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 ބިން ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން
 

 
ހުވަދު ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށާއި، ކުއްޔަށް ހިފުމަށް،  ންބި ގއ.ނިލންދޫއިންވަނަ ދުވަހު،  27މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ  2021 މިއީ،

  .ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ ޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންއެގްރޯ ނެ އާއި ކައުންސިލް އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ
 

 ްބައިވެރިނ
 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ތަކީ، ފަރާކުއްޔަށްދޭ  މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، :ފަރާތްކުއްޔަށްދޭ 
އެވެ. ކައުންސިލް  ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ) ދަށުން އުފައްދާ އަދި ހިންގަމުން އަންނަ  2010/7ޤާނޫނުގެ (ޤާނޫން ނަންބަރު: 
  މިހެންނެވެ." ތްފަރާކުއްޔަށްދޭ  "ކޮށްފައިވާނީ  ރާތްއިޝާ ށް ކައުންސިލަ ގއ.ނިލަންދޫމިއެއްބަސްވުމުގައި މީގެފަހުން 

 
އެގްރޯ  އެވެ. ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންފަރާތަކީ، ކުއްޔަށްހިފާ މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން،  :ފަރާތްކުއްޔަށްހިފާ 

 ބަރުނަން ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކޮށް (ރަޖިސްޓްރީ އަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން
C3242020ަ7 ،ހ.އޯރކިޑް ހުންނަނީ، އޮފީސް ފައިވާށްކޮ ރަޖިސްޓްރީ ކުންފުނި އަދި .ކުންފުންޏެކެވެ ) ހިންގަމުންއަންނB، 7  ަވަނ
އެގްރޯ ނެޝަނަލް  މީގެފަހުން ސްވުމުގައިގައެވެ. މިއެއްބަ ދިވެހިރާއްޖެ ،20095 މާލޭ ،ހެންވޭރު މަގު، މީރު އަޙްމަދުއަފަންގިފިލާ، 

 މިހެންނެވެ. "ގްރޯނެޓްއެނުވަތަ "" ފަރާތްކުއްޔަށްހިފާ  "ކޮށްފައިވާނީ  އިޝާރާތް އަށް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
 

 ތަޢާރުފް
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިމެނޭ ތެރޭގައި ސިޔާސަތުގެ އިގްތިޞާދީ ސަރުކާރުގެ ،އަކީނެޝެނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެގްރޯ
 ފަރާތުން މިކުންފުނީގެ. ކުންފުންޏެކެވެ އުފައްވާދާފައިވާ ސަރުކާރުން ޞަދުގައިޤްމަ ކުރިއެރުވުމުގެ ތަރައްޤީކޮށް ޢަތުސިނާ ދަނޑުވެރިކަމުގެ

 ކުރުމަށްވަނީ މަސައްކަތް ގެފޯރުކޮށްދިނުމު މާކެޓަށް މިތަކެތި އަދި އުފައްދާ ބާވަތްތައް މޭވާގެ ތަރުކާރީއާއި ގުޅިގެން ންނާއިދަނޑުވެރި
 ހުރުމަކީ އިންތިޒާމުތަކެއް ބެލެހެއްޓޭނެ ގުދަންކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ތަކެތި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިން މިއާއިއެކު ހަމަ. ނިންމާފައެވެ
 ސްޓޯރޭޖް ތައްޔާރުކުރެވޭ ށްހާއްސަކޮ މިކަމަށް ކުރަމުންދަނީ މަސައްކަތް މިހާރު ފަރާތުން އެގްރޯނެޓްގެ ވާތީ ކަމުގައި މުހިންމުކަމެއް

 .އިމްކުރުމަށެވެޤާ ހިސާބުތަކުގައި އެކި ރާއްޖޭގެ ސިސްޓަމްތަކެއް
 

ސްޓޯރޭޖް ސިސްޓަމް އެކުލެވޭގޮތަށް، އެގްރޯނެޓްގެ  ބެލެހެއްޓޭނެ ގުދަންކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ތަކެތި އުފައްދާ ދަނޑުވެރިން ދެންފަހެ،
ހުވަދު އަތޮޅު ކުއްޔަށް ދިނުމަށް  ޓްއަށްގްރޯނެއެ ޙައްދަކުންދެފަރާތުން އެއްބަސްވާ ސަރަ ރުމަށް،ބިމެއްގއ.ނިލަންދޫ ގައި ޤާއިމްކު އިމާރާތެއް

