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`  

 ފު ރު ތަޢ  
 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ނ( ގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ   61)ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/3މި ރިޕޯޓަކީ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު 

 އެއަހަރަކު ކުރެވިފައިވ  މަސައްކަތުގެ މައްޗަށް އެކުލަވ ލެވިފައިވ  ރިޕޯޓެކެވެ. ން ކޮންމެ މީލ ދީ އަހަރެއް ނިމުމުންގޮތުގެމަތި

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވ  ވަނަ އަހަރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ހިންގ ފައިވ  ހަރަކ ތްތަކ އި،  2021މި ރިޕޯޓުގައި 

އިދ ރީ ކަންތައްތަކަށް އަދި  ،މ ލީ ހިސ ބުތަކ އި އިދ ރީ ހިންގުމ އިއި، މައްސަލަތަކ އި، މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވ ގޮތ 

ވެސް އް ހަރަކ ތްތަމުހިންމު ވަނަ އަހަރަށް ރ ވިފައިވ   2022އައިސްފައިވ  ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލ ލެވިފައިވ ނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން 

 މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވ ނެއެވެ.
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 ބަސް  ގެ ރައީސް  ޓްރައިބިއުނަލް 

 

 الحمد هلل رب العالمين والصالة والسلم على أشرف األنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين !

ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ްށ މައްސަލަތައް ބަަލއި އިންސ ފުވެރިކޮށް ނިންމުމަގުޅ   ޓެކުހ  ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ

. މި ޓްރައިބިއުނަލަށް މަތިޮކށްފައިވ  ޤ ޫނީނ ޒިންމ  ފުރިހަމައަށް މުއައްސަސ އެކެވެގެ ދަށުން ުއފައްދ ފައިވ  ޤ ނޫނު

ނަޑއަޅައި އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނ ޮކށް  އަދ ކުރުވ ނެގޮތަށް މައްސަލަތަްއ ބެލުމުގެ އުޞޫްލތައް ކަ

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި ކުރެވިގެންދިޔައެވެ.    2021 ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ތަފ ތު ަމސައްކަތްތައް

ނޑުދަނޑިތަކ  އެކުގައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އައު ވަނަ އަހަރު ފެށިގެންދިއައީ 2021   އަހަރު  ،އުއްމީދުތަކ އި ލަ

އ ލަމީ ވަބ ެގ  19-ޮކވިޑްށް ކުރިމަތިވެފައިވ  ޔެއަދުނިއަިދ ، މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމ އިދިމ ިވ ތެރ ގައި ޓްރައިބިއުނަަލށް 

 އެތައް ގޮންޖެހުންތަކެއް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަަސއްކަތް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ގެންދިއުމުގައި ސަބަބުން

ކަމުގައިވީނަމަވެސް، އެ  ބައެއް ކަންތައް ފުރިހަމަ ނުކުރެވުނު އަހަރުގެ ތެރ ގައި ކުރުމަށް ރ ވ ފައިވ    2021 އަދި

 ކީ ފ ހަގަކޮށްލެވ  ކ މިޔ ބީ ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިފައިވ  އަހަރެެކވެ.އަހަރަ

 ކުރ   ޓްރައިިބއުނަލުން ،އަހުލުވެރިކުރުވައި އ ންމުން  ހިދުމަތްތަަކށް ދ  އެގޮތުން، ޓްރައިބިއުނަުލން

 ރަސްމީ އިބިއުނަލްގެޓްރަ ،މަގްސަދުގައި ޯފރުކޮށްދިނުމުގެ އ ންމުންަނށް ގ ތުން ވީހ ވެސް މައުލޫމ ތު މަސައްކަތްތަކ ގުޅ 

ޓްރައިބިއުނަލަށް  ވަނަ އަަހރުގައި 2021 އިވެއެވެ. މީެގ އިތުރުން،ކޮށްފަތައ ރަފް އެކައުންޓް ފ ސްބުކް އަދި ޓްވިޓަރ

އަުއ ބަަދލުކޮށް، ތަން ޓްރައިބިުއނަލްގެ އޮފީސް ހިންގަމުންދިަޔ  ޓަކައިދިމ ވެފައިވ  ޖ ގައިގެ ދަތިކަްނ ހައްލުކުރުމަށް

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރުމުގައި  . ޓްރައިބިއުނަލްގެޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްތައް ފަށައިފައިވެއެވެއޮފީހުގައި 

މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ޒަމ ނީ ވަޞީލަތްތައް ޤ އިމްކޮްށ  ދިމ ވެފައިވ  ދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް، އަދި

  ވެއެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތަކެއް ހިންގައިފައިއަދ ހަމަކުރުމުގެ 

ފ އިތުވެދިޔަ އަހަރު ތެރ ގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ހ ސިލުކުރެވުުނ އެންމެ ބޮޑު ކ މިޔ ބީއަކީ، ޓްރައިބިއުނަަލްށ 

މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމުގެ އިޖުރ އަތުތަކ އި މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދ ނެގޮތުގެ އުޞޫލްތައް ހިމެނ  ޓްރައިބިއުނަލްެގ 

އެގޮތުން، މި ގަވ އިދުގެ ދަށުން އަލަށް ތައ ރަފްކުރެވުުނ ހ އްސަ ކަންތައްތަކުގެ ވެ.  މެރުއައު ގަވ އިދު ޝ އިޢުކު

ތެރ ގައި، ޓްރައިބިއުަނލަށް ުހށަެހޅ  އިސްތިއުނ ފު ބަލައިގަތުމ މެުދ ގޮތެއް ނިންމުމުެގ ބ ރު ރަޖިްސޓްރަރ އަށް ދިނުމ އި، 
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ރުމ އި، ޓްރައިބިއުނަުލން ދ  ހިދުަމތްތަކ  ގުޅިގެން އިދ ރީ ކުރެވ ނެ އުސޫލެއް ގ އިމުކު ޢ ރަޖިސްޓްރަރގެ ނިންމުން މުރ ޖަ

ފީތައް ތައ ރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މައްސަލަތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އުސޫލެއް ގ އިމުކުރެވި އަދި 

ން، މަްއސަލ އ  ގުޅިގެން ބަޔ ން މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަރުހަލ  ހަލުވިކަމ އެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތު

ނޑުތަކަކ އި އުސޫލުތަކެއް  ނޑައަޅައި އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ިމންގަ ބަދަލުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަުތތަކެއް ކަ

 ގ އިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ތެރ ގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތްތައް ސިސްޓަމެޓިކްކޮށް ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމުގެ  2021

މަސައްކަތްތައް ސެކްޝަންތަކ އި ޔުނިޓްތަކުގެ ގޮތުން ތަފ ތު ގިނަ ގުނަ ަމސައްކަތްތަކެއް ފަށ ފައިވެއެވެ. އެގޮތުން 

ރޑް އޮޕަރ ޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތަ އް ލިޔުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ރިޕޯޓުތަކ އި ފޯމުތަކ އި ލިޔުންތަކުެގ ކުރ ނެގޮތުގެ ސްޓ ންޑަ

 ލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް މި ޓްރައިބިއުނަލުގެ ލީގަ ފައިވެއެވެ. އަދި ކޮށްޓެމްޕްލ ޓްތައް އަދ ހަމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުން  ހޯދައި، )ދ އް( މުވައްޒަފުން 2ވަގުތީ ކައި، މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމަށްޓަ ސެކްޝަންގެ

 ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މަހުޟަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

ވަނަ އަހަރު ބައިވެރިވެަފއިވ  ޓްރެއިނިންގތަކަްށ ބަލައިލ އިރު އެޑްމިން އަދި ފައިނ ންްސ ސެކްޝަންގެ  2021

އަދި ޑިޕ ރޓްަމންޓް އޮފް ޖުޑީޝަްލ ގައި ޓްރެިއނިންގތަކުމުވައްޒަފުން މިނިސްޓްރީ އޮްފ ފިނ ންސްއިން ިހންގި 

. ހަމަ މިއ އެކު ލީގަލް ސެކްޝަންގެ ބައިެވރިވެފައިވެއެވެއެޑްމިނިސްޓްރ ޝަންއިން ހިންިގ  ޓްރެއިނިންގގައި  

 Fundamental Concepts Training“މަޤްސަުދގައި ޓެކްސް ޤ ނޫުނތަަކށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ  މުވައްޒަފުން

Program” ަފައިވެއެވެ. އިށަގެ ނަމުގައި އިންޓަރނަލް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރ މެއް ތަޢ ރަފުކުރެވި ތަމްރީނުތައް ހިްނގަން ފ

ރަނގަޅުވަމުން  ށްދުވަހަ ހުންއަވަސްވެ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ދުވަ ނަތީޖ އެއްގެ ގޮތުން މަސައްކަތުގެ ދުވެލި

 އައިސްފައިވ ކަން އުފަލ އެކު ފ ހަގަކުރަމެވެ. 

