އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީ ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
`
سالم علـى خاتم األنبياء والمرسلينَ ،وعلـى آلـه وصحبـه أجمـعـين.
بُ العَـالَ ِمـينَ ،والصّـالة َوال ّ
اَل َح ْمـدُ ِللّـ ِهُ َر ّ
ހރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ.މުޙައްމަދު
ވ ި
ޢބްދުﷲ ޖިހާދު ،ދި ެ
ލފާޟިލް ަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނާއިބްރައީސް އަ ް
ޝަހީމު ޢަލީ ސަޢީދު ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ އިސްވެރިން ،ހާޒިރުވެ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރިން .އައްސަލާމް
ޢައްލައިކުމް!
ހސިންތާ ހުޅުވުމުގެ
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަ ާ
ރަސްމިއްޔާތު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނާއިބު

ޝަރަފްވެރި
ޢިއްޒަތްތެރި

ކޮށްދެއްވުމަށް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ބައިވެރިވެ

ށ
ވަޑައިގެން ދެއްވާކަމަށްޓަކައި އެމަނިކުފާނަށް ވަރަ ް
ހޫނު މަރްހަބާއަކާ ޝުކުރެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވަން.
މިއަދު މި ބޭއްވޭ މަހާސިންތާ އިންތިޒާމް ކުރުމުގައި
އޭސީސީއާއެކު މަސައްކަތް ކޮށްދެއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ގ ޓީމަށްވެސް އަޅުގަނޑު ވަރަށް
އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ.މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދުއާއި ،އެމަނިކުފާނު ެ
ނނަވަން.
ހޫނު މަރްހަބާއަކާ ޝުކުރެއް ދަ ް
ނމު ތަނބަކީ މަހާސިންތާގައި
ދނެ އެންމެ މުހި ް
ގ ހުރިހާވެސް ކާމިޔާބެއް އެމައްޗަށް ބިނާވެގެން ާ
މިއަދު ފެށިގެންމިދާ މަހާސިންތާ ެ
ނތާގައި އެކި ހައިސިއްޔަތުން ބައިވެރިވެ
ދސްތައް ،އަދި އެ ކަރުދާސްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަހާސި ް
ހުށަހެޅިގެންދާނެ ޢިލްމީ ކަރު ާ
ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިނިވަންކަމާއެކު ޤައުމީ ރޫހުގައި ޙިއްސާކުރައްވާނެ އަގު ހުރި ޚިޔާލުފުޅުތައް .ވުމާއެކު ،މި މަހާސިންތާގައި
ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވާދެއްވާ އެންމެހާ އިދާރާތަކަށާއި އޮބްޒާވަރުންގެގޮތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންދެއްވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް
ކ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށްބޮޑު އުފަލެއް.
މަރްހަބާއާއި ޝުކުރު ދެންނެވުމަ ީ
ކޮރަޕްޝަންގެ ވަކިތަކުން އެއްވެސް ޤައުމެއް ސަލާމަތްކުރުމަކީ ފަސޭހަކަމެއްނޫން ،ކޮރަޕްޝަނާ ރިޝްވަތާ ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކާ
ހ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުންމަތީ އޭސީސީ އަބަދުވެސް
ގުޅޭ މައްސަލަތައް ހޯދާ ،ބަލާ ،ހުއްޓުވުމަށް ކަމާބެ ޭ
ނ ކުރެވޭ މުހިންމު މަސައްކަތެއް.
ދެމިއޮންނާނެ .އަދި މިއީ މިގޮތު ް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން ވަރަށް މުހިންމު ޒިންމާއެއް މަތިކޮށްފައިވާ މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު
މުއައްސަސާއެއް .އާދެ އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި އަބަދުވެސް އަޅުގަނޑުމެން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ އެއްކަމަކީ
ނނަށް ދައްކައިދޭމަގު ،އެ މާއްދާގައިވަނީ " އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  199ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން އަޅުގަނޑުމެ ް
ކޮމިޝަނަކީ ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ ،މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެކެވެ .އަދި ކޮމިޝަންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް
އ
އަދާކުރާންވާނީ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .ދައުލަތުގެ އެންމެހަ ި
އނެތި މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ".
މޝަނުން ޖެހިލުންވުމެ ް
ދާއިރާތަކުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލުމަށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮ ި
ތ
އސީސީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެއްވެސް ޖެހިލުންވުމެއް ،ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެ ި
ތށް ޭ
ދެންނެވުނު މާއްދާއާ އެއްގޮ ަ
ތެދުވެރިކަމާ އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު އޭސީސީއާ މަތިކުރެވިފައިވާ ޒިންމާތައް ވީއެންމެ ފުރިހަމައަކަށް އަދާކުރެވޭތޯ .އަދި އެގޮތުގައި
ވހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް އަޅުގަނޑު މިއަދުވެސް އަރުވަން.
