
SN: HDC/TLH/20/

VERSION 1.0

Requisition for
Temporary Lease

ވަގުތީޮގތުން ކުއްޔަށQްހިފުމަށް  އެދޭ ޯފމު 

ޚިދުމަތަށްއެދޭފަރާތުގެމައުލޫމުާތ

އިޤުރުާރ

ކުއްޔަށްހިފުމަށްއެދޭތަނުގެމައުލޫމުާތ
(ކޮންމެ ފޯމަކާއި އެކު އެދެވޭނީ އެންމެ ޚިދުމަތަކަށް)

Requsition Details

Declaration

Request for Temporary Facility
(only one request per form)

Name (Business/Individual)

Please tick the appropriate option

Name

*All fields must be filled

Date Signature/Company Stamp

I hereby declare that the information provided in this form is true and accurate. Any changes to the information provided in this 
form will be informed to HDC in writing. Any information required by HDC to update this form will be provided upon request. I/
We hereby agree that HDC have the full rights to reject/cancel the requisition form if I/we fail to provide the accurate informa-
tion. In addition, I/We agree that I/We have read the terms and conditions in this form, and agree to abide to all the terms and 
conditions set forth in this form.
I/We also agree that I/we do not have any dues to HDC and/or any cases of non-compliance 

1.

3.

2.

.1

.3

.2
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ID Card No. / Business Registration No.

Temporary Bare Land

Temporary Container Space

500 SQFT

20 FT

1000 SQFT

No. of Months minimum period of lease is 1 month, 
maximum period of lease is 12 months

40 FT

GST TIN No.SME Registration No.

Address

Purpose of lease

Required period in months

Mobile No. Email

މި   ޯފމުގައި   ދެވިފައިވާ   މައުލޫމާތު  ތަކަކީ   ސައްޙަ   އަދި   ތެދު   މައުލޫމާތުކަމަށް   އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން   އެއްބަސްވަމެވެ .    މި   ޯފމުގައިވާ   އެއްވެސް   މައުލޫމާތެއް  
 ބަދަލުވެއްޖެ   ނަމަ   އަދި   އެޗް،ޑީ،ސީ   އިން   އިތުރު   މަޢުލޫމާތެއް   ބޭނުންވެއްޖެ   ހިނދެއްގައި  އެކަން   ލިޔުމުން   އަންގާނެކަމަށް   އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން  

 އެއްބަސްވަމެވެ .    މި   ޯފމުގައި   ސައްހަނޫން   މައުލޫމާތެއް   ވާނަމަ   މިޯފމު   ބާތިލު   ކުރުމުގެ   އިޚްތިޔާރު   އެޗް . ޑީ . ސީ   އަށް   ލިބިގެންވާކަމަށް     އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން  
 އެއްބަސްވަމެވެ .     މި   ޯފމުގައި   ބަޔާންޮކށްފައިވާ   އެންމެހާ   ކަންކަމަށް   އެއްބަސްވެ   އެއާއި   އެއްޮގތަށް   އަމަލުކުރުމަށް   އަޅުގަނޑު/އަޅުގަނޑުމެން   އެއްބަސްވަމެވެ .                                                              

އަހުރެންގެ/މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެޗްޑީސީއަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައި އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުވާނެކަމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި ވަގުތީ ޮގތުން ކުއްޔަށް 
ދޫކުރެވޭ ތަންތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމާ ތަޢާރުޟްވުމެއް ނުވަތަ ޚިލާފުވާ ފަދަ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް އަހުރެން/މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވަމެވެ.

ww
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ޯފމުގެ ހުރިހާ ބައެއްވެސް ހުންނަންވާނީ ފުރިހަމަ ކުރެވިފައި

ތާރީޚް ޮސއި/ކުންފުނީގެ ސްޓޭމްޕް
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Rent Details

Documents to be submitted with this application

Information of the Authorized Representative 

For HDC use only

4.

6.

5.

7.

