MG/BC19
މާލ އަހަރުގެ ހިސާބު ނިންމުމާ ގުޅޭ
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މާލއަހަރުގެ ހިސާބު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި،
އެކަންތައްތައް ނިންމަންޖެހޭ ތާރޚްތައް
ނިންމަންޖެހޭ ތާރޚް
 31ޑިސެމްބަރ

މާލއަހަރުގެ ހިސާބު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
 އެއަހަރެއްގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރުމަށް ،ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތްތައް އެދެވޭނެ (ޕާރޗޭސްއޯޑަރ ހެދުމުގެ) އެންމެ ފަހު ތާރޚް
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ޓރެޜަރ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓް ޑިވިޜަން އިން
 މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސްގެ ްމފަހު ތާރޚް
މުއައްސަސާތަކަށް ތިރގައިވާ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންޖެހޭ އެން ެ
 ބަޖެޓް އެކައުންޓްތައް ފިޔަވައި އެހެންއެކައުންޓް ތަކުން ނިމުނު މާލއަހަރުގެޓ
ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ލިސް ް
ބޖެޓް ޚަރަދު ތަކާއި ރެވެނިއު ތަކުގެ ލިސްޓް
 މާލއަހަރުގެތެރޭގައި ހިގާފައިވާ ަގނު ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި އަގު ،އަދި
 މާލއަހަރުގެތެރޭގައި ބޭރުގެ އެހ ލިބިގެން ހިން ުލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބު
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 މާލޭގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން މި މިނިސްޓްރގެ ޓްރެޜަރ އެންޑް ޕަބްލިކްމންޓް ވައުޗަރުތަކުން
ޓރަލައިޒްޑް ޕޭމަންޓަށް ފޮނުވާ ޕޭ ަ
އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަންގެ ސެން ް
އެ އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ
އެންމެފަހު ތާރޚް
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 މާލޭގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން މި މިނިސްޓަރުގެ ޓްރެޜަރ އެންޑް ޕަބްލިކްމންޓް ވައުޗަރުތަކުން
ޓރަލައިޒްޑް ޕޭމަންޓަށް ފޮނުވާ ޕޭ ަ
އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަންގެ ސެން ް
އެ އަހަރު "ސެންޑްބެކް" ކުރެވިފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައް ރަނގަޅު ކުރެއްވުމަށް
ފަހު މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ ގެ ސެންޓްރަލައިޒްޑް ޕޭމަންޓްސް
އަށް ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރޚް
ކރާ މުއައްސަސާތަކުން އެ އަހަރުގެ ބިލްތައް ޕޯސްޓް
 އެސް.އޭ.ޕ ސިސްޓަމް ބޭނުން ުކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރޚް
 ރަށްރަށުގައިވާ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ނިމުނު އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާދެއްކޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރޚް
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 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިވެގެން މުއައްސަސާތަކުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގައިކގެ  31ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ
ހުޅުވާފައިވާ ހުރިހާ އެކައުންޓްތަ ު
ފހު ތާރޚް
ޓޓްމަންޓް ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ަ
ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސް ޭ

ތއް ފިޔަވައި އެހެން
ޓ ަ
 މާލޭގައި ހުރި މުއައްސަސާތަކުން ބަލަހައްޓާ ބަޖެޓް އެކައުން ްއެކައުންޓް ތަކުގެ

 31ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭންކް

ޓ ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރޚް
ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަން ް
ނވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭ
އއްސަސާތަކުން ތރގައި މިދަން ަ
 ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލު މު ައންމެފަހު ތަރޚް
ފައިނޭންޝަލް ޑޭޓާ ފޮނުވުމުގެ ެ
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-

އިންވެސްޓްމަންޓް

-

ލޯނާއި ބޮރޮވިންގްސް

-

ޑެޓާރސް

-

ޓއި ލަޔަބިލިޓޒް
ނޝަލް އެސެ ާ
އެހެނިހެން ފައިނޭ ް

-

ޓސް
އައުޓް ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓްމަން ް

-

ޒ
ބލިޓ ް
ކޮންޓިޖެންޓް ލަޔަ ި

 ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލު މުއައްސަސާތަކަށް މިނިސްޓްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑްޓްރެޜަރ ގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓް ޑިވިޜަނުން ތައްޔާރުކުރާ ޑްރާފްޓް ފައިނޭންޝަލް
ގ އެންމެ ފަހު ތާރޚް
ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި އަޕްޑޭޓަޑް ޓްރާންސެކްޝަން ލިސްޓް ފޮނުވުމު ެ

 4މާރޗް

އ މުއައްސަސާތަކުން ބެއްލެވުމަށްފަހު ގެންނަންޖެހޭ
ނޓްތަ ް
 ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަ ްޓރެޜަރ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަނަށް
ބަދަލުތައް މި މިނިސްޓްރގެ ް
އެންގުމުގެ އެންމެފަހު ތާރޚް
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 މި މިނިސްޓްރގެ ޓްރެޜަރ އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަނުން މަސްއޫލުމުއައްސަސާތަކުގެ

ސްޓޭޓްމަންޓްތަކުގައި

ދެފަރާތުން

ސވެވުނު
އެއްބަ ް

ބަދަލުތައް

ގެނައުމަށްފަހު އެމުއައްސަސާއަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރޚް
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 ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިން ،ނިމުނު މާލއަހަރުގެ ހުރިހާމންޓްތައް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރޚް
ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓް ަ
ލތުގެ މާލއަހަރ ރިޕޯރޓް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް
ނޓްރޯލަރ ދައު ަ
 ފައިނޭންޝަލް ކޮ ްއެންޑް ޓްރެޜަރ އަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރޚް

