ަނ ްނ ަބ ުރHDFC/LA/2010/132 :

c
މޝާރަކާ މތަނާގިސާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ އެގްރީމެންޓް
.1އެއްބަސްވމގެ ތައާރަފް:
ހ
ކސްޓަމަރ ނވަތަ/ފެސިލިޓީ ނެގި ފަރާތް) (ދިވެ ި
މި އެއްބަސްވމަކީ ަ ( ........................ ،.........................
ރަތްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ ޖަދވަލ  1ގެގޮތގައި ހިމެނިފައި)

އާއި ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް

ނ
ޓ ދޫކރި ފަރާތް" މިހެ ް
ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ("ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ" ނވަތަ "ފެސިލި ީ
ގ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ ޖަދވަލ  2ގެގޮތގައި ހިމެނިފައި) އާ ދެމެދ ހެދޭ
މހާތަބކރެވިފައިވާ) (ކންފނީ ެ
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ އެއްކަމގައިވާ "މޝާރަކާ މތަނާގިސާ" ކޮންސެޕްޓަށް ،ދެފަރާތގެ މެދގައި ވެވޭ
އެއްބަސްވމެކެވެ.
މި އެއްބަސްވމަކީ ،އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ އެއްކަމގައިވާ "މޝާރަކާ މތަނާގިސާ" ކޮންސެޕްޓާ
ޓ ހަމަޖެހނކަމގެ ސިޓީގެ
ލ ީ
ގ ސިޓީ ގައިވާ ގޮތަށް (ފެސި ި
ފއިވާ ފެސިލިޓީ ހަމަޖެހނ ކަމ ެ
ނނާއި ދެވި ަ
އެއްގޮތްވާގޮތގެ މަތީ ް
ކޮޕީ ޖަދވަލ  7ގެގޮތގައި ހިމެނިފައި) އިމާރާތެއް /ފްލެޓެއް ގަތމަށް …………………………………… އާއި
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އާ ދެމެދގައި ވެވޭ އެއްބަސްވމެކެވެ.

 .2މޝާރަކާ މތަނާގިސާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީ ގެ މާނަ:
މި އެއްބަސްވމގައި ،މޝާރަކާ މތަނާގިސާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީގެ މާނަކރެވިފައިވަނީ މި އެއްބަސްވމގައި
ވ
ގ މައްޗަށް ބިނާވެފައި ާ
ސޮއިކރާ ދެފަރާތގެ ހިއްސާވމާއި ކލީގެ މަންފާ ދެފަރާތން ހިއްސާކޮށްގެން ފައިދާ ހޯދމ ެ
ނނީ ،ކަސްޓަމަރ
ށ އެއްބަސްވާ އިމާރާތް/އެޕާރޓްމެންޓް ގަން ާ
ކންޓްރެކްޓް ގެ ދަށން ގަތމަ ް
ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ މާނައެވެ .މި ޮ
ޙިއްޞާވެގެން ،ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިންނެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވމގައިވާގޮތގެ
ސ
އޗަށް އިމާރާތް/އެޕާރޓްމެންޓް މިލްކވާގޮތަށެވެ .އަދި ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭން ް
މަތީން ،ކަސްޓަމަރގެ ނަން މަ ް
މ
ދފަރާތން ޝާމިލްވެގެން ި
ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ މަސްލަޙަތ ރައްކާތެރިކރމަށްޓަކައި މޯގޭޖެއް ހޯދޭނެއެވެ .މިއަށްފަހެ ،
ނ
ޓ ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަ ް
އިމާރާތް ކއްޔަށްދީގެން ފައިދާ ހޯދމގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ .މިގޮތން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެން ް
ޕލކ އިން އިމާރާތް ކއްޔަށް ދޭނީ ކަސްޓަމަރަށެވެ .އަދިމި އެއްބަސްވމގައި ބަޔާންވެގެންވާ އިމާރާތް /އެޕާރޓްމަންޓް،
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ފަރާތން ކއްޔަށްދީގެން ލިބޭ ފައިދާ ބަލައިގަނެ ،އެ
ފައިސާގެތެރެއިން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާ މަހން މަހަށް ދެއްކމަށް،
ގ ދަށން ކަސްޓަމަރަށް
ެ
ޓ
ހންކަމން މި އެގްރީމެން ް
ވަކީލެއްގެ ގޮތގައި ކަސްޓަމަރ އައްޔަނ ކރެވޭނެއެވެ .އެ ެ
ކަ ނޑައަޅާފައިވާ ފައިދާ ނެގމަށްފަހ ،ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ފައިދާ އަށްވާ ބައި
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަށް މި އެގްރީމެންޓްގައިވާ ގޮތގެ މަތިން ކަސްޓަމަރ ދައްކާ
ޚަލާސްކރަންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ މަހަކވެސް ކަސްޓަމަރ ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް
ެ 15ގ 1

ސ ޯކ ަޕ ޭރ ަ
ޝ ްނ ޕލކާ .މ ެލެ ،
ަހ ުއސ ްިނގ ޑ ެިވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ދިވހ ާިރ ްއ ެޖ

ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާ ގެ ކަޑައެޅިފައިވާ ބަޔެއް މިއެއްބަސްވންގެ ޖަދވަލ  5ގައިވާ ގޮތގެ މަތިން ކަސްޓަމަރ
ސ
ތށް ގޮސް ،މި އެގްރީމަންޓްކރެވޭ މއްދަތ ހަމަވާއިރ ،ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭން ް
ގަންނާނެއެވެ .މިގޮ ަ
ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާއެކީ މިލްކ ކރާނީކަސްޓަމަރެވެ .އެހިނދން ،މި އެއްބަސްވމގެ ދަށން ގަންނަ
ޓ ނިމމަކަށް އައީއެވެ.
ވނެއެވެ .އެހިސާބން މި ފެސިލި ީ
ބޠިލް ާ
އިމާރާތް/އެޕަރޓްމެންޓްގެ ނަމގައި ބެހެއްޓިފައިވާ ރަހނ ާ

ތއް:
 .3ކަސްޓަމަރަށް ދެވޭ މޝާރަކާ މތަނާގިސާ އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީގެ މހިއްމ ބައި ަ
.i

ފެސިލިޓީގެ ޢަދަދ).................(............................................. :ރފިޔާ

.ii

ނ އެޕަރޓްމަންޓް
ވއްކާފަރާތން ވިއްކާ އެޕަރޓްމެންޓްތަކގެ ތެރެއިން..........ވަ ަ
ފެސިލިޓީގެ މަޤްޞަދ :ފްލެޓް ި
ޓރީގެ ކޮޕީ ޖަދވަލ  3ގޮތގައި އެޓޭޗްކރެވިފައިވާ)
ގަތމަށް (އެޕާޓްމަންޓގެ ރަޖިސް ަ

.iii

ނބަރ(............................ :ޖަދވަލ  4ގައި މި އެގްރީމެންޓް)
އިމާރާތް  /ފްލެޓް ގަތް އެގްރީމަންޓް ނަ ް

.iv

ރަހނ:

.v

ފެސިލިޓީގެ މއްދަތ:

.vi

ނނަންޖެހޭ ގޮތް:
އނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާވން ކަސްޓަމަރ ގަ ް
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަ ި
ޖަދވަލ 5

 .4ކލީގެ އެގްރީމެންޓް
ނ
ކަސްޓަމަރ އަމިއްލަޔަށް އިމާރާތގައި އޅެގެން ކލި ދެއްކމގެ އިޚްތިޔާރ ނވަތަ ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ކއްޔަށް ދީގެ ް
އެއަގ

ހޯދމގެ

މިނިވަންކަން

އޮންނާނެއެވެ.

