
ކަވަރީ ލުޯނ ްސީކމަްތކެުގ ަދުށްނ ިރ 19-ޮކިވޑް 
ޕަރފޯމްަންސ ެއްސ.ީޑ.ެއފް.ީސ އްިނ ޫދުކިރ ލުޯނތަުކެގ 

  ޮއިޑޓް ިރޕޯޓް

2021 އޯގަސްޓް 21            PER-2021-02(D) :ުރިޕޯޓް ނަންބަރ  



 ފިހުރިސްތު

 ii .................................................................................................................................... އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ 

 5 ............................................................................................................................................... ތަޢާރަފު  .1

 8 ..................................................................................................................................... އޮޑިޓް މައުޟޫއު .2

 11 ..................................................................... އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭގޮތް  .3

 11 .................... ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން  19-ކޮވިޑް  3.1

ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އުސޫލުތަކާއި ކްރައިޓީރިއާތައް ކަމާގުޅޭ  19-ކޮވިޑް  3.1.1

 11 ................ބެލުން.....................................................................................މުއައްސަސާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވޭތޯ 

ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން  ، ޕެކޭޖުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ވަޒަންކޮށްއިކޮނޮމިކް ރިލީފް  3.1.2

 12 .................................ހުންނަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ގާއިމްވެފައިވޭތޯ ބެލުން................................................................

ރިކަވަރީ ލޯނު ދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް  19-ކޮވިޑް  3.2

 17 .................................................................................................... އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން 

 18 ........................... ކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަ  3.3

 24 ............................................................................................................................................ ނިންމުން .4

 25 ....................................................................................... : އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް 1އެޕެންޑިކްސް 

ދަށުން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނު ސާވޭގެ ލޯނު ސްކީމުގެ  19-: ކޮވިޑ2ްއެޕެންޑިކްސް 

 26 ....................................................................................................................................... ................ނަތީޖާ



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

ii   ގެ 32 ސަފުހާ

 ޮއިޑްޓ ިރޯޕުޓެގ ުޚލާސާ 

 ތަޢާރަފު
އާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާަތކުން ކުރާ ޚަރަދާއި ހޯދާ ހިލޭ އެހީގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓްތަކާއި  19-ކޮވިޑްމި އޮޑިޓަކީ 

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

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

ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ރޯގާ ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށް އަޅާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށާއި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ކުރާނެ އަސަރާއި މި

ގެ ފަރާތުްނ އަރައިގަތުމަށް ދައުލަތުކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކުން ސަބަބުން އާއިލާތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް 

  ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެކެވެ. ދޫކުރި ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ  މެދުވެރިކޮށްއެސް.ޑީ.އެފް.ސީ 

ރި ކު ޕެކޭޖް ތައާރަފުވަނަ ދުވަހުން (ރިލީފް 7އޭޕްރިލް  ގެވަނަ އަހަރު 2020އަޅާފައިވަނީ މި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަނޑަ

ބައެއް ބައިތަކުގެ ޒާތުން އެއަށްވުރެ ކުރިއާއި ފަހުގެ  ،ނަމަވެސްށެވެ. ގެ ނިޔަލަ 2020ޑިސެމްބަރ  31ތާރީޚުން) ފެށިގެން 

 ތާރީޚުގެ މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލައިެލވިފައިވާނެއެވެ.

 ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް
ވަނަ މާއްދާގައި  6ެގ  2011އޮތޯރިޓީއިން ހަދައިފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  .1

މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ، ަލއިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަާކއި ފައިނޭންސް ކުންފުނިތަކާއި ަފއިނޭންސް ލީސިންގ 

 ރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އައުކުރުމުގެއެއްވެސް ކް ،ކުންފުނިތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން

ކުރިން، ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް ނުވަތަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް އޮތޯރިޓީިއން ހޯދަންވާނެ ކަމަށް 

ނާމާގައި ވިޔަފާރިތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ސޮއިކުރި ފަހުމު

 އި ުނވުން.ލޯނު ދޫކުރުމުގައި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެކަމުގެ ގާބިލްކަން ވަޒަންުކރަންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަ

ށް ފަިއސާ ދޫކުރުމުގައި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ލޯނު ފައިސާ ލޯނު ލިުބނު ވިޔަފާރިތަކަ .2

އަޅަނީ ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތުގެ މާލީ ހާލަތަށާއި ލޯނު ހަމަޖެހުމަށް ހޭދަވި މުއްދަަތށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަްށ ދޫކުރާނެ ގޮތް ކަނޑަ

ނަމަވެސް، ލޯނު ހަމަޖެހުނު ބައެއް ށް ފަހު ދެފަރާތުގެ މެދުގައި އެކުލަާވލާ އެއްބަސްވުން (ސެންކްަޝން ލެޓަރ) އާއެއްގޮތަ

މިފަދައިްނ ކަމުގައި ނުވުން. ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފައިަވނީ އެ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް 

އެދުމުން އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ވިޔަފާރިތަކުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އަވަހަށް ފައިސާ ބޭނުްނވެ، އެކަމަށް 

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނަގަންެޖހޭ ހުއްދަަތއް ނެގުމަށްފަހުގައިކަމަށްވެސް ެއސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން 

އުސޫލަކީ އާންމުކޮށް އިއުލާނު ކުރެވިފައިވާ ރަން ހަމަޖެހިފައި އޮތް ނަމަވެސް، މިގޮތަށް ފައިސާ ދޫކުވުން. މައުލޫމާތު ދީފައި

ވުމުން، ލޯނު ނަގާ ފަރާތްތަކަށް މި މައުލޫމާތު ލިބިފައި ނުވާކަމާއި މިފަދަ ފުރުސަތަކަށް ބޭުނންވެފަިއ ނު އުސޫލެއް ކަމުގައި

އޮތުން. ތިބި ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފި ދިއުމުގެ ފުރުސަތު 
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ލޯނު  ދޫކޮށްފައިވަނީ ލޯނުތައް ދޫކޮށްފައިވާ އިން ސީ.އެފް .ޑީ.އެސް ފަރުދުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި .3

ދެމެދު ވެފައިވާ ފަހުމުނާމާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދޫކުރުމަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާ

 މުގައިވުން.މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިންކަ

ވިޔަފާރި އެހީގެ ލޯނުތައް ދޫކުރުމަށް އަމާޒު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ލޯނަށް އެދި  19-ކޮވިޑް ސުންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން .4

 ،ނަމަވެސްކަމުގައި ވީ ށްަދވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް އެދި ހުަށހެޅި ފަރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަ 21ހުށަހަޅާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

ވިަޔފާރިތަކުން ލޯނަްށ ފޯމު  ،އެގޮތުން ވުން.ނު އިއި ދޫުކރެވިފައެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ދޫކުރި ގިނަ ލޯނުތައް މި މުއްަދތުގަ

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ، ހޭދަވެފައިވާއިރުދުވަސް  40ޖްކޮށް ހުށަހެޅި ދުވަހުން ފެށިެގން ލޯުނ ދޫކުރުމާ ހަމަޔަށް އެވްރެ

 ހޭދަވެފައިވުން.ދުވަސް  34އެވްރެޖްކޮށް  ށް ދޫކުރުމަށްފަރުދުންނަށް ދޫކުރި ލޯނުތަ 

ލޯނު ކަމުގައިވާ  ެއއްކަންރިކަވަރީ ލޯނު ދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުުމގައި ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު  19-ކޮވިޑް .5

ޤާނޫނު ަނންބަުރ  ސް ދުވަހުގެ ތެޭރގައިނަގާ ފަރާތުން ޯލނުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ފައިސާ ލިބޭ ދުަވހުން ެފށިގެން ތިްނ މަ

ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފު ވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް ދިވެހި މުވައްޒަފަކު  )ނޫނުޤާބެހޭ ވަޒީފާއާ( 2/2008

ޔާރު ކޮށްފައިވާ ޖޮބް ސެންޓަރ ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ތައްކަން ކަށަވަރުވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރާ

އިން ވުމާ ޚިލާފަށް، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއެއްބަސްދިޔުން. އެގޮތުން، ންޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ބަލަމުންގެ

ވި، އެކަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ން ފާހަގަކުރެލޯނު ނެގި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަ

ފިނޭންސްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވުން. 

 އިން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ންވިޔަފާރިތަކަށް އެހީތެރިކަ ވީހާވެސް ގިނަ .6

 %52ގެ ނިޔަލަށް ހުށަހެޅި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ  2021އެޕްރީލް  30ޮކށްފައިވާއިރު، ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއިޝަރުތުތައް 

 ފަރާތަކަށް ލޯނު ދޫކޮށްފައިވުން.

 343,477,423ށް ހުށަހެޅި ވިޔަފާރިަތކަ އެދި ވިޔަފާރި އެހީ' ގެ ލޯނަށް 19-ކޮވިޑް'ގެ ނިޔަލަށް  2021 އެޕްރީލް 30 .7

ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާއިރު  ސަތޭކަ ތޭވީސް) ހާސް ހަތަރު ހަތްދިހަ ހަތް  ސަތޭކަ (ތިން ސަތޭކަ ސާޅީސް ތިން މިިލއަން ހަތަރު

 ން.ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވު ސަތާރަ ހާސް) ސަތޭކަ(ނަވާރަ މިލިއަން އަށް  19,817,000މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަށް އަމިއްލަ 

ކަނޑައަޅާފައިވާ  ންށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސު އެގޮތުން، ވިޔަފާރި އެހީގެ ގޮތުަގއި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ދޫކުރުމަ

ނުވަދިހަ ހަތަުރ  ދުއިސައްތަ(ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ތިން މިލިއަން  363,294,423ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  މިލިއަން 400

ގެ ނިޔަލަށް ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ  2021 އެޕްރީލް 30) ރުފިޔާގެ ލޯނު %91( ސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތޭވީސް)ހާ

 .ވުންދޫކޮށްފައިމަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަށް 
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mailto:info@audit.gov.mv


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

iv   ގެ 32 ސަފުހާ

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް

އެކުލަވާލާ ފަހުމުނާމާތަކުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި  ހިންގުމަށްލޯނު ސްކީމްތައް  .1

ހިމަނާފައިވާ މާލީ އިދާރާތަކާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތައް ހިމެނުމަށާއި ލޯނު ދޫކުރުމުގައި މާލީ އިދާރާތަކުން އާންމު އުސޫލުގެ 

 މާލީ ޤާބިލްކަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ހިމެނުމަށް މިނިސްޓްރީ ތެރެއިން މިހާރުވެސް ބަލަމުންގެންދާ ކަސްޓަމަރުންގެ

 އޮފް ފިނޭންސަށާއި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އަށް ދަންނަވަމެވެ.

އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންެޖހުންތައް ދިމާވެފައިވާ ިމފަދަ ާހލަތްތަކުގައި ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަުކން ވީހާވެސް އަވަހަްށ  .2

ވާެނތީ، ަފއިސާ ދޫކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށް، އެ މައުލޫމާތު ބޭނުންވާޭނ ފައިސާ ލިބުމަށް ބޭނުން

 ފަރާތްތަކަށް ލިޭބނެގޮތް ހެދުމަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް ދަންނަވަމެވެ.

----------------------------------
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c

 ަޕރޯފަމްނސް ަދުށްނ ެއްސ.ީޑ.ެއފް.ީސ ިއްނ ޫދުކިރ ޯލުނަތުކެގ ިރަކަވީރ ޯލުނ ްސީކމްަތުކެގ  19-ޮކިވޑް 
ިރޯޕޓް  ޮއިޑޓް   

 ތަޢާރަފު .1

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ގެ ތެރެއިން އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖު ތައާރަފްކުރިތުން އާ ގުޅިގެން ދައުލަ 19-ކޮވިޑް ގެ ބޭނުމަކީމި ރިޕޯޓު

އިން ދޫކުރި ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންެގ (އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ) 

(އޮޑިޓް ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ކުރެވުނު ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓުން  4/2007ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ޕަރފޯމަންސް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން

ނު ކަންތައްތަކާއި އިޞްލާޙު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާމެދު އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި ފާހަގަކުރެވު

 213ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،އެ ކަންކަން އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ހުަށހެޅުމާއެކު

އި ބުނެފައިވާ ގޮތުެގ މަތިން އެ ކަންކަން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މި ރިޕޯޓް ވަނަ މާއްދާގަ

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

 އޮްފ މިނިސްޓްރީ ،މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ،ގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރުމި އޮޑިޓު

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ  އަދި އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް

 މުވައްޒަފުން މި އޮޑިޓަށް ދެއްވި އެއްބާރުލުމަށް މި ފުރުސަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. ގެ (އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ)

 އޮޑިޓުގެ ބޭނުން

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

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

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

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

ގެ ަފރާތުން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ން އަރައިގަތުމަށް ދައުލަތުކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކު  އާއިލާތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީއަށް

  ޕަރފޯމަންސް އޮޑިޓެކެވެ. ދޫކުރި ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
http://www.audit.gov.mv/
http://www.audit.gov.mv/
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ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތާއި  ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ ،ޓް މެދުވެރިކޮށްމި އޮޑި

ލާހީ ފޯރުކޮށްދެމުންދާ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށާއި އިސްލާހު ކުރަން ޖެހޭކަމަށް އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާމެދު އިސް

 ތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓަށް ުހށަހެޅިގެންދާނެއެވެ.ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްޓަކައި އެ ކަންކަން ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާ

 އޮޑިޓްގެ ސްކޯޕް އަދި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑައެޅި ބައިތައް

ވަނަ ދުވަހުން (ރިލީފް ޕެކޭޖް ތައާރަފު ކުރި ތާރީޚުން)  7އޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ 2020 އެޅުނީމި އޮޑިޓުގައި ބެލުމަށް ކަނޑަ

ބައެއް ބައިތަކުގެ ޒާތުން އެއަށްވުރެ ކުރިއާއި ފަހުގެ ތާރީޚުގެ  ،ނަމަވެސްށެވެ. ލަގެ ނިޔަ 2020ޑިސެމްބަރ  31ފެށިގެން 

 ؛ބަޔަކަށް ބަލައިފައިވާނެއެވެ 3މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލަިއލެވިފައިވާެނއެވެ. މި އޮޑިޓުގައި މައިގަނޑު 

 ތޯ ބެލުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ުއސޫލުތައް ހެދިފައިވޭ ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ(ހ) 

ކިްނ ކެޕިޓަލް ލޯުނތައް ދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެްއބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުާރ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރުމަްށ (ށ) ވާރ

 ގާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން  ނިޒާމެއްއެކަށީގެންވާ 

 އަސަރު ކުޑަކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން ނޭދެވޭ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާ  ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ(ނ) 

 އޮޑިޓް ކްރައިޓީރިއާ

 އުސޫލުތަކާއިފައިާވނީ ތިރީަގއި ބަޔާންކުރާ  ކްރައިޓީރިއާގެ ގޮތުގައި ބަލާމި އޮޑިޓްގައި ބެލުމަށް ކަނޑަެއޅިފައިވާ ބައިތަކުގެ

 ހަމަތަކަށެވެ؛

ލޯނު ދޫކުރުމަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއާއި މިނިސްޓްރީ  ފަރުދުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއިއާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް .1

 ދެމެދު ވެފައިވާ ފަހުމުނާމާ  އޮފް ފިނޭންސާ

 ފަރުދުން  މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއިދޫކުރި "ވިޔަފާރި އެހީ" ލޯނު ނެގުމަށް އާ ގުޅިގެން  19-ކޮވިޑް .2

 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އެކު އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއާ

ތްތަކަށް އިންކަްމ ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ އާ ގުޅިގެން އާމްދަީނއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފަިއވާ ފަރާ 19-ކޮވިޑް .3

 އުސޫލު

 2011ން ހަދައިފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ .4

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓްތައް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސާއި ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން  ސްކީމުތަކާލޯނު  .5
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 އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތަކާއި އޮޑިޓް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާގޮތް

) އިން ނެރެ INTOSAI(މި އޮޑިޓް ކޮށްފައިވަނީ އިންޓަރނޭޝަލް އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް ސުޕްރީމް އޮޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް 

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

 އޮޑިޓް" ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 

މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް،  އޮފް ފިނޭންސް، މޯލްޑިވްސް  ރީސްޓްމިނިމި އޮޑިޓް ކުރެވިފައިވަނީ 

އަދި ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ) އިން ހޯދުުނ 

 މައުލޫމާތުތަކަށް ިބނާކޮށްގެންނެވެ. 

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

ކަން ލިޔުމުން އެންގުމަށްފަހުއެވެ. އަދި މި އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަމާއި އަދި މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އަދަދުތަކުގެ ސައްޙަ

ހިއްސާކުރެވި، އެ ފަރާތުން ހުަށހަޅާފައިވާ އޮޑިޓް އެވިޑެންސާއި  ތަކުގެ މެނޭޖްަމްނޓާލުވާ ފަރާތްކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އޮޑިޓުގައި ޝާމި

 މި  ހަމަތައް ގެންގުޅެފައިވާ ކުރުމުގައި ކޮމެންޓަށް ބިނާކޮްށ، އޮޑިޓު ރިޕޯޓަށް ގެންނަންޖެހޭ ަބދަލުތައް ެގނެވިފައިވާނެއެވެ. އޮޑިޓް

 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ ގައި 1 އެޕެންޑިކްސް  ރިޕޯޓުގެ
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 އޮޑިޓް މައުޟޫއު .2

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

ނަންބަރު  ޤާނޫނުއި އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުތަކެއް ދައުލަތުން ވަނީ އިއުލާނުކޮށްފަެއވެ. އެގޮތުން، ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކަ

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

ލޯނުގެ ގޮތުގައި  ގެ ބަޖެޓުންނާއިދައުލަތު ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ގާއިމްކޮށްގައި  2020މާރިޗް  18ޓްރަސްޓް ފަންޑެއް 

 ނަގައި ފައިސާއާއި އެހީގެ ގޮތުގައާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ިލބޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާ މި ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އިން ފައިސާ ވިޔަފާރި އެހީ ލޯނު ދޫ 19-އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ކޮވިޑް

މިލިއަން ރުފިޔާ  400ބަޖެޓްގެ ެތރެއިން ދައުލަތުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިންނެވެ.  2020ހަމަޖައްސާފައިވަނީ 

 380,956,730ށް ނިންމާފައިވަނީ ވިޔަފާރި އެހީގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަ 19-ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް، ކޮވިޑް

 ) ރުފިޔާއެވެ.(ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ މިލިއަން ނުވަ ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަ ހާސް ހަތް ސަކޭތަ ތިރީސް

މި ފަންޑުގެ މަގްސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ 

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

 ؛އެފަދަ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިުވން ،އަސަރުތައް ދެނެގަނެ

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުން ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދިނުމަށް ބާރުއެޅުމާއި  ،އިގްތިސާދަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިކަމަކުން •

 ؛ންމުވައްޒަފުންނަށް އަސާސީ މުސާރަ ދިނުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނު 

 އަދި، އިގްތިޞާދަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިކަަމކުން އަރައިގަތުމަށް މަސައްކަތްކުރުން •

ވަކިވަކި ފަރުދުންތަކަށް ދިމާވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެީހތެރިވެދިނުން ހިމެނެއެވެ.  •

ވަނަ ދުވަހު އިކޮނޮމިކް ރިލީޕް ޕެކޭޖުގެ ނަމުގައި ޕެކޭޖެއް މިނިސްޓްރީ  2020އޭޕްރިލް  7، މި މަގުސަދުތައް ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި

އޮފް ފިނޭންސް އިން އިއުލާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިޕެކޭޖުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ވަކިވަކި ފަރުދުންތަކަށް ދިމާވާ މާލީ ދަތިތަކުން 

އިގްތިސާދަްށ ދިމާވެދާނެ/ދިމާވާ ދަތިކަމަކުން އިންކަމް ސަޕޯޓް ސްކީމް، ނު އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަްށޓަކައި ތަޢާރަފުކުރެވު

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރު މުއްދަތުގައި މާލީގޮތުން ކޮށްފާނެ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުްނ 

އަިދ ވަކިވަކި ފަރުދުންތަކަށް ދިމާވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް  ޑެޓް މޮރިޓޯރިއަމް ލޯން ސްކީމާއިތަޢާރަފުކުރެވުނު ރިކަވަރީ 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  2.5ޖުމްލަ  ޕެކޭޖްތަކަށް ). މ1ިސްކީމެވެ (ޗާޓު  ސަބްސިޑީއެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ތަޢާރަުފކުރެވުނު 

 ).1(ތާވަލު  ކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ
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ުތައް
ެކޭޖ

