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އަހަރު ޙަވާލުކުރެވުނު މަޝްރޫޢާގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރެޓިކް  2010ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށް  500
ޕާޓިއިން ނެރޭ ރިޕޯޓު  

 
 
 

އަގުގައި ރައްޔިތުންނަށް އަތްފޯރާ  އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުންނަށްވި އެންމެ އިސް ވަޢުދަކީ 2008
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. ފާޅުކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ވީ މި ވަޢުދާއި އެކުގައި ރައްޔިތުން އެމްޑީޕީއަށް 

ޚާބުކުރީ އެމްޑީޕީން ވި ވަޢުދުތައް ފުއްދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަމާއެކުގައެވެ. އިންތިޚާބުވުމާއެކު ނިސްބަތްވާ ސަރުކާރެއް އިންތި
ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން އިޢުލާނުކޮށް އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް  10,000މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި 

ދުވަހުގައި ޢާއްމުކޮށް  2009އޮގަސްޓް  9ތައްޔާރުކޮށް  ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށްޓަކައި އާރްއެފްޕީ ޑޮކިއުމަންޓެއް
  އިޢުލާނުކުރެވުނެވެ.

 
ގެދޮރު ބިނާކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ބިންތަކުގައި މި އާރްއެފްޕީގައިވާ ގޮތުން މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގައި 

ށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަޅުރަށްތަކުން ނުވަތަ މީހުން ލަގްޒަރީ ވިލާ އެޅުމަ 1ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް  10ޢިމާރާތްކުރާ ކޮންމެ 
އަކަފޫޓު)  10,000ދިރިއުޅޭ ރަށަކުން މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސަރަޙައްދުތަކުން ޚާއްޞަކުރެވޭ ބިން (ކޮންމެ ލަގްޒަރީ ވިލާއަކަށް 

ންކޮށްފައިވެއެވެ. ދޫކުރާނެކަމަށް ބަޔާ ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން) 25(އަކަފޫޓަކަށް  އަހަރަށް އެކުއިޒިޝަން ކޯސްޓްއަކާއެކު 50
އެސްޖީ ކަރްގަވާލް (މީގެ 18ންޑިއާގެ އިޢުލާނުކުރެވުނު އާރްއެފްޕީއަށް އިޖާބަދިން ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ފަރާތަކީ އި

ވީ  2009އޮކްޓޯބަރ  14އެސްޖީ އިން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވަނީ  18. ފަހުން "ޑިވެލޮޕަރ") އެވެ
ގައި ލެޓަރ އޮފް އިންޓެންޓް ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.  2009ޑިސެމްބަރ  21ލް އިވެލުއޭޓްކޮށް މި ޕްރޮޕޯސަދުވަހުއެވެ. 

ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކޮށް އަދި އެއާ ގުޅިގެން  500އެސްޖީ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައި ވަނީ މާލޭގައި 18
ލަގްޒަރީ ވިލާއަށްވާ ބިން ހޯދުމަށެވެ.  50ދޫކުރެވޭ   

 
ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  އެސްޖީއާއެކު 18  

 
1. އެއްބަސްވުން ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ 2010މެއި  26   
2. ގައި ސޮއިކުރެވުނު އިޞްލާޙް 2011އޮގަސްޓް  18   
3. އޭޕެކްސް ރިއަލްޓީ ޕވޓ ލޓޑ އަށް އެންޑޯޒްމަންޓް ދިނުމަށް ސޮއިކުރެވުނު  2011ޑިސެމްބަރ  18 

އެއްބަސްވުން  
4. ވަނަ ދުވަހު ސަރުކާރާއި އެޗްޑީސީއާއެކު ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ގަތުމާބެހޭ  2012ރީ ފެބްރުއަ 22 

އެއްބަސްވުން  
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5. ވަނަ ދުވަހު ސޮއިކުރެވުނު އިޞްލާޙް 2014ސެޕްޓެމްބަރ  14   
6. ލަގްޒަރީ ވިލާ ތަރައްޤީކުރުމުގެ  15ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި  150ވަނަ ދުވަހު އިތުރު  2015މާރޗް  19 

ކުރެވުނުއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި  
7. ގައި ސޮއިކުރެވުނު އިޞްލާޙް 2015ނޮވެމްބަރ  30   

