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ހުޅުމާލޭން ފުލެޓު ވިއްކުމުގެ އެއްބަސްވުން
މިއީ………………………

ދުވަހު،

ހުޅުމާލޭން

ފުލެޓެއް

ވިއްކުމަށާއި

ގަތުމަށްޓަކައި،

ހައުސިންގ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ............…………………………………………،އާ ދެމެދު
ބސްވުމެކެވެ.
ސޮއިކުރެވޭ އެއް ަ

ތަޢާރުފާއި ބައިވެރިން
ބސްވުމުގެދަށުން ވިއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
ދެންފަހެ ،ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަކީ ،މި އެއް ަ
ބގެންވާ ފަރާތް ކަމުގައިވީހިނދު؛
ފުލެޓުގެ މިލްކުވެރިކަން ލި ި
ބސްވުމުގެދަށުން ގަންނަ ފަރާތަށް އެފުލެޓު ވިއްކުމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑުން
އަދި މި އެއް ަ
ބނުންވީހިނދު؛
ޭ
ބސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާއި
އަދި ވިއްކާ ފަރާތުން އެ ފުލެޓު ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަށާއި ،މި އެއް ަ
ބނުންވީހިނދު؛
ޝަރުޠުތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ފުލެޓު ގަތުމަށް ،ގަންނަ ފަރާތުން ޭ
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑާއި ގަންނަ ފަރާތުން ،އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން
ބސްވެއެވެ.
އެއް ަ

 .1ފުލެޓު ވިއްކާފަރާތް
ފުލެޓު ވިއްކާ ފަރާތަކީ ،ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑެވެ .އެ ކުންފުނީގެ
ބރަކީ  C-793/2008އެވެ .އެ ކުންފުނި ހިނގަމުންދަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ރަޖިސްޓްރީ ނަން ަ
ބސްވުމުގައި،
ބލްޑިންގުގެ  3ވަނަ ފަންގިފިލާގައެވެ .މި އެއް ަ
ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ،އެޗް.ޑީ.ސީ ި
މީގެފަހުން

ހައުސިންގ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ކޮށްފައިވާނީ ”ވިއްކާފަރާތް“ މިގޮތަށެވެ.

3

ކޯޕަރޭޝަން

ލިމިޓެޑަށް

އިޝާރާތް

 .2ފުލެޓު ގަންނަފަރާތް
ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތަކީ …………………………………………….. ،އެވެ .މި
ބސްވުމުގެ
އެއް ަ
ރައްޔިތެއްކަން

ބނުމަށްޓަކައި
ޭ

……………………………..

ދިވެހި

އަކީ،

ބރު  ……………………………….މިހާރު ދިރިއުޅޭ
އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

އެޑްރެސް  ............................ދާއިމީ އެޑްރެސް  ...................................އެވެ
މި

މީގެފަހުން

ބސްވުމުގައި
އެއް ަ

………………………………

އިޝާރާތްކޮށްފައިވާނީ ”ގަންނަ ފަރާތް“ މިހެންނެވެ.

ފުލެޓު ވިއްކުން
 .3ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާ ފުލެޓުގެ ތަފްސީލު
ހ.

ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 1
ބސްވުމުގެދަށުން ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުލެޓަކީ ،މި އެއް ަ
މި އެއް ަ
ބގެންވާ
ގައި ތަފްސީލު ދީފައިވާ ފުލެޓު ކަމަށާއި ،އެ ފުލެޓުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަން ލި ި
ފަރާތަކީ،

ވިއްކާފަރާތް

ކަމަށާއި،

އެ

ފުލެޓުހުރި

އެއްމެދު

މިލްކުވެރިންގެތެރޭގައި ވިއްކާފަރާތް ހިމެނޭކަން ،ވިއްކާފަރާތުން
ކޮށްދެއެވެ.

މި

ބސްވުމުގެދަށުން
އެއް ަ

ވިއްކުމަށް

އިމާރާތުގެ

އެއްމެދު

ޔަގީން ކޮށް ކަށަވަރު

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފުލެޓަށް،

މި

ބސްވުމުގައި މީގެފަހުން އިޝާރާތްކޮށްފައިވާނީ "ފުލެޓު" މިފަދައިންނެވެ.
އެއް ަ
ށ.

ބސްވުމުގެ
ފުލެޓާއި ފުލެޓުހުރި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ އާންމު ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް މި އެއް ަ
ޖަދުވަލު  2ގައި ތަފްސީލުކޮށްދީފައި އެވަނީއެވެ.
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 .4ގަތުމަށާއި ވިއްކުމަށް އެއްބަސްވުން
ބގެންވާ މިލްކުވެރިކަމުގެ ހުރިހާ ޙައްޤަކާއި މަޞްލަޙަތެއް ،ގަންނަ
ފުލެޓާ ގުޅިގެން ވިއްކާ ފަރާތަށް ލި ި
ފަރާތަށް

ވިއްކުމަށާއި

ބދަލުކޮށްދިނުމަށާއި،
ަ

އެ

ފުލެޓުގެ

މިލްކުވެރިކަން

ގަންނަ

ފަރާތަށް

ބދަލުކޮށްދިނުމާއެކު ،ފުލެޓުހުރި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ އެއްމެދު މިލްކުވެރިންގެ ތެރޭގައި ،ގަންނަފަރާތް
ަ
ބލުވެ،
ބސްވާހިނދު ،ގަންނަ ފަރާތުން އެކަންކަމަށް ޤަ ޫ
ހިމެނުމަށްވެސް ،ވިއްކާ ފަރާތުން އެއް ަ
ބލުކޮށް ،ވިއްކާފަރާތުން ފުލެޓު
ބލައިގަނެ ޤަ ޫ
ފުލެޓާއި ފުލެޓުހުރި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ މިލްކުވެރިކަން ަ
ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު ،އެފަރާތަށް ދައްކައި ޚަލާޞް ކުރުމަށް ،ގަންނަ ފަރާތުން
ބސްވެއެވެ.
އެއް ަ

ފުލެޓަށް ފައިސާ ދައްކާނެގޮތް
 .5އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެކުރިން ދެއްކި ފައިސާ
ބސްވުމުގެ ދަށުން އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި ގަންނަފަރާތުން އެއްވެސް ފައިސާއެއް
މިއެއް ަ
ދައްކާފައިވާނަމަ ،ފުލެޓުގެ ޖުމްލަ އަގުން އެފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު ،ދެއްކި އެޑްވާންސް ފައިސާގެ
ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  3ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
ބކީ ދައްކާނެ ގޮތުގެ ތާވަލް މި އެއް ަ
ތަފްޞީލް އަދި ާ

 .6ފުލެޓުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ އަދި މެނޭޖްމަންޓު ފީ ދައްކާނެގޮތް
ހ.

ވިއްކާ ފަރާތުން ،ފުލެޓު ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގަކީ  ( 2،250،000.00ދެމިލިއަން
ދެލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) އެވެ .އެ އަގަށްވާ ފައިސާ ،ގަންނަ ފަރާތުން ވިއްކާ
ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ދެއްކުމަށް ގަންނަ ފަރާތުން
ފަރާތަށް މި އެއް ަ
ބސްވެއެވެ.
އެއް ަ

ށ.

ބސްވުމުގެދަށުން ،ފުލެޓުގެ އަގު ދައްކަންފަށާނީ ،ފުލެޓު ހަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން
މި އެއް ަ
( 3ތިނެއް) މަސް ހަމަވުމަށްފަހު ،ޖެހިގެން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މީލާދީ ކޮންމެ މަހެއްގެ
 ( 1އެކެއް) ވަނަ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ޖަދުވަލު  3ގައިވާ ގޮތަށް ދައްކަމުންގޮސް
ޖަދުވަލު  3ގައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައެވެ .މީގެ އިތުރުން މެނޭޖްމަންޓު ފީގެ ގޮތުގައި މީލާދީ
ކޮންމެ މަހަކު ( ،1000އެއްހާސް) ރުފިޔާ،

ފުލެޓު ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާ ފަރާތަށް ނުވަތަ

ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން
ބލަހައްޓާފަރާތަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ .މި އެއް ަ
އިމާރާތް ަ
އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް ފައިސާ އެއް ދައްކާފައިވާނަމަ އެފައިސާ ،ފުލެޓުގެ ޖުމްލަ
ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު 3
ބކީ ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު މި އެއް ަ
އަގުގެ ތެރެއިން އުނިކުރުމަށްފަހު ަ
ގައި ދީފައިވާނެއެވެ .މި ޖަދުވަލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ،ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާފަރާތަށް ފައިސާ
ދައްކަންވާނެއެވެ.
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ނ.

ބނެވުނު ފައިސާ ދައްކާނީ ،ވިއްކާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ު
ބންކު އެކައުންޓަކަށް ނުވަތަ ނަގުދު ފައިސާއިން ނުވަތަ ޗެކަކުން ނުވަތަ ވިއްކާ
ކަނޑައަޅާ ޭ
ފަރާތުގެ އޮންލައިން "ޕޭމަންޓު ޕޯޓަލް" މެދުވެރިކޮށް ،ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ.

ރ.

މީލާދީ

ކޮންމެ

މަހަކަށް

ދައްކަންޖެހޭ

ޖުމްލަ

އަދަދަށްވާ

ފައިސާ

ފުލެޓު

ހަވާލުކުރާ

ދުވަހުންފެށިގެން  ( 3ތިނެއް) މަސްހަމަވުމަށްފަހު ،ޖެހިގެން އަންނަމަހުގެ އެއްވަނަ
ދުވަހުންފެށިގެން ،ކޮންމެމަހެއްގެ ( 01އެކެއް) ވަނަ ދުވަސް ނިމުމުގެކުރިން ދައްކަންވާނެއެވެ.
ބ.

ބސްވުމުގެދަށުން ،މަހަކަށް
ފުލެޓު ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގު ދެއްކުމުގެގޮތުން މި އެއް ަ
ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލައަދަދު

ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ގަންނަ ފަރާތުން ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ

ފައިސާދެއްކުމަށް ،އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ނެގުމަކާނުލައި ،ފައިސާދައްކަން ޖެހޭ ދުވަހުން
ފެށިގެން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ،ގަންނަ ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.
ޅ.

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައިވާގޮތުގެމަތިން ދެވޭ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ،ގަންނަފަރާތުން ފައިސާ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެމަހަކަށް ގަންނަފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ( 1%އެކެއް
އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ،ގަންނަ ފަރާތުން ވިއްކާ ފަރާތަށް
ދައްކަންވާނެއެވެ.

ކ.

ބލައިގަންނާނީ ،އަންނަނިވި
ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތުން ،ފުލެޓު ވިއްކާ ފަރާތަށް ދައްކާ ފައިސާ ަ
ބންނެވެ.
ތަރުތީ ު
)(1

ގަންނަ ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާއިން ފުރަތަމަ އުނިކުރާނީ ،އެފަރާތުން އެހާތަނަށް
ދައްކަންޖެހޭ ޖޫރިމަނާއެއްވާނަމަ ،ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައެވެ.

)(2

ގަންނަ ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާއިން ،ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ އުނިކުރުމަށްފަހު
ބސްވުމުގެދަށުން ދައްކަންޖެހޭ މެނޭޖްމަންޓު ފީއެއް ވާނަމަ،
ބކީވާ ފައިސާ ،އެއް ަ
ާ
މެނޭޖްމަންޓު ފީ ގޮތުގައި އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

)(3

މެނޭޖްމަންޓު ފީ އަށްފަހުވެސް ،ގަންނަ ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާގެ ޢަދަދު
އިތުރުވާނަމަ ،އެ އިތުރުވި ފައިސާއަކީ އިންސްޓޯލްމަންޓު ފައިސާގެ ގޮތުގައި
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.
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)(4

ގަންނަ ފަރާތުން ދެއްކި ފައިސާ ،އިންސްޓޯލްމަންޓު އަދި މެނޭޖްމަންޓު ފީ އަށްވުރެ
އިތުރުވާނަމަ ،ޖެހިގެން އަންނަ އިންސްޓޯލްމަންޓު އަދި މެނޭޖްމަންޓު ފީ ތަކުން
އުނިކުރެވޭނެއެވެ.

އ.

މި

ބސްވުމުގެދަށުން،
އެއް ަ

މެނޭޖްމަންޓުފީ

ވިއްކާ

ގަންނަ

ފަރާތަށް

ފަރާތުން
ދެއްކި

ދައްކަންޖެހޭ

ކަމުގައިވާނީ،

އިންސްޓޯލްމަންޓު

ޖޫރިމަނާއެއް

އަދި

އަރާފައިވާނަމަ

އެފައިސާއާއި ،ދައްކަންޖެހޭ މެނޭޖްމަންޓު ފީއެއް ވާނަމަ އެފައިސާ އަދި އިންސްޓޯލްމަންޓު
އަށްވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު ހަމައަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

 .7ފުލެޓުގެ އަގު އެއްކޮށް ދެއްކުން
ހ.

މި

ބސްވުމުގެ
އެއް ަ

6

ވަނަ

މާއްދާ

އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ޖަދުވަލު  3ގައި

އެހެން

އޮތްކަމުގައިވިއަސް،

އެ

މާއްދާގައި

ވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކޮންމެ މަހަކު އެމަހެއްގެ

އިންސްޓޯލްމަންޓު ދައްކަމުންގޮސް ،ފުލެޓުގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ކުރިން ދައްކަން
އެދިއްޖެނަމަ ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު ގަންނަ ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.
ށ.

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ،ފުލެޓުގެ އަގު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ކުރިން
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ބނުންނަމަ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ކުރިން އެކަން ލިޔުމަކުން ،ވިއްކާ ފަރާތަށް
ދައްކަން ޭ
ބހޭ ޤަވާޢިދުގައި
އަންގަންވާނެއެވެ .ފުލެޓުގެ އަގު އެއްކޮށް ދެއްކޭނީ ،އެއްމެދު ޢިމާރާތާއި ެ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
ަ

ނ.

ބނުންކަން
ބނެފައިވާގޮތަށް ،ފުލެޓުގެ އަގު އެއްކޮށް ދައްކަން ޭ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ު
ލިޔުމަކުން އެންގުމުން ،ފައިސާ ދައްކާނެގޮތުގެ ތަފްޞީލު ،ވިއްކާފަރާތުން ގަންނަފަރާތަށް
އަންގާނެއެވެ.

ރ.

ފުލެޓުގެ އަގު ދެއްކުމުގެ ގޮތުން ގަންނަ ފަރާތުން ވިއްކާ ފަރާތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  3ގައިވާ "ފުލެޓުގެ އަގު ދައްކާނެ ގޮތުގެ
އެކުގައި ،ނުވަތަ މި އެއް ަ
ތާވަލް" ގައި އިންސްޓޯލްމަންޓްތައް ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ކުރިން ވިއްކާފަރާތަށް
ދައްކައި ނިންމިދާނެއެވެ .ނަމަވެސް މި ގޮތަށް ފައިސާ ދެއްކޭނީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި
ބނެފައިވާ މުއްދަތުގެ ކުރިން ވިއްކާ ފަރާތަށް އެންގުމުން ،ފައިސާ ދައްކާނެ މިންވަރު ވިއްކާ
ު
ފަރާތުން ކަނޑައެޅުމުންނެވެ .މި ގޮތުގެ މަތިން ފައިސާ ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް "ޕޮލިސީ އޮން
ބސްޑް ފައިނޭންސިންގ" އުސޫލުގެ މަތިން ޑިސްކައުންޓް
ބޓް) ފޯ ސޭލް ޭ
ބރާ (ރި ޭ
އި ް
ދެވޭނެއެވެ.

