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:މި ސެޝަންގެ ބޭނުމަކީ
ލަތުގެ އަދާހަމައެއްރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާ•

ފޯރުކޮށްދިނުން

އިޤްތިސާދީ ފިޔަވަޅުތައް ހާމަކުރުން•

ތައާރަފު

:މި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ހިމެނެނީ
އިގުތިސާދީ ހާލަތ1ު.

ފިސްކަލް ހާލަތ2ު.

ފައިނޭންސިންގ އަދި ދަރަނ3ި.

ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުނ4ް.

އައު އިކޮނޮމިކް ރެސްޕޮންސް ޕެކޭޖ5ް.
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ތު އިގުތިސާދީ ހާލަ

.  އިގުތިސާދު އަންނަނީ ކުރީގެ ހާލަތަށް ރުޖޫއަވަމުން•

ނަމަވެސް ހިރާސްތަކެއް  . އަރަން ފަށާނެގައި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު ރިސެޝަން އަކަށް ދިއުމަށްފަހު އަލުން ކުރ2021ި•
.ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން ނުތަނަވަސްކަން އެބަހުރ19ި-ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، މިހާރުގެ ކޮވިޑް. އެބަހުރި

.  ހިސާބުގައ2023ި-2022ގެ ކުރީގެ އިގުތިސާދަށް އަނބުރާ ރުޖޫއަވެވޭނީ 19-ކޮވިޑް•

.ން މަތިވާނެކަމަށް ނުބެލެވޭއަދި މެދުރާސްތާގައި އިންފްލޭޝަ. ވަނަ އަހަރު ދިޔައީ ދަށަށ2020ްރާއްޖޭގެ އަގުތައް •

. ފަށާފައިވަނަ އަހަރު އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް މަތިވުމަށްފަހު މިހާރުވަނީ ދަށްވާނ2020ް•
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ާއިރާވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ2020-2021

މޭ ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތ24ު*

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުރިންއެވްރެޖްކޮށް ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެ

(ފަތުރުވެރިން)(ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު)
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ާއިރާވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ2020-2021

ގެންމޭ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު ބޭނުންކ21ޮ:  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ އަންދާޒާ ހިސާބު*

ބެޑްނައިޓްސް އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަކުރާ މުއްދަތު

(ބެޑްނައިޓްސް) (ދުވަސް)
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ާއިރާވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދ2020-2021

ހު ނޮވެމްބަރު މަހާ ގައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމަށް ފ2020ަޖުލައި •
ރަށް ދަށް ހަމައަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދު ވަ

ގެ ފަހުން ފަތުރުވެރިން  ނޮވެންބަރު މަހުގައި ވެކްސިންގެ ޚަބަރާއެކު އޭ•
ން ދިޔަޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެ

ތްކުރާ އަދަދު  އިން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރ2020ަޑިސެންބަރު •
 ފަތުރުވެރިން  ވަނަ އަހަރުގެ ޓާގެޓަށްވުރެ ގިނައިނ2020ްއިތުރުވެ 

ޒިޔާރަތްކުރި

މަހު ވެސް ފަތުރުވެރިން  4ވަނަ އަހަރު ގެ ފުރަތަމަ 2021•
ޒިޔާރަތްކުރާ އަދަދު އިތުރުވި

ވަނަ  2019ތްކޮށްފައިވަނީ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރ2021ަ•
އިންސައްތ60ަގެ އަދަދުގެ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން

ރާ ދުވަހުގެ އަދަދު  ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަކ2020ު•
އިތުރުވި

ދަކުރާ ދުވަހުގެ އަދަދު  ވަނަ އަހަރު ވެސް ފަތުރުވެރިން އެވްރެޖްކޮށް ހ2021ޭ•
ގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށް ވުރެ މަތިކޮށ19ް-ހުރީ ކޮވިޑް

6.3ކުރާ ދުވަހުގެ އަދަދަކީ ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި ހޭދ2019ަ•

8.5ކުރާ ދުވަހުގެ އަދަދަކީ ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް ފަތުރުވެރިއަކު ރާއްޖޭގައި ހޭދ2021ަ•

ދަދު އިތުރުވުމުން  ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ދުވަހުގެ އަ•
ވަރަށްވުރެ ބެޑްނައިޓްސް  ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު އިތުރުވާ މިން

އިތުރުވާ މިންވަރު މަތިވާނެ
މަހުގެ ވަނަ އަހަރު ފުރަތަމަ ހަތަރ2019ުވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު މަހުގެ ބެޑްނައިޓްސް ހުރީ 2021•

އިންސައްތައާއި އެއްވަރަށ80ްބެޑްނައިޓްސް ގެ 

 އޭގެ އަސަރުވަނީ  ގެ މިހާރުގެ ހާލަތާއެކު، ފަތުރުވެރިކަމަށ19ް-ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑް•
.ކުރަން ފަށާފައި
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ަރުފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާ މިންވ

2020 ކަމަށް ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިން އަންނާނ2021ެ•
1ރގެޓް ކޮށްފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރި އިރު ޓާ
މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް

ފަތުރުވެރިންނަށް  ވަނަ އަހަރު މިހާތަނަށް ޒިޔާރަތްކުރ2021ި•
ނައިން  މިލިިިއަން ފަތުރުވެރިންނަށް ވުރެ ގ1ިބަލާއިރު 

ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

ވޭނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ  ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭއަށް ޒިޔާރަތްކުރ2021ެ•
ދަކަށްމިލިއަން އާއި ދެމެދުގެ އަދ1.5ަމިލިއަން އާއި 1

ކަމުގެ ދާއިރާ ރުޖޫއަ  ވަނަ އަހަރުގެ މިންވަރަށް ފަތުރުވެރ2019ި•
ހިސާބުގައ2023ި-2022ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ 

ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު

(މިލިއަން ފަތުރުވެރިން)
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އިގްތިސާދީ ދުވެލި ކުރިއަރާ މިންވަރު
27.5އާއި 29.3ގައި އިގްތިސާދު ދަށަށް ދިޔަ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނީ 2020•

އިންސައްތަ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް

ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް އޭރު ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރި އިރު ފަތުރުވެރިނ2020ް•
އިންސައްތައިނ13.5ްބެލެވުނީ ލަފާކުރެވުނު އަދަދަށް ބިނާކޮށް ޖީޑީޕީ އިތުރުވާނެކަމަށް

އަހަރުގެ 2021ބަލައި ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިހުރި މައުލޫމާތައ2021ް•
 ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވާތީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިން ލަފާކުރި މިންވަރަށް ވުރެ

އިންސައްތަ އާއި ދެމެދުގައ34.1ިއިންސައްތަ އާއި 13.5އިގްތިސާދީ ދުވެލި 
22.7ޤްތިސާދު ކުރިއަރާނީ އެންމެ ބޮޑަށް ބެލެވެނީ އި. ކުރިއަރާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

.  އިންސައްތައިން ކަމަށް

ގައި ހިމެނެނީވަނަ އަހަރު އިގްތިސާދު ރަނގަޅުވި ސަބަބުތަކުގެ ތެރ2021ޭ•
ށުންވެކްސިން ލިބެން ފެށުމާއި އެކު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރަން ފެ•

އިގްތިސާދު  2021ތަކުން ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖާއި އިކޮނަމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު•
އަލުންކުރިއެރުމަށް މަގުފަހި ކޮށްދޭ

ވަނަ އަހަރުގެ 2019ހިސާބުގައި ރިސެޝަންއިން އެކީ އަރައިގަނެވި 2022-2023•
ރެވޭޖީޑީޕީ ހުރި މިންވަރަށް ޖީޑީޕީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކު

ކުރިއަރާ މިންވަރު  ޖީޑީޕީ އަދި އިގްތިސާދީ ދުވެލި

(އިންސައްތަ)
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އިންފްލޭޝަން

އިންފްލޭޝަން

(އިންސައްތަ)

.   އަގުތައް ދިޔައީ ދަށަށްވަނަ އަހަރު އޭޕްރިލް މަހުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގ2020ެ•
ގޮސްފައިއަގުތައް ވަނީ ދަށަށްމަހުވެސ3ްވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2021

