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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ    |    ސެކްޝަން   އެންޑް ރިސަރޗް ކޮމިޓީ    

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް  

ކޮިމޓީ ސްސައެްނޓަރޕްރައި އޯްނޑް ސްޓޭޓް  

 

 

 

 

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަން  
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ  

  ދިރާސާކޮށް ކޮމިޓީން    ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މައްސަލަ 
 ރިޕޯޓު   ނިންމިގޮތުގެ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ކޮމިޓީ   ސް ސަ އެންޓަރޕްރައި   އޯންޑް   ސްޓޭޓް 

 
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި    6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19،  ޭބއްވިގައި    2019  ޖޫން  11  އުފައްދާފައިވަނީމި ކޮމިޓީ  

ތައް ހިންގަމުންދަނީ، ދައުލަތުން ހިންގާ، ނުވަތަ ދައުލަތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި އިދާރާކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  

އެއިދާރާތަކުން   ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް  ކުގެއިދާރާތަމާއި، އެ  ނުވަތަ ހިންގަނީ ހަރުދަނާ ވިޔަފާރި އުސޫލުންތޯ ެބލެ

އަހަރުން އަހަރަށް ހަރުދަނާ ވަމުންތޯ ނުވަތަ ނިކަމެތި  ދަނީ  ތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު  މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ެބލުމާއި، އެ އިދާރާ

ބެލުމާއި،   ދަވަމުންތޯ  އަހަރަށް  އަހަރުން  ފައިދާ  ޙިއްޞާގެ  އިދާރާތަކުގެ  އެ  ެބލުމެވެ.  އަދި  ގޮތް   އަދިއްކަމުންގޮސްފައިވާ 

ދައުލަތުގެ ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުން ޙިއްޞާވާ ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފައިދާ ނުލިޭބ  

 ވެސް ހިމެނެއެވެ. ން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އަދި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ ދިރާސާކުރުންތަންތަނު 

 

ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ   ވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންގެ ޯބޑަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާއިން ޕްރައިމީގެ އިތުރު

އަދި ޯބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި،    ލަފާ ހޯދުމަށް

 ޯބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްތޯ ެބލުމާއި، ޯބޑުގެ މަސައްކަތްތައް ދޭތޯ ެބލުމާއިއަދާކުރަމުން  

    ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ެބލުމެވެ. ހިންގަނީ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ން: މެންބަރު   ނޭ ސް ކޮމިޓީގައި ހިމެ ސަ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައި 
 

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
 

 އިލްޔާސް ލަބީބު 
 ހުޅުދޫ ދާއިރާ

 
 ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ 
 ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

 
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
 

 ޤާސިމް ޙުސައިން  
 ދާއިރާކެޔޮދޫ 

 
 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 
 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

 

 ވަޙީދު هللا ޢަބްދު 
 ދިއްދޫ ދާއިރާ

 
 އަޙްމަދު ޝިޔާމް 

 ދާއިރާ ނައިފަރު

 

 ޙަސަން ޝިޔާން 
 ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

 

 އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު 
 ފެލިދޫ ދާއިރާ

 

 އަޙްމަދު ޙަލީމް 
 ިބލެތްދޫ ދާއިރާ 

 
 މުޙައްމަދު ނާޝިޒު 

 ކިނިބދޫ ދާއިރާ
 

 ޢަލީ ޙަމީދު 
 އިސްދޫ ދާއިރާ 

 
 މުޙައްމަދު ނިހާދު 

 ފޭދޫ ދާއިރާ
 

 މުޙައްމަދު ނާޡިމް 
 ދާއިރާ ދަނގެތި
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 : ފިހުރިސްތު
 ޞަފްޙާ 

 5........................................................................................................................... :ފު ތަޢާރު  . 1

 5............................ :ބައްދަލުވުންތައް   ބޭއްވި   ލިޔުންތަކާއި   ރިޢާޔަތްކުރި   ދިރާސާކުރުމުގައި   މައްސަލަ   ކޮމިޓީން  . 2

 7.................................................. ގޮތް   ކުރިއަށްގެންދިޔަ   ކޮމިޓީން   މަސައްކަތް   ދިރާސާކުރުމުގެ   މައްސަލަ  . 3

 8....................................................................... ކަންކަން   ފާހަގަކުރާ   ކޮމިޓީން   ގުޅޭގޮތުން   މައްސަލައާ  .4
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 : ފު ތަޢާރު .1
 

  ކުންފުނިތަކުން  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޯބހިޔާވެހިކަން  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު  ރިޕޯޓަކީ،  މި

ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން   މައްސަލަ  ގުޅޭ  މަޝްރޫޢާ  ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ  ކުރިއަށްގެންދަވާ

 .ަބއެކެވެ ރިޕޯޓުގެ މި ޖަދުވަލުތަކަކީ ހިމެނިފައި  ރިޕޯޓުގައި މި. ރިޕޯޓެވެހުށަހަޅާ 

 

 : ކާއި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް ލިޔުންތަ   ރިރިޢާޔަތްކު   ރުމުގައި މައްސަލަ ދިރާސާކު   ން ކޮމިޓީ .2
 

  ކުރިއަށްގެންދަވާ   ކުންފުނިތަކުން  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޯބހިޔާވެހިކަން  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު

ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ކޮމިޓީން   ދިރާސާކުރުމުގައި  މައްސަލަ  ގުޅޭ   މަޝްރޫޢާ  ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ ތިރީގައި  ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ 

 .ސިޓީތަކާއި ަބއްދަލުވުންތަކުން ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ

"ހިޔާ ފްލެޓް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯއިން އަޅަން ފަށާފައިވާ ފްލެޓްތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ަބއެއް މުވައްޒަފުންނަށް  .2.1

ަބ އެކަން  ފްލެޓް    އްލައިދެއްވުމަށްދީފައިވާތީ  ހުޅުމާލެ  އިްބރާހީމް،  ޢަލީ  ގައި   2020ޖޫން    15  380-08އެދި 

 ؛ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ސްޓެލްކޯއިން  .2.2 ދިނުމުގައި  މުވައްޒަފުންނަށް  ފްލެޓްތައް  ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ  ހުޅުމާލޭގައި  ސަރުކާރުން  ނިމިދިޔަ 

  2019ނޮވެމްަބރު    7ފާހަގަކުރައްވާ މުޙައްމަދު އިްބރާހީމް    ވާކަންއޮޅުވާލުންތަކެއް އޮޅުވާލާފައިމުވައްޒަފުންނަށް ޮބޑެތި  

 ؛ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ

ނަންަބރު    ،( ސިޓީއާއ2020ިފެުބރުވަރީ    25)  G/57/2020/4-6ގެ ނަންަބރު  ލިމިޓެޑް  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ .2.3

6-G/57/2020/27 (1  ުސިޓ2020ީނޮވެންަބރ )؛ 

ނަންަބރު   .2.4 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  -471މިނިސްޓްރީ 

HDS3/57/2020/50 (6  ުސިޓ2020ީނޮވެންަބރ )؛ 

 ؛( ސިޓ2021ީއެޕްރީލް  06) D/MJLS/2021/32-57ނަންަބރު  އިދާރާގެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  .2.5
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ؛( ސިޓ2021ީމާރިޗު  21) M/57/2021/37-13މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަންަބރު  .2.6

، ނަންަބރު  އާއި( ސިޓ2020ީފެުބރުވަރީ    25)  G/57/2020/4-6ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު   .2.7

6-G/57/2020/27 (1    ުސިޓީއާއ2020ިނޮވެންަބރ )،    ު6ނަންަބރ-G/57/2021/06 (23  ު2021  މާރިޗ )  

 ( ސިޓީ.2021ނޮވެންަބރު  23) G/57/2021/16-57ސިޓީއާއި އަދި ނަންަބރު 

 ؛( ސިޓ2021ީއެޕްރީލް    06)  HDC(161)-CL/57/2021/3ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންަބރު   .2.8

ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު   .2.9 ރު  ނަންބަ   ،އާއި( ސިޓ2021ީމާރިޗު    23)  CEO/57/2021/6-113މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް 

113-CEO/57/2021/27 (23  ު2021ނޮވެންަބރ)؛ 

ނަންަބރު   .2.10 ލިމިޓެޑްގެ  ޕަްބލިކް  ކޮންޕެނީ  ކޮންޓްރެކްޓިންގ  އެންޑް  ޓްރާންސްޕޯރޓް  -MTCCމޯލްޑިވްސް 

BDAD/57/2021/002   ީއާއި، ނަންަބރު  ސިޓMTCC-BDAD/57/2021/0006  (24    ު2021ނޮވެންަބރ )

 ؛ސިޓީ

(  2021އެޕްރީލް    28)  ADM/57/2021/7-60ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަްބލިކް ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު   .2.11

 ؛( ސިޓ2021ީނޮވެންަބރު  24) ADM/57/2021/13-60ނަންަބރު  ،އާއިސިޓީ

، އާއި( ސިޓ2021ީމާރިޗު    25)  K2/57/2021/02-116މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު   .2.12

 ؛( ސިޓ2021ީނޮވެންަބރު  24) K2/57/2021/501-116ނަންަބރު 

މާރިޗު    MWSC-F/7/2021/2081  (25މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަންަބރު   .2.13

 ؛( ސިޓ2021ީނޮވެންަބރު  24) MWSC-A/5/2021/7658ނަންަބރު  ،އާއި( ސިޓ2021ީ

 ؛( ސިޓ2021ީއެޕްރީލް  04) FDC-PL/57/2021/2ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންަބރު  .2.14

ގެ ލިމިޓެޑް  ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  14ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު ކޮމިޓީގެ    2020މާރިޗު    4 .2.15

 ؛ ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޭބފުޅުން މި

ކޮމިޓީގެ    2020ނޮވެންަބރު    4 .2.16 ޭބއްވުނު  ަބއްދަލުވުމުގައި  60ވަނަ ދުވަހު  ކޮމްޕެނީ   ވަނަ  އިލެކްޓްރިކް   ސްޓޭޓް 

 ؛ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ގެ ޭބފުޅުން މިލިމިޓެޑް

ކޮމިޓީގެ    2021އޮކްޓޫަބރު    20 .2.17 ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ކޮމްޕެނީ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  47ވަނަ  އިލެކްޓްރިކް  ސްޓޭޓް 

   ؛ލިމިޓެޑްގެ ޭބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު
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މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ    ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  47ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު ކޮމިޓީގެ    2021އޮކްޓޫަބރު    20 .2.18

   ؛ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ލިމިޓެޑްގެ ޭބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށްޕްރައިވެޓް 

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  48ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު ކޮމިޓީގެ    2021އޮކްޓޫަބރު    25 .2.19

   ؛ޭބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް    ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  49ޭބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  ވަނަ ދުވަހު    2021އޮކްޓޫަބރު    27 .2.20

   ؛ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޭބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް

ސް ކޮމްޕެނީ  މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް  ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  50ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު ކޮމިޓީގެ    2021އޮކްޓޫަބރު    27 .2.21

   ؛ލިމިޓެޑްގެ ޭބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު

ކޮމިޓީގެ    2021އޮކްޓޫަބރު    27 .2.22 ޭބއްވުނު  ދުވަހު  ލިމިޓެޑްގެ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ  51ވަނަ  ޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް 

   ؛ޭބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު

ކޯޕަރޭޝަން   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  53   ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޓީގެ  2021ނޮވެމްަބރު    22 .2.23

ޭބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ   އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ  އެންޑް  ހައުސިންގ  ނޭޝަނަލް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އަދި

   ؛މަޢުލޫމާތު

 

 ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް   .3
 

ފްލެޓްތަކުގެ   ޢިމާރާތްކުރާ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޯބހިޔާވެހިކަން  މުވައްޒަފުންނަށް  ލިމިޓެޑުގެ  ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  "ސްޓޭޓް 

ލަ ސްޓޭޓް  މައްސަލައާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ދެމުން ގެންދާ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަ

ރިޕޯޓް   ނިންމިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީންއިން  އެންޓަރޕްރައިސަސް  އިތުރަށް   "(M19/SOE/2021/01)އޯންޑް 

  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ   ސަރުކާރުގެ"އެވެ. އަދި  ފައަނުބރާ ފޮނުއްވާ  ވަނީ   މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން  2021މާރިޗު    10ފުރިހަމަކުރުމަށް  

  ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް  ކޮމިޓީން ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ    ގުޅޭގޮތުން  ދިނުމާ   ފްލެޓްތައް  މަޝްރޫޢުގެ  ހިޔާ  ސިޔާސަތާއި

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2021ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ގައި ޭބއްވުނު    2021މާރިޗު    31"   (M19/GT/2021/03)ރިޕޯޓު

ޖަލްސާގައި    25ދައުރުގެ   ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ފާސްކުރެއްވިއިރު،  ވަނަ  ކުރިއަށްގެންދަވާ  ކުންފުނިތަކުން  ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު 
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ބެލުމަށް   ގޮތް  ކުރިއަށްދާ  މަސައްކަތް  ކޮމިޓީއަށް  މަޝްރޫޢުގެ  ދަންނަވާފައެވެ.މި  އިލެކްޓްރިކް   ވަނީ  އެހެންކަމުން ސްޓޭޓް 

ންދަވާ ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަޢުލޫމާތު  ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި އަދި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެ

ކުރިއަށްގެންދަ ކުންފުނިތަކުން  އެގޮތުން  ނިންމިއެވެ.  ކޮމިޓީން  އެކުލަވާލުމަށް  ރިޕޯޓް  ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ    ވާދިރާސާކުރުމަށްފަހު 

އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދާއި،  މަޝްރޫޢުގެ ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި،    ދަށުން  މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް މަސައްކަތް 

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ތަފްޞީލް  ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާގެ  މަސައްކަތަށް  ،  ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚާއި ހައުސިންގ  އެ ކުންފުނިތަކާއި  އަދި 

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ ދަންނަވާފައިވާ  އެވެ. އަދި  އިވެކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފަ  ންކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްަބސްވު

 ކުންފުނިތަކުގެ ޭބފުޅުންނާ ަބއްދަލުކޮށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް •

 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް •

 މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  •

 ޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަްބލިކް ލިމިޓެޑްއެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް •

 މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  •

 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަްބލިކް ލިމިޓެޑް  •

 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް  •

ލަތު ެބލުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާ ސައިޓުތަކަށް  ށްގެންދަވާ މަޝްރޫޢުގެ ޙާމީގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަ

 ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. 

 މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރާ ކަންކަން  .4
 

  ކުރިއަށްގެންދަވާ   ކުންފުނިތަކުން  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޯބހިޔާވެހިކަން  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު

އަދި    ގުޅޭ   މަޝްރޫޢާ  ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު  ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވާ  ކުންފުނިތަކުން  ގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޓީގެ  މައްސަލައާ 

މެދުގައި އަލީގައިކޮމިޓީ  ކޮށް،މަޝްވަރާ  މެންަބރުންގެ  މަޢުލޫމާތުގެ  ލިިބފައިވާ  ފާހަގަ  އަށް  މައިގަނޑު  ކޮށްފައިވާމެންަބރުން 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ނުކުތާތައް 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ލިމިޓެޑުން  .4.1 ކޮމްޕެނީ  އިލެކްޓްރިކް  ގުޅޭ   )ސްޓެލްކޯ(   ސްޓޭޓް  ފްލެޓްތަކާ  ފާހަގަކުރެވޭ  ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ  ގޮތުން 

 :ކަންތައްތައް 

މެދު ފަންތީގެ   384  ގައި  2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސީއާ.ޑީ.އެޗް  ކޯޕަރޭޝަން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ހައުސިންގ  ސްޓެލްކޯއާއި

 ރައްވާފައެވެ.އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުވަނީ  ގައި 2017ނޮވެންަބރު  15 ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް ހައުސިންގ

  2018ފެުބރުވަރީ  01ލިމިޓެޑާއެކު  ކޮމްޕެނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އިންޖިނިއަރިންގ ރޮޓައިންސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި 

އޮގަސްޓް    01ނެސް  ިބލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސްއަށް ަބދަލުގެގައި  އެމެންޑްމެންޓުފުރަތަމަ    ގެނައި  ވެވިފައިވާ އެއްަބސްވުމަށްގައި  

 ދައްކަންވާނީ  ފައިސާ  ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ގެނެސްއަދި މި އެއްަބސްވުމަށް ދެވަނަ ަބދަލެއް  ކުރައްވާފައިވެއެވެ.ގައި ސޮއި  2018

  ( 15.42)  ރޭޓް  ޑޮލަރ   އެޕްރޫވްޑް  ގޮތުގައި   ފީގެ  އެކްސްޖޭންގް  ޙާލަތެއްގައި   ދައްކާ   ފައިސާ  ރުފިޔާއިން  މާއި،ޑޮލަރުންކަ  ޔޫއެސް

އަދި މި  ގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވެއެވެ.     2018ނޮވެމްަބރު    07ކަމަށް  ނެނެގޭ  ނުވާނެހެން  ގިނަ  ވުރެއް  އިންސައްތައަށް  5  ގެ

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.  މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު

 :ތަފްޞީލް   ގެ ކޮންޓްރެކްޓަރު - ސަބް   އަދި   ގ ކޮންޓްރެކްޓަރު  4.1.1

 ؛ ކަންލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންޖިނިއަރިންގ ރޮޓައިން ކީކޮންޓްރެކްޓަރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ •

 

 ޚް:ލަފާކުރައްވާ ތާރީ އެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް  4.1.2

 ؛އިކަންގަ 2018ފެްބރުވަރީ  1ގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުޕްރޮޖެކްޓްގެ  •

 

ވަނީ    ގައި  2019  ޖުލައި  ރަކްޗަރުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްމަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑިއެއްގެ ގޮތުން ސްޓް •

 ނިމިފައެވެ. މިއަދާ ހަމައަށް ބަހާލެވިފައިވާ މައިގަނޑު ަބއިތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވާ އިންސައްތަ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 ނިމުނު އިންސައްތަ  މަސައްކަތް  #

 100 ރ ރަކްޗަޕްރިމަރީ ސްޓް  .1

 95 މޭސަންރީ މަސައްކަތް   .2
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 65 ކުޑަ ދޮރާއި ދޮރު ހަރުކުރުން   .3

 90 ސިމެންތި ޖެހުމާއި ޕުޓީގެ މަސައްކަތް  .4

 80 މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް  .5

 15 ކުލަ ޖެހުމާއި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .6

 

އިންސައްތަ ނިމިފައިވާކަމާއި، މިހާރު   93މަސައްކަތުގެ    ހުރިކަމަށާއި މަޝްރޫޢުގެ  ލިފްޓު  4ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި   •

 ކަރަންޓު ވަޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް ށާއި އެގޮތުން  ކަމަތައްކުރެވެމުންދަނީ ފިނިޝިންގގެ މަސައްކަތް

 ؛ ދެއްވާފައިވާކަންއެ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު 

 

 

 

ފަހުގެ    އަދި   • އެންމެ  ނިމޭނެކަމަށް   ވާގޮތުން  ޝެޑިއުލްގައިކުންފުނީގެ  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހައުސިންގ 

މި ޕްރޮޖެކްޓް    ތް ކުރިއަށްދާ މިންވަރަށް ަބލާއިރު،ނަމަވެސް މަސައްކަ   ގައި  2021  ފައިވަނީ ނޮވެންަބރުރައްވާލަފާކު

  ؛ން ފާހަގަކުރައްވާފައިކަންކުންފުނި އެގައިކަމަށް  2022ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ެބލެވެނީ ޖަނަވަރީ މިހާރު 

 
 :ތަފްޞީލް   ގެ ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު  އެ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް  4.1.3

 ފަނަރަހާސް  އަށްސަތޭކަ  މިލިއަން  ފަސް  ތިރީސް)   35,815,806  ނުހިމަނައިޖީ.އެސް.ޓީ    ކީއަގަ  ކޮންޓްރެކްޓްގެ •

މިލިއަން  ތް)ތިރީސް ހަ  37,964,754.36ވުމާއެކު، ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން    ޔޫ.އެސް ޑޮލަރެވެ.(  އެއްހަ  އަށްސަތޭކަ

ޑޮލަރު    .އެސް( ޔޫސްތިނެއް ހައެއް   ޕޮއިންޓް  ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް

  ؛ވޭކަމަށްޚަރަދުވާނެކަމަށް ެބލެ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 

އަގު  ،ަބދަލުނާންނަގޮތަށްއަގަށް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ   • ވާހަކަދައްކައިގެން  ތެރޭކޮންޓްރެކްޓްއާއި  ހިމެނޭގޮތަށް ގެ  ގައި 

  ؛މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށްއުމަށް ގެނަތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް މަސައްކަތް

 
ހެން  ފިނިޝިންގ ސްޓޭޖުގައި ވެސް ގެނެވެން ހުރި ރަނގަޅު ަބދަލުތައް، ޖުމްލަ އަގަށް ުބރޫނާރާނެހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ   •

އަންނަކަމަ ަބދަލު ަބދަލުކުރުމާއި  ށާއި،ކުރަމުން  ދޮރުތަކަށް  ޑަބަލްގްލޭސް  ދޮރުތައް  ވަސް ފްލެޓްގައި    ، އެގޮތުން 

ޮބޑު ޚަރަދެއް    ރޮޖެކްޓްގެ އަގަށް ަބދަލު އަންނަވަރުގެ ޕްގެނެސްފައިވާކަމާއި، އަދި  ަބދަލު  މަށްހިފުމާގުޅުން ހުރި ކަންކަ

 ؛ތަކުންކަމަށްޭބރުން ލާ ޕައިޕް ލައިން ހިފުން ހުއްޓުވުމަށްފްލެޓް ތެރޭގައި ވަސް  ލަފާކުރެވެނީހިނގާނެކަމަށް 

 

 

 

 

 

 

 ލު:   ޞީ އަށް މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޢު މަޝްރޫ  4.1.4

)ތިރީސް މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ 30,677,482.30 ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުގެ މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް  •

އަށް ސަތޭކަ  ހަތަރު  ހާސް  ހަތް  ދޭޑިހަތްދިހަ  ސުމެއްތިޕޮއިންޓް   ހަ  ޑޮލަރު  ޔޫ.(  ނެއް  ށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުއެސް 

)ހަތް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަންސާސް   7,756,568.70އަދި އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި    ކަމާއި،ކާފައިވާއްދަ

  ؛ވާކަންހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ސުމެއް( ރުފިޔާ ދައްކާފައި

 

 :ރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން ސަ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ    4.1.5

• N3-28(A) / N3-28(B) 

 އަކަފޫޓް   21,191.75/  އަކަފޫޓު  21,191.75 •
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 :ވަކި ވަކި އެޕާޓްމަންޓްގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު  4.1.6

 ބޮޑުމިން )އަކަފޫޓް( 

ވިއްކުމަށް  
ކަނޑައަޅާފައިވާ  
 އެޕާޓްމަންޓް ޓައިޕް    ލެވެލް ޢަދަދު )ފްލެޓް( 

 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 1 3އަދި  2 ލެވެލް 72 475
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 1+2 5އަދި  4 ލެވެލް 48 725
725 8 

 6ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 ފްލެޓް )ޕްރިމިއަމް(  ކޮޓަރި 2+1 16 725
725 8 

 7ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 ފްލެޓް )ޕްރިމިއަމް(  ކޮޓަރި 2+1 16 725
725 8 

 8ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 ފްލެޓް )ޕްރިމިއަމް(  ކޮޓަރި 2+1 16 725
725 8 

 9ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 ފްލެޓް )ޕްރިމިއަމް(  ކޮޓަރި 2+1 16 725
725 8 

 10ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 ފްލެޓް )ޕްރިމިއަމް(  ކޮޓަރި 2+1 16 725
725 8 

 11ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 ފްލެޓް )ޕްރިމިއަމް(  ކޮޓަރި 2+1 16 725
725 8 

 12ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 ފްލެޓް )ޕްރިމިއަމް(  ކޮޓަރި 2+1 16 725
725 8 

 13ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 ފްލެޓް )ޕްރިމިއަމް(  ކޮޓަރި 2+1 16 725
725 8 

 14ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 ފްލެޓް )ޕްރިމިއަމް(  ކޮޓަރި 2+1 16 725
725 8 

 14ލެވެލް 
 ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1

 )ޕްރިމިއަމް( ފްލެޓް  ކޮޓަރި 2+1 16 725
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 :ގ ނުވަތަ ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްގެ ތަފްޞީލް އެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ބިޑިން  4.1.7

 7އް ހޯދުމަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުކުރާނެ  ގެ މަސައްކަތްސްޓާފް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެ ޓަވަރު  ސްޓެލްކޯ •

އިޢުލާނުކުރެވި،    2018ޖަނަވަރީ   މުއްދަތު އަށް    2018ޖަނަވަރީ    14ގައި  ހުށަހެޅުމަށް  ޕްރޮޕޯސަލް 

 ؛ހުޅުވާލާފައިވާކަން

ހުޅުވާލެވިފައި • ހުށަހެޅުމަށް  މުއްދަތުގައި  ޕްރޮޕޯސަލް  ިބޑް   6ވާ  ކުންފުނިން  ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 ކުންފުނިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، އެއީ: 2ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަމާއި، އޭގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވެފައިވަނީ 

o allurgical Construction Group Co, LTD of MinmetalsMet rdThe 23 

o Dongfang Electric International Corporation (DEC) 

o  ިޕްރޮޖެކްޓް އެވޯރޑްކޮށްފައިވަނީކުންފުނީގެ ތެރެއިން  2މ 

Metallurgical Construction Group Co, LTD of Minmetals rdThe 23 

 ؛ އަށްކަމަށް

 

 :ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް ކަސްޓަމްސްއިން   4.1.8

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް   ގެރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ • އެންޑް  ހައުސިންގް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އޮފީހުން 

ނަންަބރު   މަޝްރޫޢުގެ 2018ޖޫން    ED/138/2018/118  (10-1ފޮނުއްވާފައިވާ  މި  ސިޓީއިން   )

ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް ލިިބލައްވާނީ   ށާއި، މަޢާފުކުރުމަށްވަނީ ނިންމަވާފައިކަމަބޭނުމަށް ގެންނަ މުދަލަށް ޑިއުޓީ

 ؛ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަންމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިން

 

