އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު އިންފޯރމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد الصادق الوعد األمين ،اللهم ال علم لنا إال ما علمتنا إنك
ساني يَ ْفقَ ُهوا قَ ْولي
صدْري َويَس ْرِّ لي أ َ ْمري َواحْ لُ ِّْ
أنت العليم الحكيمَ ،ربِّ ا ْش َر ِّْ
ل ُ
ع ْق َدةِّ من ل َ
ح لي َ
ނ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްއަޚު ޙަސަން
އެންޓި ކޮމިޝަ ް
ލުޠުފީ

އާއި

ކޮމިޝަންގެ

މެންބަރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލާރ ޑރ .މުޙައްމަދު
ޝަހީމް ޢަލީ ސަޢީދާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި
އެންމެހާ
ވެރިން،

ލެކްޗަރަރުން،
މަހާސިންތާގެ

ނވަން
މި ި
މުޤައްރިރުން،

މުއައްސަސާތަކުގެ
މަޢުލޫމާތުދެއްވި

ބޭފުޅުން ،އިދާރީ ޚިދުމަތްތަރިން ،މަހާސިންތާގެ މާލީ
ވލަރެސްވެރީން ،މުންތަޡިމުން،
ބައިވެރިން ،މަހާސިންތާގެ ި
އައްސަލާމު ޢަލައިކުމް ވަރަޙުމަތުﷲ ވަބަރަކާތުހ!
ރ
"ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢަކަށް – މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު" ހަނދާންކޮށްދީ ކޮރަޕްޝަނުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެ ި
އ
މުޖުތަމަޢަކަށް ދިވެހި މުޖުތަމަޢު ހެދުމަށްޓަކައި ހުރި ދަތިތައް ދެނެ ގަނެ އެކަމުގެ ޙައްލު ހޯދުމަށްޓަކައި ޢިލްމީ ގޮތެއްގަ ި
ނ
މަޝްވަރާކޮށް ޙައްލުތަކެއް ހޯއްދެވުމުގެ މަތިވެރި މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވެވި "އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާ"ގެ ނިމު ް
ށ ބޮޑު
އޅުގަނޑަށް ލިބުނު ވަރަ ް
ބނު ކަމީ ަ
ފާހަގަކުރުމުގެ މި ތާރީޚީ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްޗެއް ދަންނަވައިލުމުގެ ފުރުޞަތު ލި ު
އުފަލެއް .އެހާމެ މަތިވެރި ޝަރަފެއް .މިކަމަށްޓަކައި ﷲ ސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން /.އަދި މި ކަމުގައި
ޞކޮށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން ގެ ރައީސަށް ވަރަށް އިޙުތިރާމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ސަބަބުވެރިވި ފަރާތްތަކަށް ޚާއް ަ
ނބަރު ( 2000/2ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ނަޒަރުގައި ކޮރަޕްޝަނަކީ ރިޝްވަތާއި ،މަޤާމުގެ
ޤާނޫނު ނަ ް
ގން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުން.
ބޭނުންކޮށް ެ

ނ މި ދެނެވީ ،އެ ޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި އޮތް
މިހެ ް

ގން .އެ ޢިބާރާތުގައި ވަނީ "މި ޤާނޫނަކީ ރިޝްވަތު ދިނުމާއި ރިޝްވަތު ހިފުން ހުއްޓުވުމާއި މަޤާމުގެ ނުފޫޒު
ޢިބާރާތަށް ބަލައި ެ
ތން
ނވެ ".މި ޢިބާރާތަށް މަތިމަ ީ
އ މިކަންކަން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫ ެ
ގން ނާޖާއިޒު ފައިދާ ހޯދުމާއި ހޯދައިދިނުން ހުއްޓުވުމާ ި
ބޭނުންކޮށް ެ
އ
ދ ކުށްތައް ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރޭގަ ި
އޅުވައިލުމާއި ބިރު ދެއްކުން ފަ ަ
ވިސްނައިލުމުން ވައްކަމާއި ޚިޔާނާތާއި މަކަރާއި ޙީލަތް ހެދުމާއި ޮ

