Auditor General Mr. Hassan Ziyath holds official talks with the Auditor General of China
Mr. Liu Jiayi
The Auditor General, Mr. Hassan Ziyath holds official talks with the Auditor General of China,
Mr. Liu Jiayi. The meeting took place at the Diaoyutai State Guesthouse in Beijing in the evening
of the 20th of October 2015 followed by a banquet hosted for the Auditor General of Maldives
by the Auditor General of China. During the meeting the Auditors General expressed the need
for building further relations and share experiences of public sector auditing of both Supreme
Audit Institutions (SAIs).
Mr. Hassan Ziyath expressed that the AGO requires the assistance from well-established SAIs in
its capacity development efforts particular with regard to staff training. Mr. Liu Jiayi has
expressed that China National Audit Office (CNAO) is ready to assist the AGO of Maldives in
its capacity building efforts and would be willing to provide training opportunities for the staff of
AGO. The detailed arrangements for the trainings and capacity building efforts is planned to be
stated in a memorandum of understanding that would tentatively be signed during 2016. Mr.
Hassan Ziyath thanked Mr. Liu Jiayi and expressed gratitude for CNAO for accepting AGO’s
request to grant technical assistance.

އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަދް ޒިޔަތު ޗައިދާގެ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް މރ .ލިއު ޖިއަޔި އާ އެކު
ރަސްމީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި
އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަދް ޒިޔަތު ޗައިދާގެ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް މރ ލިއު ޖިއަޔި އާ އެކު ރަސްމީ ބައްދަލުވުމެއް
ބާއްވައިފިއެވެ .މި ބައްދަލުވުދް ބާއްވާފައިވަދީ  02އޮކްޓޫބައި  0202ވީ އަދްގާރަދުވަހު ބެއިޖިދްގައި ހުދްދަ ޑިއައުޔުޓައި
ސްޓޭޓް ގެސްޓް ހައުސްގައެވެ .ބައްދަލުވުމަފްފަހު ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްގެ ޝަރަފުގައި ޗައިދާގެ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް
ދެއްވި ފަރީކޮޅެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެދްފައިވެއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި

ދެ އޮފީހުގެ ގުޅުދް އިތުރަފް ހަރުދަދާކުރުމާއި

އަދި ފަދްދީ ތަޖުރިބާ ޙިއްސާކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުދް މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ.
މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް އަލްފާޟިލް ޙަސަދް ޒިޔަތު ވަދީކ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްގެ އޮފީހުގެ
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ދޭޝަދަލް އޮޑިޓް

އޮފީސްފަދަ ތަޖުރިބާ ހުރި އޮފީހެއްގެ ފަދްދީ އެހީތެރިކަދް ބޭދުދްވާކަދް ހާމަކުރައްވާހަފައެވެ .މިއާ ގުޅިގެދް ޗައިދާގެ
އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް ވަދީ ރައްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލްގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުދް ތަމްރީދުކުރުމާއި މަސައްކަތް އިތުރަފް ހަރުދަދާ
ކުރުމަފް ބޭދުދްވާ ހުރިހާ ފަދްދީ އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮފްދެއްވުމަފް ތައްޔާރަފް ހުދްދެވިކަމަފް ވިދާޅުވެފައެވެ .އެހެދްކަމުދް
އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުދް ތަމްރީދުކުރުމާއި އޮޑިޓް މަސައްކަތް އިތުރަފް ހަރުދަދާ ކުރުމަފް ބޭދުދްވާ ފަދްދީ
އެހީތެރިކަދް ޗައިދާގެ ދޭޝަދަލް އޮޑިޓް އޮފީހުދް ދިދުމާގުޅޭ މެމޮރަދްޑަމް އޮފް އަދްޑަސްޓޭދްޑިދް އެއްގައި  0202ވަދަ
އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު ދެފަރާތުދް ސޮއިކުރުމަފް ވަދީ ހަމަޖެހިފައެވެ .ރާއްޖޭގެ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް އެދިވަޑައިގެދްދެވި ގޮތަފް
އޮޑިޓަރ ޖެދެލްގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަދާކުރުމަފް އެހީތެރިވެދެއްވުމަފް ތައްޔާރަފް ހުދްދވިކަމަފްޓަކައި ޙަސަދް ޒިޔަތު
ވަދީ ޗައިދާގެ އޮޑިޓަރ ޖެދެރަލް މރ .ލިއު ޖިއަޔި އަފް ވަރަފް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަދްދަވާފައެވެ.

