަދި . ޓްގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެެވެކަމަށް ރިޕޯފެންނަން ނެތްކަމެއްކޮށްފައިވާކަންް  އެއްވެސް
މެންޓް އެގްރީ"އްޔެއް ދައްކާފައި ނުވާތީ މިފަރާތުން ބޮމަސްދޫއަށް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ކު ،ންވަނީއިގައި މިނިސްޓްރީ

އަދި މީގެ ފަހުން . ފަރާތަށް ފޮނުވާފައެވެކުއްޔަށް ދޫކުރެވުނު " ދެވޭ އެންމެފަހުގެ ނޯޓިސް ލް ކުރުމުގެ ކުރިންޠިބާ
ގޭކަށް ނެތްކަމަށާއި، ނޯޓިސް ފޮނުވުން ފިޔަވައި ނއެއްވެސް އަހަރަކަށް މިރަށުން ކުލިދައްކާފައިވާ ކަމެއް އެ

  .ކުރެވެއެެވެފައި ނެތްކަމުގައި ފާހަގައްވާއެހެން ފިޔަވަޅެއް މިކަމާާއިމެދު އަޅުމިނިސްޓްރީއިން 
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  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އެރަށްތައް މެންޓްގައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރައްވައި، ކުރަމުންނުދާ ރަށްތަކާމެދު އެގްރީމެންޓްގައިވާ މަސައްކަތް އެގްރީ    .ހ
  .ބޮޑު ގޮތަށް ދޫކުރެއްވުން ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ ލަތަށް އެންމެ ފައިދާއުދޫދުގެ ތެރެއިން ދަޙުނޫނުގެ ޤާނަންގަވައި 

ން ނުދިއުމުގެ ކުލި ދައްކަމު ށަށްގޮތަށް ރައްބޮމަސްދޫގައި މަސައްކަތެއް ނުފެށި މިހާލަސްވެ އެގްރީމެންޓް އާއި އެ  .ށ
ޓް ތަންފީޒުނުކޮށް ބާއްވައި، އަދި އޭގެ ސަބަބުން ރަށުން ލާފުވެފައި ވީއިރުވެސް އެގްރީމެންޚިސަބަބުން އެގްރީމެންޓާއި 

  .ލިބެންވާ އާމްދަނީ ގެއްލިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީގެ އިހުމާލުން ކަމުގައި ދެކެމެވެ

ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ރަށެއް ރަށްވެރިޔާ ބަދަލު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ އެގްރިކަލްޗަރ މަސައްކަތް ކުރުމަށް   2.2.9
   މަސައްކަތް ކުރާ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވުން

ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލް ރިޕޯޓެއް ހުށަހެޅުމުން،  ރަށަކީ މިރަށުގައި ކުރަންމި : ފެލިދެ އަތޮޅު ހުޅިދޫ
 1.8އަހަރު ދުވަހަށް ކުއްޔަށް ދެއްވިފައިވާ  21ގައި  2007އޮގަސްޓް  30ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  މިނިސްޓްރީން އެރިޕޯޓް
ބަކަރިި މަސައްކަތް އަދި  "ފްލޯރިކަލްޗަރ"މިރަށުގައި ކުރަން ހުއްދަދެއްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ . ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ

ގައި މިފަރާތުގެ އެދިލެއްވުމެެއްގެ  2008އޮގަސްޓް  14 .ވެތެގެ މަސައްކަ" ލައިވްސްޓޮކް"ފަދަ މުސަޅު ގެންގުޅުން  އާއި
ރަށް ކުއްޔަށް ހިއްޕެވި ފަރާތުން، ހުޅިދޫ ގައި ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  .ންވަނީ ވއިމަތިން މިނިސްޓްރީ
 13ނިން މިނިސްޓްރީއާއި އެކު މިކުންފުބަދަލުކޮށް ގައި އިންވެސްޓްމެންޓް  2008އޮގަސްޓް  6ކުންފުންޏަކަށް 

މިފަރާތަށްވެސް ކުރަން ހުއްދަދީފައިވަނީ ފްލޮރިކަލްޗަރ މަސައްކަތާއި  .ގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ 2008އޮކްޓޯބަރ 
ދު ކަމުގައި ޞަޤްގައި ކުންފުނީގެ މަ ގަވާއިދުނަމަވެސް މިކުންފުނީގެ އަސާސީ  ގެ މަސައްކަތްލައިވްސްޓޮކް ގެންގުޅުމު

. ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބިގްގޭމް ފިޝިންގ ބޯޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމާއި، ޓްރެވެލްއާއި ޓްއަރިންގ ބޯޓް އޮޕަރޭޓް ކުރުމެވެ
ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ދުގައި ނުހިމެނޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިރަށް ކުއްޔަށް އިވާގައެހެންކަމުން މިކުންފުނީގެ އަސާސީ 

ނަމުން ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރުމުން ރަށުގައި ކުރަން ހުއްދަ ކުރެއްވި އެގްރިކަލްޗަރާ ބެހޭ  އަމިއްލަ ފަރުދެއްގެ
  .ކަމާ ގުޅޭ މަސައްކަތަކަށް ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެމަސައްކަތް ފަތުރުވެރި

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ތަށް ނަމަވެސް، ނުސީދާކޮށް މިހާރު މިހުއްދަ ބަދަލު އެގްރިކަލްޗަރުގެ މަސައްކަނީ ދެވިފައިވަ މިރަށް މިހާރު ކުއްޔަށް
ގައި ގަވާއިދުކުންފުންޏަކަށް ކަމަށާއި، ކުންފުނީގެ އަސާސީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އުފައްދާފައިވާ ރިކްރިއޭޝަން ކުރެވިފައިވަނީ 

އެހެންކަމުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ރަށެއް . ނެތް ކަމެއް ކުރަން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
ރަށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމުގެ ތެރެއިން ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ބޭނުންތަކަކަށް ރަށް ބޭނުންކުރުން ބަދަލުވެގެން ގޮސްފައިވާ 

މިރަށް އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށްކަމުގައިވާނަމަ، ޓޫރިޒަމް ވީމާ . ވެކަމަށް ބެލެވެއެ
  .ކުރައްވަން ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެމިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް ގެންނަވައި، ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ރަށް އަލުން ކުއްޔަށް ދޫ
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   ދަށުގައިވާ ރަށެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ދަށަށް ބަދަލުކުރެއްވުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމްގެ  2.2.10

ފަރާތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް  އޮފް ފިޝަރީޒްގެ މިރަށަކީ މިނިސްޓްރީ:  )މެދަފިނޮޅު(މެދަފުށި  ތިލަދުންމަތީ އުރުތުބުރީ
މިރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދުމުން . ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ 5ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތަށް ދޫކޮށްފައިވާ  އަށް ޓޫރިޒަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްއިން އެދުނު ފަރާތަށް ދޭން ހަމަޖައްސައި، އެ މަޢުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް 
ހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އެންގެވުމުން، މިމައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމް

މެއި  25އަދި ، ވާލުކޮށްހަގައި މިނިސްޓްރީއާ  2008އޭޕްރީލް  27އޭވިއޭޝަންއަށް އަންގަވާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 
މަނަފަރު ރިޒޯޓް  .ހއ" ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް"އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް  7ވިގެން މެންޓް ކުރެގައި އެގްރީ 2008

ނަމަވެސް ޙަޤީޤަތުގައި މިރަށް ބޭނުން ކުރެވެނީ . ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ފަރާތަށް މިރަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ
މަނަފަރު ރިޒޯޓް ކުއްޔަށް ދެވިފައިވާ ފަރާތަށް . މިހެން މިކަން ހިނގާފައިވަނީ ހއއެގްރިކަލްޗަރއަށް ނޫން ކަމަށާއި 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ގެ ދަށުގައި އޮތް . އި ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ރޭވިގެން ކަމުގައި ބެލެވެއެވެފުށި ކުޑައަގެއްގަމެދަ
ރަށެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ދަށަށް އަލުން ބަދަލުކޮށް ކުއްޔަށްދޭން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމަކީ ނުފޫޒުގެ 

މިދެންނެވީ  މިހެން .ވާ ރޭވުމެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެބޭނުންކޮޮށްގެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެެތެރެއިން ރާވާދީފައި
މިފަރާތުން ޓޫރިޒަމްގެ މަސައްކަތަކަށް މިރަށް ހޯދާނަމަ ހޯދަންޖެހޭނީ ވާދަވެރި ބިޑަކަށް ގޮސްގެން ކަމުގައި ވާތީއާއި، 

