
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ކޮމިޓ   ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް   

 ޓް އަހަރ  ރިޕ  
2021 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
                                                                               އޮފް ފިނޭންސް  މިނިސްޓްރ 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 



 އޮޑިޓް ކޮމިޓ    ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް /2021އަހަރ  ރިޕ ޓް 

                                                                     internalaudit@finance.gov.mv  
 

   1 ގެ  9ސަފުޙާ      

a 
 

 ބަޔާން ޗެއަރޕަރސަން ގެ 

 
ކުރަނ  ޢާވާތާއި ސަާލމް ލެއްވުން އެދި ދުލާއަށެވެ. ޞަލަޢާނަހޫ ވަތަޙާސުބުهللا ލަމްތަކުގެ ވެރި މާތްޢާމްދާ ޝުކުރުކުރަނ  ޙަ

ލައިހި ަވސައްލަމައަށެވެ. މިޞަލަވާތާއި ޢަهللا ފޮނުއްވި ާމތް ަނބިއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ ެއކަލާނގެ މަތެއްކަމުގައިޙްމިއުންމަތަށް ރަ
 ބ ން ހިމަނާ ޝާމިލްކުރަމެވެ.ޙާޞަސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލުންނާއި މިތުރު 

 
ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ހިނގަމުްނާދ ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓާއި، ޕަބްލިކް ފަންޑްތަކާއި، ދައުލަތުެގ މާލ ހިސާބުތަކުގެ ޞައްޙަކަން 

ޤްޞަދުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ އޮފ ސްތަކުގެ އެކި ދާއިރާތަކުގެ މާލ ހިންގުމަށް ކުރާ ނުރަނގަޅު އަސަރުތައް ނުވަތަ ކަށަވަރުކުމުގެ މަ
ހިރާސްތައް ދެނެގަނެ، އެ އޮފ ސްތަކުގައި ހުންނަ މުދަލާއި ފަިއސާ އަދި މުދަލާއި ފައިސާގެ ހިސާބުތަކާއި އެ ހިސާބުތަކާ ގުޅޭ 

ވާއިދާ އެއްގޮތަށްތ  ބެލޭނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤަހައްޓަމުންދަނ  ދައުަލތުގެ މާިލއްޔަތުގެ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ބަލަ 
 2019އަމ ރު ވަނ   މްމާލ  ވަޒ ރު އިބްރާހ ، ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި، މުޅިން އަލަށް ދައުލަތުގެ އިންޓާަނލް އޮޑިޓް ކޮމިޓ ގެ ނަމުގައި

ރަސްމ  ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓ  އުފައްދަވާ  ،ދުވަހު ތިބުރާސްފަވ   28މަހުގެ  ފެބްރުއަރ ވަނަ އަހަރުގެ 
ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މާލ  ހިސާބުތައް  10ދެއްވާފައެވެ. މި ކޮމިޓ  އުފެދިގެން އައިސްފައިވަނ  ފާއިތުވެދިޔަ 
އިންޓަރނަލް އޮޑިޓުގެ އަދި ވަގުތެއްގައިކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ. ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ ނިޒާަމށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވާ 

ނޑިވަޅެއްަގއިކަމެވެ.  ހަރުދަނާ ނިޒާމަކަށް ރާއްޖެ ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާ ދަ
 

ކޮމިޓ އަށް އެކަށ ގެންވާ ބާރުތަާކއި އަދި މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރެވޭނެ އިޚްތިޔާރުތައް ލިބިދެވޭނެހެން މިނިސްޓަރ އޮފް 
ގައި ގެ ޮގތުނޭންސް ފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާ ޮކމިޓ ގެ ޗާޓަރއަކ  ކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތްތައް ތަރުތ ުބ ކުރުމަށްޓަކަިއ މުހިންމު ފެށުމެއްފި

