c
ކާރގޯ ކްލިއަރެންސް ޑިޕާޓްމަންޓް

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް

މާލޭ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ބޭލޭ މުދާ ނީލަން ކިޔުމުގެ ގަވާއިދު
މި ގަވާއިދަކީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑުމަގުން އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެތެރެއިން ،މޯލްޑިވެސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްގެ
ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރެ ނުގެންގޮސް ގިނަދުވަސް ވާ މުދާ ނީލަން ކިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަށް
ބަޔާންކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ މުދާ (ޕެރިޝަބަލް ކާރގޯ) އިސްތިސްނާ ވެގެންވެއެވެ.

ތަޢާރަފް

1
މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ނީލަން ކިޔޭނީ ބަނދަރަށް ބޭލޭ މުދަލުގެ ތެރެއިން މުދަލުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން
ނުގެންގޮސް ހުރެ  30ދުވަހަށްވުރެން އިތުރުވުމަށްފަހު ،އެ މުދަލެއް ބަނދަރުން ކްލިއާރކުރުމަށް
އަންގައި އިޢުލާނު ކުރުމުންވެސް ނުގެންގޮސް ހުންނަ މުދަލެވެ.
މިގޮތުން ،މުދާ ބަނދަރުން ކްލިއާރ ކުރުމަށް އަންގައި އިއުލާނު ކުރުމުން ،އެ މުދަލެއްގެ ވެރިފަރާތުން
އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވެ  00ދުވަސް ވާ ފަހުން މުދާ ނީލަންކިޔޭނެއެވެ.

މުދާ ނީލަން ކިޔުމުގެ
މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތް

2

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިޔުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްކުރާނީ ،މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް
ލިމިޓެޑް ގެ ކާރގޯ ކްލިއަރެންސް ޑިޕާރޓްމެންޓް (ކްލެއިމްސް ޔުނިޓްއިންނެވެ).

ނީލަން ކިޔޭ މުދާ ،ތިރީގައިވާ ތަފްސީލް ހިމެނޭގޮތަށް އާއްމުކޮށް ޢިއުލާނު ކުރެވޭނެވެ.
 .1މުދަލުގެ ބާވަތާއި ،އަދަދު

މުދާ ނީލަން ކިޔަން
އިއުލާނުކުރުން

3

 .3ހުށަހެޅޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު(މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސް އިން ފާސްކޮއްދީފައިވާ އަގު ނުވަތަ
އެއައްވުރެން މަތީ އަގެއް)
 .4އަގު ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް ( ހުރިހާ މުދާ އެއްކޮށް ނުވަތަ ވަކިވަކިން )
 .5މަދުވެގެން އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ދަށް އަގު
 .6ނީލަން މީޓިންގް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތަން ،ތާރީޚް އަދި ވަގުތު
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ނީލަމަކީ އެންމެންގެ ހާޟިރުގައި ކުރިޔަށްދާ ނީލަމަކަށް ވެފައި ފަހަރަކު މީހަކަށް އަގު އިތުރު ކުރެވޭނީ
އެ ނީލަންކިޔާ މުދަލުގެ އަގުގެ ނިސްބަތަށް ބެލުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް
ގޮސް އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކަށް ނީލަން ނިންމާލެވެނޭނެއެވެ.
(ހ)

ނީލަމުގައި އަގު ހުށަހެޅޭނެ
ގޮތް

އަގު އިތުރު ކުރެވޭ އަދަދު :

4

25,000.00 – 01.00

ރ

އާއިހަމައަށް

1000/-

50,000.00 – 25,001.00

ރ

އާއިހަމައަށް

1500/-

100,000.00 – 50,001.00

ރ

އާއިހަމައަށް

2000/-

100,001.00

ރ

އިންފެށިގެންމައްޗަށް

5000/-

މިގޮތަށް ނީލަން ކިޔާ މުދަލެއްގެ އަގުގެ ނިސްބަތުން ނީލަން ކިޔަމުން ދާއިރު އެ ނީލަމެއްގައި ބައިވެރިވާ
(ށ) ފަރާތަކަށް ފަހަރަކު އަގުމަތި ކުރެވޭނީ މިމާއްދާގެ ( ހ ) ގައި ބުނެވިފައިވާ އަދަދަށެވެ .އެއަށްވުރެ އަގު
އިތުރެއް އަދި މަދެއްވެސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
އަދި ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ފަރާތުން މި މާއްދާއާއި ހިލާފުވާގޮތަށް އަމަލު
(ނ) ކުރާނަމަ އެފަރާތެއް ނީލަން ކިޔޭ ތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް އެންގޭނެއެވެ .އަދި އެފަރާތެއް ބްލެކް ލިސްޓް
ކުރެވޭނެއެވެ.

