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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 

 

 މުނުގޮތް މައްސަލަ ނި 
 

 TAT-CA-G/2019/033 މައްސަލަ ނަންބަރު:

 1065867 ޓިން: | ރެކްޓަރސް ބީވީވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް:

   މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތް:

 1443 ޝަޢުބާން 03 މައްސަލަ ނިމުނު ތާރީޚް:
 2022މާރިޗު  6 
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 ރުން މައްސަލަ ބެލުމާއި ތަމްސީލުކު 

 
 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީ )ރިޔާސަތު( ،ރައީސް ބެންޗް: މައްސަލަ ބެލި

 މެންބަރު، އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު 
 އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު އަޝްރަފް  ،މެންބަރު 

 
ޝަން )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރ   ބީވީ ކޮންޓްރެކްޓަރސް  މެރިން އެންޑް  ޑްރެޖިންގ އޫރްދް ވެން އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތް:

 (FC-0010/2016ނަންބަރު: 

 (P-0020/2015ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓަޖީސް ލލޕ )ރަޖިސްޓްރ ޝަން ނަންބަރު:  ތަމްސީލުކުރި ފަރާތް:

  
 މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  އިސްތިއުނާފު ރައްދުވި ފަރާތް:

  

 1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 27 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:
 2019ޑިސެންބަރު  24 
  

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

                                                           
 ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ބ ނުމަށް. 44)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( ގެ  2010/3ޤާނޫނު ނަންބަރު  1
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 މައްސަލައިގެ މުހިންމު މަޢުލޫމާތު 

 AUDN-GGST/SMC/2018/01/1065867 އޮޑިޓް ނޯޓިސް ނަންބަރު:
 2018 ނޮވެންބަރު 14 ފޮނުވި ތާރީޚް:

  
 އަށް  2017ޑިސެންބަރު  31އިން  2016ރީ ވަނަޖަ 1 އޮޑިޓްކުރެވުނު މުއްދަތު:

 ޖީ.އެސް.ޓީ  ޓެކުހުގެ ބާވަތް:
 NOTA-GGST/LDB/2018/07/1065867 ގުން )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:ދައްކަންޖެހ  ޓެކުހުގެ މިންވަރު އަންގާ އެން 

 AR-LBD/GST/2018/218 މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓު ނަންބަރު:
ދެމިލިއަން އެއްލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތް ހާސް ) ރ2,187,240.00 އިތުރަށް ދައްކަންޖެހ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައެޅި އަދަދު:

 ދިވެހި ރުފިޔާ( ދުއިސައްތަ ސާޅީސް
 2018ނޮވެންބަރު  14 އޮޑިޓް ނިންމި ތާރީޚް:

 - :(ނަމަ)މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާ  ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް
  

 2018ޑިސެންބަރު  31 :އިއުތިރާޒުކުރި ތާރީޚް
 2018ޑިސެންބަރު  31 އިއުތިރާޒު ބަލައިގަތް ތާރީޚް:

ދެމިލިއަން ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް ރ )002,664,329. އިއުތިރާޒުކުރި އަދަދު:
 ދިވެހި ރުފިޔާ(  ތިންސަތ ކަ ނާވާވީސް

 2019ބަރު ންނޮވެ  10 ދު ގޮތެއް ނިންމި ތާރީޚް:އިއުތިރާޒާމެ
 - )މަތީގައިވާ ތާރީޚާ ތަފާތުވާނަމަ(: ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚް

އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލައާމެދު ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނުވަތަ މީރާގެ ނިންމުން 
 OA/2018/106-220 ނަންބަރު )ހުށަހެޅިފައިވާނަމަ(:

 2019ބަރު ންޑިސެ 24 އިސްތިއުނާފުކުރި ތާރީޚް:
ދެމިލިއަން ހަލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ހަތަރު ހާސް ރ )002,664,329. :އިސްތިއުނާފީ މައްސަލައިގައި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ އަދަދު 

 ދިވެހި ރުފިޔާ( ތިންސަތ ކަ ނާވާވީސް
ން ދައްކައިފައިވާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ފައިސާގެ އަދަދު )ޖޫރިމަނާ އާއި އިންޓްރެސްޓް ނުހިމެނ  ގޮތަށް(:
ނުވަދިހަ ހަތްސަތ ކަ ނުވަދިހަ ނުވަހާސް ދުއިސައްތަ ރ )799,298.70

 ލާރި( ހަތްދިހަދިވެހި ރުފިޔާ  އަށް
 OA/2018/106-220 އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މީރާގެ ނިންމުން: 

 2019ބަރު ންނޮވެ  10  ތާރީޚް:މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި
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 މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ 

ޑިސެންބަރު  31އިން  2016ރީ ޖަނަވަ 1މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިން އިސްިތއުނާފުކުރާ ފަރާތް 

-NOTA/1065867ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2018ނޮވެްނބަރު  14ގެ ނިޔަލަށް އޮޑިޓްކޮށް،  2017

GGST/LBD/2018/07 "ްނަންބަރުއާއި މީރާގެ  "ނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓ AR-LBD/GST/2018/218 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ. "ރިޕޯޓް އޮޑިޓްގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސެސް ޓެކްސް "

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ން ދަށުގެ 2މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި، މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު

" ގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކޮށްަފިއ time of supplyޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ނުވަތަ "

ވޮއިސް ގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް އިނ3ްނުވާތީއާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދު

މީރާގެ އެ  ޖެހ ކަމަށް މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާތީ،ންތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖީ.އެސް.ީޓ ދައްކަމުއްދަތުތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާތީ އެ 

މި އިއުތިރާޒާ  އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވެއެވެ. މީރާގައި ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 2018ޑިސެންބަރު  31ނިންމުން، 

-220 މީރާގެ ނަންބަރު ނިންމަިއ، ޑިޓްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލުެގންނަންެޖހ  ތަނެއް ނެތްކަމަށްމީރާގެ އޮގުޅިގެން، 

OA/2018/106 ްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާފައިވެއެވެ. 2019ނޮވެންބަރު  10 އޮބްޖެކްޝަްނ ރިވިއު ރިޕޯޓުނ 

ޑިސެންބަރު  24 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްމަށް އެދި ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރު OA/2018/106-220މިއީ، މީރާގެ ނަންބަރު 

 މައްސަލައެވެ. TAT-CA-G/2019/033ގައި މީރާއަށް ރައްދުވާގޮތަށް ހުށަހެޅި ނަްނބަރު  2019

 

 

 

 

 

                                                           
 )މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ ައގުން ޓެކްސް ެނގުުމގެ ާޤނޫނު( 2011/10ޤާނޫނު ނަްނބަރު  2
 )މުަދލާއި ޚިުދމަުތގެ ައގުން ޓެކްސް ނެުގުމެގ ގަާވއިދު( R/2011-43ގަާވިއދު ނަންަބރު  3
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރި ސަބަބުތައް 

"ނޯޓިސް  NOTA-GGST/LBD/2018/07/1065867ނަންބަރު  ގައި މީރާގެ 2018 ނޮވެންބަރު 14 ފުރަތަމަކަމަކީ: .1

 ޓެކްސް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް " AR-LBD/GST/2018/218 ނަންބަރުއާއި މީރާގެ  އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް"

 ފޮނުވާފައިވެއެވެ.  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް "ރިޕޯޓް އޮޑިޓް

އިސްތިއުނާފުކުާރ  ދަށުން ގެޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުމީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި، މުދަލާއި  ދެވަނަކަމަކީ: .2

" ގެ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް time of supplyޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކުރުމުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ނުވަތަ "ފަރާތުން 

ރަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި ޓެކްސް ގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުއަމަލުކޮށްފައި ނުވާތީއާއި، ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަވާއިދު

ޖެހ ކަމަށް މީރާއިން ންތަކަށް ނިސްބަތްވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަމުއްދަތުވާތީ އެ އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިނު

ިމ ވެ. ފައިވެއެމީރާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްއެކަމަށް ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  2018ޑިސެންބަރު  31ކަނޑައަޅާފައިވާތީ،

"އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް"  OA/2018/106-220ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2019ބަރު ންނޮވެ 10އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން 

ނުެޖހ ކަަމްށ  ބަދަލުގެންނަން މީރާގެ އެސެސްމަންޓަށްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުާވފައިވާކަމާއި، އެގޮތުން މި ރިޕޯޓުގައި، 

 އެވެ.ނިންމާފައިވެ

( 2019ބަރު ންނޮވެ 10) OA/2018/106-220ރާތުން މީރާގެ ނަންބަުރ ފައިސްތިއުނާފުކުރާ  :ނަކަމަކީ ތިންވަ  .3

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  44 ޓެްކސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ، "އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓް" އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ  2019ިޑސެންބަރު  24ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  އިޖުރާއަތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، 

 ޅާފައިވެއެވެ.ހުށަހަ

 އާއި  އެސެސްމަންޓް ެޓކްސް އޮފް ނޯޓިސް ،ނީފައިވައިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ އެދިއިގައި މި މައްސަލަ ހަތަރުވަނަކަމަކީ: .4

 ވަގުތު ޒިމްވާލާ ޓީ.އެސް.ޖީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ގައިރިޕޯޓް އޮޑިޓް ޓެކްސް ސަރވިސަސް އެންޑް ގުޑްސް މީރާގެ

 ދައްކަން ޓީ.އެސް.ޖީ ބަޔާންކޮށް މީރާއިން އަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް އުސޫލަށް ގެ" time of supply" ނުވަތަ

 ކަނޑައަޅަން "time of supply" ނުވަތަ ވަގުތު ލާޒިމްވާ ޓީ.އެސް.ޖީ ގަވާއިދުގައި ޤާޫނނާއި ޓީ.އެސް.ޖީ އަންގާފައިވަނީ

 ނެތިކަަމށް  ބެލުމެއް ސަބްސްޓެންސަށް ކަންކަމަށާއި ވަށައިގެންވާ މުޢާމަލާތުގެ މުޅި އަދި ޚިލާފަށް ޑާނގަމިން ބަޔާންކޮށްފައިވަ

 ނިމިފައިނުވާތީ  މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ އިދެއްވުމަށާއި،ކަނޑައަޅަ

 ގައި ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 23 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ އި،ދެއްވުމަށާކަނޑައަޅައި ޖެހިފައިނުވާކަމަށް ވަގުތު ލާޒިމްވާ ޓީ.އެސް.ޖީ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ސްވުމުގައިއެއްބަ ވެފައިވާ ދެމެދު  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެނެގަންާނނީ" ތާރީޚު ނިމ  ފޯރުކޮށްދީ  ޚިދުމަތް" ބަޔާންކުރާ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މީރާއިން ކަަމށް ދައްކަންޖެހ  ިއތުރަށް އި،ދެއްވުމަށާކަނޑައަޅައި ކަމަށް  ގޮަތށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އަކީ ( ދިވެހި ރުފިޔާ ނަވާވީސް ސަތ ކަ ތިން ހާސް  ހަތަރު ފަސްދޮޅަސް ލައްކަ  ހަ މިލިއަން ދެ ) ރ00.2,664,329

 ދައްކަން  އިތުރަށް ގުޅިގެން އޮޑިޓާ މީރާގެކަަމށް ކަނޑައަޅައިދެއްވައި، ނޫން އަދަދެއް ދައްަކންޖެހ  ންއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތު

 އެފައިސާ  ދައްކާފައިވާނަމަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންއަދި ޖޫރިމަނާއެއް  އަދަދެއް  އެއްވެސް ތެރެއިން އަދަދުގެ އެންގި

 އަމުރުކޮށްދެއްވުމަށެވެ.  މީރާގެ މައްޗަށް ކޮށްދިނުމަށްރައްދު އަނބުރައި  ވަގުތުން އެއްފަހަރާއެކީ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 އިޖުރާއީ ނުކުތާގެ ޚުލާޞާ 

 މާއްާދެގ ވަނަ 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ؛މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއަކީ .5

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  30ދަށުން މީރާއިން އިއުތިރާޒު ަމރުހަލާގައި ނިންމާ ިނންމުމެއް އެ ނިންމުން ިނންމާތާ 

އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އިއުތިރާޒުކުރި ފަރާތަށް ލިބިދީފައިވާިއރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކޯޓުތަާކިއ 

 2021ޖުލައި  1ބަޔާންކޮްށފައިވަނީ  ތަަކށް ހުށަހަޅާ ިއސްތިއުނާފީ މައްސަލަތަކުގައި ުމއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލުޓްރައިބިއުނަލް

ވަަނ  77ޤަޟިއްޔާގައި ކަމާއި، އެއީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  ިއދާރީ ގަވާއިދުގެ  4ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމި މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް

ދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން އިސްތިއުނާފީ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ފަދައިން ރަސްމީ ބަން

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތްނ  ،މުއްދަތު ގުނުން ކަމާއި، އެހެންކަމުން ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައަށް ަބލާއިރު

އިއުިތރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުުނ  OA/2018/106-220އިއުތިއުރާޒުކުރާކަމުގެ އެންގުން ހުށަހެޅުމުން މީރާގެ ަނންބަރު 

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ އިއުތިރާޒުކުރާކަމުގެ  2019ނޮވެންބަރު  10ގޮތުގެ ރިޕޯޓު މެދުވެރިކޮށް 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ްޓރައިބިއުނަލްގައި މީރާގެ އެ  ،އެންގުމާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިްނމާފައިވާއިރު

ގައި ކަން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން މީރާައްށ  2019ޑިސެންބަރު  24އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިަވނީ  5ނިންމުން 

އެހެންކަމުން ހައިކޯޓުގެ މީރާ  ،އިން އެނގ ކަމަށާއި 6ފޮނުވާފައިވާ "އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން އަންގާ ލިޔުން"

އެޅި ބަޔާންވެދިޔަ އުޞޫލާ ޚިލާފަށް ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތުން  44އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ވާތީ، އެ އިސްތިއުާނފު ޯފމު ބާޠިލްކަަމށް ކަނޑައަޅަިއ ބ ރުން އިސްތިއުނާުފ ފޯމު ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުަށހަޅާފައި

 ދިނުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުާތއެވެ.

                                                           

 (2021ޖުލައި  1) ޤަޟިއްޔާ A/29-HC/2021ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު  4 
 މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮްށފައިވާ އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން   5
 (2020ޖަނަވަރީ  14ސިޓީ ) 223/220/2020/023ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު  6 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 މެންބަރުންގެ ރައުޔު 

 މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 އިޖުރާއީ  ނަގާފައިވާ ން ފަރާތު ގެ ( މީރާ ) އޮތޯރިޓީ  ރެވެނިއު އިންލަންޑް  މޯލްޑިވްސް  ،އިސްތިއުނާފުކުރުމުން މައްސަލަ  މި 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ) ބީވީ  ކޮންޓްރެކްޓަރސް  މެރިން  އެންޑް  ޑްރެޖިންގ އޫރްދް  ވެން  ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ  ގުޅިގެން  ނުކުތާއާ 

 އަދި ޝަރުޢީ  ލިޔެކިޔުންތަކަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެފަރާތުން  ގުޅިގެން މައްސަލައާ  ،ވާހަކަތަކަށާއި ދައްކާފައިވާ  ތުން ފަރާ  ގެ ( ފަރާތް

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ  ކަންކަން  އަންނަނިވި  ،ބަލާއިރު ނަޒަރަކުން  ޤާނޫނީ 

ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި  ގެ ބީވީ ކޮންޓްރެކްޓަރސް މެރިން އެންޑް ޑްރެޖިންގ އޫރްދް  ވެން ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .6

ކުރިއަށް ނުގެންދެވ ނެކަމަށް ބުނެ މީރާއިން އިޖުރާއީ މައްސަލަ  TAT-CA-G/2019/033އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ނަންބަރު 

 ނުކުތާއެއް ނަގައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާގައި މައިގަނޑު ދެ ކަމެއް ފާހަގަކޮށްފައިވ ؛

ދާީރ ނެގުމާބެހ  އި މި މައްސަލަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ަބލައިގަެނ ކުރިއަށް ގެންދަނީ ޓެކްސް )ހ(

 )ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވިފަހުންކަމަށާއި؛  30ގައި ުބނާ ވަނަ މާއްދާ 44ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ  8)ށ( ދިެވހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުެގ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަޟިއްޔާގެ ފާހަގަކުރެވުނު ުނކުތާތަކުގެ 

ސްތިުއނާފީ މުއްދަތު ުގނުމުގައި ަވަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ އި 55ނުކުތާގައިވެސް، ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  އިދާރީ ާޤނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށް ބަންދު ދުވަސްތަްއ ހިމަނައިގެން މުއްަދުތ  77 7ވާއިދުގެޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަ 

ހ  ނުކުތާގެ ޤާނޫނީ ހުއްޖަތަކީ ޓެކްސް ނެގުމާބެ ގުނަންވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅުއްވައިފައިވެއެވެ. މީރާއިން ނަގައިފައިވާ މި ދެ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އެވެ. 77އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

 މީރާއިން ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ރައްދުދީ ބަޔާން ދެވަނަ ކަމަކީ: .7

ނުކުތާތަކުގެ އިތުރު  ހުށަހަޅައިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމާ ގުޅިގެން އަޑުއެހުމުގައި ހަސްމުންގެ ބަޔާންތަކުގައި ފާހަގަކޮްށފައިވާ

 ަދއްކައިފައިވެއެވެ. ތަފުސީލުތައް ހުށަހަޅައި ވާހަކަ

މީރާއިން  އޮޑިޓްކޮށް އެ އޮޑިޓާ ގުޅިގެން ބީވީ ކޮންޓްރެކްޓަރސް މެރިން  އެންޑް ޑްރެޖިންގ އޫރްދް  ވެން ތިންވަނަ ކަމަކީ: .8

"އޮބްޖެޝަން ރިވިއު  OA/2018/106-220 ެގ ނަންބަރުނިންމި ނިންމުަމށް އިއުތިރާޒުކުުރމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު މީރާ

 ގައެވެ. 2019ނޮވެންބަރު  10ރިޕޯޓް" އިން ގޮތެއް ނިންމައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އަންގާަފއިވަނީ 

                                                           
  އިދާރީ ގަވާއިދު()ޓެކްސް ނެގުމާބެހ   R/2013- 45ގަވާއިދު ނަންބަރު 7
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ގެ  ފަރާތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މި މައްސަލަ ބީވީ ކޮންޓްރެކްޓަރސް މެރިން އެންޑް ޑްރެޖިންގ އޫރްދް ވެން .9

ގައެވެ. މީރާގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  2019ޑިސެންބަރު  24ށް ހުށަހަޅައިފައިަވނީ އިސްތިއުނާފަ

ވެ. ( ދުވަސް ހިނގާފައިވެއެސާޅީސް ފަހެއް) 45 މީލާދީ ކަލަންޑަރުގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަެހޅި ތާރީޚާ ހަމައަށް

 )ތިރީސް އެކެއް( 31)ސާދަ( ދުވަހާއި ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގެ  14އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ ބަންދު 

 ހިމަނައިގެންނެވެ. ދުވަސް

ތަްއ ންވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމު 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: .10

ވަނަ  44. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވެއެވެ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ

"މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން   ވަނީމާއްދާގައި

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30ނިންމި ިނންމުމާމެދު ހިްތހަމަނުެޖހ ނަމަ، އެކަމެއް އިސްތިުޢނާފުުކރުމަށް، އެ ިނންމުން ިނންމިތާ 

ވަނަ މާއްދާގައި  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  8ދައިންނެވެ.ތެރ ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް ހުށަހެޅިާދނެއެވެ..." މިފަ

ދުވަހުެގ ތެރ ގައި ޓެކްސް އެޕީލް )ތިރީސް(  30ގެންވާ ގޮތުގެ މަިތން، ީމރާގެ ނިންމުން ނިންމި ދުވަުހން ފެށިގެން ވެބަޔާން

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އުނަލްގައި އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާޓްރައިބި

ނިންާމ  އިންވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "ްޓރައިބިއުނަލް 55މީގެ އިތުރުން ޓެކްސް ނެގުމާެބހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .11

ގަވާއިާދ ޚިލާފުާވ ގޮތަކަށްނަަމ، ނުަވތަ  އިނޫނާލުތަކާއި، ނުވަަތ ޤާޞޫމައްސަލައެއް ނިންމާފައިވަނީ، ޝަރުޢީ އު

ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  30ނަަމ، އެ މައްސަލައެއް ނިންމާތާ ންށް ލިބިެގންުނވާ ބާރެއް ބ ނުންކޮށްގެއަޓްރައިބިއުނަލްއެ

ފަދައިންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ިނންމުން ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިޯކޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ިލިބގެންވެއެވެ." މި

)ތިރީސް(  30ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ުބނެފައިވާ  55ވަނަ މާއްދާ އާއި  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނނުގެ 

)ތިރީސް( ދުވަސް ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި  30އްދަތު ގުނާނެ އުޞޫލެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ. ދުވަހުގެ މު

 ހިމަނަންވާނެކަން ނުވަތަ ހިމަނައިގެންނުވާނެކަން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުްނ ތައް ންދު ދުވަސްސަރުކާރުގެ ބަ

 އެނގ ކަށް ނެތެވެ. 

