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`
ތަޢާރަފު
ޤނޫނު) ގެ  61ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
މި ރިޕޯޓަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ާ
ގޮތުގެމަތީން ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަހަރަކު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި  2020ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ،މާލީ ހިސާބު ތަކާއި އިދާރީ
އ
ހިންގުމާއި އަދި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ،މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާގޮތާއި ،އަހަރު ތެރގަ ި
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާ އިދާރީ ހަރަކާތްތަކާއި އަދި އި ދާރީ ކަންތައްތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ.
އަދި މީގެ އިތުރުން  2021ވަނަ އަހަރަށް ރވިފައިވާ ހަރަކާތްތައްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
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ޓްރައިބިއުނަލް ރައީސްގެ ބަސް
الحمد هلل رب العالمين والصالة و السالم على أشرف األنبياء و المرسلين وعلى
آله وصحبه أجمعين

ފާއިތުވި  2020ވަނަ އަހަރަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޓެކުހުގެ
މައްސަލަތައް ބަލައި އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ގޮތެއް ނިންމުމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އަދާކުރަމުންދާތާ  10އަހަރު ފުރުނު އަހަރެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަން ކުރިމަތިވެފައިވާތީ ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމުގައި ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ،ފާއިތުވި އަހަރުގައި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވެ .ފާއިތުވި އަހަރަކީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް އެންމެ ގިނައިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ،އަދި މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ މައްސަލަ ނިންމި އަހަރެވެ.
ޓެކުހާގުޅ މައްސަލަތައް އިންޞާފުވެރިކަމާއެކު ބަލައި މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމަކީ މި ޓްރައިބިއުނަލް ޤާއިމް
ކުރެވުނު މައިގަނޑު މަޤްޞަދު ކަމަށްވެފައި ،މި މުހިންމު މަޤްޞަދު ޙާޞިލްވާނގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލާ ޙަވާލުކޮށްފައިވާ
ށ  2020ވަނަ އަހަރުވެސް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
މަސްޢޫލިއްޔަތު އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަ ް
ކޮވިޑް 19-ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ފުރަބަންދުގައި ގިނަދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ތިބެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން 2020 ،ވަނަ އަހަރަށް
ރވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އެގޮތުން،
 2020ވަނަ އަހަރު މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކުރެވި ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ރވިފައިވާ ބައެއް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިއަށް
ށ
ގެންދިއުމަށް ދަތިވުމާއި ،ފުރަބަންދުގެ ސަބަބުން ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ބއްވުން އެ މުއްދަތަ ް
މެދުކެނޑިގެންދިޔައެވެ.

ޓްރަ އިބިއުނަލުގައި

އަބަދުވެސް

އަޑުއެހުންތައް

ކުރިއަށް

ގެންދަމުން

އައިސްފައިވަނީ

ޚަސްމުން

ޙާޟިރުކުރެވިގެންކަމުން 2020 ،ވަނަ އަހަރުގައިވެސް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރވިފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލަށް
ޚަސްމުން ޙާޟިރުކުރެވިގެންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ކޮވިޑް 19-ގެ ނުރައްކާތެރި ބަލި ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސިއްޙީ
މާހިރުން ދެއްވަމުންދިޔަ އިރުޝާދުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ނިންމާ ،ޙާލަތަށް ބެލުމަށްފަހު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ބ އްވުން އޮންލައިންކޮށް ދުރުން ޚިދުމަތް ދެވގޮތަށް
އިންތިޒާމްތައް ރާވާލެވިފައިވެއެވެ .މިނޫންވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން ދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ފޯރުކޮށްދެވނެ
އިންތިޒާމުތައް

ހަމަޖެއްސުނެވެ .މިކަމުގެ

ސަބަބުން ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތް

ށ
އިތުރަ ް

ހަލުވިވެގެން ދިޔަކަންވެސް

ފާހަގަކުރަމެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުނު  36މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  6މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ބއްވިފައިވެއެވެ.
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބެލެމުންދިޔަ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  25މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވެއެވެ .ޓްރައިބިއުނަލް
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އުފެދުނުތާ  10އަހަރުވީއިރު ހުށަހެޅި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު  103މައްސަލައިގެ ތެރެއިން  48މައްސަލަ ނިންމާފައިވީނަމަވެސް،
އަދި ނުނިމި  55މައްސަލަ އޮތްކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން
ރ ލުއިތަކެއް ލިބިގެން ދިޔަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ތތަކަށް އިތު ު
ޓްރައިބިއުނަލުގެ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާ ް
މީގެ އިތުރުން ،ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު އިޞްލާހާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ދިޔައެވެ .އަދި
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު ން އަދާކުރަންޖެހ އެންމެހައި ޒިންމާތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ
މުވައްޒަފުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތަކަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
ދުޢާއަކީ ،އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތް هللا ބަރަކާތްލައްވާ ކާމިޔާބު ދެއްވުމެވެ.
އާމީން!

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް
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.1

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލ ް

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލެކެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤްޞަދަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި އެހެންވެސް ޓެކުހާބެހ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ނ
ގ ދަށު ް
ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅ މައްސަލަތައް ބެލުމެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު ގެ  56ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ެ
ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ  5މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ .ޓްރައިބިއުނަލަށް މެންބަރުން އައްޔަނުކުރައްވަނީ ރައްޔިތުންގެ
މަޖިލީހުގެ ރުހުމާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

.1.1

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރިމަގު

ތަސައްވުރު

އަމާޒު

6

"ޓެކުހާބެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި ،އާންމުން އިތުބާރުކުރާ
މުއައްސަސާއަކަށްވުން"

"ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކާއި މީރާއާ ދެމެދު އުފެދޭ މައްސަލަތައް،
ލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ހުށަހެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް ،ޓެކުހާބެހޭ
ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހެއްކާއި ޤަރީނާތަކުގެ
މައްޗަށް ބުރަވެ ،ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު އަވަހަށް ނިންމުން"
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.1.2

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ނ
ނ މީރާއި ް
ށ ހުށަހެޅުމު ް
ސ ދައްކާފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަ ް
މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާ މެދު ޓެކް ް
ށ ހުށަހަޅާ
ޓރައިބިއުނަލަ ް
ް
ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ،އެކަމެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް
މައްސަލަތައް ބެލުން.