7
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 .8ފުލެޓު ހަވާލުކުރުން
ހ.

މި

ބސްވުމުގައި
އެއް ަ

ސޮއިކުރުމުން،

އެފުލެޓު

ގަންނަ

ފަރާތާ

ހަވާލުކުރެވޭނީ،

މި

ބނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ގަންނަ
ބސްވުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،އެ ފުލެޓު ޭ
އެއް ަ
ބގެންވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ފަރާތަށް ލި ި
ށ.

މި

ބސްވުމުގެދަށުން
އެއް ަ

ވިއްކުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ފުލެޓު

ގަންނަ

ފަރާތާ

ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ސޮއިކޮށް ފުލެޓުގެ ތަޅުދަނޑި
ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ،މި އެއް ަ
ބސްވުމުގެދަށުން ވިއްކާ ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތާ ހަވާލުކުރެވުނީއެވެ.
ހަވާލުކުރެވުމުން މި އެއް ަ
ނ.

ފުލެޓު ހަވާލު ކުރެވޭއިރު ފުލެޓުގައި ހުރި އުފުލޭ މުދަލާއި ހިފައިގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ތަފްސީލު،
ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.
މި އެއް ަ

ރ.

ބސްވުމުގެދަށުން ފުލެޓު ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން ( 3ތިނެއް)
މި އެއް ަ
ބސްވުން
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅެން ފަށަން ،ގަންނަ ފަރާތަށް މި އެއް ަ
ލާޒިމު ކުރެއެވެ .އަދި މި ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް އަދި މެނޭޖްމަންޓަށްވާ
ބސްވުމުގެ 6
ފައިސާ ދައްކަންނުޖެހޭނެއެވެ ( 3 .ތިނެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވުމުން މި އެއް ަ
ވަނަ މާއްދާއާއި އެއްގޮތަށް އިންސްޓޯލްމަންޓް އަދި މެނޭޖްމަންޓް ފީ ދައްކަންފަށަންވާނެއެވެ.

 .9ފުލެޓުގެ ރަޖިސްޓަރީ ބަދަލުކުރުން
ފުލެޓު ވިއްކުމުގެ އަގުކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ  ( 2،250،000.00ދެމިލިއަން ދެލައްކަ
ބދަލު ކުރާ ތާރީޚާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހޭ މެނޭޖުމަންޓު
ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ) ،އަދި ރަޖިސްޓްރީ ަ
ބސްވުމުގެދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އެހެން އެއްވެސް ފައިސާއެއް ނުދައްކައިވާނަމަ ،އެ
ފީއާއި ،މި އެއް ަ
ބތާ ( 90ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ގަންނަ
ފައިސާއެއް ގަންނަ ފަރާތުން ވިއްކާ ފަރާތަށް ލި ޭ
ބގެންވާ ފަރާތް ކަމަށާއި ،ގަންނަ ފަރާތަކީ ،ފުލެޓު
ފަރާތަކީ އެފުލެޓުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިކަން ލި ި
ބމުގެ މިލްކުވެރިއެއް ކަމުގައި ހެދުމަށްޓަކައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި
ހިމެނޭ އިމާރާތްހުރި ި
ޤަވާޢިދުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި ،ވިއްކާ ފަރާތުން ދޭންޖެހޭ
ލިޔުންތައް ،ގަންނަފަރާތާ ހަވާލު ކުރާނެކަމުގެ ޔަގީން ކަށަވަރުކަން ،ވިއްކާ ފަރާތުން ގަންނަ ފަރާތަށް
ބދަލުކުރުމާގުޅޭގޮތުން ހިނގާ އެންމެހައި ޚަރަދެއްގެ ޒިންމާއުފުލާނީ
ދެއެވެ .ފުލެޓުގެ ރަޖިސްޓްރީ ަ
ގަންނަފަރާތުންނެވެ.
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 .10ފުލެޓު ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު
ހ.

ބސްވުމުގެދަށުން ،ވިއްކާފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ "ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ ފުލެޓުތައް
މި އެއް ަ
ބހޭ އުސޫލު" އާ
ބނުންކުރުމާ ެ
ހިމެނޭ އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ޢާއްމުތަންތަނާއި ވަޞީލަތްތައް ޭ
ބގެން ވެއެވެ.
ބނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ގަންނަފަރާތަށް ލި ި
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޭ

ށ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ގަންނަ ފަރާތުން ،ފުލެޓާ ހަވާލުވާ ދުވަހުން ފެށިގެން
ބލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި ،އަދި މި
އެފުލެޓު ހުންނާނީ ،ގަންނަ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާއާއި ެ
ބނެފައި ނުވާހާ ހިނދަކު ،އެފުލެޓަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް
ބސްވުމުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ު
އެއް ަ
ބއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއްވެސް އުފުލާނީ ހަމައެކަނި ގަންނަ ފަރާތުން ކަމަށް،
ލި ި
ބސްވެ ،އެކަމުގެ ޔަގީން ކަށަވަރުކަން ،ވިއްކާފަރާތަށް ދެއެވެ .އަދި މި
ގަންނަ ފަރާތުން އެއް ަ
ބ ކޮންމެ
ބނެފައި ނުވާހާހިނދަކު ،އެ ފުލެޓަށް ލި ޭ
ބސްވުމުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ު
އެއް ަ
ބނުންވުމަކީ ،ނުވަތަ އެތަނުގެ
ބވެ މަރާމާތަށް ޭ
ގެއްލުމަކީ ނުވަތަ އުނިކަމަކީ ،ނުވަތަ އެތަން ާ
ހާލަތު ދަށްވަމުން ދިއުމަކީ ،ވިއްކާ ފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ނޫންކަން ،ގަންނަ
ބސްވެއެވެ.
ބލުކޮށް ،އެއް ަ
ފަރާތުން ގަ ޫ

ނ.

ބނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު
ބނެފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ގަންނަ ފަރާތަށް ފުލެޓު ޭ
މި މާއްދާގައި ު
ބހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ޤަވާޢިދެއްގެ އިމުގެ
ބދެވޭނީ ކަމާއި ެ
ލި ި
ތެރެއިންނެވެ.

ރ.

ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގަންނަ ފަރާތުން ،ފުލެޓުގެ އަގު ދައްކައި
ބސްވުމުގައި ަ
މި އެއް ަ
ނިމުމުގެ ކުރިން ،ފުލެޓު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުން ނުވަތަ ފުލެޓު އެއްވެސް
ފަރާތަކަށް ވިއްކުން ނުވަތަ މިފަދަ ކަމެއްކުރުމަށްޓަކައި އެހެން ފަރާތަކާއެކު
ބހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ
ބސްވުމެއްހަދަންވާނީ ކަމާއި ެ
އެއް ަ
ޤަވާޢިދެއްގެ އިމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

 .11ގަންނަފަރާތުން އަދާކުރަންޖެހޭ އާންމު ވާޖިބުތައް
އެއްމެދު އިމާރާތެއްގައިވާ ފުލެޓެއްގެ މިލްކުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގަންނަ ފަރާތުން އަންނަނިވި
ބސްވުން އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޝަރުޠުކުރާ ކަމެކެވެ.
ކަންކަން ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަކީ ،މި އެއް ަ
ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  3އާއި އެއްގޮތަށް ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ދައްކަމުން ދިއުން؛
ހ .މި އެއް ަ
ށ.

ދިރިއުޅުމަށާއި ،ދިރިއުޅެމުން ކުރާ ،އެކަމެއް ކުރުމުން ޢިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން
ބސްވުމުގެދަށުން ކުރުން
ފަރާތްތަކަށް އުނދަގޫނުވާފަދަ މަސައްކަތެއްކުރުން އަދި މި އެއް ަ
ބނުން ކުރުން؛
ބވަތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް އެކަނި ،ފުލެޓުގެ ޭ
މަނާނުކުރާ ާ
9

ނ.

ގަންނަފަރާތުން ފުލެޓާ ހަވާލުވާއިރު ،އެ ފުލެޓުގެ ފެނާއި ކަރަންޓުގެ މީޓަރުން ދައްކާ
އަދަދަކީ،

މި

ބސްވުމުގެ
އެއް ަ

4

ވަނަ

ޖަދުވަލުގައި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

އަދަދުކަމަށް،

ބސްވުމާއެކު ،ފުލެޓަށް ދޫކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ފުލެޓުގައި
ވިއްކާފަރާތާއި ގަންނަފަރާތް އެއް ަ
ބހޭ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ
ބނުންކުރާ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ޚިދުމަތާ ގުޅޭގޮތުން ކަމާ ެ
ޭ
ލަސްނުކޮށް ޤަވާޢިދުން ދައްކަމުން ދިޔުން؛

ރ.

ގަންނަފަރާތުން ފުލެޓާ ހަވާލުވާތާ ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އެފުލެޓަށް ލާފައިވާ
ބދަލުކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި އެ
ބލިންގ އެޑްރެސް ގަންނަފަރާތުގެ ނަމަށް ަ
ޚިދުމަތްތަކުގެ ި
ޚިދުމަތްތަކަށް

ފުލެޓަށް

ފޯރުކޮށްދޭ

ފަރާތުން

ފޮނުވާ

ބލުގެ
ި

ޒިންމާއުފުލާ

ފަރާތަކީ،

ބން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގަންނަފަރާތުން
ބ ު
ބނުންކުރުމުގެ ސަ ަ
ގަންނަފަރާތްކަމާއި އެ ޚިދުމަތް ޭ
ލަސްނުކޮށް ޤަވާޢިދުން ދައްކަމުން ގެންދިއުން؛
ބ.

ބސްވުމުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ
ބއިތަކާއި ވަސީލަތްތަކަށް ނުވާ ،އަދި މި އެއް ަ
ފުލެޓުގެ އާންމު ަ
(ނ) ގައި އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ޖަދުވަލުގައި ނުހިމެނޭ އެންމެހާ ކަންތައްތަކާއި ،ފުލެޓުގެ
މައިފާރުތަކާއި ފުލެޓުގެ އެތެރެއާއި ،ފުލެޓުގައިވާ ފެން ހިންދާ ހޮޅިތަކާއި ނަރުދަމާއާއި ،އެފަދަ
ބލަހައްޓައި ،ވިއްކާފަރާތުގެ
އެހެނިހެން އެއްޗެހި ،މަރާމާތުކޮށް ،ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ަ
ބނެވިދިޔަ
މުވައްޒަފަކު ،ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތެއްގެ އިހުމާލުން ،އެފުލެޓުގެ ު
ބ ގެއްލުން ފިޔަވައި ،އެހެން ގެއްލުންތަކަށް ގަންނަފަރާތުން ޒިންމާވުން؛
އެއްޗަކަށް ލި ޭ

ޅ.

ބންޏާއި ،އެހެނިހެން އެފަދަ ސާމާނު ،އުކާލަންޖެހޭގޮތަށް ނުވަތަ ނައްތައިލަންޖެހޭގޮތަށް،
ކުނި ު
އުކައިލަމުން ނުވަތަ ނައްތައިލަމުން ދިޔުން؛

ކ.

ބހައްޓަންވާ
ގަންނަފަރާތުން ނުވަތަ ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެތެރެއިން މީހަކު ،ފަރުވާ ަ
ބހައްޓައި ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުން ،ނުވަތަ
ވަރަށް ފަރުވާ ނު ަ
ބޑުވެގެން ނުވަތަ
އިހުމާލުން ފުލެޓުގައި އަލިފާން ހިފައިގެން ނުވަތަ ރޯވެގެން ނުވަތަ ފެން ޮ
ފެންހެދިގެން ،އެ ފުލެޓަށް ނުވަތަ އެ އިމާރާތުގައިވާ އެހެން ފުލެޓަކަށް ނުވަތަ އެއިމާރާތަށް
ބ
ނުވަތަ އެއިމާރާތާ އިންވެގެންވާ އެހެން އިމާރާތަކަށާއި އެތަންތަނުގައިވާ ތަކެއްޗަށް ލި ޭ
ގެއްލުމެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ގަންނަފަރާތުން އުފުލުން؛

އ.

ބލެހެއްޓުމާއި
ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅެމުން ދިއުމާ ގުޅޭގޮތުންނާއި ،ފުލެޓުހުރި އެއްމެދު އިމާރާތް ެ
ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެއްވެސް ޓެކުހެއް ނަގަން ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެޓެކުހެއް ޤަވާޢިދުން
ދެއްކުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުން؛

ވ.

ފުލެޓު ނުވަތަ ފުލެޓު ހުރި އިމާރާތާ ގުޅޭގޮތުން ،ފުލެޓު ވިއްކާފަރާތުންނާއި ސަރުކާރުގެ
އިދާރާތަކުން އަންގާ އެންގުންތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން؛ އަދި
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މ.

ބލުމަށްޓަކައި ،ވިއްކާ
ބސްވުމާ އެއްގޮތަށް ގަންނަ ފަރާތުން އަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ެ
މި އެއް ަ
ބނުންވެއްޖެހިނދަކު ،ގަންނަ ފަރާތަށް ދުރާލާ އަންގައި ،އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގައި،
ފަރާތުން ޭ
ބލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް
ބލައި ހެދުމުގެ ހުއްދަ ،ވިއްކާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ފުލެޓަށް ވަދެަ ،
ދިނުން .އަދި ކުއްލިހާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ފުލެޓަށް ވަންނަން ޖެހިއްޖަނަމަ ފުލެޓަށް ވަނުމުގެ
ބލަހައްޓާ ފަރާތަކަށް ދިނުން؛
ހުއްދަ ވިއްކާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އިމާރާތް ަ

ފ.

ބސްވުމުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ހިމެނިފައި ނުވާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ
މި އެއް ަ
ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތުންނެވެ .ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތުގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމެއް
ނުކުރެވިވާކަން ވިއްކާފަރާތަށް
އެކަމެއް

ރަނގަޅުކުރުމަށް

ބލަހައްޓާ ފަރާތަށް އެނގިއްޖެ ހާލަތެއްގައި،
ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
އެކަށީގެންވާ

މުއްދަތެއް

ވިއްކާފަރާތުން

ފަރާތަށް

ގަންނަ

ބސްވުމުގެ
ދޭންވާނެއެވެ .މި މުއްދަތުގައި ގަންނަ ފަރާތުން އެކަމެއް ނުކޮށްފިނަމަ ،މި އެއް ަ
 17ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ؛

ދ.

