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`
ތަޢރުފު
މި ރިޕޯޓަކީ ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނު) ގެ  61ވަނަ މއްދގެ (ނ) ގައި ބަޔންކޮށްފައިވ
ގޮތުގެމަތިން ކޮންމެ މީލދީ އަހަރެއް ނިމުމުން އެއަހަރަކު ކުރެވިފައިވ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވލެވިފައިވ ރިޕޯޓެކެވެ.
މި ރިޕޯޓުގައި  2021ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ހިންގފައިވ ހަރަކތްތަކއި ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވ
މައްސަލަތަކއި ،މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވގޮތއި ،މލީ ހިސބުތަކއި އިދރީ ހިންގުމއި ،އަދި އިދރީ ކަންތައްތަކަށް
އައިސްފައިވ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލލެވިފައިވނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން  2022ވަނަ އަހަރަށް ރވިފައިވ މުހިންމު ހަރަކތްތައްވެސް
މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވނެއެވެ.
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ޓްރައިބިއުނަލް ރައީސްގެ ބަސް

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسلم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين !
ށ ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ
ލއި އިންސފުވެރިކޮށް ނިންމުމަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ،ޓެކުހ ގުޅ މައްސަލަތައް ބަ ަ
ނ ޒިންމ ފުރިހަމައަށް
ނ ީ
ކށްފައިވ ޤ ޫ
އފައްދފައިވ މުއައްސަސއެކެވެ .މި ޓްރައިބިއުނަލަށް މަތި ޮ
ޤނޫނުގެ ދަށުން ު
ކށް
ޑއަޅައި އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނ ޮ
ލތައް ކަނ ަ
އ ބެލުމުގެ އުޞޫ ް
އަދކުރުވނެގޮތަށް މައްސަލަތަ ް
މސައްކަތްތައް  2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރގައި ކުރެވިގެންދިޔައެވެ.
ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ތަފތު ަ
 2021ވަނަ އަހަރު ފެށިގެންދިއައީ އައު އުއްމީދުތަކއި ލަނޑުދަނޑިތަކ އެކުގައެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އަހަރު
ގ
ކވިޑް 19-އލަމީ ވަބ ެ
ދ ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވ ޮ
ވ މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމއި ،އަ ި
ލށް ދިމ ި
ތެރގައި ޓްރައިބިއުނަ ަ
ސއްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމުގައި އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ.
ސަބަބުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަ ަ
އަދި 2021

އަހަރުގެ ތެރގައި ކުރުމަށް ރވފައިވ ބައެއް ކަންތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެ

ކވެ.
އަހަރަކީ ފހަގަކޮށްލެވ ކމިޔބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވ އަހަރެ ެ
އެގޮތުން،

ލން
ޓްރައިބިއުނަ ު

ދ

ކށް
ހިދުމަތްތަ ަ

ނ
އންމު ް

އަހުލުވެރިކުރުވައި،

ބއުނަލުން
ޓްރައި ި

ކުރ

ފރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ
ނށް ޯ
މަސައްކަތްތަކގުޅ މައުލޫމތު ވީހވެސް ގތުން އންމުން ަ
ހރުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް
ގ އިތުރުން 2021 ،ވަނަ އަ ަ
ޓްވިޓަރ އަދި ފސްބުކް އެކައުންޓް ތައރަފްކޮށްފައިވެއެވެ .މީ ެ
އ
ދލުކޮށް ،އަ ު
ޔ ތަން ބަ ަ
އނަލްގެ އޮފީސް ހިންގަމުންދި ަ
ނ ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ޓްރައިބި ު
ދިމވެފައިވ ޖގައިގެ ދަތިކަ ް
އޮފީހުގައި

ޓްރައިބިއުނަލުގެ

މަސައްކަތްތައް

ފަށައިފައިވެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މުވައްޒަފުން

މަސައްކަތްކުރުމުގައި

ށ
ދިމވެފައިވ ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް ،އަދި މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ޒަމނީ ވަޞީލަތްތައް ޤއިމްކޮ ް
އަދހަމަކުރުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގައިފައިވެއެވެ.
ށ
ލ ް
ނ އެންމެ ބޮޑު ކމިޔބީއަކީ ،ޓްރައިބިއުނަ ަ
ފއިތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ހސިލުކުރެވު ު
ގ
މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުރއަތުތަކއި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދނެގޮތުގެ އުޞޫލްތައް ހިމެނ ޓްރައިބިއުނަލް ެ
އައު ގަވއިދު ޝއިޢުކުރުމެވެ.

ނ ހއްސަ ކަންތައްތަކުގެ
އެގޮތުން ،މި ގަވއިދުގެ ދަށުން އަލަށް ތައރަފްކުރެވު ު

ސޓްރަރ އަށް ދިނުމއި،
ގ ބރު ރަޖި ް
ދ ގޮތެއް ނިންމުމު ެ
ހށަހެޅ އިސްތިއުނފު ބަލައިގަތުމމެ ު
ނލަށް ު
ތެރގައި ،ޓްރައިބިއު ަ
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ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

މތްތަކ ގުޅިގެން އިދރީ
ލން ދ ހިދު ަ
ރަޖިސްޓްރަރގެ ނިންމުން މުރޖަޢ ކުރެވނެ އުސޫލެއް ގއިމުކުރުމއި ،ޓްރައިބިއުނަ ު
ފީތައް ތައރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން މައްސަލަތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އުސޫލެއް ގއިމުކުރެވި އަދި
އސަލއ ގުޅިގެން ބަޔން
މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަރުހަލ ހަލުވިކަމއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ،މަ ް
މންގަނޑުތަކަކއި އުސޫލުތަކެއް
ތތަކެއް ކަނޑައަޅައި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ި
ބަދަލުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަ ު
ގއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 2021ވަނަ އަހަރު ތެރގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ
މސައްކަތްތަކެއް ފަށފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ސެކްޝަންތަކއި ޔުނިޓްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް
ގޮތުން ތަފތު ގިނަ ގުނަ ަ
ގ
ކުރނެގޮތުގެ ސްޓންޑަރޑް އޮޕަރޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި ،ރިޕޯޓުތަކއި ފޯމުތަކއި ލިޔުންތަކު ެ
ޓެމްޕްލޓްތައް އަދހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް
ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ،ވަގުތީ ( 2ދއް) މުވައްޒަފުން ހޯދައި ،މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން
މަހުޟަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
ސ ސެކްޝަންގެ
ށ ބަލައިލއިރު އެޑްމިން އަދި ފައިނން ް
ފއިވ ޓްރެއިނިންގތަކަ ް
 2021ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެ ަ
ލ
މންޓް އޮފް ޖުޑީޝަ ް
އނިންގތަކުގައި އަދި ޑިޕރޓް ަ
ހންގި ޓްރެ ި
ފ ފިނންސްއިން ި
މުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ގ
އެޑްމިނިސްޓްރޝަންއިން ހިން ި

ވރިވެފައިވެއެވެ .ހަމަ މިއއެކު ލީގަލް ސެކްޝަންގެ
ބައި ެ

ޓްރެއިނިންގގައި

ދގައި
ކށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މަޤްސަ ު
ނތަ ަ
މުވައްޒަފުން ޓެކްސް ޤނޫ ު

“Fundamental Concepts Training

ނގަން ފަށައިފައިވެއެވެ.
” Programގެ ނަމުގައި އިންޓަރނަލް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރމެއް ތަޢރަފުކުރެވި ތަމްރީނުތައް ހި ް
ނަތީޖއެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ދުވެލި އަވަސްވެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް ރަނގަޅުވަމުން
އައިސްފައިވކަން އުފަލއެކު ފހަގަކުރަމެވެ.
ޓެކްސް

އެޕީލް

ޓްރައިބިއުނަލަކީ

މަދު

މުވައްޒަފުންތަކއެކު

މަސައްކަތްކުރަމުން

ނ
އަން ަ

މުއައްސަސއެއްކަމަށްވެފައި ،މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ދުވެލި ބރު ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަކީ
ފ
ތނެއް) މަގމަށް މިނިސްޓްރީ އޮ ް
ނ އަހަރު އައު ި ( 3
ނިހޔަތަށް ބނުންވެފައިވ ކަމެކެވެ .އެގޮތުން 2021 ،ވަ ަ
ފިނންސްއިން ހުއްދަ ދެއްވުމުން މުވައްޒަފުން ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
ކގެ އަދަދު  2020ވަނަ އަހަރ އަޅައިބަލއިރު
 2021ވަނަ އަހަރުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަ ު
ނ އަހަރު  36މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު 2021 ،ގައި ހުށަހެޅިފައިވަނީ  9މައްސަލައެވެ.
ނިސްބަތުން މަދެވެ 2020 .ވަ ަ
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ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

