އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އައިޔޫއެމްގެ ޑެޕިއުޓީ ވައިސް
ޗާންސެލަރ ޙައްވާ ލަޠީފް ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين،

އެންޓި

ކޮރަޕްޝަން

ޤައުމީ

މަހާސިންތާ

ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހްމާމާން،

ނިންމުމުގެ
އިންފޮމޭޝަން

ލޢަޒީޒް ޖަމާލު އަބޫބަކުރު،
ކޮމިޝަނަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ.
މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދު ،އެންޓި ކޮރަޕްޝަން
ކޮމިޝަނަރ ގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް ޙަސަން ލުޠުފީ،
ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް ޑރ .ޢަލީ
ޝަމީމް ،މަހާސިންތާ ގެ ސްޕޮންސަރުން ޕީއެސްއެމް ،ފެނަކަ
ނތާ ގެ ޕެނަލިސްޓުން ،މޮޑަރޭޓަރުން،
ކޯޕަރޭޝަން ،މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ،އެމްޑަބްލިއު.އެސް..ސީ ގެ ހިންގުންތެރިވެރިން ،މަހާސި ް
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ކަރުދާސް ހުށަހެޅުއްވި އެންމެހާ ބާޙިސުން ،އޮބްޒާވަރުން ،މަހާސިންތާ އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި އަވަދި
ނ
ނެތި މަސައްކަތް ކުރެއްވި އޭސީސީ އަދި އައިޔޫއެމްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުން ،ވަޑައިގެން ތިއްބެވި އެންމެހާ ޢިއްޒަތްތެރިން ،ދުރާ ގާތު ް
ކޮންފަރެންސް ބައްލަވާ ،އަޑު އައްސަވާ އެންމެހާ އަޚުންނާ އުޚުތުން.
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
އާދެ! ކޮރަޕްޝަނަކީ ގަދީމީ ޒަމާނުއްސުރެ އިންސާނިއްޔަތާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް .ތާރީޚީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު
ކށް ކުރިމަތިވާ ނިކަމެތިކަން
އެއްވެސް ޒަމާނެއްގަ މި ކޮރަޕްޝަނުން އިންސާނިއްޔަތު މިންޖުވެފައެއް ނެތް .އުއްމަތްތަ ަ
ކުރިމަތިވެފައިވަނީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ސަބަބުން ،ފަސާދައިގެ ސަބަބުން .މުޖުތަމަޢުތައް ވަޅުޖެހުމުގެ އެންމެ ބޮޑު އަސްލަކީ ވެސް މި
ހަތުރު.
ނން.
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވަން ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާ ހިސާބުން ހުއްޓިގެންވާނެކަމެއް ޫ
ވން.
ސަބަބަކީ މިފަދަ ކޮންމެ ޒިންމާއަކީ ފަރުދީ ގޮތުން ކޮންމެ އިންސާނަކުމެ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބަކަށް ު

ގައުމެއްގައި ނުވަތަ މުއައްސަސާއެއްގައި ކޮރަޕްޝަން ޢާއްމުވެއްޖެނަމަ އެތަނެއްގައި ޒުލްމާ ،ޑިކްޓޭޓަރޝިޕް ގެ ގަސްތައް ފަޅާ
ޔ ގަސްތަކުގެ މޫތައް އަޑިއަށް ފައިބަން ފަށާނެ .އަޅުގަޑުމެންނަށް ވަރަށްފަސޭހައިން އެ ގަސްތައް
ހެދެން ފަށާނެ .ފަސާދައިގެ ބި ަ
އ
ވނީ ވަރަށް އުދަގުލުން .އެމޫތަ ް
އތާލެ ޭ
އ މޫތައް ނަ ް
ކ ފަސޭހަކަމަކަށް ނުވާނެެ .
ގ މޫތައް ނައްތާލުމަ ީ
ކަނޑާލެވިދާނެ ނަމަވެސް އެގަހު ެ
ށޓަކާ ވަރަށްގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެ.
ފެތުރިގެން ދިޔަނުދިނުމަ ް
އާދެ! އަޅުގަޑުމެންނަށް ގިނައިން ފެނިގެން މިދަނީ މައްސަލައެއް ކުރިމަތިވުމުން އެމައްސަލަ ޙައްކުކުރަން އުޅޭމަންޒަރު .އެމައްސަލަ
ނނީ ވަރަށް މަދުން.
ވދޭތަން ފެން ަ
ދިމާވިސަބަބު ހޯދާ ،ބަލާ ،ފަރު ާ
ރންގެ
ތފާތުވެގެންދާނެ .ޢިލްމުވެ ި
ބތައް ަ
އެ މުޖުތަމަޢެއްގެ ސަޤާފަތާ އާދަ ކާދައިގެ މައްޗަށް ބިނާގޮށް ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ސަބަ ު
ނނާ އަޅުގަޑު ޙިއްސާކޮށްލާނަން.
ނ ފާހަގަ ކުރައްވާ ބައެއް ސަބަބުތައް ކުރުގޮތަކަށް ތިޔަބޭފުޅު ް
ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި އެބޭފުޅު ް
އޭގެތެރޭގައި،
-