އަދި

މިގޮތގެ

މަތީން

).....(.................

ރފިޔާ

އަށް

.............................އިމާރާތް ކއްޔަށްދީފީމެވެ.

 .5ކަސްޓަމަރ ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ވަކީލެއްގެ ގޮތގައި އައްޔަންކރން
.i

މވައްކިލް :ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

.ii

ވަކީލް:

.iii

ނަން ..........................:އެޑްރެސް .............:އައި .ޑީ ކަޑ ނަމްބަރ........................:

.iv

ޓ ގަތމަށްފަހ،
ގ މަތިން އިމާރާތް/އެޕަރޓްމެން ް
ގ  3ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތ ެ
މަޤްޞަދ :މި އެއްބަސްވމ ެ
އދާގައިވާ ގޮތގެ
ނންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން މި އެއްބަސްވމގެ  4ވަނަ މާ ް
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައި ޭ
މަތިން ކއްޔަށް ދިނމަށްފަހ ،ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަށް ޙައްޤވާ ޢަދަދ މި
ށ
ވލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަ ް
ވ ގޮތގެ މަތިން ހައސިންގް ޑި ެ
އެގްރީމެންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ދެއްކން.
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ަހ ުއސ ްިނގ ޑ ެިވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ދިވހ ާިރ ްއ ެޖ

.v

އިމާރާތް/އެޕަރޓްމެންޓް ކއްޔަށް ދީގެން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަދި
ފޞީލް:
ކަސްޓަމަރަށް ލިބޭ ފައިދާގެ ތަ ް

.vi

ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ކލީގެ ފައިދާ ދައްކަންޖެހޭ ތާރީޚް :މީލާދީ
މަހެއްގެ......

 .6އިޤްރާރވމާއި ސޮއިކރން
.i

މި އެއްބަސްވމގައި ސޮއިމިކރަނީ ،މި އެއްބަސްވމގެ ދަށން ދޫކރެވޭ

އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ފެސިލިޓީއަކީ

މ
ނ ޤަބޫލކޮށްި ،
ކންޓްރެކްޓެއްކަ ް
ތން ހަދާފައިވާ ޮ
ގ މަ ި
އިސްލާމީ ޝަރީއާގެ ހަމަތަކާއި އޞޫލތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތ ެ
ކޮންޓްރެކްޓްއަކީ

ކޓެއް ނޫންކަމަށް،
ތކާ އެއްގޮތަށްވެފައިވާ ކޮންޓްރެ ް
އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ހަމަތަކައި އޞޫލ ަ

ނ ކަސްޓަމަރ ކރަންޖެހޭކަމެއް
އގްރީމަންޓްގެ ދަށ ް
ވތަ މި ެ
ނނީ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ،ޑިފޯލްޓް/ނ ަ
ޝަރްޢީ އަދި ޤާ ޫ
ނކރެވިގެން ދައވާކރާ ހާލަތެއްގައި ނކރާނެކަމަށް އިޤްރާރވެގެންނެވެ.
.ii

މި

އެއްބަސްވމގައި

ސޮއިމިކރަނީ،

މި

އެއްބަސްވމގެ

ދޫކރެވޭ

ދަށން

އިސްލާމިކް

ފައިނޭންސް

ނ
ވ ކޮންޓްރެކްޓެއްކަ ް
ތން ހަދާފައި ާ
ގތްވާގޮތގެ މަ ި
ފެސިލިޓީއަކީ،އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ހަމަތަކާއި އޞޫލތަކާ އެއް ޮ
ވތަ މި އެގްރީމަންޓްގެ ދަށން ކަސްޓަމަރ ކރަންޖެހޭކަމެއް ނކރެވިގެން ،ޝަރްޢީ އަދި
ޤަބޫލކޮށް ،ޑިފޯލްޓް/ނ ަ
ޤާނޫނީ އެއްވެސް ކޯޓެއްގައި ދައވާކރާ ހާލަތެއްގައި ،މި ކޮންޓްރެކްޓްއަކީ

އިސްލާމީ ޝަރީޢާގެ ހަމަތަކައި

އޞޫލތަކާ އެއްގޮތަށްވެފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓެއްކަމަށް އިންކާރނކރމަށް އިޤްރާރވެގެންނެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވމގެ
ހރިހާ

މާއްދާތައް

ކިޔައި،

މި

ފެސިލިޓީ

މަސައްކަތްކރާ

ގޮތް

އެނގި،

އެއްވެސް

ޝައްކެއް

ނވަތަ

އ
އޮޅންފިލވާނެފަދަ ކަމެއް ނެތް ޙާލގައެވެ .ހަމަ މިއާ އެކ މި އެއްބަސްވމަކީ ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކާ ި
ޤަވާއިދަކާ ތަޢާރޟނވާ ގޮތަށް އެކލަވާލައިފައިވާ އެއްބަސްވމެއްކަމަށް ޤަބޫލކރމަށްފަހއެވެ.

 .11ރަހނގެ އެއްބަސްވން
ނ
ޖަދވަލ ( 6ރަހނގެ އެއްބަސްވން) ގައިވާ ގޮތގެ މަތި ް
 .11ފައިސާ ދޫކރެވޭނެ ގޮތް:
ހ
ނސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އިން ފްލެޓް ގަތމަށް ދައްކަންޖެ ޭ
މި އެއްބަސްވމގެ ދަށން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭ ް
ޓ
މފެސިލި ީ
އދި މި އެއްބަސްވމާއި އެއްގޮތްވާގޮތގެ މަތީންި ،
ފައިސާގެ ޖމްލަ ޢަދަދ ،ދައްކައި ނިންމާނީ އެއްފަހަރާއެވެަ .
ގެދަށން ފްލެޓްވިއްކާފަރާތން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްރކްޝާ ހަވާލކރާނީ "ހަމައެކަނި އެކައންޓަށް"
ލޔެފައިވާ ޗެކަކން އެކަންޏެވެ.
ތށް ި
(އެކައންޓް އޮންލީ) މި ގޮ ަ
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 .12ފެސިލިޓީގެ ދަށން ކަސްޓަމަރގެ ތަޚްޞީޞީ ޒިންމާ
.i

ނންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އާ އެކ ފައިސާ
މި ފެސިލިޓީގެ ދަށން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައި ޭ
ނނަ އިމާރާތް/އެޕަރޓްމެންޓް ގަތމަށް ފަހ ،އެ އިމާރާތް/އެޕަރޓްމަންޓް ރަޖިސްޓްރީކރެވޭނީ
ޝާމިލްކޮށްގެން ގަ ް
ފއިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ މަސްލަހަތ
ޓ ަ
ކަސްޓަމަރގެ ނަންމަތީކަމގައިވާތީ ،ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެން ް
ޙއްޤތައް ރަހނ
ވ އިމާރާތް ނވަތަ އިމާރާތގެ ަ
ހިމާޔަތްކރމަށްޓަކައި ،ކަސްޓަމަރގެ ނަން މައްޗަށް މިލްކކރެ ޭ
ކރަންޖެހޭނެއެވެ.

