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 ޮއިޑްޓ ިރޯޕުޓެގ ުޚލާސާ 

  ތަޢާރަފު 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރާއި މި ރޯގާ ފެތުރުނަ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށާއި  އާ  19-ކޮވިޑް، މި އޮޑިޓަކީ

ސަބަބުން އާއިާލތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަުކގެ އާމްދަނީއަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކުން އަރައިގަތުމަށް  ނުދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ

ސްއިން ދޫކުރި ލޯނުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރެވުުނ ދަށުން ބޭންްކ އޮފް މޯލްޑިވް ރިކަވަީރ ލޯނު ސްކީމުގެ ން ތައާރަފުކުރިދައުލަތު

 .ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެކެވެ

 އް ނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަ ފާހަގަކުރެވު 

އަދި ލޯުނ  ން.އެޕްލިކޭޝަން ލޯނަށް ޝަރުތު ަހމަވެފައިވު) %73( ތްފަރާ 441ފަާރތްތަކުގެ  602 ހެޅިލޯނަށް އެދި ހުށަ .1

ގެ ނިޔަލަށް ފައިސާ  2021މާރިޗް  31މީހުންނަށް  %95 ފަރާތަށް 419ފަރާތުގެ ތެރެއިން  441 އެޕްރޫވް ކުރެވިފައިވާ

  ހަވާލުކޮށްފައިވުން.

އެމް.އޯ.ޔޫގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ  އިސްކަންދޭންޖެހޭ ކަމަށްކްރެޑިޓް އެސެސް ކުރުމުގައި ފަރާތްތަކުެގ ލޯނަށް އެދި ހުަށހަޅާ  .2

ވިޔަފާރީގެ މާލީ ހާލަތު  މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ގައި ބަަލންޖެހޭދިނުމުސްކަންއި ނުވުން.ރިޢާޔަތްކޮށްފައި ކަށް ޝަރުތުތަ

ރިޢާޔަތްނުކޮށް، ލޯން އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވަނީ ިމ ދެނެގަތުމަށް މުިހންމު ޝަރުތުަތކެއް ހިމަނާފައިވާއިރު، މިކަންަތއްތަކަށް 

މެދުގައި އިސްކަންދޭންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި ބަލަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  ކަންތައްތަކަކީ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ

ގެ ސަބަބުން ނޭދެޭވ އަސަރުކޮށްފައިވާ ގިނަ  19-ކޮވިޑްޝަރުތުތަކަކަށް ވެފައި، އެފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ނުވާތީ އާއި 

 ނޭންސުން މައުލޫާމތު ދީފައިވުން. އެޮގތުްނ،ގައި ކަމަށް މިިނސްޓްރީ އޮފް ފިދުސަފަރާތްތަކަކަށް މާލީ ެއހީ ފޯރުކޮށްިދނުމުގެ މަގު

ސާމްޕަލްެގ  50ބެލުނު  ލޯނުގެ ތެރެއިން އޮޑިޓުގައި  441އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ  ނިޔަލަށް ދުވަހުގެ ވަނަ 2021 މާރިޗް 31

 ފައިނޭންސިގ/ލޯން ހުރި ނުދައްކާ  ދައްކަންޖެހި އިދާރާއެއްގައި މާލީ  ނުވަތަ އެސެޓް ޕަރފޯމިން-ނަން ގައިވިޔަފާރީ 22%

 ފާހަގަވެަފއި  އިވެލުއޭޝަނުން ވިޔަފާރިއެއް  %66 ގެއްލުންވެފައިވާ ވިޔަފާރިން އަހަރު ވަނަ 2019މާއި، ހުރިކަ ފެސިލިޓީ

ގާބިލްކަން ނެްތ މިހެންވުުމގެ ސަބަބުން، ޯލނު އަނބުރާ ެދއްކުމުގެ ވުން. ވީނަމަވެސް، އެފަރާތްތަކަށް ޯލްނ އެޕްރޫވްކޮށްފައި

 ން.ލޯނު އެޕްރޫވް ވެފައިވުފަރާތްތަކަށް 

 ކުންފުންޏަކުން  ނުވަތަ ރިސޯޓަކުން އެ  އެސެސްކުރުމުގައި  އެޕްލިކޭޝަން ލޯނު ރިސޯޓުތަކުގެ ކުންފުނިތަކާއި ހުށަހަޅާ އެދި ލޯނަށް .3

 ޯލނަކަށް  ދީފައިވާ ެގރެންޓީ ނުވަތަ ނަގައިފައިވާ  އިންސްިޓޓިުއޝަނަކުން ފައިނޭންޝަލް އެްއވެސް ދޫކުރާ ލޯނު ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އިވާއިރު، އެކަން ކަނޑައަޅާފަ ގޮތުގައި ޝަރުތުގެ އިސްކަންދެވޭ ބެލުން ހުރިތޯ ލޯނެއް ނުދާ ދައްކަމުން ފައިސާ އަނބުރާ

 އޮތޯރިޓީން  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް އަސާސަކީ އެއް ފައިވާބަރޯސާވެބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  ކުރުމުގައިކަށަވަރު 

 ކްރެޑިޓް( އާރް .އައި.ސީ ކޮމްޕްރިހެންސިވް  ކޮންސިއުމަރ ޖެނެރޭޓްކުރާ  ސިސްޓަމުން އިންފޮމޭޝަން ކްރެޑިޓް ގާއިމްކޮށްފައިވާ

 ނަގައިފައިވާކަން  ލޯނެއްން ފަރާތު ހުަށހަޅާ އެދި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މި ރިޕޯޓް އަދާހަމަ ނުވުން. އެގޮތުން، ލޯނަށް) ރިޕޯޓް

 ރަހުނާ  އަދި ތާރީޚް ފަހު އެންމެ ދެއްކުމުގެ ލޯނު ،މުއްދަތް ދެއްކި  ފައިސާ ފަހުން އެންމެ ލޯނަށް  ،ވީނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްފައި

 ތުން.ނެ ރިޕޯޓުތަކުގައި  ބައެއް ަމއުލޫމާތުތައް މުހިންމު ފަދަ މައުލޫމާތު ބެހޭ
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މަސް ވަންދެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވިަކޮކްށގެްނ  3ށް ފަހު ލިބުމަލޯނު  ވެވުނު އެއްބަސްވުުމގިައ،ލޯނު ލިބޭ ފަރާތްތަކާއެކު  . 4

 ެއަފރްާތތަކުްނ ިމފަދައިން  ީވަނަމވެސް، އިޖުޫބރުކޮްށެގން ުނާވޭނކަމަްށ ބަޔާްނޮކްށފަނަގަން މަ  ުމާސަރ ނުލިބޭ ޗްުއޓީނުވަތަ 

ެއޮގތުްނ، ގާިއުމވެފައި ުނާވކަން ފާަހަގުވްނ.  ގެ ިނަޔލަށް 2020ިޑެސމްބަރު  ިނޒާމެއް މޮިނަޓރިންގ އަމަލު ޮކށްަފިއވޭތޯ ބެޭލނެ 

ލޯނު ެދްއުކުމގެ ުމއްދަތް ހަ ަމސް ދުވަހަށް ަފސް ުކުރަމށް ައނބުރާ  ުކްނަފރާތްތަ ލިުބނުަގއި ޯލނު  2021ފެބްުރައރީ  18

 %33ޮމނިޓަރިްނަގިއ ެބލުނު ެއިދ ހުަށހެުޅުމެގ ުފުރަސުތ ހުުޅވާުލާމެއުކ، ެއަކަމްށ ެއިދ ކިުރމަތިލާަފިއވާ ވިޔަާފިރަތުކެގ 

ަފހުުމާނާމަގއިވާ ޮގތުގެ މަތިްނ  ކުެރިވ،ްނ އެއްަބްސުވމާ ިޚާލފެުވަފއިވާަކން ފާަހގަ ިވަޔފިާރތަކު %20 ިވަޔފާީރގެ ެތެރއިން 

ނެގުމަްށ ިމނިސްްޓރީ ޮއްފ ފިޭންނސުްނ ޫޖިރަމނާގެ ޮގުތަގިއ އިްނޓްެރްސޓް  %8ލޯނުގެ ުޖްމލަ ައަދުދެގ ިއތަުރށް 

ިވ، އެެހންކުަމްނ، ޮމނިޓަރިްނގ ިނާޒމެއް ނެުތމުގެ ސަބަުބން، ެއްއބްަސވުމާ ިޚލާުފވާ ފާަރތަްތއް ެދނެުނަގނެ ްނ. ނިްނާމފަިއވު 