ދެމިތިބޭނެކަމުގެ ކަށަވަރުކަން ދި ެ
އޭސީސީ ފަދަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ކިތަންމެ ތެދުވެރިކަމާ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރިނަމަވެސް ބައެއް
ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިއުން އަމާޒްވާނެ މަސައްކަތްތަކެއް .ކެތްތެރިކަމާއެކު އެއަޑުތައް އެހުމުގެ ޤާބިލްކަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހުންނާނެ.
އޭސީސީގެ މަސައްކަތުގައި ބައެއްފަހަރު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާބެހޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އެތަންތަނަށް އޭސީސީގެ
އ ފަރާތްތައް އޭސީސީއަށް ޚާޒިރުކުރުމުން ތަފާތު ފާޑުކިއުންތައް އަޅުގަނޑުމެންނާ ކުރިމަތިވޭ.
ޓީމުތައް ދިއުމުން ނުވަތަ ބައެ ް
ނަމަވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށް އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނާ މުވައްޒަފުން ކުރަންޖެހުނު ކޮންމެ ކަމެއް ޤާނޫނީ އިމުގެ
ރތަކަށްވިޔަސް އޭސީސީން އަޅަންވާ
ތންމެ ޢިއްޒަތްތެރިއަކަށްވިޔަސް އަދި ކޮންމެ މަޤާމެއް ފުރުއްވާ ފަ ާ
ތެރެއިން ކުރާނެ .އެކަމުގައި ކި ަ
ފިޔަވަޅެއް އޭސީސީން އަޅަމުން ގެންދާނެ .އޭސީސީއަކަށްވެސް ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރެވޭނެ .އޭސީސީގެ
ވފައިވާނީ ޤާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި.
މަސައްކަތްތައް އަބަދުވެސް ބިނާ ެ
ޤތައް
ނގާ ސުވާލުކޮށް ހަދާތީ ،ނުވަތަ ލިޔެކިއުންތައް ހޯދާ ތަޙްޤީ ު
އކިފަރާތްތައް ޙާޒިރުކޮށް ބަޔާން ަ
ބައެއްފަހަރު މައްސަލަތަކުގައި ެ
ކުރާތީ ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުވާ ފަދައިން ،ވަކިފަރާތަކަށް ވީތީ މައްސަލަތައް ނުބަލާކަމާއި ބައެއްމައްސަލަތައް ދޫކޮށްލާ ކަމުގެ
ވާހަކަތައް ނުވަތަ ފިޔަވަޅު ނޭޅޭކަމުގެ ވާހަކަތައް އަބަދުވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދައްކަމުންދޭ.
ނ
ދށްވުރެ ގި ަ
ހރުގެ މިހާތަނަށްވެސް އޭސީސީއަށް ހުށަހެޅުނު ޢަދަ ަ
ވނީ މިއަ ަ
ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ސާބިތުކަމާއެކު ދަންނަވަން ބޭނުން ަ
ނނެ .މޮޅު މީހެއް ދެރަމީހެއް
ނން ާ
ނމާފައޭ .އޭސީސީގެ މަސައްކަތުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ޖެހުމެއް ޯ
ނ ް
ޢަދަދެއްގެ މައްސަލަ ވާނީ ި
ތަފާތުކުރުމެއް ނޯންނާނެ .އޭސީސީއަށް ކުރިމަތިވާ ފާޑުކިއުމަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމަތުގައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ
އިދާރާތަކަށްވެސް ހަމަ ކުރިމަތިވާ ކަންކަން .ވަކި އާކަމެއް މިޤައުމަކު ނުހިނގާ.
ރާއްޖޭގައިވެސް ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތުގެ މަރްހަލާގައި ސާބިތުކުރުމަކީ އުނދަގޫކަމެއް .މިއީ ،ވަރަށްގިނަ
ނމާމައްސަލަތައް ޕްރޮސެކިއުޓަރ
ނ ް
އސީސީން އެތައްދުވަހެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ތަޙްޤީޤުކޮށް ި
ހަރުފަތްތަކެއް އެކުލެވޭކަމެއްޭ .

ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުމުން ޕީޖީ ބައްލަވާ ބެއްލެވުންތަކެއް ބެއްލެވުމަށް ފަހު ،ދަޢުވާ ކުރެއްވުމާ ނުކުރެއްވުމާމެދު ގޮތެއް މި
ފނަމަ ދެން މި ފޮނުއްވަނީ ކޯޓުތަކަށް.
