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  ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް 
 ..................................................... ތާރީޚް:       .................................................. ބޭނުމަށް(: ރަސްމީފޯމް ނަންަބރ )

 މި ފޯމްގައި ބަޔާންކުރަންވާނީ ތެދު އަދި ސައްޙަ މަޢުލޫމާތެވެ. 
 

 ފަރާތް   ކުއްޔަށްދޫކުރާ  .1
 ........................................... ............................................................................................................................. ނަން:

 ......................................  ޖީއެސްޓީ/ބީޕީޓީ ޓިން ނަންބަރ:   .................................................. ޖިސްޓްރީ ނަްނބަރ: /ރަ އައިޑީ ކާޑު
 .............................................................................................................. :ރަޖިސްޓްރީ ކުރެިވފައިާވ އެޑްރެސް  /އެޑްރެސްދާއިމީ 

 ........................................................................................................................................................ :މިހާރުެގ އެޑްރެސް 
 ................................................................ ............................................................................  ފޯން އަދި ފެކްސް ނަްނބަރ:

 ...................................... ............................................................................................................................. އީ.މެއިލް:
ކުއްޔަްށދޭ ފަރާތަކީ ކުއްޔަްށދޭ ަތނުގެ ޤާނޫނީ  . ކުރަންވާނެއެވެ އެނެކްސް ފޯމާއެކުމި  ކޮޕީއެއް ރަޖިސްޓްރީގެ/ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިެތއްކަން ރާުތގެފަ ކުއްޔަްށދޫކުރާ •

 ބާރުވެރި ފަރާަތްށ ވާންވާނެއެވެ. އަދި އެ ކަމުގެ ލިޔެކިޔުން މި ފޯމާއެކު ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ.
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 ................ ............................................... ރަށް އަތޮޅާއެކު،މަުގެގ ނަން: ................................................ :ޯގތި/ޢިމާރާތުެގ ނަން
 .......................................... .............. :................................ ސިޓިންގ ރޫމް، ބަދިެގ/ކާެގ ސައިޒާއެކު  :ކޮޓަރީެގ ޢަދަދު ސައިޒާއެކު 

 .................................. ފާހާނާ،ިގފިލި ހުރި ޢަދަދު ސައިޒާއެކު: ..................................... ގުދަން ސައިޒާއެކު: ..............................
 ................................................................................................................. ކްުއަޔށްދިުނމަށް ތަން ޙަާވލުކުރެވޭނެ ތާރްީޚ: ........
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 ...............................................................................................................  :ކުއްޔަށްދޭ ތަުނެގ ކުލީެގ ޢަދަދު )ދިެވހި ރުފިޔާއިން(
 ކުލީެގ ތެރޭަގއި ފެާނއި ކަރަންޓަށްާވ ފައިސާ ހިމެނޭނަމަ އެ ކަން ނުަވތަ ުނހިމެނޭނަމަ އެ ކަން ފާހަަގކުރުމަށް. 

 ނުހިމެެނއެެވ:    ހިމެެނއެެވ:  
 .......................................................................................................................  : ޖަމާކުރަްނީވ އެކައުންޓްެގ ަނންކުލި 

 .................. ..............................................................................................................  :ކުލި ޖަމާކުރަްނީވ އެކައުންޓް ނަންބަރ
 ....... ........................................................................................................................ : ކުލި ޖަމާކުރާ އެކައުންޓް ހުންނަ ބޭންކް

ތިރާޒްނުކުރާކަން ފަރާްތ ނޫން އެހެން ފަރާެތއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަްށ ކުލީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަްށ އެދޭނަމަ، ކުއްޔަްށދޫކުރާ ފަރާުތން އެ ކަމަްށ އިއުކުއްޔަްށދޫކުރާ  •
 އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. 

 
 

 ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ.   އެމްޓީސިސީއިން ކުއްޔަށްހިފުމާބެހޭ އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކޮށް   ،މި ފޯމުގައި ހިމެނޭ
 

 
 

 ތައްަގނޑު:  /ނިޝާންއިނިގލީެގ ސޮއި/....................................................................................................  ނަން:
 މަޤާމް: .................................................................................................. 