އަގުތައް ދަށަށް ދިޔަ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ •
 ޑިސްކައުންޓްތިން މަހުގެ ކަރަންޓު ޑިސްކައުންޓް އަދި ދެމަހުގެ ފެނުގެ•

ލޯން މޮރޮޓޯރިއަމްގެ ސަބަބުން ކުލި ކުޑަވުން•

 ކޮންޓްރޯލްކުރުން ކާބޯތަކެތީގެ ބައެއް ބާވަތްތަކުގެ އަގު ރޯދަމަސް ތެރޭގައި•

ލޭޝަން އަށް ވުމާއެކު ދުނިޔޭގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަންގެ ބޮޑު ބަޔަކީ އިމްޕޯޓެޑް އިންފް•
ން ވެސް ދަށްވޭބާޒާރުގައި ތަކެތި އަގުހެޔޮ ވުމުން ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަ

2.3ފާކުރެވެނީ ވަނަ އަހަރު އިންފްލޭޝަން ހުންނާނެ ކަމަށް ލ2021ަ•
ވަނަ އަހަރު 2021. އާއި ދެމެދުގެ އަދަދަކަށ2.5ްއިންސައްތަ އާއި 

ކްޓްގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ބޭސް އިފ2020ެއިންފްލޭޝަން މަތި ވާނެ އެއް ސަބަބަކީ 
ސަބަބުން އަންނަ އިންފްލޭޝަން

ލޭޝަން ހުންނާނެ ކަމަށް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުރާސްތާގައި އިންފ2022ް•
އިންސައްތަ އަށްވެރު ދަށްކޮށ2ްލަފާކުރެވެނީ 
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އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް
 ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް   ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރޭގައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ވަނ2020ީ•

ގޮސްފައި އަދި އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ވަނީ މަތިވެފައި

2020ފުންގެ އަދަދު ވަނީ ޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މުއައްޒަ•
2019ނީ ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު ވ2021ަވަނަ އަހަރު ދަށަށް ދިޔުމަށް ފަހު 
ވަނަ އަހަރާއި އެއްވަރަށް މަތިވެފައި

އިން އިންކަމް ސަޕޯޓް ޖޮބް ސެންޓަރ ގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެ•
ދަށަށް ދާން ފަށާފައިވަނީ ން އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާ އަދަދު ނޮވެންބަރު މަހުން ފެށިގެ

 ފަށާ އަދި ސަރުކާރުގެ  ބޯޑަރު ހުޅުވާލައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރަން•
2020ކޭޖްތަކުގެ ސަބަބުން އިކޮނަމިކް ރިކަވަރީ އަދި އިކޮނަމިކް ސްޓިމިއުލަސް ޕެ

އި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ވަނީ  ރިކަވަރ ވާން ފަށައިގްތިސާދުވަނަ އަހަރު ނިމުންއިރު 
ކުރިއަރަން ފަށާފައި

މަށް ލަފާކުރެވިފައިވާތީ  ވަނަ އަހަރު އިގްތިސާދު އިތުރަށް ރަނގަޅުވާނެ ކ2021ަ•
ތުރަށް ދަށް ވާނެ ކަމަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އ2021ި

ފާކުރެވޭލަފާކުރެވޭ އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަ

ންޕެންޝަން އޮފީހުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މުއައްޒަފު

( ހުރި މިންވަރުވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ކުރިއެރުނ2019ްޖުމްލް މުއައްޒަފުން އަދި )

ރޫވް ކޮށްފައިވާ މުއައްޒަފުންޖޮބް ސެންޓަރގައި ރެޖިސްޓްރީކޮށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެޕް

(މުއައްޒަފުންޖުމްލަ)
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.ދަށްވިއާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށ19ް-ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑ2020ް•

ވަނަ  2020. ރާތަކުން ޚަރަދުކުޑަކުރެވުނުއާ ގުޅިގެން އިތުރު ޚަރަދުކުރަންޖެހުނު ނަމަވެސް، ބަޖެޓުގެ އެހެނިހެން ދާއ19ި-ކޮވިޑް•
.ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުނ9ުއަހަރު ފާސްކުރި ބަޖެޓުން 

ޑަކޮށް، އަވަހަށް ރިކަވަރވުމަށް ލިބުނު  ގެ ބަޖެޓުން އިގުތިސާދަށް ދިން ސަޕޯޓަކީ އިގުތިސާދީ ރިސެޝަންގެ އަސަރު ކ2020ު•
.  އެހީއެއް

.  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ އަމާޒަކީ އަވަހަށް އިޤްތިސާދު ރުޖޫޢަކުރުނ2021ް•
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(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)

އްވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ހިސާބުތ2020ަ

ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތ2021ު މ26ޭ

ފާސްކުރި އަދަދު 
29,921.6

ލިބުނު އަދަދު 
15,101.7

އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ

ފާސްކުރި އަދަދު  
37,871.3

ޖުމްލަ ބަޖެޓު
28,852.9

ޖުމްލަ ބަޖެޓު
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ވަނަ އަހަރުގެ ފިސްކަލް ހާލަތ2020ު

ޅުމެއް އައި އަހަރެއްވަނަ އަހަރަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޮޑު ލ2020ޮ•

29.9މްދަނީ އަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ އާ•
15.1 ލިބިފައިވަނީ ނަމަވެސް އަހަރު ނިމުނު އިރު. ބިލިއަން ރުފިޔާ
.  ބިލިއަން ރުފިޔާ

ގުޅިގެން ޓޫރިޒަމް އަދި ވިޔަފާރިފުރަބަންދާއި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ•
.ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޓެކްސް އާމްދަނީ ދަށްވުން

ގެން ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ  ދެވުނު ލުއިތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އައި ހީނަރުކަމާ ގުޅި•
ދަށްވުން

.  ބިލިއަން ރުފިޔ37.9ާވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލައަކީ 2020•
ގެ 2020. ބިލިއަން ރުފިޔ28.9ާނަމަވެސް ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ 

.ބިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ޚަރަދުކުޑަކޮށްފައ9ިބަޖެޓުން 

އަދި .  ޖެހުނުއާ ގުޅިގެން އިތުރު ޚަރަދު ކުރަނ19ް-ގެ ބަޖެޓުން ކޮވިޑ2020ް•
ން  ތެރިކަމަށާއި، ބަލިމަޑުކަމުމިގޮތުން ސިއްޙީ ރައްކާ. މިހާރުވެސް ދަނީ ކުރަމުން

.  ސްއަށް ޚަރަދުކުރެވޭއަރައިގަތުމަށާއި އިގުތިސާދީ ރިލީފާއި ސްޓިމިއުލަ
:ވަޅުތައް ވަނީ އަޅާފައިގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުޑަކުރުމަށް ގިނަގުނަ ފިޔ2020ަ•

މަސްދުވަހު މުސާރައިން އުނިކުރުނ5ްބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކުން •
ނުފަށާ ހުރި މަޝްރޫޢުތައް މަޑުޖައްސާލުން•
ދަތުރުފަތުރާއި މަރާމާތުގެ ޚަރަދުތައް މަޑުޖައްސާލުން•
ންޚަރަދުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އިތުރުކޮށް ޚަރަދުތައް މަޑުޖެއްސު•

މިއީ  . ބިލިއަން ރުފިޔ12.5ާ-ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް 2020•
.  އިންސައްތ18.9ަޕީގެ ނިސްބަތުން .ޑީ.ޖީ
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ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް

ދުތަކަށާއި  އާ ގުޅިގެން ކުރަން ޖެހުނު އިތުރު ޚަރ19ަ-މީގެ ބޭނުމަކަށްވީ، ކޮވިޑް. އާ އެކު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތައް އެޅުނ19ު-ކޮވިޑް•
ގެ ބަޖެޓުން  2020މިގޮތުން . ، ކޭޝްފްލޯ ބެލެހެއްޓުންރައްޔިތުންނާއި ވިޔަފާރިތަކަށް އިޤުތިސާދީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޖާގަ ހޯދުމާއި

.  ވެނު މިންވަރުއާ ގުޅިގެން އިތުރުވި ޚަރަދުތައް ކޮށްފައި، ކުޑަކުރ19ެ-މިއީ ކޮވިޑް. ބިލިއަން ރުފިޔާ ޖުމުލަކޮށް ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުނ9ު

މަސްދުވަހު ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރައިން އުނިކުރުނ5ް•