 އެ މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  4.1.9

 ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް:  

ކޮންސްޓް • މަތިން  އެދިފައިއެކިފަހަރު  އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް  މުއްދަތު  މަސައްކަތުގެ  ވުމުން ރަކްޝަންގެ 

 ؛މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ    ން ސޫލު އެ މަޝްރޫޢުގެ އު   އި ކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢާ ސްޓޭޓް އިލެ  4.1.10

 ކަންތައްތައް:  

ފަންގިފިލާގެ   15ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން، ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ    ފްސްޓެލްކޯ ސްޓާ 4.1.10.1

އެޕާޓްމަންޓާއި،   72ކޮޓަރީގެ    1ކޮންމެ ިބލްޑިންގ އެއްގައި    ،ރެސިޑެންޝަލް ިބލްޑިންގކަމަށާއި  2

 144  ކޮޓަރީގެ   1ިބލްޑިންގައި    2އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން    120ކޮޓަރީގެ    1+2

ޖުމް  240ކޮޓަރީގެ    2+1އެޕާޓްމަންޓާއި،   ހިމެނޭގޮތަށް  އެޕާޓްމަންޓް   384ލަ  އެޕާޓްމަންޓް 

 ؛ ހިމެނޭކަމަށް

 

ތެރެއިން   4.1.10.2 އަގެއްގައި ސަރު  72ކޮޓަރީގެ    1މީގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކާރަށް އެޕާޓްމަންޓް ސަރުކާރުން 

 1މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ  ފުރަތަމަ ުބރުގައި ސްޓެލްކޯގެ   ކަންޖެހޭ ކަމުން،އްވި

 ؛އެޕާޓްމަންޓްކަމަށް 240ކޮޓަރީގެ  2+ 1އެޕާޓްމަންޓާއި،  72ކޮޓަރީގެ 

 
ޯބހިޔާވެ 4.1.10.3 މުވައްޒަފުންނަށް  ޢިމާރާތްކުންފުނީގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ކުރިމަތިލުމަށް   ކުރާހިކަން  ފްލެޓަށް 

ޯބހިޔާވެހިކަމަށް ކުރިމަތިލާ އި  ގައިކަމަށާ  2018ރުވަރީ  ފެުބ  19ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ    ފުރަތަމަ ބުރަށް 

ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި  ؛ރުތުތަކީ ކުންފުނީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުންކަމަށްޝަފަރާތްތަކުގެ އަސާސީ  

 ބަލަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތައް:

 ،ވަޒީފައިގައި ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތު •

 ،ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު •

 ،ޭބނުންވާ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މިންވަރުކުންފުންޏަށް  •

 ،ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު •

 ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސަރަޙައްދު )ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދު/ އަތޮޅުތެރެ( •

 ، ފަންނީ އަދި ހިންގުމުގެ ޤާިބލުކަންހުރި މިންވަރު •

 ، އަދިގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޙާލަތު •

 .  ނޫންތޯއެޅިފައިވޭތޯ ނުވަތަޅުއިޞްލާޙީ ފިޔަވަ •
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށާއި އަދި ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގައި   ފްލެޓްތަކުގެ 4.1.10.4

ފައިވާތީ، ޑައުންޕޭމަންޓް ދިމުވައްޒަފުން އެ  އިތުރު ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ގިނަ

މާއި، ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޕްރޮބޭޝަނަރީ އްވުއްސައިދެބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖަ 

އު ކޮންޓްރެކްޓް  މުވައްޒަފުންނާއި،  ތިިބ  މުވައްޒަފުންނާއި، ސޫޕީރިއަޑްގައި  ކުރާ  މަސައްކަތް  ލުން 

މަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް   3އިންޓާރންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  

 ؛ ދެއްވާފައިވާކަމަށްއިގައި ހަމަޖައްސަ 2018 ޗުމާރި 7ނެގޮތަށް ކުރިމަތިލެވޭ

 

 މާރިޗު  31ގިނަގުނަ ލުއިތަކެއް ދެވިގެން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު ނަމަވެސް   4.1.10.5

ކުރިމަތިލާފައިވަނީ    2018 ަބންދުކުރެވުނުއިރު  ފުރުޞަތު  ފުރަތަމަ   230ގައި  މުވައްޒަފުންކަމުން، 

ވާދަވެރިކަމެއްނެތިުބރުގައި   މުވައްޒަފުންނަށްވެސް  ހުރިހާ  އުސޫލުތަކުގައި އަދި    ކުރިމަތިލީ 

 ؛ދެއްވާފައިވާކަމަށް ފްލެޓްތައް މިންގަނޑުތަކަށް ެބލުމެއްނެތިކަނޑައަޅާފައިވާ 

 
ިބލްޑިން 4.1.10.6 ރެސިޑެންޝަލް  ޢިމާރާތްކުރާ  ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހައުސިންގ  ސްޓާފް  ގއިން ސްޓެލްކޯގެ 

ލާޒިމުކުރާ   ވިއްކަން  ބޭނުން  72  ކޮޓަރީގެ   1ސަރުކާރަށް  ސަރުކާރަށް  ފުޅުނުވާކަމަށް އެޕާޓްމަންޓް 

ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް   1ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހަދާފައިވާ    5ވަނަ އަދި    4ގުޅިގެން،  އެންގެވުމާ  

ކޮޓަރީގެ   2+1ޓްމަންޓާއި  އެޕާ  53ކޮޓަރީގެ    1ށް ަބދަލުކުރެވުނުކަމާއި، މިަބދަލާއެކު  އެޕާޓްމަންޓަ  1+2

މިަބދަލާއެކު ޖުމްލަ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ޢަދަދު ؛ އެޕާޓްމަންޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވުނުކަމަށް  66

 ؛ އެޕާޓްމަންޓަށް މަދުވެފައިވާކަމަށް 349އެޕާޓްމަންޓްއިން  384

 
ނުވިކިހުރި   2019ަބރު  ންސެޕްޓެ  22 4.1.10.7 ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ހައުސިންގ  ސްޓާފް  ސްޓެލްކޯގެ  ގައި 

 ޞަތު ފުރު  ގަތުމަށް  ފްލެޓްތައް  އެ  އިވަނަ ުބރަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށާ  2ގަތުމަށް    ފްލެޓްތައް

؛ ފައިވާކަމަށްއްވާރަހުޅުވާލެވުނުއިރު، އަސާސީ ޝަރުތަކަށް ކުންފުނީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުން ލާޒިމްކު

 ؛ ފައިވާކަމަށް ރައްވާޑުތައް އަންނަނިވި ގޮތަށް ަބދަލުކުނއަދި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ަބލަންޖެހޭ މިންގަ

 ޕޮއިންޓް(  70ވަޒީފާގައި ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތު )ގިނަވެގެން  •
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ޕޮއިންޓް 30އްދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ ޙަގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަ •

 
ޖުމްލަ  ވަނަ    2 4.1.10.8 ކުރިމަތިލައި،    289ުބރުގައި  އެޕާޓްމަންޓް   118މުވައްޒަފުން  މުވައްޒަފުންނަށް 

ދެއްވާފައިޓެލްކޯއިން  ސް  ދޫކުރެވިފައިވާކަމަށް އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް ނަމަވެސް    ވެއެވެ.މަޢުލޫމާތު 

ލިިބފައިވާ   މުވައްޒަފުންނަށް  އެ  މުވައްޒަފުންނާއި  ހުށަހެޅި  ވަގުތީ އެޕްލިކޭޝަން  ލިޭބނެ  މާކްސް 

އޮތްކަމަށާ  119ލިސްޓުގައި   އެނގެން  ލިިބފައިވާކަމަށް  ފްލެޓް  ލިސްޓްގައި   އިފަރާތަކަށް  މި  އަދި 

 ؛ ވާކަމަށްހިމެނިފައި ގެ ނަންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރމިހާރުގެ ކުންފުނީގެ 

 

ވަނަ މާއްދާގައި ގަވާއިދު   13އިދުގެ  ހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ޯބހިޔާވެ 4.1.10.9

މުވައްޒަފު ފްލެޓް ގަތުމަށް ދައްކަންޖެހޭ   ވާ ގޮތުންއިސްތިސްނާވުން ހިމަނާފައިވާކަމާއި، މި މާއްދާގައި

ދުވަސް ތެރޭގައި ދެއްކުމުން، މި ގަވާއިދުގައި   10މިކަމަށް ހުޅުވާލާތާ    އިންސައްތަ   20ޑައުންޕޭމަންޓްގެ  

 ؛ަބޔާންކުރާ އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކަކުން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް 

 
އި  2018ފެުބރުވަރީ    19 4.1.10.10 ކުރެވުނު  ފުރަތަމަ  ގޮތުގައި  ޢުގައި  ފީގެ  ކޮމިޓްމަންޓް   5000ލާނުގައި 

މާރިޗު   15އިންސައްތަ    20ރުފިޔާއާއި، ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެޕާޓްމަންޓްގެ އަގުގެ    )ފަސްހާސް(

އިންސައްތަ ޭބންކު މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުމަށް އޮތުމުން،   80ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށްފަހު،    2018

އަދި ؛ ދަ ކަމަކަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުވުމަށް ދެވިފައިވާ ވަގުތު ކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްމިފަ

މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި   18އިންސައްތަ    10އިންސައްތަ ދައްކައި، ބެލެންސް    10  ޓްޑައުންޕޭމަން

ފޯމު ޯބހިޔާވެފައިވާއިރު،  އްވާއުލަރ ނެރުރކިސަގައި    2018  މާރިޗު   07ދެއްކުމަށް   އެދި  ހިކަމަށް 

 އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް ދުވަހަށް ކަމުން،    5އިތުރު ކޮށްދީފައިވަނީ އެންމެ    ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު

ވަގުތު   ހުށަހެޅުމަށް  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްފޯމު  ނުވާކަންވެސް  ފެުބރުވަރީގައި   19)  އިތުރުކޮށްދީފައި 

 07އަދި    ޅުމަށްކަމާއިފޯމު ހުށަހެ  ގެ ކުރިން   2018މާރިޗު    15ވަނީ    ކިއުލާގައިރނެރެފައިވާ ސަ

އިގަވާގައި    2018  މާރިޗު އަންގާކޮށް  ޙުލާޞްއިދު  ހުށަހެޅުމަށް  ތާރީފައިފޯމު  މާރިޗު   20ކީ  ޚަވާ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ޯބހިޔާވެހިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ގިނަ   އްވާފައިވުމުންމަލުކުރަޢައެހެންކަމުން މިފަދައިން  ؛ ކަމަށް(  2018

 ؛ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް

 

އިންސައްތައަށް   10އިން  އިންސައްތަ  20އަގުގެ    ފްލެޓްގެދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު  ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި   4.1.10.11

ތަފްޞީލު ކުޑަކުރު ޢަދަދުތަކުގެ  އަންދާޒާކުރެވޭ  ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  ޑައުންޕޭމަންގެ  މުން 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

 1,750,000 ރޫމް އެޕާޓްމަންގެ އަގު  2  950,000 ރޫމް އެޕާޓްމަންގެ އަގު  1

 350,000 އިންސައްތަ(  20ޑައުންޕޭމަންޓް ) 190,000 އިންސައްތަ(  20ޑައުންޕޭމަންޓް )

 175,000 އިންސައްތަ(  10ޑައުންޕޭމަންޓް ) 95,000 އިންސައްތަ(  10ޑައުންޕޭމަންޓް )

 87,500 ދަދުޢައެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭ  47,500 ދަދުޢައެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭ 

މަހަކު  ާބކީ  ޑައުންޕޭމަންޓްގެ 

 ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު 

މަހަކު  3,958.33 ާބކީ  ޑައުންޕޭމަންޓްގެ 

 ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު 

729I.67 

   ރުފިޔާ   5,000ކޮމިޓްމެންޓް ފީ:  

 

ދަގޫތަކެއް ނއު  ނަށްމުވައްޒަފުންދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް    ފްލެޓްތަކަށްޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި   4.1.10.12

ފާހަގަކުރެވުނުކަމާއި، މުވައްޒަފުންތަކަކަށް   ކުރިމަތިވިކަން  ގިނަ  ުބރުގައި  ފުރަތަމަ  އެހެންކަމުން 

 ؛ށްހުށަހެޅުމަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވިކަން ފާހަގަވެފައިވާކަމަޯބހިޔާވެހިކަމަށް އެދި ފޯމު 

 

ޭބރުން 4.1.10.13 މުވައްޒަފުންނަށް    އުސޫލުން  ދެއްކުމުން    ހަމައެކަނިއެއްަބއި  ފީ  ފްލެޓް ކޮމިޓްމަންޓް 

ކޮމިޓީއަށް   މައްސަލަ  ލިިބފައިވާކަމު  ޝަކުވާލިިބފައިވާކަމަށް  މި  ސާފުކުރުމަށް، ން،  އިތުރަށް 

ނަންގަވާއިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދު )ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ފްލެޓްގެ ޑައުންޕޭމަންޓަށް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ފައިވާ ތާރީޚް ހިމެނޭގޮތަށް( އަދި ދައްކާ  ފައިވާ ޢަދަދާއި ފައިސާގާއަތުން ޑައުންޕޭމަންޓަށް ފައިސާ ނަ

ޑައުންޕޭމަންޓް ނުނަންގަވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް )ފުރަތަމަ 

ކުރިން   2020އޮކްޓޫަބރު    26 ފުރުޞަތު އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް(

ަބރު އޮކްޓޫ  F/SOE/6/2020/25  (22-57  ންގެ މަޖިލީހުގެ ނަންަބރުފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ރައްޔިތު

  ؛އެދިފައިވާކަމަށް ސިޓީން  (2020

 
 ގައި ކަމާއި  2020ނޮވެމްަބރު    1ޓެލްކޯއިން ފޮނުއްވާފައިވަނީ  ކޮމިޓީއަށް ސްނަމަވެސް މި މަޢުލޫމާތު   4.1.10.14

ފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ   226ރާތުގެ ތެރެއިން  ފަ  348  ފްލެޓް ލިިބފައިވާ  އަދި ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި

ވީމާ ގައިކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނުކަމާއި،    2020ަބރު  އޮކްޓޫ  27ފައިވަނީ  ދައްކާޑައުންޕޭމަންޓް  

 ؛ކަން ކޮމިޓީއަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާކަމަށްށްޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވަނީ އުސޫލާއި އެއްގޮތަ

 
 ، ގެ ތެރެއިންއުޞޫލު  އިހެދިފައިވާ ގަވާއިދާ  މަށްހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންގެ ޯބހިޔާވެސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފު 4.1.10.15

ކުންފުނީގައި   ތައް، އެޓްފްލެ  ޢިމާރާތްކުރާކޮށްދިނުމަށް  ފޯރުޔާވެހިކަން  ހި ޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯބސް

ގެދޮރު ހުރި ލިިބފައިވާކަމާއި، އަދި މާލޭގެ    މުވައްޒަފުންނަށް  (ވެފައިނުވާ )ދާއިމީ ނުވާ  މަސްދުވަސް  3

ޓެލްކޯގެ ސް  ކޯގެ އިސްވެރިންނާއި، ޯބޑު މެންަބރުންނާއި،ލްޓެގިނަ ފަރާތްތަކަށް ލިިބފައިވާކަމާއި، އަދި ސް

މެންަބރުންނާއި، ހުރިހާ  ކޮމިޓީގެ  ސް  ފްލެޓް  ނޫއަދި  މިވަގުތު  މުވައްޒަފުންނަށްޓެލްކޯގައި  ވެސް  ޅޭ 

 ؛ ލިބިފައިވާކަމަށް

 
ގުޅުންހުރި   ނާއެއިރުގެ ވެރިކަމުގައި ތިއްެބވި ސިޔާސީ މީހުންއި  މަށްޓަކައްވުދެލެޓް  ފްޓެލްކޯއިން  ސް 4.1.10.16

ފައިވާކަމުގެ ދީފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްއްވުމަށްފްލެޓްތައް ދެ،  އިވަފަރާތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ވަޒީފާ ދެއް

  ؛ލިިބފައިވާކަމަށްކުވާ ކޮމިޓީއަށް ޝަ

 
ކުންފުނީގެ   އެ  ވެސް  ޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށްލިިބ އަހަރު ދުވަސްނުވާ ސް  ފްލެޓް  ހިހުޅުމާލެ ވެށިފަ 4.1.10.17

 ؛ ރޫޢުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލިިބފައިވާކަމަށްޝްހިޔާވެހިކަމުގެ މަޯބ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ހިންގުމަށް   4.1.10.18 މެދުވެރިކޮށް  ކުންފުނިތައް  ޙިއްޞާވާ  ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ ސަރުކާރު  މިފަދަ  ހަމަޖެހިފައިވާ 

ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  އެކުންފުނީގައި  މަޤްޞަދަކީ،  މައިގަނޑު  މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

އްލުކޮށްދެއްވައި، މާލީ ޙައްމަލުކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް މި މައްސަލަ  ޙަޯބހިޔާވެހިކަމުގެ ދަތިކަން ތަ

މުވައްޒަފުންނަށް   ނެތް  ވީހިނދު، އަގުހެޔޮކޮށް  ފުދުންތެރިކަން  ފޯރުކޮށްދިނުންކަމުގައި  ޯބހިޔާވެހިކަން 

ބޯ ސް މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނީގެ   އްވާފައިވާ އެކުލަވާލަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްހިޔާވެހިކަން  ޓެލްކޯއިން 

 ؛ ހަގަކުރެވޭކަމަށްރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާ ތައްއުސޫލު

 
ދަނޑިވަޅު 4.1.10.19 މި  ނެގުމަކީވެސް،  އަނުބރާ  ފްލެޓް  ދެވިފައިވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުރުން  ގައި  ނަމަވެސް 

 ؛ނޫންކަމަށް ކޮމިޓީއިން ފާހަގަކުރައްވާކަންކަމެއް ރަނގަޅު

 
މި ލޯނު ނަގައިގެން ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާިބލުކަން މުވައްޒަފުންގެ ކިަބއިގައި ނެތްކަމާއި،   4.1.10.20

އެގްރީމެންޓެއް  މުވައްޒަފުންނާއެކު  ނެގުމަށްފަހު  ލޯނެއް  ކުންފުނިން  ފައިނޭންސްކުރުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓް 

ކުންފުނިން ލޯނު ދެއްކުންނޫން ފަހު،  ފައިސާ ކެނޑޭގޮތް ހެދުމަށް   މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އެ  ދައި،ހަ

 ؛ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން

 
އަގުޮބޑުނުވާނޭ  4.1.10.21 އަގަށްވުރެ  އެއްަބސްވެފައިވާ  މުވައްޒަފުންނާއެކު  މިހާރު  ވިސްނުންހުރީ  ކުންފުނީގެ 

 6-5 މަސައްކަތްކުރަނީ  ކުންފުނިންއަދި     ކަމާއިގޮތަކަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ކަންތައްތައް ރާވާލުމަށް

 ޏަށްއިންސައްތަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގައި ލޯނު ހޯދުމަށްކަމާއި، އެ އަގުގައި ލޯނު ނުލިިބއްޖެނަމަ ކުންފުން

 އަދި ؛ އިން ގެއްލުންވާނެކަމަށްމި މަޝްރޫޢު

 
ހަމަޖެހިފައިނަމެއިންޓެ 4.1.10.22 ނެުގމަށް  ފީއެއް  ވަކި  މިވަުގތު    ވީނަމަވެސް  ންސް  ޢަދަދެްއ ނެޭގނެ 

ޢިމާރާތުަގކަނޑައެޅި ނަމަވެސް  ބެލުމަށްފަހު ޚިދޭންޖެހޭ    އިފައިނުާވކަމާއި،  ދުމަތްތަކަށް 

 ؛ ފައިވާކަމަށްވާނަންސް ފީެގ ޮގތުަގއި ކަނޑަެއޅުމަށް ނިންމަމެއިންޓެ  އެކަށީެގންވާ ޢަދަދެއް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ގުޅޭގޮތުން    )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް(   ލިމިޓެޑުން   ކޮމްޕެނީ   އެއަރޕޯޓްސް   ލްޑިވްސް މޯ  4.2 ފްލެޓްތަކާ  ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ 

 ؛ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް

 މެދު ފަންތީގެ ހައުސިންގ  384  ގައި  2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ، ދެމެދު  ސީއާ. ޑީ.އެޗް  އިޑާލިމިޓެ  ކޮމްޕެނީ  އެއަރޕޯޓްސް  މޯލްޑިވްސް

އެކަންކަން   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017ނޮވެންަބރު    15  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް ކަންކަމާއި، 

 ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެވަނީއެވެ.  ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން

 ގެ ތަފްޞީލް:ކޮންޓްރެކްޓަރު  4.2.1

 ؛ ނީ ެބއިޖިން އާރަބން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕް ކޯ. ލިމިޓެޑްއާކަމަށްވާލުކުރެވިފައިވަޙަ މަސައްކަތް މަޝްރޫޢުގެ •

 

 ޚް:އެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީ  4.2.2

ފަންގިފިލާއިން ފެށިގެން  ވަނަ    9އޭ ގެ  -މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށާއި ޮބލްކްމަސައްކަތް    އިންސައްތަ  90މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ   •

ީބ ގެ -ނިމިފައިވާކަމަށާއި އަދި ްބލޮކް  ގެ މަސައްކަތްވަނަ ވަނަ ފަންގިފިލާއާ ހަމައަށް އިންޓީރިއާ ފިނިޝިންގ  14

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން   ފްލެޓް ހުރިކަމަށާއި  3އި ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި  ވަނަ ފަންގިފިލާއިން މަތި ނިމިފައިވާކަމަށާ  10

ަބއެއް ލައިޓްސްތައް ޗައިނާއިން ގެނަމަޢުލޫމާތު ދެއްވާ ަބދިގެ ކަަބޑުތަކާއި  އަދި  ލަސްވެ،   މުގައިއު ފައިވާކަމަށާއި، 

ވެސް މަޢުލޫމާތު ހުރުމާއެކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުން ލަސްވަމުންދާކަމަށް ތާށިވެފައި    އެތަކެތި

 ؛މަށްދެއްވާފައިވާކަ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ދެ ލަސްވެފައިވާކަމާއި،    ންވަގުތަށް ނިންމު ކަނޑައެޅިފައިވާ  މަސައްކަތް    މި ޕްރޮޖެކްޓުގެގެ ސަަބުބން    19-ކޮވިޑް •

ސައިޓު މަތިން  މަސައްކަތްނުކޮށްފަހަރެއްގެ  ޕްރޮޖެކްޓް    ކުރިން އަދި  މަށާއި،ަބންދުކުރިކަ  ދުވަހަށް  45  ގައި 

މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް   ކާއެކުދަތިތަ  ނަމަވެސް ދިމާވެފައިވާ  2021  އޮގަސްޓު  31ތާރީޚަކީ    ށްފައިވާނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮ 

އިތުރުކޮށް މުއްދަތު  ނިންމަން  އެކަންތައް    އެދިފައިވާކަމާއި  ކޮންޓްރެކްޓަރު  ދިނުމަށްޕްރޮޖެކްޓު  ކުންފުނިން  މިހާރު 

މިރިވިއުކުރަމުންދާކަމަށާ މަސައްކަތް  ޕްރޮކެޖްޓްގެ  މި  ވުމާއެކު  ޑިސެއި،  ެބލެވެނީ  ނިންމާލެވޭނެކަމަށް  ަބރު ންހާރު 

 ؛ ގައިކަމަށް 2021

 
 

 :  ޖުމްލަ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު  4.2.3

އަދި    ،ގެ ފުލެޓްކަމަށާއި  2+1  އެއީލެޓު  ފް  240އެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން    ،ކަމަށާއި  384ޖުމްލަ ފްލެޓްގެ ޢަދަދަކީ   •

އެއް ރޫމްގެ ފްލެޓްސްކަމަށާއި، އަދި    144 ފް   1އެއީ  ސަރުކާރަށް  އިންސައްތަ    50ލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  ރޫމްގެ 

 ؛ލެޓުކަމަށްފް 312ފްލެޓް ކަނޑާފައި ސްޓާފުންނަށް މި ދެވެނީ  72އެހެންކަމުން   ،ވިއްކަންޖެހޭކަމަށާއި

 

ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން ަބޔާންކޮށް  ފްލެޓް މިހާރު ޭބނުންނުވާކަމަށް    72ސަރުކާރަށް ވިއްކަން އެއްަބސްވެފައިވާ   •

ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވަނީ އެޗް.ޑީ.ސީއާ    ނިންއެ ކުންފުނަމަވެސް    ،ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި  ސިޓީއެއް  އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް

ގުޅިގެންއެކަމަށްވާތީ،   ފޮނުވުމުން    އެޗް.ޑީ.ސީއަށް  ކަމާ  ފްލެޓާ  ކޮޓަ  1ސިޓީއެއް  ސަރުކާރާ ރީގެ  ގުޅޭގޮތުން 

ދެއްވާފައިވާކަމަށާއި،  މަޝްވަރާކުރައްވަމުންދާކަމަށް މި    މަޢުލޫމާތު  މެދު  72އަދި  ގޮތެއް ންވީޢަމަލުކުރަ  ފްލެޓާ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

އަ ލި  ފްލެޓްތައްއެ    ،ންގާފައިނުވާކަމަށާއިއެޗް.ޑީ.ސީންއިން  ތިިބ   ޖެނަމަިބއްކުންފުންޏަށް  ލިސްޓުގައި  ރިޒާވް 

 ފައިވާކަމަށް.ވާނިންމަ   ދިނުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް

 

 ؛ވާކަމަށްމުވައްޒަފުން ގުރުއަތުން ހޮވިފައި 379 ފްލެޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް •

 

 ދަދު:ޢަ މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވަ ގޮތާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ   4.2.4

ނަގާފައިނުވާކަ • ފައިސާ  އަތުން  މުވައްޒަފުން  ހިންގުމަށް  ފައިސާ   މާއިމަޝްރޫޢު  ހިންގަން  މަޝްރޫޢު  އަދި 

 ؛ކަމަށްކޭޝް ފްލޯއިން  ލްރނަޭބނުންކޮށްފައިވަނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ އިންޓަ

 

ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް ފައިނޭންސްކޮށްގެން ކުރިއަށް އެ    ށްމި މަޝްރޫޢަ  ގެންގުޅުއްވާ މޮޑެލްއަކީ  އެ ކުންފުނިން •

، އަޕްފްރަންޓް ފީއެއް ކަމަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ުބރައެއް ނުޖައްސާގެންދިއުން

ކުންފުންޏަށްޝެޑިއުލަކަށް  މުއްދަތަކަށް    ރުގެއަހަ  15ގުމަށްފަހު  ނެ  ދައްކާގޮތަށް  ފައިސާ  ަބހާލައިގެން 

ނަގާނެ    އިހަމަޖެއްސުމަށްކަމަށާ ފްލެޓްތަކަށް  ޑައުންޕޭމަންޓަށާއި  ވީހާ  އަގުތައްއަދި  ވެސް މުވައްޒަފުންނަށް 

މަޢުލޫމާތު    ކީ މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާކަމަށްޯބޑާއެކުންފުނީގެ    އެ  ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ދެއްކޭނެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް

  ؛ދެއްވާފައިވާކަމަށް

 

 މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް  4.2.5

މި   • ޚަރަދުވާއެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން  ނިންމާލުމަށް  އެއްކޮށް  އަންދާޒާމަޝްރޫޢު  ޢަދަދަކުރައްވާ  ނެކަމަށް   ކީ ފައިސާގެ 

އަށްސަތޭކަ ސާދަ    408,280,814.10 އަށްޑިހަހާސް  ދެލައްކަ  މިލިއަން  އަށް  ސަތޭކަ  އެކެއް ޕޮއިންޓް  )ހަތަރު 

 ؛ ( ރުފިޔާކަމަށްސުމެއް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު: 4.2.6

ލިިބފައިވާ • ަބލާއިރު،  ކޮމިޓީއަށް  ފައިސާގެ  މިހާތަނަށް  މަޝްރޫޢަށް  ލިޔުންތަކަށް  ޢަދަދަކީ ޖުމް  ދެއްކި    ލަ 

)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް    251,291,698.16

 ؛ކަމަށްރުފިޔާ ފާހަގަކުރެވޭ އެކެއް ހައެއް(ޕޮއިންޓް 

 

 :ން ލިބިފައިވާ ޞަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބި  4.2.7

  ިބން   އަކަފޫޓުގެ  12,000  ޤާއިމްކުރުމަށް  B  ޓަވަރަ  އަދި  އަކަފޫޓު  12,000  ޤާއިމްކުރުމަށް  A  ޓަވަރަ •

މަޝްރޫޢަ  އަކަފޫޓު  24,000  ލަޖުމް   ވުމާއެކު  އި،ލިބިފައިވާކަމަށާ  އެކުންފުންޏަށް ކުންފުންޏަށް   އެ  ށްހިޔާ 

 ؛ލިިބފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް 

 

 :ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު ފްލެޓްތަކުގެ  ވަކިވަކި   4.2.8

ވިއްކުމަށް   ޓައިޕް ކެޓޮގަރީ
ކަނޑައަޅާފައިވާ  
 ޢަދަދު )ފްލެޓް( 

ބޮޑުމިން  
 )އަކަފޫޓް( 

 

   އަގު )ދިވެހި ރުފިޔާ(
 

ކޮޓަރި ފްލެޓް 1  
 

 A 128 448.06ޓައިޕް 
                 

1,367,805.00  

 B 8 446.22ޓައިޕް 
                 

1,362,188.00  

 C 8 440.31ޓައިޕް 
                 

1,344,146.00  

ކޮޓަރި   2+1
 ފްލެޓ 

 D 20 662.09ޓައިޕް 
                 

2,021,180.00  

 E 120 649.78ޓައިޕް 
                  

1,983,600.00  

 F 20 665.66ޓައިޕް 
                 

2,032,078.00  
 Gޓައިޕް 

 
80 663.77 

                 
2,026,308.00  
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  • ވިއްކުމަށް  ފްލެޓުތައް  ތާވަލުގައި  ނަގާފައި  ންޯބޑު  ތަކަކީއަގު  މަތީގައިވާ    އަގުތަކެއް   ވާއެޕްރޫވަލް 

އެހެނިހެން    ޚަރަދާއިކޮންސްޓްރަކްޝަން  ،  ނޫންކަމަށާއި އެސްޓިމޭޓެޑް    ޚަރަދުތައްއަދި  ހެދިފައިވާ  ެބލުމަށްފަހު 

   ؛ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް އަގުތަކެއްކަމަށް

 

 :ގ ނުވަތަ ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްގެ ތަފްޞީލް އެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ބިޑިން  4.2.9

ޯބޑުގެ   • ިބޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ  އެއްވެސް ފަރާތަކުން  ިބޑަށް ހުޅުވާލުމުން  އްޞަ އެޕްރޫވަލްއަކާއެކު  ޚާމަޝްރޫޢު 

 ؛ ވާކަމަށްފައިރައްވާކުވާލު  މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޙަެބއިޖިން އާރަބން ޑިވެލޮޕްމަންޓާ

 
 :ފްޞީލް ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަ  4.2.10

ވެލޮޕްމަންޓްއާއި ޑި އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް    ކޮންޓްރެކްޓަރުކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރެވިފައިވަނީ ސީދާ   •

ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު   ގެންނޢަދަދު އެ  އިކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިިބފައިވާ ލުއިތަކާ  ،ކަމުންގުޅިގެން

 ؛ދެއްވާފައިވާކަމަށް

 
 އެ މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  4.2.11

 :މައިގަނޑު ސަބަބުތައް ކުގެ  ގޮންޖެހުންތަ 

މަސައްކަތަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ތަކެތި  ޙާލަތުގެ ސަަބުބން މަޝްރޫޢޫގެ  ގެ    19-ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް •

ނުގެ މީހުން  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެނައުމަށް  އަދި  ތާވަލާނުގަނެވި  ލަސްވެ  މަސައްކަތްކުރި  ނެވި  ށް އައެއްގޮތަށް 

  ؛ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް ގޮސްފައިނުވާކަމަށް

 

   :  ޞާ ލާ ޚު ގެ  ލު ޞޫ އު   ށް އެކުލަވާލާފައިވާ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަ  4.2.12

ހިކަން ހޯދައިދެއްވުމަށް އެލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޯބހިޔާވެ.ސީ.އޭ .އެމްކީ  މަޤްޞަދައުސޫލުގެ  މި   •

ޓަވަރަށް ހޮވޭ    2ުބރީގެ   15ގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ   2ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް  
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ކަނޑަ ޝަރުތުތަށް  އަދި  އެޅުންކަމަށާމުވައްޒަފުންގެ  މުވައްޒަފުންއި  ލިިބދެވޭ   އަންނަނިވި  ކިަބއިގައި  ގެފްލެޓް 

  ؛ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށްތައް ޝަރުތު

I. ް؛ދިވެއްސަކަށްވުނ 

II.   ްގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް، ރޯހައުސްއެއް  ޮބޑު  އަކަފޫޓަށް ވުރެ    600މާލެ، ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެއިނ

 ؛ލިބިފައިނުވުންގެ ކުރިން  2018އެޕްރީލް  12ނުވަތަ ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ދަށުން ފްލެޓެއް 

III. ް؛ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ގެރެންޓާއެއް ހުރުނ 

IV.   ީދެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އް  ނިންގއެވޯފަހު ފައިނަލް  އަށް  2015ނޮވެންަބރު    15ފޯމު ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފަކ

 ؛ވެގެން ނުވުން

V. ަދިއަ؛ ން އެއްަބސްވުންފްލެޓް ލިޭބ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ދެމަފިރިއަކު ހޮވިއްޖެނަމަ އެކަކު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލ 

VI.   ެވަޒީފާއިން ވަކިވާ ހިނދު ރިޓަޔަރމަންޓް ފައިސާއިން ފްލެޓަށް ދޭންވާ ފައިސާ އުނިކުރުމަށް އެއްަބސްވ

 ؛ންާބކީ ފައިސާ ދައްކަން އެއްަބސްވު

 

 ވާކަމަށް: ފާހަގަކުރައްވާފައިއަންނަނިވި ކަންކަން ގޮތުގައި  ގެއުޞޫލުލެޓް ދިނުމުގެ ފްއިން އެލް.ސީ.އޭ.އެމް •

o 2  ެ10ދުމަތްކުރާތާ  ޚިކުންފުނީގައި    އެއަށް    2017ނޮވެންަބރު    15އެދި ހުށަހެޅޭނީ     ފްލެޓަށް   ކޮޓަރީގ 

ކޮޓަރީގެ   1އަހަރުވެފައިވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް    5ށް  ޚައަދި މި ތާރީ  ކަމާއި،އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުން

 ؛ޓަގަރީއަށް(ކެ 1)ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ކަމަށް ފްލެޓަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެ

o ިބެލެވޭނީ:  ގެރެންޓާއެއްގެ ގޮތުގައ 

އެއީ ފިރިމީހާ، އަނިބމީހާ،   އްކަމާއި،ފަރާތެ  އިލީގޮތުން ގުޅުންހުރިޢާއަހަރުވެފައިވާ    18އުމުރުން   ▪

އެއްަބނޑުއެއްަބފާ/  މަންމަ، މީހު  ަބއްޕަ،  އެއްަބފާ  ދަރިން، ންއެއްަބނޑު/  އެމީހުންގެ  ނާއި 

 ؛މަށްކަދޮންަބއްޕަ، ދޮންމަންމަ، ދޮންދަރިން، ޮބޑުޭބެބ، ޮބޑުދައިތަ، އަދި ދެެބއިންގެ ދެދަރި މީހުން

ހުށަހަޅުއްވާނަމަޢާ ▪ ފަރާތެއް  ގުޅުންނެތް  ގޮތުން  އެފަރާތަކީ  އިލީ  އަހަރުވެފައިވާ   18މުރުން  ޢު 

ފަރާތުގެ    ،ޭބފުޅަކަށްވެފައި އެ  ސް  1އަދި  ޭބންކް  ދުވަހުގެ  ވަޒީފާގައި   އިޓޭޓްމަންޓާއަހަރު 
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މީހެއްނަމަ އަދާކުރާ  ވިޔަފާރިއެއް  އަމިއްލަ  އަދި  ލިޔުން  ކުރާކަމުގެ    ،އުޅޭކަމުގެ  ވިޔަފާރި  އެ 

 ؛މަށްކަލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ހުށަހަޅަންވާނެ

 
o 03  ް؛ ނެކަންސަްބލީސް ނުކުރެވޭ  ފްލެޓްއަހަރު ހަމަވަންދެނ 

 

 : ގޮތް ޖައްސާފައިވާދިނުމަށް ހަމަ ފްލެޓްއިން އެލް.ސީ.އޭ.އެމް •

ނެގޭ އިން  އެލް.ސީ.އޭ.އެމް ▪ މެދުގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ހުށަހަޅާ  އެދި  މިކަމަށް  ދެވޭނީ  ފްލެޓް 

 ؛ންކަމަށްގުރުއަތު

ދުވަހު    25ކުންފުންޏަށް  އެ    ނެގުމުގައިގުރުއަތު   ▪ ގިނަ  ވުރެ  ދުމަތްކުރައްވާފައިވާ ޚިއަހަރަށް 

 ؛ކަމަށްފުރުޞަތު ލިޭބނެ 2މުވައްޒަފުންނަށް 

ދުވަހު   އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ  25ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން    2 ▪

މުވައްޒަފުންގެ  ޚި  ޏަށްކުންފުން ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމް  ތެރެއިން  މުވައްޒަފުންގެ  ދުމަތްކޮށްދީފައިވާ 

ކަމާއި،  އަތު ނެގޭނެނިސްބަތަށް ަބލައި އެ ނިސްބަތަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޢަދަދަކަށް ފްލެޓުގެ ގުރު

ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް    2އަދި މި ުބރުގައި ގުރުއަތުގައި ަބއިވެރި، ފްލެޓް ނުލިޭބ މުވައްޒަފުންނަށް  

 ކަމަށްއެދިފައިވާ އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ދެވަނަ ފަހަރަށް ގުރުއަތުގައި ަބއިވެރި ކުރެވޭނެ

 ؛ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން

 

 ހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން:  ކޮމިޓީއަށް އިތުރަށް ފާ 4.2.13

ފެނާއި   އިސަރަޙައްދުގަކުރެވިފައިވާ  ތައްމާރާތްޢިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހައުސިންގ  ޞާ އްޙިމީގެ އިތުރުން، ސަރުކާރު   •

އަދި މި ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ހަދާ ނިމޭނީ މި އަންނަ    ،ނިމިފައިވާކަމަށާއި  ގެ މަސައްކަތްނަރުދަމާއާއި ކަރަންޓު

 ؛އިވާކަމަށްއްވާފައަހަރުގެ މާރޗު ހިސާުބގަކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީއިން މަޢުލޫމާތު ދެ
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،  ސޮއިކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް  ގައިކޮންޓްރެކްޓްޯބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން    އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ •

  ކަށަވަރުކުރާނެކަމާއި، އެހެން ސްކީމެއްގެ ތެރެއިން ފްލެޓް   ވޭތޯއެހެން ފްލެޓެއް ލިިބފައި  އެ މުވައްޒަފުންނަށް

 އަދި ؛ނުލިޭބނެކަމަށްކުންފުނީގެ ފްލެޓް   ކަށްއެ ފަރާތަ އިވާނަމަ،ލިިބފަ

 
ކުރާނެ ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖު  ތައްގެ ކަންތައްފަޔަރ ސޭފްޓީ  އަދި  އިންޝުއަރެންސް،،  ނަންސްފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓެ •

 ؛ ވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށްމަށް ރޭވިފައިވާކަމަށްއުގެންދި އަށްވާލުކޮށްގެން ކުރިޙަަބޔަކާ 

 
 
 :ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް   )އެމް.ޕީ.އެލް(   ން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑު  4.3

  15  އެޅުމަށް،  ޔުނިޓް  ހައުސިންގ  ފަންތީގެ  މެދު  534  ގައި   2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ދެމެދު،  ސީއާ.ޑީ. އެޗް  އެލްއާއި.ޕީ.އެމް

 މިންވަރާ   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެކަންކަން  ކަންކަމާއި،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017  ނޮވެންަބރު

 ކޮމިޓީއަށް ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ގުޅޭގޮތުން

 ގެ ތަފްޞީލް:ކޮންޓްރެކްޓަރު  4.3.1

ކޮށްފައިވަނީ ޑަްބލިއު އެންޑް  ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދާ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުއެ  •

 ؛ އޭ އޯވަސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްކަމަށް

 :  ޚް އެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީ  4.3.2

ކުންފުނިން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް   އެ  އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާކަމަށް  80މި މަޝްރޫޢުގެ   •

 ؛ ކަމަށްކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އިންޖިނިއަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާ

 2020ޑިސެމްަބރު  20 :ޚްމަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްަބސްވެފައިވާ ތާރީ ކޮންޓްރެކްޓަރު •
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ވަނަ އަހަރުގެ  2021  އިއެކުކޮންޓްރެކްޓަރުމި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް   ގޮސްފައިވާ ހިސާުބ:މަސައްކަތް   •

ކޮވިޑް އެއްަބސްވެފައިވީނަމަވެސް،  ނިންމުމަށް  މަހު  ޙާލަތުން    19-މޭ   ކުއަރައިނުގަނެވުމާއެގެ 

ތެރޭގައި ސްމަސް ދުވަ  6ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ސަަބުބން ނޮވެންަބރުން ފެށިގެން  

ނިޔަލަށް(  2022) މަހުގެ  އެޕްރީލް  އަހަރުގެ  މަސައްކަތް    ވަނަ  މަޝްރޫޢުގެ  ނިންމޭނެކަމަށް މި 

 ؛ލިފްޓު ހުރިކަމަށް 3އި ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި އަންދާޒާކުރައްވާކަމަށާ

 

 

ރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި  ޖުމްލަ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޙަވާލުކު  4.3.3

 ލު:ސޫ ފްލެޓް ދޫކުރެވިފައިވާ އު 

ފްލެޓް    330ކޮޓަރީގެ    2+1ފްލެޓާއި    204ކޮޓަރީގެ    1މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ  ފްލެޓްގެ ޢަދަދަކީ   •

 ؛ ކަމަށްޓް ފްލެ  534ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ 

 ؛ ވާކަމަށްފްލެޓެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިނުމި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް  •

 ުބކިންގ  ވައްޒަފުންމު  171  ތަކަށްފްލެޓު  ރޫމް  ސިންގަލް  އަދި  މުވައްޒަފުން  322  ތަކަށްފްލެޓުގެ    1+2 •

ގުރުވަތުލެވިދައްކާފައިވާކަމަށާއި  ފީ މެދުގައި  އެފަރާތްތަކުގެ  އަދި   ކޮންޑިޝަނަލް   ކުއެފަރާތްތަކާއެ،  ، 

 ؛ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް އެފަރާތްތަކަށް ލެޓަރއެއް އެވޯޑް ކޮންޑިޝަނަލް ސޮއިކުރުމަށްފަހު،ގައި އެގްރިމަންޓު



 M19/SOE/2021/07 ރިޕޯޓް ނަންބަރު:  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 

 
29 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 

 

 

 

 

 

 :ގޮތް   މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ  4.3.4

މަޝްރޫޢު • ކޭޝްފްލޯއިން    މި  ކުންފުނީގެ  މިހާތަނަށް  ފަނަރަ   315,000,000ހިންގުމަށް  )ތިންސަތޭކަ 

ސަތޭކަ )     110,000,000ރުފިޔާ އާއި ޭބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ    (މިލިއަން

ޚަރަދުކުރެވިފައި  (މިލިއަން  ދިހަ ޖުމް  އިވާކަމަށާރުފިޔާ  )ހަތަރުސަތޭކަ    425,000,000ލަވުމާއެކު 

 ؛ ރަދުކުރެވިފައިވާކަމަށްޚަ ރުފިޔާ ފަންސަވީސް މިލިއަން( 

 

 ތާއެކު އެއްަބސްވެވިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލްގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭކޮންޓްރެކްޓަރުމީގެ އިތުރުން އަދި  •

 ކަމަށްރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭ   (މިލިއަން  ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް( 141,000,000މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި    3

  ؛ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް

 :ޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް މަޝްރޫ  4.3.5

ފަސްސަތޭކަ ( 566,600,000މި މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމުމަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ   •

 ؛ކަމަށްޔާރުފި ފަސްދޮޅަސް ހަ މިލިއަން ހަލައްކަ(

 

  މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު: 4.3.6

)ހަތަރުސަތޭކަ   499,089,786.90  ށް މިހާތަނަށްކޮންޓްރެކްޓަރުމި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ   •

ރުފިޔާ  ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ސުމެއް(    އެއްހަނުވަދިހަ ނުވަ މިލިއަން އަށްޑިހަނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ  

 ؛ ކަމަށްފައިވާވާދައްކަ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 :  މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ ނަގާފައިވާ ލޯނާ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް  4.3.7

ޚަރަދުތައްކުރުމަށް    އެމް.ޕީ.އެލްއިން • ކެޕިޓަލް  މޯލްޑިވްސްއިން   2019އެކިއެކި  އަހަރު ޭބންކް އޮފް  ވަނަ 

ގެންދާ ކުރިއަށްކުންފުނިން    އެމިލިއަން ރުފިޔާ    50ގެ ތެރެއިން  ން ރުފިޔާގެ ލޯނުއަމިލި  178ނަގާފައިވާ  

އިސާ ދެއްކުމަށް މިހާތަނަށް ށް ފަކޮންޓްރެކްޓަރުށްގެންދާ  އަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޯބހިޔާވެ

 ؛ފައިވާކަމަށްރައްވާކުބޭނުން

 

މިގޮތަށް   ޕްމަންޓް ގަތުމަށްކަމުގައިވިޔަސްއިނަގާފައިވަނީ ކުންފުންޏަށް ޭބނުންވާ އެކިއެކި ޕޯޓް އިކު  މި ލޯނު •

ސަަބުބން ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯ ދަށްވެ ހިޔާ  ގެ    19-ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް  2020  އްވާފައިވަނީޢަމަލުކުރަ

 ކަމާއިތާށިވުމުގެ ސަަބުބން  އިމުގަލިުބ  ޑޮލަރު  މުންނާއި، އަދިށް ފައިސާދެއްކޭނެ ގޮތެއް ނެތުކޮންޓްރެކްޓަރު

ދަނޑިވަޅު އެ  އިކު  ގައިއަދި  ޭބރުން  ލޯނަށް    ޕްމަންޓްއިރާއްޖެއިން  ގުޅިގެން  ހުރަސްތަކާ  ހުރި  ގަތުމަށް 

ަބއެއް ތެރެއިން  ފައިސާގެ  އެފައިސާ  ހުރުމުން  ލިިބފައިވާ  ދެއްކުމަށް   ފައިސާ  ށްކޮންޓްރެކްޓަރު، 

  ؛ފައިވާކަމަށްއްވާބޭނުންކުރަ

 

  ރުފިޔާ(  މިލިއަން   )ސަތޭކަ ސާޅީސް  140,000,000ށް ގެންގޮސް ނިންމާލުމަށް  އަމި މަޝްރޫޢު ކުރި •

އަދި ބޭނުން  އިތުރަށް ަބއެއް  ވާކަމާއި،  ތެރެއިން  ފައިސާގެ  ނަގަންޖެހުމަކީ ލޯނު  ،މި  ގޮތުގައި  ގެ 

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށްއެކަށީގެންވާ ފްލެޓްތައް  އަދި    .ކަމެއްކަމަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ބިނާވަނީ  މިކަން 

 ؛ އިވާކަމަށްކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފަގޮތަކުން  ގެންދާއިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހި ނެވިއްކުމަށް ފަހު ފައިސާ ލިޭބ

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  ލޯން ނެގި ބޭންކް  #
ގެ ތެރެއިން ބޭނުންކުރެވުނު ށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލޯނުކޮންޓްރެކްޓަރުހިޔާ   1

 ޢަދަދު
 މިލިއަން ރުފިޔާ 50

 އަހަރު 5 އަނުބރާ ދައްކާ މުއްދަތު 2
 ޕަރ އެނަމް %10 އިންޓްރެސްޓް 3
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ލިބިފައިވާ ޞަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން   4.3.8

ޕްލޮޓް ނަންަބރު    2-ފޭސް  ހުޅުމާލެ   ރަޙައްދަކީސަ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢު  މި • -N3ގެ 

20(E)،N3-20(D)،     ިއަދ N3-20(F)    ،ި36,000ކީ  ޮބޑުމިނަޖުމުލަ  ިބމުގެ  މި    ޕްލޮޓްކަމާއ 

 ؛ އަކަފޫޓުކަމަށް ހަހާސް( )ތިރީސް

 

 ވަކި ވަކި އެޕާޓްމަންޓްގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު  4.3.9

 މި މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތަކުގެ ޮބޑުމިނާއި ފްލެޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ވިއްކުމަށް   ކެޓަގަރީ 

ކަނޑައެޅިފައިވަ  

 ޢަދަދު 

 އަގު  ބޮޑުމިން 

 ) ދިވެހި ރުފިޔާ( 

 

 -/800,000 އަކަފޫޓް 454 ފްލެޓް  A 204ޓައިޕް  ކޮޓަރި ފްލެޓް 1

 -/828,132 އަކަފޫޓް B 471ޓައިޕް 

 -/1,500,000 އަކަފޫޓް 670 ފްލެޓް  A 330ޓައިޕް  ކޮޓަރި ފްލެޓް  2+1

 -/1,535,821 އަކަފޫޓް B 686ޓައިޕް 

 

 :ގ ނުވަތަ ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްގެ ތަފްޞީލް ޙަވާލުކުރެވުނު ބިޑިން އެ މަޝްރޫޢު   4.3.10

ކުރި • މަޝްރޫޢު  ނިންމާފައިވަނީ އަމި  ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް  ކުންފުންޏާ  ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ށް 

 ؛އަކުންކަމަށްޤަރާރުފާސްކޮށްފައިވާ  ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން 

 

 :އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި   4.3.11

 ސަރވިސްއިން  ކަސްޓަމްސް  މޯލްޑިވްސް  މިހާތަނަށް  އެތެރެކުރުމުގައި  ތަކެތި   ޭބނުންވާ  ޕްރޮޖްކެޓަށް  މި •

 ؛އެކުންފުނިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް ލިިބފައިނުވާކަމަށް ލުޔެއް އެއްވެސް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 އެ މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  4.3.12

 :  މައިގަނޑު ސަބަބުތައް ކުގެ  ގޮންޖެހުންތަ 

 ފައިސާ   ގެންދިއުމަށް   ށްއަކުރި  ކްޓްޖެޕްރޮ  ނިމިފައިނުވަނީ  މިހާތަނަށް  އެއްގޮތަށް  ތާވަލާ   މަޝްރޫޢުގެ  މި •

މްދަނީ ދަށްވެ، ކުރިން އާ  ކުންފުނީގެ  ން ސަަބުބގެ    19-ކޮވިޑް  އާއި  ކުރިމަތިވެފައިވާތީ  ދަތިކަން  ލިުބމުގެ

އޭޕްރީލް މަހުން   2020އެކު އެއްަބސްވެފައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުޕްރޮޖެކްޓްގެ  

ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ ގެ  19-ކޮވިޑް  ކަމާއި، އަދިދެއްކިފައި ނުވުމުގެ ސަަބުބންފެށިގެން ފައިސާ 

ކުރިކޮންޓްރެކްޓަރު ޕްރޮޖްކްޓް  ހުރުމުގެ އަށް  ދަތިތަކެއް  ލިުބމުގައި  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ގެންދިއުމަށް  ށް 

 ؛ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށްކަމަށްސަަބުބން

 
 :   ޞާ ލާ ޚު ގެ  އިން ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް  4.3.13

ދަށުން   • މަޝްރޫޢުގެ  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ   ފުރުޞަތު   ކުރިމަތިލުމަށް  ކެޓަގަރީއަށް  2  ފުލެޓްގެއެމް.ޕީ.އެލްގެ 

