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 ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން -އެއްބަސްވުން 

 203ވާޝަން:          

 AL-202X-X ނަމްބަރ :  

    

މިކުންފުނީގެ ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން އަކީ  މިކުންފުނިން ފޯރުކޮށްދޭ ވިޔާފާރީގައި ބައިވެރިވެ މިކުންނިން ލީސް ކުރެވޭ މުދާ ލީސް 

 އަށް ނެގުމަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމެވެކެވެ.  

ންކޮށްފައިވާ އެންމެހާ މާއްދާތަކާއި، ބަޔާތިރީގައި އްބަސްވުމަކީ ތިރީގައި ބުނެވިފައިވާ ލީސްކުރާފަރާތާއި ލީސްއަށް ނަގާފަރާތް، މިއެ

 ވެވޭ އެއްބަސްވުމެކެވެ. ޝަރުތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް ދެފަރާތުން 

 މާއްދާއެވެ.  22މި އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނެނީ  

        ( Lessor )   ލީސްކުރާ ފަރާތް:

Contact No Address Reg No Lessor 

330-3013 M. Ihaali -3rd Floor – Majeedhee Magu- Male’ C10072019 Apartlease Pvt Ltd 

 

Bank Bank Account No Website  Email ID  

Bank of Maldives  7730-00031-1933 Apartlease.com accounts@apartlease.com 

 

   (Lessee)  ލީސްއަށް ނަގާފަރާތް: 

Contact No Address IDC No Lessee 

 xxxxxx Address Here  Axxxxx  ( Name of Lessee)  

 

Bank Bank Account No Date Email ID  

Bank name here XXXXXXXXX  00-00-202X email@gmail.com 

 

 (Investment Information ) : އިންވެސްޓްމަންޓް

Investment Type Amount  Start Date  End Date  Percentage  Property 

New Investment   23-07-2021
     

 13-07-2023 Accumulated   

Referral Fee Added      

Total Investment  134,121.75 Projected Income from Investment    

  

އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓް ފެންނަންހުންނާނީ ޑޭޝްބޯޑުންނެވެ. އަދި މި  ގެމުޅި އިންވެސްޓްމަންޓުން ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ނިމޭ ތާރީޚް

ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތަކީ އިންވެސްޓް ކުރިހިންދު އެއިންވެސްޓްމަންޓަށް 

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތެކެވެ.   

 

 XX-XX-2021  ތާރީޚް:  
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 މާނަ ކުރުން  .1

 ުޒެއް ނުވަތަ އިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު؛މިއެއްބަސްވުމުގައި ލަފ

 

އެޕާޓްލީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް )  ކަމަށް ބުނެވިފައިއެވަނީ،ލީސްކުރާފަރާތް  ލީސްކުރާފަރާތް :   .1.1

 (   C10072019ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ނަމްބަރ  

 

ލީސްއަށް ނަގާ ފަރާތް ކަމަށް ބުނެފިވައިވަނީ  މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ  ލީސްއަށް ނަގާފަރާތް:     .1.2

 ލީސްއަށް ނަގާފަރާތަށެެވެ. 

 

  އިންވެސްޓްމަންޓް އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތުގައި ބުނެވިފައިވާ ޕްރޮޕަޓީ އަށެވެ.  ލީސްކުރެވޭ މުދާ: .1.3

 

މި ދެފަރާތް ، ލީސްނަގަފާފަރާތް ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ލިސްކުރާފަރާތާއި ބައިވެރިން ނުވަތަ ދެފަރާތް: .1.4

 ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

 

މާނަކުރެވެނީ  ލީސްކުރެވޭ މުދަލުގެ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް އޮންނަ  ވެރިފަރާތް / މުދަލުގެ ވެރިފަރާތް: .1.5

 ވެރިފަރާތަށެވެ.  

 

 މާނަކުރެވެނީ ލީސްކުރެވޭ މުދަލަށް ކަނޑައެޅޭމުއްދަތެށެވެ.  ނުވަތަ މުއްދަތު:  މުއްދަތުލީސްގެ  .1.6

 

 މާނަކުރެވެނީ ސަބްލީސްކުރުމަށެވެ.  ލީސްކުރުން: .1.7

 

 މަހުންމަހަށް ކުލި ލިބޭގޮތަށް މަހުކުއްޔަށް ދިނުމަށެެވެ.  ކުއްޔަށްދިނުން: .1.8

 

މާނަކުރެވެނީ ލީސްކުރެވޭ މުދަލުން ލިބޭ ނަފާ އަލުން ލީސްމާކެޓަށް  ރީ އިންވެސްޓް:  .1.9

އިންވެސްޓްކޮށް ލީސްގެ އިތުރު މުއްދަތެއް ލިބޭ ވަކި 

 ްޓްމަންޓަކަށެވެ. އިންވެސ

 

މާނަކުރެވެނީ ލިބިފައިވާ ނަފާ ލީސްއަށްނަގާ ފަރާތަށް ލިބޭނޭ ގޮތެއް  ފައިސާނެގުން:  .1.10

 ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 

 

 މާނަކުރެވެނީ އޮންލައިން ކޮށް ބެންކަށް ކުރެވޭ ބެންކް ޓްރާސްފަރ އަށެވެ.  ބެންކް ޓްރަންސްފަރ:  .1.11

 

ތުން އެޕާޓްލީސްގެ ވެބްސައިޓްގައި ހުޅުވާފައިވާ މާނަކުރެވެނީ ލީސްކުރާފަރާ ބެންކް އެކައުންޓް: .1.12

 އެކައުންޓްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބެންކް އެކައުންޓް ނަމްބަރަށެވެ. 
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މާނަކުރެވެނީ ލީސްކޮށްފައިވާ ނިސްބަތަކުން ލީސްކޮށްފައިވާ މުދަލުން  ކުލި:  .1.13

  އާމްދަނީ އަށެވެ. މަހުންމަށް ލިބެމުންދާ 

 

  ޕާޓްލީސްގެ ވިޔާފާރި ކުރެވޭ ވެބްސައިޓް އެމާނަކުރެވެނީ  ވެބްސައިޓް: .1.14

www.apartlease.com    .ެއަށެވ  

 

  ވެބްސައިޓް މާނަކުރެވެނީ އެޕާޓްލީސްގެ ވިޔާފާރި ކުރެވޭ  އެކައުންޓް: .1.15

www.apartlease.com     ާއެކައުންޓަށެވެ. ގައި ހުޅުވ 

 

މާނަކުރެވެނީ އެޕާޓްލީސްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމަށް އެޕާޓްލީސްގެ  އިންއެކްޓިވް އެކައުންޓް:  .1.16

ވެބްސައިޓްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަކުން އެ ހުޅުވާފައިވާ ފަރާތަކަށް 

އާމްމަދަނީ ނުލިބޭ ، އިންވެސްޓްމަންޓުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ އެކައުންޓް 

 އަށެވެ. 

 

  ި ކުރެވޭ ވެބްސައިޓް މާނަކުރެވެނީ އެޕާޓްލީސްގެ ވިޔާފާރ ލޮގިން: .1.17

www.apartlease.com   ިއެކައުންޓް ހުޅުވުމަށް ހެދޭ ލޮގިން  ގައ

  އަށެވެ.  

 

 ލީސްއަށް ނެގި މުދަލުން އާމްދަނީ ލިބެން ފެށުން ކުރުން: ލީސް އެކްޓިވޭޓް .1.18

 

މާނަކުރެވެނީ އެޕާޓްލީސްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކުރުމަށް އެޕާޓްލީސްގެ  ޑޭޝްބޯޑް:  .1.19

 ވެބްސައިޓްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓްގެ އޮންލައިން ޕޭޖް ތަކަށެވެ. 

 

މާނަކުރެވެނީ ، ލީސްކުރެވޭ މުދާ މަހުކުއްޔަށް ނުވަތަ ސަބްލީސްކުރުމުގެ  ލީގަލް އޯނަރޝިޕް  .1.20

 ފުރިހަމަ އިހްތިޔާރުލިބިފައި ވުމަށެވެ. 

 

ސަބްލީސްކޮށްގެން ލީސްކުރެވޭ މުދަލުން ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބުމުގެ  ބެނެފިޝަރީ އޯނަރޝިޕް: .1.21

 ހައްގުވެރިކަން ލިބިފައިވުމަށެވެ.  

ކްނޮލޮޖީގެ ޒަރީއާއިން ފައިސާގެ މުޢާމަލާތެއް ހިންގޭގޮތަށް ޓެ މާނަކުރެވެނީ ފިންޓެކް:  .1.22

 ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ވިއުގަ އަށެވެ.

 

 ފައިސާގެ މުޢަމަލާތް ހިންގޭ ބާޒާރު ފައިނޭންސަލް މާކެޓް:  .1.23

 



 ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝާން -އެއްބަސްވުން 
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 ފައިސާގެ މާކެޓް  މާނީ މާކެޓް:  .1.24

 

 މާނަ ކުރެވެނީ އެއްބަސްވެވޭ އުޞޫލުތަކަށެވެ.  ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން:  .1.25

 

 ފެށުން .2

ވީހިނދު،  މުދަލަަކަށްމަހުކުއްޔަށް ދީގެން އާމްދަނީ ހޯދަމުންދާ  ލީސްކުރާފަރާތުން ލީސްކުރެވޭ މުދަލަކީ  .2.1

ތިރީގައި   އިވާކަމަށާއި، ފަސަބްލީސްކުރުމާއި މަހުކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އިހްތިޔާރު ލިބިތިންވަނަ ފަރާތަކަށް 

 ކޮށްދެއެވެ. ޔަޤީން  ލީސްއަށް ނަގާފަރާތަށް ލީސްކުރާފަރާތުންތައް މެހާ ކަންތައްްބަޔާންކޮއްފައިވާ އެނ

 

ޖޭގެ ލާތެއް، މައްސަލައެއް، ދިވެހިރާއްއަދި ގުޅުންހުރި އެއްވެސް މުޢާމަ ގުޅިފައިވާ އިމާރާތާއި އަދި ގޯއްޗާއި .2.2

 ކަން؛ ތްސްއެއްގައި ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގައި ނެރުގެއެއްގެ، ނުވަތަ ޝަރުއީ މަޖިލިއެއްވެސް ފަނޑިޔާ

 

 ނޫނީ  ލީސްކުރާފަރާތަށް ނުވަތަ ިޔަކަށް، ނުވަތަ އާއިލާ މީހަކަށް،ދަރ ނުވަތަ ގޭގެވެރިފަރާތުގެ ލީސްކުރާފަރާތުގެ .2.3

ާރިސުންގެ ގޮތުގައި ތިބޭނެ ބަޔަކަށް ވ މިއިން އެއްވެސްފަރާތެއްގެނިޔާވެއްޖެނަމަ ގޭގެވެރިފަރާތް ނަމަވެސް 

ނުވަތަ ، ގޯއްޗާއި އިމާރާތް ލިބިދާނެ ކަމަށް ފެންނަ ފަރާތަކަށް ހިބަޔަކުން، ނުވަތަ ވަސިއްޔަތަކުންނުވަތަ 

 ގޯއްޗަށާއި އިމާރާތަށް ފަހުން ބާރު ފޯރުވިދާނެ ފަރާތަކަށް، ދީފައި ނުވާކަން؛ މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް އެ

 

އެގޯތި ނުވަތަ  ް ނުވަތަ ސެކުރިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި، ނުވަތައެއްވެސް ފަރާތަކަށް ރަހުނުކޮށ ލީސްކުރެވޭ މުދާ .2.4

 ން؛ްކައެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް މިހާރު ނެތ ކުރެވިފައިވާ ގައި ބަހައްޓައިއިމާރާތް މުޤާބިލު

 

 މަހުކުއްޔަށްދިނުންފިޔަވާ، އިތުރު އެހެން ފަރާތަކަށްކުއްޔަށްދީފައިވާ ފަރާތްފިޔަވާ މަހުމިހާރު  ލީސްކުރާފަރާތުން .2.5

މުޅި ޕްރޮޕަޓީ ބޭނުންކުރަން މަހުކުއްޔަށް ނޫންގޮތަކަށް ނުވަތަ ކުއްޔަށްދޭ ތަން ވިއްކަން ނުވަތަ ދޭން، 

އާމްދަނީ ލިބެމުންދާނީ މަހުކުއްޔަށް ދީގެންކަމަށާއި، އަދި ކުއްޔަށްދީފައިވާ މުއްދަތުގައި  ކަން،ނެނުވާދީފައި

 ސަބްލީސް ކުރެވޭނީ އެ ޕްރޮޕަރީއަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ އަކާއި އެއްވަރު ކުއްޔަކަށް ކަމަށާއި؛ 

ުރާފަރާތާއި ވެވިފައިވާ ވެރިފަރާތުން ލީސްކނިޔާވެއްޖެނަމަ،  ފަރާތެއް ވާވުމުގެ މުއްދަތުގައި ވެރިއެއްބަސްމި  .2.6

ވެރިފަރާތުގެ އެއްބަސްވުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށް އެއްބަސްވެ ސޮއިކުރެވިފައިވާކަމަށާއި؛ މިގޮތުން ވެރިފަރާތާއި 

ވެރިފަރާތުގެ ތަރިކަ ފަނޑިޔާރުގެއަކަށް، ނުވަތަ ޝަރުޢީ  ބަސްވުން ދަމަހައްޓާނެ ކަމަށާއި ވާރިސުން މިއެއް

މަޖިލީހަކަށް ނުވަތަ މައްސަލަ ބަލާ މިނިވަން އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، 

ގޮތަށް އުނިކަމެއް އަންނާނެއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރާ މުޢާމަލާތަށް ތަރިކައިގެ ތެރޭގައި ހިމަނައި މިމިގޯތި 

 އަދި ؛ ކަންއަމަލުނުކުރާނެ

 

 ްފައިވާ ގޮތަށް އެއްބަސްވާކަން.ގައި ބަޔާކޮށ 2.6މާއްދާގެ ވެރިފަރާތުގެ ވާރިސުން މި ލީސްކުރާފަރާތާއި .2.7

 



 ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝާން -އެއްބަސްވުން 

  (C10072019)ރެޖިސްޓްރީ  އެޕާޓްލީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 
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 މުއްދަތުލީސްކުރެވޭ  .3

ސައްވީސް( )  24ލީސްކުރާތަން ލީސްކުރާ މުއްދަތަކީ އާމްދަނީ ލިބޭ މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން  .3.1

  އެއްބަސްވެއެވެ. ދެފަރާތުންމަސްދުވަސްކަމަށް 

  

 . މަސްދުވަހެވެ 24 ފެށިގެން ދުވަހުގެ ދައްކާ ފައިސާ ނެގުމަށް ލީސްއަށް ގުނަންފަށާނީ މުއްދަތު ލީސްގެ .3.2

 

ް މުއްދަތުނ ކުރާ އިންވެސްޓް ކަމަށްބަލައިގެން ދުވަސް 30 މަހަކީ ކޮންމެ ކަމަށްބަލަނީ މަސްދުވަސް 24 .3.3

 ދުވަހެވެ.  720ފެށިގެން 

 

ލީސްކުރެވޭ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ލީސްކުރި ތަނުން ލިބެމުންދާ އާމްދަނީއެއް ރީއިންވެސްޓް ކޮށްފައިނުވާނަމަ  .3.4

ދުވަސް ވެއްޖެ ނަމަ އިންއެކްޓިވް އެކައުންޓެއް ކަމަށް  15ނުލިބޭނެއެވެ. އަދި އަލުން އިންވެސްޓް ނުކޮށް 

 ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ބަލާ އެކައުންޓް ޑިލީޓް ކުރުމުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރު ލީސް

 

 ލީސްއަށް ފައިސާ ދެއްކުން  .4

ލިސްމާކެޓުން ބޭނުންވާ އަދަދެއް ވެބްސައިޓުން ފެންނަން ހުންނަ  ލީސްއަށް ނެގުމަށްލީސްކުރެވޭ ތަނުން  .4.1

އިހްތިޔާރު ކުރުމަށްފަހު ލީސް ކުރުމަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުން ނުވަތަ ކުރިން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާނަމަ ލޮގިން 

ށް ހިޔާރުކުރާ ލީސްއެއް ނެގުމުން ، ލީސްކުރެވޭނޭ ޕްރޮޕަޓީއެއް މާކެޓްގައި ވުމަށްފަހު އިންވެސްޓް ކުރުމަ

 ހުރިނަމަ ފައިސާދެއްކުމަށް ރިކުއެސްޓެއް ލިބޭނެއެވެ. 

 

 މުދާ ލީސްއަށްނެގުމަށްޓަކައި ފައިސާ ދައްކާނީ ތިރިގައިވާ އެޕާޓްލީސްގެ ބެންކް އެކައުންޓަށެވެ.ލީސްއަށްނަގާ .4.2

  Apartlease Private Limited އެކައުންޓް ނަން: 

 7730-00031-1933އެކެއުންޓް ނަމްބަރ :  

  Bank of Maldives    ބެންކް ނަން:

 

ގައިވާ ބެންކް އެކައުންޓަށް(  4.2) އެކައުންޓަށް ބެންކް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ވެބްސައިޓުން ފެންނަ  .4.3

އޮންލައިންކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށްފަހު ފައިސާދެއްކި ސިލިޕް އެޓޭޗް ކުރުމުން ފައިސާ ދެއްކިކަން ލީސްކުރާ 

 ފަރާތުން ކަށަވަރު ކުރާނެއެވެ. 

 

ލީސް އެކްޓިވޭޓް ކުރެވޭނެއެވެ. އެހާ ހިސާބުން ލީސްގެ ވުމުގެ ކުރިން  ގަޑި އިރު  48ފައިސާ ދައްކާތާ  .4.4

 މުއްދަތު ގުނަންފެށުނީއެވެ.  

 

އޮންލައިންކޮށް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންނަމަ، ލީސްކުރާފަރާތުގެ ފޯނުނަމްބަރ  .4.5

އަށް ގުޅުމަށް ފަހު އެހެން އުޞޫލަކުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިހްތިޔާރު ލީސްއަށް  7635900

 ނަގާފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 



 ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝާން -އެއްބަސްވުން 

  (C10072019)ރެޖިސްޓްރީ  އެޕާޓްލީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

  މަޖީދީ މަގު –ވަނަ ފަންގިފިލާ  3މާލެ، މ. އިހާލި 
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 އާމްދަނީ ލިބޭ ތަނުން ލީސްކުރެވޭ .5

ކުރަމުން ގެންދާ ވެސްޓްއިން ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުންބިނާވަނީ އާމްދަނީ ބޭ ލި ތަނުން ލީސްކޮށްފައިވާ .5.1

 ފައިދާގެ ނިސްބަތުންނެވެ. ނިސްބަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތިރީގައިމިވާ 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  5.1އެވަގުތަކު އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ޖުމްލައަދަދަކަށް ބިނާކޮށް  މި އެއްބަސްވުމުގެ  .5.2

 ް ހުންނާނެއެވެ. ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުގެ ޑޭޝްބޯޑުން ފެންނަނ އުޞޫލުން އާމްދަނީ ލިބެމުންދާ މިންވަރު 

 

ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުން ލީސްއަށްނެގުމަށް އިންވެސްޓް ކުރުމަށްފަހު، ޑޭޝްބޯޑުންފެންނަ ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ  .5.3

 ނިސްބަތް، ހިޔާރުކުރި ލީސްގެ މުއްދަތު ނުނިމެނީސް، ލިބޭނެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތް ދަށެއްނުވާނެއެވެ. 

