ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސްއިން ކްލިއާކުރުމާ ގުޅޭ ދިރާސާ
ކމިޝަނުގެ ފަރާތުން
ކރަޕްޝަން ޮ
އންޓިޮ -
ސގައިެ ،
ބއްވި ޚާއްޞަ ޖަލް ާ
އންމުކުރުމަށް ޭ
ރިޕޯޓް ާ
ޅ
ވހަކަފު ު
ދއްކެވި ާ
އވިޒު ރަޝީދު ެ
މޢަ ް
އސް އަލްއުސްތާޛު ު
ބރަ ީ
ނއި ު
ކޮމިޝަނުގެ ާ
.c

ހ
ޙަމްދުސަނާ ޙައްޤުވެގެންވަނީ އާލަމްތަކުގެވެރި ﷲ ސުބުހާނަ ޫ

ތ ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު ރަސޫލުﷲ صلي
މތުގެ މާ ް
ވަތަޢާލާއަށް .މިއުން ަ
هللا عليه وسلم އަށް ،ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން.
ނ
މި ސަލަވާތުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަސްހާބުންނާއި މިތުރު ސަހާބީ ް
ޝާމިލްކުރަން.
ލ އޮފް
ހމާނު ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަ ް
މ ެ
ެ
މި ހަލްފާގެ ޝަރަފްވެރި
ކަސްޓަމްސް

އަލްފާޟިލް

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

އިބްރާހީމް

ގ
ކޮމިޝަނު ެ

މެމްބަރުން.

ޝަރީފް

މުޙައްމަދު.

ކަސްޓަމްސްގެ

އިސްވެރިން.

ވަޑައިގެންތިއްބެވި

އެންމެހާ

އިއްޒަތްތެރިން.

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން .އައްސަލާމުއަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުﷲ ވަބަރަކާތު.
ލމަށްޓަކައި ހަމައެކަނި ތަޙްޤީގު ކުރުމަކީ އެއީ އެކަމަށް އޮތް ޙައްލެއް ނޫންކަމަށް އަޅުގަނޑު
ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް ނައްތާ ު
ކރާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގައި މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މުއައްސަސާތަކުންވެސް ތަޙްގީގްތައް ކުރޭ.
ޤަބޫލުކުރަނީ .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލު ު
އ
ތ ް
ނދާނެ .ފަސާދައިގެ ޢަމަލު ަ
އޓިގެނެއް ު
އެހެންވީމާ ހަމައެކަނި ތަޙްގީގުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަކުން ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް ހު ް
ނައްތާލުމަށްޓަކައި ކުރަންހުރި

މޙިއްމު ކަމެއް .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އެގޮތުން ކުރަމުންދާ އެއް
އހެން މަސައްކަތްތަކަކީ ވަރަށް ު
ެ

މަސައްކަތެއް.
މސައްކަތްތައް އަޅުގަނޑުމެން އެބަ
ތކުގެ މައިގަނޑު ތިން ބައެއް ަ
މޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ަ
އާދެ! އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮ ި
ކުރަން .ތަޙުގީގު ކުރުމާއެކީގައި ހަމަ ކުރިން މި ފާހަގަކުރިހެން ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުކޮށް ފިޔަވަޅުއަޅާ
ރމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ
ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހި ނުވާނެ ގޮތަކަށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ބައްޓަންކު ު
އ
ރއްޔިތުންނަށްޓަކައި ކުރެވޭ އިތުރު މަސައްކަތްތައް ،ރައްޔިތުންނާ ި
އިދާރާތަކަށް ލިބެންޖެހޭ ލަފާއާއި އިރުޝާދު ދިނުން .ހަމައެހެންމެ ަ

