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ތަޢާރަފް  

 

 ރިލޭޝަންސް ޕަބްލިކް އެންޑް މާރކެޓިންގ މޯލްޑިވްސްދިވެހިރާޢްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ 

ފައިސާގެ  ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ތެރެއިންهللا އީސް އަބްދުމެދުވެރިވެ، ރަ) ސީ.އާރ.ޕީ.އެމް.އެމް( ކޯރޕަރޭޝަން

ންތިހާއަށް ފައިވާކަމީ ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމް.ޑީ.ޕީނ) އިން އިތެރެއިން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާ ވަގަށް ނަގާ

. ކަންބޮޑުވާކަމެކެވެ  

ރައީސް ޔާމީން ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އެކިގޮތްގޮތުން ފެންމަތިވަމުން އަންނައިރު ޚުދު އެމަނިކުފާނުވެސް 

ފައެވެ. ރައީސް މުގައި ވިދާޅުވެވެދާނެކަ  ނެގި ފައިސާ ބޭނުންކުރައްވާފައި ދި ވަގަށްމިއަދު މިވަނީ މިކަމުގައި ބައިވެރިވެ އަ

ޔާމީންގެ ވާހަކަފުޅުން އެންމެ ބޮޑަށް ހާމަވަނީ ދައުލަތުން ވައްކަންކޮށް އެފައިސާ ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ބޭނުންކުރުމަކީ މާ ބޮޑު 

 ކަމެއް ނޫން ކަމުގައެވެ. މިއީ މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ ކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ޤައުމުގެ ވަލީއްޔުލް އަމްރު،

ން ހޯދާފައި ހުންނަ ދަވްލަތުގެ ފައިސާ ބޭނުންކޮށްފައި ހުރެދާނެކަމަށް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމުގައި ވިދާޅުވެ ކޮރަޕްޝަނު

މިކަމުން ރެކިވަޑައިނުގެންނެވޭނެއެވެ.   

 އަޤުވާމީބައިނަލް) ލޯންޑަރިންގ މަނީ( ދޮވުމުގެ ފައިސާ ކަޅު އެ އެތެރެކޮށް ފައިސާ ކަޅު ޑޮލަރުގެ ބިލިއަން 1.5މީގެ އިތުރުން، 

މިއަދު ދުނިޔޭގެ ނޫސް މަޖައްލާތަކުގެ  ހިމެނޭކަން ވެރިން އިސް އެންމެ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ވެސް ގޮތުގައި ބައިވެރިއެއްގެ ކުށުގެ

ފަލަސުރުޚީތަކަށް ވަނީ އަރާފައެވެ.   

ސީގެ ވައްކަން .އާރު.ޕީ.އެމްއެމް  

ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ އެކައުންޓުތަކަށް ޖަމާކޮށް ދައުލަތުގެ ދަނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތައް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދީގެން ލިބުނު އާމް

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ ރިޕޯޓުން އެނގެއެވެ.  އޮޑިޓް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ޚާއްސަފައިސާ ވަގަށް ނަގާފައިވާ ކަމުގައި 

ން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީއަށް ލިބުނު މެދުވެރިކޮށް ރަށްރަށާއި ފަޅު އަދި ބިންތައް ކުއްޔަށްދީގެންނާއި އަދި އެނޫން ގޮތްގޮތު

ބިލިއަން ރުފިޔާ)  1.22ލަރު (މިލިއަން ޑޮ 79.37ފައިސާގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތަކަށް ޖުމްލަ 



އަން ޑޮލަރު، މިލި 70.17 އެފް ލިމިޓެޑްކިޔާ ކުންފުންޏަށް ޖަމާކޮށްފައިވާމި ފައިސާގެ ތެރޭގައި އެސްއޯ. ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ

މިކަމާ ގުޅިގެން އެސްއޯއެފުން މިލިއަން ޑޮލަރު ހިމެނެއެވެ.  7.50މިލެނިއަމް ކެޕިޓަލް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށްދީފައިވާ 

 އެ ކަމަށާއި ފޮނުވާފައިވާނެ ފަރާތްތަކަށް ބުނާ ފަރާތުން ފޮނުވި ވެސް، ފައިސާއެއް ހުރިހާ ލިބުނު ކުންފުންޏަށް އެ ބުނެފައިވަނީ

އެ ފައިސާ ދީފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ  އަދި. ކަމަށެވެ ނުވާނެ ބޭނުންކޮށްފައި ކުންފުނިން އެ ފައިސާ

އެކައުންޓުތަކަށާއި، ސަރުކާރު ހިންގާ ޕަޓީއަށާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނަށްކަމުގައެވެ.   

  މަނީ ލޯންޑަރިން:

ސްވެރިންތަކެއް ޝާމިލުވެގެން އަދި ރޭވިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަޅު ފައިސާ ޔާމީން ސަރުކާރުގެ އިهللا ރައީސް އަބްދު

 ޑޮލަރުގެ ބިލިއަން 1.5އެގޮތުން . ކަމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ރާއްޖޭގެ ނޫސްތަކުގައި މިހާރު މިވަނީ އާންމުވެފައެވެއެތެރެކުރި

 ވެސް ގޮތުގައި ބައިވެރިއެއްގެ ކުށުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގ)ދޮވުމުގެ (މަނީ ލޯންޑަރިން ފައިސާ ކަޅު އެ އެތެރެކޮށް ފައިސާ ކަޅު

 އެ ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ވެސް މީޑިއާތަކުން ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދޭހަވާ ހެކިތައް ހިމެނޭކަން ވެރިން އިސް އެންމެ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި

މިކަމުގައި ޚުދު ފިނޭންސް  ވިފައިނުވެއެވެ.ދެ ރައްދެއްއެއްވެސް  ޖަވާބުދާރީވެ، މިހާތަނަށް ސަރުކާރުން ދިވެހި ތުޙުމަތުތަކަށް

މިނިސްޓަރު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވާ ކަމުގައި ރާއްޖޭގެ ނޫހެއް ކަމުގައިވާ ސީ.އެން.އެމަށް ދެއްވާފައިވާ އިންޓަރވިއުއިން 

ހާމަވެއެވެ.   

 ބަލާއިރު، މައުލޫމާތުތަަކަށް ލިބިފައިވާ އެމީހުންނަށް ބުނާގޮތުން، އެކްސްޕްރެސްއިން އިންޑިއަން ނިޔު ٬،ނޫސް މަޝްހޫރު އިންޑިޔާގެ

 ވިޔަފާރިވެރިއެއްކަމަށްވާ ގޮތްނޭގޭ ސިންގަޕޫރުގެކުރުމުގައި އިސްވެ މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއި  ކަން މި

 ތެރެއަށް ނިޒާމްގެ ކިންގބޭން ރާއްޖޭގެ އެތެރެކޮށް، ކަޅުފައިސާ މެދުވެރިކޮށް މިވިޔަފާރިވެރިޔާ. ކިޔާމީހެކެވެ ޔޫ އަންކު ޓަން

 11 ހިންގާފައިވަނީ ޖަރީމާ މި އިރުޝާދާއިއެކު ސަރުކާރުގެ ވެރިންގެއަދި . ބުނެއެވެ އެކްސްޕްރެސްއިން ނިޔު ވައްދާފައިވާކަމަށް

ން އުޅުނުކަ ރާއްޖޭގައި އޭރު ކުއަން ޔޫ ޓަން ކުރުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރު ހިނގާ" އޮޕަރޭޝަން' މިވީދުވަހު ކަމާއި،  2015 މާޗް

 ބޭންކް، މަރުކަޒީ ރާއްޖޭގެ ސިގްނަލް ފެހި ކަމުގެ ހިންގޭނެ އޮޕަރޭޝަން މުޅި މި ނިޔު އެކްސްޕްރެސް ނޫހުން ބުނެއެވެ.

