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ފިނޭންސް އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ަބޔާންކުރައްވައި،  ތަފްޞީލުކަމަށް  ގެރެންޓީތަކުގެ  ސޮވެރިން  ލޯނުތަކާއި  ކުރިއަށްދާ  ގެ ސަރުކާރުން 
ސިޓީއާއެކު   (2019ޖޫން    20)  N1-13/45/2019/57ނަންަބރު   ފޮނުއްވާފައިވާ  އިދާރާއަށް  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ގައި 

  ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކާއި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދީފައިވާ ސޮވެރިން ގެރެންޓީތަކާއި،ހިމަނުއްވާފައިވާ ކަރުދާހުގައި ހިމެނޭ  
)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ    2013/7ނު ނަންަބރު  )ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި، ޤާނޫ  2006/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ގެރެންޓީތަކުގެ  ސޮވެރިން  ލޯނުތަކާއި  ކުރިއަށްދާ  ސަރުކާރުން  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު( 
ދައުލަތުގެ   ރަކީ ކޮަބއިކަން ސާފެއް ނުވެއެވެ. ދަރަނީގެ މިންވަ  ދައުލަތުގެން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެހެންކަމުން،  ތަފްޞީލުތަކާ ދިމާނުވާކަ
)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި،   2006/3ޤާނޫނު ނަންަބރު  ، ސަރުކާރުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތް  ދަރަންޏެއް އުފެދުމުން

 ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ދަށުން  އާއި،)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު(    2013/7ޤާނޫނު ނަންަބރު  
  އުސޫލުތަކުގައި ވަރަށް ސާފުކޮށް ަބޔާންކުރެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި، ލޯނެއް ނެގުމަށްފަހު ނުވަތަ ގެރެންޓީއެއް ދިނުމަށްފަހު، އެ ލޯނާއި

ގޮތަށް ކުރީ ސަރުކާރުން އެހެންނަމެވެސް، އެ އާ އެއް  ކަންކަން ބަލަހައްޓައި މެނޭޖްކުރާނެ މެކޭނިޒަމެއް ަބޔާންކުރެއެވެ.    ގެރެންޓީގެ
 . ޢަމަލުކުރައްވާފައިނުވާކަމާއި، އަދި މިހާރުގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއިންވެސް ޢަމަލުކުރައްވަމުން ނުގެންދަވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 

ލޯނުތަކާއި ގެރެންޓީތަކުގެ ތެރެއިން ަބޔާންކޮށްފައިވާ    ސިޓީއާއެކު ފޮނުވާފައިވާ ލިސްޓުގައިޙަވާލާދީފައިވާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ  
 2013/7)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި، ޤާނޫނު ނަންަބރު    2006/3އަންނަނިވި ލޯނާއި ގެރެންޓީއަކީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ކާއި ގެރެންޓީގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ )ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި އެ ލޯނުތަ
 މަޖިލީހަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާ ލޯނުތަކާއި ގެރެންޓީތަކެވެ.  

ޔުއާންގެ ލޯނު ނެގުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް    455,600,000  ،ޗައިނާ މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ްބރިޖްގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް .1
 މުގެ މަޢުލޫމާތު. ފައި ވެފައިވާ ލޯނު އެއްަބސްވު 2016ޖުލައި  14އެކު ޭބންކް އޮފް ޗައިނާއާ

  2017މޭ    31އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނެގުމަށް ޮބންޑް ހޯލްޑަރޒްއާއެކު    250,000,000ށް،  ސަނީ ސައިޑް ޮބންޑަ .2
 . ގައި ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ މަޢުލޫމާތު

އެޕްރީލް    24އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނެގުމަށް ފަސްޓް އަޫބދާީބ ޭބންކާއެކު    100,000,000ޕްރޮޖެކްޓް އިސްރާޤަށް،   .3
 . ގައި ވެފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ މަޢުލޫމާތު 2018

ސެޕްޓެމްަބރު    5ގެ ޕްރޮޖެކްޓަށް،    11އިލެކްޓްރިސިޓީ ސިސްޓަމް އެންޑް އޯޕަން އެކްސެސް ނެޓްވޯކްއިން ހުޅުމާލެ ފޭސް   .4
ގެ އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެރެންޓީ  16,800,000ކަށް ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވަ  ގައި ސޭލާން ޕަްބލިކް ޭބން  2018

 މަޢުލޫމާތު. 

 

)ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު( އާއި،    2006/3ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ދެ ގެރެންޓީއަކީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  
ށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އެ ގެރެންޓީތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ )ދައުލަތުގެ ޚަރަދަ  2013/7ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މަޖިލީހަށް އަންގައި، އެ ގެރެންޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  
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( ސިޓީއާއެކު  2019ޖޫން    20)  N1-13/45/2019/57 ފިނޭންސްގެ ނަންަބރު  ދެ ގެރެންޓީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީ އޮފް
 ފޮނުއްވާފައިވާ ލިސްޓުގައި އެ ގެރެންޓީގެ މަޢުލޫމަތު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. 

އޮގަސްޓް   22ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި،    5000ހުޅުމާލޭގައި   .1
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެރެންޓީ.    327.8ގައި އޮޒްޓާރކް ހޯލްޑިންގސްއަށް ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ދޫކޮށްފައިވާ    2016

ޚަރަދަކީ ޖުމްލަ  ެބލެވޭ  ހިނގާނެކަމަށް  މަޝްރޫޢުއަށް  ދައްކާ    252.2  )މި  އަނުބރާ  ލޯނު  އަދި  ޑޮލަރު،  އެމެރިކާ 
 .ވަނަ އަހަރު( 2031ނީ ނިމެނޭކަމަށް ެބލެވެ 

ސޯޝަލް ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި،   1000ހުޅުމާލެ ދަވަނަ ފިޔަވަހީގައި   .2
ޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއަށް ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ގައި ޖީ ވިތް ނޭޗަރ ލަންކާ އިންވެސް  2016ނޮވްމެަބރު    29

 52މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ގެރެންޓީ )މި މަޝްރޫޢުއަށް ހިނގާނެކަމަށް ެބލެވޭ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ    65.2ދޫކޮށްފައިވާ  
 .ވަނަ އަހަރު( 2026އެމެރިކާ ޑޮލަރު، އަދި ލޯނު އަނުބރާ ދައްކާ ނިމެނޭކަމަށް ެބލެވެނީ 