.ii

ނސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އާ އެކ ކަސްޓަމަރ
ނ ް
ސންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައި ޭ
މި ފެސިލިޓީގެ ދަށން ހައ ި
ނސް ކޯޕަރޭޝަން
ނ މައްޗަށް މިލްކކރެވޭ އަދި ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭ ް
ހިއްސާވެގެން ކަސްޓަމަރގެ ނަ ް
ޕލކ ގެ ނަން މައްޗަށް ރަހނކރެވޭ އިމާރާތް/އެޕަރޓްމަންޓް  )......................(.....................އަގަށް
ކަސްޓަމަރ ކއްޔަށް ހިފައި އަދި މި އެއްބަސްވމގެ  5ވަނަ ބައިގެ ދަށން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
ނ
ވ ގޮތގެ މަތި ް
ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ވަކީލެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތން މި އެއްބަސްވމގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ފައިދާ ވަގތން ވަގތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ .އަދި މި
ގޮތަށް

ފައިސާ

ރައްކާތެރިކަމާއި

ދެއްކމން،
އެކ

ހައސިންގް

ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.

ޑިވެލޮޕްމެންޓް

ފއިނޭންސް
ަ

މިމޭރމން

ކަޑައަޅާފައިވާ

ކޯޕަރޭޝަން
އަދި

ޕލކ

ދޭ

އެއްބަސްވެފައިވާ

ރަސީދ
ދވަހަށް،

ނ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދ ނދެއްކިއްޖެނަމަ ،އެ މަހެއްގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދެއްގެ ( 1%އެކެއް ޕަސެންޓް) ޖޫރިމަ ާ
ނ ޕލކ އަށް
ދދާއި އެކ ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަ ް
ގެ ގޮތގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަ ަ
ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.
.iii

ގ
ޑވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ެ
މި އެއްބަސްވމގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށން ،ހައސިންގް ި
ގއި ކަޑައަޅާފައިވާ
ހިއްސާ ،ޖަދވަލ  2ގައިވާ ގޮތގެ މަތިން ކޮންމެ މަހަކވެސް ގަންނަން ޖެހޭނެއެވެ .މި ޖަދވަލ ަ
ގޮތގެ މަތިން ފައސާ ނދައްކައިފިނަމަ ،އެ މަހެއްޖައި ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރެއްގެ ( 1%އެކެއް ޕަސެންޓ)
ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތގައި ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަށް ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

.iv

މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތން އަދާނކޮށްފިނަމަ،
އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ކަސްޓަމަރ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތގެ މަ ި

ށ
ޒންމާތައް އަދާކރމަ ް
ހމަ ނކރާ ޒިންމާއެއް ނވަތަ ޒިންމާތަކެއް ބަޔާންކޮށް ،އެ ި
މި ޒިންމާތަކގެ ތެރެއިން ފރި ަ
ބސްވމގައި ކަސްޓަމަރެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތން ސޮއިކރި
އަންގާ ނޯޓިސް އެއް ،މި އެއް ަ

ކަސްޓަމަރގެ އެޑްރެހަށް

ސީދާ އަތން ރައްދކރމން ނވަތަ ރެޖިސްޓްރީ ޕޯސްޓ މެދވެރިކޮށް ފޮނވމން ބެލެވޭނީ އެފަރާތަށް
އެންގނީކަމަށެވެ.
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 .13ފެސިލިޓީގެ މއްދަތ ހަމަވމގެ ކރިން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާ ގަނެ
ޚަލާސްކރން
ނންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ބައިވެރިވާ ހިއްސާ
މންޓް ފައި ޭ
ގ ކރިން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕް ެ
ފެސިލިޓީގެ މއްދަތ ހަމަވމ ެ
ނގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަށް
ކަސްޓަމަރ ގަނެ ،އެކީ ޚަލާސްކރަން ބޭނންވެއްޖެނަމަ ހައސި ް
ސ
މށް ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭން ް
ނއެވެ .ނަމަވެސް ،ކަސްޓަމަރ މި ރިބޭޓް ހޯދ ަ
ދ ެ
ރިބޭޓެއް ކަސްޓަމަރަށް ދެވި ާ
ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ މައްޗަކަށް މަޖބޫރެއްނކރެވޭނެއެވެ.

 .14ރަހނ:
މި ފެސިލިޓީ ގެ ދަށން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ މަސްލަހަތ ހިމާޔަތްކރމަށްޓަކައި،
މި ފެސިލިޓީގެ ދަށން ކަސްޓަމަރ ގަންނަ އިމާރާތް/އެޕަރޓްމެންޓް ރަހނ ކރާންވާނެއެވެ .މިގޮތން

ކރެވޭ ،ރަހނ

އެއްބަސްވމގެ ތަފްޞީލް ޖަދވަލ  6ގައިވާނެއެވެ.

ނ
 .15ޙާލަތ ބަދަލވ ް
ޓމަރަށް) ދަތިކަމެއް ނވަތަ
މި އެއްބަސްވމގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކަށް ޢަމަލ ކރމގައި ،މި ފެސިލިޓީނެގި ފަރާތަށް (ކަސް ަ
ތ
އ ކރިމަތިވެދާނެކަން ނވަ ަ
ހރަހެއް ކރިމަތިވެދާނެކަން އެގިއްޖެނަމަ ނވަތަ ދިމާވެއްޖެނަމަ އެފަދަ ދަތިކަމެއް ނވަތަ ހރަހެ ް
ފށިގެން  72ގަޑިއިރ ތެރޭގައި އެކަން ،ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް
ކރިމަތި ވެއްޖެކަން އެނގިއްޖެ ހިނދން ެ
ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަށް ލިޔމަކން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ކަސްޓަމަރ އާމްދަނީ ހޯދމަށް ކރަމންދާ މަސައްކަތަށް،
ތ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ތިންމަސްދވަހަށް ވރެއް ދިގ
ވަޒީފާއަށް ،ދިރިއޅޭ އެޑްރެހަށް ބަދަލެއް އައިސްފިނަމަ ނވަ ަ
މއްދަތަކަށް ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދާންޖެހިއްޖެނަމަ އެކަން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަށް 72
ގަޑި އިރތެރޭގައި ލިޔމަކން އަންގަންވާނެއެވެ.

 .16ތަކާފލް
ޕރޭޝަން ޕލކ ޤަބޫލކރާ
ގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯ ަ
އމާރާތް/އެޕަރޓްމެންޓް ހައސިން ް
ނ ި
މި ފެސިލިޓީގެ ދަށން ގަން ަ
ލ އަށް ދައްކާ ފައިސާވާނީ
ފެންވަރަކަށް ތަކާފލް ކރމަކީ ކަސްޓަމަރގެ ޒިންމާއެކެވެ .އަދި އެކަށީގެންވާ ހާލަތެއްގައި ،ތަކާފ ް
ކަސްޓަމަރގެ ހިއްސާވާ ފައިސާގެ ޢަދަދގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނެއެވެ.
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ނ
 .17ޖޫރިމަނާއަށް ނެގޭ ފައިސާ ޗެރިޓީ އެކައންޓަށްލ ް
މި އެއްބަސްވމގެ ދަށން ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތގައި

ކަސްޓަމަރ ދައްކާ ހރިހާ ފައިސާއެއް ޖަމާކރަންޖެހޭނީ ހައސިންގް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެރިޓީ އެކައންޓގައެވެ .މި ފައިސާ ބޭނންކރެވޭނީ ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ގެ ޝަރީއާ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީއިން ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ.