 އެއްބަސްވެފައިވާ ހިނދު؛ ކައުންސިލުން އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ
 

ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ  ބިންއެދި އަ ބިން ށްފަރާތަ ކުއްޔަށްހިފާ ،ި މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންއަދ
 ؛ހިނދުދިނުމަށް އެއްބަސްވާ ށްކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަޙައްޤު ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން 
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 .އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން އެއްބަސްވެއެވެ ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ފަރާތްކުއްޔަށް ހިފާ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތާއި
 

 ކުއްޔަށް ދިނުން
 
ވަނަ މާއްދާގައިވާ  3މިއެއްބަސްވުމުގެ  ،ށްފަރާތަ ކުއްޔަށްހިފާ ،ދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންމިއެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއް .1

މުއްދަތަށް  ވަނަ މާއްދާގައިވާ 4 ސްވުމުގެބަމިއެއްފަރާތަކަށް ލިބިދޭ ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރިހަމަ ޙައްޤު  ބިން އަދި ކުއްޔަށްހިފާ
 މުއްދަތަކަށް، މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތަށްވުރެ ދިގުނުވާނެ ދިނުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ. ށްފާ ފަރާތަކުއްޔަށްހިކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން 

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުންވެސް ހުއްދަދިނުމަށް ށްކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަ ތިކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއްނެ ރަހުނު މިމާއްދާގެ ދަށުން ބިން
 އެއްބަސްވެއެވެ.

 
 މާނަކުރުން

  
 -:އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ ހިނދަކު ،ތަ ޢިބާރާތެއް މިއެއްބަސްވުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާގޮތުންބަހެއް ނުވަ .2
އެކައުންސިލް އުވިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެކައުންސިލުން  ،ކައުންސިލާއި ގއ.ނިލަންދޫ ،ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ "ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް"

އެކައުންސިލަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް  ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކާއި ކުރަމުންއައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޙަވާލުކުރެވޭ
ން އެ ކައުންސިލުގެ ޙައްޤުތައް ވާއިދު ގައިވާގޮތުގެ މަތިޤަޤާނޫނާއި  ،ހިންގުމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތަކާއި

 .ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތެއްވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ
 

އާއި އެ ކުންފުނި އުވިއްޖެ  ލިމިޓެޑް ޕްރައިވެޓް ގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަންއެ ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ، "ފަރާތް ކުއްޔަށްހިފާ"
ހިނދެއްގައި އެ ކުންފުނީގެ މުދާ ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި ފަރާތެއް ސަރުކާރުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާނަމަ އެ 

އެ  ،ނުކުރާ ފަރާތަކާއިއެކަންކުރުމަށް ޝަރީއަތުން ޢައްޔަ ،އެފަދަ ފަރާތެއް ޢައްޔަނު ކޮށްފައިނުވާނަމަ ،ފަރާތަކާއި
ދަރަނި ހަމަޖެއްސުމަށް  ،އެ ކުންފުނީގެ މުދަލާއި ދަރަނިތައް ބަލައި ،ކުންފުނި ދަރަނިވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި

އެ ކުންފުނީގެ ބަދަލުގައި އެ  ،އަދި އެ ކުންފުނީގެ ޙައްޤުތައް ބަދަލުކުރެވޭ ފަރާތަކާއި، ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތަކާއި
 .ޙަވާލުވާ ފަރާތެއްވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެކުންފުނީގެ ޙައްޤުތަކާ 

 
 "ދުވަސް"

 
 ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ، ހުކުރު، ހޮނިހިރު އަދި ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ފިޔަވާ އެހެން މީލާދީ ދުވަހަށެވެ.

 ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ، މީލާދީ މަހަށެވެ. "މަސް"

 (ރަށުގެ ނަން)"
 ނުވަތަ ރަށް"

 

 އަށެވެ. ނިލަންދޫ ރަށެއްކަމަށްވ އަތޮޅު ގއވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާއެއްގައި ހިމެނޭ ކަމަށްބުނެފައިއެވަނީ، ދި

 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން
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 އަކަފޫޓާއި 3600ގެ ބޮޑުމިން މުުބި، މާއިބި ވާގައި 1މިއެއްބަސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  ،މަކީމިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބި .3
ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަން ލިބިގެންވާ  ގެެމުުއެބި ،ކަމަށާއި މެއްބި ގއ.ނިލަންދޫ ގެދިވެހިރާއްޖޭދީފައިވާ  ޗާޓް އާއި ތަފްޞީލު ގެެމުުބި

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ންކޮށްދީ ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ. ޤީކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް ޔަ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތް ކަމަށް، ،ފަރާތަކީ
  "ބިން" މިހެންނެވެ. ،ފަހުން އިޝާރާތް ކޮށްފައިވާނީމިއެއްބަސްވުމުގައި މީގެ، ބިން

 
 ކުއްޔަށް ދޭ މުއްދަތު

 
ގެ މުއްދަތެވެ. އެއީ އަހަރު )ފަސް(ތިރީސް  35ސޮއިކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން މީލާދީ މިއެއްބަސްވުމުގައި މުއްދަތަކީ މި އެއްބަސްވުމުގެ  .4

 މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޭ ހުގެ ނިޔަލަށެވެ.ދުވަ ވަނަ 2056ޖޫން  26ދުވަހުން ފެށިގެން  ވަނަ 2021ޖޫން  27
   "މުއްދަތު" މިހެންނެވެ. ،އްބަސްވުމުގައި މީގެފަހުން އިޝާރާތް ކޮށްފައިވާނީމުއްދަތަށް، މިއެ

 
 ކުލި
 
ހަރު ދުވަހުގެ (ތިރީސް ފަހެއް) އަ 35ން ފެށިގެން މީލާދީ ޚުސޮއިކުރާ ތާރީ އްބަސްވުމުގައިބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތަކީ އެ .5

އަހަރު ވުމަށްފަހު ކުއްޔާމެދު ދެފަރާތުން ވާހަކަ ދެކެވި ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެވޭ ކުއްޔަކީ  ދިހަ)( 01މުއްދަތެވެ. ނަމަވެސް 
ދެފަރާތުން (ތިރީސް ފަހެއް) އަހަރު ދުވަސް ވުމުން  35ދެފަރާތުން އެއިގެ ފަހުގައި ޤަބޫލްކުރާ ކުލިކަމުގައި ވާންޖެހޭނެއެވެ. 

 ސް ވާނަމަ އެއްބަސްވުން އައުކުރެވޭނެއެވެ.އެއްބަ

 

އަހަރު ދުވަހުގެ  ދިހަ)( 10ފުރަތަމަ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތުގެ ، ކުއްޔަކީ މުގެބި ދޫކުރާކުއްޔަށް  ގއ.ނިލަންދޫ އިން .6
 10އަދި ލާރި އެވެ.  )ހަތްދިހަ( 70އަކަފޫޓަކުން ރުފިޔާ،  ) ދިވެހިދެހާސް ފަސް ސަތޭކަ( -/2,520 މުއްދަތައް ކޮންމެ މަހަކަށް

  ން އަމަލު ކުރެވޭނެއެވެ.(ފަހެއް) ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތި 5) އަހަރު ހަމަވުމުން، މިމާއްދާގެ (ކުއްޔާބެހޭ) ދިހަ(
 

 އަދާކޮށް ފަރާތަށް ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށްހިފާ ކުލި މުގެބި ދޫކުރި ކުއްޔަށް ކުރިން ދުވަހުގެ ވަނަ 10 މަހެއްގެ މީލާދީ ކޮންމެ .7
ވަނަ ދުވަހަކީ ރަސްމީ  10މަހުގެ  .ދޭންވާނެއެވެ ފަރާތަށް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ކުއްޔަށްދޭ ލިޔުމެއް ލިބުނުކަމުގެ ފައިސާ

މަނާއަކާ ނުލާ ކުލި ރިރަތަމަ ހުޅުވޭ ރަސްމީދުވަހު ކުލި ދައްކައިފިނަމަ ޖޫބަންދުދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ބަންދުފިލާ ފު
 ބަލައިގަނެވޭނެއެވެ.

