ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ކޮމިޓީ އެންޑް ރިސަރޗް ސެކްޝަން | ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ޓއ/2021/19/ރ118-

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މޓީ
ނޓަރޕްރައިސަސް ކޮ ި
ނޑް އެ ް
ސްޓޭޓް އޯ ް

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބޯހިޔާވެހިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ
ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް
ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ރިޕޯޓު ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :
ބރު 2021
 25ނޮވެމް ަ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ
ބއްވި 19 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ .މި
މި ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ  11ޖޫން  2019ގައި ޭ
ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،ދައުލަތުން ހިންގާ ،ނުވަތަ ދައުލަތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި އިދާރާތައް ހިންގަމުންދަނީ،
ބލެމާއި ،އެ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެއިދާރާތަކުން
ނުވަތަ ހިންގަނީ ހަރުދަނާ ވިޔަފާރި އުސޫލުންތޯ ެ
ބލުމާއި ،އެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު ދަނީ އަހަރުން އަހަރަށް ހަރުދަނާ ވަމުންތޯ ނުވަތަ ނިކަމެތި
މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ެ
ބލުމެވެ .އަދި
ބލުމާއި ،އަދި އެ އިދާރާތަކުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ އަހަރުން އަހަރަށް ދައްކަމުންގޮސްފައިވާ ގޮތް ެ
ވަމުންތޯ ެ
ބ
ދައުލަތުގެ ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުން ޙިއްޞާވާ ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފައިދާ ނުލި ޭ
ބލުމާއި ،އަދި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ ދިރާސާކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
ތަންތަނުން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ެ

ބޑަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ
މީގެ އިތުރުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންގެ ޯ
ބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ލަފާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި ،އަދި ޯ
ބޑުގެ މަސައްކަތްތައް
ބލުމާއިޯ ،
ބޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްތޯ ެ
ބލުމާއި ޯ
އަދާކުރަމުން ދޭތޯ ެ
ބލުމެވެ.
ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ެ

2
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން:
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
އިލްޔާސް ލަބީބު
ހުޅުދޫ ދާއިރާ

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު
ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ
ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
ޙުސައިން ޤާސިމް

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ދިއްދޫ ދާއިރާ

ނައިފަރު ދާއިރާ

ޙަސަން ޝިޔާން

އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

ފެލިދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު ޙަލީމް
ބލެތްދޫ ދާއިރާ
ި
ޢަލީ ޙަމީދު
އިސްދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ނާޝިޒު
ބދޫ ދާއިރާ
ކިނ ި
މުޙައްމަދު ނިހާދު
ފޭދޫ ދާއިރާ

މުޙައްމަދު ނާޡިމް
ދަނގެތި ދާއިރާ

3
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ފިހުރިސްތު:
ޞަފްޙާ

.1

ތަޢާރުފު5........................................................................................................................... :

.2

ކޮމިޓީން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރި ލިޔުންތަކާއި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް5............................ :

.3

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

4.

މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރާ ކަންކަން 8.......................................................................

ޖަދުވަލު :1 -ހާޒިރީ ރިޕޯޓް.

4
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

 .1ތަޢާރުފު:
ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން
މި ރިޕޯޓަކީ ،ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީން
ކުރިއަށްގެންދަވާ ޯ
ބއެކެވެ.
ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެވެ .މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައި ޖަދުވަލުތަކަކީ މި ރިޕޯޓުގެ ަ

 .2ކޮމިޓީން މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރި ލިޔުންތަކާއި ބޭއްވި ބައްދަލުވުންތައް:
ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި ކޮމިޓީން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވަނީ ތިރީގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ
ޯ
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ބއްދަލުވުންތަކުން ލި ި
ސިޓީތަކާއި ަ
.2.1

ބއެއް މުވައްޒަފުންނަށް
"ހިޔާ ފްލެޓް" ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯއިން އަޅަން ފަށާފައިވާ ފްލެޓްތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ަ
ބރާހީމް ،ހުޅުމާލެ ފްލެޓް  15 08-380ޖޫން  2020ގައި
ބއްލައިދެއްވުމަށް އެދި ޢަލީ އި ް
ދީފައިވާތީ އެކަން ަ
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ؛

.2.2

ނިމިދިޔަ ސަރުކާރުން ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތްކުރަމުންދާ ފްލެޓްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމުގައި ސްޓެލްކޯއިން
ބރު 2019
ބރާހީމް  7ނޮވެމް ަ
ބޑެތި އޮޅުވާލުންތަކެއް އޮޅުވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާ މުޙައްމަދު އި ް
މުވައްޒަފުންނަށް ޮ
ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ؛

.2.3

ބރު
ބރުވަރީ  )2020ސިޓީއާއި ،ނަން ަ
ބރު  25( 6-G/57/2020/4ފެ ު
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަން ަ
ބރު  )2020ސިޓީ؛
 1( 6-G/57/2020/27ނޮވެން ަ

.2.4

މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ނޭޝަނަލް

ޕްލޭނިންގ،

ހައުސިންގ

އެންޑް

ބރު
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ނަން ަ

471-

ބރު  )2020ސިޓީ؛
 6( HDS3/57/2020/50ނޮވެން ަ
.2.5

ބރު  06( 57-D/MJLS/2021/32އެޕްރީލް  )2021ސިޓީ؛
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ނަން ަ

5
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

.2.6

ބރު  21( 13-M/57/2021/37މާރިޗު  )2021ސިޓީ؛
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ނަން ަ

.2.7

ބރު
ބރުވަރީ  )2020ސިޓީއާއި ،ނަން ަ
ބރު  25( 6-G/57/2020/4ފެ ު
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަން ަ
ބރު  23( 6-G/57/2021/06މާރިޗު )2021
ބރު  )2020ސިޓީއާއި ،ނަން ަ
 1( 6-G/57/2020/27ނޮވެން ަ
ބރު  )2021ސިޓީ.
ބރު  23( 57-G/57/2021/16ނޮވެން ަ
ސިޓީއާއި އަދި ނަން ަ

.2.8

ބރު  06( HDC(161)-CL/57/2021/3އެޕްރީލް  )2021ސިޓީ؛
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަން ަ

.2.9

ބރު
ބރު  23( 113-CEO/57/2021/6މާރިޗު  )2021ސިޓީއާއި ،ނަން ަ
މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ ނަން ަ
ބރު )2021؛
 23( 113-CEO/57/2021/27ނޮވެން ަ

ބރު MTCC-
ބލިކް ލިމިޓެޑްގެ ނަން ަ
 .2.10މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ ޕަ ް
ބރު )2021
ބރު  24( MTCC-BDAD/57/2021/0006ނޮވެން ަ
 BDAD/57/2021/002ސިޓީއާއި ،ނަން ަ
ސިޓީ؛
ބރު  28( 60-ADM/57/2021/7އެޕްރީލް )2021
ބލިކް ލިމިޓެޑްގެ ނަން ަ
 .2.11ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަ ް
ބރު  )2021ސިޓީ؛
ބރު  24( 60-ADM/57/2021/13ނޮވެން ަ
ސިޓީއާއި ،ނަން ަ
ބރު  25( 116-K2/57/2021/02މާރިޗު  )2021ސިޓީއާއި،
 .2.12މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ނަން ަ
ބރު  )2021ސިޓީ؛
ބރު  24( 116-K2/57/2021/501ނޮވެން ަ
ނަން ަ
ބރު  25( MWSC-F/7/2021/2081މާރިޗު
 .2.13މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ނަން ަ
ބރު  )2021ސިޓީ؛
ބރު  24( MWSC-A/5/2021/7658ނޮވެން ަ
 )2021ސިޓީއާއި ،ނަން ަ
ބރު  04( FDC-PL/57/2021/2އެޕްރީލް  )2021ސިޓީ؛
 .2.14ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަންގެ ނަން ަ
ބއްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ
ބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  14ވަނަ ަ
 4 .2.15މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހު ޭ
ބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛
ޭ
ބއްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ
ބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  60ވަނަ ަ
ބރު  2020ވަނަ ދުވަހު ޭ
 4 .2.16ނޮވެން ަ
ބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛
ލިމިޓެޑްގެ ޭ
ބއްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ
ބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  47ވަނަ ަ
ބރު  2021ވަނަ ދުވަހު ޭ
 20 .2.17އޮކްޓޫ ަ
ބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛
ލިމިޓެޑްގެ ޭ

6
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބއްދަލުވުމުގައި މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކަމްޕެނީ
ބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  47ވަނަ ަ
ބރު  2021ވަނަ ދުވަހު ޭ
 20 .2.18އޮކްޓޫ ަ
ބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛
ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޭ
ބއްދަލުވުމުގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ
ބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  48ވަނަ ަ
ބރު  2021ވަނަ ދުވަހު ޭ
 25 .2.19އޮކްޓޫ ަ
ބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛
ޭ
ބއްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  49ވަނަ ަ
ބރު  2021ވަނަ ދުވަހު ޭ
 27 .2.20އޮކްޓޫ ަ
ބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛
ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ޭ
ބއްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ
ބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  50ވަނަ ަ
ބރު  2021ވަނަ ދުވަހު ޭ
 27 .2.21އޮކްޓޫ ަ
ބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛
ލިމިޓެޑްގެ ޭ
ބއްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްގެ
ބއްވުނު ކޮމިޓީގެ  51ވަނަ ަ
ބރު  2021ވަނަ ދުވަހު ޭ
 27 .2.22އޮކްޓޫ ަ
ބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު؛
ޭ
ބރު  2021ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޓީގެ
 22 .2.23ނޮވެމް ަ

ބއްދަލުވުމުގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
 53ވަނަ ަ

ބފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ
އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ޭ
މަޢުލޫމާތު؛

 .3މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް
ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޢިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތަކުގެ
"ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
މައްސަލައާއި މުވައްޒަފުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ދެމުން ގެންދާ އުސޫލާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ސްޓޭޓް
އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީންއިން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ) "(M19/SOE/2021/01އިތުރަށް
ބހިޔާވަހިކަމުގެ
ބރާ ފޮނުއްވާފައެވެ .އަދި "ސަރުކާރުގެ ޯ
ފުރިހަމަކުރުމަށް  10މާރިޗު  2021މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ވަނީ އަނ ު
ސިޔާސަތާއި ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތައް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި ތަރިކައިގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ
ބއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
ރިޕޯޓު ) 31 "(M19/GT/2021/03މާރިޗު  2021ގައި ޭ
ބހިޔާވަހިކަމުގެ
ދައުރުގެ  25ވަނަ ޖަލްސާގައި ފާސްކުރެއްވިއިރު ،ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ޯ
7
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބލުމަށް މި ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ދަންނަވާފައެވެ .އެހެންކަމުން ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ެ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަޢުލޫމާތު
ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި އަދި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ އެހެން ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ޯ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ
ދިރާސާކުރުމަށްފަހު ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ .އެގޮތުން ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ ޯ
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އަޅާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދާއި ،މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި ،މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް
ލަފާކުރެވޭ ތާރީޚާއި ،މަސައްކަތަށް ޚަރަދުވެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް އަދި އެ ކުންފުނިތަކާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް
ބސްވުން ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ ދަންނަވާފައިވާ
ކޯޕަރޭޝަނާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއް ަ
ބއްދަލުކޮށް އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވެއެވެ.
ބފުޅުންނާ ަ
ކުންފުނިތަކުގެ ޭ
•

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

•

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

•

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

•

ބލިކް ލިމިޓެޑް
މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަ ް

•

މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

•

ބލިކް ލިމިޓެޑް
ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަ ް

•

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

ބލުމަށް ކޮމިޓީން ވަނީ އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްދާ ސައިޓުތަކަށް
މީގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ މަޝްރޫޢުގެ ޙާލަތު ެ
ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ.

 .4މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ފާހަގަކުރާ ކަންކަން
ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކުންފުނިތަކުން ޙިއްޞާކުރައްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު އަދި ކޮމިޓީގެ
ޯ
ބރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި މެން ަ
ބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ،ކޮމިޓީއަށް ލި ި
މެން ަ
ނުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

8
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

 .4.1ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން (ސްޓެލްކޯ) ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ
ކަންތައްތައް:
ސްޓެލްކޯއާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޗް.ޑީ.ސީއާ ދެމެދު ،ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް  2ގައި  384މެދު ފަންތީގެ
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައެވެ.
ބރު  2017ގައި ވަނީ އެއް ަ
ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް 15 ،ނޮވެން ަ
ބރުވަރީ 2018
ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި ރޮޓައިން އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއެކު  01ފެ ު
ބދަލުގެނެސް  01އޮގަސްޓް
ބލް އޮފް ކުއަންޓިޓީސްއަށް ަ
ބސްވުމަށް ގެނައި ފުރަތަމަ އެމެންޑްމެންޓުގައި ި
ގައި ވެވިފައިވާ އެއް ަ
ބދަލެއްގެނެސް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ފައިސާ ދައްކަންވާނީ
ބސްވުމަށް ދެވަނަ ަ
 2018ގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވެއެވެ .އަދި މި އެއް ަ
ޔޫއެސް ޑޮލަރުންކަމާއި ،ރުފިޔާއިން ފައިސާ ދައްކާ ޙާލަތެއްގައި އެކްސްޖޭންގް ފީގެ ގޮތުގައި އެޕްރޫވްޑް ޑޮލަރ ރޭޓް ()15.42
ބރު  2018ގައި ސޮއިކުރައްވާފައިވެއެވެ.
ގެ  5އިންސައްތައަށް ވުރެއް ގިނަ ނުވާނެހެން ނެގޭނެކަމަށް  07ނޮވެމް ަ

އަދި މި

މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
4.1.1
•

ކޮންޓްރެކްޓަރުގ އަދި ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ތަފްޞީލް:
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުކީ ރޮޓައިން އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްކަން؛

އެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީޚް:

4.1.2
•

ބރުވަރީ  2018ގައިކަން؛
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ  1ފެ ް

•

މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު ލަނޑުދަނޑިއެއްގެ ގޮތުން ސްޓްރަކްޗަރުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ޖުލައި  2019ގައި ވަނީ
ބއިތަކުގެ ތެރެއިން ނިމިފައިވާ އިންސައްތަ ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ބހާލެވިފައިވާ މައިގަނޑު ަ
ނިމިފައެވެ .މިއަދާ ހަމައަށް ަ

#

މަސައްކަތް

ނިމުނު އިންސައްތަ

 .1ޕްރިމަރީ ސްޓްރަކްޗަރ

100

 .2މޭސަންރީ މަސައްކަތް

95

9
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

 .3ކުޑަ ދޮރާއި ދޮރު ހަރުކުރުން

65

 .4ސިމެންތި ޖެހުމާއި ޕުޓީގެ މަސައްކަތް

90

 .5މުށި ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް

80

 .6ކުލަ ޖެހުމާއި ޒީނަތްތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތް

15

ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި  4ލިފްޓު ހުރިކަމަށާއި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތުގެ  93އިންސައްތަ ނިމިފައިވާކަމާއި ،މިހާރު
ކުރެވެމުންދަނީ ފިނިޝިންގގެ މަސައްކަތްތައްކަމަށާއި އެގޮތުން ކަރަންޓު ވަޔަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް
އެ ކުންފުނިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން؛

•

އަދި

ކުންފުނީގެ އެންމެ ފަހުގެ ޝެޑިއުލްގައި ވާގޮތުން ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް

ބލާއިރު ،މި ޕްރޮޖެކްޓް
ބރު  2021ގައި ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މިންވަރަށް ަ
ލަފާކުރައްވާފައިވަނީ ނޮވެން ަ
ބލެވެނީ ޖަނަވަރީ  2022ގައިކަމަށް އެ ކުންފުނިން ފާހަގަކުރައްވާފައިކަން؛
މިހާރު ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ެ

4.1.3

އެ މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް:

•

ކޮންޓްރެކްޓްގެ އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި ( 35,815,806ތިރީސް ފަސް މިލިއަން އަށްސަތޭކަ ފަނަރަހާސް
އަށްސަތޭކަ ހައެއް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރެވެ .ވުމާއެކު ،ޖީ.އެސް.ޓީ ހިމަނައިގެން ( 37,964,754.36ތިރީސް ހަތްމިލިއަން
ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް ހައެއް) ޔޫސް.އެސް ޑޮލަރު
ބލެވޭކަމަށް؛
ޚަރަދުވާނެކަމަށް ެ

10
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

ބދަލުނާންނަގޮތަށް ،ކޮންޓްރެކްޓްއާއި ވާހަކަދައްކައިގެން އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭގޮތަށް
ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގަށް ަ
ބދަލުތައް ގެނައުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށް؛
މަސައްކަތްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ

•

ބރޫނާރާނެހެން
ބދަލުތައް ،ޖުމްލަ އަގަށް ު
ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފިނިޝިންގ ސްޓޭޖުގައި ވެސް ގެނެވެން ހުރި ރަނގަޅު ަ
ބދަލުކުރުމާއި ،ފްލެޓްގައި ވަސް
ބލްގްލޭސް ދޮރުތަކަށް ަ
ބދަލުކުރަމުން އަންނަކަމަށާއި ،އެގޮތުން ދޮރުތައް ޑަ ަ
ަ
ބޑު ޚަރަދެއް
ބދަލު އަންނަވަރުގެ ޮ
ބދަލުގެނެސްފައިވާކަމާއި ،އަދި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގަށް ަ
ހިފުމާގުޅުން ހުރި ކަންކަމަށް ަ
ބރުން ލާ ޕައިޕް ލައިންތަކުންކަމަށް؛
ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ފްލެޓް ތެރޭގައި ވަސް ހިފުން ހުއްޓުވުމަށް ޭ

4.1.4
•

މަޝްރޫޢުއަށް މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލު:
ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުގެ މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް ( 30,677,482.30ތިރީސް މިލިއަން ހަ ސަތޭކަ
ހަތްދިހަ ހަތް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދޭ ޕޮއިންޓް ތިނެއް ސުމެއް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު ކޮންޓްރެކްޓަރުށް
ދައްކާފައިވާކަމާއި ،އަދި އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ( 7,756,568.70ހަތް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަންސާސް
ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ސުމެއް) ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަން؛

4.1.5

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ ސަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން:
•

)N3-28(B) /N3-28(A

•

 21,191.75އަކަފޫޓު  21,191.75 /އަކަފޫޓް
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4.1.6

ވަކި ވަކި އެޕާޓްމަންޓްގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު:

ވިއްކުމަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ
އެޕާޓްމަންޓް ޓައިޕް

ލެވެލް

 1ކޮޓަރި ފްލެޓް

ލެވެލް  2އަދި 72 3

475

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް

ލެވެލް  4އަދި 48 5

725

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 6

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 7

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 8

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 9

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 10

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 11

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 12

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 13

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 14

 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް
 1+2ކޮޓަރި ފްލެޓް (ޕްރިމިއަމް)

ލެވެލް 14

ޢަދަދު (ފްލެޓް)

ބޮޑުމިން (އަކަފޫޓް)

8

725

16

725

8

725

16

725

8

725

16

725

8

725

16

725

8

725

16

725

8

725

16

725

8

725

16

725

8

725

16

725

8

725

16

725

8

725

16

725
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4.1.7

އެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ބިޑިންގ ނުވަތަ ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްގެ ތަފްޞީލް:
•

ސްޓެލްކޯ ސްޓާފް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތްކުރާނެ ކޮންޓްރެކްޓަރުއް ހޯދުމަށް 7
ޖަނަވަރީ  2018ގައި އިޢުލާނުކުރެވި 14 ،ޖަނަވަރީ  2018އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް މުއްދަތު
ހުޅުވާލާފައިވާކަން؛

•

ޕްރޮޕޯސަލް

ހުށަހެޅުމަށް

ހުޅުވާލެވިފައިވާ

މުއްދަތުގައި

6

ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ކުންފުނިން

ބޑް
ި

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަމާއި ،އޭގެ ތެރެއިން ޝަރުތުހަމަވެފައިވަނީ  2ކުންފުނިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،އެއީ:
The 23rd Metallurgical Construction Group Co, LTD of Minmetals o
Dongfang Electric International Corporation (DEC) o
 oމި  2ކުންފުނީގެ ތެރެއިން ޕްރޮޖެކްޓް އެވޯރޑްކޮށްފައިވަނީ
The 23rd Metallurgical Construction Group Co, LTD of Minmetals
އަށްކަމަށް؛

4.1.8

ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް:
•

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް
ބރު  10( 1-ED/138/2018/118ޖޫން  )2018ސިޓީއިން މި މަޝްރޫޢުގެ
ފޮނުއްވާފައިވާ ނަން ަ
ބލައްވާނީ
ބނުމަށް ގެންނަ މުދަލަށް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމަށްވަނީ ނިންމަވާފައިކަމަށާއި ،ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް ލި ި
ޭ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް އިންކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަން؛

4.1.9

އެ މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް:
•

އެކިފަހަރު މަތިން ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެއްވުމަށް އެދިފައިވުމުން
މަސައްކަތް ލަސްވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛
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 4.1.10ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢާއި އެ މަޝްރޫޢުގެ އުސޫލުން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ
ކަންތައްތައް:
4.1.10.1

ސްޓެލްކޯ ސްޓާފް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ،ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  15ފަންގިފިލާގެ
ބލްޑިންގ އެއްގައި  1ކޮޓަރީގެ  72އެޕާޓްމަންޓާއި،
ބލްޑިންގކަމަށާއި ،ކޮންމެ ި
 2ރެސިޑެންޝަލް ި
ބލްޑިންގައި  1ކޮޓަރީގެ 144
 1+2ކޮޓަރީގެ  120އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ި 2
އެޕާޓްމަންޓާއި 2+1 ،ކޮޓަރީގެ  240އެޕާޓްމަންޓް ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ  384އެޕާޓްމަންޓް
ހިމެނޭކަމަށް؛

4.1.10.2

މީގެ ތެރެއިން  1ކޮޓަރީގެ  72އެޕާޓްމަންޓް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގެއްގައި ސަރުކާރަށް
ބރުގައި ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 1
ވިއްކަންޖެހޭ ކަމުން ،ފުރަތަމަ ު
ކޮޓަރީގެ  72އެޕާޓްމަންޓާއި 2+1 ،ކޮޓަރީގެ  240އެޕާޓްމަންޓްކަމަށް؛

4.1.10.3

ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޢިމާރާތްކުރާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
ބހިޔާވެހިކަމަށް ކުރިމަތިލާ
ބރުވަރީ  2018ގައިކަމަށާއި ޯ
ފުރަތަމަ ބުރަށް ހުޅުވާލެވިފައިވަނީ  19ފެ ު
ފަރާތްތަކުގެ އަސާސީ ޝަރުތުތަކީ ކުންފުނީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުންކަމަށް؛ ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި
ބލަން ކަނޑައެޅިފައިވާ މިންގަނޑުތައް:
ަ
•

ވަޒީފައިގައި ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތު،

•

ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު،

•

ބނުންވާ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކޮށްފައިވާ މިންވަރު،
ކުންފުންޏަށް ޭ