ފުރު  ގަތުމަށް  މުވައްޒަފަކަށްވެސް  ކޮންމެ  ނަމަވެސް  ދެވޭނީ  ޞަދެވިފައިވީ  ތެރެއިން   2ތު  ކެޓަގަރީ 

 ؛ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް  ޓަށްކަންލެފް 1ކެޓަގަރީގެ   1ކޮންމެވެސް

 

ޯބހިޔާވެ • ދަށުން  އެމް.ޕީ.އެލްގެ  މަޝްރޫޢުގެ  ހުށަހަޅާ  ފްހިކަމުގެ  އެދި  ކިަބއިގައި ލެޓަށް   މުވައްޒަފުންގެ 

 އެއީ؛ އް ހުންނަންވާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ތުތަޝަރު އަންނަނިވި

o   ،ްދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުނ 

o  ،ްއަދި ޕްރޮޭބޝަންގައި ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ނުވުނ   

o  ާ؛މުވައްޒަފަކަށްވުންމާލެ، ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ތިލަފުށީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރ  

 

ފޯމުއަދި   • ކަންތައްތައް  އެޕްލިކޭޝަން  އިތުރު  ޖެހޭ  ބަލަން  އެމް.ޕީ.އެލްއިން ހުށަހެޅުމުގައި  ކަމަށް 

 އެވަނީއެވެ. ތިރީގައި ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް  
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

o   ީހުށަހެޅޭނ މުވައްޒަފަކަށްވެސް    2  މުވައްޒަފަކަށްވެސްކޮންމެ  ކަމާއި،  ފޯމު  1ކޮންމެ 

ފޯމު ހޮވިއްޖެނަމަ   2ނަމަވެސް    ކަމާއި،ހުށަހެޅިދާނެ  ކެޓެގަރީއަށްވެސް  ފްލެޓަށް  ކެޓެގަރީގެ 

 ؛ކަންތު ދެވޭނެޞަތިޔާރުކުރަން ފުރުޚްކެޓެގަރީ އި 1ކޮންމެވެސް 

o ެއެއްފަރާތަކުން މަތިން، ކޮންމެވެސް    ދެމަފިރިން ފްލެޓަށް ހޮވިއްޖެނަމަ، ދެފަރާތް އެއްަބސްވާގޮތުގ

ޖެހޭނެ އެއްަބސްވުމަކަށް  ކަމާއި،ދޫކޮށްލަން  ދިނުމުގައި  ނާދެވި  ދެފަރާތުންވެސް  ފްލެޓް  އްޖެނަމަ 

ލިިބފައިވާ ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވާނަމަ ފްލެޓް    މަށާއި، އަދިށްކަދަދަޢަބެލެވޭނީ ޕޮއިންޓް ލިިބފައިވާ  

 ؛ މަށް ކަަބލައިގެންމުއްދަތަށް  ލިޭބފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ޚިދުމަތުގެ

o ުންތައް ފުރިހަމަ ޔުތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކިމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމ

 ؛ންލްކުރެވޭނެކަޠި ތައް ބާ ކުރުމަށް، ދެވޭ މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމު

o   ްކުންފުންޏަށ މެދުނުކެނޑި  ބަލާނީ  ގުނުމުގައި  މުއްދަތު  ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތުގެ 

 ؛ކަންމުއްދަތަށް

o   ީބަލާނ ގޮތުގައި  ހަމަ  2008އޯގަސްޓް    01ދަރިންގެ  ފުރިފައިނުވާ   18ށް،  އައާއި  އަހަރު 

 ؛ކަމަށްމުވައްޒަފުންގެ އުފަން ދަރިންނަށް 

o  ިޕޮއިންޓް ހަމަހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ރޭންކް ކުރުމުގައި ބަލާނީ ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކުރ

 ؛ށްކަންމުއްދަތަ

o ުރޭންކް   ތު ފުރަތަމަ ދެވޭނީ ފްލެޓް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަދަދަށްޞަފްލެޓް ގަތުމުގެ ފުރ 

 )އެކެއް(  1ން ފެށިގެން،  ޚުތާރީ  ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކުރާ  ކަމާއި،ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ތަރުތީުބން

 ށާއި)ފަސްހާސް( ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެކަމަ  5،000ފީގެ ގޮތުގައި    މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ުބކިންގ

މުއްދަތުގައި ުބކިންގ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ފްލެޓް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލި  ފައިވާ  ކަނޑައެޅިއަދި  

 ؛ލިސްޓް ތަރުތީުބން މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެކަމަށް ރޭންކް

o ފްލެޓްތަކުގެ ނަންަބރު ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުންކަމާއި  ފްލެޓަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ލިޭބ

 ؛ ގުރުއަތުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކެޓަގަރީތަކަށްކަމަށް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

  އެއްގޮތަށްކަމަށް:   ލާ ސޫ އު   ދީފައިވަނީ އަންނަނިވި ޕޮއިންޓް  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން   •

ގިނަވެގެން   ކޮޓަރި ފްލެޓް   1 އެންމެ 

 ޕޮއިންޓް ލިބޭނެ  

 25 ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭނަމަ 25

 ކައިވެނި ނުކޮށް އުޅޭނަމަ 15

 25 އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ 5ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  5

 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ 5ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  10

 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ 10ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  15

 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ 15ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  20

 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ 20ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  25

 600އަނިބމީލާ ނުވަތަ ނަމުގައި  މާލެ، ވިލިމާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ   50

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑު ިބމެއްނުވަތަ ފްލެޓެއް ނުވާނަމަ 

50 

 600މާލެ، ވިލިމާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ އަނިބމީލާ ނުވަތަ ނަމުގައި   0

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑު ިބމެއްނުވަތަ ފްލެޓެއް ވާނަމަ 

 100 ޖުމްލަ 

 

 

ގިނަވެގެން   ކޮޓަރި ފްލެޓް   2+1 އެންމެ 

 ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް 

 15 ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭނަމަ 15

 ކައިވެނި ނުކޮށް އުޅޭނަމަ 5

 20 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ 5ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  5
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ވެފައިވާނަމައަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް  10ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  10

 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ 15ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  15

 އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ 20ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  20

ނަމުގައި   35 އަނިބމީލާ ނުވަތަ  ނަމުގައި ނުވަތަ  އަމިއްލަ  ހުޅުމާލޭގައި  ވިލިމާލެ ނުވަތަ   600މާލެ، 

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑު ިބމެއްނުވަތަ ފްލެޓެއް ނުވާނަމަ 

35 

ނަމުގައި   0 އަނިބމީލާ ނުވަތަ  ނަމުގައި ނުވަތަ  އަމިއްލަ  ހުޅުމާލޭގައި  ވިލިމާލެ ނުވަތަ   600މާލެ، 

 އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮބޑު ިބމެއްނުވަތަ ފްލެޓެއް ވާނަމަ 

 20 ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ 1އަހަރު ނުފުރޭ  18 5

 ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ 2އަހަރު ނުފުރޭ  18 10

 ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ 3އަހަރު ނުފުރޭ  18 15

 ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ 4އަހަރު ނުފުރޭ  18 20

 10 ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ދަރިއެއް ހުރިނަމަ 10

 100 ޖުމްލަ 

 

 މުއްދަތެއް  މަސްދުވަހުގެ(  އެކެއް)  1  ދެއްކުމަށް  ފީ  ުބކިން  ފެށިގެން  ތާރީޚުން  ކުރާ  އިޢުލާން  ލިސްޓު  ދާއިމީ •

 ދެވިފައިވާ  ގަތުމަށް  ފްލެޓް  މުވައްޒަފުންނަށް  ނުދައްކާ  ފީގ  ުބކިން  ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ  އެ  ދެވޭނެކަމާއި، އަދި

 ގަތުމަށް  ފްލެޓް  ތަރުތީުބން  ލިިބފައިވާ  ޕޮއިންޓް  ގައިލިސްޓް  ރިޒާވް  އަދި  ؛ގެއްލޭނެކަމާއި  ތުޞަފުރު

 ؛ދެވޭނެކަމަށް ފުރުޞަތު

 ލިިބ  ފްލެޓް  އަދި  ފީއެއްކަމާއި،  އިދާރީ  އިތުރުވާ   އަގަށް  ފްލެޓްގެ  ފައިސާއަކީ  ދައްކާ  ގޮތުގައި  ފީގެ  ުބކިން •

ފައިސާ  ގޮތުގައި  ފީގެގ  ުބކިން  ފަރާތްތަކަށް  ސޮއިކުރެވޭ  އެއްަބސްވުމުގައި  ދިނުމަށް   އަނުބރާ  ދެއްކި 

 ؛ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން

 މެދުވެރިވެގެން  ސަަބެބއް  އެއްވެސް   ކުރިން  ސޮއިކުރުމުގެ   އެއްަބސްވުމުގައި  ،ދެއްކުމަށްފަހު  ފީ  ގުބކިން •

 ؛އަނުބރާ ރައްދުކުރެވޭނެކަމަށް ފައިސާ ދެއްކި ގޮތުގައި ފީގެގ ުބކިން ،ނުލިިބއްޖެނަމަ ފްލެޓް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

( ފަސްހާސް)   5,000  ސްލެޓަށްވެފް  ކެޓަގަރީގެ  ދެ  ހަމަޖެހިފައިވަނީ  ނެގުމަށް   ގޮތުގައި  ފީގެ  ުބކިން •

 ؛ރުފިޔާކަން

  ، ނިޔާވުން  މުވައްޒަފު)  ޙާލަތެއް   އެއްވެސް  ،ކުރިން  ސޮއިކުރުމުގެ   އެއްަބސްވުމުގައި  ވިއްކުމުގެ  ލެޓުފް •

ރިޑަންޑަންޓްކުރުން  ރިޓަޔަރކުރުން  ،ވަކިވުން  ނުވަތަ  ވަކިކުރުން  ވަޒީފާއިން  މެދުވެރިވެގެން(  ނުވަތަ 

 ތު ޞަފުރު   ގަތުމުގެ  ލެޓުފް  ،އުނިކުރެވި  ލިސްޓުން   ދާއިމީ  ވަކިވެއްޖެނަމަ  ވަޒީފާއިން  މުވައްޒަފަކު

 އެލްގެ.ޕީ.އެމް  ފަރާތަކީ  ލެޓުގަންނަފް  ، ސޮއިކުރާއިރު  އެއްަބސްވުމުގައި  ވިއްކުމުގެ   ލެޓުގެއްލޭނެކަމާއި، ފް

 ؛ވާނެކަން ވާން މުވައްޒަފެއްކަމުގައި

 އެއީ:؛ ރެވިދާނެކަންގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކު 3ފައިސާ ދެއްކުމަށް  އެކުއެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާޓްގެ ފްލެ •

I. ާދެއްކުން އެއްފަހަރާ ފައިސ 

އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކާ މުވައްޒަފުންނާއެކު   ފީ ދައްކާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކީގ  ލެޓަށް ުބކިންފް •

 ؛ކަމަށްއެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެ ލެޓް ވިއްކުމުގެކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފް

އަގުގެ   • ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވިއްކުމަށް  ފްލެޓް  މުވައްޒަފުންނަށް  ފައިސާދައްކާ  )ގަނޑުކޮށް   7އެއްފަހަރާ 

ޑިސްއިންސައްތައި ދެވޭނެގެ  ދައްކާ  މާއި،ކަކައުންޓެއް  ފައިސާ  ގަނޑުކޮށް  މުވައްޒަފުން،   އެއްފަހަރާ 

 ؛ންވާނެކަންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރަ  3އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ  

II. ަދެއްކުން ފައިސާ ބަހާލައިގެން  ދުވަހަށް ރުއެއް އަހ  

ދައްކާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ ފީ  ގ  ލެޓަށް ުބކިންފް •

ފް ތެރޭގައި  މުއްދަތެއްގެ  ކަނޑައަޅާ  ކުންފުނިން  އެއްަބސްވުމުގައި   ލެޓްމުވައްޒަފުންނާއެކު  ވިއްކުމުގެ 

 ؛ކަންސޮއިކުރެވޭނެ

އަގުގެ   • ފްލެޓްގެ  ގޮތުގައި  މުއްދަތެއްގައި ކުންފުއިންސައްތަ    20ޑައުންޕޭމަންޓްގެ  ކަނޑައަޅާ  ނިން 

ާބކީ ފައިސާ   ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ   އަހަރު ދުވަހަށް ބަހާލައިގެން  1ދެއްކުމަށްފަހު، ފްލެޓްގެ 

 ؛ކަން މަތިން ދައްކަންވާނެ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

III. ްފައިނޭންސްޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން /ޭބންކ 

މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ މުވައްޒަފުން،    ފީ ދައްކާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޭބންކް ލޯނު   ގލެޓަށް ުބކިންފް •

އްގެ ސަނެފައިނޭންސްޝަލް އިންސްޓިޓިއު/ޭބންކް  ،ށްސެންކްޝަނަ  ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ލޯނު

 ؛ކަންލެޓް ވިއްކުމުގެ އެއްަބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެހުށަހެޅުމުން ފް ލިޔުން ލޯނު ލިިބފައިވާކަމުގެ

ގެ ޑައުންޕޭމަންޓް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމާއި، ޭބންކަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި ހުށަހެޅުމާއި، ލޯނު  ލޯނު •

 .ވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށްކަމަށްއެއްޒިންމާ  ދެއްކުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަކީ އެ މުވައްޒަފުގެ

  

 ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު:   4.3.14

ފް • އޭގައި ލެމުވައްޒަފުން  މަޢުލޫމާތެއް  ހުރިހާ  ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށާއި  ލުއިފޮތަށް  ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  ޓަށް 

ނަމަވެސް   ހިސާަބށްއެކުލެވިގެންވާނެކަމަށާއި  ދޫކުރާ  ފްލެޓުތައް    ގޮންޖެހުންތަކެއް  އިތުރު   އުމުންދި  ޢަމަލީގޮތުން 

ގަނެދިމާވާނެކަމަށާއި،   ފްލެޓްތައް  މި  ހޯދައިދިނުމަށް،  މުވައްޒަފުން  ފަހިފުރުޞަތުތަކެއް    ޔޫސަރ   އެންޑްވޭނެ 

  ޭބންކުތަކުން  މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، ަބއެއް  ކާޭބންކުތަކަ  ގިނަ  އެ ކުންފުނިން  މަސައްކަތުގައި  ފައިނޭންސިންގގެ

 ނީވާކަން އެނގިގެންދާލިިބފައިވީނަމަވެސް، ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުތުހަމަ  ފެހި ސިގްނަލެއް  ވަރެއްގެ   ކޮންމެވެސް

 ؛ތެރެއިންކަމަށް ޕްރޮސެސްއެއްގެ ސްކްރީނިންގ

 

އަހަރު )އެކެއް(    1އެންޑް ޔޫސަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ޭބންކް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ   •

މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ފަހި ނަމަވެސް،  ގޮތަށް ނިންމާފައި ވީ ދުވަހުގެ ތެރޭ އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކާ

 މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނުނަމަވެސް، އަދިކުންފުނިން    އެ  އެކުއެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކާ  ހަމަޖެއްސުމަށް،  އިންތިޒާމެއް

 ؛ ކުރިއެރުމެއް ލިިބފައިނުވާކަމަށް

 

ކުންފުނީގެ ފައިސާ ގަސްދުކުރައްވަނީ، އެއީ  ޮބޑަށް  ދިއުމަށް  އެ ކުންފުނިން އެންޑް ޔޫސަރ ފައިނޭންސިންގއަށް   •

ހުރުމުންކަމަށާއި ތާށިވެފައި  މަޝްރޫޢުގައި  ފައިސާ    އަދި  ،ފްލެޓް  ކުންފުނީގެ   ވީއެންމެއެ  ހޯދުމަކީވެސް  އަވަހަށް 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 އަދި   ވެޝަރުތުހަމަ  އެންޑް ޔޫސަރ ފައިނޭންސިންގއަށް  މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  އެހެންނަމަވެސް  ،ށާއިމައަމާޒެއްކަ

 ؛ލިޭބނެކަމާމެކު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށްފްލެޓްތައް  މުވައްޒަފުންނަށްޯބހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ ޭބނުންވާ  ސީދާ

 

މަޝްރޫ • މި  ކޭޝްފްލޯއިން  ފަނަރަ  315,000,000ޢަށް  ކުންފުނީގެ  ރުފިޔާ   )މިލިއަން  )ތިންސަތޭކަ 

  ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާއިރު ކުންފުނީގެ އެހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލަސްކޮށްލަންޖެހުނުކަމަށާއި، 

  ، ންޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ަބއެއް ޚަރަދުތައް ރީޝެޑިއުލްކުރަންޖެހުނުކަމަށާއިޚާއްޞަކޮށް ޕޯޓު އިކުއިޕްމަ

 ؛ ލަސްތަކެއް ދިމާވެގެންދިޔަ ކަމަށް މުގައިންޓުތައް ގެނައުއެއް އިކުއިޕްމައެކަމުގެ ސަަބުބން ަބ

 
 ކުންފުނީގެ  ރުފިޔާ  (މިލިއަން  )ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ  566,000,000މި މަޝްރޫޢުއަށް ފައިނޭންސްކުރުމަށް   •

އެފައިސާ  ޭބރުވެފައި  ފްލޯރއިން  ކޭޝް   އެހެނިހެން   ކުންފުނީގެ  ،ހޯދައި  އަނުބރާ  އަށްފްލޯރ  ކޭޝް  ހުރުމުން، 

 ވަރަށް  ކުންފުނީގެއެ    ގޮތްވުމަކީވެސް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ފައިސާ  އެ   މަޝްރޫޢުތަކުގައިލޮޕްމަންޓްޑިވެ  ސްޓްރެޓެޖިކް

 ނުލިިބއްޖެނަމަ،   އަނުބރާ  ކޭޝްފްލޯ  ރަދުކޮށްފައިވާޚަ ށް  ޢަޯބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫ  ، އިންޓްރަސްޓެއްކަމަށާއި  މުހިންމު

 ؛ޮބޑުވާނެކަމަށް ުބރަ އޭގެ ދައުލަތަށް

 

ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓެނަންސްއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމިފައި ނުވާކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވަމުން  •

 ؛ކަމަށްވާގެންދަ

 
އެ    ފްލެޓް  102އެޗް.ޑީ.ސީއާ އެއްކޮށް ވެވުނު އެގްރީމަންޓުގައި ސިންގަލް ފްލެޓްތަކުގެ ދެަބއިކުޅަ އެއްަބއި، އެއީ   •

ނުފެތޭ    ފްލެޓްތައްކުންފުންޏަށް ވިއްކަންޖެހޭކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ތެރެއަށް އެ  

 ؛އުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާކަމަށް ކަމަށްވާތީ ބޭނުންފުޅުނުވާކަމަށް ފަހި ދިރި
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ފްލެޓްތަކާ  ލިމިޓެޑުން    ޕަބްލިކް  ކޮމްޕެނީ   ކޮންޓްރެކްޓިންގ   އެންޑް   ޓްރާންސްޕޯޓް   މޯލްޑިވްސް  4.4 ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ 

 ؛ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް 

  15  ،އެޅުމަށް   ޔުނިޓް  މެދު ފަންތީގެ ހައުސިންގ   400  ގައި   2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު ސީއާ. ޑީ.އެޗް  ސީއާއި.ސީ.ޓީ.އެމް

މިންވަރާ   ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017ނޮވެންަބރު   ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  އެކަންކަން  ކަންކަމާއި، 

 ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  ގުޅޭގޮތުން

 
 ގެ ތަފްޞީލް:ކޮންޓްރެކްޓަރު  4.4.1

 އިންޖިނޭރިންގ   އައި.އާރް  ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ  ކުންފުނިން  އެ  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖްކެޓްގެ   ހިޔާ  ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް •

 2020ޖުލައި    7އެއްަބސްވުން    ފަރާތާއެކުވެފައިވާ  އެ  އެހެންނަމަވެސް  ލިމިޓެޑްއާކަމާއި،  ޕްރައިވެޓް  ވޯރކްސް

 ؛ކަމަށްލްކުރެވިފައި ޠިވަނަ ދުވަހު ވަނީ ާބ

 

ގެންދަން ބޭނުންވާ ސްޕީޑުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ށް  އަމި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ކުރި •

ކުންފުނީގެ ޯބޑުގެ ލަފާގެ ވެފައިވާ އެއްަބސްވުން    ފަރާތާއެކުވާލުކުރެވިފައިވާ  ޙަމި މަޝްރޫޢު    ،ނުގެންދެވިގެން

ށް ދެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުހުސްކުރުމަށްޓަކައި  ، އަދި މަސައްކަތުގެ ސައިޓްފައިވާކަމަށާއި ބާޠިލުކުރައްވާމަތިން 

 ؛ގައިކަމަށް 2021އޮކްޓޫަބރު  4ށްފައި ވަނީ ހުސްކޮ ސައިޓް އެ ،ވަގުތުގެ ތެރެއިން

 
ޕްރޮޖެކްޓަކީ   • ދަށުން  ކޮންޓްރެކްޓަރުމި  ހިސާަބށް   ފައިނޭންސިންގގެ  މި  ނަމަވެސް،  ޕްރޮޖެކްޓެއް  ދީފައިވާ 

ޕްރޮޖެކްޓް މަސައްކަތް  އައިއިރުވެސް  ކުރި  ށްކޮންޓްރެކްޓަރުކުރިއަށްނުގެންދެވިފައިވަނީ  ގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ށް އަމި 

  ؛ފައިނޭންސް ނުހޯދިގެންކަމަށް މަށް ޭބނުންވާއުގެންދި

 
 :   މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީޙް އެ  4.4.2

 ދުވަހު   ވަނަ  2020  ޖުލައި  07  އެއްަބސްވުން  ވެފައިވާ   ދުވަހު  ވަނަ  2017  ޑިސެންބަރު  24  އެކުކޮންޓްރެކްޓަރު •

ކުންފުނިން ކޮންސަލްޓެންޓް ސެޓިފައިކޮށްފައިވާ ވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުން   އެ  އަދިކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި  ލްޠިާބ  ވަނީ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ނިންމިފައިވަނީ ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ   އެއްަބސްވުން ބާޠިލްވުމާހަމައަށް   އަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުފެންނަގޮތުން،  

 ؛ކަންއިންސައްތަ 7.51މަސައްކަތުގެ  ކަމާއި، އެއީޓަވަރުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް 2ތެރެއިން 

 

 

 

 

 

 

މަޝްރޫ • ހިންގާ  އެ  ޢުމި  އަމިއްލައަށް  ތަކެތީގައި،  އަމިއްލަ  ކުރިމަޝްރޫޢެ  ނެކުންފުނިން  ގޮތުގައި  ށް އައްގެ 

ކުރި  އެގެންދިއުމަށް   މަޝްވަރާތައް  މެނޭޖްމަންޓްގައި  ކުންފުނިން    އެމިގޮތުން    މަށާއި،ށްދާކައަކުންފުނީގެ 

ފެށުމަށްފަހު   ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް    2023މަސައްކަތް  މަހުގެ ނިޔަލަށް  ޑިސެންަބރު  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ؛ވޭކަމަށްލަފާކުރެ

 

 :ޖުމްލަ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު  4.4.3

 ؛ވާކަންއަދި ނިމިފައިނުވާތީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ޙަވާލުކުރެވިފައި ނު ތްމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަމި  •

 އެޕާޓްމަންޓްގެ ޢަދަދު  އެޕާޓްމަންޓްގެ ބާވަތް 

  160 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް 1

 120 ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް 2

 160 މެއިޑްރޫމް( ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް ) ދެ ކޮޓަރިޔާއި  3

 400 ލަޖުމް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ދަދު:ޢަ ގޮތާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ    މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ  4.4.4

މަޝްރޫޢު   • މަޝްރޫޢާ  އެމި  މި  ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ،  ޭބނުންވާ   ކުންފުންޏާއި  ހޯދުމަށް  ފައިނޭންސް  ގުޅިގެން 

ގެރެންޓީ  ސޮ ދޭގޮތަށް  އެވަރިންގ  ފަށާފައިވަނީ    އެކުންފުނިން    އެމިގޮތުން    މާއި،ކަކުންފުންޏަށް  ޕްރޮޖެކްޓް 

 ؛ކަންއްގެ ގޮތުގައިށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއަވާލުކުރެވިގެން ކުރިޙަ ލުން ކޮންޓަރެކްޓަރާޞޫ ފައިނޭންސް އު ކޮންޓްރެކްޓަރު

 

ލާޙްގެ  ޞްއެކުވެފައިވާ އެއްަބސްވުމަށް ގެނެވިފައިވާ ދެވަނަ އިކޮންޓްރެކްޓަރު  ގެންދިއުމަށް  ށް އަކުރި  މަޝްރޫޢު   މި  އަދި  •

 ؛ށް ޭބނުންވާ ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަށް އެއްަބސްވެވުނު ގޮތަކީދަށުން، މި މަޝްރޫޢަ

 ؛ކޮންޓްރެކްޓަރުއިންސައްތަ ފައިނޭންސިންގ  85 •

 .ކަމަށްއިން އިންސައްތަ ފައިނޭންސިންގ އެމްޓީސީސީ 15 •

 

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފްޞީލާއެކު ތިރީގައި އެ   •

 ވަނީއެވެ.