އެހެންނަމަވެސް އެހެން އަހަރުތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކއި 2021
އފައެވެ .މި މައްސަލަތަކ
ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރި މައްސަލަތަކުގެ ޖުމުލަ  62މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވަނީ ބަލަ ި
ގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރު ތެރގައި  68އަޑުއެހުން ބއްވިފައިވެއެވެ .އަދި  2021ވަނަ އަހަރު  17މައްސަލަ
ފއިވެއެވެ .އަދި  63އިޖުރއީ މައްސަލަ ބަލައި ނިންމިފައިވެއެވެ.
ނންމި ަ
މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބަލައި ި
މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކމިޔބީގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސއެއް އަދކުރ އެއްބަޔަކީ ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހީވގި މުވައްޒަފުންނއި
ތކަށް އިޚްލޞްތެރިކަމއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި ޓްރައިބިއުނަލަށް
މެންބަރުންކަމަށްވތީ ،އެ ފަރތް ަ
އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި ދައުލަތުގެ އެހެން އިދރތަކަށް ވަރަށް ޚއްޞަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަމެވެ .އަޅުގަނޑުގެ
ދުޢއަކީ ،އަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި މތް هللا ބަރަކތްލައްވ ކމިޔބު ދެއްވުމެވެ .އމީން!

އަލްއުސްތޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
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ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

 .1ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ ،ޤނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނު) ގެ  52ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގެ
ދަށުން އުފައްދަވފައިވ މުއައްސަސއެކެވެ.
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤްޞަދަކީ ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނއި އެހެންވެސް ޓެކުހބެހ ޤނޫނުތަކ އެއްގޮތްވ
ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅ މައްސަލަތައް ބެލުމއި ،ޤނޫނއި ގަވައިދ އެއްގޮތްވގޮތުގެ މަތިން ބަލައިފސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމއި،
މައްސަލަތަކ ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމއި ،އަދި ޓެކްސް ޤނޫނުތަކުގެ ދަށުން އިޙްތިޞޞް ކަނޑައެޅިފައިވ އެހެނިހެން
ކަންކަން ކުރުމެވެ .ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނު ގެ  56ވަނަ މއްދގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ 5
މެންބަރުންގެ

މައްޗަށެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް

މެންބަރުން

އައްޔަނުކުރައްވަނީ

ރައްޔިތުންގެ

މަޖިލީހުގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔއެވެ.

.1.1

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކުރިމަގު

ތަސައްވުރު

އަމާޒު

7

"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"

ރުހުމއެކު

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

.1.2

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

ހޅާ
ތން ހުށަ ަ
ދއްކާ ފަރާ ު
ސ ަ
ކ މެދު ޓެކް ް
މމަ ާ
މ ނިން ު
ނ ނިން ާ
ރއި ް
ނ ނުވަތަ މީ ާ
ޝ ް
ކސޭ ަ
ނރަލް އޮފް ޓެ ް
ކޮމިޝަނަރ ޖެ ެ
އނަލަށް
އބި ު
ކރުމަށް ޓްރަ ި
އ އިސްތިއުނާފު ު
މ ް
މ ެ
ނމެ ނިން ު
ނމާ ކޮ ް
ނ މީރާއިން ނި ް
ޅގެ ް
ގމަކާ ގު ި
މގެ އެން ު
ކ ު
ތރާޒުކުރާ ަ
އިއު ި
ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.

މށް
އއްކަ ަ
އސަލަ ެ
ދނެ މަ ް
ބއުނަލަށް ބެލި ާ
ރއި ި
ށން ޓެކްސް އެޕީލް ޓް ަ
އގެ ދަ ު
ސ ޤާނޫނެ ް
ވ ް
ނ ެ
ނވަތަ އެހެ ް
ނއް ު
ހ ޤާނޫ ެ
ޓެކުހާބެ ޭ
އޅާ މައްސަލަތައް ބެލުން.
ކަނޑަ ަ

އ
ރވޭނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެ ް
ޝއްކުކު ެ
ަ
ނދާކަމަށް
މއް އެކުލެވޭ ކުށެއް ކުރަމު ް
ޅވާލު ެ
އ ު
ޓެކުހާ ގުޅިގެން ބޮޑު ޮ
އ
ގ ި
މތު ަ
ގޅޭ މަޢުލޫ ާ
ހރިނަމަ ،އަދި ޓެކުހާ ު
މގެ ހެކި ު
ނދާކަ ު
ކރަމު ް
ވނަމަ ،އަދި އެފަދަ ކުށެއް ު
ކރެ ޭ
ކޮށްފާނެކަމަށް ޝައްކު ު
ށ
ނމަ ް
ށ ވަ ު
ވނަމަ ،އެކުށް ކުރަމުންދާ ތަނަކަ ް
ކރެ ޭ
ރއަށް ޤަބޫލު ު
އވާ ތަންތަނުން ހެކި ފެންނާނެކަމަށް މީ ާ
ބަޔާންކޮށްފަ ި
މީރާއިން އެދެފިނަމަ ،އެ އަމުރާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން.

ށ
ބއުނަލަ ް
ރއި ި
ކމަށް ޓް ަ
ވއެއް ަ
ސއްޙަ ޝަކު ާ
ަ
ކވާއަކީ
ޅ ޝަ ު
ހ ާ
ނ ހުށަ ަ
ޅގެ ް
ކ ގު ި
ލއަ ާ
މއްސަ ަ
ޅ ަ
ހށަހެ ޭ
ބއުނަލަށް ު
ޓްރައި ި
ވނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ އަމުރެއް ނެރެދިނުން.
ނގެ ަ 52
ރ ޤާނޫ ު
ފެނިއްޖެނަމަ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާ ީ

މން،
ހޅު ު
ރއިން ހުށަ ެ
ކރުމަށް މީ ާ
ތ އިތުރު ު
ދ ު
މއް ަ
ދށުން ު
އދާގެ (ރ)ގެ ަ
މ ް
ނގެ  39ވަނަ ާ
ދރީ ޤާނޫ ު
ގމާބެހޭ އި ާ
ޓެކްސް ނެ ު
ތ
އދަ ު
ވނަމަ މު ް
ކރެ ޭ
އ އޮތްކަމަށް ޤަބޫލު ު
ޒރެ ް
މޤްބޫލު އު ު
ޖހޭ ަ
ކރަން ެ
ތ އިތުރު ު
އދަ ު
މ ް
ޅމަށްޓަކައި ު
ޑއެ ު
ޢަދަދު ކަނ ަ
އިތުރުކޮށްދިނުން.

8

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

 .2އިދރީ ހިންގުން
ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިދރީ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ އިރުޝދއެކު އެޑްމިނިސްޓްރޓަރއެވެ .އެގޮތުން
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނއި އެޑްމިން އެންޑް ފައިނންސް ސެކްޝަނެވެ .ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް
ކަމަށްވ މީރއިން ނިންމ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނފް ކުރުމއި ގުޅިގެން ކުރެވ އިދރީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް
ކުރިއަށްގެންދަނީ ރަޖިސްޓްރަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ .ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދރީ
ހިންގުމުގެ ތެރގައި ހިމެނ ފައިސއ ގުޅ މަސައްކަތްތަކއި ،އިދރީ ހިންގުމއި ،އެޗްއރްގެ މަސައްކަތްތަކއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި
އައިޓީއ ގުޅ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޓަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން އެޑްމިން އެންޑް ފައިނންސް ސެކްޝަނުންނެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

އިދރީ އޮނިގަނޑު

.2.1

ތިރީގައި އެވަނީ  2021ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވލައިފައިވގޮތެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮނިގަނޑު
ޓްރައިބިއުނަލް ރައީސް