ދުތައް ކުޑަވުންމަޖެއްސުމާއެކު، އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަ•
ދަތުރުފަތުރާއި މަރާމާތުގެ ޚަރަދުތައް މަޑުޖައްސާލުން•
ވެހިކަލާއި ފަރުނީޗަރު ފަދަ ހަރުމުދާތައް ގަތުން މަޑުޖައްސާލުން•
އައު މުވައްޒަފުން ނެގުން މަޑުޖައްސާލުން•
ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން  ޚަރަދުތަކުގެ ކޮންޓްރޯލް އިތުރުކޮށް، ކޮންމެ ޚަރަދެއްމެ ބަލައި ހުއްދަ ހޯދައިގެން މެނުވީ ނުކުރާ•

ނޑާފައިނުވާނެ، އ2020ަ• ދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުސާރައަށް އުނިކަމެއް  ވަނަ އަހަރު ޚަރަދު ކުޑަކުރި ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުން ކަ
.  އަދި ދެމުން ދިޔަ އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް ދަމަހައްޓާފައިވާނެ. ގެނެސްފައިނުވާނެ
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(ންމިލިއަން ރުފިޔާއި)

ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައ2021ް

(ފާސްކުރި)ބަޖެޓު 

(ފާސްކުރި)އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 34,922.7

21,128.5

ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތ2021ު މ20ޭ

 ޚަރަދުތައްމުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ
MVR 3,460.8 

ދުއޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަ
MVR 3,673.5 

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު
MVR 212.8 

ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް
MVR 140.0 

ނާކުރުންއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބި
MVR 808.4 

ތްކުރުންބިންހިއްކުމާއި އިމާރާ
MVR 313.1 

ކަށްތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަ
MVR 1,087.6 

ރަދުއެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަ
MVR 57.8 

މްދަނީޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާ

MVR 5,500.7 

ބޭ އާމްދަނީޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލި

MVR 1,529.7 

ހަރުމުދަލުގެ އާމްދަނީ  

MVR 4.7 

ހިލޭ އެހީ 

MVR 69.9 

ނޑަން) (ކުމުން ލިބޭލޯނު އަނބުރާ ދެއް: ކަ

(MVR 2.7)
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ވަނަ އަހަރުގެ ފިސްކަލް ހާލަތ2021ު

ފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރެވ2021ި•
.  ގައިކުރުމުގެ ވިސްނުމު“ބެކް-ބައުންސް”އިގުތިސާދު އަވަހަށް 

ށް، އިގުތިސާދީ  މިގޮތުން ވިލުންވެރި އިގުތިސާދެއް ބިނާކޮ
ގެ ގެއްލުންތަކުނ19ް-ހަރަކާތްތައް ސިންދަފާތުކޮށް، ކޮވިޑް

.  އަރައިގަތުމަށް ފޯކަސްކޮށްފައިވޭ

މޭ  20ލާއިރު ގެ ބަޖެޓު ތަންފީޒުވަމުންދާ ގޮތަށް ބ2021ަ•
މިއީ ބަޖެޓުގެ  . އިވޭބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވިފ10.2ަނިޔަލަށް 

.  އިންސައްތ29.2ަ

ވަމުން އަންނަނީ  ބަޖެޓުން ކެޕިޓަލް މަޝްރޫޢުތައް ތަންފީޒު•
.  ޔެއްގައިއުއްމީދުކުރާ މިންވަރަށްވުރެ ލުއި ދުވެއް

މިއީ  . އިވޭބިލިއަން ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބިފ7.1ައަދި •
.  އިންސައްތ33.6ަފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގެ އާމްދަނީގެ އަންދާޒާގެ 

.  ށްވުރެ އިތުރަށް ލިބެމުންޓެކްސް އާމްދަނީ އަންނަނީ އަންދާޒާކުރި މިންވަރަ•
ރާ  ވުމާއި، ފަތުރުވެރިން ހޭދަކުސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވެފައި

.  ރޭގެ އަދަދު ގިނަވުން



202117މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕ2021ީ

20ގޮތަށް ބަލާއިރު ތަންފީޒުވަމުންދާވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓ2021ު•
 އެކި  ޕީގެ.އައި.ބިލިއަން ރުފިޔާ ޕީއެސ1.2ްމޭގެ ނިޔަލަށް 

ރަށް ފާސްކުރެވުނު  މިއީ މިއަހަ. މަޝްރޫއުތަކަށް ޚަރަދުވެފައިވޭ
.އިންސައްތ14.1ަޕީއެސްއައިޕީގެ 

އިވަނީ އެކި ރަށްތަކުގެ  މީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާފަ•
ރުދަމާ ގާއިމުކުރުމުގެބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތަކާއި، ފެނާއި ނަ

އި  ތިމާޢީ މަޝްރޫޢުތަކަށާއަދި ސިއްޙީ އަދި އިޖު. އެކި މަޝްރޫއުތަކަށް
.މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް

ގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށްމީގެ ތެރޭގައި އުތުރުގައި ހައި ސްޕީޑު ފެރީ•
ށެއްގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެފަށާފައިވާ މަޝްރޫޢާއި، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަ
ތުރުން ރަށްރަށުގެ މަގުމަޝްރޫޢުތަކާއި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އި
.ފައިވާ މަޝްރޫއު ހިމެނޭތައް ރަނގަޅުފެންވަރަށް ހެދުމަށްޓަކައި ފަށާ



202118މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ވަނަ އަހަރުގެ ޕީއެސްއައިޕ2021ީ

.ތަށް ވަނީ މަޑުޖައްސާލެވިފައިއަހަރު ކޮވިޑުގެ ހާލަތާއި ގުޅިގެން އަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފަށާފައި ނުވާ ބައެއް މަޝްރޫއުވަނ2020ަ•

.ވަނީ އެވޯޑްކުރެވިފައިބިލިއަން ރުފިޔާގެ  މަޝްރޫޢުތައް ނޭޝަނަލް ޓެންޑަރ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށ6.2ްރަށެއްގެ 127ނަމަވެސް، މިއަހަރު މިހާތަނަށް •

2019-2021 Combined

Procurement Classification
No. of 

Islands

Awarded Amount 

(MVR millions)

No. of 

Islands

Awarded Amount 

(MVR millions)

No. of 

Islands

Awarded Amount 

(MVR millions)
Total (MVR millions)

Water & Sewerage 44 1,031.1 5 216.85 53 2,372.64 3,620.57

Education 30 287.4 5 185.63 29 337.60 810.63

Housing 4 178.9 2 143.78 4 262.10 584.73

Harbour 50 1,664.9 12 460.54 9 306.08 2,431.48

Road 22 913.9 7 473.47 8 1,760.30 3,147.63

Sport 26 154.6 24 83.88 0 0.00 238.46

Coastal Protection 8 224.4 8 87.78 8 82.38 394.59

Waste 3 259.0 1 142.65 1 50.97 452.60

Reclamation 0 0.0 6 751.80 3 162.86 914.66

Mosque 10 39.9 0 0.00 0 0.00 39.90

Health 0 0.0 8 478.98 3 196.48 675.46

Consultancy 49 475.9 7 199.72 2 226.50 902.12

Port 0.0 0.00 1 56.13 56.13

Construction and Other works 15 207.1 5 96.45 6 344.46 648.04

Total for All Projects Awarded 261 5,436.9 90 3,321.54 127 6,158.51 14,916.99

2019 2020 2021 (till 26 May 2021)
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އާ ގުޅިގެން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތައ19ް-ކޮވިޑް

ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތ2021ު މ20ޭ

ރަދުޖުމުލަ ޚަ

3,429.4 
މިލިއަން ރުފިޔާ

(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)
∙ ަޚަރުދ ުމަވްއަޒުފްނެގ ެއެހިނެހްނ ައިދ ެއަލަވްންސ ްފަރްންޓަލިއްނ     148.9

ިޑަކްލ     770.8 ∙ ޮކްނިޒުއެމަބްލްސ ެމ ިއުޖިތާމއީ ައިދ ިސްއހީ

∙ ިއްންފާރްސްޓަރްކޗަރ ައިދ ައިއަޓްމްސ ެކިޕަޓްލ     273.0

∙ ަޚަރުދ ޮއަޕޭރަޝަންލ     195.7

∙ ަޔީޤްނުކުރަމްށ ަރްއާކެތިރަކްނ ާކޯބަތެކީތެގ ފުޯރޮކްށިދުނަމާށިއ ެއހެީތިރަކްނ ަރްއިޔުތްނަންށ     212.0