ޒަމް މަސައްކަތް ނޫން އެހެން ޓޫރި ،މިމަރުހަލާއަށް ނުގޮސް މިއަށްވުރެ ފަސޭހަ ގޮތަކަށް މިރަށް ހޯދުމަށް ކަމުގައިވާތީއާއި
   .މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ދަށުން މިރަށް ކުއްޔަށްހިފާނަމަ ރަށުގެ ކުލި ކުޑަވާނެތީއެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ފިޝަރީޒް ގެ ދަށަށް ގެނައުމަށްފަހު ކުއްޔަށް ދެވޭނީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަށް ދެއްވާފައި އޮތް ރަށެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ދެއްވާފައިވާ  ދައުލަތަށް ގެއްލުންހުރި ގޮތަކަށް އާންމުކޮށް ޓޫރިޒަމް ރަށަކަށްވުރެން ކުޑަ ކުއްޔެއްގައި ކަމުގައިވާތީ މިއީ

، ންވާކަމުކަމަށް ދޭހަނޫން ކުރަން" ދަނޑުވެރިކަން"ނީ ޙަޤީޤަތުގައި މިރަށް ބޭނުންކުރެވެ އަދި .ބެލެވެއެވެރަށެއްކަމުގައި 

ތާއި، އެންމެ ހެޔޮގޮތުގައި މިރަށް ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތް ގޮބޭނުންކުރަން ގަސްދުކުރާ  ބޭނުން ކުރާ ގޮތާއިޙަޤީޤަތުގައި މިރަށް 
  . ދަންނަވަމެވެ ދެއްވައިގެން ރަށް ބެލެހެއްޓެވުން ރަނގަޅު ކަމުގައިއެއާ އެއްގޮތަށް ކުއްޔަށް  ރަގަޅަށް ބައްލަވައި

   ދީފައިވާ ރަށްތައް ގޮތެއްގައިނަހަމަ  2.2.11

ގައި ވަރުވާއަށް ލިޔެދެވިފައިވާ  1987ނޮވެމްބަރ  01މިރަށަކީ   : ވައިކަރަމުރައިދޫތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ    .ހ
ގައި މިނިސްޓްްރީ ރަށްވެރިއެއްދެވަނަ  މިރަށަށްގައި  1988ނޮވެމްބަރ  19އަދި . ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ 58.17

ގައި ދެވަނަ ރަށްވެރިޔާއަށް ރަށްބަދަލު ކޮށްދެއްވުމަަށް އެދި  1994ފެބްރުއަރީ  8. އެވެކުރައްވާފައިވެ ރަޖިސްޓްރީ
ރަށްވެރިޔާ ސިޓީއެއް ހުށަހެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީއިން ޖަވާބުދެއްވާފައިވަނީ މިގޮތަށް ރަށްބަދަލު ކުރެވޭނެ 

ލާނު ކޮށް އިޢުއާންމުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި މިރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ލެއް ނޯންނަކަމަށާއި އަދި އަވަސް ފުސޫއު
ގުޅިގެން  އްދަ ލިބިގެން ކުރެވުނު އިޢުލާނާއިޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހު ރައީސުލް މިގޮތުން. ކުރެވޭނޭކަމުގެއެވެ

ނިންމާފައިވަނިކޮށް، ދެވަނަ  ފަރާތުގެ ތެރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތް މިނިސްޓްރީން 3ޕްރޮޕޯސަަލް ހުށަހެޅުއްވި 
ރަށްވެރިޔާ ރަށުގައި ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކޮށްފައިވާކަމަށާއި މިރަށް އެހެންފަރާތަށް ދެއްވުމަކީ އެފަރާތަށް 

 އިން އެދިވަޑައިގަތުމުންމިރަށް އެފަރާތަށް ދެއްވުމަށް އެދި މިނސްޓްރީ ،ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވާނެކަމެއް ކަމުގައިވާތީ
ގަޅު ނނިސްޓްރީއިން މިކަމުގެ ލަފާފުޅަކަށް އެދުމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އަންގަވާފައިވަނީ،  އެންމެ ރަމި
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އަގެއްހުށަހެޅުއްވި ފަރާތުން ހުށަހެޅުއްވި އަގާ އެއްވަރުގެ އަގަކަށް ރަށްކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދެވަނަރަށްވެރިޔާ އެއްބަސްވެ 
   .ވެދެއްވުމަށެރާތަށް ކުއްޔަށް ވަޑައިގަންނަވާނަމަ، އެރަށް އެފަ

 ލައިވްސްޓޮކް ގެންގުޅުމާއި ،ގައި އެގްރިމެންޓް ކުރެވި މިފަރާތަށް މިރަށްވަނީ ދަނޑުވެރިކަން 1995މެއި  1މިގޮތުން 
މިގޮތަށް އިޢުލާންކުރުމަށްފަހު އެންމެ . ކުއްޔަށް ދެވިފައިވެއެވެ ތައް ކުރުމަށްމަސައްކަތް މަސްވެރިކަމާއި ގުޅޭ ސިނާއީ

ވާލުކުރެވިގެން ވާނެކަމަށް މިއޮފީހަށް ހަގަޅު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވި ފަރާތްނޫން އެހެންފަރާތަކަށް ރަށް ނރަ
މީގެ . ދަންނަވަންޖެހެއެވެކަމުގައި ކަމެއް ނުފެންނަކަމަށާއި މިއީ ސީދާ ވަކިފަރާތަކަށް ރަށްދެވިފައިވާ ކަމަށްބެލެވޭނެ 

ގައި  2001ށް މަދޯންޏެއް ބަނދެ ނިމެންކައިރި ވެފައިވާކަ ށުގައި ބޮޑުއިތުރުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި މިރަ
އިން ށާއި، މިދޯނި ބަނުމަށް މިނިސްޓްރީފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވާ ކަމަރުކޮށްމިރަށް ބެއްލެވުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީން ތައްޔާ

    .ކުރެވެއެވެނުވާކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ހޯދާފައި  ހުއްދަ

  :ޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފި ،ވީމާ

ވަރުވާއަށް އެހެން ފަރާތަކަށް ލިޔެދެވިފައިވާ ރަށެއްގައި ދެވަނަ ރަށްވެރިއަކު އިންވެސްޓްކޮށްގެން އިމާރާތް އެޅުން ފަދަ    .ހ
ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުކަމަކަށް ވާއިރު  29ގެ " ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ " މަސައްކަތް ކުރުމަކީ

މިކަމަށް ބެލިގެން  ވިއަސްކަމުގައި ކޮށްފައިވީ ނާއީ މަސައްކަތްތަކެއްސިއިންވެސްޓްކޮށް، އަދި މިރަށުގައި މިފަރާތުން 
 މަށް ނުފެންނަކަ ދެއްވުމަކީ ރަނގަޅު ގޮތެއްރަށް ކުއްޔަށް އެފަރާތަށް ފައިސާގެ ބަދަލު ދެއްވުން، ނުވަތަ ބަދަލުގައި މި

   .ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެ

އާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރެވި ވާދަވެރި ބިޑަކަށް ގޮސްގެން ރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތެއް   .ށ
ޚިލާފުކަމެއް ނިންމިފައިވަނިކޮށް އެހެން ފަރާތަކަށް ރަށްދިނުމަކީ ވާދަވެރި ބިޑަކަށް ދިއުމުގެ މަޤްސަދާއި ބިޑުގެ ރޫޙާ 

  .ވެސް ދަންނަވަމެވެކަމުގައި

މިރަށަކީ  މިހާރު ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތުން މިރަށް ހޯދުމަށް އެދި ބޭނުންފުޅު  :މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފަރެސް   .ށ
މިނިސްޓްރީގެ އެދިލެއްވުމަކަށް  ދަންނަވައި،އޮފް ފިޝަރީޒްގައި  ތަރުތީބުން ސިޓީއަކުން މިނިސްޓްރީރަށްތަކުގެ 

ގައި އެގްރީމެންޓް  2007ޖުލައި  29އިން ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުމުން މިނިސްޓްރީ ޕޯސަލެއްޕްރޮ
މިރަށް މިފަރާތަށް ދެއްވަންވީ . ވާލުކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެހަކުރެވި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް އެފަރާތާއި 

ދެއްވާފައިވާ  އެފަރާތަށް ވަރުވާއަށްއިން ފެށިގެން  1981އްވާފައިވަނީ ޔުބަބެއްކަމުގައި އެފަރާތުން ލިސަ
ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކުރުމަށް އެފަރާތުން ތައްޔާރުވަމުން  ޑަަމުރައިދޫގައި ދަނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެކު.ހދ