ހ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް
ޓެކުހާބެ ޭ
އޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.
ކަނޑަ ަ

އ
ޓެކުހާ ގުޅިގެން ބޮޑުއޮޅުވާލުމެއް އެކުލެވޭ ކުށެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ޝައްކު ކުރެވޭނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެ ް
ކުރަމުންދާކަމުގެ ހެކި ހުރިނަމަ ،އަދި ޓެކްސްއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނުން ހެކި
މރާއިން އެދިއްޖެ
ށ ކުރަމުންދާ ތަނަކަށް ވަނުމަށް ީ
ށ ޤަބޫލު ކުރެވޭނަމަ އެކު ް
ފެންނާނެކަމަށް މީރާއަ ް
ހާލަތެއްގައި އެތަނަކަށް ވަނުމުގެ އަމުރު ނެރެދިނުން.

ނ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއަކީ ސައްޙަ ޝަކުވާއެއްކަމަށް
ށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެ ް
ޓްރައިބިއުނަލަ ް
މށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އަމުރު ނުވަތަ ވަގުތީ އަމުރު
ށ ފެނިއްޖެނަމަ ،ވަކިކަމެއް ކުރު ަ
ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ނެރެވިދާނެ.
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 .2އިދާރީ ހިންގުން
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދެވެނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ .އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ
އިދާރީ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލީގަލް
އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނާއި އެޑްމިން އެންޑް ފައިނންސް ސެކްޝަނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް ކަމަށްވާ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފު ކުރާ މައްސަލަތަކާއި
ގުޅ އިދާރީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވެނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނުގެ ބެލުމުގެ
ޓރައިބިއުނަލްގެ ކޯޕަރޓް މަސައްކަތްތަކާއި ،ފައިސާއާއި
ދަށުންނެވެ .ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ތެރގައި ހިމެނ ް
ޕްރޮކިއުމެންޓް އަދި އައިޓީއާގުޅ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނންސް ސެކްޝަނުންނެވެ.
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.2.1

އިދާރީ އޮނިގަނޑު
ތިރީގައި އެވަނީ  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ހިމެނިފައިވާގޮތެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮނިގަނޑ ު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރ ()3

ރެޖިސްޓްރަރ

ކސް އެނަލިސ ްޓް
(ސީނިއަރ މެނ ޖަރ)

ކސް އެނަލިސްޓް (މެނ ޖަރ)
ޓްރައިބިއުނަލް އެޑްމިނިސ ްޓްރޓަރ

ކސް އެނަލިސްޓް
ސޓެންޓް މެނ ޖަރ)
(އެސި ް

ޓ މެނޖަރ  -ލީގަލް
އެސިސްޓެން ް

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފި ސަރ () 2

ފސަރ
އއިޓީ އޮ ި
ސީނިއަރ ަ

ފސަރ ()3
ލީގަލް އޮ ި

އފިސަރ
ޓ ޮ
އައި ީ
އފި ސަރ
ނސް ޮ
ފއިނ ް
ޑެޕިއުޓީ ަ

ޓ ލީގަލް އޮފި ސަރ
އެސިސްޓެން ް

އފިސަރ
އނަލް ޮ
ރއިބި ު
ޓ ޓް ަ
އެސިސްޓެން ް

ޓވް
ސޓްރ ި
ޓ އެޑްމިނި ް
އެސިސްޓެން ް

( )2

އޮފި ސަރ () 2

ތ
މަސައްކަ ު
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ޓ
ސސްޓެން ް
އޮފީސް އެ ި

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

.2.2

މެނޖްމެންޓް ރވިފައިވާ ގޮތް

ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުމަށްޓަކައި އިދާރީގޮތުން އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު
މުނައްވަރު ޢަލީ އެވެ .ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ

ދެ ސެކްޝަނެއްގެ މަށްޗަށެވެ .އެއީ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނންސް އާއި

ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމަންޓް ސެކްޝަނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވ މައްސަލަތައް ބައްލަވާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނެވެ .މައްސަލަތައް ބައްލަވާ
ބެންޗުތައް ކަނޑައަޅާނީ ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ރައީސް އެވެ .މައްސަލަތައް ކުރިއަށްގެންދަވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  05މެންބަރުންނެވެ.
ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކާ ގުޅ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް
ސެކްޝަނުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރ އަމުރުތައް ނެރުމާއި،
މައްސަލަތަކާ ގުޅގޮތުން ކުރަންޖެހ އެންމެހައި އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާ ސެކްޝަނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާއިދުގެ  10ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ރެޖިސްޓްރަރ އެވެ .މީގެ ތެރގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރ

އެންމެހައި އަމުރުތަކާއި

ހ
ޓރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންގެންދާ ހުރި ާ
ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުންތަކާއި މައްސަ ލަތަކާ ގުޅ އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ް
މައްސަލަތަކާ ގުޅ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުންވެސް ހިމެނެއެވެ.
އިދާރީ ހިންގުމާ ގުޅ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނންސް ސެކްޝަނުންނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ ލަފާގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ފައިސާއާ

ގުޅ މަސައްކަތްތަކާއި ،އިދާރީ ހިންގުމާއި ،އެޗް.އާރްގެ މަސައްކަތްތަކާއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި އައި.ޓީއާ ގުޅ މަސައްކަތްތައް
ބަލަހައްޓަވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ އެވެ.
.2.2.1

ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުން

 2020ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ދެވަނަ ދައުރަށް އައްޔަން ކުރެވުނު
މެންބަރުންނާއި  29ނޮވެންބަރު  2020ގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް އައްޔަންކުރެވުނު ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން
މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވެއެވެ.
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 2020ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލުގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި ދެވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުނ ް
ނަމާއި އެޑްރެސ ް

#
01

މަޤާމު

އަލްއުސްތާޛް ނަޞްރުﷲ ޖަމީލު

ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު
 29.11.2015އިން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް

ނަލަމަލަ ،ލ.މާވަށް
02
03

 28.11.2020އަށް

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު

 29.11.2015އިން

ގ.ގޮފި ،ކ.މާލެ

ރައީސާ

 28.11.2020އަށް

އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

 29.11.2015އިން

ގ.މާވާރުލު ،ކ.މާލެ
04

 28.11.2020އަށް

އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ފަރީޝާ

 29.11.2015އިން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

ވައިލެޓްފެހި ،ގދ .ހޯނޑެއްދޫ
05

 28.11.2020އަށް

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޢަޒުފާ ޢަބްދުލްޣަފޫރު

 29.11.2015އިން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

މއ.ޕެންޒީވިލާ ،މާލެ
06

 20.01.2020އަށް

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

 30.08.2020އިން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

 28.11.2020އަށް

ވެސްޓްބީޗް ،އއ.މަތިވެރި

 2020ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ތިންވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުނ ް
#

މަޤާމު

ނަމާއި އެޑްރެސ ް

01

އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ

ވެސްޓްބީޗް ،އއ.މަތިވެރި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް

02

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު މިންޙަތު ޢިއްޒަތު

ގ.ގޮފި ،ކ.މާލެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސާ

03

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލް

މ.ފާމުދެރިގެ ،ކ.މާލެ

04

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު

މ.ވިލާރޮދި ،ކ.މާލެ

05

އަލްއުސްތާޛް އަޙުމަދު އަޝްރަފު

(އިސްތިޢުފާދެއްވި)
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު  /ނައިބު
ރައީސް
ދަފްތަރު ނަންބަރ:ރސ/7883މާލެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

ތ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ތ މިންޙަތު ޢިއްޒަ ު
ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސާ ގ.ގޮފި އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަ ު
މެންބަރުކަމުން  07ޑިސެންބަރު  2020ގައި އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމާއި ގުޅިގެން ،ނައިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް08 ،
ޑިސެންބަރު  2020ގައި ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރު މ.ފާމުދެރިގެ އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު އިންތިޚާބު
ކުރެވުނެވެ.

11

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

.2.2.2

ސީނިއަރ މެނޖްމެންޓް

ނަމާއި އެޑްރެސް

#

މަޤާމ ު

01

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ،

02

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަޙުމަދު

03

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝާނީ މުޙައްމަދު ހ.މީސްޓީލޮޖް/މާލެ

.2.3

ރެޖިސްޓްރަރ

ހަލަވެލި  /ގދ .ތިނަދޫ

އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ

ޑޯރެންސީވިލާ  /ޏ.ފުވައްމުލައް

އެސިސްޓެންޓް މެނޖަރ  -ލީގަލް

ޓްރައިބިއުނަލުގެ މުވައްޒަފުން
 2020ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއްވީ  05މެންބަރުންގެ އިތުރުން  13މުވައްޒަފުންނެވެ.
އެއީ ފިރިހެން  3މުވައްޒަފުންނާއި ،އަންހެން  10މުވައްޒަފުންނެވެ .ކސް އެނެލިސްޓް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ވަނީ
 10މާރިޗު  2020އިން ފެށިގެން މުސާރަ ނުލިބ ޗުއްޓީގައެވެ.

 2020ގެ ނިޔަލަށް މުވައްޒަފުން
23%
ފިރިހެން

77%

އަންހެން

.2.3.1
#

12

ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުން
މަޤާމު

ނަމާއި އެޑްރެސ ް

1

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ،

ހަލަވެލި/ގދ .ތިނަދޫ

ރެޖިސްޓްރަރ

2

އަލްއުސްތާޛް އިބްރާހީމް ރަޝީދު

އަލިވާގެ/ސ.ހިތަދޫ

ކސް އެނެލިސްޓް (އ.މެނޖަރ)

3

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝާނީ މުޙައްމަދު ހ.މީސްޓީލޮޖް/މާލެ

4

އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު ސަމާ

ސީސަންގެ/ކ.މާފުށި

އެސިސްޓެންޓް މެނޖަރ  -ލީގަލް
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

5

އަލްއުސްތާޛާ ހައްވާ އަނޫސާ

މަލަކު -ފ.ނިލަންދޫ

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

6

އަލްފާޟިލާ ޝަވްފާ އިބްރާހީމް

އަކިރިވިލާ/ދ.މީދޫ

އެސިސްޓެންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

.2.3.2

އެޑްމިން އެންޑް ފައ ިނންސް ސެކްޝަނުގެ މުވައްޒަފުން

#

މަޤާމު

ނަމާއި އެޑްރެސ ް
ޑޯރެންސީވިލާ/ޏ.ފުވައްމުލައް

1

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަޙްމަދު

2

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ބައްސާމު މުޙައްމަދު ހ.މެލްބަން/މާލެ

އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ
ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރ

3

އަލްފާޟިލާ ޢަޒުމާ މުޙައްމަދު ދީދީ

ޕެރިސް/ގއ.ކޮނޑ

ޑެޕިއުޓީ ފައިނންސް އޮފިސަރ

4

އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރަފާހާ

ޗަބލީގެ/ބ.ތުޅާދޫ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޓިވް އޮފިސަރ

5

އަލްފާޟިލާ ފާޠިމަތު ސެހެނާޒް

ފެހިގިރި/ރ .ރަސްމާދޫ

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޓިވް އޮފިސަރ

6

އަލްފާޟިލާ ޒުލައިޚާ ޢަބްދުﷲ

ހުޅުމާލެ 156-105

މަސައްކަތު

7

އަލްފާޟިލާ އާއިޝަތު ޢަލީ

.2.4

ރޫސީވިލާ/ހދ .ހަނިމާދޫ

އޮފީސް އެސިސްޓެންޓް

ވަޒީފާއިން ވަކިވި މުވައްޒަފުން
 2020ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު ވަކިވެފައެއްނުވެއެވެ .ނަމަވެސް،

ޚިދުމަތުން މެދު

ކެ ނޑގޮތަށް  10މާރިޗު  2020އިން ފެށިގެން  18މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތަށް މުވައްޒަފަކު ނޯޕލީވަށް
ދޫކުރެވިފައިވެއެވެ.