•

ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު،

•

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ސަރަޙައްދު (ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދު /އަތޮޅުތެރެ)،

•

ބލުކަންހުރި މިންވަރު،
ފަންނީ އަދި ހިންގުމުގެ ޤާ ި

•

ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ޙާލަތު ،އަދި

•

އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުއެޅިފައިވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ.
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

4.1.10.4

ފްލެޓްތަކުގެ ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށް އިތުރު މުއްދަތެއް ދިނުމަށާއި އަދި ޑައުންޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގައި
އިތުރު ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން އެދިފައިވާތީ ،ޑައުންޕޭމަންޓް
ބޝަނަރީ
ބހާލައިގެން ދެއްކޭނެ ގޮތް ހަމަޖައްސައިދެއްވުމާއި ،ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޕްރޮ ޭ
ަ
ބ މުވައްޒަފުންނާއި ،ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި،
ޕީރިއަޑްގައި ތި ި
އިންޓާރންސްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  3މަސްވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް
ކުރިމަތިލެވޭނެގޮތަށް  7މާރިޗު  2018ގައި ހަމަޖައްސައިދެއްވާފައިވާކަމަށް؛

4.1.10.5

ގިނަގުނަ ލުއިތަކެއް ދެވިގެން ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނު ނަމަވެސް  31މާރިޗު
ބންދުކުރެވުނުއިރު ކުރިމަތިލާފައިވަނީ  230މުވައްޒަފުންކަމުން ،ފުރަތަމަ
 2018ގައި ފުރުޞަތު ަ
ބރުގައި
ު

ކުރިމަތިލީ

ހުރިހާ

މުވައްޒަފުންނަށްވެސް

ވާދަވެރިކަމެއްނެތި

އަދި

އުސޫލުތަކުގައި

ބލުމެއްނެތި ފްލެޓްތައް ދެއްވާފައިވާކަމަށް؛
ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ެ

4.1.10.6

ބލްޑިންގއިން
ސްޓެލްކޯގެ ސްޓާފް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރާ ރެސިޑެންޝަލް ި
ބނުންފުޅުނުވާކަމަށް
ސަރުކާރަށް ވިއްކަން ލާޒިމުކުރާ  1ކޮޓަރީގެ  72އެޕާޓްމަންޓް ސަރުކާރަށް ޭ
އެންގެވުމާ ގުޅިގެން 4 ،ވަނަ އަދި  5ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހަދާފައިވާ  1ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތައް
ބދަލާއެކު  1ކޮޓަރީގެ  53އެޕާޓްމަންޓާއި  2+1ކޮޓަރީގެ
ބދަލުކުރެވުނުކަމާއި ،މި ަ
 1+2އެޕާޓްމަންޓަށް ަ
ބދަލާއެކު ޖުމްލަ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ޢަދަދު
 66އެޕާޓްމަންޓަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލެވުނުކަމަށް؛ މި ަ
 384އެޕާޓްމަންޓްއިން  349އެޕާޓްމަންޓަށް މަދުވެފައިވާކަމަށް؛

4.1.10.7

ބރު  2019ގައި ސްޓެލްކޯގެ ސްޓާފް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ނުވިކިހުރި
 22ސެޕްޓެން ަ
ބރަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވިފައިވާކަމަށާއި އެ ފްލެޓްތައް ގަތުމަށް ފުރުޞަތު
ފްލެޓްތައް ގަތުމަށް  2ވަނަ ު
ހުޅުވާލެވުނުއިރު ،އަސާސީ ޝަރުތަކަށް ކުންފުނީގެ ދާއިމީ މުވައްޒަފަކަށްވުން ލާޒިމްކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
ބދަލުކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
ބލަންޖެހޭ މިންގަނޑުތައް އަންނަނިވި ގޮތަށް ަ
އަދި ޕޮއިންޓް ދިނުމުގައި ަ
•

ވަޒީފާގައި ހޭދަވެފައިވާ މުއްދަތު (ގިނަވެގެން  70ޕޮއިންޓް)
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

4.1.10.8

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ  30ޕޮއިންޓް

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

ސްޓެލްކޯއިން

މަޢުލޫމާތު

ދެއްވާފައިވެއެވެ.

ނަމަވެސް

އެޕާޓްމަންޓްތަކަށް

ބނެ ވަގުތީ
ބފައިވާ މާކްސް ލި ޭ
އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި މުވައްޒަފުންނާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް ލި ި
ބފައިވާކަމަށް އެނގެން އޮތްކަމަށާއި އަދި މި ލިސްޓްގައި
ލިސްޓުގައި  119ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ލި ި
ކުންފުނީގެ މިހާރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރގެ ނަން ހިމެނިފައިވާކަމަށް؛

4.1.10.9

ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގަވާއިދުގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ގަވާއިދު
ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ޯ
އިސްތިސްނާވުން ހިމަނާފައިވާކަމާއި ،މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުން މުވައްޒަފު ފްލެޓް ގަތުމަށް ދައްކަންޖެހޭ
ޑައުންޕޭމަންޓްގެ  20އިންސައްތަ މިކަމަށް ހުޅުވާލާތާ  10ދުވަސް ތެރޭގައި ދެއްކުމުން ،މި ގަވާއިދުގައި
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް؛
ބޔާންކުރާ އެހެން ހުރިހާ މާއްދާތަކަކުން އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެކަމަށް ަ
ަ

ބރުވަރީ  2018ގައި ފުރަތަމަ ކުރެވުނު އިޢުލާނުގައި ކޮމިޓްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި 5000
 19 4.1.10.10ފެ ު
(ފަސްހާސް) ރުފިޔާއާއި ،ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި އެޕާޓްމަންޓްގެ އަގުގެ  20އިންސައްތަ  15މާރިޗު
ބންކު މެދުވެރިކޮށް ހަމަޖެއްސުމަށް އޮތުމުން،
 2018ގެ ކުރިން ދެއްކުމަށްފަހު 80 ،އިންސައްތަ ޭ
މިފަދަ ކަމަކަށް ގިނަ މުވައްޒަފުން ތައްޔާރުވުމަށް ދެވިފައިވާ ވަގުތު ކުޑަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛ އަދި
ބލެންސް  10އިންސައްތަ  18މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި
ޑައުންޕޭމަންޓް  10އިންސައްތަ ދައްކައިެ ،
ބހިޔާވެހިކަމަށް އެދި ފޯމު
ދެއްކުމަށް  07މާރިޗު  2018ގައި ސަރކިއުލަރ ނެރުއްވާފައިވާއިރުޯ ،
ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު އިތުރު ކޮށްދީފައިވަނީ އެންމެ  5ދުވަހަށް ކަމުން ،އެކަށީގެންވާ މުއްދަތަކަށް
ބރުވަރީގައި
ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް ވަގުތު އިތުރުކޮށްދީފައި ނުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ( 19ފެ ު
ނެރެފައިވާ ސަރކިއުލާގައި ވަނީ  15މާރިޗު  2018ގެ ކުރިން ފޯމު ހުށަހެޅުމަށްކަމާއި އަދި 07
މާރިޗު  2018ގައި ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކޮށް ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އަންގާފައިވާ ތާރީޚަކީ  20މާރިޗު
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބނުންވެފައިވާ ގިނަ
ބހިޔާވެހިކަމަށް ޭ
 2018ކަމަށް)؛ އެހެންކަމުން މިފަދައިން ޢަމަލުކުރައްވާފައިވުމުން ޯ
މުވައްޒަފުންތަކަކަށް ފުރުޞަތު ގެއްލިގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛

 4.1.10.11ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ފްލެޓްގެ އަގުގެ  20އިންސައްތައިން  10އިންސައްތައަށް
ކުޑަކުރުމުން ޑައުންޕޭމަންގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ޢަދަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު
ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
 1ރޫމް އެޕާޓްމަންގެ އަގު

950,000

 2ރޫމް އެޕާޓްމަންގެ އަގު

1,750,000

ޑައުންޕޭމަންޓް ( 20އިންސައްތަ)

190,000

ޑައުންޕޭމަންޓް ( 20އިންސައްތަ)

350,000

ޑައުންޕޭމަންޓް ( 10އިންސައްތަ)

95,000

ޑައުންޕޭމަންޓް ( 10އިންސައްތަ)

175,000

އެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

47,500

އެއްފަހަރާ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

87,500

ބކީ
ާ

ޑައުންޕޭމަންޓްގެ

މަހަކު 3,958.33

ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

ޑައުންޕޭމަންޓްގެ

ބކީ
ާ

މަހަކު 729I.67

ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

ކޮމިޓްމެންޓް ފީ 5,000 :ރުފިޔާ

 4.1.10.12ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް އުނދަގޫތަކެއް
ބރުގައި ގިނަ މުވައްޒަފުންތަކަކަށް
ކުރިމަތިވިކަން ފާހަގަކުރެވުނުކަމާއި ،އެހެންކަމުން ފުރަތަމަ ު
ބހިޔާވެހިކަމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިވިކަން ފާހަގަވެފައިވާކަމަށް؛
ޯ

ބއި މުވައްޒަފުންނަށް ހަމައެކަނި ކޮމިޓްމަންޓް ފީ ދެއްކުމުން ފްލެޓް
ބރުން އެއް ަ
 4.1.10.13އުސޫލުން ޭ
ބފައިވާކަމުން ،މި މައްސަލަ އިތުރަށް ސާފުކުރުމަށް،
ބފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ލި ި
ލި ި
މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ފްލެޓްގެ ޑައުންޕޭމަންޓަށް ނަންގަވާއިފައިވާ ޖުމްލަ ޢަދަދު (ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

އަތުން ޑައުންޕޭމަންޓަށް ފައިސާ ނަގާފައިވާ ޢަދަދާއި ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ތާރީޚް ހިމެނޭގޮތަށް) އަދި
ޑައުންޕޭމަންޓް ނުނަންގަވާ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ދޫކޮށްފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ތަފްޞީލް (ފުރަތަމަ
ބރު  2020ކުރިން
ފުރުޞަތު އަދި ދެވަނަ ފުރުޞަތުގެ މަޢުލޫމާތު ވަކިން އެނގޭގޮތަށް)  26އޮކްޓޫ ަ
ބރު
ބރު  22( 57-F/SOE/6/2020/25އޮކްޓޫ ަ
ފޮނުއްވައިދެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނަން ަ
 )2020ސިޓީން އެދިފައިވާކަމަށް؛

ބރު  2020ގައި ކަމާއި
 4.1.10.14ނަމަވެސް މި މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ސްޓެލްކޯއިން ފޮނުއްވާފައިވަނީ  1ނޮވެމް ަ
ބފައިވާ  348ފަރާތުގެ ތެރެއިން  226ފަރާތުގެ އެންމެ ފަހުގެ
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ފްލެޓް ލި ި
އަދި ލި ި
ބރު  2020ގައިކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުނުކަމާއި ،ވީމާ
ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވަނީ  27އޮކްޓޫ ަ
ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވަނީ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށްކަން ކޮމިޓީއަށް ކަށަވަރުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް؛

ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހެދިފައިވާ ގަވާއިދާއި އުޞޫލުގެ ތެރެއިން،
 4.1.10.15ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ޯ
ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޢިމާރާތްކުރާ ފްލެޓްތައް ،އެ ކުންފުނީގައި
ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
ބފައިވާކަމާއި ،އަދި މާލޭގެ ގެދޮރު ހުރި
 3މަސްދުވަސް ވެފައިނުވާ (ދާއިމީ ނުވާ) މުވައްޒަފުންނަށް ލި ި
ބރުންނާއި ،ސްޓެލްކޯގެ
ބޑު މެން ަ
ބފައިވާކަމާއި ،އަދި ސްޓެލްކޯގެ އިސްވެރިންނާއިޯ ،
ގިނަ ފަރާތްތަކަށް ލި ި
ބރުންނާއި ،އަދި ސްޓެލްކޯގައި މިވަގުތު ނޫޅޭ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް
ފްލެޓް ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެން ަ
ބފައިވާކަމަށް؛
ލި ި

ބވި ސިޔާސީ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި
 4.1.10.16ސްޓެލްކޯއިން ފްލެޓް ދެއްވުމަށްޓަކައި އެއިރުގެ ވެރިކަމުގައި ތިއް ެ
ފަރާތްތަކަށް އެ ކުންފުނިން ވަޒީފާ ދެއްވައި ،ފްލެޓްތައް ދެއްވުމަށްފަހު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްދީފައިވާކަމުގެ
ބފައިވާކަމަށް؛
ޝަކުވާ ކޮމިޓީއަށް ލި ި

ބ އަހަރު ދުވަސްނުވާ ސްޓެލްކޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ވެސް އެ ކުންފުނީގެ
 4.1.10.17ހުޅުމާލެ ވެށިފަހި ފްލެޓް ލި ި
ބފައިވާކަމަށް؛
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ތެރެއިން ފްލެޓް ލި ި
ޯ
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބހިޔާވެހިކަމުގެ
 4.1.10.18ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިފަދަ ޯ
މަޝްރޫޢުތަކުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ،އެކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން
ބހިޔާވެހިކަމުގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލުކުރަމުންދާ މުވައްޒަފުންނަށް މި މައްސަލަ ޙައްލުކޮށްދެއްވައި ،މާލީ
ޯ
ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުންކަމުގައި ވީހިނދު،
ފުދުންތެރިކަން ނެތް މުވައްޒަފުންނަށް އަގުހެޔޮކޮށް ޯ
ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކުލަވާލައްވާފައިވާ
ސްޓެލްކޯއިން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
އުސޫލުތައް ރަނގަޅު ނޫންކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛

ބރާ ނެގުމަކީވެސް ،މި ދަނޑިވަޅުގައި ކުރުން
 4.1.10.19ނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ދެވިފައިވާ ފްލެޓް އަނ ު
ރަނގަޅުކަމެއް ނޫންކަމަށް ކޮމިޓީއިން ފާހަގަކުރައްވާކަން؛

ބއިގައި ނެތްކަމާއި ،މި
ބލުކަން މުވައްޒަފުންގެ ކި ަ
 4.1.10.20ލޯނު ނަގައިގެން ފްލެޓްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާ ި
ޕްރޮޖެކްޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ކުންފުނިން ލޯނެއް ނެގުމަށްފަހު މުވައްޒަފުންނާއެކު އެގްރީމެންޓެއް
ހަދައި ،މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިން އެ ފައިސާ ކެނޑޭގޮތް ހެދުމަށްފަހު ،ކުންފުނިން ލޯނު ދެއްކުންނޫން
ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން؛

ބޑުނުވާނޭ
ބސްވެފައިވާ އަގަށްވުރެ އަގު ޮ
 4.1.10.21ކުންފުނީގެ ވިސްނުންހުރީ މިހާރު މުވައްޒަފުންނާއެކު އެއް ަ
ގޮތަކަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ކަންތައްތައް ރާވާލުމަށްކަމާއި އަދި

ކުންފުނިން މަސައްކަތްކުރަނީ 6-5

ބއްޖެނަމަ ކުންފުންޏަށް
އިންސައްތަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގައި ލޯނު ހޯދުމަށްކަމާއި ،އެ އަގުގައި ލޯނު ނުލި ި
މި މަޝްރޫޢުއިން ގެއްލުންވާނެކަމަށް؛ އަދި

އ
ގނެ ވަކި ޢަދަދެ ް
ގތު ނެ ޭ
ގމަށް ހަމަޖެހިފައި ވީނަމަވެސް މިވަ ު
 4.1.10.22މެއިންޓެނަންސް ފީއެއް ނެ ު
ވކަމާއި،
ކަނޑައެޅިފައިނު ާ

ނަމަވެސް

ގއި
ޢިމާރާތު ަ

ދޭންޖެހޭ

ޚިދުމަތްތަކަށް

ބެލުމަށްފަހު

އޅުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް؛
ގއި ކަނޑަ ެ
ގތު ަ
ގ ޮ
ގންވާ ޢަދަދެއް މެއިންޓެ ނަންސް ފީ ެ
އެކަށީ ެ

19
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

 4.2މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑުން (އެމް.އޭ.ސީ.އެލް) ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް؛
މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި އެޗް.ޑީ.ސީއާ ދެމެދު ،ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް  2ގައި  384މެދު ފަންތީގެ ހައުސިންގ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ،އެކަންކަން
ބސްވުމުގައި ަ
ބރު  2017ގައި ވެފައިވާ އެއް ަ
ޔުނިޓް އެޅުމަށް 15 ،ނޮވެން ަ
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެވަނީއެވެ.
4.2.1

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ތަފްޞީލް:

•

ބން ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގުރޫޕް ކޯ .ލިމިޓެޑްއާކަމަށް؛
ބއިޖިން އާރ ަ
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ެ

4.2.2

އެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީޚް:

•

ބލްކް-އޭ ގެ  9ވަނަ ފަންގިފިލާއިން ފެށިގެން
މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ  90އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާރު ނިމިފައިވާކަމަށާއި ޮ
ބ ގެ
ބލޮކްީ -
 14ވަނަ ވަނަ ފަންގިފިލާއާ ހަމައަށް އިންޓީރިއާ ފިނިޝިންގގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށާއި އަދި ް
 10ވަނަ ފަންގިފިލާއިން މަތި ނިމިފައިވާކަމަށާއި ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި  3ފްލެޓް ހުރިކަމަށާއި އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން
ބއެއް ލައިޓްސްތައް ޗައިނާއިން ގެނައުމުގައި ލަސްވެ،
ބޑުތަކާއި ަ
ބދިގެ ކަ ަ
މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ަ
އެތަކެތި ތާށިވެފައި ހުރުމާއެކު ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް މަސައްކަތް ނިންމުން ލަސްވަމުންދާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު
ދެއްވާފައިވާކަމަށް؛

20
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

ބން މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަގުތަށް ނިންމުން ލަސްވެފައިވާކަމާއި ،ދެ
ބ ު
ކޮވިޑް 19-ގެ ސަ ަ
ބންދުކުރިކަމަށާއި ،އަދި ކުރިން ޕްރޮޖެކްޓް
ފަހަރެއްގެ މަތިން ސައިޓުގައި މަސައްކަތްނުކޮށް  45ދުވަހަށް ަ
ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކީ  31އޮގަސްޓު  2021ނަމަވެސް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއެކު މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް
ޕްރޮޖެކްޓު ނިންމަން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު އެދިފައިވާކަމާއި މިހާރު ކުންފުނިން އެކަންތައް
ބރު
ބލެވެނީ ޑިސެން ަ
ރިވިއުކުރަމުންދާކަމަށާއި ،ވުމާއެކު މި ޕްރޮކެޖްޓްގެ މަސައްކަތް މިހާރު ނިންމާލެވޭނެކަމަށް ެ
 2021ގައިކަމަށް؛

4.2.3

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

•

ޖުމްލަ ފްލެޓްގެ ޢަދަދަކީ  384ކަމަށާއި ،އެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން  240ފްލެޓު އެއީ  2+1ގެ ފުލެޓްކަމަށާއި ،އަދި
 144އެއީ އެއް ރޫމްގެ ފްލެޓްސްކަމަށާއި ،އަދި  1ރޫމްގެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  50އިންސައްތަ ސަރުކާރަށް
ވިއްކަންޖެހޭކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން  72ފްލެޓް ކަނޑާފައި ސްޓާފުންނަށް މި ދެވެނީ  312ފްލެޓުކަމަށް؛

•

ބޔާންކޮށް ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން
ބނުންނުވާކަމަށް ަ
ބސްވެފައިވާ  72ފްލެޓް މިހާރު ޭ
ސަރުކާރަށް ވިއްކަން އެއް ަ
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ ކުންފުނިން ކޮންޓްރެކްޓް ހަދާފައިވަނީ އެޗް.ޑީ.ސީއާ
ކަމަށްވާތީ ،އެކަމާ ގުޅިގެން އެޗް.ޑީ.ސީއަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވުމުން  1ކޮޓަރީގެ ފްލެޓާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރާ
މަޝްވަރާކުރައްވަމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި މި  72ފްލެޓާ މެދު ޢަމަލުކުރަންވީގޮތެއް
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބ
ބއްޖެނަމަ ރިޒާވް ލިސްޓުގައި ތި ި
އެޗް.ޑީ.ސީންއިން އަންގާފައިނުވާކަމަށާއި ،އެ ފްލެޓްތައް ކުންފުންޏަށް ލި ި
މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ނިންމަވާފައިވާކަމަށް.