ޓްރައިބިއުނަލް ނާއިބް ރައީސް

ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަން

އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން

ރަޖިސްޓްރަރ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

ލީގަލް ޔުނިޓް

އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ -ލީގަލް

ލ އޮފިސަރ
ސީނިއަރ ލީގަ ް
()2

ލީގަލް އޮފިސަރ ()3

އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

ޓްރައިބިއުނަލް މެންބަރ ()3

އެޑްމިން ޔުނިޓް

އެސެސްމެންޓް ޔުނިޓް
ކޭސް އެނެލިސްޓް
(ސީނިއަރ މެނޭޖަރ)

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ
އޮފިސަރ

(މެނޭޖަރ)
ކޭސް އެނެލިސްޓް

ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް
އޮފިސަރ

ކޭސް އެނެލިސްޓް

(އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ)

ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓް

ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ
އޮފިސަރ

ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ޓްރައިބިއުނަލް
އޮފިސަރ ()2

އައިޓީ ޔުނިޓް

ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރ

އައިޓީ އޮފިސަރ
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ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

.2.2

މެނޖްމެންޓް ރވިފައިވ ގޮތް

ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނންސް ސެކްޝަން އަދި ލީގަލް
އެންޑް އެސެސްމަންޓް ސެކްޝަނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގައި ގޮތެއް ނިންމަވނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ އެވެ .ރަޖިސްޓަރީ
ކުރެވ މައްސަލަތައް ބައްލަވނެ ބެންޗުތައް ކަނޑައަޅުއްވަނީ މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ .އަދި މައްސަލަތައް ބައްލަވައި ގޮތެއް
ނިންމަވނީ އެ މައްސަލައަކަށް ކަނޑައަޅފައިވ ބެންޗް މެންބަރުންނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކގުޅ އެންމެހައި އިދރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލީގަލް އެންޑް
އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރ އަމުރުތައް
ނެރުމއި ،މައްސަލަތަކގުޅިގެން މެންބަރުންނަށް ބނުންވ ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް ދިނުމއި އަދި މިނޫންވެސް ،ޤނޫނުގެ ދަށުން
ޓްރައިބިއުނަލަށް އިހްތިސސް ލިބިގެންވ ކަންކަމުގެ އެންމެހައި ޓެކްނިކަލް އަދި އިދރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދ
ސެކްޝަނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް ޓެކުހ ގުޅިގެން ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކުގެ ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ އެވެ .މީގެ
ތެރގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރ އެންމެހައި އަމުރުތަކއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކއި މައްސަލަތަކ ގުޅ އެހެނިހެން
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންގެންދ ހުރިހ މައްސަލަތަކގުޅ އިދރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުންވެސް
ހިމެނެއެވެ.
އިދރީ ހިންގުމގުޅ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނންސް ސެކްޝަނުންނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވއިދުތަކއި އުޞޫލުތަކއި އެއްގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ފައިސއ ގުޅ މަސައްކަތްތަކއި ،އިދރީ ހިންގުމއި،
އެޗްއރްގެ މަސައްކަތްތަކއި ،ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި އައިޓީއ ގުޅ މަސައްކަތްތައް އިންތިޒމުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ
އިސްދައުރެއް އަދކުރައްވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޓަރ އެވެ.
.2.2.1

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުން

 2021ވަނަ އަހަރުގައި ޓްރައިބިއުނަލުގައި ތިބީ ޖުމުލަ ( 5ފަހެއް) މެންބަރުންނެވެ 2020 .ވަނަ އަހަރުގައި 1
(އެކެއް) މެންބަރު އިސްތިއުފ ދިނުމަށްފަހު ،އެ މަޤމަށް އައު މެންބަރެއް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  2021ގައެވެ.
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ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

 2021ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވފައިވ މެންބަރުން

އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް
(ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  29ނޮވެންބަރު  2020ގައި)

އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް
(ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  29ނޮވެންބަރު  2020ގައި)

އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު

އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަޝްރަފް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު

(ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  29ނޮވެންބަރު 2020

(ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  29ނޮވެންބަރު  2020ގައި)

ގައި)

އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު
(ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ  2މާރިޗު  2021ގައި)
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ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

.2.2.2

ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓް

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ޙިލްމީ
ރެޖިސްޓްރަރ

އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަޙްމަދު
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝާނީ މުޙައްމަދު
އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ  -ލީގަލް

އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ
ކޭސް އެނަލިސްޓް (ސީނިއަރ މެނޭޖަރ)
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ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

.2.3

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން

 2021ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލުގައި ތިބީ ދއިމީ  15މުވައްޒަފުންނެވެ .އެއީ ފިރިހެން  3މުވައްޒަފުންނއި ،އަންހެން 12
މުވައްޒަފުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން ވަގުތީ  2މުވައްޒަފުން ވޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.

ދާއިމީ މުވައްޒަފުން
ފިރިހެން
20%
އަންހެން
80%

.2.2

ވަޒީފއިން ވަކިވި މުވައްޒަފުން

 2021ވަނަ އަހަރު އަމިއްލައަށް އެދިގެން  3މުވައްޒަފުން ވަޒީފއިން ވަކިވެފައިވެއެވެ.

.2.5

ކޮމިޓީތައް

 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެކުލަވލެވިފައިވ ކޮމިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.
.2.5.1

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ

 2021ވަނަ އަހަރު މުރޖަޢ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުމެއް ބއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.
#

މަޤމު

ނަން

ހައިސިއްޔަތު

1

ފ
ޙމަދު އަޝްރަ ް
އސްތޛް އަ ް
އަލް ު

ރ
ނބަ ު
ލގެ މެ ް
ބއުނަ ް
ޓްރައި ި

ނ
ސ ް
ޗެއަރޕރ ަ

2

ލ
ޒއިދން ޖަލީ ު
ސއިން ަ
އަލްފޟިލް ޙު ަ

ސ
ރއީ ް
އބު ަ
ލގެ ނަ ި
ބއުނަ ް
ޓްރައި ި

ރ
ބ ު
މެން ަ

3

ދ
މ ު
ޙއް ަ
މ ަ
އސްތޛ ޢއިޝަތު ޝނީ ު
އަލް ު

ސސްޓަންޓް މެނޖަރ  -ލީގަލް
އެ ި

ރ
ބ ު
މެން ަ

.2.5.2

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

 2021ވަނަ އަހަރު ޖިންސީ ފުރައްސރަ ކުރުމއި ގޯނ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުމެއް ބއްވިފައެއް
ނުވެއެވެ.
#
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ނަން

މަޤމު

ހައިސިއްޔަތު

1

މ
ދﷲ ޙިލް ީ
އަލްފޟިލް ޢަބް ު

ޖސްޓްރަރ
ރެ ި

ނ
ސ ް
ޗެއަރޕރ ަ

2

ދ
މ ު
އޙް ަ
އަލްފޟިލ ޚަދީޖ ަ

މނިސްޓްރޓަރ
އެޑް ި

ރ
ބ ު
މެން ަ

3

ދ
މ ު
ޙއް ަ
މ ަ
އސްތޛ ޢއިޝަތު ޝނީ ު
އަލް ު

ސސްޓަންޓް މެނޖަރ  -ލީގަލް
އެ ި

ރ
ބ ު
މެން ަ

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

.2.5.3
2021
#

ނަން

ބިޑު ކޮމިޓީ
ވަނަ އަހަރު ބިޑު ކޮމެޓީގެ  18ބައްދަލުވެމެއް ބއްވިފައި ވެއެވެ.
ހައިސިއްޔަތު

މަޤމު

1

އސްތޛ ޙައްވ އަނޫސ
އަލް ު

ފސަރ
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮ ި

ނ
ސ ް
ޗެއަރޕރ ަ

2

ދ
މ ު
ޙއް ަ
މ ަ
އސްތޛ ޢއިޝަތު ޝނީ ު
އަލް ު

ސސްޓަންޓް މެނޖަރ  -ލީގަލް
އެ ި

ބރު
މެން ަ

3

މތު ސަމ
އސްތޛ ފޠި ަ
އަލް ު

ފސަރ
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮ ި

ރ
ބ ު
މެން ަ

2

މ
އސްތޛ ރނިޔ މުސ ނަސީ ް
އަލް ު

އބިއުނަލް އޮފިސަރ
ސސްޓަންޓް ޓްރަ ި
އެ ި

ރ
ބ ު
މެން ަ

5

މދު
ޙއް ަ
މދު ބައްސމު މު ަ
ޙ ަ
އަލްފޟިލް އަ ް

އއިޓީ އޮފިސަރ
ސީނިއަރ ަ

ރ
ބ ު
މެން ަ

.2.5.2

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

 2021ވަނަ އަހަރު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުމެއް ބއްވިފައެއް ނުވެއެވެ.
#
1