ނުހިމެނޭ ކަމަށް ބަޔެއް ބޭފުޅުންނަށް ހީފުޅުވެދާނެ .މި ދެންނެވި ކޮންމެ ކަމަކުން ލިބިގަންނަ ކޮންމެ އެއްޗަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ އެއްޗެއް.
އެހެންވީމާ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް މުޖުތަމަޢެއްގައި ގިނަވުމުގެ ނުރައްކާތެރިކަން އެއްވެސް ބޭފުޅަކަށް އޮޅިވަޑައިގަންނަވަންވީ
ސަބަބެއް ނެތް .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ވެސް ނެތް .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް
ދރާސާތައް ހަދައިފައި ވިޔަސް އެ ދިރާސާތަކާމެދު ހަމަ ގައިމުވެސް
ތތަކުން ި
ގތުގެ މައްޗަށް އެކި ފަރާ ް
ނ ދެކޭ ޮ
މިންވަރު ކަމަށް ޢާއްމު ް
އަޅުގަނޑު ސުވާލު އުފައްދަން .ރާއްޖޭގެ މީހުންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތުން ،އެ މީހަކު ރުޅި އަންނަ ނުވަތަ ޙަސަދަވެރިވާ ކޮންމެ
މީހަކީ ،ހުރިހައި ކުށެއްގެ އަދި ހުރިހާ ނުބައި ކަމެއްގެ ތުހުމަތު އަޅުވާނެ މީހެއް .އެ މީހަކު ބޭނުން ނުވާ ގޮތަކަށް ކަމެއް ނިމިއްޖެ
ބލުކުރާ މީހުން ގިނަ .އެހެން ނަމަވެސް ،ހަމަޔާއި އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ވެސް އޭނާ ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް
ނަމަ އެއީ ބޭއިންސާފުކަމަށް ޤަ ޫ
ކަމެއް ނިމިއްޖެ ނަމަ އެ މީހަކު ޤަބޫލުކުރަނީ އެއީ ހަމައާއި އިންސާފުކަމަށް .ޢަދުލުވެރި ގޮތަކީ އެއީ ކަމަށް .މި ފަދަ ވިސްނުން
ކން ހެދި
ނ މަޝްހޫރު ޖަމާޢަތަ ު
ނ ް
ތންމެ ަ
ހދައިގެން އެ ޚިޔާލުގެ މައްޗަށް ނެރޭ ނަތީޖާއަކީ ކި ަ
ހުންނަ ވަކި ބަޔެއްގެ ޚިޔާލު ޯ
އ
ގނެވިފަ ި
ށ ނުވާނެ .ވީމާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން އޮތް މިންވަރު ދެނެ ަ
ދިރާސާއެއް ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރާން ފަސޭހަ ނަތީޖާއަކަ ް
އޮތް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑަކަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވޭ .ނަމަވެސް ކަށަވަރުވާ ކަމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ވަކި
ހިއްޕަމުންދާ ނުރައްކާތެރި އިޖުތިމާޢީ އަދި ދީނީ ބައްޔެއްކަން .ވީމާ މިކަމުގެ ޞައްޙަ ދިރާސާއެއް ކަމާބެހޭ ފަންނީ މުއައްސަސާތަކުން
ހެއްދެވުމަކީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ފަހިކަމެއް އަންނާނެކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ގަބޫލުކުރަން.
ކޮންމެ އަކަސް ދެ ދުވަހުގެ މި ފުރިހަމަ މަހާސިންތާގައި ވަރަށް ޢިލްމީ ކަރުދާސްތައް ހުށަހެޅި ،ބަހުސްކުރެވި ސުވާލުކުރެވި
ހންތައް) ފާހަކަ ކުރެވި ޙައްލުކުރާނެ
ބހުރުވައިން ނަމަ ގޮންޖެ ު
ނތާގެ ަ
ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެވިފައިވޭ .ހުރި ދަތިތައް (މަހާސި ް
ގޮތްތަކެއްގެ ލަފާވެސް ދެވިފައިވޭ.

އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަނީ މި މަހާސިންތާއިން ކަނޑައަޅުއްވާ ޤަރާރާ އެއް ގޮތަށް

މުއައްސަސާތަކުން މަސައްކަތްކުރައްވައިފި ނަމަ ނަޒޙާތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރާން ދިވެހީން މިކުރާ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު
ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ ކަމަށް.
މަހާސިންތާގެ ގިނަ މުޤައްރިރުން ފާހަގަކުރެއްވި ފަދައިން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގުމުން އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކަށް އަދަބު
އ
ފޔަވަޅުއެޅުން ވަރަށް މުހިއްމު .އޭރުން ދައުލަތުގެ ވަސީލަތްތަކާ ި
ށޓަކައި ި
ދިނުމަށްވުރެ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަ ް
އިންސާނީ ހަކަތަ އިސްރާފުވާލެއް ކުޑަވާނެ .މިކަމަށްޓަކައި ހެދެން އޮތް އެންމެ މޮޅު ބޭހަކީ ކުރެވެން އޮތް އެންމެ މޮޅު ފަރުވާއަކީ،
ނކަން ކުރުމޭ .އެކަމަކު ހާމަކަން
ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަން ކުރުން .ބައެއް ބޭފުޅުން ވިދާޅުވަނީ ދެފުށް ފެންނަ ގޮތަށް ކަ ް
ނން.
އ ވެއްސް ނޫން ހަ ފާރަތެއް ވެސް ޫ
ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމެއް ކުރަންޏާ ފެންނާނީ ހަމައެކަނި ދެފުށެއް ނޫން .ހަތަރު ފަރާތެ ް
އ ލިޔެވި
ކމަށްޓަކައި އުޞޫލުތަ ް
ގއި ކަންކަން ކުރާންޖެހެނީ .މި ަ
ނ ބޮޑު ގޮތެއް ަ
ހންވެގެން ހާމަކަ ް
ހނެ .އެ ެ
އެތެރެވެސް ފެންނަންޖެ ޭ
ދ
ދނެ ބަޔަކުވެސް އެބަ ތިބެންޖެހޭ .ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އުފައް ާ
ބލައި ހަ ާ
ތަންފީޒުކުރެވެންޖެހޭ .މިކަންކަން މި މަގަށް ހިނގައިތޯ ަ

