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Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެދޭދެ ބައެއް މުހިދްމު ޕޮއިދްޓްސްތައް
.1ތަކެތީގެ އަގު ދޭދެގޮތް:
ހ .މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް މިއެއްބަސްވުމުގެ ބަޔާދް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތުގައި ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތާއި ޙަވާލުކުރުމަފްފަހުކ
ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުދް ހުފަހަޅާ ބިލަފް ފައިސާ ދައްކަދްޖެހޭ މުއްދަތަކީކ ތަކެތި ޗެކްކުރުމަފްފަހު އެއީ ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތުދް ގަތުމަފް
އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައި ވާދަމަކ ބިލު ހުފަހަޅާ ތާރީޚުދް ފެފިގެދް ބިލްގައި އެއްވެސް މައްސަލައެއް ދެތްދަމަ (ރަސްމީ ބަދްދު
ދުވަސްތައް ދުހިމަދާ) ( 30ތިރީސް) ދުވަހެވެ.
ފ .ތަކެތީގެ އަގު ދޭދްޖެހޭދީކ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތަފް ފޯރުކޮފްދިދުމަފްފަހުކ އަދި އެތަކެއްޗަކީ ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުދް
ފޯރުކޮފްދިދުމަފް އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެތިތޯ ބަލާ ޗެކްކުރުމަފްފަހު އެއީ އެތަކެތިކަމުގައި ވާދަމައެވެ .އަދި މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަފުދް
ޖޫރިމަދާއެއް ވާދަމަ އެޖޫރިމަދާއެއް ބިލުދް އުދި ކުރުމަފްފަހުއެވެ.
 .2އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަފް މަސައްކަތް ދުދިމިއްޖެދަމަ ޢަމަލުކުރާދެގޮތް:

ހ .މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ އިޙްމާލުދްކ މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮފް ދުދިމިއްޖެދަމަ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަފް ގެއްލުމުގެ އަގު މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުދް ދޭދްޖެހޭދެއެވެ .މިގޮތުދް އެއްބަސްވެފައިވާ
މުއްދަތަފް ވުރެ އިތުރަފް ހިދގާ ކޮދްމެ ދުވަހަކަފް މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮފް ދިދްމުމަފް އެއްބަސްވެފައިވާ
އަގުގެ ( 0.005ސުމެއް ޕޮއިދްޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) ޖޫރިމަދާގެ ގޮތުގައި އުދިކުރެވޭދެއެވެ.
 =CP x 0.005 x LDލިކުއިޑޭޓް ޑެމެޖަސް (ލަސްވުމުގެ އަގު)



 = CPކޮދްޓްރެކްޓް ޕްރައިސް :ކޮދްޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު
 = LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަދް :ކޮދްޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަފް ވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

ފ .މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާދްކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިދް ޖޫރިމަދާގެ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ކޮފްފައިވާ މަސައްކަތުދް އުދިކުރެވޭ
ޢަދަދު ،ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 51%އަފްވުރެ އިތުރުވެއްޖެދަމަ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތް މި މުޢާމަލާތުދް ވަކިކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަފް ލިބިގެދްވެއެވެ.

–
 .3ތަކެތީގެ ފެދްވަރު:
ހ .ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުދް ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތާއި ތަކެތި ޙަވާލުކޮފް ދިމޭއިރު ތަކެތި ހުދްދަދްޖެހޭދީ ،ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތުދް ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަފެވެ .އަދި އެތަކެތި ހުދްދަދްވާދީ ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތުދް ޤަބޫލުކުރާ ފެދްވަރުގެ ތަކެއްޗެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
ފ .ހުފަހަޅާފައިވާ ކޯޓޭޝަދާއި ޚިލާފަފް ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުދް ފޯރުކޮފްދީފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ދަފްފެދްވަރެއްގެ ތަކެތިކަމަފް ވާދަމަ ދުވަތަ
އެތަކެތީގައި އުދިކަމެއްވާދަމަކ އެތަކެތި ބަލައި ދުގަތުމުގެ އިޙްތިޔާރު ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތަފް ލިބިގެދް ވެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ތަކެތި
ވިއްކާ ފަރާތަފް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިދްމާ ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތުދް ދަގާކަފް ދުޖެހޭދެއެވެ.
ދ.މި މާއްދާގެ ''ފ'' ގައި ބަޔާދްކުރެވިފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެދް ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތުދް ،ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތަފްކ ތަކެތި އަދބުރާ
ރައްދުކުރުމަފް ދިދްމައިފި ހިދދެއްގައި އެފަދަ ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތުދް ޤަބޫލުކުރާ ފެދްވަރުގެ (ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތުދް
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަފް އަދި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުދް ހުފަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ތަކެތި) ދުވަތަ އެއާއި އެއްފެދްވަރެއްގެ އެހެދް
އެއްޗެއް ދުވަތަ އެއްޗެހި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުދް ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތަފް އިތުރު އަގަކާއި ދުލައި ފޯރުކޮފް ދޭދްވާދެއެވެ.
ރ .މި މާއްދާގެ ''ފ'' ގައި ބަޔާދްކުރެވިފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެދް އެތަކެތި ،ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތަފް އަދބުރާ ރައްދުކުރުމަފްކ
ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތުދް ދިދްމައި ،އެތަކެތި އަދބުރާ ރައްދުކޮފްފިދަމަކ ވިއްކާ ފަރާތުދް އެތަކެއްޗާ ޙަވާލުވާދްވާދެއެވެ .އަދި ތަކެތި ވިއްކާ
ފަރާތުދް ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުދުވެގެދް ތަކެއްޗަފް ލިބޭ އެދްމެހައި ގެއްލުމަކަފް ޒިދްމާ ވާދްޖެހޭދީ ހަމައެކަދި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުދްދެވެ.

 .4އެއްބަސްވުމުގައި ދެތް ކަމެއް ދިމާވުމުދް ޢަމަލު ކުރާދެ ގޮތް:
މިއެއްބަސްވުމުގައި ދުހިމެދޭކަމެއް ދިމާވެއްޖެދަމަ ،އެކަދް ޙައްލުކުރާދީ ދެފަރާތުދް ވާހަކަ ދައްކައިގެދް އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތީދްދެވެ.
އެގޮތުދް ޙައްލު ދުކުރެވިއްޖެދަމަ ތަކެތި ގަދްދަ ފަރާތަފާއި ތަކެތި ވިއްކުމަފް ޙަވާލުވި ފަރާތަފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަފް އެކަމެއް
ހުފަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެދްވެއެވެ.