ނީލަމުގައި ހުށަހަޅަންޖެހޭ
ލިޔުންތައް

އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
5

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުން ނީލަމުގައި ބައިވެރި ވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އަމިއްލަ ފަރާތަކުންނަމަ:
(ހ)



ނީލަމުގައި ބައިވެރި ވުމަށް އެދި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ސްލިޕްކޮޅު (ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް
ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު).



އަގުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ.

ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ވިޔަފާރިއެއްނަމަ:


ނީލަމުގައި ބައިވެރި ވުމަށް އެދި ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ ސްލިޕްކޮޅު(ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ
ދެއްކުމަށްފަހު).

(ށ)



ވިޔަފާރީގެ ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް ކޮޕީ.



ވިޔަފާރީގެ ޖީއެސްޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕީ.



ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އަގުހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ.



ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ،އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތް ރަމްޒު ކޮށްދޭ އަދި އެފަރާތުގެ މަގާމު އަންގައިދޭ
ސިޓީ
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ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޝަރުތު ފުރިހަމަ ވާނީ ،މި ގަވާއިދުގެ 5

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް

6

(ހ)

ފައިސާ ބެހެއްޓުން

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމުގެ އިތުރުން ނީލަމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ސެކިއުރިޓީ
ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ބަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށެވެ .މިގޮތުން ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް
އެދި ހުށަހަޅާ ސްލިޕްކޮޅުގައި ފައިސާދެއްކި ކަމުގެ ސްޓޭމްޕް ޖެހިފައި ވާން ޖެހޭނެއެވެ.
ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 100/-ރ

އިދާރީ ފީ

(ށ)

(ސަތޭކަ ރުފިޔާ) ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުން ނެގޭނެއެވެ .މި ދެންނެވުނު ފީ ނެގޭނީ
ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ސްލިޕް ކޮޅަށް ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދައްކަވާ ވަގުތުގައެވެ.
ނީލަން ކިޔުމަށް އިޢުލާނު ކުރެވޭ މުދަލަށް ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ނެގޭނީ ނީލަމުގައި ނަގަން ބޭނުންވާ
މުދާ ނުވަތަ މުދަލަށް އެ މުދަލެއްގެ ނީލަން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުގެ ނިސްބަތުން ،ތިރީގައި
ދެންނެވިފައިވާ ގިންތިއާއި އެއްގޮތަށެވެ.

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް

(ށ)

ފައިސާ ބެހެއްޓޭ މިންވަރު

އެޑްވާންސް ފައިސާ ނެގޭ ގިންތި
500.00

ރ

އާއިހަމައަށްއަގުގެ

25%

1,000.00 – 501.00

ރ

އާއިހަމައަށްއަގުގެ

20%

10,000.00 – 1,001.00

ރ

އާއިހަމައަށްއަގުގެ

15%

10,001.00

ރ

އިންފެށިގެންމައްޗަށްއަގުގެ

10%

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން ބެހެއްޓޭ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ނީލަމުގައި އަގު ހުށަހަޅައި ކާމިޔާބުކުރާ
މުދަލުގެ ޖުމްލަ އަގުން އުނިކުރެވޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ނީލަމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތުން އެއްވެސް މުދަލަކަށް

ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް
ފައިސާ އަނބުރާ

(ނ)

ރައްދުކުރުން

އަގު ހުށަހަޅައި ކާމިޔާބު ކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވީ ނަމަވެސް އެއްވެސް މުދަލަކަށް
އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ އަދި މިގަވާޢިދުގެ  55ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތަށް ބްލެކްލިސްޓް ނުކުރެވޭ
ނަމަ ،އެފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  51ދުވަސްތެރޭގައި
އެފަރާތަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނެއެވެ.

ނީލަން ކިޔާމުދާ ނީލަމުން ގަންނަން އެދޭ ފަރާތް ތަކުން ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަނަށް،

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުން

7

(ހ)

ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚުގައި ،ގަޑިއަށް ހާޒިރުންވާންވާނެއެވެ .ގަޑި ޖެހުމަށްފަހު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް
ނީލަމުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

ސަފްޙާ 7ގެ3

އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެންފަރާތެއް ނީލަންކިޔޭ ތަނަށް ހާޒިރުވާނަމަ މިގަވާއިދުގެ  5ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ އިތުރުން ،ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)



ބަދަލުގައި އަންނަފަރާތުގެ ނަން ،އެޑްރެސް ،އަ.އިޑީ ކާޑްނަންބަރ އަދި ވިޔަފާރިއެއްގެ ފަރާތުން
ނަމަ ކޮން ވިޔަފާރި އެއްކަން އެނގޭ ގޮތަށް ސިޓީ.