ބން
ބ ު
ބނެފައިވާ މުއްދަތުގައި ގަންނަ ފަރާތް އެކަމެއް ނުކުރުމުގެ ސަ ަ
މި މާއްދާގެ (ފ) ގައި ު
ބލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ޒިންމާގެ ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ
ނުވަތަ ވިއްކާފަރާތުގެ ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ކަމެއް ،އިމާރާތާއި ،އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި
ބލަހައްޓާފަރާތުން ކޮށްފިނަމަ،
ކުރަން ޖެހިގެން ،އެ ޚަރަދެއް ވިއްކާފަރާތުން ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ބނެވުނު ފީގެ އިތުރުން ،ވިއްކާފަރާތަށް
ބސްވުމުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
މި އެއް ަ
ބލަހައްޓާ ފަރާތަށް އެ ޚަރަދު ގަންނަ ފަރާތުން ދައްކަން ޖެހޭނެ؛
ނުވަތަ އިމާރާތް ަ

ތ.
ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތުގެ ނުވަތަ ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ އިހުމާލަކުން

ފުލެޓުގައި

ވިއްކާފަރާތުން ގާއިމުކޮށްފައިވާ އޯ.އެން.ޓީ (އޮޕްޓިކަލް ނެޓްވޯރކް ޓާމިނަލް) އިކުއިޕްމަންޓަށް
ބއްޖެނަމަ ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތުން އެކަމުގެ ޒިންމާ ނަގައި ،އަދި މި
އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލި ި
އިކްއިޕްމަންޓްގެ އަގުގެ ގޮތުގައި  ( 2500ދެހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ ވިއްކާފަރާތަށް
ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި ފުލެޓުގެ އެތެރެއަށް ވައްދާފައިވާ ފައިބަރ ނުވަތަ ކަނެކްޓިވިޓީއަށް
ބދަލުގެ ގޮތުގައި  ( 800އަށް ސަތޭކަ) ރުފިޔާ އާއި
ބއްޖެނަމަ ،އެ ގެއްލުމުގެ ަ
ގެއްލުމެއް ލި ި
 ( 3500ތިންހާސް ފަސްސަތޭކަ) ރުފިޔާ އާދެމެދުގެ އަދަދެއް ވިއްކާފަރާތަށް ގަންނަ ފަރާތުން
ބރާ މިއިކުއިޕްމަންޓު
ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ .މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރި ވެއްޖެނަމަ ،އަލުން އަނ ު
ބނުންކޮށްގެން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތެއް ދެވޭނީ މި ފައިސާ ވިއްކާފަރާތަށް ދެއްކުމަށް ފަހުގައެވެ.
ޭ
މި އިކުއިޕްމަންޓަކީ ވިއްކާފަރާތުގެ މުދަލެކެވެ.
ލ.
ބރަށް ދާންޖެހިއްޖެ
ދިމާވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ދިގުމުއްދަތަކަށް ގަންނަ ފަރާތް ރާއްޖެއިން ޭ
ހާލަތެއްގައި އެކަން ފުލެޓު ވިއްކާފަރާތަށް އެންގުން.
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 .12ގަންނަ ފަރާތުން ނުކުރުމަށް އެއްބަސްވާ ކަންތައްތައް
އެއްމެދު އިމާރާތެއްގައިވާ ފުލެޓެއްގެ މިލްކުވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ގަންނަ ފަރާތުން އަންނަނިވި
ބސްވުން އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޝަރުޠުކުރާ ކަމެކެވެ.
ކަންކަން ނުކުރުމަކީ ،މި އެއް ަ
ހ.

ޤާނޫނު ހުއްދަ ނުކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ،މަސައްކަތެއް ،ނުވަތަ ކަމެއް ،ނުވަތަ ވިއްކާފަރާތުން
ބލަހައްޓާފަރާތުން ނުކުރުމަށް އަންގާކަމެއް ފުލެޓުގައި ނުވަތަ ފުލެޓުގެ
އަދި ޢިމާރާތް ަ
ބނުންކޮށްގެން ކުރުމާއި ،އެކަމެއް ކުރުމުން ޢިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން ފަރާތްތަކަށް
ޭ
އުނދަގޫވާފަދަ މަސައްކަތެއްކުރުން ،އަދި ގާނޫނުގައި މަނާކުރާ މަޤްސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް،
ބދުއަޚްލާޤީ މަޤްސަދަކަށް ނުވަތަ ގާނޫނީ ގޮތުން ނުވަތަ އަޚްލާޤީގޮތުން އެކަށީގެންނުވާ
ނުވަތަ ަ
ބނުން ކޮށްގެން
ބޔަކު އެފަދަ ކަމެއް ފުލެޓުގެ ޭ
ބނުން ކުރުމާއި ،އެހެން ަ
ކަމަކަށް ،ފުލެޓުގެ ޭ
ބޔަކުކުރުމަށް މަގުފަހިވާ ޒާތުގެކަމެއް ކުރުން؛
ކުރުމަށް ހުއްދަކުރުމާއި ،އެފަދަ ކަމެއް އެހެން ަ

ށ.

ބތަކަށާއި،
ފުލެޓަށް އުނި އިތުރުކަމެއް އަންނާނެ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމާއި ،ފުލެޓުގެ ތަނ ު
ބރިތަކަށާއި ،ތަޅުންގަނޑަށާއި ،ފަންގިފިލައަށް މޮހޮރާއި ،އިސްކުރުފަދަ ތަކެތި ޖެހުމާއި،
ެ
ތޮރުފުމާއި ،ލޯވަޅު އެޅުމާއި ،ފާރުގައި ލޯވަޅު އެޅުމާއި ،ފާރުން ތަންތަން ކެނޑުން؛
ބދަލެއް ގެނައުމަކީ މަނާ
ކޮންކުރީޓުން ހެދިފައިވާ އެއްވެސް ފާރަކަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ަ
ކަމެކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި އިސްކޫރު ޖެހުމާއި ،މޮހޮރު ޖެހުމާއި ތޮރުފުން ހިމެނެއެވެ.

ނ.

ބނުންކުރުން؛
ބއެއް ޭ
ބޑު ަ
ދިރިއުޅުން ނޫން އެހެން ކަމަކަށް މުޅި ފުލެޓު ނުވަތަ ފުލެޓުގެ ޮ

ރ.

ފުލެޓުގައި ކުރާކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުން އެފުލެޓާ އިންވެގެން ދިރިއުޅޭ
ބވަތުގެ ކަމެއް ފުލެޓުގައި ކުރުން؛
މީހުންނަށް އުނދަގުލަކަށް ނުވަތަ ގޯނާއަކަށް ވެދާނެ ާ

ބ.

ބގެން މެނުވީ،
ބލަހައްޓާފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލި ި
ވިއްކާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ބދަލެއް ގެނައުން ނުވަތަ
ބރަށް ނުވަތަ އެތެރެއަށް ަ
ފުލެޓުގެ މައިފާރަކަށް ،ނުވަތަ ފުލެޓުގެ ޭ
މަރާމާތެއް ކުރުން؛

ޅ.

ބ ފަދަ އެއްވެސްކަމެއް
ފުލެޓުގަންނަ ފަރާތުން އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ގެއްލުން ލި ޭ
ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ .އަދި ތަނުގެ ފަރުމާއަށާއި ،އިމާރާތާއި ތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް
ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތި ވެދާނެފަދަ ކަމެއް ،ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ފުލެޓުގައި ނުވަތަ އިމާރާތުގައި
ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

މިފަދަ

ކަމެއް

ބލައި ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.
ބޑުމިނަށް ަ
ކުޑަ ޮ
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ފުލެޓުގަންނަ

ފަރާތުން

ކޮށްފިނަމަ

އެކަމެއްގެ

ކ.

ފާރުތޮރުފުން ،އިމާރާތުގައި ތަކެތި ހަރުކުރުންފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރަންވާނީ ވިއްކާފަރާތުގެ
ބގެންނެވެ .ވިއްކާ ފަރާތުގެ ނުވަތަ އިމާރާތް
ބލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލި ި
ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ބމަށްފަހު ނުވަތަ ހުއްދަނެތިވެސް ގަންނަ ފަރާތުން ނުވަތަ
ބލަހައްޓާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލި ު
ަ
ބފައިވާ ފަރާތަކުން ކުރާ ކަމެއްގެ ޒިންމާ ވިއްކާ ފަރާތުން
އެފަރާތުގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލި ި
ބލަހައްޓާ ފަރާތުން ނުއުފުލާނެއެވެ.
ނުވަތަ އިމާރާތް ަ

އ.

އިމާރާތުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ ވަޞީލަތަކަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ގެއްލުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ.
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ހ.

އިމާރާތް

އެއްމެދު

ސޮއިކުރާދުވަހުން

ބލެހެއްޓުމާއި
ެ
ފެށިގެން

6

މެނޭޖްކުރުމުގެ
(ހަމަސް)

މަޤްޞަދުގައި

ދުވަސް

ހަމަވުމުގެ

ބސްވުމުގައި
އެއް ަ

މި

މެނޭޖްމަންޓް

ކުރިން،

ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފައްދަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އުފެއްދޭ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ހިންގަންވާނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

އެއްމެދު

ބހޭގޮތުން
އިމާރާތާ ެ

ހެދިފައިވާ

އުފައްދާ

ޤާނޫނެއް

ނުވަތަ

ބހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުގެމަތިންނެވެ.
ޤަވައިދުތަކާއި ،ދައުލަތުގެ ކަމާ ެ
ށ.

ބނުމަށްޓަކައި
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާދުވަހު މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފެއްދުމުގެ ޭ
އަދި އެއް ަ
ބސްވެ ސޮއިކުރެވިފައެވެ .އަދި މި މެނޭޖްމަންޓް
ބނުންވާ ފޯރމުގައި ގަންނަފަރާތުން ވާނީ އެއް ަ
ޭ
ބލެހެއްޓުމާއި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޒިންމާ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ
ކޯޕަރޭޝަން އުފެދި އިމާރާތް ެ
ބހޭ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން އެހެން ފަރާތަކަށް
ޤަވައިދަކުން ނުވަތަ ކަމާ ެ
ބލެހެއްޓުމުގެ
ނަޤުލުވުމާއި ހަމައަށް ޢިމާރާތް އިންޝުއަރެންސް ކުރުމާއި ،މަރާމާތުކުރުމާއި ެ
ބސްވެއެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ،ފުލެޓު ވިއްކާފަރާތާއި ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތާ އެއް ަ

ނ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ،ވިއްކާފަރާތުން

ބލަހައްޓަންޖެހޭ ކަންކަމަކީ ،މި މާއްދާގެ (ބ)
ަ

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމެވެ .މިހެންކަމުން އެ
ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި ަ
އަދި މި އެއް ަ
ބޔާންކޮށްފައި ނުވާ އެންމެހައި ކަންކަމާއި މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ ފުލެޓް
ޖަދުވަލުގައި ަ
ގަންނަ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ރ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ކުރަންޖެހޭކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ،ކުއްލި ހާލަތަކަށް
ނުވާ ހާލަތެއްގައިނަމަ ،ދުރާލާ އެކަން ގަންނަފަރާތަށް އަންގައި ،އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގައި،
ބލައި ،ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ،ވިއްކާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އިމާރާތް
ފުލެޓަށް ވަދެ ަ
ބލަހައްޓާ ފަރާތަށް ގަންނަ ފަރާތުން ދެއެވެ.
ަ

ބ.

ވިއްކާ

ފަރާތުން

ނުވަތަ

އިމާރާތް

ބލަހައްޓާ
ަ

ފަރާތުން

މަރާމާތުކޮށް

ބލެހެއްޓުމަށް
ެ

ބސްވުމުގެ ދަށުން ވިއްކާ ފުލެޓުހުރި ޢިމާރާތުގައިވާ އަންނަނިވި
ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އެއް ަ
ކަންކަމެވެ.
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)(1

ބލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުލެޓުހުރި
ބސްވުމުގެދަށުން މަރާމާތުކޮށް ެ
މި އެއް ަ
ބއިތަކާއި ވަސީލަތްތަކެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ފުލެޓުގެ އެތެރޭގެ
އިމާރާތުގެ އާންމު ަ
މަރާމާތު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

)(2

ބސްވުމުގެދަށުން ސާފުކުރާނެ ތަންތަނަކީ ،ލިފްޓާއި ،ސިޑި ގޮޅިއާއި،
މި އެއް ަ
ބއިތަކުގެ ކުޑަ
ސިޑިއާއި ،ސިޑީގެ ރެއިލިންގްއާއި ،އާންމު ދޮރު ތަކާއި ،އާންމު ަ
ދޮރުތަކާއި ،އިމާރާތުގެ އެހެނިހެން އާންމު ތަންތަނެވެ.

)(3

ބރު ފާރުތަކާއި،
އިމާރާތުގައި ލާފައިވާ ކުލައިގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިމާރާތުގެ ޭ
އިމާރާތުގެ

އާންމު

ބއިތަކާއި،
ަ

ސިޑި

ގޮޅިއާއި

ސިޑީގެ

ރެއިލިންގއާއި

ބސްމަންޓްގައި ކުލައާއި ދަވާދުލުން؛
ޭ
)(4

ޢިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތުން ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކުން ގަސްދުގައި ކުރާކަމެއްގެ
ބރުފާރު
ބން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުން ،ނުވަތަ އިހުމާލުން ،އިމާރާތުގެ ޭ
ބ ު
ސަ ަ
ކަނޑައިގެންދާދިއުމާއި ލާ ރެނދުތައް ފިޔަވައި ،އިމާރާތް ކަނޑައިގެންދިއުން ނުވަތަ
ބއްދައި ،އިމާރާތުގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް
ރެނދުލައިފިނަމަ ލަސްނުކޮށް ،ކެނޑުންތައް ަ
ފެނާއި ވައި ނުވަންނަގޮތަށް ރައްކާތެރިކުރުން؛

)(5

ބލަހައްޓާ
ފުލެޓު ތެރޭގައި ނުހިމެނޭ އަދި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުން ަ
ބއިތައް ސާފުކުރަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި
ސަރަހައްދުގައި ނުހިމެނޭ ،ނަރުދަމާގެ ަ
ސާފުކުރުމާއި،

ބނެވިދިޔަ
ު

ބއިތަކުގައި
ަ

ދިމާވާ

ނަރުދަމާގެ

މައްސަލަތައް

ހައްލުކުރުން؛
)(6

ބއިތަކުގައިވާ ދިއްލުންތަކާއި ،ކަރަންޓުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ދިމާވާ
އިމާރާތުގެ ޢާއްމު ަ
ބދަލުކުރުން؛
މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާއި ،ހަލާކުވާ ތަކެތި މަރާމާތުކުރުން ނުވަތަ ަ

)(7

ބއިތަކުގައިވާ ކަރަންޓުގެ ވަސީލަތްތަކަށް ހިނގާ ކަރަންޓު ޚަރަދު
އިމާރާތުގެ ޢާއްމު ަ
ބލެހެއްޓުން؛
ެ

)(8

ބއިތަކުގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ އަލިފާނުން ރައްކާތެރިވާ
އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ޢާއްމު ަ
ބލެހެއްޓުން؛
ނިޒާމު ސަރވިސްކޮށް ެ
ބ ގެއްލުމެއް ވިއްކާފަރާތުން ނުވަތަ
ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތެއްގެ އިހުމާލުން ،ލި ޭ

()9

އިމާރާތް

ބލަހައްޓާފަރާތުން
ަ

ރަނގަޅުކުރަން

ޖެހިއްޖެ

ހިނދެއްގައި،

ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާފަރާތަށް ދިނުން؛
14

)(10

ބލެހެއްޓުން؛
އެއްމެދު އިމާރާތުގައިވާ ލިފްޓު ސަރވިސްކޮށް ެ

)(11

އެއްމެދު އިމާރާތުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ކެމެރާ ސިސްޓަމް ސަރވިސްކޮށް
ބލެހެއްޓުން؛
ެ

)(12

އެއްމެދު އިމާރާތުގައި ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް
ބސްވުމުގެދަށުން އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް 3
ބލެހެއްޓުން .މި އެއް ަ
ސަރވިސްކޮށް ެ
ބލަހައްޓާ ފަރާތުން ގަންނަ ފަރާތާ
( ތިނެއް) ކާޑު ،ވިއްކާފަރާތުން ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ހަވާލު ކުރާނެއެވެ .ކާޑެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ ،ގަންނަފަރާތުން
ބލަހައްޓާފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގުމުން ،ގެއްލިފައިވާ
ވިއްކާފަރާތް ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ބޠިލުކޮށް( 150 ،ސަތޭކަ ފަންސާސް) ރުފިޔާގެ ފީއެއް
ނުވަތަ ހަލާކުވެފައިވާ ކާޑު ާ
( ޖީ.އެސްޓީ ހިމަނައިގެން) ނެގުމަށްފަހު އަލުން ކާޑު ހަދައިދެވޭނެއެވެ .އަދި އިތުރު
ބނުންވާނަމަ ،ލިޔުމަކުން އެންގުމުން ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން ކާޑު
ޭ
ކާޑެއް
ހަދައިދިނުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖައްސައިދެވޭނެ؛

ޅ.