.4

.6

.5

.7

ކުލީގެ ތަފްސީލު

ޯފމާއިއެކު ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ލިޔުންތައް

ޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތް ތަމްސީލު ކުރާ ފަރާތުގެ  މައުލޫމާތު 

އެޗް.ޑީ.ސީ ގެ ބޭނުމަށް

cnib csuh Itugwv

rwniaeTcnok Itugwv

Temporary Bare Land

- ID Card copy of individual
- Company Registration
- Valid ID card copies of the authorized representative and 
witness
- If a SME, SME registration certificate

Temporary Container Space

Monthly MVR 15.00 / SQFT

20 FT (146 SQFT)
Monthly MVR 3,650/-    
For SMEs: Monthly MVR 2,920/-
40 FT (320 SQFT)
Monthly MVR 8,000/-    
For SMEs: Monthly MVR 6,400/-

އަކަފޫޓަކަށް 15.00 ރ. / މަހަކު

3,650.00 ރ. / މަހަކު

8,000.00 ރ. / މަހަކު

(އެސް.އެމް.އީ އެއްނަމަ 2,920.00 ރ. / މަހަކު)

(އެސް.އެމް.އީ އެއްނަމަ 6,400.00 ރ. / މަހަކު)

- އައި.ޑީ ކާޑު ޮކޕީ
- ކުންފުނީގެ ރެޖިސްޓްރީ ޮކޕީ

- ޚިދުމަތަށް  އެދޭ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތާއި  ހެކިންގެ އައި.ޑީ ކާޑު ޮކޕީ
- އެސް.އެމް.އީ އެއްނަމަ، އެސް.އެމް.އީ ރަޖިސްޓްރީ ސެޓްފިކެޓް

Application Received By:

Authorized Representative:

Witness Information:

Application Approved By:

Name

Name

Date

Date

Staff ID

Staff ID

Remarks

Remarks

Signature

Signature

Full Name

Full Name
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Mobile No.

Mobile No.

Email

Email
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8.

1. Rent

1.1 The Tenant shall pay the 1st rent payment prior to the signing of the 
Handover Document.

1.2 The Tenant shall pay the rent amount by no later than the 10th (tenth) day 
of each calendar month.

1.3  If the handover date is not the 1st day of the month, the rent rate shall be 
calculated on pro-rata basis.

1.4 Unless or otherwise instructed by HDC, the rent shall be paid to the 
reception of HDC (during working hours).

1.5 The least rate for the temporary bare land / container space 

      Temporary Bare Land   MVR 15.00 Per SQFT/Per Month

      Container Space             MVR 25.00 Per SQFT/Per Month

      For SMEs: 20.00 Per SQFT /Per Month

1.6 If the Tenant fails to pay rent at the end of the 10th (Tenth) day, the Tenant 
shall pay the rent due with a fixed penalty rate of 1% (One Percentage) per total 
monthly rent payable, from the 11th (Eleventh) day onwards until the date of 
payment or until the date of leased temporary bare land/ container being taken 
over by HDC.

2. Security Deposit

2.1 The Tenant shall pay the security deposit as per the clause 2.1.1 or 2.1.2, 
prior to the signing of the Handover Document.

2.1.1 If the temporary lease period is for 1 (one) to 2 (two) months’ period, 
the Tenant shall be obliged to pay 1 (one) month’s rent amount as security 
deposit to HDC prior to hand over of the temporary bare land / container 
space. 

2.1.2 If the temporary lease period is for more than two (2) months’ period, 
the Tenant shall pay 2 (two) month’s rent amount as security deposit to HDC 
prior to hand over of the temporary bare land / container space. 

2.2 The Security Deposit is to be held by HDC throughout the Term of the 
lease period as a security against the Tenant’s failure to pay the rent, or non-
performance of its leasehold obligations laid down in this Terms and Conditions 
including, but not limited to any breach by the Tenant of its obligations as to the 
clearing of the temporary leased bare land/container.

2.3 After relevant deductions, if any, the security deposit will be returned to 
the Tenant (without interest) within 10 (Ten) calendar days of the expiration 
of the lease period or following permitted termination of the temporary lease 
pursuant to this Terms and Conditions, and the vacation of the temporary 
leased bare land/container.

2.4 Where the security deposit is insufficient for any relevant deduction as per 
the terms of the lease the Tenant agrees to reimburse HDC, upon submission 
of details of expenses borne by HDC. The Tenant shall, within 14 (Fourteen) 
calendar days reimburse the amount to HDC. HDC shall reserve the right to 
commence proceeding in Maldivian Court for failure to reimburse the amount 
within the time period specified by HDC.

