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 2017ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންޓި-ކރަޕްޝަނުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އެންޓި-ކރަޕްޝަން ކމިޝަނުގެ ރައީސް ޙަސަން
ލުޠުފީ ދެއްވާ ޚިޠާބު
ޙަމްދު ތަޢުރީފާއި ޘަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ هللا سبحانه وتعالى އަށެވެ .ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަނީ ކރަޕްޝަނާއި ފަސާދައިގެ
ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުމަށް މީސްތަކުންނަށް މަގުދައްކަވައިދެއްވި ކައު އިތުރު މާތްނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ‘ އަށެވެ.
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެންޓި-ކރަޕްޝަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ލބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ،އެންޓި-ކރަޕްޝަން ކމިޝަނުގެ މެމްބަރުންނާއި،
މުވައްޒަފުންނަށް ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ .އަދި ކރަޕްޝަނާ ދެކޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ސީދާގތުންނާއި
ނުސީދާގތުން ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކުން ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކށް ޝުކުރު ދަންނަވައި ތަހުނިޔާ އަރިސްކުރަމެވެ.
މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެހުމަށާއި ،ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމްވެ އތުމަށް ކރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވަންޖެހެއެވެ .ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ރީތިސިފަ
ކުރިއަރުވަންޖެހެއެވެ .މިއަދަކީ ،ކރަޕްޝަނާ ދެކޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގތުން ފާހަގަކުރާ ދުވަހެވެ .މިފަދަ ދުވަހެއް
ފާހަގަކުރުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުޞަދަކީ ،ކރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކާމެދު އާންމުންގެ މެދުގައި
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކށް ،އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވޭނެ ގތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނާ ހަމައަށް ތިލަކުރުމެވެ.
ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބަލާ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށާއި ކރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިނގިޔަ ނުދިނުމަށް ޕްރިވެންޝަންގެ ޙަރަކާތައް ހިންގުމާއި
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ލަފަޔާ އިރުޝާދުދީ ،ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ހިނގަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ކަމާބެހޭ ދިރާސާތައް
ކުރުމަށް ވަކި ޤާނޫނަކުން އެންޓި-ކރަޕްޝަން ކމިޝަންގެ ނަމުގައި ވަކި މުއައްސަސާއެއް އުފެދުނުފަހުން މިއިން ދުވަހަކު ނުހިންގޭހައި
ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ތަޙްޤީޤުތައް ހިންގުމާއި ޕްރިވެންޝަންގެ ޙަރަކާތްތައް މިހާރު ހިންގެމުންދާކަން އަޅުގަނޑު އުފަލާއެކު މިއަދު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ޕްރިންވެންޝަންގެ ޙަރަކާތްތަކަށްބަލާއިރު ޢާއްމުން ހޭލުންތެރިކށް ނަޒާހަތްތެރި މުޖްމަތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށް މުޅިންއަލަށް ތަޢާރަފް ކުރެވުނު
އިޖްތިމާޢީ އޓިޑްގެ ދާއިރާއަކީ ޚާއްސަގތެއްގައި ފާހަގަކށްލެވޭ ދާއިރާއެކެވެ .އަދި އޭސީސީން ހިންގާ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޙަރަކާތްތައް
މުޖްތަމަޢުގެ ހުރިހާ ދިމާއަކަށް ،ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މަޝްރޫއާ އެއްގތަށް މިހާރުވަނީ އަމާޒު ކުރެވިފައެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ
މުވައްޒަފުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިންވަރުންނާއި ބެލެނިވެރިންނާއި ،ޢާއްމު ރައްޔިތުން ހިމެނެއެވެ .މިފަދަ
މަސައްކަތްތަކުގައި އޭސީސީގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ މިންނެތް މަސައްކަތް އެންމެމަތީ ދަރަޖައިގައި އތްކަން އަޅުގަނޑު ޝުކުރުވެރިކަމާއެކު
ފާހަގަ ކުރަމެވެ .މިފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ނަޒާހަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމެވެ.
އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުޖްތަމަޢުގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަތައް އަށަގަތުމެވެ .މިއަހަރު ހިންގުނު އެންމެ މުހިންމު އެއްކަމަކީ ދައުލަތުގެ
ކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު "ނަޒާހަތްތެރި މުޖްތަމަޢަކަށް މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރު" މި ނަމުގައި އޭސީސީން
އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޤައުމީ މަހާސިންތާއެވެ .މި މަހާސިންތާގެ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު ކރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކާމެދު މުއައްސަސާތަކުގެ
ބައިވެރިވުމާ އެއްބާރުލުން ލިބުން ވަނީ އެތައް ތަނަކުން އިތުރުވެފައިކަން އަޅުގަނޑު ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަކީ އެއްވެސް މުޖްތަމަޢެއްގައި ފަސޭހަ ކަމެއްނޫނެވެ .ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލައެއް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު ކުރުމަކީ
އަދި އެއަށްވުރެ ދަތި އުނދަގޫ ކަމެކެވެ .ސަބަބަކީ ،ކރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގަނީ ދެފަރާތަކުން ރުހިގެން ދެފަރާތަކުން ގުޅިގެންކަމަށްވާތީއެވެ.
ދޭ މީހާއާ ލިބޭމީހާ ގުޅިގެން ހިންގާ ޢަމަލުތައް ތަޙްޤީޤުކށް ޝަރީޢަތަށް އެކަންކަން ސާބިތު ކުރުމަކީ ދަތި އުނދަގޫކަމެކެވެ .މިކަމުގައި
މުޖްތަމަޢުގެ އެހީތެރިކަން އޭސީސީއަށް ބޭނުންވެއެވެ .ކރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޤާނޫނީގތުން އޭސީސީއަށް ކުރިމަތިވާ ގންޖެހުންތައް
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ފިލުވާލަދޭން ޖެހެއެވެ .މާލީގތުން ހުރި ގންޖެހުންތައް ޙައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އޭސީސީއަށް

އެހީތެރިކަން ލިބެން ޖެހެއެވެ .ކރަޕްޝަނާ ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް މިޤައުމުން ފުހެވިގެން ދިއުމަކީ ޤައުމުގެ އެންމެންގެ އެންމެމަތީ މަޞްލަޙަތު
އެކަމުގެ މައްޗަށް ހުއްޓިފައިވާ ކަމެކެވެ.
ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ ކރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމަކީ އޭސީސީން މިދެކޭ ތަޞައްވުރެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ،މި ތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިގެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވައި ،މި
މަސައްކަތް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ހެޔތައުފީޤު މާތް ﷲ މިންވަރު ކށްދެއްވުމެވެ .އާމީން!
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