ނުވަތަ ގެންގުޅެ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު އެބަ ޢާއްމު ކުރާންޖެހޭ .ހަގީގަތުގައި ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ އެންމެ މުހިއްމު
ފިޔަވަޅަކީ މިއީ.
އެހެންވީމާ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް އެ އިދާރާއެއްގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތީން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ އެ
މތުތައް
ޖހޭ .އެ އޮފީހަކުން އުފައްދައި ގެންގުޅެ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫ ާ
ނން އެބަ ެ
އިދާރާއެއްގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށް ހެޔޮ ހިތުން ބަލައިގަން ަ
ށ
އ ބޮޑަ ް
ލކުރައްވަން އެބަޖެހޭ .އެކަމުގެ ސަބަބުން އެ އޮފީހެ ް
ޤބޫ ު
ހާމަކުރުމަކީ އެ އިދާރާއަކަށް ލިބޭނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ަ
ނ އެނގެން އެބަޖެހޭ.
އިޝްތިހާރުވެ ،މަޝްހޫރުވާނެކަ ް
އާދެ! މަޢުލޫމާތު ހާމަ ނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަކީ އެކަމުގައި އެއްވެސް ފައިދާއެއް ނެތް ކަމެއް .އަދި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުން މުޅި
ޤައުމަށް ލިބޭނެ ފައިދާ ވަރަށް ގިނަ .މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުން ލިބޭނެ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއަކީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަންކަން
ވން .އެ އިދާރާއަކަށް ރައްޔިތުންގެ
ދވުން .ނަޒާހަތްތެރިކަން އިތުރު ު
ނ ު
ނނަ މަގުތައް ބަ ް
ޕޝަނަށް ހު ް
ހިންގުމަށް މަގު ފަހިވުން .ކޮރަ ް
ހރިހާ ކަމެއްގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށްވާނީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި
ކމަށް ފުރުޞަތު ބަންދުވުން .މި ު
އިތުބާރު ލިބުން .ނާޖާއިޒު ކަން ަ
ހަލުވިވުން .އިޤުތިޞާދީ ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުވުން .ރައްޔިތުންނަށް އުފާ ފާގަތިކަން ލިބި ،މުޖުތަމަޢަށް އަމާންކަމާއި ހަމަޖެހުން ލިބުން.
ނވެ!
ލޮބުބެތި އަޚުންނާއި އުޚުތުން ޭ
އަޅުގަނޑުގެ މި ވާހަކަކޮޅު ނިންމައިލުމުގެ ކުރީން މި މަހާސިންތާ އިންތިޒާމުކުރެއްވި ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު
ކ
ވވިފައިވާތީ މި މަހާސިންތާއަ ީ
ނ މަހާސިންތާތަކުގައި ބައިވެރި ެ
ނ ބޭރުގައި ވެސް މިފަދަ ގި ަ
ޝުކުރު ދަންނަވަން .ރާއްޖެހި ް
ޔ
ރ ރަނގަޅު މަހާސިންތާއެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑު ހެކިވެ ،އޭސީސީއަށާއި އެމްއައިޔޫއަށް ތަހުނި ާ
އިންތިޒާމުތައް ފުރިހަމަ ފެންވަ ު
އ ތައްޔާރުކރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް އިޙުތިރާމާއެކު ސާބަސް ދަންނަވަން.
ދަންނަވަން .ޢިލްމީ ކަރުދާސްތަ ް
ނޚުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ އިޚުލާޞްތެރި މަސައްކަތްތަކުގައި
އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢެއް ބި ާ
ދކުރުމުގެ ޝައުޤާއި ހިތްވަރު
ބން ު
ޝނަނަށް ހުރި ދޮރުތައް ަ
މޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެން ކޮރަޕް ަ
މާތް ﷲ ބަރަކާތްލެއްވުންަ .
އަޅުގަނޑުމެންނަށް މާތް ﷲ ދެއްވުން .މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ތެދު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ހުނަރާއި ތައުފީޤު އަޅުގަނޑުމެން އެންމެނަށް
މާތް ﷲ މިންވަރު ކުރެއްވުން.
މއަށް އަބަދުވެސް އަމާންކަމާއި
އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތުގައި ކީރިތިވަންތަ މާތް ﷲ ބަރަކާތްލައްވާށި(!) ދިވެހި މުޖުތަ ަ
ދށް ލައްވާށީ!
ދވެހީން ދިވެހީންގެ ގޮތުގައި އިސްލާމީ ހިދާޔަތުގައި އަބަދުގެ އަބަ ަ
ހަމަޖެހުން އިރާދަކުރައްވާށި(!) ި
وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمين
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