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 .1ތަޢާރަފު
މި ރިޕޯޓަކީ ،ސަރުކާރުން ހުޅުމާލެގައި ހިންގި  7,000ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓު މަޝްރޫޢުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ އަގާއި މަހުން
މަހަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތް ރިވިއު ކޮށްދިނުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗް.ޑީ.ސީ) ލިމިޓެޑުން
އެދުމުން ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2007އޮޑިޓް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން އެ އަގު ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތް ބެލުމަށްފަހު
ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލާފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  213ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މި ރިޕޯޓް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް،
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލަށް ފޮނުވުމުގެ އިތުރުން ،މިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް www.audit.gov.mvގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.
މި އޮފީހުން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާނީ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮން ރިލޭޓެޑް ސަރވިސަސް :ISRS 4400
އެންގޭޖްމަންޓްސް ޓު ޕަރފޯމް އެގްރީޑް-އަޕްއޮން ޕްރޮސީޖަސް ރިގާޑިންގ ފައިނޭންޝިއަލް އިންފޯމޭޝަން" އާ އެއްގޮތަށެވެ .މި އެންގޭޖްމަންޓުގައި
ބަލަން ކަނޑައެޅި މިންވަރު (ސްކޯޕް) އަދި އިޖުރާތުތައް (ޕްރޮސީޖަރސް) ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
 .1މަޝްރޫޢަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކާއި އަންދާޒާތަކާއި ،އެ ޚަރަދުތަކާއި އަންދާޒާތައް ބިނާކޮށްފައިވާ އަސާސްތަކުގެ ސައްޙަކަން ބެލުން.
 .2ދައުލަތުގެ  4މުއައްސަސާއަކުން  7,000ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫޢަށް ތަފާތު  4ގޮތަކަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ޖުމްލަ އަގާއި،
މަހުން މަހަށް ދައްކަން ޖެހޭ އަގު ހިސާބުކޮށްފައިވާތީ ،އެ އަގުތައް ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންދާޒާތަކާއި ،އެ އަންދާޒާތައް
ބިނާކޮށްފައިވާ އަސާސްތައް ބެލުން .މިގޮތުން ބަލައިފައިވާނީ:


އެޗް.ޑީ.ސީ އިން  2021ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބު



ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން  2018ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބު



މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން  2021ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބު



ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ އަސާސްތައް

 .3ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ ޖުމްލަ އަގާއި ،މަހުން މަހަށް
ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުން އެޗް.ޑީ.ސީގެ މާލީ ޙާލަތަށް ކުރާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އަސަރުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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 .2އެގްރީޑް-އަޕްއޮން ޕްރޮސީޖަރސް އިން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭ ކަންކަން
ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންކަން
.1

މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަގު ކަމުގައި  2021ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ކަނޑައެޅި ( 8,143,022,642އަށް ބިލިއަން އެއް ސަތޭކަ
ސާޅީސް ތިން މިލިއަން ބާވީސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ދޭއް) ރުފިޔާ އާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށްޖެހޭ ( 1,163,289އެއް މިލިއަން
އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ހާސް ދުއި ސައްތަ އަށްޑިހަ ނުވައެއް) ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،މަޝްރޫޢުއަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދުތަކަށާއި،
މި މަޝްރޫޢުއާ ގުޅިގެން އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ކުރަންޖެހޭ އެހެން ޚަރަދުތަކުގެ އަންދާޒާތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެންނެވެ.

.2

ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް  2021ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ (މެއިންޓަނެންސް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި
( 1,000އެއްހާސް) ރުފިޔާ ހިމަނާއިގެން) ( 11,000އެގާރަ ހާސް) ރުފިޔާއަކީ 8% ،ގެ އިންޓަރެސްޓާއިއެކު  20އަހަރުގެ ރީޕޭމަންޓް
މުއްދަތަކަށް ބިނާކޮށް ،އީކުއޭޓެޑް މަންތްލީ އިންސްޓޯލްމަންޓް (އީ.އެމް.އައި) މެތަޑް ބޭނުންކޮށްގެން ހިސާބުކޮށްފައިވާ އަދަދެކެވެ .ޔުނިޓަކަށް
މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރުމަށް ،އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ގެންގުޅެފައިވާ އީ.އެމް.އައި މެތަޑަކީ ،މިފަދަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ
ޔުނިޓުތައް ވިއްކާނެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ މެތަޑެކެވެ.

.3

އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭޝްފްލޯ ފޯކާސްޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ހުރިހާ ފައިނޭންސް ކޮސްޓެއް ހިމަނައިގެން ،ވެއިޑެޓް އެވްރެޖް
ފައިނޭންސިންގ ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ހިސާބުކޮށްފައިވާ  8%އަކީ އެކަށީގެންވާ ރޭޓެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މި އަދަދު ހިސާބުކޮށްފައިވަނީ
ތިރީގައިވާ ގޮތަށްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެ.
ތަފްސީލް

.4

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް

ޓ
ރޖް ރޭ ް
އވް ެ
ރވޭ ެ
ނނާނެކަމަށް ލަފާކު ެ
އދަތު ( 15އަހަރު) ގައި  LIBORހު ް
މ ް
ނޖެހޭ ު
ކރަ ް
ތއް އަދާ ު
އމަރީ ލޯނު ަ
ޕްރަ ި

2.3%

ރސްޓް ރޭޓް
އންޓަ ެ
ކގެ ފިކްސްޑް ި
އމަރީ ލޯނުތަ ު
ޕްރަ ި

3.3%

މންޓް ޑީފޯލްޓް ރިސްކް ފެކްޓަރ
ޓމަރ ޕޭ ަ
މއާއި ކަސް ަ
މއަ ް
ކގެ ޕްރީ ި
ނންސިންގ ލޯނުތަ ު
ރީފައި ޭ

3%

ޖުމުލަ ފައިނޭންސިންގ ކޮސްޓް

8.6%

ފއިވާ
އެޗް.ޑީ.ސީން އުނިކޮށް ަ

)(0.6%

 2021ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީން ޔުނިޓެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް

8%

ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ ކަމަށް  2018ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން
ކަނޑައަޅާފައިވާ (މެއިންޓަނެންސް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 1,000އެއް ހާސް) ރުފިޔާ ހިމަނާއިގެން) ( 6,600ހަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާއަކީ،
އީ.އެމް.އައި މެތަޑާ އެއްގޮތަށް ހަދާފައިވާ ހިސާބެއް ނޫންކަމާއި ،ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،މި އަދަދަކީ މަޝްރޫޢު ހިންގަން ނެގި ލޯނުތަކާއި،
ރީފައިނޭންސިންގ އަށް ނެގި ލޯނުތަކަށް ދައްކާ އިންޓަރެސްޓާއި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދާނެ ކޭޝް ފްލޯއަށް ރިޢާޔަތް ކޮށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
އަދަދެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