ގައި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ބިންތަކެއްގައި މާލޭގައި ދެ  2010މެއި  26
ހައުސިންގ ޔުނިޓް ބިނާކުރުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ.  500ފިޔަވައްސަކަށް ބަހާލައިގެން   

 
– 1ފޭޒް  ‐- އުސިންގ ޔުނިޓް ހަ 350   
-‐  

§  ާ263ބްލޮކް ، 1ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭރިއ  
§  ާ131ބްލޮކް ، 2ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭރިއ  
§  ާ58ބްލޮކް ، 3ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭރިއ  
§  ާ135ބްލޮކް ، 4ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭރިއ  

ކުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި އުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކޮށް ވިއްހަ 280ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން  350މި 
ޔޫއެސް ޑޮލަރެވެ.  72,500ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގަކީ   

 
ޔޫއެސް  400ޔުނިޓް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލަކީ މަހަކު  84ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން  280މި 

ޔުނިޓް ވިއްކުމަށް  196އަހަރު ދުވަހުން ތަނުގެ އަގު ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާ ގޮތަށެވެ. އަދި ބާކީ  25ޑޮލަރުގެ މަގުން 
ނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލަކީ ގަންނަ ފަރާތްތަކުން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ގަތުމަށް ބުކިން ފީއެއްގެ ގޮތުގައި (އެޑްވާންސް ކަ

 80%ޔޫއެސް ޑޮލަރު ދެއްކުމަށެވެ. ބާކީ  14,500ކަމުގައިވާ  20%ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ  72,500ޕޭމަންޓް) 
ކުރުމުގެ ކުރިންނެވެ. ޔޫއެސް ޑޮލަރު ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލު 85,000ކަމުގައިވާ   

 
ޔުނިޓް ގަނެ ޙަވާލުވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ ޒިންމާ ނަގާފައިވަނީ ސަރުކާރުންނެވެ. ޢިމާރާތްތައް ގަންނާނެ  280މި 

ފަރާތްތައް ހޯދުމުގެ ޒިންމާ ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ސަބަބަކީ ބޯހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް 
އަދި އެ ފަރާތްތަކަށް އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު މި ޔުނިޓްތައް ޙަވާލުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ.  ސަރުކާރުން ދަނެގަނެ  

ޔުނިޓް ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އޭރަކު ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ލިބޭ  70ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން  350
މާރކެޓް ރޭޓުތަކެއްގައި ޑިވެލޮޕަރ ވިއްކާގޮތަށެވެ.   

 
ފްލޯރ (ގްރައުންޑް އަދި  2ނިޓްތައް ހަދާ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކޮމާރޝަލް އޭރިޔާކަމުގައިވާ ފުރަތަމަ ހައުސިންގ ޔު

އަހަރުގެ މުއްދަތައް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވަނީ ޑިވެލޮޕަރއަށެވެ. އަދި މި މުއްދަތު  50ފުރަތަމަ ފްލޯރ) 
.ބުރާ މި ތަންތަން ލިބޭ ގޮތަށެވެހަމަވުމުން ސަރުކާރަށް އަނ  

 
ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެވިގެން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގާއި އެއަގު ދައްކާނެގޮތް ކަނޑައަޅާފައި އޮތުމުގެ ބޭނުމަކީ  3

ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ގެދޮރު ބޭނުންވާ އެކި ގިންތީގެ މީހުން އުޅޭ ކަމަށް ސަރުކާރަށް ފާހަގަކުރެވިގެންނެވެ.   
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އަޅާ ނިންމުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަކީ އެއްބަސްވުން ޢަމަލުކުރަން  ޔުނިޓް 350މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުން 
މަސް ދުވަހެވެ.  33ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން   

 
މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު އަދި ޑިވެލޮޕަރ ގެ ޒިންމާތައް ކަމުގައި އެއްބަސްވުމުގައި 

: ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މުހިއްމު ކަންތައްތަކަކީ  
 

ސަރުކާރުގެ ޒިންމާތައް:  
 

1. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބިންތައް ޙަވާލުކުރުން 45އެއްބަސްުވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭތާ    
2. ދުވަހުގެ (ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ) ތެރޭގައި ފާސްކުރުން 15ތަފްޞީލު ކުރެހުންތައް ހުށަހަޅާތާ    
3. ރުންޢިމާރާތްކުރުމަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރާ މުދާތަކުން ޑިއުޓީ މަޢާފުކު   
4. ގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންތަކުން ކުލި ނުނެގުންއެއްބަސްުވުމު   
5. ޔުނިޓް ގަންނާނެ  280ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން  350މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ  

ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާ ޑިވެލޮޕަރއަށް އެންގުން  
6. ޑޮލަރުގެ މަގުން  400ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން މަހަކު  280ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ސޮއިކުރާތާ  އެއްބަސްވުމުގައި 

ޔުނިޓުގެ މަހު ފީ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާވާނެ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުންޏެއް ކަނޑައެޅުން 84އަގު ދައްކަންޖެހޭ   
 

ޑިވެލޮޕަރ ގެ ޒިންމާތައް:  
 

1. ވަނަ  2013ރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމުން (މުއްދަތު ހަމަވާނީ މަސްދުވަހުގެ ތެ 33އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ  
މަހަށެވެ.) އޭޕްރިލްއަހަރުގެ   

2. މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތަރައްޤީކުރެވޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އުޞޫލުގެ  
ންދަށުން ވިއްކުމާއި ކުއްޔަށް ދޫކުރު  

ޔުނިޓް ޑިވެލޮޕަރއަށް ވިއްކޭނެ އެންމެ  196ޔުނިޓް ގެ ތެރެއިން  350އްދާގެ ދަށުން ވަނަ މާ 15(ނޯޓް: އެއްބަސްވުމުގެ 
ޑޮލަރަށްވުރެ  400ޔުނިޓް ގަތުމަށް މަހަކު  84ޔުނިޓް ގެ ތެރެއިން  350އަދި  ޑޮލަރަށެވެ. 72,500ބޮޑު އަގަކީ 

)އިތުރަށް ނުނެގުން.  
ންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޑިވެލޮޕަރ އަށް ރާއްޖޭގައި ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކު 3އެއްބަސްވުމުގެ 

މި އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން އޭޕެކްސް ރިއަލްޓީ ޕވޓ ލޓޑ ނަމަކަށް ކިޔާ ލިބިގެންވެއެވެ. ކުންފުންޏެއް ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު 
ކުންފުންޏެއް ޑިވެލޮޕަރ އުފެއްދިއެވެ.   

 
އެއްބަސްވުން އުވާލެވޭ ޙާލަތްތައް:  

 
1. ވާ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާތައް ފުރިހަމަކުރެވިފައިވާ ޙާލަތުގައި އަދި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އެއްބަސްވުމުގައި 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޢަމަލީ މަސައްކަތް ނުފެށިއްޖެނަމަ  90ކޮންޓްރޯލްގައި ނުވާ ކަމެއް ދިމާނުވާ ޙާލަތުގައި 



 

Registration number: 2005/01                                 Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130 
 

ހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ދުވަ 90މަސައްކަތް ނުފެށުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައެއް ޙައްލުކޮށް އިތުރު 
ނެއެވެ. ސް ދީ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރެވިދާމަސްދުވަހުގެ ނޯޓި 1ނުފަށައިފިނަމަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ   

 
2. އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކުންކުރެ އެއްވެސް ފަރާތަކުން މި އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  

މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ދިނުމަށްފަހު އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރެިވދާނެއެވެ. 1ތަށް އެއްބަސްވުމާއި ޚިލާފުވި ފަރާ  

 
:)2011އޮގަސްޓް  18( ފުރަތަމަ އިޞްލާހު  

 
1.  1200ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި ނާދީ ބިމުގައި  8ގައި އިތުރު ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ އިތުރުން އަރަބިއްޔާ ބިމު 350 

މަށާއި އޭގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި ޅޮސްއަލަފުށީގައި އެޅުނިޓް ހައުސިންގ ޔު 2އަކަފޫޓުގެ އިތުރު  1400އާއި 
ލަގްޒަރީ ވިލާ އެޅުމަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙެކެވެ. 1އިތުރު   

2. ގައި ތަރައްޤީކުރުމަށް  2ހައުސިންގ ޔުނިޓަކީ ފޭޒް  10މި އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ތަރައްޤީކުރެވޭ ޖުމްލަ  
އޭޕެކްސް ރިއަލްޓީއަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން  150ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ޔުނިޓްތަކެކެވެ.   

