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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ  

ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓ ގެ    6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19ގައި ޭބއްވި،    2019ޖޫން    11މި ކޮމިޓ  އުފެދިފައިވަނ   

ސާކޮށް، ތަރައްޤ ގެ މަޝްރޫޢުތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތަކ  ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަގާފަތާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ަބލައި ދިރާ

ސަ ޤައުމ   ގުޅޭގޮތުން  ޒިންމާދާރުކުރުވައި،  އިދާރާތައް  އެ  ބަލައި،  މިންވަރު  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  އިދާރާތަކުގެ  ރުކާރުގެ 

 ތަރައްޤ އާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި އެ އިދާރާތަކަށް ލަފަޔާއި މަޝްވަރާދިނުމެވެ. 

 

 ަބރުން: ކޮމިޓ ގައި ހިމެނޭ މެން

 މުޤައްރިރުގެ ނައިބު ކޮމިޓ ގެ   ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
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ރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ ( އާއި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލމިޓެޑް )އެފް.ޑ .ސ (  ލޮޕްމަންޓް ކޯޕަހައުސިންގ ޑިވެ   –   1ޖަދުވަލު  

މަޝްރޫޢުތަކަށް، ހުޅުމާލެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ދައްކުވައިދޭ އިން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  

 ޗާޓު

އިވާގޮތާމެދު ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް އި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދ ފަސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާ  –   2  ޖަދުވަލު 

 ޝަކުވާތަކުގެ ތަފްޞ ލު ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން، ޢާންމުންގެ ފަރާތުން ލިިބފައިވާ 

މިޓ ގެ މެންަބރުން  ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮ  ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެމައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ޭބއްވި    –  3  ޖަދުވަލު 

    ތަފްޞ ލުހާޒިރުވިގޮތުގެ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ފް ތަޢާރަ  .1

ގުޅޭގޮތުން    މިއ ، ދިނުމާ  ފްލެޓްތައް  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ  ސިޔާސަތާއި  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ކުރުމަށް    ދިރާސާއެއްސަރުކާރުގެ 

މެމޯ    2021ފެުބރުވަރ     28  އެދިވަޑައިގެން ފޮނުއްވާފައިވާ  ގުޅިގެ(  MEMO_J/2021/53:  ނަންަބރު)ގައި  ން، އާ 

 ރިޕޯޓެވެ. އެކަން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ  ،ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ންއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާ

 :  ގޮތް ރިއަށްގެންދިޔަ ކު   ކޮމިޓ ން   މަސައްކަތް   ދިރާސާގެ  .2

އި ތަރިކައިގެ  ރައްޤ އާޤައުމ  ތަސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން  

މަސައްކަތް     ދިރާސާގެއެއެދިވަޑައިގެންނެވުމާ ގުޅިގެން،    ދިރާސާއެއް ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ރައ ސްކޮމިޓ ން  

ދާއިރާ ތިރ ގައި    ތިންކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު    ގައެވެ. އެގޮތުން،  2021ފެުބރުވަރ     28ފަށާފައިވަނ   ކޮމިޓ ން  

  ނ އެވެ. އެވަ

 ؛ދ ފައިވާ ގޮތް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް .1

  އަދި ؛ސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު ރާވާފައިވާ ގޮތް .2

 . ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުމާލޭގެ ދަފްތަރާޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން،  .3

 ގޮތަށެވެ. ތިން   އަންނަނިވި   ހޯދާފައިވަނ  ވާ މަޢުލޫމާތު ގެންދިއުމަށް ބޭނުން  ކޮމިޓ ގެ ދިރާސާ ކުރިއަށް 

ތިރ ގައިވާ ފަރާތްތަކާ   ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި   13ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގެ  ކޮމިޓ   ގައި އޮތް  2021މާރިޗު    4 .1

 :މަޢުލޫމާތުހޯދާފައިވާ ަބއްދުލުކޮށްގެން 

i. ައަލްފާޟިލް  ރަކްޗަރއިންފްރާސްޓް  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ރމިނިސްޓ 

 ؛އަސްލަމް މުޙައްމަދު

ii. ޭ؛މުޙައްމަދު ސިފާ އަލްފާޟިލާ ، މޭޔަރ ކައުންސިލްގެ ސިޓ  މާލ 

iii.   ާއެކުލަވާލައްވާފައިވ މައްސަލަ"ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކޮމިޓ  ފްލެޓްތަކުގެ  ރައ ސްަބލާ  ގެ   "، 

 ؛އަލްއުސްތާޛު ޠާޙާ މުޙައްމަދު

iv. ްއަދި  ؛މް ރިފްޢަތުއަލްއުސްތާޛް އިްބރާހ  ،އެޓަރނ  ޖެނެރަލ 

v. ޑިރެކްޓަރ މެނޭޖިންގ  ލިމިޓެޑްގެ  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސުޙައިލް   ،ހައުސިންގ  އަލްފާޟިލް 

 .އަޙްމަދު
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ކުރުމަށްދިރާސާ  ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާ  ތައްފްލެޓު  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ  ސިޔާސަތާއި  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ސަރުކާރުގެ .2

 : މަޢުލޫމާތުވާ ހޯދާފައި ލިޔުމުން  ންދާރާތަކުއި އަންނަނިވި

i. ް؛ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ސ 

ii.  ް؛ޑިވެލޮޕްމަންޓްމިނިސްޓްރ  އޮފް އިކޮނޮމިކ 

iii. ް؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސ 

iv.  ؛ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ 

v. ްއަދި ؛ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނ 

vi. ްހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑ. 

ޢާންމުންގެ   ހޯދާފައިވާ   މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓުތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުންކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަހި .3

އެ ފުރުޞަތު ޢާންމުންނަށް  ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް    7އިން ފެށިގެން    2021ފެުބރުވަރ     28އެގޮތުން،  .  ޚިޔާލު

  ކޮމިޓ ން ހުޅުވާލިއެވެ. 

  5ލަ ޖުމް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި ގުޅޭ މައްސަލަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓުތައް ދިނުމާސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަ

  ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ.  ތައްލިޔެކިޔުންގިނަ ޢަދަދެއްގެ ، އިަބއްދަލުވުމެއް ާބއްވަ

   : ލިޔެކިޔުންތައް   ރިޢާޔަތްކުރި  ކޮމިޓ ން  .3

ދި ފްލެޓުތައް  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ  ސިޔާސަތާއި  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ކޮމިޓ ން  ސަރުކާރުގެ  ގުޅޭގޮތުން    ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާ ނުމާ 

 އް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ލިޔެކިޔުންތަ

 ؛ސިޔާސަތުތައްސަރުކާރުގެ "ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން" ގައި ޯބހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ   .1

ކަށަވަރު .2 ޯބހިޔާވަހިކަން  ގައި،  މެނިފެސްޓޯ"  ޕާޓ ތަކުގެ  ސިޔާސ   ގުޅޭގޮތުން "ގުޅިފައިވާ  ކޮށްދިނުމާ 

 ؛ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތައް

ވަނަ އަހަރާއި،    2019ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން    84ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ   .3

ވަނަ އަހަރު ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް އިއްވަވާފައިވާ  2021ދި ވަނަ އަހަރު، އަ 2020

 ؛ސ  ަބޔާނުގައި ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުން ދައްކަވާފައިވާ ވާހަކަފުޅުތައްރިޔާ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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އަހަރާއި،  ވަނަ    2019ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން    98ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   .4

 މުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ގެ ސިޔާސަތު ތަންފ ޒުޯބހިޔާވަހިކަމު  ،ވަނަ އަހަރު  2021ވަނަ އަހަރު، އަދި    2020

އެ   ،ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލުތަކާއި   ތަޅުމުގައިރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެޙަވާލުކޮށްފައިވާ ވުޒާރާތަކުގެ ވަޒ ރުންނާ  

 ؛ސުވާލުތަކަށް ދެއްވާފައިވާ ޖަވާުބތައް

ފްލެޓު .5 މަޝްރޫޢުގެ  ގެޒެޓުގައި  ހިޔާ  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ކާއި  ނުތައިޢުލާޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ތަކާ 

 ؛އެނޫންވެސް ލިޔުންތައް

ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު ފަރާތްތަކުން  ލެޓްތައް  އި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްގެ ސިޔާސަތާހިކަމުސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަ .6

 ؛ކާއި ޝަކުވާތައްޚިޔާލުތަ އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ

ނަންަބ .7 ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ  އިކޮނޮމިކް  އޮފް  (  2021މާރިޗު    4)  AS/57/2021/11-101ރު  މިނިސްޓްރ  

އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ،   ސިޓ އާއެކު  އެ  އަ  2018ސިޓ އާއި،  އިންތިޚާަބށްފަހު  ވަނަ  ރިޔާސ   ހަރުގެ 

އަންސޮލިސިޓެޑް ޕްރޮޕޯޒަލް ޕޮލިސ ގެ ދަށުން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޝާމިލުވާގޮތަށް ޯބހިޔާވަހިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ 

 ؛ފައިވާ އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓާއި، އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ކޮޕ މިނިސްޓްރ ން ަބލައިގަނެ

ނަން .8 ފިނޭންސްގެ  އޮފް  އެ  2021މާރިޗު    N1/57/2021/23  (4-13ަބރު  މިނިސްޓްރ   ސިޓ އާއި،   )

އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ،   ސަރުކާރުން    2021ސިޓ އާއެކު  ހިމަނައި،  ަބޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ؛ންދާ ޯބހިޔާވަހިކަމާގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުކުރިއަށްގެ

 ؛( ސިޓ 2021މާރިޗު  4) A4BU/57/2021/15-32އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުގެ ނަންަބރު  .9

ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންަބރު   .10 ދިރިއުޅުން  އެ 2021މާރިޗު    FDC-CA/57/2021/1  (4ފަހި  ( ސިޓ އާއި، 

ޯބހިޔާވަ އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ،  ކޯޕަރޭޝަނުން  ސިޓ އާއެކު  އެ  ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ހިކަމުގެ 

 ؛އިކޮށްފައިވާ ފްރޭމްވަރކް އެއަްބސްވުންތަކާއި އ .ޕ ސ  އެއްަބސްވުންތަކާއި އަންސޮލިސިޓެޑް ޕްރޮޕޯޒަލްތައްސޮ

( 2021މާރިޗު  4) HDC(161)-MD/57/2021/1ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންަބރު  .11

އެ ސިޓ  ޯބހިސިޓ އާއި،  އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ،  މަޝްއާއެކު  އެ  ޔާވަހިކަމުގެ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ރޫޢުތައް 

ކޮޕ  އެއްަބސްވުންތަކުގެ  ފްރޭމްވަރކް  އެމް.އޯ.ޔޫތަކާއި،  ކޮންޓްރެކްޓްތަކާއި،  ވެފައިވާ  އަދި  ކުންފުނިން   ،

 ؛ވާ މަޢުލޫމާތުއެ ކުންފުނިން އ މެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައި ގޮތުންގުޅޭޔުންތަކާ ލިޔެކި

( 2021މާރިޗު    4)  HDFC/57/2021/2ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންަބރު   .12

 ؛ސިޓ 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

( ސިޓ އާއި، އެ ސިޓ އާއެކު 2021މާރިޗު    7)  CB/57/2021/6-425މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ނަންަބރު   .13

މާލެއިން ދަފްތަރުގައި   ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2019ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2015ސްކޮށްފައިވާ،  އެއްކަރުދާ

ރަށްރަށުން މާލެ ަބދަލުވެ މާލޭގެ   ނާއި،ރަށްރަށުން މާލޭގެ ދަފްތަރަށް ަބދަލުވި މ ހުންނާއި،  ފައިވާ މ ހުންހިޖެ

 ؛ފައިވާ މ ހުންގެ ލިސްޓުހިގޭގޭގައި ޖެ

 ؛( ސިޓ 2021މާރިޗު  8) LMI/57/2021/4-221ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ގެ ނަންަބރު  .14

 ؛( ނޯޓ2021ުމާރިޗު  16) POL(RA)2021/199-1ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ ނަންަބރު  .15

 ؛ނޯޓު( 2021މާރިޗު  16) POL(RA)2021/200-1ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ ނަންަބރު  .16

 އެ   ،އާއިސިޓ (  2021މާރިޗު    16)  POD/57/2021/5-188ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންަބރު   .17

މަޝްރޫޢު "ހިޔާ  އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާ،  ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ސިޓ އާއެކު  ސަރވިސްއަށް  ސިވިލް  އިން   "

ރަށްރަށަށް ނިސްަބތްވާ ފަރާތްތަކުގެ ގަރ ން ފްލެޓް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދާއިމ  އެޑްރެސް  ކެޓެ

 .ލިސްޓު

 : ހުށަހެޅުންތައް   ހުށަހަޅާ   ން ޓ  ކޮމި   އަލ ގައި   ހޯދުންތަކުގެ   އެ  ،ކާއި ހޯދުންތަ   ކޮމިޓ ގެ  .4

މި    ،ކޮމިޓ ން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާ  ސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން

އިރާއަކުން  އެއިން ކޮންމެ ދާބަހާލާފައިވާއިރު،  ގެ މައްޗަށް  ދާއިރާ  3ވަނަ ނަންަބރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު    2ރިޕޯޓުގެ  

  ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.  ކަންތައްތައްތުގެ އަލ ގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، އެ ން ހޯދާކޮމިޓ 

 : ދިރާސާކުރުން   ދ ފައިވާގޮތް   ފްލެޓުތައް   މަޝްރޫޢުގެ   ހިޔާ  .4.1

 : ތަޢާރަފް   މަޝްރޫޢުގެ   ހިޔާ  .4.1.1

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޢެއް ހިންގަން ފަށާފައިވާރޫމަޝްދެ  ވަނަ އަހަރު 2017، ގެ ދަށުންހިޔާ މަޝްރޫޢު

ގިނަ އަހަރު  ވަނަ    2017އެގޮތުން،   ހިއްސާވާ  އިން ސަރުކާރު  )އެޗް.ޑ .ސ (  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ 

އިދާރާތަކެއްގެ  ތަކަކުންފުނި އެކާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޯބހިޔާވަހިކަން  ވުންތަކެއްގައި ަބސްއެއްތަންތަނާއެކު    މުވައްޒަފުންނަށް 

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ސޮއިކޮށްފަ ކުންފުނިތަކަކަށް ސަބް އެ    އިވާކަން  ޭބރުގެ  ރާވާފައިވަނ   ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  - މަޝްރޫޢުތައް 

 ނެވެ. ކޮންޓްރެކްޓްކޮށް، ޭބރުގެ ބޭންކުތަކުން ކުންފުނ ގެ ނަމުގައި ލޯނު ނަގައިގެން



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

)ސޯޝަލް ހައުސިންގ(   ކަން އިޖްތިމާޢ  ޯބހިޔާވަހި  ،ގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހ ގައިމާލޭހުޅުއޭގެ އިތުރުން، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  

ގައި    2016ޖުލައި    20ފްލެޓް ތަރައްޤ ކުރުމަށް    7,000  ށްފައިވާޓަވަރުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮ  16ުބރ ގެ    25  އަށް އަމާޒުކޮށް

ކޯޕަރޭޝަން   އިންޖ ނިއަރިންގ  ސްޓޭޓް  ޗައިނާ  ދެމެދުލިމިއެޗް.ޑ .ސ އާއި  ސޮއިކުރެވި  ޓެޑާ    19  ،އެއްަބސްވުމެއްގައި 

  ޅަމުން އަ  އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުންސް،  ނަމަވެއިވެއެވެ. އެހެން އެ މަޝްރޫޢުގެ ޢަމަލ  މަސައްކަތް ފަށާފަގައި  2017ޑިސެންަބރު  

 1ކުރަމެވެ. ގަފާހަ  ންކަލެޓްފް   6720ވަނ   ފައިނާހިމަ  މަޝްރޫޢުގައި  އެ  ަބދަލާއެކު  ގެނެވުނު  ޑިޒައިނަށް   ޢިމާރާތްތަކުގެ  ގެންދިޔަ

 :ޝަރުޠުތައް   ކެޓެގަރ ތަކާއި   ކަނޑައަޅާފައިވާ   ދޫކުރުމަށް   ފްލެޓް   ދަށުން   މަޝްރޫޢުގެ   ހިޔާ  .4.1.2

ކަނޑައަޅާފައިވާ   ށްދޫކުރުމަ  ފްލެޓް  ހުޅުމާލެވުނުއިރު  ކުރިމަތިލާން  ކަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަ

 އެވެ. އް ތިރ ގައި އެވަނ ގަރ ތަކުގެ ޝަރުޠުތަގަރ ތަކާއި އެ ކެޓެކެޓެ

  ކަނޑައަޅާފައިވާ   އަށް ގަރ  ކެޓެ   ޚާއްޞަ   ނަރުހުންނަށް   ޑޮކްޓަރުންނާއި   ( 4- )އެޗް  .4.1.2.1

 2:ޝަރުޠުތައް 

 ؛ދިވެއްސަކަށްވުން .1

 ؛އަހަރު ފުރިފައިވުން 18މުރުން ޢު މ ލާދ ގޮތުން ހަމައަށް ތާރ ޚާއި ހުށަހަޅާ ފޯމު .2

 ؛ޅޭ ފަރާތަކަށްވުންތާރ ޚުގައި ކައިވެންޏެއްކޮށްގެން އުފޯމު ހުށަހަޅާ  .3

  ؛ރުފިޔާ ލިުބން -/7000ލަ އާމްދަނ އަށް މަހަކު ފޯމުގައި ހިމެނޭ ޢާއިލާގެ ޖުމް .4

ސިވިލް  ޞިވިލިމާލޭގައި  ،  ހުޅުމާލެ  ،މާލެ .5 މަޤާމުގައި  ނަރުހެއްގެ  ނުވަތަ  ޑޮކްޓަރެއް  ދާއިރާއިން  އްޙ  

 ؛ފަރާތަކަށްވުންރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ  ސަ

ރވިސްގެ  އަހަރު ސިވިލް ސަ  10ވާލުކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން  ޙަލެޓު  ޭބ ފަރާތަކުން ފްކެޓެގަރ އިން ފްލެޓް ލި  މި .6

މުރުގެ  ޢު  މުސްކުޅިކުރެވޭ   ވަޒ ފާއިން  އަހަރުވުމުގެ ކުރިން  10  ވަޒ ފާގައި ދެމިހުރުން. ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ 

 ؛އި ދެމިހުރުންރވިސްގެ ވަޒ ފާގަމުސްކުޅިކުރުމާ ހަމައަށް ސިވިލް ސަފަރާތެއްނަމަ ވަޒ ފާއިން 

 .ިބމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް މިންވަރު .7

 
 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ  ވަނަ ހަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  އަހަރުގެ ވަނަ  2019 މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ ވަނަ  19 ،އޮތް ގައި  2019 މާރިޗު  5 1
  ގަރ ގެކެޓެ  ޚާއްޞަ  ނަރުހުންނަށް  ޑޮކްޓަރުންނާއި -  2018- ހިޔާ"  ، އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ލިޔުމުން  H4/04/18/VI  ނަންބަރު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ   އެންޑް  ހައުސިންގ   އޮފް  މިނިސްޓްރ  2

   "ޝަރުޠުތައް



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 3:ޝަރުޠުތައް   ކަނޑައަޅާފައިވާ   އަށް ކެޓެގަރ    ޚާއްޞަ   ޓ ޗަރުންނަށް   ( 5- )އެޗް  .4.1.2.2

 ؛ދިވެއްސަކަށްވުން .1

 ؛އަހަރު ފުރިފައިވުން 18މުރުން ޢުފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚާ ހަމައަށް މ ލާދ ގޮތުން  .2

 ؛ކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތަކަށްވުން ކައިވެންޏެއް ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚުގައި .3

 ؛ރުފިޔާ ލިުބން -/7000ލަ އާމްދަނ އަށް މަހަކު ގެ ޖުމްގައި ހިމެނޭ ޢާއިލާމުފޯ .4

ވިލިމާލޭގައި   ،ހުޅުމާލެ  ،ދެވޭ ސްކޫލްތަކުގެ ތެރެއިން، މާލެ  ސާނަވ  ތަޢުލ މުން ފެށިގެން މަތ   ރ  ސްކޫލުޕްރައިމަ .5

 ؛ފަރާތަކަށްވުން އަދާކުރާ ގޮތުގައި ދާއިމ  )ފުލްޓައިމް( ވަޒ ފާއެއްތަޢުލ މ  ދާއިރާއިން ޓ ޗަރެއްގެ 

އަހަރު ތަޢުލ މ  ދާއިރާގެ   10ވާލުކުރުމަށްފަހު މަދުވެގެން  ޙަލެޓު  ކެޓެގަރ ން ފްލެޓް ލިޭބ ފަރާތަކުން ފްމި   .6

 މުރުގެޢު  ރެވޭޅިކުމުސްކު  ވަޒ ފާއިން  އަހަރުވުމުގެ ކުރިން  10  ވަޒ ފާއެއްގައި ދެމިހުރުން. ފޯމު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކ 

 ؛ދެމިހުރުން ވަޒ ފާއެއްގައި ދާއިރާގެ ތަޢުލ މ  ހަމައަށް ކުރުމާ މުސްކުޅި ވަޒ ފާއިން ފަރާތެއްނަމަ

 .ން ހުރިނެތް މިންވަރުިބމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަ .7

  ކަނޑައަޅާފައިވާ   އަށް ކެޓެގަރ    ޚާއްޞަ   ބަފައިންނަށް   މައިންނާއި   އެކަނިވެރި   ( 6- )އެޗް  .4.1.2.3

 4:ޝަރުޠުތައް 

 ؛ދިވެއްސަކަށްވުން .1

 ؛އަހަރު ފުރިފައިވުން 18މުރުން ޢުފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚާ ހަމައަށް މ ލާދ ގޮތުން  .2

ބަފައަކަށްވުންއާ ހަމައަށް    2018އޭޕްރިލް    30 .3 ނުވަތަ  މައެއް  އެކަނިވެރި މައެއް ނުވަތަ ؛ )އެކަނިވެރި 

ދަރިން /ވަރި ސާިބތުކުރެވި ދަރިއެއް   އާ ހަމައަށް ކޯޓުން  2013އޭޕްރިލް    30ަބފައެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނ   

 ނިޔާވެފައިވާ  ަބއްޕަ  މަންމަ  ނުވަތަ  ނެތް  ަބއްޕައަކު   ހަމައަށް  2016ޕްރިލް  އެ  30ބަލަމުންދާ ފަރާތްތަކާއި،  

 ( .ފަރާތްތަކެވެ ަބލަމުންދާ ދަރިން/ދަރިއެއް އުފަން ތިމާގެ

 ؛ން ލިުބރުފިޔާ -/7000ލަ އާމްދަނ އަށް މަހަކު ފޯމުގައި ހިމެނޭ ޢާއިލާގެ ޖުމް .4

 ިބމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް މިންވަރު.  .5

 
ގަރ ގެ ކެޓެ  ޚާއްޞަ  ޓ ޗަރުންނަްށ – 2018-ލިޔުމުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ، "ހިޔާ  H5/04/18/VIޗަރގެ ނަންބަރު  މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކް 3

 ޝަރުޠުަތއް" 
  އިންނަްށއެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފަ- 2018-ލިޔުމުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ، "ހިޔާ VIH6/04/1/8މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު  4

 ގަރ ގެ ޝަރުޠުަތއް" ކެޓެ ޚާއްޞަ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

  ދިރިއުޅޭ   ކައިވެނިކޮށްގެން   ދެމެދުގެ   އަހަރާ   40  އަހަރާއި   18  ޢުމުރުން   ( 7- )އެޗް  .4.1.2.4

 5:ޝަރުޠުތައް   ކަނޑައަޅާފައިވާ   އަށް ކެޓެގަރ    ޚާއްޞަ   ފަރާތްތަކަށް 

 ؛ދިވެއްސަކަށްވުން .1

 ؛ އަހަރު ފުރިފައި ނުވުން 40 ފުރި އަހަރު 18މުރުން ޢުތުން ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚާ ހަމައަށް މ ލާދ ގޮ .2

 ؛ކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތަކަށްވުން ކައިވެންޏެއްފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚުގައި  .3

 ؛ރުފިޔާ ލިުބން -/7000ލަ އާމްދަނ އަށް މަހަކު ފޯމުގައި ހިމެނޭ ޢާއިލާގެ ޖުމް .4

ޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ފްލެޓަށް އެދޭ މ ހާ މާލެ، ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ، އަދި މާލެ، ހު .5

 ؛އަނިބ/ފިރިމ ހާ ވަޒ ފާ އަދާކުރުންޓަށް އެދޭ މ ހާގެ ނުވަތަ ފްލެ

 ިބމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް މިންވަރު.  .6

 6:ޝަރުޠުތައް   ކަނޑައަޅާފައިވާ   އަށް ކެޓެގަރ    ޚާއްޞަ   ރަށްވެހިންނަށް   މާލޭ (  8- )އެޗް  .4.1.2.5

 ؛ދިވެއްސަކަށްވުން .1

 ؛  ފުރިފައިވުންއަހަރު 18މުރުން ޢުފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚާ ހަމައަށް މ ލާދ ގޮތުން  .2

 ؛ކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތަކަށްވުން ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚުގައި ކައިވެންޏެއް .3

 ؛މާލޭގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުން .4

 ؛މާލޭ މުނިސިޕަލްޓ ގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތަކަށް ނުވުން .5

 ؛ރުފިޔާ ލިުބން -/7000ލަ އާމްދަނ އަށް މަހަކު ނޭ ޢާއިލާގެ ޖުމްމެފޯމުގައި ހި .6

 ިބމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރި ނެތް މިންވަރު.  .7

  ޚާއްޞަ   ފަރާތްތަކަށް   ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ   ދަފްތަރުގައި   މުނިސިޕަލްޓ ގެ   މާލޭ   ( 9- )އެޗް  .4.1.2.6

 7:ޝަރުޠުތައް   ކަނޑައަޅާފައިވަ   އަށް ކެޓެގަރ  

 ؛ދިވެއްސަކަށްވުން .1

 ؛  ފުރިފައިވުންއަހަރު 18މުރުން ޢުފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚާ ހަމައަށް މ ލާދ ގޮތުން  .2

 
ގެ  އަހަރާ ދެމެދު 40އަހަރާއި  18- 2018-ލިޔުމުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ، "ހިޔާ H7/04/18/VIމިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު  5

 ގަރ ގެ ޝަރުޠުަތއް"ކެޓެ ކައިވެނިކޮްށގެން އުޅޭ ފަރާްތތަކަްށ ޚާއްޞަ
މާލޭ މުނިސިޕަލްޓ ގެ ދަފްތަރުގައި - 2018-ލިޔުމުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ، "ހިޔާ H8/04/18/VIނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު މި 6

 ގަރ ގެ ޝަރުޠުަތއް" ކެޓެ  ޚާއްޞަ ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާްތަތކަްށ
ލޭ މުނިސިޕަލްޓ ގެ ދަފްތަރުގައި މާ- 2018-ލިޔުމުން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ، "ހިޔާ H9/04/18/VIރަކްޗަރގެ ނަންބަރު މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓް 7

 ގަރ ގެ ޝަރުޠުަތއް" ކެޓެ  ޚާއްޞަ ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާްތަތކަްށ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ؛ކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތަކަށްވުން ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚުގައި ކައިވެންޏެއް .3

 ؛ލޭ މުނިސިޕަލްޓ ގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށްވުންމާ .4

 ؛ރުފިޔާ ލިުބން -/7000ކު އަށް މަހަލަ އާމްދަނ  ޖުމްފޯމުގައި ހިމެނޭ ޢާއިލާގެ .5

 ިބމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް މިންވަރު.  .6

  އަށް ކެޓެގަރ    ޚާއްޞަ   ޢާއިލާތަކަށް   ފަރާތްތަކާއި   ހުންނަ   ނުކުޅެދުންތެރިކަން   ( 10- )އެޗް  .4.1.2.7

 8:ޝަރުޠުތައް   ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ؛ދިވެއްސަކަށްވުން .1

 ؛  ފުރިފައިވުންއަހަރު 18މުރުން ޢުން ފޯމު ހުށަހަޅާ ތާރ ޚާ ހަމައަށް މ ލާދ ގޮތު .2

ތާރ ޚުގައި   .3 ހުށަހަޅާ  ޭބނުންވާ  ފޯމު  އެހ އަށް  ޚާއްޞަ  އޭޖެންސ ގައި  ޕްރޮޓެކްޝަން  ސޯޝަލް  ނޭޝަނަލް 

ގައި ޚާއްޞަ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސ ފަރާތެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވުން ނުވަތަ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް  

 ؛ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ ވެފައިވާ ފަރާތެއް ބަލަމުންދާ ފަރާތެއްކަމުގައިވުން އެހ އަށް ޭބނުންވާ ފަރާތެއްގެ

 ؛ރުފިޔާ ލިުބން -/7000ލަ އާމްދަނ އަށް މަހަކު ފޯމުގައި ހިމެނޭ ޢާއިލާގެ ޖުމް .4

 މިންވަރު.ިބމާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ހުރިނެތް  .5

 9:ތައް ޝަރުޠު  ކަނޑައަޅާފައިވާ   ކެޓެގަރ އަށް   ޚާއްޞަ   ސަރވިސްއަށް   ސިވިލް  .4.1.2.8

 ؛ދިވެއްސަކަށްވުން.1

 ؛މ ހަކަށްވުން ސަރވިސް( ދާއިމ  މަޤާމެއްގައި ހުރި  ދާރ /ސަޕޯޓްސަރވިސް )ފަންނ /މެނޭޖ ރިއަލް/އި ސިވިލް.2

 ؛މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފަކަށްވުންމާލެ، ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ވިލިމާލޭގައި .3

ގޯއްޗެއް.4 ވަރެއްގެ  އެއްވެސް  ތިމާއަށް  ރަށަކުން  އެއްވެސް  ޯބހިޔާވަހިކަމެއް/ފްލެޓެއް/ރޯހައުސްއެއް  /ރާއްޖޭގެ 

 ސަރުކާރަށް ދޫކޮށްލުމަށް އެއްަބސްވާ ފަރާތަކަށްވުން. ލިިބފައިވާނަމަ އެތަން 

 :މަސައްކަތްތައް   ކޮށްފައިވާ   ސަރުކާރުން   ގުޅޭގޮތުން   މަޝްރޫޢާ   ހިޔާ  .4.1.3

 
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  -2018-ޢުލާނުކޮށްފައިވާ، "ހިޔާލިޔުމުން އި H10/04/18/VIމިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަންބަރު  8

 ގަރ ގެ ޝަރުޠުަތއް" ކެޓެ ތަކަްށ ޚާއްޞަފަރާްތތަކާއި ޢާއިލާ 
ފައިވާ  ފްލެޓަްށ ކަނޑައެޅި 1000މިނިސްޓްރ  އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އިޢުލާނުކޮްށފައިވާ "ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަްށ ދޫކުރެވޭ  9

 ޝަރުޠާއި ޕޮއިންޓް ދިނުމަްށ ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮްތ" 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

)ސާޅިސްހަތަރެއް    44%  ވަނ ނިމިފައި  ން ހިޔާ މަޝްރޫޢުއިރު  ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ޙަވާލުވިގައި    2018  ނޮވެންަބރު  17

މަޝްރޫޢުކަމަށާއި،  (  އިންސައްތަ މިހާރުނިންމުމުގެ    އެ  ނޭޝަނަލް    މަސައްކަތް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް 

ދެއްވާފައިވެއެވެ.   މަޢުލޫމާތު  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ދަށުން  އަދި،  ޕްލޭނިންގ،  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ 

މ ހުންކަމަށާއި،    34,400މ ހުންގެ ނިސްބަތުން ަބލާނަމަ،  5ޓަކަށް  ލެޓްތަކުގެ އާާބދ އަކަށްވާނ  ކޮންމެ ފްލެބިނާކޮށްފައިވާ ފް

ނެތު ޚިދުމަތް  އެހެނިހެން  ލިފްޓާއި  ޢިމާރާތުގެ  މިންވަރަށް  އެކަށ ގެންވާ  އާާބދ އަކާ  ޢިމާރާތްތަކުގެ  މާއެކު،  އެވަރުގެ 

ކޮޓަރިއަށް ަބދަލުކުރެވެން ހުރި އެޕާޓްމަންޓްތައް އެގޮތަށް ބަދަލުކުރުމަށް    3  ނެ ގޮތުގެމަތިންންނާސްޓްރަކްޗަރއަށް ަބދަލުނާ

އާމިނަތު އަލްފާޟިލާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ރަބންމިނިސްޓަރ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަ ކުރ ގެ    ކާރުން ނިންމާފައިވާކަމަށްސަރު

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ ހަވަނަ    2019ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    19އޮތް  ގައި    2019މާރިޗު    5،  ޢާޠިފާ

 10އެވެ. އިވެޖަލްސާގައި ވިދާޅުވެފަ

ޝަލް ރބޭނުންކުރާނ  ކޮމަފްލެޓް(    140ދެަބއިކުޅަ އެއްަބއި )ގްރައުންޑް ފްލޯގެ  ޢިމާރާތުގެ  އަދި، ސަރުކާރު ަބދަލުވިއިރު  

ގޮތުގައިކަމަށް ނަމަވެސް،  ކުރިން    އޭރިޔާއެއްގެ  ކަނޑައަޅާ ޭބނުންތަކަ   ޒަރޫރ ށް  އަކައާާބދ އެވަރުގެ  ނިންމާފައިވ   ށް 

މިންވަރު    އްގެގޮތުގައިޖާގައެ ފް  އަންދާޒާކޮށް،  މަދުކަމަށްއެ  ޢަދަދަކަށް  އެއްވެސް  ފްލޯގައި  ނުބަހައްޓައި ގްރައުންޑް    ، ލެޓް 

ފައިވާކަމަށް  ދުވެލެޓް މަފް  280ވުމާއެކު  ނިންމާފައިސަރުކާރުން    ގޮތުގައި އެތަންތައް ހުސްކުރުމަށް  ޝަލް ސަރަޙައްދެއްގެރކޮމަ

  11ޑިރެކްޓަރ ވިދާޅުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެޗް.ޑ .ސ ގެ މެނޭޖިންގ 

  މ ހުންގެ  ނުލިުބނު ފްލެޓް  ،ންނާއި، މަތިން ޕޮއިންޓް ލިިބމ ހު  ދ ފައިވާ ލިޔުން ލިބޭނެކަމަށް  ފްލެޓް ދަށުން މަޝްރޫޢުގެ ހިޔާ

ވެސް  ކަންަބޔާނުގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެފައިވާގެ ރިޔާސ   ވަނަ އަހަރު  2019ކަމަށް  މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށްދޭނެ

   12ރަމެވެ.ފާހަގަކު ކޮމިޓ ން

  އިޢުލާނުކުރެވުނު   ލިސްޓުތައް  ދާއިމ   ގެ ކުފްލެޓްތަ  ގެމަޝްރޫޢު  ހިޔާ  ކުރ ކޮޅު  މަހުގެ   ނޮވެންަބރު  އަހަރުގެ  ވަނަ  2018 ،އެގޮތުން

  .ހިމެނެއެވެ ކަންކަން ތިރ ގައިވާ ،ތެރޭގައި ކުގެމައްސަލަތަ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ގެންގުޅި ގޮތާ

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ހަވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 2019ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ   19އި އޮްތ ގަ 2019މާރިޗު   5 10

 ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގެ  ނަ ވަ  13 އަހަރުގެ ވަނަ  2021 ކޮމިޓ ގެ ރިކައިގެަތ ތަރައްޤ އާއި ޤައުމ   މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިުތންގެ ބޭއްވުނު ގައި 2021 މާރިޗު 4  11
 ޔައުމިއްޔާ. ޖަލްސާގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ  ފުރަަތމަ މަޖިލ ހުގެ ރައްޔިުތންގެ ވަނަ 2019  އޮްތ ގައި 2019 ފެބުރުވަރ  7 12



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

  ފްލެޓަށް   ފައިވާއިރުގެޒެޓުކޮށް  ލިސްޓެއް  މ ހުންގެ  9,500 ަބޔާންކޮށް  ލިޭބނެކަމަށް   ފްލެޓް  ކޮޓަރ ގެ  2 .1

 ؛ންކުރުވު މުއްދަތު  ދިން ހުށަހަޅަން ފޯމު ކުރިމަތިލާ

 ؛ންކުރުވު ވަގުތު ހޭދަކުރި ދިރާސާކުރުމަށް ފޯމުތައް  .2

 ؛ ންމަދުވު މަޢުލޫމާތު މުކޮށްފައިވާންޢާ އިޢުލާންކުރެވުނުއިރު ފަރާތްތައް ޭބލި ލެޓުފް  .3

 .ކުރުވުން މުއްދަތު ހުށަހެޅުމުގެ ޝަކުވާ  .4

  މަޝްރޫޢުގެ  އެ   ،ފާހަގަކުރެވުމާއެކު  މައްސަލަތައް  އިސްދެންނެވި  ގުޅިގެން  ގޮތާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ފްލެޓްތައް  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ

 11  އްދުމަށްއުފެ  ކޮމިޓ އެއް  ޚާއްޞަ  ޓަކައިނުމަށްލަފާދި  ސަރުކާރަށް  ދިރާސާކޮށް  އަލުން  ގޮތް  ދޫކޮށްފައިވާ  ފްލެޓްތައް

 13.ނިންމެވިއެވެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއޮތް ވަޒ ރުންގެ މަޖިލ ހުގައި ވަޒ ރުން ދެއްވި ލަފާގެމަތިން  ގައި 2018 ޑިސެންަބރު

ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކު  ގެ ގޮތުގައިކުރުމުން މާކްސްމުރާޖާއަލުން  ފޯމުތައް    ޅާފައިވާން ހުށަހަމ ގެ އިތުރުން، ފްލެޓަށް އެދި 

 ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށްކ  އިޖްތިމާޢ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް  ލިިބފައިނުވާ ފަރާތްތަކަ)ފަންސާސް އިއްސައްތަ(    50%

  14ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާކަން ލެޓްފް

  ވާލުކުރެވިފައިވާ ޙަ   އާ ކޮމިޓ    އެ   ،އުފެދުމާއި  ކޮމިޓ    ބަލާ   މައްސަލަ   ކުގެ ޓްތަ ފްލެ .4.1.3.1

 :ހައިސިއްޔަތު   ޤާނޫނ   ކޮމިޓ ގެ   އެ   އަދި   ، ތައްމަސްއޫލިއްޔަތު 

ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު" އަދި "ގުޅިފަޅު ހައުސިންގ "  ،އާއި  "ހިޔާ މަޝްރޫޢު"  ،ކޮމިޓ އަކ   ަބލާ  މައްސަލަ  ފްލެޓްތަކުގެ

ގުޅިގެން  ޓް"  ޕްރޮޖެކް ގޮތާ  ދޫކޮށްފައިވާ  ފެލްޓުތައް  ދަށުން  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  އެ  ގުޅޭގޮތުންނާއި،  ހުށަހަޅާ އާ  ރައްޔިތުން 

އި، ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމަށް  ދިރާސާކުރުމަށާއިތުރަށް  މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅުންހުރި އެންމެހައި މައްސަލަތައް    އެ  ،ޝަކުވާތަކާއި

އެންމެ   މަގުފަހިވާގޮތަށް  ފަރާތްތަކަ  ޙައްޤުވެރިކަނޑައަޅާފައިވަނ   ކޮރަޕްޝަނަށް  ދޫކުރުމުގައި  ފްލެޓްތައް  ެބލުމަށާއި،  ށްތޯ 

ގޮތަކަށް ފްލެޓް ލިުބން ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް  ކުރެވޭ ތުހުމަތުތައް ބެލުމަށާއި، އިންސާފުވެރި ދެފުށް ފެންނަ    ކަމަށްޢަމަލުކޮށްފައިވާ

މަގުފަހިކޮށް ހެދުމަށް  ލިޭބގޮތް  މަފްލެޓް  މައްޗަށް  5  ޞަދުގައިޤްދިނުމުގެ   ގައި  2018ޑިސެންަބރު    19،  މެންަބރުންގެ 

  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލަވާލައްވާފައިވާ ކޮމިޓ އެކެވެ.

 
 (https://presidency.gov.mv/Press/Article/20016) ވެބްސައިޓް އޮފ ހުގެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  13
 ( 2021ފެބުރުވަރ   9އިޢުލާނު ) POL(RA)/1/2021/22-(IUL)1ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ ނަންބަރު  14
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ބަލާ   .4.1.3.1.1 މައްސަލަ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ކޮމިޓ  ފްލެޓްތަކުގެ  މައިގަނޑު  އާ 

  :އްލިއްޔަތުތަ އޫ މަސް 

މަޝްރޫޢު" "  .1 ފްލެޓުތައް  ގެ    ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ  އުސޫދަށުން  ުބނެ ދޫކޮށްފައިވަނ   ޭބރުންކަމަށް  ލުން 

ދިރާސާކޮށް ޝަކުވާތައް  ލިެބމުންދާ  ލަފާ ޢަކަންކަމާމެދު    އެ ،ސަރުކާރަށް  ގޮތެއްގެ  މަލުކުރާނެ 

 ؛ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން 

މަޝްރޫޢު" .2 ފަރާތްތަކުގެ  ހިޔާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ލިުބނުކަމަށް  ފްލެޓު  ދަށުން  ލިސްޓުތައް   ގެ 

ފްލެޓުތައް ދިނުމަށް އުސޫލުން  ،އެއްގޮތަށްތޯ ަބލައި ކަށަވަރުކުރުމާއި  ޕޮއިންޓް ދ ފައިވަނ  އުސޫލާ ،ކޮށްމުރާޖާ

މަލުކުރާނެގޮތުގެ ޢައެ ފަރާތްތަކާމެދު   ،ޭބރުން ކަންކަން ކުރުމުގައި ޢަމަލ ގޮތުން ަބއިވެރިވި ފަރާތްތައް ހޯދައި

 އަދި ؛ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުންލަފާ 

ގެ ދަށުން    ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު" އަދި "ގުޅިފަޅު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް"" ،އާއި"  ޔާ މަޝްރޫޢުހި" .3

އިންސާފުވެރިކޮށް ފްލެޓް ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އެންމެ   ،ކޮށްމުރާޖާ  ކަންކަން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ގޮތް

  15ރުވުން.ލަފާ އެފްލެޓް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 

 ޤާނޫނ  ހައިސިއްޔަތު:  ގެ ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓ   .4.1.3.1.2

  މަސްއޫލިއްޔަތަކ    މައިގަނޑު  ކޮމިޓ ގެ  އެ  ،ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  1.3.1.1  ރިޕޯޓުގެ  މި

 ލަފާދިނުންކަން  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ންގޮތުގުޅޭ  އެކަންކަމާ   ދިރާސާކޮށް  ކަންތައްތަކެއް  ވަކި   ކަނޑައެޅިފައިވާ

 ވަނަ   115  ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކ   ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ކަނޑައެޅި  ކޮމިޓ އަށް  އެ   ،އެހެންކަމުން.  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

   .ވެދެކެމެ ކޮމިޓ ން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްކަމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ތެރެއިން އިމުގެ ގެ( ގ) ދާގެމާއް

 ޤާނޫނުއަސާސ ން   ހަމަތަކުގެމަތިން  ދުސްތޫރ   އުފައްދަވާފައިވަނ   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ކޮމިޓ   ަބލާ  މައްސަލަ  ލެޓްތަކުގެފްއަދި،  

ވެސް ޖެނެރަލް  އެޓަރނ   ދަށުންކަމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  މަތިކޮށްފައިވާ  ،ާބރުތަކާއި  ލިިބގެންވާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 16ހަގަކުރަމެވެ.ވާކަން ކޮމިޓ ން ފާވިދާޅުވެފައި

 
15 https://presidency.gov.mv/Press/Article/20186 ްރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހުގެ ވެބްސައިޓ 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021އި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ ލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖި 2021މާރިޗު   4 16



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

  ކޮމިޓ ން   ބަލާ   މައްސަލަ   ފްލެޓްތަކުގެ   ދ ފައިވާގޮތް   ފްލެޓްތައް   މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ  .4.1.3.2

 :އުސޫލު   ށްފައިވާ ކޮ މުރާޖާ 

ަބލާ މައްސަލަ  މަ  ފްލެޓްތަކުގެ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ދަށުން ކޮމިޓ އާ  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ  ތެރެއިން،  ދާއިރާގެ  ސައްކަތުގެ 

ހުށަހަޅާފައިއިޢުލާނުކޮ ފަރާތްތަކުން  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ފްލެޓްތަކަށް  ށްފައިވާކަން ކޮމުރާޖާ  ފޯމު  23,000ވާ  ށްފައިވާ 

. އެގޮތުން، ފްލެޓްތަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓެގަރ ތަކާއި ޝަރުޠުތައް އެއްކޮށް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ލާން ހުޅުވާލައިފިނަމަ ރައްޔިތުންނަށް އެކަމަކ  ޮބޑު ތަކުލ ފަކަށްވެ ލުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިއަ  ،ކޮށް ފޯމުތައް ާބޠިލުބަދަލުކޮށް  

 2018   ،އެންމެ ފުރަތަމަ ފްލެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލުމަށްމެދުވެރިވާނެކަމަށް ބެލެވޭތ ،  ލުމަށް  އްގިނަ ަބއެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެ

ފައިވާ ލާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިއަދި  ޝަރުޠުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ    ލިއިރުހުޅުވާ  ސަރުކާރުން  ކުރ ކޮޅުވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުގެ  

ފުވެރިކޮށް އެކަން ސާއެންމެ އިން  އިެބލުމުގަ  ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވޭތޯ  ވާކަނޑައަޅާފައިކަށް  ތަކެޓެގަރ   ފަރާތްތަކުން ކުރިމަތިލ 

ތެރެ ހަމަތަކުގެ  މުރާޖާ  ،އިންބެލޭނެ  ފޯމުތައް  ފްލެކޮށްފައިވާހުށަހަޅާފައިވާ  މައްސަލަކަމަށް  ކޮމިޓ ން   ޓްތަކުގެ    ަބލާ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 :މަސައްކަތްތައް   މައިގަނޑު   ކޮށްފައިވާ   ން ކޮމިޓ    ބަލާ   މައްސަލަ   ފްލެޓްތަކުގެ  .4.1.3.3

  އެ   މަސައްކަތްތައް  އަންނަނިވި  ތެރެއިން  މަސައޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ކޮމިޓ އާ  ަބލާ  މައްސަލަ  ފްލެޓްތަކުގެ

  .ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ ކޮމިޓ ން އެ ،ކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޓ ން

 ؛ން ހަމަވޭތޯ ެބލުފުރި ދި ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަރުޠުފްލެޓަށް އެހިޔާ މަޝްރޫޢަށް  .1

 ؛ންހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރު .2

 އަދި ؛ންސަަބާބއެކު ަބޔާންކުރު ޝަރުޠުހަމަވެފައިނުވާ ހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ޠުޝަރު .3

ޕޮއިންޓްދ ފައިވަނ  އުސޫލާ ށް ކުރިން  ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި   .4

  17. އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން

 

އަލުން    ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓ ން   އް ފޯމުތަ ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ    ފްލެޓަށް އެދި  .4.1.3.4

 :  ން އޭޓްކުރު އިވެލު 

 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 17



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

އިވެލުއޭޓްކުރުމުގެ ދަށުން  އަލުން  ތިރ ގައިވާޕްރޮސަސްގެ  ކުރިއަށް  ނިރ ސްކް  ދެ  ގޮތުގެމަތިން  ،  ޕްރޮސަސް  ންގ 

 އެވެ.ވާކަން ފާހަގަކުރެވެގެންގޮސްފައި

ޕޮއިންޓް ދެވިފައިވަނ    ފާހަގަކޮށް،ފަރާތްތައް  ހަމަވާ  ޠު  އަކުން ޝަރުކެޓެގަރ   ކޮންމެ  އިދާރ  މުވައްޒަފުން، .1

ހަމަތޯ   ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތައް،  އިދަޗެކް ލިސްޓެއް ހަޠުތަކާ އެއްގޮތަށްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް  ރުޝަ

 އަދި  ؛ންެބލު

މެންަބރުން    ތަކުގެފްލެޓް .2 ކޮމިޓ ގެ  ަބލާ  ަބމައްސަލަ  ވަކިން  ފޯމެއް  ހަމަވާ   ޠުޝަރު  ލައި،ކޮންމެ 

ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ   ޠު، ޝަރުހަމަނުވާ ފަރާތްތައް ވަކިން ަބއިކޮށް  ޠުފަރާތްތަކާއި ޝަރު

 . ފެށުން މަސައްކަތް ލުމުގެލަތު ެބޙާ

ކޮމިޓ  .4.1.3.5   ،ން ފޯމުތައް އަލުން އިވެލުއޭޓްކުރަމުން ގެންދިޔައިރު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ 

ޓ ން  އެ ކޮމި   ވިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެ ދިރިއުޅުމުގެ "ޙާލަތު" ގެ ބަޔަށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާގޮތާ ގުޅިގެން  

 ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތައް:ފާހަގަ 

ސަރވިސް   .1 ސިވިލް  މަޝްރޫޢުގެ  ހުރިހާ    ކެޓެގަރ ހިޔާ  އެހެން  ދިރިއުޅުމުގެ ކެޓެގަރ ފިޔަވައި  ތަކަށް 

ަބޔަށް   ޢަދަދަކަށް  ޙާލަތުގެ  ދިނުމަށް  ވަކި  ކުރިމަތިލުމަށް ޕޮއިންޓް  އެދި  ފްލެޓަށް  ފުރަތަމަ  އެންމެ 

ފަރާތްތަކަށް  އަދި    އިރު، ކަނޑައަޅާފައިވާހުޅުވާލިއިރު   ހުށަހަޅާފައިވާ  ޙާލަތަށް  ފޯމު  އޭރު ދިރިއުޅުމުގެ 

 ފައިވަނ ލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ގެންގުޅެޙާދިރިއުޅުމުގެ    އޮތްއިރު،ހުރިކަން އެނގެން    ދ ފައި  ޕޮއިންޓް

ހަމައެއްކަ  ން ނުވަތަކޮން އުސޫލެއްކަ އެއްވެސް މިންގަނޑެއް ފެންނައެ  ންކޮން  . ތްކަންން ނެނގޭނެ 

ހުންނަ    (10-އެޗް)މިސާލަކަށް،   ދިރިއުޅުމުގެ  ކެޓެގަރ ނުކުޅެދުންތެރިކަން   60ަބޔަށް    ގެލަތުޙާގައި 

 ގެ ލަތުޙާދިރިއުޅުމުގެ    ގައިކެޓެގަރ މާލެ ރަށްވެހިން  (  8-އޮންނައިރު، ނުވަތަ )އެޗްޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  

ކައިވެނިކޮށްގެން   މެދު ހަރާ ދެއަ  40އަހަރާއި    18ނުވަތަ    ދިނުމަށް އޮންނައިރު،  ޕޮއިންޓް  40ަބޔަށް  

ންނައިރު، އެ ޕޮއިންޓް ދޭގޮތަށް އޮ  30ަބޔަށް    ގެލަތުޙާދިރިއުޅުމުގެ    އަށްކެޓެގަރ އުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ  

 ؛ތްކަން މާކްސްތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމުގައި ަބލާފައިވާ މިންގަނޑު އެނގެން ނެ

މަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2018 .2  ލިސްޓު  ދާއިމ   ފްލެޓްތަކުގެ  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ  ކުރ ކޮޅު  ނޮވެންަބރު 

އުޅުނު ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގައި  ގައި  މަސައްކަތުހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފޯމުތަކުގެ    ،އިޢުލާނުކުރުމާ ހަމައަށް



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

އިންޓަރވިއުތަކުން ކުރެވުނު  ފަރާތްތަކާ  ވަކި ަބއެއް  ދޭނެ  ޕޮއިންޓް  ަބޔަށް  ޙާލަތުގެ  ދިރިއުޅުމުގެ   ،

ޕޮއިންޓް ދިނުމާއި ލިސްޓުތައް ފައިނަލްކުރުމުގެ ކަންތައް އުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  ދިރި  އި،މިންގަނޑެއް ނެތްކަމަށާ

މިނިސްޓްރ ގެ   ސްފައިވަނ ގެންގޮ  ކުރިއަށް ހައުސިންގ  ތެރޭގައިއޭރުގެ  ވަކި ވަކިކޮށްފައި      ހުރި 

 ގެ ސްޓަރުނިމި   އެކުލަވާލެވިފައިވާގޮތުން  ހިމެނޭވަކި ކޮމިޓ އެއް    އިނާސަރަޙައްދެއްގައި ތިޭބ ސިޔާސ  މ ހުން

ލިިބފައިވާކަން. އެގޮތުން،    މަޢުލޫމާތު  އި، މުވައްޒަފުންނަށް ލިެބނ  ނަންަބރުތަކެއްކަމަށްިބއުރޯއަކުންކަމަށާ

ން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ނެތްކަ  ލަތު ެބލުމުގެ ޕްރޮސެސްއެއް އޭރުޙާގޭގެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، ދިރިއުޅުމުގެ  

 އަދި ؛ ޔަޤ ންވާކަން

ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމަށް   އްަބޔާނެ  ގެފޯމާއެކު އެމ ހެއްގޮތުން  ގުޅޭލަތާ  ޙާރިއުޅުމުގެ  ދިފޯމު ހުށަހަޅާ މ ހާގެ   .3

ދ ފައިދިރިއުޅުމުގެ    އިވުމާއެކުަބޔާންކޮށްފަފޯމުގައި   ޕޮއިންޓް  ަބޔަށް  ަބޔާނަށް ޙާލަތުގެ  އެ  ވަނ  

ަބއެހެންބުނެފައިވާކަމަށް.    އޭރުރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށް   ޙާލަތާގުޅޭ  ދިރިއުޅުމުގެ  ލިޔަން ނަމަވެސް،  ޔާން 

 18.ަބއި ހުސްކޮށް، އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުލިޔެ ހުރި ފޯމުތަކަށްވެސް މާކްސް ދ ފައިވާކަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ

މައްސަލަތަކާ    ނު ފާހަގަކުރެވު މެދު  ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާގޮތާ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު" ގެ ބަޔަށް  "  .4.1.3.6

 ލު:ގުޅިގެން ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓ ން ޢަމަލުކުރި އުސޫ 

ގުޅިގެން    ވަނަ ނަންަބރުގައިވާ މައްސަލަތައް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ އަށް ފާހަގަކުރެވުމާ  4.1.3.5މި ރިޕޯޓުގެ  

 ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.  އެ ކޮމިޓ ން ޢަމަލުކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ

ދ ފަ .1 ޕޮއިންޓް  ަބޔަށް  ގެ  ޙާލަތު"  ފާހަގަކުރެވު"ދިރިއުޅުމުގެ  ގުޅިގެން  މައްސަލަތައް   ނުއިވާގޮތާ 

 ހާ ފަރާތެއްގެފޯމު ހުށަހަޅަފައިވާ ހުރި،  ކުލަފައާއެ  ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ގެ ފަންނ ޙައްލުކުރުމުގެގޮތުން  

ގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށްކަމަށް އެއްހަމައަކުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކުރެވޭނ  ލިޔެފައިވާ އުސޫލެއް  މެދުގައި

ދިރިއުޅޭލުކުރެވޭތ ،  ޤަޫބ އަދި  ިބންވެރިކަން  އާމްދަނ އާއި،  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ތަނުގެފޯމު   ޙާލަތު   

ކެޓެގަރ  ފިޔަވައި އެހެން    އް ހިމަނައި، ަބއެ  3ހިމެނޭގޮތުން   ކޮންމެ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚާއްޞަ 

ަބލާ ކޮމިޓ ން   ލަގެ މައްސަފްލެޓްތަކުމިންގަނޑެއް  ވަޒަންކުރާނެ  ލަތު  ޙާއަކަށް ވަކިން ދިރިއުޅުމުގެ  ކެޓެގަރ 

 ؛ ފައިވާކަންއެކުލަވާލާ

 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021އްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ ގައި ބޭއްވުނު ރަ 2021  މާރިޗު 4 18



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 19؛ގައި ގެޒެޓުކޮށްފައިވާކަން 1920ޑިސެންަބރު  1އިސްވެ ަބޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލު  .2

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ  .3

އެންމެ ފުރަތަމަ ފްލެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލުމަށް ސަަބަބކ ،  ދ ފައިނުވާ    އި، އެކަމަށް ޕޮއިންޓްޙާލަތު ަބލަ

ކަނޑައެޅިއިރު  ހުޅުވާލިއިރު   ކެޓެގަރ ގެ ޝަރުޠުތައް  ވަޒަންކުރުމަށް  އެ  ޙާލަތު   ޝަރުޠު ދިރިއުޅުމުގެ 

 20؛ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން ރައ ސް ކޮމިޓ ގެ ތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާފްލެޓް  ކަނޑައަޅާފައި ނުވާތ ކަމަށް

 21؛ގައިކަން 2019ޑިސެންަބރު  2  ކޮމިޓ ން ފަށާފައިވަނ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ެބލުމުގެ މަސައްކަތް  .4

 މެންަބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓ މެއް  ދެޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް   .5

ފަރާތްތަކުގެ   ޒިޔާރާތްއެ  ޒިޔާރަތްކުށާކޮށްފައިވާކަމަގޭގެއަށް  ޕޮއިންއި،  ފޯމުގައި   ފައިވާޓްދ ރުމުގައި 

 ،ށާއިނާފައިވާކަމަފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަ   ޒިޔާރަތްކުރިކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން    ،މަޢުލޫމާތު ދޭ މ ހާގެ ނަމާއި 

މަޢުލޫމާތަކ  ޞައްޙަ މައުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރުކޮށް، އެ ފަރާތުން އެ ފޯމުގައި ފޯމުގައި ހިމަނާފައިވާ  

 22؛ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން  ރައ ސް ކޮމިޓ ގެ ތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާލެޓްފް މަށްށްފައިވާކަސޮއިކޮ

ޓ މުތައް   .6 ކޮމިޓ ން  ގޭގެއަށް  ބެލުމަށް  ޙާލަތު  ހިއްސާވާ ދިރިއުޅުމުގެ  ސަރުކާރު  އެކުލަވާލާފައިވަނ ، 

 ، އަދިނާއިފުލުހުން  ( އާއި،)އެމް.އެން.ޑ .އެފް  ކުންފުނިތަކާއި، މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

 ރަށްރަށުގައި  އަދި  ،މަށްކާރުގެ ވުޒާރާތަކުން އެ މަސައްކަތަށް ވ އްލާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށްކަސަރު

ތަކުގެ މައްސަލަ މައްޗަށްކަމަށް ފްލެޓް  މުވައްޒަފުންގެ  ކައުންސިލްތަކުގެ  އެކުލަވާލާފައިވަނ   ޓ މުތައް  އެ

 23؛ކޮމިޓ ގެ ރައ ސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން ަބލާ

ދިރިއުޅޭ    ފޯނުން ގުޅައި،ކުރިން ކޮންމެ އެޕްލިކެންޓަކަށް  ށް ގޭގެއަށް ދިއުމުގެތަނުގެ ޙާލަތު ެބލުމަ   އުޅޭދިރި .7

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ފޯމުއެޑްރެހުގެގޮތުގައި    މަށާއި،ކަށަވަރުކޮށްފައިވާކަދިރއުޅޭކަން  އެޑްރެހުގައި  ގައި 

މާލޭގައި ނެތްކަމަށް ަބއެއް ހުރެ ަބަބކާނުވަތަ އެނޫންވެސް ސަލަތާ ގުޅިގެން ޙާގެ  19-ކޮވިޑްއެގޮތުން، 

 
  އިޢުލާނު 1-POL(RA)/1/2019/100(IUL) ނަންބަރު ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގައި 2019  ޑިސެންބަރު 1 19
(https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/118615) 

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 20
 އިޢުލާނު POL(RA)/1/2019/100-(IUL)1އިވާ ނަންބަރު ފަގައި ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮްށ 2019ޑިސެންބަރު   1 21
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 22
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  މ ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައު 2021މާރިޗު   4 23



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ބުނެފައިވ  މާލެއަ  ފަރާތްތަކުން  އެފަރާތަކުން  އަންގާފައިވާނަމަ އިސް  ނަމަވެސް،  ތަނެއް   އެ  ދިރިއުޅޭ 

ވަޒަންކޮށްފައިވާކައެޑްރެހަކަށް   ޙާލަތު  އެކުލަވާލާފައިވަނ  ގޮސް  ޓ މުތައް  އެ  ރަށްރަށުގައި  އަދި  މަށް 

މުވައްޒަފު ފްލެޓްކައުންސިލްތަކުގެ  މައްޗަށްކަމަށް  ަބލާންގެ  މައްސަލަ  ރައ ސް    ތަކުގެ  ކޮމިޓ ގެ 

  24ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން.