ދެއްކި   ުބކިންގފީ 

 މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު

ހުއްޓުމުން ޖުމްލަ ޢަދަދު  ގެުބކިންގފީ  ޕްރޮޖެކްޓް 

މިހާރު   މުވައްޒަފުންނަށް 

ވާލުކޮށްފައިވާ ޙައަނުބރާ  

 ފައިސާގެ ޢަދަދު

މިހާރު   މުވައްޒަފުންނަށް 

ހުރި  ނުގެންގޮސް  އަނުބރާ 

 ފައިސާގެ ޢަދަދު

 ރ 2,950,000.00 ރ 1,320,000.00 ރ 4,270,000.00 މުވައްޒަފުން 65

 

ދައްކާފައިވާ   • މުވައްޒަފުން  ހުއްޓުމާއެކު  މުވައްޒަފުންނަށް ޕްރޮޖެކްޓް  ޭބނުންވާ  ނެގުމަށް  އަނުބރާ  ފީ  ުބކިންގ 

އަދި މި   ކަމާއި،މުވައްޒަފުން  22ފައިސާ އަނުބރާ ނަގާފައިވަނީ ޖުމްލަ  އެ  މިގޮތުން  ކަމާއި،  އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު

ކުރި  އެޕްރޮޖެކްޓް   އުއްމީދުގައި  އަކުންފުނިން  ގެންދާނެކަމުގެ  އަނުބ  43ށް  ފައިސާ  މި  ރާ މުވައްޒަފުން 

 ؛ކަމަށްނަގާފައިނުވާ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 :މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް  4.4.5

ރެކްޓް ޕްރައިސްގެ ގޮތުގައި  ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމަށް ގެނެވިފައިވާ ދެވަނަ އިޞްލާޙްގެ ދަށުން، ކޮންޓްއެކުކޮންޓްރެކްޓަރު •

)ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ މިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަނުވަހާސް ހަސަތޭކަ   390,299,630.00އެއްަބސްވެވިފައިވަނީ  

 ؛ ކަމަށްރުފިޔާތިރީސް( 

 

މަޝްރޫޢު    • ތަކެތީގައި  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެމި  މަޝްރޫޢެ  ،އަމިއްލަ  ހިންގޭނެ  ކުރިއަމިއްލައަށް  ގޮތުގައި  ށް އައްގެ 

ކަމަށް ނެކުންފުނިން ޕްރޮޖެކްޓް އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާ  އެއަދި    އާއިތީދާށްއަ ންދިއުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިގެ

 ؛ކަމަށްމިވަގުތަށް ވަކި ޢަދަދެއް ދަންނަވަން ދަތި ،ވެސް ކުރެވެމުންދާތީތްތައްއަންދާޒާކުރެވޭވަރު ެބލުމުގެ މަސައްކަ

 

 ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު:މިހާތަނަށް   4.4.6

  ؛ފައިވާކަންވާދައްކަށް  ކޮންޓްރެކްޓަރުއެމެރިކާ ޑޮލަރު  )ދެލައްކަ(      200,000.00 ޑިޒައިން ފީގެ ގޮތުގައި   •

ގެ އިއިންސައްތަ  15ކުންފުނިން ފައިނޭންސްކުރަންޖެހޭ  އެ  އެއްަބސްވުމުގެ ދެވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން،   •

ގޮތުގައި    25 އެޑްވާންސްގެ  ތިރީސްހަހާސް   14،636،236އިންސައްތަ  ހަލައްކަ  މިލިއަން  )ސާދަ 

 ؛ފައިވާކަންވާދައްކަށް ރުފިޔާ ކޮންޓަރެކްޓަރަދުއިސައްތަ ތިރީސް ހައެއް( 

) ދެ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް    2,762,733.35ިބލެއްގެ ގޮތުގައި    3ޕްރޮގްރެސްގެ   •

 ؛ދައްކާފައިވާކަމަށް ރުފިޔާ ތިރީސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް ފަހެއް( ހަތްސަތޭކަ

)ވިހި މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ   -/20,482,969.35ލަ  ޖުމްވުމާއެކު މި މަޝްރޫޢުއަށް މިހާތަނަށް   •

 ؛ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް ފަހެއް( ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަމަށް

 

 މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ ޞަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން  4.4.7

 2ޞަރަޙައްދު: ހުޅުމާލެ ފޭސް  •

• 12,000 SQFT N3-32(C) 

• 12,000 SQFT N3-33(C) 



 M19/SOE/2021/07 ރިޕޯޓް ނަންބަރު:  ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ 

 
43 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 :ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު   ފްލެޓްތަކުގެ ވަކި ވަކި   4.4.8

 ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު ފްލެޓްތައްޮބޑުމިން އަދި  ފްލެޓްގެވަކި ވަކި  •

 ރުފިޔާ  ސައިޒް  ޔުނިޓް  އެޕާޓްމަންޓް ޓައިޕް  

 827,772.50 389.54 80 1ޓައިޕް  ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް   1

 840,140.00 395.36 16 2ޓައިޕް 

 841,266.25 395.89 16 3ޓައިޕް 

 796,250.25 393.21 32 4ޓައިޕް 

 797,546.25 393.85 16 5ޓައިޕް 

 1,216,701.00 600.84 20 1ޓައިޕް  ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް   2

 1,276,785.00 600.84 20 2ޓައިޕް 

 1,312,200.00 648 20 3ޓައިޕް 

 1,377,000.00 648 20 4ޓައިޕް 

 1,494,767.00 703.42 20 5ޓައިޕް 

 1,565,109.50 703.42 20 6ޓައިޕް 

 1,669,293.75 785.55 20 1ޓައިޕް  ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް   2+1

 1,747,848,75 785.55 20 2ޓައިޕް 

 1,447,890.00 681.36 20 3ޓައިޕް 

 1,516,026.00 681.36 20 4ޓައިޕް 

 1,628,245.00 766.28 20 5ޓައިޕް 

 1,704,973.00 766.28 20 6ޓައިޕް 

 

ވެވިފައިވަ އެއްަބސްވުމަށް ބިނާކޮށް    އެކުކޮންޓްރެކްޓަރުވާލުކުރެވިފައިވާ  ޙަކުންފުނީގެ މަސައްކަތް    އެވަނީ  ގައި އެޓޭަބލް •

 ؛ ތައްކަމަށް ފައިވާ އަގުވާކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯބޑުން ނިންމަ އެމުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ވިއްކުމަށް 

 

ލްކުރެވިފައިވާތީއާއި އަދި ޠިއެކު ހެދިފައިވަ އެއްަބސްވުން ާބކޮންޓްރެކްޓަރުނަމަވެސް މި މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ   •

ކުރި  އެ މަޝްރޫޢު  މި  އަމިއްލައަށް  ކުންފުނިން  ވިސްނުމަކީ  މެނޭޖްމަންޓްގެ  ގެންދިއުންކަމަށްވާތީ  އަކުންފުނީގެ  ށް 

ކަންކަން ށާއި، އަދި މިމަށްދާކައަގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓު  ށްމިކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމަ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ވިއްކުމަށް ފްލެޓްތައް  ކުރިން  އަގުތަހަމަޖެހުމުން  ހަމަޖެހިފައިވާ    ، އެކަށީގެންވާކަމަކަށްވާތީ  މަކީަބދަލުއައު  ކަށް 

 ؛ށްވިއްކާނެ އަގު ޙިއްޞާކުރަން ދަތިކަމަ ފްލެޓްތައްމިވަގުތަށް 

 

 :ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް  4.4.9

ޯބހިޔާވެ • ކުރުމަށް ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމް  ، ސިޔާސަތުގެ ދަށުންހިކަމުގެ  މި މަޝްރޫޢަކީ ސަރުކާރުގެ 

ކަށްވާތީ، އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތުގެ ބޭނުމަށް  ހިންގާ މަޝްރޫޢަ

 ؛ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށްކަންވެސް  ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާ

 

ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް    މަސައްކަތް   އެ މަޝްރޫޢުގެ  4.4.10

 ތަކުގެ ތަފްޞީލް:  ގޮންޖެހުން   ކުރިމަތިވެފައިވާ 

ހަމަޖެއްސުމަށާއި   • ފައިނޭންސް  ބޭނުންވާ  މަޝްރޫޢުއަށް  އަދި  ޢިމި  ޑިޒައިން  ތަރައްޤީކުރުމުގެ ޢިމާރާތުގެ  މާރާތް 

ަބއި ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު   ދެ  ށްކޮންޓްރެކްޓަރުވާލުކުރެވިފައިވާ  ޙަކުންފުނީގެ ފަރާތުން    އެމަސައްކަތް   އަހަރާއި 

ގެ ފަރާތުން އެއްަބސްވި ކޮންޓްރެކްޓަރު  އާއި އާހަމައަށް ކަމުގައިވާތީއިންސައްތަ  7.51ނިންމިފައިވަނީ މި މަޝްރޫޢުގެ  

އަދި   ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ،  ފައިނޭންސް  ކުރި ކޮންޓްރެކްޓަރުޢިމާރާތުގެ  މަޝްރޫޢު  މި  ފަރާތުން  ގެންދެވޭނެ   ށްއަގެ 

ވަނަ   2017ޑިސެނަްބރު    24ދެމެދު    ކޮންޓްރެކްޓަރުކުންފުންޏާއި    އެކުންފުންޏަށް ނުފެންނާތީ    އެ އެއްވެސް މަގެއް  

 ؛ފައިކަމަށްލްކުރެވިޠިވަނަ ދުވަހު ވަނީ ާބ 2020ޖުލައި  7ދުވަހު ވެފައިވާ އެއްަބސްވުން 

 

އެމް • މަޝްރޫޢު  މި  ތަކެތީގައި.ސީ.ޓީ.އަދި  އަމިއްލަ  މެނޭޖްމަންޓުން  އަކުރި  ކުންފުނިން  އެ  ސީގެ  ގެންދިއުމަށް  ށް 

 ؛ދާކަމަށްމުންމަސައްކަތް ކުރަ  ހޯދުމުގެށް ގެންދިއުމަށް ޭބނުންވާ ފައިނޭންސް  އަމަޝްރޫޢު ކުރި  އެ  ތީ، ވާފައިވާނިންމަ

މުވައްޒަފުން • ކުންފުނީގެ  ކުރި  އަދި،  މަސައްކަތް  މި  ގެންދިއުމަށްއަލައްވާ  މަޝްވަރާތައް މެނޭޖްމަންޓު  ޓަކައިށް  ގެ 

ލައިޒްކުރުމުގެ މޮިބ  ޭބނުންވާ އެންމެހައި ވަޞީލަތްތައް  ސައިޓަށް  ންކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމު  އެ  ،ށްދާއިރުއަކުރި

 ؛ ކަމަށްގެންދާކުރިއަށްމަސައްކަތް 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ކުރެވިފައިވާ ކަންކަން:މާއި ގުޅިގެން ފާހަގަ ލްކުރު ޠިބާ މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުން   4.4.11

( ރުފިޔާގެ ސްމިލިއަން)އަށްޑިހަ ފަ  85,000,000އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ލޮސް އެންޑް ޑެމަރޭޖަސްގެ ގޮތުގައި   •

ގެ ފަރާތުން އެ ކްލެއިމަށް އެއްވެސް  ކޮންޓްރެކްޓަރުރެއިސްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި، އަދި    2021އެޕްރީލް    21ކްލެއިމެއް  

މެނޭޖް ލިިބފައެއްނުވާތީ،  އާިބޓްރޭޝަންގައި  މަޝްވަރާމަންޓާ  ޖަވާެބއް  މައްސަލަ  އެ  ހުށަހަޅައިގެން  ޯބޑަށް  ކުރެވި 

އަތުގައިވާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްއާއި ގެރެންޓީގެ   ކޮންޓްރެކްޓަރުކުރިއަށްގެންދާނީތޯ އަދި ނިންމިފައިނުވާކަމަށް. އަދި  

އިންޝު ހޯދުމަށް  ފައިސާ  ކްލެއިމްކޮށްފައިވާ  އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން  ހިމަނައިގެން  ކުންފުނިތަކާއި  ފައިސާ  އަރެންސް 

ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ދޫކުރި އެޑްވާންސް    ނަމަވެސް،ކަމަށާއި،  މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާ  ވެސްގުޅިގެން

ގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ ޕަރފޯމެންސް ގެރަންޓީ  އާއި( ރުފިޔާ މިލިއަން ހަލައްކަ)ތޭރަ    13,600,000  ފައިސާގެ ތެރެއިން

އާއި، އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ކުންފުންޏަށް އަނުބރާ ލިިބފައިނުވާތީ  ރުފިޔާރީސް ނުވަމިލިއަން(  )ތި  39,000,000

ރިޖެކްޓްކޮށްފައިވާތީ، މިހާރު އެ ދެ މައްސަލަ   ލުމުންއިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަށް  ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް  

 ؛ ކޯޓުގައިކަމަށް  ނީހިނގަމުންދަ

 

ކޭޝްފްލޯ • އިތުރަށްތެރެއިންނާއި  ގެކުންފުނީގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ،  މި  ރެއިޒްކޮށްގެން  މަސައްކަތްފައިނޭންސް   ގެ 

ވިސްނާފައިވާ  ހުރިކަމަށާއި  އިރު،ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް  ދަތިތަކެއް  ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ  ލިުބމުގައި  އަދި   ،ކޭޝްފްލޯ 

  ބާޠިލުކުރުމާ   ކޮންޓްރެކްޓު  މަށާއި،ވޭކަ ެބލެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކަން ހަމަޖެހޭނެކަމަށް

  މަސައްކަތްފައިނޭންސް ހޯދުމުގެ    އަންގާފައިނުވާތީ،ހުސްކުރާނެ ވަކި ތާރީޚެއް    ސައިޓް  ކޮންޓްރެކްޓަރު  ،ގުޅިގެން

 ؛ވާކަމަށްފައިކުރިން މަޑުޖެހި

 
ހެދިފައިވާ   • މިހާރު  ވިސްނާފައި ނެތްކަމަށާއި  މި މަޝްރޫޢު  މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް  ަބދަލުގެނެސްގެން  ޑިޒައިންތަކަށް 

އަޅާފައި   ފައުންޑޭޝަން  ަބދަލެއްގެންނަނަމަ    އޮތުމުންމިހާރު  އިތުރަށް ޑިޒައިނަށް  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓްގެ 

ޑިޒައިންކުރެވިފައިވާގޮތައެހެންކަމުން    ލަސްވެގެންދާނެކަމާއި، މިހާރު  މަސައްކަތްވިސްނުންހުރީ   ކުރިއަށް  ށް 

 ؛ފްލެޓުތަކެއްކަމަށް  ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުރި  ތަކަކީ ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށްއެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފްލެޓްއަދި    ށާއިގެންދިއުމަށްކަމަ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ކެންސަލްވުމާމަޝްރޫޢުގެ  މި   • މަޝްވަރާ  ގުޅިގެންކޮންޓްރެކްޓް  ޯބޑުގައި  ކުންފުނިން  ކުންފުނީގެ  ކުރެވިފައިވަނީ 

ވަކި  ނެދާކުރިއަށް  ހޯދައިގެން މި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށްކަމަށާއި، ފައިނޭންސިންގ ޕެކޭޖެއް ފައިނޭންސްކުރުން ނުވަތަ 

 ؛ ޯބޑުންކަމަށްމަވާނީގޮތެއް ނިން

 
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ރަނގަޅު   • ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން  ފައިދާއެއް މި  ކުންފުނިން އަންދާޒާކުރައްވަނީ މި 

 ؛ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެކަމަށްކަމަށް ކުންފުނީގެ ލިިބ އަދި  ންޕްރޮޖެކްޓު

 
ވިޔަފާރީގެ    އިންއެމް.ޓީ.ސީ.ސީ • އެސްޓޭޓުގެ  ރާވާފައިވަނީރިއަލް  ނެގުމަށް  ޮބޑެތި    ތެރެއިން  ސަރުކާރުގެ 

ވިސްނުމެއް    ފަރުދެއްގެއެއްވެސް    ތައްކަމާއިޕްރޮޖެކްޓްސް ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ  ނަގައިގެން  ވަކިން  ޕްރޮޕަރޓީއެއް 

އަދި   ޕްރޮފިޓްނުގެންގުޅޭކަމަށާއި،  އާއި  ރެވެނިއު  ކުންފުނީގެ  ހިފެހެއް  މުސްތަޤުަބލުގައި    ޓުމަށްއެއްވަރެއްގައި 

   ؛ކަމަށްވާކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަން ވިސްނަސިންދަފާތު

 
ހުޅުވާލެވުނުއިރު،   • ފުރުޞަތު  ކުރިމަތިލުމުގެ  ފްލެޓަށް  ކުންފުނިން   މުވައްޒަފުންނަށްހިޔާ  ދީފައިވަނީ   މަޢުލޫމާތު 

ފްލެޓްތަކަށް މުވައްޒަފުން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ   ވުމާއެކު،  ފްލެޓް ދޫކުރާގޮތަށްކަމާއި،ލޯނު ދީގެން މުވައްޒަފުންނަށް 

، ފްލެޓަށް  މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް  ވާފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިށްވާތީ،  ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލިިބގެން ނޫންކަމަ

އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ މި ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން   60  ގާތްގަނޑަކަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  

ންނަވާފައިވާކަމާއި، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނިން އެފަރާތްތަކަށް ދަ  މުވައްޒަފުން ނޫންކަމަށް އެ  ފައިސާ ދެއްކޭނެ

ލޯނުދީގެން އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާިބލުކަން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނެތްކަމަށް ދަންނަވާފައިވާނެކަމާއި، އަދި ފްލެޓަށް އެދި  

ޤާިބލު  60ހުށަހަޅާފައިވާ   މާލީ  މުވައްޒަފުންގެ  ފާޅުކުރައްވާފައިވާ  ޝައުޤުވެރިކަން  އަދި  ކަމަށް  މުވައްޒަފުންނާއި 

 ؛ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށްޖެހޭނީ ފްލެޓް ދޫކޮށްލަންމަނުވާ މުވައްޒަފުން  ބެލުމަށްފަހު، މާލީ ގޮތުން ޝަރުތު ހަ

 
( މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި ކޮމަން މިލިއަން  )ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ  390,000,000 އަގުކަމަށްވާ  މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުގެ •

 ށްޓައިލްސްޖެހުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުހިމެނޭކަމާއި، ކުންފުނީގެ ވިސްނުމަކީ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް އެއްކޮއޭރިއާގައި  
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ޓް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އަގުތަކަށް ަބދަލުއައުން އެކަށީގެންވާކަމަށްވެސް ވުމާއެކު، އަލުން ޕްރޮޖެކް؛ ނިންމުމަށްކަމަށް 

 ؛ ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް

 

ޕްރޮޖެކްޓް • އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން  ގެމި  ގެންދަ  މަސައްކަތް  ގޮތަކަށްވާކުރިއަށް  ގެއްލުންވާނެ  ކުންފުންޏަށް  ހިޔާ   އިރު 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަދި އެއްވެސް    ފްލެޓެއްއެއްވެސް    ށްގެއްލުންވާގޮތަ   ކަމަށާއި،ނުގެންދާނެށް  އަމަޝްރޫޢު ކުރި

 ؛ ނެތްކަމަށްވިސްނުމެއް  މުގެވިއްކު އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް

 
 
ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ    އިން   އީ( . އެސް . ޑަބްލިއު . އެމް )   ލިމިޓެޑު   ޕްރައިވެޓް   ކޮމްޕެނީ   ސުވަރޭޖް   އެންޑް   ވޯޓަރ   މާލެ  4.5

 :ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް 

 
 ޔުނިޓް   ހައުސިންގ  ފަންތީގެ  މެދު  384  ގައި  2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ދެމެދު،  ސީއާ.ޑީ .އެޗް  އާއި  އީ.އެސް.ޑަްބލިއު.އެމް

 އެކަންކަން   ކަންކަމާއި،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017  ނޮވެންަބރު  15  އެޅުމަށް،

 ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.  ގުޅޭގޮތުން މިންވަރާ ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ

 
 ތަފްޞީލް:ގެ  ކޮންޓްރެކްޓަރު  4.5.1

ދަ ޓުވެންޓީ ތާޑް މެޓާރލުޖިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އޮފް މިންމެޓަލްސް، ނޯރތް  •

ޒިއަންގފު އީސްޓް ރޯޑް، ޔަހުޔާ   2ސެކްޝަން    208ިބލްޑިންގ، ވަންޖިންގ ފައިނޭންޝިއަލް ސެންޓަރ،  

 ؛ އިނާޑިސްޓްރިކްޓް، ޗަންގްޝާ، ހުނާން، ޕީޕަލްސް ރިޕަްބލިކް އޮފް ޗަ

 

 ކޮންޓްރެކްޓަރާ އެމް.ޑަްބލިޔު.އެސް.ސީ އާއި  އާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް:   ކޮންޓްރެކްޓަރު  4.5.2

 ؛އެޅުމަށްކަމަށް ރެސިޑެންޝިއަލް ޓަވަރު 2ުބރީގެ  15ދެމެދު ވެވުނު އެއްަބސްވުމުގައި ވަނީ 

)ސައުވީސް މިލިއަން އަށްލައްކަ   24,849,233.77  ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި  މި އެއްަބސްވުމުގެ އަގަކީ •

ޔޫއެސް ޑޮލަރުކަމާއި، ނަމަވެސް  ސާޅީސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ހަތެއް(  
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ދެއްކުމުގަ ޕޭމަންޓް  އެޑްވާންސް  ޭބންކު ޔާމުވައްޒަފުންނަށް  ފައިނޭންސް އި  ޔޫސަރ  އެންޑް  ތަކުން 

އްސުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ ސަަބުބން އެ ކުންފުނިން އަންދާޒާ ކުރިވަރަށްވުރެ ފްލެޓް ހޯދުމަށް ހަމަޖެ

ގެ އެކު މަޝްވަރާކުރެވި އެ ކޮންޓްރެކްޓުކޮންޓްރެކްޓަރާ ހުށަހެޅި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަަބުބން  

މަސައްކަތް  ޓަވަރު  2ދަށުން   ަބދަލުގަ  ކުރިއަށްގެ  މަސައްކަތް    1އި  ގެންދިއުމުގެ   ކުރިއަށްޓަވަރުގެ 

 ގެޝްރޫޢުމިއާއެކު މަ  ަބދަލުކުރައްވާފައިކަމާއި،ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް    2019މާރިޗު    11ގެންދާގޮތަށް  

)ާބރަ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ސައުވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ސޯޅަ ޕޮއިންޓް އަށެއް   12,424,616.89އަގުވަނީ  

 ؛ ތިރިކުރެވިފައިކަމަށް ށްޔޫއެސް ޑޮލަރަނުވައެއް( 

 
 ޚް:އެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީ  4.5.3

 ؛އިންސައްތަކަމަށް 64  ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު:މަސައްކަތް ފުރިހަމަ  •

ހިސާުބ: • ގޮސްފައިވާ  ގޮ  މަސައްކަތް  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ޕްރޮޖެކްޓުގެ  ވަރަށް މިން ހުރި    ސްފައިމިހާރު 

ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިމިފައިކަމަށާއި، މިވަގުތު   ގެަބލާއިރު، ކޮންކްރީޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މޭސަނަރީ

ދަނީ   ދޮރު  ކުރިއަށް  ކުޑަ  ޖެހުމުގެއަދި    އިހަރުކުރުމާދޮރުތަކާއި   މަސައްކަތްތައްކަމަށް   މުށި 

ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އިންޓާނަލް ޕްލާސްޓަރިންގްގެ   14އަދި    9މީގެ އިތުރުން    ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް.

