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ޙަްއޤުެވގެްނވަީނ އަާމނާތްތަްއ ޭއގެ އަހުުލވެިރންނަށް  ތަޢުީރފުއެންމެާހ ޙަމްުދ ޘަނާާޔއި، 
ެގ ނަހޫވަަތޢާލާއަށް. ޞަލަވާތާިއ ސަލާމު ޙާ ސުބްهللا ަވންތަ ތިރައްދުކުރުމަްށ އަުމރުކުެރއްިވ ގަދަކީރި

ކަުމގަިއ އަމާނާތްތެރި ،އިތެރިކަމާ އި، ނަޒާހަތްޤާލާޚް ގުލްދަސްތާތަކުން ަބރުތީލަކުރަނީ، މަކާރިމުލްއަ 
ކައުކުރެްއވި މާްތ ނަބިއްޔާ މުަޙއްަމދު  ށްއެފަދަ ެދވަަނެއއްުނވާ، މުޅި ކާއިނާތަ

އަށް. މި ޞަލަވާާތިއ ސަލާމުގައި އެކަލޭެގާފނުގެ އިތުރު އާލުންާނއި ަލއިިހވަސަްއލަމްޢަهللاޞައްލަ
 ބީން ޝާިމލްކުރަން. ޙާމިތުރު ޞަ

ތިފާލުކުެރވޭ ޙްކުރުަމށް މި އިއޮފީސް އިފްތިތާޙު ރަަހއްދީ އޮިޑޓަރ ޖެެނރަްލގެ ޮއީފހުގެ ދެކުނު ސަ 
هللا ލް ަޢބްދުލާގެ ަޝަރފުެވރި މެހުާމން، ދިެވިހ ދައުލަތުެގ މާލީ ވަޒީުރ، ޮއނަަރބްފްޙަ އުާފވެިރ 

އަްށ ަޙފްލާ ރައީސް، މި ކޮމިޝަނުގެޖިހާދު، އަްއޑޫ ސިީޓެގ މޭޔަރ، އެްނޓި ކޮަރޕްޝަން 
 ތަކުެގ ެވރިްނ އަިދ ެއންމެާހ ހާޒިރީްނ. އައްސަލާމު މުައއްސަސާވަަޑިއގެން ިތއްެބވި ަދުއލަތުގެ 

  ،ހވަބަރަކާތުهللا މަތުޙްލައިކުމް ވަރަ ޢަ

ނޑަށާއި، ޮއޑިަޓރ ޖެެނަރލް މިއަދަކީ ެއއް ންމު މުހި ޮއފީހަށް  ގެގޮތަށްވުެރ ގިަނ ގޮތުްނ އަުޅގަ
ވަީލ  ،ރަސްކަލަކު ނެތިޮގތުން، ދިެވހިާރއްޖޭަގއި  އަދި ތާރީޚީ ުދވަެހއް. ާއދެ، މިއަދަކީ ތާރީޚީ

ރާއްޭޖެގ ދޮށިޭމނާ ކިެލގެާފނު ީމރު މުޙައްމަުދ އަީމން އަކޮމެޓީއެްއެގ ބެލުުމގެ ަދށުން ސުމުްއވުލް
އޭުރގެ ވުާޒަރތުލް މާލިއްޔާގެ ތެރޭަގިއ އެންމެ ޑެސްކެްއަގއި،  ،ވެރިކަން ިހްނގެވި ުދަވސްވަރު

ނޑުމެއްެނިތ ގހަމަ އެންމެ ުމވައްޒަަފކާ އެކު ފެށިެގންދިޔަ އޮިޑޓިން  ގެ މަަސއްކަތް މެދު ކެ
ނުޑމެން ފާަހގަކުރާ ުއފާެވރި  76ކުރެވެމުން އަްނނަތާ   ދުވަްސ. އަހަރީ   އަހަުރފުުރން އަުޅގަ

