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އެންމެހާ ޙަމްދު ސަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި ﷲ ސުބްޙަނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް! ސަލަވާތާއި ސަލާމާއި ބަރަކާތުން ވެދުން ކުރަނީ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلي هللا عليه وسلم އަށް ،މި ސަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި އަސްހާބުން ޝާމިލްކުރަން!
ކޮރަޕްޝަން އާއި ފަސާދަ އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދުވަހުގެ މި ކުލަގަދަ އިޙުތިފާލުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން،
މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް އަލްފާޟިލާ އިރުތިޝާމް އާދަމް ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އަލްއުތާޛާ ޢައިޝަތު ބިޝާމް ،ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް
އޮފް

ޓެކްސޭޝަން

އަލްފާޟިލް

ޔަޒީދު

މުޙައްމަދު ،ހިއުމަން

ރައިޓްސް

ކޮމިޝަންގެ

ރައީސާ

އަލްފާޟިލާ

އާމިނަތު

އީނާޒް،

އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ،މެންބަރުން ،ދައުލަތުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ،އައްސަލާމް
އަލައިކުމް ވަރަހުމަތުއްﷲ ވަބަރަކާތުހު.
އާދެ! ކޮރަޕްޝަން އާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ބައިނަލް އަޤްވާމީ ދުވަހުގެ ހެޔޮ އެދުމާއި ތަހުނިޔާ މި އިޙުތިފާލުގެ އެންމެހާ
ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް އަރިސްކުރަން .ހަމަ އެއާއެކު ،ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ އިދާރާތަކާ ،މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ
ޖަމާޢަތްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް އަދި ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެރި އަޚުންނާ އުޚްތުންނަށް
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ތަހްނިޔާ އަރިސްކުރަން .އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަޢުވަތު ޤަބޫލުކޮށް މިއަދުގެ މި ރަސްމިއްޔާތަށް ވަޑައިގެންދެއްވި
އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރިންނަށް ހޫނު މަރްޙަބާއެއް ދަންނަވަން.
މި އަދުގެ މި ހިތްފަސޭހަ މަހެފިލްގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ދައްކަންހުރި ވާހަކަތައް ކޮޅުން ނުލާހާ މިންވަރަށްވެސް
ދިގު ،އާދެ ،އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ފަދައިން ކޮރަޕްޝަން އަކީ އިޖުތިމާޢީ ފޭރާން ވިދާލާ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ގެއްލި،
ޤައުމުތަކުގެ ތަރައްޤީ އަށް ހުރި ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެއް .ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތުތައް ނުލިބި
ފަޤީރުން އިތުރަށް ފަޤީރުވެ ބަނޑުހައި ހޫނުކަން އިތުރުވޭ،
ރާއްޖޭއިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް މިއަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރު ކުރެވިފައި .ނަޒާހަތްތެރި މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް
ވަކި އިންތިޒާމުތަކެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އޭސީސީން މިއަދުވަނީ އަތުކުރި އޮޅާލާފައި .ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު
ކުރުމާއި ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް އޭސީސީން އިސްނަގައިގެން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި މީގެ އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ފެށިގެން
ކުރެވެމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް ޒަމާނަށްފެތޭގޮތަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އަދި ގިނަ ބަޔަކަށް އޭގެ އަސަރު ފެންނާނެ ގޮތަކަށް
މިއަ ދުވަނީ ބައްޓަން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށިފައި .މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގައި ކުރެވޭ
މަސައްކަތުގައި ކުރިއަށްވުރެ ހަރުދަނާކޮށް އިތުރަށް ފުޅާވެގެންދާންޖެހޭ .އޭސީސީގެ މަސައްކަތުގައި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ
ބައިވެރިވުން އިތުރު ކުރުމަކީ އޭސީސީގެ އަމާޒެއް.
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އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން މިއަހަރު ތަންފީޒު ކުރަންފެށި މި ހިނގާ  5އަހަރުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނާއެކު ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް
ކުރެވޭ މަސައްކަތް އާ ވިސްނުންތަކަކާއެކު ކުރެވިގެންދާތަން ރައްޔިތުންނަށް ފެންނަމުންދާނެ .މިހާރު އޭސީސީގެ ފަރާތުން ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް
ކުރެވޭ ބައެއް މުހިންމު މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންނަށް އެނގިފައި އޮތުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ އަޅުގަނޑު މީގެ ބައެއް ޙަރަކާތްތަކަށް
އަލިއަޅުވާލަން ގަސްތުކުރަން.
މި ދައުރުގައި އެކުލަވާލެވުނު "ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ޕްލޭން" އަކީ ދައުލަތުގެ ތިންބާރާއި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުމުގެ
ނިޒާމުގައި ނަޒާހާތްތެރިކަން އިތުރުކޮށް ،ޤައުމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ފުރިހަމަ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އެކުލަވާލެވުނު ޕްލޭނެއް.
މި ޕްލޭންގެ ގިނަ މަސައްކަތްތައް މިހާރުވެސްދަނީ ހުއްޓުމެއްނެތި ހިނގަމުން .ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރީންނަށް
ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭން ތަޢާރަފްކޮށްދިނުމަށް  54ސެޝަން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް ބޭއްވިފައިވޭ .މިޕްލޭން
އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ މައިގަނޑު  5ސިޔާސަތުގެ މައްޗަށް .އެއީ
 .0ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުރި ފުރުޞަތުތައް ނައްތާލުން
 .5ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަކީ ހާމަކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އިތުބާރުކުރެވޭ ޒިންމާދާރު މުއައްސަސާތަކަކަށް ހެދުން
 .3އިޖްތިމާޢީ

ގުޅުންތައް

ބަދަހިކޮށް

މުޖްތަމަޢުގެ

ކުރިއެރުމަށް

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ނަޒާހަތްތެރިކަން

އިސްކޮށް

ގުޅިގެން

މަސައްކަތްކުރުން
 .4ޒުވާނުންނަކީ މުޖްތަމަޢަށް ފައިދާހުރި އަދި ނަޒާހާތްތެރި ބައެއްކަމުގައި ހެދުން
 .5ސްކޫލް ދަރިވަރުން ނަޒާހަތްތެރިކުރުން.
މި އަދު ނެރެވޭ ބްލެޓިންނަކީ ވެސް ކޮރަޕްޝަން އަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،އޭސީސީ އިން ކުރާ މަސައްކަތްތައް
ޢާއްމުންނަށް ފަސޭހައިން ފެންނާނެގޮތް ހެދުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮންމެ  3މަހަކުން އެއް މަހު ނެރެވޭނެ ބްލެޓިން އެއް.
އެ ންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މި ދައުރުގައި ކުރަން ފެށުނު މުހިއްމު އަނެއްކަމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ރިސްކް އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ތަފާތު ދިރާސާތައް ކުރުން .އެގޮތުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަމާޒްކޮށްގެން ކޮރަޕްޝަން ރިސްކް އެސެސްމަންޓެއް ހަދާފައިވޭ .މި ދިރާސާގެ
މަޤްޞަދަކީ ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޑޮކްޓަރުންނާއި ،ނަރުހުންނާއި ،އަދި އެހެނިހެން ފަންނީ މުވައްޒަފުން ރެކްރޫޓްކުރުމާއި ،މެޑިކަލް
ކޮންސިއުމަބަލްސް ،ރީއެޖެންޓްސް އަދި މެޝިނަރީހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަނީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށްތޯ ބަލައި އެފަދަ ކަންކަން
އިސްލާހުކުރުމަށް ލަފާދިނުން .މި ދިރާސާގެ އަލީގައި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ނަޒާހަތްތެރިވުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ،ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި
މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުޞޫލުތައް ޤާއިމްވެފައިހުރި މިންވަރު ބެލުމާއެކު މިފަދަ އުޞޫލުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ލަފާ ދެވުނު .މީގެ
އިތުރުން ކުރިޔަށް އޮތްތާންގައިވެސް މި ފަދަ ދިރާސާ ތައް ކުރެވެމުންދާނެ.
އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުން .ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ހުރި ދޯހަޅި ކަންކަން ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދައުލަތުގެ އެކި
އިދާރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮރަޕްޝަންގެ ތަފާ ތު ތުހުމަތުތައް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅި އެ ފަދަ މައްސަލަތައް ރެކޯޑު
ކުރެވެމުންދޭ .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް އޭސީސީއަށް ރިޕޯޓު ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސިފައިވޭ .އޭސީސީއަށް މައްސަލަ
ހުށަހަޅާ ފަރާތް އޭސީސީގެ ފަރާތުން ސިއްރު ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަށް ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑުމެން އަރުވަން.
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އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް އަޅުގަނޑުމެން މައިގަނޑު  4ކެޓަގަރީއަކަށް ބަހާލެވޭ .އެ މައްސަލައެއްގެ ބޮޑު ކުޑަމިނަށް ބަލައިގެން.
މައްސަލައިގެ ނާޒުކު ކަމަށް ބަލައިގެން .ޤައުމީ މަސްލަހަތު އެމައްސަލައެއްގައި އެކުލެވިފައިވާ މިންވަރަށް ބެލިގެން .ފަރުދުންގެ މަސްލަޙަތު އެ
ކުލެވިފައިވާ މިންވަރަށް ބެލިގެން .މިގޮތުން އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ޝަކުވާއެއް އަޅުގަނޑުމެން ތަރުތީބުކޮށް ޤައުމީ މަސްލަހަތު އެކުލެވޭ
