
 

 
 

 ކާއި، ޒިންމާތަކާއި މަސައްކަތްތައް ގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަ މަޤާމު ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ގެ 

ގައި "މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާގެ ޤަވާޢިދު ގެ މައިގަނޑު މަސްއ ލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ މަޤާމުޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް އަކީ މާލީ ޒިންމާދާރުވެރިޔާއެވެ. ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ގެ 

 ގެ މަސްއ ލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެ ކަންތައްތަކެވެ.ގްޒެކެޓިވް މަސްއ ލިއްޔަތުތައް" މި ބައިގައެވެ. އެކަންތައްތަކުގެ އިތުރުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަކީވެސް ޗީފް އެކައުންޓްސް އެ

 ހާސިލްވިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބަލާނެ ކަންތައްތައް  ކީ ޕަރފޯމަންސް އައުޓްކަމް  މަސްއ ލިއްޔަތުތައް 

   ބަޖެޓާ ބެހޭ:

ގާނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާއި، އިދާރާއިން ހިނ އިދާރާއަށް  .1
ހަރަކަށް އަލަފާކުރާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމަނައިގެން، އެ 

ށް މާލީ ގައިވާ ތާރީޚަ ޤަވާޢިދުލަފާކުރާ ބަޖެޓް އެކުލަވާލައި މާލިއްޔަތުގެ 
 ވުޒާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

ޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ނޭ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި
 ޕްލޭނާއި އިދާރާގެ މެންޑޭޓް އާއި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން 
ގެ ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސިލްވާނެގޮތަށް ދައުލަތު 
 ފިސްކަލް ޕެރަމީޓާސްތަކާ އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ 
 ތާރީހަށް އިދާރާގެ ލަފާކުރާ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް މާލީ 

 ން ވުޒާރާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވު

 .ްކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީހަށް ހުށަހަޅާފައިވުނ 
 ެރޭގައި އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓް  ސީލިންގގެ މިންވަރުގެ ތ

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.
 ްދެއް،  ކޮންމެ ޚަރަ ވަކިވަކި އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން ރ ލް އާއި އެއްގޮތަށ

ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި  އެޚަރަދަކަށް
 އްޓިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.ހިފެހެ

  ިދި އަ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން  ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއ
އްތައް އިދާރާގެ މެންޑޭޓް، ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ގައި ހިމެނޭ ކަންތަ

 ހާސިލްވާނެގޮތަށް ބަޖެޓު އެކުލަވާލާފައިވުން.
 ްފައިވުން.ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޕެރަމީޓާސްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށ 

ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުން އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު  .2
ކުގައި( ކުރިއަށް އޮތް މާލީ އަހަރުގައި )ނުވަތަ އަހަރުތަ  ،މަޝްރ ޢުތަކާއި

 ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ ތަފްޞީލު މާލީ ވުޒާރާއަށާއި 
 ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނުވުން.

މާލީ  ޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގެ ކުރިން ކޮންމެ މާލީ ވު 
އަހަރެއް ނިމުމުން އެ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު 

ތަ ކުރިއަށް އޮތް މާލީ އަހަރުގައި )ނުވަ  ،މަޝްރ ޢުތަކާއި
ގެ އަހަރުތަކުގައި( ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ މަޝްރ ޢުތަކު
 ތަފްޞީލު މާލީ ވުޒާރާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ 

 އޮފީހަށް ފޮނުވާފައިވުން.

 ،ްސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭނ 
އިދާރާގެ މެންޑޭޓް އަދި ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން ގައި ހިމެނޭ 

ފައިވާ ކަންތައްތައް ހާސިލްވާނެގޮތަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރަށް ރާވާ 
 .މަޝްރ ޢުތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން

 ްލޭން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ހިންގުނު މަޝްރ ތަކުގެ އެކްޓިވިޓީ ޕ
 އާއި ތަފްޞީލް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

1ޖަދުވަލު   
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 ޮތަށް މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އުޞ ލުތަކާ އެއްގ
 މި މައުލ މާތުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

  ްން.ހުށަހަޅާފައިވުމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގެ ކުރިނ 
  ާތް ކުރިއަށް އޮ، ގެ ދަށުން ހިނގާ މަޝްރ ޢުތަކާއިއިދާރާ އާ އިދާރ

ހޭ ކަމާ ބެ ،އަހަރު ހިންގާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ މަޝްރ ޢުތައް
 ވުން.މުވައްޒަފުންނާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ދިރާސާކޮށްފައި

 

އި ފަށަން ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ މަޝްރ އެއް މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގަ .3
އިން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މަޝްރ ޢާގުޅޭ މަޢުލ މާތު މާލީ ވުޒާރާ

 ކަނޑައަޅާ އުސ ލެއްގެ މަތިން ހުށަހެޅުން.

ރާއިން މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން އެ ވުޒާ 
 ކަނޑައަޅާ މުއްދަތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.

