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اﻟﺮﺣﯿــﻢ
اﻟﺮﺣﻤـﻦ ّ
ﺑﺴــﻢ اﻟﻠّـﮫ ّ
اﻟﺤﻤﺪ � رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ  .واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﯿﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﯿﻦ  .وﻋﻠﻰ آﻟﮫ وﺻﺤﺒﮫ
أﺟﻤﻌﯿﻦ!
ހލުންތެރިކަން
ގތުން ޭ
ޝނާ ބެހޭ ޮ
ރޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށާއި ކޮރަޕް ަ
ބތުގައި ކޮ ަ
ޝން ދުވަހުގެ މުނާސަ ަ
ނޓި-ކޮރަޕް ަ
ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެ ް
އޅައި މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި
ތން ގަދަ ަ
އިތުރުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ފާހަގަކުރުމާއެކު ،ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ޢަމަލީ ގޮ ު
ބސް ދެމެވެ.
ތށް އެ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ ސާ ަ
ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮ ަ
ވބާއާ
ހމަވެ ފަސޭހަ ވަމުންދާ ވަރަކަށް ،ކޮރަޕްޝަންގެ ނުބައި ަ
ދ ދުނިޔޭގައި ،އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ފުރި ަ
އަދުގެ ބަވަނަވަމުން ާ
ދ
ޑ އެއް ގޮންޖެހުން ކަމާމެ ު
މ ބޮ ު
ޢތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ އެން ެ
އނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަ ު
ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވުމަކީ ބަ ި
ޝައްކެއްނެތެވެ .ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރެއްގައި އެންޓި–ކޮރަޕްޝަން ދުވަހެއް ފާހަގަކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ،ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ
ކޮރަޕްޝަނުގެ މި ނުބައި ވަބާއިން ޤައުމުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ،ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށް ޤައުމުތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން
ކަމުގައި އަޅުގަނޑު ދެކެމެވެ.
ކޮރަޕްޝަނުގެ މައްސަލަތައް ގިނަވެ އިތުރުވެގެން ދިއުމަކީ ޤައުމުތައް ކުރިއަރައި ތަރައްޤީވުމަށް އޮތް ވަރަށް ބޮޑު ހުރަހެކެވެ.
ވގެން ދަނީ ހަމައެކަނި ޤައުމުގެ ދާޚިލީ ހަމަޖެހުން އެކަންޏެއް ނޫނެވެ .ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން
ކޮރަޕްޝަންގެ ސަބަބުން ހަލާކު ެ
ސީދާ ގޮތުންނާއި ނުސީދާ ގޮތުންވެސް އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރަނީ ޤައުމުތަކުގެ ކުރިއެރުމަށެވެ .ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވާ ވަރަކަށް
ލމެއްގައި އެންމެ ބޮޑަށް ތަޙައްމަލްކުރަންޖެހޭ ބަޔަކީ އެ ޤައުމެއްގެ
ތން ،ޤައުމުތަކަށް ލިބޭ ކޮންމެ ގެއް ު
ޤތިޞާދީގޮ ު
މާލީގޮތުންނާއި ،އި ު
އާއްމު ފަރުދުންކަމީ ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީޤަތެކެވެ.
ކ އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޙާލަތު އޮތް
ޤތަ ީ
އރު ،ދެބަސްވެވެން ނެތް ޙަޤީ ަ
މިހުރިހާ ކަމެއް މިގޮތަށް ހުރި ި
މިންވަރެވެ .މިގޮތުން "ޓްރާންސްޕޭރެންސީ އިންޓަރނޭޝަނަލް – ދަ ގްލޯބަލް ކޯލިޝަން އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަންއިން ފާއިތުވި
 2018ވަނަ އަހަރު  180ޤައުމެއް ބައިވެރިކޮށްގެން އެކުލަވާލި ކޮރަޕްޝަން ޕަރސެޕްޝަން އިންޑެކްސްގައި ތިންބައިކުޅަ ދެބައި
ކ
ޤައުމުތަކުގެ ސްކޯ އުޅެނީ  50އިންސައްތައިން ދަށުގައި ކަމުގައި ދައްކާފައިވެއެވެ .އެވްރެޖްކޮށް ޤައުމުތަކަށް ލިބިފައިވާ ސްކޯއަ ީ

 43އެކެވެ .މި ސަރވޭގައި ބަލާފައިވަނީ  0ލިބޭ ގައުމުތަކަކީ ކޮރަޕްޝަން އެންމެ މަތީ ޤައުމުތައް ގޮތުގައެވެ .އަދި  100ލިބޭ
ތގައި ބަލާފައިވެއެވެ.
ޤައުމުތަކަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ މައްސަލަތައް ނެތް ގައުމުތަކުގެ ގޮ ު
ހރާ ހަމައަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ
މިގޮތުން މި ސަރވޭއިން ދައްކާ ގޮތުގައި  2016ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2018ވަނަ އަ ަ
ނ
އވެއެވެ .މިގޮތުން  2018ވަ ަ
މތިވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވިފަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަން ހުރި މިންވަރު އަހަރުން އަހަރަށް ަ
އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި މިންގަނޑުން ލިބިފައިވަނީ އެންމެ  31މާކްސްކަން ހިތާމައާއެކު ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ.
ކޮރަޕްޝަނަކީ ޤައުމުގެ އެތެރޭގެ ހަމަޖެހުމަށް އޮތް ނުރައްކަލެކެވެ .އޭގެ ސަބަބުން ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތައް ގެއްލި ،ޤާނޫނުގެ
ގ
ތރިކަން ގެއްލިގެން ދެއެވެ .އޭ ެ
ދއެވެ .ޖުމްހޫރިއްޔަތު ބަލިކަށިވެ މުޖުތަމަޢުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާ ެ
ނތި ެ
ވެރިކަން )ރޫލް އޮފް ލޯ( ެ
ހން ކުށްތައް މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ޢާއްމުވެ ،ތަރައްޤީގެ ދުވެލި މަޑުޖެހުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ކޮރަޕްޝަން
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެހެނި ެ
ލމަށްޓަކައި ފަރުދީގޮތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފެންވަރުގައި ޤައުމުގެ
ވެގެންދެއެވެ .ކޮރަޕްޝަންގެ މި ނުބައި ވަބާ ޤައުމުން ނެތިކޮށް ު
އެންމެހައި ފަރުދުން އެއްބައިވެ އެއް އަމާޒަކަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ.
ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވައި ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރަން ޖެހެއެވެ.
ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ބާރުވެރި ކުރުވަން ޖެހެއެވެ .ކޮރަޕްޝަނަށް ފާރަވެރިވާ ނިޒާމް ހަރުދަނާ
ކގެ ބޭނުންހިފުމުގެ މުހިއްމުކަން
ކުރަންޖެހެއެވެ .ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ހަމައެކަނި ބަރޯސާވުމުގެ ބަދަލުގައި ޓެކްނިކަލް ވަސީލަތްތަ ު
ބޮޑެވެ.
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