∙ ަޚަރުދ ަމާރާމުތެގ        23.3

∙ެއެހިނެހްނ        87.5

1,153.5  ް ޑ ∙ ލްޯނ ިރީލްފ ޮކިވ ެޕޭކޖް ިރީލފް ިއޮކޮނިމްކ

  މްޯލިޑްވްސ ޮއފް ޭބްންކ     753.5

ޑީ،ެއްސ.ެއފް. ީސ     400.0

∙ ެއަލަވްންސ ަސޕޯްޓ ިއްނަކްމ     420.9

∙ ިޑްސަކުއްންޓ ުޔިޓިލީޓ     143.7 ުރިފާޔ ިމިލައްނ

1,718.1

1,711.2

ުރިފާޔ ިމިލައްނ



202120މޭ -ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުނ2021ްމޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ޕެކޭޖްމިހާތަނަށް ދެވިފައިވާ އިކޮނޮމިކް ރިލީފް

:ރޭގައިމީގެ ތެ. ބިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައިވ1.7ޭއިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖަށް ޖުމްލަ •
މިލިއަން ރުފިޔ419.4ާފަރުދަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 22,858•

މިލިއަން ރުފިޔ10.3ާގޭބީސީއެއްގެ ފެން ބިލުގެ ޑިސްކައުންޓަށް 46,392•

މިލިއަން ރުފިޔ48.2ާގޭބީސީއެއްގެ ކަރަންޓު ބިލުގެ ޑިސްކައުންޓަށް 98,722•

މިލިއަން ރުފިޔ362.3ާވިޔަފާރިއަކަށް ރިކަވަރީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި 2,117ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ , ފްރީލާންސް•

މިލިއަން ޑޮލަރ8.0ުމިލިއަން ރުފިޔާ އާއި 585.9ވިޔަފާރިއަކަށް ރިކަވަރީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި 419ބޮޑެތި •



202121މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ސްޓިމިއުލަސް

އި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުންނާއި ބަޖެޓުގެ ބޭރުން  ގެ ކާރިސާއިން އަރައިގަނެ ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ ދުވެލި ސްޓިމިއުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކ19ަ-ކޮވިޑް•
މަސައްކަތްތަކެއް ދަނީ ކުރެވެމުން

:ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން•
މިލިއަން 354)މިލިއަން ޔޫރޯ 20އިން ( ބީ.އައި.އީ)ޓް ބޭންކު ދައުލަތުން ވަނީ ފަތުރުވެރިކަމާއި އެހެނިހެން ސިނާއަތްތަކަށް އެހީތެރިވުމަށްޓަކައި ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަން•

.ރީތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިމިފައިސާ ވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ލުއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ވިޔަފާ. ގެ ލޯނެއް ނަގާފައިވާ( ރުފިޔާ

1,458މި ލޯނު ލިބުނު ވިޔަފާރީތަކުގައި ޖުމުލަ . ވިފައިމި ފަންޑު މިވަނީ އެކީ ބޭނުން ކުރެ. ފަރާތަކަށް ލޯނު ދިނުމަށް އެޕްރޫވްކޮށް ލޯނުތައްވަނީ ޑިސްބަރސްކޮށްފައ58ި•
.މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދޭ

.ވަރާ ކުރެވެމުންބީ އާއެކު ދަނީ މަޝް.އައި.އިގުތިސާދު ސްޓްމިއުލޭޓުކޮށް ވިޔަފާރީތަކަށް އެހީ ދިނުމަށް އިތުރު ފައިސާ ހޯދުމަށް އީ•

450ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގައި 2021ޔަފާރީތަކަށް އެހީވުމަށް މެދުވެރިކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވި( ސީ.އެފް.ޑީ.އެސް)އީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން .އެމް.އެސް•
. މިލިއަން ރުފިޔާ އަލަށް ދޫކުރުމަށް ހިމަނާފައިވޭ

.ކުރެވޭނެސީ ގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިން ވިޔަފާރީތަކަށް ލޯނު ދޫ.އެފް.ޑީ.ސީ އަށް އަލަށް ދޫކުރެވޭ ފައިސާއާއި އެސް.އެފް.ޑީ.އެސް•

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ހޯދުމުގައި ދައުލަތުނ50ްސީ މެދުވެރިކޮށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އަށް .އެފް.ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އައި•
.މަހުފަހިކޮށްދީފައިވާނެ
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(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ

2021
 )20ިނަޔަލްށ ެގ މޭ (

2021
ފްާސުކިރ 2020 2019

ެއހީ ިހލޭ ާއްމަދީނާއިއ                   23,231.8                  15,101.7                  21,128.5                     7,102.3 1

ަބެޖުޓ ުޖްމަލ                  30,128.2                  28,852.9                  34,922.7                  10,184.4 2

ަޚަރުދ ުޖްމަލ                  28,994.7                  27,650.8                  33,431.5                     9,754.0 3

3.1ަޚަރުދ ިރަކަރްންޓ                   21,372.0                   19,489.8                   21,638.1                     7,347.1

3.2ަޚަރުދ ެކޕަޓްލ                     7,622.8                     8,161.0                   11,793.4                     2,406.9

4 ެބެލްންސ ްޕަރިއަމރީ-  ާސްޕަލްސ/ )ެޑިފިސޓް(                   (4,222.1)                 (10,958.9)                   (9,834.6)                   (2,131.8)

5 ެބެލްންސ ޯއަވޯރލް-  ާސްޕަލްސ/ )ެޑިފިސޓް(                    (5,762.9)                 (12,549.0)                 (12,303.0)                   (2,651.7)

ަޚަރުދ ިޚުދަމުތެގ ލުޯނެގ                     1,540.8                     1,590.1                     2,468.4                        519.8 6
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ުންޕީގެ ނިސްބަތ.ޑީ.ޖީ-ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޚުލާސާ

2021
 )20ިނަޔަލްށ ެގ މޭ (

2021
ފްާސުކިރ 2020 2019

10.7% 31.8% 26.1% 26.8% ެއހީ ިހލޭ ާއްމަދީނާއިއ  1

15.3% 52.6% 49.8% 34.7% ަބެޖުޓ ުޖްމަލ 2

14.7% 50.4% 47.7% 33.4% ަޚަރުދ ުޖްމަލ 3

11.1% 32.6% 33.6% 24.6% 3.1ަޚަރުދ ިރަކަރްންޓ

3.6% 17.8% 14.1% 8.8% 3.2ަޚަރުދ ެކޕަޓްލ

-3.2% -14.8% -18.9% -4.9% 4 ެބެލްންސ ްޕަރިއަމރީ-  ާސްޕަލްސ/ )ެޑިފިސޓް(

-4.0% -18.5% -21.7% -6.6% 5 ެބެލްންސ ޯއަވޯރލް-  ާސްޕަލްސ/ )ެޑިފިސޓް( 

0.8% 3.7% 2.7% 1.8% ަޚަރުދ ިހުދަމުތެގ ލުޯނެގ 6

66,371.90 66,371.90 57,941.60 86,787.90 ީޖ ޮނިމަނލް.ޑީ.ޕީ
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ރަ ނިފައިނޭންސިންގ އަދި ދަ

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ފައިނޭންސިންގ2021•

ދައުލަތުން ވިއްކާފައިވާ ސުކޫކުގެ މަޢުލޫމާތު•

ދައުލަތުގެ ދަރަނި•

ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ކަންކަން•
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ރެވުނު މަސައްކަތްގައި ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް ކ2021ުއަދި 2020

ކެޕިޓަލްޑެޓް
މާކެޓް

ސުކޫކު•
ލް  ކޮންވެންޝަނަ•

ބޮންޑް

ތްތައްއެތެރޭގެ ފަރާ
ކްސްކޮމާޝަލް ބޭން•
ޑްޕެންޝަން ފަން•
ތައްއަމިއްލަ ފަރާތް•

ޕްރައިވެޓް  
ޕްލޭސްމަންޓް

ތަކުންދޭ ދޭ ޤައުމު
އިންޑިއާ•
ޖަޕާން•

ދާރާބޭރުގެ މާލީ އި
ބީ.ޑީ.އޭ•
ވޯލްޑް ބޭންކް•
އެފް.އެމް.އައި•
އޮފިޑް•
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އްކަތްފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސަ

ވަނަ އަހަރ2020ުކޮވިޑާއި ގުޅިގެން •
ކުޑަކުރެވުނީ  އިންސައްތަ ދަށްވި، އަދި ޚަރަދ51.5ުދައުލަތުގެ އާމްދަނީ •

އިންސައްތައަށ24.7ްއަންދާޒާ ކުރި ބަޖެޓްގެ 

ބިލިއަން  6ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސިންގ 2020ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން •
ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް ބޮޑުވ14ިރުފިޔާއިން 

އްދަތަކަށް ލޯން  ވީހާވެސް ކުޑަ އިންޓްރްސްޓެއްގައި ދިގު މު•
.ން މަޝްވަރާ ކުރެވުނުހޯދުމަށް އެތައް ފަރާތްތަކަކާއެކު ގަވާއިދު

 އާއި އެކު  އަދި މީގެ އިތުރުން ޔޫރޯ ބޮންޑް ހޯލްޑަރސް
.އިންވެސްޓަރ ކޯލްވެސް ބޭއްވުނު

ޕްރޯޕޯސަލްސް މި  އަމިއްލަ އެކި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ•
ތަކުގެ ބޮރޯއިން ކޮސްޓް  ނަމަވެސް މި ޕްރޮޕޯސަލް. ދުވަސްވަރު ލިބިފައިވޭ

.ތައް ވަނީ ފެއިލް ވެފައިބޮޑުކަމުން، ނޫނީ ޑިއުޑިލިޖަންސް އިން މި ފަރާތް

ބޮންޑް ވިއްކުމަށް  ”ސަމުރާއި“ކުރިން އިޝޫ ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި •
އާއި ގުޅިގެން  19-ވިޑްނަމަވެސް ކޮ. އަނެއްކާވެސް މަސައްކަތް ކުރެވެނު

ހުރެ މި ބޮންޑް ވިއްކޭގޮތް  ދުނިޔޭގެ އިޤްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމާ
.ވަނީ ނުވެފައި

ޓަލް މާރކެޓަށް ބޮންޑެއް  ދެން މިނިސްޓްރީއިން މަސައްކަތް ކުރީ ޑެޓް ކެޕި•
ވަނަ އަހަރު  2020އާއެކު ޑީ.ސީ.އެގޮތުން އައި. ނުވަތަ ސުކޫކެއް ވިއްކުމަށް

.ނުޖޫން މަހު ސުކޫކެއް ވިއްކުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވު
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ކުރެވުނު މަސައްކަތްވަނަ އަހަރު ފައިނޭންސިން ހޯދުމަށ2020ް

ސިންގ  ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިނޭނ1.3ްވަނަ އަހަރު 2020•
ހޯދިފައިވޭ

މިލިއަން ޑޮލަރ464.3ުސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 19-ކޮވިޑް•

މިލިއަން ޑޮލަރ872.5ުއެހެނިހެން ލޯން އަދި ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި •

%1.7މިލޯން ތަކުގެ އެވަރެޖް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ •

ންގފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ބައިލެޓެރަލް ފައިނޭންސި•
މިލިއަން ޑޮލަރ400ު: އިންޑިއާ ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން•

މިލިއަން ޑޮލަރ50ު: ޖަޕާން ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން•

މިލިއަން ޑޮލަރ50ު: ސައުދީ ފަންޑުން•

މިލިއަން ޑޮލަރ50ު: އަބޫދާބީ ފަންޑުން•

ނު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ  ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ހަމަ ޖެހު•
ފައިނޭންސިންގ

މިލިއަން ޑޮލަރ28.9ު: އެފް.އެމް.އައި•

މިލިއަން ޑޮލަރ88ު: އޭޑީބީ އިން•

މިލިއަން ޑޮލަރ68ު: ވޯލްޑް ބޭންކުން•

މިލިއަން ޑޮލަރ70ު: އޮޕެކް އިން•

މިލިއަން ޑޮލަރ20ުބީ އިން .އައި.އީ•

މިލިއަން ޑޮލަރ47.3ު: ބީ އިން.އައި.އައި.އޭ•
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އްކަތްގައި ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް ކުރެވުނު މަސ2021ަ
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ގެ ފައިނޭންސިންގ ބެހިފައިވާ ގޮތ2021ް

Secured Unsecured

70%

30%

Source of Financing

External Domestic
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ސުކޫކު ޕްރޮގްރާމް

ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ޑައިވާސިފައި ކުރުމަށް•

 ތަކާ އަޅާބަލާއިރު ނަތީޖާ ރަނގަޅުވުންއިސްލާމިކް ޑެޓް އިންސްޓްރުމަންޓްތައް މާކެޓްގައި ކޮންވެންޝަނަލް ޑެޓް އިންސްޓްރުމަންޓް•

މުގެ  ރުންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އިންވެސްޓް ކުއިސްލާމީ ޝަރީއާގެ މަތިން އިންވެސްޓް ކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ކޮންވެންޝަނަލް ބޮންޑްގައި އި•
ފުރުސަތު އޮތުން

ގެ ޝައުގު ފާޅުކޮށްފައިވާތީ، އެ ފުރުސަތު މެދު އިރުމަތީގެ ބައެއް އިންވެސްޓަރުން ރާއްޖޭގެ ސޮވްރިންގ ބޮންޑްގައި އިންވެސްޓް ކުރުމު•
ފަހިކޮށްދިނުން

މައަށް ބޭނުން ހިފުންޑީ ތަޖުރިބާއާއި، ނެޓްވޯކް އެންމެ ފުރިހަ.ސީ.ޑެޓް ކެޕިޓަލް މާކެޓުން ފައިސާ ހޯދުމުގައި އައި•
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ސުކޫކުގެ ސްޓްރަކްޗަރ

.  ހިމެނޭ( ގަނެ ވިއްކުން)އަދި މުރާބަޙާ ( ކުލި)މިސުކޫކުގައި އިޖާރާ -–މިސުކޫކަކީ ހައިބްރިޑް ސްޓްރަކްޗަރ އެއް •
.ސްޓްރަކްޗަރ އެއްމިސްޓްރަކްޗަރ އަކީ މާކެޓް ބަލައިގަންނަ، އަދި މެދު އިރުމައްޗާއި އާސިއާން ޤައުމުތަކުގެ ދައުލަތްތަކުން ބޭނުންކުރާ•

.މި ސުކޫކު އަކީ އެސެޓް ބޭސްޑް ސުކޫކެއް•
. މިސްޓްރަކްޗަރ ގެ ދަށުން އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެސެޓު ރަހުނެއް ނުކުރެވޭނެ އަދި ވިއްކައެއް ނުވެލެވޭނެ•

ޖިސްޓްރީ އަދި ލީގަލް އެސެޓުގެ ރަ. ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުންޏަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ%100ހަމަ އެކަނި އެސެޓު ބޭނުން ކުރުމުގެ ޙައްޤު ނުވަތަ ބެނެފިޝަލް އިންޓަރެސްޓު ސަރުކާރުގެ •
.ޓައިޓަލް އަބަދުވެސް އޮންނާނީ ދައުލަތުގެ ނަންމަތީގައި

.އްޗައް އެއްވެސް ކްލެއިމެއް ނުކުރެވޭނެއެސެޓުގެ މަ( އެއީ ސުކޫކު ޑިފޯލްޓުވާ ހާލަތެއް ކަމުގައި ވިޔަސް)ސުކޫކުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި •

:މިސްޓްރަކްޗަރ އަށް ޝަރީޢާ ސެޓިފިކޭޝަން ދެއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަކީ •
އައިސީޑީގެ ޝަރީޢާ ބޯޑު•

އެޗްއެސްބީސީގެ ޝަރީޢާ ކޮމިޓީ•

އެމިރޭޓްސް އެންބީޑީގެ ޝަރީޢާ ކޮމިޓީ•

 އަދި ފަންނީ  ގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ޤާބިލުމިސުކޫކު ވިއްކުމުގައި ލީޑް އެރޭންޖަރގެ ރޯލް އަދާކުރީ އައިސީޑީއިން އަދި ޖޮއިންޓް ލީޑް މެނޭޖަރުން•
.  ޑީ ހިމެނޭ.ބީ.ސީ، އަދި އެމިރެޓްސް އެން.ބީ.އެސް.މީގެ ތެރޭގައި ކްރެޑިޓް ސްވިސް، އެޗް. ފަރާތްތަކުން ހަރަކާތްތެރިވި
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2022ޔޫރޯ ބޮންޑު 