.5

 2018ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުގައި  20އަހަރުގެ މުއްދަތަށް،
މަހަކަށް ( 6,600ހަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޔުނިޓެއް ވިއްކުމުން ،ޔުނިޓަކަށް ފައިނޭންސް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ނެގިގެންދާނީ
( 99,647ނުވަދިހަ ނުވަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް) ރުފިޔާއެވެ .ނަމަވެސް ،އީ.އެމް.އައި މެތަޑަށް ހިސާބު ހަދައިފިނަމަ ،ފައިނޭންސް
ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ޔުނިޓަކުން ( 1,254,879އެއް މިލިއަން ދެ ލައްކަ ފަންސާސް ހަތަރު ހާސް އަށް ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވައެއް) ރުފިޔާ
ޖެހޭނެއެވެ .މީގެ މާނައަކީ ،މަހަކަށް ( 6,600ހަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ޔުނިޓެއް ވިއްކައިފިނަމަ ،ފައިނޭންސް ކޮސްޓްގެ
ގޮތުގައި ޔުނިޓަކުން ( 1,155,231އެއް މިލިއަން އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ފަސް ހާސް ދުއި ސައްތަ ތިރީސް އެކެއް) ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވުމެވެ.
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ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭކަމަށް  2021ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި ( 5,548ފަސް ހާސް ފަސް
ސަތޭކަ ސާޅީސް އަށެއް) ރުފިޔާއަކީ 3.36% ،ގެ އިންޓަރެސްޓާއިއެކު  25އަހަރުގެ ރީޕޭމަންޓް މުއްދަތަކަށް ބިނާކޮށް ،އީ.އެމް.އައި މެތަޑް
ބޭނުންކޮށްގެން ހަދާފައިވާ ހިސާބެކެވެ .ނަމަވެސް ،ޕްރައިމަރީ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ  LIBOR+3.3%ކަމުގައިވާއިރު ،މާލެ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ  LIBORގެ އަންދާޒާކަމުގައިވާ  0.06%އަކީ ޖުލައި އަދި ސެޕްޓެމްބަރު  2020ގައި ،ކޮވިޑް19-
އާ ގުޅިގެން ވަރަށް ބޮޑަށް  LIBORދަށްވެފައިހުރި ދުވަސްވަރެއްގައި ހުރި  LIBORކަމާއި ،ލޯނު ދައްކަމުން އައި އިރު ހުރި އެވްރެޖް
 LIBORއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ހޯދާފައިވާ ރޭޓެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .ޖެނުއަރީ  2021ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިވާ ލޯނު ޕޭމަންޓްތަކުގެ
އެވްރެޖް  LIBORއަކީ  1.74%އެވެ.
.7

 2021ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް މަހަކު ދައްކަން ހުށަހަޅާފައިވާ (މެއިންޓަނެންސް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި 1,000
(އެއް ހާސް) ރުފިޔާ ހިމަނާއިގެން) ( 11,000އެގާރަ ހާސް) ރުފިޔާއަށް ޔުނިޓުތައް ވިއްކިނަމަ 20 ،އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަލާނަމަ ،އެއްވެސް
ޑީފޯލްޓެއް ނެތި ،ހުރިހާ ޔުނިޓުތަކުން ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކެނޑުމުން ނެޓް-ކޭޝްފްލޯގެ
ގޮތުގައި ( 2,195,865,585ދެ ބިލިއަން އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަސް މިލިއަން އަށް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ
އަށްޑިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.
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ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް މަހަކު ދައްކަން ސަރުކާރުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ (މެއިންޓަނެންސް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ( 1,000އެއް ހާސް)
ރުފިޔާ ހިމަނާއިގެން) ( 8,500އަށް ހާސް ފަސް ސަތޭކާ) ރުފިޔާއަށް ޔުނިޓުތައް ވިއްކައިފިނަމަ 25 ،އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަލާނަމަ،
އެއްވެސް ޑީފޯލްޓެއް ނެތި ،ހުރިހާ ޔުނިޓުތަކުން ޖުމްލަ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކެނޑުމުން ނެޓް-
ކޭޝްފްލޯގެ ގޮތުގައި ( 138,063,670އެއް ސަތޭކަ ތިރީސް އަށް މިލިއަން ފަސްދޮޅަސް ތިން ހާސް ހަ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ) ރުފިޔާގެ
ޑެފިސިޓެއް ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

.9

ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް މަހަކު ދައްކަން  2018ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ނިންމާފައިވާ
( 6,600ހަ ހާސް ހަ ސަތޭކަ) ރުފިޔާ އާއި  2021ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ( 6,500ހަ ހާސް ފަސް
ސަތޭކަ) ރުފިޔާއަށް ޔުނިޓުތައް ވިއްކައިފިނަމަ 25 ،އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަލާނަމަ ،އެއްވެސް ޑީފޯލްޓެއް ނެތި ،ހުރިހާ ޔުނިޓުތަކުން ޖުމްލަ
ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފައިސާއިން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކެނޑުމުން ނެޓް-ކޭޝްފްލޯގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް ( 9,209,971,532ނުވަ
ބިލިއަން ދުއި ސައްތަ ނުވަ މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ހަތްދިހަ އެއް ހާސް ފަސް ސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް) ރުފިޔާގެ ޑެފިސިޓެއް ވާނެކަމަށް
އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

 .10އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ކޮށްފައިވާ ހިސާބަކީ ކުންފުނިން މި މަޝްރޫޢުއަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ،މަޝްރޫޢުއާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް
ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ހަދާފައިވާ ހިސާބެއްކަމާއި ،މި އަގަށްވުރެ ކުޑަ އަގެއްގައި ޔުނިޓުތައް ސަބްސިޑައިޒްކޮށްގެން ވިއްކާނަމަ،
ކުންފުންޏަށް މާލީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.

އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ކަންކަން
އ
 .1ލޯނު ނަގައިގެން ހިންގާ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ،ލޯނުގެ ފައިނޭންސް ކޮސްޓް ދެއްކޭނެ ކޮސްޓް އޮފް ކެޕިޓަލަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އީ.އެމް.އަ ި
މެތަޑު ބޭނުންކޮށްގެން ޔުނިޓުތައް ވިއްކާ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
އ
 .2ލޯނުގެ އެގްރިމެންޓްތަކުގައި އިންޓަރެސްޓް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  LIBORނުވަތަ އެފަދަ އެހެން ބެންޗްމާކެއް ބޭނުން ކޮށްގެންކަމަށްވާނަމަެ ،
ލޯނެއްގެ މުއްދަތުގައި  LIBORނުވަތަ އެފަދަ ބެންޗްމާރކްގެ އެވްރެޖް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އަންދާޒާ ކުރުމަށާއި ،ކޮސްޓް އޮފް ކެޕިޓަލްގެ
ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި އެވްރެޖް  LIBORނުވަތަ ބެންޗްމާކް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ.
 .3މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ،މަޝްރޫޢުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިނުވާ އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް (ބިމުގެ އަގު ،ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓް،
ސަޕްލިމެންޓަރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮސްޓް) ސަބްސިޑައިޒްކޮށް ،ހައުސިން ޔުނިޓްތައް ވިއްކުމުން ،އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް މާލީގޮތުން ގޮންޖެހުންތަކެއް
ކުރިމަތިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ ،މި މާލީ ގެއްލުން ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ،ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ،އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ސަބްސިޑީއެއް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް
ފެންނާތީ ،މިއީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ފުދުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ދެވިދާނެ ސަބްސިޑީއެއްތޯ ބެލުމަށް ދަންނަވަމަވެ.
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 .4މިފަދަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ކުންފުނިން ނަގާ ލޯނުތަކާ އެންހަމައެއްގައި އާމްދަނީ ނުހިއްފޭޓޭނަމަ ،މި ލޯނުތައް އަދާ ކުރުމަށް
ދަތިވެ ،ކުންފުންޏަށް މާލީ ގޮތުން ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެ ،ވިޔާފާރީގެ އުސޫލުން ކުންފުނި ހިންގަން ދަތިވެ ،އެފަދަ ލޯނުތައް އަނބުރާ
ދެއްކުމަށް ދައުލަތަށް ބަރޯސާވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުން ،މި ގޮތަށް ސަބްސިޑައިޒް ކުރެވިގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުން ދައުލަތުން
އުފުލަން ޖެހޭ މާލީ ބުރަ ސަބްސިޑައިޒްކުރެވޭނެ ނިސްބަތަށް ބަލައި ،މަޝްރޫޢުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފައިނޭންސްކޮށްގެން ހިންގޭނެގޮތަށް
މަޝްރޫޢުތައް ރާވާ ހިންގުމަށް ދަންނަވަމެވެ .އަދި މިފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމުގެ ކުރިން މަޝްރޫޢުގެ ފައިނޭންޝިއަލް ފީސިބިލިޓީއެއް ހަދައި،
އެއަށް ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ނިންމުންތައް ނިންމުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެ.

