
 

 
MG/BC19 

 މާލ  އަހަރުގެ ހިސާބު ނިންމުމާ ގުޅޭ 
 

ތައްތަކާއި، ގެ ހިސާބު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންމާލ އަހަރު  ގޮތުގެމަތިން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައިވާ 
 ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚްތައް  އެކަންތައްތައް 

 

 ގެ ހިސާބު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މާލ އަހަރު  ނިންމަންޖެހޭ ތާރ ޚް 

)ޕާރޗޭސް  އެދެވޭނެ ތައްތްތަކެއްޗާއި ޚިދުމަ ،ޚަރަދު ކުރުމަށް ބަޖެޓުންއެއަހަރެއްގެ  - ޑިސެމްބަރ 31
 ޑަރ ހެދުމުގެ( އެންމެ ފަހު ތާރ ޚް އޯ

މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ްޓރެޜަރ  އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓް ޑިވިޜަން އިން  -  ޖަނަވަރ  14
 ފޮނުވަންޖެހޭ އެންެމފަހު ާތރ ޚް  މަޢުލޫމާތުމުއައްސަސާތަކަށް ތިރ ގައިވާ 

ގެ މާލ އަހަރުނިމުނު ބަޖެޓް އެކައުންޓްތައް ފިޔަވައި އެހެންއެކައުންޓް ތަކުން  -
 ޓްރާންސެކްޝަންތަކުގެ ލިސްޓް  ތެރޭގައި ހިންގާފައިވާ

 ގެތެރޭގައި ހިގާފައިވާ ަބޖެޓް ޚަރަދު ތަކާއި ރެވެނިއު ތަކުގެ ލިސްޓްމާލ އަހަރު -

ޖެކްޓްތަކާއި އަގު، އަދި ގެތެރޭގައި ބޭރުގެ އެހ  ލިބިގެން ހިންުގނު ޕްރޮމާލ އަހަރު -
 ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ހިސާބު

މުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން މި މިނިސްޓްރ ގެ ޓްރެޜަރ  އެންޑް ޕަބްލިކް މާލޭގައި ހުރި  -  ޖަނަވަރ  21
އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަންގެ ސެންްޓރަލައިޒްޑް ޕޭމަންޓަށް ފޮނުވާ ޕޭަމންޓް ވައުޗަރުތަކުން 

ނޑައަޅާ އެ ފައިވާ ޚަރަދެއް ކުރުމަށް ޕޭމަންޓް ވައުޗަރު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އަހަރަށް ކަ
 އެންމެފަހު ތާރ ޚް

ގެ ޓްރެޜަރ  އެންޑް ޕަބްލިކް މިނިސްޓަރުމުއައްސަސާތަކުގެ ތެރެއިން މި މާލޭގައި ހުރި  -  ޖަނަވަރ  27
އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަންގެ ސެންްޓރަލައިޒްޑް ޕޭމަންޓަށް ފޮނުވާ ޕޭަމންޓް ވައުޗަރުތަކުން 

ކުރެއްވުމަށް  ރަނގަޅުއަހަރު "ސެންޑްބެކް" ކުރެވިފައިވާ ޕޭމަންޓް ވައުޗަރ ތައް  އެ
ފަހު މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ  ގެ ސެންޓްރަލައިޒްޑް ޕޭމަންޓްސް 

 އަށް ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރ ޚް
 

އަހަރުގެ ބިލްތައް ޕޯސްޓް  އެއެސް.އޭ.ޕ  ސިސްޓަމް ބޭނުންުކރާ މުއައްސަސާތަކުން  -
 ކުރުމުގެ އެންމެ ފަހުތާރ ޚް

 
އަހަރުގެ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ  ނިމުނުމުއައްސަސާތަކުން ދައުލަތުގެ ރަށްރަށުގައިވާ  -

