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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 ،މިއަދު މި ބޭއްވޭ،
ލީޑަރޝިޕް ޓްރައިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެހައި ބައިވެރިން .އައްސަލާމް އަލައިކުމް ،ވަރަޙްމަތުﷲ ވަ ބަރަކާތުހޫ.
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުގެ ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީސް  1ޑިސެމްބަރު  2015ގައި އަލުން ހުޅުވާ ،އޮޑިޓް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަތާ
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ނުވަ މަސް ވޭތުވުމަށްފަހުި ،މ ޮ
ށ ަފ ިއވ އޮޑިޓްތަކުގެ ތެރެއިން  6އޮޑިޓެއްގެ ރިޕޯޓް ސޮއިކޮށް ޕަބްލިޝްކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު

އަޅުގަނޑު އައްޑު ސިޓީ އަށް އައުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލެއް .އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން މީގެ
 9މަސްކުރިން މި އޮފީސް ހުޅުވި ދުވަހު ،އަޅުގަނޑު ދަންނަވާފައިވާނެ ،މި އޮފީސް ހުޅުވުމުގެ ބޭނުމާއި ،މި އޮފީހުން އައްޑޫ ސިޓީއަށާއި،
ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާއި ގއ އަދި ގދ އަތޮޅުގައި އަޅުގަނޑުމެން ހާޞިލްކުރަން މިއުޅޭ މަޤުޞަދުތަކަކީ ކޮަަބައިކަން .އާދެ ،މިރީޖަން އަކީ
ޖުމުލަ  4އަތޮޅެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ  28ރަށެއްގައި ،ދައުލަތުގެ  155މުވައްޞަސާ 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 މަަަސައްކަތް ކުރުން .އަދި މިކަން ހާޞިލް
ކުރުމަށްޓަކައި މި މުވައް ޞަސާތަކާއި އެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ޤާއިމުކޮށް ،މާލީކަންކަމާއި ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކުރުމާއި،
މިދާއިރާއިން އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނުދިނުމާއި އާއްމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން.
މިއަދު ސޮއިކުރެވޭ  6ލޯކަލް ކައުންސިލްގެ  2015ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކަކީ ،ދެކުނު ސަރަހަަައްދީ އޮފީހުން މިއަހަރު ކުރުމަށް
ރާވާފައިވާ  69އޮޑިޓްގެ ތެރެއިން މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އޮޑިޓް ފީލްޑް މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާ  40އޮޑިޓުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ
ޕަބްލިޝްކުރާ  6ރިޕޯޓް .ސަރަހައްދީ އޮފީހުން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ދެކުނުގެ ހަތަރު އަތޮޅުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ
އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކަކީ އާއްމުކޮށް ޝާއިއު ކުރާނެ ރިޕޯޓުތައް .މީގެ އިތުރުން ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ އަދި ކުރަމުންގެންދާ
ސްކޫލްތަކާއި ،ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ،ސިއްޙީ މަރުކަޒުތަކާއި ،މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން
މުއައްސަސާތަކުގެ އޮފީސްތަކުގެ އޮޑިޓަކީ އެ އޮފީހެއް ބެލެނިވެރިވާ ދާއިރާއެއްގެ ނުވަތަ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ
ބަޔާނުގެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ކުރެވޭ އޮޑިޓްތަކެއް .އެހެންކަމުން އެ އޮފީސްތަކުގެ ރިޕޯޓުތައް ވަކި ރިޕޯޓެއްގެ ގޮތުގައި އާއްމުކޮށް
ޝާއިއު ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވިޔަސް ،އޮޑިޓްކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނަކަށް އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވުނު ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު
އެޅުމަށްޓަކައި "މެނޭޖްމަންޓް ލެޓަރ" އެއް ހުށަހެޅޭނެ .އަދި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް މާލީ ބަޔާން
ތައްޔާރުކުރާ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތަކުގައި މަސްއޫލު އޮފީސްކުގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ އޮފީސްތަކުގެ އޮޑިޓުން މެޓީރިއަލް
މައްސަަަލައެއް ފާހަގަކުރެވޭނެނަމަ ،އެ ކަންކަން މަސްއޫލު އޮފީހުގެ ޝާއިއުކުރާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އެކަންކަން ފާހަގަކުރެވިގެންދާނެ .މި
ހުރިހާ އޮޑިޓެއްގެ މަސައްކަތްފެށި ގިނަ އޮޑިޓް މިހާރުވަނީ ފީލްޑް މަސައްކަތް ނިންމާ ،ޑްރާފްޓް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްތައް ރިވިއުކުރުމުގެ
މަރުހަލާގައި .އަދި ރާވާފައިވާގޮތަށް ކުރިއަށްދާނަމަ ،އެހުރިހާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުތައް ނިންމާ ﷲ ގެ ވާޤިފުޅާއެކު ،ސަރަހައްދީ އޮފީހުގެ އަހަރީ
ލަނޑުދަނޑިތައް ހާޞިލްވެގެންދާނެ.
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.