 ފިައުވުމެގ ިހާރްސ އޮތުްނ. އެ ފަާރްތތައް ޫޖރިމަާނކުުރމުގެ ުފުރަސުތ ގްެއލި 

  އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ޫދކުރުމުަގިއ ޯލނަށް ެއްނމެ ބޭނުްނެޖިހފިައާވ ިވޔަާފިރަތކަްށ ލޯުނ ެދޭވނޭެހން ލޯުނެގ ަޝރުތުަތްއ ލޯުނ ްސީކމަްތްއ މިަފަދ  . 1

މާލީ ިއާދރަާތުކން އާްނމު އުސޫލުގެ ެތރެއިން ަބަލުމންގެްނާދ ަމށް ޤާބިލްަކން ވަަޒންކުރު  ކަސްަޓމަުރްނގެ މާލީ ކަނަޑއެުޅަމށިާއ، 

ލިޭބނެަކްނ ޔަގީްނ ކުެރޭވ ަފަދ ައނބުރާ ަފިއާސ  ،ަނމަ ްކރެިޑޓް ެއެސްސ ނުކުުރަމްށ ިންނާމ މިނަްގނޑަުތާކ ެއްއގަޮތށް 

ތުަތކެއް ަކނަޑައޅާފައި ުވމުގެ ސަބަުބން ޯލނު ހަްއުގުނވާ އް ކަނޑައެުޅަމާށިއ، ޯލނު ޫދުކުރމަށް ުލއި ަޝރު އުިތރު ިފަޔވަުޅތަ 

ފަރާތަްތުކން ިމ ފުުރަސުތެގ ޭބންުނޮކްށގެން ާނޖާއިްޒ ަފިއާދ ެނުގމްަށ ޮއްނަނ ަމުގަތއް ަބްނުދކޮށް، އިތުރު ކޮންޓްޯރްލަތއް 

 ްށ މިިންސްޓރީ އޮްފ ިފޭންނަސްށ ދަްނަނަވެމެވ.ހަިމަނއިގެްނ ަޝރުުތަތއް ަކނަޑއެޅުމަ 

ިއުދން އެ ަމއުޫލާމުތ ވާ ގަމައުލޫމާުތ ުހަށހަޅާ ެމންބުަރން  ިސުއަމރ ކޮމްްޕރިެހްނސިވް ީސ.ައިއ.އާރް (ްކރެިޑޓް ރިޕޯަޓްށ)ކޮން  . 2

ާވއިދާ ެއއްގޮްތ ގަ ިއުދން ަމއުލޫާމތު ހުށަާނޅާ ަފރްާތަތކާ ެމދު ކްރެިޑޓް އިްނފޮޭމަޝންާއ ބެހޭ ހުށަަހޅޯާތ ބެުލމަށާއި، ަގވާ 

އަަޅިއ ބޭންިކްނގ ިނާޒުމގިައ ބޭުންނ ުކރާ ިމ ިރޯޕޓަކީ ަކްސޓަމަުރންާނ ގުޭޅ ފަުހގެ ަމުއލާޫމުތ ާވޮގތުގެ ަމތިްނ ިފޔަވަުޅ 

  ލިބެންުހިރ އެައްށ ބަޯރާސ ވެވޭެނ ަފަދ ިރޕޯަޓަކްށ ެހުދމަށް މޯލްިޑްވްސ މަިނޓަރީ އޯޮތިރީޓއްަށ ަދނަްނަވެމެވ.

  ނިންމުން

 ަދތިތަުކްނ އަަރއިގަތަުމްށ ިގނަ ިވަޔފިާރތަަކަކްށ އެހީތެިރުވމުގެ ޮގުތން ލުއިެގ ސަބަުބން ިވަޔާފރިތަކަށް ިދާމެވަފއިވާ  19-ކޮވިޑް

 %95ާމއި ޭއެގ ތެރިެއން ކެުރިވފަިއވު  އެްޕރޫވް %73 ޝަުރތަުތކެއް ަކނަޑއަަޅއި ލޯަނށް އެދި ހުށަަހޅާަފިއވާ ަފރާތްތަުކގެ 

 މާުސރަ  މުވައަްޒފުންގެ ަމަހށް ުވރެ ިދުގ މުްއަދަތކަްށ  3ލޯުނެގ ސަބަބުން ާވއިރު، ިމ ަފިއާސ ހަވާުލުކރެވިަފއި  ފަާރތަްތކަށް

ކަަރްނޓިާއ ފެން ިބލު ަފަދ  ،ވަިޔފާިރ ހިންގުަމްށ ޮކންމެެހްނ ުކރަންޖެޭހ ަހަރުދަތްއ ކަމުގިައާވ ުކލިަފިއާވަކމާއި، ހަަމެޖއްސި

ެއެވ. ށް ޯލނު ލިބުުނ ގިަނ ފަރާތްތަުކްނ ފާހަގޮަކްށފަިއވެ ަމހަށް ުވެރ ިދގު ުމްއަދތަކަްށ ަހަމެޖްއިސފިައާވަކމަ  3ވެސް ހަަރުދަތއް 

ޭނެދވޭ ައަސުރތަކުން ައަރިއގަތުމަްށ ރި ާމލީޮގުތން ކު ައމްިއލަ ިވަޔފާރިތަަކށް ާށއި އްިގިތާސދަ  ަސބަބުން ގެ  19-އެެހްނކަމުްނ، ޮކވިޑް 

  ާހސިލެްވަފިއާވކަްނ ާފހަަގކަުރެމެވ.ަދއުަލުތން ަތއާރަުފކްޮށ، ހިްނިގ ިރކަަވރީ ލޯްނ ސްީކމްގެ ަމްގަސުދ 
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ިރަކަވީރ ޯލުނ ްސީކމުގެ ަދުށްނ ބޭްނކް ޮއފް ޯމލިްޑވްްސިއްނ ޫދޮކްށަފިއވާ ޯލުނަތުކގެ  19-ޮކިވޑް 
ިރޯޕޓް  ޮއިޑޓް  ަޕރޯފަމްނސް   

 ތަޢާރަފު  .1

އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ތައާރަފުކުރި ިއކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކުގެ މަޤްޞަދު ހާސިލްކުރެވޭ މިންވަރު   19-ކޮވިޑް ،މި ރިޕޯޓަކީ

(އޮޑިޓް ޤާޫނނު) ގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު  4/2007ޤާޫނނު ަނންބަރު  ،ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން

ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެުވނު ކަންކަމާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަަވޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ކަންތައްތަކާއި އިޞްލާޙު ކުރަން 

ވަނަ  213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމާއެކު 

ކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެ ކަން

 .ގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ www.audit.gov.mv ރައްޔިތުންނަށް ފެންާނނެހެން މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް

ބޭންްކ  އަދި ޕްމަންޓްޑިވެލޮމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް  ،ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމި ،މި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު

 ގެ މުވައްޒަފުން މި އޮޑިޓަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް) 

 އޮޑިޓުގެ ބޭނުން 

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ ޚަރަދާއި ހޯދާ ހިލޭ އެހީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓްތަކާއި އާ ގުޅޭގޮތުން  19-މި އޮޑިޓަކީ ކޮވިޑް

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު  20ވަނަ އަހަރުގެ މެއި  2020ފަރފޯމަންސް އޮޑިޓްތަކަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ވަގުތުގައި ކުރުމަށް 

އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް ،ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމުމާ ގުޅިގެން 39 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2020ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 

ން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރާއި މި ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅައި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބު

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ތަކުން އަރައިގަތުމަށް ދައުލަތުގެ ަފރާތުން އާއިލާތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް އަންނަ ނުރަނގަޅު ބަދަލު 

 ސްކީމުގެ ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެކެވެ. ރިކަވަރީ ލޯނުމެދުވެރިކޮށް ދޫކުރި 

ސްކީމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި  ރިކަވަރީ ލޯނު ،މި އޮޑިޓް މެދުވެރިކޮށް

ށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިުތރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އިސްލާހުކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާމެދު އިސްލާހީ ފޯރުކޮ

 ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ުހށަހެޅިގެންދާނެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
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 ބެލުމަށް ކަނޑައެޅި ބައިތައް އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް އަދި އޮޑިޓްގައި 

ވަނަ ދުވަހުން (ރިލީފް ޕެކޭޖް ތައާރަފު ކުރި ތާރީޚުން)  7ވަނަ އަހަރުން އޭޕްރިލް  2020ޅުނީ ޓުގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެމި އޮޑި

 ތާރީޚުގެ ބައެއް ބައިތަކުގެ ޒާތުން އެއަށްވުރެ ކުރިއާއި ފަހުގެ ،ގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް 2020ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން 