ބޮޑެތި މައްސަލަތަކަށް އިސްކަންދެވޭނެ ނިޒާމެއް މިހާރުވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައި .ހަމައެއާއެކު ،ކިތަންމެ ކުޑަ ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް
ހަމަވެގެންދާނީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލަކަށް .ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކުން ނަމަވެސް ރިޝްވަތެއް ދީފިނަމަ ހަމަވާނީ ރިޝްވަތުގެ ޢަމަލަކަށް.
ޢާއް މު ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަންގެ ކުދި މައްސަލަތައްވެސް އޭސީސީއަށް ރިޕޯޓު ކުރަނީ އެމައްސަލަތައް ބަލާ އިންސާފު ލިބުމަށް އެދޭތީކަމީ
ކަށަވަރު ކަމެއް .މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ގިރާކުރަންޖެހޭ ގިނަ ދަތިތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު ވަކި ފަރާތަކަށް
ނުޖެހި އަދާކުރަމުން ދާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން.
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް އޭސީސީން ހިންގަނީ މުޖްތަމަޢުގެ ވަރަށް ބޮޑު ބައިވެރިވުމާއެކު ،ކޮރަޕްޝަންގެ
ޢަމަލުތައް އޭސީސީއަށް ރިޕޯޓު ކުރުމުގައި ޢާއްމުންނަށްވެސް ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮބައިކަން ރަނގަޅަށް އެނގެން އެބަޖެހޭ .ވުމާއެކު،
ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރު ކޮށްގެންނާއި ރޭޑިޔޯ ޓީވީން ތަފާތު
ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވައިގެން ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ.
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އެންމެހާ މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅު އަދި ނަޒާހަތްތެރި ބަޔަކަށް ހަދަން އެބަޖެހޭ.
އެކަން ކުރުމަށްޓަ ކައި ތަފާތު ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގަމުން ގެންދެވޭ .އަދި އެމްކިޔޫއޭ ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރަށް އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް
ބައްޓަން ކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ އޭސީސީން މިހާރު ކުރަމުންގެންދާ މުހިންމު އެއް މަސައްކަތް.
ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް އޭސީސީން ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތުގައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން
ނިހާޔަތަށް ބޭނުންވާކަން އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައިވެސް ފާހަގަ ކޮށްލަން .ފާއިތުވި  5104ވަނަ އަހަރު އޭސީސީގެ ތަޙްޤީޤުތަކަށް ފަހު
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވުނު  33މައްސަލައެއް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ވަނީ ފޮނުވިފައި.
އޭސީސީން މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ފަހު ވަކި ފަރާތެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައި ދިނުމަށް ޕީޖީ އޮފީހަށް
މައްސަލަތައް ފޮނުވާނެ .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގާފައިވާކަމަށް އޭސީސީއަށް ފެންނަ ނަމަ އެމައްސަލަތައް ޕީޖީއަށް ފޮނުވުމުން ދެން
ކޮށްދެއްވަންޖެހޭ ކަންތައް ޕީޖީ ކޮށްދެއްވާނެ ކަމާދޭތެރޭ އަޅުގަނޑުމެން ޝައްކެއް ނުކުރަން .ނަމަވެސް ދަޢުވާކޮށްދިނުން އެދި އޭސީސީން
ފޮނުވާ މައްސަލަ ދެތިން އަހަރުފަހުން އެކަށީ ގެންވާ ހެކި ނެތް ކަމަށް ވިދާޅުވެ އަނބުރާ އޭސީސީއަށް ފޮނުވާ ލެއްވުމަކީ ޤައުމީ މަޞްލަޙަތު
ކަމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ނުދެކެން .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ ވަރަށް ކުދި ކުދި މައްސަލަތަކުގައިވެސް ކޯޓުތަކުގައި ޕީޖީން ދަޢުވާ
އުފުއްލަވާތަން.
ޤަބޫލުކުރައްވަންޖެހޭ ޙަޤީޤަތަކީ ދުނިޔޭގެ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަކީވެސް އަދި ދަޢުވާ އުފުލުމަކީ
ފަސޭހަ ކަމެއްނޫންކަން .އަދި އެފަދަ މައްސަލަތަކާބެހޭ ހަބަރުތައް ނޫސްތަކުގައި ޝާއިޢު ކުރުމަކީވެސް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫންކަން .އަދި އެއަށް
ވުރެ އުނދަގޫ ކަމަކީ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގައި ސާބިތުކުރުން .ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަނީ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 01
އިންސައްތަ މައްސަލަވެސް ޕީޖީއާ ހަމައަށް ނުފޮނުވޭކަން .އަދި މިގޮތުން ދަޢުވާ އުފުލުމަށް ފޮނުވޭ މަދު މައްސަލަކޮޅުވެސް ޝަރީޢަތާ ހަމައަށް
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ނުފޮނުވޭނަމަ މިއީ އަޅުގަނޑުމެން ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ ކަމެއް .އެއްގޮތަކީ އޭސީސީގެ ތަޙްޤީޤުތަކުގެ ފެންވަރު އިތުރަށް މަތިކުރަންވީ .ނޫނީ
ސިޔާސީ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާތަކުންވެސް ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ފަސްނުޖެހި ކުރިއަށް ދާންވީ.
އ ވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވާކަމީ އަޅުގަނޑުމެން އުފާކުރާ ކަމެއް .އަޅުގަނޑުމެން މި އުންމީދު ކުރަނީ
މިއަދުގެ މި ޙަފްލާގައި ޕީޖީ ބަ ި
އަޅުގަނޑުމެންގެ އާ ޕީޖީއާއެކު އޭސީސީއަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެކަމަށް .އަޅުގަނޑުމެން ދެމުއައްސަސާގެ ދެމެދުގައި ޤައުމީ
މަޞްލަހަތުގައި ކުރަ ންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމުގައި ދެފަރާތުގެ ވިސްނުން އެއްގޮތް ކުރެވޭނެކަމަށް .އަދި ޕީޖީގެ ފަރާތްޕުޅުން އޭސީސީގެ
މަސައްކަތުގައި ލިބެންޖެހޭ ފުރިހަމަ އެއްބާރު ލެއްވުން ލިބޭނެކަމަށް .ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ހަލުއިކޮށް ބަލާ އިންސާފުޤާއިމް ކުރުމުގައި
ދެފަރާތުން ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް އަޅުގަނޑުމެން ދެފަރާތް ގުޅިގެން ލަސްތަކެއް ނުވެ ގިރާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް
އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަން.
ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން އެންމެ އަޑު ހަރުކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ މުއައްސަސާއަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް ކަމާމެދަކު
އަޅުގަނޑު މެން ދެބަހެއް ނުވާނެ .ނަމަވެސް އާ ޤާނޫނުލް އުޤޫބާތަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،އޭސީސީގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް
ގެނެސް ދެއްވުން އެދި ތަކުރާރުކޮށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުގައި އެވާހަކަ ދެންނެވިއްޖެ .ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނު ތަންފީޒު
ކުރުމުގެ ޒިންމާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މީހެއްގެ ބޮލުގައިވެސް އެޅިފައިވޭ .ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮންމެ މެމްބަރަކީވެސް
އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުގައި އޭސީސީގެ މަސައްކަތުގައި އެހީތެރިވެދެއްވުމުގެ ޒިންމާ އުފުއްލަވަން ޖެހޭ ބޭފުޅެއް .ނަމަވެސް ހިތާމަޔަކީ އޭސީސީގެ