 
 މުއްދަތު އާކުރުން

 
މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ނުވަތަ އެއްބަސްވުން އާކުރުމުގެ ޙައްޤު ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް  ،މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން .8

) އެއްހަ( 6މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ  ،އެހެން ނަމަވެސް އެފަރާތުން އެޙައްޤު ބޭނުން ކަމަށްވާނަމަ. ލިބިދޭންވާނެވެ
 ،އަލުން ކުއްޔަށްހިފަން ބޭނުންވާ މުއްދަތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގައި ދޭއެކަން ކުއްޔަށް ،މަސް ދުވަސް ކުރިން

 2މިއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައުމުގެ  ،އެމުއްދަތުގައި ނަގާނެ ކުއްޔަކާ ގުޅޭގޮތުން ހެޔޮނިޔަތުގައި ދެފަރާތުންމެ ވާހަކަ ދައްކައި
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 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ސްދުވަސް ކުރިން ގޮތަކަށް އެއްބަސްވެ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އާ އެއްބަސްވުމެއްގައިމަ
އަނބުރާ އަތުލާ މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު  ބިންމިގޮތުން ދެފަރާތުން ގޮތަކަށް އެއްބަސްނުވެވިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން 

ފުރިހަމަ  ނުއުފުލޭ މުދަލަށް ހުރިއެބިމުގައިވާ ކުއްޔައްހިފާ ފަރާތުގެ އިމާރާތް ތަކަށާއި އެތަނުގައި އަދި އެބިމުގައި ،ރުހަމަވާއި
ރމްއަކުން "ފެއަރ ޓަޑް އެކައުންޓިންގ ފަރކުރާ ޗައްޔަނުޢަހިފާ ފަރާތުން ށްމިގޮތުން ބަދަލު ކަނޑައަޅާނީ ކުއްޔަ ބަދަލުދޭންވާނެއެވެ.

 ށް ބިނާކޮށެވެ.އަ ރކެޓް ވެލިއު"މަ
 

 ކުރުންޤީއިމާރާތް ކުރުމާއި ތަރައް
 
އެޅުމާއި ތަންތަން ރާނާ ހެދުމުގެ އިމާރާތް މުގައިބިމަތިން ކުއްޔަށްދޭ ވާއިދާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ޤަދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްމެހާ ޤާނޫނާއި  .9

 ފުރިހަމަ ޙައްޤު ކުއްޔަށް ިފާ ފަރާތަށް ލިބިގެން ވެއެވެ. 
 

 ހުއްދަ ހޯދުން
 

އްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ކަމަކާއި ގުޅިގެން އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާއިނުލާ މެނުވީ، ކުއްޔަށްދޭ މި އެ .10
 ފަރާތުން އެއްގޮތަކަށްވެސް ހުއްދަ ނުދީ ނުވަތަ ހުއްދަ ދިނުން ލަސްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

 
 ބިމުން ކުރާބޭނުން

 
 ގއ.ނިލަންދޫޑްގެ ފަރާތުން އެގްރޯ ނެޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ ބޭނުންކުރެވޭނީތެއްގައި ޑު ގޮނބިން މައިގަ ކުއްޔަށްދޭ .11

އަތޮޅުގައި ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އޮފީސް އިމާރާތާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުން  ،ގައި
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، އެތަކެތި  ގއ،ނިލަންދޫ އަށްމަށާއި ދަނޑުވެރިކަމަށް ބޭނުންވާ އާލާތް ރައްކާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގުދަން އިމާރާތްކުރު

ގުދަންކުރުމަށާއި ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންފަރެންސް ރޫމަކާއި މުވައްޒަފުންގެ އެކޮމަޑޭޝަން އެކުލެވޭ 
ރާވާހިންގުމަށް  ކަންތައްތައްގުޅުންހުރި  ކުރިއަށްގެންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ންމިކުންފުނީގެ ފަރާތުއަދި  އިމާރާތެއް ޤާއިމުކުރުމަށެވެ.