 ؛ބަޔަކަށް ބަލައިފައިވާނެއެވެ 3އެވެ. މި އޮޑިޓުގައި މައިގަނޑު މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލަިއލެވިފައިވާނެ 

 ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހަރުދަާނ އުސޫލުތައް ހެދިފައިވޭތޯ ބެލުން  ރިކަވަރީ ލޯނުގެ 19-ކޮވިޑް(ހ) 

އެއްަބސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކަށް އަމަުލކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް ދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ ރިކަވަރީ ލޯުނ  19-ކޮވިޑް(ށ) 

 އެކަށީގެންވާ މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން 

 ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން  ރިކަވަރީ ލޯނުަތކުގެ 19-ކޮވިޑް(ނ) 

 

 އޮޑިޓް ކްރައިޓީރިއާ 

ކާއި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތަކުގެ ކްރައިޓީރިއާގެ ގޮތުގައި ބަލައިފައިވާނީ ތިރީގައި ބަާޔންކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަމި 

 :ހަމަތަކަށެވެ

އާއި ބެްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިަތކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަށް ޯލނު ދޫކުރުމަށް  19-ކޮވިޑް .1

 އޮފް ފިނޭންސާ ދެމެދު ވެފައިވާ ފަހުމުނާމާ  މިނިސްޓްރީ

ބެންކް އޮްފ  އާ ގުޅިގެން ދޫކުރި "ވިޔަފާރި އެހީ" ލޯނު ނެގުމަށް ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުން 19-ކޮވިޑް .2

 އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން މޯލްޑިވްސްއާ

އޭ.ޑީ.ބީ އަދި ކަމާ ގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ، ޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއިލޯނު ސްކީމުތަކާ ގު .3

 ޓާގެޓްތައް.

 އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯްޓ އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ 19-ކޮވިޑް .4

  އުސޫލު

  2011ތޯރިޓީން ހަދައިފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮ .5
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 އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އިޮޑޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިައވާގޮތް 

ނެރެ ) އިން INTOSAIމި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަްނސް (

) ފޯރ ޕަރފޯމަންސް ISSAIޝާއިއުކޮށްފައިވާ "އިންޓަނޭޝަަނލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް (

 އޮޑިޓް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

 ޕްމަންޓްޑިވެލޮ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، ިމނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް އޮފް ފިނޭންސް، މޯލްޑިވްސް  ރީސްޓްމިނިމި އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީ.އެމް.އެލް) އިން ހޯދުނު މައުލޫމާުތތަކަށް ބިނާކޮށްެގންނެވެ. އަދި 

މި އޮޑިޓް ފަށައިގަނެވުނީ އޮޑިޓުގައި ޝާމިލްވާ ފަރާތްތަކަށް އޮޑިޓުގެ ސްކޯޕާއި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް 

ކަްނ ހައެންގުމަށްފަހުއެވެ. އަދި މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަްނކަމާއި އަދި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަާނފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ސައްލިޔުމުން 

އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކުރެވި، އެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ  އެ ކަންކަން، ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

 ގެންގުޅެފައިވާ ކުރުމުގައި ކޮމެންޓަށް ބިނާކޮށް، އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ. އޮޑިޓް އިދަލީލާއޮޑިޓް 

 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ ގައި 1 އެޕެންޑިކްސް ރިޕޯޓުގެ މި ހަމަތައް

 އޮޑިޓް މައުޟޫއު  .2

ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  19-ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެުމންދާ ކޮވިޑް

ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުތަކެއް ދައުލަތުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފަެއވެ. އެގޮތުން، ގާނޫނު ނަންބަުރ 

ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް ފަންޑް" ގެ ނަމުގައި  19-ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން "ކޮވިޑް 26(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނު) ގެ  2006/3

ލޯނުގެ ފައިސާއާއި އެހީގެ  ނަގާ ދައުލަތުން ،ގާއިމްކޮށް ންގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު 2020މާރިޗް  18ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް 

   ވެއެވެ.ށްފައިގޮތްގޮުތން ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ މި ފަްނޑަށް ޖަމާކޮ ގޮތުގައާއި އެހެނިހެން

  :ންޑުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައިމި ފަ

އިގްތިސާދަށް ދިމާވެދާނެ/ދިމާވާ ދަތިކަމަކުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރިަތކަށް ކުރު މުއްދަތުގައި މާލީގޮުތން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ  •

 ؛އެފަދަ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިުވން ،އަސަރުތައް ދެނެގަނެ

އެޅުމާއި  އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ބާރު ،އިގްތިސާދަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިކަމަކުން •

 ؛މުވައްޒަފުންނަށް އަސާސީ މުސާރަ ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިުނން

 އަދި ،އިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުންއިގްތިޞާދަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިކަަމކުން އަރަ •

 ވަކިވަކި ފަރުދުންތަކަށް ދިމާވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެީހތެރިވެދިނުން ހިމެނެއެވެ.  •

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ވަނަ ދުވަހު އިކޮނޮމިކް ރިލީޕް ޕެކޭޖުގެ ނަމުގައި ޕެކޭޖެއް މިނިސްޓްރީ  2020އޭޕްރިލް  7 ،ސިލުކުރުމަށްޓަކައިހާމި މަގުސަދުތައް 

އިއުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންތަކަށް ދިމާވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް  ންފިނޭންސުއޮފް 

އިގްތިސާދަށް ދިމާވެދާނެ/ދިމާވާ ދަތިކަމަކުން އަމިއްލަ އިންކަމް ސަޕޯޓް ސްކީމް، ރަުފކުރެވުނު އާއެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ތަ

ށް ކުރު މުއްދަތުގައި މާލީގޮތުން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަަސރުތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ތަޢާރަފުކުރެވުުނ ވިޔަފާރިތަކަ

ދިމާވާ ާމލީ ދަތިތަުކން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ  ނަށްއަދި ވަކިވަކި ފަރުދުން ޑެޓް މޮރިޓޯރިއަމް ލޯން ސްކީމާއި ރިކަވަރީ 

ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް އެލޮކޭްޓ ބިލިައން  2.5 ކަންތައްތަކަށް ޖުމްލަ ). މ1ިސްކީމެވެ (ޗާޓު  ސަބްސިޑީރަފުކުރެވުނު ގޮތުން ތަޢާ

 ).1ކުރެވިފައިވެއެވެ (ތާވަލު 
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ޑީ.އީ.އެމްއިންކަމް ސަޕޯޓް
ނުރަނގަޅު  /ލޭއާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއ19ް-ކޮވިޑް

އަސަރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ރުފިޔާ  5,000ގިނަވެގެން 

މްރިކަވަރީ ލޯން ސްކީ

އެލް.އެމް.ބީ

ވަނަ އަހަރުގ2019ެ(ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 

)ރެ ގިނަމިލިއަން ރުފިޔާއަށްވ10ުއާމްދަނީ 
ފިޔާމިލިއަން ރ1ުގިނަވެގެން 

ރިސޯޓުތަކަށް
އެސް  .ޔޫ 500,000ގިނަވެގެން 

ރުފިޔ7,710,000ާޑޮލަރު ނުވަތަ 

ސީ.އެފް.ޑީ.އެސް

ވަނަ އަހަރުގެ  2019(ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް 

)ރެ މަދުމިލިއަން ރުފިޔާއަށްވ10ުއާމްދަނީ 
ރުފިޔ500,000ާގިނަވެގެން 

ރުފިޔ30,000ާގިނަވެގެން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް

ޑެޓް މޮރިޓޯރިއަމް
ފައިނޭންޝަލް 

ތައްއިންސްޓިޓިއުޝަން
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް

ސަބްސިޑީ

ފެންބިލްތަކަށްސީ.އެސް.ޑަބްލިއު.އެމް

ކަރަންޓު ބިލުތަކަށްސްޓެލްކޯ

 ދެވޭ އަދަދު  މަސްއޫލު އިދާރާ އެހީދެވޭ ފަރާތްތައް  ސްކީމް

ވަރވިއުއިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ އޯ  

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ޓައިމްލައިން 

ރިޕޯޓު ޝާއިރު ކުރުމާއި ހަމައަށް މި 

ފަންޑުންރިކަވަރީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިާވ 

 ޙަރަދުތައް 

  ރުފިޔާ 215,880,000 –ރިސޯޓްތައް 

 ޔޫއެސް ޑޮލަރު 8,000,000އަދި 

 369,972,848 - ބޮޑެތި ވިޔަފާިރތަަކށް

 ރުފިޔާ 

 

2021މާރިޗް  31  

 ން ފަންޑު މި ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް 

 585,852,848ދޫކޮށްފައިވަނީ 

(ފައްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް މިލިއަން 

އަށްސަތޭކަ ފަންސާސް ދެހާސް އަށްސަތޭކަ 

 8,000,000ސާޅީސް އަށް) ރުފިޔާ އާއި 

މިއީ  (އަށް މިލިއަން) އޫއެސް ޑޮލަރެވެ.