ޕ

ޑީ.އީ.އެމްއިންކަމް ސަޕޯޓް
ނުރަނގަޅު/ލޭއާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއ19ް-ކޮވިޑް

އަސަރު ކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ރުފިޔ5,000ާގިނަވެގެން 

މްރިކަވަރީ ލޯން ސްކީ

އެލް.އެމް.ބީ

ވަނަ އަހަރުގ2019ެ(ބޮޑެތި ވިޔަފާރިތަކަށް 
)ރެ ގިނަމިލިއަން ރުފިޔާއަށްވ10ުއާމްދަނީ 

ފިޔާމިލިއަން ރ1ުގިނަވެގެން 

ފިޔާމިލިއަން ރ7ުގިނަވެގެން ރިސޯޓުތަކަށް

ސީ.އެފް.ޑީ.އެސް

ވަނަ އަހަރުގެ  2019(ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް 
)ރެ މަދުމިލިއަން ރުފިޔާއަށްވ10ުއާމްދަނީ 

ރުފިޔ500,000ާގިނަވެގެން 

ރުފިޔ30,000ާގިނަވެގެން އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް

ޑެޓް މޮރިޓޯރިއަމް
ފައިނޭންޝަލް 

ތައްއިންސްޓިޓިއުޝަން
އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް

ސަބްސިޑީ

ފެންބިލްތަކަށްސީ.އެސް.ޑަބްލިއު.އެމް

ކަރަންޓު ބިލުތަކަށްސްޓެލްކޯ

އް އެހީދެވޭ ފަރާތްތަ ސްކީމް  ދެވޭ އަދަދު  މަސްއޫލު އިދާރާ  

ވަރވިއުއިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ އޯ  
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ކާއި ށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަދޫކުރުމަ ގެ ދަށުން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނުރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމް 19-ކޮވިޑް

 ޝަރުތުތައް

 

2020އޭޕްރިލް  06  

 ފިނޭންސާއި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އާ މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ޓޭންޑިންގ ދެމެދު މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސް

 ވޭ. ސޮއިކޮށްފައި ގައި (އެމް.އޯ.ޔޫ) އެއް

މި އެމް.އޯ.ޔޫ ގައި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނު 

ދޫކުރާނެ މިންވަރާއި ލޯނުގެ ޝަރުތުތަކާިއ ލޯނު 

ގޮތާއި  ލޯނު ދޫކުރުމަށްފަހު އަމަލުކުރާނެއި ދޫކުރުމާ

ތަކާއި ޖޫރިމަނާތައް ގުޅިގެން ނެގޭނެ ފީ ލޯނާއި

އެމް.އޯ.ޔޫގެ އިތުރުން ލޯނު ނަގާ ހިމަނާފައިވޭ. އަދި، 

ފަރާތާެއކު ސޮއި ކުރެވޭ ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައިވެސް 

 ވޭ.މިންގަނޑުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައި

ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ނެރެ މި

ލީްފ އިކޮނޮމިކް ރި  19-އާންމުކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް

ވާކިން ޕެކޭޖްގެ ތަފްސީލްަތކުގެ ނޫސްބަޔާނުގައި 

ކެޕިޓަލް ލޯނުގެ ބަޔަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަްތކުާރ 

 އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިންފަރުދުންނަށް ދޫކުރާ ލޯނު 

 ނިންމާފައިވޭ.  ދޫކުރަން

މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ސަރުާކރުން 

(ހަތަުރ  400,000,000އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އަށް 

 މި ވޭ.މިލިއަން) ރުފިޔާ ކަނޑައަޅާފައި ސަތޭކަ

ލޯނު ދޫކުރުމަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ގައި "ރިކަވަރީ 

ސްކީމް ފަންޑް އެކައުންޓް" ގެ ނަމުގައި ވަިކ 

 . އުފައްދަން ޖެހޭ  އެކައުންޓެއް

ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމްގެ ދަށުން ދޫކުާރ  19-ކޮވިޑް

.ހުށަހަޅާކަށް ުނޖެހޭއެއްވެސް ލޯނަކަށް ކޮލޭޓަރަލް 

2020އޭޕްރިލް  07  

2021އެޕްރީލް  30  

 627,245,128ލޯނަށް އެދުނު ފައިސާގެ އަދަދު 

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހުނު ފައިސާގެ 

 380,956,730 –އަދަދު 

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުން

ދޫކުރެވެނީ ގޮތުގައި ޯލނުގެިގނަވެެގންއެންމެ
ރުފިޔާ)ހާސްތިރީސް(30,000

ތައްޝަރުތު

މަސް 6ތެރެއިންދުވަހުގެމަސ12ްވޭތުވެދިޔަ-
ކޮށްފައިވުންމަސައްކަތްދުވަހު

އަކީ ާއމްދަނީބުނުލިމުއްދަތުގައިމަސައްކަތްކުރި-
ންއަކަށްވުއާމްދަނީކުރެވޭނެޔަގީން

ރިތައްރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ވިޔަފާ

500,000ކުރެވެނީދޫގޮތުަގއިލޯނުގެގިަނވެގެންއެންމެ
ރުފިޔާ)ހާސްސަތޭކަފަސް(

ތައްޝަރުތު

މިިލއަން 10އާްމދަނީ އަހަރުގެވަނ2019ަ-
ނުވުންމަތިރުފިޔާއަށްވުރެ

ނުވަތަ ޤާނޫނުބެހޭ ވަޒީފާއާހުށަހަޅާއިރުއެދިލޯނަށް-
ގޮތަކަށް ނޫންވެގެން ޚިލާފުއެއްބަސްވުމާވަޒީފާގެ
ވަކިކޮށްފައި އިންވަޒީފާމުވައްޒަފަކުދިވެހިއެއްވެސް
ނުވުން

ދެވޭނެ ލޯނުތަކަށްވިޔަފާރިހިންގާކޮށްގެންރަޖިސްޓަރީ
ޖުމްލައަހަރުގެަވނަ 2019ހިސާބުކުރަނީއަދަދު

.މިންވަރަށްއަށްވާ%10އާމްދަނީގެ

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


އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޣާޒީ ބިލްޑިންގ  
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 އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭގޮތް .3

 ވޭތޯ ބެލުންތައްޔާރުކޮށްފައިޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ  19-ކޮވިޑް  3.1

 އުސޫލުތަކާއި މިންގަނޑުތަކަށެވެ.ހެދިފައިވާ  ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ ބައިގައި ބަލައިފައިވާނީ  އޮޑިޓުގެ މި

 އެގޮތުން؛ 

ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން  އްޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އުސޫލުތަކާއި ކްރައިޓީރިއާތަ ގެރިކަވަރީ ލޯނު 19-ކޮވިޑް •

 އެކުލަވާލައިފައިވޭތޯ ބެލުން.

ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ތައް ވަޒަންކޮށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންރިކަވަރީ ލޯނަށް  19-ކޮވިޑް •

 އުސޫލުތައް ގާއިމްެވފައިވޭތޯ ބެލުން.ހުންނަންޖެހޭ 

ކަމާގުޅޭ  އްޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އުސޫލުތަކާއި ކްރައިޓީރިއާތަމުގެ ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީ 19-ކޮވިޑް 3.1.1

 މުއައްސަސާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވޭތޯ ބެލުން

 ބެލުމަށް އިސްކަންދީފައި ނުވުންނު ދޫކުރުމުގައި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެ ކަމުގެ ގާބިލްކަން ލޯ

ވަނަ މާއްދާގައި މެންބަރުންގެ  6ގެ  2011މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިްނ ހަދައިފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮޭމޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު 

ކުންފުނިތަކާިއ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކާއި ފަިއނޭންސް ކުންފުނިތަކާއި ފައިޭނންސް ލީސިންގ 

ކުރިން، ކްރެޑިޓް  އެއްވެސް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އައުކުރުމުގެ ،އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން

އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް ނުވަތަ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާުތތައް އޮތޯރިޓީއިން ހޯދަންވާނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، 

 ގެ ލޯނު ދޫކުރުމު ،ސޮއިކުރި ފަހުމުނާމާގައި ންއޮފް ފިނޭންސު އެކު މިނިސްޓްރީއެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އާލޯނު ދޫކުރުމަށް  19-ކޮވިޑް

ނުވާކަްނ ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން،  ފައިލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެަކމުގެ ގާބިލްކަން ވަޒަންކުރަންޖެޭހ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކުރިން

އްކޭނެކަމުގެ ދެ ލޯނު އަނބުރާ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނު ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުތުތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ލުއިކޮށްފައިވާއިރު،

ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. އޮތްކަމެއްދޫކުރުމަކީ އެފައިސާ އަނބުރާ ނުލިބުމުގެ ހިރާސް  ފައިސާ ބެލުމެއްނެތި ލޯނުގެ ގޮތުގައި މަށްގާބިލްކަ

އެހީތެރިކަން  ރާތްތަކަށްފަލޯނަށް އެދޭ  ށްކައަވަހަލޯނު ދޫކުރުމުގައި ކްރެޑިޓް އެނަލިސިސް ހެދުމަށް އިސްކަންދީފައިނުވަނީ ވީހާވެސް 

 ހިރާހެއް   މިންކޮށްފައިވާމިއީމީގެ އިތުރުން،  މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. ންށް ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންކަމަފޯ

ޮގތަށް ކަމަށް ނެ ުވރެ ބޮޑު ނުވާ %10ވަަނ އަހަުރގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ  2019ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ޫދކޮށްފައިވާނީ  އިމަށާކަ

  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުންނާިއ 

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް

އެކުލަވާލާ ފަހުމުނާމާތަކުގައި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ  ހިންގުމަށްސްކީމްތައް  ލޯނު

މާލީ އިދާރާތަކާ ގުޅުންހުރި މާއްދާތައް ހިމެނުމަށާއި ލޯނު ދޫކުުރމުގައި މާލީ އިދާރާތަކުން އާންމު އުސޫލުގެ ތެރެއިން މިހާރުވެސް 

ިމިނސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށާއި ންގެންދާ ކަސްޓަމަރުންގެ މާލީ ޤާބިލްކަން ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑުތައް ހިމެނުމަށް ބަލަމު

 ދަންނަވަމެވެ.އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އަށް 

ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގައި ތައް ވަޒަންކޮށް، އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަން 3.1.2

 އިދާރީގޮތުން ހުންނަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ގާއިމްވެފައިވޭތޯ ބެލުން

