`

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތް
މައްސަލަ ނަންބަރު:

TAT-CA-G/2019/033

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ |

ޓިން1065867 :

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް :މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ
މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:

 03ޝަޢުބާން 1443
 6މާރިޗު 2022

ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކުރުން

މައްސަލަ ބެލި ބެންޗް:

ރައީސް ،އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ (ރިޔާސަތު)
މެންބަރު ،އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު
މެންބަރު ،އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް

އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ (ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރޝަން
ނަންބަރު)FC-0010/2016 :

ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ލލޕ (ރަޖިސްޓްރޝަން ނަންބަރު)P-0020/2015 :

އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 27ރަބީޢުލްއާޚިރު 1441
 24ޑިސެންބަރު 2019

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވުނު ތާރީޚް 19 :1ޖުމާދަލްއޫލާ 1442
 14ޖަނަވަރީ 2020

1

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) ގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ބނުމަށް.

ސަފުހާ  49ގެ 2
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު
އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:

1065867/AUDN-GGST/SMC/2018/01

ފޮނުވި ތާރީޚް:

 14ނޮވެންބަރު 2018

އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:

 1ޖަނަވަރީ  2016އިން  31ޑިސެންބަރު  2017އަށް

ޓެކުހުގެ ބާވަތް:

ޖީ.އެސް.ޓީ

ދައްކަންޖެހ ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެންގުން (ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ):

1065867/NOTA-GGST/LDB/2018/07

މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:

AR-LBD/GST/2018/218

އިތުރަށް ދައްކަންޖެހކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:

2,187,240.00ރ (ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތް ހާސް
ދުއިސައްތަ ސާޅީސް ދިވެހި ރުފިޔާ)

އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

 14ނޮވެންބަރު 2018

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް:

 31ޑިސެންބަރު 2018

އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

 31ޑިސެންބަރު 2018

އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:

2,664,329.00ރ (ދެމިލިއަން ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް
ތިންސަތކަ ނާވާވީސް ދިވެހި ރުފިޔާ)

އިއުތިރާޒާމެދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:

 10ނޮވެންބަރު 2019

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް (މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ):

-

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން
ނަންބަރު (ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ):

220-OA/2018/106

އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:

 24ޑިސެންބަރު 2019

އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު:

2,664,329.00ރ (ދެމިލިއަން ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް
ތިންސަތކަ ނާވާވީސް ދިވެހި ރުފިޔާ)

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދައްކައިފައިވާ 799,298.70ރ (ހަތްސަތކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ
ފައިސާގެ އަދަދު (ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނ ގޮތަށް):

އަށް ދިވެހި ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ލާރި)

އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން:

220-OA/2018/106

މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚް:

 10ނޮވެންބަރު 2019

ސަފުހާ  49ގެ 3
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ
ތއުނާފުކުރާ ފަރާތް  1ޖަނަވަރީ  2016އިން  31ޑިސެންބަރު
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން އިސް ި
2017

ގެ

ނިޔަލަށް

އޮޑިޓްކޮށް،

14

ނބަރު
ނޮވެ ް

2018

ގައި

މީރާގެ

ނަންބަރު

1065867/NOTA-

" GGST/LBD/2018/07ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ ނަންބަރު AR-LBD/GST/2018/218
"ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސެސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު2ގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
އ
ފ ި
ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ނުވަތަ " "time of supplyގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށް ަ
ނުވާތީއާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދު3ގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސް
ޓ ދައްކަންޖެހކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،މީރާގެ އެ
ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީ އެ މުއްދަތުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖީ.އެސްީ .
ނިންމުން 31 ،ޑިސެންބަރު  2018ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ .މި އިއުތިރާޒާ
ގންނަންޖެހ ތަނެއް ނެތްކަމަށް ނިންމައި ،މީރާގެ ނަންބަރު 220-
ގުޅިގެން ،މީރާގެ އޮޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ެ
ނ ރިވިއު ރިޕޯޓުން  10ނޮވެންބަރު  2019ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ.
 OA/2018/106އޮބްޖެކްޝަ ް
މިއީ ،މީރާގެ ނަންބަރު  220-OA/2018/106ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  24ޑިސެންބަރު
ނބަރު  TAT-CA-G/2019/033މައްސަލައެވެ.
 2019ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަ ް

ޤނޫނު)
މގެ ާ
ނގު ު
އގުން ޓެކްސް ެ
ތގެ ަ
ނބަރު ( 10/2011މުދަލާއި ޚިދުމަ ު
 2ޤާނޫނު ނަ ް
ވއިދު)
ގ ގަ ާ
މ ެ
ގ ު
އގުން ޓެކްސް ނެ ު
ތގެ ަ
ދމަ ު
ދލާއި ޚި ު
ބރު ( 2011/R-43މު ަ
އދު ނަން ަ
ވ ި
 3ގަ ާ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް
 .1ފުރަތަމަކަމަކީ 14 :ނޮވެންބަރު  2018ގައި މީރާގެ ނަންބަރު " 1065867/NOTA-GGST/LBD/2018/07ނޯޓިސް
އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އާއި މީރާގެ ނަންބަރު " AR-LBD/GST/2018/218ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް
އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.
ރ
 .2ދެވަނަކަމަކީ :މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކު ާ
ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ނުވަތަ " "time of supplyގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް
އސް.ޓީ ގަވާއިދުގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް
އަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީއާއި ،ޖީެ .
އިންވޮއިސް

ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީ

އެ

މުއްދަތުތަކަށް

ނިސްބަތްވާ

ޖީ.އެސް.ޓީ

ދައްކަންޖެހކަމަށް

މީރާއިން

މ
ކަނޑައަޅާފައިވާތީ 31،ޑިސެންބަރު  2018ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެކަމަށް މީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެި .
އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން  10ނޮވެންބަރު  2019ގައި މީރާގެ ނަންބަރު " 220-OA/2018/106އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"
ށ
މ ް
ވފައިވާކަމާއި ،އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި ،މީރާގެ އެސެސްމަންޓަށް ބަދަލުގެންނަން ނުޖެހކަ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނު ާ
ނިންމާފައިވެއެވެ.
ރ  10( 220-OA/2018/106ނޮވެންބަރު )2019
 .3ތިންވަނަކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާގެ ނަންބަ ު
ނ
ގ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
ކސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ،ޓެ ް
ށ
ޑސެންބަރު  2019ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ފުރިހަމަކުރަންޖެހ އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހުި 24 ،
ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.
ޓކްސް އެސެސްމަންޓް އާއި
ނ އެދިފައިވަނީ ،ނޯޓިސް އޮފް ެ
 .4ހަތަރުވަނަކަމަކީ :މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މީރާގެ ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު
ނުވަތަ " "time of supplyގެ އުސޫލަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން
ނނާއި ގަވާއިދުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ނުވަތަ " "time of supplyކަނޑައަޅަން
އަންގާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާ ޫ
ށ
މ ް
ބަޔާންކޮށްފައިވަ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް އަދި މުޅި މުޢާމަލާތުގެ ވަށައިގެންވާ ކަންކަމަށާއި ސަބްސްޓެންސަށް ބެލުމެއް ނެތިކަ ަ
ތ
ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއި ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ނިންމަންޖެހ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ ީ
އ
ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ޖެހިފައިނުވާކަމަށް ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ދ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި
ނނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެމެ ު
ދ ނިމ ތާރީޚު" ދެނެގަން ާ
ބަޔާންކުރާ "ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތށް
ގޮ ަ

ށ
ކަމަ ް

ކަނޑައަޅައިދެއްވުމަށާއި،

އތުރަށް
ި

ދައްކަންޖެހ

މށް
ކަ ަ

މީރާއިން

ވ
ބަޔާންކޮށްފައި ާ

2,664,329.00ރ (ދެ މިލިއަން ހަ ލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް ތިން ސަތކަ ނަވާވީސް ދިވެހި ރުފިޔާ) އަކީ
ނ
މށް ކަނޑައަޅައިދެއްވައި ،މީރާގެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން އިތުރަށް ދައްކަ ް
ކންޖެހ އަދަދެއް ނޫންކަ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައް ަ
އެންގި އަދަދުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އަދަދެއް އަދި ޖޫރިމަނާއެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާ
އ ރައްދުކޮށްދިނުމަށް މީރާގެ މައްޗަށް އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށެވެ.
އެކީއެއްފަހަރާ ވަގުތުން އަނބުރަ ި
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އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ
ގ
ދ ެ
 .5މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ؛ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއް ާ
ނންމާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި
ނންމުމެއް އެ ނިންމުން ި
މރުހަލާގައި ނިންމާ ި
ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ަ
އ
ކ ި
ށން ކޯޓުތަ ާ
އރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަ ު
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާ ި
ށފައިވަނީ  1ޖުލައި 2021
މއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލު ބަޔާންކޮ ް
އސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި ު
ކށް ހުށަހަޅާ ި
ޓްރައިބިއުނަލްތަ ަ
ނ
އދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަ ަ
މ 4ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި ،އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ި
ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީ ް
މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްތިއުނާފީ
ނ
ތ ް
ބލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
މުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި ،އެހެންކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ަ
ނ
ތރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމު ު
ނންބަރު  220-OA/2018/106އިއު ި
އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ަ
ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް  10ނޮވެންބަރު  2019ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ
އ
ޓރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ ެ
ނމާފައިވާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ް
އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނި ް
ނ
ނިންމު ް

5

ށ
އ ް
ވނީ  24ޑިސެންބަރު  2019ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާ ަ
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ަ

ފޮނުވާފައިވާ "އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން" 6އިން އެނގކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ
ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން
އ
މށް ކަނޑައަޅަ ި
ފމު ބާޠިލްކަ ަ
ނފު ޯ
ށހަޅާފައިވާތީ ،އެ އިސްތިއު ާ
ށ ހު ަ
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ފ ފޯމު ޓެ ް
ބރުން އިސްތިއުނާ ު
ތއެވެ.
ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކު ާ

4

ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  2021/HC-A/29ޤަޟިއްޔާ ( 1ޖުލައި )2021

5

ށފައިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން
މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮ ް

6

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  223/220/2020/023ސިޓީ ( 14ޖަނަވަރީ )2020

ސަފުހާ  49ގެ 7
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

މެންބަރުންގެ ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ ފަރާތުން ނަގާފައިވާ އިޖުރާއީ
ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ (އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތް) ގެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި
ޤާނޫނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
 .6ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީގެ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި
އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުގެންދެވނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ
ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވ؛
ރ
ނ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާ ީ
ބލައިގަ ެ
(ހ) މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަ
ބނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛
ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ު
ނ
ނކުތާތަކުގެ  8ވަ ަ
ގ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ު
ވހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓު ެ
(ށ) ދި ެ
ގނުމުގައި
އނާފީ މުއްދަތު ު
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ އިސްތި ު
ވ ަ
ޤނޫނުގެ ަ 55
މބެހ އިދާރީ ާ
ނުކުތާގައިވެސް ،ޓެކްސް ނެގު ާ
ތ
ދ ު
އ ހިމަނައިގެން މުއް ަ
ގ (ށ) ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތަ ް
ގ 77 7ވަނަ މާއްދާ ެ
ގވާއިދު ެ
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ަ
ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ .މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ
އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އެވެ.
 .7ދެވަނަ ކަމަކީ :މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން
ށފައިވާ ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު
ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ .އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮ ް
ދއްކައިފައިވެއެވެ.
ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ ަ
 .8ތިންވަނަ ކަމަކީ :ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން މީރާއިން
ގ ނަންބަރު " 220-OA/2018/106އޮބްޖެޝަން ރިވިއު
ރމުން ،އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާ ެ
މށް އިއުތިރާޒުކު ު
ނިންމި ނިންމު ަ
ފއިވަނީ  10ނޮވެންބަރު  2019ގައެވެ.
ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާ ަ

7

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2013/R-45ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދު)

ސަފުހާ  49ގެ 8
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

 .9ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީގެ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ

ނ
ވނީ  24ޑިސެންބަރު  2019ގައެވެ .މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފައި ަ
ހޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ( 45ސާޅީސް ފަހެއް) ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަ ެ
އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު ( 14ސާދަ) ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ ( 31ތިރީސް އެކެއް)
ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ.
އ
 .10ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތަ ް
ގންވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ެ
މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން
ގ
ނންމިތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
ނންމުން ި
ކރުމަށް ،އެ ި
ޢނާފު ު
ތހަމަނުޖެހނަމަ ،އެކަމެއް އިސްތި ު
ނންމުމާމެދު ހި ް
ނިންމި ި
ދނެއެވެ "...މިފަދައިންނެވެ 8.އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި
ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅި ާ
ގ ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް
ހން ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހު ެ
މރާގެ ނިންމުން ނިންމި ދުވަ ު
ތންީ ،
ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތުގެ މަ ި
އވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެ ެ
މ
ޓރައިބިއުނަލްއިން ނިން ާ
ނ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ " ް
 .11މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  55ވަ ަ
ވތަ
ވ ގޮތަކަށްނަމަ ،ނު ަ
ދ ޚިލާފު ާ
ތ ޤާނޫނާއި ގަވާއި ާ
މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވަނީ ،ޝަރުޢީ އުޞޫލުތަކާއި ،ނުވަ ަ
ނވާ ބާރެއް ބނުންކޮށްގެންނަމަ ،އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރގައި
ގން ު
އެޓްރައިބިއުނަލްއަށް ލިބި ެ
ބގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ލ ި
ކޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ި
އސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައި ޯ
ނންމުން ި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ި
ބނެފައިވާ ( 30ތިރީސް)
ނނުގެ  44ވަނަ މާއްދާ އާއި  55ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުޞޫލެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ( 30 .ތިރީސް) ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
ނ
ސަރުކާރުގެ ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނަންވާނެކަން ނުވަތަ ހިމަނައިގެންނުވާނެކަން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު ް
އެނގކަށް ނެތެވެ.

 8ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ
މާއްދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިފައިވާ  37ވަނަ މާއްދާ (މިހާރުގެ  44ވަނަ މާއްދާ) އިން މީރާގެ
ތރެއިން ،މީރާގެ ނިންމުން
ތކުގެ ެ
ތކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވ .އެ ޝަރުތު ަ
ތ ަ
ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އުފަންކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހ ޝަރު ު
ނިންމާތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަށް އެ މާއްދާގައިވެއެވެ .އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 03/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  2ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މައްދާ
އިސްލާހުކުރިއިރު ،އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ  30ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ނ
ވއިދުގައި ޤާނޫނުގައި ބު ާ
ޓކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަ ާ
ވ ެ
ށން ހަދައިފައި ާ
ޤނޫނުގެ ދަ ު
ރ ާ
 .12ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާ ީ
އ
ކށްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގަ ި
ގތް ބަޔާން ޮ
މުއްދަތުތައް ގުނާނ ޮ
ވަނީ

"މި

ގަވާއިދުގައި

ކަނޑައެޅިގެން

އެހެން

ގޮތަކަށް

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ

ހިނދަކު،

ޤާނޫނާއި

މިގަވާއިދުގައި

ނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ".
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާ ީ
މިފަދައިންނެވެ.
ތ
 .13ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ބެލުމުން ސާފުވާ އެއްކަމަކީ ،އެހެން ގޮތަކަށް މުއްދަ ު
ނމަ ،އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ
ވ ަ
ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނު ާ
ގމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި
ގންކަމެވެ .އެގޮތުން ،ޓެކްސް ނެ ު
ބންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައި ެ
ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ަ
އ
ދގައި ބުނާ މުއްދަތެވެެ .
ތ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެން މާއްދާއެއްވެއެވެ .އެއީ އެ ގަވާއިދުގެ  35ވަނަ މާއް ާ
މުއްދަތު ގުނާނެގޮ ް
އ
ށފައިވާ ( 30ދުވަސް) ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާ ި
މއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
މާއްދާގެ (ނ) ގައިވަނީ "މި ާ
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.

ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު ( 2021/HC-A/29މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް) ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމާ ހަމައަށް ޢަމަލު
ކުރެވުމުން އައިގޮތް
 .14ފަސްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށީ  18މާރިޗު  2010ގައެވެ .އގެ ( 90ނުވަދިހަ)
ދުވަސް ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް
ދމަށްފަހު 30 ،އެޕްރީލް  2012ގައި ޓެކްސް އެޕީލް
އުފައްދައިފައިވެއެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއް ު
ށ 9އަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަ ް
މރާގެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ،އެ މާއްދާގައި
ނ ީ
ގ ދަށު ް
ނގެ  44ވަނަ މާއްދާ ެ
ރ ޤާނޫ ު
 .15ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާ ީ
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ.
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު  18މާރިޗު  2010އަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،އެ ޤާނޫނުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)،
ށ
ސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
 33ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) 36 ،ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) އަދި  49ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކް ް
ނ
އދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަ ަ
ފއިވާއިރު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ ި
ދ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބި ީ

9

ގަވާއިދު ނަންބަރު ( 2012/R-25ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު)

ސަފުހާ  49ގެ 10
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

މާއްދާގެ

10

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކރަން ފަށައިފައިވަނީ 29
ށ ޢަމަލު ު
ށ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮ ް
ތ ް
މންތައް އިސްތިއުނާފުކުރެވ ގޮ ަ
ނން ު
ދަށުން މީރާގެ ި

ޑިސެންބަރު  2011އިންނެވެ.
ނގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލެއް ޓެކްސް
 .16ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން މީރާގެ
ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި
ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ.
 30 .17މ  2013ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި
ގ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ޔންކޮށްފައިވެއެވެ .އެ ގަވާއިދު ެ
ގ އުސޫލު މި ގަވާއިދުގައި ބަ ާ
ގތު ެ
ތތައް ގުނާނެ ޮ
ބުނާ މުއްދަ ު
ގައިވަނީ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި
ނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ".
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާ ީ
މިފަދައިންނެވެ .އެ ގަވާއިދުގައި އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ޓެކްސް
ސ
ބނާ ( 30ތިރީސް) ދުވަ ް
ވނަ މާއްދާގައި ު
ޤނޫނުގެ ަ 44
މބެހ އިދާރީ ާ
މށް ޓެކްސް ނެގު ާ
ށ ހުށަހެޅު ަ
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ސ
ރ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓެކް ް
ގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާ ު
ނ
މ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުވެސް ގުނަމު ް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިން ާ
އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މި އުސޫލުންނެވެ.
ކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި
 .18ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެ ް
އިސްތިއުނާފުކުރެވ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ،ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމާ
ގންގުޅ
ނ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ެ
އބިއުނަލު ް
ފރާތްތަކަށް ޓްރަ ި
އބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
ގުޅގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ ި
ދ
އުސޫލު ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެންގޮސްފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ބަން ު
އވެ.
ގ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެ ެ
ނމުގެ އުސޫލުކަން ޓްރައިބިއުނަލު ެ
ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގު ު
ވ
 .19ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެން ާ
މުއްދަތުތައް ގުނުމުގައި އުސޫލެއް އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން
ށ
މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރުވެސް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަ ް
10

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 14/2011ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 3/2010ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު) އަށް  1ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ

މާއްދާ ( .37އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދ ހައްޤު އުފަންވުން)

ސަފުހާ  49ގެ 11
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ހަވާލާދީ އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައި ސުވާލު އުފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ
ނ
ކ ް
އ ނުކުތާ ނަގާފައިވާ ަ
ެ
ނނީ ގޮތުން
އ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންވެސް ،ޤާ ޫ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާ ި
އެނގކަށްނެތެވެ.
 .20ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ރަސްމީ
ބަންދު

ދުވަސްތަކާއި

ސަރުކާރު

ބަންދު

ދުވަސްތައް

ނުހިމަނައި،

މައްސަލަ

ހުށަހަޅައި

ކުރިއަށް

ގެންދިޔަ

ދނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު
ށ ެ
ނވެއެވެ .އގެން ދަލާލަތު ކޮ ް
ދިގުމުއްދަތުގައިވެސް ،މީރާއިން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮށްފައެއް ު
އ
ކރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަ ް
ލކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރު ާ
ގުނުމުގައި މީރާއިންވެސް ޤަބޫ ު
ނފީ މުއްދަތު ގުނުމެވެ.
ނުހިމެނގޮތުން އިސްތިއު ާ
 .21އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު

30

(ތިރީސް) ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ގުނާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި
އޮންނަ އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުކުރާ އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަށް
ލ ކުރަމުންދާ އުސޫލެއްކަން
ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .މިއީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަ ު
ވދުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް ( 10ދިހައެއް) އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ.
 .22ހަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައިވާ މީރާގެ ނިންމުން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ
މއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫލެއް
ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ކުރަންޖެހނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު ،އެ ު
ގ
ނވެއެވެ .މިހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނު ެ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުލަންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ު
ދަށުން މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ޓެކްސް
ބލައިކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.
ވތަ ނޫންކަން ަ
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެކަން ނު ަ
ދށުން ދެ މުޢައްސަސާއެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ .އެއީ މޯލްޑިވްސް
 .23ހަތްވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ
ނނުގައި ދެ މުއައްސަސާގެ
ޤ ޫ
އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެވެ .އެ ާ
ނ
އިޚްތިޞާޞް ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫ ު
ނނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ.
ހިންގުމަށްޓަކައި ،އެ ޤާ ޫ
ޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މި
 .24ހަމަ އެއާއެކު ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެ
އ ވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ލބިދީފައިވެއެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގަ ި
ޓްރައިބިއުނަލަށް ި
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އބެހ
ލތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލް ާ
ލމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހއުޞޫ ު
އބިއުނަލްއިން މައްސަލަތައް ބެ ު
މަސައްކަތް ހިންގާގޮތާއި ،ޓްރަ ި
އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނ ގަވާއިދެއް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އިޞްލާޙުގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ނވާނެއެވެ ".މިފަދައިން އެ
ތަސްދީޤުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރގައި ޓްރައިބިއުނަލްއިން ހަދަ ް
ތޞާޞް ހިންގާ ކަންކަމުގައި
ނލްގެ އިޚް ި
މން އެނގެނީ ޓްރައިބިއު ަ
ބޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތު ު
ޤާނޫނުގެ  62ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ލށް ކަމެވެ.
ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ދީފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަ ަ
ގ
ނނީ އިމު ެ
ލބިދީފައިވާ ޤާ ޫ
އދު ހަދައިފައިވަނީ މީރާއަށް ި
ތކަށް ބަލާއިރު ،މީރާއިން ގަވާ ި
 .25އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންތައް ަ
ގ
އދުގެ  77ވަނަ މާއްދާ ެ
ރ ގަވާ ި
ބލުކުރަންޖެހެއެވެ .ސުވާލު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާ ީ
ތެރެއިންކަން ގަ ޫ
މގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލާ
ޔންވެގެންވާ މުއްދަތުތައް ގުނު ު
(ށ) ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަ ާ
މެދުގައެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ލިޔެފައިވާ އިބާރަތާ މެދުއެއް ނޫނެވެ .އެ
މާއްދާގައިވަނީ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި
މ
ނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެި ".
ގނާ ީ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ު
ކށްފައިވާ ކޮން މުއްދަތެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގކަށްނެތެވެ .އެހެންކަމުން ބަލަންޖެހނީ،
އިބާރާތުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ޮ
ނ
މއްދާ ތަތްބީޤް ކުރެވ ެ
ގންވާ ހުރިހާ މުއްދަތަކަށް މި ާ
އިސްތިސްނާ ހާލަތެއް ފިޔަވައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެ ެ
ކަމަށެވެ.
އސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ
ނ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ި
ނނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު ް
 .26ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި
ށ
މ ް
ނުވާނަމަ ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ،އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް ތަތްބީޤު ކުރެވނެކަ ަ
އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ .އެއީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިވަގުތަށް
އެފަދަ އުޞޫލެއް ނެތަތީއެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ،އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް
ތ
ދ ު
ގ  77ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއް ަ
ކސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދު ެ
ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި ޓެ ް
ކރެވެއެވެ.
ޤބޫލު ު
ގުނުމުގެ އުޞޫލު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހުރެންނަށް ަ
 .27އަށްވަނަ ކަމަކީ :ޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ ،ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
އކަންކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް
ލބިދީފައެއް ނުވެއެވެެ .
އނަލަށް ި
ނކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބި ު
ދިވެހިރާއްޖގެ އެއްވެސް ޤާނޫ ަ
ޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓަށާއި
ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖގެ ު
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ހ ހިނދަކު ،އެ ގަވާއިދަށް
ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެންނަ ާ
ތކުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަމުގައި
ތ ަ
މގައި ހިމެނ އެންމެހާ ފަރާ ް
ޢަމަލުކުރުމަކީ ،ޓެކުހުގެ ނިޒާ ު
އަހުރެން ދެކެމެވެ.

މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވުން
އ
ނންމުންތަކާއި މަބްދައުތަކާ ި
މންތަކުގައި ހިމެނ ޤާނޫނީ ި
 .28ނުވަވަނަ ކަމަކީ :މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިން ު
ޒމުތަކުގައި ކުރަމުންއަންނަ
ކން ޤާނޫނީ ނި ާ
ކ ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
އަމުރުތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ތަބާވުމަ ީ
އާންމު ކަމެކެވެ .މިއީ ކޮމަން ލޯ ގެ އާންމު އެއް ޕްރިންސިޕަލެވެ .މިއީ ދުނިޔގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އަމަލު
އއެކެވެ .މި މަބްދައުއަށް ހަމަ މި ބީދައިން ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލު
ކުރަމުންއަންނަ ޤާނޫނީ މަބްދަ ު
ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.
އ
ކ ި
ނތަކަށް ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަ ާ
ގ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް
 .29މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި މަތީ މަރުހަލާ ެ
ކން ތަބާވެ އަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
ށ
ނމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަ ު
މރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނި ް
މއްދާގެ (ރ) ގައިވަނީ "މަތީ ަ
ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ ާ
ގ
ނނު ެ
ދވެހިރާއްޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާ ޫ
ވނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .އަދި ި
ވން ާ
މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާ ާ
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ނ
 77ވަނަ މާއްދާގައިވަ ީ

"ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރުން ފަސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިޢުނާފުކުރާ ކޯޓަކުން
ލ
ގ މަޖިލީހުންނާއި ،ޢަދު ު
ނގާ ފަރާތުންނާއި ،ރައްޔިތުން ެ
ޓއްގެ ނިންމުމަކީ ވެރިކަން ހި ް
މ ކޯ ެ
ނާންގާހާ ހިނދަކު ކޮން ެ
ތގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި،
ތކުގައި ތިބިމީހުންނާއި ،ދައުލަ ު
އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި ،މުސްތަޤިއްލު މަޤާމު ަ
އ
ލހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާ ި
ބ މީހުންނާއި ،ސިފައިންނާއި ފު ު
ތ ި
ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެ ި
އެންމެހާ ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ" .މިފަދައިންނެވެ.
ގ
 .30މީގެ އިތުރުން ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު ެ

12

 5ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުންވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ

ތކަށް ،ދަށުމަރުހަލާގެ
ނ ަ
ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމު ް

ނ ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު
ކޯޓުތަކު ް

ރިއާޔަތް

ކުރަންވާނެކަމަށް

ގނީ ކޮމަން ލޯ ގެ މަބްދައުއް ކަމަށްވާ ) (doctrine of stare decisisއަށް ރާއްޖގެ
ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން އެނ ެ
ރއިބިއުނަލުތަކުން ތަބާވާންޖެހކަމެވެ.
ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ .އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓް ަ
 11ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 22/2010ދިވެހިރާއްޖގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު)
 12ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 13/2010ދިވެހިރާއްޖގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު)
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

 .31ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަޠީފް ވ .އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގެ
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 46ވަނަ

ތ
ޕެރެގްރާފުގައި "...ދުނިޔގެ ކޮމަން ލޯ ނިޒާމު އޮންނަ ޤައުމުތަކުގައިވެސް ،މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުވަ ަ
އކަމާމެދު އިތުރު އެއްވެސް
މޠުލަޤަށްެ ،
ށ އޮންނަ އޮތުމަކީ ު
ނ ލާޒިމު ކަމަ ް
ޓން ޢަމަލު ކުރު ް
ކ ު
ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކަށް ދަށު ޯ
ތމުންނާއި ،އެ ޤަޟިއްޔާގެ
ސުވާލުކުރުމެއް ،ނުވަތަ އަޅާ ކިޔުމެއް ނެތި ،އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫނެވެ ".މިފަދައިން އޮންނަ އޮ ު
ނ
ކރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮން ަ
ޓތަކުން ޢަމަލު ު
މންތަކަށް ދަށު ކޯ ު
 49ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި "މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިން ު
އޮތުމަކީ ،މި މަފްހޫމްގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އިނގިރސި ވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގައި ،އެއްވެސް ހާލެއްގައި
ށ
ކ ް
ނތަ ަ
ގނީ މަތީ މަރުހަލާގެ ނިންމު ް
ނނަ އޮތުމުން އެނ ެ
އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ ކަމެއްނޫނެވެ ".މިފަދައިން އޮ ް
ދަށުމަރުހަލާގެ

އ
ނނާ ި
ކޯޓުތަކު ް

ޓްރައިބިއުނަލުތަކުން

ސތިސްނާ
އި ް

ހާލަތުގައި

މަތީ

މަރުހަލާގެ

ކ
ނިންމުންތަ ާ

ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.
ޒމް ނުކުރާކަން ސުޕްރީމް
ވން ލާ ި
ރހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާ ު
ދށުމަ ު
ނމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ަ
ކން ނި ް
 .32މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަ ު
(per

ނތަކުގެ ތެރެއިން
ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ .މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމު ް

ކރެވނެމަ ،އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ޤބޫލު ު
ަ
ކމަށް ދަށުމަރުހަލާއަށް
މންތައް ަ
) incuriamނިން ު
ލ
ފހުން ބަ ާ
މމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއްނަމަަ ،
ތ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިން ު
ހުޅުވިގެންދާނެ ކަމަށާއި ،މަ ީ
މައްސަލައިގައި އެކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެ.
 .33އިސްވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުންނާއި ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  143ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި
އަދި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު ،ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާއިން
ނޖެހނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ވ ް
ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާ ާ
ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަތްބީޤްކުރުން
 .34ދިހަވަނަ ކަމަކީ :ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ ނިންމައިފައިވަނީ  1ޖުލައި  2021ގައެވެ.
މި

ތާރީޚުގެ

ކުރިން

ޓްރައިބިއުނަލްގައި

ބަލައިގަނެ

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

މައްސަލަތަކަށް

ހައިކޯޓުގެ

ނ
ނިންމުމު ް

ލންޖެހެއެވެ.
ނ ނަތީޖާއަށް ބަ ަ
ނ ީ
ކންނަ ޤާ ޫ
ތަޠުބީޤުކުރުމުން ނި ު
ނ
ނ ީ
ށވެ .މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައިނޫނީ ޤާ ޫ
ޤބަލަ ެ
 .35ޤާނޫނު ހިނގާނީ މުސްތަ ު
އ
ނިޒާމުތަކުގައި ކޮށްއުޅ ކަމެއްނޫނެވެ .ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރީން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ފަހުން އަންނަ ޤާނޫނެ ް

 13ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2019/SC-A/15ޤަޟިއްޔާ ( 15ފެބުރުވަރީ )2021
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ކށްފިނަމަ އެވަނީ ) (Retrospective application of lawގެ މަބްދައު އާ ޚިލާފު ކަމަކަށެވެ 1 .ޖުލައި
ތަތުބީޤް ޮ
 2021ގައި ނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ކުރީން އިސްތިއުނާފީ
މކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.
ތބީޤު ކުރެވނެކަ ަ
މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ނިންމުން ތަ ް
ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ ވ .އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ޤަޟިއްޔާގެ

14

 8ވަނަ

ށ
ނަންބަރުގައިވަނީ "...އަލަށް ފާސްވާ ޤާނޫނަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނަކަށްވިޔަސް ނުވަތަ އިޞްލާޙުކުރެވުނު ޤާނޫނަކަ ް
ވިޔަސް އެޤާނޫނުގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ވތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ މައްޗަކަށް ނުވަތަ ވތުވެދިޔަ ހާދިސާއެއްގެ
ކން އެނގެއެވެ .އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވތުވެ ދިޔަ
މައްޗަށް ނުހިންގުމަކީ އެއާމެދު ޚިލާފެއްނެތް ޤާނޫނީ އުޞޫލެއް ަ
ކަމަކަށް ނުވަތަ ވތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ ތެރެއަށް އަލަށް ހިންގަންފެށި ޤާނޫނެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ހިންގނީ
އަލަށް

ފާސްވި

ޤާނޫނުގައި

އެގޮތަށް

ކަނޑައެޅި

ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،

އެހެން

ނުވަތަ

ޤާނޫނަކުންވިޔަސް

އެފަދަ

ނ އެނގެއެވެ".
އިސްތިސްނާއަކުން ތަންދނަމަކަ ް
 .36މީގެ

އިތުރުން،

އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ

ޤާނޫނީ

މަބްދައު

އެއްކަމަށްވާ

"މާޒީގެ

މައްޗަށް

ޤާނޫނު

ނުހިނގުން"

) (Retrospectiveސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޫސާ ނަޞީރު ވ .މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ ޤަޟިއްޔާގައި
ވ
ނިންމާފައި ާ

15

ހން ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނެއްގެ
ކ ޞަރީޙަ ބަހުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ފަ ު
ފަދައިން ،ޤާނޫނަ ު

ލން
ވކަމުގައި ނުވަތަ އުފު ަ
ލބިގެން ނު ާ
ހންވެސް ފަރާތަކަށް ި
ތ އެ ެ
ށ ނުވަ ަ
ލތަށް އަދި ފަރުދަކަ ް
ތ އގެ ބުރަ ދައު ަ
މަންފާ ނުވަ ަ
އވެ.
ނުޖެހ ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ ެ
ޢމަރު ޤަޟިއްޔާގެ
ދ ު
 .37އަދި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވ .ފަރީ ާ