  އެ   ކޮމިޓ ން   ބަލާ   މައްސަލަ   ފްލެޓްތަކުގެ   ،ހުޅުވާލައި  ފުރުޞަތު   ހުށަހެޅުމުގެ   ޝަކުވާ  .4.1.3.7

 :ދިރާސާކުރުން   ޝަކުވާތައް 

،  ފައިވާކަމަށާއިޝަކުވާ ލިބި  8320ލަ ޖުމްއިޢުލާނުކުރުމުން  ށް ހެޅުމަހުށަ ޝަކުވާކޮށް ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާގޮތާމެދު ފޯމުތައް މުރާޖާ

ފަރާތްތަކަށް ޖަވާުބ  އެޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ކޮށް، ހުށަހަޅާފައިވާ ކޮންމެ މުރާޖާވަކިން ވަކި ފޯމުތައް ތަކުގެފަރާތް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި

  502  ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާއެކި  ފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،  ދ މަށް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން މަޢުލޫމާތު  ދ ފައިވާކަ

  25ން އެ ކޮމިޓ ން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ަބދަލުވެފައިވާކަޕޮއިންޓްއެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ލިިބފައިވާ ގުޅިގެން  އާޝަކުވާ

 :ލަފާ   އިވާ ދ ފަ   ސަރުކާރަށް   ކޮމިޓ ން   ބަލާ   މައްސަލަ   ފްލެޓްތަކުގެ   ގުޅޭގޮތުން   ޙަވާލުކުރުމާ   ފްލެޓް  .4.1.3.8

ިބފައިވާ ފަރާތްތަކާ ފްލެޓްތައް ޙަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް ފްލެޓް ލި

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން އެ މިނިސްޓްރ އަށް   ންޖެހޭނެކަމަށްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން އަންނަނިވި ކަންކަން ކަށަވަރުކުރަ

 26ވެއެވެ. ކޮށްފައިފާހަގަމަށް އެ ކޮމިޓ ން ލަފާދ ފައިވާކަން ލިޔުމު

ކުރިން ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ އެއްވެސް ސޯޝަލް ހައުސިންގ މުގެ  އެއްަބސްވު  މަށްވާލުކުރުޙަފްލެޓް   .1

 ؛ލިިބފައިވާ ފަރާތެއް ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރުންގެދޮރުވެރިކަން ޕްރޮގްރާމަކުން 

 ؛ޔުނިޓްކަން ކަށަވަރުކުރުން 1ވާލުކުރެވެނ   ޙަލަތްތަކުގައި ދެމަފިރިންނާޙާދެމަފިރިންނަށް ފްލެޓް ލިޭބ  .2

 ؛އަކަފޫޓުގެ ިބމެއް، ގޯއްޗެއް އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައި ނުވުން  600ވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކ  މާލެއިން  ޙަފްލެޓް   .3

 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 24
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021އްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  ބޭގައި  2021މާރިޗު   4 25
 މުގެ ޔައުމިއްޔާ ވުވަނަ ބައްދަލު 13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 26



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ

 20 

 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ތެރެއިން   މައިންނާއި ަބފައިންގެ  ،ގައި ކެޓެގަރ ނަށް ޚާއްޞަ  އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިން  (6-އެޗް) .4

 ންކެޓެގަރ އެ    ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ގައިފޯމުަބއެއް ފަރާތްތަކުން  ން ބަލާކަމަށް  ވެސް ދަރިދެފަރާތުން

 ؛ކަށަވަރުކުރުންވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކ  ދަރިން ަބލާ ފަރާތްކަން ޙަފްލެޓް 

ހުންނަ  (  10-އެޗް) .5 ޚާއްޞަ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން  ފްލެޓް  ކެޓެމ ހުންނަށް  އެ   ރާއިރުވާލުކުޙަގަރ ން 

ހިމަނައިގެން ފަރާތް  ހުންނަ  ފަރާތަށް   ފްލެޓްއެފަރާތަށް    ،ނުކުޅެދުންތެރިކަން  އެ  އަދި  ލިޭބގޮތަށް، 

 ؛ހެދުން އެއްަބސްވުންގައި އުޅެވޭގޮތަށް ތަނުއެ

ވާލުވުމުގެ ކުރިން ދެމަފިރިން ވަރިވެ، ދާއިމ  ލިސްޓުގައި ދެމަފިރިންގެ ނަން ހިމެނިފައިވާނަމަ ޙަފްލެޓް   .6

ަބލަމުންދާ ފަރާތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުވާލުކުރެވުނ  ދަރިޙަފްލެޓް   ދެމަފިރިންގެ ދަރިން ނެތް   މާއި،ން 

 ؛ކަނޑައެޅުން  ންމިނިސްޓްރ ފަރާތެއް، ފްލެޓް ޙަވާލުކުރެވޭ ލަތަށް ަބލައި ޙާފަރާތުގެ  ލަތެއްގައި ދެޙާ

ސަރުކާރުގެ އެހެން   އަށްހާފިރިމ މ ހާ ނުވަތަ  ވާލުވުމުގެ ކުރިން ފްލެޓް ލިޭބ ފަރާތުގެ އަނިބޙަފްލެޓް   .7

 ؛ވާލުނުކުރުން ޙަފްލެޓް    ލިިބފައިވާނަމަ އެ ފަރާތަކާގެދޮރުވެރިކަން  ކުން  ޕްރޮގްރާމަ  ސޯޝަލް ހައުސިންގ

 ފްލެޓް ،  ފަރާތަކ   ވާލުކުރެވޭޙަ  ފްލެޓް  ން ކެޓެގަރ   ޚާއްޞަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ގެސަރވިސް  ސިވިލް .8

  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  ނުވަތަ  ފަރާތެއްކަން  ދާކުރަމުންމަސައްކަތް  ސަރވިސްގައި  ސިވިލް  ވާލުކުރެވޭއިރުޙަ

 . ކަށަވަރުކުރުން ފަރާތެއްކަން މުސްކުޅިކުރެވިފައިވާ ވަޒ ފާއިން ހުރެ ވަޒ ފާގައި

 :އުސޫލު   ށްފައިވާ ޢަމަލުކޮ   ލަފަޔާމެދު   ދ ފައިވާ   ސަރުކާރަށް   ކޮމިޓ ން   ބަލާ   މައްސަލަ   ފްލެޓްތަކުގެ  .4.1.4

، މިނިސްޓްރ   ދ ފައިވާ ލަފާގެމަތިން   ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ންގެ ކުރިން  ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަސް ނިމުމު  2021

އެންޑް   ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އެ އޮފް  ކަށަވަރުކުރާނެކަމަށް  ކަންކަން  އަންނަނިވި  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން 

  27މިނިސްޓްރ ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

ިބމެއް  އަކަފޫޓަ  600މާލޭގައި   .1 ޮބޑު  ކައުންސިލުން    ނެތްކަންށްވުރެ  ސިޓ   މުން ލިޔުމާލެ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 27



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ

 21 

 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 އަދި ؛އަނިބފިރިކަން ލިޔުމުން ސާިބތުކުރުންއެފަރާތެއްގެ  ،ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް .2

 ހިމެނޭތ ، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކެއްވެސް  އި  މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލާ .3

 ކުރުން.އެ އިދާރާއަކުން ކަށަވަރުޞައްޙަކަން  ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގެތްތަކާގައި ހުރި ފަރާދާއިމ  ލިސްޓު

އެކަންކަން   ދަންނަވާފައިވާނެކަމަ  ނުމަށްކަށަވަރުކޮށްދިއެގޮތުން،  އިދާރާތަކަށް  ލިޭބ    އެއި،  ށާއެ  މަޢުލޫމާތުގެ  އިދާރާތަކުން 

 ފްލެޓް ލިޭބ  އެނޫން ގޮތަކަށްއި،  ން ކުރާނެކަމަށާޖެނަމަ އެކަކުރަންޖެހިއްމ ހަކު އުނި، ދާއިމ  ލިސްޓުން  މައްޗަށް ބިނާކޮށް

މައްސަލައެއް  ވަކި ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައެޅިގެން  އި،  ކަމަށާނުވާނެ  އުނި ދާއިމ  ލިސްޓުން އެއްވެސް ފަރާތެއް    މ ހުންގެ

ނަމަވެސް، ޢާންމުކޮށް ސް ެބލޭނެކަމަށާއި،  ވަކިން އެކަމެއް މިހާރުވެ  ހުށަހެޅުމުން  ދިމާވެފައިވާނަމަ އެ މައްސަލައެއް ފާހަގަކޮށް

  އެ މިނިސްޓްރ ން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިނުވާކަމަށްމުރާޖާއަލުން މުޅި ޕްރޮސެސް 

 :ޙަވާލުކުރުން   ފްލެޓްތައް   ސަރުކާރުން   ފަރާތްތަކާ   ލިބޭ   ފްލެޓް  .4.1.5

ވަނަ އަހަރުގެ    2021  ފްލެޓް ލިޭބ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކާ، އް ފިޔަވައި  މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިވާ ވަކިވަކި ފަރާތްތަޚާއްޞަ  

މަ ނިޔަލަށް  މާރިޗު  ރާވާފައިވާކަމަށާއި،    ޙަވާލުކުރުމަށް  އެއްަބސްވުންތައްލެޓުތަކުގެ  ފްހުގެ  އެއްަބސްވުން ސަރުކާރުން 

ންފަދަ  އި ދޮރު ހަރުކުރުމާއި، ތަށިމުށި ޖެހުޓްގަފްލެފަރާތްތަކުން  ފްލެޓް ލިޭބ    ވުމުންވޭވަރުވަދެ  ފްލެޓްތަކަށްފަރުމާކުރެވިފައިވަނ   

އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް   ރމިނިސްޓަ  ކަމަށްރަންޖެހޭގޮތަށްއަމިއްލައަށް ކު  މަސައްކަތްތައް އެފަރާތަކުން

  28ފައެވެ.މަޢުލޫމާތު ދެއްވާއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

މުކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ންލިސްޓު ޢާލެޓް ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމ   ފް  ކޮމިޓ ންލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ  ފްއެގޮތުން،  

 29ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.އެޗް.ޑ .ސ އިން  ކާ ގުޅޭގޮތުންކަންތައްތަ

 ތަކަށްއިންސާފުވެރި ގޮއެންމެ    އެކުވުމާ ދާއިމ ލިސްޓު    އްގެގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވަނ އެންމެ މުހިންމު ކަމެ .1

 ؛ންޓް ކަނޑައެޅުންކަލެއެމ ހަކަށް ލިޭބ ފް

ދޭނ  ހުރި    ުބރިތަކުގައި   ތިރ   ޢިމާރާތުގެ .2 އިސްކަމެއް  އެންމެ  ކަނޑައެޅުމުގައި  ފްލެޓްތައް 

 ؛ފްލެޓްތައް ަބހާނ  ގުރުއަތުންކަމަށް ، އަދި ޢާންމުކޮށްކަމަށްނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް

 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021 ގެގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ  2021މާރިޗު   4 28
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 29



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ؛ފަށާނެކަމަށް  ހަކަށް ގުރުއަތުލުމުގެ ޕްރޮސެސްވާ މަޢުލޫމާތު ލިުބނުހާ އަވައެގޮތުން، ގުރުއަތަށް ޭބނުން .3

ނިންމަންޖެހޭ    މައިނިންމުމުގައި    ފްލެޓްތައް .4  އަހަރުގެ  ވަނަ  2021  މެއްކަހުރިހާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ 

  ؛ކަމަށްނިމޭނެނިޔަލަށް  މަހުގެ މާރިޗު

ޓެސްޓު އެކަން އަދި  މޭތ   ނިނު  ސައްކަތްލުމުގެ މަ  ސަރަޙައްދަށް ކަރަންޓު  ފްލެޓްތައް ހުރިނަމަވެސް،   .5

ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް  ކުންފުންޏަކާ    ގެއެޗް.ޑ .ސ  މެދުވެރިކޮށް ޭބރު  ހުރިކަމަށާއި،ނުކުރެވި

އޮތުޙަ ޙަވާލުކުރަންޖެއަދި  މާއެކު،  ވާލުކޮށްފައި  ސްޓެލްކޯއާ  ނިންމުމަށްފަހު  ގޮތަށް ހޭ  އެކަންކަން 

އެކަމާއޮ  ދިއުމުގެ  ދިގުލައިގެން  މަޝްވަރާތައް  ކުރިއަށްދާ  މެދުގައި  ފަރާތުގެ  3  ގުޅިގެން  ތުމުން، 

 .މެދުވެރިވެފައިވާކަމަށް ލަސްތަކެއް މަސައްކަތުގެ ކަރަންޓުގެ ސަަބުބން

  ސަރުކާރުން  މި  ،ގުޅޭގޮތުން  ލިޔުންތަކާ  ދޫކޮށްފައިވާ   ފަރާތްތަކަށް   އެކި   ބަޔާންކޮށް   ލިބިފައިވާކަމަށް   ފްލެޓް  .4.1.6

 :ސަތު ސިޔާ   ކަނޑައަޅާފައިވާ 

ދައުލަތުގެ   ނަމަ،ދ ފިސަރުކާރަކުން ރައްޔިތަކަށް  ލިޔުމެއް  ދައުލަތުގެ ނިޝާންޖަހާފައިވާ  ވަކިކަމަށް އެއްަބސްވެ ނުވަތަ ވަޢުދުވެ  

އިޙްތިރާމްކުރަންޖެހޭނެ އެކަމަށް  އެ  ފަރާތުން  އެއްަބސްވުމެއްކަމަށާއި،  ދި  ގައި،ވުމު  ފަދަ  ލިޔުމެއް  މުގައި  ނުނުވަތަ 

، މ ހަކަށް އެ ލިޔުމެއް ލިިބފައިވަނ  ކޮށްމައްސަލައެއް ތަޙުޤ ޤްއެ    ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭނަމައް ހިނގާފައިވާނުރަނގަޅުކޮށް ކަމެ

ޅު އަޅަންޖެހޭނެކަމަށް ޤަޫބލުކުރެވޭކަމަށް އެކަމުގައި ޒިންމާވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފިޔަވަ  ަބލައި،ކިހިނެތްތޯ  

 ނަމަވެސް،އެހެންސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.  ނިންގ، ހައުނޭޝަނަލް ޕްލޭ މިނިސްޓަރ އޮފް  

ަބލަންޖެހޭ ބެލުންތަކަށް  ޙާލަތުގައި  ލިޔުން ދ ފައިވާ  އެކި ފަރާތްތަކަށް  ނެކަމަށް ަބޔާންކޮށް  ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިޭބ

ފައިވަނިކޮށް އެ ހުރިހާ ކަނޑައެޅިގެން ފުރިހަމަނުވާކަން ކަށަވަރުވެ ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި ނުވަތަ ފްލެޓް ލިުބމުގެ ޝަރުޠު  

 30ވިދާޅުވެފައިވާކަން ކޮމިޓ ން ފާހަގަކުރަމެވެ. ޤަޫބލުނުކުރެވޭކަމަށް މިނިސްޓަރޖެހޭނެކަމަށް ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ދޭން

  ޤާނޫނ    ލިޔުންތަކުގެ   އިވާ ދޫކޮށްފަ   ސަރުކާރުން   ކުރ ގެ   ފަރާތްތަކަށް   އެކި   ބަޔާންކޮށް   ލިބިފައިވާކަމަށް   ފްލެޓް  .4.1.7

 31:ތައް ނުކުތާ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ   ޖެނެރަލް   އެޓަރނ    ،ހައިސިއްޔަތާމެދު

 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021އުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤަގައި ބޭއްވުނު  2021މާރިޗު   4 30
މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ   ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ    2021މާރިޗު    4ސިޓ ، އަދި  (  2021  މާރިޗު  4)   A4BU/57/2021/15-32  ނަންބަރު  އޮފ ހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނ  31

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ 13ވަނަ އަހަރުގެ   2021ގެ ކޮމިޓ ގެ ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައި



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ލިޔުމަ .1 ދޫކުރާ  ަބނދެދައުލަތުން  ޤާނޫނ ގޮތުން  ގުޅިގެން  އެކާ  ބިނާވެގެންވަނ   ޔުމެއްގައި  ލި  ވުން 

އޮތު ޖަހާފައި  ނިޝާން  ނޫންކަމަށާއި،ދައުލަތުގެ  ޤާއެހެން   މުން  ބަނދެވޭ  ގޮތު ނޫނ ނަމަވެސް،  ން 

 ؛ންކަމަށް އް އެ ލިޔުމެއްގައި ަބޔާންކޮށްފައިވުމުއިލްތިޒާމުތަކެފަދަ ބަނދެވުންތަކެއް އުފައްދާ

 ނު ލިސްޓުގައި ހިމެނުފްލެޓް ލިޭބ މ ހުންގެ ދާއިމ     ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ފްލެޓު ލިުބނުކަމުގެ ލިޔުމަށް    .2

އަދި ލިޭބކަމުގެ    ނަމަވެސް،   ވުމުގެ ޙަވާލު  ފްލެޓާ  ވެސް،ނަމަނު  ވާލުކުރެވުޙަލިޔުން  ފްލެޓް 

ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން   މުގައިއެއްަބސްވު  ކަމަށާއި، އެސޮއިކުރަންޖެހޭނެދެފަރާތުން    ގައިއެއްަބސްވުމު

މަޢުލޫމާތާ ދ ފައިވާ  ލިުބމުގެ  ފްލެޓް  އިއެމ ހަކު  މަޢުލޫމާތުގެ ،  ަބލައިދިމާވޭތޯ  ތަކާ  ޠުޝަރު  އެ 

އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި  ހުރިކަމަށްޞައްޙަކަން  ކަންކަން  ަބލަންޖެހޭ  ލިޔުމުގައި    އެ   

މިސާލެއްގެގޮތުންަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ހޮވޭ،  .  ދަރިން   ގައިލަތެއްޙާ  ދެމަފިރިން  ދެމަފިރިންގެ  އެ 

އިސްކަންދޭ ފަރާތަށް  ަބލާ  ދަރިން  އެ  ނުވަތަ  ންޖެހޭނެތިބިނަމަ،  އެ  ކަމަށް،  ނެތްނަމަ  ދަރިއަކު 

ހައުސިންގ މިނިސްޓްރ ންކަމަށް   ދޭނެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާނ   ފްލެޓް  އިލަތަށް ަބލަޙާދެމަފިރިންގެ  

އެ މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކޮށް ހަމައެކަނި  ނުވަތަ އެ  ކަންކަން ކަށަވަރުނުކޮށް  އެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،

ޖަހާފައި އޮންނަ  ލިޔުމުގައި   އަދި   ، ނޫނ  އިލްތިޒާމެއް އުފައްދާނެއޮތުމަކ  ޤާދައުލަތުގެ ނިޝާން 

 ؛ބޫލުނުކުރެވޭކަމަށް ޤަ ށްނެ ލިޔުމެއްކަމަ އުފަންކުރުވާޙައްޤެއް

އޮތްކަން މުދަލުގެ މައްޗަށް މ ހެއްގެ ޙައްޤު  ން  ނޫނ  ހަމަތަކުގެމަތިޤާ  ،ފްލެޓު ލިުބނުކަމުގެ ލިޔުމަކ  .3

ލިޔުމެއްލުކޮށްދަލ  ލިޔުމަކ ނަމަވެސް  އި،  ނޫންކަމަށާ   ދޭ  ިބނާ  ،އެ  މައްޗަށް  އޭގެ  ކުރެވޭ ލިޔުން 

 ؛ޤަޫބލުކުރެވޭކަމަށްލިޔުމެއްކަމަށް  "ކޮންޑިޝަނަލް" ،ނާވާޗަށް ިބގެ މައްޠުތަޝަރު

ކަން އް ފުރިހަމަނުވާޠެޝަރުއެއިން    ކުރުމުން،އް މުރާޖާތަޠުއެ ލިޔުމުގައި ުބނާ ޝަރުއެހެންކަމުން،   .4

ޙާ ލިޔުމެއް  ލަތުގައި  ސާިބތުވާ  ޤާބާޠިލުކުރުއެ  އޮތް  މަށް  ހުރަހެއް  އެއްވެސް  ކަމަށް  ނޫނ ގޮތުން 

 ؛ކަމަށް ނުފެންނަ

 

މައްސަލަތަކުގައި،   ގުޅޭއިޖުތިމާޢ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާ .5

ޝަރު ލާޒިމުވާ  ހުރުން  ކިަބއިގައި  ފުރިހަމަނުވާޠެމ ހެއްގެ  އިޖުތިމާޢ   ނަމަ  އް  އެ  މ ހަކަށް  އެ 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

،  ތަނެއް ނުލިިބދާނެކަމަށް   ނުވަތައް  ދަށުން ލިެބވެން އޮންނަ ފްލެޓެ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢެއްގެ

ކޯޓު ސުޕްރ މް  ކޯޓުން ،  ޤަޟިއްޔާއާއި  SC-A/25/2017  ނިންމާފައިވާ  ންދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެ 

 އަދި ؛ކަމަށްވާސާިބތުޤަޟިއްޔާއިން  SC-A/17/2015 ނިންމާފައިވާ

 

، ޖިނާއ  ޠަބ ޢަތު ހަގަވެފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރުހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތަކާ ގުޅިގެން ފާ .6

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ   މަށް ެބލެވޭކަމަށާއި، އެ ކަންކަން ހުރިކައެކުލެވޭ މައްސަލަތަކެއް

 ފެންނަކަމަށް.  ކަމަށްކަމެއް ކުރުމަކ  މުހިންމު ފަރާތުން ތަޙުޤ ޤް

 

 :ގޮތް   އިވާ ރާވާފަ   ޢަމަލުކުރުމަށް   ސަރުކާރުން   މެދު ފަރާތްތަކާ   ލިބިފައިވާ   ލިޔުން   ލިބުނުކަމުގެ   ފްލެޓް  .4.1.8

 

ގޮތުގެމަތިން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ލިުބނުކަމަށް  އިސްވެ  ލިޔު  ަބޔާންކޮށްފްލެޓް  ަބނދެވޭފަދަ  ންތަކަދޫކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނ ގޮތުން  ކ  

 ތަކުލ ފުތަކެއް   ގިނަ  ،ގެއްލި  އުންމ ދު  އްގެރައްޔިތުންތަކެ  ގިނަ  ސަަބުބން  ދ ފައިވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ކަށް ނުވިނަމަވެސް، އެންތަކަލިޔު

ފަރާތްތަކެއްކަން    ،މާއިޖެހިފައިވާކަ  އުފުލަން ޭބނުންޖެހިފައިވާ  ގެދޮރުވެރިކަމަށް  ޤަޫބލުކުރާއެފަރާތްތަކ   ހިނދު،   ސަރުކާރުން 

ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ދ ފައިވާ ލިޔުމަށް  ދައުލަތުގެ ނިޝާންޖެހި ލިޔުމެއް ދ ގެން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެފަރާތްތަކަށް ގެދޮރުވެރިކަން  

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ  އިޙުތިރާމްކު ހުރި  ކުރިއަށް  އެފަރާތްތަކަށް  ރުމުގެގޮތުން،  ހުޅުވާލަޕްރޮގްރާމްތަކުން  އެފަރާތްތައް  ފުރުޞަތު  އި 

ވިދާޅުވެފައިވާކަން   ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއޮފް  ކަމަށް މިނިސްޓަރ  ލުއޭޓްކުރާނެއިވެ

 32ކޮމިޓ ން ފާހަގަކުރަމެވެ.

  އިޢުލާނުކުރުމުން   ކޮމިޓ ން   މި   ހުށަހެޅުމަށް   ޚިޔާލު   ގުޅޭގޮތުން   ގޮތާވާ ދ ފައި   އް ފްލެޓްތަ   މަޝްރޫޢުގެ   ހިޔާ  .4.1.9

 :ކަންތައްތައް   ފާހަގަކުރެވޭ   ގުޅިގެން   ޝަކުވާތަކާ   ލިބިފައިވާ 

ޚިޔާލު   ޢާންމުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ދ ފައިވާގޮތާ  ފްލެޓްތައް  މަޝްރޫޢުގެ  އިޢުލާނުކުރުމުމި  ހޯދުމަށް  ހިޔާ  ލިިބފައިވާ  ކޮމިޓ ން  ން 

ޝަކުވާ  އެ ޝަކުވާތައް ކޮމިޓ ން ވަކިވަކިން ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،    ،ތާވަލެއް އެކުލަވާލައިކުގެ މައްޗަށް  ޝަކުވާތަ

  ޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތ  މަޢުލޫމާތު ހާމަނުވާ ގޮތުގެމަތިން، އެކި ފަރާތްތަކުން ކޮމިޓ އަށް ހުށަހަ

 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 32
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ކެޓެގަރ ތަކުން   އެކިއެ މަޝްރޫޢުގެ  ރ ގައި އެވަނ ،  ތިއަދި،  އެވަނ އެވެ.  ހިމަނާފައި  ގެ ގޮތުގައި    2ޖަދުވަލު  ތަފްޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ  

އެދިފްލެޓް ހޯދުމަށް  ފަރާތްތަކު   ކުރިމަތިލާ     ލިިބފައިނުވާ  ފޮނުވާފައިވާފްލެޓް  ޝަކުވާ  ކޮމިޓ އަށް  ދައްކައިދޭ   ން  ޢަދަދުތައް 

 ކެވެ. ތާވަލެ

 
 

  އެ  ކަންތައްތަކާއި  މައިގަނޑު  ފާހަގަކުރެވޭ  ކޮމިޓ އަށް  ގުޅިގެން  ދ ފައިވާގޮތާ އް ފްލެޓްތަ  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ  .4.1.10

 :ގޮތް   ށަހަޅާ ހު   ކޮމިޓ ން   ގެން ގުޅި   ކަންތައްތަކާ 

 މަތިލާފައިވާ ރިކު  ކެޓެގަރ އަށް  ޚާއްޞަ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ      :1  -   ތައް ކަންތައް   ފާހަގަކުރެވޭ 

އިޖްތިމާޢ     ެބލުމެއްނެތި  ޙާލަތަށް  ދިރިއުޅުމުގެ   ޚިލާފަށް  ތަކާކެޓެގަރ   އެހެންކަށް،  ފަރާތްތަ

  ސިވިލް   ،އެހެންކަމުން.  ކަނޑައަޅާފައިވާކަން  ޝަރުޠުހަމަވާކަމަށް  ށްގެދޮރުވެރިކަމަ

  އި ގަތެރޭ  ފަރާތްތަކުގެ  ލިިބފައިވާ   ފްލެޓް  ންކެޓެގަރ   ކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ  ސަރވިސްއަށް

  އެހެން  ،އޮންނާނެތ   ފުރުސަތު  ހިމެނިފައިވުމުގެ  ފަރާތްތައް  ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ޅުމުގެދިރިއު

 ފްލެޓް  ނަމަވެސް  ،ޙައްޤުވާ  ފްލެޓް  ަބލާއިރު  ޙާލަތަށް  ގެމުދިރިއުޅު   ތެރެއިން  ގަރ ތަކުގެކެޓެ

  ފަރާތްތަކަށް   ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ގޮތުން  ޙާލަތުގެ  ގެމުދިރިއުޅު  ފަރާތްތަކަށްވުރެ  ލިިބފައިނުވާ

 . ފާހަގަވާކަން ދިރާސާއިން ކޮމިޓ ގެ ލިބިފައިވާނެކަން ފްލެޓް ގަރ ންކެޓެ ސަރވިސް ސިވިލް

އެހެން         :ހުށަހެޅުން   ކޮމިޓ ގެ  ޙާލަތު  މިންގަނޑުން  ކެޓެގަރ ދިރިއުޅުމުގެ  ވަޒަންކުރި  ސަރވިސްގެ  ތަކުގައި  ސިވިލް 

ކުރިމަތިލާފަ ކެޓެގަރ އަށް  ޚާއްޞަ  ޙާލަތު މުވައްޒަފުންނަށް  ދިރިއުޅުމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  އިވާ 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 އެ   ،ކަނޑައަޅައި  ކޮމިޓ ން  ަބލާ   މައްސަލަ  ފްލެޓްތަކުގެ   އުސޫލެއް  ދޭނެ   ޕޮއިންޓް  ވަޒަންކޮށް

 .ކުރުމަށްމުރާޖާ އަލުން ކެޓެގަރ 

މަޝްރޫޢަކަށްވ އިރު، އެކަމަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢަކ  އިޖުތިމާޢ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ       :2  - ކަންތައްތައް    ފާހަގަކުރެވޭ 

 އެ މަޝްރޫޢު އަމާޒުކުރުމުގެ ަބދަލުގައި، ޑޮކްޓަރުންނާއި،  ށްއެންމެ ޭބނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަ 

ފަރާތްތަކަށްފަދަ  ނަރުހުން މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާތަކުގައި  ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ    ފަންނ  

ހިމެނިފައި މަޝްރޫޢުގައި  އެ  އެކެޓެގަރ ތަކެއް  ހިމެނޭއެ،  ތުން ގޮވާކަން.  ކެޓެގަރ ތަކުގައި    ،  

ފަރާތްތަކަށް   ރަނގަޅު  ފެންވަރު  ދިރިއުޅުމުގެ  އަދި  ލިޭބ  އާމްދަނ އެއް  އިޖްތިމާޢ  ރަނގަޅު 

ޭބނުންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ   އެކަމަށް އެންމެ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފްލެޓްތައް ލިިބ، 

ދަށް ފެންވަރު  އިޤްތިޞާދ ގޮތު  ،ދިރިއުޅުމުގެ  އިޖްތިމާ ން  އަދި  ފަރާތްތަކަށް  ޢ  ނިކަމެތި 

 ޯބހިޔާވަހިކަން ލިުބމުން މަޙްރޫމްވުމަށް މަގުފަހިވެދާނެކަން.  

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނިފައިވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކެޓެގަރ ން           ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

ލިޭބނެކަ ފްލެޓް  ލިުބމަށް ޝަރުޠުހަމަވެ،  ފަރާތްފްލެޓް  ކަނޑައެޅިފައިވާ  މިހާރު  ތަކާއެކު މަށް 

ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސަރުކާރުން ދޫކުރުމަށް ރާވާފައިވާ  

ލިޭބ   އެފަރާތްތަކަށް  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ  ގިންތިތަކުގެ  އެކި 

 ފްލެޓް ނުވަތަ ކަށޭނަ ގިންތިއަކުން އެފަރާތްތަކަށްއާމްދަނ އާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެންމެ އެ

ދިނުމަށް ސަރުކާރުން  ޔަޤ ންކަން  ލިޭބނެކަމުގެ  ޔުނިޓް  އަދި،  ހައުސިންގ  ޖްތިމާޢ  އި  . 

ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ  ހިންގާ  ސަރުކާރުން  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  އަމާޒުކޮށް  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް 

ފަރާތްތަކަކ  އަމާޒުކުރެވޭ  ފަންނެއްގައި    މަޝްރޫޢުތައް  ވަކި  ވަކި  ނުވަތަ  ކުރިއަރާފައިވާތ ، 

ވަޒ ފާއެއް ނުވަތަ ވަކި މަޤާމެއް އަދާކުރާތ ، ނުވަތަ ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ޮބޑު އާމްދަނ އެއް ލިޭބތ   

އިޖްތިމާޢ  ގެދޮރިވެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ަބދަލުގައި، އެ ާބވަތުގެ  

ލިބި  އާމްދަނ އާއިޯބހިޔާވަހިކަން  އެންމެ    ދެވެނ   އެކަމަށް  ަބލާއިރު  ޙާލަތަށް  ދިރިއުޅުމުގެ 

 .ޭބނުންޖެހިފައިވާ އަދި އެންމެ ޙައްޤުވެރި ފަރާތްތަކަކަށްކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުކުރުމަށް



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ހުރި  ފްލޯ( ގައި  މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްތަކުގެ އެންމެ ތިރ  ުބރި )ގްރައުންޑްހިޔާ       :3  - ކަންތައްތައް    ފާހަގަކުރެވޭ 

ޭބނުންތަކަށްޓަކައި   ޒަރޫރ   ފަރާތްތަކުގެ  ދިރިއުޅޭ  ފްލެޓްތަކުގައި  ނަގައި،  ފްލެޓްތައް  ހުރިހާ 

ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން    އެ  ކޮމަރޝަލް ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތަށް އެ ޖާގަ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާތ ،

 ކަން. ފްލެޓް މަދުވެފައިވާ 280

ށުން ފްލެޓް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރޫޢުގެ ދަމަޝް  ހިޔާ          ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

އެކަން  ނިންމައި  ސަރުކާރުން  ަބދަލުގެނައުމަށް  ޑިޒައިނަށް  ޢިމާރާތްތަކުގެ  ިބނާކުރެވުނު 

ފަރާތަކ  އެ މަޝްރޫޢުގެ   280ތަންފ ޒުކުރުމުގެ ސަަބުބން ފްލެޓް ލިުބމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ  

ށް ޝަރުޠު ހަމަވެ އެކަމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއްނަމަ، ކުރިއަށް  ފްލެޓް ލިުބމަ   ދަށުން

އެފަރާތްތަކަށް   މަޝްރޫޢުތަކުން  ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ  ހިންގާ  ސަރުކާރުން  އޮތްތަނުގައި 

 . ސަރުކާރުން ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް

މަޝްރޫޢުގެ ދަ     :4  - ކަންތައްތައް    ފާހަގަކުރެވޭ  ފްލެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް އަލުން ށުން  ހިޔާ 

ކުރިއިރު، ޝަރުޠު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކެއް ފްލެޓް ލިޭބ މ ހުންގެ ދާއިމ  ލިސްޓުގައި  މުރާޖާ

ފަރާތްތަކުގެ    އެއި،  ހިމަނާފައިވާކަމަށާ ކުރިމަތިލާފައިވާ  އެދި  ފްލެޓަށް  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ 

މުރާޖާ ދާއިމ   ކުފޯމުތައް  މ ހުންގެ  ލިޭބ  ފްލެޓް  ފަރާތްތައް،  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠު  ރިއިރު، 

ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން ފްލެޓަށް އެދި    އަދި،  ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް 

ކުރިއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށްފައިވަނ   ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް މުރާޖާ

  ހުށަހެޅިފައިވާކަން. ފުރިހަމައަށް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކޮށް ޝަކުވާންމެ އެ

ޝަކުވާތައް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް، އެފަރާތްތަކަކަކ  އެފަދަ            ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

 . ފްލެޓް ލިުބން ޙައްޤު ފަރާތްތަކެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް

ކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް  ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް މުރާޖާ  :5  - ކަންތައްތައް    ފާހަގަކުރެވޭ 

ަބލާ   މައްސަލަ  ފްލެޓްތަކުގެ  ހުރިހާ ޝަކުވާތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ދ ފައިވާ 

ޓ ން ފާހަގަކޮށްފައިވ   ފައިވާކަމަށް އެ ކޮމިކޮމިޓ ން ަބލައި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ކޮމިޓ ން ޖަވާުބދ 

ހުށަހަޅާފައިވާ މި  ނަމަވެސް،   ފަރާތްތަކުން  އެކި  އިދާރާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ކޮމިޓ އަށާއި 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ފަރާތްތަކަކަށް  ހުރިހާ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޝަކުވާ  މައްސަލަތަކަށް  ޝަކުވާތަކާއި 

އެން ކޮމިޓ ން  ަބލާ  މައްސަލަ  ޖަވާ ފްލެޓްތަކުގެ  ފުރިހަމައަށް  ކޮމިޓ އަށް  މެ  މި  ުބދ ފައިވާކަން 

 ކަން. ކަށަވަރުނުވާ

ހުށަހެޅުން: އެފަރާތްތަކަށް          ކޮމިޓ ގެ  ބަލައި،  ހުރިހާ ޝަކުވާތަކެއް  އެފަދަ  ކޮމިޓ ން  ަބލާ  މައްސަލަ  ފްލެޓްތަކުގެ 

 .  ފުރިހަމައަށް ޖަވާުބ ދިނުމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންަބރު މަހުގެ    2018ފްލެޓް ލިޭބނެކަމަށް  ގެ ދަށުން  ހިޔާ މަޝްރޫޢު     :6  - ކަންތައްތައް    ފާހަގަކުރެވޭ 

ކުރ ކޮޅު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިޭބނެކަމަށް އޭރު ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާ ގުޅިގެން 

ކޮރަޕްޝަން   ތެރޭގައި  މައްސަލަތަކުގެ  އެ  ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި،  މައްސަލަތަކެއް  ގިނަ 

ހުރިކަމަށް  އިވާކަމަށާއެކުލެވިފަ ކަންތައްތަކެއް  ހިމެނޭ  މައްސަލަތަކެއް  ޖިނާއ   އި 

 .ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން

ވާ ކުރަންޖެހޭ  ޢުދަ  ،އެ މައްސަލަތައް ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް ތަޙުޤ ޤ  އިދާރާތަކުން ތަޙުޤ ޤުކޮށް          ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

ދަ ގުޅިގެޢުފަރާތްތަކަށް  އެކަމާ  ފިޔަވަޅުތައް  ން  ވާކުރުމަށާއި،  އެންމެހައި  އަޅަންޖެހޭ 

   .އަވަސްކުރުމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފްލެޓް ލިޭބ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ޙަވާލުކުރުމުގެ    2021    :6  - ކަންތައްތައް    ފާހަގަކުރެވޭ 

ކަތްތައް  ސައްއެއްަބސްވުން ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށާއި، ޢިމާރާތާއި ފްލެޓްތަކުގައި ނިންމަންޖެހޭ މަ

 ނިމޭނެކަމަށް ސަރުކާރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. 

 އަވަސްކޮށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް އެކަންކަން ފުރިހަމައަށް ނިންމުމަށް.  މަސައްކަތްތައް  އެ:        ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 : ދިރާސާކުރުން  ރާވާފައިވާ ގޮތް  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު  .4.2

ގައި ޯބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަކ  ސަރުކާރުގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ވަޢުދުކަން ފާހަގަކުރެވޭއިރު، ޯބހިޔާވަހިކަމާ ރާފަށުއަތްފޯ

ޕްލޭން   އެކްޝަން  "ސްޓްރެޓ ޖިކް  ސަރުކާރުގެ  މައިގަނޑު  2019-2023ގުޅޭގޮތުން  އަންނަނިވި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   "3 

  33ވެއެވެ.މިންވަރު ކޮމިޓ ން ދެނެގަނެފައި ސިޔާސަތު ތަންފ ޒުކުރެވިފައިވާ

 ؛ޯބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުން .1

 އަދި ؛ އަތްފޯރާފަށުގައި ޯބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން އިތުރުކުރުން .2

 މު ކުރިއެރުވުން. ޯބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ިބން ލިިބދިނުމުގައި ލާމަރުކަޒ  ނިޒާ .3

 :ކަންކަން   ފާހަގަކުރެވޭ   ގުޅޭގޮތުން   ސިޔާސަތުތަކާ   ގައިވާ "  2019- 2023  ޕްލޭން   އެކްޝަން   ސްޓްރެޓ ޖިކް "  4.2.1

 :އިތުރުކުރުން   މިންވަރު   ފޯރުކޮށްދެވޭ   ބޯހިޔާވަހިކަން :    1  ސިޔާސަތު 

ދަށުން .1 ސިޔާސަތުގެ  އިތުރުކުރުމުގެ  މިންވަރު  ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  ނިޔަލަށް  2023،  ޯބހިޔާވަހިކަން  އަހަރުގެ   20,000  ވަނަ 

އަށް ޯބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މިންވަރަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޤާއިމްކޮށް ތަރައްޤ ކުރާނެކަމަށް ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން އިލާޢާ

 ؛ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން

މިންވަރު:   މިންވަރު  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ  ރައްޔިތުންގެ  ކޮމިޓ ން  އެކަން  އިދާރާގެ ލ މަޖިސާފުކުރުމަށް  ހުގެ 

ސިޓ ނ2021ްމާރިޗު    F/GT/471/2021/  (16-57  23ނަންަބރު   އޮފް    ،(  މިނިސްޓްރ  

ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދެންނެވުމުން، އެ ސިޓ ގެ  

ނިސްޓްރ ން  ތު އެ މިގެ މަޢުލޫމާގޮސްފައިވާ ހިސުާބމިހާރު  ޖަވާުބ ލިިބފައިނުވާތ ، އެ މަސައްކަތްތައް  

   އިނުވާކަން. ލިިބފަ

 2018  ށް ސަރުކާރުން އަމާޒުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަ  15,222ނަމަވެސް،  

ގެންދާ ކުރިއަށް  ކުރިން ސޮއިކުރެވިގެން  އަހަރުގެ  ހިމެނޭގޮތުން  ވަނަ    4،500  މަޝްރޫޢުތަކެއް 

ކުރިއަށްދާ މިހާރު  މަސައްކަތް  ޢަމަލ   ޔުނިޓުގެ  އަހަރުގެ   2018ކަމަށާއި،  ހައުސިންގ  ވަނަ 

 
 (/https://presidency.gov.mv/SAP)  2019-2023ޓްރެޓޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން ސް 33
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ   ސޮއިކުރުމުގެ  ނުވަތަ  ސޮއިކުރެވި  ފަހުން  މަހުގެ    11ނޮވެންަބރު 

އެގޮތުން،    އި،ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅޭނެކަމަށާ  13،222މަޝްރޫޢެއްވާކަމަށާއި އެ މަޝްރޫޢުތަކުން  

 ންއިތުރު  އޭގެމަށް، އަދި  އިވާކަގެ ޢަމަލ  މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފަޢުމަޝްރޫ  2 ތެރެއިން  އޭގެ

ޔުނިޓެ  2،000 ކުރިއަށްދާނެކަމަށްހައުސިންގ  މަސައްކަތް  ނޭޝަނަލް  އްގެ  އޮފް  މިނިސްޓަރ   

ވިދާޅުވެފައިވާކަމާއި، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ،    5،000  އަދި  ޕްލޭނިންގ، 

މަ ޔުނިޓެއްގެ  ގެންދިހައުސިންގ  ކުރިއަށް  އްޔާ  ޖުމްހޫރިރައ ސުލް  އުމަށްސައްކަތް 

އެންޑް އި ހައުސިންގ،  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ޢުލާނުކުރައްވާފައިވާކަމަށް 

 34އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ވިދާޅުވެފައިވާކަން ކޮމިޓ ން ފާހަގަކުރާކަން. 

ވަނައަހަރުގެ    2022  މައިގަނޑު ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް އަވަހަށް ނިންމޭނެ އިންތިޒާމެއްސަރުކާރުން ކުރިއަށްގެންދާ   .2

 . ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަންޤާއިމުކުރާނެކަމަށް ނިޔަލަށް 

އަށް ކޮމިޓ ގެ  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:  

 /F/GT/471/2021-57  23ގެ ނަންަބރު  ޖިލ ހުގެ އިދާރާރައްޔިތުންގެ މަފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ،  

ގޮސްފައިވާ (  2021މާރިޗު    16) މިހާރު  މަސައްކަތްތައް  އެ  ލިިބފައިނުވާތ ،  ޖަވާުބ  ސިޓ ގެ 

   ފައިނުވާކަން. މިހާތަނަށް ކޮމިޓ އަށް ސާފުވެތު ހިސާުބގެ މަޢުލޫމާ

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް   2023   ހައުސިންގ ސްކ މްއެއްހައުސިންގ ބެނިފިޓަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ސަްބސިޑައިޒްޑް  .3

 ކަން.ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާތަޢާރަފުކުރާނެކަމަށް 

މިންވަރު:    އެ     ،ދެނެގަނެ  ފަރާތްތައް  ޭބނުންޖެހިފައިވާ  އެންމެ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް  ސަރަޙައްދުގައި  މާލޭގެޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ 

ސަރުކާރުން   ރާވައިގެން  ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢު  ގެގހައުސިން  ސިލްންކައު  ޚާއްޞަކޮށް  ފަރާތްތަކަށް

 ޮބޑަށް   އެންމެ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް  ހިސާުބތަކުގައި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކަމަށާއި،ގެންދާ  ކުރިއަށް

 
  10ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި،  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 34

 ގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ސޯޅަވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ އަހަރު 2021އްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ވަނަ ރަ 19ގައި އޮްތ  2021މާރިޗު 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

އޮފް  މަށް  ގެންދާކަ  ކުރަމުން   މަސައްކަތް  ދެނެގަތުމުގެ  މިންވަރު  ޭބނުންޖެހިފައިވާ މިނިސްޓްރ  

    ން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާކަން. ގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއި ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން

ޤާނޫނުތައް  ޯބހިޔާވަހިކަމާ .4 އަހަރުގެ    2020ގުޅޭ  ޕްލޭންގައި އެކުލަވާލާނެކަމަށް    ނިޔަލަށްވަނަ  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓ ޖިކް 

 ކަން. ަބޔާންކޮށްފައިވާ

މިންވަރު:   ގޯތިގެދޮރު ހިކަމުޯބހިޔާވަޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ  ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި  ިބލާއި  ޢިމާރާތުގެ  އެއްމެދު  ދާއިރާއިން  ގެ 

ރައްޔިތުންގެ   ގައި  2019ޑިސެންަބރު    6  ،ކުއްޔަށްދިނުމާެބހޭ ިބލު ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައި

ންގެ  ރައްޔިތުކޮމިޓ  މަރުޙަލާގައި  މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ބިލުތަކުގެ މަސައްކަތް މިހާރު  

 .  ލ ހުން ކުރިއަށްގެންދާކަންމަޖި

ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް އެއް ވިއުގައަކުން ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމަށް އިންޓަރގްރޭޓެޑް  ސަރުކާރުން ހިންގާ ހުރިހާ ސޯޝަލް   .5

ޤާއިމްކޮށް ސިސްޓަމެއް  އަހަރުގެ    2020،  އިންފޮރމޭޝަން  އެކްޝަންތަރައްޤ ކުރާނެކަމަށް    ނިޔަލަށްވަނަ   ސްޓްރެޓ ޖިކް 

 . ށްފައިވާކަންޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮ

ޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ކޮމިޓ ގެ  މިނިސްޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:  

ފޮނުވާފައިވާ،   ނަންަބރު  ފަރާތުން  އިދާރާގެ  މަޖިލ ހުގެ  -57  23ރައްޔިތުންގެ 

F/GT/471/2021/  (16    ުސިޓ 2021މާރިޗ )ުވާތ ، އެ މަސައްކަތްތައް ގެ ޖަވާުބ ލިބިފައިނ

 ތު މިހާތަނަށް ކޮމިޓ އަށް ސާފުވެފައިނުވާކަން.   މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާުބގެ މަޢުލޫމާ

ކަމެތި ފަރާތްތަކާއި،  އާާބދ ގައި ހިމެނޭ މާލ ގޮތުން އިތުރު އެހ ތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ނި .6

ންނަ ފަރާތްތައް އަދި އެކަނިވެރި މައިން، ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހު

  ށްނިޔަލަވަނަ އަހަރުގެ    2023ސްޕެޝަލް ހައުސިންގ ސްކ މްތަކަށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ޑިޖިޓަލައިޒްޑް ދަފްތަރެއް  

  ؛ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން އެކުލަވާލާނެކަމަށް

މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ކޮމިޓ ގެ  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:  

ފޮނުވާފައިވާ،   ނަންަބރު  ފަރާތުން  އިދާރާގެ  މަޖިލ ހުގެ  -57  23ރައްޔިތުންގެ 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

F/GT/471/2021/  (16    ުސިޓ ގެ ޖަވާުބ ލިިބފައިނުވާތ ، އެ މަސައްކަތްތައް 2021މާރިޗ )

 ތު މިހާތަނަށް ކޮމިޓ އަށް ސާފުވެފައިނުވާކަން.   މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާުބގެ މަޢުލޫމާ

އެހ ތެރިކަ .7 އިތުރު  މާލ ގޮތުން  ހިމެނޭ  ފަރާތްތަކަށް  އާާބދ ގައި  ބޭނުންވާ  އަހަރުގެ    2023ން  ޝަލް ހިލޭ ސޯނިޔަލަށް  ވަނަ 

 . ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަންއުސިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ހަ

މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ކޮމިޓ ގެ  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:  

ފޮނުވާފައިވާ،   އިދާރާފަރާތުން  މަޖިލ ހުގެ  ނަންަބރު  ރައްޔިތުންގެ  -57  23ގެ 

F/GT/471/2021/  (16    ުސިޓ ގެ ޖަވާުބ ލިިބފައިނުވާތ ، އެ މަސައްކަތްތައް 2021މާރިޗ )

 ތު މިހާތަނަށް ކޮމިޓ އަށް ސާފުވެފައިނުވާކަން.   ސާުބގެ މަޢުލޫމާމިހާރު ގޮސްފައިވާ ހި

ވަނަ    2023  ވެފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން،އިޖުތިމާޢ  ރައްކާތެރިކަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކާއި ގެވެށިއަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް .8

ޚާއްޞަކުރާނެކަމަށް    ނިޔަލަށްއަހަރުގެ   ކަނޑައަޅައި  ޔުނިޓްތައް  ހައުސިން  ޕްލޭންގައި  ސޯޝަލް  އެކްޝަން  ސްޓްރެޓ ޖިކް 

 .  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން

 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ކޮމިޓ ގެ  މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑްޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:  

ފޮނުވާފަ ނަންަބރު  ރައްއިވާ،  ފަރާތުން  އިދާރާގެ  މަޖިލ ހުގެ  -57  23ޔިތުންގެ 

F/GT/471/2021/  (16    ުސިޓ ގެ ޖަވާުބ ލިިބފައިނުވާތ ، އެ މަސައްކަތްތައް 2021މާރިޗ )

 ނުވާކަން.   ތު މިހާތަނަށް ކޮމިޓ އަށް ސާފުވެފައިމިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާުބގެ މަޢުލޫމާ

ދިމާވެފަ .9 ފަރާތްތަކަށް  ގެއްލުންވި  ކާރިސާގައި  މައްސަލަތައް  ސުނާމ   ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  އަހަރުގެ    2020އިވާ    ނިޔަލަށް ވަނަ 

 .ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަންޙައްލުކުރާނެކަމަށް 

ންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް ކޮމިޓ ގެ  ލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިމިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:  

ފޮނުވާފައިވާ،   ނަންަބރު  ފަރާތުން  އިދާރާގެ  މަޖިލ ހުގެ  -57  23ރައްޔިތުންގެ 

F/GT/471/2021/  (16    ުސިޓ ގެ ޖަވާުބ ލިިބފައިނުވާތ ، އެ މަސައްކަތްތައް 2021މާރިޗ )

 ށް ކޮމިޓ އަށް ސާފުވެފައިނުވާކަން.   ތު މިހާތަނަ މިހާރު ގޮސްފައިވާ ހިސާުބގެ މަޢުލޫމާ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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މަތިވެފައިވާ  ސަރުކާރުގެ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް ަބދަލުކޮށްފައިވާ ޢާއިލާތަކަށް ކުރި .10

މައްސަލަ ނިޔަލަށް    2020ތައް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  އަހަރުގެ  އެކްޝަންޙައްލުކުރާނެކަމަށް  ވަނަ  ޕްލޭންގައި    ސްޓްރެޓ ޖިކް 

 .  ފައިވާކަންަބޔާންކޮށް

ަބދަލުކޮށްފައިވާ  ސަރުކާރުގެ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:  

ަބއެއް   ގޮތުން،  ޙައްލުކުރުމުގެ  މައްސަލަ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ޢާއިލާތަކަށް 

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ  2021ޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް،  ރަށްރަށުގައި ޯބހި

  35ން. ށް ފާހަގަކުރެވޭކަދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ކޮމިޓ އަ

މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސުާބގެ އެންމެ ފަހުގެ ތަފްޞ ލ    ނަމަވެސް، އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޢަމަލ 

ފޯރުކޮށްދެވޭނ  އެންޑް   މަޢުލޫމާތު  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރ  

  މިނިސްޓްރ އަށް ފޮނުވާފައިވާ އެ  ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން  ކަމަށްވ  ހިނދު،  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް

( 2021މާރިޗު    16)  /F/GT/471/2021-57  23ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާގެ ނަންަބރު  

އެ   ލިިބފައިނުވާތ ،  ޖަވާުބ  މަޢުލޫމާ ސިޓ ގެ  ހިސާުބގެ  ގޮސްފައިވާ  މިހާރު   ތު މަސައްކަތްތައް 

 މިހާތަނަށް ކޮމިޓ އަށް ސާފުވެފައިނުވާކަން.   

ގުޅިޕްރޮގްރާ  ވެށިފަހި .11 ދަށުން ޯބހިޔާވަހިކަން ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ލިޭބނެ މް އަދި  ޕްރޮގްރާމްގެ  ފަޅު 

 . ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަންހަމަޖައްސާނެކަމަށް  ށްވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ 2023އިންތިޒާމް 

 ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ޯބހިޔާވަހިކަން ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަން ހަމަޖައްސައިވެށިފަހި  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:  

ހަމަޖެހިފައިނުވާ   އެކަން  އަހަރުގެ ވަނަ  2021  ކުންފަރާތަ  25ގޮތުން،  ތެރޭގައި     

ތެރޭ އޭގެ  ޙަވާލުކުރަ  ،ގައިހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި،  ކޮމިޝަނުން   އެންޓިން  ިބން  ކޮރަޕްޝަން 

ހަމަނުޖެހިވަނ   އްވާކަމަށާއި،  ފަރާތެ  4  އަންގާފައިވާ ިބން  މިހާތަނަށް    21އެގޮތުން، 

މިނިސްޓަރ  ނެކަމަށް  އެފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެކަން ހަމަޖެހިގެންދާފަރާތަކަށްކަމަށާއި،  

 
 ( ސިޓ 2021މާރިޗު  4) N1/57/2021/23-13މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް ގެ ނަންބަރު   35



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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އެން ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އޮފް  ޑް 

  36ފާހަގަކުރައްވަފައިވާކަން.