 .3އެގްރީޑް-އަޕްއޮން ޕްރޮސީޖަރސް އެންގޭޖްމަންޓުގައި ބަލާލެވުނު މައިގަނޑު ބައިތަކާ ގުޅޭ ތަފްސީލްތައް
(ހ) މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރަފް
 7,000ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫޢުއަކީ ،މާލެ ސަރަހައްދުގެ ތޮށްޖެހުން ކުޑަކޮށް ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް ހޯދާ ދިނުމުގެ ގޮތުން
 2016ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން "ހިޔާ މަޝްރޫޢު"ގެ ނަމުގައި ހިންގަންފެށި މަޝްރޫޢެކެވެ .މި މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޗައިނާ
ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންޖިނިއަރިންގ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް (ސީ.އެސް.ސީ.އީ.ސީ) އާއި އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާ އެކު  19އޭޕްރިލް  2016ގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ "ފައިނޭންސިންގ ،ޑިޒައިން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް" އެއްބަސްވުމެއްގެ
ދަށުންނެވެ .އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ދައުރު އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ބަދަލުކޮށް ،ސީ.އެސް.ސީ.އީ.ސީ
އ
އާއި އެޗް.ޑީ.ސީ އާ އެކު  20ޖުލައި  2016ގައި "ޑިޒައިން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން" އެއްބަސްވުމުގައި އަލުން ސޮއިކުރެވުނުވެ .މި މަޝްރޫޢުގަ ި
އެޅުމަށް އެއްބަސްވެފައިވަނީ  25ބުރީގެ  16ޓަވަރުގައި  7,000ހައުސިންގ ޔުނިޓެވެ .ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ  7,000ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ ތެރެއިން
 280ހައުސިންގ ޔުނިޓު ،ކޮމާރޝަލް ޔުނިޓުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތައް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުންވަނީ ނިންމަވާފައެވެ .ތިރީގައިވާ ތާވަލް  1އަދި  2ގައި އެވަނީ މަޝްރޫޢު އަށް
ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތެވެ.

ތާވަލް  7,000 :1ހައުސިންގ ޔުނިޓު މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ނަގާފައިވާ ޕްރައިމަރީ ލޯނުތައް

ބޭންކުގެ ނަން

ފައިނޭންސްގެ
އިންސައްތަ

ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ
އަދަދު
(ޔޫއެސް ޑޮލަރު)

ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ
އަދަދު
(ދިވެހި

ލޯނުގައި
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް

ސޮއިކުރެވުނު
ތާރީޚް

ރުފިޔާއިން)

ރއަލް
ޑސްޓް ި
އިން ަ
އެންޑް

ލޯނު

މޝަލް
ކޮ ާ

ނ
ބޭންކް އޮފް ޗައި ާ

ލޯނުގެ މުއްދަތު

މ
ފުރަތަ ަ

ކރި
ޑިސްބަރސް ު
85%

368,900,000

5,688,438,000

LIBOR+3.3%

 24އޭޕްރިލް 2017

ގން 15
ނ ފެށި ެ
ތާރީޚު ް

ލިމިޓެޑް

ގ
އަހަރު ( 2އަހަރު ެ

(އައި.ސީ.ބީ.ސީ)

ރއަޑާއެކު)
ރސް ޕީ ި
ގް ޭ

ކްރެޑިޓް
އޭޖީ،

ލޯނު

ސ
ސްއި ް
ނގަޕޯރ
ސި ް

ބްރާންޗް

15%

65,100,000

1,003,842,000

LIBOR+3.3%

13
2017

(ސީ.އެސް)
ޖުމްލަ

ރ
ޑިސެންބަ ު

މ
ފުރަތަ ަ

ކރި
ޑިސްބަރސް ު
ގން 5
ނ ފެށި ެ
ތާރީޚު ް
ގ
އަހަރު ( 2އަހަރު ެ
ރއަޑާއެކު)
ރސް ޕީ ި
ގް ޭ

434,000,000

6,692,280,000

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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ތާވަލް  7,000 :2ހައުސިންގ ޔުނިޓު މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ނަގާފައިވާ ޕްރައިމަރީ ލޯނުތައް ރީފައިނޭންސް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އިން އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ދޫކުރި ލޯނުތައް
ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ އަދަދު

ލޯނުގައި ސޮއިކުރެވުނު ތާރީޚް

ލޯނުގެ މުއްދަތު

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް

 18އޮކްޓޯބަރ 2018

 6މަސް

9%

94,000,000

 28ޖަނަވަރީ 2019

 6މަސް

10%

29,905,232

 18އޭޕްރިލް 2019

 2އަހަރު

10%

106,496,611

 17ޖުލައި 2019

 12މަސް

10%

37,464,962

ޖުމްލަ

(ދިވެހި ރުފިޔާ)

267,866,805

(ށ)  2021ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މަޝްރޫޢު އަގު ކޮށްފައިވާ ހިސާބު އަދި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަސާސްތައް
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ އަގު

ރިފަރެންސް

ތަފްޞީލް

ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު (7,000
ޔުނިޓު)

ނަންބަރު

ޓ
ޓރަކްޝަން ކޮސް ް
ޢގެ ކޮންސް ް
މަޝްރޫ ު

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ދިވެހި ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ދިވެހި ރުފިޔާ

1

434,000,000

6,692,280,000

62,000

956,040

2

57,644,334

888,875,631

8,235

126,982

ޓ
ނޖްމަންޓް ކޮސް ް
ޕްރޮޖެކްޓް މެ ޭ

3

2,600,000

40,092,000

371

5,727

ގ
އ ު
މގެ ަ
ބި ު

4

25,550,713

393,991,994

3,650

56,285

މންޓް ކޯސްޓް
ޑވެލޮޕް ަ
ސަޕްލިމެންޓަރީ ި

5

8,286,836

127,783,017

1,184

18,255

528,081,883

8,143,022,642

75,440

1,163,289

 31މާރޗް  2021ގެ ނިޔަލަށް ލޯނަށް ދެއްކި
ރސްޓް
އިންޓަ ެ

ޖުމްލަ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ،ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ޔުނިޓަކަށް ( 62,000ފަސްދޮޅަސް
ދެ ހާސް) ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ މަގުން ( 7,000 × 62,000ޔުނިޓް) ޖުމްލަ ( 434,000,000ހަތަރު ސަތޭކަ ތިރީސް ހަތަރު މިލިއަން) ޔޫއެސް
ޑޮލަރެވެ .އެއީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނަމަ ޖުމްލަ ( 6,692,280,000ހަ ބިލިއަން ހަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދެ މިލިއަން ދެ ލައްކަ

އަށްޑިހަ ހާސް)

ރުފިޔާއެވެ.

 31 .2މާރޗް  2021ގެ ނިޔަލަށް ލޯނަށް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ކޮސްޓަކީ ،މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ނަގާފައިވާ ޕްރައިމަރީ ދެ ލޯނު (އައި.ސީ.ބީ.ސީ
އަދި ސީ.އެސް) ގެ އިތުރުން ރީފައިނޭންސް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކަށް 31 ،މާރިޗު  2021ގެ ނިޔަލަށް
ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓެވެ .މިގޮތުން އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ތަފްސީލް ތާވަލް  3ގައި އެވަނީއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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ތާވަލް  31 :3މާރޗް  2021ގެ ނިޔަލަށް ޕްރައިމަރީ ދެ ލޯނާއި ރިފައިނޭންސް ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް
އަހަރު
2018
2019
2020
2021
ޖުމްލަ

އައި.ސީ.ބީ.ސީ

ސީ.އެސް

ރީފައިނޭންސް ލޯނު

ޖުމްލަ

(ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)

131,150,475
236,641,360
232,818,235
48,806,388
649,416,458

52,726,277
59,444,036
43,156,618
8,934,500
164,261,431

2,111,498
24,929,911
35,410,547
12,745,785
75,197,741

185,988,250
321,015,307
311,385,400
70,486,673
888,875,631

މިފަދަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އަގު ހިސާބުކުރުމުގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ފައިނޭންސްކުރަން ނަގާ ހުރިހާ ލޯނުތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ހިމަނަންވާނެކަމުން،
އިންޓަރެސްޓް ހިސާބުކުރުމުގައި އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަސާސްތައް ރަނގަޅުކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 .3ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓް
އ
ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދަކީ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދެއްކުން ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން ކްލެއިމްސްގެ ގޮތުގަ ި
ދައްކާފައިވާ އަދަދުގެ އިތުރުން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުމަށް އެކުލަވާލި ޓީމަށް ހޭދަވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އަދަދެވެ.
އަދަދު (ރުފިޔާ)