  ެސިޔާސަތުތަކާއި ބަޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ ނަމަވެސް ސަރުކާރުގ
ޖީ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްލޭން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓެ
އު ޑައިރެކްޝަންތަކުގެ ދަށުން ފެށުމަށް އިދާރާއިން ކަނޑައަޅާ އަ
 މަޝްރ ޢުތަކުގެ މައުލ މާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށް 

 ދިރާސާކޮށްފައިވުން.
 ުތަށް ޞ ލުތަކާ އެއްގޮމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އ

 މި މައުލ މާތުތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.
 ުން.މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގެ ކުރިން ހުށަހަޅާފައިވ 

   ބަޖެޓުން ޚަރަދުކުރުމާ ބެހޭ:

ވާ އިދާރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން ވަކި ކަމަކަށް ކަނޑައެޅިފައި  .4
 ން. އަދަދަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެހެން ޚަރަދުތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓު

ޓް ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން، އެ މަހެއްގެ ވޭރިއަންސް ރިޕޯ
 ތައްޔާރުކޮށް އިދާރާގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކުރުން.

 ުން، އެ މަހެއްގެ ވޭރިއަންސް ރިޕޯޓް ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމ
 ތައްޔާރުކޮށް އިދާރާގެ މެނޭޖްމަންޓާ ހިއްސާކޮށްފައިވުން.

  ްމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށ
 ވޭރިއެންސް ރިޕޯޓްތައްޔާރުކޮށްފައިވުން. 
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ވާ ށްފައި މެޓީރިއަލްސް މެނޭޖްމަންޓް )އެމް.އެމް( މޮޑިއުލް އިމްޕްލިމެންޓްކޮ .5
ގެ އިދާރާތްތަކުން މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފޯމްތައް ތައްޔާރުކުރުމު 
މުގެ މަސައްކަތާއި މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ހޯދުމަށް ފައިސާ ދެއްކު

ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ އެމް.އެމް މޮޑިއުލް އިން ކަން 
އަޅާފައިވާ ނޑަކަށަވަރުކުރުމާއި، އެ މޮޑިއުލްގައި މަޢުލ މާތު ގެންގުޅުމަށް ކަ

މުންދާކަން މިންގަނޑުތަކާއި އުޞ ލުތަކާ އެއްގޮތަށް މަޢުލ މާތުތައް ބެލެހެއްޓެ
 ކަށަވަރުކުރުން.  

  ްއެމް.އެމް މޮޑިއުލްގެ ކަނޑައެޅޭ ބިޒްނަސ
އޭރިއާތަކުގެ ބަޖެޓާއި ޕާރޗޭސް އޯޑަރުތައް 

 ން ރިކޮންސައިލްވެފައިވުން. ޤަވާޢިދު 
 ެމެޓިކްކޮށް ވެންޑަރސްގެ މައުލ މާތުތައް ސިސްޓ

 ބެލެހެއްޓިފައިވުން.

އަކު ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިހާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުން ކޮންމެ ހަފްތާ
 ރިޕޯޓް ނެގުމަށްފަހު ބަޖެޓާއި ޕާރޗޭސް އޯޑަރތައް ރިކޮންސައިލް 

 ކޮށްފައިވުން. 
 

 

ރެވެނީ ކުޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކުރާ ޚަރަދުތައް  .6
 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން.  ޤަވާޢިދާމާލިއްޔަތުގެ 

 ކުރާ   ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިހާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުން
 އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާ ހުރިހާ ޚަރަދުތަކަކީ މާލިއްޔަތު 

 ގައިވުން.ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކެއް ކަމު 

  ްހުރިހާ ޚަރަދުތަކެއް، އެޚަރަދުތައް ނިސްބަތްވާ ފަންޑުތައ
 އެނގޭނެހެން ވަކިން ބަލަހައްޓާފައިވުން.

  ެއެ އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ޤަވާޢިދާމާލިއްޔަތުގ 
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުން.ޤަވާޢިދު 

 ޭއިވާ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަމާބެހ
 ގޮތަށް ދީފައިވުން.

 ިނުވަތަ އެހެނިހެން ފައިސާ އެކަމަކަށް  ،ސަބްސިޑީ ،ލޯނުތަކާއ 
އި ޤަވާޢިދާ މާލިއްޔަތުގެ  ،ހާއްސަކުރެވިފައިވާ އުސ ލާއި

އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އިންޓަރނަލް އޮޑިޓްތަކުން 
  ފާހަގަވެފައިވުން. 

   ބެހޭ:ކޭޝް މެނޭޖްކުރުމާ 

 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( 29ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނ ނުގެ  .7
ން ބަޔާންކުރާ ކޭޝްފްލޯ ޕްލޭން މާލީ ވުޒާރާއިން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތި 

 ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހެޅުން.

ކޭޝްފްލޯ ޕްލޭން ކަނޑައެޅޭ ތާރީހެއްގެ ކުރިން 
 ހުށަހަޅާފައިވުން.

  ާލޭން ޕްތާރީހެއްގެ ކުރިން ކޭޝްފްލޯ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅ
 ހުށަހަޅާފައިވުން.

