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 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފެށުމާއި އެކުހެން މުޅި ދުނިޔެއަށް ކޮވިޑް 19-ގެ ވަބާ ދިޔައީ ފެތުރެމުންނެވެ .އަދި މި ވަބާއިން ރައްޔިތުން
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި ،މި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވަމުންދިޔަ އިޤްތިޞާސީ އަދި އިޖުތިމާޢީ
ޙާލަތްތަކަށް ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ޙައްލުކުރަން އުނގަދޫ ޙާލަތާ ދުނިޔޭގެ އެކި އިޤްތިޞާދު ތަކަށޤ ކުރިމަތިލާންޖެހުނެވެ.
ފުރަބަންދުކުރުން ،ޤައުމުގެ މައި ދޮރާށި ބަންދުކުރުން އަދި އިޖްތިމާއީ ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހުނު ފިޔަވަޅުތައް
ފަދަ އާންމު ސިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދަށް އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށް ،އާންމު ރައްޔިތުންނާއި
ގޭބިސީތައް އަދި ވިޔަފާރިތަކަށް މާލީ ގޮތުން ދަތިވެގެން ދިޔައެވެ.
ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސާވެފައިވާ ޤައުމެއްގެ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ހިމެނިފައިވަނީ ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން އެންމެ
ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައެވެ .ކޮވިޑް 19-ގެ ވަބާއިން އާންމު ރައްޔިތުން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެހެން ޤައުމުތަކުންނާއި
ދިވެހިރާއްޖެއިން އަޅަންޖެހުނު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ހުއްޓުމަކަށް އައެވެ .އަދި މިކަމުގެ
ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ގޮންޖެހުންތަކަށް ލުޔެއް ހޯދައިދިނުމަށް ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ،ގޭބިސީތަކާއި
ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށް މާލީގޮތުން އެހީތެރިވެދޭނެ ވަސީލަތްތައް ހިމެނޭހެން" ،އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖް" (އީއާރުޕީ)ގެ ނަމުގައި
ކޮވިޑް 19-އާ ދެކޮޅަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކެއް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެކުލަވާލިއެވެ .މި ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ މައިގަނޑު
މަޤްޞަދަކީ މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ދިވެހީންނަށް އާމްދަނީ ކަށަވަރުކުރުމާއި އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން
ޔަޤީންކުރުމެވެ.
"ކޮވިޑް 19-ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް ފަންޑް" ޤާއިމުކުރެވުނީ ކޮވިޑް 19-އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނު މާލީ އެހީ ޖަމާކުރުމަށާއި އީއާރުޕީގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހޭދަ އެއިން ކުރުމަށެވެ.
މިގޮތުން އީއާރުޕީގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ އަވަހަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ގޮތުން
މި ފަންޑަށް ފުރަތަމަ ޖަމާކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ހަމަޖައްސަމުންދާ އެކައުންޓު ކަމުގައިވާ ޕަބްލިކް ބޭންކް
އެކައުންޓުގެ ފައިސާއެވެ .އަދި މި ފަންޑަށް ލިބޭ އަދި ފަންޑުންކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ގޮތުން ،މި ފަންޑުގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓާއި ،އީއާރްޕީ ގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު،
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ވެބްސައިޓުގެ އެކަމަށް ޙާއްސަ ޕޭޖްގައާއި "ވީކްލީ ކޮވިޑް 19-ސްޕެންޑިންގ ރިޕޯޓްސް" ގެ ނަމުގައި
ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ޝާއިޢުކުރެވޭ ރިޕޯޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވެމުންދެއެވެ.
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އީއާރްޕީގައި ހިމެނޭ އަންނަނިވި ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ފަންޑުގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮތަށް  2020ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މި
ފަންޑުން ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި

ފަރުމާކުރެވިފައިވަނީ

ސްކީމު

ދިވެހީންގެ

ވަޒީފާގެ

ރައްކާތެރިކަން

ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،ވިޔަފާރިތައް ހިންގުމުގައި ދިމާވާ މާލީ ދަތިކަމާއި ،އެ
ވިޔަފާރިތަކުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ.
މިގޮތުން މި ސްކީމްގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް ދަރަންޏަށް ފައިސާ ލިބޭނީ މި ލޯނަށް
އެދި ހުށަހަޅާއިރު ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ދިވެހީން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިނުވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ .އަދި މި ލޯނު ދޫކުރަނީ ލޯނު ލިބޭތާ ތިން މަހުގެ ތެރޭގައި މި
ސަބަބާގުޅިގެން ދިވެއްސެއް ވަޒީފާއިން ވަކި ނުކުރުމަށާއި 5،000 ،ރުފިޔާއަށްވުރެ
މުސާރަ ކުޑަ ނުކުރާނެ ކަމުގެ އަހުދު ކަށަވަރާއެކުއެވެ.
މި ސްކީމް ބެހިފައިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރިތަކަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީ
ލިބިފައިވާ މިންވަރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދެބަޔަކަށެވެ .އެއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ފިނޭންސް އާއި
•