ތަފްސީލް
ދ
ދ ު
ފއިވާ އަ ަ
ގއި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދައްކާ ަ
ގތު ަ
ސގެ ޮ
ކްލެއިމް ް

23,155,293

ށ
ތއް ކުރުމަ ް
ރދު ަ
އެހެނިހެން ޚަ ަ

16,936,707

ޖުމްލަ

40,092,000

އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ހިންގާ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ހިމަނަނީ ،ކޮންޓްރެކްޓް
ނ
ކޮށްފައިވާ އަގުގެ  4%އަށް ޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށްވީނަމަވެސް ،ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަ ީ
ކޮންޓްރެކްޓް ކޮށްފައިވާ އަގުގެ ގާތްގަނޑަކަށް  0.599%އަށްވާ ( 40,092,000ސާޅީސް މިލިއަން ނުވަދިހަ ދެ ހާސް) ރުފިޔާއެވެ .ޕްރޮޖެކްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ( 40,092,000ސާޅީސް މިލިއަން ނުވަދިހަ ދެ ހާސް) ރުފިޔާގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 23,155,293
(ތޭވީސް މިލިއަން އެއް ލައްކަ ފަންސާސް ފަސް ހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ތިނެއް) ރުފިޔާއަކީ ކްލެއިމްސްގެ ގޮތުގައި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދައްކާ
ނިމިފައިވާ ފައިސާއެކެވެ .މި ފައިސާއަކީ މަޝްރޫޢު ލަސްވެގެން ދިއުމާއި ،ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ހަދަންޖެހޭ ޕޭމަންޓްތައް ލަސްވުމުގެ ސަބަބުން (ބޭންކުން
ފައިސާ ޑިސްބަރސް ކުރުމުގައި ލަސްވުމާއި ،ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވެފައި ،އިންސްޕެކްޝަން ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްކުރުމަށް ދިމާވާ
ގޮންޖެހުންތަކާހުރެ) ކޮންޓްރެކްޓްރަށް ކްލެއިމްސްގެ ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ޕްރެޖެކްޓުގެ މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ( 40,092,000ސާޅީސް މިލިއަން ނުވަދިހަ ދެ ހާސް) ރުފިޔާ އަކީ އެ ކޯޕަރޭޝަނުން
ކޮންސްޓްރަޝަން ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް އާންމުކޮށް ޗާޖްކުރާ އަދަދަށްވުރެ ނިސްބަތުން ކުޑަ އަދަދެއްކަމުން ،މި ޚަރަދުވެސް ސަބްސިޑައިޒްޑް ރޭޓެއްގައި
އެ ހިސާބުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 .4ބިމުގެ އަގު
މި ޕްރޮޖެކްޓަކީ ސޯޝަލް ހައުސިންގ ނުވަތަ އިޖްތިމާއީ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ޕްރޮޖެކްޓަކަށްވުމުން ،ބިމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ މި
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ފްލެޓުތައް އަޅާފައިވާ  393,992އަކަފޫޓުގެ ބިމުގެ ސަރަހައްދުގެ އަކަފޫޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ( 1,000އެއް ހާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން
( 393,991,995ތިން ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ތިން މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ނުވަދިހަ އެއް ހާސް ނުވަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) ރުފިޔާއެވެ.
އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބިމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޕްރައިސިންގ ފްރޭމްވޯކުގެ
އ
ތެރެއިންނެވެ .އަދި ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއްގެ ތެރޭ ،ހުޅުމާލޭގެ ފުރަތަމަ އަދި ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ބިމުގެ ވެލުއޭޝަނެއް އިންޑިޕެންޑެންޓް ވެލުއަރއެ ް
މެދުވެރިކޮށް ކުރެވެއެވެ .ބިމުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބޭނުންކޮށްފައިވާ ފްރޭމްވޯކަކީ އެކަށީގެންވާ ފްރޭމްވޯކެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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 .5ސަޕްލިމެންޓަރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮސްޓް
ސަޕްލިމެންޓަރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮސްޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 16 ،ޓަވަރުގައި ދިރިއުޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާބާދީކަމަށްވާ  30,000މީހުންނަށް
ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެވެ .މި ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ތަފްސީލް

އަދަދު (ރުފިޔާ)

ނ
ނ ހެދު ް
ޓގެ ވޯލް ޕްލޭ ް
ކމާރޝަލް ޔުނި ު
ރމާއިޮ ،
އމުކު ު
ޒމެއް ޤާ ި
އދި އުކާލާނެ ނި ާ
ރވޭނެ ަ
އއްކު ެ
މއި ،ކުނި ެ
ލިފްޓް ލޮބީ ވަކިކުރު ާ

8,492,000

ނ
ޖމަންޓް އޮފީސް ހެދު ް
މނޭ ް
ނޖްކުރާނެ ެ
ދމާއި ،ޔުނިޓުތައް މެ ޭ
ރމް ހެ ު
ޕަބްލިކް ވޮޝް ޫ

10,835,000

އ
ލތަ ް
ބދަ ު
ނވޭ ަ
ތން ގެ ެ
މގެ ގޮ ު
ތރި ތަނަކަށް ހެދު ު
ތއް ރައްކާ ެ
ފްލެޓްތަކުގެ ރެއިލިންގ ަ

14,905,000

ނ
ކރު ް
ޤއިމު ު
ކއް ާ
ތކުގައި ސީ.ސީ.ޓީވީ ނެޓްވޯ ެ
ހއްދު ަ
ސރަ ަ
އންމު ަ
ރގެ ާ
މރާތުގެ އެތޭ ޭ
އި ާ

13,255,000

ށ
ކރުމަ ް
ޤއިމު ު
ތއް ާ
ބަސް ސްޓޮޕް ަ

7,370,000

ށ
މ ް
ރންޓު ގުޅު ަ
ފޭސް  1ން ފޭސް  2އަށް ވަގުތީ ކަ ަ

23,100,000

ކރުން (ހިޔާ ޕާކް)
ރއްޤީ ު
އގާ ޕާކުތައް ތަ ަ
ގ ި
ސޖާ ަ
އވާ ހު ް
ދގަ ި
މ ު
ކގެ ދެ ެ
ޓަވަރުތަ ު

25,927,430

ނ
ހިޔާ ކޯޓްޔާޑް ހެދު ް

16,160,087

ނ
ތއް ހެދު ް
ވަގުތީ މިސްކި ެ

4,070,000

ނ
ހދު ް
އއެއް ެ
އރި ާ
ރޅުލީ އުޅަނދުތަކަށް ޕާކިން ޭ
ހަތަރު ފު ޮ

3,668,500

ޖުމްލަ

127,783,017

މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި 7,000 ،ހައުސިންގ ޔުނިޓު އެޅުމުގެ އަގުގެ ތެރޭގައި ،އެތާގައި ދިރިއުޅޭނެ
ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ އަސާސީ ކަންކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާއިމުކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން ހިމަނާފައިނުވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި މަޝްރުޢޫގެ ދަށުން،
ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި ސަޕްލިމެންޓަރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮސްޓް ހިމެނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ތާވަލް  :4ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަގުން މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ އަގު ގެނެވިފައިވާ ގޮތް ( 2021ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު)
އެޗްޑީސީން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް

ތަފްޞީލް
ޝން ކޮސްޓް
ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ ކޮންސްޓަރަކް ަ