ކޮމިޓީތައް

.2.5

 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލުގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވަނީ
އެވެ.
.2.5.1

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ
2020

#

ވަނަ އަހަރު މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުމެއް ބއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.
މަޤާމު

ނަނ ް

ހައިސިއްޔަތ ު

1

އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

ޗެއަރޕާރސަން

2

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް

މެންބަރު

3

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝާނީ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓަންޓް މެނޖަރ  -ލީގަލް

މެންބަރު

.2.5.2

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ
 2020ވަނަ އަހަރުޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުމެއް

ބއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.
#

13

ނަނ ް

މަޤާމު

ހައިސިއްޔަތ ު

1

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ

ރެޖިސްޓްރަރ

ޗެއަރޕާރސަން

2

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަޙްމަދު

އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ

މެންބަރު

3

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝާނީ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓަންޓް މެނޖަރ  -ލީގަލް

މެންބަރު

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

.2.5.3

ބިޑު ކޮމިޓީ
 2020ވަނަ އަހަރު ބިޑު ކޮމެޓީގެ  05ބައްދަލުވުން ބއްވިފައި ވެއެވެ.

#

ނަނ ް

ހައިސިއްޔަތ ު

މަޤާމު

1

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

ޗެއަރޕާރސަން

2

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސް

މެންބަރު

3

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ

ރެޖިސްޓްރަރ

މެންބަރު

4

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝާނީ މުޙައްމަދު

އެސިސްޓެންޓް މެނޖަރ  -ލީގަލް

މެންބަރު

5

އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ އަނޫސާ

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

މެންބަރު

6

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ބައްސާމު މުޙައްމަދު

ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރ

މެންބަރު

7

އަލްފާޟިލާ ޝަވްފާ އިބްރާހިމް

އެސިސްޓަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް އޮފިސަރ

މެންބަރު

.2.5.4

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ
 2020ވަނަ އަހަރު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުމެއް ބއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.

#
1

ނަނ ް

މަޤާމު

ހައިސިއްޔަތ ު
ޗެއަރޕާރސަން އަދި ވިސްލބްލޯވަރ

އަލްއުސްތާޛާ ޙައްވާ އަނޫސާ

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ

2

އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ބައްސާމު މުޙައްމަދު

ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރ

މެންބަރު

3

އަލްފާޟިލާ އަޒުމާ މުޙައްމަދު ދީދީ

ޑެޕިއުޓީ ފައިނންސް އޮފިސަރ

މެންބަރު

ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފިސަރ

 .3އަހަރުގެ ތެރގައި ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
 2020ވަނަ އަހަރު ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް
ގެންދިއުމަށް ރވިފައިވީނަމަވެސް ،ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާން ކުރެވި ގްރޓާ މާލ
އރިޔާ ލޮކްޑައުން ކުރެވުމާ ގުޅިގެން  2020ވަނަ އަހަރު ރވިފައިވާ ގިނަ ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިނުވެއެވެ.

ކުރެވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައް
 ދުނިޔގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެންފެށި ކޮވިޑް  19-ދިވެހިރާއްޖެއިން ފެނުމާ ގުޅިގެން އެބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން
އެކި ލެވެލްތަކުގައި ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެކި އުޞޫލުތަކަށް
ވަގުތީގޮތުން އަންނާނެ ބަދަލުތަކާއި ،މަސައްކަތްތައް ރވިގެންދާނެގޮތުގެ އުޞޫލެއް (ކޮވިޑް 19-އިން ރައްކާތެރިވުމަށް
ޓްރައިބިއުނަލުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު) އެކުލަވާލާ ޢަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.
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ޓރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުކޮށްގެން
 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނ ފަރާތްތައް ް
އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ ސިއްޙީގޮތުން އެންމެ ރައްކާތެރިގޮތް ނޫންކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ
ހާލަތްތަކުގައި "ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ދުރުން ކުރި އަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު" އެކުލަވާލާ
އ
ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިޢުލާން ކުރެވިފައިވާތީ މައިކްރޯސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް ހިޔަރިންތަ ް
ކުރިއަށްގެންދަން ފެށިފައިވެއެވެ.
 ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން  19މާރިޗު  2020ގައި ސަރުކާރު ބަންދުކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެދުވަހުން ފެށިގެން
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ގގައި ތިބެގެން ކުރެވނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުނެވެ.
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީހުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާތީ ،އޮފީސް ހިންގާނެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށްޓަކައި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސްގެ ހުއްދައާއެކު ،އިމާރާތް ކުރެވެމުންދާ ގ.މާގަހަ ބިލްޑިންގ ގެ  2ވަނަ އަދި  3ވަނަ
ރތާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވުނެވެ.
ފަންގިފިލާ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެފަ ާ
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އާންމުން ހލުންތެރި ކުރުމާގުޅގޮތުން ވީޑިއޯ ސްޕޮޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ޓީ.ވީ.އެމް އިން
ދައްކަން ފެށުނެވެ.
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓު އަޕްޑޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ދިމާވަމުންއައި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އައު
ވެބްސައިޓެއް ފަރުމާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  10އަހަރުގެ ޚިދުމަތް ރަމްޒުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބނުންކުރާނެ ލޯގޯއެއް ފަރުމާކޮށް ޓްރައިބިއުނަލަށް
 10އަހަރު ފުރ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ލިޔުންތަކުގައި
ބނުންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ.
ހ
މ ހޯމް އުވާލެވި ހުރި ާ
 06 ޑިސެންބަރު  2020އިން ފެށިގެން ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން އެކުލަވާލެވިފައިވާ ވޯރކް ފްރޮ ް
މުވައްޒަފުން ރަސްމީކޮށް އޮފީހަށް ހާޟިރުވެ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށިފައިވެއެވެ.
 ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރަސްމީ ލޯގޯއެއް ފަރުމާކުރުމަށްޓަކައި ،ލޯގޯ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއް އިޢުލާންކުރެވި ،އެއިޢުލާނާ ގުޅިގެން
ހުށަހެޅުނު ލޯގޯތަކުގެ ތެރެއިން ލޯގޯއެއް ފާސްކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2020 .4ވަނަ އަހަރު ބއްވިފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް
.4.1

ބއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް

 2020ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މެންބަރުން ގެ  46ބައްދަލުވުމެއް ބއްވިފައިވެއެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ ކަންކަން ނިންމުމަށްޓަކައި  40ބައްދަލުވުން ބއްވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންގެ
ބައްދަލުވުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ބައެއް ކޮމެޓީތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައްވެސް ބއްވިފައިވެއެވެ.
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.4.2

އެހެން އޮފީސްތަކާއެކު ބއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް
ތަފްޞީލް /ބނުނ ް

#

ތާރީޚް/ބައްދަލ ު
ވުމުގެ ޢަދަދު

ކސް މެނޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި
.1

ބައިވެރިވި ބފުޅުނ ް

މަޢުލޫމާތު

ޑިޕާޓްމަންޓް

ހޯދުމަށް

އޮފް

ޖުޑިޝަލް

 ރެޖިސްޓްރަރ07.01.2020

އެޑްމިނިސްޓްރޝަނާއެކު ބއްވުނު ބައްދަލުވުން

 އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ -އޮޑިޓް ޓީމް

.2

2019ވަނަ އަހަރުގެ އޮޑިޓް ފެއްޓުމަށްޓަކައި އޮޑިޓް
ޓީމާއެކު ބއްވުނު ބައްދަލުވުން

28.1.2020

 ރެޖިސްޓްރަރ އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ -ފައިސާއާ ގުޅ މުވައްޒަފުން

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް
.3

އަދި

މާލީޒިންމާދާރުވެރިންނާއެކު

ފައިނންޝިއަލް

ސްޓޓްމެންޓް

އޮޑިޓްކުރުމާއި،
އަހަރީ

އަދި

13.05.2020

 -އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ

ރިޕޯޓާގުޅިގެން ބއްވުނު ބައްދަލުވުން
ޕްރޮޕޯސްޑް ރިވައިޒު
.4

ބަޖެޓް 2020އާ

މަޝްވަރާކުރުމަށް

ގުޅގޮތުން

މާލީޒިންމާދާރުވެރިންނާއެކު

23.06.2020

 -އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އިން ބއްވި ބައްދަލުވުން
2021
.5

.6

ވަނަ

އަހަރުގެ

ބސްލައިން

ބަޖެޓް

13.09.2020

އިވެލުއޝަނާ ގުޅގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް

 -ރެޖިސްޓްރަރ

އިން ބއްވި ބައްދަލުވުން

 -ޑެޕިއުޓީ ފައިނންސް އޮފިސަރ

 2023-2021އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޓްރެނިންގ

 -އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ

ރިކްއަރމެންޓާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ

15.10.2020

އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޝަނުން ބއްވި ބައްދަލުވުން

ޓެކްސް ޕޮލިސީ އެކްސްޕާރޓުންނާއެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް

 އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ28.10.2020

ފިނންސް އިން ބއްވި ބައްދަލުވުން

.8

09.11.2020

އިދާރާގައި ބއްވުނު ބައްދަލުވުން.
.9

އިޔަރ އެންޑް ޕްރޮސީޖަރއާ ގުޅ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ
އޮފް ފިނންސް އިން ބއްވި ބައްދަލުވުން.

 އެސިސްޓެންޓް މެނޖަރ -ލީގަލް ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ -އ.އެޑްމިނިސްޓްރޓިވް އޮފިސަރ

ޓެކްސް ނެގުމުގެ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ
ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ

 އެސިސްޓެންޓް މެނޖަރ -ލީގަލް -އ.އެޑްމިނިސްޓްރޓިވް އޮފިސަރ

ޓެކްސް ޕޮލިސީ އެސެސްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން
.7

 -އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ

23.12.2020

 ރައީސް އަލްއުސްތާޛު ނަޞްރުﷲ ޖަމީލް މެންބަރު އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޒުހައިރު މުޙައްމަދު އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ ޑެޕިއުޓީ ފައިނންސް އޮފިސަރ ރައީސް އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ -ނައިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން

.10

އޮޑިޓް ފެށުމުގެ ކުރިން އޮޑިޓް ޕްރީ ޕްލނިންއަށް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ބއްވި ބައްދަލުވުން

ޖަލީލު
23.12.2020

 މެންބަރު އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު މެންބަރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފު އެޑްމިނިސްޓްރޓްރ -ޑެޕިއުޓީ ފައިނންސް އޮފިސަރ
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.4.3

ބައިވެރިވެފައިވާ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމްތައް
 2020ވަނަ އަހަރުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން އެކި އެކި ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރާމް ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައި ވެއެވެ.
އެގޮތުން ބަޖެޓާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އިންބއްވި ބައްދަލުވުން ތަކާއި ،މުވައްޒަފުން ނަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ބއްވުނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައިވެސް ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ތިރީގައި އެވާ ތާވަލްގައި އެވަނީ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތަފްޞީލެވެ.
ތަފްޞީލް /ބނުނ ް