 

ޖުމްލަ ފައިސާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް  އާމްދަނީ ލިބޭ ނިސްބަތް ކަނޑައަޅަނީ އިންވެސްޓް ކޮށްފައި ހުންނަ .5.4

 ވެބްސައިޓްގައިވާ އުޞޫލުންނެވެ.  

 

ލީސްކުރާ ތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ މަހުކުލީގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވެވިފައިވާ ފިކްސްޑް އަދެދެއް ކަމުން  .5.5

 އާމްދަނީއެކެވެ.ލީސްއަށް ނަގާފަރާތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީވެސް މަހުންމަހަށް ފިކްސްޑްކޮށް ލިބޭ 

 

ގޮތުގެ މިސާލު ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. މިގޮތުން ލީސްކުރެވޭ ތަނުން ލިބޭ އާމްދަނީ ލިބުމުގައި ހިސާބު ކުރެވޭ  .5.6

ވަމުންއައިނަމަވެސް ހިސާބުކުރެވޭ ގޮތަކީ މިންވަރަކުން ލިބޭ އާމްދަނީ ބޮޑުއިންވެސްޓް ކުރެވޭ ޢަދަދު ބޮޑުވާ 

 ތިރީގައިވާ އުޞޫލެވެ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އިންވެސްޓް ކުރެވޭ އަދަދު ) ރުފިޔާއިން(  ދެ އަހަރަށް

  5,000.00  އާއި      10,000.00    ދެމެދު  15%

  15,000.00     ފެށިގެން މަތި 16%

  20,000.00     ފެށިގެން މަތި 20%

  25,000.00   އާއި  35,000.00     ދެމެދު  21%

  40,000.00     ފެށިގެން މަތި 22%

  45,000.00     ފެށިގެން މަތި 23%

  50,000.00     ފެށިގެން މަތި 24%

  60,000.00     ފެށިގެން މަތި 25%

  70,000.00     ފެށިގެން މަތި % 26

  80,000.00     ފެށިގެން މަތި 27%

  90,000.00     ފެށިގެން މަތި 28%

  100,000.00   ފެށިގެން މަތި 29%

  110,000.00   ފެށިގެން މަތި 30%

  120,000.00   ފެށިގެން މަތި 31%

  130,000.00   ފެށިގެން މަތި 32%



 ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝާން -އެއްބަސްވުން 

  (C10072019)ރެޖިސްޓްރީ  އެޕާޓްލީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް 

  މަޖީދީ މަގު –ވަނަ ފަންގިފިލާ  3މާލެ، މ. އިހާލި 

Page 7 of 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ފައިސާ ނެގުން  .6

ށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުގެ ޑޭޝްބޯޑުން ަގޮތުގައި މަހުންމަހލީސްކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް ކުލީގެ  .6.1

 ފެންނަން ހުންނާނެއެވެ. 

 

) އެއްހާސް( ރުފިޔާ އަަށްވުރެ މަތިވެއްޖެ ނަމަ ލީސްއަށްނަގާފަރާތުން  1000.00މަހުންމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  .6.2

 ިދާނެއެވެ. ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ފައިސާ ނެގުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވ

 

) ހަތްދިހަ ދޭއް( ގަޑި އިރު ތެރޭގައި   72ފައިސާނެގުމަށް ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުން ރިކުއެސްޓް ކުރާތާ  .6.3

ފައިސާ ފައިސާނެގުމަށް ރިކުއެސްޓް ކޮށްފައިވާ އިރު ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުން ކަނޑައަޅާ އެކައުންޓަކަށް 

  ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

ްފަހު ، ލީސްއަށް ނަގާފަރާތަށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމުގެ ކުރިން ފައިސާނެގުމަށް ފައިސާނެގުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމަށ .6.4

 ކޮށްފައިވާ ރިކުއެސްޓް ކެންސަލް ކުރެވިދާނެއެވެ. 

ލިބިފައިވާ ފައިސާއިން ބައެއް ރީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށްފަހު ބާކީބައި ލީސްއަަށް ނަގާފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް  .6.5

 ެވެ. ޖަމާކުރުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވިދާނެއ

 

 ރީ އިންވެސްޓް ކުރުން  /އަލުން އިންވެސްޓް ކުރުން  .7

) އެއްހާސް( ރުފިޔާ އަަށްވުރެ މަތިވެއްޖެ ނަމަ ލީސްއަށްނަގާފަރާތުން  1000.00މަހުންމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  .7.1

 ކުރުމަށް ރިކުއެސްޓް ކުރެވިދާނެއެވެ.  (އަލުން އިންވެސްޓްރީ އިންވެސްޓް  )ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި 

 

މާކެޓްގައި ހުރި ހިނދެއްގައި ރީއިންވެސްޓް ކުރުމަށް ކުރެވޭ ރިކުއެސްޓް އެޕްރޫވް  މުދަލެއްސަބްލީސްކުރެވޭނޭ  .7.2

ކުރެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް އެޕްރޫވް ކުރުމުން ރީއިންވެސްޓް ކުރެވޭ އަދަދު ޖުމްލަ އިންވެސްޓްގެ ތެރެއަށް 

 ަށް ނަގާފަރާތުގެ ޑޭޝްބޯޑުން ފެންނަންހުންނާނެެއެވެ. އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި މިއެންމެހާ މުއާމަލާތެއް ލީސްއ

 

Total Lease Amount /720 Days                =       X Amount  
N% x  Total Lease Amount /720 Days     = +    Y Amount  

      X+Y  

  

Monthly Rental Income        =                      24 X (X+Y)  



 ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝާން -އެއްބަސްވުން 
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ރީ އިންވެސްޓް ކުރާ އަދަދު ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ ތެރެއަށް އިތުރުވުމަށްފަހު ، ރީއިންވެސްޓްމަންޓުންވެސް  .7.3

 ނަފާލިބެމުންދާނީ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުން ނަފާ ލިބޭ ނިސްބަތަކުންނެވެ.  

 

ހު އެފައިސާ އަކީ އަލުން އަނބުރާ ނެގޭނޭ ފައިސާއެއްނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށްފަ .7.4

 އެފައިސާއިން ލިބެމުންދާ އާމްދަނީ އަކީ ނެގޭނެ ފައިސާއެކެވެ.

ރީ އިންވެސްޓް ކުރަމުންގެންދެވޭނީ އެމީހަކު ކުރި އިންވެސްޓެއް ދެގުނަ އަށް ފައިދާ ލިބެންދެންނެވެ.  އޭގެ  .7.5

އިތުރަށް ރީ އިންވެސްޓް ކުރުމަށް ލެސަރ ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ހިނދެއްގައި އޭގެން ލިބޭ ނަފާ ލެސީ އަށް 

 ލިބޭނެއެވެ.  

 

  ކުރުންޑޮކިއުމެންޓް ކުރުމާއި ޑޮކިއުމެންޓް ބަދަލު  .8

ލީސް ކުރާފަރާތުގެ އައިޑީ ކާޑް އެޕާޓްލީސްގެ އީވޮލެޓް / ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް ލެސަރ އަށް ފޮނުވާ ލެސީ  .8.1

ވެރިފައި ކުރަންވާނެއެވެ. ވެރިފައި ނުކުރެވި ހުންނަ އެކައުންޓްތައް ވެރިފައި ކުރެވެންދެން ސަސްޕެންޑް ކުރުމުގެ 

 އިޚްތިޔާރު ލެސަރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ުރާ ފަރާތާއި ލީސްއަށް ނަގާފަރާތާއި ދެމެދު ބަދަލު ކުރެވޭ އެންމެހާ ޑޮކިއުމެންޓެއް ބަދަލު ކުރެވޭނީ ލީސްކ .8.2

 އީމެއިލް ގެ ޒަރީއާއިންނާއި ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުން ބޭނުންކުރަމުންދާ އެކައުންޓް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. 

 

 ަރާތުން ބޭނުންކުރަމުންދާނެ އީމެއިލްއަކީ އީމެއިލް ގެ ޒަރީޢާއިން ޑޮކިއުމެންޓް ބަދަލު ކުރާނަމަ ލީސްކުރާފ .8.3

info@apartlease.com  ްއެވެ. ލީސްއަށް ނަގާފަރާތު ގެ އީމެއިލްއަކަށް ބޭނުންކުރާނީ ޚިދުމަތ

 ހޯދުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އީމެއިލް އެކައުންޓެވެ. 

 

 އީމެއިލް ގެ ޒަރީއައިން ޑޮކިއުމެންޓް ކުރެވޭ ޑޮކިއުމެންޓަކީ:  .8.4

ޓާމްސް އެންޑް  –އިންވެސްޓް މަންޓްގެ އެއްބަސްވުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް  އިންވެސްޓް ކުރުމުން  ކުރެވޭ  .8.4.1

  ކޮންޑިޝަން

 ޑޮކިއުމެންޓް ރީއިންވެސްޓް ކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު ރީ އިންވެސްޓް ކުރެވުނު ކަމުގެ  .8.4.2

ވާ ނަފާ ނެގުމަށް ލީސްކުރާފަރާތުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި އެފަރާތަށް  އެ ފައިސާ ރައްދު ލިބިފައި .8.4.3

 ފައިސާ ފޮނުވި ކަމުގެ ސްލިޕް  -ކޮށްދިންކަމުގެ ލިއުން 

) ފަސްލައްކަ( ދިވެހި ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ކުރެވޭ  500،000ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި  .8.4.4

 މި އެއްބަސްވުމުގެ ސްކޭން ކޮޕީ  –ކަށް ދެފަރާތުގެ ދެމެދު ސޮއި ކުރެވޭ އެއްބަސްވުން އިންވެސްޓް މަންޓް ތަ