ގައި މާކެޓައް  2020ސުކޫކު ވިއްކުމަށް އޮކްޓޯބަރ 
ގެ ޔީލްޑް ހުރީ  ދިއުމަށް މަސައްކަތްކުރިއިރު ޔޫރޯ ބޮންޑު

ގައ74.536ި
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މަރުހަލާތައްސުކޫކު ވިއްކުމުގެ ޓައިމްލައިން އަދި

ސަރ  ޑީ އެޑްވައި.ސީ.އައި
ޕްއިންޓް  އެއްގެ ގޮތުގައި އެ

ކުރުން

2020ޖޫން 

ޑަކުރުމަށްކޮސްޓް އޮފް ބޮރޯއިން ކު
ކުއްސްޓް އައިސެކް ގެ ރެޕާއަށް ރި

ކުރުން

2020އޯގަސްޓް 

އެއް  ޑީލް ރޯޑްޝޯ-ނޮން
ބޭއްވުން

2020ނޮވެމްބަރ 

އެންގުންއައިސެކް ރެޕާ ނުލިބޭކަން-
ކްސަރސައިޒް  ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެ-

 ނިންމުންއަކާއިއެކު ސުކޫކު ވިއްކަން

2020ޑިސެމްބަރ 

ކްސަރސައިޒް  ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެ
ގް އޮފަރ އެއްގެ ގޮތުގައި އެކްސްޗޭން
ން ލަފާދިނުންއަކަށް ދިއުމަށް ސިންޑިކޭޓު

2021ޖެނުއަރީ 

ންޖް އޮފަރ ސިންޑިކޭޓަރ އެކު އެކްސްޗޭ-
ސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން

ހޭ މަސައްކަތް ސުކޫކު ވިއްކުމަށް ކުރަންޖެ-
ކުރުން

2021ފެބްރުއަރީ 

 އޮފަ ރޭޓިން އެޖެންސީ އިން އެކްސްޗޭންޖް-
ރގައި ޑިސްޓްރެސް ރިވިއުކުރުން، އަދި އެކްސްޗޭންޖް އޮފަ
ތީ ސުކޫކުގެ ރޭޓިން  އެކްސްޗޭންޖެއްގެ ސިފަތަކެއް ހިމެނޭ

ދައްވެދާނެކަމަށް އެންގުން
ކަށް އެކްސްޗޭންޖް އޮފަރ ޓެންޑަރ އޮފަރ އަ-

ބަދަލުކުރުން
ރުންސުކޫކު އަދި ޓެންޑަ އޮފަރ ލޯންޗް ކު-

2021މާރޗް 

ކަމާއި ސުކޫކު ކާމިޔާބު-
އެކު ވިއްކުން

ޓްލް ޓެންޑަރ އޮފަރ ސެ-
ކުރުން

2021އޭޕްރިލް –މަރޗް 
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2020ނޮވެމްބަރ –ޑީލް ރޯޑް ޝޯ -ނޮން

ދިނުންސުކޫކު ވިއްކުމުގެ ކުރިން މާރކެޓް ސައުންޑިން ހެދުމަށް ސިންޑިކޭޓުން ލަފާ•

އިންވެސްޓަރުންނާއި ބައްދަލުކުރެވުނ38ުޖުމްލަ •

:އިންވެސްޓަރުންގެ ފީޑްބެކް•
އެއް ހިންގުންޔޫރޯ ބޮންޑުގެ ލިކުއިޑިޓީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެކްސަރސައިޒް•

ތުން، ނުވަތަ ރީފައިނޭންސް ކުރުންބޮންޑުގެ ޔީލްޑް ސިންގަލް ޑިޖިޓް އަށް ގެނައުމަށް، ސަރުކާރުން ޔޫރޯ ބޮންޑްގެ ބައެއް މާކެޓުން ގަ•

ދަރަނި ސަސްޓެއިން ނުކުރެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު ހީވެފައިވުން•

ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ބޮޑުވުން•

ފައިވަނީ ލިކުއިޑިޓީ މެނޭޖްމަންޓް  އިންވެސްޓަރުންގެ ފީޑްބެކު ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު، ސިންޑިކޭޓުން ލަފާ އަރުވާ•
އެކްސަރސައިޒް އެއް ހިންގުމަށް
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ސުކޫކު އަދި ޓެންޑަރ އޮފަރގެ ޓަރމްސް

ސުކޫކު•
ބިލިއަން ޑޮލަރ1ު: ޕްރޮގްރާމްގެ އަދަދު

މިލިއަން ޑޮލަރ300ު: ފުރަތަމަ އިޝޫކުރި އަދަދު

އަހަރ5ު: ސުކޫކުގެ މުއްދަތު

%9.875: ކޫޕަން ރޭޓް

97.616: ޕްރައިސް

ޓެންޑަރ އޮފަރ•
ގެ  މިލިއަން ޑޮލަރ250ު: ޓެންޑަރ ކުރެވުނު އިންސްޓްރުމަންޓް-

ޔޫރޯ ބޮންޑް

 ހުރިހާ ބޮންޑް  ޓެންޑަރ ކުރަން ބޭނުންވާ: ޕަރޓިސިޕޭޝަން-
ހޯލްޑަރސް ބޮންޑް އެއްކޮށް ޓެންޑަރ ކުރުން

ނޑު ޝަރުތު- އެކު އިޝޫކުރެވުންސުކޫކު ކާމިޔާބު ކަމާ: މައިގަ

ނޑަރ ކުރެވުނު އަދަދު- މިލިއަން ޑޮލަރ191.97ު: ޖުމްލަ ޓެ
(އިންސައްތ76.79ަޔޯރޯ ބޮންޑްގެ )



202135މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ގެ މިހާރުގެ ޕަރފޯމަންސް ސުކޫކު

ރަމުން އަންނަނީ  ސުކޫކް މިވަގުތު މާކެޓުގައި ޕާފޯމްކު•
.ޕްރިމިއަމްގައި

ޖެއަށް ލިބެމުން މިއީ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ރާއް•
.އަންނަ ކަމުގެ ނިޝާނެއް



202136މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ލުދަރަންޏަށް އައި ބަދަސުކޫކު އަދި ޓެންޑަރ އޮފަރގެ ސަބަބުން

ހޭ ޔޫރޯ  ވަނަ އަހަރު ދައްކަންޖ2022ެ•
ނޭންސް  ބޮންޑްގެ ބޮޑު ބައެއް ރިފައި

 މަޖިލީހުން  މިއީ ރައްޔިތުންގެ. ކުރެވެން
ށް އެޅުވަމަށް ދައުލަތުގެ ދަރަނީ ހަމަމަގަ

ލަފާ ދެއްވާފިވާ ކަމެއް

ގެ ބަޖެޓުންވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތ2022ު•
.  ތްކުރެވުންމިލިއަން ޑަލަރު ސަލާމ210ަ

ޖެޓަށް އަދި މި އަދަދު މިއަހަރުގެ ބަ
ސަޕްލިމެންޓް ކުރުން
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202137މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ސުކޫކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ ފީޑްބެކް

ކު ވަރަށް ރޭޓިންގ އެޖެންސީ އިން މި ސުކޫ•
މިކަން ރޭޓިން . ޕްސިޓިވްކޮށް ބަލައިގެންފައިވޭ

ލީޒް އިން  ގެ ޕްރެސް ރި(މޫޑީސް)އެޖެންސީ 
.ފާހަގަކުރެވޭ

ކްލިފޯޑް ސީ އަދި.ބީ.އެސް.ޑީ، އެޗް.ސީ.އައި•
އްޖެއިން މިފަދަޗާންސްގެ ޕްރެސް ރިލީސްގައި، ރާ
ނޑިވަޅެއްގައި ކާމިޔާބު ކަ މާއެކު ސުކޫކެއްދަތި ދަ
.ށްފައިވޭވިއްކާފައިވާތީ އެކަން ފާހަގަ ކޮ