ގޮތުްނ ފެިށފަިއވަީނ މި ެދންެނވި  އާދެ، ިދވެހިާރއްޖޭަގިއ އޮިޑޓިްނގެގ މަސައްކަްތ ރަސްމީ
ނޑުމެން އެންމެްނގެ މެުދގައި ޒަާމނު ަމށް ނަން ހިނާގފަިއާވ ސުރެ ހިސާބު ޢިލްއްގޮތަށް، އަުޅގަ

އިސްާމޢީލް ކަޭލގެާފނުގެ ުތއްތު ުނވަތަ އާންމު ބަުހންނަމަ  ،އިސްމާޢީލްهللا ޢަބްދު މްޙޫއަލްމަރް



ގެ މޭސްިތރިކަމުަގއި. މި މަތިެވިރ ގައުމީ އަދި ތާރީޚީ ިޚދުމަތުގެ ފެށުމުގެ ޒިކުރާ ތުއްތު ސާހަބު
އޮީފހުގެ ޢިމާރާުތގެ ަނންެވސް  ކުެރވޭ ދެކުނު ސަރަަހއްދީޙުތިތާިމައދު މި ިއފް ،ުމގެ ގޮުތންއާކުރު

ްށ އޮިޑޓަރަ ިދވެިހރާއްޭޖގެ ުފރަތަމަ، ދެްނނެިވ ޚިދުމަތްތެރި އަދި ފަޚުުރވެރި  މިވަނީ މި
އިސްާމޢީލް "ިމ ޢިާމރާތުެގ ނަެމްއގެ ގޮތުަގިއ ހަމަޖެިހފަިއ މިަވނީ  ،ނިސްބަތްކުރެިވފަިއ. އާދެ 

 މުެގ ފުރާަނފުޅަށާއި، އެޙޫމާތް މަރް އެهللا ިބލްޑިްނގ". މާތް ފާުނގެ ތުއްތު ގެކަލޭ
 ަރއްޤީުކރެްއވުމުަގިއ ޝާމިލްވެަވޑަިއގެްނނެވި ގެންަދވައި ދުވަހުްނފެިށގެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް 

މީ އިދާ  ސުވަރުޭގގެ ޭބފުޅުްނަނށްއެންމެހާ   ތެރެިއްނ ދުނިޔެ ދޫކުރަްއވާަފިއވާ  ޚިދުމަތްތެރީްނގެ
   !މިްނވަރުުކރަްއާވށި ނިޢުމަތް

ައހަރު ފާއިުތވެަފިއވާިއރު،  76މަސައްކަތުެގ ިބންާގ އެުޅނުތާ  ުކރުމުގެ ދިވެހިާރއްޭޖގަިއ ޮއޑިޓް
 ސް މިވަީނ ަވަރށް ގިަނ ކުރިެއރުންތަކެއް ވެށްމާޒީަގއި ޮއޑިިޓްނގެގ މަސަްއކަތަވޭތުވެ ދިޔަ ިދގު 

ނޑުެމންެގ ގި އި. އަދި ވަރަށް ިގނަ ހުރަސްތަކެްއވެސް ހޯދިފަ  ރާކުރެިވަފއި. މިގޮުތން މިއަދު އަުޅގަ
 އް.އެ މުައއްސަސާމުވައްަޒފުން ހިެމނޭ، ިމނިަވން ވަރަކަށް  041ންީތގެ ގިއޮފީހަީކ ޕްރޮފެަޝނަލް 

ވަކި ގާޫނނަކުން ާބރުލިބިެގްނ  ،އިންަޓރނޭަޝނަލް ެބސްޓް ޕްރެކްޓިސަސްާއ އެްއގޮތަށް
ނޑުމެން  ،ހަަމއެާއއެކު އިާދރާެއއް.ޤިއްލު މިނިވަންކަމާ އެކު ަމސައްކަތްކުރެވޭ މުސްތަ  އަޅުގަ