 1,163,289ރުފިޔާ

ތ
އދަ ު
ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މު ް

 20އަހަރު

ރސްޓް ރޭޓް
އެނުއަލް އިންޓަ ެ

8%

ނސްޓޯލްމަންޓް)
ދދު (އިކުއޭޓެޑް މަންތްލީ އި ް
ކންޖެހޭ އަ ަ
މަހަކު ދައް ަ

 9,730ރުފިޔާ

އފް ކުރުމަށްފަހު)
އންޑް ޯ
ދދު (ރަ ު
ކންޖެހޭ އަ ަ
މަހަކު ދައް ަ

 10,000ރުފިޔާ

ދ
ރ ު
ޚ ަ
ނންސް ަ
މެއިންޓަ ަ

 1,000ރުފިޔާ

ޖުމްލަ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަގު

 11,000ރުފިޔާ

ޔުނިޓަކަށް މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރުމަށް ،އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ގެންގުޅެފައިވާ މެތަޑަކީ އީ.އެމް.އައި މެތަޑެވެ .މި މެތަޑަކީ ،މިފަދަ
ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޔުނިޓުތައް ވިއްކާނެ އަގެއް ކަނޑައެޅުމަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ،މެތަޑުކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.
އީ.އެމް.އައި މެތަޑަކީ ،ލޯނެއް ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ،އެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާއިރު ،އެ ލޯނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ހިމަނައިގެން،
(ޕްރިންސިޕަލް+އިންޓަރެސްޓް) މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މެތަޑެކެވެ .އެގޮތުން މި މެތަޑުގައި ޕްރިންސިޕަލް އަދަދުން
(ދަރަންޏަށް ނެގޭ އަދަދު  -މަތީގައިވާ ހިސާބުގައި ދަރަންޏަށް ނެގޭ އަދަދުކަމަށް ބަލާފައިވާނީ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ މަޝަރޫޢުގެ އަގުކަމަށްވާ 1,163,289
(އެއް މިލިއަން އެއް ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ތިން ހާސް ދުއި ސައްތަ އަށްޑިހަ ނުވައެއް) ރުފިޔާ ނުދެއްކިވާ އަދަދާ ،ކަނޑައެޅޭ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް
 12މަހަށް ބަހާލުމުން މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓު ގުނަކުރަމުން ގެންދެވޭނެއެވެ .މި މެތަޑުގައި ،މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށް
އިންޓަރެސްޓް ހިސާބުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ،އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރެވޭނީ ބާކީ އޮންނަ އަދަދަށެވެ .އީ.އެމް.އައި މެތަޑު
ބޭނުންކޮށްގެން ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ހިސާބު ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މިސާލެއް އެންކްސް  2ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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(ނ)  2018ވަނަ އަހަރު ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބު
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ އަގު

ރިފަރެންސް

ތަފްޞީލް

ނަންބަރު
ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޓ
ޓރަކްޝަން ކޮސް ް
ޢގެ ކޮންސް ް
މަޝްރޫ ު

ދިވެހި ރުފިޔާ

ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު (6,844
ޔުނިޓު) -
ޔޫއެސް
ޑޮލަރު

ދިވެހި ރުފިޔާ

1

434,000,000

6,692,280,000

63,413

977,832

2

40,815,268

629,371,434

5,964

91,960

ނ ކޮސްޓް
ޝ ް
ނސްޓްރޭ ަ
ޑމި ި
އންޑް އެ ް
މާކެޓިންގ ެ

453,956

7,000,000

66

1,023

ޓ
ނޖްމަންޓް ކޮސް ް
ޕްރޮޖެކްޓް މެ ޭ

1,736,000

26,769,120

254

3,911

ގ
އ ު
މގެ ަ
ބި ު

3

45,395,590

700,000,000

6,633

102,279

ފިނިޝިންގ ކޮސްޓް

4

41,537,341

640,505,798

6,069

93,586

563,938,155

8,695,926,352

82,399

1,270,591

ކ
ގއި ލޯނަށް ދެއް ި
ތ ަ
މއްދަ ު
މރާތް ކުރި ު
އި ާ
ރސްޓް ( 2019ގެނިޔަލަށް)
އިންޓަ ެ

ޖުމްލަ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 .1މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓް
މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިއެވަނީ ،ކޮންޓްރެކްޓަރާއެކު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓުގެ ޖުމްލަ އަގު  6,844ޔުނިޓަށް ބަހާލުމުން ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދެވެ .ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓް
ބަހާލުމުގައި  6,844ޔުނިޓް ގެނެސްފައިވަނީ ،ގްރައުންޑް ފްލޯރގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ކޮމަރޝަލް އޭރިއާގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާ އޭރިއާއަކަށް
ނިންމާފައިވާތީ ،އެ އޭރިއާއަށްވާ  156ޔުނިޓު ނުހިމަނައެވެ .ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ،ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓްގައި ކޮމާޝަލް އޭރިއާއަށް ހިނގާ ޚަރަދުވެސް ހިމެނިފައިވާކަން ފާހާގަކުރެވުނެވެ.

 2018 .2ވަނަ އަހަރު އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާ އިންޓަރެސްޓްގެ ޚަރަދު
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދަކީ ،މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް އައި.ސީ.ބީ.ސީ ،އަދި ސީ.އެސް އިން ނަގާފައިވާ
ދެ ލޯނަށް ،އިމާރާތްކުރި މުއްދަތުގައި (ސެޕްޓެމްބަރު 2020ގެ ނިޔަލަށް) ،ދައްކާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އިންޓަރެސްޓެ ޚަރަދެވެ .މިގޮތުން
އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އިންޓަރެސްޓްގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
ރ
އަހަ ު

ސީ.އެސް (ރުފިޔާއިން)

އައި.ސީ.ބީ.ސީ (ރުފިޔާއިން)

2018
2019
ގ ނިޔަލަށް)
( 2020ސެޕްޓެމްބަރ ެ

95,889,421
116,099,524
298,888,898

26,642,066
61,067,055
30,784,488

ޖުމްލަ

510,877,843

118,493,609

ދއްކުނު
ޖުމްލަ ެ
ރސްޓް (ރުފިޔާއިން)
އިންޓަ ެ
122,531,487
177,166,578
329.673,386
629,371,452

 .3ބިމުގެ އަގު
 2018ވަނަ އަހަރު ބިމުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި އަގު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮންމެ ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް ( 100,000އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާގެ މަގުން
) (7,000 x 100,000ޖުމްލަ ( 700,000,000ހަތް މިލިއަން) ރުފިޔާއެވެ .އަދި މިއީ ޔުނިޓެއްގެ އަކަފޫޓުން ބަލާނަމަ ،އަކަފޫޓަކަށް 182
(ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ދޭއް) ރުފިޔާގެ ރޭޓު ) (550 x 182 x 7,000ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
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 .4ފިނިޝިންގ ކޮސްޓް
 2018ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި އޭރު އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ހިސާބު ތައްޔާރުކޮށްފައިވާއިރު
ފިނިޝިންގ ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ( 41,537,341ސާޅީސް އެއް މިލިއަން ފަސް ލައްކަ ތިރީސް ހަތް ހާސް ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް
އެކެއް) ޔޫއެސް ޑޮލަރަކީ ،މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަންކަން ކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ އެކެވެ.
 2019ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީ އާ ޗައިނާ ސްޓޭޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓޭޑާއެކު މި މަޝްރޫޢުގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ
( 7,000ޔުނިޓުގެ) ފިނިޝިންގ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ޖުމްލަ ( 43,425,200ސާޅީސް ތިން މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ފަންސަވީސް ހާސް
ދުއިސައްތަ) ޔޫއެސް ޑޮލަރަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ނުގެންގޮސް އެއްބަސްވުން
ބާތިލުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ތާވަލް  :5ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ ޚަރަދުން މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ އަގު ހިސާބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތް ( 2018ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ނިންމާފައިވާ އަގުގެ އިތުރުން އީ.އެމް.އައި މެތަޑް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭނެ ރޭޓް)
ތަފްޞީލް
ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ

ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ކުރީގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ނިންމާފައިވާ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ކޮސްޓުން އީ.އެމް.އައި މެތަޑް ބޭނުން