ނ
ބލިކަށިވު ް
އީމާންކަން ހީނަރުވުން .އަގީދާ ަ

-

ނ
ހަވާ ނަފްސަށް ތަބާވު ް

-

ނ
ތގޮސް މާއްދިއްޔަތަށް ލެނބު ް
މުޖުތަމަޢުން ރީތި އާދަތައް ނެ ި

-

ތއް ޢާއްމުވުން
ޖއަކަށް ވެއްޓުން /ފާސިދު ޢަމަލު ަ
އަޚްލާޤީ ގޮތުން މީހުން ދަށުދަރަ ަ

-

ހެޔޮކަންތަކަށް އަމުރުކުރުމާ ނުބައިކަންކަން ނަހީ ކުރުމުގައި ޖެހިލުންވުން.

-

ފހެއްޓުން /އެ ވަޒީފާގައި
އިސް މަގާމުތަކަށް އައްޔަން ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ހުރިހާ ބާރުތައް އެމީހުންގެ ކޮންޓްރޯލްދަށުގައި ހި ެ
މސައްކަތްކުރުން.
ތބެން ަ
ދާއިމަށް އަބަދަށް ދެމި ި

-

މގެ ތުހުމަތުތައް ކުރެވެން
ރދުންގެ މެދުހުގައި ބެހިގެންދާ ކަ ު
ޤައުމުގެ އިންކަމް ނަހަމަގޮތުގައި ،ނާއިންސާފުން މުޖުތަމަޢުގެ އަފް ާ
ފެށުން.

-

ޖހުން.
އިޖުތިމާޢީ ދިރިއުޅުމުގެ ޙާލަތު ދަށްވުން،އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ލިބިގަތުމުގައި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ެ

-

މަދަނީ ވެށި ނިކަމެތިވެގެން ދިއުން  .ސިވިލް މުވައްޒަފުންނާ ސަރުކާރުގެ މުސްތަގިއްލު އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަގައި އުޑާބިމާހާ ތަފާތު ހުރުން.

-

ހމާލު ކޮށްލެވުން.
ޢާއިލާއާއި ގާތްތިމާގެ މީހުން އި ް

-

ރން
ދން ނައްތާލެވި ފަރުދިއްޔަތަށް ލޯބިކު ު
ވަޠަނިއްޔަތުގެ މަތިން ހަނ ާ

-

ތ
ތިމާއަށް ޙައްގުތަކެއް ވާކަން އެގޭއިރު އަދި ގަބޫލު ކުރާއިރު ތިމާ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކެއް ވާކަން ނޭގުން ނުވަ ަ
ގަބޫލުނުކުރުން.

ނނަށް ތަސައްވުރު ކުރެއްވޭނެ.
ބބު ތަކުގެ އަލީގައި އަޅުގަޑުމެންގެ މުޖްތަމުޢުގެ ޙާލަތު ތިޔަބޭފުޅު ް
އާދެ! މިދެންނެވުނު ބައެއް ސަ ަ

އަޑުގަޑުމެން މިއަދު މި ޢިލްމީ ކިއްލާއަށް އެއްވެ މިތިބީ މިދެންނެވިފަދަ ސަބަބުތައް ހޯދާ މިސަބަބުތައް ނައްތާލާނެ ގޮތްތަކެއް އެކަށަ
އަޅަން .އަޅުގަޑުމެން ކުރެވޭތޯ މިއުޅެނީ އެމަސައްކަތް .އަޅުގަޑުމެން އެއްވެ މިތިބީ ކޮރަޕްޝަނަށް،ފަސާދަ އަށް ނޫނެކޭ ބުނެ އެކަން
ހުއްޓުވަން މަސައްކަތްކުރަން.
ކ ޖިހާދުކުރުން.
ނ ނައްތާލުމަށްޓަ ާ
ތއް ،ހިމޭން ޖައްވެއްގެ ތެރޭ ް
ބބު ަ
އާދެ! އައިޔޫއެމްގެ އަމާޒަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ސަ ަ
އ
ހތްތެރި ސަޤާފަތެ ް
ތން) ނަޒާ ަ
ތޢުލީމީ މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭގޮ ު
ރވަރުން /ބެލެނިވެރިން /ތަރުބަވީ ަ
ތިނެސްކަން ޒިންމާ ފުޅާކޮށް (ދަ ި
މސައްކަތްކުރުން .އަޅުގަޑުންގެ މި ޖިހާދުގައި ބައިވެރިވެ އަތާ އަތް ގުޅާލަން އެދޭ ކޮންމެ ފަރުދަކަށް
މުޖުތަމަޢުގައި އަށަގަންނަވަން ަ
އަދި ކޮންމެ މުއައްސަސާއަކަށް ،ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކަށް އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ މިދަނީ އާއެކޭ ބުނަމުން .އެގޮތުން އޭސީސީން އިސްލާމީ
އސްނެންގެވި ކަމަށްޓަކާ އޭސީސީގެ ރައީސަށާ ،މެމްބަރުންނަށާ،
ވން ި
ފދަ މަހާސިންތާއެއް ބާއްވަ ަ
ޔުނިވަރސިޓީއާ ގުޅިގެން މި ަ
ހުރިހާމުވައްޒަފުންނަށް އައިޔޫއެމް