(ނ)

ބަދަލުގައި އަންނަފަރާތުގެ އައި.ޑީ ކާޑު ކޮޕީ.

މި މާއްދާގެ (ހ)( ،ށ) އަދި މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާ އާއި ޚިލާފުވާނުވަތަ ފުރިހަމަ ނުކުރެވޭ
ފަރާތްތަކަށް ނީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެވެ.
ނީލަން ކިޔާ މުދަލަށް އަގު ހުށަހެޅޭނީ މިގަވާއިދުގެ  5ވަނަ 6 ،ވަނަ އަދި  0ވަނަ މާއްދާގައި

އަގު ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ނީލަމަށް ހާޒިރުވެ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުގެ

8

މެދުގައި ނީލަންކިޔޭ ކޮންމެ މުދަލަކަށް މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން
އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅަމުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގޮތަށެވެ.
ނީލަން ކިޔައިގެން މުދާ ގަތް ފަރާތް ކަމުގައި ބެލެވޭނީ މި ގަވާއިދުގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައި

ނީލަމުން ނަގާ މުދާ ގަންނަ
ފަރާތް ކަނޑައެޅުން

9

(ހ)

ވާގޮތަށް މުދަލަށް ހުށަހެޅޭ އަގާއެކު ،އެ މުދަލަށް އިތުރު ފަރާތެއް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ( 3ތިނެއް)
ފަހަރު މަތިން ހުޅުވާލުމަށްފަހު ،އިތުރަށް އަގެއް ހުށަނާޅައި އޮވެ އެ މުދަލަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު
ބަންދު ކުރެވުމުން އެވަގުތު އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތެވެ.
ނީލަން ކިޔޭ މުދަލަށް އެންމެ މަތީ އަގު ހުށަހަޅައި ނީލަން މުދަލެއްގެ ނީލަން ނިމޭ ފަރާތަކުން އެވަގުތު
މުދާ ދޫކޮއްލުމަށް ނިންމައިފިނަމަ އެފަރާތެއް ބްލެކް ލިސްޓްކޮށް އެކަން އެފަރާތަށް އަންގައި ސޮއި
ކުރުމަށްފަހު އެ މާހައުލު (ނީލަން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ތަން) ދޫކޮށް ދިޔުމަށް އެފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.

(ށ)

އެއަށްފަހު އޭގެ ކުރިން ދެވަނައަށް އެންމެ މަތީ އަގެއް ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ހިސާބުން ފެށިގެން އެ މުދަލަށް
އަގު ހުށަހެޅުމަށް ނީލަމުގެ އެހެން ބައިވެރީންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ހުޅުވާލެވޭ
ފުރުސަތުގައި ،ނީލަމަށް ކުރިން އަގު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި ފަހުން އަގު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތައް
ވެސް ހުށަހަޅާ އަގު ބަލައިގަތުމާއި ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުމުގައި ހަމަހަމަކޮށް އެއްގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވޭނެއެވެ.
ނީލަމުގައި އަގު ހުށަހެޅުނު އަދަކީ އެ މުދަލަކަށް އަގު ހުށަހެޅުމަށް ދެވިފައިވާ އެންމެ ދަށް މިން އަދި
އެންމެ މަތީ އަގުގެ މިންގަނޑުގެތެރޭގައި ވާ އަދަދަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް ނީލަން ކުރިއަށް

ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވުނު
މުދަލުގެ އަގުގެ ވަޒަން
ހަމަކުރުން

51

ގެންދިއުމުގެ ފަސޭހައަށާއި އޮޅުން ބޮޅުންތައްމަދުކުރުމުގެ ގަސްދުގައި ،މިގޮތުން ހުށަހެޅޭ އަގުގައި 100
ލާރި އަށްވުރެން ފަރަގު ނުވާ (އިތުރު ނުވާ އަދި މަދުނުވާ) މިންވަރެއް ވީނަމަވެސް އެ އަދަދު
ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

ސަފްޙާ 7ގެ4

ނީލަން ނިމި ،ލިޔެކިޔުންތަކާއި
ޙަވާލު ވުން

ނީލަން ނިމި ،ނީލަމުގައި ވިކުނު މުދާ ކްލިއާރ ކުރުމަށްޓަކައި ލިޔެކިޔުންތަށް ތައްޔާރުކޮށް 03
ދުވަހުގެތެރޭގައި ނީލަމުން މުދާ ނެގި ފަރާތަށް ޑެލިވަރީ އޯޑަރ ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ .އަދި މި

55

މުއްދަތުގެތެރޭގައި ނީލަމުގައި މުދާ ނެގިފަރާތުން މި ޑެލިވަރީ އޯޑަރ އާއި ޙަވާލުވާންވެސް ވާނެއެވެ.