އަގު

ކުރުމުން ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭނެ އަގު

 1,270,591ރުފިޔާ

 1,270,591ރުފިޔާ

ތ
އދަ ު
ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މު ް

 20އަހަރު

 20އަހަރު

ޑައުންޕޭމަންޓް

 25,000ރުފިޔާ

 25,000ރުފިޔާ

ދ
އދަ ު
މަހަކަށް ޖެހޭ ަ

 5,189ރުފިޔާ

ރސްޓް ރޭޓް
އިންޓަ ެ

8%

8%

 5,605ރުފިޔާ

 10,419ރުފިޔާ

ޝން ކޮސްޓް
ކޮންސްޓަރަކް ަ

ރސްޓާއެކު
އެނުއަލް އިންޓަ ެ
ދދު
ކންޖެހޭ އަ ަ
މަހަކު ދައް ަ
ދދު
ކންޖެހޭ އަ ަ
މަހަކު ދައް ަ
ފހު)
(ރައުންޑް އޯފް ކުރުމަށް ަ
ދ
ރ ު
ޚ ަ
ނންސް ަ
މެއިންޓަ ަ
ޖުމްލަ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ
އަގު

 5,600ރުފިޔާ
 1,000ރުފިޔާ

 1,000ރުފިޔާ

 6,600ރުފިޔާ

 11,419ރުފިޔާ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް


 2018ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ހިސާބު ހަދާފައިވަނީ ،ޔުނިޓަކަށް ކޮސްޓްގެ ގޮތުގައި
ހިސާބުކޮށްފައިވާ އަދަދުން ޑައުންޕޭމަންޓް އުނިކުރުމަށްފަހު ،އަންނަ އަދަދު

 240މަހަށް ( 20އަހަރަށް) ބަހާލުމުން ކޮންމެ މަހަކަށް ޖެހޭ

( 5,190ފަސް ހާސް އެއް ސަތޭކަ ނުވަދިހަ) ރުފިޔާ އަށް  8%އިންޓަރެސްޓް އެއްކޮށްގެން އަންނަ ( 5,605ފަސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ
ފަސް) ރުފިޔާ އެވެ .ނަމަވެސް ،މިއީ ލޯނު ނަގައިގެން ހިންގާ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ ވިއްކާ އަގު ކަނޑައަޅަން
ބޭނުންކުރާނެ އުސޫލެއް ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .ސަބަބަކީ ،މިގޮތަށް ހިސާބުކުރުމުން ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގަން ނެގި ލޯނުތަކާއި،
ރީފައިނޭންސިންގ އަށް ނެގި ލޯނުތަކަށް ދައްކާ އިންޓަރެސްޓާއި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދާނެ ކޭޝް ފްލޯއަށް ރިއާޔަތްނުކުރެވޭނެތީއެވެ.
އަދި އޭގެ އިތުރުން ލޯން އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ބޭންކަށް އަނބުރާ ދައްކާ އަދަދާއި ހައުސިންގ ޔުނިޓު ގަންނަ ފަރާތްތަކުން އިންޓަރެސްޓްގެ
ގޮތުގައި ނެގޭ އަދަދުގައި ބޮޑު ފަރަގެއް ވާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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މިފަދަ ޕްރޮޖެކްތަކުގެ އަގު ކަނޑައެޅުމުގައި އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އީ.އެމް.އައި މެތަޑް ބޭނުންކުރިނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން  2018ވަނަ އަހަރު ކަނޑައަޅާފައި އޮންނަންވާނެ ސައްޙަ އަގަކީ ހައުސިން ޔުނިޓަކަށް މަހަކަށް ( 10,419ދިހަ
ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނަވާރަ) ރުފިޔާއެވެ.



 2018ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު  -ކޮންމެ ހައުސިންގ
ޔުނިޓަކަށް 5,605

(ފަސް ހާސް ހަ ސަތޭކަ ފަސް) ރުފިޔާއަށް ވިއްކި ނަމަ ،އެޗް.ޑީ.ސީ އަށާއި ސަރުކާރަށް ލިބޭ މާލީ ގެއްލުން

ބޮޑުވާނެކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ .ސަބަބަކީ ،މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ފުރަތަމަ ނެގި ލޯނުތަކާއި ،ރީފައިނޭންސިންގއަށް ނެގި ލޯނުތަށް އަންބުރާ
ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް އަގުކުރެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ،ފައިސާ ނުލިބޭނެތީއެވެ.


 7,000ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުގެ ސޭލްސް-ޕްލޭނާ ގުޅިގެން ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާ ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޑޮކިއުމެންޓުގައި މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން  22އޮކްޓޯބަރު  2018ގައި އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެރެޜަރީއަށް
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެގޮތުން އެ ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ބައެއް ނުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.


ޔުނިޓެއްގެ އަގު ކަނޑައެޅުމަށް  9%އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ،މަޝްރޫޢުއަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ފިކްސްޑް
އށް އަންނާނެކަމަށް ބެލެވޭ ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް 7% ،އަކީ އެވްރެޖް ރޭޓެއްކަމަށް ބަލައި،
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ަ LIBOR
ކަސްޓަމަރުގެ ޑީފޯލްޓް ރޭޓާއި ގުޅިގެން  2%ރިސްކް ފެކްޓަރގެ ގޮތުގައި ހިމެނުމުންކަން.



ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ އަގުގެ  15%ޑައުންޕޭމަންޓުގެ ގޮތުގައި  5އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލެވިގެން އިންޓަރެސްޓާއެކު
ލިބެންޖެހޭނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވުން .މި ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ މަޝްރޫޢުގެ އިކުއިޓީ ކަމުގައިވާ  15%އަކީވެސް ލޯނެއްގެ
ދަށުން ހަމަޖެހިފައިވާ  5އަހަރުގެ ލޯނެއް ކަމުގައިވުމުން.



ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ އަގުގެ ަ 15 ،85%އ ަހ ު
ރ ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލެވިގެން އިންޓަރެސްޓާއެކު ދެއްކުމަށް .މިގޮތަށް
ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،މަޝްރޫޢު ފައިނޭންސްކުރުމަށް ނަގާފައިވާ  85%ލޯނަކީވެސް  15އަހަރުން އަގު އަދާކުރަންޖެހޭ ލޯނެއްކަމަށް
ވެފައި ،ލޯނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުތަކުގައި ދެއްކުމަށް ދައްޗެއް ކުރިމަތި ނުވާނެގޮތަށް.



މަތީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ޑައުންޕޭމަންޓުގެ މުއްދަތުގައި (ހައުސިންގ ޔުނިޓާ ހަވާލުވާތާ ފުރަތަމަ  5އަހަރު) އީ.އެމް.އައިގެ
ގޮތުގައި  16,5000ރުފިޔާ އަދި އޭގެ ފަހުން ހިނގާ  15އަހަރުގައި އީ.އެމް.އައިގެ ގޮތުގުގައި  12,100ރުފިޔާ ދައްކާގޮތަށް
ކަނޑައަޅާފައިވުން.

(ރ)  2021ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ހިސާބު
 7,000ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ މަޝްރޫޢުގެ ޔުނިޓެއްގެ މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި މިހާރުގެ ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އަގު ކުޑަކުރެވިދާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ،ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ އަގުގެ ތަފްޞީލާއި،
ޔުނިޓެއްގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިދާނެ އަގާއި ،އެ ހިސާބުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

ތާވަލް  2021 :6ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަގު
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ އަގު

ތަފްޞީލް

ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު – މާލޭ ސިޓީ
ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް
ދިވެހި ރުފިޔާ

މަޝްރޫޢުގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮސްޓް

ޔޫއެސް ޑޮލަރު
434,000,000

ދިވެހި ރުފިޔާ
6,692,280,000

956,040

 31މާރިޗު 2021ގެ ނިޔަލަށް ލޯނަށް ދެއްކި އިންޓަރެސްޓް

57,644,228

888.874,000

126,982

މާކެޓިންގ އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޮސްޓް

453,956

7,000,000

1,042

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓް

1,736,000

26,769,120

3,984

ބިމުގެ އަގު

16,784,924

258,823,529

36,975

ޖުމްލަ

510,619,108

7,873,746,649

1,125,022

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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ތާވަލް  :7ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ ޚަރަދުން މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ ކުލި ހިސާބުކޮށްފައިވާ ގޮތް
ތަފްޞީލް

ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު –  2021ވަނަ

ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު – 2021

ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ

ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން

ޖުމްލަ އަގު ބޭނުންކޮށްގެން މާލޭ ސިޓީ

ހިސާބުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް

އަގު ބޭނުންކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް

ޝން ކޮސްޓް
ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ ކޮންސްޓަރަކް ަ

 1,083,022ރުފިޔާ

 1,125,022ރުފިޔާ

ތ
އދަ ު
ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މު ް

 25އަހަރު

 25އަހަރު

ރސްޓް ރޭޓް
އެނުއަލް އިންޓަ ެ

3.36%

3.36%

އމް.އި މެތަޑް)
ދދު (އީެ .
ކންޖެހޭ އަ ަ
މަހަކު ދައް ަ

 5,341ރުފިޔާ

 5,548ރުފިޔާ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
 .1މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުގައި ހިމަނާފައިވާ ބިމުގެ އަގާއި އަދި  2018ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުންސިންގ
އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުގައި ހިމަނާފައިވާ ބިމުގެ އަގާއި 2021 ،ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީ އިން
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުގައި ހިމަނާފައިވާ ބިމުގެ އަގުގައި ބޮޑު ތަފާތެއް ހުރިހަކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ .މި ގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނެ ތަފާތު ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.

