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ފައިވާ ކަންކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވައިުދގައިވާ ފައިނޭންޝަލް ކޮްނޓްރޯަލރގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާ .1
 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްޯރލަރގެ އިރުޝާދުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންިދއުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގައި އެޙިތެރިވުން.

ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާ އާއި ހޭދަކުރެވޭ ފައިސާގެ ޖުމްލަ ހިމެނޭ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓާިއ،  .2
ހަފްތާއަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރަތަކާ އް ޤަވާއިދުން ބެލެެހއްޓުމާއި ހަފްތާއިން އެކައުންޓްތަބޭންކް ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން 

 ގުޅިގެން އެތަންތަނަށް ިލބެން ުހންނަ ފައިސާ އާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބު ބެލެހެއްުޓން.
މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްގެ ތެރެއިން މުދަލާއި ޙިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދިނުމާއި  .3

 ރެސްޓް އާއި ޗާރޖްގެ ފައިސާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވައި ހިނގުން.ދަރަނި ނެގުމުން އަރާ އިންޓަ ދިނުމާއި
ތަކުެގ ސިސްޓަމްގެ އަސާސަށް ބަލައިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އާއި އެހެނިހެން އިދާރާ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ .4

 ރެވޭގޮތް ރިޕޯޓް ކުރާނޭ އިންތިޒާމް ރާވައި ހިންގުން.ފައިސާ އާއި ޗެކް ހޭދަކު
ޕޯޓް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގެ ބޭނުންކޮށްެގްނ ލިބޭ ފައިސާ އާއި ހޭދަކުރެވޭ ފައިސާގެ ދުވަހު ރިޕޯޓައި ހަފްތާ ރި  .5

 ންތައް ރޭވިފައިވާގޮތަށް ހިނގާކަން ކަށަވަރުުކރުން.ހެދޭނެގޮތް ރާވައި އެކަ
މްދަނީ ފައިސާގެ ހިސާބުތައް ގަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމާއި، ދައުލަތަށް ލިބެންވާ ަފއިސާ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާ .6

 ޤާއިމުކުރުމުގައި އެހީތެރިވުން.
ކުރާނެ ގޮތުގެ މައްޗައް ތަމްރީނުކޮށް، އެ މުވައްޒަފުންނަްށ މުޠާލިޢާ އެޖެންސީ ލެވެލްގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ރިޕޯޓްތައް .7

 ބެހޭ ގޮޔުގެ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުން.އަސްލާ ރިޕޯޓްގައި ތަފާތެއްވާނަމަ އެކަމާބަޖެޓް 
 ފައިވާ މުަވއްޒަފުން އެ މަސައްކަތް ކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުން.ދައުލަތުގެ ހިސާބުތައް ރީކޮންސައިލް ކުރުމަށް ހަވާލިކޮށް .8
ވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކޮށް، ބޭންުކތަކުގެ ބާކީ ހޯދައި ދުވަުހެގ ކުރިއަށްލަފާުކރާނެގޮތް ދަސްކޮށްދިނުމަށް މު ވަންނަގޮތް ފައިސާ .9

 .ބޭންކް ބާކީތައް ލަފާޮކށް ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫުކރުމުގެ އިންތިޒާމް ރާވައި ހިނގުން
 ުކރުމަށް އެހީތެރިވުން.ދައުލަތުގެ މިލްކުގައިވާ މުދަލާިއ، ތަންތަނާއި ތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާެއކު ބެލެހެއްޭޓނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް .10
ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ސޮފްޓްވެއަރގެ އެކައުންޓްސް ޕެޔަބަލް މޮޑިއުލްއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  .11

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްޯރލަރގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
މެޓީރިއަްލ މެނޭޖްމަންްޓ މޮޑިއުލްއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަްއ  ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ސޮފްޓްވެއަރގެ .12

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްޯރލަރގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ސޮފްޓްވެއަރގެ ފަންޑްސް މެނޭޖްމަންޓް މޮޑިއުލްއާ ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތައް  .13

 ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްޯރލަރގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބަލަހައްޓައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން.
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިަތކުގެ ކޭޝްފްލޯ މެނޭޖްކުރުމުގަިއ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންްސގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި  .14

 ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއެކު މަސައްކަތް ކުރުން.
 ތަމްރީނުކޮށް މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހީތެރިވުން.ތްކުރާ މުވައްޒަފުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާެބހޭ މަސައްކަ .15
ހަާވލުކުރާ އެހެނިހެން މާީލ  ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ އަށް އެހީތެރިވުމާއި، ފައިނޭންޝަލް ކޮްނޓްރޯލަރމާލީ ވަޒީރާއި  .16

 ވާޖިބުތައް އަދާކުރުން.