•

ފްލެޓް ދިނުމުގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް  379މުވައްޒަފުން ގުރުއަތުން ހޮވިފައިވާކަމަށް؛

4.2.4

މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވަ ގޮތާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

•

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް މުވައްޒަފުން އަތުން ފައިސާ ނަގާފައިނުވާކަމާއި އަދި މަޝްރޫޢު ހިންގަން ފައިސާ
ބނުންކޮށްފައިވަނީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ އިންޓަރނަލް ކޭޝް ފްލޯއިންކަމަށް؛
ޭ

•

އެ ކުންފުނިން ގެންގުޅުއްވާ މޮޑެލްއަކީ މި މަޝްރޫޢަށް އެ ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް ފައިނޭންސްކޮށްގެން ކުރިއަށް
ބރައެއް ނުޖައްސާ ،އަޕްފްރަންޓް ފީއެއް
ގެންދިއުންކަމަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންނަށް ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް އެއްވެސް ު
ނެގުމަށްފަހު
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އަހަރުގެ

ހަމަޖެއްސުމަށްކަމަށާއި

އަދި

މުއްދަތަކަށް

ޝެޑިއުލަކަށް

ޑައުންޕޭމަންޓަށާއި

ބހާލައިގެން
ަ

ފްލެޓްތަކަށް

ނަގާނެ

ކުންފުންޏަށް
އަގުތައް

ފައިސާ

ދައްކާގޮތަށް

މުވައްޒަފުންނަށް

ވީހާވެސް

ބޑާއެކީ މަޝްވަރާކުރެވެމުންދާކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ދެއްކޭނެ ގޮތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޯ
ދެއްވާފައިވާކަމަށް؛

4.2.5
•

މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން މި މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާ ފައިސާގެ ޢަދަދަކީ
( 408,280,814.10ހަތަރު ސަތޭކަ އަށް މިލިއަން ދެލައްކަ އަށްޑިހަހާސް އަށްސަތޭކަ ސާދަ ޕޮއިންޓް އެކެއް
ސުމެއް) ރުފިޔާކަމަށް؛
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4.2.6
•

މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު:
ބލާއިރު ،މަޝްރޫޢަށް މިހާތަނަށް ދެއްކި ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދަކީ
ބފައިވާ ލިޔުންތަކަށް ަ
ކޮމިޓީއަށް ލި ި
( 251,291,698.16ދުއިސައްތަ ފަންސާސް އެއްމިލިއަން ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް
ޕޮއިންޓް އެކެއް ހައެއް) ރުފިޔާ ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛

4.2.7
•

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ ޞަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން:
ބން
ޓަވަރަ  Aޤާއިމްކުރުމަށް  12,000އަކަފޫޓު އަދި ޓަވަރަ  Bޤާއިމްކުރުމަށް  12,000އަކަފޫޓުގެ ި
ބފައިވާކަމަށާއި ،ވުމާއެކު
އެކުންފުންޏަށް ލި ި

ޖުމްލަ  24,000އަކަފޫޓު ހިޔާ މަޝްރޫޢަށް އެ ކުންފުންޏަށް

ބފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛
ލި ި

4.2.8

ވަކިވަކި ފްލެޓްތަކުގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު:
ޓައިޕް

ކެޓޮގަރީ

ވިއްކުމަށް

ބޮޑުމިން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

(އަކަފޫޓް)

އަގު (ދިވެހި ރުފިޔާ)

ޢަދަދު (ފްލެޓް)

 1ކޮޓަރި ފްލެޓް

2+1

ކޮޓަރި

ފްލެޓ

ޓައިޕް A

128

448.06

ޓައިޕް B

8

446.22

ޓައިޕް C

8

440.31

ޓައިޕް D

20

662.09

ޓައިޕް E

120

649.78

ޓައިޕް F

20

665.66

80

663.77

ޓައިޕް G

1,367,805.00
1,362,188.00
1,344,146.00
2,021,180.00
1,983,600.00
2,032,078.00
2,026,308.00
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•

ބޑުން އެޕްރޫވަލް ނަގާފައިވާ އަގުތަކެއް
މަތީގައިވާ ތާވަލުގައި ފްލެޓުތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތަކަކީ ޯ
ބލުމަށްފަހު ހެދިފައިވާ އެސްޓިމޭޓެޑް
ނޫންކަމަށާއި ،ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޚަރަދާއި އަދި އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ެ
އަގުތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛

4.2.9
•

އެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ބިޑިންގ ނުވަތަ ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްގެ ތަފްޞީލް:
ބޑުގެ ޚާއްޞަ އެޕްރޫވަލްއަކާއެކު
ބޑް ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ ޯ
ބޑަށް ހުޅުވާލުމުން އެއްވެސް ފަރާތަކުން ި
މަޝްރޫޢު ި
ބން ޑިވެލޮޕްމަންޓާ މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
ބއިޖިން އާރ ަ
ެ

 4.2.10ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް:
•

ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރެވިފައިވަނީ ސީދާ ކޮންޓްރެކްޓަރު އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއި
ބފައިވާ ލުއިތަކާއި ޢަދަދު އެނގެން ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު
ގުޅިގެންކަމުން ،ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލި ި
ދެއްވާފައިވާކަމަށް؛

 4.2.11އެ މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް:
•

ބން މަޝްރޫޢޫގެ މަސައްކަތަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ތަކެތި
ބ ު
ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތުގެ ސަ ަ
ނުގަނެވި އަދި ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މީހުން ނުގެނެވި ލަސްވެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކުރިއަށް
ގޮސްފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛

 4.2.12މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެކުލަވާލާފައިވާ އުޞޫލުގެ ޚުލާޞާ:
•

ބހިޔާވެހިކަން ހޯދައިދެއްވުމަށް
މި އުސޫލުގެ މަޤްޞަދަކީ އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
ބރީގެ  2ޓަވަރަށް ހޮވޭ
ސަރުކާރުން ފައްޓަވާފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުޅުމާލެ ފޭސް  2ގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ ު 15
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބއިގައި އަންނަނިވި
ބދެވޭ މުވައްޒަފުންގެ ކި ަ
މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުތުތަށް ކަނޑައެޅުންކަމަށާއި އަދި ފްލެޓް ލި ި
ޝަރުތުތައް ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
.I
.II

ދިވެއްސަކަށްވުން؛
ބޑު ގޯއްޗެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް ،ރޯހައުސްއެއް
މާލެ ،ވިލިމާލެ އަދި ހުޅުމާލެއިން  600އަކަފޫޓަށް ވުރެ ޮ

ބފައިނުވުން؛
ނުވަތަ ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ދަށުން ފްލެޓެއް  12އެޕްރީލް  2018ގެ ކުރިން ލި ި
.III

ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ގެރެންޓާއެއް ހުރުން؛

.IV

ބރު  2015އަށްފަހު ފައިނަލް ވޯނިންގއެއް ދެވިފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް
ފޯމު ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފަކީ  15ނޮވެން ަ

ވެގެން ނުވުން؛
.V

ބސްވުން؛ އަދި
ބ ފަރާތުގެ ގޮތުގައި ދެމަފިރިއަކު ހޮވިއްޖެނަމަ އެކަކު ފުރުޞަތު ދޫކޮށްލަން އެއް ަ
ފްލެޓް ލި ޭ

.VI

ބސްވެ
ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ހިނދު ރިޓަޔަރމަންޓް ފައިސާއިން ފްލެޓަށް ދޭންވާ ފައިސާ އުނިކުރުމަށް އެއް ަ

ބސްވުން؛
ބކީ ފައިސާ ދައްކަން އެއް ަ
ާ

•

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ފްލެޓް ދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް:
ބރު  2017އަށް އެ ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތްކުރާތާ 10
 2 oކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅޭނީ  15ނޮވެން ަ
އަހަރުވެފައިވާ މުވައްޒަފުންކަމާއި ،އަދި މި ތާރީޚަށް  5އަހަރުވެފައިވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް  1ކޮޓަރީގެ
ފްލެޓަށް ކުރިމަތި ލެވޭނެކަމަށް (ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ކުރިމަތި ލެވޭނީ  1ކެޓަގަރީއަށް)؛
ބލެވޭނީ:
 oގެރެންޓާއެއްގެ ގޮތުގައި ެ
▪

ބމީހާ،
އުމުރުން  18އަހަރުވެފައިވާ ޢާއިލީގޮތުން ގުޅުންހުރި ފަރާތެއްކަމާއި ،އެއީ ފިރިމީހާ ،އަނ ި
ބފާ މީހުންނާއި އެމީހުންގެ ދަރިން،
ބފާ /އެއްބަނޑު /އެއް ަ
ބއްޕަ ،އެއްބަނޑުއެއް ަ
މަންމަަ ،
ބއިންގެ ދެދަރި މީހުންކަމަށް؛
ބޑުދައިތަ ،އަދި ދެ ެ
ބބެޮ ،
ބޑު ޭ
ބއްޕަ ،ދޮންމަންމަ ،ދޮންދަރިންޮ ،
ދޮން ަ

▪

ޢާއިލީ ގޮތުން ގުޅުންނެތް ފަރާތެއް ހުށަހަޅުއްވާނަމަ އެފަރާތަކީ ޢުމުރުން  18އަހަރުވެފައިވާ
ބންކް ސްޓޭޓްމަންޓާއި ވަޒީފާގައި
ބފުޅަކަށްވެފައި ،އަދި އެ ފަރާތުގެ  1އަހަރު ދުވަހުގެ ޭ
ޭ
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

އުޅޭކަމުގެ ލިޔުން އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް އަދާކުރާ މީހެއްނަމަ ،އެ ވިޔަފާރި ކުރާކަމުގެ
ލިޔުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް؛

ބލީސް ނުކުރެވޭނެކަން؛
 03 oއަހަރު ހަމަވަންދެން ފްލެޓް ސަ ް

•

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ފްލެޓް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ގޮތް:
▪

އެމް.އޭ.ސީ.އެލްއިން ފްލެޓް ދެވޭނީ މިކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ނެގޭ
ގުރުއަތުންކަމަށް؛

▪

ގުރުއަތު ނެގުމުގައި އެ ކުންފުންޏަށް  25އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރައްވާފައިވާ
ބނެކަމަށް؛
މުވައްޒަފުންނަށް  2ފުރުޞަތު ލި ޭ

▪

 2ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން  25އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު
ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ
ބތަށް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޢަދަދަކަށް ފްލެޓުގެ ގުރުއަތު ނެގޭނެކަމާއި،
ބލައި އެ ނިސް ަ
ބތަށް ަ
ނިސް ަ
ބ މުވައްޒަފުންނަށް  2ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް
ބއިވެރި ،ފްލެޓް ނުލި ޭ
ބރުގައި ގުރުއަތުގައި ަ
އަދި މި ު
ބއިވެރި ކުރެވޭނެކަމަށް
އެދިފައިވާ އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ދެވަނަ ފަހަރަށް ގުރުއަތުގައި ަ
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަން؛

 4.2.13ކޮމިޓީއަށް އިތުރަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން:
•

މީގެ އިތުރުން ،ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހައުސިންގ ޢިމާރާތްތައްކުރެވިފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި ފެނާއި
ނަރުދަމާއާއި ކަރަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށާއި ،އަދި މި ސަރަޙައްދުގެ މަގުތައް ހަދާ ނިމޭނީ މި އަންނަ
ބގަކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް؛
އަހަރުގެ މާރޗު ހިސާ ު
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

ބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް،
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ ޯ
ބފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރާނެކަމާއި ،އެހެން ސްކީމެއްގެ ތެރެއިން ފްލެޓް
އެ މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން ފްލެޓެއް ލި ި
ބނެކަމަށް؛ އަދި
ބފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ކުންފުނީގެ ފްލެޓް ނުލި ޭ
ލި ި

•

ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓެނަންސް ،އިންޝުއަރެންސް ،އަދި ފަޔަރ ސޭފްޓީގެ ކަންތައްތައް ޕްރޮޕަޓީ މެނޭޖުކުރާނެ
ބޔަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރޭވިފައިވާކަމަށްވެސް މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް؛
ަ

 4.3މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑުން (އެމް.ޕީ.އެލް) ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:
އެމް.ޕީ.އެލްއާއި އެޗް.ޑީ.ސީއާ ދެމެދު ،ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް  2ގައި  534މެދު ފަންތީގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް15 ،
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ،އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ
ބސްވުމުގައި ަ
ބރު  2017ގައި ވެފައިވާ އެއް ަ
ނޮވެން ަ
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ލި ި
4.3.1

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ތަފްޞީލް:
•

ބލިއު އެންޑް
އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދާ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ ޑަ ް
އޭ އޯވަސީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްކަމަށް؛

4.3.2

އެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީޚް:
•

މި މަޝްރޫޢުގެ  80އިންސައްތަ މަސައްކަތް މިހާތަނަށް ނިމިފައިވާކަމަށް އެ ކުންފުނިން މި ޕްރޮޖެކްޓަށް
ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓް އިންޖިނިއަރ މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް؛

•

ބރު 2020
ބސްވެފައިވާ ތާރީޚް 20 :ޑިސެމް ަ
ކޮންޓްރެކްޓަރު މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއް ަ
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•

މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު :މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓްރެކްޓަރުއިއެކު  2021ވަނަ އަހަރުގެ
މޭ

މަހު

ނިންމުމަށް

ބސްވެފައިވީނަމަވެސް،
އެއް ަ

ކޮވިޑް19-

ގެ

ޙާލަތުން

އަރައިނުގަނެވުމާއެކު

ބރުން ފެށިގެން  6މަސް ދުވަސްތެރޭގައި
ބން ނޮވެން ަ
ބ ު
ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ސަ ަ
( 2022ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުގެ ނިޔަލަށް) މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް
އަންދާޒާކުރައްވާކަމަށާއި ކުންފުނީގެ ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި  3ލިފްޓު ހުރިކަމަށް؛

4.3.3

ޖުމްލަ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި
ފްލެޓް ދޫކުރެވިފައިވާ އުސޫލު:
•

މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ

ފްލެޓްގެ ޢަދަދަކީ  1ކޮޓަރީގެ  204ފްލެޓާއި  2+1ކޮޓަރީގެ  330ފްލެޓް

ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ  534ފްލެޓްކަމަށް؛
•

މި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފްލެޓެއް ޙަވާލުކުރެވިފައިނުވާކަމަށް؛

•

ބކިންގ
 2+1ގެ ފްލެޓުތަކަށް  322މުވައްޒަފުން އަދި ސިންގަލް ރޫމް ފްލެޓުތަކަށް  171މުވައްޒަފުން ު
ފީ ދައްކާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުރުވަތުލެވި ،އެފަރާތްތަކާއެކު ކޮންޑިޝަނަލް
އެގްރިމަންޓުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،ކޮންޑިޝަނަލް އެވޯޑް ލެޓަރއެއް އެފަރާތްތަކަށް ޙަވާލުކުރެވޭނެކަމަށް؛
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4.3.4

މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ ގޮތް:
•

މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް މިހާތަނަށް ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯއިން ( 315,000,000ތިންސަތޭކަ ފަނަރަ
ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ( 110,000,000ސަތޭކަ
މިލިއަން) ރުފިޔާ އާއި ޭ
ދިހަ މިލިއަން) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ވުމާއެކު ޖުމްލަ ( 425,000,000ހަތަރުސަތޭކަ
ފަންސަވީސް މިލިއަން) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަމަށް؛

•

ބސްވެވިފައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލްގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓް ނިމޭތާ
އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮންޓްރެކްޓަރުއެކު އެއް ަ
 3މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 141,000,000ސަތޭކަ ސާޅީސް އެއް މިލިއަން) ރުފިޔާ ދައްކަން ޖެހޭކަމަށް
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛

4.3.5

މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް:
•

މި މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމުމަށް ޚަރަދުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ ) 566,600,000ފަސްސަތޭކަ
ފަސްދޮޅަސް ހަ މިލިއަން ހަލައްކަ) ރުފިޔާކަމަށް؛

4.3.6

މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު:
•

މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުށް މިހާތަނަށް ( 499,089,786.90ހަތަރުސަތޭކަ
ނުވަދިހަ ނުވަ މިލިއަން އަށްޑިހަނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހައެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް ސުމެއް) ރުފިޔާ
ދައްކަވާފައިވާކަމަށް؛
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4.3.7

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު:
•

ބންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން
އެމް.ޕީ.އެލްއިން އެކިއެކި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައްކުރުމަށް  2019ވަނަ އަހަރު ޭ
ނަގާފައިވާ  178މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނުގެ ތެރެއިން  50މިލިއަން ރުފިޔާ އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށްގެންދާ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ ކޮންޓްރެކްޓަރުށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް މިހާތަނަށް
ޯ
ބނުންކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
ޭ

•

ބނުންވާ އެކިއެކި ޕޯޓް އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށްކަމުގައިވިޔަސް މިގޮތަށް
މި ލޯނު ނަގާފައިވަނީ ކުންފުންޏަށް ޭ
ބން ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯ ދަށްވެ ހިޔާ
ބ ު
ޢަމަލުކުރައްވާފައިވަނީ  2020ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް 19-ގެ ސަ ަ
ބންކަމާއި
ބ ު
ބމުގައި ތާށިވުމުގެ ސަ ަ
ކޮންޓްރެކްޓަރުށް ފައިސާދެއްކޭނެ ގޮތެއް ނެތުމުންނާއި ،އަދި ޑޮލަރު ލި ު
ބރުން އިކުއިޕްމަންޓް ގަތުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާ ގުޅިގެން ލޯނަށް
އަދި އެ ދަނޑިވަޅުގައި ރާއްޖެއިން ޭ
ބއެއް ހުރުމުން ،އެފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރުށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް
ބފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ަ
ލި ި
ބނުންކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
ޭ

•

މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންގޮސް ނިންމާލުމަށް ( 140,000,000ސަތޭކަ ސާޅީސް

މިލިއަން) ރުފިޔާ

ބއެއް ،ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގަންޖެހުމަކީ
ބނުންވާކަމާއި ،އަދި މި ފައިސާގެ ތެރެއިން ަ
އިތުރަށް ޭ
ބނާވަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓްތައް
އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް .އަދި މިކަން ި
ބނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިގެންދާގޮތަކުން ކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
ވިއްކުމަށް ފަހު ފައިސާ ލި ޭ
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

#

ލޯން ނެގި ބޭންކް

1

ބނުންކުރެވުނު  50މިލިއަން ރުފިޔާ
ހިޔާ ކޮންޓްރެކްޓަރުށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ލޯނުގެ ތެރެއިން ޭ
ޢަދަދު

2

ބރާ ދައްކާ މުއްދަތު
އަނ ު

 5އަހަރު

3

އިންޓްރެސްޓް

 10%ޕަރ އެނަމް
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

4.3.8

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ ޞަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން
•

ބރު N3-
މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަޙައްދަކީ ހުޅުމާލެ ފޭސް 2-ގެ ޕްލޮޓް ނަން ަ
)،N3-20(D)،20(E

އަދި )N3-20(F

ޕްލޮޓްކަމާއި،

ބޑުމިނަކީ 36,000
ބމުގެ ޖުމުލަ ޮ
މި ި

(ތިރީސް ހަހާސް) އަކަފޫޓުކަމަށް؛

4.3.9

ވަކި ވަކި އެޕާޓްމަންޓްގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު

ބޑުމިނާއި ފްލެޓްތައް ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.
މި މަޝްރޫޢުގެ ފްލެޓްތަކުގެ ޮ
ވިއްކުމަށް

ކެޓަގަރީ

ބޮޑުމިން

ކަނޑައެޅިފައިވަ

އަގު
( ދިވެހި ރުފިޔާ)

ޢަދަދު
 1ކޮޓަރި ފްލެޓް

ޓައިޕް A

 204ފްލެޓް

ޓައިޕް B
 2+1ކޮޓަރި ފްލެޓް ޓައިޕް A
ޓައިޕް B

 330ފްލެޓް

 454އަކަފޫޓް

800,000/-

 471އަކަފޫޓް

828,132/-

 670އަކަފޫޓް

1,500,000/-

 686އަކަފޫޓް

1,535,821/-

 4.3.10އެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ބިޑިންގ ނުވަތަ ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްގެ ތަފްޞީލް:
•

މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުންފުންޏާ ޙަވާލުކުރެއްވުމަށް ނިންމާފައިވަނީ
ބޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރުއަކުންކަމަށް؛
ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ

 4.3.11ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް:
•

ބނުންވާ ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި މިހާތަނަށް މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން
މި ޕްރޮޖްކެޓަށް ޭ
ބފައިނުވާކަމަށް އެކުންފުނިން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
އެއްވެސް ލުޔެއް ލި ި
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

 4.3.12އެ މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް:
•

މި މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވަނީ ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފައިސާ
ބން ކުންފުނީގެ އާމްދަނީ ދަށްވެ ،ކުރިން
ބ ު
ބމުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ އާއި ކޮވިޑް 19-ގެ ސަ ަ
ލި ު
ބސްވެފައިވާ ޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލްއާ އެއްގޮތަށް  2020އޭޕްރީލް މަހުން
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރުއެކު އެއް ަ
ބންކަމާއި ،އަދި ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ޕްރޮޖެކްޓްގެ
ބ ު
ފެށިގެން ފައިސާ ދެއްކިފައި ނުވުމުގެ ސަ ަ
ބމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ
ބނުންވާ ތަކެތި ލި ު
ކޮންޓްރެކްޓަރުށް ޕްރޮޖްކްޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޭ
ބންކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
ބ ު
ސަ ަ

 4.3.13މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ ޚުލާޞާ:
•

ބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފުލެޓްގެ  2ކެޓަގަރީއަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުޞަތު
އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޯ
ދެވިފައިވީ ނަމަވެސް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ގަތުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނީ  2ކެޓަގަރީ ތެރެއިން
ކޮންމެވެސް  1ކެޓަގަރީގެ  1ފްލެޓަށްކަން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛

•

ބއިގައި
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ މުވައްޒަފުންގެ ކި ަ
އެމް.ޕީ.އެލްގެ ޯ
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް؛ އެއީ
އަންނަނިވި ޝަރުތުތައް ހުންނަންވާނެކަމަށް ަ
o

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުން،

o

ބޝަންގައި ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން ،އަދި
ޕްރޮ ޭ

 oމާލެ ،ހުޅުމާލެ ނުވަތަ ތިލަފުށީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފަކަށްވުން؛

•

ބލަން ޖެހޭ އިތުރު ކަންތައްތައްކަމަށް އެމް.ޕީ.އެލްއިން
އަދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުށަހެޅުމުގައި ަ
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
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 oކޮންމެ

މުވައްޒަފަކަށްވެސް

ހުށަހެޅޭނީ

1

ފޯމުކަމާއި،

ކޮންމެ

މުވައްޒަފަކަށްވެސް

2

ކެޓެގަރީއަށްވެސް ފޯމު ހުށަހެޅިދާނެކަމާއި ،ނަމަވެސް  2ކެޓެގަރީގެ ފްލެޓަށް ހޮވިއްޖެނަމަ
ކޮންމެވެސް  1ކެޓެގަރީ އިޚްތިޔާރުކުރަން ފުރުޞަތު ދެވޭނެކަން؛
ބސްވާގޮތުގެ މަތިން ،ކޮންމެވެސް އެއްފަރާތަކުން
 oދެމަފިރިން ފްލެޓަށް ހޮވިއްޖެނަމަ ،ދެފަރާތް އެއް ަ
ބސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ ފްލެޓް ދިނުމުގައި
ދޫކޮށްލަން ޖެހޭނެކަމާއި ،ދެފަރާތުންވެސް އެއް ަ
ބފައިވާ ޕޮއިންޓް އެއްވަރުވާނަމަ ފްލެޓް
ބފައިވާ ޢަދަދަށްކަމަށާއި ،އަދި ލި ި
ބލެވޭނީ ޕޮއިންޓް ލި ި
ެ
ބލައިގެންކަމަށް؛
ބފަރާތް ކަނޑައަޅާނީ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތަށް ަ
ލި ޭ
ބނުންވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަ
 oމަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ނުވާ ފޯމުތަކަށް ޭ
ބޠިލްކުރެވޭނެކަން؛
ކުރުމަށް ،ދެވޭ މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފޯމުތައް ާ
 oޚިދުމަތުގެ

މުއްދަތު

ގުނުމުގައި

ބލާނީ
ަ

މެދުނުކެނޑި

ކުންފުންޏަށް

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ

މުއްދަތަށްކަން؛
ބލާނީ  01އޯގަސްޓް  2008އާއި ހަމައަށް 18 ،އަހަރު ފުރިފައިނުވާ
 oދަރިންގެ ގޮތުގައި ަ
މުވައްޒަފުންގެ އުފަން ދަރިންނަށްކަމަށް؛
ބލާނީ ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކުރި
 oޕޮއިންޓް ހަމަހަމަވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ރޭންކް ކުރުމުގައި ަ
މުއްދަތަށްކަން؛
 oފްލެޓް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ ދެވޭނީ ފްލެޓް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޢަދަދަށް ރޭންކް
ބންކަމާއި ،ދާއިމީ ލިސްޓް އިޢުލާންކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން( 1 ،އެކެއް)
ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ތަރުތީ ު
ބކިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ( 5،000ފަސްހާސް) ރުފިޔާ ދައްކަންވާނެކަމަށާއި
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ު
ބކިންގ ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ފްލެޓް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ގެއްލި
އަދި ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ު
ބން މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވޭނެކަމަށް؛
ރޭންކް ލިސްޓް ތަރުތީ ު
ބރު ކަނޑައަޅާނީ ގުރުއަތުންކަމާއި
ބ ފްލެޓްތަކުގެ ނަން ަ
 oފްލެޓަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ލި ޭ
ގުރުއަތުލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ކެޓަގަރީތަކަށްކަމަށް؛
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•