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަކީ މަދު މުވައްޒަފުންތަކ އެކު މަސައްކަތްކުރަމުން އަންަނ  ޓެކްސް

މުއައްސަސ އެއްކަމަށްވެފައި، މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް ދުވެލި ބ ރު ކުރުމަށް މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަކީ 

)ިތނެއް( މަގ މަށް މިނިސްޓްރީ އޮްފ  3ވަަނ އަހަރު އައު  2021ނިހ ޔަތަށް ބ ނުންވެފައިވ  ކަމެކެވެ. އެގޮތުން، 

   ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ތްމަސައްކަ ގުމުގެފުން ނެމުވައްޒަމުން ފިނ ންސްއިން ހުއްދަ ދެއްވު

އަހަރ  އަޅައިބަލ އިރު ވަނަ  2020ވަނަ އަހަރުގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަުކގެ އަދަދު  2021

މައްސަލައެވެ.  9ގައި ހުށަހެޅިފައިވަނީ  2021މައްސަލަ ހުށަހެޅުނުއިރު،  36ވަަނ އަހަރު  2020ނިސްބަތުން މަދެވެ. 
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 2021އެހެންނަމަވެސް އެހެން އަހަރުތަކުގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކ އި 

މައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ވަނީ ބަލަިއފައެވެ. މި މައްސަލަތަކ   62ގައި ރަޖިސްޓަރީކުރި މައްސަލަތަކުގެ ޖުމުލަ 

މައްސަލަ  17ވަނަ އަހަރު  2021އަޑުއެހުން ބ އްވިފައިވެއެވެ. އަދި  68ނަ އަހަރު ތެރ ގައި ވަ 2021ގުޅިގެން 

  ލައި ނިންމިފައިވެއެވެ.ޖުރ އީ މައްސަލަ ބައި 63 މައުޟޫޢީ ގޮތުން ބަލައި ިނންމިަފއިވެއެވެ. އަދި

މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ކ މިޔ ބީގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސ އެއް އަދ ކުރ  އެއްބަޔަކީ، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ހީވ ގި މުވައްޒަފުންނ އި 

މެންބަރުންކަމަށްވ ީތ، އެ ފަރ ތްަތކަށް އިޚްލ ޞްތެރިކަމ އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، މި ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ނޑުގެ  އްޝުކުރެވެދެއްވި ދައުލަތުގެ އެހެން އިދ ރ ތަކަށް ވަރަށް ޚ އްޞަ އެކިގޮތްގޮތުން އެހީތެރި ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ ދުޢ އަކީ،   !ބަރަކ ތްލައްވ  ކ މިޔ ބު ދެއްވުމެވެ. އ މީން هللاމަސައްކަތުގައި މ ތް އަޅުގަ

 

 އަލްއުސްތ ޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ
   ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް   
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 ޓްރައިބިއުނަލް  އެޕީލް  ޓެކްސް  .1
 

ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ  52)ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނު( ގެ  2010/3ކީ، ޤ ނޫނު ނަންބަރު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ 

 މުއައްސަސ އެކެވެ. ދަށުން އުފައްދަވ ފައިވ  

ބެހ  ޤ ނޫނުތަކ  އެއްގޮތްވ  އެހެންވެސް ޓެކުހ އި ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނ  މަޤްޞަދަކީ ގެ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

މ އި، ޤ ނޫނ އި ގަވައިދ  އެއްގޮތްވ ގޮތުގެ މަތިން ބަލައިފ ސްކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމ އި، ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅ  މައްސަލަތައް ބެލު

ސް ޤ ނޫނުތަކުގެ ދަށުން އިޙްތިޞ ޞް ކަނޑައެޅިފައިވ  އެހެނިހެން އަދި ޓެކް، މައްސަލަތަކ  ގުޅިގެން ވަގުތީ އަމުރު ނެރުމ އި

 5ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ވަނަ މ އްދ ގެ )ހ( ގެ ދަށުން  56ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނު ގެ . ކަންކަން ކުރުމެވެ

ލީހުގެ ރުހުމ އެކު ޔިތުންގެ މަޖިކުރައްވަނީ ރައްބަރުން އައްޔަނުންށް މެންގެ މައްޗަށެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަބަރުންމެ

 ރިއްޔ އެވެ. ހޫރައީސުލްޖުމް

 

  ކުރިމަގު  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  .1.1

 
 

 

 

 

ޓެކުހާބެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި، އާންމުން އިތުބާރުކުރާ  " ތަސައްވުރު
 "މުއައްސަސާއަކަށްވުން

 އަމާޒު
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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 ހުށަަހޅާ ފަރާުތން ަދއްކާ ޓެކްސް  މެދު ނިންުމމަކާ  ނިންމާ މީާރއިން ނުވަތަ ޓެްކސޭަޝން އޮފް ޖެެނރަލް ކޮމިޝަނަރ
 ޓްރަިއބިުއނަލަށް އިސްތިއުނާފުުކރުމަށް ނިންުމެމއް  ކޮންމެ ނިންމާ މީރާއިން ގުިޅގެން  އެންުގމަކާ އިއުިތރާޒުކުރާަކުމގެ

 .ބެލުން މައްސަލަތައް ހުށަހަޅާ

 މަްއސަލަެއއްކަަމށް ބެލިާދނެ ޓްަރއިިބއުނަލަށް އެޕީލް ޓެކްސް ދަުށން ޤާނޫނެްއގެ އެހެްނެވސް  ުނވަތަ ޤާނޫެނއް ޓެކުހާބެހޭ
ނޑައަޅާ  .ބެލުން މައްސަލަތައް ކަ

 ކުށެއް  އެފަދަ ނުވަތަ ަޝއްކުކުެރވޭނަަމ، ކުރަމުްނދާކަމަށް ކުށެއް އެކުލެވޭ ޮއުޅވާލުެމއް ބޮޑު ގުޅިގެން ޓެކުހާ
 މަޢުލޫާމތުަގއި  ުގޅޭ ޓެކުހާ އަދި ުހރިނަަމ، ހެކި ުކރަމުްނދާކަުމގެ ކުށެއް އެފަދަ އަދި ޝައްކުުކރެޭވނަމަ، ކޮށްފާނެކަމަށް

 ވަުނމަށް  ތަނަކަށް  ކުރަމުންދާ އެކުށް ޤަބޫލުުކރެޭވނަމަ، މީާރއަށް ފެންނާނެކަމަށް ހެކި ތަންތަނުން ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
 .ނިންމުން ގޮތެއް އަމުރާމެދު އެ އެދެފިނަމަ، މީރާއިން

 ޓްަރއިިބއުނަލަށް  ޝަކުާވއެއްަކމަށް ަސއްޙަ ޝަުކވާއަކީ ހުށަަހޅާ ގުިޅގެން  ަމއްސަަލއަކާ ުހށަހެޅޭ  ޓްރައިިބއުނަލަށް
 .ނެރެދިނުން އަމުރެއް ފަދަ ބަޔާންކުރާ ގައި (ރ) މާއްދާގެ ވަނަ 52 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހޭ ޓެކްސް ފެނިއްޖެނަމަ،

  ހުށަެހޅުުމން، މީާރއިން އިތުރުުކރުމަށް ުމއްަދތު  ަދށުން ގެ(ރ) ާމްއދާގެ ވަނަ 39 ޤާނޫުނގެ އިާދރީ ނެުގމާބެހޭ ޓެކްސް
 މުްއދަތު  ޤަބޫލުުކރެޭވނަމަ އޮތްކަމަށް އުުޒރެއް  ަމޤްބޫލު އިތުރުުކރަންެޖހޭ ުމްއދަތު  ަކނަޑއެުޅމަށްޓަކައި ޢަދަދު

 .އިތުރުކޮށްދިނުން
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 އިދ ރީ ހިންގުން  .2

އެޑްމިނިސްޓްރ ޓަރއެވެ. އެގޮތުން އެކު ޓްރައިބިއުނަލުގެ އިދ ރީ ހިންގުން ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ އިރުޝ ދ 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިންގުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ނޑު މަސައްކަތް ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނ އި އެޑްމިން އެންޑް ފައިނ ންސް ސެކްޝަނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައި ގަ

ކަމަށްވ  މީރ އިން ނިންމ  ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނ ފް ކުރުމ އި ގުޅިގެން ކުރެވ  އިދ ރީ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް 

ވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދ ރީ ނެ ކުރިއަށްގެންދަނީ ރަޖިސްޓްރަރގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނުން

ޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި ، އެޗްއ ރްގެ މަސައްކަތްތަކ އި ،އިދ ރީ ހިންގުމ އި ،ހިންގުމުގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ފައިސ އ  ގުޅ  މަސައްކަތްތަކ އި

 އެޑްމިން އެންޑް ފައިނ ންސް ސެކްޝަނުންނެވެ. ބެލުމުގެ ދަށުން  އެޑްމިނިސްޓްރ ޓަރގެއައިޓީއ  ގުޅ  މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދަނީ 
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ނޑު  .2.1  އިދ ރީ އޮނިގަ

ނޑު 2021ތިރީގައި އެވަނީ   ލައިފައިވ ގޮތެވެ.އެކުލަވ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދ ރީ އޮނިގަ

      
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮނިގަނޑު 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޓްރައިބިއުނަލް ރައީސް

 އެޑްމިން އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަން 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 ފައިނޭންސް ޔުނިޓް

 ފައިނޭންސް އޮފިސަރ

ޑެޕިއުޓީ ފައިނޭންސް 
 އޮފިސަރ

 އެޑްމިން ޔުނިޓް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ  
 އޮފިސަރ

 ޕްރޮކިއުމެންޓް ޔުނިޓް

 ޕްރޮކިއުމެންޓް އޮފިސަރ

 ހިއުމަން ރިސޯސް ޔުނިޓް

އެސިސްޓެންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވ  
 އޮފިސަރ

 އައިޓީ ޔުނިޓް

 ސީނިއަރ އައިޓީ އޮފިސަރ

 އައިޓީ އޮފިސަރ

 ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަން

 ރަޖިސްޓްރަރ

 އެސެސްމެންޓް ޔުނިޓް

 ކޭސް އެނެލިސްޓް

(ސީނިއަރ މެނޭޖަރ)  

 ކޭސް އެނެލިސްޓް

( މެނޭޖަރ)  

 ކޭސް އެނެލިސްޓް

( އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ)   

 ލީގަލް ޔުނިޓް

ލީގަލް -އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ  

ސީނިއަރ ލީގަލް އޮފިސަރ    
(2)  

(3)ލީގަލް އޮފިސަރ   

 އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

އެސިސްޓެންޓް ޓްރައިބިއުނަލް  
(2)އޮފިސަރ   

(3)ޓްރައިބިއުނަލް މެންބަރ   ޓްރައިބިއުނަލް ނާއިބް ރައީސް 
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 ޓް ރ ވިފައިވ  ގޮތް މެނ ޖްމެން  .2.2

ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ ދެ ސެކްޝަނެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނ ންސް ސެކްޝަން އަދި ލީގަލް 

 އެންޑް އެސެސްމަންޓް ސެކްޝަނެވެ.   