16

އ
ނ ނުކުތާތަކުގެ (ބ) ގަ ި
ފާހަގަކުރެވު ު

ށ ތާރީޚުގެ ފަހުން ހިނގާ
ފ ާ
ތބީޤުކުރެވނީ އެ ޤާނޫނަކަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
"...ކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،ތަ ް
ކށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ
ނނަ ަ
ށކަމާއި ،މީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާ ޫ
ގ މައްޗަ ް
ވތަ ކުރެވ މުޢާމަލާތު ތަކު ެ
ވަޤާއިޢުތަކުގެ މައްޗަށް ،ނު ަ
ށ އެ ޤާނޫނު "ރަޖްޢީ"
ކުރިން މާޟީގައި ހިނގާދިޔަ ވާޤިޢާއެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަ ކުރެވުނު މުޢާމަލާތެއްގެ މައްޗަ ް
ގ
ޤ ނުކުރެވުން ކަމާއި ،މި ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން ،ހުރިހައި ބާވަތެއް ެ
ޠބީ ު
( )retrospectiveކޮށް ތަ ް
ނ
ޤާނޫނީ ޤާޢިދާތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު "...މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމު ް
އެނގެނީ މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖގައި ކަނޑައެޅި އިސްތިޤުރާރުވެފައިވާ ،އެއާމެދު އަމަލު ކުރެވުމުން

 14ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2008/SC-C/02ޤަޟިއްޔާ ( 2އޮކްޓޫބަރު )2008
 15ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  22( 2014/SC-A/41ޖޫން )2020
 16ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2017/SC-E/05ޤަޟިއްޔާ ( 22މާރިޗު )2017
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

އަންނަ ދެބަސްވުމެއް އުފެދިފައިނުވާ އާންމު އުޞޫލެކެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ބަލައިގަނެ އެއާމެދު
ޚިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ މަބްދައުއެއްކަން އެނގެއެވެ.
 .38އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި 1 ،ޖުލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ކުރީން
ތބީޤު
ޟއްޔާގެ ނިންމުން ތަ ް
ޤ ި
ކށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ަ
އ އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ޮ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގަ ި
ނުކުރެވނެ ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު
 .39އެގާރަވަނަ ކަމަކީ :ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީޢަތް ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ވަނީ "ކޮންމެ
މީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެއްގެ ދަޢުވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި،
ނވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ
ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މި ި
ގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ
ވގެން ބާއްވާ ،އަޑުއެހުމެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތް ކުރެވުމު ެ
ތެރގައި ،ޢާންމުކޮށް ހުޅުވައިލެ ި
ލިބިގެންވެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
އވާ ގޮތުން ޓެކުހާގުޅ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މީރާއިން
 .40ދިވެހިރާއްޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ތަރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފަ ި
މގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ހަމައެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް
ކށް ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބެލު ު
ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ޮ
ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް
އ
ތހަމަނުޖެހނަމަ ،އެކަމެ ް
ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހި ް
ނމުން ނިންމިތާ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް
ނ ް
ި
އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ،އެ
ގ
ނމާ ނިންމުމާއި ،މީރާ ެ
ނވެ .މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނި ް
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ "...މިފަދައިން ެ
އެހެނިހެން

ނތައް
ނިންމު ް

އިސްތިއުނާފުކޮށް

މައްސަލަ

ބަލައިގަތުމުގެ

އިޚްތިޞާޞް

ލިބިގެންވަނީ

ޓެކްސް

އެޕީލް

ކން އެނގެއެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލަށް ަ
 1 .41ޖުލައި  2021ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީ އެ ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތައް 1
ގނެ ކުރިއަށްދާ
ލށް ހުށަހަޅައި ބަލައި ަ
ޖުލައިގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަ ަ

ށ
މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލނެކަމަ ް

ލބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ
އން ި
ނިންމައިފިނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43މާއްދާގެ (ނ) ި
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެއެވެ .މީރާގެ ނިންމުމަކީ އިދާރީ ނިންމުމެއްކަމުން އެ ނިންމުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ތައުނުކުރުމުގެ
ނނެއެވެ.
ފުރުޞަތެއް ނޯން ާ
ތ
 .42ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނުވަ ަ
ރ
ހށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމައި އިންޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކު ާ
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާފައިވާނަމަ ،އެ ު
ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ  42މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ .ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅ މައްސަލަތައް
ލ ކަމަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހ
ކ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ް
ރތަމަ މަރުހަލާގައި ،ހުށަހެޅ އިންސާފުގެ މީޒާނަ ީ
ބެލުމަށް ފު ަ
އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާއިން އެނގތީއެވެ.
 .43ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  43ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި "އިދާރީ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން
ށ
އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް ،ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގެ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބިއްޖެކަމަ ް
ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ކަމެއް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެ މީހަކަށް ނުވަތަ އެ ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެ ކަމުން ސީދާގޮތެއްގައި
ފދަ މައްސަލަތަކުގައި ޢަދުލު
މ ަ
އން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރުި ،
ހކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ ".އެފަދަ ި
އަސަރު ފޯރައިފާނ ކޮންމެ މީ ަ
އިންޞާފު ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދ ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ.
 .44ބާރަވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި ،އަދި މީރާގެވެސް އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި،
ށ
އަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަށްއައި ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ގެއްލގޮތަށް ޤާނޫނުތައް މާނަކޮ ް
މފަދަ
ވނެވެ .މި ހިނދުގައި ި
އއިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނު ާ
މކީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ަ
ނ އަމަލު ކުރު ަ
ޓްރައިބިއުނަލު ް
ނމަ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ
ފ ަ
މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލނެކަމަށް ނިންމައި ި
ތަނަކާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ.
 .45ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ މާއްދާތަކުގެ
ނ
ނހެ ް
ނންމުންތަކާއި އެހެ ި
ި
ހންގާ އޮޑިޓްތަކުން ނިންމާ
ނގެ  44ވަނަ މާއްދާއަކީ މީރާއިން ި
ތެރެއިން އެ ޤާނޫ ު
ނިންމުންތަކާމެދު

މނުޖެހނަމަ،
ހިތްހަ ަ

އެ

ނިންމުންތަކަށް

އިއުތިރާޒުކުރުމުން،

އެ

އިއުތިރާޒާމެދު

ނިންމާގޮތާމެދު

ގ
ކށް ބުނާނަމަ ،އެ ބާވަތު ެ
މން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދ މާއްދާއެކެވެ .އެހެން ގޮތަ ަ
ހިތްހަމަނުޖެހނަމަ ،މީރާގެ ނިން ު
އސަލަތަކެވެ .ޓެކްސް އެޕީލް
ނނީ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅ މަ ް
މައްސަލަތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާ ޫ
ބއުނަލެވެ .އަދި އެފަދަ
ޓްރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އަސްލީ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ޓްރައި ި
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އސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖގެ ހައިކޯޓަށް
މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ ނިންމުމަކީ މަ ް
މކެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމު ެ
ށ
ކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަ ް
މނުޖެހ ޓެ ް
ނންމުމާމެދު ހިތްހަ ަ
މރުހަލާގައި މީރާއިން ނިންމާ ި
 .46މިހެން ވުމާއެކު ،އިއުތިރާޒު ަ
ތން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ
ވސްނާލުން މުހިންމެވެ .އެގޮ ު
ދވެއްޖެނަމަ ،އގެ ނަތީޖާއާމެދު ި
އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ދޮރު ބަން ު
ނ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހ ފައިސާއަކީ ،އެ ފައިސާ ދެއްކުން
ޤާނޫނުގެ  76ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށު ް
ނ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ
އ ފައިސާ ދައްކަންޖެހ ފަރާތު ް
އ ފައިސާ ނުލިބހާހިނދަކުެ ،
ގން ެ
ލާޒިމްވާ ވަގުތުން ފެށި ެ
ދަރަންޏެކެވެ .އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ".
ކހަކާގުޅ
ވނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުހެއް ،ނުވަތަ އެ ޓެ ު
އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ 49
ނޖެހ މަދަނީ ދަރަންޏެއްގެ
ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދަދެއް ،ދައުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ ،ދައުލަތަށް ދައްކަ ް
އސާ ހޯދިދާނެއެވެ ".އަދި އެ
ށޓަކައި ،ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މީރާއަށް އެ ފަ ި
ގޮތުގައި އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަ ް
ގ
ށހެޅ މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތު ެ
ތށް ހު ަ
ގ ދަށުން ޝަރީޢަ ަ
ޤާނޫނުގެ  49ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
މަރުޙަލާއަކީ ،ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ ،އެ މަރުޙަލާގައި ،އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ
ގ
ވނެއެވެ .ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހު ެ
އޟޫޢީގޮތުން ބަލައިގެންނު ާ
އކަންޖެހ ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މަ ު
ގތުގައި ދަ ް
ފަރާތުން ޓެކުހުގެ ޮ
ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ ޓެކުހުގެ ޢަދަދާމެދު ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުން ބެލނީ ،މި ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ
ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ".
އ
 .47އެހެންކަމުން ،އިއުތިރާޒުކުރާ މަރުހަލާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަކަށްވާނަމަ ،އަދި އެ ނިންމުމުގަ ި
ނ
ނ ަ
ހށަހަޅަން އޮ ް
ތން ގޮތެއް ނިންމަން ު
ނކޮށް މައުޟޫޢީ ގޮ ު
ނންމުމަށް ތައު ު
މީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ި
ނ
ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްކަން އެނގެއެވެ .އަދި ޓެކްސް ނެގުމބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަ ަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ހިލާފަށް ހުށަހެޅ މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ ،އެ މައްސަލައާގުޅ
ބލަންޖެހެއެވެ .އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހޯދަން
މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ަ
އ މައްސަލައާގުޅ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ ގުޅ މައުޟޫޢީ ވާހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި
މީރާއިން ދައުވާ އުފުލުމުންެ ،
ނުދެއްކނެކަން އެނގެއެވެ.
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ފކުރެވނެ ޚާއްސަ ގޮތެއް
އނާ ު
ވމުން އގެ ފަހުން އިސްތި ު
ކރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަ ު
 .48ޓުރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފު ު
ނތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ .އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖަނަމަ ،ނުވަތަ އިސްތިއުނާފު
ޓެކުހާބެހ ޤާނޫ ު
މމެއް ގޮތުގައެވެ.
ދން ބަލަންޖެހނީ މީރާގެ ނިންމުމަކީ ނިހާއީ ނިން ު
ނުކޮށްފިނަމަެ ،
ނސާފުގެ ދޮރުންވެއްދުމަށްފަހު ،އިންސާފުނުލިބި އެނބުރި
ނ އި ް
 .49ތރަވަނަ ކަމަކީ :އަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމު ް
ދާންޖެހިއްޖެނަމަ ،މިއީ ނިޒާމުގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެކެވެ .ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  18ވަނަ
ނ
މާއްދާގައި ވަނީ "މި ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ،މި ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަ ް
މއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،
އންނެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  18ވަނަ ާ
ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ ".މިފަދަ ި
ށ މަތިކުރެވިފައިވާ
އބިއުނަލަ ް
ކ ޓްރަ ި
އންސާފު ހޯދައި ދިނުމަ ީ
ށ ހުށަހެޅ މައްސަލަތަކުގައި ި
ލ ް
ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަ ަ
ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން ދެކެމެވެ.
ކށް ބަލައިގަނެފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކާމެދު އިންސާފުގެ
 1 .50ޖުލައި  2021ގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު ޮ
ނކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
މންވާ ެ
ގތެއް ނިން ަ
އބިއުނަލުން ޮ
ތން ޓްރަ ި
ނ ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮ ު
މީޒާނުން ކިރައި މައުޟޫޢީގޮތު ް
ކޓުގެ މީރާ ވ .މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 77
މިހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖގެ ހައި ޯ
މއްސަލަ ނުބެލނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޙައްލެއް ކަމުގައި
ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޓްރައިބިއުނަލުން ަ
ބލެއް ނުކުރެވެއެވެ.
އަހުރެންނަށް ޤަ ޫ
.51

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ
އހެންކަމުން ،ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް
ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައެވެެ .
މރާއާ ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީ

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު
ދ
ނތަކާމެ ު
ނ ނިންމާ ނިންމު ް
 .52ސާދަވަނަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއި ް
ށ
ނ ރައްދުވާ ފަރާތުން އެ ނިންމުމާ ދެކޮޅަށް ތައުނުކުރުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ ް
ހިތްހަމަނުޖެހނަމަ ،އެ ނިންމު ް
ހޅުމަށް ޤާނޫނުގައި ދީފައިވާ ލަފުޒަކީ "އިސްތިއުނާފުކުރުން"
މައްސަލަ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަ ެ
އެވެ .މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ
އވެ.
ޖހެ ެ
އިސްތިއުނާފުކުރުންތޯ ބަލަން ެ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ތކުގައްޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރ
 .53ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޖިނާއީ މައްސަލަ ަ
ގންވެއެވެ".
މހަކަށްމެ ލިބި ެ
ީ
އސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ
ފށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ،މަ ް
ކޯޓު އަމުރުތައް އިސްތިއުނާ ަ
މިފަދައިންނެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާއަށް ވިސްނާއިރު އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެނގ ގޮތުގައި
އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓުން ނެރ އަމުރުތަކެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ
މފައިވާ
ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ  39ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "ޤާނުނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިން ާ
ނނަކުން
ޤނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާ ޫ
ތ ނެރެފައިވާ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ާ
ނިންމުމެއް ނިންމާފައިވަނީ ނުވަ ަ
ދކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން ،އެކަން ފާހަގަކޮށް ،ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު ލިބިގެންވާ
ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއި ަ
ފަރާތަކުން

ހުށަހަޅާ

މައްސަލަތައް

ބެލުމުގެ

އިޚްތިޞާޞް

ހައިކޯޓަށް

ގންވެއެވެ".
ލިބި ެ

މިފަދައިންނެވެ.

ހބެހ
ޓެކު ާ

ޓތަކުގައި "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 55
މތީ މަރުހަލާގެ ކޯ ު
ގ ނިންމުން ަ
މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލް ެ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ .އެ "އިސްތިއުނާފު" އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ.
މން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވިދާނކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެސް،
ނނުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިން ު
 .54ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ހޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 56
ހށަ ެ
އނަލަށް ު
ނނުގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ޓްރައިބި ު
ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާ ޫ
ނފެއް ނޫނެވެ .ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  44މާއްދާގައި "އިސްތިއުނާފު" މި ލަފުޒު
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއު ާ
ށކަން އެނގެއެވެ .މީރާއިން
ށފައި އެވަނީ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނުމަ ް
ބނުންކޮ ް
ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ ދެވނެފަދަ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ .މީރާގެ ނިންމުންތަކަކީ އިދާރީ ނިންމުންތަކެކެވެ.
ސސީގެ  56ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ.
އިދާރީ ނިންމުންތައް ޤާނޫނުއަ ާ
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-RU/02ރޫލިންގގައި މުއްދަތު ގުނުމާގުޅގޮތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު
 .55ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފީ އުޞޫލުތަކާއި މުއްދަތުތަކާ ގުޅގޮތުން ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ
އ
ނ ި
ނ ާ
ވހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  2015/SC-RU/02ރޫލިންގގައި ކޯޓުތަކު ް
ނަންބަރު  2015/05އާއި ދި ެ
ކން ނިންމާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު ،ޓެކްސް
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
އ ނުކުރެވެއެވެ .ސަބަބަކީ އެ
ޤބޫލެ ް
އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެވނެކަމަކަށް އަހުރެންނަށް ަ
ނ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ
އުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅގޮތުން އޮން ަ
އ
ރޫލިންގއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޢާންމު ސިޓީއަކީ ކޯޓުތަކާ ި
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ވ
ކން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ޓްރައިބިއުނަލުތަ ު
ސިޓީއެކެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔުއަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.
 .56ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު
ނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔުއަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.
 .57ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެ ް

އިޖުރާއީ ނިންމުން
ނޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް
ކ ،ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެ ް
ތން ހުރުމާއެ ު
ކންކަން އެގޮތުގެމަ ި
ދެންފަހެ ،އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ަ
އވާ ނަންބަރު  TAT-CA-G/2019/033މައްސަލައިގައި
ބީވީ އިން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފަ ި
މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން  15ޖުލައި  2021ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނދުގައި
އތިފާޤުން
މ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ( 3ތިނެއް) މެންބަރުންގެ އި ް
މށް ި
ޟޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއު ަ
ނ ،މައްސަލަ މައު ޫ
ބަލައިނުގަ ެ
ނިންމައިފީމެވެ.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން
ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަނޑު ( 02ދއް) ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި-:
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
.58

ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ

ވ
ގަވާއިދުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ކަނޑައަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ ޚިލާފަށް އަދި މުޅި މުޢާމަލާތުގެ ވަށައިގެން ާ
ހށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ތއެވެ .މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ު
ބނެ ހުށަހެޅި ނުކު ާ
އނެތިކަމަށް ު
ކަންކަމަށާއި އަސްލަށް ބެލުމެ ް
އރު ފާހަގަކުރެވ ކަންތައްތަކަކީ؛
އ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާ ި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
އ ނެޝަނަލް މެރިން ޑްރެޖިންގ ކޮމްޕެނީ ޔޫ.އ.އީ ("އެން.އެމް.ޑީ.ސީ") އާދެމެދު މާލެ
( .59ހ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ި
އަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަޅެއްގައި ޑްރެޖިންގ އާއި ރިކްލެމޝަން އަދި މެރިން ވޯކްސް ("ޑްރެޖިންގ
ނ
ށން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މަސައްކަތް") ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާކަމަށާއި ،މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަ ު
ނ ނިމިފައިނުވިނަމަވެސް ،އެ
ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑު ް
ވ ކަމަށް މީރާގެ އޮޑިޓުގައި
އނާފުކުރާ ފަރާތުން ނިންމާފައި ާ
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ ހުރިހާ މަސައްކަތް އިސްތި ު
ނ
އސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޖީެ .
މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފާރާތުން ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިންމި ދުވަސްކަމަށް މީރާއިން ދެކކަމަށް ބަޔާންކުރާ
ނ ޓެކްސް އިންވޮއިސް އެއް
ނނަންޖެހ ީ
ނފުކުރާ ފަރާތުން އޮ ް
ގން ( 3ތިނެއް) ދުވަސް ތެރގައި އިސްތިއު ާ
ދުވަހުން ފެށި ެ
ނ ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތާއި
ދ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތު ް
ތައްޔާރުކޮށްފައި ކަމަށާއި ،އަ ި
ބނެފައިވެއެވެ.
އޮޑިޓްކުރެވ މުއްދަތާ ދިމާވާކަމަށް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
( .60ށ) އޮޑިޓްކުރަމުން ގެންދިޔައިރުވެސް ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބާކީ ލިބެންޖެހ
އަދަދަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާ ސަބަބު މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކިޔައިދީފައިވާނެ
ކަމަށާއި ،އރުވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމާމެދު
ނ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ދެބަސްވުމެއް އުފެދި ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ގަބޫލުކުރަ ް
އެން.އެމް.ޑީ.ސީ

