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ަްންޓ ޯލނ   ްޓ ޮއފް ަހަޔރ ެއިޑ –ްސީކމް  ްސޓޫޑ  ކޭަޝން ޔ  ިޑޕްާޓަމްނ

 ޮއިޑްޓ ރިޕޯޓް  ަޕރޯފަމްނސް 

 އާއި ނިންމުން  ޞާ ލާ ޚު 

ނޑު މަގުޞަ ކުރުމަތީ ތައުލީމު ހާސިލު  .1 ގެ ތެރެއިން މާލީ ގޮތުން ދަރިވަރުންދަކީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ލިބިފައިވާ މަށް ލޯނުދިނުމުގެ މައިގަ
ނަށް ދަރިވަރުން ނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދީގެން އިތުރަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު އެފަދަ ދަރިވަރުން  އެހީ ބޭނުންވާ

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުމެވެ.  

 2004ސަރުކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތައާރަފްކޮށްފައިވަނީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު  .2
ހޯދުމަށް އެހީވެދޭ ގައުމީ  ންޑަކީ "މަތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ފަގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތައާރަފު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މި

ޑިޕާޓްމަންޓް "ވަނަ އަހަރުވަނީ  2004ލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ފަންޑު" އެވެ. މީގެ އިތުރުން މަތީ ތައުލީމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެ
ވަނަ އަހަރު ވަނީ މި  2008އަދި  ގެ ނަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފައްދާފައެވެ."އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް  ޓްރޭނިންގ

ސްކޮލަރޝިޕް ސެކްޝަނަށް  ފައިވާ ލާ އެކުލަވާ ދަށުން ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް މަސައްކަތް
ހާ މަސައްކަތްތައް ގެ ދަށަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެންމެ)ޑީ.އެޗް.އީ(  ރުގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންހާމިބަދަލުކޮށްފައެވެ. 

 ގައެވެ.ވަނަ އަހަރު  2012ބެލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިގެން ދިޔައީ 

ނޑު މަސްޢޫލިއްޔަތަކީޑީ.އެޗް.އީގެ  .3 ގެ ސިޔާސަތެއް ތައުލީމު ރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރާނެ އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭނޭ މަތީ މައިގަ
ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން މަތީ ތައުލީމާއި  ތަމްރީނަށް  ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ   އެކަށައެޅުމާއި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް 

ކޮށް ހިންގައި، މަތީ ތައުލީމުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ހޯދާދިނުމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅު އެފަދަ ދާއިރާތަކަށް މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތައް
 ތަރައްޤީކޮށް، ދެމެހެއްޓުމެވެ.   

ހޮވުމުގެ ކަންތައްތައް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް  ދަރިވަރުންއިން ލޯނުދިނުމަށް ޑީ.އެޗް.އީ  ،މިއޮޑިޓްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ  .4
ގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މޮނީޓަރކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވޭތޯއާއި ލޯނުގެ ދަރިވަރުންގެންގޮސްފައިވޭތޯއާއި ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ 

ތޯއާއި ލޯނާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަރުދަނާ ކަތް ކޮށްފައިވޭގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މަސައް
 މުން ގެންގޮސްފައިވޭތޯއެވެ.  ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަ

ނޑު ގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވާނީ މި އޮޑި .5 އިން ޑީ.އެޗް.އީ ކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ހާސިލު މަތީ ތައުލީމު ޓްގައި މައިގަ
އާއި ބޭންކް އޮފް ސިލޯންގެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަމުން )ބީ.އެމް.އެލް(  ގެންދާ  ލޯނުތަކާއި އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްބަލަހައްޓަމުން 

 2014އިން  2005 ގޮތާއި،ނުތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވާފައިވާދޫކޮށްފައިވާ ލޯ އަށް 2014އިން  2010ގޮތުން މިގެންދާ ލޯނުތަކަށެވެ. 
 ލޯނުތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް ފައިސާ ހޯދާފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.ދޫކޮށްފައިވާ އަށް 
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  ޞާ ލާ ޚު ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކުގެ 

 ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުން  އަދި ހޮވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަމަހަމަ ކަމާއި  ދަރިވަރުން ލޯނުދިނުމަށް 

ނުދިނުމަށް ލޯފަރާތްތައް ހޮވާފައިވާއިރު ލޯނުދޭނޭ ލޯނު ސްކީމްތަކުގައި އަށް އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ބައެއް  2013އިން  2011 .6
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ޚިލާފަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވުން.   ކަ

އިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ލޯނު އަނބުރާ ނުދައްކާ ލާފަށް، ކުރިން ލޯނު ދީފަގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތާއި ހިލުލޯނު އުސޫ .7
)ހައެއް( ދަރިވަރަކީ އެދަރިވަރުން ކުރިންނެގި  6 ދި މީގެ ތެރެއިން ލޯނު ދީފައިވާ)ސޯޅަ( ދަރިވަރަކަށް އަލުން ލޯނު ދީފައިވުން. އަ 16

 2,575,545. މިގޮތުން ލޯނު ނަގާފައިވާ ދަރިވަރުން ޖުމްލަ ލޯނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނުވާ ދަރިވަރުންތަކަކަށްވުން 
)ދެ މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް( ރުފިޔާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭއިރު ފަހުން މި ދަރިވަރުންނަށް 

ރުފިޔާއަށް  ރުހާސް އެއް ސަތޭކަ ސާދަ(ނުވަދިހަ ހަތަ  )ފަސް މިލިއަން ދުއިސައްތަ 5,294,114ދިން ލޯނުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 
 ފައިވުން. އަރާ

މަސައްކަތްތައް އެންމެ  ހިމަނާފައިވާ މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިޑީ.އެޗް.އީގެ  .8
ނެ އަދި އެދާއިރާތަކަށް ނެގަ ބިނާކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ދެފެންވަރެއްގައި މީހުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުން ނުދާކަމާއި، ގައުމީ 

  ކޮށްފައިވާކަމެއް ލިޔެކިޔުންތަކުން އެނގެންނެތުން.އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް

ތަމްރީނު ހޯދުމަށް  ލީމާއިއު މަތީ ތަ މިގޮތުން ވޭތޯ ޑީ.އެޗް.އީ އިން ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން. ދު ހާސިލު ގުޞަލޯނު ދިނުމުގެ މަ .9
ތުތައް ބަލަހައްޓަމުން ވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ ބައެއް މައުލޫމާޞަދު ހާސިލު ގު މުގެ މަދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީ ދިނު

 ވުން. ގެންގޮސްފައި ނު 

ލޮގެއް ޑީ.އެޗް.އީ އިން  މައްސަލަތަކުގެއެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ދާ ގޮތް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެކި .10
ކެއް ވަންދެން މައްސަލަ ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިނުވާތީ، ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހައްލުނުކުރެވި ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭގި ގިނަ ދުވަސްތަ

އިންޓް ދީފައިވާ ގޮތާއި ގުޅޭ ލޯނު ސްކީމްތަކަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ޕޮމީގެ އިތުރުން  ފައިނުވުން. ދީ ބެއްޖަވާފައިވާ ފަރާތަށް ޅާހުށަހަ
ނުމަށް ވަކި އުސޫލެއް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް  ޖަވާބު ދި މަށާއި އަދި ހުށަހެޅު ތައްމައްސަލަމައްސަލަތައް ފިޔަވައި، އެހެން 

ނޑައަޅާފައި ނުވުން.   ކަ

ށް އެއްހަމައަކުން އަމަލުކޮށްފައި ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު މި ގޮތަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަ  ދަރިވަރުން ހޮވިފައިވާ ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް .11
ނަށް ދަރިވަރުންމަށް ބައެއް ނުވުން. މިގޮތުން ބަދަލުކުރުމަށް އެދުނު ދާއިރާއަކީ ގުޅޭ ދާއިރާއެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޯސް ބަދަލުކުރު

ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ހިލާފަށް، މުޅިން އެހެ  ހުއްދަދީފައި ނުވުމާއި ޑީ.އެޗް.އީ  ން ދާއިރާއެއްގެ ކޯހަކަށް ގެ ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް ކަ
  ވުން. ނަށް ދީފައިދަރިވަރުންކޯސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ބައެއް 

 (އޭ.ސީ.ސީ މިޝަން )އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮއާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް  2013ގަސްޓް އޮ ޓާރޝިއަރީ ލޯނު ސްކީމް  .12
މިގޮތުން ރާއްޖެއިން  ވުން.އިން ބެލުމަށްފަހު އިސްލާހުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ޑީ.އެޗް.އީ އިން އިސްލާހުކޮށްފައި ނު

ކޯސްތައް" މިބައިން ނަށް ފަހުންވެސް "ރާއްޖެއިން ހެދެން ނެތް ދަރިވަރުން  ބައެއް ހެދެން ހުރި ބައެއް ކޯސްތައް ކިޔަވަން ހުށަހަޅާފައިވާ
  ނުވުން. މާކްސް އުނިކޮށްފައި
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ކުރުމަށް ލޯނުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ޑީ.އެޗް.އީ އިން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ހާސިލު  މަތީ ތައުލީމު 
 ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ބެލުން 

ދަތެއް ފާއިތުވުމަށް ފަހުވެސް ލޯނުގެ ފުރަތަމަ އިންޓޯލްމަންޓްގެ ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ވަރަށް ދިގު މުއް ދަރިވަރުންވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ  .13
 ކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދާ ދަރިވަރުން އަދި ޑީ.އެޗް.އީ އިން މިފަދަ ނުވުން. ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދިފައި 

  އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވުން. ފިޔަވަޅުނާއި މެދު ރުންދަރިވަ އަދި މިފަދަ  ފައިނުވުމާއިބަލާ

)ސޯޅަ ސަތޭކަ  1683ލަ ތެރެއިން ލޯނު ނެގުމަށް އަންގާފައިވާ ޖުމް  ދަރިވަރުންގެފުލް ފަންޑިންގ ލޯނު ސްކީމްތަކުން ލޯނު ލިބިފައިވާ  .14
ފާއިތުވިއިރު އްދަތު މުލޯނު ބޭނުންކުރުމަށް ދީފައިވާ  ދަރިވަރުން ވީސް(ބާ )ހަތަރު ސަތޭކަ  422ފަރާތުގެ ތެރެއިން  އަށްޑިހަ ތިނެއް(

 . ނާއި މެދު ޑީ.އެޗް.އީއިން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ނުވުންދަރިވަރުންވެސް ލޯނު ނަގާފައި ނުވާކަމާއި މި 

 ން ދީފައިވާ ، ކުރިދާތީފައިސާ ދެއްކިކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ޑީ.އެޗް.އީއިން ހޯދަމުން ނުގެން ކިޔަވާ އިންސްޓިޓިއުޓަށް ދަރިވަރުން  .15
ދެވަނަ  ބުންކަމަށާއިހިސާ ޓޯލްމަންޓަށް އެދޭ އިންސް ދެން އޮންނައިންސްޓޯލްމަންޓް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ކިޔެވުމަށްކަން ޔަގީންކުރެވެނީ 

 ވަނީ ސާ ބޭނުންކޮށްފައި  ފައިއިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނޭދޭ ފަރާތްތަކާއި އެއް އިންސްޓޯލްމަންޓުން ލޯނުގެ ޖުމްލަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ
 ޔަގީންކުރެވެންނެތުން.ކިޔެވުމަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

މާއި ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުމުގައި ލޯނު އިޤުރާރާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާ ބައެއް ދަރިވަރުން ޑީ.އެޗް.އީ އިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިނުވު .16
 ވުން. ނާފައިނުބްލެކްލިސްޓުގައި ހިމަ ދަރިވަރުންބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ބައެއް އެއް އުސޫލަކުން އަމަލުކޮށްފައިނުވުމާއި،

 ކަމާއިޔެކިޔުންތައް ނުބަލާ ލޯނު ލިބިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ބައެއް ލި  .17
ތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އެ ،ށް ނުބަލައި ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ވާތީހަޅާފައިވާ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތަކަ ދަރިވަރުން ހުށަ

ޖެހޭ ލޯނުގެ އަދަދު މިހެންވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ދަރިވަރުން އަނބުރާ ދައްކަން ވުމާއިއިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފައި އަދަދަށްވުރެ 
 ވުން. އިތުރުވެފައި 

 ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައިވޭތޯ ބެލުން ލޯނު ލިބުނު ފަރާތްތަކުން އަނބުރާ 

ޑްމިނިސްޓްޓްރޭޓިވް ފީއެއްގެ ދަރިވަރުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހި ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާގެ އަދަދުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އެންމެފަހު ދުވަހު އެ .18
 ބޮޑަށް އަހަރެއް ވަރަށް  ން، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ގޮތުގައި ނަގާ އަދަދު އަހަރަކަށް ވުރެ މުގޮތަށް އޮތުބޭންކަށް ނެގޭ  %3ގޮތުގައި 

ޅަ މިލިޔަށް )ސޯ 16,290,494 އަށް  ވަނަ އަހަރު އެކަނިވެސް ދައުލަތުން ބީ.އެމް.އެލް  2014 އިތުރުވަމުން ގޮސްފައިވުން. މިގޮތުން 
  ޖެހިފައިވުން. ކަންރުފިޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެގޮތުގައި ދައް  ހަތަރެއް(ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ނުވަދިހަ 

ސް ހަތްސަތޭކަ )ސަތޭކާ ތިރީސް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ދެހާ 130,102,719ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2014އިން  ޑީ.އެޗް.އީ .19
އީ ނުލިބި ކިހާ ދުވަހެއް މި ،އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ރިކޯޑުތަކުން ދެއްކި ނަމަވެސްރުފިޔާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް ނަވާރަ( 

 ލިސިސް" އެއް ހަދާފައި ނުވުން. ނަވަންދެން ހުރި ފައިސާއެއްކަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް"އޭޖް އެ

ނުވާފައި ނުވުން. ލް ފޮލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތުގެ ޝެޑިއު ނަށްދަރިވަރުންކިޔަވައި ނިމިގެން ރާއްޖެ އައިސްފައިވާ ވަރަށް ގިނަ  .20
 ((%79 37 އަށް ކޯސް ފަށާފައިވާ 2007އިން  2005ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން  47އޮޑިޓް ސާމްޕަލްއަށް ނަގާފައިވާ މިގޮތުން 

   ވުން. ފާހަގަ ކުރެ ވަނަ އަހަރުގައިކަން  2014ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ފޮނުވާފައިވަނީ  ދަރިވަރަކަށް
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ގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް އިން ދަރިވަރުންގެ އަތުން ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެދެވޭ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވުމު ޑީ.އެޗް.އީ  .21
ގެ ނިޔަލަށް  2015ރުފިޔާ އޭޕްރީލް )ސަތޭކާ ތިރީސް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާރަ(  130,102,719ލިބެންޖެހޭ 

 ލިބިފައި ނުވުން. 

އިސާގެ ތެރެއިން ފަވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބީ.އެމް.އެލްއިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރި  2014ނަ އަހަރުން ވަ 2010 .22
ނަކީ ގަވާއިދުން ންދަރިވަރު 39ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް % 2014ތެރެއިން  ދަރިވަރުންކިޔަވައި ނިމިގެން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ 

ތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ހަސަ)ތިން މިލިއަން  3,661,504ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2014 ކަމާއި،ދަރިވަރުންލޯނު ދައްކަމުން ނުދާ 
 ން. ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން ލިބިފައިނުވުލޯނުގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ ރުފިޔާ އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތަރެއް( 

ލް އިން އެކަށީގެންވާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުދާ ދަރިވަރުންނާއި މެދު ޑީ.އެޗް.އީ އަދި ބީ.އެމް.އެ  .23
 ފިޔަވަޅު އަޅާފައި ނުވުން. 

 ލޯނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުން 

މިގޮތުން  ވުން.ނެސްފައި އާއި ލޯނު ލިބޭފަރާތާއި ދެމެދުވެފައިވާ އިޤުރާރުތަކަށް ލޯނު ލިބުނުފަރާތުގެ ސޮއިނެތި ބަދަލު ގެޑީ.އެޗް.އީ .24
ށްފައި ނުވުމާއި އަދި ލޯނުގެ އަދަދު ބަދަލުކޮށްފައިވުމާއި އަދި ބަދަލުކޮށްފައިވާ އަދަދު ކައިރީގައި ލޯނު ލިބުނު ފަރާތުން ސޮއިކޮ

 ރުން. އް ހުދަދާއި ޑީ.އެޗް.އީ އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ލިސްޓުގައިވާ އަދަދު ތަފާތުވުން ފަދަ މައްސަލަތައިޤުރާރުގައިވާ އަ 

ވާތީ ލޯނު ކެންސަލް ކުރުމަށް ޑީ.އެޗް.އީއިން ދަރިވަރުންނާ ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިނު .25
 ރުންނަށް ލޯނު ކެންސަލްނުކޮށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުން. ހުށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ދަރިވަ 

ޔަވަން ފޮނުވުގެ ސަބަބުން ކި ދަރިވަރުންލޫމާތު ހޯދުމެއްނެތި ޝިޕްތަކުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މައުބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ސްކޮލަ  .26
ފޮނުވާފައިވާ  ދަރިވަރުންއެތި ގެއްލުންތައް ލިބިފައިވާކަމަށް ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށާއި އަދި ނަފްސާނީގޮތުންވެސް ދަރިވަރުންނަށް ބޮޑެ

މިގޮތުން  ،ންޖެހިފައިވާކަމާއިލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވުން. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުންވެސް ބޮޑެތި ޚަރަދު ތަކެއް ކުރަ
ނޑައަޅާފައިނުވާ،  ހާސް އަށްސަތޭކަ  )ތިން މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް 3,160,832ޑީ.އެޗް.އީއިން ކުރިން ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ

މަށް ޚަރަދު ކުރަން ރުފިޔާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި މިދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން އެހެން ޔުނިވަރސިޓީ ތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުތިރީސް ދޭއް( 
 ޖެހިފައިވުން.  

ކުރި މްޕަލްއަށް ޗެކްސާތުން އޮޑިޓް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވުން. މިގޮޑީ.އެޗް.އީ އިން އެއްބަސްވުން ތަްއޔާރުކުރުމެއްނެތި ދަރިވަރުންނަށް  .27
އި ލިޔެކިޔުމުން ރުފިޔާ ލޯނުގެ ގޮތުގަ)ހަތަރު ސަތޭކަ ހަހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ދޭއް(  406,552ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ 

  ވުން. ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ދޫކޮށްފައި

ހަރަށް ދަރިވަރުންގެ ލޯނު ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް ބަލާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަ ޑީ.އެޗް.އީއިން ދަރިވަރުންނަށް .28
ގޮތުން އޮޑިޓް ސާމްޕަލްގެ މިއެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުން.  

ލޯނުގެ ، ފިޔާރު( )ހަ ސަތޭކަ ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް 609,760 ކުގެ ތެރެއިން ޖުމްލަ ގޮތުގައި ޗެކްކޮށްފައިވާ ލޯނުތަ
  ގޮތުގައި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ދަރިވަރުންނަށް ދީފައިވުން.
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5            ގެ 45 ޙާފުޞަ

ނާއި އެއްނެތި މެނުއަލްކޮށް ސޮފްޓްވެއަރވަކި ހާއްސަ ތަނަކަށްވެފައި،  ޓަމުން ގެންދާބަލަހައް ތަކެއްޑޭޓާމުހިއްމު ޑީ.އެޗް.އީއަކީ ވަރަށް  .29
މަކަމާއި ސައްޙަކަން ލޫމާތުގެ ފުރިހަމައުންމެހާ މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓަންޖެހުމުން، ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ އެ އެކްސެލް ޝީޓްތަކުގައި

 ވެފައިވުން. ދަތިތަކާ ކުރިމަތި  ދެމެހެއްޓުމަށް

 އޮޑިޓަރުން ކުރި ސާރވޭގައި ލޯނުގެ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތާއިމެދު ދަރިވަރުން ދެކޭގޮތް  ދެނެގަތުމަށް  .30
ން ބަލަހައްޓަމުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ލޯނާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޑީ.އެޗް.އީ އި

ނާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިގޮތުން ލޯނު ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާކަމާއި ލޯ ސްފައިނުވާކަން ފާހަގަ ކޮށްފައިވުން.ގެންގޮ
 ކަންކަމަށް އަދި ލޯނު ފައިސާ އެހެން ވާކަމާއިހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ގިނަދުވަސްތަކެއް ނަގާފައި 

 ކޮށްފައިވުން. ބޭނުންކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާން 

 ކުރެވުނު ހަރަދާ އަޅާބަލާއިރު ނެރެވުނު ނަތީޖާއާމެދު ދެކޭގޮތް 

ރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ކު ޑީ.އެޗް.އީ އިން ލޯނު ދިނުމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް   ދަރިވަރުންނަށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް  .31
ނޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ކަންތައްތަކާއި ލޯނުދީފައިވާ ގައެއް ނޫނެވެ. މިގޮތުން ލޯނު ހަރުދަނާ ގޮތެއް  ރާތްތައް މޮނީޓަރ ކުރުމުގެ ފަދިނުމަށް ކެ

ކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މެހާ ލިޔެ ކަންތައްތަކާއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތާއި ލޯނާބެހޭ އެން
 ރުދަނާ ގޮތެއްގައި ނޫންކަން މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ.   ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަ

ނޑިޑޭޓުން ހޮވުމުގެ ކަންތައްތައް  .32 ޗް.އީއިން ކުރިޔަށް އަށް ޑީ.އެ 2013އިން  2011މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ލޯނު ދިނުމަށް ކެ
ނ  ދަރިވަރުން ތަކާއި ހިލާފަށް ޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުގެންގޮސްފައިވަނީ ހަމަހަމަކަމާއި އެކު ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައެއް ނޫނެވެ. މިގޮތުން ކަ

ވަނަ  2014ހެން ނަމަވެސް ހޮވުމުގައި  ހަމަހަމަ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ. އެ ދަރިވަރުންހޮވުމުގައި ޕޮއިންޓު ދީފައިވާތީ 
ޕޮއިންޓް ދިނުމަށް  ޕޮއިންޓްދީފައިވަނީއަހަރުގެ ލޯނު ސްކީމްތަކުގައި އޮޑިޓް ސާމްޕަލްއިން ޓެސްޓް ކޮށްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާއާ އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ.    ކަ

ސްފައެއްނުވެއެވެ. މިގޮތުން ގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ޑީ.އެޗް.އީ އިން މޮނީޓަރ ކުރަމުން ގެންގޮދަރިވަރުންލޯނުދޫކޮށްފައިވާ  .33
ޖެއަށް ހިދުމަތް ކުރަމުން އް ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު އެނބުރި އައިސްފައިވޭތޯއާއި ލޯނުލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް ރާއްލޯނުލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ

ފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން  ގެންގޮސްފައިވޭތޯއާއި ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯނު އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކޮށްފައިވޭތޯ ބަލާ 
ކިޔުންތަކަށް ނުބަލައެވެ. ރާތްތަކާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ޚަރަދުތައް ކޮށްފައިވަނީ ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެ ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަ 

 ދިނުމުގެ ބަލަމުން ގޮސްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ލޯނު  ކޮށް ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މޮނީޓަރ
ޞަދު އެންމެ އެކަށީގެންވާ އަށް މީހުން ބިނާކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކަށް މީހުން ބިނާކުރުމުގެ މަގު މަގުޞަދެއްކަމުގައިވާ ދިވެހި ރާއްޖެ

 ގޮތަށް ހާސިލުވަމުންދާކަން ދެނެގަނެވެން ނެތެވެ.  

މުގެ މަސައްކަތް އިސާ ހޯދުފަ ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަމުން ނުދާ ފަރާތްތަކުން  .34
ފަރާތްތަކުގެ އަދަދުތައް  އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޑީ.އެޗް.އީ އަދި ބީ.އެމް.އެލް އިން ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ނުދައްކާ 

ން އަނބުރާ ރުން އަތުއަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރުވަމުން ގޮސް ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ވަރަށް ގިނަ ފައިސާ ނުލިބިވެއެވެ. ދަރިވަ
ވިންގ ފަންޑެއްގެ ގޮތުގައި ހޯދަންޖެހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކަށިގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ނުކުރާނަމަ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ރިވޯލް 

 ލޯނު ސްކީމް ކުރިޔަށް ގެންދެވުމަކީ ނާދިރު ކަމެއްކަމުގައި މިއޮފީހުން ދެކެމެވެ. 