3. Renewal 

3.1 The Tenant shall be given the first option to renew or extend the lease 
period at the end of the term, unless or otherwise:

3.1.1 HDC does not require the temporary bare land / container space for 
any development purpose. 

3.1.2 If the Tenant has a valid reason to utilize the temporary bare land /
container space for an additional period. 

3.1.3 If the total lease period does not exceed more than 1 year. 

3.2 If Tenant wishes to renew or extend the lease period, it shall be exercised 
as stated below:

3.2.1 If the lease period is less than 3 months, the Tenant shall submit the 
“Requisition for Renewal of Temporary Lease” form to HDC, one (1) week 
prior to the expiration of existing lease period.  

3.2.2 If the lease period is more than three (3) months, the Tenant shall 
submit the “Requisition for Renewal of Temporary Lease” form to HDC, one 
(1) month prior to the expiration of Lease period. 

3.3 If the initial lease period is less than 2 months and if the Tenant wishes 
to extend the total lease period for more than 2 months, the Tenant shall be 
obliged to pay additional 1 (one) month’s rent amount as security deposit.

3.4 After the expiration of the total 1 year temporary lease period (applicable 
to temporary bare land), HDC shall not renew or extend the lease if there is/
are demand(s) from any other customer to acquire a land plot for temporary 
lease and/or if HDC does not require the temporary bare land plot for any 
development. If there is no such demand as aforementioned, it shall be at the 

TEMPORARY LEASE AGREEMENT - TERMS AND CONIDITION

discretion of HDC to extend the lease period for not more than one (1) calendar 
year. 

3.5 After the expiration of 1-year term, HDC shall have right increase rent up 
to 15% to the initial rent rate. However, below factors shall be considered and 
applied: 

3.5.1 If the new rent rate amended by HDC is lower than the initial rent rate 
applied during the signing of the hand over document, than the rent rate 
applied shall be the initial rent rate + 15%.

3.5.2 If the new rent rate amended by HDC is higher than the initial rent 
rate+15%, than the new rent rate shall be applied to the extended period.

4. Expiration & Termination of Lease Period

4.1 The Tenant shall vacate the temporary bare land / container space at the 
end of the lease period.

4.2 If the Tenant fails to remove the good and materials from the plot after the 
expiration of the lease period, Tenant shall be obliged to pay the outstanding 
rent amount and fine amount (as per “Fine Charges” specified in clause 5 of this 
Terms and Conditions) prior to removing the goods and materials from the plot 
allocated for temporary period.

4.3 If Tenant fails to pay the rent amount as per the clause 1 of this Terms and 
Conditions and/or irregular rent payment for 02 months and/or any breach to 
this Terms and Conditions, HDC shall terminate the lease agreement without 
any compensation and prior notice and shall inform the Tenant to vacate 
the temporary bare land /container space. In such case, the Tenant shall be 
blacklisted and refrained from leasing temporary bare land /container space. 
Failure to remove the goods as instructed, the fine charges will be levied as per 
the Clause 5 of this Terms and Conditions and it shall be at the discretion of 
HDC to take the possession over the goods and materials stored. In such case, 
HDC shall not be liable for any compensation or payment in regard to the loss.

4.4 If HDC wishes to terminate the temporary lease agreement, HDC may give 
a 30 (Thirty) days’ Notice to the Tenant to vacate the temporary bare land / 
container space without any compensation.  

4.5 If Tenant wishes to terminate the temporary lease agreement, Tenant may 
give a 30 (Thirty) days’ Notice to HDC and vacate the temporary bare land / 
container space. 

5. Fine charges

5.1 A fine will be levied, if the Tenant fails to remove the goods and materials 
from the leased plot after the expiration of the lease period. The fine will be 
calculated at 2% (two percent) per day of the initial amount signed in the 
agreement and shall be applied for the first 20 days that Tenant fails to remove 
the goods and materials from the plot. After the 20th day if the Tenant fails to 
remove the goods and materials, then an increased fine of 5% (five percent) 
per day of the initial amount signed in the agreement shall apply for each day 
that the Tenant fails to remove the goods and material from the plot. For the 
avoidance of doubt, the fine shall be levied in addition to the rent charges for 
the period. 

6. Miscellaneous 

6.1 The Tenant is not authorized to conduct any activity other than warehousing 
and storage on the allocated bare land /container space.

6.2 The Tenant shall not store any flammable liquids, corrosive materials and/
or gas cylinders at the leased space (temporary bare land /container space).