ށ
ޗންސެލަރގެ ނަންފުޅުގައި ވަރަ ް
ށ ޝުކުރު ދަންނަވަން .އަދި ާ
ޢާއިލާގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަ ް

ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް އަރިސްކުރަން.
ށ ފަރުވާހޯދައިދިނުން .އެގޮތުން
ކ ް
ނ އިޖްތިމާޢީ މިފަދަ ބަލިތަ ަ
އާދެ! އައިޔޫއެމްގެ ފުރަތަމަ އަމާޒަކީ ،މަންހަޖުތަކުގެ ތެރެއި ް
ގން ،ޕީއެޗްޑީ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކަރިކިއުލަމްތައް
ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވާދެވޭ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއް ،ސެޓްފިކެޓް ލެވެލްތަކުން ފެށި ެ
އ މުރާޖަޢާކޮށް ފަރުމާ ކުރަމުން.
ނ މަންހަޖުތަ ް
ވސްނުންބަހައްޓައިގެ ް
ށޓަކާ ި
ޖތަމަޢު ގެންގޮސްދިނުމަ ް
ނނެވި އަމާޒަށް މު ު
މިދަނީ މިދެ ް
އެގޮތުން ކުރެވުނު މުރާޖަޢާގެ މަރުޙަލާގެ އަލީގައި މިހާރުވާނީ ޢަމަލީ އަދި ޢިލްމީ މަންހަޖަކަށް ޔުނިވަރސިޓީގެ މަންހަޖު ހެދުމަށްޓަކައި
ގިނަ މަސައްކަތެއް ފަށާފަ .ތިނެސްކަން ޒިންމާގެ ފުރަތަމަ ޢުންސުރަށް އަމާޒުކޮށް ،އަސާސީ ގިޔަމުތައް ދަރިވަރުވަރުންގެ ކިބައިގަ
ކމޮޑުލްތަކެއް ފަރުމާކުރެވި ހުރިހާ މަރުޙަލާތަކެއްގައި ކިޔަވައިދޭންފަށާފަ .ތިނެސްކަން ޒިންމާގެ 2
ވނީ ޯ
އަށަގެންނެވުމަޓަކާ މިހާރު ާ
ވަނަ އަދި  3ވަނަ ޢުންސުރަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އަޅުގަޑުމެންގެ ޕޯސްޓްގްރެޖުއޭޓް ސެންޓަރާއި ރިސާޗުސެންޓަރާއި ކުއްލިއްޔާތަކާ
ކއް ކުރަމުން.
ރތައް ގުޅިގެން މިދަނީ ބޮޑެތި މަސައްކަތްތަ ެ
އެހެނިހެން ސެންޓަ ު

ގ
ޅން ނަތީޖާވެސް ރަގަޅު .ކުށު ެ
ﷲ ގެ އިރާދަފު ު

ވނެ.
ކން ފާހަގަކުރަން .މިކަން ޕޮލިސް ރިޕޯރޓްތަކުން އެގިވަޑައިގަންނަ ާ
ނނަލެއް ވަރަށްމަދު ަ
ވެށިން މި މުއައްސަސާގެ ދަސްވެނިން ފެ ް
ތގެ މުއައްސަސާތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމުގެ ސަބަބުންކަމުގައި
އާދެ! މި މަހާސިންތާ ކާމިޔާބުކަމާއެކު މި ނިންމާލެވުނީ ދައުލަ ު
އައިޔޫއެމުން ދެކޭ .އެގޮތުން މަހާސިންތާގެ އެންމެހާ ކަންކަން ކުރެވޭނެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދެއްވި ފަރާތްތަކަށް އާދެ! (ޕީ.އެސް.އެމް،
މއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.
ފެނަކަ ،މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ،އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ) އަށް ނުހަނު އިޚްލާޞްތެރިކަ ާ
ގނެސްދެއްވި
ވރިންނާހަމައަށް ެ
ގ ބައި ެ
ލމާތުތަކެއް މަހާސިންތާ ެ
ރނިވި މަޢު ޫ
އަދި މަހާސިންތާގަ ކަރުދާސް ހުށަހަޅުއްވާ ބިނާކު ަ
ބާޙިސުންނަށާއި އެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.
ތގެ ސެޝަންތައް ކެމެރާ ކުރައްވި
ޞޝުކުރެއް ދަންނަވަން .މަހާސިން ާ
ނނަށާއި ،މޮޑަރޭޓަރުންނަށް ޚާއް ަ
އަދި މަހާސިންތާގެ ޕެނަލިސްޓު ް
މހާސިންތާއަށް އެކި ގޮތްގޮތުން
ބޭފުޅުންނާ ،ފޮޓޯގްރާފަރުން އަދި ކޭޓްރިން ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ،ޖުމްލަކޮށް ަ
ނވަން.
ކށް މަހާސިންތާގެ އިންތިޒާމް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޝުކުރު ދަން ަ
އެހީތެރިވެދެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަ ަ

ދުޅަހެޔޮ މުޖުތަމަޢަކަށް މިގައުމު ހެދުމަށްޓަކާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތުގެ އަގު އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީން
ނނީ ޝުކުރުވެރި ކަމާއެކު .ޚާއްޞަގޮތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްޖޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލް
ބަލައިގަން ަ
ނހަނު އިޚްލާޞްތެރި ޝުކުރެއް
ޤައްޔޫމް އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކޮށް ،އެމަނިކުފާނަށް ު
އަރިސްކުރަން.
ވ
އަދި ހަމައެއާއެކު މިފަދަ ޤައުމީ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް އަޅުގަޑުމެންނަށް ހިތްވަރުދެއްވާ އިރުޝާދު ދެއްވަމުންގެންދަ ާ
ކަމަށްޓަކާ އައިޔޫއެމްގެ

ޗާންސެލަރ ،ޑރ .މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދަށް އަޅުގަޑުގެ އަމިއްލަނަމުގައި އަދި ޔުނިވަރސިޓީ

އާއިލާގެ ނަމުގައި ނުހަނު އިޙްތިރާމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން.
އާދެ! މަހާސިންތާ ނިމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ފާހަގަކުރަމުންދާ މި ސާޢަތުގައި އަޅުގަޑުގެ ހިތަށް އަންނަނީ سورة البقرة ގެ  11ވަނަ
އާޔަތް .އެ އާޔަތުގަ ﷲ ވަހީކުރައްވަނީ:
ضَ قَالُوا إِنَّ َما نَحنَُ ُمص ِل ُحونََ " މިއާޔަތުގެ މާނައަކީ:
ل لَ ُهمَ ََ
" َوإِذَا قِي ََ
ل تُف ِسدُوا فِي األَر ِ
ނމެންނީ ،ހަމަ إصالح ކުރަންއުޅޭ
ނފިނަމަ ،ތިމަ ް
"އަދި ތިޔަބައިމީހުން ބިމުގައި ފަސާދަ އުފައްދައި ނޫޅޭށޭ ،އެއުރެންނާދިމާއަށް ބު ެ
ބަޔަކީމުއޭ ،އެއުރެން ބުނެތެވެ".
ވ
ކރައްވާފައި އެވާ މީސްތަކުންގެ ތެރޭ އަޅުގަޑުމެން ނުހިމަނުއް ާ
އަޅުގަޑުގެ އިޚްލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މި އާޔަތުގައި ﷲ ބަޔާން ު
އަޅުގަޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ﷲ ބަރަކާތް ލެއްވުން.
އައިޔޫއެމްގެ ހުރިހާ ގުނަވަންތަކާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން،

އެއްވިންދެއްގައި ،އެއް އަމާޒަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކާ

މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ކާމިޔާބު މިންވަރު ކުރެއްވުން .އަދި އައިޔޫ އެމްގެ ބަގީޗާގައި އިންދޭ ގަސްތަކުން ފޮޅޭ މާތަކުގެ
ގންދިޔުން.
ތހަމަޖެހުން ލިބި ެ
މީރުވަހުން ދިވެހި އުއްމަތަށް ހި ް
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
 11މޭ 2017