ވަރުވާއަށް ލިޔެދެއްވާ . މިރަށް ނެންގެވުމެވެ ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުމަކަށް މިނިސްޓްރީ އޮފްގައި  2006މާޗް  19ދަނިކޮށް 
ފަރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކަށް ރަށްނެގުމުން އެސަބަބު މަތިކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަށެއް ކުއްޔަށް ދިނުމަކީ 

 .ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ކަމަށް މިއޮފީހަކަށް ނުފެނެއެވެ

  :ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  އަޅުއްވަން ،ވީމާ

ން ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކަށް ރަށްނެގުމުން އެސަބަބު މަތިކޮށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަށެއް ކުއްޔަށް ވަރުވާއަށް ލިޔެދެއްވާ ފަރާތަކު
ރަށެއްގައި ހަދާ  މިހެން މިދެންނެވީ ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ. ދިނުމަކީ ކޮށްގެންވާނެކަމެއް ކަމަށް މިއޮފީހަކަށް ނުފެނެއެވެ

ނިންމާފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށްވެސް ޤާނޫނުގައި ބުނާގޮތުން ބަދަލު ދޭންނުޖެހޭ ކަމަށްވާއިރު، ވަރުވާއަށް ނަގާފައިއޮތް 
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ރަށެއްގައި ހަދަން ތައްޔާރުވަމުން ދިޔަ އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް އަމުދުން ބަދަލުދެއްވަން ނުޖެހޭނެކަމަށާއި، އެކަން މަތިކޮށްފައި 
 .ރަށުގެ ލިސްޓަކުން ރަށެއް ދޫކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނެކަމެއްނޫން ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ 4ނުންވާ ބޭ

  ރީމެންޓް ތަންފީޒު ނުކުރެވުން އެގް 2.2.12

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް  20މިރަށަކީ :  މިލަދުން މަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަކާއެރިޔަދޫ
ޖެނުއަރީ  27އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އާއި މިފަރާތާއި ދެމެދު . ހެކްޓަރުގެ ރަށެކެވެ 14.3ދޫކޮށްފައިވާ  ކުއްޔަށް
ވަނަ އަހަރުގެ ކުލި ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތުން  3ގައިސޮއިކުރެވިފައިވާ އެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރަށުގެ  2000
 2004ޖެނުއަރީ  30 މީގެ އިތުރުން. އެވެއިވެވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފުވެފަ 6މެންޓްގެ ދައްކާ އޮތުމުގެ ސަބަބުން އެގްރީނު

ވާ ނަމަވެސް ކުލި ގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާއާއި ކުލި ނުދައްކައިފިނަމަ އެފަރާތުން ރަށް ނެގޭނެ ކަމުގެ ނޯޓިސް ދީފައި
މަ އެފަރާތުން ރަށްނެގެން ޖެހޭނެ މެންޓްގައިވާ ގޮތުން ކުލި ނުދެއްކިއްޖެނައެގްރީ. ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކަންދައްކާފައިނުވާ
 ގެ ނިޔަލަށްވެސް އެފަރާތުން 2009މާރޗް  30އަދި  ،ދެވި ސް އެފަރާތަށް އިތުރު ފުރުސަތުކަމުގައިވީނަމަވެ
  . ރަށް ނެގިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ ކުލިނުދެއްކެވުމުން

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ރަށުން ލިބެންވާ  ،ކުރެވި އޮތުމުންނުއަހަރު ދުވަސްވީއިރުވެސް އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު 6ޚިލާފުވެފައިވާތާ އެގްރީމެންޓާއި 
. ދަންނަވަމެވެ ފެންނަކަމުގައި މިހިނދުން މިހިނދަށް އެގްރީމެންޓް ތަންފީޒު ކުރެއްވުމަށް، ނުލިބި ގެއްލިފައިވާކަމުންއާމްދަނީ 

އަދި މިހާ ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ ކުލި ދައުލަތަށް ގެއްލިފައިވާތީ މިކަމުގައި މިނިސްޓްރީއިން ޖަވާބުދާރީ ވެވަޑައިގަންނަވަން ޖެހޭ 
   .ދެކެމެވެކަމުގައި 
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   ވަރުވާއަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ފަޅުރަށްތައް )2.3

ރަށް ލިޔެދެވިފައިވާކަން މިނިސްޓްރީގައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން  375ގެ އޮކްޓޯބަރ ގެ ނިޔަލަށް ވަރުވާއަށް  2008
ވާލުވެފައިވާ ފަރާތާއި މިނިސްޓްރީއާއި ދެމެދު ހަނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި ވަރުވާއަށް ރަށް . ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ވާލުވެފައިވާ ފަރާތުން ކުރަމުންދޭތޯ ހައްގޮތަށް ރަށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކަންތައްތައް ރަށް ކުރެވިފައިވާ އެގްރީމެންޓާއި އެ
މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބައްލަވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމަށާއި މިރަށްތައް ބަލަހައްޓަވަމުން ނުގެންދެވުމުގެ 

  .ށްތަކަށް ލިބެމުންދާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެސަބަބުން އެކަށީގެންވާ ބޮޑެތި ގެއްލުންތައްވެސް މިރަ

މިރަށްތައް ލިޔެދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިރަށްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދޭތޯ ބެލުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާވަރަށް 
ނޫންނަމަ  ،ލަތެއްގައިހާނެގޭ  ދަތުރު ކުރައްވާފައިނުވާ ކަމަށާއި މިގޮތަށް ބެއްލެވިފައިވަނީވެސް ރަށެއް ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކަށް

މިގޮތަށް . ރަށާއި މެދު އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ޝަކުވާއެއް މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން އެކަނި ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
ބެލިފައިވާ ބައެއް ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެގްރީމެންޓާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސާރވޭ 

 ރައްވައިގެން ބައްލަވަނީވެސް ވަރަށް މަދުން ކަމަށާއި ސާރވޭއަށްފަހު ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ރިޕޯޓެއްކަމުގައިކު
މަލު ނުކުރެވޭކަމަށް ޢަޓްއާއި އެއްގޮތަށް ން ބައެއް ރިޕޯޓްގައި އެގްރީމެންއަދި މިރިޕޯޓްތަކުގެ ތެރެއި. ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  .ނަމަވެސް އެކަމާދެތޭރޭގައި އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އެޅިފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެފާހަގަކޮށްފައި ވީ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގައި ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގައި  29ގެ " ގަވާއިދުދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާ ބެހޭ "
ން ކުރުން ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ދަނޑުގޮވާ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމާއި ރުއްގަސް އިންދުމާއި

ވަރުވާއަށް ލިޔެދީފައިވާ ބައެއް ރަށްރަށުގައި  ،ނަމަވެސް. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހުގައެވެ
ދޭއިރު މިކަންކަމަށް ބިނާކޮށް މިފަރާތްތަކުން ރަށް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެ ،ކޮށްފައިވާ ކަމަށާއިތި ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްބޮޑެ

ކޮށްފައިވާތީ މިފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށް އެދި އެފަރާތްތަކުން ކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ރަށަށް ބޮޑެތި އިންވެސްޓް
އަދި މިނިސްޓްރީއިން ބަދަލުދެއްވާ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަ ކުރެވޭ ހޯދުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ލިޔުއްވަމުން ގެންދަވާކަމަށާއި،  ބަދަލު

  .  ކަމަށާއި، މިގޮތަށް އިމާރާތްތައް އަޅަނީ ވާދަވެރި ބިޑަކަށް ނުގޮސް ރަށް ކުއްޔަށް ހޯއްދެވުމަށް ކަމުގައިވެސް ފެނެއެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އެގޮތަށް ޢަމަލު ، ވާ ރަށްތަކުގައި އެގްރީމެންޓާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރޭތޯ ބެއްލެވުމަށްފަހުކުރިއަށް އޮތް ތާނގައި ވަރު    .ހ
މިގޮތަށް ހުރިހާ ރަށްތައް ބައްލަވައި ޗެކްކުރުމަކީ ބޮޑު ޚަރަދެއް . ނުކުރާ ރަށްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ވީ އެންމެ  ،ބަލާ ދޫކޮށްލުމުން އޭގެ ގެއްލުން މާބޮޑު ކަމަށްވާތީހިނގާނެ އަދި ބުރަ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް މިކަން ނު

  . ރަނގަޅު ކަމުގައި ދެކެމެވެ ބައްލަވައި ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުންލުއި ފަސޭހަ ގޮތަކަށް މިރަށްތައް 

