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ތައާރަފް
ނުހައްޤު މުއްސަދިކަމާއި މަގާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކޮށްގެން ހޯދާ ކުއްލި މުއްސަދިކަން ޤާނޫނީ ކުށެއްގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ އެކަމާއިމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭޭނ 

ދިރާސާތަކުންވްެސ  ތަފާތު  ކޮށްފައިވާ  މޯލްޑިވްސްއިން  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ  ޖެހެއެވެ.  ގާއިމްކުރެވެން  ރާއްޖޭގައި  މިހާރަށް  މިހާރުން  އިންތިޒާމްތަކެއް 

ދައްކާގޮތުން، ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މަތީފަންތީގެ މަޤާމްތަކުގައި ތިބި ފަރާތްތަކާއި، ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ނިޒާމީ ކޮރަޕްޝަން އަށަގަނެފައިވާކަމްަށ 

ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ ގްލޯބަލް ކޮރަޕްޝަން ބެރޯމީޓަރ ސާވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 97 އިންސައަްތ 

ސާވޭއްިނ  މި  މައްސަލައެކެވެ.  އެކުލެވުމަކީ  ކޮރަޕްޝަން  ހިންގުމުގައި  ސަރުކާރު  ނުވަތަ  ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  އާންމު  ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި  ފަރާތުން 

މުއައްސަސާތަކީަކ  ގަބޫލުކުރާ  ރައްޔިތުން  އަށަގަނެފައިވާކަމަށް  ކޮރަޕްޝަން  ބޮޑަށް  އެންމެ  ތެރެއިން  މުއައްސަސާތަކުގެ  ދައުލަތުގެ  ދައްކާގޮތުގައި 

ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ޝަރުއީ ކޯޓްތަކެވެ. މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާތަކާއި، 2014 ވަނަ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ޑިމޮކްރަސީ ސާވޭއްިނ 

ދައްކާފައިވާ ނަތީޖާތަކާއި އެއްގޮތް ކަންތައްކަކެއް ހުރިއިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްފަދަ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރާ މުއައްސަސާތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގިައ 

އެންމެ އިތުބާރު ކުޑަ މުއައްސަސާތައްކަމަށް ޑިމޮކްރަސީ ސާވޭއިން ދައްކާފައިވެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލުކުރާ ހާލަތްތަކުގަޔާއި، 

ޕާޓީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ޚިލާފަށް ވޯޓް ދޭ ހާލަތްތަކުގައި އަދި ވަޒީރުންނަށް ބައެއްފަހަރު ލިބިގެންދާ ކުއްލި މުއްސަދިކަމާއި ގުޅިގެން ތަފާތު ތުހުމަތުތްައ 

ކުރެވި ހަޤީޤަތް ނޭގޭ ތަފާތު ވާހަކަތައް ދެކެވެއެވެ. އަދި 2015 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ސާވޭއަކުން ދައްކާގޮތުން، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ މެންބަރްުނ 

ނުވަަތ  މަންފާއެއް  މާލީ  އެފަރާތްތަކަށް  ކުރުމަށް  އެފަދައިން  އެކަން  ހާލަތްތަކުގައި  ވޯޓްދޭ  ޚިލާފަށް  ޕާޓީ ސިޔާސަތާއި  ނުވަތަ  އިރު  ބަދަލުކުރާ  ޕާޓީ 

ގުޅްުނ  ކޮރަޕްޝަނާއި ސިދާ  ދިނުމާއި  ވޯޓް  ޚިލާފަށް  ޕާޓީ ސިޔާސަތާއި  ޕާޓީބަދަލުކުރުމާއި  މެންބަރުން  ލިބިދެވެއެވެ. އަދި  މަންފާތަކެއް  އެނޫންވެސް 

ހުރިކަމަށް ރައްޔިތުންގެތެރެއިން ގިނަ ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. 