މެހާ ލިޔެކިޔުންތަން ބަލަހައްޓާފައިވަނީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ނޫނެވެ. މިގޮތުން ލޯނާއި ގުޅޭ ޑީ.އެޗް.އީ އިން ލޯނާއި ގުޅުންހުރި އެން .35
ގަޅު ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓަމުންދަނީ މެނުއަލްކޮންނާއި ވަކިވަކިން އެކްސެލް ޝީޓްތަކެއްގައެވެ. އަދި ލިޔެކިޔުންތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ރަނ
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ސޮފްޓްވެއަރއެއް ބޭނުންކޮށްފައިނުވާތީއާއި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ޑީ.އެޗް.އީ އިން ރައްކާތެރި ސަލާމަތީ ސިފަތަކެއް ހިމެނޭ 
 ވެއެވެ.ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަހައްޓާފައިނުވާތީ ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ސައްހަކަމާއި ފުރިހަމަކަން ކުޑަވެފައި 

ނޑު މަގުޞަދުތައް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި، ޑީ .36 ހޮވުމުގެ  ރިވަރުންދަ .އެޗް.އީ އިން ކުރިމަގުގައި ލޯނު ދިނުމަށް ލޯނު ދިނުމުގެ މައިގަ
ގެ ކަންތައްތައް ދަރިވަރުން  ކަންތައްތައް ހަމަހަމަކަމާއި ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމުގެ އިތުރުން، ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ

ރުދަނާކޮށް، ލޯނާއި ބެހޭ ސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މޮނީޓަރކޮށް، ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައި
   ލިޔެކިޔުންތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަން ޖެހެއެވެ. 

 އިސްލާޙުކުރުމަށް ލަފާދޭ ގޮތް 

ލޯނު  ،ށް ގެއްދިއުމަށްޓަކައިހޮވުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަހަމަ ކަމާއި ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކުރިޔަ ދަރިވަރުން.އެޗް.އީ އިން ލޯނަށް ޑީ .37
ނޑައަޅާފައިވާ  ދިނުމަށް  އިންޓުރުންނަށް ޕޮ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ދަރިވަސްކީމްތައް އިއުލާނު ކުރާއިރު ލޯނު ސްކީމްތަކަށް ކަ

 ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ވަންރުން އެދޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލްތަކާއި އެއްގޮތަށް ގުޅިގެން ދަރި އަދި ލޯނާދަންނަވަމެވެ.  
 ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި ކޮށްދިނުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ދަރިވަރުން ކަމުންނުދާ ލޯނުއެހީ ލިބިގެން ކިޔަވައި ނިމިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ޤަވައިދުން ލޯނުއެހީގެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައް .38
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް އެ  ،އަލުން ލޯނަށް އެދި ހުށާހަޅާފައިވާނަމަ ރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޑިސްކޮލިފައިކު  ދަރިވަރުން ކަ

ންނުދާ ނބުރާ ދައްކަމުމިހާތަނަށް ލޯނުއެހީ ލިބިގެން ކިޔަވައި ނިމިފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން، ޤަވައިދުން ލޯނުއެހީގެ ފައިސާ އަ
 ވެ. ދަރިވަރުންނަށް އަލުން ލޯނު ދީފައިވަނީ ކޮން ގޮތަކުންތޯ ބަލައި އެކަމާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެ

 ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި ޤައުމީ ލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ މިހާރާއި ކުރިމަގުގެއުމަތީ ތަ .39
ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އަދި  ޅޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭބޭނުންތަކާގު

 މަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ކުރުޑީ.އެޗް.އީ އިން މަސައްކަތްތައް އެންމެހައި އެދާއިރާތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
ޓަރ އަދި އަމިއްލަ ސަރުކާރުގެ އިތުރުން ޕްރައިވެޓް ސެކް  އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓްއަކީ ސަރުކާރުގެ

ލުމަށާއި ސަރުކާރުގެ ބެއްތޯ ޓެމަށްފަހު ތައްޔާރުކުރެވޭ ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޖަމިއްޔާތަކަށް މީހުން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަތު
ލްއެއްގައި އެންމެ މުހިއްުމ ކޮމްޕައިލްކޮށް ގައުމީ ލެވެ ޑީ.އެޗް.އީ އިން ރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓްތައްކޮށްފައިވާ ޓް އިދާރާތަކުން ތައްޔާރު 

ކުރަނިވި ގޮތަށް ބޭނުންކުރުމަށް  ނެ ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ގައުމަށް އެންމެ ފައިދާދާއިރާތައް ދެނެގައަދި މީހުން ބިނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ 
     ދަންނަވަމެވެ.

ށް ކޮންމެހެންވެސް ނެގަތުމަވަމުންދާ މިންވަރު ދެޞަދު ހާސިލު ގު ލީ އެހީ ދިނުމުގެ މަމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާ އުލީމަތީ ތަ .40
ހު  އެކި ދާއިރާތަކުން ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަ ގެ އަދަދު،ދަރިވަރުން މު ސްޓެޓިސްޓިކްސް )މިސާލަކަށް: މާލީ އެހީ ދީފައިވާ ބޭނުންވާ އާން

ގެ ދަރިވަރުން އިސާ ނުދައްކާ ފަގެ އަދަދާއި މީގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންލޯނަށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ  ،ގެ އަދަދު ދަރިވަރުންހިދުމަތުގައި ތިބި 
ޑީ.އެޗް.އީ އިން ބަލަހައްޓަމުން  (ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދުލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދާއި އަދި ލިބެންޖެހި ނުލިބިހުރި ، އަދަދު

ތުމަށްފަހު އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި އަދި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު ރާއްޖެއަށް ހިދުމަތްނުކުރާ ފަރާތްތައް ދެނެގަގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 
 މެވެ. މެދު ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ފިޔަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަ

މަށްޓަކައި މައްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ޖަވާބުދާރީވުރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހަ ކަށްއެކި އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ  .41
ޖަވާބު މިގޮތުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށާއި މައްސަލަތަކަށް  ވެ.ލޮގެއް ބެލެހެއްޓުމަށާއި މިލޮގް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ދަންނަވަމެ 
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ނޑައެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ނިންމުމުގައި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި  އަދިދިނުމަށް ވަކި އުސޫލުތަކެއް ކަ
  ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ރުމަށް ސީ( އިން އިސްލާހުކު އާއި ގުޅިގެން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން )އޭ.ސީ. 2013ޓާރޝިއަރީ ލޯނު ސްކީމް އޮގަސްޓް  .42
ބަބަކާ ނުލައި އަންގާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށްފައި ނުވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިކަން ބެލުމަށްފަހު އެދެވޭ ސަ

 އިސްލާޚުކޮށްފައިނުވާނަމަ އިޚްމާލުވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.  

ދަރިވަރުން ނަވަމެވެ. މިގޮތުން ކުރުމަށް ދަން މޮނިޓަރނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ދަރިވަރުންލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ   .43
ފުރަތަމަ އަދި . ކިޔަވާ އިންސްޓިޓީއުޓްއަށް ފައިސާ ދެއްކިކަން އެނގޭނޭ ލިޔެކިޔުމެއް ޑީ.އެޗް.އީ އިން ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ރު އެދިފައިނުވާ ސަބަބުތައް ފަހު ވަރަށް ދިގު މުއްދަތެއް ފާއިތުވިއިރުވެސް ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ދަރިވައިންސްޓޯލްމަންޓް ނެގުމަށް 
ނނާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަރިވަރުން ދެނެގަތުމަށާއި އަދި ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ނުގެންދާނަމަ އެ ޑައަޅައި އުސޫލާއި އެއްގޮތަްށ އުސޫލެއް ކަ

މުއްދަތު  ކުގެ ތެރެއިންފުލް ފަންޑިންގ ލޯނު ސްކީމްތަކުން ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ މީގެ އިތުރުން ނަވަމެވެ. ދަންފިޔަވަޅު އެޅުމަށް 
ނޑައެޅުމަށްނާއިމެދު ދަރިވަރުން ފާއިތުވިއިރު ވެސް ލޯނު ނަގާފައިނުވާ   ނަވަމެވެ. ދަން އަމަލުކުރާނޭ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް ކަ

ލާފުވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި  ހި ފައިވާ އެކިއެކި އުސޫލުތަކާއިތަކާއި އަދި ލޯނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަނޑައަޅާލޯނުގެ އިޤުރާރާ ހިލާފުވެފައިވާ ފަރާތް  .44
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއި އެކު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިގޮތުން  މެދު ކަ
 ދަންނަވަމެވެ.  މަށްފިޔަވަޅު އަޅާފައިވާކަން އެނގޭނޭ ގޮތަށް ޑީ.އެޗް.އީގެ ރިކޯޑުތައް ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކުރަމުން ގެންދިއު

 ދިއުމަށްޓަކައި، ޑީ.އެޗް.އީ ށް ގެންއް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަމުއާމަލާތްތަ ގޮތުން ކުރެވޭ ފައިސާގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅޭ ލިބިފައިވާލޯނު .45
ޅުންހުރި ކަންތައްތައް ކުރުމަށް އާއި ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ރަގަޅަށް ބެލުމަށްފަހު ފައިސާއާ ގު
ރިވަރުންގެ  ޑީ.އެޗް.އީ އިން ދަ ދަންނަވަމެވެ. އަދި ދަރިވަރުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި

 ކަންތައްތައް ވަރަށް ގާތުން ބެލުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ން އަނެއްއަހަރަށް ވަރަށް އެއްއަހަރު  ،ލޯނު ސްކީމް ބެލެހެއްޓުމަށް ބީ.އެމް.އެލް އިން ނެގުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ .46
ރުމަށްފަހު މިކަމަށް ހައްލެއް ގުޅޭ އެހެނިހެން އިދާރާތަކާ މަޝްވަރާކު ބޮޑަށް އިތުރުވަމުން ދާތީ ޑީ.އެޗް.އީ އިން މިކަމާއި ގުޅިގެން ކަމާއި

 ދަންނަވަމެވެ.  ހޯދުމަށްވީހާވެސް އަވަހަށް 

ދާއި ފައިސާ ދައްކަން ޖެހި ލޯނުދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަ .47
ދާ ފަރާތްތަކުން ލިސިސް" އެއް ގަވާއިދުން ލޯނު ބަލަހައްޓަމުންނަ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްދޭގޮތަށް "އޭޖް އެގާފައިވާނނުދައްކާ ހި 

ރާތްތަކާއި މެދު އަޅަންޖެހޭ ލިސިސް" އަށް ބިނާކޮށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަނަތައްޔާރުކުރަމުން ގެންދިއުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި "އޭޖް އެ
މް.އެލްއަށް އީ އަދި ބީ.އެވަމެވެ. އަދި އަނބުރާ ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމަށް ޑީ.އެޗް.ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ދަންނަ 

ގޮތުން އެޅެން އޮތް ފިޔަވަޅެއް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ގަނޫނީ 
 އެޅުމަށް ދަންނަވަމެވެ.   

ފަރާތްތަކަށް ކޯސް ފުރިހަމަ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރާނޭ ތާރީޚްތައް ޑީ.އެޗް.އީ އިން ބެލެހެއްޓުމަށާއި އަދި އެ .48
ށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ކުރުމަށް ދީފައިވާ ތާރީޚް ހަމަވުމުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ފޮނުވުމަ

ޝެޑިއުލް ފޮނުވުމަށް  ނުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ޝެޑިއުލް ފޮނުވާފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ލޯ
 ދަންނަވަމެވެ. 
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 )ލޯނު ވުމެއްގައި ޑީ.އެޗް.އީ އިން ދަރިވަރުންނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޫކުރަންވާނީ ދެފަރާތުންވެވޭ އެއްބަސް .49
އް ގެންނަނަމަ އެގެނެވޭ ރާރަށް( އެއްވެސް ބަދަލެ ރާތުގެ އެއްބަސްވުމަށް )ލޯނު އިޤުސޮއިކުރުމަށްފަހުގައެވެ. އަދި ދެފައިޤުރާރުގައި( 

 އްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަނަމަ ރާރަށް( އެ ލޯނު އެއްބަސްވުމަށް )ލޯނު އިޤުބަދަލަކީ ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމާއި އެކު ގެނެވޭ ބަދަލަކަށްވުމާއި
ދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ސޮއި ހޯދުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އަ 

 ންނަވަމެވެ.  ދަވާ ފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ހޯދުމަށް މާލު ދެވިފައިވާ ފައިސާ އިހުއިތުރަށް މިހާތަނަށް  ،ސާއެއް ނުދިނުމާއިފައި

ސިޓީއަކީ ވަރޔުނި ކުރިން ޑީ.އެޗް.އީ އިން އެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގައި ފޮނުވާ ދަރިވަރުން ޔުނިވަރސިޓީތަކަށް ފޮނުވުމުގެ  ލޯނާއި .50
ޔުނިވަރސިޓީތަކަކީ  ދަރިވަރުން ފޮނުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްތޯ ބެލުމަށް ދަންނަވަމެވެ. މިގޮތުން ދަރިވަރުން ފޮނުވާ

އުލަކީ ދަރިވަރުންނަށް ތޯރިޓީއިން ބަލައިގަންނަ ޔުނިވާރސިޓީއެއްތޯ ބެލުމަށާއި އަދި ޔުނިވަރސިޓީގެ މާހަމޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮ
 އެކަށީގެންވާ މާހައުލެއްތޯ ބެލުމަށް ދަންނަވަމެވެ. 

ކަމަކަށްވާތީ، މިފަދަ ޖެހޭ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ބަލަހައްޓަންމުހިއްމު މައުލޫމާތުތަކެއް  ރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެލޯނުގެ ކަންތައްތަކަކީ ވަ .51
 މެނުލަކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ، މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަމާއި ފުރިހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމަށް އުނދަގޫ ކަމަކަށްވުމާއެކު،މުހިއްމު ޑޭޓާތަކެއް 

ހަރުދަނާ ސިސްޓާމެއްގެ ތެރެއިން ލޯނު ދެވޭ ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމަށް 
  ދަންނަވަމެވެ.  
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 ފުރަތަމަ ބައި: ތަޢާރަފު 

ވަނަ އަހަރުވަނީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  2004މަތީ ތައުލީމާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި  1.1
 އެންޑް  ޓްރޭނިންގގެ ނަމުގައި ޑިޕާޓްމަންޓެއް އުފައްދާފައެވެ. އަދި މިހާރު މި ޑިޕާޓްމަންޓް ހިގަމުންދަނީ "ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ

 ޝަންގެ" ނަމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ދަށުންނެވެ.    އެޑިޔުކޭ

ކޮށްފައިވަނީ އާރަފު ތަކާރުން އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ސަރު  މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު 1.2
ހޯދުމަށް އެހީވެދޭ  މްރީނުންޑަކީ "މަތީ ތައުލީމާއި ތަ އިވާ ފަކޮށްފަގޮތުން އެންމެ ފުރަތަމަ ތައާރަފު ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މި  2004

 ގައުމީ ފަންޑު" އެވެ.   

  އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިންވަރާއި އޮޑިޓްކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 

( އިން ނެރެ INTOSAIއިންސްޓިޓިއުޝަންސް )މި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް  1.3
( ފޯރ ޕަރފޯމަންސް ISSAIޝާއިޢުކޮށްފައިވާ "އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްސް އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް )

ނޑައަޅާފައިވަނީމި އޮޑިޓުގައި . އަސާސްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ އޮޑިޓް"  ގައިވާ  ކޮށްފައިވާ ދޫ  އަށް 2014އިން  2010 ބެލުމަށް ކަ
ނޑު  ޓުގައިމައްޗަށެވެ. މި އޮޑި ހޯދާފައިވާ ގޮތުގެފައިސާ ލޯނުތަކުގެ ރިޕޭމަންޓް  އަށް 2014 އިން 2005ލޯނުތަކާއި   4މައިގަ
  ދާއިރާތަކަކީ:އެ .ނެއެވެބަލައިލާފައިވާ  ށްމައްޗަ ދާއިރާއެއްގެ

  ްހާމަކަން  އަދިަމަކަމާއި އިން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަމަހ ޑީ.އެޗް.އީހޮވުމުގެ ކަންތައްތައް  ދަރިވަރުންލޯނުދިނުމަށ

 ބޮޑު ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުން. 

  ާޭތޯ ބެލުން. ގެ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މޮނީޓަރކުރަމުން ގެންގޮސްފައިވދަރިވަރުންލޯނު ދޫކޮށްފައިވ 

  ާޭތޯ ބެލުން.  ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހަރުދަނ 

  .ްލޯނާބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައްް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައިވޭތޯ ބެލުނ 
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 އަދި ހޮވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަމަހަމަ ކަމާއި  ދަރިވަރުން ލޯނުދިނުމަށް ނަ ބައި: ވަ ދެ 
 ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުން 

ހޮވުމަށް މާކްސް ފަރާތެއް  ދޭނޭލޯނުގެ ފުރުސަތާއިއެކު ލޯނު  ލާފައިވާއިރު އިން މަތީތައުލީމަށް ލޯނު ދިނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާޑީ.އެޗް.އީ  2.1
ދިހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ތައުލީމީ ލޯނަށް އެ ބަލާފައިވަނީ.  މިގޮތުން ލޯނުދިނުމުގައި މައިގަޑު ގޮތެއްގައި ކޮށްފައިވެއެވެދޭނޭ އުސޫލު އިއުލާނު 

 . ކުރަން އެދިފައިވޭތޯއެވެހާސިލު ންވާ ދާއިރާއަކުން މަތީ ތައުލީމުފެންވަރާއި، މާލީ ހާލަތާއި ރާއްޖެއަށް ބޭނު

ވެ. އަދި ލޯނަށް އެދި މުވައްޒަފުންނެގެ އިސް ޑީ.އެޗް.އީ އިޓީރިއާ ތައްޔާރުކުރަނީރަތުގެ ކް ނުދޭނޭ ފަރާތެއް ހޮވުމަށް މާކްސް ދޭގޮލޯ 2.2
" ލޯނު އުސޫލު" ،އާއިޓީރިކްރަ މާކްސް ދެވޭނޭ ގޮތުގެ ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނާނެގޮތަށް ކޮންމެ ލޯނަކާއި އެކު އެލޯނަކަށް

 ހަމަޖެހިފައިވަނީ ށްކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި "ލޯނު އުސޫލު" ގައި ހިމެނިފައި ނުވާކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ހުށަހެޅުމަޢުޝާއި
   ސްކޮލަރޝިޕް ބޯޑަށެވެ.

ބޭނުންވާ  ތަމްރީނުށް އިން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަ ޑީ.އެޗް.އީ އިވަނީ،ޖައްސާފައެޅުމަށް ހަމަލޯނުގެ ފުރުސަތު ދޭނޭ ދާއިރާތައް ކަޑަ 2.3
 އިގެންނެވެ.    އެންމެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާކަމަށް ފެންނަ ދާއިރާތަކަށް ބަލަ ތަމްރީނުދާއިރާތަކުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްފަހު 

ނޑައެޅުމުގައި  2.4 އްފެންނަ ފަދަ ގޮތެއްގައިތޯއާއި ދެފު ށްފައިވަނީ މަލުކޮއިން ޢަޑީ.އެޗް.އީ މި ބައިގައި ބަލައިލާފައިވާނީ ލޯނުދޭނޭ ފަރާތްތައް ކަ
ނޑައެ ވެފައިވޭތޯ ތައްތައް ހާސިލު މިކަން  ވޭތޯއެވެ.މަލުކޮށްފައިޢަދާއި އެއްގޮތަށް މަގުޞަ ޅުމުގައި ލޯނުދިނުމުގެއަދި ލޯނު ދޭނޭފަރާތެއް ކަ

 ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިމިވާ ކަންތައްތައް ބަލާލާފައިވާނެއެވެ. 

  ީމެއްނެތި ހުރިހާއިޓީރިއާއަކީ ތަފާތު ކުރުޑައެޅުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކްރައިން ލޯނު ދޭނޭފަރާތެއް ކަނޑީ.އެޗް.އ 

 .  އެއްތޯ ބެލުންއާއިޓީރިަ ގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ކްރަފަރާތްތަކަށްވެސް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު އޮންނ

 ަށް އެންމެ ބޭނުންވާ ލޯނު ދިނުމަށް ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާއިރު، ބަލައި ކަންތައްތަކަކީ ކޮބާތޯއާއި މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއ

 ބެލުން.   މަދު ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދީފައިވޭތޯ ލިބިފައިވާ މީހުންދާއިރާތަކާއި އަދި ފަންނީ ގޮތުން ތަޖުރިބާ 

ބައެއް ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޕޮއިންޓް   ،ލާފަށްޚި  ލާއި އުސޫ  ގެ ލޯނު ސްކީމް ތަކުގައި  މް ލޯނު ސްކީ  ގެ ބައެއް  2013އިން  2011
  ދީފައިވުން. 

މުކޮށްފައިވެއެވެ. ގޮތް އާންދޭނޭހޮވާނެ އުސޫލާއި ޕޮއިންޓު  ކެންޑިޑޭޓުން ލޯނު ސްކީމު އާންމުކުރާއިރު އެ ލޯނު ސްކީމެއްގެ ދަށުން  2.5
ނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ލޯނު ސްކީމްތަކުގައި ލޯނުދޭނޭ ފަރާތްތައް ހޮވާފައިވާއިރު ލޯނުދިއަށް  2013އިން  2011އެހެންނަމަވެސް 

އެއް ކަންތައްތައް ތިރީގައި ބަމިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު  ހަގަކުރެވުނެވެ.ފާ  ޚިލާފަށް ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ދީފައިވާކަންލާއި އުސޫ
 އެވަނީއެވެ. 

ސްކީމް"  ވާ "ސްކޯރިންގ ސިސްޓަމް ފޮރ ލޯނުގެ ލޯނު އުސޫލާއިއެކު އާންމުކޮށްފައި  2011ޖުލައި  – ނު ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯ .1
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. މި ސްކީމަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވާ  ޕޮއިންޓުގްރޭޑްތަކަށް ލިބޭނެ )އޭ. ލެވެލް( ލް ލެވެއެޑްވާންސް ގައި 

ހުށަހެޅިއިރު އެޕްލިކޭޝަންއާއި އެކު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ސަބްސިޑިއަރީ ލެވެލް ގެ ސެޓްފިކެޓްތަކެވެ.  މު ކެންޑިޑޭޓަކު އެޕްލިކޭޝަން ފޯ
ލެވެލް ސެޓްފިކެޓްތައް އީމެއިލް އޭ. ފަހު މި ކެންޑިޑޭޓް ވަނީ ބަލައިގަތުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމަށް  މުނަމަވެސް، އެޕްލިކޭޝަން ފޯ

ލެވެލް  .ލެވެލް މާއްދާތަކުގެ ބައެއް އިމްތިހާނު ހެދުމުން ދޭ ސެޓްފިކެޓެއް ކަމުން އޭ .ކޮށްފައެވެ. ސަބްސިޑިއަރީ ލެވްލް އަކީ އޭ
ލެވެލް ގްރޭޑްތަކަށެވެ. މިހެންކަމުން  .ފައިވަނީ އޭދީ  ފާތެވެ. މި ކެންޑިޑޭޓަށް ޕޮއިންޓުގްރޭޑާއި ސަބްސިޑިއަރީ ލެވެލް ގްރޭޑާއި ތަ
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ނޑާލުމުން މި ކެންޑިމާކްސް 87ޖުމްލަ % އެވެ. މި  %57ޑޭޓަށް ލިބެނީ  ލިބިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިތިން މާއްދާގެ މާކްސް ކަ
ބަލައިގަތުމަށްފަހު މަދުވާ ލިޔެކިއުންތައް  މުފައިވާ އިއުލާނާއި އުސޫލުގައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯސްކީމާއިއެކު އާންމުކޮށް  ލޯނު

 މަދުވާ ލިޔެކިއުންތައް ފަހުން ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް އުސޫލު ، ހުށަހެޅޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތަށް
ނޑައަޅާފައިވާނަމަ އެކަން އާން ނުވުމަކީ ކުރިމަތިލާފަރާތްތަކަށް  މުކޮށް އަންގާފައިގަންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މިކަން އާންމުކޮށް އަން ކަ

 ހަމަހަމަ ފުރުސަތުތައް ގެއްލިގެން ދާނޭކަމެކެވެ.   