#

ތާރީޚް/ބައްދަލުވުމުގެ ޢަދަދު

ބައިވެރިވި ބފުޅުނ ް

މާލީޒިންމާދާރުވެރިންނަށް އެމް.އެސް.ޓީމް
.1

ތަޢާރަފް ކުރުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީ އޮފް

30.03.2020

 -އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ

ފިނންސް އިން ބއްވި ޓްރެއިނިންގ
މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ  10ވަނަ ބާބަށް
.2

ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާއި ގުޅގޮތުން ހލުންތެރި
ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އިން

16.07.2020

 -އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ

ބއްވި ބައްދަލުވުން
.3

ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ޑެމޯ ޓްރެއިނިންގ

30.08.2020

 -ފައިސާއާބެހ މުވައްޒަފުން

ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީއާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް
.4

ގެންދެވުނު "އޮފީސް ދިވެހި" ޓްރެއިނިންގ
ޕްރޮގްރާމް

 03ދުވަސް

 މެންބަރުން -މުވައްޒަފުން

މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު
.5

"ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލެޕްމަންޓް" ޓްރެއިނިންގ

 02ދުވަސް

 -މުވައްޒަފުން

ޕްރޮގްރާމް

 .5ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
އދި އެހެންވެސް ޓެކުހާބެހ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) ަ
ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅ ޓެކުހާގުޅ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދެވިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،ޓްރައިބިއުނަލަށް
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް މެންބަރުންގެ ލަފާގެމަތިން މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން ތާވަލުކޮށް މައްސަލަތައް ބެލުމަށް
ކުރަންޖެހ ކަންތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން
މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ) އިން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ބނުންވާ
އަމުރުތަ އް ނެރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމުގެ މަސައްކަތް
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ކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅ
މައްސަލަތަކާ ގުޅ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ތރެއިން 35
ޓރައިބިއުނަލަށް  36މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .މީގެ ެ
މ ް
 2020ވަނަ އަހަރު ި
މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަނެވިފައިވެއެވެ .އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރައިބިއުނަލަށް
ބަލައިނުގަނެވނެކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  1މައްސަލައެވެ .އަދި އަހަރު ނިމުނުއިރު  1މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރޝަންގެ
މނުއިރު ޖުމުލަ  56މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލުގައި
މަރުހަލާގައި ހިމެނެއެވެ .މިމައްސަލަތަކާއެކު  2020ވަނަ އަހަރު ނި ު
ހިނގަމުންދިޔައެވެ.
މއްދާގެ ދަށުން
 2020ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  36ވަނަ ާ

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު

އޮތޯރިޓީ )މީރާ) އިން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ތަންތަން ބަލާ ފާސްކުރުމަށް ބނުންވާ  3އަމުރު ނެރެފައިވާއިރު ،އެ
ޤާނޫނުގެ  54ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަގުތީ  6އަމުރެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރެފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ،އެ ޤާނޫނުގެ 39
ތ
މރާއިން ހުށަހެޅުމާގުޅިގެން 45 ،އޮޑިޓެއްގެ މުއްދަ ު
ތރުކޮށްދިނުމަށްއެދި ީ
ތ އި ު
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އޮޑިޓްގެ މުއްދަ ު
އިތުރުކޮށްދެވިފައިވެއެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރގައި ހިމެނ މައްސަލައެއް  2020ވަނަ އަހަރު ތެރގައި އަނބުރާ
ގެންގޮސްފައެއްނުވެއެވެ.
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 2012އިން  2020އަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވުނު މައްސަލަތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2020

.5.1

ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގެ ބާވަތް
 2020ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފު ކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މައްސަލަތަކެވެ.

(ހ) ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް
(ށ) ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނެގ ޓެކްސް (ބީ.ޕީ.ޓީ)
(ނ) މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގ ޓެކްސް (ޖީ.އެސް.ޓީ)
ރމަށް
(ރ) މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ދެވ މުއްދަތު އިތުރުކު ު
(ބ) އިޢުތިރާޒު ނުކުރެވނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވާ މައްސަލަތައް

.5.2

ހިނގަމުންދާ މައްސަލަތައް
 2020ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި  56މައްސަލައެއް ހިނގަމުން ދިޔައެވެ .މީގެ ތެރގައި
ހށަހެޅި ނުނިމިވާ 20
ޅ ނުނިމިވާ  1މައްސަލައާއި 2019 ،ވަނަ އަހަރު ު
ހިމެނެނީ  2018ވަނަ އަހަރު ހުށަހެ ި
މައްސަލައާއި އެކު  2020ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރު  54އަޑުއެހުމެއް
ޓްރައިބިއުނަލުގައި ބއްވިފައިވެއެވެ.

.5.3

ނިންމުނު މައްސަލަތައް
 2020ވަނަ އަހަރު ނިންމާފައިވަނީ 2016ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ  3މައްސަލައާއި 2017 ،ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ
 2މައްސަލައާއި 2018 ،ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ  6މައްސަލަ އަދި  2019ގައި ހުށަހެޅިފައިވާ  14މައްސަލައެވެ.