އާންމު ފަރުދުންނާއި އަދި ދަޢުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ހިމެނޭ ފަރާތްތައް އަދި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ހިމެނޭ
ނތެރިކުރުމުގެ ވަރަށް ގިނަ ހަރަކާތްތައް އެބަ ކުރިއަށް ގެންދޭ .މި ހުރިހާ ކަމެއްގެވެސް މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ނަޒާޙަތްތެރި
ގޮތަށް ހޭލު ް
ކރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަށް
ކށް މުޢައްސަސާތަކުން ޢަމަލު ު
ތބާރު ކުރެވޭ ގޮތަ ަ
ތންނަށް އި ު
ޖީލެއް ބިނާ ކުރެވި ،ރައްޔި ު
މަސައްކަތްކުރުން .އާދެ! މިއަދު މި ޝާއިއުކުރެވިގެން ދިޔަ ކަސްޓަމްގެ ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުގެ ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް
ދނެ.
ނށް ފާހަގަކުރެވިގެން ާ
ތިބޭފުޅުން ަ
ށ
މވަނީ ވަކި ވަކި ދާއިރާތަކަ ް
ޖހިފައި ި
އ އަހަރެމެން ހަދަން ެ
ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓުތަކަކީ ނުވަތަ ދިރާސާ ރިޕޯޓުތަ ް
އަމާޒުކޮށްގެން މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި .މިއީ މިހާތަނަށް މި ކޮމިޝަނުން ނެރޭ މިފަދަ ދެވަނަ ރިޕޯޓު .މިދިޔަ އަހަރު ތެރޭގައި މިވަނީ
އ ވާނީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތް
ހެލްތު ދާއިރާއިން ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ރިޕޯޓެއް ނެރެވިފައި .ހެލްތު ދާއިރާއަށް އަމާޒުކުރެވިފަ ި
ވޞީލަތްތަކާއި ޚިދްމަތް ހޯދުމުގައި
ވ ަ
ކރޫޓް ކުރުމާއި އަދި ބޭނުން ާ
ކުރާ މުއައްޒަފުންގެ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި ޓެކްނިކަލް މުއައްޒަފުން ރެ ް
އެބޭފުޅުންނަށް ކުރާ ޚިދްމަތާ ގުޅޭގޮތުން .މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން ކަސްޓަމްގެ ދާއިރާ މި ޚާއްސަކުރެވެނީ ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި މުދާ
ކްލިއަރ ކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން.
ށ
މިފަދަ ރިޕޯޓުތައް ހެދުމުގެ ބޭނުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މިތަނުން ވާހަކަ ދެއްކެވި އެހެން ބޭފުޅުންގެ ވާހަކައިން ވެސް ތިޔަބޭފުޅުންނަ ް
ނ
ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔަ ކަން ޔަޤީން .ކަސްޓަމް ދާއިރާ ޚިޔާރު ކުރަން ޖެހުނު އެއް ސަބަބަކީ ޕްރެޒެންޓޭޝަނުންވެސް ފާހަގަކުރިހެ ް
ނ
ހރި ބައެއް ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެ ް
ލބިފައި ު
ކން ި
އ ހުރި ބައެއް މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމު ފަރާތްތަ ު
ހށަހެޅިފަ ި
ކޮމިޝަނަށް ކުރިން ު
ށ
އަޅުގަނޑުމެންގެ ދިރާސާތަކުގެ ބޭނުމަކީ ޝަކުވާތަކަށް ޤާނޫނު ހިނގާ ސަބަބަކީ ކޮބައިތޯ އާއި އަދި އެ ޝަކުވާތަކައް ބުނާ ގޮތަ ް
ނ
ގ ަ
މއެހެންމެ ދުނިޔޭގެ ވަރަށް ި
ބލުން .ހަ ަ
ށޓަކައި ކުރިމަގުގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ކޮބައިތޯ ެ
އެކަންތައްތައް އެއްގޮތް ނުވުމަ ް
ފހަރު ފާހަގަކުރެވޭ ދާއިރާއެއް .އާންމު
ޤައުމުތަކުގައިވެސް ކަސްޓަމް ދާއިރާ އަކީ ރިސްކް އޭރިޔާ އެއް ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ަ
ޚިދްމަތްދޭ ގިނަ ފަރާތްތަކާއި ޢާންމު ޚިދްމަތްދޭ ގިނަ މުއައްސަސާ ތަކަކީ އެއީ ރިސްކް ފެކްޓާރ އާއި ގުޅުން ހުރި ދާއިރާތަކެއް.
ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަންޖެހެނީ ކަސްޓަމުން ޙާޞިލްކުރަމުންދާ ކުރިއެރުމާއެކު ޚިދްމަތް ހޯދުމުގައި ޢާންމުން
ޑްރެޑް ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ކުރިއަށްވުރެ މަދުވެފައި ރަނގަޅެވެ .ވަރަށް ގިނަ ޚިދްމަތްތަކަކީ އޮންލައިން ބޭސްކޮށް މިހާރު ލިބެމުންދާ
ޚިދްމަތްތަކެއް ކަމުގައި ކަސްޓަމުން ފާހަގަކޮށްލާފައިވޭ.