 ޭޝްފްލޯ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞ ލަކާ އެއްގޮތަށް ކ
 ޕްލޭން ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.
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ގެ ދަށުން ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ނިސްބަތްވާ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާ  .8
ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ ޚަރަދުކުޑަކޮށް، ހަރުދަނާކޮށް އަދި 

ޢަމަލު  ތަކާ އެއްގޮތަށް ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުގައިއުޞ ލުހަމަޖެހިފައިވާ 
ލުމުގެ އެގްޒެކެޓިވް ގެ ބެކުރާނެގޮތުން އިރުޝާދުތައް، ޗީފް އެކައުންޓްސް 

 ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނަށް ދިނުން.

 ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ހުރިހާ ބިޒްނަސް އޭރިއާތަކުގެ މާލީ 
 ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާވެފައިވުން. 

 ާލީ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ އިދާރާތާކުގެ މ
ތަކާއި ހިންގުމުގެ ނިޒާމް އާ ގުޅޭ އެންމެހައި މިންގަނޑު

 ވުން.އުޞ ލުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ސެޝަންތައް ބާއްވާފައި
 ިކަން އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އިދާރާތަކަށް އެހީތެރ

 ވުން.ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެ މައުލ މާތު ފޯރުކޮށްދީފައި
  ަޚަރަދުކުރުމުގައި މާލިއްޔާއަށް ބުރަކުޑަކުރުމަށް އޮންނ 

މަސައްކަތް  ތަށް ޚަރަދުތައް ކުރުމަށްކޮށްފައިވާތަކާއި އެއްގޮއުޞ ލު
 ޑޮކިއުމަންޓް ކޮށްފައިވުން.

 ްސެންޓަރ އަދި ފަންކްޝަނަލް އޭރިޔާތައް ޓް ގިނަ ކޮސ
ގެ އެ ކޮސްޓް ސެންޓަރ އަދި އެފަންކްޝަލް އޭރިއާ  ،ހިމެނޭނަމަ

އުމަންޓް ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ޑޮކި
 ކޮށްފައިވުން.

   މާލީ ރިޕޯޓް ތައްޔާކުރުމާ ބެހޭ:

މާރިޗު )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) 3ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމޭތާ  .9
ގެ ނިޔަލަށް( އެ އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން އެ  31

ގެ މަތިން  މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއް، އިދާރާއެއްގެ މާލީ ހިސާބުތައް
 ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުން.އޮޑިޓަރ 

IPSAS  ްގެ ސްޑޭންޑަރޑްތަކާއި އެއްގޮތަށް މާލީ ރިޕޯޓ 
ދުވަހުގެ ކުރިން އޮޑިޓަރ  31މާރިޗު ، ތައްޔާރުކޮށް

 ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާފައިވުން.

  ްކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚަށIPSAS  ާގެ ސްޑޭންޑަރޑްތަކ
 އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

 ިމޭތާ ތިން މަސް ދުވަސް ވުމުގެ ކުރިން މާލީ އަހަރު ނ
 ފޮނުވާފައިވުން.

ޕޯޓުތައް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމްއިން މަހުން މަހަށް ބަލަންޖެހޭ ރި .10
 ބެލުން. 

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ކޮންމެ މަހަކު 
 ން.ރިވިއުކޮށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރެވިފައިވު

  ްޓް ބްލޮކް އައިޓަމްސް ރިޕޯޓް ބެލުން، މެޓީރިއަލްސް މެނޭޖްމަނ
ރިސީޓް  މޮޑިއުލް އިމްޕްލިމެންޓް ކުރެވިފައިވާ އިދާރާތަކުން ގުޑްސް

ކު ން ކޮންމެ މަހަޤަވާޢިދުއަދި އިންވޮއިސް ރިސީޓް ރިޕޯޓްތައް 
 ޗެކްކޮށްފައިވުން.

   ުގެ ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އަދި އެބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނު ގޮތ
 ން ކޮންމެ މަހަކު ޗެކްކޮށްފައިވުން.ޤަވާޢިދުބަޔާން 

  ްޖެހޭ ބަލާ އަޅަން ކޮންމެ މަހެއްގެ ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓަމަންޓ
 ފިޔަވަޅުތައްއެޅުން.

 .ްތިރީގައިވާ ރިޕޯޓްތައް ކޮންމެ މަހަކު ޗެކްކޮށްފައިވުނ 
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o ަމް ރިޕޯޓް ބްލޮކް އައިޓ 
o  ްބަޖެޓް ބެލަންސް ރިޕޯޓ 
o  ްޕާރޗަރސް އޯޑަރ ރިޕޯޓ 
o  ްވެންޑަރ ލައިން އައިޓަމްސް ރިޕޯޓ 
o  ްޖީ.އެލް ލައިން އައިޓަމް ރިޕޯޓ 
o  ްޕްރޮޖެކްޓް ރިޕޯތްތައް ރިކޮންސައިލްކުރުނ 
o  ްއެކައުންސް ޕޭޔަބަލް އަދި އެކައުންޓްސް ރިސީވަބަލ

 ރިޕޯޓް
o  ްޓްރައަލް ބެލަންސ 
o  ްސްޓޭޓްމަންޓްތައް އަދި ބޭންކް އެކައުންޓ

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން 
o ެޓް ރިޕޯޓް އެސ 
o ްޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓްތައްފައިނޭނ 

އް ހިނގަމުންދާ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި މަޝްރ ޢުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަ  .11
ންގަމުން ން މާލީ ވުޒާރާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހަށް އަޤަވާޢިދު 

 ގެންދިއުން.