އޮޑިޓް ުކރުމުގެ ިއތުރުން، ކޮމްޕްލަޔަންސް  ފަިއޭނންޝަލް ސްޓޭޓްމަްންޓސްއެންމެން ަދންނަ 
ރމަންްސ މުތަުކގަިއވެސް ުކރެވެުމންދާ ޕާފޯ އޮިޑޓާިއ، ުދނިޔޭެގ ތަަރއްޤީެވަފއިާވ ެއހެން ބަެއއް ގައު

ނޑުމެްނގެ ތެެރއަށްވެސް  މްސް އޮިޑޓް އޮިޑޓާިއ، އިްނފޮރމޭަޝން ސިސްޓަ ިމވަީނ މިއަދު އަޅުގަ
ގެ ަތފާތު ދާއިރާތަކުން އިންސާީނ ގުކރެިވފަިއ. އަިދ އެކައުްނޓިްނގާއއި އޮިޑޓިން ތަޢާރުފު
ިތ ޮރނގުން ބޮޑެ ތަަރއްގީުކރުމަށް ިގނަުގނަ ފުުރޞަތުތަކެއް ފަހިކޮށްެދިވ، އެ ތައްވަސީލަތް

ަބރެްއގެ ގޮތުްނ  ންމެގެ  INTOSAIިމގޮތުން ކުރެިވފަިއ. ޞިލުޙާކާމިޔާބީތަކެއްވެސް ވަީނ 
ގައުމުތަކަށް ަފންީނ  ެއޝުއަރެންްސގެ ާދއިާރަގއިއާއި ޮއޑިޓިްނގ ،ވާމީ ުދނިޔޭަގއިބައިނަްލއަޤް 

އިސް ބައެއް ބޭފުުޅން ެވސް  ގެއޮފީހު  އަޅުަގނޑުެމން ޯފރުކޮށްދިނުުމގައި  ތަމްރީނު



ދާިއރާަގއި  . އަދި މިވަަޑއިަގންަނވަމުން ހަރަކާްތތެރިވެ ެގންަދވަނީ ގެ ގޮތުަގއި ފެސިލިޓޭަޓރުން 
 ފައިިތލަ ސާބިތުކުރެިވފަިއވާ ގައުމަކަށް ިދވެިހރާއްޖެ ސަރަހައްދީ ަގއުމުތަކާ އެއް ހަމަެއއްަގއި 

 ވަނީ ވެަފއި. މި

ގެ ުކރިެއރުމަށް ުމައއްސަސާގަިއ މި އޮފީުހެގ ދިގު ާތރީޚު  ގެ ޓަކަިއ، އޮިޑަޓރ ޖެެނރަލް މިކަމަށް
 ތައްހާ ެވރިްނގެ މިންނެތް މަސައްކަތްދުވަސްަވރު އިްސކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްިވ އެންމެއެކި 

ނޑު ޝުކުުރވެރިަކމާ އެކު ފާަހގަކުަރން.  ނުޑމެންގެ ކުީރގެ އޮިޑޓަރ އަޅުގަ ިމ ޝުކުރުގައި އަުޅގަ
 އްަޞކޮށްލަން. ސަބަބަކީ އެޚާ ޖެނެރަލް އަްލފާޟިލް ިއސްމާޢީލް ފަތުޙީގެ ނަްނފުޅު އަޅުަގނޑު 

އޮީފހުެގ ޮއފީސް ޒަމާީނ ގޮތަށް ބަްއޓަންުކރެްއުވމުގަާއއި، އަދި  ގެ އޮިޑޓަރ ެޖނެރަލް މަނިކުފާނަކީ
ވުުމގައި އެންމެ އިްސރޯލެްއ ާޤއިމުކުރެއް ުފރަތަމަ ފަހަރަށް  ހިތަދޫގައި އަްއޫޑ ސަރަހައްދީ ގޮފި 

