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ަހވާލުުކެރުވުނ ަވަނ ައަހުރ  2010ަހުއިސްނގ ުޔިންޓ ިޢމާާރތްުކުރަމްށ  500 މާލަޭގިއ
 ރިޕޯޓް  ޮއިޑޓް  ޚާްއޞަ  މްަޝޫރޢާގުޅޭ 

 

ުހ.ުތަޢާރަފުު

ކުރެވުނުުހަވާލުުލިމިޓެޑާއެސްޖީުޑިވެލޮާޕރސ18ުުްކަރުގަވާލްުުޢިމާރާތްކުރުމަށްއިުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުމާލޭގަު،އޮޑިޓަކީމިު
ބެލުމަށާއިުއެުމަޝްރޫޢުގެުބީލަމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާުމަސައްކަތްުހިންގަމުންުގޮސްފައިވާުގޮތްުުމަޝްރޫޢުގެ

ގެުދަށުންުކ2007/4ުުބެލުމަށްުޤާނޫނުުނަންބަރުުގޮތްު ދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެު)އޮޑިޓްުޤާނޫނުު( ޚާއްޞަުއޮޑިޓެކެވެު. ރެވުނުު،
ު ުރައްޔިތުންގ213ުުެޤާނޫނުއަސާސީގެ ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ުރިޕޯޓު ުމި ުގޮތުގެމަތިން ުބަޔާންކޮށްފައިވާ ުމާއްދާގައި ވަނަ

ުއިސް ުގުޅޭގޮތުން ުކަންތައްތަކާ ުފާހަގަކުރެވުނު ުއޮޑިޓުގައި ުހުށަެހޅުމާއެކު،ުމި ުރިޕޯޓުުމަޖިލީހަށް ުމި ުއެޅުމަށްޓަކައި ުފިޔަަވޅު ލާޙީ
 މިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުސިންގުއެންޑްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށްުހުށަހެޅޭނެއެވެ.ު

ލޫމާތުތައްުފޯރުކޮށްދިންުޢުމަލިޔެކިއުންތަކާއިުއެުު،މިުއޮޑިޓަށްުބޭނުންވިުމުހިއްމުުލިޔެކިއުންތަކާއިުމަޢުލޫމާތުތައްުފޯރުކޮށްުދީފައިވާތީ
ުމުއައްސަސާތަކަށްުމިުފުރުސަތުގައިުޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.ދައުލަތުގެު

ދިވެހިރާއްޖޭގެުޖުމްހޫރިއްޔާގެުޤާނޫނުއަސާސީއާއިުއޮޑިޓްުޤާނޫނުގެުދަށުންުހުށަހަޅަންޖެހޭުފަރާތްތަކަށްުހުށަހެޅުމުގެުު،މިުރިޕޯޓު
ުގައިުޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.gov.mvwww.auditު.އިތުރުންުމިުއޮފީހުގެުވެބްސައިޓްު

ު

 ތަޢާރަފުުުމަޝްރޫޢުގެށ.ު

ުސަރުކާރުންުހަމަޖެއްސިވަނަުއަހަރ2009ުުުުޔުނިޓްުޢިމާރާތްކުރުމަށްުުހައުސިންގ1300ުުއިވިލިމާލޭގަުމާލެއާއިމިުމަޝްރޫޢަކުީ،
ު ުހަވާލުކުރި ުޢިމާރާތްކުރުމަށް ުފިޔަވަހީގައި ުުފރަތަމަ ުމަޝްރޫޢުެގުުގެޔުނިޓްުުހައުސިންގ500ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި މަޝްރޫޢެވެ.

ުކަމަށްވާު ުކުންފުންޏެއް ުއިންޑިއާގެ ުހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ުސަރުކާރުން ު"ުމަސައްކަތް ުޑިވެލޮޕާރްސ18ުުކަރުގަވާލް އެސްޖީ
ެގު"ުމިުމަޝްރޫޢުުހިންގުމަށްޓަކައިު"އެޕެކްސްުރިއަލްޓީުޕްރައިވެޓްުލިމިޓެޑްު،އެުކުންފުނިންުވަނީުއޭގެުފަހުންުުއެވެ."ލިމިޓެޑާ

އެސްޖީުޑިވެލޮޕާރްސ18ުުލީގަލްުރައިޓްސްއާއިުމަޝްރޫޢުުދަށުންުކަރުގަވާލްުނަމުގައިުކުންފުންޏެއްުއުފައްދައިުމިުމަޝްރޫޢުގެު
ުހުރިހާުޒިންމާއެއްުއެކުންފުންޏާުހަވާލުކޮށްފައެވެ.ުލިމިޓެޑުންުއުފުލަންޖެހޭު

ު ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުމަޝްރޫޢުގެ ުޢިމާރ500ުުާމި ުޔުނިޓް ުމަސައްކަތްހައުސިންގ ުގެންދާގޮތަށްުުތްކުރުމުގެ ކުރިއަށް
ު ުމަރުހަހަމަޖައްސާފައިަވނީ ުބަހާލައިގެންދެ ުލާއަކަށް ުނެވެ.ުއެ ުގޮތުން ުމަރުހަލާގައި ުދ350ުުެފުރަތަމަ ުއަދި ހައުސިންގުޔުނިޓް
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މިުއޮޑިޓްގައިުބަލާލާފައިވާނީުހަމައެކަނިުމިުމަޝްރޫޢުެގުުޔުނިޓްުޢިމާރާތްކުރުމަށ150ުްމަރުހަލާގައިުވަނަު ވަނީުހަމަޖައްސާފައެވެު.
ުުފުރަތަމަުމަރުހަލާގެުދަށުންުޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުމަސައްކަތްކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާުގޮތުގެުމައްޗަށެވެ.

 ނ.ުއޮޑިޓްގެުސްކޯޕްު

ުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާުމުޢާމަލާތްތަކަށެވެ.ބަލާލެވިފައިވާނީުތިރީު،މިުއޮޑިޓްގައި

 ުނޑުުއެއްބަސްވުމަށްުގެނެވިފައިވާުުގެުމަސައްކަތްތަކަށާއިމިުމަޝްރޫޢ  ބަދަލުތައްުމައިގަ

 ުްޑިވެލޮޕަރއަށްުދީފައިވާުލުއިތަކާއިުޢިނާޔަތްތައ 

 ްމިުމަޝްރޫޢުގެުކޮންޓްރެކްޓްުމެނޭޖްކުރުމާއިުއެއްބަސްވުންުތަންފީޒުކުރެވިފައިވާގޮތ 

 ުްހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭުބީލަމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާުގޮތ 

 

ުކުރިޔަށްުގެންގޮސްފައިވާުގޮތްުުގެންގުޅެފައިވާުހަމަތަކާއިުއޮޑިޓްުކުރުމުގައިުު.ުއޮޑިޓްުރ

ނޑައަޅާފައިވާުމިންގަުމިުއޮޑިޓްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވަނީުމިުއޮފީހުންުމިފަދަުއޮޑިޓްތައްުކުރުމަށްު ނޑުތަކާއި،ުހަމަތަކާއި،ުކަ
ގުޅޭގޮތުންުމިނިސްޓްރީުުމިގޮތުންުމިުއޮޑިޓްުކުރިޔަށްުގެންދިއުމުގައިުމިުޕްރޮޖެކްޓާ.ުއުޞޫލުތަކާުއެއްގޮތްވާުގޮތުގެުމަތިންނެވެ

ު ުއިން ުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ުއެންޑް ުހައުސިންގ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ުޑިވެލޮޕްމެންޓާއި ުއިކޮނޮމިކް ުހުރިހާުލިބެންހުއޮފް ރި
ޓަވިއުކޮށްުއެފަރާތްތަކުންުއަދިުމިުމަސައްކަތާުގުޅުންހުރިުމުވައްޒަފުންނާުއިން.ުލިޔެކިއުންތައްުބަލައިުދިރާސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ

ންގުހައުސިމިނިސްޓްރީުއޮފްުުއާއްމުުކުރުމުގެުކުރިންުުރިޕޯޓްމިުު.ލިބެންހުރިުމައުލޫމާތާއިުލިޔެކިޔުންތައްުދިރާސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ
ރިޕޯޓްުމިުސްޓްރީތަކާުމިނިބަހެއްުހޯދުމަށްުއެުުއެންޑްުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާއިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުއިކޮނޮމިކްުޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ

 ު.ުހިއްސާކުރެވިފައިވާނެއެވެ
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 .ުއޮޑިޓްގައިުފާހަގަކުރެވުނުުކަންތައްތަކުގެުޚުލާސާުބ

1. ު ުޑިވެލޮޕަރުފަިއނޭންސް ުމަޝްރޫޢަކީ ުމުއްދަތެއްއުޞޫލުމި ުދިގު ުނިންމުމުން ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުތެރޭގައިުން ގެ
އްުކަމަށްވާތީުުިމުފައިސާުދައްކާގޮތަށްުޑިވެލޮޕަރއަށްުބޮޑެތިުޢިނާޔަތްތައްުދީުސަބްސިޑައިޒްކުރެވިފައިވާުމަޝްރޫޢުއެު

ު ނޑައަޅާުމަޝްރޫޢުގެުދަށުން ުދޫކުރާުފަރާތްތަސަރުކާރުންުކަ ށަހަޅާފައިވަނީ،ުހުުޑިވެލޮޕަރުވިއްކުމަށްުތައްޔުނިޓްކަށް
25ުު ުމަހަކު ުބަހާލައިގެން ުމުއްދަތަށް ުދުވަހުގެ ުކަމަށ299ުްއަހަރު ުނަގާގޮތަށް ުމިނަމަުވީޑޮަލރު މަޝްރޫޢުެގުުވެސް

 ސޮއިކުރިއިރު:ވަނަުއަހަރ2010ުުުުމުގައިއެއްބަސްވު

 ުްނޑައަޅާުފަރާތްތަކަށ ދައްކަންޖެހޭުސާުޔުނިޓަށްުއެޑްވާންސްުފައ196ުިުތެރެއިންުގެދޫކުރާުޔުނިޓްތަކުސަރުކާރުންުކަ
ރޭގައިުދައްކަންޖެޭހުދުވަހުގެުތ90ުެުންމައިުޢިމާރާތްުސަރުކާރާުހަވާލުކުރާތާަސއްކަތްުނިއަދިުބާކީުފައިސާުމަުގޮތަށާއި
 ،ންުއެކުލަވާލާފައިވުމާއިއެއްބަސްވުގޮތަށްު

 ުާނޑައަޅާުފަރާތްތަކަށްުދޫކުރ ުންގުޔުނިޓަށްހައުސ84ުިހަމައެކަނިުޔުނިޓްތަކުގެުތެރެއިންުހައުސިންގުސަރުކާރުންުކަ
ނިޓްތަކަށްުޑިވެލޮޕަރުއެުޔުވުންުއެކުލަވާލާފައިވުމާއިުންޖެހޭުގޮތަށްުއެއްބަސްދިގުުމުއްދަތެއްގެުތެރޭގައިުފައިސާުދައްކަ

 .އެކުލަވާލާފައިވުންުުއެއްބަސްވުންުޑޮލަރު(ުދައްކަންޖެހޭުގޮތަށ400ުުްގެއްު)މަހަކުުހުށަހެޅިުއަގަށްވުރެުބޮޑުުއަފުރަތަމަު
 

ުގޮތެއް .2 ުމަންފާހުރި ުއެންމެ ުދައުލަތަށް ުބޭނުމަކީ ުއެއް ނޑު ުމައިގަ ުނޭގޯސިއޭޝަންތަކުގެ ުދައުލަތުްނުކޮންޓްރެކްޓް ގައި
ު ުގޮތަށް ުއެ ުބަލައި ުގޮތްތައް ުހުރި ުކުޑަކުރެވެން ުއަގު ުކުރުންކަމަށްވާއިރުދައްކަންޖެހޭ ުމަސައްކަތް ޑިވެލޮޕަރއާއެުކު،

ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކަށްުުކުރެވުނުުމަޝްވަރާތަކަށްފަހު، ުދައްއަހ25ުަުހުރިހާ ުފައިސާ ުތެރޭގައި ުގޮތަށްުރުގެ ކަންޖެހޭ
ގޮތަްށުުއްކަންޖެހޭޔުނިޓުގެުއަގުުއެއްފަހަރާުދ196ުަދުވަހުގެުތެރޭގައ90ުުިުމަސައްކަތްުނިމޭތާުުއޮތްއޮތުންުބަދަލުކޮށް

ޑުުއަގެއްުށްވުރެުބޮހުށަހެޅިުއަގަފުރަތަމަުހައުސިންގުޔުނިޓަށްުކޮންޓްރެކްޓަރ84ުުއެކުލަވާލުމާއިުބާކީުުއެއްބަސްވުން
ުނެގުމަށްުހަމަޖައްސާފައިވުން.

ުހުށަހެޅިއިރު .3 ުބީލަން ުމަޝްރޫޢުގެ ުުޑިވެލޮޕަރުމި ުޢިމ354ުާހުށަހަޅާފައިވަނީ ުޔުނިޓް ރުމުެގުރާތްކުުހައުސިންގ
ު ުމަސައްކަތްކުރުމަށް ުޖުމުލަ ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުޔުނިޓްުހައުސިނ500ުްކަމަށްވީނަމަވެސް ގ

ށްުޓްުޢިމާރާތްކުރުމައުސިންގުޔުނިހ55ުަޢިމާރާތްކުރުމުގެުމަސައްކަތްުޑިވެލޮޕަރއާުހަވާލުކޮށްުއަދިުއޭގެުފަހުންުއިތުރުު
 ޑިވެލޮޕަރއަށްުދީފައިވުން.

ުމަ .4 ުގޮތުގައިމި ުއަގުގެ ުޔުނިޓްތަކުގެ ުހައުސިންގ ުޢިމާރާތްކުރާ ުދަށުން ުފައިސާުޝްރޫޢުގެ ުއިތުރުންުދައްކަންޖެހޭ ގެ
ުޑިވެލޮޕަރ ުޢިނާޔަތްތައް ުމާލީ ުއެހެނިހެން ުލުއިތަކާއި ުބޮޑެތި ުއެކަށީގެންނުވާ ުހަމަޖައްމަޝްރޫޢާ ުވުން.ސާދީފައިުއަށް

 މިގޮތުން:
 ުާލޮޕަރުޑިވެުރިއާ(ހާސްުއަކަފޫޓްގެުފްލޯުއ150ުޭ)މިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުއަޅާުޢިމާރާތްތަކުގެުފުރަތަމަުދެުފަންގިފިލ

ނޑައަޅާުއަގަކަށް  ،އިއަހަރަށްުދޫކުރުމ50ުާުންުފިހާރަތަކާއިުސްޓޯލްތައްުހިންގުމަށްއުޞޫލުވިޔަފާރިުުކަ

 ުްގްޒަރީުހައުސިންގުލ117ުަމިުމަޝްރޫޢުގެުފުރަތަމަުފިޔަވަީހގެުދަށުންުޢިމާރާތްކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުތެރެއިނ
ނޑައަޅާުުޔުނިޓް  ،އިވިއްކުމަށްުދޫކޮށްފައިވުމާުންުއުޞޫލުވިޔަފާރިުފްރީސޭލްކޮށްުުއަގަކަށްޑިވެލޮޕާރުކަ

 ުޑިވެލޮޕަރއަށްުުކުމަށްސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކޮށްުވިއްސޯޝަލްުހައުިސންުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކާއިުލަގްޒަރީުހައ
 ،ބިންުދޫކުރުމާއިުއެއްވެސްުއަގެއްުނުނަގައިމާލެއިންު

 ުިއިޕޯޓްުޑިއުޓީުމަޢާފްކޮށްދިނުމާއިމްުހުރިހާުމުދަލެއްގެމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތަށްުރާއްޖެުގެންނަުމ، 

 ުިއެވެ.މެނެފައިވުންުހިޕަރއަށްުދޭގޮތަށްުއެއްބަސްވެޓޫރިސްޓްުރިސޯޓެއްުތަރައްޤީުކުރުމަށްުރަށެއްުޑިވެލޮއަދ 

 



  

 
 info@audit.gov.mv ލް:މެއި-އީ 6430 331ފެކްސް:ު 3939 332 ދިވެހިރާއްޖެ.ުުފޯން: މާލެ، ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ، ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)

ގ22ުެސަފުޙާުު 4                                 

ުދިނުމުގެ .5 ުޢިނާޔަތްތައް ުމާލީ ުއެހެނިހެން ުލުއިތަކާއި ުދީފައިވާ ުޑިވެލޮޕަރއަށް ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ނޑުުމި ުމައިގަ
ކަމުގައިުޑަކުރުންުކުދަކަށްުވާންޖެހޭނީުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުއަގުުކުޑަކުރެވިުދައުލަތަށްުއަންނަުމާލީުބުރަުޞަމަޤް

ރާއިރުުމިުދެންނެިވުވީނަމަވެސްުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުޑިވެލޮޕަރއަށްުދީފައިވާުލުއިތަކާއިުޢިނާޔަތްތަކަށްުރިޢާޔަތްކު
 ުހާިސލްވެފައިވާކަމަށްުނުބެލެވުން.މަޤްޞަދު

ުލާޒިމު .6 ުސަރުކާރަށް ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުރިސްކްތަކާއި ުހުރި ުދައުލަތަށް ުހިމެނޭ ުމަޝްރޫޢުގައި ކަންކަްނުކުރާމި
ުލި ުދައުލަތަށް ުކޮންޓްރެުފާހަގަކޮށް ުގޮތެއްގައި ުހަރުދަނާ ުކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ުގެއްލުންތައް ުމެނޭޖްކުރެވިފައިބިދާނެ ުކްޓް

ު:ތެރޭގައިުފާހަގަކުރެވޭކަންތައްތަކުގެުުގޮތުންުމިުުނުވުން.
 ުުދަށ ުއެއްބަސްވުމުގެ ުލިބޭ ުފްލެޓްތައް ުން ުހަމަޖެއްސޭނެ ުފައިނޭންސް ުމޯގޭޖް ުނުވުމުގެުށްމަގުފަހިކޮފަރާތްތަކަށް ދީފައި