ން މާލީ ޤަވާޢިދު ދަލުތައް މަޝްރ ޢުތަކަށް އަންނަ ބަ
ވުޒާރާއަށާއި ރައީސުލްޖުމްހ ރިއްޔާގެ އޮފީހާ 

 ހިއްސާކުރެވިފައިވުން.

  ްމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީހެއްގެ ކުރިނ
 ހިއްސާކޮށްފައިވުން.

  ްމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށ
 ހިއްސާކޮށްފައިވުން.

ގެ އެގްޒެކެޓިވް ގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމު ޗީފް އެކައުންޓްސް  .12
ލޭއެހީގެ ދަށުގައިވާ  އިދާރާތަކަށް ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ހި 

ން ވަގުތީ ގޮތު  ،ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކާއި ،ދަށުން ހިންގާ މަޝްރ އުތަކާއި
ން މާލީ ބެހެއްޓޭ ފައިސާގެ އަހަރީ ހިސާބުތައް ކޮންމެ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމު

 ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރީޚަށް ހުށަހެޅުން.

ށުން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއާއި ހިލޭއެހީގެ ދަ
ތީ ވަގު  ،ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކާއި ،ހިންގާ މަޝްރ އުތަކާއި

ން ޤަވާޢިދު ގެ މައުލ މާތު ގޮތުން ބެހެއްޓޭ ފައިސާ
 ބެލެއްޓިފައިވުން.

 ްޔަތުގެ ޓްރަސްޓް ފަންޑު ރިޕޯޓްތައް މާލިއް، ގްރާންޓް ޕްރޮޖެކްޓ
 އެއްގޮތަށް ޢާންމުކޮށްފައިވުން. ޤަވާޢިދާ ޤާނ ނާއި 

 ިލް ވަގުތީ ގޮތުން ބަހައްޓާ ފައިސާ މަހުން މަހަށް ރިކޮންސައ 
 ކޮށްފައިވުން.

   ބޭންކް އެކައުންޓާ ބެހޭ:

ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ގެ އިދާރާއާއި އެ އިދާރާގެ ބެލުމުގެ  .13
ދަށުގައިވާ  އިދާރާތަކުން ރާއްޖޭގައި، ނުވަތަ ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުޅުވަން 

 މާތެއް އެކައުންޓްތައް ހުޅުވަން ބޭނުންވާ ހުރިހާ މަޢުލ 
 ފުރިހަމައަށް ފޮނުވާފައިވުން.

ގެ ޤާނ ނާއި އެކައުންޓްތައް ހުޅުވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލ މާތުތައް މާލިއްޔަތު 
 އިވުން. އި މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞ ލުން ފޮނުވާފަޤަވާޢިދާ
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ބޭނުންވާ އެކައުންޓުތަކުގެ ތަފްޞީލް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް 
 ފޮނުވުން.

މާލިއްޔަތު  މާލީ ވަޒީރުގެ ހުއްދަ އާއެކު ހުޅުވޭ އެކައުންޓުތަކުގެ ހިސާބުތައް  .14
ގައި އި އެއްގޮތަށް ބެލެހެއްޓޭކަން ކަށަވަރުކުރުން. މީގެ ތެރޭޤަވާޢިދާ

 އެކައުންޓްތައް މަހުން މަހަށް ރިކޮންސައިލްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

އެކައުންޓްތައް ރިކޮންސައިލްވެ އެކައުންޓްތަކުގެ 
އެއްގޮތަށް  ޤަވާޢިދާމައުލ މާތުތައް މާލިއްޔަތުގެ 

 ބެލެހެއްޓިފައިވުން.

ޑް އްދަދެއްވާފައިވާ އެކައުންޓްތަކުގެ ރިކޮންސައިލް މާލީ ވަޒީރު ހު
ސްޓޭޓްމަންޓް މަހުން މަހަށް ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް 

 ފޮނުވާފައިވުން.

ށް ބޭރުގެ މާލީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ މެދުވެރިކޮ .15
ން ދައުލަތުގެ ހިސާބުގައި ޤަވާޢިދު ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާ 

ޒާރާއަށް ހިމެނުމަށްޓަކައި މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން އެ ވު
 ފޮނުވުން. 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލިބޭ ފައިސާއާބެހޭ ހުރިހާ 
ރާއަށް ލިޔެކިއުންތަކެއް ހަމަޖެހިފައިވާ އުޞ ލުން މާލީ ވުޒާ

 ހުށަހެޅިފައިވުން. 