                                                           
ވަނަ  13ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ވަނަ އިސްލާހު  1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު  8

ވަނަ މާއްދާ( އިން މީރާގެ  44މިހާރުގެ ވަނަ މާއްދާ ) 37މާއްދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް އެ ޤާނޫނުގައި ހިމަނައިފައިވާ 
އިން، މީރާގެ ނިންމުން ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ހައްޤު އުފަންކުރުމަށް ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  ޝަރުުތަތކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވ . އެ ޝަރުތުަތކުގެ ެތރެ

)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2019/13ށް އެ މާއްދާގައިވެއެވެ. އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރެއިން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅަންވާނެކަމަ 30ނިންމާތާ 
ވަނަ މައްދާ  44ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު( އިން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ވަނަ އިސްލާހު 2)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/03

 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނެސްފައެއްނުވެއެވެ. 30ލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ އިސްލާހުކުރިއިރު، އެ މާއްދާގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ހަދައިފައިާވ ެޓކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަާވއިދުގައި ޤާނޫނުގައި ބުާނ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާީރ ާޤނޫނުގެ ދަުށން .12

ގަިއ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( 77އެގޮތުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ ނާނ ޮގތް ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ. ގުމުއްދަތުތައް 

ވަނީ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގައި 

ސްތައްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ." ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާީނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަ

 މިފަދައިންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ބެލުމުން ސާފުވާ އެއްކަމަކީ، އެހެން ގޮތަކަށް މުއްދަުތ  77ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ  .13

ތުތައް ގުނާނީ ރަސްމީ ގުނާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވަނމަ، އެ ގަވާއިދާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައިވާ މުއްދަ

މާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގައި ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ަބންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިެގންކަމެވެ. އެގޮތުން، ޓެކްސް ނެގު 

. ެއ ވަނަ މާއްާދގައި ބުނާ މުއްދަތެވެ 35މުއްދަތު ގުނާނެގޮްތ ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެހެން މާއްދާއެއްވެއެވެ. އެއީ އެ ގަވާއިދުގެ 

)ދުވަސް( ގުނުމުގައި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާިއ  30މާއްދާގެ )ނ( ގައިވަނީ "މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ 

 ނެވެ.ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ." މިފަދައިން

 

 ޙުކުމާ ހަމައަށް ޢަމަލު )މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް( ޤަޟިއްޔާގެ  A/29-2021/HCދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 

 ކުރެވުމުން އައިގޮތް 

)ނުވަދިހަ(  90ގައެވެ. އ ގެ  2010މާރިޗު  18ފެށީ  ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަސްވަނަ ކަމަކީ: .14

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 39ދުވަސް ފަހުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ގައި ޓެކްސް އެޕީލް  2012އެޕްރީލް  30އުފައްދައިފައިވެއެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އުފެއްުދމަށްފަހު، 

 ފެށުނެވެ. އަމަލުކުރަން 9ށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދަ

، އެ މާއްދާގައި ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ީމރާގެ ނިންމުން ނިންމާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާީރ ޤާނޫުނގެ  .15

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގައި އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެއެވެ. )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  30ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތަށް 

 ،(ރދާގެ )ވަނަ މާއް 24ރަން ފެށުމުން، އެ ޤާނޫނުގެ އަށް ޢަމަލުކު 2010 މާރިޗު  18ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު 

ްށ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޓެކްްސ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަ 49ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( އަދި  36ގެ )ބ(، ވަނަ މާއްދާ 33

ވަަނ  44އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިީދަފއިވާއިރު، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  ިއދާރީ ޤާނޫނުގެ 

                                                           
 ގެ ގަވާއިދު()ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް R/2012-25ގަވާއިދު ނަންބަރު  9
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 29ވ  ގޮަތްށ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮްށ ޢަމަލުުކރަން ފަށައިފައިވަނީ ދަށުން މީރާގެ ިނންުމންތައް އިސްތިއުނާފުކުރެ 10މާއްދާގެ

 އިންނެވެ.  2011ޑިސެންބަރު 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނާނެ އުސޫލެއް ޓެކްސް  30 ބުނާ ވަނަ މާއްދާގައި 44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫުނގެ  .16

 ގަވާއިދުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މީރާގެ ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ނިންމުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު ގުނަމުން އައީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި 

 ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައެވެ. 

ދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އި 2013މ   30 .17

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  77ގަވާއިދުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވެއެވެ. އެ ގަވާއިދުެގ  ބުނާ މުއްދަުތތައް ގުނާނެޮގތުެގ އުސޫލު މި

ގަވާއިދުގައި  ނުވާހާ ހިނދަުކ، ޤާނޫނާއި މިގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ގައިވަނީ "މި

ނެވެ." ންބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ގުނާީނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެ

 ޓެކްސް މިފަދައިންނެވެ. އެ ގަވާއިދުގައި އެ އުސޫލު އެގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވީނަމަވެސް، މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް

 )ތިރީސް( ދުވަސް  30ަވނަ މާއްދާގައި ުބނާ  44ަމށް ޓެކްސް ނެގުާމބެހ  އިދާރީ ާޤނޫނުގެ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅު

 ނުހިމަނައެެވ. މީގެ އިތުރުން ޓެކްްސ އްސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާުރ ބަންދު ދުވަސްތަގުނަމުން އައިސްފައިވަނީ ރަ

ން ނިންާމ މައްސަލަތައް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތުވެސް ގުނަމުްނ އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލު

 އުސޫލުންނެވެ. އައިސްފައިވަނީ ހަމަ މި

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޓެްކސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި  .18

ވަނަ މާއްދާގައިވާ މުއްދަތު ގުނުމާ  44ނާފުކުރެވ  މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން، ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ އިސްތިއު

ރަިއބިއުނަލުްނ މުއްދަތު ގުނުމުގައި ެގންގުޅ  ގުޅ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަިއބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތްތަކަށް ޓް

ގޮސްފައިވެއެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުންވެސް ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ބަންުދ އުސޫލު ލިޔުމުން އަންގަމުން ގެން

 ދުވަސްތައް ނުލައި މުއްދަތު ގުުނމުގެ އުސޫލުކަން ޓްރައިބިއުނަލުެގ ލިޔެކިއުންތައް ބެލުމުން އެނގެެއވެ.

މާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެގެންާވ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، ޓެކްސް ނެގު .19

އެކަށައަޅައިފައިވިޔަސް، ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތުން  ގުނުމުގައި އުސޫލެއް އްމުއްދަތުތަ

ގެ )ށ( އަްށ ވަނަ މާއްދާ 77ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރުވެސް، 

                                                           
ވަނަ  13ގެ ( ނޫނުސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާވަނަ އި 1)ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނު( އަށް  2010/3)ޤާނޫނު ނަންބަރު  2011/14ޤާނޫނު ނަންބަރު   10

 . އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ލިބިދ  ހައްޤު އުފަންވުން(37މާއްދާ )
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގައި މައްސަލަ  އިޖުރާއީ ނުކުތާ ނަގައި ސުވާލު އުފައްދާފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ ހަވާލާދީ

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާިއ އިސްތިއުނާފު ރައްދުވާ ފަރާތުންވެސް، ޤާޫނނީ ގޮތުން ެއ ނުކުތާ ނަގާފައިވާަކްނ 

 އެނގ ކަށްނެތެވެ.

މުއްދަތު ގުނުމުގައި ރަސްމީ )ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގައި އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށް ދީފައިވާ ޓެކްސް  .20

މައްސަލަ ހުށަހަޅައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި،

ށްފައެއް ުނވެއެވެ. އ ގެން ދަލާލަތު ކޮްށެދނީ އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ދިގުމުއްދަތުގައިވެސް، މީރާއިން އެކަމަށް އިންކާރު ކޮ

 އް ގުނުމުގައި މީރާއިންވެސް ޤަބޫުލކޮށްފައިވާ ހަމަތަކަކީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުާކރުގެ ބަންދު ދުވަސްތަ

 ނުހިމެނ ގޮތުން އިސްތިއުާނފީ މުއްދަތު ގުނުމެވެ.

  30 ބުނާ އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ މުއްދަތު  ގައިވަނަ މާއްދާ 44ރީ ޤާނޫނުގެ އެހެންކަމުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާ .21

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި ގުނާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ދުވަސް ގުނުމުގައި )ތިރީސް( 

އިސްތިޤްރާރުވެފައިވާ އުސޫލެއްކަން އަހުރެންނަށް  އޮންނަ އުސޫލަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްތަކާއި މީރާއިންވެސް ޤަބޫލުކުރާ

އެވެ. މިއީ ދިވެހިރާްއޖ ގެ ޓެކްސް ނިޒާމުގެ އާދަކާދައިގެ ތެރ ގައި ބަލައިގަނެ ޢަމަުލ ކުރަމުންދާ އުސޫލެއްކަން ވެޤަބޫލުކުރެ

 .އަހަރު ޢަމަލު ކުރަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުން އެނގެއެވެ)ދިހައެއް(  10ވ ދުވެދިޔަ ގާތްގަނޑަކަށް 

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ  30ވަނަ މާއްދާގައިވާ މީރާގެ ނިންމުން  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ހަވަނަ ކަމަކީ: .22

ކުރަންޖެހ ނަކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު، އެ ުމއްދަތު ގުނުމުގެ އުސޫލެއް  ތެރ ގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފު

ންގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައެއް ުނވެއެވެ. މިހާލަތުގައި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުެގ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުލަ

ދަށުން މީރާއިން ހަދައިފައިވާ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގައި މުއްދަތު ގުނުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ޓެކްސް 

 ަވތަ ނޫންކަން ަބލައިކަށަވަރު ކުރަންޖެހެއެވެ.އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގެ މައްޗަށް ހިނގާނެކަން ނު

ނުގެ ަދށުން ދެ މުޢައްސަސާއެއް އުފެދިގެންދިޔައެވެ. އެއީ މޯލްޑިވްސް ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫ ހަތްވަނަ ކަމަކީ: .23

ސަސާގެ އްއައޮތޯރިޓީ )މީރާ( އާއި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް އެވެ. އެ ާޤޫނނުގައި ދެ މު ރެވެނިއު ންޑްއިންލަ

އެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫުނ އިވެ ވަރަށް ސާފުކޮށް ވަކިވަކީން ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކޮށްފަޞްޞާތިޚްއި

 ހިންގުމަށްޓަކައި، އެ ޤާޫނނުގައި ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތައް ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިދީފައިވެއެވެ. 

މާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެޓކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މި ހަމަ އެއާއެކު، ޓެކްސް ނެގު .24

ވަނަ މާއްދާގަިއ ވަނީ "ޓްރައިބިއުނަލްގެ  62ބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިދީފައިވެއެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ުލމުގައި ޢަމަލު ކުރަންޖެހ އުޞޫުލތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްާއބެހ  މައްސަލަތައް ބެ އިންޓްރަިއބިއުނަލް ،ގާގޮތާއިމަސައްކަތް ހިން

ގެ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ޙުލާޞްޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނަށް އެއްވަނަ އި ،އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނ  ގަވާއިދެއް

ހަދަްނވާނެއެވެ." މިފަދައިން އެ  ންއި)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރ ގައި ޓްރައިބިއުނަލް 3ކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ތަސްދީޤު

 ހިންގާ ކަންކަމުގައި ޞްިތޞާޚްވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުުމން ެއނގެނީ ޓްރައިބިއުަނލްގެ އި 62ޤާނޫނުގެ 

 ކަމެވެ. ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ދީފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަަލށް

އިރު، މީރާއިން ގަވާިއދު ހަދައިފައިވަނީ މީރާއަށް ިލބިދީފައިވާ ޤާޫނނީ އިމުެގ އިސްވެ ބަޔާންވެދިޔަ ކަންތައްަތކަށް ބަލާ .25

 ވަނަ މާއްދާގެ  77ތެރެއިންކަން ގަޫބލުކުރަންޖެހެއެވެ. ސުވާލު އުފެދިގެން މިއުޅެނީ ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާީރ ގަވާިއދުގެ 

އްދަތުތައް ގުނުުމގައި އަމަލުކުރާނެ އުސޫލާ ގައި ބަާޔންވެގެންވާ މުނު)ށ( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫ

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ލިޔެފައިވާ އިބާރަތާ މެދުއެއް ނޫނެވެ. އެ  77މެދުގައެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުގެ 

ގަވާއިދުގައި   މިގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ޤާނޫނާއި މާއްދާގައިވަނީ "މި

ނެވެ." ިމ ންބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ުގނާީނ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތައްވެސް ހިމަނައިގެ

 ،ތުން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކޮން މުއްދަތެއްކަން ސާފުކޮށް އެނގ ކަށްނެތެވެ. އެހެންކަމުން ބަލަންޖެހ ނީއިބާރާ

 ފިޔަވައި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންވެެގންވާ ހުރިހާ މުއްދަތަކަށް މި ާމއްދާ ތަތްބީޤް ކުރެވ ނެ  ލަތެއްއިސްތިސްނާ ހާ

 ކަމަށެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ިއސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދީފައިވާ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނނުގެ  .26

ނުމުގައި ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅައިފައި )ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގު 30

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(، އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތަށް ތަތްބީޤު ކުރެވ ނެކަަމްށ  77ގެ ގަވާއިދުނުވާނަމަ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ 

ވަތަ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގަވާއިދުގައި މިވަގުތަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ. އެއީ އެހެން ޤާނޫނަކުން ނު

ވާއިދުގައި، އިސްތިއުނާފީ މުއްދަތު ގުނާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލެއް ގައެފަދަ އުޞޫލެއް ނެތަތީއެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްަދުތ  ވަނަ މާއްދާގެ 77ފި ހިނދެއްގައި ޓެްކސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދުެގ އިކަނޑައަޅަ

 ގުނުމުގެ އުޞޫލު ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްޗަށް ނުހިނގާނެކަމަށް އަހުރެންނަށް ަޤބޫލު ުކރެވެއެވެ.

 ޞް ގަވާއިދެއް ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުވާކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޞާ ، ނުވަތަޤާނޫނެއް ޤާނޫނުއަސާސީއާ އަށްވަނަ ކަމަކީ: .27

އްޖ ގެ އެއްވެސް ޤާނޫަނކުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިުއނަލަށް ިލބިދީފައެއް ނުވެއެވެ. ެއކަންކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ދިވެހިރާ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓަށާއި  143ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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 ސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދަށް ބަދަލު ނުގެންނަާހ ހިނދަކު، އެ ގަވާއިދަށް ޓެކް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.

އްކަމުގައި ޢަމަލުކުރުމަކީ، ޓެކުހުގެ ނިޒާުމގައި ހިމެނ  އެންމެހާ ފަރާްތަތކުގެ މައްޗަށް މަތިކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ ޒިންމާއެ

 އަހުރެން ދެކެމެވެ.

 

 އިބިއުނަލުން ތަބާވުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރަ 

މުންތަކާއި މަބްދައުތަކާިއ މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންުމންތަކުގައި ހިމެނ  ޤާނޫނީ ިނން ނުވަވަނަ ކަމަކީ: .28

ނަ  ކުރަމުންއަންދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ޤާނޫނީ ނިާޒމުތަކުގައި ކޮށް ތަބާވުމަކީ އަމުރުތަކަށް ޢަމަލު

ގެ އާންމު އެއް ޕްރިންސިޕަލެވެ. މިއީ ދުނިޔ ގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް އަމަލު  ލޯ އާންމު ކަމެކެވެ. މިއީ ކޮމަން

ކުރަމުންއަންނަ ޤާނޫނީ މަބްދަުއއެކެވެ. މި މަބްދައުއަށް ހަމަ މި ބީދައިން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލު 

 ކުރަމުން ގެންދެއެވެ.

ރުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައި މަތީ މަރުހަލާެގ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނތަކަށް ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަާކިއ މީގެ އިތު .29

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ތަބާވެ އަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވެއެވެ. 

ލާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިްނމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަުށ ޙަ ާމއްދާގެ )ރ( ގައިވަނީ "މަތީ ަމރުވަނަ 143ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވަނަ މާއްދާގައިވަީނ  77 11މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާާވންާވނެއެވެ." މިފަދައިންނެވެ. އަދި ިދވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޫނނުގެ 

ނާފުކުރާ ކޯޓަކުން ޢުސްކުރުމަށް އެ ކޯޓަކުން ނުވަތަ އެ މައްސަލައެއް އިސްތިން ފަ"ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމަކަށް ޢަމަލުކުރު

 އްޔިތުންެގ މަޖިލީހުންނާިއ، ޢަދުލު ނިންމުމަކީ ވެރިކަން ހިްނގާ ފަރާތުންނާިއ، ރަނާންގާހާ ިހނދަކު ކޮންެމ ކޯެޓއްގެ 

ދައުލަުތގެ މުއައްސަސާތަކުންނާއި،  ނާއި،އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރުންނާއި، މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުަތކުގައި ތިބިމީހުން

 ސިފައިންނާއި ފުުލހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުންނާއި  ދައުލަތުގެ މަޤާމުތަކާ ހަވާލުވެިތިބ މީހުންނާއި،

 މިފަދައިންނެވެ. ."އެންމެހާ ރައްޔިތުން އެ މައްޗަށް ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމެކެވެ

ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުމުންވެސް މަތީ މަރުހަލާގެ  2ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  5 12ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނުގެ މީގެ އިތުރުން   .30

ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުްނ ނިންމުންތައް ނިންމާއިރު ރިއާޔަތް ކުރަންވާނެކަމަށް ، ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުްނަތކަށް

އަށް ރާއްޖ ގެ  (doctrine of stare decisis)އް ކަމަށްވާ ގެ މަބްދައު ލޯ ބަޔާންކޮށްފައިއޮތުމުން އެނެގނީ ކޮމަން

 ންެޖހ ކަމެވެ. ޤާނޫނީ ނިޒާމުގައިވެސް އަމަލުކުރާކަމެވެ. އަދި ކޯޓުތަކުންނާއި ޓްަރއިބިއުނަލުތަކުން ތަބާވާ

                                                           
 )ދިވެހިރާއްޖ ގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު( 2010/22ޤާނޫނު ނަންބަރު  11
 )ދިވެހިރާއްޖ ގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު( 2010/13ޤާނޫނު ނަންބަރު  12
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ވަނަ  64 13ފް ވ. އޯނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ޤަޟިއްޔާގެޠީދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިބްރާހީމް ޢަބްދުއްލަ .31

މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންމުމެއް ނުވަަތ  ،ޕެރެގްރާފުގައި "...ދުނިޔ ގެ ކޮމަން ލޯ ނިޒާމު އޮންނަ ޤައުމުތަކުގައިވެސް

ެއކަމާމެދު އިތުރު އެއްވެސް  ،ކަނޑައަޅާ އުޞޫލަކަށް ދަށު ޯކުޓން ޢަމަލު ކުރުްނ ލާޒިމު ކަމަްށ އޮންނަ އޮތުމަކީ ުމޠުލަޤަށް

އެ ޤަޟިއްޔާގެ  ،އޮންނަ އޮތުމެއް ނޫނެވެ." މިފަދައިން އޮންނަ އޮުތމުންނާއި ،ނުވަތަ އަޅާ ކިޔުމެއް ނެތި ،ސުވާލުކުރުމެއް

ވަނަ ޕެރެގްރާފުގައި "މަތީ މަރުޙަލާ ކޯޓަކުން ނިންމާ ނިންުމންތަކަށް ދަށު ކޯުޓތަކުން ޢަމަލުުކރުން ލާޒިމުވާކަމަށް އޮންަނ  49

އެއްވެސް ހާލެއްގައި  ،މަލުކުރަމުން އަންނަ އިނގިރ ސި ވިލާތް ފަދަ ޤައުމުތަކުގައިއޮތުމަކީ، މި މަފްހޫމްގެ މައްޗަށް ޢަ

އިސްތިސްނާއެއް ނެތި އޮންނަ ކަމެއްނޫނެވެ." މިފަދައިން އޮްނނަ އޮތުމުން އެނެގނީ މަތީ މަރުހަލާގެ ނިންމުްނތަަކްށ 

އި މަތީ މަރުހަލާގެ ނިންމުންތަާކ ދަށުމަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުްނނާިއ ޓްރައިބިއުނަލުތަކުން އިްސތިސްނާ ހާލަތުގަ

 ދުރަށްދެވިދާނެކަމެވެ.

ޕްރީމް ލާގެ ކޯޓުތަުކން ނިްނމާ ކޮންމެ ނިންމުމަކަށް ަދށުމަުރހަލާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާުވން ލާިޒމް ނުކުރާކަން ސުމަތީ މަރުހަ .32

 per)ތަކުގެ ތެރެއިން މުން އެނގެއެވެ. މަތީ މަރުހަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުން ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާއަށް ބެލު

incuriam)  ުނިންުމންތައް ަކމަށް ދަށުމަރުހަލާއަށް ަޤބޫލުުކރެވ ނެމަ، އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ފުރުސަތ

ކަމަށާއި، މަީތ މަރުހަލާގެ ކޯޓެއްގެ ނިންުމމަކީ ޕަރ އިންކިއުރިއަމް ނިންމުމެއްނަމަ، ަފހުން ބަާލ  ހުޅުވިގެންދާނެ

 ފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެކަމަށް އިސްވެދިޔަ ޤަޟިއްޔާގައިވެއެވެ.ގައި އެކަން ސާއިމައްސަލަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އާއި  143ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އިސްވެދިޔަ ކަންކަން އެހެން ހުރުމުންނާއި  .33

ޤަޟިއްޔާއިން  ސާ ނަސީމްމީރާ ވ. މޫ  ގެއަދި އަމަލުކުރަމުން އަންނަ އުޞޫލަށް ބަލާއިރު، ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓު

 ނިންމައިފައިވާ ނިންމުމަށް ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާާވްނޖެހ ނެކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ.  

 ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ތަތްބީޤްކުރުން 

ގައެވެ.  2021ޖުލައި  1ޟިއްޔާ ނިންމައިފައިވަނީ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމް ޤަގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓު ދިހަވަނަ ކަމަކީ: .34

މި ތާރީޚުގެ ކުރިން ޓްރައިބިއުނަލްގައި ބަލައިގަނެ ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ހައިކޯޓުގެ ނިންމުމުްނ 

 ތަޠުބީޤުކުރުމުން ނިުކންނަ ޤާޫނީނ ނަތީޖާއަށް ބަަލންޖެހެއެވެ. 