 .11ފެސިލިޓީގެ ދަށން ގަންނަ އިމާރާތް/އެޕަރޓްމެންޓް އަށް އނިއިތރކަމެއް ގެނައމާއި އަދި ފާސްކރން
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހއްދައަށް ލިޔމަކން އެދި ،ލިޔމަކން އެ ހއްދަ ލިބިގެން
މެނވީ ،ފެސިލިޓީގެ ދަށން ގަންނަ އިމާރާތް/އެޕަރޓްމެންޓް އަށް އނިއިތރކަމެއް ކަސްޓަމަރަށްނގެނެވޭނެއެވެ .އަދި
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ މި އިމާރާތް/އެޕަރޓްމެންޓް ފާސްކރަން ބޭނންވެއްޖެނަމަ އެ
ނ ޕލކ އަށް އޮންނާނެއެވެ .އަދި މިކަމަށް ކަސްޓަމަރ
ފރޞަތ ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަ ް
އވެ.
އެހީތެރިކަން ފޯރކޮށްދޭންޖެހޭނެ ެ

 .11ފެސިލިޓީ ގެ ދަށން ކަސްޓަމަރ އަދާކރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނކރެވިއްޖެނަމަ:
މި އެއްބަސްވމގެ ދަށން ކަސްޓަމަރ އަދާކރަންޖެހޭ އެއްވެސް ޒިންމާއެއް އަދާނކޮށް ( 3ތިނެއް) މަސް ފާއިތވެއްޖެނަމަ،
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާ އަނބރާ އެކީ އެއްފަހަރާ ދެއްކމަށް ހައސިންގް
ޓމަރަށް އެންގިދާނެއެވެ .އަދި ހަމަމިއާއި އެކ ރަހނ
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަށް ކަސް ަ
އެއްބަސްވމގައިވާ ގޮތގެ މަތިން ،ރަހނ ވިއްކާލައި ،ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ
ހިއްސާއަށްވާ ފައިސާ އަނބރާ ހޯދމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރޢީކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހށަހެޅމގެ އިޚްތިޔާރ ހައސިންގް
ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .21އެއްބަސްވން ބާތިލްކރން:
ޓމަރ ،މި އެއްބަސްވން
މި ފެސިލިޓީ އެއްބަސްވމގެ މއްދަތ ހަމަވމގެ ކރިން ،އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހރެ ކަސް ަ
ސ މި އެއްބަސްވމގެ ދަށން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ
ބާތިލްކރަން ބޭނންވި ނަމަވެ ް
ދ
ބތިލެއްނކރެވޭނެއެވެ .އަދި މިފަ ަ
ބއި އެކީ ދައްކާ ޚަލާސްނކރަނީސް މި އެއްބަސްވން ާ
ހިއްސާކަމގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ަ
ގއި ދައްކަންޖެހޭ ޖމްލަ ޢަދަދގެ  1%ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން
ޙާލަތެއްގައި ޖޫރިމަނާއެއްގެ ގޮތ ަ
ޕލކ އަށް ދައްކާ ޚަލާސްކރަންވާނެއެވެ.

ެ 15ގ 6

ސ ޯކ ަޕ ޭރ ަ
ޝ ްނ ޕލކާ .މ ެލެ ،
ަހ ުއސ ްިނގ ޑ ެިވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ދިވހ ާިރ ްއ ެޖ

 .21އެއްބަސްވން ދެމިއޮތން:
ވހާ ހިނދަކ ،ކަސްޓަމަރާއި ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް
ބތިލް ނ ާ
 22ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތގެމަތީންމި އެއްބަސްވން ާ
ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ މަސްލަހަތަށްޓަކައި މި އެއްބަސްވން ދެމިއޮންނާނެއެވެ .އަދި މި އެއްބަސްވމގެ
މއްދަތގެ ތެރޭގައި ،ކަސްޓަމަރ ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކން ނކޅެދިއްޖެނަމަ ،ކަސްޓަމަރގެ ވާރިސންގެ
ހއި ފަރާތްތަކގެ މައްޗަށް
ޢގޮތން އައްޔަންކރެވޭ އެންމެ ަ
މައްޗަށާއި ،ކަސްޓަމަރގެ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓމަށް ޝަރް ީ
މިއެއްބަސްވން ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

 .22ކަސްޓަމަރ މި އެއްބަސްވމާ ޚިލާފވން:
އނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ
މ ކޮންމެ ވަގތެއްގައިވެސް ފަ ި
ށފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ހިނގައިފިނަ ަ
ހ .ތިރީގައި ބަޔާންކޮ ް
ކެންސަލް ކރމަށާއި އަދި ފައިސާ ދައްކާ ތާރީޚގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް
ކޯޕަރޭޝންގެ ހިއްސާ އެކީ އަދި  1%ޖޫރިމަނާއާއި އެކ ދެއްކމަށް އެންގމގެ ޙައްގ ފައިނޭންސިންގް
ވއެވެ:
ގން ެ
ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަށް ލިބި ެ


ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ އެގްރީމަންޓގެ  12ވަނަ މާއްދާއާއި ޚިލާފވން.



ގރީމަންޓގައި ބަޔާންކރެވިފައިވާ އެއްވެސް ޝަރތަކާ ނވަތަ މާއްދާއަކާ
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ އެ ް
ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ



ފރާތން ރަހނ ދިނމާއި ގޅޭ ގޮތން ދީފައިވާ މަޢލޫމާތ ތަކާ
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީނަގާ ަ
ނ
އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތަކާ ޚިލާފްވ ް



ފލާސް
ތން ނވަތަ މަޖބޫރވެގެން އި ް
ގ މަ ީ
ގފަރާތން އޭނާގެ އެދމ ެ
ޓ ނަ ާ
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލި ީ
ނ
(ލިކއިޑޭޓް) ކރމގެ ސަބަބން ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ ދޫކރިފަރާތަށް އޭނާ ދައްކަން އޮތް ދަރަ ި
ތ
ނދެއްކިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،ނވަ ަ



ވތަ 'ފޯސް މޭޖާ' ޚާލަތެއް މެދވެރި ވެއްޖެނަމަ؛
ރަހނ ކރެވޭ ތަކެތި ފަނާވެގެން ނވަތަ ހަލާކވެގެން ނ ަ