  ާކޯޑުކޮށް ގެ މައުލ މާތު ފޮތްތަކުގައި ރި ބޭރުގެ ފަރާތަކުން ލިބޭފައިސ
އުންޓްތައް ރިކޮންސައިލްކޮށްފައިވުން. )މީގެ ތެރޭގައި ޕްރޮޖެކްޓް އެކަ

 އެވެ.(އަދި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ ހިމެނެ
 ައަޅާ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަނޑ

މާތު އެ މާލީ ވުޒާރާއާ ތާރީހެއްގެ ކުރިން އެ މައުލ  
 ހިއްސާކޮށްފައިވުން.

ވާ މާލީ އަހަރެއް ނިމުމުން ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ނިސްބަތް  .16
ކޮށް މާލީ އިދާރާއިން ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓުތަކުގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ތައްޔާރު 

 ވުޒާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

 ޅާ މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން، ކަނޑައަ 
 މުއްދަތަށް ހުށަހެޅިފައިވުން.

އުންޓްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްތައް ވަކިވަކިން، އަދި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކަ
ށް، މާލީ މުއާމަލާތްތައް ބިޒްނަސް އޭރިޔާތައް ވަކިވަކިން ރިކޮންސައިލްކޮ

 ވުޒާރާއަށް ހުށަހެޅުން.

   ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ޓެންޑަރިންގއާ ބެހޭ:

މަންޓާއި އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ ޕްރޮކިއު .17
އި މާލީ ދާޤަވާޢި ޓެންޑަރިންގއާބެހޭ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދަނީ މާލިއްޔަތުގެ 

ކާ ތަކާއި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަ އުޞ ލުވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
 އެއްގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން. 

އި ޤަވާޢިދާ ސާ ހޭދަކުރެވެނީ، މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ފައި
އެއްގޮތަށް ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން، 

 ބޮޑު އިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި، އަދި ހާމަކަން
ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގެ މަތިން އަދި ބީލަން ޕްރޮސެސް 
ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ބީލަންވެރިންގެ މެދުގައި 

 ކަމުގެ ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،ކުއިތުބާރާއިއެ ،ހަމަހަމަކަމާއި
 ޔަޤީންކަން ހޯދައިދީފައިވުން.  

 ިވުން. ކޮމްޕެޓިޓިވް ބިޑިންގ ޕްރޮސެސް އެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައ 
 ެރެއިން، ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރެވެނީ، ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތ

މާދާރު ޒިން އިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި، އަދި ހާމަކަންބޮޑު 
 ގޮތެއްގެމަތިންކަން ޔަގީންކޮށްފައިވުން.

  ެއި މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤަވާޢިދާމާލިއްޔަތުގ
 ތަކާއި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް އުޞ ލު

 ގެންގޮސްފައިވުން.
  ްއެތިކަލް/ސްޓޭންޑަރޑްސް އޮފް އެކައުންޓިންގ އާ އެއްގޮތަށ

 އަމަލުކޮށްފައިވުން.



 

Page 15 of 41 ްދެވަނަ އިޞްލާޙު( 2020ލު ހޮވުމާއި އައްޔަނުކުރުމުގެ އުޞ   ޗީފް އެކައުންސްޓްސް އެގްޒެކެޓިވްގެ މަޤާމަށް މީހުނ(  

 

 

ކިއުމަންޓާއި އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގެ ޕްރޮ .18
ލީ އި މާޤަވާޢިދާޓެންޑަރިންގއާބެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް މާލިއްޔަތުގެ 

ތަކާ ތަކާއި ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުއުޞ ލު ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ 
ތުން ވަގުތަޢާރުޒުވާގޮތަށް ދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިޖެނަމަ، އެ ކަމެއް 

ތަނުގައި ހުއްޓުވައި، އެ ކަމެއް އިސްލާހުކޮށް، އެ ކަމެއް ކުރިއަށް އޮތް
ކަމެއް ތަކުރާރުނުވާނެ ގޮތަކަށް އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި، އެ ފަދަ

ތްވާގޮތުގެ އެއްގޮ ޤަވާޢިދާހިނގުމަށް މެދުވެރިވި ފަރާތްތަކާމެދު ޤާނ ނާއި 
 މަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުން. 

އި ޤަވާޢިދާ ހޭދަކުރެވެނީ، މާލިއްޔަތު ދައުލަތުގެ ފައިސާ
އެއްގޮތަށް ވާދަވެރި މާޙައުލެއްގެ ތެރެއިން، 
 ޑު އިޤުތިޞާދީގޮތުން އެންމެ ފައިދާހުރި، އަދި ހާމަކަންބޮ

ޒިންމާދާރު ގޮތެއްގެ މަތިން އަދި ބީލަން ޕްރޮސެސް 
ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ބީލަންވެރިންގެ މެދުގައި 

ކަމުގެ  ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ،އިތުބާރާއިއެކު ،ހަމަހަމަކަމާއި
 ޔަޤީންކަން ހޯދައިދީފައިވުން. 

  ެއިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުގ
ޕްރޮކިއުމަންޓާއި ޓެންޑަރިންގ ޕްރޮސެސް ކުރިއަށް ދާ ގޮތް 

 ރިވިއުކޮށް ބަލަމުން ގެންގޮސްފައިވުން.
 ާރެވިއްޖެ ފާހަގަކުއި އުޞ ލުތަކާއި ހިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ޤަވާޢިދ

 ނަމަ އެކަން ވަގުތުން ހުއްޓުވައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިވުން.

   މަޝްރ ޢުތަކާ ބެހޭ:

 އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް  .19
 ގެންދިއުމަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްރ ޢުތަކަކީ މާލީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނެވި 

އަސާސްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބައްޓަންކުރެވޭ މަޝްރ ޢުތަކެއް ކަން  
 . ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައްކުރުން

އްގެ ރ ޢުތައް މާލީ ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި އަސާސްތަކެ މަޝް 
 މައްޗަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވުން.

  ްލީ މާ އިދާރާއިން ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ މަޝްރ ޢުތައް ރިވިއުކޮށ
 ގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑުތަކަކަށް ފައްތާފައިވުން.

 ްން ޢިދުޤަވާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅޭ މުއްދަތުނ
 ރިވިއުކޮށް ރިޕޯޓްތައް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

 ގެންދާ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް .20
އި ހުރިހާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ކުރިއަށްދަނީ ޤާނ ނުތަކާ

ށްކަން ތަކާއި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާތުތަކާ އެއްގޮތަޤަވާޢިދު 
 ކަށަވަރުކުރުން. 

ޤާނ ނުތަކާއި  ދައުލަތުން ހިންގާ މަޝްރ ޢުތައް
ތަކާ ތަކާއި ދައުލަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާތުޤަވާޢިދު 

 އެއްގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުން.

ން ދުޤަވާޢި ދަތުން މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ކަންތައްތައް ކަނޑައެޅޭ މުއް
 .ރިވިއުކޮށް ދޭންޖެހޭ ލަފާދީފައިވުން

 ގެންދާ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް .21
 ން ބަލަހައްޓައި،ޤަވާޢިދުހުރިހާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތައް 

 ކުރުން. ންމުހަމަޖެހިފައިވާ އިޖުރާތުތަކާއެއްގޮތަށް އެފަދަ މަޢުލ މާތުތައް އާ

ދައުލަތުން ހިންގާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މައުލ މާތު ވަކި 
ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ބަލަހައްޓައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 

ން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި އެ މައުލ މާތު ޤަވާޢިދު 
 ރައްޔިތުންނަށް ޢާންމުކުރެވެމުން ދިއުން.

  ެން ރެއިތެމަޝްރ ޢުތަކުގެ މައުލ މާތުތައް ކަނޑައެޅޭ ވަކި ނިޒާމެއްގ
 ބަލަހައްޓަމުން ގެންގޮސްފައިވުން.

 ައުލ މާތު ކަނޑައެޅިފައިވާ ހަމަތަކެއްގެ ދަށުން މަޝްރ ޢުތަކާ ބެހޭ މ
 ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކަން ބޮޑުގޮތަކަށް ޢާންމުކޮށްފައިވުން.
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 ގެންދާ އިދާރާއާއި އިދާރާގެ ދަށުން ހިނގާ އެންމެހާ އިދާރާތަކުން ކުރިއަށް .22
ޖެހޭ ހުރިހާ މަޝްރ ޢުތަކުގެ މާލީ ހިސާބުތަކާބެހޭ ގޮތުން ޖަވާބުދާރީވާން

 ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުން. 

ންގާ އަޖަވާބުދާރީ ވާންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުން 
 ފައިވުން.ހަމަތަކެއްގެ މަތިން ޖަވާބުދާރީވެ 

ޖަވާބުދާރީވުމަށް އަންގާ ފަރާތްތަކުން އެދޭ މަޢުލ މާތުތައް 
 ފުރިހަމަގޮތުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން. 

   އާންމު ޒިންމާތަކާއި މަސްއ ލިއްޔަތުތައް:

ންނަކީ ޗީފް އެކައުންޓްސް އެގްޒެކެޓިވް ސުޕަވައިޒްކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފު .23
ތު އަދި އެ މަސްއ ލިއްޔަ ،މާލީ އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމަށް އެކަށޭނަ

ވަރުކުރުން. އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންކަން ކަށަ 
 ތަމްރީން އަދި ފައިސާއާއި މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އިރުޝާދުތަކާއި 

ންނަށް ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މަޢުލ މާތުތައް ހުރިހާ މުވައްޒަފު
ވައްޒަފުން މު ގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައި، އެކަންތައްތަކަށް ވަގުތެއް 

 އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުން.