.5.4

ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވުނު ޢަދަދު
 2020ވަނަ އަހަރު މި ޓްރައިބިއުނަލުގެ  17މައްސަލައިގެ ނިންމުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު
ކުރެވިފައިވެއެވެ.
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 .6ގޮންޖެހުންތައް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  12ސެޕްޓެންބަރު  2019ގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ގިނަ މައްސަލަތަކެއް 2020
ތރުވެފައިވެއެވެ .ނަވަމެސް ،ކޮވިޑް19-
ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅިފައިވާތީ ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް އި ު
ގެ ބަލިމަޑުކަމާގުޅިގެން އާންމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތު އިޢުލާން ކުރެވި  19މާރިޗު  2020ވަނަ ދުވަހުން
ފެށިގެން އޮފީސްތައް ބަންދުކުރެއްވުމާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިވެގެން
ދިޔައެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލް އޮފީސް ބަންދުކުރެވި ގގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެން ދިޔަނަމަވެސް ވަސީލަތްތަކުގެ
ދަތިކަމާއެކު ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ގގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.
ކޮވިޑްގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އިން ދެފަހަރެއްގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބަޖެޓް
ދ
ރިވިއު ކުރެވި ބަޖެޓުން އުނިކުރެވިފައިވެއެވެ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރަކީ ،ޕްލންކުރެވިފައިހުރި ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވފަ ަ
އަހަރަކަށް ނުވުމުން ،އެއަހަރަށް ޕްލން ކުރެވިފައި ހުރި މުހިންމު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައެއް ނުވެއެވެ .މިގޮތުން،
ޓްރައިބިއުނަލަށް އެންމެ ބޮޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމާއެކު މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި މުވައްޒަފުން
ވ
ތަމްރީނު ކުރުމާއި ،ޓެކުހާގުޅ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް އަތޮޅުތެރގެ ރައްޔިތުން ހލުންތެރިކުރުމަށް ރވިފައި ާ
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގިފައެއް ނުވެއެވެ.

 .7ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ރވިފައިވާ ކަންތައްތައް
 2020ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނަށް  16ޑިސެންބަރު  2020ގައި ގެނެވުނު ތިންވަނަ އިސްލާޙާ ގުޅިގެން
ނ
އ ޢަމަލުކުރަ ް
ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފުކުރެވ މައްސަލަތައް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ .އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެތެރގަ ި
ފެށުނު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 25/2019އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން ޓެކުހާ ގުޅ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް
އިސްތިއުނާފު ކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ.
މި

ޓްރައިބިއުނަލަކީ

އާންމު

ރައް ޔިތުންނާއި

ދައުލަތުގެ

ރެވެނިއުއާ

ގުޅ

މުހިންމު

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރެވެމުންދާ

ރ
ޓރައިބިއުނަލަށް އިތު ު
ޓްރައިބިއުނަލަކަށްވާއިރު ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންޑޓުގެ ތެރގައި ހިމެނ ކަންތައްތައް ހާޞިލްކުރުމަށް ް
ޤ ގެނައުންވަނީ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައެވެ .އެހެންކަމުން  2021ވަނަ އަހަރަށް ލިބިފައިވާ
ކުރިއެރުމާއި ތަރައް ީ
ބަޖެޓުން މުހިންމު ހަރަކާތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ރވިފައިވެއެވެ.
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 2021ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރވިފައިވާ މުހިންމު ކަންތައް:
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް ހިންގާ އިމާރާތް  2021ވަނަ އަހަރުގެ މެދުތެރގައި ގ.މާގަހާގެ  02ވަނަ އަދި  03ވަނަ
ފަންގިފިލާ އަށް ބަދަލުކުރުން.
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކސް މެނޖްމެންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުން.
 އެޗް.އާރް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޤާއިމު ކުރުން.
 އަތޮޅުތެރގައި ދި ރިއުޅުއްވާ ފަރާތްތަކަށް ފަސހަކަމާއެކު މައްސަލަތައް ހުށަހެޅނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި
އޮންލައިން ޕޯޓަލްއެއް ޤާއިމުކުރުން.
ށ
 ޓްރައިބިއުނަލް ގެ ވެބްސައިޓުން ފަސހަކަމާއެކު މަޢުލޫމާތު ހޯދނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއެކު ވެބްސައިޓު އިތުރަ ް
ތަރައްޤީކުރުން.
ށ މުވައްޒަފުން ހޯދުން.
 އިތުރަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމާއި ލިބިފައިހުރި މަޤާމުތަކަ ް
ފރުސަތުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ހޯދައިދިނުން.
 ބރުގެ ޤައުމުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިބެންހުރި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގެ ު
 މެންބަރުންނާއި އަދި ލީގަލް މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަނޝަނަލް ޓްރނިންގތަކާއި ސްޓަޑީ ޓްއަރތައް ކުރިއަށްގެންދިއުން.
 ޓްރައިބިއުނަލް ރަމްޒުކޮށްދ ލޯގޯއެއް ފަރުމާކުރުން.
 ޓްރައިބިއުނަލް ގައި ބނުންކުރެވެމުންދާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ބަދަލުކުރުން.
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 .8ބަޖެޓް
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ އިސްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިޢުނާފު ކުރެވ މައްސަލަތައް
ޤ
 2019ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އިތުރުވެފައިވާތީ ،ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް ވަސީލަތްތައް ކުރިއަރުވާ ތަރައް ީ
ކުރުމަށްޓަކައި އެހެން އަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް  2020ވަނަ އަހަރަށް ކުރިއެރު ންތަކެއް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓެއް ލިބިފައިވެއެވެ.
ތިރީގައިވާ ގުރާފު  1ގައި ދައްކާދެނީ  2020ވަނަ އަހަރަގެ ޖުމްލަ ބަޖެޓާއި ،އުނިއިތުރުކޮށްދެއްވި ފައިސާ އަދި ޚަރަދު ކުރެވުނު
ށ
ފައިސާއާއެކު ޖުމްލަ ބަޖެޓެވެ .ގުރާފު  2ގައި ދައްކައިދެނީ  2019 ،2018އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެ އުނިއިތުރު ހިމެނގޮތަ ް
ޖުމްލަ ބަޖެޓެވެ.

