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	ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

	  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
	

  5201އަހަރީ ރިޕޯޓް 
1. :   ފެށުން

. ޢާލަމްތަކަްށ  هللاއެންމެހައި ނިޢުމަތްތަކުގެ ވެރި               ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާ ުޝކުރު ކުރަމެވެ

ޢަލައިހި ވައްސަލަމައަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމް  هللا ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުއް ޞަްއލަ	ރަޙްމަތެއްކަމުގައި ފޮނުއްވި މާތް 

. އަދި މި . އަޞްޙާބުން ންނާއިއާލުއެންމެހައި ގެ ންއެކަލޭގެފާނުދުޢާގައި  ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ   ޝާމިލްކުރަމެވެ

ވަނަ މާއްދާގެ  61ގެ  ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު)ނެގުމާ (ޓެކްސް 2010/3މިއީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު              

ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ކޮށްފައިާވ  2015 ،(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން

. ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް  2015މި ރިޕޯޓްގައި އެކުލެވިފައިވަނީ  މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ

ތްތައް ގެންދެވިފައިވާ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި، އޮފީސް ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަ

  ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

	ގޮތް: ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވާ .2

	

  ުނެގުމާ (ޓެކްސް 2010/3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރ ( ބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު

ގޮތުގެމަތީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 	ވަނަ ނަންބަރުގައި  1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  56ގެ 

. ޓްރައިބިއުނަލް  5ރުހުމާއެކު  ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނު ކުރައްވާފައިވާ  މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  2ހިންގުމަށްޓަކައި ރައީސަކާއި، ނައިބު ރައީސަކު ހޮވަނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 

.  ސިއްރު ގާ ނަ ދުގައިމެންބަރުންގެ މެ  	ވޯޓަކުންނެވެ

	

  ިގެ  2015ނޮވެމްބަރު  28މެންބަރުންގެ ދައުރު  5ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފުރަތަމަ އައްޔަނުކުރެއްވ

ރައީސުލްޖުމުހޫރިއްޔާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުަނލަްށ  ގައި 2015ނޮވެމްބަރު  29ނިޔަލަށް ހަމަވުމާއި ގުޅިގެން، 

	އައްޔަނު ކުރެއްވިއެވެ.މެންބަރުން  5
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:ގެ ނިޔަލަށް ދައުރު ހަމަވި  2015ނޮވެމްބަރު  28 1.2   މެންބަރުން
  މަޤާމު  ނަމާއި އެޑްރެސް  #

  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް  އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ޢަފީފް/ ގުލްބަހާރުގެ، ބ.ތުޅާދ01ޫ
  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް  އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފް/ އީޓުޖެހިގެ، ނ.މާފަރ02ު
	ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު  ޖަމީލު/ ނަލަމަލަ، ލ.މާވަށްهللاއަލްފާޟިލް ނަޞްރ03ު

/ މާެލ މުނިސިޕަލްީޓގެ ޚާއްސަ ދަފްަތރ04ު   ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު   ކ.މާލެ ،5295އަލްއުްސތާޛު ައޙްމަދު ސާވީ
	ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު  ގ.މާވާރުލު، ކ.މާލެއަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު/05

  

  މެންބަރުން:ގައި އަލަށް ޢައްޔަނު ކުރެއްވި  2015ނޮވެމްބަރު  29 2.2
  މަޤާމު  ނަމާއި އެޑްރެސް  #

  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް  ޖަމީލު/ ނަލަމަލަ، ލ.މާވަށްهللاއަލްފާޟިލް ނަޞްރ01ު
  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސާ  ގ.ގޮފި، ކ.މާލެފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު/ އަލްއުސްތާޛާ 02
	ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު  އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު/ ގ.މާވާރުލު، ކ.މާލ03ެ

/ ވައިލެޓްފެހިއަލްފާޟިލާ އާމިނަތ04ު ނޑެއްދޫ .ގދ،ފަރީޝާ   ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު  ހޯ
	ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު  މާލެ،ޕެންޒީވިލާ.ޢަބްދުލްޣަފޫރު/ މއޢަޒުފާޢާއިޝަތު އަލްއުސްތާޛާ 05

	

	ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް: .3

	

ނޑު މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  (ޓެކްްސ  2010/3ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައިގަ

ގުޅޭ ހާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ ޓެކުނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ައދި އެހެންވެސް ޓެކްސްއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާ 

. 	މައްސަލަތައް ބެލުމެވެ

  ން ބަލާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ.މިގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  44(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  2010/3ޤާނޫުނ ނަންބަރު  .1

މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން ނިންމި ނިންމުމަކާއި މެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުްނ 

ހުށަހަޅާ  ރާތުންދައްކާ ފައިޢުތިރާޒްކޮށް، މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް 

	މައްސަލަތައް.
	