 .................... .............................................................................................                   .............ތާރީޚް: .....
 އްދަދީފައިވާ ލިޔުމެއް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ. ކުއްޔަްށދޫކުރާ ކުއްޔަްށދޫކުރާ ފަރާުތގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ، ކުއްޔަްށދޫކުރާ ފަރާުތން ސޮއިކުރާ ފަރާަތްށ ހު •

 މި ފޯމާއެކު އެނެކްސްކުރަންވާނެއެވެ.  ކޮޕީ  ލިޔުމުގެ  އަންގައިދޭ  ހުއްދަދިންކަން  ްށ ސޮއިކުރާ ފަރާަތްށސޮއިކުރުމަމި ފޯމްގައި    ފަރާުތން  ކުންފުނީގެ  އެ  ކުންފުންޏެއްނަމަފަރާަތކީ  
 

 
 

........................... ...........................................................ރަސްމީ ބޭނުމަްށ: އެގްރީމަންޓް ނަންބަރ:   
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 ލިޔުންތައް   ހުށަހަޅަންޖެހޭ   ފޯމާއެކު   މި  .4

 
 ކޮޕީ.   ރަޖިސްޓްރީގެ/ކާޑު އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން ފަރާތުގެ ކުއްޔަށްދޫކުރާ     
 ގޯއްޗާއި ޢިމާރާތުގެ ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ/ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތަކީ ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ ޤާނޫނީ ބާރުވެރި ފަރާތްކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.     
އެ ކަމަށް  އިއުތިރާޒްނުކުރާކަން   ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއްގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ކުލީގެ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް އެދޭނަމަ، ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން      

 އަންގައިދޭ ލިޔުން. 
ފަރާތަކީ    ކުއްޔަށްދޫކުރާއޮފް އެޓަރނީ/ ސޮއިކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން.   ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެހެން ފަރާތަކުން ސޮއިކުރާނަމަ، ޕަވަރ      

 ލިޔުން.  އަންގައިދޭ ހުއްދަދިންކަން މި ފޯމްގައި ސޮއިކުރި ފަރާތަށް  ފަރާތުން ކުންފުނީގެ އެ ކުންފުންޏެއްނަމަ
 ދަލު ބޭނުންވާނަމަ އެ ތަކެތި ވަކިން ފާހަގަކޮށްފައި ވާންވާނެއެވެ. ކުއްޔަށްދޭ ތަން ޙަވާލުކުރާއިރު ތަނުގައި ހުރި ތަކެތީގެ ލިސްޓް، ބަ     

 
 

 

 ފަރާތް )އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް( ކުއްޔަށްހިފާ  .5

 ގެ ނިޔަލަށް.   ................................................................. ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން   .............................................. ކުއްޔަށްހިފާ މުއްދަތު: . 

 ..... ............................................................................................................................................................ކުއްޔަށްހިފާ ބޭނުން: 

 ފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ.  ހިފާ ސީއިން ކުއްޔަށްހިފުމާބެހޭ އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކަށް ކުއްޔަށްމި ފޯމުގައި ހިމެނޭ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކޮށް އެމްޓީސީ

 
 ………………………………………ނަން: 

 ...…………………………………… މަޤާމް:

    ..……………………………………ތާރީޚް: 

                                                                                 ......................................    ...........................................................  
 ފުނީގެ ތައްގަނޑު ސޮއި                 ކުން                                                 

 ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި  
 ………………………………………ނަން: 

 ...…………………………………… މަޤާމް:

  ..……………………………………ތާރީޚް: 

   ..…………………………………… ސޮއި

 
                                                                                  

 ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކޮށް އެމްޓީސީސީއިން ކުއްޔަށްހިފުމާބެހޭ އާންމު މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް" ޖެހިގެން އަންނަ ސޮފްޙާތަކުގައި
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 މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތައް ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދޫކޮށް އެމްޓީސީސީއިން ކުއްޔަށްހިފުމާބެހޭ އާންމު  

 
 ތަޢާރުފް  .1

ފަރާތް"    ކުއްޔަށްހިފާ )މީގެ ފަހުން " (  C-680ޓަވަރ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު، މާލެ  )ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ:    އެމްޓީސީސީ  ، ޕލކ   ކޮމްޕެނީ   ކޮންޓްރެކްޓިންގ   އެންޑް   ޓް ރ ޓްރާންސްޕޯ   މޯލްޑިވްސް މިއީ،  
 ތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް( ނުވަތަ "އެމްޓީސީސީ" މި ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ކޮންޓެކްސްޓް އަށް ބަލާފައި އެގްޒެކިއުޓަރުން، މަންދޫބުން، އަދި އެސައިން ކުރާ ފަރާ 

  އާއި
" މި ލަފުޒު މާނަކުރުމުގައި ކޮންޓެކްސްޓް އަށް ބަލާފައި  ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތް )މީގެ ފަހުން " ފަރާތް    ކުއްޔަށްދޫކުރާވަނަ ނަމްބަރުގައި ބަޔާންކުރާ    1  "ގެޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމްއެމްޓީސީސީގެ "

 އެއްބަސްވުމެކެވެ.އާ ދެމެދު ވެފައިވާ  އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން، އަދި އެސައިން ކުރާ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް( ސަކްސެސާސް އިން ޓައިޓްލް، ލިކުއިޑޭޓަރުން،   
 .  އެއްބަސްވެވުނީއެވެ ކަށް  މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަ އާންމު  އެންމެހައި    ސޮއިކުރުމުން މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން  ފޯމު" ގައި    އެދޭ   ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް   " 1.1

 ރިސައިޓަލްސް  .2
ވަނަ    5ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށްދޭ ތަން )މީގެ ފަހުން "ކުއްޔަށްދޭ ތަން"(،   2 ކިބައިން "ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް" ގެ  އެމްޓީސީސީގެ ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން 2.1

   ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުލި ލިބިގަނެ، ކުއްޔަށްދޭ ތަން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް އެދެއެވެ.  3 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށްހިފާ 
 .ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން ކުއްޔަށްދޭ ތަން ކުއްޔަށްދޫކުރުމުގައި، އެމްޓީސީސީގެ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކަށް އެއްބަސްވެ، ޤަބޫލުވެއެވެ 2.2
އެކަންކަމަކީ މި އެއްބަސްވުމުގެ މުހިންމު ބައެއްކަމަށް ޤަބޫލުކޮށް މި  ، އިސް ދެންނެވުނު އެންމެހައި ކަންކަމަކީ މި އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު އަސާސް އެ މައްޗައް ބިނާވެފައިވާ ކަންކަން ކަމަށް ވާތީ ދެންފަހެ، 

 މަލު ކުރުމަށް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ބައިވެރިން އެއްބަސްވެއެވެ.ޢައެއްބަސްވުމުގައިވާ އެންމެހައި މާއްދާތަކާއި ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް 
 ކުއްޔަށްދޭ ތަން އަދި ކުލި  .3

ކުއްޔަށްދޭ ތަން    ،މަތިން  ޝަރުޠުތަކުގެ  ގައިވާ' ފޯމް  އެދޭޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް  '  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ކުއްޔަށްދޫކުރާ  ގޮތުން ވާޞިލުވުމުގެ  އެއްބަސްވުމަށް  މި  ،މާއްދާތަކާއި  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 3.1
 .ޤަބޫލުވެއެވެ ފަރާތުން ކުއްޔަށްދޫކުރުމަށް ކުއްޔަށްދޫކުރާ 

ކުއްޔަށްދޭ ތަން    ،މަތިން  ޝަރުޠުތަކުގެ  ގައިވާ' ފޯމް  އެދޭޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް   'ހުށަހެޅިކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން   ގޮތުން ވާޞިލުވުމުގެ  އެއްބަސްވުމަށް  މި  ،މާއްދާތަކާއި  އެއްބަސްވުމުގެ  މި 3.2
 .ޤަބޫލުވެއެވެ ކުއްޔަށްހިފުމަށް އެމްޓީސީސީއިން

 .ޤަބޫލުވެއެވެ ފަރާތުން ކުއްޔަށްހިފާ ދެއްކުމަށް އެއްގޮތަށް  މާއްދާތަކާ އެއްބަސްވުމުގެ  މި އިން ރުފިޔާ  ދިވެހި "( ކުލި" ފަހުން މީގެ)  ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ ކުލި  ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ  މި 3.3
 މުއްދަތު  .4
ފަށާފައިވަނީ ކުއްޔަށްދޭ ތަން އެމްޓީސީސީއާ ޙަވާލުކުރާ  ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށްހިފާ މުއްދަތެވެ. މި މުއްދަތު    5އެދޭ ފޯމް" ގެ    ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށްއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަކީ "  މި

 ތާރީޚުންނެވެ.
 ކުލި އަދާކުރުން  .5

)ދިހައެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. މި ފައިސާ ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ    10ކުއްޔަށްހިފާ މުއްދަތުގެ ތެރެއިން، ނިމިދިޔަ މަހުގެ ކުލި ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ  
 ނުވަތަ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރެވިދާނެއެވެ.ފަރާތުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކާ ޙަވާލުކުރެވިދާނެއެވެ 

 ފެނާއި ކަރަންޓް  .6
 .ފެން ބިލް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ކަމާބެހޭ ފަރާތަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ ކުލީގެ ތެރޭގައި ފެނާއި ކަރަންޓް ހިމެނިފައިނުވާނަމަ، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ކުއްޔަށްދޭ ތަން ބޭނުންކުރާ މުއްދަތަށްވާ ކަރަންޓާއި   6.1

ފަރާތުން އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން ހަމައެކަނި    ދެކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތަށް  ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކާނީ    ،ސްކޮށްފައިވާނަމަހު   ތަން  ކުރިން  މުއްދަތުގެ   ކުއްޔަށްހިފާ   ސަބަބަކާހުރެ  އެއްވެސް 6.2
 ފައިސާއެވެ. ބިލްގެ އި ފެން ތަން ބޭނުންކުރި މުއްދަތަށްވާ ކަރަންޓާކުއްޔަށްދޭ 