މާލީ އަދި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ 
 ން. މުވައްޒަފުންނަކީ ކޮމްޕީޓަންޓް މުވައްޒަފުންނަށްވު

 ްންތައް ރީ މާލީ މަސައްކަތްތައް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމ
ނުމަށް ދެނެގަތުމާއި އެ ފަދަ ތަމްރީންތައް ލިބޭނެ މަގުފަހިކޮށް ދި

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން.
 ުރިހާ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މަޢުލ މާތުތައް ހ

މުވައްޒަފުންނަށް ހުރިހާ ވަގުތެއްގައި ލިބޭނެ އިންތިޒާމު 
ށް އަހުލުވެރިކޮ  ހަމަޖައްސައި، އެކަންތައްތަކަށް މުވައްޒަފުން

 ހޭލުންތެރިކޮށްފައިވުން.
އިދާރާގެ ފައިސާއާއި މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިގެ  .24

ޔަތުގެ މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ލިޔެފައިވާ އިރުޝާދުތަކަކީ މާލިއް
 އި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި ހިސާބު ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ އާންމު ޤަވާޢިދާ

ކާއި އިރުޝާދުތަކާއި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަމަތަ 
ން ރުޒުނުވާ ގޮތެއްގެމަތިޢާއަދި އެއްވެސް ޤާނ ނަކާ ތަ  ،ތަކާއިއުޞ ލު

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިރުޝާދުތަކެއްކަން ކަށަވަރުކުރުން.

އް،  ންކަމާބެހޭ އުޞ ލުތަކާއި މިންގަނޑުތައިދާރާގެ މާލީ ކަ
އަދި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ  ޤަވާޢިދު ޤާނ ނާއި 

 ކަނޑައަޅާ އުޞ ލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ހުރުން. 

އިދާރާގެ ފައިސާއާއި މާލީ ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ ބައިގެ 
 މަސްއ ލިއްޔަތުތަކާ ބެހޭ ޕްރޮސީޖަތަކާއި އުޞ ލުތައް ރިވިއުކޮށް 

އަދި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ ކަނޑައަޅާ  ޤަވާޢިދު އި ޤާނ ނާ
 އުޞ ލުތަކާއި ތަޢާރުޒުނުވާކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވުން.

އްޒަފުން އިދާރާގެ ފައިސާއާއި މާލީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެކަށޭނަ މުވަ .25
ން ހޯދުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށް، އެ މުވައްޒަފު 

 ށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދައިދިނުން.މަސައްކަތްކުރުމަ

ގާބިލް، ހުނަރުވެރި އަދި މަސައްކަތަށް ގަޔާވާ 
 މުވައްޒަފުންތަކެއް ޢައްޔަންކުރެވިފައި ތިބުން. 

ލަތްތައް ޞީންނާއި އެ މުވައްޒަފުންނަށް ވަ ގާބިލް މުވައްޒަފު
 ފޯރުކޮށްދެވިފައިވުން.

ތަކަށް، މު މަޤާފައިވާ ފަންނީ ފައިސާއާއި މާލީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ .26
ތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތެއް ނެތް މަޤާމުއެ 

ންނަކީވެސް ވަގުތީގޮތުން އެ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު  ،ހާލަތްތަކުގައި
ދަ އެ ޒިންމާ ދާއިމީކޮށް އަދާކުރާ ފަންނީ މުވައްޒަފުން ފަދައިން އެފަ 

 ކުރުން.އަދާކުރާ ފަރާތްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ތަކުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ މަޤާމު

ންނަކީ ވަގުތީ ގޮތުން މާލީ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފު
އަށް  ވެސް މަސައްކަތަށް ގާބިލް ބަޔަކަށްވުމާއި ފުރިހަމަ
 .މަސްއ ލިއްޔަތު އަދާކުރާ މުވައްޒަފުން ކަމުގައިވުން

  ެވަގުތީ ގޮތުން މާލީ ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގ 
 ވުން.މަސައްކަތުގެ ފެންވަރުބަލައި ދޭންޖެހޭ އިރުޝާދުތައް ދީފައި

 ައްޒަފުންނަކީ ވެސް ވަގުތީ ގޮތުން ޒިންމާ ހަވާލުކުރެވޭ މުވ
ވާ ބިލް ބައެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކޮށްފައި ޤާމަސައްކަތަށް 

 މަސައްކަތްތައް ޑޮކިއުމަންޓް ކޮށްފައިވުން.
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 ހުއްދަދޭ އޮތަރައިޒިންގ އޮފިސަރުން އިދާރާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް  .27
ނަށް )ޚަރަދުކުރުމަށް ހުއްދަދޭ ވެރިން( ޢައްޔަންކޮށް، އެ މުވައްޒަފުން

އި ހުއްދަދޭ ހުއްދަދެވޭނެ އެންމެމަތީ އަދަދު ކަނޑައަޅައި، ޭޕމަންޓް ވައުޗަރުގަ
ސޮއި )ސްޕެސިމެން ސިގްނޭޗަރ( ކަށަވަރުކުރުމަށް ފައިނޭންޝަލް 

 ން.ކޮންޓްރޯލަރަށް ހުށަހެޅު

ގ އިދާރާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ހުއްދަދޭ އޮތަރައިޒިން
އޮފިސަރުންނާއި ހުއްދަ ދެވޭ އެންމެ މަތީ އަދަދު 

 ސިގްނޭޗަރ ކަށަވަރުކުރެވި  ކަނޑައެޅި އަދި ސްޕެސިމެން
 ލ މާތު ބެލެހެއްޓިފައިވުން.ޢުއެ މަ

  ޭސަރުންގެ  އޮތަރައިޒިންގ އޮފިއިދާރާއިން ކުރާ ޚަރަދުތަކަށް ހުއްދަދ
 ލ މާތު ބަލަހައްޓައިފައިވުން.ޢުމަ

 ްދަތަކަށް މާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކަނޑައަޅާ މުއ
 އެ މަޢުލ މާތު ފޮނުވާފައިވުން.

