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 .ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން ދުރުވުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް އަމުރުކުރެއްވި ގަދަ ކީރިތިވަންތަ ﷲ ސުބުޙާނަޙޫވަތަޢާލާއަށް

ހަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން .ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ނަމޫނާ ދައްކަވާ އަދި އެކަމަށް އިރުޝާދުދެއްވި މި އުންމަތުގެ
މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلي هللا عليه وسلم އަށް ،ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން .އަޅުގަނޑުމެ މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ
އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު ސަހާބީން ޝާމިލްކުރަން.
އާދެ ،ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ފޯވަހީގައި ހިމެނޭ އެންމެ ޙާއްސަ ނަންބަރު ކަމަށްވާ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާގެ ޝަރަފުވެރި
މެހެމާން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ.މުޙައްމަދު ލަތީފް ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒިޔާޠު،
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަބްދުﷲ ފަލާޙް ޝަރީފް ،ފުވައްމުލަކު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމެބްރުން ،ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާތަކުގެ

ވެރިން،

ބައިވެރިވެޑައިގެންދެއްވާ

އޭސީސީގެ

އެންމެހާ

މެމްބަރުންނާއި

ޢިއްޒަތްތެރިން،

އަދި

މުވައްޒަފުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ
ދުރާ

ގާތުން

މިރޭ

ދަޢުވަތު

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ޤަބޫލުކޮށް

އަޑުއައްސަވާ

މި

ޖަލްސާގައި

އެންމެހާ

ބޭފުޅުން.

އައްސަލާމުއަލައިކުމް ވަރަހްމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.
އަޅުގަނޑުމެން ވަރަށް ކުރު ނޯޓިސްއެއްގެ ތެރޭގައި މި ޖަލްސާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ޔުނިވާރސިޓީގެ ޗާންސެލަރއަށް ދެންނެވި
ދެންނެވުން ޤަބޫލުކުރައްވާ މި ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވިމަކީ މި ޖަލްސާ އިތުރަށް ކިތަންމެތަނަކުން ފުރިހަމަވެގެންދިޔަ ކަމެއްކަމުގައި
އަޅުގަ ނޑު ޤަ ބޫލުކުރަނީ .އެހެންކަމުން އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޙާއްސަ ޝުކުރެއް އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނާއި އަޅުގަނޑުމެ އަމިއްލަ ނަމުގައި
ދަންނަވަން .އާދެ މިއަދަކީ އޭސީސީގެ ހަޔާތުގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ދުވަހެއް .ޤައުމީ ފެންވަރުގަ ރަސްމީ ސިފައެއްގައި ކޮރަޕްޝަން
ނައްތާލުމުގައި މަސައްކަތްކުރަންފެށިތާ  62އަހަރު ފުރިގެންދާ ދުވަސް .އެހެންކަމުން ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާއާއި ހެޔޮއެދުންތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
އެންމެހާ ލޮބުވެރި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރަން .އާދެ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ ނަމުގައި ކުރީގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްއުސްތާޛު
މަޢުމޫން ޢަބްދުލް ޤައްޔޫމް 60 ،އެޕްރީލް  0990ގައި ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށްޓަކައި އިދާރާއެއް އެފެއްދެވި ދުވަހަކީ
މިއަދު .ވުމާއިއެކު މިއަދުގެ މުނާސަބަތުގައި އެމަނިކުފާނަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑުމެން ވިސްނާލަން އެބަޖެހޭ
ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރަންފެށިތާ  62އަހަރު ފުރިގެން ދިޔައިރު މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ ކިހާ ހިސާބެއްގަކަން .އޭރު
އުފެއްދި ބޯޑަށް ލިބިގެން ދިޔަ ބާރުތައް މިއަދު މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި އޭސީސީއަށް އެބަ އޮތްތޯ .އަޅުގަނޑަށް
ހީވަނީ އޭރު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ބޯޑުގެ ނަމުގައި އުފައްދާފައިން އިދާރާއަށް ކިތަންމެތަނަކުން މާބޮޑެތި ބާރުތަކެއް އޭރު އޮތީ ދެއްވާފަ.
ނުހައްގު މުއްސަނދިކަން ހޯދާ ބެލުމުގެ ބާރު އެ ބޯޑަށް ލިބިގެންވޭ.
އާދެ ،ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ޙާއްސަ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި  60އޭޕްރީލް ފާހަގަ ކުރުމުގެ އެންމެ ބޮޑު ބޭނުމަކީ
ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވުން .ކޮރަޕްޝަނުގެ ވަކިތަކުން މި ޤައުމު ސަލާމަތްކޮށް މި ވަބާ މުލުން
ލުހެލުން .އެކަންކުރެވޭނީ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން މި ކަމުގައި އެންމެ މަތީ ދަރަޖައަށް ލިބިގެން .އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ

Hassan Luthfee
މަސައްކަތަކީ އެކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިތްވަރު ދިނުން .އަދި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑުމެން މިކަމުގައި ހިތްވަރު
ލިބިގަތުން .އަޅުގަނޑު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭސީސީގެ މަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުންވެސް ތިބޭފުޅުންނަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާލެވޭތޯ ބަލާނަން .އާދެ
އޭސީސީގެ މަސައްކަތް ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ދެބަޔަކަށް .ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކުރުމާއި ޕްރިވެންޝަނުގެ ޙަރަކާތްތައް
ހިންގުން .ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ކުރުމުގެ ކުރިން

އެކަން ވިޔަނުދީ ހުއްޓުވުން .މިގޮތުން ފާއިތުވި އަހަރު އޭސީސީ އަށް  522މައްސަލަ

ހުށަހެޅި އޭގެތެރެއިން ކުރީއަހަރު ނުނިމި ހުރި މައްސަލަތަކާއިއެކު  021މައްސަލައެއް އަޅުގަނޑުމެން ތަހުގީގުކޮށްފައިވޭ .ދެންނެވުނު
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލެއް ހިމެނޭކަމަށް އޭސީސީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ  60މައްސަލައެއްވާނީ ދައުވާކުރުމަށް އެދި
ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވިފަ .އަޅުގަނޑަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ފޯވަހި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގެންދިއުމުގައި ތަފާތު ފޯރަމްތަކުގެ
ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޙާއްސަކޮށް ބަހުޘްގެ ތެރެއިންވެސް އަޅުގަނޑުމެންނާ ސުވާލުކުރެވުނު އޭސީސީއަށް ހުށެހެޅޭ އެތައް ބައިވަރު
މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހަމައެކަނި ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް މި ފޮނުވުނީ ހަމައެކަނި އެންމެ  60މައްސަލައެއް .އަޅުގަނޑު
ދަންނަވާލަން ބޭނުންވަނީ އޭސީސީއިން ޖިނާއީ ތަހުޤީގުކޮށްގެން ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބޭ މައްސަލަތަކުގަ އަޅުގަނޑުމެން މި ތަހުޤީގަށް ފޮނުވެނީ.
އޭސީސީގެ މެމްބަރަކަށްވެސް މުވައްޒަފެއްވެސް ވަކި ކަމެއް ވަކި ގޮތަކަށް ކުރުމުގެ އެއްވެސް ބާރެއް ލިބިގެނެއް ނުވޭ .އެއީ އަޅުގަ ނޑުމެންނަށް
ޗޮއިސްއެއް އޮތް ކަމެއްނޫން .އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ އަލީގަ ކުރާ މަސައްކަތެއް.
އެހެންވީމާ އެބާރު ލިބިގެންވާ އެއްވެސް މީހަކު އޭސީސީގައެއް ނުހުންނާނެ .އެސީސީއިން ދެކެން ބޭނުންވަނީ އޭސީސީގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީގުތައް
ނިންމާ ދައުވާކުރުމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވޭ މައްސަލަތައް އެކަށީގެންވާ ހަލުވި ސްޕީޑެއްގަ ދަޢުވާ އުފުލާ ޝަރީޢަތުގެ
މަރުހަލާ

ކަޑައްތުކޮށް

ކުއްސާބިތުވާނަމަ

އެ

ފަރާތްތަކަށް

ޙައްޤު

އަދަބު

ލިބިގެންދާތަން

ދިވެހި

ރައްޔިތުންނަށް

ފެނިގެންދިއުން.

ދިވެހިރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާއަށް ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރެއްގެ ޚިޔާނާތެއް ވިޔަސް އަދި ކިތަންމެ ބޮޑު އަދަދެއްގެ ޚިޔާނާތެއް ވިޔަސް
ނުވަތަ މަޤާމުގެ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒު މަންފާއެއް ހޯދިޔަސް އަދި އެހެން މީހަކަށް ހޯދައިދިނަސް އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގި މީހަކީ
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މަޤާމެއްގައި ހުރި މީހެއްކަމުގައި ވިޔަސް އެކަމެއް ބަލާ އެއްވެސް ފަސްޖެހުމެއް ނެތި ތަޙުޤީކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމުގެ
ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑު ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް މިއަދު އަރުވަން .އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނަކީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބިރުދެއްކުމަކަށް
ޖެހިލުމެއްނެތި އެއްވެސް ސިޔާސީ ނުފޫޒަކަށް އަދި އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް ތަބާނުވެ މިނިވަންކަމާއި މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު އަބަދުވެސް
މަސައްކަތްކުރާނެ ބައެއްކަމުގެ ޔަޤީންކަންވެސް އަޅުގަނޑު އަރުވަން .އޭސީސީއިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރާނީ މުޅި ޤައުމުގެ އަދި ހުރިހާ
ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު ހިމާޔަތްކުރާ އިދާ ރާއެއްގެ ގޮތުގަ .ދެންނެވުނު ގޮތަށް އޭސީސީގެ މަސައްކަތް ބައްޓަންކުރެވި ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު
އޭސީސީއަށް ލިބިގެންދާކަން ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް އަބަދުވެސް ފެންނަމުން ދާނެ.
ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށްވެސް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ޖިނާއީ މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އަޅަމުންދަނީ ވަކި ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން.
އެއް މުއައްސަސާއެއްގެ މަސައްކަތުން ޤައުމުގެ އަށަގަނެވިފައިވާ އަދި އަށަގަންނަމުންދާ ކޮރަޕްޝަނުގެ ވަބާއިން ޤައުމު ސަލާމަތެއް
ނުކުރެވޭނެ .މިކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެ އަތުގުޅާލަން އެބަ ޖެހޭ .ރައްޔިތުންގެ ބައިތުލް މާލުން އެންމެ ލޯ ލާރިއެއްވެސް
ގެއްލިގެންދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ތަހައްމަލްނުކުރާނެކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދިވެހި އެންމެހާ ލޮބުވެރި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަން .އޭސީސީގެ
މަސައްކަތުގެ ދެވަނަ ބަޔަކީ ކުރިން އަޅުގަނޑު ދެންނެވިހެން ކޮރަޕްޝަނުގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގެ ކުރިން އެކަން ވިޔަ ނުދިނުން.
އަޅުގަނޑުމެން ޤަބޫލުކުރަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަކީ އަދި ތަޙުޤީގުކޮށް މައްސަލައެއް ޝަރީއަތަށް ފޮނުވުމަކީ
މިވަބާއިން އަޅުގަނޑުމެން ސަލާމަތްވުމަށް އޮތް ހަމައެކަނި މަގު ނޫންކަން .އަޅުގަނޑުމެން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހުރި
ދޯހަޅިކަން ފިލުވައި ނިޒާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި ބާގަނޑުތައް ބައްދާ ،އެކަންކަން ހަމަޔަކަށް ނާޅުވަނީހެއް އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް މިކަންކަމެއް
ރަނގަޅެއް ނުކުރެވޭނެ .އޭސީސީން މި ތެދުވަނީ ތިޔަ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާ އެކު ،ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކާއިއެކު،