އެންމެ ) ށް،ސްކީމްގައި ސްކިލް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓް ގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކަ ގެ ލޯނު  2011ޖުލައި  – ނުނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯ .2
އިވާ ހަޅާފަމި ސްކީމްގެ ދަށުން ހުށަލިބޭ ގޮތަށް އުސޫލު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  މަތިން ޕޮއިންޓު (މު ދާއިރާތަކަށްމުހިއް

ށް އެޕްލިކޭޝަން ދިނުމުގައި އެއްދާއިރާއަކަ ޖް އޭރިއާއަށް ޕޮއިންޓުސްކިލް ޝޯޓޭ، ފައިވާއިރުދީ  އެޕްލިކޭޝަންތަކަށް ޕޮއިންޓު 
ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ވެ. ފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެ އަމަލުކޮށް  ދިނުމުގައި  އެކި ގޮތަށް ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓުއެކިހަޅާފައިވާ ހުށަ
ގެ ނު ނަށް ވެސް ލޯދަރިވަރުންރީސް ހަތަރެއް( ތި) 34 އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅިސްކީމްގައި  ގެ ލޯނު  2011ޖުލައި  – ލޯނު

ށް ބަދަލެއް ނަކްޝަބަދަލުވި ނަމަވެސް ސިލެސްކޯރ ދީގެން  ހިލާފަށް ޕޮއިންޓުދިނުމުގައި އުސޫލާއި  ފުރުސަތުދީފައިވާތީ، ޕޮއިންޓު
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް މާކްސް ދިނުމަށް ސަމާލުކަން ނުވެއެވެ. އެއްއައިސްފަ މިކަމުގައި ނުދޭނަމަ  އެހެން ނަމަވެސް ކަ
 ގެ މެދުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ ހަމަހަކަމަން ގެއްލިގެންދާނެ ކަމުގައި ދެކެމެވެ. ދަރިވަރުން 

ގެ ސްކީމުގެ ކްރައިޓީރިއާގައި "ރާއްޖެއިން ހެދެންނެތް ކޯސްތަކަށް" މި ބަޔަށް  2013ގަސްޓް އޮ  – ނުސްޓޫޑަންޓް ލޯ ޓަރޝިއަރީ .3
ޕޮއިންޓު ދޭގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައި ވެއެވެ. އަދި "ވަޒީފާ އަދާކުރުން" މި ބަޔަށް  10މަ ޖެއިން އެކޯހެއް ކިޔެވެން ނެތްނަރާއް

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. ޕޮއިން 10ވަޒީފާއެއްގައި އުޅޭނަމަ  ނޑައަޅާފައި ރަދޭނޭގޮތުގެ ކް މި ސްކީމަށް ޕޮއިންޓު ޓު ދޭގޮތަށް ކަ  އިޓީރިއާއެއް ކަ
 އާއިޓީރި ކްރަވަނީ އެކުލަވާލާފައިވާ ދީފައި  ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓުބައެއް  ހުށަހަޅާފައިވާ ވީނަމަވެސް، މިސްކީމަށް އެޕްލިކޭޝަން 

އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ހަގީގަތުގައި ލޯނު ސްކީމަށް ހޮވޭވަރަށް މާކްސް ލިބިފައިނުވާ ފަރާތެއް އެއްގޮތަށް ނޫންކަންފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އާ
 ގައި އެވަނީއެވެ.  1ކޭސް ސްޓަޑީ ން މާކްސް ދީފައިވާ ގޮތް އި ހޮވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މި ފަރާތަށް ޑީ.އެޗް.އީ
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ކުރިމަތިލާ  ދަރިވަރުން އެހީ ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ  ލީމާ މަށްކުރަކީ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުލޯނު ސްކީމްތަކަ މަތީ ތައުލީމު 2.6
ލާ ޖާގައަށް ޝަރުތު މިގޮތުން ހުޅުވައިށެވެ. ވަރަށް ވާދަވެރިކޮހޮވިފައި ވަނީ  ދަރިވަރުން ށްއަދި ގިނަ ލޯނު ސްކީމްތަކަ ސްކީމްތަކެކެވެ.

ނެވެ. އަދި ބައެއް ދަރިވަރުންލިބޭ  ޕޮއިންޓުއިން ހޮވެނީ އެންމެ މަތިން ތެރެމީގެ  ،ތިބޭއިރު ދަރިވަރުންހަމަވާ ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ 
މިހާ ވާދަވެރިކޮށް . ހޮވަނީ ޕޮއިންޓު އެއްވަރުވި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ގުރުއަތު ނަގައިގެންނެވެ ދަރިވަރުންފަހަރު އެންމެފަހު ޖާގައަށް 

ނޑައަޅާ ކޮންމެ އުސޫލެއް އަދި ކްރައިޓީރިއާއެއް ރަނގަޅަށް  ލޯނުގެ ފުރުސަތު ހައްގުވާ އެހެން  ނަމަ،ނުބަލާމިކަން ކުރިއަށްދާ އިރު ކަ
ކީ މިކަމުގެ އަދި ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކާއި ކްރައިޓީރިއާތަކާއި ހިލާފުވުމަގެއްލުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ފުރުސަތު  ނަށްދަރިވަރުން
 ހަމަހަމަކަން ގެއްލިގެންދާނެކަމެކެވެ. ފުވެރިކަމާއިއިންސާ

 ނަށް އަލުން ލޯނު ދީފައިވުން ދަރިވަރުންގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ލޯނު އަނބުރާ ނުދައްކާ ދަރިވަރުން ކުރިން ލޯނު ދީފައިވާ 

ލޯނުއެހީ ލިބިގެން ކިޔަވައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި "ކޮށްފައިވާ ލޯނު ސްކީމުތަކުގެ އުސޫލުގައި އިން ފެށިގެން އިއުލާނު  2010 2.7
ޤަވައިދުން އަދި  ންވާނެއެވެ. ކަމުންދާ ދަރިވަރެއްކަމުގައިވާނިމިފައިވާ ދަރިވަރެއްނަމަ، ޤަވައިދުން ލޯނުއެހީގެ ފައިސާ، އަނބުރާ ދައް

ޤަވައިދުން އަދި ނގުމާ އެކު ޑިސްކޮލިފައިކުރެވޭނެއެވެ. ވިއަސް، އެކަން އެ ފައިސާ ނުދައްކާ ދަރިވަރެއްގެ ފޯމު، ބަލައިގަނެވުނުކަމުގައި
 ."ހަމައަށް ބަރާބަރަށް ލޯނުދައްކާފައި އޮތުމެވެ  ލާނުކުރި ތާރީޚާ އުލާނުކުރިއިރު، އިއުކުމަކީ ލޯނުއެހީ ދޫކުރުމަށް އިލޯނު އަނބުރާ ދެއް

 ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގަވާއިދުން ނު އުސޫލުގައި މިހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މި އުސޫލާއި ހިލާފަށް ކުރިން ލޯ

 1ކޭސް ސްޓަޑީ 

އިން ހެދެން ނެތް ކޯހެއް ކޯސް ހެދުމަށެވެ. އަދި މި ކޯހަކީ ރާއްޖެލޯ )ޖުރިސްޕްރޫޑެންސް(  އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ  Aކެންޑިޑޭޓް 
އޭ.ސީ.ސީ މަވެސް، ނަ ފައިވެއެވެ. އަށް ލިބި  Aކެންޑިޑޭޓް ޕޮއިންޓު 10"ރާއްޖެއިން ހެދެންނެތް ކޯސްތަކަށް" މި ބަޔަށް  ކަމަށް ބަލާ

ޑް ލްޓީ އޮފް ޝަރިއްޔާ އެން އިން އޭރު މި ސްކީމުގެ ކަންތައްތައް ތަހުޤީގުކުރުމަށް ފަހު ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުގައި "ބެޗެލަރސް އިން ލޯ" ފެކަ 
އްޖެއިން ހެދެންނެތް ކޯހެއްކަން  އެއީ ރާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ކޯހުގެ ނަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ލިޔެފައިވުމުންލޯ އިން ކިޔަވާއިދޭ 

އިސްލާހު  ރުންގެ ޕޮއިންޓު ދަރިވަ ފައިވާ އަދި މިގޮތަށް ޕޮއިންޓު ދީމަށް ވަނީ ގެނެސްފައެވެ. މައްސަލަ ޑީ.އެޗް.އީ ގެ ސަމާލުކަ ބަލާފައިވާ
 Aޓް އި ވެސް ކެންޑިޑޭ ހޮވުމަށް އޭ.ސީ.ސީ އިން ވަނީ އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް އިސްލާހުކޮށްފައިވާ ސްކޯޝީޓްގަ ދަރިވަރުން ކުރުމަށްފަހު 

މުން ފާހަގަވި ގޮތުގައި މިބަޔަށްދީފައިވާ މާކްސް އުނިކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި އޮޑިޓުން މިކަން އިތުރަށް ބެލު އަށް
ހުގެ ނަމެއްގެ ގޮތުގައި ރާރުގައި ވެސް ކޯ ޤުސޮއިކޮށްފައިވާ ލޯނު އި ޔުނިވަރސިޓީގެ ލިޔެކިއުންތަކުގަ އާއި ހުށަހަޅާފައިވާ  A ކެންޑިޑޭޓު 

.އެޗް.އީ އިން ދީފައިވަނީ ޑީ އަށް ޕޮއިންޓު Aޓް ލިޔެފައި ވަނީ "ބެޗެލަރސް އިން ލޯ" އެވެ. އެހެންކަމުން، މި ބަޔަށް ކެންޑިޑޭ
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި ކްރައިޓީރި ޑީ.އެޗް.އީއިން ވެސް މިކަން  ލާފަށެވެ. އަދި އޭ.ސީ.ސީއިން އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދިނުމުންޚިއާއި ކަ

މަ ދޭން އޮތް އެއް އަދާކުރާނަނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މި ކްރައިޓީރިއާގެ އިތުރުން "ވަޒީފާ އަދާކުރުން" މިބަޔަށް ވަޒީފާއިސްލާހުކޮށްފައި 
ނޑާލާފައި  އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި އަދާކުރާ ވަޒީފާ އާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ނީ ދީފައިވަށް އަ  Aޓް ކެންޑިޑޭޕޮއިންޓު ވެސް  10 ފުރުމަށްފަހު ކަ

ޕޮއިންޓެއް ހައްގެއްނުވެއެވެ.  އެތާ ކައިރީ ކެންޑިޑޭޓް ސޮއިކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ. އެހެންކަމުން ހަގީގުތަގުގައި މިބަޔަށް ވެސް މިކެންޑިޓޭޓަށް 
އިންޓު ލިބިގެން ޕޮ)ސަތޭކަ(  100 އަށް Aޓް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު ނެރެފައިވާ ލިސްޓުގައި ކެންޑިޑޭ ތިން އޭ.ސީ.ސީގެ އެންގުމުގެ މަ

ޖުމްލަ  އަށް Aޓް ންޑިޑޭޕޮއިންޓު އުނި ކުރުމުން ކެ ގައި ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކުންތަށް ހޮވިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މަތީސަލޯނުގެ ފުރު
 އިންޓް ތިނެއް( ޕޮ)ހަތްދިހަ ތިނެއް 73.3 އަށް  Aޓް ކެންޑިޑޭއަދި ޕޮއިންޓެވެ. ންޓް ތިނެއް( )ހަތްދިހަ ތިނެއް ޕޮއ73.3ި ލިބެނީ 
  އަށް ލޯނުގެ ފުރުސަތު ނުލިބެއެވެ.  Aޓް ކެންޑިޑޭ ޓު ލިބުމުން ހަގީގަތުގައި މި ސްކީމުގެ ދަށުން ޕޮއިން
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)ހައެއް(  6 މީގެ ތެރެއިން ލޯނު ދީފައިވާ )ސޯޅަ( ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި 16ލޯނު އަނބުރާ ނުދައްކާ 
ނަގާފައިވާ  ފަރާތްތަކެކެވެ. މިގޮތުން ލޯނުވާ ފަރާތަކީ އެފަރާތުން ކުރިންނެގި ލޯނަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް ފައިސާ ދައްކާފައި ނު 

)ދެ މިލިއަން ފަސްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ފަހެއް( ރުފިޔާ އަނބުރާ  2,575,545ފަރާތްތަކުން ޖުމްލަ 
ނުވަދިހަ ހަތަރުހާސް ފަސް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ) 5,294,114ދައްކަންޖެހޭއިރު ފަހުން މި ފަރާތްތަކަށް ދިން ލޯނުގެ ޖުމްލަ އަދަދު 

 ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.  އެއް ސަތޭކަ ސާދަ(

 އަދި އެފަރާތްތަކަށް އެންމެ އެދެވޭގޮތް ނޫންކަމާއިކުރިން ނަގާފައިވާ ލޯނަށް ފައިސާ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް އަލުން ލޯނު ދިނުމަކީ  2.8
ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މު މަތީ ތައުލީ ކުރިމަތިވާނެކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.ދޫކުރެވޭ ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް 

މުން ދާއިރު ފައިސާ ރިވޯލްވިންގ ފަންޑެއްގެ ދަށުން ލޯނު ދިނުމަށް ޑީ.އެޗް.އީ އިން މަސައްކަތް ކުރަފަރާތްތަކަށް ފަންޑުކުރުމަށް 
 . ށް ބޮޑު ހުރަހެކެވެ އްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެޅޭނެ ވަރަ ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލޯނު ދިނުމަކީ ފަންޑު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެ

  ދިވެހިރާއްޖެއަށް މީހުން ބިނާކުރަން ޖެހޭ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައިކޮށްފައިނުވުން. 

 ވަޒީފާގެ ބާޒާރާއި ޤައުމީ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ މިހާރާއި ކުރިމަގުގެދަރިވަރުންނަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ  ލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށްއުތީ ތަމަ 2.9
މިގޮތުން   ށް މުހިއްމުކަމެކެވެ.ހިމެނޭ ވަރަ ރުމަކީ ޑީ.އެޗް.އީގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިބޭނުންތަކާގުޅޭ ޕްރޮގްރާމްތަކެއްކަން ކަށަވަރުކު 

ކޮށްފައި ވެއެވެ. މި ތުތަކާއިއެކު ސްކިލް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓެއް އާންމުފުރުސަ މުވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހުޅުވާލާފައިވާ ލޯނު ސްކީ 2011
 ޑީ.އެޗް.އީނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އިރާތަކަށް އިސްކަންދޭ މިންވަރު ކަބިނާކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާތަކާއި ދާގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މީހުން ޓު ލިސް

ހޯދާ  އޮފީސްތަކުން އިން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި މި ލިސްޓް އެކުލަވާލަނީ ދެ އަހަރުން އެއް އަހަރު ސަރުކާރު
ޕްރައިވެޓް  ރުކޮށްފައިވަނީއަދި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ޓެރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓް ތައްޔާށް ބަލައިގެންނެވެ. ޓްރެއިނިންގ ރިކުއަރމަންޓަ

ހުން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ޓަރ އަދި އެހެން ދާއިރާތަކުން )މިސާލަކަށް ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކަށް( މީސެކް
 އެނގޭކަންނެތެވެ.ލިޔެކިޔުމުން މަށްފަހުކަން ޑީ.އެޗް.އީ އިން ޔަޤީންކޮށްފައި ވާކަމެއް ދެނެގަތު

އަދަދެއް ކަމަށް ވާއިރު،  އިސާ ދޫކުރުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ބަޖެޓުގައި ހިމަނަނީ ވަކިފަ މީހުން ބިނާކުރުމުގެ ގޮތުން މީގެއިތުރުން 2.10
ކުރެވިފައިވާ ފައިސާ އެންމެ ބަޖެޓް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް މީހުން ބިނާކުރުމަކީ އެދެވިގެންވާ ކަމަކަށްނުވާތީ، 

ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއިން ނޭ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުކުރާ ޓްރޭނިންގ ރިކުއަރމަންޓްގައި ހިމެ ،އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމަށް
ފެންވަރެއްގައި މީހުން  އެހެން ނަމަވެސް ގައުމީ  މުހިއްމުކަމެކެވެ.ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމަކީ  މުހިއްމުގައުމީ ފެންވަރެއްގައި އެންމެ 

 އެނގޭކަންނެތެވެ. ކުން ންތަވާކަމެއް ލިޔެކިޔު ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިރާތަކެއްކަން ކޮން ދާއި މުހިއްމީ ބިނާކުރުމަށް އެންމެ 
ރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ކަށަވަރު ކު ހިމެނޭ  މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައިއެހެންކަމުން ޑީ.އެޗް.އީގެ 

ނެގަނެ އަދި އެދާއިރާތަކަށް ދާކަމާއި، ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ ދާއިރާތައް ދެއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރަމުން ނު 
  ނުވެއެވެ. މަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިއަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތު

ނޑިތައް ތަރަ ތިމާޢީ ޞާދީ އަދި އިޖުތް ގަވާއިދުން ނުކުރާނަމަ އިގްތި މީހުން ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަ 2.11 ނޑުދަ އްޤީގެ ލަ
ފާތަކަށް ބިދޭސީން އިތުރުވުމުގެ މީގެ އިތުރުން ވަޒީ  ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މީހުން ނުލިބުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ.ހާސިލު

ކަމުގެ ސަބަބުން އް ނުލިބި މިއޭރިއާތަކަށް ބިދޭސީން އިތުރުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލެ "ސްކިލްޑް ލެބަރ"މައްސަލަ ހާއްސަކޮށް 
 އްސަލަތައް އިތުރުވެގެންދާނެކަމުގައި ދެކެމެވެ.މަ ޖުތިމާއީގައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިގްތިސާދީ އަދި އި
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ނިޒާމެއް ވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގެނެވޭނޭ ޞަދު ހާސިލު ލީ އެހީ ދިނުމުގެ މަގު ލީމާއި ތަމްރީނު ހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް މާ މަތީ ތައު 
 ޤާއިމްކޮށްފައި ނުވުން. 

ލީ އެހީ މާ ރިވަރުންނަށް ހޯދުމަށް ދަ  ލީމާއި ތަމްރީނުމަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި މަތީ ތައު ގެ މެންޑޭޓްގައި އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑީ.އެޗް.އީ 2.12
 ން ބަލަމުއެޑިޕާޓްމަންޓުން ވޭތޯ ދު ހާސިލު ގުޞަ މަމި  މެނިފައިވީ ނަމަވެސް ވޭތޯ ބެލުން ހިދު ހާސިލު ދިނުމުގެ މަގުޞަ 

ރެވުނެވެ. މިގޮތުން ޑީ.އެޗް.އީ ގެންގޮސްފައެއްނުވެއެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން ފާހަގަކު 
ގެ ވަރުން ދަރި  ވާފައިވާފޮނުން ކިޔަވަސްކީމްތަކުން  ނުއެކިއެކި ލޯހަރަކު އައިން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ހަމައެކަނި ބަލަހައްޓާފައިވަނީ އެ

ވޭތޯ ބެލުމަށް  ހާސިލު ޞަދުމަގު  ލީ އެހީ ދިނުމުގެމާހޯދުމަށް ދަރިވަރުންނަށް  ލީމާއި ތަމްރީނުތަކެވެ. މީގެ އިތުރުން މަތީ ތައުދުއަދަ
 ނެވެ.ކޮންމެހެންވެސް ބޭނުންވާ ތިރީގައި މިވާ މައުލޫމާތުތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވު

 ާގެ ޖުމްލަ އަދަދު ދަރިވަރުންލީ އެހީ ދީފައިވާ މ 

 ްދުގެ އަދަ ދަރިވަރުން މީގެ ތެރެއިން ފައިސާ ނުދައްކާ  އިދާއަދަ ގެދަރިވަރުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ލޯނަށ  

  ެދޫކޮށްފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދާއި އަދި ލިބެންޖެހި ނުލިބިހުރި ޖުމްލަ ފައިސާގެ އަދަދު  ގޮތުގައި ލޯނުގ 

  ާގެ އަދަދު ދަރިވަރުން ށްފަހު  އެކި ދާއިރާތަކުން ހިދުމަތުގައި ތިބި ނިންމުމަ ކިޔަވ 

ން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މައުލޫމާތުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑީ.އެޗް.އީއަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަބައެއް މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ   2.13
ނޑައަޅާފައިވާ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގަ ންވާނެ ކަމާއި އަދި ލޯނުގެ އި އެކަން ޑީ.އެޗް.އީއަށް ލިޔުމަކުން އަންގަ ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ކަ

ފަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިދުމަތް ޖުމްލަ އަށާއި އަދި ކިޔަވާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގައި ނުވަތަ ރާއްޖޭއިން ބޭރުގައިތޯ މިދެކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމަށް
ފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޯސް ނިމިކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު ލޯނު ލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ އިޤުރާރުގައި

ދަ( ފަރާތަކުންނެވެ. )ސާ 14)ފަސްދޮޅަސް އެކެއް( ފަރާތުގެ ތެރެއިން ކޯސް ނިމުނުކަން އަންގާފައި ވަނީ  61އޮޑިޓް ސާމްޕަލްއަށް ނެގި 
ންދާއިރު ކޮންމެ ރާރުގައި ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރަމުޤުނު ސްކީމުތަކުގެ އި ނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ލޯވަ 2012އަދި 

 ފަރާތުގެ  12ށް ނެގި އޮޑިޓް ސާމްޕަލްއަ ވީނަމަވެސް ސެމެސްޓަރ އެއްގެ ނަތީޖާ ޑީ.އެޗް.އީ އަށް ފޮނުވަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި
 ކޯސް ފުރިހަމަ ކުރިކަން އެހެންކަމުން ލޯނު ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހަގީގަތުގައި  ފަރާތަކުންނެވެ. 3ތެރެއިން ނަތީޖާ ހުށަހަޅާފައިވަނީ 

ކަމެއް ލިޔެކިޔުމުން އެނގޭކަން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  ޑީ.އެޗް.އީ އިން އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ބެލޭނޭ ގޮތެއްނެތެވެ. އަދި 
  ނެތެވެ. 

 ފަންސާސް )ދުއިސައްތަ ފަންސާސް ދެ މިލިއަން ހަސަތޭކަ 252,657,605 އެކަނިވެސް، ވަނަ އަހަރު 2014 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  2.14
 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިވެއެވެ. ކުރަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފަތައުލީމު ހާސިލު މަތީ ، ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ ފަހެއް( ރުފިޔާ

މަދުވެގެން ލޫމާތު އެއްކޮށް ދައިދޭއިރު މިކަމާއި ބެހޭ މައުނަކަށް ތައުލީމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދަރިވަރުންށްގެން އެތައް ކޮރަދެއް ޚަމިހާ ބޮޑު 
ނޑިއަހަރަކު  ނޑުދަ ނުންވާ ނަތީޖާ ބޭކުރަން ނުބަލާނަމަ މިކަމުން ސަރުކާރުން ހާސިލު  ވެފައިވާ މިންވަރުތައް ހާސިލު އެއްފަހަރު ލަ
   .ވަނީ ކިހާވަރަކަށްކަން ދެނެގަނެވެން ނޯންނާނެއެވެހާސިލު

 ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިނުވުން ކުގެ ލޮގެއް ލޯނު ސްކީމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ 

 ނު ލޯއެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  މިގޮތުން ޑީ.އެޗް.އީ އަށް  މައްސަލަތައްސްކީމްތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ވަރަށް ގިނަ  ނުލޯ 2.15
 ނު މާއި ލޯ ކުރުބަދަލުކުރުމާއި ކިޔަވާ އިންސްޓިޓިއުޓް ބަދަލު  ކޯސް، ވާފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ މައްސަލަތަކާއިހޮ  ދަރިވަރުން ސްކީމަށް 

ސްކީމްތަކާއި  ނު އަދި މި ނޫނަސް ލޯ ،މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ  ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދެއްކުމާއި ،ތަކާއިމައްސަލައި ގުޅޭ ޑިސްބަރސްމަންޓާ
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ގުޅޭގޮތުން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ލޯނު ސްކީމާއި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް ޑީ.އެޗް.އީ އަށް އެހެނިހެން  ގުޅޭ
އި ނުވާކަން ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ޑީ.އެޗް.އީ އިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފަ

މައްސަލައެއް އެޑިޕާޓްމަންޓަށް ހުށަހެޅުމުން  ގެންދަނީހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަށް ބަލަހައްޓަމުން ޑީއެޗް.އީއަށް ތުން މިގޮފާހަގަކުރެވުނެވެ. 
 ފޮނުވެންދެން  ސަލަ ހައްލުކުރެވެންދެން ނުވަތަ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ޖަވާބެއްއިރުޝާދުގެ މަތިން މައް އެކަން ބަލާ އިސްވެރިންގެ

މިގޮތަށް މިކަންކުރަމުންދާތީ ރސަނަލް ފައިލްގައި ފައިލްކޮށްގެން ބަލަހައްޓަނީއެވެ. ދަރިވަރެއްގެ ޕާ އެ  ނުވި ޑޮކިއުމަންޓްފޮމައްސަލައެއް 
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތީ، ނުދާބަލަހައްޓަމުން ށްޓަކައި މައްސަލަތަކުގެ ލޮގެއް ގޮތް ބެލެހެއްޓުމައާއި އަދި މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ދާ 

 މައްސަލަ ހުށަހަޅަފައިވާ ފަރާތަށް ޖަވާބެއްނުދެވި ވެއެވެ. އަދި ހައްލުނުކުރެވި ވީނުވީ ގޮތެއް ނޭގި  އަށްމައްސަލަ

ހަމަނުޖެހުން ގެ ހިތް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކު ގިނަ ދުވަސްތަކެއްނަގާނަމަ މައްސަލަ އި ގުޅިގެން ޖަވާބެއް ދިނުމަށް މައްސަލަތަކާ 2.16
އްސަލަތަކާއި ގުޅޭ ލޮގެއް މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މައަދި ކުރިމަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

ން ނުނިމި ވަނީ ކޮ ދަގޫވާނެއެވެ. އަދި ނިމިފައިވާ މައްސަލަތަކާއިނނުގެންގުޅޭނަމަ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބު ދެނެގަތުމަށް އު
 ކަން ދެނެގަތުމަށް ދަތިދާނެއެވެ.މައްސަލަތަކެއް

ލޯނު ސްކީމްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ގުޅޭ މައްސަލަތައް ފިޔަވައި،  ދީފައިވާ ގޮތާއި ޕޮއިންޓް  ހޮވުމަށް  ދަރިވަރުން  ކަށް ލޯނު ސްކީމް ތަ 
ރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަކެއް )އެސް.އޯ.ޕީ( ޑް އޮޕަ ތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ސްޓޭންޑަ މައްސަލަތައް ބެލުމާއި މައްސަލަ އެކިއެކި ހުށަހަޅާ 

  ގާއިމުކޮށްފައިނުވުން 

ސަލަ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ. އަށް  މައް އެކި ކަންކަމާއިމެދު ޑީ.އެޗް.އީއެކި ދަރިވަރުންމަތީ ތައުލީމު ލޯނުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ވަރަށް ގިނަ  2.17
ނަނީ ހަމައެކަނި ލޯނު ކަނޑައަޅައިގެން މައްސަލަތައް ބަލަމުން އަންއުސޫލެއް އާ ހަމައަށް(  2016ލައި ) ޖު ތުގައިއޮޑިޓް ކުރި މުއްދަ 

މި ލިސްޓްތައް  ވެ. މިގޮތުންޓް ޝާއިއުކުރާއިރުއެ ގޮތާއި ހޮވާފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ލިސްދިން  ހޮވުމަށްފަހު ޕޮއިންޓު ދަރިވަރުން ށް ސްކީމަކަ
ނަށް ދަރިވަރުންލުމަށްފަހު ބެ ޅުވާލައެވެ. ނަމަވެސް، މި މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމަށް ހު ޝަކުވާވަކި މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހު އިއުކުރާތާ ޝާ

ނޑައަޅާފައި  ށްމަޖަވާބުދޭން ނަގާނެ މުއްދަތެއް ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި ނޫން ކަންކަމުގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅު ވަކި އުސޫލެއް ކަ
 ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

އެއްގައި އެކިއެކި ލާފަރާތްތަކެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމޭނޭ ކަމަކަށް ވާތީ ލޯނާއި ބެހޭ ހުރިހާ މަރުހަލޯނު ސްކީމްތަކަކީ ވަރަށް ގިނަ  2.18
ށް އޮތުމުން މަސައްކަތު ކޮޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައް )އެސް.އޯ.ޕީ( ގާއިމުނު ބެލުމަށް ސްޓޭންޑައް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަ ފަރާތްތަކުން 

ކި ވެރިންގެ ލަފާއަށް ބިނާކޮށް ދި މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކަންކުރަންވީ ގޮތް ލިޔެފައި ނެތުމުން އެ އަ ފެންވަރު ދަށްވާނެކަމުގައި ދެކެމެވެ. 
އްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް އަދި އެކިއެކި މައެއްކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި އެކިގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

ނޑައަޅާ ވެސް ޖަވާބެއް ނުދެވި ށްފައި ނުވުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނެގުމާއި އަދި އެއްގޮތަކަ ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަ
  އޮތުމަށް މަގުފައިވެފައިވެއެވެ.