ކަސްޓަމަކީ  100އަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ އިދާރާއެއް ،މިހާރު އަޅުގަނޑަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުން ނަމަ  700އަށް ވުރެން ގިނަ
ހ
މ ާ
ހންނާނެި .
ލބިފައި ު
ނނަށް ި
ބތަކެއް މުއައްޒަފު ް
ވނަމަ ވަރަށް ގިނަ ތަޖްރި ާ
މުއައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދޭ .އެހެންކަމަށް ާ
ގިނަ ދުވަސްވީ އިދާރާއަކުން ވަރަށް ގިނަ ތަޖްރިބާއާއި އެކު ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ދާއިރާ ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވިފައި
އ
ވާނެ .އޭގެ ނަތީޖާއެއް ކަންނޭގެ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރިޕޯޓުތަކުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއްގެ ގޮތުގަ ި
ވ
ކށް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބައްލަ ާ
ފހަގަ ކުރެވިފައި މިވަނީ .ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެއްވި ކަންތައްތަ ަ
ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ާ
ލައްވާކަށް ނެތިން .ނަމަވެސް މައިގަނޑު އާންމު ތިން ކަމެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .ދިރާސާއިންވެސް ފާހަގަކުރި ގޮތަށް
ހގަކުރިގޮތަށް ޚާއްސަގޮތެއްގައި މުދާ ކްލިޔަރ ކުރުމުގައި
ފ ަ
ބނުން ،ދިރާސާއިން ާ
އެއް ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭ

އާއި

ގންދިޔަ.
ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާ އުސޫލްތަކެއް ކަސްޓަމުގައި ޤާއިމްކުރެވިފައި ހުރިކަން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަވެ ެ
ތތަކުންވެސް
ށ ކަސްޓަމުގެ މުއައްޒަފުންވެސް އަދި ޢާންމު ފަރާ ް
ތރެއިން މި އުސޫލްތަކާ އެއްގޮތަ ް
އެހެންކަމުން މި އުސޫލްތަކުގެ ެ
ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔުން ރަނގަޅުވާނެ .ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއް ހިނގުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެއް .ނަމަވެސް ޝަކުވާއެއް
ނން.
ނުކުރާނެކޭ އަޅުގަނޑު ނުބުނާނަން .އޭގެ މިސާލެއް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭ ު

ވަރަށް ފަހުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި

ހިނގަމުން ދިޔަ ވާހަކަތަކެއް .ކަސްޓަމްގެ ދެބޭފުޅުން ކާރު އެތެރެ ކުރުމުގައި އަގު އޮޅުވާލައިގެން ދަށް އަގެއްގައި މަސައްކަތް
ބ
ށ ލި ޭ
ނ ކޮމިޝަނަ ް
ނ ގޮތްގޮތު ް
ގ މަސައްކަތަށް ރައްޔިތުންނާއި ސޯޝަލް މީޑިއާއާއި އެހެނިހެ ް
ކުރަމުން ދިޔަކަން .ކޮމިޝަން ެ
މަޢުލޫމާތަކީ ކޮމިޝަނުން އެކަން ހިނގާފައި އޮތް ގޮތެއް ބަލާ އެކަމަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާ ކަންތައްތައް .އެގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ
ގން އެކަން ހިނގި ގޮތް އަޅުގަނޑުމެންވެސް ބަލާލިން .އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔައީ މުދާ އެތެރެ
މަޢުލޫމާތެއް ލިބި ެ
ގނެސްގެން މުދާ އެތެރެކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި
ގ ބަދަލުތަކެއް ެ
ގ އަގުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއް ެ
ކުރި ފަރާތުން އިންވޮއިސް ތަކު ެ
ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް ކަސްޓަމް ފަރާތުން އެކަން ކަސްޓަމްގެ މުއައްޒަފުންނަށް އެކަން ފާހަގަކުރެވުމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ހަރުދަނާ
ތ ސަރުކާރުގެ
އތެރެކުރެވިފައި ވަނީ ސަރުކާރު ޕްރޮޖެކްޓަކަށް ކަމަށް ވާ ީ
ބ ކަންދިމާކުރިގޮތުން މުދާ ެ
ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންފެށި .ނަސީ ު
ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެ ޕްރޮޖެކްޓް ގެ އަސްލު އަގު ދެނެގަތުމަކީ ކަސްޓަމަށް އެހާ އުދަގޫ ކަމަކަށް ނުވި .އެހެންވެ ،އެ އަސްލު
ނ
ފޔަވަޅާ އެއްގޮތަށް ފަހުން އެކަ ް
އަގު ދެނެގަނެވި އެ އަސްލު އަގާ އެއްގޮތަށް އެ ޕްރޮގްރާމް ބަދަލުކުރީ .އަދި އެ ފަރާތްތަކުން އެޅި ި
ށ
ނ ް
ލކޮށްގެން އޭގެ އެއްވެސް ފައިދާއެއް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވެފައި ނެތްކަން އަޅުގަނޑުމެން ަ
ބަދަލުވެގެން ދިޔަ .އަގު ބަދަ ު
މއީ މިކަމުގެ ތެރޭގައި ބޭނުންކުރެވިގެން ދިޔަ ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން.
ފާހަގަވެގެންދިޔަ .އެހެންކަމުން ި

ހަމައެއާއި އެކު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔަ މުދާ އޮޅުވާލުމުގެ ސަބަބުން ޖޫރިމަނާ ކުރާ ކުންފުނިތަކާމެދު
ނ
ނ ފާހަގަކުރެވިގެ ް
އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް މިހާރަށް ވުރެން ހަރުދަނާ ކުރައްވަންޖެހޭކަން .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޕްރެޒެންޓޭޝަނު ް
ދިޔަހެން

އެފަދަ ފަރާތްތަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުން އެފަރާތްތަކުން ކުންފުނިތައް އުވާލައިގެން ހިއްސާދާރުންނާއެކު އަނެއްކާވެސް

އަނެއް ދުވަހު އެހެން ކުންފުންޏެއްގެ ނަމެއްގައި އެފަދަ ކުންފުނިތައް އުފައްދައިގެން ޚިދްމަތްދޭން ފެށުން .އެއީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް
އ
ދވޭނެ ކަމެއް .އެހެންކަމުން އެކަން ކުރެވެން އޮތީ ކަސްޓަމްގެ އެކަނި މަސައްކަތަކުން ނޫން .އެ ީ
ޤަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި ހުއްދަ ނު ެ
މި އިދާރާއަށް މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުއައްސަސާތަކާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތަކާ އެކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް.
ނ
ހ ް
އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑުގެ އިލްތިމާސަކީ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން އެ ެ
މުއައްސަސާތަކުންވެސް ފޯރުކޮށްދިނުން.
މުދާ އެތެރެކުރުމުގައި

ރމުގެ މަސައްކަތް
ރާއްޖޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ތިން ބަނދަރަކުން މުދާ ކްލިއަރ ކު ު