ގާނޫނަށް އިސްލާޙް ގެނެސްދެއްވުމުގައި އަދިވެސް ފަހަތު ފަޔަށް ބުރަ ވެވޭކަން.
އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކާ ވާހަކައަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  044ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ޤާނޫނަކުން ކޮރަޕްޝަނަކީ ކޮބައިކަން ބަޔާންކުރަން
ޖެހޭވާހަކަ .ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތަށް އަމަލުކުރަން ފެށިފަހުން ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބައެއް މާއްދަތަކަށް ޢަމަލު
ކުރެވޭނެތޯ ސުވާލު އުފައްދާ ބަޔަކު އެބަ އުޅެއޭ .އެ ކަން ހަމަޔަކަށް އެޅެން އޮތީ އޭސީސީގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ގެނެސްގެން .ކޮރަޕްޝަން
ގެ ޢަމަލުތައް ހިންގައިގެން މީހުން ހޯދާ ފައިސާއާ މުދާވެރިކަން ،ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް ނެގުމަށް ގާނޫނުގައި ލިޔުމަށް
އަޅުގަނޑުމެން ފަސްޖެހެންވީ ކޮންކަމަކާތޯއޭ އަޅުގަނޑު ހިތައްއަރާ .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ވާހަކަ ދައްކާއިރު ޤާނޫނުތަކަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް އޭސީސީގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭފަދަ މާހައުލެއް ޤާއިމް ކޮށްދިނުމަށް ފަސްޖެހެންޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް އޮތްތޯ
އަޅުގަނޑު ހިތުގައި ސުވާލު އުފެދޭ .އަދި މި ޤައުމާއި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަހު ހިމާޔަތް ކޮށްދިނުމަށް އެދޭނަމަ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް
ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅޭފަދަ ހަރުދަނާ ޤާނޫނީ ނިޒާމެއް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ ބޭނުންވޭ .އެކަން ކުރުމުގެ ހިތްވަރު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ
ކިބައިގައި ހުންނަން އެބަޖެހޭ.
ޤައުމުގެ ތަރައްޤީއަށް ހޭދަކުރަން ހުންނަ ފައިސާކޮޅު ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ފޭދިގެން ދާއިރު އަޅުގަނޑުމެން ކުޅިބަލަން ތިބޭ ބަޔަކަށް
ވެގެންނުވާނެ .ނަޒާ ހަތްތެރި މުޖްތަމަޢެއް ބިނާ ކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި އޭސީސީއާއެކު ،ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން
މަސައްކަތް ކުރާމަންޒަރު ދުށުމަން ޤައުމުދެކެ ލޯބިވާ ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް އުންމީދުކުރާނެކަން ކަށަވަރު .ރާއްޖެއިން ކޮރަޝަންގެ ވަބާ
ފުހެލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް ވަރަށް ގިނަ .މިމަސައްކަތުގައި އޭސީސީއާ ގުޅިގެން އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ
މުއައްސަސާތަކުން ކުރާތަން ދުށުމަށް އަޅުގަނޑުމެން އުންމީދު ކުރަން .މިފަދަ މަސައްކަތަކަށް ތައްޔާރުވެ ޢަޒުމް ކަނޑައެޅުމަށް މިއަދަކީ
ވަރަށް ރަނގަޅު ދުވަހެއް.
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އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފުހެ ލުމަށް އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮތައުފީޤު އަޅުގަނޑުމެން
އެންމެންނަށް މާތް ﷲ މިންވަރު ކޮށްދެއްވުން .އަދި ރަނގަޅު ހެޔޮ ޙަލާލުތަކެތި ކައި އެތަކެތިން ހޭދަކުރާ ބައެއްކަމުގައި އަޅުގަނޑުމެން
އެންމެން ލެއްވުން .އައްސަލާމް ޢަލައިކުން ވަރަޙްމަތު ﷲ ވަބަރަކާތު.
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