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 ތަޢާރަފު 

 ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ޕލކ މޯލްޑިވްސް އުރީދޫ ވެފައިމިވަނީ) "އެގްރީމަންޓް "( މިއެއްބަސްވުން ކުއްޔަށްދިނުމުގެ ސައިޓް ސެލް

 ރެޖިސްޓަރޑް  ކުންފުނީގެ  އަދި  ކޮށްފައިވާ ރަޖިސްޓަރީ އާއެކު  C-0633/2004: ނަންބަރު  ރަޖިސްޓަރީ ގެދަށުން  10/96 ނަންބަރު 

 މީގެފަހުން( ކުންފުންޏެއް ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ،މާލެ ،މަގު ބޮޑުތަކުރުފާނު، ސަންލީޓް. ހ، ފަންގިފިލާ ފަސްވަން އޮފީސް

 ފަރާތްތައް  ޙަވާލުކުރެވޭ ހައްގުތައް އަދި ލިކުއިޑޭޓަރުންނާއި ،ވާރިޘުންނާއި އެފަރާތުގެ ތެރޭގައި މާނައިގެ މިބަހުގެ، "ކުއްޔަށްހިފާފަރާތް "

 ތެރޭގައި މާނައިގެ މިބަހުގެ " (ކުއްޔަށްދޭފަރާތް " ތަފްސީލުކޮށްދީފަިއވާ ނަންބަރުގައި  ވަނަ 2 ގެ 1 ޖަދުވަލު އާއި، .)ހިމެނެއެވެ

 ވެފައިވާ ދެމެދުގައި.) ހިމެނެއެވެ ފަރާތްތައް  ޙަވާލުކުރެވޭ ހައްގުތައް އަދި ލިކުއިޑޭޓަރުންނާއި  ،ވާރިޘުންނާއި  އެފަރާތުގެ

 .އެއްބަސްވުމެކެވެ

މިފަދައިން މުހާތަބުކޮށް  "ދެފަރާތް " އެކުގައިނަމަ އަދި ' ފަރާތް' ވަކިން ކަށްބައިވެރިއަ ކޮންމެ އެއްބަސްވުމުގެއްބަސްވުމުގައި މި އެ

 .ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

 ؛ދެންފަހެ

" ޓީ ރޕްރޮޕަ " އެފަރާތަކާ ދައުލަތުން ދިވެހި ދަށުން ގެ 7/2010 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުއްޔަށްދޭފަރާތަކީ) ހ(

 ،ވީހިނދު ކަމުގައި ފަރާތް ފައިވާހަވާލުކޮށް

 ،ވީހިނދު ލިބިފައިވާަފރާތަކަށް  ލައިސަންސް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަކީ) ށ(

 ކަންތައްތަކާ އެއްބަސްވެފައިވާ ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ ޝަރުތުތަކާއި  ތިރީގައިވާ  ޕްރޮޕަރޓީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިއެގްރީމަންޓްގައި) ނ(

 ،ހިނދު އެއްބަސްވީ  ކުއްޔަށްހިފުމަށް ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން އަދި  ކުއްޔަށްދިނުމަށް ފަރާތުން ކުއްޔަށްދޭ މަތިން ގޮތުގެ  އްގޮތްވާއެ

 .އެއްބަސްވެއެވެ ގޮތަށް  އަންނަނިވި  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ކުއްޔަށްދޭފަރާތާއި ދެންފަހެ

 ޑިޕޮސިޓް  އަދި  ކުލި  ،މުއްދަތު ،ޕްރޮޕަރޓީ

 ޕްރޮޕަރޓީ  ކުއްޔަށްދޫކުރެވޭ 

 ދިނުމަށް  ކުއްޔަށް  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން )"ރޮޕަރޓީ ޕް "( ށްފައިވާބަޔާންކޮ ގައި 2-ޖަދުވަލު މިއެގްރީމަންޓްގެ  .1

 ހަރުކުރާ  އެތަނުގައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުންކުރުމަށާއި  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން މިޕްރޮޕަރޓީއަކީ  އެގޮތުން . އެއްބަސްވެއެވެ
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 އެކަށީގެންވާ އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް  ރުކޮށްހަ") އިކުއިޕްމަންޓް  ގެ ކުއްޔަށްހިފާފު " މީގެފަހުން( ޔުނިޓު ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން

 .ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ ދެފަރާތަށް ތަނެއްކަމުގައި 

 މުއްދަތު  ކުއްޔަށްދޭ 

 ބަޔާންކޮށްފައި ނަންބަރުގައި  ވަނަ 3 ގެ  1-ޖަދުވަލު  ގެމިއެގްރީމަންޓް "މުއްދަތު ކުއްޔަށްދޭ " ޕްރޮޕަރޓީ  ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ  .2

 .ވާނެއެވެ

 ކުލި 

 ކުއްޔަށްހިފުމަށް ޕްރޮޕަރޓީ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ށްދޭކުއްޔަ އުޞޫލުން ދައްކާ މަހަކު ކަލަންޑަރު ންމެކޮ .3

 .ވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ނަންބަރުގައި  ވަނަ 6 ގެ 1-ޖަދުވަލު  މިއެގްރީމަންޓްގެ )"ކުލި " މީގެފަހުން( ކުލި ދައްކަންޖެހޭ

 ޑިޕޮސިޓް  ސެކިއުރިޓީ 

-ޖަދުވަލު މިއެގްރީމަންޓްގެ ދައްކަންޖެހޭނަމަ އަދަދެއް އެއްވެސް ގޮތުގައި ގެ" ޑިޕޮސިޓް  ސެކިއުރިޓީ " ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ  .4

 ސަބަބުން  ނުދެއްކުމުގެ ކުލި ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ޑިޕޮސިޓަކީ ސެކިއުރިޓީ . ވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ނަންބަރުގައި ވަނަ 7 ގެ 1

 ލިބިދާނެ  ކުއްޔަށްދޭފަރާތަށް ސަބަބުން  އަދާނުކުރުމުގެ ޒިންމާއެއް އެއްވެސް އަދާކުރަންޖެހޭ ދަށުން އެގްރީމަންޓްގެ ނުވަތަ

 އެއްޗެކެވެ.  ބެހެއްޓޭ  އަތުގައި ކުއްޔަދޭފަރާތުގެ ހަމަވަންދެން މުއްދަތުގެ ކުއްޔަށްދޭ  ގޮތުގައި ސެކިއުރިޓީގެ ގެއްލުމަކަށް

 އެއްވެސް  އެކުލެވޭ ޕްރޮޕަރޓީގައި އަދި  ޕަރޓީޕްރޮ، ބެހެއްޓުމާއި ސާފުތާހިރުކޮށް ޕްރޮޕަރޓީ  ތެރޭގައި ޒިންމާތަކުގެ  ބަޔާންވެދިޔަ

 ކުއްޔަށްދޭ  ގެންގުޅުމާއި ރައްކާތެރިކޮށް އެތަކެތި ހަވާލުކުރެވޭނަމަ  ތަޅުދަނޑިއެއް އެއްވެސް ނުދިނުމާއި  ގެއްލުން އެއްޗަކަށް

 .ހިމެނެއެވެ ރައްދުކުރުން  އެތަކެރި ކުއްޔަށްދޭފަރާތަށް ހަމަވުމުން މުއްދަތު

 ޑިޕޮސިޓްގެ  ސެކިއުރިޓީ، ދުވަހުގެތެރޭގައި) ފަނަރަ( 15 ބާތިލުކުރާތާ  އެގްރީމަންޓް  ނުވަތަ ހަމަވާތާ މުއްދަތު  މިއެގްރީމަންޓްގެ  .5

 ކުލި ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން، އެގޮތުން. ރައްދުކުރަންވާނެއެވެ އަނބުރާ  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ފައިސާ ދައްކާފައިވާ ގޮތުގައި

 ކުއްޔަށްދޭފަރާތަށް  އަދާނުކުރުމުގެ ޒިންމާއެއް އެއްވެސް  އަދާކުރަންޖެހޭ ދަށުން އެގްރީމަންޓްގެ  ނުވަތަ  ސަބަބުން ނުދެއްކުމުގެ