ބނުންކުރަންވާނީ ،އެއްމެދު އިމާރާތުގެ
ބއިތައް ޭ
ފުލެޓު ގަންނަފަރާތުން ފްލެޓުގެ އާންމު ަ
އާންމު

ބއިތަކާއި
ަ

ޢަމަލުކުރުމަށް،
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ

ވަޞީލަތްތައް
ވިއްކާފަރާތުގެ
"ހިޔާ

ބނުންކުރުމާ
ޭ
ރަސްމީ

މަޝްރޫޢުގެ

ގުޅޭގޮތުން،
ބސައިޓު
ވެ ު

ފުލެޓުތައް

ހިމެނޭ

ފުލެޓުގަންނަ

ފަރާތުން

www.hdc.com.mv
އެއްމެދު

ޢިމާރާތްތަކުގެ

ބހޭ އުސޫލު" އާ އެއްގޮތަށެވެ .އަދި މި އުސޫލަކީ
ބނުންކުރުމާ ެ
ޢާއްމުތަންތަނާއި ވަޞީލަތްތައް ޭ
ބދަލުގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވިއްކާ ފަރާތަށް
ބއެއް ކަމަށާއި މި އުސޫލަށް ަ
ބސްވުމުގެ ަ
މި އެއް ަ
ބދަލު ގެނައުމަށްއެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު" ގައިވާ ޝަރުތުތަކާ
ބގެން ވެއެވެ .އަދި " ފުލެޓަށް ަ
ލި ި
ބސްވެއެވެ .މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް
އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ގަންނަ ފަރާތް އެއް ަ
އުފެދުމަށްފަހު އަމަލުކުރާނީ އެ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުން ޝާއިއުކުރާ އުސޫލާއެއްގޮތަށެވެ.
ކ.

ބސްވުމާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ،އެކަމުގެ ޒިންމާ ފުލެޓު
ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތަކުން މި އެއް ަ
ގަންނަ ފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.

އ.

ގަންނަ ފަރާތާ ފުލެޓު ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،އެއްމެދު ޢިމާރާތް

ބލެހެއްޓުމާއި
ެ

މެނޭޖްކުރުން ،މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފައްދައި އެ ކޯޕަރޭޝަނަކާއި ހަވާލުކުރުމާއި
ބލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުލެޓު
ހަމައަށް ،ޢިމާރާތް އިންޝުއަރެންސްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ެ
ބސްވެއެވެ.
ވިއްކާފަރާތުން އުފުލުމަށް ،ފުލެޓު ވިއްކާ ފަރާތާއި ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތުން އެއް ަ
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ހ.

ބސްވުމުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެދަށުން ،ފުލެޓުހުރި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ކަންތައް
މި އެއް ަ
ބލެހެއްޓުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުންނާއި ،އިމާރާތަށް އިންޝުއަރަންސް ހޯދުމުގެގޮތުން ،ވިއްކާ
ެ
ބލުގައި ،ކޮންމެ މަހަކު ( 1000އެއްހާސް) ރުފިޔާގެ
ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މުޤާ ި
ބލަހައްޓާ ފަރާތަށް ޤަވާޢިދުން ދެމުން
ފީއެއް ،ގަންނަ ފަރާތުން ވިއްކާފަރާތަށް ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ބސްވެއެވެ .މި ފީ ދައްކާނީ ފުލެޓުހަވާލު ކުރާ ދުވަހުން
ގެންދިއުމަށް ،ގަންނަފަރާތުން އެއް ަ
ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސް ހަމަވުމަށްފަހު ،ޖެހިގެން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މީލާދީ ކޮންމެ
މަހެއްގެ ( 01އެކެއް) ވަނަ ދުވަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ،ފުލެޓުގެ މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓާ
އެކުގައެވެ .އިންސްޓޯލްމަންޓާއި ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންވެފައި އޮތްނަމަ ،އިންސްޓޯލްމަންޓާ
ބލައި ނުގަނެވޭނެވެ.
ވަކިން އެޖޫރިމަނާއެއް ވަކިވަކިން ަ

ށ.

ބތަށާއި
ބލެހެއްޓުމަށް ،ވިއްކާ ފަރާތުންކުރާ ޚަރަދުގެ ނިސް ަ
ފުލެޓު ހުރި އިމާރާތުގެ ކަންތައް ެ
ފުލެޓުހުރި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ އިންޝުއަރެންސަށް ވިއްކާ ފަރާތުން ދައްކަމުންދާ ފީއާއި،

ށ އަންނަ ަބދަލުތަކަށް ުބރަވެ،
އިންފުލޭޝަނަ ް
ބދަލު ގެނައުމުގެ
ބދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭނަމަަ ،
ފ މުރާޖާކޮށް ،އެ ފީއަށް ަ
އަހަރަކުން ީ
ކޮންމެ ( 3ތިނެއް) އަހަރަކުން ( 3ތިނެއް)

ބގެންވާ ފަރާތަށް
ބރު ލި ި
ބލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ ާ
އިޚްތިޔާރު ވިއްކާ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޢިމާރާތް ެ
ބގެން ވެއެވެ.
ލި ި
ނ.

ބދަލެއް ގެނެސްފިނަމަ މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފީއަށް ަ
ބދަލުނުގެނެވުނުނަމަވެސް ،ފީއަށް
ަ
ބސްވުމުގެ ޖަދުވަލު  3އަށް
އޮތްނަމަވެސް،މި އެއް ަ
ބދަލުގެންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ،ގަންނަ ފަރާތުން ވިއްކާ ފަރާތަށް ދައްކަން ޖެހޭނެ ފީއަކީ،
ަ
ބދަލު ގެނެވުނު ފީއެވެ.
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ަ

ރ.

ބދަލުދެވޭ ގެއްލުންތައް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރެންސްގެދަށުން ަ
ކަނޑައަޅާނީ ،އެފަހަރެއްގައި އިންޝުއަރެންސް ހަވާލުކުރެވޭ ކުންފުނިންނެވެ.

ބ.

ބނެވުނު ގޮތުގެމަތިން ،ކޮންމެ ފަހަރަކު އިންޝުއަރެންސްގެދަށުން
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ު
ބސައިޓުގައި އިޢުލާންކޮށް ޝާއިޢު
ބޑުގައާއި ވެ ް
ބދަލުދެވޭ ކަންކަން ،ވިއްކާފަރާތުގެ ނޯޓިސް ޯ
ަ
ކުރެވޭނެއެވެ.
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ޅ.

ބސްވުމުގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ގަންނަ ފަރާތަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެއް ލާޒިމުކުރާ
މި އެއް ަ
ބސްވުމުގެ  17ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ދަށުން ޖޫރިމަނާކޮށް،
ގޮތުގެމަތިން ނުކޮށްފިނަމަ ،މި އެއް ަ
ބލުމަށްފަހު،
ބލަހައްޓާ ފަރާތުން ެ
ބފައިވާ ގެއްލުން ވިއްކާ ފަރާތުން ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ލި ި
ބޔާންކޮށް އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ގަންނަ
ރަނގަޅުކުރަންވީކަމެއް ަ
ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.

ކ.

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،ނުވަތަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ދެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭ އެކަމެއް
ބހޭ
ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ ،ފުލެޓަށް ވަނުމުގެ އެކްސެސްއާއި ،ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ،ކަމާ ެ
މުއައްސަސާތަކާ

ގުޅިގެން،

ކަނޑައިލުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ވިއްކާފަރާތަށް

ނުވަތަ

އިމާރާތް

ބދެވޭނީ ،ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ
ބގެންވެއެވެ .މި ޚިދުމަތްތައް އަލުން ލި ި
ބލަހައްޓާ ފަރާތަށް ލި ި
ަ
ދައްކައި އަދި ރަނގަޅުކުރުމަށް އެންގިކަމެއް ރަނގަޅުކޮށް ،ލިޔުމަކުން ވިއްކާފަރާތަށް ނުވަތަ
ބސްވެއެވެ.
ބލަހައްޓާ ފަރާތަށް އެންގުމުންކަމަށް ގަންނަ ފަރާތުން އެއް ަ
އިމާރާތް ަ
އ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދައްކަންޖެހޭ މެނޭޖުމަންޓު ފީ ގަންނަ ފަރާތުން

ބލަހައްޓާ ފަރާތަށް ދައްކަމުން ގެންދާނީ ،މެނޭޖްމަންޓް
ވިއްކާފަރާތަށް ނުވަތަ އިމާރާތް ަ
ކޯޕަރޭޝަން އުފެދި ،އެމެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަކުން ރަސްމީކޮށް ޢިމާރާތް މެނޭޖްކޮށް
ބލެހެއްޓުމަށް ހަވާލުވުމާއި ހަމައަށެވެ .އަދި މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އުފެދުމަށްފަހު،
ެ
މެނޭޖުމަންޓުފީ ދައްކާނީ އެ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަކުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ ދަށުންނެވެ.

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން
 .15އަގު އަދާނުކުރެވުން
ހ.

ފުލެޓު

ވިއްކުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ

އަގު

އަދާކުރުމުގެގޮތުން

މި

ބސްވުމުގެދަށުން
އެއް ަ

ބސްވުމުގެ
ދައްކަންޖެހޭ އިންސްޓޯލްމަންޓެއް ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެއް ަ
ދަށުން މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ދެއްކުމަށް ،އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ނެގުމަކާ
ނުލައި ،އެ އިންސްޓޯލްމަންޓު ދައްކަން ޖެހުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ،ގަންނަ ފަރާތަށް ދެވޭނެއެވެ.
ށ.

ބސްވުމުގެ ދަށުން މަހަކަށް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެމަތިން ދެވޭ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ،އެއް ަ
ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ޢަދަދު ގަންނަފަރާތުން ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެ މަހަކަށް ގަންނަފަރާތުން
ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ އަދަދުގެ ( 1%އެކެއް އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ ޖޫރިމަނާއެއްގެ
ގޮތުގައި ،ގަންނަ ފަރާތުން ވިއްކާ ފަރާތަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ފައިސާ
ވިއްކާ ފަރާތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެ.
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ނ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާގޮތުގެމަތިން ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ،އެ އިންސްޓޯލްމަންޓަށް
ވާ ފައިސާ ނުވަތަ މެނޭޖުމަންޓު ފީ ނުވަތަ ޖޫރިމަނާއަށްވާ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަ ،މި
ބނުންވާކަމަށް ވިއްކާ ފަރާތުން
ބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް ،ފުލެޓާއި ހަވާލުވާން ޭ
އެއް ަ
ގަންނަފަރާތަށް ލިޔުމުން ނޯޓިހެއް ދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ދެވޭ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތަކީ 30
(ތިރީސް) ދުވަހެވެ.

ރ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ނޯޓިސް ދީފިނަމަ ،އެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،މި
ބޔާންކުރާގޮތަށް ގަންނަ ފަރާތުން ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،އިތުރު
މާއްދާގެ (ކ) ގައި ަ
ނޯޓިހަކާ

ނުލައި

ބސްވުން
އެއް ަ

ނިމުމަކަށް

ގެނައުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ވިއްކާ

ފަރާތަށް

ބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 15ފަނަރަ)
ބގެންވެއެވެ .އަދި އެއް ަ
ލި ި
ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ފުލެޓު ހުސްކޮށް ،ވިއްކާ ފަރާތާ އެފުލެޓު ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.
ބ.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގަންނަ ފަރާތަށް ނޯޓިސް ދިންކަމުގައިވިޔަސް،
އެނޯޓިހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް ،އިންސްޓޯލްމަންޓު ނުދެއްކިއޮވެ ހިނގާ ކޮންމެ މަހަކަށް،
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަރާ ޖޫރިމަނާ ދައްކަންވާނެއެވެ.

ޅ.

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާގޮތުގެ މަތިން ،ވިއްކާ ފަރާތުން ފުލެޓާ ހަވާލުވާއިރު ،ފުލެޓު
ބސްވުމުގެދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ ތެރެއިން ،އެދުވަހާ ހަމައަށް
ވިއްކުމަށް މި އެއް ަ
ބރާ ނުދެވޭނެއެވެ.
ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާފަރާތަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ،ގަންނަ ފަރާތަށް އަނ ު
އަދި އެ ފައިސާއަކީ

ބލުގައި ނެގުނު
ބނުންކުރި ކަމުގެ މުޤާ ި
ގަންނަފަރާތުން ފުލެޓު ޭ

ފައިސާކަމުގައި ކަނޑައެޅޭނެއެވެ .އަދި އެފުލެޓަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަން ގެނައުމުގެގޮތުން،
އެދުވަހާ ހަމައަށް ގަންނަފަރާތުން އެއްވެސްކަމެއް ކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،އެކަމަކަށް އެއްވެސް
ބދަލެއް ދޭކަށް ވިއްކާފަރާތަކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ަ
ކ.