ސްތަުޤބަލަެށވެ. މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ޚާއްސަ ހާލަތެއްގައިނޫނީ ޤާޫނީނ ޤާނޫނު ހިނގާނީ މު .35

ނިޒާމުތަކުގައި ކޮށްއުޅ  ކަމެއްނޫނެވެ. ޤާނޫނު އައުމުގެ ކުރީން ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗަށް ފަހުން އަންނަ ޤާނޫނެްއ 

                                                           
 (2021ފެބުރުވަރީ  15) ޤަޟިއްޔާ A/15-2019/SC ންބަރުނަދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  13

mailto:info@tat.gov.mv
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ޖުލައި  1ގެ މަބްދައު އާ ޚިލާފު ކަމަކަށެވެ.  (Retrospective application of law)ތަތުބީޤްޮކށްފިނަމަ އެވަނީ 

ޟިއްޔާ ނިންމުމުގެ ކުރީން އިސްތިއުނާފީ ޤަ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމްގައި ނިންމާފައިވާ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓުގެ  2021

ނެކަަމކަށް އަހުރެން ނުދެކެމެވެ.  ވ ކުރެ މައްސަލަތަކުގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް އެ ނިންމުން ތަްތބީޤު

ވަނަ  8 14ޤަޟިއްޔާގެ ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް . ވ ޕާޓީ ލިބަރަލް ސޯޝަލް ން ނިންމާފައިވާކޯޓު ސުޕްރީމް ގެދިވެހިރާއްޖ 

ކަްށ ކުރެވުނު ޤާނޫނަޙުލާޞްނަންބަރުގައިވަނީ "...އަލަށް ފާސްވާ ޤާނޫނަކީ އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ޤާނޫނަކަށްވިޔަސް ނުވަތަ އި

ގެ އެއްށް ނުވަތަ ވ ތުވެދިޔަ ހާދިސާކަވިޔަސް އެޤާނޫނުގެ ޙުކުމެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ވ ތުވެދިޔަ ޒަމާނުގެ މައްޗަ

ދިޔަ  ވެތުލެއްަކން އެނގެއެވެ. އިސްތިސްނާ ގޮތެއްގައިވެސް ވ ޞޫމައްޗަށް ނުހިންގުމަކީ އެއާމެދު ޚިލާފެއްނެތް ޤާނޫނީ އު

ގަންފެށި ޤާނޫނެއްގެ ޙުކުމް ނުވަތަ އުޞޫލެއްވިޔަސް ހިންގ ނީ ޒަމާނުގެ ތެރެއަށް އަލަށް ހިން ކަމަކަށް ނުވަތަ ވ ތުވެދިޔަ

އަލަށް ފާސްވި ޤާނޫނުގައި އެގޮތަށް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނަކުންވިޔަސް އެފަދަ 

 އިސްތިސްނާއަކުން ތަންދ ނަމަކަްނ އެނގެއެވެ." 

ތިޤުރާރުވެފައިވާ ޤާނޫނީ މަބްދައު އެއްކަމަށްވާ "މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިނގުން" އިސް ،މީގެ އިތުރުން .36

(Retrospective) ުޔާގައި އްޟިޤަ އޮތޯރިޓީ ރެވެނިއު  އިންލަންޑް މޯލްޑިވްސް. ވ ނަޞީރު މޫސާ ގެ ޕްރީމް ކޯޓުސ 

އްގައި މެނުވީ ފަުހން ވުޖޫދުވާ ޤާނޫނެއްގެ ބަހުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ ޙާލަތެ ޤާނޫނަުކ ޞަރީޙަ ،ފަދައިން 15ވާ ނިންމާފައި

މަންފާ ނުވަަތ އ ގެ ބުރަ ދައުަލތަށް އަދި ފަރުދަކަްށ ނުވަަތ އެެހންވެސް ފަރާތަކަށް ިލބިގެން ނުާވކަމުގައި ނުވަތަ އުފުަލން 

 ނުޖެހ  ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެެއވެ. 

 ފާހަގަކުރެވުުނ ނުކުތާތަކުގެ )ބ( ގައި  16ގެޤަޟިއްޔާ ުޢމަރު ފަރީދާ . ވ ކޮމިޝަން އިލެކްޝަންސް ޕްރީމް ކޯޓުގެއަދި ސު .37

ހިނގާ  ކަށް ޢަމަލުކުރަން ަފާށ ތާރީޚުގެ ފަހުންނޫނަޤާ ކުރެވ ނީ އެބީޤުތަތް  ،ލެއްގެ ގޮތުންޞޫކޮންމެ ޤާނޫނެއްވެސް އު."..

 ން ފެށުމުގެޫނނަަކށް ޢަމަލުކުރަމީގެ މަފްހޫމަކީ ޤާ ،އިކުެގ މައްޗަްށކަމާ ތަމަލާތުޢާނުަވތަ ކުރެވ  މު ،ޤާއިޢުތަކުގެ މައްޗަށްވަ

ޤާނޫނު "ރަޖްޢީ"  މުޢާމަލާތެއްގެ މައްޗަްށ އެ ކުރެވުނު އެއްގެ މައްޗަށް ނުވަތަޢާގައި ހިނގާދިޔަ ވާޤިޟީން މާކުރި

(retrospective )ަބާވަތެއްެގ  އިހުރިހަ ،ލެއްގެ ގޮތުންޞޫމި ޤާނޫނީ ޢާންމު މަބްދައަކީ އު ،ނުކުރެވުން ކަމާއި ބީޤު ޠް ކޮށް ތ

މައްޗަށް ހިނގާ މަބްދައެއްކަން އެނގެން އޮންނައިރު..." މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނަ އޮތުމުްނ  ނީ ޤާޢިދާތަކުގެނޫޤާ

ރުވެފައިވާ، އެއާމެދު އަމަލު ކުރެވުމުން ރާއެނގެނީ މާޒީގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ނުހިންގުމަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގައި ކަނޑައެޅި އިސްތިޤު

                                                           
 (2008އޮކްޓޫބަރު  2ޤަޟިއްޔާ ) C/02-2008/SCނަންބަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  14
 (2020ޖޫން  22) A/41-2014/SCންބަރު ނަދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ  15
 (2017މާރިޗު  22) ޤަޟިއްޔާ 05E/-2017/SCންބަރު ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަ 16
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ޕްރީމް ކޯޓުންވެސް ބަލައިގަނެ އެއާމެދު ދިފައިނުވާ އާންމު އުޞޫލެކެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުއަންނަ ދެބަސްވުމެއް އުފެ

 ޚިލާފެއް އުފެދިފައިނުވާ މަބްދައުއެއްކަން އެނގެއެވެ.

ގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމުގެ ކުރީން  2021ޖުލައި  1އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކުގެ އަލީގައި،  .38

ތަްތބީޤު އެ ަޤިޟއްޔާގެ ނިންމުން ސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލުގަިއ އިސްތިއުނާފުކޮށް ރަޖިސްޓްރީ ޮކށްފައިވާ މައްސަލަތަކަށް ޓެކް

 ނުކުރެވ ނެ ކަމަށް އަހުރެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.
 

 ޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީއަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 ކުރުމާއި އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤަކީ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ތްޢަޢަދުލުވެރިކަމާއެކު ޝަރީ އެގާރަވަނަ ކަމަކީ: .39

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ވަނީ "ކޮންމެ  42ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤެކެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ވާ މީހެއްގެ މައްޗަށް އުފުލުމުގައި، ޢުއްގެ ދަމީހެއްގެމެ މަދަނީ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ޖިނާއީ ކުށެ

ޤާނޫނަކުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ މިިނވަން އަދި މުސްތަޤިއްލު ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ 

ެގ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ މުވުތް ކުރެޢަގެން ބާއްވާ، އަޑުއެހުމެއްގައި އިންޞާފުން ޝަރީއިލެވި ންމުކޮށް ހުޅުވަޢާތެރ ގައި، 

 ފަދައިންނެވެ.ލިބިގެންވެއެވެ." މި

ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމު ތަރުތީބުކުރެވި ތަންޒީމުކުރެވިފަިއވާ ގޮތުން ޓެކުހާގުޅ  މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މީރާއިން  .40

ގެންވަނީ ހަމައެކަނި ޓެކްސް އެޕީލް ނިންމާ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުޮކށް ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ބެލުުމގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބި

ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ "މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކާމެދު ޓެކްސް  44ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

ކަމެްއ ހުށަހެޅުމުން މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިްތހަމަނުޖެހ ނަމަ، އެދައްކާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކޮށް މީރާއަށް 

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްއަށް )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި  30ިންނމުން ނިންމިތާ  ނާފުކުރުމަށް، އެޢުއިސްތި

..." މިފަދައިންެނވެ. މީރާއަށް އިއުތިރާޒުކޮށް އެކަމާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިްނމާ ނިންމުމާއި، މީރާެގ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ތިޞާޞް ލިބިގެންވަނީ ޓެކްސް އެޕީލް ޚްނާފުކޮށް މައްސަލަ ބަލައިގަތުމުގެ އިއެހެނިހެން ނިންމުްނތައް އިސްތިއު

 ޓްރައިބިއުނަލަށްަކން އެނގެއެވެ. 

 1ވާ އުސޫލުތައް އްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިޟިއްޔާއަކަށް ހަވާލާދީ އެ ޤަޟިގައި ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ޤަ 2021ޖުލައި  1 .41

މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލ ނެކަމަްށ  ޅައި ބަލައިަގނެ ކުރިއަށްދާަލށް ހުށަހަނަޖުލައިގެ ކުރީން ޓްރައިބިއު

މާއްދާގެ )ނ( ިއން ިލބިފައިވާ ޙައްޤު ހޯދުމުގެ  43ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނިންމައިފިނަމަ، 

mailto:info@tat.gov.mv
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ތައުނުކުރުމުގެ  ގޮތުން ންމުމަށް ޤާނޫނީނި ކަމުން އެމުމެއްފުރުސަތު ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. މީރާގެ ނިންމުމަކީ އިދާރީ ނިން

 ފުރުޞަތެއް ނޯންާނނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ނުވަަތ  44ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  .42

އިންޞާފު ލިބުމަކީ އިސްތިއުނާފުކުާރ  އިންމަުހށަހެޅުމާމެދު ގޮތެއް ނި ޅާފައިވާނަމަ، އެހަޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަ

ރިއާޔަތްކުރުމުން ސާފުވެއެވެ. ސަބަބަކީ ޓެކުހާގުޅ  މައްސަލަތައް މާއްދާއަށް  42ފަރާތުގެ ޙައްޤެއްކަން ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ސް ނެގުމާެބހ  އިބިއުނަްލ ކަމަށް ޓެކްބެލުމަށް ފުަރތަމަ މަރުހަލާގައި، ހުށަހެޅ  އިންސާފުގެ މީޒާނަީކ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަ

 އެނގ ތީއެވެ.ވަނަ މާއްދާއިން  44އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ސަބަބުން ފިޔަވަޅެއްގެ އަޅާ ގޮތުން އިދާރީ" ގައި( ނ) މާއްދާގެ ވަނަ 43 ޤާނޫނުއަސާސީގެދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  .43

 ލިބިއްޖެކަމަށް  އުނިކަމެއް ޙައްޤަކަށް ޢުގެމުޖްތަމަ ނުވަތަ ،ނުވަތަ އެއްވެސް ބައެއްގެ ޙައްޤަކަށް  ޙައްޤަކަށް މީހެއްގެ އެއްވެސް

 ސީދާގޮތެއްގައި  ކަމުން އެ ނުވަތަ ބަޔަކަށް އެ ނުވަތަ މީހަކަށް އެ ޙައްޤު  ހުށަހެޅުމުގެ ކޯޓަށް  ކަމެއް އެ ،ފެނިއްޖެނަމަ

ލަތަކުގައި ޢަދުލު " އެފަދަިއން ބަޔާންކޮށްފައި ވާއިރު، ިމަފދަ މައްސަ.ލިބިގެންވެއެވެ މެމީަހކަށް ކޮންމެ ފޯރައިފާނ  އަސަރު

 ފު ހޯދުމުގެ ދޮރު ހުޅުވައިދ  ތަނަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލެވެ. ޞާއިން

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި، އަދި މީރާގެވެސް އެއްވެސް ބައިވެރިވުމެއްނެތި،  ބާރަވަނަ ކަމަކީ: .44

ޤު ގެއްލ ގޮތަށް ޤާނޫނުތައް މާނަކޮްށ ބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްއަމަލުކުރަމުން އައި އުޞޫލަށްއައި ބަދަލެއްގެ ސަ

ގައި ިމފަދަ ޓްރައިބިއުނަލުްނ އަމަލު ކުރުަމކީ ޤާނޫނުގެ ރޫޙާ ޚިލާފު ައއިބުކަމެއްކަމުގައި ނޫނީނުާވނެވެ. މި ހިނދު

ރާ ފަރާތުން ޙައްޤު ހޯދުމަށް ދާނެ މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލ ނެކަމަށް ނިންމައިިފަނމަ، އިސްތިއުނާފުކު

 ތަނަކާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ. 

މާއްދާތަކުގެ  ށަހެޅުމަށް އޮންނަޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހު .45

ިނހެްނ ންމުންތަކާއި އެހެތަކުން ނިންމާ ނި ން ިހންގާ އޮޑިޓްމީރާއި އަކީވަނަ މާއްދާ 44ތެރެއިން އެ ޤާނޫުނގެ 

ށް އިއުތިރާޒުކުރުމުން، އެ އިއުތިރާޒާމެދު ނިންމާގޮތާމެދު ންތަކަނިންމުންތަކާމެދު ހިތްހަަމނުޖެހ ނަމަ، އެ ނިންމު

އެ ބާވަތުެގ  ،މީރާގެ ނިންުމން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދ  މާއްދާއެކެވެ. އެހެން ގޮތަަކށް ބުނާނަމަ، ހ ނަމަހިތްހަމަނުޖެ

ސަލަތަކަކީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާޫނނީ ފަރުވާއެއް ހޯދުމަށް ހުށަހެޅ  މަްއސަލަތަކެވެ. ޓެކްސް އެޕީލް މައް

ތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ ޓްރައިިބއުނަލެވެ. އަދި އެފަދަ ޚްޓްރައިބިއުނަލަކީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އަސްލީ އި
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ންމާ ނިންމުމަކީ މަްއސަލައިގެ ދެ ހަސްމުންނަށް ވެސް ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިކޯޓަށް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޓްރައިބިއުނަލުން ނި

 އިސްތިއުނާފުކުރެވިދާނެ ނިންމުެމކެވެ.

މިހެން ވުމާއެކު، އިއުތިރާޒު ަމރުހަލާގައި މީރާއިން ނިންމާ ިނންމުމާމެދު ހިތްހަަމނުޖެހ  ޓެްކސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަްށ  .46

ބެހ  އިދާރީ ވެއްޖެނަމަ، އ ގެ ނަތީޖާއާމެދު ިވސްނާލުން މުހިންމެވެ. އެގޮުތން ޓެކްސް ނެގުމާއިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ދޮރު ބަންދު 

ވަނަ މާއްދާގައިވަނީ "ޓެކްސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ މީރާއަށް ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއަކީ، އެ ފައިސާ ދެއްކުން  76ޤާނޫނުގެ 

ފައިސާ ދައްކަންޖެހ  ފަރާތުްނ ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހ  ެއ ފައިސާ ނުލިބ ހާިހނދަކު، ެއ  ފެށިެގން ވާ ވަގުތުންލާޒިމް

ދަރަންޏެކެވެ. އަދި ދަރަންޏަށްވާ ފައިސާ މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތަށް ހޯދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ." 

ހެއް، ނުވަތަ އެ ޓެުކހަކާގުޅ   މާއްދާގެ )ހ( ގައިވަނީ "އެއްވެސް ޓެކުަވނަ 49އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ދައުލަތަށް ނުދައްކާ އޮވެއްޖެނަމަ، ދައުލަތަށް ދައްކަްނޖެހ  މަދަނީ ދަރަންޏެއްގެ  ޖޫރިމަނާއެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޢަދަދެއް،

އަދި އެ އެ ފަިއސާ ހޯދިދާނެއެވެ."  ޝަރީޢަތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން މީރާއަށް ،ގޮތުގައި އެ ފައިސާއެއް ހޯދުމަްށޓަކައި

 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވަނީ "މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ޝަރީޢަަތށް ހުަށހެޅ  މައްސަލައެއްގެ ޝަރީޢަތުގެ  49ޤާނޫނުގެ 

މަރުޙަލާގައި، އެ މައްސަލަ ނިސްބަތްވާ  މަރުޙަލާއަކީ، ނުދައްކާ އޮތް ޓެކުހެއް ހޯދުމުގެ ތަންފީޒީ މަރުޙަލާއެއް ކަމުގައިވާތީ، އެ

 ޢަދަދުގެ މައްސަލަ މަުއޟޫޢީގޮތުން ބަލައިގެންނުާވނެއެވެ. ވަކި ފަރާތަކުން ޓެކުހުގެ  ގެ ޮގތުގައި ދަްއކަންޖެހ ފަރާތުން ޓެކުހު

ވަނަ މާއްދާގެ  44ބެލ ނީ، މި ޤާނޫނުގެ  ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް މައުޟޫޢީގޮތުންގޮތުގައި ދައްކަންޖެހ  ޓެކުހުގެ ޢަދަދާމެދު 

  ".އިޖުރާއަތު މެދުވެރިކޮށެވެ  ދަށުން މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް އޮންނަ

ހަލާގައި އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމަކަށްވާނަމަ، އަދި އެ ނިންމުމުގަިއ އެހެންކަމުން، އިއުތިރާޒުކުރާ މަރު .47

 ޅަން އޮްނނަ ޢީ ގޮުތން ގޮތެއް ނިންމަން ުހށަހަޟޫމީރާއިން އަދަދެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ިނންމުމަށް ތައުުނކޮށް މައު

ވަަނ  44ފުރަތަމަ މަރުހަލާއަކީ ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްކަން އެނގެއެވެ. އަދި ޓެކްސް ނެގުމ ބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިޖުރާއަތުތަކާ ހިލާފަށް ހުށަހެޅ  މައްސަލައެއްކަމަށް ކަނޑައެޅިއްޖެނަމަ، އެ މައްސަލައާގުޅ  

ތައް ދެއްކުމުގެ ދޮރު ބަންދުވެގެން ދާނެކަމަށް ަބލަންޖެހެއެވެ. އަދި އެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ފައިސާ ހޯދަން ވާހަކަ ޢީމައުޟޫ

ވާހަކަތައް ސިވިލް ކޯޓުގައި  ޢީމީރާއިން ދައުވާ އުފުލުމުން، ެއ މައްސަލައާގުޅ  މީރާގެ އޮޑިޓް ނިންމުމާ ގުޅ  މައުޟޫ

 ނުދެއްކ ނެކަން އެނގެއެވެ. 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 އިސްތިއުނާފުުކރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު ހަމަުވމުން އ ގެ ފަހުން އިސްތިުއނާުފކުރެވ ނެ ޚާއްސަ ގޮތެއް ޓުރައިބިއުނަލުގައި .48

 ހާބެހ  ޤާނޫުނތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖަނަމަ، ނުވަތަ އިސްތިއުނާފުޓެކު

 ކީ ނިހާއީ ނިންުމމެއް ގޮތުގައެވެ.ނުކޮށްފިނަމަ، ެދން ބަލަންެޖހ ނީ މީރާގެ ނިންމުމަ

އެނބުރި  އިންސާފުނުލިބި ،ހުއަދުލު އިންޞާފު ހޯދުމަށް އައުމުްނ އިްނސާފުގެ ދޮރުންވެއްދުމަށްފަ ތ ރަވަނަ ކަމަކީ: .49

ނަ ވަ 18ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވެ.ކަމެކެ ދާނެއިތުބާރު ގެއްލިގެންދާންޖެހިއްޖެނަމަ، މިއީ ނިޒާމުގެ 

މި ބާބުގައި ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަްނ  ،ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ވަނީ "މި މާއްދާގައި 

ވަނަ ާމއްދާއަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު،  18ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދަިއންނެެވ.މަކީ ދައުލަތުގެ ވާޖިބެކެވެ." މިފަވުމާޔަތްކޮށް، ކުރިއެރުޙި

ރައިބިއުނަަލްށ ހުށަހެޅ  މައްސަލަތަކުގައި ިއންސާފު ހޯދައި ދިނުމަީކ ޓްރަިއބިއުނަލަްށ މަތިކުރެވިފައިވާ ޓެކްސް އެޕީލް ޓް

 ކެމެވެ.ދެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި އަހުރެން

ގެ ކުރީން ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުޮކށް ބަލައިގަނެފައިވާ ކޮންމެ މައްސަލައަކާމެދު އިންސާފުގެ  2021ޖުލައި  1 .50

ގޮތުްނ ނުވަތަ އިޖުރާއީ ގޮުތން ޓްރަިއބިއުނަލުން ޮގތެއް ނިންަމންވާެނކަމަށް އަހުރެން ދެކެމެވެ. ޢީޟޫން ކިރައި މައުމީޒާނު

 77ގެ ގަވާއިދުޟިއްޔާ އާއި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤަ މީރާ ވ. މޫސާ ނަސީމްމިހާލަތުގައި ދިވެހިރާއްޖ ގެ ހައިޯކޓުގެ 

ށް ޓްރައިބިއުނަލުން ަމއްސަލަ ނުބެލ ނެކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޙައްލެއް ކަމުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްކޮ

 އަހުރެންނަށް ޤަޫބލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ވަކި މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ  .51

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ދެވިފައިވާ މުއްދަތަށް  ،ހެންކަމުންޓަކައެވެ. އެ ށްފަރާތުގެ މަސްލަހަތަ

 ދެކެމެވެ.  ފަރުވާތެރިވެ ރައްކާތެރިވާންޖެހ ކަމަށް އަހުރެން އާއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންނާއި ީމރާ
 

 އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު 

 ނިންމުްނތަކާމެދު  ނިންމާ މީރާއިން  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 44 ޤާނޫނުގެ އިދާރީ ނެގުމާބެހ  ޓެކްސް ވަނަ ކަމަކީ:ދަ ސާ  .52

 ޓްރައިބިއުނަލަށް  އެޕީލް ޓެކްސް ތައުނުކުރުމަށް ދެކޮޅަށް ނިންމުމާ އެ ފަރާތުން ރައްދުވާ ނިންމުން  އެ ،ނަމަހ  ހިތްހަމަނުޖެ

 "އިސްތިއުނާފުކުރުން"ނޫނުގައި ދީފައިވާ ލަފުޒަކީ މިގޮތަށް ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުމަށް ޤާ .ލިބިދެއެވެ ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ

 ބުނާ މާއްދާގައި ވަނަ 56 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖ ގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ކީކަމައްސަލަތަ ހުށަހަޅާ އެވެ. މިގޮތަށް

 . ެއވެހެބަލަންޖެ  އިސްތިއުނާފުކުރުންތޯ

mailto:info@tat.gov.mv
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އްޔާއި މަދަނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ނެރ  ގައި ވަނީ "ޖިނާއީ މައްސަލަަތކުގަވަނަ މާއްދާ 56ޤާނޫނުއަސާސީގެ  .53

ކޯޓު އަމުރުތައް އިސްތިއުނާަފށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު، މަްއސަލައާ ގުޅުންހުރި ކޮންމެ ީމހަކަށްމެ ލިބިެގންވެއެވެ." 