 އެހެން  ފިޔަވައި ހާލަތު އުނިކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޑިޕޮސިޓުން ސެކިއުރިޓީ  މިންވަރަށް އެގެއްލުމަކަށްވާ ލިބިފައިވާނަމަ ގެއްލުމެއް

 ޑިޕޮސިުޓގެ  ސެކިއުރިޓީ ވާންވާނީ ފައިސާ ރައްދުކުރާ  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ގޮތުގައި  ޑިޕޮސިޓްގެ ސެކިއުރިޓީ ،ހާލަތްތަކުގައި

 .އަދަދަށެވެ ފުރިހަމަ ދެއްކި ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ގޮތުގައި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސެކިއުރިޓީ ޑިޕްސިޓުން އެއްވެސް މިންވަރެއް  5އަދި  4މި އެއްބަސްވުމުގެ  .6

އުނިކުރުމުގައި އަމަލުކުރަން ޖެހެނޭ އުޞޫލަކީ، ކުއްޔަށްދޭ ފަރާތުން ކުއްޔަށްހިފި ފަރާތަށް އެއްބަސްވުމާއި ހިލާފުވުުމގެ ސަބަބުން 

މެއް އިސްލާހުކުރުމަށް އަންގައި، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ދުވަސް ދިނުމަށް ފަހުވެސް އެކަމެއް ލިބިފައިވާ ގެއްލު

އިނުވާނަމަ، އެކަމަށްވާ ފައިސާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޕްސިޓުން އުނިކުރުމެވެ. އަދި އެފަދައިން އުނިކުރާ މިންވަރަީކ ފަކޮށްއިސްލާހު
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އަދަދެްއ ވެރިންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ، އެފަދަ މަސައްކަތަކަށް ހިނގާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވުމުގެ ބައި އެފަދަ ބަދަލަކަށް އެކަށޭނެ

  ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.

 

 ދެއްކުން  ކުލި 

 ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން . ތާރީޚެއްގައެވެ ލަސްނޫން ވުރެދުވަހަށް ވަނަ) ދިހައެއް( 10 އެމަހެއްގެ ދައްކަންވާނީ  ކުލި މަހެއްގެ ކޮންމެ .7

 ޖަމާކޮށްގެން އެކައުންޓަކަށް ބޭންކް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ 9 ގެ 1-ޖަދުވަލު ގެއެގްރީމަންޓް  ދައްކަންވާނީ ކުލި

 .މަތިންނެވެ އުޞޫލެއްގެ އެނޫން އެއްބަސްވެވޭ ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ ނުވަތަ

 ޔުޓިލިޓީޒް 

 އެހެނިހެން އެފަދަ އަދި ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދެވޭ ށް އަޕްރޮޕަރޓީ ނުވަތަ  ބޭނުންކުރެވޭ ގައިޕްރޮޕަރޓީ ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކުއްޔަށްދޭ .8

 އަދަާދއި  ފައިސާގެ ދައްކަންޖެހޭ ދައްކަންޖެހޭނަމަ ފައިސާ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ")ޔުޓިލިޓީޒް " މީގެފަހުން( ކަށްދުމަތްތަޚި

  .ވާނެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި  ނަންބަރުގައި ވަނަ 8 ގެ 1-ޖަދުވަލު އެގްރީމަންޓްގެ ތަފްސީލުތައް

 ފުރުޞަތު  އިތުރުކުރުމުގެ  ނުވަތަ  އާކުރުން  މުއްދަތު  ކުލީގެ 

 ދުވަހުގެ  މަސް) ދޭއް( 2 ލަސްވެގެން އެންމެ ކުރިން ހަމަވުމުގެ މުއްދަތު ކުއްޔަށްދޭ ޓްގެ ދަށުން ޕްރޮޕަރޓީ މި އެގްރީމެން .9

 ކުއްޔަށްދޭ ،ހިފައިފިނަމަތުން ކުއްޔަށްހިފާފަރާ ބޭނުން ފުރުޞަތުގެ އިތުރުކުރުމުގެ ނުވަތަ އާކުރުން މުއްދަތު ކުއްޔަށްދޭ ތެރޭގައި

 ކުއްޔަށްދޭނެ ންއަލު. ލިބިދޭންވާނެއެވެ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ފުރުޞަތު ފުރަތަމަ އިތުރުކުރުމުގެ ނުވަތަ  އާކުރުން ނިމުމުން  މުއްދަތު

 ނިޔަތުގައި  ހެޔޮ ދެމެދު ކުއްޔަށްހިފާަފރާތާ ކުއްޔަށްދޭފަރާތާއި  ކަނޑައެޅުމަށް އަދަދެއް ކުލީގެ ދައްކަންޖެހޭނެ މުއްދަތާއި

 މުއްދަތު  ނުވަތަ އާކުރުމަށް މިއެގްރީމަންޓް  ގުޅިގެން ސަބަބަކާ އެއްވެސް ،ނަމަވެސްއެހެން. މަޝްވަރާކުރަންވާނެއެވެ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މަތީގައި ، ޙާލަތުގައި  ނާދެވިއްޖެ އެއްބަސްވުމަކަށް ދެމެދު ކުއްޔަށްހިފާފަރާތާ ކުއްޔަށްދޭފަރާތާއި އިތުރުކުރުމަށް

 .އަންނާނެއެވެ ނިމުމަކަށް މިއެގްރީމަންޓް  ނިމުމުން މުއްދަތު ކުއްޔަށްދޭ

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޙައްޤުތަކާއި  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ 

 :އްޔަށްހިފާފަރާތުންކު  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކުއްޔަށްދޭ .10

 ؛ދައްކަންވާނެއެވެ  ކުލި މަތިން ގޮތުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިއެގްރީމަންޓްގައި) ހ(

 ؛ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށެ◌ެވެ ބޭނުންކުރަންވާނީ  ޕްރޮޕަރޓީ ) ށ(

 ؛(ނ) ޕްރޮޕަރޓީ ފާހަގަކޮށް ވަކިވާގޮތަށް ޕްރޮޕަރޓީ ވަށައިގެން ފެންސެއް ޖަހަންވާނެއެވެ
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 ހުއްދަނޫން  ނުވަތަ ބޭއަދަބީ ،އެކަށީގެންނުވާ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއްކުރުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް އެއްވެސް ޤާނޫނީ ޣައިރު) ރ(

 ފަރާތަކަށް  އެއްވެސް ށް ނިސްބަތްވާ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަ އަދި . ނުވާނެއެވެ ބޭނުންކޮށްގެން ޕްރޮޕަރޓީ ބޭނުމަކަށް އެއްވެސް

 ؛ނުވާނެއެވެ  ހުއްދަދީގެން  ހިންގުމަށް ގައިޕްރޮޕަރޓީ އެފަދަކަމެއް

 ؛ވާނެއެވެ ބަލަހައްޓަން ޙާލަތުގައި ރަގަނޅު މަރާމާތުކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު އިކުއިޕްމަންޓް ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ) ބ(

 އަލިފާނާއި އޭގެތެރޭގައި( ނަގަންވާނެއެވެ ޒިންމާތައް އެންމެހައި ކުރުމުގެ އިންޝުއަރ އިކުއިޕްމަންޓް ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ) ޅ(

 އެއްވެސް  ،ފިޔަވައި ކަންކަން މެދުވެރިވާ ސަބަބުން ފަރުވާކުޑަވުމުގެ ކުއްޔަށްދޭފަރާތުގެ). ހިމެނޭގޮތަށް  ކަވަރޭޖް ވައްކަމުގެ

 ނުވަތަ  ގެއްލުމަށް އެއްވެސް ލިބޭ ސަޕްލައިތަކަށް އިކުއިޕްމަންޓާއި ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ ހުންނަ ޕްރޮޕަރޓީގައި ވަގުތެއްގައި

 ؛އެއްބަސްވެއެވެ ސާފުކޮށް ނުވާނެކަމަށް ޒިންމާ ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން ވައްކަމަކަށް ކުރެވޭ  އޭގެން

 އަދި  އުނިއިތުރުތަކާއި ބަދަލުތަކާއި ޕްރޮޕަރޓީއަށް  އޮޕަރޭޓްކުރުމަށްޓަކައި ހަރުކޮށް އިކުއިޕްމަންޓް ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ) ކ(