ނޑު ފާހަގަކޮށްލަމެވެ ވަނަ ދުވަހު ސްޓޭޓް ިއންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓ ގެ ޗާރޓަރއަށް  01ޖުލައި  ވަނަ އަހަރު 2021އަދި  .އަޅުގަ
އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓ ގައި، ދައުލަތުގެ އިންޓާރނަލް ޮއޑިޓް ނިޒާމު، ޒަމާނާއެއްގޮތަށް  ސަބަބުން އިސްލާހުގެ ނަވަ 2 ގެނެވުނު

ހިމެނުމަށް ފުރުސަތު  ވެރިކަން ހުރި ފަާރތްތައްްލމާއި ފަންނުޢިބައްޓަންކޮށް ފަރުމާކުރުމަށް ބޭުނންވާނޭ ތަާފތު ދާއިރާތަކުގެ 
 ހުޅުވުފައިވެއެވެ.

 
 ހަމަ އެހެންމެ މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަްލ އޮޑިޓް ފަންކްޝަނުގެ އިދާރ  އަދި 

ނޑު އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް ވަސ ލަތްތައް ގާއިމްކުރެވިގެންދިޔަކަމ  ކޮމިޓ އިން ވިލަރެސްކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތްތައް  އޮނިގަ
 ާނ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ދެކެމެވެ.  ތަންފ ޒުކުރުމަށް އެޅުނު ހަރުދަ

 
ނޭންސް މިނިސްޓަރ އޮނަރަބަލް ފިދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޮކމިޓ ގެ މަސައްކަތަށް ލިބިގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްވަރަކ  

އަބަދުމެ އިރުޝާުދ ، ތުން ބައްލަވާމް އަމ ރު މި ކޮމިޓ އަށް ދެއްވާ އަހަންމިއްޔަތުކަމެވެ. އެގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތް ގާއިބްރާހ 
 ދެއްވާ، ކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތަްށ ެދއްވާ އެއްބާރުލުމަކ  މި ކޮމިޓ ގެ ކުރިއެރުމަށް ލިބިގެންދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ހިތްވަރަކާއި ބާރެކެވެ.

 ކުރިއަށްދާ  ދަށުން ބެލުމުގެ ފުރިހަމަ ނޭންސްގެ ފި އޮފް މިނިސްޓްރ  މަސައްކަތްތަކަކ  ކޮމިޓ ގެ އޮޑިޓް އިންޓަރނަލް ދައުލަތުގެ
 ކޮމިޓ ތައް އޮޑިޓް ގޮފިތަކާއި ކޮމިޓ ގެ ވުޒާރާތަކުގައި މުއައްސަސާތަކާއި އެކިއެކި ދައުލަތުގެ ،އެހެންމެ ހަމަ އަދި. މަސައްކަތެކެވެ

 އެކަށައެޅުމަށްޓަކައި  ނިޒާމެއް އޮޑިޓުގެ އިންޓަރނަލް އޮންނަ ކުރެވިފައި ލާމަރުކަޒު ތަސައްވަރުކުރާ އަޅުގަނޑުމެން މަކ ގާއިމުކުރު
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 މުއްސަސާތަކުގެ އެ ،ފާހަގަކޮށް އެއްބާރުުލން ދެއްވަމުންގެންދަވާ މުއައްސަސާތަކުން އެކި ަދއުލަތުގެ މިކަމުގައި ،މުހިންމުކަމަށްވ ތ 
 .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު މުވައްޒަފުންނަށް އިސްވެރިންނާއި

 
ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމުގައި  އަހަރުފާއިތުވި  ނޑައެޅިފައިވާ ލަނޑުދަ ކޮމިޓ ގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ކަ

މުވައްަޒފުންގެ ފުރިހަމަ ޝާމިލުވުން  ދައުލަތުގެ އިންޓާރަންލ އޮޑިޓް ފަންކްޝަންގެ ކޮމިޓ ގެ އެންމެހާ މެްނބަރުންނާިއ އަދި
މިޔާބުތަކުގެ އަސްލެވެ. އަދި މިހާރުވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތްތައް ތާވަާލ ލިބިގެންގޮސްފައިވާކަމ  ހ ދިފައިާވ ކާ