 ؛ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް ލިފްޓު ހުރިކަމަށް 3އި ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި ދާކަމަށާކުރިއަށްމަސައްކަތް 

 2021ޖޫން  25 :ޚްމަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއްަބސްވެފައިވާ ތާރީ ކޮންޓްރެކްޓަރު •

 2022ޖުލައި    :ޚްނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީ  މަސައްކަތް  ލަސްތަކާއެކިލަތާއި އެހެނިހެން  ގެ ޙާ  19-ކޮވިޑް •
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 :ޖުމްލަ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު  4.5.4

ޢަދަދު:   • ފްލެޓްގެ  )ޓަވަރަ    312ޖުމްލަ   B :156އެޕާޓްމަންޓްސް،    A  :156އެޕާޓްމަންޓް 

 )އެޕާޓްމަންޓްސް،

 ؛ދައްކަވާ ނިމިފައިވާކަން އިންސައްތަ  20އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަވަން ޖެހޭފަރާތަކުން ވަނީ  72 •

 

 ދަދު:ޢަ ގޮތާއި، މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ    މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ  4.5.5

 ؛ނެގުމަށް އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން އަތުން އިންސައްތަ 20ގެ ޕްރޮޖެކްޓު •

 އަދި ؛ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ފައިނޭންސް ކުރާގޮތަށް އިންސައްތަ 80ގެ ރޮޖެކްޓުޕް •

)ވިހި މިލިއަން ތިންލައްކަ ސައުވީސް     20,324,540.63ލަފަރާތުން އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ޖުމް  72މި   •

 ؛ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަންހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ޕޮއިންޓް ހައެއް ތިނެއް( 

 

 :މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް  4.5.6

 ޢަދަދު މަސައްކަތް

 628,787.88 ރިލިމިނަރީސް ޕް

 130,795.84 ގްރައުންޑް ވާރކް 

 6,073,955.58 ކޮންކްރީޓް

 1,647,871.18 ރީ އަދި ޕްލާސްޓަރިންގް މެސަނަ

 42,768.30 ސީލިންގް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 828,614.73 ދޮރު އަދި ކުޑަދޮރު 

 1,751,650.68 ފްލޯ އަދި ވޯލް ފިނިޝިންގ 

 697,468.84 ވޯޓަރ ސަޕްލައި، ސުވަރެޖް އަދި ޑްރެއިނޭޖް

 93,000.00 މެޓަލް ވާކްސް

 358,709.17 އިލެކްޓްރިކަލް އަދި މެކޭނިކަލް އިންސްޓޯލޭޝަން 

އަދި   ސިސްޓަމް  ސެކިއުރިޓީ  ކޮމިއުނިކޭޝަން، 

 ސައިނޭޖް

1,824.00 

 84,321.59 ވޯޓަރ ޕްރޫފިންގ

 69,360.00 ފަޔާރ ޑިޓެކްޝަން އަދި ފައިޓިންގ ސިސްޓަމް 

 15,489.11 މިސެލޭނިއަސް

 ޑޮލަރު   ޔޫ. އެސް   12,424,616.89 ޖުމްލަ 

 

ޢަދަދު: 4.5.7 ޖުމްލަ  ފައިސާގެ  ދައްކާފައިވާ  އަށްލައްކަ   100,890,705.63  މިހާތަނަށް  މިލިއަން  )ސަތޭކަ 

 ؛ ކަމަށްރުފިޔާނުވިދިހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް ތިނެއް( 

 

 :ރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން ސަ މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ   4.5.8

އަކަފޫޓުގެ    12,000ޤާއިމްކުރުމަށް     Bއަކަފޫޓު އަދި ޓަވަރަ    12,000ޤާއިމްކުރުމަށް     Aޓަވަރަ   •

 ؛(ގެ ިބން ލިިބފައިވާކަމަށްއަކަފޫޓު 24,000ލަ ިބން އެކުންފުންޏަށް ލިިބފައިވާކަމަށް )ޖުމް

 

 ވަކިވަކި އެޕާޓްމަންޓްގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު  4.5.9

އަގު   (SQFT)އެޕާޓްމަންޓް ސައިޒް   އެޕާޓްމަންޓް  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވިއްކަން 

 )ރުފިޔާ( 

 A 393.95 794,100ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް  -ެބޑްރޫމް 1
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 B 398.87 804,050ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް  -ެބޑްރޫމް 1

 C 398.85 804,000ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް  -ެބޑްރޫމް 1

 D 396.83 799,900ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް  -ެބޑްރޫމް 1

 E 381.55 769,100ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް  -ެބޑްރޫމް 1

 F 398.41 803,100ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް  -ެބޑްރޫމް 1

 G 386.41 779,000ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް  -ެބޑްރޫމް 1

 H 386.59 779,300ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް  -ެބޑްރޫމް 1

 I 405.18 816,750ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް  -ެބޑްރޫމް 1

 A 2+1 692.63 1,396,100ޓައިޕް 

 B 2+1      701.28 1,413,600ޓައިޕް 

 1,663,950 734 ެބޑްރޫމް 3

 A 720.08 1,451,500ކޯނަރ ޓައިޕް    ެބޑްރޫމް 1

 

ބަދަލުވުން  • އަގު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ވިއްކަން  ގޮތަކުން  ހަމަޖެހޭ  ފައިނޭންސް  ޔޫސަރ  އެންޑް  ނޯޓް: 

 ؛ ވާކަމަށްއެކަށީގެން

 

 :ޕްރޮސެސްގެ ތަފްޞީލް ގ ނުވަތަ ޓެންޑަރ  އެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ބިޑިން  4.5.10

މާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢިހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ަބއިވެރިވެ، އެކުންފުނިން  ސަރުކާރުން ހިންގާ ޯބހިޔާވެ •

 05ފްލެޓްތައް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް )އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ހުށަހެޅުމަށް(  

ވާފައިވާކަމަށާއި، މިއާއެކު އްފަރާތަކަށް ޑައިރެކްޓް އިންވިޓޭޝަން ފޮނު  7ވަނީ    ގައި  2017ޑިސެމްަބރު  

ނަމަވެސް    7ލަ  ޖުމް ފާޅުކޮށްފައިވާކަމާއި،  ޝައުގުވެރިކަން  މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް  މި  ފަރާތަކުން 

ކަތް ކުންފުނިން މަސައް  ކަމާއި، އަދި އެންފަރާތު  5ލަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ  ޖުމް  މަސައްކަތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙަ ކުންފުނިން  އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު،  ޕްރޮޕޯސަލްތައް  ހުށަހަޅާފައިވާ  ވާލުކުރެވިފައިވަނީ 

  ؛ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް ރކްސް ލިިބފައިވާ ފަރާތައްކަމަށްލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެންމެ ގިނަ މަޞޫއު

 

 :އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި   4.5.11

ޑިއުޓީ ޞަ އްޚާމަޝްރޫއަށް  ޔާ"  ހި" • ތަކެތީގެ  އިމްޕޯޓްކުރަންޖެހޭ  ޭބރުން  ރާއްޖެއިން  ކޮށްގެން 

ނިންމަވާފައިވާކަން  މަޢާފްކުރެއްވުމަށް ކޯޕަރޭޝަން  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ގެހައުސިންގ 

އަންގަވާފައިއެސިޓީއިން   ވަނީ  ޓަވަރުތަކަށް ޢިކުންފުނިން  އެ    މިއާއެކު  ކަމާއި،ކުންފުންޏަށް  މާރާތްކުރާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް    ޖެހޭ ތަކެތީގެ މާސްޓަރ ލިސްޓެއްތެރެކުރަންރާއްޖެއިން ޭބރުން އެ  ، ޭބނުންވާ

އެ  ،ޕްލޭނިންގ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް  ހައުސިންގ  ވަނީ   2021ޖަނަވަރީ    07ންޑް  ގައި 

 ؛  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް ވާފައިވާކަމަށްއްފޮނު

 

 އެ މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  4.5.12

   ތައް:ގޮންޖެހުން 

  ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ފިނިޝިންގގެ މަސައްކަތަށް ޭބނުންވާ ސާމާނު  19-ކޮވިޑް  •

 ؛ކަމަށްގާފައިވާއަން ކޮންޓްރެކްޓަރުގެނައުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް  ރާއްޖެ

 

ގެ ރުކޮންޓްރެކްޓަ  ލޮކްޑައުންވުމުގެ ސަަބުބންނާއިއްދު  ޙަތާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓާރ މާލެ ސަރަޙާލަގެ    19-ކޮވިޑް •

 އަދި  ؛ކަމަށްއައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހުމާއެކު މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވާ މާއި،ންވުރަންޓީލޭަބރުން ކަ

 
 .ކަމަށްމޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަަބުބން މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވާ •

 

 :ލާސާ ޙު ގެ  ލު ޞޫ ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އު   ށް އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މުވައްޒަފުނަ 4.5.13

 2+1،    (120) ޢަދަދު    ފްލެޓާއިކޮޓަރީގެ    3ބެހެނީ    ހައުސިންގ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފްލެޓްތައް •

  ؛ކަމަށް( 112)ޢަދަދު  ފްލެޓަށްކޮޓަރީގެ  1( އަދި 80)ޢަދަދު  ފްލެޓާއިކޮޓަރީގެ 
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އަގުގެ    ފްލެޓްތަކަށްމި   • ވިއްކާ  ފްލެޓް  ދައްކަންޖެހޭނީ  ގޮތުގައި  ޕޭމަންޓްގެ   އިންސައްތަކަމާއި،   20އިކުއިޓީ 

ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ މުއްދަތު އެވަޢަގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ    ގެފީ  ގުބކިން  ގައިއިކުއިޓީ  ރޑް  ދަދު، ފްލެޓް 

ާބކީ    7ސިޓީ ލިޭބތާ   މަސް ދުވަހުގެ   3ދަދު ހަމަހަމައަށް ބާހާލައިގެން  ޢަދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށްފަހު 

އަދި    ތެރޭގައި މުއްދަތަދައްކަންވާނެކަމާއި،  ދިގު  އެންމެ  ދެއްކުމުގެ  އަނުބރާ   ކަމަށްއަހަރު  12  ކީފައިސާ 

 ؛ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށް

 
ލާންކުރުމުން މިކަމަށް އެދި ފަރާތުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުތައް ހޮވާނީ ކުންފުނީގެ  ފަރާތް   ލިޭބ  ފްލެޓް •

ފަރާތްތައް   ލިޭބޞޫއުހުށަހަޅާ  މާކްސް  އިވެލުއޭޓްކޮށް  ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް  ބެލުމަށް   ލުގައި  މިންވަރަށް 

 ؛ފަހުގައިކަމަށް

 
ކުންފުނީގެ ދާއިމީ  މާއި،  ކަމުގައިވުމުވައްޒަފަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި    ސްކީމުގެ   ހައުސިންގް •

ކުރަމުންދާ މު  މާއި،މުވައްޒަފަކަށްވު މަސައްކަތް  މިވަގުތު  ފުލްޓައިމްކޮށް  ކުންފުނީގައި  ވައްޒަފަކީ 

އަދި ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ   ލީވްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން(  )ދިގު މުއްދަތުގެ ނޯޕޭ  މުވައްޒަފަކަށްވުމާއި

އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް   ފްލެޓެއްކުން ަބއެއް ނުވަތަ  މާލޭގައި، ވިލިމާލޭގައި ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި ގޯއްޗަނަމުގައި  

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި މަދުވެގެން  އަދި މި ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދެވިދާނެކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

 ؛ ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް ކޮށްފައިކަންލްޠިނީ ާބމި މާއްދާ ވަ ،ދުމަތްކޮށްދީފައިވުން ޚި( އަހަރު 1)

 
 އެއީ،؛ ތަކުގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހިމަނާފައިވާކަމަށްފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުން •

o ު؛އައިޑީ ކާޑ 

o ް؛ކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓ 

o ް؛ވަރީގެ ސެޓްފިކެޓ 

o ް؛ތާރީޚު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއްދަރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ އުފަނ 
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o ްގެއެއ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި  ނަމުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށައަޅާ  އެދި  ވާނަމަ   ،ގޯއްޗެއް  ،ފްލެޓަށް  ފްލެޓެއް 

ޅާ ހައެތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ )ރަޖިސްޓްރީ ލިެބން ނެތްނަމަ، ރަޖިސްޓްރީ އޮތްކަމަށް އިޤުރާރުކޮށް ހުށަ

 ؛ލިޔުމެއް(

o  ަފަރާތަށް ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން މާލެއިން،  ޅާ  ހަފްލެޓަށް އެދި ހުށ

ފްލެޓެއް ލިިބފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ   / ހުޅުމާލެ އިން މުވައްޒަފަށް ގޯއްޗެއް  ވިލިމާލެއިން ނުވަތަ

 ؛ލިޔުންފަދަ ގޭނެނއެކަން އެ

o ުއަދި ؛ ޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުންމުވައްޒަފެއްނަމަ އެކަމުގެ މަ ގައިވާޝަރީއަތުން ހަޟާނާތ 

o  ީެބލުމުގެ ދަށުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިއެއް ވާނަމަ، އެފަރާތަކ ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ 

 ؛ނުކުޅެދުންތެރިކަށް ހުންނަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް

 

 ފައިވާ ަބއިތަކުގެ ތަފްޞީލް: ގައި ަބލާއިވޭލުއޭޝަންހައުސިންގް ސްކީމް  ގެ އެމް.ޑަްބލިޔު.އެސް.ސީ •

ސްކީމަށް   ➢ ހައުސިންގ  ކަންތައްތަ  ދެވިފައިވަނީ  މާކްސްމުވައްޒަފަށް  ދެންނެވިފައިވާ    އް ތިރީގައި 

 ؛ ފަހުގައިކަމަށްއަންދާޒާކުރުމަށް

ލީވްއާއި )ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު ެބލުމުގައި ޕޭކުންފުނީގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު  ހ.  

 ؛ނޯޕޭލީވްގައި ހުރި ދުވަސްތައް ނުެބލެވޭ(

 ؛އަހަރުގެ އެވަރެޖް( 03މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު )ފާއިތުވެދިޔަ ށ. 

ގޮތުން ވެރިކަން )ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ސްކީމް އަދި އަމިއްލަ  މާރާތުގެ މިލްކުޢިިބމާއި  ނ.  

 ؛(ނެގިފައިވާ ގޯތި ގެދޮރު ހިމެނޭ ގޮތަށް

 ،ލަތުޙާކައިވެނީގެ ރ. 

 .ލަތުޙާލް އަދި ޞީއިލާގެ ތަފްޢާބ. 

 ؛ކަމަށްގެ ނިޔަލަށް 2018މެއި  15އިލާގެ މަޢުލޫމާތުތައް ެބލެވޭނީ ޢާއި ޏާމުވައްޒަފުގެ ކައިވެން ➢

   :މިލްކުވެރިކަމުގެ ގޮތުގައި ެބލެވޭނީމާރާތުގެ ޢިސްކީމްގެ ބޭނުމަށް ިބމާއި  މި ➢
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  ؛ރީ ކުރެވިފައިވާ ިބމާއި ގޯތިއަމިއްލަ ނަންމަތީގައި ރަޖިސްޓަހ. 

 ؛އްއެޕާޓްމަންޓެ ޓެއް/ލެފް /ރީ ކުރެވިފައިވާ އެއްމެދު ތަނެއްއަމިއްލަ ނަންމަތީގައި ރަޖިސްޓަށ. 

ިބމެއްނ.   ދަށުން  ސްކީމްގެ  ގެދޮރުވެރިކަމުގެ  އެޕާޓްމަންޓެއް /ފްލެޓެއް/ގޯއްޗެއް/ސަރުކާރުގެ 

 ؛ލިިބފައިވުން

  / ފްލެޓެއް/ގޯއްޗެއް  /ރީކުރެވިފައިވާ ިބމެއްއެއްފަރާތަކަށްވުރެއް ގިނަ ފަރާތެއް މައްޗަށް ރަޖިސްޓަރ.  

ވަކި ފަރާތަކަށް މިލްކުވާވަރު ކޯޓުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ،    އެޕާޓްމަންޓެއްކަމުގައި ވަނީނަމަ،

ފަރާތަކަށް ޖުމްލަ  ވަކި  ލިޭބ  ކަނޑައަޢަ  އެތަނުގެދަދު   ރީރަޖިސްޓަ  އަކަފޫޓު  ޖުމްލަ  ޅާނީ، 

 ؛ ށްކަމަށްލެވި ނިސްބަތުން ޖެހޭ ވަރަކަރެވިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ަބހާކު

 

 މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތައް: ފްލެޓަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެއްކު ގެއެމް.ޑަްބލިޔު.އެސް.ސީ •

o ުމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަހާލައިގެން   4ޓީ ޕޭމަންޓް  އިފްލެޓް ލިޭބ ފަރާތްތައް ފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ އިކ

އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި   ކަމާއި،ޚަލާސްކުރަންޖެހޭނެ  އިދައްކަ  ދަދަށްޢަދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  

ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު  ފްލެޓްފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ލިިބފައިވާ  މި

 ؛ކަމަށްލިބިފައިވާ( ދެވޭނެ މާކްސްއެހެން މުވައްޒަފަކަށް )ދެން އެންމެ މަތީ 

o ިވަރެއް   އެއްވެސް   ގޮތުގައި   ފައިސާގެ  ޓްގެޕޭމަން  އެޑްވާންސް   ލަތެއްގައިޙާ  ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  މަތީގައ 

 ؛ކަމަށްދަދު އަނުބރާ އެފަރާތަކަށް ދެވޭނެޢައިވާނަމަ، އެ ދައްކާފަ

o ްަބޔާން  ތިރީގައި  ސޮއިކުރެވި،  އެގްރީމަންޓުގައި  ފެށިގެން،  ދުވަހުން  ފަށާ  ދައްކަން  މަހުފީ  ލެޓަށްފ 

 ؛ކަމަށްޚިދުމަތްކުރަންވާނެކުންފުންޏަށް  މުއްދަތަށް ކުރެވިފައިވާ

އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްވެސް ޮބންޑެއް  އިންސައްތަ    100ލެޓްގެ އަގުގެ  ފްހ.  

 ؛ކަމަށް ނުހިމެނޭނެ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފު އިންސައްތަ    80ޓީ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަގުގެ  ކުއިއިށ.  

 ؛އަހަރު 2ފެށިގެން  ތާރީޚުން މަހުފީ ދައްކަން ފަށާކޮށް ސޮއި ގައިންޓުއެގްރީމަ

އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފު އިންސައްތަ    60ޓީ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަގުގެ  އިއިކުނ.  

 ؛އަހަރު 3ތާރީޚުން ފެށިގެން  ކޮށް މަހުފީ ދައްކަން ފަށާސޮއި ގައިންޓުއެގްރީމަ

އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފު  އިންސައްތަ    40އަގުގެ  މަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ  ޓީ ޕޭއިއިކުރ.  

 ؛އަހަރު 4ފެށިގެން  ތާރީޚުން ކޮށް މަހުފީ ދައްކަން ފަށާސޮއި ގައިންޓުއެގްރީމަ

އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފު    އިންސައްތަ   20ޓީ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަގުގެ  އިއިކުބ.

 .އަހަރު 5ފެށިގެން  ތާރީޚުން ދައްކަން ފަށާކޮށް މަހު ފީ ސޮއި ގައިންޓުއެގްރީމަ

 

 މަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު:ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކު ގެއެމް.ޑަްބލިޔު.އެސް.ސީ •

o ް؛ދަދު ފްލެޓް ލިޭބ މުވައްޒަފެއްގެ ޖުމްލަ މުސާރައިން ކެނޑުންޢަގޮތަށް ދައްކަން ކަނޑައެޅޭ  މަހު ފީއެއ 

o ު؛ދެއްކުން ފައިސާ އެއްކޮށް މެދުވެރިކޮށް ގޮތެއް އެނޫންވެސް ނުވަތަ ލޯނު ޭބންކ 

o ްޖެހޭ ފައިސާގެ އިތުރުން ފައިސާދައްކަން ޭބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުންޏާއި ދައްކަން  މަހަށް  މަހުން  ފްލެޓަށ

 ؛ކަމަށްތު ލިޭބނެޞައްގެ ދަށުން އެފުރުމެވެވޭ އެއްަބސްވު ދެމެދު މުވައްޒަފާއި

o ިތު ހުޅުވިގެން ޞަފުރު  ވަގުތުން މަހުފީ ދައްކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ  މަންޓް ދެއްކުމަށްފަހުޓީ ޕޭއިކުއ

 ؛ކަމަށްދާނެ

o ްމަސް   18  ތާކަށަވަރުވާ  ލިޭބކަން  ފްލެޓް  ފަށަންޖެހޭނީ  ދައްކަން  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  މަހުންމަހަށް  ފްލެޓަށ  

ފްލެޓް    18  ނުވަތަ  ތެރޭގައި  ދުވަހުގެ ކުރިން  ތާރީޚުން ރުގުމަސްދުވަހުގެ  އެ  ޙަވާލުކުރުމުން  އެތަން 

 ؛ކަމަށްފެށިގެން

o ުމުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ   ޑޭދަދު އެއްކޮށް މުސާރައިން ނުކެޢަ  ކަނޑައެޅޭ  ދައްކަން  ގޮތަށް  ފީއެއް  މަހ

ށް ދެއްކޭނެއެވެ. ޏަދަދު ކުންފުންޢަކީ ދައްކަންޖެހޭ  ދަދަކަށް ކެނޑުމަށްފަހު ާބޢަމުސާރައިން ކެނޑޭނެ އެންމެމަތީ  

 ؛ކަމަށްދައްކަންޖެހޭނެ ކުރިން 10ދަދު ކޮންމެ މަހެއްގެ ޢަމިގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

o ެރިޓީ ޑިޕޮސިޓާއުމަހުގެ ސެކި  3ދަދަށް ބިނާކޮށް  ޢަޓަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ފްލެޓްގެ މަހުފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ  ފްލ  

އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ބެލެވޭނީ ފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ   މި  ކަމަށް.ގޮތަށް ދައްކަން ޖެހޭނެ  އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއްގެ

 ؛އިކަމަށްދަދުގެ ގޮތުގަޢަ ޖެހޭމަހު ދައްކަން 3ދަދުގެ ތެރެއިން ފަހު ޢަޖުމްލަ 

o  ިމަސްދުވަހަށް   18މަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު(  ޓީ ޕޭއިއިކު)  ފައިސާ  ޑިޕޮސިޓްގެ  ރިޓީއު ސެކި  ދެންނެވިފައިވާ  މަތީގައ

އަދި ފައިސާ ކުރިން ދައްކާ   ކަމަށް.ބަހާލައިގެން ފްލެޓް ލިޭބ މުވައްޒަފެއްގެ ޖުމްލަ މުސާރައިން ކެނޑެމުންދާނެ

 ؛ކަމަށްހުޅުވިގެންދާނެ ތުޞަންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޚަލާސްކުރަން ޭބނު

o ް؛ނުނެގޭނެކަމަށް  ލޯން ދަށުން  ސްކީމްގެ ލޯން ކުންފުނީގެ  ދެއްކުމަށްޓަކައި ފައިސާ ފްލެޓަށ 

 

 އުޞޫލުތައް: އަސާސީ  އިން މުވައްޒަފުންގެ ހައުސިންގ ސްކީމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާއެމް.ޑަްބލިޔު.އެސް.ސީ •

 

o ްމެއިންޓެނަންސް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަކަފޫޓަކަށް   މާރާތުގެޢި  މަހަކު  ކޮންމެ  ފަރާތްތައް  ލިޭބ  ފްލެޓ

 ؛ކަމަށްރުފިޔާ ފްލެޓް ޙަވާލުކުރާ މަހުން ފެށިގެން ދައްކަންވާނެ 1.5

o ިއިންޝުއަރކޮށް  ފަރާތުން  ކުންފުނީގެ  ފްލެޓްތައް   ދޫކުރެވިގެންދާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ދަށުން  ސްކީމްގެ  މ 

ކަމާއި، ނިސްބަތުން ޖެހޭ މިންވަރަކަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ިބލް ކުރެވޭނެ  ފްލެޓަކަށް   ލިިބފައިވާ  އެފަރާތަކަށް

 ؛ ކަމަށްގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންވާނެިބލު އަދި މި ފައިސާ

o ާއަހަރުވެގެން  65  މުވައްޒަފެއް  ލިޭބ  ފްލެޓް  ކުރިއަށް  މުއްދަތުގެ  ދިގު  އެންމެ  ދެއްކުމުގެ  އަނުބރާ  ފައިސ 

އެފަރާތަކަށް ފައިސާ އަނުބރާ ދެއްކުމަށް ލިޭބނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ އެ  ރާކަމުގައިވާނަމަ،ކު  ރިޓަޔަރ

 އަދި  ؛  އަހަރުކަމާއިޖުމްލަ  މަށް ާބކީ އޮތްއުރަށް ދިމުވައްޒަފު ކުންފުނީގައި މުސްކުޅިކުރާ އުމު

o ްގެ ދަށުން ަބޔާންކުރެވިފައިވާ   12  މާއްދާ  ފޮތުގެ  އަތްމަތީ  މުވައްޒަފުންގެ  ކުންފުނީގެ  މުވައްޒަފު  ލިޭބ  ފްލެޓ

 ؛ނޭ ގޮތް ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށްއެއްަބސްވުން އުވާލެވިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާ ލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަޒީފާގެޙާ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 މި މަޝްރޫޢު ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު ކަންކަން:   4.5.14

ވަނީ  70މުޅިއެކު   • އެއީ    މުވައްޒަފުން  ދައްކާފައިކަމާއި،  އަގުގެ  ޑައުންޕޭމަންޓް   20ފްލެޓްގެ 

އޭގެއިންސައްތަކަމާއި އެއްވެސް    ،  ނުގެންދާ  މުވައްޒަފުންޕޭމަންޓެއް    އިތުރު   ކަމާއި، ދައްކަމުން 

 ؛ދައްކަން ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް  ފައިސާވަދެވޭ ހިސާުބން  ފްލެޓަށް މުވައްޒަފުންނަށް

 

؛ ހުރިކަމަށް  ޙަވާލުނުކުރެވިފްލެޓް މިހާރު    87އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވާކަމާއި، އަދި     ފްލެޓް  މުވައްޒަފުންނަށް  70 •

ލު ސޫމުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދޫކުރާނެ އާ އު،  އަދި ާބކީ ހުރި ފްލެޓްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވާލުކުރުމަށް

މަސައްކަތް   ނޮވެދާކަމާއި،  ކުރިއަށްއެކުލަވާލުމުގެ  އުސޫލު  މި  ގައި    2021ަބރު  ންއަދި 

 ؛ އިޢުލާންކުރެވޭނެކަމަށް

 

ކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީއަށް ލިިބފައިވަނީ ވާފްލެޓް  192  ލަޖުމްކޮންމެ ޓަވަރއެއްގައި   •

 -ލެޓް އެލޮކޭޓްކުރެވިފައިވާކަމާއި، އަދި  ޓަވަރފް  69ގައި  A -ފްލެޓްކަމަށާއި، އޭގެ ތެރެއިން ޓަވަރ  156

B  ް؛ ފްލެޓް އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވާކަމަށް 1އިނ 

 

މީޓިންގގައި   އިންޕްރޮޖެކްޓް  ހިޔާ • އެގްޒެކްޓިވް  ގޮތުން  ފަހިކުރުމުގެ  ފުރުޞަތު  މުވައްޒަފުންނަށް 

ފްލެކްސިބިލިޓީ ދީގެން ކުރިއަށްދާންކަމަށާއި، ފައިސާ ދެއްކުމުގައި  މަޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ މުވައްޒަފުންނަށް  

ޭބން ހަމަޖެއްސުމަށް  ލޯނު  ކުޑަވާނެގޮތަކަށް  އިންޓްރެސްޓު  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުތަކާ އެގޮތުން 

ށާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާގެ މެންަބރުން ހިމެނޭގޮތަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު މަޝްވަރާކުރައްވާކަމަ

 ގޮތަށް ބޭނުންކުރެވޭއޭގެ އިތުރުން ޕެންޝަން ފަންޑުގައިވާ ފައިސާ    ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާކަމާއި،

ދާކަމާއި، އަދި މީގެ އިތުރުން، ފްލެކްސިބިލިޓީ ޕޭމަންޓްގެ ށްކުރިއަޕެންޝަން އޮފީހާއެކު މަޝްވަރާ ހެދުމަށް

އެންމެ   އިންސައްތަ  20  ގޮތުގައި ޙާލަތުތަންދޭ  މާލީ  ކުންފުނީގެ  އަދި   ދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރާކަމާއި، 

 އަދި ކުންފުނީގައި؛ މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށްމުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓުތައް ލިިބދިނުމަށް  ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް  
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ފްލެޓް ލިޭބނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަކީ 

 ؛ކުންފުނީގެ އަމާޒުކަމަށް

 

 އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމަށް.އިންސައްތަ  10ފްލެޓެއްގެ އަގުތައް ވަނީ ަބދަލުވެފައިކަމާއި، އެ އަގަށް  •

 

މައިގަނޑު  ނޫންކަމަށާއި، ކުޑަވެގެން ސައިޒުލާފައިވަނީ ފްލެޓްތަކުގެ މުވައްޒަފުން ފްލެޓު ދޫކޮށްމިހާތަނަށް  •

ފާހަގަކުރެވެނީ   ލަސްވުސަަބަބކަށް  ސަަބުބން، ޕްރޮޖެކްޓް  ލިޭބނޭކަމުގެ  މުގެ  ޔަޤީންކަން   ފްލެޓްތައް 

ގެ  އެމް.ޑަްބލިޔު.އެސް.ސީލިުބމުން  ފަރާތްތަކުން އެހެން ސްކީމުތަކުން ފްލެޓު    ށާއި، އަދި ަބއެއްކުޑަވުންކަމަ

