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އަލްހަމްދުލިﷲ ރައްބިލް ޢާލަމީން .އައްޞަލާތު ވައްސަލާމް އަލާ ނިބިއްޔިނާ މުޙަންމަދިން ވަޢަލާ އާލިހީ ވަޞަހަބިހީ
އަޖްމަޢީން!
(ޝަރަފުވެރިންގެ ލިސްޓު ތަރުތީބުން )................އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ
މުވައްޒަފުން ،އަޅުގަނޑުމެންގެ ދައުވަތު ގަބޫލުކުރައްވާ ވަޑައިގެންނެވި އެންމެހާ ލޮބުވެތި އަހުންނާއި އުޚުތުން.
އައްސަލާމް އަލައިކުމް ،ވަރަޙްމަތުﷲ ވަ ބަރަކާތުހޫ.
ީސ  1ޑިސެމްބަރު  2015ގައި އަލުން ހުޅުވާ ،އޮޑިޓް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފ ް
މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ އެއްއަހަރު ފުރިހަމަވުމަށްފަހު ،މި އޮފީހުން ވޭތުވެދި ދިޔަ  2016ވަނަ އަހަރު
މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް ނެރުމަށް މިއަދު އަޅުގަނޑު އައްޑު ސިޓީއަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު
ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މީގެ  14މަސްކުރިން މި
އޮފީސް ހުޅުވި ދުވަހު ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައިވާނެ ،މި އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ބޭނުމާއި ،މި އޮފީހުން އައްޑޫ
ސިޓީއަށާއި ،ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހާޞިލްކުރަން މިއުޅޭ މަޤުޞަދުތަކަކީ
ކޮަބައިކަން.
ުލ  4އަތޮޅެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  28ރަށެއްގައި ،ދައުލަތުގެ ގާތްގަޑަކަށް 155
އާދެ ،މިރީޖަން އަކީ ޖުމ ަ
މުވައްޞަސާ ހިމެނޭ ސަރަހައްދެއް .އަދި ސަރުކާރުގެ ގިނަ މަޝްރޫޢުތައްވެސް ހިންގޭ މުހިންމު ސަރަހައްދެއް.
އެހެންކަމުން މި ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަޤްސަދަކީ ދެކުނު  4އަތޮޅުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާތަކާ އޮފީސްތަކާ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޙާއްސަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދީގެން ގާތުން އޮޑިޓް
ކުރުމުގެ ޙިދްމަތްދީ ،އެތަންތަނުގެ މާލީ ހިސާބުކިތާބު ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން .އަދި
މިކަން ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި މި މުވައްޞަސާތަކާއި އެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމުކޮށް ،މާލީކަންކަމާއި ގުޅޭ
މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކުރުމާއި ،މިދާއިރާއިން އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުދިނުމާއި އާއްމު
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  2016ވަނަ އަހަރަށް މިއޮފީހުން ކުރަން ކަނޑައެޅި  53އޮޑިޓްގެ ތެރެއިން  48އޮޑިޓުގެ
މަސައްކަތް މިއަދުގެ ނިޔަލަށް ނިމި މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ އާއި ހަމައަށް ދެވިފައި ވުމަކީ އަޅުގަނ5ޑު ހިތުން ވަރަށް
ބޮޑު ކާމިޔާބީއެވެ .މިއޮފީހުން މިވަނީ ކަނޑައެޅި ލަނޑުދަނޑިގެ  90.5އިންސައްތަ ހާޞިލްކޮށްފައި .މިކަމަށްޓަކައި
މި މަސައްކަތުގެ ފަހަތުގައި ތިބި ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި ސާބަހާއި އައްސަރިބަސް
ރައްދުކުރަން.
އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތަކީ އަމިއްލަ އަމިއްލަ އަށް ކޮށް ނިންމާލެވޭ ކަމެއް ނޫން .މި މަސައްކަތާއި އެހެން
އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތާއިވަނީ ވަނީ ގުޅިލާމެހިފައި .މިހެންކަމުން އަޅުގަނޑު މިމަގާމާއި ހަވާލުވުމަށް ފަހު ،އެންމެ
ބޮޑު އިސްކަމެއްދިނީ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ އޮޑިޓްތައް ނިންމާ އެ އޮޑިޓްތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު

ވަގުތުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް .މިގޮތުން ވޭތުވެދި ދިޔަ ދެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބެކްލޮގްގެ ގޮތުގައި ހުރި ގިނަ ރިޕޯޓްތައްވަނީ
ދެވަނަ ކަމަކަށް ބެލީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތައް އެކަށީގެންވާ ރަގަޅު ގޮތެއްގައި

މިހާރު ނެރެވިފައި.

ތައްޔާރުކުރުވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް .މިގޮތުން މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތަކެއްގެ ފައިސާ ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުންނަށް
ވަނީ ދާދިފަހުން އިޕްސަސް ކޭޝް ބޭސިސްއަށް މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ވަނީ ތަމްރީނުކުރެވިފައި .ތިންވަނައަށް
އަޅުގަނޑު އިސްކަން ދިނީ އޮޑިޓްތަކުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ހިންގުމުގެ ކަންކަން އިސްލާޙުކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގައި ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް އޮޑިޓްކުރެވޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް.
މިގޮތުން ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހަކީވެސް މި މަޤުޞަދުގައި ގާއިމުކުރެވުނު އޮފީހެއް.

މިއޮފީހުން ވޭތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އޮޑިޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ އިތުރުން ،ދައުލަތުގެ މުވައްޞަސާތަކުން މާލީ
މުއާމަލާތްތަކުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް އޮޅުންފިލުވުމަށް އެހީތެރިވެދީފައިވާނެ ،އަދި މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން
މުވައްޞަސާތަކުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓްތައްތައްޔާރު ކުރިތޯ ބަލާ ،ހަނދާންކޮށްދީފައިވެސްވާނެ .އަދި އޮފީސްތަކާއި
ސްކޫލުތަކުން މާލީކަންކަމާއިގުޅޭގޮތުން ޓްރޭނިންގ ހޯދުމަށް އެދުމުން އެކަންވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ވަޞީލަތް
ހުރިވަރަކުން ފަހިކޮށްދީފައިވާނެ .މީގެ އިތުރުން މުވައްޞަސާތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކޮށް ،މާލީގޮތުން ޒިންމާދާރު
ކުރުމަށް އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ކަންކަންވެސް ކުރެވިފައިވޭ.
އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ

މިއޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ،މި ސަރަހައްދުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދައުލަތުގެ

ކުންފުނިތަކުގެ އޮޑިޓްވެސް ކުރަން ފަށަން.
އަޅުގަނޑުމެން މިއަދު މިނެރޭ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި ސަރަހައްދީ އޮފީހުން ކުރި  48އޮޑިޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި އެ
އޮޑިޓްތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަނދު ކަންކަން ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެ ކުރެވިފައިވާނެ .އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މަސްއޫލުވެރިން އޮޑިޓުތަކުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށާއި،
މާލީ ކަންކ ަން ހަރުދަނާކޮށް ހިންގެވުމުގައި ޖަވާބުދާރީވެ ޒިންމާ ނެންގެވުމަށާއި ،އިސްރާފާއި ކޮރަޕްޝަނާއި ޚިޔާނާތް
މަދުކުރުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ،ރައްޔިތުންނާއި ޤައުމުގެ މުސްތަޤުބަލަށް ރައްޔިތުންގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހެޔޮ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރުމަށް

ގަދައަޅާ

މަސައްކަތް

ކުރެއްވުން.

އަޅުގަނޑުމެން

މިތިބީ

މާލީކަންކަން

ހަރުދަނާކުރުމުގައި

ތިބޭފުޅުންނާއި އެކު.

މިފުރުޞަތުގައި

އަޅުގަނޑު

ވަރަށް

އިޚްލާސްތެރިކަމާއި

އެކު،

އައްޑޫ

ސަރަހައްދީ

އޮފީސް

ނިސްބަތްވާ

ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ޑިވިޜަންގެ އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީއަށާއި ،ފައިނޭންޝިއަލް
އޮޑިޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޑިރެކްޓަރ އިބްރާހީމް ނަޢީމަށާއި ،ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ މެނޭޖަރ ،އަލީ ނަޞީރަށާއި ،މިއޮފީހުގެ
އެންމެހާ އޮޑިޓަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރާއި ސާބަސް ރައްދުކުރަން .އަދި އޮޑިޓަރޖެނެރަލް އޮފީހުގެ
ބިއުރޯއިން ނިޒާރު މިކަމަށް ދެއްވާ ސަމާލުކަންވެސް އަޅުގަނޑު މިފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަން .އަޅުނގަޑު ޔަޤީން
ކުރަނީ ،މި ސަރަހައްދީ އޮފީސް ޤާއިމުކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވުމުގެ މަޤުޞަދު އެބަ ހާޞިލްވަމުން ދާކަމުގައި.

އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ،މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތް އެންމެހާ މުވައްޞަސާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި،
ހަލުވިކަމާއި އެކު ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެކަމަށް ،އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތަކީ ،ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް
ބޭނުންތެރި ،ބަލައިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ވެގެން ދާނެކަމަށް.
އަޅުގަނޑުވަކިވެލާނީ ،ތިޔައެންމެހާ އިއްޒަތްތެރި އަހުންނާއި އުޚުތުން އަޅުގަނޑުމެނާއި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން
ދެއްވިކަމަށްޓަކަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއި އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމުން .އަޅުނގަޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މިކުރާ
މަސައްކަތުގައި ކީރިތި ﷲ ބަރަކާތްލައްވާ ،އަޅުގަނޑުމެނަށް އަދަށްވުރެ
އާމީން.
ވަ އާޚިރުދައުވާނާ އަނިލް ޙަމްދު ލިއްލާހި ރައްބިލް ޢާލަމީން !

ފެހި މާދަމާއެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވާށި.