އގު ( ރުފިޔާ)
ބިމު ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އެޗްޑީސީ 2021 -

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 2018 -
700,000,000

393,991,994

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލް 2021 -
258,823,529

 2018ވަނަ އަހަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރުން ބިމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ކޮންމެ ޔުނިޓަކަށް 100,000
(އެއް ލައްކަ) ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ .ނަމަވެސް 2021 ،ވަނަ އަހަރު އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ބިމުގެ އަގު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،އެ ކޯޕަރޭޝަނުން ބިން
އަގު ކުރުމަށް އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ ލޭންޑް ޕްރައިސިންގ ފްރޭމްވޯކުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދުކަމަށްވާ އަކަފޫޓަކަށް 1,000
ރުފިޔާގެ މަގުންނެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރު ،މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުގައި ބިމުގެ ބޮޑުމިނެއްގެ ގޮތުގައި ބަލާފައިވަނީ  258,824އަކަފޫޓެވެ.
އަދި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިސާބުގައި އަކަފޫޓަކަށް ( 1,000އެއް ހާސް) ރުފިޔާގެ މަގުން އަގުކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މިއީ ،ޓަވަރުތައް އަޅާފައިވާ
ބިމުގެ ޖުމްލަ އަކަފޫޓަށް ވުރެ  135,168ކުޑަކޮށްފައިވާ އޭރިއާއެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 .2ޔުނިޓަކުން މަހު ކުލީގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރުމަށް ސީޓީ ކައުންސިލުން އީ.އެމް.އައި މެތަޑް ބޭނުންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ރޭޓެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެގޮތުން ބޭނުންކޮށްފައިވާ 3.36%
އށް ރިޢާޔަތްކޮށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް،
) (LIBOR+3.3%އަކީ ހިސާބު ހެދި ދުވަހުގެ ަ LIBOR
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މުއްދަތުގައި ދައްކާފައިވާ އިންޓަރެސްޓްތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ،މުސްތަޤުބަލުގައި  LIBORއަށް އަންނާނެ ބަދަލަށް
އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ނަގާފައިވާ ރީފައިނޭންސް ލޯނުތަކުގެ
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްތަކަށްވެސް ( )9%-10%ރިޢާޔަތް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހިސާބުތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ( 0.3%) LIBORއަކީ ،ކޮވިޑް 19-ގެ ޕެންޑަމިކް ދުވަސްވަރު LIBOR ،ވަރަށްބޮޑަށް
ދަށްވެފައިވާ ދުވަސްވަރެއްކަމުން ،މިރޭޓަކީ އެވްރެޖްކޮށް (އާންމުކޮށް)  LIBORހުންނަ ރޭޓް ނޫންކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .އެހެނީ31 ،
މާރޗް  2021ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާފައިވާ ލޯނު ރީޕޭމަންޓްގެ ތާރީޚްތަކުގެ އެވްރެޖް  LIBORއަކީ  2%އެވެ .އަދި މި އެވްރެޖް LIBORގެ
ތެރެއަށް ފިކްސް ކޮށްފައިވާ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ( )3.3%ހިމެނުމުން އެވްރެޖް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަކީ  5%ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މުއްދަތުގައި  LIBORއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު އެނެކްސް  01ގައި ވާނެއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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މިފަދަ ހިސާބެއް ހަދާއިރު ،މަޝްރޫޢުތަކުގެ ކަސްޓަމަރ ޑީފޯލްޓް ރޭޓަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށް ބަލައި ،އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ
ތެރޭގައި ރިސްކް ފެކްޓަރ ހިމެނުމަކީ އާންމު އުސޫލުން މިފަދަ ހިސާބުތައް ހެދޭއިރު ހިމަނަންވާނެ އެއްޗެއް ކަމަކަށްވީނަމަވެސް ،ސިޓީ
ކައުންސިލުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކަނޑައެޅުމުގައި މިފަދަ ކަންކަމަށްވެސް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

(ބ)  2021ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ހިސާބުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭ މާލީ މަޢުލޫމާތުތައް
ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ( 7,000ޔުނިޓު) –

މުޅި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގު

ތަފްޞީލް

ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ހިސާބު
ދިވެހި ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ދިވެހި ރުފިޔާ

ޓ
ޓރަކްޝަން ކޮސް ް
ޢގެ ކޮންސް ް
މަޝްރޫ ު

434,000,000

6,692,280,000

956,040

އންޓަރެސްޓް
 31މާރިޗު 2021ގެ ނިޔަލަށް ލޯނަށް ދެއްކި ި

57,644,334

888,875,631

126,982

ޖުމްލަ

491,644,334

7,581,155,631

1,083,022

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
ޔރުކޮށްފައިވާ ހިސާބުގައި ހިމެނިފައިވާ
 2021ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރުން ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގައި ،އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ތައް ާ
ބައެއް ޚަރަދުތައް އުނިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ .އެގޮތުން އުނިކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައް (އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދުތައް ހިމަނައިގެން) ތިރީގައި
އެވަނީއެވެ.
މުޅި މަޝްރޫޢުގެ އަގު

ތަފްޞީލް

ދިވެހި ރުފިޔާ

ޔޫއެސް ޑޮލަރު

ޓ
ނޖްމަންޓް ކޮސް ް
ޕްރޮޖެކްޓް މެ ޭ

2,600,000

40,092,000

ގ
އ ު
މގެ ަ
ބި ު

25,550,713

393,991,994

މންޓް ކޯސްޓް
ޑވެލޮޕް ަ
ސަޕްލިމެންޓަރީ ި

8,286,836

127,783,017

ޖުމްލަ

36,437,549

561,867,011

އުނިކޮށްފައިވާ މި ޚަރަދުތަކަކީ ،ސީދާ ދިވެހި ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް އެޗް.ޑީ.ސީ އަށް ލިބޭނޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ،ސަބްސިޑައިޒްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ
ޚަރަދުތެކެއްކަމަށް އެޗް.ޑީ.ސީ އިން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.