ނގ  ގޮތުގައި ވަނަ މާއްދާއަށް ވިސްނާއިރު އެ މާއްދާގެ ސަރީހަ ނައްޞުން އެ 56މިފަދައިންނެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މީގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ އިސްތިއުނާފުކުރެވެނީ މައްސަލަތަކުގައި އިއްވާ ޙުކުމްތަކާއި ކޯޓުން ނެރ  އަމުރުތަކެވެ. 

 "ޤާނުނެއްގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަކުން ނިންާމފައިވާ ވަނަ މާއްދާގައި ވަނީ 39ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 

ނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ނުވަތަ ާޤނޫނަކާ ނުވަތަ ޤާޫނނަކުން  އަމުރެއް ނެރެފައިވަވަނީ ނުވަަތ ނެރެފައިވާނިންމުމެއް ނިންމާފައި

އެކަން ފާހަގަކޮށް، ކަމުގެ މަޞްލަޙަތު ލިބިގެންވާ  ،ބާރުލިބިގެން ހަދާފައިވާ ގަވާއިަދކާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވިގެން

ޓެކުާހބެހ  ވެ.  ހައިކޯޓަށް ލިބިެގންވެއެވެ." މިފަދައިންނެޞްޚްތިޞާފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ އި

 55މައްސަލަތަކުގައި ޓްރައިބިއުނަލްެގ ނިންމުން ަމތީ މަރުހަލާގެ ކޯުޓތަކުގައި "އިސްތިއުނާފު" ކުރެވ ނީ އިދާރީ ޤާނޫނުގެ 

 ގައި ބުނާ އިސްތިއުނާފެވެ.ވަނަ މާއްދާ 56" އަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. އެ "އިސްތިއުނާފު

ވިދާނ ކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަވެްސ، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނނުގައި މީރާއިން ނިންމާ ނިންުމން "އިސްތިއުނާފު" ކުރެ .54

 56ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ޤާޫނނުގެ ދަށުން މީރާއިން ނިންމާ ނިންމުން ޓްރައިބިުއނަލަށް ުހށަެހޅުމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ލަފުޒު  މާއްދާގައި "އިސްތިއުނާފު" މި 44ނޫނެވެ. ޓެކްސް ނެގުމާެބހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ  ނަ މާއްދާގައި ބުނާ އިސްތިއުާނފެއްވަ

ބ ނުންކޮްށފައި އެވަނީ މީރާގެ ނިންމުމަށް ތައުނުކުރުމަށް އޮންނަ މަރުހަލާއަށްކަން އަންގައިދިނުމަްށކަން އެނގެއެވެ. މީރާއިން 

ދެވ ނެފަދަ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. މީރާގެ ނިންމުންތަކަކީ އިދާރީ ނިންމުންތަކެކެވެ.  ޙުކުމުގެ ދަރަޖަ ނިންމާ ނިންމުންތަކަކީ

 ވަނަ މާއްދާގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ. 56އިދާރީ ނިންމުންތައް ޤާނޫނުއަާސސީގެ 
 

 ތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުސޫލު ރޫލިންގގައި މުއްދަތު ގުނުމާގުޅ ގޮ  RU/02-2015/SCޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު ސު 

ކާއި މުއްދަތުތަކާ ގުޅ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޢާއްމު ސިޓީ އިސްތިއުނާފީ އުޞޫލުތަ ފަނަރަވަނަ ކަމަކީ: .55

ރޫލިންގގައި ކޯޓުތަކުްނާނިއ  SC-RU/02/2015އާއި ދިެވހިރާއްޖ ގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު  05/2015ނަންބަރު 

ނަލުތަުކން ނިންމާ މައްސަލަތައް ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެކަށައަޅާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އުޞޫލު، ޓެކްސް ޓްރައިބިއު

އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގައި ތަތުބީޤް ކުރެވ ނެކަމަކަށް އަހުރެންނަށް ަޤބޫލެްއ ނުކުރެވެއެވެ. ސަބަބަކީ އެ 

ތިއުނާފުކުރުމާއި ގުޅ ގޮތުން އޮންަނ އުޞޫލެއްކަން އިސްވެދިޔަ ރީމް ކޯޓުގައި މައްސަލަތައް އިސްއުސޫލަކީ ހައިކޯޓާއި ސުޕް

ޕްރީމް ކޯޓުގެ އިސްވެދިޔަ ޢާންމު ސިޓީއަކީ ކޯޓުތަކާިއ ސު ގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖ ރޫލިންގއަށް ބެލުމުން އެނގެއެވެ. މީގެ

mailto:info@tat.gov.mv
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ފުކުރުމުގައި މުއްދަތު ގުނުމުގައި އަމަލު ކުރާނެގޮތް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޓްރައިބިއުނަލުތަުކން ނިންމާ މައްސަލަތައް އިސްތިއުނާ

 ސިޓީއެކެވެ.

 ގެ ރައުޔު ޢަލީ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ގެ ރައުޔުއަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ޓްރައިބިއުނަލް .56

 ލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު އިސްމާޢީ މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ގެ ރައުޔުއަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.މެްނބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ޓްރައިބިއުނަލް .57

 

 

 ނިންމުން އިޖުރާއީ 

 ކޮންޓްރެކްޓަރސް މެރިން އެްނޑް ޑްރެޖިންގ އޫރްދް ވެން، އިސްވެބަޔާންވެދިޔަ ަކންކަން އެގޮތުގެމަިތން ހުރުމާއެކު  ދެންފަހެ،

މައްސަލައިގައި  TAT-CA-G/2019/033ނަންބަރު އިސްތިއުނާފުކޮށްފަިއވާ ޕީލް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޓެކްސް އެ އިން ބީވީ

ގައި ނަގައިފައިވާ އިޖުރާއީ ނުކުތާ މި ހިނދުގައި  2021ޖުލައި  15އިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

)ތިނެްއ( މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން  3ިމ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ މައްސަލަ މައުޫޟޢީގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދިއުަމށް  ،ބަލައިނުގަނެ 

 ނިންމައިފީމެވެ.
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކުން އުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކު އިސްތި 

 ފާހަގަކުރެވުނު ނުކުތާތައް 

)ދ އް( ނުކުތާ ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް  02ނޑު މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރި ފަރާތުން މައިގަ

 -ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ހުށަހެޅި:

 ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .58

މަލާތުގެ ވަށައިގެންާވ ޢާލާފަށް އަދި މުޅި މުޚި ގަވާއިދުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ކަނޑައަޅަން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑާ

މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ުހށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި  ހުށަހެޅި ނުކުާތއެވެ. ކަންކަމަށާއި އަސްލަށް ބެލުމެްއނެތިކަމަށް ުބނެ

 އުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާިއރު ފާހަގަކުރެވ  ކަންތައްތަކަކީ؛ޓްރައިބި

ދެމެދު މާލެ "( އާއެން.އެމް.ޑީ.ސީޕެނީ ޔޫ.އ .އީ )"މްއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާިއ ނެޝަނަލް މެރިން ޑްރެޖިންގ ކޮ)ހ(  .59

ރިކްލެމ ޝަން އަދި މެރިން ވޯކްސް )"ޑްރެޖިންގ  ގ އާއިއި ޑްރެޖިންފައިވާ ފަޅެއްގައިއަތޮޅުގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަށް ކަނޑައަޅަ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވެފައިވާކަމަށާއި، މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަުށން  މަސައްކަތް"( ގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމެއް

އެ ، އިވާ މިންގަނޑުްނ ނިމިފައިނުވިނަމަވެސްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފަ

ކަމަށް މީރާގެ އޮޑިޓުގައި  ނިންމާފައިވާ  އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންެޖހ  ހުރިހާ

ވަަނ  23ހެންކަމުން، މީރާގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޖީ.ެއސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ކަމަށާއި، އެކަނޑައަޅާފައިވާ 

ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިންމި ދުވަސްކަމަށް މީރާއިން ދެކ ކަމަށް ބަޔާންކުރާ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފާރާތުންމާއްދާއާ އެއްގޮތަށް 

ާނފުކުރާ ފަރާތުން އޮްނނަންޖެހ ީނ ޓެކްސް އިންވޮއިސް އެއް )ތިނެއް( ދުވަސް ތެރ ގައި އިސްތިއު 3ދުވަހުން ފެށިެގން 

އި ކަމަށާއި، އަިދ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުްނ ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތާ އިތައްޔާރުކޮށްފަ

 ވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައި ކަމަށް،ވާކުރެވ  މުއްދަތާ ދިމާއޮޑިޓް

ކީ ލިބެންެޖހ  އޮޑިޓްކުރަމުން ގެންދިޔައިރުވެސް ހަވާލާދީފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ބާ)ށ(  .60

 ވާނެ ކިޔައިދީފައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އަދަދަށް ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާ ސަބަބު މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނަށް

 ނިމުނުކަމާމެދު ޖެހ  ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންވެސް އ ރުކަމަށާއި، 

ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ގަބޫލުކުރަްނ މެއް އުފެދި ދެބަސްވުއާދެމެދު  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ

އޮޑިޓްކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ ގުޅިގެން  ނަމަވެސްކަން އެހެން އޮތްކަމަށާއި،  ދެކޮޅުހަދައިފައިވާއެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން 

ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުމުގެ ޤާނޫނީ ލާޒިމުކަމެްއ ސާބުކޮށް ޖީ.ެއސް.ޓީ ހިއެްކރޫއަލް ބ ސިސްގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ތިްނ ރ )812,071.073,އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހެޔޮ ނިޔަތުގައި  ،(އެއީ ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތީ) ނެތަސް

 ނެމީރާއަށް ދައްކާފައިވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ގެ ގޮތުގައި ލާރި( ހަތްފިޔާ ރު ދިވެހި  ލައްކަ ބާރަ ހާސް ހަތްދިހަ އެއްށްމިލިއަން އަ

ވެސް އ ރު ވާތީވެސް ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައިނު އިރުކުރެވުނު އިތުރުން، މި މައްސަލަ މީރާއަށް އިއުތިރާޒުށާއި، މީގެކަމަ

 ކަމަށް އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ނެޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ލައިގަނެފައެއް ނުވާ

ގުޅ  އުސޫލުތައް " އtime of supplyާސް ދައްކާ ފަރާތަކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ލާޒިމްވާ ވަގުތު ނުވަތަ "( ޓެކްނ) .61

 ވަނަ މާއްދާގައިކަމަާށއި، އެގޮތުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ 17ގެ ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ާޤނޫނު

")ހ( މި މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި ޤާނޫނުގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، 
 ވަގުތުގެ ތެރެއިން ކުރިން އަންނަ މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު ކަމަށް ބަލާނީ، އަންނަނިވި ދެ 

 .ވަގުތަށެވެ

 ވަގުތު، ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާތުގެ އަގަށްވާ ( އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމ1ަ)

އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެ އަގުން  ( މުދާ ގަންނަ ނުވަތަ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުނ2ް)
 ވަގުތު" ބައެއް އަދާ ކުރާ 

އިތުރު އުސޫލުތައް ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ  މިފަދައިންކަމަށާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ ަދއްކަން ލާޒިމްވާ ވަގުތާ ގުޅިގެން ބަލަންޖެހ 

 ކަމަށާއި، އެ މާއްދާގައި ވަނީ؛  ވަނަ މާއްދާގައި 14ގަވާއިދުގެ 

އި ނުވާނަމަ، ފޯރުވައިދެވ  މުދާޕިކާ ނުވަތަ ޚިދުމަތަކާ "މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަ

އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ، ގުޅ ގޮތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަމަށް ބަލާނީ

ތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެ މުދަލުގެ ނުވަ، ނުވަތަ ރަސީދު ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ނޯޓް ނުވަތަ ޑެބިޓް ނޯޓް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތާއި

 މި ދެ ވަގުތުންކުރެ ކުރިން އަންނަ ވަގުތެވެ."، އެކުގައި ނުވަތަ އެއިން ބައެއް އަދާކުރާ ވަގުތާއި

ސަރީހަ އިބާރާތުން ޓެކްސް ގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  23އިތުުރން، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ މީގެ، އިކަމަށާ މިފަދައިން

 އެ މާއްދާގައި؛ ކަމަށާއި، ތު ބަޔާންކޮށްފައިވާޖެހ  ހާލައިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރަން

 ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ  ތާރީޚުން ށ( ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދ  ކޮންމެ ޚިދުމަތަކަށްވެސް، އެ )"

 ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ނުވަތަ ރަސީދެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ." ) 3ފެށިގެން 

 ފާހަަގކޮށްފައިވެއެވެ. އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކަމަށްޔާންކޮށްފައިވާބަ މިފަދައިން

ދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމިފައިވ ތޯ ޚިމަތު އުފެދިފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޯރުވައިދީފައިވާ ޞޫޚުމި މައްސަލައިގައި ( ރ) .62

ކަމުން، މި މައްސަލައިގައި ބަލަންޖެހ  ކަމަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ގައިކަމަށާއި، އެހެންމެދު ކުރެވ  ސުވާލުނުވަތަ ނޫންތޯއާ

ވަނަ މާއްދާެގ  23މަށާއި، އެެހނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ަގވާއިދުގެ ކަ ފަރާތުން ފޯރުވައިދ ްނ އެއްބަސްިވ ހިދުމަތް ފޯރުވައިީދ ނިމިފައިވ ތޯ 
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ރުކުރަންޖެހ ތޯ އަދި އެ އިންވޮއިސް ތައްޔާރުނުކުރި ނަމަވެސް އެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުން އިންވޮއިސް ތައްޔާ

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ލާޒިމުވ ތޯ ކަނޑައެޅ ނީ  23މުއާމަލާތާ ގުޅިގެން ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

  ބުނެފައިވެއެވެ. ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުންކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުނު

  ގުޅިގެންޖެހ  ބާކީ ފައިސާއާއެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދ ން ( ބ) .63

ނީ، އެން.ެއމް.ޑީ.ސީ އަށް ފޯރުކޮށްދ ން އެްއބަސްވި ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ވަ ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށް ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން ލާޒިމް

މާއްދާތަކަށް ބެލުމުން ސާފުވާކަމަށާއި،  ގެ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުނުވުބަޔާންކުރެއިސްވެ، މ  ތާރީޚުގައިކަންނި

މީރާއިން މި ގޮތަށް ދެކެނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  އަދި އެހެންނަމަވެސް މީރާއިން ދެކެނީ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށާއި،

ގައި އެންމެ ފޮޅުވަތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ މުޅި އީމެއިލްގައި އަދި އެތަކެއް އެހެން ޑޮކިއުމަންޓްތަކުގަިއ ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް އެއް

ހުރި ވާހަކަތަކަށް އެއްވެސްވަރަކަށް ބެލުމެއް ެނތިކަމަށާއި، އެޮގތުން މި މައްސަލައިގައި ހިމެނ  އެންމެ މުހިންމު ވަގާއިއު 

ނޑައަޅުމުގައި މީރާއިން ހަމައެކަނި ބަލާފައިވަނީ ިމ ބުނާ އީމެއިލްގެ މި ބުނާ ކަމުގައިވާ "މަސައްކަތް ނިމ  ތާރީޚް" ކަ

  ފޮޅުވަތަށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ވުމަށްކަން ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލަންޖެހ ނީ އެ އެއްބަސްއެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތެއް ކޮށް ނިމުނު( ޅ) .64

ަބލަންޖެހ ީނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި  ވެސްިމ ހާލަތުގައިއެއީ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ދެަބސްވާނެކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، 

ސްވުން ބަލާއިރު ކޮްނސްޓްރަކްޝަން އެއްބަ ކަމަށާއި، އެގޮތުން އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަށް ދެމެދު ހަދާފައިވާއެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާ

ތަކުަގއި "މަސައްކަތް ނިމ  ތާރީޚް" އަކީ ވަރަށް މުހިންމު އަިދ ވެލޮޕްމަންޓް އެއްބަސްވުންއަދި މިފަދަ ބޮޑެިތ އެހެންވެސް ޑި

އެކަމެއް ހިނގުމާ ގުޅިގެން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެހެން ަކންތައްތައް ހިނަގންފަށާ ނުަވަތ ޓްރިގަރ ވާން މެދުވެރިވާ 

، އިޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ ޕީރިއަޑް ގުނަން ފެށުމާ ފަދަ އެއްބަސްވުންތަކަްށ ބަލާއިރުމިކަމަށާއި،  ވެންޓެއްކޮންޓްރެކްޗުއަލް އި

، ޖޫރިމަނާ ހުއްޓ  ތާރީޚް ކަނޑައެޅުން ފަދަ ކަންކަން އެނގިގެންދާީނ އިން ފައިސާ ދޫކުރާ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމާރިޓެންޝަ

ކަމާމެދު އެއްބަސްވެގެންކަމަށް "މަސައްކަތް ނިމ  ތާރީޚް" ނުވަތަ މަސައްކަތް ނިމުނު އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ބައިވެރިންނަށް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައިވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  ނުދެމެދު ވެވު( އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާާތއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާކ) .65

ކަމަށް  ކުރަންޖެހ  ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތާއި މަސައްކަތް ނިމުނުއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

ކަމަށާިއ، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއިން ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގައި  ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަލާނީ ކިހިެނތްަކން ބަޔާންކޮށްފައިވާނެ

ކުރަންޖެހ  ޑްރެޖިންގ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރުތންްއބަސްވުމުގެ ަދށުން ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވަނީ އެ

mailto:info@tat.gov.mv
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 އިރުވެސް ކުރިމީރާއަށް އިއުތިރާޒުގައި  2018ބަރު ންޑިސެކަމަާށއި، މީގެ ހެއްކަކީ މި މައްސަލަ  މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާތީ

އިސްތިއުނާފުކުރާ  ން ގެންދިއުންކަމަށާއި، އެގޮތުންއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މަސައްކަތް ކުރަމު

 ލޮކ ޓް ކުރުމަށް ފައިސާ -ކަށް ބޮލިދުއްފަރު ފަޅުގައި ހުރި ބޯލްޑަރުތައް ރީޏަފަރާތުން އެކޮރެން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކިޔާ ކުންފުން

 ؛ކުރުމުންކަންކަމަށް ރިއާޔަތް މި، އެނިގގެން ދާކަމަށާއި ހަވާލާދީފައިވާ ަމސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަން ދައްކާފައިވުމުން

(i)  ްބާކީ ދައްކަންޖެހ  އަދަދަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިންވޮިއސް ތައްޔާރުކޮށްފައި ނުވަނީ ޤާނޫނީ ގޮތުން އެކަނ

 ކުރަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލާޒިމް ނުވާތީ ކަމަށާއި،

(ii)  ުރި މަސައްކަތްތައް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ކުރަމުން ގެންދިޔަކަމަށާއި، އ ރުވެސް ނުނިމި ހ 

(iii)  ާއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ޮއޑިޓް ކުރެވުން މުއްދަތުގަިއ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތާ ުގޅިގެން ފައިސ

 ލިބިފައިނުވާތީަކން ސާފުކޮށް އެނގިގެންދާކަމަށާއި،

ކުރާ ފަރާތަށް ބާކީ ިލބެންހުރި ފައިސާގެ އަދަދުގެ ތެރެއިން )އެ ފައިސާ ނުލިބުުނ ވީމާ، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފު

ކަމުގައިވިޔަސް( ބަޔަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ އަމިއްލައަށް ހިސާބުކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީާރއަށް ދައްކާފައިވީނަމަވެސް )މި 

)ހ( ގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ  ވަނަ މާއްދާގެ 17، ޤާނޫނުގެ ނޫނީ ލާޒިމްކަމެއް ނެތަސް(ޤާކަން މިގޮތަށް ކުރުމަށް އެއްވަސް 

ޝަރުތެއް ހަމަވެފައި ނުވާތީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެ މުއްދަތުގަިއ  މުގައި ބަލަންެޖހ  އެއްވެސް ވަގުތު ކަނޑައެޅު

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  މުގައި ށްކައަމަލުކޮށްފައިވަނީ އަދި އެ އަދަދަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ހިސާބުކޮށް ދައްކާފައި ނުވަނީ ރަނގަޅަ

 ބުނެފައިވެއެވެ.