.ބުނެއެވެ މިނޫހުން ހާމަވާކަމަށް މައުލޫމާތުތަކުން ދީފައިވާކަމަށް ވިޔަފާރިވެރިޔާއަށް ބުނާ މި ވަނީ އިންވެސް އޭ.އެމް.އެމް  



 ތުހުމަތުކުރެވެމުންދާއިރު އަދިބައިވެރިވެފައިވާކަމަށް  މުއައްސަސާތައް މުސްތަޤިއްލު މިނިވަން ދަވްލަތުގެ ޚިޔާނާތުގައި މި

އެކިއެކި ފަރާތްތަކުން  އޮތްކަން އިހުމާލެއް ނުވަތަ ބައިވެރިވުން ގެ) އޭ.އެމް.އެމް( އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް ٬،ޚާއްސަކޮށް

ތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެފައެއް ކަންތައް ޒީ ބޭންކުން މިމަރުކަތުބާރު ލިބޭނެފަދަގޮތަކަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އި، ހާމަކުރަމުންދާއިރު

ނުވެއެވެ.  	  

ފަހި ކުރުމަށް ރައީސް ޔާމީންގެ ދައުރު  ވައްކަން  

މަނީ ލޯންޑަރިންގ ގެ މުޅި 'އޮޕަރޭޝަނަކީ، .ޕީ.އާރު.ސީ ގެ ވައްކަމުގެ އިތުރުން، އެމް.އެމް ٬،ހާމަވަމުންދަނީ އެނގި މިއަދު

މި  މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމެއްކަމެވެ. މި ގޮތުންފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ކުރަން  ތެރޭގައި އީސް ޔާމިން ސަރުކާރުގެރަ

ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް  ތަކަށް ފަހިވާގޮތައްވައްކަންތަކާއި ކަޅު ފައިސާދޮވުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި، މިކަން

ވެ. މީގެއިން ބައެއް ކަންތައްތައް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އޭގެ ކޮށްފައިވާކަން އެނގެއެެ

ތެރޭގައި:  

a. ޒު އިބްރާހިމް، މަޤާމުން ދުރުކުރުންކުރީގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް، ނިޔާ  	  

 ކޮރަޕްޝަނަށް ،ރިޕޯޓްގައި އޮޑިޓު ޚާއްސަ) SPE-‐2014-‐57(D( ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ގައި 2014 އޮކްޓޯބަރ 29

 ކަމަށް ހިންގާފައިވާ މުޢާމަލާތްތަކެއް ބޮޑެތި ފައިސާގެ މެދުވެރިކޮށްގެން ސީ.އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް ތުހުމަތުކުރެވޭގޮތަށް

 ފަރާތްތައް ޝާމިލުވި މިކަންކަމުގައި ނަމަވެސް،. ވާލައިފައިވެއެވެގޮ އެޅުމަށް ފިޔަވަޅު ބަލައި މިކަންކަން ފާހަނގަކޮށް

. އަޅާފައިނުވެއެވެ ފިޔަވަޅު އިސްލާހީ އިޖަވާބުދާރީކުރުވަ  

ޖެނެރެލް ނިޔާޒު އިބްރާހީމް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ފަހު  ކުރީގެ އޮޑިޓަރއިސްވެ ދެންނެވި އޮޑިޓް ރިޕޯޓާއި ގުޅިގެން، 

 މިއީ އެ މަޤާމަށް އައްޔަން ކުރިއެވެ. އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ އޭރުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރުގެ އާއިލާ ބޭފުޅެއް،

 އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށް، އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ކަންތައްތައް، ރު.ސީގެ ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތައްއެމް.އެމް.ޕީ.އާ

ޔާމީނާ هللا ޖެނެރަލް ފާހގަކޮށްފައިވަނިކޮށެވެ. އަދި އެކަމާ ގުޅިގެން ރައީސް އަބްދު ަރނަގުޅ ުކުރަމްށ ުކީރެގ ޮއިޑަޓރ

 ގެވި ކަމުގައި ނިޔާޒު އިބްރާހީމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެެވެ. އެންނުލުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވާހަކަ ދެއްކެވުމުން އެކަމާ އަޅާ



މި ޚިޔާނާތް މިގޮތަށް ހިގާންދިމާވި އެއް ސަބަބެއް ކަމަށް  ރުފިޔާގެ ޚިޔާނާތުގެ ރިޕޯޓްގައި ބިލިއަން 1.2ނު ފަހުން ނެރުމި

	 ންކަމުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ރީގެ ރިޕޯޓްއަށް އަމަލު ނުކުރުފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ކު  

b. ބަދަލުކުރުން އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު   

ގައި އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޔޫތު ކައުންސިލުން "ވާޓިކަލް ޓުއަރިޒަމް" އާއި "ގެސްޓް ހައުސް އައިލެންޑް"  2014 މާޗް 31

ކުރުމުގެ ނަމުގައި، އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީގެ ހިންގާ  ތަޢާރަފްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް.އެމް.ޕީ.އާރު.ސީ މެދުވެރިކޮށް

މިއީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ބަދަލުކޮށްފައެވެ.  ވަނީ ބޯޑް މެދުވެރިކޮށްވަނައަހަރު ކުންފުނީގެ  2014އެޕްރީލް  8ޤަވާއިދު 

 ޓުއަރިޒަމް ންކުރި މިގޮތުންވެ. ޓުއަރިޒަމްގެ މެންޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖުލިހުން ފާސްކޮށްފައިވާކަމެކެ

 ދޫކުރަން މެދުވެރިކޮށް ސީ.އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް ފަޅުތައް، ރަށްތައް، ދިޔަ ދޫކުރަމުން ފަތުރުވެރިކަމަށް މިނިސްޓްރީއިން

.އެވެ ޔާމިން ރައީސް ސީދާ ޗެއަރމަންއަކީ ކައުންސިލްގެ ޔޫތު އެންޑް އިކޮނޮމިކް. ފެށުނެވެ  

	  

c. ގެނައުން ރިކޮށް އެކި ޤާނޫނުތަކަށް ބަދަލުމަޖްލިސް މެދުވެ   

 

1. ގެނައި އިސްލާހް ގާނޫންއަށް މާލިއްޔަތު   
 

o ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްގެ އިތުރުން އެހެން އެކައުންޓެއްގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ބެހެއްޓުން   
 

§  ިޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓުގައި ނޫނީ ދައުލަތުގެ ފައިސާ ނުބެހެއްޓޭގޮތަށް މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގައ
ކުންނަ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާފައިސާ ވަދެ/ނިވެ. ބަޔާންކުރެވިފައި ވެއެ

ގޮތައް މާލިއްޔަތު ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮއްފައިވަނީ ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާއާއި ދައުލަތުން 
ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ބެލެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަކުރުމަށާއި ނާޖާއިޒު ގޮތްގޮތަށް ދައުލަތުގެ ފައިސާ 

ގެ ގެނައި އިސްލާހުޔަތު ޤާނޫނަށް މާލިއ٬ް، ގައި 2015 ٬،ނަމަވެސްން ހުއްޓުވުމަށެވެ. ބޭނުންކުރު
 ވަކިވަކި ކަންކަމަށް ވަކިވަކި އެކައުންޓްތައް ތެރޭގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެންގެވުމަށް، 

ހަމަޖެއްސިއެވެ. ގޮތް ނޭރަދުކުރެވޭއެ އެކައުންޓެއް އޮތް ފަރާތަކުން ޚަސީދާ ހުޅުވައި   
 

 



o އުލަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުމާއި ގެރެންޓީ ދިނުން ދަ   
 

§  ،ްރަންޏަށް ދަ ޕީޕީއެމްގެ ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައުމާއެކު، މާލިއްޔަތު ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނެސ
ފައިސާނެގުމުގައާއި ގެރެންޓީ ދިނުމުގައި މަޖްލިސްގެ ރުހުން ހޯދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް 
ހަމަޖެއްސިއެވެ. ބޭނުން އިރަކު، ބޭނުން މިންވަރަކަށް، ބޭނުންތަނަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ 
 ނެގުމާއި ބޭނުން އިރަކު ބޭނުން މީހަކަށް ބޭނުން މިންވަރެއްގެ ސޮވަރިން ގަރަންޓީ ދިނުމުގެ

ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ސަރުކާރަށް ލިބިގެން ދިޔައީއެވެ.  
  