(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

. ނޑައެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުން 	ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން، ޓްރައިބިއުނަލްއިން ބެލުމަށް ކަ
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 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 36ނު) ގެ (ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫ 2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  .3      

އިން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތަންތަން ަބލާ ފާސްކުރުމަށް 	މީރާ)(މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

. 	ބޭނުންވާ އަމުރުތައް ނެރުން

	މައްސަލަތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު: .4

.ހުށަހެޅު މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް 6ވަނަ އަހަރު  2015މި ޓްރައިބިއުނަލަށް                 ނެވެ

. މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަނެވި އެ  3ގެތެރެއިން އޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ

ވަނަ  2015ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތްވެސް  ވަނަ އަހަރު 2014އި ވަނަ އަހަރާ  2013އަދި 

  . 	އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނުގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ

4.1 :   ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ބާވަތް
 ްހޯލްޑިންގ ޓެކްސްވިތ	

 ީފައިދާއިން ނެގޭ ޓެކްސް (ބީ.ޕީ.ޓީ) ގެވިޔަފާރ  

4.2 :   ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލަތައް
  އަޑުއެހުން ބޭއްވުނު ޢަދަދު  މައްސަލަ ނަންބަރު

TAT‐CA‐G/2013/005	4	

TAT‐CA‐W/2014/006	2	

TAT‐CA‐W/2015/001	3	

TAT‐CA‐W/2015/002	3	

TAT‐CA‐W/2015/003	3	

4.3 : 	ނިންމުނު މައްސަލަތައް

  ނިމުނު ތާރީޚް  މައްސަލަ ނަންބަރު

TAT‐CA‐W/2014/006	22  ް2015އޭޕްރިލ	

TAT‐CA‐G/2013/005	12  ް2015އޯގަސްޓ	

  ވަނަ އަހަރު ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތައް: 2015 4.5
  ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ދައުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަ ނަންބަރު

TAT‐CA‐W/2014/005	ް2015  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ/HC‐A/28	

TAT‐CA‐W/2014/006	ް2015  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ/HC‐A/215	

TAT‐CA‐G/2013/005	ް2015  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތ/HC‐A/320	
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ވަނަ އަހަރު ހިނގަމުންދިޔަ  2015ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން  4.6
	މައްސަލަތައް:

  ހައިކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު  ދައުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ނަންބަރުޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަ 

TAT‐CA‐G/2013/001	 ްމައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތ	2013/HC‐A/298	
	

	ގޮތް:އި ދިޔަވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިނގަ 5201 .5
  

. އެީއ  2މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގަމުންދަނީ              ސެކްޝަނަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ

 . ނިމުނު ވަނަ އަހަރު  2015އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނާއި، ލީގަލް އެންޑް އެސަސްމަންޓް ސެކްޝަނެވެ

.  12ންބަރުންނާއި، މެ 5މި ޓްރައިބިއުނަލުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިރު    މުވައްޒަފުންނެވެ
  

	:ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް ހަމަޖެއްސެވުން 5.1

) ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު                 2ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  56(ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ ޤާނޫނު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުން ބޭްއިވ  ޓެކްސް އެޕީލް ގައި 2015ނޮވެމްބަރު  29 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން،

ވަނީ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް މެންބަރުން ޖަލްސާގައި ޓެކްސް އެޕީލް

ޖަމީލް، هللا ލްފާޟިލް ނަޞްރުރައީސްކަމުގެ ަމޤާމަށް، އަ ހަމަޖައްސާފައެވެ. މިގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

/މާލެ، ވަނީ ގ. ގޮފިއްޒަތު، ޢި  އަދި ނައިބު ރައީސާ ކަމުެގ މަޤާމަށް، އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންހަތު ނަލަމަލަ/ލ.މާވަށް،

  .ހަމަޖެހިފައެވެ

  