ޓު ރިޕޯޓުގައި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މީރާއިން ނިންމާފަިއާވ މީރާގެ އޮޑި ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ: .66

.ޓީ ދައްކަންޖެހ ނެ ކަމަށް ނިންމާފައިވަީނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް ،އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުގެ ބަދަލުގައި މީރާއާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ 

ބަޔާންކުރާ ގައި  17ނޫނު ޤާރާ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކު ކަމަށާިއ، ފަރާތާ ދެމެދު ހިނާގފައިވާ އީެމއިލްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް

އުސޫލުތަކަށް ބެލުމުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ  ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައި ނުވާކަން 

 މި ނުކުތާއާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބުނެ ުހށަހެިޅ ނުކުތާއެވެ. ކަމަށްސާބިތުވާ

 އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު ފާހަގަކުރެވ  ކަންތައްތަކަކީ؛

 

                                                           
 ނޫނު(ޤާ)މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ  2011/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  17
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ނަްނބަރުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން ކޮށްފައިާވ ކޮމެންޓަްށ ވަަނ  4.1ވަނަ ބައިެގ  5މީރާގެ އޮޑިްޓ ރިޕޯޓުގެ  (ހ) .67

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  ލްއަކުންއިއީމެ ން ދީފައިވާ ޖަވާބުގައި ވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ފޮނުވާފައިވާމީރާއި

އަދި މަސައްކަތް ނިމުމުން އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން  ންޖެހ  މަސައްކަތްތައް ނިމިފައިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމަށާއިކުރަ

އޮޑިޓް ނިންުމމަށް ވާސިލްވުމަށް މީރާއިން  މަސައްކަތުގެ އަގާމެދު ދެބަސްވާ ކަމަށްވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަާށއި، އެހެންކަމުން

ފޮނުވި އީމެއިލްއަކަށް ކަން އެނގ ކަމަށާއި، މި އީމެއިލް އަށް އެކަނި  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުންރީ ކުޔަތްއާހަމައެކަނި ރި

ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އާ ބެލުމުންވެސް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ 

ވާކަން އެނގ ކަމަށް ލިބެންޖެހ  ފައިސާ، އާ ގުޅިގެން ދެބަސްވުންތަކެއް ލިބެންޖެހ  ފައިސާ، ޔައުނީ، މަސައްކަތް ނިންމުމުން

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

އީމެއިލްގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ  އެކޮށް، ޔަތްއާއީމެއިލް އަށް ރިހަވާލާދެވުނު ވުމަށް ( މީރާއިން މީރާގެ ނިންމުމަްށ ވާސިލްށ) .68

އީމެއިލް ފޮނުވާފައިާވ  އެަބލާފަިއވާއިރު، މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނަްށ  ބުނެފައިވާކަަމށްނިމިފައިާވކަމަށް  ފަރާތުން މަސައްކަތް

ތަކުންވެސް އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިާވ ތާރީޚުގެ ކުރިންވެސް ފޮނުވާފައިވާ އެހެން އީމެއިލް

ގައި  2018ޖުލައި  17ރޓިފައިކޮށްފައި ނުވާކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާނެކަމަށާއި، އެގޮުތްނ  ސަމަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމަށް

 އިވަނީ؛ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް ގައި ަބޔާންކޮށްފަ

“…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.” 

 5އިން ފެށިގެން  2018ޖުލައި  17ދެމެދު އާފަރާތާއި މީރާމީގެ އިތުުރންވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ މިފަދައިންކަމަށާއި، 

އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަމަށާިއ ކުން، ތަނިޔަލަށް ކުެރވުނު އީމެއިލް 2018އޮކްޓޫބަރު 

ރޓިފައި ކޮށްނުދ ކަން އެނގ ނެކަމަްށ ނުކަމަށް ސައެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިމު

 ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.  އިސްތިއުނާފުކުރާ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ގައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް 2018އޮކްޓޫބަރު  5 (ނ) .69

ދިވެސް ބައެްއ ުނވާކަމާއި، އަ ވެފައިހައްލުދެމެދު ނިންމައިފައިވާ މަސައްކަތާމެދު އުފެދިފައިވާ ދެބަސްވުން އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާ

އެ އީެމއިލްގެ ހަވާލާދެވ  ބައިގައި އި، މަށާމަސައްކަތްތައް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެކަ

  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” 

މިފަދައިންކަމަށާއި، މި ކަންކަަމށް ބެލުމުންވެސް މީރާއިން ޮއޑިޓް މަރުހަލާގަވެސް މައްސަލަ ނިންމުމުގައި ބަާލފައިވަީނ 

ލްގެ އިއީމެ ވާއިރު، އެއެންމެ ފޮޅުވަތަކަށް ކަމަށް އެއްގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އެންމެ އީމެއިލް

ތަކުގައި މާ ތަފްސީލްކޮށް ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތް ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލްކުރިން އިސް ފަހުންނާއި

ތަކުގައި މެދު ސުވާލު އުފެދ ކަމަށާއި، އެހެނީ އެ އީމެއިލްކޮށްފައިނުވަނީ ކީްއވެކަމާޔަތްއާކިޔައިދީފައިވާއިރު، އެ އީމެއިލްތަކަށް ރި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  އެނގެންއޮތްއިރުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާކަން މީރާއަށް އަދި ކަމާއިމަސައްކަތް ނުނިމ  

ށް ބުރަވާއިރު ހަމަ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފޮނުވާަފއިވާ އެހެން އީމެއިލް އަށް ކަގައިވާ ވާހަކަތަފޮނުވި އެއް އީމެއިލް

ވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގައިބުރަދަން ދ ންނުޖެހ  ސަބަބެއް މީ

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މީާރއިން އެ މަރުހަލާގައިވެސް  ،ވަނަ ނަންބަރަށް ބެލުުމންވެސް އެނގިގެން ދަނީ 5( އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ ރ) .70

ޖެހ  މަސައްކަތްތައް ޑިޓުން ހޯދި ހޯދުން" ތަކަކަށް ހަވާލާދީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރަންކޮށްފައިވަނީ މީރާގެ "އޮމަސައްކަތް

ކަން އެނގ ކަމަށާއި، އ ގެ ބ ރުން އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހުއްޖަތެއް މުޅި އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ނުމަށް ނިމިފައިވާކަން ދައްކުވައިދި

ނަންބަރުގައި، އިސްތިއުާނުފކުރާ ފަރާތުން އިންވޮއިސް  އެމަށާއި، އަދި ހަމަ ނުވާކަ ރިޕޯޓުގައިވެސް މީރާއިން ދައްކާފައި

 "(Contractual Limitations)"ނުކުރެވުނީ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންގަނޑުތަކުގެ ސަބަބުްނނާއި 

ބަބުންކަމަށް މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންވެސް، މީރާއިން ހަވާލާދ  ދާ ދެބަސްވުމުގެ ސަދެމެދު ހިނގަމުންއެން.އެމް.ޑީ.ސީ އާ

އެނގިގެްނ  ކަން ތައް"އޮޑިޓުން ހޯދި ހޯދުން" ތަކަކީވެސް ހަމަ ކުރިން ހަވާލާ ދެވުނު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ އީމެއިލް

އިސްތިއުނާފުކުރާ ކަމުގައި ތަކުގައިކަމަށް ާވތީއިލްއީމެ މަތީގައި ުބނެވުނުަތއް ދެކެވިފައިވަނީ ދާކަމަށާއި، އެހެނީ މި ވާހަކަ

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  

ވަނަ ނަންބަރުގައި މީރާއިން މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން  7( އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ ބ). 15

ނަންބަރުގައި،  އެއެގޮތުން، މީރާއިން  ދިނުމަށްކަމަށާއި،ވައި މީރާއަށް ބައެއް ކަންކަން ސާފުކޮށްދީފައިނުވާކަމަށް ދައްކު
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ނަމަވެސް، އެީއ ވާ ކަމަްށ ބަޔާންކުރިއެތަްއ ފަހަރަކު މަސައްކަތްތައް ނިމިަފއިވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

ށް ބެލުމުން އެނގ ކަމަށާއި، އަދި މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ތަކައީމެއިލް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ހަގީގަތާ ޚިލާފު ވާހަކައެއްކަން 

ގެ ބ ނުމަށް( ޖެހ  އިންވޮއިސް ކުރުމުސްޓ ޖްތައް ސާފުކޮށްދީފައިނުވާަކމަށް ބަޔާންކުރާއިރު )އެ ސްޓ ޖްތަކާ ގުޅިގެން ކުރަން

ނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް ސްތިއު ގައި އި 2018އޮކްޓޫބަރު  18، ކީމީރާއަށް އޮޑިޓުގައި ހުށަހަޅާފަިއވާ އެއްބަސްވުމަ

ޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މި ގައި ހަވާލާދ  އީމެއިލްގައި ތަކުރާރުކޮށް ބަ  7ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް އަށް ބެލުމުން އަދި އެގްޒިބިޓް 

ފަރާތުްނ އްކަން ސާފުކޮށް އެނގ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ އެ އެއްބަސްވުމަކީ "ލަމްޕް ސަމް" ކޮންޓްރެކްޓެ

އިރުވެސް މީރާއަށް މައްސަލައިގެ ވާގިއާތައް ފަހުމްވެފައިވަނީ ރަނގަޅަށް ނޫންަކްނ ހުށަހެޅި އިއުތިރާޒާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ނިންމި

 އެނގ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ން ބުނެފައިވީނަމަެވސް، މީރާއިން އޮޑިޓްކުރަމުން މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މިންވަރު އެނގ ނެ ލިޔުމެއް ނެތްކަމަށް މީރާއި( ޅ) .71

ދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި މީރާގެ އޮޑިޓަރުންނާއެކު ކުރެވިފައިވާ މުއާމަލާތުތަކަށް ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުން ކުރަމުން އައި 

 އިތުރަށް ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތައް އިމަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ގަބޫލުނުކުރާ ކަމާ

އާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ަބދަލުކުރެވުނު އީމެއިލްތަކުެގ މީރާ ،އެބަހުރި ކަމަށް މީރާއަށް އަންގައިފައިވާކަން

 މިންވަރު މަސައްކަތް ނިމިފައިވާގައި އެނގެން އޮންނާނެކަމަށާިއ،  2ގެ އެނެކްސް ޚުލާޞާއެއް ނޯޓިސް އޮފް އޮބްޖެކްޝަން

ހުރި ބަެއއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ޅައިފައިނުވާ ކަމަށް މީރާއިން ބުނި ނަމަވެސް، ުނނިމިހައެނގ ނެ ލިޔުމެއް މީރާއަށް ހުށަ 

ކަމަށާއި، ވީާމ،  ގައި މީރާއާ ހިއްސާކޮށްފައިވާނެ 2018އޮކްޓޫބަރު  5އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޯހދައިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލެއް 

ނާފުކުރާ ފަރާތުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ނުނިމ  ކަމާއި ކުރަން ހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފުސީލު މީރާއާ އިސްތިއު

ަކން ސާފުކޮށް އެނގ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައިވާހިއްސާކުރެވި، މަސައްކަތް ނުނިމ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފައިނުވާ ކަމަށް ބުނެފައިވާ ވާހަކައަްށ  ( މަސައްކަތް ނިންމުމަށްކ) .72

ކުރުމަށް، ބަލާއިރު، މީރާއިން ހަވާލާދީފަިއވާ އެގްރީމަންޓުގެ މާއްދާއަކީ ވަކި އުންސުރުތަކެއް ހަމަވުމުން މުއްދަތު އިތުރު

އި، މިއީ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅ ނެ އަދި ވަކިން މަށާކަމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަށް އެދެވ  މާއްދާއެއް 

ކޮށް، މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ ކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ބަޔާންކުރަމުްނ އަންނަ ހިނދެއްގައި އެ ޞައްޚާ

 . ތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން ބުނެފައިވެއެވެމަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް މީރާއަށް ކަނޑައެޅ ނެ ނުކުތާއެއް ނޫން ކަމަށް އިސް

mailto:info@tat.gov.mv
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)ތިނެއް( ދުވަސް ތެރ ގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރަންވާނެ ކަމަށް ޖީ.އެސް.ޓީ  3( ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުމުން އ) .73

އް ޖީ.އެސް.ޓީ ކަން ކަނަޑއަޅާނެ ގޮތެނަމަވެސް، ޚިދުމަތެއް ފޯރުވައިދީ ނިމުނީ ކިހިނެއްގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް

ަމސައްކަތް ނިމުނުތޯ ނުވަަތ  ނުވާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އިވެސް ބަޔާންކޮށްފަވެސް އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައިއިޤާނޫނުގަ

 އެކްސެޕްޓެންސް ލެޓަރ އޮފްކަމަށާއި،  ނާފުކުރާ ފަރާތުން ހަދައިފައިވާ އެއްބަސްވުމަށްނޫންތޯ ބެލުމުގައި ބެެލން އޮތީ އިސްތިއު

ބިތުކުރަން ބ ުނންވާ ނުކުާތ ސާ  އ ގެންނަމަވެސް ހަވަލާދީފައިވީމީރާއިން އަށާއި މީރާގެ އޮބްޖެކްޝަން ރިވިއު ރިޕޯޓުގެ ބަޔަކަށް 

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ނުވާކަމަށާއި، ހަމަ އެހެންމެ، މީރާގެ ބަޔާނުގައި މަސައްކަތް އަދި ނުނިމ  ކަމަށް ވެސް ސާފުއެއްގޮތަކަށް

 ފަރާތުން މީރާއަށް އަންގައިފައިވާ ކަމަށް މީރާއިން އިއުތިރާފުވެފައި އޮތަތީ، މަސައްކަތް ނުނިމ  ކަން މީރާއަށް ސާފުކޮށް އެނގ 

 ވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ކަމަށް

އާއި ވައިޓާ  އެން.އެމް.ޑީ.ސީވެފައިވަނީ ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ބިނާ ދެމެދުއާ އެން.އެމް.ޑީ.ސީއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި  (ވ) .74

ފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗަށްކަމަށާއި، މި ދެ ފަރާތް ދެމެދު ވެޕެނީ ލިމިޓެޑް )މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތް( އާމްހައިޓްސް ކޮ

ފަދަ އެެހން މަޝްރޫއުތަކާ ގުޅިގެންވެސް އެއްބަސްވުން ޑްރާފްޓް ކުރުމަށް ދ ތެރ  އޮތް އެއްބަސްވުން ޑްރާފްޓްކޮށްފައިވަނީ، މި

އ ގެ ިއތުރުން، ިމ އެއްބަސްވުމަށް ހާއްސަ  ތަށްކަމަށާއި،އާ އެއްގޮ "1987"މޮޑެލް ޓާރމްސް އޮފް ފިޑިކް  ،ބ ނުންކުރާ

" ގެ ދަށުން ގެނެސްފައިވާކަމަށާއި،  2ވުމުގެ "ކޮންޑިޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް ޕާޓް ތުރުތައް އެއްބަސްއިމާއްދާތަކާއި ބައެއް އުނި

" ގައި އެއްކޮށް މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަށް ބެލެވ ނެ މިންގަނޑު ނުަވަތ 2އެގޮތުން، "ކޮންޑިޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް ޕާޓް 

ފްސީކޮށްދީފައިވާނެކަމަށާއި، އެްއބަސްވުމުގައި "ސަބްސްޓ ންޝަްލ "ސަބްސްޓ ންޝަލް ކޮމްޕްލީޝަން" އަކީ ކޮބައިކަން ތަ

 ވާބަޔާންކޮށްފައިކޮމްޕްލީޝަން" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އިންޖިނިއަރ ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑަށް މަސައްކަތް ނިންމުން ކަމަށް 

ނިމިގެންަދނީ ިއންޖިނިއަރ އެކަމަކާ ގުޅިގެން ކަމަށާއި، އަދި މުޅި އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުންވެސް ވަރަށް ގިަނ ކަންތައްތަކެއް 

 ޖެހ  ހުއްދަތަކެއް ނުވަތަ ލިުޔމެއްދީގެންކަން އެނގ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިެވއެވެ.ދ ން

 Taking Over"ވަނަ މާއްދާގައި ހަވާލާދ   48އިރުވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ކުރެވުނުމި މައްސަލަ އިއުތިރާޒު ( މ) .75

Certificateާތަށް ލިބިަފއިނުވާކަމަށާއި، މި ލިޔުމަކީ " )މަސައްކަތް ނިމުނުކަން އަންގާ ލިޔުން( ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރ

ތައް ހިނގައްޖެކަްނ "ސަބްސްޓ ންޝަލް ކޮމްޕްލީަޝން" ހަރުފަތާ ހަމަައށް އެއްަބސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ  މަސައްކަތް

މަށާއި، މި ލިޔުން ނުލިބ ކަން އިތުރަށް ސާބިތުކޮށް ދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ވާނީ އަންގައިދ  ލިޔުމެއްކަ

ގައި  2018ރުއަރީ ފެބު 13ޖެކްޓް އިންޖިނިއަރ އަށް އަށް ކޮޕީ ކޮށް ޕްރޮ އެން.އެމް.ޑީ.ސީއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 އެއް މީރާގެ އޮޑިޓަށް ހުށަހަޅާފައިކަމަށް އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.ޓީފޮނުވާފައިވާ ސި

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
 

49 ގެ  31 ސަފުހާ    

 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

" )މަސައްކަތް ނިމުނުކަން އަންގާ Taking Over Certificateއެހެންކަމުން އިސްވެ ބަާޔންކުރެވުނު ކަންކަމަށާއި "( ފ) .76

ފުކުރާ ފަރާތުްނ ކުރަންެޖހ  ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ލިޔުން( ލިިބފައި ނެތުުމންވެސް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިްސތިއުނާ

ނުނިމ ކަން އެނގ ކަމަށާއި، އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާގޮތުން މަސައްކަތް ނުނިމ  ކަމުގައިވަނީނަމަ، އެހެންގޮތަކަށް ސީދާ 

ނީ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުވާނަމަ، މަސައްކަތް ނިމުުނކަމަށް ކަނޑައަޅަން ޖެހ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮްށފައި

މަތިންކަން ޔަގީންކަަމށާއި، އެހެނީ މަސައްކަތް ނިމުނުކަމަްށ ބަލާނެ އެއްވެސް މިންގަނޑެއް ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައިވެސް ގޮތުގެ

ވެސް އެއްކިބާކޮށް އަދި ނޫނީ ބާރެއް ނެތި އެއްބަސްވުންޤާމީރާއިން އެއްެވސް ، އަދި ގަވާއިދެއްގައިވެސް ބަޔާންކޮށްފައި ނެތަތީވެ

ކުރާ ގޮތާ މުޅިން ހިލާފަށް މަސައްކަތް ނިންމި ދުވަސް މި ކަހަލަ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދުނިޔ ގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައިވެސް އަމަލު

އެނގ ކަމަށް ޚިލާފަށްކަން  ވާ ގޮތާވަނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނު ތަސައްވަރުކޮށްފައިޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކަން އަންގާފައި މި އިކަނޑައަޅަ

 .ބުނެަފއިވެއެވެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

ނޫނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުން ފެންނަން ނެތް ޤާމަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅ ނެ އުސޫލެއް ޖީ.އެސް.ޓީ ( ދ) .77

ސީއާ ދެމެދު އޮތް ހިނދު، މަސައްކަތް ނިމިފައިވ ތޯ ކަނޑައެޅުމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އާއި އެން.އެމް.ޑީ.

އާ ގުޅެގެން ބުނާ އެއްޗެއް ބެލުން ކޮންމެހެްނ  "Substantial Completion"އެއްބަސްވުމުގައި މަސައްކަތް ނިމުމާ ނުވަތަ 

ފިޑިކް ގެ ކޮންޑިޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް ފޮރ ސިވިލް އިންޖިނިއަރިންގ "ުބނެވުނު އެއްބަސްވުމަކީ  ކަމަށާއި،މުހިންމު

ގެ މޮޑެލް އެއްބަސްވުމެކަމާއި، މި މޮޑެލް އެއްބަސްވުމުގައި މާއްދާތައް  "1987ފޯތު އެޑިޝަން  –ގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން

ޖެނެރަްލ  –ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް "ފުރަަތމަ ބަޔަކީ  ،މަށާއި، އެގޮތުންށް ކަހިމެނެނީ މައިގަނޑު ދެ ބަޔަކަ

ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ޕަޓިކިއުލާ  –ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް "އަދި ދެވަނަ ބަޔަކީ  ،"(1ކޮންޑިޝަންސް )ޕާޓް 

( ގައި ހިމެނެނީ މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ ހުރިހައި 1ކަމަށާއި، ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންސް )ޕާޓް  "(2އެޕްލިކ ޝަން )ޕާޓް 

ނުވަތަ ސްޓ ންޑަރޑް  ސްވުމެއްކަމަށާއި، އަދި މި ދެ ބައިގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ބަޔަކީ ސްޓ ންޑަރޑް އެއްބަ މާއްދާތަކެއް

( ގައި ހިމެެނނީ ެޖނެރަލް ކޮންޑިޝަންސް )ޕާްޓ 2މާއްދާތަކެއްކަމަށާއި، ކޮންޑިޝަްނސް އޮފް ޕަޓިކިއުލާ އެޕްލިކ ޝަން )ޕާޓް 

ލު ގެނެއުމަށްަފުހ ގައި ހިމެނ  މާއްދާތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިން ބަދަލު ގެންނަން ބ ނުންވާ މާއްދާތަކަށް ބަދަ (1

ހަމައެކަނި އެ މާއްދާތައް ނުވަތަ އ ގެ ބައިބަޔަށް އުނިއިތުރު ގެނެސްފައި ހުންނަ މާއްދާތަކެއްކަމަށާއި، ޔައުނީ، ދެވަނަ ބައިގައި 

ިމ  ވަނީމުޅި ެއއްބަސްވުމަށް ފުރިހަމަ ،ހިމެނ ނީ ހަމައެކަިނ ބަަދލު ެގންނަން ބ ނުންާވ މާއްދާތަކެއްަކމަށާއި، އެހެންކަުމން

ވެސް ހަވާލާދީފައިވަނީ ކޮންޑިޝަންސް ދެބައި އެއްކޮށް ކިޔުމުންކަމަށާއި، ނަމަވެސް މީރާގެ ޖަވާބު ފޯމުގައި މީރާއިން މުޅިން

ގައި ހުރި ވަކިވަކި މާއްދާތަކަށްކަމަށާއި، މީގެ ސަަބބުން މުޅި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  (2އޮފް ޕަޓިކިއުލާ އެޕްލިކ ޝަން )ޕާޓް 
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ގޮތުން ކޮންޑިޝަންސް އޮްފ  ގޮތުގެ ފުިރހަމަ މަންޒަރު މީރާއަށް އޮޅިފައިވުން އެކަށީގެންވާކަމަށާއި، އެ ކަން ހިނގަންޖެހ  

ގެ ވާހަކަ  "Taking Over Certificate"ވަނަ މާއްދާއަށް ރިއާޔަތްކޮށް  48.1( ގެ 2ޕަޓިކިއުލާ އެޕްލިކ ޝަން )ޕާޓް 

ވަނަ މާއްދާއަްށ އިތުރުކޮށްފައިވާ އިބާރާތެއް  48.1އި ބަޔާންކުރާ ގަ (1ދައްކާއިރު މިއީ ޖެނެރަލް ކޮންޑިޝަންސް )ޕާޓް 

ގެ މުހިންމު ރުކުންތަކެއް ފާހަގަކުރެވ ކަމަށް  "Taking Over Certificate"ކަމަށްވާތީ، މި ދެބައި އެކުގައި ކިޔާއިރު 

 ؛ވަނީއެގޮތުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

“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.” 