6.3 The Tenant shall not store any unlawful material or substances (whether 
in direct or indirect contravention of the laws of the Republic of Maldives) on 
the Property and shall adhere to the rules and regulations enforced by the 
Government Authorities. 

6.4 The Tenant shall not, either intentionally or unintentionally cause any 
damage to the property or any other neighbouring property or violate any rules 
and regulations pertained by HDC. Such damage includes, but is not limited, to 
dumping garbage, pollution, unlawful entry, and waste disposal.

6.5 The loading and unloading processes shall not cause any disturbances or 
congestions to any third party. 

6.6 The Tenant shall not be allowed to make any alteration, changes, 
replacements, improvements or additions (any of which is an alteration) in and 
to the temporary bare land / container space at any time, unless approved by 
HDC.

6.7 Tenant shall not be authorized under any circumstances whatsoever to 
assign, sublet, charge or part with or share possession or otherwise dispose 
of the premises.

6.8 This terms and conditions shall be governed by, construed and enforced 
in accordance with the laws of the Republic of Maldives and any action or 
proceeding that may arise out of or in connection with terms and conditions 
shall submit to the Maldivian Courts of Law.

6.9 All prices defined in this Terms and Conditions are subject to change 
without any prior notice. However, HDC shall not imply the amended prices to 
the submitted forms.
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1. ކުލި:

1.1 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން ޙަވާލު ކުރުމުގެ ލިޔުމުގައި ޮސއި ކުރުމާއެކު ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ފުރަތަމަ މަހުގެ ކުލި 
ދައްކަން ފަށަންވާނެއެވެ. 

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ޮކންމެ މީލާދީ މަހެއްގެ 10 )ދިހައެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އެ މަހެއްގެ ކުލި   1.2
ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެޗްޑީސީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

1.3 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން ޙަވާލު ކުރެވެނީ، މަހެއްގެ 1 ވަނަ ދުވަސް ކަމުގައިވާނަމަ، ކުލި 
ހިސާބު ކުރެވޭނީ، މަހު ކުލީގެ ތެރެއިން އެހާތަނަށް ކުލީގެ ނިސްބަތުން ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައަޅައި )ޕްޮރ-ރާޓާ( 

އުޞޫލުންނެވެ.
އެޗްޑީސީގެ  ދައްކަންވާނީ ރަސްމީގަޑީގައި  ކުލި  ފަރާތުން  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާހިނދަކު،  އެހެން   1.4

ރިސެޕްޝަނަށް ޙާޟިރުވެގެންނެވެ.
ކުލި ދައްކަންޖެހޭ ރޭޓު )ރުފިޔާއިން(  1.5

މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް 15.00 )ފަނަރަ( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން؛ ވަގުތީ ޮގތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ހުސް ބިން:  

މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް 25.00 )ފަންސަވީސް( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން؛ ވަގުތީ ޮގތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ޮކންޓޭނަރު ޖާގަ:  

ކުދި އަދި މެދުފަންތި ކުންފުނިތަކަށް: މަހަކު އަކަފޫޓަކަށް 20.00 )ވިހި( ރުފިޔާގެ ރޭޓުން؛              

1.6 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެ މަހެއްގެ ކުލި، މަހުގެ 10 )ދިހައެއް( ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، 11 
)އެގާރަ( ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކުލި ދައްކާ ނިންމާ ދުވަހާ ހަމައަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ 
ތަނާ ޙަވާލުވާ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ މަހެއްގެ ކުއްޔަށްވާ ޢަދަދުގެ %1 )އެކެއް އިންސައްތަ( ޖޫރިމަނާގެ ޮގތުގައި ކުއްޔަށް 

ހިފާ ފަރާތުން އެޗްޑީސީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

2. ސެކިއުރިޓީ ޑިޮޕސިޓް:
2.1 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތާ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން ޙަވާލު ކުރުމުގެ ލިޔުމުގައި ޮސއި ކުރުމުގެ ކުރިން މި ކަރުދާހުގެ 

2.1.1 ނުވަތަ 2.1.2 ގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ސެކިއުރިޓީ ޑިޮޕސިޓް ދައްކަންވާނެއެވެ.
2.1.1 ވަގުތީ ޮގތުން ބޭނުން ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު 2 )ދޭއް( މަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނަމަ، ކުއްޔަށް 

ހިފާ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ޑިޮޕސިޓުގެ ޮގތުގައި 1 )އެކެއް( މަހުގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.
2.1.2 ވަގުތީ ޮގތުން ބޭނުން ކުރުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ މުއްދަތު 2 )ދޭއް( މަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، ކުއްޔަށް 

ހިފާ ފަރާތުން ސެކިއުރިޓީ ޑިޮޕސިޓުގެ ޮގތުގައި 2 )ދޭއް( މަހުގެ ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.