ރަޖިސްޓަރީ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުމުގައި ގޮތެއް ނިންމަވ ނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ އެވެ.

ނޑައަޅުއްވަނީ މެންބަރުންގެ މަޖިލީހުންނެވެ. އަދި މައްސަލަތައް ބައްލަވައި ގޮތެއް  ކުރެވ  މައްސަލަތައް ބައްލަވ ނެ ބެންޗުތައް ކަ

 މެންބަރުންނެވެ.  ލައަކަށް ކަނޑައަޅ ފައިވ  ބެންޗްނިންމަވ ނީ އެ މައްސަ

އިދ ރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ލީގަލް އެންޑް  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކ ގުޅ  އެންމެހައި

އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ލީގަލް އެންޑް އެސެސްމެންޓް ސެކްޝަނަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރ  އަމުރުތައް 

ދިނުމ އި އަދި މިނޫންވެސް، ޤ ނޫނުގެ ދަށުން  ނެރުމ އި، މައްސަލަތަކ ގުޅިގެން މެންބަރުންނަށް ބ ނުންވ  ޓެކްނިކަލް ސަޕޯޓް

ޓްރައިބިއުނަލަށް އިހްތިސ ސް ލިބިގެންވ  ކަންކަމުގެ އެންމެހައި ޓެކްނިކަލް އަދި އިދ ރީ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދ  

 ސެކްޝަނެވެ. 

އެވެ. މީގެ  ދަފްތަރު ބަލަހައްޓަވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަޖިސްޓްރަރ މައްސަލަތަކުގެހުށަހެޅ   ޓެކުހ  ގުޅިގެން  ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ތެރ ގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރ  އެންމެހައި އަމުރުތަކ އި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކ އި މައްސަލަތަކ  ގުޅ  އެހެނިހެން 

ކ ގުޅ  އިދ ރީ މަސައްކަތްތައް ބެލެހެއްޓުންވެސް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ޓްރައިބިއުނަލުން ބަލަމުންގެންދ  ހުރިހ  މައްސަލަތަ

 ހިމެނެއެވެ. 

ޅ  އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޑްމިން އެންޑް ފައިނ ންސް ސެކްޝަނުންނެވެ. ގުއިދ ރީ ހިންގުމ 

 ،އިދ ރީ ހިންގުމ އި ،ފައިސ އ  ގުޅ  މަސައްކަތްތަކ އިޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވ އިދުތަކ އި އުޞޫލުތަކ އި އެއްގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ންތިޒ މުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިޕްރޮކިއުމަންޓް އަދި އައިޓީއ  ގުޅ  މަސައްކަތްތައް ، އެޗްއ ރްގެ މަސައްކަތްތަކ އި

  ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެޑްމިނިސްޓްރ ޓަރ އެވެ. އަދ ކުރައްވަނީ  އިސްދައުރެއް

  ބަރުން މެން  ގެ ޓްރައިބިއުނަލް  .2.2.1

 1ވަނަ އަހަރުގައި  2020)ފަހެއް( މެންބަރުންނެވެ.  5ޖުމުލަ  ގައި ޓްރައިބިއުނަލުގައި ތިބީ ވަނަ އަހަރު  2021

 ގައެވެ.  2021 )އެކެއް( މެންބަރު އިސްތިއުފ  ދިނުމަށްފަހު، އެ މަޤ މަށް އައު މެންބަރެއް އައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ
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 މަސައްކަތް ކުރައްވ ފައިވ  މެންބަރުން  ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލްގައި  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމް 
މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ   

ގައި( 2021މާރިޗު  2)ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ   
 

 އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު އަޝްރަފް 
މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ   

ގައި( 2020ނޮވެންބަރު  29)ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ   
 

އިސްމާޢީލް ސާޖިދު  އަލްފާޟިލް   
މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ   

 2020ނޮވެންބަރު  29)ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ 
 ގައި(

 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ 
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް 

ގައި( 2020ނޮވެންބަރު  29)ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ   

 އަލްފާޟިލް ޙުސައިން ޒައިދާން ޖަލީލު 
ރައީސް ނައިބު ޓްރައިބިއުނަލްގެ   

ގައި( 2020ނޮވެންބަރު  29)ޢައްޔަނުކޮށްފައިވަނީ   
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 ސީނިއަރ މެނޭޖްމެންޓް   .2.2.2

  

ޙިލްމީ هللا އަލްފާޟިލް ޢަބްދު   
 ރެޖިސްޓްރަރ

 އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ އަޙްމަދު 
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

 އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝަތު ޝާނީ މުޙައްމަދު 
ލީގަލް  -އެސިސްޓެންޓް މެނޭޖަރ   

 އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ޢަޒްމާ 
 ކޭސް އެނަލިސްޓް )ސީނިއަރ މެނޭޖަރ(
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 ގެ މުވައްޒަފުން ޓްރައިބިއުނަލް .2.3

 12މުވައްޒަފުންނ އި، އަންހެން  3މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއީ ފިރިހެން  15 ދ އިމީ ތިބީ ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލުގައި 2021

    މުވައްޒަފުން ވ ޖް އެމްޕްލޯއިމެންޓުގެ ދަށުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ.  2މީގެ އިތުރުން ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނެވެ. 

 

  ވަޒީފ އިން ވަކިވި މުވައްޒަފުން  .2.2

 ވެ. އިވެއެވަޒީފ އިން ވަކިވެފަ ންމުވައްޒަފު 3އަށް އެދިގެން އަމިއްލަވަނަ އަހަރު  2021

 ކޮމިޓީތައް  .2.5

 ގައި އެކުލަވ ލެވިފައިވ  ކޮމިޓީތަކުގެ މަޢުލޫމ ތު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އަހަރު ނިމުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލްވަނަ  2021

 ކޮމިޓީ  މުރާޖަޢާ  .2.5.1
 ވަނަ އަހަރު މުރ ޖަޢ  ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުމެއް ބ އްވިފައެއް ނުވެއެވެ.  2021

 # ނަން  މަޤ މު  ހައިސިއްޔަތު 
 1 އަލްުއސްތ ޛް އަްޙމަދު އަޝްރަފް  ޓްރައިިބއުނަްލގެ މެްނބަރު  ޗެއަރޕ ރަސން 

 2 އަލްފ ޟިލް ޙުަސއިން ަޒއިދ ން ޖަލީލު  ޓްރައިިބއުނަްލގެ ނަިއބު ަރއީސް  މެންަބރު 
 3 އަލްުއސްތ ޛ  ޢ އިޝަތު ޝ ނީ ުމަޙއްަމދު  ލީގަލް -އެިސސްޓަންޓް މެނ ަޖރ  މެންަބރު 

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ  .2.5.2
ޖިންސީ ފުރައްސ ރަ ކުރުމ އި ގޯނ  ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުމެއް ބ އްވިފައެއް  ވަނަ އަހަރު 2021

 ނުވެއެވެ.
 

 

 އަންހެން
%80 

 ފިރިހެން  
%20 

 މުވައްޒަފުން ދާއިމީ

 # ނަން  މަޤ މު  ހައިސިއްޔަތު 
 1 ޙިލްމީ هللا އަލްފ ޟިލް ޢަބްދު  ރެިޖސްޓްރަރ ޗެއަރޕ ރަސން 

 2 އަލްފ ޟިލ  ޚަީދޖ  ައޙްަމދު  އެޑްިމނިސްޓްރ ަޓރ މެންަބރު 
 3 އަލްުއސްތ ޛ  ޢ އިޝަތު ޝ ނީ ުމަޙއްަމދު  ލީގަލް -އެިސސްޓަންޓް މެނ ަޖރ  މެންަބރު 
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 ބިޑު ކޮމިޓީ   .2.5.3
 ބައްދަލުވެމެއް ބ އްވިފައި ވެއެވެ. 18ވަނަ އަހަރު ބިޑު ކޮމެޓީގެ   2021

 

 

 

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ  .2.5.2
 ވަނަ އަހަރު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުމެއް ބ އްވިފައެއް ނުވެއެވެ. 2021

 

 

 

  އަހަރުގެ ތެރ ގައި ކުރެވުނު ކަންތައްތައް  .3

ނޑިތަކެއް ހ ޞިލް ކުރުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލުން ގިނަ  2021ފ އިތުވި އަހަރުތަކެކ  އެއްގޮތަށް  ނޑުދަ ވަނަ އަހަރުވެސް ގިނަ ލަ

-ވަނަ އަހަރެކ  އެއްގޮތަށް ކޮވިޑް  2020މުވައްޒަފުންގެ ދަތިކަމ އި އަދި  ،ހަރަކ ތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރ ވިފައިވީނަމަވެސް

ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މުހިންމު  ވަނަ އަހަރަށް ރ ވިފައިވ  ގިނަ ހަރަކ ތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވިފައި 2021ގެ ހ ލަތ  ގުޅިގެން 19

ނަލަށް ކ މިޔ ބު އަހަރެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ވަނަ އަހަރަކީވެސް ޓްރައިބިއު 2021ބައެއް ހަރަކ ތްތައް ކުރިއަށްގެންދެވި 

  ފ ހަގަކުރެވިފައެވެ.  

 ކުރެވިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައް   

  ްޓްރައިބިއުނަލުގެ ލީގަލް ސެކްޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރ އި، ޤ ބިލިއްޔަތުކަމ އި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅ  މައްސަލަތައ

 Fundamental Concepts Trainingމްތައް އުނގަންނައިދިނުމަށްޓަކައި، ދިރ ސ ކުރުމަށް ބ ނުންވ  މުހިންމު މަފްހޫ

Program  ްނަމުގައި ސިލްސިލ  ޕްރޯގްރ މެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މި އިންހައުސް ޕްރޯގްރ މްގެ ދަށުން، ޓެކްސ

ޓެކްސް އޮޑިޓް ޕްރޮސީޖ ރސްއ  ގުޅ  މުހިންމު  ،ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނ އި، ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ގަވ އިދ އި

މައުލޫމ ތުތަކެއް، ލީގަލްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސ ކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޕޮރޯގްރ މްތަކުގެ ބ ނުމަކީ ލީގަލް އެންޑް 

 # ނަން  މަޤ މު  ހައިސިއްޔަތު 
 1 އަލްުއސްތ ޛ  ޙަްއވ  އަޫނސ   ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ ޗެއަރޕ ރަސން 

 2 އަލްުއސްތ ޛ  ޢ އިޝަތު ޝ ނީ ުމަޙއްަމދު  ލީގަލް -އެިސސްޓަންޓް މެނ ަޖރ  މެންަބރު 
 3 އަލްުއސްތ ޛ  ފ ޠިަމތު ސަމ    ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ މެންަބރު 
 2 އަލްުއސްތ ޛ  ރ ނިޔ  ުމސ  ނަސީމް  އެިސސްޓަންޓް ޓްރަިއބިއުނަލް އޮފިަސރ މެންަބރު 
 5 އަލްފ ޟިލް އަްޙަމދު ބަްއސ މު މުަޙއްަމދު     އޮފިަސރސީނިައރ ައއިޓީ  މެންަބރު 

 # ނަން  މަޤ މު  ހައިސިއްޔަތު 
ޗެއަރޕ ރަސން އަދި ވިސްްލބްލޯަވރ 

 އޮިފސަރޕްރޮޓެކްޝަން 
 އަލްުއސްތ ޛ  ޙަްއވ  އަޫނސ   ސީނިައރ ލީގަލް އޮިފސަރ

1 

 2 އަލްފ ޟިލް އަްޙަމދު ބަްއސ މު މުަޙއްަމދު  ސީނިައރ ައއިޓީ އޮފިަސރ މެންަބރު 

 3 އަލްފ ޟިލ  އަުޒމ  މުަޙްއމަދު ީދދީ  ޑެޕިއުޓީ ފައިނ ްނސް އޮިފސަރ މެންަބރު 
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ގެ ކަމ އި ހުނަރު އިތުރަށް ފުޅ ކޮށް ތަނަވަސްކޮށްދީ، ޓްރައިބިއުނަލު ލް އެސެސްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ އިލްމީ ޤ ބި

 މެންބަރުންނަށް ލަފ  ދިނުމުގެ އިސްދައުރެއް އަދ ކުރެވ ނެފަދަ ޤ ބިލު މުވައްޒަފުން އުފެއްދުމެވެ. 

 ްލް އެންޑް އެސެސްމަންޓްގެ ފަރ ތުން ށް ލީގަބަރުން ބިނ ކުރ  ރައުޔަހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކ  ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމުމުގައި މެނ

ޔުންތައް ހޯދައިގެން ކުރިއަށް ގެންދ ގޮތަށް މައްސަލަ ދިރ ސ ކުރުމުގެ އިންތިޒ މު ބ ނުންވ  ދިރ ސ ތަކ އި ބިނ ކުރަނިވި ފ ޑުކި 

ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކަކީ، ޤ ނޫނީ، 

ލް އެންޑް ލީގަ ލެވިފައިވ  މައްސަލަތަކަކަށްވ ތީ، ތަކުގެ މައްޗަށް އެކުގެ މަފްހޫމްތަކ އި އުސޫލްއެކައުންޓިންގ އަދި ޓެކްސް 

 އެސެސްމަންޓްގެ މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަމ އެކު ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމ  ނިންމުންތައް އިތުރަށް ފުރިހަމަވެގެންދ ނެއެވެ.

  ްދިއުމަށްޓަކައި  ގެ ހ ލަތ ގުޅިގެން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލަތައް ކުރިޔަށް ގެން 19ކޮވިޑ

އެމައްސަލަތަކުގައި ހިމެނ  ފަރ ތްތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހ ޒިރުކޮށްގެން މައްސަލަތަށް ބެލުމަށް އަޑުއެހުންތައް 

ވަނަ އަހަރުވެސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ  2021ކުރިއަށްގެންދިއުމަކީ ސިއްޙީގޮތުން އެންމެ ރައްކ ތެރިގޮތް ނޫންކަމަށްވ ތީ 

  ރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. ދުރުން ކުއަޑުއެހުންތައް  

  ުއަހަރުތެރ ގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވެއެވެ. މި ގަވ އިދުގެ ދަށުން ވަނަ  2021ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އައު ގަވ އިދ

އްސަ ކަންތައްތަކުގެ ތެރ ގައި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅ  އިސްތިއުނ ފު ބަލައިގަތުމ މެދު ގޮތެއް ޚ ރަފްކުރެވުނު ޢ އަލަށް ތަ 

ނިންމުމުގެ ބ ރު ރަޖިސްޓްރަރ އަށް ދިނުމ އި، ރަޖިސްޓްރަރގެ ނިންމުން މުރ ޖައ  ކުރެވ ނެ އުސޫލެއް ގ އިމުކުރުމ އި، 

ރަފްކުރުމ އި، މައްސަލަތައް ދުރުން ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ އުސޫލު ޢ ތަ ދުމަތްތަކ  ގުޅިގެން އިދ ރީ ފީތައްޚި ޓްރައިބިއުނަލުން ދ  

ހިމެނެއެވެ. އަދި މައްސަލަ ބެލުމުގެ މަރުހަލ  ހަލުވިކަމ އެކު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، އިބްތިދ އީ 

ނޑައަޅައި އަޑުއެހުން  ބައްދަލުވުންތައް ތައ ރަފުކޮށް، މައްސަލ އ  ގުޅިގެން ބަޔ ން ބަދަލުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަ

ނޑުތަކަކ އި އުސޫލުތަކެއް ގ އިމުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކެންސަލްކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް މިންގަ

  ުޓްރައިބިއުނަލުން ދ  ޚިދުމަތްތަކަށް އ ންމުން އަހުލުވެރިކުރުވައި، ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރ  މަސައްކަތްތަކ ގުޅ  މައުލޫމ ތ

ތުން އ ންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގްސަދުގައި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަސްމީ ޓްވިޓަރ އަދި ފ ސްބުކް އެކައުންޓް ވީހ ވެސް ގ 

 ރަފްކޮށް ބ ނުންކުރަންފެށުނެވެ.  ޢ ތަ

  ަމުވައްޒަފުން ބ ނުންކުރަމުންދިޔައީ ކުރީގެ ޖެނެރ ޝަންތަކުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތަކަކަށް ވުމ އެކު، ދިމ ވަމުންދިޔ

މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކޮށް އަވަހަށް ނިންމުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ   ޓްރައިބިއުނަލްގެ  ،ންޖެހުންތައް ހައްލުކުރުމަށ އިގޮ

 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރ ގައި އަޕްގްރ ޑް ކުރެވިފައިވެއެވެ.  2021ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް 
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  ްޓްރައިބިއުނަލް ހިގަމުންދިޔަ އިމ ރ ތުގެ ޖ ގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގަން ބ ނުންވ  ޖ ގައިގެ ދަތިކަނ

 2021ޖޫން  1ދިމ ވެފައިވ ތީއ އި، ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގަމުންއައި އިމ ރ ތް ކުއްޔަށް ހިފ ފައިވ  މުއްދަތު ހަމަވުމ އި ގުޅިގެން 

 ބިލްޑިންގ އަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އޮފީސް ހިންގުން ބަދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ.  ގ.މ ގަހަ އިން ފެށިގެން 

  ްޓްރައިބިއުނަލް އައުއޮފީހުގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސީސީޓީވީ ކެމެރ  ހަރުކޮށް ޑޯލޮކް ސިސްޓަމް ގ އިމ

 . ވެއެވެކުރެވިފައި

 ބައްދަލުވުންތައް   ބ އްވިފައިވ  ވަނަ އަހަރު   2021 .2

  ބ އްވުނު ބައްދަލުވުންތައް  .2.1

ކްސް އ ގެ ތެރެއިން، ޓެ . ބައްދަލުވުމެއް ބ އްވިފައިވެއެވެ 51ގެ މެންބަރުންގެ މަޖުލީހުގެ ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލު  2021

މ އި، އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ އައު ގަވ އިދު އެކުލަވ ލުމަށްޓަކައި ބ އްވި މަޝްވަރ ތަކ އި، އިދ ރީގޮތުން ނިންމަންޖެހ  ކަންކަ

 ވ އިދަށް އިސްލ ހުގެނައުމަށް ބ އްވުނު ބައްދަލުވުންތައް ހިމެނެއެވެ. މުވައްޒަފުންގެ ގަ 

       ބައްދަލުވުންތައް  ބ އްވުނު  ކު އޮފީސްތަކ އެ  އެހެން  .2.2

# 
ވުމު ތ ރީޚް/ބައްދަލު  ތަފްޞީލް/ ބ ނުން 

 ގެ ޢަދަދު 
 ބައްދަލުކުރި ފަރ ތް 

1. 
އޮފީސް ިއމ ރ ތް ަބދަލުކުުރމަށް ބ ނުްނވ  ބަޖެްޓ 

 ހޯދުމ ގުޅ ގޮުތން 
06.01.2021 

މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނ ްނސް އެންޑް  -
  ޓްރެޜަީރގެ ިއްސވެރިން

2. 