ޅަންެޖހެީނ ހަށަކަން ހުމިފަދައިންކަމަށާއި، މި މާއްދާއަްށ ބަލާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ަފރާތުން މަސައްކަތް ނިންމުމަްށަފހު އެ

ފަދައިން ހުށައެޅުމުން އެ ކުރި މަސައްކަތް އިންޖިނިއަރ ބެލުމަށްފަހު އެއްބަސްވުމުގައި ނގ ކަމަށާއި، މިއިންޖިނިއަރަށް ކަން އެ

ކަމަށް ކަނޑައަޅައި  "Substantially Completed"ބުނާ ފަދައިން މަސައްކަތް އެްއކޮށް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ނުަވަތ 

"Taking Over Certificate"  ްކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދިނުމަްށ ނިންމިދާނެކަމަށާއި، ނުަވތަ މަސައްކަތް ނުނިމ  ކަމަށ

ވެސް އެްނގިދާނެކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ ކަނޑައަޅައި އިތުރަށް/ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތްތައް ކަނޑައަޅައި އެ ކަންކަން ނިންމުމަށް

ވެސް ކަނޑައެޅެނީ އިންިޖނިއަރ ނިންމާ ިނންމުމަކާ ކަމަްށ ހުރިހައި ޮގތަކުން އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތް ނިމުނު

ދޫކުރުމުންކަމަާށއި، އަދި މަސައްކަތް ނިންމި ތާރީހެއް ކަމަށް ވާނީ މި  "Taking Over Certificate"ގުޅިގެން 

"Taking Over Certificate" ުގެ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށް ވެސް އެއްބަސްވުމުކަމުގައިގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީހ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެަފއިވެއެވެ.

ކަމަށް ބެިލ ( އެހެންކަމުން، ބަހުސްކުރުމުގެ ބ ނުމަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނިތ)  .78

އިން މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅިގެނެއް ނަމަވެސް، މީރާއިން ދ ހަކޮށްދ ން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ފަދަ
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ވާކަމަށާއި، އެހެްނ ވާންޖެހ  ސަަބބުތަކެއްކަންގޮތަށް އެނުދާނެކަމަށާއި، އެ ބާރު އޮްނަނނީ އިންޖިނިއަރ އަތުގައިކަމަށާިއ، އެ

ތްކުރާ ަފރާތުން އަމިއްލައަށް ނިންާމ ވެސް މަސައްކަތް ނިމުނީ ކަމަށް މަސައްކަފަދަ ހުރިހައި އެްއބަސްވުމެއްގައިނޫންނަމަ، މި

ހިސާބުން، މަސައްކަތް ހަވާލުކުާރ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އެ މަސައްކަްތ ބެލުމަށް ހަވާލުޮކށްފައިވާ އިންިޖނިއަރުގެ އެއްވެސް ބަހެއް 

އަދި މަސައްކަތް  ނެތި، މަސައްކަތްކުރާ ފަރާަތށް ފައިސާ ދައްކަންޖެހ  ހާލަތު އަުއމަކީ ނުހަނު އެކަށީެގންވާ ކަމެްއކަމަށާއި،

ހަވާލުކުރާ ފަރާތުގެ ބަހެއް ެނިތ ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ ބަހާ ހިާލފަށް މަސައްކަތް ނިމިފައިާވ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ބުއްދީެގ 

ހަމަތަކުން ބެލި ނަމަވެސް ހަމަެޖހ  ކަމަކަށް ވެސް ނުވާެނތީކަމަާށއި، އިސްވެ ބުނެުވނު ނުކުާތތަަކށް ބަލާއިރު އެްއބަސްވުމުގެ 

ނުީދ އިތުރު މަސައްކަތްކުރަން އަންގައިފައިވާތީ އިސްތިއުނާފުކުާރ  "Taking Over Certificate"ދާތަކާ އެއްގޮތަށް މާއް

 ގ ކަމަްށ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުެނފައިވެއެވެ.ފަރާތުން ކުރަމުން އައި މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާ ކަން އެނ

އަށް ހަވާލާދީ، އެ ތާވަލުގައިވާ ވަކި ދުވަހެއް  "Schedule of Works – Exhibit 2"ގައި ޖަވާބު ފޯމުގެމީރާގެ ( ލ) .79

ކަމެއް ސާފެއް ނުވާކަމަށާއި، ކަމަށް މީރާއިން އަމިއްލައަށް ނިންމައިފައިވަނީ ކޮން ހަމައަކުން  "މަސައްކަތް ނިމުނު ތާރީހު "އެއީ 

ކެއްކަމަށާއި، އެހެްނ ތަޚުފައިވާ ގޮތް އަންގައިދ  ތާރީކަތް ގެންދަްނ ވިސްނާވެސް މަސައްމީރާއިން ހަވާލާދ  ތާވަލަީކ ދެ ަފރާތުން

ވެސް އެ މަސައްކަތެއް ދާނަމަ، އަދި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި އެއްވެސް ދެބަސްވުމެއް ނޫޅ ނަމަ، ހުރިހާކަމެއް ރަނގަޅަށް ހުރިހާ

ވެސް އެނގެން އޮްތ ފަދައިން، ތަފާތު އެތަްއ ސްވުމަށް ބެލުމުންތާރީހަށް ނިމުން އެކަށީގެންވާކަަމށާއި، ނަމަވެސް، އެއްބަ

ވެސް ގަޫބލުކުރާ ކަން އެއްބަސްވުމަށް ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުވެގެން ހިނގަިއދާނެ ކަން ދެ ފަރާތުން

 ރިއާޔަތްކުރުމުން އެނގ ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުއްދަުތ  44.1( މިގޮތުން މުއްދަތު އިތުުރވާ ހާލަތުގައި ކޮންޑިޝަންސް އޮފް ކޮންޓްރެކްޓްގެ ގ) .80

ފައިވާ ނަަމވެސް އެ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، އެއީ ވަކި އުންސުރުތަކެއް އިތުރުނުކުރީ ކީއްވެގެންތޯ މީރާއިން ސުވާލު އުފައްދާ

ރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އެދެވ  މާއްދާއެއް ކަން ސާފުކޮށް އެނގ ނެކަމަށާއި، އަދި އެހެން އެދުނު ހަމަވުމުން މުއްދަތު އިތުރު ކު

އި، މުޅި އެ ޕްރޮސެސްއަކީ ވަކި އުސޫލުތަކެއް ހިނގާ ށާއެ ކަމަށް އިންޖިނިއަރ އެއްބަސްވާންޖެހ  ކަމަ ،ނަމަވެސް ކަމުގައިވީ

މެއް ނުނިންމިގެން މުއްދަތު ބ ނުންވާ ހާަލތުަގއި ބ ނުންކުރާ މާއްދާއެއްކަން އަދި ކޮންޓްރެކްޓަރަށް އ ނާ ގަޫބލުކުރާ ގޮތުގައި ކަ

ގެ ނަޒަރުގައި މުއްދަތު އިތުރުކުރަންޖެހ ، ޔައުނީ ކުރަންޖެހ  އިތުރު ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުސާފުކޮށް އެނގ ނެކަމަށާއި، 

ބ ނުންކުރަންޖެހ  ސަބަބެއް ނޯްނނާނެކަމަށާިއ،  މަސައްކަތެއް ނެތް ހާލަތެއްގަިއ މި މާއްދާ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން

އެހެންމެ، އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންުމމާ މި މާއްދާއާ ގުޅުމެއްވެސް ނެތްކަމަށާއި، އެހެންކަުމން ހަމަ

ޓ ންޑެއް ނަގައިގެން މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަމަށް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތުން ބުނަމުން އަންނަ ހިނދު މީރާއިން ވަކި ސް
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ނޫނީ އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތެއް ނެތި ކަމަށް ދެކ ކަަމށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ޤާވަކި އުސޫލުތަކެއް ހިންގަނީ 

 ބުނެފައިވެއެވެ. 

ވުމެއް ދެމެދު ދެބަސްއާ ވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި އެން.އެމް.ީޑ.ސީޅައިފައިާވ ލިޔެކިޔުންތަކުންހަ( މީރާއަށް ހުށަޏ) .81

ކަން ސާބިތުވާކަމަށާއި، އަިދ މި ދެބަސްވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމައިފައިނުވާ ކަމަްށ އުޅ 

ން ނިންމުން ކަމާއި އ ގެ ސަބަބުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކޮށްފައިނުވާ އި އެން.އެމް.ޑީ.ސީ

ފައިސާ ނުލިބިވާކަން ވެސް މީރާއަށް އެނގ ކަމަށާއި، މީގެ އިތުރުން، މީރާއިން އޮޑިްޓ  އްކަތާ ގުޅިގެންކަމާއި މަސަ

ވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންގެންދިޔަ ކަން ސާބިތުކުރަން ޑޮކިއުމަންޓް ނިންމިއިރު

 ފަދަ ލިޔެކިއުމެއް ހުށަނާޅާ ވާހަކަ ސައްކަތް ނިމިފައިވާ މިންވަރު އެނގ ނެވެސް މީރާއިން ބުނަމުން ގެންދަނީ މަހުށަހެޅުމުން

އިން މަސައްކަތްތައް  ވެސް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މި ދައްކަނީ އެން.އެމް.ޑީ.ސީގައި އިކަމަށާއި، މުޅި މައްސަލަ

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނުމަކުން އަދި ނިންމައިފައިވާކަން ސަރޓިފައި ނުކުރާ ވާހަކަކަމަށާއި، މަސައްކަތް ނިންމި ކަމަށް

ވެސް، މީރާއިން ބ ނުންވަނީ މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ މަސައްކަތް ނިންމި ކަމަކަށްނުވާ ކަން އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން ސާފުވާއިރު

ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ކަމަށް މީރާއިން ބ ނުންާވ އުސޫލަކުން ކަނޑައަޅައި އެ މުއާމަލާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނެގުމަށްކަމަްށ އިސް

 ބުނެފައިވެއެވެ.

 ކުރާ ފަރާތުންިއސްތިއުނާފުމާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންުކރާ އުސޫލުތަކަށް ބެލުމުން ( ސ) .82

ވެސް އަދި ނޫނުގައިޤާއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހ  ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް ނިމިފައިނުވާކަން ސާބިތުވާކަމަށާއި، ޖީ.އެސް.ޓީ 

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ  ޚިވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ހަވާލާދ  " 23ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ،ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައިވެސް

ކަުމން މި ަލފްޒުގެ މާނަ ދެނެަގންނާެނ ގޮްތ ަވނީ މި ލަފްޒަށްބިނާ ކަަމށާއި، މުޅި މި މައްސަލަ ޚު" މާނަކޮށްދީފައިނުވާތާރީ

 ތަނޫނެއްގައި ނުވަޤާވިޔަސް އެ ގެވިަޔސް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްނޫނެއްގެޤާއެއްވެސް  ކަމެއް ކަަމށާއި، ބެލުމަކީ މުހިންމު

ދުގައިވާ ބަހެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް މާނަކުރަންޖެހ  ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، އެފަދަ ބަހެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ގަވާއި

ވާކަމަށާއި، މި ހަމަތައް ބަޔާންުކރަނީ މާނަކުރުމުގެ ހަމަތަްއ ކެއްނޫނީ ހަަމތަޤާމާނަކުރުމުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހ  ވަކި 

 މަށް ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނެފަިއވެއެވެ.ކަ ނުގައިނޫޤާބަޔާންކުރާ 

ކުރުުމގައި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ  ތާރީޚު" މާނަޚިއުޅ  ލަފްޒުކަމުގައިވާ " ންމާތު އުފެދިގެޞޫޚު)ޑ(  .83

 އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛ ،ޔަތްކުރުން މުހިއްމުކަމަށާއިއާ)އ( އަށް ރި ގެވަނަ ާމއްދާ 12ނުގެ ނޫޤާބަޔާންކުރާ 
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ނޫނު މާނަކުރުމުގައި ޤަބޫލުކުރެވ ނެ ޤާހިނދަކު، އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަކީ ހާކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮތަކަށް ދ ހަނުވާ . 12"

 ވެ. ކެހަމަތަކެ 

... 

 މާނަކުރުމެއް ޚާއްޞަ އްކަތެއްގައި މަސަ ރިއެއްގައި، ނުވަތަ ވަކިވަކި ބަހަކަށް، ވަކި ފަންނެއްގައި، ނުވަތަ ވަކި ވިޔަފާ)އ( 

 އެ ގައި، ނުވަތަ އެ މަސައްކަތެއްގައި، ނުވަތަ ފަންނެއް އެ މައްޗަށް  ޢާންމު މާނަކުރުމުގެ އެ ބަހެއްގެ، ދެވިފައިވާނަމަ

 ".އިސްކަންދ ންވާނެކަން  މާނަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ދީފައިވާ އެއްގައިވިޔަފާރި

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ  ތާރީޚު" މާނަކޮށްފަިއ ޚިނޫނާއި ގަވާިއދުގައި "ޤާ.ޓީ ޖީ.އެސްއެެހންކަމުްނ،  މިފަދައިންކަމަށާއި، .84

ވަނަ މާއްދާގައި )އ(  12މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނުގެ ނެތުމުން، މި ލަފްޒު މާނަކުރުމުގައި ދެން ބަލަންޖެހ ނީ 

ގައި އެ ލަފްޒު މާނަ ނުވަތަ ބ ނުންކޮށްފަިއާވ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން އެ ފަންނެއް، މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް

ކްޝަން ނުވަތަ މިފަދަ ޕްރޮޖެކްްޓތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ނަމަ ކޮންސްޓްރަ ހާލަތުގައިގޮތަށްކަން އެނގ ކަމަށާިއ، މާނަައކީ، މި

މި ލަފްޒު ބ ނުންކޮށްފައި ނުވަތަ މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށްކަމަށާިއ، އެގޮތުން މިފަދަ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ނުވަތަ މިފަދަ 

 ޮގތެއްގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ ދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ  ތާރީޚު" ކަމުގައި އާންމުޚިޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަުކގައި "

މަސައްކަތް ނިމިއްޖެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދ   ،މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އައްޔަނުކުރާ އިންޖިނިއަރ

 Taking Overފިކެޓްގައި ބަޔާންކުރާ ތާރީަހށްކަމަށާއި، މި މައްސަލައިގެ މަަހއްލަށް ބަާލނަމަ މި ސެޓްފިެކޓް އަކީ "ސެޓް

Certificate" ިކަމަށާއި، ނަމަެވސް މ "Taking Over Certificate "ާށް ޖީ.އެސް.ޓީ އޮޑިޓް  ފަރާތައިސްތިއުނާފުކުރ

ފަދަ އެްއބަސްވުންތަުކގައި )މިސާލަކަށް ފިޑިކް މިްނގަނޑަށް ހަދާފައި ުހންަނ ނިމިނުއިރުވެސް ލިބިފައިނުވާކަަމށާއި، މި

ގައި( އާއްމުގޮެތއްގައި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުމުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރާ ފަރާތުން ތަނާ ހަވާލުވާކަމަށާިއ، އެއްބަސްވުންތަކު

ނަމަވެސް، އެ ތަކުގައި މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުންކަމަށް ބަާލނެ އާންމު އުސޫލު މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވީފަދަ އެއްބަސްވުންމި

 ވާ ނަމަ އެކަމަށް ކަނޑައަޅާނެ ވަކި ގޮތެއް ބަޔާންކޮށްފައިއެ އެއްބަސްވުމެއްގައި މަސައްކަތް ނިމުނުއެއްބަސްވުމަކަށް ހިނގާނީ 

ފިކެޓްގައި ގޮތަށްކަމަށާއި، މި ހާލަތުގައިނަަމ އިންޖިނިއަރ، މަސައްކަތް ނިމިއްޖެކަމަށް ބަޔާންކޮށް ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދ  ސެޓް

ދުމަތް ފޯރުކޮށްދީ ނިމ  ތާރީޚު" މި ޚިގޮތެއްގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ " ދިނުމުންކަމަށާއި، އެހެންކަުމން، ޖުމްލަ

ށާއި ތަހުޒީބު ނޫނީ މިންގަނޑުތަކަޤާފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ރިޢާޔަތް ކުރަންޖެހ  މައްސަލައަށް ތަޠްބީޤްކޮށްފައި ވަނީ މި

 ށްކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ުބނެފައިވެއެވެ.ކުރާ ގޮތާ ޚިލާފަތަކުގެ ޓެކްސް އިދާރާތަކުން އަމަލުމުޖްތަމައު

mailto:info@tat.gov.mv
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ްށ ބަަލންޖެހ ީނ ލަފުޒެއް ނުވަަތ އިބާރާތެއްގެ ފުރިހަމަ މާނަ ދ ަހނުވާނަަމ މާނަކުރުމުގެ ހަަމތައް ބަާޔންކުރުމުގެ ޤާނޫނަ( ޒ) .85

ނޫނާއި ޤާމިއީ ޖީ.އެސް.ޓީ  "ވައިދީ ނިމުންދުމަތް ފޯރުޚި"ގޮތުން ަބލާިއރު، ކަމަށާއި، މި ކަމަށް މީރާއިން ވެސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ވެސް މާނަކޮށްދީފައިވާ އިބާރާތަކަްށނުވާތީ، މި އިބާރާތުގެ މާނަ ދެނެގަތުުމގައި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގައި

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(  23ދުގެ ޓީ ގަވާއި.އެސް.ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ބ ުނން ނުހިފެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއްެނތްކަމަށާއި، ޖީ

މާނަކުރުމުގައި މާނަކުރުމުގެ ހަަމތައް ބަޔާންކުރާ ޤާޫނނު ބ ނުންުކރުމަކީ ހަމަޖެހ  ކަމެއް ނޫްނ ކަަމށް މީރާއިން ބަޔާންޮކށްފައިވީ 

ންކުރަނީ ނަމަވެސް އެ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހ  ގޮތެއް މީރާއިން ކިޔައިދީފައިނުވާ ކަމަށާއި، އ ގެ ބަދަލުގައި މީރާއިން ބަޔާ

ވެސް ގަވާއިދުގެ ނަމަެވސް މީރާއިންށާއި، މަޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ބަލާ މިންގަނޑު ސަރީހަ އިބާރާތުން ަބޔާންކޮށްފައިވާ ކަ

 ދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުނުކަން ސާބިތުކުރުމަށް ަބލައިފައިވަީނ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކަށްޚި ވަނަ މާއްދާގައި އިޝާރާތްުކރާ 23

ވަނަ މާއްދާއަކީ  23ދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބ ނުމަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ ޚިކަމުން ކަމަށާއި، އެހެން

ދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމިފައިވ ތޯ ެބުލމުގައި މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ޚިސަރީހަ މާއްދާއެއް ނޫންކަން އެނގ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުްނ، 

ދުމަްތ ޚިަވނަ މާއްދާގެ )އ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އުސޫލަށް ރިއާޔަތްކުރާއިރު، މި ހާލަތުގައި  12ނޫނުގެ ޤާމުގެ ބަޔާންކުރު

ކަމަށް ދެކ ކަމަށާިއ،  ހްގަިއ ބަޔާންކުރާ ތާރީ "Taking Over Certificate" ކަމަށް ބެލެވ ނީ ފޯރުވައިދީ ނިމ  ތާރީހް 

"Taking Over Certificate" ިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމުނު ތާރީހު ކަމަށް ބެލުމަކީ ޖީ.އެސް.ޓީ ޚި ބަޔާންކުރާ ތާރީހަކީ  ގައ

ަފދައިން ބެލެެވންވީ ސަބަބެްއ ލާފު ކަމެއް ކަމަށް މީާރއިން ބަޔާންކުރި ނަމަވެސް، އެޚިވަނަ މާއްދާގެ ރޫހާ  23ގަވާއިދުގެ 

ުބރަދަނެއް ނެތް ކަަމށް އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތުްނ ދެކ ކަމަށް ނޫނީ ޤާ މީރާއިން ބަޔާންކޮށްފައިނުާވތީ ީމރާގެ އެ ނުކުތާގައި 

 ބުނެފައިވެއެވެ.
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އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކުގައި ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށް މީރާއިން 

 ދީފައިވާ ރައްދު 

ުހށަހެޅި  ،އަޑުއެހުންތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކާއި ތަކާއިށަހެޅި ުނކުތާމި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހު

ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ގޮތުން މީރާއިން އަންނަނިވި ނުކުތާތައް ހުށަހަޅައި އެ ނުކުތާތަކާ ބެހ ގޮތުން ޓެކްސް އެޕީލް 

 ؛ގޮތުން ހުށަހެޅިޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތަކުގަިއ ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. މި

 ނުަވތަ މުދަލުގެ އެ ަބލާނީ ވަގުތުކަމަށް ލާޒިމުވާ ޓީ.އެސް.ޖީ  މާއްދާގައި ވަނަ  17 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ: .86

 މުދަލުގެ އެ ފަރާތުން ލިބިަގންނަ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ގަންނަ މުދާ ،ވަގުތު ތައްޔާރުކުރާ އިންވޮއިސް ޓެކްސް އަގަށްވާ ޚިދުމަތުގެ

 އަްނނަ ކުރިން ކުރެ ވަުގތުން ދެ މި ނުވަތަ  ވަގުތު އަދާުކރާ ބައެއް އަގުން  ނުވަތަ އެކުގައި  އަގު ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ

 ޓީ .އެސް.ޖީ ،އެވަނީ ބަޔާންޮކްށފައި މާއްދާގައި ވަނަ 17 ޤާޫނނުގެ  ޓީ.އެސް.ޖީ އެފަދައިން ،ބަޔާންކޮްށފައިވާއިރު ވަގުތުކަމަށް

 މީރާއަށް ފަރާތުން  ފޯރުޮކށްދިން ޚިދުމަތެއް އެ ނުވަތަ ފަރާުތން ވިއްކި މުދަލެއް އެ ށުންދަ  މާއްދާގެ ވަނަ  24 ޤާނޫނުގެ

 އެނގެން  މާއްދާއިން ވަނަ 18 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ބ ނުންމަށްަކން ކަނޑައެޅުމުގެ މުއްދަުތތައް ދައްކަންޖެހ  ޓީ.އެސް.ޖީ

 ފޯރުވައިދ   ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ގައި( ނ) އަދި( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 23 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ،އޮންނަކަމަށާއި

 އިންވޮއިސްއެއް  ޓެކްސް ތެރ ަގއި )ތިނެއް( ދުވަހުގެ 3 ފޯރުވައިދ ތާ ޚިދުމަތް އެ  ޚިދުމަތަކަށްވެސް ކޮންމެ

 ރަސީދެއް  ނުވަތަ އިންވޮއިސް ޓެކްސް ތެރ ގައި މުއްދަތުގެ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި ތައްޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް

 ވަގުތު  ލާޒިމްވާ ޓީ.އެސް.ޖީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 17 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ނުވިނަމަވެސް ތައްޔާރުކޮށްފައި

 ބަޔާްނކޮށްފައިވާކަމަށް މީރާއިން ހިމަަނންވާނެކަމަށް މުާޢމަލާތް އެ ބަޔާނުގައި ޓީ.އެސް.ޖީ މުއްދަުތގެ ނެގ   ޓެކްސް ނިސްބަތްވާ

 .އިވެއެވެފަބުނެ

 ރިކްލެމ ޝަން  ،ޑްރެޖިންގ ފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ،ބަލާއިރު މައްސަލައަށް މި އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު އަކީ:ކުތާ ނު ދެވަނަ  .87

 ދެމެދު އާ އީ.އ .ޔޫ އެން.އެމް.ޑީ.ސީ ފަރާތާއި އިސްތިއުނާފުކުރާ ކަމަށްވާއިރު  ފަރާތެއް ކުރާމަސައްކަތް ގެ  ވޯކްސް މެރީން އަދި

 ،އެނގ ކަމަށާއި ފަރާތެއްކަން އެއްބަސްވުމެއްވެފައިވާ ކުރުމަށްމަސައްކަތް ޑްރެޖިންގ ފަޅުގެ ބޮލިދުއްފަރު އަތޮޅުގެ މާލެ

 މާއްދާގައި؛ ވަނަ 48.1 ގެ އެކްސެޕްޓެންސް އޮފް ލެޓަރ ވެފައިވާ ދެމެދުއާ ސީ.ޑީ.އެމް.އެން އިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ

"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 …”  

 ؛ނަންބަރުގައި ވަނަ 60.3 ގެ އެކްސެޕްޓެންސް އޮފް ލެޓަރ އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު މިފަދައިން

 “ 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 ."  