 ،ބުރަުސަރުކާރުންުއުފުލަންޖެހުންުސަބަބުންުޑިވެލޮޕަރއަށްުދައްކަންޖެހޭުފައިސާގެުމާލީ
 ުޭންގުހައުސިކުރާުދޫުގުުއަދާކޮށްުނިންމާގޮތަށްއަުތެރޭގައިުއަހަރ25ުުތެރެއިންުުހައުސިންގުޔުނިޓްގެސަރުކާރަށްުލިބ

ނޑައަޅާފައިުނުވުންުޔުނިޓްުލިބޭ  ،ުފަރާތައްުކަ
 ުހެދިޑިވެލޮޕަރ ުއެއްބަސްވުން ުގޮތުގައިއާއެކު ުބިންތަކުގެ ުޢިމާރާތްކުރާނެ ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިން ުއާރްއެފްޕީަގިއުއިރު

ނޑައަޅާފައިވާުބިންތައްުހަމަޖައްސާފައިުނުވުމުގެުސަބުންުމާލޭގެުމުހިއްމުުއެހެންު މާއިުދޫކުރަންޖެހުުބިންުުހިސާބުތަކުންކަ
 ،މަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތްުނުފެށިުގިނަުދުވަސްތަކެއްުހޭދަވެގެންުދިއުން

 ޭުއ ުފްލޯ ުޢިމާރާތްތަކުގެ ުުކރެހުންތަކުގައި ުހުށަހަޅާފައިވާ ުވެހިއާރްއެފްޕީއާއެކު ުތެރެއިން ުޕާރކްރިއާގެ ުޖާގަކަލް ުކުރާނެ
ކުރާެނުކަލްތައްުޕާރކްއެއްގޮތަށްުވެހިުއާވީނަމަވެސްުއެުހިމަނައިގެންުޢިމާރާތްތައްުޑިޒައިންކުރާުގޮތަށްުހަމަޖައްސާފައި

 މާއިުއޭރިއާގެުތެރެއިންުދީފައިނުވުޖާގަުޢިމާރާތްތަކުގެުފްލޯ
 ުިވަނަުއަހަރުގ2016ުުެުފުރަތަމަުފިޔަވަހީގެުދަށުންުޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުމަސައްކަތްުނުނިމިުއަދ

ުނިޔަލަށް ުމަހުގެ ުދުވަސ4ުްުއޭޕްރީލް ުގިނަ ުވީނަމަވެސްުއަހަރަށްވުރެ ުލަސްުފާއިތުވެފައި ުމަސައްކަތް ދުވަސްތައްުވި
 ހިމެނެއެވެ.އިނުވުންުއެއްގޮތަށްުފިޔަވަޅުުއަޅަމުންުގޮސްފަުބަލައިުއެއްބަސްވުމާ

ު

ނޑައަޅާ .7 ުކަ ުސަރުކާރުން ުޒިންމާއާއި ުއުފުލަންޖެހޭ ުސަރުކާރުން ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުމަޝްރޫޢުގެ ތަކަށްުފަރާތްުުމި
ުވިއްކުމު ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ުމިލްކްވެރިކަންުގެދޫކުރާ ުޔުނިޓްތަކުގެ ުއެ ުނިމެންދެން ުއެޗްޑީސީއަށްުުމަސައްކަތް

ުއެ ުއެއްގޮތަށްުކުންފުންޏާުޓްރާންސްފަރުކުރުމަށް ުއެއްބަސްވުމާ ުހަދާފައިވާ ންގުޔުނިޓްތައްުހައުސިު،އެކުުސަރުކާރުން
ު ުސަރުކާރުން ުދޫކުރުމަށް ުނުވުމުގެ ުހަވާލުޮކށްފައި ުއެްޗޑީސީއާ ުލިސްޓް ުފަރާތްތަކުގެ ނޑައެޅި ބޭންކްުު،ންސަބަބުކަ

ރުމާުއެއާުގުޅިގެންުމެދުވެރިކޮށްުއެުފަރާތްތަކަށްުމޯގޭޖްުފައިނޭންސްުހަމަޖެއްސުމުގެުގޮތުންުފައިނޭންޝަލްުސްކްރީންކު
 ން.ކުރަންޖެހޭުކަންތައްތައްުއެޗްޑީސީއަށްުކުރިއަށްުގެންދެވިފައިުނުވު

 

ހަށްުއަގުުދައްކާުއަހަރުުވަންދެންުމަހުންުމ25ުަމޯގޭޖްުފައިނޭންސްުއުސޫލޫންުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުވިއްކުމާއިުއަދިު .8
ުޑި ުސަބަބުން ުނުވުމުގެ ުގެންގޮސްފައި ުކުރިއަށް ުއިންތިޒާމް ުވިއްކުމުގެ ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ވެލޮޕަރއަށްުގޮތަށް

ުއެއްފަހަ ުސަރުކާރުން ުފައިސާ ުދިނުމަށްުދައްކަންޖެހޭ ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ުނިންމައި ުދެއްކުމަށް ކުރިންުުރާ
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 ހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުވިއްކުމަށްުނިންމުން.
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ގ22ުެސަފުޙާުު 5                                 

ުބައިުުއެއްވަނަު (1)

ނޑުުބަދަލުތަުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތްތަކަށާއިު ުއްުއެއްބަސްވުމަށްުގެނެވުނުުމައިގަ
ުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުރިކްއެސްޓްުފޯުމިުމަޝްރޫޢާގުޅޭުު،ބައިގައިުބަލާލާފައިވާނީުމި ރޮޕޯސަްލު)އާރްއެފްޕީ(ުޕްމަޢުލޫމާތުުދިނުމަށް

ު ުމަޢުލޫމާތުތަކާއި ުދީފައިވާ ުގޮތުން ުމަޝްރޫޢާގުޅޭ ުހުށަހެޅުންތަކާގައި ުހުށަހެޅި ުމަުޑިވެލޮޕަރ އެއްބަސްވުމުގައިާވުުޝްރޫޢުގެމި
އަދިުމިުމަޝްރޫޢުގެުއެއްބަސްވުމަށް ނޑުުތަފާތުތަކުގެުމައްޗަށެވުެ. ގެުވާުބަދަލުތަކާުއެުބަދަލުތަކުއެކިފަހަރުުމަތިންުގެނެވިފައިުމައިގަ

ުވާނެއެވެ.ފައިމިބައިގައިުބަލާލެވިމަސައްކަތްތަކަށްުއައިސްފައިވާުމުހިއްމުުބަދަލުތަކުގެުމައްޗަށްުުމަޝްރޫޢުގެުދަށުން

1.1ުު ުއާރްއެފްޕީއާއި ުޑިވެލޮޕަރ ުޕްރޮޕޯސަލްުހުށަހެޅި ުޔުނިޓްުގައި ުހައުސިންގ ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުވިއްކުމަށް ތަފާތުުުއުސޫލާުތައް
 އެއްބަސްވުންުއެކުލަވާލާފައިވުންުުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުވިއްކާގޮތަށްުުއުސޫލެއްގެުދަށުންު

މިުމަޝްރޫޢަކީުު،ފައިވަނީގައިުބަޔާންކޮށްުއެފްޕީއާރްުތައްޔާރުކޮށްފައިވާުުދިނުމަށްރޫޢާގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުމިުމަޝްވަނަުއަހަރ2009ުުު
ު ުޕާރޓްނާރޝިޕް ުޕްރައިވެޓް ުއަދި ުފައިނޭންސްކޮށްއުޞޫލުޕަބްލިކް ުޑިވެލޮޕަރުމަޝްރޫޢަށް ުދަށުން ގުޔުނިޓްތަްއުހައުސިންުގެ

ޖެހިފައިވާުމަޝްރޫޢެއްކަމަށެވެ.ުށްުކުރިއަށްުގެންދިއުމަށްުހަމަގޮތަުދުވަހުގެުތެރޭގައިުއަގުުއަދާކުރާުއަހަރ25ުުުޢިމާރާތްކޮށްުނިމުމުންު
ނަމަ،ުުބޭނުންވާުދަންުހޯގެުއަގުުއަދިުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތާުހަވާލުވާުފަރާތުންުއަވަސްުމުއްދަތެއްގެުތެރޭގައިުއިންވެސްޓްމަންޓް

ގޭޖްުސްކީމެއްގެުތެރެއިންުމޯުގުުއަދާކުރެވޭުގޮތަށްުދަތެއްގެުތެރޭގައިުއަހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތަކަށްުއެކަށީގެންވާުމުއް
ުހުށަހެޅިދާނެ ުޕްރޮޕޯސަލް ުއެއްގޮތަށް ުމޮޑެލްއަކާ ުދެއްކޭނެ ުހާމަކޮށްފަުފައިސާ ުއާރްއެފްޕީގައި ުކަމަށްވެސް ުއިވެއެވެ. ުގޮތުން މިުމި

ުމަސައްކަތަށް ުހުށަހަޅާފައިަވނީުޑިވެލޮޕަރުމަޝްރޫޢުގެ ުު،ޕްރޮޕޯސަލް ުފަރާތްތަކަށް ނޑައަޅާ ުކަ ުހައުސިންގުދޫސަރުކާރުން ކުރާ
ު 89,700ުުޔުނިޓެއް ުމަހަކު ުފައިސާ ުއެ ުވިއްކުމަށާއި 299ުުޑޮލަރަށް ުރޭޓުން ުތެރ25ުޭޑޮލަރުގެ ުދުވަހުގެ ުދައްކާުއަހަރު ގައި

ުޚަލާސްކުރާގޮތަށްުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށެވެ.

ޔުނިޓްތަކުގެުއަގުުނެގުމަށްުއާރްުު،ންުއެކުލަވާލާފައިވަނީއެއްބަސްވުރޫޢުގެުނަމަވެސްުމިުމަޝް ނޑައަޅާފައިާވުއެފްޕީހައުސިންުގ ގައިުކަ
ުރިޢާޔަތްކޮށްއުޞޫލު ުުތަކަށް ުޑިވެލޮޕަރ ުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުޚިލާފަށްކަން ުގޮތާ ުހުށަހެިޅ ުބަދަުޕްރޮޕޯސަލް ުމި ތިރީގައިާވުލުތައް
މިުނަންބަރުެގުުލުތައްކުގެުތަފްޞީއައިުބަދަލުތަުއުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުއަގަށްުއެވަނީއެވެ.ުއަދިުހަުމްގައިުގެނެސްދީފައިުޑައިގްރާ

ުވާނެއެވެ.ުބަޔާންކޮށްފައި)ހ(ުއަދިު)ށ(ުގައިު

ުހައުސިންގުުޔނިޓްަތކުގެުއަަގށްުއަިއުބަދަލުތަުކގެުމަޢުޫލމާތުުު:1ުމްޑައިގްރަު

 ުްނިއެރެތުެގުކަތްޓިނުޔުގްނިސުއަހ

ްއަތްޓިނުޔުާރުކޫދުްށަރާކުރަސ

 ުރަލޮޑ 299ުްށަކަަހމ

 ުރަަހއ 25 :ުތަްދއުމ

 ުރަލޮޑ89,700ު :ުގައުޭެހޖުްށަކަޓިނުޔ

ްތޮގުާވިއަފާޅަހަށުހުިއަގްލަސޯޕޮރްޕ

 ްށަތޮގުޭެހްޖނަކްއަދުާސިއަފުްށަަހްމނުަހމ

 ްޓިނުޔ 84 -ުްޓިނުޔުަލްުމޖ

 ުރަލޮޑ  400ުްށަކަަހމ

 ުރަަހއ 25 :ުތަްދއުމ

 120,000ު -ުުގައުޭެހޖުްށަކަޓިނުޔ

ުރަލޮޑ

 ުަތަވުނުްނުލޫުޞއުްސްނޭނިއަފުްޭޖގޯމ

ް.ނުކްއެދުާސިއަފުްނިއާސިއަފުަލްއިަމއ

 ުްނެގެވްސަލުާތޭިމނުްތަކްއަސަމުަތަވުނ

ުްއަތްޓެލްފުްނުރާކުރަސުޭރެތްސަވުދ 90
ް.ނުތަގ

 196 -ުުަދަދޢުެގްޓިނުޔުގްނިސުއަހ

 ުރަލޮޑ 72,500 -ުުގައުޭެހޖުްށަކަޓިނުޔ

 ާސިއަފ 20%ުްށަސްނާވްެޑއ

ްތޮގާވުިއަގުމުވްސަބްއެއ

ު
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ު)ހ(ު ުޚިލާފަށް ުމަޢުލޫމާތާ ުދީފައިވާ ުދަށުންުއާރްއެފްޕީގައި ުފިޔަވަހީގެ ުތެރެއިންުުފުރަތަމަ ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ ޢިމާރާތްކުރާ
ުފައިސާުދައްކަންޖެހޭުގޮތަށްުއެއްބަސްވުންުހަދާފައިވުންުދުވަސްުތެރޭގައ90ުުިޔުނިޓްގެުމަސައްކަތްުނިމޭތާުލަސްވެގެނ196ުުް

ނޑައަޅާފައިވާުމިުމަޝްރޫޢުގެުފުރަތަމަުފިޔަ ުތެރެއިންުގުޔުނިޓްގެހައުސިނ350ުްވަީހގައިުޢިމާރާތްކުރުމަށްުއެއްބަސްވުމުގައިުކަ
ު 196ުުތެރެއިން ުޔުނިޓް ުހަމަޖައްސާފައިވަނީ ުއެޑްވާނ72,500ުްވިއްކުމަށް ުތެރެއިން ުފައިސާގެ ުމި ުޕޭމަންޓްގެުޑޮލަރަށެވެ. ސް

ދުވަސ90ުުްށްުނިމޭތާުހައުިސންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކޮފައިސާުުށާއިުބާކީޑޮލަރުުދެއްކުމ14,500ުަގޮތުގައިުކޮންމެުޔުނިޓަކަށްު
ދެއްކޭނެުުފައިސާުއަށްުލައަމިއްުންުންގުޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތަކުުމޯގޭޖްުފައިނޭންސްުސްކީމެއްގެުތެރެއިންުނުވަތަުހައުސިުތެރޭގައިު

ެގުއުޞޫލުދެންނެވިފައިވާުއިސްވެުންނަުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްއަދިުނުވިކިުހުުހިފައިވެއެވެ.ހަމަޖެުުދަށުންުއެއްބަސްވުމުގެއިންތިޒާމްު
ުގޮތަށްުލާޒިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.ުުގަންނަންޖެހޭުމަތިންުސަރުކާރުންު

ު ުހައުސިންނަމަވެސް ުހުރިހާ ުދޫކުރާ ުފަރާތްތަކަށް ނޑައަޅާ ުކަ ުޑިވެލޮޕަުގސަރުކާރުން ުވިއްކުމަށް ހުަށހަޅާފައިވަނީ،ުރުޔުނިޓްތައް
މިުމަޝްރޫޢުގެުކައަގުުއަދާކޮށްުނިންމާގޮތަށްުުޑޮލަރުގެުރޭޓުނ299ުްުމަހަކުުމުއްދަތަށްުބަހާލައިގެންއަހަރުުދުވަހުގ25ުުެ މަށްވާތުީ،

ުމަސައްކަތްުނިޭމތާުކީުފައިސާބާުސާުދެއްކުމަށްފަހުޔުނިޓަށްުއެޑްވާންސްުފައ196ުިުޢިމާރާތްކުރާުޔުނިޓްތަކުގެުތެރެއިންުދަށުން
ޑިވެލޮޕަރުހުށަހެޅިުއިުއާރްއެފްޕީއާލަވާލާފައިވަނީުމިުމަޝްރޫޢުގެުގޮތަށްުއެއްބަސްވުންުއެކުދުވަހުގެުތެރޭގައިުދައްކަންޖެހ90ުުޭ

ނޑައަޅާފައިވާުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުއަގުުއަދާކުރުމަުހުށަހެޅުންތަކުގައި ުުުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ޚިލާފަށްކަންުތަކާއުޞޫލުށްުކަ

ު ުހުއެހެންކަމުން ުޕްރޮޕޯސަލް ުޑިވެލޮޕަރވެސް ުއަދި ުކުންފުނިތަކުންނާއި ުހުަށހެޅި ުޕްރޮޕޯސަލް ުމަޝްރޫޢަށް ަށހަޅާފައިވަީނުމި
ުއަގުުނެގުމަށްުއާރްއެފްޕީގައިުއާރްއެފްޕީގައިުހުރިުމަޢުލޫމާތުތަކުގެުމައްޗަށްުރިޢާޔަތްކޮށްގެންުކަމަށްވާއިރުުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ

އެއްބަސްވުންުށުންުތަކުގެުދައުޞޫލުުއެުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުއަގުުނަގާގޮތަށްުމަޝްވަރާކޮށްުނެތްުއައުުއުސޫލެއްގެުދަށުންު
ުކަމެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.ތަކާުޚިލާފުުއުޞޫލުބީލަމުގެުހަމަހަމަުވާދަވެރިުު،އެކުލަވާލުމަކީ

ުޑިު ުއަދި ުޚިލާފަށް ުމަޢުލޫމާތާ ުދީފައިވާ ުއާރްއެފްޕީގައި ުުވެލޮޕަރ)ށ( ުއަގަށްވުރެ 101ުުހުށަހެޅި ުބޮޑުކޮށް، ުޑޮލަރު 400ުމަހަކު
 ގޮތަށްުއެއްބަސްވުންުއެކުލަވާލުންުޔުނިޓަށްުފައިސާުދައްކަންޖެހ84ުުޭުތެރޭގައިުުގެުއަހަރ25ުުުޑޮލަރުގެުރޭޓުންު

ޔުނިޓްތަކުގެުތެރެމިުމަޝްރޫޢުގެުފުރަތަމަުފިޔަވަހީގައިުޢިމާރާތްކުރުމަށްު ޔުނިޓްުސަރުކާރުނ84ުުްއިންުހަމަޖައްސާފައިވާުހައުސިނުްގ
ނޑައަޅާުފަރާތްތަކަށްު ވަނީުހަމަޖައްސާފައެވެ.ުށުންުއެއްބަސްވުމުގެުދަމިުމަޝްރޫޢުގެުވިއްކުމަށްުމަހުންމަހަށްުއަގުުއަދާކުރާގޮތަށްުކަ

ުހަމަޖައްސާ ުގޮތަށް ުދޭންޖެހޭ ުޑިވެލޮޕަރއަށް ުއަގު ުޔުނިޓްތަކުގެ ުުފައިވަނީމި 400ުުމަހަކު ުރޭޓުން ުދުވަހުެގ25ުުޑޮލަރުގެ އަހަރު
ނަމަވެސްުމިުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތާުހަވާލުވިުކުންފުނިން ހުށަހެޅިުޕްރޮޕޯސަލްގައިުުތެރޭގައިުފައިސާުދައްކާުޚަލާސްކުރާުގޮތަށެވުެ.