އަދި މިްނނެތް  އެއްގޮތަށް ކުރެވެމުންދަނ  ކޮމިޓ ގެ އެންމެހާ ހ ވާގި މެމްބަުރްނނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަގުނުކުރެޭވ ފަދަ ބުރަ
ރި ވަގުތާއި ދެއްވާ ސަމާލުކަމުންނެވެ. ވުމާއެކު، އެ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ކޮމިޓ އަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އަގުހު އިމަސައްކަތުންނާ

ނޑުގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ.   އަޅުގަ
 

ނޑުގެ އުންމ ދަކ  ދުނިޔޭގެ ތަހުޒ ބ  ގައުމުތަކާ އެއް ފެންަވރަކަށް ތަރައްގ ވެ ކުރިއަރާފައިވާ ހަރުދަނާ އަދި ދެފުށް ެފންނަ  އަޅުގަ
ވަނަ އަހަރު މި އެޅުނު ބިންގަލުގެ ަމތ ގައި  2019އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ ނިޒާމެއް މުޅި ދައުލަތުގައި ގާއިމުވެގެން ދިއުމެވެ. 

 ކަތަށްމިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އިންާޓނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓ ގެ މަސައްهللا އިތުރު ހަރުފަތްތަކަކަށް ދިއުމުގެ ެހޔޮ ތައުފ ގު މާތް
 މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. هللا އަދަށް ވުރެ ފަހި އަދި ފާގަތި މާދަމާއެއް މާތް

ނޑުމެން އެންމެން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް  ބަރަކާތް ލައްވާށި! އާމ ން!هللا ގައުމުގެ ތަރައްގ އަށް އަޅުގަ
 ވަބަރަކާތުހު.هللا ވައްސަލާމްއަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު

 

 
 
 

 ހަސަން މުޙަންމަދު                                              
 ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޮކމިޓ ގެ ޗެއަރޕަރސަން 
  



 އޮޑިޓް ކޮމިޓ    ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް /2021އަހަރ  ރިޕ ޓް 

                                                                     internalaudit@finance.gov.mv  
 

   3 ގެ  9ސަފުޙާ      

 ދައުލަތުގެ އިްނޓަރނަލް އޮިޑޓް ކޮމިޓ  
 މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް 

 
 އަހަރ  ރިޕ ޓް 
2021 

 ތަޢާރަފް  .1
ދައުަލތުގެ  ބާރު ލިބިގެން ހަދާފައިވާ ިއން (2006/3)ނަންބަރު:  މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު ކ ، ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަ ދައުލަތުގެ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ ހިނގަމުންދާ ޕަބްލިކް ބޭންކް  16.01ގެ  (2017)ފެބުރުވަރ   މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދު
 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްބުތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކައުންޓާއި، ޕަބްލިކް ފަންޑްތަާކއި، ދައުލަތުގެ މާލ  ހިސާއެ

ނޑުގެ ދަށުގައިވާ އިދާރ  ގޮތުން މިނިވަން ފަންކްޝަނެކެވެ. ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް ފައިވާ ޤާއިމު ކުރައްވާ މިނިސްޓްރ ގެ އޮނިގަ
ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން ޖަވާުބދާރ ވާންޖެހޭނެ ފަރާތަކ  ދައުލަތުެގ އޮޑިޓް ފަންކްޝަނުްނ ރިޕ ޓް ކުރާ ފަރާތަކ  ނުވަތަ ިމ ނިޒާމުެގ 

ނޑައަޅައި،  އެކުލެވޭ  )ހަތެއް( މެންބަރުންގެ މައްޗައް 7ގައި  2019ފެބްރުއަރ   28އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓ  ކަމުގައި ކަ
 .ކޮމިޓ އެއް ވަނ  އުފައްދަވާފައެވެ

 

 އްޔަތުތައް މަސްއޫލި ބާރުތަކާއި  އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓ ގެ  .2
ނޑު މަސްދަ އަދި މިނިސްޓަރ  16.03ލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގެ ދައު ލިއްޔަތަކ ޢޫއުލަތުގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓ ގެ މައިގަ