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްއިން ޕޮއިންޓް ދީފައިވަނީ އަންނަނިވި އުސޫލާ އެއްގޮތަށްކަމަށް:

 1ކޮޓަރި ފްލެޓް

އެންމެ

ގިނަވެގެން

ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް
25

25

ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭނަމަ

15

ކައިވެނި ނުކޮށް އުޅޭނަމަ

5

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  5އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ

10

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  5އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ

15

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  10އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ

20

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  15އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ

25

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  20އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ

50

ބމީލާ ނުވަތަ ނަމުގައި 50 600
މާލެ ،ވިލިމާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ އަނ ި

25

ބމެއްނުވަތަ ފްލެޓެއް ނުވާނަމަ
ބޑު ި
އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮ
0

ބމީލާ ނުވަތަ ނަމުގައި 600
މާލެ ،ވިލިމާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ އަނ ި
ބމެއްނުވަތަ ފްލެޓެއް ވާނަމަ
ބޑު ި
އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮ

ޖުމްލަ

100

 2+1ކޮޓަރި ފްލެޓް

އެންމެ

ގިނަވެގެން

ލިބޭނެ ޕޮއިންޓް
15

ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭނަމަ

5

ކައިވެނި ނުކޮށް އުޅޭނަމަ

5

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  5އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ

15

20
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

10

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  10އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ

15

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  15އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ

20

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި  20އަހަރަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ވެފައިވާނަމަ

35

ބމީލާ ނުވަތަ ނަމުގައި 35 600
މާލެ ،ވިލިމާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ އަނ ި
ބމެއްނުވަތަ ފްލެޓެއް ނުވާނަމަ
ބޑު ި
އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮ

0

ބމީލާ ނުވަތަ ނަމުގައި 600
މާލެ ،ވިލިމާލެ ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ނަމުގައި ނުވަތަ އަނ ި
ބމެއްނުވަތަ ފްލެޓެއް ވާނަމަ
ބޑު ި
އަކަފޫޓަށްވުރެ ޮ

5

 18އަހަރު ނުފުރޭ  1ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ

10

 18އަހަރު ނުފުރޭ  2ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ

15

 18އަހަރު ނުފުރޭ  3ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ

20

 18އަހަރު ނުފުރޭ  4ކުއްޖަކު ހުރިނަމަ

10

ބނުންވާ ފަރާތެއް ނުވަތަ ދަރިއެއް ހުރިނަމަ
ޙާއްސަ އެހީއަށް ޭ

ޖުމްލަ

20

10
100

•

ބކިން ފީ ދެއްކުމަށް ( 1އެކެއް) މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް
ދާއިމީ ލިސްޓު އިޢުލާން ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ު
ބކިންގ ފީ ނުދައްކާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ގަތުމަށް ދެވިފައިވާ
ދެވޭނެކަމާއި ،އަދި އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ު
ބން ފްލެޓް ގަތުމަށް
ބފައިވާ ތަރުތީ ު
ފުރުޞަތު ގެއްލޭނެކަމާއި؛ އަދި ރިޒާވް ލިސްޓްގައި ޕޮއިންޓް ލި ި
ފުރުޞަތު ދެވޭނެކަމަށް؛

•

ބ
ބކިން ފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއަކީ ފްލެޓްގެ އަގަށް އިތުރުވާ އިދާރީ ފީއެއްކަމާއި ،އަދި ފްލެޓް ލި ި
ު
ބރާ ދިނުމަށް
ބކިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާ އަނ ު
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ު
އެއް ަ
ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން؛

•

ބއް މެދުވެރިވެގެން
ބ ެ
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެއްވެސް ސަ ަ
ބކިންގ ފީ ދެއްކުމަށްފަހު ،އެއް ަ
ު
ބރާ ރައްދުކުރެވޭނެކަމަށް؛
ބކިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ދެއްކި ފައިސާ އަނ ު
ބއްޖެނަމަު ،
ފްލެޓް ނުލި ި
35

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

ބކިން ފީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެ ކެޓަގަރީގެ ފްލެޓަށްވެސް ( 5,000ފަސްހާސް)
ު
ރުފިޔާކަން؛

•

ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން ،އެއްވެސް ޙާލަތެއް (މުވައްޒަފު ނިޔާވުން،
ފްލެޓު ވިއްކުމުގެ އެއް ަ
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ނުވަތަ ވަކިވުން ،ރިޓަޔަރކުރުން ނުވަތަ ރިޑަންޑަންޓްކުރުން) މެދުވެރިވެގެން
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެނަމަ ދާއިމީ ލިސްޓުން އުނިކުރެވި ،ފްލެޓު ގަތުމުގެ ފުރުޞަތު
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާއިރު ،ފްލެޓުގަންނަ ފަރާތަކީ އެމް.ޕީ.އެލްގެ
ގެއްލޭނެކަމާއި ،ފްލެޓު ވިއްކުމުގެ އެއް ަ
މުވައްޒަފެއްކަމުގައި ވާން ވާނެކަން؛

•

ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއެކު ފައިސާ ދެއްކުމަށް  3ގޮތެއް އިޚްތިޔާރު ކުރެވިދާނެކަން؛ އެއީ:
ފްލެޓްގެ އެއް ަ
.I

•

އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދެއްކުން

ބކިންގ ފީ ދައްކާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެކީ އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކާ މުވައްޒަފުންނާއެކު
ފްލެޓަށް ު
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެކަމަށް؛
ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފްލެޓް ވިއްކުމުގެ އެއް ަ

•

އެއްފަހަރާ (ގަނޑުކޮށް ފައިސާދައްކާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ 7
އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދެވޭނެކަމާއި ،އެއްފަހަރާ ގަނޑުކޮށް ފައިސާ ދައްކާ މުވައްޒަފުން،
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާތާ  3މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރާ ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންވާނެކަން؛
އެއް ަ
.II

•

ބހާލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުން
އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ަ

ބހާލައިގެން ފައިސާ ދައްކާ
ބކިންގ ފީ ދައްކާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެއް އަހަރު ދުވަހަށް ަ
ފްލެޓަށް ު
ބސްވުމުގައި
މުވައްޒަފުންނާއެކު ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފްލެޓް ވިއްކުމުގެ އެއް ަ
ސޮއިކުރެވޭނެކަން؛

•

ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަގުގެ  20އިންސައްތަ ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގައި
ބހާލައިގެން ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ
ބކީ ފައިސާ  1އަހަރު ދުވަހަށް ަ
ދެއްކުމަށްފަހު ،ފްލެޓްގެ ާ
މަތިން ދައްކަންވާނެކަން؛
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

.III
•

ބންކް/ފައިނޭންސްޝަލް އިންސްޓިޓިއުޓެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން
ޭ

ބންކް ލޯނު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކާ މުވައްޒަފުން،
ބކިންގ ފީ ދައްކާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ޭ
ފްލެޓަށް ު
ބންކް/ފައިނޭންސްޝަލް އިންސްޓިޓިއުސަނެއްގެ
ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ މުއްދަތުގައި ލޯނު ސެންކްޝަނަށްޭ ،
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވޭނެކަން؛
ބފައިވާކަމުގެ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުން ފްލެޓް ވިއްކުމުގެ އެއް ަ
ލޯނު ލި ި

•

ބނުންވާ ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައި ހުށަހެޅުމާއި ،ލޯނުގެ ޑައުންޕޭމަންޓް
ބންކަށް ޭ
ލޯނު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމާއިޭ ،
ދެއްކުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަކީ އެ މުވައްޒަފުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް.

 4.3.14ކޮމިޓީއަށް ޙިއްޞާކޮށްފައިވާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު:
•

މުވައްޒަފުން

ފްލެޓަށް

ކުރިމަތިލާފައިވަނީ

ލުއިފޮތަށް

ރިޢާޔަތްކޮށްކަމަށާއި

ހުރިހާ

މަޢުލޫމާތެއް

އޭގައި

ބށް ދިއުމުން އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކެއް
އެކުލެވިގެންވާނެކަމަށާއި ނަމަވެސް ޢަމަލީގޮތުން ފްލެޓުތައް ދޫކުރާ ހިސާ ަ
ދިމާވާނެކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުން މި ފްލެޓްތައް ގަނެވޭނެ ފަހިފުރުޞަތުތަކެއް ހޯދައިދިނުމަށް ،އެންޑް ޔޫސަރ
ބންކުތަކުން
ބއެއް ޭ
ބންކުތަކަކާ މަޝްވަރާކޮށްފައިވާނެކަމަށާއިަ ،
ފައިނޭންސިންގގެ މަސައްކަތުގައި އެ ކުންފުނިން ގިނަ ޭ
ބފައިވީނަމަވެސް ،ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންގެ ޝަރުތުހަމަވާކަން އެނގިގެންދާނީ
ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ފެހި ސިގްނަލެއް ލި ި
ސްކްރީނިންގ ޕްރޮސެސްއެއްގެ ތެރެއިންކަމަށް؛

•

ބންކް ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއެއް މެދުވެރިވެގެން ނުވަތަ ( 1އެކެއް) އަހަރު
އެންޑް ޔޫސަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ޭ
ދުވަހުގެ ތެރޭ އެ ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކާގޮތަށް ނިންމާފައި ވީނަމަވެސް ،މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ ފަހި
އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ،އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކާއެކު އެ ކުންފުނިން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނުނަމަވެސް ،އަދި
ބފައިނުވާކަމަށް؛
ކުރިއެރުމެއް ލި ި

•

ބޑަށް ގަސްދުކުރައްވަނީ ،އެއީ ކުންފުނީގެ ފައިސާ
އެ ކުންފުނިން އެންޑް ޔޫސަރ ފައިނޭންސިންގއަށް ދިއުމަށް ޮ
ފްލެޓް މަޝްރޫޢުގައި ތާށިވެފައި ހުރުމުންކަމަށާއި ،އަދި އެ ފައިސާ ވީއެންމެ އަވަހަށް ހޯދުމަކީވެސް ކުންފުނީގެ
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

އަމާޒެއްކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންޑް ޔޫސަރ ފައިނޭންސިންގއަށް ޝަރުތުހަމަވެ އަދި
ބނެކަމާމެކު ސުވާލު އުފެދޭކަމަށް؛
ބނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓްތައް ލި ޭ
ބހިޔާވަހިކަމަށް އެންމެ ޭ
ސީދާ ޯ

•

ކުންފުނީގެ

ކޭޝްފްލޯއިން

މި

މަޝްރޫޢަށް

315,000,000

(ތިންސަތޭކަ

ފަނަރަ

މިލިއަން(

ރުފިޔާ

ޚަރަދުކުރައްވާފައިވާއިރު ކުންފުނީގެ އެހެން އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ލަސްކޮށްލަންޖެހުނުކަމަށާއި،
ބއެއް ޚަރަދުތައް ރީޝެޑިއުލްކުރަންޖެހުނުކަމަށާއި،
ޚާއްޞަކޮށް ޕޯޓު އިކުއިޕްމަންޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހިފައި ހުރި ަ
ބއެއް އިކުއިޕްމަންޓުތައް ގެނައުމުގައި ލަސްތަކެއް ދިމާވެގެންދިޔަ ކަމަށް؛
ބން ަ
ބ ު
އެކަމުގެ ސަ ަ

•

މި މަޝްރޫޢުއަށް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ( 566,000,000ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަ މިލިއަން) ރުފިޔާ ކުންފުނީގެ
ބރާ ހޯދައި ،ކުންފުނީގެ އެހެނިހެން
ބރުވެފައި ހުރުމުން ،އެފައިސާ ކޭޝް ފްލޯރއަށް އަނ ު
ކޭޝް ފްލޯރއިން ޭ
ބނުންކުރެވޭނެ ގޮތްވުމަކީވެސް އެ ކުންފުނީގެ ވަރަށް
ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢުތަކުގައި އެ ފައިސާ ޭ
ބއްޖެނަމަ،
ބރާ ނުލި ި
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢަށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ ކޭޝްފްލޯ އަނ ު
މުހިންމު އިންޓްރަސްޓެއްކަމަށާއިޯ ،
ބޑުވާނެކަމަށް؛
ބރަ ޮ
ދައުލަތަށް އޭގެ ު

•

ފްލެޓްތަކުގެ މެއިންޓެނަންސްއާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ގޮތެއް ނިންމިފައި ނުވާކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާތައް ކުރައްވަމުން
ގެންދަވާކަމަށް؛

•

ބއި ،އެއީ  102ފްލެޓް އެ
ބއިކުޅަ އެއް ަ
އެޗް.ޑީ.ސީއާ އެއްކޮށް ވެވުނު އެގްރީމަންޓުގައި ސިންގަލް ފްލެޓްތަކުގެ ދެ ަ
ބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ސޯޝަލް ހައުސިންގގެ ތެރެއަށް އެ ފްލެޓްތައް ނުފެތޭ
ކުންފުންޏަށް ވިއްކަންޖެހޭކަމަށް ަ
ބނުންފުޅުނުވާކަމަށް ފަހި ދިރި އުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން އެ ކުންފުންޏަށް އަންގާފައިވާކަމަށް؛
ކަމަށްވާތީ ޭ

38
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

 4.4މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑުން ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކާ
ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް؛
އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއާއި އެޗް.ޑީ.ސީއާ ދެމެދު ،ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް  2ގައި  400މެދު ފަންތީގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް

އެޅުމަށް15 ،

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ،އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ
ބސްވުމުގައި ަ
ބރު  2017ގައި ވެފައިވާ އެއް ަ
ނޮވެން ަ
ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ނުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ތަފްޞީލް:

4.4.1
•

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ ހިޔާ ޕްރޮޖްކެޓްގެ މަސައްކަތް އެ ކުންފުނިން ޙަވާލުކޮށްފައިވަނީ އާރް.އައި އިންޖިނޭރިންގ
ބސްވުން  7ޖުލައި 2020
ވޯރކްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާކަމާއި ،އެހެންނަމަވެސް އެ ފަރާތާއެކުވެފައިވާ އެއް ަ
ބޠިލްކުރެވިފައިކަމަށް؛
ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ާ

•

ބނުންވާ ސްޕީޑުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް
މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ކުރިއަށް ގެންދަން ޭ
ބޑުގެ ލަފާގެ
ބސްވުން ކުންފުނީގެ ޯ
ނުގެންދެވިގެން ،މި މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ އެއް ަ
ބޠިލުކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،އަދި މަސައްކަތުގެ ސައިޓް ހުސްކުރުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓަރުށް ދެވިފައިވާ
މަތިން ާ
ބރު  2021ގައިކަމަށް؛
ވަގުތުގެ ތެރެއިން ،އެ ސައިޓް ހުސްކޮށްފައި ވަނީ  4އޮކްޓޫ ަ

•

ބށް
މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރު ފައިނޭންސިންގގެ ދަށުން ދީފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓެއް ނަމަވެސް ،މި ހިސާ ަ
އައިއިރުވެސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްނުގެންދެވިފައިވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރުށް މި ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް
ބނުންވާ ފައިނޭންސް ނުހޯދިގެންކަމަށް؛
ގެންދިއުމަށް ޭ

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

4.4.2
•

ބސްވުން  07ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހު
ބރު  2017ވަނަ ދުވަހު ވެފައިވާ އެއް ަ
ކޮންޓްރެކްޓަރުއެކު  24ޑިސެން ަ
ބޠިލްކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި އަދި އެ ކުންފުނިން ކޮންސަލްޓެންޓް ސެޓިފައިކޮށްފައިވާ ވެލުއޭޝަން ރިޕޯޓުން
ވަނީ ާ

39
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބޠިލްވުމާހަމައަށް ނިންމިފައިވަނީ ޙަވާލުކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ
ބސްވުން ާ
ފެންނަގޮތުން ،ކޮންޓްރެކްޓަރުއަށް އެއް ަ
ތެރެއިން  2ޓަވަރުގެ ފައުންޑޭޝަންގެ މަސައްކަތްކަމާއި ،އެއީ މަސައްކަތުގެ  7.51އިންސައްތަކަން؛

•

މި މަޝްރޫޢު އެ ކުންފުނިން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ،އަމިއްލައަށް ހިންގާނެ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގައި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި ،މިގޮތުން އެ ކުންފުނިން
ބރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޕްރޮޖެކްޓް ނިންމާލެވޭނެކަމަށް
މަސައްކަތް ފެށުމަށްފަހު  2023ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެން ަ
ލަފާކުރެވޭކަމަށް؛

4.4.3
•

ޖުމްލަ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު:
މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އަދި ނިމިފައިނުވާތީ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފްލެޓް ޙަވާލުކުރެވިފައި ނުވާކަން؛
އެޕާޓްމަންޓްގެ ބާވަތް

އެޕާޓްމަންޓްގެ ޢަދަދު

 1ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް

160

 2ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް

120

 3ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް ( ދެ ކޮޓަރިޔާއި މެއިޑްރޫމް)

160

ޖުމްލަ

400

40
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

4.4.4

މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ ގޮތާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:

•

ބނުންވާ
މި މަޝްރޫޢު އެ ކުންފުންޏާއި ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ،މި މަޝްރޫޢާ ގުޅިގެން ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް ޭ
ސޮވަރިންގ ގެރެންޓީ އެ ކުންފުންޏަށް ދޭގޮތަށްކަމާއި ،މިގޮތުން އެ ކުންފުނިން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ފަށާފައިވަނީ
ކޮންޓްރެކްޓަރު ފައިނޭންސް އުޞޫލުން ކޮންޓަރެކްޓަރާ ޙަވާލުކުރެވިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައިކަން؛

•

ބސްވުމަށް ގެނެވިފައިވާ ދެވަނަ އިޞްލާޙްގެ
އަދި މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުއެކުވެފައިވާ އެއް ަ
ބސްވެވުނު ގޮތަކީ؛
ބނުންވާ ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަށް އެއް ަ
ދަށުން ،މި މަޝްރޫޢަށް ޭ

•

•

 85އިންސައްތަ ފައިނޭންސިންގ ކޮންޓްރެކްޓަރު؛

•

 15އިންސައްތަ ފައިނޭންސިންގ އެމްޓީސީސީ އިންކަމަށް.

ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ޑައުންޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ތަފްޞީލާއެކު ތިރީގައި އެ
ވަނީއެވެ.

ބކިންގފީ
ު

ބކިންގފީގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު
ދެއްކި ު

މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު

ހުއްޓުމުން މުވައްޒަފުންނަށް

ޕްރޮޖެކްޓް
މުވައްޒަފުންނަށް
ބރާ
އަނ ު

މިހާރު

ބރާ ނުގެންގޮސް ހުރި
މިހާރު އަނ ު

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު

ފައިސާގެ ޢަދަދު
 65މުވައްޒަފުން

•

 4,270,000.00ރ

 1,320,000.00ރ

 2,950,000.00ރ

ބނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް
ބރާ ނެގުމަށް ޭ
ބކިންގ ފީ އަނ ު
ޕްރޮޖެކްޓް ހުއްޓުމާއެކު މުވައްޒަފުން ދައްކާފައިވާ ު
ބރާ ނަގާފައިވަނީ ޖުމްލަ  22މުވައްޒަފުންކަމާއި ،އަދި މި
އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނުކަމާއި ،މިގޮތުން އެ ފައިސާ އަނ ު
ބރާ
ޕްރޮޖެކްޓް އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމުގެ އުއްމީދުގައި  43މުވައްޒަފުން މި ފައިސާ އަނ ު
ނަގާފައިނުވާކަމަށް؛
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4.4.5
•

މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް:
ބސްވުމަށް ގެނެވިފައިވާ ދެވަނަ އިޞްލާޙްގެ ދަށުން ،ކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސްގެ ގޮތުގައި
ކޮންޓްރެކްޓަރުއެކުވެފައިވާ އެއް ަ
ބސްވެވިފައިވަނީ ( 390,299,630.00ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ މިލިއަން ދެލައްކަ ނުވަދިހަނުވަހާސް ހަސަތޭކަ
އެއް ަ
ތިރީސް) ރުފިޔާކަމަށް؛

•

މި މަޝްރޫޢު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ،އަމިއްލައަށް ހިންގޭނެ މަޝްރޫޢެއްގެ ގޮތުގައި ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާތީއާއި އަދި އެ ކުންފުނިން ޕްރޮޖެކްޓް އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް
ބލުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރެވެމުންދާތީ ،މިވަގުތަށް ވަކި ޢަދަދެއް ދަންނަވަން ދަތިކަމަށް؛
އަންދާޒާކުރެވޭވަރު ެ

4.4.6

މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު:
•

ޑިޒައިން ފީގެ ގޮތުގައި ( 200,000.00ދެލައްކަ) އެމެރިކާ ޑޮލަރު ކޮންޓްރެކްޓަރުށް ދައްކަވާފައިވާކަން؛

•

ބސްވުމުގެ ދެވަނަ އިޞްލާޙުގެ ދަށުން ،އެ ކުންފުނިން ފައިނޭންސްކުރަންޖެހޭ  15އިންސައްތައިގެ
އެއް ަ
 25އިންސައްތަ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ( 14،636،236ސާދަ މިލިއަން ހަލައްކަ ތިރީސްހަހާސް
ދުއިސައްތަ ތިރީސް ހައެއް) ރުފިޔާ ކޮންޓަރެކްޓަރަށް ދައްކަވާފައިވާކަން؛

•

ބލެއްގެ ގޮތުގައި
ޕްރޮގްރެސްގެ ި 3

 ( 2,762,733.35ދެ މިލިއަން ހަތްލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް

ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް ފަހެއް) ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަމަށް؛
•

ވުމާއެކު މި މަޝްރޫޢުއަށް މިހާތަނަށް ޖުމްލަ ( 20,482,969.35/-ވިހި މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ
ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް ފަހެއް) ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފައިވާކަމަށް؛

4.4.7
•

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ ޞަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން
ޞަރަޙައްދު :ހުޅުމާލެ ފޭސް 2
•

)12,000 SQFT N3-32(C

•

)12,000 SQFT N3-33(C
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

4.4.8

ވަކި ވަކި ފްލެޓްތަކުގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު:

•

ބޑުމިން އަދި ފްލެޓްތައް ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު
ވަކި ވަކި ފްލެޓްގެ ޮ