ށ .މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާފަދައިން ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ ފައިސާ ،އެއްފަހަރާ ހޯދމަށްޓަކައި ފައިނޭންސިންގް
ނނީ ފިޔަވަޅ އެޅމގެ އިޚްތިޔާރ ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ ދޫކރިފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފެސިލިޓީ ނެގިފަރާތާމެދ ޤާ ޫ
ފސިލިޓީނަގާފަރާތން އަމަލ
ނންސިންގް ެ
ގ ފެސިލިޓީ މިއެގްރީމަންޓގައިވާ މާއްދާތަކާ އެއްގޮތަށް ،ފައި ޭ
ނ .ފައިނޭންސިން ް
ނޖެހޭ އެންމެހާ ޚަރަދ
މ ގެއްލމަކާއި ކރަ ް
ނސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަށް ލިބޭ ކޮން ެ
ނ ފައިނޭ ް
ނކރމގެ ސަބަބ ް
ޖހޭ ފީއާއި ޚަރަދ ތަކާއި އެނޫން ޚަރަދތައްވެސް ހިމެނޭ) ބަދަލ
ތަކގެ (މީގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލންނަށް ދޭން ެ
ފރާތން އެއްބަސްވެއެވެ.
ޓނަގާ ަ
ރފަރާތަށް ދިނމަށް ފެސިލި ީ
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ ދޫކ ި
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ފެސިލިޓީ ދޫކރި ފަރާތގެ ސޮއި:
ހައސިންގ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ،ހ .މިއަލަނި  4ވަނަ ފަންގިފިލާ މާލެ.
(މިއެއްބަސްވމގައި

ލޯނދޫކރިފަރާތް

ކަމަށް

ހަވާލާދެވިފައިވާ،

މީގެތެރޭގައި

އެފަރާތގެ

ވާރިސންނާއި

ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވން ،ލިކއިޑޭޓާސް އަދި ޓްރަސްޓީސް ހިމެނޭގޮތަށް)
ތަމްސީލކރާ ފަރާތގެ ނަން:
އައި.ޑީ ކާޑ ނަންބަރ:
މަގާމް:
ކންފނީގެ ތައްގަނޑ

ސޮއި.........................................................:

ފެސިލިޓީ ނެގި ފަރާތް
ނއި ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވން
ގތެރޭގައި އެފަރާތގެ ވާރިސން ާ
ވފައިވާ ،މީ ެ
ރތް ކަމަށް ހަވާލާދެ ި
(މިއެއްބަސްވމގައި ލޯނނެގިފަ ާ
ހިމެނޭގޮތަށް)
 )1ނަން.............................................. :

އައި.ޑީ ކާޑ ނަންބަރ....................................... :

ދާއިމީ އެޑްރެސް................................. :

މިހާރއޅޭ އެޑްރެސް......................................... :

ސޮއި..................................................:

އިނގިލީގެ ނިޝާން.......................................... :

 )2ނަން.................................................. :

އައި.ޑީ ކާޑ ނަންބަރ....................................... :

ދާއިމީ އެޑްރެސް.................................... :

މިހާރއޅޭ އެޑްރެސް......................................... :

ސޮއި..................................................:

އިނގިލީގެ ނިޝާން.......................................... :
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ފެސިލިޓީ އަށް ގެރެންޓީދޭ ފަރާތގެ ސޮއި:
ފްލެޓ ވިއްކާފަރާތގެ ނަން.....................
ފއިވާ ،މީގެތެރޭގައި އެފަރާތގެ ވާރިސންނާއި
(މިއެއްބަސްވމގައި ފެސިލިޓީ ދޫކރިފަރާތް ކަމަށް ހަވާލާދެވި ަ
ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވން ،ލިކއިޑޭޓާސް އަދި ޓްރަސްޓީސް ހިމެނޭގޮތަށް)
ތަމްސީލކރާ ފަރާތގެ ނަން........................... :
އައި.ޑީ ކާޑ ނަންބަރ.................................. :
މަގާމް.................................................... :
ކންފނީގެ ތައްގަނޑ

ސޮއި.........................................................:

(ވިއްކާފަރާތގެ ނަމގައިވާ ފްލެޓް ގަންނަފަރާތގެ ނަމަށް ބަދަލވމާއި އެކ މިފެސިލިޓީ ގޅިގެން ވިއްކާފަރާތގެ
އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނޯންނާނެއެވެ).

ހޅމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓ (ހެކިން)

ހޅމާލެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ގައި ރަޖިސްޓްރީކރެވިއްޖެއެވެ.
................................
................................
................................

*
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ޖަދވަލ ( 1ކަސްޓަމަރ ނވަތަ/ފެސިލިޓީ ނެގި ފަރާތގެ ދިވެހި ރަތްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑގެ ކޮޕީ)

ޖަދވަލ ( 2ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކގެ ރަޖިސްޓަރޭޝަން ސެޓްފިކެޓްގެ ކޮޕީ)

ޖަދވަލ ( 3ކޮރަލް ވިލް އެޕަރޓްމެންޓް ނަމްބަރ  ...އެޕަރޓްމަންޓގެ ރަޖިސްޓަރީގެ ކޮޕީ)

ތ އެގްރިމަންޓް
ޖަދވަލ ( 4އިމާރާތް ފްލެޓް ގަ ް

ސންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާ ކަސްޓަމަރ ގަންނަ ގޮތގެ
ޖަދވަލ ( 5މަހންމަހަށް ހައ ި
ޝެޑިއލް) ޑިފޯލްޓްވިއްޔާ ދައްކަންޖެހޭނެ ޖޫރިމަނާއާ އެކ

ގ
ޖަދވަލ  6ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ ގެ ހިއްސާވން ކަސްޓަމަރ ގަންނަންޖެހޭ ގޮތ ެ
ޝެޑިއލް)
ޖަދވަލ  7ފެސިލިޓީ ހަމަޖެހނކަމގެ ސިޓީގެ
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ސ ޯކ ަޕ ޭރ ަ
ޝ ްނ ޕލކާ .މ ެލެ ،
ަހ ުއސ ްިނގ ޑ ެިވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ދިވހ ާިރ ްއ ެޖ

ޖަދވަލ  ( 6ރަހނ އެއްބަސްވން)
ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނން ("އެޗް.ޑީ.އެފް.ސީ"" /ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ ދޫކރާ
ސ
ލޓީގެ ދަށން ހައސިންގް ޑިވެލޮޕްމެންޓ ފައިނޭން ް
ތނާގިސާ ފައިނޭންސިންގް ފެސި ި
ފަރާތް") ދޫކރާ މޝާރަކާ މ ަ
ވ
ކޯޕަރޭޝަންގެ މަސްލަހަތ ހިމާޔަތްކރމަށްޓަކައި ،ކަސްޓަމަރ ("ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތް") އަންނަނި ި
މދާ ރަހނކރެއެވެ؛

 .....................ތާރީޚގެ އެގްރީމަންޓް ނަމްބަރ/................އިން އެއްބަސްވެވިފައިވާ ).................(................
ގ ފެސިލިޓީ")
ރފިޔާ ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ (މީގެ ފަހން " ފައިނޭންސިން ް
ބޔާންކރެވނ ފަރާތްތަކން
އަދި ،މިހިނދ މި ލިޔމގައި ތިރީގައި ބަޔާން ކރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އިސްވެ ަ
އެއްބަސްވެއެވެ.
ޓނަގާ ފަރާތގެ އެދމަކަށް މިއެއްބަސްވމގައި ބަޔާން
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރާ ފަރާތންފައިނޭންސިންގް ފެސިލި ީ
ގ
ކރެވިފައިވާ ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރމަށް އެއްބަސްވެ ،ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީނަގާ ފަރާތން ފައިނޭންސިން ް
ގ ފެސިލިޓީއަދާކރާނެކަމގެ ޔަގީންކަންދިނމގެ ގޮތން
ފެސިލިޓީދޫކރާ ފަރާތަށްމިއެއްބަސްވމގައި ވާގޮތަށް ފައިނޭންސިން ް
ބސްވެއެވެ.
"ފްލެޓް ވިއްކާފަރާތް" ގެ ނަމގައި  ...........ފްލެޓް ރަހނކރމަށް "ފްލެޓް ވިއްކާފަރާތން އެއް ަ
ނ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަހނ ކރެވިފައިނވާ،
ލ މިލްކގެ ތެރޭގައި ހިމެ ޭ
"ފްލެޓް ވިއްކާފަރާތް" ގެ އަމިއް ަ

( .1ހ)

އަދި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބާރެއް އޭގެ މައްޗަށްނެތް ،ތިރީގައި ބަޔާން ކރެވޭ ފްލެޓް މިހިނދ
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރާ ފަރާތަށް ރަހނ ކރެވެއެވެ.