 ކުއްޔަށްދޭ ތަން ޙަވާލުކުރުން  .7
 ކުއްޔަށްދޭ ތަން ޙަވާލުކުރި ދުވަހުގެ ރެކޯޑް މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ބައިވެރިންވެސް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. 7.1
ތަން ޙަވާލުކުރާއިރު ތަނުގައި ހުރި ތަކެތިކަމަށް ހިމަނައިފައިވާ ލިސްޓް    ، ތި ޗެކްކޮށްދެ ފަރާތުގެ މަންދޫބުން ތިބެގެން ކުއްޔަށްދޭ ތަނާއި އެތަނުގައިވާ ތަކެ  ،ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތާ ތަން ޙަވާލުކުރާއިރު 7.2

އިވާ ތަކެތި  މް" އާއެކު ހުށަހަޅައިފައިވާ އިންވެންޓްރީ ލިސްޓްގަޗެކްކޮށް ވެރިފައިކުރަންވާނެއެވެ. އެއްވެސް އޮޅުމެއް އަރާފާނެކަމަށްޓަކައި، މި އެއްބަސްވުމުގެ "ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯ
  ސޮއިކޮށްފައިވާންވާނެއެވެ.ވެރިފައިކުރުމުން ބަދަލުވާނަމަ، އެ ލިސްޓް އިސްލާޙްވީއެވެ. އަދި، އިސްލާޙްކުރެވުނު ލިސްޓްގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ބައިވެރިންވެސް 

ބަދަލު   7.3 ފާހަގަކޮށްފައިނުވާނަމަ، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އެއްވެސް  ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ އިހުމާލުން ހަލާކުވެފައިވާ އަދި އެ ފަދަ ތަކެއްޗަށް  ބޭނުންވާކަމަށް ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން ލިސްޓްގައި 
 އެއްޗަކަށް ބަދަލުދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

 ފަރާތުން އެކަމަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުންދޭންވާނެއެވެ. އަދި، ކުއްޔަށްދޫކުރާ  ކުއްޔަށްހިފާ  ،ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން ތަން އިންސްޕެކްޓްކުރަން ބޭނުންވެއްޖެހިނދެއްގައި  ،އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގައި 7.4
 ފަރާތުންވެސް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ތަނުގެ ބޭނުންކުރުމަށް ހުރަސް އަޅައިގެންނުވާނެއެވެ.

ދެފަރާތުގެ މަންދޫބުން ތިބެގެން ތަނާއި ތަނުގައިވާ ތަކެތި ޗެކްކުރަންވާނެއެވެ.    ،ތަން ޙަވާލުކުރާއިރުއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލްވުމަށްފަހު ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތާ   7.5
 އަދި ކުއްޔަށްހިފާ ތަން ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް އެމްޓީސީސީއިން ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.  

 ކުއްޔަށްދޭ ތަން ބޭނުންކުރުން  .8
 ކުއްޔަށްދޭ ތަން ދޫކޮށްފައިވަނީ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށެވެ. ،މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 8.1
 ވެ.  ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ތަން ބޭނުންކުރަންވާނީ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެ 8.2
 ތަނުން އުކާލަންޖެހޭ ކުނި ފަދަ ތަކެތި އުކާލުމަކީ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ،އަދިއްޓަންވާނެއެވެ. ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ކުއްޔަށްދޭ ތަން  ސާފުތާހިރުކޮށް ބަލަހަ 8.3

 މަރާމާތުކުރުމާއި ބަދަލުދިނުން  .9
ގެ ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ލިބިގެންނެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ކޮޓަރީގެ  ކުއްޔަށްދޭ ތަނުގެ ބިތްތަކާއި ސީލިންގ އާއި ތަޅުމަށް، އަދި ދޮރުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެންނަންވާނީ ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތު  9.1

 ރިވެޓް ޖަހައި ހަދަންވާނީ ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު، ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ.، އިސްކުރު، އެއްވެސް ތަނަކަށް އެއްޗެއް ހަރުކޮށް މޮހޮރު
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 ފިޓިންގްސް އަދި ލައިޓްގްސް ހަލާކުވެގެން ބަދަލުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ކުރާނީ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުންނެވެ.ކޮޓަރި އަދި ފާހާނާގެ ފިކްޗާރސް އެންޑް  9.2
ކޮށްލި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުން ތަނަށް  ގަސްދުގައި ކުރި ނުވަތަ ނުކޮށްދޫ   ކުއްޔަށްހިފާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ތަނަށް ނުވަތަ އެތަނުގެ ތެރޭގައިވާ އެއްވެސް އެއްޗަކަށް،  ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން  9.3