 ؛ ކަމަށްވޭފްލެޓް ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެ

  

މުވައްޒަފުންގެ   • ޓަވަރުދެނެގަތުމަށްފަހު،    ޭބނުންތައްކުންފުނީގެ  ދެވަނަ  އޮތީ  ނިންމާފައި  ގެ ޯބޑުން 

ށާއި، އެ ޓަވަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތަކާމެދު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަ  މަސައްކަތްވެސް

  ؛ ވާކަމަށްމަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދަ

 

  ތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށުންކަކުންފުނީގެ އެންމެ ޮބޑު ކަންޮބޑުވުމަކީ ކުންފުނީގައި މަސައް •

ލިޭބ   ގޮތުން  މުސާރަ  މާލީ  ޤާމުވައްޒަފުން  ގަތުމުގެ  ސަރުކާރުން ިބލުކަންނެތުންކަމާއި،  ފްލެޓްތައް 

 ؛ ނުކޮށް އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓްތައް ގަނެވޭނެކަމަކަށް ނުބެލެވޭކަމަށް ސަްބސިޑައިޒް

 

އެޅިފައި  ކޮޓަރީގެއެއް   • ގޮތުގެމަތިންކަމަށާއި،   އޭރުގެ  ވަނީތަންތަން  އެއްގޮތްވާ  ސިޔާސާތާ  ސަރުކާރުގެ 

 އެއް  ކުންފުނިން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ  އި،ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާ  އްޑިމާންޑެ  ޓަރީގެކޮ  ނަމަވެސް އެއް

 ؛ކަމަށްއެންމެ ތަނެއް ވަނީމިހާތަނަށް ވިކިފައި ގެ ތެރެއިންތަންތަނު ކޮޓަރީގެ
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

އަގުތަކީ ވާ  ކޮންޓެކްޓަރގެ ފަރާތުން ލިިބފައި  ކުޑަކުރުމަށް ނުވިސްނާކަމާއި،  ތައްއަގުމީހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ   •

 ؛ ގުތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްއަލިިބފައިވާ ޑިއުޓީ އެގްޒެމްޕްޝަންގެ ތެރެއިން 

 
 
ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން    )އެސް.ޓީ.އޯ( އިން   ލިމިޓެޑު   ޕަބްލިކް   އޯގަނައިޒޭޝަން   ޓްރޭޑިންގ  ސްޓޭޓް  4.6

 ؛ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް

ހައުސިންގ  432  ގައި  2  ފޭސް  ހުޅުމާލޭގެ  ،ދެމެދު  ސީއާ.ޑީ.އެޗް  އޯއާއި.ޓީ.އެސް ފަންތީގެ   15  ،އެޅުމަށް  ޔުނިޓް  މެދު 

 ދެފަރާތުން  ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި  ކަންކަން  މައިގަނޑު  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގައި  2017ނޮވެންަބރު  

ކޮމިޓީން   ކަންކަމާއި، އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން  އިވާއެއްަބސްވުމުގައި ަބޔާންކޮށްފަ  އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް

 މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 

 ގެ ތަފްޞީލް:ކޮންޓްރެކްޓަރު - ގ އަދި ސަބް ކޮންޓްރެކްޓަރު  4.6.1

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ދަ ޓުވެންޓީ ތާޑް މެޓާރލުޖިކަލް    ކީކޮންޓްރެކްޓަރަޕްރޮޖެކްޓްގެ   .1

  ؛ކަމަށްއޮފް މިންމެޓަލްސް

 (Minmetal Matallurhical Construction Group LTD of rdThe 23) 

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްހައްނާން ޔޫސުފް އަރކިޓެކްޓްސް  -ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިނަރ .2

 ސެސް ލިމިޓެޑް ކޮމްކޮމް ސަރިވި -ކޮންސަލްޓެންޓް .3

 

 :ޚް މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީ އެ   4.6.2

 ؛ގައިކަން 2018ޖުލައި  -ޚްމަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީ •

 ؛ގައިކަން 2020ޑިސެންަބރު  -ޚްނިމޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވުނު ތާރީ •

 އަދި  ؛ކަންއިންސައްތަ 15 -ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައިވަނީ •

 ؛ވާކަންއިން ފެށިގެން މަސައްކަތް މެދު ކެނޑިފައި 2019އޮކްޓޯަބރު  •
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 :ޖުމްލަ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު  4.6.3

 އެއީ: ؛ފްލެޓްކަމަށް 432ޖުމްލަ  ގައިވަނީ 2017އިނީޝަލް ޕްލޭން  .4

o 1 ް؛ޓްފްލެ 152 -ެބޑްރޫމ 

o 2  ް؛ފްލެޓް 40 –ެބޑްރޫމ 

o 2+1  ް؛ފްލެޓް 160 –ެބޑްރޫމ 

o 2+1  ް؛ފްލެޓް 80 –ެބޑްރޫމް ޕްރިމިއަމ 

 އެއީ: ؛ ފްލެޓް ހިމެނޭކަމަށް 392ޖުމްލަ  ގައިމުރާޖަޢާކުރެވުނު ޕްލޭންގައި  2019  .5

o 2  ް؛ފްލެޓް  56 –ެބޑްރޫމ 

o 2+1  ް؛ފްލެޓް 224 –ެބޑްރޫމ 

o 2+1  ް؛ފްލެޓް 112 –ެބޑްރޫމް ޕްރިމިއަމ 

 

 ؛ވާކަންއެވޯޑްކުރެވިފައި)ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ދޭއް( ފްލެޓް  352މިހާތަނަށް މި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  .6

 

 ދަދު:  ޢަ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ  މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ ގޮތާއި،   4.6.4

އެސް.ޓީ.އެސް އަދި  ދަ  .ޓީ.އޯ  އޮފް  ކޮމްޕެނީ  އިންޝުއަރެސް  އެލައިޑް  ކުންފުނި  ސަްބސިޑިއަރީ  އޯގެ 

އިންވެސްޓްކުރެވިފައި  15މޯލްޑިވްސްއިން    ކޮންޓްރެކްޓަރުއިންސައްތަ    85އަދި   ؛އިންސައްތަ 

ހަމަޖައްސާ ދަށުން  ސަަބުބން  ފައިނޭންސްގެ  އެއްަބސްވުންވަނީ   އެކުވެވިފައިވާކޮންޓްރެކްޓަރުނުދެވުމުގެ 

  ؛ވާކަމަށްލްކުރެވިފައިޠިާބ

 

 ޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް މަ  4.6.5

ޚަރަދު   • ހިނގާނެ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  ހަތަރުހާސް    29,804,350  –މުޅި  އަށްލައްކަ  މިލިއަން  )ނަވާވީސް 

 ؛ ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް

 ؛)ނަވާވީސް މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ވިހަހާސް( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް  29,420,000 – ކޮންޓްރެކްޓަރު •
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 ؛ ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް  )ތިރީސް ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ(  34,370  –ޑިޒައިން އަދި ީބއޯކިއު    •

)ތިންލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ   349,980  –ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮންސަލްޓަންސީ   •

 ؛އަށްޑިހަ( ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް

 

   މަޝްރޫއުއަށް މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލު:   4.6.6

ޑޭޓް( • )އަޕްޓު  އިންވެސްޓްމަންޓް  ތިރީސްދޭހާސް   4,732,663  -ޖުމްލަ  ހަތްލައްކަ  މިލިއަން  )ހަތަރު 

 ؛ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް(

)ހަތަރު މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް     4,350,265  -  ކޮންޓްރެކްޓަރު •

 ؛ޑޮލަރުކަމަށްޔޫ.އެސް  ފަހެއް(

 ؛ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް )ތިރީސް ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ( 34,370 –ޑިޒައިން އަދި ީބއޯކިއު  •

 )ތިންލައްކަ ސާޅީސްއަށްހާސް ހަތާވީސް(  348,027   -ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮންސަލްޓަންސީ   •

 ؛ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް

 

 ވާ ޞަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައި   4.6.7

 2ސަރަޙައްދު ހުޅުމާލެ ފޭސް  •

 އަކަފޫޓް 24,000 •

 

 ތައް:ވަކި ވަކި އެޕާޓްމަންޓްގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު  4.6.8

 އަކަފޫޓް/ ވިއްކާ އަގު –ގެ ޮބޑުމިން ފްލެޓް

/    482  -ެބޑްރޫމް  1 ▪ ހަތަރުސަތޭކަ    971,460އަކަފޫޓް  އެއްހާސް  ހަތްދިހަ  )ނުވަލައްކަ 

 ؛ރުފިޔާފަސްދޮޅަސް( 

)އެއްމިލިއަން ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް   1,375,200އަކަފޫޓް /    573  –ެބޑްރޫމް    2 ▪

 ؛ރުފިޔާދުއިސައްތަ( 
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)އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ނުވަސަތޭކަ     1,598,400އަކަފޫޓް /    666  –ެބޑްރޫމް    2+1 ▪

  ؛ އަށްޑިހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ( ރުފިޔާ

)އެއް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ   1,795,200އަކަފޫޓް /    748  – ެބޑްރޫމް ޕްރިމިއަމް    2+1 ▪

 ؛ރުފިޔާފަސްހާސް ދުއިސައްތަ( 

 

 :ލް ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީ 4.6.9

ހިޔާ މަޝްރޫޢަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޭބނުންވާ ޯބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ފަރާތުން   •

)މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް   2011/10ނޫނު ނަންަބރު  ޤާގެންދަވާ ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢަކަށްވުމާއެކު،    ކުރިއަށް

މާއްދާގެ )ގ( ގެ ދަށުން ފެތޭ މަޝްރޫޢަކަށް ވުމާއެކު، މި މަޝްރޫޢަށް ޖީ.އެސް.ޓީ  ވަނަ   20ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

 ؛ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ނިންމަވާފައިކަން

 

ވަނަ މައްދާގެ )ހ( އަދި )ށ(    8)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު(ގެ    79/31އަދި ޤާނޫނު ނަންަބރު   •

ން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބދޭ އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތިން އި

އަދި މިގޮތުން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ؛ ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރެއްވުމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ނިންމަވާފައިކަން

ފްކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް، "އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މަޢާ

ގެ ދަށުން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަވާ   ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  8އުސޫލު" ގެ  

މަޢާފްކުރު ޑިއުޓީ  އެއްަބސްވުންތަކުގައި  ވެފައިވާ  ކުންފުނިތަކާއެކު  ހިމަނުއެކި  މާއްދާއެއް  އްވާފައިވާކަން މާގުޅޭ 

 ؛ފާހަގަކުރެވޭކަން

 
 އެ މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  4.6.10

 :  މައިގަނޑު ސަބަބުތައް ކުގެ  ގޮންޖެހުންތަ 

  ވެލިއުގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  މަސައްކަތަކީ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޓަވަރުގެ  2  ހަމަޖެހުނު  ތަރައްޤީކުރުމަށް  ދަށުން  މަޝްރޫޢުގެ •

އެސްޓީއޯއިން  15 ދަށުން  ފަ  ކޮންޓްރެކްޓަރ  ފައިސާ  އިންސައްތަ   85  ާބކީ  ފަންޑްކޮށް  އިންސައްތަ  އިނޭންސްގެ 

 ؛ޓެއްކަމަށްކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހުނު ޕްރޮޖެކް
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

މި • ވެލިއު އެގޮތުން  ފައިސާ އިންސައްތަ  15ގެ  ޕްރޮޖެކްޓް  ާބކީ  ޭބނުންވާ  ޕްރޮޖެކްޓަށް  ނިމި  މަސައްކަތް  އަށްވާ 

ވަނީ  އެއްބަސްވުން  ވެވުނު  ދެމެދު  ކޮންޓްރެކްޓަރާއި  ސަަބުބން  ހަމަޖައްސާނުދެވުމުގެ  ފަރާތުން  ކޮންޓްރެކްޓަރގެ 

 ؛ކޮށްފައިވާކަމަށްލުޠިާބ

އެސްޓީއޯގެ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް  ކަމާއި،  ޓަކައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފައިތަކަށްމިދެންނެވި ސަަބުބ •

ވާލުކޮށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ޙަމިހާރު ނިމިފައިހުރި ހިސާުބން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާއި  

ވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް އެޗްޑީސީ އާއި ގުޅިގެން  ކުންފުނީގެ މުއެ  ޑިވެލޮޕް ކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކެއް  

 ؛ދާކަމަށްމަސައްކަތް ކުރަމުން

 

 :އުޞޫލު   ދީފައިވާ ނެގުމުގައި ޕޮއިންޓް   ކަށް މުވައްޒަފުން ގެ ފްލެޓެތަ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން  4.6.11

ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް   ޕޮއިންޓް  މުވައްޒަފު އިވެލިއޭޝަންގެ ބައި  1

(10) 

 )އޮފީސް ބޭނުމަށް(   

   ވަނަ އަހަރު އެޗްއާރްގައި ކުރެވިފައިވާ ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން މާރކްސް 2017

  1ޕޮއިންޓް)  ޙިދުމަތުގައި ހޭދަވި މުއްދަތު  . 2

 ކޮޓަރި( 

،  2ޕޮއިންޓް) 

  ، ކޮޓަރި   2+1

 ޕްރިމިއަމް( 

ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް  

(30 ) 

 )އޮފީސް ބޭނުމަށް( 

އަހަރު    5އަހަރުވެ    3ވަޒީފާގައި މެދުކުނޑުމެއްނެތި  ކުންފުނީގެ   ހ

 ނުވާނަމަ 

5   

މެދުކުނޑުމެއްނެތި   ށ ވަޒީފާގައި    10އަހަރުވެ    5ކުންފުނީގެ 

 އަހަރު ނުވާނަމަ

10 10 

މެދުކުނޑުމެއްނެތި   ނ ވަޒީފާގައި    15އަހަރުވެ    10ކުންފުނީގެ 

 އަހަރު ނުވާނަމަ

20 20 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

މުއްދަތު  އެސްޓީއޯގައި   ރ އަހަރު   15ޙިދުމަތްކޮށްފައިވާ 

 ވެފައިވާނަމަ

30 30 

ފޯމް   ޕޮއިންޓް  ދަރިންގެ ބައި  . 3

ހުށަހަޅާފަރާތުން  

 ފާހަގަޖެހުމަށް 

ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް  

( )އޮފީސް  20) 

 ބޭނުމަށް( 

   15 ކުއްޖެއް ހުރިނަމަ 1އަހަރުން ދަށުގެ  18އުމުރުން  ހ

ދަށުގެ    18އުމުރުން   ށ އެއަށްވުރެ    2އަހަރުން  ނުވަތަ  ކުދިން 

 ގިނައިން ހުރިނަމަ 

20   

ފޯމް   ޕޮއިންޓް  ގޯތި ގެދޮރު  . 4

ހުށަހަޅާފަރާތުން  

 ފާހަގަޖެހުމަށް 

ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް  

( )އޮފީސް  20) 

 ބޭނުމަށް( 

އަކަފޫޓަށްވުރެ   600ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި   ހ

ޯބހިޔާވަހިކަމެއް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ޮބޑު ިބމެއް ނުވަތަ  

 ވާނަމަ

0   

އަކަފޫޓަށްވުރެ   600ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި   ށ

މާލެ،   ވާރުތަވެރިއަކަށް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ނުވަތަ  ިބމެއް  ޮބޑު 

 ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި ވާނަމަ 

10   

އަކަފޫޓަށްވުރެ   600ނަމުގައި  ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ   ނ

ޮބޑު ިބމެއް ނުވަތަ ޯބހިޔާވަހިކަމެއް މާލެ، ވިލިމާލެ، ހުޅުމާލޭގައި 

 ނުވާނަމަ 

20   
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

 ކޮމިޓީއަށް އިތުރަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް:   4.6.12

 ޑިޒައިން  އިތުރުވާނޭހެން  ތަނަވަސްކަން  ފްލެޓްތަކުގެ  އެޅުމަށްފަހު  ޝީޓު  ފުރަތަމައެސް.ޓީ.އޯގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ   •

  އުމަށްފަހުގެނަ  ަބދަލުތައް   ގެންނަންޖެހޭ  ޑިޒައިންނަށް  ހުއްޓާލެވިފައިވާކަމަށާއި،  މަސައްކަތް  ޓަކައިަބދަލުކުމަށް

 ؛ތީކަމަށްފައިނޭންސް ހަމަޖެހިފައިނުވާ ށްކޮންޓްރެކްޓަރަ ފެށިފައިނުވަނީ މަސައްކަތް

 

ހައުސި  މަސް  16ފާއިތުވި   • މަސައްކަތްތައްދުވަހު  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  ،  ށާއިނުހިނގާކަމަ  އެއްވެސްވަރަކަށް  ންގެ 

ނިންމާނަމަ،  ހައުސިން  އެސް.ޓީ.އޯއިން   މަސައްކަތް  ޑޮލަރު    (މިލިއަން  )ސާޅީސް  40,000,000ޕްރޮޖެކްޓުގެ 

ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި،   މަ  ވުމާއެކުކުންފުނިން  ގިނަ  ވަރަށް  ހިމެނޭ  މެންޑޭޓުގައި  ސައްކަތްތައް ކުންފުނީގެ 

  ؛ރެވޭނެކަމަށްނުކު

 
ދަގަނޑު ވިއްކާ ފަރާތަކީ   ސިމެންތި އާއި ހިލަ އާއި ހިލަވެއްޔާއި އަދިތެރޭގައި ހިމެނޭ    ގެމެޓީރިއަލް  ކޮންކްރީޓް •

ހުރިކަމާއި،  ގޮންޖެހުންތައް  އެޅުމަށް  އެޕާޓްމަންޓް  ޭބނުންކޮށްގެން  މިތަކެތި  ވީނަމަވެސް،  ކަމުގައި  އެސް.ޓީ.އޯ 

ފައިސާ ނުލިޭބކަމާއި، ވުމާއެކު   ލަށްކަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ސަޕްލައިކުރާ ތެކުންފުނިން ފެނަ

ލިޭބ ފައިސާ ނުލިޭބގޮތަކަށް ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް ވަރަށް   އިންއަލްމެޓީރި  ކޮންކްރީޓް

 ؛ޮބޑަށް ގެއްލުންވާނެކަމަށް 

 
ހަމައަށް ވަނީ  އެޗް.ޑީ.ސީއަށް   ފަންގިފިލާއާފެށިގެން ހަތަރުވަނަ  ފަންގިފިލާއިންމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޢި ހައުސިންގ  •

 ؛ ދޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިކަމަށް 

 
ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ވަރަށް ޮބޑު    2ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު    މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެސް.ޓީ.އޯއިން  ހިޔާ •

އަދި   އެއްގޮތަށް  2018ޢަދަދެއްގެ ލޯނެއް ނަގަންޖެހޭނެކަމާއި،  ގެ ޢުހިޔާ މަޝްރޫ  ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލާ 

މާލީ އެސް.ޓީ.އޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިަބއިގައި ފްލެޓްތައް ގަންނާނެ  ގެންގޮސް ނިންމި ނަމަވެސް،  ށްއަކުރި  މަސައްކަތް

 ؛ފްލެޓްތައް ވެގެންދާނީ އެސް.ޓީ.އޯއަށް ުބރައަކަށްކަމަށް ޤާިބލްކަން ނެތްކަމަށާއި، އަދި އެހެންކަމުން އެ
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މުވައްޒަފުއެސް.ޓީ.އޯ • ނަމަވެސް    ނަށްންގެ  ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމާއި،  އެއްަބސްވުމުގައި  އެވޯޑުކުރުމަށް  ފްލެޓު 

ލިޭބނީ  ފްލެޓު  އެކަންކުރުމަށް    މުވައްޒަފުންނަށް  ދެއްކުމުންކަމަށާއި،  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ   ޒަފުން މުވައްތަނަށް 

ލިިބފައިވާ    ކުން ލޯނެއްބޭންކްތަ އެ މާލީ އިންސައްތަ މުވައް  80ނަގަންޖެހޭކަމަށާއި، ފްލެޓް  ކިަބއިގައި  ޒަފުންގެ 

 ؛ ކުންފުނިން ވިއްކުން ނުވަތަ އެހެން މަގެއް ހޯދަންޖެހިދާނެކަމަށް އްޤާިބލްކަން ނެތްކަމަށާއި، އަދި ވީމާ، ފްލެޓްތަ

 
ތެރެއިން   • ފަރާތްތަކުގެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  އެއްަބސްވުމުގައި  އެވޯޑުކުރެވުނުކަމުގެ  މިހާރު   46ފްލެޓް  ފަރާތަކީ 

 ؛ ވައްޒަފުންނޫންކަމަށްއެސް.ޓީ.އޯގެ މު

 
ލިެބނީ  އެވް • ގޮތުގައި  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ރުފިޔާކަމާއި،    10,000ރެޖުކޮށް  އަހަރުގެ   2)ދިހަހާސް( 

)ހަހާސް( ރުފިޔާ ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް    6,000މުއްދަތަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް  

 ؛އަތުން ޑައުންޕޭމަންޓް ނަގާފައިނުވާނެކަމަށް މުވައްޒަފެއްގެ ވަރަށް ޮބޑު ުބރައެއްކަމާއި، އެހެންކަމުން އެއްވެސް 

 
ިބލްޑިންގއިން   • ވިނަރެސް  ހަދަމުންދާ  މުވަ  380އެޗް.ޑީ.ސީން  އެސް.ޓީ.އޯގެ  ހަމަޖައްސައި ފްލެޓް  އްޒަފުންނަށް 

މިލިއަން   2.5ދިނުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމާއި، ނަމަވެސް އެޗް.ޑީ.ސީއިން ހުށަހެޅުއްވި އަގަކީ  

އަގަކީ   ކަނޑައެޅިފައިވާ  ފްލެޓުތަކަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހެދުމަށް  އެސް.ޓީ.އޯއިން  މިލިއަން   1.7ރުފިޔާކަމާއި، 

މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޮބޑު އަގެއްކަމަށް ކުންފުނިއަށް ފާހަގަކުރެވުނުކަމާއި، ވުމާއެކު  ވިނަރެސް   2.5ރުފިޔާކަމުން، 

މުވައްޒަފުންނަށް   އެސް.ޓީ.އޯގެ  ފްލެޓްތައް  ހޯދުމަށް    2.2ނުވަތަ    2ިބލްޑިންގެ  އަގަކަށް  ދޭތެރޭގެ  މިލިއަންއާ 

 ؛ ށްއެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވި، އަލި މަގެއް ފެނިފައިނުވާކަމަ

 
ފްލެޓްކަމާއި، ވިނަރެސް ިބލްޑިންގ ފްލެޓުތައް ޖާގައިގެ    ކޮޓަރީގެ  2+1އަދި    ކޮޓަރި  2އެސް.ޓީ.އޯގެ ފްލެޓްތަކަކީ   •

 ؛ ރޫމްގެ ފްލެޓްތަކެއްކަމަށް 3ގޮތުން ތަނަވެސްވެފައި އެއީ 

 
ދިރިއުޅޭކަމަށްވަނީނަމަ، އިޖުތިމާޢީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް އެއް ޢިމާރާތެއްގައި އެއް އޮފީހެއްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން   •

 ؛މެދުވެރިވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް
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އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  4.6.13 އެންޑް  ހައުސިންގ  ޕްލޭނިންގ،  ނޭޝަނަލް  އޮފް  ކޮމިޓީއަށް  މިނިސްޓްރީ  އިން 

 ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:  

ފްލެޓެއް އިތުރަށް ނޭޅުމަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ    ކޮޓަރި  1އްގެ ތެރެއިން  ސަރުކާރުން ހިންގާ ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމެ •

ހަދާނެގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ   ފްލެޓްތަކަށް    ކޮޓަރި  1ސިޔާސަތެއްކަމަށާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން އެޅި  

 ؛ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް

 

ފްލެޓަށް ސަރުކާރުން    އިންސައްތަ  50ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން    ކޮޓަރި   1ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން އަޅާ   •

ފްލެޓުތައް    ޅިގެން އެސިޔާސަތު ަބދަލުވުމާ ގު  ގެފައިސާދައްކާގޮތަށް ކުރިން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް، ސަރުކާރު 

ފަހި ދިރިއުޅުން   ގެ ތެރެއިންވާ ކުންފުނިތަކުޞާއްޙިސަރުކާރު    ނީމަޝްރޫޢުތައް ހިންގާހައުސިންގ    އިޭބނުންނުވާކަމަށާ

 ؛އި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުންކަމަށްކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާ

 
ނަމަ، ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ވާތެރެއިން ސަރުކާރަށް ލިބެންހުރި ފްލެޓެއްކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފްލެޓްތަކުގެ   •

 ؛ރޫމްގެ ފްލެޓަށް އެދިފައި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭން ފަހުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް 1ދަށުން 

 
ންސް ފީއަކީ ޓެނެންސްގެ އަތުން ނަގާ ޓެނަންއެސް.އޯ.އީތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ފްލެޓް މަޝްރޫޢޫތަކުގައިވެސް މެއި •

ސް  ންއްޗަކަށްވާތީ، އެ ނެގޭ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޗް.ޑީ.ސީއިން ވެސް ނޫނީ މެއިންޓެނައެ

ޕާޓީއަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ވެސް ކުރެވޭނެކަމަށާއި ޓެނެންސްއަށް ޓައިޓަލް ލިެބންދެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ޢިމާރާތުގެ  

 ؛ކަމަށްވެރިފަރާތުން

 
އްޒަފުންނަށް ދީފައި ާބކީވާ ފްލެޓްތައް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުރި އަގުތަކަށް ފެތޭނަމަ  އެސް.އޯ.އީ ތަކުގެ މުވަ •

 ؛ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ އުސޫލުން ނަގާނެކަމަށް

o 750,000  ަފަންސާސްހާސް(  )ހަތްސ ފްލެޓެއްނަމަ ސަރުކާރުން ތޭކަ  ކުޑަ  އަގު  އަށްވުރެ  ރުފިޔާ 

 ތުންނާ ހަމައަށް އެކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް. ކައުންސިލު ހައުސިންގގެ ގޮތުގައި ރައްޔި
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o 750,000- 1,500,000  (ަރުފިޔާއާ ހަތްސ )ަތޭކަ ފަންސާސްހާސް އާއި އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކ

ދޭތެރޭގެ އަގެއްގައި ހުރިނަމަ އެއީ ލީސް ޓު އޯން މޮޑެލަށް ދޫކުރާ ތަންތަންކަމަށާއި އެހެންކަމުން 

  ނެގިދާނެކަމަށް. ސަރުކާރުން އެއަށް ގެރެންޓީ ދީފައި

o 1,500,000 – 2,400,000    ިމިލިއަން ހަތަރުލައްކަ( ރުފިޔާއާ   2) އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ އާއ

ދޭތެރޭގެ އަގެއްގައި ހުރިނަމަ، ދާންޖެހޭނީ މޯގޭޖު ފައިނޭންސިންގގެ ތެރެއިން ޕަްބލިކުގައި މިޑްލް  

ށްވާނަމަ، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގަނެވޭ އިންކަމް މީހުންނަށްކަމަށާއި އެއީ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވާ ކަމަ 

 ަބޔަކަށް ސަރުކާރުގެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ދެވިދާނެކަމަށް. 

o  2,400,000 .ްދެ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ( އަށްވުރެ އަގު ޮބޑުނަމަ ސަރުކާރަކުން ނުނަގާނެކަމަށ( 

 

ޢިމާރާތްކުރަން ނުފެށި ހުރި ތަންތަން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި މިހާރު ވެސް އެސް.އޯ.އީތަކުން  •

ޔުމުން ކޮންމެވެސް ލިޔެކި  ހުންނަނީއެގޮތަށް ހުހަށް ފެންނަން ހުރި ބިންތައް  ؛ ަބއެއް ބިންތައް ނަގާފައިވާނެކަމަށް

ނޫންކަމަށާއި ތަނެއްގައި   ފަސޭހަކަމެއް  އެހާ  ބާޠިލްކުރުމަކީ  އެ  ހަދާފައި  ކޮންޓްރެކްޓެއް  ތާށިވެފައިކަމަށާއި 

 ؛އެކަމުގައިވެސް ަބއިވަރު މަރުޙަލާތައް ހުރިކަމަށް

 

ވަކި ތަނެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާތީ އެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ފްލެޓުތަކެއް އެޅުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގެ   •

 ؛ މަށާއި ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުމުގެ ވިސްނުމެއްވެސް ނެތްކަމަށްނެތްކަ

 

 ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮމިޓީއަށް ހިއްސަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:   4.6.14

އަމާޒުކުރެވެނީ   • ޮބޑަށް  އެންމެ  ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރަން    ފެނާއި  މަގާއި،އެޗް.ޑީ.ސީން 

ހިޔާ ސަރަޙައްދަށް    ވަނީ  ން މިހާރުވެސްއިނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށްކަމަށާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެމް.ޑަްބލިއު.އެސް.ސީ

ދީފައިކަމަށާއި  އަދިކަނެކްޝަން  ދޭނެކަމަށް    ،  ޚިދުމަތް  އެ  އެދުމުން  ޚިދުމަތަށް  ކަރަންޓުގެ  ކުންފުނިތަކުން 

 ؛ދެއްވާފައިވާކަމަށް ތުސްޓެލްކޯއިން މަޢުލޫމާ
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ންމެ އަވަހަށް ނިމޭ ފްލެޓްތަކާ )އެމް.އޭ.ސީ.އެލް( ހަމައަށް ރޯޑް އެކްސެސް އޮންނާނެކަމަށާއި އެއްފަޅީގެ މަގުތަކުން  އެ •

ފޭސް   އެކްސެސްވެވޭނެކަމަށާއި  މިހާރުވެސް  ޕްލޮޓުތަކަށް  އެ  މަގުތަކުގެ   ގައި  2އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ  ހުރި  ާބކީ 

ހައުސިންގ ފްލެޓް    7000އޭގެ ތެރޭގައި ހިޔާ ފްލެޓްގެ    ،މަށާއިމަސައްކަތް އެމް.އެމް އެކްސްޕޯޓުން ކުރިއަށްދާކަ

އެހެންކަމުން ދެން އަންނަ    އިގައި ހުރި މަގުތައް ހިމެނޭކަމަށާ  2ސަރަޙައްދުގައި ހުރި މަގުތަކާއި އަދި ާބކީ ފޭސް  

 ؛އަހަރުގެ ނިމުމަކާ ހަމައަށް ހުރިހާ މަގުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް

 

ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު އެ ސަރވިސަސް އެކްސެސް ދިނުމުގައި  •

ނެޓްވޯ  ނުފެންނަކަމަށާއި  އޮންނާނެކަމަކަށް  ގޮންޖެހުމެއް  އެހެންކަމުން  ވާޤާއިމްކުރެވިފައި  ތައްކުމާޮބޑު  ކަމަށާއި 

 ؛ސައްކަތްތައް ނިމިގެންދާއިރު ލިބޭނެކަމަށް އިންޓަރނެޓް އަދި ކޭަބލް ޓީވީ ގެ ޚިދުމަތްތައް މަ

 ކަންތައްތައް:   ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ  .5

 

  ކޯޕަރޭޝަނުން   ދިރިއުޅުން  ފަހި  ބޭނުންނުވާކަމަށް  މިހާރު  ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތައް  1  އެއްަބސްވެފައިވާ  ވިއްކަން   ސަރުކާރަށް 5.1

ކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ކުންފުނިތަކަށް އަންގަވާފައިނުވާކަމާއި ފްލެޓްތައެ    އަންގަވާފައިވީނަމަވެސް،  ކުންފުނިތަކަށް

 ؛ އުސޫލެއް ކުންފުނިތަކަށް ސާފުކޮށް އެންގުން މުހިންމުކަމަށް ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ފްލެޓްތަކާއަދި  މި 

 

ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް   ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ 5.2

 ؛  ކަމަށްއެކަނި ގެންދަންޖެހޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން

 
މަސައްކަތްފަދަ 5.3 ޕްރޮޖެކްޓްގެ  މަސައްކަތްތަކަށް،  ހައުސިންގ  ނުހިމެނޭ  މެންޑޭޓުގައި  ކުންފުނިތަކުގެ    ކުންފުނިތަކުގެ 

ނުކުރެވިދާކަމާއި،   މަސައްކަތްތައް  ގިނަ  ހިމެނޭ  މެންޑޭޓުގައި  ކުންފުނިތަކުގެ  ޚަރަދުކުރުމުން  ކޭޝްފްލޯއިން 

ކުންފުނިތަކުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ސަްބސިޑީ ދޭންޖެހޭތީ، މިކަން ދައުލަތަށް 

 ؛ ުބރައަކަށް ވެގެންދާކަމަށް
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ޕްރައިމަރީ ފަންކްޝަންގައި ނުހިމެނޭ ދާއިރާތަކަށް ލޯނު ނަގަންޖެހުމަކީ  ހަ 5.4 ޕްރޮޖެކްޓްފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ  އުސިންގ 

ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ޙާލަތަށް އަސަރު ފޯރާކަމެއްކަމާއި، އަދި މުސްތަޤްަބލުގައި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝީއޯއަށް އަސަރު ފޯރައި، 

 ؛  ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް  ކުންފުނީގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް

 

ނީޑް އެސެސްމެންޓެއް އަދި ފީސިިބލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދިފައިނުވާކަން  ފްލެޓްތަކަށް ޑިމާންޓް އޮތްނަމަވެސް، އެކަށީގެންވާ   5.5

ޕްރޮޖެކްޓްފާހަގަކުރެވޭކަމާއި،   ހައުސިންގ  ޙަވާލުކުރެވުނު  ކުންފުނިތަކާ  ޙިއްޞާވާ  މެނޭޖްކުރުމަށް ސަރުކާރު  ތައް 

އެކަށީގެންވާ ޕްލޭނެއް ހެދިފައި ނެތުމުން މި ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުންފުނިތަކަށް ުބރައަކަށްވެގެން ގޮސްފައިވާކަން  

 ؛  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް

 
ސޮއިކު 5.6 މުވައްޒަފުންނާއެކު  އެއްަބސްވުމުގައި  އެވޯޑުކުރުމަށް  ފްލެޓު  ކުންފުނިތަކުން  ޙިއްޞާވާ  ރައްވާފައި  ސަރުކާރު 

ލިޭބނީ ފްލެޓު  މުވައްޒަފުންނަށް  އެވީނަމަވެސް  އެކަންކުރުމަށް   ،  ދެއްކުމުންކަމަށާއި،  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ތަނަށް 

މުވައްޒަފުން ބޭންކުން ލޯނެއް ނަގަންޖެހޭކަމަށާއި، ފްލެޓް ލިިބފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ 

ން ނެތްކަމަށް ކުންފުނިތަކުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް. އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މި ފްލެޓްތައް ޤާިބލްކަމާލީ  ކިަބއިގައި އެ  

ލިިބދިނުމަށް ކުންފުނިތަކުން އިތުރު ލޯނުތައް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ަބރޯސާވާންޖެހޭކަމާއި، އެނޫންގޮތަކަށް  

ކެޓަށް ވިއްކަންކަމަށާއި، އަދި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ މިކަން ކުރާނަމަ ކުންފުނިތަކުން ޖެހޭނީ ފްލެޓްތައް މާ

މަޤްޞަދު   ޙަޤީޤީ  އެޅުމުގެ  ފްލެޓްތައް  އަދި  ނުކުރާނެކަމާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  މަންފާއެއް  ހަޤީޤީ  ފްލެޓްތަކުގެ  މި 

ންފުނިތަކުންކަން ކޮމިޓީއަށް  ޙާޞިލުނުވެ މިފްލެޓުތައް ެބލެހެއްޓުމުގެ އިތުރު ޒިންމާވެސް ނަގަންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ކު

 ؛ ފާހަކުރެވޭކަމަށް

 
ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް  ހައުސިންގ   5.7 ހައުސިންގ  އެ  ނިމުމަށްފަހު،  މަސައްކަތް  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ 

ވާ ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށާއި، ޞާމެނޭޖްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރު ޙިއް

ރު މުސްތަޤްބަލަށް ވިސްނާއިރު ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަކަށް  ދު

 ؛މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާނުކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް
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މުވައްޒަފުންނަށް   5.8 ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އެންމެ    ފްލެޓްހައުސިންގ  ހުރީ  އުސޫލުތައް  އެކުލަވާލެވިފައިވާ  ދޫކުރުމަށް 

ހަރުދަނާކޮށް ނޫންކަމަށާއި އުސޫލުތައް ަބއްޓަންކުރެވިފައިވާގޮތުން ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި  

ޯބހިޔާވެހިކަމަ ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލުކުރަން މުވައްޒައްފުންނަށް  ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު  ޖެހިފައިވާ  ށް 

 ؛ ހަނިވާގޮތަށް އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް 

 

ފްލެޓަށް ސަރުކާރުން   އިންސައްތަ  50ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން    ކޮޓަރީގެ  1ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން އަޅާ   5.9

، ސަރުކާރުން ސިޔާސަތު ަބދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެފްލެޓުތައް ފައިސާދައްކާގޮތަށް ކުރިން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް

ސަރުކާރު   ހިންގާފައިވާ  މަޝްރޫޢުތައް  ހައުސިންގ  ކުންފުނިޞާއްޙިޭބނުންނުވާކަމަށް  ދިރިއުޅުން ކަމަށްވާ  ވާ  ފަހި 

 ؛ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އަންގަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް

 
ޙިއްޞާވާ   5.10 ހުރި    ކުންފުނިތަކުގެސަރުކާރު  ކަނޑައަޅާފައި  ސަރުކާރުން  ފްލެޓްތައް  ާބކީވާ  ދީފައި  މުވައްޒަފުންނަށް 

 ؛ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްން މުހިންމުގުނެ ތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށްއަގުތަކަށް ފެތޭނަމަ އުސޫލު

 
ންޏަށް ޮބޑުފައިދާ ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓް  ފުދޫކުރާއިރު، ކުން  ން މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓްވާ ކުންފުނިތަކުޞާއްޙިސަރުކާރު   5.11

ދޫކުރަންވަނީ މިނިމަމް   ރޭޓެއް ލުމަށްފަހު މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް

 އަދި ؛ ކޮސްޓްގައިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް

 

ވަނަ މައްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އިން    8އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު(ގެ  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް    79/31ޤާނޫނު ނަންަބރު   5.12

ޔާ މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތިން ތިޔާރުގެ ދަށުން ހިޚްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިިބދޭ އި

މަޢާފްކުރެއްވުމަށް ހައުސިން  ޑިއުޓީ  ވުމާއެކު  ނިންމަވާފައިވާކަމާއި،  ސަރުކާރުން  ޖުމްޕްރޮޖެ   ގ އޭރުގެ  ލަ ކްޓްތަކުގެ 

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ  ތަކެއްކަމުން، އުސޫލެއްގެ ގޮތުން  އަގު  ސްފައިވާޑިއުޓީ އެގްޒެމްޕްޝަންގެ ތެރެއިން އައިއަގަކީ  

   ؛ ން ޢިމާރާތްކުރާ ފްލެޓުތަކުގެ އަގު ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްކުންފުނިތަކު
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން   6.0ކޮށް، މި ރިޕޯޓުގެ  ކޮމިޓީއަށް ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތް

  ނިންމިއެވެ.

 

 މާއި ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް ކޮމިޓީގެ ނިންމު  .6
 

  ކުރިއަށްގެންދަވާ   ކުންފުނިތަކުން  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޯބހިޔާވެހިކަން   މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު

މި    ގައި ޭބއްވި  2021  ނޮވެމްަބރު  25،  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގުޅޭގޮތުން    މައްސަލަ  ގުޅޭ  މަޝްރޫޢާ  ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ

 އިއްޠިފާޤުން   ކޮމިޓީގައި އެވަގުތު ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަބއިވެރިވި މެންަބރުންގެަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ    56ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ  

   -ނިންމާފައިވަނީ:

 

 ކަމަކަށް  އެހެން  މުޅިން  ަބދަލުގައި  ކުރުމުގެ  އްމަސައްކަތްތަ  އެއްގޮތަށް  މަޤުޞަދާ  އޮތް  އުފައްދާފައި  ކުންފުންޏެއް  އެ 6.1

މަސައްކަތްކުރުމުން ކުންފުނީގެ    ހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެޯބހިޔާވެ   ޚަރަދުކޮށްގެން  ފައިސާ  ވަޞީލަތްތަކާއި  ހުރިހާ  ކުންފުނީގެ

  ، ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅި، ކޭޝްފްލޯ ތާށިވެ، ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި

ށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ  އަކުރި  ޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިގެންދާތީ،ނއަދި ކުންފުނިތަކުގެ އަމާޒާއި ލަނޑުދަ

މަޝްރޫ ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ  ޙަވާލުނުކުރެއްވުމަށް ޢެއެއްވެސް  ކުންފުނިތަކާއި  ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު  ދަންނަވައް   އަދި  ،އި 

ގެންދިއުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ ކުރިއަށް ތަށް މަޝްރޫޢު ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ހިންގާ

  ތައް ހިންގުމަށް ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު،  މަންފާއާއި ލާަބ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ލިޭބނީއަދި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ  

 ؛އުމުންކަމަށް ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށްމަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދި އެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން

 

، އެ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ   ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހުހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ 6.2

ދުރު މުސްތަޤްބަލަށް    މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށާއި

ކުންފުނިތައްވިސްނާއިރު   ކަނޑައަޅާފައިވާ  މެންޑޭޓް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޯބހިޔާވެހިކަން  އެހެން    ސަރުކާރުން  ފިޔަވައި 

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަކަށް މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާނުކުރެވޭނެކަން ފަހާގަކުރެވޭތީ، މިހާރު ހައުސިންގ 
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 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފްރޮޖެކްޓްތަކާ 

  އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ   ، ހައުސިންގޕްލޭނިންގނޭޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް  ރާނެ އުސޫލެއް  މެދު ޢަމަލުކު

މަޝްރޫޢުތައް  ޯބހިޔާވަހިކަމުގެ  ތެރެއިން  ކުންފުނިތަކުގެ  ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު  އެކުލަވާލުމަށް  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 

 ؛ ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ކުންފުނިތަކަށް ދެންނެވުމަށް

 

ލޯނު ނަގަންޖެހުމަކީ،   ހައުސިންގ 6.3 ދާއިރާތަކަށް  ފަންކްޝަންގައި ނުހިމެނޭ  ޕްރައިމަރީ  ކުންފުނިތަކުގެ  ޕްރޮޖެކްޓްފަދަ 

ށް  މުސްތަޤްަބލުގައި ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯއަ  ދަރަނި ޮބޑުވެ،  ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ޙާލަތަށް އަސަރު ފޯރައި، 

ފޯރައި،   މަޝްރޫޢުތައަސަރު  ތަރައްޤީގެ  ފާހަގަކުރެވޭތީ، ކުންފުނީގެ  ހުރަހެއްކަމަށް  އެޅޭ  ހޯދުމަށް  ފައިނޭންސް  ކަށް 

ޕްރޮ ޙާލަތައް ޓުޖެކްހައުސިންގ  ތަކަށް ނަގާ ލޯނުތަކުގެ ސަަބުބން ކުންފުނިތަކުގެ ކޭޝް ފްލޯއާއި، ކުންފުނީގެ މާލީ 

ކުންފުނިތަކު ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ދެނެގަނެ،  ދަތިތައް  މެނޭޖުކުރުމަ  ގެއަންނަ  ކުންފުނިތަކަށް  ފައިނޭންސް  ށް 

 ؛ ދެންނެވުމަށް

 

ސޮއިކުރައްވާފައި  ސަރުކާ 6.4 އެއްަބސްވުމުގައި  އެވޯޑުކުރުމަށް  ފްލެޓު  މުވައްޒަފުންނާއެކު  ކުންފުނިތަކުން  ޙިއްޞާވާ  ރު 

ވޭ ކުންފުންޏާއެކު ވެ  ނުވަތަ  ވީނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓު ލިޭބނީ ތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުންކަމަށާއި

ލޯނެއް ނަގަންޖެހޭކަމަށާއި، ފްލެޓް ލިިބފައިވާ    އެކަންކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ޭބންކް  އެއްަބސްވުމެއްގެ ތެރެއިންކަމަށާއި،

އެ   ކިަބއިގައި  މުވައްޒަފުންގެ  ގިނަ  ތެރެއިން  ކުންފުނިތަކުން  މާލީ  މުވައްޒަފުންގެ  ނެތްކަމަށް  ޤާިބލްކަން 

މާއި، އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މި ފްލެޓްތައް ލިިބދިނުމަށް ކުންފުނިތަކުން އިތުރު ލޯނުތައް ނުވަތަ  ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަ

ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ަބރޯސާވާންޖެހިފައިވާތީ، ކުންފުންޏަށް އޭގެ ުބރަ ޮބޑުނުވާނޭހެން ކުންފުނިތަކުން މި މަސައްކަތް 

 ؛ނެވުމަށްމަށް ދެންއުށް ގެންދިއަވީހާވެސް ހަރުދަނާކޮށް ކުރި

 
ފްލެޓްތައް  6.5 އެ  މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ހޯދައިދިނުމަށާއި  މުވައްޒަފުންނަށް  މަންފާއެއް  ހަޤީޤީ  ފްލެޓްތަކުގެ 

އެ ލުއި    ލިިބދިނުމަށް،  ވިހާވެސް  ފައިނޭންސްކުރާނޭ  ނުވަތަ  ދެއްކޭނެ  ފައިސާ  ދައްކަންޖެހޭ  ފްލެޓަށް  ފަރާތްތަކުން 

 ؛މަށް ކުންފުނިތަކަށް ދެންނެވުމަށް ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވު
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ހުރި    ޢިމާރާތްކުރުމުގެ 6.6 ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި  ހައުސިންގ  ނުނިމޭ  މަސައްކަތް  މިހާރު  ކުރިން  ފެށުމުގެ  މަސައްކަތް 

 ؛ޙައްލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުމަށް ދެނެގަނެ، އެ ކަންތައްތައް މައްސަލަތައް

 

ހައުސިންގ  އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް    ޚިދުމަތްތައް ލިޭބނެ  އިއެންމެހަ  ޢިމާރާތްކޮށް ނިމޭއިރު އެ ޢިމާރާތުން ލިބެންޖެހޭ 6.7

ށް އަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޯބހިޔާވެށް ގެންދިއުމަށް  އަޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރި

 ؛ކުންފުނިތަކަށް ދެންނެވުމަށް  ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ގެންދަވާ

 
މުވައްޒަފުންނަށް   6.8 ދަށުން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ  އެންމެ  ދޫކުރުމަށް  ފްލެޓްހައުސިންގ  ހުރީ  އުސޫލުތައް  އެކުލަވާލެވިފައިވާ   

ޕްލޭނިންގ،    ހަރުދަނާކޮށް ނޫންކަމަށާއި އޮފް ނޭޝަނަލް  މިނިސްޓްރީ  ަބއްޓަންކުރައްވާއިރު  އުސޫލުތައް  އެހެންކަމުން 

އެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިންހައުސިންގ  ޯބ  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ  ންޑް  އެއްގޮތަށް ޤައުމީ  ސިޔާސަތާ  ހިޔާވެހިކަމުގެ 

ަބއްޓަންކުރުމަށާ އުސޫލު  ދޫކުރުމުގެ  މުއްދަތަކަށް ފްލެޓްތައް  ދިގު  ކުންފުނިތަކުގައި  ދިނުމުގައި  ފްލެޓްތައް  އަދި  އި 

 ؛ ކުންފުނިތަކަށް ދެންނެވުމަށް   ދެއްވުމަށްމަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަން

 
 ގޯބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްތައް އެޅުމަށް ހައުސިން  އް ހިމެނޭގޮތަށްސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަ 6.9

ދަނީ އެންމެ އަށްފަރާތަކަށް ިބންދޫކޮށްފައިވާކަމާއި، އޭގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރި  15ނުން  ޝަޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭ

ށް ނުދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް އަނުބރާ  އަޕްރޮޖެކްޓްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި، ވީމާ، މަސައްކަތް ކުރި  6

 އަދި ؛ނަށް ދެންނެވުމަށް ޝަޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭ ގނެގުމަށް ހައުސިން

 
ފްލެޓްތަ  6.10 ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ  ކުންފުނިތަކުން  ޙިއްޞާވާ  މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރުކާރު  ކުންފުނީގެ  ތެރެއިން  ކުގެ 

ދޫކުރުމަށްފަހު ާބކީވާ ފްލެޓްތައް ސަރުކާރުގެ ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ފްލެޓްތައް ސަރުކާރަށް ނެގުމަށްފަހު، 

 ާބކީވާ ފްލެޓްތައް މާކެޓުގައި ވިއްކުމަށް ދެންނެވުމަށް. 

 

 

 



 M19/SOE/2021/07ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރު:  

 

 ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ
 

މި ރިޕޯޓު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް   ގެ ދަށުން،  (މ)ވަނަ މާއްދާގެ    124އިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާވީމާ،  

ހުށަހަޅަމެވެ. އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް އެދި 

 ދެންނެވީމެވެ. 

 

  ކުރިއަށްގެންދަވާ   ކުންފުނިތަކުން  އެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޯބހިޔާވެހިކަން   މުވައްޒަފުންނަށް  ކުންފުނިތަކުގެ  ޙިއްޞާވާ  ސަރުކާރު

  އޯންޑް   ސްޓޭޓް ރުމަށްދިރާސާކުމައްސަލަ    ހުށަހަޅާފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން    މައްސަލަ  ގުޅޭ   މަޝްރޫޢާ  ޯބހިޔާވެހިކަމުގެ

އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު ހާޒިރުވި ނިސްަބތް  ށް މެންަބރުން  ަބއްދަލުވުންތަކަކޮމިޓީގެ    އެންޓަރޕްރައިސަސް

 " ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ. 1-މި ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު

 

 2021ނޮވެންަބރު  25

 

 

 

                                          ލަބީބު  އިލްޔާސް  މެންބަރު  ދާއިރާގެ  ހުޅުދޫ 
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

 . ގައެވެ 2021 ނޮވެންބަރު 25ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  ރިޯޕޓުގައި މި •
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 ޖަދުވަލު - 1: ހާޒިރީ ރިޕޯޓ  
 

އެކޮމިޓީގެ    މެނ ބަރުނ ކޮމިޓީގެ ސ  ސައެނ ޓަރޕ ރައި އޯނ ޑ  ސ ޓޭޓ އ ޔިތުނ ގެ މަޖިލީހުގެ ރަ
 ބައ ދަލުވުނ ތަކަށ  ވަޑައިގެނ ނެވި ގޮތުގެ ނިސ ބަތ  

 

  ކުނ ފުނިތަކުނ  އެ ފޯރުކޮށ ދިނުމަށ   ބޯހިޔާވެހިކަނ   މުވައ ޒަފުނ ނަށ  ކުނ ފުނިތަކުގެ ޙިއ ޞާވާ ސަރުކާރު
 ރިޕޯޓު  ނިނ މިގޮތުގެ  ދިރާސާކޮށ  ކޮމިޓީނ  މައ ސަލަ  ގުޅޭ  މަޝ ރޫޢާ  ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ކުރިއަށ ގެނ ދަވާ

 

 
 
 
 

25.11.2021 56 1:20 -    -  -       

24.11.2021 55 1:50          -    

22.11.2021 53 1:35          -     

01.11.2021 52 0:25 -     - -       

27.10.2021 51 1:40   -      - - -   

27.10.2021 50 0:50   -      - - - O  

27.10.2021 49 1:25               

25.10.2021 48 2:55   S          S 

20.10.2021 47 2:15      0    - -   

13.10.2021 45 0:25         -   0  
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 10 9 8 7 5 7 10 8 8 3 6 7 10 8 14:40 10 ޖުމ ލަ 

 

   ވަޑައިނުގަނ ނަވާ ބައ ދަލުވުނ   -  ވަޑައިގެނ ނެވި ބައ ދަލުވުނ S ިސަލާމުގައ 

Sc  ކޮމިޓީއެއ ގައި އެހެނ O  ީރަސ މ 
 ވަޑައިގަނ ނަވަނ ނުޖެހޭ  