އޮފް ފިނޭންސް ތަސްދ ގު ކުރަްއވާފައިވާ އިންޓާރނަްލ އޮޑިޓް ޗާޓަރ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮތަްށ މުޅި ދައުލަތުގެ އިްނޓާރނަްލ 
 އޮޑިޓް ނިޒާމް ގާއިމްކޮށް، ދައުލަތުގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ފަންކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި، އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް 

 ރިޕ ޓްތައް ދިރާސާކޮށް އެ ރިޕ ޓްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރއަށް ލަފާ އެރުވުމެވެ. 
އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓ ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި، މުޅި ދައުލަތުގެ މާލ  މުޢާމަލާތްތަކާއި ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް 

އޮޑިޓް ފަންްކޝަންތަކުގެ އަހަރ  އޮޑިޓް ޕްލޭން ތަސްދ ގު ކުރުމާއި، މި  ދައުަލތުގެ އިދާރާަތކުގެ އިންޓާރނަލްލިބިގަތުމާއި، 
 .ފަންކްޝަންތަކުން ތައްޔާރުކުރާ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ރިޕ ޓްތައް ލިިބގަތުމުގެ ބާރުތައް އިންޓާރނަލް ޮއޑިޓް ކޮމެޓ އަށް ލިބިފައިވެއެވެ

 

 ޗާރޓަރ ގެ އޮޑިޓް ކޮމިޓ   ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް  .3
އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތައް ބަޔާންކޮށް، ކޮމިޓ ެގ ވަނަ  2019

ވަނަ އަހަރު ކޮމިޓ ގެ ޗާޓަރ ރިވިއުކޮށް  2021އަދި  ކުރައްވާފައެވެ. ޤުޗަރޓަރ އެކުލަވާލައްވާ މިނިސްޓަރ ވަނ  ތަސްދ 
 ގައި މިނިސްޓަރ ވަނ  ތަސްދ ޤު ކުރައްވާފައެވެ. 2021ޖުލައި  01ޓަރ ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކާއިއެކު، ެއޗާ
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 ގައި ތިއްބެވި މެމްބަރުންގެ ތަފްސ ލް އޮޑިޓް ކޮމިޓ  ދައުލަތުގެ އިންޓާނަލް  .4
ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް ތަސްދ ގު ކުރައްވާފައިވާ ސްޓޭޓް އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް  1ވަނަ އަހަރު ޖުލައި  2021

މިިނސްޓަރެވެ. ނަމަވެސް ސްޓޭޓް  ވަނަ އިސްލާހާއެކު، ކޮމެޓ ގެ ތިްއބަވާނޭ މެްމބަރުންގެ އަދަދު ނިންމަާވނ  2ކޮމެޓ ގެ ޗާރޓަރުގެ 
ކަމަށް ކޮމެޓ ެގ މެމްބަރުން ތިއްބަވަން ވާނެ 2އި މަދުވެގެން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ތަމްސ ލް ކުރައްވާ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ކޮމެޓ ގަ
ވަނަ އަހަރު ޖުލައި  2021މުއްދަތަކަށެވެ.  އަހަރުގެ އެވެ. ކޮމެޓ އަށް މެމްބަރުން އައްޔަނު ކުރެވެނ  ތިންޗާޓަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެ

ކޮމެޓ ަކއި ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތަްފޞ ލް ތިރ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއ  ބަދަލުތަކާއި އެކު،ވަނަ ދުވަހު ކޮމެޓ އަށް ގެެނވުނު  3
  އެވަނ އެވެ.