 ކުރުމަށް ނުވަތަ މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަށާއި ރާވާހިންގުމަށެވެ. އެކަންކަންއަދި 

 
 ވުންއެެއްބަސްވުން ބާޠިލް

 
މިއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ އެއްބަސްވުން  ފަރާތުން ކުއްޔަށްދޭމިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރިން  .12

 ލިއުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  ށްހިފާ ފަރާތަށްކުއްޔަމަސް ދުވަސް ކުރިން  ހަ)( 06ނިމުމަކަށް ގެންނަން ބޭނުންވާ ތާރީޚްގެ 
  

 ،ކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމުގައިވާއައުމުން، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިއެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް  މުއްދަތު ހަމަވެގެންމިއެއްބަސްވުމުގެ  .13
ފުރިހަމަ ބަދަލު ނުއުފުލޭ މުދަލަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ށްކުއްޔަހުރި ހިފާ ފަރާތުގެ އިމާރާތް ތަކަށާއި އެތަނުގައި އަދި އެބިމުގައި ށްކުއްޔަ
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ޓަޑް އެކައުންޓިންގ ރކުރާ ޗައްޔަނުޢަން ހިފާ ފަރާތުށްކުއްޔަދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ބަދަލު ކަނޑައަޅާނީ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން 
   ޑައަޅާނީ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.ނއަދި ބަދަލު ދޭނެގޮތެއް ކައަށް ބިނާކޮށެވެ.  ރކެޓް ވެލިއު"ރމްއަކުން "ފެއަރ މަފަ
 

އެކަން އިސްލާހު ކުރުމަށް  ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުންއްގައި، މިއެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާއި ޚިލާފު ވެއްޖެ ޙާލަތެ ހިފާ ފަރާތުންށްކުއްޔަ .14
) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ދެފަރާތުން ފަސްދޮޅަސް( 60ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.  ށްހިފާ ފަރާތަށްކުއްޔަ

 (ހަތަރު) 04 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުންލަތެއްގައި، އެކަން އިސްލާހު ނުކޮށްފި ޙާ ހިފާ ފަރާތުންށްކުއްޔައެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން 
ހިފާ ފަރާތުގެ އިމާރާތް ތަކަށާއި ށްކުއްޔަށް ދީފައިވާ ބިމުގައިވާ ކުއްޔަމަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު މިއެއްބަސްވުން ބާޠިލްކޮށް 

ޓް ވެލިއު އުސޫލުން ފުރިހަމަ ބަދަލު ރކެފެއަރ މަނުއުފުލޭ މުދަލަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ށްކުއްޔަހުރި އެތަނުގައި އަދި އެބިމުގައި 
 ޑައަޅާނީ ދެފަރާތް އެއްބަސްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  ނދޭންވާނެއެވެ. އަދި ބަދަލު ދޭނެ ގޮތެއް ކަ ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން

 
 ކްސްޓެ
 

ހޭ އެއްވެސް ޓެކުހެއް މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ބިން ބޭނުންކުރުމާއި ގުޅިގެން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެ .15
ފިނަމަ، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން ނުވަތަ ފީ އެއް ވާނަމަ ނުވަތަ މުސްތަޤްބަލުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޓެކުހެއް ނުވަތަ ފީއެއްް ކަނޑައަޅަ

 އެޓެކުހެއް ނުވަތަ ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
 

 ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ޔަގީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަންކަން
 

 ފަރާތުން ޔަގީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ: ކުއްޔަށްދޭ .16
 

އެބިން ބޭނުންކުރުމުގެ  ،(ހ) މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބިމުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިއަކީ އެފަރާތްކަމާއި
  ؛ތަށް ލިބިގެންވާކަންމިއެއްބަސްވުން އެއްބަސްވުމުގެ ބާރު އެފަރާ ،ޙައްޤުވެސް ލިބިގެންވާ ފަރާތަކީ އެފަރާތްކަމާއި

 
ފަރާތް ބައިވެރިވާ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް، ނުވަތަ ތަޞައްރުފު ކުރުމުގެ ލިޔުމެއް، ނުވަތަ ރަހުނުގެ ލިޔުމެއްގައި ހިމެނޭ  ދޭ(ށ) ކުއްޔަށް

 މާއްދާއެއްގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ބިން ދިނުމުގެ ޙައްޤުދީފައިނުވާނެކަން؛
 

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފުލަންޖެހޭ އިލްތިޒާމްތައް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން  ،ކުއްޔަށްދެނީ ންތައްބި(ނ) ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް 
މިއެއްބަސްވުމުގެ ދާއިރާގެ  ،ދަތިކުރުމެއް ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ކުރިމަތިނުކޮށް ،އެއްވެސް އުނދަގުލެއް ،އުފުލަމުންދާހާ ހިނދަކު