ނަން

ހައިސިއްޔަތު

މަޤމު

ލބްލޯވަރ
ސން އަދި ވިސް ް
ޗެއަރޕރ ަ

އސްތޛ ޙައްވ އަނޫސ
އަލް ު

ފސަރ
ސީނިއަރ ލީގަލް އޮ ި

2

ދ
މ ު
ޙއް ަ
މދު ބައްސމު މު ަ
ޙ ަ
އަލްފޟިލް އަ ް

އއިޓީ އޮފިސަރ
ސީނިއަރ ަ

ރ
ބ ު
މެން ަ

3

ދ
ދ ީ
އމަދު ީ
ޙ ް
އަލްފޟިލ އަޒުމ މު ަ

ފސަރ
ނސް އޮ ި
ޑެޕިއުޓީ ފައިނ ް

ރ
ބ ު
މެން ަ

ފސަރ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮ ި

 .3އަހަރުގެ ތެރގައި ކުރެވުނު ކަންތައްތައް
ފއިތުވި އަހަރުތަކެކ އެއްގޮތަށް  2021ވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް ހޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލުން ގިނަ
ހަރަކތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރވިފައިވީނަމަވެސް ،މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމއި އަދި  2020ވަނަ އަހަރެކ އެއްގޮތަށް ކޮވިޑް-
19ގެ ހލަތ ގުޅިގެން  2021ވަނަ އަހަރަށް ރވިފައިވ ގިނަ ހަރަކތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައި ނުވެއެވެ .ނަމަވެސް މުހިންމު
ބައެއް

ހަރަކތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވި 2021

ވަނަ އަހަރަކީވެސް ޓްރައިބިއުނަލަށް ކމިޔބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ

ފހަގަކުރެވިފައެވެ.

ކުރެވިފައިވ މުހިންމު ކަންތައް
 ޓްރައިބިއުނަލުގެ ލީގަލް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރއި ،ޤބިލިއްޔަތުކަމއި ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅ މައްސަލަތައް
ދިރސކުރުމަށް ބނުންވ މުހިންމު މަފްހޫމްތައް އުނގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި،

Fundamental Concepts Training

 Programނަމުގައި ސިލްސިލ ޕްރޯގްރމެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ .މި އިންހައުސް ޕްރޯގްރމްގެ ދަށުން ،ޓެކްސް
ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނއި ،ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ގަވއިދއި ،ޓެކްސް އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖރސްއ ގުޅ މުހިންމު
މައުލޫމތުތަކެއް،

15

ލީގަލްގެ

މުވައްޒަފުންނަށް

ހިއްސކޮށްފައިވެއެވެ.

މި

ޕޮރޯގްރމްތަކުގެ

ބނުމަކީ

ލީގަލް

އެންޑް

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

މުވައްޒަފުންގެ

އެސެސްމަންޓްގެ

އިލްމީ

ޤބިލްކަމއި

ހުނަރު

އިތުރަށް

ފުޅކޮށް

ތަނަވަސްކޮށްދީ،

ޓްރައިބިއުނަލުގެ

މެންބަރުންނަށް ލަފ ދިނުމުގެ އިސްދައުރެއް އަދކުރެވނެފަދަ ޤބިލު މުވައްޒަފުން އުފެއްދުމެވެ.
 ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މެންބަރުން ބިނކުރ ރައުޔަށް ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމަންޓްގެ ފަރތުން
ބނުންވ ދިރސތަކއި ބިނކުރަނިވި ފޑުކިޔުންތައް ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދގޮތަށް މައްސަލަ ދިރސކުރުމުގެ އިންތިޒމު
ބަދަލުކުރުމުގެ

ކުރިއަށް

މަސައްކަތްތައް

ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް

ހުށަހެޅ

މައްސަލަތަކަކީ،

ޤނޫނީ،

އެކައުންޓިންގ އަދި ޓެކްސްގެ މަފްހޫމްތަކއި އުސޫލްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވިފައިވ މައްސަލަތަކަކަށްވތީ ،ލީގަލް އެންޑް
އެސެސްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމއެކު ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމ ނިންމުންތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދނެއެވެ.
 ކޮވިޑް 19ގެ ހލަތގުޅިގެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި
އެމައްސަލަތަކުގައި

ހިމެނ

ފަރތްތައް

ޓްރައިބިއުނަލަށް

ހޒިރުކޮށްގެން

މައްސަލަތަށް

ބެލުމަށް

އަޑުއެހުންތައް

ކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ ސިއްޙީގޮތުން އެންމެ ރައްކތެރިގޮތް ނޫންކަމަށްވތީ  2021ވަނަ އަހަރުވެސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ
އަޑުއެހުންތައް ދުރުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.
 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އައު ގަވއިދު  2021ވަނަ އަހަރުތެރގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ .މި ގަވއިދުގެ ދަށުން
އަލަށް ތަޢރަފްކުރެވުނު ޚއްސަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރގައި ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ އިސްތިއުނފު ބަލައިގަތުމމެދު ގޮތެއް
ނިންމުމުގެ ބރު ރަޖިސްޓްރަރ އަށް ދިނުމއި ،ރަޖިސްޓްރަރގެ ނިންމުން މުރޖައ ކުރެވނެ އުސޫލެއް ގއިމުކުރުމއި،
ޓްރައިބިއުނަލުން ދ ޚިދުމަތްތަކ ގުޅިގެން އިދރީ ފީތައް ތަޢރަފްކުރުމއި ،މައްސަލަތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އުސޫލު
ހިމެނެއެވެ .އަދި މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަރުހަލ ހަލުވިކަމއެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ،އިބްތިދއީ
ބައްދަލުވުންތައް ތައރަފުކޮށް ،މައްސަލއ ގުޅިގެން ބަޔން ބަދަލުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އަޑުއެހުން
ކެންސަލްކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް މިންގަނޑުތަކަކއި އުސޫލުތަކެއް ގއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 ޓްރައިބިއުނަލުން ދ ޚިދުމަތްތަކަށް އންމުން އަހުލުވެރިކުރުވައި ،ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރ މަސައްކަތްތަކގުޅ މައުލޫމތު
ވީހވެސް ގ ތުން އންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އަދި ފސްބުކް އެކައުންޓް
ތަޢރަފްކޮށް ބނުންކުރަންފެށުނެވެ.
 މުވައްޒަފުން ބނުންކުރަމުންދިޔައީ ކުރީގެ ޖެނެރޝަންތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަކަށް ވުމއެކު ،ދިމވަމުންދިޔަ
ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް  2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރގައި އަޕްގްރޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ.

16

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

 ޓްރައިބިއުނަލް ހިގަމުންދިޔަ އިމރތުގެ ޖގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގަން ބނުންވ ޖގައިގެ ދަތިކަން
ދިމވެފައިވތީއއި ،ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގަމުންއައި އިމރތް ކުއްޔަށް ހިފފައިވ މުއްދަތު ހަމަވުމއި ގުޅިގެން  1ޖޫން 2021
އިން ފެށިގެން ގ.މގަހަ ބިލްޑިންގ އަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް ހިންގުން ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.
 ޓްރައިބިއުނަލް އައުއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސީސީޓީވީ ކެމެރ ހަރުކޮށް ޑޯލޮކް ސިސްޓަމް ގއިމް
ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 2021 .2ވަނަ އަހަރު ބއްވިފައިވ ބައްދަލުވުންތައް
.2.1

ބއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް

 2021ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލުގެ މެންބަރުންގެ މަޖުލީހުގެ  51ބައްދަލުވުމެއް ބއްވިފައިވެއެވެ .އގެ ތެރެއިން ،ޓެކްސް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ އައު ގަވއިދު އެކުލަވލުމަށްޓަކައި ބއްވި މަޝްވަރތަކއި ،އިދރީގޮތުން ނިންމަންޖެހ ކަންކަމއި،
މުވައްޒަފުންގެ ގަވއިދަށް އިސްލހުގެނައުމަށް ބއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް ހިމެނެއެވެ.