 ކަމުގަިއވާތީ.  ޚިދުމަތްތެިރޔާއަދާކުެރއްވި 

ނޑުމެ ގެ މަސައްކަތަށް ގޮއޑިޓިން  ކީސަަބބަ ައނެއްއްޞަވާ އެންމެ ޮބޑު ޚާަނށް ންމިއަދު އަުޅގަ
       ދިެވިހރާއްޭޖގެ އެންެމ ދެުކނު މަޤްޞަުދގައި އިތުރު ުކރިެއރުމަކާިއ ފަހިކަެމއް ހޯދުމުެގ 

 ޯފރުކޮށްދިނުަމށް ގާތުން  އޮޑިިޓްނގގެ ިޚދުމަތްއަތޮޅާއި އަްއޑޫ ިސޓީއަށް އަމާޒުކުެރިވގެްނ  3
ނޑުމެން ޓަކައި ތިޔަ ބޭފުުޅްނެގ މި ސިޓީަގއި އަުލން  ،ސަަރހައްދީ ޮއފީހެއް އޮފީުހގެ  އަުޅގަ

ނޑުމެ ޝަަރުފވެސްހުޅުވުުމގެ  ނުޑ ދެކޭ. ދާކަން ލިިބގެންނަށް ން މިއަުދ އަުޅގަ ގޮތުަގިއ  ައޅުގަ
ނޑުމެްނނަށް ލިބިެގންދާ އިުތރު ކުރިއެރުެމއް، އަދި ވަރަްށބޮޑު އުފަެލއް  .ވެސްމެމިއީވެސް އަޅުގަ

ނޑުެމންެގ މި މަސަްއކަތުގައި އެންމެ ގާތް  އަދި ހަަމއެާއއެކު،  ކަމުަގއިވާމިތުުރ އެއް އަުޅގަ
އެްއ ފުރާެޅްއގެ ދަުށގަިއ  ސަަރހައްދީ ޮއފީހާިމ  ،ކޮމިޝަންއެންިޓ ކޮރަޕްޝަްނ 

ނޑުމެ  އާދެ،ްނދާ ސަބަބެއް.  ގެނާ އެކު ބަިއވެިރވާކަން ެއީއވެސް މި އުފާ އިުތރުވެ ން އަޅުގަ
ނޑުމެްނ ދެ ަބިއ މީހުންނަީކވެސް ިދވެިހ ދައުލަތުެގ ހިްނގުުމެގ ނިޒާމު ަހރުދަނާކޮށް،  އަޅުގަ

ދެ ހައިިސއްޔަތަކުން ފާަރވެިރވާ، ެދ ، ހާމަކަން އިތުރުކުރުާމއި، ވެރިން ޒިންމާާދރުކުުރވުމުަގއި



ނުޑ ަގބޫލުކުރާ ހިތް އޮތީ، މި ފެށުމަކީ ކީރިތި ބަިއވެރިްނ.  ގެ ާވގިފުާޅ  هللاމިެހންކަމުްނ އަުޅގަ
ނޑުެމްނގެ މަސައްކަތަށް އިތުރު ުކރިއެރުާމއި ފަހިކަން ެގނެސްދޭނެ ހެޔޮ ފެށުމެްއގެ  އެކު އަުޅގަ

 ކަމަށް.  އިާވނެގަ ގޮތު

 
ނޑު ކުރިން ިއޝާރާތްކޮށްލި ފަދައިްނ، ވަނަ އަަހރު  2112 ،އަހަރު ކުރިން 03މީގެ  އަޅުގަ

ނޑުެމްނގެ ވެސް  މި  ށްއަަހުރދުވަުހގެ މުއްދަތަ 6ގައި ހުޅުިވ، ހިަތދޫ ސަރަހައްދީ ގޮތްޕެއްއަުޅގަ
ނޑުމެްނގެ މަސައްކަތްތަކަށް ގެނެވުުނ ޙަސަރަހައްުދގައި  ރަކާްތތެރިވެަފިއވޭ. ނަަމވެްސ އަޅުގަ