TM-DGK | PP | 002-2015

 ތާރީޚް:  02      ޖުލައި 2015 

ދެކޭގޮތުގެކަުރދްާސ
ުނހައްޤުމުއަްސިދކަްނިޖާނީއކުަށކަްށހަދިައިނޒީާމޮކރަޕަްޝްނަނއްތާލުމްަށ

ާބުރއަޅަްނޖެހޭ

12 "ނިޒާމީ ކޮރަޕްޝަން" ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ މަތީފަންތީގެ މަޤާމްތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން ދައުލަތުގެ ނިޒާމީ ހިންގުމުގެ ތެރެއިން މަންފާ ލިބިގަނެ ދައުލަތާއި 

ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ވަކި ބަޔަކަށް ފައިދާ ހޯދުމަށް ބޭނުންކޮށް ހިންގާ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެވެ.

http://transparency.mv/wp-content/uploads/2013/12/FINAL-TM-POSTER-ENG.pdf  :ް13 ބެއްލެވުމަށ

http://transparency.mv/files/download/e8f3d2774a2df995ea1481b01d361330.pdf  :ް14 ބެއްލެވުމަށ

http://transparency.mv/en/news/news/baseline-research-on-floor-crossing-in-the-maldives-2415447d8c0d3287bb6db9 :ް15  ބެއްލެވުމަށ
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ނިޒާމީ ކޮރަޕްޝަން ހިނގާކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރި ނަމަވެސް އިަދ 

މިކަމަކީ މީޑިޔާތަކުން ސަމާލުކަންދީ މިކަމާއި ގުޅުންހުރި ތަފާތު ޚަބަރުތްައ 

އާންމުކޮށް ޝާޢިއުކުރަމުން ދާ އަދި ނުހައްޤު މުއްސަދިކަމާއި ގުޅިގްެނ 

ކަމިާއ  ނަމަވެސް،  ކުރެވުނު  ތުހުމަތުތައް  މައްޗަށް  ފަރާތްތަކުގެ  ތަފާތު 

ބޭެލ  ހުށަހެޅި  ތަހުޤީޤުތަކާއި  ހިންގޭ  މުއައްސަސާތަކުން  ހުރި  ގުޅުން 

މައްސަލަތަކާއި ދައުވާ ކުރުމާއި ދައުވާ ސާބިތުވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލާއުިރ 

ފާހަގަވެއެވެ.  މަދުކަން  މައްސަލަތައް  ގުޅުންހުރި  ކޮރަޕްޝަނާއި  ނިޒާމީ 

ބަލާއިރު،  ތަފާސްހިސާބުތަކަށް  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

2010 ން 2014 އާއި ދެމެދު ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުގައި ދައުވާ ކުރުމްަށ 

ސާބިތުވެފައިވީަނ  އޭގެތެރެއިން  ފޮނުވިފައިވާއިރު  މައްސަލަ   3 އެންމެ 

އެންމެ މައްސަލައެކެވެ. އަދި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، މަޤާމުގެ ބޭންުނ 

ނަމަހަގޮތުގައި ކުރުމާއި ނުހައްޤު ފައިދާ ހޯދައިފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގިައ 

ހުރާިހ  ދައުވާގެ  އޭގެތެރެއިން  ދައުވާކޮށްފައިވާއިރު  37 މައްސަލައިގައި 

މައްސަލައެއް ނިމިފައިވަނީ އެންމެ މައްސަލައެއްގައެވެ. އެމައްސަލައިގިައ 

ދައުވާ އުފުލި ކުށް ސާބިތުވެ، ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރެާގ 

އެއްއަހަރެުގ  މައްޗަށް  ހަމީދުގެ  އަބްދުލް  އިސްމާއިލް  މެންބަރު  އޭރުގެ 

ޖަލުހުކުމެއް ކޮށް އޭނާގެ މެންބަރުކަމުގެ ގޮޑިގެއްލިފައިވެއެވެ. 

ދައުވާ ކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ސާބިތުވާ މިންވަރު މަދުވެގެން ދަނީ މިފަަދ 

މުއްސަދިކަމީަކ  ލިބިފައިވާ  ނުހައްޤުން  ސާބިތުކުރުމުގައި،  މައްސަލަތައް 

ހިފައިގްެނ  ރިޝްވަތު  ބޭނުންކޮށް،  މަޤާމެއްގެ  ދައުލަތުގެ  އެފަރާތަކުން 

ކަމްަށ  ތަކެތި  ހޯދައިފައިވާ  ގޮތްތަކުން  ނަހަމަ  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ 

ކަންތައްތަކެއެްގ  އުނި  ހުރި  ޤާނޫނީގޮތުން  ސާބިތުކޮށްދިނުމުގައި 

ސަބަބުންނެވެ. އަދި ޖަވާބުދާރީ ނުވެވޭ މުއްސަދިކަމެއް ހޯދައިގަތުން އީެއ 

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން މަނާކުރާ ނުވަތަ ހުއްޓުވާކަމަކަށް ނުވާތީއެވެ.