އިން

ދެކޮޅުހަދައިފައިވާ

ކަމަށާއި،

ކަން

އެހެން

އޮތްނަމަވެސް

އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ

މުއްދަތާ

ގުޅިގެން

އ
އސް.ޓީ ހިސާބުކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގެ ޤާނޫނީ ލާޒިމުކަމެ ް
ކރޫއަލް ބސިސްގެ ދަށުން ޖީެ .
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ ް
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ނ
ނެތަސް (އެއީ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތީ) ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި 3,812,071.07ރ (ތި ް
މިލިއަން އަށް ލައްކަ ބާރަ ހާސް ހަތްދިހަ އެއް ދިވެހި ރުފިޔާ ހަތް ލާރި) ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި މީރާއަށް ދައްކާފައިވާނެ
ކަމަށާއި ،މީގެއިތުރުން ،މި މައްސަލަ މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކުރެވުނުއިރު ވެސް ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތީ އރުވެސް
ނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ލައިގަނެފައެއް ނުވާނެކަމަށް އިސްތިއު ާ
( .61ނ) ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ލާޒިމްވާ ވަގުތު ނުވަތަ " "time of supplyއާގުޅ އުސޫލުތައް
ށއި ،އެގޮތުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
ޤނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައިކަމަ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ާ
"(ހ) މި މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުގެ ބނުމަށްޓަކައި،
މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު ކަމަށް ބަލާނީ ،އަންނަނިވި ދެ ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ
ވަގުތަށެވެ.
( )1އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު،
( )2މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެ އަގުން
ބައެއް އަދާ ކުރާ ވަގުތު"

ބޔާންކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ
ދއްކަން ލާޒިމްވާ ވަގުތާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހ އިތުރު އުސޫލުތައް ަ
މިފަދައިންކަމަށާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ ަ
ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގައި ވަނީ؛
"މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ފޯރުވައިދެވ މުދާޕިކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ
ގުޅގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަމަށް ބަލާނީ ،އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް
ނުވަތަ ރަސީދު ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ނޯޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ނޯޓް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތާއި ،އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު
އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ބައެއް އަދާކުރާ ވަގުތާއި ،މި ދެ ވަގުތުންކުރެ ކުރިން އަންނަ ވަގުތެވެ".

ރން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ސަރީހަ އިބާރާތުން ޓެކްސް
މިފަދައިން ކަމަށާއި ،މީގެއިތު ު
އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރަންޖެހ ހާލަތު ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގައި؛
"(ށ) ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށްވެސް ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ނުވަތަ ރަސީދެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ".

ގކޮށްފައިވެއެވެ.
މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފާހަ ަ
( .62ރ) މި މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމަތު އުފެދިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދީފައިވާ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމިފައިވތޯ
ނުވަތަ ނޫންތޯއާމެދު ކުރެވ ސުވާލުގައިކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،މި މައްސަލައިގައި ބަލަންޖެހ ކަމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ
ގ
ގވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާ ެ
ހނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ަ
ތ ކަމަށާއި ،އެ ެ
ދ ނިމިފައިވ ޯ
ވ ހިދުމަތް ފޯރުވައި ީ
ނ އެއްބަސް ި
ފަރާތުން ފޯރުވައިދ ް

ސަފުހާ  49ގެ 24
ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

(ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރަންޖެހތޯ އަދި އެ އިންވޮއިސް ތައްޔާރުނުކުރި ނަމަވެސް އެ
މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ލާޒިމުވތޯ ކަނޑައެޅނީ
ހިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނޖެހ ބާކީ ފައިސާއާ ގުޅިގެން
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދ ް
( .63ބ) އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން ި
އބަސްވި ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް
އމް.ޑީ.ސީ އަށް ފޯރުކޮށްދން އެ ް
ވނީ ،އެންެ .
ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ލާޒިމް ަ
ނިމ ތާރީޚުގައިކަން ،އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން ސާފުވާކަމަށާއި،
ނ
އެހެންނަމަވެސް މީރާއިން ދެކެނީ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި މީރާއިން މި ގޮތަށް ދެކެނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
އ
ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް އެއްގައި އެންމެ ފޮޅުވަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ މުޅި އީމެއިލްގައި އަދި އެތަކެއް އެހެން ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގަ ި
ގތުން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނ އެންމެ މުހިންމު ވަގާއިއު
ނތިކަމަށާއި ،އެ ޮ
ހުރި ވާހަކަތަކަށް އެއްވެސްވަރަކަށް ބެލުމެއް ެ
މ ބުނާ އީމެއިލްގެ މި ބުނާ
ކަމުގައިވާ "މަސައްކަތް ނިމ ތާރީޚް" ކަނޑައަޅުމުގައި މީރާއިން ހަމައެކަނި ބަލާފައިވަނީ ި
ރ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ފޮޅުވަތަށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
( .64ޅ) އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ މަސައްކަތެއް ކޮށް ނިމުނުކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހނީ އެ އެއްބަސްވުމަށްކަން
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި
ބލަންޖެހ ީ
މ ހާލަތުގައިވެސް ަ
ބސްވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއިި ،
އެއީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދެ ަ
ނސްޓްރަކްޝަން އެއްބަސްވުން
އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަށް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ބަލާއިރު ކޮ ް
ދ
ގއި "މަސައްކަތް ނިމ ތާރީޚް" އަކީ ވަރަށް މުހިންމު އަ ި
ތ އެހެންވެސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެއްބަސްވުންތަކު ަ
އަދި މިފަދަ ބޮޑެ ި
ތ ޓްރިގަރ ވާން މެދުވެރިވާ
ވ ަ
ގންފަށާ ނު ަ
ކންތައްތައް ހިނ ަ
އެކަމެއް ހިނގުމާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެހެން ަ
ށ ބަލާއިރު ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް ގުނަން ފެށުމާއި،
ކޮންޓްރެކްޗުއަލް އިވެންޓެއް ކަމަށާއި ،މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކަ ް
ނ
ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރާ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމާއި ،ޖޫރިމަނާ ހުއްޓ ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން ފަދަ ކަންކަން އެނގިގެންދާ ީ
އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ބައިވެރިންނަށް "މަސައްކަތް ނިމ ތާރީޚް" ނުވަތަ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމާމެދު އެއްބަސްވެގެންކަމަށް
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
( .65ކ)

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ތއި
ފަރާ ާ

އެން.އެމް.ޑީ.ސީ

އާދެމެދު

ވެވުނު

އެއްބަސްވުމުގައިވެސް

އެއްބަސްވުމުގެ

ދަށުން

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް
ކން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއިން ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި
ނތް ަ
ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާނީ ކިހި ެ
ތން ކުރަންޖެހ ޑްރެޖިންގ
ރ ު
ދށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އބަސްވުމުގެ ަ
ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވަނީ އެ ް
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ށއި ،މީގެ ހެއްކަކީ މި މައްސަލަ ޑިސެންބަރު  2018ގައި މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކުރިއިރުވެސް
މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތީ ކަމަ ާ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިއުންކަމަށާއި ،އެގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން އެކޮރެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުންޏަކަށް ބޮލިދުއްފަރު ފަޅުގައި ހުރި ބޯލްޑަރުތައް ރީ-ލޮކޓް ކުރުމަށް ފައިސާ
ގގެން ދާކަމަށާއި ،މި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކުރުމުން؛
މސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަން އެނ ި
ދައްކާފައިވުމުން ހަވާލާދީފައިވާ ަ
އސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަން
( )iބާކީ ދައްކަންޖެހ އަދަދަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިންވޮ ި
ކުރަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލާޒިމް ނުވާތީ ކަމަށާއި،
ނ ކުރަމުން ގެންދިޔަކަމަށާއި،
( )iiއރުވެސް ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
( )iiiއިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތަށް

އޑިޓް
ޮ

ކުރެވުން

ނުނިމިހުރި

އ
މުއްދަތުގަ ި

ގޅިގެން
ު

މަސައްކަތާ

ފައިސާ

ކން ސާފުކޮށް އެނގިގެންދާކަމަށާއި،
ލިބިފައިނުވާތީ ަ
ނ
ލބެންހުރި ފައިސާގެ އަދަދުގެ ތެރެއިން (އެ ފައިސާ ނުލިބު ު
ވީމާ ،އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބާކީ ި
ރއަށް ދައްކާފައިވީނަމަވެސް (މި
ކަމުގައިވިޔަސް) ބަޔަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަމިއްލައަށް ހިސާބުކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީ ާ
ކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް އެއްވަސް ޤާނޫނީ ލާޒިމްކަމެއް ނެތަސް) ،ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ
އ
ވަގުތު ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހ އެއްވެސް ޝަރުތެއް ހަމަވެފައި ނުވާތީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގަ ި
އަމަލުކޮށްފައިވަނީ އަދި އެ އަދަދަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށް ދައްކާފައި ނުވަނީ ރަނގަޅަށްކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ބުނެފައިވެއެވެ.
ވ
އ ާ
 .66ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :މީރާގެ އޮޑިޓު ރިޕޯޓުގައި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާފަ ި
އޮބްޖެކްޝަން

ރިވިއު

ރިޕޯޓުގައި،

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ޖީ.އެސް.ޓީ

ދައްކަންޖެހނެ

ކަމަށް

ނ
ނިންމާފައިވަ ީ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ނ
މއިލްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށާއި ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫ ު
ގފައިވާ އީ ެ
ފަރާތާ ދެމެދު ހިނ ާ

17

ގައި ބަޔާންކުރާ

އުސޫލުތަކަށް ބެލުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާކަން
ސާބިތުވާކަމަށް

ބުނެ

ޅ
ހށަހެ ި
ު

ނުކުތާއެވެ.

މި

ނުކުތާއާ

ގުޅިގެން

ހުށަހަޅާފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި

ޓްރައިބިއުނަލްގެ

އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވ ކަންތައްތަކަކީ؛

17

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 4/2011މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނު)
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :
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ށ
ވ ކޮމެންޓަ ް
ރތުން ކޮށްފައި ާ
ނބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ނ ނަ ް
ގ  4.1ވަ ަ
ޓ ރިޕޯޓުގެ  5ވަނަ ބައި ެ
( .67ހ) މީރާގެ އޮޑި ް
ނ ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްއަކުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
މީރާއިން ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ކުރަންޖެހ މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި އަދި މަސައްކަތް ނިމުމުން އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން
މމަށް ވާސިލްވުމަށް މީރާއިން
ށއި ،އެހެންކަމުން އޮޑިޓް ނިން ު
މަސައްކަތުގެ އަގާމެދު ދެބަސްވާ ކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަ ާ
ހަމައެކަނި ރިއާޔަތްކުރީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޮނުވި އީމެއިލްއަކަށް ކަން އެނގކަމަށާއި ،މި އީމެއިލް އަށް އެކަނި
ނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް
ރ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށު ް
ބެލުމުންވެސް އިސްތިއުނާފުކު ާ
ލިބެންޖެހ ފައިސާ ،ޔައުނީ ،މަސައްކަތް ނިންމުމުން ލިބެންޖެހ ފައިސާ ،އާ ގުޅިގެން ދެބަސްވުންތަކެއްވާކަން އެނގކަމަށް
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
ށ ވާސިލްވުމަށް ހަވާލާދެވުނު އީމެއިލް އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،އެ އީމެއިލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ
( .68ށ) މީރާއިން މީރާގެ ނިންމުމަ ް
ވ
ށ އެ އީމެއިލް ފޮނުވާފައި ާ
އވާއިރު ،މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނަ ް
ބލާފަ ި
މށް ަ
ވކަމަށް ބުނެފައިވާކަ ަ
ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިމިފައި ާ
ވ
ތާރީޚުގެ ކުރިންވެސް ފޮނުވާފައިވާ އެހެން އީމެއިލްތަކުންވެސް އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައި ާ
ނ  17ޖުލައި  2018ގައި
ތ ް
ބޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ،އެގޮ ު
މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް ސަރޓިފައިކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް ގައި ަ
“…Till date NMDC did not official communicated anything to us or certified any work we
did. Attached photo is made during a meeting we had with NMDC where they presented their
view on the dispute. As we do not have any other information we used this breakdown to
”accrue the turnover.
ރންވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި މީރާއާދެމެދު  17ޖުލައި  2018އިން ފެށިގެން 5
މިފަދައިންކަމަށާއި ،މީގެ އިތު ު
އ
ނފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަމަށާ ި
ރވުނު އީމެއިލްތަކުން ،އިސްތިއު ާ
އޮކްޓޫބަރު  2018ނިޔަލަށް ކު ެ
ށ
އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ސަރޓިފައި ކޮށްނުދކަން އެނގނެކަމަ ް
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
( .69ނ)  5އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި
އ
ނވާކަމާއި ،އަދިވެސް ބައެ ް
އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ނިންމައިފައިވާ މަސައްކަތާމެދު އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުން ހައްލުވެފައި ު
މއިލްގެ ހަވާލާދެވ ބައިގައި
މަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި ،އެ އީ ެ
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
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“We tried to show the turnover for the NMDC contract on accrual basis as we did not come to
agreement with NMDC on completion of this lump sum contract which can only be invoiced
after we agree on completion. As reference I attached the offer we received recently to
complete some outstanding works after which we hopefully soon will come to an agreement
with NMDC and can close this project and come to a final agreement of the value of services
”and invoice the same
ނ
ލފައިވަ ީ
އޑިޓް މަރުހަލާގަވެސް މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަ ާ
މށް ބެލުމުންވެސް މީރާއިން ޮ
މިފަދައިންކަމަށާއި ،މި ކަންކަ ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އެންމެ އީމެއިލް އެއްގެ އެންމެ ފޮޅުވަތަކަށް ކަމަށްވާއިރު ،އެ އީމެއިލްގެ
ފަހުންނާއި ކުރިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްތަކުގައި މާ ތަފްސީލްކޮށް ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް
އވެކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދކަމަށާއި ،އެހެނީ އެ އީމެއިލްތަކުގައި
ކިޔައިދީފައިވާއިރު ،އެ އީމެއިލްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށްފައިނުވަނީ ކީ ް
މަސައްކަތް ނުނިމ ކަމާއި އަދިވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން މީރާއަށް އެނގެންއޮތްއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ފއިވާ އެހެން އީމެއިލް އަށް
ފޮނުވި އެއް އީމެއިލްގައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބުރަވާއިރު ހަމަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޮނުވާ ަ
ބުރަދަން ދންނުޖެހ ސަބަބެއް މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ރއިން އެ މަރުހަލާގައިވެސް
މންވެސް އެނގިގެން ދަނީ ،މީ ާ
( .70ރ) އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  5ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލު ު
މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ "އޮޑިޓުން ހޯދި ހޯދުން" ތަކަކަށް ހަވާލާދީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރަންޖެހ މަސައްކަތްތައް
ށކަން އެނގކަމަށާއި ،އގެ ބރުން އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް މުޅި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު
ނިމިފައިވާކަން ދައްކުވައިދިނުމަ ް
ފކުރާ ފަރާތުން އިންވޮއިސް
ނ ު
ރިޕޯޓުގައިވެސް މީރާއިން ދައްކާފައި ނުވާކަމަށާއި ،އަދި ހަމަ އެ ނަންބަރުގައި ،އިސްތިއު ާ
ނުކުރެވުނީ

އެއްބަސްވުމުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވާ

މިންގަނޑުތަކުގެ

ނނާއި
ސަބަބު ް

("Limitations

)"Contractual

އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ހިނގަމުންދާ ދެބަސްވުމުގެ ސަބަބުންކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންވެސް ،މީރާއިން ހަވާލާދ
ނ
"އޮޑިޓުން ހޯދި ހޯދުން" ތަކަކީވެސް ހަމަ ކުރިން ހަވާލާ ދެވުނު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އީމެއިލްތައްކަން އެނގިގެ ް
ވތީކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ
ބނެވުނު އީމެއިލްތަކުގައިކަމަށް ާ
ތއް ދެކެވިފައިވަނީ މަތީގައި ު
ދާކަމަށާއި ،އެހެނީ މި ވާހަކަ ަ
ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
( .15ބ) އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  7ވަނަ ނަންބަރުގައި މީރާއިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
މީރާއަށް ބައެއް ކަންކަން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ދައްކުވައި ދިނުމަށްކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،މީރާއިން އެ ނަންބަރުގައި،
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އ
ށ ބަޔާންކުރިނަމަވެސް ،އެ ީ
ފއިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަ ް
އ ފަހަރަކު މަސައްކަތްތައް ނިމި ަ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެތަ ް
ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއްކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އީމެއިލްތަކަށް ބެލުމުން އެނގކަމަށާއި ،އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ކމަށް ބަޔާންކުރާއިރު (އެ ސްޓޖްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހ އިންވޮއިސް ކުރުމުގެ ބނުމަށް)
ސްޓޖްތައް ސާފުކޮށްދީފައިނުވާ ަ
އނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް
އވާ އެއްބަސްވުމަކީ 18 ،އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި އިސްތި ު
މީރާއަށް އޮޑިޓުގައި ހުށަހަޅާފަ ި
ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް އަށް ބެލުމުން އަދި އެގްޒިބިޓް  7ގައި ހަވާލާދ އީމެއިލްގައި ތަކުރާރުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި
ނ
އެއްބަސްވުމަކީ "ލަމްޕް ސަމް" ކޮންޓްރެކްޓެ އެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ނ
ކ ް
ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ނިންމިއިރުވެސް މީރާއަށް މައްސަލައިގެ ވާގިއާތައް ފަހުމްވެފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ަ
އެނގކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ވސް ،މީރާއިން އޮޑިޓްކުރަމުން
( .71ޅ) މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މިންވަރު އެނގނެ ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވީނަމަ ެ
ފކުރާ ފަރާތުން ކުރަމުން އައި
ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތުތަކަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާ ު
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމާއި އިތުރަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް
ގ
ބދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކު ެ
އެބަހުރި ކަމަށް މީރާއަށް އަންގައިފައިވާކަން ،މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ަ
ޚުލާޞާއެއް ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަންގެ އެނެކްސް  2ގައި އެނގެން އޮންނާނެކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މިންވަރު
އއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
ނނިމިހުރި ބަ ެ
ށހަޅައިފައިނުވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނި ނަމަވެސްު ،
އެނގނެ ލިޔުމެއް މީރާއަށް ހު ަ
ހދައިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލެއް  5އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި މީރާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ ކަމަށާއި ،ވީމާ،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޯ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ނުނިމ ކަމާއި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު މީރާއާ
ހިއްސާކުރެވި،

މަސައްކަތް

ނުނިމކަން

ކން
ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާ ަ

ސާފުކޮށް

އެނގކަމަށް

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ބުނެފައިވެއެވެ.
ށ
( .72ކ) މަސައްކަތް ނިންމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ވާހަކައަ ް
އވާ އެގްރީމަންޓުގެ މާއްދާއަކީ ވަކި އުންސުރުތަކެއް ހަމަވުމުން މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް،
ބަލާއިރު ،މީރާއިން ހަވާލާދީފަ ި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އެދެވ މާއްދާއެއް ކަމަށާއި ،މިއީ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅނެ އަދި ވަކިން
ނ އަންނަ ހިނދެއްގައި އެ
ޚާއްޞަކޮށް ،މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ބަޔާންކުރަމު ް
ފރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީރާއަށް ކަނޑައެޅނެ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ަ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

( .73އ) ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުމުން ( 3ތިނެއް) ދުވަސް ތެރގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރަންވާނެ ކަމަށް ޖީ.އެސް.ޓީ
ޑއަޅާނެ ގޮތެއް ޖީ.އެސް.ޓީ
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތްނަމަވެސް ،ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދީ ނިމުނީ ކިހިނެއްކަން ކަނ ަ
ތ
މސައްކަތް ނިމުނުތޯ ނުވަ ަ
ޤާނޫނުގައިވެސް އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ަ
ލން އޮތީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަދައިފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ކަމަށާއި ،ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް
ނޫންތޯ ބެލުމުގައި ބެ ެ
ތ
ނންވާ ނުކު ާ
އަށާއި މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ ބަޔަކަށް މީރާއިން ހަވަލާދީފައިވީނަމަވެސް އގެން ސާބިތުކުރަން ބ ު
އެއްގޮތަކަށްވެސް ސާފު ނުވާކަމަށާއި ،ހަމަ އެހެންމެ ،މީރާގެ ބަޔާނުގައި މަސައްކަތް އަދި ނުނިމ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ
ފަރާތުން މީރާއަށް އަންގައިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން އިއުތިރާފުވެފައި އޮތަތީ ،މަސައްކަތް ނުނިމ ކަން މީރާއަށް ސާފުކޮށް އެނގ
ކަމަށްވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
( .74ވ) އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބިނާވެފައިވަނީ އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާއި ވައިޓާ
ހައިޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް) އާދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި ،މި ދެ ފަރާތް
ހން މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅިގެންވެސް އެއްބަސްވުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް
ދތެރ އޮތް އެއްބަސްވުން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވަނީ ،މިފަދަ އެ ެ
މ އެއްބަސްވުމަށް ހާއްސަ
އތުރުންި ،
ބނުންކުރާ" ،މޮޑެލް ޓާރމްސް އޮފް ފިޑިކް  "1987އާ އެއްގޮތަށްކަމަށާއި ،އގެ ި
މާއްދާތަކާއި ބައެއް އުނިއިތުރުތައް އެއްބަސްވުމުގެ "ކޮންޑިޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް ޕާޓް  "2ގެ ދަށުން ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި،
ތ
ވ ަ
އެގޮތުން" ،ކޮންޑިޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް ޕާޓް  "2ގައި އެއްކޮށް މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ބެލެވނެ މިންގަނޑު ނު ަ
ލ
އބަސްވުމުގައި "ސަބްސްޓންޝަ ް
"ސަބްސްޓންޝަލް ކޮމްޕްލީޝަން" އަކީ ކޮބައިކަން ތަފްސީކޮށްދީފައިވާނެކަމަށާއި ،އެ ް
ކޮމްޕްލީޝަން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިންޖިނިއަރ ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށް މަސައްކަތް ނިންމުން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އންޖިނިއަރ އެކަމަކާ ގުޅިގެން
ދނީ ި
ނ ކަންތައްތަކެއް ނިމިގެން ަ
ކަމަށާއި ،އަދި މުޅި އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުންވެސް ވަރަށް ގި ަ
ވއެވެ.
ބނެފައި ެ
ޔމެއްދީގެންކަން އެނގކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
ދންޖެހ ހުއްދަތަކެއް ނުވަތަ ލި ު
( .75މ) މި މައްސަލަ އިއުތިރާޒުކުރެވުނުއިރުވެސް އެއްބަސްވުމުގެ  48ވަނަ މާއްދާގައި ހަވާލާދ " Taking Over
ފއިނުވާކަމަށާއި ،މި ލިޔުމަކީ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބި ަ
( "Certificateމަސައްކަތް ނިމުނުކަން އަންގާ ލިޔުން) ި
ނ
ބސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ މަސައްކަތްތައް ހިނގައްޖެކަ ް
އށް އެއް ަ
ޝން" ހަރުފަތާ ހަމަ ަ
"ސަބްސްޓންޝަލް ކޮމްޕްލީ ަ
އަންގައިދ ލިޔުމެއްކަމަށާއި ،މި ލިޔުން ނުލިބކަން އިތުރަށް ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވާނީ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އަށް ކޮޕީ ކޮށް ޕްރޮޖެކްޓް އިންޖިނިއަރ އަށް  13ފެބުރުއަރީ  2018ގައި
އނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.
ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީއެއް މީރާގެ އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަށް އިސްތި ު
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ޔންކުރެވުނު ކަންކަމަށާއި "( "Taking Over Certificateމަސައްކަތް ނިމުނުކަން އަންގާ
( .76ފ) އެހެންކަމުން އިސްވެ ބަ ާ
ނ ކުރަންޖެހ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް
ސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މންވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އި ް
ބފައި ނެތު ު
ލިޔުން) ލި ި
ނުނިމކަން އެނގކަމަށާއި ،އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން މަސައްކަތް ނުނިމ ކަމުގައިވަނީނަމަ ،އެހެންގޮތަކަށް ސީދާ
ނކަމަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ށފައިނުވާނަމަ ،މަސައްކަތް ނިމު ު
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮ ް
ށ ބަލާނެ އެއްވެސް މިންގަނޑެއް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައިވެސް
މށާއި ،އެހެނީ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަ ް
ގޮތުގެމަތިންކަން ޔަގީންކަ ަ
ވސް ޤާނޫނީ ބާރެއް ނެތި އެއްބަސްވުންވެސް އެއްކިބާކޮށް އަދި
އަދި ގަވާއިދެއްގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތަތީވެ ،މީރާއިން އެއް ެ
މި ކަހަލަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދުނިޔގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް އަމަލުކުރާ ގޮތާ މުޅިން ހިލާފަށް މަސައްކަތް ނިންމި ދުވަސް
ކަނޑައަޅައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން އަންގާފައި މިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ތަސައްވަރުކޮށްފައިވާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަން އެނގކަމަށް
ފއިވެއެވެ.
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެ ަ
( .77ދ) މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅނެ އުސޫލެއް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުން ފެންނަން ނެތް
ހިނދު،

މަސައްކަތް

ނިމިފައިވތޯ

ކަނޑައެޅުމަށް

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތާއި

އާއި

އެން.އެމް.ޑީ.ސީއާ

ދެމެދު

އޮތް

ނ
އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ނިމުމާ ނުވަތަ " "Substantial Completionއާ ގުޅެގެން ބުނާ އެއްޗެއް ބެލުން ކޮންމެހެ ް
ބނެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ "ފިޑިކް ގެ ކޮންޑިޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް ފޮރ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ
މުހިންމުކަމަށާއިު ،
ކޮންސްޓްރަކްޝަންގް – ފޯތު އެޑިޝަން  "1987ގެ މޮޑެލް އެއްބަސްވުމެކަމާއި ،މި މޮޑެލް އެއްބަސްވުމުގައި މާއްދާތައް
ލ
ތމަ ބަޔަކީ "ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް – ޖެނެރަ ް
ހިމެނެނީ މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަށް ކަމަށާއި ،އެގޮތުން ،ފުރަ ަ
ކޮންޑިޝަންސް (ޕާޓް  ،")1އަދި ދެވަނަ ބަޔަކީ "ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް – ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ޕަޓިކިއުލާ
އެޕްލިކޝަން (ޕާޓް  ")2ކަމަށާއި ،ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންސް (ޕާޓް  )1ގައި ހިމެނެނީ މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ ހުރިހައި
މާއްދާތަކެއް ކަމަށާއި ،އަދި މި ދެ ބައިގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ސްޓންޑަރޑް އެއްބަސްވުމެއް ނުވަތަ ސްޓންޑަރޑް
ޓ
ޖނެރަލް ކޮންޑިޝަންސް (ޕާ ް
ނނީ ެ
ނސް އޮފް ޕަޓިކިއުލާ އެޕްލިކޝަން (ޕާޓް  )2ގައި ހިމެ ެ
މާއްދާތަކެއްކަމަށާއި ،ކޮންޑިޝަ ް
ހ
ފ ު
 )1ގައި ހިމެނ މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން ބަދަލު ގެންނަން ބނުންވާ މާއްދާތަކަށް ބަދަލު ގެނެއުމަށް ަ
ހަމައެކަނި އެ މާއްދާތައް ނުވަތަ އގެ ބައިބަޔަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައި ހުންނަ މާއްދާތަކެއްކަމަށާއި ،ޔައުނީ ،ދެވަނަ ބައިގައި
މ
އއްބަސްވުމަށް ފުރިހަމަވަނީ ި
މން ،މުޅި ެ
ކމަށާއި ،އެހެންކަ ު
ވ މާއްދާތަކެއް ަ
ގންނަން ބނުން ާ
ދލު ެ
ނ ބަ ަ
ހިމެނނީ ހަމައެކަ ި
ދެބައި އެއްކޮށް ކިޔުމުންކަމަށާއި ،ނަމަވެސް މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި މީރާއިން މުޅިންވެސް ހަވާލާދީފައިވަނީ ކޮންޑިޝަންސް
ބބުން މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
އޮފް ޕަޓިކިއުލާ އެޕްލިކޝަން (ޕާޓް  )2ގައި ހުރި ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށްކަމަށާއި ،މީގެ ސަ ަ
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ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ްޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލ

TAT-CA-G/2019/033 :ުމައްސަލަ ނަންބަރ

ފ
ް ޮއގޮތުން ކޮންޑިޝަންސް އ
ެ ،ިރހަމަ މަންޒަރު މީރާއަށް އޮޅިފައިވުން އެކަށީގެންވާކަމަށާއ
ި ުކަން ހިނގަންޖެހ ގޮތުގެ ފ
ަ" ގެ ވާހަކTaking Over Certificate" ް ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށ48.1 ެ) ގ2 ްޕަޓިކިއުލާ އެޕްލިކޝަން (ޕާޓ
ްށ އިތުރުކޮށްފައިވާ އިބާރާތެއ
ް ަ ވަނަ މާއްދާއ48.1 ާ) ގައި ބަޔާންކުރ1 ްދައްކާއިރު މިއީ ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންސް (ޕާޓ
ް" ގެ މުހިންމު ރުކުންތަކެއް ފާހަގަކުރެވކަމަށTaking Over Certificate" ު މި ދެބައި އެކުގައި ކިޔާއިރ،ީކަމަށްވާތ
 އެގޮތުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛.ެފއިވެއެވ
ަ ެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނ
“When the whole of the Works have been substantially completed and have satisfactorily
passed any Tests on Completion prescribed by the Contract, … a Taking-Over Certificate,
stating the date on which, in his opinion, the Works were substantially completed in
accordance with the Contract, or give instructions in writing to the Contractor specifying all the
work which, in the Engineer's opinion, is required to be done by the Contractor before the issue
of such Certificate. The Engineer shall also notify the Contractor of any defects in the Works
affecting substantial completion that may appear after such instructions and before completion
of the Works specified therein. The Contractor shall be entitled to receive such Taking-Over
Certificate within 21 days of completion, to the satisfaction of the Engineer, of the Works so
specified and remedying any defects so notified.”
ނ
ީ ެޖހ
ެ ްފހު އެކަން ހުށަހަޅަނ
ަ ށ
ް ަފރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމ
ަ ާ އިސްތިއުނާފުކުރ،ުށ ބަލާއިރ
ް ަ މި މާއްދާއ،ިމިފަދައިންކަމަށާއ
ި މިފަދައިން ހުށައެޅުމުން އެ ކުރި މަސައްކަތް އިންޖިނިއަރ ބެލުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައ،ިއިންޖިނިއަރަށް ކަން އެނގކަމަށާއ
ި" ކަމަށް ކަނޑައަޅައSubstantially Completed" ތ
ަ ވ
ަ ުއކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ނ
ް ެބުނާ ފަދައިން މަސައްކަތް އ
ްވތަ މަސައްކަތް ނުނިމ ކަމަށ
ަ ު ނ،ިށ ނިންމިދާނެކަމަށާއ
ް ަ" ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދިނުމTaking Over Certificate"
ނ
ް ު އެހެންކަމ،ިނގިދާނެކަމަށާއ
ް ެނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އެ ކަންކަން ނިންމުމަށްވެސް އ/ްކަނޑައަޅައި އިތުރަށ
ާނންމުމަކ
ި ާޖނިއަރ ނިންމ
ި ްގތަކުންވެސް ކަނޑައެޅެނީ އިނ
ޮ ިށ ހުރިހައ
ް ައެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ނިމުނު ކަމ
ި އަދި މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީހެއް ކަމަށް ވާނީ މ،ިށއ
ާ ަ" ދޫކުރުމުންކަމTaking Over Certificate" ްގުޅިގެނ
ް" ގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީހުކަމުގައިވެސް އެއްބަސްވުމުގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށTaking Over Certificate"
.ެފއިވެއެވ
ަ ެއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނ
ލ
ި ެ ބަހުސްކުރުމުގެ ބނުމަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނިކަމަށް ބ،ް (ތ) އެހެންކަމުނ.78
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ނ
ބބުތަކެއްވާކަމަށާއި ،އެހެ ް
ނނީ އިންޖިނިއަރ އަތުގައިކަމަށާއި ،އެގޮތަށް އެކަންވާންޖެހ ސަ ަ
ނ ަ
ނުދާނެކަމަށާއި ،އެ ބާރު އޮ ް
މ
ފރާތުން އަމިއްލައަށް ނިން ާ
އބަސްވުމެއްގައިވެސް މަސައްކަތް ނިމުނީ ކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ ަ
ނޫންނަމަ ،މިފަދަ ހުރިހައި އެ ް
ޖނިއަރުގެ އެއްވެސް ބަހެއް
ކށްފައިވާ އިން ި
ތ ބެލުމަށް ހަވާލު ޮ
ރ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ މަސައްކަ ް
ހިސާބުން ،މަސައްކަތް ހަވާލުކު ާ
އކަމަށާއި ،އަދި މަސައްކަތް
ގންވާ ކަމެ ް
އމަކީ ނުހަނު އެކަށީ ެ
ތށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހ ހާލަތު އަ ު
ނެތި ،މަސައްކަތްކުރާ ފަރާ ަ
ގ
ވ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ބުއްދީ ެ
ލފަށް މަސައްކަތް ނިމިފައި ާ
ތ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ބަހާ ހި ާ
ނ ި
ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ ބަހެއް ެ
އބަސްވުމުގެ
ކށް ބަލާއިރު އެ ް
ތތަ ަ
ވނު ނުކު ާ
ށއި ،އިސްވެ ބުނެ ު
ނތީކަމަ ާ
ހަމަތަކުން ބެލި ނަމަވެސް ހަމަޖެހ ކަމަކަށް ވެސް ނުވާ ެ
ރ
ދ އިތުރު މަސައްކަތްކުރަން އަންގައިފައިވާތީ އިސްތިއުނާފުކު ާ
މާއްދާތަކާ އެއްގޮތަށް " "Taking Over Certificateނު ީ
ނފައިވެއެވެ.
ށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު ެ
ފަރާތުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ ކަން އެނގކަމަ ް
( .79ލ) މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގެގައި " "Schedule of Works – Exhibit 2އަށް ހަވާލާދީ ،އެ ތާވަލުގައިވާ ވަކި ދުވަހެއް
ނކަމެއް ސާފެއް ނުވާކަމަށާއި،
އެއީ "މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީހު" ކަމަށް މީރާއިން އަމިއްލައަށް ނިންމައިފައިވަނީ ކޮން ހަމައަކު ް
ނ
ނ ވިސްނާފައިވާ ގޮތް އަންގައިދ ތާރީޚުތަކެއްކަމަށާއި ،އެހެ ް
ފރާތުންވެސް މަސައްކަތް ގެންދަ ް
ކ ދެ ަ
މީރާއިން ހަވާލާދ ތާވަލަ ީ
ހުރިހާ ކަމެއް ރަނގަޅަށްދާނަމަ ،އަދި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއް ނޫޅނަމަ ،ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް އެ
އ
ތ ފަދައިން ،ތަފާތު އެތަ ް
މށާއި ،ނަމަވެސް ،އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުންވެސް އެނގެން އޮ ް
ތާރީހަށް ނިމުން އެކަށީގެންވާކަ ަ
ބލުކުރާ ކަން އެއްބަސްވުމަށް
އދާނެ ކަން ދެ ފަރާތުންވެސް ގަ ޫ
ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުވެގެން ހިނގަ ި
އވެއެވެ.
ރިއާޔަތްކުރުމުން އެނގކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
ތ
ރވާ ހާލަތުގައި ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްގެ  44.1ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުއްދަ ު
( .80ގ) މިގޮތުން މުއްދަތު އިތު ު
މވެސް އެ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު ،އެއީ ވަކި އުންސުރުތަކެއް
އިތުރުނުކުރީ ކީއްވެގެންތޯ މީރާއިން ސުވާލު އުފައްދާފައިވާ ނަ ަ
ހަމަވުމުން މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެދެވ މާއްދާއެއް ކަން ސާފުކޮށް އެނގނެކަމަށާއި ،އަދި އެހެން އެދުނު
ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ،އެ ކަމަށް އިންޖިނިއަރ އެއްބަސްވާންޖެހ ކަމަށާއި ،މުޅި އެ ޕްރޮސެސްއަކީ ވަކި އުސޫލުތަކެއް ހިނގާ
ގއި ބނުންކުރާ މާއްދާއެއްކަން
ލތު ަ
ބލުކުރާ ގޮތުގައި ކަމެއް ނުނިންމިގެން މުއްދަތު ބނުންވާ ހާ ަ
އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އނާ ގަ ޫ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ނަޒަރުގައި މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހ ،ޔައުނީ ކުރަންޖެހ އިތުރު
ސާފުކޮށް އެނގނެކަމަށާއިި ،
ނނާނެކަމަށާއި،
އ މި މާއްދާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބނުންކުރަންޖެހ ސަބަބެއް ނޯ ް
މަސައްކަތެއް ނެތް ހާލަތެއްގަ ި
މން
މމާ މި މާއްދާއާ ގުޅުމެއްވެސް ނެތްކަމަށާއި ،އެހެންކަ ު
ރ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިން ު
ހަމައެހެންމެ ،އިސްތިއުނާފުކު ާ
މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ބުނަމުން އަންނަ ހިނދު މީރާއިން ވަކި ސްޓންޑެއް ނަގައިގެން
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ނ
މށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ވަކި އުސޫލުތަކެއް ހިންގަނީ ޤާނޫނީ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތި ކަމަށް ދެކކަ ަ
ބުނެފައިވެއެވެ.
ވ ލިޔެކިޔުންތަކުންވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ދެބަސްވުމެއް
( .81ޏ) މީރާއަށް ހުށަހަޅައިފައި ާ
ށ
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމައިފައިނުވާ ކަމަ ް
ދ މި ދެބަސްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ި
އުޅކަން ސާބިތުވާކަމަށާއި ،އަ ި
އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން ނިންމުން ކަމާއި އގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާ
ޓ
ކަމާއި މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ފައިސާ ނުލިބިވާކަން ވެސް މީރާއަށް އެނގކަމަށާއި ،މީގެ އިތުރުން ،މީރާއިން އޮޑި ް
ނިންމިއިރުވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންގެންދިޔަ ކަން ސާބިތުކުރަން ޑޮކިއުމަންޓް
ހުށަހެޅުމުންވެސް މީރާއިން ބުނަމުން ގެންދަނީ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މިންވަރު އެނގނެފަދަ ލިޔެކިއުމެއް ހުށަނާޅާ ވާހަކަ
ކަމަށާއި ،މުޅި މައްސަލައިގައިވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ދައްކަނީ އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން މަސައްކަތްތައް
ނިންމައިފައިވާކަން ސަރޓިފައި ނުކުރާ ވާހަކަކަމަށާއި ،މަސައްކަތް ނިންމި ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނުމަކުން އަދި
މަސައްކަތް ނިންމި ކަމަކަށްނުވާ ކަން އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން ސާފުވާއިރުވެސް ،މީރާއިން ބނުންވަނީ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ
ނ
ށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ވ އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅައި އެ މުއާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށްކަމަ ް
ކަމަށް މީރާއިން ބނުން ާ
ބުނެފައިވެއެވެ.
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން
ި
ކރާ އުސޫލުތަކަށް ބެލުމުން
( .82ސ) މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާން ު
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަން ސާބިތުވާކަމަށާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައިވެސް އަދި
ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައިވެސް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ހަވާލާދ "ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ
ތ
ނ ގޮ ް
ގންނާ ެ
ލފްޒުގެ މާނަ ދެނެ ަ
މން މި ަ
ވނީ މި ލަފްޒަށްކަ ު
މށާއި ،މުޅި މި މައްސަލަ ބިނާ ަ
ތާރީޚު" މާނަކޮށްދީފައިނުވާ ކަ ަ
ޔސް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެވިޔަސް އެ ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ
މށާއި ،އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގެވި ަ
ބެލުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަ ަ
ގަވާއިދުގައިވާ ބަހެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް މާނަކުރަންޖެހ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ބަހެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް
އ
ކރަނީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތަ ް
މތަކެއްވާކަމަށާއި ،މި ހަމަތައް ބަޔާން ު
މާނަކުރުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހ ވަކި ޤާނޫނީ ހަ ަ
އވެއެވެ.
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަ ި
ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ކަމަށް ި
މގައި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް
( .83ޑ) ޚުޞޫމާތު އުފެދިގެން އުޅ ލަފްޒުކަމުގައިވާ "ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ ތާރީޚު" މާނަކުރު ު
މއްދާގެ (އ) އަށް ރިއާޔަތްކުރުން މުހިއްމުކަމަށާއި ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ ާ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

" .12ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދހަނުވާހާހިނދަކު ،އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަކީ ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ޤަބޫލުކުރެވނެ
ހަމަތަކެކެވެ.
...
(އ) ވަކި ބަހަކަށް ،ވަކި ފަންނެއްގައި ،ނުވަތަ ވަކި ވިޔަފާރިއެއްގައި ،ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތެއްގައި ޚާއްޞަ މާނަކުރުމެއް
ދެވިފައިވާނަމަ ،އެ ބަހެއްގެ ޢާންމު މާނަކުރުމުގެ މައްޗަށް އެ ފަންނެއްގައި ،ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއްގައި ،ނުވަތަ އެ
ވިޔަފާރިއެއްގައި ދީފައިވާ ޚާއްޞަ މާނަކުރުމަށް އިސްކަންދންވާނެކަން".

އ
އދުގައި "ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ ތާރީޚު" މާނަކޮށްފަ ި
ހންކަމުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ގަވާ ި
 .84މިފަދައިންކަމަށާއި ،އެ ެ
ނެތުމުން ،މި ލަފްޒު މާނަކުރުމުގައި ދެން ބަލަންޖެހނީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި (އ)
ވ
އ ާ
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ ފަންނެއް ،މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްގައި އެ ލަފްޒު މާނަ ނުވަތަ ބނުންކޮށްފަ ި
ޓތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި
ރކްޝަން ނުވަތަ މިފަދަ ޕްރޮޖެކް ް
އކީ ،މިހާލަތުގައިނަމަ ކޮންސްޓް ަ
ގޮތަށްކަން އެނގކަމަށާއި ،މާނަ ަ
މި ލަފްޒު ބނުންކޮށްފައި ނުވަތަ މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަމަށާއި ،އެގޮތުން މިފަދަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ މިފަދަ
ވނީ
ގތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ަ
ކގައި "ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ ތާރީޚު" ކަމުގައި އާންމު ޮ
ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަ ު
މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ އިންޖިނިއަރ ،މަސައްކަތް ނިމިއްޖެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދ
ކޓް އަކީ " Taking Over
ލނަމަ މި ސެޓްފި ެ
ހއްލަށް ބަ ާ
ހށްކަމަށާއި ،މި މައްސަލައިގެ މަ ަ
ސެޓްފިކެޓްގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީ ަ
ވސް މި " "Taking Over Certificateއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް
 "Certificateކަމަށާއި ،ނަމަ ެ
ނ
ހން ަ
ނގަނޑަށް ހަދާފައި ު
ކގައި (މިސާލަކަށް ފިޑިކް މި ް
އބަސްވުންތަ ު
މށާއި ،މިފަދަ އެ ް
ނިމިނުއިރުވެސް ލިބިފައިނުވާކަ ަ
ތއްގައި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ތަނާ ހަވާލުވާކަމަށާއި،
އެއްބަސްވުންތަކުގައި) އާއްމުގޮ ެ
ލނެ އާންމު އުސޫލު މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް ،އެ
މިފަދަ އެއްބަސްވުންތަކުގައި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުންކަމަށް ބަ ާ
އެއްބަސްވުމަކަށް ހިނގާނީ އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ވަކި ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމަ އެ
މ އިންޖިނިއަރ ،މަސައްކަތް ނިމިއްޖެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދ ސެޓްފިކެޓްގައި
ގޮތަށްކަމަށާއި ،މި ހާލަތުގައިނަ ަ
މން ،ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ "ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ ތާރީޚު" މި
ދިނުމުންކަމަށާއި ،އެހެންކަ ު
މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤްކޮށްފައި ވަނީ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހ ޤާނޫނީ މިންގަނޑުތަކަށާއި ތަހުޒީބު
ބނެފައިވެއެވެ.
މުޖްތަމައުތަކުގެ ޓެކްސް އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ު
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މ
ހނުވާނަ ަ
ތ އިބާރާތެއްގެ ފުރިހަމަ މާނަ ދ ަ
ނ ލަފުޒެއް ނުވަ ަ
ލންޖެހ ީ
ށ ބަ ަ
ޔންކުރުމުގެ ޤާނޫނަ ް
މތައް ބަ ާ
( .85ޒ) މާނަކުރުމުގެ ހަ ަ
އރު" ،ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުން" މިއީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި
ބލާ ި
ކަމަށް މީރާއިން ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،މިގޮތުން ަ
މގައި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް
ށނުވާތީ ،މި އިބާރާތުގެ މާނަ ދެނެގަތު ު
ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައިވެސް މާނަކޮށްދީފައިވާ އިބާރާތަކަ ް
ނތްކަމަށާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
ނން ނުހިފެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ެ
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބ ު
ކށްފައިވީ
މށް މީރާއިން ބަޔާން ޮ
ނ ކަ ަ
ކރުމަކީ ހަމަޖެހ ކަމެއް ނޫ ް
ނނު ބނުން ު
މތައް ބަޔާންކުރާ ޤާ ޫ
މާނަކުރުމުގައި މާނަކުރުމުގެ ހަ ަ
ނަމަވެސް އެ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހ ގޮތެއް މީރާއިން ކިޔައިދީފައިނުވާ ކަމަށާއި ،އގެ ބަދަލުގައި މީރާއިން ބަޔާންކުރަނީ
ވސް މީރާއިންވެސް ގަވާއިދުގެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއި ،ނަމަ ެ
ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ބަލާ މިންގަނޑު ސަރީހަ އިބާރާތުން ަ
ނ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަށް
ބލައިފައިވަ ީ
ކރާ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުނުކަން ސާބިތުކުރުމަށް ަ
 23ވަނަ މާއްދާގައި އިޝާރާތް ު
ކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބނުމަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާއަކީ
ލމުގައި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް
ބ ު
ސަރީހަ މާއްދާއެއް ނޫންކަން އެނގކަމަށާއި ،އެހެންކަމުން ،ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމިފައިވތޯ ެ
ތ
ކށްފައިވާ އުސޫލަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު ،މި ހާލަތުގައި ޚިދުމަ ް
ވނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ބަޔާން ޮ
ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަ 12
އ ބަޔާންކުރާ ތާރީހް ކަމަށް ދެކކަމަށާއި،
ހ ކަމަށް ބެލެވނީ " "Taking Over Certificateގަ ި
ފޯރުވައިދީ ނިމ ތާރީ ް
" "Taking Over Certificateގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީހަކީ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުނު ތާރީހު ކަމަށް ބެލުމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ
އ
ވންވީ ސަބަބެ ް
ފދައިން ބެލެ ެ
ރއިން ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް ،އެ ަ
ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް މީ ާ
ނ ދެކކަމަށް
އނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މށް އިސްތި ު
ބރަދަނެއް ނެތް ކަ ަ
ޤނޫނީ ު
މރާގެ އެ ނުކުތާގައި ާ
ވތީ ީ
މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިނު ާ
ބުނެފައިވެއެވެ.
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން
ދީފައިވާ ރައްދު
މި

މައްސަލައިގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތުން

ހުށަހެޅި

ނކުތާތަކާއި
ު

އަޑުއެހުންތަކުގައި

ދެކެވުނު

ވާހަކަތަކާއި،

ހށަހެޅި
ު

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް
އ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ހުށަހެޅި؛
ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަ ި
ވތަ
ބލާނީ އެ މުދަލުގެ ނު ަ
ޖ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތުކަމަށް ަ
ނ މާއްދާގައި ީ
 .86ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ :ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  17ވަ ަ
ގންނަ ފަރާތުން އެ މުދަލުގެ
ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު ،މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބި ަ
ނނަ
ގތުން ކުރެ ކުރިން އަ ް
ތ މި ދެ ވަ ު
ކރާ ވަގުތު ނުވަ ަ
ނ ބައެއް އަދާ ު
އ ނުވަތަ އަގު ް
ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގަ ި
ށފައި އެވަނީ ،ޖީ.އެސް.ޓީ
ކ ް
ގ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ޮ
ނނު ެ
ށފައިވާއިރު ،އެފަދައިން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާ ޫ
ވަގުތުކަމަށް ބަޔާންކޮ ް
ނ މީރާއަށް
ކށްދިން ފަރާތު ް
ތން ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ފޯރު ޮ
ދށުން އެ މުދަލެއް ވިއްކި ފަރާ ު
ނ މާއްދާގެ ަ
ޤާނޫނުގެ  24ވަ ަ
ނ
ކން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  18ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެ ް
ތތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ބނުންމަށް ަ
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަންޖެހ މުއްދަ ު
އޮންނަކަމަށާއި ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަދި (ނ) ގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދ
ކޮންމެ

ޚިދުމަތަކަށްވެސް

ތައްޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް

އެ

ޚިދުމަތް

ފޯރުވައިދތާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

އެ

3

(ތިނެއް)