"ފްލެޓް ވިއްކާފަރާތް" ގެ ނަމގައި ރަޖިސްޓްރީ ކރެވިފައިވާ " ،މިފްލެޓް ހިމެނޭ އެއްމެދ އިމާރާތގެ
ޓރީ ނަންބަރ ، ...................... :
ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ  ، .................... :ފްލެޓގެ ރަޖިސް ް
ނބަރ ،"،........................:ކ .މާލެ
މިފްލެޓގެ ނަ ް
ގ
އިމާރާތްތައްފައިނޭންސިން ް
އަގެއްކަމަށް.....................ގައި

އންމެހާ
ެ
އެވެ ކިޔާ ފްލެޓްގައި ހިމެނޭ

ފރާތަށްރަހނކރެއެވެ.
ފެސިލިޓީދޫކރާ ަ
ފައިނޭންސިންގް

ފެސިލިޓީދޫކރާ

ގ
މިފްލެޓް ެ
ފަރާތން

ނ
ފއިވަ ީ
ބަލާ ަ

 )...........................(..........,ރފިޔާ އެވެ.
(ފައިނޭންސިންގް

ޓދޫކރާ
ފެސިލި ީ

ފަރާތާއި

އިމާރާތގެ

ރފަރާތގެ
ވެ ި

ފެސިލިޓީނަގާ ފަރާތގެ ޚަރަދގައި އިންޝއަރ ކރަން ޖެހޭނެއެވެ).
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ސ ޯކ ަޕ ޭރ ަ
ޝ ްނ ޕލކާ .މ ެލެ ،
ަހ ުއސ ްިނގ ޑ ެިވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ދިވހ ާިރ ްއ ެޖ

ނަމގައި

ގ
އނޭންސިން ް
ފަ ި

ށ
ފރާތަ ް
މަތީގައި ބަޔާންކރެވިފައިވާ ފްލެޓްގެ ރަޖިސްޓްރީގެ އަސްލ ،އެފްލެޓގެ މައްޗަށް ދަރަނިނަގާ ަ

(ށ)

އ
ލިބިގެންވާ މިލްކވެރިކަމގެ ޙައްޤތަކާއި މަސްލަޙަތތަކާއިއެކ މިހިނދ ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތާ ި
ހަވާލކރެވެއެވެ.
 .2ތިރީގައިވާ

ފެސިލިޓީނަގާފަރާތން

ނންސިންގް
ކަންތައްތަކަށްފައި ޭ

ށ
ފެސިލިޓީދޫކރާފަރާތަ ް

ފައިނޭންސިންގް

ޔަގީންކަންދީ ވަޢދވެއެވެ.

ގ ގޮތންވެސް
ރތަކީ ގާނޫނީ ގޮތންވެސް އަދި އޭގެ މަންފާ ލިބިގަންނަ ފަރާތ ެ
(ހ) ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީނަގާފަ ާ
މިއެއްބަސްވމގެ 1ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގައި ބަޔާން ކރެވިފައިވާ ރަހނތަކގެ މިލްކވެރިފަރާތެވެ .އަދި އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް ރަހނ ކރެވިފައިނވާ ،އަދި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރަހނެއް އޭގެ މައްޗަށް ނެތް ތަކެއްޗެވެ.
(ށ)

ތ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް މީހެއްގެ،
ފއިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީނަގާފަރާ ް
މި ރަހނ ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކ ަ

އެއީ އަމިއްލަ ފަރދެއްވިޔަސް ގާނޫނީ ޝަޚްސެއް ވިޔަސް ،އެއްވެސް ޙައްގެއް މިއެއްބަސްވމގެ 12ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާން ކރެވިފައިވާ ރަހނތަކގެ މައްޗަކަށްވެސް ނެތެވެ .އަދި އޮވެގެންވެސް ނވާނެއެވެ.
 .3މިއެއްބަސްވމގެ

ދަށން

އެންމެ

ފރަތަމަ

އިސްކަން

ލިބިގެންވާ

ރަހނެއްގެ

ދަށން

ފައިނޭންސިންގް

ގ
ބސްވމގައި ބަޔާންކރެވިފައިވާ ފައިނޭންސިން ް
އ ަ
ހ އެންމެހާ ޙައްގތައް ،މި އެ ް
ލބެންޖެ ޭ
ފެސިލިޓީދޫކރާފަރާތަށް ި
ޓދޫކރާފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ފެސިލިޓީ އެކގައި އަދާކޮށް ނިމެންދެން ފައިނޭންސިންގް ފެސިލި ީ

 .4މި ރަހނަކީ ،ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީނަގާ ފަރާތް އިފްލާސް ކރެވނނަމަވެސް ދެމިއޮންނާނެ ރަހނެކެވެ.

ށ
ލޓީ އަދާކރމަ ް
ފރާތން ކަނޑައަޅާ މއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ފައިނޭންސިންގް ފެސި ި
 .5ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރި ަ
ފައިނޭންސިންގް
ބަޔާންކރެވިފައިވާ

ގފަރާތަށް
ފެސިލިޓީނަ ާ
ރަހނތައް

އެންގމން

ފައިނޭންސިންގް

އޒރވެރިވެއްޖެ

މށް
އެކަ ަ

ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތގެ

ފަރާތން

ހިނދެއްގައި
ވިއްކާލމގެ

އ
މަތީގަ ި
ނވަތަ

ނންސިންގް ފެސިލިޓީނަގާފަރާތން އެއްބަސްވެއެވެ.
ކއްޔަށްދިނމގެ ހއްދަ އެއްވެސް ޝަރތަކާ ނލާ ދިނމަށް ފައި ޭ
އަދި

މިގޮތން

ވއްކައިގެން
ި

މިރަހނ

ނވަތަ

ދގެން
ކއްޔަށް ީ

ފައިނޭންސިންގް

ސލިޓީގެ
ފެ ި

އަދަދ

ނ
ސލިޓީނަގާފަރާތ ް
އަދާނކރެވިއްޖެނަމަ އެ މަދވާ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އަދާކޮށްދިނމަށް ފައިނޭންސިންގް ފެ ި
އެއްބަސްވެއެވެ.