އަޅުނގަނޑު ހިތުން މިއަހަރު އޮފީސްތައް ޒިންމާދާރުކޮށް މާލީކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގެ ހެޔޮބަދަލު
މިއަންނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓްތަކުން ފެންނާނެ .އަޅުނޑުމެންގެ އުންމީދަކީ އެއީ.
މިފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑު ވަރަށް އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އެކު ،އައްޑޫ ސަރަހައްދީ އޮފީސް ނިސްބަތްވާ ފައިނޭންޝިއަލް އޮޑިޓް ޑިވިޜަންގެ
އެސިސްޓަންޓް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުސައިން ނިޔާޒީއަށާއި ،ރީޖަނަލް އޮފީހުގެ މެނޭޖަރ ،އަލީ ނަޞީރަށާއި ،މިއޮފީހުގެ އެންމެހާ
އޮޑިޓަރުންނާއި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް ޝުކުރާއި ސާބަސް ރައްދުކުރަން .އަޅުނގަޑު ޔަޤީން ކުރަނީ ،މި ސަރަހައްދީ އޮފީސް ޤާއިމުކޮށް
ދެވަނަ ފަހަރަށް ހުޅުވުމުގެ މަޤުޞަދު އެބަ ހާޞިލްވަމުން ދާކަމުގައި .އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާގައި ،މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ
ޚިދުމަތް އެންަްމެހާ މުވައްޞަސާތަކަށް ފަސޭހަކަމާއި ،ހަލުވިކަމާއި އެކު ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެކަމަށް ،އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ޚިދުމަތަކީ،
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންތެރި ،ބަލައިގަންނަ ޚިދުމަތްތަކަކަށް ވެގެން ދާނެކަމަށް.
މިއަދު އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު އެއް އުފަލަކީ ،ކައުންސިލް ތަކުގެ މާލީ ބަޔާން ހުށަހަޅާނެގޮތުގެ ފޯމެޓް ،މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
އިން ފާސްކުރައްވާ ގެޒެޓް ކުރެވުމުގެ އުފާ .މިއީ ،މާލީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގައި ދިމާވަމުން އައި އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަ ހައްލުވެގެން
ދިއުން .މި ފޯމެޓް ފާސްވުމާއި ގުޅިގެން ،މާލީ ބަޔާން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ޓްރޭނިން ކައުންސިލުތަކުގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް
ދިނުމުގެ ގޮތުން މުޅި ރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި
ގުޅިގެން ،އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ މުވައްޒަފުންވެސް ބޭނުންކޮށްގެން ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް މިހާރު މިދަނީ ތައްޔާރީތައް ވަމުން.
އެގޮތުން ދެކުނު ސަރަހައްދީ އޮފީހުން އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ،ގއ އަދި ގދ އަތޮޅު ގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެން މި
ޓްރޭނިންގ ތައް ކުރިއަށް ގެންދާނަން .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެހެން ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެއްގައިވެސް މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގާ ،ކޮންމެ
ލޯކަލް ކައުންސިލަކުން މަދުވެގެން ދެ މުވައްޒަފުން މާލީ ބަޔާންތައްޔާރު ކުރުމަށް ތަމްރީން ކުރެވޭނެ .ޖުމުލު ދުއިސައްތަ ފަންސާސް
މުވަ އްޒަފުން ތަމްރީން ކުރެވޭނެ .ބޭނުމަކީ ،މާލީ މުއާމަލާތު ތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި މިކަމުގައި އުޅޭ މުވައްޒަފުން މިކަމަށް އަހުލުވެރި
ކުރުވުން .މިކަމުގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުނައްވަރަށާއި ފައިނޭންޝަލް

ކޮންޓްރޯލަރ

އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ރަޒީނާ ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހޯތެރިކަމާ އެއްބާރުލުމަށް ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ރައްދުކުރަން.
މި ބޭއްވޭ ލީޑަރޝިޕް ޓްރެއިނިން އަކީވެސް ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުމުގައި

އިސްކޮށް

ހަރަކާތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އިސް މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބާއްވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް .މުވައްޞަސާތަކުގެ މާލީކަންކަމާއި އަދި
ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާ ވީ ވަރަކަށް އަޅުނގަޑުމެން ގެ މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ފަސޭހަވެ ،މަޤުޞަދު ހާޞިލްވާލެއް ބޮޑުވާނެ .އެހެންކަމުން
އަޅުނގަޑުމެން މިފުރުޞަތު ހުރިހާ އޮފީހަކަށްވެސް ހުޅުވާލިން .އަޅުގަނޑު ޔަޤީން ކުރަނީ މިއީ ތިޔަބޭފުޅުންނަށް ފައިދާ ކުރާނެ ގިނަ
މައުލޫމާތުތަކަކާއި ހުނަރު ތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ޓްރޭނިންގ އެއްކަމަށް .އަދި ކުރި މަގުގައިވެސް އަޅުނގަޑުމެނަށް ލިބޭ މިފަދަ ފުރުޞަތުތައް
ވީވަރަކުން ތި ޔަބޭފުޅުންނާއި ހިއްސާކުރެވޭނެ .އަޅުގަނޑުގެ އެދުމަކީ އަދި ދުޢާއަކީ މިކަންކަމުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށާއި
މާލީ މުއާމަލާތްތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައުން.
އަޅުގަނޑުވަކިވެލާނީ ،އަޅުނގަޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ކީރިތި ﷲ ބަރަކާތްލައްވާ ،އަޅުގަނޑުމެނަށް އަދަށްވުރެ
ފެހި މާދަމާއެއް މިންވަރުކޮށްދެއްވުން.