އެކު ިމވަީނ  ވާިގފުޅާ ގެ هللا، ކުރުމަށްފަހު ޮއފީސް ަބންދު އެ ގަިއ  2112ގުިޅގެްނ  ބަދަލަކާ
ނޑުމެން  އަެނއްކާވެސް އެ ދެަވނަ ަމސައްކަތް ކުރިއަށްގެްނެދވޭ ގޮތް ފަިހވެަފއި. އަޅުގަ

ީލގަިއ، އަހުޅުަވން ިމޖެހުނީ، ކުީރގަިއ ކުެރުވނު ތަޖުރިާބގެ ަސރަަހއްދީ އޮފީސް މި  ފަހަރަްށވެސް
އާދެ، މީެގ  ން ވަޒަންުކެރވިަފއިވާީތ.ހުރުުމގެ މުހިންމުކަސަރަހައްީދ ޮއފީެހއް ިމ ހިސާުބގަިއ 

ނުޑމެންނަށް ސަރަަހއްދުެގ ކުރިން އަ ނޑުެމން ިމ ސަރަހައްުދގައި ަހރަކާތްތެރިވީ ިއރު، އަޅުގަ ުޅގަ
ތަްއވެސް ެނރެުވނު. އަދި ގެންެދވުުނ. ރިޯޕޓު މުން އޮފީސްތަްއ ެރގިއުަލރކޮށް އޮިޑޓްކުރަ

ނޑުމެްނގެ މަސަްއކަތާ ސަރަަހއްުދގެ އޮފީސްތަކަށް ދުަވހުްނ  ،ގުޅުންުހރި ކަންަކމުގައި  އަޅުގަ
ނޑުމެން ދުވަހަ މި އޮފީސް ހުުޅވަން ެޖހުީނ  އަެނއްކާވެސްށް ިއރުޝާދު ދެުމން ެގންދެުވނު. އަޅުގަ

ދައުލަުތގެ ަބޖެޓުން ޮބޑު ހޭދަެއއް  ޓަކައި. އަިދ މި ަސރަހައްދަކީ  ށް ސަބަބުތަކަ މިދެންެނވި
އަދި ިގނަ މަޝްރޫޢުތަެކއް ހިްނގޭ ސަރަަހއްދަަކށް  ،ތަކެއް އެކުލެވޭމުައްއސަސާކުރެވޭ،  ގިނަ 

 ވާތީ. 
 

 22 ޏ އަދި އަްއޑޫ ސިޓީަގއި ޖުމުލަ ،ގއ، ގދ  ،އެނގިަވޑަިއަގންަނވާނެ ފަދަިއން
އަދި ނިމިެގްނދިޔަ އަހަުރގެ ބަެޖޓަށް  .އެބަހުރި މުއައްސަސާ 011ރަށެއްަގއި، ދައުލަުތގެ 

ާވ މިލިޔަން ރުފިޔާ ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހޭދަކޮްށފައި  212މި ސަަރހައްދަށް   ،ބަލައިލިޔަސް



ވެސް ިމ އް ިތ ވިަޔފާިރ ކުންުފނިތަަސރުކާރުެގ ބޮޑެ ،އަިދ މީގެ އިތުރުން  ކަމަށް ދައްކާ.
ތަްއވެސް މި ޕްރޮޖެކްޓުތި ެގ ބޮޑެ.ސަރަހައްުދގަިއ ހަރަކާްތތެރިވޭ. އަދި  ޕީ.ެއސް.އަިއ.ޕީ

ނޑުެމންެގ ސަރަހައްުދގަިއ   ެް ހިްނގޭ. އެެެެހންކަމުްނ ައޅުގަ ިމ  ސަރަަހއްދީ އޮީފހެއް
ނޑުމެްނނަށް ގާުތން ކަންކަން  ސަރަހައްުދގަިއ ހުޅުިވެގން ހަރަކާތްތެިރވުމަކީ ބެލުމަށް އަޅުގަ