 

 މަޤާމް 
އިން ފެށިގެން  2021ޖުލައި  04

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓ ގައި 
 ތިއްބެވި މެންބަރުން 

 03ން  2021ޖަނަވަރ   01
ނިޔަލަށް  ގެ  2021ޖުލައި 

ޑިޓް ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮ 
 ކޮމިޓ ގައި ތިއްބެވި މެންބަރުން 

ކޮމިޓ ގެ ޗެއަރޕަރސަން )ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ 
 ފަރާތުން(

 އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް ޙަސަން މުޙައްމަދު 

ކޮމިޓ ގެ ވައިސް ޗެއަރޕަރސަން )މިނިސްޓްރ  
 އޮފް ފިނޭންސް(

 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އިނާޒް  -

 - އަލްފާޟިލް ޢަލ  އިރުފާން  )މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް( ކޮމިޓ ގެ މެންބަރު

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން( -ކޮމިޓ ގެ މެންބަރު )އެންޓި 
 / )ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ ފަރާތުން(

 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމ ން  އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމ ން

 އަލްފާޟިލް އިބްރާހ މް ފަޒ ލް  އިބްރާހ މް ފަޒ ލް އަލްފާޟިލް  އޮޑިޓަރ ޖެެނރަލްގެ އޮފ ސް(ކޮމިޓ ގެ މެންބަރު )

 - ކޮމިޓ ގެ މެންބަރު )މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް(
އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޝަވާދިން 

 هللاޢަބްދު

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަމާ  - ކޮމިޓ ގެ މެންބަރު )ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ(

 - އަލްއުސްތާޛާ އައިމިނަތު ސަނާ ކޮމިޓ ގެ މެންބަރު )މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް(

 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރު )މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް(
އަލްފާޟިލާ އައިމިނަތު ނާހ ން 

 އަޙްމަދު
- 

 އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު  އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން(-ކޮމިޓ ގެ މެންބަރު )އެންޓި 
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 ވުންތަކާއި މެންބަރުންގެ ހާޒިރ  ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލު  އޮޑިޓް  އިންޓަރނަލް ދައުލަތުގެ   .5
)ތިރ ސް( ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން  30ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓ ން ވަނ  ޖުމްލަ  2021

ނޑުގޮތެއްގައި ކޮމިޓ ގެ ބައް  ކޮމިޓ  މެންބަރުންގެ ހާޒިރ ގެ ޚުލާސާ ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ތަކުގައި މެންބަުރން ބައިވެރިެވ ދަލުުވންމައިގަ
 އަދި އަހަރ  ޗުއްޓ ގައި ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައެވެ.އްވާ ދުވަސްތަކާއި ނުލައްވަނ ، ރަސްމ  ދަތުރުތަކުަގއި ރަށުން ބޭރުގައި އުޅު

 ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުންގެ ހާޒިރ  

 ނަން 
ހާޒިރުވާންޖެހޭ 

 ބައްދަލުވުންތަކުގެ އަދަދު 
 ހާޒިރުވި

 ބައްދަލުންތަކުގެ އަދަދު 
 އިންސައްތަ 

 93.33 28 30 ޙަސަން މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް 
 100.00 18 18 މުޙައްމަދު އިނާޒްއަލްފާޟިލް 

 90.00 27 30 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޔާމ ން
 90.00 27 30 އަލްފާޟިލް އިބްރާހ މް ފަޒ ލް 

 83.33 15 18 هللاމަރިޔަމް ޝަވާދިން ޢަބްދުއަލްއުސްތާޛާ 
 83.33 15 18 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޝަމާ 

 100.00 12 12 ޢަލ  އިރުފާން އަލްފާޟިލް 
 100.00 12 12 އަލްއުސްތާޛާ އައިމިނަތު ސަނާ

 91.67 11 12  އައިމިނަތު ނާހ ން އަޙްމަދު އަލްފާޟިލާ
 100.00 15 15 އަލްފާޟިލް ޙަސަން މަނިކު

 
 

 މަސައްކަތްތައް  މުހިންމު  ކުރެވުނު   .6
 ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު މަސައްކަތްތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 2021 ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ޮކމިޓ ން

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރ ލަރ އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން  )ހ(
 

ހެދުމަށް ފުރިހަަމ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ އިޖުރާއުތަެކއް ފުރިހަމަނުކޮށް ހަދާފައިވާ  އްޔަތުގެ ގަވާއިުދގައި ޕޭމަންޓްލަތުގެ މާލިދައު

ގުޅިގެން އާއި  މެމ ޓްމަންޓުން ފޮނުވާފައިވާ ޓެރެޝަރ  އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިޕާޕޭމަންޓްތަކަކާއި ގުޅޭގޮތުން 

ކަންތައްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ތާއި ފާހަގަކޮށްލައްވަން ޭބުނންވާ ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރ ލާ އަްލފާޟިލާ ފާތިމަތު ރަޒ ނާ ދެކިލަްއވާގޮ

އަދި ފައިނޭންޝިއަލް ކޮންޓްރ ލަރ އާއި އެކު  ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ)އަށްޑިހަ އަށެއް(  88ކޮމިޓ ގެ 

 ނިންމާަފއިވެއެވެ.މިބައްދަލުވުމުގައި ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭްއވުމަށް 
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 ޝަން ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އޮފ ސްތަކަށް ސިޓ  ފޮނުވުން ންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފަންކް އި ( ށ)
 

ަވނަ އަހަރުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިްޓ  2021އަދި  2020 އެޖެންސ ަތކަށް ޝަްނ ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާއޮޑިޓް ފަންކްއިންޓަރނަލް 

 ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައިވަނ  ފާސްކުރައްވާފައެވެ.)އަްށޑިހަ ނުވައެއް(  89ފޮނުވުމަށް އެދި ސިޓ  ފޮނުވުމަށް ކޮމިޓ ގެ  ތައްރިޕ ޓް

 ވަނަ އަހަރުތެރޭ އޮޑިޓް ފަންކްޝަން ޤާއިމް ކުރެވިފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް މި ސިޓ  ފޮނުވިފައިވެއެވެ. 2021އަދި 

ރިޕ ޓު ތަކުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ ތަސްދ ގު ކުރައްވާފައިވާ  މާލިއްޔަތުގެ މައްސަލަ ބަލާ ކޮމިޓ ގެ ( ނ)
 ރިޕ ޓުތައް ރިވިއު ކުރުން 

 ރިޕ ޓް ނަމްބަރު  ތަފްސ ލު 

 MMBC 2020/003 މިނިސްޓްރި އޮފް ހެލްތު ކޮވިޑް ޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭ 

 MMBC 2020/003 މިނިސްޓްރި އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ކޮވިޑް ޚަރަދުތަކާއި ގުޅޭ 

ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ތަެކތި  ރަށެއްގައި ޕާކު 67ޔޫތް އެންޑް ސްޕ ޓްސް މިނިސްޓްރ  އޮފް 
 ގަތުމާ ގުޅޭ

MMBC 2020/007 

ފަންކްޝަުންނ ރިޕ ޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ރިޕ ޓުތަކުން މެންބަރުންަނށް ފާަހގަކުރެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް 
 ނިންމާފައިވެއެވެ.ހިއްސާކުރުމަށް  މިނިސްޓަރާއި

 

 އައި.ޖ .އެމް.އެޗްގައި އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފަންކްޝަނެއް އެކުލަވާލުން  (ރ)

ގެ އިންދިރާގާންދ  މެމ ރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް)އައި.ޖ .އެމް.އެޗް( ގައި އޮޑިޓް ސެކްޝަނެއް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރ 
)ނުވަދިހަ އެކެއް( ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނ   91ސިޓ  އާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ ލަފަޔަކަށްއެދި ފޮނުވާފައިވާ 

ވަނ  ގައި އައި.ޖ .އެމް.އެޗަށް  2021މެއި  19މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ފަންކްޝަން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ުހއްދަ ސިޓ  
 ފޮނުވާފައެވެ.

 ހާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އިސްލާ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ  (ބ)

)ނުވަދިހަ ހައެއް(  96)ނުވަިދހަ ފަހެްއ( އަދި  95ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާޫނނަށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާހާއި ގުޅޭގޮުތން ކޮމިޓ ގެ 
 ކުރައްވާފައިވެއެވެ. ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުން މަޝްވަރާ
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 ޚާއްސަ އޮޑިޓް މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ  (ޅ)

 99އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފަންކްޝަުނން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރ  އޮފް ހެލްތުގެ ޚާއްސަ އޮޑިޓު ރިޕ ޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ 
 ވަނަ ބައްަދލުވުމުގައި ވަނ  މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ.  )ނުވަދިހަ ނުވައެއް(

 ޓެންޑަރ އޮޑިޓް ރިޕ ޓް  (ކ)

)ނުވަިދހަ ނުވައެއް(  99ަފންކްޝަުނން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޓެންޑަރ އޮޑިޓް ރިޕ ޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް 
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރައްވާ ރިޕ ޓް ފައިނަލް ކުރުމަށްފަހު މެނޭޖްމަންޓާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް ވަނ  ނިންމަވާފައެވެ.