ވަރުވާ ދައްކަންޖެހޭ ރަށްތައް ސާފުކޮށް އެނގޭނެ ގޮތަށް މިރަށްރަށުގެ މަޢުލޫމާތު ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލެންޑް     .ށ
ރެވެނިއުއަށް ފޮނުއްވައި، ވަރުވާ ނުދައްކަވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތުން ބަރާބަރަށް ހޯއްދަވައި، ވަރުވާ ނުދައްކަވާ 

  . އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ ފަރާތްތަކާއިމެދު އެގްރީމެންޓާއި

ރަށްވެރިޔާ ނިޔާވުމުން ތްތަކަށް އިސްކަން ދެއްވައިގެންނާއި، ފަރާ" ދެއްވާފައިވާ ސަރުކާރަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކޮށް"  .ނ
ށް ކަންތައް ނިންމާ ވާރިސުންނަށް ރަށް ބަދަލުކުރެއްވުމުގައި ގެންގުޅުއްވާ އެކި ފަހަރު އެކި މީހުންނަށް އެކި ގޮތްގޮތަ

ވަރަށް ގެއްލުން ހުރި އަދި އެއްވެސް އިންސާފެއްނެތް ލުތަކަކީ ވަރަށް އަވަހަށް ބަދަލުކުރައްވަން ޖެހިފައިވާ، ސޫއުދެއްވާ 
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ފަޅުރަށްރަށާއި "ގައި އެކުލަވާލައްވާފައިވާ  1984މިކަމުގައި މިހެން މިދެންނެވީ، . ލުތަކެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރަމެވެސޫއު
 ދެއް ގެންގުޅުވާއިވާގަގައި އެކުލަވާލެވުނު  1998ކަމަށާއި،  ގެންގުޅުއްވާ" ގަވާއިދުލައްބަ ފަދަ ތަންތަނާއި ބެހޭ ގޮއިފާ

  . ކުރެވޭތީއެވެފަހަރާވެސް ބޭނުންކުރެވޭ ކަމުގައި ފާހަގަ އްއެ ގަވާއިދުކަމަށާއި، އަދި މިދެ

ލިޔެދީފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުގައި ކޮށްފައިވާ އެއްވެސް ގެ ދަށުން، ވަރުވާއަށް ގަވާއިދުމިހާރު އޮތް ޤާނޫނާއި     .ރ
އިންވެސްޓްމަންޓަކަށް މިނިސްްޓްރީއިން ބަދަލު ދެއްވަން ޖެހޭނެކަމަށް ނުފެންނަކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިހިނދުން 

ގެ ފަޅުރަށްރަށާ ދިވެހިރާއްޖޭ"މިހެން މިދެންނެވީ . މިހިނދަށް މިކަންތައް ހުއްޓަވާލެއްވުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެންއޮތް ގޮތުގައި ވަރުވާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފަޅުރަށްރަށުގައި  29ގެ " އިދުބެހޭ ގަވާ

ދަނޑުގޮވާން ކުރުން ފިޔަވައި، އެހެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ، ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމާއި ރުއްގަސް އިންދުމާއި
ހުއްދައެއް ދެއްވާފައިވާކަން ވެފައި، މިފަދަ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުމަށް ފަހުގައި ކަމަށްމިނިސްޓްރީ 

  .ލިޔުންތަކުން އެގެންނެތުމުންނެވެ
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   ތައްއެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ )2.4

އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގެ މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ މެންދޫގައި ހިންގަމުންދިޔަ  : ރމެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަ 2.4.1
ލުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ސޫދަކީ ވިޔަފާރީގެ އުޞަމިސެންޓަރުގެެ މައިގަނޑު މަޤް. ގައެވެ 1999ޖޫން  1

ގައިވާ އަތޮޅާއި ކައިރީ. ލއުފައްދާ މަރުކަޒެއްގެ ގޮތުގައި، ކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރި ދިވެހި ދަނޑުވެރިންތަކެއް 
ގަޅު ކާނާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނެ ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަސޭހައިން ލިބެންހުންނާނެގޮތް ނއަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް ރަ

ކެތި އިތުރުކޮށް އެތަކެތިން ލިބޭ އާމްދަނީއިން ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުމާއި ހެދުމާއި އަދި ސެންޓަރުން އުފައްދާ ތަ
  . ހިންގުމެވެ

ދިރުވުމަށް ހިންގާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްއިން ހެއްދޭ  އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގައި ދަނޑުވެރިކަން އާލާކޮށް މިގޮތުން މެންދޫ
ނަމަވެސް މިތަކެތި މާާ އަގުހެޔޮކޮށް . ގަސްގަހުން ލިބޭ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް މާލެގެނެސް ވިއްކާފައިވެއެވެ

ލުން ލިބުމުގެ ޝަކުވާ މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުމުން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ވިއެްކުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅުގެ ދަނޑުވެރިންނަށް ގެއް
 32އަދި މިޕްރޮޖެކްޓްގައި އުޅުނު . ދަށުން ކުރެވޭ ދަނޑުވެރިކަން ހުއްޓާލުމަށް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމާފައިވެއެވެ

. ބިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެމުވައްޒަފުން މިމަސައްކަތް ހުއްޓާލި ތާރީޚުން ފެށިގެން މަސައްކަތް ނުކޮށް އެރަށުގައި ތި
ބީ ގެ ހިލޭ .ޑީ.މީހުން ދަނީ އޭ 4މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޓެކްނިކަލް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ  32އަދި މި 

. ވެއެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާާ ދަނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ ޓްރޭނިންގ ދިނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންނެ
މިޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ ޓްރޭނިންގ ގެ ބައިވެރިން ޓްރޭނިންގ ގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިބުމުގެ ކަންތައްތައް 

އަދި ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު މި ޓްރޭނިންގ ގެ ބައިވެރިން މެންދޫ އަށް ގެނެސް . ހިތަދޫގައެވެހަމަޖައްސާފައި އޮންނަނީ 
އަދި  މިހާރު މިނިސްޓްރީއިން . ންދާ ކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެގެ ހިތަދޫއަށްބުރާ ނހަވީރު އަ

ދަނޑުވެރިކަން ހުއްޓާލަން އެންގެވި އެންގެވުމާއި ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް އަދި ޓްރޭނިންގ ދިނުމުގެ 
  .ރެވެއެވެކަމުގައި ފާހަގަކުމަސައްކަތްވެސް މިހާރު ވަނީ މުޅިންހެން ހުއްޓިފައި 

އަށް ގއެހެންކަމުން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހުއްޓާލެވިފައިވީއިރު މިރަށް މިގޮތަށް ހަމައެކަނި މިޓްރޭނިން
 ބޭނުންކުރަން ބޭއްވުމަށް ނުވަތަ ދަނޑުވެރިކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި މެދު މިނިސްޓްރީއިން ވަކިގޮތެއް ނިންމާފައި

ނީ މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ މިހާރުވަނީ މިއޮފީހަށް ފާހަގަކުރެވެއެއާއެކު  .ވެފާހަގަ ކުރެވެއެނުވާކަމަށްވެސް 
 . އެއްގެ އުމުރަށް އަޅާފައިވާކަމަށެވެގެ އުމުރު ފަހަނަޅައިގޮސް ވިޔަފާރިރިސާރޗް ސެންޓަރެއް

ދާ ބޭނުން ނުކުރެވި މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރއަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ އަގު ބޮޑު ހަރުމު. ލ
ފުރުޓް "އަކާއި " ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް"މިގޮތުން ޖަޕާނު ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގައި ލިބިފައިވާ . ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  . އެއް މިގޮތަށް ހުރިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ" ޑްރަޔަރ މެޝިން

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

 ރިސާރޗްގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި، ގެ ތެރޭގައިމަޤްޞަދުމެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ އުފެދުނު   .ހ
ނަމަވެސް މިތާގައި ވިޔަފާރިއެއްގެ . ވިއްކުން ހިމެނިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެހައްދާ ތަރުކާރީއާއި މޭވާގެ ބާވަތްތައް 