 1ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް

 2ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް

 2+1ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓް

•

އެޕާޓްމަންޓް ޓައިޕް

ޔުނިޓް

ސައިޒް

ރުފިޔާ

ޓައިޕް 1

80

389.54

827,772.50

ޓައިޕް 2

16

395.36

840,140.00

ޓައިޕް 3

16

395.89

841,266.25

ޓައިޕް 4

32

393.21

796,250.25

ޓައިޕް 5

16

393.85

797,546.25

ޓައިޕް 1

20

600.84

1,216,701.00

ޓައިޕް 2

20

600.84

1,276,785.00

ޓައިޕް 3

20

648

1,312,200.00

ޓައިޕް 4

20

648

1,377,000.00

ޓައިޕް 5

20

703.42

1,494,767.00

ޓައިޕް 6

20

703.42

1,565,109.50

ޓައިޕް 1

20

785.55

1,669,293.75

ޓައިޕް 2

20

785.55

1,747,848,75

ޓައިޕް 3

20

681.36

1,447,890.00

ޓައިޕް 4

20

681.36

1,516,026.00

ޓައިޕް 5

20

766.28

1,628,245.00

ޓައިޕް 6

20

766.28

1,704,973.00

ބނާކޮށް
ބސްވުމަށް ި
ބލްގައި އެވަނީ އެ ކުންފުނީގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުއެކު ވެވިފައިވަ އެއް ަ
ޓޭ ަ
ބޑުން ނިންމަވާފައިވާ އަގުތައްކަމަށް؛
މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ވިއްކުމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ޯ

•

ބޠިލްކުރެވިފައިވާތީއާއި އަދި
ބސްވުން ާ
ނަމަވެސް މި މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުއެކު ހެދިފައިވަ އެއް ަ
އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓްގެ ވިސްނުމަކީ ކުންފުނިން އަމިއްލައަށް މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުންކަމަށްވާތީ
މިކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައްވުމަށް ކުންފުނީގެ މެނޭޖްމަންޓުގެ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި ،އަދި މިކަންކަން
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ބދަލުއައުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމަކަށްވާތީ،
ހަމަޖެހުމުން ކުރިން ފްލެޓްތައް ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުތަކަށް ަ
މިވަގުތަށް ފްލެޓްތައް ވިއްކާނެ އަގު ޙިއްޞާކުރަން ދަތިކަމަށް؛

4.4.9
•

ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް:
ބހިޔާވެހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ،ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ ވަޞީލަތް ޤާއިމްކުރުމަށް
މި މަޝްރޫޢަކީ ސަރުކާރުގެ ޯ
ބނުމަށް
ހިންގާ މަޝްރޫޢަކަށްވާތީ ،އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދެ ޓަވަރުގެ މަސައްކަތުގެ ޭ
ރާއްޖެ އެތެރެކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ޑިއުޓީ މަޢާފުކޮށްދިނުމަށް ނިންމާފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް؛

 4.4.10އެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް
ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތަފްޞީލް:
•

ބނުންވާ ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމަށާއި ޢިމާރާތުގެ ޑިޒައިން އަދި ޢިމާރާތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ
މި މަޝްރޫޢުއަށް ޭ
ބއި ފާއިތުވެގެން ދިޔައިރު
މަސައްކަތް އެ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓަރުށް ދެ އަހަރާއި ަ
ބސްވި
ނިންމިފައިވަނީ މި މަޝްރޫޢުގެ  7.51އިންސައްތަ އާހަމައަށް ކަމުގައިވާތީއާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން އެއް ަ
ޢިމާރާތުގެ ފައިނޭންސް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ ،އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ
ބރު  2017ވަނަ
އެއްވެސް މަގެއް އެ ކުންފުންޏަށް ނުފެންނާތީ އެ ކުންފުންޏާއި ކޮންޓްރެކްޓަރު ދެމެދު  24ޑިސެން ަ
ބޠިލްކުރެވިފައިކަމަށް؛
ބސްވުން  7ޖުލައި  2020ވަނަ ދުވަހު ވަނީ ާ
ދުވަހު ވެފައިވާ އެއް ަ

•

އަދި މި މަޝްރޫޢު އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި އެ ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މެނޭޖްމަންޓުން
ބނުންވާ ފައިނޭންސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް؛
ނިންމަވާފައިވާތީ ،އެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޭ

•

އަދި ،ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުން ލައްވާ މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމަންޓުގެ މަޝްވަރާތައް
ބލައިޒްކުރުމުގެ
ބނުންވާ އެންމެހައި ވަޞީލަތްތައް މޮ ި
ކުރިއަށްދާއިރު ،އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ޓީމުން ސައިޓަށް ޭ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާކަމަށް؛

44
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

 4.4.11މި މަޝްރޫއުގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްކުރުމާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންކަން:
•

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ލޮސް އެންޑް ޑެމަރޭޖަސްގެ ގޮތުގައި ( 85,000,000އަށްޑިހަ ފަސްމިލިއަން) ރުފިޔާގެ
ކްލެއިމެއް  21އެޕްރީލް  2021ރެއިސްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ފަރާތުން އެ ކްލެއިމަށް އެއްވެސް
ބޓްރޭޝަންގައި
ބޑަށް ހުށަހަޅައިގެން އެ މައްސަލަ އާ ި
ބފައެއްނުވާތީ ،މެނޭޖްމަންޓާ މަޝްވަރާކުރެވި ޯ
ބއް ލި ި
ޖަވާ ެ
ކުރިއަށްގެންދާނީތޯ އަދި ނިންމިފައިނުވާކަމަށް .އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރު އަތުގައިވާ އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްއާއި ގެރެންޓީގެ
ފައިސާ ހިމަނައިގެން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ކްލެއިމްކޮށްފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކާއި
ގުޅިގެންވެސް މަސައްކަތްކުރައްވާފައިވާކަމަށާއި ،ނަމަވެސް ،ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީން ދޫކުރި އެޑްވާންސް
ފައިސާގެ ތެރެއިން ( 13,600,000ތޭރަ މިލިއަން ހަލައްކަ) ރުފިޔާއާއި ޕަރފޯމެންސް ގެރަންޓީގެ ގޮތުގައި ނަގާފައިވާ
ބފައިނުވާތީއާއި ،އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް ކުންފުންޏަށް
ބރާ ލި ި
( 39,000,000ތިރީސް ނުވަމިލިއަން) ރުފިޔާ އަނ ު
ބންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަށް ލުމުން ރިޖެކްޓްކޮށްފައިވާތީ ،މިހާރު އެ ދެ މައްސަލަ
ލި ެ
ހިނގަމުންދަނީ ކޯޓުގައިކަމަށް؛

•

ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯގެ ތެރެއިންނާއި ،އިތުރަށް ފައިނޭންސް ރެއިޒްކޮށްގެން މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް
ބމުގައި ކޮންމެވެސްވަރެއްގެ ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށާއި ،އަދި
ކުރިއަށްގެންދާގޮތަށް ވިސްނާފައިވާއިރު ،ކޭޝްފްލޯ ލި ު
ބޠިލުކުރުމާ
ބލެވޭކަމަށާއި ،ކޮންޓްރެކްޓު ާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއާ މަޝްވަރާކޮށްގެން އެކަން ހަމަޖެހޭނެކަމަށް ެ
ގުޅިގެން ،ކޮންޓްރެކްޓަރު ސައިޓް ހުސްކުރާނެ ވަކި ތާރީޚެއް އަންގާފައިނުވާތީ ،ފައިނޭންސް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިން މަޑުޖެހިފައިވާކަމަށް؛

•

ބދަލުގެނެސްގެން މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ވިސްނާފައި ނެތްކަމަށާއި
މި މަޝްރޫޢު މިހާރު ހެދިފައިވާ ޑިޒައިންތަކަށް ަ
ބދަލެއްގެންނަނަމަ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އިތުރަށް
މިހާރު ފައުންޑޭޝަން އަޅާފައި އޮތުމުން ޑިޒައިނަށް ަ
ލަސްވެގެންދާނެކަމާއި،

އެހެންކަމުން

ވިސްނުންހުރީ

މިހާރު

ޑިޒައިންކުރެވިފައިވާގޮތަށް

މަސައްކަތް

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށްކަމަށާއި އަދި އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފްލެޓްތަކަކީ ޖާގަ ތަނަވަސްކޮށް ޑިޒައިންކޮށްފައި ހުރި ފްލެޓުތަކެއްކަމަށް؛

45
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

ބޑުގައި މަޝްވަރާކުރެވިފައިވަނީ ކުންފުނިން
މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ކެންސަލްވުމާގުޅިގެން ކުންފުނީގެ ޯ
ފައިނޭންސްކުރުން ނުވަތަ ފައިނޭންސިންގ ޕެކޭޖެއް ހޯދައިގެން މި މަޝްރޫޢު ނިންމުމަށްކަމަށާއި ،ކުރިއަށްދާނެ ވަކި
ބޑުންކަމަށް؛
ގޮތެއް ނިންމަވާނީ ޯ

•

ކުންފުނިން އަންދާޒާކުރައްވަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމުމުން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއަށް ރަނގަޅު ފައިދާއެއް މި
ބގެންދާނެކަމަށްކަމަށް؛
ބ އަދި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ރަނގަޅު ފުރުޞަތުތަކެއް ލި ި
ޕްރޮޖެކްޓުން ލި ި

•

އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން

ރިއަލް

އެސްޓޭޓުގެ

ވިޔަފާރީގެ

ތެރެއިން

ނެގުމަށް

ރާވާފައިވަނީ

ސަރުކާރުގެ

ބޑެތި
ޮ

ޕްރޮޖެކްޓްސްތައްކަމާއި އެއްވެސް ފަރުދެއްގެ ޕްރޮޕަރޓީއެއް ވަކިން ނަގައިގެން ޑިވެލޮޕްކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް
ބލުގައި ކުންފުނީގެ ރެވެނިއު އާއި ޕްރޮފިޓް އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް
ނުގެންގުޅޭކަމަށާއި ،އަދި މުސްތަޤު ަ
ސިންދަފާތުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދަން ވިސްނަވާކަމަށް؛

•

ހިޔާ ފްލެޓަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނުއިރު ،މުވައްޒަފުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ކުންފުނިން
މުވައްޒަފުންނަށް ލޯނު ދީގެން ފްލެޓް ދޫކުރާގޮތަށްކަމާއި ،ވުމާއެކު ،ފްލެޓްތަކަށް މުވައްޒަފުން ފައިސާ ދައްކާފައިވަނީ
ބގެން ނޫންކަމަށްވާތީ ،ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންނާ މަޝްވަރާކޮށް ،ފްލެޓަށް
ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތު ލި ި
އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް  60އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނަކީ މި ޕެކޭޖުގެ ތެރެއިން
ފައިސާ ދެއްކޭނެ މުވައްޒަފުން ނޫންކަމަށް އެ ކުންފުނިން އެފަރާތްތަކަށް ދަންނަވާފައިވާކަމާއި ،އަދި މުވައްޒަފުންނަށް
ބލުކަން އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ނެތްކަމަށް ދަންނަވާފައިވާނެކަމާއި ،އަދި ފްލެޓަށް އެދި
ލޯނުދީގެން އެ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ޤާ ި
ބލުކަމަށް
ހުށަހަޅާފައިވާ  60މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މާލީ ޤާ ި
ބލުމަށްފަހު ،މާލީ ގޮތުން ޝަރުތު ހަމަނުވާ މުވައްޒަފުން ޖެހޭނީ ފްލެޓް ދޫކޮށްލަންކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
ެ

•

މުޅި ޕްރޮޖެކްޓުގެ އަގުކަމަށްވާ ( 390,000,000ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ މިލިއަން) މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރޭގައި ކޮމަން
އޭރިއާގައި ޓައިލްސްޖެހުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ނުހިމެނޭކަމާއި ،ކުންފުނީގެ ވިސްނުމަކީ މުޅި ޕްރޮޖެކްޓް އެއްކޮށް
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބދަލުއައުން އެކަށީގެންވާކަމަށްވެސް
ނިންމުމަށްކަމަށް؛ ވުމާއެކު ،އަލުން ޕްރޮޖެކްޓް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އަގުތަކަށް ަ
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛

•

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީއިން ކުރިއަށް ގެންދަވާއިރު ކުންފުންޏަށް ގެއްލުންވާނެ ގޮތަކަށް ހިޔާ
މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ނުގެންދާނެކަމަށާއި ،ގެއްލުންވާގޮތަށް އެއްވެސް ފްލެޓެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް އަދި އެއްވެސް
އެހެންވެސް ފަރާތަކަށް ވިއްކުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތްކަމަށް؛

 4.5މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑު (އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.އީ) އިން ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ
ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

ބލިއު.އެސް.އީ އާއި އެޗް.ޑީ.ސީއާ ދެމެދު ،ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް  2ގައި  384މެދު ފަންތީގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް
އެމް.ޑަ ް
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ،އެކަންކަން
ބސްވުމުގައި ަ
ބރު  2017ގައި ވެފައިވާ އެއް ަ
އެޅުމަށް 15 ،ނޮވެން ަ
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.
ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ލި ި

4.5.1

ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ތަފްޞީލް:
•

ދަ ޓުވެންޓީ ތާޑް މެޓާރލުޖިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އޮފް މިންމެޓަލްސް ،ނޯރތް
ބލްޑިންގ ،ވަންޖިންގ ފައިނޭންޝިއަލް ސެންޓަރ 208 ،ސެކްޝަން  2ޒިއަންގފު އީސްޓް ރޯޑް ،ޔަހުޔާ
ި
ބލިކް އޮފް ޗައިނާ؛
ޑިސްޓްރިކްޓް ،ޗަންގްޝާ ،ހުނާން ،ޕީޕަލްސް ރިޕަ ް

4.5.2

ބލިޔު.އެސް.ސީ އާއި ކޮންޓްރެކްޓަރާ
ކޮންޓްރެކްޓަރުއާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު ނުކުތާތައް :އެމް.ޑަ ް
ބރީގެ  2ރެސިޑެންޝިއަލް ޓަވަރު އެޅުމަށްކަމަށް؛
ބސްވުމުގައި ވަނީ ު 15
ދެމެދު ވެވުނު އެއް ަ
•

ބސްވުމުގެ އަގަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ނުހިމަނައި ( 24,849,233.77ސައުވީސް މިލިއަން އަށްލައްކަ
މި އެއް ަ
ސާޅީސް ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް ހަތެއް) ޔޫއެސް ޑޮލަރުކަމާއި ،ނަމަވެސް
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބންކުތަކުން އެންޑް ޔޫސަރ ފައިނޭންސް
މުވައްޒަފުންނަށް އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގަޔާއި ޭ
ބން އެ ކުންފުނިން އަންދާޒާ ކުރިވަރަށްވުރެ ފްލެޓް ހޯދުމަށް
ބ ު
ހަމަޖެއްސުމުގައި ދަތިތަކެއް ހުރުމުގެ ސަ ަ
ބން ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު މަޝްވަރާކުރެވި އެ ކޮންޓްރެކްޓުގެ
ބ ު
ހުށަހެޅި މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަދުވުމުގެ ސަ ަ
ބދަލުގައި  1ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ދަށުން  2ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ަ
ބދަލުކުރައްވާފައިކަމާއި ،މިއާއެކު މަޝްރޫޢުގެ
ގެންދާގޮތަށް  11މާރިޗު  2019ގައި ވަނީ ކޮންޓްރެކްޓް ަ
ބރަ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ސައުވީސްހާސް ހަސަތޭކަ ސޯޅަ ޕޮއިންޓް އަށެއް
އަގުވަނީ ާ ( 12,424,616.89
ނުވައެއް) ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް ތިރިކުރެވިފައިކަމަށް؛

4.5.3

އެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީޚް:
•

މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 64 :އިންސައްތަކަމަށް؛

•

މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު :މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގޮސްފައި ހުރި މިންވަރަށް
ބލާއިރު ،ކޮންކްރީޓުގެ މަސައްކަތްތަކާއި މޭސަނަރީގެ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކެއް ނިމިފައިކަމަށާއި ،މިވަގުތު
ަ
ކުރިއަށް

ދަނީ

ދޮރުތަކާއި

ކުޑަ

ދޮރު

ހަރުކުރުމާއި

އަދި

މުށި

ޖެހުމުގެ

މަސައްކަތްތައްކަމަށް

ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް .މީގެ އިތުރުން  9އަދި  14ވަނަ ފަންގިފިލާގެ އިންޓާނަލް ޕްލާސްޓަރިންގްގެ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި ކޮންމެ ޓަވަރެއްގައި  3ލިފްޓު ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
•

ބސްވެފައިވާ ތާރީޚް 25 :ޖޫން 2021
ކޮންޓްރެކްޓަރު މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އެއް ަ

•

ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތާއި އެހެނިހެން ލަސްތަކާއެކި މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚް :ޖުލައި 2022

48
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

4.5.4

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

ޖުމްލަ ފްލެޓްގެ ޢަދަދު 312 :އެޕާޓްމަންޓް (ޓަވަރަ  156 :Aއެޕާޓްމަންޓްސް156 :B ،
އެޕާޓްމަންޓްސް(،

•

4.5.5

 72ފަރާތަކުން ވަނީ އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަވަން ޖެހޭ  20އިންސައްތަ ދައްކަވާ ނިމިފައިވާކަން؛

މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ ގޮތާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
•

ޕްރޮޖެކްޓުގެ  20އިންސައްތަ އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުން އަތުން ނެގުމަށް؛

•

ޕްރޮޖެކްޓުގެ  80އިންސައްތަ ކުންފުނީގެ އަމިއްލަ ޚަރަދުގައި ފައިނޭންސް ކުރާގޮތަށް؛ އަދި

•

މި  72ފަރާތުން އިކުއިޓީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ( 20,324,540.63ވިހި މިލިއަން ތިންލައްކަ ސައުވީސް
ހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ޕޮއިންޓް ހައެއް ތިނެއް) ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާކަން؛

4.5.6

މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް:
މަސައްކަތް

ޢަދަދު

ޕްރިލިމިނަރީސް

628,787.88

ގްރައުންޑް ވާރކް

130,795.84

ކޮންކްރީޓް

6,073,955.58

މެސަނަރީ އަދި ޕްލާސްޓަރިންގް

1,647,871.18

ސީލިންގް

42,768.30
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ދޮރު އަދި ކުޑަދޮރު

828,614.73

ފްލޯ އަދި ވޯލް ފިނިޝިންގ

1,751,650.68

ވޯޓަރ ސަޕްލައި ،ސުވަރެޖް އަދި ޑްރެއިނޭޖް

697,468.84

މެޓަލް ވާކްސް

93,000.00

އިލެކްޓްރިކަލް އަދި މެކޭނިކަލް އިންސްޓޯލޭޝަން

358,709.17

ކޮމިއުނިކޭޝަން،

ސެކިއުރިޓީ

ސިސްޓަމް

އަދި 1,824.00

ސައިނޭޖް

4.5.7

ވޯޓަރ ޕްރޫފިންގ

84,321.59

ފަޔާރ ޑިޓެކްޝަން އަދި ފައިޓިންގ ސިސްޓަމް

69,360.00

މިސެލޭނިއަސް

15,489.11

ޖުމްލަ

 12,424,616.89ޔޫ .އެސް ޑޮލަރު

މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު( 100,890,705.63 :ސަތޭކަ މިލިއަން އަށްލައްކަ
ނުވިދިހަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް ތިނެއް) ރުފިޔާކަމަށް؛

4.5.8

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ ސަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން:
•

ޓަވަރަ

 Aޤާއިމްކުރުމަށް  12,000އަކަފޫޓު އަދި ޓަވަރަ

 Bޤާއިމްކުރުމަށް

 12,000އަކަފޫޓުގެ

ބފައިވާކަމަށް)؛
ބން ލި ި
ބފައިވާކަމަށް (ޖުމްލަ  24,000އަކަފޫޓުގެ ި
ބން އެކުންފުންޏަށް ލި ި
ި

4.5.9

ވަކިވަކި އެޕާޓްމަންޓްގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގު
އެޕާޓްމަންޓް

އެޕާޓްމަންޓް ސައިޒް )(SQFT

ބޑްރޫމް -ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް A
ެ 1

393.95

ވިއްކަން

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އަގު

(ރުފިޔާ)
794,100
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބޑްރޫމް -ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް B
ެ 1

398.87

804,050

ބޑްރޫމް -ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް C
ެ 1

398.85

804,000

ބޑްރޫމް -ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް D
ެ 1

396.83

799,900

ބޑްރޫމް -ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް E
ެ 1

381.55

769,100

ބޑްރޫމް -ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް F
ެ 1

398.41

803,100

ބޑްރޫމް -ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް G
ެ 1

386.41

779,000

ބޑްރޫމް -ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް H
ެ 1

386.59

779,300

ބޑްރޫމް -ސްޓޫޑިއޯ ޓައިޕް I
ެ 1

405.18

816,750

ޓައިޕް A

2+1

692.63

1,396,100

ޓައިޕް B

2+1

701.28

1,413,600

734

1,663,950

720.08

1,451,500

ބޑްރޫމް
ެ 3
ބޑްރޫމް
ެ 1

•

ކޯނަރ ޓައިޕް A

ބދަލުވުން
ނޯޓް :އެންޑް ޔޫސަރ ފައިނޭންސް ހަމަޖެހޭ ގޮތަކުން ވިއްކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު ަ
އެކަށީގެންވާކަމަށް؛

 4.5.10އެ މަޝްރޫޢު ޙަވާލުކުރެވުނު ބިޑިންގ ނުވަތަ ޓެންޑަރ ޕްރޮސެސްގެ ތަފްޞީލް:
•

ބއިވެރިވެ ،އެކުންފުނިން ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގައި ަ
ސަރުކާރުން ހިންގާ ޯ
ފްލެޓްތައް ޢިމާރާތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް (އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރެސްޓް ހުށަހެޅުމަށް) 05
ބރު  2017ގައި ވަނީ  7ފަރާތަކަށް ޑައިރެކްޓް އިންވިޓޭޝަން ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށާއި ،މިއާއެކު
ޑިސެމް ަ
ޖުމްލަ  7ފަރާތަކުން މި މަސައްކަތްތައްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް
މަސައްކަތުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ ޖުމްލަ  5ފަރާތުންކަމާއި ،އަދި އެ ކުންފުނިން މަސައްކަތް

51
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ޙަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށްފަހު ،ކުންފުނިން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބފައިވާ ފަރާތައްކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛
އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް އެންމެ ގިނަ މަރކްސް ލި ި

 4.5.11ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް:
•

"ހިޔާ"

މަޝްރޫއަށް

ޚާއްޞަކޮށްގެން

ރާއްޖެއިން

ބރުން
ޭ

އިމްޕޯޓްކުރަންޖެހޭ

ތަކެތީގެ

ޑިއުޓީ

މަޢާފްކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމަވާފައިވާކަން ،ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ
ސިޓީއިން އެކުންފުންޏަށް ވަނީ އަންގަވާފައިކަމާއި ،މިއާއެކު އެ ކުންފުނިން ޢިމާރާތްކުރާ ޓަވަރުތަކަށް
ބރުން އެތެރެކުރަންޖެހޭ ތަކެތީގެ މާސްޓަރ ލިސްޓެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް
ބނުންވާ ،ރާއްޖެއިން ޭ
ޭ
ޕްލޭނިންގ،

ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއަށް

07

ޖަނަވަރީ

2021

ގައި

ވަނީ

ފޮނުއްވާފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް؛

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

ބނުންވާ ސާމާނު
ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި ފިނިޝިންގގެ މަސައްކަތަށް ޭ
ރާއްޖެ ގެނައުމުގައި ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރު އަންގާފައިވާކަމަށް؛