ދިނުން ނުވަތަ މަރާމާތު ކުރުމަށްދާ ޚަރަދު ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތަށް  ނުވަތަ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ޒިންމާ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ. މި ގޮތުން ތަން ހުރި ފެންވަރަށް މަރާމާތު ކޮށް
އަދި މިފަދަ    .މި ފަދަ ގެއްލުމަށް ޒިންމާވާނީ ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުންނެވެ   (wear and tear) ތަން އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުން  ދޭންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކުއްޔަށްދޭ 

 ގެއްލުމަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ދައްކަންނުޖެހޭނެއެވެ.
އެދޭ ފޯމް" އާއެކު ހިމަނައިފައިވާ ތަން ޙަވާލުކުރި އިރު ގޭގައި ހުރި   ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށްމި އެއްބަސްވުމުގެ "  ،މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަދަލު ލިބިދެވޭނީވަނަ   9.3މި އެއްބަސްވުމުގެ  9.4

 އެކަނިއެވެ.ތަކެތި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިސްޓުން ބަދަލުދޭންޖެހޭނެކަމަށް ތަކެތި ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ އެ ތަކެއްޗަށް 
 ފޯރުކޮށްދެވޭ ޔަޤީންކަން  .10

  ކުއްޔަށްދޫކުރާ  ޔަޤީންކަން  ފުރިހަމަ  ފަރާތެއްކަމުގެ ލިބިގެންވާ ޞިފަތު  ޤާނޫނީ  ބާރާއި  ފުރިހަމަ އަދާކުރުމުގެ  މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ  ދަށުން   އެއްބަސްވުމުގެ  މި  ފަރާތަކީ  ކުއްޔަށްދޫކުރާ 10.1
  ޝަޙްސެއްނަމަ  ޤާނޫނީ  ނުވަތަ  ،ގަވާއިދެއް  ނުވަތަ  ،ޤާނޫނެއް  އެއްވެސް   ޢަމަލުކުރުމަކީ  އެއްގޮތަށް  އެއްބަސްވުމާ  މި  ،ސޮއިކޮށް  އެއްބަސްވުމުގައި  މި   ފަރާތުންކުއްޔަށްދޫކުރާ  .  ފޯރުކޮށްދެމެވެ  ފަރާތުން
  އެއްގޮތަށް   އެއްބަސްވުމާ   މި  ،ށްފަހުސޮއިކުރުމަ  އެއްބަސްވުމުގައި  މި  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްދޫކުރާ.  ފޯރުކޮށްދެމެވެ   ފަރާތުން  ކުއްޔަށްދޫކުރާ   ޔަޤީންކަން  ފުރިހަމަ  ނޫންކަމުގެ   ކަމެއް  ޚިލާފު   ގަވާއިދާ  ހިންގާ

 .ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ  މައްޗަށް ފަރާތުގެ   ކުއްޔަށްދޫކުރާ  ޢަމަލުކުރުމަށް
ވެސް ކަހަލަ އެއްބާރުލުމެއް  ޙަވާލުކުރުމަށްފަހު، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ތަނުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ހުރަސް އަޅައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އެއްކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތާ ކުއްޔަށްދޭ ތަން   10.2

 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެކަމަށް ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތުން އެއްބަސްވެއެވެ.
 އުވާލުން އެއްބަސްވުން   .11

  މި   ،އަދާކޮށްފައިނުވާނަމަ  ފަރާތުން  އެ  މަސްޢޫލިއްޔަތެއް  ލާޒިމު   އަދާކުރަން  ދަށުން   އެއްބަސްވުމުގެ  ނުވަތަ  ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްދޫކުރާ  މާއްދާއަކާ  އެއްވެސް  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  11.1
  ބާރު އިޚްތިޔާރާއި އުވާލުވުމުގެ  މި އެއްބަސްވުން ވަގުތުން ދިނުމަކާނުލައި ނޯޓިހެއް އިތުރު ،ހުއްޓާލައި އަދާކުރުން މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ ދަށުން އެއްބަސްވުމުގެ

 .ލިބިގެންވެއެވެ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް 
މައިގަނޑު   11.2 މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، އެއްބަސްވުމުގެ  ފަރާތުން  މި އެއްބަސްވުމުގެ  ކުއްޔަށްދޫކުރާ  މާއްދާއަކާ ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ޚިލާފުވުމުން މެނުވީ، ތަން ހުސްކުރުމަށް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް 

  30ށްދޫކުރާ ފަރާތުން ބޭނުންވާނަމަ، މަދުވެގެން ލުމަށް ކުއްޔައަންގައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގެ މައިގަނޑު މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވާ ޙާލަތުގައި އެއްބަސްވުން އުވާ
 ދުވަހުގެ ނޯޓިހެއް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ދޭންވާނެއެވެ.