“Maiden sukuk issuance alleviates near-term liquidity 
pressure, a credit positive…” – Moody’s 

“This debut issuance marks the beginning of Maldives in the 
International Islamic Finance markets and reaffirms our support 
to develop and to remain as an active player through the 
diversification of our existing debt portfolio. The programme
paves way for the continuous engagement with the sukuk
centric investors.” – ICD Press Release



202138މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ދައުލަތުގެ ދަރަނި



202139މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ކަންކަންކުރިއަށް ހުރި

ނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އިތުރު މަސައްކަތް ތަކެ• އެގޮތުން ފިސްކަލް  . އް ދަނީ ކުރެވެމުންދައުލަތުގެ ދަރަނި ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަ
.  ކޮންސޮލިޑޭޝަންގެ މަސައްކަތް ހިމެނޭ

.  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ގެނައުނ2021ްމިލިއަން ރުފިޔާ ސޭވިންގްސް 750އެގޮތުން ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށްގެން •

ންކަންކައަދި މެދު ރާސްތާގެ ޑެޓް ސްޓްރެޓެޖީގައި ވާ ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކްގެ ޑެމްޕަރ ރިކޮމެންޑޭޝަން•
ފުރިހަމައަށް ފަންކްޝަން ކުރާ ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް އޮފީހެއް މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމް ކުރުން•

ދައަލަތުގެ ދަރަނީގެ ރީޕޭމަންޓް ޕްރޮފައިލް ސްމޫތު ކުރުން•

ކޮންޝެޝަނަލް ފައިނޭންސް އިތުރުކޮށް، ބްލެންޑެޑް ދަރަނި ނަގުން•

ދަރަނި ނެގުމުގެ ކުރިން ކުރާ ދިރާސާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކޮށް މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަމަ ކުރުން•

އަހަރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުނ3ްދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ސުކޫކު ޕްރޮގްރާމް •

ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ރަނގަޅުކުރުން•

ނޑު އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުން، އެގޮތުން ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމަށް ހާ• ފް ކުރުންއްސަ ޑެޓް ލޯ އެއް ތައާރަދައުލަތުގެ ދަރަނި ބަލަހައްޓާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރު ތަރައްޤީ ކުރުން•



202140މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ން ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސު

މަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެތެރޭގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ކޭޝްފްލޯ ހ2021ަ•
.ފަރާތްތަކުންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވޭ



202141މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖެއްސުން

ދައުލަތުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތް•
އެތެރޭގެ މާލީ ބާޒާރުން•

ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ ބާޒާރުން  •

ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި އެހީދޭ ގައުމުތަކުން  •

ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުން•

ރޑްރޯ• ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް އޯވަ



202142މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ސުންއެތެރޭގެ މާލީ ބާޒާރުން ފައިސާ ހަމަޖެއް

ބިލިއަން ރުފިޔާ  3.8 ނިޒާމުން ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓުގައި މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މާލ2021ީ•
ހޯދުމަށް ހިމަނާފައިވާނެ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާފައިވ2.8ޭއަހަރުގެ މިހާތަނަށް •

އެތެރޭގެ މާލީ ބާޒާރުން ފައިސާ ހޯދުމުގައި ހުރި ހިރާސްތައް•
ވަނަ އަހަރު ބޭންކުތަކާއި މާލީ އިދާރާތަކުގެ ފައިދާ ދަށްވެފައިވުނ2020ް•

އަށް ދަށްވެފައ1.7ިއިން 4.9ވަނީ (ROA)އޭ .އޯ.އާރު•

އަށް ދާށްވެފައ7.6ިއިން 19.4ވަނީ (ROE)އީ .އޯ.އާރު•

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދު ކޮވިޑްގެ ކުރިން ހުރި މިންވަރަށް އެބަ ރުޖޫއަވޭ•
އަހަރުގެ  ވަނ2020ަވަނީ ( ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިންސަރުކާރާއި )ޕެންޝަން ފަންޑަށް ޖުމްލަކޮށްމަހު 4ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 2021•

.އިތުރުވެފައި%5.1މުއްދަތަށްވުރެ މިވަނަ އަހަރުގެ 2019އަދި . އިތުރުވެފައި%5.3މަހަށްވުރެ 4ފުރަތަމަ 



202143މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ަމަޖެއްސުންބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ ބާޒާރުން ފައިސާ ހ

ހޯދުމަށް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ފައިނޭންސިންގ3.1ސުކޫކް ނުވަތަ ބޮންޑް ބައިނަލް އަގުވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް ވިއްކައިގެން •
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވ2021ޭ

.ހުރި ފުރުސަތުތައް ބަލަމުންދާނެބާޒާރުގައިހޯދުމަށް މާލީފައިނޭންސިންގ ކުރިއަށް އޮތް މަސްތަކުގައި ވެސް•

ގެ ޓަރުންނާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ އިދާރާތަކުއިގުތިސާދުގެ ރިކަވަރީ ރަނގަޅުވެ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ރަނގަޅުވެ އިންވެސް•
.ޓަށްވެސް ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެތަސައްވަރު ރަނގަޅުވާން ފެށުމާއެކު ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގްއާއި އިންޓަރެސްޓް ރޭ
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ުންައުމުތަކުން ފައިސާ ހަމަޖެއްސބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި އެހީދޭ ގ

ލޯނު އަދި ބަޖެޓު ސަޕޯޓު ގެ ގޮތުގައި ހޯދާ ފައިސާ •
ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.5ބައިލެޓަރަލް ބަޖެޓު ސަޕޯޓު ގޮތުގައި /މަލްޓިލެޓަރަލް•

ބިލިއަން ރުފިޔ4.6ާބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި •

ވާ އެކްސްޓަރނަލް ފަންޑަޑް މަޝްރޫއުތަކަށްލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވާ ފައިސާއަކީ ކުރިއަށްދާ އަދި ރޭވިފައި•
. މި ލޯނު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައިވާ. ހިނގާ ޚަރަދު

ގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައްބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި އެހީދޭ ގައުމުތަކުން ފައިސާ ހޯދުމު•
ނޑައަޅާ އެލޮކޭޝަން ނިސްބަ• ތުން ކުޑަމިޑްލް އިންކަމް ދަރަޖައިގެ ގައުމެއް ކަމުން ރާއްޖެއަށް ކަ

ގިނަ އެހީ ދެވެނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް•

ދަތިތަކެއް ހުރުން  ޕެންޑެމިކް އާއި އިގުތިސާދީ ލޮޅުމުގެ ސަބަބުން ގައުމުތަކުން އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި•
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ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުން

އް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  ގެ ޕެންޑެމިކްގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ ދަށްވުމާއެކު ޚަރަދުތ19ަ-ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑ2020ް•
.ވަނަ އަހަރުވެސް ކުރިއަށްދާނ2021ެއަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 

ންތައްތައް ދަނީ ކޮންޓްރޯލް ކުރަމުންމިގޮތުން މުވައްޒަފުން ނެގުމާއި، ދަތުރުގެ ޚަރަދާއި، އައު މަޝްރޫއުތައް ފެށުން ފަދަ ކަ•

އިގުތިސާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުވަމުންދާ ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރަމުންދާއިރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއ2021ި•
.މިންވަރަކުން މި ކޮންޓްރޯލްތައް ދޫކުރެވޭނެ

ނޑިވަޅެއްގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގެ ކޮ• ންޓްރޯލްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަކީ  އިގުތިސާދުގެ ރިކަވަރީ ނުތަނަވަސް ދަ
.  އިގުތިސާދުގެ ރިކަވަރީއަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމެއް
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ުރުންޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓް އޯވަރޑްރޯ ކ

ދުވެލިއާއި އާމްދަނީ އެންމެ  ވަނަ އަހަރުގައި އިގުތިސާދު ރަނގަޅުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް އިގުތިސާދ2021ީ•
.ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ބައިގައި

ށް އޮތް މަސްތަކުގައި ދުނިޔޭގެ މާލި ނިޒާމްސުކޫކް ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާވެސް ކުރިއަ/ބޭރުގެ އެހީއާއި ލޯނު އަދި ބޮންޑު•
.ރަނގަޅު ވަމުންދާ މިންވަރަކުން ފަހިވަމުންދާނެ