ތަުކެގ ދައުލަތުގެ ުމއައްސަާސތަކާއި މަޝްރޫޢު ގޮތުންނަތީޖާއެްއގެ މަގުަފހިާވނެ ކަމެްއ. 
ވަރަށް ބޮޑަށް ލާުފާވ މިންަވރު ޚިދުތަާކ އިާމލީ ަގވާބޭުނންތަކާއި،  ކުރެވޭ މަިއންއިސްރާާފއި، ަނހަ

ނޑު ޝައްކެއްުނކުރަން. ކުޑަެވގެންާދނެ ނުޑމެންގެ މަސައްކަތްތަްއ  ކަމާ މެދު އަޅުގަ އަދި އަޅުގަ
 ހުުޅވުމުން ޮއފީސް މި  . އަދި ކަމީ ކަށަވަރުކަމެއް ުކޑަެވގެންާދނެ  ރަދުޚަ އިތުރަށް ހަުލވިެވ، ފުޅާެވ، 

އޮީފހުަގިއ  މި. ގައްޖެ ނގެްނ ހިވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތަެކއްވެސް ފަިހވެ  ޒުާވނުންތަކަކަށްއަްއޑޫެގ 
ނުޑ  މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ުމވައްަޒފުންނަީކވެސް ައްއޑޫ ސިޓީއަށް ނިްސބަތްާވ ކުދިންކަން އަުޅގަ

ނޑުެމން އަލުްނ ހުޅުވަްނ އަ ސަަރހައްދީ އޮފީސްމި އެކު ާފހަގަކޮށްލަން.  ވަރަށް އުފަލާ ުޅގަ
 ފަަދ އެތައް ސަަބބުތަކެއް ުހރުމާ އެކު، ކަމުގެ މުިހްނމުކަން ބޮޑުކަުމން. ެދންެނވި  ނިންމީ މި

 
އިުރ، ީމގެ  ދެވަަނ ަފހަރަށް ހުޅުިވގެންދާ ސަރަަހއްދީ ޮއީފސްެްޮއފީުހގެ  ގެއޮިޑޓަރ ެޖނެރަލް 

ނޑުެމންެގ މަސައްކަތަ ުމ ންތަކާއި އާ މުއައްސަސާއެންެމހާ  ސިޓީގެ އައްޑޫ  ށްކުރިން އަުޅގަ
ނޑުމެްނނާ އެުކ  ރައްޔިތުްނގެ ފަރާތުްނ ދެއްާވފަިއާވ އެހީެތރިކަމާއި އެއްާބރުލެްއވުާމއި، އަޅުގަ

ނޑު މި ފާަހގަ ކޮށްލަން. އަިދ ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު ފުރުޞަުތގަިއ  ބެހެްއޓެވި ގާތްކަން އަުޅގަ
 ކުަރން. ުއންމީދުާނނެ ކަމަށް އަުޅަގނޑު ތަުނަގއިެވސް އެކަން ެއގޮުތގައި ެދމިއޮން ކުރިއަށް އޮތް

 
ކުރިއެޭކވެްސ އެއްފަަދއިން އެންެމހާ  ސަރަހައްދީ ޮއީފހުންެްދާ މި  މިއަދު ހުޅުިވގެން

ނޑުގެ ތެޭރގައި ގާތް ގުޅުމެއް ާބއްާވ، ތިޔަ މުއައްސަސާ ތަކާ އެކު ޕްރޮފެޝަނަލް މިްނގަ
ނޑުެމންެގ ެއީހތެރިކަމާއި އެއްާބރުލުްނ ހަރުަދނާކުރުުމގަިއ އަުޅގަ އްބޭފުޅުްނގެ މާީލ މުޢާމަާލތުތަ



ބޭފުޅުްނނަށް ޔަގީންކޮށްައރުަވން.  ުފުރޞަތުގައި ތިޔަ ލިބިަވޑަިއގަްނނަާވނެ ކަން އަޅުަގނޑު މި
އަދި އަޅުަގނޑުެމންެގ ެކޕޭސިޓީ ތަންދިްނ މިްނަވރަކުން މާީލ ކަންކަްނ ަހރުދަނާކުރުމަްށ ބޭުނންާވ 