3. މުއްދަތު އައު ކުރުން:
3.1 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ، ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން 

މުއްދަތު އައު ޮކށްދިނުމުގައި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތަށް އިސްކަންދޭންވާނެއެވެ.
ކުރުމަށް  ކަމެއް  އެހެން  ފަރާތުން  އެޗްޑީސީގެ  ތަނުގައި  ދޫޮކށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ޮގތުން  ވަގުތީ  ކުއްޔަށް   3.1.1

ކަނޑައެޅިފައި ނެތުން؛
3.1.2 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދިނުމަށް އެދިފައިވަނީ، މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދިނުމަށް މަޤްބޫލު 

ސަބަބެއް ޮއތް ކަމުގައިވުން؛
3.1.3 ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ މުއްދަތު 1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްވުރެ އިތުރުނުވުން.

3.2 ކުއްޔަށް ހިފާ ފައިވާ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރާ މުއްދަތު އައު ކުރުމަށް ނުވަތަ އިތުރުޮކށްދިނުމަށް އެދޭ ޙާލަތުގައި 
ޢަމަލު ކުރާނީ އަންނަނިވި ޮގތުގެ މަތީންނެވެ.

3.2.1 ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ މުއްދަތު 3 )ތިނެއް( މަހަށްވުރެ އިތުރުނުވާނަމަ، މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 1 )އެކެއް( 
ހަފްތާ ކުރިން ''ވަގުތީ ޮގތުން ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ ތަނުގެ މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދިނުމަށް އެދޭ ޯފމު'' ފުރިހަމަޮކށްފައި 

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެޗްޑީސީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.2.2 ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ މުއްދަތު 3 )ތިނެއް( މަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމަ، މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ 1 )އެކެއް( 
ޯފމު''  އެދޭ  އިތުރުޮކށްދިނުމަށް  މުއްދަތު  ތަނުގެ  ދޫޮކށްފައިވާ  ކުއްޔަށް  ޮގތުން  ''ވަގުތީ  ކުރިން  މަސްދުވަހުގެ 

ފުރިހަމަޮކށްފައި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން އެޗްޑީސީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
3.3 ފުރަތަމަ ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ މުއްދަތު 2 )ދޭއް( މަހަށްވުރެ ކުރުނަމަ، އަދި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން މުއްދަތު 
އިތުރުޮކށްދިނުމަށް އެދޭ ޙާލަތުގައި 2 )ދޭއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ މުއްދަތު އިތުރުޮކށްދެވޭނީ 1 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ 

ކުއްޔަށްވާ ފައިސާ ސެކިއުރިޓީ ޑިޮޕސިޓްގެ ޮގތުގައި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ދެއްކުމުންނެވެ.
3.4 ވަގުތީ ޮގތުން ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވަނީ ހުސްބިމެއްނަމަ، ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުން، މުއްދަތު އިތުރު 
ޮކށްދެވޭނީ އެ ބިން ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުންވެގެން އެހެން ފަރާތަކުން ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުޮކށް ނެތް ޙާލަތެއްގައެވެ. 
އަދި އެޗްޑީސީން އެ ބިން އެހެން ބޭނުމަކަށް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނެއް ނެތް ޙާލަތެއްގައެވެ. އަދި އެފަދަ ޑިމާންޑެއް 
ނެތް ޙާލަތެއްގައި ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ މުއްދަތު މީލާދީ 1 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރު ނުވާޮގތަށް، މުއްދަތު 

އައު ޮކށްދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޗްޑީސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ވަގުތީޮގތުން ބޭނުން ކުރުމަށް ތަންތަން ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ އެއްބަސްވުން – އަސާސީ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތައް )ޓާރމްސް އެންޑް ޮކންޑިޝަންސް(

