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އެގްރިމެދްޓްގެ މުހިދްމު ޕޮއިދްޓްސްތައް
ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަފް އަދްދަ ބަދަލާއިގުޅިގެދް ތެޔޮ ލީޓަރެއް ވިއްކާ އަގަފް ބަދަލު ގެދެވޭދެއެވެ .މިގޮތަފް ގެދެވޭ ބަދަލު ވާދްޖެހޭދީ
އެދުވަސްވަރެއްގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިދް ތެލުގެ އަގަފް ގެދްދަ ބަދަލުއާއި އެއްވަރެއްގެ ބަދަލަކަފެވެ .އަދި މިގޮތުދް ގެދެވޭ ބަދަލު 84
ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތުދްކ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތައް ލިޔުމަކުދް ހުފަހަޅާ އެލިޔުދް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި
ފަރާތައް ފޮދުވަދް ވާދެއެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަފުދް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުދް ހުފަހަޅާ ބިލްތަކުގައި،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުދް ޓެކްސް ދެގުމުގެ ގާދޫދުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީދް އެ އަހަރެއްގައި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަދް ޖެހޭ ވަރު ހިމަދާފައިވާ ދަމަކ
ބިލަފް ފައިސާ ހަމަޖައްސަދް ޖެހޭދީ ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާ އާއި އެކުގައެވެ.
.2މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަފުދް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަފް ހަމަޖެހިފައިވާ

،

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަދްތަކުގައި ބޭދުދްކުރާ ކަދޑުގައި ދުއްވާ އުޅަދދުފަހަރަފެވެ .ދުވަތަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުދް ތެޔޮ
ރައްކާކުރުމަފް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަދަކަފެވެ.
މިއެއްބަސްވުމުގެދަފުދް ސަޕްލައި ކުރެވޭ ތެލުގެ ހިސާބުތައް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުދް
ބަލަހައްޓައި ދެފަރާތުދްވެސް މިހިސާބުތަކުގައި ސޮއިކުރަދްވާދެއެވެ .މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަފުދް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަފް ބޭދުދްވާ އުޅަދދާއި
އެހެދިހެދް ސާމާދު ހަމަޖެއްސުމަކީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ޒިދްމާއެކެވެ.
މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަފުދް ދެވޭތެލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮފްދެވޭދީ ،އާދްމުގޮތެއްގައި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތުދް ޚިދުމަތްދެމުދްދާ
ގަޑިތަކުގައި އެކަމަފް ކަދޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުދްދެވެ .މީގެއިތުރުދް ބަދްދުގަޑީގައި ތެލުގެ ޚިދުމަތް ބޭދުދްވާދަމަކ އާދްމުކޮފް
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮފްދެމުދްދާގަޑީގައި ލިޔުމަކުދް އެކަދް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތަފް އަދްގަދްވާދެއެވެ .އަދި މިދޫދް ޙާލަތް ތަކުގައި
ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތަކަފް ތެލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮފްދެވިދާދެއެވެ.
މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަދުވަދީސް މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަފް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުދް ބޭދުދްވެއްޖެ ހިދދެއްގައި އެކަދް
ލަސްވެގެދް ( 03ތިރީސް) ދުވަސް ކުރިދް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަފް ލިޔުމަކުދް އަދްގަދްވާދެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެދްމެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރި ފަރާތުދް ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަފް ބޭދުދްވެއްޖެދަމަކ އެކަދް ލަސްވެގެދް ( 03ތިރީސް) ދުވަސް ކުރިދް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި
ފަރާތަފް ލިޔުމަކުދް އަދްގަދްވާދެއެވެ.މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުދް ދުވަތަ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުދް މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުގެ ކުރިދް މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަފް މިމާއްދާގައިވާ ލިޔުދް ހުފަހެޅުމުދްދެފަރާތުދް ވާހަކަ ދައްކައި ދެފަރާތުދް އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ
މަތިދް މި މުޢާމަލާތުދް ވަކިވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދުވަތަ އިތުރަފް އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތީދް ކުރިޔަފް ދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެފަރާތަފްވެސް
ލިބިގެދްވެއެވެ.

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފާރާތުދް ތެޔޮ ހުސްވެގެދް ދޫދީ ތެޔޮ ދުލިބިގެދް ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮފް ދުދެވޭދެ ފަދަ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެދަމަ ،އެކަދް ލިޔުމަކުދް މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަފް ،މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުދް އަދްގަދްވާދެއެވެ .އަދި މިފަދަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެދް ތެޔޮ ސަޕްލައި ދުކުރެވޭގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެދަމަކ އެހެދްފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެދްދަމަވެސް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަކީ
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތުގެ ޒިދްމާއެކެވެ .އަދި މި ޒިދްމާ އުފުލުމުގައި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވިފަރާތުދް އިހްމާލު ވެއްޖެދަމަކ
އޭގެސަބަބުދް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތައް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުދް ދޭދްޖެހޭދެއެވެ.
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތުދް ސަޕްލައި ކުރާ ތެލުގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުދް ދުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ބޭދުދް ކުރާ އުޅަދދަކަފް އެޅުމަފް އެކަފީގެދް ދުވާވަރުގެ ދަފް ކޮލެޓީއެއްގެ ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮފްފިދަމަ އެފަދަ އެއްވެސް މުޢާމަލާތަކަފް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުދް އަގު ދޭކަފް ދުޖެހޭދެއެވެ .މިގޮތުދް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަފް ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަފް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުދް ޒިދްމާ ވާކަފް ދުޖެހޭދެއެވެ .އަދި ސަޕްލައި ކުރާ ތެލުގައި މައްސަލައެއް އުޅުމުގެ ސަބަބުދް ދުވަތަ
ތެލުގެ ފެދްވަރު ދަފްވުމުގެ ސަބަބުދް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެހިކަލްތަކަފް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި
ފަރާތުދް ދޭދްޖެހޭދެއެވެ.