  ؛ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތުގެ މަތިންކަން ބިންތައްކު ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް މިނިވަންކަމާއި ފަސޭހަކަމާއެ ،ތެރޭގައި
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 ބަދަލުކުރުން
 

މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ އެއްވެސް ޙައްޤެއް، ނުވަތަ އެފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް،  .17
ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިބިގެން މެނުވީ، އެހެން  ދޭލިއްޔަތެއް، ކުއްޔަށްޢޫނުވަތަ އެފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ އެއްވެސް މަސް

ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތައް، އެފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެ  ދޭފަރާތަކަށް ބަދަލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް
 އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.އެންގުމަށްފަހު ށްހިފާ ފަރާތަށް ހިނދެއްގައި، އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި، ކުއްޔަ

 
 ނޯޓިސް ދިނުން

 
އަންގާ އެންގުންތައް  ،އެދޭ އެދުންތަކާއި ،ފޮނުވާ ލިޔުމާއި ،އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށްދޭ ނޯޓިހާއި ،މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން .18

ނުވަތަ ދެވިއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭނީ، އަތުން އަތަށް  ،ތަ ފޮނުވިއްޖެ ކަމަށްނުވަ ،އަނެއް ފަރާތަށް ރައްދު ކުރެވިއްޖެ ކަމަށް
ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ލިޔުމުން  ޙަވާލުކުރުމުން، ނުވަތަ ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި

އްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތެއްގެ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެ މިއެ .ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާ އެޑްރެހަކަށް ފޮނުވުމުންނެވެ
(ދޭއް) ހަފްތާގެ ކުރިން އަނެއްފަރާތަކަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ. ނޯޓިސް އަށް  2ހާލަތެއްގައި، އެޑްރެސް ބަދަލުވުމުގެ 

ނުވަތަ އެ ނޯޓިސްގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލުކުރަން ފެއްޓޭނީ ނޯޓިސް މިމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ރައްދުކުރުމުން 
 ތާރީޚް އަކުންނެވެ.  

 
 : ފަރާތް ކުއްޔަށްހިފާ          :ފަރާތް ދޭކުއްޔަށް

 ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެގްރޯ ނެޝެނަލް ކޯޕަރޭޝަން ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ   
  ވަނަ ފަންގިފިލާ، 7B ،7ހ.އޯރކިޑް،           ދިވެހިރާއްޖެ ގއ.ނިލަންދޫ،

 ދިވެހިރާއްޖެ 20095މާލެ، ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު      
 ފޯނު ނަންބަރު:   6820018   :  ފޯނު ނަންބަރު

       

      
 ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލުން 

 
ދެބައިވެރިންކުރެ ބައިވެރިއަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤަކާ މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ މާއްދާއަކާ ނުވަތަ ޝަރުޠަކާ ގުޅިގެން މިއެއްބަސްވުމުގެ  .19

ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ އެއްގޮތަށް ބައިވެރިއަކު ޢަމަލު ނުކުރުމުން  ،އެބައިވެރިއަކު ޢަމަލު ނުކުރި ނަމަވެސް ،އެއްގޮތަށް
ފުރުޞަތުގެ ބޭނުން އެބައިވެރިއަކު އެގޮތަށް ނުކުރި  އެމާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ބާރު އެޅުމަށް އަނެއް ބައިވެރިއަކަށް ލިބިދޭ

ދަށުން އެބައިވެރިއަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއް އެއިން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ދޫކޮށްލީ ކަމުގައެއް  މިއެއްބަސްވުމުގެ ،ނަމަވެސް
 . އެފަދަ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލީ ކަމުގައެއް ނުވެސް ވާނެއެވެ ،އަދި އެއީ. ނުބެލެވޭނެއެވެ
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 ލުން ބޭރުގައިވާ ކަމެއް ދިމާވުންކޮންޓްރޯ
 

 ،ޤުދުރަތީ ސަބަބަކާހުރެ ދިމާވާ ކަމަކުން ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންގެ ކޮންޓްރޯލުން ބޭރުގައިވާ ކަމެއް ދިމާވުމުން .20
ތަށް ޢަމަލު ކުރެވެން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮ ،މިއެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ބައިވެރިއަކަށް ހުރަސް އެޅިއްޖެނަމަ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ އެކަމަކާ އެއްގޮތަށް  ،އެދިމާވި ކަމަކާ އަޅާ ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ވަންދެން ،އެބައިވެރިއަކަށް ނެތްނަމަ
އެއްބަސްވުމާ  އަދި އެގޮތުން ހުއްޓާލުން އެއީ. ޢަމަލު ކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމަކަށް މިއެއްބަސްވުން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

