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 2016ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަހާ ގުޅިގެން އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް ޙަސަން ލުޠުފީ ފޮނުއްވި ޚިޠާބު
ޙަމްދު ތަޢުރީފާއި ޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ ޢާލަމްތަކުގެ ވެރި هللا سبحانه وتعالى އަށެވެ .އެކަލާނގެއީ ބިމުގައިވާ ތަކެތީގެތެރެއިން ޙަލާލު
ރަނގަޅުތަކެތި ކައިއުޅުމަށް މީސްތަކުންނަށް އެންގެވި ރަސްކަލާނގެއެވެ .އަދި ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ،ކޮރަޕްޝަނާއި

ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް މީސްތަކުންނަށް މަގުދައްކަވައިދެއްވި ކައު އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު މުޙައްމަދު ‘ އަށެވެ.
ބައިނަލްއަޤުވާ އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ދުވަހުގެ ހެޔޮއެދުމާ ތަހުނިޔާ ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުނަށާއި ،ވަރުބަލިކަމެއްނެތި ކޮރަޕްޝަނާ
ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންނަށް އަރިސްކުރަމެވެ .ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި
އެ މަސައްކަތުގައި ކާމިޔާބު ހޯދުމަކީ ބުރަ އަދި އެހާމެ އުނދަގޫ މަސައްކަތެއްކަން ޤަބޫލުކޮށް ކެތްތެރިކަމާއެކު ނުގުޑާފަދަ އަޒުމެއްގައި އެންޓި-
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު އަޅުގަނޑު މިއަދު ވަޒަންކުރަނީ އުފަލާއެކުގައެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން ކޮމިޝަނާ މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް އޭސީސީން މިގެންދަނީ ތެދުވެރިކަމާއި
އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އިޚްލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ .ރާއްޖެއަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ވަކިތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި ރައްޔިތަކު
ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ހެދުމަށް މިއިންޒަމާނެއްގައި ނުކުރާހާ ގިނަ

މަސައްކަތްތަކެއް މިއަދު އޭސީސީން ކުރަމުންދާކަން އަޅުގަނޑު

އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަމެވެ .އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަ ކޮންމެ އަހަރަކު ބަލާ ނިންމެއެވެ .ބައެއް
މައްސަލަތައް ދިހަވަރަކަށް ދުވަހުން ނިންމާ ،އެތައް ރައްޔިތެއްގެ ޙައްޤު އޭސީސީގެ އިސްނެގުމަށް ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރަނީ
ހިތްހަމަޖެހުމާއެކުގައެވެ .
އޭސީސީގެ މަސައްކަތް ރައްޔިތުން ބަލައިގަންނަ ކަމުގެ އެންމެބޮޑު ހެއްކަކީ ދައުލަތުން ހިންގާ ބޮޑެތި ގިނަ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެންނާއި،
ގ
އެހެނިހެން ނިންމެވުންތަކާމެދު މާޔޫސްކަމެއް ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ކުރިމަތިވާކަމަށް އިޙްސާސް ކުރެވޭ ކޮންމެ ވަގުތަކުގެ އޭސީސީ އެމީހެއް ެ
އަތުގައި ހިފާ ،އެމީހެއްގެ ޙައްޤެއް ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރެއިން ގެއްލިފައިވާނަމަ އެމީހަކަށް ޖަވާބުދާރީވާ އިދާރާއަކީ އޭސީސީކަމުގައިވުމެވެ.
ހަމައެއާއެކު ،ޢާއްމު ރައްޔިތުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަ ކާމެދު ހޭލުންތެރިކޮށް ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް އޭސީސީން މިއަދުވަނީ އަމާޒު
ހިފާފައެވެ .އޭސީސީން އެކުލަވާލާ ތަންފީޒު ކުރަން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޝްރޫޢަކީ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގައި
އަށަގެންފައިވާ ކޮރަޕްޝަންގެ ބަލިމަޑުކަމަށް ފަރުވާއެއް ހޯދައިދޭނެ މަޝްރޫޢެކެވެ .އެ މަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ދެފުއްފެންނަގޮތަށް ކަންކަން
ކުރުމެވެ .ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ޖަވާބުދާރީވުމެވެ .ކޮރަޕްޝަނަށް އެއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދިނުމެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ
އުންމީދުތައް ޙާޞިލުކޮށް ދެވޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑުގެ އެބައޮތެވެ.
އޭސީސީގެ މަސައްކަތުގައި ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތައް މިއަދު ރައްޔިތުންނަށް ސާފުކޮށް އެނގެން ޖެހެއެވެ .އެކަންކަން ގިރާކުރުމަށް އޭސީސީން
ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތައްވެސް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ތިލަވާންޖެހެއެވެ .އޭސީސީއަށްވެސް ރަކާތްތެރިވެވޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
ޤާނޫނުތަކުގައިވާ އިންތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ .އޭސީސީގެ މަސައްކަތަށް ފަހިވާނެގޮތަށް އޭސީސީގެ ޤާނޫނު ބައްޓަން ކޮށްދިނުމަށް ކަމާބެހޭ
ފަރާތްތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް އެދެވިއްޖެއެވެ .އޭސީސީން ބޭނުންވަނީ ނުހައްޤުން ލިބިގަންނަ މުއްސަނދިކަމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ޤާނޫނުގައި
ކަނޑައެޅުމަށެވެ .ކުއްލިއަކަށް ހޯދައިގަންނަ މުއްސަނދިކަން އެމީހަކަށް ލިބުނީ ޙައްޤުގޮތުގައިކަން ސާބިތުކޮށް ދިނުމަކީ އެމީހެއް ޒިންމާއެއް
ކަމުގައި ޤާނޫނުގައި ލިއުމަށެވެ .ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތަކުގައި ބަންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުމުގެ ބާރު އޭސީސީއަށް ޤާނޫނީ
އިމުގެ ތެރެއިން ލިބެން ޖެހެއެވެ .ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިނގަމުންދާއިރު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އޭސީސީން އަންގާ އެންގުންތަކަކީ ކަނޑުގައި