 

 އޮންލައިން އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުން  .9

ލީސްކުރާ ފަރާތް ނޫން އެހެން ފަރާތަކުން ނުވަތަ ފަރާތްތަކުން ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުގެ އޮންލައިން އެކައުންޓް  .9.1

 އިންވެސްޓް ކުރުމަކީ ލީސްއަށްނަގާފަރާތުގެ ޒިންމާގައިވާކަންކަމެވެ. ބޭނުންކުރުމާއި އެފަރާތުގެ ނަމުގައި 

 

mailto:info@apartlease.com
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އެހެން ފަރާތަކުން އެކައުންޓް ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފި ނަމަ ވަގުތުން ވަގުތަށް އެމައުލޫމާތު  .9.2

  ލީސްކުރާފަރާތަށް ރިޕޯޓް ކުރަންވާނެއެވެ.  މިގޮތުން ރިޕޯޓް ކުރާނީ

 info@apartlease.com އީމެއިލުން ނަމަ

 7635900:   މޮބައިލް ނަމްބަރ

 

 

 ޕާސްވޯޑާއި އެހެނިހެން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން  .10

 ވާއިރުން ވެބްސައިޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ ޕާސްވޯޑަކީ އެހެންފަރާތަކަށް ރައްދުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ލީސްއަށް ނަގާފަރާތު .10.1

އެސްއެމްއެސް ގެ މޮބައިލްނަމްބަރެއްކަމަށް ލީސްއަށްނަގާފަރާތުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މޮބައިލް ނަމްބަރަ 

 ޒަރީޢާއިން ފޮނުވޭ ޕާސްވޯޑެކެވެ. 

 

ޕާސްވޯޑް ހަނދާނެތި ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ޕާސްވޯޑް ގެއްލިއްޖެ ނަމަވެސް ރީސެޓް ކުރުމުން ޕާސްވޯޑް ލިބޭނީ  .10.2

 މޮބައިލް އަށް ނުވަތަ އީމެއިލްގެ ޒަރީއާއިން ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ އީމެއިލަކަށެވެ. ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުގެ 

 

 ޓެކްސް ދެއްކުން  .11

ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސްއެއް ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅައިފި ހިނދެއްގައި އެ ޓެކްސަކަށް ޒިންމާވާނެ  .11.1

 ފަރާތަކީ ލީސްއަށް ނަގާފަތެކެވެ. 

ީ އަކީ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އެއްކަން ލީސްކުރާފަރާތުން ކަށަވަރު އެޕާޓްލީސުން ލިބޭ އާމްދަނ .11.2

 ކޮށްދެއެވެ.  

 ގެ މަޢުލޫމާތު އާއްމު ކުރުން  ލީސްމާކެޓް .12

ލީސްމާކެޓް ގައި ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކަކީ ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކޮށް ފެންނާނެހެން ހާމަކުރެވޭނެ  .12.1

 މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ. 

މާކެޓްގައި މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭއިރު ލެސީ ގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރެވޭނީ އެފަރާތެެއްގެ ފުރަތަމަ ނަމުން ނުވަތަ  .12.2

 ނަމާއި މާކެޓްގައި ދެވޭ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ނަމްބަރަކާއި އެކުއެވެ. 

ްދެއްގައި ލެސީގެ ލެސަރ ބަދުނާމުވާގޮތަށް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފި ހިނލެސީއަށް ލިބިފައިވާ ނަފާއާއި މެދު  .12.3

މަޢުލޫމާތާއި ލިބިފައިވާ ނަފާއާއި ލެސީގެ އެހެނިހެން އެންމެހާ މަޢުލޫމާތެއް އާއްމުކުރުމާއި މީޑިޔާއަށް 

 ހާމަކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލެސަރ އަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

12.4.  

 

 ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން ބަދަލުވުން  .13

މި ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން ބަދަލުވި ނަމަވެސް އިންވެސްޓް ކޮށްފައިވާ ފައިސާ އަށާއި އެފައިސާއިން  .13.1

 ލިބެންޖެހޭ ނަފާއަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެެއެވެ. 

 



 ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝާން -އެއްބަސްވުން 
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އަލުން އިންވެސް ކުރުމުގެ ކުރިން ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން އަށް އަންނަ އެންމެހާ ބަދަލުތަށް އަޕްޑޭޓް ކޮށް  .13.2

 ބެލުމަކީ ލީސްއަށް ނަގާފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. 

 

 މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާއި ޒިންމާވުން  .14

އުލޫމާތާއި ލިބެންޖެހޭ ފައިސާގެ ސައިޓް ޑައުން ވުން ފަދަ ކަމެއް މެދުވެރިވި ނަމަވެސް އިންވެސްޓަރުންގެ މަ .14.1

އެހެންކަމުން ފައިސާ ލިބެންވާ މިންވަރަށް ރިކޯޑް ލީސްކުރާފަތުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަށުގައި ހުންނާނެއެވެ. 