 މެދު އެކި ގޮތް ގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިވުން  މަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާ ކޯސްބަދަލު ކުރު 

ބިގެން ކިޔަވަން ގަސްދުކުރާ ކޯހުގެ ނަން ލިޔަންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް، އެކިއެކި ލޯނަށް އެދޭ އެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ލޯނު ލި 2.19
ދެނީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ލޯނު ލިބުމަށްފަހު ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން އެދިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ލޯނު 

ށް ކަމަށް ވުމުން ކޯސް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް ލޯނަށް ހުށަހެޅި ދާއިރާ ބަދަލުނުވާ ސްކިލް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކަ 
ން ހުއްދަދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް،  ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް ޑީ.އެޗް.އީ އިކަމުގައި ވާނަމަ ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް 

ނަށް އެއްހަމައަކުން އަމަލުކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ދަރިވަރުންގޮތަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ މި  ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު
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ނަށް ހުއްދަދީފައި ދަރިވަރުންބަދަލުކުރުމަށް އެދުނު ދާއިރާއަކީ ގުޅޭ ދާއިރާއެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް ބައެއް 
ނޑައަ ޅާފައިވާ އުސޫލާއި ހިލާފަށް، މުޅިން އެހެން ދާއިރާއެއްގެ ކޯހަކަށް ކޯސް ނުވުމާއި ޑީ.އެޗް.އީ ގެ ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް ކަ

އަދި މިގޮތަށް ހުއްދަ ދީފައިވަނީ ކޮން އުސޫލަކަށް ނަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ދަރިވަރުންބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ބައެއް 
ކޭސް މިގޮތުން ފާހަގަވި ބައެއް ކަންތައް އްސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.  ބަލައިގެންކަމެއް އެނގޭނޭ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމެއް އޮޑިޓަރުންނާ ހި

 ވަނީއެވެ.އެ ގައި ހިމެނިފައި 4ކޭސް ސްޓަޑީ އަދި   3ކޭސް ސްޓަޑީ ، 2ސްޓަޑީ 

 ނުވުން ނަށް ހުއްދަދީފައި ން ދަރިވަރު ންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް ބައެއް ބަދަލުކުރުމަށް އެދުނު ދާއިރާއަކީ ގުޅޭ ދާއިރާއެއް ނޫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2ކޭސް ސްޓަޑީ 

ރިހަމަކުރުމަށެވެ. ގެ ސްކީމުން  ލޯނު ލިބިފައިވަނީ ބޭންކިންގ ކޯސް ފު 2013މެއި  ނުއަށް ޓަރޝިއަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯ  Bކެންޑިޑޭޓް 
މުން އެކޯހަކީ އެޕްލައި ނަމަވެސް ލޯނު ލިބުމަށްފަހު އިންވެސްޓްމަންޓް އެންޑް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް އަށް ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދު

ހެން ނަމަވެސް ހަމަ މި ންމާ ކޯސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަވަނީ ދީފައެވެ. އެކުރި ދާއިރާ އާއި ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ ކޯހެއްކަމުގައި ނި
އިނޭންސްއަށް  ފައިސްލާމިކް ،އެޕްލައިކުރި އެކައުންޓިންގ އެންޑް ފައިނޭންސް ކޯސް Cލޯނު ސްކީމަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް 

 ހުއްދަދީފައެއް ނުވެއެވެ. ޑީ.އެޗް.އީއިން ށް އެދުމުން ބަދަލުކުރުމަ
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 ނަށް ދީފައިވުން ދަރިވަރުން  ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ދާއިރާނޫން އެހެން ދާއިރާއެއްގެ ކޯހަކަށް ކޯސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ ބައެއް 

 3ކޭސް ސްޓަޑީ 

އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހަޅާފައިވަނީ ކަލިނަރީ އާޓްސް  Dނަށް ކެންޑިޑޭޓް ލޯ – 2012ޓަރޝިއަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސެޕްޓެމްބަރ 
ރުމަށް އޭނާ ވަނީ ކިޔެވުމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަހުން "ސަސްޓެއިނަބަލް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފުޑް ސިސްޓަމްސް" އަށް ކޯސް ބަދަލުކު

 ގުޅުންހުރި ދާއިރާގެ ކޯހަކަށް ނު ދާއިރާއާއިއެދިފައެވެ. ޑީ.އެޗް.އީ އިން ފުރަތަމަ ކެންޑިޑޭޓްއަށް އަންގާފައިވަނީ މި ކޯހަކީ ލޯނު ހަމަޖެހު 
ސީލުތަކާއި އަދި ކޯސް ފުނުވާތީ ކޯސް ބަދަލުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެކެންޑިޑޭޓް ވަނީ ބަދަލުވާން އެދޭ ކޯހުގެ ތަ 

ގެ އިތުރުން މިކޯހުގެ އެވެ. އަދި މީބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަބުތައް ވަރަށް ތަފުސީލުކޮށް ބަޔާންކޮށް ޑީ.އެޗް.އީއަށް ހުށަހަޅާފަ
ނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި ވަމުކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވާ އިރުޝާދުތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ވެސް އްމުހި

ޕާޓްމަންޓަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެ ޑި ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު ޑީ.އެޗް.އީ އިން ފަހުން ވަނީ ކޯސް ބަދަލުކުރަން އެދިފައިވާ ސަބަބުތަކަކީ
މުން ކޯސް ބަދަލުކޮށްދޭނެކަން ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައިވާތީ ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިގޮތަށް ލިޔުން ހުށަހެޅު

ފާހަގަކުރަމެވެ.  ނެތްކަން މި ސްކީމްގެ ދަށުން ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް އެދިފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެން 
ނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާއި ހިލާފަށް ވަކި ފަރާތަކާއި މެދު އަ މަލުކޮށްފައިވާ ގޮތެއްކަން އެހެންކަމުން، މިއީ ޑީ.އެޗް.އީ މި ސްކީމުގައި ކަ

ޕްރައިވެޓް ކޯސް ން ޝަމާސްޓަރސް އިން އެޑިއުކޭ  Eފާހަގަކުރެވުނެވެ. ސަބަބަކީ ހަމަ މި ލޯނު ސްކީމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް 
ޗް.އީ އިން ބަދަލު ކުރުމަށް އެދުމުން ޑީ.އެށް ކޮލެޖަކުން ހެދެން ނެތުމުން މާސްޓަރސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނަ

ހުގެ ނު ކަމުގައި ވިޔަސް، ކޯށް އަންގާފައި ވަނީ ލޯނު ސްކީމަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމަށްފަހު ކޯހުގެ ދާއިރާ ބަދަލުކުރުމަށް އެދުއެކެންޑިޑޭޓަ
  ނެތް ކަމަށެވެ. ދާއިރާ ބަދަލުކޮށްދެވެން

ވަނީ ބެޗެލަރސްއިން ހޮވިފައި، Fގެ ލޯނު ސްކީމަށް ކެންޑިޑޭޓް  2011މީގެ އިތުރުން، ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމް ފެބްރުއަރީ 
ބަދަލުކުރުމަށް  ކޯހަށް  ޓިންގބިޒްންސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފުރިހަމަކުރުމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ބެޗެލަރސް އިން އެކައުން

 ޑީ.އެޗް.އީ އިން ވަނީ އެކެންޑިޑޭޓްއަށް ހުއްދަ ދީފައެވެ.
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ބައި ފަރާތްތަކަށް ކޯސް ބަދަލު އް ކިޔަވަން ފަށާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ކޯސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަދީފައިވާއިރު އަނެ 
 ކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިނުވުން. 

 

 

 

 

 

 ންއި ޑީ.އެޗް.އީކޯސް ބަދަލުކޮށްދެވޭނެ ކަންތައްތަކާއި ހާލަތްތައް އަދި ކޯސް ބަދަލުކުރުމަށް އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ހަރުދަނާ އުސޫލެއް  2.20
ނޑައަޅާ، މިކަމަށް އެސް.އޯ.ޕީ އެއް ގާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުން އެކި ފަރާތްތަކާއި މެދު އަމަލު ކުރެވިފައިވަނީ ތަފާތު ގޮތްގޮތަށްކަން  ކަ

 ޢަމަލުކުރެވިފައިވާކަން ދުގައި ވެސް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް ގެ މެ ދަރިވަރުންފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އެއް ސްކީމަކުން ލޯނު ލިބިފައިވާ 
ގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ލޯނު ސްކީމަކީ ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ ކަމަކަށްވާއިރު، ކޯސް ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމު 

 ކަމެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ތަފާތު ކުރާނަމަ، މަތީ ތައުލީމުގެ ލޯނު ފުރުސަތު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ 
  އް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. މުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެކަމެއާން ޑީ.އެޗް.އީ އާމެދުގެންގުޅުމަކީ ތަފާތުކުރުންތައް 

ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު އޭ.ސީ.ސީ އިން އަށް އޭ.ސީ.ސީ އާއި ގުޅިގެން  2013ގަސްޓް އޮ  -ޓަރޝިއަރީ ލޯނު ސްކީމް 
 އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދިން ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ކަންތައްތައް އިސްލާހުކޮށްފައި ނުވުން. 

ހުށަހަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަށް އޭ.ސީ.ސީއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް  2013ގަސްޓް އޮ އަރީ ލޯނު ސްކީމް ރޝިޓާ 2.21
ކިޔެވެންނެތް ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެ އިން ، ހުށަހަޅާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ކިޔެވެން ހުރި ކޯސްތައް މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް 

ނޑައަޅާ މާކްސް ދީފައިވާ މައްސަލައެވެ. އޭ.ސީ.ސީ އިން މިކަން ތަހުގީގުކޮށް އެކުލަވާލި ރިޕޯޓުން އެނގުނު ގޮތުގައި  މިހެން ދިމާވާން ކަ
އިރު ދިވެހިރާއްޖެއިން އޭރު ކިޔެވެން ހުރި ކޯސްތަކުގެ މައުލޫމާތު .އެޗް.އީއިން މާކްސް ދިންކީ ޑީ މައިގަނޑު ސަބަބަ މެދުވެރިވި

ހޯދުމަކާއިނުލައި މާކްސް ދީފައި ވާތީ އާއި އަދި ރާއްޖޭގައި ކިޔެވެންހުރި ދާއިރާތަކުގެ ކޯސްތަކުގެ ނަންތައް ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް 
ވާތީއެވެ.  ދީފައި އެފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު، ގައި ހެދެންނެތް ކޯސްތަކެއްކަމަށް ބަލައިއެޕްލިކޭޝަން ފޯމުގައި ލިޔެފައިވުމުން އެއީ ރާއްޖޭ

 އޭ.ސީ.ސީ އިން މި މައްސަލަތައް ެބލުމަށްފަހު އިސްލާހުކުރުމަށް އަންގާފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް ޑީ.އެޗް.އީ އިން އިސްލާހުކޮށްފައި 
ނަށް ފަހުންވެސް ދަރިވަރުންނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖެއިން ހެދެން ހުރި ބައެއް ކޯސްތައް ކިޔަވަން ހުށަހަޅާފައިވާ 

 ޖެއިން ހެދެން ނެތް ކޯސްތައް" މިބައިން މާކްސް އުނިކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. "ރާއް

ރަނގަޅަށް ބެލުމެއްނެތި  ހަމަވޭތޯތުޝަރު  ދަރިވަރުންކްރައިޓީރިއާތަކަށް ، އުސޫލުތަކާއި ކްރައިޓީރިއާތައް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު 2.22
އިތުބާރު ގެއްލި  ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ  އާއި މެދު ދަރިވަރުންގެދީފައިވުމަކީ ޑީ.އެޗް.އީޕޮއިންޓު

އަދި މާކްސް ދިނުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް  ނުދެވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވިގެން ދާނޭކަމެކެވެ.މަތިން ލޯނު 
ގެއްލުމަގެ ފުރުސަތު  ނަށް އެފުރުސަތުދަރިވަރުންށް ހޮވެންޖެހޭ ޝަރުތު ހަމަވެގެން ކޯސްތަކަ  އަމަލުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން

 .އޮތްކަންފާހަގަކުރަމެވެ

 4ކޭސް ސްޓަޑީ 

ފީސް މެނޭޖްމަންޓް އޮޑިޕްލޮމާ އިން  ވަނީ އަށް ލޯނު ލިބިފައި Gއިން ކެންޑިޑޭޓް  2011ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު ސްކީމް ފެބްރުއަރީ 
ބަދަލުކޮށްފައެވެ. ސް ރަން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޑިޕްލޮމާ އިން ސިވިލް އެންޖިނިއަރިންގ އަށް މި ކެންޑިޑޭޓް ވަނީ ކޯކޯސް ފުރިހަމަކު

 ވެއެވެ.ނުނަމަވެސް ކޯސް ބަދަލުކޮށްފައިވުމުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް މި ކެންޑިޑޭޓާއި މެދު ޑީ.އެޗް.އީ އިން އަޅާފައެއް 
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 ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ލޯނުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކަންކަން ޑީ.އެޗް.އީ އިން މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ތިންވަނަ ބައި: 
 ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވޭތޯ ބެލުން 

.އީގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޮތުން ނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަކީ ޑީ.އެޗްދަރިވަރުންލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ  3.1
ނީ އެދަރިވަރަކު ކިޔަވާ ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަ 

ދޫކުރުމަށް  ރިވަރުންނަށް. އަދި އިތުރު އިންސްޓޯލްމަންޓެއް ދައް ޑީ.އެޗް.އީއަށް ހުށަހެޅުމުންނެވެ ގެ އޮފަރ ލެޓަރއެއިންސްޓިޓިއުޓްއެއް
ސްޓަރ ވީކަމުގެ ލިޔުމެއް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ކުރިން ކިޔެވި ސެމިސްޓާރގެ ނަތީޖާ ހުށަހެޅުމުން ނުވަތަ ކުރިޔަށް އޮތް ސެމިސްޓަރއަށް ރެޖި 

 ހުށަހެޅުމުންނެވެ. 

 ގައުމުތަކުންނާއި ހޯދުމަށް ސަރުކާރުގެ އެހީގައި ނުވަތަ ބައިލެޓަރަލް އެހީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް އެކި ތީ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުމަ 3.2
ކުރުމަށް ދާ އުލީމު ހާސިލުޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަޖަމިއްޔާތަކުން ލިބެމުންދާ ސްކޮލަރޝިޕްތަކުގެ އެހީގައި ނުވަތަ ލޯނު އެހީގައި ރާއް

ބްލެކް ލިސްޓް  ރުންފަރާތްތަކުން އެފުރުސަތު ދޫކޮށްލުން ނުވަތަ ކޯސް ފުރިހަމަ ނުކުރުން ފަދަ ސަބަބުތައް މެދުވެރިވުމުން ދަރިވަ
 މުކޮށްފައެވެ. ގައި އާން 2015ން ޖޫ 28ވަނީ  ކުރުމާބެހޭ އުސޫލު 

ނާ ގޮތެއްގައި މޮނީޓަރކުރަމުން ގެ ފަރާތުން ހަރުދަ.އެޗް.އީޑީތައް މި ބައިގައި ބަލައިލާފައިވާނީ ލޯނު އެހީ ދީފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ކަންތައް 3.3
 ވިފައިވާނެއެވެ.  ލާލެއްކަށް ބަވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިވާ ކަންތަވޭތޯއެވެ. މިކަންތައްތައް ހާސިލު ގެންގޮސްފައި

  ީކޮށްފައިވާ މިންވަރު.ރ ޓަގެ ކަންތައްތައް މޮނީދަރިވަރުންއިން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ޑީ.އެޗް.އ 

   .ްލޯނު ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުން ލޯނު ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށްތޯ ބެލުނ 

 .ްލޯނުގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުނ 

ލްމަންޓަށް އެދިފައި ނުވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވެފައިވާ ދެވަނަ އިންސްޓޯ  ،ނެގުމަށްފަހު ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ލޯނުގެ 
 ކަމާގުޅިގެން މި ބަލާފައިނުވުމާއި އަދި ޑީ.އެޗް.އީ އިން  ކިޔެވުން ކުރިޔަށް ގެންދޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ  ދަރިވަރުން މި  ،ތިބުމާއިދަރިވަރުން 

 ނުވުން. ކަނޑައަޅާފައި  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް 

ން ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުން ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ކިޔަވަން ގަސްދުކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ އޮފަރ ލެޓަރ އެއް ނުވަތަ މިފަދަ އެހެ 3.4
 ބާކީ ހުރި ދޫކުރެއެވެ.  ނަށް ދަރިވަރުންލޯނުގެ ޖުމްލަ އަދަދު ކޯހުގެ މުއްދަތަށް ބަހާލައި، ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ޖެހޭ އަދަދު 

މަށް ދަރިވަރަކު ގެ ނަތީޖާ ނުވަތަ ކުރިއަށް އޮތް ސެމެސްޓަރގައި ކިޔެވުސާ ދޫކުރަނީ ފާއިތުވި ސެމެސްޓަރއިންޓޯލްމަންޓްގެ ފައި
ސްޓޯލްމަންޓު ނޫން އެހެން ޅުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން، ފުރަތަމަ އިންރެޖިސްޓަރވެފައި ވާކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ޑީ.އެޗް.އީއަށް ހުށަހެ

ރުމަށް ލިޔުން ޔަގީންކުކިޔެވުން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާކަން ސެމެސްޓަރގައި  ފާއިތުވި ފައިސާ ދޫކުރަނީ  މަންޓްތަކަށް އިންސްޓޯލް
 ހޯދުމަށްފަހުއެވެ. 

ލޯނުގެ ފުރަތަމަ އިންޓޯލްމަންޓްގެ ފައިސާ ނެގުމަށްފަހު ވަރަށް ދިގު  ދަރިވަރުން މިހެން މިކަން އޮތް ނަމަވެސް، ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ  3.5
އްދަތެއް ފާއިތުވުމަށް ފަހުވެސް ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ޑީ.އެޗް.އީ އިން މިފަދަ މު

ނޑައަޅާފައި ނާއިމެދު ފިޔަވަޅު ދަރިވަރުން ކޯސް ކުރިޔަށް ގެންދާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ބަލާފައިނުވުމާއި އަދި މިފަދަ ދަރިވަރުން އެޅުމަށް ކަ
 ގެ ލިސްޓުން ސާމްޕަލަށް ދަރިވަރުން ވާ ލޯނު ލިބިފައި ވަނަ އަހަރަށް  2013ވަނަ އަހަރުން  2010ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން،  ވާކަންނު

ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ހޯދުމަށްފަހު ދެވަނަ  ދަރިވަރުން ހަތަރެއް()އެއްސަތޭކަ  104  ގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން ނެގި 
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ވީސް ތޭ ) 23,789,873ނަށް ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ދަރިވަރުންއިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދިފައެއް ނުވެއެވެ. މި 
ނަށް ދިނުމަށް ދަރިވަރުންރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މި  ހަތްދިހަ ތިނެއް(ސަތޭކަ  އަށްހާސް އަށްޑިހަ ނުވަސަތޭކަ ހަތްމިލިއަން 
( ދެހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިރީސް ހައެއް  ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅިސްމިލިއަން  ފަންސާސް ނުވަ) 59,442,936ވާ ލޯނުގެ ޖުމްލަ ހަމަޖެހިފައި

ރުފިޔާއަށް އަރައެވެ.  ކޮލެޖަށް ފައިސާ ދެއްކިކަމުގެ ރަސީދެއް ޑީ.އެޗް.އީ އިން ހޯދަމުން ނުދާތީ އާއި ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް 
ކޮލެޖަށް ފައިސާ ދެއްކިކަން ނުވަތަ ވަކި ހަމައަކުން  ދަރިވަރުންން ޑީ.އެޗް.އީ އިން ބަލާފައި ނުވާތީ މިފަދަ އެދިފައި ނުވަނީ ކީއްވެގެންކަ

 ކިޔެވުން ހުއްޓާލިކަން އެނގެންނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

މަތިލީ ނަމަވެސް، ކޮންމެ ކުރި  ދަރިވަރުންސަރުކާރުން ހުޅުވާލާ މަތީ ތައުލީމު ލޯނުގެ ފުރުސަތުތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ވަރަށް ގިނަ  3.6
ނަށް ދަރިވަރުންނަ ސް ވަރަށް ގިގެ ތެރެއިން ވެދަރިވަރުންސްކީމަކުން ވެސް ލޯނު ދެނީ ވަކި އަދަދަކަށް ކަމަށް ވާތީ ޝަރުތު ހަމަވާ 

ކީ ކުރިމަތިލީ އެހެން މަތުގެ ބޭނުން ނުކުރުސަ ރަގަޅު ގޮތުގައި ލިބޭ ފުރު ދަރިވަރުން ލޯނު ލިބޭ ، ތު ނުލިބިދެއެވެ. އެހެންކަމުން ފުރުސަ
ޓޭޓަސް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ގެ ސްދަރިވަރުންފަރާތްތަކަށް ލިބެން އޮތް ފުރުސަތެއް ގެއްލިގެންދާނޭ ކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯނު ދީފައިވާ 

 ދާނެއެވެ.  ތު ބޮޑުވެގެންމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަލޯނުގެ ފައިސާ ނަހަ މުން ނުގެންދާނަމަ ދަރިވަރުންބަލަހައްޓަ

 ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ލޯނު ބޭނުންކޮށްފައި ނުވުން. 

ތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު( ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު )ލިބިފައިވާ ލޯނުގެ ޖުމްލަ އަދަދާއި، އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ގޮ ލޯނު 3.7
ން ފެށިގެން ފުލް ވަނަ އަހަރު 2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންނެވެ. މިގޮތުން  2012ކޮމްޕައިލްކޮށްގެން ބަލަހައްޓަން ފަށާފައިވަނީ 

އިތުވިއިރު ވެސް ވަރަށް ފާންގ ލޯނު ސްކީމްތަކުން ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު ނެގުމަށް އަންގާފައިވާ މުއްދަތު ފަންޑި
ފަންޑިންގ ލޯނު  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފުލް 2012ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ލޯނު ނަގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

ވީސް( ބާ  ސަތޭކަ )ހަތަރު  422)އެއްހާސް ހަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް( ފަރާތުގެ ތެރެއިން  1683ލިބިފައިވާ ޖުމްލަ  ސްކީމްތަކުން ލޯނު
ވަނަ އަހަރު  2013 ވަނަ އަހަރާއި 2012ފަރާތުން މި މުއްދަތު ފާއިތުވިއިރު ވެސް ލޯނު ނަގާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިއީ 

އުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުން މަގެ ދަރިވަރުން އެވެ. ޑީ.އެޗް.އީ އިން ލޯނު ސްކީމަށް ހޮވުނު  %25ފުލް ފަންޑިންގ ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
 422ފައި ނުވާތީ  މި ލަ އަދަދު ހިމަނާނަށް ދޭން ހަމަޖެހުނު ލޯނުގެ ޖުމްދަރިވަރުންގެންދާ ލިސްޓުގައި ވެސް ލޯނަށް އެދިފައި ނުވާ 

ތެއްގައި ފުލް ނަށް ލިބުނު ލޯނުގެ ޖުމްލަ އެނގޭކަން ނެތެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އާންމު ގޮދަރިވަރުންވީސް( ބާ)ހަތަރު ސަތޭކަ 
ށް ވުރެ އިތުރުވާކަން )އެއް ސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާއަ 100,000ގެ ލޯނު ގެ ޖުމްލަ ދަރިވަރުން ކީމްތަކުގައި ލޯނު ލިބޭ ފަންޑިންގ ލޯނު ސް

އް ގާއިމުކޮށްފައި ނުވުމުގެ ލޯނު ފުރުސަތު ބޭނުންކޮށްފައިނުވާ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ނިޒާމެފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން 
 ހުޅުވިފައިވާކަން ފާހަގަ ޖެއްގެ ފުރުސަތު ގެއްލި އަދި މިދަރިވަރަށް ދެވަނަ ސްކީމަކަށް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުސަތު އެހެން ކުއްސަބަބުން 

 ލޯނު ދިނުމުގެ މަގުޞަދު ހާސިލުވުމަށް ހުރަސް އެޅޭނޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.ކުރެވުނެވެ. މިއީ 

ފުރަތަމަ  މުންނުގެންދާތީ  ޑީ.އެޗް.އީ އިން ހޯދަ މުގެ ރަސީދު އިންސްޓިޓިއުޓް އިން ފައިސާ ދެއްކިކަ  ނުވަތަ ކިޔަވާ ކޮލެޖް 
 ތު އޮތުން. ސަ ލޯނުގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރު ލްމަންޓަށް ދޫކުރާ ޓޯއިންސް 

ފެށިގެން ޑީ.އެޗް.އީ އިން  ވަނަ އަހަރުން 2012ކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ތުގައި އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުން ލޯނު ސްކީމްގެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮ  3.8
ޓަރ ވަރަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ފުރަތަމަ އިންސްޓޯލްމަންޓް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ކޯހަށް ރެޖިސް

އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ  ވިކަން އެނގޭނެ ލިޔުމެއް ހޯދައެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓްތައް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ކިޔެވިކަން
ނަހަމަ  ފައިސާ ގެ ސަބަބުން ވެސް ލޯނުކުރިއަށް އޮތް ސެމެސްޓަރ އަށް ރެޖިސްޓަރވި ކަމުގެ ލިޔުމެއް ހޯދައެވެ. މި ފިޔަވަޅުތަކު
 ދެއްކިކަން ފައިސާ ކިޔަވާ އިންސްޓިޓިއުޓަށްގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހަނި ކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 
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އިންސްޓޯލްމަންޓް ބޭނުންކޮށްފައި ވަނީ ކިޔެވުމަށްކަން  ން ދީފައިވާއީއިން ހޯދަމުން ނުގެންދާތީ، ކުރިއެނގޭނެ ލިޔުމެއް ޑީ.އެޗް.
އް އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދޭ ހިސާބުންނެވެ. އެހެންވީމާ، ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ނޭދޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ދެން އޮންނަޔަގީންކުރެވެނީ 

އިންސްޓޯލްމަންޓުން ލޯނުގެ ޖުމްލަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ ކިޔެވުމަށްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ވެސް 
އެނގޭނެ ގޮތެއް ނޯވެއެވެ. އަދި އެކި އިންސްޓޯލްމަންޓަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުން ދޫކުރާ 

ންޓްގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވާކަން އެނގެން އޮންނަނީ ކިޔަވާ ނިމުމަށްފަހު ޑީ.އެޗް.އީއަށް އަންގާ ހިސާބުންނެވެ. އިންސްޓޯލްމަ
ރާރުގައި އޮތް ނަމަވެސް މިގޮތަށް އަންގަނީ ޤުއި ޑީ.އެޗް.އީ އަށް އަންގަން އި އެހެންނަމަވެސް، ކިޔަވާ ނިންމުމަށްފަހު ވަކި މުއްދަތެއްގަ

ވެ. މިހެން މިކަން އޮތުމުން ގިނަ ފަރާތްތަކަކުން ފަހު އިންސްޓޯލްމަންޓްގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ކިޔެވުމަށްކަން ވަރަށް މަދު ފަރާތެކެ 
އިސާ ޔަގީންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިހެން މިކަންތައްތައް ދިމާވުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަގުފަހިވެފައި ވަނީ ކޮލެޖަށް ފަ

ށް ލޯނު ވަނަ އަހަރަ  2013 ވަނަ އަހަރުން 2010ރަސީދެއް ހޯދަމުން ނުދާތީ ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން، ދެއްކިކަމުގެ 
ފުރަތަމަ  ދަރިވަރުން ހަތަރެއް()އެއް ސަތޭކަ  104ގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ލިސްޓުން ސާމްޕަލްއަށް ނެގި 

ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ނު ލޯ ނަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަރާތްތަކުން އިންސްޓޯލްމަންޓް ހޯދުމަށްފަހު ދެވަ 
ކަމެއް އެނގޭނޭ ގޮތެއް ނެތެވެ. ލޯނުގެ ފައިސާ އެހެންކަންކަމަށް ބޭނުން ށްއެހެންކަމަކަ  ނުވަތަކުރުމަށްކަމެއް ހާސިލު  މަތީ ތައުލީމު

  ހިލާފުކަމެކެވެ.ދާއި ޞަ ދިނުމުގެ މަގު  ލޯނުކުރުމަކީ 

 އެއްހަމައަކުން ޢަމަލުކޮށްފައިނުވުމާއި ދަރިވަރުންގެ މެދެގައި  ކޮށްފައިވާ ބްލެކްލިސްޓް ލޯނު އިޤްރާރާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން 
 ވާއިދުން އަޕްޑޭޓް ކުރަމުން ގެންގޮސްފައި ނުވުން.  ބްލެކްލިސްޓް ގަ 

ގައި  2015ޖޫން  28އިން ފާސްކޮށްފައި ވަނީ ކުރުމުގެ އުސޫލެއް ޑީ.އެޗް.އީޓް ބްލެކްލިސްލޯނު އިޤްރާރާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން  3.9
ގެ މައްސަލަތައް ދަރިވަރުން ފުވެފައިވާ ހިލާކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އޭގެ ކުރީ އަހަރުތަކުގައިވެސް ޑީ.އެޗް.އީ އިން ލޯނު އިޤުރާރާއި 

ހުށަހަޅައިގެން އެކޮމިޓީގެ ނިންމުމާއި އެއްގޮތަށް ބްލެކް އަށް  "ތަމްރީނު ދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ލަފާދޭ ކޮމިޓީ ""
އެހެން ނަމަވެސް ލޯނު އިޤުރާރާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާ ބައެއް ދަރިވަރުން ޑީ.އެޗް.އީ  ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.ލިސްޓް ކުރަމުން 

ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުމުގައި އެކި ދަރިވަރުންނާއި މެދު އެކި ގޮތަށް އިން ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  މީގެ އިތުރުން 
އަދި  ވެސް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ކަން ބްލެކްލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިނުވާ  ދަރިވަރުން  އަމަލުކޮށްފައިވާކަމާއި ބްލެކްލިސްޓް ކޮށްފައިވާ ބައެއް 

ލުކޮށްފައިވަނީ ކޮން ސަބަބަކާ ހެދިކަން އެނގޭނޭ ލިޔެކިޔުމެއް އެކި ދަރިވަރުންނާއި މެދު ތަފާތުކޮށް ޢަމަ  ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމުގައި
 ހިމަނާފައިވަނީއެވެ.  ގައި  5 ކޭސް ސްޓަޑީމިގޮތުން އޮޑިޓަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު ބައެއް ކަންތައް އޮޑިޓަރުންނާ ހިއްސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. 
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ލޯނު ސްކީމުތަކުގެ  2012ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ ފާރާތްތައް ޝަރުތު ހަމަނުވާނެކަމަށް  3.10
 ލޯނު  ގެންގުޅެފައިނުވުމަކީނަށް އެދޭ ފަރާތްތަކާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ލޯ އުސޫލުގައި 
އް ހޮވުމުގައި އޮންނަން ޖެހޭ ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފު ގެއްލިގެންދާނޭކަމެކެވެ. އަދި ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލާއި ހިލާފަށް ދޭނޭ ފަރާތްތަ

ޓް ނުކުރާނަމަ އެފަރާތްތަކުން އެހެން ލޯނު ސްކީމްތަކަށް ކުރިމަތިލައިގެން ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމަކީ އަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތައް ބްލެކްލިސް 
މަ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްނޫކަމުގައި ދެކެމެވެ. މީގެ އިތުރުން ބްލެކްލިސްޓްކުރާ ދަރިވަރުންގެ މައުލޫމާތު ސައްހަކަމާއިއެކު ނުބެލެހެއްޓޭނަ 

 ފަރާތެއް އެހެން ލޯނު ސްކީމަކަށް ހޮވުމަކީ ވަރަށް ގާތް ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކަންތައް ދިމާވަން މެދުވެރިވުމަކީ ކުރިން ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައިވާ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ޑީ.އެޗް.އީ އަށް އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ގަވާއިދާ ހިލާފުވާ ފަރާތްތަކާއިމެދު 

 ތެކެވެ. ސަފަރާތްތަކަށް ނުހައްގުން ހޯދައިދެވޭ ފުރުއެ ނޭޅުމުގެ ސަބަބުން

ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރާއިރު ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނުބަލާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާތީއާއި ޑީ.އެޗް.އީ އާއި ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި އެކަށީގެންވާ 
 އަދަދު އިތުރުވެފައިވުން.  ގެ ދަރިވަރުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ލޯނު ބައެއް ކުރަމުން ނުދާތީ ގޮތެއްގައި މުޢާމަލާތް 

 ލޯނު ލިބިފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ބަލަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ނުބަލާކަން  3.11
ށް ފައިސާ ދައްކާފައި ވާތީ، ދަރިވަރުން ހުށަހަޅާފައިވާ އެކިއެކި ލިޔެކިޔުންތަކަށް ނުބަލައި ޔުނިވަރސިޓީތަކަ އަދިފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

ވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ދަރިވަރުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ އެތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަށްވުރެއިތުރަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިހެން
އަދި  ، 7ކޭސް ސްޓަޑީ ، 6ސް ސްޓަޑީ ކޭމިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ލޯނުގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނުވެ. 

  ގައި އެވަނީއެވެ.  8ކޭސް ސްޓަޑީ 

 

 5 -ސްޓަޑީ  ކޭސް 

ރާރާއި ހިލާފަށް ޤުސްކީމް އި ވަނީ ލޯނު Hސްކީމަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް  2012ޕްޓެމްބަރ ސެ – ނުޓަރޝިއަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯ
ރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ޑީ.އެޗް.އީގެ ހުއްދަ އާއި ނުލާ ލޯނު ލިބުނު ކޯސް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. މި މައްސަލަ "ތަމްރީނު ދިނުމާއި ހުނަރުވެ 

ވެ. ލެކްލިސްޓް ކުރުމަށެ ބްޑިޑޭޓް މަސް ދުވަހަށް މި ކެން 6އަހަރާއި  4ޓީ އިން ނިންމާފައި ވަނީ ލަފާދޭ ކޮމިޓީ" އަށް ހުށަހެޅުމުން އެކޮމި
 Hންޑިޑޭޓް ކެނަމަވެސް މި ކެންޑިޑޭޓްގެ ކޯސް ކެންސަލްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް 

.އެޗް.އީ ގެ ހުއްދައާއި ނުލާ ޑީ ،Iހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް  ހަމަ މި ސްކީމުގެ ދަށުން ވެ.ބްލެކްލިސްޓުގައި ހިމަނާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމެ
ކެންޑިޑޭޓް  ސް، މިނަމަވެ ކެންޑިޑޭޓަށް ދީފައިވާ ލޯނު ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. ލޯނު އުސޫލާއި ހިލާފުވެފައިވާތީ ކޯސް ބަދަލުކުރުމުން،

 ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ބްލެކްލިސްޓް
 

ވަން ދިއުމަށްފަހު ވަނަ އަހަރު  ނެޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ފަންޑުގެ ދަށުން ލޯނު ލިބިގެން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކިޔަ  2003ން މީގެ އިތުރު
ވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  ބްލެކްލިސްޓްކޮށްފައި ނު Jސްޓަރއަށް ރަޖިސްޓަރނުވެ ފައިސާ ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭންންކޮށްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް މިސެ

 . ހާސް ހަސަތޭކަ ދޭއް( ރުފިޔާ ދީފައިވެއެވެ )ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ނުވަ 559,602ލޯނުގެ ގޮތުގައި  މިކެންޑިޑޭޓަށް 

http://www.audit.gov.mv/
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 6-ކޭސް ސްޓަޑީ 

ޑިސްކައުންޓް  %50ކުރަމުން ދިޔަ ކޮލެޖުން އޭނާ ކިޔެވުން ހާސިލު ، Kޑިޑޭޓް ންއަށް ހޮވިފައިވާ ކެ 2010ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޑް ލޯނު 
އިއެކު ސްކޮލަރޝިޕް އާޑީ.އެޗް.އީއަށް އަންގާފައެވެ. އަދި އީމެއިލް ވަނީ ލިބޭ ސްކޮލަރޝިޕަކަށް ހޮވިފައިވާތީ އެކަން އީމެއިލް އިން 

 ޑީ.އެޗް.އީއިން އިސް ފޮނުވުމުންލިބުނުކަން އަންގާފައިވާ ކޮލެޖުގެ ސިޓީ ވަނީ އެޓޭޗްކޮށްފައެވެ. މި ލޯނު ސްކީމަކީ ދަރިވަރުން ކޮލެޖުގެ އިންވޮ
މުން ގެންދިޔަ ސްކީމެކެވެ. އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯންއިން ކޯސް ފީ އާއި ފައިސާގެ އެހެނިހެން މުއާމަލާތްތައް ބަލަހައްޓަ 

ނޑާފައި ކައުންޑީ.އެޗް.އީގެ އިހުމާލުން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ލޯނު ޑިސްބަރސްމަންޓަށް އެދޭ ލިޔުންތައް ފޮނުވި އިރު މި ޑިސް ޓް ކަ
ގައި ލް ވި އީމެއިވަނަ ދުވަހު ޑީ.އެޗް.އީއިން ބޭންކް އޮފް ސިލޯނަށް ފޮނު  2011އޮކްޓޯބަރ  3ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މިގޮތުން 

ށް އެދިފައިވެއެވެ. ފީ ޑީ.އެޗް.އީގެ އިހުމާލުން ކޮލަޖަށް އިތުރަށް ދެއްކިފައިވާތީ މި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަ ޑިޑޭޓްގެ ކޯސްންމިކެ
. އަދި މި ކެންޑިޑޭޓަށް ހެންނަމަވެސް، މި ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާފައިވާކަން ޑީ.އެޗް.އީ ރެކޯޑްތަކުން އެނގެން ނެތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެއެ

ނޑާފައިވާކަން ވެކެޑީޑޭޓްލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާކަން އެނގެންނެތުމުން މި ފައިސާ  ސް އެންގެން ނެތްކަން ގެ ލޯނުން ކަ
ވަކި ގޮތެއް ނިންމާފައި  ކޯސް ނިމިފައިވާއިރު މިހާ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު ވެސް މިކަމަށް ކެޑީޑޭޓްއަށް މި  2012ކުރަމެވެ. ޖުލައި ފާހަގަ 

 ނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 7 -ކޭސް ސްޓަޑީ 
 

ރާރާއި ހިލާފަށް ޤުވަނީ ލޯނު ސްކީމް އި Lސްކީމަށް ހޮވިފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް  2012ޕްޓެމްބަރ ސެ –ޓަރޝިއަރީ ސްޓޫޑަންޓް ލޯނު 
ށް އޭނާ ރިކިއުސްޓް ވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓަ 2ޑީ.އެޗް.އީގެ ހުއްދަ އާއި ނުލާ ލޯނު ލިބުނު ކޯސް ބަދަލުކޮށްފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް، 

ންސްޓޯލްމަންޓުގެ ފައިސާ ވަނަ އި 2 ޑީ.އެޗް.އީ އިން ވަނީ ،ފޮނުވި އިރުވެސް ކޯސް ބަދަލުކޮށްފައި ވާކަން  ޑީ.އެޗް.އީއަށް ފާހަގަނުކުރެވި
ސާބުންނެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ ވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް އެދުނު ހި  3ދޫކޮށްފައެވެ. ޑީ.އެޗް.އީ އަށް އޭނާ ކޯސް ބަދަލުކުރިކަން އެނގިފައިވަނީ 

ކޮށްފައިވަނީ ކޯސް ގައި ބަޔާންފޮނުވި ސިޓީ އޭނާ ވަނަ ދުވަހު  2015ޖެނުއަރީ  20ސުވާލުކުރުމުން  އޭނާއާއި ގޮތުން ޑީ.އެޗް.އީ އިން 
.އެޗް.އީއިން އީމެއިލަށް ޖަވާބު ކޯސް ބަދަލުކުރީ ޑީ ށާއިބަދަލުކުރުމުގެ ކުރިން ޑީ.އެޗް.އީއަށް ހުއްދައަށް އެދި އީމެއިލް ފޮނުވާފައިވާނެ ކަމަ

ދޭ ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުމުން ރުމަށް ލަފާ ދިނުން ލަސް ވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށެވެ. މި މައްސަލަ ތަމްރީނު ދިނުމާއި ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްގީކު
ރިން ލިޔެކިއުންތައް ބަލާފައި ކޮމިޓީ އިން ނިންމާފައި ވަނީ މި ދަރިވަރަށް ފައިސާ ދެވިފައިވަނީ ޑީ.އެޗް.އީ އިން ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކު 

 ދަރިވަރު ލޯނު އުސޫލާއި މި އަދި ދިނުމަށެވެ. ނުވާތީ ކަމުންނާއި ކޯހުގެ ބޮޑުބައި ކިޔަވާ ނިމިފައިވާތީ ލޯނުގެ ފަހު ޕޭމަންޓް ދަރިވަރަށް

  ހިލާފުވެފައިވާތީ މި ދަރިވަރު ބްލެކްލިސްޓް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައެވެ.
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ގަޅަށް ނުބަލާ ފައިސާ ދޫކުރާނަމަ ސަރުކާރުން ކުރަން ނލޯނު ދޫކުރާ ފަރާތާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ރަލޯނު ފައިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން  3.12
ދަރިވަރުން އަނބުރާ  މާއިރަދުތަކެއް ކުރެވުމާއި ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ހަމަހަމަ އުސޫލަކުން ކަންތައްތައް ނުކުރެވުޚަނުޖެހޭ 

  މަކީ އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. ފައިސާ އިތުރުވުދައްކަންޖެހޭ ލޯނު 

 

  

 8 -ސްޓަޑީ ކޭސް 

ވާލުމާއި ވެފައިވާކަމާއި އޮޅުށް ލީމު ވިޔަފާރިއަކަވަނީ އިންޑިޔާގެ ތައު Mކެންޑިޑޭޓް  އިންޑިޔާގެ ބެންގަލޫރުގެ ކޮލެޖެއްގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ
ގައި ޔުނިވަރސިޓީއަށް މު އެއްޗެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފީ ސްޓަރަކްޗަރ އާއި މިދަރިވަރުގެ ނަމުރިޝްވަތަކީ ވަރަށް އާން

ވެ. ނަމަވެސް ޑީ.އެޗް.އީއިން އަންގާފައެ ރަދު ލިޔުމުން ޚަގާނެ ނފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި ކޯހަށް ހި އީ އިން ދައްކާ ފައިސާގެ ތަފުސީލުޑީ.އެޗް.
 ފީ އަށް ގޮތަށް ޓިއުޝަން މި ދަރިވަރުގެ މި ސިޓީއަށް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. އަދި ދަރިވަރު އެދިފައިވާ

 ބިލާއި އެއްގޮތަށް ފޮނިވާފައިވާ  ވެސް ފޮނުވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ކޮލެޖުން  ލުދައްކާ ފައިސާގެ ތަފުސީ 
 ރުފިޔާދިހައެއް(  )އެއްސަތޭކަ ތްރީސް ހަހާސް ދުއިސައްތަ 136,210އިން މި ދަރިވަރުގެ ޓިއުޝަންފީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  ޑީ.އެޗް.އީ

 ސިޓީގައި އަންގާފައިވާ  އެޔޫ.އެސް ޑޮލަރު( ދައްކާފައިވެއެވެ. މިއީ މިދަރިވަރު ޓިއުޝަން ފީގެ ގޮތުގައި )ދިހަ ހާސް ހަސަތޭކަ(  (10,600
ފިޔާއަށް ވުރެ ( ރުއެސް ޑޮލަރު )ފަސްހާސް ހަތްދިހަ ފަހެއް( ޔޫ. 5,075)ރުފިޔާ  )ފަސްދޮޅަސް ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ސާދަ( 65,214
 ޑޮލަރު( ޔޫ.އެސް)ފަސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސަވީސް(  5,525) )ހަތްދިހަ ހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް( ރުފިޔާ  70,996

ށް ޒިންމާނުވާނެކަމަށް މިދަރިވަރު އަދަދެކެވެ. އަދި މިގޮތަށް ޑީ.އެޗް.އީގެ އިހުމާލުން އެދަރިވަރުގެ ލޯނު އަދަދަށްވުރެ އިތުރުވާފައިސާއަ އިތުރު
އިވާކަން ފަޗް.އީ ޖަވާބުދީ ޑީ.އެޗް.އީއަށް އަންގާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މި ދަރިވަރުގެ އެއްވެސް ސިޓީއަކަށް ޑީ.އެ ލިޔުމުން ތަކުރާރުކޮށް

 ރުފިޔާ ކަމުގައި ( )ދުއިސައްތަ ހަތްހާސް ހަތަރެއް 207,004 ތެވެ. ދަރިވަރުގެ ލޯނު އަދަދަކީޑު ފައިލުން އެގެންނެދަރިވަރުގެ ރިކޯ
ށްފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް އަށާރަ( ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮ )ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަތްހާސް ހަސަތޭކަ  287,618 ވީނަމަވެސް ޑީ.އެޗް.އީއިން ޖުމްލަ

ހަގަކުރެވުނެވެ. މިހެން އަސްލު ޓިއުޝަން ފީ އަށްވުރެ ބޮޑުކޮށް މިޔުނިވާސިޓިއިން ބިލްކޮށްފައިވާ އިތުރު ދަރިވަރަކުވެސް ހިމެނޭކަން ފާ
 ގެންދާތީއާއި ދަރިވަރުންނާ ނު މިކަންތައް ދިމާވެފައިވަނީ ދަރިވަރުންނާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން 

 ގަ ކުރެވުނެވެ.ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކުގައި ޑީ.އެޗް.އީ އިން އެފަރާތްތަކާއި އެކު ރަގަޅަށް މުއާމަލާތްނުކުރާތީކަން ފާހަ

 

 *އެކްސް ޗޭންޖް ރޭޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ: 

 ރުފިޔާ   12.85ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު =  1
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ލޯނު ލިބުނު ފަރާތްތަކުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާ ހަތަރުވަނަ ބައި: 
 ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައިވޭތޯ ބެލުން 

ން މިގޮތު  ވަނަ އަހަރުއެވެ. 1990ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި  ފުރަތަމަ ލޯނު އެހީ ދީފައިވަނީ، ކުރުމަށްޓަކައި އެންމެތައުލީމު ހާސިލު  މަތީ 4.1
 ރާ ދައްކާގޮތަށެވެ. އަނބު  15ލޯނުގެ %ކުރުމަށް ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުންމަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ނު ދޫކޮށްފައިވަނީ އަހަރު ލޯއެ

އަދި  2013އް ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް، ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަ 2011ވަނަ އަހަރުން  1999 4.2
 ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ގޮތުން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންނަށްއިންވަނީ ފަށައިފައެވެ. މި ޑީ.އެޗް.އީ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2014

 ލްތައް ވަނީ ފޮނުވާފައެވެ. ދެއްކުމަށް ޝެޑިއު

.އެޗް.އީ މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދަރިވަރުންނަށް ކުރިމަގުގައި ލޯނު ދިނުމުގައި ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ޑީ 4.3
މަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ކުރުމަށް ވަނަ އަހަރު ރިވޯލްވިން ފަންޑެއް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން  2010އިން ވަނީ 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހި ސަރުކާރާއި ބީ.އެމް.އެލް އާއި ދެމެދު  2010ލޯނުދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދުމުގެ ކަންތައްތައް ވަނީ، 
ރުންނަށް ލޯނު ފައިސާ ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ދަރިވަ 2010 އަދި ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަހުމުނާމާ އަކުން ބީ.އެމް.އެލް އާއި ހަވާލުކޮށްފައެވެ. 

