އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ޞަފްވަތު
މުޙައްމަދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

c
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،
ދ ދުޢާކުރަން .އަޅުގަނޑުގެ
ޞަލަވާތާއި ސަލާމްލެއްވުން އެ ި
މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި މިތުރު
ސަހާބީން ޝާމިލްކުރަން.
"އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ރަސްމިއްޔާތުގެ

ޤައުމީ

ޝަރަފުވެރި

މަހާސިންތާ"
މެހެމާން

ގ
ނިންމުމު ެ
ޝން
އިންފޮމޭ ަ

ކޮމިޝަނަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލް ޢަޒީޒު ޖަމާލް އަބޫބަކުރު،
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ކޮމިޝަނުގެ

ރައީސް

އަލްފާޟިލް

ޙަސަން ލުޠުފީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ،ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ،ކޮރަޕްޝަނުގެ
ވަބާއިން ޤައުމު ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންނާއެކު އާ އަޒުމެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލައި މި މަހާސިންތާގައި
ދައުލަތުގެ

މުޢައްސަސާތައް

ތަމްސީލްކުރެއްވި

ބައިވެރިން،

އަޅުގަނޑުމެންގެ

ދަޢުވަތު

ޤަބޫލުކޮށް

މި

ޖަލްސާގައި

ހ ޢިއްޒަތްތެރިން ،އޭސީސީއާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހީވާގި ވެރިންނާއި
ބައިވެރިވެޑައިގެންދެއްވާ އެންމެ ާ
މުވައްޒަފުން .އައްސަލާމުއަލައިކުމް ވަރަހްމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.
ނތާއަކީ ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރޫޙެއްގައި ރާއްޖޭގައި
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނޭ ފަދައިން ،ނިމިގެން މިދާ މަހާސި ް
ބޭއްވޭ ފުރަތަމަ މަހާސިންތާ .މި މަހާސިންތާގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކަށް ވެފަ އޮތީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުން
ނއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ޙައްލުހޯދުމުގައި ތަންފީޒީ
ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ،ޖި ާ
އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދެނެގަނެ ،ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި ޢިލްމީ
ކއްހޯދައި ޢަމަލުކުރުން.
އަދި ތަންފީޒީ ނަޒަރަކުން ގޮތްތަ ެ
ހސިންތާގެ މަޤްޞަދުގެ އެއް ބައި މިއަދު ފުރިހަމަކުރެއްވިއްޖެކަމަށް.
އަޅުގަނޑަށް ޔަޤީންވާކަމީ 2 ،ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި މަ ާ
ށ ގޮތްތަކެއް ހޯދިއްޖެކަމަށް .އެ
ދނުމަ ް
އެއީ ،ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމަގައްޔާއި ،އެފަދަ ޢަމަލުތައް ވިޔަނު ި
ލ
މަޤުޞަދު ހާސިލްކުރާނެ ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލެވިއްޖެކަމަށް .ދެން އޮތް މަރުޙަލާއަކީ ،އެކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން .އަމިއް ަ