ތިޒާމުތަކާއި، ހުނަރުވެރިކަން ނެތްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ގޮތުގައި މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނެ އިން
ގެއްލި، ޚަރަދުތަކަށް ޖަވާބުދާރިނުވެވި،  ލިބޭ ފައިސާ ރޭވިގެންނޫނީ މިމަސައްކަތްކުރިއަށް ގެންދަވައިފިނަމަ އެތަނުން
ންފަދަ ކަންކަމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނޭ ކަމަށް ފެންނަކަމުގައި ތަކެއްޗާއި އެތާގެ އުފެއްެދުންތައް ގެއްލިގެން ދިއުމާއި، ކޮރަޕްޝަ
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މިތަން  ރަގަޅީރެން އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުން މިތަން ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރާވައި ހިންގެވުމަށްވު. ދަންނަވަމެވެ
  .ރަމެވެދެއްވުންކަމުގައި ފާހަގަކުޓައިސް ކުރެއްވުން ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ޕްރައިވަ

ދުނިޔޭގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  އިންޑަސްޓްރީގެ ގޮތުގައި ހިންގާ މަސައްކަތަކީ" ރައިޑް ފުރުޓްސްޑް"މޭވާ ހިއްކައިގެން   .ށ
ކަމުގައި ރަނގަޅުކޮށްލުން ލީލުހުފް ކުރެވޭނެތޯ ބަލައި ތަދިވެހިރާއްޖޭގައި މިކަން ތަޢާރަ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަކަށް ވުމުން،

 ކަމަށްމިމަސައްކަތް ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މިހާރު ލިބިފައިހުރި މެޝިންތައް  މިހެން މިދެންނެވީ. ފެނެއެވެ
މިމެޝިންތަކުގެ  ގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފުޅާވެގެންދާ މިމަސައްކަތްގައި ބަލުޤްމުސްތަ ފެންނާތީއާއި، އަދި

ވިއްކާލެވިދާނެ ކަމަށް ފަރާތަކަށް  ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ނުފެންނަ ކަމުގައިވާނަމަ މިމެޝިންތަކުގެ ބޭނުންހިފޭނެ
   .އެވެފެންނާތީ

   ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ 2.4.2

 ނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރަށްހަ : ރަދުކުރެވިފައިވާކަންޚައާމްދަނީ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް   
ރޮފޯނިކްސް ދަނޑުވެރިކަމުން ލިބުނު ފައިސާ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވުމުން އެފައިސާ ތަކެތި ވިއްކައިގެންނާއި އަދި ހައިޑް

 ގެ ނިޔަލަށް 2007ޑިސެމްބަރ  24އިން  2006ޖެނުއަރީ  20ބަރާބަރަށް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަމުންދޭތޯ ބެލިއިރު، 
މިނިސްޓްރީގެ އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާކަމަށް ރުފިޔާ  366,493އިން ރެވާ ކަމަށާއި، މީގެތެލިބިފައިރުފިޔާ  395,220

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  ރުފިޔާ 28,726މިފައިސާގެ ތެރެއިން  ،އެހެންނަމަވެސް. ޑިޕޮޒިޓް ސްލިޕް ތަކުން ދައްކައެވެ
ޚަރަދު ކޮށްފައިވާކަން ސެންޓަރުން އެސެންޓަރުގެ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ޖަމާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ނުފޮނުވާ 

   .މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެނގެންހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ   :އާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުން ޕޯލްޓްރީ ފާރމިންގ   
ނަމަވެސް . ސެންޓަރުން ޕޯލްޓްރީ ފާރމިންގ އާއި ބެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
 އާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި އޭޝިޔާގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުންފެނުނު ދޫނި ރޯގާ

ރައްކާތެރިވުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީގެ އެންގެވުމަކަށް މިމަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔަ ފުޅާމިނުގައި މިމަސައްކަތް  އެއިން
ކުރުން ހުއްޓާލެވިފައިވީ ނަމަވެސް  ކުކުޅުތަކުގެ މުޑުވައްކުރުން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިހާރުވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް 

  .ފާހަގަކުރެވެއެވެކަތް ކުރިއަށް ގެންދަވާކަމަށް މިމަސައް

ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުން  ވަނަ އަހަރުުން ފެށިގެން 2001: ހައިޑްރޮފޯނިކްސްގެ މަސައްކަތް   
 ހައިޑްރޮފޯނިކްސްގެ ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ތަޢާރަފްކޮށް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި

 631ވަނަ އަހަރު  2007އަދި މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވިފަައިވާ ގޮތުގައި  .ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ފެނެއެވެ
 .ވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެހަފަރާތަކަށް މިސިސްޓަމްވެސް  8ތަމްރީނުދެވި އަދި މީގެތެރެއިން ފަރާތަކަށް 

 .ފަރާތަކަށް ތަމްރީން ދެވިފައިވެއެވެ 80ވަނައަހަރު  2008މީގެ އިތުރުން އަދި 
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  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އަދި . ގަޅު ނޫންކަމުގައި ދަންނަވަމެވެނރަދު ކުރެއްވުން ރަޚައާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާ އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް . ހ
ޑައެޅި، ނޢަދަދުތަކެއް ކަ ހާލަތުތައް ދިމާވާކަމަށްވާނަމަ، މިކަމަށް ވަކިއެސެންޓަރުން ފައިސާ ޚަރަދުކުރައްވަން ބޭނުން 

އެކަންކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި ޚަރަދުތައް މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ހުއްދަކުރައްވައި ފާސްކުރެއްވުން ރަގަޅުކަމުގައި 
  .ފާހަގަކުރަމެވެ

ތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އަވަސް ފުރުސަތެއްގެ ގެންދާނީކުކުޅު ގެންގުޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިން ކުރަމުން އައި ގޮތަށް ކުރިޔަށް   .ށ
 ކުރިއަށް ގެންދަވަން ގަސްދު ކުރައްވާނަމަމަސައްކަތް  ޓެވުމުގެކުކުޅުގެ މުޑުވަށް ދެމެހެއް ނިންމަވައި،ތެރޭގައި 

 މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކުރިން މިކަންތައްތައް ގެންދެވި ގޮތަށް އެކިއެކި ރަަށްރަށުން މިކުކުޅުތައް ގެންގުޅޭނެ ބަޔަކު
ގަޅުކަމުގައި ނގެންދެވުން ރަވާލުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ހަފަހު އެބަޔަކާ ހޯދުމަށް
 އަކީ އަދިވެސް މުޅިދުނިޔެއިން ފޮހެވިގެން ގޮސްފައިވާ ބައްޔަކަށް ނުވާތީ، މިކަމާއިމެދުރޯގާދޫނި ، ނޫންނަމަ .ފެނެއެވެ

ހުއްޓާލެއްވުން ދެފެންދޭތެރޭގައި އޮތުމަށް ދޫކޮށްނުލައްވައި މިމަސައްކަތް މިހާރު އޮތްގޮތަށް  ކަތްމިމަސައް، ވިސްނެވުމަށްފަހު
     .ރަގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

 އެމަސައްކަތްފެށިފައިވާތީ،  ހައިޑްރޮފޯނިކްސްގެ ދަނޑުވެރިކަން ވަރަށް ކާމިޔާބު ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގައ  .ނ
 ވިޔަފާރީއަކަށް މިސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ރިސާރޗް ތަނަކަށްވުރެން ބޮޑަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރާ ،ތަކުރާރުކޮށްގެން

މިހެން މިދެންނެވީ މިތަން ވިޔަފާރީއެއްގެ ގޮތުގައި . ންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެގެންދެވުން ރަގަޅު ނޫބަދަލުކުރައްވަމުން 
ޔާސަތު އެގްރިކަލްޗަރގެ ސި މިނިސްޓްރީއަކީހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމުތައް އެތާގައި ނެތް ކަމަށްވާތީ އާއި، 

ޖެހޭ ފަރާތްކަމުގައި  ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަހައްޓަންތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނޫނުޤާޑައަޅައި މިކަމާއި ގުޅޭ ނކަ
  .ގަޅަށް ހިންގޭނެކަމަށް ފެންނާތީއެވެނދޫކޮށްލައިފިނަމަ މިތަން މާރަވާތީއާއި، ވިޔަފާރި ހިންގެވުން އާންމު ފަރާތްތަކަށް 
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  މާލޭ ނާސަރީ )2.5

ލިބޭކަމާއި، ފައިސާ ބަލައިގެންފައި ދޫކުރާ މްދަނީގެ ގޮތުގައި އާރުފިޔާ  300,000ނާސަރީއަށް ގާތްގަނޑަކަށް މަހަކަށް މާލޭ 
ގަސްކާނާ ރާއްޖޭންބޭރުން ގެނެސްގެން  ރަސީދު ދޫކުރުމާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުން މުޅިން އޮޅުން ބޮޅުންވެފައިވާކަމާއި، ގަހާ
ދަގޫވެ ނގޮތުގައި ހިންގުން ވަރަށް އު ވިއްކުމާއި، މިކަމުގައި ގެންގުޅެން މަޖުބޫރު ކޮންޓްރޯލްތައްނެތި މިތަން ވިޔަފާރިއެއްގެ