Hassan Luthfee
މުދައްރިސުންނާއެކު ،ބެލެނިވެރިންނާއެކު ،އަދި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއެކު އަތުގުޅާލައިގެން ނަޒާހާތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް .އަޅުގަނޑުމެން
ލޯންޗްކުރުމަށް މި ތައްޔާރުވަމުންދާ ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ޕްލޭން އާދެ ނަޒާހާތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޝްރޫއަކީ އަޅުގަނޑުމެން މިޤައުމުގެ
މޫނުމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ މަޝްރޫއެއް .ދައުލަތުގެ  01އަށްވުރެ ގިނަ އިދާރާ މިހާރުވެސް ވަނީ މިމަސައްކަތުގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު
އަތުގުޅާލާފައި .ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ކުންފުނިތަކެއްވަނީ އަޅުގަނޑުމެންނާއެކީގަ .މި ޕްލޭންވެގެންދާނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަށް ޖަވާބުދާރީކުރުމަށް
މަގުފަހި ކުރުވާނެ ޕްލޭނަކަށް .މި ޕްލޭން ވެގެ ންދާނީ ދެފުއްފެންނަގޮތަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ލާޒިމްކުރުވާނެ ޕްލޭނަކަށް ،މި ޕްލޭން ވެގެންދާނީ
ތެދުވެރިކަމާއި،