 ހުއްދަ  އިޚްތިޔާރާއި ކުރުމުގެ އެކަންކަން ހާލަތުގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެކި ހިމެނޭގޮތަށް މަސައްކަތްތައް ސިވިލް

 ؛ލިބިގެންވެއެވެ  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް

 އަދި  ފެނަށް ކަރަންޓަށާއި  ފޯރުކޮށްދެވޭ ޕްރޮޕަރޓީއަށް ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ޕްރޮޕަރޓީގައި  ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކުއްޔަށްދޭ) އ(

 ؛ދައްކަންވާނެއެވެ ފައިސާ މަތިން ގޮތުގެ ކަނޑައެޅިފައިވާ ލިބުމާއެކު އިންވޮއިސް ޙިދުމަތްތަކަށް  އެހެނިހެން އެފަދަ

 ހާސިުލކުރުމަށްޓަކައި  މަޤްޞަދެއް އެކަށީގެންވާ  ދިނުމަށްފަހު ލިޔުމުން  ނޯޓިސް އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވައި ޙާލަތްތަކުގައި  ކުއްލި) ވ(

) ހިމެނެއެވެ ންބެލު ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ  އޭގެތެރޭގައި (

 އެކަށީގެންވާ  ދުވަހުގެ ،ފަރާތަކަށް ކަނޑައަޅާ  އެފަރާތުން  ނުވަތަ ފަރާތަށް ކުއްޔަށްދޭ ބެލުމަށް  ވަދެ ޕްރޮޕަރޓީއަށް

 ؛ހުއްދަދޭންވާނެއެވެ މަތިން◌ް ގޮތެއްގެ ދަތިނުވާ ފަރާތަށްކުއްޔަށްހިފާ އަދި  ވަގުތެއްގައި

 ކުއްޔަށްދީގެން  ނުވަތަ  ހަވާލުކޮށްގެން ފަރާތަކާ އެހެން  ޕްރޮޕަރޓީ މެނުވީ ހޯދުމަށްފަހު ލިޔުމުން ހުއްދަ ކުއްޔަށްދޭފަރާތުގެ) މ(

 ؛ނުވާނެއެވެ

 ފާއިތުވުމުން  ވަގުތު ( ޙާލަތުގައެވެ ރަނގަޅު އޮންނަންވާނީ ޕްރޮޕަރޓީ  ޙަވާލުކުރާއިރު  ޕްރޮޕަރޓީ  ނިމުމުން  މުއްދަތު ކުއްޔަށްދޭ) ފ(

 އަދި  ؛)ފިޔަވައި ބަދަލުތައް  ނައަން ޕްރޮޕަރޓީއަށް 

 އެއްވެސް  ދައްކަންޖެހޭ ގުޅިގެން އެކަމާ ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިފާފައިވާތީ ޕްރޮޕަރޓީ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ) ދ(

 ތައާރަފުކޮށްފިނަމަ  އޮތްތަނުގައި ކުރިއަށް  ނުވަތަ ދައްކަންޖެހޭނަމަ ށްސަރުކާރަ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކްސްއެއް ބާވަތެއްގެ

 ޕްރޮޕަރޓީގެ ،ޓެކްސްގެތެރޭގައި ބަޔާންވެދިޔަ މިމާއްދާގައި ނަމަވެސްއެހެންވާންޖެހޭނެއެވެ. ޒިންމާ ދެއްކުމަށް ޓެކްސް އެފަދަ

ޓެކްސް އެފަދަ  ތައާރަފުކޮށްފިނަމަ އޮތްތަނުގައި ކުރިއަށް ނުވަތަ  ޓީ ޓެކްސްރން ދައްކަންޖެހޭ ޕްރޮޕަވެރިފަރާތު

 ނެވެ. ދަރާތުން ދޭދައްކަންޖެހޭނީ ކުއްޔަށް
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 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް  ޙައްޤުތަކާއި  ކުއްޔަށްދޭފަރާތުގެ 

 :ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކުއްޔަށްދޭ .11

 ހުރަހެއް  އަޅާ ފަރާތަކުން  އެހެން ލިބިފައިވާ ބާރެއް  އެފަދަ ނުވަތަ  ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން  އަޅަންޖެހިގެން ގޮތުން  ޤާނޫނީ )ހ(

 ފުރުޞަތު  ބޭނުންކުރުމަށް  ފުރިހަމައަށް ޕްރޮޕަރޓީ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ ކުއްޔަށްދޭ، މެނުވީ އެޅުމަށް

 ؛ދޭންވާނެއެވެ

 ،ބަދަލުކޮށް  ،އާކޮށް ،ބަދަލުގެނެސް އެއަށް  ،ބަލަހައްޓައި ،ހަރުކޮށް ގައިޕްރޮޕަރޓީ އިކުއިޕްމަންޓް  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ) ށ(

 ؛ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް އަދި އަޕްގްރޭޑްކޮށް

 ،މުވައްޒަފުންނާއި އޭގެތެރޭގައި ( ފަރާތަކަށް  އެހެން މަސައްކަތްކުރާ  ބަދަލުގައި އެފަރާތުގެ  ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތައް) ނ(

 ސަރވޭކުރުމަށާއި ) ގޮތަށްހިމެނޭ ފަރާތްތައްވެސް އެހެން އަދި ކޮންސަލްޓަންޓުން  ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި-ސަބް

 ވަދެނިކުމެވުމުގެ ށް އަޕްރޮޕަރޓީ ވަގުތެއްގައިވެސް ކޮންމެ ބޭނުމަށް  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސިވިލް ބޭނުމަށާއި  މަރާމާތުކުރުމުގެ 

 ؛ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު

 ބަދަލުކުރުމަށް  ހަރުކޮށްފައިވާތަން ނުވަތަ ސައިޒް ،ދިގުމިން ،ޕޮޒިޝަން  އިކުއިޕްމަންޓްގެ ހަރުކޮށްފައިވާ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން) ރ(

 ؛ދޭންވާނެއެވެ ފުރުޞަތު ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް  އެނޫންވެސް ބޭނުންވާ  ނުވަތަ

 އް ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަ ،ހޯދުމަކާނުލައި ހުއްދައެއް އިތުރު އެފަރާތުގެ އެންގުމަކާއި  އިތުރަށް ކުއްޔަށްދޭފަރާތަށް(ބ) 

 ބޭނުން ހިފުމާއި އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގެ ފުރުސަތުޙައްޤުތަކުގެ ޕްރޮޕަރޓީއާގުޅިގެން ލިބިފައިވާ 

 މާއްދާތަކާ  މިއެގްރީމަންޓްގެ (އޭގެތެރޭގައި ޕްރޮޕްޓީ ބޭނުންކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އިމާރާތްކުރުން ހިމެނޭ ގޮތަށް)

 ؛ދޭންވާނެއެވެ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތައް ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ

 އިންސްޓޯލްކޮށް ޔުޓިލިޓީޒް އެހެން  އެނޫން އިލެކްޓްރިސިޓީއާއި ބޭނުންވާ ށް އަޕްރޮޕަރޓީ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން) ޅ(

 ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް  އެހީތެރިކަން  އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުމާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން  ،ކައި ޓަލިބިގަތުމަށް

 ؛ންވާނެއެވެފޯރުކޮށްދޭ

 ބެލުމުގެ ކުއްޔަށްދޭފަރާތުގެ ހުންނަ ފައިދާވާގޮތަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތްދޭ ށް އަޕްރޮޕަރޓީ ނުވަތަ އިންވެގެން  އިއާޕްރޮޕަރޓީ ) ކ(

 އޭގެތެރޭގައި( މަންޓްއިކުއިޕް ަތކެއްޗާއި ދިޔަދޮވިފަދަ އަދި ނަރު ހޮޅިއާއި  ،ބައިތަކާއި ލްސްޓްރަކްޗަރަ ދަށުގައިވާ

 ލަހައްޓަންބަ މަރާމާތުކޮށް ފެންވަރުގައި ރަނގަޅު ) ހިެމނިގެން ހޮޅި ހުންނަ ބޭރަށް  އަދި ކާނު ،ނިޒާމުތަކާއި މުގެދުފެންހިން