 .ވަމުންދާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެގެއްލުން

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އައިއިރު މާލެތެރޭގައި ގަސްވިއްކާނެ ތަނެއް ނެތްކަމުގައިވިޔަސް މިހާރު އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން  ސަރީގެ މަސައްކަތް ފެށިގެންނާ
ސަރީގެ ކަންތައް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ކުރިޔަށް ގެންދަވަން ކުރަމުންގެންދާތީ، ސަރުކާރުން ނާމިވިޔަފާރި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި 

ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް މިކަމަށް ބޭނުން އިންތިޒާމުތަކާއެކު ވައިގެން ގަސްދުކުރައްވާނަމަ، ވިޔަފާރިއެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްވަ
އެތަނުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރީގެބައި ނުވަތަ  އިކުއްޔަށް ދެއްވަނޫންނަމަ މާލޭ ނާސަރީ އާންމު ފަރާތަކަށް . ދަންނަވަމެވެ

ހިންގުން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް  މިހެން މިދެންނެވީ މިތަނުގެ. ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުމަށް ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
 .ގަޅަށް ހިންގޭނެ ކަމަށް ފެންނާތީއެވެނދޫކޮށްލައްވައިފިނަމަ މިތަން މާރަ
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  ންމިނިސްޓްރީގެ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓު )2.6

ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް :  ޓެންޑަރ އިވެލުއޭޝަން ބޯޑަށް ހުށަނާޅާ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ހަވާލުކުރުން  .ހ
ގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީއިން ދީފައިވާ  "ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް"އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ 

ރުފިޔާއަށް  199,993 "ފެޑް ސެންޓަރުގައި ޕޮންޓުން ޝެޑެއް"ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ 
ރުފިޔާއަށް އަދި އިތުރު  449,007އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް  "ވޯލް ބައުންޑްރީ"އަދި 

ލަ އަގުގެ ގޮތުގައި ޖުމު ތަކުގެކުރުވާފައިވާއިރު، މިމަސައްކަތްރުފިޔާގެ މަސައްކަތް  44,900މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި 
ތަށް ބައިބައި ކުރައްވައިގެން ކުރައްވާފައިމިވަނީ ވާކަމާއި، މިމަސައްކަތްތައް މިގޮރުފިޔާ ޚަރަދު ކޮށްފައި 693,900

  . ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ ފުރައްސާރަ ކުރުމުގެ ގޮތުންކަމުގައި ކަމަށާއި މިގަވާއިދަށްރެކެން ބީލަމަށްނުލައި

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

 .އްވުމަށް ދަންނަވަމެވެމަސައްކަތްތައް ކުރެވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މިފަދަ ގަސަރުކާރުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ 

ޑް ސެންޓަރ އަދި މާލޭ ނާސަރީގައި މެންދޫ، ފު .ލ ހަނިމާދޫ، .ހދ:   ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ ދެއްކުން  . ށ
 ވަނަ 2006މަސައްކަތް ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެސްފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވިސާފީ ދައްކާފައިވާގޮތް ބެލިއިރު، 

ނާގެ މަރިރުފިޔާ ވިސާފީ ޖޫ 53,950ލަ ރުފިޔާއާއެކު ޖުމު 3,970ވަނަ އަހަރު  2007ރުފިޔާ އަދި  49,980އަހަރު 
އެހެންނަމަވެސް މީގެތެރެއިން ސަރުކާރުގެ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޒިންމާވާންޖެހޭ . ގޮތުގައި ދައްކާފައިވެއެވެ

 )އިން ދައްކާފައިވާ 1404ވައުޗަރ ނަމްބަރ ( ރުފިޔާ ކަމާއި، ބާކީއޮތް 575ހަމައެކަނި  މުވައްޒަފުގެ އަތުން ހޯދާފައިވަނީ
ހޯއްދަވައި އެކަމަށް  ފަރާތެއް ނަމަވެސް މިކަމަށް އިހުމާލުވާ. ބަޖެޓުން ދައްކަވާފައެވެއޮފީހުގެ ވަނީ ރުފިޔާ  53,375

  .އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅުއްވާފައިނުވާ ކަމުގައި ފެނެއެވެ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ދަނީގެ ގޮތުގައި ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޒިންމާވާ މުވައްޒަފުގެ އަތުން ފައިސާ ހޯއްދަވާ އާމްގަވާއިދު ފައިސާއާއިބެހޭ ސަރުކާރުގެެ
ކުރިމަގުގައިވެސް މިފަދަ ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގައި ފަދަ ޖަމާކުރެއްވުން ފެންނަކަމުގައި ދަންނަވައި، ޖޫރިމަނާ ނުވާނެ 

  .މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިންގެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

މު ގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން މަސައްކަތްތައް ހަވާލު ންއާ:  އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގައި އެއްފަރާތަކުން ހުށަހެޅުން  .ނ
 .ހަމަ އެއްފަރާތަކުން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެއެކިނަންނަމުގައި ކޮށްފައިވާއިރު، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

  .ތައް ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެޚަރަދު މަސައްކަތްތަކާއި ގޮތަށް މިފަދައެއް ދާއިވާގަސަރުކާރުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ  : ގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަންނހަރުމުދާ ރަ  .ރ
އެއް ބަލަހައްޓަވަމުން ރަޖިސްޓްރީހަރުމުދަލުގެ  ތަކުގެ ތެރޭގައިހަރުމުދަލުގެ ކަންތައް ބެލިއިރު ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައް

އިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރެއް އަ އެތަކެތި ފާހަގަ ކުރެވޭނެ ތަނުގައި ހުރިއެއްވެސް ހަރުމުދަލަކަށްކަމާއި، ނުދާ
ރެކޯޑްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ލިބުމުން އެތަކެތި ލިބުނު ކަމަށް އޯޑަރ ފޯމްތަކުގައި ވާކަމާއި، ދީފައިނު
ރުފިޔާގެ ހަރުމުދާ ން ޔަމިލި 1.5 ހޯއްދަވާފައިވާ ވަނަ އަހަރު 2007 އެކަންވެސް ބަރާބަރަށް ނުކުރެވޭކަމާއި، ،ނަމަވެސް
ކުރާރުކޮށް ފާހަގަ ކުރެވި މިމައްސަލައަކީ ކުރީ އަހަރުތަކުގެ އޮޑިޓުގައި ތަ ،ވުމުގެ އިތުރުންއަށް ވައްދާފައިނުރަޖިސްޓްރީ
  .ކުރަމެވެނުކުރެވި އޮތްމައްސަލައެއްކަންވެސް ފާހަގަ ޙުއިޞްލާ

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ލިބިފައިވާ ހުރިހާ  އަދި އެހީގެ ގޮތުގައި ހޯއްދަވާފައިވާއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީއަށް ރަޖިސްޓްރީހަރުމުދަލުގެ   .ހ
އަދި މިނިސްޓްރީއަށް  ޖައްސަވައި،ތަކެތީގައި އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަންބަރެއް މިގައި ހިމެނުމަށްފަހު ރަޖިސްޓްރީ ހަރުމުދާ

ސޮއިކުރައްވައި ހިސާބުތައް ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށް ންޖައްސަވާ ބަލައިގަތް ބޭފުޅެއްގެ ނަ ތަކެތިތަކެތި ލިބުމުން 
  .ދަންނަވަމެވެ

ޖެހޭ ހިނދު، ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތައް ތައްޔާރުކުރަން އިން 2009  .ށ
ވަނަ އަހަރު  2009އެއް ނެތުމުން މިކަން ކުރުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެތީ، ރަޖިސްޓްރީފިކްސްޑް އެސެޓްސް 

  .ދަންނަވަމެވެ ނިންމެވުމަށްވެސްތައްޔާރުކޮށް  ރަޖިސްޓްރީމި ނިމުމުގެ ކުރިން

އި ބަލަހައްޓާފަގަޅަށް ނއާމްދަނީ ފައިސާގެ ކަންތައްތައް ރަ :  ގަޅަށް ބަލަހައްޓާފައި ނުވާކަންނއާމްދަނީގެ ކަންތައް ރަ  .ބ
  . މިގޮތުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

  ެއެއް ބަލަހައްޓާފައި ނުވުން ރަޖިސްޓްރީއާމްދަނީ ލިބޭ ކަންތައްތަކުގ. 