މުއްދަތުގެ

ދުވަހުގެ

ތެރގައި

ގއި
ތެރ ަ

ޓެކްސް

ޓެކްސް

އިންވޮއިސް

އިންވޮއިސްއެއް
ނުވަތަ

ރަސީދެއް

ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވިނަމަވެސް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު
ނކޮށްފައިވާކަމަށް މީރާއިން
ނންވާނެކަމަށް ބަޔާ ް
ޢމަލާތް ހިމަ ަ
ތގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާނުގައި އެ މު ާ
ނިސްބަތްވާ ޓެކްސް ނެގ މުއްދަ ު
ބުނެފައިވެއެވެ.
 .87ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ :ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ބަލާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ޑްރެޖިންގ ،ރިކްލެމޝަން
އަދި މެރީން ވޯކްސް ގެ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް ކަމަށްވާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ ޔޫ.އ.އީ އާދެމެދު
މާލެ އަތޮޅުގެ ބޮލިދުއްފަރު ފަޅުގެ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތްކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއްވެފައިވާ ފަރާތެއްކަން އެނގކަމަށާއި،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ވެފައިވާ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް ގެ  48.1ވަނަ މާއްދާގައި؛
"The final Taking-Over Certificate shall be based on the final certification received from the
appropriate Authority and the Contractor providing the Employer with evidence that all
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systems are operational, all operation manuals and warranties have been provided to the
Employer and all keys and/or access cards are properly identified and delivered to the
Employer. The final Taking Over Certificate will determine the start date for the Defects
Liability Period for the whole of the Works regardless of any Taking-Over of any Section(s)
that has occurred”…
 ވަނަ ނަންބަރުގައި؛60.3 ެ އެ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް ގ،ުމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރ
“ Upon the issue of the Taking-Over Certificate for the dredging works, the Engineer shall
certify the whole of the Retention Money with respect to the dredging works for payment to
the Contractor ."
ރގައި؛
ު ަ ވަނަ ނަންބ49.1 ެ އަދި އެ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް ގ،ިމިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއ
…“ The Contractor shall have no obligation to remedy defects for the Dredging Works notified
after the date on which the whole of the Works were completed as stated in the final TakingOver Certificate ”.
ިއބަސްވުމުގައ
ް ެގ ބނުމަށް އ
ެ ްއޯވަރ ސެޓްފިކެޓްގެ ބނުމަކީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮންޓްރެކްޓ-ކ
ް  ޓ،ނ
ް ުކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމ
ްވ މިންގަނޑަކަށް މަސައްކަތ
ާ ްރތް ޤަބޫލުކުރާ ނުވަތަ އެއްބަސ
ާ ަނނަ ފަރާތާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ ފ
ް ަބައިވެރިވާ ޚިދުމަތް ލިބިގ
ަނޝަން ފައިސާ ދޫކުރާ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމަށް ނުވަތަ އެފަދ
ް ެޕރިއަޑް ގުނަން ނުވަތަ ރިޓ
ީ ީނިމުމުން ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓ
ގ
ެ ީ މ،ިނނަ ސެޓްފިކެޓެއްކަމަށާއ
ް ޮކން ބެލުމުގެ ބނުމަށް އ
ަ ްއެހެނިހެން ކޮންސްޓަރަކްޝަން ކޮންޓެރެކްޓާ ގުޅުންހުރި ކަނ
 ވަނަ ނުކުތާގައި ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސްއަށް ހަވާލާދީ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛5 ެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގ،ްއިތުރުނ
“As per the letter of acceptance dated 9 February 2017,” “Works” refers to executing and
completing the Dredging, Reclamation and Marine works for the project and it is evident from
the audit findings that the taxpayer has completed the “Works” relating to the Project however,
taxpayer was unable to issue the invoice due to the contractual limitation and the conflicts
between taxpayer and NMDC ”…
ު" ގައި މަސައްކަތް ނިމުނExhibit 2-Schedule of Works" ެ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް ގ،ިމިފަދައިން ކަމަށާއ
ާ" ގެ ތާރީޚަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ނުނިމކަމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރ30-Oct-17" ާތާރީޚަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ފަރާތުން މީރާއަށް އަންގާފައިވީނަމަވެސް ،އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ  7ވަނަ ނުކުތާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،
މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މިންވަރު އެނގނެފަދަ ލިޔެކިޔުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޯރުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށާއި،
މީގެ އިތުރުން ،ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސްގެ  44.1ވަނަ ނަންބަރުގައި ""Extension of Time for Completion
ގެ ދަށުން މަސައްކަތް ނުނިމފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފުރުސަތު
ށ
ދފައިވާ މަސައްކަތަކީ ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން އިތުރަ ް
ތ ނަމަވެސް ،ޚުޞޫމާތު އުފެ ި
ކން އެނގެންއޮ ް
އެފަރާތަށް ލިބ ަ
ނތީކަމަށް
ކން އެނގެން އޮން ާ
ށ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައި ނުވާ ަ
ނމުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
ސާފުވެގެންދަނީ މަސައްކަތް ނި ް
މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
 .88ތިންވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ "އީ.މެއިލް އެއްގައި އެންމެ
ފޮޅުވަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް" ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުއާމަލާތާ
މއިލްތަކަށް އެކަނި ބަލައިގެން
ގުޅިގެން މީރާއިން އަދަދު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ އީ ެ
ނޫންކަމަށާއި ،މި މަސައްކަތަކީ ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން އެފަރާތުގެ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނ މަސައްކަތް ނިންމުމަށްފަހު
މން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މަސައްކަތް ނިމ ތާރީޙަށް ބެލުމުން އެނގކަމަށާއި ،އެހެންކަ ު
ށ
މވެސް ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަކީ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ބނުމަ ް
އތްނަ ަ
އިންވޮއިސްއެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވާކަން އެނގެން ޮ
ނ މާއްދާ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ
ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމްވާ ވަގުތު ޖެހިފައިވާ ފަރާތެއްކަން ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  17ވަ ަ
މށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން އެނގެން އޮތްކަ ަ
 .89ހަތަރުވަނަ ނުކުތާއަކީ :މަސައްކަތް އަދި ނުނިމކަމަށް މީރާއަށް އަންގާފައިވާތީ އަދި އެފަދައިން އަންގާފައިވާކަމަށް މީރާއިން
ށ ސާފުކޮށް އެނގ ކަމެއްކަމަށާއި މަސައްކަތް ނިމިފައިވތޯ
އިއުތިރާފުވެފައި އޮންނައޮތުމަކީ މަސައްކަތް ނުނިމކަން މީރާއަ ް
ކަނޑައެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޕާޓް  2ގެ  48.1ވަނަ މާއްދާއާއެކު ޕާޓް  1ގެ  48.1ވަނަ މާއްދާ ކިޔަންވާނެކަމާއި އެގޮތުން،
ގޅިގެން " Take Over
މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކަނޑައެޅނީ އިންޖިނިއަރ ނިންމާނިންމުމަކާ ު
ގ
ނ ެ
ޤނޫ ު
ށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް ،ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ާ
 "Certificateދޫކުރުމުންކަމަ ް
ގ
އ ނުކުރާކަން ސާބިތުކުރުމަކީ އެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވ މީހާ ެ
 71ވަނަ މާއްދާގައި މަދަނީ ފިޔަވަޅު އެޅ ޙާލަތްތަކުގައި ،އެކުށެ ް
ޅ
ޒިންމާއެއްކަމާއި އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  38ވަނަ މާއްދާގައި މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަ ު
ށދިނުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައޮތުމުން ،އޮޑިޓު
ނިންމުމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮ ް
ނ
މަރުހަލާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސްގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚަކީ " "30-Oct-17ކަ ް
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

މއެކު ހުށަހަޅާފައިވާ ޑޮކިއުމަންޓް  4ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ
ފކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފު ފޯ ާ
އެނގކަމަށާއި އަދި އިސްތިއުނާ ު
ށ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  26ޖުލައި  2018ގައި މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް އިންވެސް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަ ް
ނ
އ ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައި ް
ތރާފުވެފައިވާ ކަމަށާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާނުގަ ި
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއު ި
ފރާތަށް ލިބެންޖެހ ފައިސާގެ
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ަ
ތ
ނފުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަ ް
މން ،އިސްތިއު ާ
ގން އޮންނައޮތު ު
ހސާބުކޮށް ދައްކާފައިވާކަން އެނ ެ
ތެރެއިން ބަޔަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ި
އސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމާއި އަދި
ބލުކުރާކަން ސާފުވާކަމަށާއި ،އެހެންނަމަވެސްި ،
ނިމުނުކަން ޤަ ޫ
ނ
ނންމު ް
ކށް މީރާއިން ނިންމި ި
ތ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތުޖެހިފައިވާކަމަށް ބަޔާން ޮ
ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާ ާ
ނވާކަމަށް މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
ނަފީވާނެފަދަ އެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައި ު
 .90ފަސްވަނަ ނުކުތާއަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި  5އޮކްޓޫބަރު  2018ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް
އީމެއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ނުނިމިހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލެއް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް
ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް 9 ،ފެބުރުއަރީ  2017ގެ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކީ ޑްރެޖިންގ ،ރިކްލެމޝަން އަދި މެރިން ވޯކްސް އެކްސެކިއުޓްކޮށް
ށ
ތ ް
ޓރެކްޓް އެއްބަސްވުމުގައިވާނީ ކޮންޓެއިންމަންޓް ބަންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުރުން ހިމެނގޮ ަ
ނިންމުންކަމާއި ،އަދި ސަބްކޮން ް
ހަމައެކަނި ޑްރެޖިންގ ،ރިކްލެމޝަން އަދި ބީޗް ވޯރކްސް ކަމަށްވާއިރު ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ 24
ސެޕްޓެންބަރު  2018ގައި ރިވައިސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ކޮޕީއަށް ނަޒަރުކުރުމުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލެޓަރ އޮފް
ނ ”“CDE Consulting
ށފައިވަ ީ
ށފައިނުވާކަމަށާއި ހަވާލުކޮ ް
އެކްސެޕްޓެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮ ް
ކގެ ޑެއިލީ ޕްރޮގްރެސް ،ދީމާވެފައިވާ ދަތިތަކާއި މައްސަލަތައް
ބގަނެ ރީލޮކޝަން މަސައްކަތްތަ ު
ލ ި
އިން ފޮނުވާ ޑެއިލީ ރިޕޯޓު ި
ހައްލުކުރުމަށް

އަޅާފައިވާ

ފިޔަވަޅުތައް

ޓްރެކް

ވއިރު،
ކުރުންކަމަށް ާ

މި

ޕްރޮޕޯސަލްއިން

އިސްތިއުނާފުކުރާ

ފަރާތަށް

އވާ ޑްރެޖިންގ ،ރިކްލެމޝަން
ވލުކޮށްފަ ި
އބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަ ާ
އފް އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ އެ ް
އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން ލެޓަރ ޮ
މރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
އަދި މެރިން ވޯކްސް ނިމިފައިނުވާކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަމަށް ީ
 .91ހަވަނަ ނުކުތާއަކީ :އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ މަސައްކަތެއްކޮށް ނިމުނުކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހނީ

"take-

ނ ނަމަވެސް ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައި
 "over certificateކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބު ި
ކަނޑައެޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ބނުމަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ބަލާ މިންގަނޑު ސަރީޚަ އިބާރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު،
މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނަކީ ،ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި ބަހެއް ،ލަފްޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއްގެ
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ށގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ
ކ ް
ނނެއް ބނުން ޮ
ވތީ ،މިފަދަ ޤާ ޫ
އގައި ބނުންކުރާ ޤާނޫނެއްކަމަށް ާ
ފުރިހަމަ މާނަ ދހަނުވާ ހިނދެ ް
ނ "މަސައްކަތް ނިމ ތާރީޚް"
ށވާތީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ކރުމަކީ ހަމަޖެހކަމެއް ނޫންކަމަ ް
 23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) މާނަ ު
ކަމަށް ބަލާ " "take-over certificateގެ ތާރީޚު ބނުންކުރުމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ
ފއިވެއެވެ.
ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެ ަ
ށ
ނގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ށ) ގައި ،ޢާންމު މާނައަ ް
 .92ހަތްވަނަ ނުކުތާއަކީ :މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫ ު
ކރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމުގައި ،ވަކި ކަމެއް އެ ޤާނޫނުގައި
ބެލުމުގެ އުސޫލު ޤާނޫނު މާނަ ު
ށ
ނ ،އެގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަ ް
ޢންމު މާ ަ
ޢބާރާތް ނުވަތަ ޖުމްލައިން ދހަވާ ާ
ނންކޮށްފައިވާ ބަސް ނުވަތަ ި
ބަޔާންކުރުމަށް ބ ު
އ
ތން ،އގެން ވަކި މާނައެ ް
ށފައިވާ ގޮ ު
ވތަ ޖުމްލައެއް ބނުންކޮ ް
ރތެއް ،ނު ަ
އިސްކަންދންވާނެކަމާއި ބަހެއް ،ނުވަތަ ޢިބާ ާ
ތއްތަކެއް އގައި ހިމެނުމަށް
ދހަވާކަމަށްވާނަމަ ،އެ ދހަވާ މާނަ އެއަށްވުރެ ފުޅާކުރުމަކީ ނުވަތަ އގައި ނުހިމެނ ކަން ަ
ވއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ
މަސައްކަތް ކުރުމަކީ ،ރަނގަޅުގޮތެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނައޮތުމުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަ ާ
މ ޚިދުމަތަކަށްވެސް ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ ތާރީޚުން
އވާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދ ކޮން ެ
(ށ) ގައި "ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަ ި
ގ ތެރގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ނުވަތަ ރަސީދެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ".ކަމަށް
ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހު ެ
އނުވާކަމަށާއި ،އެގޮތުން ވަކި
ދގައި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ވަކި ގޮތަކަށް އަމަލުކުރުމަށް ބަޔާންކޮށްފަ ި
ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި ،އެ މާއް ާ
ޚިދުމަތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީޚު ކަނޑައަޅަން ވަކި ޚާއްޞަ އުސޫލެއް އެ މާއްދާ މާނަކުރުމުގައި ގެންގުޅުމަކީ އެ
ޅކޮށް މާނަކުރުން ކަމުގައި މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ.
މާއްދާގެ ރޫހާ ޚިލާފަށް އެ މާއްދާގެ ޢާންމު މާނަ ގެއްލނެހެން ފު ާ
ރ
ޝން ރިވިއު ރިޕޯޓު ނަންބަރު  10( 220-OA/2018/106ނޮވެންބަ ު
 .93މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން އެދިފައިވަނީ ،އޮބްޖެކް ަ
 )2019މީރާގެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި ،އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ނުވަތަ
ނނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދާއި
ށ ނިންމާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާ ޫ
" "time of supplyގެ އުސޫލަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަ ް
ނ
ށ ކަނޑައަޅުއްވައިދެއްވައި ،މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
އެއްގޮތަވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަ ް
ދައްކަންޖެހ އަދަދެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވައިދެއްވުމަށެވެ.
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު
މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ (އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް) ގެ
ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި ،ދައްކަ އިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) ގެ
ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި ،މައްސަ ލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ
ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ،އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ނ
ރއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް  01ޖަނަވަރީ  2016އި ް
 .1ފުރަތަމަ ކަމަކީ :ޓެކްސް ނެގުމާބެހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީ ާ
ރ
 31ޑިސެންބަރު  2017ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާ ގުޅިގެން  14ނޮވެންބަރު  2018ގައި މީރާގެ ނަންބަ ު
" 1065867/NOTA-GGST/LBD/2018/07ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް
ފޮނުވާފައިވެއެވެ .އަދި އެ އެންގުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ
ފައިސާއަކީ އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހ ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަށް  31ޑިސެންބަރު
ނ
 2018ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރުމުން އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ މީރާއިން ބެލުމަށްފަހު ،އެފަރާތު ް
ނ ކަނޑައެޅި ޖީ.އެސް.ޓީ
ނންމުން ރަނގަޅުކަމާއި އޮޑިޓު ް
ި
އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާ ގުޅިގެން މީރާގެ އޮޑިޓުގެ
ރ
ނބަ ު
ނޖެހ ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނަ ް
ފައިސާއަކީ އެފަރާތުން ދައްކަ ް
ސ
ކ ް
 220-OA/2018/106މެދުވެރިކޮށް  10ނޮވެންބަރު  2019ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވުމުން ޓެ ް
ރމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.
ށން އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކު ު
ދ ު
ނެގުމާބހ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަ

ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާ
ޅ މާއްދާއެވެ .އެގޮތުން ،އެ
ކ ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަނޑައަ ާ
ނނުގެ  17ވަނަ މާއްދާއަ ީ
 .2ދެވަނަ ކަމަކީ :ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާ ޫ
މ
ށފައިނުވާހާ ހިނދަކުި ،
ކ ް
ގތަކަށް ބަޔާން ޮ
މާއްދާގެ (ހ) ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ "މި މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ޮ
ނ
ނނިވި ދެ ވަގުތުގެ ތެރެއި ް
މށްޓަކައި ،މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު ކަމަށް ބަލާނީ ،އަން ަ
ޤާނޫނުގެ ބނު ަ
ކުރިން އަންނަ ވަގުތަށެވެ.
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މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :
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( )1އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު؛
ރތުން އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެ އަގުން ބައެއް
ލބިގަންނަ ފަ ާ
ވތަ ޚިދުމަތް ި
( )2މުދާ ގަންނަ ނު ަ
އަދާ ކުރާ ވަގުތު" މިފަދައިންނެވެ.
ގއި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން
 .3މީގެ އިތުރުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ" ،މި ގަވާއިދު ަ
ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ފޯރުވައިދެވ މުދަލަކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ ގުޅގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަމަށް
ޓ
ބ ް
ވތަ ޑެ ި
ރޑިޓް ނޯޓް ނު ަ
އސް ނުވަތަ ރަސީދު ނުވަތަ ކް ެ
ތ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮ ި
ދލުގެ ނުވަ ަ
ބަލާނީ ،އެ މު ަ
ދ
ތ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ބައެއް އަދާކުރާ ވަގުތާއި ،މި ެ
ނޯޓް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތާއި ،އެ މުދަލުގެ ނުވަ ަ
ވަގުތުންކުރެ ކުރިން އަންނަ ވަގުތެވެ ".މިފަދައިންނެވެ.
ނފުކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު 8
ނ ޑްރެޖިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި އިސްތިއު ާ
 .4ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ނެޝަނަލް މެރި ް
ށ
ޅގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަ ް
ފެބުރުއަރީ  2017ގައި އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވެއެވެ .އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މާލެ އަތޮ ު
މރިން ވޯކްސް ("ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް") ގެ މަސައްކަތް
ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަޅެއްގައި ޑްރެޖިން ،ރިކްލެމޝަން އަދި ެ
ތރީޚްކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ
ކުރުމަށާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހ މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހ ާ
އެގްޒިބިޓް  2ގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލު ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 30 ،އޮކްޓޫބަރު  2017އެވެ.
ދ
ފއިވާ ގޮތުން ޖީ.އެސްޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު އެ ޤާނޫނުގައި އަ ި
ށ ަ
 .5ތިންވަނަ ކަމަކީ :ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮ ް
އދާގައިވާ "މުދަލެއް ނުވަތަ
އސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާ ް
ގަވާއިދުގައިވެސް މާނަކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،ޖީެ .
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު" ދެނެގަތުމަކީ މި މައްސަލައިގައި މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ތއްޔާރުކުރަންޖެހނެ ވަގުތަކީ
 .6މީގެ އިތުރުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ ( )1ގެ ބނުމަށް އިންވޮއިސް ަ
ނ
ޔންކޮށްފައިވެއެވެ .އެގޮތު ް
އދާގައި ވަކި ކަންތައްތަކެއް ބަ ާ
ށ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާ ް
ކޮބައިކަން އަންގައިދިނުމަ ް
ފރާތުން ފޯރުވައިދ ކޮންމެ
ފއިވަނީ" ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ަ
ށ ަ
ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ޚިދުމަތަކަށްވެސް ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް
ނުވަތަ ރަސީދެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .ނަމަވެސް ،ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމިފައިވާކަން މި މައްސަލައިގައި
އވެ.
ސސަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަންނަންޖެހެ ެ
ބލަންޖެހނެ އަ ާ
ދެނެގަތުމަށް ަ
ފރާތުން ފޯރުވައިދ ކޮންމެ
ފއިވަނީ" ،ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ަ
ށ ަ
 .7ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮ ް
ޚިދުމަތަކަށްވެސް ،އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

އދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ ތާރީޚު"
ނުވަތަ ރަސީދެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ ".މިފަދައިންނެވެ .މި މާ ް
އެ ގަވާއިދުގައި އަދި ޤާނުނުގައިވެސް މާނަކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ .އެގޮތުން ،ވަކި ފަންނެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ވިޔަފާރީއެއްގައި
ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ ވަކި އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ މަސައްކަތާ ގުޅ ޚާއްޞަ މާނަކުރުމެއް ހިމެނނަމަ އެކަމަށް
އިސްކަންދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.
ބޔާންކުރާ "ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ ތާރީޚު" ކަނޑައެޅުމަށް
 .8އެގޮތުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
އޮންނަ މިންގަނޑު ޤާނޫނުން އަދި ގަވާއިދުންވެސް ދހަ ނުވާ ހިނދު ،މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 12
ވަނަ މާއްދާގެ (އ) އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ޤަބޫލުކުރެވ ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން ،ވަކި ފަންނެއް ނުވަތަ ވަކި
ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތެއްގައި ޚާއްޞަ މާނަކުރުމެއް ދެވިފައިވާނަމަ ،އެ މާނަކުރުމަށް އިސްކަންދންޖެހނެކަމަށް
އނާފުކުރާ ފަރާތާއި ނެޝެނަލް މެރިން ޑްރެޖިންގ ކޮމްޕެނީ އާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ
ޤަބޫލުކުރެވ ހިނދު ،އިސްތި ު
އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނ ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ ތާރީޚު ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ.
 .9މީގެ އިތުރުން ،ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި "މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު"
މ
މށް ި
ވފައިވތޯ ދެނެގަތު ަ
ލތު މެދުވެރި ެ
ވއިދުގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ހާ ަ
ދެނެގަތުމަށާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަ ާ
މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި އަދި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއެކު ވެފައިވާ
އެއްބަސްވުމަކީ މައިގަނޑު އެއް އަސާސްކަމަށް ވާހިނދު އެފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަލައިގެން މެނުވީ ޚިދުމަތް
ފޯރުވައިދިން ވަގުތު ދެނެނުގަނެވނެއެވެ .އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު"
ތގެ ދެމެދުގައިވާ އެއްބަސްވުމެވެ.
ރދަންދެވނެ މުސްތަނަދަކީ ދެފަރާ ު
ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބު ަ
 .10ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ :މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ،އެއްބަސްވުމުގެ އެގްޒިބިޓް  2ގެ މަސައްކަތުގެ
ތން އަންގާފައެއް ނުވެއެވެ.
ތރީޚުގައި މަސައްކަތް ނުނިމކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާ ު
ށފައިވާ ާ
ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮ ް
އެހެންނަމަވެސް ،މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓް ކުރަމުން ދިޔަ މުއްދަތުގައި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ
އށް އަންގާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 26
ތ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީރާ ަ
މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެ މަސައްކަ ް
ޖުލައި  2018ގައި މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛
“The National Marine Dredging Company (NMDC) project is completed.
After the completion NMDC refused agree on any amount of the contract. Nothing is paid
beside the advance payment of 1.750.000 USD.
For this reason we have estimated the minimum amount which we believe NMDC is due and
processed as our turn over and declared GST thereon.
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

The moment we come to an agreement whether through negotiation or legal means we will
”raise an invoice and adjust over turn over and GST return accordingly.
ށ
 .11މި އީމެއިލްއަށް ނަޒަރުކުރުމުން މައިގަނޑު ހަތަރު ކަމެއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަ ް
ދ
ނ ކަމަކީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގާމެ ު
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވުމެވެ .ދެވަ ަ
މ
އެއްބަސްވުމަށް އެން.އެމްޑީ.ސީ އިން އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ ފިޔަވައި ި
ނ
ތންވަ ަ
ނކޮށްފައިވާ ވުމެވެި .
އސާއެއް ލިބިފައިނުވާކަން ބަޔާ ް
ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ފަ ި
އ އަދަދަށްވާ ޖީ.އެސް.ޓީ
އންދާޒާކޮށް ެ
ނ ލިބނެ އަދަދު ަ
މ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެންމެ މަދުވެގެ ް
ކަމަކީ މި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ި
ފއިވާ ވުމެވެ .ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޚުސޫމާތު ހައްލުވިހާ
ދައްކައިފައިވާ ކަން ބަޔާންކޮށް ަ
މށްފަހު ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން
ދލުތައް ގެނައު ަ
އަވަހަކަށް އިންވޮއިސް ރެއިސް ކުރުމަށްފަހު އާމްދަނީއަށް ގެންނަންޖެހ ބަ ަ
ފއިވާ ވުމެވެ.
އިޞްލާހުކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ަ
 .12ފަސްވަނަ ކަމަކީ :އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާގޮތުގައި ،މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިވުމާ ވަގުތު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އިސްވެ
ނ
މށް ރައްދުގައި މީރާއި ް
މ ބުނު ަ
ސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ި
ގންނެވެ .އި ް
ބަޔާންވެދިޔަ އީމެއިލްގެ ފުރަތަ ޖުމުލައަށް ބަލައި ެ
ނ ނޫންކަމާއި ،މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް
ދ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އީމެއިލްއަށް އެކަނި ބަލައިގެ ް
ބުނެފައިވަނީ ،މީރާއިން އަދަ ު
ބަލާފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިމ ތާރީޚަށް
ބަލައިގެންނެވެ.
 .13އިސްވެބަޔާންކުރި އީމެއިލްގައި ހުރި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު
ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުޞޫމާތެއް އުފެދިފައިވާކަން އެނގެއެވެ .އެހެންކަމުން މި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި މިވަނީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެންކަން
ބެލުމަކީ

މުހިއްމުކަމެއް

ގއި
ކަމު ަ

ދެކެމެވެ.

މި

މައްސަލައިގައި

ހުށަހަޅައިފައިވާ

ލިޔެކިޔުންތަކާއި

ށ
އަޑުއެހުންތަކަ ް

ނ
ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމްޑީ.ސީ އާދެމެދު އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
ފުރިހަމަކުރަންޖެހ

އިލްތިޒާމްތައް

ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް

އެފަރާތުން

ޤަބޫލުކޮށް

އެން.އެމް.ޑީ.ސީ

އަށް

އެންގުމުން،

އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނޫންކަމަށް ދެކި މަސައްކަތް ބަލައިގަނެފައިނުވުމާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ
ޚުޞޫމާތެކެވެ.
ށ
 .14ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ބަލައި އެއަ ް
ބުރަދަންދެވނެ މުސްތަނަދަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެވެ .އެގޮތުން ،މި އެއްބަސްވުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު،
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ނެޝެނަލް މެރިން އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ  48.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،
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ދެވަނަ ފަންގިފިލާ ،ގ.މާގަހަ ،ބުރުޒުމަގު  ،20152މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ .ފޯނު 3015555 :އީމެއިލް އެޑްރެސް info@tat.gov.mv :ވެބްސައިޓްwww.tat.gov.mv :

ެ ދިވެހިރާއްޖ،ެ މާލ،ްޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލ

TAT-CA-G/2019/033 :ުމައްސަލަ ނަންބަރ

“The final Taking-Over Certificate shall be based on the final certification received from
the appropriate Authority and the Contractor providing the Employer with evidence that
all systems are operational, all operation manuals and warranties have been provided to
the Employer and all keys and/or access cards are properly identified and delivered to the
Employer. The final Taking Over Certificate will determine the start date for the Defects
Liability Period for the whole of the Works regardless of any Taking-Over of any
Section(s) that has occurred.
Before the Works (or any Section thereof) have been completed in accordance with
Clause 48, the Contractor shall furnish the Engineer for his approval with four full sets of
Operating and maintenance instructions……...19”
ާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޙަވާލުކުރުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރ،ި މި މާއްދާއިން އެނގ ގޮތުގައ.ެމިފަދައިންނެވ
ެދ މި ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގ
ި ަ އ.ެ ދޫކުރަންޖެހނެއެވtaking over certificate ްފަރާތުނ
.ެތެރގައި އިންޖިނިއަރގެ އެޕްރޫވަލް ބނުންވެއެވ
ް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހ އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް އެ ފަރާތުން ޤަބޫލުކޮށް މަސައްކަތ.15
ްހޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުނ
ަ ަވކަން މި މައްސަލައިގައި ހުށ
ާ ު މަސައްކަތް ބަލައިގަނެފައިނ،ްޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް އެންގުމުނ
ްމަސައްކަތ

ްމިންވަރަށ

ާބަޔާންކޮށްފައިވ

ިބސްވުމުގައ
ަ ްއެއ

ްފަރާތުނ

ިޙަވާލުވ

ާމަސައްކަތ

ިއަދ

.ެއެނގެއެވ

ެ އިސްވ،ް އެހެންކަމުނ.ެއވ
ެ ެ ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނެކަމަށް ބަލަންޖެހtaking over certificate ،ަފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމ
ި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައ،ީބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައިވާ ސެޓްފިކެޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިނުވަނ
.ެކރެވެއެވ
ު ުނށް ޤަބޫލ
ަ ްނުވާތީކަމަށް އަހުރެނ
ނ
ީ މއްދަތު ގުނަން ފެށ
ު
ގ
ެ ީ ވަނަ މާއްދާގައި ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓ48.1 ެބސްވުމުގ
ަ ް އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއ.16
ނ
ް ުނޠިޤީ ނަޒަރަކ
ް ަ މ،ީއހެނ
ެ .ެލބިގެންނެވ
ި taking over certificate ިއެއްބަސްވުމުގައިވާފަދައިން މަސައްކަތް ނިންމައ
ނ
ް ަށ ނުލިބ ހިނދަކު އގައި އެއްވެސް އައިބެއް ހުރިކ
ް ަފއި އެ މުދާ ގަތްމީހާގެ އަތ
ަ ެ މުދަލެއް ގަނ،ްބަލާއިރުވެސ
ްބނާ މަސައްކަތުގެ ޑިފެކްޓ
ު ިތ އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައ
ު ާ ޚުޞޫމ،ް އެގޮތުނ.ެނނެއެވ
ާ ްނނ
ޯ ްކަށަވަރުކުރެވނެ ގޮތެއ
އ
ި ަގތުގ
ޮ  އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން އެނގ،ް މީގެ އިތުރުނ.ެއ މަސައްކަތް ނިންމުމުންނެވ
ެ ްދނެގަނެވނީވެސ
ެ ީލައިބިލިޓ
ދ
ި ަ އ،ިނންކަމަށާއ
ޫ ްގނުނ
ު ތ
ު ަލޓީގެ މުއްދ
ި ިފކްޓް ލައިބ
ެ ިކ ހަމައެކަނި ޑ
ީ ަ ގެ ބނުމtaking over certificate

)taking over certificate( 48.1 ެ) ގ2 ް ކޮންޑިޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް (ޕަރޓ:1 ް ގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ވޮލިއުމ2017 ީ ފެބްރުވަރ9
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

ރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައިވެސް ބަލަންޖެހނީ އެ ސެޓްފިކެޓަށްކަން އެނގެއެވެ .މީގެއިތުރުން ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް
ރ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހޯދާފައިވެއެވެ.
ނިންމުމަށްޓަކައި އިސްތިއުނާފުކު ާ
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ގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،
 .17ހަވަނަ ކަމަކީ :ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމްވާނެ ދެވަނަ ވަގުތުގެ ޮ
ދ
ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ވަގުތެވެ .އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ" ،މު ާ
ދ
ތ އެ އަގުން ބައެއް އަ ާ
ތ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަ ަ
ދލުގެ ނުވަ ަ
ނނަ ފަރާތުން އެ މު ަ
ގ ް
ތ ޚިދުމަތް ލިބި ަ
ގަންނަ ނުވަ ަ
ޓ
ބލައި ،ޖީ.އެސްީ .
ގތަށް ަ
އސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ޮ
ކުރާ ވަގުތު" މިފަދައިންނެވެ .ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މަ ް
ޤާނޫނުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ  2ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޙާލަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ކުރިމަތިވެފައިވތޯވެސް
ކަށަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ .އެހެނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
އެޑްވާންސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ޢަދަދެއް އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް
ދ
ބލުމުން އެނގެއެވެ .އަ ި
ވ އީމެއިލް އަށް ެ
އށް ފޮނުވާފައި ާ
އ  2018މީރާ ަ
ރތުން  26ޖުލަ ި
ބަޔާންކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
އިތުރު

އގެ

ފައިސާއެއް

ދައްކާފައިވާކަމުގެ

އެއްވެސް

ހެއްކެއް

މި

ށ
ލ ް
ޓްރައިބިއުނަ ަ

ހުށަހަޅާފައެއް

ނުވެއެވެ.

ށ
ރ ފަރާތުން އެ ފައިސާއަ ް
ދއާ އެއްގޮތަށް އިސްތިއުނާފުކު ާ
އެހެންކަމަށްވާނަމަ ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއް ާ
ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައިވާކަމަށް ބަލަންޖެހނެއެވެ .އަދި މިކަމަށް މީރާއިންވެސް އިންކާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާބެހގޮތުން
 .18ހަތްވަނަ ކަމަކީ :އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުވާކަމުގައިވާނަމަ ،އިތުރު މުއްދަތަށް އެދުމުގެ
އ
އން ބުނެފައިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފަ ި
ނނަ ކަމަށް މީރާ ި
ލބެން އޮ ް
ރތަށް ި
ފުރުޞަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަ ާ
ށ
ނެތުމުންވެސް އެނގެނީ އެ މަސައްކަތަކީ ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެސް ވެއެވެ .މީރާގެ މި ބުނުމަ ް
ކރަންޖެހ މަސައްކަތް ނިންމައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުން،
ގތުގައި އެފަރާތުން ު
ރައްދުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ޮ
މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހ ސަބަބެއް ނޯންނާނެކަމަށެވެ .އެގޮތުން ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދެވނެ ޙާލަތްތައް
އެއްބަސްވުމުގެ  44.1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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ރތަމަ ބަޔާނާއެކު އެކްޒިބިޓް  1ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ) Proposal for Technical Service for Relocation of
އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފު ަ

(Substrate on the Affected Area at Damac Bolidhuffaru Lagoon Project
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ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މައްސަލަ ނަންބަރުTAT-CA-G/2019/033 :

“… The contractor shall be entitled to claim an extension of time arising from or related
to any delays caused by or contributed to by any Authority subject to the Contractor
demonstrating to the Engineer’s satisfaction that:
;(i) the delay was beyond the Contractor’s reasonable control
;(ii) the Contractor has taken all reasonable steps to avoid and/or mitigate any delay
and
”(iii) the delay directly impacts the Contractor’s process of the works.
ނ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް
މިފަދައިންނެވެ .އިސްވެބަޔާންކުރި މާއްދާއަށް ނަޒަރުކުރުމުން އެނގެނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށު ް
ށ
ތތަކުގައި ކަމާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަ ް
ގއި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަ ް
އެދެވނެ ޙާލަތްތަކަކީ އެ މާއްދާ ަ
ނ އެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހ
އެފަދަ ޙާލަތެއް އައިސްފައިވާކަން އެނގކަށް ނެތެވެ .އެކަން އެނގެނީ ،އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު ް
މަސައްކަތްތައް

ނިންމައިފައިވާކަން

މަސައްކަތް

ޙަވާލުކުރި

ފަރާތަށް

އަންގައި

އރިންގ
އިންޖިނި ަ

އެޕްރޫވަލް

އަށް

އެދިފައިވާތީއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު
 .19ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔުއަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު
 .20ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔުއަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.
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