3.5 ކުއްޔަށްދޫޮކށްފައިވާ މުއްދަތު 1 )އެކެއް( އަހަރު ފާއިތުވުމުން، ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ ތަނުގެ ކުލި %15 )ފަނަރަ 
އިންސައްތަ( އިތުރު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޗްޑީސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މިޮގތުން ކުއްޔަށް ބަދަލު ގެނައުމުގައި ޢަމަލު 

ކުރާނީ އަންނަނިވި ޮގތުގެ މަތީންނެވެ. މިޮގތުން:
3.5.1 ބަދަލު ގެނެވޭ ކުލި، އެއްބަސްވުމުގައި ޮސއިކުރިއިރު ދައްކަންޖެހުނު ކުއްޔަށްވުރެ ކުޑަވާނަމަ، އެ ކުލީގެ 

ތެރެއަށް  %15 )ފަނަރަ އިންސައްތަ( އިތުރު ކުރުން؛
3.5.2 ބަދަލު ގެނެވޭ ކުލި، އެއްބަސްވުމުގައި ޮސއި ކުރިއިރު ދައްކަންޖެހުނު ކުލީގެ ތެރެއަށް %15 )ފަނަރަ 
އިންސައްތަ( އިތުރު ކުރުމުންޖެހޭ ޢަދަދަށްވުރެ ޮބޑުނަމަ، އަލަށް ބަދަލު ގެނެވުނު ކުލި ދައްކަންޖެހޭނީ، އެއްބަސްވުމަށް 

އިތުރުޮކށްދެވޭ މުއްދަތަށްކަން.

4. އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރުން:
4.1 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރެވިއްޖެނަމަ، ކުއްޔަށް 

ދޫކުރާ ތަން ހުސްޮކށް ސާފުކުރުމަށްފަހު އެޗްޑީސީއާ ޙަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.
4.2 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ އުފުލޭ މުދަލާއި ސާމާނު 
ނުގެންޮގސް ހުރިނަމަ، އެފަދަ ތަކެތި ކުއްޔަށްދޫކުރާ ތަނުން ގެންދިޔުމުގެ ކުރިން، އެހާތަނަށް ދައްކަންޖެހި ނުދައްކައިހުރި 
ކުއްޔާއި ޖޫރިމަނާ ފައިސާ މި އަސާސީ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީން 

ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރަންވާނެއެވެ.
4.3 މި އަސާސީ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގެ 1 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރާޮގތަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކުލި 
ދައްކަމުން ނުދާނަމަ، ނުވަތަ 2 )ދޭއް( ފަހަރު ކުލި ދެއްކުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ނުކުޅެދިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި 
އަސާސީ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެއްވެސް ޯނޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުން 
ނިމުމަކަށް ގެނެސް، ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ ތަން ހުސް ކުރުމަށް އެންގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޗްޑީސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި 
މިޙާލަތުގައި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި މި މާއްދާގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން 
ކުއްޔަށް  ޮގތުން  ވަގުތީ  ހިމަނައި،  ގައި  ކަޅުލިސްޓު  ފަރާތުން  އެޗްޑީސީގެ  ފަރާތެއް  އެފަދަ  ކުރެވިއްޖެނަމަ،  ބާޠިލު 
ދޫކުރެވޭ ތަންތަނަށް އެދުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ފަރާތަކަށް ގެއްލިގެންދާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ އެއްބަސްވުން 
ނިމުމަކަށް ގެނެވޭ ޙާލަތެއްގައި ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ ތަނުގައި ހުރި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ އުފުލޭ މުދަލާއި ސާމާނު 
ނުގެންޮގސްފިނަމަ، މި އަސާސީ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން ޖޫރިމަނާޮކށް، އެ ތަކެތި 
އެޗްޑީސީގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެޗްޑީސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި މި ޙާލަތުގައި ކުއްޔަށް ހިފާ 

ފަރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. 
ގެންނަން  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވުން  ފަރާތުން  އެޗްޑީސީގެ  ކުރިން،  ހަމަވުމުގެ  މުއްދަތު  އެއްބަސްވުމުގެ   4.4
އިޚްތިޔާރު  ގެނައުމުގެ  ނިމުމަކަށް  އެއްބަސްވުން  ދީ،  ލިޔުމުން  ޯނޓިހެއް  ދުވަހުގެ  )ތިރީސް(   30 ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 

އެޗްޑީސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި ޙާލަތުގައި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ދޭކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
4.5 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ތަން ދޫޮކށްލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، 1 )އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ޯނޓިހެއް ލިޔުމުން ދީ، 

އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. 