 އާންމުކޮށް އުސޫލު އަމަލުކުރާއެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ގައި (ހ) ލޯނު ހަމަޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމު

 ކޮށްފައިނުވުންއިއުލާނު

އަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫކުރާނެ ގޮތް ށް ފައިސާ ދޫކުރުމުގައި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނު ލިބުނު ވިޔަފާރިތަކަ

ދެފަރާތުގެ  ކަނޑައަޅަނީ ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތުގެ މާލީ ހާލަތަށާއި ލޯނު ހަމަޖެހުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތަށް ރިޢާޔަތް ކުރުމަށް ފަހު

ސެންކްޝަން ެލޓަރގައި ބައިބަޔަށް ބަހާލައިގެން އެއްގޮަތށެވެ. އެގޮތުން، (ސެންކްޝަން ލެޓަރ) އާ ންއެއްބަސްވު މެދުގައި އެކުލަވާލާ

 އެއްަފހަރާ ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަންލޯނު ހަމަޖެުހނު ބައެއް ފަރާތްތަަކށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް، 

ސަބަބުން އެއްބަސްވުްނތަކުގައި ގޮންޖެހުންތަކުގެ  އެކިގެ ސަބަުބން ދިމާވި އެކި 19-ކޮވިޑް މިހެން ދިމާވެަފއިވަނީ، ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ  ވާތީކަމަށްސޮއިކޮށް ނިންމުމަށް ވަގުުތ ތަެކއް ނަގާފައިވުމާއެކު އެ ދުވަސްަތކަށް ބެލުމަްށފަހު ފައިސާ ދޫކޮްށފައި

 ދިނުމަށާއި ކުިލ ނުދެވި ހުރި މުސާރަވިޔަފާރިތަކުން  އެގޮތުން، މިފަދަިއން އަމަލުކޮްށފައިވަނީއިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. 

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީގެ  ،ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް އަވަހަށް ފައިސާ ބޭނުންވެ އެކަމަްށ އެދުމުން ދެއްކުމަށާއި ފެނާއި ކަރަންޓް ިބލުފަދަ

ނަމަވެސް، އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  ވެސްއުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ނަގަންޖެހޭ ހުއްދަތައް ނެގުމަށްފަހުގައިކަަމށް

ޯލނު ނަާގ ވުމުން، އުސޫލަކީ އާންމުކޮްށ އިއުލާނު ކުރެވިފައިވާ އުސޫލެއް ކަމުގައި ނުރަން ހަމަެޖހިފައި އޮތް މިގޮތަށް ފައިސާ ދޫކު

އެ ފުރުސަތުގެ ބޭނުްނ  އި ިތބި ވިޔަފާރިވެރިންނަށްމިފަދަ ފުރުސަތަަކށް ބޭުނންވެފަ އިނުވާކަމާތު ިލބިަފއި ފަރާތްތަކަށް މި މައުލޫމާ 

 ގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނުހިފި ދިއުމު

ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.  2020 ވިޔަފާރި އެހީ ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރަން ފަށާފައިވަނީ 19-ކޮވިޑް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިންނޯޓު: 

މަސް (ގްރޭސް  6ގެން ޖެހެނީ ލޯނުގެ ފައިސާ ދޫކުރާ ދުވަހުން ފެށި  ފައިސާ ދައްކަން ފަށަންލޯނުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވާގޮތުން ލޯނުގެ 

މަސް  6ން ސަރުކާރުން ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ގެ ގޮތުގައި އިތުރު އާ ގުޅިގެ  19-ޕީރިއަޑް) ހަމަވުމަށްފަހު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ކޮވިޑް

 އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން . ކުން އެކަމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް އިއުލާންކޮށްފައިވެއެވެދުވަސް ދިނުމަށް ނިންމައި، ލޯނު ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަ 

އް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެ 36ހީގެ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ގްރޭސް ޕީރިއަޑްގެ މުއްދަތު ނުހިމަނައި އެ ވިޔަފާރި  19-ދޫކޮށްފައިވާ ކޮވިޑް 

     ދީފައިވެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
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13   ގެ 32 ސަފުހާ

 އިސްލާހުކުރަން ލަފާދޭ ގޮތް

ވިޔަފާރިތަުކން ވީހާވެސް އަވަހަށް ފައިސާ ހުރިހާ  އިގްތިސާދީ ގޮތުން ބޮޑެތި ގޮންެޖހުންތައް ދިމާވެފައިވާ މިފަދަ ާހލަތްތަކުގައި

 ފަރާްތތަކަށް  ނޭބޭުނންވާ ަމއުލޫމާތު ފަދައެ ،އާންމުކޮށް އިއުލާންކޮށްގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލު ކުރުމުލިބުމަށް ބޭނުންާވނެތީ، ފައިސާ ދޫ

 ދަންނަވަމެވެ. އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް ލިބޭނެގޮތް ހެދުަމށް

 ލޯނު ދޫކޮށްފައިވުންލޯނު ދޫކުރުމުގައި ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް   (ށ)

ލޯުނ ދޫކުރުމަށް  ފައިވާ ލޯުނތައް ދޫކޮށްފައިވަނީދޫކޮށްއެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަްށ 

ކަްނ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރެއިންފަހުމުނާމާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާ ދެމެދު ެވފައިވާ 

 ވަޒީފާއާބެހޭ( 2/2008 ނަްނބަރު ޤާނޫނުއެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ލޯނަށް  އެގޮތުން، ލޯުނ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ނުަވތަ ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފު ވެގެން ނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް ދިވެހި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވޭތޯ ) ޤާނޫނު

(ދިހަ މިލިއަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ  10,000,000ވަނަ އަހަރު  2019ބެލުމުގެ އިތުރަށް، ޯލނަށް އެޭދ ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީ 

 500,000ރު، އެންމެ ގިނަވެގެން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ އަދަދު ޔަގީންކޮށްފައިވާއި  އިތުރުނުވާކަން

 އި ނުވާކަން އޮޑިޓަރުން ނެގި ސާމްޕަލްތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެފަ ލައްކަ)(ފަސް 

ފައިވާ މިންގަނޑުގެ ތެރެއިންކަން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކަނޑައަޅާއަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަށްވެސް ލޯނު މީގެ އިތުރުން، 

މަސްދުވަހު  6މަސްދުވަހުގެ ތެރެއިން  12ލޯނަށް ކުރިމަތިލި ދުވަހުން ފެިށގެން ވޭތުވެދިޔަ  ،. އެގޮތުންފާހަގަކުރެވުނެވެ

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ާވކަމާއި ކޮށްފައިމަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން ލިޔެކިޔުމުން ޔަގީންކޮށްފައިވާއިރު ިލބެުމންދިޔަ އާމްދަނީ ޔަގީން

 ވެސް (ތިރީސް ހާސް) ރުފިޔާއަށްވުރެ އިތުރުވެފައި ނުވާކަން 30,000ފަރުދުންނަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ އަދަދު 

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 އިތުރުވުން މުއްދަތުވާ ހޭދަވެފައި ލޯނު ދޫކުރުމަށްށް ވުރެ މުއްދަތަ ކަނޑައެޅި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން(ނ) 

ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާ  ކަނޑައެޅި އަމާޒަކީލޯނުތައް ދޫކުރުމަށް ލޯނު ސްކީމުގެ  ރިކަވަރީ 19-ކޮވިޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން

އިން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ  ،ދަވަހުގެ ތެރޭގައި ލޯނަށް އެދި ުހށަހެޅި ަފރާތަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށެވެ. ަނމަވެސް 21ދުވަހުން ފެށިެގން 

ވިޔަފާރިތަކުން ލޯނަށް ފޯމު ހުަށހެިޅ  ،އެގޮތުން ވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ނު މުއްދަތުގައި ދޫކުރެވިފައި މިދޫކުރި ގިނަ ލޯނުތައް 

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަށް ، ދުވަސް ނަގާފައިވެއެވެ. އަދި 40ދުވަހުން ފެށިގެން ލޯނު ދޫކުރުމާ ހަމަޔަށް އެވްރެޖްކޮށް 

 ދުވަސް ނަގާފައިވެއެވެ.  34 ލޯނުތަކަށް އެވްރެޖްކޮށް ދޫކުރި

ގެ  19-ލޯނު ދޫކުރުމުގައި މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓް ހާސިލުވެފައި ނުވާ މައިގަނޑު ސަބަބުަތކުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް

ލޯަނށް ތް ކުރުމަށް ދަތިތައް ހުރުމާއި ކުރުމާއެކު ުމވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަހައްދުގައި ފުރަބަންދު އިއުލާނުސަބަބުން މާލެ ސަރަ

ލިޔެކިޔުންތައް  ލޯނާ ގުޅޭ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީގައިއެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުން ހޯދަްނޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަކުރުމަށް ވަގުތު ހޭދަވުމާއި 

އަދަދު އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ  ންތަކުގެކިޔާއިރު ލިބުނު އެޕްލިކޭޝައަޅާ މުންދިޔަ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދާމަސައްކަތް ކުރަ ގެރުމުޗެކުކު

އި ތަފްސީލުކުރެވިފައި). ގަ 16 (ސަފުހާ ކޯޕަރޭޝަނުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ ން ހިމެނޭކަމަށްއިތުރުވު

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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ގޮތް (ހަފްތާއިން)ރެވުނު  އިން ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކު : އެސް.ޑީ.އެފް.ސ1ީޗާޓް 
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ފައިސާ ދޫކުރި އެޕްރޫވްވި ހުށަހެޅި
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ވިޔަފާރި އެހީ ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި  19-ކޮވިޑް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައެޅި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލޯނު ދޫނުކުރެވުނު ނަމަވެސް،

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޯނު ލިުބނު ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މި އޮފީހުން ކުރި ސާވޭގައި ލޯނު ލިބުމަށް ހޭދަވި މުއްދަތު ރަނގަޅު 

މީހުން މުއްދަތު ދިގު  %19މީހުން ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެފައި ނުވާއިރު  %20 އަދި،ބުނެަފއިވެއެވެ. ބައިވެރިން  %61ކަމަށް 

 ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.
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ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބަސްވެވޭ އެއްބަސްވެވޭ ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ އެއްބަސްނުވެވޭ އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއްބަސްނުވެވޭ

ދެކޭ ގޮތް : ލޯނު ލިބުމަށް ހޭދަވި ުމއްދަތާ ގުޭޅގޮތުން ާސޭވގައި ބަިއވެިރވި ފަރާތްަތކުން 3ޓް ޗާ