 44ދޫކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަދަދުގެ 

 އިންސައްތައެވެ.

 2020ސެޕްޓެންބަރު  30

ނިޔަލަށް ލޯނަށް އެދި މި ތާރީޚުގެ 

 %75ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްަތކުގެ ތެރެއިން 

 ،ގޮތުންއެ .ލޯނު ދިނުމަށް އެޕްރޫވްކޮށްފައިވޭ

ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ އިރު މީގެ  573

ފަރާތެއް ލިޔުންހަމަ ނުވެގެން  38ތެރެއިން 

ހަމަ ނުވެގެން  ފަރާތެއް ޝަރުތު 97އަދި 

  .ރިޖެކްޓްކޮްށފައިވޭ

 

2020މޭ  16  

ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮްށ 

ނަގަން މަޖުބޫރުކޮށްފަިއ ނުވަތަ ނޯ ޕޭ 

ގެ އެޕްލިކޭޝަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން ލޯނު

ނިންމުން  ،ރިޖެކްޓް ކޮްށފައިވާ ފަާރތްަތކަށް

ނުމަށް އެދި ފުރުސަުތ މުރާޖައާކޮށްދި

 .ހުޅުވާލުން

2020މާރިޗް  25  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ބޭންކް އޮފް 

މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް 

އަންޑަސްޓޭންޑިންގ (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއްގައި 

ސޮއިކޮށްފައިވޭ. އެމް.އޯ.ޔޫ ދަށުން ލޯނު ގައި 

ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ޓުއަރިސްޓް 

 10ވަނަ އަހަރު  2019ރިސޯޓްތަަކށާއި 

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ުވރެ އިތުަރށް އާމްދަނީ 

 .ލިބިފައިވާ ވިޔަފާިރތަަކށް

 

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރެ މި

އިކޮނޮމިކް ރިލީފް  19-އާންމުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް

ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލްަތކުގެ ނޫސްބަޔާނުގައި 

ދޫކުރަން  އިން ލޯނުބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް

 ނިންމާފައިވޭ.

 ވްސް ދަށުން ބެންކް އޮފް މޯލްޑި ސްކީމުގެމި 

 ށް ދޫކުރުމަ ގެ ގޮތުގައިލޯނުއިން 

 .ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.6އި ވަނީ  ކަނޑައަޅާފަ
2020އޭޕްރިލް  07  

http://www.audit.gov.mv/
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 ތަފުސީލު  ފަންޑިންގގެ

ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް ރެވެނިއު 

ބަޖެޓް ސަޕޯޓް އަދި  ފަންޑް

 ފައިނޭންސިންގް 

 ބިލިއަން ރުފިޔާ 1.6 •

ތައް ަރދުޚަ ވަނަ އަހަުރގެ ަބޖެޓުގެ  2020 ހުރި ފައިާސގެ ިއތުރުން ނޯޓު: މިއީ ކޮންޓިންެޖންީސގެ ގޮުތަގއި

 ޖެޓުގެ ެތރެިއން ހަމަަޖއްސާަފއިވާ ަފއިާސެއވެ.ކުރުމަށް ފަހު ބަ ރީއެލޮކޭޓް 

 

 އެގޮތުން: .ނެވެންފަންޑު ރެސްޕޮންސް ޓްރަސްޓް 19-ކޮވިޑްމި ފައިސާ ޚަރަދުކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ 

ދަށުން ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް  އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖްގެ

 ލިބިފައިވާ ފަންޑު ދޫކުރުމަށް ގޮތުގައި  އިން ލޯނުގެ

 ރުފިޔާ  1,600,000,000

ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  2021 މާރިޗް 31

 އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އަދަދު

 އެޕްލިކޭޝަން 602

 މާރިޗް 31ފާސްކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އަދަދު (

2021( 

 )%73ހުށަހަޅާފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންގެ  (ފާސްކުރެވުނު 441

އެޕްލިކޭޝަންތަުކގެ ތެރެއިން ފައިސާ ހަމަވާ  ޝަރުތު

 ދެވިފައިވާ އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އަދަދު

 އެޕްލިކޭޝަނަށް ފައިސާ ދެވިފައި 419

ޝަރުތުހަމަވި  ށްރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމަ 19-ކޮވިޑް (މިއީ

 )%95ފަރާތްތަކުގެ 

އިންސައްތަ   5ނޯޓު: ފާސް ކުރެވުނު އެޕްލިކޭޝަން ތަކުގެ ތެރެއިން ައނެއް 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ިފނޭންސް ިއން އެްޕރޫވް ކުުރމަށްފަހު  އަކީ އެޕްލިކޭޝަން

ލޯނަށް އެދި ހުށަެހޅިަފރާތްތަކުން ފުރިަހމަ ކުރަންެޖހޭ ލިޔެކިޔުން ފުރިަހމަ 

 ނުކުރުުމގެ ަސބަބުން ކެްނސަލް/ ފަިއާސ ނުދެވި ުހރި އެޕްލިކޭޝަންތަެކވެ.

ޔޫ.އެސް  8,000,000 އަދި  ރުފިޔ585,852,848ާ    ފައިސާށް ދެވިފައިވާ ފާސްކޮށްފައިވާ އެޕްލިކޭޝަނަ

ލިބިފައިވާ ފަންޑުގެ  ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް(މިއީ ޑޮލަރު 

44%( 
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 އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭގޮތް  .3

 ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ހެދިފައިވޭތޯ ބެލުން  ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ތަކުގެ ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމް  19-ކޮވިޑް   3.1

 ހެދިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުަތކުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައިއޮޑިޓުގެ މިބައިގައި ބަލައިފައިާވނީ 

 ާފަހގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ، މިންގަނޑުތަކަށެވެ. އެގޮތުން

 

ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކްރެޑިޓް އެސެސް ކުރުމުގައި އެމް.އޯ.ޔޫގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަނޑުތަކަށް ލޯނަށް އެދި  )ހ(

 އިސްކަންދީފައިނުވުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެމެދު ސޮއި ކޮށްފައިވާ ފަހުމުނާމާ ގައި ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ 

ވީނަމަެވސް، މިކަންތައްތަކަްށ އިސްކަން  އެސެސް ކުރުމަށްޓަކައި އިސްކަންދޭނެކަމަށް ޝަުރތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި އެޕްލިކޭޝަން

 ނުދީ، ބައެއް ލޯުނތައް އެޕްރޫވް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

ވަނަ  2020މާރިޗް  25މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިޭބ ރިސޯޓްަތކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުުރމަށް  10

ކޮންމެހެން ފުރިހަމަ ވާންޖެހޭ  ،ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ިފނޭންާސއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާ ދެެމދު ސޮއި ކުރެވުނު ފަހުމުނާމާގައި

އާ ގުޅިގެން ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ނޯ ޕޭ ނަގަން  19-ކޮވިޑް ހިމެނެނީގައި ޖެހޭ ޝަރުތުގެ ގޮތު

ވިޔަފާރީގެ މާލީ ހާލަތާ ުގޅޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަީކ އިސްކަންދެވޭ ޝަރުތުގެ ގޮތުގަިއ  ،ައދި މަޖުބޫރުކުރުވާފައި ނުވުމެވެ.