ޑިޕ ރޓްމެންޓް އޮްފ ޖުޑިޝަލް 
ްނގެ ފަރ ތުން ޓްަރިއބިއުނަލަްށ އެޑްިމނިސްޓްރ ޝަ

ެއހީތެރިކަްނ  ބ ނުްނވ  ފަންނީ ައދި ިއދ ރީ 
 ެއއް އެކުލަވ ުލމ ގުޅ ގޮތުން ހޯދުމަށް އެމް.އޯ.ޔޫ.

 ްއވި މަްޝަވރ  ބަްއދަލުުވން ބ 

12.01.2021 
ޑިޕ ޓްމަންޓް އޮފް ޖުިޑޝަލް  -

އެޑްިމނިސްޓްރ ޝަްނގެ އިްސެވރިން ައިދ 
  އައިޓީ ުމވަްއޒަފުން

3. 
ނުޑ  ުމސ ަރިއގެޓްރައިިބއުނަްލގެ  އޮިނގަ
  މުރ ަޖއ ުކރުމ ގުޅ ގޮތުން

 ނެޝަނަލް ޕ  ކޮމިޝަުނގެ މެްނބަުރން  - 09.02.2021

2 . 
މައުލޫމ ުތ ޮގތުްނ  ޕްރޮްގރ މް ބަޖެޓިްނގއ ުގޅ 

 ހިއްސ ުކރުމަށް ބ ްއވި ަބއްދަުލވުން 
12.07.2021 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ ންސް އެންޑް   -
 ޓްރެޜަީރގެ ކަމ ބެހ  ފަންނީ ުމަވއްޒަފުން 
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 ބައިވެރިވެފައިވ  ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މްތައް   .2.3

އެކި  ގެ މުވައްޒަފުންވަނީޓްރައިބިއުނަލުމަސައްކަތ ގުޅުންހުރި ގަވ އިދުތަކ އި އުޞޫލުތަކ ގުޅ ގޮތުން ވަނަ އަހަރު  2021

 އެވެ. ބައިވެރިވެފަ ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮގްރ މް ތަކުގައި

# 
ތ ރީޚް/ބައްދަލު  ތަފްޞީލް/ ބ ނުން 

 ވުމުގެ ޢަދަދު 
 ޓްރ ނިންގ ހިންގި ފަރ ތް 

1. 
އެސެޓް ެމނ ްޖމެންޓް ޕޮލިސީއ ުގޅ  ގޮުތން 
މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނ ންސުން ބ ްއިވ އޮންލައިްނ 

 ޓްރެއިނިްނގ ެސޝަން 
 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނ ްނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީ  - 08.07.2021

2. 
"ސްޓްރެޓެޖިކް ޮއބްޖެކްޓިްވސް އެންޑް ޑިވެލޮޕިްނގ 

 ބަޖެޓް"  2022ޕަރފޯމަްނސް އިްނޑިކ ޓަރސް ޯފރ 
 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނ ްނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީ  - 30.09.2021

 މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނ ްނސް އެންޑް ޓްެރޜަރީ  - 30.09.2021   ސެޕް ޓްރެއިިނންގ .3

 ޓެކްސް އޮޑިޓް ޕްރޮީސޖަރސް  .2
12.09.2021 
16.09.2021 
20.09.2021 

ހިންިގ  ިރއިިބއުނަްލއިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓް -

  ހައުސް ޓްރެިއނިްނގ-އިން 

5. 
ފަންޑަމެންޓަލް ކޮންސެޕްޓްސް ޓްރެއިނިްނގ  

 )ޓެކްސް އެޑްމިިނސްޓްރ ަޝން އެކްޓް( 

06.12.2021 
07.12.2021 
08.12.2021 

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްިރއިިބއުނަްލއިން ހިްނިގ  -
 ހައުސް ޓްރެިއނިްނގ-އިން 
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 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތައް  .5
މައްސަލައަކީވެސް،  9މައްސަލަ އިސްތިއުނ ފުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވެއެވެ. އެ  9ވަނަ އަހަރު މި ޓްރައިބިއުނަލަށް  2021

 22މެދު ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނުގެ ކ ނިންމުމަ މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރ ( ގެ

 މައްސަލަތަކެވެ.ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން އިސްތިއުނ ފުކޮށްފައިވ  

 ޓެކުހުގެ ބ ވަތް  ހުށަހެޅުނު ތ ރީޚް  މައްސަލަ ނަންބަރު  ދަދު އަ 

1 TAT-CA-G/2021/002 6  ްޖީ.އެސް.ޓީ  2021އެޕްރީލ 
2 TAT-AS/2021/3 5  ިބީ.ޕީ.ޓީ  2021ޖުލައ 
3 TAT-CA-Bn/2021/003 11  ިބީ.އެން.ޕީ.ޓީ  2021ޖުލައ 
2 TAT-CA-Bn/2021/004 11  ިބީ.އެން.ޕީ.ޓީ  2021ޖުލައ 
5 TAT-AS/2021/5 3  ުޖީ.އެސް.ޓީ  2021އޮގަސްޓ 
6 TAT-CA-G/2021/005 17  ުޖީ.އެސް.ޓީ  2021އޮގަސްޓ 
7 TAT-CA-G/2021/006 2  ުޖީ.އެސް.ޓީ  2021ސެޕްޓެންބަރ 
8 TAT-CA-B/2021/007 2  ުބީ.ޕީ.ޓީ  2021ސެޕްޓެންބަރ 
9 TAT-AS/2021/9 26  ުޖީ.އެސް.ޓީ  2021ޑިސެންބަރ 

 ސީލު ޓްރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ތަފް ރަޖިސް  .5.1

 މައްސަލައެވެ. 6ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅުނު އިސްތިއުނ ފުތަކުގެ ތެރެއިން ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވަނީ  2021

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލައެއްވެސް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވެއެވެ. ވަނަ އަހަރު  2020 މީގެ ތެރ ގައި

 ޓެކުހުގެ ބ ވަތް  ތ ރީޚް  ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ތ ރީޚް  ހުށަހެޅުނު ތ ރީޚް  ނަންބަރު މައްސަލަ  އަދަދު 

1 TAT-CA-B/2021/001 27  ުބީ.ޕީ.ޓީ  2021ޖަނަވަރީ  11 2020ޑިސެންބަރ 

2 TAT-CA-G/2021/002 6  ްޖީ.އެސް.ޓީ  2021އެޕްރީލް  18 2021އެޕްރީލ 

3 TAT-CA-Bn/2021/003 11  ިބީ.އެން.ޕީ.ޓީ  2021އޮގަސްޓު  2 2021ޖުލައ 

2 TAT-CA-Bn/2021/004 11  ިބީ.އެން.ޕީ.ޓީ  2021އޮގަސްޓު  2 2021ޖުލައ 

5 TAT-CA-G/2021/005 17  ުޖީ.އެސް.ޓީ  2021ސެޕްޓެންބަރު  2 2021އޮގަސްޓ 

6 TAT-CA-G/2021/006 2  ުޖީ.އެސް.ޓީ  2021ސެޕްޓެންބަރު  12 2021ސެޕްޓެންބަރ 

7 TAT-CA-B/2021/007 2  ުބީ.ޕީ.ޓީ  2021އޮކްޓޫބަރު  20 2021ސެޕްޓެންބަރ 

 ބަލައިގަނެވެން ނެތް ކަމަށް ނިންމ ފައިވެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ 2 ހުށަހަޅައިފައިވ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން

ނިންމުން މުރ ޖަޢ ކުރުމަށްޓަކައި  މައްސަލައިގެ 2ކަމަށް ރަޖިސްޓްރ ޝަން މަރުހަލ ގައި ނިންމ ފައި މިވ  ލައިގަނެވެން ނެތްބަ

މި ދެ ނިންމުން މުރ ޖަޢ ކުރުމަށްފަހު ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުން ނިންމ ފައިވަނީ ރަޖިސްޓްރަރ  ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ.

 ނިންމ ފައިވ  ނިންމުމަކީ ރަނގަޅު ނިންމުމެއް ކަމަށެވެ.

 ޓެކުހުގެ ބ ވަތް  ހުށަހެޅުނު ތ ރީޚް  މައްސަލަ ނަންބަރު  އަދަދު 

1 TAT-AS/2021/3 5  ިބީ.ޕީ.ޓީ  2021ޖުލައ 

2 TAT-AS/2021/5 3  ުޖީ.އެސް.ޓީ  2021އޮގަސްޓ 
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20 

އަހަރު ނިމިދިޔައިރު ރަޖިސްޓްރ ޝަން މަރުހަލ ގައި  މައްސަލަ 1ތެރެއިން  މައްސަލަތަކުގެމީގެއިތުރުން، ހުށަހެޅުނު 

 މައްސަލައެވެ. 7ޖުމުލަ ކޮށްފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީ 2021އެހެންކަމުން،  ހިމެނެއެވެ.