ހައުސިންގ ނަމަވެސް،   ފަރާތްތަކަށް  ޙައްޤުވާ  ޯބހިޔާވަހިކަން  ދަށުން  ޕްރޮގްރާމްގެ  ގުޅިފަޅު 

މަސައްކަތްގޮސްފައިވާޔުނިޓްތައް   ޕްރޮގްރާމްގެ  ސާފުކުރުމަށް ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ  ހިސާުބ   

ނޭޝަނަލް   އޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރ   އެންޑް  ހައުސިންގ  އަށް ޕްލޭނިންގ، 

 F/GT/471/2021/ (16-57  23ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާގެ ނަންަބރު  ފޮނުވާފައިވާ  

 ހިސާުބގެ ( ސިޓ ގެ ޖަވާުބ ލިިބފައިނުވާތ ، އެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ގޮސްފައިވ2021ާމާރިޗު  

 ވެފައިނުވާކަން.   ތު މިހާތަނަށް ކޮމިޓ އަށް ސާފުމަޢުލޫމާ

 :އިތުރުކުރުން   ފޯރުކޮށްދިނުން   ބޯހިޔާވަހިކަން   އަތްފޯރާފަށުގައި :    2  ސިޔާސަތު 

 6% އަތްފޯރާފަށުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ޤައުމ  ލޯނު ސްކ މެއް ތަރައްޤ ކޮށް ތަޢާރަފުކުރުމަށާއި އަހަރ  އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި .1

އިއްސައްތަ(   އަށްވުރެ މަތިނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން ހަމަހަމަކަމާއެކު ދެފުށްފެންނަ އުސޫލަކުން އެ ސްކ މަށް ޝަރުޠު )ހައެއް 

މާރާތްކުރުމަށް އެހ ތެރިވުމުގެ ގޮތުން ފަންޑްކުރާނެ ޢިއަޅާނެކަމަށާއި، ިބމުގެ މިލްކުވެރިންނަށް ގެދޮރު  ފުރިހަމަވާ ގޮތްތައް ކަނޑަ

 . ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަންޤާއިމުކުރާނެކަމަށް  ނިޔަލަށްވަނަ އަހަރުގެ  2023 އިންތިޒާމްތައް

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ    2021ހައުސިންގ ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ލުއި ދ ފައިވާނެކަމަށް  ޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:    

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް މާއި،  ޅުވެފައިވާކަަބޔާނުގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާ

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް    އަމާޒުކޮށް  ޖެއަށްރާއްދިވެހިމުޅި  އިން  (  އެޗް.ޑ .އެފް.ސ ކޯޕަރޭޝަން )

އިތުރުކުރުމަށް   މިންވަރު  ދޫކުރަމުންގެންދާ  ކުރަމުންގެންދާ   އެލުއިލޯނު   ކުންފުނިން 

ސާފުކުރުމަސައްކަތްތައް   ދިވެހިކޮމިޓ ން  މުޅި  ގެދޮރު  މުން،  އަމާޒުކޮށް  ރާއްޖެއަށް 

ރާއް މިހާރު  ފެށުމަށްޓަކައި  ދޫކުރަން  ލޯނު  މާލ   ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ޭބރުގެ  ރާއްޖެއިން  ޖެއާއި 

އިދާރާތަކާއެކު މަޝްރަވާތައް ކުރަމުން ގެންދާކަމަށާއި، އެކަމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ  

 37.ންފުނިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަންމަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދާކަމަށް އެ ކު

 
 ވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ވަނަ ބައްދަލު 13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގެ ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ  2021މާރިޗު   4 36
 ( ސިޓ  2021މާރިޗު  4)  HDFC/57/2021/2ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު  37



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ލިބިދިނުމުގައި ލާމަރުކަޒ  ނިޒާމު ކުރިއެރުވުން:: ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ބިން    3ސިޔާސަތު  

ޅުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ/ހުއްދަދ ފައިވާ ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ިބން ހުރި ރަށްރަށުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ިބން އެކަށައެ .1

މަސައްކަތާރާއަތުތައް  އިޖު ޤާއިމުކުރުމުގެ  ޯބހިޔާިބ  އި،އެކުލަވާލައި  ރަށްރަށުގެ  ދަތި  ލިުބން  ޙައްލެއް  ން  ވަހިކަމަށް 

ދިރިއުޅުމަށް އެކަށ ގެންނުވާ  ތާއި،  ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ިބން ހިއްކުން ނުވަތަ ސޯޝަލް ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އެޅުމުގެ މަސައްކަ

އެކަށައެޅުމުގެ  ން ލިޭބނެ ނިޒާމެއް  އިލާތަކަށް އެ ތަންތަނުގެ ަބދަލަށް ިބން ހުރި ރަށްރަށުން ިބތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ޢާ

  .ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާކަންކުރާނެކަމަށް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2023ތައް މަސައްކަތް

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަޙާޞިލުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:   ނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް ށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝައެ 

-57  23ށް ފޮނުވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާގެ ނަންަބރު  އައިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

F/GT/471/2021/  (16    ުއެ 2021މާރިޗ ލިިބފައިނުވާތ ،  ޖަވާުބ  ސިޓ ގެ   )

ތަފްޞ ލ  ހިސާުބގެ  ގޮސްފައިވާ  މިހާރު  މަޢުލޫމާ މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓ އަށް    މިހާތަނަށް  ތު 

 ސާފުވެފައިނުވާކަން.   

ނަންަބރު  ނަމަވެސް،   ލާމަރުކަޒ     2010/7ޤާނޫނު  ދާއިރާތައް  އިދާރ   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ހިމެނޭ  ކައުންސިލްތަކުގެ އިޚްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައި    ގެ ދަށުން،ޤާނޫނު(  އުސޫލުން ހިންގުމުގެ  

ހަމަޖެއްންތަށް  ރައްޔި ކަންކަން  ސުޯބހިޔާވަހިކަން  ނަމަވެސް، މާގުޅޭ  މަތިކުރެވިފައިވ  

ނެތްކަ ކަނޑައެޅިފައި  އިޖުރާއަތުތަކެއް  ފުރިހަމަކުރާނެ  ކޮމިޓ އަށް  އެކަންކަން  މަށް 

ބި  އަދި،  ޙައްލެއް ފާހގަކުރެވިފައިވާކަން.  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް  ރަށްރަށުގެ  ދަތި  ލިުބން  ން 

ސޯޝަލް ނުވަތަ  ހިއްކުން  ިބން  އެޅުމުގެ   ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން  ޔުނިޓްތައް  ހައުސިން 

މަސައްކަތް މުގެ  މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާަބށް ަބލާއިރު، ަބއެއް ރަށްރަށުގައި ިބންހިއްކު

އަތޮޅު ކުރިއަށްދާކަމާއި،   މަސައްކަތް  ިބނާކުރުމުގެ  ހައުސިންގ  ސޯޝަލް  އެހެންނަމަވެސް 

  38ހަގަނުކުރެވޭކަން.ތެރޭގައި އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ފާ

 

 
 ( ސިޓ 2021މާރިޗު  4) N1/57/2021/23-13މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް ގެ ނަންބަރު   38



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 :  ދެނެގަތުން   މިންވަރު   ބޭނުންވެފައިވާ   ބޯހިޔާވަހިކަމަށް   ދިވެހިރާއްޖޭގައި  4.2.2

އިތުރުކޮށްޯބހިޔާވަހިކަން   މިންވަރު  ގޮތެއްގެމަތިން  ދިވެހި  ،ފޯރުކޮށްދެވޭނެ  އެކަށ ގެންވާ  ހިސާެބއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ރާއްޖޭގެ 

ށްޓަކައި، މުޖުތަމަޢުގެ އެކި ގިންތިތަކަށް ނިސްަބތްވާ ފަރާތްތަކަށް ގެދޮރުވެރިކަން ޯބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމަ

ދެނެގަތުމަށް "ހައުސިންގ ނ ޑް އެސެސްމެންޓް" އެއް ހަދައި، އެ އެސެސްމެންޓްގެ ނަތ ޖާގެ މައްޗަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު  

ވަނަ އަހަރުގެ    2019އި ތަންފ ޒުކުރަން ފެށޭނެކަމަށް  ބިނާކޮށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލަ

  39އްވާފައިވެއެވެ. ރިޔާސ  ަބޔާނުގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރަ

މިހާރު  މަސައްކަތް  ހެދުމުގެ  އެސެސްމެންޓް"  ނ ޑް  "ހައުސިންގ  ސަރަޙައްދުތަކުގައި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެގޮތުން، 

އަހަ  2019ކުރިއަށްދާކަމަށާއި،   އޮފް  ވަނަ  މިނިސްޓްރ   އަރު  އެންޑް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓު ރަބންހައުސިންގ  ން 

އްލަ ގޯތ ގައި ގެދޮރު އަޅަން ބޭނުންވެ ގެދޮރު ނޭޅި ތިިބ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަމި

ނޭމ ހުން އެ ޙާލަތުގައި ތިިބކަން ފާހަގަ  6,000ގާތްގަނޑަކަށް   ޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،  ކުރެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް 

ކަމަށް ޢަދަދެއް  ރަނގަޅު  ކ ޢަދަދަ  އެ  ،ނަމަވެސްއެހެން 40މާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޢުލޫ

ރު އަޅަން ބޭނުންވެ ގެދޮރު ނޭޅި ތިިބ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އަމިއްލަ ގޯތ ގައި ގެދޮ  ށާއި،ކޮމިޓ އަށް ނުފެންނަކަމަ 

ޢަ ނޭޝަނަލް    ދަދުފަރާތްތަކަކުގެ  އޮފް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރ   އެންޑް  ހައުސިންގ   ޕްލޭނިންގ، 

 ންޖެހޭކަމަށް ކޮމިޓ އަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ކަށަވަރުކުރަ

ކުރިމަ ފްލެޓްތަކަށް  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ  އިތުރުން،  މަޢުލޫމާތާއި،  މ ގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  ތިލ  

އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތުގެ    ،ގެންގޮސްފައިވާ "ހައުސް ހޯލްޑް އިންކަމް އެންޑް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ސަރވޭ" އާއި  މާލޭގައި ކުރިއަށް

ޭބނުންޖެހިފަ ގެދޮރުވެރިކަމަށް  ފަރާތްތަކުން  ދިރިއުޅޭ  ސަރަޙައްދުގައި  މާލޭގެ  ބިނާކޮށް  މިހާރު  މައްޗަށް  މިންވަރު  އިވާ 

މަޢުލޫމާތު    ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލްދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް  

 20,000ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  ަބޔާނުގައި، އަތްފޯރާފަށުގައި ޯބހިޔާވަހިކަން ޭބނުންވެފައިވާ    2020އަދި،   41އެވެ.އިވެދެއްވާފަ

ޢާއަށްވުރެ ގިނަ  ރައ ސުލް  ތިިބކަމަށް  ސަރަޙައްދުގައި  މާލޭގެ  ހަމައެކަނި  ވިދާޅުވެފައިވާކަންވެސް  އިލާ  ޖުމްހޫރިއްޔާ 

 42ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 
 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ  ރަަތމަފު މަޖިލ ހުގެ ރައްޔިުތންގެ ވަނަ 2019 އޮްތ ގައި 2019 ފެބުރުވަރ  7 39
 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ހަްތވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 2021ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ   19ގައި އޮްތ   2021ފެބުރުވަރ   4017
 ނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ންގެ މަޖިލ ހުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ސޯޅަވަވަނަ ރައްޔިުތ 19ގައި އޮްތ  2021މާރިޗު   10 41
 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ފުރަަތމަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 2020ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ   19ގައި އޮްތ   2021ފެބުރުވަރ   3  42



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ

 37 

 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 :ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމްތައް   ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ   ސަރަޙައްދުތަކުގެ   އެކި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  4.2.3

ވަހިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޯބހިޔާ

ވަނަ   19ގައި އޮތް    2021ފެުބރުވަރ     17ކަންކޮޅުތަކުގައި ގެދޮރު އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތު،  

ނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ  މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަ ވަނަ އަހަރުގެ ހަތްވަނަ ޖަލްސާގައި    2021ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ  

 43ހިއްސާކުރެއްވިއިރު ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

  މްތަކަކަށް ޕްރޮގްރާ  ދެމެހެއްޓެނިވި  ތަކަކ ޕްރޮގްރާމް  ކުރިއަށްގެންދާ  އެޅުމަށް  ގެދޮރު  ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .1

  ޚަރަދެއް   ކުރި  އިގެންނަގަ   ލޯނު  އެ  އަޅައިފިނަމަ  ގެއެއް  ނަގައިގެން  ލޯނެއް  ސަރުކާރުން، ގޮތުން   މިސާލެއްގެ.  ވާންޖެހޭކަން

 ؛ކަމަށްލިބެންޖެހޭނެ  ސަރުކާރަށް އަނުބރާ

  މާ  އަދި، އިނުލިބޭނެކަމަށާ  ޑިވެލޮޕަރުން  ކޮށްދޭނެ  އެކަން  އުޅެފިނަމަ  ހިންގަން  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެފަދަ  އަގެއްގައި   މާކުޑަ .2

ހިންގައިފިނަމަ،    އަގެއްގައި  ޑުޮބ ޕްރޮގްރާމްތައް  ، އެހެންކަމުން .  އަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް  އަގު  އެ  ރައްޔިތުންނަށްއެފަދަ 

  ؛ޤަޫބލުކުރެވޭކަމަށް އަގުގައިކަމަށް ހަމަ ކުރަންވާނ  އެކަން އަޅައިދޭނަމަ  ގެއެއް ރައްޔިތަކަށް ސަރުކާރުން

، އެގޮތުން.  ކަމަށްއޮންނަންޖެހޭ  ދައުރެއް  ޮބޑު  ގެކައުންސިލް  ރަށުގެ  އެ  ރިއަށްގެންދިއުމުގައިކު  ޯބހިޔާވަހިކަން  އިރަށެއްގަ .3

  ؛ކުރެވެންޖެހޭކަމަށް ޚަރަދު ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ރަށުގެ ފައިސާއިން ކުރެވޭޖެނެރޭޓް ރަށުން އެ

  އެ   ފައިސާއިން  ލިޭބ  ވިޔަފާރިން  ބިމުންކުރެވޭ  ނުވަތަ  ވިއްކައިގެން  ިބން  ރަށުގެރަށް  އެ  ތަކުންކައުންސިލް  ރަށްރަށުގެ .4

 ؛ ބޭނުންކުރެވެންވާނެކަމަށް ގެދޮރުވެރިކަމަށް ޭބނުންވާ ރަށަކަށް

 ޓް ޓްރައިޕަރޓައި، މެދުވެރިކޮށް  ކައުންސިލް  ރުމަށްފަހުޕޫލްކު  ގެދޮރު  ޭބނުންވާ  ޢިމާރާތްކުރުމަށް  ރަށްރަށުގައިހުރި .5

 އަދި ؛ ތަރައްޤ ކުރެވޭނެކަމަށް އެތަނެއް ފަރާތާއެކުރިވެ ގޯތ ގެ، ކައުންސިލާއި، ޭބންކާއި ދަށުން އެއްަބސްވުމުގެ

  ރަށްރަށަށް   ހުރި  ޤާިބލުކަން   މާލ    ހިންގޭފަދަ  ޕްރޮގްރާމްތައް  އެފަދަ  ރަށަކ   ކޮންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އެހެންނަމަވެސް .6

  .ކުރެވޭނެކަމަށް އެކަން  އެހ ތެރިކަމާއެކު ސަރުކާރުގެ ރަށްރަށަށް އެފަދަ، ނުވެދާނެކަމަށާއި

 ހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް ގެދޮރުވެރިކުރުވުން:ގައި ބޯ ރަށްރަށު .4.2.3.1

 
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ހަްތ 2021މަޖިލ ހުގެ  ވަނަ ރައްޔިުތންގެ  19ގައި އޮްތ  2021ފެބުރުވަރ   17 43
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ވަހިކަމުގެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ގެނައުމުގެގޮތުން ރާއްޖޭގެ އެކި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޯބހިޔާ

ރާވާފައިވާ ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ފަރާތްތަކަށް  އިރު،  ރަށްރަށުގައި  ގެއްލުންވި  ކާރިސާގައި  ސުނާމ  

ސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެއް ރަށުން  ދިމާވެފައިވާ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުގެ އެއްފަ

ޙަ މައްސަލަ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ޢާއިލާތަކަށް  ަބދަލުކޮށްފައިވާ  ރަށަށް  ސަރުކާރުން އަނެއް  އްލުކުރުމަށް 

 ނިންމާފައިވާކަން ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ކަމަށް ރަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން އެކި ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށްގެންދާވަނަ އަހަ  2021އެގޮތުން،  

  44ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ށްފައިވާމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސުން ފާހަގަކޮ

i. :ްހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައ 

 ހދ. ވަނަ އަހަރު    2011  އިންކުނުބރުދޫހދ.ފަރިދޫ އަދި  ހދ.ހދ.މާވައިދޫ،  އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން   .1

ހައުސިންގ   60ކަން ނުލިޭބ ޢާއިލާތަކަށް ޭބނުންވާ  ނޮޅިވަރަންފަރަށް ަބދަލުކުރި ޢާއިލާތަކުގެ ތެރެއިން، ދާއިމ  ޯބހިޔާވަހި 

 ؛ންޔުނިޓް އެޅު

 ؛ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން  100 އަދި މ.ކޮޅުފުށ ގެ ތެރެއިން ކޮންމެ ރަށެއްގައި  މަރަފުށިތ.ތި  ،ޅ.ނައިފަރު،  ބ.ތުޅާދޫ .2

 ؛ފުވައްމުލަކު ފްލެޓް ސަރަޙައްދުގެ ލޭންޑް ސްކޭޕާއި، ފެންސުގެ މަސައްކަތް .3

 އަދި؛ ޅުންގެ އެ  1ގައި ޅ.އޮޅުވެލިފުޅ  .4

 ނިންމުން.  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިންގ ޔުނިޓް 40ހދ.ކުޅުދުއްފުށ ގައި  .5

ii.   މަޝްރޫޢުތައް:  މަރުޙަލާގައިވާ ޓެންޑަރިންގ 

 ؛ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް 100ހދ.ހަނިމާދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ  .1

 ؛ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް 100ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ޢިމާރާތްކުރާ  .2

 ؛ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި ފަށާފައިވާ އިތުރު ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް .3

 
 ( ސިޓ 2021މާރިޗު   4)  N1/57/2021/23-13މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންބަރު  44
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 އަދި؛ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް 105ހދ.ކުޅުދުއްފުށ ގައި ޢިމާރާތްކުރާ  .4

   .)ޗެކްކުރުމަށް( މަސައްކަތް މުމުގެންނި ހައުސިންގ ޔުނިޓް 100ތ.ވިލުފުށ ގައި ޢިމާރާތްކުރާ  .5

iii.  ްމަޝްރޫޢުތައް:  މަރުޙަލާގައިވާ ޓެންޑަރިންގ  - ރ  ޕ 

 އަދި؛ ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް 5ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ  .1

 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް.  1ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ  .2

 :ހިންގުން   ޕްރޮގްރާމްތައް   ވަހިކަމުގެ ޔާ ބޯހި   ސަރަޙައްދުގައި   މާލޭގެ  4.2.4

 :ދެނެގަތުން   މިންވަރު   ބޭނުންޖެހިފައިވާ   ގެދޮރުވެރިކަމަށް   ސަރަޙައްދުގައި   މާލޭގެ  .4.2.4.1

މާލޭގެ އާާބދ ގެ ތެރެއިން ގެދޮރުވެރިކަމަށް ޭބނުންޖެހިފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނ  ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ 

ކުރިމަތި ފަރާފްލެޓްތަކަށް  އެކްސްޕެންޑިޗަރ  ލާފައިވާ  އިންކަމް  ހައުސްހޯލްޑް  މާލޭގެ  މަޢުލޫމާތަށާއި،  ހުށަހަޅާފައިވާ  ތްތަކުން 

ލިިބފައިވާ އި،  ސަރވޭގެ ނަތ ޖާއަށަ ހަދާފައިވާ ސަރވޭއަކުން  ަބލައި  ކުޑަޮބޑުމިނަށް  ތަންތަނުގެ  ދިރިއުޅޭ  މ ހުން  މާލޭގައި 

މަޝް ހިޔާ  އެގޮތުން،  ކުރިމަމަޢުލޫމާތަށްކަމަށާއި،  ތެރެއިން  ރޫޢަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ފްލެޓް   17,000ތިލާފައިވާ  މ ހުންނަށް 

ގެދޮރުވެރިކަމަށް ޭބނުންޖެހިފައިވާ ަބއެއްކަން ދައްކުވައިދޭކަމަށާއި،    ގެ ސަރަޙައްދުގައިލިިބފައިނުވުމާއެކު އެފަރާތްތަކަކ  މާލޭ

ސަރވޭތަކުން   ހަދާފައިވާ  އިތުރުން  ސަރަޙަ  17,073އޭގެ  މާލޭ  ގެދޮރުވެމ ހުން  ޭބނުންޖެހިފައިވާކައްދުގައި  މަށް  ރިކަމަށް 

  45އްވާފައިވެއެވެ.ކުރަފާހަގަމިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 

ށް ދަފުތަރުގައި މާލޭގެ އާާބދ  މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެގެންވަނ  މާލެއަށް އުފަން މާލޭގެ ރަށްވެހިންނާއި، މާލެއަށް ހިޖުރަކޮ

ހުންނާއި، ހައި ޮބޑުވެފައިވާ މ ޖެހިފައި ތިިބ މ ހުންނާއި، ދަފުތަރުގައި ޖެހިފައި ތިިބ މ ހުންގެ ދަރިންގެ ގޮތުގައި މާލޭގައި ވި

 މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން އުޅޭނެ ތަނެއްނެތި ރަޖިސްޓަރ ގައި ޖައްސާނެ ގެއެއް ނެތުމުގެ ސަަބުބން ދަފުތަރުގައި ޖެހިފައިވާ 

މައްޗަށްކަން   މ ހުންގެ  ދިރިއުޅޭ  މާލޭގައި  ހިޖުރަކޮށް  މާލެއަށް  ރަށްރަށުން  ސަަބބުތަކަށްޓަކައި  އެކިއެކި  މ ހުންނާއި، 

އިސްވެފާހަގަކުރެވެއެ އެގޮތުން،  ގާތްގަނޑަކަށް    17,000  ދެންނެވިވެ.  ތެރެއިން  މާލޭގެ    5,600ފަރާތުގެ  ފަރާތަކ  

ޅުތަކުން މާލެއަށް ހިޖުރަކޮށް  އިވާ މ ހުން ހިމެނޭގޮތުން މާލޭގެ ރައްޔިތުންކަމަށާއި، އަތޮރަށްވެހިންނާއި މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި ޖެހިފަ

 
 ސޯޅަވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ  2021ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ   19ގައި އޮްތ   2021މާރިޗު  10 45
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

މަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް  ކަމ ހުން 11,000މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ގާތްގަނޑަކަށް 

  46ވެ.ފާހަގަކުރައްވާފައެ ވަނ ފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

  ގެ ގޮތު   ރާވާފައިވާ   ހިންގުމަށް   ޕްރޮގްރާމްތައް   ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ   ގައި އްދު ސަރަޙަ   މާލޭގެ  .4.2.4.2

 :ސިޔާސަތު 

ގޮތަށް   ދެނެގަނެފައިވާ  ސަރުކާރުން  މިންވަރު  ޭބނުންޖެހިފައިވާ  ގެދޮރުވެރިކަމަށް  ސަރަޙައްދުގައި  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މާލޭގެ 

ެބހިގެންވަނ  ފަޤ ރުން، މެދު ފަންތ ގެ މ ހުން، އަދި މުއްސަނދިންގެ    އިޖްތިމާޢ  އަދި އިޤްތިޞާދ  ޙާލަތަށް ބިނާކޮށް މުޖުތަމަޢު

ޔުނިޓުތަކުގެ   މައްޗަށް ހައުސިންގ  އެކުލަވާލެވިފައިވަނ ،  ސިޔާސަތު  ގެދޮރުވެރިކަމުގެ  ސަރުކާރުގެ  ހިނދު،  ކަމަށްވ  

  47ޗަށްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ކެޓެގަރ ގެ މައް 3އި، ފެންވަރާއި އަގަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތިރ ގައިވާ މައިގަނޑު ކުޑަޮބޑުމިނާ

 ؛"ކައުންސިލް ހައުސިންގ" ގެ ޕްރޮގްރާމްތައް .1

ކައުންސިލް ހައުސިންގގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކ  މުޖުތަމަޢު ބެހިގެންވާ ގިންތިތަކުގެ ތެރެއިން ފަޤ ރު ޢާއިލާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ 

ވަހިކަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވަނ ، ފަޤ ރު  ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކަށްވުމާއެކު، އެ ާބވަތުގެ ޯބހިޔާ

ނުހުންނާނެކަމަށް  ޢާއިލާތަކު ތަނަވަސްކަމެއް  ހަމަޖެއްސޭފަދަ  ޯބހިޔާވަހިކަން  ކެނޑުމަށްފަހު  ޚަރަދުތައް  ދިރިއުޅުމުގެ  ން 

ންނެވެ. ކައުންސިލް ހައުސިންގއަށް ޝަރުޠު އަންދާޒާކޮށް، އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް ދައުލަތުން ޯބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތު

 -/17,000ބަލާނެ މައިގަނޑު މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ރާވާފައިވަނ ، މަހަކު  ކަނޑައަޅާއިރު ފަޤ ރުންކަމުގައި  

ޖުމް  )ސަތާރަހާސް( ޢާއިލާގެ  މުޅި  މަދުން  ކައުރުފިޔާއަށްވުރެ  އެ  އެގޮތުން،  ލިުބމެވެ.  ގޮތުގައި  އާމްދަނ ގެ  ންސިލް  ލަ 

ރުފިޔާކަމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާއިރު،    ()ހަހާސް  -/6,000އްޔަކ  މަހަކު  ހައުސިންގގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކަނޑައަޅާނެ ކު

 މ ހުންގެ ތެރެއިން    17,000މާލޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ޭބނުންޖެހިފައިވާ މ ހުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  

 48ހަގަކުރެވެއެވެ.ކަން ފާ ސިލް ހައުސިންގއަށް ޝަރުޠުހަމަވާނެކަމަށް ެބލެވޭ ފަރާތްތަކެއްންކައު ޢާއިލާއަކ  3,000

 ޕްރޮގްރާމްތައް:  ހިކަމުގެ އަތްފޯރާފަށުގެ ބޯހިޔާވަ  .2

 
 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ސޯޅަވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 2021ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ   19ގައި އޮްތ   2021މާރިޗު  10 46
 ނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ސޯޅަވަ 2021ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ   19ގައި އޮްތ   2021މާރިޗު  10 47

 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔި 2021މާރިޗު   4 48



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 -/32,000ރުފިޔާއާއި    ( )ސަތާރަހާސް  -/17,000ޕްރޮގްރާމްތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނ ، މަހަކު    ހިކަމުގެއަތްފޯރާފަށުގެ ޯބހިޔާވަ

ލަ އާމްދަނ އެއް ލިޭބ، އަދި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް ކެނޑުމަށްފަހު ގެދޮރުވެރިކަމަށް ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޖުމް  (ހާސްރ ސްދެތި)

ހަމަ އަގެއް ދެއްކޭ ފެންވަރުގެ، ނަމަވެސް ގެދޮރުގަނެވޭހާ ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ޢާއިލާތަކަށެވެ. އެގޮތުން، އެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

ދިގު   ޚަލާސްކުރަމުރާވާފައިވަނ   ކުލި  މަހު  ގޮތުގައި މުއްދަތަކަށް  ކުލ ގެ  ތަންތަނުގެ  އެ  ގެންދާގޮތަށްކަމަށްވާއިރު،  ން 

ދެމެދުގެ ޢަދަދެއްކަން ރުފިޔާ(  )ތޭރަހާސް  -/13,000ރުފިޔާއާއި    ()ހަތްހާސް  -/7,000ހަމަޖެއްސުމަށް ރާވާފައިވަނ    އާ 

ޢާއިލާ ތިިބކަމަށް    5700ގަނޑަކަށް  ތުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވާ ގާތްފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި، މާލޭގެ ސަރަޙައްދުގައި އެ ާބވަ

  49މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 ޕްރޮގްރާމްތައް. ހިކަމުގެ  މަތ  ފަންތ ގެ ބޯހިޔާވަ އަދި  ހިކަމުގެ  ބޯހިޔާވަ މެދު ފަންތ ގެ   .3

އަމާޒުކޮށްފައިވަނ ،  ހިކަމުގެ  ޯބހިޔާވަގެ  ންތ މެދުފަ  -/61,000ރުފިޔާއާއި    ( ހާސްތިރ ސްދެ)  -/32,000ޕްރޮގްރާމްތައް 

ލަ އާމްދަނ އެއް ލިޭބ، އަދި ގެދޮރުގަތުމަށް ޭބންކުން ލޯނެއް ނެގޭނެ މިންވަރުގެ  ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ ޖުމް  (އެއްހާސް  )ފަސްދޮޅަސް

ހުންނާ ތަނަވަސްކަން  ރާވާފައިވަނ   މެދުފަންތ ގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ކުލ ގެގޮތުގައި  ތަންތަނުގެ  އެ  ޢާއިލާތަކަށެވެ.  ނެފަދަ 

ދެމެދު  ()ތޭވ ސްހާސް  -/23,000ރުފިޔާއާއި    ()ތޭރަހާސް  -/13,000 އަދި، ރުފިޔާއާ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ޢަދަދެއްކަން  ގެ 

ގޮތުގައި   ޢާއިލާތަކުގެ  މެދުފަންތ ގެ  މާލޭ  5,500އިޤްތިޞާދ ގޮތުން  ސަރަޙައްޢާއިލާ  ފާހަގަވެފައިވާކަމަށާއި، ގެ  ދުން 

ފާހަގަކުރެވުނު   ޭބނުންޖެހިފައިވާކަމަށް  ތިިބ    17,000ޯބހިޔާވަހިކަމަށް  ާބކ   ތެރެއިން  ފަރާތް    3,100ފަރާތުގެ 

ަބއެއްގެ ގޮތުގައިކަމަށްވާތ ، އެ ގިންތ ގެ މ ހުންނަށް އަމާޒުކޮށްފައިވަފާހަ ނ  މަތ   ގަކުރެވިފައިވަނ  ޮބޑު އާމްދަނ އެއް ލިޭބ 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ގެދޮރުވެރިކަންކަމަށް  ރ  ފަންތ ގެ 

 50ކުރައްވާފައިވެއެވެ.ފާހަގަ

ރައްޔިތުންނަށް  މާލޭގެ   .4.2.4.3 ޕްރޮގްރާމްތައް  ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ  ކުރިއަށްގެންދާ  ސަރަޙައްދުގައި 

 ދޫކުރާނެގޮތުގެ ސިޔާސަތު:

ަބޔާމަތ ގަ ކެޓެގަރ ތައް އި  ދޫކުރުމުގައި  ޔުނިޓުތައް  ހައުސިންގ  ކުރިއަށްގެންދާ  ސަރުކާރުން  ގޮތުގެމަތިން  ންކޮށްފައިވާ 

އިޖުތިމާޢ  އަދި  އިޤްތިޞާދ   އެންމެ ކަނޑައަޅާނ   ހިޔާވަހިކަމަށް  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު  ގޮތަށް  ެބހިފައިވާ  މުޖުތަމަޢު  ގޮތުން 

 
 ޔާ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއް 13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ކޮމިޓ ގެ ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ  2021މާރިޗު   4 49
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 50
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ންކަމަށާއި، މ ހުންގެ އާމްދަނ އާއި އިޤްތިޞާދ  އަދި އިޖްތިމާޢ  ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް  ޭބނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ަބލައިގެ

ޕްރޮފެޝަންއަށް ނުވަތަ ޢުމުރަށް ނުަބލާނެކަމަށް މިނިސްޓަރ   އަދާކުރާ ވަޒ ފާ ނުވަތަ މ ހާގެ  ޝަރުޠުތައް ކަނޑައަޅާއިރު މ ހާ

ކްޗަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ގެދޮރުވެރިކަމަށް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަ

ކަނޑައަޅަން   ގިންތިތައް  ފެތޭ  ފަރާތްތަށް  ޢާކުރިމަތިލާ  މ ހާގެ  ރާވާފައިވަނ   ޙާލަތަށް  ސަރުކާރުން  މިނާއި  ކުޑަޮބޑު  އިލާގެ 

ޕް  އެ  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ނިސްަބތްކޮށްކަމަށް  އާމްދަނ އަށް  ލިޭބ  މ ހަކަށް  އެ  ދޫކުރެވޭ ބަލައި،  ދަށުން  ރޮގްރާމްތަކުގެ 

އެޅުމަށް ރ ލް މަހުގެ ފަހު ހަފްތާގައި ކަނޑަވަނަ އަހަރުގެ އެޕް  2021ގެދޮރުވެރިކަމަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަށް ވަޒަންކުރާނެގޮތް،  

ގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ރާވާފައިވާކަމަށްވެސް މިނިސްޓަރ ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން، މުސްތަޤުަބލުގައި ގެދޮރުވެރިކަމު

ތަކުލ ފެއް ޮބޑު  ރައްޔިތުން  ކިއުގައިޖެހި  ސިޔާސަތަކ   ސަރުކާރުގެ  ހުޅުވާލުމާމެދު  ގޮތަށް    ކުރިމަތިލުމަށް  އުފުލަންޖެހޭނެ 

ރ ވިދާޅުވެފައިވާކަން ކޮމިޓ ން ގޮތަށްކަމަށްވެސް މިނިސްޓަ  ނެވޭއި، އޮންލައިންކޮށް އެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކުރިމަތިލެނޫންކަމަށާ

  51ކުރަމެވެ.ފާހަގަ

 މާލޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް: .4.2.4.4

ސަރަޙައްދުގައި   ތެރޭގައި   10,000މާލޭގެ  ވަޢުދުތަކުގެ  ރިޔާސ   ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  ހައުސިންގ 

މަސަ  5,000ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާއިރު،   ޢަމަލ   ޔުނިޓުގެ  ތެރޭގަ  2021އްކަތް  ހައުސިންގ  އަހަރުގެ  ކުރިއަށް ވަނަ  އި 

  އަތްފޯރާފަށުގެ ނަށް ފެށިފައިވާކަމަށް، އަދި  ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަސައްކަތް މިހާތަ  1000ގެންދާނެކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން  

ނަ އަހަރުގެ މޭ ވަ 2021ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށާއި، އެ ޔުނިޓުތަކުގެ ޢަމަލ  މަސައްކަތް   2,000

ފެށޭނެކަމަށް   ތެރޭގައި  ވިދާޅުވެފައިވާ  2021މަހުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ަބޔާނުގައި  ރިޔާސ   އަހަރުގެ  ކަން  ވަނަ 

  52ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ   އެންޑް  ހައުސިންގ،  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  ގުޅޭގޮތުން  މަޝްރޫޢުތަކާ  އެ 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،ފާހަގަކުރައްވާ ނުކުތާތަކަށް  ސަރުކާރުން    15,222  ފައިވާ  އެޅުމަށް  ޔުނިޓު  ހައުސިންގ 

ހިމެނޭގޮތުން  ވަ  2018އަމާޒުކޮށްފައިވާކަމަށާއި،   މަޝްރޫޢުތަކެއް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ސޮއިކުރެވިގެން  ކުރިން  އަހަރުގެ  ނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންަބރު މަހުގެ ފަހުން    2018ށާއި،  ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ޢަމަލ  މަސައްކަތް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަ  4،500

 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  13ހަރުގެ ވަނަ އަ 2021ލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިުތންގެ މަޖި 2021މާރިޗު   4 51
 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ފުރަަތމަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 2021ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ  19ގައި އޮްތ  2021ފެބުރުވަރ   4 52
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ހައުސިންގ   13،222ވާކަމަށާއި އެ މަޝްރޫޢުތަކުން  މަޝްރޫޢެއް  11ސޮއިކުރެވި ނުވަތަ ސޮއިކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ  

ޢަމަލ  މަސައްކަތް މިހާރު ފެށިފައިވާ  2ޔުނިޓް އެޅޭނެކަމަށާއި، އެގޮތުން، އޭގެ ތެރެއިން   ކަމަށް، އަދި އޭގެ މަޝްރޫޢުގެ 

 ހަގަކުރަމެވެ. ން ކޮމިޓ ން ފާހައުސިންގ ޔުނިޓެއްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާކަ 2،000އިތުރުން 

މަހުގެ    ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންަބރު  2018  ،ފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރިން  2018މ ގެ އިތުރުން،  

މިނިސްޓަރ އޮފް ނޭޝަނަލް ވެސް  ކަމަށް)ދޭއް އިންސައްތަ(    2މަސައްކަތްތަކުގެ %އޭރުގެ  ނިންމާފައިވަނ     އަށްކުރ ކޮޅާ ހަމަ

  53ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ، އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރވަނ  މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައެވެ.

 ކޮމިޓ އާ   އެ ކުންފުނިން  ގޮތުގައި   ތަފްޞ ލުގެ  ގެކުތަޕްރޮގްރާމް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައިވާ  މެދުވެރިކޮށް  ޑ ސ .އެޗް

  54.އެވަނ އެވެ ތިރ ގައި  ތަށްތުމަޢުލޫމާ ވާފައިވާށްހިއްސާކޮ

މަޝްރޫޢުގެ  ާބވަތް 

 ޢަދަދު

 ޔުނިޓް ދޫކުރާނެ މޮޑެލް ޔުނިޓު ނަންަބރު 

 އޯޕަން މާކެޓްގައި ވިއްކުމަށް 96 1 ލަގްޒަރ  ހައުސިންގ

 އޯޕަން މާކެޓްގައި ވިއްކުމަށް 6,919 23 ހިކަން މެދު ފަންތ ގެ ޯބހިޔާވަ

ހައުސިންގ ކައުންސިލް 

އަދި އަތްފޯރާފަށުގެ 

   ހިކަންޯބހިޔާވަ

ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ކްރައިޓ ރިއާއާ އެއްގޮތަށް  361 1

 ވިއްކުމަށް

 
  10ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާއާއި،  13ވަނަ އަހަރުގެ  2021މިޓ ގެ  ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮގައި ބޭއްވުނު 2021މާރިޗު   4 53

 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަަތމަ ދައުރުގެ ސޯޅަވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ 2021ވަނަ ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ  19ގައި އޮްތ  2021މާރިޗު 
 ( ސިޓ  2021މާރިޗު  4)  MD/57/2021-HDC(161)/1ގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު ހައުސިން 54
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 އަގު ގެސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާ ރޭޓެއްގައި އެޕާޓްމަންޓް 6,720 1 ސޯޝަލް ހައުސިންގ

 ޞްކުރާގޮތަށްކާ ޚަލާރުން ދައް އަހަ 20 ށް،މަހުންމަހަ

  

  އެއްބަސްވުންތަކާ   ވެފައިވާ   ހިންގުމަށް   މަޝްރޫޢުތައް   ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ   ސަރަޙައްދުގައި   މާލޭގެ  .4.2.4.5

 :ދިރާސާކުރުން   މިންވަރު   ކުރިއަށްދާ   މަސައްކަތް   އެއްގޮތަށް 

މާލޭގެ   ލޫމާތުގެ އަލ ގައި،ފައިވާ މަޢު ހިއްސާކޮށް  ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )އެފް.ޑ .ސ ( އާއި އެޗް.ޑ .ސ އިން

ހިންގުމަށް މަޝްރޫޢުތައް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ތެރެއިން   ސަރަޙައްދުގައި  އެއްަބސްވުންތަކުގެ  އަހަރާއި   2013  ވެފައިވާ  ވަނަ 

ފައެވެ. ފާހަގަކުރެވި  ކޮމިޓ އަށް  ހިނގަމުންދާކަންމިހާތަނަށް  އެއްަބސްވުމެއް    33ލަ  ޖުމްވެފައިވާ  ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު    2021

އެއްަބސްވުމާއި،    2ތުން،  އެގޮ އެވޯ  4  ،ކޮންޓްރެކްޓާއި  27ފްރޭމްވަރކް  ކޮންޑިޝަން  ލެޓަރ ރޕްރޮޖެކްޓަކަށް  ޑް 

 ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. 

މަޝްރޫޢެއްވާކަން    8ކުރިއަށްގެންދާ    ސޮއިކޮށްވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން، އެއްަބސްވުމުގައި    2018އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި،  

އ .ޕ .ސ ފާހަގަކުރެވެއެ ތެރޭގައި،  އޭގެ  ސޮއިކޮ  ވެ.  ކުރިއަށްދާ    ށް،އެއްަބސްވުމުގައި  ފެށިގެން  މަސައްކަތް    2ޢަމަލ  

ސޮއިކޮށްފައިވާ   އެއްަބސްވުމުގައި  ފްރޭމްވަރކް  އެވޯ  2މަޝްރޫޢަކާއި،  ކޮންޑިޝަނަލ    4  ށްފައިވާޑްކޮރޕްރޮޖެކްޓާއި، 

  55ކްޓެއް ހިމެނެއެވެ.ޕްރޮޖެ

i. 2013   ަ56:އެއްބަސްވުންތައް   ވެފައިވާ   ސ އިން . ޑ  . އެޗް   ދެމެދު   އަހަރާ   ވަނަ   2017  އަހަރާއި   ވަނ 

 
( ސިޓ އާއި ފައި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު  2021މާރިޗު  4)  MD/57/2021/1-HDC(161)ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު  55

FDC-CA/57/2021/1  (4   ުސިޓ  2021މާރިޗ ) 
 ( ސިޓ  2021މާރިޗު  4)  MD-HDC(161)/57/2021/1ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު  56
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

  ވެފައިވާ   ސ އިން.ޑ .އެޗް  ދެމެދު  އަހަރާ  ވަނަ  2017  އަހަރާއި  ވަނަ   2013  ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ

  ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ   އެއްަބސްވުންތަކަށް  މަޝްރޫޢެއްގެ  23  ލަޖުމް   ހިނގަމުންދާ  މިހާރު    ،ތެރެއިން  އެއްަބސްވުންތަކުގެ

  .އެވަނ އެވެ ތިރ ގައި ތަފްޞ ލު މިންވަރުގެ

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ޕޮލްކޯއާއި  .1

  ގަސްޓު އޮ  29  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  ހައުސިންގމެދު ފަންތ ގެ    310  ގައި   1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ .ޑ . އެޗް  ޕޮލްކޯއާއި

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ވުމުގައިއެއްަބސް   ވެފައިވާ  ގައި  2013

ޓ ން ހުށަހަޅާ  އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމި

 ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 :ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް 

 ؛ކަންވާނުޕަރޗޭސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  -

 ؛ މި އެއްަބސްވުމުގައި ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަން  -

ހަ - ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  ސްޓާފް  އުސިންގމި  ކަނޑައެޅިފައިވަނ   ވިއްކުމަށް  ގޮތުގައި   ޔުނިޓްތައް  އެލޮކޭޝަންގެ 

 ؛ފުލުހުންނަށްކަން

އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ    މުގެ ދަށުން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުންތައް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަމާއި، ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގމި އެއްަބސްވު -

 ؛ގައިކަން 2014ސެޕްޓެންަބރު  11

 ؛ގައިކަން  2013އޮގަސްޓު  29ފައިވަނ  ން ޙަވާލުކޮށްޕޮލްކޯއާ، ިބ -

އެގްރ މެންޓަކަށް ވުމުން ކޮންސް - ޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ  މި އެއްަބސްވުމަކ  ލޭންޑް ސޭލް 

 ؛ޓައިމްލައިނެއް ކަނޑައަޅާފައިނުވާކަން

 ން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.ޗް.ޑ .ސ އިކަމަށް އެލަހުންނަމަވެސް، މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނ   -

ދެފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ކުރެވެންހުރި   މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި   ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

މަސައްކަތްތައް ކުރުން އަވަސްކުރުމަށާއި، އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލު 

އެންޓަރޕްރައިރައްޔިތު އޯންޑް  ސްޓޭޓް  މަޖިލ ހުގެ  އެ ސަންގެ  ދިރާސާކުރަމުންދާތ ،  ކޮމިޓ ން  ސް 

 މާމެދު އެ ކޮމިޓ ން އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް. މައްސަލަ އަވަހަށް ަބލައި، އެކަ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ސިފްކޯއާއި  .2

  ގަސްޓު އޮ  29  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  300  ގައި   1  ސްފޭ  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ. ޑ .ސިފްކޯއާއި އެޗް

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2013

ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން  

 ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ތައްތައް:ފާހަގަކުރެވޭ ކަން 

 ؛ވާކަންނުޕަރޗޭސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުންމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  -

 ؛ މި އެއްަބސްވުމުގައި ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަން  -

 ؛އެލޮކޭޝަންގެ ގޮތުގައި ސިފައިންނަށްކަން ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނ  ސްޓާފް ހައުސިންގ -

ޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ  އެ  ވާކަމާއި، ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގޓް ކުރެހުންތައް އެޕްރޫވްކޮށްފައިމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ކޮންސެޕް -

 ؛ގައިކަން 2015 މޭ 25

 ؛ގައިކަން  2013އޮގަސްޓު  29ސިފްކޯއާ ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ   -

ކުރިއަ - މަސައްކަތް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ވުމުން  އެގްރ މެންޓަކަށް  ލޭންޑް ސޭލް  އެއްަބސްވުމަކ   ގޮތުގެ  މި  ށްގެންދާނެ 

 ؛ނުވާކަން ޓައިމްލައިނެއް ކަނޑައަޅާފައި

 ންކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. ލަހުމި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނ   -

ންހުރި  މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ކުރެވެ   ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

 މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލު މަސައްކަތްތައް ކުރުން އަވަސްކުރުމަށާއި، މި މަޝްރޫޢުގެ

އެންޓަރޕްރައި އޯންޑް  ސްޓޭޓް  މަޖިލ ހުގެ  އެ ސަރައްޔިތުންގެ  ދިރާސާކުރަމުންދާތ ،  ކޮމިޓ ން  ސް 

 މުމަށް. މައްސަލަ އަވަހަށް ބަލައި، އެކަމާމެދު އެ ކޮމިޓ ން އަވަހަށް ގޮތެއް ނިން

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ލޓޑއާއި   ޕވޓ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   އެޗް . ޕ  . އެން  .3

 ހައުސިންގ  ލަގްޒަރ   96  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ .އެޗް  ލޓޑއާއި  ޕވޓ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޗް.ޕ .އެން

އެކަންކަން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިއެއަްބސްވުމު  ވެފައިވާ  ގައި  2015  ގަސްޓުއޮ  16  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް ކަންކަމާއި، 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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އެއްަބސްވުން  އެ  އަދި  މަޢުލޫމާތު،  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ކޮމިޓ އާ  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ގުޅޭގޮތުން  މިންވަރާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

އެން.ޕ .އެޗްއާ ިބން ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ، އެފަރާތުން އެ ިބމުގައި ލަގްޒަރ  ހައުސިން ޔުނިޓް   އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  މި -

ނަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި އެއްަބސްވުމުގެ  ންކާ ނުލާ ޢާންމުޠަތަރައްޤ ކޮށް، ޝަރު

ށުން އަޅާ ޔުނިޓްތަކަކ  ސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ  ނުވަނ ، އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަ ދަށުން ޕަރޗޭސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައި

 ؛ޔުނިޓްތަކަކަށް ނުވާތ ކަން 

(  2015ސެޕްޓެންަބރު    13މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޕަރފޯމަންސް ގެރެންޓ  ހުށަހެޅުމަށް ފުރަތަމަ ދ ފައިވާ މުއްދަތު ) -

ލޓޑއިން   ޕވޓ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޗް.ޕ .ންގެ ތެރޭގައި އެ(  2015ރު  އޮކްޓޫަބ  4) އިތުރުކޮށް، ފަހުން ދ ފައިވާ މުއްދަތު

 ؛ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން

އޮކްޓޫަބރު   19ލޓޑއަށް ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ ސުންގަޑިއަކ     ޕވޓ   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އެޗް.ޕ .އެން -

ހުށަހަޅާފަ  2015 ކުރެހުން  ކޮންސެޕްޓް  ކުރެހުން   2015ނޮވެންަބރު    22އިވަނ   ނަމަވެސް،  އެ  ގައިކަމާއި، 

 ؛ގައިކަން 2015ޑިސެންަބރު  3އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ  

ގެ    2016މާރިޗު    14( ހަމަވުމުން،  2016ފެުބރުވަރ     1ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ ސުންގަޑި ) -

ލޓޑއިން ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ    ޕވޓ  ޕްމަންޓްޑިވެލޮ  އެޗް.ޕ .ނިޔަލަށް ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްދ ފައިވ  ނަމަވެސް، އެން

އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ     2016މާރިޗު    31ހުށަހަޅާފައިވަނ    ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް    2018އޮގަސްޓު    2ގައިކަމާއި، 

 ؛ގައިކަން

އެއްަބ  2020  އޮގަސްޓު  16ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ދ ފައިވާ ސުންގަޑިއަކ    - ސްވުމުގައި ގައި، 

 ؛މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތުކަން 60ސޮއިކުރާ ތާރ ޚުން ފެށިގެން 

ގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްދ ފައިކަމާއި، އެހެންނަމަވެސް މަސައްކަތް ނިމޭނެ   2020ޑިސެންަބރު    31އެ މުއްދަތުވަނ    -

ލަފާކުރެވެނ    މަޝް   2021ކަމަށް  މި  ނިޔަލަށްކަމަށާއި،  މަހުގެ  ސެޕްޓެންަބރު  އަހަރުގެ  މަސަވަނަ  އްކަތް ރޫޢުގެ 

 ކުރިއަށްދަނ  މަޑު ސްޕ ޑެއްގައިކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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ކުރިއަށްދާ  - މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  އެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މަޢުލޫމާތަށް  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ކޮމިޓ އާ  އެޗް.ޑ .ސ އިން 

ސަރވޭކުރެވިފައިވަނ    ފަހުން  އެންމެ  ބެލުމަށް  ސަރވޭއިން    2021ުބރުވަރ   ފެ  18މިންވަރު  އެ  ގައިކަމާއި، 

 )ހަތްދިހަފަހެއް އިންސައްތަ( ކަން.  75ދައްކާފައިވާގޮތުން އެހާތަނަށް ނިމިފައިވަނ  މަޝްރޫޢުގެ %

އެންމެ ފަހުން ކޮށްފައިވާކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާ ސަރވޭގެ ނަތ ޖާއަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،    ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

ސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފިނަމަ، މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް އަވަހަށް މަ

އެއްަބސްވާ ދެފަރާތުން  ފެންނާތ ،  ނިންމުމަށާއި،   ނިންމިދާނެކަމަށް  އަވަހަށް  މަސައްކަތް  ގޮތެއްގެމަތިން 

ލުމަށްޓަކައި އެޗް.ޑ .ސ އިން ށްދާގޮތް ެބމަހަކުން އެއްފަހަރު މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަ   3ކޮންމެ  

 ސަރވޭކުރަމުން ގެންދިއުމަށް. 

 :ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ލޓޑއާއި   ކޯޕަރޭޝަން   އިންޖިނިއަރިންގ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން   ސްޓޭޓް   ޗައިނާ  .4

 ގައި 2 ފޭސް ހުޅުމާލޭގެ ، ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް ލޓޑއާއި ކޯޕަރޭޝަން  އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސްޓޭޓް ޗައިނާ

ކަންކަމާއި،    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2016  ޖުލައި   20  ،ޔުނިޓް އެޅުމަށް  ސޯޝަލް ހައުސިންގ  1344

އެއްަބސްވުން    އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް   ކާރުގެ ފަރާތުން ޕަރޗޭސް ގެރެންޓ އެއް ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، ހައުސިންގމި އެއްަބސްވުމުގައި ސަރު -

 ؛ ގޮތުގައިކަންންގގެ ހައުސި ކަނޑައެޅިފައިވަނ  ސޯޝަލް

  2ލޓޑއިން ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިވަނ     ކޯޕަރޭޝަން  އިންޖިނިއަރިންގ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ސްޓޭޓް  ޗައިނާ -

 ؛ގައިކަން 2018 ޖަނަވަރ 

ވަކި    ކޯޕަރޭޝަން   އިންޖިނިއަރިންގ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ސްޓޭޓް  ޗައިނާ - ހުށަހަޅަން  ކުރެހުން  ކޮންސެޕްޓް  ލޓޑއިން 

ސެޕްޓެންަބރު މަހުގެ ތެރޭގައިކަން،   2016އިވަނ   ގަޑިއެއް ދ ފައިނުވާކަމާއި، ކުރެހުން ހުށަހަޅާފަސުން އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ؛ގައިކަން 2016ސެޕްޓެންަބރު  21ސ އިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ  .ޑ .އަދި، ކުރެހުން އެޗް

ޗައިނާ  2017އޮގަސްޓު    20 -   ލޓޑއިން ޑ ޓެއިލްޑް  ކޯޕަރޭޝަން  ގއިންޖިނިއަރިން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ސްޓޭޓް  ގައި 

 ؛ ގައިކަން 2017ނޮވެންަބރު   16ސ އިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ  .ޑ .ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ކުރެހުން އެޗް ޑްރޯވިންގ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

  18ސ އިން ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  .ޑ .ލޓޑއާ އެޗް ކޯޕަރޭޝަން  އިންޖިނިއަރިންގ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސްޓޭޓް ޗައިނާ -

 ؛ ގައިކަން 2016 އޮގަސްޓު

ގޮތުން،   - އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ވެފައިވާ  މަސައްކަތް   2019ޑިސެންަބރު    19ދެފަރާތުން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަށް 

ނިންމަންޖެހުނު ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ، ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މުއްދަތު އިތުރު  

ގެ    2021ޖޫން    30  އަކ ންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަން މިހާރު ދ ފައިވާ ސުންގަޑިކޮށްދ ފައިވާކަން. އަދި، ކޮ

 ؛ނިޔަލަށްކަން

ކޮމި - މި  ފަހުން  އެޗް.ޑ .ސ އިން  އެންމެ  މަޝްރޫޢު  އެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މަޢުލޫމާތަށް  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ޓ އާ 

ކަމާއި، އެ ސަރވޭއިން ދައްކާފައިވަނ  އެހާތަނަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި  2020ސަރވޭކުރެވިފައިވަނ   

 ؛ކަމަށް)ހަތްދިހަހަތެއް ޕޮއިންޓް ނުވަދިހަ އިންސައްތަ( އަށް 77.90މަޝްރޫޢުގެ %

މަހަކުން އެއްފަހަރު މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ެބލުމަށްޓަކައި އެޗް.ޑ .ސ އިން    3ކޮންމެ     ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

 ން ގެންދިއުމަށާއި، ދެފަރާތުން އެއްަބސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް. ސަރވޭކުރަމު

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   އާއި (  ސ  . އ  . އެމް . ސ  )   ކޯޕަރޭޝަން   އިންޖިނިއަރިންގ   މެޝިނަރ    ޗައިނާ  .5

 1000  ގައި  2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  އާ(  ސ .ޑ .އެޗް)  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ސ އާއި.އ .އެމް.ސ 

ކަންކަމާއި،   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި   2016  ޖުލައި  20  ،ޔުނިޓް އެޅުމަށް  ސޯޝަލް ހައުސިންގ

، އަދި އެ އެއްަބސްވުން އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ރެވޭ ކަންތައްތައް:ފާހަގަކު 

ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް    މި އެއްަބސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ޕަރޗޭސް ގެރެންޓ އެއް ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، ހައުސިންގ -

 ؛ހައުސިންގގެ ގޮތުގައިކަން ލްކަނޑައެޅިފައިވަނ  ސޯޝަ

 ؛ ގައިކަން 2018ޖަނަވަރ   2ސ އިން ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިވަނ  .އ .އެމް.ސ  -

ހުށަހަޅާފައިވަނ   .އ .އެމް.ސ  - ކުރެހުން  ދ ފައިނުވާކަމާއި،  ވަކި ސުންގަޑިއެއް  ހުށަހަޅަން  ކުރެހުން  ކޮންސެޕްޓް  ސ އިން 

މަ  2016 އަހަރުގެ ސެޕްޓެންަބރު  އެޗްވަނަ  ކުރެހުން  އެ  ތެރޭގައިކަމާއި،  އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ   .ޑ .ހުގެ   21ސ އިން 

 ؛ ގައިކަން 2016ސެޕްޓެންަބރު 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ސ އިން  .ޑ .ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ކުރެހުން އެޗް  ޑްރޯވިންގ  ސ އިން ޑ ޓެއިލްޑް.އ .އެމް.ގައި ސ   2017އޮގަސްޓު    20 -

 ؛ކަންގައި 2017ނޮވެންަބރު  16އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ  

 ؛ގައިކަން 2016އޮގަސްޓު  18 ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  ސ އިން ިބން.ޑ .ސ އާ އެޗް.އ .އެމް.ސ  -

އެއްަބސްވުމުގައިވާގޮތުން،   - ވެފައިވާ  މަސައްކަތް    2019ޑިސެންަބރު    19ދެފަރާތުން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަށް 

ތުރު ވާތ ، ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން މުއްދަތު އިނިންމަންޖެހުނު ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނު

 ؛ކޮށްދ ފައިވާކަން

 ؛ގެ ނިޔަލަށްކަން 2021ޖޫން  30ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަން މިހާރު ދ ފައިވާ ސުންގަޑިއަކ    -

ފަ - އެންމެ  މަޝްރޫޢު  އެ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މަޢުލޫމާތަށް  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ކޮމިޓ އާ  މި  ހުން އެޗް.ޑ .ސ އިން 

ގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައިކަމާއި، އެ ސަރވޭއިން ދައްކާފައިވަނ  އެހާތަނަށް  ވަނަ އަހަރު  2020ސަރވޭކުރެވިފައިވަނ   

 ؛އިންސައްތަ( ކަމަށް ހަތަރެއްހެއް )ސައްވ ސް ޕޮއިންޓް ފަ 24.54މަޝްރޫޢުގެ %

ހުށަހެޅުން: މަޢު  ކޮމިޓ ގެ  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަހުން  ނަތ ލޫއެންމެ  ސަރވޭގެ  ދ ފައިވާ  ޖާއަށް  މާތު 

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ލަސްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަން. އަދި، އެ މަޢުލޫމާތަށް 

ވޭކަން. އެހެންކަމުން، ކޮންމެ ުބރަވާއިރު ސަރވޭނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ

އެއްފަހަރު  3 ބެލުމަށްޓަ  މަހަކުން  ކުރިއަށްދާގޮތް  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  އެޗް.ޑ .ސ އިން މި  ކައި 

 ސަރވޭކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، ދެފަރާތުން އެއްަބސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް. 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ލޓޑއާއި   ޕވޓ   ފިޝަރ ޒް   އެންސިސް  .6

  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ   94  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ .އެޗް  ލޓޑއާއި  ޕވޓ  ރ ޒްފިޝަ  އެންސިސް

އެކަންކަން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއަްބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ   ގައި  2016  އޮގަސްޓު   1  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް ކަންކަމާއި، 

އްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހި

 ޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަ

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ށް  ނަން ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ިބމުގައި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް، ޢާންމު  މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން -

ކާ ނުލާ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޕަރޗޭސް  ޠައެއްވެސް ޝަރު



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ހިމަނާފައި ގެރެންޓ   ޕަރޗޭސް  ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި،  ތަރައްޤ ކުރެވޭ ގެރެންޓ   ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  މި  ނުވަނ ، 

 ؛ޔުނިޓްތަކެއްކަމަށް ނުވާތ ކަންޔުނިޓްތަކަކ  ސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ 

ގެ ކުރިން ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅަންޖެހުނު ކަމުގައިވ ނަމަވެސް،   2016އެޕްރ ލް    21މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން   -

 ؛ގައިކަން 2016އެޕްރ ލް  28 ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ ގެ ހުށަހަޅާފައިވަނ  ލޓޑއިން ޕވޓ ފިޝަރ ޒް އެންސިސް

( ހަމަވުމުން ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތ ،  2016އެޕްރ ލް    21އިވާ ސުންގަޑި ) ހުށަހެޅުމަށް ދ ފަކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން -

ލޓޑއިން    ޕވޓ  ފިޝަރ ޒް  ސްގެ ނިޔަލަށް ސުންގަޑި އިތުރުކޮށްދ ފައިވާކަން.  އެގޮތުން، އެންސި  2016ޖުލައި    10

ކުރެހުން،    2016  މޭ  2 ކޮންސެޕްޓް  ހުޅަހަޅާފައިވާ  ސ އިން  . ޑ .އެޗް  ގައި   2016  ޖުލައި   19ގައި 

 ؛އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަން

  ގައި އެންސިސް   2016ސެޕްޓެންަބރު    29ދ ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،    ހުށަހެޅުމަށް  ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް -

 ގައި  2017ޖަނަވަރ     16ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ކުރެހުން،    ޑްރޯވިންގ  ލޓޑއިން ޑ ޓެއިލްޑް  ޕވޓ  ފިޝަރ ޒް

 ؛ސ އިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަން.ޑ .ޗްއެ

ގޮތުން،   - އެންސިސް  2017ޖަނަވަރ     23އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ިބން   ޕވޓ  ފިޝަރ ޒް  ގައި  ލޓޑއާ 

 ؛ގައިކަން 2017ޖަނަވަރ   26ސ އިން ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  .ޑ .ޙަވާލުކުރަންޖެހޭކަމާއި، އެގޮތުން އެޗް

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   24ވްކުރުމަށްފަހު   ގޮތުން، ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ އެޕްރޫދެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައިވާ -

ދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް  ( ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހުނުނަމަވެސް، އެ މުއ2019ްޖަނަވަރ     16)

 ؛ ންނިމިފައި ނުވާތ  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ކުރިއަށްދާކަ

މަސައްކަތް  - ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ރިޢާޔަތްކޮށް  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  އެޗް.ޑ .ސ އާ  އެންސިސްއިން 

ގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ވަނަ އަހަރު  2021ނިމޭނެކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވަނ   

 .ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. ޗްށް އެމަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަ އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ާބރުމިނަށް ަބލައި 

ހުށަހެޅުން:   ދ ފައިވާކޮމިޓ ގެ  މަޢުލޫމާތު  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ސަރވޭކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަހުން  ނަތ ޖާއަށް   އެންމެ  ސަރވޭގެ 

އެ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ލަސްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  

ކަމުން، ކޮންމެ ުބރަވާއިރު ސަރވޭނުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަން. އެހެން

މަސައް  3 މަޝްރޫޢުގެ  މި  އެއްފަހަރު  އެޗް.ޑ .ސ އިން މަހަކުން  ބެލުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށްދާގޮތް  ކަތް 

ވާ ގޮތެއްގެމަތިން މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް. ސަރވޭކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، ދެފަރާތުން އެއްަބސް



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެޗް.ޑ .ސ އިން އަދި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭނަމަ

ގެންދާއިރު އަޅަންޖެ އިތުރުކުރަމުން  މުއްދަތު  އެއްަބސްވުމުގެ  އެޅުމަށާއި،  އަވަހަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ހޭ 

 އެޗް.ޑ .ސ އން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް. އެކަންކަމަށް

 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ލޓޑއާއި   ކޮމްޕެނ    ހަންބޯ  .7

 ،އެޅުމަށް   ޔުނިޓް  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  110  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ .އެޗް  ލޓޑއާއި  ކޮމްޕެނ   ހަންޯބ

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މުގައިއެއްަބސްވު  ވެފައިވާ  ގައި  2016  އޮކްޓޫަބރު  9

ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ  އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ނަށް ންމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ިބމުގައި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް، ޢާންމު -

ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޕަރޗޭސް ކާ ނުލާ  ޠައެއްވެސް ޝަރު

ޕަ ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި،  ތަރައްޤ ކުރެވޭ ގެރެންޓ   ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  މި  ހިމަނާފައިނުވަނ ،  ގެރެންޓ   ރޗޭސް 

 ؛ންތަކެއްކަމަށް ނުވާތ ކަޔުނިޓްތަކަކ  ސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ ޔުނިޓް

ގެ ކުރިން ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅަންޖެހުނު ކަމުގައިވ ނަމަވެސް،    2016  އޮގަސްޓު  20މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން   -

 ؛ގައިކަން 2016އޮކްޓޫަބރު  9ލޓޑއިން ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ ގެ ހުށަހަޅާފައިވަނ   ކޮމްޕެނ  ޯބހަން

( ހަމަވުމުގެ 2016  އޮގަސްޓު   20ޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )ލޓޑއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަ  ކޮމްޕެނ   ހަންޯބ -

ކުރެހުން  2016  އޮގަސްޓު  23ފަހުން،   ކޮންސެޕްޓް  އެ  އެޗްގައިކަމާއި،  އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ   .ޑ .    28ސ އިން 

 ؛ގައިކަން 2016ސެޕްޓެންަބރު 

 ކޮމްޕެނ    ގައި ހަންޯބ  2016ޑިސެންަބރު    4  ދ ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  ހުށަހެޅުމަށް  ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް -

ޖަނަވަރ     31ން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ   އިސ . ޑ .ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ކުރެހުންތައް އެޗް  ޑްރޯވިންގ  ލޓޑއިން ޑ ޓެއިލްޑް

 ؛ގައިކަން 2017

ގޮތުން،   - ޙަވާލުކުރަންޖެހޭއިރު،    2017ފެުބރުވަރ     7އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ިބން  ގައި    2017ރ   ފެުބރުވަ  5ގައި 

 ؛ ލޓޑއާ ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން   ކޮމްޕެނ  ސ އިން ހަންޯބ.ޑ .އެޗް



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   24ކުރުމަށްފަހު  ގޮތުން، ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ އެޕްރޫވް  ދެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައިވާ -

ވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ( ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭނެއ2019ެޖަނަވަރ     31)

ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު   2021ޖުލައި    31  ނުވާތ  މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ މަޝްވަރާތައް މިހާރު ކުރިއަށް ދަނ އެވެ.