3. އަހަރު  50އަކަފޫޓުގެ ކޮމާޝަލް އޭރިޔާ އިން ގްރައުންޑް އަދި މެޒަނިން ފްލޯރ  150,000އޯޑިއޯން ބިމުން  
(ފަހުން އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް!) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ދިނުމަށާއި،  

 
): 2011މްބަރ ޑިސެ 18ދެވަނަ އިޞްލާޙު (  

 
1. ވަނަ މާއްދާއަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  3ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ  2010މެއި  26މި އިޞްލާޙަކީ  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޑިވެލޮޕަރގެ  3ގޮތުން ސޮއިކުރެވުނު އިޞްލާޙެކެވެ. މިގޮތުން 
ގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ކުންފުންޏަކާއި ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭ

ޙަވާލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިޢުތިރާޟެއް ނެތްކަމަށް ބަޔާންކުރާ މާއްދާއެވެ. މި މާއްދާއަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހަކީ 
ންޏާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިގެން ހިނގާ ކުންފުންޏަކަށް "....ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފު
ހަވާލުކުރުމަށް...." މިފަދައިންނެވެ.  

2. ވަނަ އަކުރަށްވެސް އިޞްލާޙު ގެނެވިފައިވެއެވެ.  10ވަނަ މާއްދާގެ  10މި އިޞްލާހުގެ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ  
ޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫމިގޮތުން 

އިތުރު ކުންފުންޏެއް އުފެއްދުން ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ އެހެން ކުންފުންޏެއް ބައިވެރިކުރުން.  

ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއް އޭޕެކްސް ރިއަލްޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޑިވެލޮޕަރ ވަނީ މި އިޞްލާޙުގެ ދަށުން 
އަދި މި ކުންފުނީގެ ޝެއަރހޯލްޑަރެއްގެ  ވެ.ނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައެކުންފުންޏާބެހޭ ޤާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ނަމަކަށް ކިޔާ ކުންފުންޏެއް ބައިވެރިކޮށްފައިވެއެވެ. ޓާޓާ ހައުސިންގ ގޮތުގައި   
 

): 2014ސެޕްޓެމްބަރ  14ތިންވަނަ އިޞްލާޙު (  
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1. ރުމަށް ޙަވާލުކުރެވުނު ބިންތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިންވެސް މި އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ޑިވެލޮޕަރ އަށް ތަރައްޤީކު 
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ނާދީ ބިން ޑިވެލޮޕަރ އަށް ޙަވާލުކުރެވުނެވެ.   

2. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވާ ޢަރަބިއްޔާ ބިމާއި ގާކޮށި ބިމުގައި  2މި އިޞްލާހުގެ  
ރުން އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމުގެ ކުރިއަށް ތަރައްޤީކުރެވޭ ޔުނިޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާ

ގެންދިއުމަށް އެއްބަސްވެވުނެވެ.  
 

a. ޑޮލަރުގެ ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓެއް އޭޕެކްސް ރިއަލްޓީއަށް  12,220,600ހައުސިންގ ޔުނިޓަށްވާ  196 
ދިނުން  

b. ރުންޑިވެލޮޕަރ އަތުން ސަރުކާރުން އަނބުރާ ނެގި ނާދީ ބިން އަލުން ޑިވެލޮޕަރ އަށް ޙަވާލުކު   

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ސަރުކާރުން ތަންފީޒުކޮށްދިނުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަށް ޑިވެލޮޕަރ 
އެއްބަސްވެއެވެ.  

1. ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށުން 40ޢަރަބިއްޔާ އާއި ގާކޮށި ބިމުގެ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް    
2. މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  10 ސައްކަތް ނިންމާމުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ޔުނިޓްތަކުގެ މަޢަރަބިއްޔާ ބި 

ޙަވާލުކުރުން  
3. މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12ގާކޮށި ބިމުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިންމާ  

ޙަވާލުކުރުން  
 

ތައް ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ލަގްޒަރީ ވިލާ 4މި އިޞްލާޙުގެ  ‐-
އަންނަނިވި އެޅުމަށް ޑިވެލޮޕަރ އަށް ދެވުނު ޅ. ޅޮސްއަލަފުށިގައި ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުމަށް 

ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެއެވެ. ޝަރުޠުތަކުގެ ދަށުން   
-‐  

§  ްގެ މަސައްކަތް ޑިވެލޮޕަރ އާއި ޙަވާލުކުރުން 2ފޭޒ  
§ ިއި ނަމަވެސް، ވެލޮޕަރ އަށް ދިނުމާޅ. ޅޮސްއަލަފުށީގައި ރިޒޯޓު ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ޑ

ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ  2ފެށޭނީ ފޭޒް ޅ. ޅޮސްއަލަފުށީގައި ރިޒޯޓު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވުމުންނެވެ.  

§  ް1ޅ. ޅޮސްއަލަފުށީގައި އޮންނަ ޑިވެލޮޕަރ ގެ ޙައްޤު ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ވިއްކާލެވޭނީ ފޭޒ 
ސައްކަތްތައް މުޅިން ނިމުމުންނެވެ.ގެ މަ 2އަދި   

 
ދާގެ ދަށުން އޭޕެކްސް ވަނަ މާއް 11 މި އިޞްލާޙުގައި ފާހަގަކުރަންޖެހޭ މުހިއްމު ނުކުތާއަކީ އިޞްލާޙުގެ ‐-

މިފަދައިން ވިއްކޭނީ ވެ. ވިއްކާލުމުގެ ޙައްޤު ދީފައިވުމެ ންވަނަ ފަރާތަކަށްތިއެކުގައި ޕްރޮޖެކްޓް  ރިއަލްޓީއަށް
ރޮޖެކްޓް ގަންނަން ބޭނުންނުވާނަމައެވެ.ސަރުކާރުން އެ ޕް  

 
):2015ނޮވެމްބަރ  30ހަތަރުވަނަ އިޞްލާޙު (  



 

Registration number: 2005/01                                 Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130 
 

ގެ ދަށުން ގާކޮށި، ޢަރަބިއްޔާ ބިން، ނާދީ އަދި އޯޑިއޯން ބިމުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ  1މި އިޞްލާޙަކީ ފޭޒް  ‐-
ލާޙެކެވެ. މި އިޞްލާޙުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ޓައިޓަލް ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ސޮއިކުރެވިފައިވާ އިޞް

ވަނަ ދުވަހު  2014ސެޕްޓެމްބަރ  14ދަށުން ކުރިން ދެންނެވުނު ބިންތަކުގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ޔުނިޓްތަކަށް (
ޒޯޓެއް ސޮއިކުރެވުނު އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ޑިވެލޮޕަރ އަށް ދެވުނު ޕްރޮމިސަރީ ނޯޓާއި ޅ. ޅޮސްއަލަފުށީގައި ރި

ޓްތައް ވާ ފައިސާ ޑިވެލޮޕަރ އަށް ދައްކާ ޚަލާޞްކުރުމުން މެނުވީ އެ ޔުނި ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޙައްޤެ އިތުރަށް)
ޙައްޤު ޑިވެލޮޕަރ އަށް ލިބިގެންވާކަމަށް އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.  ސަރުކާރާ ޙަވާލުނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމުގެ  

ތައް ސަބްލީސް ކުރުމާއި އެސައިން އްޤީކުރެވިފައިވާ ކޮމާރޝަލް އޭރިއާމީގެ އިތުރުން، މި ބިންތަކުގައި ތަރަ ‐-
ކުރުމުގެ އިތުރުން ރަހުނުކުރުމުގެ ޙައްޤުވެސް އެ މުއްދަތައް ލިބިގެންވާކަމަށް އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ.   