§  ުދަރަންޏަށް ނަގާފައިސާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރުހުމާއެކ
 90ދުވަހުގެ ބަދަލުގައި  30މަޖްލިސްއަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތު ކުރީގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ 

މަޖިލިހުގެ ރުހުންވެސް ހޯދުމަކާނުލައި ، ހެންކަމުންއެވެ. އެވަހަށް ވަނީ އިތުރުކޮއްފަދު
ލަސްވެގެންދިޔައީއެވެ.ވެސް އެގުން ޢުލޫމާތު މަޖްލިހަށް ސަރުކާރުން ނަގާ ދަރަނީގެ މަ  

 
§  ަމާލިއްޔަތުގާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ މާލިއްޔަތު ގަވާއިދާއެއްގޮތަށް ބައިތުލްމާލަށް ވަންނ

ހަފުތާއަކު ސާގެ މައުލޫމާތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ފައިސާއާއި ޚަރަދުކުރެވޭ ފައި
އެއްފަހަރު ޢާންމުކުރަމުން ގެންދިޔަ ގެންދިއުން މި ސަރުކާރު އައުމާއެކު ހުއްޓައިލިއެވެ. އޭގެ 

އަށް ވާނުވާ އުލަތުގެ ބައިތުލްމާލުގެ ފައިސާރައްޔިތުންނަށާއި މީޑިއާއަށް ދަސަބަބުން، 
ބަންދުވީއެވެ. ވަންހަނާކަމުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ފަސޭހައިން އެނގެން އޮތް ދޮރު 

އެވެ.ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރެވުނީ ފައިސާއާބެހޭ ކަންކަންކަން  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ގާނޫންގެ އިސްލާހް. 2  

 ތަކާ މިނިސްޓްރީ އެކިއެކި ތަކަށް ދީބޭނުންސާތިގުއި ންހުއިސްލާ ގެނެވުނު ގައި 2014 މާއްދާއަށް ވަނަ 9 މިގާނޫނުގެ
. ހެދިދާނެއެވެ ވިއްކާ/ކުއްޔަށްދީ ބިންތައް ވޭހަވާލުކުރެ  

o އަސާސީއާ  މިގޮތުން ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކާ ހަވާލުކުރެވޭ ބިން އެ މިނިސްޓްރީތަކުން، ގާނޫނު 
ހިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން، ދެވަނަ ފަރާތަކައް ވިއްކައި ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.  

§  ީމަދު ރައުސުލްމާލެއް' ކަމުގައި ވީއިރު، މިހާ ފަސޭހަކޮށް ބިން ވިއްކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމަކ'
ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަކީ ފަސާދައަށް މަގުފަހިވުމުގެ ޖާގައޮތްކަމެކެވެ.  

 



ތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ އިސްލާޙްއިރާދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީދާ. 3  

o ގާނޫނު ގައި ބަޔާންކޮއްފައިވާ އަސާސްއެކެވެ.  8ޓަރ ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަކީ ގާނޫންއަސާސީގެ ޗެޕް 
ވަނަ  3ގައި މި ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު  2015އަސާސީން ކައުންސިލްތަކަށް ދެވިފައިވާ ބާރުތައް ވަނީ،  

އިސްލާހުގެ ދަށުން ސަރުކާރަށް ނަގައިފައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން، ސަރުކާރުން ކުރާ ކަންކަމުގައި 
ޑަކޮށްލެވުނީއެވެ. ސަރުކާރުގެ ކަންކަން ނިންމުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އަޑު ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ކު

ކަނޑުވައިލެވުނީއެވެ. ސަރުކާރު ބޭނުންގޮތަކަށް ކަންކުރުމުގެ މަގު ފަހިކުރީއެވެ.   
 