ލޯނު އެޕްރޫވްކޮށްފައިވާ  441ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަްށ  2021މާރިްޗ  31އެގޮތުން، . ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއްކަން ފާހަަގ ކުރަމެވެ

ޕަރފޯމިން އެސެޓް ނުވަަތ މާލީ -ރިއެއްގައި ނަންވިޔަފާ  11 (%22)ސާމްޕަލްގެ ތެރެއިން 50ގައި ނަގާފައިވާ އޮޑިޓު ،އިރު

ވަނަ އަހަރު  2019 ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި،އިދާރާއެއްގައި ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ލޯން/ފައިނޭންސިގ ފެސިލިޓީ 

ގަކޮށްފައެވެ. އެހެން ހަބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ އިވެލުއޭޝަނުން ވަނީ ފާ ވިޔަފާރިއެއް 44 (%66)ވިޔަފާރިން ގެއްލުންވެފައިވާ 

ދު ހާސިލު ސަފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގުގެ ސަބަބުން ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައިވާ ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް މާލީ އެހީ  19-ކޮވިޑް  ،ނަމަވެސް

ން އެ ފަރާްތތަކަްށ ރިއާޔަތް ނުކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުފަދަ ކަންކަމަށް މިއިވެލުއޭޝަންގައި ފާހަގަވެފައިވާ  ކުރުމުގެ ގޮތުން

ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަުކްނ  ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަަކށްގެ  19-ކޮިވޑް އަމަލުކޮށްފައިވަނީ މިފަދައިން ލޯނު ދިނުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

ގިނަ ފަރާތްތަކަކަްށ ލިބޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްިދނުމަްށޓަކައި ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް  އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ފޯރުކޮށްދޭްނޖެހޭ އެހީ،

 ފިނޭންސުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެެއވެ. 
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 ރުފިޔާ  އެހެނިހެން ވިޔަފާރި  ރިސޯޓް  ތަފްސީލް 

ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި  މާލީ އިދާރާއެއްގައި

 ލޯން/ފައިނޭންސިގ ފެސިލިޓީ ހުރި 

4 8 38,490,000 

 159,990,000 14 19 ވަނަ އަހަރު ވިޔަފާރިން ގެއްލުންވެފައިވާ  2019

 އިސްކަްނދޭނެކަމަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ޝަރުުތތަކަށް ރިއާަޔތް ނުކޮށް ދޫކޮށްފަިއވާ ލޯނުތަކުގެ ތަްފސީލް: 1ތާވަލް 

 

މައުލޫމާތު މިފަދަ ލިޔުމާއި ، ސްކީމުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރަމުންދަނީ ސެކިއުރިޓީއެއް ބަހައްޓަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް ކަމުގައިވާ އިރުމި 

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލޯނު އެޕްރޫވްކުރުމަކީ  ލޯނު އިވެލުއޭޝަން މަރުހަލާގައި ހޯދުމަށްފަހުވެސް، އެފަދަ ޝަރުތުތަކަށް ރިޢާޔަތްނުކޮށް

-ިދ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ނޮންއެ އެގޮތުން، ލޯނަށް އަނބުރާ ނުލިބުމުގެ ހިރާސް އޮތްކަމެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ފައިސާ  ދޫކުރާ

ރިތަކުގެ މާލީ ހާލަތާ ގުޅޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތަކަށް ރިއާޔަތްނުކޮށް، ވިޔަފާޕަރފޯމިންގ އެސެޓްސް (އެން.ޕީ.އޭ) އެސެސް ކުރުމުގައި 

ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ވެސް ލޯނު ދެއްކުމުގެ ގާބިލްކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ލޯނު އެޕްރޫވް ވެފައިވާކަން ސަބަބުންލޯން އެޕްރޫވް ކުރުމުގެ 

  އެކެވެ. ކޭސް ސްޓަޑީތިރީގައި އެވަނީ މިފަަދއިން އެޕްރޫވްކުރެވިފައިވާ ލޯނެއްގެ  ،އެގޮތުން

 ސްޓަޑީ ކޭސް 

 ގައި  2017ލޮޕްމަންޓުގައި އަކީ ސޯލް ޕްރޮޕްރިއޭޓަރ އެއްގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެ Aރިސޯޓް 

 ؛ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ފަރާތަކުން ހިންގާ ރިސޯޓެކެވެ. މި ރިސޯޓަކީ
ޓް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ން ދޫކޮށްފައިާވ ރިސޯދައުލަތަށް ދައްކަންެޖހޭ ކުލި ުނެދއްކުމުގެ ސަބަބުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމު •

ކުލީގެ ގޮތުގައި އެ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ، ވަނަ އަހަރުގެ ވަކި މުއްދަތަކަށް ވަގުތީ ގޮތުން ބާތިލްކޮށް 2019

 .ދައްކާނެ ގޮތުގެ އެއްބަސްވުމަކަށް ފަހު ރިސޯޓް ހިންގުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ ރިސޯޓެއް

އި) އިން ނަގައިފައިާވ ޯލނަކަށް މި ރިސޯޓު ރަހުނެއްެގ ޮގތުގައި ދީފައިވާއިރު، ސްޓޭޓް ބެންްކ އޮފް އިންޑިއާ (ެއސް.ބީ.އަ •

ަވނަ ދުވަހު އެސް.ބީ.އައި  2018ޖުލައި  22އެ ލޯނު ނުދެއްކުމުގެ ސަބަުބން ރިސޯޓު ވިއްކާލުމުގެ ހުއްދަ ސިވިލް ކޯޓުން 

އި އިން ދެވަނަ ފަހަަރށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ގައި ރިސޯޓް ވިއްކާލުމަށް އެސް.ބީ.އަ 2020ޖުލައި  16އަދި ، އަށް ދީފައިވާ

 ރިސޯޓެއް

-ނަމަވެސް، ރިސޯޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓުގައި މައްސަލައެއް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، ނަން 

   އެ ރިސޯޓަށް ލޯނު އެޕްރޫވް ކޮށްދީފައިވެއެވެ.، ންމައިޕަރފޯމިންގ އެސެޓެއް ނެތްކަމަށް ނި

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް 

ދޫކުރުމުގައި ލޯނަށް އެންމެ ބޭނުންެޖހިފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ެދވޭނޭހެން ލޯނުގެ ޝަރުުތތައް ސްކީމްތައް ލޯނު މިފަދަ 

މާލީ އިދާރާތަކުން އާންމު އުސޫލުގެ ތެރެއިން ބަލަމުންގެންދާ މަށް ކަން ވަޒަންކުރުކަސްޓަމަރުންގެ މާލީ ޤާބިލްކަނޑައެޅުމަށާއި، 

ފަދަ ިއތުރު  ކުރެވޭ ިލބޭނެަކން ޔަގީންއަނބުރާ ފައިސާ  ،ނަމަކްރެޑިޓް އެސެސް ނުކުރުމަށް ނިންާމ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަްށ 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ގެ ސަބަބުްނ ލޯނު ހައްގުނުވާ ފަރާތްތަކުްނ އް ކަނޑައެޅުމަށާއި، ލޯނު ދޫކުރުމަށް ލުއި ޝަރުުތތަކެްއ ކަނޑައަޅާފައި ވުމުފިޔަވަޅުތަ

އް މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް ފައިދާ ނެގުމަށް އޮންނަ މަގުތައް ބަންދުކޮށް، އިތުރު ކޮންޓްޯރލްތައް ހިމަނައިގެން ޝަރުތުތަ

 ދަންނަވަމެވެ.ށް ށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަކަނޑައެޅުމަ

 

   އަދާހަމަ ނުވުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކްރެޑިޓް އެސެސް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ކްރެޑިޓް ރިޕޯޓް   )ށ(

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކުންފުނިތަކާއި ރިސޯޓުތަކުގެ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަން އެސެސްކުރުމުގައި އެ ރިސޯޓަކުން 

ނުވަތަ ކުންުފންޏަކުން ދިވެހިރާްއޖޭގައި ލޯނު ދޫކުރާ އެއްވެސް ފަިއނޭންޝަލް ިއންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ނަގައިފައިވާ ނުަވތަ ގެރެންީޓ 

ލޯނަކަށް އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ ލޯނެއް ހުރިތޯ ބެލުން ވަނީ އިސްކަންދެވޭ ޝަރުތުގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައެވެ.  ދީފައިވާ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް  ބަރޯސާވާ އެއް ައސާސަކީއެގޮތުން، މިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެ ބޭންކުން 

 .ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ) ކޮންސިއުމަރ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ސީ.އައި.އާރް (ކްރެޑިޓް ރިޕޯޓް ޖެނެރޭޓްކުރާން ސްޓަމުއިންފޮމޭޝަން ސި

ގެ ދަުށްނ  2011 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ހަދަިއފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާެބހޭ ގަވާއިދު  އެކުލަވާލަނީމި ރިޕޯޓު

އި ފައިނޭންަޝްލ ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކާ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާބިއުރޯގައި ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން 

ބޭންކުތަކުން ލޯުނ  ނަމަވެސް، ބިއުރޯ އިންނެވެ. އެފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތުތައް އެއްކުރުމަްށފަހުގައި އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުން 

ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ޓުގައިރިޕޯމި ، އިރު މި ރިޕޯޓު ކަމުގައިވާއެއް އަސާސަކީ ވާގައި ބަރޯސާސް ކުރުމުދިނުމުގައި ކްރެޑިޓް އެސެ