 ނޯކަރުންގެ  ނުވަތަ އޭޖެންޓުންގެ ނުވަތަ މުވައްޒަފުންގެ އެފަރާތުގެ ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ ގައިމީގެތެރޭ. ވާނެއެވެ

. އަދި އިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވެފައިވާ ހާަލތުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް ލިބޭ އިހުމާލުން
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ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން ލިޔުމުްނ ، އެކަން އިސްލާހުކޮށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ވާނަމަ މަރާމާތުކުރުމަށް ކުއްޔަށްހިފާފަތާތަށް

 ؛ވާނެއެވެ ފުރިހަމަކުރަން ކަމެއްއެ  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން، ތެރޭގައި މުއްދަތެއްގެ  ށީގެންވާއަންގާތާ އެކަ

 ހުންނަ ސަޕްލައިކުރުމަށް އިލެކްޓްރިސިޓީ ،ބޭނުންވާނެ ކޮންމެހެން  ބޭނުންކުރުމަށް ފުރިހަމައަށް  ޕްރޮޕަރޓީ) އ(

 ފެންވަރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ  ފޯރުކޮށްދީ އާލާތްތައް  ވަޞީލަތްތަކާއި ،)އެނޫންވެސް  އަދި( ފަދަ އިންސްޓޮލޭޝަންތައް

 ؛ބަހައްޓަން ވާނެއެވެ

 އިންޝުއަރކޮށްފައިވަނިކޮށް  ޕްރޮޕަރޓީ ގެއްލުމަކާގުޅިގެން ލިބިދާނެ ހާދިސާައކާގުޅިގެން އެނޫންވެސް ނުވަތަ އަލިފާނުގެ ) ވ(

 އެޅިަފއިވާ  ހުރަސް ބޭނުންކުރުމަށް  ޕަރޓީ ޕްރޮ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ގުޅިގެން ހާިދސާއަކާ އެފަދަ ދިމާވާ ޕްރޮޕަރޓިއަށް

 އަނބުރާ  ކުލި އެމުއްދަތައްވާ ،ދައްކާފައިވާނަމަ ކުލި ތައް ދަމުއް އެޅިފައިވާ  ހުރަސް އެފަދައިން  އަދި  ހާލަތުގައި

 ؛ދޭންވާނެއެވެ  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތައް

 އިކުއިޕްމަންޓް  ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ސަރަހައްދެއްގައި ކައިރި ންޓާއި އިކުއިޕްމަ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ ނުވަތަ  އިއާ ޕްރޮޕަރޓީ) މ(

 ކަމުގައި  އްފަރާތެ އެނޫން ނުވަތަ އޮޕަރޭޓަރަކަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް( ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ހުއްދަ ހަރުކުރުމުގެ

 އެކަށީގެންވާ ނުދިނުމަށް ރުހުން  އެފަދައިން އަދި. ހޯދައިގެނެވެ ލިޔުމުން ރުހުން ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ ންވާނީދޭ) ވިޔަސް

  ؛ދޭންވާނެއެވެ ރުހުން  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ،ނެތްނަމަ ސަބަބެއް

 ހޮޅިާއއި  ،ހަރުކުރަންޖެހޭ އަލަށް އަދި ހުރި މިހާރުވެސް ،ބޭނުންވާނެ ބޭނުންކުރުމުގައި ޕްރޮޕަރޓީ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން) ފ(

 ކުއްޔަށްދޭފަރާތުގެ  ހުރި އިންވެގެން  ހާލަތްތަކުގައި  ބޭނުންވާ އަދި  ،ދަށުން، މަތިން ،އެތެރޭން އިމާރާތުގެ ތަކެތި ނަރުފަދަ

 އެކަށީގެންވާ  އެއްބަސްވުން އެފަދަ( އެއްބަސްވެވޭ ކުއްޔަށްދޭފަރާތާ ،ހައްގު ގުޅައިހެދުމުގެ ،އަޅައި ބޭނުންކޮށްގެން  އިމާރާތް 

 ؛ދޭންވާނެއެވެ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް މަތިން ގޮތެއްގެ) ނުވާނެ ލަސްކޮށްގެން ނުވަތަ ހިފަހައްޓައިގެން ނުދީ ނެތި ސަބަބެއް

 ފޯރާނެ އަށްޕްރޮޕަރޓީ ހުރި އިންވެގެން  ،ވަގުތެއްގައި ކޮންމެ އެދޭ ފަރާތުން ހައްގުލިބިގެންވާ ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތް) ދ(

 ،ދަމަހައްޓައި ،މަރާމާތުކޮށް ،އިންސްޕެކްޓްކޮށް ތަކެތި ނަރުފަދަ ހޮޅިއާއި ،މަތިން ގޮތެއްގެ ކުޑަވާނެ އެންމެ  ދަތިކަން

 ށް އަޕްރޮޕަރޓީ ހުރި  އިންވެގެން ސަބަބުން ޢަމަލުކުރުމުގެ އެފަދައިން . ދޭންވާނެއެވެ ފުރުސަތު އުކުރުމުގެއަ އަދި  ބަލަހައްޓައި

ރަން ރަނގަޅުކު ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން  އެކަމެއް  ،ލަސްނުކޮށް އެކަށީގެންނުވާވަރަށް  ލިބިއްޖެނަމަ ގެއްލުމެއް އެއްވެސް

 ؛ވާނެއެވެ

 ނޯކަރުން  ،އޭޖެންޓުންނާއި ،ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާއި ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ ހަރުގަނޑުތަކާއި ހަދަންޖެހޭ ކޮންމެހެން) ތ(

 ހައްގު ހެދުމުގެ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ރައްކާތެރިވުމުގެ /ވަދެނިކުމެވުމުގެ ބޭނުންވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 އަދި ؛ދޭންވާނެއެވެ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް
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ބަދަލުކޮށް އަދި އޭގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް  ،(ލ) ގަސްދުގައި ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުގެ އިކުއިޕްމަންޓް ގުޑުވައި

އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި  ލިބޭފަދަ ގެއްލުމެއް އެއަށް  ނުވަތަ ހުރަސް އެޅޭފަދަ 

 ޢަމަލެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ ފުރުސަތު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ދީގެން ނުވާނެއެވެ. އެނގިހުރެ އެފަދަ 

 ބާޠިލްކުރުން  އެގްރީމަންޓް  ޚިލާފުވުމާއި  ގްރީމަންޓާއި އެ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން  އިޞްލާހީ  ގުޅިގެން  ޚިލާފުވުމާ އެގްރީމަންޓާ 

 އެގްރީމަންޓާ  ،ހާލަތެއްގައި ޚިލާފުވާ މާއްދާއަކާ އެއްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިއެގްރީމަންޓްގައި ފަރާތަކުން އެއްވެސް ދެފަރާތުންކުރެ  .12

 ހާލަތުގައި  އާންމުތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި (ނުވަތަ ( 30 ،ނުވާ ފަރާތުން އެގްރީމަންޓާ ޚިލާފުވެފައިވާ ފަރާތަށް ޚިލާފު

މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި) އެކަމެއް އިސްލާހުކުރުމަށް  އެކަށޭނެއެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ނަގާނެފަދަ ކަމެއްނަމަ އެކަމަކަށް 

 ތެރޭގައި  މުއްދަތުގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިސްގައި ފެށިގެން ތާރީޚުން  ލިބޭ ނޯޓިސް  އަންގައި ނޯޓިސް ފޮނުވާންވާނެއެވެ.