ނީލަން ފައިސާ ނެގުން

51

ބްލެކް ލިސްޓް ކުރުން

53

(ހ)

(ށ)

(ހ)

(ށ)

މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތީން ޑެލިވަރީ އޯޑަރ އާއި ހަވާލުވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
 05ދުވަސްތެރޭގައި ނީލަން ނިމުނު އަގުގެ ބާކީ ފައިސާ ނީލަން ނިމުނު ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

މިމާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްގެ
ގޮތުގައި ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ނީލަން ނިމުނުފަރާތަށް އަނބުރާ ނުލިބޭނެއެވެ.

މިޤަވާއިދުގެ  9ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުނުކުރާ ފަރާތްތައް ބްލެކް ލިސްޓު ކުރެވޭނެއެވެ.

ނީލަމުގެ ބައިވެރީންގެ ތެރެއިން ނީލަމުގައި މަސްލަޙަތު ގެއްލުވާލައި ތަނުގެ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ބްލެކް ލިސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.

ބްލެކްލިސްޓު ކުރެވޭ ފަރާތް ބްލެކް ލިސްޓް ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ކުރިއަށް އޮތް ( 13ތިނެއް)
މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މޯލްޑިވެސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑް ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ވާ ނުގެންގޮސް ހުރެގެން
(ނ)

ނީލަން ކިޔޭ މުދަލެއްގެ ނީލަމުގައި ބައިވެރި ނުވެވޭނެއެވެ .އަދި ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ
ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ފަރާތުން ދައްކާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ އެފަރާތަށް އަނބުރާ
ނުލިބޭނެއެވެ.
ޖެހިޖެހިގެން  11ފަހަރު މަތީން އެއްފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓް ކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،އެފަރާތެއް ބްލެކް

(ރ)

ލިސްޓް ކުރެވޭ މުއްދަތަކީ  11ވަނަ ފަހަރަށް ބްލެކް ލިސްޓް ކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 51ބާރަ)
މަސްދުވަހެވެ.

(ބ)

ބްލެކް ލިސްޓްކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ،ބްލެކްލިސްޓު ކުރެވުނު މުއްދަތު އެނގޭނެހެން މިކުންފުނީގެ
ނޯޓިސް ބޯޑު /ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކުރެވޭނެއެވެ.
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ނީލަމުގައި ވިއްކާލެވޭ މުދަލަކީ އޭގެ ޒާތުގައި އަދި ރާއްޖެ އެތެރެ ކުރެވުނު މަރުޙަލާ ފުރިހަމަވެފައި ނުވާ
މުދަލަށް ވުމާއެކު ،މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް އަދި ޤަވާއިދާއި ޤާނޫނު ހިފަހައްޓާ އެހެނިހެން

ކަސްޓަމްސް ޑިޔުޓީ އަދި
އެހެނިހެން ޗާޖަސް

މުއައްސަސާ ތަކަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔެކިޔުން ތަކާއި ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފައިސާއެއް ދެއްކުމަކީ
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ނީލަމުން މުދާނަގާފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ .ނަމަވެސް މިކަމުގައި މޯލްޑިވެސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓެޑްއިން
ފޯރުކޮއްދޭން ލާޒިމު ލިޔުމެއް ވާނަމަ އެ ލިޔުން ތައް ފޯރު ކޮއްދިނުމުގައި އެހީތެރި ވެދެވޭނެ އެވެ.

ނީލަން ނިމުނު ފަރާތަށް މުދާ ކްލިއާރ ކުރުމުގެ ގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ލިޔެކިޔުންތަށް ތައްޔާރުކޮށްދެވޭ
ނީލަމުން ނެގޭ މުދާ ކްލިއާރ
ކުރުމާއި ދައްކަންޖެހޭ

ތާރީޚުން ފެށިގެން (ފްރީ ސްޓޯރޭޖް މުއްދަތު)  51ދުވަސްތެރޭގައި މުދާ ކްލިއާރ ކުރަން ވާނެއެވެ.
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(ހ)

އެހެނިހެން ޗާޖަސް

ދެންނެވުނު ގޮތަށް ކްލިއާރ ނުކުރެވޭ މުދަލަށް ،ޖުމުލަ ސްޓޯރޭޖް ފައިސާގެ އިތުރުން މުދަލުގެ އަގުގެ
( 5%ފަހެއް އިންސައްތަ) ފައިސާ 51 ،ދުވަހަށްވުރެން އިތުރުވާ ކޮންމެ ދުވަހަކަށް ވަކި ވަކިން
ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ޗަރޖް ކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

ނީލަން ނިމި ،ނީލަން ނިމުނު ފަރާތުން ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު އެމުދަލާއިމެދު އަމަލުކުރެވޭނީ
މިކުންފުނީގެ މުދާކްލިއާރކުރުމުގެ އާންމު އުސޫލުގެ ދަށުންނެވެ.