.2.2

އެހެން އޮފީސްތަކއެކު ބއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް
ތަފްޞީލް /ބނުން

#

.1

ތރީޚް/ބައްދަލުވުމު
ގެ ޢަދަދު

ޓ
ރމަށް ބނުންވ ބަޖެ ް
ބދަލުކު ު
އޮފީސް އިމރތް ަ
ތން
ހޯދުމގުޅގޮ ު
ޑިޕރޓްމެންޓް

ފ
އޮ ް

06.01.2021

އދި
ަ

ބނުންވ

ފަންނީ

ހޯދުމަށް

އއް
އެމް.އޯ.ޔޫެ .

ނސް އެންޑް
ޓރީ އޮފް ފިނ ް
 މިނިސް ްސވެރިން
އ ް
ރގެ ި
ޓްރެޜަ ީ

ޖުޑިޝަލް

ށ
އބިއުނަލަ ް
ރ ި
ނގެ ފަރތުން ޓް ަ
މނިސްޓްރޝަ ް
އެޑް ި
.2

ބައްދަލުކުރި ފަރތް

ރ
އިދ ީ

ނ
އހީތެރިކަ ް
ެ

ޑޝަލް
 ޑިޕޓްމަންޓް އޮފް ޖު ި12.01.2021

ނ
އެކުލަވލުމގުޅގޮތު ް

ދ
އ ި
ވރިން ަ
ސ ެ
ނގެ އި ް
މނިސްޓްރޝަ ް
އެޑް ި
އޒަފުން
މވަ ް
އައިޓީ ު

ނ
ވ ް
އދަލު ު
ޝވަރ ބަ ް
އވި މަ ް
ބ ް

.3

.2
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ލގެ
ބއުނަ ް
ޓްރައި ި

އގެ
ރ ި
މުސ ަ

ޑ
ނގަނ ު
އޮ ި

ކރުމގުޅގޮތުން
މުރޖައ ު
ޕްރޮގްރމް

ބަޖެޓިންގއގުޅ

ނ
ގތު ް
ޮ

ނ
ލވު ް
ބއްދަ ު
އވި ަ
ކރުމަށް ބ ް
ހިއްސ ު

ތ
މައުލޫމ ު

09.02.2021

12.07.2021

ނ
ރ ް
ނބަ ު
ނގެ މެ ް
 -ނެޝަނަލް ޕ ކޮމިޝަ ު

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސް އެންޑްނ
ވއްޒަފު ް
މ ަ
ރގެ ކަމބެހ ފަންނީ ު
ޓްރެޜަ ީ

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

.2.3

ބައިވެރިވެފައިވ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރމްތައް

 2021ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތގުޅުންހުރި ގަވއިދުތަކއި އުޞޫލުތަކގުޅގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުގެ މުވައްޒަފުންވަނީ އެކި
ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރމް ތަކުގައި ބައިވެރިވެފައެވެ.
ތަފްޞީލް /ބނުން

#

ވުމުގެ ޢަދަދު
އެސެޓް

.1

ތރީޚް/ބައްދަލު

ޓްރނިންގ ހިންގި ފަރތް

ޖމެންޓް
މެނ ް

ޕޮލިސީއގުޅ

ތން
ގޮ ު

ނ
ވ އޮންލައި ް
އ ި
ޓރީ އޮފް ފިނންސުން ބ ް
މިނިސް ް

08.07.2021

ރ
ރޜަ ީ
ނސް އެންޑް ޓް ެ
ޓރީ އޮފް ފިނ ް
 -މިނިސް ް

ސޝަން
ޓްރެއިނިންގ ެ

.2

ވސް އެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ
އބްޖެކްޓި ް
"ސްޓްރެޓެޖިކް ޮ
ނޑިކޓަރސް ފޯރ  2022ބަޖެޓް"
ނސް އި ް
ޕަރފޯމަ ް

.3

ނންގ
ސެޕް ޓްރެއި ި

.2

ސޖަރސް
ޓެކްސް އޮޑިޓް ޕްރޮ ީ

30.09.2021

ރ
ރޜަ ީ
ނސް އެންޑް ޓް ެ
ޓރީ އޮފް ފިނ ް
 -މިނިސް ް

30.09.2021

ރ
ރޜަ ީ
ނސް އެންޑް ޓް ެ
ޓރީ އޮފް ފިނ ް
 -މިނިސް ް

12.09.2021
16.09.2021
20.09.2021

.5
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ފަންޑަމެންޓަލް

ކޮންސެޕްޓްސް

ޝން އެކްޓް)
ނސްޓްރ ަ
(ޓެކްސް އެޑްމި ި

ޓްރެއިނިންގ

06.12.2021
07.12.2021
08.12.2021

 -ޓެކްސް

އެޕީލް

ނ
ލއި ް
ބއުނަ ް
ރއި ި
ޓް ި

ގ
ހިން ި

އނިންގ
ނ-ހައުސް ޓްރެ ި
އި ް

 -ޓެކްސް

އެޕީލް

ލއިން
ބއުނަ ް
ރއި ި
ޓް ި

އނިންގ
ނ-ހައުސް ޓްރެ ި
އި ް

ގ
ނ ި
ހި ް

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

 .5ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް
 2021ވަނަ އަހަރު މި ޓްރައިބިއުނަލަށް  9މައްސަލަ އިސްތިއުނފުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ .އެ  9މައްސަލައަކީވެސް،
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރ) ގެ ނިންމުމަކމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނުގެ 22
ވަނަ މއްދގެ ދަށުން އިސްތިއުނފުކޮށްފައިވ މައްސަލަތަކެވެ.
އަދަދު

މައްސަލަ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތރީޚް

ޓެކުހުގެ ބވަތް

1

TAT-CA-G/2021/002

 6އެޕްރީލް 2021

ޖީ.އެސް.ޓީ

2

TAT-AS/2021/3

 5ޖުލައި 2021

ބީ.ޕީ.ޓީ

3

TAT-CA-Bn/2021/003

 11ޖުލައި 2021

ބީ.އެން.ޕީ.ޓީ

2

TAT-CA-Bn/2021/004

 11ޖުލައި 2021

ބީ.އެން.ޕީ.ޓީ

5

TAT-AS/2021/5

 3އޮގަސްޓު 2021

ޖީ.އެސް.ޓީ

6

TAT-CA-G/2021/005

 17އޮގަސްޓު 2021

ޖީ.އެސް.ޓީ

7

TAT-CA-G/2021/006

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

ޖީ.އެސް.ޓީ

8

TAT-CA-B/2021/007

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

ބީ.ޕީ.ޓީ

9

TAT-AS/2021/9

 26ޑިސެންބަރު 2021

ޖީ.އެސް.ޓީ

.5.1

ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފްސީލު

 2021ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅުނު އިސްތިއުނފުތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވަނީ  6މައްސަލައެވެ.
މީގެ ތެރގައި  2020ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްވެސް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ.
ޓެކުހުގެ ބވަތް

އަދަދު

މައްސަލަ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތރީޚް

ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތރީޚް ތރީޚް

1

TAT-CA-B/2021/001

 27ޑިސެންބަރު 2020

 11ޖަނަވަރީ 2021

ބީ.ޕީ.ޓީ

2

TAT-CA-G/2021/002

 6އެޕްރީލް 2021

 18އެޕްރީލް 2021

ޖީ.އެސް.ޓީ

3

TAT-CA-Bn/2021/003

 11ޖުލައި 2021

 2އޮގަސްޓު 2021

ބީ.އެން.ޕީ.ޓީ

2

TAT-CA-Bn/2021/004

 11ޖުލައި 2021

 2އޮގަސްޓު 2021

ބީ.އެން.ޕީ.ޓީ

5

TAT-CA-G/2021/005

 17އޮގަސްޓު 2021

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

ޖީ.އެސް.ޓީ

6

TAT-CA-G/2021/006

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

 12ސެޕްޓެންބަރު 2021

ޖީ.އެސް.ޓީ

7

TAT-CA-B/2021/007

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

 20އޮކްޓޫބަރު 2021

ބީ.ޕީ.ޓީ

ހުށަހަޅައިފައިވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  2މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމފައިވެއެވެ.
ބަލައިގަނެވެން ނެތްކަމަށް ރަޖިސްޓްރޝަން މަރުހަލގައި ނިންމފައި މިވ  2މައްސަލައިގެ ނިންމުން މުރޖަޢކުރުމަށްޓަކައި
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .މި ދެ ނިންމުން މުރޖަޢކުރުމަށްފަހު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުން ނިންމފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރަރ
ނިންމފައިވ ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.
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އަދަދު