 އްގޮންޖެހުންތަ ދިމާވިށް އެޕްލިކޭޝަންތައް އަވަހަށް ވަޒަންކޮށް ނިންމުމުގައި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އަ

. ީމެގ މަސައްކަތް ލަްސވުން ކުރުާމއެކު މުަވއްޒަފުން ގޭަގއި މަަސއްކަތް ކުރަްނ ޖެހުމުގެ ސަަބބުން ދަތިަތއް ކުރިަމތިވެ  ފުަރބަްނދުއްދު ސަރަހަ  މާލެ

 އިތުރުްނ؛

 ކަސްޓަމަރ ސާވިސް ޑިޕާޓްމަންޓް

 ލޯނަށް އެދޭ ހުށަެހޅުންތަުކގެ ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިަހމަ ނުުވމާއި ލިޔެކިޔުންަތއް ލިބުުމގައި ލަްސވުން  •

 މަ ުނވެ ހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ހުަށހެޅުމަށް އެދި ކަސްަޓމަރުްނނާ އިތުރަށް މުޢާމަލާތުކުުރން ފުރިހަ •

 ޕާޓްމަންޓްޑިކްރެޑިޓް 

 މުގެ ސަަބބުން ދަތިތަކާއެންމެ ުކދި، ުކދި އަދި މެުދ ފަންީތގެ ވިޔަާފރިތަކުން ލިޔެކިޔުންަތއް އެަކށީގެްނވާ ޮގތެްއގައި ބެލެެހއްޓިފައި ނެތު  •

ގެ ަސބަުބން މުޢާމަލާތު ކުުރުމގަިއ ކުރިމަިތވުާމއި އެ ވިޔަފާރިތަުކަގއި ހަރަާކތްތެރިވާ ަފރާތްތަކުން އެކަށީެގންވާ މާލީ އަދި ފަްނނީ މަޢުލޫމާތު ނެތުމު 

 ދަތިތަކާ ކުރިމަިތވުން 

 ން ިއތުރަށް ކަށަަވރުކުރުން އެކި ުމއަްއސަާސތަކު މާލީ ހިސާބުަތއް ފުރިަހމަކޮށް ހުށަހަޅާަފއިުނވާ ފަރާތްތަކުގެ އާްމދަީނގެ ސަްއޙަަކން ބެލުމަށް •

 ޕާޓްމަންޓްޑިލޯނު އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 

 ނުވުން. ީމގެ ތެޭރަގއި ލޯނުގެ ެއއްަބސްުވުމގައި ޮސއިކޮށް ެއސް.ޑީ.އެފް.ސީ އަށް ހުށަހެުޅން ލަސްުވމާއި ހުށަަހޅާ ެއއްަބސްުވންތައް ުފރިަހމަ •

 އްަތއް ހިމެނޭ.ހުިރާހ ގަނޑެްއަގއި ސޮއިކޮށްަފއި ނެތުން އަިދ ސްޓޭމްޕް ނުޖަހާުހރުން ފަދަ ކަންތަ އެްއބަްސވުުމގެ ަބެއއް މަުދވުާމއި 

 ހުށަަހަޅންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ލިުބން ލަސްުވން  ންލޯނު ފައިސާ ދޫުކރުުމގެ ކުރި •
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ދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރ ރިކަވަރީ ލޯނު  19-ކޮވިޑް  3.2

 ގާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުންނިޒާމެއް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ 

އް މޮނިޓަރ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަރިކަވަރީ ލޯނު  އޮޑިޓުގެ މިބައިގައި ބަލައިފައިވާނީ

 .ގާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯއެވެ ނިޒާމެއްކުރެވޭނެ 

 ލޯނު ދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރު ބަލަމުން ގެންދިޔުން(ހ) 

ލޯނު ނަގާ ފަާރތުްނ ކަންތައްތަކަކީ ހިމެނޭ އެންމެ މުހިއްމު  ރިކަވަރީ ލޯނު ދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައި 19-ކޮވިޑް

 ވަޒީފާާއބެހޭ ( 2/2008 ނަންބަރު ޤާނޫނު ،ލޯނުގެ ފުރަތަމަ ބައިގެ ފައިސާ ލިބޭ ދުވަހުްނ ފެށިގެން ތިން ަމސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ކަން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރާވައްަޒފަކު ނުވަތަ ވަޒީފާެގ އެއްަބސްވުމާ ޚިލާފު ވެގެން ނޫްނ ޮގތަކަށް އެއްވެސް ދިވެހި މު) ޤާނޫނު

ބުނެވިދިޔަ ހާަލތުގައި ޫންނ ، އަދި  ލޯނުެގ ފައިސާ ދައްކަމުންދާކަން ކަށަވަރުކުރުމެވެ.އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ކަށަވަރު ކުރުމާއި 

ނެގުމަށް ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި  %8ގޮތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ ލޯނު އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި އަހަރަކު އިތުރު 

ސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޖޮބް ސެންޓަރ ކަަށވަރު ކުރުމަށް މިނި އެކަން ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ންތައްތައް ތިރީގަިއ ނު ކަންގެންދާކަން ާފހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން، ފާހަަގކުރެވުމެދުވެރިކޮށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ބަލަމު ޕޯޓަލް

 އެވަނީއެވެ:

ލޯނުގެ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނު ނެގި ބައެއް ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާކަމާއި ބައެއް ފަރާތްތަކުން  .1

 ދީފައި ހުރިކަންއެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި މުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ 

ންކްޝަން ލެޓަރ ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ނަމަވެސް، ސެ .ވިފައިވެއެވެފާހަގަކުރެ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީގެ މޮނިޓަރިން ޕްރޮސެސް ތެރެއިން 

ުނބެލެވޭތީ، އިންޓަރެސްޓްގެ  އިން ވަިކކުރުން" ކަމުގައި މިފަދައިން ުމސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދިނުން  މުވައްޒަފުން ވަޒީފާ"

 ފާހަގަވެފައިވާ މިފަދައިން ެނގުމުގެ ފުރުސަތު އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އަށް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. %8ހަރަކު އިތުރު ގޮތުގައި އަ

 ހޯދުމަށް  ރައުޔު ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ އިކޮނޮމިކް އޮފް ިމިނސްޓްރީ އަދި ފިނޭންސް އޮފް މިނިްސޓްރީ ތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންވިޔަފާރި

 .ފާހަގަކުރަމެވެ ފޮނުވާފައިވާކަންއެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން 

އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަަސރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  19-"ކޮވިޑް، ުމވައްޒަފުން ވާފައިމުސާރަ ނުލިބޭ ޗުއްޓީ ދީ .2

އެ މުވައްޒަފުންނަށް ، ޝަރުތު ހަމަވާތީއެލަވަންސަށް ވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލު" ގެ ތެރެއިން އިންކަމް ސްޕޯޓް އެލަ

ޔަފާރިތަކަށް ވަރކިންގ ކެޕިޓަލް ަހމަޖެއްސުމަށް ދައުލަތުން ވި ހަގަކުރެވުނެވެ.ފާ ވެސްތުރު ޚަރަދު ކުރަންެޖހޭކަންލަތުން އިދައު

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދިނުމުެގ އިތުރުން، އެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ުމވައްޒަފުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދައުލަތުން 

އްކަމާއި، ދައުލަތަށް އޭގެ ބުރަ ބޮޑުވާނޭކަމެއްކަން ދޭންޖެހުމަކީ ސަރުކާރުން އަމާޒުކުރި ނަތީޖާ ނެރުމަށް ހުރަސް އެޅޭކަމެ

 ފާހަގަކުރަމެވެ.

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ދޫކުރި ރިކަވަރީ ލޯނު ތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކޮށްދީފައިވާތީ، އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް ފައިސާ ނޯޓު: 

 ދައްކާކަން މި އޮޑިޓްގެ މުއްދަތުގައި ކަށަވަރުކޮށް ބަލާފައެއް ނުވެއެވެ.

http://www.audit.gov.mv/
mailto:info@audit.gov.mv
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 ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ 3.3

އެގޮުތން، ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަަކށް ހެޔޮ ބަަދލެއް ގެނެވުނުތޯއެވެ. އޮޑިޓުގެ މިބައިގައި ބަލައިފައިާވނީ 

ކުރެވި، އެ  ސާވޭއެއް.އެފް.ސީ އިން ދޫކުރި ލޯނުތައް ލިބުނު ފަރާތްތަކާއެކު ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން އެސް.ޑީ 19-ކޮވިޑް

  ބައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ސާވޭގެ ނަތީޖާ އޮޑިޓުގެ މި

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައިވުންރާތަކަށް ފަ %52 ) ލޯނަށް އެދުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން(ހ

 ންވިޔަފާރިތަކަްށ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ގޮތު ވީހާވެސް ގިނަ

ވަރަށް  ޝަރުތުަތއް ނު ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާއެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯ

ލަށް އެޕްިލކޭޝަން ގެ ނިޔަ 2021 ެއޕްރީލް 30ކޮށްފައިވާއިރު، ބޮޑަށް ލުއި

ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  ލޯނު އަށް %52ހުށަހެޅި ފަރާތްތަކުގެ 

ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަާރތްތަކާއެކު މި އޮފީހުން ކުރި ސާވޭގައި، އެގޮތުން، 

މަހަށް  3ހޭ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެ

ދިން އަށް އިޖާބަސާވޭ ކަމަށްލޯނު މެދުވެރިކޮށް ލިބުނުވާ ފައިސާ ބޭނުން

 މަހުގެ  3ފަރާތަކުން ބުނެފައިވާއިުރ، ލޯނަށް ލިބުުނ ފައިސާއިން  66%

ފަރާތަކުން  %65މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހަމަޖެއްސޭނެ ކަމަށް 

 ބުނެފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ފަރާތަކަށް  705އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އަށް ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުގެ ތެރެއިން 

ޝަރުތު ހަމަނުވި  އި ނުވާއިރު،ޝަރުތު ހަމަނުވުމުގެ ސަބަބުން ލޯނު ލިބިފަ

ކަމަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ފޯމު 

ވަރަށް  ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީ ކަށަވަރުކުރެވޭ 

 ހުށަހަޅަންޖެހޭ ކެޓަގަރީ ނޫން އެހެްނ ލިޔެކިޔުން ނެތުމާއި ލިޔެކިޔުން ހަމަކުރުމަށްދޭ މުއްދަތުގައި ލިޔެކިޔުން ފުރިހަމަ ނުކުރުމާއި

 ކެޓަގަރީއަކަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމާއި އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ހަމަޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުން ލޯަނށް އެދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.

 އް ވިޔަފާރިތަ

ފޯމު  2,033

 އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރުދުން 

 ފޯމު  2,053

 ޝަރުތުހަމަވާ 

(%54) ފޯމު 2,203

 ފައިސާ ދޫކުރި 

ފޯމު  2,119
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 ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވުން %91ދުގެ ގެ ގޮތުގައި ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަ(ށ) ލޯނު

ކުގެ ތެރެއިން ވިޔަފާރިތަކަށް ގެ ނިޔަލަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާްތތަ 2021 އެޕްރީލް 30ރި އެހީއަށް އެދި ވިޔަފާ 19-ކޮވިޑް

ރުފިޔާ  ހަތްދިހަ ހަތް ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތޭވީސް)ސަތޭކަ (ތިން ސަތޭަކ ސާޅީސް ތިން މިލިއަން ހަތަރު  343,477,423

ރުފިޔާ  ސަތާރަ ހާސް) ސަތޭކަ(ނަވާރަ މިލިއަން އަށް  19,817,000 މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަށް ދޫކޮށްފައިވާއިރު އަމިއްލަ

ރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސ ގެ ގޮތުގައި އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ދޫކުވިޔަފާރި އެހީއެގޮތުން، ދޫކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 ދުއިސައްތަ (ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ތިން މިލިއަން  363,294,423މިލިއަން ރުފިޔާގެ ތެރެއިން  400އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 

އަމިއްލަ ގެ ނިޔަލަށް ވިޔަފާރިތަކާއި  2021އެޕްރީލް  30ރުފިޔާގެ ލޯނު ) %91( ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތޭވީސް)

 ވެއެވެ.ދޫކޮށްފައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރުދުންނަށް

ހުގެ މުއްދަތަށް ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓޭނޭކަމަށް ލޯނު ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ިމ މަ 3ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން 

މި ލޯނު ދޫކުރުމަށް ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިންޓަރެސްޓް  ،އެވެ. އަދިބުނެފައިވެ %58އޮޑިޓުގައި ކުރެވުނު ސާވޭގައި ބައިވެރިވި 

 އެއްބަސްވެވޭ ކަމަށް ލޯނު އަބުރާދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތާ ދޭތެރޭބުނެފައިވާއިރު،  %47ންގެ ސާވޭ ބައިވެރިރޭޓާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް 

 ބައިވެރިންެނވެ. %44ވަނީ ބުނެފައި

ނިޔަލަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި ފޯމުތަކުގެ ތަފްސީލްގެ  2021އެޕްރީލް  30: 4 ޗާޓު
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(ނ) ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވަނީ ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރިތަކަށް 

 ކަމުގައިވުން

ސާ ދޫޮކށްފައިވަނީ ކޮމާރސް (ހޯލްސޭްލ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިގެ ދަށުން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ވިޔަފާރި އެހީ ލޯނު 19-ކޮވިޑް

ފަރާތުގެ ތެރެއިްނ  1091އަށް ފޯުމ ހުށަެހޅި ޓަގަރީއެ ކެ ،އެޮގުތން އަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ.ކެޓަގަރީ އަދި ރީޓެއިލް ވިޔަފާރި) 

ރުފިޔާ ދޫކުރުމަށް  (ދުއިސައްތަ އެއް މިލިއަން ތިރީސް އެއް ހާސް ހަތް ސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް) 201,031,733ފަރާތަކަށް  845

. ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވުނެވެދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށްނީ އެންމެ މަދުން ލޯނަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަ މީގެ އިތުރުން، ނިންމާފައި ވެއެވެ.

 ކަމުގައި ވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިންފަރާތަކުން 29 ލޯނަށް އެދި ުހށަހަޅާފައިވަނީ އެގޮތުން، ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިާރއަށް

 އިާވ އަދި ލޯނު ދިުނމަށް ނިންމި ަފއިާސގެ އަަދދު (ދިެވހި ރުފިޔާ މިލިައނުން)ގެ ނިޔަލަށް އެކި ދާއިާރތަކަށް ލޯނަށް އެދިފަ  2021އެޕްރީލް  30 :6 ޗާޓު
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ފަރުދުން ވިޔަފާރިތައް

ނިޔަލަށް ލޯނު ދީފައިވާ ގޮތް (ދިވެހި ރުފިޔާ، މިލިއަނުން)ގެ  2021އެޕްރީލް  30:  5ޗާޓު
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 ދޫކުރުމަށް ނުރުފިޔާގެ ލޯ ނުވަދިހަ އެއް ހާސް ދުއިސައްތަ ފަހެއް) ސަތޭކަ(ދެ މިލިއަން އެއް  2,191,205ފަރާތަކަށް  14

 އެވެ.ނިންމާފައިވެ
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ހުށަހެޅި

 ގެ ނިޔަލަށް އެކި ދާއިާރތަކަށް ލޯނަށް އެދިަފއިާވ އަދި ލޯނު ދިުނމަށް ނިންމި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ އަަދދު  2021އެޕްރީލް  30 :7 ޗާޓު
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 ޫދކުރި ވިޔަފާރި އެހީގެ ލޯނުތައް މުޅި ރާއްޖެއަށް ބެހިފައިވާގޮތްގެ ނިޔަލަށް  2020ސެޕްޓެންބަރު  30އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން 

 

 )16 (ހއ) (އުތުރުބުރި ތިލަދުންމަތީ
 10 ކޮމާރސް

 1 އުފެއްދުންތެރިކަން 
 3 ފަތުރުވެރިކަން

 2 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )8މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި (ށ) (
 4 ކޮމާރސް

 2 އިމާރާތްކުރުން 
 2 ދަތުރުފަތުރު

 )18މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ނ) (
 8 ކޮމާރސް

 2 އިމާރާތްކުރުން 

 3 އުފެއްދުންތެރިކަން 

 3 ފަތުރުވެރިކަން

 1 ދަތުރުފަތުރު

 1 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )15މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި (ރ)  (
 6 ކޮމާރސް

 1 މަސްވެރިކަން 
 3 އުފެއްދުންތެރިކަން 

 1 ދަތުރުފަތުރު
 4 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )13މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި (ބ)  (
 5 ކޮމާރސް

 1 އިމާރާތްކުރުން 

 1 އުފެއްދުންތެރިކަން 

 2 ފަތުރުވެރިކަން

 1 ދަތުރުފަތުރު

 3 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )19) (ފާދިއްޕޮޅު (ޅ
 1 ދަނޑުވެރިކަން

 8 ކޮމާރސް

 1 މަސްވެރިކަން 

 3 އުފެއްދުންތެރިކަން 

 6 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )200) (މާލެއަތޮޅު (ކ
 1 ދަނޑުވެރިކަން

 55 ކޮމާރސް
 25 އިމާރާތްކުރުން 

 9 އުފެއްދުންތެރިކަން 
 21 ފަތުރުވެރިކަން
 3 ދަތުރުފަތުރު

 86 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )31)  (އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި (އއ
 10 ކޮމާރސް

 1 މަސްވެރިކަން 
 20 ފަތުރުވެރިކަން

 )29()  އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (އދ
 9 ކޮމާރސް

 2 އުފެއްދުންތެރިކަން 
 11 ފަތުރުވެރިކަން
 1 ދަތުރުފަތުރު

 6 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )16) (ފެލިދެއަތޮޅު (ވ
 2 ކޮމާރސް

 12 ފަތުރުވެރިކަން
 2 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )1399(މާލެ ސިޓީ (ކ) 
 7 ދަނޑުވެރިކަން

 529 ކޮމާރސް
 132 އިމާރާތްކުރުން 
 13 މަސްވެރިކަން 

 71 އުފެއްދުންތެރިކަން 
 142 ފަތުރުވެރިކަން
 57 ދަތުރުފަތުރު

 448 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )9ދެކުނުބުރި (ހދ)  ( ތިލަދުންމަތީ
 4 ކޮމާރސް

 2 އުފެއްދުންތެރިކަން 
 1 ދަތުރުފަތުރު

 2 އަމިއްލަ ފަރުދުން
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، ނަގާފައިވެއެވެ. އެޮގތުންވިޔަފާރި އެހީ ލޯނު  19-އިން ދޫކުރި ކޮވިޑްއެސް.ޑީ.އެފް.ސީތަކުން ވިޔަފާރި އްގެހާ ސަރަހައްދެރާއްޖޭގެ ހުރި

 ނެވެ.ންސިޓީމާލެ  ކަމުގައިވާމަރުކަޒު ފާރީގެ މައިއެންމެ ގިނަ ލޯނު ނަާގފައިވަނީ ާރއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ވިޔަފާރިތައް ހިންގަމުންދާ ވިޔަ

ތަކުންނެވެ. އަދި ތިންވަނަ އަށް އެންމެ ވިޔަފާރި އެކި ނަގާފައިވަނީ މާލެ އަތޮޅު (ކ) ގެ އެކިލެ ސިޓީ ފިޔަވައި އެންމެ ގިނަ ލޯނު މާ

، .އަތޮޅުމގިނަ ލޯނު ނަާގފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ވިޔަފާރި ތަކުންނެވެ. މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު އެންމެ މަުދން ލޯނު ނަގާފައިަވނީ 

 ވިޔަފާރިތަކުންނެވެ.އަތޮޅުގެ .އަދި ދ، .އަތޮޅުފ

 )1)  (ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ފ
 1 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )2) (މުލަކަތޮޅު (މ
 2 ފަތުރުވެރިކަން

 )4)  (ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި (ދ
 1 ކޮމާރސް

 3 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )10)  (ކޮޅުމަޑުލު (ތ
 1 ކޮމާރސް

 3 މަސްވެރިކަން 
 1 ދަތުރުފަތުރު

 5 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )17) (ހައްދުންމަތި (ލ
 13 ކޮމާރސް

 1 އުފެއްދުންތެރިކަން 
 1 ފަތުރުވެރިކަން
 1 ދަތުރުފަތުރު

 1 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )33) (ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި (ގއ
 11 ކޮމާރސް

 8 އިމާރާތްކުރުން 
 2 އުފެއްދުންތެރިކަން 

 1 ފަތުރުވެރިކަން
 1 ދަތުރުފަތުރު

 10 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )34)  (ދެކުނުބުރި (ގދހުވަދުއަތޮޅު 
 2 ދަނޑުވެރިކަން