) އެކެއް ( 1 އިތުރު  ފަރާތަށް ވާ ޚިލާފުވެފައި އެގްރީމަންޓާ ،ނުކޮށްފިނަމަ އިޞްލާހު އެކަމެއް ފަރާތުން ޚިލާފުވެފައިވާ އެގްރީމަންޓާ

  ކުރުމުގެ އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވެއެވެ. ބާތިލު އެގްރީމަންޓް ފަރާތަށް  ޚިލާފުނުވާ އެގްރީމަންޓާ  ދިނުމަށްފަހު ނޯޓިސް މަހުގެ

 ބާޠިލްކުރުން  އެގްރީމަންޓް  ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން 

 މިއެގްރީމަންޓް  ކުއްޔަށްދޭފަރާތަށް ،ދިނުމަށްފަހު ނޯޓިސް ދުވަހުގެ މަސް ) ހައެއް( 6 ލިޔުމުން ،ނަމަވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮންމެ .13

 .ކުރެވިދާނެއެވެބާތިލު

. ނުކުރެވޭނެއެވެ ބާތިލެއް މިއެގްރީމަންޓް ކުއްޔަށްދޭފަރާތަށް ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު ) ތިނެއް( 3 ފުރަތަމަ  މުއްދަތުގެ ކުއްޔަށްދޭ .14

 ކުއްޔަށްދޭ  ފެށިގެން ތާރީޚުން ބާތިލުކުރާ، ބާތިލްކުރާނަމަ މިއެގްރީމަންޓް ތުންކުއްޔަށްދޭފަރާ ތެރޭގައި މިމުއްދަތުގެ، އެހެންނަމަވެސް

 އަދަދަށްވާ ޖުމުލަ ދައްކަންޖެހޭ ގޮތުގައި ކުލީގެ މުއްދަތަށް  އޮތް  ބާކީ  ހަމަވުމަށް އަހަރު ) ތިނެއް ( 3 ފުރަތަމަ މުއްދަތުގެ

 .ބާތިލުކުރެވިދާނެއެވެ އެއްބަސްވުން ދެއްކުމަށްފަހު އެއްފަހަރާ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން ،ފައިސާ

 ބާޠިލްކުރުން  އެގްރީމަންޓް  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން 

 މިއެގްރީމަންޓް  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ،ދިނުމަށްފަހު ނޯޓިސް ދުވަހުގެ މަސް) ތިނެއް( 3 ލިޔުމުން ،ނަމަވެސް ސަބަބަކާހުރެ ކޮންމެ .15

 .ކުރެވިދާނެއެވެބާތިލު

 ނުވަތަ އިފްލާސްކޮށްފިނަމަ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތް ،ވީނަމަވެސް ބަޔާންކޮށްފައި އެފަދައިން މާއްދާގައި ވަނަ  15 މިއެގްރީމަންޓްގެ  .16

 ނުވަތަ  ނަމަސަސްޕެންޑްކޮށްފި ނުވަތަ ބާތިލުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ހުއްދަ ލައިސަންސްގެ ވިޔަފާރީގެ ކުރުމުގެ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތު

 .ބާތިލުކުރެވިދާނެއެވެ މިއެގްރީމަންޓް ވަގުތުން ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ދިނުމާއެކު ނޯޓިސް ކުއްޔަށްދޭފަރާތަށް ،ހިފަހައްޓައިފިނަމަ
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 ކަންތައްތައް  އެހެނިހެން 

 ހައްލުކުރުން  މައްސަލަ 

 ފުރަތަމަ  އެންމެ މައްސަލައެއް އެފަދަ  ،އުފެދިއްޖެނަމަ ޚިލާފެއް އެއްވެސް ދެމެދުގައި  ދެފަރާތުގެ މިއެގްރީމަންޓާގުޅޭގޮތުން .17

 މައްސަލަ އެފަދައިން . ލިޔުމުންނެވެ ޕެނަލްއަކަށް އެކުލެވޭ މަންދޫބުން އަރ ސީނި ) އްދޭ( 2 ދެފަރާތުގެ ހުށަހަޅަންވާނީ

 މަސައްކަތް ހައްލުކުރުމަށް މައްސަލަ ހެޔޮނިޔަތާއެކު ބައްދަލުކޮށް އަވަހަކަށް ވީއެންމެ މަންދޫބުން ެދފަރާތުގެ ހުށަހެޅުމުން

 ފަރާތަށް އަނެއް ލިޔުމުން ށް ބަޔާންކޮ  ކޮބައިކަން ކީބުންނަމަންދޫ އެފަރާތެއްގެ ފަރާތަކުންވެސް ކޮންމެ. ކުރަންވާނެއެވެ

 ދިނުމާެއކު ނޯޓިސް  ލިޔުމުން އަނެއްފަރާތަށް  އެއްފަރާތުން  ވީނަމަވެސް މަރުހަލާއެއްގައި ކޮންމެ  މަޝްވަރާގެ  އަދި. އެންގިދާނެއެވެ

 ،ވެވިއްޖެނަމަ އެއްބަސް ވަކިގޮތަކަށް މަޝްވަރާކުރެވި މެދުގައި މަންދޫބުންގެ ދެފަރާތުގެ. ވިދާނެއެވެބަދަލުކުރެ މަންދޫބުން

 ހުށަހެޅޭތާ މައްސަލަ  މަންދޫބުންނަށް  ދެފަރާތުގެ  ނަމަވެސް . ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ ން ދެފަރާތު ގޮތަކަށް  އެއްބަސްވެވޭ އެފަދައިން

 ށްވެސް ކަފަރާތަ ކޮންމެ ދެފަރާތުންކުރެ ،ނުވާނަމަ އެއްބަސް ވަކިގޮތަކަށް މަންދޫބުން ދެފަރާތުގެ ތެރޭގައި ދުވަހުގެ) ތިރީސް( 30

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ މައްސަލަ ކޯޓަކަށް  ޝަރުޢީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ޔަޤީންކަން  ކުއްޔަށްދޭފަރާތުންދޭ 

 ނެތި  ހުރަހެއް އެއްވެސް މިނިވަންކަމާއެކު ފުރިހަމަ ތައްޙައްޤު ލިބިދީފައިވާ ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން .18

 ،ލިބިގެންވާކަމަށާއި ކުއްޔަށްދޭފަރާތަށް ހައްގުތައް ބިމުގެ އިއާ ޕްރޮޕަރޓީ ނެތި ހުރަހެއް އެއްވެސް އެޅޭފަދަ ހުރަސް ބޭނުންކުރުމަށް

 ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ކުއްޔަށްދޭފަރާތުން  ލިބިގެންވާކަމަށް ބާރު ފުރިހަމަ ކުއްޔަށްދިނުމުގެ  ޕްރޮޕަރޓީ ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް

 .ދެއެވެށްޔަޤީންކޮ

 ޙަވާލުކުރުން 

 ،ޒިންމާތައް  ނުވަތަ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ،ޙަްއޤުތައް ލިބިދީފައިވާ ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ދެފަރާތުންކުރެ .19

 .ނުވާނެއެވެ ޙަވާލުކޮށްގެން  ފަރާތަކާ އެހެން މެނުވީ ހޯދުމަށްފަހު ލިޔުމުން ހުއްދަ ފަރާތުގެ  އަނެއް

 ލުއި 

 ނުކޮށްދޫކޮށްލުމަކީ  ޙާލަތެއްގައި އެއްވެސް  ޝަރުތެއް ނުވަތަ  ކަމެއް  ކަނޑައަޅާފައިވާ މިއެގްރީމަންޓްގައި  ފަރާތަކުން  ދެފަރާތުންކުރެ  .20

 މައްޗަށް ފަރާތުގެ އަނެއް ފުރިހަމަކުރުމަށް ވާކަމެއް މާއްދާއެއްގައި އެއްވެސް މިއެގްރީމަންޓްގެ ނުވަތަ ،ތަންފީޒުނުކުރުމަކީ ނުވަތަ

 .ނުބެލެވޭނެއެވެ ދޫކޮށްލުންކަމުގައި ހައްގުތައް ލިބިދީފައިވާ ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ އެފަރާތަކަށް ،ލާޒިމުކުރުމަކީ
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 ބާރު ނުފޯރުވޭފަދަ ހާލަތް /ކާރިޘާ 

 ،އެޅޭފަދަ ހުރަސް ފުރިހަމަކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތެއް ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ ފަރާތަކުން ދެފަރާތުންކުރެ .21

 އެފަދަ( އަދާކުރުމުން މަސްއޫލިއްޔަތު އެފަރާތެއްގެ  ކުރިމަތިވެއްޖެނަމަ ހާދިސާއެއް ދުރަތީ ޤު ބޭރުގައިވާ ކޮންޓްރޯލުން އެފަރާތުގެ