 ލޓޑއިންވަނ  ހުށަހަޅާފައެވެ.  ކޮމްޕެނ  އިތުރުކުރުމަށް ހަންޯބ

ގައިކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާއިރު   2021މާރިޗު    10ސަރވޭކޮށްފައިވަނ   އެންމެ ފަހުން  ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:  

މަ ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ނަތ ޖާއަށް  ސަރވޭގެ  ލަސްކަމަށް އެ  މިންވަރު  ގޮސްފައިވާ  ސައްކަތް 

ކޮންމެ   އެހެންކަމުން،  މަސައްކަ  3ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،  މަޝްރޫޢުގެ  މި  އެއްފަހަރު  ތް މަހަކުން 

އަށްދާގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި އެޗް.ޑ .ސ އިން ސަރވޭކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، ދެފަރާތުން އެއްަބސްވާ ކުރި

ށް ނިންމުމަށް. އަދި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭނަމަ ގޮތެއްގެމަތިން މަސައްކަތް އަވަހަ

އަޅަންޖެހޭ އެޗް.ޑ .ސ އިން  ގޮތުގެމަތިން  އެޅުމަށާއި، ފިޔަވަ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  އަވަހަށް  ޅުތައް 

 އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަމުން ގެންދާއިރު އެކަންކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އން ރިޢާޔަތްކުރުމަށް. 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ލޓޑއާއި   ޕވޓ   ކޮމްޕެނ    ކޮންސްޓްރަކްޝަން   ޑަބްލިއު . ފް އެ  .8

 އާ (  ސ .ޑ .އެޗް)  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  އާއި ލޓޑ  ޕވޓ  ކޮމްޕެނ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން   ޑަްބލިއު.އެފް

  2016  ނޮވެންަބރު  7  ، އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  ގެ ހައުސިންގފަންތ މެދު    (ނުވަދިހަ ފަހެއް )  95  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު

އަދާކުރަންއެއްަބސްވުމުގައި،    ވެފައިވާ  ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާޖެހޭ  ދެފަރާތުން  އެކަންކަން    ނެކަމަށް  ކަންކަމާއި، 

 އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި

 ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ހުށަހަޅާ  ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ނަށް  ންންމު ޢާމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ިބން ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ިބމުގައި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް،   -

ގޮތުން، މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޕަރޗޭސް އެ  ށްކަން. ޔުނިޓް ވިއްކުމަފާރި އުސޫލުންކާ ނުލާ ވިޔަޠައެއްވެސް ޝަރު

ގެރެންޓ     ގެރެންޓ  ޕަރޗޭސް  ތަރައްޤ ކުރެވޭ ހިމަނާފައިނުވަނ ،  ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި،  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ   މި 

 ؛ވާތ ކަންނު ށްޔުނިޓްތަކަކ  ސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ ޔުނިޓްތަކެއްކަމަ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ހުށަހަޅަންޖެހުނު ނަމަވެސް،  ފޯމެންސް ގެރެންޓ   ރގެ ކުރިން ޕަ  2016ސެޕްޓެންަބރު    14މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން   -

ހުށަހަޅާފައިވަނ   ޕަރފޯމެންސް  އިން  ޑލޓ  ޕވޓ  ކޮމްޕެނ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން   ޑަްބލިއު.އެފް  25ގެރެންޓ  

 ؛ކަންގައި 2016ސެޕްޓެންަބރު 

ލޓޑއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި    ޕވޓ  ކޮމްޕެނ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޑަްބލިއު.އެފް -

ކުރެހުން   އެ  ކަމާއި،ގައި  2016  ސެޕްޓެންަބރު  22އަށް އިތުރުކޮށްދިނުމުން،    2016ސެޕްޓެންަބރު    25  ،މަވެހަ

 ؛ކަންއިގަ 2016އޮކްޓޫަބރު  31ކޮށްފައިވަނ  އެޕްރޫވް ސ އިން.ޑ .އެޗް

ހަމަވެ    ހުށަހެޅުމަށް  ންގޑްރޯވި  ޑ ޓެއިލްޑް - މުއްދަތު    9އިތުރުކޮށްދިނުމުން،  އަށް    2017ޖަނަވަރ     18ދ ފައިވާ 

އެފް  2017ޖަނަވަރ      ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް  ލޓޑއިން  ޕވޓ  ކޮމްޕެނ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޑްަބލިއު.ގައި 

 ؛ކަންގައި 2017ޗު މާރި 28ކޮށްފައިވަނ  އެޕްރޫވްސ އިން .ޑ .ކުރެހުން އެޗް އެ އިވާކަމާއި،ހުށަހަޅާފަ

ލޓޑއާ ިބން   ޕވޓ  ކޮމްޕެނ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޑަްބލިއު.އެފްގައި    2017އެޕްރ ލް    5އެއްަބސްވުމުގައިވާގޮތަށް،   -

 ؛ކަންވާލުކޮށްފައިވާޙަ

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   24ގޮތުން، ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު    ދެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައިވާ -

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   އެ  މަވެސް،ހުނު ނަ( ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަންޖެގެ ނިޔަލަށް  2019މާރިޗު    28)

 ؛ކަންމަތިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިފައިވާ ފަހަރެއްގެ  3 ،މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ 

ނިޔަލަށް  ގެ    2020ޑިސެންަބރު    31ޚަކ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަން ދ ފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރ   ،އަދި -

ވަނަ އަހަރުގެ ފެުބރުވަރ    2021  ނިމިފައިވަނ މަސައްކަތް    ޑެންޝަލް ަބއިގެޒިޢިމާރާތުގެ ރެ  ކަމުގައިވ ނަމަވެސް،

 ؛އިކަން.މަހުގެ ތެރޭގަ

ނ    ކަނޑައަޅާނުކަމަށްނިމުަބއިގެ ކުދިކުދި މަސައްކަތް ނުނިމިވާތ އާއި، މަޝްރޫޢު  ނަމަވެސް، އިމާރާތުގެ ކޮމާޝަލް   -

އެޗް.ޑ .ސ   ކޮމާޝަލް މިހާތަނަށް   ތުންމަސައްކަ  މަޝްރޫޢުގެނިމުމުންކަމަށްވާތ ،    ވާލުކޮށްޙަ  އާަބއި 

 ؛އިންސައްތަ( ކަންނުވަދިހައަށެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް ) 98.4% ނ ނިމިފައިވަ

މިހާރު  ކޮމާޝަލް  ޢިމާރާތުގެ - މަސައްކަތް  ނެގުމުގެ  އެޗް.ޑ .ސ އަށް  އެޗް.ޑ .ސ އިން   މަށްކަކުރެވެމުންދާ  ަބއި 

 ކަން. ފާހަގަކުރާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ހުށަހެޅުން: ނިމިފައިވުމާއެކު،    ކޮމިޓ ގެ  ޮބޑުަބއި  މަސައްކަތުގެ  ސުންގަޑި މި  ދ ފައިވާ  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތް  އަދި 

މަޝްރޫޢުހަމަވެފައިވުމާއެކު،   ހަދާމި  ދަށުން  ޔުނިޓުތަ  ގެ  މ ހުންނަށް  ހައުސިންގ  ކުގައި 

 . ތެއް ފުރިހަމަކުރުމަށްންމެ އަވަހަކަށް މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަދިރިއުޅެވޭނެ ގޮތަށް، ވ  އެ

 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް ލޓޑއާއި    ޕވޓ   އެންޓަރޕްރައިޒަސް   މުނި  .9

  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ   92  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ، ދެމެދު  ސ އާ.ޑ .އެޗް  އާއިޑލޓ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ  މުނި

  ދެފަރާތުން އަދާކުރަން އެއްަބސްވުމުގައި،    ވެފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2016  ޑިސެންަބރު  8  ،އެޅުމަށް  ޓްޔުނި

ަބޔާންކޮށްފައިވާޖެހޭ ކޮމިޓ އާ    ނެކަމަށް  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ގުޅޭގޮތުން  މިންވަރާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެކަންކަން  ކަންކަމާއި، 

 ގައި އެވަނ އެވެ. އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ިބން ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ،   އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  ނަށް ންިބމުގައި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް، ޢާންމުއެ  މި 

އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޕަރޗޭސް ގެރެންޓ   ފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި   ވިޔަކާ ނުލާޠައެއްވެސް ޝަރު

ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، ޕަރޗޭސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވަނ ، މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ތަރައްޤ ކުރެވޭ ޔުނިޓްތަކަކ  ސަރުކާރުން 

 ؛ކަންވާތ ކަމަށް ނުއެލޮކޭޓްކުރާނެ ޔުނިޓްތަކެއް

ގެރެންޓ  ހުށަހަޅަންޖެހުނު ކަމުގައިވ ނަމަވެސް،   ޕަރފޯމަންސް  ގެ ކުރިން  2016އޮގަސްޓު    20މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން   -

 ؛އިކަންގަ 2016ސެޕްޓެންަބރު  4ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިވަނ  ޕަރފޯމަންސް ލޓޑއިން   އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ މުނި

އޮގަސްޓު    20ސުންގަޑި )ރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ  ންސެޕްޓް ކުލޓޑއިން ކޮ  އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ  މުނި -

 ކޮށްފައިވަނ އެޕްރޫވްސ އިން  .ޑ .އެޗް  ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން  ކަމާއި، އެގައި  2016  ސެޕްޓެންަބރު  1( ހަމަވި ފަހުން،  2016

 ؛ ކަންގައި 2016އޮކްޓޫަބރު  4

މުއްދަ  ހުށަހެޅުމަށް  ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް - ކުދ ފައިވާ  ހަމަވުމުގެ  މުނި  2017ފެުބރުވަރ     6ރިން،  ތު   ގައި 

ޕވޓ ޑ ޓެއިލްޑް  އެންޓަރޕްރައިޒަސް  އެ  ހުށަހަޅާފައި  ޑްރޯވިންގ  ލޓޑއިން  އެޗްތައްކުރެހުންވާކަމާއި،  ސ އިން  .ޑ .، 

 ؛ ކަންގައި 2017އެޕްރ ލް   6ކޮށްފައިވަނ  އެޕްރޫވް

  13ތާރ ޚަކ   ވާލުކުރަންޖެހޭ އެންމެފަހު  ޙަލޓޑއާ ިބން    އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕވޓ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުން، މުނި -

 ؛ ކަންގައި 2017އެޕްރ ލް  24ވާލުކޮށްފައިވަނ  ޙަކަމުގައި ވ ނަމަވެސް، ިބން  2017އެޕްރ ލް 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   24ގޮތުން، ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު  ދެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައިވާ -

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް  އެ     ނަމަވެސް،ސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭއަށް( ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަ  2019އެޕްރ ލް    6)

އެޗް ނުވާތ ،  ކުރިއަށްގެންދާކަން.ޑ .ނިމިފައި  ޕްރޮސެސް  އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ  މުއްދަތު  މުނި  ސ އިން  އެގޮތުން،   .

ހިއްސާކޮށްފަ އެޗް.ޑ .ސ އާ  މަޢުލޫމާތުތަކަށް  އެންޓަރޕްރައިސަސްއިން   ގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަންރާއިރު،  ރިޢާޔަތްކުއިވާ 

ނި ކުންފުނިން  މޭނެކަމަށް  ންމަސައްކަތް  ނިޔަލަށްކަމަ  2021  ވަނ ލަފާކޮށްފައިއެ  މަހުގެ  ޖޫން  އަހަރުގެ  ށް ވަނަ 

 ؛ އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން

ވަނަ އަހަރުގެ    2020ވަނ   ސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ސަރވޭކޮށްފައިއެޗް.ޑ .ސ އިން އެންމެ ފަހުން އެ މަޝްރޫޢުގެ މަ -

ސަރވޭ ކުރެވުނު ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މަޝްރޫޢުގެ  ސެޕްޓެންަބރުމަހުގެ ތެރޭގައިކަމާއި، އެ ސަރވޭއިން ދައްކާފައިވާގޮތުން، 

 . .ސ އިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާކަންސައްތަ( މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް އެޗް.ޑ )ފަސްދޮޅަސްއަށެއް އިން 68ޖުމްލަ %

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް އެންމެ ފަހުން ސަރވޭކޮށްފައިވަނ    އެ  ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

ސަރވޭނުކޮށް ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާކަން    ވުމާއެކު،  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިކަމަށް  2020

ހިފާހަގަކު ކޮންމެ    ނދު،ރާ  އެ  3މުސްތަޤުަބލުގައި  މަހުން  އެއް  އެ    އެޗް.ޑ .ސ އިން  މަހަކުން 

ގެންދިއުމަށާއި، ވ  އެންމެ   ސަރވޭކުރަމުން  ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ަބލައިމަޝްރޫޢު

 މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ާބރުއެޅުމަށް.  މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްއަވަހަކަށް އެ 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ލޓޑއާއި  ޕވޓ   ޑިވެލޮޕަރސް   މެގަރ   ބޯ ރެއިން  .10

  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ   126  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ .އެޗް  ލޓޑއާއި  ޕވޓ  ޑިވެލޮޕަރސް  މެގަރ  ރެއިންޯބ

އެކަންކަން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އިއެއްަބސްވުމުގަ  ވެފައިވާ  ގައި  2020  ޑިސެންަބރު  16  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް ކަންކަމާއި، 

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް 

 ދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ގެން

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

އެކްޕޯއެއްމި   - މުތާ  މޯހަން  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ލޓޑއާއެކު  ަބސްވުމަކ   ޕވޓ  އަހަރުވެފައިވާ   2016ޓްސް  ވަނަ 

 ؛އެއްަބސްވުމެއްކަން
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ދަށުން   - އެއްަބސްވުމުގެ  ފުރިހަމަކޮށްފައިނުވާތ   އަދި،  ކޮންޑިޝަންސް  އެއްަބސްވުން   2019ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  އަހަރު 

 ؛ނިމުމަކަށް ގެންސްފައިވާކަން

އޭގެ ފަހުން މޯހަން މުތާ އެކްސްޕޯޓްސް ޕވޓ ލޓޑގެ ހުށަހެޅުމުގެ މަތިން، އަލުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ސް،  ނަމަވެ -

ވަނަ   2020ރެއިންޯބ މެގާ ޑިވެލޮޕާރސްއާއެކު ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެއްަބސްވުމުގައި  ޑިލިޖެންސް ހެދުމަށްފަހު،  -ކުންފުނ ގެ ޑިއު

 ؛މަހު ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ަބރުންއަހަރުގެ ޑިސެ

ނަށް ންމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ިބމުގައި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް، ޢާންމު -

ޕަރޗޭސް  ކާ ނުލާ ވިޠައެއްވެސް ޝަރު އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި  ޔަފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް 

ރޗޭސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވަނ ، މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ތަރައްޤ ކުރެވޭ ޔުނިޓްތަކަކ  ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، ޕަ 

 ؛ނިޓްތަކެއްކަމަށް ނުވާތ ކަންސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ ޔު

އި މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅަންޖެހޭނ  ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ އުފެއްދުމަށްފަހު، އެގްރ މެންޓުގަ -

އެގޮތުން،   ކުރިންކަން.  ރެއިންޯބ  2020ނޮވެންަބރު    10ސޮއިކުރުމުގެ  ލޓޑއިން   ޕވޓ  ޑިވެލޮޕަރސް  މެގަރ  ގައި 

 ؛ޕަރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިވާކަން

އެޕްރ ލް    10ލޓޑއަށް ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ ސުންގަޑިއަކ     ޕވޓ  ޑިވެލޮޕަރސް   މެގަރ  ރެއިންޯބ -

ފައިވާތ ، އެ ޤައުމުގައި  އާ ގުޅިގެން އިންޑިއާގައި ފުރަަބންދުގެ ޙާލަތު އިޢުލާނުކޮށް   19-ކަން. އެގޮތުން، ކޮވިޑްގައި  2020

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅުމަށް އަންގާފައިވާކަން.   15ޙާލަތު އުވާލާތާ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ފުރަންަބންދުގެ  

ކުރެހުންތައް ހުށަ އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ     2020ސެޕްޓެންަބރު    15ހަޅާފައިވަނ   އެގޮތުން،  ކުރެހުންތައް   28ގައިކަމާއި، 

 ؛ ގައިކަން 2020އޮކްޓޫަބރު 

ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްކަން. އަދި، މި ސުންގަޑި    60ށް ދ ފައިވަނ  އެގްރ މެންޓުގައި ސޮއިކުރާތާ  ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ ހުށަހެޅުމަ -

  2021މާރިޗު    15ލޓޑއިން    ޕވޓ  ޑިވެލޮޕަރސް  މެގަރ  އިތުރުކުރުމުން ރެއިންޯބ  ގެ ނިޔަލަށް   2021މާރިޗު    17

  ކުރިއަށް   ސ އިން.ޑ .އެޗް  މިހާރު  މަސައްކަތް  ކުރުމުގެމުރާޖާ  ކުރެހުންތައް  ގައި ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ ހުށަހަޅާފައިވާކަން. އެ

 ؛ ގެންދާކަން

ޙަދެ - ިބން  ގޮތުން  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ވެފައިވާ  ޑްރޯވިންގފަރާތުން  ޑ ޓެއިލްޑް  ހަމަޖެހިފައިވަނ   ކޮށް  މުރާޖާ  ވާލުކުރުމަށް 

އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު    7އެޕްރޫވްކުރާތާ   ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް  ތެރޭގައިކަމާއި،  ތެރޭގައި   24ދުވަހުގެ  މަސްދުވަހުގެ 

 މަންޖެހޭކަމަށް.  ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިން
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ހުށަހެޅުން: އަ  ކޮމިޓ ގެ  ނިންމޭމަސައްކަތް  ކުރެހުންތައް  ވަހަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  ގޮތެއްގެމަތިން،  ނެ 

މުރާޖާ އެއްގޮތަށް  ތާވަލާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން  މަސައްކަތް އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ކުރުމުގެ 

 މުމަށް. އެޗް.ޑ .ސ އިން އަވަހަށް ނިން

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް ޑއާއި  ލޓ  ޕވޓ   އިންވެސްޓްމަންޓް   ޖާހް  .11

  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ   83  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ .އެޗްލޓޑއާއި    އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ   ޖާހް

  ކޮށްފައިވާ ނެކަމަށް ަބޔާންޖެހޭ  ދެފަރާތުން އަދާކުރަން  ،އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017ޖަނަވަރ     15  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި  

 ގައި އެވަނ އެވެ. އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ނަށް  ންިބމުގައި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް، ޢާންމު އެ  ިބން ހަވާލުކޮށްފައިވަނ ،    މުގެ ދަށުންމި އެއްަބސްވު -

ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި  ޠައެއްވެސް ޝަރު ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް  ޕަރޗޭސް  ކާ ނުލާ  އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން 

ކ  ންޓ  ހިމަނާފައިނުވަނ ، މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ތަރައްޤ ކުރެވޭ ޔުނިޓްތަކަގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، ޕަރޗޭސް ގެރެ

 ؛ސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ ޔުނިޓްތަކެއްކަމަށް ނުވާތ ކަން

ދަށުން   - އެއްަބސްވުމުގެ  ކު  2016ސެޕްޓެންަބރު    14މި  ޕަގެ  ކަމުގައިވ ރރިން  ހުށަހަޅަންޖެހުނު  ގެރެންޓ    ފޯމެންސް 

 2016އޮކްޓޫަބރު    18ފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިވަނ   ރލޓޑއިން ޕަ  ސްޓްމަންޓް ޕވޓވެއިން  ނަމަވެސް، ޖާހް

 ؛ކަންގައި

ސެޕްޓެންަބރު   14ސުންގަޑި )ލޓޑއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ    އިންވެސްޓްމަންޓް ޕވޓ  ޖާހް -

 ކޮށްފައިވަނ  އެޕްރޫވްސ އިން  . ޑ .އެޗް  ޓް ކުރެހުންންސެޕްމި ކޮ   ކަމާއި،ގައި  2016އޮކްޓޫަބރު    18( ހަމަވި ފަހުން،  2016

 ؛ކަންގައި 2017ޖަނަވަރ   11

  2017މާރިޗު    15( ފާއިތުވި ފަހުން،  2017މާރިޗު    14ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )  ހުށަހަޅާފައިވަނ   ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް -

 ؛ކަންގައި 2017ސްޓު އޮގަ 15ކޮށްފައިވަނ  އެޕްރޫވްސ އިން .ޑ .އެޗް ތައްކުރެހުން އެ ކަމާއި،ގައި

ޖާހް - ގޮތުން،  ޕވޓ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ިބން    އިންވެސްޓްމަންޓް  ތާރ ޚަކ   ޙަވާލުލޓޑއާ  އެންމެފަހު    22ކުރަންޖެހޭ 

 ؛ކަންގައި 2017އޮކްޓޫަބރު  31ކޮށްފައިވަނ  ޙަވާލުސ އިން ިބން .ޑ .ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް، އެޗް 2017އޮގަސްޓު 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

އި  - ޖާހު  ދަށުން  ިބއެއްަބސްވުމުގެ  ލމޓއާ  ޕވޓ  ރިޢާޔަތްކޮށް، ންވެސްޓްމެންޓް  މުޙުލަތަށް  ލަސްވި  ޙަވާލުކުރުމަށް  ން 

ވަނަ    2020ރުވަރ   ފެުބ  19ކޮށް،  ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތް ނިންމަން ކުރިން އެއްަބސްވެފައިވާ ތާރ ޚު މުރާޖާ

ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި    ، އެދިއިވާކަން. އަކޮށްފައެ މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ ސުންގަޑި ލަސްދުވަހަށް   މުއްދަތުގެ 

 ؛ސ އިން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށްގެންދާކަން.ޑ .ނުވާތ ، އެޗް

ޕވ  - އިންވެސްޓްމަންޓް  މަޢުލޫމާތަ   ޓޖާހު  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  އެޗް.ޑ .ސ އާ  ރިޢާޔަތްކުލޓޑއިން  ރާއިރު، ށް 

ނިމޭނެކަމަ  ގެކޮންސްޓްރަކްޝަން ދ ފައިވަނ     ކުރިން  ށްމަސައްކަތް  މަހުގެ    2021މަޢުލޫމާތު  އޭޕްރ ލް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ޑިސެންަބރު   31މުއްދަތު    ގެކޮންސްޓްރަކްޝަން   ޕވޓ ލޓޑއިންނަމަވެސް، ޖާހު އިންވެސްޓްމެންޓްކަން. އެހެންނިޔަލަށް

 ން، މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށްއެޗް.ޑ .ސ އަށް ސިޓ  ފޮނުވާފައިވާކަން. އެގޮތު ގެ ނިޔަލަށް އިރުތުކޮށްދިނުމަށް އެދި    2021

އެޗް.ޑ .ސ އިން  ކަމަށް  އެޕްރޫވަލް ދެވޭނެއެކަމަށް  ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާގެ ތެރޭގައި    ،ކޮށްހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުން މުރާޖާ

އެއްގޮތަށް    އެ  ކަމާއި،ލަފާކުރާ ލޓޑއަށް  އެޕްރޫވަލްއާ  ޕވޓ  އިންވެސްޓްމަންޓް  އޮފަރ ޖާހު  އިތުރުކުރުމުގެ  މުއްދަތު 

 ؛ކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ  އިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާކަންއެއްަބސްވުމުގެ އިސްލާހު )އެޑެންޑަމް( ގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ،ދިނުމަށްފަހު

  2021މާރިޗު    4ޢުގެ މަސައްކަތް ސަރވޭކުރެވިފައިވާކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން މަޢުލޫމާތުދ ފައިވަނ   މަޝްރޫއެންމެ ފަހުން   -

ދައްކާ ސަރވޭއިން  އެ  ކަމާއި،  މަޝްރޫޢުގެ  ގައި  އިންސައްތަ(    86.5%ފައިވާގޮތުން  ފަހެއް  ޕޮއިންޓް  )އަށްޑިހަހައެއް 

 ؛މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާކަންނިމިފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން  

ހުށަހެޅުން: ނިންމުމު  ކޮމިޓ ގެ  މަސައްކަތް  އަދި  ނިމިފައިވުމާއެކު،  ޮބޑުަބއެއް  އިތުރުކުރަމުގެ  މަސައްކަތުގެ  ސުންގަޑި  ގެ 

އެ ދިއުމާއެކު،  މަސައްކަތް  ކުރަމުން  ކަނޑައަޅާ  އޮތް   ކުރިއަށްޗް.ޑ .ސ އިން  އާ ސުންގަޑިތަނުގައި 

ޅަމުން ގެންދިއުމާއެކު، މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށް ާބރުއައެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނިންމުމަށް  

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަމަހަކުން އެއް މަހުން    3ކޮންމެ   ށްދާ ގޮތް އެޗް.ޑ .ސ އިން އެ މަޝްރޫޢުގެ 

 ަބލައި ސަރވޭކުރަމުން ގެންދިއުމަށް. 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ޑއާއި ލޓ   ޕވޓ   ން އަގެލި  .12

  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  13  ގައި  1  ފޭސް   ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ  . އެޗްލޓޑއާއި    ން ޕވޓއަގެލި

ކަންކަމާއި،    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  ދެފަރާތުން،  މުގައިސްވުއެއްަބ  ވެފައިވާ  ގައި  2017އެޕްރ ލް    17

އެ  އަދި  މަޢުލޫމާތު،  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ކޮމިޓ އާ  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ގުޅޭގޮތުން  މިންވަރާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެކަންކަން 

 އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ނަށް  ންިބމުގައި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް، ޢާންމު އެ  ކޮށްފައިވަނ ،  މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ިބން ޙަވާލު -

ޕަރޗޭސް  ޠައެއްވެސް ޝަރު އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް  ކާ ނުލާ 

 އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ތަރައްޤ ކުރެވޭ ޔުނިޓްތަކަކ  ޕަރޗޭސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވަނ ، މިގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި،  

 ؛ސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ ޔުނިޓްތަކެއްކަމަށް ނުވާތ ކަން

( ހަމަވި  2017ފެުބރުވަރ     15ލޓޑއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )  ން ޕވޓއަގެލި -

އިތުރުކޮށްދިނުމުން،   މުއްދަތު  ކުރެހުން  ކަމާއި،ގައި  2017ރުވަރ   ފެުބ  28ފަހުން،  ސ އިން  .ޑ .އެޗް  ކޮންސެޕްޓް 

 ؛ކަންގައި 2017މާރިޗު   20 ކޮށްފައިވަނ އެޕްރޫވް

  2017އެޕްރ ލް    17( ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  2017ޖޫން    16ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )  ހުށަހަޅާފައިވަނ   ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް -

 ؛ކަންގައި 2017ޑިސެންަބރު   7ކޮށްފައިވަނ  ރޫވްއެޕްސ އިން .ޑ .، އެޗްތައްކުރެހުން ކަމާއި، އެ

 2017ޑިސެންަބރު  14ކުރަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރ ޚަކ  ޙަވާލުލޓޑއާ ިބން  ން ޕވޓއަ އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުން، ގެލި -

 ؛ކަންގައި 2017ޑިސެންަބރު  18ކޮށްފައިވަނ  ޙަވާލުސ އިން ިބން .ޑ .ކަމުގައި ވ ނަމަވެސް، އެޗް

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    24ގޮތުން، ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު    އިވާ އެއްަބސްވުމުގައިވާދެފަރާތުން ވެފަ -

ނިންމަންޖެހު  2019ޑިސެންަބރު    7) މަސައްކަތް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެއަށް(  ނަމަވެސް،  ތެރޭގައި  ނު    މުއްދަތުގެ 

 .ތު އިތުރު ކޮށްދ ފައިވާކަންމަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ، ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން މުއްދަ

މަހުގެ ނިޔަލަށް    2021ގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުގެ މުއްދަތު  ލޓޑ  ގެލިއަން ޕވޓ -  އިތުރުކުރުމަށްވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު 

ގައި ގެލިއަން ޕވޓ ލޓޑއަށް   2020  ަބރުންޑިސެ  24ސޮއިކުރަންޖެހޭ އެޑެންޑަމް    ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި، އެގޮތުން

އިން  ޕވޓ ލޓޑ  އެއްަބސްވުމުގައި ގެލިއަންދިމާވި ސަބުަބތަކަކާހުރެ  ނަމަވެސް،  އިވާކަމަށާއި، އެހެންނުވާފަފޮއެޗް.ޑ .ސ އިން  

  ޙު އެއްަބސްވުމަށް އިސްލާ  އެގޮތުން،މަށާއި،  އިކަގަ  2021މާރިޗު    21ވާލުކޮށްފައިވަނ   ޙަ ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެޗް.ޑ .ސ އާ  

 ؛ އެޗް.ޑ .ސ އިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަން މިހާރު ކުރިއަށްދާކަމަށް، ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް

ޕވޓއަގެލި  އަދި، - ނިންމުމަށް  ން  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  މި  ގެ    2021  ހުށަހަޅާފައިވަނ ،   ލޓޑއިން  ޖުލައި 

 ކަމަށްވެސް އެޗް.ޑ .ސ ން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. ނިޔަލަށް

އިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް އެންމެ ފަހުން ސަރވޭކޮށްފައިވަނ  އެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފަ   ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

މަޢުލޫމާތުދ ފައިވުމާއެކު، ސަރވޭނުކޮށް ދިގު   2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން 
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 61 

 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

މަހަކުން އެއް މަހުން   3ކޮންމެ    މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރާ ހިނދު، މުސްތަޤުަބލުގައި 

 މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ަބލައި ސަރވޭކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، އެޗް.ޑ .ސ އިން

 ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް އެ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ާބރުއެޅުމަށް. 

 :ވުން އެއްބަސް   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ޑއާއި ލޓ   ޕވޓ   ރައިޒިންގ   ހައި   މާލަ  .13

  ޔުނިޓް  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  14  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ .އެޗް  ލޓޑއާއި  ޕވޓ  ރައިޒިންގ  ހައި  މާލަ

ކަންކަމާއި،    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  އެއްަބސްވުމުގައި، ދެފަރާތުން  ވެފައިވާ  ގައި   2017ޖޫން    1  ،އެޅުމަށް

ށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮ

 ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ނަށް ން މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް، ޢާންމުއެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ިބމުގައިމި   -

ޕަރޗޭސް  ޠައެއްވެސް ޝަރު އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި  ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް  ކާ ނުލާ 

ތަރައްޤ ކުރެވޭ ޔުނިޓްތަކަކ   ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވަނ ، މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން  ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، ޕަރޗޭސް

 ؛ސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ ޔުނިޓްތަކެއްކަމަށް ނުވާތ ކަން

މެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅަން ދ ފައިވާ މުއްދަތު  ޕަރފޯލޓޑއިން    ޕވޓ  ރައިޒިންގ  ހައި  މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން މާލަ -

 ؛ވާކަންގައި ހުށަހަޅާފައި 2017ފެުބރުވަރ   8ހަމަވުމުގެ ކުރިން، 

( 2017ފެުބރުވަރ     15ލޓޑއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )  ޕވޓ  ރައިޒިންގ  ހައި  ލަމާ -

ސ އިން  .ޑ .އެޗް  ކުރެހުންކޮންސެޕްޓް  ކަމާއި،  ގައި  2017ފެުބރުވަރ     28ހަމަވި ފަހުން، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމުން،  

 ؛ކަންގައި 2017ޖޫން  8 ކޮށްފައިވަނ އެޕްރޫވް

 2017ޖޫން    8( ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  2017ޖުލައި    31ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )  ހުށަހަޅާފައިވަނ   ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް -

 ؛ކަންގައި 2017އޮކްޓޫަބރު  24ކޮށްފައިވަނ  އެޕްރޫވްސ އިން .ޑ .އެޗް ތައްކުރެހުން ކަމާއި، އެގައި

އޮކްޓޫަބރު    31ކުރަންޖެހޭ އެންމެފަހު ތާރ ޚަކ   ޙަވާލުިބން    ލޓޑއާ  ޕވޓ  ރައިޒިންގ  ހައި  އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުން، މާލަ -

 ؛ކަންގައި 2017ޑިސެންަބރު  14ކޮށްފައިވަނ  ޙަވާލުސ އިން ިބން .ޑ .ނަމަވެސް، އެޗް ކަމުގައިވ  2017
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ތެރޭގައި  މަސް ދުވަހުގެ  24ގޮތުން، ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު    ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައިވާދެ ފަރާތުން   -

ނިންމަންޖެހު   2019އޮކްޓޫަބރު    24) މަސައްކަތް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެ އަށް(  ނަމަވެސް،  ތެރޭގައި   ނު  މުއްދަތުގެ 

 ؛ފައިވާކަންމަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ، މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދ 

އިތުރުކޮށް - މުއްދަތު  ހުށަހެޅުމުން،  އެދި  އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  މުއްދަތު  ގެ    2021މާރިޗު    25ދ ފައިވަނ   އެއްަބސްވުމުގެ 

އިތުރުކޮށްދިނުމަށް މުއްދަތު  ނަމަވެސް،  ނުދާކަން    ނިޔަލަށް  ާބރުމިނުގައި  ދާންޖެހޭ  މަސައްކަތް  ިބމުގެ  ފަހުގައިވެސް، 

އެހެންކަމުން، ިބމުގެ މަސައްކަތް ނިންމަން އިތުރުކޮށްދ ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި    ފައިވާކަން.ށްފާހަގަކޮއެޗް.ޑ .ސ އިން  

މުއްދަތު އިތުރަށް އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި މާލާ ހައި    ށްފައިވާކަމާއި،ފާހަގަކޮއެޗް.ޑ .ސ އިން    މަށްސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަ

 މަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން.  ކައިން ހުށަހަޅާފައިނުވާޕވޓ ލޓޑރައިސިންގ 

ހުށަހެޅުން: ކުރިއަށް  ކޮމިޓ ގެ  މަސައްކަތްތައް  މަޝްރޫޢުގެ  ފަހުން  އެ  އެންމެ  ބެލުމަށް  މިންވަރު  ގޮސްފައިވާ   

މަސައްކަތުން   2021މާރިޗު    22  ސަރވޭކޮށްފައިވަނ  މަޝްރޫޢުގެ  އެހާތަނަށް  ކަމަށާއި  ގައި 

)ސޯޅަ އިންސައްތަ( ކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވުމާއެކު، އަދި،    16ނިމިފައިވަނ  %

އަދި    މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެކަމަށް ނުެބލެވޭ ހިނދު،  ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިއަށް އެ  ތަނަށްމިހާ

އެދި   އިތުރުކޮށްދިނުމަށް  މުއްދަތު  ފަރާތުން  އެއްަބސްވުމުގެ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  މަސައްކަތް 

ޝަރުޠުތަކާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ދެފަރާތުން  ހުށަޅާފައިނުވުމާއެކު، 

 . މަކަށް ގެނައުމަށްމި އެއްަބސްވުން ނިމުއިން އެޗް.ޑ .ސ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ލޓޑއާއި  ޕވޓ   އިންޓަރނޭޝަނަލް   ކ ސްޓޯން  .14

 މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ    ގައި   1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު   ސ އާ. ޑ .ޗްލޓޑއާއި އެ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ  ކ ސްޓޯން

  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް  ދެފަރާތުން  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017ޖޫން    8  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި 

 އި އެވަނ އެވެ. ށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހު

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ނަށް  ން މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ިބމުގައި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް، ޢާންމު -

އްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޕަރޗޭސް  ކާ ނުލާ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި އެޠައެއްވެސް ޝަރު



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ތަރައްޤ ކުރެވޭ  ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  މި  ހިމަނާފައިނުވަނ ،  ގެރެންޓ   ޕަރޗޭސް  ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި،  ގެރެންޓ  

 ؛ނުވާތ ކަންޔުނިޓްތަކަކ  ސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ ޔުނިޓްތަކެއްކަމަށް 

ކ ސްޓޯން - ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  ހުށަހަޅާފައިވަނ   ޕަރފޯލޓޑއިން    ޓއިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވ  މި  ގެރެންޓ   މެންސް 

 ؛ކަންއިގަ 2017ފެުބރުވަރ   13( ހަމަވިފަހުން، 2017ފެުބރުވަރ   10ދ ފައިވާ މުއްދަތު )

ފެުބރުވަރ     15ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )ލޓޑއިން ކޮންސެޕްޓް    އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ  ކ ސްޓޯން -

ފަހުން 2017 ހަމަވި  އިތުރުކޮށްދިނުމުން،  (  މުއްދަތު  ކުރެހުން  ކަމާއި،ގައި  2017ފެުބރުވަރ     28،   ކޮންސެޕްޓް 

 ؛ކަންއިގަ 2017ޖޫން  8 ކޮށްފައިވަނ އެޕްރޫވްސ އިން .ޑ .އެޗް

  2017ޖޫން  8( ހަމަވުމުގެ ކުރިން، 2017އޮގަސްޓު  7ދ ފައިވާ ސުންގަޑި ) ހުށަހަޅާފައިވަނ  ޑްރޯވިންގ ޑ ޓެއިލްޑް -

 ؛ކަންގައި 2018ފެުބރުވަރ   12ކޮށްފައިވަނ  އެޕްރޫވްސ އިން .ޑ .ކުރެހުން އެޗް ގައިމަކާއި،

ންމެފަހު ތާރ ޚަކ  ކުރަންޖެހޭ އެޙަވާލުލޓޑއާ ިބން    އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕވޓ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުން، ކ ސްޓޯން -

 ؛ކަންގައި 2018 މޭ 22ކޮށްފައިވަނ  ޙަވާލުސ އިން ިބން .ޑ .ނަމަވެސް، އެޗް 2018ފެުބރުވަރ   19

މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި   24ގޮތުން، ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ އެޕްރޫވްކުރުމަށްފަހު    ދެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައިވާ -

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   އެ  ނު ނަމަވެސް،ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހުއަށް(    2020ފެުބރުވަރ     12)

 ؛ ދަތު އިތުރު ކޮށްދ ފައިވާކަންމަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ، މުއް 

ޕވޓ  ކ ސްޓޯން - މުއްދަތު    އިންޓަރނޭޝަނަލް  އެ  ނުނިމުން،  މަސައްކަތް  މުޙުލަތުގައި  ދ ފައިވާ  ލޓޑއިން 

  ވާކަމަށާއި، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދ ފައިއެޗް.ޑ .ސ އިން  ގެ ނިޔަލަށް    2021  މޭ  22  ،މުންއިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅު

އެޗް.ޑ .ސ އިން  ގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަށް  ތުމުއްދަ  އެސައްކަތްދާ ާބރުމިނަށް ަބލައި  އެހެންނަމަވެސް، މަ

 . ށްފައިވާކަންފާހަގަކޮ

އެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ބެލުމަށް އެންމެ ފަހުން ސަރވޭކޮށްފައިވަނ    ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

ކަ  2021މާރިޗު    23 %ގައި  ނިމިފައިވަނ   މަސައްކަތުން  މަޝްރޫޢުގެ  އެހާތަނަށް   49.25މަށާއި 

ހަގަކޮށްފައިވުމާއެކު، އަދި، އިންސައްތަ( ކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާ  ޕޮއިންޓް ދޭއް ފަހެއް  ސާޅ ސްނުވައެއް)

ތުން މިހާތަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑިއަށް އެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނެކަމަށް ނުެބލެވޭ ހިނދު، ދެފަރާ 

އިތުރަށް ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެޗް.ޑ .ސ އިން  

  މަށް.  އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅު
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 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   ލޓޑއާއި   ޕވޓ   އިކުއިޓ ސް   އައިމިނައިދ   .15

  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  އާ(  ސ .ޑ .އެޗް)  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ހައުސިންގ  އިއާ ލޓޑ އިކުއިޓ ސް ޕވޓ  އައިމިނައިދ 

  އެއްަބސްވުމުގައި   ވެފައިވާ  ގައި  2020ޖަނަވަރ     12  ،އެޅުމަށް   ޔުނިޓް  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  100  ގައި   1  ފޭސް

 އެއްަބސްވުމުގައި   ރަންޖެހޭނެކަމަށްއަދާކު  ދެފަރާތުން  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  މައިގަނޑު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ

އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ހަރި އެންޑް    ،އަހަރުވަނަ    2017  ގަސްޓުއޮ  3އެންމެ ފުރަތަމަ މި މަޝްރޫޢުގެ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ    -

 ؛އެކުގައިކަންއާރނޭޝަނަލް އެލް.އެލް.ޕ  ކޯ އިންޓަ

ދުވަހުގެ    30  ، ފާއިތުވެފައިވާތ މުއްދަތެއް  ވިންގ ފާސްކުރުމަށް ދިގުރޯނަމަވެސް، އެއްަބސްވުން ސޮއިކޮށް ޑ ޓެއިލް ޑް -

އަލުން ގެ އެދުމުގެ މަތިން  މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެފަރާތު  ވުމަށްފަހު، އެމިނޭޝަން ސިޓ އެއް ފޮނުރނޯޓިސް އޮފް ޓާ

ޖަނަވަރ    22،  ގެ ޑިއު ޑިލިޖެންސް ހެދުމަށްފަހުޕވޓ ލޓޑ  އައިމިނައިދ  އިކުއިޓ ސް،އަދި    މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަން.

 ؛ ، ޑ ޑް އޮފް އެސައިންމަންޓްގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަންއިގަ 2020

ނަށް  ން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ ، ިބމުގައި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިން ޔުނިޓް ތަރައްޤ ކޮށް، ޢާންމުމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ިބން   -

މުގެ ދަށުން ޕަރޗޭސް  ކާ ނުލާ ވިޔަފާރި އުސޫލުން ޔުނިޓް ވިއްކުމަށްކަން. އެގޮތުން، މި އެއްަބސްވުޠައެއްވެސް ޝަރު

ހިމަނާފައިނުވަނ  ގެރެންޓ   ޕަރޗޭސް  ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި،  ތަރައްޤ ކުރެވޭ ގެރެންޓ   ދަށުން  އެއްަބސްވުމުގެ  މި   ،

 ؛ޔުނިޓްތަކަކ  ސަރުކާރުން އެލޮކޭޓްކުރާނެ ޔުނިޓްތަކެއްކަމަށް ނުވާތ ކަން

މެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ޕަރފޯ  ލޓޑއިން  އިކުއިޓ ސް ޕވޓ  އައިމިނައިދ   މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން -

 އެވެ. ގަ 2020ޖަނަވަރ   20މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން، 

ޖަނަވަރ    30ލޓޑއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )  އިކުއިޓ ސް ޕވޓ  އައިމިނައިދ  -

އިތުރުކޮށްދިނުމުން،2020 މުއްދަތު  ފަހުން،  ހަމަވި  ކުރެހުންއިކަމާއި،  ގަ  2020ފެުބރުވަރ     23  (   ކޮންސެޕްޓް 

 ؛ކަންގައި 2020ނޮވެންަބރު  1 އިވަނ ކޮށްފައެޕްރޫވްސ އިން .ޑ .އެޗް
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

)  ހުށަހަޅާފައިވަނ   ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް - ސުންގަޑި  އިތުރުކޮށްދިން  2020ޑިސެންަބރު    31ދ ފައިވާ  ހަމަވެ،   )

އެޕްރޫވްކުރުމުގެ  ކޮށް  ކުރެހުން މުރާޖާއެ    ކަމާއި،ގައި  2021ޖަނަވަރ     27މުއްދަތުވެސް ފާއިތުވެގެން ދިޔަފަހުން،  

 ؛ގެންދާކަން ސ އިން ކުރަމުން.ޑ .މަސައްކަތް އެޗް

ކުރަންޖެހެނ  ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ ޙަވާލުލޓޑއާ ިބން    އިކުއިޓ ސް ޕވޓ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުން، އައިމިނައިދ  -

 ން.އިކަދުވަހުގެ ތެރޭގަ  7އެޕްރޫވްކުރާތާ 

 އިކުއިޓ ސް ޕވޓ  އައިމިނައިދ   އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުންނެ ގޮތެއްގެމަތިން  މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމޭ  ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

ތާވަލާ  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތުގެމަތިން  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ކުރެހުންތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިން  ލޓޑ 

 ނިންމުމަށް. އަވަހަށް ޑ .ސ އިން އެޗް.ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މުރާޖާއެއްގޮތަށް 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް ލޓޑއާއި    ޕވޓ   އެކްސްޕަރޓް   އައިލެންޑް  .16

  ޔުނިޓް މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ ގައި 1 ފޭސް ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު ސ އާ. ޑ .އެޗް ލޓޑއާއި  އެކްސްޕަރޓް ޕވޓ  އައިލެންޑް

  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  މައިގަނޑު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ފައިވާވެ  ގައި  2017ނޮވެންަބރު    15  ،އެޅުމަށް

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް   ދެފަރާތުން މިންވަރާ   އެއްަބސްވުމުގައި  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެކަންކަން  ކަންކަމާއި، 

ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަ ޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް 

 ވެ. ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެ

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ވާކަމާއި،  ސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިޕަރޗޭއެޕާޓްމަންޓްތައް ގަތުމަށް    ކޮޓަރ ގެ  1މި އެއްަބސްވުމުގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން   -

 ؛ކަންސޭލްގެ ގޮތުގައި ކޮމަރޝަލް މާކެޓް ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނ  އޯޕަން ގއިތުރު ހައުސިން

   ؛ކަންނުވާ މެންސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިޕަރފޯމި އެއްަބސްވުމުގައި  -

 ނޮވެންަބރު  30ލޓޑއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )  އެކްސްޕަރޓް ޕވޓ   އައިލެންޑް -

 ކޮށްފައިވަނ އެޕްރޫވްސ އިން  .ޑ .އެޗް  މި ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން  ކަމާއި،ގައި  2017ޑިސެންަބރު    4( ހަމަވި ފަހުން،  2017

 ؛ކަންގައި 2017ޑިސެންަބރު  27

އެޕްރ ލް   12( ހަމަވި ފަހުން،  2017ޑިސެންަބރު    30ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )  ހުށަހަޅާފައިވަނ   ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑް -

  2018ލް  އެޕްރ   2ކޮށްފައިވަނ   އެޕްރޫވްސ އިން  .ޑ . އެޗް  ކުރެހުންއެ    ކަމާއި،އިގަ  2018އެޕްރ ލް    16އަދި    2018

 ؛އިކަންގަ 2018 މޭ 3އަދި 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ؛ކަންގައި 2018އެޕްރ ލް  29ކޮށްފައިވަނ  ޙަވާލުސ އިން ިބން .ޑ .ލޓޑއާ އެޗް  އެކްސްޕަރޓް ޕވޓ އައިލެންޑް -

އެއްަބސްވުމުގައިވާ - ވެފައިވާ  ފަރާތުން  މަސައްކަތް   2019ނޮވެންަބރު    15ގޮތުން،    ދެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަށް 

ގެ ނިޔަލަށް   2021އޮކްޓޫަބރު    31މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ،  އެ    ނަމަވެސް،ނު  ނިންމަންޖެހު

 ؛މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދ ފައިވާކަން

މަސައްކަތް - ަބލައިކުރިއަށް  އެހެންނަމަވެސް،  ާބރުމިނަށް  އެ  ދާ  ނުނިމޭނެކަމަށް  ،  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

 ފައިވާކަން. އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށް

ޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ  ، މިހާރު ކަނމިންވަރު ލަސްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ހިނދު  ދާމި މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާ   ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، ދެފަރާތުން

 އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، އެޗް.ޑ .ސ އިން އިތުރަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް.   

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   އާއި  ( އޯ. ޓ  . އެސް )   ޕލކ   ގަނައިޒޭޝަން އޮ   ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  .17

 15  ،އެޅުމަށް   ޔުނިޓް  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  432  ގައި  2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ .އެޗް  އޯއާއި.ޓ .އެސް

  ދެފަރާތުން   ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  މައިގަނޑު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ   ގައި  2017ނޮވެންަބރު  

ަބޔާންކޮށްފަ  އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ގުޅޭގޮތުން    އިވާއެއްަބސްވުމުގައި  މިންވަރާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެކަންކަން  ކަންކަމާއި، 

ން ހުށަހަޅާ ގޮތް  އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ 

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ކަމާއި،  ސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިވާޕަރޗޭއެޕާޓްމަންޓްތައް ގަތުމަށް    ކޮޓަރ ގެ  1 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  މި އެއްަބސްވުމުގައި -

 ؛އިކަންސޭލްގެ ގޮތުގަ ކޮމަރޝަލް މާކެޓް ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނ  އޯޕަން އިތުރު ހައުސިންގ

 ؛ކަންނުވާ މެންސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިޕަރފޯމި އެއްަބސްވުމުގައި  -

( ހަމަވި ފަހުން،  2017ނޮވެންަބރު    30ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )  ،އޯއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ .ޓ .އެސް -

 2018ފެުބރުވަރ     7  ކޮށްފައިވަނ އެޕްރޫވްސ އިން  .ޑ  .އެޗް  ހުންކޮންސެޕްޓް ކުރެކަމާއި، އެ  ގައި  2018ޖަނަވަރ     10

 ؛ކަންގައި
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ޑ ޓެއިލްޑް.ޓ .އެސް - އެހުށަހަޅާފައިވާ  ރޯވިންގޑް  އޯއިން   9ކޮށްފައިވަނ   އެޕްރޫވްސ އިން  .ޑ .އެޗް  ތައްކުރެހުން  ކަމާއި، 

 ؛ކަންގައި 2018އެޕްރ ލް 

ިބން    އެއްަބސްވުމުގައިވާ - ހުށަހެޅުމުޙަވާލުގޮތުން،  ފަންޑްސް"  އޮފް  "ޕްރޫފް  ހުރިހާ ން  ކުރަންޖެހެނ   ނަމަވެސް 

ކަން. ކޮށްފައިވާޙަވާލު "ޕްރޫފް އޮފް ފަންޑްސް" ހުށަހެޅުމަކާނުލާ ިބން  އ ތަކަށް ދ ފައިވާ ލ ނިއަންސ ގެ ދަށުން.އޯ.އެސް

 ؛ކަންގައި 2018ފެުބރުވަރ   22ކޮށްފައިވަނ   ޙަވާލުސ އިން ިބން .ޑ .އޯއާ އެޗް.ޓ .އެސްއެގޮތުން، 

އެއްަބސްވުމުގައިވާފަދެ - ވެފައިވާ  މަސައްކަ  2019ނޮވެންަބރު    15ގޮތުން،    ރާތުން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ތް އަށް 

ގެ ނިޔަލަށް   2020ޑިސެންަބރު   31މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ،    ނު ނަމަވެސް، އެނިންމަންޖެހު

 ؛މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދ ފައިވާކަން

ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،   - މަޢުލޫމާތަށް  ދ ފައިވާ  އެންމެ  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ބެލުމަށް  ކުރިއަށްދާގޮތް  މަސައްކަތް  މި މަޝްރޫޢުގެ 

ތެރޭގައިކަން  2020ހުން ސަރވޭކޮށްފައިވަނ   ފަ މަހުގެ  ޖުލައި  އަހަރުގެ  ދައްކާގޮތުން  ވަނަ  އެ ސަރވޭއިން  އަދި،   .