ގެ ނުވަތަ  މުއްދަތު  އެކަށީގެންވާ އުވާލުމަށް  މި އެއްބަސްވުން ،ޙާލަތުގައި ޚިޔާރުކުރާ ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ އުވާލުމަށް މި އެއްބަސްވުން ،ނުލައި  ޚިލާފުވުމަކާ  އެއްބަސްވުމާ ފަރާތުން ކުއްޔަށްދޫކުރާ 11.3
  ތާރީޚުގެ   އުވާލެވޭ   އެއްބަސްވުން  ، ޙާލަތުގައި  އުވާލެވޭ   އެއްބަސްވުން  ދަށުން   މާއްދާގެ   މި   ،އަދި .  ހުށަހެޅޭނެއެވެ  ލިޔުމުން  ފަރާތަށް   ކުއްޔަށްދޫކުރާ  ފަރާތުން   ކުއްޔަށްހިފާ   ނޯޓިހެއް  ދުވަހުގެ   14

 .އެއްބަސްވެއެވެ  ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ދެއްކުމަށް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް  ކުލި ނުދައްކައިވާ ކުއްޔަށްދުކުރާ ފަރާތަށް ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  ނިޔަލަށް
 އެންގުމާއި ނޯޓިސް ދިނުން  .12

  ކަމަށް  ލިބުނު   ލިޔުން   އެ  އަދި .  ލިޔުމުންނެވެ  ޖެހޭނީ  ހުންނަން  ލިޔުން  ފޮނުވަންޖެހޭ  އެހެންވެސް   ނުވަތަ   އެންގުމެއް  އަންގާ   ކަމެއްކުރުމަށް  ނުވަތަ   ނޯޓިސްއެއް  ދެވޭ   ގުޅިގެން  އެއްބަސްވުމާއި   މި   12.1
  ކޫރިޔަރ   ރައްދުވިކަން  ފޮނުވައިފިނަމަ  މެދުވެރިކޮށް  މެއިލް  ރެޖިސްޓާރޑް  ނުވަތަ   ކޫރިޔަރ(  2)  ރައްދުކުރެވުމުން  އަތަށް ނަމަ  ފޮނުވުނު(  ޑިލިވަރީ  ހޭންޑް)  މެދުވެރިކޮށް   މެސެންޖަރު(  1)  ބެލެވޭނީ،
 އެހެންނޫންނަމަ  ދުވަހު، އެ ނަމަ، ގަޑީގައި  ރަސްމީ ފަރާތުގެ   ރައްދުވާ ފޮނުވާނަމަ އިން ފެކްސް(  4) ޑެލިވަރވުމުން  އީމެއިލުންނަމަ( 3) ޔަޤީންކުރުމުން، ފަރާތުން ފަރާތުން  ވިއްކާ  މުދާ ނުވަތަ
 .  ފޮނުވައިފިނަމައެވެ ތެރޭގައި ދުވަސް 3 މަސައްކަތު ކުރާތާ ފެކްސް ކޮޕީ  ހާޑް  ގެލިޔުމު  ކުރެވޭ ފެކްސް  އެއީ ދުވަހު،  މަސައްކަތު އަންނަ ދެން
 ފަރާތް:   ކުއްޔަށްދޫކުރާ

 ވަނަ ނަމްބަރުގައި އެވަނީއެވެ.  1'ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެދޭ ފޯމް' ގެ  ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތާ މުޢާމަލާތްކުރާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލް މަޢުލޫމާތު 
 ފަރާތް:   ކުއްޔަށްހިފާ

   ޕލކ ނީ  ޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެރމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯ
 އެމްޓީސީސީ ސައިޓް އޮފީސް  ގެ ރަށު ތަނުނުވަތަ ކުއްޔަށްދޭ  ކ. މާލެ ، ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު  ،އެޑްރެސް: އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ

 3326822ފޯން:  
 3323221ފެކްސް: 
   info@mtcc.com.mv އީމެއިލް: 

 .ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ  އެޑްރެސް  ބަޔާންކުރާ  މަތީގައި   އެންގުމަށްފަހު  ތާރީޚް   އަންނަ  ބަދަލު   ފަހުއަދި  ދިނުމަށް   ނޯޓިސް   ބައިވެރިޔާއަށް   އަނެއް  ފަދައިން  ބަޔާންކުރާ   ގައިމަތީ   ބައިވެރިޔަކަށްވެސް   ކޮންމެ 12.2
 މެދުވެރިވުން   ހާދިސާއެއް   އިހުމާލެއްނެތި   ބައިވެރިންގެ   އެއްބަސްވުމުގެ   މި   ނުވަތަ   ޤުދުރަތީ  .13