 ނަންބަުރގައި؛ ވަނަ 49.1 ގެ އެކްސެޕްޓެންސް އޮފް ލެޓަރ އެ އަދިދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާިއ، މިފަ

 “… 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 Taking-

Over Certificate ”. 

 އެްއބަސްވުމުގައި ބ ނުމަށް ކޮންޓްރެކްޓްގެ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން ބ ނުމަކީ ސެޓްފިކެޓްގެ އޯވަރ-ޓ ކް  ،ބަޔާންކޮށްފައިވުމުން  ކަމަށް

 މަސައްކަތް މިންގަނޑަކަށް އެއްބަސްވާ  ނުވަތަ ޤަބޫލުކުރާ ފަާރތް ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތް ފަރާތާއި ލިބިގަްނނަ ޚިދުމަތް ބައިވެރިވާ

 އެފަދަ  ނުވަތަ ކަނޑައެޅުމަށް ވަގުތު ދޫކުރާ ފައިސާ ރިޓެްނޝަން ނުވަތަ ގުނަން ީޕރިއަޑް ލައިބިލިޓީ ޑިފެކްޓް ނިމުމުން

 ސެޓްފިކެޓެއްކަމަށާއި، މީގެ  އޮްނނަ ބ ނުމަށް ބެލުމުގެ ކަންަކން ގުޅުންހުރި ކޮންޓެރެކްޓާ ކޮންސްޓަރަކްޝަން ނިހެންއެހެ

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ހަވާލާދީ އެކްސެޕްޓެންސްއަށް އޮފް ލެޓަރ ނުކުތާގައި ވަނަ 5 ރިޕޯޓުގެ ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން ،އިތުރުން

 “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 …”  

 ނިމުނު  މަސައްކަތް ގައި  "Exhibit 2-Schedule of Works" ގެ  އެކްސެޕްޓެންސް އޮފް ލެޓަރ ،ކަމަށާއި މިފަދައިން

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ނުނިމ ކަމުގައި މަސައްކަތް ދަށުން ސްވުމުގެއެއްބަ ތާރީޚަށް ގެ" Oct-17-30" ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތާރީޚަކަށް
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 ،ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނުކުތާގައި  ވަނަ 7 ރިޕޯޓުގެ ރިވިއު އޮބްޖެކްޝަން ،އަންގާފައިވީނަމަވެސް މީރާއަށް ފަރާތުން

ނުވާކަމަށާއި،  ފޯރުކޮށްދީފައި މީރާއަށް ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ލިޔެކިޔުމެއް އެނގ ނެފަދަ މިންވަރު ނިމިފައިވާ މަސައްކަތް

 "Extension of Time for Completion" ނަންބަރުގައި ވަނަ 44.1 އެކްސެޕްޓެންސްގެ އޮފް ލެޓަރ ،އިތުރުން މީގެ

 ސަތު ފުރު އިތުރުކުރުމުގެ މުއްދަތު ނިންމުމަށް މަސައްކަތް އެ ،މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ހާލަތެއް ނުނިމ ފަދަ މަސައްކަތް ދަށުން ގެ

 އިތުރަށް  މަސައްކަތެއްކަން ނިމިފައިވާ މަސައްކަތަކީ އުފެިދފައިވާ ޚުޞޫމާތު ،ވެސްނަމަ އެނގެންއޮތް  ލިބ ަކން އެފަރާތަށް

އޮންާނތީކަމަށް  އެނގެން ނުވާަކން އިތުރުކޮށްދީފައި މުއްދަތު ފަރާތަށް  އިސްތިއުނާފުކުރާ ނިްނމުމަށް މަސައްކަތް ސާފުވެގެންދަނީ

 ވެއެވެ.މީރާއިން ބުނެފައި

 އެންމެ  އެއްގައި މެއިލް.އީ" ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  އަދަދު ޓީ.އެސް.ޖީ މީރާއިން ފޯމުގައި އިސްތިއުނާފު ތާއަކީ:ކުނު ތިންވަނަ  .88

 މުއާމަލާތާ  އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތު ،ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކަމަށް" ރިއާޔަތްކޮށް ފޮޅުވަތަކަށް

 ބަލައިގެން އެކަނި އީެމއިލްތަކަށް ހަވާލާދީފައިވާ ފޯމުގައި އިސްތިއުނާފު ފަރާތުގެއެ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އަދަދު ރާއިންމީ ގުޅިގެން

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކްސެޕްޓެންސްގައި އޮފް ލެޓަރ ރާތުގެއެފަ މަސައްކަތެއްކަން ނިމިފައިވާ މަސައްކަތަކީ މި ނޫންކަމަށާއި،

 ނިންމުމަށްފަހު މަސައްކަތް ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ،އެހެންކަުމން ،އެނގ ކަމަށާއި ބެލުމުން ތާރީޙަށް ނިމ  މަސައްކަތް

 ބ ނުމަށް  ޓީގެ.އެސް.ޖީ ފަރާތަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ،ޮއތްނަަމވެސް އެނގެން ނުވާކަން ތައްޔާރުކޮށްފައި އިންވޮއިސްއެއް

 ޓީ.އެސް.ޖީ އަދި މާއްދާ ވަނަ  17 ޤާނޫނުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ކަންފަރާތެއް ޖެހިފައިވާ ވަގުތު ލާޒިމްވާ ދެއްކުން ޓީ.އެސް.ޖީ

 މީރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. ތްކަަމށްއޮ އެނގެން ބެލުމުން މާއްދާއަށް ވަނަ 23 ގަވާއިދުގެ

ށް މީރާއިން ފައިވާތީ އަދި އެފަދައިން އަންގާފައިވާކަމަމަސައްކަތް އަދި ނުނިމ ކަމަށް މީރާއަށް އަންގާ ތާއަކީ:ކުނު ހަތަރުވަނަ  .89

އިއުތިރާފުވެފައި އޮންނައޮތުމަކީ މަސައްކަތް ނުނިމ ކަން މީރާއަްށ ސާފުކޮށް އެނގ  ކަމެއްކަމަށާއި މަސައްކަތް ނިމިފައިވ ތޯ 

ވަނަ މާއްދާ ކިޔަންވާނެކަމާއި އެގޮތުން،  48.1ގެ  1އެކު ޕާޓް ވަނަ މާއްދާއާ 48.1ގެ  2ޓް ކަނޑައެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ޕާ 

 Take Over"ނިންމުމަކާ ުގޅިގެން ތް ނިމުނުކަމަށް ހުރިހާ ގޮތަކުންވެސް ކަނޑައެޅ ނީ އިންޖިނިއަރ ނިންމާމަސައްކަ

Certificate"  ްެގ ބަޔާންކޮށްފައިއޮތްނަމަވެސް، ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ާޤނޫނު  ކުރާ ފަރާތުންއިސްތިއުނާފު ދޫކުރުމުންކަމަށ

އެ ކުށުގެ ތުހުމަތުކުރެވ  މީހާެގ  އެކުށެްއ ނުކުރާކަން ސާބިތުކުރުމަކީއެޅ  ޙާލަތްތަކުގައި، ވަނަ މާއްދާގައި މަދަނީ ފިޔަވަޅު  71

ވަނަ މާއްދާގައި މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަކީ ރަނގަުޅ  38ގެ ޒިންމާއެއްކަމާއި އަދި ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ ގަވާއިދު

އޮންނައޮތުމުން، އޮޑިޓު  އްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިރާތުގެ ޒިންމާއެނިންމުމެއް ނޫންކަން ސާބިތުކޮްށދިނުމަކީ އިއުތިރާޒުކުރާ ފަ

ކަްނ  "Oct-17-30"މަރުހަލާގައި ހިއްސާކޮށްފައިވާ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސްގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ތާރީޚަކީ 

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  4  ޑޮކިއުމަންޓްއެކު ހުށަހަޅާފައިވާއެނގ ކަމަށާއި އަދި އިސްތިއުނާުފކުރާ ފަރާތުގެ އިސްތިއުނާފު ފޯމާ 

ގައި މީރާއަށް ފޮނުވާފައިވާ އީމެއިލް އިންވެސް މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ ކަމަްށ  2018ޖުލައި  26އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިްނ ކަމަށާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބަޔާނުގަިއ  އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުިތރާފުވެފައިވާ

ަފރާތަށް ލިބެންެޖހ  ފައިސާގެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ލެަޓރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ

 ތެރެއިން ބަޔަކަށް ޖީ.އެސް.ޓީ ިހސާބުކޮށް ދައްކާފައިވާކަން އެނެގން އޮންނައޮތުުމން، އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް 

އެހެންނަމަވެސް، ިއސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މަސައްކަތް ނިންމާފައިވާކަމާއި އަދި  ،ނިމުނުކަން ޤަޫބލުކުރާކަން ސާފުވާކަމަށާއި

ޖެހިފައިވާކަމަށް ބަޔާންޮކށް މީރާއިން ނިންމި ިނންމުްނ ވަގުތު ލާޒިމްވާ ޓީ.އެސް.ގުޅިގެން ޖީ ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މުޢާމަލާތާ 

 ބުނެފައިވެއެވެ.މީރާއިން  މަށްއެއްވެސް ލިޔެކިއުމެއް ނުވަތަ ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިުނވާކަ ނަފީވާނެފަދަ

ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން މީރާއަށް  2018އޮކްޓޫބަރު  5އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި  ތާއަކީ:ކުނު ފަސްވަނަ  .90

ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލެއް ހިއްސާކޮށްފައިވާކަމަށް ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް އެއިން ނުނިމިގެ ޒަރިއްޔާއީމެއިލް

ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން، ގެ  2017ރީ އަރުފެބު 9ނަމަވެސް، ބަޔާންކޮށްފައިވީ

 އަދި މެރިން ވޯކްސް އެކްސެކިއުޓްކޮށް ލެމ ޝަންކްވާ މަސައްކަތަކީ ޑްރެޖިންގ، ރިއިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ހަވާލުކޮށްފައި

 ހިމެނ ގޮަތްށ ރަކްޝަން ކުރުންނިންމުންކަމާއި، އަދި ސަބްކޮންްޓރެކްޓް އެއްބަސްވުމުގައިވާނީ ކޮންޓެއިންމަންޓް ބަންޑް ކޮންސްޓް

 24ވާއިރު، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ މަށްލެމ ޝަން އަދި ބީޗް ވޯރކްސް ކަކްހަމައެކަނި ޑްރެޖިންގ، ރި

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ލެޓަރ އޮފް  ،ގައި ރިވައިސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ ކޮޕީއަށް ނަޒަރުކުރުމުން 2018ސެޕްޓެންބަރު 

 ”CDE Consulting“ހަވާލުކޮްށފައިވަީނ  އެކްސެޕްޓެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މަސައްކަތެއް ހަވާލުކޮްށފައިނުވާކަމަށާއި

ކާއި މައްސަލަތައް ތަތަުކގެ ޑެއިލީ ޕްރޮގްރެސް، ދީމާވެފައިވާ ދަތިތްއިން ފޮނުވާ ޑެއިލީ ރިޕޯޓު ިލިބގަނެ ރީލޮކ ޝަން މަސައްކަ

ފަރާތަށް  ާވއިރު، މި ޕްރޮޕޯސަލްއިން އިސްތިއުނާފުކުރާހައްލުކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ޓްރެކް ކުރުންކަމަށް

ލެމ ޝަން ރިކްއެކްސެޕްޓެންސް ނުވަތަ އެްއބަސްވުމުގެ ދަށުން ހަާވލުކޮށްފަިއވާ ޑްރެޖިންގ،  އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިން ލެޓަރ ޮއފް

 ީމރާއިން ބުނެފައިވެއެވެ. މަށްއަދި މެރިން ވޯކްސް ނިމިފައިނުވާކަން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާކަ

-take"  ބަލަންޖެހ ނީ ކަނޑައެޅުމުގައި ނިމުނުކަމަށް މަސައްކަތެއްކޮށް ކުރަންޖެހ  ދަށުން އެއްބަސްވުމެއްގެ ތާއަކީ:ކު ނު  ހަވަނަ  .91

over certificate" ްގައި ގަވާއިދު ޓީ.އެސް.ޖީ ޤާނޫނާއި ޓީ.އެސް.ޖީ ،ބުިނ ނަމަވެސް ފަރާތުން އިސްތިއުނާފުކުރާ ކަމަށ 

 ،ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އިބާރާތުން ސަރީޚަ  މިންގަނޑު ބަލާ ވަގުތު ލާޒިމުވާ  ޓީ.އެސް.ޖީ ބ ނުމަށް ޓީގެ .އެސް.ޖީ ގެންކަނޑައެޅި

 އިބާރާތެއްގެ ނުވަތަ ލަފްޒެއް ،ބަހެއް ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގައި ،ޤާނޫނަކީ ބަޔާންކުރުމުގެ ހަމަތައް މާނަކުރުމުގެ

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

 ގަވާއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ބ ނުންޮކްށގެން ޤާޫނނެއް މިފަދަ ،ާވތީޤާނޫނެއްކަމަށް ބ ނުންކުރާ ްއގައިހިނދެ ދ ހަނުވާ މާނަ ފުރިހަމަ

" ތާރީޚް ނިމ  މަސައްކަތް" ފަރާތުން  އިސްތިއުނާފުކުރާ ނޫންކަމަްށވާތީ ހަމަޖެހ ކަމެއް މާނަުކރުމަކީ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 23

 ރޫހާ  މާއްދާގެ ވަނަ 23 ގަވާއިދުގެ  ޓީ.އެސް.ޖީ ބ ނުންކުރުމަކީ ތާރީޚު ގެ "take-over certificate" ބަލާ ކަމަށް

 .ޚިލާފުކަމެއްކަމަށް މީރާއިން ބުނެަފއިވެއެވެ

 މާނައަށް  ޢާންމު ،ގައި( ށ) އަދި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 3 ގެޤާނޫނު  ބަޔާންކުރުމުގެ ހަމަތައް މާނަކުރުމުގެ  ތާއަކީ:ކުނު ހަތްވަނަ  .92

 ޤާނޫނުގައި  އެ ކަމެއް ވަކި ،ފާސްކުރުމުގައި ޤާނޫނެއް މަޖިލީހުން ރައްޔިތުންގެ މާނަުކރުމުގައި ޤާނޫނު ލުއުސޫ ބެލުމުގެ

 ދެމެހެއްޓުމަށް  އެގޮތުގައި ،މާނަ  ާޢންމު ދ ހަވާ ޖުމްލައިން ނުވަތަ ިޢބާރާތް ނުވަތަ ބަސް ބ ުނންކޮށްފައިވާ ބަޔާންކުރުމަށް

 މާނައެއް  ވަކި އ ގެން ،ގޮުތން ބ ނުންކޮްށފައިވާ ޖުމްލައެއް ނުަވތަ ،ޢިބާާރތެއް ނުވަތަ ،ބަހެއް އިސްކަންދ ންވާނެކަމާއި

 ހިމެނުމަށް  އ ގައި ކަންަތއްތަކެއް ނުހިމެނ  އ ގައި ނުވަތަ ފުޅާކުރުމަކީ އެއަށްވުރެ ނަމާ ދ ހަވާ އެ ،ދ ހަވާކަމަށްވާނަމަ

 މާއްދާގެ  ވަނަ 23 ގަާވއިދުގެ ޓީ.އެސް.ޖީ ،ނައޮތުމުންއޮން ބަޔާންކޮށްފައި ނޫންކަމަށް ރަނގަޅުގޮތެއް ،ކުރުމަކީ މަސައްކަތް

 ތާރީޚުން ނިމ  ފޯރުވައިދީ ޚިދުމަތް އެ ،ޚިދުމަތަކަށްވެސް ކޮންމެ  ފޯރުވައިދ  ފަރާތުން ރަޖިސްޓަރީކޮށްފަިއވާ" ގައި( ށ)

 ކަމަށް." ނެއެވެތައްޔާރުކުރަންވާ ރަސީދެއް ނުވަތަ އިންވޮއިސްއެއް ޓެކްސް ތެރ ގައި ދުވަހުގެ ( )ތިނެއް 3 ފެށިގެން

 ވަކި އެގޮތުން ،ށްފަިއނުވާކަމަށާއިބަޔާންކޮ އަމަލުކުރުމަށް ގޮތަކަށް ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ވަކި މާއްާދގައި އެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި

 އެ  މަކީގެންގުޅު މާނަކުރުމުގައި މާއްދާ އެ  އުސޫލެއް ޚާއްޞަ ވަކި  ކަނޑައަޅަން ތާރީޚު ނިމުނު މަސައްކަތް ގުޅިގެން ޚިދުމަތަކާ

 ބުނެފައިވެއެވެ.މީރާއިން  ކަމުގައި މާނަކުރުން ފުާޅކޮށް ގެއްލ ނެހެން މާނަ ޢާންމު މާއްދާގެ އެ ޚިލާފަށް ރޫހާ މާއްދާގެ

ނޮވެންބަުރ  OA/2018/106 (10-220އޮބްޖެކްަޝން ރިވިއު ރިޕޯޓު ނަންބަރު ، މީރާއިން އެދިފައިވަނީމި މައްސަލައިގައި  .93

ރާގެ ނިންމުން ނިންމުމުގައި، އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމްވާ ވަގުތު ނުވަތަ ( މ2019ީ

"time of supply"  ީޫނނާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދާއި ޤާގެ އުސޫލަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަްށ ނިންމާފައިވަނީ ޖީ.އެސް.ޓ

ޅުއްވައިދެއްވައި، މީރާއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަކީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ އެއްގޮތަވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމަްށ ކަނޑައަ

 ދަދެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުއްވައިދެއްވުމަށެވެ.ދައްކަންޖެހ  އަ
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 އިއްތިފާޤްވި ރައުޔު 

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔު 

)އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް( ގެ  ވެން އޫރްދް ޑްރެޖިންގ އެންޑް މެރިން ކޮންޓްރެކްޓަރސް ބީވީ  މި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކުރަމުން 

އިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ )މީރާ( ގެ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކަށާއި، ދައްކަ 

ލައާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުން ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކަށް ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ފަރާތުން ދައްކައިފައިވާ ވާހަކަތަކަށާއި، މައްސަ 

 .ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު، އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

އިްނ  2016ޖަނަވަރީ  01 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތްމީާރއިން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓެކްސް ނެގުމާބެހ  އިދާރީ  ފުރަތަމަ ކަމަކީ: .1

 ގައި މީރާގެ ނަންބަރު  2018ނޮވެންބަރު  14ގުޅިގެން  ގެ ނިޔަލަށް ކުރި އޮޑިޓާ 2017ސެންބަރު ޑި 31

1065867/NOTA-GGST/LBD/2018/07  ްނޯޓިސް އޮފް ޓެކްސް އެސެސްމަންޓް" އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށ"

ގެ ގޮތުގައި އިތުރަށް ދެއްކުމަށް އަންގާފައިވާ ފޮނުވާފައިވެއެވެ. އަދި އެ އެންގުމުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ޖީ.އެސް.ޓީ

ޑިސެންބަރު  31ފައިސާއަކީ އެފަރާތުން ދައްކަންޖެހ  ފައިސާއެއް ނޫންކަމަށް ބަޔާންކޮށް، މީރާއިން ނިންމި ނިންމުމަށް 

ފަރާތުްނ އެ ގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރުމުން އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ މީރާއިން ބެލުމަށްފަުހ، 2018

ގުޅިގެން މީރާގެ އޮޑިޓުގެ ިނންމުން ރަނގަޅުކަމާއި އޮޑިޓުްނ ކަނޑައެޅި ޖީ.އެސް.ޓީ  އިއުތިރާޒުކޮށްފައިވާ ނުކުތާތަކާ

 އިއުތިރާޒުކުރި މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު ނަްނބަރު ފައިސާއަކީ އެފަރާތުން ދައްކަްނޖެހ  ފައިސާކަމަށް ކަނޑައަޅައި 

220-OA/2018/106 ެގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ފޮނުވުމުން ޓެްކްސ  2019ނޮވެންބަރު  10ދުވެރިކޮށް މ

 ނެގުމާބ ހ  އިދާރީ ޤާނޫނުގެ ަދުށން އެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުުރމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައެކެވެ. 