ުނހައްޤުމުއަްސިދކަްނމަާނކުުރްނ 

ދައުލަތާއި ސަރުކާރެުގ  ގުޅިފައިވަނީ  ހުއްޓުވުން  މުއްސަދިކަން  ނުހައްޤު 

ތެރެއްިނ  މުއްސަދިކަމުގެ  ލިބިގެންދާ  ފަރާތްތަކަށް  ތިބޭ  މަޤާމްތަކުގައި 

ލިބިފައާިވ  ނުވަތަ  ހޯދައިގެންފައިވާ  ގޮތަކަށް  ނުވެވޭފަދަ  ޖަވާބުދާރީ 

އެފަަދ  ކުރުވައި  ޖަވާބުދާރީ  އެފަރާތްތައް  ބެހޭގޮތުން  މުދާވެރިކަމާއި 

އެފަރާތްތަކްަށ  ހާމަކުރުމަށް  ގޮތްތައް  ލިބިފައިވާ  މުއްސަދިކަމެއް 

މުއާހަދާގިައ  އިދިކޮޅު  ކޮރަޕްޝަނާއި  ގެ  އ.ދ  ޒިންމާކުރުވުމެވެ. 

މުއާހާަދ  މި  ވާއިރު  ބައިވެރިވެފައި  އަހަރު  ވަނަ   2007 ރާއްޖެއިން 

ގައި ބުނާގޮތުން، ނުހައްޤު މުއްސަދިކަމަކީ "ދައުލަތުގެ މުއައްޒަފުންންަށ 

އެފަރާތްތަކުގެ ޤާނޫނީ އާމްދަނީ އާއި އަޅާ ބަލާއިރު، ޖަވާބުދާރީ ނުވޭެވ 

ފަަދ  މި  މުދާވެރިކަމެވެ."  މުއްސަދިކަމާއި  ލިބިފައިވާ  ގޮތަކަށް  ފަދަ 

މުއާހަދާތައް އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވަނީ ޤާނޫނުތައް މެދުވެރިކޮށް، ދައުލަތެުގ 

އިަދ  މުދަލާއި، އާމްދަނީ، އަރަންޏާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ތިބޭ  މަޤާމްތަކުގައި 

ކޮރަޕްޝާަނ  ގެ  އ.ދ  ލާޒިމްކުރުވުމަށެވެ.  ހުށަހެޅުން  ހާމަކޮށް  ދަރަނި 

ދެކޮޅު މުއާހަދާގައި ރާއްޖެއިން ސޮއިކޮށް އެ މުއާހަދާ ބަލައިގެންވާއިރު، 

ހިމެނިގެން،  ތެރޭގައި  މަސައްކަތުގެ  ކުރާ  ހުއްޓުވުމަށް  ކޮރަޕްޝަން 

ގުޅިގްެނ  މުއްސަދިކަމާއި  މިފަދަ  ހުއްޓުވުމަށް  މުއްސަދިކަން  ނުހައްޤު 

މައްޗްަށ  ރާއްޖޭގެ  ގެނައުން  ޤާނޫނުތައް  އެޅޭނޭފަދަ  ފިޔަވަޅު  ޤާނޫނީ 

އިލްތިޒާމްވެގެން ވެއެވެ.

ކުެރވޭ ރާއްޖޭގިައ ކުުރމްަށ މާަނ ގޮތްުނ ޤޫާނީނ މުއަްސިދކަްނ ުނހައްޤު
މަަސއްކަތްތައް

ހުރާިހ  ދައުލަތުގެ  މަސައްކަތުގައި  ކުރެވޭ  ދެކޮޅަށް  ކޮރަޕްޝަނާއި 

ބާރުތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގެ އެއްބާރުލުން އެކަމަށް ބޭނުންވެއެވެ. އިަދ 

އިތުރްަށ  ރޯލު  މަޖްލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ޚާއްސަކޮށް، މިކަމުގައި  ވަކީން 

ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. އެއީ ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާއި އެކަމްަށ 

ޤާނީޫނ  ދައުލަތުގެ  ޤާނޫނުތައް  ބަޔާންކުރާ  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ 