 .ޚިލާފުވީކަމުގައެއްވެސް ނުބެލެވޭނެއެވެ
 

 އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތުން 
 

އެއިން ކޮންމެ  ،މިއެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިންކުރެ ކޮންމެ ބައިވެރިއެއްގެ މަންފާއާއި މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ،މިއެއްބަސްވުން .21
ފަރާތާއި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް މާނަ ކުރުމުގައި މި އެއްބަސްވުމުގެ  ދޭކުއްޔަށް. ބައިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ހިނގަހިނގާ ދެމިއޮންނާނެއެވެ

 . ބައިވެރިންގެ މާނައިގައި ހިމެނިގެންވެއެވެ ،މިމާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ،ވަނަ މާއްދާގައި ހިމަނާފައިވާ ފަރާތްތައްވެސް 2
 

އެފަރާތް ތަމްސީލު ކުރުމަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ  ،ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް އުވިއްޖެނަމަ ،މިއެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި .22
 . އެފަރާތުގެ މުދާ ބެލެހެއްޓުމަށް ޢައްޔަނު ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށްވެސް މިއެއްބަސްވުން ހިނގާނެއެވެ ،މައްޗަށާއި

 
 އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލުވުން

  
 ،ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޞައްޙަ ނޫން ،އްޖޭގެ ޤާނޫނަކާއި ޚިލާފުދިވެހިރާ ،މިއެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކީ .23

މިއެއްބަސްވުމުގެ އެހެން އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ޞައްޙަ  ،ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރެވެން ނެތް މާއްދާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ
ރާއްޖޭގެ  ،މިއެއްބަސްވުމުގައި ދެންހުރި އެހެން މާއްދާތަކަކީ އަދި. އެކަމަކުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ ،ކަމަކަށް

 .ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޞައްޙަ އަދި ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ މާއްދާތަކެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ ،އެއާ ޚިލާފުނުވާ ،ބާވާޠަޤާނޫނުތަކަށް 
 

 ސުރުޙީތައް
 

ވުމުގެ ބައެއް ނޫނެވެ. ސުރުޙީތައް ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ފަސޭހަކަށް އަދި ސުރުޙީތަކަކީ މިއެއްބަސްމިއެއްބަސްވުމުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ  .24
 އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި މާއްދާތަކުގައިވާ އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށް އެމާއްދާއަކަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނައުމަށްކަށް ނޫނެވެ.

 
 އިޞްލާޙު ގެނައުން 

 
އަދި އޭގައި ދެބައިވެރިން ސޮއިކުރަން . ލިޔުމުންނެވެ ،އެއިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ،މިއެއްބަސްވުމަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަނަމަ .25

 . ވާނެއެވެ
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 ބާވުން ޠަވާއިދަށް ޤަޤާނޫނާއި 
 

އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް  ،މަލު ކުރުމުގައިޢަމިއެއްބަސްވުމަށް  ،މިއެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް .26
މަލު ކުރެވެމުން އަޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން  ،ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ހިންގޭ އަމުރުތަކަށާއި ،ވާއިދަށާއިޤަ ،ހައި ޤާނޫނަށާއިހިނގާ އެންމެ
ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެން ހިންގޭ  ،ވާއިދަށާއިޤައަދި އެގޮތަށް ޤާނޫނަށާއި . ބާވުމަށް އެއްބަސްވެއެވެޠަލުތަކަށް ޞޫއަންނަ އު

ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި  ،މިއެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ،ބާވުމުގައިޠަމުން އަންނަ އުޞޫލުތަކަށް ޢަމަލު ކުރެވެ ،އަމުރުތަކަށާއި
 .އެހޯދަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި ހޯދުމަށް އެއްބަސްވެއެވެ ،ސެޓްފިކެޓްތައްވެސް

 
 ޖަދުވަލުތައް

 
މިއެއްބަސްވުން ފުރިހަމަވާނީ އެޖަދުވަލުތަކާ . ކެވެމިއެއްބަސްވުމުގެ މުހިންމު ބައެ ،މިއެއްބަސްވުމުގައި ޙަވާލާދީފައިވާ ޖަދުވަލުތަކަކީ .27