ގާނޫން އަށް ގެނައި އިސްލާހް ބޭންކިންގ . 4  

ގައި ކަޑައެޅިފައިވާ ބައިތައް އުނިކޮށް މުގެ ހަމަތައް) (ލައިސަންސް ދޫކުރު ވަނަމާއްދާ 6 ގާނޫންގެ ބޭންކިންގް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އި' ގޮތަކަށް ވުރެ 'ލުށް ބަދަލުކުރިއެވެ. މިއިސްލާހުގެ ސަބަބުން، ކުރިންއޮތް ގޮތަށްއެބައިތައް އެމްއެމްއޭ އިން ހަދާ ގަވާއިދުތަކަ

ޒު މުއާމަލާތުތައް ހިންގުމަށް ނާޖާއިފަސާދައިގެ  ٬،މަގުފަހިވާނެއެވެ. މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި ބޭންކެއް ގާއިމްކުރުމަށް
މަގުފަހިކުރެވިދާނެއެވެ.   

. އޮޑިޓް ޤާނޫނު ބަދަލުކުރުނ5ް  

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން 
އޯޑިޓަރ މި ސަރުކާރުން ޅެކެވެ. ނަމަވެސް، އެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް އަލުން އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އައްޔަންކުރެވޭ ބޭފު 5

ޖެނެރަލެއް އައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯދިއެވެ. އެކަން ކުރީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން 
ން، އޭނާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމަށް މަޖިލިހުން ފާސްކޮށް ސަރުކާރުގެ ފަސާދައިގެން ކަންކަން ފާހަގަކޮށް ނެރުނު ރިޕޯރޓަކާ ގުޅިގެ

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަކަށްވީ ސަރުކާރުގެ ފަސާދައިގެ ކަންކަން ފެންމަތި ނުކުރާނޭ އޮޑިޓަރު އެނާ މަޤާމުން ދުރުކޮށްގެންނެވެ. 
ޖެނެރަލްއަކު އައްޔަންކުރުންކަމަށް ބެލެވެއެވެ.  

.ޒެޑް ގެ ޤާނޫނުއީ.އެސް. 6  

އެމް.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން، އޭރު ނެރުނު ރިޕޯޓްގައިވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ ފަދައިން، މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ، މިޤާނޫނު ފާސްވުމުން

 ނެ. އޭގެ އިތުރުން މަނިޓަރީކޮރޕްޝަނަށް މަގުފަހިވެ، ބޭރުގް އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދާއިމެދު ގެއްލޭ

 ފަދަ މިކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ، މީގެ އިތުރުން  ގޮންޖެހުންތަކާއި އިތުރު އަށް އޭ.އެމް.އެމް ހިންގުމަށް ސިޔާސަތު



 އަނދަވަޅަކަށް އިޤްތިސާދި ރާއްޖޭގެ ނެތި، ފަރާތެއް ބެލެނެވެރި ބަލާނެ، ފައިސާ ބޭރުވާ އަދި ފައިސާ އެތެރެވާ ޒޯންތަކަށް

ވުން.ބޮޑު ފުރުސަތު ވެއްޓުމުގެ  

 

މަރުކަޒީ ބޭންކު   

 ވަރަށް ވަނީން ކުރުމުގައި އެމް.އެމް.އޭއިން ކަމި ٬،ވެފައި ފަރާތްކަމުގައި ޖެހޭ ބަލަހައްޓަން ޚަޒާނާ ދަވްލަތުގެ އަކީ އޭ.މްއެ.އެމް

 ސަރުކާރުގެ ގަވަރުނަރު ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ބޯލަނބައި، .މިހާރު މިދަނީ އެނގިހާމަވަމުންނެވެ ކަން އިހުމާލުވެފައި ބޮޑަށް

ނެވެ. މިއީ އެސްއީޒެޑްގެ ޕްރޮމޯޓްކުރަމުން ފާޅުގައި ދިޔައީ ގަވަރުނަރު) ކަންކަންފަދަ ންވިއްކުންބި ٬،ޒެޑް.އީ.އެސް( ޕޮލިސީތައް

ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން، އެމްއެމްއޭގެ ރޯލް އިތުރަށް ހަނިވެ، މަނިޓަރީ ޕޮލިސީގެ 'ސްކޯޕް' އިތުރަށް ކުޑަވާނެކަން އެކިއެކި 

ފަރާތްތަކުން ހާމަކުރަމުންދަނިކޮށެވެ.   

