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اﻟرﺣﯾــم
اﻟرﺣﻣـن ّ
ﺑﺳــم اﻟﻠّـﮫ ّ
ފަސާދައާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދިވެހި ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށާއި ،ފަސާދައާ ދެކޮޅަށް
މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދަންނަވަމެވެ .ފަސާދައާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި
ސއްކަތަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކުރެވޭ މަސައްކަތެކެވެ.
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ވަކި ދުވަހެއް ފާހަގަކުރަމުން ދިޔަނަމަވެސް ،މި މަ ަ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި ފަސާދައާ ދެކޮޅަށް މުޅި ދުނިޔެ ތެދުވެފައިވާކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ މިފަދަ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ މައިގަނޑު
މަޤުޞަދަކީ ،ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކަކީ މުޖުތަމަޢު ނުރައްކަލުގެ ތެރެއަށް ހުށަހެޅިގެންދާ ކަމެއްކަމާއި ،އެފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދެވޭ
އަސަރުތަކާމެދު އާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.
ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން ،ވަކި ދާއިރާއެއް ނުވަތަ ވަކި ފަރާތެއް އިސްތިސްނާވުމެއްނެތި އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާކަމީ ދެބަސްވެވެން
ނެތް ޙަޤީޤަތަކެވެ .ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަސާދައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމަށް ޤާނޫނަކުން ވަކި މުޢައްސަސާއެއް ކަނޑައަޅާފައިވީނަމަވެސް،
މި މަސައްކަތްތަކުގައި އޭސީސީއާއެކު އެއް ވިސްނުމެއްގައި ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރުދުން ބޭނުންވެއެވެ.
ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކަށް ޖާގަ ނުދިނުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަޒުމް ކަނޑައަޅަންޖެހެއެވެ .ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުގެ
ސަބަބުން ގެއްލިގެންދާ ޙައްޤުތަކާއި މުދަލާއި ފައިސާއަށް އެކަށީގެންވާ އިންސާފު ހޯދުމުގައި ކަމާ ގުޅުންހުރި މުޢައްސަސާތަކުގެ މަސައްކަތް
އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރެވެން ޖެހެއެވެ .ޖުމްލަކޮށް މުޅި ނިޒާމް އެކީގައި އެއް ވިސްނުމެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވެންޖެހެއެވެ.
ޤައުމުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުގައި އެކި ފެންވަރުގައި ޒިންމާ އުފުލަން މާދަމާ ތިބޭނީ މިއަދުގެ ދަރިވަރުންނެވެ .އެންމެ ތުއްތު ޢުމުރު ފުރައިން
ތަޢުލީމީ ހަޔާތް ނިމި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރެއަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މާހައުލަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ކޮންމެ ދަރިވަރަކީވެސް ނަޒާހަތްތެރި ދަރިވަރަކަށް
ވާންޖެހެއެވެ .އެ އަޒުމުގައި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މައިންބަފައިން ގެ ޒިންމާ ވަރަށް ބޮޑެވެ .ގޭތެރޭގައާއި ގެއިންބޭރުގައި އުޅޭއުޅުމުގައި
ނަޒާހަތްތެރި ސިފަތަކަށް ދަރިންގެ ކިބައިގައި ލޯބި ޖައްސަންޖެހެއެވެ .މައިންބަފައިންނާ ހަމައިން އެ ޒިންމާ ނުނިމެއެވެ .ދަރިވަރުންގެ ތަޢުލީމީ
ހަޔާތުގެ ދުވަސްވަރުގައި އެ ދަރިވަރުންގެ ކިބައިގައި ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ސިފަ އަށަގެންނެވުމަށް މުދައްރިސުންގެ ޒިންމާވެސް ނުހަނު ބޮޑެވެ.
ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ނަމޫނާ ބަޔަކަށް މުދައްރިސުން ވާންޖެހެއެވެ .މައިންބަފައިންނާއި މުދައްރިސުންގެ އެންމެ އިސް ވާޖިބަކަށް ވާންޖެހޭނީ ،އެ
ދަރިވަރުންނަކީ ޤައުމު ފަޚުރުވެރިވާނެ ފަދަ ނަޒާހަތްތެރި ދަރިންތަކަކަށް ހެދުމެވެ.
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މި ކުރެވޭ މަސައްކަތަކީ ގިނަ ބަޔަކު ފަޚުރުވެރިވާ މަސައްކަތެއް ނަމަވެސް ،މަދު ބަޔަކު ނަފްރަތު ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.
މިގޮތުން ،ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއެވެ .ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކަށް

ހައްޤު އަދަބު ދެވިގެން ނުދިއުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން ލަސްވެގެން ދިއުމަކީ އޭސީސީއަށް ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވާ
މައިގަނޑު ސަބަބުތަކެވެ .ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާ ނަތީޖާއެއް ފެންނަންޖެހެއެވެ .އެފަދަ ޢަމަލުތައް ހިންގާ
ފަރާތްތަކާމެދު އިންސާފުވެރި ޝަރީޢަތެއްކޮށް އަދަބު ދެވެންޖެހެއެވެ .ދަޢުލަތަށް ގެއްލިގެންދާ މުދަލާއި ފައިސާ އެއްވެސް ޝަރުތެއްނެތި ދައުލަތަށް
އަނބުރާ ލިބެންޖެހެއެވެ .މިއީ އޭސީސީންވެސް ޤަބޫލުކުރާ އިންސާފެވެ.
ދިވެހި މުޖުތަމަޢުއަކީ ކޮރަޕްޝަނުގެ ޢަމަލުތަކުން ސަލާމަތްވެފައިވާ ނަޒާހަތްތެރި މުޖުތަމަޢަކަށް ހެދުމަކީ އޭސީސީގެ ތަޞައްވުރެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
ދުޢާއަކީ ،މި ތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ގުޅިގެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ބަރަކާތްލައްވައި ،މި މަސައްކަތް
ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ހެޔޮތަޢުފީޤު މާތް ﷲ މިންވަރު ކޮށްދެއްވުމެވެ .އާމީން !
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