ުހައުސިންު ުހުރިހާ ުދޫކުރާ ުފަރާތްތަކަށް ނޑައަޅާ ުކަ ުވިއްކުމަށްުގސަރުކާރުން ުދުވަުހގ25ުުެ، ުހުށަހަޅާފައިވަނީޔުނިޓްތައް އަހަރު
އަދިުދާކުރާުގޮތަށެވެ.ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުއަގުުއަުގެުރޭޓުންުފައިސާުދައްކައިޑޮލަރ299ުުމުއްދަތަށްުބަހާލައިގެންުމަހަކުު

މަޝްރޫޢުގެުރާތްތަކަށްުށަހަޅާުފަގުމަށްުހުށްވުރެުބޮޑުުނުވާުގޮތަށްުއަގުުނެޑޮލަރ300ުަހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުއަގުގެުގޮތުގައިު
ުވެއެވެ.ފާހަގަކުރެުވެސްބަޔާންކޮށްފައިވާކަންކަމަށްުއާރއެފްޕީގައިުއިސްކަންދެވޭނެމަސައްކަތްުހަވާލުކުރުމުގައިު

އަހަރ25ުުުގެުގޮތުގައިުޔުނިޓްގެުއަގ84ުުއެހެންކަމުންުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުޢިމާރާތްކުރެވޭުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުތެރެއިންު
ުއެކުލަވާލާފައިވައަގުުޑޮލަރުގެުރޭޓުނ400ުުްންުކޮންމެުމަހަކުުހަމަވަންދެ ުގޮތަށްުއެއްބަސްވުން ހުށަހެިޅުުޑިވެލޮޕަރނީުއަދާކުރާ

ރުުބޮޑުުއަގެއްގައިކަންުޑޮލ101ުައަހަރުުހަމަވަންދެންުކޮންމެުމަހަކުުފައިސާުނެގުމަށްުހުށަހެޅިުއަގަށްވުރ25ުުެޕްރޮޕޯސަލްގައި،ު
ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ުދައްކަންޖެޭހު ުދައުލަތުން ުގޮތެއްގައި ުބޭނުމަކީުދައުލަތަށްުއެންމެުމަންފާހުރި ުއެއް ނޑު ުމައިގަ ކޮންޓްރެކްޓްުނޭގޯސިއޭޝަންތަކުގެ
ުމަސައްކަތްކުރުން ުގޮތަށް ުއެ ުބަލައި ުގޮތްތައް ުހުރި ުކުޑަކުރެވެން ުު،ކަމަށްވާއިރުުއަގު ުމަޝްރޫޢުގެ ކުރެވުނުުުޑިވެލޮަޕރއާއެކުމި

ުއެކުލަވާލިއިރު، މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ުއެއްބަސްވުން ުުމަޝްރޫޢުގެ ުޢިމާރާތްކުރާ ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ުޔުނިޓްތަުކގެުމި ހައުސިންގ
ހުށަހެޅިުއަގަށްވުރެވެސްުބޮޑުވެގެންުގޮސްފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ތެރެ ޔުނިޓްތަކުގެުއަގުުކޮންޓްރެކްޓަުރ ުއިންުބައެއްުހައުސިންުގ
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ޕްރޮޕޯސަލްުހުށަހަޅާފައިވަީނުއާރްއެފްޕީގައިުހުރިުމަޢުލޫމާތުތަކުގެުމައްޗަށްުޅިުކުންފުނިތަކުންުލްުހުަށހެމިުމަޝްރޫޢަށްުޕްރޮޕޯސަ
ނޑައަޅާފައިވާުއަގަށްވުރެުއިސްކަންރިޢާޔަތްކޮށްގެންުކަމަށްވާއިރުުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުއަގުުނެގުމަށްުއާރްއެފްޕީގައިު ދިނުމަށްުކަ

ުހައުސިންގުޔު ުބައެއް ުއަގެއް ުއެކުލަވާލުމަކީނިޓްތަކަބޮޑު ުއެއްބަސްވުން ުގޮތަށް ުދައްކަންޖެހޭ ުނެގޯސިއޭޝަންގެު، ށް ކޮންޓްރެކްޓް
ުދުތަކާުފުށުއަރާކަމެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.މަޤްޞަ

ހައުސިންގުޔުނިޓ555ުުްހުށަހެޅިުކުންފުންޏަށްުޖުމުލަުހައުސިންގުޔުނިޓްުޢިމާރާތްކުރަނ354ުުްޕްރޮޕޯސަލްުހުށަހެޅިއިރ1.2ުުު
 ށްފައިވުންުޢިމާރާތްކުރުމުގެުމަސައްކަތްުހަވާލުކޮު

ުމަޝްރޫޢުުމި ުުބަޔާންކޮށްފައިވަނީުއާރްއެފްޕީގައިުގެ ުފުރަތަމަ 3ުުމަޝްރޫޢުގެ ުހިމެނޭ ުޔުނިޓްުހައުސ533ުިޕެކޭޖްގައި ންގ
ު ުހޯދުމަށެވެ. ުފަރާތެއް ުމިޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ުގޮތުން ުމަރުހަލާގައިުމި ުފުރަތަމަ ުމަޝްރޫޢުގެ ުނުވަތަުޕެކ3ުޭުިހމެނޭ ުއެއްކޮށް ޖަށް

ުުހަވާލުކުރެވުނުުފަރާތުންސައްކަތްޢުގެުމަމިުމަޝްރޫމިުގޮތުންުު.ވަނީުހުޅުވާލާފައެވެުވަކިވަކިންުޕްރޮޕޯސަލްުހުށަހެޅުުމގެުފުރުޞަތުު
ކޭޖާއިުދެވަނަުޕެކޭޖްގައިުޕެުޕެކޭޖްގެުތެރެއިންުފުރަތަމ3ުަޕްރޮޕޯސަލްުހުަށހަޅާފައިުވަނީުމަޝްރޫއުގެުފުރަތަމަުމަރުހަލާގައިުހިމެނޭު

ު 354ުުހިމެނޭ ުނަމަވެސް ުޢިމާރާތްކޮށްދިނުމަށެވެ. ުޔުނިޓް ުހައުސިންގ ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުމަޝްރޫޢުގެ ވެލޮޕަރއާުޑިމި
ު ުޢިހައ500ުުހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ުމަސައްކަތެވެ.ިސންގުޔުނިޓް ުުމާރާތްކުރުމުގެ ުފަހުްނވަނީ ުއޭގެ ޔުނިޓްުުސިންގހައ55ުުއަދި

ުގެނެސްދެވިފައިުއެވަނީއެވެ.ުމިުބަދަލުތައްުތިރީގައިވާުޑައިގްރަމްގައިުުތްކުރުމުގެުމަސައްކަތްުޑިވެލޮޕަރއާުހަވާލުކޮށްފައެވެ.ޢިމާރާ

ުހައުސިންގުުޔނިޓްަތކުގެުަޢދަުދތަކަްށުގެނެވުުނުަބދަލުަތއްު:2ޑައިގްރަމްު

 350 -ުިަހވަޔިފުަަމތަރުފ  
ްޓިނުޔ

 ުްޓިނުޔ 55ުުނުވެރުކުރުތިއ
ެ)ލާމ(

 150 -ުިަހވަޔިފުަނަވެދ
)ެލާުމުޅހ(ުްޓިނުޔ

ްޓިނުޔ 354 -ުްލަސޯޕޮރްޕ ްޓިނުޔ 533 -ުީޕްފެއުރާއ

2ުްޭޖކެޕ

ްޓިނުޔ 158
ެ)ލާމ(

 1ުްޭޖކެޕ

ްޓިނުޔ 196
ެ)ލާމ(

3ުްޭޖކެޕ

ްޓިނުޔ 179
ެ)ލާިމލިވ(

2ުްޭޖކެޕ

ްޓިނުޔ 158
ެ)ލާމ(

1ުްޭޖކެޕ

ްޓިނުޔ 196
ެ)ލާމ(

ްޓިނުޔ 555 -ުުނުވެރުކުލާވަޙުްށަމުރުކްތާރާމިޢ

ު

ު ުމަތިން ުގޮތުގެ ުޑައިގްރަމްގައިވާ ުމަތީގައިވާ ުޖުމުލަ ުބަހާލައިގެން ުފިޔަވައްސަކަށް ުޢިމާރާތްކުރުމުގ500ުުެދެ ހައުސިންގުޔުނިޓް
55ުބަދަލުތަކުގެުދަށުންުއިތުރުުުފަހުންުގެނެސްފައިވާުއެއްބަސްވުމަށްުުހަވާލުކުރިުނަމަވެސްުމަޝްރޫޢުގެުޑިވެލޮޕަރއާމަސައްކަތްު

ުޢިހަ ުޔުނިޓް ުހަމަޖައްސައިއުސިންގ ުގޮތަށް ުުމާރާތްކުރާ 555ުުޖުމުލަ ުޢިމާރާތްކުރުން ުޔުނިޓް ޑިވެލޮޕަރއާުހައުސިންގ
ތަފްޞީލްުތިރީގައިވާުތާވަލުގައިުއެުވަނީުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުޢަދަދުތަކަށްުގެނެސްފައިވާުބަދަލުތަކާުގުޅޭުު.ހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ

ުމަޢުލޫމާތެވެ.
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ުފަހުންުު:1ުތާވަލުު ުއެއްބަސްވުމަށް ުޢަދަދާއި ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ ުހަވާލުކުރެވުނު ުޢިމާރާތްކުރުމަށް ުދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ
ުގެނެވުނުުބަދަލުތަކުގެުދަށުންުމަޝްރޫޢަށްުއަލަށްުއިތުރުކުރެވުނުުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުޢަދަދުތައް

ުފްރީުސޭލްުުސަރުކާރަށްުުޖުމުލަުުއިތުރުކުރިުޢަދަދުުުޢަދަދުުުތަންު
ު   ުފުރަތަމަުފިޔަވަހިު

ު-196ު2ު198ު198ުު)ގާކޮށި(135ުުބްލޮކްުަނންބަރުު
ު-84ު6ު90ު90ުު)ޢަރަބިއްޔާ(162ުބްލޮކްުަނންބަރުު
45ުު-45ު45ުު-ު)އޯޑިއޯން(263ުބްލޮކްުަނންބަރުު
72ުު-70ު2ު72ުު)ނާދީ(58ުބްލޮކްުަނންބަރުު

350ު55ު405ު288ު117ުުޖުމުލަު
ުުުުުދެވަނަުފިޔަވަހިު

 30 150ު120ު-150ުުހުޅުމާލޭގައިު

500ު55ު555ު408ު147ުުމުޅިުޖުމުލަު

ޅޮއްސަލަފުށިުދޫކުރާގޮތަށްުވިލާުއެޅުމަށްުދޫކުރުމަށްުހަމަޖެހުނުުބިންތަކުގެުބަދަލުގައިުރިސޯޓެއްުތަރައްޤީކުރަންުޅު. ލަގްޒަރ1.3ުުީ
ުހަމަޖެއްސުންު

10ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރުމުގެުމަޝްރޫޢުުކުރިއަށްގެންދާުފަރާތަކަށްުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުޢިމާރާތްކުރާުކޮންމެު
ުބައެއްުރަށްރަށުންުމީހުންުދިރިއުޅޭުުންުހިންގުމަށް،އުޞޫލުހައުސިންގުޔުނިޓެއްގެުނިސްބަތުންުލަގްޒަރީުވިލާުއަޅައިުވިޔަާފރިު

ބިންުދޫކުރާގޮތަށްުހަމަޖައްސާފައިވާކަންުމިުމަޝްރޫޢުގެުއާރްއެފްޕީގަިއުުހާސްުއަކަފޫޓްގެުރޭޓުނ20ުުްކަށްުކޮންމެުލަގްޒަރީުވިލާއަ
ު ުއަކަފޫޓަކަށް ުހަމަޖައްސާފައިވަނީ ުދޫކުރުމަށް ުބިން ުއެޅުމަށް ުވިލާ ުލަގްޒަރީ ުގޮތުން ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުމި ޑޮލަރުގ25ުުެގައި

ނަމަވެސްުއާރްއެފްޕީގައިުލަގްޒަރީުވިލާުއ50ުެސިްސއަށްުކޮންސެޝަނަލްުރޭޓެއްގައިުލީސްުހޯލްޑްުބޭ ޅުމަށްުއަހަރުގެުމުއްދަތަށެވެު.
ުބިންތަކުން ުުޤާނޫނުު،ދޫކުރާ ުޓޫރިޒަމާބެހޭ)2/99ުނަންބަރު ުނެގުމާުުދިވެހިރާއްޖޭގެ ުކުލި ުބިމު ުނަގަންޖެހޭ ުދަށުން ުޤާނޫނު(ުގެ

ނޑައަޅާފައިުނުވެއެވެ. ުގުޅޭގޮތުންުވަކިުގޮތެއްުކަ

ުމަޝްރޫޢު ުއެކުލަވާާލުމި ުއެއްބަސްވުން ުމަްޝރޫޢުގެ ުމަޝްވަރާތަކަށްފަހު ުކުރެވުނު ުފަރާތާއެކު ުހަވާލުކުރެވުނު ުމަސައްކަތް ގެ
ލަގްޒަރީު ނޑައަޅާފައިވާުއުސޫލާުޚިލާފަށްު، ުއެއްބަސްވުމުގައިުސޮއިކުރިއިރުުލަގްޒަރީުވިލާުއެޅުމަށްުބިންުދޫކުރުމަށްުއާރްއެފްޕީގައިުކަ

ުރަށްު ުވަކިވަކި ުއެޅުމަށް ުގޮތަށްުވިލާ ުދޫކުރާ ުއެޅުމަށް ުވިލާ ުލަގްޒަރީ ުރަށެއް ުވަކި ުޚާއްސަ ުބަދަލުގައި، ުދޫކުރުމުގެ ުބިން ރަށުން
ނޑައަޅާުޑިވެލޮޕަރުދުވަހުގެުތެރޭގައ30ުުިހަމަޖައްސާފައިާވކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުމިުގޮތުންުއެއްބަސްވުމުގައިުސޮއިކުރެވޭތާު ކަ

ނޑުތަކާުއެއްހަމަވާުރަށެއްުސަރުކާރުންު ހަމަޖައްސައިދޭނެުކަމަށްުމިުއެއްބަސްވުމުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުމިންގަ
2010ުުޑިވެލޮޕަރއަށްޅޮއްސަލަުފށިންުބިންުދޫކުރުމަށްުނިންމައިުއެކަންުުމިުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުލަގްޒަރީުވިލާުއެޅުމަށްުޅ.