މުން ފައިނާންޝިއަލް ސެކްޓަރު އިންޓެލިޖެންސް ހެޑް ގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އާތިފް ޝުކޫރު މަޤާ ގެ އޭ.އެމް.އެމް

  . އިސްތިއުފާދީފައިވަނިކޮށް، މިއަދާއި ހަމަޔަށްވެސް މި މިޤާމް ހުސްކޮށް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ތެރޭގައި އަހަރު 2015 ކުއްލިޔަކަށްވަނީ ރިޒާވް ސްގްރޮ ފައިސާގެ ބޭރުއެމް.އެމް.އޭ އިން އާއްމުކުރާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 

ވެއެވެ. އިތުރުވެފައި ޑޮލަރަށް މިލިއަން 700  

	  

 



 ޑިޕޮސިޓްގެ ޑޮލަރު ހުރި ބޭންކުތަަކުގައިޑޮލަރެވެ.  މިލިއަން 200 ގާތްގަނޑަކަށް ރިޒާވްހުރީ ބޭނުންކުރެވޭ ٬،ންނަމަވެސްހެއެ

 ގޮތްއެވެ. ނުވެ ދިމަލެއް އާއި ރިޒާވް ބަލާއިރު އަށް އާމްދަނީ ލިބުނު ރިޓީއަށްއޮތޯ ރެވެނިޔު އިންލޭންޑް މޯލްޑިވސް ٬،މިންވަރާއި

ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެބަހުރި ޑޮލަރު ގިނަ ވުރެ ޑޮލަރަށް މިލިއަން 400 ނޭގެ  

ށް އަ 10%އިން  25%ވަނީ  ރޭޓް ވެސްމިނިމަމް ރިޒާވް އެމް.އެމް.އޭގެ ބޭރުގެ ފައިސާގެ ރިޒާވް އިތުރުވެގެންދިޔައިރު،

ވަނައަހަރު  2015ދަށްވެފައެވެ.  މިންވަރަށްވުރެވެސް އަންދާޒާކުރި ٬،ދުވެލިވެސް އިޤްތިސާދީދަށްކުރެވިފައެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 މިއީ ދަށުގައެވެ. އަށްވުރެ 4% ހުރި ދުވެލި އަސްލު ٬،ލަފާކޮށްފައިވީނަމަވެސް ކަމަށް ކުރިއަރާނެ 10.5% އުފެއްދުންތެރިކަން 

މިންވަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ދަށް އެވްރެޖަށްވުރެ އަހަރުގެ 10 ފާއިތުވި  

ބަރޯސާވާ މިންވަރު  ދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެވެސް އާމްދަނީ ދަށްވެ، ޓްރެޒަރީ ބިލްސް އެން ބޮންޑްސް އަށްއަން ސަރުކާރުން

ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދިވެސް،  ބިލިއަނަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް 5ޓް ވަނަައަހަރުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސި 2015 އިތުރުވެފައިވާއިރު،

 ކަރަންޓްވަނައަހަރު،  2015 ބަލާއިރުއަޅާ ވަނައަހަރާއި 2014 :ބަލާއިރު އަށް ޕޭމެންޓްސް އޮފް ބެލެންސް އޭގެ.އެމް.އެމް

ކަރަންޓް  2014އެމް.އޭ އިންވަނީ އަންދާޒާކޮށްފައެވެ.( މިންވަރު އިތުރަށް ގޯސްވާނެ ކަމަށް އެމް. ޑެފިސިޓް އެކައުންޓް

މިލިއަން  399.9އިތުރަށް ގޯސްވެ  221%ޑެފިސިޓް  2015މިލިއަން ޑޮލަރު އަދި  124.6ންޓް ޑެފިސިޓް ހުރީ: އެކައު