މަރުކަޒުތަކުގައި ތިއްބަވާ ސިފައިންގެ ބޭކަލުންނަށް ކައްކާ ކާން އެމް.އެން.ޑ .އެފް. ގެ އެކިއެކި  (އ)
 ތައްޔާރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ސިފްކ  މެދުވެރިކޮށް ހ ދުމުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން 

ކޮންޓްރ ްލތަކާއި ގެންނަން ބޭުނންވާ  ލަށްލިސ  ޑިޕާރޓްމަންޓް އިން ތައްޔާރު ކުރައްވާފައި އުސޫޕޮޕްރޮކިއުމަންޓް މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން 
)ސަޭތކަ ތިނެއް( ވަނަ ބައްދަލުވުމުގަިއ ވަނ  މަޝްވަރާކުރައްވާފައެވެ. އަދި ކޮމިޓ ގެ ހުށަހެޅުންތައް  103ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ 

 ޕްރޮކިއުމަންޓް ޕޮލިސ  ޑިޕާޓްމަންޓާއި ހިއްސާ ކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެވެ.

 ކަރަންޓު ސަބްސިޑ  އޮޑިޓް ފެނަކަ ކ ޕަރޭޝަންގެ  (ވ)

ފެނަކައިގެ އިލެކްޓްރިސިޓ  ސަބްސިޑ  އޮޑިޓް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ސްޓޭޓް އ ންޑް އެންޓަރޕްރައިޒަސްގެ ސަބްސިޑ  ޕްރޮސެސްގެ 
ރުގެ ވަނަ އަހަ 2021މިގޮތުން  )ސަތޭކަ ފަހެއް( ވަނަ ބައްަދލުވުމުގައި ނިންމާފައިވެއެވެ. 105ރިވިއުއެއް ހެދުމަށް ކޮމިޓ ގެ 

 ނޮވެމްބަރު މަސް ތެރޭގައި މި އޮޑިޓް ނިންމައި ރިޕ ޓް މިނިސްޓަރާ ހިއްސާ ކުރެވުނެވެ.
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 :މި ހުރި މަސައްކަތް އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނުނި  ،ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާ 2021 .7

 

 

 

 

 # މަސައްކަތުގެ ތަފްސ ލް  މިހާރު މަސައްކަތް ގޮސްފައިވާ ހިސާބު 

ތައްޔާރު ކުރެވި، ޕ ރޓަލް ގެ ރިކުއާރމަންޓް 
މަސައްލަތަށް އައިޓ  ޓިމާ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 ހަވާލުކުރެވިފައި.

މަސައްކަތްތަކާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް  ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ  
ކަންތައްތައް، ދައުލަތުގެ  ނެރުއްވާ ރިޕ ޓްތަކުގައި ލަފާ ދެއްވާފައިވާ
ޓްރެކް ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް  އިއިދާރާތަކުން ތަންފ ޒް ކުރަމުން ދާ މިންވަރު ބަލަ

ކޮމިޓ ން  ގާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް
 މަސައްކަތް  އިސްނަންގަވައިގެން ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ޕ ޓަލް ޑިވެލޮޕް ކުރުމުގެ 

1 

ވަނަ އަހަރުގައި ވަނ   2022މި ރިޕ ޓް 
 ނިންމާލެވިފައި

 2 ރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސް އޮފ ހުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓް އޮޑިޓް ރިޕ ޓް ޓް