 18 ކޮމާރސް
 2 އިމާރާތްކުރުން 
 2 މަސްވެރިކަން 
 2 ފަތުރުވެރިކަން
 2 ދަތުރުފަތުރު

 6 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )18) (ފުވައްމުލައް ސިޓީ (ޏ
 7 ކޮމާރސް

 4 އިމާރާތްކުރުން 
 1 އުފެއްދުންތެރިކަން 

 2 ފަތުރުވެރިކަން
 4 އަމިއްލަ ފަރުދުން

 )72)  (އައްޑު ސިޓީ (ސ
 1 ދަނޑުވެރިކަން

 42 ކޮމާރސް
 9 އިމާރާތްކުރުން 

 4 އުފެއްދުންތެރިކަން 
 5 ފަތުރުވެރިކަން
 2 ދަތުރުފަތުރު

 9 އަމިއްލަ ފަރުދުން
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 ނިންމުން .4

ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އުސޫލުތަކަާކއި ކްރައިޓީރިއާތައް ކަމާގުޅޭ  އެ ސްކީމުގެސްކީމް ހިންގާ ރިކަވަރީ ލޯނު 

ވަޒަން ކުރުމަށް ލޯނު ނަގާފަރާތުން ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކޭނެކަން މުއައްސަސާތަކުން އެކުލަވާލާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ނަމަވެސް، 

 އާންމުކޮށް އުސޫލު އަމަލުކުރާ އިން  ސީ.އެފް.ޑީ.އެސް ދޫކުރުމުގައި ފައިސާ ފަރާތްތަކަށް ހަމަޖެހޭ ލޯނު ކަމާއިއިސްކަންދީފައި ނުވާ

 އިއުލާނުކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަުކރަމެވެ.

 އެކަށީގެންވާ މޮނިޓަރކުރުމަށް މިންވަރު އަމަލުކުރާ މާއްދާތަކަށް އެއްބަސްވުމުގައިވާ ވެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ދެވޭ ލޯނު ރިކަވަރީ 19-ކޮވިޑް

ގާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، ލޯނު ިލބުނު ފަރާތްަތކާއެކު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް އަމަލުކުާރ  ނިޒާމެއް

ކުރަމުންދާކަން މޮނިޓަރ ބް ސެންޓަރ ޕޯަޓލް މެުދވެރިކޮށްމިނިްސޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަްނޓްގެ ޖޮމިންވަރު ބެލުމުގެ ޮގތުން 

ލޯނުތަކަށް ފައިސާ ދައްކަން ފަށާފައިނުވާތީ އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް ނިމުނު ތާރީޚާ ހަމައަށް  އޮޑިޓު ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އަދި، މި 

 ބަލާފައިނުވާނޭކަން ާފހަަގކުރަމެވެ.  ކަން މި އޮޑިޓުގައިލޯނަށް ފައިސާ ދައްކާ

ލުޔެއް ލިިބފައިވާކަން  ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ ސަބަބުންރާ ފަރުދުންގެ ޚަރަދުތައް މެނޭޖްކުރުމަށް ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތްކު

ހަމަވި ތެރެއިން ޝަރުތު ފަރާތްތަކުގެޖުމްލަ ގެ ނިޔަލަށް ލޯނަށް އެދި ހުށަހެޅި  2021 އެޕްރީލް 30ފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން، 

 ދުއިސައްތަ(ތިން ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަށް ތިން މިލިައން  363,294,423ްށ ކަތަތްފަރާ ފަރާތަށް ލޯނު ހަމަެޖހިފަިއވާއިރު، އެ 54%

ވިޔަފާރި  ޯލނު ލިބުނު ފަރާްތތަކުގެކަމާއި، މީގެ ސަބަބުން، ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަދިހަ ހަތަރު ހާސް ހަތަރު ސަތޭކަ ތޭވީސް)

ަފއިސާ ފޯރުކޮށްދެވުނުކަމަށް މި އޮީފހުން ކުރި ސާވޭގެ ނަތީޖާއިން އް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެެހން ކުރަންެޖހޭ ޚަރަދުތަ

ދައްކައެވެ. 

 1443 މުޙައްރަމް 4

 2021 އޯގަސްޓް 12

 ސައިން ނިޔާޒީހު
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް
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  ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައްކުރުމުގައި: އޮޑިޓް 1އެޕެންޑިކްސް 

ލިއެކިޔުންތައް ރިވިއު 
 ކުރުން 

ފާސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.   އި ބަލަލިޔެކިޔުންތައް  މައުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން ލިބެންހުރި މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް  
ސް ޕްރޮގްރެ މައުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްތަކާއި މަޝްރޫއުއާ ގުޅުންހުރިއެގޮތުން، 

 މައުޟޫއާ އަދި  ސިސްޓަމް ޖެނެރޭޓެޑް ރިޕޯޓަތަކާއި ރިޕޯޓްތަކާއި މާލީ އު ރިޕޯޓްތަކާއި ރިޕޯޓްތަކާއި ރިވި
ސްޓީްރ އޮފް އަދި، އޮޑިޓު ކުރެވުނު މައުޟޫއާ ގުޅޭގޮތުން މިނި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ބެލިފައިވާނެއެވެ.

އިން ލިޔެކިޔުންތައް  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީފިނޭންސް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި 
  ބަލައިފައިވާނެއެވެ.، ހޯދައި

   

އޮޑިޓުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުގެ  އޮޑިޓުގައި ބަލައިލެވުނު ބައިތަކަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް  އިންޓަރވިއު ކުރުން 
  ބަދަލުކުރެވުނެވެ.ބައްދަލުކޮށް ސުވާލާއި ޖަވާބު މެނޭޖުމަންޓާ މުވައްޒަފުންނާ 
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އިން ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު  އެސް.ޑީ.އެފް.ސީލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން  19-ކޮވިޑް :2 އެޕެންޑިކްސް
 ކުރެވުނު ސާވޭގެ ނަތީޖާ

ނެވެ. އަށް ގެންދެވުވޭއެއް ކުރިވިޔަފާރި އެހީ ލޯނުގެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ސާ 19-މި އޮޑިޓްގެ ބޭނުމަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ކޮވިޑް

ކޮވިޑްގެ ހާލަތުން އި ދެނެގަތުމާ ގެ މިންވަރު ސަރުއަނޭދެވޭ  ކޮށްފައިވާ އާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކަށް 19-ކޮވިޑް  މަގްސަދަކީމި ސާވޭގެ

ކުރިމަތިވި ނޭދެވޭ  ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ގެ ސްކީމު ލޯނު އެހީ ވިޔަފާރި  19-ކޮވިޑް ސަރުކާރުން ތައާރަފްކޮށްފައިވާއަރައިގަތުމަށް 

 (އޮޑިޓުގެ ތިންވަނަ ބައި). ރު ކުޑަކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުމެވެއަސަ

ވިޔަފާރި  1137ގެ ނިޔަލަށް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނު ނަގާފައިވާ  2020ސެޕްޓެންބަރު  30މި ސާވޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

ފަރާތަކުން މި  360މެއިލް ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން -އީ ،ފޯމު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. އަދި އަށް ސާވޭ

ފަރާތުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބިނާކޮށް ހަާދފައިވާ  360ސާވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. ސާވޭގެ ނަތީޖާތަކަކީ ސާވޭގައި ބައިވެރިވި 

 ގައެވެ. 2020ވެ. މި ސާވޭގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ޑިސެންބަރު އެނަލިސިސް ތަކެކެ

 

 ކުރެވުނު އަހަރު ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ .1

 

 

 

 

ވޭގައި ބައިވެރިވި ވިޔަފާރިތަކުގެ ސާ

ވިޔަފާރި  %77 ތެރެއިން

 2014ވަނީ ކޮށްފައިރަޖިސްޓްރީ 

 އާއި ދެމެދު  2020އާއި 
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 ވިޔަފާރި ހިންގާ ސަރަހައްދު  .2

 

 ހާލަތު  ވިޔަފާރީގެ އިރު ހުށަހެޅި ސްކީމަށް ލޯނު 19 ކޮވިޑް  .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވިޔަފާރިތަކުގެ ވޭގައި ބައިވެރިވި ސާ

ވިޔަފާރި ) %76( 273 ތެރެއިން

މާލެ ވަނީ ކޮށްފައި ރަޖިސްޓްރީ 

 އަތޮޅުގައި
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އަތޮޅު

ރިތައް ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ވިޔަފާ 

ށް ލޯން ސްކީމަ 19-ކޮވިޑް 

ވިޔަފާރި ހުރީ  %81  އެދުނުއިރު

އެކިއެކި ސަބަބުތަކާ ހުރެ 

ވިޔަފާރިކުރުން ވަގުތީ ގޮތުން 

 ބަންދުކުރެވިފައި 

31%

29%

13%

19%

8%

ރީގެ ހާލަތުވިޔަފާރި އެހީ ލޯނަށް އެދުނުއިރު ވިޔަފ19ާ-ކޮވިޑް

 ބަންދުކުރެވިފައިސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެންގުންތަކުގެ ސަބަބުން ވަގުތީ ގޮތުން

ޑިމާންޑް ދަށް ވުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައި 

ކޭސްތަކެއް ހުރުމުން ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދުކުރެވިފައ19ި-ކޮވިޑް

ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދަނީ

އެހެން ސަބަބުތަކަކާއި ހެދީ ވަގުތީ ގޮތުން ބަންދު ކުރެވިފައި
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 އަސަރުކޮށްފައިވާ ގޮތް ގެ ސަބަބުން އާމްދަީނއަށް 19-ކޮވިޑް .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 އަދަދު މުަވއްޒަފުންގެ ދިވެހި ތިބި ވަޒީފާގައި ލަށްއިގެ ނިޔަ 2019ޑިސެމްބަރު  31 .5
 އަދަދު މުވައްޒަފުންގެ ދިވެހި ތިބި ވަޒީފާގައި ނިޔަލަށް ގެ 2020 ސެޕްޓެމްބަރު 30

 

 

 

 

 

އްގައި އާމްދަނީ ވިޔަފާރިއެ 93%

ދަށަށް ގޮސްފައިވާއިރު އޭގެތެރެއިން 

ވިޔަފާރީގެ އާމްދަނީ ވަނީ  80%

 ބޮޑުތަނުން މަދުވެފައި 
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13%
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ބަދަލެއް ނާދޭ

ކުޑަކޮށް އިތުރުވެފައި

އިތުރުވެފައި

މަދުވެފައި

ބޮޑުތަނުން މަދުވެފައި
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2019ޑިސެންބަރު 

2020ސެޕްޓެންބަރު 

ފައިވާ ބަދަލުއަދި ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ އަދަދަށް އައިސްބިދޭސީ

ބިދޭސީން ދިވެހިން

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެންބަރު  2019

ވަނަ  2020މަހާ އަޅާބަލާއިރު 

ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ އަހަރުގެ 

ގައި ތިބި ނިޔަލަށް ވިޔަފާރި ތަކު 

 ދަށަށް  %10 ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ 

މުވައްޒަފުންގެ  ސީ ގޮސްފައިވާއިރު ބިދޭ

 ދަށަށް ގޮސްފައިވޭ  %24އަދަދު 
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 ގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާ މިންވަރުގެ  19-ވިޑްކޮ .6

 
 ވިޔަފާރީގެ މައިގަނޑު ހަރަދުތަކަށް ބަދަުލ އައިސްފައިވާ ގޮތް ގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް .7

 

 

 

 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް 

 އެކިވަރަށް ބަދަލު ވިޔަފާރިތަކުން

ވަނަ  2020 ،އެގޮތުން ގެނެސްފައިވޭ.