މި

މާއްދާގެ

(ނ)

ގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން،

ވިއްކާފަރާތުން

ގަންނަ

ފަރާތަށް

ނޯޓިސް

ބސްވުމުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެދަށުން ދައްކަންޖެހޭ ،އެހެން ނަމަވެސް
ދީފައިވަނިކޮށް ،މި އެއް ަ
ބސްވުމުގެ  14ވަނަ މާއްދާގެދަށުން
ނުދެއްކިއޮތް އިންސްޓޯލްމަންޓުގެ ފައިސާއާއި ،އެއް ަ
ބސްވުމުގެ  16ވަނަ
ދައްކަންޖެހޭ މެނޭޖުމަންޓު ފީ ނުދައްކައިވާނަމަ ،އެ ފީއާއި ،އެއް ަ
މާއްދާގެދަށުން ،ފައިސާ ދައްކާ ދުވަހާ ހަމައަށް ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ޖޫރިމަނާގެ
ފައިސާވެސް އެނޯޓިހުގެ ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ގަންނަފަރާތުން
ވިއްކާފަރާތަށް ދައްކައިފިނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވިއްކާފަރާތުން
ބސްވުމުގެ ޞައްޙަކަމަށް އެއްވެސް
ބން އުވި ،މި އެއް ަ
ގަންނަފަރާތަށް ދިން ނޯޓިސް އެހިސާ ު
ބސްވުން ޞައްޙަކަންމަތީ ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
އުނިކަމެއްނައިސް ،މި އެއް ަ
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އ.

މި މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވިއްކާފަރާތުން ފުލެޓާ އަލުން
ހަވާލުވިކަމުގައިވިޔަސް ،އެފުލެޓު ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ ތެރެއިން ،މި މާއްދާގެ
ބނެފައިވާ ފައިސާއިން ،ގަންނަ ފަރާތުން ފުލެޓާ ހަވާލުވި ދުވަހާ ހަމައަށް
(ކ) ގައި ު
ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާ ،ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާ ފަރާތަށް ދައްކަން ޖެހޭނެއެވެ .އަދި
ބލެވޭނެއެވެ.
އެ ފައިސާއަކީ ،އެ ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް ދަރަންޏެއް ކަމުގައިވެސް ެ

ވ.

ފުލެޓު ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ ތެރެއިން ،ދައްކަންޖެހޭ އިންސްޓޯލްމަންޓެއް،
ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ނުދެއްކިވުމުން ،މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނެގުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ނެގޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއްވުމާ ހަމައަށެވެ.
އަދި އެއިން ކަމެއްވުމުން ،އެ ފައިސާ ނެގުން އެދުވަހަކުން ފެށިގެން ،ހުއްޓުމަކަށް
އަންނާނެއެވެ.
.I
.II

ބނާ މުއްދަތުގެތެރޭގައި ފައިސާ ދައްކައި ނިންމުން؛
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ު
ބނުންކަމުގެ
ބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ،ފުލެޓާ ހަވާލުވާން ޭ
މި އެއް ަ
ނޯޓިހެއް ދީފައިވަނިކޮށް ،އެ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،މި މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާ
ގޮތަށް ފައިސާ ދައްކައިނިންމުން؛ ނުވަތަ

.III

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ވިއްކާފަރާތުން ފުލެޓާ ހަވާލުވުމުން؛

 .16އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން
ހ.

ބސްވުމުގެދަށުން
ބނެފައިނުވާ ކަމެއްގައި ،މި އެއް ަ
ބސްވުމުގައި އެހެންގޮތަކަށް ު
މި އެއް ަ
ގަންނަފަރާތުން

ދައްކަންޖެހޭ

އިންސްޓޯލްމަންޓުތަކާއި

މެނޭޖްމަންޓު

ފީ

އާއި،

ފައިސާ

ބސްވުން
ނުދެއްކުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކުން ފިޔަވައި އެހެންކަމެއް ،މި އެއް ަ
ބލައި 1000
ބޑުމިނަށް ަ
ގަންނަފަރާތަށް ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގެމަތިން ނުކޮށްފިނަމަ ،އެކަމެއްގެ ކުޑަ ޮ
(އެއްހާސް)
ގަންނަފަރާތް

ރުފިޔާ

އާއި

ޖޫރިމަނާ

ރުފިޔާއާ

100,000

(އެއްލައްކަ)

ކުރުމާއެކު،

ރަނގަޅުކުރަންވީކަމެއް

ދެމެދުގެ

މިންވަރަކުން

ބޔާންކޮށް
ަ

އެކަމެއް

ރަނގަޅުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
ށ.

ބލައި ސުޓްރަކްޗަރަލް އެސެސްމަންޓެއް
ަ
އަދި މީގެ އިތުރުން އެ ކަމެއްގެ ހާލަތަށް
ބޑުނަމަ
ހެދުމަށްފަހު ،ޖޫރިމަނާ ކުރަންޖެހޭ އަދަދު ( 100,000އެއްލައްކަ) ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮ
ބހޭ އިދާރާއަކަށް އެންގޭނެއެވެ .މިފަދަ
އެކަން ފުލެޓު ވިއްކާ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ ކަމާ ެ
ހާލަތެއްގައި ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،ފުލެޓު ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާފަރާތަށް 14
ބސްވެއެވެ.
(ސާދަ) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއް ަ
19

ނ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާގެ ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،ނުވަތަ އެކަމެއް ރަނގަޅު ކުރުމަށްދެވުނު މުއްދަތުގެ ތެރޭ އެކަމެއް
ބސްވުން
ބނުންކަމުގެ ނޯޓިހެއް ލިޔުމުންދީ ،މި އެއް ަ
ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ ،ފުލެޓާ ހަވާލުވާން ޭ
ބގެން ވެއެވެ.
ނިމުމަކަށް ގެނައުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވިއްކާ ފަރާތަށް ލި ި

ރ.

ބ ކޮންމެ ގެއްލުމެއްގެ ފުރިހަމަ
ބން ލި ޭ
ބ ު
ބސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަ ަ
ގަންނަފަރާތުން ،އެއް ަ
ޒިންމާ ،ގަންނަފަރާތުން ނުވަތަ ގަންނަފަރާތުން އަންޔަނުކުރާފަރާތުން އުފުލަން ވާނެއެވެ .އަދި
ބނެފައިވާ ޚިލާފުވުމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ،ގަންނަ ފަރާތުންކުރާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
ބދަލުދޭކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
އެއްވެސް ޚަރަދަކަށް ވިއްކާފަރާތުން ަ

 .17އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އައުމުން ޢަމަލުކުރަންވީގޮތް
ހ.

ބސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށް،
ބސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެދަށުން ،މި އެއް ަ
މި އެއް ަ
ބނާ ފަދައިން ނޯޓިހެއްދީފިނަމަ ،ނޯޓިހުގެ
ވިއްކާފަރާތުން ކަނޑައަޅައި ،އެއިން މާއްދާއެއްގައި ު
މުއްދަތު ހަމަވުމުގެކުރިން ،ފުލެޓު ގަންނަފަރާތުގެ އުފުލޭ މުދަލެއްވާނަމަ އެމުދަލެއް ގެންގޮސް،
ފުލެޓުގެ އެތެރޭގައި މަރާމާތު ކުރަންޖެހޭކަމެއް ވާނަމަ އެކަމެއް ރަނގަޅުކޮށް ،ފުލެޓު ހުސްކޮށް
ސާފުކުރުމަށްފަހު ،ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހު ފުލެޓު ވިއްކާފަރާތާ ހަވާލުކުރަން ވާނެއެވެ.
އަދި ފުލެޓު ވިއްކާފަރާތާ ހަވާލުކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް ފުލެޓަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދި އެއްވެސް
ޚިދުމަތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ވާނަމަ އެފައިސާ ދެއްކުމަށް ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތުން
ބސްވެއެވެ.
އެއް ަ

ށ.

ބނާ ނޯޓިހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ފުލެޓުގައި ނުގެންގޮސް ހުންނަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
ބލައި،
ބނުން ނެތިގެން ދޫކޮށްލާފައިވާ އެއްޗެހި ކަމުގައި ަ
އެއްޗިއްސަކީ ،ގަންނަ ފަރާތުން ޭ
ވިއްކާފަރާތަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް

އެއެއްޗިއްސާމެދު ޢަމަލުކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު،

ބގެން ވެއެވެ.
ވިއްކާފަރާތަށް ލި ި

ނ.

ބސްވުން ނިމުމަކަށް
ބނާ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތުގައި މި އެއް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
ބސްވުމުގެދަށުން ދައްކަންޖެހޭ އިންސްޓޯލްމަންޓުތަކާއި ،މި
ގެނައިކަމުގައިވިޔަސް މި އެއް ަ
ބސްވުމުގެދަށުން ދައްކަންޖެހޭ
ބސްވުމުގެދަށުން ދައްކަންޖެހޭ މެނޭޖުމަންޓު ފީއާއި ،މި އެއް ަ
އެއް ަ
އެއްވެސް ޖޫރިމަނާއެއް ވާނަމަ އެ ފައިސާވެސް ،ފުލެޓު ހަވާލުކުރާ ދުވަހާ ހަމައަށް،
ބސްވެއެވެ .އަދި އެ ފައިސާއަކީ ގަންނަ
ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާފަރާތަށް ދެއްކުމަށް އެއް ަ
ބލެވޭނެއެވެ .ގަންނަ ފަރާތުން އެފައިސާ ވިއްކާ
ފަރާތުގެ ނަމުގައި އޮތް ދަރަންޏެއް ކަމުގައި ެ
ބސްވުން ދަމަހައްޓަން
ބލައިގަތުމަކީ ގަންނަ ފަރާތުން މި އެއް ަ
ފަރާތަށް ދެއްކުމުން އެ ފައިސާ ަ
ބލެވޭނެއެވެ.
ބނުންވާކަމުގެ ޤަރީނާއެއްކަމުގައި ނު ެ
ޭ
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 .18ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތާއި ބާރު
ބރާ ވިއްކާ ފަރާތާ
ބސްވުމުގެ  15ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ،ފުލެޓު އަނ ު
މި އެއް ަ
ހަވާލުކުރުމަށްޓަކައި ގަންނަ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ،ގަންނަ ފަރާތުން ނުކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ
އެކަށީގެންވާ ފަރުވާތެރިކަމާއެކު އެ ކަންކަން ނުކުރާކަމަށް ،ވިއްކާ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،އެކަންކަން
ފުރިހަމަކޮށް ނިންމުމަށް ،ޝަރުޢީގޮތުންނާއި ޤާނޫނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމުގެ
ބގެންވެއެވެ.
ބރު ވިއްކާ ފަރާތަށް ލި ި
ާ

އެހެނިހެން ކަންކަން
 .19ބަދަލުކުރުން
ބދޭ އެއްވެސް ޙައްޤެއް ،ނުވަތަ އެފަރާތުން އުފުލަންޖެހޭ
ބސްވުމުގެދަށުން ،ގަންނަފަރާތަށް ލި ި
މި އެއް ަ
ބހޭ އިދާރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބދަލުކުރެވޭނީ ކަމާއި ެ
އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ،ނުވަތަ އެފަރާތަކަށް ަ
ބގެންވާ
ބސްވުމުގެދަށުން ވިއްކާ ފަރާތަށް ލި ި
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.މި އެއް ަ
ބނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި ،އެހެން
ޙައްޤުތައް ،އެފަރާތުން ޭ
ބދަލު ކުރެވިދާނެއެވެ.
ފަރާތަކަށް ަ

 .20ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ދޫކޮށްލުން
ބއިވެރިންކުރެ
ބސްވުމުގެ ދެ ަ
ބސްވުމުގައިވާ މާއްދާއަކާ ނުވަތަ ޝަރުޠަކާ ގުޅިގެން ،މި އެއް ަ
މި އެއް ަ
ބއިވެރިއަކު ޢަމަލު ނުކުރި ނަމަވެސް ،ނުވަތަ މި
ބދޭ ޙައްޤަކާ އެއްގޮތަށް ،އެ ަ
ބއިވެރިއަކަށް ލި ި
ަ
ބއިވެރިއަކު ޢަމަލުނުކުރުމުން އެ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް
ަ
ބސްވުމުގެ މާއްދާއަކާ އެއްގޮތަށް
އެއް ަ
ބއިވެރިއަކު އެގޮތަށް
ބނުން އެ ަ
ބދޭ ފުރުޞަތުގެ ޭ
ބއިވެރިއަކަށް ލި ި
ބރުއެޅުމަށް އަނެއް ަ
ޢަމަލުކުރުމަށް ާ
ބދޭ ޙައްޤެއް ،އެއިން އެއްވެސް
ބއިވެރިއަކަށް ލި ި
ބސްވުމުގެދަށުން އެ ަ
ނުކުރި ނަމަވެސް ،މި އެއް ަ
ހާލަތެއްގައި

ދޫކޮށްލީ

ކަމުގައެއް

ބލެވޭނެއެވެ.
ނު ެ

ކަމުގައިވެސްނުވާނެއެވެ.
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އަދި

އެއީ،

އެފަދަ

ޙައްޤެއް

ދޫކޮށްލީ

 .21ވިއްކާ ފަރާތުން ޔަގީންކޮށްދޭ ކަންކަން
އަންނަނިވި ކަންކަން ވިއްކާ ފަރާތުން ހާމަކޮށް ،އެކަންކަމުގެ ޔަގީން ކަށަވަރުކަން ދެއެވެ.
ހ.

ބސްވުމުގެދަށުން ވިއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުލެޓުގެ ފުރިހަމަ މިލްކުވެރިއަކީ ވިއްކާ
މި އެއް ަ
ފަރާތްކަމާއި ،އަދި އެފުލެޓު ހުރި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ އެއްމެދު މިލްކުވެރިންގެ ތެރޭގައި
ބގެންވާ ފަރާތަކީ ވިއްކާ
ބނުންކުރުމުގެ ޙައްޤުވެސް ލި ި
ވިއްކާފަރާތް ހިމެނޭކަމާއި ،އެފުލެޓު ޭ
ބގެންވާކަން؛
ބރު ،ވިއްކާ ފަރާތަށް ލި ި
ބސްވުމުގެ ާ
ފަރާތްކަމާއި ،އެއް ަ

ށ.

ފުލެޓު ވިއްކާފަރާތުން ފުލެޓުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އޯ.އެން.ޓީ ( އޮޕްޓިކަލް ނެޓްވޯރކް
ޓަރމިނަލް)

އިކްއިޕްމަންޓް

އެކަށީގެންވާ

ގޮތެއްގައި

ސަރވިސްކޮށް

ބލެހެއްޓުމަކީ
ެ

ވިއްކާފަރާތުގެ ގެ ޒިންމާއެއް؛

 .22ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް ތަބަޢަވުން
ހ.