ުރަށް ުމި ުއަންގާފައިވެއެވެ. ުސަރުކާރުން ުތެރޭގައި ުއަހަރު ުހަމަޖައްސާފައިވަނީުވަނަ ުގޮތަށް ުދޫކުރާ ުއަޅަން ުވިލާ ުުުުުުުުުުުުުލަގްޒަރީ

ު :ު ުނޯްޓ ުއިތުުރކުރެވުުނ ުއަލަްށ ުތެެރއިްނ55ުުމަްޝރޫަޢށް 47ުުަހއުސިްނގުުޔނިްޓެގ ުަހއުސިްނގުުޔނިޓަކީ ުޭސލް ސޫލުްނުއުުފްީރ
ނިޓަކީުިޑެވލޮޕާރައްށުހައުިސންގުޔ45ުުުަހއުސިންގުޔުނިްޓތަކެވެ.ުއަދިުމީގެުެތރެިއންުވިއްކުަމށްުމަޝްޫރޢަށްުއަަލށްުއިތުުރކުރެވުނުު

ުުޔނިޓްތަ ުިއތުރުކުރެވޭ ުޮގތުަގިއ ުަބދަލެްއެގ ުހަމަުކރުަމށް ުޭއރިާއ ުޮކމާރޝަްލ ުޭދންެޖހޭ ުަދށުްނ ުވަީނުއެއްބަސްވުުމެގ ުޮގތުގަިއ ކެްއެގ
 .ހަމަަޖއްސާަފއެވެ
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7ުު ުއޮފީހުނ2010ުްސެޕްޓެންބަރު ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ުކަމުގައި ުލަފާއަރުވައިގެން ުމަޖިލީހުން ުވަޒީރުންގެ ުބޭއްވި ުުުުުުުުުުުގައި
ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ުއެއްގައިންގުއަށްުފޮނުވިުސިޓީުގައިުމިނިސްޓްރީުއޮފްުހައުސ2010ުިސެޕްޓެންބަރ8ުުު

ގެުމަސައްކަތްުއަލުްނުމިުމަޝްރޫޢުއެކުުއެކިުފަހަރުުމަތިންުކުރިއަށްުގެންދެވުނުުމަޝްވަރާއާއިުއަދިުުއޭގެުފަހުންުޑިވެލޮޕަރއާ
ުޅ.ުލޮއްސަލަުފށިުުގެނެސްފައިވާުއިސްލާޙުގެުދަށުންުށްުގައިުމަޝްރޫޢުގެުއެއްބަސްވުމ2014ުަސެޕްޓެންބަރ14ުުުޓުމަށްޓަކައިުފެށް

ޕްރޮޕޯސަލްގައިުހުށަހަޅާފަިއާވުުއާރްއެފްޕީއާއިުޓުއަރިސްޓްުރިސޯޓެއްގެުގޮތުގައިުތަރައްޤީކުރުމަށްުދޫކުރާގޮތަށްުހަމަޖައްސާފައިެވއެވެ.
ުރަށްރަށުންުބިންދޫކުރުމުގެ ުއެކި ުއެޅުމަށް ތަރައްޤީކުރުމަށްުޑިވެލޮޕަރއަށްުޓްުރިސޯޓެއްުބަދަލުގައިުޓޫރިސްުގޮތަށްުލަގްޒަރީުވިލާ

ުއާރްއެފްޕީ ުހަމަޖެއްސުމަކީ ުފަހުން ުދޫކުރާގޮތައް ުހިމެނިފައިރަށެއް ުޕްރޮޕޯސަލްގައި ުޑިވެލޮޕަރއަްށުއާއި ުމަންފާ ުމާލީ ުއިތުރު ނުވާ
ުލިބިގެންދާނެކަމެއްކަންުފާހަގަކުރަމެވެ.
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ުދެވަނަުުަމްޝރޫޢުގެުމިުުަހމަަޖއްސާަފއިަވނީުޮގތަށްުދޫކުރާުަތރައްޤީުކރުމަށްުޮގތުަގއިުރިސޯޓެއްގެުޓޫރިްސޓްުޅޮްއސަލަފުށި.ުޅ:ުުނޯޓް
ުަދުށންުުިފޔަަވހީގެުުތަމަުފުރަުަމޝްރޫޢުގެުމަސައްަކތްެވސްުޔުިނޓްގެުހަުއސިންގ150ުުަހމަޖެހިަފއިވާުޢިމާރާތްުކރުމަށްުުދަުށންުފިޔަަވހީގެު
ުރިސޯޓެްއގެުުޓޫރިސްޓްުުޅޮްއަސލަފުށި.ުޅ.ުނަަމއެވެުިޢމާރާތްުކރަމުްނެގންދާުުކުްނފުނިންުުގެްނދާުުޢިާމރާތްކުަރމުންުުޔުނިްޓތައްުުގހައުިސން
ުމިުޫޓރިަޒމުންުުއޮފްުިމނިްސޓްރީުދޫޮކށްފަިއނުވާަކމަށްުުަފރާތަކަށްުުއެއްވެސްުުިނަޔލަށްުގ2016ުެުޖުަލއ20ުުިުަތރައްޤީުކރުމަށްުުގޮތުގައިު
 .ދީަފއިެވއެވެުލޫމާތުުަމޢުުއޮފީހަށްު
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 ދެވަނަުބައިު (2)

 ލުއިތަކާއިުޢިނާޔަތްތައްުޑިވެލޮޕަރއަށްުދީފައިވާު
މިގޮތުންުޢިނާޔަމާލީުއަދިުއެހެނިހެންުލުއިތަކާއިުުވެލޮަޕރއަށްުސަރުކާރުންުދީފައިވާމިބައިގައިުބަލާލާފައިވާނީުޑި ތްތަކުގެުމައްޗަށެވެު.

ދަށުންުސަރުކާރުންުޢުގެުމިުމަޝްރޫު،ރާއިރުހެންުޢިނާޔަތްތަކަށްުރިޢާޔަތްކުލޮޕަރއަށްުދީފައިވާުލުއިތަކާއިުއެހެނިސަރުކާރުންުޑިވެު
ނޑައަޅާުފަރާތްތަކަށްުވިއްކުމަށްުދޫކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުއަގުގެުއި ޖުމުލަުުނެކަމަށްުލަފާކުރެވޭތުރުންުޑިވެލޮޕަރއަށްުލިބޭކަ

ުމިުބައިގައިުބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.ުމައްޗަށްމާލީުމަންފާތަކުގެު

ހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތަކާއިުދައުލަތުންުުޔަތްތަކަށްުބަލާއިރުުއިވާުލުއިތަކާއިުޢިނާުދީފަުޑިވެލޮޕަރއަށްުސަރުކާރުނ2.1ުުް
ުއުފުލަންޖެހޭުމާލީުބުރަުކުޑަކުރެވިފައިުނުވުންު

ނޑައަޅާުފަރާތްތަކަުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުޢިމާރާތްކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ ށްުވިއްކުމަށްުދޫކުރާުތެރެއިންުސަރުކާރުންުކަ
މާލީުލުއިތަކާއިުހެނިހެންުއަގުގެުގޮތުގައިުކޮންޓްރެކްޓަރއަށްުދައްކަންޖެހޭުފައިސާގެުއިތުރުންުބައެއްުއެުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ

ނެވުނުުބަދަލުތަކުގެުގެފަހުންުގައިުހަދާފައިވާުމިުމަޝްރޫޢުގެުއެއްބަސްވުމާއިުއެުއެއްބަސްވުމަށ2010ުުްމެއ26ުުިު،ޢިނާޔަތްތައް
ުއެހެނިހެންުލުއިތަކާއިއިވާުލޮޕަރއަށްުދިނުމަށްުހަމަޖައްސާފަޖައްސާފައިެވއެވެ.ުމިގޮތުންުޑިވެޑިވެލޮޕަރއަށްުދިނުމަށްުހަމަދަށުން،ު
ު:ޢިނާޔަތްތަކުގެުތެރޭގައިުމާލީު

 ާުޢިމ ުއަޅާ ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ރާތްތަކުގެުމި
ނޑައަޅާު ފުރަތަމަުދެުފަންގިފިލާުޑިވެޮލޕަރުކަ

ު ުވިޔަފާރި ުމަތިން ންުއުޞޫލުގޮތެއްގެ
ު ުހިންގުމަށް ުސްޓޯލްތައް 50ުފިހާރަތަކާއި

 ކުރުމާއިދޫއަހަރަށްު

 ުްުދަށުނ ުފިޔަވަހީގެ ުފުރަތަމަ ުމަޝްރޫޢުގެ މި
ުޔުނިޓްތަކުގެު ުހައުސިންގ ޢިމާރާތްކުރާ

ޔުނިޓްުލަގްޒަރީުހައުސިންގ117ުުތެރެއިންު
ުމާލެއިންު ުއަގަކާނުލައި ުއެއްވެސް އެޅުމަށް

ނޑައަޅާުުއިތުރުުދެުބިން ދޫކޮށްުޑިވެލޮޕާރުކަ
ު ުފްރީސޭލްކޮށް ުދަށުން ވިޔަފާރިުއުސޫލެއްގެ

 ވިއްކުމަށްުދޫކޮށްފައިވުމާއިންުއުޞޫލު

 ުްުހައުސިންގުޔުނިޓްތައ ުހަުއސިން ސޯޝަލް
ުއަގަކާއިުުޢިމާރާތްކޮށްު ުއެއްވެސް ވިއްކުމަށް

ުބިންު ުމާލެއިން ުޑިވެލޮޕަރއަށް ނުލައި
 ދޫކުރުމާއިު

 ެުއިމްޕޯޓްުޑިއުޓީުމަޢާފްކޮށްދިނުމާއިުހުރިހާުމުދަލެއްގެރާއްޖެުގެންނަުުމަސައްކަތަށްުމަޝްރޫޢުގ 

 ިބިންުދޫކުރުމުގެުބަދަލުގަިއުޓަކަށްުލަގްޒަރީުވިލާއެއްުއެޅުމަށްުހައުސިންގުޔުނ10ުިމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުއަޅާުކޮންމެުުމިުއަދ
 ހިމެނެއެވެ.ުށްުރަށެއްުދޫކުރާގޮތަށްުހަމަޖައްސާފައިވުންރިސޯޓެއްުތަރައްޤީކުރުމަޓޫރިސްޓްު

ުރުންުދީފައިވާުލުއިތަކާއިުޢިނާޔާތްތަކުންުޑިވެލޮޕަރއަށްުސަރުކާު
)މިލިއަންުޑޮލަރުން(ުމާލީުމަންފާުުލިބޭނެކަމަށްުލަފާކުރެވޭު  

29.21

12.52
6.04

3.2
1.18

ކޮމާޝަލް އޭރިއާ ލަގްޒަރީ ޔުނިޓް

ބިމުގެ އަގު-ލަގްޒަރީ ޔުނިޓް  ބިމުގެ އަގު-ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް 

އިމްޕޯޓު ޑިއުޓީ

52.15

މިލިއަން  
ޑޮލަރ
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ރާުހައުސިންގުުޢިމާރާތްކުުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންނާޔަތްތަކުގެުފައިނޭންޝަލްުވެލިއުއަށްުބަލާއިރުުޢިއިސްވެދެންނެވުނުުމަންފާތަކާއިު
ުވިއްކަ ުލަފާކުރެވޭޔުނިޓްތައް ުލިބޭނެކަމަށް ުޑިވެލޮޕަރއަށް ުުއިގެން ނޑަކަށް ުގާތްގަ ުއިތުރުން ުޑޮލަރުެގުމ52.15ުިއަގުގެ ލިއަން

އުސިންގުޔުނިޓްތަްއުހަވަހީގައިުހިމެނޭުމަންފާުމަޝްރޫޢުގެުފުރަތަމަުފިޔަުއަގާއިުއެއްވަރުގެުމާލީ(ުގެރުފިޔާުމިލިއަނ804.14ުް)
ު ުބެލެވެއެވެ.ޢިމާރާތްކޮށް ުލިބިގެންދާނެކަމަށް ުޑިވެލޮޕަރއަށް ުސަރުކާރުންުުނިމުމުން ުމަޝްުުއެހެންކަމުން ރޫޢަށްުމި

ލާއިރުުސަރުކާރަށްުދޫކުރާުއަގަށްުބަޑިވެލޮޕަރއަށްުލިބިގެންދާުލުއިތަކާއިުމާލީުމަންފާއާއިުޢިނާޔަތްތަކުގެުު،ސަބްސިޑައިޒްކުރުމުން
ނޑަކަށްުހައުސިންގުޔުނިޓަކަށްލިބޭުއަގުގެުއިތުރުން،ުޕަރއަށްުޑިވެލޮހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުންު ުުުުުުުުުުުުު ގެސްުޑޮލަރުހ181ުާުގާތްގަ

ުުވެ.ފާހަގަކުރެވެއެުންކަންފާުޑިވެލޮޕަރއަށްުލިބިގެންދާނެގާުއެއްވަރުގެުމާލީުމައަ(ުގެމިލިއަންުރުފިޔ2.79ުާ)

ު ުއެހެންކަމުން ުލުއިތަކާއި ުދީފައިވާ ުޑިވެލޮޕަރއަށް ުމާލީ ުބަލާއިރުއެހެނިހެން ު، ޢިނާޔަތްތަކަށް ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ދައުލަތަށާއިުމި
ުފަރާތްތަކަށްުުހައުސިންގ ުލިބޭ ުސަބްސިޑައިްޒުުޔުނިޓްތައް ުކްރޮސް ުނުބެލެވެއެވެ. ުކަމަށް ުލިބިދީފައިވާ ުލުއިތަކެއް އެކަށީގެންވާ

ު ުލުއިތަކާއި ުޑިވެލޮޕަރއަށް ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުތަކުގެ ުހިންގާ ުކުރެވިގެން ުމައިގައެހެނިހެން ުދިނުމުގެ ުޢިނާޔަތްތައް ނޑުުމާލީ
އުލަތަށްުއަންނަުމާލީުބުރަުކުޑަކުރުންުކަމުގައިުވީނަމަވެސްުދަކަށްުވާންޖެހޭނީުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުއަގުުކުޑަކުރެވިުދަމަޤްޞަ

ުތްކުރާއިރުުމިުދެންނެވިުމަޤްޞަދުރިޢާޔަުއިުފުރުޞަތުތަކަށްފައިވާުލުއިތަކާއިުޢިނާޔަތްތަކާމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުޑިވެލޮޕަރއަށްުދީ
ުހާސިލްވެފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ު ުސ1ުަނޯޓް ުލަފާކު:ުޑިވެޮލަޕރައށް ުލިޭބނެކަމަްށ ުިޑވެލޮަޕރައށް ުޢިާނޔަްތަތކުން ުދީަފއިާވުލުިއތަކާއި ުބަލާފައިާވނީުރެޭވުއަުރުކާުރން ުގ
ނުޑތަްއުބޭުނންކޮށްގެްނނެވެ.  ތިރީަގއިވާުހަމަތަާކއިުިމންގަ

 ާއިާވނީުމިުމަޝްރޫުޢެގުުިވއްކައިެގންުޑިވެލޮަޕރައށްުލިޭބނެކަމަށްުލަފާކުރެވޭުއަގުުބަލާފަުކޮމާރޝަލްުއޭިރާއ:ުކޮމާރޝަލްުޭއރިއ
ުޖާގަިއގެު ުލިބޭ ުިޑވެލޮަޕރައށް ުހިްނގުމަށް ުސްޓޯލްތައް ުފިާހރަތަކާއި ުިޢމާރާްތތަުކން ުއަޅާ ުމާލޭގަިއ ުދަުށން އެަފަދުުބޮޑުމިާނއި

 އިގެްނނެވެ.ޑިވެލޮަޕރުއެަތންތަންުިވއްކަުމންާދުއަގަްށުބަލަތަންަތންުޢިމާާރްތކުރުމަްށުޢާްއމުކޮށްުހިނާގުޚަރަދާިއު

 ުަުލިޭބނެކަމ ުިޑވެލޮަޕރައށް ުވިްއކައިެގން ުައުގުލަގްޒަީރުހަުއސިންގުޔުނިޓްތައް:ުަލގްޒަީރުހަުއސިްނގުުޔނިޓްަތއް ުލަފާކުރެވޭ ށް
ުަލްގޒަރީުަހއުސިްނގުިޢމާރާތްުކރާުލަްގޒަރީުހަުއސިންގުުޔނިޓްތަުކގެުަޢަދދަށާއިުުބަލާފައިާވނީުމިުަމޝްރޫުޢގެުދަުށންުމާލޭަގއި

ަކމުންދާުމާރކެޓްުރޭޓަށްުވިއްޢިާމާރތްކުރުމަށްުިހނާގނެކަމަށްުލަފާކުރެވޭުަޚރަަދށާއިުަލްގޒަރީުަހއުިސންގުޔުނިްޓތައްުޔުނިްޓތައްު
 ބަލައިެގންނެވެ.

 ުްނަޑއަޅާަފިއވާނީުމިުަމޝްރޫަހއުިސންގުސޯޝަލ ޢުގެުަދށުންުޯސަޝލްުޔުިނޓްތައްުިޢމާރާތްކުރުމަށްުދޫޮކށްފައިވާުބިމުގެުއަގުުކަ
ބޮުޑުމިާނއިުޯސޝަލްުުހުރިުިބމުގެ(ުދިުޢަރަިބްއޔާހައުިސންގުުޔނިޓްތައްުިޢމާާރތްކުރުމަށްުދޫކޮށްަފއިާވުބިންތަކުެގު)ގާކޮިށުއަު

ުވިއްކާު ުބިން ުއެޗްޑީީސން ުިޢމާރާތްުކރުމަށް ުޔުިނޓްތައް ުުޔނިުހައުިސންގ ުަހުއސިންގ ުސޯޝަލް ުބަލާއިުރ ޓްަތްއުއަަގށް
 ޢިމާރާތްުކރުމަްށުމާލެިއންުިބންުިވއްކުމަްށުއެކަީށެގންވާަކމަށްުެބލެޭވުއަަގށްުބަަލއިެގްނނެވެ.