•

ބންނާއި ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ
ބ ު
ކޮވިޑް 19-ގެ ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ގްރޭޓާރ މާލެ ސަރަޙައްދު ލޮކްޑައުންވުމުގެ ސަ ަ
ބރުން ކަރަންޓީންވުމާއި ،އައިސޮލޭޓް ކުރަންޖެހުމާއެކު މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވާކަމަށް؛ އަދި
ލޭ ަ

•

ބން މަސައްކަތް ލަސްވެފައިވާކަމަށް.
ބ ު
މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަ ަ

 4.5.13އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ މުވައްޒަފުނަށް ފްލެޓް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލުގެ ޙުލާސާ:
•

ބހެނީ  3ކޮޓަރީގެ ފްލެޓާއި ( ޢަދަދު 2+1 ، )120
ހައުސިންގ ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ފްލެޓްތައް ެ
ކޮޓަރީގެ ފްލެޓާއި (ޢަދަދު  )80އަދި  1ކޮޓަރީގެ ފްލެޓަށް (ޢަދަދު  )112ކަމަށް؛
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•

މި ފްލެޓްތަކަށް އިކުއިޓީ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭނީ ފްލެޓް ވިއްކާ އަގުގެ  20އިންސައްތަކަމާއި،
ބކިންގ ފީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދު ،ފްލެޓް އެވަރޑް
އިކުއިޓީ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމުގެ މުއްދަތުގައި ު
ބހާލައިގެން  3މަސް ދުވަހުގެ
ބކީ ޢަދަދު ހަމަހަމައަށް ާ
ބތާ  7ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދެއްކުމަށްފަހު ާ
ސިޓީ ލި ޭ
ބރާ ދެއްކުމުގެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ  12އަހަރުކަމަށް
ތެރޭގައި ދައްކަންވާނެކަމާއި ،އަދި ފައިސާ އަނ ު
ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށް؛

•

ބ ފަރާތްތައް ހޮވާނީ ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން މިކަމަށް އެދި
ފްލެޓް ލި ޭ
ބލުމަށް
ބ މިންވަރަށް ެ
ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް އުޞޫލުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް އިވެލުއޭޓްކޮށް މާކްސް ލި ޭ
ފަހުގައިކަމަށް؛

•

ހައުސިންގް ސްކީމުގެ ޝަރުތުތަކުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފަކީ ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަމުގައިވުމާއި ،ކުންފުނީގެ ދާއިމީ
މުވައްޒަފަކަށްވުމާއި،

މުވައްޒަފަކީ

ކުންފުނީގައި

ފުލްޓައިމްކޮށް

މިވަގުތު

މަސައްކަތް

ކުރަމުންދާ

މުވައްޒަފަކަށްވުމާއި (ދިގު މުއްދަތުގެ ނޯޕޭ ލީވްގައި ހުރި މުވައްޒަފަކަށް ނުވުން) އަދި ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުގެ
ބއެއް ނުވަތަ ފްލެޓެއް އޮތްކަމުގައިވީނަމަވެސް
ނަމުގައި މާލޭގައި ،ވިލިމާލޭގައި ނުވަތަ ހުޅުމާލޭގައި ގޯއްޗަކުން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ،އަދި ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި މަދުވެގެން
މި ސްކީމުގެ ދަށުން ފްލެޓަށް އެދެވިދާނެކަމަށް ަ
ބޠިލްކޮށްފައިކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަމަށް؛
( )1އަހަރު ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވުން ،މި މާއްދާ ވަނީ ާ

•

ފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ލިޔުންތައް ހިމަނާފައިވާކަމަށް؛ އެއީ،
 oއައިޑީ ކާޑު؛
 oކައިވެނީގެ ސެޓްފިކެޓް؛
 oވަރީގެ ސެޓްފިކެޓް؛
 oދަރިންގެ އުފަންދުވަހުގެ ސެޓްފިކެޓް ނުވަތަ އުފަންތާރީޚު އެނގޭނެ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛
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 oފްލެޓަށް އެދި ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައި ގެއެއް ،ގޯއްޗެއް ،ފްލެޓެއް ވާނަމަ
ބން ނެތްނަމަ ،ރަޖިސްޓްރީ އޮތްކަމަށް އިޤުރާރުކޮށް ހުށަހަޅާ
އެތަނުގެ ރަޖިސްޓްރީ (ރަޖިސްޓްރީ ލި ެ
ލިޔުމެއް)؛
 oފްލެޓަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ އެއްވެސް މަޝްރޫއެއްގެ ދަށުން މާލެއިން،
ބފައިވާ ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ
ވިލިމާލެއިން ނުވަތަ ހުޅުމާލެ އިން މުވައްޒަފަށް ގޯއްޗެއް /ފްލެޓެއް ލި ި
އެކަން އެނގޭނެފަދަ ލިޔުން؛
 oޝަރީއަތުން ހަޟާނާތުގައިވާ މުވައްޒަފެއްނަމަ އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުން؛ އަދި
ބލުމުގެ ދަށުގައި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ދަރިއެއް ވާނަމަ ،އެފަރާތަކީ
 oފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ެ
ނުކުޅެދުންތެރިކަށް ހުންނަ ފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛

•

ބއިތަކުގެ ތަފްޞީލް:
ބލާފައިވާ ަ
ބލިޔު.އެސް.ސީގެ ހައުސިންގް ސްކީމް އިވޭލުއޭޝަންގައި ަ
އެމް.ޑަ ް
➢ މުވައްޒަފަށް ހައުސިންގ ސްކީމަށް މާކްސް ދެވިފައިވަނީ ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ކަންތައްތައް
އަންދާޒާކުރުމަށްފަހުގައިކަމަށް؛
ބލުމުގައި ޕޭލީވްއާއި
ހ .ކުންފުނީގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު (ޚިދުމަތްކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތު ެ
ބލެވޭ)؛
ނޯޕޭލީވްގައި ހުރި ދުވަސްތައް ނު ެ
ށ .މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު (ފާއިތުވެދިޔަ  03އަހަރުގެ އެވަރެޖް)؛
ބމާއި ޢިމާރާތުގެ މިލްކުވެރިކަން (ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ސްކީމް އަދި އަމިއްލަ ގޮތުން
ނި .
ނެގިފައިވާ ގޯތި ގެދޮރު ހިމެނޭ ގޮތަށް)؛
ރ .ކައިވެނީގެ ޙާލަތު،
ބ .ޢާއިލާގެ ތަފްޞީލް އަދި ޙާލަތު.
ބލެވޭނީ  15މެއި  2018ގެ ނިޔަލަށްކަމަށް؛
➢ މުވައްޒަފުގެ ކައިވެންޏާއި ޢާއިލާގެ މަޢުލޫމާތުތައް ެ
ބލެވޭނީ:
ބމާއި ޢިމާރާތުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ގޮތުގައި ެ
ބނުމަށް ި
➢ މި ސްކީމްގެ ޭ
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ބމާއި ގޯތި؛
ހ .އަމިއްލަ ނަންމަތީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ި
ށ .އަމިއްލަ ނަންމަތީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ އެއްމެދު ތަނެއް /ފްލެޓެއް /އެޕާޓްމަންޓެއް؛
ބމެއް/ގޯއްޗެއް/ފްލެޓެއް/އެޕާޓްމަންޓެއް
ނ .ސަރުކާރުގެ ގެދޮރުވެރިކަމުގެ ސްކީމްގެ ދަށުން ި
ބފައިވުން؛
ލި ި
ބމެއް /ގޯއްޗެއް/ފްލެޓެއް/
ރ .އެއްފަރާތަކަށްވުރެއް ގިނަ ފަރާތެއް މައްޗަށް ރަޖިސްޓަރީކުރެވިފައިވާ ި
އެޕާޓްމަންޓެއްކަމުގައި ވަނީނަމަ ،ވަކި ފަރާތަކަށް މިލްކުވާވަރު ކޯޓުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ،
ބ ޖުމްލަ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާނީ ،އެތަނުގެ ޖުމްލަ އަކަފޫޓު ރަޖިސްޓަރީ
ވަކި ފަރާތަކަށް ލި ޭ
ބތުން ޖެހޭ ވަރަކަށްކަމަށް؛
ބހާލެވި ނިސް ަ
ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ަ

•

ބލިޔު.އެސް.ސީގެ ފްލެޓަށް އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތްތައް:
އެމް.ޑަ ް
ބހާލައިގެން
ބ ފަރާތްތައް ފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ އިކުއިޓީ ޕޭމަންޓް  4މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަ
 oފްލެޓް ލި ޭ
ދެއްކުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދަށް ދައްކައި ޚަލާސްކުރަންޖެހޭނެކަމާއި ،އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ބފައިވާ ފްލެޓް ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު
މި ފައިސާ ދައްކާ ޚަލާސް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ލި ި
ބފައިވާ) ދެވޭނެކަމަށް؛
އެހެން މުވައްޒަފަކަށް (ދެން އެންމެ މަތީ މާކްސް ލި ި
ބޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތެއްގައި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ވަރެއް
 oމަތީގައި ަ
ބރާ އެފަރާތަކަށް ދެވޭނެކަމަށް؛
ދައްކާފައިވާނަމަ ،އެ ޢަދަދު އަނ ު
ބޔާން
 oފްލެޓަށް މަހުފީ ދައްކަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކުރެވި ،ތިރީގައި ަ
ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށް ކުންފުންޏަށް ޚިދުމަތްކުރަންވާނެކަމަށް؛
ބންޑެއް
ހ .ފްލެޓްގެ އަގުގެ  100އިންސައްތަ އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފުންގެ އެއްވެސް ޮ
ނުހިމެނޭނެކަމަށް؛

55
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ށ .އިކުއިޓީ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަގުގެ  80އިންސައްތަ އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފު
އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށް މަހުފީ ދައްކަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  2އަހަރު؛
ނ .އިކުއިޓީ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަގުގެ  60އިންސައްތަ އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފު
އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށް މަހުފީ ދައްކަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  3އަހަރު؛
ރ .އިކުއިޓީ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަގުގެ  40އިންސައްތަ އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފު
އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށް މަހުފީ ދައްކަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  4އަހަރު؛
ބ.އިކުއިޓީ ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަގުގެ  20އިންސައްތަ އެއްފަހަރާ ދައްކާ މުވައްޒަފު
އެގްރީމަންޓުގައި ސޮއިކޮށް މަހު ފީ ދައްކަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  5އަހަރު.

•

ބލިޔު.އެސް.ސީގެ ފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު:
އެމް.ޑަ ް
ބ މުވައްޒަފެއްގެ ޖުމްލަ މުސާރައިން ކެނޑުން؛
 oމަހު ފީއެއް ގޮތަށް ދައްކަން ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދު ފްލެޓް ލި ޭ
ބންކު ލޯނު ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތެއް މެދުވެރިކޮށް އެއްކޮށް ފައިސާ ދެއްކުން؛
ޭ o
ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުންފުންޏާއި
 oފްލެޓަށް މަހުން މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ އިތުރުން ފައިސާދައްކަން ޭ
ބނެކަމަށް؛
ބސްވުމެއްގެ ދަށުން އެފުރުޞަތު ލި ޭ
މުވައްޒަފާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއް ަ
ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެން
 oއިކުއިޓީ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު ވަގުތުން މަހުފީ ދައްކަން ޭ
ދާނެކަމަށް؛
ބކަން ކަށަވަރުވާތާ  18މަސް
 oފްލެޓަށް މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަން ފަށަންޖެހޭނީ ފްލެޓް ލި ޭ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ  18މަސްދުވަހުގެ ކުރިން ފްލެޓް ގުރުއެތަން ޙަވާލުކުރުމުން އެ ތާރީޚުން
ފެށިގެންކަމަށް؛
 oމަހު ފީއެއް ގޮތަށް ދައްކަން ކަނޑައެޅޭ ޢަދަދު އެއްކޮށް މުސާރައިން ނުކެޑޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފެއްގެ
ބކީ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ކުންފުންޏަށް ދެއްކޭނެއެވެ.
މުސާރައިން ކެނޑޭނެ އެންމެމަތީ ޢަދަދަކަށް ކެނޑުމަށްފަހު ާ
މިގޮތަށް ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު ކޮންމެ މަހެއްގެ  10ކުރިން ދައްކަންޖެހޭނެކަމަށް؛
56

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބނާކޮށް  3މަހުގެ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓާ
 oފްލެޓަށް ވަނުމުގެ ކުރިން ފްލެޓްގެ މަހުފީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ޢަދަދަށް ި
ބލެވޭނީ ފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ
އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓެއްގެ ގޮތަށް ދައްކަން ޖެހޭނެކަމަށް .މި އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓް ެ
ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން ފަހު  3މަހު ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދުގެ ގޮތުގައިކަމަށް؛
o

މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްގެ ފައިސާ (އިކުއިޓީ ޕޭމަންޓް ދެއްކުމަށްފަހު)  18މަސްދުވަހަށް
ބ މުވައްޒަފެއްގެ ޖުމްލަ މުސާރައިން ކެނޑެމުންދާނެކަމަށް .އަދި ފައިސާ ކުރިން ދައްކާ
ބހާލައިގެން ފްލެޓް ލި ޭ
ަ
ބނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހުޅުވިގެންދާނެކަމަށް؛
ޚަލާސްކުރަން ޭ

 oފްލެޓަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކައި ކުންފުނީގެ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯން ނުނެގޭނެކަމަށް؛

•

ބލިޔު.އެސް.ސީއިން މުވައްޒަފުންގެ ހައުސިންގ ސްކީމުގައި ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަސާސީ އުޞޫލުތައް:
އެމް.ޑަ ް

ބ ފަރާތްތައް ކޮންމެ މަހަކު ޢިމާރާތުގެ މެއިންޓެނަންސް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި ފްލެޓްގެ އަކަފޫޓަކަށް
 oފްލެޓް ލި ޭ
 1.5ރުފިޔާ ފްލެޓް ޙަވާލުކުރާ މަހުން ފެށިގެން ދައްކަންވާނެކަމަށް؛
 oމި ސްކީމްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރެވިގެންދާ ފްލެޓްތައް ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިންޝުއަރކޮށް
ބލް ކުރެވޭނެކަމާއި،
ބތުން ޖެހޭ މިންވަރަކަށް އަހަރަކު އެއްފަހަރު ި
ބފައިވާ ފްލެޓަކަށް ނިސް ަ
އެފަރާތަކަށް ލި ި
ބލުގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ދައްކާ ޚަލާސްކުރަންވާނެކަމަށް؛
އަދި މި ފައިސާ ި
ބ މުވައްޒަފެއް  65އަހަރުވެގެން
ބރާ ދެއްކުމުގެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތުގެ ކުރިއަށް ފްލެޓް ލި ޭ
 oފައިސާ އަނ ު
ބނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކީ އެ
ބރާ ދެއްކުމަށް ލި ޭ
ރިޓަޔަރ ކުރާކަމުގައިވާނަމަ ،އެފަރާތަކަށް ފައިސާ އަނ ު
ބކީ އޮތް ޖުމްލަ އަހަރުކަމާއި؛ އަދި
މުވައްޒަފު ކުންފުނީގައި މުސްކުޅިކުރާ އުމުރަށް ދިއުމަށް ާ
ބޔާންކުރެވިފައިވާ
ބ މުވައްޒަފު ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ އަތްމަތީ ފޮތުގެ މާއްދާ  12ގެ ދަށުން ަ
 oފްލެޓް ލި ޭ
ބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް؛
ބސްވުން އުވާލެވިއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ވަޒީފާގެ އެއް ަ
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

 4.5.14މި މަޝްރޫޢު ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ އިތުރު ކަންކަން:
•

މުޅިއެކު  70މުވައްޒަފުން ވަނީ ޑައުންޕޭމަންޓް ދައްކާފައިކަމާއި ،އެއީ ފްލެޓްގެ އަގުގެ 20
އިންސައްތަކަމާއި ،އޭގެ އިތުރު އެއްވެސް

ޕޭމަންޓެއް މުވައްޒަފުން ދައްކަމުން ނުގެންދާކަމާއި،

ބން ފައިސާ ދައްކަން ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް؛
މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓަށް ވަދެވޭ ހިސާ ު

•

 70މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވާކަމާއި ،އަދި  87ފްލެޓް މިހާރު ޙަވާލުނުކުރެވި ހުރިކަމަށް؛
ބކީ ހުރި ފްލެޓްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވާލުކުރުމަށް ،މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދޫކުރާނެ އާ އުސޫލު
އަދި ާ
އެކުލަވާލުމުގެ

މަސައްކަތް

ކުރިއަށްދާކަމާއި،

އަދި

މި

އުސޫލު

ބރު
ނޮވެން ަ

2021

ގައި

އިޢުލާންކުރެވޭނެކަމަށް؛

•

ބފައިވަނީ
ބލިއު.އެސް.ސީއަށް ލި ި
ކޮންމެ ޓަވަރއެއްގައި ޖުމްލަ  192ފްލެޓްވާކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރެއިން އެމް.ޑަ ް
 156ފްލެޓްކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރެއިން ޓަވަރ A-ގައި  69ފްލެޓް އެލޮކޭޓްކުރެވިފައިވާކަމާއި ،އަދި ޓަވަރ-
 Bއިން  1ފްލެޓް އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވާކަމަށް؛

•

ހިޔާ

ޕްރޮޖެކްޓްއިން

މުވައްޒަފުންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިކުރުމުގެ

ގޮތުން

އެގްޒެކްޓިވް މީޓިންގގައި

ބލިޓީ ދީގެން ކުރިއަށްދާންކަމަށާއި،
މަޝްވަރާކުރެވެމުންދަނީ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ފްލެކްސި ި
އެގޮތުން

މުވައްޒަފުންނަށް

އިންޓްރެސްޓު

ކުޑަވާނެގޮތަކަށް

ލޯނު

ހަމަޖެއްސުމަށް

ބންކުތަކާ
ޭ

ބރުން ހިމެނޭގޮތަށް ލޯނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު
މަޝްވަރާކުރައްވާކަމަށާއި އަދި މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާގެ މެން ަ
ބނުންކުރެވޭގޮތަށް
ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާކަމާއި ،އޭގެ އިތުރުން ޕެންޝަން ފަންޑުގައިވާ ފައިސާ ޭ
ބލިޓީ ޕޭމަންޓްގެ
ހެދުމަށް ޕެންޝަން އޮފީހާއެކު މަޝްވަރާކުރިއަށްދާކަމާއި ،އަދި މީގެ އިތުރުން ،ފްލެކްސި ި
ގޮތުގައި  20އިންސައްތަ ދިނުމަށް މަޝްވަރާކުރާކަމާއި ،އަދި

ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތުތަންދޭ އެންމެ

ބދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާކަމަށް؛ އަދި ކުންފުނީގައި
ލުއިފަސޭހަ ގޮތަކަށް މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓުތައް ލި ި
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސަވައިދެއްވުމަކީ
މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ އާދައިގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ފްލެޓް ލި ޭ
ކުންފުނީގެ އަމާޒުކަމަށް؛

•

ބދަލުވެފައިކަމާއި ،އެ އަގަށް  10އިންސައްތަ އިތުރުކުރެވިފައިވާކަމަށް.
ފްލެޓެއްގެ އަގުތައް ވަނީ ަ

•

މިހާތަނަށް މުވައްޒަފުން ފްލެޓު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ފްލެޓްތަކުގެ ސައިޒު ކުޑަވެގެން ނޫންކަމަށާއި ،މައިގަނޑު
ބނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން
ބން ،ފްލެޓްތައް ލި ޭ
ބ ު
ބކަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ޕްރޮޖެކްޓް ލަސްވުމުގެ ސަ ަ
ބ ަ
ސަ ަ
ބލިޔު.އެސް.ސީގެ
ބމުން އެމް.ޑަ ް
ބއެއް ފަރާތްތަކުން އެހެން ސްކީމުތަކުން ފްލެޓު ލި ު
ކުޑަވުންކަމަށާއި ،އަދި ަ
ފްލެޓް ދޫކޮށްލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛

•

ބޑުން ނިންމާފައި އޮތީ ދެވަނަ ޓަވަރުގެ
ބނުންތައް ދެނެގަތުމަށްފަހުޯ ،
ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ޭ
މަސައްކަތްވެސް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްކަމަށާއި ،އެ ޓަވަރު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފައިސާ ހޯދާނެ ގޮތަކާމެދު
މަޝްވަރާކުރަމުން ގެންދަވާކަމަށް؛

•

ބޑުވުމަކީ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ދަށުން
ބޑު ކަން ޮ
ކުންފުނީގެ އެންމެ ޮ
ބލުކަންނެތުންކަމާއި ،ސަރުކާރުން
ބ މުވައްޒަފުން މާލީ ގޮތުން ފްލެޓްތައް ގަތުމުގެ ޤާ ި
މުސާރަ ލި ޭ
ބލެވޭކަމަށް؛
ބސިޑައިޒްނުކޮށް އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓްތައް ގަނެވޭނެކަމަކަށް ނު ެ
ސަ ް

•

އެއް ކޮޓަރީގެ ތަންތަން އެޅިފައިވަނީ އޭރުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސާތާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންކަމަށާއި،
ނަމަވެސް އެއް ކޮޓަރީގެ ޑިމާންޑެއް ނެތްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،ކުންފުނިން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ އެއް
ކޮޓަރީގެ ތަންތަނުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ވިކިފައިވަނީ އެންމެ ތަނެއްކަމަށް؛
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

ބފައިވާ އަގުތަކީ
މީހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތައް ކުޑަކުރުމަށް ނުވިސްނާކަމާއި ،ކޮންޓެކްޓަރގެ ފަރާތުން ލި ި
ބފައިވާ އަގުތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛
ޑިއުޓީ އެގްޒެމްޕްޝަންގެ ތެރެއިން ލި ި

 4.6ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑު (އެސް.ޓީ.އޯ) އިން ޢިމާރާތްކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން
ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް؛
އެސް.ޓީ.އޯއާއި އެޗް.ޑީ.ސީއާ ދެމެދު ،ހުޅުމާލޭގެ ފޭސް  2ގައި  432މެދު ފަންތީގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުމަށް15 ،
ބޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަކައި ދެފަރާތުން
ބސްވުމުގައި ަ
ބރު  2017ގައި ވެފައިވާ އެއް ަ
ނޮވެން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާއި ،އެކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން
ބސްވުމުގައި ަ
އަދާކުރަންޖެހޭނެކަމަށް އެއް ަ
މަޝްވަރާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