 ދުރަތީ ޤު ހިމެނެނީ  ހަމައެކަނި ތެރޭގައި  ހާދިސާތަކުގެ އެފަދަ .އިސްތިސްނާކުރެވޭނެއެވެ) ދާމުއްދަތުގައި ހިނގަމުން ކަމެއް

 .ހަޅުތާލެވެ މަދަނީ އަދި ބަޣާވާތް، ހަނގުރާމަ ،ފެންބޮޑުވުން  ،ތޫފާން ،ހާދިސާތައް

 ބާރު  އެގްރީމަންޓްކުރުމުގެ 

 ކޯޕަރޭޓް އަޅަންޖެހޭ ލިބިގަތުމަށް ބާރު ފުރިހަމަކުރުމުގެ ސޮއިކޮށް މިއެގްރީމަންޓްގައި އެފަރާތަކުން ފަރާތަކުންވެސް ކޮންމެ .22

 އެކަމުގެ  ފަރާތުން އަނެއް  އެދިއްޖެނަމަ  އެއްފަރާތަކުން އަދި. ފަރާތައްދެއެވެ އަނެއް  ޔަޤީންކަން އަޅާފައިވާކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް

 .ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ  ހެކި  އެކަށީގެންވާ

 ޢަމަލުކުރުން  ޤާނޫނުތަކަށް 

 ނުވަތަ  އަދާކުރުމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ  ންވެސްފަރާތުދެ  ބައިވެރިވާ  މިއެގްރީމަންޓްގައި .23

 އެންމެހައި  ކަމާބެހޭ ،ހޯދުމުގައިވެސް ސެޓްފިކެޓްތައް ހުއްަދތަކާއި ހޯދަންޖެހޭ އަދި ،ލިބިގަތުމުގައި ޚިުދމަތްތައް ލިބެންޖެހޭ

 ތެރޭގައި މުއްދަތުގެ ކުއްޔަށްދޭ. އްބަސްވެއެވެއެ  ޢަމަލުކުރުމަށް ގަވައިދުތަކަށް އަދި ކޯޑްތައް ،ޤަރާރުތަކާއި ،ޤާނޫނުތަކާއި

 ނުވަތަ  ޚިލާފުވެފައިވާަކމަށް ކޯޑަކާ ނުވަތަ ޤަރާރަކާ ،ޤާނޫނަކާ އެފަރާތަކުން ފަރާތަކަށް ދެފަރާތުންކުރެ ،ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް

 ،ކޯޓަކުން  ނުވަތަ ( އަތުވެއްޖެނަމަ ސަމާލުކަމަށް އެފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތެއް އެފަދަ ނުވަތަ  ލިބިއްޖެނަމަ މަޢުލޫމާތު ވެދާނެކަމަށް

 ،ށްއިޞްލާހުކޮ އެޚިލާފެއް  އެފަރާތަކުން ،)ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެގޮތަށް  އިދާރާއަކުން  ރަސްމީ  އެނޫން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކުން

 ފިޔަވަޅުތައް  އެންމެހައި  އަޅަންޖެހޭ މަށް ޢަމަލުކުރު އެއްގޮތްވާގޮތަށް ކޯޑަކާ ނުވަތަ  ޤަރާރެއް ،ގަވާއިދެއް ،އެޤާނޫނެއް

 .އަޅަންވާނެއެވެ

 ހިފެހެއްޓުން  ސިއްރު 

 ގުޅިފައިވާ އަނެއްފަރާތާ ނުވަތަ ފަރާތުގެ  އަނެއް  ފަރާތަކަށްވެސް ކޮންމެ ދެފަރާތުންކުރެ  މުއްދަތުގެތެރޭގައި  ކުއްޔަށްދޭ .24

 ،މަޢުލޫމާތާއި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ ،ސްޓަމަރުންނާއި ކަ ،ކްލަޔަންޓުންނާއި ،ސީކްރެޓްސްއާއި ޓްރޭޑް ،ވިޔަފާރިއާއި ،ފަރާތްތަކުގެ

 މީގެފަހުން( މަޢުލޫމާތުތަކެއް ސިއްރު ފަދަ ލިޔެކިޔުންތައް ވިޔަފާރިއާގުޅޭ ޕްރޮޑަކްޓްތަކާއި ،މަޢުލޫމާތާއި އަގުހުރި ވިޔަފާރީގައި

 .އެއްބަސްވެއެވެ ލިބިދާނެކަމަށް") މަޢުލޫމާތު  ސިއްރު "

 ؛އެއްބަސްވެއެވެ ކަންކަމަށް އަންނަނިވި  ދެފަރާތުންވެސް ކަނޑައެޅުމަކާނުލައި މުއްދަތެއް ވަކި .25
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ދާ އެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ފައި ފަރާތަކަށް  އެހެން ނުވަތަ  އަމިއްލައަށް ،ފިޔަވައި ބޭނުމަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ މިއެގްރީމަންޓަށް) ހ(

 މަޢުލޫމާތު ސިއްރުމަޢުލޫމާތުގެ ވެރިފަރާތުގެ  ،ބޭނުމަކަށް އެއްވެސްއަދި ެއނޫންވެސް  ފަދަ ހޯދައިދިނުމަށް

 ؛ބޭނުންނުކުރުމަށް 

 ތަކަށް ފަރާ އެއްވެސް އެހެން ވިޔަސް ބައެއް އެއިން ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތު ،ބޭއްވުމަށާއި  ސިއްރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ސިއްރު) ށ(

 ؛ޝާއިޢުނުކުރުމަށް އަދި ށާއި ހާމަނުކުރުމަ ބުނެނުދިނުމަށާއި 

  ،މިންވަރަކަށް ބޭނުންވާ ކޮންމެހެން  ކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ ދެފަރާތުންވެސް) ނ(

. ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރު ފަރާތުގެ އަނެއް އެޑްވައިޒަރުންނަށް ފަންނީ ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަރާތެއްގެ

 ހާަމކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ސިއްރު  އެޑްވައިޒަރުންނަށް ފަންނީ ނުވަތަ މުވައްޒަފުންނަށް އެފަރާތެއްގެ އެފަދައިން ނަމަވެސް

 ހުރިހާ  ،ފަހުމުކުރުވައި މާއްދާތައް  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގުޅޭގޮތުން ސިއްރުކުރުމާ  މަޢުލޫމާތު ދަށުން މިއެގްރީމަންޓްގެ ،ކުރިން

 .ވާނެއެވެ ކަށަވަރުކުރަން ޚިލާފުނުވާކަން އެމާއްދާތަކާ  ވަގުތެއްގައިވެސް

 ،މެދުވެރިވެފައިވުމާއެކު  ހާލަތެއް ހާލަތްތަކުން އަންނަނިވި ގުޅޭގޮުތން މަޢުލޫމާތާ ސިއްރު ފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ދެފަރާތުންކުރެ .26

 އްރު ސި ،ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ ފެންވަރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަރާތަށް  އަނެއް އެއްފަރާތުން މެދުވެރިވެފައިވާކަން  އެހާލަތެއް

 ؛ޢަމަލުނުކުރެވޭނެއެވެ މާއްދާތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި  ހިފެހެޓުމާގުޅޭގޮުތން

 ؛އޮތުން އެނގެން ޢާންމުކޮށް އެމަޢުލޫމާތު ހާލަތުގައި ނުވާ ޚިލާފުވެފައި މިއެގްރީމަންޓާ މަޢުލޫމާތާގުޅޭގޮތުން ސިއްރު) ހ(

 ؛ހޯދުން މަޢުލޫމާތު ސިއްރު ފަރާތަކުން އެހެން ޚިލާފުނުވެ ޒިންމާއަކާ  އެއްވެސް ހިފެހެޓުމުގެ ސިއްރު) ށ(

 އެހެން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ  ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ އިދާރާއަކުން  ރެގިއުލޭޓަރީ ކުރާ އަމުރަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ކޯޓަކުން) ނ(