އަމާނާތްތެރިކަމާި ،އހްްލާސްތެރިކަމާއެކު އެބަޔަކާ މަތިކޮށްފައިވާ

ޒިންމާތައް

އަދާކޮށް

ރައްޔިތުންނަށް އުފާވެރިކަން

ހޯދައިދިނުމާއި ހެޔޮ ވެރިކަމާއި މަތިވެރި އަޙުލާގީ ސިފަތައް އަށަގަންނުވައިދޭނެ ޕްލޭނަކަށް .ކޮންމެ ޤައުމެއްކަމުގައި ވިޔަސް ރިޝްވަތު ދެނީ
ރިޝްވަޠު ހިފާނެ ބަޔަކު ތިބީތީ ،އަދި ރިޝްވަރު ހިފަނީ ދޭނެ ބަޔަކު ތިބީތީ ،ވޯޓު ވިއްކަނީ ވޯޓު ގަންނާނެ ބަޔަކު ތިބީތީ ،އަދި ވޯޓު
ގަނެވެނީ ވޯޓު ވިއްކާނެ ބަޔަކު ތިބީތީ ،ވުމާއެކު ކޮރަޕްޝަނާއި ދެކޮޅަށް އޭސީސީއިން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން
އިތުރުކުރަން އެބަޖެހޭ ،މިކަންކަމާމެދު ރައްޔިތުން ވިސްނަން އެބަޖެހޭ ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ހިތްވަރު ރައްޔިތުންގެ
ގައިގައި ހުންނަން އެބަޖެހޭ ،އޭސީސީގެ ތަޞައްވުރަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ނުބައިކަމުން ސަލާމަތްވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުއެއް ޤާއިމްކުރުން.
މިކަންކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްކަމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަނެފައިވާ
ނުރަނގަޅު ކަންކަން ރައްޔިތުންނާ ހިއްސާކޮށް ތިލަކޮށް ގެނެސްދިނުން .ކޮންމެ ގޮތެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަރިހަމަކަމަށް ވެގެން ނުވާނެކަން
ރައްޔިތުންނަށް ވިސްނައިދިނުން ،ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކަށް ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ހިތްވަރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ހުންނަން އެބަޖެހޭ،
އެކަންކަން ދައުލަތުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކުންވެސް އަދި އާންމު ރައްޔިތުންވެސް ހެޔޮހިތުން ބަލައިގަނެ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށް އަޒުމު
ކަނޑައަޅަން އެބަޖެހޭ.
އޭސީސީއިން މިއަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ވަރަށްބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ،އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް އޭސީސީގައި މުވައްޒަފުންނެއްނެތް،
މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގައެއްވެސް ނެތް ،މަސައްކަތަށް ފަހިވާނެ ޤާނޫނުތަކެއްވެސް ނެތް ،ނުހައްގުން ހޯދައިގަންނަ މުއްސަނދިކަން މައްސަލަ
ބަލާ ތަޙުޤީގުކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ހުރަސްތައް ވަރަށް ގިނަ .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިހުރި ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ކުރެވެން އޮތް އެންމެ
މަތީ ދަރަޖައަކަށް މިއަދު މިދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން .އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގަ ތިޔަ އެންމެހާ ބޭފުޅުންގެ އެހީތެރިކަމާއި
އެއްބާރުލެއްވުން ބޭނުންވޭ .ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ފަސްނުޖެހި ރިޕޯޓުކުރައްވަން އެބަ ޖެހޭ ،އަދި ކޮރަޕްޝަނުގެ ކަންތައްތަކަށް ހިތުގެ
އަޑިން ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ހިތްވަރު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ކިބައިގައިވެސް ހުންނަން އެބަ ޖެހޭ ،އަޅުގަނޑުމެން މި ދެކެނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން
ޤައުމުތައް ނުދެކޭ ދުވަހެއް ނޫން .ސިންގަޕޫރަށް މިނިވަންކަން ލިބިގެންދިޔަ އިރު އެޤައުމުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ހާލަތު އޮތީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ
މާ ދާށު ދަރަޖައެއްގަ ،އެހެންނަމަވެސް އެމީހުން އެތިބީ އަޅުގަނޑުމެންނަށްވުރެ މާބޮޑަށް ކުރީގަ ،އެޤައުމުގެ ކޮރަޕްޝަނުގެ ހާލަތުއޮތީ
ކިހިނެއްތޯ ދިރާސާކޮށްލީމާ ތިބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ،އެމީހުންގެ ކާމިޔާބީއަކީ ނުގުޑާފަދަ އަޒުމަކާއެކު އެންމެން ގުޅިގެން ކުރި
ބުރަ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ ،ޤާނޫނޫތައް ހަދާ އެއްވެސް މީހެއް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،ގާނޫނުތައް އެންމެންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމަކަމާއިއެކު
ހިންގުން .ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ޓްރާންސްޕޭރެންޓްކޮށް ޒިންމާދާރުކަން އިތުރުކޮށް އަދުލުއިންސާފު ހަލުވިކޮށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އެ
ނިޒާމުގެ މައްޗަށް ހޯދުން.
އާދެ ،ނަޒާހާތްތެރި ކަމުގެ މި ފޯވަހި ކުރިއަށްގެންދިއުމުގައި އަޅުގަނޑުމެން ބޭއްވި ސްކޫލް ކުދިންގެ ޤުރުއާން މުބާރާތާއި ،ކުރިޒް މުބާރާތާއި،
ބަހުޘްއިން ވަނަތައް ހޯދި ފަރާތްތަކަށް މިރޭ އިނާމު ދެވިގެންދާނެ ،މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހާ ދަރިވަރުންނަށާއި ،މުބާރާތަށް އެ
ދަރިވަރުން