  ޢަމަލު ނުވަތަ  ނެތްނަމަ  ކުރެވެން  މަލު ޢަ އެއްބަސްވުމަށް ސަބަބުން   މެދުވެރިވުމުގެ"( މެޖޯރ ފޯސް )" ހާލަތެއް  ކުއްލި  ފަދަ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  މި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  މާއްދާތަކަށް އެއްބަސްވުމުގެ  މި 13.1
  ބަޔާންކުރާ   މާއްދާގައި   މި   ލުކުރުން ޢަމަ  ގޮތުން  ވަގުތީ   އިލްތިޒާމެއް  ނެތް   ކުރެވެން  އަދާ  ޖެހި  ކުރަން  އަދާ   ދަށުން   އެއްބަސްވުމުގެ   މި   ބައިވެރިން  އެއްބަސްވުމުގެ   އެޅިއްޖެނަމަ،  ހުރަސް   ކުރުމަށް
 .  ނުހިމެނެއެވެ ތެރޭގައި މީގެ އިލްތިޒާމް ވާ  އުނދަގޫ އަދާކުރަން. ވޭނެއެވެކޮށްލެ  ފަސް އުސޫލުން

ދުވަސް ތެރޭގައި ލިޔުމުން މި އެއްބަސްވުމާއި  )ހަތެއް(    7މަލު ކުރުން ފަސް ކުރެވޭނީ ކުއްލި ހާލަތެއް މެދުވެރިވިކަމުގެ ނޯޓިސް އެ ހާލަތު މެދުވެރިވިތާ ލަސްވެގެން  ޢަމި ފަދައިން އެއްބަސްވުމަށް   13.2
ދުވަސް ތެރޭގައި ލިޔުމުން، އިންކާރު ނުކުރާނަމަ )ތިނެއް(    3ރިޔާ އެ ނޯޓިސް ލިބޭތާ  އެއްގޮތަށް ދިނުމުން، އެހާލަތާއި ގުޅިގެން އިލްތިޒާމް އަދާ ނުކުރެވޭކަމާމެދު އެއްބަސްވުމުގެ އަނެއް ބައިވެ

ހަމައަށް  ކުއްޔަށްދޭ ތަން ފުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ފަރާތުން މި ކުއްޔަށްހިފާ މަލު ނުކުރެވޭނެ މިންވަރަށެވެ. ޢަހަމައެކަނި އެ ފަދަ ކުއްލިހާލަތަކާ ގުޅިގެން ، ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް)ތިރީސް(  30
 ލަސް ނުކުރެވޭނެއެވެ.   އަދި އެފަދަ ޒިންމާ .މާއްދާގެ ދަށުން ބަރީޢަ ވެގެން ނުދާނެއެވެ ދެއްކުމުގެ ޒިންމާއިން މި ކުލި ބޭނުންކުރާނަމަ

ގުޅިގެން 13.3 ކަމަކާއި  ބައިވެރިންގެ އިހުމާލެއް ނެތް  ބާރު ނުފޯރާ މި މާއްދާ ، އެއްބަސްވުމުގެ  ބަޔާންކުރާ ފަ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ  ގެއްލުމަށް އެމްޓީސީސީ    ދަގައި  ސަބަބުން ލިބޭ 
 ޒިންމާނަގާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.

އެއްބަސްވުމުގެ    ގޮތަކަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ، އަދި އޭގެ ސަބަބުންމާއްދާގެ ބޭނުމަށް، "ކުއްލި ހާލަތެއް" ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިވާކަމަށް އެކަށީގެންވާ   މި 13.4
 މާލީ އިލްތިޒާމް ނޫން އެހެން އިލްތިޒާމެއް އަދާކުރުން ހުއްޓުވާލާ  ތިރީގައިވާފަދަ ކަންކަމަށެވެ.  

 )ހ( ތޫފާން، އަލިފާން އަދި މި ނޫން ވެސް ގުދުރަތީ ކާރިސާތައް 
 މަލުތައްޢަގުރާމަ، ދާހިލީ ހަނގުރާމަ، ސަބޮޓާޖް ނުވަތަ ޓެރަރިޒަމްގެ ނ)ށ( ހަ
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 ނުދެވޭ ގޮތްވުން. އިކުއިޕްމަންޓް، މެޝިނަރީ ނުވަތަ މީހުން ޓްރާންސްޕޯޓް ނުކުރެވޭ ގޮތްވުން، ނުވަތަ ހަކަތަ، ގޭސް، ފެން އަދި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް)ނ( 
 އްލުކުރުން ޙަ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަންތައްތައް އަދި މައްސަލަ   .14