 ؛އިންސައްތަ( ކަން އެއް އަށެއް)ހަތެއް ޕޮއިންޓް ނުވަ 7.98ޢުގެ %އެހާތަނަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިވަނ  މަޝްރޫ

ން ދ ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތ ،  ގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަމި މަޝްރޫޢު -

ސައްކަތްދާ ާބރުމިނަށް ަބލައި، އެސް.ޓ .އޯގެ އެދުމުގެމަތިން އެޗް.ޑ .ސ އިން އެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދ ފައިވ  ނަމަވެސް، މަ

 ން. އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަ

ހުށަހެޅުން: މުއްދަތު  ކޮމިޓ ގެ  ދ ފައިވާ  ނިންމަން  މަސައްކަތް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  މަޝްރޫޢުގެ  ހަމަވެފައިވާކަން  މި   

މި   އަދި،  ގެންދިއުމަށް  ރޫޢާމަޝްފާހަގަކުރުމާއެކު،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދެފަރާތުގެ   ޓަކައިމި 

ކުރުން  މަޝްވަރާގެ މަސައްކަތްތައް  ކުރެވެންހުރި  މަޝްރޫޢުގެ   ށް.މަސްކުރުއަވަމަތިން  މި  އަދި، 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލު  

  ގެންދިއުމަށް.  ކޮމިޓ ން ަބލަމުން

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   އާއި (  ސްޓެލްކޯ )   ލިމިޓެޑް   ޕެނ  މް ކޮ   އިލެކްޓްރިކް   ސްޓޭޓް  .18

މެދު ފަންތ ގެ   384  ގައި  2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ .ޑ .އެޗް  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ސްޓެލްކޯއާއި

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017ނޮވެންަބރު    15  ،އެޅުމަށް   ޔުނިޓް  ހައުސިންގ

 ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ

 ތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

އެއްަބސްވުމުގެ - ދަށުން  މި  ފަރާތުން    ގެރެންޓ   ޕަރޗޭގަތުމަށް  އެޕާޓްމަންޓްތައް    ކޮޓަރ ގެ   1ސަރުކާރުގެ  ސް 

ސޭލްގެ    ކޮމަރޝަލް  މާކެޓް   ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނ  އޯޕަން  އިތުރު ހައުސިންގކަން. އަދި،  ހިމަނާފައިވާ

 ؛ކަންގޮތުގައި

 ؛ ނުވާކަން މެންސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިޕަރފޯމި އެއްަބސްވުމުގައި  -

  28( ހަމަވި ފަހުން،  2017ނޮވެންަބރު    30އިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )ސްޓެލްކޯއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފަ -

 ؛ އިވާކަންކޮށްފައެޕްރޫވްސ އިން .ޑ .އެޗް ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން އިކަމާއި،ގަ 2017ޑިސެންަބރު 

ޖަނަވަރ     21  ކޮށްފައިވަނ އެޕްރޫވްސ އިން  .ޑ .ކުރެހުން އެޗް  ،އަދި ކަން.  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޑްރޯވިންގ  ސްޓެލްކޯއިން ޑ ޓެއިލްޑް -

 ؛ ކަންގައި 2018

ިބން    އެއްަބސްވުމުގައިވާ - ހުށަހެޅުމުންކުރަންޖެހެނ   ޙަވާލުގޮތުން،  ފަންޑްސް"  އޮފް  ހުރިހާ   ،ނަމަވެސް  "ޕްރޫފް 

ވާކަން. ކޮށްފައިޙަވާލުއ ތަކަށް ދ ފައިވާ ލ ނިއަންސ ގެ ދަށުން "ޕްރޫފް އޮފް ފަންޑްސް" ހުށަހެޅުމަކާނުލާ ިބން  .އޯ.އެސް

 ؛ކަންގައި 2018 މޭ  3ކޮށްފައިވަނ  ޙަވާލުސ އިން ިބން .ޑ .ސްޓެލްކޯއާ އެޗް އެގޮތުން،

އެއްަބސްވުމުގައިވާގޮތުން،   - ވެފައިވާ  މަސައްކަތް   2019ނޮވެންަބރު    15ދެފަރާތުން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަށް 

ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު    2021ޖުލައި    1މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ،  ނު ނަމަވެސް، އެ  ނިންމަންޖެހު

 ؛އިތުރު ކޮށްދ ފައިވާކަން

ކަތްދާ ާބރުމިނަށް ަބލައި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނުނިމޭނެކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން  އެހެންނަމަވެސް، މަސައް -

 ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. 

އި ދެފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެމަތިން ކުރެވެންހުރި މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަ   ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން:

އި، މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞ ލު ރުމަށާމަސައްކަތްތައް ކުރުން އަވަސްކު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓ ން ަބލަމުން ގެންދިއުމަށް. 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   އާއި (  އެލް . ސ  . އޭ . އެމް )   ލޓޑ   ޕެނ  މް ކޮ   އެއަރޕޯޓްސް   މޯލްޑިވްސް  .19

  15  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  384  ގައި  2  ފޭސް   ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ .ޑ . އެޗް  އެލްއާއި.ސ .އޭ.އެމް

މިންވަރާ ކަންކަމާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017ނޮވެންަބރު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެކަންކަން   ،
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ކޮމިޓ ން   ގެންދިއުމާމެދު  ކުރިއަށް  އެއްަބސްވުން  އެ  އަދި  މަޢުލޫމާތު،  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ކޮމިޓ އާ  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ގުޅޭގޮތުން 

 ހުށަހަޅާ ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ކޮޓަރ ގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ގަތުމަށް ޕަރޗޭސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިވާކަން.    1ގެ ފަރާތުން  އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުމި   -

 ؛ސޭލްގެ ގޮތުގައިކަން ކޮމަރޝަލް މާކެޓް ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނ  އޯޕަން އަދި، އިތުރު ހައުސިންގ

 ؛ ރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަން މި އެއްަބސްވުމުގައި ޕަރފޯމެންސް ގެ -

( ހަމަވި ފަހުން،  2017ނޮވެންަބރު    30އެލްއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި ).ސ .އޭ.މްއެ -

ކުރެހުންކަމާއި،  ގައި  2018ޖަނަވަރ     10   2018އެޕްރ ލް    18ކޮށްފައިވަނ   އެޕްރޫވް  ސ އިން.ޑ .އެޗް  ކޮންސެޕްޓް 

  ؛ކަންގައި

މާރިޗު    5ކޮށްފައިވަނ   އެޕްރޫވް ސ އިން  .ޑ .ކުރެހުން އެޗް  ކަމާއި، އެ ހުށަހަޅާފައިވާ  ވިންގޑްރޯ  އެލްއިން ޑ ޓެއިލްޑް.ސ .އޭ.އެމް -

 ؛ކަންގައި 2018

ފަންޑްސް"   - އޮފް  "ޕްރޫފް  ޙަވާލުކުރަންޖެހެނ   ިބން  ގޮތުން،  ހުރިހާ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ނަމަވެސް،  ހުށަހެޅުމުން 

"ޕްރޫ.އޯ.އެސް ދަށުން  ލ ނިއަންސ ގެ  ދ ފައިވާ  ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން. އ ތަކަށް  ިބން  ހުށަހެޅުމަކާނުލާ  ފަންޑްސް"  އޮފް  ފް 

 ؛ގައިކަން 2018އެޕްރ ލް  30ސ އިން ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  .ޑ .އެގޮތުން، ސްޓެލްކޯއާ އެޗް

އެއްަބސްވުމުގައިވާދެފަރާތުން   - މަސައްކަތް   2019ނޮވެންަބރު    15ގޮތުން،    ވެފައިވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަށް 

ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު   2021  މޭ  31ނުވާތ ،    މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައިޖެހުނު ނަމަވެސް، އެ  ނިންމަން

 ؛އިތުރު ކޮށްދ ފައިވާކަން

ާބރު - މަސައްކަތްދާ  އެޗް.ޑ .ސ އިން  އެހެންނަމަވެސް،  ނުނިމޭނެކަމަށް  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ަބލައި  މިނަށް 

 ން. ފާހަގަކޮށްފައިވާކަ

ހުށަހެޅުން: ކުރެވެންހުރި    ކޮމިޓ ގެ  މަޝްވަރާގެމަތިން  ދެފަރާތުގެ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  މި 

އަވަސްކުރުމަށާއި،   ކުރުން  ތަފްޞ ލު މަސައްކަތްތައް  ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  މި 

 ރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓ ން ަބލަމުން ގެންދިއުމަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަ

  ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   އާއި (  ސ  . ސ  . ޓ  . އެމް )   ޕލކ   ޕެނ  މް ކޮ   ކޮންޓްރެކްޓިންގ   އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯޓް   މޯލްޑިވްސް  .20

 :އެއްބަސްވުން 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

  15  ،އެޅުމަށް   ޔުނިޓް  ގމެދު ފަންތ ގެ ހައުސިން  400  ގައި   2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ . އެޗް  ސ އާއި.ސ .ޓ .އެމް

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017ނޮވެންަބރު  

ހުށަހަޅާ ގޮތް    އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ކޮޓަރ ގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ގަތުމަށް ޕަރޗޭސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިވާކަން.    1އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  މި   -

 ؛ސޭލްގެ ގޮތުގައިކަން ކޮމަރޝަލް މާކެޓް ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނ  އޯޕަން އަދި، އިތުރު ހައުސިންގ

 ؛ ރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަން މި އެއްަބސްވުމުގައި ޕަރފޯމެންސް ގެ -

( ހަމަވި ފަހުން، 2017ނޮވެންަބރު    30ސ އިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި ).ސ .ޓ .އެމް -

 2018ފެުބރުވަރ     18ވަނ   ކޮށްފައިއެޕްރޫވް  ސ އިން.ޑ . އެޗް  ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން  ކަމާއި، އެގައި  2018ޖަނަވަރ     22

 ؛ކަންގައި

ޑ ޓެއިލްޑް.ސ .ޓ .އެމް - އެޗް  އެ  ކަމާއި،ހުށަހަޅާފައިވާ  ޑްރޯވިންގ  ސ އިން   6ކޮށްފައިވަނ   އެޕްރޫވްސ އިން  .ޑ .ކުރެހުން 

 ؛ކަންގައި 2018ޑިސެންަބރު 

"ޕް - ޙަވާލުކުރަންޖެހެނ   ިބން  ގޮތުން،  ހުށަހެޅުމުންއެއްަބސްވުމުގައިވާ  ފަންޑްސް"  އޮފް  ހުރިހާ ރޫފް  ނަމަވެސް،   

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން. .ސްއޯ.އެ ިބން  ހުށަހެޅުމަކާނުލާ  ފަންޑްސް"  އޮފް  "ޕްރޫފް  ދަށުން  ލ ނިއަންސ ގެ  ދ ފައިވާ  އ ތަކަށް 

 ؛ގައިކަން 2018މާރިޗު   8ސ އިން ިބން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނ  .ޑ .އެގޮތުން، ސްޓެލްކޯއާ އެޗް

ވެފައިވާ  ދެފަރާތުން - މަސައްކަތް   2019ނޮވެންަބރު    15ގޮތުން،    އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަށް 

ގެ ނިޔަލަށް    2020ޑިސެންަބރު    11މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ،  ސް، އެ  ނު ނަމަވެނިންމަންޖެހު

 ؛މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދ ފައިވާކަން

މަސައްކަތް - ާބރުމިނައެހެންނަމަވެސް،  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ދާ  ނުނިމޭނެކަމަށް  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ަބލައި  ށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. 

ހުށަހެޅުން: ކުރެވެންހުރި     ކޮމިޓ ގެ  މަޝްވަރާގެމަތިން  ދެފަރާތުގެ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  މި 

އަވަސްކުރުމަ ކުރުން  މަމަސައްކަތްތައް  މި  ތަފްޞ ލު ށާއި،  ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތް  ޝްރޫޢުގެ 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓ ން ަބލަމުން ގެންދިއުމަށް. 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 :ން އެއްބަސްވު   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   އާއި (  އ  . އެސް . ޑަބްލިއު . އެމް )   ލޓޑ   ޕެނ  މް ކޮ   ސްވަރެޖް   އެންޑް   ވޯޓަރ   މާލޭ  .21

 ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  384  ގައި  2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސ އާ. ޑ . އެޗް  އ އާއި.އެސް.ޑަްބލިއު.މްއެ

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017ނޮވެންަބރު    15

ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .

 ގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ންޓ  ހިމަނާފައިވާކަން.  ކޮޓަރ ގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ގަތުމަށް ޕަރޗޭސް ގެރެ  1އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  މި   -

 ؛ސޭލްގެ ގޮތުގައިކަން ކޮމަރޝަލް މާކެޓް ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނ  އޯޕަން އަދި، އިތުރު ހައުސިންގ

 ؛ ރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަން މި އެއްަބސްވުމުގައި ޕަރފޯމެންސް ގެ -

ހުށަހަޅާފައިވަނ   އ އިން  .އެސް.ޑަްބލިއު.އެމް - ކުރެހުން  )ކޮންސެޕްޓް  ސުންގަޑި  ހަމަވި 2017ނޮވެންަބރު    30ދ ފައިވާ   )

ފެުބރުވަރ     19ސ އިން އެޕްރޫވްކޮށްފައިވަނ   .ޑ .އެޗް  ގައިކަމާއި، އެ ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން  2017ޑިސެންަބރު    19ފަހުން،  

 ؛އިކަންގަ 2018

  30)  ސުންގަޑި  ދ ފައިވާ  ގ ހުށަހަޅަންޑްރޯވިން  ޑ ޓެއިލްޑް  ނ ހުށަހަޅާފައިވަ  ޑްރޯވިންގ  ޑ ޓެއިލްޑްއ އިން  .އެސް.ޑަްބލިއު.އެމް -

ސ އިން އެޕްރޫވުކޮށްފައި ވަނ  .ޑ .އެޗް  ،ކުރެހުން، އެ  އަދިކަން. ގައި  2018މާރިޗު    29  ،ފަހުން  ހަމަވި(  2017  ޑިސެންަބރު

 ؛އިކަންގަ 2018ޖޫން  4

ހުށަހެޅުމުން   - ފަންޑްސް"  އޮފް  "ޕްރޫފް  ޙަވާލުކުރަންޖެހެނ   ިބން  ގޮތުން،  ހުރިހާ އެއްަބސްވުމުގައިވާ  ނަމަވެސް، 

ޙަވާލުކޮށްފައިވާކަން. .ސް.އެ ިބން  ހުށަހެޅުމަކާނުލާ  ފަންޑްސް"  އޮފް  "ޕްރޫފް  ދަށުން  ލ ނިއަންސ ގެ  ދ ފައިވާ  އޯއ ތަކަށް 

 ؛ ކަންގައި 2018މާރިޗު  7ސ އިން ިބން ހަވާލުކޮށްފައިވަނ  .ޑ .އާ އެޗްއ .އެސް.ޑަްބލިއު.އެމްއެގޮތުން، 

އެއްަބސް - ވެފައިވާ  ގޮތުން،  ދެފަރާތުން  މަސައްކަތް   2019ނޮވެންަބރު    15ވުމުގައިވާ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަށް 

ގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު    2021މާރިޗު    1ސް، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ،  ނިންމަންޖެހުނު ނަމަވެ

 އިތުރު ކޮށްދ ފައިވާކަން. 

އެ - ަބލައި  ާބރުމިނަށް  މަސައްކަތްދާ  އެޗް.ޑ .ސ އިން    އެހެންނަމަވެސް،  ނުނިމޭނެކަމަށް  މަސައްކަތް  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ކުރެވެންހުރި     ހުށަހެޅުން:  ކޮމިޓ ގެ މަޝްވަރާގެމަތިން  ދެފަރާތުގެ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  މި 

މަ  މަޝްރޫޢުގެ  މި  އަވަސްކުރުމަށާއި،  ކުރުން  ތަފްޞ ލު މަސައްކަތްތައް  ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާ  ސައްކަތް 

 ކޮމިޓ ން ަބލަމުން ގެންދިއުމަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް 

 :އެއްބަސްވުން   ވެފައިވާ   ދެމެދު   ސ އާ . ޑ  . އެޗް   އާއި (  އެލް . ޕ  . އެމް )   ލިމިޓެޑް   ޓްސް ޕޯ   މޯލްޑިވްސް  .22

ނޮވެންަބރު    15  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  މެދު ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  534  ގައި  2  ފޭސް  ޅުމާލޭގެހު  ،ދެމެދު  ސ އާ.ޑ .އެޗް  އެލްއާއި.ޕ .އެމް

ގުޅޭގޮތުން    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017 މިންވަރާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެކަންކަން  ކަންކަމާއި، 

އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް  އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ  

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ކޮޓަރ ގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް ގަތުމަށް ޕަރޗޭސް ގެރެންޓ  ހިމަނާފައިވާކަން.    1އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން  މި   -

 ؛ސޭލްގެ ގޮތުގައިކަން ކޮމަރޝަލް މާކެޓް އް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނ  އޯޕަންޔުނިޓްތަ އަދި، އިތުރު ހައުސިންގ

 ؛ ރެންޓ  ހިމަނާފައިނުވާކަން މި އެއްަބސްވުމުގައި ޕަރފޯމެންސް ގެ -

  2( ހަމަވި ފަހުން،  2017ނޮވެންަބރު    30އެލްއިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން ހުށަހަޅާފައިވަނ  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި ).ޕ .އެމް -

 ؛ކަންކޮށްފައިއެޕްރޫވްސ އިންވަނ  .ޑ .އެޗް ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން އެ ކަމާއި،ގައި 2018ރ  ޖަނަވަ

ފެުބރުވަރ    28ކޮށްފައިވަނ   އެޕްރޫވްސ އިން  .ޑ .ކުރެހުން އެޗް  އެ  ކަމާއި،އެލްއިން ހުށަހަޅާފައިވާ.ޕ .ޑްރޯވިންގ އެމް  ޑ ޓެއިލްޑް -

 ؛ އިކަންގަ 2018

ިބން    އެއްަބސްވުމުގައިވާ - ހުރިހާ  ވާލުޙަގޮތުން،  ނަމަވެސް  ހުށަހެޅުމުން  ފަންޑްސް"  އޮފް  "ޕްރޫފް  ކުރަންޖެހެނ  

ކަން. ކޮށްފައިވާޙަވާލުއ ތަކަށްވެސް ދ ފައިވާ ލ ނިއަންސ ގެ ދަށުން "ޕްރޫފް އޮފް ފަންޑްސް" ހުށަހެޅުމަކާނުލާ ބިން  .އޯ.އެސް

 ؛ކަންގައި 2018ވަރ  ޖަނަ 11ކޮށްފައިވަނ   ޙަވާލުސ އިން ިބން . ޑ .އެލްއާ އެޗް.ޕ .އެމްއެގޮތުން، 

އެއްަބސްވުމުގައިވާ - ވެފައިވާ  މަސައްކަތް   2019ަބރު  ނޮވެން   15ގޮތުން،    ދެފަރާތުން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އަށް 

ގެ ނިޔަލަށް    2020އޮކްޓޫަބރު    21މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާތ ،    އެ  ނު ނަމަވެސް،ނިންމަންޖެހު

 . ންމުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދ ފައިވާކަ

މަ - ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ަބލައި  ާބރުމިނަށް  މަސައްކަތްދާ  އެޗް.ޑ .ސ އިން  އެހެންނަމަވެސް،  ނުނިމޭނެކަމަށް  ސައްކަތް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން. 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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ހުށަހެޅުން: ކުރެވެންހުރި    ކޮމިޓ ގެ  މަޝްވަރާގެމަތިން  ދެފަރާތުގެ  ގެންދިއުމަށްޓަކައި  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  މި 

ތަފްޞ ލު މަ ގޮތުގެ  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތް  މަޝްރޫޢުގެ  މި  އަވަސްކުރުމަށާއި،  ކުރުން  ސައްކަތްތައް 

 މުން ގެންދިއުމަށް. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސް ކޮމިޓ ން ަބލަ

 ލިމިޓެޑްގެ އެއްބަސްވުން:  ކޯޕަރޭޝަން   ސިނޯހައިޑްރޯ  .23

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ސ އާ ދެމެދުގައިކަމާއި، .ޑ .ލިމިޓެޑާއި އެޗް  ކޯޕަރޭޝަން  އ .ޕ .ސ  އެއްަބސްވުމުގައި، ސޮއިކޮށްފައިވަނ  ސިނޯހައިޑްރޯ -

 ؛ގައިކަން 2017މޭ  28ސޮއިކޮށްފައިވަނ  

ގައި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނ  މެދުފަންތ ގެ ހައުސިންގ   2-މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެޅުމަށް ހުޅުމާލޭގެ ފޭސްމި   -

 ؛ތަކެއްކަންޔުނިޓް

ސޮއިކުރާތާ   - އެއްަބސްވުމުގައި  ލޯން  ދ ފައިވަނ   ހުށަހެޅުމަށް  ގެރެންޓ   ތެރޭގައި   28ޕަރފޯމެންސް  ދުވަހުގެ 

 ؛ރފޯމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިވާކަންގައި ޕަ 2019ފެުބރުވަރ   11ކަމަށްވާއިރު، 

، ޢަމަލ  މަސައްކަތްތައް ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުންތައް ހުށަހަޅާނެ ސުންގަޑިއެއް ދ ފައިނުވި ނަމަވެސް -

 ؛ގައި ހުށަހަޅާފައިވާކަން 2020މޭ  12އެ ކުރެހުންތައް ފައިނަލްކުރަންޖެހޭކަން. އެގޮތުން، 

ނުވިނަމަވެސް،  ކޮންސެޕްޓް   - ކަނޑައަޅާފައި  ތާރ ޚެއް  އެޕްރޫވްކުރާނެ  އެ   2020ޖުލައި    1ކުރެހުންތައް  ގައި 

 ؛ކަންކުރެހުންތައް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ

ގައި އެ   2020ސެޕްޓެންަބރު    2ޑ ޓެއިލްޑް ކުރެހުންތައްވެސް ހުށަހަޅާނެ ތާރ ޚެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް،   -

ހުށަހަޅާފައިވާކަ މިހާތަނަކުރެހުންތައް  ކުރެހުންތައް  އެ  އެކަމާގުޅޭ    ށްމާއި،  ނަމަވެސް،  ފައިނަލްވެފައިނުވާކަން. 

 ؛ ކޯޕަރޭޝަންއާއެކު ކުރިއަށްދާކަންމަޝްވަރާތައް އެފް.ޑ .ސ އާއި ސިނޯހައިޑްރޯ

 ؛ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިބން ޙަވާލުކުރަންޖެހޭކަން 30ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރާތާ  -

 ؛ ތެރޭގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިންމަން ޖެހޭކަންދުވަހުގެ 720މަޝްރޫޢު ފަށާތާ  -

 ލިުބމުން   އެޕްރޫވަލް  ސައިނޯސަރ  ވިފައިވާކަމާއި،ވެ  އެއްަބސްވުން   ދެމެދު  ކޯޕަރޭޝަނާ  ސިނޯހައިޑްރޯ  ސ އާއި.ޑ .އެޗް -

 މަޝްރޫޢު މަޑުޖެހިފައިވާކަން.  ލިެބންދެން އެޕްރޫވަލް  އެ ގެންދިއުމަށްޓަކައި، ކުރިއަށް

 މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އަވަހަށް ފެށޭނެގޮތަކަށް އެފް.ޑ .ސ އިން މަސައްކަތްކުރުމަށް.   ހުށަހެޅުން: -



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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ii. 2018    ،ުއަހަރަށްފަހ ހިންގުމަށް  ބޯހިޔާވަ ވަނަ  މަޝްރޫޢުތައް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހިކަމުގެ  ހައުސިންގ 

 ބަސްވުންތައް: ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ ( އިން ވެފައިވާ އެއް 

ހިނގަމުންދާ   2018 އިންތިޚާަބށްފަހު،  ރިޔާސ   އަހަރުގެ  ހަމައިން  ންސަރުކާރު  ވަނަ  ޙަވާލުވުމާ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ    ވެރިކަމާ 

ހިންގުމަށް ޖުމްހައު   މަޝްރޫޢުތައް  ވެފައިވާ  އިން  )އެޗް.ޑ .ސ (  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ފްރޭމްވަރކް   2ލަ  ސިންގ 

މަޝްރޫޢުތަކާއި،    ގެކޮންޓްރެކްޓު   4އެއްަބސްވުމާއި   ގެންދާ  ކުރިއަށް  އެވޯ  4ދަށުން  ގެ މަޝްރޫޢު  ޑެޑްރކޮންޑިޝަނަލ  

ގޮތުން ކޮމިޓ އަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް، އަދި އެ   ގުޅޭއެއްަބސްވުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރާ  އެ  ތަފްޞ ލްތަކާއި،

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް

 ފްރޭމްވަރކް އެއްބަސްވުންތައް: ސޮއިކޮށްފައިވާ  

ރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަދި އެއްަބސްވުމަކ  ފްރޭމްވަރކް އެއްަބސްވުންތަކަކަށްވާތ ، މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތްކު  2ވާ  ތިރ ގައި

 ތަފްސ ލުތަކާއި   ޔުނިޓުތަކުގެ)  ޒިންމާތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައިއްަބސްވުމު އެ  ރކްރޭމްވަފްފެށިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި،  

  ހޯދުމާއި،  އެޕްރޫވަލް  ކޮންސެޕްޓަށް  ހުށަހަޅާ  ކޮންސެޕްޓް  ހޯދުމާއި،  އެޕްރޫވަލް   ހުށަހަޅާ  ޕްރޮޕޯޒަލް  ހިމެނޭ  އަގު  ޔުނިޓުތަކަށްވާ

  ލިެބން   ިބން  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  14   ކުރާތާ  ފުރިހަމަ(  ހަމަޖައްސުން  ފައިނޭންސް  މަޝްރޫޢަށް  ހުށަހެޅުމާއި،   ޝެޑިއުލް  ޕްރޮޖެކްޓް

ންޑް )އިންޖިނިއަރިންގ، ޕްރޮކިޔޮރމަންޓް އެ  ސ .ޕ.އ   ލިިބއްޖެނަމަ  އެޕްރޫވަލް  ފައިނޭންސިންގއަށް  ކޮންސެޕްޓަށާއި  އަދި  ހުރިނަމަ،

އެގްރ މެންޓް(  ންކޮ ަބޔާންކޮއެ    ސޮއިކުރުމަށް   ކޮންޓްރެކްޓުގައިސްޓްރަކްޝަން  އެއްަބސްވުންތަކުގައި  ށްފައިވާކަން  ފްރޭމްވަރކް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ލޓޑ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ ( އާ ދެމެދު ވެފައިވާ    ޕވޓ   ގްރޫޕް   ޕްރޮޕަރޓ    ޓްޖެ  .1

  އެއްބަސްވުން:ފްރޭމްވަރކް 

 

ލޓޑ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ ( އާ ދެމެދު، ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް    ޕވޓ   ގްރޫޕް  ޕްރޮޕަރޓ   ޖެޓް

ހައުސިންގ ޔުނިޓް، އަދި މެދު ފަންތިއާއި    450ހައުސިންގ ޔުނިޓް )ކައުންސިލް އަދި އަތްފޯރާފަށުގެ    1000ޖުމްލަ  ގައި    2

)ހައި ފަންތި  ގެ  -މަތ   އެޅުމަށް،  550އެންޑް(  ޔުނިޓް(  ފްރޭމްވަރކް   2020ނޮވެންަބރު    10  ހައުސިންގ  ވެފައިވާ  ގައި 

އަދާކުރަން  ،އެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާޖެހޭ  ދެފަރާތުން  އެކަންކަންކަންކަ  ނެކަމަށް  މިންވަރާ  މާއި،   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން  އަދި  ،  ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ  އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށް

 ހުށަހަޅާގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

އަކަފޫޓުގެ   116821.32ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް    450މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކައުންސިލް އަދި އަތްފޯރާފަށުގެ   -

އަކަފޫޓުގެ 105835.36ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް    550މެދު ފަންތިއާއި މަތ  ފަންތި ގެ  އިވާކަމާއި،  ިބން ކަނޑައަޅާފަ

 ؛ިބން ކަނޑައަޅާފައިވާކަން

ޖެ - ގޮތުގެމަތިން  އިން    ޓްއެއްަބސްވުމުގައިވާ  ލޓޑ  ޕވޓ  މިކްސް ޕްރޮޕަރޓ   ޕްރޮޑަކްޓް  ޕްރޮޕޯސަލްއާއި    ޕްރައިޒް 

 ؛ވާކަންއެންޑޯޒްމަންޓާއެކު އެޗް.ޑ .ސ  އިން އެކަންކަން ބަލައިގަނެފައި ސަރުކާރުގެ ،ވާކަމާއި އެޗް.ޑ .ސ އަށް ހުށަހަޅާފައި

ކައުންސިލް އަދި އަތްފޯރާފަށުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިން   -

( ސުންގަޑި  ދ ފައިވާ  ހަމަވ2020ުޑިސެންަބރު    17ހުށަހެޅުމަށް  ކުރިން  (  ޕްރޮޕަރޓ ޖެމުގެ  ކުރެހުންތައް  ޓް  ން 

އެޗް.ޑ .ސ  އިން މުރާޖާކުރުމަށްފަހު،   ކުރެހުންތައް  އެ  ކުރިން އަލުން    2021މާރިޗު    23ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،  ގެ 

ގައި އެ ކުރެހުންތައް    2021މާރިޗު    23އިރު،  ވާސުންގަޑި ދ ފައިއެޗް.ޑ .ސ  އިން  އަށް  ޓް ޕްރޮޕަރޓ ހުށަހެޅުމަށް ޖެ

 ؛ކުރަމުންދާކަންލުން ހުށަހެޅުމުން، އެޗް.ޑ .ސ އިން އެ ކުރެހުންތައް މިހާރު މުރާޖާއަ

 LZ-2މެދު ފަންތިއާއި މަތ  ފަންތ ގެ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން،   -

( ހަމަވުމުގެ  2021ޖަނަވަރ     10 ސުންގަޑި )ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ  ޕްޓް ޑިޒައިން ކޮންސެޔުނިޓްތަކުގެ  LZ-3އަދި  

ކުރެހުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި، އެ ކުރެހުންތައް އެޗް.ޑ .ސ އިން މުރާޖާކުރުމަށްފަހު އަލުން    ޓް ޕްރޮޕަރޓ ންކުރިން، ޖެ

ޖެ  އެންގުމުން  ޕްރޮޕަރޓ ހުށަހެޅުމަށް  ފުރިހަމަކުރުމުން،  ޓް  އެކަން  އެޗް.ޑ .ސ އިން  2021މާރިޗު    6ން  އެ    ގައި 

 ؛ކަށް ކޮންޑިޝަނަލް އެޕްރޫވަލް ދ ފައިވާކަންކުރެހުންތަ

 LZ-1މެދު ފަންތިއާއި މަތ  ފަންތ ގެ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން،   -

ވުމުގެ ކުރިން، ( ހަމ2021ަޖަނަވަރ     10ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )އިން  ކޮންސެޕްޓް ޑިޒަގެ    LZ-8އަދި  

ޕްރޮޕަރޓ ޖެ ކުރެހުންތައް  ންޓް  ޖެ   ވާކަމާއި، ހުށަހަޅާފައި  އެ  މުރާޖާކުރުމަށްފަހު،  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ޓް  ކުރެހުންތައް 

  2021މާރިޗު    11އެކަން ފުރިހަމަކޮށް،  ން  ޓް ޕްރޮޕަރޓ ން އިޞްލާޙުކޮށް އަލުން ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުން ޖެ ޕްރޮޕަރޓ 

އެޗް.ޑ .ސ އިން އެޕްރޫވަލް ދޭންޖެހޭނެ އެންމެ  އަލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ކުރެހުންތަކަށް    ވާކަން. އަދި،ގައި އަލުން ހުށަހަޅާފައި
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އެޗް.ޑ .ސ އިން  ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު  ކަމަށްވާތ ، އެ ކުރެހުންތައް މުރާޖާ  2021އެޕްރ ލް    13ފަހުގެ ތާރ ޚަކ   

 ؛ދާކަންކުރިއަށް ގެން

ން ޕްރޮޖެކްޓް  ޓް ޕްރޮޕަރޓ ޖެދުވަހުގެ ތެރޭގައި    5ތައް އެޗް.ޑ .ސ  އިން އެޕްރޫވްކުރާތާ  ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންގެ ކުރެހުން -

 ؛ އެއްަބސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާކަންޝެޑިއުލް ހުށަހެޅުމަށް

( ގެ ކުރިން، 2020ޑިސެންަބރު    10އަށް ދ ފައިވާ ސުންގަޑި )ރޮޕަރޓ ޓް ޕްޕްރޮޖެކްޓަށް ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަށް ޖެ -

ގައި، ކައުންސިލް އަދި އަތްފޯރާފަށުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހައުސިންގ    2020ނޮވެންަބރު    27

ޓަރމް ފަންޑިންގް  ބޭންކުން  ސ .އައި.ޓ .އައި.ސ   ޗައިނާ  ފައިނޭންސްކުރުމަށް،  ޖެޝ ޓް    ޔުނިޓްތަކަށް  ޓް  ހޯދައި، 

 ؛ވާކަންހުށަހަޅާފައިން ޕްރޮޕަރޓ 

މަތ  ފަންތ ގެ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ފައިނޭންސްކުރާނ    މެދު ފަންތިއާއި -

ޕްރޮޕަރޓ ޖެ ޕްރޮޕަރޓ ޖެ   އަދި،ކަން.  ންޓް  ބޭނުންވާ ހަމައެކަނި ގެރެންޓ އަކ   ޓް  އަތްފޯރާފަށުގެ   ކައުންސިލް އަދިން 

 2020ޑިސެންަބރު    14ގެރެންޓ ކަމަށް  ެބކް  -ަބއިންގ ޔުނިޓްތަކަށް  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހައުސި

 ވާކަން:ހުށަހަޅާފައި ގައި އެ ކުންފުނިން އަންގައި، އަދި ތިރ ގައިވާ ޝަރުޠުތައް

އޮފް  (1) ރޭޓް  އިފެކްޓިވް  ޭބނުންވެއްޖެނަމަ،  ލޯނު  ސަރުކާރުން  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް  އަތްފޯރާފަށުގެ  އަދި  ކައުންސިލް 

 ؛އަށްވުރެ ޮބޑުވެގެން ނުވާނެކަމަށް)ހަތެއް އިންސައްތަ(  7އިންޓްރެސްޓް %

 ؛ރ ޒިންމާވާނެކަމަށްއަށްވުރެ އެ ރޭޓް ޮބޑުވެގެން ހިނގާ ކޮންމެ ޚަރަދަކަށް ޑިވެލޮޕަ)ހަތެއް އިންސައްތަ(  7% (2)

ޕ ރިއަޑް    2މަދުވެގެން   (3) ރިޕޭމެންޓް  ޕ ރިއަޑަކާއެކު،  ގްރޭސް  މަދުވެގެން   15އަހަރުދުވަހުގެ  އަހަރަށްވުރެ 

 . ވާނެކަމަށްނު

ތަރައްޤ ކޮށް ނިމުމުން،    ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައްމި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތަރައްޤ ކުރާ ކައުންސިލް އަދި އަތްފޯރާފަށުގެ    -

  ނަގަންނުޖެހޭނެކަމާއި، ސަރުކާރަށް ލޯނު  ެބކް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތ  މި މަޝްރޫޢަށް  -ޔުނިޓުތައް ަބއިސަރުކާރުން އެ  

އަތް އަދި  ޔުނިޓްތައް  ފޯރާފަށުގެ  ކައުންސިލް  ހުށަހަޅާފައިވާ  )ހައުސިންގ  ކައުންސިލުން އަދި  އެފަރާތުން  އިކޮނޮމިކް 

އަދިެބކް  -ަބއި  (އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ އަގުތަކުގައި ކުރިންވެސް  ގައި    2021މާރިޗު    23  ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް 

 ؛ވާކަންޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުމުގައިވެސް އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށްފައި

 ގެ ޤާބިލުކަންޓް ޕްރޮޕަރޓ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި ޖެ  ޑިއު ޑިލިޖެންސަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހެޅުން: -

އެދުމުގެމަތިން   އެޗް.ޑ .ސ ގެ  ލިޔެކިޔުންތައް  ބޭނުންވާ  ޕްރޮޕަރޓ ޖެސާިބތުކޮށްދިނުމަށް   ވާކަން. ފޯރުކޮށްދ ފައިން  ޓް 

 ޓް ޕްރޮޕަރޓ ޖެ ކަމާއި،އަކ  އައި.ސ .އާރް.އޭ ލަންކާއިން އޭ+ ރޭޓިންގ ދ ފައިވާ ކުންފުންޏެއްޓް ޕްރޮޕަރޓ ޖެއެގޮތުން، 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ

 77 

 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ކަން ހޯލްޑިންގްސްއަކ  އެކަށ ގެންވާ އާމްދަނ އެއް ލިޭބ، އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޤާިބލުކަން ހުރި ކުންފުންޏެއް

 ؛ފުވާކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަންއޮޑިޓްކޮށްފައިވާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމެންޓްތަކުން ސާ

ކުރެހުންތައް   - ޖެކޮންސެޕްޓް  އެޕްރޫވްކުރުމުން  ޕްރޮޕަރޓ އެޗް.ޑ .ސ އިން  ޕްރޮޕޯސަލް ޓް  ކޯސްޓް  ފައިނަލް    ން 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭކަން.  

 . ކަންތައްތައް އަވަސްކުރުމަށްމަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ބެލެވޭތ ، މިހާރު އެޗް.ޑ .ސ  ކުރިއަށް ގެންދާ  ހުށަހެޅުން:

)އެޗް.ޑ .ސ ( އާ ދެމެދު  ލޓޑ އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން    ޕެނ  މް ކޮ   އިންޖިނިއަރިންގ   ހާރބަރ   ޗައިނާ  .2

 އެއްބަސްވުން:  ފްރޭމްވަރކް   ފައިވާ ވެ 

  ، ދެމެދު  އާ(  ސ .ޑ .އެޗް)  ކޯޕަރޭޝަން   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  އާއި ޑލޓ  ޕެނ މްކޮ  އިންޖިނިއަރިންގ  ހާރަބރ  ޗައިނާ

 މެދު  އިއާ  ފަންތި  ޔުނިޓާއި މަތ   ހައުސިންގ  1،019އަތްފޯރާފަށުގެ    އަދި  ކައުންސިލް  ގައި  2އަދި    1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ

އެޅުމަށް  ހައުސިންގ  828  ފަންތ ގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   އެއްބަސްވުމުގައި  ވެފައިވާ   ގައި  2020  ޑިސެންަބރު   31  ،ޔުނިޓް 

ކަންކަމާއި،    އެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޖެހޭނެކަމަށް  އަދާކުރަން   ދެފަރާތުން  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  މައިގަނޑު

 ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު،  އަދި އެ އެއްަބސްވުން  އެކަންކަން

 ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާގޮތް 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

އަކަފޫޓުގެ   212،510ޔުނިޓް އެޅުމަށް    ހައުސިންގ  1،019ރާފަށުގެ  އަތްފޯ  އަދި  މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން  ކައުންސިލް -

ފަންތި މަތ   އެޅުމަށް    ހައުސިންގ   828  ފަންތ ގެ  މެދު  އާއި  ިބމާއި،  ިބން   195،358.56ޔުނިޓް  އަކަފޫޓުގެ 

 ؛ކަނޑައަޅާފައިވާކަން

 ؛މަސްދުވަސްކަން 4މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތަކ  އެއަްބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ  -

 ހުށަހެޅުމަށް  ދ ފައިވާ ސުންގަޑި ކަމުގައިވާ  ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުންލޓޑއިން    ޕެނ މްކޮ  އިންޖިނިއަރިންގ   ހާރަބރ  ނާޗައި -

 ؛ ންތައް ހުށަހަޅާފައިވާކަންގައި އެ ކުރެހު 2021 ފެުބރުވަރ  18

 ކޯސްޓް ލޓޑއިން    ޕެނ މްކޮ  އިންޖިނިއަރިންގ  ހާރަބރ  ޗައިނާ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  7  ކުރާތާ  އެޕްރޫވް  ޑިޒައިން  ކޮންސެޕްޓް -

 ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ(  ތިރ ސް)  30  އެޕްރޫވްކުރާތާ  ސ އިން. ޑ .އެޗް  ޕްރޮޕޯސަލް  ކޯސްޓް  ހުށަހަޅަންޖެހޭކަމާއި،  ޕްރޮޕޯސަލް

 ؛ހުށަހަޅަންޖެހޭކަން ޝެޑިއުލް  ޕްރޮޖެކްޓް ލޓޑއިން ޕެނ މްކޮ އިންޖިނިއަރިންގ  ހާރަބރ ޗައިނާ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް   އާއެކު   NBCC  ލިމިޓެޑުން  ކޯޕަރޭޝަން  ފަހިދިރިއުޅުން  ންމި ޕްރޮޖެކްޓަށް އެލޮކޭޓުކޮށްފައިވާ ިބ -

 ސ އިން މަޑުޖައްސާލާފައިވާކަން..ޑ .އެޗް ރިވިއުކުރުންކޮންސެޕްޓް ކުރެހުން  ނިންމަވާފައިވާތ ،

އިރު، ހަމަވާން ކައިރިވެފައިވުމާ  ކަމަށްވުމާއެކު، އަދި މި އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު  އ  ފްރޭމްވަރކް އެއްަބސްވުމެއްމިހުށަހެޅުން:   

ހަމަޖައްސާފައިވާ ކުރިން  މަޝްރޫޢަށް  ހަމަޖައްސާ  މި  މިހާރު  މަޝްރޫޢަކަށް  އެހެން  ފައިވާކަމަށް ިބން 

ގޮތެއް ފާހަގަވެ އެއްަބސްވުމާމެދު  މި  ކުރިންއެޗް.ޑ .ސ އިން  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  އެއްަބސްވުމުގެ  ފައިވާތ ، 

 ނިންމުމަށް.  

 ންޓްރެކްޓްތައް: ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮ 

 އެއްބަސްވުން: ގެ  މޮރިޝަސް   ސެންޑަލް  .1

ލަގްޒަރ    60އަދި    ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް  120  މެދު ފަންތ ގެ  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެގެ އެއްަބސްވުމުގައި،  މޮރިޝަސް  ސެންޑަލް

 މައިގަނޑު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި   ރު، އެއިވެފައިވާއެއްަބސް  ގައި   2010  މޭ  26  ،އެޅުމަށް   ޔުނިޓް  ހައުސިންގ

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ޖެހޭނެކަމަށް  އަދާކުރަން  ދެފަރާތުން  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން

ވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައި

 ޓ ން ހުށަހަޅާގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.ގެންދިއުމާމެދު ކޮމި

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ފަށާފައިވާ   - އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  އެންޑް  ހައުސިންގ  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  މަޝްރޫޢަކ ،  މި 

ސޮއިކޮށްފައިވަނ   އެއްަބސްވުމުގެ    ން، އެގޮތުމަޝްރޫޢެއްކަމާއި،   ބައިގައި  ގެންދިއުމާގުޅޭ  ކުރިއަށް  މަޝްރޫޢު 

ިބން  އެއްަބސްވުމުގައި ަބއިވެރިވެފައިވަނި  އި ަބއިވެރިވެފައިވަނ   އެޗް.ޑ .ސ އިން މި މަޝްރޫޢުގަ  މިނިސްޓްރ ންކަން. އަދި

 ؛ ކަނޑައެޅުމާ ހަމައިންކަން

ދަށުން   - އެއްަބސްވުމުގެ  އެމި  އެޅުމަށް    120އްަބސްވެފައިވާ  އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  ހައުސިންގ   029,207.0މެދުފަންތ ގެ 

ިބން  އެޅުމަށް    60ވާކަމާއި،  ކަނޑައަޅާފައި  އަކަފޫޓުގެ  ޔުނިޓް  ިބން   14,918.00ހައުސިންގ   އަކަފޫޓުގެ 

 ؛ކަނޑައަޅާފައިވާކަން

 ؛ ފައިނުވާކަންހިމަނާ ގެރެންޓ   ފޯރމެންސްރޕަ އަދި ގެރެންޓ އެއް ރޗޭސްޕަ އެއްަބސްވުމުގައި މި -



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ކުރެހުންތައްމޮރިޝަސްގެ    ސެންޑަލްގައި    2017ޖަނަވަރ     31  އަދި  2017ޖަނަވަރ     24 -  ކޮންސެޕްޓް 

 ؛ކަންކޮށްފައިވާއެޕްރޫވް

  ފަންތ ގެ   މެދު  ކަމާއި،ކޮށްފައިވާއެޕްރޫވްގައި    2018މާރިޗު    13ޔުނިޓްގެ ޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ    ހައުސިންގ  ގްޒަރ ލަ -

 ؛ އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާކަންގައި  2018އޮގަސްޓު  1 ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގޑ  ޔުނިޓްގެ ހައުސިންގ

  ހައުސިންގ   ފަންތ ގެ  މެދު ކަމާއި،  ކޮށްފައިވާޙަވާލުގައި ިބން    2015ޑިސެންަބރު    1ޔުނިޓް އެޅުމަށް    ންގހައުސި  ލަގްޒަރ  -

 . ވާކަންކޮށްފައިޙަވާލުގައި ިބން  2016ޖޫން  19ޔުނިޓް އެޅުމަށް 

ނުދާތ  އެޗް.ޑ .ސ   ކުރިއަށްމަސައްކަތް ވަނަ އަހަރުނަމަވެސް،  2010 ފުރަތަމަ ސޮއިކުރެވިފައިވަނ  މި އެއްަބސްވުމުގައި -

ގޯސިއޭޝަނަށްފަހު، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ނެ-އިން ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސް، ރ 

ހިމެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސިންގ  އެއްަބސްވުމެއްގައި،ނޭގޮތުން  ޕްލޭނިންގ،  އޮކްޓޫަބރު    8  ޓްރައިޕާޓައިޓް 

 ؛ގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަން  2020

މަސައްކަތް   - މަޝްރޫޢުގެ  އެންޑް މި  ހައުސިންގ،  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރ   ކުރިއަށްދަނ  

 ؛ކަންއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ެބލުމުގެ ދަށުންކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އިން މި  މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ، އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ  ހުށަހެޅުން:

 ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތެއް ދެނެގަނެ، މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް. ވިހަލު

ޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ (  ލޓޑއާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯ   ޕވޓ   ހޯލްޑިންގސް   އެޕޯލޯ  .2

 އާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން: 

  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  އާ(  ސ . ޑ .އެޗް)  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ލޓޑއާއި  ޕވޓ  ހޯލްޑިންގސް  އެޕޯލޯ

  ހައުސިންގ   681  ންތ ގެފަ  މެދު    ފަންތިއާއިޔުނިޓާއި މަތ   ހައުސިންގ  361އަތްފޯރާފަށުގެ    އަދި   ކައުންސިލް  ގައި   2އަދި  

އެޅުމަށް  ކަންކަން   މައިގަނޑު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2020  ނޮވެންަބރު  12  ،ޔުނިޓް 

އެކަންކަން    ަބޔާންކޮށްފައިވާ   އެއްަބސްވުމުގައި  ޖެހޭނެކަމަށް  އަދާކުރަން  ދެފަރާތުން   ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަމާއި، 

ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް   މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކޮމިޓ އާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

އަތްފޯރާފަށުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް   އަދި  ކައުންސިލް  361މި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން އެޅުމަށް އެއްަބސްވެފައިވާ   -

 363,398.86  ޔުނިޓް އެޅުމަށް  ހައުސިންގ  681  ފަންތ ގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، މެދު  އަކަފޫޓުގެ ިބން  030.33،85

 ؛ކަނޑައަޅާފައިވާކަން އަކަފޫޓުގެ ިބން

އަތްފޯރާފަށުގެ   - އަދި  ކައުންސިލް  ތަރައްޤ ކުރާ  ދަށުން  ޔުނިޓްތައްހައުސިމިމަޝްރޫޢުގެ  ނިމުމުން،   ންގ  ތަރައްޤ ކޮށް 

އަތްފޯރާފަށުގެ   އަދި  ޔުނިޓްތައް  ކައުންސިލް  ކައުންސިލުން އަދި    ހުށަހަޅާފައިވާ  )އެފަރާތުންހައުސިންގ  އިކޮނޮމިކް 

 ހައުސިންގ  ށުގެއަތްފޯރާފަ  އަދި  . ކައުންސިލްއިވާކަންފަސަރުކާރުން ނިންމާކުރުމަށް    ކްެބ-ަބއި  އަގުތަކުގައި(އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ  

މެއިންޓެއިންކޮށް، ަބލަހައްޓާ،  އެފް  ޔުނިޓްތައް  ހަމަޖެހިފައިވަނ   ވިއްކުމަށް  ސިޓ .ޑ .އަދި  ކައުންސިލުންކަމަށް    ސ އާއި 

ސިޓ   )ކައުންސިލް އަތްފޯރާފަކަކައުންސިލުން  ޔުނިޓުތައް  އަދި  އެފް  ހައުސިންގ  ށުގެމަށް  ސ އިންކަމަށް( .ޑ .ޔުނިޓްތައް 

 ؛ އްވާފައިވާކަންސަރުކާރުން ފާހަގަކުރަ

 ހޯލްޑިންގސް  ސޭލްގެ ގޮތުގައި، އެޕޯލޯ  ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނ  ކޮމަރޝަލް  ފަންތ ގެ ހައުސިންގ  މެދު -

 ؛އެއްގޮތަށްކަން ލޓޑއިން ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުތަކާ  ޕވޓ

- އަދި ސްޓޭޖް  1-ބަހާލައިގެންކަން. އެގޮތުން، ސްޓޭޖްސްޓޭޖަކަށް    3މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެއްަބސްވެފައިވަނ    -

- ގައި  ކައުންސިލް އަދި އަތްފޯރާފަށުގެ ހައުސިން ޔުނިޓުތަކާއި މެދުފަންތ ގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައްކަމާއި އަދި ސްޓޭޖް 2

 ؛ންތ ގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައްކަންގައި މެދުފަ 3

ހަމަވުމުގެ   (2020ޑިސެންަބރު    12)  ދ ފައިވާ މުއްދަތު  ށަހެޅުމަށްފޯރމެންސް ގެރެންޓ  ހުރމި އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ޕަ -

 ؛ވާކަންފޯރމެންސް ގެރެންޓ  ހުށަހަޅާފައިރލޓޑއިން ޕަ  ޕވޓ   ހޯލްޑިންގސް  ގައި އެޕޯލޯ  2020ޑިސެންަބރު    10ކުރިން،  

ސ ގެ ކޮމެންޓާއެކު، .ޑ .އެޗް  ،ގެ ކުރިން(   2020ޑިސެންަބރު    12)  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ  30އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ   -

އެޕްރޫވްކުރަންޖެހޭ ކުރެހުންތައް  ނަމަވެސް  ކަންކޮންސެޕްޓް  މުއްދަތު    2020ޑިސެންަބރު    22.  އެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

މެދުއް  ކުރެހުންތަ  ކޮންސެޕްޓް  ގެ  1-ސްޓޭޖް  އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމާއި، ހައުސިންގ  އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާއިރު،   ފަންތ ގެ 

 މަށްފަހު ކޮމެންޓާއެކު ފޮނުވާފައިވާކަން.  ކުރުމުރާޖާޗް.ޑ .ސ  އިން އެ ކުރެހުންތައް ޔުނިޓްތަކުގެ

ވާލު ޙަލޓޑއާ  ޕވޓ ހޯލްޑިންގސް  ޔުނިޓްތައް އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ިބން އެޕޯލޯ ހައުސިންގގެ  3އަދި  2ސްޓޭޖް  -

ކްޓުގެ ފުރަތަމަ ސްޓޭޖްގެ ސިވިލް ޕްރޫފް އޮފް ފައިނޭންސް ހުށަހަޅައި، އަދި ޕްރޮޖެ  ށްވާ އަގުގެކުރެވޭނ  މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަ

 ؛ކަންޑ ޓެއިލްޑް ޑްރޯވިންގ އެޕްރޫވްކުރެވުމުން، )ވިހި އިންސައްތަ( ނިންމައި %20ވާރކްގެ 

އަދި    2023މާރިޗު    31ތާރ ޚަކ     ނިންމަންޖެހޭކޮންސްޓްރަކްޝަން  ގެ    1-ސްޓޭޖް -   ގެ   3އާއި    2-ސްޓޭޖް  ކަން، 

 .ކަން  2023އޮކްޓޫަބރު  31  ތާރ ޚަކ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނިންމަންޖެހޭ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ

 81 

 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 3، ކޮންމެ  އްސައި ރޭވުމަށާއިކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް ނިންމޭނެ ގޮތަކަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން ހަމަޖަ  ހުށަހެޅުން:

 މަހަކުން އެއްމަހަކު މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް ބެލުމަށް ސަރވޭކުރަމުން ގެންދިއުމަށް. 

 ޑް މަޝްރޫޢުތައް: ރޑެ ކޮންޑިޝަނަލ  އެވޯ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރުޠުތައް  ރޑް ލެޓަރތަކުގައި  މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޑިޝަނަލް އެވޯ  4އަންނަނިވި  ރޑްކޮށްފައިވާ  ކޮންޑިޝަނަލ  އެވޯ

އެކުއިޒިޝަން   އެޕްރޫވަލް  ކޮންސެޕްޓަށް  ހުށަހަޅާ  ކޮންސެޕްޓް  ހުށަހެޅުމާއި،  ގެރެންޓ   ޕާރފޯމެންސް  ދެއްކުމާއި،  ފ   ކަމަށްވާ، 

 މަށް ސޮއިކުރު  ކޮންޓްރެކްޓުގައި  ސޭލް  އެންޑް  ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ހުށަހެޅުމުން  ތަފްސ ލުތައް  ޔުނިޓުތަކުގެ  ހައުސިންގ  މާއި،ހޯދު

 އެއްަބސްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އެންޑް   .1 ކާޕެންޓްރ   ރަޝ ދު  އިން  )އެޗް.ޑ .ސ (  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ 

 އަށް ކޮންޑިޝަނަލ  އެވާރޑްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢު:  ލޓޑ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ 

 ،ލޓޑއަށް  ޕވޓ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެންޑް  ކާޕެންޓްރ   ރަޝ ދު  އިން(  ސ .ޑ .އެޗް)  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ

 ންޑިޝަނަލ ކޮ  ގައި  2020  ޑިސެންަބރު   6  ،އެޅުމަށް  ޢިމާރާތް  މިކްސްޑް ރެސިޑެންޝަލްޔުނިޓުގެ    100  ގައި  1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ

ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން ކަންކަމާއި، އެކަންކަން    ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މަޝްރޫޢުގައި  ރޑްކޮށްފައިވާއެވޯ

 .ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

 ؛ރޑްކޮށްފައިވާކަންިބން، ކޮންޑިޝަނަލ  އެވޯ އަކަފޫޓުގެ 24,098.22ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި މަޝްރޫޢު  -

ކެޕްޑް ހައުސިން ޔުނިޓް" ހުށަހެޅުމަށް   ސްފޯރމެންސް ގެރެންޓ ، ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ އަދި "ޕްރައިރއެކުއިޒިޝަން ފ ، ޕަ -

  ޕވޓ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން  އެންޑް  ކާޕެންޓްރ   ގައި ރަޝ ދު  2021ޖަނަވަރ     5ގެ ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  ދ ފައިވާ މުއްދަތު

 ؛އިވާކަންހުށަހަޅާފައެކަންކަން ލޓޑއިން 

ގައިކަން،    2021މާރިޗު    10ހުށަހަޅާފައިވަނ   ވަނަ ފަހަރު  ތިން  ފައިވާކަމާއި،ކޮށްމުރާޖާފަހަރު  ދެ  ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ   -

 ؛ކަންގެންދާ ކުރިއަށް ސ އިން. ޑ .އެޗް މިހާރު މަސައްކަތް ކުރުމުގެޅުން މުރާޖާހުށަހެ އަދި އެ

ލަފާކުރެވެނ    - އެ  2021ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވޭނެކަމަށް  އަހަރުގެ  ތެރޭގައިކަމަށް  ވަނަ  މަހުގެ  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ޕްރިލް 

 މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާކަން. 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

އަވަހަށް މުރާޖާކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެ  ހުށަހެޅުން: ކުރެހުންތައް  ކުރިއަށް ހުރި ރޭގައި ކޮންސެޕްޓް  ކޮށް، މަޝްރޫޢުގެ 

   މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް. 

  ވެންޗަރ   ޖޮއިންޓް   ގްލަޓް / އެސް.އ  . އޭ. ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ ( އިން އެސް    .2

 ޢު: ރޑްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫ އަށް ކޮންޑިޝަނަލ  އެވޯ ޕވޓ ލޓޑ  

ލޓޑ  ވެންޗަރ  ޖޮއިންޓް  ގްލަޓް/އ .އެސް.އޭ.އެސް  އިން(  ސ .ޑ .އެޗް)  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ   ، އަށް ޕވޓ 

 ކޮންޑިޝަނަލ   ގައި  2020  ޑިސެންަބރު   6  ،އެޅުމަށްޢިމާރާތް    ރެސިޑެންޝަލް  ގެ މިކްސްޑްޔުނިޓު  100ގައި    1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ

އެޗް.ޑ .ސ އިން ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން    ޔާންކޮށްފައިވާަބ  މަޝްރޫޢުގައި  ރޑްކޮށްފައިވާއެވޯ

 ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

 ؛ންރޑްކޮށްފައިވާކައަކަފޫޓުގެ ިބން، ކޮންޑިޝަނަލ  އެވޯ 30،047.97ރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި މަޝްރޫޢު ކު -

ފޯރމެންސް ގެރެންޓ  އަދި ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ މުއްދަތުގެ ހަމަވުމުގެ ކުރިން،  ރއެކުއިޒިޝަން ފ ، ޕަ -

 ؛ވާކަންހުށަހަޅާފައި އެކަންކަންގައި  2021ޖަނަވަރ   5

އްދަތު  މު  ގެ ނިޔަލަށް  2021ޖަނަވަރ     19ކެޕްޑް ހައުސިން ޔުނިޓް" ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ މުއްދަތުގެ ހަމަވެ،    ސްއި"ޕްރަ -

 ؛ވާކަންހުށަހަޅާފައިއެކަން ފުރިހަމަކޮށް އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ،އިތުރުކޮށްދިނުމުން

ގައިކަން،    2021މާރިޗު    21 ފަހަރު ހުށަހަޅާފައިވަނ   ކޮށްފައިވާކަމާއި، ތިންވަނަކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ ދެ ފަހަރު މުރާޖާ -

 ؛ގެންދާކަން ކުރިއަށް ސ އިން. ޑ .އެޗް ރުމިހާ މަސައްކަތް ކުރުމުގެއަދި އެ ހުށަހެޅުން މުރާޖާ

ލަފާކުރެވެނ    - އަހަރުގެ    2021ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވޭނެކަމަށް  އެޗް.ޑ .ސ އިން  ތެރޭގައިކަމަށްމަހުގެ    އެޕްރ ލްވަނަ   

 މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާކަން. 