ޓްޭރނިްނގތަްއވެްސ ކުރިއަށް ގެންިދއުމަީކ ަބއެްއ ކަހަލަ  ދު ދިނުުމގެ އިުތރުްނ،ލަފަޔާ ިއރުޝާ
ނޑުމެްނ މިތަނުަގއި ޮއފީެހއް ގާއިމުުކރުުމގެ މަ ކަްނ ގެ ތެޭރަގިއ ހިމެނޭ ކަެމއް ޞަދު ޤުއަޅުގަ

ނޑު ފާަހގަޮކށްލަން.  ވެސް އަުޅގަ
 
 

ނޑުމެްނ ފާހަގަުކރާިއރު، ސަރަަހއްދީ އޮފީސްއާދެ، މި   މިފަދަ ހުުޅވުުމގެ ޝަރަާފއި އުފާ އަޅުގަ
 ދަްނނަަވން.މްދާއި ޝުކުރުޙަ އަށްهللاގަދަ ކީރިިތވަްނތަ މާތް ޓަކައި، ތަކަށް ނިޢުމަތްއެންމެހާ 

ިދވެިހ ޓަކަިއ  ވުމަށް އްެއއްާބުރލެސަރުކާރުްނ ދެްއާވ  މަސައްކަތަށް އަދި އަޅުަގނޑުެމންެގ ޮއފީުހގެ 
ނޑުެގ ޔާމީން ޢަބްދުްލ ޤައްޔޫމަށް هللا ހޫިރއްޔާ ަޢބްދުޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްއްދައުލަތުގެ އި  އަޅުގަ

އްޞަކޮށް ޚާ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީުހން، ވަކިްނ އަިދ  ޝުުކރު ދަްނަނވަން. ޢުމްޤުން ހިތުގެ 
ނޑުމެ ކޮމިޓީްނ  މާލިއްޔަތު ލީާހއި، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިޓަަކއި ށް ިމއްޔަތަންދެްއވާ އަހަނަްށ ންއަުޅގަ

 ދަންަނވަން.  އެކު ޝުކުރު  ތެރިކަމާޞްލާ ޚްބަރުްނނަށް ަވރަށް އިން މެ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ
 

އެހީތެރިކަާމއި  ގެމި އޮފީސް ދެަވނަ ފަަހރަށް ވުޖޫދަށް ގެަނއުުމގައި ވަރަށް ިގނަ ފަާރތްތަކެއް
ނޑުމެ  ނޑު ވަރަށް ޝުކުުރވެރިކަާމއިންއެއްާބރުލުން އަުޅގަ އެކު  ުއފަލާ، ނަށް ލިބިަފއިވާަކން ައޅުގަ

ޒަތްތެރި މާލީ ވަޒީރު މިކަްނ އްލަން. މިގޮުތްނ މިއަދުގެ ޝަަރުފވެިރ މެހުމާން، އިފާަހގަކޮށް
ނޑު ަވރަްށ  ހަީގގަތަކަށް ހެދުމުަގއި ފޯރުކޮށްދެްއވި މާލީ އަިދ މަޢުަނވީ މަދަުދވެރިަކން އަުޅގަ

 މިއްޔަތު އެންެމ ބޮޑަށް ން ޝުކުރުވެރިކަމާ އެކު ާފހަގަކުަރން. މިކަމަށް ަމނިކުފާުނ ދެްއވި އަހަ
 ޙަފްލާ ކަމަީކ މިފަދަ އަަވދިނެތިކޮށް އުޅުްއވަންޖެޭހ ުދވަސްކޮޅެއްަގއިވެްސ މި  ފާަހގަާވ ެއއް

ކަން.  ަމނިކުާފުނ ަވޑަިއގެްނނެވި އެުރވި ދަުޢވަތު ޤަޫބލުފުޅުކުރަްއވާ ޝަރަުފވެރިކޮށްދެްއވުމަްށ 