ބސްވުމަށް
ބއިވެރިވާ ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ،މި އެއް ަ
ބސްވުމުގައި ަ
މި އެއް ަ
ޢަމަލު ކުރުމުގައި ،އެފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ހިނގާ އެންމެހައި ޤާނޫނަށާއި ،ޤަވާޢިދަށާއި،
ބގެން ޢަމަލުކުރެވެމުން އަންނަ
ބރު ލި ި
ބގެން ހިންގޭ އަމުރުތަކަށާއި ،ޤާނޫނީ ާ
ބރު ލި ި
ޤާނޫނީ ާ
ބސްވެއެވެ .އަދި އެގޮތަށް ޤާނޫނަށާއި ޤަވާޢިދަށާއި ،ޤާނޫނީ
ބއަވުމަށް އެއް ަ
އުސޫލުތަކަށް ތަ ަ
ބއަވުމުގައި،
ބގެން ހިންގޭ އަމުރުތަކަށާއި ،އަމަލުކުރެވެމުން އަންނަ އުސޫލުތަކަށް ތަ ަ
ބރު ލި ި
ާ
ބސްވުމާ ގުޅިގެން ،ހޯދަންޖެހޭ ހުއްދަތަކާއި ސެޓިފިކެޓްތައްވެސް ،އެހޯދަންޖެހޭ
މި އެއް ަ
ބސްވެއެވެ.
ހާލަތްތަކުގައި ހޯދުމަށް އެއް ަ

ށ.

އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން ،ޤަވާޢިދަކުން ،ނުވަތަ ޢަމަލު ކުރެވެމުން އަންނަ އުސޫލަކުން ނުވަތަ
ބސްވުމުގެދަށުން ނަމަވެސް،
ތަނުގެ ހިންގުމުގެ ސިޔާސަތު ނިޔާކުރާ ގޮތަކުން ނުވަތަ މި އެއް ަ
ބތަކެއް ކޮންމެ
ބހައްޓަންޖެހޭ އެންމެހައި ލިޔެކިޔުމަކާއި ފައިސާގެ ހިސާ ު
ބލަހައްޓައިަ ،
ލިޔެަ ،
ބހައްޓަންވާނެއެވެ.
ބލަހައްޓައިަ ،
ބއިވެރިއަކުވެސް ފުރިހަމައަށް ލިޔެަ ،
ަ
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 .23ނޯޓިސް ދިނުން
ހ.

ބސްވުމުގެދަށުން ،އެއްފަރާތުން އަނެއް ފަރާތަށްދޭ ނޯޓިހާއި ،ފޮނުވާ ލިޔުމާއި ،އެދޭ
މި އެއް ަ
ބހުންނެވެ.
ބހުން ނުވަތަ އިނގެރޭސި ަ
އެދުންތަކާއި ،އަންގާ އެންގުންތައް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ަ
އަދި އެއިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ،އަނެއް ފަރާތަށް ރައްދު ކުރެވިއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ
ބލެވޭނީ ،އަތުން އަތަށް ހަވާލުކުރުމުން ،ނުވަތަ
ފޮނުވިއްޖެކަމަށް ،ނުވަތަ ދެވިއްޖެކަމަށް ެ
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ސިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވުމުން ،ނުވަތަ އެފަރާތަކުން ދީފައިވާ
އީމެއިލް އެޑްރެހަކަށް ފޮނުވުމުންނެވެ.

ށ.

ބސްވުމުގައި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްވެސް އެއްޗެއް ފޮނުވުމުގައި ،މި އެއް ަ
ބލާނީ އަންނަނިވި ދެ އެޑްރެހެވެ.
ބއިވެރިންގެ އެޑްރެސް ކަމުގައި ަ
ހިމެނޭ ަ

ވިއްކާ ފަރާތް:
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ބލްޑިންގ
 3ވަނަ ފަންގިފިލާ ،އެޗް.ޑީ.ސީ ި
ހުޅުމާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު960 – 3353535 :
ފޯނު ނަން ަ
އީމެއިލްmail@hdc.com.mv :

ގަންނަ ފަރާތް:
ނަން:
ހުޅުމާލެ ފްލެޓް........... :
ދިވެހިރާއްޖެ
ބރު.......... :
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ
ބރު.......... :
ފޯނު ނަން ަ
އީމެއިލް........................... :
ނ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޕޯސްޓުން ފޮނުވާ ސިޓީ،
ބންދު ދުވަސްތައް ނުހިމަނައި،
ބލާނީ ،ހުކުރާއި ހޮނިހިރާއި ރަސްމީ ަ
ރައްދުވެއްޖެކަމަށް ަ
ޕޯސްޓުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ( 5ފަހެއް) މަސައްކަތު ދުވަސް ފާއިތުވުމުންނެވެ.

ރ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޕޯސްޓުން ނުވަތަ އީމެއިލުން ފޮނުވާ މެސެޖު
ބލާނީ ،ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ފޮނުވާ އެއްޗެއްނަމަ ،އެ މެސެޖު
ރައްދުވެއްޖެ ކަމަށް ަ
ބރުގައި ފޮނުވާ މެސެޖު ،ފޮނުވިއްޖެކަމަށް
ފޮނުވި ވަގުތުގައެވެ .ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑިން ޭ
ބލާނީ ،ވިދިގެން އަންނަ މަސައްކަތު ދުވަހުގައެވެ.
ަ
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ބ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،އަތުން އަތަށް ހަވާލުކުރުމަށް ފޮނުވާ ލިޔުމެއް
ހަވާލުކުރަން ،ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ،ތިންފަހަރު ގޮސްގެން ،ދީފައިވާ އެޑްރެހުން އެލިޔުމާ
ބލައި ،އެލިޔުމާ ގުޅިގެން
ހަވާލުނުވިނަމަ ،އެލިޔުމެއް އެފަރާތާ ހަވާލު ކުރެވުނީކަމަށް ަ
ބގެން ވެއެވެ.
ބރު ،ވިއްކާ ފަރާތަށް ލި ި
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ާ

ޅ.

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،އަތުން އަތަށް ހަވާލުކުރުމަށް ފޮނުވާ ލިޔުމެއް
ހަވާލުކުރަން ،ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ދިއުމުން ގަންނަފަރާތުން އެލިޔުމާ ހަވާލުވުމާ ދެކޮޅުހަދައި،
ބލައި ،އެލިޔުމަކާ ގުޅިގެން
އެލިޔުމާ ހަވާލުނުވެއްޖެނަމަ ،އެ ލިޔުމެއް ހަވާލުކުރެވުނީ ކަމަށް ަ
ބގެން ވެއެވެ.
ބރު ވިއްކާފަރާތަށް ލި ި
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމުގެ ާ

ކ.

ބރަށް ދާނަމަ ،ނުވަތަ
ގަންނަ ފަރާތް ( 21އެކާވީސް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް ރަށުން ޭ
ބސްވުމުގެދަށުން ފޮނުވޭ ލިޔުންތަކާއި ،ނޯޓިސްތަކާ
ފުލެޓު ނޫން ތަނެއްގައި އުޅޭނަމަ ،މި އެއް ަ
ބސްވުން އެފަރާތަށް ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައިކަންތައްތަކާ ހަވާލުވާނެ
ހަވާލުވެ ،އަދި މި އެއް ަ
ފަރާތެއް

އައްޔަނުކޮށް،

އެފަރާތް

އެކަން

ބލުކުރާކަމުގެ
ޤަ ޫ

ލިޔުމެއް

ވިއްކާފަރާތަށް

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
އ.

ބނެފައިވާ ފަރާތް އައްޔަނުކުރުމަށްފަހު ،ވިއްކާފަރާތުން ފޮނުވާ
މި މާއްދާގެ (ކ) ގައި ު
ބނެފައިވާ
ލިޔުންތަކާއި ނޯޓިސްތައް އެފަރާތާ ހަވާލު ކުރެވުމުން ،ނުވަތަ މިމާއްދާގައި ު
ގޮތުގެމަތީން ހަވާލުކުރަން މަސައްކަތް ކުރުމުން އެފަރާތުން އެލިޔުމެއް ނުވަތަ ނޯޓިހަކާ ހަވާލު
ބނެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވިއްކާފަރާތަށް
ނުވިޔަސް ،މިމާއްދާގައި ު
ބގެންވެއެވެ.
ލި ި

ވ.

ބދަލުވެއްޖެނަމަ،
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގަންނަފަރާތުގެ އެޑުރެސް ަ
މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ވިއްކާފަރާތަށް އެކަން ލަސްވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އަންގަން ވާނެއެވެ.
ބސްވުމުގެ  16ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނާންގައިފިނަމަ މި އެއް ަ
ބގެންވެއެވެ.
ޢަމަލުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ފުލެޓު ވިއްކާފަރާތަށް ލި ި

 .24އެއްބަސްވުން ދެމިއޮތުން
ހ.

ބއިވެރިއެއްގެ މަންފާއާއި
ބއިވެރިންކުރެ ކޮންމެ ަ
ބސްވުމުގެ ަ
ބސްވުން ،މި އެއް ަ
މި އެއް ަ
ބއިވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ހިނގަ ހިނގާ ދެމިއޮންނާނެއެވެ.
މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ،އެއިން ކޮންމެ ަ
ބސްވުމުގެ  28ވަނަ މާއްދާގައި
ވިއްކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތް މާނަކުރުމުގައި ،މި އެއް ަ
ހިމަނާފައިވާ

ފަރާތްވެސް،

މި

ހިމެނިގެންވެއެވެ.
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މާއްދާގެ

ބނުމަށްޓަކައި،
ޭ

ބއިވެރިންގެ
ަ

މާނާގައި

ށ.

ބސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ގަންނަ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އޭނާގެ
މި އެއް ަ
ބސްވުމުގެ  26ވަނަ
ބއްދިއަށް އުނިކަމެއް އަތުވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ،މި އެއް ަ
ސަލާމަތް ު
ބސްވުން
މާއްދާގެދަށުން ފަރާތެއް ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ ،އެ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށްވެސް މި އެއް ަ
ހިނގާނެއެވެ.

 .25އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާއެއް ބާޠިލުވުން
ބސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ،ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މި އެއް ަ
ޤާނޫނެއްގެދަށުން ޞައްޙަނޫން ،ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރެވެންނެތް މާއްދާއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ،
ބސްވުމުގެ އެހެން އެއްވެސް މާއްދާއެއްގެ ޞައްޙަ ކަމަކަށް ،އެކަމަކުން އެއްވެސް އަސަރެއް
މި އެއް ަ
ބސްވުމުގައި ދެންހުރި އެހެން މާއްދާތަކަކީ ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކަށް
ނުކުރާނެއެވެ .އަދި މި އެއް ަ
ބއަވާ ،އެއާ ޚިލާފުނުވާ ،ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެދަށުން ޞައްޙަ އަދި ތަންފީޒު ކުރެވޭނެ މާއްދާތަކެއް
ތަ ަ
ބލޭނެއެވެ.
ކަމުގައި ެ

 .26ގަންނަފަރާތް ނިޔާވުން ނުވަތަ ބުއްދިއަށް އުނިކަމެއް އައުން
ބއްދިއަށް
ބސްވުމުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ގަންނަފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،ނުވަތަ އޭނާގެ ު
މި އެއް ަ
އުނިކަމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ފުލެޓާމެދު އަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
ހ.

ބއްދިއަށް އުނިކަމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ފުލެޓާ ގުޅިގެން މި
ގަންނަ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ު
ބސްވުމުގެދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރާނެ ފަރާތެއް ނުވަތަ ޖާމިނުވާނެފަރާތް
އެއް ަ
ބސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުލެޓާ ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހޭ
ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ ،މި އެއް ަ
ޒިންމާތައް އެފަރާތުން އުފުލަންވާނެއެވެ.

ށ.

ބނެފައިވާގޮތަށް ،ފުލެޓާގުޅޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރާނެ ފަރާތެއް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
ކަނޑައަޅާފައި

ވީނަމަވެސް

ޝަރުޢީ

ކޯޓަކުން،

ފުލެޓު

ގަންނަ

ފަރާތުގެ

ވާރިޘުން

ބސްވުމުގެދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޒިންމާތަކަކާއި ޙައްޤުތަކެއް
ކަނޑައެޅުމުން ،މި އެއް ަ
ބދަލުވެގެންދާނީ ވާރިޘުންގެ ތެރެއިން ޝަރީއަތުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެއްގެ މައްޗަށެވެ .އަދި
ަ
ބނުމަށް ގަންނަ ފަރާތް ނިޔާވާތާ ( 2ދޭއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވާރިސުން
މާއްދާގެ ޭ
ބހޭ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަކީ ގަންނަ ފަރާތުގެ ވާރިސުންގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ކަނޑައެޅުމަށް ކަމާއި ެ
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ނ.

ބނެފައިވާގޮތަށް ފުލެޓާއި ޖާމިނުވާނެފަރާތެއް ލިޔުމަކުން ،ވިއްކާ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
ބދަލުވުމުގެ ކުރިން
ފަރާތަށް އަންގާފައި ނުވާނަމަ،އަދި ފުލެޓުގެ މިލްކުވެރިކަން ގަންނަފަރާތަށް ަ
ބއްދިއަށް އުނިކަމެއް އައިކަން ކަށަވަރުވާ ދުވަހުން
ގަންނަފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ު
ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިއްކާ ފަރާތުން ފުލެޓާ ހަވާލުވާނެއެވެ .އަދި
ބނުން ކުރުމުގެ
ގަންނަ ފަރާތުން އެހާތަނަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާއަކީ އެހާތަނަށް ފުލެޓު ޭ
ބލުގައި ނެގުނު ފައިސާކަމުގައި ހަމަޖެއްސޭނެއެވެ.
މުގާ ި

ރ.

ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރާއިރު ކަނޑައަޅައި
ބނެވުނު ފަރާތް ،މި އެއް ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ު
ވިއްކާ ފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ބ.

ބއްދީގެގޮތުން ހެޔޮހާލުގައި
މި މާއްދާގެ (ރ) އެހެން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް ،ގަންނަފަރާތް ު
ދުނިޔޭގައި ހުރިހާ ހިނދަކު ،މިމާއްދާގެދަށުން އައްޔަނުކުރި ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތެއް
އައްޔަންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގަންނަފަރާތަށް އޮންނާނެއެވެ.

ޅ.

ބއްދިއަށް އުނިކަމެއް އަތުވެއްޖެނަމަ ފުލެޓާ ގުޅިގެން
ގަންނަފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ު
ބސްވުމުގެދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައަޅާފަރާތެއް ނުވަތަ
މިއެއް ަ
ޖާމިނުވާފަރާތެއް ވިއްކާ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ޖާމިނުވާ ފަރާތަށް ފުލެޓު
ބގެންނުވެއެވެ.
މިލްކުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލި ި

ކ.

މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފަރާތަކީ ފުލެޓު ގަންނަފަރާތުގެ ވާރިސުންގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ  18އަހަރުންމަތީ ފަރާތެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ.

އ.

ބސްވުމުގެ
މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން އައްޔަނު ކުރާ ފަރާތް އަންގައިދޭ ލިޔުން މި އެއް ަ
ޖަދުވަލު  6ގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.

 .27އިޞްލާޙު ގެނައުން
ބސްވުމަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަނަމަ ،އެ އިޞްލާޙެއް ގެނެވޭނީ ،ލިޔުމުންނެވެ .އަދި
މި އެއް ަ
ބސްވުމުގެ
ބއިވެރިން ސޮއިކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި މި ގޮތުން ގެނެވޭ އިޞްލާޙަކީ މި އެއް ަ
އޭގައި ދެ ަ
ބލެވޭނެއެވެ.
ބއެއްކަމުގައި ެ
ަ
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 .28މާނަކުރުން
ބނުންކޮށްފައިވާގޮތުން ،އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހާ
ބރާތެއް ޭ
ބހެއް ނުވަތަ ޢި ާ
ބސްވުމުގައި ަ
މި އެއް ަ
ހިނދަކު-:
"އިންސްޓޯލްމަންޓު"

ބނެފައިއެވަނީ،
ކަމަށް ު

ބސްވުމުގެދަށުން
އެއް ަ

މި

ވިއްކުމަށް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުލެޓުގެ އަގަށްވާ ފައިސާ ،ފުލެޓު ވިއްކާ ފަރާތަށް
ބސްވުމުގެ  6ވަނަ
ބދަލުގައި ،މި އެއް ަ
އެއްފަހަރާ ދެއްކުމުގެ ަ
ބހާލައިގެން ،އެއިން
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަކި މުއްދަތުތަކަކަށް ަ
ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އެ ފަހަރަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ފައިސާ
އުސޫލުން

ދައްކަންޖެހޭ

ބލާއިރު،
ަ

ފަހަރަކަށް

ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާއަށެވެ.
"އެއްމެދު އިމާރާތް"

ބސީއަށް ވަކިން
ބސީއަށްވުރެ ގިނަ ި
ބނެފައިއެވަނީ ،އެއް ި
ކަމަށް ު
ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް ،ވަކި ފުލެޓުތަކަކަށް ހަދައި ،އެކަކަށްވުރެ ގިނަ
މީހުންނަށް މިލްކުވެފައިވާ އިމާރާތަށެވެ.

"އެއްމެދު މިލްކުވެރިން"

ބނެފައިއެވަނީ ،އެއްމެދު އިމާރާތެއްގައިވާ ކޮންމެ ފުލެޓެއްގެ
ކަމަށް ު
މިލްކުވެރިއަކީވެސް ،އެފުލެޓުހުރި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ މިލްކުވެރިއެއް
ކަމުގައި

ބލެވޭ
ެ

އުސޫލުން

ފުލެޓުހުރި

އެއްމެދު

އިމާރާތުގެ

ރަޖިސްޓަރީގައި ހިމެނިގެންވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށެވެ.
"ވިއްކާފަރާތް"

ބނެފައިއެވަނީ،
ކަމަށް ު
ލިމިޓެޑާއި،
ކުރަމުންއައި

ހައުސިންގ

އެކުންފުނި

އުވިއްޖެ

މަސައްކަތް

ކުރުމަށް

ޑިވެލޮޕްމަންޓު

ކޯޕަރޭޝަން

ހިނދެއްގައި

އެކުންފުނިން

ހަވާލުކުރެވޭ

ސަރުކާރުގެ

ބގެންވާ ޙައްޤުތައް ހިންގުމަށް
އިދާރާއަކާއި ،އެ ކުންފުންޏަށް ލި ި
އައްޔަނުކުރެވޭ ފަރާތަކާއި ،އެ ކުންފުނީގެ ޙައްޤުތައް

ބދަލުކުރެވޭ
ަ

ފަރާތެއްވެސް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.
"ފުލެޓު"

ބމުން ދިރިއުޅުމަށްޓަކައި ފުލެޓު
ބނެފައި އެވަނީ ހުޅުމާލޭގެ ި
ކަމަށް ު
ދޫކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސަރަހައްދުގައި އިމާރާތް ކުރެވިފައިވާ
ބއިތައް ކަމަށްވާ،
އެއްމެދު އިމާރާތެއްގައި ،ދިރިއުޅުމުގެ މައިގަނޑު ަ
ބނުންތައް
ފެނާއި ކަރަންޓާއި މިނޫންވެސް ދިރިއުޅުމުގެ ޟަރޫރީ ޭ
ބއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިގެން
ބއިތައް ވަކި ަ
ބނުންވާ ަ
ފުއްދުމަށް ޭ
ބސީއަކަށް ވަކިން ދިރިއުޅެވޭ ގޮތަށް ހަދާފައިވާ ،މި ފުލެޓަށް ،މި
ި
ބސްވުމުގެ
ބސްވުމުގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ހަވާލާދީ ،މި އެއް ަ
އެއް ަ
ޖަދުވަލު  1ގައި އޭގެ ތަފްސީލު ދީފައިވާނެއެވެ.
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ފރާތް"
"ގަންނަ ަ

ބނެފައިއެވަނީ،
ކަމަށް ު

ބސްވުމުގެ
އެއް ަ

މި

ފުލެޓު

ދަށުން

ގަންނަފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތް ނިޔާވެއްޖެނަމަ ،ވާރިސުންގެތެރެއިން
ޝަރީއަތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފަރާތް (ތައް) ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
"ރަށް"
"މާލެ"

ބނެފައިވަނީ ހަމައެކަނި ހުޅުމާލެއަށެވެ.
ކަމަށް ު
ކަމަށް

ބނެފައިވަނީ،
ު

ހުޅުމާލެ

މާލެ

މާލޭގެ

ވިލިނގިލި،

މި

އަވަށްތައްވެސް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

"އާންމުތަންތަނާއި

ބސްވުމުގައި ވަކިތަނެއް ވަކިގޮތަކަށް
ބނެފައިވަނީ ،މި އެއް ަ
ކަމަށް ު

ވަޞީލަތްތައް"

ބޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ ،އެއްމެދު އިމާރާތުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ
ަ
ފުލެޓުތައް

ފިޔަވައި،

ސަރަޙައްދުތަކާއި

އެތަނެއްގައި

އެސަރަޙައްދުގައި

މީހުން

ހިނގާބިނގާވާ
ހުންނަ

ޤާއިމުވެފައި

ވަޞީލަތްތަކަށެވެ.
"މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން"

ބސްވުމުގެ ދަށުން ވިއްކާ ފުލެޓުހުރި
ބނެވިފައިވަނީ ،މި އެއް ަ
ކަމަށް ު
އެއްމެދު އިމާރާތާއި އެ އިމާރާތުގެ އާންމު ތަންތަނާއި އާންމު
ބނުންކުރުމަށް ،ފުލެޓު ގަނެފައިވާ
ބލެހެއްޓުމަށާއި ޭ
ވަސީލަތްތައް ެ
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އުފައްދާ ކޯޕަރޭޝަނަކަށެވެ .މެނޭޖްމަންޓް
އިމާރާތުގެ

ކޯޕަރޭޝަނުން

އިމާރާތާއި

ވަސީލަތްތައް

ބލެހެއްޓުމަށްޓަކައި
ެ

އާންމުތަންތަނާއި
ކަނޑައަޅާ

އާންމު

އުސޫލުތަކަކީ

ފުލެޓުގަނެފައިވާ ފަރާތްތަކުން އަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
" މެނޭޖްމަންޓް ފީ"

ބނެވިފައިއެވަނީ ،ފުލެޓުހުރި އެއްމެދުއިމާރާތުގެ ކަންތައްތައް
ކަމަށް ު
ބލެހެއްޓުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުންނާއި ،އިމާރާތަށް އިންޝުއަރަންސް
ެ
ހޯދުމުގެގޮތުން،
ބލުގައި،
މުގާ ި

ވިއްކާ
ކޮންމެ

ފަރާތުން

މަހަކު

ގަންނަ

ދައްކަންޖެހޭ
ފަރާތުން

ފައިސާގެ
ވިއްކާފަރާތަށް

ދައްކަންޖެހޭ ފީއެކެވެ.
"ޑިފަރޑް ޕްރޮފިޓް"

ބސްވުމުގެ ދަށުން ފުލެޓު ވިއްކުމަށް
ބނެވިފައިވަނީ ،މިއެއް ަ
ކަމަށް ު
ބއި އިންސްޓޯލްމަންޓް
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަގުގެ ތެރެއިން ނުދެއްކިވާ ަ
ބހާލައިގެން ދެއްކުމަށް ދެވޭ މުޅި މުއްދަތަށް ،ނުދެއްކިވާ
ތަކަކަށް ަ
ޖުމްލަ އަގުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ފީ
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ބނެފައިވަނީ ،އިންޓަނެޓް ،ޓީވީ ،އަދި މިނޫންވެސް މިފަދަ
(އޮޕްޓިކަލް ކަމަށް ު

"އޯ.އެން.ޓީ"

ނެޓްވޯރކް ޓާމިނަލް)

މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ފުލެޓުގެ އެތެރެޔަށް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި
ބހެއްޓިފައިވާ އިކުއިޕްމަންޓެކެވެ.
ެ

 .29ޖަދުވަލުތައް
ބއެކެވެ .މި
ބސްވުމުގެ މުހިންމު ަ
ބސްވުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޖަދުވަލުތަކަކީ ،މި އެއް ަ
މި އެއް ަ
ބސްވުން ފުރިހަމަވާނީ އެ ޖަދުވަލުތަކާ އެކުގައެވެ.
އެއް ަ

 .30މުޅި އެއްބަސްވުން
ބނާވެފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެވިފައިވާ
ބސްވުން އެމައްޗަށް ި
މި އެއް ަ
ބސްވުމުގައި ،ސޮއިކުރުމުން،
ބސްވުމަކީވެސް މިއީއެވެ .މި އެއް ަ
ހަމައެކަނި ،އަދި މުޅި އެއް ަ
ގަންނަފަރާތުން ފުލެޓު ހޯދަން ހުށަހެޅި ފޯމާއި ،ފޯމާއެކު ހުށަހެޅި އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް
ބނެވިފައިވާ
ބނެވިފައިވާ އެންމެހައި އެއްޗަކާއި ،ލިޔުމުން ު
ބހުން ު
ފިޔަވައި މީގެކުރިން އަނގަ ަ
ބޠިލު އެއްޗިއްސަށެވެ.
އެންމެހައި އެއްޗެހި ވާނީ ާ

 .31އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
ބސްވުމުގައި ސޮއި މިކުރަނީ އެއްވަގުތެއްގައި ،ދެއަސްލަށްވާ ގޮތަށެވެ .އެއިން ކޮންމެ
މި އެއް ަ
އަޞްލަކީ

ސޮއިކޮށްނިމި

އަނެއް

ފަރާތަށް

ރައްދުވުމުން،

މި

ބސްވުމުގެ
އެއް ަ

ފުރިހަމަ

އަޞްލެއްކަމަށް ވާނެއެވެ .އެހެން ނަމަވެސް ދެއަޞްލު އެއްތަނެއްގައި ޖަމާވެ އޮންނަނަމަ ،އެ
ބލެވޭނެއެވެ.
ބސްވުމެއްގެ އެއްއަޞްލު ކަމުގައި ެ
ދެއަޞްލަކީ ،އެއް އެއް ަ

 .32ޤާނޫނު
ބސްވުން މާނަކޮށް،
ބސްވުމުގެމައްޗަށް ހިނގާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނެވެ .އަދި މި އެއް ަ
މި އެއް ަ
ބސްވުމުގެދަށުން
ތަންފީޒު ކުރާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ .އަދި މި އެއް ަ
ބގެންވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ
ބލައިގަތުމުގެ ހަމައެކަނި ޙައްޤު ލި ި
އުފެދޭ މައްސަލަތަކުގެ ދަޢުވާ ަ
ކޯޓު ތަކަށެވެ.
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ބސްވުމުގެ ފެށުމުގައިވާ ތާރީޚުން
ބލުކުރާ ހާލު ،މި އެއް ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ހެކިވެ ،އެކަންކަން ޤަ ޫ
މަތީގައި ަ
ބސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް ގަސްތުކޮށް ،އެ ތާރީޚުގައި ،ވިއްކާ ފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތުން މި
ފެށިގެން ،މި އެއް ަ
ބސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއެވެ.
އެއް ަ
ވިއްކާފަރާތް:
ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
ނަން............... :
މަގާމު.................. :
ތާރީޚު:
ރަސްމީ ތައްގަނޑު

ސޮއި:
ގަންނަފަރާތް:
ނަން.......................... :
އެޑްރެސް:

ބރު................... :
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ
ތާރީޚު:
އިނގިލީގެ ނިޝާން

ސޮއި:
ހެކިން:
.1

ސޮއި:
ނަން:
އެޑްރެސް:
ބރު:
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ

.2

ސޮއި:
ނަން:
އެޑްރެސް:
ބރު:
ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަން ަ
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ޖަދުވަލު 1

ފުލެޓުގެ ތަފްސީލު
( 3ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ)
 .1ފުލެޓު ނަންބަރ :

............................

 .2ފުލެޓު ހުރިތަން :ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ބވަތް :އެއްމެދު އިމާރާތް
 .3ފުލެޓު ހުރި އިމާރާތުގެ ާ
ބވަތް( 2 :ދޭއް) ކޮޓަރީގެ ފުލެޓް
 .3ފުލެޓުގެ ާ
ބވަތް :އެއްމެދު މިލްކުވެރިކަން
 .4އިމާރާތުގެ މިލްކުވެރިކަމުގެ ާ
ބޑުމިން .......... :އަކަފޫޓު
 .5ފުލެޓުގެ ޮ
 .6ފުލެޓާއި އިމާރާތުގެ އާންމުތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް :ޖަދުވަލު  2ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެ.
ބލަހައްޓާ ފަރާތް :އެއްމެދު މިލްކުވެރިން
 .7އެއްމެދު އިމާރާތް ަ
 .8އުފުލޭ މުދަލާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނު :ޖަދުވަލު  5ގައި ހިމަނާފައިވާނެ.
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ޖަދުވަލު 2
ފުލެޓާއި އާންމު ތަންތަނާއި ވަސީލަތްތައް ދައްކައިދޭ ޕްލޭން
( 3ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ)
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ޖަދުވަލު 3
ފުލެޓުގެ އަގު ދައްކާނެގޮތުގެ ތާވަލް
( 6ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ)
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ޖަދުވަލު 4
ފުލެޓު ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން
(  8ވަނަ މާއްދާއާއި ގުޅޭ)
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ޖަދުވަލު 5
މެނޭޖްކުރެވޭ ކަންކަން
( 13އަދި  14ވަނަ މާއްދާއާ ގުޅޭ)

އެއްމެދު އިމާރާތުގެ އާންމު ބައިތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،ބޭނުންކުރުން
.1

މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާ ފަރާތް
ހ.

މި

ބސްވުމުގެދަށުން،
އެއް ަ

ގޮތުގެމަތިން،

މި

މަރާމާތުކޮށް

ބސްވުމުގައި
އެއް ަ
މި

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ބސްވުމުގައި
އެއް ަ

ތަންތަން،

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ބޔާންކޮށްފައިވާ
ަ

ކަންކަމަށް،

ޢިމާރާތް

އިންޝުއަރެންސްކުރާ ފަރާތަކީ ،ވިއްކާފަރާތް ނުވަތަ އެކުންފުނިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.
ށ.