ކަސްޓަމުން

ކުރަމުން ދާއިރު އެ ތިން ބަނދަރުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް ކުރިން މި ފާހަގަ ކުރިހެން ވަކި ޚާއްސަ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން މަސައްކަތް
ކުރަމުން އެބަދޭ .ނަމަވެސް ތިލަފުށީ ބަނދަރަކީވެސް މަދުން ނަމަވެސް ބޭނުންކުރެވުންދާ ބަނދަރެއް .އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި ޖަލްސާ
ތެރޭގައި މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ފާހަގަވެފައި ނުވުމުން .ތިލަފުށީ ބަނދަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ކުރުމަށްޓަކައި
ގ
ހރިކަން އަޅުގަނޑުމެން ފާހަ ަ
ގންޖެހުން ތަކެއް ު
އބަޖެހޭ .އެކަމުގައިވެސް ކަސްޓަމަށް ބޮޑެތި ޮ
ނނަން ެ
ދލުތަކެއް ގެ ް
ބޮޑެތި ބަ ަ
ނ ޚާއްސަގޮތެއްގައި ގޭބިސީތަކުން
މބެހޭ އިދާރާތަކު ް
ނ އެކަންވެސް ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ދަޢުލަތުގެ ކަ ާ
ޖހޭ .އެހެންކަމު ް
ކޮށްލަން އެބަ ެ
ލތަކެއް .އެ ބަދަލުތައް އަޕްޑޭޓް ކުރުމާއި
ގތުގައި ބޭނުންކުރާ ބަދަ ު
ކުރި ބަދަލުތަކަކީ އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް އަމިއްލަ ބަދަލުތަކެއްގެ ޮ
ބޭނުންކުރުމުގައި ހަރުދަނާ އުސޫލްތަކާއި ގައިޑްލައިންތައް ހެދި އެއާއި އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމަކީ ދަޢުލަތުގެ
މުއައްސަސާތަކުން ވީހާވެސް އަވަހަކަށް ކުރަން ޖެހިފައި އޮތް ކަމެއް.
ތނގައި
ތއްތައް ކުރިއަށް އޮތް ާ
މި ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އަލީގައި އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަނީ މި ކަން ަ
ހަރުދަނާވެގެން ދާނެ ކަމަށް .ރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި އަދި އިސްލާޙުކޮށް ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކެއްވެސް އެބަހުރި.
ގ
ރދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ކަސްޓަމް ެ
ނތައްތައް ހަ ު
މިއަދު އަޅުގަނޑު ހަމަ އުފަލާއެކީ ފާހަގަކުރަންޖެހެނީ މި ދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނު ކަ ް
ޖެނެރަލް މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަޅުގަނޑަށް ވަނީ ދެއްވާފައި .އެހެންކަމުން އެކަމަށްޓަކައި ކަސްޓަމްގެ ހުރިހާ
ގ މަސައްކަތް
ވނީ ތިޔަބޭފުޅުން ެ
ބނުން ަ
ރތުން ޝުކުރު އަދާކުރަން .އަޅުގަނޑު ޔަޤީންކަން އަރުވަން ޭ
މުއައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑުގެ ފަ ާ

ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އެންޓި ކޮރަޕްޝަންގެ ފަރާތުން އަބަދުވެސް ފޯރުކޮށްދޭނަން.
އ ހުރި މިންވަރަކުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތްތައް ވީހާވެސް ހަރުދަނާކަމުގައި ކުރިއަށް
އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޞީލަތްތަ ް
ގ މަސައްކަތް ހަރުދަނާވެގެން ދިއުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބިގެންދާނެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ތިޔަބޭފުޅުން ެ
ޤަބޫލުކުރަން.
ބއޮތް .މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ދތިން ކަމެއް އެ ަ
ލމުގެ ކުރީން އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ ެ
މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،ނިންމާ ު
ގެންދިއުމަށްޓަކައ އެންމެ ފުރަތަމަ

އަޅުގަނޑުމެން ކަސްޓަމާ ގުޅޭ ދިރާސާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމާ ކަސްޓަމްގެ މުއައްޒަފުންނާއި

އެކުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފާހަގަ ކުރެވިގެން ދިޔައީ މިފަދަ ކަމަށް އެބޭފުޅުން ދެއްވި އިދާރީ
ތކެއް ހުރި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް
ގންޖެހުން ަ
ސއްކަތްތަކާއި އެކީގައި އަދި ކަސްޓަމްގެ ވަރަށް ގިނަ ޮ
ނންޖެހޭ މަ ަ
އެއްބާރުލުން .އަން ަ
ނ
ނދިޔަ .އެހެންކަމު ް
ތން ލިބިގެ ް
ޓމްގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންގެ ފަރާ ު
މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ކަސް ަ
ފރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރަން ބޭނުންވޭ.
އެކަންތަކައް ކަމަކަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެންގެ ފަރާތުން އެހުރިހާ ަ
ހަމައެއާއި އެކު ދިރާސާއިންވެސް ފާހަގަވީ ފަދައިން މި ދިރާސާ ކުރިއަށް ދިޔައިރު ދަޢުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ޢާންމު ފަރާތްތަކައިވެސް
ބނުން،
ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެން މުޢާމަލާތް ކުރަންޖެހުނު .އެގޮތުން ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ޭ
ލބިގެން
އ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ި
ސ ފޯސް ،އަދި ވިޔަފާރިވެރިންގެ ޖަމުޢިއްޔާ ،މަސީ ،މި އިދާރާތަ ް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެން ް
ށވެސް ހަމަ ޝުކުރު ރައްދުކޮށްލަން .ހަމައެއާއި އެކު މި ދިރާސާގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކުރިއަށް
ކ ް
ދިޔަ އެއްބާރުލުން ،އެފަރާތްތަ ަ
ތ
ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކޮމިޝަންގެ ދިރާސާގެ ލީޑް ރިސާރޗް އޮފިސަރ ފާޠިމަތު އިބްނާ އާއި އިބްނާގެ ޓީމުން ކުރި މަސައްކަ ް
އ
އަޅުގަނޑު ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުން .ހަމައެއާއި އެކު ކޮމިޝަންގެ އެހެން މުއައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ލިބިގެންދިޔަ އެއްބާރުލުމަށްޓަކަ ި
ބޑަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން.
ހުރިހާ މުއައްޒަފުންނަށް ވަރަށް ޮ
ށ
ދ ދިރާސާތައް ހެދެމުން ދާއިރު ކޮރަޕްޝަނަ ް
ރތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިފަ ަ
ލތުގެ އިދާ ާ
ތނުގައި ދަޢު ަ
އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ ،ކުރިއަށް އޮތް ަ
ށޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން މި ކުރާ މަސައްކަތަށް
މަގުފަހިވާ ކަންތައްތައް އިސްލާޙުވެގެން ދިއުމަކީ ރާއްޖޭގައި ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަ ް
ކތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަކީ
ތކުން ގުޅިގެން މިފަދަ މަސައް ަ
ރ ަ
ނ އިތުރު ކުރިއެރުމެއް .ހަމައެހެންމެ ހުރިހާ އިދާ ާ
ލިބިގެންދާ ެ
ނަޒާޙަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ،އަޅުގަނޑުމެން ދެކެން ބޭނުންވާފަދަ ނަޒާޙަތްތެރި ޖީލެއް ކުރިމަގުގައި ބައްޓަންވެގެން
ނ
ދިއުމަށްޓަކައި ކުރުން މުޙިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެން .މި ކޮމިޝަންގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓު ވެބްސައިޓުން ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ެ

ކަމަށް ތިޔަބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާނެ .އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އުއްމީދު ކުރަނީ ޢިލްމީ ނަޒަރަކުން މި ދިރާސާ ރިޕޯޓު
ބެއްލެވުމަށްފަހު މި ދިރާސާ ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ދަޢުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކައް އެނގިގެން ދިއުން.
ގންދޭ .މި
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މިއަހަރު ތެރޭގައި އިތުރު ދެ ދިރާސާއެއް ޝާޢިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން އެބަ ެ
ރ
އަހަރު ތެރޭގައި އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އެއް ދިރާސާއަކީ އިމިގްރޭޝަން ދާއިރާއާއި ގުޅުންހު ި
ދިރާސާއެއް .ހަމައެހެންމެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ދިރާސާގެ މަސައްކަތެއް ކުރިއަށް އެބަދޭ .އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ މި ދެ
ދިރާސާގެ ރިޕޯޓު ޝާޢިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާނެ .އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ ކޮމިޝަނުން ކުރަމުން ގެންދާ
ށޓަކައި ހުރިހާ މުއައްސަސާއަކުންވެސް ގުޅިގެން
މަސައްކަތުގައި މާތް ﷲ ބަރަކާތް ލެއްވުން އަދި ރާއްޖޭއިން ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަ ް
ވން .ވައްސަލާމްއަލައިކުމް.
މަސައްކަތްކުރަމުންދިއުމުގެ ހެޔޮތަޢުފީޤު މާތްﷲ މިންވަރުކޮށްދެއް ު
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