ބޭންކް

އޮފް

މޯލްޑިވްސް

(ބީއެމްއެލް)

ގުޅިގެން

އެ

ބޭންކުން

ބަލަހައްޓަވާގޮތަށް 10 ،މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނޫން މިންވަރަކަށް
 2019ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ ލިބިފައިވާ ރިޒޯޓުތަކާއި ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް
ލޯން ދޫކޮށްފައިވާ ސްކީމް
•

އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އާއި
ގުޅިގެން އެ ބޭންކުން ބަލަހައްޓަވާގޮތަށް 10 ،މިލިއަން ރުފިޔާއަށްވުރެ
މަދުން އާމްދަނީ ލިބިފައިވާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އަމިއްލަ
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތަކާއި ފްރީލާންސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ލޯން ދޫކޮށްފައިވާ ސްކީމް
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ދިވެހީންގެ ވަޒީފާގެ ދެމެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކުވެސް ވަރަށް
ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި ނުވަތަ  5،000ރުފިޔާއަށްވުރެ މުސާރަ
ކުޑަކުރުމުގެ ނުވަތަ އާމްދަނީ މަދުވުމުގެ ހާލަތްތަކާވަނީ ދިމާވެފައެވެ .މީގެ
ސަބަބުން ނިކަމެތިކަން ލިބުނު މަސައްކަތްތެރީންނަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން
"އިންކަމް ސަޕޯޓް" އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން  2020ވަނަ އަހަރުގެ
އޭޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން އެ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ
ދޫކުރެވުނެވެ.
މި ސްކީމް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،މިނިސްޓްރީ
އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ
ގުޅިގެންނެވެ.
ކަރަންޓާއި

ފެން

ފަދަ

އަސާސީ

ޚިދުމަތްތައް

ކޮންމެ

ގޭބިސީއަކަށްވެސް

ކަށަވަރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުންވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ
އޭޕްރީލް ،އަދި މެއި މަހުގެ ފެން ބިލުން  30އިންސައްތަ ގެ ޑިސްކައުންޓެއް
ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ،އެ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް ،މެއި އަދި ޖޫން މަހުގެ ކަރަންޓު
ބިލުން  40އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓެއް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ކޮވިޑް 19-ގެ ސަބަބުން ދިމާވި އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް މާލީގޮތުން ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފަންޑުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.
މި ފަންޑު އެކުލަވާލި އިރު މައިގަނޑު އޮބްޖެކްޓިވް ނުވަތަ މަޤްޞަދަކީ ކޮވިޑް 19-އާ ދެކޮޅަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރާ މަސައްކަތަށް
ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ބެލެހެއްޓެވުމެވެ .އަދި ފަންޑުގެ މެންޑޭޓަށް އީއާރުޕީއަށް އެހީތެރިވުން
އިތުރުކުރެވުމާއެކު އެކަމަށް ޚަރަދުކުރުން ފަންޑުގެ މަޤްޞަދުތަކުގެ ތެރެއަށް އިތުރުކުރެވުނެވެ .އިސްވެ ދެންނެވުނު ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް
ކުރުމާއެކު މި ފަންޑުން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އިސްކަންދޭނީ އަންނަނިވި ތަރުތީބުންނެވެ.
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(ހ) "ކޮވިޑް "19-އާ ގުޅިގެން އިޤްދިޞާދަށް ދިމާވެދާނެ ނުވަތަ ދިމާވާ ދަތިކަމަކުން ،އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮށްފާނެ ކުރުމުއްދަތުގެ
މާލީގޮތުންކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ ،އެފަދަ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވުން
އމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދިނުމަށް
(ށ) "ކޮވިޑް "19-އާ ގުޅިގެން އިޤްދިޞާދަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިކަމަކުންަ ،
ބާރުއެޅުވުމަށާއި ،މުވައްޒަފުންނަށް އަސާސީ މުސާރަ ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން
(ނ) "ކޮވިޑް "19-އާ ގުޅިގެން އިޤްދިޞާދަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިކަމަކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
(ރ) "ކޮވިޑް "19-އާ ގުޅިގެން ވަކި ފަރުދުންތަކަކަށް ދިމާވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން

އަންނަނިވި ގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ" ،ކޮވިޑް 19-ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް ފަންޑް" އަށް ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ.
•