 ްނަޑއަޅާަފއިާވނީުމިުމަޝްުލަގ ންުަލގްޒަީރުރޫުޢގެުަދށުޒަރީުަހއުސިންގުުޔނިޓްަތއްުޢިާމރާތްކުރުަމށްުދޫކޮްށފައިވާުިބމުގެުައގުުކަ
ުިބުމގެ(ުބޮު ުުހރި ުާނީދ ުައިދ ު)ޯއޑިއޯްނ ުބިްނތަކުެގ ުދޫކޮށްަފިއާވ ުޢިާމރާތްުކރުމަްށ ުލަގްަޒީރުހައުިސންގުޔުިނޓްތަްއ ުިމނާިއ ޑު

ުަހއުސިްނގުުޔނި ުއެފަަދ ުބަލާިއރު ުއަަގށް ުވިއްކާ ުބިްނ ުއެޗްޑީީސން ުޢިމާާރތްުކރުމަްށ ުމާލޭގަިއުހައުިސންގުުޔިނޓްތައް ޓްަތއް
 ްށުބިންުވިއްކުމަށްުެއކަށީގެންވާކަމަށްުެބލެވޭުއަަގށްުބަަލއިގެްނނެވެ.ޢިމާރާތްުކރުމަ

 ު ުއަގު ުިޑއުޓީެގ ުއިްމޕޯޓް ުިޑއުޓީ: ުއިްމޕޯޓް ުޭބނުމަްށ ުަމޝްރޫެގ ުމި ުއަހަރުގ2016ުެަކނޑައަާޅފައިާވނީ ުމަުހެގުުވަނަ ޖުލަިއ
 ށްުބަަލއިެގންނެވެ.ނިޔަލަށްުާރއްެޖުއެތެރެކޮްށފައިވާުމުދަލުެގުައުގންުއިްމޕޯޓްުިޑއުޓީުމަޢާްފކޮށްފަިއވާުަޢަދދުެގުމައްޗަު

ޓޫރިސްޓްުރިސޯޓްުަތރައްީޤކުރުމަށްުޑިވެޮލަޕރއަށްުދޫކުުރމަށްުަހމަޖަްއސާފައވާުަރށުގެުއެުކއިސިަޝނ2ްނޯޓްު ކޮސްޓްުައދިުބިމުކުލިުުު:
ުަކނޑައަ ުގޮެތއް ުވަކި ުއެއްަބސްުވމުަގިއ ުގުޅޭގޮުތްނ ުލިބޭނެނެުގމާ ުޑިވެޮލޕަރއަްށ ުތެެރއިްނ ުމީގެ ުުނާވތީ ުަލފާކުރެވޭުާޅފައި ުކަަމށް

 މަންާފތައްުހިެމިނފައިުނުާވނެއެވެ.
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ގ22ުުެސަފުޙާުު 12                                 

 ވަނަުބައިުތިންު (3)

 ރެވިފައިވާގޮތްުރުމާއިުއެއްބަސްވުންުތަންފީޒުކުުކޮންޓްރެކްޓްުމެނޭޖްކުު
ންުތުގެުމައްޗަށާއިުއެއްބަސްވުގޮއަދާކުރެވިފައިވާުުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުސަރުކާރުންުއުފުލަންޖެހޭުޒިންމާމިުބައިގައިުބަލާލާފައިވާނީު
ފާހަގަކޮށްުއޭގެުދަށުންުުއްދައުލަތަށްުހުރިުރިސްކްތަމިުމަޝްރޫޢުގައިުހިމެނޭުމިުގޮތުންުު.މައްޗަށެވެުތަންފީޒުކުރެވިފައިވާުގޮތުގެ

ބަސްވުމުގައިުހިމެނޭުކަންކަންުދައުލަތަށްުލިބިދާނެުގެއްލުންތައްުކުޑަކުރުމަށްުސަރުކާރުންުއަޅާފައިވާުފިޔަވަޅުތަކުގެުމައްޗަށާއިުއެއްު
ުބަލާލެވިފައިވާނެއެވެތަންފީޒު ުމިބައިގައި ުމައްޗަށް ުގޮތުގެ ުކޮށްފައިވާ .ު ުނިުމަޝްރޫއަދި ުމަސައްކަތް ުމުއްދަތަށްުޢުގެ ންމަންޖެހޭ

ު ުމަސައްކަތް ުހައުސިފުރިހަމަ ުދޫކުރާ ުވިއްކުމަށް ުފަރާތްތަކަށް ނޑައަޅާ ުކަ ުސަރުކާރުން ުޔުނިޓްތަކަށްުކުރެވިފައިވޭތޯއާއި ންގ
ުނެއެވެ.އިވާހަމަޖެހިފައިވާުގޮތުގެުމައްޗަށްވެސްުމިބައިގައިުބަލާލެވިފަުއިންތިޒާމްުުދައްކަންޖެހޭުފައިސާުދެއްކުމުގެ

ުއެއްބަސްވުމުގ1.3ުުަ ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުުތަކާުއުޞޫލުުއި ުވިއްކުމުގެ ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުހަމަޖައްސާފައިުއިންތިޒާުއެއްގޮތަށް މް
 ނުވުންު

ނޑައަޅާުފަރާތްތަކާުހަވާލުކުރުމަށްުދޫކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުދެުކެޓަގަރީއަކަށްުބަހާ 196ުއޭގެތެރެއިންުލައިުސަރުކާރުންުކަ
ނޑައަޅާުފަރާތްތަކަށްުމޯގޭޖްުފައިނޭންސިނުްގޔުނިޓް ޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތަކުގެުގެުދަށުންުވިއްކުމަށާއިުމިުޔުނިއުޞޫލުުސަރުކާރުންުކަ

ުއެއްބަސްވުމު ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުލިސްޓް ުސޮއިކުރެވޭތާ ުދުވަހުގ12ުެގައި ުފޯރުުުމަސް ުކޮންޓްރެކްޓާއަށް ުތެރޭގައި މިުކޮށްދިނުމަށް
72,500ުއިވަނީުޔުނިޓެއްުމިުޔުނިޓްތައްުވިއްކުމަށްުހަމަޖައްސާފަޑިވެލޮޕަރުއެވެ.ުއިވެއިުހަމަޖައްސާފައެއްބަސްވުމުގަމަޝްރޫޢުގެު

ުކޮންމެުޔުނިޓަކަށްު ުގޮތުގައި ުއެޑްވާންސްުޕޭމަންޓްގެ ުތެރެއިން ނިޓްުއުސިންގުޔުޑޮލަރު،ުހ14,500ުަޑޮލަރަށެވެ.ުމިުފައިސާގެ
އަދިުއަނެއްުުރިޒާވްކުރާއިރުުޑިވެލޮޕަރއަށް ުމަހުންުމަހަށްުގެުއަގުުނިޓްޔ84ުުދެއްކުމަށްުއެއްބަސްވުމުގައިުޝަރުތުކުރެވިފައިވެއެވުެ.

ުހަމަޖައްސާފައިެވއެވެ.ުދައްކާގޮތަށްުުގައިުޑިވެލޮޕަރއަށްއަހަރުުދުވަސްުތެރ25ުުޭޑޮލަރުގެުރޭޓުނ400ުުް

ުމީ ުއިތުރަށް ުހައުސިންގުގެ ުޢިމާރާތްކުރެވޭ ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ނޑަޔުނިމި ުކަ ުސަރުކާރުން ުތެރެއިން ުފަރާތްތަކަށްުޓްތަކުގެ އަޅާ
މަސ12ުުްކުރެވޭތާުގައިުސޮއިމިުމަޝްރޫޢުގެުއެއްބަސްވުމުުރާތްތަކުގެުލިސްޓްދޫކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަުުވިއްކުމަށް
އިސާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުންޖެހޭުފަމަހުންމަހަށްުޑިވެލޮޕަރއަށްުފޮނުވަތެރޭގައިުޑިވެލޮޕަރއަށްުފޯރުކޮށްދިނުމަށާއިުއަދިުުދުވަހުގެ

ު ުއިންތިޒާމް ުފޮނުވައިދިނުމުގެ ުޑިވެލޮޕަރއަށް ުހޯދައި ުފަރާތްތަކުން ުލިބޭ ުމަޝްރޫހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ުއެއްބަސްވުމުގައިުމި ޢުގެ
ުސޮ ުމަސައްކަތްކުރާނ30ުެއިކުރެވޭތާ ުއެ ުތެރޭގައި، ުހަމަޖައްުގެދައުލަތުުދުވަހުގެ ުސަރުކާރުން ިއުސަކުންފުންޏެއް

ު.މިުއެއްބަސްވުމުގައިުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެުވެސްދޭންޖެހޭނެކަމަށްު

ުލިބޭު ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ުދޫކުރާ ުސަރުކާރަށް ުތެރެއިން ުޔުނިޓްތަކުގެ ުހައުސިންގ ުޢިމާރާތްކުރެވޭ ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ މި
ނޑައެޅުމަށްފަހުވެށިފަހިުމާލެުޕްރޮގްރާމްގެުދަށުންުު،ފަރާތްތައް ކަންވަނީުއެފަރާތްތަކަށްުއަންގާފައެވެ.ުނަމަެވްސުސަރުކާރުންުއެުކަ

ު ުދިނުމަށްޓަކައި ުހަމަޖައްސައި ުއިންތިޒާމް ުވިއްކުމުގެ ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުފަރާތްތަކަށް ުމޯގޭްޖުުއެއެ ުތެރެއިން ފަރާތްތަކުގެ
އަހަުރ25ުުޑޮލަރުގެުރޭޓުންުސަތޭކ400ުުަންުވިއްކާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުލިބެނީުކޮންުފަރާތަކަށްުކަމާއިުއަދިުމަހަކުުއުޞޫލު

ުދޫކު ުދައްކާގޮތަށް ުފައިސާ ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ ުލިބޭނީ ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުއެފަރާތްތަކަށްުރާ ނޑައަޅައި ުކަ ކޮންފަރާތަކަށްކަން
ުފަރާތް ުލިބޭ ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ުދޫކުރާ ުސަރުކާރަށް ުއަދި ުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުނުވާކަން ުއަންގާފައި ުސަރުކާރުން ތައްުއެކަން

ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު ުނުވާކަންވެސް ުފޮނުވާފައި ުއެުލިސްޓްުޑިވެލޮޕަރއަށް ުމަތިން ުގޮތުގެ ުއެއްބަސްވުމުގައިވާ ނޑައެޅުމަށްފަހު މިުކަ
އިންުފެށިގެންުހުއްޓިފައިުއޮތުމުގެުސަބަބުނ2012ުުްގޮތަށްުމިކަންުމެދުވެރިވެފައިުވަނީުމިުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތްުފެބްރުއަރީު

ު ުމަޑުޖައްސާލަންހައުސިންގ ުއިންތިޒާމް ުވިއްކުމުގެ ުއެންޑްުުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ުއޮފް ުމިނިސްޓްރީ ޖެހުމުންކަމަށް
 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންުމިުއޮފީހަށްުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.



  

 
 info@audit.gov.mv ލް:މެއި-އީ 6430 331ފެކްސް:ު 3939 332 ދިވެހިރާއްޖެ.ުުފޯން: މާލެ، ުއަމީރުުއަޙްމަދުުމަގު، ، ވަނަުފަންގިފިލާ(1ުޣާޒީުބިލްޑިންގު)

ގ22ުުެސަފުޙާުު 13                                 

 

ޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތަކުގެުލިސްޓްުއެޗްޑީސީއާުުއެޗްޑީސީއާއެކ3.2ުުު ސަރުކާރުންުހަދާފައިވާުއެއްބަސްވުމާުއެއްގޮތަށްުހައުސިނުްގ
 ހަވާލުކޮށްފައިުނުވުމާއިުއެުފަރާތްތަކަށްުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުވިއްކޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖައްސާުދީފައިނުވުންު

ުުހައުސިންގ ުފަރާތްތަކަށް ުލިބޭ ުޔުނިޓްތައް ުމޯގޭޖް ުހަމަޖެއްސުމުގައިުއުޞޫލުފައިނޭންސް ުއިންތިޒާމް ުދެއްކޭނެ ުފައިސާ ން
ހުޅުމާެލުއެހީތެރިވެދިނުމަށާއިުފައިނޭންޝަލްުސްކްރީނުންުފާސްނުވާުފަރާތްތަކުންުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކަށްުދައްކަންޖެހޭުފައިސާު

އިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުމަށާއިުމަހުންުމަހަށްުފައިސާުދައްކާގޮތަށްުުމެދުވެރިކޮށްުދެއްކޭނެު(އެޗްޑީސީޑިވެލޮޕްމަންޓްުކޯޕަރޭޝަންު)
ދޫކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުންުލިބޭުފައިސާުހޯަދއިުޑިވެލޮޕަރއަށްުފޮނުވައިދިނުމުގެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިުމިނިސްޓްރީު

ު ުއިންފްރާސްޓަރަކްޗަރުއާއި ުހައުސިންގުއެންޑް ުުއެޗްޑީސީއޮފް ުދެމެދު ުފ22ުެއާ ުއެއްބަސްވުމެއްގަިއ2012ުުބްރުވަރީ ގައި
ުސޮއިކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ުއެއްބަސްވުމުގައި، ުުމި ުހަމަޖެއްސުމުގައި ުފައިނޭންސިންގ ުމޯގޭޖް ުފަރާތްތަކަށް ުލިބޭ ުޔުނިޓްތައް އެޗްޑީސީންުހައުސިންގ
އިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުމަށްުުފޮނުވުމުގެުދިނުމާއިުމަހުންުމަހަށްުޑިވެލޮޕަރއަށްުފޮނުވަންޖެހޭުފައިސާުއެޗްޑީސީުމެދުވެރިކޮށްވެއެހީތެރި

ު ުއަދި ުޓްރާންސްފާރކުރާގޮތަުުހައުސިންގއެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. ުއެޗްޑީސީއަށް ުރައިޓްސް ުލީގަލް ުށްޔުނިޓްތަކުގެ
އަދިވެސްުމިުއެއްބަސްވުމުގައިުހަމަޖެހިފައިވާކަން ތްތަކަްށުންުކަނޑައަޅާުފަރާމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުސަރުކާރުުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވުެ.

ހައުސިންގުޔުނިޓްގެުއެޑްވާންސްުޕޭމަންޓްގެުގޮތުގައިުޑިވެލޮޕަރއަށ196ުުްުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުތެރެއިންުދޫކުރާުުވިއްކުމަށް
ދެމެދުުުދައްކަންޖެހޭުފައިސާުއެޗްޑީސީްނުދެއްކުމާއިުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތަކުގެުލިސްޓްުސަރުކާރާއިުއެޗްޑީސީއާ

ުުއެއްބަސްވުން ުއެއްބަސްވުމުގައ5ުުިހަދާތާ ުމި ުކަމަށްވެސް ުހަވާލުކުރަންޖެހޭނެ ުއެޗްޑީސީއާ ުތެރޭގައި ުދުވަހުގެ މަސް
ުބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ު

ޔުނިޓްތަކުގެުތެރެއިންުސަރުކާރުންުމިުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުނުް، މިުމަޝްރޫޢުގެުފުރަތަމަުފިޔަވަހީގެުދަށުންުޢިމާރާތްކުރާުހައުސިންުގ
ުފަރާތް ނޑައަޅާ ުދޫކުކަ ުތަކަށް ުހަމަޖައްސާފައިވާ ުމިހާރު 198ުުރުމަށް ުތެރެއިން ުއެޑ196ުްޔުނިޓްގެ ެގުފައިސާުވާންސްޔުނިޓަށް

ވަނަުއަހަރުގެުފެބްރުއަރީުމަހުގެުތެރޭގައ2012ުުިވަނީުުންމިލިއަންުރުފިޔާުއެޗްޑީސ43.82ުީދައްކަންޖެހޭުުގޮތުގައިުޑިވެލޮޕަރއަށްު
ުދައްކާފައެވެ.ުުޑިވެލޮޕަރއަށް

ު ުމިނަމަވެސް ުދަށުން ނޑައެޅިުމަޝްރޫޢުގެ ުކަ ުސަރުކާރުން ުދިނުމަށް ުއެޗްޑީސީއާުުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުލިސްޓް ުފަރާތްތަކުގެ
ުނުވުހަވާލުކޮށް ުފަރާތްުމުންފައި ުލިބޭ ުފައިނޭންހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުބޭންކްުތަކުގެ ުގެންދިއުމާއި ުސްކްރީނިންގުކުރިއަށް ޝަލް

ު ުމޯގޭޖް ުފަރާތްތަކަށް ުއެ ުކުރިއަށްުމެދުވެރިކޮށް ުއެޗްޑީސީއަށް ުކަންތައްތައް ުކުރަންޖެހޭ ުގޮތުން ުހަމަޖެއްސުމުގެ ުފައިނޭންސް
ުފައިުނުވާކަމަށްުއެކުންފުނިންުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.ގެންދެވި

ު

ު

ު

ު

ުލީގަްލުރައިޓް:ުނޯޓް ުއުފުަލންޖެޭހުޒިްނމާާއިއުހައުިސންގުުޔނިޓްތަކުގެ ުސަރުކާރުން ުދަުށން ުމިނިސްްޓީރުިމުެއއްަބސްވުމުގެ ްސުަވނީ
2012ުފެބްރުައރ22ުުީާއެދމެުދު(ުއެޗްޑީސީ)ުއެންްޑުިއންފްާރސްޓްރަކްޗަރާއއިުހުޅުމާެލުޑިވެޮލޕްަމންޓްުކޯޕަރޭަޝންުުއޮފްުހައުިސންގ
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ނޑައަޅާފައިވ3.3ުުާ ސްފައިުގޮުގެންުގެުދަށުންުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުވިއްކުމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުއުޞޫލުުއެއްބަސްވުމުގައިުކަ
ުންުއުފުލަންޖެހުުމާލީުބުރަުލަތުންުދައުުނުވުމުންު

ުމަޝްރޫޢުގެ ުސަރުކާުުމި ުތެރެއިން ުޔުނިޓްތަކުގެ ުހައުސިންގ ުޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ުދަށުން ުފިޔަވަހީގެ ނޑައަާޅުފުރަތަމަ ުކަ ރުން
ނޑަވެށިފަހިުމާލެުޕްު،ފަރާތްތަކަށްުދޫކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތައް ވީނަމަވެސްުެއުއަޅާފައިުރޮގްރާމްގެުދަށުންުކަ

ޔުނިޓްތައް ުކަތްކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިުވިއްކުމުގެުމަސައްުފަރާތްތަކަށްުމިުމަޝްރޫޢުގެުއެއްބަސްވުމުގައިވާުގޮތުގެުމަތިންުހައުސިންުގ
ނޑައަ އަހަރުުވަންދެނ25ުުްޅައިުއަދިުނުވުމާއިުމޯގޭޖްުފައިނޭންސްުއުސޫލޫންުވިއްކާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތައްުކަ

ނޑައަޅައިުއެުފަރާތް ތަކާއެކުުއެއްބަސްވުންުމަހުންުމަހަށްުއަގުުދައްކާުގޮތަށްުވިއްކާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތައްުކަ
ުއެކުލަވާލާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިުމަޝްރޫޢުގެުު،ންދާނަމަތަކުގެުތެރެއިންުކުރިއަށްުނުގެޞޫލުއުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުވިއްކުމުގެުމަސައްކަތްުއެއްބަސްވުމުގައިވާު
ުހަުއސިންގ ނޑައަޅާފައިވާ ުކަ ުދޫކުރުމަށް ުފަރާތްތަކަށް ނޑައަޅާ ުކަ ުސަރުކާރުން ުދަށުން ުފިޔަވަީހގެ ޔުނިޓްތަކުގެތެރެއިންުުފުރަތަމަ

ުހަވާލ196ުު ުސަރުކާރާ ުނިންމައި ުމަސައްކަތް ުޔުނިޓްތަކުގެ ުއެ ުފައިސާ ުޔުނިޓްގެ ުހައުސިންގ ތެރޭގައިުދުވަސ90ުްކުރާތާ
އިުއެޗްޑީސީުމެދުވެރިކޮށްުޑިވެލޮޕަރއަށްުދިނުމަށްުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުލާޒިމުކުރެއެވެ.ުއެގޮތުންުއެޑްވާންސްުޕޭމަންޓްގެުގޮތުގަ

އިތުރުންުމިހާރުުމިކެޓަގަރ43.82ުީމިލިއަންުޑޮލަރުގެު)2.84ުޑިވެލޮޕަރއަށްުދީފައިވާު ރުކުރެވިފައިވާުއަށްުއިތުުމިލިއަންުރުފިޔާގެު(
2ުު ުޖުމުލަ ުއަގާއެކު 198ުުހައުސިންގުޔުނިޓްގެ ުއަގަށް ު)11.51ުހައުސިންގުޔުނިޓްގެ ުޑޮލަރު ލިއަންުމ177.53ުިމިލިއަން

ުންޖެހެއެވެ.ުކައްުދުވަސްތެރޭގައިުޑިވެލޮޕަރއަށްުސަރުކާރުންުދ90ުަރުފިޔާ(ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުމަސައްކަތްުނިމޭތާު

ުމާ ުދެއްކުމުގެ ުއެއްފަަހރާ ުފައިސާ ުޢަދަދެއްގެ ުގިނަ ުޑިވެލޮޕަރއަށް ުސަރުކާރުން ުއުފުލަންޖެހިފައިވަީނުއެހެންކަމުން ުބުރަ ލީ
ުނުވުމުގެު ުގެންގޮސްފައި ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުވިއްކުމުގެ ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުލިބޭ ުސަރުކާރަށް ުއެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުންތަކާ

ުސަބަބުންކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ުދައްކާުފަރާތްތަކަށްުވިއްކުމަށްުހަމަޖެއްސުންުމިލިއަންުރުފިޔ2ުުާއަހަރުތެރ5ުުޭސަރުކާރަށްުދޫކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައ3.4ުުް

ުތެރެއިންުސަރުކާރުންު ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ ުހަމަޖައްސާފައިވާ ުޢިމާރާތްކުރުމަށް ުދަށުން ުފިޔަވަހީގެ ުފުރަތަމަ ުމަޝްރޫޢުގެ މި
ނޑައަޅައިުއެކަންު ނޑައަޅާުފަރާތްތަކަށްުދޫކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުލިބޭުފަރާތްތައްުވެށިފަހިުމާލެުޕްރޮގްރާމްގެުދަށުންުކަ ކަ

އެއްބަސްވުންުހަދައިުއަދިުހައުސިންގުއެުފަރާތްތަކާއެކުުއަންގާފައިުވީނަމަވެސްުތެރޭގައިުއެުފަރާތްތަކަށްުުވަނަުއަހަރުގ2012ުެ
ުޔުނިޓްތައްުވިއްކުމަށްުވަކިުއަގެއްުހަމަޖައްސާފައިނުވެއެވެ.