 .6މި ރަހނ ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކ:
(ހ)
ކރމަށް
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ޓ
ބނެވިދިޔަ ރަހނ ކއްޔަށް ދިނމާ އެސައިންކރމަށް ނވަތަ އެއިން ކަމަކަށް އެއްބަސްވެ އެގްރީމެން ް
ފައިނޭންސިންގް

ފސިލިޓީދޫކރާފަރާތަށް
ެ

ވ
ބފައި ާ
ލި ި

ބާރަކީ

ރަހނ

ގ
ފފަރާތ ެ
ހި ާ

ސ ޯކ ަޕ ޭރ ަ
ޝ ްނ ޕލކާ .މ ެލެ ،
ަހ ުއސ ްިނގ ޑ ެިވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ދިވހ ާިރ ްއ ެޖ

ޙައިސިއްޔަތން

ފައިނޭންސިންގް

ފެސިލިޓީދޫކރާފަރާތަށް

ޙައްގތަކަށް

ލިބިދޭ

އނިކަމެއް

އެއްވެސް

ނާންނަގޮތން

ވ
މެނ ީ

ބޭނންނކރެވޭނެ ބާރެކެވެ.
(ށ)

ބނެވިދިޔަ

ފައިނޭންސިންގް

ތ
ނވަ ަ

އެއިން

ރަހނތައް

ފެސިލިޓީދޫކރާފަރާތަށް

ލިބޭ

ބައެއް

ކއްޔަށް

ހ
އެންމެ ާ

ދިނމަށް

ޙައްގތަކާއި

ކރެވޭ

ނ
އެއްބަސްވމގެދަށ ް

މަންފާތައް،

ފައިނޭންސިންގް

ށ އެސައިންކރމަށް
ނންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރާފަރާތަ ް
ވއްޖެ ހިނދެއްގައި ފައި ޭ
ފެސިލިޓީދޫކރާފާރާތން ބޭނން ެ
އއްބަސްވެއެވެ.
ނސިންގް ފެސިލިޓީނަގާފަރާތން ެ
ފރިހަމަކރަންޖެހޭ އެންމެހާ ލިޔންތައް ފރިހަމަކރމަށް ފައިނޭ ް
(ނ)

ށ
ވފައިވާނަމަ ނވަތަ ކއްޔަށް ދިނމަ ް
ތ އެއިން ބައެއް ކއްޔަށްދެ ި
ބނެވިދިޔަ ރަހނތައް ނވަ ަ

ނގް ފެސިލިޓީދޫކރާފަރާތން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ގަސްދކރެވޭނަމަ އެކަމާބެހޭ ފރިހަމަ މަޢލޫމާތ ފައިނޭންސި ް
ފރާތަށް ދިނމަށް އެއްބަސްވެއެވެ.
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރާ ަ

ރ
 .7ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީނަގާ ފަރާތން ސެކިއރިޓީގެ ގޮތން ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރާފަރާތަށް ރަހނކ ާ
ޓ
ށޓަކައި ސެކިއރިޓީގެ ގޮތން ބަހައް ާ
ތަކެތި އެއްވެސްހާލެއްގައިއެހެންފަރާތަކން ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީނެގމަ ް
ވނެއެވެ.
ގންނ ާ
ނގޮތަކންވެސް ބޭނންކޮށް ެ
ވތަ މިނޫ ް
ނވަތަ ރަހނކޮށް ނ ަ
ށ
ކަންތައްތަކަ ް

 .1ތިރީގައިވާ

ފއިނޭންސިންގް
ަ

ގފަރާތން
ފެސިލިޓީނަ ާ

ނންސިންގް
ފައި ޭ

ށ
ލޓީދޫކރިފަރާތަ ް
ފެސި ި

ޔަގީންކަންދީ ވަޢދވެއެވެ.
(ހ)

މިރަހނގެ ދަށން އފލމަށް އެއްބަސްވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތ އެއީ ގާނޫނީ ގޮތން ޞައްޙަ އަދި

ކއި ލައިސަންސް
ބަނދެވޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ހެދމަށް ސަރކާރންނާއި ކންފނިން ބޭނންވާ އެންމެހާ ހއްދަތަ ާ
ތައް ހޯދާފައިވާނެއެވެ.
(ށ)

މިއެގްރީމެންޓްގެ ދަށން ކރެވޭ ރަހނަކީ ޞައްޙަ އަދި އެންމެ އިސްކަންދެވޭ ފރަތަމަ ރަހނ ކަމަށް

ފރިހަމައަށް ހެދމަށް އަދި ދެމެހެއްޓމަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދގެދަށން ކރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކރމަށް
އެއްބަސްވަމެވެ.
އޖެ ހިނދެއްގައި
(ނ) ސަރކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ ހރިހާ ޓެކްސްތަކާއި ޖޫރިމަނާއާއި އެހެނިހެން ފައިސާ ދައްކަންޖެހި ް
ދެއްކމަށާއި ރަހނކރެވޭ ތަކެތި ސަރކާރަށް އަތލާފަދަ ކަމެއް ވިޔަ ނދިނމގެ ގޮތން ކރެވެންއޮތް ހރިހާ ކަމެއް
ކރާނަމެވެ.

 .1މިއެއްބަސްވމގައި

ބަޔާންކރެވނ

ފެސިލިޓީ

ސަރވިސް

ޗާރޖާއެކ

ހަމައަށް

އަދާކޮށް

ފައިނޭންސިންގް

ވންދެން މިއެއްބަސްވން ބާޠިލްނވެ
ޓތައް ބަންދކޮށްލެ ެ
ސންގް ފެސިލިޓީގެ އެކައން ް
އނޭން ި
ފެސިލިޓީނަގާފަރާތގެ ފަ ި
ތށް ދައްކަންޖެހޭ
އނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާ ަ
އއި ކލި އަދި އެނޫންވެސް ފަ ި
ނށް ފައިސާ ާ
އޮންނާނެއެވެ .ލޯ ަ
އވެ.
ވނެ ެ
އެހެން ފައިސާ އެކގައި ދައްކާ ނިންމމން ރަހނ ދޫކޮށްލެ ޭ
ެ 15ގ 13

ސ ޯކ ަޕ ޭރ ަ
ޝ ްނ ޕލކާ .މ ެލެ ،
ަހ ުއސ ްިނގ ޑ ެިވ ޮލ ްޕ ަމ ްނ ްޓ ަފއ ޭިނ ްނ ް
ދިވހ ާިރ ްއ ެޖ

ށ ފައިނޭންސިންގް
 .11މިރަހނ ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކ ހރިހާ ވަގތެއްގައިވެސް ތިރީގައި ބަޔާންކރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަ ް
ވއެވެ.
ފެސިލިޓީނަގާފަރާތން އެއްބަސް ެ
އބަދވެސް
ަ

(ހ)

ރަހނ

ކރެވޭ

ތަކެތި

ފެންވަރެއްގައި

ރަގަޅ

ބެލެހެއްޓމާއި

ގ
ފައިނޭންސިން ް

ގ އަގ އެކަށީގެންވާ
ދނޭގޮތަށް ރަހނކރެވޭ ތަކެތީ ެ
ށ ނ ާ
އޅާ އަގަށްވރެ އަގ ދަށަ ް
ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތން ކަނޑަ ަ
ވ
ތށް ލާޒިމ ކަމެކެވެ .އަދި ރަހނކރެވޭ ތަކެތީގައި ބޭނން ާ
މިންވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓމަކީ ރަހނ ބެހެއްޓިފަރާ ަ
ފ ހިނދެއްގައި އެއަގހަމަކރމގެ ގޮތން ރަހނ
އަގނެތްކަމަށް ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތން އަންގައި ި
ކރާނެ

އިތރ

މދަލެއް

ހޯދަންވާނެއެވެ.