ނަމަވެސް،  ދައުރެކެވެ.  މަޖްލީހުގެ  އެއީ  ގެނައުން  ތެރެއަށް  ނިޒާމުގެ 

ރާއްޖޭގެ މިހާރުގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް ބަލާއިރު، ނުހައްޤު މުއްސަދުކްަނ 

ހުއްޓުވައި މިކަން ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް ގެނައުމްަށ  

އެހާ ބޮޑު އަހަންމިއްޔަތެއް ދެވިގެން މަސައްކަތެއް ނުކުރެވެއެވެ. ނުހައުްޤ 

މުއްސަދިކަން ބެލޭނޭ ޤާނޫނުތައް ގެނައުމުގައި ސިޔާސީ ގޮތުން އެހާ ބުޮޑ 

މުހިއްމުކަމެއް ދެވިގެން މަސައްކަތް ނުކުރެވެނީ، ފަހަރުގައި، މިއީ ސާިދ 

މިފަަދ  ކަމަކަށްވެފައި  ގުޅުންހުރި  މަސްލަހަތާއި  ފަރާތްތަކުގެ  ސިޔާސީ 

ޤާނޫނީ އޮނަިގނޑެއްގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު ލިބިފައާިވ 

ހިނަގައިދާނެތީކަމުގައިވްެސ  މަހުރޫމްވެގެން  އެފަރާތްތައް  މިނިވަންކަމުން 

ތެރެއިން،  މުއައްސަސާތަކުގެ  ހުރިހާ  ހިމެނޭ  ދައުލަތުގައި  ވެދާނެއެވެ. 

އެކަމިާއ  ދެކި  ކަމުގައި  މައްސަލައެއް  އެއީ  މުއްސަދުކަން  ނުހައްޤު 

އެނިްޓ  މުއައްސަސާއަކީ  ހަމައެކަނި  ކުރެވޭ  މަސައްކަތްތަކެއް  ދެކޮޅަށް 

ވަަނ   2015 ޖެހެއެވެ.  ފާހަގަކޮށްލަން  ކޮމިޝަންކަމުގައި  ކޮރަޕްޝަން 

16 މައުލޫމާތު ހޯދައިފައިވަނީ، މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުންނެވެ.

17 މި މައުލޫމާތު ހޯދައިފައިވަނީ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ.

18 އުންކެކް މުއާހަދާގެ 20 ވަނަ މާއްދާ

18

17

16



www.transparencymaldives.org ދެކޭގޮތުގެ   ކަރުދާސް  |  ނުހައްޤު މުއްސަދިކަން ޖިނާއީ ކުށަކަށްހަދައި ނިޒާމީ ކޮރަޕްޝަން ނައްތާލުމަށް ބާރުއަޅަންޖެހޭ

އަހަރުގެ މާރިޗް މަހުގެ ތެރޭގައި އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން، ާއ 

ޤާނޫނުލް އުގޫބާތަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާ 13 އިސްލާހެއް ބަންޑާރަނާއިބެުގ 

ނުހައުްޤ  ތެރޭގައި  އެއިސްލާހުތަކުގެ  ފޮނުވާފައިވާއިރު  އޮފީހަށް 

ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  ހުށަހެޅުމަށް  އިސްލާހު  ހުއްޓުވުމަށް  މުއްސަދިކަން 

އިސްލާހުތަކެުގ  ހުށަހެޅި  މަޖްލީހަށް  ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ނަމަވެސް 

ހުށަހިެޅ  އިން  އޭ.ސީ.ސީ  ގުޅިގެން  މުއްސަދިކަމާއި  ނުހައްޤު  ތެރޭގައި 

އިސްލާހުތައް ހިމަނާފައި ނުވިނަމެވެސް، ނުހައްޤު މުއްސަދިކަން މަނާކްޮށ 

އެނިްޓ  ހަމަޖެއްސުމަށް،  އިންތިޒާމްތަކެއް  ޤާނޫނީ  އެޅޭނޭފަދަ  ފިޔަވަޅު 

މިހުާރ  ދެމެދު  އޮފީހާއި  ބަންޑާރަނާއިބުގެ  ކޮމިޝަނާއި  ކޮރަޕްޝަން 

މަޝްވަރާތައްކުރެވެމުން ދާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ުނހައްޤުމުއަްސިދކަްނޤޫާނުންނމާަނކޮްށހުއްޓުވުމުގެބޭންުނ