 ޓެކުހުގެ ބ ވަތް  ހުށަހެޅުނު ތ ރީޚް  މައްސަލަ ނަންބަރު  އަދަދު 

1 TAT-AS/2021/9 2  ުބީ.ޕީ.ޓީ  2021ސެޕްޓެންބަރ 

 

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޓެކުހުގެ ބ ވަތްތައް  .5.2
މައްސަލައ އި، ވިޔަފ ރީގެ  5ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނެގ  ޓެކުހުގެ ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގެ ޓެކުހުގެ ބ ވަތަށް ބަލ އިރު، މުދަލ އި 

 .މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ 2މައްސަލަ އަދި ވިޔަފ ރި ބ ންކުތަކުގެ ފައިދ އިން ނެގ  ޓެކުހުގެ  2ފައިދ އިން ނެގ  ޓެކުހުގެ 

 

 

 

 

 ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކ އި ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު މައްސަލަތަކުގެ ޓެކުހުގެ އަދަދު  .5.3
ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް އިންލަ ،ހަރު ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކުގައިއަވަނަ  2021

ނޑައަޅައިފައިވ  ހ ސް ތިން ސަތ ކަ  ސ ޅީސް އަށް ލައްކަ)ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަތަރު މިލިއަން ނުވަ  284,948,370.36 ކަ

ވަނަ އަހަރު ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު  2021، ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިސްތިއުނ ފު 1ހަތްދިހަ ރުފިޔ  ތިރީސް ހަ ލ ރި(

ހަތް ދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ މިލިއަން ) 280,733,607.60މައްސަލަތަކުގައި އިސްތިއުނ ފުކޮށްފައިވ  ޓެކުހުގެ އަދަދުގެ ގޮތުގައި 

 ހިމެނެއެވެ. (ލ ރިފަސްދޮޅަސް  ރުފިޔ  ތިރީސް ތިން ހ ސް ހަ ސަތ ކަ ހަތް  ލައްކަ

 

 

 

                                                           
     ގެ ރ ޓުން ޔުނައިޓެޑް ސްޓ ޓްސް ޑޮލަރު ދިވެހި ރުފިޔ  އަށް ބަދަލުކުރެވިފައި  115.22

 ޓީ.ޕީ.ބީ
2 
 

 ޓީ .އެސް.ޖީ
5 

 ޓީ.ޕީ.އެން.ބީ
2 
 

182,753,098.00 91,548,693.00 

 ބީ.އެން.ޕީ.ޓީ ބީ.ޕީ.ޓީ

6,431,816.60 

 ޖީ.އެސް.ޓީ
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 ނިންމ ފައިވ  މައްސަލަތަކ އި، އެ މައްސަލަތައް ނިންމ ފައިވ  ގޮތް ޓްރައިބިއުނަލުން  .6

 މައުޟޫޢީ މައްސަލަތައް  .6.1
އ ގެ ތެރ ގައި ހިމެނެނީ ވެ. މައްސަލަ ބަލައި ގޮތެއް ނިންމ ފައިވެއެ 17ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޓްރައިބިއުނަލުން  2021

 މައްސަލައެވެ. 5ގެ  2020މައްސަލަ އަދި  11ގެ  2019މައްސަލައ އި،  1ގެ  2018

 ނިންމުނު ގޮތް  ނިންމުނު ތ ރީޚް  މައްސަލަ ނަންބަރު  އަދަދު

1 TAT-CA-M/2020/005 17  ީއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  ދެކޮަޅށް  2021ފެބުރުވަރ 

2 TAT-CA-B/2019/012 8  ްއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް  2021އެޕްރީލ 

3 TAT-CA-B/2019/034 12  ްއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް  2021ޖޫނ 

2 TAT-CA-B/2019/035 12  ްއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް  2021ޖޫނ 

5 TAT-CA-B/2018/006 28  ްއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް  2021ޖޫނ 

6 TAT-CA-B/2019/008 30  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި  2021އޮގަސްޓ 

7 TAT-CA-B/2019/009 1  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި  2021ސެޕްޓެންބަރ 

8 TAT-CA-G/2019/024 1  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  ދެކޮަޅށް  2021ސެޕްޓެންބަރ 

9 TAT-CA-G/2019/025 1  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި  2021ސެޕްޓެންބަރ 

10 TAT-CA-B/2019/026 9  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް  2021ސެޕްޓެންބަރ 

11 TAT-CA-B/2020/012 9  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި  2021ސެޕްޓެންބަރ 

12 TAT-CA-G/2019/031 22  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  ދެކޮަޅށް  2021ސެޕްޓެންބަރ 

13 TAT-CA-B/2020/002 18  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  ދެކޮަޅށް  2021ނޮވެންބަރ 

12 TAT-CA-B/2019/028 18  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  އެއްކޮަޅށް  2021ނޮވެންބަރ 

15 TAT-CA-G/2020/025 28  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  ދެކޮަޅށް  2021ނޮވެންބަރ 

16 TAT-CA-G/2020/027 12  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  ދެކޮަޅށް  2021ޑިސެންބަރ 

17 TAT-CA-B/2019/027 19  ުއިސްތިއުނ ފުކުރ  ަފރ ތ  ދެކޮަޅށް  2021ޑިސެންބަރ 
 

  

 

  

  

 

 

 

 

 މައްސަލަތައް  އީ އިޖުރ  .6.2

ވަނަ އަހަރު ގޮތެއް  2021އިޖުރ ޢީ ނުކުތ އަށް  63 އިވ ނަގ ފަ އިބަލަމުންގެންދިޔަ މައްސަލަތަކުގަ ވަނަ އަހަރު 2021

އިޖުރ ޢީ ނުކުތ ތަކުގެ ތެރެއިން މައްސަލަ މައުޟޫޢީ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް  އިވ ނަގ ފަ މިގޮތުން ނިންމައިފައިވެއެވެ. 

ނިންމ ފައިވަނީ މައްސަލަ  އިޖުރ އީ މައްސަލަތަކުގައިމައްސަލައިގައެވެ. އެހެން  1ގެންދެވެންނެތް ކަމަށް ނިންމ ފައިވަނީ 

 .މައުޟޫޢީ ގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ

6 

7 

4 
 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް
 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް
 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ އެއްކޮޅަށް މައްސަލައިގެ އެއްބައި
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 އިސްތިއުނ ފުކުރެވުނު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތައް  ގައި ދިވެހިރ އްޖ ގެ ހައިކޯޓު  .6.3

ވަނަ އަހަރު ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނ ފު ކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެތެރ ގައި  2021 މައްސަލަ 27މި ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފައިވ  

 މައްސަލައެވެ. 13މ ފައިވ  ވަނަ އަހަރު ނިން 2021 މައްސަލަ އ އި 12ވަނަ އަހަރު ނިންމ ފައިވ   2020ހިމެނެނީ 

 މައްސަލަތައް  ހިނގަމުންދިޔަ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން  .7

ވަނަ އަހަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ރަޖިސްޓްރީ  2021މައްސަލައ އި  55ނިޔަލަށް ގޮތެއް ނިންމައިފައި ނުވ  ވަނަ އަހަރު  2020

މުންދ  ޓުގައި ބަލަމައްސަލަ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބެލުނެވެ. ދިވެހިރ އްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯ 62މައްސަލައ އެކު ޖުމުލަ  7ކުރެވުނު 

އިން  2021ޖަނަވަރީ  12މައްސަލަ ކުރިއަށްނުގެންދިއުމަށް އަމުރު ނެރެފައިވ ތީ  1މައްސަލަ ނިމެންދެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 އެވެ.ފައި ނުވެއެ މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންގޮސްފެށިގެން 

 މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް  .7.1

އަޑުއެހުން ތ ވަލުކޮށްފައިވ އިރު،  90އަހަރު ތެރ ގައި ޖުމުލަ ވަނަ  2021 މައްސަލަތަކ  ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން 

ޓްރައިބިއުނަލުން އަޑުއެހުންތައް ތ ވަލުކުރުމުގައި އަމަލުކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސް  އަޑުއެހުން ބ އްވ ފައިވެއެވެ. 68އ ގެތެރެއިން 

ނޑައަޅ ފައިވ  އުސޫލ  އެއްގޮތަށް ދުރ ލ  ތ ވަލުކޮށްގެންނެވެ. އަދި އަޑުއެހުން ތ ވަލުކުރެވެނީ،  ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނުގައި ކަ

ހުން ތ ވަލުކުރެވ  ދުވަހަށް ދެ ޚަޞްމުންނަށް ހ ޒިރުވެވ ތޯ ގުޅައި އަޑުއެހުމަށް ހ ޒިރުވުމުގެ އެންގުން ފޮނުވުމުގެ ކުރިން އަޑުއެ

ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ. މިގޮތަށް އިންތިޒ މުކުރެވިފައިވީނަމަވެސް ޚަޞްމުންގެ ފަރ ތުން އެދިގެންނ އި އިދ ރީ އަދި ޓެކްނިކަލް 

 އަޑުއެހުން ކެންސަލްކުރަންޖެހިފައިވެއެވެ.  22ސަބަބުތަކ ހުރެ 

ވަނަ އަހަރު  2021ދެ އަހަރު ތ ވަލުކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކުގެ ތެރެއިން ކެންސަލްކުރެވުނު އަޑުއެހުންތަކަށް ބަލ އިރު،  ފ އިތުވި

 ކެންސަލްކުރެވުނު އަޑުއެހުމުގެ އަދަދު މަދުވެފައިވ ކަން ފ ހަގަކުރެވެއެވެ.
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 އްސަލަތައް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ނުނިމިވ  މަ  .8

ވަނަ  2019މީގެ ތެރ ގައި ހިމެނެނީ . އެވެމައްސަލަ 22 ނުނިމިވަނީ އިބިއުނަލްގައިމި ޓްރަގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު  2021