ޓަކައި އަޅުަގނޑުމެން ޮއފީހުެގ ެއންމެހާ ުމވައްޒަުފންާނިއ  ެވރިންާނއި އަިދ  މިކަމަށް
ނުޑގެ އަިމއްލަ ނަމުަގއި މަނިކުާފނަށް ހިފެެހއްޓުެމއްނެތި  އެުކ  ަވރަްށ އިޚްލާޞްތެރިކަމާއަޅުގަ

ެއްނިޓ ހައުސިްނގ ިމނިސްޓްީރއާިއ، ، ައދި އަްއޑޫ ސިީޓ ކައުްނސިލާއިޝުކުރު ދަންަނވަްނ. 
ކޫލާިއ ރެިއންޯބ ާއއި ަޝރަުފްއދީން ސް.ސީ.އެސްީޓއޯާއއި، އެްމ.ާއރ.ޑީ  ،ކޮމިޝަާނއި ކޮރަޕްޝަން

ފަށްފަށުން ފަރާތްތަކަށް  އެ   ،ވަަޒންކޮށް އެންަޓރޕްަރއިސަސްއިްނ ލިބުނު އެްއބާރުލުުމެގ އަގު
އުުޅއްިވ ނޭވާަގިއ، މި ޮއފީުހގެ ކަންކަން ކުިރއަށް ގެންިދއުމުަގއި  ޝުކުރު ދަންަނވަން. ަހމަ މި
ެގ ބަުރންާނއި، ުމވަްއޒަފުންާނއި، މަަސއްކަތުގެ ކޮންްޓރެކްޓަރު ންވިލަރެސް ކޮމިީޓގެ މެ

 މިކަުމގަިއ ސީދާ ގޮތުްނނާިއ ނުީސދާ މަސައްކަތަށް ސާބަހާއި އައްސަިރބަސް ަރއްދުކުަރން. އަދި 
 ގޮތެއްގައި  ލަޖުމުގޮތުން ެއއްބާރުުލން ެދއްވާ ަބއިެވިރވެަވޑަިއގެްނނެވި ެއންމެހާ ަފރާތްތަކަށް 

 ޝުކުރު ދަންަނވަްނ. 

ނޑު  ނޑުެމންެގ ގަިއ ބަިއވެިރވެަވޑަިއެގންޙަފްލާ ގެ ާވހަކަ ިނންމާލާނީ، މި އަޅުގަ ދެްއވުމަށް އަުޅގަ
ހުރިހާ ބޭފުޅުްނނަށް ފަށްފަށުްނ  ޓަކައި ތިޔަ ކަމަށް  ެދއްވިވަތު ގަބޫލުކުަރއްވާ ވަަޑިއގެންޢުދަ

  ދަންަނވަމުްނ.ޝުކުރު 

ނުޑގެ  ނޑުމެްނ މިކުރާ މަސައްކަތުގައި އަޅުގަ ، އި ބަރަކާތް ަލއްވަ  هللا ކީރިތި ުދޢާއަީކ، އަޅުގަ

ގޮތުްނނާއި، ހިްނގުންެތރިކަމުެގ  ތިޞާދީހަރުަދާނެވ،  ިއޤް އްދިވެހި ަދއުލަތުގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތަ
. އަދި ެވވުންއިތުރު އުސްމިންތަަކށް ވާޞިލުގެ ގޮތުްނ ޙާޞިލުކުރުމު ގޮތުން، އަދި ނަތީޖާ

ނޑުމެްނނަށް ހުިރހާ     އާމީން! ފާގަތިަކން މިްނވަރުކުެރްއވުން.  އުފާ ގޮތަކުން އަޅުގަ

 ލައިކުމް.ޢަ ރަްއިބލްޢާލަމީން. ަވއްސަލާމު ހިޙަމްދު ލިއްލާ ޢަިނލް ަދުޢވާނާވަ ާއޚިރު 

 

 



 

 

 

 