 
އެސްޖީ އާ ހަވާލުކުރުމަށް ސޮއިކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުން:18ގެ މަސައްކަތް  2ވަނަ ދުވަހު ފޭޒް  2015މާރޗް  19  

 
އި ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ގަ 2010މެއި  26މި އެއްބަސްވުންވެސް ހަދާފައިވަނީ ހަމަ  ‐-

  ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތަފާތުތަކަކީ:ނަމަވެސް، މި އެއްބަސްވުމުގައި  އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
-‐  
ޔުނިޓް ވިއްކާނެ އަގުކަމުގައި  84ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ  150ގެ  2ފޭޒް  ‐-

ގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިކެޓަގަރީގެ  2010މެއި  26ޑޮލަރަށެވެ. ( 115,000ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޔުނިޓެއް 
ޑޮލަރަށެވެ.)  72,500ވިފައިވަނީ ހައުސިންގ ޔުނިޓެއް ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވެ  

-‐  
އަހަރު  25ޑޮލަރު  650ޔުނިޓް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މަހަކު  36ވަނަ ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ  2މި ފޭޒްގެ  ‐-

ގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިކެޓަގަރީގެ  2010މެއި  26ދުވަހުން ކޮންމެ މަހަކު ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާ ގޮތަށެވެ. (
އަހަރުން  25ޑޮލަރު ގެ މަގުން  400ނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޔުނިޓަކަށް މަހަކު ހައުސިންގ ޔުނިޓް ވިއްކާ

ދައްކާ ޚަލާޞްކުރާ ގޮތަށެވެ.)  
-‐  
މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ލަގްޒަރީ ވިލާ އެޅުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން ހިމެނޭ ޅ. ޅޮސްއަލަފުށި ރިޒޯޓެއްގެ ގޮތުގައި  ‐-

ބަސްވުމަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގެ ދަށުން އޭޕެކްސް ރިއަލްޓީއަށް ގައި އެއް 2014ސެޕްޓެމްބަރ  14ހެދުމަށް 
) ދަށުން ހަމަ 2015މާރޗް  19ދިނުމަށް ސަރުކާރުން އެއްބަސްވެވިފައިވީނަމަވެސް މި އެއްބަސްވުމުގެ (

އެސްޖީއާއެކު އެއްބަސްވެވުނެވެ. 18ލަގްޒަރީ ވިލާ އެޅުމަށް  15އެރަށުގައި   

 
ގައި ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން: 2015މާރޗް  19  

 
މީޑިއާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި މިކަމާއި ގުޅިގެން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައިން އިނގޭ ގޮތުގައި ފޭޒް  •

ވާ ން ކަނޑައަޅާ އަންގާފައިގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ސަރުކާރު 1
.) މިއީ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުންތަކުން ޑޮލަރެވެ 128,405(ރުފިޔާއެވެ.  1,980,000އަގަކީ ޔުނިޓަކަށް 

ރުފިޔާއެވެ.) މި ތަފާތާއެކު  862,050ޑޮލަރު ބޮޑު ޢަދަދެކެވެ. ( 55,905އެނގެން އޮތް އަގަށްވުރެ 



 

Registration number: 2005/01                                 Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130 
 

ޔުނިޓް ވިއްކުމުން ޖުމްލަ  196ޔުނިޓްގެ ތެރެއިން  350ވޭ ގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރެ 1އެއްބަސްވުމުގެ ފޭޒް 
ޑޮލަރު އިތުރުވެއެވެ. 10,957,380  

ޑޮލަރު ކަމުގައި އެއްބަސްވެފައިވަނިކޮށް  72,500ގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ ކޮންމެ ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް  1ފޭޒް  •
ގެ ހައުސިންގ  1ފޭޒް  ޑޮލަރު ޖެހުނީ ކީއްވެތޯ؟ މިއީ 115,000ގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް  2ފޭޒް 

ގައި ތަރައްޤީކުރެވޭ ކޮންމެ  2އާއި ފޭޒް  1ފޭޒް  ގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 59%ޔުނިޓްތަކުގެ އަގާ އަޅާ ބަލާއިރު 
ދަށުން ތަރައްޤީކުރެވޭ  2އަކަފޫޓުކަމަށްވާއިރު ހަމައެކަނި ތަފާތަކީ ފޭޒް  1,000ޔުނިޓެއްގައި ހުންނަނީ 

ނަކެމެވެ.ޔުނިޓްތަކުގައި އިތުރު ފާޚާނާއެއް ހުން  
ޑޮލަރުގެ ރޭޓުން އަގު ދެއްކުމުން ޖުމްލަ ޖެހޭ  115,000ޔުނިޓަށް  84ގެ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  2ފޭޒް  •

ޑޮލަރެވެ.  9,660,000ޢަދަދަކީ   
 1,297,380ނިޓް ވިއްކައިގެން އިތުރަށް ލިބޭ ފައިސާއިން މި ޢަދަދު ދެއްކުމަށްފަހުވެސް ޔު 196ގެ  1ފޭޒް  •

ޑޮލަރު ބާކީވެއެވެ.   