. ޚަރަދުގެ ފަރަގު ބޮޑުއަހަރުގެ ކުރީކޮޅުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ދައުލަތުން ކުރަން ޖެހޭ•

އުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު  ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސައި، ޚިދުމަތުގެ ކަށަވަރުކަން ދިނުމަށް ދަ•
ކާއި އުސޫލުތަކަށް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހަމަތަ( ބ)އާއި، ( ރ)އާއި، ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ 32ގެ ( 7/2013)

ރޑްރޯ ފެސިލިޓީ މުހިންމުއަމަލުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ އިސްތިސްނާގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުން .ޓް އޯވަ
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ްސް ޕެކޭޖްއައު އިކޮނޮމިކް ރެސްޕޮނ

އްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި މި ބަލިކޮންޓްރޯލްކުރަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކުރުމާއި، ރ19ާ-ކޮވިޑް•

އި ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިވުމަށް އައުފެތުރި މޮނިޓަރިންގ އަށް ލާފައިވާތީ، އިޤްތިސާދީގޮތުން ރައްޔިތުންނާ

.  ފިޔަވަޅުތަކެއް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އިއުލާންކުރައްވާފައި
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ދިނުންިސްކައުންޓްޑބިލަށްފެންއަދިކަރަންޓުމަހުގެއެއް

ަސބަބުން ފިަޔވަޅުތަކުގެފައިވާއަޅަންޖެހިކުރުމަށްކޮންޓްރޯލްބަލިފެތުރުމުންދިއުމާއިަހުލވިކޮށ19ް-ކޮވިޑް•
ބިލުގެފެންއަދިކަރަންޓުމަހުގ1ެގޮތުންމުގެއެހީތެރިވެދިނުދަތިތަކަށްކުރިމަތިވެފައިވާވިަޔފާރީތަކަށްގޭބިސީތަކަށާއި

.ދިނުންޑިސްކައުންޓް
.ދިނުންޑިސްކައުންޓްއިންސައްތައިގ40ެބިލަށްކަރަންޓުގޭބިސީތަކުގެމަހުގެމޭ(ހ)
.ދިނުންޑިސްކައުންޓްއިންސައްތައިގ30ެބިލަށްފެންގޭބިސީތަކުގެމަހުގެމޭ(ށ)
ބިލުގެ މަހުގެ ޕްރީލްއޭބިލަށްމަހުގެ މޭ .ދިނުންޑިސްކައުންޓެއް އިންސައްތައިގ20ެބިލަށްކަރަންޓު މަހުގެ 1ވިޔަފާރިތަކުގެ (ނ)

.ދެވޭނެޑިސްކައުންޓެއްއިންސައްތައިގ20ެއަދަދުގެ
20އަދަދުގެބިލުގެމަހުގެލްއޭޕްރީބިލަށްމަހުގެ މޭ .ދިނުންޑިސްކައުންޓެއްއިންސައްތަގ20ެބިލަށްފެން މަހުގ1ެވިޔަފާރިތަކުގެ(ރ)

.ދެވޭނެޑިސްކައުންޓެއްއިންސައްތައިގެ
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ލޯނުރިލީފްޮވިޑްކވިޔަފާރިތަކަށްފަންތީގެމެދުއަދިކުދި

ފަންތީގެ މެދުއަދިކުދިސަަބބުންކުގެފިަޔވަޅުތަ އަޅާފައިވާކުރުމަށްކޮންޓްރޯލްބަލިދިއުމާއި ފެތުރެމުނ19ް-ކޮވިޑް•ދޫކުރުން

.ކޮށްދިނުންރައްކާތެރިވަޒީފާންގެދިވެހިއަދި.އެހީތެރިވެދިނުންދަތިތަކަށްވަމުންދާކުރިމަތިތަކަށްވިޔަފާރީ
ލޯނާބެހޭ ރިލީފް ކޮވިޑް.ޚާއްސަކޮށްގެންކަށްވިޔަފާރިތަފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި މެދުވެރިކޮށްސީ .އެފް.ޑީ.އެސް ދެވޭނީ ލޯނުތައް މި(ހ)

.އިއުލާނުކުރާނެސީއިން.އެފް.ޑީ.އެސްތަފުސީލުއިތުރު

5ޖުމުލަ އްދަތަކީމުލޯނުގެ .ދެވޭނެޕީރިއަޑެއް ގްރޭސްދުވަހުގެއަހަރު 1އަދި ރޭޓުގައި،އިންޓަރެސްޓ6ް%ދެވޭނީ ލޯނުތައްމި(ށ)

.އަހަރު



202150މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ްދޫކުރުނލޯނުސްޓިމިއުލަސްއިކޮނޮމިކް

އަރައިގަނެން ހީނަރުކަމު ކުރިމަތިވެފައިވާވިަޔފާރީތަކަށްސަބަބުނ19ް-ކޮވިޑްމަޤްސަދަކީ ލޯނުތަކުގެމި•
.ދިނުންއެހީތެރިވެއިތުރުކުރުމަށްއުފެއްދުންތެރިކަން

.ދޫކޮށްފައިރުފިޔާމިލިއަނ370ްލޯނުގެސްސްޓިމިއުލައިކޮނޮމިކްކުރީކޮޅުއަހަރުގެމިވަނީމެދުވެރިކޮށްމޯލްޑިވްސްއޮފްބޭންކް(ހ)

މީގެ.ވޭނެހުޅުވާލެދޫކުރުމަށްރުފިޔާމިލިއަނ370ްއިތުރުގޮތުގައި ގެ ލޯނު ސްޓިމިއުލަސް އިކޮނޮމިކްމި ފެށިގެންއިން 2021ޖޫން(ށ)
.ހާމަކުރާނެއިންމޯލްޑިވްސްއޮފްބެންކްތަފްސީލް



202151މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ުލާސާއައު އިކޮނޮމިކް ރެސްޕޮންސް ޕެކޭޖުގެ ޚ

އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް ލޯނު

ޖޫން އިން ފެށިގެނ2021ް

މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުނ370ްއިތުރު 

ކަރަންޓު ބިލު ޑިސްކައުންޓް

20%ބިލުގެ މޭ މަހުގެ ބިލަށް އެޕްރީލް މަހުގެ

40%މަހުގެ ބިލަށް މޭ

ރިލީފް ލޯނުއީ.އެމް.އެސް

އަހަރު ގްރޭސް ޕީރިއަޑ1ްއިންޓްރެސްޓް،%6

އަހަރުތެރޭ ލޯނު ދައްކާގޮތަށ5ް

ފެން ބިލު ޑިސްކައުންޓް

20%ބިލުގެ މޭ މަހުގެ ބިލަށް އެޕްރީލް މަހުގެ

30%މަހުގެ ބިލަށް މޭ



202152މޭ –ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތު 2021މޭ 27 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

 ރަނގަޅު އެއް  ވަނަ އަހަރު އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުން އެންމ2021ެރާއްޖެއަކީ . ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު އަންނަނީ އަނބުރާ އިއާދަވަމުން•
ދަށް ޒަށް އަދި ރުޖޫއަވެފައި ނުވާތީ، މިއީ އިގުތިސާބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުން މިންޖުވެފައި ނުވުމާއި، ކުރީގެ އިގުތިސާދުގެ ސައި. ގައުމު

.ދޭން ޖެހޭ ސަޕޯޓް ދޭންޖެހޭ ވަގުތެއް

އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ރާއްޖޭގެ  އިޤްތިސާދު  އިގުތިސާދީ ކުރިއެރުމާއި،ފިސްކަލް ހާލަތާއި، ދަރަންޏާއި ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށް•
.  މިއަދު މިވަނީ މާރިޗު މަހުގެ ހާލަތަށްވުރެ ރަނގަޅު ހާލަތެއްގައި

ގެ މިހާރުގެ ހާލަތު ކޮންޓްރޯލްކޮށް،  19-، ކޮވިޑްމިގޮތުން. ނަމަވެސް، މި ގޮތަށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ހިރާސްތައް މެނޭޖްކުރަން ޖެހޭ•
.  ފައްސިވާ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްކުރަން ޖެހޭ



މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ފިނޭންސްއޮފްމިނިސްޓްރީ 

1617

eapp@finance.gov.mv

www.finance.gov.mv 

http://www.finance.gov.mv/