އިސްނެގުމާއެކު މި މަހާސިންތާ އިންތިޒާމްކުރުމުގެ އިސް ފަރާތެއްގެ ގޮތުން އޭސީސީން ޔަޤީންކުރަނީ ،ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ
ތ
ޤޞަދު ޙާސިލްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެކަން .މިއަދަކީ ،މަހާސިން ާ
ގ މަ ް
މ މުޢައްސަސާތަކުން ގުޅިގެން މަހާސިންތާ ެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭ ި
ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވިގެންދާ ދުވަސް ކަމަށް ވީނަމަވެސް ،މި ދެ ދުވަހުގައި މުޢައްސަސާތަކުން ކުރި އަގުހުރި
ޖހޭ .މި ނިޒާމުގައި މަސައްކަތްކުރާ
ތންފީޒީ މަރުޙަލާގެ ފެށުންކަމަށް ހަދަން ެ
ވޞިލްވުމަށް މާދަމާއަކީ ަ
މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއަށް ާ
މސްއަކީ ޤައުމީ ރޫޙެއްގައި ތިޔަ
ހުރިހާ މުޢައްސަސާތަކަށާއި ،ޒިންމާދާރު ބޭފުޅުންނަށް އޭސީސީން މިއަދު ކުރަންބޭނުންވާ އިލްތި ާ
މށް މުޢައްސަސާތަކުގެ ދައުރު
ޒހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރު ަ
މށް .ނަ ާ
ޒލާ ހަމައަށް ވާޞިލްވު ަ
ފެއްޓެވި ދަތުރުގެ ޙަޤީޤީ މަން ި
އަދާކޮށްދިނުން.
މި މަހާސިންތާ ނިމިގެންދާއިރު މި ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އިސް މުޢައްސަސާތަކުން ނިޒާމީގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވެ
އިޤުރާރުވެގެންދާ ކަމީ ،މި މަހާސިންތާގެ އެންމެ ޚާއްޞަ ކަމަކަށްވެގެންދާނެކަންތައް.
އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ މިއީ ވަރަށް ކާމިޔާބު މަހާސިންތާއެއް ކަމަށް .މި މަހާސިންތާ ކާމިޔާބު ވުމުގައި އަގުނުކުރެވޭ ފަދަ
ގ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއަކީ އޭސީސީއާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގާތްކޮށް
އެހީތެރިކަން ދެއްވި ފަރާތްތަކެއް ތިބޭނެކަން ޔަޤީން .ދިވެހިރާއްޖޭ ެ
ވ
މި މަހާސިންތާ ކުރިއަށްގެންދާ ފަރާތެއް .އޭސީސީއާ ގުޅިގެން މަހާސިންތާ ކުރިއަށްގެންގޮސްދެއްވައި މިކަން ކާމިޔާބުކޮށްދެއް ި
ނށް
ޓގެ ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުން ަ
ނސެލަރ ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުއަށާއި ،ޔުނިވަރސި ީ
ކަމަށްޓަކާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާ ް
ނ
ކޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްއަކީ މަހާސިންތާގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރ .މި މަހާސިންތާގެ ފުރިހަމަކަ ް
ޝުކުރު ދަންނަވަން .ފެނަކަ ޯ
ނ
ހންކަމުން ،ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަ ް
ވ އެހީތެރިކަމުގެ ސަބަބުން .އެ ެ
ގތުން ދެއް ި
ފެނިގެންމިދަނީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން މާލީ ޮ
ލިމިޓެޑުން ދެއްވި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،ވެރިން އަދި މުވައްޒަފުންނަށް
ޝުކުރުދަންނަވަން.
ނ
ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާއަކީ މަހާސިންތާގެ މީޑިއަރ ޕާޓްނަރކަމަށް ވެފައި ،މަހާސިންތާގެ މަޢުލޫމާތު މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތަކު ް
ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ފޯރުކޮށްދެއްވާކަމީ މިފަދަ ފުރުޞަތެއްގައި ފާހަގަނުކޮށް ދޫކޮށްލެވޭނެކަމެއް ނޫން .އެހެންކަމުން ޕީއެސްއެމް
ނމެހާ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރު
އ ް
ފހަގަކޮށް ޕީއެސްއެމްގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ ،ބޯޑުގެ މެމްބަރުން އަދި ެ
އިން ދެއްވި އެހީތެރިކަން ާ
ދއުމަށް އެހީތެރިވެދެއްވާފައިވޭ.
ނ މި މަހާސިންތާ ކުރިއަށްގެން ި
ލތުގެ އެކި ކުންފުނިތަކުން ތަފާތު ދާއިރާއި ް
ދަންނަވަން .ދައު ަ
ނ ފާހަގަކޮށް ،މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑާއި،
އެހެންކަމުން ،ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން ދެއްވި އެހީތެރިކަ ް
ދކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ
ރ ދަންނަވަން .ކޮރަޕޝްނާ ެ
ކށް ޝުކު ު
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއި ،އެހެން ކުންފުނިތަ ަ
މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނާ ހަމައަށް ގެނެސްދިނުމުގައި މީޑިއާތަކުން ކޮށްދެއްވާ އެއްބާރުލުން ފާހަގަކޮށް ،ރާއްޖޭގައި
ޙަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން.
މި މަހާސިންތާގެ ކާމިޔާބީ ސިފަވަގެންވާ އެއްކަމަކީ މި ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އިސް މުޢައްސަސާތަކުން މި މަހާސިންތާގައި
ބއިވެރިވެދެއްވައި ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވައި ،އޮބްޒާވްކޮށްދެއްވި
ބައިވެރިވާކަން .އެހެންކަމުން ،މަހާސިންތާގައި އަމަލީގޮތުން ަ
ގ
ތ ެ
ދންނަވަން .މީގެއިތުރުން ،މަހާސިން ާ
ކަމަށްޓަކައި ،އެ މުޢައްސަސާތަކަށާއި ،އެ މުޢައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް ޝުކުރު ަ

ސެޝަންތައް މޮޑެރޭޓް ކުރެއްވުމުގައި ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންގެ އަގުވަޒަންކުރަންޖެހޭ .އެކަން
ތގެ މޮޑެރޭޓަރުންނަށްވެސް މިފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ކޮށްދެއްވިކަމަށްޓަކައި މަހާސިން ާ
ކ
ވރަށް ބޮޑު ހަރަކާތެއް .ވުމާއިއެ ު
ސންތާއަކީ އޭސީސީއާއި އައިޔޫއެމްގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ހިންގި ަ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާ ި
ތ
ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގައި އޭސީސީއާއި އައިޔޫއެމްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ވަރުބަލިކަމެއް ނެތި ކުރަމުން ގެންދާ މިންނެ ް
މަސައްކަތުގެ އަގު ކޮމިޝަނުގެ ހުރިހާ ހުރިހާ މެމްބަރުން ފާހަގަކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން .އަދި އޭސީސީއާއި އައިޔޫއެމްގެ ހުރިހާ
މއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.
މުވައްޒަފުންނަށް އިހުލާސްތެރިކަ ާ
ނ
ހރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުން ާ
ޓ-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ދިވެ ި
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ރާއްޖެއިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގައި އެން ި
އކީ ކޮރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިން ސަލާމަތްވެފައިވާ ޤައުމެއްކަމުގައި
ތﷲ ބަރަކާތް ލެއްވުން .މި ރާއްޖެ ަ
ގުޅިގެން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާ ް
މާތްﷲ މިންވަރުކޮށްދެއްވުން .އާމީން .ވައްސަލާމްއަލައިކުމް.
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