4.6.1

ކޮންޓްރެކްޓަރުގ އަދި ސަބް-ކޮންޓްރެކްޓަރުގެ ތަފްޞީލް:
 .1ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންޓްރެކްޓަރަކީ ދަ ޓުވެންޓީ ތާޑް މެޓާރލުޖިކަލް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
އޮފް މިންމެޓަލްސްކަމަށް؛
()The 23rd Matallurhical Construction Group LTD of Minmetal
 .2ޕްރޮޖެކްޓް ޑިޒައިނަރ -ހައްނާން ޔޫސުފް އަރކިޓެކްޓްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 .3ކޮންސަލްޓެންޓް -ކޮމްކޮމް ސަރިވިސެސް ލިމިޓެޑް

4.6.2

އެ މަޝްރޫޢު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު އަދި އެ މަސައްކަތް ނިންމޭނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާ ތާރީޚް:
•

މަސައްކަތް ފެށުނު ތާރީޚް -ޖުލައި  2018ގައިކަން؛

•

ބރު  2020ގައިކަން؛
ނިމޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވުނު ތާރީޚް -ޑިސެން ަ

•

ޕްރޮޖެކްޓް ނިމިފައިވަނީ 15 -އިންސައްތަކަން؛ އަދި

•

ބރު  2019އިން ފެށިގެން މަސައްކަތް މެދު ކެނޑިފައިވާކަން؛
އޮކްޓޯ ަ
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

4.6.3

ޖުމްލަ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު އަދި އެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާރު ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ޢަދަދު:
 .4އިނީޝަލް ޕްލޭން  2017ގައިވަނީ ޖުމްލަ  432ފްލެޓްކަމަށް؛އެއީ:
ބޑްރޫމް 152 -ފްލެޓް؛
ެ 1o
ބޑްރޫމް –  40ފްލެޓް؛
ެ 2o
ބޑްރޫމް –  160ފްލެޓް؛
ެ 2+1 o
ބޑްރޫމް ޕްރިމިއަމް –  80ފްލެޓް؛
ެ 2+1 o
.5

 2019ގައި މުރާޖަޢާކުރެވުނު ޕްލޭންގައި ޖުމްލަ  392ފްލެޓް ހިމެނޭކަމަށް؛ އެއީ:
ބޑްރޫމް –  56ފްލެޓް؛
ެ 2o
ބޑްރޫމް –  224ފްލެޓް؛
ެ 2+1 o
ބޑްރޫމް ޕްރިމިއަމް –  112ފްލެޓް؛
ެ 2+1 o

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

4.6.4

މަޝްރޫޢު ހިންގެވުމަށް ފައިސާ ހޯއްދަވާފައިވާ ގޮތާއި ،މުވައްޒަފުންގެ އަތުން ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު:
ބސިޑިއަރީ ކުންފުނި އެލައިޑް އިންޝުއަރެސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ
އެސް.ޓީ.އޯ އަދި އެސް.ޓީ.އޯގެ ސަ ް
މޯލްޑިވްސްއިން

15

އިންސައްތަ

އިންވެސްޓްކުރެވިފައި؛

އަދި

85

އިންސައްތަ ކޮންޓްރެކްޓަރު

ބސްވުންވަނީ
ބން ކޮންޓްރެކްޓަރުއެކުވެވިފައިވާ އެއް ަ
ބ ު
ފައިނޭންސްގެ ދަށުން ހަމަޖައްސާނުދެވުމުގެ ސަ ަ
ބޠިލްކުރެވިފައިވާކަމަށް؛
ާ

4.6.5

މަޝްރޫޢު އެއްކޮށް ނިންމާލުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރައްވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ ތަފްޞީލް
•

މުޅި ޕްރޮޖެކްޓަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު – ( 29,804,350ނަވާވީސް މިލިއަން އަށްލައްކަ ހަތަރުހާސް
ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް؛

•

ކޮންޓްރެކްޓަރު – ( 29,420,000ނަވާވީސް މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ވިހަހާސް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް؛
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

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

•

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮންސަލްޓަންސީ – ( 349,980ތިންލައްކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް ނުވަސަތޭކަ
އަށްޑިހަ) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް؛

4.6.6

މަޝްރޫއުއަށް މިހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލު:
•

ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓް (އަޕްޓު ޑޭޓް)( 4,732,663 -ހަތަރު މިލިއަން ހަތްލައްކަ ތިރީސްދޭހާސް
ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ތިނެއް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް؛

•

ކޮންޓްރެކްޓަރު -

( 4,350,265ހަތަރު މިލިއަން ތިންލައްކަ ފަންސާސްހާސް ދުއިސައްތަ ފަސްދޮޅަސް

ފަހެއް) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް؛
•
•

ބއޯކިއު – ( 34,370ތިރީސް ހަތަރުހާސް ތިންސަތޭކަ ހަތްދިހަ) ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް؛
ޑިޒައިން އަދި ީ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް އަދި ކޮންސަލްޓަންސީ -

( 348,027ތިންލައްކަ ސާޅީސްއަށްހާސް ހަތާވީސް)

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުކަމަށް؛

4.6.7

4.6.8

މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބިން ލިބިފައިވާ ޞަރަޙައްދު އަދި ބިމުގެ ބޮޑުމިން
•

ސަރަޙައްދު ހުޅުމާލެ ފޭސް 2

•

 24,000އަކަފޫޓް

ވަކި ވަކި އެޕާޓްމަންޓްގެ ބޮޑުމިން އަދި ވިއްކަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަގުތައް:
ބޑުމިން – އަކަފޫޓް /ވިއްކާ އަގު
ފްލެޓްގެ ޮ
ބޑްރޫމް 482 -އަކަފޫޓް ( 971,460 /ނުވަލައްކަ ހަތްދިހަ އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ
▪ެ 1
ފަސްދޮޅަސް) ރުފިޔާ؛
ބޑްރޫމް –  573އަކަފޫޓް ( 1,375,200 /އެއްމިލިއަން ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް
▪ެ 2
ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ؛
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބޑްރޫމް –  666އަކަފޫޓް /
▪ ެ 2+1

( 1,598,400އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ ނުވަސަތޭކަ

އަށްޑިހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ) ރުފިޔާ؛
ބޑްރޫމް ޕްރިމިއަމް –  748އަކަފޫޓް ( 1,795,200 /އެއް މިލިއަން ހަތްލައްކަ ނުވަދިހަ
▪ ެ 2+1
ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ) ރުފިޔާ؛

4.6.9
•

ކަސްޓަމްސްއިން ތަކެތި އެތެރެކުރުމުގައި ލިބިފައިވާ ލުއިތަކުގެ ތަފްޞީލް:
ބހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ފަރާތުން
ބނުންވާ ޯ
ހިޔާ މަޝްރޫޢަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ޭ
ބރު ( 10/2011މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް
ކުރިއަށް ގެންދަވާ ޚާއްޞަ މަޝްރޫޢަކަށްވުމާއެކު ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ނެގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ގ) ގެ ދަށުން ފެތޭ މަޝްރޫޢަކަށް ވުމާއެކު ،މި މަޝްރޫޢަށް ޖީ.އެސް.ޓީ
ދެއްކުމުން އިސްތިސްނާވާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ނިންމަވާފައިކަން؛

•

ބރު ( 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު)ގެ  8ވަނަ މައްދާގެ (ހ) އަދި (ށ)
އަދި ޤާނޫނު ނަން ަ
ބނުމަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތިން
ބދޭ އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢުގެ ޭ
އިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލި ި
ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރެއްވުމަށްވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ ނިންމަވާފައިކަން؛ އަދި މިގޮތުން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން
އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތިން ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް" ،އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަޢާފުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ
އުސޫލު" ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހައުސިން ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަވާ
ބސްވުންތަކުގައި ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރުމާގުޅޭ މާއްދާއެއް ހިމަނުއްވާފައިވާކަން
އެކި ކުންފުނިތަކާއެކު ވެފައިވާ އެއް ަ
ފާހަގަކުރެވޭކަން؛

 4.6.10އެ މަޝްރޫޢުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް މިހާތަނަށް ނިމިފައިނުވާ ސަބަބު އަދި މަސައްކަތް ނިންމެވުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ގޮންޖެހުންތަކުގެ މައިގަނޑު ސަބަބުތައް:
• މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު  2ޓަވަރުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތަކީ ޕްރޮޖެކްޓް ވެލިއުގެ
ބކީ  85އިންސައްތަ ފައިސާ ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސްގެ ދަށުން
 15އިންސައްތަ އެސްޓީއޯއިން ފަންޑްކޮށް ާ
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހުނު ޕްރޮޖެކްޓެއްކަމަށް؛
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•

ބކީ ފައިސާ
ބނުންވާ ާ
އެގޮތުން މި ޕްރޮޖެކްޓް ވެލިއުގެ  15އިންސައްތައަށްވާ މަސައްކަތް ނިމި ޕްރޮޖެކްޓަށް ޭ
ބސްވުން ވަނީ
ބން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ދެމެދު ވެވުނު އެއް ަ
ބ ު
ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ފަރާތުން ހަމަޖައްސާނުދެވުމުގެ ސަ ަ
ބޠިލުކޮށްފައިވާކަމަށް؛
ާ

•

ބތަކަށްޓަކައި މި މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ވަނީ މެދުކެނޑިފައިކަމާއި ،އެސްޓީއޯގެ ހިޔާ ޕްރޮޖެކްޓް
ބ ު
މިދެންނެވި ސަ ަ
ބން ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއާއި ޙަވާލުކޮށް އެ ކޯޕަރޭޝަނުން
މިހާރު ނިމިފައިހުރި ހިސާ ު
ޑިވެލޮޕް ކޮށްފައިވާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކެއް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް އެޗްޑީސީ އާއި ގުޅިގެން
މަސައްކަތް ކުރަމުންދާކަމަށް؛

 4.6.11ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންގެ ފްލެޓެތަކަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމުގައި ޕޮއިންޓްދީފައިވާ އުޞޫލު:
1

ޕޮއިންޓް

މުވައްޒަފު އިވެލިއޭޝަންގެ ބައި

ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް
()10
(އޮފީސް ބޭނުމަށް)

 2017ވަނަ އަހަރު އެޗްއާރްގައި ކުރެވިފައިވާ ޕަރފޯމަންސް އިވެލުއޭޝަން މާރކްސް
.2

ހ

ޙިދުމަތުގައި ހޭދަވި މުއްދަތު

ޕޮއިންޓް(1

ޕޮއިންޓް(،2

ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް

ކޮޓަރި)

 2+1ކޮޓަރި،

()30

ޕްރިމިއަމް)

(އޮފީސް ބޭނުމަށް)

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި މެދުކުނޑުމެއްނެތި  3އަހަރުވެ  5އަހަރު 5
ނުވާނަމަ

ށ

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި މެދުކުނޑުމެއްނެތި  5އަހަރުވެ 10 10

10

އަހަރު ނުވާނަމަ
ނ

ކުންފުނީގެ ވަޒީފާގައި މެދުކުނޑުމެއްނެތި  10އަހަރުވެ 20 15

20

އަހަރު ނުވާނަމަ
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ރ

އެސްޓީއޯގައި

ޙިދުމަތްކޮށްފައިވާ

މުއްދަތު

15

އަހަރު 30

30

ވެފައިވާނަމަ
.3

ޕޮއިންޓް

ދަރިންގެ ބައި

ހ

އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ  1ކުއްޖެއް ހުރިނަމަ

ށ

އުމުރުން  18އަހަރުން ދަށުގެ  2ކުދިން ނުވަތަ އެއަށްވުރެ 20

ފޯމް

ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް

ހުށަހަޅާފަރާތުން

(( )20އޮފީސް

ފާހަގަޖެހުމަށް

ބޭނުމަށް)

15

ގިނައިން ހުރިނަމަ
.4

ހ

ގޯތި ގެދޮރު

ޕޮއިންޓް

ފޯމް

ޖުމްލަ ޕޮއިންޓް

ހުށަހަޅާފަރާތުން

(( )20އޮފީސް

ފާހަގަޖެހުމަށް

ބޭނުމަށް)

ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި  600އަކަފޫޓަށްވުރެ 0
ބހިޔާވަހިކަމެއް މާލެ ،ވިލިމާލެ ،ހުޅުމާލޭގައި
ބމެއް ނުވަތަ ޯ
ބޑު ި
ޮ
ވާނަމަ

ށ

ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި  600އަކަފޫޓަށްވުރެ 10
ބހިޔާވަހިކަމުގެ ވާރުތަވެރިއަކަށް މާލެ،
ބމެއް ނުވަތަ ޯ
ބޑު ި
ޮ
ވިލިމާލެ ،ހުޅުމާލޭގައި ވާނަމަ

ނ

ފްލެޓަށް އެދޭ ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ނަމުގައި  600އަކަފޫޓަށްވުރެ 20
ބހިޔާވަހިކަމެއް މާލެ ،ވިލިމާލެ ،ހުޅުމާލޭގައި
ބމެއް ނުވަތަ ޯ
ބޑު ި
ޮ
ނުވާނަމަ
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 4.6.12ކޮމިޓީއަށް އިތުރަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް:
•

އެސް.ޓީ.އޯގެ ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފުރަތަމަ ޝީޓު އެޅުމަށްފަހު ފްލެޓްތަކުގެ ތަނަވަސްކަން އިތުރުވާނޭހެން ޑިޒައިން
ބދަލުތައް ގެނައުމަށްފަހު
ބދަލުކުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލެވިފައިވާކަމަށާއި ،ޑިޒައިންނަށް ގެންނަންޖެހޭ ަ
ަ
މަސައްކަތް ފެށިފައިނުވަނީ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިނޭންސް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީކަމަށް؛

•

ފާއިތުވި  16މަސް ދުވަހު ހައުސިންގެ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް އެއްވެސްވަރަކަށް ނުހިނގާކަމަށާއި،
އެސް.ޓީ.އޯއިން ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓުގެ މަސައްކަތް ނިންމާނަމަ( 40,000,000 ،ސާޅީސް މިލިއަން) ޑޮލަރު
ކުންފުނިން ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނެކަމަށާއި ،ވުމާއެކު ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް
ނުކުރެވޭނެކަމަށް؛

•

ކޮންކްރީޓް މެޓީރިއަލްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިމެންތި އާއި ހިލަ އާއި ހިލަވެއްޔާއި އަދި ދަގަނޑު ވިއްކާ ފަރާތަކީ
ބނުންކޮށްގެން އެޕާޓްމަންޓް އެޅުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ހުރިކަމާއި،
އެސް.ޓީ.އޯ ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މިތަކެތި ޭ
ބކަމާއި ،ވުމާއެކު
ކުންފުނިން ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކަށް ސަޕްލައިކުރާ ތެލަށް ފައިސާ ނުލި ޭ
ބގޮތަކަށް ހައުސިން ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގައިފިނަމަ ކުންފުންޏަށް ވަރަށް
ބ ފައިސާ ނުލި ޭ
ކޮންކްރީޓް މެޓީރިއަލްއިން ލި ޭ
ބޑަށް ގެއްލުންވާނެކަމަށް؛
ޮ

•

ހައުސިންގ ޢިމާރާތުގެ ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާއިން ފެށިގެން ހަތަރުވަނަ ފަންގިފިލާއާ ހަމައަށް ވަނީ އެޗް.ޑީ.ސީއަށް
ދޭ ގޮތަށް ނިންމާފައިކަމަށް؛

•

ބޑު
ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އެސް.ޓީ.އޯއިން ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު  2ޓަވަރުގެ މަސައްކަތް ކުރާނަމަ ވަރަށް ޮ
ޢަދަދެއްގެ ލޯނެއް ނަގަންޖެހޭނެކަމާއި ،އަދި  2018ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ
ބއިގައި ފްލެޓްތައް ގަންނާނެ މާލީ
މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސް ނިންމި ނަމަވެސް ،އެސް.ޓީ.އޯގެ މުވައްޒަފުންގެ ކި ަ
ބރައަކަށްކަމަށް؛
ބލްކަން ނެތްކަމަށާއި ،އަދި އެހެންކަމުން އެ ފްލެޓްތައް ވެގެންދާނީ އެސް.ޓީ.އޯއަށް ު
ޤާ ި
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް
އެސް.ޓީ.އޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓު އެވޯޑުކުރުމަށް އެއް ަ
ބނީ ތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުންކަމަށާއި ،އެކަންކުރުމަށް މުވައްޒަފުން
މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓު ލި ޭ
ބއިގައި އެ މާލީ
ބފައިވާ  80އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންގެ ކި ަ
ބންކްތަކުން ލޯނެއް ނަގަންޖެހޭކަމަށާއި ،ފްލެޓް ލި ި
ޭ
ބލްކަން ނެތްކަމަށާއި ،އަދި ވީމާ ،ފްލެޓްތައް ކުންފުނިން ވިއްކުން ނުވަތަ އެހެން މަގެއް ހޯދަންޖެހިދާނެކަމަށް؛
ޤާ ި

•

ބސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  46ފަރާތަކީ މިހާރު
ފްލެޓް އެވޯޑުކުރެވުނުކަމުގެ އެއް ަ
އެސް.ޓީ.އޯގެ މުވައްޒަފުންނޫންކަމަށް؛

•

ބނީ ( 10,000ދިހަހާސް) ރުފިޔާކަމާއި 2 ،އަހަރުގެ
އެވްރެޖުކޮށް މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލި ެ
މުއްދަތަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ( 6,000ހަހާސް) ރުފިޔާ ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަކީ މުވައްޒަފުންނަށް
ބރައެއްކަމާއި ،އެހެންކަމުން އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން ޑައުންޕޭމަންޓް ނަގާފައިނުވާނެކަމަށް؛
ބޑު ު
ވަރަށް ޮ

•

ބލްޑިންގއިން  380ފްލެޓް އެސް.ޓީ.އޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސައި
އެޗް.ޑީ.ސީން ހަދަމުންދާ ވިނަރެސް ި
ދިނުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާކަމާއި ،ނަމަވެސް އެޗް.ޑީ.ސީއިން ހުށަހެޅުއްވި އަގަކީ  2.5މިލިއަން
ރުފިޔާކަމާއި ،އެސް.ޓީ.އޯއިން ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފްލެޓުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގަކީ  1.7މިލިއަން
ބޑު އަގެއްކަމަށް ކުންފުނިއަށް ފާހަގަކުރެވުނުކަމާއި ،ވުމާއެކު ވިނަރެސް
ރުފިޔާކަމުން 2.5 ،މިލިއަން ރުފިޔާއަކީ ޮ
ބލްޑިންގެ ފްލެޓްތައް އެސް.ޓީ.އޯގެ މުވައްޒަފުންނަށް  2ނުވަތަ  2.2މިލިއަންއާ ދޭތެރޭގެ އަގަކަށް ހޯދުމަށް
ި
އެޗް.ޑީ.ސީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވި ،އަލި މަގެއް ފެނިފައިނުވާކަމަށް؛

•

ބލްޑިންގ ފްލެޓުތައް ޖާގައިގެ
އެސް.ޓީ.އޯގެ ފްލެޓްތަކަކީ  2ކޮޓަރި އަދި  2+1ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްކަމާއި ،ވިނަރެސް ި
ގޮތުން ތަނަވެސްވެފައި އެއީ  3ރޫމްގެ ފްލެޓްތަކެއްކަމަށް؛

•

އެއް ޢިމާރާތެއްގައި އެއް އޮފީހެއްގެ ގިނަ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭކަމަށްވަނީނަމަ ،އިޖުތިމާޢީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް
މެދުވެރިވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛
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 4.6.13މިނިސްޓްރީ

އޮފް

ނޭޝަނަލް

ޕްލޭނިންގ،

ހައުސިންގ

އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން

ކޮމިޓީއަށް

ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:
•

ސަރުކާރުން ހިންގާ ހައުސިންގ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ތެރެއިން  1ކޮޓަރި ފްލެޓެއް އިތުރަށް ނޭޅުމަކީ މިހާރުގެ ސަރުކާރުގެ
ސިޔާސަތެއްކަމަށާއި ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން އެޅި  1ކޮޓަރި ފްލެޓްތަކަށް ހަދާނެގޮތެއް ނިންމުމަށް އެ
ކުންފުނިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް؛

•

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން އަޅާ  1ކޮޓަރި ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  50އިންސައްތަ ފްލެޓަށް ސަރުކާރުން
ބދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެ ފްލެޓުތައް
ފައިސާދައްކާގޮތަށް ކުރިން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ަ
ބނުންނުވާކަމަށާއި ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާނީ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ފަހި ދިރިއުޅުން
ޭ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުންކަމަށް؛

•

ބންހުރި ފްލެޓެއްވާނަމަ ،ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ
ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ލި ެ
ދަށުން  1ރޫމްގެ ފްލެޓަށް އެދިފައި ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދޭން ފަހުން ނިންމަވާފައިވާކަމަށް؛

•

އެސް.އޯ.އީތަކުން ކުރިއަށްގެންދާ ފްލެޓް މަޝްރޫޢޫތަކުގައިވެސް މެއިންޓެނަންސް ފީއަކީ ޓެނެންސްގެ އަތުން ނަގާ
އެއްޗަކަށްވާތީ ،އެ ނެގޭ ފައިސާ ޙަވާލުކުރުމުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެޗް.ޑީ.ސީއިން ވެސް ނޫނީ މެއިންޓެނަންސް
ބންދެން އެކަން ކުރަންޖެހޭނީ ޢިމާރާތުގެ
ޕާޓީއަކާ ޙަވާލުކޮށްގެން ވެސް ކުރެވޭނެކަމަށާއި ޓެނެންސްއަށް ޓައިޓަލް ލި ެ
ވެރިފަރާތުންކަމަށް؛

•

ބކީވާ ފްލެޓްތައް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުރި އަގުތަކަށް ފެތޭނަމަ
އެސް.އޯ.އީ ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައި ާ
ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ އުސޫލުން ނަގާނެކަމަށް؛
( 750,000 oހަތްސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް) ރުފިޔާ އަށްވުރެ އަގު ކުޑަ ފްލެޓެއްނަމަ ސަރުކާރުން
ކައުންސިލު ހައުސިންގގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް އެކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެކަމަށް.
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

( 750,000- 1,500,000 oހަތްސަތޭކަ ފަންސާސްހާސް އާއި އެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ) ރުފިޔާއާ
ދޭތެރޭގެ އަގެއްގައި ހުރިނަމަ އެއީ ލީސް ޓު އޯން މޮޑެލަށް ދޫކުރާ ތަންތަންކަމަށާއި އެހެންކަމުން
ސަރުކާރުން އެއަށް ގެރެންޓީ ދީފައި ނެގިދާނެކަމަށް.
 ( 1,500,000 – 2,400,000 oއެއްމިލިއަން ފަސްލައްކަ އާއި  2މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ) ރުފިޔާއާ
ބލިކުގައި މިޑްލް
ދޭތެރޭގެ އަގެއްގައި ހުރިނަމަ ،ދާންޖެހޭނީ މޯގޭޖު ފައިނޭންސިންގގެ ތެރެއިން ޕަ ް
އިންކަމް މީހުންނަށްކަމަށާއި އެއީ މުވައްޒަފުންނަށް ނުވާ ކަމަށްވާނަމަ ،ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގަނެވޭ
ބޔަކަށް ސަރުކާރުގެ ޕްރޮސެސްގެ ތެރެއިން ދެވިދާނެކަމަށް.
ަ
o