5.2 2015 :   ވަނަ އަހަރު ރަސްމީ ގަޑިއަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް
  

ރަސްމީ ގަޑިއަކީ ހެނދުނު މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގައިވާ މުވައްޒަފުންގެ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ   

) 2015/22ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އޮފީހުގެ ނަންބަރު ( އަށެވެ. 15:00ން މެންދުރުފަހު އި 8:00

ލުގެނައުާމ އިން ފެށިގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަށް ބަދަ  2015އޮކްޓޯބަރު  1ދެންނެވުމުން     

ން މެންދުރުފަހު އި 8:00ހެނދުނު އިން ފެށިގެން މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ގަޑި  2015އޮކްޓޯބަރު  1ގުޅިގެން 

. މި ގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުންގޮސް  14:00 އިން ފެށިގެން ރަސްމީ ގަޑި  2015ޑިސެމްބަރު  1އަށް ބަދަލު ކުރެވުނެވެ

 30ބަދަލުކުރުމަށް  އަށް 15:00ން މެންދުރުފަހު އި 8:00ހެނދުނު ގޮތަށް ކުރީގައިވެސް އަމަލު ކުރެވެމުން ދިޔަ 

.  2015ނޮވެމްބަރު  	ގައި މެންބަރުން ނިންމެވިއެވެ
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: މުވައްޒަފުންޓްރައިބިއުނަލުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް  5.3  ތަމްރީނުކުރުން

 ގޮތުން ގެ ފެންވަރު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްީޤކުރުމުޚިދުމަތާއި ތަޢުލީމީ މުވައްޒަފުންގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ނޑުވަނަ ބާބުގެ ގޮތުގައި " 8މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދުގެ  " މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުގެ އުސޫލާއި، ވަޒަންކުރެވޭ އޮނިގަ

  ވެ. ގައި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޢާންމު ކުރެވުނު 2015އެކުލަވާލުމަށްފަހު ޖުލައި 
  

  ޭނޑުގެ ދަށުން  މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމުެގ އުސޫލާއި، ވަޒަންކުރެވ  ކެޕިޓަލް މާކެޓް ވަނަ އަހަރު  2015އޮނިގަ

"މާސްޓަރ އިން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ޕްރެކްޓިްސ"  އޮތޯރިޓީއާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ ގުޅިގެން ހިންގަވާ 

ސެމެސްޓަރގެ ފައިސާ މި  2ކޯހުގައި ކިޔަވަމުންދާ މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެކައުންޓް އެނަލިސްޓަށް ކޯހުގެ ބާކީ އޮތް 

 . 	 ޓްރައިބިއުނަލުން ދައްކާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނެވެ

  ްއަށް ބޭއްވި  2015ޑިސެމްބަރު  24ން  2015 ޑިސެމްބަރު 20މެކްސްކޮމް ޓްރެއިނިންގ ސޮލިއުޝަންސް އިނ

" ގެ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްގައި           2012އިންސްޓޯލިން އެންޑް ކޮންފިގަރިންގ ވިންޑޯސް ސާރވަރ "

. 	މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރު ބައިވެރި ކުރެވުނެވެ

: 2015ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން  5.4  ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް
  

 2015  ިމެއްބައްދަލުވު 25މަޝްވަރާކުރުމަށް މެންބަރުންގެ  ގުޅޭގޮތުންވަނަ އަހަރު ބަލަމުންގެންދާ މައްސަލަތަކާއ 

. އަދި ބޭއްވު މަޝްވަރާކުރުމަްށ ބެހޭ ގޮތުން  ތަކާދަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙު އިޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާނެވެ

. 10 މެންބަރުންގެ  ސީނިއަރ އިދާރީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން  މީގެ އިތުރުން ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ

އިތުރުން އިދާރީ އެކިއެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް  އް ބޭއްވުމުގެ ބައްދަލުވުމެ 16މެނޭޖްމަންޓްގެ 

.ބައްދަލުވުން ބޭއް  11     މުވައްޒަފުންގެ     ވުނެވެ

6. 2015  :            ވަނަ އަހަރު ވަޒިފާ ދެއްވި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެއްވި އަދި ވަޒިފާ ބަދަލުކުރެއްވި މުވައްޒަފުން

  ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާ ދެވުނު މުވައްޒަފުން: 2015ޑިސެމްބަރު  31 6.1

  ވަޒީފާ ދެވުނު ތާރީޚު މަޤާމް  ނަން

	2015މެއި  03	އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރއަފްޝަން ނަސީމް 

	2015މެއި  03  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރهللاނުޙާ ޢަބްދު

	2015އޮކްޓޯބަރު  01  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރޙައްވާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު 

	2015ނޮވެމްބަރު  01  އޮފީސް އެސިސްޓެންޓްޔަޢުޤޫބު އަޙްމަދު
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     ނިޔަލަށް ވަކިވި މުވައްޒަފުން:ގެ  2015ޑިސެމްބަރު  31 6.2

  ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚު މަޤާމް  ނަން

	2015ޖުލައި  06  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ	هللاނުޙާ ޢަބްދު

	2015އޮކްޓޯބަރު  21  ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ	ޙައްވާ މުޙައްމަދު ވަޙީދު 
 

:ގެ ނިޔަލަށް ވަޒީފާ ބަދަލު ކުރެވުނު  2015ޑިސެމްބަރު  31 6.3   މުވައްޒަފުން

 ވަޒީފާ ބަދަލުކުރި ތާރީޚު  ބަދަލުވި މަޤާމް ބަދަލު ކުރެވުނު މަޤާމް  ނަން

	ޢާއިޝަތު ނަބީލާ ޖަލީލް

އެސިސްޓެންޓް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 

	އޮފިސަރ

ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް 
  އޮފިސަރ

	2015އޭޕްރީލް  01
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ޙާ 
ޞަފް

	

  6201 – 2012ޗާޓް  ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޯގަނައިޒޭޝަނަލް  .7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

	

	

	

	

	

	

  

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް

ރައީސްޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު

 ރެޖިސްޓްރާރ

(އ.މެނޭޖަރ)އެކައުންޓް އެނަލިސްޓް   

 އައިޓީ ސީނިއަރ
 އޮފިސަރ

ޓްރައިބިއުނަލް
)2އޮފިސަރ (  

) އެކައުންޓް އެނަލިސްޓް (ސ.މެނޭޖަރ  

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 އައިޓީ އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިން 
)2(  އޮފިސަރ  

 ޕިޔޯނު  މަސައްކަތު 

ސީނިއަރ ލީގަލް
އޮފސަރ

)3(ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރ

 ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް 
 އޮފސަރ

ލީގަލް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ޓްރައިބިއުނަލް 
) 3( އޮފިސަރ  

 އެކައުންޓް އެނަލިސްޓް (މެނޭޖަރ)
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	:ބައިވެރިވެފައިވާ ބައްދަލުވުންތަކާއި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް .8
	

 2015  ނޑައެޅުނު ބަޖެޓް ތަންފީޒް ކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ހައްލު ކުރުމާބެހޭ ގޮުތްނ ވަނަ އަހަރަށް ކަ

މިނިސްޓްރީ އަށް  11:00އިން  10:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  2015ޖެނުއަރީ  06މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް 

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މުޙައްމަުދ 

	ރަމީޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
	

  ި2015ޖެނުއަރީ  7މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން އެ މިނިސްޓްރީގައ    

.ޕީ އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޓްރެއިނިންގ ގައި  9:00ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު  ގައި ބޭއްވުނު އެސް.އޭ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުން ކަމުގައިވާ ޢާއިޝަތު ނަބީލާ ޖަލީލާއި ފާތިމަތު އަކްރިމާ 

  ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.
	

 2015  ްވަަނ ދުވަހުގެ  2015މާރިޗު  1ފެށުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ އެންްޓރެންސް އިންޓަރވިއު ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓ

ގައި މި ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ  10:00ހެނދުނު 

ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އަދި މި އޮޑިޓަރުން ބައިވެރިވެ 2ފަރާތުން އެ އޮފީހުގެ މެނޭޖަރ އާމިނަތު ލިޔުޝާ އަދި އިތުރު 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން ރެޖިސްޓްރަރ މާޖިދާ މަޖްދީ، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މުޙައްމަދު ރަމީޒް އަދި އެސިސްެޓްންޓ 

	އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ނަބީލާ ޖަލީލް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

	

 ުވަނަ އަހަރުގައި ކިޔަވާ ދަރިވަރުން ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުްނ ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ ހަތަރ