 .އެކުގައެވެ
 ޗާޓް މުގެބި:  1ޖަދުވަލު 

 
 މައްސަލަ ޙައްލުކުރުން

 
މަ މިއެއްބަސްވުމާއި ގުޅުންހުރި ނުވަތަ މިއެއްބަސްވުމުގައި ނުހިމެނޭ މައްސަލައެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރުމަށް ފުރަތަ .28

 30ދައްކާނީއެވެ. މިގޮތުންވެސް ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތެއް ލިޔުމުން އަނެއްފަރާތަށް އެމައްސަލައެއް ހުށަހަޅާތާ  ދެފަރާތުން ވާހަކަ
 ) ދުވަސް ތެރޭގައި އެއްބަސްވުމަކަށް ނާދެވިއްޖެނަމަ، ދެފަރާތުންކުރެ ފަރާތަކުން އެމައްސަލައެއް ޝަރީޢަތް މެދުވެރިކޮށްތިރީސް(

 ބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅިދާނެެވެ. ނިންމުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާ
 

 ޤާނޫނު
 

ތަންފީޒު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،އަދި މިއެއްބަސްވުން މާނަކޮށް. މައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެވެ މިއެއްބަސްވުމުގެ .29
 ،ދަޢުވާ ބަލައިގަތުމުގެ ޙައްޤުއަދި މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އުފެދޭ މައްސަލަތަކުގެ . ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ
 .ލިބިގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކަށެވެ

 
 މުޅި އެއްބަސްވުން

 
އަދި މުޅި  ،މިއެއްބަސްވުން އެމައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ ހަމައެކަނި .30

 ،މީގެކުރިން އަނގަބަހުން ބުނެވިފައިވާ އެންމެހައި އެއްޗަކާއި ،ކުރުމުންސޮއި ،މިއެއްބަސްވުމުގައި. އެއްބަސްވުމަކީވެސް މިއީއެވެ
 . ލިޔުމުން ބުނެވިފައިވާ އެންމެހައި އެއްޗެއްވާނީ ބާޠިލު އެއްޗިއްސަށެވެ
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 އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން 
 

ސޮއިކޮށްނިމި އަނެއް  ،ލަކީސްމެ އައެއިން ކޮން. ލަށްވާ ގޮތަށެވެސްދެއަ ،މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި މިކުރަނީ އެއްވަގުތެއްގައި .31
ލު އެއްތަނެއްގައި ޖަމާވެ ސްއެހެން ނަމަވެސް ދެއަ. ލެއް ކަމަށްވާނެއެވެސްމިއެއްބަސްވުމުގެ ފުރިހަމަ އަ ،ފަރާތަށް ރައްދުވުމުން

 .ލު ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެސްއެއް އެއްބަސްވުމެއްގެ އެއްއަ ،ލަކީސްއެދެއަ ،އޮންނަނަމަ
  

، ފެށިގެން 2021ޖޫން  27މިއެއްބަސްވުމުގެ ފެށުމުގައިވާ  ،އެކަންކަން ޤަބޫލުކުރާޙާލު، ށްފައިވާ ކަންކަމަށް ހެކިވެމަތީގައި ބަޔާން ކޮ
މިއެއްބަސްވުމުގައި ، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން، ފަރާތާއިދޭ ކުއްޔަށް، އެތާރީޚުގައި، މިއެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ގަސްދުކޮށް

 ސޮއިކުރެއެވެ.
 
 

 ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތް:       ޔަށްދޭ ފަރާތް:ކުއް
 
 
 

___________________              _____________________           
 (ނަން)       ނާޞީހް އިބްރާހިމް

 މް)ޤާ(މަ       ކައުންސިލްގެ ރައީސް
   ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އެގްރޯ ނެޝެނަލް ކޯޕަރޭޝަން  ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

 
   ހެކިން :        ހެކިން :

 
 
 

_____________________             _____________________           
 (ނަން)       ޖިހުާދު މުޙައްމަދު

 މް)ޤާ(މަ       ވަގުތީ ސެކެއްޓްރީ ޖެނެރަލް
    ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ނެޝެނަލް ކޯޕަރޭޝަން އެގްރޯ  ހުވަދު އަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
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