ހުއްޓުވިައ  މުއްސަދިކަން  އާއި  ފައިސާ  ހޯދާ  ނުހައްޤުން  ރާއްޖޭގައި 

ސަބަބުން،  ނެތުމުގެ  ޤާނޫނުތައް  ބޭނުންވާ  އެޅުމަށް  ފިޔަވަޅު  އެކަމަށް 

ކުރެވެމްުނ  ތުހުމަތްތައް  އެކަމުގެ  އާންމުވެ  ހިންގުން  ކަންތައް  އެފަދަ 

ދާއިރުވެސް ކޮރަޕްޝަން އެކުލެވިގެން ކުރެވޭ މިފަދަ މުއާމަލާތް ހުއްޓުވްުނ 

އެއީ ދަތިތަކެއް ހުރި ކަމެކެވެ. ނުހައްޤު މުއްސަދިކަމާއި އެއާއި ގުޅުންހިުރ 

ކޮރަޕްޝްަނ  އެކަމުގައި  އަދި  ގޮތްތައް  ކުރެވޭ  މުއާމަލާތްތައް  ފައިސާގެ 

ނުހައުްޤ  ކަންތައްތަކެކެވެ.  ފޮރުވިފައިވާ  އެއީ  އެކުލެވުން  އެކުލެވޭ 

ސަބަބުން، މިފަދައްިނ  ޤާނޫނުތަކުގެ  ގެނެވޭ  ހުއްޓުވުމަށް  މުއްސަދިކަން 

ކުރެވޭ ނުހައްޤު މުއާމަލާތްތައް ހުއްޓުވުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލިައ 

ހޯދުމްަށ  ހެކިތައް  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ދައުވާތައް  ފަދަ  ސާބިތުކުރެވޭ 

އެހީތެރިވާނެއެވެ. 

ނުހައްޤު މުއްސަދުކަން ހުއްޓުވައި އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ބޭނުނާްވ 

މުއާމަލާތްތަކުގިައ  މިފަދަ  ގައުމުތަކުގައި،  ގިނަ  ހުރި  ޤާނޫނުތައް 

ދައުލަތްަށ  އެތަކެތި  ހޯދައި  އަނބުރާ  ފައިސާތައް  ބޭނުންކުރެވިފައިވާ 

ބޭންކްުނ  ވޯލްޑް  ކާމިޔާބުވާކަމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރެވޭ  ހޯދުމަށް 

ހަދައިފައިވ ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ. މިސާލަކަށް ޕާކިސްތާނުގައި ނުހައުްޤ 

 127 ވާއިރު  ދައުވާކުރެވިފައި  280 މައްސަލައެއްގައި  މުއްސަދިކަމުގެ 

ޕްރާންސްގައި،  ސާބިތުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  މައްސަލަ 

އިކުއިޓޯރިއަލް ގިނީގެ ަދނޑުވެރިކަމާއި ބެހޭ މިނިސްޓަރ އަދި އެގައުމެުގ 

ރައީސްގެ ދަރިފުޅުގެ މައްޗަށް ކުރެވުނު ނުހައްޤު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތްައ 

ހުއްޓުމެުގ  މުއްސަދިކަން  ނުހައްޤު  ސާބިތުކުރުމަށް  ތުހުމަތު  ކުރުމުގެ 

ޑިފެންްސ  އެގައުމުގެ  ގްރީސްގައި  ބޭނުންކުރެވުނެވެ.  ޤާނޫނުތައް 

މިނިސްޓަރ ގެ މައްޗަށް އުފުލުނު ކޮރަޕްޝަންގެ ދައުވާ ސާބިތުކުރުމްަށ 

ބޭނުންކުރިެވ  ގޮތުގައި  ހެކީގެ  ގެއެއް،  އަގުބޮޑު  ހުރި  މިލްކިއްޔާތުގައި 

މައްސަލަ ސާބިތުކުރެވިފައިވެއެވެ.