 ވެ.އެމައްސަލަ 7ރަޖިސްޓްރީކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު  2021 ،މައްސަލައ އި 28 އަހަރުގެ ވަނަ  2020މައްސަލައ އި،  9 އަހަރުގެ 

 މައްސަލަ ހިމެނެއެވެ. 1އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަޖިސްޓްރ ޝަން މަރުހަލ ގައި ވަނަ  2021އަދި، 

 އޮޑިޓްކުރުމުގެ މުއްދަތު  .9

ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން އޮޑިޓްގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށްއެދި  39ޤ ނޫނުގެ  ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ  ވަނަ އަހަރު  2021

 ވެ.ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅ ފައިވެއެ 7 ގެ ފަރ ތުންމީރ 

ނޫންކަން  ނުވަތަ ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނުގައި ބަޔ ންކޮށްފައިވ ފަދަ މަޤްބޫލު އުޒުރެއްކަންމި ހުށަހެޅުންތަކ  ގުޅިގެން، 

ތު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި، އެ ހުށަހެޅުންތަކ އެކު، އޮޑިޓުން އެހ ތަނަށް ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތ އި، އޮޑިޓް ހިނގަމުންދިޔަ މުއްދަތުގައި ވަގު

ބ ނުންކޮށްފައިވ  ގޮތ އި، އެހ ތަނަށް ކޮށްފައިވ  މަސައްކަތްތަކުން ހޯދި ހޯދުންތަކުގެ ހުލ ސ އަކ އި، މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފިނަމަ 

ނިންމައިފައިވެއެވެ. އެގޮތުން،  ގޮތެއްވަގުތު ބ ނުންކުރ ނެގޮތުގެ ތަފުސީލަށް ރިއ ޔަތްކުރުމަށްފަހު، އެ ހުށަހެޅުމ މެދު ޓްރައިބިއުނަލުން 

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދެވިފައިވީނަމަވެސް، ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ ގޮތުގައި އެކަށީގެންވ  ވަރަށްވުރެ ދިގު  ހުށަހެޅުމ  ގުޅިގެން 7 އެ

 އެވެ. އިވެމުއްދަތަކަށް އެދިފައިވ  ހ ލަތްތަކުގައި އެ މުއްދަތު މުރ ޖަޢ  ކުރެވިފަ

 ބަލައިފ ސްކުރުމުގެ އަމުރު   .10

ވަނަ މ އްދ ގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  36ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނުގެ  ،އަހަރު ވަނަ  2021

އަމުރަށް އެދި ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. މި  17ފ ސްކުރުމަށް ބ ނުންވ  އިތަންތަން ބަލަ ހިންގ  ތަހުގީގުތަކ  ގުޅިގެން އިން  މީރ ((

 ރެފައިވެއެވެ.ނެޅައިފައިވ  ލިޔެކިއުންތަކަށް ރިއ ޔަތްކުރުމަށްފަހު ބަލައިފ ސްކުރުމުގެ އަމުރު ހުށަހެޅުންތަކ ގުޅިގެން މީރ އިން ހުށަހަ

 ވަގުތީ އަމުރު   .11

 2ވަނަ މ އްދ ގެ )ރ( ގެ ދަށުން ވަގުތީ އަމުރު ނެރެދިނުމަށް އެދި  52ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދ ރީ ޤ ނޫނުގެ  ،ވަނަ އަހަރު 2021

 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅ ފައިވެއެވެ.
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 ގޮންޖެހުންތައް    .12

   ޓްރައިބިއުނަލުން ދެވ  ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް، ފެންވަރު ރަނގަޅު އަވަސް ޚިދުމަތްތަކެއް ދެވ ނީ މުވައްޒަފުންނަށް ބ ނުންވ

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތަމްރީނުތައް ދެވިގެންކަމަށްވީނަމަވެސް، މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބ ނުންވ  ތަމްރީނުތައް 

އެކަށީގެންވ  ފެންވަރުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައި ދިނުމަށް، ބ ނުންވ  ވަރަށް ބަޖެޓު ލިބިފައި ނެތުމަކީ އަވަސް އަދި ފެންވަރު 

 ވެ.  ކެ ރަނގަޅު ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ދިމ ވެފައިވ  ގޮންޖެހުމެ

 ަ2021ން ވަކިވުމުގެ ސަބަބުން އިދ ރީ ހިންގުމަށް ގިނަގޮންޖެހުންތަކެއް މުވައްޒަފުން މަދުވުމ އި އަދި މުވައްޒަފު ލްގެޓްރައިބިއުނ 

ދިއުމަށް ފުރިހަމަކަމ އެކު ކުރިއަށް ގެން ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވެ، މަސައްކަތްތައް އެކަށީގެންވ  ހަލުވި މިނުގައި އަދި އެންމެ 

 ދަތިތަކ އި ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ.    

  ެނޑަށް ވ ތުވެދިޔަ  މި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންގ އަހަރުގެ ތެރ ގައި އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެސްފައި  10މުސ ރައިގެ އޮނިގަ

 ނުވުމ އެކު މުވައްޒަފުންގެ މުސ ރައިގެ ކުރިއެރުމެއް ދީފައެއް ނުވެއެވެ. ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދ ރ ތަކ އި މި ޓްރައިބިއުނަލްގައި 

ފަރަގެއް ހުރުމ އެކު، މުވައްޒަފުން އިދ ރ ގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ދަތިތަކެއް  މަސައްކަތްކުރ  މުވައްޒަފުންގެ މުސ ރައިގެ ބޮޑު

 ކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. އަދި އައު މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގައިވެސް މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކ  ކުރިމަތިވެއެވެ. 

 ކަންތައްތައް މުހިންމު ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރަށް ރ ވިފައިވ   .13

ދައުލަތުގެ ރެވެނިއުއ ގުޅ  މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދ   ،ޓްރައިބިއުނަލަކީ އ ންމު ރައްޔިތުންނ އިމި 

ޓްރައިބިއުނަލަކަށްވ އިރު، ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންޑ ޓުގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ކަންތައްތައް ހ ޞިލްކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް އިތުރު 

ވަނައަހަރަށް  ލިބިފައިވ  ބަޖެޓަކީ  2022ވަނީ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވިފައެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއެރުމ އި ތަރައްޤީ ގެނައުން

ނޑިތައް އެންމެ އެދެވ ގޮތަށް ހ ޞިލްކުރެވ ނެވަރުގެ ބަޖެޓަކަށް ނުވިނަމަވެސް ލިބިފައިވ  ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރި  ލަޑުދަ

  އެވެ. ންސްގެ އެހީތެރިކަމ އެކު މުހިންމު ހަރަކ ތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ރ ވިފައިވެކަންތައްތަކ އި އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނ 

 ވަނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ރ ވިފައިވ  މުހިންމު ކަންތައް:  2022

  ުނޑައަޅައިފައިވ  އުސޫލުތަކަށް  2021ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވ އިދ ގެ ދަށުން މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކަ

 .ގެންނަންޖެހ  މުހިންމު ބަދަލުތައް ފ ހަގަކޮށް، އެ ގަވ އިދު އިސްލ ހުކުރުން

 ުއަދި ، ސެކްޝަން ލް އެންޑް އެސެސްމަންޓް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކުރުމަށް ލީގަ  ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ބެލުމުގެ ނިޒ މ

ރޑް އޮޕަރ ޓިންގ ޕްރޮސީޖަރތައް ނިންމައި  ން ސެކްޝަންގެރަޖިސްޓްރ ޝަ  .ފ ސްކުރުންސްޓ ންޑ 
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 ޮވިޓަރ އަދި ފ ސްބުކްފަދަ މީސްމީޑިއ  ރިކުރުމަށް ޓު ތުން އ ންމުން އިތުރަށް ހ ލުންތެޓްރައިބިއުނަލުންކުރ  މަސައްކަތްތަކ  ގުޅ ގ

 .ޕްލެޓްފޯމުތައް ބ ނުންކޮށްގެން އ ންމު މައުލޫމ ތު ހިއްސ ކުރުން

  ްބ ނުންވ  އިރުޝ ދ އި މުހިންމު ކަންތައްތައް ބަޔ ންކޮށްދ  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅ  އިސްތިއުނ ފުތައް ހުށެހެޅުމަށ

 .އިންފޮރމ ޝަން ގައިޑެއް ތައ ރަފުކުރުން

 .ްޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން ޤ ނޫނުތަކ އި ގަވ އިދު ތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރ މްތައް ހިންގުނ 

 ުނަލްގެ ޕީ.އ .ބީ.އެކްސް އ އެކު ފޯނުތައް ބަދަލުކުރުން.މުވ ޞަލ ތީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި، މި ޓްރައިބިއ 

 .ްއޮފީހުގެ ނެޓޮވޯރކުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ފަޔަވޯލް ސިސްޓަމެއް ޤ އިމުކުރުނ 

  .ްއެޗް.އ ރް ސޮފްޓްވެއަރއެއް ޤ އިމު ކުރުނ 

  އަރތަކުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދުން. އި ސްޓަޑީ ޓުމެންބަރުންނ އި އަދި ލީގަލް މުވައްޒަފުންނަށް އިންޓަނ ޝަނަލް ޓްރ ނިންގތަކ 

 ިމ ލެއ އި އަތޮޅު ތެރ ގެ ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމ ތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ،ނ ފު ކުރުމ ގުޅ ގޮތުންއު ޓެކުހ  ގުޅ  މައްސަލަތައް އިސްތ

   ގޮތުން ސެޝަންތައް ހިންގުން. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2021ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަްލގެ އަަހރީ ރިޕޯޓް   
 

 
 