ފައިވަނީ ބީ.އެމް.އެލް އިންނެވެ. ސްދޫކުރުމާއި އެފައިސާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮ
ޖަމާކުރި ށް ހަރުގެ ނިޔަލަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ބީ.އެމް.އެލްއަށް ލޯނުދޫކުރުމަވަނަ އަ 2014ވަނަ އަހަރުން  2010

: "މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން  1ޗާޓު  ފައިސާއާއި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ބީ.އެމް.އެލް އިން ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ 
 ފައިސާ" ގައި ވަނީއެވެ.ބީ.އެމް.އެލްއަށް ދޫކުރި ފައިސައާއި ބީ.އެމް.އެލް އިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވުނު 

 ަފއިސާ  ދޫކުެރވުނު ގޮުތަގއި ޯލނުގެ އިން އެލް.އެމް.ބީ ފަިއސާާއއި ދޫކުރި އެްލއަށް.ެއމް.ބީ ިއން ޓްެރޜަރީ އެންޑް ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ:  1 ޗާޓު

 

ވަނަ އަހަރުން  2010ށް މަސްކީ ނު ނޭޝަނަލް ސްޑޫޓަންޓް ލޯރީއިން ބީ.އެމް.އެލްގެ ޜަމިނިސްޓްރި އޮފް ފައިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ  4.4
ކަ ސާޅީސް ތޭ)ފަސްސަތޭކަ ސާދަ މިލިޔަން އެއްސަ 514,142,026ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރިފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  2014

ވަނަ އަހަރުގެ  2014ވަނަ އަހަރުން  2010ރުފިޔާއެވެ.  އަދި  ބީ.އެމް.އެލްއިން ދަރިވަރުންނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދެހާސް ސައްބީސް( 
)ފަސްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ފަސް މިލިޔަން ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް  565,348,418ނިޔަލަށް ދޫކުރި ފައިސާގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ 

 ރުފިޔާއެވެ. ހަތަރު ސަތޭކަ އަށާރަ( ހާސް
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ގެ ފަރާތުން ޑީ.އެޗް.އީއްތައް ފައިސާއާއި ގުޅޭ ކަންތަ ދައްކަންޖެހޭބަލައިލާފައިވާނީ ލޯނު އެހީ ދީފައިވާ ދަރިވަރުން އަނބުރާ މި ބައިގައި  4.5
އިވާ ކަންތައްކަށް ވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގަވެ. މިކަންތައްތައް ހާސިލު ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާފައިވޭތޯއެ

 ފައިވާނެއެވެ.  ލައިބަލާ

  ުބުރާ ހޯދުމުގެ ކުރުމަށް ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދޫކުރުމާއި އަދި ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފައިސާ އަނމަތީ ތައުލީމު ހާސިލ
  ގޮތުން ފައިދާ ހުރިކަމެއްތޯ ދެނެގަތުން.   އިގްތިސާދީއާ ހަވާލު ކުރުމަކީ ބީ.އެމް.އެލްކަންތައްތައް 

 ުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވޭތޯ.ކުއިން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި މުގެ މަސައްކަތްތައް ޑީ.އެޗް.އީލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ހޯދ 

  ްއި ކުރިޔަށް އިން ހަރުދަނާ ގޮތެއްގަ  ބީ.އެމް.އެލްލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައ
 ގެންގޮސްފައިވޭތޯ. 

ފީގެ ގޮތުގައި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދައްކަމުން ދާ އަދަދު އަހަރަކަށް ވުރެ އަހަރެއް ވަރަށް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ލޯނުގެ 
 އިތުރުވެފައިވުން  ބޮޑަށް 

ގެ ފަރާތުން ދަރިވަރުން  ،ވަނަ މާއްދާގައި 3.5މެންޓުގެ ތިންވަނަ އެމެންޑްމް.އެލް އާއި ސަރުކާރާއި ދެމެދުވެފައިވާ ފަހުމުނާމާގެ ބީ.އެ 4.6
ނަގާގޮތަށް  %3 އެޑްމިނިސްޓްޓްރޭޓިވް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި އަދަދުން ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އެންމެފަހު ދުވަހުމްލަ ޖެހޭ ޖުންލިބެ

ލޯނު  ވާތީއާއިވަކިވަކި ލޯނުގެ އަދަދު އިތުރުވެފައި  އަށް ދޫކޮށްފައިވާ 2014ވަނަ އަހަރުން  2010 މިގޮތުންހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ. 
ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނުތަކުގެ އަދަދުތައް އިތުރުވެފައިވާތީ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ނަގާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީ ވަނީ 

 ބީ.އެމް.އެލް ފަދަ ބޭންކަކާއި ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް  މިހެންކަމުންއަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް ވަރަށް ބޮޑުތައް އިތުރުވަމުން ގޮސްފައެވެ. 
ވަނަ އަހަރު  2014އެގޮތުން ށް ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. ދުމަތް ހޯދުމަށްވުރެ މި ހިދިއުމުން ލިބޭ ފައިދާއަގެން 

 ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް( )ސޯޅަމިލިޔަން ދުއި ސައްތަ ނުވަދިހަ 16,290,494އެކަނިވެސް ދައުލަތުން ބީ.އެމް.އެލްއަށް 

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި  2015ޑީ.އެޗް.އީއިން ވަނީ  މިހެންވުމުގެ ސަބަބުންރުފިޔާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެގޮތުގައި ދައްކަންޖެހެވެ. 
ރީގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވެ. އަދި ވަކި ގޮތަކަށް މިމައްސަލަ އެންޑް ޓްރެޜަ މިމައްސަލަ ފާހަގަކޮށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފައިނޭންސް

ކިއުންތަކުން އެގެއެވެ. އަދި މި ޑީ.އެޗް.އީގެ ލިޔެ  މަޑުޖައްސާލާފައިކަން   ބީ.އެމް.އެލްއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާވަނީ ނުދައްކާނިމެންދެން
 ދަދެއް ކަމުގައިވެސް ޑީ.އެޗް.އީގެ ލިޔުންތަކުގައި އިތުރު އެތަށް ފަރާތަކަށް ކިޔެވުމަށް ލޯނު ދޫކުރެވިދާނެ އަ ފައިސާއަކީ 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީގެ ގޮތުގައި ބޮޑު އަދަދެއް ދައްކަންޖެހިދާނޭ ކަމެއް ކުރިން ޑީ.އެޗް.އީއަށް އެނގިފައިނުވަނީ . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 
މިޚިދުމަތް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން މިކަމުން ނުކުމެދާނޭ ނަތީޖާއެއް އެއްވެސް ވަރަކަށް 

  ވެ.ވާތީކަން ފާހަގަކުރަމެ ދިރާސާކޮށްފައިނު 

އަށް ދައްކަންޖެހޭ ބީ.އެމް.އެލް ވަނަ އަހަރުގެ  2014އިން  2010ލޯނާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި  4.7
" ގައި ފީ ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުން ބީ.އެމް.އެލްއަށް ދައްކަން ޖެހޭ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް  2014އިން  2010:  2 ޗާޓު" އަދަދު

 ހިމެނިފައިވަނީއެވެ. 
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 ފީ ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުން ބީ.އެމް.އެލްއަށް ަދއްަކން ޖެހޭ އެްޑމިނިސްްޓރޭޓިވް  2014އިން  2010:  2 ޗާޓު

 

ސްޓެންސް ގެ ސްކީމް ފޯ އެޑިއުކޭޝަނަލް އެސި ނުސްކީމް)އެން.އެސް.އެލް( އަދި ލޯ ނުޑީ.އެޗް.އީއިން ނޭޝަނަލް ސްޓޫޑަންޓް ލޯ 4.8
ތޭކަ އެއްހާސް )ފަސްސަ 501,376ބީ.އެމް.އެލް އަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދަކީ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2010ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި 

ޔަން ހަތަރު )އެއްމިލި 1,476,635ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި  2011ރުފިޔާއެވެ.  އަދި އް( ތިން ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ  ވަނަ އަހަރު ކޮމިޝަންގެ 2012އަދި ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހެވެ. ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަހާސް ހަސަތޭކަ ތިރީސް ފަހެއް( 

 2014އެވެ. އަދި ޔާއަށް ބޮޑުވެފައް( ރުފި ކެއެ)ދެމިލިޔަން ތިންސަތޭކަ ބާވީސް ހާސް ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ  2,322,681  ވަނީ އަދަދު
ޔަން ދުއި ސައްތަ )ސޯޅަމިލި 16,290,494 ގެ ގޮތުގައިވަނަ އަހަރު މި އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެ ބީ.އެމް.އެލް އަށް ކޮމިޝަން 

 ހިފައިވެއެވެ. ދައްކަންޖެ ރުފިޔާ ނުވަދިހަހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް(

 އެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވުން  "ލިސިސް ނަ އެ  އޭޖް " ފައިސާގެ  ލިބެންޖެހޭ  އަނބުރާ  ލޯނުގެގޮތުގައި 

ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހި ލިސިސް" އަކީ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދާއި ނަ"އޭޖް އެ 4.9
ލިސިސް" ހެދުމުން ފައިސާ ނުދައްކާ ގިނަ ދުވަސް ވެފައިވާ ނަގާފައިވާ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށްދޭނެ ވަސީލަތެކެވެ. "އޭޖް އެނނުދައްކާ ހި 

. މީގެ ސަބަބުން ލޯނު ދޫކުރާފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދާ ފަރާތްތައް ފާހަގަވެ ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މިންވަރު އެގިގެންދާނެއެވެ
އެއްސަތޭކަ ) 130,102,719ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2014ބެލެހެއްޓުމަށް ލުއިފަސޭހަވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑީ.އެޗް.އީއިން 
ލޯނުގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ  ރުފިޔާ ތިރީސް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާރަ( 

ލިސިސް" އެއް ނަ"އޭޖް އެ އެނގޭނޭ ގޮތަށްމިއީ ނުލިބި ކިހާ ދުވަހެއް ވަންދެން ހުރި ފައިސާއެއްކަން ، ރިކޯޑުތަކުން ދެއްކި ނަމަވެސް
ލިސިސް މިހާތަނަށް ހެދިފައި ނުވަނީ ރިކޯޑުތައް ނައި މިފަދަ އެލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގަ ކުރެވުނެވެ. ޑީ.އެޗް.އީއިން މައުހަދާފައި ނުވާކަން ފާހަގަ 

 2013އެކި ފައިލްތަކުން ކަމަށް ވާތީއެވެ. މިގޮތުން އުލޫމާތުތައް ހޯދަންޖެހެނީ އެކިލިސިސްއެއް ހެދުމަށް މަނަބަލަހައްޓާފައިވާ ގޮތުން އެ
ލޫމާތާއި އެފަރާތްތަކުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާއި ފަރާތްތަކުގެ މައު ދައްކަންޖެހޭ ހަމައަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ފައިސާ ވަނަ އަހަރާ

ކާއި ދަރިވަރުންގެ ފައިލްތައް ސިޓް ފޮތްތަކާއި ބިލްފައިލްތަ ނުދައްކާ ހުރި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ރި 
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އި ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތައް ން ލޯނުދޫކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާގެ ކުރިން ރިކޯޑުތައް ބަލަހައްޓަފައިވާ ގޮތު 2013ބަލަންޖެހެއެވެ. އަދި 
 .   ހުރުމަކީ ނާދިރުކަމެކެވެ

ދި އެފައިސާ އަނބުރާ އަލު ހޯދުމަށާއި ނަ ދުވަސްވެފައިވާ ފައިސާގެ ތަފުސީލިސިސް" ހެދިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުލިބި ގިނަ"އޭޖް އެ  4.10
ސާ އަނބުރާ ހޯދުމުގެ ސްކަންދޭން ޖެހޭ ފަރާތްތައް ދެނެގަތުމަށް ދަތިވާނެއެވެ.  އަދި ފައިހޯދުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެންމެ އި

 މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ އެންމެ އެދެވޭގޮތަށް ނުކުރެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.        

 ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާނޭ ގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ފޮނުވާފައި ނުވުން  ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ދީފައިވާ 

ނޑައެޅޭ ޝެޑިއުލަކާ އެއްގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކު  4.11 ން ޑީ.އެޗް.އީ.އަށް އަނބުރާ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރެވޭ ފައިސާ އަކީ ކޯސް ނިންމުމަށްފަހު ކަ
އި އަމަލުކުރަމުން ލޯނު ދޫކުރުމުގަރިން ޑީ.އެޗް.އީއިން ސްޓޫޑަންޓް ގެ ކު ވަނަ އަހަރު  2010ންޖެހޭ ފައިސާއެކެވެ. މިގޮތުން ދައްކަ
ސާފައިވަނީ ކޯސް ފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު، ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތުގެ ޝެޑިއުލް އެ ދަރިވަރުންނަށް ފޮނުވުމަށް ހަމަޖައްއައިސް

 ނިންމުމަށްފަހު އެދަރިވަރުން އެނބުރި ރާއްޖެ އައުމުންނެވެ.

ގެ ޝެޑިއުލް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތެއް އެހެންނަމަވެސް ދަރިވަރުން ކިޔަވައި ނިމިގެން އެބުރި އައުމުން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތު  4.12
ނޑައަޅާފައި ނުވެއެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ދަރިވަރުން ކިޔަވައި ނިމިގެން އެނބުރި ރާއްޖެ އައިސް ލޯނު އަނބުރާ  ޑީ.އެޗް.އީއިން ކަ

ހަރު ތަކެއް ވަންދެން ލޯނު ދައްކާނޭގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ފޮނުވައި ދިނުމަށް ޑީ.އެޗް.އީއަށް އެދިފައި ވީނަމަވެސް އެދަރިވަރުންނަށް ގިނަ އަ
ގެ ދަރިވަރުންއަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ފޮނުވާފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ކިޔަވައި ނިމިގެން އައިސްފައިވާ 

ން ނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެވަރަށް ގި  ،ނަށްދަރިވަރުންއެނބުރި އައިސްފައިވާކަން އަންގާފައިނުވާ  ދަރިވަރުން ތެރެއިން ޑީ.އެޗް.އީއަށް އެ
ޝެޑިއުލް ފޮނުވާފައެއް ނުވެއެވެ. ޑީ.އެޗް.އީ އިން ދަރިވަރުންނާބެހޭ މައުލޫމާތު ބަރާބަރަށް ހޯދާ  ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތުގެ 

ޔަވައި ނިމޭ ތާރީޚް އަޕްޑޭޓްކުރެވެމުންދާނަމަ، ދަރިވަރުން ކިޔަވާނިމުމަށްފަހު ޑީ.އެޗް.އީއަށް އަންގާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެދަރިވަރުން ކި 
ގިނަ އަހަރުތަކެއް ވަންދެން ލޯނު  މެއް ނޫންކަން ފާހަގަ ކުރަމެވެ.ބަލައި ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތުގެ ޝެޑިއުލް ފޮނުވުމަކީ ދަތިކަ

އްނެތުން ފަދަ އުޅޭ އެޑްރެސް ދިމާނުވުމާއި ގުޅޭނެ ގޮތެ ދަރިވަރުންނަށް ފޮނުވާފައިނުވާތީ، ދަރިވަރުންއަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތުގެ ޝެޑިއުލް 
ރުން މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެ އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ޑީ.އެޗް.އީއަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައި ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ އިތު

ނަށް ދަރިވަރުން މި ގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ގިނަ ދުވަސް ވުމުން ބަދަލުވެ ދަރިވަރުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެދި ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވާ 
 މިހާރު ފައިސާ ދެއްކުމަކީ ފަސޭހަ ކަމަކަށް ނުވުމަކީ ވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ.  

 ގައި " ތުގެ ތަފުސީލު: ޝެޑިއުލް ފޮނުވާފައިވާ ގ1ޮތާވަލު  "ސާމްޕަލްގެ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތުގެ  47އޮޑިޓްގައި ބަލާފައިވާ  4.13
 ވަނީއެވެ.އެހިމަނާފައި 
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 : ޝެޑިއުލް ފޮނުވާަފއިވާ ގޮުތގެ ތަފުސީލު  1ތާވަލު  

 ކޯސް ފެށިތާރީޚް 
ންޓް ޝެޑިއުލް ރީޕޭމަ 

 ފޮނުވި އަހަރު 
ން ސާމްޕަލް އަދަދު 

 ފޮނުވާފައިވާ ޝެޑިއުލް 
% އިން ޝެޑިއުލް 

 ފޮނުވިފައިވާ 

2005 2015 1 2% 

2005 - 2007 2014 37 79% 

2007 2013 2 4% 

2007 2011 1 2% 

ޝެޑިއުލް ފޮނުވަން ޖެހޭ 
މުއްދަތުގައި  ލޯނު އަނބުރާ 

ޝެޑިއުލް  ދައްކާނޭގޮތުގެ 
 ދަރިވަރުން ފޮނުވާފައިވާ 

- 6 13% 
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ނަކީ ކޯސް ނިމިަފއިާވ ިރވަުރންދަތުުމގެ ސަަބބުންެނވެ. ިމހުރިހާ ކޯސް ފެށި ތާރީޚް ހިމަނާަފިއވަނީ ކޯސް ނިުމނު ތާީރޚް ުހރިހާ ާސމްޕަލެްއގެ އެެގންނެ ނޯޓް:

 ދަިރވަުރންނެވެ.  

ގައި ކަން  2014 ވާފައިވަނީޝެޑިއުލް ފޮނުލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތުގެ ދަރިވަރުންނަށް  %79އޮޑިޓް ސަމްޕަލް ތެރެއިން  4.14
ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާނޭގޮތުގެ ޝެޑިއުލް  ދަރިވަރުންނެވެ. ކޮށްފައިވާދޫ ނުއާއި ދެމެދު ލޯ  2007އިން  2005ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މިއީ 

 ދަރިވަރުންނަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  %13ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ފޮނުވާފައިވަނީ އޮޑިޓް ސާމްޕަލް ތެރެއިން ހަމައެކަނި 

  ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނު ފައިސާ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދަރިވަރުންގެ އަތުން އަނބުރާ ހޯދާފައި ނުވުން. ޑީ.އެޗް.އީއިން 

ށް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ 2009ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2005 ،ކުރުމަށް ލޯނު ދިނުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައްމަތީ ތައުލީމު ހާސިލު 4.15
 670ގެ ރިކޯޑްތައް ދައްކާ ގޮތުން މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި .އެޗް.އީޑީގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ. ޑީ.އެޗް.އީ  ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ

)އެއްސަތޭކަ ސާޅިސް އަށް މިލިއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ފަންސާސް ދެހާސް  148,452,141ދަރިވަރަކަށް ޖުމްލަ )ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ( 
ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މިމުއްދަތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ  ގެ ގޮތުގައިކުރުމަށް ލޯނު ހާސިލު ތައުލީމުރުފިޔާ މަތީ އެއްސަތޭކަ ސާޅިސް އެކެއް( 

. ލޯނުތަކަކީ ލޯނު ދީފައިވާ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމާއި އެއްގޮތަށް އަނބުރާ ހޯދާފައި ހުންނަންޖެހޭނޭ ފައިސާއެކެވެ
ރުންގެ އަތުން ލޯނު އަނބުރާ ހޯދުމަށް އެދެވޭ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައި ނުވުމުގެ އިން ދަރިވަޑީ.އެޗް.އީ އެހެން ނަމަވެސް 

ރުފިޔާ ސަތޭކަ ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާރަ( އެއްސަތޭކަ ތިރީސް މިލިއަން އެއް) 130,102,719ސަބަބުން ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ 
 ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ މިންވަރު  ދަރިވަރުންލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ  ޑީ.އެޗް.އީއިންގެ ނިޔަލަށް ވަނީ ނުލިބިއެވެ.  2015އޭޕްރީލް 

ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ : 4  ޗާޓު"އަދި  "(ގެ އަދަދުން ދަރިވަރުން: ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ މިންވަރު  ) 3  ޗާޓު"
 ގައި ހިމަނާފައި ވަނީއެވެ. ")ރުފިޔާއިން(ދައްކަމުންދާ މިންވަރު 
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 ގެ އަަދދުން(ދަިރވަުރން: ލޯނު ފައިސާ އަނުބރާ ަދްއކަމުންދާ ިމންަވރު  ) 3  ޗާޓު

 

)ހަސަތޭކަ  670ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ދަރިވަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  ޑީ.އެޗް.އީއިންވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި،  2009ވަނަ އަހަރުން  2005 4.16
ލޯނު  ދަރިވަރުންނެވެ. އަދި މިހާރު%6 ދަރިވަރުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކާ ނިންމާފައިވަނީ އެންމެ ހަތްދިހަ( 
 %90ގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންޑީ.އެޗް.އީއިން ލޯނު ދޫކުރި އެހެންކަމުން  ދަރިވަރުންނެވެ. %4 ދައްކަމުންދަނީ އެންމެ އަނބުރާ

 އަނބުރާ  ދެއްކުމަށްފަހު ހުއްޓާލާފައިވާ ދަރިވަރުން ނުވަތަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ލޯނުއަނބުރާ ވަރަކަށް  ދަރިވަރުންނަކީ ލޯނު ކޮންމެވެސް

  .ވެދައްކާފައި ނުވާ ދަރިވަރުންނެ 

  ޗާޓު"ލު ސީ އަދަދުގެ ތަފުތަކުގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ލިބުނު އަދަދު އަދި ލިބެންޖެހޭ ގެ ނިޔަލަށް ދޫކުރި ލޯނު 2009ޑީ.އެޗް.އީއިން   4.17
 އެވަނީއެވެ. ހިމަނާފައި" )ރުފިޔާއިން(ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ މިންވަރު : 4

 )ރުފިާޔއިން(ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްަކމުންދާ މިންަވރު : 4  ޗާޓު

 

6%
4%

90%

ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ މިންވަރު    

)ދަރިވަރުންގެ އަދަދުން (

ައިވާ ލޯނު ދައްކާ ނިމިފ

ކުދީންގެ އަދަދު

ާ ައްކަމުންދލޯނު ގަވައިދުން ދ

ކުދިންގެ އަދަދު

ގަވައިދުންލޯނު ދައްކަންޖެހި

އަދަދުނުދައްކާ ކުދިންގެ

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000

ށް  ގެ ނިޔަލ2015ައޭޕްރިލް 
ފައިވާ  ލޯނުން އަނބުރާ ލިބި
ޖުމްލަ އަދަދު

ށް  ގެ ނިޔަލ2015ައޭޕްރިލް 
ންޖެހޭ  ލޯނުން އަނބުރާ ލިބެ
ޖުމްލަ އަދަދު

ޖުމްލަ އަދަދު

ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ މިންވަރު    
)ފައިސާއިން (

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


 

 

އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ   
www.audit.gov.mv | info@audit.gov.mv :ްފޯން: 3939 332 އީމެއިލ 

31            ގެ 45 ޙާފުޞަ

ޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ ގެ ނި  2015ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރި ފައިސާގެ ތެރެއިން އޭޕްރީލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2009 ޑީ.އެޗް.އީއިން 4.18
ތުގައި ދޫކުރި އެއީ ލޯނުގެ ގޮ ރުފިޔާއެވެ. )އަށާރަ މިލިއަން ތިންސަތޭކަ ސާޅިސް ނުވަ ހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ބާވީސް( 18,349,422

ރުފިޔާގެ  އް(މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސާސް ދެހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅިސް އެކެއެއްސަތޭކަ ސާޅީސް އަށް ) 148,452,141ޖުމްލަ 
 ކީ ގެ އަދަދަ އޭޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބިފައިވާ ފައިސާ  2015 އަދި ޑީ.އެޗް.އީ އަށްއެވެ.  %12އެންމެ  ތެރެއިން

ތުގައި ދޫކުރި މިއީ ލޯނުގެ ގޮ ރުފިޔާއެވެ.ނަވާރަ( )އެއްސަތޭކަ ތިރީސް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ  130,102,719
 އެވެ. %87ފައިސާގެ 

 ހޯދާފައި ނުވުން. ދަރިވަރުންގެ އަތުން  ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ރީޕޭމަންޓް ފައިސާ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް އިން ބީ.އެމް.އެލް 

ގެ އަތުން ލޯނު ހޯދުމުގެ ން ދަރިވަރު އަދި ކިޔަވާ ނިމުމަށްފަހު އެނަށް ލޯނުދޫކުރުމާއި ދަރިވަރުންކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހާސިލު  މަތީ ތައުލީމު 4.19
ވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެބީ.އެމް.އެލް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ  2010މަސައްކަތްތައް 

ނަކީ މިހާރު ދަރިވަރުން އެއް ބަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރެއިން ކުރުމަށް ލޯނު ދޫށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކަތަކަ ދަރިވަރުން ގިނަ  ވަރަށް 
ހަވާލުކޮށްފައިވާ  އްކަތްއާއި މިމަސަބީ.އެމް.އެލް ނެވެ. ސަރުކާރުން ދަރިވަރުންކިޔަވާ ނިންމާ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަމުން ގެންދަން ޖެހޭ 