މާރިޗު  5ހިންގަން ބޭނުންވާ ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލުމުގެ ގޮތުން ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާއި މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް 

ބިއުނަލްގެ ރެޖިސްޓްރަރ ގައި އެ ފެކަލްޓީގައި އޮތް ބައްދަލުވުމެއްގައި މި ޓްރައި  20:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ  2015

	މާޖިދާ މަޖްދީ ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

	

 4  ްގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު އޮޑިޓް  10:00ވަނަ ދުވަހު ހެނދުނު  2015ޖޫނ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލެގ ނިންމުމުގެ ގޮތުން މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި 

އޮފީހުގެ ފަރާތުން ބައިވެވަޑައިގެންނެވީ ޑިރެކްޓަރ އޮފް އޮޑިޓް އިބްރާހިމް ފަޒީލް، ސީނިއަރ ޓީމް ލީޑަރ 

. މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާުތްނ  މުޙައްމަދު ޝަރީފް އަދި އެކްޓިން މެނޭޖަރ އަޙްމަދު އިބްރާހީމެވެ

މެންބަރ ހަސަން ޒުހައިރު ، ތާޛު އަބްދުއްސަލާމް ޢާރިފްބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ނައިބު ރައީސް އަލްއުސް

މުޙައްމަދު، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މުޙައްމަދު ރަމީޒް އަދި ެޑޕިއުޓީ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ ޢާއިޝަތު ނަީބާލ 

 . 	ޖަލީލްއެވެ
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 9  ްގައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮރމޭަޝްނ  8:30ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ހެނދުނު  2015ޖޫނ

ޖީއިން ބޭއްވި ކެޕޭސީޓީ ބިލްޑް ކުރުމާބެހޭ ބައްދަލުވުމުގައި މި ްޓރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުްނ ޓެކްނޮލޮ

	އެވެ.هللاބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ ނުޙާ ޢަބްދު

	

  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނަށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަްނ

ނަރުގެ އޮފީހުން ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެސިސްޓަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ ކޮމިޝަ

ގައި ހެނދުުނ  2015ޖުލައި  6ޙަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. މިބައްދަލުވުން އޮތީ هللا ޢާއިޝަތު ޢަބްދު

. 12:00އިން  10:30  އަށެވެ
 

  ްއޮފީހުގެ އިމާރާތް ޒީނަތްެތރި ކުރުމާބެހޭ ގޮތުން ނޭޝަނަްލ ސޯޝަްލ  ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި 50މިނިވަނ

ގައި ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމުގައި މި  2015ޖުލައި  6ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 

	ޑައިގެންނެވިއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރ އަޙްމަދު ސާވީ އާއި، އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މުޙައްމަދު ރަމީޒް ބައިވެރިވެވަ

	

  ްފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި އިމާރާތް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހޯދުމަށް އޮފީސް އިމާރާތުގަިއ  50މިނިވަނ

ގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި  50މިނިވަން ގައި  2015ޖުލައި  7ހިމެނޭ  އެހެން އޮފީސްތަކުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު 

.ބައްދަލުވުމެއްގައި   މި  	ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ މުޙައްމަދު ރަމީޒް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ

	

  ްގައި ބޭއްވި މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ މައުލޫމާުތ  2015އޯގަސްޓް  20ޓްރާންސްޕޭރެްނސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުނ

އިބިއުނަލް އޮފިސަރ ޢާއިޝަުތ ދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެސިސްޓަންޓް ޓްރަ

	ޙަމީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.   هللا ޢަބްދު

	

  ިގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު  2015ޑިސެމްބަރު  13ޤައުމީ ދުވަހުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައ

 .އުތީމަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ ،ރައީސް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންހަތު ޢިއްޒަތު
 
	

 21  ުގައި ގެޒެޓް ކޮންޓެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުްނ  2015ޑިސެމްބަރ

އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ޓްރެއިނިންގ އެއްގައި މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ 

.  އަފްޝަން ނަސީމް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ
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9. :   ޚަރަދު

	ބަޖެޓަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ކުރެވުނު ޚަރަދު: 9.1

  ްނޑައެޅުއްވި ވަނަ އަހަރަށް  2015ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމަށ ބަޖެޓުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަ

ސާގެ މި ފައި އެވެ.) ރުފިޔާއަށްސަތޭކަ ހަ ހާސް ތިން ސަތޭކަ ހަތަރު(ހަތަރު މިލިއަން  4,304,806ޢަދަދަކީ 

(ދެލައްކަ ފަންސާސްފަސްހާސް އަށާވީސް ރުފިޔާ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ  255,028ތެރެއިން 

ގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު  2015ޑިސެމްބަރު  31 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އުނިކުރައްވާފައިވެއެވެ. 2015ޓްރެޜަރީން 

 31އެވެ.  )ރުފިޔާހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ހާސް އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ދެ މިލިއަން  (ިތން 3,872,730ވެފައިވަނީ 

ސާޅީސް އަށް  ހަތްދިހަހަތްހާސްލައްކަ އެއް ( 177,048ދަދަކީ އަބާކީ ހުރި  ގެ ނިޔަލަށް 2015ޑިސެމްބަރު 

	އެވެ. ރުފިޔާ)

  ޚަރަދު ކުރެވުނު އައިޓަމްތަކުގެ ތަފްޞީލް: 9.2

  އައިޓަމްތަކުގެ ތަފްޞީލް
  

  ޚަރަދު

	3,469,911 ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ 

	129,201 ުމސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށްނޫން ގޮތުގައި ކުރާ ޚަރަދު، ޕެންޝަނާއި

  730 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 

	49,107 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު

  87,918 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

  28,796 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

  25,375	މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

	81,692 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 

	3,872,730  ޖުމްލަ: 
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	ވަނަ އަހަރު ހިންގަން ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތައް: 6201 .10

.ހިންގަން  ވަނަ އަހަރަށް 2016ލުން ޓްރައިބިއުނަޓެކްސް އެޕީލް  	ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ

 2017  ް2019އިނ .   އަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސްޓެރެޓެޖިކް ޕްލޭން އެކުލަވާލުން

 .ްނޑު ރިވިއުކުރުނ 	މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

  ިމައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދު ޓެކުހާ ގުޅުންހުރ

	ތަކުގައި އެވެއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން.

 .ްޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާއިދާއި މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދު އިޞްލާޙްކުރުނ	

 ުމެންބަރުންނާއި  މައްސަލަތަކާ  ތުމަށް އަވަށްޓެރި  ބައެއް ޤައުމުތަކަށްގެ ނިޒާމު ހިނގަމުން ދާގޮތް ދެނެގަހުޓެކ 

.   ގުޅުންހުރި އިސް މުވައްޒަފުންނަށް ޒިޔާރަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތުހޯދުން

 ީފަންނީ  ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ރައްޖޭގައި ހިންގާ ކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެއިނިންގ  ،ޢިލްމ

  ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން.

  ްޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ބަހައްޓާފައިވާ އިސްތިހާރު ބޯޑްތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލުނ

	ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން.ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް

  ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މާލޭގައި ހިންގާ ދިގު މުއްދަތުގެ ކޯސްތަކުގެ ތެރެިއްނ

 . 	މުވައްޒަފުން ޝައުޤުވެރިކަންހުރި ދާއިރާތަކުގެ ކޯސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ބައިވެރިކުރުން

  ައްސަލަތަކުގެ ޙުކުމްތަކާއި ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް އެނގޭގޮތަށް ޝާއިޢުކޮށް، ފަސޭހައިްނ ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލާފައިވާ މ

ޢަދުލު އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ހާބެހޭ ޓެކުމަޢުލޫމާތު ލިބޭނޭމަގު ތަނަވަސްކުރުމާއި،  

.   މަސައްކަތްކުރުން

	
	
	
	
	
.	
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	ރިޕޯޓް ނިންމުން: .11

ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަްށ  2015            

.  މި ކޮށްދެއްވާފައިވާ އަގުހުރި މަސައްކަތްތައްމެންބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ގެންދިއުމުގައި  ފުރުޞަތުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ

އަހަރުގެ ދައުރުގައި މި  5 އެ މެންބަރުންގެ، ށް ފުރަތަަމ އައްޔަނުކުރެއްވި މެންބަރުންޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލައަދި 

 . ޓްރައިބިއުނަލަށް ކޮށްދެއްވި އަގުހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތައް ފާހަގަކޮށް އެ މެންބަރުންނަށް ޚާއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ
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