އަވަހަށް މުރާޖާކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި    ހުށަހެޅުން: ކުރެހުންތައް  ކުރިއަށް ހުރި ކޮންސެޕްޓް  ކޮށް، މަޝްރޫޢުގެ 

   މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް. 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ލޓޑ   ންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ކޮ   ޖޭ . ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ ( އިން އެސް  .3

 ރޑްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢު: އަށް ކޮންޑިޝަނަލ  އެވޯ 

 ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،އަށް  ލޓޑ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ  ޖޭ. އެސް  އިން(  ސ .ޑ .އެޗް)  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ

ޢިމަރާތް ޔުނިޓު  100ގައި    1 ރެސިޑެންޝަލް  މިކްސްޑް    ކޮންޑިޝަނަލ    ގައި  2020  ޑިސެންަބރު  6  ،އެޅުމަށް  ގެ 

ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން އެޗް.ޑ .ސ އިން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މަޝްރޫޢުގައި  އެވާރޑްކޮށްފައިވާ

 ވަނ އެވެ.ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާގޮތް ތިރ ގައި އެ

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

 ؛ރޑްކޮށްފައިވާކަންއަކަފޫޓުގެ ިބން، ކޮންޑިޝަނަލ  އެވޯ 26,969.06މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  -

މެންސް ގެރެންޓ ، ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ އަދި "ޕްރައިޒް ކެޕްޑް ހައުސިން ޔުނިޓް" ހުށަހެޅުމަށް  ޕަރފޯއެކުއިޒިޝަން ފ ،   -

މު ކުރިން،  ދ ފައިވާ  ހަމަވުމުގެ  އެސް  2021ޖަނަވަރ     5އްދަތުގެ  ލޓޑއިން    ޕވޓ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޖޭ .ގައި 

 ؛ވާކަންހުށަހަޅާފައި

ގައިކަން،    2021ފެުބރުވަރ     25ކޮށްފައިވާކަމާއި، ދެވަނަ ފަހަރު ހުށަހަޅާފައިވަނ   ކޮންސެޕްޓް ޑްރޯވިންގ ދެ ފަހަރު މުރާޖާ -

 ؛ގެންދާކަން ކުރިއަށް ސ އިން. ޑ .އެޗް މިހާރު މަސައްކަތް ގެކުރުމުއަދި އެ ހުށަހެޅުން މުރާޖާ

 ؛ކޮމެންޓް ފޮނުވާފައިވާކަން ރެހުންތަކަށްކު އެޗް.ޑ .ސ އިންގައި  2021މާރިޗު  18ކުރުމަށްފަހު، މުރާޖާ -

ލަފާކުރެވެނ    - އެ  2021ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވޭނެކަމަށް  އަހަރުގެ  އެޕްރ ވަނަ  ތެރޭގައިކަމަށް  މަހުގެ  ޗް.ޑ .ސ އިން  ލް 

 ކަން. މަޢުލޫމާތުދ ފައިވާ

 މަޝްރޫޢުގެ ކުރިއަށް ހުރި މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް. ހުށަހެޅުން:

ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ ( އިން ފެޑޯ ޕވޓ    .4 އަށް ކޮންޑިޝަނަލ    ލޓޑ   ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ރޑްކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢު: އެވޯ 

ގެ  ޔުނިޓު  100ގައި    1  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ލޓޑއަށް  ޕވޓ  ފެޑޯ  އިން(  ސ .ޑ .އެޗް)  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ

ޢިމާރާތް ރެސިޑެންޝަލް   މަޝްރޫޢުގައި  ރޑްކޮށްފައިވާއެވޯ   ކޮންޑިޝަނަލ   ގައި  2021މާރިޗު    8  ،އެޅުމަށް  މިކްސްޑް 

އެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގުޅޭގޮތުން  މިންވަރާ  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެކަންކަން  ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޗް.ޑ .ސ އިން  ކަންކަމާއި،  ކޮމިޓ އާ 

 މަޢުލޫމާތު، އަދި އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.
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 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

 ހުށަހެޅުމަށް"  ނިޓްޔު  ހައުސިން   ކެޕްޑް  ޕްރައިޒް "   އަދި  ޑްރޯވިންގ  ކޮންސެޕްޓް  ،ގެރެންޓ   ފޯރމެންސް ރޕަ  ،ފ   އެކުއިޒިޝަން -

 އަދި  ؛ކަން 2021 އެޕްރ ލް 6 މުއްދަތަކ  ދ ފައިވާ ލޓޑއަށް ޕވޓ ފެޑޯ

ކަމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން ތެރޭގައިމަހުގެ    ޖުލައިވަނަ އަހަރުގެ    2021ނ   ލަފާކުރެވެ  ކުރެވޭނެކަމަށް  ސޮއި  ކޮންޓްރެކްޓުގައި -

 މަޢުލޫމާތު ދ ފައިވާކަން. 

 ޢުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. މަޝްރޫ ހުށަހެޅުން:

iii.   ާމާލޭގެ ސަރަޙައްދުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން )އެފް.ޑ .ސ ( އިން ވެފައިވ

 އެއްބަސްވުންތައް:

އެއްަބސްވުމެއްގެ    3ލަ  .ޑ .ސ ( އިން ވެފައިވާ ޖުމްފް)އެ  އުޅުން ކޯޕަރޭޝަންފަހި ދިރިޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް  

 ދަށުން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، އެ އެއްަބސްވުންތަކަށް ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރުގެ ތަފްޞ ލު ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

.ޑ .ސ ( އާ ދެމެދު ވެފައިވާ  އާއި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )އެފް  ޓޑ އެން.ބ .ސ .ސ  ލ  .1

 އެއްބަސްވުން: 

)ދެ    2000އެން.ބ .ސ .ސ  ލޓޑ އާއި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )އެފް.ޑ .ސ ( އާ ދެމެދު، ހުޅުމާލޭ ގައި   

  އ .ޕ .ސ   އެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި ވެފައިވާ  2020ޑިސެންަބރު    9ހާސް( ހައުސިންގ ޔުނިޓް  އެޅުމަށް،  

މައިގަނޑު ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުން އަދާކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް އެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  

 ންވަރާއި، އެ އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މި

 ތައް:ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައް 

ތެރޭގައި ނުވަތަ ދެފަރާތުން  ހުގެ  ދުވަ  60ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސްކުރަނ  ލޯނު އެހ ގެ ދަށުން ކަމާއި، ފައިނޭންސްކުރުމަށް   -

ލޯނު   ވެފައިވާ  ދެމެދު  އާ  )ލެންޑަރ(  ޭބންކް  އެގްޒިމް  އިންޑިއާ  އެފް.ޑ .ސ އާއި  ތެރޭގައި  ތާރ ޚެއްގެ  އެއްަބސްވާ 

 ؛ގައިކަން 2021ފެުބރުވަރ   2ސޮއިކޮށްފައިވަނ  ކަމާއި، ލޯނު އެއްަބސްވުމުގައި އެއްަބސްވުން ތަންފ ޒުކުރަންޖެހޭ

 އައުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގިނަ ލިޔެކިޔުންތައް އެފް.ޑ .ސ އިން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ހުރިހާ  ލޯނު އެއްަބސްވުމަށް -

 ؛ޅާނެކަންވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުށަހަ 2021ލިޔެކިޔުންތައް 
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އެ މުއްދަތު ިބނާވަނ   ސް،  ކަން. ނަމަވެ  2021އެޕްރ ލް    3ލޯނު އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަމާޒުކުރާ ތާރ ޚަކ    -

 ؛އެގްޒިމް ބޭންކުން ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ަބލައިގަތުމުގެ ޕްރޮސަސް އޮންނަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށްކަން

 ދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ މުއް ހުށަހެޅުން:

އާއި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް )އެފް.ޑ .ސ (   މްސ  ޕްރޮޖެކްޓްސް )އިންޑިއާ( ލޓޑ . އެ . ޖޭ  .2

 އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން: 

ފަހި  .އެމް.ޖޭ އާއި  ލޓޑ  )އިންޑިއާ(  ޕްރޮޖެކްޓްސް  )އެފް.ޑ .ސ (  ސ   ލިމިޓެޑް  ކޯޕަރޭޝަން  ދެމެދު، ދިރިއުޅުން  އާ 

)ދެ ހާސް( ހައުސިންގ ޔުނިޓް  އެޅުމަށް،   2000  ކޮޓަރ ގެ  2ކޮޓަރިއާއި    3ކައުސިންލް އަދި އަތްފޯރާފަށުގެ    ހުޅުމާލޭގައި

ން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި އ .ޕ .ސ   އެއްަބސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަންކަ  ގައި ވެފައިވާ  2021  ޖަނަވަރ   21

އަދާކު އެ  ދެފަރާތުން  މިންވަރާއި،  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  ކަންކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ޖެހޭނެކަމަށް  ރަން 

 އެއްަބސްވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާމެދު ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ކަމާއި، - ދަށުން  އެހ ގެ  ލޯނު  ފައިނޭންސްކުރަނ   ތެރޭގައި    60ފައިނޭންސްކުރުމަށް    ޕްރޮޖެކްޓް  ދުވަސް  ކަލަންޑަރު 

ނުވަތަ ދެފަރާތުން އެއްަބސްވާ ތާރ ޚެއްގެ ތެރޭގައި އެފް.ޑ .ސ  އާއި އިންޑިއާ އެގްޒިމް ޭބންކް )ލެންޑަރ( އާ ދެމެދު 

 2021ރިޗު  މާ  8ސޮއިކޮށްފައިވަނ   ހޭކަމާއި، ލޯނު އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ ލޯނު އެއްަބސްވުން ތަންފ ޒުކުރަންޖެ

 ؛ގައިކަން

ލޯނު އެއްަބސްވުމަށް އައުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގިނަ ލިޔެކިޔުންތައް އެފް.ޑ .ސ އިން ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި ހުރިހާ   -

 ؛ނެކަންވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ހުށަހަޅާ 2021ލިޔެކިޔުންތައް 

ކަން. ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު ިބނާވަނ     2021އެޕްރ ލް    3ތާރ ޚަކ     ލޯނު އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް އަމާޒުކުރާ -

 ؛އެގްޒިމް ބޭންކުން ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން ަބލައިގަތުމުގެ ޕްރޮސަސް އޮންނަ ގޮތެއްގެ މައްޗަށްކަން

 ދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ރޭވިފައިވާ މުއް ހުށަހެޅުން:
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ސަރަޙަ  .4.2.4.6 ކުރިއަށްދާގޮތުގެ    ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ އްދުގައި  މާލޭގެ  މަޝްރޫޢުތައް 

 ޞާ ޚުލާ 

ފަރާތް /    ޑިވޮލޮޕްކުރާ އަހަރު   ސޮއިކުރި  ގޮތް ގޮތާއި ހުށަހަޅާ    ކޮމިޓ ން ދެކޭ 

 ކޮންޓްރެކްޓަރ 

# 

ން  )އެޗް.ޑ .ސ ( އި ލިމިޓެޑް  ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން    ދެމެދު   އަހަރާ   ވަނަ   2017  އަހަރާއި   ވަނަ   2013

 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުންތައް 

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ލަސްކަމަށާއި، އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާގޮތް  

ދިރާސާކުރަމުންދާތ ، އެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޓ ން އަވަހަށް އެސް.އޯ.އ  ކޮމިޓ ން  

 ކޮމިޓ ން އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް.  ބަލައި، އެކަމާމެދު އެ

 

  ޕޮލްކޯއާއި 2013

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

1. 

މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ލަސްކަމަށާއި، އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާގޮތް  

ދިރާސާކުރަމުންދާތ ، އެ މައްސަލަ އަވަހަށް ަބލައި،  އެސް.އޯ.އ  ކޮމިޓ ން  

 އެކަމާމެދު އެ ކޮމިޓ ން އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް. 

  ސިފްކޯއާއި 2013

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

2. 

އަވަސްކޮށްފިނަމަ   މަސައްކަތް  ަބލާއިރު،  މިންވަރަށް  ކުރިއަށްދާ 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ނިންމިދާނެކަމަށް 

  އެޗް.ޕ .އެން 2015

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް

 ލޓޑއާއި ޕވޓ

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

3. 
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މަހަކުން އެއްފަހަރު މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާގޮތް    3ކޮންމެ  

ން ގެންދިއުމަށާއި، ދެފަރާތުން ބެލުމަށްޓަކައި އެޗް.ޑ .ސ އިން ސަރވޭކުރަމު

 އެއްަބސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން މަސައްކަތް އަވަހަށް ނިންމުމަށް.  

 

 ސްޓޭޓް ޗައިނާ 2016

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން

 އިންޖިނިއަރިންގ

 ކޯޕަރޭޝަން

 ލޓޑއާއި

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

ވެފައިވާ 

 އެއްަބސްވުން

 

4. 

ލަސްކަމަށާއި، މިންވަރު  ކުރިއަށްދާ  މަޝްވަރާގެ ދެފަ  މަސައްކަތް  ރާތުގެ 

 އެޗް.ޑ .ސ  އިން މަސައްކަތްކުރުމަށް މަތިން މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް

2016 

 

 މެޝިނަރ  ޗައިނާ

 އިންޖިނިއަރިންގ

 ކޯޕަރޭޝަން

( ސ .އ .އެމް.ސ )

  ސ އާ .ޑ .އެޗް އާއި

 ވެފައިވާ ދެމެދު

 އެއްަބސްވުން

 

5 

މިންވަރު   ކުރިއަށްދާ  ހަމަވެ   ސުންގަޑި   ލަސްކަމަށާއި،މަސައްކަތް 

ހުށަހަޅާފައި ބެލެވޭތ ، އިތުރުކުރުމަށް  ނުނިންމޭނެކަމަށް  މުއްދަތުގައި    ވާ 

 ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އެކަށ ގެންވާއެޗް.ޑ .ސ އިން 

2016 

 

  އެންސިސް

 ޕވޓ ފިޝަރ ޒް

 ލޓޑއާއި

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

6. 

ސުމަސައްކަތް   ލަސްކަމަށާއި،  މިންވަރު  ހަމަވެ ކުރިއަށްދާ  ންގަޑި 

ބެލެވޭތ ،   ނުނިންމޭނެކަމަށް  މުއްދަތުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށް 

 އެޗް.ޑ .ސ އިން އެކަށ ގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް

2016 

 

 

 ކޮމްޕެނ  ހަންޯބ

 ލޓޑއާއި

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

7. 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 
ގަޑި ހަމަވެފައިވާތ ، އަވަހަށް ތުގެ ޮބޑުަބއި ނިމިފައިވާތ އާއި ސުންމަސައްކަ

 މަޝްރޫޢު ފުރިހަމަކުރުމަށް

2016 

 

 ޑަްބލިއު.އެފް

 ކޮންސްޓްރަކްޝަން

  ޕވޓ ކޮމްޕެނ 

 ލޓޑއާއި

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

8. 

މަސައްކަތް   ގިނަ އެޗް.ޑ .ސ އިން  ނުކޮށް  ސަރވޭ  ކުރިއަށްދާގޮތުގެ 

މަހުން ތިން  ސަރވޭކުރުމާއެކު، ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތ ،  މަހު  އެއް   

 މަސައްކަތް އަވަހަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ާބރުއެޅުމަށް

2016 

 

 މުނި

  އެންޓަރޕްރައިޒަސް

ލޓޑއާއި  ޕވޓ

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

9. 

ކުރެހުންތައް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗް.ޑ .ސ އިން ކުރިއަށް 

  ނިންމުމަށްގެންދާތ ، އެކަން އަވަހަށް

ފުރަތަމަ 

ކުރެވުނ   ސޮއި

ގައި/   2016

ފަހުން  

ސޮއިކުރެވުނ   

 ގައި 2020

 މެގަރ ޯބރެއިން

 ޕވޓ  ޑިވެލޮޕަރސް

 ލޓޑއާއި

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

10. 

މަސައްކަތުގެ ޮބޑުަބއި ނިމިފައިވާތ އާއި ސުންގަޑި ހަމަވެފައިވާތ ، އަވަހަށް 

 މަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް މަޝްރޫޢު ފުރިހަމަކުރު

 ޖާހް 2017

  އިންވެސްޓްމަންޓް

11. 
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ލޓޑއާއި  ޕވޓ

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 
ގިނަ  ނުކޮށް  ސަރވޭ  ކުރިއަށްދާގޮތުގެ  މަސައްކަތް  އެޗް.ޑ .ސ އިން 

ސަރވޭކުރުމާއެކު މަހު  އެއް  މަހުން  ތިން  ، ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތ ، 

 މަސައްކަތް އަވަހަށް ފުރިހަމަކުރުމަށް ާބރުއެޅުމަށް

 ޕވޓ ގެލިއަން 2017

 ލޓޑއާއި

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

12. 

، މުއްދަތު ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ އާއި

ތިން އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިނުވުމާއެކު، އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެމަ

 އެއްަބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް އެޗް.ޑ .ސ އިން 

 ހައި މާލަ 2017

  ޕވޓ ރައިޒިންގ

 ލޓޑއާއި

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

13. 

މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރަށް ަބލާއިރު ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް 

ގެމަތިން ނިންމޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތު

 އެޗް.ޑ .ސ އިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް

 ކ ސްޓޯން 2017

  އިންޓަރނޭޝަނަލް

 ލޓޑއާއި ޕވޓ

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

14. 

ކުރެހުންތައް އެޕްރޫވްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެޗް.ޑ .ސ އިން ކުރިއަށް ގެންދާތ ، 

 އެކަން އަވަހަށް ނިންމުމަށް 

 ފުރަތަމަ

ކުރެވުނ   ސޮއި

 އައިމިނައިދ 

  ޕވޓ އިކުއިޓ ސް

15. 
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ގައި/   2017

ފަހުން  

ސޮއިކުރެވުނ   

 ގައި 2020

 ލޓޑއާއި

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 
މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރަށް ަބލާއިރު ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް 

މަތިން ނިންމޭނެކަމަށް ނުފެންނާތ  އެއްަބސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ

 އެޗް.ޑ .ސ އިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް

 އައިލެންޑް 2017

  ޕވޓ އެކްސްޕަރޓް

ލޓޑއާއި 

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

 

16. 

މަސައްކަތް  ސުންގަޑިއަށް  ަބލާއިރު  މިންވަރަށް  ގޮސްފައިވާ  މަސައްކަތް 

ނުފެނުމާއެކު،   ކުރިއަށްނިންމޭނެކަމަށް  ތަފްޞ ލު މަޝްރޫޢު  ދާގޮތުގެ 

 ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް  ންއެސް.އޯ.ސ  ކޮމިޓ 

 ޓްރޭޑިންގ ސްޓޭޓް 2017

 އޯގަނައިޒޭޝަން

 ޕލކ

 އާއި (އޯ.ޓ .އެސް)

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

17 . 

މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރަށް ަބލާއިރު ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް 

ކު، މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ތަފްޞ ލު ނިންމޭނެކަމަށް ނުފެނުމާއެ

 ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް އެސް.އޯ.ސ  ކޮމިޓ ޏް 

 އިލެކްޓްރިކް ސްޓޭޓް 2017

 ލިމިޓެޑް ޕެނ މްކޮ

 އާއި( ސްޓެލްކޯ)

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

18 . 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރަށް ަބލާއިރު ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް 

ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ތަފްޞ ލު ންމޭނެކަމަށް ނުފެނުމާއެކު، މަޝްރޫޢު ނި

 ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް  ންއެސް.އޯ.ސ  ކޮމިޓ 

  މޯލްޑިވްސް 2017

  އެއަރޕޯޓްސް

 ލޓޑ ޕެނ މްކޮ

( އެލް.ސ .އޭ.އެމް)

  ސ އާ .ޑ .އެޗް އާއި

 ވެފައިވާ ދެމެދު

 އެއްަބސްވުން

19 . 

 ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރަށް ަބލާއިރު

ނިންމޭނެކަމަށް ނުފެނުމާއެކު، މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ތަފްޞ ލު 

 އެސް.އޯ.ސ  ކޮމިޓ ޏް ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް 

  މޯލްޑިވްސް 2017

 އެންޑް ޓްރާންސްޕޯޓް

  ކޮންޓްރެކްޓިންގ

  ޕލކ ޕެނ މްކޮ

( ސ .ސ .ޓ .އެމް)

  ސ އާ .ޑ .އެޗް އާއި

 ވެފައިވާ ދެމެދު

 ންއެއްަބސްވު

20 . 

މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރަށް ަބލާއިރު ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް 

ނިންމޭނެކަމަށް ނުފެނުމާއެކު، މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ތަފްޞ ލު 

 އެސް.އޯ.ސ  ކޮމިޓ ޏް ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް 

 އެންޑް ވޯޓަރ މާލޭ 2017

  ޕެނ މްކޮ ސްވަރެޖް

 ލޓޑ

.އެސް.ޑަްބލިއު.އެމް)

 އާއި( އ 

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .ޗްއެ

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

21 . 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ މިންވަރަށް ަބލާއިރު ސުންގަޑިއަށް މަސައްކަތް 

ނިންމޭނެކަމަށް ނުފެނުމާއެކު، މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާގޮތުގެ ތަފްޞ ލު 

 އެސް.އޯ.ސ  ކޮމިޓ ޏް ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް 

  ޓްސްޕޯ މޯލްޑިވްސް 2017

 ލިމިޓެޑް

 އާއި( އެލް.ޕ .އެމް)

  ދެމެދު ސ އާ.ޑ .އެޗް

 ވެފައިވާ

 އެއްަބސްވުން

22 . 

އ .ޕ ސ ގައި   މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އަވަހަށް ފެށޭނެގޮތަކަށް ރޭވުމަށް 

  2017ސޮއިކުރ  

 ގައި 

  ސިނޯހައިޑްރޯ

 ކޯޕަރޭޝަން

ލިމިޓެޑްގެ 

 އެއްަބސްވުން

23. 

އް ހިންގުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ (  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަ ވަނަ އަހަރަށްފަހު،    2018

 އިން ވެފައިވާ ފްރޭމްވަރކް އެއްބަސްވުންތައް 

މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ެބލެވޭތ ، މިހާރު އެޗް.ޑ .ސ  ކުރިއަށް ގެންދާ 

  ކަންތައްތައް އަވަސްކުރުމަށް

  ޕްރޮޕަރޓ  ޖެޓް 2020

ލޓޑ   ޕވޓ ގްރޫޕް

ގ އާއި ހައުސިން

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން 

)އެޗް.ޑ .ސ ( އާ  

ދެމެދު ވެފައިވާ 

ފްރޭމްވަރކް 

 އެއްަބސްވުން

 

1. 

އެއްަބސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ަބލާއިރު،  

 ކުރިން އެޗް.ޑ .ސ އިން މި އެއްބަސްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް 

 ހާރަބރ ޗައިނާ 2020

 އިންޖިނިއަރިންގ

ލޓޑ އާއި   ޕެނ މްކޮ

2. 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން 

)އެޗް.ޑ .ސ ( އާ  

ވެފައިވާ ދެމެދު 

ފްރޭމްވަރކް 

 އެއްަބސްވުން

 
ވަނަ އަހަރަށްފަހު، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ (    2018

 ކްޓްތައް:އިން ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެ 

ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ޢަމަލ  މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މިންވަރު ލަސްކަމަށާއި،  

ނޭޝަނަލް   އޮފް  މިނިސްޓްރ   މިއ   އަދި  ނިމިފައިނުވުމާއެކު،  މަސައްކަތް 

ޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ، އެން

ޢު އަވަހަށް ނިންމޭނެ ގޮތަކަށް މަޝްރޫޢަކަށްވާތ ، އެ މިނިސްޓްރ ން މަޝްރޫ

 ރޭވުމަށް

ފުރަތަމަ 

ވުނ   ކުރެސޮއި

ގައި/   2010

ފަހުން  

ސޮއިކުރެވުނ   

 ގައި 2020

 ސެންޑަލް

ގެ  މޮރިޝަސް

 އެއްަބސްވުން

 

1. 

ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ނިންމުމަށްޓަކައި އެޗް.ޑ .ސ އިން އަޅަންޖެހޭ 

 ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށް 

  ޑިންގސްހޯލް އެޕޯލޯ 2020

ލޓޑއާއި  ޕވޓ

ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން 

)އެޗް.ޑ .ސ ( އާ  

ދެމެދު ހަދާފައިވާ 

 އެއްަބސްވުން

 

3. 
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ވަނަ އަހަރަށްފަހު، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ (    2018

 އިވާ މަޝްރޫޢުތައް ރޑްކޮށްފަ އިން ކޮންޑިޝަނަލްކޮށް އެވޯ 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުންތައް އަވަހަށް 

 ކޮށް، މަޝްރޫޢުގެ ކުރިއަށް ހުރި މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް.މުރާޖާ

ކޮންޑިޝަނަލ  

ރޑްކުރެވުނ   އެވޯ

 ގައި 2020

ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން 

)އެޗް.ޑ .ސ ( އިން  

ކާޕެންޓްރ  ދު ރަޝ 

އެންޑް 

ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

އަށް  ލޓޑ ޕވޓ

ކޮންޑިޝަނަލ  

އެވާރޑްކޮށްފައިވާ 

 މަޝްރޫޢު

 

1. 

ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުންތައް އަވަހަށް 

 ކޮށް، މަޝްރޫޢުގެ ކުރިއަށް ހުރި މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް.މުރާޖާ

ކޮންޑިޝަނަލ  

ރެވުނ   ކުރޑްއެވޯ

 ގައި 2020

ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން 

)އެޗް.ޑ .ސ ( އިން  

ގް /އެސް.އ .އޭ.އެސް

  ޖޮއިންޓް ލަޓް

ޕވޓ   ވެންޗަރ

ލޓޑ އަށް 

ކޮންޑިޝަނަލ  

ރޑްކޮށްފައިވާ އެވޯ

 މަޝްރޫޢު

2. 
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ކޮންޑިޝަނަލ   މަޝްރޫޢުގެ ކުރިއަށް ހުރި މަސައްކަތްތައް އަވަސްކުރުމަށް.

ރޑްކުރެވުނ   އެވޯ

 ގައި 2020

ހައުސިންގ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

ކޯޕަރޭޝަން 

)އެޗް.ޑ .ސ ( އިން  

  ޖޭ.އެސް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

އަށް  ލޓޑ ޕވޓ

ކޮންޑިޝަނަލ  

ރޑްކޮށްފައިވާ އެވޯ

 މަޝްރޫޢު

 

3. 

ކުރިއަށްމަޝްރޫ ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  ރޭވިފައިވާ  މަސައްކަތް   ޢުގެ 

 ގެންދިއުމަށް. 

ކޮންޑިޝަނަލ  

ރޑްކުރެވުނ   އެވޯ

 ގައި 2021

ހައުސިންގ 

ޕްމަންޓް ޑިވެލޮ

ކޯޕަރޭޝަން 

)އެޗް.ޑ .ސ ( އިން  

 ލޓޑ ފެޑޯ ޕވޓ

އަށް ކޮންޑިޝަނަލ   

ރޑްކޮށްފައިވާ އެވޯ

 މަޝްރޫޢު

4. 

ވަނަ އަހަރަށްފަހު، ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން )އެފް.ޑ .ސ ( އިން    2018

 މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ  

މުއް ރޭވިފައިވާ  މަސައްކަތް  ކުރިއަށް މަޝްރޫޢުގެ  ތެރޭގައި  ދަތުގެ 

 ގެންދިއުމަށް. 

 

އެން.ބ .ސ .ސ   2020

އާއި ފަހި ލޓޑ

ދިރިއުޅުން 

ކޯޕަރޭޝަން 

1 
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ލިމިޓެޑް 

)އެފް.ޑ .ސ ( އާ 

ދެމެދު ވެފައިވާ 

 އެއްަބސްވުން:

 
މުއް ރޭވިފައިވާ  މަސައްކަތް  ކުރިއަށް މަޝްރޫޢުގެ  ތެރޭގައި  ދަތުގެ 

 ގެންދިއުމަށް. 

ސ   .މްއެ.ޖޭ 2021

ޕްރޮޖެކްޓްސް  

 )އިންޑިއާ( ލޓޑ

ފަހި  އާއި

ދިރިއުޅުން 

ކޯޕަރޭޝަން 

ލިމިޓެޑް 

)އެފް.ޑ .ސ ( އާ 

ދެމެދު ވެފައިވާ 

 އެއްަބސްވުން:

2 

 

ކަނޑައަޅާފައިވާ   .1 ސަރުކާރުން  ގުޅޭގޮތުން  ދަފްތަރާ  މާލޭގެ  ދަށުން،  ސިޔާސަތުގެ  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ 

 :ދިރާސާކުރުން   ސިޔާސަތު 

 ދަފްތަރުގެ ތަޢާރަފް:  .3.1

މުނިސިޕަލްޓ ގެ   އުފެދިމާލޭ  ތަރުތ ުބވެ    1960ފައިވަނ ،  ދަފްތަރު  ކަންތައްތައް  އިދާރ ގޮތުން  ތެރޭގައި  އަހަރުތަކުގެ  ގެ 

  ދިއުމަށްފަހު،   ވަނަ އަހަރު ކުޑަ ސިޓ  އުވިގެން  1989މ ގެ އިތުރުން،    .ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެއިންތިޒާމުވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރުގައި

ފުރު   25މިނިވަންކަމަށް   ޭބއްވިގެންދިޔައަހަރު  ގުޅިގެން  ޮބޑެތި    މާ  އައުމުގައި  މާލެ  މ ހުން  ރަށްރަށުގެ  މަޝްވަރާތައްކުރުމަށް 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ

 97 

 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ނިންމެވިކަންވެސް  ސަރުކާރުން  އުފެއްދުމަށް  ދަފްތަރު  މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި  ޤައުމުގެ  ކުރިމަތިވަމުންދިއުމާއެކު،  ދަތިތަކެއް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މަޤްޞަދަކަށް  މައިގަނޑު  ދިރި  ދަފްތަރުގެ  މާލޭގައި  ތެރެއިންވެފައިވަނ ،  މ ހުންގެ  ގެއެއްގައި   އުޅޭ  ސަަބބުތަކާހުރެ  ތަފާތު 

ފަހިވެފައިނުވާ ފުރުޞަތު  ވަންދެން  ފަރާތްތަކަށާ  ރަޖިސްޓަރ ވުމުގެ  ދުވަސްތަކެއް  ގިނަ  އާމްދަނ  އި،  ނުވަތަ  ވާޒ ފާއަދާކުރުމަށް 

 ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.  ފުރުޞަތު  މުގެގައި ރަޖިސްޓަރ ވުދަފްތަރު މަށް މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މ ހުންނަށްހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރު

 

 ދަފްތަރުގެ ޤާނޫނ  ހައިސިއްޔަތު:  .3.2

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، ރަށެއްގައި    4)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސަކަށްވުމާެބހޭ ޤާނޫނު( ގެ    78/46ޤާނޫނު ނަންަބރު  

އެ    5މެދުނުކެނޑި   މ ހަކު  ވޭތުކޮށްފައިވާ  ދިރިއުޅުމުގެގޮތުން  ރަޖިސްޓަރ ވާން  އަހަރުދުވަހު  ގޮތުގައި  ރަށްވެއްސެއްގެ  ރަށެއްގެ 

ކު އެ ރަށެއްގެ ރަށްވެއްސެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރ  ކޮށްދޭންވާނެކަމަށާއި، އެގޮތުން، ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދޭ މ ހުން، އެދިއްޖެނަމަ، އެމ ހަ

އުނިކުރަ ރަޖިސްޓަރ ން  ރަށްވެހިންގެ  ރަށެއްގެ  ރަޖިސްޓަރ ކުރެވިފައިވާ  އެމ ހުން  ަބޔާންކޮށްފައިވާކަން  ކުރިން  ންވާނެކަމަށް 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން    4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި    2ވަނަ މާއްދާގައި، އެ ޤާނޫނުގެ    5ނުގެ  އަދި، އެ ޤާނޫ

ލާނ ، ސަރުކާރުގެ ރަސްމ  ލިޔުމަކުން  އަހަރުދުވަސް ދިރިއުޅުމުގެގޮތުން ރަށެއްގައި ވޭތުކޮށްފައިވޭތޯ ަބ  5މ ހަކު މެދުކެނޑުމެއްނެތި  

ރަޖިސްޓަރ ކު ސަރުކާރުގައި  އެނގެން  ނުވަތަ  އެކަން  ލިޔުމަކުން  އެފަދަ  ލިޔުމަކުންކަމަށާއި،  އިތުާބރުހުރި  ތަނެއްގެ  ރެވިފައިވާ 

ހެކ ންގެ    2ތުކުރާނ   އަހަރު ވޭތުކޮށްފައިވާކަން ސާިބ  5ނެތްނަމަ، އެމ ހަކު އެ ރަށެއްގައި ދިރިއުޅުމުގެގޮތުން މެދުކެނޑުމެއްނެތި  

  57ކުރެވެއެވެ.ހެކިބަހުންކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަ

ދެން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓ ގެ ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްދޭ މ ހުންނާެބހޭ ހަމަޖެހެންއޭގެ އިތުރުން، ރަޖިސްޓަރ ވާނެ ގެއެއް 

އިޢުލާނުން ޢާންމުކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ އިޢުލާނާ    A/5/87 ނަންަބރު  ގައި މާލޭ މުނިސިޕަލްޓ ގެ  1987ފެުބރުވަރ     1ގަވާއިދެއް،  

 
 ވުމާބެހޭ ޤާނޫނު()ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަެށއްގެ ރަްށވެއްސަކަްށ 78/46ޤާނޫނު ނަންބަރު  57
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ޚާއްޞަ ދަފްތަރުގައި މ ހުން ޖައްސަން ފަށާފައިވާކަން  އިން ފެށިގެން މާލޭ މުނިސިޕަލްޓ ގެ    1987ފެުބރުވަރ     24ގުޅިގެން،  

  58އެވެ.ވެފާހަގަކުރެ

 59: ށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ދަފްތަރަ  .3.3

އަދި،  ފަރާތެއްވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.    18,609ލަ  ރިޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާ ޖުމްވަނަ އަހަރުގެ މާ  2021

ބަދަލުތައް އައިސްފައިވާއިރު، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ތަފާތު ސަަބުބތަކާހުރެ    ތަފާތުމާލޭގެ ދަފްތަރަށް އެކި ދުވަސްވަރު  

ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް، އަދި    ތަކާއި، ރަށްރަށުން މާލެ ަބދަލުވެ ދަފްތަރުގައި ތް ފަރާ  ިބފައިނުވާނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ގެއެއް ލިގޯއްޗެއް  

އެގޮތުން، މިހާތަނަށް  ރަށްރަށުން މާލެ ަބދަލުވެ ގޭގޭގައި ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭކަންވަނ  ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.  

  1972ވާއިރު، އެ އަހަރު  ވަނަ އަހަރުކަމަށް  2018ން ޖެހިފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނ   މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި އެންމެ ގިނަ މ ހު

 ޖައްސާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދަފްތަރުގައި ފަރާތެއް 

ފައިވާ ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކިވަކިން ޖެހިަބޔެއްގައި،    ަބއިގެ ތެރެއިން ކޮންމެ  3  ދަފްތަރުގައި ހިމެނޭ  ދެންނެވިއިސްވެ  އެގޮތުން،

 މ ހުންގެ ޢަދަދުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާ މ ހުން: .3.3.1

ލަ ޖުމްވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާ    2021ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    1987

ޢަދަދުތައް  ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކިވަކިން ދަފްތަރުގައި މ ހުން ޖެހިފައިވާ  ، ތިރ ގައި އެވަނ ރެއިންއޭގެ ތެ ފަރާތެއްވާއިރު، 3342

 އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގްރާފެކެވެ. 
 

 
ފްތަރު" އާ  ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، "މާލެ ދަ 13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ގައި ބޭއްވި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ  2021މާރިޗު   4 58

 ގުޅޭގޮުތން މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލުން ދ ފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން 
ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި، "މާލެ ދަފްތަރު" އާ   13ވަނަ އަހަރުގެ  2021ބޭއްވި ރައްޔިުތންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ގެ ގައި  2021މާރިޗު   4 59

 ން ދ ފައިވާ ޕްރެޒެންޓޭޝަން ގުޅޭގޮުތން މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލު
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 މ ހުން:  ރަށްރަށުން މާލޭގެ ދަފްތަރަށް ބަދަލުވެފައިވާ  .3.3.2

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ.   1994ފަށާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނ   ޖައްސަން    ރަށްރަށުން މާލެ ަބދަލުވެ، މާލޭގެ ދަފްތަރުގައި

ލަ  ޖުމްރަށްރަށުން މާލޭގެ ދަފްތަރަށް ަބދަލުވެފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް،    2021ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    1994  އެގޮތުން،

ވަކިވަކިން ދަފަރާތެއްވާއިރު،    7,736 އެވަނ  ކޮންމެ އަހަރަކު  ފްތަރުގައި މ ހުން ޖެހިފައިވާ ޢަދަދުތައް އެނގޭގޮތަށް ތިރ ގައި 

 ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގްރާފެކެވެ.  
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 ރަށްރަށުން މާލެއަށް ބަދަލުވެ، މާލޭގެ ގޭގޭގައި ޖެހިފައިވާ މ ހުން: .3.3.3

ހަރުން ފެށިގެންނެވެ. ވަނަ އަ  1994ގޭގޭގައި ޖައްސަން ފަށާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވަނ   ރަށްރަށުން މާލެ ަބދަލުވެ، މާލޭގެ  

ގޭގޭގައި   2021ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    1994އެގޮތުން،   ަބދަލުވެ، މާލޭގެ  އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، ރަށްރަށުން މާލެއަށް  ވަނަ 

އް ތިރ ގައި އެވަނ  ކޮންމެ އަހަރަކު ވަކިވަކިން ދަފްތަރުގައި މ ހުން ޖެހިފައިވާ ޢަދަދުތަފަރާތެއްވާއިރު،  6,849 ލަ  ޖެހިފައިވާ ޖުމް

 އެނގޭގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގްރާފެކެވެ. 

 

 

ކާއި، އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  ތަ ކަންތައް  ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަނޑު  ދަފްތަރާ  .3.4

 ގޮތް:  

ގިނަ     ދުވަސްވަރުހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް އިޢުލާނުކުރެވުނު  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2018  :1  – ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައް  

އެގޮތުން، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ   .ޖެހިފައިވާކަންދަފްތަރުގައި    ތަކެއްދަދެއްގެ ރައްޔިތުންޢަ

ަބޔަކަށް ޯބހިޔާވަހިކަމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވަނ ސް، މާލޭގައި ދިރިނޫޅޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ަބޔަކު ކުއްލިއަކަށް 

ތުވ  އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދަފްތަރަށް މ ހުން އިތުރުނުވާވަރަށް އެ ދަފްތަރަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފާއި

ވަނަ އަހަރު ކުއްލިގޮތަށް ދަފްތަރުގައި މ ހުން ޖައްސާފައިވަނ    2018އަދި،    ތުރުވެފައިވާކަން.އަހަރު އި
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ކައުންސިލުން  ސިޓ   މާލެ  ނުކެނޑިކަމަށް  ރަޖިސްޓަރ ން  ރަށްރަށުގެ  މ ހުން  ަބއެއް 

 60ން. ފާހަގަކޮށްފައިވާކަ

އެ  2018  :            ހުށަހެޅުން  ޢަދަދަކަށް  ގިނަ  ދަފްތަރުގައި  އަހަރު  އުސޫލުތައް  ވަނަ  ޖެހިފައިވާ  މ ހުން  އްފަހަރާ 

  . ށްެބލުމަ  ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް   ސާފުވާންނެތުމުން، މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލުން އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތް

ކަންތައް   ޖެ  :2  – ފާހަގަކުރެވޭ  މ ހުން  މިންވަރު  ދަފްތަރުގައި  ޭބނުންޖެހިފައިވާ  ގެދޮރުވެރިކަމަށް  މާލޭގައި  ޢަދަދާއި  ހިފައިވާ 

ޯބހިޔާވަހިކަން  ަބޔަކަށް  ގިނަ  ތެރެއިން  ރަށްވެހިންގެ  މާލޭގެ  ޚާއްޞަކޮށް  ގިނަވެފައިވުމާއެކު، 

ވޭނެ ހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެހަމަޖެހިފައިނުވާ ހިނދު، ދަފްތަރުގައި މިހާތަނަށް ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޯބ

ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓަރ  އަދި  މޭޔަރ  ކައުންސިލްގެ  ސިޓ   މާލޭ  ގޮތަކާމެދު، 

ށް ޙައްލެއް އެކަމަހިނދު،    ހައުސންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ކަންޮބޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ

   ގެންނަންޖެހޭކަން.

އި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ހަމަޖެހިފައިވާނުވާ ފަރާތްތަކަށާވަހިކަން  ދަފްތަރުގައި މިހާތަނަށް ޖެހި، ޯބހިޔާ:             ހުށަހެޅުން  

ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާނުވާ  ޯބހިޔާވަހިކަން  ޙައްލެއް   ތެރެއިން  އަވަސް  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ 

 ރުކާރުން އެކުލަވާލުމަށް. ދަފްތަރާ ގުޅޭގޮތުން ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް ސަހޯދައިދިނުމަށާއި، 

ކަންތައް  ފާހަގަކުރެ  ދަފްތަރު    :3  – ވޭ  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މަޢުލޫމާތަށް  ހިއްސާކޮށްފައިވާ  ކޮމިޓ އާ  ކައުންސިލުން  ސިޓ   މާލެ 

ޖެއްސުމުގައި   1960ތަޢާރަފްކުރެވުނ    މ ހުން  ދަފްތަރުގައި  ތެރޭގައިކަމާއި،  އަހަރުތަކުގެ  ގެ 

ފްތަރުގައި މ ހުން ދަށުންކަމާއި، ދަ  ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ   1978ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނ   

 ވަނަ އަހަރުގައިކަން.  1987ޖެއްސުމުގެ ގަވާއިދެއް ފާސްކޮށްފައިވަނ  

ދަފްތަރު ތަޢާރަފްކުރެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މާލެ އޮތް ޙާލަތަށް މިހާރު ޮބޑެތި :            ހުށަހެޅުން  

 ގުޅޭގޮތުން ހަރުދަނާ ޤާނޫނ  އޮނިގަނޑެއް ވޭ ހިނދު، ދަފްތަރާަބދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެ

ޤާއިމްކުރުމުގެ  ނިޒާމެއް  އެފަދަ  ހިނދު،  ފެންނަ  މުހިންމުކަމަށް  ތައްޔާރުކުރން  އެއްގޮތަށް  ޒަމާނާ 

 މަސައްކަތް ސިޓ  ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. 

 
 ( ސިޓ 0212މާރިޗު   4)  CB/57/2021/5-425މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ ނަންބަރު   60
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 ނިންމުން:  .5

މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި   ސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ

  ދާއިރާއާ ގުޅިގެން ކޮމިޓ ން ހޯދާފައިވާ ހޯދުންތަކުގެ   3ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ ން ކޮށްފައިވާ ދިރާސާ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަމާޒުކޮށްފައިވާ  

ނުކުތާތަ ތިރ ގައިވާ  ކޮމިޓ އަށް  މި  ކޮމިޓ ން  އަލ ގައި  ގޮތުގެމަތިން  އަންނަނިވި  ގުޅިގެން  އެކަންކަމާ  ފާހަގަވެފައިވާކަމަށާއި،  އް 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުވެ   17ވަނަ އަހަރުގެ    2021މި ކޮމިޓ ގެ  ގައި ޭބއްވުނު    2021މާރިޗު    25ހުށަހެޅުމަށް،  

 ންވަނ  ފާސްކުރައްވާފައެވެ. ރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤު ވޯޓުގައި ަބއިވެ

 ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދ ފައިވާގޮތާ ގުޅިގެން މި ކޮމިޓ އަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި، ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުންތައް:   .5.1

 ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތައް: •

މައިގައި    2017ނޮވެންަބރު    18 .1 މަޝްރޫޢު  ހިޔާ  އިފްތިތާޙުކޮށްފައިވާ  ަބޔަކަށް ސަރުކާރުން  ދެ  ގަނޑު 

ިބނާކުރެވިފައިވާ   އަމާޒުކޮށް  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް  އިޖްތިމާޢ   ތެރޭގައި  އޭގެ  ފްލެޓްގެ    7،000ބަހާލެވިފައިވާކަމާއި، 

ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޝްރޫޢެއް   މަޝްރޫޢަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ގިނަ ކުންފުނިތަކަކާއި އިދާރާތަކެއްގެ މުވައްޒަފުން

 ؛ހިމެނިފައިވާކަން

ފްލެޓްގެ މަޝްރޫޢުގައި މައިގަނޑު    7،000ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާފައިވާ   .2

 ؛ވާ ކެޓެގެރ އެއް ހިމެނޭކަންކެޓެގަރ އެއް ހިމެނިފައިވާކަމާއި އޭގެ އިތުރުން އެއް ކޮޓަރ ގެ ފްލެޓްތަކަކަށް އަމާޒުކުރެވިފައި  8

ދަށުން .3 މުވައްޒަފުން ގެދޮރުވެރިކުރުވުމަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ  އިދާރާތަކުގެ  ގިނަ ކުންފުނިތަކަކާއި  ހިއްސާވާ   ސަރުކާރު 

 ؛އިދާރާއެއް ހިމެނޭކަން 8ހިންގާފައިވާ މަޝްރޫޢުގައި 

ފްލެޓްގެ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ   7،000ގާފައިވާ  ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އިޖްތިމާޢ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށް ހިން .4

މަހަކު  މައިގަ އާމްދަނ އަށް  ޖުމްލަ  ޢާއިލާގެ  ތެރޭގައި،  ޝަރުޠުތަކުގެ  ލިުބން   7،000/-ނޑު  ރުފިޔާ  )ހަތްހާސް( 

އި  ހިމެނޭކަމާއި، އެ މަޝްރޫޢަކ  އިޖްތިމާޢ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢަކަށްވ  ނަމަވެސް، އެ މަޝްރޫޢުގަ

ސަރވިސްގެ ސިވިލް  ތެރޭގައި  ކެޓެގެރ ތަކުގެ  ޑޮކްޓަރުންނާއި ހިމެނޭ  ކެޓެގެރ އަކާއި،  ޚާއްޞަ  މުވައްޒަފުންނަށް   

 ؛ނަރުހުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގެރ އެއް، އަދި ޓ ޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގެރ އެއް ހިމެނޭކަން
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ތެރެއިން   .5 ފްލެޓްތަކުގެ  ޚާއްޞަކުރެވުނު  މަޝްރޫޢަށް  މަ  280ހިޔާ  ހިމެނޭ  ފްލެޓް  މަޝްރޫޢުގައި  އެ  ދުވެފައިވަނ ، 

ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތްތަކު ފްލެޓްތަކުގައި  ނަގައި،  ފްލެޓްތައް  ހުރިހާ  ހުރި  ގައި  ފްލޯ(  )ގްރައުންޑް  ުބރި  ތިރ   އެންމެ  ގެ 

 ؛ފަރާތްތަކުގެ ޒަރޫރ  ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ކޮމަރޝަލް ސަރަޙައްދެއްގެ ގޮތަށް އެ ޖާގަ ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާތ ކަން

އިވާ މ ހުންނާއި، މަތިން ޕޮއިންޓް ލިިބ، ފްލެޓް ނުލިުބނު   މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ލިޔުން ދ ފަހިޔާ .6

ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސ  ަބޔާނުގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    2019މ ހުންގެ މައްސަލަތައް ސަރުކާރުން ޙައްލުކޮށްދޭނެކަމަށް  

 ؛ވިދާޅުވެފައިވާކަން

ވެންަބރު މަހުގެ ކުރ ކޮޅު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮ 2018ލެޓްތަކުގެ ދާއިމ  ލިސްޓުތައް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފް .7

ަބލައި އެ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލެއް ގެނައުމަށާއި، ހިޔާ މަޝްރޫޢާއި،  ގޮތާ ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތައް 

ހައުސިންގ ގުޅިފަޅު  މަޝްރޫޢާއި،  މުރާޖާ  ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ  ގެންގޮސްފައިވާގޮތް  ކުރިއަށް  ރުމަށް، ކުޕްރޮޖެކްޓް 

އަސާސ ގެ   ޤާނޫނު  ާބރުތަކާއި،   115ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ލިިބގެންވާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މާއްދާއިން  ވަނަ 

ދަށުން،   މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ  ކޮ  2018ޑިސެންަބރު    19މަތިކުރެވިފައިވާ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  މިޓ އެއް  ގައި 

މަ ކޮމިޓ ގެ  އެ  ކަންކަން އެކުލަވާލައްވާފައިވާކަމާއި،  މަޝްރޫޢުތަކާގުޅޭ  ަބޔާންކުރި  އިސްވެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކ   އިގަނޑު 

 ؛ބަލައި، އެކަންކަމާ ގުޅިގެން ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއެރުވުންކަން

ކޮމިޓ ން   .8 މައްސަލަަބލާ  މަސްއޫފްލެޓްތަކުގެ  މައިގަނޑު  ފްލެޓަށް    ލިއްޔަތަކ އަދާކޮށްފައިވާ  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ 

މުރާޖާކުރިމަ ފޯމުތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފަރާތްތަކުން  ދިނުމަށް  ތިލާފައިވާ  ފްލެޓް  ޕޮއިންޓްދ ފައިވަނ   އެފަރާތްތަކަށް  ކޮށް 

ރުގެ މޭ މަހުގެ ވަނަ އަހަ  2017ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުންކަން. އަދި،  

 ؛ ހުޅުވާލިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓެގަރ ތަކާއި ޝަރުޠުތައް ަބދަލުކުރުން ނޫންކަންތެރޭގައި ފްލެޓްތަކަށް ކުރުމަތިލުމަށް

ކޮށް ފްލެޓް ލިޭބ ފަރާތްތައް އަލުން ކަނޑައަޅާއިރު ފްލެޓްތަކަށް  ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމުތައް މުރާޖާ .9

ޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތައް ސަރުކާރުން ަބދަލުކޮށްފައިނުވަނ ، ފައިވާ ކެޓެގަރ ތަކާއި އެ ކެޓެގަރ ތަކުގެ ދަށުން ކަނކަނޑައަޅާ

ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވާލިއިރު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓެގަރ ތަކާއި ޝަރުޠުތައް އެއްކޮށް ަބދަލުކޮށް 

މަ އެކަމުގެ ސަަބުބން ރައްޔިތުންނަށް  ކޮށް، އަލުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފިނަފޯމުތަކާއި މުޅި ޕްރޮސަސް ބާޠިލު

ސަރުކާރުން   ޤަޫބލުކުރެވޭކަމަށް  މަގުފަހިވަނެތ ކަމަށް  ގެއްލުމަށް  ޙައްޤުތައް  ަބއެއްގެ  ގިނަ  އަދި  ތަކުލ ފަކަށްވެ،  ޮބޑު 

 ؛ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން
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ޅު އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންަބރު މަހުގެ ކުރ ކޮ  2018ކަމަށް  ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިޭބނެ .10

އޭގެ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިޭބނެކަމަށް އޭރު ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާ ގުޅިގެން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި،  

އެކަމުގައިއިތުރުން އެކުލެވިފައިވާކަމަށް  ،  ތުކޮރަޕްޝަން  ކުރެވޭ  ހިމެނޭ   ތުތަކަކާއިހުމަ  މައްސަލަތަކެއް  ޖިނާއ  

 ؛ފާހަގަކުރެވޭކަން ހުރިކަންތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭ ގިނަ ކެއް ހުރިކަމަށް ކަންތައްތަ

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކެޓެގަރ ތަކުގެ ތެރެއިން "ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  .11

ވަނަ   2018ލަތު ވަޒަންކުރަންޖެހޭކަމަށް،  ހުރި ހުރިހާ ކެޓެގެރ އެއްގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާ  ކެޓެގަރ " ފިޔަވައި ދެން

ނަމަވެސް،  ކަނޑައަޅާފައިވ   އިޢުލާނުކުރިއިރު  އަލަށް  ކުރިމަތިލުމަށް  ފްލެޓްތަކަށް  މަޝްރޫޢުގެ  އެ  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ 

 ؛އިވާ އުސޫލެއް އަދި މިންގަނޑެއް ފެންނަން ނެތްކަންދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި އޭރު ގެންގުޅެފަ

"ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ " ފިޔަވައި ދެން ހުރި ހުރިހާ ކެޓެގެރ އެއްގެ ދަށުން ދިރިއުޅުމުގެ  .12

ންގަނޑުގެ ދަށުން ހިޔާ ޙާލަތު ވަޒަންކުރާނެގޮތުގެ މިންގަނޑެއް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަަބލާ ކޮމިޓ ން އެކުލަވާލައި، އެ މި

 ؛ށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެ ކޮމިޓ ން ވަޒަންކޮށްފައިވާކަންމަޝްރޫޢަށް ކުރިމަތިލާ ފޯމު ހު

"ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ " ގެ ދަށުން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ  .13

ޅު ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އަލަށް ހުޅުވާލިއިރު އެ  ވަނަ އަހަރުގެ ކުރ ކޮ   2018ންކޮށްފައިނުވާ ސަަބަބކ ،  ޙާލަތު ވަޒަ

ފްލެޓްތަކުގެ   ކަނޑައަޅާފައިނުވާތ ކަމަށް  ވަޒަންކުރުމަށް  ޙާލަތު  ދިރިއުޅުމުގެ  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކެޓެގަރ އަށް 

 ؛އިވާކަންމައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން ފާހަގަކޮށްފަ

)ފަންސާސް އިންސައްތަ(    50ކޮށް ޕޮއިންޓްދިންއިރު، ސ ދާ %ތައް އަލުން މުރާޖާފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަަބލާ ކޮމިޓ ން ފޯމު .14

ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ފަރާތްތަކެއް ނޫންކަމަށް   ޕޮއިންޓް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކަކ  އިޖްތިމާޢ   އަށްވުރެ ދަށުން 

 ؛ކަނޑައަޅާފައިވާކަން

ގުޅޭގޮ .15 ފްލެޓްދ ފައިވާގޮތާ  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  ކޮމިޓ ން ހިޔާ  މި  ހުޅުވާލައި  އެދި  ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު  ޢާންމުންގެ  ތުން 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންަބރު މަހުގެ ކުރ ކޮޅު ފްލެޓް ލިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިމ  ލިސްޓު އިޢުލާނުކޮށް   2018އިޢުލާނުކުރުމުން،  

ލި ސަރުކާރުން  ލިޭބނެކަމަށް  މައްސަލަ  ފްލެޓް  ފްލެޓްތަކުގެ  ނަމަވެސް،  ދ ފައިވ   އަލުން  ޔުން  ކޮމިޓ ން  ަބލާ 

ޖުމްލަ  މުރާޖާ ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނުލިބޭނެކަމަށް  ފްލެޓް  ޝަކުވާ   119ކުރުމަށްފަހު  ކޮމިޓ އަށް  މި  ފަރާތަކުން 

ކުރިމަތިލާފައިވާ   ކެޓެގަރ އަށް  ޚާއްޞަ  ޓ ޗަރުންނަށް  ތެރޭގައި،  އޭގެ  އެކަނިވެރި   3ހުށަހަޅާފައިވާކަން.  ފަރާތަކާއި، 



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ަބފައިންނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ    މައިންނާއި  ކެޓެގަރ އަށް  ދެމެދު   40އަހަރާއި    18ފަރާތަކާއި،    7ޚާއްޞަ  އަހަރާ 

ފަރާތަކާއި، މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ   17ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މ ހުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ އަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  

ކުރި ރަޖިސް  3މަތިލާފައިވާ  ކެޓެގަރ އަށް  ދަފްތަރުގައި  ކެޓެގަރ އަށް  ފަރާތަކާއި،  ޚާއްޞަ  ފަރާތްތަކަށް  ޓަރ ކޮށްފައިވާ 

ފަރާތަކާއި، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ އަށް   16ކުރިމަތިލާފައިވާ  

ކޮޓަރ   15ކުރިމަތިލާފައިވާ   އެއް  ކުރިމަތިލާފައިވާ  ފަރާތަކާއި،  ފްލެޓްތަކަށް  ކެޓެގަރ އެއް    ފަރާތަކާއި،   11ގެ  ވަކި 

 ؛ ފަރާތަކުން، މި ކޮމިޓ އަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަން 43ަބޔާންނުކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ 

ފްލެ .16 ކޮމިޓ ން  ަބލާ  މައްސަލަ  ފްލެޓްތަކުގެ  ތެރޭގައި،  ޝަކުވާތަކުގެ  މައިގަނޑު  ލިިބފައިވާ  ކޮމިޓ އަށް  އެދި  މި  ޓަށް 

މުގެ ޙާލަތު އެންމެ ރަނގަޅަށް ވަޒަންކޮށްފައިނުވާކަމުގެ ޝަކުވާއާއި، ދިރިއުޅުމުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅު

ޙާލަތު އިންތިހާއަށް ދަށް ފަރާތްތަކަށް ދަށުން ޕޮއިންޓް ލިިބފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާއާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ނިސްބަތުން  

އާއި، ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން ފްލެޓް ލިޭބ  ތަކަށް މަތިން ޕޮއިންޓް ލިިބފައިވާކަމުގެ ޝަކުވާރަނގަޅު ފަރާތް

ޝަރުޠުހަމަނުވާ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ލިުބމަށް  ފްލެޓް  ކެޓެގަރ ތަކުން  އެކި  އިޢުލާނުކުރިއިރު  ލިސްޓު  ދާއިމ   މ ހުންގެ 

ޝަކުވާއާއި ލިިބފައިވާކަމުގެ  ފްލެޓް  އިންސާފުވެފަރާތްތަކަކަށް  އެންމެ  ޝަރުޠުތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނޫންކަމުގެ ،  ރި 

 ؛ޝަކުވާ، އަދި ޕޮއިންޓް ދ ފައިވާ އުސޫލު އެންމެ އިންސާފުވެރި ނޫންކަމުގެ ޝަކުވާ ހިމެނޭކަން

ތަކުގެ  މެންަބރުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ޓ މެއް އެ ފަރާތް  2ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް   .17

ޔާރަތްކުރުމުގައި ޕޮއިންޓްދ ފައިވާ ފޯމުގައި މަޢުލޫމާތު ދޭ މ ހާގެ ނަމާއި، ކޮމިޓ ގެ  ގޭގެއަށް ޒިޔާރާތްކޮށްފައިވާކަމަށާއި، ޒި

ޞައްޙަ  މަޢުލޫމާތަކ   ހިމަނާފައިވާ  ފޯމުގައި  ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި،  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުގެ  ޒިޔާރަތްކުރި  ފަރާތުން 