ދޢުވާ އުފުއްލަވަން ނިންމަވާ ި
ނިންމަވަނީ ޕީޖީ .އޭގެ ފަހުން ަ
ވތަ
އމީހަކު ކުށްވެރިވާކަމަށް ނު ަ
ނންމެވުމަށް ފަހު ެ
ނ ބައްލަވާ ި
ޓތަކު ް
ފލޭ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ކޯ ު
ކޯޓުތަކުގައި ދަޢުވާ އު ު
އ ދަޢުވާ
ހދަވެގެންދޭ .އަދި ކޯޓުގަ ި
އ އެބަ ޭ
ށ މައްސަލައެއް އަންނަ އިރު އެތައްދުވަހެ ް
ކން .މިހިސާބަ ް
ޓތަ ު
ވނީ ކޯ ު
ނުވާކަމަށް މިނިންމަ ަ
އުފުލޭ ހުރިހާ މައްސަލައަކީ ޝަރީޢަތުގައި ކުށް ސާބިތުވާ މައްސަލައެއްނޫން .އަދި މައްސަލަތަކުގައި ހުކުމް ކުރުމާއެކު ދައުލަތަށް
މއެކު އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރެވެމުންދާ.
ގެއްލިގެންދާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އެހީތެރިކަ ާ
ނ
މށް ހޭދަވާ ވަގުތު ކުޑަކުރާ ެ
ފތްތައް ގިރާކުރު ަ
ދންނެވުނު ހަރު ަ
މިއަދު އަ ޅުގަނޑުމެން މިތަނަށް އެއްވެތިބެ ދައްކަން މިއުޅެނީ ެ
ހކަ .ދަޢުވާ އުފުއްލެވުމުގައި ޕީޖީ އަށް ކުރިމަތިވެ ވަޑައިގަންނަވާ
ގޮތުގެވާހަކަ .އޭސީސީގެ ތަޙްޤީޤުތައް ހަރުދަނާ ކުރާނެ ގޮތުގެވާ ަ
ދަތިތައް ޙައްލުކުރާނެގޮތްތަކުގެ ވާހަކަ ،އަދި ދައުލަތަށް ގެއްލިގެންދާ މުދަލާ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދުން އަވަސް ކުރުމަށްޓަކައި
ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމުގެ ވާހަކަ.
މި މަހާސިންތާގައި ޚިޔާނާތުގެ މައްސަލަތަކާ މަނީ ލޯންޑްރިންގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ކަރުދާސް
ކން ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަޝްވަރާތައް
ނއްތާލާ ނަޒާހަތްތެރި ަ
ދ ޤައުމުން ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދަ ަ
ހުށަހަޅާ މަޝްވަރާ ކުރެވޭނެ .އަ ި
ހޅިގެންދާތަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް
ށ ެ
ދސްތަކާ ހުށަހެޅުއްވުންތައް ހު ަ
ނ ތަޖްރިބާކާރު ބޭފުޅުންގެ ކަރު ާ
ކުރެވޭނެ .އެކަންކަމާބެހޭގޮތު ް
ފެންނާނެ .ތަފާތު  10އިދާރާއަކުން  11ކަރުދާސް ހުށަހަޅާ އެމައްޗަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް މިމަހާސިންތާގެ
ނޑޭޝަންގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ
ހސިންތާގެ ބައިވެރިންގެ ރިކޮމެ ް
މ ާ
މ މަހާސިންތާ ނިމިގެންދާނީ ަ
ގންދާނެި .
ސަބަބުން މަގުފަހުވެ ެ
ޑެކްލަރޭޝަނަކުން.
މިމަހާސިންތާ ރާއްވާ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެލެއްވި އޭސީސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ހުރިހާ
މހާސިންތާގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރކޮށްދެއްވި
ށ އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން .އަދި މި ަ
މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑު ވަރަ ް
ތރުން ޕީއެސްއެމްއާއި މިކަމުގައި އެކި ގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި
އ ު
ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނަށްވެސް ޝުކުރު ދަންނަވަން .އަދި ފެނަކައިގެ ި
ކށް ވަރަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން.
އެންމެހާ ކުންފުނިތަ ަ
އަޅުގަނޑުމެން އެންމެންގެ ވެސް މަސްލަހަތުއޮތީ މިޤައުމުން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމުގައި .ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާދައާއެކު ގައުމަކަށް
ދއާ ދެކޮޅަށް އޭސީސީން މިކުރާ
އ ނޯންނާނެ ..ކޮރަޕްޝަނާ ފަސާ ަ
ބނެ އުފާފާގަތިކަމެ ް
މޖްތަމަޢަށް ލި ޭ
ނނާނެު ،
ލިބޭނެ ތަރައްޤީއެއް ނޯ ް
މސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ކާމިޔާބު
ތމަޢެއް ބިނާ ކުރުމަށް މިކުރާ ަ
ތތެރި މުޖް ަ
ތ ލައްވާ އަދި ނަޒާހަ ް
މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ބަރަކާ ް
ދެއްވުން އެދި އަޅުގަނޑު ދުޢާކުރަން.
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