 ްއެއްރަސީދު ނަންބަރެއްގައި ދެ ރަސީދު ހަދާފައިވުނ. 

  ިވާއިރު ރަސީދު ނަންބަރު އޮޅުވާލާފައި ހުރުންރަސީދުން ފައިސާ ބަލައިގެންފައ. 

 ްނުދިއުންބޭނުން ކުރަމުން  ރަސީދު ފޮތްތައް ސީރިއަލް ނަންބަރު ތަރުތީބުނ. 

  ިބަލަހައްޓާފައިވުން ނުކޮށްބާކީ އަދިރަސީދު ފޮތްތައް ސްޓޮކް ފޮތަށް ނުވައްދައ. 

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

އަދި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  މާއެކު ބަލައިގަނެ،ރަސީދު ފޮތްތަކަކީ އޮފީހަށް ލިބޭ ހުރިހާ ފައިސާ އޭގެ ސަލާމަތްކައަދި " ރަސީދު"
އެހެންކަމުން ރަސީދު ފޮތްތައް . ލިޔުމެކެވެ މުހިންމުއެކައުންޓަށް އެފައިސާ ބަރާބަރަށް ޖަމާކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ވަރަށް 

ގައި ވައި، ތަރުތީބުން ރަސީދުތައް ބޭނުންކުރައްވައި ބަލަހައްޓަވައި، އެފޮތްތައް ސްޓޮކްތަރުތީބުން ސީރިއަލް ނަމްބަރު ޖައްސަ
 މުހިންމުލެހެއްޓެވުމަކީ އޮފީހަށް ލިބޭ ފައިސާ ގެއްލުނަނުދީ ބެލެހެއްޓެވުމަށް ކޮންމެހެން ބާކީކޮށް ބެ ހިމަނުއްވައިގެން

ކަމާއިއެކު ކުރެއްވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައި، އަދި އެކަން ފަރުވާތެރިމިގޮތަށް ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށް، މިމަސައްކަތް 
  .ގާތޯ ބައްލަވަމުން ގެންދެވުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެނއެގޮތަށް ހި
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މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރާއި ހަނިމާދޫ :   އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުތަކުގެ ވެހިކަލްތަކަށް ފީނުދައްކާ ހުރުން   .ޅ
ނުދެއްކި ހުރުމުގެ ސަބަބުން  ންޖެހޭ މުއްދަތުގައިވަދައްކަ އަހަރީ ފީ އަށް ވެހިކަލް 8އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި ދުއްވާ 

  . ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީގެ ބަޖެޓުން ދައްކާފައިވެއެވެ 2007ނޮވެމްބަރ  13މަނާގެ ގޮތުގައި ރުފިޔާ ޖޫރި 17,820

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

ގާ ކަމެއްކަމުން، އެފަދަ މަސައްކަތް ނފުންގެ އިހުމާލުން ހިމަސައްކަތް ކުރައްވާ މުވައްޒަމިފަދަ ޖޫރިމަނާއަކީ މި
ގާތޯ ނޒިންމާދާރުކުރުވައި، އަދި މިފަދަ މަސައްކަތް ބަރާބަރަށް ހިހޯއްދަވައި ފުން އިއެކު ކުރައްވާ މުވައްޒަފަރުވާތެރިކަމާ

  .ކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ އިމްޤާބެއްލެވުމުގެ ނިޒާމެއްވެސް 
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  އައިސް ޕްލާންޓްތައްގަޑުފެން ހަދާ އްދެއްގައި ހަދާފައިވާ ޙަހަތަރު ސަރަ )2.7

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން " އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސަޕޯރޓް ފޮރ ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ"މިނިސްޓްރީއިން ހިންގަވަމުން ގެންދަވާ 
މިގޮތަށް . މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވިފައިވެއެވެ 47މުކުރުމަށް ގާތްގަޑަކަށް ސަރަހައްދެއްގައި ސަރުކާރުން ޤާއި 4ރާއްޖޭގެ 

އެއް ތިރީގައި ޞާވާލުކުރެވުނު ފަރާތްތަކާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ޚުލާހަމިޕްލާންޓްތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ރަށްތަކާއި ޤާއިމުކުރެވުމަށް 
  .އެވަނީއެވެ

  އައިސް ޕްލާންޓްތައް:  2ތާވަލު 

  ލާންޓް އިމާރާތް ކުރި ފަރާތްޕް  ޕްލާންޓް ގަން ފަރާތް  ރަށުގެ ނަން  #
އިމާރާތް ކުރުުމަށް 
  ހިނގި ޚަރަދު

 10.7  ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް  އައިލެންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް  އިހަވަންދޫ . ހއ 1

  10.4  މިފްކޯ  މިފްކޯ  ފެލިވަރު. ޅ 2
  12.0  )ތައިލެންޑް(ސިރަޔޫތު ކޮމްޕެނީ   -  ގުރައިދޫ. ތ 3
  13.8  ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް  ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް.ގދ  ތިނަދޫ. ގދ 4

 46.9  ޖުމުލަ  

  

 3ދިގުމުއްދަތެއްގައި ފައިސާ ދައްކަމުންގޮސް ނިންމާގޮތަށް  ވަނީ ޕްލާންޓް 3ގުރައިދޫގައި ހުރި ޕްލާންޓް ފިޔަވައި އަނެއް . ތ
އަހަރު ތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކާ ހަލާސްކޮށް އަދި ފައިސާ ދައްކާނިމުމުން އެފަރާތަށް  10 އެއީ. ފަރާތަކަށް ވިއްކާލެވިފައެވެ

ހުރި ޕްލާންޓް އަދިވެސް ގަންނާނެ އެއްވެސް ފަރާތެއް ނެތިގެން ގުރައިދޫގައި. ތ. ގެންނެވެމިލްކުވާގޮތަށް އެގްރީމެންޓް ކުރެވި 
  . ގަކުރެވެއެވެވިއްކާނުލެވި، އަދި ނުވެސް ހިންގި އެބަހުރިކަމުގައި ފާހަ

މާޗް  9މިރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އެގްރީމެންޓް ކުރެވިގެން :  އިހަވަންދޫ. ހއ .1
މިމަސައްކަތުގެ އެގްރީމަންޓްގައިވާ ގޮތުން ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާތާ . އާއެވެ.ސީ.ސީ.ޓީ.ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް 2006

 28ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން އޮތް ނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ ދެމަސް ދުވަސް ފަހުން  މަސް ދުވަހުގެ 6
ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ގަނެގެން ހިންގުމަށް  ންޓް ދިގުމުއްދަތެއްގައިމިއައިސް ޕްލާ. ގައެވެ 2006ޑިސެމްބަރު 

ގައި އިޢުލާނުކުރުމުން ހުށަހެޅުނު ބިޑުތައް އިވެލުއޭޓް  2006ސެޕްޓެމްބަރ  14ހަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 
މިޕްލާންޓް ކުޑަ . ގައިވަނީ އައިލެންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސްއާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ 2007ޖެނުއަރީ  31ކުރުމަށްފަހު 

ބައްލަވައިގެން ފަރާތުން  ލާފައިކަމަށާއި، ނަމަވެސް އެޕްލާންޓްދުވަސްކޮޅަކު ހިންގުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ހިންގުން މެދުކަޑާ
އި ހިސާބަށް ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށާއި، އޭގެ ފަހުން ފައިސާ ދައްކަވާފައިނުވާ ކަމުގައި އާޑިސެމްބަރ 2007

  . ލިޔެކިޔުންތަކުން ދައްކައެވެ

 2006މާޗް  9މިރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އެގްރީމަންޓް ކުރެވިގެން :  ތިނަދޫ. ގދ .2
 6މިމަސައްކަތުގެ އެގްރީމަންޓްގައިވާ ގޮތުން ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާތާ . އާއެވެ.ސީ.ސީ.ޓީ.ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ އެމް

. ގައެވެ 2006މާޗް  22އޮތްނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނީ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަން 
ގައި އިޢުލާނު ކުރުމުން  2006ސެޕްޓެމްބަރު  14މިއައިސް ޕްލާންޓް ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރުމަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން 

