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Maldives Police Service

މާލެ

Malé

ދިވެހިރާއްޖެ

Republic of Maldives

އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭނެ ބައެއް މުހިންމު ޕޮއިންޓްސްތައް
 -1އަގުއަދާކުރާނެ ގޮތް:
ހ .އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ގަންނަ ފަރާތާއި ޙަވާލުކޮށް ،އެތަކެތި ޗެކްކުރުމަށްފަހު އެއީ ގަންނަ
ފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގަތުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެތި ކަމުގައިވެފައި ،ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލްގައި އެއްވެސް
މައްސަލައެއް ނެތްނަމަ ،ބިލް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން (ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނާ )  ( 30ތިރީސް ) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައެވެ.
ށ .އަގުއަދާކުރާނީ ހުރިހާ ތަކެއްޗެއް ގަންނަ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްފަހު ،އަދި އެތަކެއްޗަކީ ވިއްކާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
އެއްބަސްވެފައިވާ ތަކެތިތޯ ބަލައި ޗެކްކުރުމަށްފަހުގައެވެ .ޖޫރިމަނާއެއް ވާނަމަ އެޖޫރިމަނާއެއް ބިލުން އުނިއިތުރު ކުރުމަށްފަހުއެވެ.

 -2އެއްބަސްވެފައިވާ މުއްދަތަށް ތަކެތި ފޯރުކޮށް ނުދެވިއްޖެ ނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް:
ހ .މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުގެ އިޙްމާލުން ،މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ނުނިމިއްޖެނަމަ
މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ގެއްލުމުގެ އަގު މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވި ފަރާތުން ދޭންޖެހޭނެއެވެ .މިގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ
މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރަށް ހިނގާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ މަސައްކަތް ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ
އަގުގެ ( 0.005ސުމެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް ސުމެއް ފަހެއް) ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
 =CP x 0.005 x LDލިކުއިޑޭޓް ޑެމެޖަސް (ލަސްވުމުގެ އަގު)



 = CPކޮންޓްރެކްޓް ޕްރައިސް :ކޮންޓްރެކްޓްގެ ޖުމުލަ އަގު
 = LDލޭޓް ޑިއުރޭޝަން :ކޮންޓްރެކްޓްގެ މުއްދަތަށް ވުރެ އިތުރުވާ ދުވަސްތައް

ށ .މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ފުރިހަމަ ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތުން އުނިކުރެވޭ
ޢަދަދު ،ތަކެތީގެ ޖުމްލަ އަގުގެ 15%އަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ މަސައްކަތާއި ޙަވާލުވިފަރާތް މި މުޢާމަލާތުން ވަކިކުރުމުގެ
އިޚްތިޔާރު މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރި ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 -3ތަކެތީގެފެންވަރު:
ހ .ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ގަންނަ ފަރާތާއި ތަކެތި ޙަވާލުކޮށް ނިމޭއިރު ތަކެތި ހުންނަންވާނީ ،ގަންނަ ފަރާތުން ދީފައިވާ
މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށެވެ .އަދި އެތަކެތި ހުންނަންވާނީ ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ތަކެތީގެ ގޮތުގައެވެ.
ށ .މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުންހުށަހަޅާ ކޮޓޭޝަނާ ޚިލާފަށް ،ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ތަކެއްޗަކީ ފެންވަރު ދަށް ތަކެތި
ކަމަށްސާބިތުވާނަމަ ނުވަތަ އެތަކެތީގައި އުނިކަމެއް ހުރިނަމައެފަދަ ތަކެތި ބަލައި ނުގަތުމުގެ އިޚްތިޔާރު ގަންނަ ފަރާތަށް ލިބިގެން
ވެއެވެ.
ނ .މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތާއި ތަކެތި ޙަވާލުކުރަން
ނިންމައިފި ހިނދެއްގައި އެފަދަ ތަކެތީގެ ބަދަލުގައި ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ (ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން
ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް އަދި ތަކެތި ވިއްކާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްގައިވާ ތަކެތި) ނުވަތަ އެއާއި
އެއްފެންވަރެއްގެ އެހެން ތަކެތި ،ވިއްކާ ފަރާތުން ގަންނަ ފަރާތަށް އިތުރު އަގަކާއި ނުލައި ފޯރުކޮށް ދޭންވާނެއެވެ.
ރ .މި މާއްދާގެ ''ށ'' ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން  ،ވިއްކާ ފަރާތާއި ތަކެތި ޙަވާލުކުރަން ގަންނަ
ފަރާތުން ނިންމައިފިނަމަ އެފަދަ ތަކެއްޗާއި ވިއްކާ ފަރާތުން ޙަވާލުވާންވާނެއެވެ .އަދި ވިއްކާ ފަރާތުން ތަކެއްޗާއި ޙަވާލުނުވުމުގެ
ސަބަބުން ތަކެއްޗަށް ލިބޭ އެންމެހައި ގެއްލުމަކަށް ޒިންމާ ވާންޖެހޭނީ ވިއްކާ ފަރާތުންނެވެ.
 -4އެއްބަސްވުމުގައިނުހިމެނޭ ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ޢަމަލުކުރާނެގޮތް:
މިއެއްބަސްވުމުގައި

ނުހިމެނޭކަމެއް

ދިމާވެއްޖެނަމަ ،އެކަން

ޙައްލުކުރާނީ

ދެފަރާތުގެ

މެދުގައި

މަޝްވަރާކުރެވި

ދެފަރާތް

އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތީންނެވެ .މިގޮތުން ޙައްލު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ގަންނަ ފަރާތާއި ވިއްކުމަށް ޙަވާލުވި ފަރާތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް އެކަމެއް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ.
 -5އަމިއްލަ ބާރުނުފޯރުވޭ ކަންތައްތައް:
އެކަމެއް ހުއްޓުވުމުގެ ބާރު ވިއްކާފަރާތަށް ނެތް ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން ،މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް
އަދާނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ތަކެތި ގަންނަ ފަރާތުން އެކަން މަޤްބޫލު އުޛުރެއްގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ޙާލަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ތޫފާން ،ފެންބޮޑުވުން ،ހަނގުރާމަ ،މަދަނީ ހަމަނުޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