 ޙައްލު  ދިމާވެއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ. މިގޮތުގެ މަތިން ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޚިލާފެއްއެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަމެއްގައި  މި 14.1
 ނެވެ.ނުކުރެވިއްޖެނަމަ އެ މައްސަލައެއް ޙައްލުކުރާނީ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހަޅައިގެން

 މުން ރެކޯޑު ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.އެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް އުނިއިތުރުކަމެއް ގެނެވޭނީ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދެ ބައިވެރިންވެސް އެ ކަމަށް އެއްބަސްވެ، ލިޔު މި 14.2
   ރޭޓް އޮތޯރިޓީ ކޯޕަ  .15

އެ ކުންފުންޏެއްގެ ނަމުގައި ސޮއި ކުރާ ފަރާތް ވާންވާނީ މި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް އެ ކުންފުންޏެއްގެ  ، ކުންފުންޏެއްނަމަ  ނުވަތަ  ޝަޚްސެއް  ޤާނޫނީ  ފަރާތަކީ  ކުއްޔަށްދޫކުރާ  ދަށުން  މި އެއްބަސްވުމުގެ
ންފުންޏެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާން ޖެހޭނެއެވެ.  އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ އެންމެހާ ކަންކަން އެ ކު  ޝަންއަކުން އައްޔަނުކޮށްފައިވާ އަދި މި ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓަރސްގެ ރެޒޮލޫ 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތެއްކަމާއި އެއްބަސްވުން ފުރިހަމައަށް    ޝަން ގެ ދަށުން މި ޒޮލޫ ކުންފުނީގެ ނަމުގައި ސޮއިކުރުމުން ރަމްޒުކޮށް އަންގައިދެނީ، އެ ފަރަތަކީ ކުންފުނީގެ ބޯޑު ރެ  ،އަދި އެފަރާތުން
 އެއްބަސްވުން ފުރިހަމައަށް ބަނދެވިގެންދާނެކަމެވެ.     އެ ކުންފުންޏެއްގެ މައްޗަށް މި

 ހުށަހަޅާ ލިޔުންތައް މުޅި އެއްބަސްވުން އަދި   .16
   ކާ )އިސްލާޙްވާނަމަ ރިވިޝަންތަކާ( އެކުގައެވެ.ފޯމާއެކު ހުށަހަޅާ އެންމެހާ ލިޔުންތަމާއި މި އެދޭ ފޯ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށްދިނުމަށް ފުރިހަމަވާނީ އެއްބަސްވުން މި  16.1
އެއްބަސްވުމުގައި    ހަމަ އެއްބަސްވުމެވެ. އަދި މިއެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވެވިފައިވާ ފުރި  އެއްބަސްވުމަކީ މި  މި 16.2

  ލިޔުމެއް ހިމަނާފައިނުވާ ލިޔުންތައް/އެއްބަސްވުންތައް މި   ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަނގަބަހުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި މީގެ ކުރިން ލިޔުމުން ވެފައިހުރި، މި އެއްބަސްވުމުގައި އެފަދަ 
 އެއްބަސްވުން ވެވުމާއެކު ބާޠިލްވާނެއެވެ.  

 ދޫކޮށްލުމުން އަޅާނުލުން   ކަމެއް ނުކޮށް އެއްބަސްވެފައިވާ   .17
މަލު ކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއެއް އަނެއް ޢަ  އެއްވެސް ބައިވެރިޔަކު މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް ތަންފީޒު ކުރަން ފެއިލްވުން ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއްގައިވާ ގޮތަށް  މި އެއްބަސްވުމުގެ

 ވެރިޔަކަށް ލިބިދޭ އެއްވެސް ހައްޤެއް ދޫކޮށްލީކަމަށް ބެލިގެން ނުވަތަ ނުވަތަ ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.   ގެ ދަށުން އެ ބައި އެއްބަސްވުމު  މި  ސަބަބުން އޭގެ  އޮތަސް  ޔާއަށް ނުއަންގާ ބައިވެރި
 މަލުކުރުން ޢަ ޤާނޫނުތަކަށް   .18

 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަފާރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ ކުއްޔަށްދޫކުރާ ފަރާތާއި އެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކަށް  ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން މިދިވެހި
 ނު ބާރު ހިނގާ ޤާނޫ ށް  މުގެ މައްޗަ އެއްބަސްވު  .19
ލަތައް ބަލައި ހުކުމް ކުރުމުގެ  މިއެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ދިމާވާ މައްސަ   އެއްބަސްވުން މާނަ ކުރެވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަދި މި  އެއްބަސްވުމުގެ މައްޗައް ހިނގާނީ އަދި މި   މި

 ބާރު ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކަށެވެ.
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