އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ޤައުމީ މަހާސިންތާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢިއްޒަތްތެރި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޢަބްދުﷲ ޖިހާދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅު
الرحيــم
الرحمـن ّ
بســم اللّـه ّ
سالم علـى خاتم األنبياء والمرسلينَ ،وعلـى آلـه وصحبـه أجمـعـين.
اَل َح ْم ُ
بُ ال َعـالَ ِمـينَ ،والصّـالة َوال ّ
ـد ِل ّلـ ِهُ َر ّ
އޭ.ސީ.ސީ.ގެ

ރައީސް

އަލްފާޟިލް

ލުތުފީ،

ޙަސަން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ
ޑޮކްޓަރ ޝަހީމް ،މި މަހާސިންތާ ސްޕޮންސަރ ކުރައްވާ
ފަރާތް ކަމަށްވާ ފެނަކައާއި ،މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް
ކަމްޕެނީއާއި އަދި ޕީ.އެސް.އެމް ފަރާތުން ވަޑައިގެންނެވި
މ
އެތަނުގެ ސީ.އީ.އޯސް ،އަދި އެތަނުގެ އިސްވެރިންި .
މަހާސިންތާގައި
މުއައްސަސާތަކާއި

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ
އަދި

އެހެން

ދައުލަތުގެ

ފަރާތްތަކުގެ

ހީވާގި

މުވައްޒަފުން.
سالم عليــكم ورحـمــة اللّـه وبـركاتـه.
ال ّ
ށޓަކައި އޭ.ސީ.ސީ.ގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް
ދޢުވަތު ދެއްވި ކަމަ ް
ގ ރަސްމިއްޔާތަށް އަޅުގަނޑަށް ަ
އާދެ ،މި މަހާސިންތާ ހުޅުވުމު ެ
ޙަސަން ލުޠުފީއަށް އަދި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޝަހީމް އަލީ ސަޢީދަށް ވަރަށް
އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ވސް ފަހަރެއްގައި ވެދާނެކަންނޭނގެ .އެހެންނަމަވެސް ،މީގެކުރިން
ށ ކަމަށް ެ
ރތަމަ ބާއްވާ ޙަފްލާއަ ް
އންމެ ފު ަ
އާދެ ،މިއީ މިގޮތުން ެ
އަޅުގަނޑު އޭ.ސީ.ސީ.ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް އައިއިރު ،އެ އިފްތިތާޙު ކުރުމުގެ ރަސްމިޔާތުގައި
ނ
ނތައްތަކުގެ ވާހަކަވެސް ހަނދާ ް
ޓޖިކް ޕްލޭންގައި ހުރި ބައެއް ކަ ް
ދެއްކި ވާހަކަވެސް އަޅުގަނޑު ހަނދާން އެބަހުރި .އަދި އެ ސްޓްރެ ީ
ކގެ ތެރެއިން މި މަހާސިންތާގެ ވާހަކަވެސް ލިޔުއްވާފައި އެބައޮތް.
އެބަހުރި .އެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގައި ހުރި ބައެއް ކަންތައްތަ ު
އެހެންވީމާ ،އެކަމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ އަދިވެސް އެއްފަހަރު އޭ.ސީ.ސީ.ގެ ރައީސަށް ،މިކަހަލަ ކަމެއް
ރށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން.
ފަށްޓަވައިދެއްވި ކަމަށްޓަކައި ވަ ަ

ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާއެއް ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާފައިވާކަން މިއަދު
މި މަހާސިންތާއިން މި ފެންނަނީ .އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އަވަސްކަމާއެކު ފިޔަވަޅު އެޅިއްޖެނަމަ،
އ
ނކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކުޑަކުރެވޭނެކަމަކީ ،އަޅުގަނޑުމެން އެއްވެސް ބަޔަކު ދެކޮޅުހަދާނެ ވާހަކައެ ް
ކޮރަޕްޝަންގެ ގެއްލުން އެތައްތަ ަ
ނޫން.
ކރިއެރުވުމަކީ މުޅި ޤައުމުގެ މަޞްލަޙަތު ،އެކަމެއްގެ މައްޗަށް
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި ،ނަޒާހަތްތެރިކަން ު
ނ
ޓ ް
ހުއްޓިފައިވާ ކަމެއް .ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ،ޒަމާނާ އެކަށޭނަގޮތަށް ބައް ަ
ލގެ ނިޒާމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ
ކުރެވެންޖެހޭނެ .އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޕީ.ޖީ މިކަމަށް ވަރަށްބޮޑަށް އިޢުތިރާފުވާނެހެން .ޖިނާއީ ޢަދު ު
ހުރިހާ އިދާރާއެއްގެ ވިސްނުން ،އެއް ނާރެހަކަށް އަމާޒުކުރެވެންޖެހޭ .ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ޤައުމީ މަސްއޫލިއްޔަތު،
ނންޖެހޭ.
އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ،ފަސްޖެހުމެއްނެތި އަދާކުރެވެމުންދާތަން ރައްޔިތުންނަށް ފެން ަ
ނ
ޢތްތަކާއި ،ދުނިޔޭގެ ޤައުމުތަކު ް
މޢިއްޔާއިން އަދި ވަރަށްގިނަ ޖަމާ ަ
ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަ ް
ހ
ދ ކަމާބެ ޭ
ގުޅިގެން އެތައް މަހާސިންތާއެއް ،ކޮންމެ އަހަރަކު ދަނީ ބާއްވަމުން .މި މަހާސިންތާތަކުގައި އޭ.ސީ.ސީ.ގެ ފަރާތުންނާއި އަ ި
ވ ގެއްލުންތައް ޙައްލުކުރުމާއި،
ފަރާތްތަކުންވެސް ރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ތަމްސީލުކުރޭ .ބޭނުމަކީ ،ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ކުރިމަތި ާ
އަލަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކޮށް ޙައްލު ހޯދުން .މިއަދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ދުވެލި
ހަލުވިކަމާއެކު ކުރިއަރައި ،ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތްތައް ފުޅާވެގެންދާއިރު ،ކޮރަޕްޝަންގެ ހިޔަނި އެއްވެސް ކަމަކަށް އެޅުމަކީ މި
ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ގޮތެއްނޫން.
ތތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ
ޝން ދުވަހުގެ ޚިޠާބުގައި ،ރާއްޖޭގެ ލޮބުވެތި ޢިއްޒަ ް
ނޓި-ކޮރަޕް ަ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެ ް
ހންގަމުން.
ޢތަކެއް ސަރުކާރުން ގެންދަނީ ި
އޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫ ު
ފއިވާ ފަދައިން ،ރާއްޖޭގައި ތަރަ ް
ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެ ަ
ނ އަދަދެއްގެ
ދ ކިތަންމެ ގި ަ
ޢތަކެއް .މިފަ ަ
ދ ބޮޑެތި މަޝްރޫ ު
ނވާފަ ަ
ސ ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައި ު
އަދި މިއީ ،މިއިން ދުވަހަކުވެ ް
މަޝްރޫޢުތަކަކާއި ޙަރަކާތްތައް ހިންގާއިރު ،އެއިން އެއްވެސް ކަމެއްގައި ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމަކީ ،ސަރުކާރުން ތަރުހީބުދޭ
އއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުވެސް މި ފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން.
ކަމެއްނޫންކަން ،އެމަނިކުފާނެކޭ ެ
ރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ އަންނަންޖެހެނީ ކޮރަޕްޝަނާ ނުލާ .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ،މި ސަރުކާރަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ބެލުމުގައި އަދި
ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އެއްވެސް ޖެހިލުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު
ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ސަރުކާރެއް.
ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ޙައްލު ހޯދައި ،ތަންފީޒީ އިދާރާތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ލމީ އަދި ތަންފީޒީ ނަޒަރަކުން
ދނެގަނެ ،ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ނިންމުމުގައި ޢި ް
މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ެ
އހެންކަމާއެކު ،މިނޭވާގައި އޭ.ސީ.ސީ .އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން މިއަދު
ގޮތްތަކެއް ހޯދަންވަނީ ޖެހިފައި ެ .