އެހީގެ ގޮތުގައި މާލީ އިދާރާތަކުން ދެއްވާ ފައިސާ

•

މާލީ އިދާރާތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ

•

ފެސިލިޓީއެއް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތުން ހޯދާ ފައިސާ

•

ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ފަންޑުތަކުން މި ފަންޑަށް ޚާއްސަކުރާ ފައިސާ

•

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި ފަންޑަށް ޚާއްސަކުރާ ފައިސާ ،މިގޮތުން އޭޑީބީ އާއި ޖައިކާއިން ކޮވިޑް 19-ދުވަސްވަރު ރާއްޖެއަށް
އެހީތެރިވުމަށް ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ލޯން އަދި ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސާ ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

•

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ

•

"ކޮވިޑް 19-ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް ފަންޑް" އަށް ޖަމާކުރެވޭ އެންމެ މައިގަނޑު ފައިސާއަކީ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު ފަންޑް"
ނުވަތަ ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އާއި ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއެވެ.
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•

އިންކަމް ސަޕޯޓް ސްކީމްއަކީ ވޯލްޑް ބޭންކުން ރީޓްރޯސްޕެކްޓިވްކޮށް (ޚަރަދު ކުރުމުން ފަހުން ފައިސާ ދޭގޮތަށް) ދޫކޮށްފައިވާ
ފައިސާ .މިގޮތުން އިންކަމް ސަޕޯޓަށް ފަންޑު މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (އައިޑާ) އިން ވަނީ  136.7މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކޮށްދެއްވާފައެވެ.

•

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމްގެ ބައެއް ،ފައިނޭންސް ކޮށްފައިވަނީ ސޮވެރިން
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑު މެދުވެރިކޮށެވެ.

ހ .އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަމީރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް

ށ .އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަރުވަޝް އާދަމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ނ .އަލްފާޟިލް އީޒާން ޝަހުލް ޙަމީދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ރ .އަލްފާޟިލާ މުނާ އިބްރާހީމް

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ

ބ .އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ވަފާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

(ސެޕްޓެންބަރު  2020އާ ހަމައަށް)

"ކޮވިޑް 19-ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީ" އުފެދުނީ އީއާރުޕީ އެކުލަވާލުމަށް ފަހުއެވެ .މި ކޮމިޓީގެ ބޭނުމަކީ "ކޮވިޑް19-
ރިލީފް ޓްރަސްޓް ފަންޑު" ގެ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއި ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި
އެއްބަސްވުމަކަ ށް އައުމެވެ .މި ކޮމިޓީގައި ހިމެނެނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް،
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމެވެ .މި ކޮމިޓީ އެކުލަވާލާފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ކޮވިޑް 19-ގެ
ކާރިޘާގެ ދުވަސްވަރު ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ޙާލަތު ރަނގަޅަށް ދެނެގަނެވި ،ޙާލަތާއި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިންމުންތައް
ނިންމުމަށް މަގު ފަހިވެގެން ދިޔައެވެ .ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވަނީ އީއާރުޕީގައި ހިމެނޭ ސްކީމްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
ފައިސާ އެ ސްކީމްތައް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވުމުން ފައިސާ ދޫކުރުމާމެދު ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް ބޭނުންވާ

7

ހަލުވިމިނަށް ބަލައިގެންނެވެ .ހަމަ މިއާއެކު މި ކޮމިޓީއިން ދިޔައީ "ކޮވިޑް 19-ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް ފަންޑް" އިން ފައިސާ
ދޫކުރަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ،ފައިސާ ދޫކުރެވުނު އީއާރުޕީގައި ހިމެނޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަމުންދާ މިންވަރު މޮނީޓަރ ކުރަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހެދިފައިވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް ،ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުންތައް މުޅިންވެސް ބާއްވާފައިވަނީ
އޮންލައިންކޮށް ،މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށެވެ .މި ޕްލެޓްފޯމްގައި ހިމެނޭ ވީޑިއޯ ކޮންފަރަންސިން އަދި މެސެޖްކުރުމުގެ
ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ،ބައްދަލުވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރެވި ،ބައިވެރިންގެ މެދުގައި ވަގުތުން މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނެވެ.
މީގެ އިތުރުން ބައްދަލުވުންތަކުގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ވޯޓު ދިނުމަށް ،މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް ޕްލެޓްފޯމްގައި ހިމެނޭ ފޯމްސް
ބޭނުންކުރުމާއެކު ،މި ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތަކުގެ އިންޓެގްރިޓީއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބިގެން ދިޔައެވެ .އަދި ނިންމުންތަކާމެދު
ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ރިޕޯޓު ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާގައި ހިމެނުމަށް ފަސޭހައަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ.