ވތަ
ނ ަ

އަގަށްވާ

އެރަހނގެ

ފައިސާ

ފައިނޭންސިންގް

ވނެއެވެ.
ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަށް ދައްކަން ާ

ށ
 .11މިރަހނ ދެމިއޮތްހާ ހިނދަކ ރަހނކރެވިފައިވާ ތަކެއްޗާބެހޭ މަޢލޫމާތ ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަ ް
ސންގް ފެސިލިޓީނަގާފަރާތން:
ލިބިދިނމގެ ގޮތން ފައިނޭން ި

ށ
(ހ) ރަހނކރެވޭ އިމާރާތަށް ކާރިޘާއެއް ދިމާވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ލިބނ ގެއްލމގެ މަޢލޫމާތ ލަސްނކޮ ް
ބސްވެއެވެ.
ފރާތަށް ލިޔމން އަންގަން އެއް ަ
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރި ަ
ނ
ވތަ ޝަރޢީ މައްސަލައެއް ހށަހެޅމގެ ސަބަބ ް
ނނީ ނ ަ
ނގާފަރާތގެ މައްޗަށް ޤާ ޫ
ޓ ަ
އނޭންސިންގް ފެސިލި ީ
(ށ) ފަ ި
ރަހނކރެވޭ

ނޓްރޯލް ގެއްލޭފަދަ
އިމާރާތްތަކގެ މައްޗަށް ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީނަގާފަރާތން އޮންނަ ކޮ ް

ށ
ގ ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަށް ލިޔމަކން އެންގމަ ް
ކަމެއް މެދވެރިވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ލަސްނކޮށް ފައިނޭންސިން ް
އެއްބަސްވެއެވެ.

އ
ފ ކޮންމެވަގތެއްގަ ި
ސލިޓީދޫކރިފަރާތން އަންގައި ި
 .12މިއެއްބަސްވމާ ޚިލާފވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފައިނޭންސިންގް ފެ ި
ށ ހަވާލކރމަށާއި
ހ ް
ގ ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަށް އަވަ ަ
އޓިފައިހރި އިމާރާތްތައް ފައިނޭންސިން ް
ސެކިއރިޓީ ގޮތން ބެހެ ް
މިއެއްބަސްވމގެ

ދަށން

ފައިނޭންސިންގް

ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަށް

ލިބިގެންވާ

ޙައްގތަކެއް

ފައިނޭންސިންގް

ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތންކރާ

ޢަމަލަކަށް

އެއްވެސް

ބާވަތެއްގެ

ށ
ހރަހެއްނޭޅމަ ް

ދަށން

ފައިނޭންސިންގް

ފައިނޭންސިންގް

ގފަރާތން
ފެސިލިޓީނަ ާ

ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަށް

ބބާރތަށް
ލި ޭ

އެއްވެސް

އެއްބަސްވެއެވެ.

ބޭނންކރން

އެއީ

މިއެއްބަސްވމގެ
ކންމެހެން
ޮ

ލާޒިމކަމެއްކަމގައި

އ
ލިބިގަތމގަ ި

ނވިނަމަވެސް

ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތގެ އަމިއްލަ
ގ
އ ފައިނޭންސިން ް
ނސިންގް ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތަށާ ި
ގ ބޭނންކރމގެ އިޚްތިޔާރ ފައިނޭ ް
ފައިދާއަށްޓަކައި އެބާރތަކ ެ
ގންވެއެވެ.
ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތން ހށަހަޅާ ކޮންމެފަރާތަކަށް ލިބި ެ
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 .13އެއްވެސް ހައްޤެއް ނވަތަ ގެއްލމެއް ފޫބެއްދމަށް އޮންނަ ހައްޤ ("ރެމެޑީ") އެއްގެ ބޭނން ފައިނޭންސިންގް
ފެސިލިޓީދޫކރިފަރާތން ނކރމަކީ ނވަތަ ބޭނންކރމގައި ލަސްކރމަކީ އެހައްޤެއް ނވަތަ ރެމެޑީ އެއް
ވނޭ ކަމެއް ނޫނެވެ .އަދި ވަކި ޙައްޤެއް ނވަތަ ވަކި ރެމެޑީ އެއް ނވަތަ އޭގެ ބައެއްގެ
ދޫކޮށްލީކަމަށް ބެލެވިގެން ާ
ނ
ވތަ ވަކި ޙައްޤެއް ނވަތަ ވަކި ރެމެޑީއެއް ނވަތަ އޭގެ ބައެއްގެ ބޭނން ހިފ ް
ބޭނން އެއްފަހަރ ހިފމން ނ ަ
ށ ނވަތަ އެހެން
އެއްފަހަރ ދޫކޮށްލމަކން އެފަދަ ޙައްޤެއް ނވަތަ ރެމެޑީ އެއް އިތރަށް ބޭނން ނކރެވޭ ގޮތަ ް
އވެ.
ޙައްޤެއް ނވަތަ ރެމެޑީއެއް ބޭނން ނކރެވޭ ގޮތް ވެގެން ނވާނެ ެ

(ހ)

ގ (ރަހނގެ) މިލްކިއްޔާތ ރަހނ މިކރަނީ ،ރަހނ ކރމގެ ކރީގައި ،ރަހނގެ
މަތީގައި މިވާ ،ފްލެޓ ެ

މއެއްބަސްވމގައި މިވާ ހެކިންގެ ހާޟިރގައި،
މއާމަލާތާއި ،މއާމަލާތް ކރމގެ ނަތީޖާ އަކީ ކޮބާކަންި ،
ށ
ށ އޮޅން ފިލވައި ދިނމަ ް
ފސިލިޓީ ނެގިފަރާތަ ް
ނންސިންގް ެ
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ ދޫކރި ފަރާތން ފައި ޭ
ފަހގައެވެ.
ރތެއްގެ ފްލެޓްގެ މިލްކިއްޔާތ ފައިނޭންސިންގް
(ށ) ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީނެގިފަރާތް ނޫން އެހެން ފަ ާ
ށ
ގއި ބެހެއްޓމަ ް
ލޓެއްގެ މޅި މިލްކިއްޔާތ ރަހނގެ ގޮތ ަ
ފެސިލިޓީގެ ރަހނގެ ގޮތގައި ޤަބޫލކރެވޭނީ ،އެފް ެ
އެފްލެޓެއްގެ މިލްކވެރިފަރާތގެ އިއތިރާޒެއް ނެތްކަމަށް ޝަރޢީގޮތން ގަބޫލ ކރެވޭފަދަ ލިއމެއް ހށަހެޅމންނެވެ.
ހޅާފައިވާ ފްލެޓގެ މިލްކިއްޔަތ ގަބޫލކރެވޭނީ
(ނ) ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީގެ ރަހނގެ ގޮތގައި ހށަ ަ
ގ ފެސިލިޓީގެ އަދަދަށްވރެ  125%ކޑަނޫންނަމައެވެ.
އެފްލެޓެއްގެ އަގ ފައިނޭންސިން ް

ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ ނަގާ ފަރާތް

ރ ފަރާތް/
ފައިނޭންސިންގް ފެސިލިޓީ ދޫކ ާ
އިމާރާތގެ ވެރި ފަރާތް
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