މައްސަލަ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތރީޚް

1

TAT-AS/2021/3

 5ޖުލައި 2021

2

TAT-AS/2021/5

 3އޮގަސްޓު 2021

ޓެކުހުގެ ބވަތް
ބީ.ޕީ.ޓީ
ޖީ.އެސް.ޓީ

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

މީގެއިތުރުން ،ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  1މައްސަލަ އަހަރު ނިމިދިޔައިރު ރަޖިސްޓްރޝަން މަރުހަލގައި
ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން 2021 ،ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވަނީ ޖުމުލަ  7މައްސަލައެވެ.
އަދަދު

މައްސަލަ ނަންބަރު

ހުށަހެޅުނު ތރީޚް

1

TAT-AS/2021/9

 2ސެޕްޓެންބަރު 2021

.5.2

ޓެކުހުގެ ބވަތް
ބީ.ޕީ.ޓީ

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޓެކުހުގެ ބވަތްތައް

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޓެކުހުގެ ބވަތަށް ބަލއިރު ،މުދަލއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގ ޓެކުހުގެ  5މައްސަލައއި ،ވިޔަފރީގެ
ފައިދއިން ނެގ ޓެކުހުގެ  2މައްސަލަ އަދި ވިޔަފރި ބންކުތަކުގެ ފައިދއިން ނެގ ޓެކުހުގެ  2މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

ބީ.ޕީ.ޓީ

ބީ.އެން.ޕީ.ޓީ

2

2
ޖީ.އެސް.ޓީ
5

.5.3

ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކއި ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޓެކުހުގެ އަދަދު

 2021ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގައި ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި
ކަނޑައަޅައިފައިވ ( 284,948,370.36ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަތަރު މިލިއަން ނުވަ ލައްކަ ސޅީސް އަށް ހސް ތިން ސަތކަ
ހަތްދިހަ ރުފިޔ ތިރީސް ހަ ލރި)

1

އިސްތިއުނފު ކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި 2021 ،ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު

މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނފުކޮށްފައިވ ޓެކުހުގެ އަދަދުގެ ގޮތުގައި ( 280,733,607.60ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ މިލިއަން ހަތް
ލައްކަ ތިރީސް ތިން ހސް ހަ ސަތކަ ހަތް ރުފިޔ ފަސްދޮޅަސް ލރި) ހިމެނެއެވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީ
182,753,098.00

ބީ.ޕީ.ޓީ
6,431,816.60

1

ބީ.އެން.ޕީ.ޓީ
91,548,693.00

އ
 15.22ގެ ރޓުން ޔުނައިޓެޑް ސްޓޓްސް ޑޮލަރު ދިވެހި ރުފިޔ އަށް ބަދަލުކުރެވިފަ ި

20

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

 .6ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމފައިވ މައްސަލަތަކއި ،އެ މައްސަލަތައް ނިންމފައިވ ގޮތް
.6.1

މައުޟޫޢީ މައްސަލަތައް

 2021ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލުން  17މައްސަލަ ބަލައި ގޮތެއް ނިންމފައިވެއެވެ .އގެ ތެރގައި ހިމެނެނީ
 2018ގެ  1މައްސަލައއި 2019 ،ގެ  11މައްސަލަ އަދި  2020ގެ  5މައްސަލައެވެ.
ނިންމުނު ގޮތް

އަދަދު

މައްސަލަ ނަންބަރު

ނިންމުނު ތރީޚް

1

TAT-CA-M/2020/005

 17ފެބުރުވަރީ 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ ދެކޮ ަ

2

TAT-CA-B/2019/012

 8އެޕްރީލް 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

3

TAT-CA-B/2019/034

 12ޖޫން 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

2

TAT-CA-B/2019/035

 12ޖޫން 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

5

TAT-CA-B/2018/006

 28ޖޫން 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

6

TAT-CA-B/2019/008

 30އޮގަސްޓު 2021

ޅށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

7

TAT-CA-B/2019/009

 1ސެޕްޓެންބަރު 2021

ޅށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

8

TAT-CA-G/2019/024

 1ސެޕްޓެންބަރު 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ ދެކޮ ަ

9

TAT-CA-G/2019/025

 1ސެޕްޓެންބަރު 2021

ޅށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

10

TAT-CA-B/2019/026

 9ސެޕްޓެންބަރު 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

11

TAT-CA-B/2020/012

 9ސެޕްޓެންބަރު 2021

ޅށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

12

TAT-CA-G/2019/031

 22ސެޕްޓެންބަރު 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ ދެކޮ ަ

13

TAT-CA-B/2020/002

 18ނޮވެންބަރު 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ ދެކޮ ަ

12

TAT-CA-B/2019/028

 18ނޮވެންބަރު 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ އެއްކޮ ަ

15

TAT-CA-G/2020/025

 28ނޮވެންބަރު 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ ދެކޮ ަ

16

TAT-CA-G/2020/027

 12ޑިސެންބަރު 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ ދެކޮ ަ

17

TAT-CA-B/2019/027

 19ޑިސެންބަރު 2021

ށ
ޅ ް
އިސްތިއުނފުކުރ ފަރތ ދެކޮ ަ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި

.6.2

4

6
7

އިޖުރއީ މައްސަލަތައް

 2021ވަނަ އަހަރު ބަލަމުންގެންދިޔަ މައްސަލަތަކުގައި ނަގފައިވ  63އިޖުރޢީ ނުކުތއަށް  2021ވަނަ އަހަރު ގޮތެއް
ނިންމައިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ނަގފައިވ އިޖުރޢީ ނުކުތތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް
ގެންދެވެންނެތް ކަމަށް ނިންމފައިވަނީ  1މައްސަލައިގައެވެ .އެހެން އިޖުރއީ މައްސަލަތަކުގައި ނިންމފައިވަނީ މައްސަލަ
މައުޟޫޢީ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ.

21

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

.6.3

ދިވެހިރއްޖގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނފުކުރެވުނު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތައް

މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވ  27މައްސަލަ  2021ވަނަ އަހަރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނފު ކޮށްފައިވެއެވެ .މީގެތެރގައި
ހިމެނެނީ  2020ވަނަ އަހަރު ނިންމފައިވ  12މައްސަލަ އއި  2021ވަނަ އަހަރު ނިންމފައިވ  13މައްސަލައެވެ.

 .7ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ހިނގަމުންދިޔަ މައްސަލަތައް
 2020ވަނަ އަހަރު ނިޔަލަށް ގޮތެއް ނިންމައިފައި ނުވ  55މައްސަލައއި  2021ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ރަޖިސްޓްރީ
ކުރެވުނު  7މައްސަލައއެކު ޖުމުލަ  62މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބެލުނެވެ .ދިވެހިރއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބަލަމުންދ
މައްސަލަ ނިމެންދެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ  1މައްސަލަ ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް އަމުރު ނެރެފައިވތީ  12ޖަނަވަރީ  2021އިން
ފެށިގެން އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ނުވެއެވެ.