26 

 ބަޖެޓް  .12

ހ ލަތ ގުޅިގެން ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދިޔައިރުވެސް ޓްރައިބިއުނަލަށް ދިމ ވެފައިވި ކޮވިޑުގެ  ދުނިޔެއަށް 

ވަނަ އަހަރުވެސް ޓްރައިބިއުނަލަށް އެކަށީގެންވ  ބަޖެޓެއް  2021ކުރުމަށްޓަކައި، ކުރެވިފައިވ  ޤ ނޫނީ ޒިންމ  އަދ މަތި

ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ޢިމ ރ ތަކަށް ބަދަލުވުމަށް ކުރަންޖެހ  ކަންތައް  ފ ސްކޮށްދެއްވ ފައިވެއެވެ. އަދި އޮފީސް ޖ ގައިގެ ދަތިކަން

 މިލިއަން ރުފިޔ  އިތުރު ކޮށްދެއްވ ފައިވެއެވެ.   ()ދ އް 2ވަނަ އަހަރަށް ފ ސްކޮށްދެއްވ ފައިވ  ބަޖެޓަށް  2021ކުރުމަށްޓަކައި 

ބަޖެޓ އި، ހިނގި ޚަރަދ އި ގުޅ  މަޢުލޫމ ތު ތަކެވެ. އެގޮތުން ވަނަ އަހަރަގެ  2021ގައި ދައްކ ދެނީ  1ތިރީގައިވ  ގުރ ފު 

ދި ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓުގެ އިތުރުން ފައިނަލް ބަޖެޓުގެ ގޮތުގައި ބެލިފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބިފައިވ  ބަޖެޓެވެ. އަ 

 ގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވ  ފައިސ ގެ ޢަދަދެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލް ބަޖެޓު  2021އަދި  2020، 2019ގައި ވަނީ  2ގުރ ފު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޚިރ ސް  2021: 1ގުރ ފް     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު  2021އަދި  2020، 2019: 2ގުރ ފް 

2021 2020 2019

11,243,627 ލިބުނު ބަޖެޓް 7,530,248 6,082,913

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000

 ގެ ބަޖެޓް 2021އަދި  2020، 2019

 -
 2,000,000
 4,000,000
 6,000,000
 8,000,000

 10,000,000
 12,000,000

ފައިނަލް   ހިނގި ޚަރަދު ފައިނަލް ބަޖެޓް ފާސްކުރި ބަޖެޓް
ބަޖެޓާއި ޚަރަދުގެ  

 ތަފާތު
Series1 10,805,920 11,243,627 10,229,286 1,014,341

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް 2021
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  ވަނަ އަހަރު ފައިސ  ލިބުނުގޮތ އި ހ ދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ން  2021 .12.1
 )އޮޑިޓްކުރެވިފައިނުވ (                        

 ގެ ނިޔަލަށް  2021ޑިސެންބަރު   31

ލިބ  އެހީ/ 
 1 ޚަރަދު 

 ލިބ  އެހީ/ ޕަބްލިކް 
 1 ޚަރަދު 

 ނޯޓް  ޕަބްލިކް 
 ބ ންކް އ/ކ އ/ކ ބ ންކް  

  2020 2020 2021 2021 
       

 ލިބުނު ފައިސ  
 ނެގި ފައިސ   ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓުން 3 10,229,714 - 6,060,782 -
 ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސ  ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ 4 55,913 - 8,328 -
- - - 

 އެހީގެގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސ  މ ލީ އަހަރު ތެރ ގައި  
- - - - 

 ޓްރަސްޓް ފަންޑަށް ލިބުނު ފައިސ  
- - - - 

 ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބ  ފައިސ  
- 6,069,110 - 10,285,627 

 
 ލިބުނު ފައިސ ގެ ޖުމްލަ 

 ކުރެވުނު ޚަރަދު      
 ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި   5  4,629,714 - 3,620,223 -
 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދ ފައިސ  ޕެންޝަނ އި އަދި ވަކި  6  151,957 - 134,153 -
 ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ  7  600 - 225 -
 ހޯދ ތަކެތީގެ އަގު ބ ނުމަށް އޮފީސް ހިންގުމުގެ  8  262,615 - 88,568 -
 ބ ނުންވ  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް  9  3,856,968 - 1,903,095 -
 ޚަރަދު  ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވ   10  - - 2,000 -
 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރ މ ތުކުރުމ އި  11  662,565 - 2,582 -
 ބ ނުންވ  ހަރުމުދ  ހޯދުމަށްކުރ  ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް  12  664,866 - 309,406 -
 ޖުމުލަ  ކުރެވުނު ޚަރަދުގެ   10,229,286 - 6,060,252 -

- 8,328 - 55,913 13 
ގޮތުގައި ބަލައިގަތް ފައިސ ގެ ތެރެއިން ބަޕްބަލިކު  ދައުލަތުގެ އ މްދަނީގެ

 އ (އަށް ޖަމ ކުރި ފައިސ  ބ ންކް އެކައުންޓަ )ޕީ. ބީ.

- 6,068,580 - 10,285,199 
 

ޚަރަދު )ޕީ.ބީ. އ  އަށް ޖަމ ކުރި ދައުލަތުގެ އ މްދަނީ ފައިސ   ޖުމްލަ 
 ހިމަނައިގެން(

- 530 - 428 
 

 ފައިސ    އިތުރުވި/ )އުނިވި( މ ލީ އަހަރު ތެރ ގައި 

      - 42 - 572 
 ފައިސ   އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  

- 530 - 428 
 ފައިސ   )އުނިވި(އިތުރުވި/  މ ލީ އަހަރު ތެރ ގައި 

- 572 - 1,000 
 ފައިސ   އަހަރު ނިމުނުއިރު ހުރި  
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 ބަޖެޓުން ހ ދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔ ން  ފ ސްކުރެވުނު ބަޖެޓ އި އެ  .12.2
 )އޮޑިޓްކުރެވިފައިނުވ (                     

 ގެ ނިޔަލަށް  2021ޑިސެންބަރު  31

ފައިނަލް ބަޖެޓ އި ހިނގި 
 ޚަރަދުގެ ތަފ ތު 

ހިނގި ޚަރަދު 
2021 

ފައިނަލް ބަޖެޓް 
2021 

ފ ސްކުރި ބަޖެޓް 
 ނޯޓް  2021

 ލިބުނު ފައިސ        
 ބަޖެޓް  މަޖިލީހުން ފ ސްކުރި 3 10,805,920 11,243,627 10,229,286 1,014,341
1,014,341 10,229,286 11,243,627 10,805,920 

 ޖުމްލަ  
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      

 ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގި  5 4,557,672 5,012,422 4,629,714 382,708
 ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދ ފައިސ  ޕެންޝަނ އި އަދި ވަކި 6 165,732 165,732 151,957 13,775

 ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ 7 32,380 600 600 -
 އަގުބ ނުމަށް ހޯދ ތަކެތީގެ  އޮފީސް ހިންގުމުގެ 8 193,250 327,047 262,615 64,432

 ބ ނުންވ  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް 9 4,285,108 4,273,758 3,856,968 416,790
 ޚަރަދު  ތަމްރީނުކުރުމަށް ުކރެވ  10 115,300 - - -

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރ މ ތުކުރުމ އި 11 459,450 674,240 662,565 11,675
- - - - 

 އަދި ސަބްސިޑީޒް އިޝްތިރ ކ އި  ސަރުކ ރުންދ  އެހީ، 
889,380 9,564,419 10,453,799 9,808,892 

 ޚަރަދަށް ހ ދަކުރި  ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް  
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 ހޯދުމަށް ކުރ  ޚަރަދު  އޮފީސް ހިންގުމަށް ބ ނުންވ  ހަރުމުދ  12 997,028 789,828 664,866 124,962
124,962 664,866 789,828 997,028 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ޖުމްލަ  

     
 އެހެނިހެން ޚަރަދު 

- - - - 
 

 ކުރެވުނު ޚަރަދު  ޓްރަސްޓް ފަންޑުން
- - - - 

 
 ކުރެވުނު ޚަރަދު  ހިލ  އެހީގެ ގޮތުގައި

- - - - 
 

 ލޯނުން ކުރެވުނު ޚަރަދު
- - - - 

 ޚަރަދު  ޖުމްލަ އެހެނިހެން  
1,014,341 10,229,286 11,243,627 10,805,920 

 މުޅި ޖުމްލަ  
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 ނިންމުން 

 

އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤްޞަދުތައް ހ ޞިލް  ގެނައުމަށް  ކުރިއެރުމ އި ތަރައްޤީފ އިތުވި އަހަރުތަކެކ  އެއްފަދައިން ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަޤްޞަދުތައް ވަނަ އަހަރަކީވެސް  2022ކުރެވިފައިވ އިރު،  ތައްމަސައްކަތްވަނަ އަހަރު  2021ކުރުމަށް 

 ހެދުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރެވިގެންދ ނެއެވެ.  ކަށްގެނެވ ނެ ފަދަ އަހަރަ ޤީޓްރައިބިއުނަލަށް ކުރިއެރުމ އި ތަރައްހ ޞިލްކުރެވ ނެ އަދި 

ޓްރައިބިއުނަލަށް އިތުރު ކުރިއެރުމ އި ތަރައްޤީ  ލައްވ  ކ މިޔ ބު އަހަރެއްކަމުގައި  ޓްރައިބިއުނަލަށް ކީހަރަ އަ ވަނަ 2022

  ގައި ދަންނަވަމެވެ.ގެ ހަޟުރަތު هللا އެދި މ ތްމިންވަރުކޮށްދެއްވުން 

 

*********************************** 

         

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 

 މ ލެ، ދިވެހިރ އްޖެ      

 

 