ނީލަން ނިމުނު ފަރާތުން މި ގަވާއިދުގެ  15ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތަށް  13ދުވަހުގެތެރޭގައި
( ނ)

ލިޔެކިޔުންތަކާއި ހަވާލުނުވި ނަމަވެސް ،ގިނަވެގެން  13ދުވަހަށްފަހު މިމާއްދާގެ (ހ) ގައި ވާގޮތުގެ
މަތީން މުދާ ކްލިއާރ ކުރުމަށް ދެވޭ  51ދުވަހުގެ މުއްދަތު ގުނެވޭނެއެވެ.

ނީލަން ބާތިލު ކުރުމާއި
އަލުން ނީލަމަށް

ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް މަދުވެގެން  13ފަރާތަކުން އެދި ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ ނީލަން ބާތިލްކޮށް
56

(ހ)

އިއުލާނުކުރުން

ކުރިައަށް އޮތް ( 13ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މުދާތައް އަލުން ނީލަން ކިޔުމަށް އިއުލާނު
ކުރެވޭނެއެވެ.

ނީލަމުގައި އެއްވެސް ފަރާތަކުން މުދާ ނުނަގައިފިނަމަ ނުވަތަ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ އަގު ހުށަހަޅާނެ
(ށ)

ފަރާތެއް ނުވެއްޖެނަމަ ،އެނީލަން ނަންބަރުގައި ހިމެނޭ މުދާ އަލުން ނީލަން ކިޔުމަށް އިއުލާނު
ކުރެވޭނެއެވެ.
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(ނ)

(ރ)

ނީލަން ނިމިފައިވާ މުދަލަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ނީލަން ނިމުނު ފަރާތުން އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ނަމަ އެ
ނީލަމެއް ބާތިލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރެވޭނެއެވެ.

ނީލަން ނިމިފައިވާ މުދަލެއް ކްލިއާރ ނުކޮށް  10ދުވަސް ވެއްޖެނަމަ އެ މުދަލެއް އަލުން ނީލަން
ކިޔޭނެއެވެ.

ނީލަމުގައި ވިކިފައިވާ މުދަލެއް ކްލިއާރ ނުކޮއްފިނަމަ ނުވަތަ ގިނަދުވަސްވެ އޭގެ މުއްދަތު
ފާއިތުވެއްޖެނަމަ އެ މުދަލެއް އަލުން ނީލަން ކިޔޭނެއެވެ .މިގޮތަށް ކްލިއާރ ކުރުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ
ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޝަރުތުތަށް ފުރިހަމަވެގެންނެވެ.

(ބ)

 .5ނީލަން ނިމި( ،އެޑްވާންސް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު) ކްލިއާރ ނުކުރާ މުދާ.
 .1އެޑްވާންސް ފައިސާގެ އިތުރުން މުދަލަށް ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެންފައިސާ ދައްކާފައިވާނަމަ ،މުދާ
ކްލިއާރ ނުކުރި ނަމަވެސް އެމުދަލެއް އަލުން ނީލަން ކިޔޭނީ އެމުދަލަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ
ސްޓޯރޭޖް މުއްދަތަށް ޖެހޭ ފައިސާއާއި އެއްވަރުވުމުންނެވެ .އެއައްފަހު އަލުން އެމުދަލެއް ނީލަން
ކިޔޭނެއެވެ.

ނީލަމެއް ބާތިލް ކޮށް އަލުން ނީލަން ކިޔަން ޖެހިއްޖެނަމަ ކުރިން ނީލަމުގައި މުދަލަށް ދައްކާފައިވާ
(ޅ)

އެއްވެސް ފައިސާއެއް އަނބުރާ ރައްދު ނުކުރެވޭނެއެވެ .ފައިސާ އަނބުރާ ރައްދުކުރެވޭނީ ނީލަން
ބާތިލްކުރުމަށް ދިމާވި ސަބަބަކީ ނީލަމުގައި މުދާ ނެގިފަރާތުގެ އިހުމާލުން މެދުވެރިވެފައިވާ ކަމެއް
ނޫންކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ނަމައެވެ.
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