 އެކައުންޓް ފައިނޭންޝިއަލް ވަނައަހަރު 2014 ބަލާއިރު އެކައުންޓަށް ފައިނޭންޝިއަލް ރާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ).އަ ށްޑޮލަރަ

 ލަފާކޮށްފައިވަނީ ކަމަށް ހުންނާނޭ ވަނައަހަރު 2015 އަދަދު މި ٬،ހިމަނާފައިވޭ ޑޮލަރު މިލިއަން 507.0 ގޮތުގައި ޕްލަސްގެރސަ

މިއެކައުންޓުން ދައްކުވައިދެނީ، ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގައި ކުރާ އިންވެސްޓްމެންޓް  ޑޮަލަރެވެ. މިލިއަން 301.7) ރިވައިސްޑް(

 40.6%އަހަރު ރާއްޖޭގައި ކުރެވުނު އިންވެސްޓްމެންޓް އަދަދު ވަނަ 2015ވަނައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2014ކަމަށް ވެފައި 

ދަށްވާނެކަމަށް އެމް.އެމް.އޭ އިން މި ވަނީ ލަފާކޮށްފައިއެވެ.  

މިލިއަން  400މިކަންކަން މިހެން ހުރިއިރު ދަވްލަތުގެ ރިޒާވް މައްޗަށްދާންޖެހޭ ސަބަބެއްނެތެވެ. ނަތީޖާއަކީ ރިޒާވްއަށް އިތުރުވި 

ތުގެ ހަމައެއް އެޅެންނެތުމެވެ. ޑޮލަރު އިތުރުވީ ގޮ  

 

 



ނިންމުން  

 މި ނުބައި ޢަމަލުގައި ސަރުކާރުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ޝަމިލްވާކަން މިއަދ٬ު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިއަދު ކޮރަޕްޝަން އާންމުވެ

ވަނީ . ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތުގެ މުދަލަށް ޚުދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިަންނަނީ ހާމަވަމުންނެވެިމއ

ރާއްޖެއަކީ ދަވްލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިން ހިމެނޭގޮތުން ޚިޔާނާތްތެރިވެވަޑައިގެން ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. 

 ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތައް ހިންގާ، ކަޅު ފައިސާގެ މުއާމަލާތުކުރާ ޤަވްމެއްގެ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި ހާމަވެގެން ދިޔުމަކީ އަދި ރާއްޖޭގެ

ރުގެ އެންމެ މަތީ ފަންތީގައި މިކަންކަން ހިނގާކަމާއި، ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒީ ބޭންކުގެ އަތެެއް މިކަމުގައި ވާކަމުގެ ސަރުކާ

ޑު ތުހުމަތުތައްކުރެވި މިކަމުގެ ޚަބަރުތައް ދުނިޔޭގައި ފެތުރި، ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގް ނިޒާމަށް ދުނިޔޭގެ އިތުބާރު ގެއްލުމަކީ ވަރަށް ބޮ

މައްސަލައެކެވެ.   

މުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށާއި، ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުމާއި މިކަ

ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. ވުމާއެކު، މި ތުހުމަތުތައް ފުރިހަމަޔަށް ތަހްޤީޤުކުރުމަށް އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ގޮވާލަމެވެ. މިގޮތުން ފުލުހުންގެ 

ހިފޭގޮތެއްގެ މަތިން މިތަހްޤީގްތައް ކުރުމަށް  އި މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން، ރައްޔިތުންނާއި ދުނިޔެއަށް އިތުބާރުކަމާއި ގުޅޭ ޔުނިޓުންނާ

އެމް.ޑީ.ޕީ އިން ގޮވާލަމެވެ. މިގޮތުން އިސްވެދެންނެވި ޖަރީމާތަކުގައި، ރައީސް ޔާމިންގެ ބައިވެރިވުމާއި ދައުރު އޮތް މިންވަރު 

ޕާޓީއިން ގޮވާލަމެވެ.މަށްވެސް މިބަލައި ތަހްޤީޤްކުރު  

 

ރިޕޯޓު ނެރުނީ: އެމް.ޑީ.ޕީ އިޤްތިޞާދު ކޮމިޓީ  
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