ުުނަމަވެސް ުއެއްފަހަރާޑިވެލޮޕަރއަށް ުސަރުކާރުން ުފައިސާ ުހައުސިންގުޔުުދައްކަންޖެހޭ ުނިންމައި ުދެއްކުމަށް ދިނުމަށްުނިޓްތައް
ނޑައަޅާފައިވާުފަރާތްތަކުގެުތެރެއިން، ހައުސިންގުުުރުފިޔާުދައްކަންުއެއްބަސްވާުފަރާތްތަކާމިލިއަނ2ުްއަހަރުުތެރޭގައ5ުުިުކުރިންުކަ

ު ުއެފަރާތްތަކަށްޔުނިޓްތައް ުއެކަން ުހަމަޖައްސައި ުގޮތަށް ުތެރޭގައ2016ުިުހަވާލުކުރާ ުއަހަރުގެ ުުއަންގާފައިވެއެވެ.ުވަނަ ުގުއަުމި
ނޑައެޅުމުގައިު ުުކަ ުބަލާފައިވަނީ ުބަލައި ުއަގުތައް ުވިއްކާ ުފްލެޓްތައް ުފެންވަރުގެ ުމިފަދަ ުލަފަާޔުމާރކެޓްގައި ުއިދާރާތަކުގެ ކަމާގުޅޭ

ު ުއަގެއްގައި ުކުޑަ ުއެއަށްވުރެ ުވިއްކުމަށްކަމަށްއެއްގޮތަށް ުޔުނިޓްތައް ުއެންޑްުުހައުސިންގ ުހައުސިންގ ުއޮފް މިނިސްޓްރީ
ުންުމަޢުލޫމާތުުދީފައިވެއެވެ.އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއި

ުކަު:ުނޯޓް ުސަރުކާރުން ުދަުށން ުިފޔަަވހީގެ ުފުރަތަމަ ުމަޝްރޫޢުގެ ުހަުމި ުިމހާރު ުދޫކުރުމަށް ުފަާރތްތަަކށް ުނޑައަޅާ 288ުމަަޖއްސާަފއިވާ
ުިދނުމުގެުފުރުޞަުތުއަހަަރށްުަބާހލައިެގންުޑިވެޮލަޕރައށ25ުްަހއުިސންގުުޔނިޓްގެުއަގ90ުުުހައުިސންގުޔުނިޓްގެުތެެރއިންުބާކީުހރިު

ުވަ ުސަރުކާުރްނ ުެދއްކުމުގަިއ ުަފިއސާ ުުޔނިޓްތަކަްށ ުިމ ުީވނަމަވެްސ ުލިބިަފއި ުަސރުކާަރށް ުދަުށން ުގޮެތްއުއެއްބަސްވުުމެގ ކި
ނޑައަޅާަފއިވާަކމުެގުމަޢުޫލމާުތުިމުއޮ  .ޑިޓަްށުލިބިަފިއނުެވއެވެކަ
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ގޮތުންުވަކިުުއިތުރަށްުހިނގާފައިވާުދުވަސްތަކާގުޅޭުސަބަބުތައްުބަލައިުުތަށްުނުނިމިުލަސްވާުމަސައްކަތްުނިންމަންޖެހޭުމުއްދ3.5ުުަ
ނޑައަޅާފައިުނުވުންު ުުގޮތެއްުކަ

ުމަސައްކަތްުއަލުންުފެށިގެންުހުއްޓުމަކަށްުއައުމާގުޅިގެންުމަހުން ވަނަުއަހަރުގެުފެބްރުއަރ2012ުީުމިުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތް
ުހުއްޓިފައި ުމަސައްކަތް ުއަދި ުމަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. ުއެކިފަހަރު ުސަރުކާރުން ުޑިވެލޮޕަރއާއެކު ުއަުލްނުުފެށުމަށް އޮތުމަށްފަހު

ލަވާލައިުމަސައްކަްތުބަސްވުމެއްުއެކުގައިުސަރުކާރާއިުޑިވެލޮޕަރއާއިުދެމެދުުއެއ2014ުްސެޕްޓެންބަރ14ުުުފަށައިގަތުމަށްޓަކައިު
ނަމަވެސްުމަސައްކަތްުލަސްވެުމަސައްކަތްތައްުހުއްޓުު ު،ުއައިސްފައިވާުސަބަބުތަކާމަކަށްނިންމުމަށްުއިތުރުުދުވަސްތަކެއްުދީފައިވެއެވެު.

ުލަސްވެފަ ުމަސައްކަތް ުބަލައި ުމުއްދަތު ނޑާލަންޖެހުނު ުކަ ުމެދު ުމަސައްކަތް ުގުޅިގެން ުސަބަބުތަކާ ުމުއްދަތާިއުއިއެކިއެކި ވާ
ުސަރުކާރުު ުގޮތުން ުމި ުފާހަގަކުރެވެއެވެ. ުނުވާކަން ުހަމަޖައްސާފައި ުވަކިގޮތްތަކެއް ުގޮތުން ުފިޔަވަޅެއްެގުސަބަބުތަކާގުޅޭ ުއެޅި ން
އްކަތްުނުނިމިުއިތުރަށްުސަބަބުންުނުވަތަުޑިވެލޮޕާރގެުއިހުމާލުންުމަސައްކަތްުލަސްވެގެންުގޮސްފައިވާުދުވަސްތައްުފާހަގަކޮށްުމަސަ

ުޕްރޮޖެކްޓްގެުރިވިއުުކޮމިޓީންުއެޕްރޫފްކޮށްފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.، ހިނގާފައިވާުދުވަސްތައް

ު ުނުނިމި ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުނިންމަންޖެހޭ ުޢިމާރާތްކޮށް ުދަށުން ުފިޔަވަހީގެ ުފުރަތަމަ ުމަޝްރޫޢުގެ ުއަހަރުގ2016ުުެމި ވަނަ
ނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރުމުގެުއަދިުބައެއްުހައުސިންގުޔުުފައިވާކަމާއިފާއިތުވެުވަސްއަހަރަށްވުރެުގިނަުދ4ުުުުނިޔަލަށްއޭޕްރީލްުމަހުގެު

ބިމާއިުނާދީުހުރިުުޑިއޯންއޯވެ.ުމީގެުއިތުރަށްުފަށާފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެުުގެުނިޔަލަށްުއިސްވެުދެންނެވުނުުތާރީޚްމަސައްކަތްު
ލަށްުދީފައިުވީނަމަވެސްުވަނަުއަހަރުގެުނިޔ2011ުަތްކުރުމުގެުހުއްދަުބިމުގައިުއެޅުމަށްުހަމަޖެއްސިުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާ

ކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުފަށާފައިނުވާުނިޔަލަށްުއެުދެުބިމުގައިުޢިމާރާތްކުރުމުގެުމަސައްކަތްވަނަުއަހަރުގެުއޭޕްރީލްުމަހުގ2016ުުެ
ންުނިންމުމުންުއެުބިމުގައިުއިުޢިމާރާތްކުރުމަށްުސަރުކާރުބިމުގައިުއެޅުމަށްުހަމަޖެއްސިުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުހުޅުމާލޭގަުނާދީުހުރިު

މުގައިުޢިމާރާތްކުރުމުގެުބިޞަތުުއޮތްނަމަވެސްުއޯޑިއޯންުޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރުންުލަސްވުމުގެުފުރު
ުންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ންގޮސްފައިުނުވާކަމަސައްކަތްުފަށާފައިުނުވާުސަބަބުތައްުބަލައިުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުފިޔަވަޅުުއަޅަމު

ުނަގަންޖެހޭުގޮތުގައިުޖޫރިމަނާުފައިސާުމަސައްކަތްުނުނިމިުއިތުރަށްުހިނގާފައިވާުދުވަސްތަކަށްުލިކްއިޑޭޓެޑްުޑެމޭޖްސްގ3.6ުެ 

ު ުމަސައްކަތް ުމަޝްރޫޢުގެ 26ުުމި ުމަސައ2010ުްމެއި ުކޮންސްޓްރަކްޝަން ުހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ުޑިވެލޮޕަރއާ ފެށުމަށްުުކަތްުގައި
.ުމިުދެންނެވިުމުއްދަތުުމަސްުދުވަުހގެުތެރޭގައިުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެުމަސައްކަތްުނިންމަންޖެހޭުގޮތަށެވ33ުެހުއްދަުދޫކުރާތާު

ުވަނީ ުބަޔާންކޮށްފައި ުއެއްބަސްވުމުގައި ުބެލުމަށް ުތާރީޚު ުނިމޭުު،ގުނަންފަށާ ުހަވާލުކޮށް ުބިން ުހައުސިންގުުޑިވެލޮޕަރއާ ތާރީޚާއި
ުހޯދައިޔުނިޓްތައް ުހުއްދަތައް ުއެންމެހާ ުހޯދަންޖެހޭ ުއިދާރާތަކުން ުސަރުކާރުގެ ުގުޅޭގޮތުން ުތާރީޚަްށުުޢިމާރާތްކުރުމާ ުނިމޭ

ުމަސައްކަތް ުސައިޓްތަކުގެ ުޢިމާރާތްކުރަންޖެހޭ ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ުގޮތުން ުއެ ުތާރީޚާއިުުރިޢާޔަތްކުރެވިގެންނެވެ. ފަށަންޖެހޭ
ނޑަ ުކަ ުބެލުމަށް ުތާރީޚް ުތާރީޚާއިުނިންމަންޖެހޭ ުފަށަންޖެހޭ ުމަސައްކަތް ުސައިޓެއްގައި ުކޮންމެ ުތާރީޚްުުއަޅާފައިވަނީ ނިންމަންޖެހޭ

ުވަކިވަކިންނެވެ.ު

ު ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުނިންމުމަށް ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ުބިމުގައި ުހުރި ުމ26ުެގާކޮށި ގަިއ2010ުުއި
ދުވަހަށްވުރެުމަސ6ުުްށްުނިންމުމަށްުފުރަތަމަުދިންުމުއްދަތުގެުއިތުރަމަސައްކަތްުުމަޝްރޫޢުގެހަދާފައިވާުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންު

ގެުުއެއްބަސްވުމުގައިުހެދ2014ުިސެޕްޓެންބަރ14ުުުހިނގާފައިވެއެވެ.ުއަދިުމަސައްކަތްުއަލުންުފެއްޓުމަށްޓަކައިުދުވަސްުގިނަު
ުުދަށުން ުނިންމުމަށް ުމަސައްކަތް ުމުއްދަތުގެ ުދިން ުމަސައްކަތް 19ުުުނުނިމިތެރޭގައި ުނިޔަލ2016ުައޭޕްރީލް ުމަސ4ުްުށްގެ
ތްކުރަމުންުދިޔަުހައުސިންގުމިުގޮތުންުބަލާއިރުުގާކޮށިުހުރިުބިމުގައިުޢިމާރާުއިތުރަށްުހިނގާފައިވެއެވެ.ހަށްވުރެުގިނަުދުވަސްުދުވަ

ުއެވެ.މަސްުދުވަސްުހިނގާފައިވ11ުެމަށްުއިތުރަށްުޔުނިޓްތަކުގެުމަސައްކަތްުނިންމުު

ދާފައިާވުގައިުހ2010ުަމެއ26ުުިޢަރަބިއްޔާުހުރިުބިމުގައިުޢިމާރާތްކުރަމުންދާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުނިންމުމަށްުުމީގެއިތުރަށްު
ހިނގާފައިވެއެެވ.ުުދުވަސްމަސ3ުުްނިންމުމަށްުފުރަތަމަުދިންުމުއްދަތުގެުއިތުރަށްުމަސައްކަތްުުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުމަޝްރޫޢުގެ
ގައިުހެދިުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުމަސައްކަތ2014ުުްސެޕްޓެންބަރ14ުުުންުފެއްޓުމަށްޓަކައިުއަދިުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތްުއަލު
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އިތުރަށްުުސްމަސްުދުވ6ުަުގެުނިޔަލަށ2016ުްއޭޕްރީލ19ުުްުނިންމުމަށްުއިތުރަށްުދިންުމުއްދަތުގެުތެރޭގައިުމަސައްކަތްުނުނިމިު
ު ުބިމުހިނގާފައިވެއެވެ. ުހުރި ުޢަރަބިއްޔާ ުބަލާއިރު ުގޮތުން ުމަސައްކަތްުމި ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ ުދިޔަ ުޢިމާރާތްކުރަމުން ގައި
ުއިވެއެވެ.ހިނގާފަުމަސްުދުވަސ9ުްރަށްުނިންމުމަށްުއިތުު

ނޑަ ޕްރޮޖެކްޓްުު،އަޅާފައިވަނީމިުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތްުލަސްވާުދުވަސްތަކަށްުލިކިއުޑޭޓެޑްުޑެޭމޖްސްުނެގުމަށްުއެއްބަސްވުމުގައިުކަ
ދުވަހަށްވުރ30ުުެށާުފުރަތަމަުވްކޮށްފައިވާުދުވަސްތަކާއެކުުމަސައްކަތްުނިންމަންޖެހޭުމުއްދަތަށްފަހުުގުނަންފަރިވިއުުކޮމިޓީންުއެޕްރޫ

ު ުކޮންމެ ުހިނގާ 30ުުއިތުރަށް ުގޮތުގައިޖޫރިމަނާުޑޮލަރ1500ުުދުވަހަކަށް ުމަސައްުުގެ ުއެގޮތުން ުގޮތަށެވެ. ުނިންމުމަށްުނަގާ ކަތް
ުއެ ުގޮތުގައި ުދުވަސްތަކުގެ ުއިތުއިތުރުކޮށްދިން ުނުހިމަނައި ުދުވަސްތައް ުހުރި ުދުވަނގެން ުހިނގާފައިވާ ުރަށް ލިކްއިޑޭޓެޑްުސްތަކަށް

ު ުގޮތުގައި ު)28.55ުޑެމޭޖްސްގެ ުޑޮލަރު ުފާހަުހާސ440.24ުްހާސް ުނަގަންޖެހޭކަން ުގޮތުގައި ުޖޫރިމަނާގެ ގަކުރެވެއެވެ.ުރުފިޔާ(
ުދު ުހިނގާފައިވާ ުއިތުރަށް ުމުއްދަތާއި ުދެވެނު ުނިންމުމަށް ުތިރީގައިވާުމަސައްކަތް ުމަޢުލޫާމތު ުގުޅޭ ުޑައިގްރަމްގައިުވަސްތަކާ

ުގެނެސްދެވިފައިވާނެއެވެ.