ކަށަވަ ސޮއިކޮށްފައިވާކަމައުލޫމާތެއްކަން  ފޯމުގައި  އެ  އެފަރާތުން  ކޮމިޓ ން  ރުކޮށް،  ަބލާ  މައްސަލަ  ފްލެޓްތަކުގެ  މަށް 

ުބނެފައިވ  ނަމަވެސް، މި ކޮމިޓ އަށް އެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު   

 ވެފައި ނެތްކަން. އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފައިވާކަން މި ކޮމިޓ އަށް ކަށަވަރު

 ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުންތައް: •



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

މަޝްރޫޢަކ  އިޖުތިމާޢ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އަމާޒުކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢަކަށްވ  ހިނދު، އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް    ހިޔާ .1

މުކަމަށް މި ކޮމިޓ އަށް ލިޭބ ފަރާތްތަކަކ  އިޖްތިމާޢ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ޭބނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން މުހިން

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކެޓެގަރ ން ފްލެޓް ލިުބމަށް  ފެންނާތ ، އެ މަޝްރޫޢުގަ ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނަށް  އި ހިމެނިފައިވާ 

ޝަރުޠުހަމަވެ، ފްލެޓް ލިޭބނެކަމަށް މިހާރު ކަނޑައެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކުރިއަށް  

ގިންއޮތްތަނު އެކި  ރާވާފައިވާ  ދޫކުރުމަށް  ސަރުކާރުން  ތެރެއިން ގައި  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ  ތިތަކުގެ 

އެފަރާތްތަކަށް ލިޭބ އާމްދަނ އާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެންމެ އެކަށޭނަ ގިންތިއަކުން އެފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ނުވަތަ ހައުސިންގ 

 ؛  ރުކާރުން ދިނުމަށްޔުނިޓް ލިޭބނެކަމުގެ ޔަޤ ންކަން ސަ

ޯބހިޔާވަހިކަމަށް .2 މަޝްރޫޢުތައް އިޖްތިމާޢ   ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ  ހިންގާ  އޮތްތަނުގައި ސަރުކާރުން  ކުރިއަށް  އަމާޒުކޮށް   

އަމާޒުކުރެވޭ ފަރާތްތަކަކ  ވަކި ފަންނެއްގައި ކުރިއަރާފައިވާތ ، ނުވަތަ ވަކި ވަޒ ފާއެއް ނުވަތަ ވަކި މަޤާމެއް އަދާކުރާތ ، 

ޖްތިމާޢ  ގެދޮރިވެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ  ތަ ވަކި ވަރަކަށްވުރެ ޮބޑު އާމްދަނ އެއް ލިޭބތ  އިނުވަ

އެންމެ  އެކަމަށް  ަބލާއިރު  ޙާލަތަށް  ދިރިއުޅުމުގެ  އާމްދަނ އާއި  ލިިބދެވެނ   ޯބހިޔާވަހިކަން  ާބވަތުގެ  އެ  ަބދަލުގައި، 

 ؛ކުރުމަށްއްޤުވެރި ފަރާތްތަކަކަށްކަން ސަރުކާރުން ކަށަވަރުޭބނުންޖެހިފައިވާ އަދި އެންމެ ޙަ

ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިިބފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ިބނާކުރެވުނު ޢިމާރާތްތަކުގެ  .3

ޓް ލިުބމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ޑިޒައިނަށް ަބދަލުގެނައުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން ތަންފ ޒުކުރުމުގެ ސަަބުބން ފްލެ

ޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓް ލިުބމަށް ޝަރުޠު ހަމަވެ އެކަމުން މަހުރޫމްވެފައިވާ ފަރާތްތަކެއްނަމަ،  ފަރާތަކ  އެ މަ  280

ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ސަރުކާރުން ހިންގާ ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުން އެފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ފުރުޞަތު 

 ؛ދިނުމަށް ފަހިކޮށް

އެދި   .4 ފްލެޓަށް  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  މުރާޖާހިޔާ  އަލުން  ފޯމުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ޝަރުޠު ކުރިމަތިލާފައިވާ  ކުރިއިރު، 

ޝަކުވާތައް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ހިމަނާފައިވާކަމަށް  ލިސްޓުގައި  ދާއިމ   މ ހުންގެ  ލިޭބ  ފްލެޓް  ފަރާތްތަކެއް  ފުރިހަމަނުވާ 

 އެފަރާތެއްގެ ފްލެޓް ލިޭބ މ ހުންގެ  މިޓ ން ރަނގަޅަށް ބަލައި، އެ ފަދަ ފަރާތެއްވާނަމަފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮ

 ؛ދާއިމ  ލިސްޓުން އުނިކުރުމަށް



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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މުރާޖާ .5 ފޯމުތައް  ފަރާތްތަކުގެ  ކުރިމަތިލާފައިވާ  އެދި  ފްލެޓަށް  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  ފުރިހަމަވާ  ހިޔާ  ކުރިއިރު، ޝަރުޠު 

މ ހުންގެ ލިޭބ  ފްލެޓް  ހުށަހެފަރާތްތައް،  ހިމަނާފައިނުވާކަމަށް  ލިސްޓުގައި  ދާއިމ   ފްލެޓްތަކުގެ    ޝަކުވާތައް  ޅިފައިވާ 

 ؛މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް، އެފަރާތްތަކަކަކ  ފްލެޓް ލިުބން ޙައްޤު ފަރާތްތަކެއްތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށް

ކަމާގުޅޭ އިދާ   .6 ކޮމިޓ އަށާއި، ސަރުކާރުގެ  ކަށް  ރާތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައެކި ފަރާތްތަކުން މި 

ކުރިއިރު  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން ފްލެޓަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް މުރާޖާ

ފާހަގަކުރެވޭތ ، ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ   ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށްފައިވަނ  އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނޫންކަން މި ކޮމިޓ އަށް

 ؛ ޓ ން އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ފުރިހަމައަށް ވަޒަންކުރުމަށްަބލާ ކޮމި

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ  ތަކުގައި ވަޒަންކުރި މިންގަނޑުން  ކެޓެގަރ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހެން   .7

 މައްސަލަ   ފްލެޓްތަކުގެ  އުސޫލެއް   ދޭނެ  ޕޮއިންޓް  އިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަޒަންކޮށްކެޓެގަރ އަށް ކުރިމަތިލާފަ

 ؛ ވަޒަންކުރުމަށް އަލުން ކެޓެގަރ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފޯމުތައް އެ ،ކަނޑައަޅައި ކޮމިޓ ން ަބލާ

މުއްދަތުގެ ކުރުމަށްފަހު ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދ ފައިވާ  ފޯމުތައް މުރާޖާހިޔާ މަޝްރޫޢަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ   .8

ތެރޭގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުރިހާ ޝަކުވާތައް ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ ން ަބލައި އެ ފަރާތްތަކަށް އެ ކޮމިޓ ން 

ޤ އާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓ އަށާއި ސަރުކާރުގެ  ޖަވާުބދ ފައިވާކަމަށް އެ ކޮމިޓ ން ފާހަގަކޮށްފައިވ  ނަމަވެސް، ޤައުމ  ތަރައް

ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާ    އިދާރާތަކަށް އެކި

މި   ޖަވާުބދ ފައިވާކަން  ފުރިހަމައަށް  އެންމެ  ކޮމިޓ ން  ަބލާ  މައްސަލަ  ފްލެޓްތަކުގެ  ފަރާތްތަކަކަށް  ކޮމިޓ އަށް  ހުރިހާ 

ން އެފަދަ ހުރިހާ ޝަކުވާތަކެއް ަބލައި، އެފަރާތްތަކަށް ފުރިހަމައަށް ކަށަވަރުނުވާތ ، ފްލެޓްތަކުގެ މައްސަލަ ަބލާ ކޮމިޓ 

 ؛ޖަވާުބ ދިނުމަށް

ލިބޭނެކަމަށް   .9 ފްލެޓް  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ  އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ    2018ހިޔާ  ކުރ ކޮޅު  ނޮވެންަބރުމަހުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، ތަކަށް ފްލެޓް ލިޭބނެކަމަށް އޭރު ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާ ގުޅިގެންފަރާތް

އެކަމުގައި ޢަމަލ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާގުޅޭ ކޮރަޕްޝަނާ ގުޅުންހުރި އަދި ޖިނާއ  މައްސަލަތައް ހިމެނޭ 

ހަގަކޮށްފައިވ  ހިނދު،  ރާތްތަކުން ތުހުމަތުކުރަމުންދާއިރު، އަދި ސަރުކާރުން އެކަން ފާކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް އެކި ފަ 

ވާކުރުމަށާއި، ޢުވާ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުއެ މައްސަލަތައް ވ  އެންމެ އަވަހަކަށް ތަޙުޤ ޤ  އިދާރާތަކުން ތަޙުޤ ޤުކޮށް ދަ

 ؛  ވަސްކުރުމަށްއެކަމާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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ފް  2021 .10 ނިޔަލަށް  މަހުގެ  މާރިޗު  އަހަރުގެ  އެއްަބސްވުން ވަނަ  ޙަވާލުކުރުމުގެ  ފްލެޓް  ފަރާތްތަކަށް  ލިޭބ  ލެޓް 

ސަރުކާރުން   ނިމޭނެކަމަށް  މަސައްކަތްތައް  ނިންމަންޖެހޭ  ފްލެޓްތަކުގައި  ޢިމާރާތާއި  ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށާއި، 

 ނިންމުމަށް.  ފާހަގަކޮށްފައިވާތ ، އެކަންކަން އަވަސްކޮށް، ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް އެކަންކަން ފުރިހަމައަށް

ކޮމިޓ ގެ   .5.2 ކަންތައްތަކާއި،  ފާހަގަކުރެވޭ  ކޮމިޓ އަށް  މި  ގުޅޭގޮތުން  ސިޔާސަތާ  ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ  ސަރުކާރުގެ 

 ހުށަހެޅުންތައް:

 އް:ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަނޑު ކަންތައްތަ  •

ޕްލޭން   .1 އެކްޝަން  "ސްޓްރެޓ ޖިކް  މައިގަނޑު  2019-2023ސަރުކާރުގެ  ޯބހިޔާވަހިކަމާގުޅޭ  ގައި  ޔާސަތެއް  ސި  3" 

ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް، އެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފ ޒުކުރުމަށް އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށްޓަކައި  

ނިންމުމަށް ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް

ލަކޮށް ތަންފ ޒުކޮށް ނިމިފައިވާކަން ފާހަގަނުކުރެވޭކަމާއި، އެ ސިޔާސަތުތަކުގެ އަމާޒަށް މިހާތަނަށް އަދި  އެކަންކަން ޖުމު

 ؛ވާޞިލުވެވިފައިނުވާކަން

ޕް .2 އެކްޝަން  "ސްޓްރެޓ ޖިކް  ސިޔާސަތުތައް 2019-2023ލޭން  ސަރުކާރުގެ  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   "

އެކަންކަން ެބލުމަށާއި،  އެ ތަންފ ޒުކުރެވިފައިވޭތޯ  މަސައްކަތްތަކާއި،  ގެންދާ  ކުރަމުން  ސަރުކާރުން  ތަންފ ޒުކުރުމަށް   

-57 23ަބރު  ނަންމަސައްކަތްތައް ގޮސްފައިވާ މިންވަރު ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެދި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާގެ  

F/GT/471/2021/  (16    ު2021މާރިޗ  )ްގ އެންޑް ސިޓ ން މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިނ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގައި ދެންނެވުމުން، އެ ސިޓ ގެ ޖަވާުބ ލިިބފައިނުވާތ ، އެ މަސައްކަތްތައް ސަރުކާރުން ކުރަމުން  

 ؛ ކަން ގެންދާކަން ސާފުނުވާކަމާއި، އެ މަސައްކަތްތައް ގޮސްފައިވާ ހިސުާބ މިހާތަނަށް އެނގިފައިނުވާ

މަށް ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމާގުޅޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލާނެކަ .3

ދާއިރާއިން އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ިބލާއި ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ގޯތިގެދޮރު ކުއްޔަށްދިނުމާެބހޭ ިބލު ސަރުކާރުން އެކުލަވާލައި  

މަސަ  ރައްޔިތުންގެ ބިލުތަކުގެ  އެ  ހުށަހަޅާފައިވާކަމާއި،  މަޖިލ ހުން  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ  މިހާރު  އްކަތް 

 ؛ކުރިއަށްގެންދާކަން
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ސުނާމ  ކާރިސާގައި ގެއްލުންވި ފަރާތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެކަމަށާއި، ސަރުކާރުގެ   .4

ސިޔާސަތުގެ   ަބދަލުކޮށްފައިވާ  އެއްފަސްކުރުމުގެ  ރަށަށް  އަނެއް  ރަށުން  އެއް  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދަށުން،  ޢާއިލާތަކަށް 

ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަ ޙައްލުކުރާނެކަމަށް ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެ ރަށްރަށުގައި 

މަސައްކަތްތައް   ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ރާވާފައިވާ  ަބޖެޓުގައި    2021ހިންގުމަށް  ދައުލަތުގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  އަހަރަށް  ވަނަ 

 ؛ހިމަނައިގެން ސަރުކާރުން ކުރިއަށް ގެންދާކަން

ޝަރުޠުހަމަވާ   .5 ެބނިފިޓަށް  ހައުސިންގ  ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  އިތުރުކުރުމުގެ  މިންވަރު  ފޯރުކޮށްދެވޭ  ޯބހިޔާވަހިކަން 

ތަޢާރަފު ސްކ މްއެއް  ހައުސިންގ  ސަްބސިޑައިޒްޑް  އިތުރު ފަރާތްތަކަށް  މާލ ގޮތުން  ހިމެނޭ  އާާބދ ގައި    ކުރާނެކަމަށާއި، 

އެހ ތެރިކަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ސޯޝަލް ހައުސިން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް، އަދި އިޖުތިމާޢ  ރައްކާތެރިކަން ޭބނުންވާ 

ން ޔުނިޓްތައް ކަނޑައަޅައި ފަރާތްތަކާއި ގެވެށިއަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން، ސޯޝަލް ހައުސި

" ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މާލޭގެ ސަރަޙައްދުގައި  2019-2023ޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  ޚާއްޞަކުރާނެކަމަށް "ސްޓްރެ

ޭބނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެވިފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ 

ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާ  ހައުސިންގ، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން  އާމްދަނ އާއި  އެންޑް  ލިޭބ  ފަރާތްތަކަށް  އެފަދަ  އި، 

ޯބހިޔާވަހިކަން   ގޮތަކަށް  ފަދަ  އެކަށ ގެންވާ  އެންމެ  އެފަރާތްތަކަށް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޙާލަތަށް  ދިރިއުޅުމުގެ  އެފަރާތްތަކުގެ 

އިވާކަން. އެގޮތުން،  ހިންގޭ ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ފަށާފަކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް، ގިންތިތަކަކަށް ބަހާލެވިގެން

ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  އަތްފޯރާފަށުގެ  އަދި  ކައުންސިލް  އަމާޒުކޮށް  ފަރާތްތަކަށް  ޭބނުންޖެހިފައިވާ  އެންމެ  ޯބހިޔާވަހިކަމަށް 

 ؛މަޝްރޫޢުތަކެއް ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާކަން

ރަޙައްދަށް އަމާޒުކޮށްފައިވާ ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ  ހިކަމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، މާލޭގެ ސަސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަ .6

ސިޔާސަތުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ޯބހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެއްސުމަށް ރާވާފައިވާގޮތާމެދު ފަރަޤެއްވާކަމަށް 

 ؛ފާހަގަކުރެވޭކަން

ފައިވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް  ރިހާ ހިސެާބއްގައި ޯބހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ ޭބނުންޖެހިމުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހު .7

 ؛މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާކަން



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ

 110 

 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ިބން ލިުބން ދަތި ރަށްރަށުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން ިބން ހިއްކުން ނުވަތަ ސޯޝަލް ހައުސިން   .8

ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ަބއެއް ރަށްރަށުގައި  މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންޔުނިޓްތައް އެޅުމުގެ  

ިބނާކުރުމުގެ   ހައުސިންގ  އަތޮޅުތެރޭގައި ސޯޝަލް  ކުރިއަށްދާކަމާއި، ނަމަވެސް،  މިހާރު  މަސައްކަތް  ހިއްކުމުގެ  ިބން 

 ؛މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާ މިންވަރު މަދުކަން

ދާ ގެދޮރުވެރިކުރުވުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހައުސިންގ އަމާޒުކޮށް ސަރުކާރުން ހިންގަމުންގެން  ށް ސަރަޙައްދަމާލޭގެ .9

)އެފް.ޑ .ސ ( އިން މި ކޮމިޓ އާ ލިމިޓެޑް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ ( އާއި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން  

ން މާލޭގެ ސަރަޙައްދުގައި  އެއްަބސްވުމެއްގެ ދަށު  33ކުރާއިރު، މި ވަގުތު ޖުމުލަ  ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތް

ތެރޭގައި   އޭގެ  އެގޮތުން،  ކުރިއަށްދާކަން.  މަޝްރޫޢުތައް  އެކިއެކި  ކުރިން   2018ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ؛ކަން މެނޭރޫޢުތައް ހިފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކާއި، އެ އަހަރަށްފަހު ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝް

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން )އެޗް.ޑ .ސ (  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް   .10

ކޯޕަރޭޝަން ދިރިއުޅުން  ފަހި  އެއްަބސްވުންތަކަށް    ލިމިޓެޑް  އާއި  ވެފައިވާ  ފަރާތްތަކާއެކު  އެކި  އިން  )އެފް.ޑ .ސ ( 

"އިންޖިނިއަރިން އެއްަބސްވުންތަކާއި،  ފްރޭމްވަރކް  ތެރޭގައި  އޭގެ  އެންޑް  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  ޕްރޮކިޔޯރމަންޓް،  ގ، 

 ؛ނޭކަންރޑް ލެޓަރތައް ހިމެކޮންސްޓްރަކްޝަން" )އ .ޕ ސ ( އެއްަބސްވުންތަކާއި، ކޮންޑިޝަނަލް އެވޯ

ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ އެއްަބސްވުންތަކުގެ ތަފްޞ ލު މި ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރިއިރު، ތަފާތު އެކި ސްޓޭޖްތަކުގައި ހުރި  .11

އްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާަބށް ަބލާއިރު، ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ފާއިތުވެފައިވާއިރުވެސް އެއްަބސްވުންތައް ހުރިކަމާއި، މަސަ

 ؛މަސައްކަތް ފެށި ކުރިއަށް ގޮސްފައިނުވާ ގިނަ އެއްަބސްވުންތަކެއް ހުރިކަންމަސައްކަތް ފެށިފައިނުވާ، ނުވަތަ  

ތަ މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުދާ ގިނަ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ އެއްަބސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ ނުވަ .12

ޝްރޫޢުތަކާއި އެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އެއްަބސްވުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އެ އެއްަބސްވުންތަކުގެ ދަށުން ކުރިއަށްދާ މަ

މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާގޮތް ަބލައި މޮނިޓަރކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުވެފައި ނެތްކަމާއި، އެފަދަ ނިޒާމެއް  

ތުމުގެ ސަަބުބން ގަވާއިދުން އެ މަޝްރޫޢުތައް މޮނިޓަރކުރެވެމުން ގެންދެވިފައިނުވާކަމާއި، އެކަމުގެ ސަަބުބން އެ ނެ

ސުންގަޑިތަކަމަޝްރޫ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ނިންމުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ދިގުދެމިގެން    ށްޢުތަކުގެ  ނުނިމި  މަސައްކަތް 

 ؛ގޮސްފައިވާކަން



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަކާއި އިދާރާތަކަކާއެކު އެ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް    ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ސަރުކާރު  .13

ފަށާފަ ގެންދަން  ކުރިއަށް  އެ އަމާޒުކޮށް  އަދި،  ނުދާކަން.  ކުރިއަށް  ޖުމުލަކޮށް  މަޝްރޫޢުތައް  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  އިވާ 

ޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހުރި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްދާ މިންވަރަށް ަބލާއިރު ލަސްތަކެއް ހުރިކަމާއި، އެ މަ

ނެވިއްޖެނަމަ، އެ މަޝްރޫޢުތައް ނިންމުމުގައި  ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ދެނެނުގަ

 ؛ލަސްތަކެއް އަންނާނެކަން

ގެ .14 ހިންގަމުން  ދަށުން  އެއްަބސްވުންތަކެއްގެ  ޢަދަދެއްގެ  ގިނަ  މަޝްރޫޢުތަކެއް ޯބހިޔާވަހިކަމާގުޅޭ  ގިނަ  ންދާ 

ޅިފައިވާ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް  ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަށްނުދާކަމަށް ފާހަގަވ  ނަމަވެސް، އެއްަބސްވުންތަކުގެ ދަށުން ކަނޑައެ

 ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތައްވެސް ހުރިކަން.

 ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުންތައް:

އި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޯބހިޔާވަހިކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތައް  " ގ2019ަ-2023ސަރުކާރުގެ "ސްޓްރެޓ ޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  .1

އަޅާ ތަންފ ޒުކުރުމަށް  ސިޔާސަތުތައް  އެ  ތަންފ ޒުކޮށް،  އެޅުމަށް އަވަހަށް  ފިޔަވަޅުތައް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ނެކަމަށް 

 ؛ ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ނިންމުމަށް

" ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ސިޔާސަތުތައް ތަންފ ޒުކުރަމުންދާ  2019-2023އެކްޝަން ޕްލޭން    ސަރުކާރުގެ "ސްޓްރެޓ ޖިކް .2

 އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ، އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން މި މިންވަރުގެ ތަފްޞ ލު މިނިސްޓްރ 

 ؛ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކުރަމުން ގެންދިއުން

ކާރިސާ .3 ދިމާވެފައިވާ އަހަރުވެފައިވާއި  16އަށް  ސުނާމ   ފަރާތްތަކަކަށް  ހުރިހާ  ގެއްލުންވި  ކާރިސާގައި  އެ  ރު، 

ވެ ނިމިފައިނުވާކަމާމެދު މި ކޮމިޓ ން ކަންޮބޑުވުން ފާޅުކުރާ ހިނދު، އެ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް މިހާތަނަށް ޙައްލު

 ؛ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙައްލުކޮށް ދިނުމަށް 2023މައްސަލަތައް 

އެއް .4 ޢާއިލާތަކަށް  ސަރުކާރުގެ  ަބދަލުކޮށްފައިވާ  ރަށަށް  އަނެއް  ރަށުން  އެއް  ދަށުން،  ސިޔާސަތުގެ  ފަސްކުރުމުގެ 

 ؛ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް 2023ވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޯބހިޔާ



 ރިޕޯޓު   ކޮމިޓ  :  ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާގުޅޭ ދިރާސާ
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

ވަނަ    2023ވަރު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާުބތަކުގައި ޯބހިޔާވަހިކަމަށް ޭބނުންޖެހިފައިވާ މިން .5

 ؛އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް

ނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން، ހިޔާވަހިކަމަކ ، ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި، ވަ  23ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ   .6

ށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެ ޙައްޤެއްކަމަށް ކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކަށް ދައުލަތުން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަ

ކަމާއެކު އެއް އުސޫލެއްގެ ދަށުން ޯބހިޔާވަހިކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައި ހަމަހަމަ

 ؛ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފ ޒުކުރުމަށް

ދަށު .7 އެއްަބސްވުންތަކުގެ  ނިޒާމެއް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ނިންމޭނެފަދަ  އަވަހަށް  މަޝްރޫޢުތައް  ގެންދާ  ކުރިއަށް  ން 

އަށްދާ މިންވަރު ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކުރަމުން ގެންދިއުމަށާއި، އެ  ޤާއިމުކުރުމަށާއި، އެގޮތުން، އެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރި

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމުމަށް.   2023މަސައްކަތްތައް 

އަށްނުދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަކި މުއްދަތެއްދިނުމަށާއި،  އެއްަބސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކުރި .8

އްަބސްވާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅޭ ވަކި އަމާޒަކަށް ވާޞިލުވެ، ނަތ ޖާ ނެރުމަށް އެގޮތުން ދެފަރާތުން އެ

މިންވަރު ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި، އެ   ޝަރުޠުކުރުމަށާއި، އިތުރު ފުރުޞަތުދ ގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭ

ތަކަށް މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންދެވޭނަމަ އެއްަބސްވުންތައް މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްަބސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެދެވޭ ގޮ

ކުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށާއި، އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުންތަ

ސްވުންތަކާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަަބުބން  ނުދާ އެއްަބސްވުންތައް އިޞްލާޙުކޮށް، އެއްަބސްވުންތައް އެކުލަވާލާއިރު، އެ އެއްަބ

ފަދަ  މަޝްރޫޢިން ވަކިކުރާނަމަ ދައުލަތުން ަބދަލުދޭން ނުޖެހޭފަދަ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް މާލ  ުބރައެއް އުފުލަންނުޖެހޭ

 ގޮތަކަށް އެއްަބސްވުންތަކުގައި ކަށަވަރުކުރުމަށް.

 ތައް:ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުން  ކަންތައްތައްކާއި، ރެވޭ  ފާހަގަކު   ން މާލޭގެ ދަފްތަރާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ   .5.3
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 ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ   ޤައުމ 

 ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

 ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ރައްޔިތުންތަކެއް ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް އިޢުލާނުކުރެވުނު ދުވަސްވަރު  2018 .1

ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ަބޔަކަށް ޯބހިޔާވަހިކަމެއް ހަމަޖެހިފައިނުވަނ ސް،  ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާކަން. އެގޮތުން، މާލޭގެ  

ތަކުގެ ތެރޭގައި ދަފްތަރަށް  މާލޭގައި ދިރިނޫޅޭ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ަބޔަކު ކުއްލިއަކަށް ދަފްތަރަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު، ފާއިތުވ  އަހަރު 

އިތުރުވެފައިވާކަން.   އަހަރު  އެ  އިތުރުނުވާވަރަށް  މ ހުން    2018އަދި،  މ ހުން  ދަފްތަރުގައި  ކުއްލިގޮތަށް  އަހަރު  ވަނަ 

 ؛ޖައްސާފައިވަނ  ަބއެއް މ ހުން ރަށްރަށުގެ ރަޖިސްޓަރ ން ނުކެނޑިކަމަށް މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަން

ރު ގިނަވެފައިވުމާއެކު، ޚާއްޞަކޮށް  ގައި މ ހުން ޖެހިފައިވާ ޢަދަދާއި މާލޭގައި ގެދޮރުވެރިކަމަށް ޭބނުންޖެހިފައިވާ މިންވަދަފްތަރު .2

ޖެހިފައިވާ   މިހާތަނަށް  ދަފްތަރުގައި  ހިނދު،  ހަމަޖެހިފައިނުވާ  ޯބހިޔާވަހިކަން  ަބޔަކަށް  ގިނަ  ތެރެއިން  ރަށްވެހިންގެ  މާލޭގެ 

ނޭޝަނަލް ކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަކާމެދު، މާލޭ ސިޓ  ކައުންސިލްގެ މޭޔަރ އަދި މިނިސްޓަރ އޮފް  ފަރާތްތަކަށް ޯބހިޔާވަހި

ޙައްލެއް   އެކަމަށް  ހިނދު،  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ  ކަންޮބޑުވުން  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  އެންޑް  ހައުސންގ  ޕްލޭނިންގ، 

 ؛ގެންނަންޖެހޭކަން 

ގެ    1960އިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ދަފްތަރު ތަޢާރަފްކުރެވުނ   މާލެ ސިޓ  ކައުންސިލުން ކޮމިޓ އާ ހިއްސާކޮށްފަ .3

ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ   1978 ތެރޭގައިކަމާއި، ދަފްތަރުގައި މ ހުން ޖެއްސުމުގައި ޢަމަލުކުރެވެމުންދަނ   އަހަރުތަކުގެ

 ވަނަ އަހަރުގައިކަން.  1987ކޮށްފައިވަނ  ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންކަމާއި، ދަފްތަރުގައި މ ހުން ޖެއްސުމުގެ ގަވާއިދެއް ފާސް

 ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުންތައް:

ދަފްތަރުގައި ގިނަ ޢަދަދަކަށް އެއްފަހަރާ މ ހުން ޖެހިފައިވާ އުސޫލުތައް ސާފުވާންނެތުމުން، މާލެ ސިޓ     ވަނަ އަހަރު  2018 .1

 ކައުންސިލުން އެކަން ހިނގާފައިވާގޮތް ރަނގަޅަށް ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށް.  

ގައި މިހާތަނަށް ޖެހި، ޯބހިޔާވަހިކަން ހަމަޖެހިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށާއި، މާލޭގެ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޯބހިޔާވަހިކަން  ދަފްތަރު .2

ހަރުދަނާ  ގުޅޭގޮތުން  ދަފްތަރާ  ހޯދައިދިނުމަށާއި،  ޙައްލެއް  އަވަސް  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ފަރާތްތަކަށް  ހަމަޖެހިފައިނުވާ 

 ލަވާލުމަށް.  ރުން އެކު ސިޔާސަތުތަކެއް ސަރުކާ 
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 ޤައުމ  ތަރައްޤ އާއި ތަރިކައިެގ ކޮމިޓ  
 

ދަފްތަރު ތަޢާރަފްކުރެވުނުއިރު ދިވެހިރާއްޖެ އަދި ޚާއްޞަކޮށް މާލެ އޮތް ޙާލަތަށް މިހާރު ޮބޑެތި ަބދަލުތަކެއް އައިސްފައިވާކަމަށް   .3

ން މުހިންމުކަމަށް ގުޅޭގޮތުން ހަރުދަނާ ޤާނޫނ  އޮނިގަނޑެއް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރުފާހަގަކުރެވޭ ހިނދު، ދަފްތަރާ  

 ންނަ ހިނދު، އެފަދަ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ސިޓ  ކައުންސިލުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް. ފެ

 

ކޮށްފައިވާ ދިރާސާގެ އަލ ގައި ކޮމިޓ ން    މިސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން  

މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކުރައްވައި،  ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މި ން، ހޯދުންތަކާ ގުޅިގެއިވާ މައިގަނޑު ފަމި ކޮމިޓ ން ހޯދާ 

 ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ.  ތިޔަމި ރިޕޯޓާމެދު 

 2021މާރިޗު  25

 

 

 

ަބރު އިްބރާހ މް ޝަރ ފްކެލާ ދާއިރާގެ މެން  

 ގެ ނައުިބ  މުޤައްރިރު                                                  
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  ކޯޕަރޭޝަން   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ހައުސިންގ : 1ޖަދުވަލު  
  ކޯޕަރޭޝަން   ދިރިއުޅުން   ފަހި   އާއި (  ސ  . ޑ  . އެޗް ) 

  ށް ކުރިއަ   ހުޅުމާލޭގައި   އިން (  ސ  . ޑ  . އެފް )   ލމިޓެޑް 
  ހުޅުމާލެއިން   ، މަޝްރޫޢުތަކަށް   ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ   ގެންދާ 

 ޗާޓު   ދައްކުވައިދޭ   ބިންތައް   ދޫކޮށްފައިވާ 
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PLANNING AND DEVELOPMENT
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DRAWING: HOUSING PROJECTS - HULHUMALE'
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 P R U K S A  ( C O R A L  V I L L E )

A M I N  C O N S T R U C T I O N ,  V I M L A  C O N S T R U C T I O N ,  L U C K Y H I YA  C O N S T R U C T I O N   ( 1 2 0  F L AT S )

S I N O  T H A I  ( 2 8 0  B A S I C  F L AT S )

A I M A  C O N S T R U C T I O N  ( 5 2 0  F L AT S )

A S S O C I AT E D  B U S I N E S S  A G E N T S  M A L D I V E S

B AT C H

C - M E C  ( V E S H I F A H I  1 0 0 0  F L AT S )

D A M A S  C O M P A N Y  P V T

E N S I S  F I S H E R I E S  P V T  LT D
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L E X O N  P V T  LT D
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R A I N B O W  ( O C E A N F R O N T )
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M U N I  E N T E R P R I S E S  ( F I T R O N )

J A U S A

A P O L L O  H O L D I N G S  P V T  LT D

N B C C

J AT  P R O P E R T Y  G R O U P  P V T  LT D

R A S H E E D  C A R P E N T R Y  C O N S T R U C T I O N

S A S E / G L U T  J O I N T  V E N T U R E

S J  C O N S T R U C T I O N

COMPLETED
ONGOING
FRAMEWORK ONGOING
CONDITIONAL AWARDED

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އާއި ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް އިން ހުޅުމާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް، ހުޅުމާލެއިން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓު – ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންޖަދުވަލު 1 – ހައުސިންގ



ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް ދައްކުވައިދޭ ޗާޓު މަޝްރޫޢުތަކަށް، ހުޅުމާލެއިން ކުރިއަށް ގެންދާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއިން ހުޅުމާލޭގައި ކޯޕަރޭޝަންއާއި ފަހި ދިރިއުޅުން ޖަދުވަލު 1 – ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

  
. ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން

-



 

 

 
 
 
 

  ސިޔާސަތާއި   ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ   ސަރުކާރުގެ : 2ޖަދުވަލު  
  ދ ފައިވާގޮތާމެދު   ފްލެޓްތައް   މަޝްރޫޢުގެ   ހިޔާ 

  ، ހުޅުވާލުމުން   ފުރުޞަތު   ހޯދުމަށް   ޚިޔާލު   ޢާންމުންގެ 
  ޝަކުވާތަކުގެ   ލިބިފައިވާ   ފަރާތުން   ޢާންމުންގެ 

 ތަފްޞ ލު 

  



H5 – ީޓީޗަރުންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ
ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ނެތް  އަހަރު ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި 30ކުރީ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ދިނުމަށް ނިންމާފައި، ނަމަވެސް 
، މާކްސްދީފައިވަނީ ހަމައކަނި މާލޭގައި ޓީޗެއްގެ ގޮތުގައި ޚިދުމަތްކުރި  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާއިރު

، ފްލެޓް ޙައްޤުވާ ޓީޗަރުންނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް މުއްދަކަށްކަމަށްވާތީ

ޚިދުމަތް ކުރި މުއްދަތަށް މިސަރުކާރުން މާކްސް އުނިކޮށްފައި 1

ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.އައި
އިމާރާތާއި ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ

ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓް
ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ޖަވާބު

.މަންމަ ނިޔާވެފައި/ ޝަރުޢީ ބައްޕައެއް ނެތް 
.ދިރިއުޅެމުން އަންނަނީ މަންމަ ގޭގައި

 7)ސުމެއް  (0)އެހެން ތަނެއްގައިވެސް ބިމެއް ނެތް ނަމަވެސް ބިންވެރިކަމަށް ލިބިފައިވަނީ /މާލޭގައި
.(ލިބެންޖެހޭ

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ބޮޑުބައެއް 600މައިންބަފައިންގެ ނަމުގައި އޮންނަ ބިމަކުން ނުވަތަ ބޯހިޔާވަހިކަމަކުން 
. މާކްސް ނީފައިނުވ3ޭލިބެން ނެތްނަމަ ލިބެންޖެހޭ 

ް .ޝަކުވާ ކުރުމުން ލިބުނު ޖަވާބަކީ ބިމެއް އޮތްކަމަށް އިޤުރާރުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށ
ހާލަތު ބަލަން ދިޔަ ފަރާތުން ސޮއިކުރުވީ ހާލަތު ބަލަން ދިޔަކަމަށާއި އިތުރު އެއްޗެއްގައި 

.ސޮއިނުކުރުވާކަމަށް
 ޕޮއިންޓްސް ދެއްވާ ޕްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ 10މިކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބައްލަވާ ލިބެންޖެހޭ 

.ލިސްޓްގައި ނަން ހިމެނުއްވުމަށް އެދި

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް އުނިވެ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ 
ލިސްޓްގައި ނަން ހިމެނިފައިވާތީ

2

ސިޓީ ޝަރުތު ހަމަވެފައިވާތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ނެރުނު ވަގުތީ ލިސްޓާއި ދާއިމީ ލިސްޓުގައިވެސް 
ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި، މި ސަރުކާރުން އަލުން ނެރުނު ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިނުވާކަމަށާއި، 

ޓީޗަރުންނަށް ޓީޗަރުންގެ ކެޓަގަރީން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް އެހާ ދަށްކޮން ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު 
ޓީޗަރުންގެ ގޮތުގައި ތިބި މީހުން އެހެން ކެޓަގަރީޔަކަށް ލައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ވަރަށް މަތީ 

، މާލޭގައި މަސައްކަތް ކުރި  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާކަމަށާއި، އިންސާފުން އެއްކިބާވެފައިވާކަމަށާއި
މުއްދަތައް ޕޮއިންޓު ދިނުމުގައި ވެސް އިންސާފެއް ނެތްކަމަށާއި، ފްލެޓް ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި 

އިހުމާލުވެފައިވާކަމަށް

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް އުނިވެ ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ 
ލިސްޓްގައި ނަން ހިމެނިފައިވާތީ

3

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް  – 2ޖަދުވަލު 
، ޢާންމުންގެ ފަރާތުން  ދީފައިވާގޮތާމެދު ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުން

ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތަކުގެ ތަފްޞީލު
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

H6 - ީ އެކަނިވެރި މައިންނާއި ބަފައިންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ
.ދިރިއުޅޭތަނުގެ ފޮޓޯ

.ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން
.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.އައި

. އަހަރ45ުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 
. ކުދިނ10ް އަހަރުން މަތީގެ 18

1ި ކޮޓަރިއާއި 3ދިރިއުޅެމުންދަނީ  . ފާހާނައިގެ އެޕާޓްމެންޓެއްގައ
 އަހަރުގެ 30މިތަނުގައި )ނިދަނީ ޓީވީ ބަލާ ކައި ހަދާ ތަނުގައި އެންމެން ޓީވީ ބަލާ ކައި ނިމުމުން 

.(ފިރިހެން ދަރިއަކާއި އެކުދިންގެ ބައްޕަ ނިދާ
ް .މިކަން އަލުން ބައްލަވައިދެއްވުމަށ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްވެފައި މާލޭގައި އެހާ ދުވަހު 
ދިރިއުޅުނުއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ

1

.ދިރިއުޅޭތަނުގެ ފޮޓޯ
.ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން

.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.އައި

. އަހަރ40ުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 
. ކުދިނ7ް  އަހަރުން މަތީގެ 18

 އަހަރުގެ 30މިތަނުގައި )ނިދަނީ ޓީވީ ބަލާ ކައި ހަދާ ތަނުގައި އެންމެން ޓީވީ ބަލާ ކައި ނިމުމުން 
.(ފިރިހެން ދަރިއަކާއި އެކުދިންގެ މަންމަ ނިދާ

ް .މިކަން އަލުން ބައްލަވައިދެއްވުމަށ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްވެފައި މާލޭގައި އެހާ ދުވަހު 
ދިރިއުޅުނުއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ

2

.ދިރިއުޅޭތަނުގެ ފޮޓޯ
.ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން

.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ.އައި

. ކުދިން ތިބ2ޭ އަހަރުން މަތީ 18
 އަހަރުން މަތީ ފިރިހެނަ ދަރިފުޅާއެކު 18 އަކަފޫޓުގެ ތަންކޮޅެއްގައި 198ދިރިއުޅެމުންދަނީ 

. އެތަނުގައި ކައްކައި ކައިހަދައިގެން
ް .މިކަން އަލުން ބައްލަވައިދެއްވުމަށ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްވެފައި މާލޭގައި އެހާ ދުވަހު 
ދިރިއުޅުނުއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ

3

ނެތް .އެކަނިވެރި މައެއް
. ޕޮއިންޓ88ްކުރީގެ ސަރުކާރުން 

ނޑައަޅާފައި .މި ސަރުކާރުން ޝަރުތުހަމަނުވާކަމަށް ކަ
.ޕޮއިންޓް މަދުކޮށް ޑިސްކޮލިފައިޑް
.ޙައްޤު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި

ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ 4

.ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން* 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް * 

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ލިބުނުކަމަށް ލިޔުމަށް، އަލުން މިހާރުގެ ކޮމިޓީން ރިވައިޒްކޮށް 80
(ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ސިޓީ)ސުމެއެއް ދީފައިވާގޮތް ބެލުމަށް އެދި 

ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ 5

ނެތް 61ޕޮއިންޓާއެކު ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އަލުން ބެލުމަށްފަހު  75  
ޕޮއިންޓް ލިބުމުން ފްލެޓް ލިސްޓުން އުނިވެފައިވާކަމަށާއި މިހާރު ދިރިއުޅެމުންދާ ހާލަތު ބެލުމަށް

ީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތ 6

ސިޓީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓަކީ ގަބޫލުކުރެވޭ އަދަދެއްނޫންކަމަށާއި ދިރިއުޅޭ މާހައުލަށް ކުރިއިރު 
ފެނުނު މަންޒަރުތަކާއި ޕޮއިންޓްދޭން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދުތަކަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫންކަމަށް 

( ޕޮއިންޓ15ް)

ީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތ 7
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ސިޓީ، ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި 
ޝަކުވާ، ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ 
ލިޔުން، އައިޑީ ކާޑު، މާކްޝީޓް

ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ކުރީ ސަރުކާރުން ދީފައިވަނިކޮށް، މި ސަރުކާރުން ހެދި ފްލެޓް ކޮމިޓީން 
އަދި ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން . ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުން ނަން އުނިކޮށްފައި

.ޖަވާބު ނުދީފައި

1 ލިސްޓުން ނަން އުނިކޮށް،ޝަކުވާއަށް ޖަވާބު ނުދީފައި

ސިޓީ، ފްލެޓް ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅި 
ޝަކުވާ، ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ 
ލިޔުން، އައިޑީ ކާޑު، މާކްޝީޓް

 ވަނަ އަހަރު ފްލެޓްލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ދެމަފިރިން ހިމެނިފައިވާތީ، ފިރިމީހާ 2018
. ނަމަވެސް ފްލެޓް ކޮމިޓީން ނެރުނު ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ދެމަފިރިންވެސް ނުހިމެނޭ. ފްލެޓް ދޫކޮށްލާފައި

 ކުދިންނާ ދެމަފިރިން ވަރަށް ޙާލުގައި 2 ފޫޓުގެ ތަންކޮޅެއްގައި 10 ފޫޓު 12ގޯތި ބެހުމުން ލިބުނު 
، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ލިބިފައިވަނީ  35ްއުޅެންޖެހިފައިވާއިރު  ޕޮއިންޓްކަނ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

2

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތުބަލާ ފޯމު ، އަދިބާވެފައިވާ 18މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ  ، ވަރަށް 2 އަހަރުވެފައިވާއިރު  ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި
.ބަލި ބައްޕައެއް ގޮވައިގެން އާއިލާއާއކެުު ނިކަމެތި ޙާލުގައި އުޅޭއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ 3

ނެތް ، އަދި ޖާގަ ދަތި ކުޑަ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ޙާލުގައި އުޅޭއިރު، 3 ނޑު އަންބަކު ބަލަމުންދާއިރު  ކުދިންނާއި މާބަ
 ި އެޙާލަތަށް އަށް ރިޢާޔަތްކުރުމެއް ނެތި، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ދީފައިވާ މާކްސް އުނިކޮށްފައ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

4

ދިރިއުޅެމުންދާ ކޮޓަރީގެ ފޮޓޯ 10ިފޫޓު 10 ދަރިން 02ދެމަފިރިންނާއި  .ފޫޓު ކޮޓަރިއެއްގައ
.ސިޓިންގ ރޫމެއް ނެތް/ ކައްކާ ކައި ހެދުމަށް ބަދިގެއެއް 

(ވާރޭވެހޭނަމަ ނުކެއްކޭ)ކައްކަނީ ބެލްކަނީގައި 
.ތަށި ދޮންނަނީ ފާހާނާއިން

.އަންނައުނު ދޮންނަނީ އަތުން
.ތަޅުމުން ފެންހިލިފައި/ ފާރުން ކުލަ ފައިބާ 

. ރުފިޔާ، ފިރިމީހާގެ ވަޒީފާއެއް ނެތ8000ްއާމްދަނީއަކީ 
.ދަރިން ޓިއުޝަންކްލާސްތަކަށް ލާރި ދެއްކޭނެގޮތެއް ނެތިގެން ވަކިކޮށްފައި

ް .ލިބިފައިވާ ފްލެޓް އަނބުރާ ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުނ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ 5

ނެތް . ކުދިންނާއެކު ދެމަފިރިނ4ްކުޑަ ކޮޓަރިއެއްގައި 
. ކުއްޖަކީ ޚައްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖެއ1ް

.އަލުން ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ބޭފުޅުން ވަޑައިގެން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެއްލެވުމަށް
.އިންސާފު ލިބޭނެ ގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުމަށް ނުވަތަ ފްލެޓް ހައްޤު ނުވާ ސަބަބު ސާފުކޮށްދިނުމަށް

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް މަދުން މާކްސް ދިނުމަށްފަހު ފްލެޓް 
.ދީފައިނުވާތީ

6

H-7   ް40ީ އަހަރާއި 18އުމުރުނ  އަހަރާ ދެމެދު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ނެތް ފްލެޓް ކޮމިޓީން ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބައިން ޕޮއިންޓް ދިން ގޮތް އެއީ ހަމަޖެހޭ އުސޫލެއްގެ ދަށުން 
ހެދިފައިވާ ހުރި ގަވާއިދުތަކެއް ނޫންކަމަށާއި، ލިޔުން ލިބިފައިއޮށްވާ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލާ ބައިން 

އެއް ޕޮއިންޓް މަދުވެގެން ފްލެޓް ނުލިބުން އެއީ ފްލެޓް ނުލިބެންޖެހޭ  ސަބަބެއްކަމަށް 
ޤަބޫލުނުކުރާކަމަށް

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

7

ފްލެޓް ޝަކުވާ ޖަވާބު* 
ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާ ދެއްވިކަން * 

އަންގާލިޔުން
 ގައި 2021 ފެބުރުވަރީ 09* 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާފައިވާ 
ސިޓީ

ނޑި އުޅެމުންދާ  1999   އިން ފެށިގެނ1997ް)ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ވަޒީފާގައި މެދުނުކެ
ފޮނުވާފައި” ވަޒީފާ ދެއްވި ކަމުގެ ލިއުން“ކަމަށް ތަކުރާރުކޮށް އަންގައި  (ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަ . 

ު  ނަމަވެސް ޖަވާބުގައި އޮތީ ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ  ވަޒީފާގެ ލިއެކިއުން ނެތް ކަމަށް، އަދި ވަޒީފާގެ މުއްދަތ
އަދި ކޮމިޓީން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތައް ޕޮއިންޓް.  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަމަށ2013ްގުނާފައިވަނީ   

7000ީމީގެ އިތުރުން، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި . ދީފައިވަނީ މާލޭ މީހެއްގެ ގެއަށް ބިނާކޮށް   ރުފިޔާއަކ
ި  ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މަދުވެގެން ލިބެންޖެހޭ އާމްދަނީ ކަމުގައި އޮތަސް ފަހުން އިވެލުއޭޓްކުރަން ޢާންމުކުރ

5000ކްރައިޓީރިއާގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތައް އެންމެ ގިނަ މާރކްސް އާމްދަނީގެ ކެޓަގަރީން ލިބެނީ   
ނޑައަޅާފައި މިހުރިހާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ކުރިން. ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުން އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް ކަ  

ފަހުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން.  ޕޮއިންޓެވ63.33ެ ޕޮއިންޓްގެ ބަދަލުގައި ފަހުން ދީފައިވަނީ 80ދީފައިވާ   
ރޑް ކޮށްފައި ނޑުގެ ކުށަކީ. ފްލެޓް ކޮމިޓީން ވަނީ ކުރިން ދީފައިވާ ޖަވާބު އިންގޮތަށް ފޯވާ އަޅުގަ  

30ެއެބޭފުޅުންނަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި  . ދުވަސް ވުމުން ވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބުމުން އެކަމާއި ޝަކުވާކުރުމެވ

، ވަޒީފާގެ  ލިޔުންތައް ހަމަކުރުމުންވެސް ހަމަނޫންކަނަށް ބުނެފައިވުމާއި
، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް  މުއްދަތު މަދުކޮށް ގުނާފައިވުމާއި

، ޝަކުވާގެ ޖަވާބު ދީފައިނުވުން .ދަށްކޮށްފައިވުމާއި

8

ސިޓީ ، އަނބިމީހާވެސް މި ކެޓަގަރީއަށް 25 މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ   އަހަރަށްވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާކަމަށާއި
ފޯމްލާފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ފަރަޤުބޮޑުކޮށްކަމަށާއި މާލޭގައި 

 އަހަރުނުވާ ތަނަވަސް ފަރާތްތަކަށްވެސް ދަރިން ތިބި އަދަދަށްބަލައި މާކްސް 10ދިރިއުޅޭތާ 
 ، ގިނަވެފައިވާކަމަށާއި ފުލުހުންގެ ފުލެޓަކީވެސް ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ތެރެއިން ދެވޭ ފްލެޓްތަކަށްވާއިރު

ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅުން ބިނާކޮށްފައިވާ މާލެ ދުވަހަކު ނާންނަ އެތަށް ފުލުހުންނަކާއި ސިފައިންނަކަށް 
ް .ހުޅުމާލެއިން ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަމަށ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްވެފައި މާލޭގައި އެހާ ދުވަހު 
ދިރިއުޅުނުއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ

9

މަންމަ، ފިރިމީހާ، ކުދިން އަދި * 
އަންފޫޒާގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ

ދިރިއުޅޭ ކުޑަ ތަންކޮޅުގެ ހާލަތު* 
ކުރީ ސަރުކާރުގެ ލިސްޓް އަދި މި * 

ސަރުކާރުގެ ލިސްޓް
ފްލެޓް ލިޔުން* 
މަޖިލިސް ސިޓީ* 
ޓްރީ ޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލް އަދި ހުޅުމާލެ * 

ހޮސްޕިޓަލް ލިޔުންތައް
ފޮޓޯ* 

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާގޮތުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުން އެދި ި .ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައ 10

ނެތް  ޕޮއިންޓްކަމަށާއި، މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުން 0 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، މިހާރު ލިބިފައިވަނީ 78ކުރިން 
އެދި

ީ .ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތ 11

ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން ، ހައްޤުވާ ފްލެޓް  ، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު މިހާރު ބަދަލުވެފައިވާކަމަށާއި ފްލެޓް ލިޔުން ލިބިފައިވާކަމަށާއި
ލިބޭނެގޮތެއް ހައްދަވައިދެއްވުން އެދި

ި .ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައ 12

ސިޓީ* 
އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ* 
ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން* 

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ފްލެތް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވަދެއްވުން އެދި ި .ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައ 13

Page 4



ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ސިޓީ  2ވަގުތީ ލިސްޓަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ނުބަލައި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް އިތުރު 
ޕޮއިންޓް ދީފައި، ދާއިމީ ލިސްޓްގައި ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވާކަމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ 

ް ހާލަތު ރަނގަޅަށް ދިރާސާކުރުމަށ

ި .ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައ 14

ސިޓީ* 
މަޖިލިސް ސިޓީ* 
އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ* 
އެންސްޕާ ލިޔުން* 

 އަހަރާއި ދެމެދު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ 40 އަހަރާއި 18ކުރީ ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި 
ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލައި ފުލެޓު ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓު އާންމުކުރިއިރު ފުލެޓު ލިބުނު މީހުންގެ 
ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމަށާއި ދެމަފިރިންވެސް ފްލެޓް ލިބޭމީހޫންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާތީ، ކޮންމެވެސް އެއް 
، މިހާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން އާންމުކުރި  ލިސްޓެއްގައި ހިމެނޭގޮތަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައިވާތީ

ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ނަން ހިމެނިފައިނުވާކަމަށާއި ނުކުޅެދޭ ބައްޕައަކާއި އަންހެނުންނަކީ ކިޑުނީ ބައްޔެއްކަމަށްވާ 
އަށް ބޭސްކުރަމުންދާކަމަށާއި މި ކެޓަގަރީ އުވާލެވުނު ކަމުގައ ވަނީނަމަ " ނެފްރޯޓިކު ސިންޑްރަމް"

ދެމަފިރިންކުރެ މީހަކަށް ފުލެޓު ނުލިބުނީ ނޫންތޯއާއި އެހެންކަމުން އިންސާފު ހޯދުމަށް އެދި

ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ 15

ނެތް ޅު:އަތޮ. ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ކުރިން ފްލެޓް ލިބިފައިވަނިކޮށް، ފްލެޓް ކޮމިޓީން ބެލުމަށް ފަހު ބ 70  
ރިޒޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާތީ ކަމަށްބުނެ ފްލެޓް ދީފައި ނުވޭ

ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ 16

ނެތް  އަހަރުވެފައި، ދިރިއުޅުމގެ ޙާލަތު އެހާ ދަސް އިރު ފްލެޓް 20ސަރކާރުގަ މަސައްކަތްކުރާތާ 
.ނުލިބެނީ ކީއްވެތޯ ބަލަން ބޭނުންވޭ

ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ 17

H-8 ީ މާލޭ ރަށްވެހިންނަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ
ނެތް  ގައި ނިޔާވެފައިވާއިރު، ހިޔާ 2019ޑިސެންބަރު 24 (A048333)ބޭބެ ޝިޔާން ޔޫސުފް 

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޝަރުޠު ހަމަވެފައިވާތީ، ބޭބެގެ ދަރިންނަށް ފްލެޓް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް 
.(އަހަރުގެ ތިބި އިރު ތިބޭނެ ތަނެއް ނެތ15ް އަހަރާއި 8) ކުދިން 2ނިޔާވި އިރު . އެދިފައި

ފްލެޓަށްލާފައިވާ ފަރާތް މަރުވެފައިވާއިރު، އެފަރާތުގެ ދަރިންނަށް 
.ފްލެޓް ދިނުމަށް އެދި

1

ފުލެޓް ލިބުންކަމުގެ ލިޔުމުގެ ފޮޓޯ  މީހުންނާއެކު ދިރިއުޅެމުން އަންނަކަމަށާއި، 14 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓެއްގައި 2އޭނާގެ ބައްޕައަށް ލިބުނު 
 ދަރިން ދިރިއުޅުމަށް ލިބިފައިވަނީ ކޮޓަރިއެއް ބައިކޮށްލާފައި އެއްބައިގައި 2އޭނާގެ ފިރިމީހާއާއި 

ޕާޓިޝަނެއް ޖަހައިގެންކަމަށާއި، އެހާ ކުޑަތަންކޮޅެއްގައި އުޅެން ޖެހުމުން ދަރިންގެ ސިއްހީ 
ހާލަތުދަށަށް ގޮސްފައިވާކަމަށާއި، ކެޓަގަރީން ފުލެޓު ލިބި، ލިޔުން ވެސް ލިބުންކަމަށާއި، 
އެހެންނަމަވެސް މި ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ފުލެޓް ލިސްޓުން އުނިކޮށްފައިވާތީ، އެކަން 

ް ބައްލަވައިދެއްވުމަށ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ 2

ފްލެޓް ޝަކުވާ ޖަވާބު* 
(ދެ ފުށް)ފްލެޓް ލިޔުން * 
 *H8 ާކެޓަގަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވ 

ފޯމުތައް ފްލެޓް ކޮމިޓީން 
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު އެ ކެޓަގަރީއަށް 

ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޝަރުތު 
ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 
ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތްތަކުގެ 

ދާއިމީ ލިސްޓް
ދެ )ދަރިފުޅުގެ އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ * 
(ފުށް

 ޕޮއިންޓް 15ފްލެޓް ކޮމިޓީން ފްލެޓް ފޯމް ހުށަހެޅުނު ފަހުން ލިބުނު ދަރިފުޅު ހިމަނާފައިނުވުމުން، 
، ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން  މަދުވެފައިވާކަމަށާއި ހުޅުމާލެ ރައްޔިތުންނަށް އިސްކަންނުދޭކަމާއި
ި ، ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުންއެދ .ޤަބޫލުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި

.ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ 3

ނެތް ، ދެކުދިންގެ އެކަނިވެރި މައެއް، އަދި މުސްކުޅި  ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލުމަށް ގެއަށް ޒިޔާރަތްކުރިއިރު
 ކޮޓަރީގެ އެޕަރޓްމަންޓެއްގަ އުޅެމުންދާއިރު،  ކުރިން ދީފައިވާ މާކްސް 1މައިންބަފައިން ގޮވައިގެން 

.ދަށްވެފައިވާތީ، މާކްސީފައިވާގޮތް އެނގެން ބޭނުންވޭ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

1

H-9 ީ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ނެތް ފްލެޓް ލިބޭކަމުގެ ލިޔުން ކުރީސަރުކާރުން ދީފައިވާއިރު، ފަހުން ލިސްޓު ޗެކުކޮށް ނެރުނު 
 ކުދިން 5ފިރިއަކު ނެތި .  ނަންބަރުގައި ހިމެނިފައ486ި މާކްސް ލިބ، 84ލިސްޓުގައިވެސް 

 ފޫޓު ދިގު ކޮޓައިއެއްގައި ބަންކް ބެޑެއް ބަހައްޓައިގެން ދަތި ޙާލުގައި 7 ފޫޓު ފުޅާ 7.5ގޮވައިގެން 
، ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި 43އަދި މާލޭގައި ދިރިއުޅުތާ . ދިރިއުޅޭ މީހެއްކަން  އަހަރުވެފައިވާއިރު

އަދި މައިން ބަފައިންގެ ވެސް ގޯއްޗެއް . ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ތަރިކައިން ލިބޭނެ ބައެއްވެސް ނެތްކަން
 ވަނަ އަށް އޮތުމުން، މިކަން 16ނަމަވެސް، ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި . ނެތްކަން

.ބަލައިދިނުނަށް އެދި

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

2

ނެތް  ކިޑްނީ ފެއިލްވެ ޑަޔަލިސިސް ހަދަމުން ގެންދާއިރު، އަދި 2ބައްޕައަކީ ނުކުޅެދޭ މީހަކަށްވެ، 
ނޑުގައި އެޅިފައިވާއިރު، އަދި  އަންބަކާއި   އަހަރުގެ 4މައިންބަފައިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ ކޮ