ސޮސައިޓީއާއި މިއައިސް  އަތޮޅު ރައްޔިތުންގެ ކޯޕަރޭޓިވް. އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިނުވާތީ، ގދ
މިކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއިން މިތަން ހިންގިދާނެކަމާމެދު އުފެދޭ ޤާނޫނީ . ޕްލާންޓް ހިންގުން ހަވާލުކުރެވިފައިވެއެވެ
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. ދަތިތަކެއް އުޅޭކަމުން، މިޕްލާންޓްވެސް ހިންގުންހުރީ މެދުކަޑާލެވިފައެވެ އެތަންވެސް ހަދާ ނިންމުމުގައި ސުވާލާއި، އަދި
އަށް ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު އެގްރިމަންޓް  2007އިން އޮކްޓޯބަރ  2007ންޓް ބައްލަވައިގެން ފަރާތުން މާޗް އަދި ޕްލާ

  . ބާތިލުކުރަން އެދިފައިވާކަމަށް ދޭހަވެއެވެ

މާޗް  14މިރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އެގްރީމެންޓް ކުރެވިގެން  : ގުރައިދޫ. ތ .3
މިމަސައްކަތުގެ . ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ސިރަޔޫތު ކޮމްޕްނީ ލިމިޓެޑް ނަމަކަށްކިޔާ ތައިލެންޑްގެ ކުނުފުންޏަކާއެވެ 2006

. މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭނެއެވެ 6އެގްރީމަންޓްގައިވާ ގޮތުން ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް ލިބޭތާ 
މުގެ ވަށާފާރު ލުމަށާއި ކުރިމަތީގައި ގޭޓެއްލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އައިނާ ވުޑް މިއައިސްޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރަމުންދާ ބި
އަދި . ގައެވެ 2007ނޮވެމްބަރ  18ނިމިފައިވަނީ . ގައެވެ 2007އޭޕްރިލް  2ވާރކްސް އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 

ގައި ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް  2008މާޗް  25ނިމި ސެޓްފިކެޓް އޮފް ކޮމްޕްލީޝަން ލިބިފައިވަނީ މިއައިސްޕްލާންޓް އެއްކޮށް 
   .މިޕްލާންޓްގެ ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފަހަރެއްގެ މަތިން އިޢްލާނު ކުރެވުމުންވެސް މިޕްލާންޓް އޮޕަރޭޓް ކުރާނެ ފަރާތެއްވަނީ ފަރާތެއް ވަނީ  3މިއައިސް ޕްލާންޓް 
އެހެންކަމުން މިޕްލާންޓްހަދާ ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން . ލިބިފައިވެއެވެނުވެފައިކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން މަޢުލޫމާތު 

  .މިޕްލާންޓްގެ ބޭނުން އެއްވެސް ގޮތަކަށް ނުހިފިހުންނަކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

މާޗް  21މިރަށުގައި އައިސް ޕްލާންޓް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށް އެގްރީމެންޓް ކުރެވިގެން  : ފެލިވަރު. ޅ .4
. އާއެވެ) މިފްކޯ(ނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގައި ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެ 2006

. މި އައިސް ޕްލާންޓް ހިންގުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ އިޢުލާނު ކުރުމަކާއިނުލާ މިނިސްޓްރީއިން މިފްކޯއާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ
  . ބަރާބަރަށް ފައިސާ ދައްކަވަމުން ގެންދަވާކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ އެއަށްބޭނުންކުރައްވާ ކަމަށާއި މިޕްލާންޓް 

އަދި ޕްލާންޓްގެ . ހުއްދައާއިއެކު މިޕްލާންޓްތައް ވިއްކިއަގު މިހާރުވަނީ ބަދަލުކޮށްގެން ދެއްވާފައެވެ ގެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
 5ދައްކަވަން ނުޖެހޭގޮތަށާއި، ލޯނު ދައްކަވަންޖެހޭ މުއްދަތު  ކަނޑާ ދެއްވައިގެންނާއި، އެއްވެސް އިންޓްރަސްޓެއް %30އަގުން 

އަށް ބަދަލުކޮށްގެންކަމުގައި،  %5މަހަށް އަދި ޑައުންޕޭމަންޓް  6އަހަރަށް، އަދި ގްރޭސް ޕީރިއަޑް  10އަހަރުން 
  . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިޕްލާންޓްތައް ހިންގަންޖެހެނީ އޭގެ އަމިއްލަ ޖަނަރޭޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުންނާއި އަދި އެހެނިހެން ސަބަބުތަކަށްޓަކައި 
މަސްވެރިންނަށް ގަނެވޭވަރުގެ ހެޔޮއަގެއްގައި އަދި މިޕްލާންޓްތަކުން އައިސް ނުވިއްކޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، 

ބޭނުންނުކުރެވޭ ކަމަށާއި، މިހާތަނަށް އާންމުކޮށް އައިސް ބޭނުން ކުރެވެނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ  ކަޅުބިލަމަހަށް އަދި މިއައިސް
އެހެންކަމުން މިޕްލާންޓްތަކުން ފައިދާކުރާނެ . މަސްވެރިކަމަށް ކަމަށާއި، އެކަމަށް ހިލޭ އައިސް ލިބޭ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  . މިޕްލާންޓްތައް ބޭނުން ނުކުރެވޭކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެކަމަށް ބެލެވުނުފަދަ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަދިވެސް 

  :އަޅުއްވަން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް  ،ވީމާ

މިމަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެން ރަގަޅަށް މެނޭޖް ކުރައްވައިގެން މިއިންވެސްޓްމަންޓްގެ އަގު އަނބުރާ ހޯއްދެވުމަށް ފެންނަކަމުގައި 
  . ދަންނަވަމެވެ
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އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މިހާރު ބޭނުން ކުރެވޭގޮތް ފައިވާ ރަށްތައް ވަރުވާއަށް ދޫކުރައްވާ ފައިވާ ރަށްތަކާއި،ކުއްޔަށް ދޫކުރައްވާ
ބޭނުންހިފެމުންދާ ގޮތްބައްލަވައި، މިރަށްތަކުގެ ގަޅަށް ނމިހާރަށްވުރެ ރަބަލަހައްޓަވަމުން ނުގެންދަވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވޭތީ، 

ރަށްތަކަށް ގެއްލުންދީ، އަދި ރަށްތައް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ރަށްތައް ނުބެލެހެއްޓެވުމުގެ ސަބަބުން ވަމުންދާ ގެއްލުން 
 ހަގަކުރައްވައި،ބެއްލެވުމުގެ އިތުރުން، ރަށްތައް ދޫކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށް ނޫންކަންކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ރަށްތައް ފާ

މިހެން މިދެންނެވީ، މިރަށްތައް ދޫކޮށް . ލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެޚިއެގްރީމަންޓްއާއި 
، އި ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށާއިކަމާއެކު ދޫކުރައްވައި އެވަސީލަތްތައް ހެޔޮގޮތުގައިންސާފުވެރި ބެލެހެއްޓެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ މަދުބިންތައް

މިނާޒުކު ޤުދްރަތީ އަދި . ގެންވާ ކަމަށްވާތީއެވެލަތަށް އެންމެ ފައިދާހުރިގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ތެރެއިން ހިމެނިގެނިަދއު 
އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށްވެސް އޭގެ ފައިދާ ލިބޭނެފަދަ ގޮތެއްގައި މިއަމާނާތް ، ވަސީލަތްތައް ހިމާޔަތްކޮށް، އޭގެއަގު ހިފަހައްޓައި

  .އަދާ ކުރުމަށްޓަކައެވެފުރިހަމައަށް 

 ،މު ކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްންދަށުން މިރަށްތައް ދޫކުރެއްވުމަކީ ވަރަށް މުހި ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށްގެން އޭގެ ،ވީމާ
އަދި، . ދަންނަވަމެވެފެންނަކަމުގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހާމަގޮތެއްގައި އިންސާފުވެރިކަމާއިއެކު މިރަށްތައް ދޫކުރެއްވުމަށް 

މެންޓާ ޚިލާފުވެފައިވާ ރަށްތައް ދައުލަތަށް ނެންގެވުމަށްފަހު، ހުޅުވާލެވިފައިވާ ހާމަގޮތަކަށް އަލުން މިރަށްތައް ދޫކުރެއްވުމަކީ އެގްރި
  .ދެކެމެވެމިދާއިރާ ހެޔޮގޮތުގައި ރާވައި ބައްޓަންކޮށް ހިންގެވުމަށް ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައިވެސް 

ކުރައްވައި  ޙުދަށް އިޞްލާނދުން މިހިނކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް މިހިބެލެހެއްޓުމުގައި ފާހަގަބުތައް މިނިސްޓްރީގެ ހިސާ
 ޚާއްޞަހިންގެވުމަށް އަލުން ބައްޓަން ކުރައްވައިގެން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

  .ދަންނަވަމެވެ ވެސްސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް
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