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އެގްރިމެންޓްގެ މުހިންމު ޕޮއިންޓްސްތައް
ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއިގުޅިގެން ތެޔޮ ލީޓަރެއް ވިއްކާ އަގަށް ބަދަލު ގެނެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު ވާންޖެހޭނީ
އެދުވަސްވަރެއްގައި އެސް.ޓީ.އޯ އިން ތެލުގެ އަގަށް ގެންނަ ބަދަލުއާއި އެއްވަރެއްގެ ބަދަލަކަށެވެ .އަދި މިގޮތުން ގެނެވޭ ބަދަލު 48
ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތުން ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތައް ލިޔުމަކުން ހުށަހަޅާ އެލިޔުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި
ފަރާތައް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ބިލްތަކުގައި،މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ
އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ގާނޫނުގައި ވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ އަހަރެއްގައި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭ ވަރު ހިމަނާފައިވާ ނަމަ،
ބިލަށް ފައިސާ ހަމަޖައްސަން ޖެހޭނީ ޖީ.އެސް.ޓީ ފައިސާ އާއި އެކުގައެވެ.
.2މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ

،

ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަށެވެ .ނުވަތަ މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ތެޔޮ
ރައްކާކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ތަނަކަށެވެ.
މިއެއްބަސްވުމުގެދަށުން ސަޕްލައި ކުރެވޭ ތެލުގެ ހިސާބުތައް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތާއި ،މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން
ބަލަހައްޓައި ދެފަރާތުންވެސް މިހިސާބުތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ .މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަށް ބޭނުންވާ އުޅަނދާއި
އެހެނިހެން ސާމާނު ހަމަޖެއްސުމަކީ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ދެވޭތެލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނީ ،އާންމުގޮތެއްގައި މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތުން ޚިދުމަތްދެމުންދާ
ގަޑިތަކުގައި އެކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ސަރަހައްދު ތަކުންނެވެ .މީގެއިތުރުން ބަންދުގަޑީގައި ތެލުގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންވާނަމަ ،އާންމުކޮށް
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެމުންދާގަޑީގައި ލިޔުމަކުން އެކަން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މިނޫން ޙާލަތް ތަކުގައި
ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތަކަށް ތެލުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީސް މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކަން
ލަސްވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ކުރިން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ހަމަ އެހެންމެ މަސައްކަތް
ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ޚިދުމަތް ހުއްޓާލުމަށް ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ލަސްވެގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަސް ކުރިން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި
ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ނުވަތަ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު
ހަމަވުމުގެ ކުރިން މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް މިމާއްދާގައިވާ ލިޔުން ހުށަހެޅުމުންދެފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ
މަތިން މި މުޢާމަލާތުން ވަކިވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ނުވަތަ އިތުރަށް އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތީން ކުރިޔަށް ދިޔުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެފަރާތަށްވެސް
ލިބިގެންވެއެވެ.

މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފާރާތުން ތެޔޮ ހުސްވެގެން ނޫނީ ތެޔޮ ނުލިބިގެން ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށް ނުދެވޭނެ ފަދަ ޙާލަތެއް
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެކަން ލިޔުމަކުން މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ،މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި މިފަދަ
ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ތެޔޮ ސަޕްލައި ނުކުރެވޭގޮތް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،އެހެންފަރާތެއް މެދުވެރިވެގެންނަމަވެސް ތެޔޮ ސަޕްލައިކުރުމަކީ
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި މި ޒިންމާ އުފުލުމުގައި މަސައްކަތާއި ހަވާލުވިފަރާތުން އިހްމާލު ވެއްޖެނަމަ،
އޭގެސަބަބުން މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ފަރާތައް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މަސައްކަތާއި ހަވާލުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.
މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތުން ސަޕްލައި ކުރާ ތެލުގައި ހުރި މައްސަލައެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި
ބޭނުން ކުރާ އުޅަނދަކަށް އެޅުމަށް އެކަށީގެން ނުވާވަރުގެ ދަށް ކޮލެޓީއެއްގެ ތެޔޮ ސަޕްލައިކޮށްފިނަމަ އެފަދަ އެއްވެސް މުޢާމަލާތަކަށް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން އަގު ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ލިބޭ އެއްވެސް ގެއްލުމަކަށް
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތުން ޒިންމާ ވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ .އަދި ސަޕްލައި ކުރާ ތެލުގައި މައްސަލައެއް އުޅުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ތެލުގެ ފެންވަރު ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ވެހިކަލްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި
ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.