 

  ވަނަ މާއްދާ  23ވަނަ މާއްދާ އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  17ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއަީކ ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަނޑައަާޅ މާއްދާއެވެ. އެގޮތުން، އެ 17ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާޫނނުގެ  ދެވަނަ ކަމަކީ: .2

މި މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންޮކްށފައިނުވާހާ ހިނދަުކ، ިމ މާއްދާގެ )ހ( ބަޔާންކޮށްފައިވަީނ؛ "

ކަމަށް ބަލާނީ، އަންަނނިވި ދެ ވަގުތުގެ ތެރެއިްނ  ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު ދަލެއް ނުވަތަ މުނޫނުގެ ބ ނުަމށްޓަކައި، ޤާ

 .ކުރިން އަންނަ ވަގުތަށެވެ
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 ؛އެ މުދަލުގެ ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްވާ ޓެކްސް އިންވޮއިސް ތައްޔާރުކުރާ ވަގުތު (1)

ބައެއް  ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަތަ އެ އަގުން މުދާ ގަންނަ ނުަވތަ ޚިދުމަތް ިލބިގަންނަ ފަާރތުން އެ މުދަލުގެ (2)

 މިފަދައިންނެވެ.  އަދާ ކުރާ ވަގުތު"

 އެހެން ކަނޑައެޅިގެން ގަވާއިދުަގއި މި"ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  14ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  ،މީގެ އިތުރުން .3

 ކަމަށް  ވަގުތު  ލާޒިމުވާ ޓީ.އެސް.ޖީ ގުޅ ގޮތުން ޚިދުމަތަކާ ނުވަތަ ލަކާ މުދަ ފޯރުވައިދެވ  ،ނުވާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައި ގޮތަކަށް

 ޑެިބޓް  ނުަވތަ ނޯޓް ކްެރޑިޓް ނުވަތަ ރަސީދު ނުވަތަ އިންވޮިއސް ޓެކްސް އަގަށްވާ ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ  މުަދލުގެ އެ ،ބަލާނީ

 ދެ  މި ،ވަގުތާއި އަދާކުރާ ބައެއް އެއިން ވަތަނު އެކުގައި އަގު ޚިދުމަތުގެ ނުވަތަ  މުދަލުގެ އެ ،ވަގުތާއި ތައްޔާރުކުރާ ނޯޓް

 މިފަދައިންނެވެ.  ."ވަގުތެވެ އަންނަ ކުރިން ވަގުތުންކުރެ

 8ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ނެޝަނަލް މެރިްނ ޑްރެޖިންގ ކޮމްޕެނީ އާއި އިސްތިއުާނފުކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު  .4

ވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މާލެ އަތޮުޅގައި ރިސޯޓެއް ހެދުމަްށ ގައި އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވެއެ 2017ރީ އަފެބުރު

ރިކްލެމ ޝަން އަދި ެމރިން ވޯކްސް )"ޑްރެޖިންގ މަސައްކަތް"( ގެ މަސައްކަތް  ،ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަޅެއްގައި ޑްރެޖިން

ހ  ާތރީޚްކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ކުރުމަށާއި އަދި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފަރާތުން ކުރަންެޖހ  މަސައްކަތް ނިންމަންޖެ

 އެވެ.  2017އޮކްޓޫބަރު  30ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ގައިގެ މަސައްކަތުގެ ތާވަލު  2ބިޓް ޒިއެގް

ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވާ ގޮތުން ޖީ.އެސްޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު އެ ޤާނޫނުގައި އަިދ  ތިންވަނަ ކަމަކީ: .5

 މުދަލެއް ނުވަތަ ވަނަ މާްއދާގައިވާ " 17 މާނަކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޖީ.ެއސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ ގަވާއިދުގައިވެސް

 ދެނެގަތުމަކީ މި މައްސަލައިގައި މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ. " ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު 

ކުރަންޖެހ ނެ ވަގުތަކީ މަށް އިންވޮއިސް ަތއްޔާރުގެ ބ ނު( 1ވަނަ މާއްދާގެ ) 17މީގެ އިތުރުން، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .6

ވަނަ މާްއދާގައި ވަކި ކަންތައްތަކެއް ބަާޔންކޮށްފައިވެއެވެ. އެގޮތުްނ  23ކޮބައިކަން އަންގައިދިނުމަްށ ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ށްފައިވާ ަފރާތުން ފޯރުވައިދ  ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީކޮވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވަނީ، " 23ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ 

ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް ( ތިނެއް( 3އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ  ތާރީޚުން ފެށިގެން ޚިދުމަތަކަށްވެސް، 

މައްސަލައިގައި  މި ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމިފައިވާކަން" މިފަދައިންނެވެ. ނަމަވެސް، .ނުވަތަ ރަސީދެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

 ދެނެގަތުމަށް ަބލަންޖެހ ނެ އަާސސަކީ ކޮބައިތޯ ދެނެގަންނަންޖެހެެއވެ.   

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ަފރާތުން ފޯރުވައިދ  ކޮންމެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮްށަފއިވަނީ، " 23ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  .7

ދުވަހުގެ ތެރ ގައި ޓެކްސް އިންވޮއިސްއެއް  (ތިނެއް( 3 ފެށިގެން ޚިދުމަތަކަށްވެސް، އެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ  ތާރީޚުން

mailto:info@tat.gov.mv


 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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 www.tat.gov.mv ވެބްސައިޓް: info@tat.gov.mv: އީމެއިލް އެޑްރެސް 3015555 :މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. ފޯނު ،20152ބުރުޒުމަގު ، ވަނަ ފަންގިފިލާ، ގ.މާގަހަދެ

." މިފަދައިންނެވެ. މި މާްއދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ  ތާރީޚު" ނުވަތަ ރަސީދެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ

ވަކި ފަންނެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ވިޔަފާރީއެއްގައި  އެ ގަވާއިދުގައި އަދި ޤާނުނުގައިވެސް މާނަކޮށްދީފައެއް ނުވެއެވެ. އެގޮތުން،

ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ ވަކި އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ މަސައްކަތާ ގުޅ  ޚާއްޞަ މާނަކުރުމެއް ހިމެނ ނަމަ އެކަމަށް 

 އިސްކަންދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ.

ނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކުރާ "ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ  ތާރީޚު" ކަނޑައެޅުމަށް ވަ 23އެގޮތުން، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ  .8

 12އޮންނަ މިންގަނޑު ޤާނޫނުން އަދި ގަވާއިދުންވެސް ދ ހަ ނުވާ ހިނދު، މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 

ކުރެވ  ހަމަތަކުގެ ތެރެއިން، ވަކި ފަންނެއް ނުވަތަ ވަކި ވަނަ މާއްދާގެ )އ( އަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޤާނޫނު މާނަކުރުމުގައި ޤަބޫލު

ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތެއްގައި ޚާއްޞަ މާނަކުރުމެއް ދެވިފައިވާނަމަ، އެ މާނަކުރުމަށް އިސްކަންދ ންޖެހ ނެކަމަށް 

ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައިވާ  ޤަބޫލުކުރެވ  ހިނދު، އިސްތިުއނާފުކުރާ ފަރާތާއި ނެޝެނަލް މެރިން ޑްރެޖިންގ ކޮމްޕެނީ އާ 

 އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނ  ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބަލައިގެން ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދީ ނިމ  ތާރީޚު ދެނެގަންނަންޖެހެއެވެ. 

 "ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު  މުދަލެއް ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި " 17މީގެ އިތުރުން، ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ  .9

ެވފައިވ ތޯ ދެނެގަތުަމށް ިމ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ހާަލތު މެދުވެރި 23ތުމަށާއި ޖީ.އެސް.ޓީ ގަާވއިދުގެ ދެނެގަ

އެކު ވެފައިވާ މައްސަލައިގައި ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތާއި އަދި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ

ފަރާތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށް ބަލައިގެން މެނުވީ ޚިދުމަތް ސްކަމަށް ވާހިނދު އެއެއްބަސްވުމަކީ މައިގަނޑު އެއް އަސާ

އަދި ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިން ވަގުތު" ފޯރުވައިދިން ވަގުތު ދެނެނުގަނެވ ނެއެވެ. 

 ުތގެ ދެމެދުގައިވާ އެއްބަސްވުމެވެ. ކަނޑައެޅުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ބުަރދަންދެވ ނެ މުސްތަނަދަކީ ދެފަރާ

ގެ މަސައްކަތުގެ  2މި މައްސަލައިގައި މީރާއިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، އެއްބަސްވުމުގެ އެގްޒިބިޓް  ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ: .10

އެވެ. ކަމަށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާުތން އަންގާފައެއް ނުވެބަޔާންކޮްށފައިވާ ާތރީޚުގައި މަސައްކަތް ނުނިމ  ގައިތާވަލު

އެހެންނަމަވެސް، މީރާއިން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތް އޮޑިޓް ކުރަމުން ދިޔަ މުއްދަތުގައި އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ކޮށްފައިވާ 

 26މުޢާމަލާތްތަކުގައި އެ މަސައްކަްތ ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީރާައށް އަންގާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން، އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން 

 ނުވާފައިވާ އީމެއިލް ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ؛  މީރާއަށް ފޮގައި 2018ޖުލައި 

“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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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.” 

ވެފައިވާކަމަްށ ކުރެވެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކީ ޕްރޮޖެކްޓް ފުރިހަމަގަނޑު ހަތަރު ކަމެއް ފާހަގަމި އީމެއިލްއަށް ނަޒަރުކުރުމުން މައި .11

މެުދ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަގާ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވުމެވެ. ދެވަަނ ކަމަކީ ކޮންޓްރެކްޓްގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި

ގެ ގޮތުގައި ދައްކައިފައިވާ ފައިސާ ފިޔަވައި ިމ އެއްބަސްވުމަށް އެން.އެމްޑީ.ސީ އިން އިންކާރުކޮށްފައިވާ ކަމާއި އެޑްވާންސް

ިތންވަަނ  ކަން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ވުމެވެ.ގުޅިގެން އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ފަިއސާއެއް ލިބިފައިނުވާ ޕްރޮޖެކްޓާ

ޓަކައި ިމ ޕްރޮޖެކްޓަށް އެންމެ މަދުވެގެްނ ލިބ ނެ އަދަދު ައންދާޒާކޮށް ެއ އަދަދަށްވާ ޖީ.އެސް.ޓީ ކަމަކީ މި ސަބަބުތަކަށް

ދައްކައިފައިވާ ކަން ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ވުމެވެ. ހަތަރުވަނަ ކަމަކީ މި ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ޚުސޫމާތު ހައްލުވިހާ 

އިންވޮއިސް ރެއިސް ކުރުމަށްފަހު އާމްދަނީއަށް ގެންނަންޖެހ  ބަަދލުތައް ގެނައުަމށްފަހު ޖީ.އެސް.ޓީ ބަޔާން އަވަހަކަށް 

 އިޞްލާހުކުރާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ވުމެވެ.

 އިސްވެ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާގޮތުގަިއ، މީރާއިން ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިވުމާ ވަގުތު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ފަސްވަނަ ކަމަކީ: .12

ބަޔާންވެދިޔަ އީމެއިލްގެ ފުރަތަ ޖުމުލައަށް ބަލައިެގންނެވެ. އިްސތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ިމ ބުނުަމށް ރައްދުގައި މީރާއިްނ 

އަށް އެކަނި ބަލައިގެްނ ނޫންކަމާިއ، މަސައްކަތް ނިމިފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވަީނ، މީރާއިން އަދަުދ ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އީމެއިލް

 އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ލެޓަރ އޮފް އެކްސެޕްޓެންސްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ނިމ  ތާރީޚަށް ބަލާފައިވަނީ

 ބަލައިގެންނެވެ. 

ދެމެދު ޑީ.ސީ އާ.އެން.އެމް އިބަޔާންކުރި އީމެއިލްގައި ހުރި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއިސްވެ .13

އުފެދިފައިވާކަން އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން މި ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައި މިވަނީ ކޮން ކަމަކާ ގުޅިގެންކަން  ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚުޞޫމާތެއް 

މި މައްސަލައިގައި ހުށަހަޅައިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި އަޑުއެހުންތަކަްށ  ބެލުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުަގއި ދެކެމެވެ.

އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ  ދެމެދު އުފެދިފައިވާ ޚުޞޫމާތަކީއާ .އެމްޑީ.ސީއެން އިރިޢާޔަތްކުރާއިރު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ

އެންގުމުން،  އަށް ޑީ.ސީ.އެން.އެމްފުރިހަމަކުރަންޖެހ  އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް އެފަރާތުން ޤަބޫލުކޮށް 

އިގަނެފައިނުވުމާ ގުޅިގެން އުފެދިފައިވާ ނޫންކަމަށް ދެކި މަސައްކަތް ބަލަ މަސައްކަތް ފުރިހަމައިން  ޑީ.ސީ.އެން.އެމް

 ޚުޞޫމާތެކެވެ.

ޚުޞޫމާތު އުފެދިފައިވާ މި މައްސަލައިގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ލާޒިމުވާ ވަގުތު ކަނޑައެޅުމުގައި ޤާނޫނީގޮތުން ބަލައި އެއަްށ  .14

އްބަސްވުމަށް ނަޒަރުކުރާއިރު، ބުރަދަންދެވ ނެ މުސްތަނަދަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެވެ. އެގޮތުން، މި އެ

 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ،  48.1އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާއި ނެޝެނަލް މެރިން އާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ 
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“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”  

ރުމުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ މި މާއްދާއިން އެނގ  ގޮތުގައި، މަސައްކަތް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ޙަވާލުކުނެވެ. އިންމިފަދަ

އަިދ މި ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޝަރުޠުތަކުގެ  އެވެ.ދޫކުރަންޖެހ ނެ taking over certificateފަރާތުން 

 ތެރ ގައި އިންޖިނިއަރގެ އެޕްރޫވަލް ބ ނުންވެއެވެ.

ޒާމްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަމަށް އެ ފަރާތުން ޤަބޫލުކޮށް މަސައްކަތް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހ  އިލްތި .15

ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް އެންގުމުން، މަސައްކަތް ބަލައިގަނެފައިނުާވކަން މި މައްސަލައިގައި ހުށަަހޅާފައިވާ ލިޔެކިއުންތަކުން 

ފައިވާ މިންވަރަށް މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތުން އެއްަބސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށް އެނގެއެވެ. އަދި މަސައްކަތާ

ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާނެކަމަށް ބަލަންޖެހެެއވެ. އެހެންކަމުން، އިސްވެ  taking over certificateފުރިހަމަކޮށްފައިވާނަމަ، 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައިވާ ސެޓްފިކެޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ދޫކޮށްފައިނުވަީނ، މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށްފައި 

 ތީކަމަށް އަހުރެންަނށް ޤަބޫލުުކރެވެއެވެ. ނުވާ

ެގ ުމއްދަތު ގުނަން ެފށ ީނ ވަނަ މާއްދާގައި ޑިފެކްޓް ލައިބިލިޓީ 48.1އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްަބސްވުމުގެ  .16

ކުްނ ިލބިގެންނެވެ. ެއހެނީ، މަްނޠިޤީ ނަޒަރަ taking over certificateއެއްބަސްވުމުގައިވާފަދައިން މަސައްކަތް ނިންމައި 

ބަލާއިރުވެސް، މުދަލެއް ގަނެަފއި އެ މުދާ ގަތްމީހާގެ އަތަްށ ނުލިބ  ިހނދަކު އ ގައި އެއްވެސް އައިބެއް ހުރިކަްނ 

މަސައްކަތުގެ ޑިފެކްޓް ޚުޞޫމާުތ އުފެދިފައިވާ މައްސަލައިގައި ުބނާ  ،އެގޮތުންގޮތެއް ޯނންާނނެއެވެ. ކަށަވަރުކުރެވ ނެ 

. މީގެ އިތުރުން، އެއްބަސްވުމަށް ބެލުމުން އެނގ  ޮގތުގަިއ މަސައްކަތް ނިންމުމުންނެވެނެގަނެވ ނީވެސް ެއ ލައިބިލިޓީ ދެ 

taking over certificate  ،ިއަދި ގެ ބ ނުމަީކ ހަމައެކަނި ޑިެފކްޓް ލައިބިިލޓީގެ މުއްދަުތ ުގނުން ޫނންކަމަށާއ 

                                                           
 (taking over certificate) 48.1ގެ  (2ރޓް ޕަ)ޝަން އޮފް ކޮންޓްރެކްޓް : ކޮންޑ1ިވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ވޮލިއުމް  ގައި 2017ފެބްރުވަރީ  9  19
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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ހުރި މަސައްކަތް އިތުރުން ނުނިމިމީގެ ނގެއެވެ.ކަން އެށްރިޓެންޝަން ފައިސާ ދޫކުރުމުގައިވެސް ބަލަންޖެހ ނީ އެ ސެޓްފިކެޓަ

 20ނިންމުމަށްޓަކައި އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން ޕްރޮޕޯސަލްއެއް ހޯދާފައިވެއެވެ.

ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގައި ޖީ.އެސް.ޓީ ދެއްކުން ލާޒިމްވާނެ ދެވަނަ ވަގުތުގެ ޮގތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،  ހަވަނަ ކަމަކީ: .17

މުާދ ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ވަގުތެވެ. އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، " 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  17ޖީ.އެސް.ޓީ ޤާނޫނުގެ 

ބައެއް އަާދ  ގަންނަ ނުވަަތ ޚިދުމަތް ލިބިަގްނނަ ފަރާތުން އެ މުަދލުގެ ނުވަަތ ޚިދުމަތުގެ އަގު އެކުގައި ނުވަަތ އެ އަގުން

އިވާ މި މަްއސަލައިގައި ކަންހިނގާފައިވާ ޮގތަށް ަބލައި، ޖީ.އެސް.ީޓ މިފަދައިންނެވެ. ޚުޞޫމާތު އުފެދިފަ ކުރާ ވަގުތު"

ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ޙާލަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަށް ކުރިމަތިވެފައިވ ތޯވެސް  2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  17ޤާނޫނުގެ 

ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އާ އެން.އެމް.ޑީ.ސީ އިކަށަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ. އެހެނީ އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތާ

އެޑްވާންސްއަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ފިޔަވައި އިތުރު އެއްވެސް ޢަދަދެއް އެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދައްކާފައި ނުވާކަމަށް 

އެވެ. އަިދ މީރާައށް ފޮނުވާފައިާވ އީމެއިލް އަށް ެބލުމުން އެނގެ 2018ޖުލަިއ  26ބަޔާންކޮށް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތުން 

ކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި ޓްރައިބިއުނަަލްށ ހުށަހަޅާފައެއް ނުވެއެވެ. އ ގެ އިތުރު ފައިސާއެއް ދައްކާފައިވާ

ވަނަ މާއްާދއާ އެއްގޮތަށް އިސްތިއުނާފުކުާރ ފަރާތުން އެ ފައިސާއަްށ  15ވާނަމަ، ޖީ.އެސް.ޓީ ގަވާއިދުގެ އެހެންކަމަށް

  ށް ބަލަންޖެހ ނެއެވެ. އަދި މިކަމަށް މީރާއިންވެސް އިންކާރުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.ޖީ.އެސް.ޓީ ދައްކާފައިވާކަމަ

 

 އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމާބެހ ގޮތުން 

ދުމުގެ އިތުރު މުއްދަތަށް އެ ،އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަ ނުވާކަމުގައިވާނަމަ ހަތްވަނަ ކަމަކީ: .18

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދީފަިއ  ،ފުރުޞަތު އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަާރތަށް ިލބެން އޮްނނަ ކަމަށް މީރާިއން ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން

ރާގެ މި ބުނުމަްށ ނެތުމުންވެސް އެނގެނީ އެ މަސައްކަތަކީ ނިމިފައިވާ މަސައްކަތެއްކަން މީރާއިން ބުނެފައިވެސް ވެއެވެ. މީ

 ،ފަރާތުން ުކރަންޖެހ  މަސައްކަތް ނިންމައި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުންސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުން ބުނާޮގތުގައި އެރައްދުގައި އި

މުއްދަތު އިތުރުކޮށްދިނުމަށް އެދެވ ނެ ޙާލަތްތައް  ،މުއްދަތު އިތުރުކުރަން ހުށަހަޅަންޖެހ  ސަބަބެއް ނޯންނާނެކަމަށެވެ. އެގޮތުން

 ޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ގައި ބަ 44.1އެއްބަސްވުމުގެ 

                                                           
 Proposal for Technical Service for Relocation of( ގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާފައިވާ  1ބަޔާނާއެކު އެކްޒިބިޓް އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުގެ ފުަރތަމަ  20

Substrate on the Affected Area at Damac Bolidhuffaru Lagoon Project( 
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 ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ   TAT-CA-G/2019/033މައްސަލަ ނަންބަރު: 
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“… 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.” 

ކުރުމަށް ރުމުން އެނގެނީ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުްނ މުއްދަތު އިތުރުބަޔާންކުރި މާއްދާއަށް ނަޒަރުކުމިފަދައިންނެވެ. އިސްވެ

އެދެވ ނެ ޙާލަތްތަކަކީ އެ މާއްދާަގއި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަްތތަކުގައި ކަމާއި އަދި މި މައްސަލައިގައި އިސްތިއުނާފުކުރާ ފަރާތަްށ 

ތިއުނާފުކުރާ ފަރާތުްނ އެ ފަރާތުން ކުރަންެޖހ  އިސް ،ވާކަން އެނގ ކަށް ނެތެެވ. އެކަން އެނގެނީއެފަދަ ޙާލަތެއް އައިސްފައި

އަށް  އި އިންޖިނިައރިންގ އެޕްރޫވަލްވާކަން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް އަންގަފައިމަސައްކަތްތައް ނިންމައި

   ވާތީއެވެ. އެދިފައި

 

 އިސްމާޢީލް ސާޖިދުގެ ރައުޔު މެންބަރު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 މަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔުއަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ.ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް މުޙައް .19

 މެންބަރު އަޙްމަދު އަޝްރަފްގެ ރައުޔު ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ޓްރައިބިއުނަލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުނައްވަރު ޢަލީގެ ރައުޔުއަށް އަހުރެން ތާއީދުކުރަމެވެ. .20

 

 

mailto:info@tat.gov.mv