ބސްވުމުގައިވާ މާއްދާތަކާއި ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ،ފުލެޓުހުރި ޢިމާރާތް،
މިއެއް ަ
ބލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ،މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް
އިންޝުއަރެންސްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ެ
އުފައްދައި ،މި މަސްއޫލިއްޔަތު އެ އެކޯޕަރޭޝަނަކާއި ހަވާލުކުރުމާ ހަމައަށް ވިއްކާފަރާތުން އުފުލުމަށް
ބސްވެއެވެ.
ވިއްކާފަރާތުން ،ގަންނަ ފަރާތް އެއް ަ

.2

ފުލެޓު ހިމެނޭ އެއްމެދު އިމާރާތް އިންޝުއަރެންސް ކުރުމާއި ،މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
ހ.

ބލެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފުލެޓު ހުރި އިމާރާތުގެ
ބސްވުމުގެދަށުން މަރާމާތުކޮށް ެ
މި އެއް ަ
ބއިތަކާއި ވަސީލަތްތަކެވެ.
އާންމު ަ

ށ.

މި

ބސްވުމުގެދަށުން
އެއް ަ

ސާފުކުރާނެ

ތަންތަނަކީ،

ސިޑި

ގޮޅިއާއި،

ސިޑިއާއި،

ސިޑީގެ

ބއިތަކުގެ ކުޑަ ދޮރުތަކާއި ،އިމާރާތުގެ އެހެނިހެން
ރެއިލިންގްއާއި ،އާންމު ދޮރު ތަކާއި ،އާންމު ަ
އާންމު ތަންތަނެވެ.

.3

މުއްދަތު
ގަންނަ ފަރާތާ ފުލެޓު ހަވާލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ،މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފައްދައި ،ޢިމާރާތް
ބލެހެއްޓުމަށް އެ މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނަކާއި ހަވާލުކުރުމާ ހަމައަށް
އިންޝުއަރެންސްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ެ
ބލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ވިއްކާ ފަރާތުން އުފުލުމަށް،
ޢިމާރާތް އިންޝުއަރެންސްކޮށް މަރާމާތުކޮށް ެ
ބސްވެއެވެ.
ވިއްކާފަރާތާއި ގަންނަ ފަރާތުން އެއް ަ
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.4

މެނޭޖުމަންޓު ފީ
ބލެހެއްޓުމުގެ ފީއެއްގެ ގޮތުންނާއި ،އިމާރާތަށް އިންޝުއަރަންސް
ފުލެޓުހުރި އެއްމެދު އިމާރާތުގެ ކަންތައް ެ
ބލުގައި ،މީލާދީ ކޮންމެ މަހަކު މެނޭޖުމަންޓު ފީގެ
ހޯދުމުގެގޮތުން ވިއްކާ ފަރާތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ މުގާ ި
ގޮތުގައި ( 1000އެއްހާސް) ރުފިޔާ ފުލެޓު ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާ ފަރާތަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ .މި
ބސްވުމުގެ ދަށުން ފުލެޓުގެ އަގު އަދާކޮށް ނިމުނު ކަމުގައި ވިޔަސް ފުލެޓު ވިއްކާ ފަރާތުން ނުވަތަ
އެއް ަ
އިމާރާތް

ބލަހައްޓާފަރާތުން
ަ

މަތީން

އަންގާގޮތެއްގެ

މެނޭޖްމަންޓް

ފީ

ދެއްކުމަށް

ގަންނަ

ފަރާތުން

ބސްވެއެވެ.
އެއް ަ

.5

މެނޭޖުމަންޓު ފީ ދައްކާނެގޮތް
ބސްވުމުގެ ދަށުން މެނޭޖްމަންޓް ފީ ދައްކާނީ ޖަދުވަލު  3ގައި
މިއެއް ަ

ބސްވުމުގެ  6ވަނަ
ވާގޮތަށް ،މިއެއް ަ

ބނެފައިވާގޮތަށެވެ.
މާއްދާއާއި  14ވަނަ މާއްދާގައި ު

.6

އިތުރު ޚަރަދުތަކަށް ގަންނަ ފަރާތް ޒިންމާވުން
ބސްވުމުގެދަށުން ވިއްކާ ފަރާތާ ހަވާލުކުރި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިނުވާ ކަންކަމުގެ ޒިންމާ
އެއް ަ
އުފުލާނީ ގަންނަ ފަރާތުންނެވެ.
ހ.

މި

މާއްދާގައި

ބނެވުނުފަދަ
ު

ކަމަކަށް

ހިނގާ

ޚަރަދުގެ

ތަފްސީލު

ލިޔުމުން

ގަންނަފަރާތުން

ވިއްކާފަރާތަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ.
ށ.

ބލުގައިވާ ފައިސާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާފަރާތަށް
އެ ި
ދައްކަން ވާނެއެވެ.

.7

އެއްމެދު ޢިމާރާތް ބޭނުންކުރުން
ބހައްޓަންވާ ވަރަށް
ފުލެޓު ގަންނަފަރާތުން ނުވަތަ ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން މީހަކު ،ފަރުވާ ަ
ބހައްޓައި ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކުން ،ނުވަތަ ފުލެޓުގައި އަލިފާން ހިފައިގެން
ފަރުވާ ނު ަ
ބޑުވެގެން ނުވަތަ ފެންހެދިގެން ،އެ ފުލެޓަށް ނުވަތަ އެ އިމާރާތުގައިވާ އެހެން
ނުވަތަ ރޯވެގެން ނުވަތަ ފެން ޮ
ފުލެޓަކަށް ނުވަތަ އެއިމާރާތަށް ނުވަތަ އެއިމާރާތާ އިންވެގެންވާ އެހެން އިމާރާތަކަށާއި އެތަންތަނުގައިވާ
ބޔާން ކުރާ ދެ
ބ ގެއްލުމެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ގަންނަފަރާތުން އުފުލުން؛ އެގޮތުން ތިރީގައި ަ
ތަކެއްޗަށް ލި ޭ
ކަންތައްތައް މީގެތެރޭގައި ހިމެނޭއެވެ.
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ހ.

ގަންނަފަރާތުގެ ފުލެޓުން ތިރީގައިވާ ފުލެޓު ނުވަތަ އިންވެގެންވާ ފުލެޓަށް ،ގަންނަފަރާތުގެ ފްލެޓުގެ
ފާޚާނައިގެ އެއްވެސް ފެން ޕޮއިންޓަކުން ނުވަތަ ފުލެޓު އެތެރެއިން އެއްވެސް ފެނުގެ އަސަރެއް
ކުރާނަމަ އެކަމެއް ހައްލުކުރުމަކީ ފުލެޓު ގަންނަ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ށ.

ފުލެޓު ގަންނަފަރާތުން އެއްމެދު

އިމާރާތުގައި ދިރިއުޅޭއިރު ފުލެޓުގައި ހަރުކޮށްފައިވާ އެއަރ

ބނުންކުރުމުން އުފެދޭ އުދާސް (ކޮންޑެންސޭޝަން) ހައްލުކުރުމަކީ ފުލެޓު ގަންނަފަރާތާއި
ކޮންޑިޝަން ޭ
ތިރީ ފަންގިފިލާ ނުވަތަ އިންވެގެންވާ ފުލެޓުގައި ދިރިއުޅޭ ( 2ފަރާތް) ފަރާތުން ވާހަކަ ދައްކައިގެން
ބސްވެއެވެ.
ހައްލުކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ،ފެލްޓް ގަންނަ ފަރާތުން އެއް ަ

.8

މެނޭޖުމަންޓު ފީއާއި ،އިތުރަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކުން
ހ.

ބސްވުމުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދެވޭ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،މެނޭޖުމަންޓު ފީ
މި އެއް ަ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެމަހުގެ މެނޭޖުމަންޓު ފީގެގޮތުގައި މަހަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަދަދުގެ ( 1%އެކެއް،
އިންސައްތަ) އަށްވާ ފައިސާ ޖޫރިމަނާގެ ގޮތުގައި ،ގަންނަފަރާތުން ވިއްކާފަރާތަށް ދައްކަން ވާނެއެވެ.

ނ.

ބނެފައިވާ ( 10ދިހައެއް) ދުވަހުގެ މުއްދަތަށްފަހު ގަންނަ
ބސްވުމުގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ު
މި އެއް ަ
ބސްވުމުގެ  6ވަނަ
ބލައިގަތުމުގައި ގެންގުޅޭނީ އެއް ަ
ފަރާތުން ފައިސާ ދައްކައިފިނަމަ ،އެ ފައިސާ ަ
ބވެ.
ބޔާންކޮށްފައިވާ ތަރުތީ ެ
މާއްދާގެ (ކ) ގައި ަ

ރ.

މި

މާއްދާގެ

(ށ)

ގައި

ބނެފައިވާ
ު

މުއްދަތުގައިވެސް

ޖޫރިމަނާއާއެކު

މެނޭޖްމަންޓު

ފީ

ނުދައްކައިފިނަމަ ،އެމުއްދަތު ހަމަވުމުން ނޯޓިހަކާ ނުލައި ފުލެޓަށް ވަނުމުގެ އެކްސެސްއާއި ،ފެނާއި
ބހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ،ކަނޑައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވިއްކާފަރާތަށް
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ،ކަމާ ެ
ބދެވޭނީ ،ފައިސާ ދައްކާ ދުވަހާ ހަމައަށް އަރާ
ބގެންވެއެވެ .މި ޚިދުމަތްތައް އަލުން ލި ި
ލި ި
ޖޫރިމަނާއާއެކު ،ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ މެނޭޖްމަންޓް ފީ ވިއްކާފަރާތަށް ދެއްކުމުންނެވެ.
ބ.

ބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޚަރަދެއް ކުރުމުން ވިއްކާފަރާތަށް އެ ޚަރަދު
މި ޖަދުވަލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ،ޚަރަދުގެ ފައިސާ ނުދައްކައިފިނަމަ ،ފްލެޓަށް ވަނުމުގެ އެކްސެސްއާއި،
ބހޭ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ،ކަނޑައިލުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ފެނާއި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ،ކަމާ ެ
ބދެވޭނީ ،ދައްކަންޖެހި ނުދެއްކިވާ ފައިސާ
ބގެންވެއެވެ .މި ޚިދުމަތްތައް އަލުން ލި ި
ވިއްކާފަރާތަށް ލި ި
ވިއްކާފަރާތަށް ދެއްކުމުންނެވެ.
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ޅ.

މި ޖަދުވަލުގައިވާ ގޮތަށް ،ފީ ދައްކަން ކަނޑައެޅިފައިވާ ދުވަހަށް ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފީ
ބޔާންކޮށްފައިވާ
ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދަށް ފީ ނުދައްކައިފިނަމަ ،ނުވަތަ މިޖަދުވަލުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ފަދަ ޚަރަދެއް ކުރުމުން ،ވިއްކާފަރާތަށް

އެ ޚަރަދު ދައްކަންޖެހޭ މުއްދަތުގައި ޚަރަދުގެ ފައިސާ

ބސްވެފައިވާ ކަމެއް ނުކޮށް
ބސްވުމުގެ ދަށުން ވިއްކާފަރާތުން ކުރުމަށް އެއް ަ
ނުދައްކައިފިނަމަ ،މި އެއް ަ
ބގެން ވެއެވެ .އެފަދަ ހާލަތެއްގައި ވިއްކާފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ
ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ވިއްކާފަރާތަށް ލި ި
ބ ގެއްލުމަކަށް ޒިންމާވާނީ ގަންނަ
ބން ވިއްކާފަރާތަށް ލި ޭ
ބ ު
ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ސަ ަ
ބސްވުމާ ޚިލާފުވި ކަމަކަށް
ފަރާތުންނެވެ .އަދި އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ވިއްކާފަރާތުން މި އެއް ަ
ބލޭނެއެވެ.
ނު ެ
ކ.

ނުކޮށްފިނަމަ،

ބޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް މި ޖަދުވަލުގައި ލާޒިމުކުރާ ގޮތުގެ މަތިން
މި މާއްދާގައި ަ
ބލައި ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ.
ބޑުމިނަށް ަ
އެކަމެއްގެ ކުޑަ ޮ

.9

އެހެނިހެން ކަންކަން
ބއިންދޭނަމަ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން ފުލެޓު އެހެން
ފުލެޓު އެހެން ފަރާތަކަށް ވިއްކާނަމަ ،ނުވަތަ ހި ަ
ފަރާތަކަށް މިލްކުކޮށްދޭނަމަ ،ފުލެޓު މިލްކުކޮށްދެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ،ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު ،މިލްކުވެރިކަން
ބދަލުކުރުމުގެ
ަ

10

(ދިހައެއް)

ދުވަސް

ކުރީން

ގަންނަފަރާތުން

ވިއްކާފަރާތަށް

ނުވަތަ

އިމާރާތް

ބދަލުކޮށް
ބލަހައްޓާފަރާތަށް ލިޔުމަކުން އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި ޝަރުޢީކޯޓު މެދުވެރިކޮށް މިލްކުވެރިން ަ
ަ
ބތާ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފުލެޓު
ނިމުމުން ޝަރީޢަތް ނިމުނުކަމުގެ ރިޕޯރޓު ގަންނަފަރާތަށް ލި ޭ
ބލަހައްޓާ ފަރާތަށް
ބދަލު ލިޔުމަކުން އިމާރާތް ަ
ވިއްކާފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި މިލްކުވެރިކަމަށް އައި ަ
އަންގަންވާނެއެވެ.

.10

މެނޭޖުމަންޓު ފީ ދެއްކުން ފިޔަވައި ،އެއްބަސްވުމުގެ އެހެން މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވުން
ބ ކޮންމެ ގެއްލުމެއްގެ ފުރިހަމަ ޒިންމާ ،ގަންނަ
ބން ލި ޭ
ބ ު
ބސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަ ަ
ގަންނަ ފަރާތް އެއް ަ
ފަރާތް އުފުލަން ވާނެއެވެ .އަދި ގަންނަފަރާތުގެ ޚިލާފުވުމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގަންނަ ފަރާތް ކުރާ އެއްވެސް
ބދަލުދޭކަށެއް ނުޖެހޭނެއެވެ.
ޚަރަދަކަށް ވިއްކާފަރާތުން ަ
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.11

އެއްބަސްވުމުގެދަށުން އިންޝުއަރެންސް ކުރެވޭ ގެއްލުންތަކުގެ ތަފްސީލު
ބޔާންކޮށްފައި
ބސްވުމުގެދަށުން އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީގައި ހިމަނައިދެވޭނެ ކަންކަން ތިރީގައި ަ
އެއް ަ
އެވަނީއެވެ.
ބ ގެއްލުން
 -1ވައިގެ އުޅަނދުތަކަށް ލި ޭ
ބންހެލުން
ި -2
 -3ނަގޫރޯޅިއާއި ތޫފާން
ބޑުވުން
 -4ފެން ޮ
ބރުގޮވުން
ާ -5
ބ ގެއްލުން
ބން ލި ޭ
ބ ު
 -6ގުޑުމެއްގެ ސަ ަ
 -7ފެންހޮޅި ނުވަތަ ޓޭންކްފަޅައިގެން ދިޔުން
 -8މުޒާހަރާ
 -9ގަސްތުގައި ދީފައިވާ ގެއްލުން
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