މި ފަށްޓަވާފައިވާ މަސައްކަތަށް އަޅުގަނޑު އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަންފުޅުގައި އަދި އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ
ނަމުގައި ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކީ ޝުކުރު ދަންނަވަން .ޝުކުރިއްޔާ.
މ މަންފާހުރި ގޮތް .ސަރުކާރުގެ
ށ އެން ެ
ޙއްލު ހޯދުމަކީ ،މުޖުތަމަޢަ ް
އމީ ފެންވަރުގައި މަޝްވަރާކޮށް ަ
ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލުމުގައި ޤަ ު
ނ
މއައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ހާމަކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކު ދެފުށް ފެން ަ
އިދާރާތަކުން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ު
ނ ދޭންޖެހޭ.
އަދި ފަސޭހަ ގޮތްތަކަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް މުވައްޒަފުން ސަމާލުކަ ް
އަޅުގަނޑު އުންމީދު ކުރަނީ ،މި މަހާސިންތާގެ ސަބަބުން ،ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ތަޙުޤީޤު
ގންދާ ފައިސާއާއި މުދާ އަނބުރާ ހޯދުމުގައި،
ނ ދައުލަތަށް ގެއްލި ެ
ގއި އަދި ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބު ް
ހިންގުމުގައާއި ،ދަޢުވާ އުފުލުމު ަ
އާ ވިސްނުންތަކެއް ތަޢާރުފް ކުރެވި ،މިހާރަށްވުރެ އެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިވެގެންދާނެ ކަމަށް.
ޤބާތަކާއި ،ކްރިމިނަލް ޕްރޮސީޖަރ ކޯޑެއް މިހާރުވަނީ
ނ އާ ޤާނޫނުލްޢު ޫ
ޤނޫނުތަކުގެ ތެރެއިން ،މުޅި ް
މނޭ ާ
ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހި ެ
ނދާނެ ކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދު
ނނެއް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެ ް
އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިފައި .އަދި މާލަސްތަކެއްނުވެ ހެތްކާބެހޭ ޤާ ޫ
ކުރަން .މި ޤާނޫނުތައް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއަށް ތަޢާރުފްވުމާއެކު އަދި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތް
ކން ޔަޤީން .ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގައި ޖިނާއީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް ،އިންސާނީ
އިހުނަށްވުރެ ހަލުވިވެގެންދާނެ ަ
ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުމުގައި ،ސަރުކާރުން ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ،ތިޔަ ހުރިހާ
ބޭފުޅުންނަށް އަރުވަން.
ޢލީމީ އަދި
ފރާތްތަކުން ވަރަށް ތަ ު
ނތާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނަވާ ަ
އާދެ ،އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަކޮޅު ނިންމާލުމުގެ ކުރިން ،މި މަހާސި ް
ގންވާ ޕޭޕަރތަކެއް ހުށަހަޅާނެ ވާހަކަ ،އޭ.ސީ.ސީ.ގެ ރައީސްވެސް ވިދާޅުވެފައި އޮތީމައާއެކީ ،އަޅުގަނޑު
ވަރަށް މަޢުލޫމާތުން ފުރި ެ
ދކުރެއްވިއްޔާ ،އެ ޕޭޕަރުގެ އަލީގައި ސަރުކާރުން ނިންމަންޖެހޭ
ހިތަށްއަރާ ،މީގެ ޕޭޕަރެއް އަޅުގަނޑަށްވެސް ލިބޭނެނަމައޭ .އިރާ ަ
ކން ،އޭ.ސީ.ސީ އާއި އަދި ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް
ހުރިހާ ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި އެއްބާރުލުންދޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީން ަ
އަޅުގަނޑު ހަމަ މިއަދު މިފުރުޞަތުގައި ދަންނަވަން.
ޤ
ނމެން ގުޅިގެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ،މާތްﷲގެ ހެޔޮ ތައުފީ ު
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން އެ ް
ލއް ދެއްކެވުން .އަދި މި މަހާސިންތާއަށް ކާމިޔާބު ލެއްވުން.
މިންވަރުކޮށްދެއްވުން .އަދި ރާއްޖެއަށް އަދަށްވުރެ ފަހި މުސްތަޤުބަ ެ
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