5. ޖޫރިމަނާ ނެގުން:
5.1 އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވެގެން ނުވަތަ އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރެވޭ ޙާލަތުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ހުރި 
ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ އުފުލޭ މުދަލާއި ސާމާނު ނުގެންޮގސް ހުންނަތާ ފުރަތަމަ 20 )ވިހި( ދުވަހަށް އެއްބަސްވުމުގައި 
ޗާޖު  ޮގތުގައި  ޖޫރިމަނާގެ  ދުވާލަކު  ފައިސާ  އަށްވާ  އިންސައްތަ(  )ދެ   2% ކުލީގެ  ދައްކަންޖެހުނު  ޮސއިކުރިއިރު 
ނުގެންޮގސް  މުދަލާއި ސާމާނު  އުފުލޭ  ފަރާތުގެ  ހިފާ  ކުއްޔަށް  ހުރި  ތަނުގައި  ދޫކުރާ  ކުއްޔަށް  އަދި  ކުރެވޭނެއެވެ. 
ހުންނަތާ 20 )ވިހި( ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެއްޖެނަމަ، އެއްބަސްވުމުގައި ޮސއިކުރިއިރު ދައްކަންޖެހުނު ކުލީގެ %5 )ފަހެއް 
އިންސައްތަ( އަށްވާ ފައިސާ ދުވާލަކު ޖޫރިމަނާގެ ޮގތުގައި ޗާޖު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިޮގތުން އަރާ ޖޫރިމަނާގެ އިތުރަށް 

މުދާ ނުގެންޮގސް ހޭދަވާ މުއްދަތަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުލި ދައްކަންޖެހޭނެއެވެ.

6. އެހެނިހެން:
6.1 ވަގުތީ ޮގތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ތަން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މުދާ ގުދަން ކުރުމުގެ ބޭނުމަށެވެ.

6.2 ވަގުތީ ޮގތުން ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ ހުސްބިން ނުވަތަ ޢިމާރާތްޮކށްފައިވާ ތަންތަނުގައި ފަސޭހައިން އަލިފާން ހިފާ 
ޒާތުގެ ދިޔާ ބާވަތްތަކާއި، ނުރައްކައުތެރި ކެމިކަލް )ޮކޯރސިވް( ގެ ބާވަތްތަކާއި، ގޭހުގެ ބާވަތްތައް ރައްކައު ކުރުމަކީ 

މަނާ ކަމެކެވެ.
6.3 މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ މުދަލެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ބެހެއްޓުމަކީ މަނާ 
ކަމެކެވެ. އަދި ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ހިފާ ތަނުގައި މުދާ ގުދަން ކުރަންވާނީ ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން 

ޢަމަލު ކުރަން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި އުޞޫލުތަކާ އެއްޮގތްވާ ޮގތުގެ މަތީންނެވެ.
6.4 ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ ތަނަށާއި، ތަނާއި އިންވެގެން ހުންނަ ތަންތަނަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭ ޒާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް، 

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި އުޅޭ މީހެއްގެ ފަރާތުން ވިޔަސް ޮކށްގެން ނުވާނެއެވެ.
6.5 ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަނުގައި ގުދަން ކުރުމުގައި މުދާ އަރުވާ ބޭލުމުގައި އެ ސަރަޙައްދުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް އުނދަގޫ 

ނުވާނޭހެން ސަރަހައްދުގެ ކާރުބާރު ޮބޑުނުވާ ޮގތެއްގެ މަތީން ޢަމަލު ކުރަންވާނެއެވެ. 
6.6 އެޗްޑީސީގެ ހުއްދަ ލިބިގެން މެނުވީ ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކުއްޔަށް ދޫޮކށްފައިވާ ތަނަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް 

ގެނައުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ.
6.7 ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ ޙައްޤުތައް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލު ކުރުމާއި، އެހެން ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާއި، އެހެން 
ފަރާތަކާ ގުޅިގެން ތަން ބޭނުން ކުރުމާއި، ތަނަށް އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ގެއްލުމެއް ދީ ނައްތާލުމަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި 

ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުން ކުރުން ހުއްދަކުރާ ކަންކަމެއް ނޫނެވެ.
6.8 މި އަސާސީ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެވެ. އަދި މި އަސާސީ މާއްދާތަކާއި 
އަސާސީ  މި  އަދި  މަތީންނެވެ.  ޮގތުގެ  އެއްޮގތްވާ  ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރާނީ  ތަންފީޛު  މާނަޮކށް،  ޝަރުޠުތައް 
ޯކޓުތަކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙައްޤު،  ބަލައިގަތުމުގެ  ދަޢުވާ  މައްސަލަތަކުގެ  އުފެދޭ  ދަށުން  ޝަރުޠުތަކުގެ  މާއްދާތަކާއި 

ލިބިގެންވެއެވެ.
6.9 މި ކަރުދާހުގައި ދީފައިވާ އަގުތަކަކީ ކުރިން އެންގުމަކާ ނުލައި ބަދަލު ގެނެވިދާނެ އަގުތަކެކެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، 
އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވޭއިރު، އެހާތަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޯފމުތަކަށް އެޗްޑީސީން ބަދަލު ގެނެވޭ އަގު ތަޠުބީޤް ނުކުރާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ ގެ ދަށުން ސެކިއުރިޓީ ޑިޮޕސިޓް ޮގތުގައި އެޗްޑީސީގައި ބަހައްޓަންޖެހޭ ފައިސާ، މި އެއްބަސްވުމުގެ   2.2
މުޅި މުއްދަތުގައި ބެހެއްޓިފައި ހުންނަން ވާނެއެވެ. މިޮގތަށް ބެހެއްޓުމުގައި، އެ ފައިސާއަށް އެއްވެސް އިންޓަރެސްޓެއް 
ނުދައްކައިފި  ކުލި  ދައްކަންޖެހޭ  ފަރާތުން  ކުއްޔަށްހިފާ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  މި  ފައިސާއަކީ  މި  ނުނެގޭނެއެވެ. 
ހާލަތެއްގައި، ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ނުޮކށްފި ޙާލަތެއްގައި، 

އެޗްޑީސީއަށް ލިބިދޭ ރައްކައުތެރި ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ނެގުނު ފައިސާއެވެ.
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް އެ ފައިސާ ރައްދުކުރެވޭނީ، މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނައިރު،   2.3
މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު، ބާކީޮއތް މިންވަރެކެވެ. 
މި އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ނުވަތަ މި އެއްބަސްވުން ހުއްދަކުރާ ޮގތެއްގެ މަތިން، ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތުން 
މި އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމުން، ކުއްޔަށް ދޫކުރާ ތަން ހުސްޮކށް އެޗްޑީސީއާ ޙަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 
ރަސްމީ ބަންދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 10 )ދިހައެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބާކީ ފައިސާ ހުރިނަމަ، އެ ފައިސާ އެއްވެސް 

އިންޓަރެސްޓަކާ ނުލައި ކުއްޔަށްހިފާ ފަރާތަށް އަނބުރާ ރައްދު ކުރެވޭނެއެވެ.
މަދުވާ  ފައިސާ  އެ  ބަލާއިރު،  ޚަރަދަށް  ކުރަންޖެހޭ  ފައިސާއިން  ބެހެއްޓޭ  ޮގތުގައި  ޑިޮޕސިޓްގެ  ސެކިއުރިޓީ   2.4
ކަމަށްވާނަމަ، އެޮގތުން މަދުވާ ޢަދަދަށްވާ ފައިސާ، އެޗްޑީސީން ކުރަންޖެހުނު ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު ކުއްޔަށް ހިފާ 
ފަރާތަށް ޮފނުވާތާ ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތައް ހިމަނައިގެން 14 )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެޗްޑީސީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ. 
އިޚުތިޔާރު  ޯހދުމުގެ  ފައިސާ  އެ  ހުށަހަޅައިގެން  ޝަރީޢަތަށް  ނުދައްކައިފިނަމަ،  ފައިސާ  އެ  މުއްދަތުގައި  މި  އަދި 

އެޗްޑީސީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.