ތާވަލް  :8ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ ޚަރަދުން މަހަކު ދައްކަން ޖެހޭ އަގު ގެނެވިފައިވާ ގޮތް ( 2021ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސާރުކާރުން ނިންމާފައިވާ އަގު)
ދިވެހި ސާރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ގޮތް

ތަފްޞީލް
ޝން ކޮސްޓް
ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ ކޮންސްޓަރަކް ަ

 1,083,022ރުފިޔާ

ތ
އދަ ު
ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މު ް

 25އަހަރު

ރސްޓް ރޭޓް
އެނުއަލް އިންޓަ ެ

6.78%

ނސްޓޯލްމަންޓް)
ދދު (އިކުއޭޓެޑް މަންތްލީ އި ް
ކންޖެހޭ އަ ަ
މަހަކު ދައް ަ

 7,503ރުފިޔާ

އފް ކުރުމަށްފަހު)
އންޑް ޯ
ދދު (ރަ ު
ކންޖެހޭ އަ ަ
މަހަކު ދައް ަ

 7,500ރުފިޔާ

ދ
ރ ު
ޚ ަ
ނންސް ަ
މެއިންޓަ ަ

 1,000ރުފިޔާ

ޖުމްލަ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަގު

 8,500ރުފިޔާ

ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން
 2021ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ފާސްކޮށްފައިވާ ،ހައުސިންގ ޔުނިޓަކަށް މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޓަރެސްޓް
ރޭޓަކީ  6.78%އެވެ .އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކޭޝްފްލޯ ފޯކާސްޓަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،ހުރިހާ ފައިނޭންސް ކޮސްޓެއް ހިމަނައިގެން،
އެފެކްޓިވް ރޭޓް ނުވަތަ އިންޓަރނަލް ރޭޓް އޮފް ރީޓާނަކީ  8.6%އެވެ .އެޗް.ޑީ.ސީ އިން އެނުއަލް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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 8%ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމާފައިވާ އެނުއަލް އިންޓަރެސްޓެ ރޭޓަކީ މި އަދަދުން  1.22%އުނިކޮށްފައިވާ ޑިސްކައުންޓެޑް
ރޭޓެކެވެ.
ޔުނިޓަކަށް މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރުމަށް ،އެޗް.ޑީ.ސީ އިން އަދި ސަރުކާރުން ގެންގުޅެފައިވާ މެތަޑަކީ އީ.އެމް.އައި މެތަޑެވެ .މި
މެތަޑަކީ ،މިފަދަ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޔުނިޓުތައް ވިއްކާނެ އަގެއް ކަނޑައެޅުމަށް އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ ،މެތަޑުކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.

(ޅ)  2018އަދި  2021ވަނަ އަހަރު ޔުނިޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުން ،މަޝްރޫޢުއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ
ފައިދާ(/ގެއްލުން)
2018
މިނިސްޓްރީ އޮފް
ހައުސިންގ އެންޑް

ތަފްސީލް

 2021ވަނަ އަހަރު

2021
ދިވެހި ސަރުކާރުން

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު

ނިންމާފައިވާ އަގު

އެޗް.ޑީ.ސީ އިން

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އިން ނިންމާފައިވާ އަގު

(ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)

(ރުފިޔާ)
ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ އަދަދު

6844

6720

6720

ޔުނިޓަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރޭޓް (ރުފިޔާ)

6,600/-

11,000/-

8,500/-

މުއްދަތު

 20އަހަރު

 20އަހަރު

 25އަހަރު

ލިބޭނެ ފައިސާ
ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ވިއްކައިންގެ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އާމްދަނީ

10,840,896,000

17,740,800,000

17,136,000,000

ޑައުންޕޭމަންޓް

171,100,000

-

-

ބނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ އާމްދަނީ
ކޮމާޝަލް ޔުނިޓުތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލި ޭ

258,565,258

464,091,488

464,091,488

ލިބޭނެ ފައިސާގެ ޖުމްލަ

11,270,561,258

18,204,891,488

17,600,091,488

އައި.ސީ.ބީ.ސީ ލޯނު ރީޕޭމަންޓް

8,259,401,537

8,259,401,537

8,259,401,537

ސީ.އެސް ލޯނު ރީޕޭމަންޓް

1,210,664,713

1,210,664,713

1,210,664,713

ބިމުގެ އަގު

700,000,000

393,991,994

393,991,994

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޮސްޓް

26,769,120

40,092,000

40,092,000

ސަޕްލިމެންޓަރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮސްޓް

-

178,896,224

178,896,224

މާރކެޓިންގ އެންޑް ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ޚަރަދު

7,000,000

-

-

ފިނިޝިންގ ޚަރަދު

640,505,798

-

-

މެއިންޓަނެންސް ޚަރަދު

1,642,560,000

1,612,800,000

2,016,000,000

ޖުމްލަ ޚަރަދު

12,486,901,168

11,695,846,469

12,099,046,469

ރީފައިނޭންސް ލޯނުތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު ނުހިމަނާ މަޝްރޫޢުގެ ކޭޝްފްލޯ

)(1,216,339,911

6,509,045,019

5,501,045,019

ރވޭ)
މށް އަންދާޒާކު ެ
ރފިޔާ  13%ރޭޓްގައި ރީފައިނޭންސް ކުރު ަ
ޓފްލޯ ( 4.4ބިލިއަން ު
ރީފައިނޭންސް އައު ް

7,993,631,621

-

-

ރވޭ)
މށް އަންދާޒާކު ެ
ރފިޔާ  13%ރޭޓްގައި ރީފައިނޭންސް ކުރު ަ
ޓފްލޯ ( 2.4ބިލިއަން ު
ރީފައިނޭންސް އައު ް

-

4,313,179,435

-

ރވޭ)
މށް އަންދާޒާކު ެ
ރފިޔާ  13%ރޭޓްގައި ރީފައިނޭންސް ކުރު ަ
ޓފްލޯ ( 3.2ބިލިއަން ު
ރީފައިނޭންސް އައު ް

-

-

5,639,108,689

މަޝްރޫއުގެ ނެޓް ކޭޝްފްލޯ

)(9,209,971,532

2,195,865,585

)(138,063,670

ޚަރަދު

 15ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443
 21އޮކްޓޯބަރު 2021
ޙުސައިން ނިޔާޒީ
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ،ޣާޒީ ބިލްޑިންގ ،އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯން 332 3939 :އީމެއިލްwww.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :
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އެނެކްސް  31 – 01ޖެނުއަރީ 2021ގެ ނިޔަލަށް  LIBORއައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
ތާރީޚް

LIBOR

 24ޖެނުއަރީ 2018

1.94969%

 18އޭޕްރިލް 2018

2.50313%

 25ޖުލައި 2018

2.52863%

 16އޮކްޓޯބަރ 2018

2.65750%

 28ޖެނުއަރީ 2019

2.82988%

 18އޭޕްރިލް 2019

2.62900%

 26ޖުލައި 2019

2.20488%

 17އޮކްޓޯބަރު 2019

1.97450%

 28ޖެނުއަރީ 2020

1.77100%

 29އޭޕްރިލް 2020

0.80488%

 27ޖުލައި 2020

0.31663%

 28ސެޕްޓެމްބަރ 2020

0.2693%

 28ޖެނުއަރީ 2021

0.22013%

ޖުމުލަ

22.65910%

އެވްރެޖް LIBOR

1.74301%

ފިކްސްޑް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 3.3%
ޖުމްލަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް

5.04301%
https://www.theice.com/marketdata/reports/221

އެނެކްސް  – 02އީ.އެމް.އައި މެތަޑުން ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަދަދު ހިސާބުކުރެވޭ ގޮތް (އެޗްޑީސީން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތް)
ތަފްސީލް
ދ
ރ ު
ޖމުލަ ޚަ ަ
ޢގެ ު
މަޝްރޫ ު

 1,163,289ރުފިޔާ

ރސްޓް ރޭޓް
އިންޓަ ެ

8%

ތ
އދަ ު
މު ް

 240މަސް ( 20އަހަރު)

ޕލް  +އިންޓަރެސްޓް)
ދދު (ޕްރިންސި ަ
ކންޖެހޭ އަ ަ
މަހަކު ދައް ަ

 9,730ރުފިޔާ

ދ
ދ ު
ކންޖެހޭ އަ ަ
ޖމުލަ ދައް ަ
މުޅި ު

 2,335,252ރުފިޔާ

މަސް

ޕްރިންސިޕަލް

-

ރީޕޭމަންޓް

އިންޓަރެސްޓް (ރުފިޔާ)

ޖުމްލަ މަހަކު ދައްންޖެހޭ އަދަދު (ރުފިޔާ)

ބެލެންސް (ރުފިޔާ)

އަދަދު (ރުފިޔާ)
0
1
2
3
4
5

1,975
1,988
2,001
2,015
2,028

7,775
7,742
7,729
7,715
7,702

9,730
9,730
9,730
9,730
9,730

2,335,252
2,325,521
2,315,791
2,306,061
2,296,331
2,286,600
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