•

ބޑުނަމަ ސަރުކާރަކުން ނުނަގާނެކަމަށް.
( 2,400,000ދެ މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ) އަށްވުރެ އަގު ޮ

ޢިމާރާތްކުރަން ނުފެށި ހުރި ތަންތަން ހުސްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަމަށާއި މިހާރު ވެސް އެސް.އޯ.އީތަކުން
ބންތައް ހުންނަނީ ލިޔެކިޔުމުން ކޮންމެވެސް
ބންތައް ނަގާފައިވާނެކަމަށް؛ އެގޮތަށް ހުހަށް ފެންނަން ހުރި ި
ބއެއް ި
ަ
ބޠިލްކުރުމަކީ އެހާ ފަސޭހަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި
ތަނެއްގައި ތާށިވެފައިކަމަށާއި ކޮންޓްރެކްޓެއް ހަދާފައި އެ ާ
ބއިވަރު މަރުޙަލާތައް ހުރިކަމަށް؛
އެކަމުގައިވެސް ަ

•

ވަކި ތަނެއްގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާތީ އެ މީހުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައި ފްލެޓުތަކެއް އެޅުމުގެ ވިސްނުމެއް މި ސަރުކާރުގެ
ނެތްކަމަށާއި ފަށާފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހުއްޓުމުގެ ވިސްނުމެއްވެސް ނެތްކަމަށް؛

 4.6.14ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ކޮމިޓީއަށް ހިއްސަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު:
•

ބޑަށް އަމާޒުކުރެވެނީ މަގާއި ،ފެނާއި
އެޗް.ޑީ.ސީން ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޮ
ބލިއު.އެސް.ސީއިން މިހާރުވެސް ވަނީ ހިޔާ ސަރަޙައްދަށް
ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތަށްކަމަށާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އެމް.ޑަ ް
ކަނެކްޝަން ދީފައިކަމަށާއި ،އަދި ކުންފުނިތަކުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތަށް އެދުމުން އެ ޚިދުމަތް ދޭނެކަމަށް
ސްޓެލްކޯއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވާކަމަށް؛
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

•

އެންމެ އަވަހަށް ނިމޭ ފްލެޓްތަކާ (އެމް.އޭ.ސީ.އެލް) ހަމައަށް ރޯޑް އެކްސެސް އޮންނާނެކަމަށާއި އެއްފަޅީގެ މަގުތަކުން
ބކީ ހުރި މަގުތަކުގެ
އެމް.އޭ.ސީ.އެލްގެ އެ ޕްލޮޓުތަކަށް މިހާރުވެސް އެކްސެސްވެވޭނެކަމަށާއި ފޭސް  2ގައި ާ
މަސައްކަތް އެމް.އެމް އެކްސްޕޯޓުން ކުރިއަށްދާކަމަށާއި ،އޭގެ ތެރޭގައި ހިޔާ ފްލެޓްގެ  7000ހައުސިންގ ފްލެޓް
ބކީ ފޭސް  2ގައި ހުރި މަގުތައް ހިމެނޭކަމަށާއި އެހެންކަމުން ދެން އަންނަ
ސަރަޙައްދުގައި ހުރި މަގުތަކާއި އަދި ާ
އަހަރުގެ ނިމުމަކާ ހަމައަށް ހުރިހާ މަގުތަކެއްގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް؛

•

ކުންފުނިތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފްލެޓްތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމޭއިރު އެ ސަރވިސަސް އެކްސެސް ދިނުމުގައި
ބޑު ގޮންޖެހުމެއް އޮންނާނެކަމަކަށް ނުފެންނަކަމަށާއި ނެޓްވޯކުތައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަމަށާއި އެހެންކަމުން
މާ ޮ
ބނެކަމަށް؛
ބލް ޓީވީ ގެ ޚިދުމަތްތައް މަސައްކަތްތައް ނިމިގެންދާއިރު ލި ޭ
އިންޓަރނެޓް އަދި ކޭ ަ

 .5ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތައް:

5.1

ބނުންނުވާކަމަށް ފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން
ބސްވެފައިވާ  1ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތައް މިހާރު ޭ
ސަރުކާރަށް ވިއްކަން އެއް ަ
ކުންފުނިތަކަށް އަންގަވާފައިވީނަމަވެސް ،އެ ފްލެޓްތަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތެއް ކުންފުނިތަކަށް އަންގަވާފައިނުވާކަމާއި
އަދި މި ފްލެޓްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް ކުންފުނިތަކަށް ސާފުކޮށް އެންގުން މުހިންމުކަމަށް؛

5.2

ބހިޔާވެހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ރައްޔިތުންނަށް ސޯޝަލް ހައުސިންގ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
ޯ
ގެންދަންޖެހޭނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުންފުނިތަކުން އެކަނިކަމަށް؛

5.3

ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްފަދަ ،ކުންފުނިތަކުގެ މެންޑޭޓުގައި ނުހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކަށް ކުންފުނިތަކުގެ
ކޭޝްފްލޯއިން

ޚަރަދުކުރުމުން ކުންފުނިތަކުގެ

މެންޑޭޓުގައި

ހިމެނޭ

ގިނަ

މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވިދާކަމާއި،

ބސިޑީ ދޭންޖެހޭތީ ،މިކަން ދައުލަތަށް
ކުންފުނިތަކުގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ސަ ް
ބރައަކަށް ވެގެންދާކަމަށް؛
ު
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

 5.4ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ފަންކްޝަންގައި ނުހިމެނޭ ދާއިރާތަކަށް ލޯނު ނަގަންޖެހުމަކީ
ބލުގައި ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝީއޯއަށް އަސަރު ފޯރައި،
ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ޙާލަތަށް އަސަރު ފޯރާކަމެއްކަމާއި ،އަދި މުސްތަޤް ަ
ކުންފުނީގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށް ވެގެންދާނެކަމަށް؛

5.5

ބލިޓީ ސްޓަޑީއެއް ހެދިފައިނުވާކަން
ފްލެޓްތަކަށް ޑިމާންޓް އޮތްނަމަވެސް ،އެކަށީގެންވާ ނީޑް އެސެސްމެންޓެއް އަދި ފީސި ި
ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުކުރެވުނު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މެނޭޖްކުރުމަށް
ބރައަކަށްވެގެން ގޮސްފައިވާކަން
އެކަށީގެންވާ ޕްލޭނެއް ހެދިފައި ނެތުމުން މި ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓުތައް ކުންފުނިތަކަށް ު
ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛

5.6

ބސްވުމުގައި މުވައްޒަފުންނާއެކު ސޮއިކުރައްވާފައި
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން ފްލެޓު އެވޯޑުކުރުމަށް އެއް ަ
ބނީ ،އެ ތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުންކަމަށާއި ،އެކަންކުރުމަށް
ވީނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓު ލި ޭ
ބފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ
ބންކުން ލޯނެއް ނަގަންޖެހޭކަމަށާއި ،ފްލެޓް ލި ި
މުވައްޒަފުން ޭ
ބލްކަން ނެތްކަމަށް ކުންފުނިތަކުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމަށް .އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މި ފްލެޓްތައް
ބއިގައި އެ މާލީ ޤާ ި
ކި ަ
ބރޯސާވާންޖެހޭކަމާއި ،އެނޫންގޮތަކަށް
ބދިނުމަށް ކުންފުނިތަކުން އިތުރު ލޯނުތައް ނުވަތަ ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ަ
ލި ި
މިކަން ކުރާނަމަ ކުންފުނިތަކުން ޖެހޭނީ ފްލެޓްތައް މާކެޓަށް ވިއްކަންކަމަށާއި ،އަދި މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ
މި ފްލެޓްތަކުގެ ހަޤީޤީ މަންފާއެއް މުވައްޒަފުންނަށް ނުކުރާނެކަމާއި އަދި ފްލެޓްތައް އެޅުމުގެ ޙަޤީޤީ މަޤްޞަދު
ބލެހެއްޓުމުގެ އިތުރު ޒިންމާވެސް ނަގަންޖެހޭނީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުންކަން ކޮމިޓީއަށް
ޙާޞިލުނުވެ މިފްލެޓުތައް ެ
ފާހަކުރެވޭކަމަށް؛

 5.7ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު ،އެ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްސްތައް
މެނޭޖްކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށާއި،
ބލަށް ވިސްނާއިރު ރިއަލް އެސްޓޭޓް ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަކަށް
ދުރު މުސްތަޤް ަ
މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާނުކުރެވޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛

71
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

5.8

ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލުތައް ހުރީ އެންމެ
ބއްޓަންކުރެވިފައިވާގޮތުން ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ ދުވަސްވީ އަދި
ހަރުދަނާކޮށް ނޫންކަމަށާއި އުސޫލުތައް ަ
ބހިޔާވެހިކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު
ބހިޔާވެހިކަމުގެ ދަތިކަން ތަޙައްމަލުކުރަން ޖެހިފައިވާ މުވައްޒައްފުންނަށް ޯ
ޯ
ހަނިވާގޮތަށް އުސޫލުތައް އެކުލަވާލައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛

5.9

ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން އަޅާ  1ކޮޓަރީގެ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން  50އިންސައްތަ ފްލެޓަށް ސަރުކާރުން
ބދަލުވުމާ ގުޅިގެން އެފްލެޓުތައް
ފައިސާދައްކާގޮތަށް ކުރިން މަޝްވަރާކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ،ސަރުކާރުން ސިޔާސަތު ަ
ބނުންނުވާކަމަށް ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގާފައިވާ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިކަމަށްވާ ފަހި ދިރިއުޅުން
ޭ
ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން އަންގަވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛

ބކީވާ ފްލެޓްތައް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައި ހުރި
 5.10ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދީފައި ާ
އަގުތަކަށް ފެތޭނަމަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރަށް ނެގުން މުހިންމުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛

ބޑުފައިދާ ނުވަތަ އިންޓްރެސްޓް
 5.11ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދޫކުރާއިރު ،ކުންފުންޏަށް ޮ
ރޭޓެއް ލުމަށްފަހު މުވައްޒަފުންނަށް ޙަވާލުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދޫކުރަންވަނީ މިނިމަމް
ކޮސްޓްގައިކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛ އަދި

ބރު ( 31/79ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ޤާނޫނު)ގެ  8ވަނަ މައްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) އިން
 5.12ޤާނޫނު ނަން ަ
ބނުމަށް ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތިން
ބދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ޭ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލި ި
ޑިއުޓީ މަޢާފްކުރެއްވުމަށް އޭރުގެ ސަރުކާރުން ނިންމަވާފައިވާކަމާއި ،ވުމާއެކު ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ޖުމްލަ
އަގަކީ ޑިއުޓީ އެގްޒެމްޕްޝަންގެ ތެރެއިން އައިސްފައިވާ އަގުތަކެއްކަމުން ،އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ
ކުންފުނިތަކުން ޢިމާރާތްކުރާ ފްލެޓުތަކުގެ އަގު ކުޑަވާންޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް؛
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ކޮމިޓީގެ ނިންމުން
ބފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މި ރިޕޯޓުގެ  6.0ކޮމިޓީގައި ަ
ކޮމިޓީއަށް ލި ި
ނިންމިއެވެ.

 .6ކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުންތައް
ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
ބއްވި މި
ބރު  2021ގައި ޭ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މައްސަލަ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު 25 ،ނޮވެމް ަ
ޯ
ބރުންގެ އިއްޠިފާޤުން
ބއިވެރިވި މެން ަ
ބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގައި އެވަގުތު ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަ
ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ  56ވަނަ ަ
ނިންމާފައިވަނީ-:

ބދަލުގައި މުޅިން އެހެން ކަމަކަށް
 6.1އެ ކުންފުންޏެއް އުފައްދާފައި އޮތް މަޤުޞަދާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގެ ަ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްކުރުމުން ކުންފުނީގެ
ކުންފުނީގެ ހުރިހާ ވަޞީލަތްތަކާއި ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްގެން ޯ
ކޭޝްފްލޯ ތާށިވެ ،ކުންފުނީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި ،ކުންފުނީގެ ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅި،
އަދި ކުންފުނިތަކުގެ އަމާޒާއި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށް ހުރަސް އެޅިގެންދާތީ ،ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި މިފަދަ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢެއް ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި ޙަވާލުނުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވައި ،އަދި
އެއްވެސް ޯ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ޯ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް
ބނީޯ ،
ބ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ލި ޭ
އަދި ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ މަންފާއާއި ލާ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކުން އެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގެންދިއުމުންކަމަށް ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށް؛

 6.2ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިމުމަށްފަހު ،އެ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތައް މެނޭޖްކުރުމުގެ
ބލަށް
މަސްއޫލިއްޔަތު ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ޙަވާލުވުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ނޫންކަމަށާއި ދުރު މުސްތަޤް ަ
ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މެންޑޭޓް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުނިތައް ފިޔަވައި އެހެން
ވިސްނާއިރު ސަރުކާރުން ޯ
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަކަށް މިފަދަ މަސްއޫލިއްޔަތެއް އަދާނުކުރެވޭނެކަން ފަހާގަކުރެވޭތީ ،މިހާރު ހައުސިންގ
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ކުންފުނިތަކަށް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފްރޮޖެކްޓްތަކާ
މެދު ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއާ
ބހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލުމަށް ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ޯ
ކުރިޔަށް ގެންދަވާ ކުންފުނިތަކަށް ދެންނެވުމަށް؛
 6.3ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ޕްރައިމަރީ ފަންކްޝަންގައި ނުހިމެނޭ ދާއިރާތަކަށް ލޯނު ނަގަންޖެހުމަކީ،
ބލުގައި ކުންފުނީގެ ލިކުއިޑިޓީ ރޭޝިއޯއަށް
ބޑުވެ ،މުސްތަޤް ަ
ކުންފުނިތަކުގެ މާލީ ޙާލަތަށް އަސަރު ފޯރައި ،ދަރަނި ޮ
އަސަރު ފޯރައި ،ކުންފުނީގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިނޭންސް ހޯދުމަށް އެޅޭ ހުރަހެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ،
ބން ކުންފުނިތަކުގެ ކޭޝް ފްލޯއާއި ،ކުންފުނީގެ މާލީ ޙާލަތައް
ބ ު
ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓުތަކަށް ނަގާ ލޯނުތަކުގެ ސަ ަ
އަންނަ ދަތިތައް ދެނެގަނެ ،އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުންފުނިތަކުގެ ފައިނޭންސް މެނޭޖުކުރުމަށް ކުންފުނިތަކަށް
ދެންނެވުމަށް؛

ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވާފައި
 6.4ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން މުވައްޒަފުންނާއެކު ފްލެޓު އެވޯޑުކުރުމަށް އެއް ަ
ބނީ ތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުމުންކަމަށާއި ނުވަތަ ކުންފުންޏާއެކު ވެވޭ
ވީނަމަވެސް މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓު ލި ޭ
ބފައިވާ
ބންކް ލޯނެއް ނަގަންޖެހޭކަމަށާއި ،ފްލެޓް ލި ި
ބސްވުމެއްގެ ތެރެއިންކަމަށާއި ،އެކަންކުރުމަށް މުވައްޒަފުން ޭ
އެއް ަ
މުވައްޒަފުންގެ

ތެރެއިން

ގިނަ

މުވައްޒަފުންގެ

ބއިގައި
ކި ަ

އެ

މާލީ

ބލްކަން
ޤާ ި

ނެތްކަމަށް

ކުންފުނިތަކުން

ބދިނުމަށް ކުންފުނިތަކުން އިތުރު ލޯނުތައް ނުވަތަ
ފާހަގަކުރައްވާފައިވާކަމާއި ،އަދި މުވައްޒަފުންނަށް މި ފްލެޓްތައް ލި ި
ބޑުނުވާނޭހެން ކުންފުނިތަކުން މި މަސައްކަތް
ބރަ ޮ
ބރޯސާވާންޖެހިފައިވާތީ ،ކުންފުންޏަށް އޭގެ ު
ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްލޯއަށް ަ
ވީހާވެސް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދެންނެވުމަށް؛

 6.5ފްލެޓްތަކުގެ ހަޤީޤީ މަންފާއެއް މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުމަށާއި ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެ ފްލެޓްތައް
ބދިނުމަށް ،އެ ފަރާތްތަކުން ފްލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކޭނެ ނުވަތަ ފައިނޭންސްކުރާނޭ ވިހާވެސް ލުއި
ލި ި
ގޮތްތަކެއް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ދެންނެވުމަށް؛
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ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

 6.6ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން މިހާރު މަސައްކަތް ނުނިމޭ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ހުރި
މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ،އެ ކަންތައްތައް ޙައްލުކުރެއްވުމަށް ދެންނެވުމަށް؛

ބނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ހައުސިންގ
ބންޖެހޭ އެންމެހައި ޚިދުމަތްތައް ލި ޭ
 6.7ޢިމާރާތްކޮށް ނިމޭއިރު އެ ޢިމާރާތުން ލި ެ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއެކު މަޝްވަރާކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޯ
ގެންދަވާ ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދެންނެވުމަށް؛

 6.8ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ފްލެޓް ދޫކުރުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އުސޫލުތައް ހުރީ އެންމެ
ބއްޓަންކުރައްވާއިރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ،
ހަރުދަނާކޮށް ނޫންކަމަށާއި އެހެންކަމުން އުސޫލުތައް ަ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ ސިޔާސަތާ އެއްގޮތަށް
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޤައުމީ ޯ
ބއްޓަންކުރުމަށާއި އަދި ފްލެޓްތައް ދިނުމުގައި ކުންފުނިތަކުގައި ދިގު މުއްދަތަކަށް
ފްލެޓްތައް ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު ަ
މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ދާއިމީ މުވައްޒަފުންނަށް އިސްކަންދެއްވުމަށް ކުންފުނިތަކަށް ދެންނެވުމަށް؛

ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްތައް އެޅުމަށް ހައުސިންގ
 6.9ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތައް ހިމެނޭގޮތަށް ޯ
ބންދޫކޮށްފައިވާކަމާއި ،އޭގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ އެންމެ
ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން  15ފަރާތަކަށް ި
ބރާ
ބންތައް އަނ ު
 6ޕްރޮޖެކްޓްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމާއި ،ވީމާ ،މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ި
ނެގުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަށް ދެންނެވުމަށް؛ އަދި

 6.10ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ ފްލެޓްތަކުގެ ތެރެއިން ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މިންގަނޑަށް ފެތޭ ފްލެޓްތައް ސަރުކާރަށް ނެގުމަށްފަހު،
ބކީވާ ފްލެޓްތައް ސަރުކާރުގެ ޯ
ދޫކުރުމަށްފަހު ާ
ބކީވާ ފްލެޓްތައް މާކެޓުގައި ވިއްކުމަށް ދެންނެވުމަށް.
ާ

75
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް ނަންބަރުM19/SOE/2021/07 :

ވީމާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  124ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ދަށުން ،މި ރިޕޯޓު ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް
ހުށަހަޅަމެވެ .އަދި ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައި ދެއްވުމަށް އެދި
ދެންނެވީމެވެ.

ބހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށްގެންދަވާ
ސަރުކާރު ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޯ
ބހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝްރޫޢާ ގުޅޭ މައްސަލަ
ޯ

ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ސްޓޭޓް އޯންޑް

ބތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު
ބރުން ހާޒިރުވި ނިސް ަ
ބއްދަލުވުންތަކަށް މެން ަ
އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ަ
މި ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު "1-ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.

ބރު 2021
 25ނޮވެން ަ

ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
•

ޕޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  25ނޮވެންބަރު  2021ގައެވެ.
މި ރި ޯ

76
ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ޖަދުވަލު :1-ހާޒިރީ ރިޕޯޓ
ރައޔިތުނގެ މަޖިލީހުގެ ސޓޭޓ އޯނޑ އެނޓަރޕރައިސަސ ކޮމިޓީގެ މެނބަރުނ އެކޮމިޓީގެ
ބައދަލުވުނތަކަށ ވަޑައިގެނނެވި ގޮތުގެ ނިސބަތ
ސަރުކާރު ޙިއޞާވާ ކުނފުނިތަކުގެ މުވައޒަފުނނަށ ބޯހިޔާވެހިކަނ ފޯރުކޮށދިނުމަށ އެ ކުނފުނިތަކުނ
ކުރިއަށގެނދަވާ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ މަޝރޫޢާ ގުޅޭ މައސަލަ ކޮމިޓީނ ދިރާސާކޮށ ނިނމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު


ވަޑައިގެނނެވި ބައދަލުވުނ

-

ވަޑައިނުގަނނަވާ ބައދަލުވުނ S

ސަލާމުގައި

Sc

އެހެނ ކޮމިޓީއެއގައި

O

ރަސމީ

ވަޑައިގަނނަވަނނުޖެހޭ

   

-  -   

 

- 

1:20

56

25.11.2021

   

     -

   

1:50

55

24.11.2021

-    

 



 



  

1:35

53

22.11.2021

    

 

-

 -



-  

0:25

52

01.11.2021

-   

-

    -



  -

1:40

51

27.10.2021

-

-

 -

 



-



0:50

50

27.10.2021

             

1:25

49

27.10.2021

 

2:55

48

25.10.2021

  

-

-

  

0

   

2:15

47

20.10.2021

0



  - 



   

0:25

45

13.10.2021

ހޭދަ ި
ވ ަ
ވ ު
ގތު

ބައދަލުވުނ

ތާރީޚ

14:40

10

ޖުމލަ

 



S

 

O



       



S



ފޭދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެނބަރު މުޙައމަދު ނިހާދު

ގ މެނބަރު އިލޔާސ ލަބީބު
ހުޅުދޫ ދާއިރާ ެ

ގ މެނބަރު ޙުސައިނ މުޙައމަދުދީދީ
ފުވައމުލަކު މެދު ދާއިރާ ެ

ގ މެނބަރު ޢަލީ ޙަމީދު
އިސދޫ ދާއިރާ ެ

ކިނބިދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެނބަރު މުޙައމަދު ނާޝިޒ

ގ މެނބަރު އަޙމަދު ޙަލީމ
ބިލެތދޫ ދާއިރާ ެ

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެނބަރު ޙުސައިނ ޤާސިމ

ގ މެނބަރު އިބރާހީމ ފަޟުލ ރަޝީދު
ފެލިދޫ ދާއިރާ ެ

ގ މެނބަރު ޙަސަނ ޝިޔާނ
ތޮއޑޫ ދާއިރާ ެ

ދަނ ެ
ގތި ދާއިރާ ެ
ގ މެނބަރު މުޙައމަދު ނާޘިމ

ތުލުސދޫ ދާއިރާ ެ
ގ މެނބަރު އިބރާހީމ ނަސީމ

ނައިފަރު ދާއިރާ ެ
ގ މެނބަރު އަޙމަދު ޝިޔާމ

ގ މެނބަރު ޢަބދުﷲ ަ
ވޙީދު
ދިއދޫ ދާއިރާ ެ

ގ މެނބަރު އިބރާހީމ ރަޝީދު
މާފަނނު މެދު ދާއިރާ ެ
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