ިމ  އެކަނި  ޤާނޫނަކުން  ހުއްޓުވާ  މުއްސަދިކަން  ނުހައްޤު  ނަމަވެސް، 

މައްސަލައަށް ހައްލެއް ނުގެނެވޭނެއެވެ. މިކަން ހުއްޓުވައި މިކަމަށް ހައްލްެއ 

ގެނައުމަށް، މާލީ ބަޔާން ހާމަކުރުމާއި މާލީ މަންފާތައް ޖަވާބުދާރީވުމިާއ 

ލާޒިމްކާުރ  ޖަވާބުދާރީވުން  ގޮތުން  ބެހޭ  މުއްސަދިކަމާއި  ނުހައްޤު  އަދި 

ހާމަކަމެުގ  މާލީ  އަމަލުކުރަންޖެހެއެެވެ.  ބަލައިގަނެ  އޮނަިގނޑެއް  ޤާނޫނީ 

ފުރިހަމަ ނިޒާމެއްގައި، މާލީ މަސްލަހަތުތައް ހާމަކުރުމާއި، މާލީ ބަޔާނިާއ 

މާލީ މަންފާތަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމާއި، މަސްލަހަތު ފުށުއެރުމާއި އަމިއަްލ 

މަސްލަހަތު އިސްކުރުން ދެނެގަނެ އެކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅޭނޭ އިންތިޒާމްތަކްެއ 

ހަމަޖެހިފައި ވާނެއެވެ. މާލީ ބަޔާން އާންމުކޮށް ހާމަކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއެްގ 

ހިނގައިފައާިވ  މުއާމަލާތްތައް  ނަހަމަ  މުއްސަދިކަމާއި  ގޮތުން، ނުހައްޤު 

ކުރެވީޭނ  ދައުވާ  ބިނާކޮށް  ނަމަވެސް، އެކަމަށް  ލިބުނު  ހެކިތައް  ކަމުގެ 

ހިމެނިފައިވާނަމައެވެ.  ކުށެއްކަމުގައި  ޖިނާއީ  މުއްސަދިކަމަކީ  ނުހައްޤު 

އަދި ނުހައްޤު މުއްސަދުކަމަކީ ދައުލަތުން ސާބިތުކޮށްދޭން ޖެހޭ ކަމެއެްގ 

ގޮތުގައި އޮތުމުގެ ބަދަލުގައި އެއީ ދައުވާ ލިބޭފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާންޖޭެހ 

ކުށެއްކަމުގައި ހިމެނިގެންނެވެ. 

އިންތިހާއްަށ  ތުހުމަތުތައް  ކޮރަޕްޝަންގެ  ނިޒާމީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ކުރެވޭއިރު އަދި ކޮރަޕްޝަން އެއީ ދައުލަތުގައި އަށަގަނެފައިވާ ކަމެއްކަމްަށ 

ދައުލަތިާއ  ނިޒާމުގައި  ހިންގުމުގެ  ރާއްޖޭގެ  ގަބޫލުކުރާއިރު،  ރައްޔަތުން 

ސަރުކާރުގެ މަޤާމްތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތަކުން އަދި އާންމު އޮފިޝަލްުނ 

ޖަވާބުދާރީވުން ކުޑަ ނިޒާމެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރު، މާލީ ބަޔްާނ 

ހާމަކޮށް އާންމުކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިއްމެވެ. 

ފަރާތްތްައ  ލިބޭ  މަންފާތައް  ނުހައްޤު  މުއްސަދިކަމާއި  ނުހައްޤު  އެއީ 

ހުއްޓުވައި އެކަމަށް ފިޔަވަޅުއެޅުން އަދި އެކަން ޤާނޫނީ ކުށެއްގެ ގޮތުގިައ 

މަސައްކްަތ  ކުރާ  ދައުލަތުން  ދެކޮޅަށް  ކޮރަޕްޝަނާއި  ނޫނީ  ހިމެނިގެން 

ކާމިޔާބު ނުވާނެތީއެވެ.

http://star.worldbank.org/star/sites/star/files/on_the_take-_criminalizing_illicit_enrichment_to_fight_corruption.pdf :ް19 ބެއްލެވުމަށ

20 މަތީގައި ހަވާލާދެވިފައިވާ ލިޔުމުގެ ޞަފްހާ ނަންބަރު 57

http://www.bbc.com/news/world-africa-26666871  :ް21 ބެއްލެވުމަށ

http://greece.greekreporter.com/2012/04/11/former-socialist-minister-akis-tsochatzopoulos-arrested-for-money-laundering/#sthash.CVxyBZyx. :ް22 ބެއްލެވުމަށ
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ޕިެޓަޝްނގިައޮސިއކުރައްވާ
https://goo.gl/aHOCuh 