ނޑު މަގުޞަ އް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ފަރާތްތަކުން ލޯނު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތަދަކީ ލޯނު ދޫކުރުމާއި ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މައިގަ
މިގޮތުން  ގަ ކުރެވުނެވެ.ވެފައިނުވާކަން ފާހަ ދު ހާސިލު މަގުޞަ ވޭ ގޮތެއްގައި މިއެންމެ އެދެ ،ކުރިޔަށް ގެންދިއުން ކަމުގައި ވީނަމަވެސް

ފް މޯލްޑިވްސް އަށް އޮ ދާންކޮށް ދިނުން ފިޔަވައި ބޭންކު ލޯނުފައިސާ ގަވާއިދުން ނުދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ގުޅާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަ 
ވުމުގެ ސަބަބުން ލޯނުގެ މިހެން އަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އެފަދަ ފަރާތްތަކާއި މެދު ލިބިފައިވާ ބާރުގެ ތެރެއިން އިތުރު އެހެން ފިޔަވަޅެއް 

 2010ރެވުނެވެ. މިގޮތުން ން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުގޮތުގައި އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބި އަހަރަކަށްވުރެ އަހަރެއް އިތުރުވަމު
ގެ ތެރެއިން ކިޔަވައި ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބީ.އެމް.އެލްއިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރި ފައިސާ 2014ވަނަ އަހަރުން 

ގަވާއިދުން ލޯނު  ނަކީދަރިވަރުން %39ށް ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަ 2014ން ގެ ތެރެއިދަރިވަރުން ނިމިގެން ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ 
 މިލިއަން ހަސަތޭކަ )ތިން 3,661,504ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  2014 އަދި ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ދަރިވަރުން ދައްކަމުން ނުދާ 

 ލިބިވެއެވެ.ފައިސާގެ ތެރެއިން ނު ލިބެންޖެހޭލޯނުގެ ގޮތުގައި އަނބުރާ ރުފިޔާ ފަސްސަތޭކަ ހަތަރެއް( ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް 

ދު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މީގެ އިތުރުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މައުލޫމާތު ދެއްވި ގޮތުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނުގެ އަދަ  4.20
 ދަތިކަމެއްކަށް ފާހަގަކޮށް ތަކަށް އެފަރާތްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ނުބައްދަލު އަދަދެއް ލޯނަށް މަހުންމަހަށް ދައްކަންޖެހުމަކީ އެފަރާތް 

އަމަލުކުރާނޭ ގޮތެއް ސަރުކާރާއި  ފައިސާ ދެއްކުމަށް އުޒުރުވެރިވާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ބުތަކާހުރެބޭންކަށް އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި މިފަދަ ސަބަ
ހޭ ފައިސާ ހޯދުމަށް  ދައްކަންޖެރާބޭންކާއި ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވުމަކީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި އަނބު

  ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ. ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން  ކަމެއްކަމަށް ދަތިވާ
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 އްކަމުން ގެންދާ މިންވަރު ލޯނު އަނބުރާ ދަ ދަރިވަރުންބީ.އެމް.އެލް އިން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރު 2014ވަނަ އަހަރުން  2010 

)ފައިާސގެ  ލިބެންޖެހި ުނލިބިހުރި ފަިއސާ:  6  ޗާޓުއަދި " ")ގެ އަަދުދންދަިރަވރުން ) ލޯނު ފައިސާ އަނުބރާ ަދްއކަމުންދާ ިމންަވރު:  5  ޓުޗާ
 ޢަދަދުން(

 

  )ގެ އަަދުދންދަިރަވރުން ) ލޯނު ފައިސާ އަނުބރާ ަދްއކަމުންދާ ިމންަވރު:  5  ޗާޓު

 

ވަނީ ދަރިވަރުން ރަ( )ހަތަރު ސަތޭކަ ބާ  412ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ  2011ވަނަ އަހަރާއި  2010 4.21
)ނުވަސަތޭކަ  935ހޭ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން ޖެ 2012ގަވާއިދުން އެފައިސާ ދައްކާފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް 

މުން ގެންގޮސްފައެއް އްކަލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދަ ދަރިވަރުން)ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ދޭއް(  242ގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން  ތިރީސް ފަހެއް(
ރީސް ދޭއް( ތި )އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ  1332ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ  2013ނުވެއެވެ. އަދި 

. ފައެއް ނުވެއެވެ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުން ގެންގޮސް ލޯނު ދަރިވަރުން )ތިންސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް(  347ގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން 
ދޮޅަސް ހައެއް( )އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ފަސް  1666ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލޯނު ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ  2014މީގެ އިތުރުން 

 ފައެއް ނުވެއެވެ.ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުން ގެންގޮސް ލޯނު ދަރިވަރުން  )ހަސަތޭކަ ފަންސާސް އަށެއް( 658ގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން 
ނަކީ ދަރިވަރުން 39ގެ ތެރެއިން %ދަރިވަރުން ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލޯނުފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ  2014ން ވަނަ އަހަރު 2010

 ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަމުން ގެންގޮސްފައެއްނުވެއެވެ.  ގަވާއިދުން ލޯނު
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 )ފައިާސގެ ޢަަދދުން( ލިބެންޖެހި ނުލިބިުހރި ފަިއސާ:  6  ޗާޓު

 

 2012ނަމަވެސް  ފައިސާ ވަނީ ލިބިފައެވެ. އެހެންވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބެޖެހޭ  2011ވަނަ އަހަރާއި  2010 4.22
ސަތޭކަ ނުވަދިހަ )ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ނުވަހާސް ފަސް 549,595ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

  1,403,792ރެއިންވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާގެ ތެ 2013ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި ރުފިޔާ ފަހެއް( 
ވަނަ އަހަރުގެ  2014ން ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރު  )އެއް މިލިއަން ހަތަރުސަތޭކަ ތިންހާސް ހަތްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް( ރުފިޔާ

ފަސްސަތޭކަ  )ތިން މިލިއަން ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް  3,661,504ހޭ ފައިސާގެ ތެރެއިންނިޔަލަށް އަނބުރާ ދައްކަން ޖެ 
 ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.  ހަތަރެއް( ރުފިޔާ 

 ފައި ނުވުން ޅާ އަ  އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއް އިން  ބީ.އެމް.އެލް އަދި  ފައިވާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ޑީ.އެޗް.އީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށް 

އޭޕްރިލްގެ ނިޔަލަށް  2015ނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޑީ.އެޗް.އީއަށް ކުރުމަށް ލޯ ހާސިލު  ތައުލީމު  މަތީ 4.23
ގެ  2014ރުފިޔާ އަދި ބީ.އެމް.އެލް.އަށް )ސަތޭކަ ތިރީސް މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ނަވާރަ(  130,102,719

ރުފިޔާ އަނބުރާ ލިބެންޖެހޭކަމަށް ހަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ހަތަރެއް(  )ތިން މިލިއަން 3,661,503ނިޔަލަށް 
އެތަންތަނުގެ ރިކޯޑުތަކުން ދައްކައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަވާއިދުން ދައްކަމުން ނުދާ ދަރިވަރުންނާއި 

ފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރެއިން ޑީ.އެޗް.އީއަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާ މެދު ދެ އިދާރާއިން ވެސް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އަޅާ
އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައި ވާކަން  ރީޕޭމަންޓު ޝެޑިއުލް ފޮނުވުން ފިޔަވައިއަހަރަށް ވުރެ ގިނަދުވަސް ވެފައިވާއިރުވެސް  5ނުލިބި 

އެލްއަށް ލޯނު ގަވައިދުން ނުދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މެދު ގާނޫނީ މިފަދައިން ބީ.އެމް. . އަދި ހަމަޑީ.އެޗް.އީގެ ލިޔެކިއުންތަކުން އެގެންނެތެވެ
ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  މީގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ   ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވީނަމަވެސް މިހާތަނަށް މި

 2010ންވާކަމެކެވެ. ހާއްސަކޮށް އެފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބޭގޮތް ދިމާވުމަކީ އެކަށީގެ ފައިސާ ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވެ  ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ
ލިބެމުން ނުދާނަމަ ސަރުކާރާއި ބީ.އެމް.އެލްގެ އެއްބަސްވުމުގައި  ފައިސާ އަނބުރާ ފަހުން ބީ.އެމް.އެލްއިން ދޫކުރި  ވަނަ އަހަރުގެ 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބެމުން ނުދާނެކަން 'ރިވޯލްވިން ފަންޑެއް" ގާއިމުވާ ދެއްކަމުގައި ހިއްމު މަގުޞަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މު 
ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީގައި އަމަލު ކުރަމުން އައިގޮތަށް ދައުލަތުގެ  2010ފައިސާ ދޫކުރަންޖެހެނީ  ފާހަގަކުރެވުނެވެ. މީގެ ސަބަބުން ލޯނު

  ބަޖެޓުންނެވެ.  
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34            ގެ 45 ޙާފުޞަ

ޔުންތައް ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވަނީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައިތޯ ލޯނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކި ފަސްވަނަ ބައި: 
 ބެލުން  

 ދަރިވަރުންޮތުން ލޯނަށް ގެ ޒިންމާއެކެވެ. މިގޑީ.އެޗް.އީދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލެހެއްޓުމަކީ ލޯނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ލިޔެކިޔުންތައް ހަރު 5.1

ައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަދި ނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދޫކޮށްފރިވަރުންދަހޮވާފައިވާ ގޮތާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ލޯނު ލިބިފައިވާ 

ތާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ކުރުމަށްފަހު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކަމުން ދާގޮމަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ދަރިވަރުންނު ދީފައިވާ ލޯ

 ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަންޖެހެއެވެ.

ިޔުންތަކެއް ކުރުމަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށްވެސް އެދަރިވަރަކާ ގުޅޭ ހުރިހާ ލިޔެކހާސިލުމަތީ ތައުލީމު  5.2

ާފައިވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް އިން ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާގޮތަށް ހަމަޖައްސޑީ.އެޗް.އީ އް ލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ވަކި ފައިލެބެ

އްކަތް ކުރާ މާހައުލު މަސަކޮށްފައިވާތީ، އް އެކި ފަހަރުމަތިން އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ދަށަށް ބަދަލު ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަސައްކަތްތަ

ިޕާޓްމަންޓްއިން މައުލޫމާތު ތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ދަތިތަކާއި ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް އެޑންލޯނާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔު ވުމުގެ ސަބަބުންބަދަލު

 ދީފައިވެއެވެ.

ައްޓަމުން ަލަހއިން ބޑީ.އެޗް.އީނާއި ގުޅޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ލާފައިވާނީ ލޯމި ބައިގައި ބަލައި 5.3

 ލެވިފައިވާނެއެވެ.  ވެފައިވޭތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓްގައި ތިރީގައިވާ ކަންތައްކަށް ބަލާމިކަންތައްތައް ހާސިލު ގެންގޮސްފައިވޭތޯއެވެ.

  ްކެއް އެކުލަވާލާފައިވޭތޯ ތައެސް.އޯ.ޕީ ލޯނާއިބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޑީ.އެޗް.އީ އިނ

 ބެލުން. 

  .ްލޯނާއި ބެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ސައްހަކަމާއި ފުރިހަމަކަމާއި އެކު ބަލަހައްޓާފައިވޭތޯ ޗެކްކުރުނ 

  ބަދަލުކޮށްފައިހުރުމާއި ލޯނު އިޤްރާރާއިއެކު ހުންނަންޖެހޭ ބައެއް ލިޔެކިޔުންތައް ނެތުން.   ލޯނު އިޤްރާރު 

ވުމެކެވެ. އަދި ވޭ އެއްބަސްރާރަކީ ލޯނާއި ގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި މެދު  ލޯނު ލިބޭފަރާތާއި ޑީ.އެޗް.އީ އާއި ދެމެދު ވެޤުލޯނު އި 5.4
މުން ސޮއިކުރުމަށްފަހުއެވެ. ބަދަލު ގެނެވޭނީ ދެފަރާތުން ބަދަލު ގެނެވޭ ކަންތައްތަކަށް ލިޔެކިޔުއިޤުރާރުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެއަށް 

އިނެތި ބަދަލު ޑީ.އެޗް.އީ އާިއ ލޯނު ލިބޭފަރާތާއި ދެމެދުވެފައިވާ އިޤުރާރުތަކަށް ލޯނު ލިބުނުފަރާތުގެ ސޮ އެހެން ނަމަވެސް
އަދަދު ކައިރީގައި ލޯނު  ގެ އަދަދު ބަދަލުކޮށްފައިވުމާއި އަދި ބަދަލުކޮށްފައިވާލޯނު ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން 

އަދަދު ތަފާތުވުން  ސްޓުގައިވާއަދަދާއި ޑީ.އެޗް.އީ އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ލި އިޤުރާރުގައިވާލިބުނު ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައި ނުވުމާއި އަދި 
ތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީއެއް އިތުރުން ލޯނު އިޤުރާރާއި އެކު ލޯނަށް ގެރެންޓީދޭ ފަރާ  މީގެ ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ފަދަ މައްސަލަތައް ހުރި 

 އެޓޭޗްކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. 

އްކަމުން، މި ލިޔުމުގައި ރާރަކީ ޑީ.އެޗް.އީ ގެ ވަރަށް ގިނަ ޝަރުތުތަކަކަށް އެއްބަސްވެ ލޯނު ލިބޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއި ކުރާ ލިޔުމެޤުއި 5.5
މުން ލޯނު ލިބޭ ފަރާތުން އިވުރާރަށް ބަދަލުގެނެސްފަކަމެކެވެ. އަދި އިޤު އްޙަކަން ގެއްލޭނެރުމަކީ ލިޔުމުގެ ސަމި ފަދަ މައްސަލަތައް ހު 

ނު ދޭ ފަރާތުން ރާރުގެ ޝަރުތުތަކާއި ހިލާފުވި ނަމަވެސް ޒިންމާކުރުވުމަށް ދަތިވާނޭކަމުގައި ދެކެމެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯއިޤު
މަނާފައިވަނީ އްގެ ގޮތުގައި ހިގެރެންޓާއެ ،ވާ ފަރާތުގެ އަ.އި.ޑީ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހިމަނާފައި ނުވުމަކީގެރެންޓާއެއްގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި 

ހާލަތެއްގައި ސައްހަ  . އަދި ލޯނު ލިބޭ ފަރާތުން ލޯނު ދެއްކުމަށް އުޒުވެރިވާ ސައްހަ ފަރާތެއްކަން ދެނެގަންނަން ދަތިވާނެކަމެކެވެ
 މެވެ.ކީ އެކަމުން ސަރުކާރަށް ގެންލުން ކުރިމަތިވާނޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެގެރެންޓާއެއްކަން ޔަގީންނުކުރެވި އޮތުމަ
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 ލޯނުގެ ފުރުސަތު ކެންސަލްކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވާ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް ލޯނު ކެންސަލްނުކޮށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުން 

ސަބަބަކީ  ޔެކިޔުންތަކެކެވެ.ންޖެހޭ ލިރަދެމެދު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ތަކަކީ ބަރާބަރަށް އަޕްޑޭޓްކޮށް ފައިލް ކު  އާއިދަރިވަރުންނާއި ޑީ.އެޗް.އީ 5.6
ނަށް ކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޓިކެޓް ޚަރަދާއި ޔުނިވާސިޓީއަށް ދައްކަން ޖެހޭ ފައިސާއަކީ ސީދާ ޑީ.އެޗް.އީ މި ދަރިވަރުން

އެވެ. މިގޮތުން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަނީ ޑީ.އެޗް.އީއިން ބަލަހައްޓާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް މެދުވެރިވެގެން ދައްކާ ފައިސާ
ބަލައިގެންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ޑީ.އެޗް.އީއިން ދަރިވަރުންނާ ކުރެވޭ މުއާމަލާތްތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން 

ނަށް ލޯނު ކެންސަލްނުކޮށް ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވާކަން ދަރިވަރުންށަހަޅާފައިވާ ބައެއް ގެންގޮސްފައިނުވާތީ ލޯނު ކެންސަލް ކުރުމަށް ހު
ގައި  10ކޭސް ސްޓަޑީ އަދި  9ކޭސް ސްޓަޑީ ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން އޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް 

 ވެ. ވަނީއެއެހިމަނާފައި

  

 9ކޭސް ސްޓަޑީ 

 Nކެންޑިޑޭޓް ން ސްކީމުގެ ދަށު 2007ތު ސަކުރުމަށް ދެވޭ ލޯނު ފުރުއްޖެއިން ބޭރުން ތައުލީމު ހާސިލުއެކައުންޓިންގ ދާއިރާއިން ރާ
 ންގާފައި ވަނިކޮށް އަންޑިޑޭޓް އެކެ ލިބިފައިވާ ލޯނުގެ ފުރުސަތު އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކެންސަލް ކުރަންބޭނުން ވާކަމަށް ލިޔުމުން އަށް 

. މިގޮތުން މި ދަރިވަރު ލޯނުގެ ސިޓީއަށް ކޯސް ފީ ދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެދަރިވަރުގެ ނަމުގައި ޔުނިވަރޑީ.އެޗް.އީގެ އިހްމާލުން އެ 
އި އެއްފަދައިން ގައި އަންގާފައިވަނިކޮށް މި ސްކީމުގެ އެހެން ދަރިވަރުންނާ 2007މެއި  20ފުރުސަތު ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަމަށް 

ހާސް  )ތޭވީސް  23,354ގައި ވަނީ ދެވަނަ ސެމެސްޓާރގެ ޓިއުޝަންފީ ގޮތުގައި  2007ޖުލައި  10މިދަރިވަރުގެ ނަމުގައިވެސް 
މެދު އެއްބަސްވުމެއް ރާއި ޑީ.އެޗް.އީ އާއި ދެދަރިވަ މީގެ އިތުރުން ށް ދައްކާފައެވެ. ރުފިޔާ ކޮލެޖަތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް( 

ގެ ޓިއުޝަންފީގެ ފުރުމުގެ ޓިކެޓާއި، ކޮލެޖުގެ ރެޖިސްޓްރޭޝަންފީ އަދި ފުރަތަމަ ސެމެސްޓާރ ކަން ލިޔުމުން އެނގެން ނެތިވެފައިވާ 
ދަރިވަރު މިފައިސާ  އެހެންކަމުންވެއެވެ. ރުފިޔާ ޚަރަދުކޮށްފައި)ފަސްދޮޅަސް ހަހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް ދޭއް(   66,352ގޮތުގައި 

ކެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް ޖެ ހާލަތެއްގައި މި ފައިސާ ޑީ.އެޗް.އީއަށް އަނބުރާ ނުލިބުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ކަމަ ދައްކަން އުޒުރުވެރިވެއް
ތަނަށް އެ ދަރިވަރުގެ ދަރިވަރު ފޮނުވި ލިޔުމުގައި އެހާގައި  2007މެއި  20  ލާކަން ބަޔާންކޮށްފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ލޯނު ދޫކޮށް 

ފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ފޮނުވުމަށް އެދި ކަމަށް ބުނެ އެޚަރަދު ތަކުގެ ތަފުސީލު ރި ޚަރަދު އަނބުރާ ދައްކާނެ ނަމުގައި ޑީ.އެޗް.އީއިން ކު
އި ކަން ފާހަގަ ގަ 2014ސެޕްޓެމްބަރ  17ފޮނުވާފައިވަނީ   ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ތަފުސީލު ޑީ.އެޗް.އީއިން މި ދަރިވަރަށް އަނބުރާ

  ކުރެވުނެވެ.
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މިފަދަ ކަންކަމަށް ފަރުވާކުޑަ  ތަނަކަށްވާއިރު،ހިންގާ  ތައްވަރަށް ގިނަ ދަރިވަރުންގެ ނަމުގައި ފައިސާގެ ބޮޑެތި މުޢާމަލާތް އަކީޑީ.އެޗް.އީ 5.7
 ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. ހްމާލުވުމަކީ ދަރިވަރުންނާއި އަދި ދައުލަތައް މާލީގޮތުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިދާނެ ކުރެވި އި

 ދަރިވަރުން ވަނަ އަހަރު  2010ލޫމާތު ހޯދުމެއްނެތި ޝިޕްތަކުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މައުބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ސްކޮލަ 
 ކިޔަވަން ފޮނުވުގެ ސަބަބުން ދަރިވަރުންނަށާއި ސަރުކާރަށް ގެއްލުން ލިބިފައިވުން. 

ކިޔަވަން ފޮނުވުގެ ސަބަބުން  ދަރިވަރުންލޫމާތު ހޯދުމެއްނެތި ޝިޕްތަކުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މައު ބޭރު ގައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ސްކޮލަ  5.8
ވަނަ އަހަރު މެލޭޝިއާގެ  2010ގެއްލުން ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން  ބޮޑެތިއަށް ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށާއި ޑީ.އެޗް.އީ

 10ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތް ދަރިވަރުންނަށް ދެވޭ ސްކޮލަރޝިޕްގެ ލީމު ހާސިލު މާލީގޮތުން  މަތީ ތައުއަލްބުޚާރީ ފައުންޑޭޝަނުން 
ދަރިވަރަކަށް ސްކޮލަރޝިޕް ލިބިގެން މެލޭޝިއާގެ އަލްބުޚާރީ  6ފުރުސަތުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ  10ފުރުސަތު ދިނެވެ. އަދި މި 

 15ނަމަވެސް  ކުރުމަށް ގޮސްފައެވެ.ވަނީ މިދަރިވަރުން ތައުލީމު ހާސިލު ވަނަ އަހަރު  2011އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއަށް 
ޚާރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ދަރިވަރުން ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި އިތުރަށް އަލްބު 6ގައި މި  2013ސެޕްޓެމްބަރ 

 އުލާނުގައި ޑީ.އެޗް.އީއިން އި 2013ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ސެޕްޓެމްބަރ 
ދަރިވަރުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރޭގައި  6ކޮށްފައިވާ ލޯނުން ކިޔެވުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އެދި ހުށަހެޅިއެވެ. މި 

އެންމެ ބޮޑު އެއްމައްސަލައެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނީ އަލްބުޚާރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީއަކީ މެލޭޝިއާގެ އެކްރެޑިޓޭޝަން 
މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީން ޔުނިވާރސިޓީއެއް އެކްރެޑިޓް ވުމެވެ. ނު ކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ ޔުނިވާރސިޓީއަކަށް ބޯޑުން އެ

ކުރުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ބަލާ އެއްކަމަކީ އެ ޔުނިވާރސިޓީއަކީ އެ ޤައުމެއްގެ އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑުން އެކްރެޑިޓް ކޮށްފައިވާ 
ރސިޓީގެ ކޯސްތަކަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީންވެސް އެކްރެޑިޓް ވަ މިޔުނިންވުމުގެ ސަބަބުން ހެމިޔުނިވާރސިޓީއެއްތޯއެވެ. 

ރޝިޕް ތަކުގައި ނުކުރެވޭނެ ކޯސްތައްކެއް ކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. މިކަމަކީ ޑީ.އެޗް.އީއިން ދަރިވަރުން ބޭރު ގައުމުތަކަށް ސްކޮލަ
  ކަމަކަށް ވީނަމަވެސް ޑީ.އެޗް.އީ އިން މިކަންތައްތައް ބަލާފައެއްނުވެއެވެ.ވަރު ކުރަންޖެހޭ ފޮނުވުމުގެ ކުރީގައި ރަގަޅަށް ބަލައި ކަށަ 

ޣައްޔަރު ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ކާބޯތަކެތި ކުނިވެފައިހުރުމާއި، ފެން ތަދަރިވަރުން އިތުރަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ  6މި  މީގެ އިތުރުން 5.9
ލައްވާ ޔުނިވާރސިޓީގެ އެހެނިހެން މަސައްކަތްތައް ކުރުވާ  ދަރިވަރުންދަށްކަމާއި އަދި  ދިނުމުގެ ފެންވަރުވެފައިހުރުމާއި ކިޔަވައި 

މިއީ  ހައިކޮމިޝަންއިން.އީގެ އެދުމުގެ މަތިން މެލޭޝިއާގައި ހުރި ރާއްޖޭގެ ތަކަށްޓަކައި ޑީ.އެޗްމިސަބަބުމައްސަލަތައް ހިމެނެއެވެ. 

 10ކޭސް ސްޓަޑީ 

އެކައުންޓިންގ ލޯނު  ޑީ.އެޗް.އީއިން ވަނީ  އަށް Oކެންޑިޑޭޓް ސްކޮލަރޝިޕްގެ ދަށުން އިންޑިޔާގައި ކިޔަވަމުން ދިޔަ  އައި.ސީ.ސީ.އާރު
ކައުންޓިންގ ލޯނު އެ  ސްކޮލަރޝިޕްގެ އިތުރުންމި ދަރިވަރު ވަނީ އައި.ސީ.ސީ.އާރު ފައިސާ ދޫކޮށްފައެވެ. ސްކީމްގެ ދަށުންވެސް  2007
.ސީ.އާރު ސްކޮލަރޝިޕްގެ ސްކީމްގައި ވެސް ހޮވިފައެވެ. އަދި ލޯނު ސްކީމްއަށް ހޮވިފައި ވީނަމަވެސް އެދަރިވަރު ބޭނުންވަނީ އައި.ސީ 2007

ނުވުމުގެ ސަބަބުން ށްފައިކޮފުރުސަތުކަން ލިޔުމުން ޑީ.އެޗް.އީ.އަށްވަނީ އަންގާފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޑީ.އެޗް.އީއިން މި ލޯނު ކެންސަލް 
ނީ ދަރިވަރުގެ ރުފިޔާވަ ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއް( ) 74,831ގޮތުގައި  ސްޓައިޕެންޑާއި ބުކް އެލަވަންސްގެ 

ށަހަޅާފައިވާ  ލޯނަށް އެދި ހުއެއްދަރިވަރަށް ސްކޮލާރޝިޕްގެ އިތުރުން ލޯނު ފައިސާ ޚަރަދުކޮށްފައިވުމަކީ  އަދި އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައެވެ.