އަޅާލެވޭ ރޮގަނކަށްވެގެން ނުވާނެއެވެ .އޭސީސީގެ އެންގުންތަކަށް އިޙްތިރާމުކޮށް ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކުންވެސް ޢަމަލު ކުރަންޖެހެއެވެ.
އޭސީސީގެ އެންގުންތައް ބޮލާލާ ޖެހުމަކީ ފަޚުރުވެރިވާންވީ ކަމެއްނޫނެވެ .އޭސީސީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް އެންގުމެއް ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތުގައި،
ޤައުމަށްޓަކައި މެނުވީ ނާންގާނެއެވެ .ބަލަންވާ އެންމެހާ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު ޒިންމާދާރުކަމާއެކު މެނުވީ އޭސީސީން ކަންކަމުގައި ބަހެއް
ނުބުނާނެއެވެ .އޭސީސީގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ކަމެއްގައި މަގުން ކައްސާލައިގެން ދާނަމަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީން އޭސީސީ
ޖަވާބުދާރީ ކުރުވަންޖެހެ އެވެ .ނަމަވެސް ޤައުމާ ރައްޔިތުންގެ މަސްލަޙަތުގައި އޭސީސީން އަންގާ އެންގުންތަކަށް ،ފަރުދީ މަސްލަޙަތު އިސްކޮށް
ގޮންޖެހޭނަމަ އަންނަންއޮތް ޖީލުތަކަށް އެ ނަގައިދެވެނީ ރަނގަޅު ފިލާވަޅެއް ނޫނެނެވެ .އެއްވެސް މީހެއްގެ ފަރުދީ މަޞްލަހައްތަށްވުރެ މި ލޮބުވެތި
ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު އިސްވާންޖެހެއެވެ .ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގައި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށް ފަހު ދަޢުވާ އުފުލުމުގައި
އެ ޤައުމުތަކުގެ އެންޓި -ކޮރަޕްޝަން އޮތޯރިޓީ ތަކުގެ ދައުރެއް އޮންނަނީ ވަރަށް ގިނަ ސަބަބުތަކާ ލައިގެންކަން ފެންނަ މަންޒަރުތަކުން އެނގި
މިދަނީ ހާމަވަމުންނެވެ .ކޮރަޕްޝަންގެ ކިތަންމެބޮޑު މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤު ކުރިނަމަވެސް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކަށް ދަޢުވާއުފުލާ ،އިންސާފުވެރި
ޝަރީޢަތެއްގެ ތެރެއިން އަދަބު ކަނޑައެޅިގެން މެނުވީ އޭސީސީން މިއަދު މިކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާއެއް ނުފެންނާނެއެވެ .ކޮރަޕްޝަންގެ
މައްސަލަތައް ބަލާ ފިޔަވަޅު އެޅޭނީ ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުވައްސަސާއެއް ގުޅިގެންނެވެ .އެކަމުގައި އިސްނަގާ އިދާރާކަމުގައި އޭސީސީ އަބަދުވެސް
ވާނެއެވެ.
އޭސީސީގެ މަސައްކަތް މިނިވަންކަމާއެކު ކުރުމަށް އޭސީސީއަށް ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންވެއެވެ .މުވައްޒަފުން ލެއްވުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު
ދިނުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ފަސޭހަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރެވެންޖެހެއެވެ .ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާ ކަމާބެހޭ ގަވާއިދުތަކުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާ އިންތަކުގެ ތެރެއިން މިނިވަންކަމާއެކު ޤާނޫނީ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދައުލަތުގެ އެހެން މުއައްސަސާތަކެކޭ
އެއްގޮތަށް އޭސީސީއަށްވެސް ފަހިވެފައި އޮންނަން ޖެހެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ ވަބާ ފުހެލުމުގައި މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނާ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް
ރައްޔިތުން އިތުބާ ރުކުރާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ދެމި އޮންނާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ އެކި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާލުވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ތެދުވެ ،ވަކި ފަރާތެއް
އިސް ތިސްނާ ކުރުމެއްނެތި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގައި ޝާމިލްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ހިތްވަރު މާތް ﷲ މިންވަރުކޮށް
ދެއްވުމެވެ .އާމީން!
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