 
ނިންމުން:  

 
ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ގަންނާނެ ފަރާތެއް  2010މެއި  26 •

ނުވަތަ ފަރާތްތަކެއް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ޑިވެލޮޕަރއަށް އެންގުމާއެކު އެފަރާތަކުން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ 
ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ  14,500ކަމުގައިވާ  20%ގެ ބުކިންގ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު

ގައި އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ގަންނާނެ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި އެޗްޑީސީ  5.2
ގައި އެއްބަސްވެވިފައިވެއެވެ.  2012ފެބްރުއަރީ  22ޅާ އެފަރާތާއި ސަރުކާރާއެކު ކަނޑައަ  

 ޔުނިޓަށް އެޗްޑީސީން 196ކެޓަގަރީގައި ހިމެނޭ  56%ކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން މި އެއްބަސްވުންތަ •
ދައްކާފައިވެއެވެ.  20%ޔުނިޓްތަކުގެ އަގުގެ   

މިކަމުން ދޭހަވަނީ ހައުސިންގ ޔުުނިޓްތައް ގަނެ އަގު ދައްކާނެ ފަރާތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް ސަރުކާރުން 
ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވާކަމެވެ.   

 
 2014ސެޕްޓެމްބަރ  14ހުއްޓިފައިވާ ސަބަބެއްކަމުގައި ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް  2012
ސޮއިކުރެވިފައިވާ އިޞްލާޙުގައި ވަނީ ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުން މާނަކުރުމުގައި ހުރި ތަފާތު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް،  ގައި

ގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުގައިވާ ގޮތުގައި  2014ސެޕްޓެމްބަރ  14މިކަމުގެ ތަފްޞީލް ބަޔާންކޮށްދީފައެއް ނެތެވެ. 
ޑިވެލޮޕަރ އަށް ދިންކަން އިނގެއެވެ. ބިން އަލުން ދިންކަމަށް  ޑިވެލޮޕަރ އަށް ދީފައިވާ ބިމެއް އަލުން އަނބުރާ

ކޮންޓްރެކްޓް ބަޔާންކުރާއިރު ބިން ނެގި ސަބަބެއް ފާހަގައެއް ނުވެއެވެ. މި ތަފާތު ތަކަކީ ކޮބައިކަން ހާމަކޮށްފައެއް ނެތެވެ. 
ހުނު ސަބަބެއް އިނގޭކަށް ސް ނަގަން ޖެމާނަކުރުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލާ މައްސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އެހާ ގިނަ ދުވަ

  ނެތެވެ.
 

ވަނަ އަހަރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް އައިސް ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އޮތްނަމަވެސް، މަޝްރޫޢުގެ  2012
ގެ އެއްބަސްވުމަށް ގެނެވުނު އެއްވެސް އިޞްލާޙަކުން ނުވަތަ އެއްވެސް  2010މެއި  26އާގުޅިގެން  1ފޭޒް 
އެނގޭކަށް ނެތެވެ.  ގެންނަންޖެހޭކަން މަކުންވެސް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގަށް އެއްވެސް ބަދަލެއްލިޔު  



 

Registration number: 2005/01                                 Registered address: G. Bamboo, Daisy Magu, Male’ 20130 
 

މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ފޮނުވާފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއްގައި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ބޮޑު 
ހުށަހަޅާފައެއްނުވެއެވެ. އަދި ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ގަންނަ ފަރާތްތަކުން ވީގޮތެއް ބަޔާންކޮށް ދީފައިވާ އެއްވެސް ލިޔުމެއް 

ލިޔުމެއް އެއްވެސް އެނގޭނެ  ގެންނަންޖެހޭނެ ސަބަބެއްއެ އަގު ދައްކާނެ އުޞޫލާއި މުއްދަތައް ބަދަލެއް ގެނެސްފައިވާކަމާއި 
ހުށަހަޅާފައެއްނުވެއެވެ.   

 
_______________________________________  

 
 