 ދެއްކޭނެ އެންމެ ފަހު ތާރ ޚް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިވެގެން މުއައްސަސާތަކުން އަތޮޅުތަކާއި ރަށްރަށުގައި  -  ޖަނަވަރ  31

ޑިސެމްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  31ހުޅުވާފައިވާ ހުރިހާ އެކައުންޓްތަުކގެ 
 ބޭންކް ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޭޓޓްމަންޓް ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ަފހު ތާރ ޚް

 



މުއައްސަސާތަކުން ބަލަހައްޓާ ބަޖެޓް އެކައުންްޓަތއް ފިޔަވައި އެހެން  މާލޭގައި ހުރި  -
މްބަރ ގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ބޭންކް ޑިސެ 31އެކައުންޓް ތަކުގެ  

 ރިކޮންސިލިއޭޝަން ސްޓޭޓްމަންްޓ ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރ ޚް
 

މުައއްސަސާތަކުން ތ ރ ގައި މިދަންަނވާ ކަންކަމާއި ގުޅޭ  މަސްއޫލުގެ ހުރިހާ ދައުލަތު -
 ފައިނޭންޝަލް ޑޭޓާ ފޮނުވުމުގެ ެއންމެފަހު ތަރ ޚް

 އިންވެސްޓްމަންޓް  -
 ރޮވިންގްސްބޮލޯނާއި  -
 ޑެޓާރސް  -
  ލަޔަބިލިޓ ޒްއެހެނިހެން ފައިނޭްނޝަލް އެސެާޓއި  -
 އައުޓް ސްޓޭންޑިންގ ކޮމިޓްމަންްޓސް -
 ލަޔަިބލިޓ ޒް ކޮންޓިޖެންޓް  -

މުއައްސަސާތަކަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް  މަސްއޫލުގެ ހުރިހާ ދައުލަތު - ފެބްރުއަރ   21
ޓްރެޜަރ  ގެ ޕަބްލިކް އެކައުންޓް ޑިވިޜަނުން ތައްޔާރުކުރާ ޑްރާފްޓް ފައިނޭންޝަލް 
 ސްޓޭޓްމަންޓްތަކާއި އަޕްޑޭޓަޑް ޓްރާންސެކްޝަން ލިސްޓް ފޮނުވުމުގެ އެންމެ ފަހު ތާރ ޚް 

ބެއްލެވުމަށްފަހު ގެންނަންޖެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަްނޓްތަްއ  - މާރޗް  4
ބަދަލުތައް މި މިނިސްޓްރ ގެ ްޓރެޜަރ  އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަނަށް 

 އެންގުމުގެ އެންމެފަހު ތާރ ޚް
މި މިނިސްޓްރ ގެ ޓްރެޜަރ  އެންޑް ޕަބްލިކް އެކައުންޓްސް ޑިވިޜަނުން މަސްއޫލު  - މާރޗް  25

ޓޭޓްމަންޓްތަކުގައި ދެފަރާތުން އެއްބަްސވެވުނު ބަދަލުތައް މުއައްސަސާތަކުގެ ސް
 ގެނައުމަށްފަހު އެމުއައްސަސާއަކާއި ހަވާލުކުރުމުގެ އެންމެފަހު ތާރ ޚް

ގެ ހުރިހާ މާލ އަހަރުނިމުނު  ،ދައުލަތުގެ މަސްއޫލު މުއައްސަސާތަކުގެ ޒިންމާދާރުވެރިން - މާރޗް  31
 ނެރަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރ ޚްފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްަމންޓްތައް އޮޑިޓަރ ޖެ

   
ފިނޭންސް  މިނިސްަޓރ އޮފްރ  ރިޕޯރޓް މާލ އަހަފައިނޭންޝަލް ކޮްނޓްރޯލަރ ދައުަލތުގެ  -

  އެންޑް ޓްރެޜަރ  އަށް ހުށަހެޅުމުގެ އެންމެފަހު ތާރ ޚް
 

  