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ސްކީމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންއެސްޕީއޭ) އަށް 75
(ހަތްދިހަ ފަހެއް) މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުން
ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ( 500ފައްސަތޭކަ) މިލިއަން
ރުފިޔާ ދޫކުރުން
ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އަށް
( 100ސަތޭކަ) މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުން
ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބީއެމްއެލްއަށް ( 150ސަތޭކަ ފަންސާސް) މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުން
ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެސްޑީއެފްސީއަށް ( 100ސަތޭކަ) މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުން
ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމް ތަންފީޒުކުރުމަށް އެސްޑީއެފްސީއަށް ( 100ސަތޭކަ) މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރުން
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މާލީ އެހީ ދެވުނު ފަރާތްތަކުގ ެ އަދަދ ު

އެހީގެ ގޮތުގައި ދެވުނު މިންވަރ ު

17,147

221.1

މާލީ އެހީ އިޝޫ ކުރެވެނު އަދަދ ު

51,157

މިލިއަން ރުފިޔ ާ

ގޭބީސީގެ އަދަދ ު

ޖުމްލަ ޑިސްކައުންޓ ް

ގޭބީސީގެ އަދަދ ު

(މިލިއަން ރުފިޔާއިނ ް )

ޖުމްލަ ޑިސްކައުންޓ ް
(މިލިއަން ރުފިޔާއިނ ް )

ޖުމްލ ަ

276,203

146.8

ސްޓެލްކޯ

136,526

84.2

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ

ސްޓެލްކޯ

2,093

61.7

އެމް.ޑަބްލިޔު.އެސް.ސީ

84,187

ފެނަކަ

137,584

0.8

ފެނަކަ

25,661

ޖުމްލ ަ

110,966

25.9

1,118

0.2
0.6
25.2

ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ މިންވަރ ު

އަދަދ ު

ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ މިންވަރ ު

އަދަދ ު

346.0
މިލިއަން ރުފިޔ ާ

2,053

578.5
މިލިއަން ރުފިޔ ާ

411

8.0
ނ އެމެރިކާ ޑޮލަރ ު
މިލިއަ ް

1

ނނެވެ.
ތކު ް
ބހޭ އިދާރާ ަ
އ ެ
ރމާ ި
ޒ ކު ު
ތންފީ ު
ތއަ ަ
ސކީމް ަ
ވނީ އީ.އާރު.ޕީ ް
އ ަ
ފ ި
ތ ލޯދާ ަ
ތވެ .މި މައުލޫމާ ު
މއުލޫމާ ެ
ހ ަ
ކއި ބެ ޭ
ގ ސޮކީމްތަ ާ
އގީ ެ
ތރަ ް
މނޭ ަ
ގއި ހި ެ
އއާރުޕީ ަ
ނ ީ
ނ ީ
ހމެ ެ
އ ި
އގަ ި
ބ ި
މި ަ

ނގެ ތަފުސީލު.
ނ ލޯ ު
ރވު ު
ދކު ެ
ގއި ޫ
ރ ަ
ނ އަހަ ު
ކއި 2020ވަ ަ
ށޓަ ަ
ޒކުރުމް ް
ތންފީ ު
ސކީމް ަ
ލން ް
ކވިޑްޯ 19-
ނ ޮ
އއި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އި ް
އމް.އެލް ާ
ނ ބީެ .
އދެ ީ
ކވަ ި
އ ު
ނ ދަ ް
ކ ް
މނޭ ހިސާބުތަ ު
އ ހި ެ
އގަ ި
* މި ބަ ި
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މިލިއަން ރުފިޔާއިން

2020

ކޮވިޑް 19-ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމް

1,477.0

1,153.5

ބީ.އެމް.އެލް ލޯން ސްކީމް

1,077.0

753.5

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ލޯން ސްކީމް

400.0

400.0

އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް

335.0

233.3

ކަރަންޓު ބިލުގެ ޑިސްކައުންޓް

156.0

117.7

ފެން ބިލުގެ ޑިސްކައުންޓް

21.0

-

ޖުމްލަ

1,989.0

1,504.5

ނޯޓް:
ތ
މ ު
ކ މައުލު ާ
ދއް ާ
ނޓުން ަ
އ ް
އކަ ު
ކ ެ
ބން ް
ކ ޭ
ނޔަލަ ޕަބްލި ް
ރގެ ި
ސންބަ ު
މިއީ ޑި ެ
އވެ.
ވ ެ
ގން ެ
ށ ެ
ނ އެކަ ީ
ބދަލުވު ް
ތއް ަ
މން ދާތީ މި ހިސާބު ަ
ށ ދަ ު
ރއަ ް
ތ ކު ި
އކަ ް
ނ މަސަ ް
އޝަ ް
ކންސިލި ޭ
ލ  . 2021ރި ޮ
ކ  29އޭޕްރި ް
ޓއޯފް އަ ީ
ޑޭޓާ ކަ ް

*************
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