ނަގައިފައިވާކަްނ  އްނެވެ. އެގޮތުން، ލޯނެފާހަގަ ކުރެވު ނުވާކަން ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ މުހިންމު ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހިމެނިފައި

އެހެްނ އަދި  މެ ފަހު ތާރީޚްފާހަގަކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، ލޯަނށް އެންމެ ފަހުން ފައިސާ ދެއްކި މުއްދަތް، ލޯނު ދެއްކުމުގެ އެން

 އް ަބއެއް ރިޕޯޓުތަކުގައި ނެތްކަންމައުލޫާމތުތަމުހިންމު ފަދަ  ރަހުނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ލޯނުތަކަށް ރަުހނެއް ދީފައިވާ ަނމަ އެ 

  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ބިއުރޯއަްށ ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ފާއިތުވެ ިދޔަ މަހުގެ މައުލޫމާތު  10ކޮންމެ މަހެއްގެ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ބިއުރޯގެ މެންބަރުން 

މެންބަރަކަށް ލިޔުމުން ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މެންބަރުންގެ ޒިންމާ އަކަށް ވާއިރު އެއްވެސް މެންބަރަކު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިުނވާނަމަ އެ 

މެންބަރަކަށްޭދ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ އޮތޯރިޓީން އެ 16ާވއިދުގެ ގަބެހޭ  ގެ އިތުރުން ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާމުއިންޒާރެއް ފޮނުވު

 .މެވެކަން ފާހަގަކުރަާދއިމީގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވާ  ޚިދުމަތެއް ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ

 ގޮތް  ލަފާދޭ  އިސްލާހުކުރަން 

އިދުން އެ މައުލޫމާތު ހުށަހަޅާތޯ ވާގަމައުލޫމާތު ހުށަހަޅާ މެންބަރުން  )ކޮންސިއުމަރ ކޮމްޕްރިހެންސިވް ސީ.އައި.އާރް (ކްރެޑިޓް ރިޕޯޓް

އެއްގޮތް ވާގޮތުގެ މަތިން ފިޔަވަޅު  ވާއިދާގަބެހޭ  ޓް އިންފޮމޭޝަނާރެޑިބެލުމަށާއި، ގަވައިދުން މައުލޫމާތު ހުށަނާޅާ ފަރާތްތަކާ މެދު ކް

ވެޭވނެ އެއަށް ބަރޯސާ  ،އަޅައި ބޭންކިންގ ނިޒާމުގައި ބޭުނން ކުރާ މި ރިޕޯޓަކީ ކަސްޓަމަުރންނާ ގުޅޭ ފަހުެގ މައުލޫމާތު ލިެބންހުރި

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމުގެ މެންބަރުންގެ ، އަދި ށް ދަްނަނވަމެވެ.މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަ ފަދަ ރިޕޯޓަކަށް ހެދުމަށް

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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އްހަ އަދި ފޯރުކޮށްދެވެން ސައެގްރީމެންޓާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަިތން ގަވައިދުން އެ މައުލޫމާތުތައް އަދާ ހަމަކުރުމަށާއި އެ މައުލޫމާތުތަކަކީ 

 ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ  ތައް އެޅުމަށްހުރި އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތުކަން ޔަގީން ކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅު

 މެންބަރުންަނށް ދަންނަވަމެވެ. 

 
ދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރ  ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމުގެ 19-ކޮވިޑް   3.2

 ބެލުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މެކޭނިޒަމެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ 

ޓަރިންގެ މަސައްކަތް މޮނި ކުގެ ލޯނުތަ  ގެ ނިޔަލަށްވެސް  2020ޑިސެންބަރު  ،ގައި ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާފައިވާއިރު  2020މެއި  3 (ހ)

 ފެށިފައި ނުވުން 

ސްކީމެއް އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަްށ އެހީެތރިވުމުގެ ގޮތުން ވަީނ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް  19-ކޮވިޑް

ްލ ތައާރަފު ކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ބީއެމްއެ

އެގްރީމަންޓް ތްތަކާއެކު ލޯނުތަކުގެ ރާމުގެ ދަށުން ލޯނު ލިބޭ ފަމި ސްކީރިކަވަރީ ލޯނުގައި  19-މެދުވެރިކޮށް ދޫކުރެވުނު ކޮވިޑް

މުސާރަ ކޮށްގެން ނުަވތަ ވަންދެން އެއްވެސް މުވައްޒަފަުކ ވަކި މަސް  3ލޯނު ދޫކުރުމަށް ފަހު  ޝަން ލެޓަރ) ތަކުގައި ކް(ސެން

ސެންކްޝަން ލެޓަރގައި މޮނީޓަރިންގގެ މާއްދާއެއް ވެއެވެ.  އިން ނުވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ނަގަން މަޖުބޫރުކޮށްގެ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ

ނިޔަލަށް ލޯަނށް އެދި ުހށަހަޅާ ކުންފުނި ނުަވތަ ވިޔަފާރިތަކުން ެގ މަހު ޑިސެމްބަރުގެ ވަނަ އަހަރު 2020 ވީނަމަވެސް ހިމަނާފައި

އެގޮތުްނ، . ވުނެވެއެގްރީމަންޓުގައިވާ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކޮށްފައިޭވތޯ ބެޭލެނ ނިޒާމެއް ގާއިމުވެފައި ނުވާކަްނ ފާހަގަ ކުރެ

ލޯނު ދެއްކުމުގެ  އްތްތަގައި ލޯނު ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާ 4ކުރެވުނު އިސްލާހުކުރެވިފައިވާ ފަހުމުނާމާ ގައި ސޮއި  2021ފެބްރުއަރީ  18

ވިޔަފާރިތަކުގެ އެކަމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ  ލުމާއެކު،މަސް ދުވަަހށް ފަސް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުަސތު ހުޅުވާ ހަ މުއްދަތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޭނންސް އަދި ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އް ފަުހމުނާމާއާ އެއްގޮތަށް އަމަލު ކޮްށަފއިވޭތޯ ވިޔަފާރިއެ %31ތެރެއިން 

މި ކަމާއި، މިއީ ވާފައިދީވަންސް ށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަ މުވައްޒަފުންތަކަކަ މުވައްޒަފެއް/ ވިޔަާފރިތަކުގެ %20 ،ބެލިެބލުމުންއިން 

ގެ ސަބަބުން ަފހުމުނާމާގައިވާ ގޮތުެގ މިހެންވުމުކަމެއްކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ލާފުޚިވިޔަފާރިތަކާ އެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމާ 

ވާކަން ވެސް ނިންމާފައި ންއިންޓްރެސްޓް ނެގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު %8މަތިން ލޯނުގެ ޖުމްލަ އަދަދުގެ އިތުރަށް 

އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް މޮނިޓަރިންގ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން،  ލޯނު އެއްބަސްވުމާ އެހެންކަމުން، ވެ.ފާހަގަކުރަމެ

ލޯނު ދީފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގެ ސަބަބުން  ވި،އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތައް ދެނެނުގަނެ

 ފާހަގަކުރަމެވެ.ހިރާސް އޮންނާނޭކަން  މުގެވިފައި ނުވުއެ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާކުރެ ބުރަ ބޮޑުވުމުގެ ފުުރސަތު އޮތުމާއި، ށްދައުލަތަ

 ތިރީގައި އެވަނީ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވެފައިވާ ވިޔަފާރިއަކާ ގުޅޭ ކޭސް ސްޓަޑީއެވެ.

 2 -ކޭސް ސްޓަޑީ 
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ގެ ފަސް ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލުގެނެސްފައި  Xއާ ގުޅިގެން ކުންފުނި  19-ކޮވިޑް

ވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް މުވައްޒަފުން އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަްނސަށް އެދި އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ުހށަހަޅާފައިވެއެވެ. މިހެންވުމުެގ 

ށް އެިދ ބެްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް އެދި ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަން ވަީނ ސަބަބުން، އެ ރިސޯޓުތަުކން ވާރކިންގ ކެޕިޓަލް ލޯނަ

 ރިޖެކްޓް ކޮށްފައެވެ. 