 އަދި /ނުވަތަ ؛ހާމަކުރުން މަޢުލޫމާތު ސިއްރު އެދިގެން އެކަމަށް މުއައްސަސާއަކުން

 .ހާމަކުރުން  މަޢުލޫމާތު ސިއްރު އަދާކުރުމުގެގޮތުން ޒިންމާއެއް  އަދާކުރަންޖެހޭ ގޮތުން ޤާނޫނީ) ރ(

 އެމަޢުލޫމާތެއް  ހާމަކުރާފަރާތުން  އެމަޢުލޫމާތެއް ،ގައިހިނދެއް ހާމަކުރަންޖެހިއްޖެ  ލޫމާތެއްމަޢު ސިއްރު ފަރާތަކުން އެއްވެސް .27

 އެސިއްރު  އެފަރާތުން ،ންގައިއަ އެކަން އަނެއްފަރާތަށް އަދި ހުއްދަނަމަ، މިންވަރަކުން ތަންދޭ ހާލަތު ،ކުރިން ހާމަކުރުމުގެ

 މުއައްސަސާއަކަށް އެހެން ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ  ނުވަތަ އިދާރާއަކަށް ރެގިއުލޭޓަރީ، ކޯޓަކަށް  ލިބިގަންނަ މަޢުލޫމާތު

 ކުރިން ހާމަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރު އެފަދައިން. ދޭންވާނެއެވެ ފުރުސަތު އެދުމުގެ ދެމެހެއްޓުމަށް ސިއްރުކޮށް އެމަޢުލޫމާތު

 އެކަން ފުރުސަތެއްގައި އަވަސް ވީއެންމެ ހާމަކުރުމަށްފަހު އެމަޢުލޫމާތެއް ،ތަންނުދޭނަމަ ހާލަތު އެންގުމަށް  އެކަން އަނެއްފަރާތަށް

 .ވާނެއެވެ އަންގަން
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، 26، 25، 24 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަތީގައި ، ބާތިލުކުރިނަމަވެސް  ކުރިން އޭގެ  ނުވަތަ  ހަމަވީނަމަވެސް މުއްދަތު  މިއެގްރީމަންޓްގެ  .28

 .ދެމިގެންދާނެއެވެ އެގޮތުގައި ޒިންމާތައް  އަދާކުރަންޖެހޭ ދެފަރާތުން  ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 28އަދި  27

 ނޯޓިސްތައް 

 މުޢާމަލާތްތައް އެހެނިހެން އަދި ޑިމާންޑް ،އެދުން ،ނޯޓިސް ބަދަލުކުރެވޭ  ދެމެދުގައި ފަރާތްތަކުގެ  ބައިވެރިވާ މިއެގްރީމަންޓްގައި .29

 އަތަށް  އަތުން ،ބެލެވޭނީ ރައްދުކުރެވިފައިވާކަމަށް  އަދި. ބަހުންނެވެ ދިވެހި ނުވަތަ ބަހުން އިނގިރޭސި ހުންނަންވާނީ 

 11 އަދި  10 ގެ 1-ޖަދުވަލު ،މެދުވެރިކޮށް ލިފެކްސިމި ނުވަތަ ފޮނުވުމުން ޕޯސްޓުން  ރެޖިސްޓަރޑް ނުވަތަ ޙަވާލުކުރުމުން

 އަންގާ  ލިޔުމުން ފަރާތައް  އަނެއް  ފަރާތުން ރައްދުވާ މީގެފަހުން ނުވަތަ  އެޑްރެހަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަންބަރުގައި ވަނަ

 ށް ރައްދުކުރެވުމުންނެވެ. ކައެޑްރެހަ

 ރައްދުވާފަރާތުގެ ސިޓީ ނުވަތަ ލިބުމުން ރައްދުވާފަރާތަކަށް އެސިޓީއެއް  ބެލެވޭނީ ރައްދުކުރެވުނުކަމުގައި ސިޓީއެއް ޕޯސްޓްކުރާ .30

 އަނބުރާ އެސިޓީ ފޮނުވިފަރާތަށް  އެސިޓީއެއް  ސަބަބުން  ނުކުރެވުމުގެ ރައްދު  އެފަރާތަކަށް  ސަބަބުން ކަމެއްގެ ޒިންމާއެކުލެވޭ

 ފެކްސިިމލި  ،ނަމަވެސް. ވަގުތުގައެވެ ފޮނުވޭ އެމެސެޖް ބެލެވޭނީ ރައްދުކުރެވުނުކަމުގައި މެސެޖް ކްސިމިލިފެ އަދި. ލިބުމުންނެވެ

 ރައްދުކުރެވުނުކަމުގައި އެ ވަގުތެއްނަމަ ބޭރުގައިވާ ގަޑިން  މަސައްކަތު ފަރާތުގެ ރައްދުވާ އެމެސެޖް ވަގުތަކީ  ފޮނުވޭ  މެސެޖެއް

 .ވަގުތުގައެވެ ފެށޭ ގަޑި  މަސައްކަތު ފަރާތުގެ ރައްދުވާ އަވަހަށް އެންމެ ދެން ބެލެވޭނީ

 ފައިދާއަށް މަސައްކަތްކުރުން 

 ހުއްދައާއެކު ،ވާރިޘުންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ  ދެފަރާތާއި އަދި މަތިން ގޮތުގެ ފައިދާވާ ދެފަރާތަށް ބޭނުންކުރަންވާނީ  މިއެގްރީމަންޓް  .31

 .ގޮތަށެވެބަނދެވޭ  މައްޗަށް ލިކިއުޑޭޓަރުންގެ ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ

 ގެއްލުން  ސައްޙަކަން  ބައެއްގެ  އެގްރީމަންޓްގެ 

 ،ޤާނޫނީ ޢައިރު ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަގުތެއްގައި  އެއްވެސް  ކީ މާއްދާއަ އެއްވެސް ހިމެނޭ  މިއެގްރީމަންޓްގައި .32

 ހުރި ބާކީ މިއެގްރީމަންޓްގެ ،ވެއްޖެނަމަ  މާއްދާއަކަށް އެފަދަ ނުވަތަ  މާއްދާއެއްނަމަ ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ ނުވަތަ ޞައްޙަނޫން

 އެފަދަ ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނުވަތަ  ޢަމުލުކުރުން ތަ ނުވަ ޞައްޙަކަން ،ހައިސިއްޔަތު ޤާނޫނީ  މާއްދާތަކުގެ

 .ނާންނާނެއެވެ އުނިކަމެއް ނުވަތަ  އަސަރެއް އެއްވެސް ޢަމަލުކުރުމަކަށް ޞައްޙަކަމާއި ،ހައިސިއްޔަތާއި ޤާނޫނީ މާއްދާތަކުގެ

 

 އިޞްލާޙުކުރުން 

 .ސޮއިކޮށްގެންނެވެ  ދެފަރާތުން ލިޔެ ލިޔުމުން ގެނެވޭނީ އިޞްލާޙެއް އެއްވެސް މިއެގްރީމަންޓަށް  .33
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 ކޮޕީތައް  އަދި  އެއްބަސްވުން  މުޅި  ދެމެދުގައިވާ  ދެފަރާތުގެ 

ކަންތައްތަކާގުޅޭ ގޮތުން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެފައިވާ މުޅި އެއްބަސްވުން ހިމެނިފައިވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިއެގްރީމަންޓްގައި .34

ދީފައިވާ ބަޔާންތަކާއި މީގެކުރިން  އަނގަބަހުން މަޤްސަދާގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ މަޢުލޫއު މިއެއްބަސްވުމުގެމިއެގްރީމަންޓްގައެވެ. އަދި 

 މިއެގްރީމަންޓްގައި . އިސްކުރެވޭނެއެވެމިއެގްރީމަންޓް  މައްޗަށް ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ދެމެދުގައިދެފަރާތުގެ 

ކޮންމެ ކޮޕީއެއްގައި ސޮއިކޮށް ފޯރުކޮށްދެވުމުން އެއީ ވަކި  އެއިން ،ގައިއެއްފަހަރާ ދެ އަޞްލު ކޮޕީ  ސޮއިކުރަންވާނީ 