 ުިުގުޅޭުއިތުރަށްުހިނގާފައިވާުދުވަސްތަކާުބިމުގައިުއަޅާުޢިމާރާތްތަކުގެުމަސައްކަތްުނިންމުމަށްުދެވެނުުމުއްދަތާއިުުގާކޮށ

. ު

ު

ު

 

ެޖެހޭމަސައްކަތް ފަށަން
ތާރީޚް

31-08-2011

މަށްމަސައްކަތް ނިންމު
ނޑައެ ޅި ތާރީޚްފުރަތަމަ ކަ

17-05-2014
އިތުރަށް ހިނގި 

މުއްދަތު
ސްމަސް ދުވ6.87ަ

ސައްކަތްދެވަނަ ފަހަރަށް މަ
ނޑައެޅި  ތާރީޚްފެށުމަށް ކަ

09-12-2014

ންމުމަށްމަސައްކަތް ނި
ނޑައެޅި ތާރީ ޚްކަ

04-12-2015

ނގި  އިތުރަށް ހި
މުއްދަތު

މަސް  4.57
ދުވަސް

މުނު މަސައްކަތް ނި
ތާރީޚް

19-04-2016

21-Aug-1116-Jun-1212-Apr-136-Feb-143-Dec-1429-Sep-15

މަސް ދުވަސ33ް

ސްމަސް ދުވ12ަ
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ެޖެހޭމަސައްކަތް ފަށަން
ތާރީޚް

24-12-2011

މަށްމަސައްކަތް ނިންމު
ނޑައެޅި  ތާރީޚްފުރަތަމަ ކަ

09-09-2014
އިތުރަށް ހިނގި 

މުއްދަތު
ސްމަސް ދުވ3.03ަ

ސައްކަތްދެވަނަ ފަހަރަށް މަ
ނޑައެޅި ތާރީޚްފެށުމަށް ކަ

09-12-2014

ންމުމަށްމަސައްކަތް ނި
ނޑައެޅި ތާރީ ޚްކަ

05-10-2015

އިތުރަށް ހިނގި 
މުއްދަތު

ސްމަސް ދުވ6.57ަ

މުނު މަސައްކަތް ނި
ތާރީޚް

19-04-2016

13-Dec-118-Oct-124-Aug-1331-May-1427-Mar-1521-Jan-16

މަސްުދުވަސ10ުުް  

މަސްުދުވަސ33ުުް  

 ުިގުޅޭުފައިވާުދުވަސްތަކާުއިތުރަށްުހިނގާޢަރަބިއްޔާުހުރިުބިމުގައިުއަޅާުޢިމާރާތްތަކުގެުމަސައްކަތްުނިންމުމަށްުދެވެނުުމުއްދަތާއ 

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

ު

 

 

 3.7ު ުސޮއިކުރިއިރު ުއެއްބަސްވުމުގައި ުޢިމާރާތްކުރުމަށް ުޔުނިޓްތައް ނޑައަޅާފަުހައުސިންގ ުކަ ުބިންތައްުއާރްއެފްޕީގައި އިވާ
ުނުވުންުުހަމަޖައްސާދީފައިު

ުޑިވެލޮޕަ ުޢިމާރާތްކުރުމަށް ުޔުނިޓްތައް ުހުށަހަޅާފަިއވަނީހައުސިންގ ުޕްރޮޕޯސަލް ުއިމާރާތްކުރުމަށްުު،ރ ުޔުނިޓްތައް ހައުސިންގ
ުގޮތަށް ުދީަފއިވާ ުމަޢުލޫމާތު ުއާރްއެފްޕީގައި ުގައި ުބިމެއް ުހަތަރު ުުމާލޭގެ ުއިމާރާތްކުރުމަށެވެ.354ުުޖުމުލަ ުޔުނިޓް ހައުސިންގ

ުޔުނިޓްތަ ުހައުސިންގ ުސޮއިކުރިއިރު ުއެއްބަސްވުމުގައި ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުލިބޭނެގޮތްުނަމަވެސް ުބިންތައް ުމި ުޢިމާރާތްކުރުމަށް އް
ު ުނުވެއެވެ.ުތިރީގައި ުހަވާުލކޮށްފައި ުޑިވެލޮޕަރއާ ުބިންތައް ުމި ުއާރްހަމަނުޖެހުމުން ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުހައުސިންގުއެފްޕީއެވަނީ ގައި

ނޑައަޅާފައިވާުބިންތަކާއިުމަސައްކަތްު ުހަވާލުކުރެވުނުުއެއްބަސްވުމުެގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރުމަށްުދޫކުރާނެުބިންތަކުގެުގޮތުގައިުކަ
ުލޮޕަރއާުހަވާލުކުރެވުނުުބިންތަކާގުޅޭުމަޢުލޫމާތެވެ.ޑިވެުދަށުންުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރުމަށް

 ުުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރުމަށްުމިހާރ ޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރާުގޮތަށްުއާރްއެފްޕީގައިުހިމަނާފައިވާުބިންތަކާއިުހައުސިންުގ  ހައުސިންުގ
 ދޫކޮށްފައިވާުބިންތަކާގުޅޭުމަޢުލޫމާތު

 ާޔްއިަބރަޢ( 162ުްކޮްލބ(

 ނޯއިޯޑއ( 263ުްކޮްލބ(ް

 ީާދނ( 58ުްކޮްލބ(

 ިށޮކާގ( 135ުްކޮްލބ(

 771,92ުްޓޫަފކައުަުލުމޖ

 ށޮކުީވީޓ( 363ުްކޮްލބ(ި

 ިށޮކުިރޭޑނަބ( 367ުްކޮްލބ(

 ްާޑޔުްޕްަމޑުްޓްސޭވ( 355ުްކޮްލބ(

 1 ާޔިހުެާލމ( 353ުުރަްބނަނުްކޮްލބ 

)ްނިބުްތޮއުްނުނުކެދުެގ 2 ިަދއ

 134,992 ް ޓޫަފކައުަުލުމޖ

ްއަތްނިބުާރުކްތާރާމިޢްއަތްނިބުިރުހުިއަގީޕްފެއްރާއ

ު

ކްޗަރިއންުިޑެވލޮޕަރައްށުއިުބަލާަފއިާވނީުމިނިްސޓްރީުޮއފްުަހއުސިްނގުެއންޑްުއިންްފރާސްްޓރަމަސައްަކތްުނިުމނުުތާރީުޚގެުގޮތުގަު:ނޯޓް
 ަގއިވާުތާރީޚަށެވެ.ކޮްމޕްީލަޝންުސެޓްފިކެޓްުުަޝނަލްޮކންޑިުދީފައިވާ
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ު ުބަޔާންކޮުއިސްެވެދންނުވުުނ ުއާރްއެފްޕީގައި ުސޮއިކުރިފަހުން ުއެއްބަސްވުމުގައި ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުމަތިން ުބިންތަކުެގުގޮތުގެ ށްފައިވާ
ުބިންތަކެއްގައި ުއެެހން ުހިު،ބަދަލުގައި ުފިޔަވަހީގައި ުފުރަތަމަ ުޢިމަޝްރޫޢުގެ ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ުގޮތަށްުމެނޭ މާރާތްކުރާ

ުއާރްއެފްޕީ ުަހވާލުކޮށްފައެވެ. ުޑިވެލޮޕަރއާ ުވަނީ ުސަރުކާރުން ުބިން ުހަތަރު ުއެހެން ުމާލެއިން ުބަޔާންކޮށްފައިވާުހަމަޖައްސައި ގައި
ުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުމިޖެހުނީުބިންތައްުނޫންުއެހެންުބިންތަކެއްގައިުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރަންުފަހުންުހަމަޖައްސަންު

ުނިންމުންތައްު ުނިންމަންޖެހޭ ުއިދާރީގޮތުން ނޑައެޅިއިރު ުކަ ުބިންތައް ުޢިމާރާތްކުރާނެ ުޔުނިޓްތައް ުއެުުހައުސިންގ ނުނިންމައި
ުއެއްބަ ުއަދި ުބެލެވެއެވެ. ނޑައަޅާފައިވާތީކަމަށް ުކަ ުޢިމާރަތްކުރުމަށް ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ސްވުމުގައިުބިންތަކުގައި

ުފާއިސޮއިކުރި ުދުވަސްތަކެއް ުގިނަ ުހަމަނުޖެހި ުބިންތައް ުޢިމާރާތްކުރާނެ ުޔުނިޓްތައް ުހައުސިންގ ތުވިކަންވެސްުފަހުންވެސް
ުހައުސިންގުޔުނި ުބިންތަކުގައި ުއެ ުނުނިންމައި ުނިންމުންތައް ުނިންމަންޖެހޭ ުޢިމާރާތްކުރަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުއިދާރީގޮތުން ޓްތައް

ު ުނަތީޖާއަކީ ުހަމަޖެއްސުމުގެ ުމާލޭގެ ުލޮކޭޝަންތަކުން ުޕްރައިމް ުޢިމާރާތްކުރުމަށް ުޔުނިޓްތައް ުފަހުހައުސިންގ ބިންުން،
ުއެހެންުބިންތަކެއްަގއިުންުވިއްކުމަށްުޑިވެލޮޕަރއަށްުލިބޭުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުވަކިވަކިއުޞޫލުހަމަޖައްސަންޖެހުމާއިުފްރީސޭލްު

ުވެއެވެ.ޢިމާރާތްކުރުމުގެުފުރުޞަތުުފަހިވެގެންދިޔަކަމެއްކަންުފާހަގަކުރެ

ުހިމަނައިގެނ3.8ުް  ުއޭރިއާ ުޕާރކިން ުތެރެއިން ުއޭރިއާގެ ުފްލޯ ުޢިމާރާތްތަކުގެ ުކުރެހުންތަކުގައި ުހުށަހަޅާފައިވާ ުއެކު އާރްއެފްޕީއާ
ުޢިމާރާތްތައްުޑިޒައިންކުރާުގޮތަށްުހަމަޖައްސާފައިުވީނަމަވެސްުއެުޕްލޭނާުއެއްގޮތަށްުވެހިކަލްތައްުޕާރކްކުރާނެުޖާގަުދީފައިނުވުންު

ުރެހައު ުހަމަޖައްސާފަިއވަނީ ުތަރައްޤީކުރުމަށް ުބިންތައް ުހަވާލުކުރެވޭ ުޢިމާރާތްކުރުމަށް ުއޭރިއާއާއިުސިންގުޔުނިޓްތައް ސިޑެންޝަލް
ކޮމިއުނިޓީުއޭރިއާުއަދިުޕާރކިންގުއޭރިއާއަށްުޢިމާރާތްތަކުގެުފްލޯުއޭރިއާގެުތެރެއިން ޖާގަުދޭގޮތަށްުޢިމާރާތްތައްުުކޮމާޝަލްުއޭރިއުާ،

ުޢިމާރާތްޑިޒައިންކުރާގޮތަު ުޖާގަ ުބަހައްޓާނެ ުވެހިކަލްތައް ުގެނެސް ުބަދަލު ުކޮންސެޕްޓަށް ުމި ުނަމަވެސް ުއޭރިއާގެުށެވެ. ުފްލޯ ތަކުގެ
ުތެރެއިންުދީފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ރާތްކުރުމަްށުލޭގައިުޢިމާޕެކޭޖްގެުތެރެއިންުވިލިމ3ުާމިުގޮތުންުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކުރުމަށްުއާރްއެފްޕީގައިުހުޅުވާލިު
ު ުއަނެއް ުފިޔަވައި ުޕެކޭޖް ުހިމެނޭ ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް 2ުުހަމަޖެއްސި ުޢިމާރާތްތަކުގެ ުހިމެނޭ ުތެރެއިންުފްޕެކޭޖްގައި ލޯއޭރިއާގެ

ނަމަވެސްުމިުމަޝްރޫޢުގެުދަށުންުމިހާރު ނޑައާޅާފައިވެއެވެު. އަޅާފައިވާުޢިމާރާތްތަކުެގުުވެހިކަލްތައްުޕާރކްުކުރާނެުޖާގަުދޭގޮތަށްުކަ
ރާތުގެުގްރައުންޑްުފްލޯއާިއުފްލޯއޭރިއާގެުތެރެއިންުވެހިކަލްތައްުޕާރކްކުރުމަށްުޖާގަުދެވިފައިނުވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުމުޅިުޢިމާ

ުޕާރކްކުރާގޮތަު ުވެހިކަލްތައް ުހަމަޖައްސާފައިވާއިރު ުދޫކުރާގޮތަށް ުބޭނުމަށް ުކޮމާޝަްލ ުފަންގިފިލާ ުދެވިފައިވަީނުފުރަތަމަ ުޖާގަ ށް
ނުޑުމާރާތްތަކުގެުވަށައިގެންުހުރިުހުސްުބިމުގެުތެރެއިންކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުމިުބަދަލުުގެހަމައެކަނިުޢި ންނަންުޖެހުނުުމައިގަ

ނޑައެޅުނުުބިންތަކަށްުވުރެުސައިޒްގެ ުގޮތުންުކުޑަުބިންތަކެއްގައިުސަބަބެއްކަމަށްުބެލެވެނީުއެންމެުފުރަތަމަުޢިމާރާތްތައްުއެޅުމަށްުކަ
ުއަޅަންޖެހުނު ުޖެހުމާއިުޢިމާރާތް ުހިފަހައްޓަން ުއެއްވަރެއްގައި ުޢަދަދު ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ ުއޭރިއާއަށްުުނަމަވެސް ކޮމާޝަލް

ުބެލެވެއެވެ ުކަމަށް ުދޭންޖެހުމުން ުޖާގަ ުފަންގިފިލާއިން ުފުރަތަމަ ުފްލޯއިންނާއި ުގްރައުންޑް ުނަމަވެސްުޢިމާރާތްތަކުގެ ުއެހެން .
ސްވުމަކީުއެންމެުމަންފާހުރިުށްުބަލާއިރުުޕާރކިންގުއޭރިއާގެުޖާގަުކުޑަކުރުމަށްުއެއްބަޢިމާރާތްތަކުގައިުމީހުންުދިރިއުޅޭނެުނިސްބަތަ

 ގޮތްކަމުގައިުނުބެލެވެއެވެ.
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ުތ3.9ުޮ  ުހައުސިންގމާލޭގައި ުކުޑަކުރުމަށް ުމަޝްރޫޢުގެުުއްޖެހުން ުޢިމާރާތްކުރާގޮތަށް ުހުޅުމާލޭގައި ުބައެއް ުތެރެއިން ޔުނިޓްތަކުގެ
ުއެއްބަސްވުމަށްުބަދަލުގެނައުމަށްުސަރުކާރުންުމަސައްކަތްކުރިުނަމަވެސްުޑިވެލޮޕަރުއެގޮތަށްުއެއްބަސްނުވުންު

ުތެރެ ުޔުނިޓްތަކުގެ ުހައުސިންގ ުހަމަޖެއްސި ުޢިމާރާތްކުރަން ުމާލޭގައި ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ުނަމި ުބްލޮކް ުުުުުުުުުުުުުުުުުންބަރުުއިން
ބިމުގައިުޢިމާރާތްކުރާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުއެުބިމުގައިުޢިމާރާތްކުރުމުގެުު–)ހ.ބްލޫހެަވނ58ުުް އެުޔުނިޓްތައްުބަނާދީު( ދަލުގައިު،

މިުބަދަލުުގެނައުމަށްުވެއެވަނަުއަހަރުގެުތެރޭގައިުސަރުކާރުންުނިންމާފައ2012ުިޢިމާރާތްކުރުމަށްުހުޅުމާލެއިންުބިންުދޫކުރުމަށްު ވެު.
ނޑުުސަބަބަކީުމާލޭގައިުތޮއްޖެހުންުކުޑަކުރުމުގެުމަޤްޞަދުގައިކަންުފާހަ ގަކުރެވެއެވެ.ުމިުގޮތުންުސަރުކާރުންުނިންމާފައިވާުމައިގަ
ުބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ުހުޅުމާލެއަށް ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުހަމަޖެއްސި ުޢިމާރާތްކުރުމަށް ުބިމުގައި ުހުރި ވަނ2012ުުަގޮތުން،ުުނާދީ

ުމަހުއަހަރު ުޖުލައި ުދަތުރުފުޅުގައި،ުޑިވެލޮޕަރުުގެ ުކުރެއްވި ުއިންޑިއާއަށް ުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ުކުންފުނީގެުތައޭރުގެ މްސީލްކުރާ
ުސަރު ުބައްދަލުވުމުގައި ުމި ުމަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ. ުބައްދަލުވުމުގައި ުބޭއްވި ުއެކު ުމެނޭޖްމަންޓާ ުހުށަހެުޅާމުސީނިއަރ ކާރުގެ

ހުޅުމާލޭގައިއެއްގޮތަށް ނޑައަޅާފައިވާުހައުސިންގުޔުނިޓްތައުް، ނާދީުހުރިުބިމުގައިުޢިމާރާތްކުރުމަށްުކަ ުޢިމާރާތްކުރުމަށްުޑިވެލޮޕަރުު،
ުންުއެނގެއެވެ.ުއެއްބަސްވެފައިވާކަންުޑިވެލޮޕަރއާއިުދިވެހިުސަރުކާރާުދެމެދުުބަދަލުކުރެވިފައިވާުރަސްމީުލިޔެކިއުންތަކު

ނާދީުހުރިުބިމުގައިުޢިމާރާތްކުރުމަށްުނަމަވެސްުއެުމަޝްވަރާތަކުގަ މަޖައްސާފައިވާުހައުސިންގުހައިުވާހަކަުދެކެވިުއެއްބަސްވިގޮތަށުް،
ުއަސަރުކުރާކަމަ ުފައިދާއަށް ުލިބޭ ުޑިވެލޮޕާރއަށް ުހަމަޖެއްސުމުން ުޢިމާރާތްކުރަން ުހުޅުމާލޭގައި ުސަރުކާރުންުޔުނިޓްތައް ށާއި

ުޑިވެލޮ ުއެއްބަސްވެވެންުނެތްކަން ުދެމެދުުޕާރުފަހުންުސަރުކާރަށްުއެންގިއެވެ.ުއެއަށްފަހުުސަރުކާރާހުށަހެޅިގޮތަށް އިުޑިވެލޮޕަރއާ
16ުުބަދަލުގައިުމާލެއިންުކުރެވުނުުމަޝްވަރާތަކުގައިުއެކިުއޮޕްޝަންތައްުހުށަހަޅައިުކުރެވުނުުމަޝްވަރާތަކަށްފަހުުނާދީހުރިުބިމުގެ

ނުމަށްުނިންމައިުދިުޓީއޯުހެޑްުއޮފީސްުކައިރީގައިުއޮތްުބިން(ުއެސްު–345ުހާސްުއަކަފޫޓްގެުއެހެންުބިމެއްު)ބްލޮކްުނަންބަރުުު
މާރާތްކުރުމުގެުއެއްވެސްުއެުބިންުސަރުކާރުންުޑިވެލޮޕަރއާުހަވާލުކޮށްފައިވެއެވެ.ުނަމަވެސްުއެުބިމުގައިުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢި

ުކުރަ ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުނުވެއެވެ. ުކޮށްފައި ުފަރާތުން ުޑިވެލޮޕާރގެ ުމަސައްކަތްުމަސައްކަތެއް ުދިޔަ ުމުން ވަނ2012ުުަތައް
އިުސަރުކާރާުދެމެދުުކުރެވުނުުއަހަރުގެުކުރީކޮޅުންުފެށިގެންުހުއްޓާލާފައިުއޮތުމުންުމަސައްކަތްުއަލުންުފެއްޓުމަށްޓަކައިުޑިވެލޮޕާރއާު

ުހަވާލުކޮށްފައެވެ.ުހުންުވަނީުއަނބުރާުޑިވެލޮޕާރއާމަޝްވަރާތަކަށްފަހުުނާދީުހުރިުބިންުސަރުކާރުންުފަ
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ުހަތަރުވަނަުބައިު (4)

ުމަޝްރޫޢުގެުބީލަމުގެުމަސައްކަތްުކުރިއަށްުގެންގޮސްފައިވާުގޮތްު
ުގެު ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުބީލަމުގެ ުޢިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ ުބަލާލާފައިވާނީ،ުހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުއެުމިބައިގައި ުގޮތާއި ންގޮސްފައިވާ

ުހުށަ ުފާޅުކޮށް ުޝައުޤުވެރިކަން ުކުމަސައްކަތްކުރުމަށް ުމަސައްކަތް ުވަޒަންކުރުމުގެ ުޕްރޮޕޯސަލްތައް ުގެންގޮސްފައިާވުހެޅުނު ރިއަށް
ުގެންގޮ ުކުރިއަށް ުމަސައްކަތް ުހޯދުމުގެ ުފަރާތެއް ުކޮށްދޭނެ ުމަސައްކަތް ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުމައްޗަށެވެ. ުމިުގޮތުގެ ުއަދި ސް

ުވަޒަން ުޕްރޮޕޯސަލްތައް ުހުށަހެޅުނު ުފާޅުކޮށް ުކުުމަސައްކަތްކުރުމަށްުޝައުޤުވެރިކަން ުމަސައްކަތް ުގެންގޮސްފައިވަނީުކުރުމުގެ ރިއަށް
ު ުކޮމިޓީގެ ުދަށުންޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ުބެލުމުގެ ުއިކޮނޮމިކްުމިކަމަށް ުއޮފް ުމަޢުޑިވެލޮޕްމަންޓުުނިސްޓްރީ ުދީފައިވެއެވެން ު.ުމިުލޫމާތު

ު ުހުށަހެގޮތުން ުޅުމަޝްރޫޢަށް ުމަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ުވަޒަންކުރުމުގެ ުޕްރޮޕޯސަލްތައް ުއެކުލަވާލިުޕްރައިވަޓައިޒޭޝަނު ުކޮމިޓީން ން
ުވެ.މެންބަރުންގެުޚާއްޞަުކޮމިޓީއަކުންނ7ުެުންުހިމެނޭސަރުކާރުގެުއިދާރާތަކާއިުޕްރައިވެޓްުސެކްޓަރގެުބޭފުޅު

 ންުހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުޢިމާރާތްކޮށްދޭނެުފަރާތެއްުހޯދުމާގުޅޭުމަޢުލޫމާތުުހާމަކަންުބޮޑުުގޮތެއްގައިުޢާއްމުކޮށްފައިުނުވ4.1ުުު

ުމަުޢލޫމާތު ުހޯދުމާގުޅޭ ުފަރާތެއް ުޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ުއިޢުު، ހައުސިންގުޔުނިޓްތައް ުޢާއްމުކުރާ ުފަދަުސަރުކާރުން ުއިޝްތިހާރު ލާން
ު ުގެންގުޅޭ ުޢާއްމުކުރުމަށް ުނުވާއުޞޫލުތަކެތި ުޢާއްމުކޮށްފައި ުގޮތެއްގައި ުބޮޑު ުހާމަކަން ުއެއްގޮތަށް ުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ުތަކާ ކަން

ތެއްުކޮށްދޭނެުފަރާތެއްުުތަކެއްޗާއިުޚިދުމަތްުހޯދުމުގައިުދައުލަތުންުޢާއްމުކޮށްުގެންގުޅޭުއުސޫލަކީުއެުމަސައްކަސަރުކާރުންުހޯދާ
އުޅޭުމުކޮށްުމީހުންުބަލައިުއަދިުޢާއްހޯދުމަށްުއެކަމާގުޅޭުއިޢުލާންުއިޝްތިހާރުުފަދަުތަކެތިުސަރުކާރުގެުގެޒެޓްގައިުޝާއިޢުކުރުމާއި

ުތަކެތީގަ ުފަދަ ުމަޖައްލާ ުމަސައްކަތްނޫސް ުޝާއިޢުކޮށްގެން ުތަކެތި ުފަދަ ުއިޝްތިހާރު ުއިޢުލާން ުއެކަމާގުޅޭ ުފަރާތެއްުއި ކޮށްދޭނެ
ުހޯދުމެވެ.

ު ުގަވާއިދުގެ ުމާލިއްޔަތުގެ 8.01ުުދައުލަތުގެ ުޢާއްމު ުގެންގުޅެންވީ ުހޯދުމުގައި ުޚިދުމަތް ުގައިުއުޞޫލު)ތަކެއްޗާއި ު)ށ( ުގެ ތައް(
ކަމަށެވެ.ުއަދިުސަރުކާުރގެުތްުހޯދަންވާނީުޢާއްމުކޮށްުއެނގޭނެުހާމަކަންުބޮޑުުގޮތެއްގައިބަޔާންކޮށްފައިވަނީުތަކެތިުގަތުމާއިުޚިދުމަ

ުގައި ުގެޒެޓް ުސަރުކާރުގެ ުދިވެހި ުނޫސްބަޔާންތައް ުދެންނެވުންތަކާއި ުއިޢުލާންތަކާއި ުނެރުއްވާ ުޝާއިޢުކުރުމަށްުއޮފީސްތަކުން
(ުގ2009ުެބްރުވަރީުފ8ުެ)2009/12ުރިއްާޔގެުއޮފީހުގެުނަންބަރުުރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާުހަމަޖައްަސވާފައިވާކަންުރައީސުލްޖޫމްހޫ
ުދެންނެވުމުންުސަރުކާރުގެުއޮފީސްތަކަށްުއަންގަވާފައިވެއެވެ.

ގައިުމިނިސްޓްރ2009ުުީއޮގަސްޓ09ުުްމިުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތްކޮށްދޭނެުފަރާތެއްުހޯދުމަށްުޕްރޮޕޯސަލްުހުށަހެޅުމުގެުދަޢުވަތުު
ުޑިވެލޮޕް ުއިކޮނޮމިކް ުވެބްސައިޓްގައިއޮފް ުރަސްމީ ުމޯލްޑިވްސްގެ ުއިންވެސްޓް ުހިނގަމުންދާ ުދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންުުމަންޓްގެ

ުމަތިން ުނިންމުމުގެ ުމިނިސްޓްރީންުކޮމިޓީގެ ުއެ ުނަމަވެުއާންމުކޮށްފައިވާކަމަށް ުދީފައިވެއެވެ. ުކުރުވާުމައުލޫމާތު ުސަރުކާރުން ސް
ުއިު ުހޯދުމަށް ުފަރާތްތައް ުކޮށްދޭނެ ުޢާއްމުކުރުމުގައިުސަރުމަސައްކަތްތައް ުތަކެތި ުފަދަ ުއިޝްތިހާރު ނޑައަޅާފައިވާުޢުލާން ުކަ ކާރުން

ުފަ ުމަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ުމަޝްރޫޢުގެ ުމި ުއެއްގޮތަށް ުއާރްއުސޫލާ ުއެކަމާގުޅޭ ުހޯދުމަށް ުސަރުކާރާތެއް ުގެޒެޓްގައިުއެފްޕީ ރުގެ
ުޝާއިޢުކޮށްފައިުނުވާކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ު

ުމަސައްކަ ުކުރުވާ ުކުސަރުކާރުން ުގޮތެއްގައި ުބޮޑު ުހާމަކަން ުމަސައްކަތް ުހޯދުމުގެ ުފަރާތެއް ުކޮށްދޭނެ ުނަަމުތްތައް ުނުގެންދާ ރިއަށް
ުނުދެވުމާ ުފަރާތްތަކަށް ުޤާބިލް ުފުރުޞަތު ުހަމަހަަމ ުކުރިމަތިލުމުގެ ުމަސައްކަތްތަކަށް ުކުރުވާ ުއެންމެުުއިސަރުކާރުން ސަރުކާރަށް

 ގެންދާނެކަންުފާހަގަކުރެވެއެވެ.ހެޔޮުއަގުގައިުމަޝްރޫޢުތައްުހިންގުމުގެުފުރުސަތުުގެއްލިުު،ގޮތެއްގައިުހުށަހެޅުންތައްުހޯދައިުމަންފާހުރި
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ގ22ުުެސަފުޙާުު 21                                 

ުކުރަންުލަފާދޭުގޮތްުޙުު.ުއިސްލާުޅ

ުހިމަ .1 ުއާރްއެފްޕީގައި ުމަޢުލޫމާތުތަކަށްމަޝްރޫޢުތަކުގެ ުއެ ުއަދި ުމަޢުޫލމާތުތަކާއި ުބިޑްކުރާުުނާ ުމަޝްރޫޢަށް ބިނާކޮށް
ގައިުނުހިމެނޭުފަރާތްތަކުންުހުށަހަޅާުޕްރޮޕޯސަްލތަކުގައިުހުންނަުޓާރމްސްތަކަށްުބޮޑެތިުބަދަލުތައްުގެނެސްުއާރްއެފްޕީ

ތަކާުއުޞޫލުުއެހެނިހެންުމާލީުޢިނާޔަތްތައްުލިބޭުގޮތަށްުއެއްބަސްވުންުއެކުލަވާލުމަކީުވާދަވެރިުބީލަމުގެުުބޮޑެތިުލުއިތަކާއިު
ު ުފަރާތްތަކަށް ުއެހެްނ ުހުށަހަޅާ ުބިޑް ުއެއްގޮތަށް ުާއރްއެފްޕީއާއި ުއަދި ުނުވާތީުޚިލާފު ުގޮތެއްކަމުގައި އިންސާފުވެރި

އެހެނިހެންުމާލީުޢިނާޔަތްތައްުކޮންޓްރެކްޓަރއަށްުލިބޭގޮތަށްުއެއްބަސްވުންުުބޮޑެތިުލުއިތަކާއިއާރްއެފްޕީގައިުނުހިމެނޭު
 އެކުލަވާނުލުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ލުއިތަކާއިުއެހެނިހެންުުމަސައްކަތްުލިބޭފަރާތްތަކަށްުދެވޭނެުގުޅިގެންުމަޝްރޫޢުތަކުގެުދައުލަތުންުހިންގާުމަޝްރޫޢުތަކާު .2
ތަކެއްުއެކުލަވާލުމަށާއިުޢުމްރާނީުވަސީލަތްތަްއުއުޞޫލުހިމެނޭގޮތަށްުއެކަމުގައިުޢަމަލުކުރާނެުހަރުދަނާުމާލީުޢިނާޔަތްތައްު

ންގާުބޮޑެތިުމަޝްރޫޢުތަކާުނުބައްދަލުުމަންފާުމަސައްކަތާުހަވާލުވާުަފރާތައްުނުދިނުމަށްުޤާއިމުކުރުމަށްުދައުލަތުންުހި
ު ުހިންގާ ުސަބްސިޑައިޒްކުރެވިގެން ުމިގޮތަށް ުއަދި ުބުަރުދަންނަވަމެވެ. ުމާލީ ުއުފުލަންޖެހޭ ުދައުލަތުން މަޝްރޫޢުތަކުން

 ތައްުރޭވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ސަބްސިޑައިޒްކުރެވޭުނިސްބަތަށްުބަލައިުކުޑަކުރެވޭނެުގޮތަކަށްުމަޝްރޫޢު

ުދައުލަތުންުހިންގާުބޮޑެތިުމަޝްރޫޢުތަކުގެުކޮންޓްރެކްޓްުމެނޭޖްކުރާނެުގޮތުގެުޕްލޭންުއެކުލަވާލާުމިފަދަުމަޝްރޫޢުތަކުގައި .3
ުދައުަލތަށްު ުފާހަގަކޮށް ުލާޒިމުކުރާކަންކަން ުސަރުކާރަށް ުދަށުން ުއެއްބަސްވުމުގެ ުރިސްކްތަކާއި ުހުރި ުދައުލަތަށް ހިމެނޭ

ުކޮންޓްރެކްުލި ުގޮތެއްގައި ުހަރުދަނާ ުކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ުގެއްލުންތައް ުއެކިުބިދާނެ ުޒިންމާތައް ުމެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ޓް
ުދަންނަވަމެވެ. ުތަންފީޒުކުރުމަށް ުއެއްބަސްވުން ުބަލައި ުގޮތް ުނުހިނގާ ުހިނގާ ުމަސައްކަތް ުހަވާލުކޮށް އަިދުުފަރާތްތަކާ

ު ުމަޝްރޫޢުތަކުގެ ުހިންގާ ުކަންތައްތަްއުމުސްތަޤްބަލުގައި ުމުހިއްމު ުސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ ުމެނޭޖްކުރުމުގައި ކޮންޓްރެކްޓް
 ފާހަގަކޮށްުމަޝްރޫޢުުތަންފީޒުކުރެވުނުުގޮތުގެުރިޕޯޓްުއެކުލަވާލުމަށްުދަންނަވަމެވެ.

ނޑައަޅާ .4 ރުދަނާުހަުގިނަުޢަދަދެއްގެުމީހުންުދިރިއުޅޭުގޮތަށްުކުރާުޢިމާރާތްތަކުގައިުސަރުކާރުގެުކަމާބެހޭުއިދާރާތަކުންުކަ
އްުުޕާރކްކުރާނެުޖާގަުހިމަނައިގެންުޢިމާރާތްތަުއެުއިމާރާތްތަކުގައިުދިރިއުޅޭުމީހުންގެުވެިހކަލްތައްތަކެއްގެުދަށުންުއުޞޫލު

 އުސޫލެއްުހަމަޖެއްސުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ުޑިޒައިންކުރުމުގެު

5. ު ުމަޝްރޫޢުގެ ުހައުސިމި ުދޫކުރާ ުފަރާތްތަކަށް ނޑައަޅާ ުކަ ުސަރުކާރުން ުައުގުއެއްބަސްވުމުގައި ުޔުނިޓްތަކުގެ ންގ
ހައުސިންގުޔުނިޓްތައްުމޯގޭޖްުފައިނޭންްސުޑިވެލޮޕަރއަށްުދެއްކުމުގައިުދައުލަތުންުމާލީުބުރައެއްުއުފުލަންނުޖެހޭުގޮތަށްު

ތަކާުއެއްގޮތަށްުހައުސިންގުއުޞޫލުއެުވަނިކޮށްުުއްކޭނެުގޮތްތަކެއްުހަމަޖައްސަންޖެހޭުގޮތަށްުއެއްބަސްވެފައިންުވިއުޞޫލު
ސަރުކާރުންުމާލީުބުރަުއުފުލަންޖެހިފަިއވާތީުުގެންގޮސްފައިުނުވުމުގެުސަބަބުންުޔުނިޓްތައްުވިއްކުމުގެުމަސައްކަތްކުރިއަށް

 މިުކަމުގައިުޒިންމާވާުފަރާތްތައްުޖަވާބުދާރީުކުރުވުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ު

ރުކާރަށްުލިބޭުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުެގުސަމިުމަޝްރޫޢުގެުއެއްބަސްވުމުގެުދަށުންުސަރުކާރުންުއުފުލަންޖެހޭުޒިންމާއާއިު .6
ުމިލްކްވެރިކަން ުުޤާނޫނީ ުސަރުކާރުން ުކުރުމަށް ުޓްރާންސްފަރ ުެއުއެއްބަސްއެޗްޑީސީއަށް ުހަދާފައިވާތީ ވުމެއް

ުހައުސި ުއެއްގޮތަށް ުއެއްބަސްވުމާއި ުހިްއސާކޮށް ުއެޗްޑީސީއާ ުމަޢުލޫމާތު ުލިބޭފަރާތްތަކުގެ ހައުސިންގުންގުޔުނިޓްތައް
 ކޭނެުއިންތިޒާމްުހަމަޖެއްސުމަށްުދަންނަވަމެވެ.ޔުނިޓްތައްުވިއް

ުޑިވެލޮޕަރެގު .7 ުމަސައްކަތް ުހައުސިންގުޔުނިޓްތަކުގެ ުފަށާފައިވާ ުމަސައްކަތް ުޢިމާރާތްކުރުމުގެ ުދަށުން ުމަޝްރޫޢުގެ މި
ުޑެމޭޖްސް ުލިކްއިޑޭޓެޑް ުގޮތަށް ުއެއްބަސްވުމުގައިވާ ުބަލައި ުދުވަސްތައް ުހިނގާފައިވާ ުއިތުރަށް ުނުނިމި ގެުއިހުމާލުން

ު ުއަދި ުދަންނަވަމެވެ. ުހޯދުމަށް ުއަތުން ުޑިވެލޮޕަރ ުފައިސާ ުޖޫރިމަނާ ުމަޝްރޫޢުތަކުގެުގޮތުގައި ުހިންގާ ސަރުކާރުން
ނަމަުއެއްބަސްވުމުގައިާވުކަތްކުރިއަށްުނުގެންދެވޭމަސައްކަތާުހަވާލުވާުފަރާތްތަކުގެުއިހުމާލުންުމަޝްރޫޢުތަކުގެުމަސައް

ުމަޝްރޫުޢތަކުގެުމަސައްކަތްުހުއްޓުމަކަށްުއަންނަނީުސަރުކާރުންުއަޅާުފިޔަވަެޅްއުގޮތުގެުމަތިންުފިޔަވަޅުުއެޅުމަށާއިުއަދި
ނުވަތަުސަރުކާރުގެުއިދާރާއަކުންުކުރަންޖެހޭުކަމެއްުނުކުރެވިުއޮތުމުގެުސަބަބުންުކަމަށްވާނަމަުމަޝްރޫޢުގެުމަސައްކަތްު
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