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 . أجمعين وصحبه

ރިޕޯޓް ހުށަހަޅައިލުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ 

ބޮޑު އުފަލެކެވެ.

ވަނަ ދުވަހު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާތަކާ އަޅުގަނޑު ހަވާލުވިއިރު އެންމެ މުހިންމު  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 

ކަށީގެންވާ ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ހެދީ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓްތައް ނިންމާ އެ އޮޑިޓްތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު އެ

ގެ އިރާދަފުޅާއެކު އޮޑިޓް ރިޕޯޓިންގއަށާއި އޮޑިޓް ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ގެނެވުނު هللا މާތް އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ޝާއިޢުކުރުމެވެ. 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބެކް ލޮގްގެ ގޮތުގައި ހުރި ގިނަ އޮޑިޓްތަކެއް ނިންމާ،  ޔަ ތިންބަދަލުތަކާއި މުވައްޒަފުންގެ ހިތްވަރާއެކު، ފާއިތުވެ ދި

ޕޯޓުތައް މިހާރު ވަގުތުގައި ޝާއިޢު ކުރެވެން ފަށައިފިއެވެ. ގިނަ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ އޮޑިޓް ރި

 

ތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ގޮތެއްގައި ތައްޔާރުކުރުވުމަށް ދާރާއަޅުގަނޑު އިސްކަން ދިން ދެވަނަ ކަމަކީ ދައުލަތުގެ އި

ްމެ ބޮޑު އެއް މަސައްކަތަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ މާލީ ކުރެވުނު އެނ އަހަރު ވަނަ އަދި  އެހީތެރިވެދިނުމެވެ. މިގޮތުން 

ަށް ބަޔާންތައް އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސްއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާނެ ފޯމެޓް ހަދައިދިނުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއ

ކަލް ޕްރޮގްރާމެއް ހުރިހާ ލޯ ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތަމްރީން ފަންނީ އެހީތެރިކަން ދިނުމާއި ހުރިހާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް މާލީ ބަޔާން

 ން ފަށައިފި ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އެކަންކަމުގެ އެދެވޭ ނަތީޖާ ފެންނަދިނުމެވެ. ކައުންސިލްތަކަށް ހިންގާ 

 

ް ދިނީ އޮޑިޓްތަކުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން އިޞްލާޙުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި އަޅުގަނޑު އިސްކަނ ތިން ވަނަ ކަމަކަށް

ކުރެވުނު ން ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އޮޑިޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުމެވެ. އެގޮތު

އްޑޫ ސިޓީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ގއ. އަތޮޅު އަދި ގދ. އަތޮޅުގައި އަ ،ދެ އަތޮޅު، އާދެ ނުގެ ދެ ސިޓީ އާއިއެންމެ ދެކުއެއްކަމަކީ 

 އޮޑިޓްކުރާނެ ސަރަޙައްދީ އޮފީހެއް  ި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ވިޔަފާރި ޔުނިޓްތައްޤާއިމުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއ

 . ުމެވެތަދޫގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ޤާއިމުކުރގައި އައްޑޫ ސިޓީ ހި ޑިސެންބަރު 

 

  ،އްދީ އޮފީސް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވުނު ފަހުން، އެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކުރާ އެ އޮފީހުގެ ދެވަނަ އަހަރުގެ އާދެމިއީ ދެކުނު ސަރަޙަ

 އްދީ އޮފީހުން ސަރަޙަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި އެންމެ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނީ ދެކުނު ވަނަ އަ

 މު މައްސަލަތަކުގެ ޚުލާޞާއެވެ.އިދާރާގެ އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މުހިން ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓްކޮށް ނިންމާފައިވާ 

އެކަމުން ދައުލަތުގެ   ،ހުގެ އަމާޒަކީ އެ އޮފީހުން ކުރާ އޮޑިޓްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަގުތުގައި ކުރުމާއިއްދީ އޮފީނު ސަރަޙަދެކު

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި މި އިދާރާތަކުގެ މާލީ ހިންގުން ހަރުދަނާވެ ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރުވުމެވެ. 

ކުގައި އޮފީހުން ދޭ ލަފާއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަކީ ކޮންމެހެން މުޙިއްމު ކަމެއްކަމުގައިވާތީ، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކާއި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރތަ

ޒު ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓެޜެޜަރީއާ ގުޅިގެން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުން ތަންފީ

މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް އޮތް މި އޮފީހުން ދަނީ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ކުރުމަށް ޙާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި 

މާތް  ،ެ ދެ ސިޓީ އާއި ދެ އަތޮޅުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިތަކުގެ އޮޑިޓް ވެސްއަހަރުގައި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން އެންމެ ދެކުނުގ

 ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.  ،ގެ އިރާދަފުޅާއެކުهللا 
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މަށާއި، ުއަޅުގަނޑުގެ އެދެނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މަސްއޫލުވެރިން އޮޑިޓުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮ ގޮތުގައި ހިއްޕެވ

މާލީ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގެވުމުގައި ޖަވާބުދާރީވެ ޒިންމާ ނެންގެވުމަށާއި، އިސްރާފާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތް މަދުކުރުމަށް 

ޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމު އެދޭ ފާގަތި މުސްތަޤްބަލަށް ،މަސައްކަތްކުރައްވައި

 ގަދައަޅުއްވައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށެވެ. 

ބަރަކާތް ލައްވާށި! އާމީންهللا ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމަށް ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން ކުރާ އޮޑިޓް މަސައްކަތްތަކުގައި މާތް 

 