ކުންފުިނ ، ވަނަ ދުވަހު ފުުރސަތު ހުޅުވާލުމުން 2020މޭއި  16ލޯނު ރިޖެކްޓް ކުރުމަށް ިނންމާފަިއވާ ނިންމުން މުރާޖައާ ކުރުމަށް 

X ަވަނަ އަހަރުގެ މެއި،  2020އާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައެވެ. އެގޮތުން، އިން މި ފުރުސަތުގެ ބޭނުންކޮށް، ނިންމުން މުރާޖ

ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުގެ މުސާރަ ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ މުސާރަ   5,000ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން

ުރފިޔާއަށް ވުރެ މުސާރަދަށް  5,000ކަށް ރުފިޔާގެ އިން މަތީ މުސާަރ ލިބޭ ފަާރތްތަ 5,000، އުނި ނުކުރުމަށާއި އަދި

 ލޯނު ވަނީ އަލުން ހަމަޖައްސާދީފައެވެ. ،ނުކުރާނެކަމަށް ރިސޯޓްތަކުން އިުގރާރު ވުމުން

(ތިރީސް އަްށ  38,550,000ގެ ަފސް ރިސޯޓަށް ލޯނު ހަމަޖެިހ،  Xަވނަ ދުވަހު ކުްނފުނި  2020ޫޖން  30އެގޮތުން، 

ވަނަ ދުަވުހ  2020ޖޫން  30) ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކުރުމަށް ސެންކްޝަން ލެޓަރ ގައި މިލިއަން ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާސް ހާސް

އިގުރާރުވެވުނު ތިންމަހަށް (މެއި، ޖޫން އަދި ޖުަލއި އަށް) މި ރިސޯޓްތަކުގަިއ ، ކުރިން އެއްބަސްވެ ،ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް

 ވަްނސް ދީފައިވެއެވެ.މުވައްޒަފުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަ 142މަސައްކަތް ކުރާ 

 

 

 

 

 

 

 އިންކަމް ސަޕޯޓް  މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު  ރިސޯޓް 

  A 22  84,260ރިސޯޓު 

  B 43  156,712ރިސޯޓު 

  C 46  178,225ރިސޯޓު 

  D 27  100,858ރިސޯޓު 

  E 4  16,000ރިސޯޓު 

  536,054  142 ޖުމްލަ 

 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން އިކޮނޮމިކް ރިލީޕް ޕެކޭޖުތަކުގެ ސަބަބުން  3.3

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވުން  ވިޔަފާރިއަކަށް  %73ތެރެއިން  ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ (ހ) 

ފައިވާއިރު އެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްކަށް އެކަމުގެ ދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަސާއިގްތިއިން  19-ކޮވިޑް

ދުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށާއި ރިސޯޓުތަކަށް ސަހެއްޓުމުގެ މަގްވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ދެމެވިޔަފާރިތަކުގައި ތިބި މު

ހުށަހަޅާފައިވާއިރު  އެޕްލިކޭޝަން ވިޔަފާރިއަކުން 602ޯލނަށް އެދި  ،ބެންކް އޮފް ޯމލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް ލޯނު ދެުވނެވެ. އެގޮުތން

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ވިޔަފާރިއަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން  %95 ތެރެއިން އެޕްރޫވްކުރެވުނު އެޕްލިކޭޝަންގެއޭގެ ގެ ނިޔަލަށް  2021މާރިޗް  31

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަްށ  އިން ފާސްކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްވިޔަފާރިއަކީ  %5ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ފައިސާ ނުދެވި ހުރި 

ފޮނުވުމަށް ފަހު ލޯނަށް އެދި ުހށަހެޅި ފަރާތްތަކުން ފުރިހަމަކޮްށ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުްނ 

 ވިފައި ނުވާ ފަރާތްތަކެވެ. ރެވެސް ފައިސާ ދޫކުމަނަޕްރޫވް ކުރެވިފައިވީ ކަމުގައި ވީ އެ

ވޭގަިއ ވޭއިން ދައްކާ ގޮތުން ލޯނު ިލބިފައިވާ ަފރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސާސާ ކުގެ މެދުގައި ކުރެވުނުތަރިލޯނު ލިބިފައިވާ ވިޔަފާ

ވައްޒަފުންގެ އަދި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަދުގެ ސަބަބުން މުފަރާތުގެ އާމްދަނީ ވަނީ ބޮޑުތަނުން މަދުވެފައެވެ.  %87 ބައިވެރިވި

ވިޔަފާރިއަކުން  %73 ވޭގައި ަބއިވެރިވިވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެީހތެރިވެފައިވާ ކަމަށް ސާމަހަށް  3މުސާރަ ހަމަޖެއްސުމަށް 

ރަދުތައް ޚައެއްބަސްވާއިރު، ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތައް ކަމުގައިވާ ކުލި، ކަރަންޓާއި ފެން ބިލު ފަދަ 

ވިޔަފާރިއަކުން  %79ވޭގައި ބައިެވރިވި އެީހތެިރވެފައިވާކަމަށް ސާމަހަށް ުވރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  3 ހަމަޖެއްސުމަށް

 އެއްބަސްވެފައިވެއެވެ.

 1444ޖުމާދަލްއާޚިރާ   26

 2023ޖެނުއަރީ  19

 ޙުސައިން ނިޔާޒީ 

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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  ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް : އޮޑިޓް ކުރުމުގައި 1އެޕެންޑިކްސް 

ލިއެކިޔުންތައް ރިވިއު 

 ކުރުން 

ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.   އި ބަލަލިޔެކިޔުންތައް  މައުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން ލިބެންހުރި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް މި  

ޕްރޮގްރެސް  މައުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތަކާއި މަޝްރޫއުއާ ގުޅުންހުރިއެގޮތުން، 

އަދި، އޮޑިޓު ކުރެވުނު  ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިފައިވާނެއެވެ. ސްކީމާ ގުޅޭ އު ރިޕޯޓްތަކާއިރިޕޯޓްތަކާއި ރިވި

، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ލިޔެކިޔުންތައް ހޯދައިބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި  މައުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން
  ބަލައިފައިވާނެއެވެ.

   

އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ  ހޯދުމަށްއޮޑިޓުގައި ބަލައިލެވުނު ބައިތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު   އިންޓަރވިއު ކުރުން 

  ސުވާލާއި ޖަވާބު ބަދަލުކުރެވުނެވެ.އެކު މެނޭޖުމަންޓާ މުވައްޒަފުންނާ

   

އެނަލިޓިކަލް ރިވިއު އަދި 

 އެނަލިސިސް

 ތައްއެނަލިސަސް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ ޑޭޓާ ޑޭޓާތަކުގެ އަލީގައި  ރިކަވަރީ ލޯނަށް 19-ކޮވިޑް  

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.  

   

ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސާވޭ ކޮށް، އޮޑިޓް  19-ކޮވިޑް   ސާވޭ ކުރުން 

ފައިންޑިންގ އާއި ޕްރޮގްރާމްގެ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވުނު މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ސާވޭގެ ނަތީޖާ 

 ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ. 
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ލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން ބީ.އެމް.އެލް އިން ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނު ސާވޭގެ  19-ކޮވިޑް  :2 އެޕެންޑިކްސް 

 ނަތީޖާ 

އާއި ގުޅިގެން ބީއެމްއެލް އިން ީދފަިއވާ ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމްގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކައް ޮކށްފައިވާ  19މި ސާވޭއަކީ ކޮވިޑް 

ދެނެގަތުމަށް ޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސާވޭ އެކެވެ. އެގޮތުން ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމް ދެވިފައިވާ ބޮޑެތި ވިޔަފާތިތަކާިއ އަސަރު 

އިންސައްތަ  47ވިޔަފާރިއަކަށް ސާވޭ ފޮނުވިފައި ވާއިރު ސާވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވަނީ   227ރިސޯޓުތައް އެކުލެވޭ ގޮތަށް އެކު ޖުމުލަ

 ވިޔަފާރިއެވެ.

 ކުރެވުނު އަހަރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ .1

 

  ވިޔަފާރި ހިންގާ ސަރަހައްދު .2

 

ގެ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ  19-ކޮވިޑް

 ވިޔަފާރި ހުރީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި 45%

45%
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18%

މާލެ ސަރަހައްދު ކ ހދ ނ

ޅ އއ އދ ވ

ވޭގައި ބައިވެރިވި ވިޔަފާރިތަކުގެ ތެރެއިން ސާ

 2008ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ެވފައިވަނީ  62%

 އާއި ދެމެދު  2018އާއި 

16
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33

36

1900-1995

1996-2005

2006-2011

2012-2018

އަހަރު  ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު
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18            ގެ 24 ސަފުހާ 

 ހާލަތު  ވިޔަފާރީގެ އިރު ހުށަެހޅި ސްކީމަށް ލޯނު 19-ކޮވިޑް .3

  ގެ ސަބަބުން އާމްދަީނއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ގޮތް 19-ވިޑްކޮ .4

ވިޔަފާރި ނޫން ހުރިހާ ވިޔަފާރިއެއްގައި  4%

އާމްދަނީ ދަށަށް ގޮސްފައި ވާއިރު 

ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީ  %87އޭގެތެރެއިން 

 ވަނީ ބޮޑުތަނުން މަދުވެފައި

87%

9%
ދުވެފައިބޮޑުތަނުން މ4%ަ

ވެފައިކުޑަކޮށް މަދު

ރުވެފައިކުޑަކޮށް އިތު

 19-ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ވިޔަފާރިތައް ކޮވިޑް

  %76ލޯން ސްކީމް އަށް އެދުނުއިރު 

ވިޔަފާރިއެއް ވަނީ އެކި ސަބަބުތަކާއި ހުރެ 

 ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރެވިފައި.