.7.1

މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް

މައްސަލަތަކ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން

 2021ވަނަ އަހަރު ތެރގައި ޖުމުލަ  90އަޑުއެހުން ތވަލުކޮށްފައިވއިރު،

އގެތެރެއިން  68އަޑުއެހުން ބއްވފައިވެއެވެ .ޓްރައިބިއުނަލުން އަޑުއެހުންތައް ތވަލުކުރުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް
ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނުގައި ކަނޑައަޅފައިވ އުސޫލ އެއްގޮތަށް ދުރލ ތވަލުކޮށްގެންނެވެ .އަދި އަޑުއެހުން ތވަލުކުރެވެނީ،
އަޑުއެހުމަށް ހޒިރުވުމުގެ އެންގުން ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އަޑުއެހުން ތވަލުކުރެވ ދުވަހަށް ދެ ޚަޞްމުންނަށް ހޒިރުވެވތޯ ގުޅައި
ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ .މިގޮތަށް އިންތިޒމުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ޚަޞްމުންގެ ފަރތުން އެދިގެންނއި އިދރީ އަދި ޓެކްނިކަލް
ސަބަބުތަކހުރެ  22އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ.
ފއިތުވި ދެ އަހަރު ތވަލުކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ކެންސަލްކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކަށް ބަލއިރު 2021 ،ވަނަ އަހަރު
ކެންސަލްކުރެވުނު އަޑުއެހުމުގެ އަދަދު މަދުވެފައިވކަން ފހަގަކުރެވެއެވެ.
ތާވަލުކުރެވުނު

ބޭއްވުނު

ކެންސަލްކުރެވުނު

90
68

61

68

46

22

15

22

40
28
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2020

2019

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

 .8ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވ މައްސަލަތައް
 2021ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި ނުނިމިވަނީ  22މައްސަލައެވެ .މީގެ ތެރގައި ހިމެނެނީ  2019ވަނަ
އަހަރުގެ  9މައްސަލައއި 2020 ،ވަނަ އަހަރުގެ  28މައްސަލައއި 2021 ،ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު  7މައްސަލައެވެ.
އަދި 2021 ،ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓްރޝަން މަރުހަލގައި  1މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ.

 .9އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު
 2021ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނުގެ  39ވަނަ މއްދގެ ދަށުން އޮޑިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި
މީރގެ ފަރތުން  7ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅފައިވެއެވެ.
މި ހުށަހެޅުންތަކ ގުޅިގެން ،ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނުގައި ބަޔންކޮށްފައިވފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ،އެ ހުށަހެޅުންތަކއެކު ،އޮޑިޓުން އެހތަނަށް ކޮށްފައިވ މަސައްކަތއި ،އޮޑިޓް ހިނގަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި ވަގުތު
ބނުންކޮށްފައިވ ގޮތއި ،އެހތަނަށް ކޮށްފައިވ މަސައްކަތްތަކުން ހޯދި ހޯދުންތަކުގެ ހުލސއަކއި ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފިނަމަ
ވަގުތު ބނުންކުރނެގޮތުގެ ތަފުސީލަށް ރިއޔަތްކުރުމަށްފަހު ،އެ ހުށަހެޅުމމެދު ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތެއް ނިންމައިފައިވެއެވެ .އެގޮތުން،
އެ  7ހުށަހެޅުމ ގުޅިގެން މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިފައިވީނަމަވެސް ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވ ވަރަށްވުރެ ދިގު
މުއްދަތަކަށް އެދިފައިވ ހލަތްތަކުގައި އެ މުއްދަތު މުރޖަޢ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 .10ބަލައިފސްކުރުމުގެ އަމުރު
 2021ވަނަ އަހަރު ،ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނުގެ  36ވަނަ މއްދގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
)މީރ) އިން ހިންގ ތަހުގީގުތަކ ގުޅިގެން ތަންތަން ބަލައިފސްކުރުމަށް ބނުންވ  17އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .މި
ހުށަހެޅުންތަކގުޅިގެން މީރއިން ހުށަހަޅައިފައިވ ލިޔެކިއުންތަކަށް ރިއޔަތްކުރުމަށްފަހު ބަލައިފސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރެފައިވެއެވެ.

 .11ވަގުތީ އަމުރު
 2021ވަނަ އަހަރު ،ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދރީ ޤނޫނުގެ  52ވަނަ މއްދގެ (ރ) ގެ ދަށުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދި 2
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅފައިވެއެވެ.

23

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

.12

ގޮންޖެހުންތައް

 ޓްރައިބިއުނަލުން ދެވ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ،ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވނީ މުވައްޒަފުންނަށް ބނުންވ
ތަމްރީނުތައް ދެވިގެންކަމަށްވީނަމަވެސް ،މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބނުންވ ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
އެކަށީގެންވ ފެންވަރުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް ،ބނުންވ ވަރަށް ބަޖެޓު ލިބިފައި ނެތުމަކީ އަވަސް އަދި ފެންވަރު
ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދިމވެފައިވ ގޮންޖެހުމެކެވެ.
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން މަދުވުމއި އަދި މުވައްޒަފުން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން އިދރީ ހިންގުމަށް ގިނަގޮންޖެހުންތަކެއް 2021
ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވެ ،މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވ ހަލުވި މިނުގައި އަދި އެންމެ ފުރިހަމަކަމއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް
ދަތިތަކއި ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.
 މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ވތުވެދިޔަ  10އަހަރުގެ ތެރގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި
ނުވުމއެކު މުވައްޒަފުންގެ މުސރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ .ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދރތަކއި މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި
މަސައްކަތްކުރ މުވައްޒަފުންގެ މުސރައިގެ ބޮޑު ފަރަގެއް ހުރުމއެކު ،މުވައްޒަފުން އިދރގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ދަތިތަކެއް
ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ .އަދި އައު މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައިވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކ ކުރިމަތިވެއެވެ.

 .13ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ރވިފައިވ މުހިންމު ކަންތައްތައް
މި

ޓްރައިބިއުނަލަކީ

އންމު

ރައްޔިތުންނއި،

ދައުލަތުގެ

ރެވެނިއުއގުޅ

މުހިންމު

މަސައްކަތްތަކެއް

ކުރެވެމުންދ

ޓްރައިބިއުނަލަކަށްވއިރު ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންޑޓުގެ ތެރގައި ހިމެނ ކަންތައްތައް ހޞިލްކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިތުރު
ކުރިއެރުމއި ތަރައްޤީ ގެނައުންވަނީ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައެވެ .ނަމަވެސް  2022ވަނައަހަރަށް

ލިބިފައިވ ބަޖެޓަކީ

ލަޑުދަނޑިތައް އެންމެ އެދެވގޮތަށް ހޞިލްކުރެވނެވަރުގެ ބަޖެޓަކަށް ނުވިނަމަވެސް ލިބިފައިވ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރި
ކަންތައްތަކއި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނންސްގެ އެހީތެރިކަމއެކު މުހިންމު ހަރަކތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރވިފައިވެއެވެ.

 2022ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރވިފައިވ މުހިންމު ކަންތައް:
 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވއިދު  2021ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވ އުސޫލުތަކަށް
ގެންނަންޖެހ މުހިންމު ބަދަލުތައް ފހަގަކޮށް ،އެ ގަވއިދު އިސްލހުކުރުން.
 ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިޒމު އިތުރަށް ހަރުދަނކުރުމަށް ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމަންޓް ސެކްޝަން ،އަދި
ރަޖިސްޓްރޝަން ސެކްޝަންގެ ސްޓންޑ ރޑް އޮޕަރޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައް ނިންމައި ފސްކުރުން.
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 ޓްރައިބިއުނަލުންކުރ މަސައްކަތްތަކ ގުޅގޮތުން އންމުން އިތުރަށް ހލުންތެރިކުރުމަށް ޓުވިޓަރ އަދި ފސްބުކްފަދަ މީސްމީޑިއ
ޕްލެޓްފޯމުތައް ބނުންކޮށްގެން އންމު މައުލޫމތު ހިއްސކުރުން.
 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅ އިސްތިއުނފުތައް ހުށެހެޅުމަށް ބނުންވ އިރުޝދއި މުހިންމު ކަންތައްތައް ބަޔންކޮށްދ
އިންފޮރމޝަން ގައިޑެއް ތައރަފުކުރުން.
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން ޤނޫނުތަކއި ގަވއިދު ތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރމްތައް ހިންގުން.
 މުވޞަލތީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ،މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޕީ.އ.ބީ.އެކްސް އއެކު ފޯނުތައް ބަދަލުކުރުން.
 އޮފީހުގެ ނެޓޮވޯރކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ފަޔަވޯލް ސިސްޓަމެއް ޤއިމުކުރުން.
 އެޗް.އރް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޤއިމު ކުރުން.
 މެންބަރުންނއި އަދި ލީގަލް މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަނޝަނަލް ޓްރނިންގތަކއި ސްޓަޑީ ޓުއަރތަކުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދުން.
 ޓެކުހ ގުޅ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނފު ކުރުމގުޅގޮތުން ،މލެއއި އަތޮޅު ތެރގެ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ
ގޮތުން ސެޝަންތައް ހިންގުން.
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ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