 ކުރަން ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލިފައިވާކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.ރިވަރަކަށް މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުއެހެން ދަ 
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ރު ގީ ނީ އަލްބުޚާރީ ފައުންޑޭޝަނުން ހިންގާ ކޯސްތައް އަމާޒު ކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް ފަތެއްތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށް ފަހު އަންގާފައިވަގީގަހަ
ނަށް ކަމުގައިވާތީ އެ ފައުންޑޭޝަނުން ދޭ ސްކޮލަރޝިޕްއާއި އިނާޔަތްތައް ދެނީ އެ އުސޫލާއި ދަރިވަރުންގައުމުތަކުގެ ނިކަމެތި 

 ހަމަތަކުގެ މައްޗައް ބިނާކޮށް ކަމަށެވެ. 

ތައް ސް ބޮޑެތި ގެއްލުން ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށާއި އަދި ނަފްސާނީގޮތުންވެ 6ސަބަބުން މި އް ދިމާވެފައިވުމުގެ ށް ކަންތައްތަމި ގޮތަ  5.10
ކުރިން ޚަރަދުކުރުމަށް  އަދި ޑީ.އެޗް.އީއިން ފޮނުވާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ދަރިވަރުންލިބިފައިވާކަން އެ
ނުގެ ގޮތުގައި ރުފިޔާ ލޯ)ތިން މިލިއަން އެއްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސްހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް(  3,160,832 ހަމަޖެހިފައިނުވާ،

ންމެ އެބަލަންޖެހޭ  ޖެހިފައިވެއެވެ.މިދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުން އެހެން ޔުނިވަރސިޓީ ތަކުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޚަރަދު ކުރަން 
ލުންތައް ދިމާވުމަކީ ންދާނަމަ ދަރިވަރުންނަށާއި އަދި ދައުލަތައް މިފަދަ ގެއްވަމުދަރިވަރުން ކިޔަވަން ފޮނު  ނުބަލާފުރިހަމައަށް 

 އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ. 

 ލިޔެކިޔުމުން ދެފަރާތުގެ އެއްބަސްވުމެއް ނެތި ލޯނު ދޫކޮށްފައިވުން 

ކާނެ އުސޫލާއި އަދި އެ  ދައްލޯނު ދޫކުރާ ފަރާތާއި ލޯނު ލިބޭފަރާތާއި ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކީ ލޯނު ލިބޭ ފަރާތުން ލޯނު އަނބުރާ 5.11
އްކުމަށް ލާޒިމް ކުރާ އުސޫލާއި އެއްގޮތަށް ނުދައްކައިފިނަމަ އަޅާނެ ފިޔަވަޅު ބަޔާންކޮށް ލޯނު ލިބޭ ފަރާތުން އެފައިސާ އަނބުރާ ދެ

ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ވާދޫކޮށްފައި  ނުވަސީލަތެކެވެ. ނަމަވެސް ޑީ.އެޗް.އީ އިން އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރުމެއްނެތި ދަރިވަރުންނަށް ލޯ
ސަތޭކަ ފަންސާސް )ހަތަރު ސަތޭކަ ހަހާސް ފަސް 406,552ޖުމްލަ އަށް ޗެކްކުކުރި ލޯނުތަކުގެ ތެރެއިން މިގޮތުން އޮޑިޓް ސާމްޕަލް

ވުން ނެތި ނެވެ. އެއްބަސްދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވު  މެއް ނެތިއެއްބަސްވުލިޔެކިޔުމުން ދެފަރާތުގެ ގެ ގޮތުގައި ރުފިޔާ ލޯނު  ދޭއް(
ލިބުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާ ނުދައްކަން ދަރިވަރުން އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި މި ފައިސާ ޑީ.އެޗް.އީއަށް އަނބުރާ  ނުދޫކޮށްފައިވާ ލޯ

ލިބިފައި ޅޭނެ ވަސީލަތެއް ކަމަކެވެ. އަދި ލޯނު އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޑީ.އެޗް.އީއިން އެދަރިވަރުންނާއި މެދު ފިޔަވަޅު އެ
 ނެތްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

 ލޯނު އެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވުން.

ހަރަށް ދަރިވަރުންގެ ލޯނު ލާފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަބަދޫކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ވަރަށް  ނުޑީ.އެޗް.އީއިން ދަރިވަރުންނަށް ލޯ 5.12
ގެ .  މިގޮތުން އޮޑިޓް ސާމްޕަލްއެއްބަސްވުންތަކުގައިވާ އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ 

ގެ ލޯނު، ފިޔާރު)ހަސަތޭކަ ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( 609,760 ތެރެއިން ޖުމްލަ ގޮތުގައި ޗެކްކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކުގެ 
ރެވުނެވެ. މިގޮތަށް ދީފައިވާކަން ފާހަގަކު ފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެފަރާތްތަކަށް ފައިސާއެއްބަސްވެދެފަރާތުން  ގޮތުގައި

ނޑައަޅާފައިވާއެ ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި  އަދަދަށް ވުރެ އިތުރުވާ ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ދަރިވަރުން އުޒުރުވެރި އްބަސްވުމުގައި ކަ
  މެކެވެ. އަނބުރާ ހޯދުމަށް އުނދަގޫވުމަކީ އެކަށީގެންވާކަ މިފައިސާ ޑީ.އެޗް.އީއަށް

ނަށް ލޯނު ދަރިވަރުންމީގެ އިތުރުން ބައެއްފަހަރު ދަރިވަރުން ބޭނުންވެގެން ލޯނު އަދަދު އިތުރުކުރުމަށް އެދިފައިވީނަމަވެސް، އެ 5.13
އް ފަހުގައިވެސް ބައެ އިތުރުކޮށްދެވެން ނެތްކަމަށް އެންގުމަށްއިތުރުކޮށްދެވެންނެތްކަން ޑީ.އެޗް.އީ އިން އަންގާފައިވެއެވެ. އަދި އަދަދު 

ދީފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. ފައިސާ މާލުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ނަށް ޑީ.އެޗް.އީގެ އިހުދަރިވަރުން
)ތިރީސް ދެހާސް(  32,000ން ދިޔަ ފަރާތަކުން ލޯނު އަދަދަށް މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވުނުގޮތުގައި ސްރީލަންކާގައި ކޯސް ފުރިހަމަކުރަމު

ރުފިޔާ އިތުރުކުރަން އެދިފައިވީނަމަވެސް  ލޯނު އަދަދަކީ އެއްބަސް ވެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރު ކުރެވޭނެ އަދަދެއް ނޫން ކަމުގައި 
ފަރާތަށް ލޯނު އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް   ހަމަ މިޑީ.އެޗް.އީގެ އިހުމާލުންޑީ.އެޗް.އީއިން ލިޔުމުން ޖަވާބު ދިނުމަށް ފަހުގައިވެސް 

މާލުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި އިހު އީގެ .އެޗް.ޑީ  ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް)ސާޅީސްހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ އަށެއް(  40,898
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މު ފަރާތްތަކުގެ ސައްކަތާއި މެދު އާންއެޗް.އީގެ މަދަރިވަރުންނަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމަކީ ޑީ. އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް
އަދި މީގެއިތުރުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް ފައިސާ  އިތުބާރު ގެއްލޭނޭ ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
  ވާނެ ކަމެކެވެ. ފައިދާ ނެގުމަށް މަގުފަހި ންނަ މުވައްޒަފުންނަށް ނާޖާއިޒުހުދިނުމަކީ މިކަމުން މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެ 

 ކުރަމުން ސޮފްޓްވެއަރ ބޭނުން  އްޓުމަށް ޑޭޓާ ބެލެހް ޑީ.އެޗް.އީއަކީ ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރާ ތަނެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް 
   ގެންގޮސްފައިނުވުން 

 ބޭނުންކޮށްގެން ޑޭޓާ ތަނަކަށްވާއިރު، ރަގަޅު ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޓަމުން ގެންދާބަލަހައް ތަކެއްޑޭޓާ މުހިއްމު ޑީ.އެޗް.އީއަކީ ވަރަށް  5.14
އަރއެއް  ހާއްސަ ސޮފްޓްވެ ޑޭޓާތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ޑީ.އެޗް.އީއިން ބެލެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

ހައްޓަނީ މެނުއަލްކޮންނާއި ލޫމާތުތައް ބަލައެޗް.އީ އިން ދަރިވަރުންނާއި ބެހޭ މަޢުބޭނުންކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި ޑީ.
ފުރުސަތު ބޮޑު  ލުމުގެލޫމާތު ގެއް ސެލް ޝީޓްތަކަކީ ފަސޭހައިން މައުލޫމާތު ބަދަލުކުރެވި ބައެއް މައުއެކްސެލް ޝީޓުތަކުގައެވެ. އެކް

ސައްޙަނުމުވުމުގެ  މަ އަދިޓްތައް ފުރިހައިން ތައްޔާރު ކުރާ ރިޕޯ  .އެޗް.އީވަސީލަތެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ޝީޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޑީ
  ފުރުސަތު އޮތްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ެގ މެދުގައި ކުރެވުނު ސާރވޭގެ ނާ ކުރާ މުއާމަލާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދަރިވަރުންދަރިވަރުންލޯނު ސްކީމްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ކިޔަވާ 
 ނާތީއްޖާ 

ނީ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައިތޯ ބެލުމަށް އޮޑިޓަރުންވަގުޅޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވަ ލޯނާ 5.15
)ދެހާސް  2686 ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސަރވޭއެއް ހަދާފައެވެ. މި ސަރވޭ ފޮނުވާފައިވަނީ ލޯނު ސްކީމްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ

ވީސް( ފަރާތުންނެވެ. )ދުއިސައްތަ އަށާ 228އިވެރިވެފައި ވަނީ ހަސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހައެއް( ފަރާތަށެވެ. މީގެތެރެއިން ސަރވޭ ގައި ބަ
 ކުރިމަތިލާފައިވާ ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު ލޯނު ސްކީމްތަކަށް 2014ވަނަ އަހަރާއި  2012 ފަރާތަކީ %94ސަރވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 

. މިހެން ނެވެދަރިވަރުންއާއި ދެމެދު ލޯނަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ  2012އާއި  2005ނަކީ ދަރިވަރުން  %6ބާކީ  ފަރާތްތަކެވެ.
ނޑު ސަބަބަކީ ޑީ.އެޗް.އީ އިން ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ފަސޭހަ  2012އިން ލިބިފައިވަނީ ދިމާވެފައިވާ މައިގަ

 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކަމުގައި ވާތީއެވެ. 

ބައިވެރިވެފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި ލޯނާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް އެންމެ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް  ގައިރވޭ ސާ  5.16
 ވަނީއެވެ. އެހެމެނިފައި 16ޗާޓު އިން  7ޗާޓު ގެންގޮސްފައެއްނުވެއެވެ. މިގޮތުން ސަރވޭގެ ނަތީޖާ، 
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39            ގެ 45 ޙާފުޞަ

 ތައް ޕްރޮސެސްކޮށް ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިއުލާނު ކުރުމަށް ނަގާ މުއްދަތު މު ލޯނަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން ފޯ 

 ލޯނަށް އެޕްލައިކުރުމަށްފަހު ޮހވުނު ފަރާތްަތއް ިއއުލާނު ކުުރމަށް ނަާގފައިވާ ުމްއދަތު  :  7 ޗާޓު

 

މަށް، އެޕްލިކޭޝަން ހޮވު ދަރިވަރުން ސަރވޭގެ ނަތީޖާ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި އާންމު ގޮތެއްގައި ޑީ.އެޗް.އީ އިން ލޯނު ސްކީމްތަކަށް  5.17
މަސް ދުވަސް  1ދި އަ ބައިވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.   %63މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާފައިވާކަމަށް 1ހުށަހަޅާ ފަހުން 
. އަދި ބައިވެރިންގެ ހަފްތާ ނަގާކަމަށެވެ 3ބުނެފައިވަނީ މި މަސައްކަތަށް  %11ފަރާތަކުން ބުނެފައިވާއިރު  %25ށް ވަރު ނަގާ ކަމަ

 މަށެވެ. ތެއްކަހަފްތާއަށް ވުރެ ކުރު މުއްދަ  2  ބުނެފައިވަނީ މި މަސައްކަތައް ނަގާފައި ވަނީ ދަރިވަރުން %2ތެރެއިން 

 ން ގެންގުޅެފައިވާ މިންވަރު ހޮވުމުގައި ހަމަހަމަކަ  ދަރިވަރުން ލޯނަށް 

 ޮހވުުމގެ ހަމަހަމަަކން ގެްނގުޅޭަފިއވާ މިްނވަރު  ދަރިވަރުންލޯނަށް :  8 ޗާޓު

 

ބައިވެރިން ދެކެނީ  %45، ހޮވުމުގައި ޑީ.އެޗް.އީ އިން ހަމަހަމަ ކަން ގެންގުޅޭފައިވާ މިންވަރާއި މެދު ދަރިވަރުންލޯނު ސްކީމްތަކަށް 
ވަކި އަތަކަށް  ދަރިވަރުން %32މިކަމާއި އެއްބަސް ނުވާއިރު  ދަރިވަރުން %24ލޯނު ސްކީމްގެ ކަންތައްތައް ހަމަހަމަ ކަމުގައެވެ. 

 ނުޖެހެއެވެ. 

2%
11%

25%

63%

ދުން  ހަފްތާއަށްވުރެ މ2ަ ހަފްތާ  3 މަސ1ް  އިތުރުމަސް ދުވަހަށް ވުރ1ެ

ށް ނަގާފައިވާ މުއްދަތު  ލޯނަށް އެޕްލައިކުރުމަށްފަހު ހޮވުނު ފަރާތްތައް އިއުލާނު ކުރުމަ 

12%

33%
32%

14%

10%

ވަރަށް ބޮޑަށް 
އެއްބަސްވަން  

އެއްބަސްވަން   ޖެހެން  ވަކިއަތަކަށް ނު ން  އެއްބަހެއް ނުވަ ށް  އެއްވެސް ގޮތަކަ
ން  އެއްބަހެއް ނުވަ

ރު ލޯނަށް ދަރިވަރުން ހޮވުމުގެ ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅޭފައިވާ މިންވަ 
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40            ގެ 45 ޙާފުޞަ

  ލޯނު އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސްކުރުމަށް ނަގާއިފައިވާ މުއްދަތަކީ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަމަށް ދެކޭ މިންވަރު 

 ލޯނު އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސްކޮށްަފއިަވނީ އެކަީށގެްނވާ ހަލުވި މިނެްއަގއިތޯ :  9 ޗާޓު

 

ތައް ޕްރޮސެސް މުދެކޭ ގޮތުގައި ޑީ.އެޗް.އީއިން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެޕްލިކޭޝަން ފޯ %61ސާރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  5.18
ދެކޭ ގޮތުގައި ޑީ.އެޗް.އީ އިން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި  %39ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ކުރެއެވެ. ނަމަވެސް 

 އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސްކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް ނުގެންދެއެވެ. 

 ރީވެފައިވާ މިންވަރު ލޯނަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޑީ.އެޗް.އީ އިން ޖަވާބުދާ 

ލޯނު ސްކީމުގެ އެކި މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ޑީ.އެޗް.އީއަށް  ދަރިވަރުން 57ގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުން  228ސަރވޭގެ ބައިވެރިވެފައިވާ  5.19
މި  އެވެ. %25މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ މި ސަރވޭގެ ޖުމްލަ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 

އި ގަ "މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ކަންތައްތައް:  10ޗާޓު" ފަރާތްތަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައިވާ 
 ޔާންކޮށްފައިވަނީއެވެ. ބަ
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57%

28%

11%

ބަސްވަން  ވަރަށް ބޮޑަށް އެއް އެއްބަސްވަން   އެއްބަހެއް ނުވަން   އްބަހެއްއެއްވެސް ގޮތަކަށް އެ
ނުވަން  

ވި މިނެއްގައިތޯ ލޯނު އެޕްލިކޭޝަންތައް ޕްރޮސެސްކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ހަލު
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41            ގެ 45 ޙާފުޞަ

 މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ކަންަތއްތައް :  10ޗާޓު

 

ސްވެގެންނެވެ. ލަނަށް ލިބުން ދަރިވަރުންސަރވޭ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ ލޯނުގެ ފައިސާ  5.20
އްސަލައެވެ. މީގެ އިތުރުން މައްސަލަ އަކީ މިކަމާއި ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މަ %35މިގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 

 މައްސަލަ އަކީ ލޯނުގެ އެހެނިހެން ކަންކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތެކެވެ.  26%

  ދެކޭ ގޮތް  ދަރިވަރުން އި އަދި މިމުއްދަތާއި މެދު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ޖަވާބު ދިނުމަށްނަގާފައިވާ މުއްދަތާ 

 ހުށަހަޅާފަިއވާ މަްއސަލަައްށ ޖަވާބު ދިނުަމށް ނަގާަފއިވާ މުްއދަތު :  11 ޗާޓު

 

ށް ވުރެ ދިގު މިއްދަތެއް ދުވަހަ 10ސަރވޭ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި ޑީ.އެޗް.އީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް  5.21
 ބުނެފައިވެއެވެ. ދަރިވަރުން  %58ނަގާފައިވާކަމަށް ސާރވޭގެ ބައިބެރިނންގެ ތެރެއިން 
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15%

35%
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ލޯނަށް ކުދިން
ހޮވުމުގެ  
 ގުޅޭ ހަމަހަމަކަމާއި
ގޮތުން  

ރުމާއިކޯސް ބަދަލުކު
ގުޅޭ ގޮތުން  

ލޯނު  
ންޓް  އިންސްޓޯލްމަ
ގެން  ލިބުން ލަސް ވެ

ކިޔަވާ ތަން 
 ގުޅޭ  ބަދަލުކުރުމާއި
ގޮތުން  

ލޯނުގެ ފައިސާ
މާއި އަނބުރަ ދެއްކު
ގުޅޭ ގޮތުން  

އެހެނިހެން  

މައްސަލައިގެ ބާވަތްތައް  

18%
25%

58%

ދަތެއް  ދުވަހަށް ވުރެ ކުރު މުއ3ް ދުވަހާއި ދެމެދު  9ދުވަހާއި 4 ދަތެއް ދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއ10ް

ތު ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނަގާފައިވާ މުއްދަ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ހުށަހަޅާފަިއވާ މަްއސަލަތަަކށް ޖަާވބު ދިުނމަށް ނަގާަފިއވާ މުްއދަާތިއ ދޭތެރޭ ަބއިެވރިން ދެކޭ ގޮތް :  12 ޗާޓު

 

ޑީ.އެޗް.އީ އިން  ފަރާތްތަކުން %86ސަރވޭގެ ނަތީޖާ އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  5.22
ވެ. އަދި ޑީ.އެޗް.އީއިން  މުއްދަތާއި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށްވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެމައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނަގާފައިވާ

 ފަރާތްތަކުންވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.    %14މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދޭ މުއްދަތާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް 

  ކޭގޮތް ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ނަގާ މުއްދަތާއިމެދު ދެ 

ލިބިގެން ކިޔަވާ  ބައިވެރިންނަކީ މިހާރު ލޯނު ގައި ކިޔަވުންދާ ނުވަތަ ލޯނު %53ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  5.23
 ނިމިފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. 

 ލޯނު ފައިސާ ދޫކުުރމަށް ަނގާފަިއވާ ުމއްދަާތއި ެމދު ދެކޭ ގޮތް :  13 ޗާޓު

 

2%

12%

33%

53%

ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ހިތްހަމަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ޖެހޭ 

ތްހަމައެއްއެއްވެސް ވަރަކަށް ހި
ނުޖެހޭ  

ތާއި ދޭތެރޭ ބައިވެރިން ދެކޭ ގޮތްހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ނަގާފައިވާ މުއްދަ

10%

30%

39%

21%

ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ  ހިތްހަމަ ޖެހޭ ތްހަމަ ޖެހޭކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހި ހަމައެއް  އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތް
ނުޖެހޭ  

ލޯނު ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ނަގާފައިވާ މުއްދަތާއި މެދު ދެކޭ ގޮތް  
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ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު  ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށް %21އިންސްޓޯލްމަންޓް ފައިސާ ލިބުމަށް ނަގާފައިވާ މުއްދަތާއި ދޭތެރޭ  5.24
 %39ވެ. އަދި  ފަރާތްތަކުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ފައިސާ ލިބުމަށް ނަގާފައިވާ މުއްދަތާއި ދޭތެރޭ ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށެ 40%

އިވަނީ ކޮންމެ ވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމުގައެވެ. ފަރާތްތަކުން ބުނެފަ

 އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުން  ކިޔެވުން ނޫން  ލޯނުގެ ފައިސާ 

ލޯނު ފައިސާ ކިޔެވުން ނޫްނ އެހެން ކަންކަމަށް ޭބނުންކޮށްަފއި ވުްނ :  14 ޗާޓު

އުލީމު ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ މަތީ ތަލޯނުފައިސާ  ދަރިވަރުން  96ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، %ސަރވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ  5.25
ހެން ކަންކަމަށް ކުރުމަށް ލިބުނު ލޯނު ފައިސާ އެމަތީ ތައުލީމު ހާސިލު ވަނީދަރިވަރުން  %4 ކުރުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުންހާސިލު

ބޭނުންކޮށްފައެވެ. 

 ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ މިންވަރު 

ލޯނު އަނބުރާ ަދއްކަުމންާދ މިންަވރު  : 15 ޗާޓު

4%

96
%

ް ަށ ާ އެހެން ކަންކަމ ިސ ލޯނު ފައ
ިވާ ދަރިވަރުން   ޮށްފައ ބޭނުންކ

ަށް ބޭނުން ާ ކިޔެވުމ ިސ ިވާލޯނު ފައ ޮށްފައ ކ
ދަރިވަރުން  

ި ވުން ލޯނު ފައިސާ ކިޔެވުން ނޫން އެހެން ކަންކަމަށް ބޭ ނުންކޮށްފައ

35%

54%

10%

ފަށަން  ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން ނު އްގޮތަށް ލޯނުޕޭމަންޓް ޝެޑިއުލް އާއި އެ
ދައްކަން

ނބުރާ ގަވާއިދުން ނޫނަސް ލޯނު އަ
ދައްކަން

ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަމުންދާ މިންވަރު 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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: އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 1އެޕެންޑިކްސް 

ތަފްސީލް  އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖަރސް 

ގެ ލިއެކިޔުންތައް ބަލާ  2014އިން  2005މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް 
ތްތަކާ ގުޅޭ ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން 

ރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާ ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ޑީ.އެޗް.އީ ދެމެދު ކު
ވާ ފަރާތްތަކުން މުއާމަލާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ލޯނު އިޤުރާރުތަކާއި ލޯނު ލިބިފައި
އިން  .އެޗް.އީލޯނު ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ގޮތް އެނގޭނޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޑީ

އަދި ތައް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ކޮށްފައިވާ އެކިއެކި ޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުން
 އެވެ.ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގައި ނެގުނު ކަމާ ގުޅޭ ލިއެކިޔުންތައް ބެލިފައިވާނެ

ލިއެކިޔުންތައް ރިވިއުކުރުން 

ތަްއ ޑީ.އެޗް.އީ އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ލޯނާއި ގުޅޭ ކަންތައް
ބެހޭ އިސް ކަމާ އެ ދެ މުއައްސަސާގެ ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތް  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި 

 ވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށް ސުވާލާ ޖަވާބު ބަދަލުކުރެވުނެވެ.

ކަމާގުޅޭ މުވައްޒަފުންނާ އިންޓަރވިއުކޮށްގެން 

ނބުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު އަ އި ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ގޮތުގަ
 ދައްކާގޮތް އެންގޭނޭ ގޮތަށް އަހަރުން އަހަރަށް އެނަލެޓިކަލް ރިވިޔު 

ލޯނާ ގުޅޭ  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެއެވެ. އަދި ލިބެން ހުރި މައުލޫމާތަށް ބިނާކޮށް
 ލިސިސްއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ނަ ގޮތުން ސްޓެޓިސްޓިކް އެ

ލިސިސް ނަ އަދި ސްޓެޓިސްޓިކް އެ އެނަލިޓިކަލް ރިވިޔު 

 2005ޓަކައި ލޯނާއި ގުޅޭ ކަންތައްތަކާއި މެދު ދަރިވަރުން ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަތުމަށް 
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