ވަނަ އަހަރުގައި ވަނ   2022މި ރިޕ ޓް 
 ނިންމާލެވިފައި

 3 އިތުރުގަޑ  ފައިސާގެ އޮޑިޓް ރިޕ ޓް 

މުއައައްސަސާއެއްގައި ކޮމެޓ  ވަނ   4މިހާތަނަށް 
 14ޤާއިމް ކުރެވިފައި. އަދި އިތުރު 

ކޮމެޓ  ޤާއިމްކުރުމުގެ މުއައައްސަސާެއއްގައި 
 މަސައްކަތް ދަނ  ކުރެވެމުން 

އޮޑިޓް ކޮމިޓ ގެ  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ގާއިމުކުރާ އިންޓަރނަލް
 މަސައްކަތްތައް

4 

މި މަސައްކަތް މިހާރު ވަނ  ނިންމާލެވި، ޕޭ 
 ފޮނުވިފައި  ކޮމިޝަނަށް

ނޑަށް  ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓަުރންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ
 ބަދަލު ގެނައުން 

5 

 މި މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނ  ކުރެވެމުން 
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްގެ މުވައްޒަފުން، މަސައްކަތްކުރުމުގައި 

 ބޭނުންކުރާނެ ޫޓލްކިޓްތައް އެކުަލވާލުމުގެ މަސައްކަތް
6 

 މި މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނ  ކުރެވެމުން 
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ެމނުއަލް އަދާ ހަމަ ކުރުމުގެ 

 މަސައްކަތް 
7 

 މި މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ދަނ  ކުރެވެމުން 
ދައުލަތުގެ އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ިއޖްރާތުތައް )އެސްއ ޕ ( ތައްޔާރުކޮށް 

 އަދާ ހަމަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
8 

ނުވާތ  މި އިދާރާތަކުން އަހަރ  ޕްލޭން ލިބިފައި 
 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވޭ  މަސައްކަތް

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރ  އޮޑިޓް  2020ދައުލަތުގެ އިދާރަތަކުގެ 
 ޕްލޭންތައް ތަސްދ ގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް

9 
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 ފަންކްޝަންގެ ކޮލިޓ  އެސެސްމަންޓް އޮޑިޓް ދައުލަތުގެ އިންޓާނަލް  .8

އެކްސްޓަރނަލް ކޮލިޓ  އެސެސްމަންޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފ ސް މެދުވެރިކޮށް ހެދުމަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ފަންކްަޝްނގެ 
ވަނަ  2ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ  2021އަދި  )ނުވަދިހަ ހަތަރު( ވަނަ ބައްދަލުމުގައި ވަނ  ނިންމަވާފައެވެ. 94ކޮމިޓ ގެ 

އި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އިންޓާރނަލް ދުވަހު މި މަސައްކަތް ނިންމައި ރިޕ ޓް ލިބިފައިވެއެވެ. ރިޕ ޓްގަ
ރޑްސް އާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރާ ތަނަކަށް ހެދުމުގެ  އޮޑިޓް ފަންކްޝަން ހަރުދަނާކޮށް، ފަންކްޝަންއަކ  އައި.ޕ .ޕ .އެފް ސްޓޭންޑާ

  މިހާރުވެސް ދަނ  ކުރެވެމުންނެވެ. މަސައްކަތް

 

 ވަނަ އަހަރުގެ އެނުއަލް ޕްލޭން  2022ފަންކްޝަންގެ އޮޑިޓް ދައުލަތުގެ އިންޓާނަލް  .9

ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާއިފާ އޮޑިޓްތަކާއި، ޓްރެއިނިންތައް ހިމެނޭގޮތަށް  2022ދައުލަތުގެ އިންޓާރނަލް އޮޑިޓް ފަންކްޝަންއިން 
ވަނަ އަހަރު  2022ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ޕްލޭންގައި ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރު  2021ވަނަ އަހަރު އޮޑިޓް އެނުއަލް ޕްލޭން  2022

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ. 44ކުރުމަށްޓަކައި ޖުމްލަ   އޮޑިޓެއް ކަ

________________________ 
 1443 ޝަޢުބާން 28
 2022 މާރިޗް 31

                                                     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