 .12ބަޖެޓް
ދުނިޔެއަށް ދިމވެފައިވި ކޮވިޑުގެ ހލަތގުޅިގެން ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިޔައިރުވެސް ޓްރައިބިއުނަލަށް
މަތިކުރެވިފައިވ

ޤނޫނީ

އަދކުރުމަށްޓަކައި،

ޒިންމ

2021

ވަނަ

އަހަރުވެސް

ޓްރައިބިއުނަލަށް

އެކަށީގެންވ

ބަޖެޓެއް

ފސްކޮށްދެއްވފައިވެއެވެ .އަދި އޮފީސް ޖގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ޢިމރތަކަށް ބަދަލުވުމަށް ކުރަންޖެހ ކަންތައް
ކުރުމަށްޓަކައި  2021ވަނަ އަހަރަށް ފސްކޮށްދެއްވފައިވ ބަޖެޓަށް ( 2ދއް) މިލިއަން ރުފިޔ އިތުރު ކޮށްދެއްވފައިވެއެވެ.
ތިރީގައިވ ގުރފު  1ގައި ދައްކދެނީ  2021ވަނަ އަހަރަގެ ބަޖެޓއި ،ހިނގި ޚަރަދއި ގުޅ މަޢުލޫމތު ތަކެވެ .އެގޮތުން
ފސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގެ އިތުރުން ފައިނަލް ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ބެލިފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބިފައިވ ބަޖެޓެވެ .އަދި
ގުރފު  2ގައި ވަނީ  2020 ،2019އަދި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވ ފައިސގެ ޢަދަދެވެ.

 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް

ފައިނަލް

ހިނގި ޚަރަދު

ފައިނަލް ބަޖެޓް

ފާސްކުރި ބަޖެޓް

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

ބަޖެޓާއި ޚަރަދުގެ
ތަފާތު
1,014,341

10,229,286

11,243,627

10,805,920

Series1

ގުރފް  2021 :1ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޚިރސް

 2020 ،2019އަދި  2021ގެ ބަޖެޓް
12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
2019

2020

2021

6,082,913

7,530,248

11,243,627

ލިބުނު ބަޖެޓް

ގުރފް  2020 ،2019 :2އަދި  2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު
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 2021 .12.1ވަނަ އަހަރު ފައިސ ލިބުނުގޮތއި ހދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔން
(އޮޑިޓްކުރެވިފައިނުވ)
 31ޑިސެންބަރު  2021ގެ ނިޔަލަށް
ޕަބްލިކް

ނޯޓް

ޕަބްލިކް

ލިބ އެހީ/
ޚަރަދު

ބންކް އ/ކ
2021

ލިބ އެހީ/

ބންކް އ/ކ

1

2021

ޚަރަދު

2020

2020

ލިބުނު ފައިސ
ފސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން ނެގި ފައިސ

3

10,229,714

-

6,060,782

-

ދައުލަތުގެ އމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސ

4

55,913

-

8,328

-

-

-

-

ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސ

-

-

-

-

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބ ފައިސ

-

-

-

-

ލިބުނު ފައިސގެ ޖުމްލަ

10,285,627

-

6,069,110

-

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

4,629,714

-

3,620,223

-

ޕެންޝަނއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދފައިސ

މލީ އަހަރު ތެރގައި އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސ

ކުރެވުނު ޚަރަދު
6

151,957

-

134,153

-

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

7

600

-

225

-

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބނުމަށް ހޯދތަކެތީގެ އަގު

8

262,615

-

88,568

-

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބނުންވ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

9

3,856,968

-

1,903,095

-

ދ
ކރެވ ޚަރަ ު
ތަމްރީނުކުރުމަށް ު

10

-

-

2,000

-

މަރމތުކުރުމއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

11

662,565

-

2,582

-

ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބނުންވ ހަރުމުދ ހޯދުމަށްކުރ ޚަރަ ު

12

664,866

-

309,406

-

10,229,286

-

6,060,252

-

55,913

-

8,328

-

10,285,199

-

6,068,580

-

މލީ އަހަރު ތެރގައި އިތުރުވި( /އުނިވި) ފައިސ

428

-

530

-

އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި ފައިސ

572

-

42

-

މލީ އަހަރު ތެރގައި އިތުރުވި( /އުނިވި) ފައިސ

428

-

530

-

އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި ފައިސ

1,000

-

572

-

ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ
ދައުލަތުގެ އމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސގެ ތެރެއިން ބަޕްބަލިކު
ބންކް އެކައުންޓަ (ޕީ .ބީ .އ)އަށް ޖަމކުރި ފައިސ
ޖުމްލަ ޚަރަދު (ޕީ.ބީ .އ އަށް ޖަމކުރި ދައުލަތުގެ އމްދަނީ ފައިސ
ހިމަނައިގެން)
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ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

 .12.2ފސްކުރެވުނު ބަޖެޓއި އެ ބަޖެޓުން ހދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔން
(އޮޑިޓްކުރެވިފައިނުވ)
 31ޑިސެންބަރު  2021ގެ ނިޔަލަށް

ނޯޓް

ފސްކުރި ބަޖެޓް

ފައިނަލް ބަޖެޓް

ހިނގި ޚަރަދު

ފައިނަލް ބަޖެޓއި ހިނގި

2021

2021

2021

ޚަރަދުގެ ތަފތު

ލިބުނު ފައިސ
މަޖިލީހުން ފސްކުރި ބަޖެޓް

3

ޖުމްލަ

10,805,920

11,243,627

10,229,286

1,014,341

10,805,920

11,243,627

10,229,286

1,014,341

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި ޚަރަދު

5

4,557,672

5,012,422

4,629,714

382,708

ޕެންޝަނއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދފައިސ

6

165,732

165,732

151,957

13,775

ދ
ފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަ ު
ދަތުރު ަ

7

32,380

600

600

-

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބނުމަށް ހޯދތަކެތީގެ އަގު

8

193,250

327,047

262,615

64,432

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބނުންވ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

9

4,285,108

4,273,758

3,856,968

416,790

ދ
ކރެވ ޚަރަ ު
ތަމްރީނުކުރުމަށް ު

10

115,300

-

-

-

މަރމތުކުރުމއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

11

459,450

674,240

662,565

11,675

ސަރުކރުންދ އެހީ ،އިޝްތިރކއި އަދި ސަބްސިޑީޒް

-

-

-

-

ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދަށް ހދަކުރި

9,808,892

10,453,799

9,564,419

889,380

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު
ދ
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބނުންވ ހަރުމުދ ހޯދުމަށް ކުރ ޚަރަ ު
ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

12

997,028

789,828

664,866

124,962

997,028

789,828

664,866

124,962

އެހެނިހެން ޚަރަދު

28

ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-

-

-

-

ހިލ އެހީގެ ގޮތުގައި ކުރެވުނު ޚަރަދު

-

-

-

-

ލޯނުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-

-

-

-

ޖުމްލަ އެހެނިހެން ޚަރަދު

-

-

-

-

މުޅި ޖުމްލަ

10,805,920

11,243,627

10,229,286

1,014,341

ހރީ ރިޕޯޓް 2021
ލގެ އަ ަ
އބިއުނަ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި

ނިންމުން
ފއިތުވި އަހަރުތަކެކ އެއްފަދައިން ޓްރައިބިއުނަލަށް ކުރިއެރުމއި ތަރައްޤީ ގެނައުމަށް އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤްޞަދުތައް ހޞިލް
ކުރުމަށް  2021ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތްތައް ކުރެވިފައިވއިރު 2022 ،ވަނަ އަހަރަކީވެސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤްޞަދުތައް
ހޞިލްކުރެވނެ އަދި ޓްރައިބިއުނަލަށް ކުރިއެރުމއި ތަރައްޤީ ގެނެވނެ ފަދަ އަހަރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދނެއެވެ.
 2022ވަނަ އަހަރަކީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ކމިޔބު އަހަރެއްކަމުގައި ލައްވ ޓްރައިބިއުނަލަށް އިތުރު ކުރިއެރުމއި ތަރައްޤީ
މިންވަރުކޮށްދެއްވުން އެދި މތްﷲ ގެ ހަޟުރަތުގައި ދަންނަވަމެވެ.

***********************************
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މލެ ،ދިވެހިރއްޖެ