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލައިރު 

ދެވަނަ ކުއާޓަރާއި ތިންވަނަ 

ކުއާޓަރުގައި މުވައްޒަފުންގެ 

މުސާރަތަކަށް ކުޑަކޮށްފައިވާކަން 

 ފާހަގަކުރެވޭ 

 229

47

8

21

9

164

67

41

33

13

174

65

33

27

16

050100150200250

ބަދަލު ގެނެސްފައި ނުވޭ

1%-30%

30%-50%

50%-70%

އަށް ވުރެ މަތި% 70

ތިންވަނަ ކުއާޓަރ ދެވަނަ ކުއާޓަރ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރ

ސަބަބުން ވިޔަފާރީގެ ގެ  19-ކޮވިޑް 

އެހެނިހެން ޚަރަދުތައް ކަމުގައިވާ 

ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚަރަދުތައް 

ކުޑަވެފައިވާކަމަށް ސާވޭގައި ބައިވެރިވެ 

ފަރާތުން  %49ދިން ފަރާތްތަކުގެ ޖަވާބު

ބުނެފައިވާއިރު ވިޔަފާރީގެ ކުލި 

ފަރާތުން  %42ކުޑަވެފައިވާކަމަށް 

 ބުނެފައިވޭ 

 

112

89

2728

14
22

16

46

152
142

ޔޫޓިލިޓީސްކުލި

)އިންސައްތ30ަ-1(ދަށަށްދިޔަ 

)އިންސައްތ50ަ-30(ދަށަށްދިޔަ 

)ތައިންސައ100ް-50(ދަށަށްދިޔަ 

ޚަރަދު އިތުރުވި

ނާދޭޚަރަދުތަކަށް ބަދަލެއް
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 ވިޔަފާރި ހިނގަމުންދާ ކެޕޭސިޓީމިހާރު  .8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ލޯނު ސްކީމުން މުވައްޒަފުން ވަޒީފައިގައި ދެމެހެއްޓުމަްށ ކިތައް މަހު އެހީ ވެފައިވޭތޯ؟ 19-ކޮވިޑް .9
 ވެފައިވޭތޯ؟ހީލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން ކިތައް މަހުގެ ކުލި އަދި ޔޫޓިލިޓީސް ދެއްކުމަށް އެ 19-ކޮވިޑް   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ގައި މި ސާވޭ ކުރިއަށް  2020ޑިސެންބަރު 

ދިޔައިރު ވިޔަފާރީގެ ހާލަތާގުޅޭގޮތުން 

 ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކަށް ބަލާއިރު ފުލް 

އި ވިޔަފާރި ހިނގަމުން ދިޔައީ ކެޕޭސިޓީގަ

 ފަރާތުންކަން ފާހަގަކުރެވޭ  16%

16%

23%

29%

32%

ފުލް ކެޕޭސިޓީގައި

އިންސައްތައިން މަތ50ީ
ކެޕޭސިޓީގައި

ސިޓީގައިއިންސައްތަ ކެޕ30-50ޭ

ޓީގައިއިންސައްތަ ކެޕޭސ1-30ި

ތުގެ  ފަރާ  344ސާވޭގައި ޖަވާބުދިން 

) ފަރާތަކުން  %66( 226ތެރެއިން 

ވިޔަފާރި ދެމެހެއްޓުމަށް ކޮންމެހެން  

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ  ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 

މަސް ދުވަހަށްވާ ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް   3

)  %65( 223ނެފައިވޭ އަދި ބު

މަސްދުވަސް ވަންދެން   3ފަރާތަކުން 

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ހަމަޖެއްސޭނެ 

 ކަމަށް ބުނެފައިވޭ

53

68

140

56

1215

5959

152

52

1012

މަސ12ް-10މަސ9ް-7މަސ6ް-4މަސ3ްމަސ2ްމަސ1ް

ދަތުމުވައްޒަފުން ވަކިނުކޮށް ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެހީ ވެފައިވާ މުއް

ޔުޓިލިޓީސް އަދި ކުލި ދެއްކުމަށް އެހީ ވެފައިވާ މުއްދަތު
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  ގުޅޭ ގޮތުން ލޯނު ސްކީމުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އަދި ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތާ 19-ކޮވިޑް .10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަުދން ވިޔަފާރި ހިންގުމަށް އެހީވެދިްނ މުއްދަތު .11

 

 

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސާވޭގައި 

         ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް  ލޯނުގެ 47%

ފަރާތުން  %44އެއްބަސްވެވޭ ކަމަށާއި 

ދޭތެރޭ  ލޯނު އަބުރާދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތާ 

 ބުނެފައިވޭ އެއްބަސްވެވޭ ކަމަށް 
151

39

107

20

43

147

58

98

13

44

0 20 40 60 80 100 120 140 160

އެއްބަސްވެވޭ

އެއްބަސްނުވެވޭ

ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ

ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބަސްވެވޭ

އެއްގޮތަކަށްވެސް އެއްބަސްނުވެވޭ

 މުއްދަތު ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް އަދި އަނބުރާ ދައްކ19ާ-ކޮވިޑް

ރީޕޭއިމަންޓް ޕީރިއެޑް އެކަށީގެންވެއެވެ  އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އެކަށީގެންވެއެވެ

އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސާވޭގައި 

 %58 ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ

އި ލިބުނު ފަރާތުން ލޯނުގެ ގޮތުގަ

މަސްދުވަހުގެ  3 ފައިސާއިން ވިޔަފާރި

މުއްދަތަށް ދެމެހެއްޓޭނެ ކަމަށް 

 ބުނެފައިވޭ 

14%

19%

31%

18%

5%

5%

9%

މަސ1ް

މަސ2ް

މަސ3ް

މަސ4-6ް

މަސ7-9ް

މަސ10-12ް

އެހެނިހެން
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 މެދު ސާވޭގެ ބައިވެރިން ދެކޭ ގޮތްލޯނަށް އެދުމަށް ފަހުަގއި، ލޯނު ލިބުމާއި ދެމެދު ހޭދަވި މުއްދަތާ 19-ކޮވިޑް .12

 

 ސް)ކޭ ގޮތް (ބިޒްނަސް ކޮންފިޑެންމިހާރުގެ މާލީ ހާލަތަށް ބަލައި ިވޔަފާރީގެ ކުރިމަގާމެދު ދެ .13

-------------------------------------------- 

އެދުމަށް ފަހުގައި،  ލޯނަށް  19-ކޮވިޑް 

 ލޯނު ލިބުމާއި ދެމެދު ހޭދަވި މުއްދަތާ 

 އެއްބަސްވެވޭ ފަރާތުން %61މެދު 

 ކަމަށް ބުނެފައިވޭ 

 

12%

49%

20%

11%

8%

ވެވޭވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބަސް

އެއްބަސްވެވޭ

ވަކިކޮޅަކަށް ނުޖެހޭ

އެއްބަސްނުވެވޭ

ބަސްނުވެވޭއެއްގޮތަކަށްވެސް އެއް

ވިޔަފާރިތަކުން ވިޔަފާރި  38%

ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ކަމުގެ މާބޮޑު 

ޔަގީންކަމެއް ނެތްކަން ހާމަވާގޮތައް 

 %62 ޖަވާބު ދީފައި ވީނަމަވެސް

ފާރި ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ފަރާތުން ވިޔަ 

 ކަން އޮތް ކަމަށް ބުނެފައިވޭ ޔަގީން 

9%

29%

47%

ގީންކަމެއް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ޔ15%ަ
ނެތް

ކަން ވަރަށް ކުޑަކޮށް ޔަގީން
އެބައޮތް

ގީންކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޔަ
އެބައޮތް

ން އެބައޮތްވަރަށްބޮޑަށް ޔަގީންކަ

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


 


	Audit Report Cover_Front_Dhivehi (with design)
	SDFC Report_V16_11.8.2021_Revised
	އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގެ ޚުލާސާ
	1. ތަޢާރަފު
	2. އޮޑިޓް މައުޟޫއު
	3. އޮޑިޓުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި އިސްލާހުކުރަން ލަފާ ދޭގޮތް
	3.1  ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ އުސޫލުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުން
	3.1.1 ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯން ސްކީމުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އުސޫލުތަކާއި ކްރައިޓީރިއާތައް ކަމާގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުން އެކުލަވާލައިފައިވޭތޯ ބެލުން
	3.1.2 އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖުތަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ އެޕްލިކޭޝަންތައް ވަޒަންކޮށް، ފައިސާ ހަވާލުކުރުމުގައި އިދާރީގޮތުން ހުންނަންޖެހޭ އުސޫލުތައް ގާއިމްވެފައިވޭތޯ ބެލުން

	3.2  ކޮވިޑް-19 ރިކަވަރީ ލޯނު ދެވޭ ފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކަށް އަމަލުކުރާ މިންވަރު މޮނިޓަރ ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން
	3.3 ރިކަވަރީ ލޯނު ސްކީމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރެވިފައިވޭތޯ ބެލުން
	4. ނިންމުން
	އެޕެންޑިކްސް 1: އޮޑިޓް ކުރުމުގައި ގެންގުޅެފައިވާ ހަމަތައް
	އެޕެންޑިކްސް 2: ކޮވިޑް-19 ލޯނު ސްކީމުގެ ދަށުން އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ލޯނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރެވުނު ސާވޭގެ ނަތީޖާ

	Audit Report Cover_Back_Dhivehi