 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް

ހިނގި ޚަރަދު

ފައިނަލް ބަޖެޓް

2020

2020

6,060,252

7,530,248

އުނި އިތުރު
4,355,752

ފާސްކުރި ބަޖެޓް

14,000,000
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
-

2020
11,886,000

Series1

ގުރާފް  2020 :1ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު

 2020 ،2019 ،2018ވަނަ އަހަރަށް ލިބުނު ބަޖެޓް

2018

2019

2020

4,356,247

6,082,913

7,530,248

8,000,000
7,000,000
6,000,000
5,000,000
4,000,000
3,000,000
2,000,000
1,000,000
ލިބުނު ބަޖެޓް

ގުރާފް  2019 ،2018 :2އަދި  2020ވަނަ އަހަރުގެ އުނިއިތުރު ހިމެނ ބަޖެޓު
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 .9މާލީ ބަޔާން
.9.1

ވަނަ އަހަރު ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން
 31ޑިސެންބަރު  2020ގ ެ ނިޔަލަށ ް
ޕަބްލިކް

ލިބ އެހ ީ/

ނޯޓ ް

ބންކް އ/ކ

ޚަރަދު

2020

2020

1

ޕަބްލިކް

ލިބ އެހ ީ/

ބންކް އ/ކ

ޚަރަދު

2019

2019

1

ލިބުނު ފައިސ ާ
ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސާ

3

6,060,782

-

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާ

4

8,328

-

މާލީ އަހަރު ތެރގައި އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާ

-

ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސާ

-

-

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބ ފައިސާ

-

-

ލިބުނު ފައިސާގ ެ ޖުމްލ ަ

6,069,110

-

5,596,570

-

2,096

-

-

-

-

-

-

-

5,598,665

-

ކުރެވުނު ޚަރަދ ު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

3,620,223

-

3,836,147

ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދފައިސާ

6

134,153

-

141,148

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

7

225

-

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

8

88,568

-

77,600

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

9

1,903,094

-

1,276,412

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވ ޚަރަދު

10

2,000

-

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

11

2,582

-

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށްކުރާ ޚަރަދު

12

309,406

-

261,863

-

5,597,453

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލ ަ

6,060,252

525

-

-

-

3,757

-

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސާގެ ތެރެއިން
ބަޕްބަލިކު ބންކް އެކައުންޓް (ޕީ .ބީ .އ)އަށް ޖަމާކުރި

8,328

ފައިސާ
ޖުމްލަ ޚަރަދ ު (ޕީ.ބ ީ .އ އަށް ޖަމާކުރި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ

6,068,580

މާލީ އަހަރު ތެރގައި އިތުރުވި( /އުނިވި) ފައިސ ާ

530

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސ ާ

42

މާލީ އަހަރު ތެރގައި އިތުރުވި( /އުނިވި) ފައިސާ

530

އަހަރު ނިމުނުއިރ ު ހުރި ފައިސ ާ

572

ފައިސާ ހިމަނައިގެން)

24

-

2,096

-

5,599,549

-

)(883

-

-

-

925
)(883
42

-
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.9.2

ފާސްކުރެވުނު ބަޖެޓާއި އެ ބަޖެޓުން ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާން
 31ޑިސެންބަރު  2020ގ ެ ނިޔަލަށ ް

ނޯޓ ް

ފާސްކުރި ބަޖެޓް

ފައިނަލް ބަޖެޓް

ހިނގި ޚަރަދު

2020

2020

2020

ފައިނަލް ބަޖ ެޓާއި
ހިނގި ޚަރަދުގެ
ތަފާތު

ލިބުނު ފައިސ ާ
މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓް

3

ޖުމްލ ަ

11,886,000

7,530,248

6,060,252

1,469,996

11,886,000

7,530,248

6,060,252

1,469,996

ރިކަރަންޓ ް ޚަރަދ ު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

4,445,100

3,620,402

3,620,223

180

ޕެންޝަނާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދފައިސާ

6

165,732

134,153

134,153

-

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

7

1,003,976

21,555

225

21,330

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބނުމަށް ހޯދާތަކެތީގެ އަގު

8

129,004

150,920

88,568

62,352

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

9

3,160,538

3,037,924

1,903,094

1,134,830

ތަމްރީނުކުރުމަށް ކުރެވ ޚަރަދު

10

262,000

56,900

2,000

54,900

މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

11

2,002,100

68,438

2,582

65,856

-

-

5,750,845

1,339,448

ސަރުކާރުންދ އެހީ ،އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

-

ޖުމްލ ަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށ ް ހދަކުރި

11,168,450

7,090,293

ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ު
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

25

717,550

439,955

309,406

130,548

12

ޖުމްލ ަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ު

717,550

439,955

309,406

130,548

މުޅ ި ޖުމްލ ަ

11,886,000

7,530,248

6,060,252

1,469,996

ޖުމުލ ަ ބަޖެޓ ް ބާކީ

-

1,469,996
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ގުޅިގެން
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ހުށަހެޅ

މައްސަލަތައް

ޤ
ތރައް ީ
އިތުރުވެފައިވީނަމަވެސް ،ކޮވިޑް19-އާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގުމަށް ބނުންވާ ވަސީލަތްތަކަށް އިތުރުކުރިއެރުމާއި ަ
ގެނައުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންޑޓުގެ ތެރގައި ހިމެނ ކަންތައްތައް
ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ސަމާލުކަންދެވި މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވެއެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުމަކަށް ނާންނާނެގޮތަށް އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލައި މުވައްޒަފުން ގގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް
ކުރެވނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ .އަދި އޮންލައިންކޮށް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންދަންފަށައި ،އަހަރު ތެރގައި ގިނަ
މައްސަލަތަކެއް

ނިންމާފައިވެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މަސްއޫލިއްޔަތާއި

ޒިންމާތައް

މެދުނުކެނޑި

ރައްޔިތުންނަށް

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ފިނންސް މިނިސްޓްރީ އިން ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތުކަމެއް ދެއްވިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
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މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި މާތްﷲ ގެ ހަޟުރަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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