24%

8%

31%

24%

13%

ވިޔަފާރި ހިންގަމުންދަނީ

ކޭސްތަކެއް ހުރުމުނ19ް-ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައި، ކޮވިޑް

ރެވިފައި ޑިމާންޑްދަށް ވުމުގެ ސަބަބުން، ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކު

އިގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރެވިފަސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެންގުމުގެ ސަބަބުން، ވަ

ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުންގައި
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 އަދަދު މުަވއްޒަފުންގެ ދިވެހި ތިބި ވަޒީފާގައި ލަށްގެ ނިޔަ  2019ޑިސެމްބަރު  31 .5

 އަދަދު މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ތިބި ވަޒީފާގައި ނިޔަލަށް ގެ 2020 ސެޕްޓެމްބަރު 30

 

 

 މުަވއްޒަފުންގެ އަދަދު ބިދޭސީގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާގައި ތިބި  2019ޑިސެމްބަރު  31 .6

 މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ބިދޭސީގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާގައި ތިބި  2020ސެޕްޓެމްބަރު  30
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ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް

ރިސޯޓު

2020ސެޕްޓެންބަރު  2019ޑިސެންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހާިއ  2019

ވަނަ އަހަރުގެ  2020އަޅާބަލާއިރު 

 ގެ ނިޔަލަށް ސެޕަޓެމްބަރު

ތަކުގައި ތިބި ދިވެހި ރިސޯޓު•

ދަށަށް  %22މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 

 ގޮސްފައިވޭ 
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ދަށަށް  %14މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު 
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ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތައް

ރިސޯޓު

2020ސެޕްޓެންބަރު  2019ޑިސެންބަރު 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  2019

ވަނަ އަހަރުގެ  2020އަޅާބަލާއިރު 

 ގެ ނިޔަލަށް ސެޕަޓެމްބަރު

ތަކުގައި ތިބި ބިދޭސީ ސޯޓުރި•

ށަށް ދަ %16 މުވައްޒަފުން 

 ފައިވޭ ގޮސް

ތިބި ބިދޭސީ  ގައިބޮޑެތި ވިޔަފާރީ•

 ފައިވޭ ށަށް ގޮސްދަ  %14މުވައްޒަފުން 
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 މިންވަރު  ސަބަބުން މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށް ނުވަތަ ނޯޕޭ ޗުއްީޓއަށް ފޮނުވާފައިވާގެ  19-ޑްކޮވި .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ރު ގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެެނސްފައިވާ މިންވަ 19-ކޮވިޑް .8

އަދި ދޭސީ  ބިދޭސީ ގިނަ އަދަދެއްގެ •

ވަނީ ވަޒީފާ މުވައްޒަފުންގެ ވެސް 

ނުގެއްލި މުސާރަ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް 

 ދެވިފައެވެ.
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ތަ ނޯޕޭ ޗުއްޓީއަށް  ގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުން ވަކިކޮށް ނުވ19ަ-ކޮވިޑް

ފޮނުވާފައިވާ މިންވަރު

ދިވެހިން ބިދޭސީން

ވިޔަފާރިތަކުން  މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް

ގެނެސްފައިވޭ. އެގޮތުން،  ބަދަލު އެކިވަރަށް

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ  ވަނަ 2020

 ދެވަނަ ކުއާޓަރާއި ތިންވަނަ އަޅާބަލައިރު

މުސާރަތަކަށް  ކުއާޓަރުގައި މުވައްޒަފުންގެ

 ފާހަގަކުރެވެ  ކުޑަކޮށްފައިވާކަން
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ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ

ދެވަނަ ކުއާޓަރ

ތިންވަނަ ކުއާޓަރ
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އެހެނިހެން ދަށް ކުރެވިފައި ނުވޭ އިންސައްތ70-50ަ

އިންސައްތަ  50-30 އިންސައްތ30-1ަ
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21            ގެ 24 ސަފުހާ 

 ރަދުތަކަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ގޮތްޚަގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު  19-ކޮވިޑް .9

 

 

 

 

ން ބޮޑެތި ގެ ސަބަބު  19-ކޮވިޑް 

އެެހނިހެން ަޚަރދުތައް  ވިޔަފާީރގެ

ަކރަންޓާއި ފެުނގެ  ކަމުަގއިވާ

ޚަަރދުތަކަށް ަބދަލެއް ނާްނނަ ކަމަށް 

ޖަާވބުިދން  ސާޭވގައި ބަިއެވރިވެ

 ފަރާތުން %42ފަރާތްތަކުގެ  

 ބުނެފަިއާވއިރު ވިޔަފާީރގެ ކުލި

 ފަރާތުން %50ކުޑަވެފަިއވާަކމަށް 

 ބުނެފަިއެވއެވެ.
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 މިހާރު ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދާ ކެޕޭސިޓީ .10

 

 ލޯނު ސްކީމުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފައިގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކިތައް މަހު އެހީ ވެފައިވޭތޯ؟ 19-ކޮވިޑް  .11

 ވެފައިވޭތޯ؟ހީލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން ކިތައް މަހުގެ ކުލި އަދި ޔޫޓިލިޓީސް ދެއްކުމަށް އެ 19-ކޮވިޑް 

ގައި މި  2020ޑިސެންބަރު 

ދިޔައިރު  ސާވޭ ކުރިއަށް

 ވިޔަފާރީގެ ހާލަތާގުޅޭގޮތުން

ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު 

ވިޔަފާރި ކެޕޭސިޓީގައި  ފުލް

 %21 ހިނގަމުން ދިޔައީ

 ވިޔަފާރިއަކުންކަން ފާހަގަކުރެވޭ 
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 އެއްވިޔަފާރި %79ން ތެރެއި

ކުރަންޖެހޭ  ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން

 ލޯނުގެ ސަބަބުންޚަރަދުތައް ކުރުމަށް 

ސް ދުވަހަށް ވުރެދިގު މަ  3
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 ލޯނު ސްކީމުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އެކަށީގެންވާކަމަށް 19-ކޮވިޑް .12

 

 ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަަދދުން ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް އެހީވެިދން މުއްދަތު  .13
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 ވެވޭވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބަސ22%ް

އެއްބަސް ވެވޭ

ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ

ބަސްނުވެވޭއެއްގޮތަކަށްވެސް އެއް

އެއްބަސް ނުވެވޭ

ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ  ސާވޭގައި

ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް  %40 ތެރެއިން

އެއްބަސްވެވޭ   އެކަށީގެންވާ ކަމަށްރޭޓް

 ށް ބުނެފައިވޭ ކަމަ

 ގެ ކުތަ ތްފަރާ  ޖަވާބުދިން ސާވޭގައި

 އެއްވިޔަފާރި %78 ތެރެއިން

ކުރަންޖެހޭ  ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން 

މަސް  3 ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

 ދުވަހަށްވާ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް 

 3 ރިސޯޓަކުން %56ބުނެފައިވޭ އަދި 

ދަތަކަށް މަސްދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއް

 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހަމަޖެއްސޭނެ 
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 ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުްއދަތު އެކަށީގެންވާކަމަށް   .14

 

 ސް)މިހާރުގެ މާލީ ހާލަތަށް ބަލައި ިވޔަފާރީގެ ކުރިމަގާމެދު ދެކޭ ގޮތް (ބިޒްނަސް ކޮންފިޑެން .15
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 ކުރިމަގާމެދު ވިޔަފާރީގެ 

ވިޔަފާރިއަކަށް  43%•

ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ 

 ޔަގީންކަމެއް އެބައޮތް

ވިޔަފާރިއަކަށް ވަރަށް  32%•
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 އެކަށިގެންވާކަމަށް 

ވިޔަފާރިއަކުން  38%•

 އެއްބަސްވޭ

ވިޔަފާރިއަކުން  22%•

 ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ 

ޔަފާރިއަކުން ވި 22%•
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