އިދާރާގެ ފައިސާއާއި މާލީ ކަންތައްތަކާބެހޭ ބައިން ލިޔެފައިވާ  .28
އިރުޝާދުތަކާއި އެއަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތަކުގެ ކޮޕީ ފައިނޭންޝަލް 

 ކޮންޓްރޯލަރަށް ހުށަހަޅައި ލަފާ ހޯދުން.

އިވާ  މާލީ ކަންތައްތައް ތަންފީޒްކުރުމަށް އެކުލަވާލާފަ
ތަކެއްކަން ޙުލާޞް ނޑުތަކާއި ގެނެސްފައިވާ އިމިންގަ

 ކަށަވަރުކުރުން.

 .ްކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތަށް ހުށަހަޅާފައިވުނ 
  ިޓިންގ ން އަދި އިންޓަނޭޝަނަލް އެކައު ޤަވާޢިދުމާލިއްޔަތު ޤާނ ނާއ

 ސްޓޭންޑަރޑްތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.

ކުން، ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ ކަމަޤަވާޢިދުދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  .29
ހިސާބުތަކާއި މާލީ ރިކޯޑުތަކަށް ބަދަލެއް އަތުވެދާނެކަމަށް 

 ހެޅުން.ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިޔުމުން ހުށަ 

ތައް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްޤަވާޢިދުލިއްޔަތު މާ
ށް ތަކެއްގެ ސަބަބުން މާލީ ރެކޯޑުތަކަށް ބަދަލެއް އައުމަ

ދިމާވާ ހާލަތްތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ އާ 
 އިވުން.އެފަދަ މައުލ މާތު ހިއްސާކުރެވި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓިފަ

  ުކަންތައްތަކުގެ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާޤަވާޢިދު މާލިއްޔަތ
ނެކަމަށް އިތުރުކަމެއްގެ ސަބަބުން މާލީ ރެކޯޑުތަކަށް ބަދަލެއް އަންނާ 

ވާ ގޮތުގެ ލ މާތު ހިއްސާކޮށްފައިޢުޖެ ހާލަތެއްގައި އެ މަލަފާކުރެވިއް
 ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓިފައިވުން.

 ީއްގެކުރިން ކަނޑައަޅާ ޚެމާލީ ވުޒާރާއިން ކަނޑައަޅާ ތާރ
 ފޮނުވާފައިވުން.ގޮތެއްގެމަތިން 

ކުރުމުގައި ތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު އުޞ ލު އި ޤަވާޢިދާދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ  .30
ށް ފެންނަ އެތަނަކަ ،ދަތިތަކެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެކަމެއް ޙައްލުކުރުމަށް

 ން.ގޮތުގެ ލަފަޔާއެކު ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅު

ތައް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަންތައްގައި ޤަވާޢިދުމާލިއްޔަތު 
އާ  މެދުވެރިވާ ހާލަތްތަކުގައި ފައިނޭންޝަލް ކޮންޓްރޯލަރ
 އިވުން.އެފަދަ މައުލ މާތު ހިއްސާކުރެވި ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓިފަ

  ުވެފައިވާ ރުމުގައި ދިމާ އި އުޞ ލުތަކަށް އަމަލުކުޤަވާޢިދާމާލިއްޔަތ
 ރެކޯޑުކޮށް ބެލެހެއްޓިފައިވުން. އްދަތިތަ

 ްވާ އާ ހުށަހަޅާފައިވާ ލަފާ އަދި ދިމާ ޝަލް ކޮންޓްރޯލަރފައިނޭނ
 ކޮށް ރިޕޯޓް ތައްޔާރުކޮށްފައިވުން.ތަފްޞީލު މައްސަލަތައް 

ޓްރޯލަރ އިސްވެދެންނެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރުންވެސް ފައިނޭންޝަލް ކޮން  .31
 ން.އަދި އިދާރާގެ އިސްވެރިޔާ ލިޔުމުން ހަވާލުކުރާ މާލީ ކަންކަން ކުރު

ތަކާ ތުޢަކަން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިޖުރާއެފަދަ ކަން 
އެއްގޮތަށް އެފަދަ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް 

 ގެންގޮސްފައިވުން. 

ހުރިހާ  ތަކާއި މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް އެފަދައުޞ ލުހަމަޖެހިފައިވާ 
 ކަންތައްތަކެއްގައި ޢަމަލުކުރުން. 

 

 

 