ތައްޔާރުކޮށްދެއްވި

ޓީޗަރުންނާއި

ޕްރިންސިޕަލުންނާއި

ބެލެނިވެރިންނާއި

ސްކޫލްތަކުގެ

އިސް

ފަރާތްތަކަށް

އަޅުގަނޑު

Hassan Luthfee
ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި ހަމައެއާއެކު މުބާރާތުގައި ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށްވެސް އަޅުގަނޑުގެ ނަމުގައްޔާއި އޭސީސީގެ މެމްބަރުންގެ
ނަމުގަ އަދި މުވައްޒަފުންގެ ނަމުގަ ޝުކުރު ދަންނަވަން .އާދެ އަޅުގަނޑުމެން ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ފުވައްމުލަކުގެ ދައުލަތުގެ
އެންމެހާ އިދާރާތަކާއި އަދި ސްކޫލްތަކާއި ކޮމެޓީތަކާއި ކުންފުނިތަކާއި ކްލަބް ޖަމިއްޔާތަކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް މިގެންދާ ހަރަކާތް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ އަގު އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު ވަޒަންކުރަން އެބަޖެހޭ .މިހަރަކާތް މިހާ ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި
ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ އެބޭފުޅުންގެ ބުރަ މަސައްކަތާއި އެހީތެރިކަމާއެކު .އެހެންކަމުން އެބޭފުޅުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތްޕުޅު ފާހަގަކޮށް
އެފަރާތްތަކަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ނަމުގައި އަޅުގަނޑު ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި މިރަސްމިއްޔާތަށް މާލެއިން ވަޑައިގެން
އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު ބައިވެރިވި އެންމެހާ އިދާރާތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑު ޝުކުރު ދަންނަވަން .އަދި މި ފޯވަހީގެ ސްޕޮންސަރުންކަމުގައިވާ
އެއަރޕޯޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑާއި ،ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ،އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ،އެޗް.ޑީ.ސީ ،އެމް.އާރު.ޑީ.ސީ ،އެސް.ޓީ.އޯ ،މޯލްޑިވިއަން
އަދި ޕީ.އެސް.އެމްގެ ނަން ފާހަގަކޮށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ހާއްޞަގޮތެއްގައި އެފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން .ނަޒާހާތްތެރި ކަމުގެ ޤައުމީ
ފޯވައްސަކީ އޭސީސީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ހިންގާ ވަރަށް ބޮޑު ހަރަކާތެއް .ވުމާއިއެކު ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގައި
އޭސީސީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ކުރަމުން ގެންދާ މިންނެތް މަސައްކަތުގެ އަގު ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ހުރިހާ މެމްބަރުން
ފާހަގަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން .އަދި އޭސީސީގެ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް އިހުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން .އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ
ނިންމާލުމުގެ ކުރިންވެސް ދަންނަވާލަން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން މި ޖަލްސާ މި ބޭއްވޭ ފުވައްމުލަކަކީ ޤަދީމީ ޒަމާނުއްސުރެއް ވަރަށް ތަމައްދުން
އިލްމުވެރި ރައްޔިތުން ތިބި ރަށެއް .އަޅުގަނޑަށް ފެނިގެންދޭ މިރަށުމީހުން ދެކޭ ހުވަފެނެއްގެ ގޮތުގައި މިރަށަކީ ދުނިޔޭގައޮތް އެންމެ
އުފާވެރިތަނެއްގެ ގޮތުގައި މިތަން ބޭއްވުން .އަޅުގަނޑު ދަންނަވާނީ އެ ހުވަފެންވެސް ކާމިޔާބު ކުރެވޭނީ ނަޒާހާތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރެވިގެންނޭ.
ނަޒާހާތްތެރިކަމަކާއި ނުލާ އެންމެ އުފާވެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މިތަނެއް ނުބޭއްވޭނޭ ،ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި އެކަން އެބަ ކުރޭ،
ތކުން އެމީހުންގެ ތަރައްގީ މިނާ
ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކުން އެމީހުންގެ ތަރައްޤީ މިނާ މިންގަނޑަކަށް ޖީޑީޕީ އޮންނައިރު ބައެއް ޤައުމު ަ
މިންގަނޑަކީ އެމީހުންގެ އުފާވެރިކަން ،އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ބޫޓާނަކީ އޭގެ އެއް ޤައުމުހެން .ތިބޭފުޅުން ދިރާސާކޮށް ބައްލަވާލަންވަން ޖެހޭ
ޤައުމެއް އެއީ .އެހެންކަމުން ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުފާވެރި ތަނެއްގެ ގޮތުގައި މި ފުވައްމުލައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި ތިބީ
ތިބޭފުޅުންނާ އެކުގައި މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތްﷲ ބަރަކާތް ލެއްވުން .މި ރާއްޖެއަކީ ކޮރަޕްޝަނާއި
ފަސާދައިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ޤައުމެއްކަމުގައި މާތްﷲ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން .އާމީން .ވައްސަލާމްއަލައިކުމް.
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