 ޕޮއިންޓް ލިބެން ޖެހޭނެކަމަށް 10ކުޑަކުއްޖަކާ މައިން ބަފައިން ގޮވައިގެން އުޅޭއިރު، އިތުރު 
. ޕޮއިންޓް ހޯދައިދިނުން އެދެނ10ެއެ . ޤަބޫލުކުރެވޭ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

3

ނެތް ނޑައެޅީ ނުހައްގުން ކަމަށް . ފްލެޓް ލިބުމުގެ ލިސްޓުން އުނިކުރެވި ޝަރުތު ހަމަނުވާކަމަށް ކަ
ސަބަބަކީ ފޯމް ހުށަހެޅިއިރު ކައިވެނީގެ ސެޓިފިކެޓް ހުށަނޭނުޅުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ފޯމާއި އެކުގައި 

ެ. ހުށަހަޅާފައިވާތީ ޢޭގެ . އެއިރު ފިރިމީހާ ސެޓިފިކެޓް ހިފައިގެން ދިޔައި ބޯޓުދަތުރުކުރުމަށެވ
އޭރު ފޯމު ބަލައިގަނެ ފްލެޓް ލިބޭނެކަމުގެ . ދުވަސްތަކެ ފަހުން ލިބުނީ ވަރިކުރިކަމުގެ މެސެޖެވެ

ޝަރުތު ހަމަނުވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ . ލިޔުން ވަނީ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައެވެ
 ކުދިން 02ކުޑަ އެޕާޓްމެނޓެއްގައި . ހާލަތު އެއްވެސް އިރެއްގައި ބެލުމަށްފަހުގައެއް ނޫނެވެ

މީގެ ކުރިން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށްވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ . ގޮވައިގެން ދިރިއުޅޭ އުޅޭ އެކަނިވެރި މައެއް
.ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަން

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ނުބަލާ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވުން

4

ނެތް ފްލެޓް ލިބޭކަމުގެ ލިޔުން ކުރީސަރުކާރުން ދީފައިވާއިރު، މި ސަރުކާރުން މާކްސް ދީފައިވާގޮތުން 
ދިރިއުޅެނނީ ފިރިމީހާއާއި . އަދި ޝަކުވާގެ ޖަވާބު ނުދީފައި. ފްލެޓް ލިބުމުން މަޙުރޫމްވެފައި

1ިދަރިންނާއި މައިންބަފައިންނާއި ކޮއްކޮއާއެކު   ކުއްޖަކު 1ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު .  ކޮޓަރީގައ
މާ ފަހުން ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓަރީވީ މީހުންނަށް ފްލެޓް .  ކުދިން އެބަތިބ2ިހުރިނަމަވެސް މިހާރު 

.ލިބިފައިވާކަން

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ، އަދި ޝަކުވާގެ ޖަވާބު ދީފައިނުވުން

5

ނެތް މައިންބަފައިން ބެލުމުގެ ޒިންމާއާއެކު އެތައް ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދަށް އިރު، 
. ޕޮއިންޓް ލިބި ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުނ8ްދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް 

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް މާކްސް ލިބިފައިނުވުން 6

Page 6



ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

.އެ ފަރާތުން ދިރިއުޅޭ ތަނުގެ ފޮޓޯ
.ސްކްރީންޝޮޓްސް
.އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ
.ފްލެޓް އިޤްރާރު

ފޫޓުގެ 9ފޫޓް 9 އަހަރުގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅު ދިރިއުޅެމުންދަނީ ފާހާނާއެއް ނެތް 12ދެމަފިރިންނާއި 
ި . ކޮޓަރިއެއްގައ

.މަތީ ފުލޯ ފާހާނާއާ ދިމާ ސީޓުން ފެންލީކުވުން
.އަންހެނުންނަކީ ރަނގަޅަށް ނުހިނގޭ ބަލި މީހެއް

. މީހުން ބޭނުންކުރ12ޭކައިބޮއި ހެދުމަށް ބަދިގެ 
.ފިރިންނަށް/ފްލެޓް ދީފައިވަނީ ފްލެޓް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަނބިން

ް .މިކަމަށް އިންސާފުވެރި ޙައްލެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުނ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

7

ފުލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުން، ސްކޫލް 
ލީވިންގ ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ، ވަޒީފާ 

އަދާކުރާކަމުގެ ލިޔުން

، ފުލެޓުގެ އެއްވެސް ކެޓަގަރީއަކަށް 1987  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށާއި
ހުށަހެޅެން ނެތުމުންނާއި، އޭރު ދަފްތަރުގައި ޖެހިގެން ފުލެޓް ފޯމު ހުށަހެޅެން އޮތުމުން، ދަފްތަރުގައި 
، މި ސަރުކާރުން ވަގުތީ ލިސްޓު އާއްމުކުރިއިރު ފަހުން  ޖެހިގެން ފުލެޓް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި
، ދެމަފިރިންނާއި،  ދަފްތަރުގައި ޖެހިފައިވާތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕޮއިންޓަށް އުނިކަމެއް އައިސްފައިވާކަމާއި

 ކުދިންނާއި މަންމަ ދިރިއުޅެމުންދަނީ އެއް ގެއެއްގައި ނަމަވެސް، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް 3
ދެމަފިރިންނަށް ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ތަފާތުކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ދީފައިވާ ޕޮއިންޓް 

ެ . ރަނގަޅުކޮށްދީ، ހާލަތު ބައްލަވައިދެއްވައި ފުލެޓް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމަށް އެދި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވ
ެ .މީގެ އިތުރުން، ލިބެންނުޖެހޭ މީހުންނަށް ލިބިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

8

ސިޓީ ، ކުރިން   ޕޮއިންޓް ލިބުނުއިރު މިހާރު 74ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް މާކްސް ދީފައިވާގޮތާގުޅޭގޮތުން
 ޕޮއިންޓ68.19ްލިބިފައިވަނީ 

.ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ 9

ޝަކުވާ ސިޓީ ޕޮއިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާއި، ކުރީ ސަރުކާރުން ދަފްތަރު ކެޓަގަރީ އިޢުލާން ކުރުމަށްފަހު ވަކިބަޔަކަށް ފްލެޓް 
ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ފަހުން ފޯމަށް އިސްލާޙްގެނެސް ދަފްތަރުގައި އެތައްބަޔަކު ޖެހުމުގެ ފުރުސަތުދީ 
، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތުނުބަލައި ޕޮއިންޓް  ނޑުމެންގެ ހައްޤުތަކެއް ވަނީ ނިގުޅައިގެންފައިކަމަށާއި އަޅުގަ

ދީފައިވުންފަދަ ޝަކުވާތަކަށް އިންސާފު ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް އެދި

ދަފްތަރު ކެޓެގަރީގެ ފޯމްތަކަށް އިޞްލާޙުގެނައުމާއި، ޝަކުވާތަކަށް 
ޖަވާބު ނުދިނުން

10

ސިޓީ ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުން ނަން އުނިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ީ .ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތ 11

ނެތް ޕޮއިންޓް މަދުވެފައިވާ މައްސަލައާއި ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުން ނަން އުނިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ީ .ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތ 12

މަޖިލިސް ސިޓީ* 
ޝަކުވާ ސިޓީ* 
ފްލެޓް ކޮމިޓީ ސިޓީ*

މަރިޔަމް ޝިއުނާ ސިޓީ* 
ފޮޓޯ* 
ޝަކުވާ އާ ގުޅިގެން ދީފައިވާ * 

ޖަވާބުތައް
ދަފްތަރު ރަޖިސްޓަރީ* 
އުފަންދުވަހުގެ ސެޓިފިކެޓް* 
ޝަކުވާ ސިޓީ* 

ޕޮއިންޓް މަދުވެފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް މަދުން މާކްސް ލިބުމުގެ ސަބަބުންކަމަށާއި ހާލަތު އަދި 
ދިރިއުޅުން އަންނަން ގޭގެ ކަންތައް މެނޭޖްކުރަމުން އަންނަ ގޮތް ޚާއްސަކޮށް ނިދަމުން އަންނަ ދަތި ޙާލު 

އޮޅުން ފިލުވުމަށް

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

13

ސިޓީ ، ކުރިން ލިބިފައިވާ   ޕޮއިންޓްގެ ބަދަލުގައި ލިބިފައިވަނީ 84ފްލެޓް ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުން ލިބިފައިވާކަމަށާއި
، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ލިބިފައިވާ 68.15  ޕޮއިންޓްކަމާއި، ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފާނެކަމަށާއި

، ދަފުތަރުގައި ފަހުން ޖެހިގެންނަމަވެސް ފޯމުލުމުގެ ފުރުސަތު  ޕޮއިންޓް ދަށްވެފައިވާކަމަށާއި
އޮންނަންވާނެކަމަށާއި ހިޔާ ފްލެޓްތައް ދީފައިވާގޮތް އިތުރަށް ބެލުމަށް

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

14

ފޯމު ހުށަހެޅިކަމުގެ ލިޔުން* 
ދިރިއުޅޭތަނުގެ ފޮޓޯ*  
މާކްސް*  
އައިޑީ ކާޑު ކޮޕީ * 
ޝަކުވާ* 

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ލިބިފައިވާ މާކްސް މަދުވެފައިވާކަމަށާއި ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއަށް ޖަވާބެއް 
ލިބިފައިނުވާތީ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށް އެދި

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
.ދަށްކޮށްފައިވުމާއި، ޝަކުވާއަށް ޖަވާބު ނުދިނުުް

15

ނެތް ނޑައަޅައި ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން މާލޭ ދަފްތަރު ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ކަ
 ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފައި

މާލޭ ދަފްތަރު ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް
ނޑައަޅައި ލިޔުން ޙަވާލުކޮށްފައި .ކަ
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

H-10 ީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ
ނެތް  އަހަރުގެ ދަރިފުޅު އުފަންވީއްސުރެ ފިޒިއޮތެރަޕީ، އޮކިއުޕާޝަނަލް ތެރަޕީ، ސްޕީޗް ތެރަޕީ އަދި 9

ބިހޭވިއަރ ތެރަޕީ ނަގަންޖެހޭއިރު، އަދި ފަރުވާތައް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހޯދުމަށްޓަކައި މާލެ ކަހަލަ 
، ފްލެޓް ލިބޭ  ހިދުމަތްތައް ލިބެންހުރި ތަނެއްގައި ދަރިފުޅު ބެހެއްޓުމަށް ޑޮކްޓަރުން އެދިފައިވާއިރު

.ކުދިންގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުފައި ނުވުން

، ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކަށްވީއިރު 1

ނެތް  އަހަރިވީއިރު، އަދި 14 އަހަރުވެ، ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭތާ 21މާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 
ހުވަފަތްވެފައިވާ، އަދި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މަޔަކު ބަލަމުންދާއިރު، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް 

.މާކްސް ދެވުނުގޮތް ބަލަން ބޭނުންވޭ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

2

ނެތް  ،  66 ވަނަ އަހަރު 2018ލޮލުގެ ފެނުން ގެއްލި،  ކަންފަތުން އަޑުއިވުމުން މަޙްރޫމްވެފައިވާއިރު
.ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ފަހުން މާކްސް ދިން އިރު ޕޮއިންޓް ދަށްވެފައިވާކަން

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނައިރު، ފްލެޓް ދަށްވެފައިވުން 3

ކާޑްގެ ކޮޕީ.ޑީ.އައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަން އަންނާނެކަމަށް ބުނެ ޙާލަތު ބަލަން އައިސްފައި ނުވުން ޙާލަތު ބަލަން އައިސްފައި ނުވުން 4
ނެތް ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ ގޮތް އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި އަލުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދި 5

.މެޑިކަލް ފައިލް
.ޝަކުވާ ސިޓީ

.ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ޖަވާބު

.މާލޭގައި ދިރިއުޅެނީ ރަށުން ބޭސްފަރުވާ ނުކުރެވޭތީ، އެހެންވުމުން ޕޮއިންޓް މަދުވޭ
.ތަޢުލީމީ ފުރުސަތާ ނުކުޅެދޭ ކުދިންނާ ގުޅެމެއް ނެތް

ލޮލުގެ ފެނުން ދަށްވެފައި ނަފްސާނީ މައްސަލަ އެހާ ބޮޑު ނަމަވެސް މިކަންތައް ފޯމަކުން ވަޒަނެއް 
.ނުކުރެވޭ

 އަހަރު ނުވަނީސް ފޯމު ލީ ނަމަވެސް ހާލަތު ބަލަން އައި ދުވަހަށް ބަލާ އޭގެން 18އެއް ކުއްޖަކު 
ނޑުނު .މާކްސް ކެ

ލޮލުގެ ބައްޔަށް މާލެއިން ފަރުވާ ނުކުރެވޭ، ދުވަސް ވާ ވަރަކަށް ލޯ އަނދިރިވޭ، އެހެން ބަލިތަކަށް  
.ބޭސް ކުރެވޭތީ ފޯމުން މާކްސް މަދުވެފައި

.މިކަންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވައި މިކަން ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި

ނޑު ބެލިފައިވަނީ އެންމެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި މިންގަ
ރަނގަޅަކަށް ނޫންކަމަށް

6

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖާގެ 
.ލިޔެކިޔުންތައް

.އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީތައް

. ވަނަ ދަރިއަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖެއ3ް.  ދަރިންގެ ބައްޕ4ަ
. ދަރިން ބަލަނީ ބައްޕ4ަމަންމައަކާ ނުލައި 

 އިން ފެށިގެން އެންސްޕާގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށް 2015ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިފުޅަކީ 
ނޑި މާލީ އެހީ ލިބެމުންދާ ކުއްޖެއް .މެދުނުކެ

ނޑު ބޭބެގެ ނަމުގައި .އޭރު ބޭންކް އެކައުންޓެއް ނެތުމުން އެންސްޕާގައި ރަޖިސްޓަރކޮށްފައިވަނީ އެއްބަ
ނޑުގެ ނަމަށް ބަދަލުކޮށް އެކަން  އެންސްޕާއިން އަޅުގަ

އެންސްޕާއަށްވެސް އަންގާފައިވީނަމަވެސް އެފަރާތުން ދީފައިވާ ޖަވާބަކީ އެއްވެސް ބަދަލެއް 
.ނާންނަކަމަށް

ކޮން އުސޫލަކުން ހިނގާފައި އޮތް ކަމެއްކަން . ކުދިންގެ މަންމައަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވޭ
.ބައްލަވައިދެއްވުމަށް އެދި

ޙާލަތު ބަލަން އައިސްފައި ނުވުން 7

ނެތް ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިފުޅުގެ ނަމުގައި ފޯމު ހުށަހަޅައި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލަން އައި 
ފަރާތްތަކުން ފުލެޓް ލިބޭނެކަން ޔަޤީންވާކަމަށް ބުނިކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ބަލައި ޕޮއިންޓް 
 ، މަދުން ލިބިފައިވާކަމާއި، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުންވެސް ޕޮއިންޓަށް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަމަށާއި

 މީހުން އެއް ކޮޓަރީގައި ނިދާކަމަށާއި، 7 ކުދިން ނިދާކަމަށާއި، 3އޭނާގެ ދަރިފުޅާ އެއް އެނދެއްގައި 
ދެމަފިރިން ނިދަނީ ކައްކާ ތަނުގައި އޮންނަ ހުސްތަންކޮޅުގައި ކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް މަދުން 

ް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާތީ ފުލެޓް ނުލިބިފައިވާކަމަށާއި، އަދި އެއްފަހަރު އެ މައްސަލަ ބައްލަވައިދެއްވުމަށ

، އަދި ދިރިއުޅުމުގެ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުއްޖަކަށްވީއިރު
ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ

8
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ނެތް ، ކުރިން ދެ 51.63 ޕޮއިންޓުން 77ފްލެޓް ކޮމިޓީން ބެލުމަށްފަހު   ޕޮއިންޓަށް ދަށްކޮށްފައިވާކަމަށާއި
އަންބަށް އިދެގެން އުޅުނުނަމަވެސް، ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އައިއިރު އިނީ 

، ޚާއްސަ އެހީއަށް  ، މިހާރުވެސް އުޅެމުން އަންނަނީ ކުއްޔަށްކަމަށާއި އެކަނިވެރިމަޔަކަށްވެފައިކަމަށާއި
ބޭނުންވާ ކުއްޖަކާއި ބަލި މަންމައަކާއި ބައްޕައަކާއި ކުޑަ ކުއްޖެއް ގޮވައިގެންކަމަށާއި  އެއް ކޮޓަރި 

 ކޮޓަރ ކުއްޔަށް 2 ކޮޓަރީގެ ތަނެއް ހިފައިގެން 3ތަންތަން ކުއްޔަށް ހިފައިގެން ކުލި ނުދެއްކޭތީ، 
ދިނުމަށްފަހު އާއިލާ ދިރިއުޅެމުންދަނީ އެއް ކޮޓަރީގައި ކަމަށާއި މިހާރު އުޅެމުންދަނީ ކުރިން އުޅުނު 

، މައިންބަފައިންނާއި   ކުދިން ގޮވައިގެން ކުޑަ އަގެއް ދީގެން 2ހާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކޮށްކަމަށާއި
ދިރިއުޅެވޭނެގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

9

ސިޓީ  ދުވަހު ދިމާވި ހިތާމަވެރި ޕިކަޕް އެކްސިޑެންޓެއްގައި މޭކަށިގަޑުންތިރި ވާގިނެތި ނުހިގި 1998 އޮގަސްޓް 13
ބަލި ދާނެއްގާ އުޅެންޖެހިފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ 

ފްލެޓަށް ޝަރުތު ހަމަވެ، ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް މިހާރުގެ ލިސްޓުގައި ނަން 
ް .ހިމެނިފައިނެތްކަމަށ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނައިރު، ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 10

ނެތް ރައީސް ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައި ފްލެޓް ލިބުނު މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކުރިއިރު، ނުކުޅެދުންތެރިކަން 
ހުންނަ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ކެޓަގަރީން ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުނު ނަމަވެސް ރައީސް އިބްރާހީމް 

މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އެކުލަވާލި ފްލެޓް ކޮމިޓީން ޕޮއިންޓް މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްފަހު އިޢުލާން ކުރި ފްލެޓް ލިބޭ 
މީހުންގެ ވަގުތީ ލިސްޓްގައި ނަންނެތުމާއި ފްލެޓް ކޮމިޓީން ޝަކުވާ ބެލިއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ނުބަލައި 
ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓް ރަނގަޅު ޕޮއިންޓެއްކަމަށް ނިންމޭނީ ކިހިނެއްތޯއާއި އެކަން ގާތުން ބައްލަވައި ދެއްވުން 

.އެދި

ޙާލަތު ބަލަން އައިސްފައި ނުވުން 11

ސިޓީ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް .  ޕޮއިންޓ51ް ޕޮއިންޓް ލިބުނު އިރު ފްލެޓް ކޮމިޓީން ދީފައިވަނީ 78ކުރިން 
ބޯހިޔާވަހިކަން ހޯއްދަވައި ދެއްވާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބޯހިޔާ ވަހިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ދެނެގަންނާނެ 

ނޑި ގިނަ ދުވަހު އަމިއްލަ  ނޑެއް އެކުލަވާލައި، މާލޭގެ އުފަން ރަށްވެހިން ނޫނަށް މާލޭގައި މެދުނުކެ މިންގަ
ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެޔި ކުއްޔަށް އުޅޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަނެ އެފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދިނުމަށާއި އަދި ޚާއްސަ 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދިނުން

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

12

ސިޓީ  ،  2016ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއްކަމުގައިވާ ފިރިމީހާ ޢަބްދުލް ޙަކީމް ބަލަމުންދާ ފަރާތްކަމަށާއި
ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތުގައި އުޅުމުގެ ތެރެއިން އެއް ލޮލަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއްގެ ސަބަބުން ފެނުން 

، އަޑު އިވުމުން މަހްރޫމްވެފައިވާކަމަށާއި   ޕޮއިންޓް ލިބުނުއިރު 66 ވަނަ އަހަރު 2018ގެއްލިފައިވާކަމަށާއި
، ހަސީނާއަށް 2020  ޕޮއިންޓް ލިބިފައި 42.19 ވަނަ އަހަރު ޕޮއިންޓް ދަށްވެފައިވާކަމަށާއި

 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯއާއި ފްލެޓް 41.58ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަބްދުލްހަކީމްއަށް 
 ޕޮއިންޓް މަތިން ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބެނީ 50ލިސްޓުގައި ނަން އޮންނައިރު ހަމައެކަނި 

ކީއްވެގެންތޯއާއި ވަގުތީ ލިސްޓުގައި ނަން އޮވެފައި ފްލެޓު ނުލިބެންވީ ކީއްވެގެންތޯއާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން 
ޕޮއިންޓަށް ބަދަލު އައިސްފައިނުވަނީ ކީއްވެގެންކަން ސާފުކުރުމަށް

ީ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން ޕޮއިންޓް ބަދަލުވެފައިނުވާތ 13

ނެތް  1/2ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ދޭއިރު، ތެލަސީމިއާ ބަލީގެ ކުދިންނަށް 
ނަމވެސް ދިނުމަށް އެދި؛

ތެލަސީމިއާ ބަލީގެ ކުދިންނަށް އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް 14

 ކުދިން ތިބޭ އިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ޗެކް 2އެކަނި ކަމެއް ނުކުރެވޭ ޙަލަތުގެ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 
.ކުރީ ކިހިނެތްތޯ ސުވާލު އުފެދޭ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

15

ީ ސިވިލް ސަރވިސްއަށް ޚާއްޞަ ކެޓެގަރ

ނެތް

ރޒްއަށް " އިދާރީ"ސިވިލް ސަރވިސް ކެޓެގަރީގެ ތެރެއިން  ބައިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަ
ނޑައަޅާފައިވާ  ، މިހާރު ހިމެނެނީ އެ މިނިސްޓްރީއަށް 80ކަ  ޖާގައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާއިރު
ނޑައަޅާފައިވާ  މާކްސް އަށްވުރެ ދަށުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް 50 ޖާގައިގެ ތެރޭގައި، ނަމަވެސް 40ކަ

ނުދިނުމަށް ސަރުކާރުން ނިންމުން
50ް މާކްސް އަށްވުރެ ދަށުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ނުދިނުމަށ  

ސަރުކާރުން ނިންމުން

1
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ފަރާތުގެ 
ބެލެނިވެރިކަމުގެ ލިޔުން

. ކޮޓަރީގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅެމުން އަންނަނ1ީ ކުދިންނާއެކު 02ދެމަފިރިންނާއި 
.ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބައްޕަ ބެލުމުގެ ޒިންމާ

. އަހަރ19ުސިއްޙީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާތާ 
. ޕޮއިންޓ55ްލިބިފައިވަނީ 

ފުލެޓް ކޮމިޓީގެ ޓީމުން ބަލާފައިވަނީ ފިރިއުޅޭތަނުގެ ފާރުގައި ރެނދުލާފައިހުރިތޯ އަދި ސީލިންގ އިން 
.ފެން ލީކްވޭތޯ

 އަހަރު ވެފައިވާއިރު އެ ކެޓެގަރީން ފްލެޓް 11ފިރިމީހާ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީފެފައިވާތާ 
.ލިބިފައިނުވޭ

.މިކަން އިތުރަށް ބައްލަވައިދެއްވައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވުން

ސިވިލް ސަރވިސް ކެޓެގަރީން ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ

2

ސިޓީ
ސަރުކާރުން ވަކިގޮތެއް ނިންމެވި ތާރީޚުގައި ލިބިފައިވާ ޕޮއިންޓްސް އަލުން މުޠާލިއާކޮށް 

ި އަދާހަމަކުރެވޭނެގޮތެއް އިންތިޒާމުކޮށްދެއްވުންއެދ
3 މުޠާލިއާކޮށް ދެއްވުންއެދި

ނެތް

 ފްލެޓަކީ މިނިސްޓްރީތަކަށް ވަކި އަދަދެއް 1000ހިޔާ ފްލެޓްތަކުން ސިވިލް ސަރވަންޓްސް ކެޓަގަރީގެ 
، އޭރުގައިވެސް އަދި މިހާރު ފްލެޓް ކޮމިޓީންވެސް އެގޮތަށް ބަލައި  އެލޮކޭޓް ކުރެވިފައިވާ ފްލެޓްތަކަށްވެފައި

 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ މީހުންނަށް އެކަނި ލިބޭގޮތަށް 50ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރެފައިވަނިކޮށް، 
ނޑައެޅުމަކީ އިންސާފެއްނޫންކަމަށާއި ކުރީގެ ހާލަތަސް ޕޮއިންޓް ދީ، ކުރީގެ އުސޫލަށް  އައު އުސޫލުކަ

؛ އަމަލުނުކުރުމަކީ އިންސާފެއްނޫންކަމަށް

 އިންސައްތައަށްވުރެ މަތިން މާކްސް ލިބޭ މީހުންނަށް އެކަނި 50
ނޑައެޅުމަކީ އިންސާފެއްނޫންކަމަށް ލިބޭގޮތަށް އައު އުސޫލުކަ

4

ޭ އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓުތަކާގުޅ

ނެތް

 މެންބަރުންނާއެކު ކައްކާ ކަނީ ކެންސަރާ ހަނގުރާމަ ކުރަމުންދާ މަންމަ ނިދާ 20 އާއިލާގެ 
.ކޮޓަރީގައި

.ރައީސް މައުމޫން ދައުރުއްސުރެން ފްލެޓަށް ލާފައި ވީނަމަވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިނުވޭ
.އަސާސީ ޙައްޤަކުން މަޙްރޫމްވެފައި

. ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް ދެއްވުމަށް އެދ1ި

 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާތ1ީ

1

ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއާއި، ކައިވެނީގެ .އައި
ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީއާއި، ދިރިއުޅޭ 
ހާލަތު ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން 
ދިރިއުޅޭ ކޮޓަރީގެ ފޮޓޯތައް

، ކުލި ދައްކައިގެން ދިރިއުޅެމުން 2004  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މާލޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރަމުން
 މަހުގެ ދަރިފުޅާއެކު މެއިޑް ރޫމް 6އައިސްފައިވާ މީހެއްކަމަށާއި، އޭނާގެ އަންހެނުންނާއި 

، އަނބިމީހާއާއި ދަރިފުޅު އެނދުގައި ނިދާއިރު، އޭނާ ނިދަނީ  ކޮޓަރިއެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށާއި
ނޑުގައިކަމާއި، އެ ކޮޓަރީގެ ފާރުތަކުގައި ރެނދުލައި، ފެންލީކުވާ މައްސަލަ ދިމާވާކަމާއި،  ތަޅުންގަ

ކޮޓަރީގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހުރުމުން ދަރިފުޅުގެ ސާމާނުތައް ޓައްޕުތަކަށް އަޅައިގެން އުޅޭކަމާއި، މާލީ 
 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންގެ ކެޓަގަރީއަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ 40 އަހަރާއި 18ހާލަތުވެސް ދަށްވުމާއެކު، 

1ެ . ކޮޓަރީގެ ފުލެޓަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައި ހުރި ތަނެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވ

 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާތ1ީ

2

ނެތް

މާލޭގައި، ތިން އާއިލާއަކާއެކު ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓެއްގައި ޔޫޓިލިޓީ ބިލްތަކާއި ކުއްޔަށް ދިހަ ހާސް 
، ރަށުގައި ޞިއްހީ ފަރުވާލިބެން ނެތުމުން މާލޭގައި ދިރިއުޅެން  ރުފިޔާ ދައްކައިގެން ދިރިއުޅޭކަމަށާއި

 ، ، ފުލެޓް ވުޖޫދުގައި ނެތް H11މަޖުބޫރުވެފައިވާކަމަށާއި  ކެޓަގަރީއިން ފުލެޓް ލިބުނުކަމުގައިވީނަމަވެސް
، ތިން ކުދިންނާއި، ފިރިމީހާގެ ލޭ އަޅާ ކޮއްކޮއާއެކު އެއް ކޮޓަރީގައި  ކަމަށާއި، ދެމަފިރިންނާއި

، ކޮވިޑް ރިސްކުވުމުން ރަށަށް - ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ލޭ އަޅާކުއްޖާ ހައ19ި-ދިރިއުޅޭކަމަށާއި
، ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރިން އާސަންދަ ލިބުނު ނަމަވެސް މިހާރު ނުލިބޭކަމަށާއި، އަދި  ބަދަލުވެފައިވާކަމަށާއި

، އެއް ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް  ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ދަށްކަމުން ބޭސްފަރުވާއަށް ދެވޭގޮތް ވެފައިނުވާކަމަށާއި
ެ .ލިބޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވ

 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާތ1ީ

3

ނެތް
އެއް ރޫމް ފްލެޓްއަށް ފޯމްލާފައިވާ ފަރާތެއް، އެއް ރޫމް ނުދޭގޮތަށް ނިންމުމާއިގުޅިގެން، އެއް ރޫމް 

ި ފްލެޓް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވާދެއްވުންއެދ
 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާތ1ީ

4

ނެތް
އެއް ރޫމް ފްލެޓްތައް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ނިކަމެތިވެފައިވާތީ މިކަން 

.ހިނގާފައިވާގޮތް ބެލުމަށް އެދި
 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާތ1ީ

5
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ނެތް

އެއްކޮޓަރީގެ ފުލެޓް ކެޓަގަރީތައްހުރެ ، ފުލެޓް ކޮމެޓީން އެއްކޮޓަރީގެ ފުލެޓް ލިބޭ ގޭގެއަށް ގޮސް ސާވޭކޮށް 
ހެދިއިރު ފުލެޓް ލިސްޓުތައް ބާތިލްކުރީ ކީއްވެގެންތޯ ސާފުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި އެކަމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން 

ް .ތަފްޞީލް ކޮށްދެންވުމަށ
ނެތް ފުލެޓް ތަކަކަށް ސާވޭ ޓީމްތައް ފޮނުވީ ކީއްވެތޯ؟

 ކޮޓަރި ކެޓަރީގެ 1އެއްކޮޓަރީގެ ފުލެޓްތަކެއް މިފަހަރުގެ ލިސްޓުން ވަކި އަދަދަކަށް ހަމަޖެހުނުއިރު، 
ސާވޭއަށްފަހު ލިބެންޖެހޭ މީހުންގެ ހައްގުތައް ގެއްލުނީ ކިހިނެއް ވެގެންތޯ؟

އެއްކޮޓަރީގެ ފުލެޓްހުރީ ކުންފުނިތަކުން އިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގައި ކަމަށްވެފައި، ސަރުކާރުން އެއްވެސް 
ކުންފުންޏަކަށް އެއްކޮޓަރީގެ ފުލެޓް ބޭނުން ނުވާކަމަށް އަންގާފަ ވާނަމަ އެކަންކުރީ ކީއްވެތޯ؟ 

އެއްކޮޓަރީގެ ލިސްޓްތައް އެންމެފަހުން ބާތިލުކުރި އިރު ސަރުކާރަށް ލިބުނު އެއްކޮޓަރީގެ މަދު ފުލެޓްތަކެއް 
ދިނީ ފަހުން ސަރުކާރުން އެއްކޮޓަރި ފްލެޓް ބޭނުންވީތޯ؟ 

ވަކި އަދަދަކަށް މިފަހަރުވެސް އެއްކޮޓަރި ފްލެޓް ދިންއިރު، އެންމެ ކުރިން ފެށިގެން އެއްކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް 
ކުރިމަތިލީ މީހުންގެ ހައްޤަށްވުރެ، ކުންފުނިތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް އެއްކޮޓަރި ދިނުމަށް އެކުންފުނިތަކުގެ 

އެތެރެއިން ނިންމާ ނިންމުން ސަރުކާރުގެ ފްލެޓް ކޮމިޓީން ސާވޭކޮށްގެން އެކުލަވާލާ ލިސްޓަށްވުރެ ބާރުގަދަވަނީ 
ނުވަތަ އެކަން އެގޮތަށް ވެފައިވަނީ ކޮންބަޔަކު ހުއްދަ ދީގެންތޯ؟ އެއްވެސް ބައެއްގެ އިހްމާލެއްވޭތޯ އެކަމުގައި؟ 
މިހާރު ފްލެޓް ލިބުނުކަމަށް ކޮމެޓީން ނެރެފައިވާ ލިސްޓެއް، ކުރިޔަށް އޮތްތަނުގައި ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ 

! މުއައްޒަފުންނަށް ލިބޭނެހެން ބަދަލުވެ، ލިސްޓު ބާޠިލް ވެދާނެތޯ؟ އަދި އެއީ އިންސާފުވެރި ނިންމުމެއްތޯ
މިވަގުތު އެކަން އެގޮތަށް ހިނގާފަވާއިރު ސަރުކާރަށް އެކަން ބަދަލުކުރުމުގެ ބާރު ނެތީތޯ؟ އާއްމުންނަށް 

ހުޅުވާލެވި ސާވޭކުރެވުނު ލިސްޓެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ފްލެޓް ބާތިލްކުރުމުން ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއްގެ 
މުއައްޒަފުންގެ ފްލެޓް ލިސްޓަށް އިތުރުވީ ފްލެޓްތަކުގެ ލިސްޓް ބާތިލްކޮށް އާއްމު ރައްޔިތުންގެ ހައްޤު ކަށަވަރު 

؛ ކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށްދިނުމަށް

 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާތ1ީ

6

ނެތް .އެއް ކޮޓަރި ކެޓަގަރީ އުވާލުވުމުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައި 7 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާތ1ީ

ނެތް
، އެއް ރޫމް ފްލެޓަށް ހުށަހެޅި ފޯމް 12އުމުރުން   އަހަރުންސުރެ މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދާކަމަށާއި

ޑިސްކޮލިފައިކޮށް، ބާތިލުކޮށްފައިވަނީ ކީއްވެގެންތޯ އޮޅުންފިލުވުމަށް
ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާ ސަބަބު ބލުމަށް 8

ނެތް

 ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލައި ފްލެޓް 15ސަރުކާރުގައި އިއުލާނު ކުރި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެޗް 
ލިބޭނެކަމަށް ނެރުނު ލިސްޓް ތަކުގައި ނަން ހިމެނިފައިވާ ޒުވާނެއްކަމަށާއި، އެއް ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތައް 

ކެންސަލްކުރުމުން އެކަން ސާފުކޮށްދިނުމަށްއެދި
 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާ ސަބަބު ބެލުމަށ1ް

9

ނެތް

 ރޫމް ފްލެޓް ބާތިލުކޮށްފައިވުމުންނާއި ރަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ފްލެޓް ދީފައިވާ 1ލިބުނު 
އެގޮތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި. މައްސަލަ

(އެކަނިވެރި މައިންގެ ކެޓަގަރީ)ނިލަންދޫ . ގއ/ ގަމަރުއްނިސާ އަލީ، ރުއްދޮށުގެ . 1 
( އަހަރާދެމެދުގެ ކެޓަގަރ40ީ-18)ނިލަންދޫ . ގއ/ ހުޝައިރާ ޢަބްދުލްލަޠީފު، ޝާދީވިލާ . 2
(ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީ)ނިލަންދޫ . ގއ/ އަލީ ނަޖީބު، އެރޯމާ . 3
(ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ކެޓަގަރީ)ދާންދޫ . ގއ/ ނަފީސާ މޫސާ، ނީރު ވަކިގެ . 4

ް އަދި ސިވިލް ސަރވިސް ކެޓަގަރީއިންވެސް އިންސާފުން ނޫންގޮތަކަށް ފްލެޓް ދީފައިވާކަމަށ

 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާތީއާއި، ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 1
މީހުންނަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާތީ

10

 1.  ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލީ 1މާލޭ ރަށްވެއްސަކަށްވީނަމަވެސް އެ ކެޓެގަރީން ނުލިބިދަނެތީ 
ކޮޓަރީގެ ކެޓެގަރީ އުވާލި އިރު މާލޭ ރަށްވެހިންގެ ކެޓެގެރީން ޖާގަ ނުދިނީ ކީއްވެ ކަން ބަލަށް 

.ބޭނުންވޭ
 ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް އުވާލާފައިވާ ސަބަބު ބެލުމަށ1ް

11
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ާ ވަކި ކެޓެގަރީއެއް ބަޔާންނުކޮށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވ
ނެތް ދެމަފިރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުން އަނބިމީހާއަށް ނުލިބި، ފިރިމީހާއަށް ފްލެޓް ލިބުމުން، 

މިއީ ސަރުކާރުން . ވަރިކޮށްފައި ގެއިން ނެރެލުމުން ވަންނާނެ ތަނެއް ނެތި ރަށަށް ބަދަލުވާންޖެހުން
.އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއެއްކަމަށް ބެލެވޭ

ދެމަފިރިން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުން އަނބިމީހާއަށް ނުލިބި، 
ފިރިމީހާއަށް ފްލެޓް ލިބުން

1

ނެތް  ޕޮއިންޓް ދީފައިވާއިރު، 57ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ޙައްޤުވާކަމަށް ބަލައި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް  
 ޕޮއިންޓަށް ދަށްކޮށްފައިވާތީ، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލެއް ނައިސް ޕޮއިންޓް 45މި ސަރުކާރުން 

.ދަށްވައިފާ ސަބަބު ބަލަން ބޭނުން

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ 2

ނެތް  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނިކޮށް، މާލެ އަތޮޅުގެ ރިޒޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާކަމަށް ބުނެ 65
، އަނބިމީހާ މާލޭގައި އެއަރޕޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ  13ިޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާއިރު .  އަހަރުވެފައ

 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާ މީހުންނަށްވެސް ފްލެޓް ލިބިފައިވާއިރު، އެމީހުންނަށް ފްލެޓް 20-15ނަމަވެސް 
.ލިބުނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަމެއް ނޭނގޭ

.ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ 3

ނެތް ނޑައެޅީ ނުހައްގުން ކަމަށް . ފްލެޓް ލިބުމުގެ ލިސްޓުން އުނިކުރެވި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ކަ
ސަބަބަކީ ފޯމް ހުށަހެޅިއިރު ކައިވެނީގެ ސެޓިފިކެޓް ހުށަނޭނުޅުނު ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ފޯމާއި އެކުގައި 

ެ. ހުށަހަޅާފައިވާތީ ޢޭގެ . އެއިރު ފިރިމީހާ ސެޓިފިކެޓް ހިފައިގެން ދިޔައި ބޯޓުދަތުރުކުރުމަށެވ
އޭރު ފޯމު ބަލައިގަނެ ފްލެޓް ލިބޭނެކަމުގެ . ދުވަސްތަކެ ފަހުން ލިބުނީ ވަރިކުރިކަމުގެ މެސެޖެވެ

ޝަރުތު ހަމަނުވާ ލިސްޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ދިރިއުޅުމުގެ . ލިޔުން ވަނީ ސަރުކާރުން ދެއްވާފައެވެ
 ކުދިން 02ކުޑަ އެޕާޓްމެނޓެއްގައި . ހާލަތު އެއްވެސް އިރެއްގައި ބެލުމަށްފަހުގައެއް ނޫނެވެ

މީގެ ކުރިން ހުށަހެޅި ޝަކުވާއަށްވެސް އެއްވެސް ކަހަލަ . ގޮވައިގެން ދިރިއުޅޭ އުޅޭ އެކަނިވެރި މައެއް
.ޖަވާބެއް ލިބިފައި ނުވާކަމަން

ޝަކުވާއަށް ޖަވާބު ނުލިބުން 4

ފްލެޓަށް ފޯމުލީކަމުގެ ލިޔުމާއި، 
ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީއަށް 

ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ ޖަވާބާއި، 
މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓްތައް

ފްލެޓް ލިބޭކަމުގެ ދާއިމީ ލިސްޓުގައި ކުރީސަރުކާރުން ހިމަނާފައިފައިވާއިރު، އަދި ފްލެޓް ލިބުން 
ޙައްޤުނޫން އެތައް ބަޔަކަށް ދީފައިވާއިރު، އަދ ވަރަށް ނިކަމެތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދާއިރު 

8ްދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް . މާކްސް ދީފައިވާކަނ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް ދަށްކޮށްފައިވާތީ 5

އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީ  1682ފްލެޓް ލިބޭކަމުގެ ލިޔުން ކުރީސަރުކާރުން ދީފައިވާއިރު،މި ސަރުކާރުގެ ވަގުތީ ލިސްޓުގައި 
، ގެއްލުނު ފްލެޓް ހޯދުމަށް . ނަންބަރުގައި އޮވެ ދާއިމީ ލިސްޓުން  ޑިސްކޮލިފައިކޮށްފައިވާތީ

(އަންބަކާއި މުސްކުޅި މަޔަކާއި، ދެ ދަރިން ގޮވައިގެން ދިރިއުޅެނީ ވަރަށް ޙާލުގައި)

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް ޕޮއިންޓް 
ދަށްކޮށްފައިވާތީ

6

ނެތް ނޑެއްގައި ކައްކާ ކައި ހުރިހާ ކަމެއް 8 ފޫޓު 8 ކުދިންނާއެކު 3ފިރިމީހާއާއި   ފޫޓުގެ ކޮޓަރިގަ
ކޮށްގެން ނިކަމެތި ޙާލަތުގައި ދިރިއުޅޭއރު، ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 7

ފްލެޓް ލިބޭނެކަމުގެ ލިޔުމާއި، 
ދިރިއުޅޭތަނުގެ ފޮޓޯއާއި މެޑިކަލް 

ފޮޓޯ* ,ލިޔުންތައް
ވީޑިއޯ ކްލިޕް* 

.ނިކަމެތި ހާލުގައި ދިރިއުޅެމުންދާއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 8

ނެތް ފްލެޓް ލިބޭކަމުގެ ލިޔުން ކުރީސަރުކާރުން ދީފައިވާއިރު، ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަން ނުދޭ، 
.އަދިޝަރުޠު ހަމަނުވާކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ ފްލެޓަށްލީއިރު ވަޒީފާގައި ނޫޅޭތީކަމަށް

ޙާލަތު ބަލަން އައިސްފައި ނުވުން 9

ނެތް ް .ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުމަށްފަހުގައިވެސް މާކްސްދީފައިނުވާކަނ  ފަހަރު 2ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތަށް މާކްސްދީފައިނުވުން، އަދި 
.ޝަކުވާ ހުށަހަޅާފައިވާކަން

10

ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުންތައް .ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ މިހާރު ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށް
. އަހަރުގެ މުއްދަތު ވަނީ އުނިކޮށްފައ18ިވޭތުވެދިޔަ 

.ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުންވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވޭ
.މިކަން އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ބައްލަވާދެއްވައި ޖަވާބެއް ދެއްވުން

ޝަކުވާގެ ޖަވާބު ނުދިނުން 11

ނެތް . އަހަރ17ުސަރުކާރުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ދާތާ 
ލިބޭ އެއްޗަކުން ދެކޮޅު ނުޖެހި ކުޑަކުޑަ ދެކުދިން ގޮވައިގެން ކުޑަކުޑަ ކޮޓަރިއެއްގައި ބޮޑު ކުލީގައި 

.އުޅެމުންދަނީ
.ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ތަނެއްގައި ގެދޮރެއް ނެތް

.ކުރީގެ ސަރުކާރުން ފްލެޓް ލިބޭނެ ކަމުގެ ލިޔުން ދެއްވީ، ޙާލަތު ރަނގަޅަށް ބައްލަވާފައި
ް .މި ޙާލަތު މަނިކުފާނު ބައްލަވާ ބޯހިޔާ ކޮށްލާނެ ހިޔާވެއްސެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުނ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 12
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ނެތް .އުފަންވީ މާލެ
.އުފަންވީއިރު މައިންބަފައިން އުޅެނީ ކުއްޔަށް ތަންތަން ހިފައިގެން

.މައިންބަފައިންނަކީ މާލޭގެ ރަށްވެހިން
. އަހަރު ވީއިރު އުޅެންމިޖެހެނީ އެ ޙާލަތުގައ37ިއުމުރުން 

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 13

ނެތް . އަހަރ31ުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭތާ 
1ި ދަރިންނާއެކު 2ދިރިއުޅެމުންދަނީ އަންހެނުންނާއި  . ކޮޓަރީގައ
ް .ފޯމު އަލުން  ބައްލަވާދެއްވުމަށ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 14

ނެތް .އެކަނިވެރި މައެއް
. ކުދިން ގޮވައިނ3ްކުޑަ 

.މިހާރު ކުއްޔަށް އުޅޭތަނުންވެސް ނުކުންނަން އަންގާފަ ކުލި ނުދެއްކޭތީ
.ޙައްޤު ހޯއަދަވައި ދެއްވުމަށް އެދި

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 15

ދިރިއުޅެމުންދާ ތަނުގެ ފޮޓޯ .އެކަނިވެރި މައެއް
(ޔަތީމު) ކުއްޖެއް 1 އަހަރުން ދަށުގެ 18 ކުއްޖަކާއި 1 އަހަރުން މަތީގެ 18

ީ .ކުޑަ ކޮޓަރިއެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދަނ
.އިންސާފުވެރިކޮށް މިކަން ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 16

ނެތް 4ީ ކޮޓަރީގައި 1ބަލި ކުއްޖެއް ގޮވައިގެން  . މީހުން ދިރިއުޅެމުންދަނ
h14/00053ިއިން ފްލެޓް ލިބިފައި ނަމަވެސް ފްލެޓަށް ވީގޮތެއް ނޭގޭތީ އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވުމަށް އެދ .

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ސަބަބު 
ސާފުކޮށްދިނުމަށް

17

ނެތް  އިން މަތިން ޕޮއިންޓްސް ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް 50
ި .ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާ ސަބަބު ސާފުކޮށްދެއްވުމަށްއެދ

 އިން މަތިން ޕޮއިންޓްސް ލިބިފައި ނަމަވެސް 50ކުރިން 
ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ

18

އައިޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީތައް .ބައްޕަ އަކީ  ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތެއް
4ީ . އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖެއްގޮވައިގެން ކުޑަކުޑަ ކޮޓަރިއެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދަނ

. ފޫޓް ޖާގ3ަކޮޓަރީގައި އެނދެއް ބައްހައްޓާފައި ބާކީ އޮންނަނީ 
.ކޮންމެ މަހެއް ނިމޭއިރު ތަނުގެ ކުލި ދައްކާފައި އަނގަޔާ އަތާ ދިމާނުވޭ

.ދަންނަ ފަރާތްތަކަށް ނާއިންސާފުން ފްލެޓް ދީފައި އެބަހުރި
.އެއްކޮޓަރީގެ ފްލެޓް އެއް ހައްގުނުވާންވީ ސަބަބު ސާފުކޮށްދެއްވައި އިންސާފުން ކަންތައް ކޮށްދެއްވުމަށް އެދި

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 19

ނެތް ނޑުމެއްނެތި މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަކަމަށާއި، ދެކުދިން 1993  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުކެ
، އުމުރުން   އަހަރުން މަތީގެ 80ތިބޭއިރު އެއް ކުއްޖަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ފަރުވާދޭންޖެހޭ ކުއްޖެއްކަމާއި

، މަންމައަށް މާލެއިން ފަރުވާކުރާތާ   15ބަލި މަންމަ ގޮވައިގެން ދިރިއުޅޭކަމަށާއި
، ޝަކުވާ ފޯމު ހުށަހެޅިއިރުވެސް ޑޮކްޓަރުގެ ލިޔެކިޔުންތައް  އަހަރުވެފައިވާކަމަށާއި

، ދިރިއުޅޭ ޙާލަތު ބެލުމަށް ވަޑައިގެންނެވި ބޭފުޅުން ހާލަތު ބެއްލެވުމަށްފަހު  ހުށަހަޅާފައިވާކަމަށާއި
ފުލެޓް ލިބޭނެކަމަށާއި ފުލެޓް ޙައްޤުކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް، ފައިނަލް ލިސްޓުގައި ނަން 

ހިމަނާފައިނުވާކަމަށާއި، ބަލި މަންމަ ގޮވައިގެން އެކިތަންތަނަށް ގިނަގިނައިން ބަދަލުވާންޖެހުމަކީ 
ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި މިހާރުވެސް ކުއްޔަށް އުޅެނީ ވަރަށް ދަތި ހާލުގައިކަމަށާއި، ފުލެޓު 

ެ .ދެއްވުމަށް އާދޭސްކުރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 20

ނެތް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މާލޭގައި އަނބިމީހާއާއި، ދެ ކުދިންނާއި، އަނބިމީހާގެ މަންމައާއެކު 1993
، އެއް ކުއްޖަކީ ނަފްސާނީގޮތުން ބަލި 1  ކޮޓަރީގައި ވަރަށް ދަތި ހާލުގައި އުޅެންޖެހިފައިވާކަމާއި

، އަނބިމީހާގެ މަންމައަކީ އަމިއްލައަށް އެކަނި ނޫޅެވޭ   އަހަރުން މަތީގެ ވަރަށް ބަލި 80ކުއްޖެއްކަމާއި
، ފުލެޓް ކޮމިޓީން ދިރިއުޅުމުގެ 15މީހެއްކަމަށާއި، މާލޭގައި ފަރުވާކުރާތާ   އަހަރުވެފައިވާކަމަށާއި

ހާލަތު ޗެކްކުރުމަށްފަހު ފުލެޓް ޙައްޤުވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ބުނި ނަމަވެސް، ފައިނަލް ލިސްޓުގައި 
ެ .ހިމަނާފައިނުވާތީ، ފުލެޓެއް ދެއްވުމަށް އެދި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 21
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ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ނެތް ހާލަތު ބަލަން ދިއުމަށްފަހުވެސް، މާކްސް ދީފައިވަނީ ފޯމު ލާފައި އޮތްގޮތަށް ކަމަށާއި، އެންމެ 
 ، ދަރިއެއް ނުވަތަ ދެ ކުދިން ނުވަތަ ތިން ކުދިން ތިބެގެންވެސް ހާލަތު ބަދަލުވެދާނެކަމަށާއި

އެހެންނަމަވެސް ފޯމުގައި އޮތް ހާލަތަށް އެކަނި ބަލާފައިވާކަމަށާއި، އަދި ސިވިލް ސަރވަންޓަކު 
ވަޒީފާގައި ނެތަސް، ފޯމު ލީއިރު ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާގައި ހުރުމުން އޭނާއަށް ފުލެޓް 

ލިބެންވާނެކަމަށް؛

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 22

ނެތް  ގޭގައި ދަރިން ބަލަން ހުންނަ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާ އަދާނުކުރާތީ މާކްސް އުނިވެގެން ނުވާނެކަމަށާއި، 
 ، ފޯމު ލަނީ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް އެކަކަށް ފުލެޓް ލިބޭގޮތަށް އިޤްރާރުވެގެންކަމަށާއި

ކުއްޔަށް އުޅޭ ތަނުގެ ހާލަތު ބެލުމުން އަސްލު ބޯހިޔާވަހިކަން ބޭނުންވާ ވަރު ނޭނގޭނެކަމަށާއި، ފޯމު 
ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އުމުރަށް ބެލުމަށާއި، މާކްސް ލިބޭ ގޮތުން ދަތި ހާލުގައި އުޅޭ ބައެއް މީހުން 

؛ އެގޮތަށް ގިނަ އަހަރުތަކެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމަށް

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 23

ނެތް  ކުދިންގެ މަންމައެއްކަމަށާއި ކުރީގެ ލިސްޓުން ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް އޮތްނަމަވެސް، މި ސަރުކާރަށް 3
، ފޯމް  ، އަންހެން ދަރިފުޅަކީ އޮޓިސްޓިކް ކުއްޖެއްކަމަށާއި ތާއީދުނުކުރާތީ ނަން ރިޖެކްޓްކޮށްފައިވާކަމަށާއި

، ޝަކުވާ  ހުށަހެޅިއިރު އެ ލިޔެކިޔުންތައް ހިމަނާފައިނުވި ނަމަވެސް، ފޯމުގައި އެކަން ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި
ފޯމު ހުށަހެޅިއިރު ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބަލަން ގެއަށް އައީ ހާލަތު 

.ބަލަން ނޫންކަމަށް

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 24

ނެތް ނޑުގެ އަންހެނުން މަރިޔަމް ދީދީ އަކީ ކައިވެނިކޮށްގެން   4 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާ 22އަޅުގަ
ފްލެޓް ފައިނަލް ލިސްޓް ނެރުނުއިރު އަންހެނުންގެ ނަމެއް . ކުދިންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މަންމައެކެވެ

 ޕޮއިންޓް ލިބުނުކަމުގައިވީ 65 ޕޮއިންޓް ލިބިފައި މިހާރު 90ލިސްޓްގައި ނެތްކަމަށާއި ކުރީގެ ލިސްޓުން 
ެ. ނަމަވެސް ފްލެޓް ނުލިބެއެވެ .ފްލެޓް ލިބޭނެގޮތް ހައްދަވައިދެއްވުންއެދެމެވ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 25

ނެތް  ޕޮއިންޓް ލިބި ކުރީ ސަރުކާރުން ލިޔުން 50 މަސް ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތްކޮށްފައި 10 އަހަރާއި 19
 ޕޮއިންޓް ލިބިގެން ފްލެޓް ނުލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓްގައި 12 ޕޮއިންޓް 14ދީފައިވަނިކޮށް ކެޓަގަރީން 

.ހިމަނާފައިވާތީ އެކަން ބަލާދިނުމަށް އެދި

ސަރުކާރަށް ޚިދުމަށް ކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް ވުރެ މަދުން ޕޮއިންޓް 
ދީފައިވުން

26

ނެތް ި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އަލުން ބަލާދިނުމަށްއެދ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި 27

ނެތް ފްލެޓް ދީފައިވާގޮތާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އަލުން ބެލުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި 28

ނެތް އިންނަމާދޫގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ހެލްތްޕޯސްޓް .ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުމަށާއި ޙައްޤު ހޯދައި ދިނުމަށް އަދި ރ
.ގެ މެނޭޖަރަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާކަމުގެ މައްސަލަ ފާހަގަކޮށްފައި

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އަލުން ބަލައިދިނުމަށް އެދި 29

ނެތް ފްލެޓް ލިބޭ މީހުންގެ ދާއިމީ ލިސްޓުން ނަން އުނިކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ފްލެޓް ލިބިފައިނުވާތީ 30

ނެތް ި އެއްވެސް ބެލުމެއްނެތި އަތުލާފައިވާ ފްލެޓްގެ ހަޤީޤަތް ބެލުމަށްއެދ ފްލެޓް އަތުލި ގޮތް ބެލުމަށް އެދި 31

ނެތް ، ފަހުން ފްލެޓް 50ބޯހިޔާވަހިކަމުން މަހްރޫމްވެފައިވާ މާލޭ މީހެއްކަމަށާއި   ޕޮއިންޓް މަތިން ދީފައިވީނަމަވެސް
ި ނުލިބޭ ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާތީ އެކަން ބައްލަވައިދެއްވުންއެދ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 32

ނެތް ް ކުރީ ސަރުކާރުން ލިޔުން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށ ކުރީ ސަރުކާރުން ލިޔުން ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް 33

ފޭސްބުކް ސްޓޯރީ ، ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ޔޫސުފު އާނިސް ހާމިދު އަކީ ފްލެޓް  ފްލެޓް ދީފައިހުރީ އިންސާފުންނޫންކަމަށާއި
ލިބެންޖެހޭ ކުއްޖެއްކަމަށާއި ނަމވެސް ފްލެޓް ދާއިމީ ލިސްޓު ނެރުވީ ޝަކުވާއަށް ޖަވާބު ދިނުމެއްނެތި

ޝަކުވާއަށް ޖަވާބު ނުލިބުން 34

Page 14



ް އެޓޭޗްމަންޓްސ ާ ޝަކުވ ޝަކުވާގެ ބާވަތް #

ނެތް ފްލެޓްތަކަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތާމެދު ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ފްލެޓް ކޮމިޓީން 
ދިން ފުރުސަތުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޕޮއިންޓް ބަދަލުނުވެ ހުރި ފަރާތްތަކުގެ 

ް ޝަކުވާތައް އަލުން ބައްލަވައިދެއްވުމަށ

ޝަކުވާ އަލުން ބައްލަވައިދިނުމަށް 35

ޝަކުވާ ފޯމް* 
ސިޓީ* 

.ފްލެޓް ޝަކުވާ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، އެއްވެސް ޖަވާބެއް ލިބިފައިނުވުމުން ޖަވާބަކަށް އެދި ޝަކުވާއަށް ޖަވާބު ނުލިބުން 36

ނެތް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ދީފައިވާ މާކްސް އަކީ ރަނގަޅު މާކްސް އެއްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށާއި އަލުން ބެލުމަށް ި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އަލުން ބަލާދިނުމަށްއެދ 37

ނެތް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބަލާފައިވާގޮތާ ދޭތެރޭގައި ހިތްހަމަނުޖެހޭކަމަށާއި ހާލަތު ބަލަން އައި ފަރާތްތަކާއި ފްލެޓް 
ް ކޮމިޓީން ދީފައިވާ ޖަވާބު ދިމާނުވާކަމަށ

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ބެލިގޮތް ރަނގަޅުނޫންކަމަށް 38

ނެތް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ބެލުމަށް އެދި ި ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު އަލުން ބަލާދިނުމަށްއެދ 39

ފްލެޓް ލިބުނުކަމުގެ ލިޔުމާއި، އުޅޭ 
ތަނުގެ ފޮޓޯ

ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ދީފައިވާ މާކްސް އަކީ ރަނގަޅު މާކްސް އެއްކަމަށް ނުދެކޭކަމަށާއި އަލުން ބެލުމަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތަށް ޕޮއިންޓް މަދުން ހުރީ ކީއްވެތޯ ބަލައިދުނުން އެދި 40

ނެތް  ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވަނިކޮށް،ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން އިތުރަށް ޕޮއިންޓް 67އަދި . ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ވަރަށް ދަށް
ލިބި ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ބުނި، ނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓަށް ނާރާ

ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން އިތުރަށް ޕޮއިންޓް ލިބި ފްލެޓް ލިބޭނެކަމަށް ބުނި، 
ނަމަވެސް ދާއިމީ ލިސްޓަށް ނާރާ

41

ނެތް ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު އެހާ ދަށްއިރު ފްލެޓް ލިބިފައިނުވުން 42

ނެތް ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ރަށެއްގައި ގެދޮރު ނެތް އިރު ފްލެޓް ލިބިފައި ނުވޭ ފްލެޓް ދޫކުރީ އންސާފަށް ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރެވޭ 43
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