 ކޮޕީއެއްވެސް އެކުގައި އެއް އެއްބަސްވުން ރަމްޒުކޮށްދޭ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ހުރިހާ ނަމަވެސް، އަޞްލެއްކަމުގައި ބަލައިގަނެވޭ

 

 ޤާނޫނު  ޢަމަލުކުރެވޭ 

 .މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނުތަކާއި ޖުމްހުރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަންފީޒުކުރަންވާނީ ،މާނަކޮށް  ،ހިންގައި މިއެގްރީމަންޓް .35

 

  ހަތުގައި ހިމަނާފައިވާނެ)ފަ ޞަފްހާއިކުރާ (ސޮ
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 ސޮއި 

 ގައިމިއެގްރީމަންޓް ،ސޮއިކޮށްފައިވަނީ އެގްރީމަންޓްގައި މި  ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ކުއްޔަށްދޭފަރާތާއި ހާޒިރުގައި ހެކިންގެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 .އެއްބަސްވެގެންނެވެ ޢަމަލުކުރުމަށް  އެގްރީމަންޓަށް ފެށިގެން ތާރީޚުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ފަރާތުން  ގެ ޕލކ މޯލްޑިވްސް  އުރީދޫ  ފަރާތުން  ގެ ކުއްޔަށްދޭފަރާތު 

 މޫސާ ޢަބްދުއްރައްޒާގު ނަން:  <ހިމަނުއްވާ> :ނަން
 ޕަރޗެސިންގް އެންޑް ލޮޖިސްޓިކްސްހެޑް އޮފް  މަޤާމް: <ހިމަނުއްވާ>: މަޤާމް

 <ހިމަނުއްވާ> :ތާރީޚް <ހިމަނުއްވާ>: ތާރީޚް

 

 

 

 

 :ސޮއި

 

 

 

 

 :ސޮއި

 

 

 

 

  ހެކިން 

  :ނަން <ހިމަނުއްވާ> :ނަން
  :ނަންބަރު ކާޑު އ.ރ.ދ <ހިމަނުއްވާ> ކާޑު ނަންބަރު: ދ.ރ.އ

 

 

 

 

 :ސޮއި

 

 

 

 

 :ސޮއި
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 1-ޖަދުވަލު 

  .1 ގެ ތާރީޚް ގްރީމަންޓްއެ 2020ސެޕްޓެންބަރު  10

 ކައުންސިލް ގއ. ނިލަންދޫނަން: 

 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރޕްރޮޕަރޓީގެ މައްޗަށް އޮތް ހައްގު: 

 -ރަޖިސްޓަރީ / ދ.ރ.އ ކާޑު ނަންބަރު: 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ގއ. ނިލަންދޫކައުންސިލްގެ އިދާރާ، ގއ. ނިލަންދޫ އެޑްރެސް: 

 

  .2 ކުއްޔަށްދޭފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

  .3 ކުއްޔަށްދޭ މުއްދަތު (ފަނަރަ) އަހަރު 15

އެގްރީމަންޓްގެ ޢަމަލުކުރަން ފެށޭ  2020ޖޫން  27

 ތާރީޚް 

4.  

  .5 އެގްރީމަންޓްގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް  2035 ޖޫން 26

 2021މާރިޗު  31ހިމެނޭގޮތަށް އެތާރީޙުން ފެށިގެން  2020ޖޫން  27(ހ) 

ގެ ނިޔަލަށް ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ކޮންމެ ކަލަންޑަރު މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 

ޑިހަ އަށް ދިވެހި ރުފިޔާ  ސް ހަތެއްއްތަ ތިރީދުއިސަރ (237.85 ކުއްޔަކީ 

 ލާރި) އެވެ. ފަހެއް

 2035 ންޖޫ 26ފެށިގެން ހިމެނޭގޮތަށް އެތާރީޙުން  2021އެޕްރީލް  01(ށ) 

ކުއްޔަށްހިފާފަރާތުން ކޮންމެ ކަލަންޑަރު މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ގެ ނިޔަލަށް 

ދިވެިހ  އެއްހާސް ހަސަތޭކަ ަފސްދޮޅަސް ހަތަރެއް( ރ1,664.98ކުއްޔަކީ 

 ލާރި) އެވެ. ނުވަދިހަ އަށެއް ރުފިޔާ

 2021 މާރިޗް 31ފެށިގެން ހިމެނޭގޮތަށް އެތާރީޙުން  2020 ޖޫން  27(ނ) 

ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ދައްކާ ޚަލާސް ކޮށްފައިވާކަމަށް ދެފަރާތުން 

 އެއްބަސްވެއެވެ. 

މިއެގްރީމަންޓްގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންވެފައި (ރ) 

 30ފެށިގެން ހިމެނޭގޮތަށް އެތާރީޙުން  2021 އޭޕްރިލް 01ވީނަމަވެސް، 

 ދައްކަންޖެހޭ ކުލި ށްހިފާފަރާތުން ކުއްޔަގެ ނިޔަލަށް  2021ޖޫން 

(އެކާވީސް) ރަސްމީ  21އެގްރީމަންޓްގެ ތާރީޙުން ފެށިގެން  ދައްކަންޖެހޭނީ

  އެވެ.ދުވަހުގެތެރޭގަ

  .6 ކުލި

  .7 ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓް -

  .8 ޔުޓިލިޓީޒް  -

 Revenue 1 1461 އުންޓްގެ ނަން:އެކަ
 7712700392001އެކައުންޓް ނަންބަރު: 

 ދިވެހި ރުފިޔާފައިސާ: 

 ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ ޕ.ލ.ކބޭންކް: 

  .9 ކުއްޔަށްދޭފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓް
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 ކައުންސިލް  ގއ. ނިލަންދޫ

 ކައުންސިލްގެ އިދާރާގއ. ނިލަންދޫ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،ގއ. ނިލަންދޫ

 6820018 960+: ފޯނު

 ހިމަނުއްވާ><: ފެކްސް

  Secretariate@nilandhoo.gov.mv :މެއިލް-އީ
  

 ކަމަށް ސަމާލުގެރައީސްކައުންސިލްގެ 

ކުއްޔަށްދޭފަރާތަށް ނޯޓިސް 

 ތަފްސީލު ފޮނުވަންޖެހޭ 

10.  

 އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް ޕލކ

 ގަދަގެ މުޙައްމަދުފުޅު ބިލްިޑންގް -ސަންލީޓް  ،ފަސްވަނަ ފަންގިފިލާ

 ހެންވޭރު  ،ބޮޑުތަކުރުފާނު މަގު

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،ކ. މާލެ

 9611000 960+ޕޯނު: 
 9611001 960+ފެކްސް: 

 legal@ooredoo.mvމެއިލް: -އީ

 ގެ ސަމާލުކަމަށްޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރ

ކުއްޔަށްހިފާފަރާތަށް ނޯޓިސް 

 ފޮނުވަންޖެހޭ ތަފްސީލު 

11.  

 

  

mailto:legal@ooredoo.mv
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 : ޕްރޮޕަރޓީ 2-ޖަދުވަލު 

  .1 އެޑްރެސް ދިވެހިރާއްޖެ ،ގއ. ނިލަންދޫ

  .2 އެޕާޓްމަންޓް/ފަންގިފިލާ  -

ގެ ޕްރޮޕަރޓީގެ ކުރެހުންތަކުގެ ގޮތުގައި އެޓޭޗްކޮށްފައިާވ  3-ޖަދުވަލު

ފަހެއް ޕޮއިންޓް ހަތްދިހަ އަށެއް  ތިންސަތޭކަ ހާސްދެ( 2,378.54  ފަދައިން

 އަކަފޫޓު. )ހަތަރެއް

  .3 ޖާގަ
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 ޑޮކިއުމަންޓްތައް  ސަޕޯޓިންގ: 3-ޖަދުވަލު 

 ؛ޑޮކިއުމަންޓްގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުންތައް އެޓޭޗްކޮށްފައި ވާނެއެވެޕޯޓިންގ ސަ

 ސޮއިކުރާ ފަރާތާއި ހެކިވާ ފަރާތުގެ އައިޑެންޓީ ދައްކުވައިދޭ ލިޔުން  .1

 ކުރެހުންތައް  ޕްރޮޕަރޓީގެ .2
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