 އެއްވެސް ވަރަކަށް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ. 

 

ާއި، ލީސްއައްނަގާ ލީސްކުރާފަރާތ، ހައްލުކުރާނީ އެކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، ނެތްކަމެއް މިއެއްބަސްވުމުގައި .14.2

 ފާފަރާތާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެންނެވެ.

 

އެއްގޮތަށް ޢަމަލުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން އުފެދޭ މައްސަލައެއް ހައްލުނުކުރެވިއްޖެނަމަ، ކަމާބެހޭ  އެއްބަސްވުމާއި .14.3

ްވުމުގައި އިދާރާއަކަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅައިގެން ހައްލު ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެއްބަސ

 ބައިވެރިވާ ދެފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 އެއްބަސްވުމަށް ފުރިހަމައަށް އަމަލުކުރުން  .15

 މިއެއްބަސްވުމުގެ ވާތީ، އެއްބަސްވުމަކަށް މުހިއްމު ވަރަށް ވެވޭ ދެމެދުގައި ދެފަރާތުގެ މިއެއްބަސްވުމަކީ .15.1

 .ހިތަންވާނެއެވެ ހުރުމަތްތެރިކޮށް މިއެއްބަސްވުމަށް ދެފަރާތުންމެ ކުރުމަށްޓަކައި ޙާސިލް މަޤުޞަދު

 

ާ ޚިލާފަށް އަމަލުކޮށްފިނަމަ، އެކަމެއް ލީސްއަށްނަގާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން މިއެއްބަސްވުމ ލީސްކުރާފަރާތް .15.2

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ދިހައެއް() 10އަންގަންވާނެއެވެ. އަދި މިގޮތުން އަންގާ ލިޔުން ލިބޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ރަންވާނެއެވެ. ލީސްކުރާފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމާ ހިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް އެޚިލާފުވުމެއް ރަނގަޅުކު

 ޒިންމާވާންވާނެއެވެ. ލީސްކުރާފަރާތް  އެގެއްލުމަކަށް، ލިބިފައިވާނަމަ

 

 ލިޔުމުން ލީސްކުރާފަރާތަށް އެކަމެއް އަމަލުކޮށްފިނަމަ، ހިލާފަށް މިއެއްބަސްވުމާ ލީސްއަށްނަގާފަރާތުން .15.3

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  ދިހައެއް( ) 10 ފެށިގެން ތާރީޚުން ލިބޭ ލިޔުން އަންގާ މިގޮތުން އަދި.  އަންގަންވާނެއެވެ

އެޚިލާފުވުމެއް ރަނގަޅުކުރަންވާނެއެވެ. ލީސްއަށްނަގާފަރާތުން މިއެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުމެއް 

 .ުތްނ ިޒްނާމާވްނ ވެާނެއވެ ެއެގްއުލަމަކްށ ީލްސައްށަނާގަފރާ ، ލިބިފައިވާނަމަ

 

 އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރުން .16

މިއެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަ މުއްދަތަށް މިއެއްބަސްވުން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަކީ  .16.1

 މިއެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ ތިންފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
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މަސްދުވަހުގެ ކުލި  24 އެއްފަހަރާ ލީސްއަށްނަގާފަރާތުން މަތީން ގޮތުގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ މިއެއްބަސްވުމުގައި .16.2

 ދައްކާފައިވާހިނދަކު،   މިއެއްބަސްވުން ބާތިލް ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ލީސްކުރާފަރާތަކަށް ލިބިގެން ނުވެއެވެ. 

 

 އެއްބަސްވުމުން ބައެއްގެ ޞައްޙަކަން ގެއްލުން 

 ދަށުން ޤާނޫނުތަކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަގުތެއްގައި އެއްވެސް އެއީ މާއްދާއެއް އެއްވެސް ހިމެނޭ މިއެއްބަސްވުމުގައި .16.3

ނޫނީ، ޞައްހަނޫން ނުވަތަ ޢަމަލުނުކުރެވޭނެ މާއްދާއެއްނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ މާއްދާއަކަށް ވެއްޖެ ޤާ ޣައިރު

މިއެއްބަސްވުމުގެ ބަކީހުރި މާއްދަތަކުގެ ޤާނޫނީ ހަޢިޞިއްޔަތު، ޞައްޙަކަން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރުން  ،ހިނދެއްގައި

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން އެފަދަ މާއްދާތަކުގެ ޤާނޫނީ ޙައިޘިއްޔަތާއި، ޞައްޙަކަމާއި 

 އަމަލުކުރުމަކަށް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.

 ލުއިދިނުން .17

 ނުވަތަ ކަމެއް ކަނޑައަޅާފައިވާ މިއެއްބަސްވުމުގައި ފަރާތަކުން ކުރެ ދެފަރާތުން ބައިވެރިވާ މިއެއްބަސްވުމުގައި .17.1

ނުވަތަ ތަންފީޛު ނުކުރުމަކީ ނުވަތަ އެއްވެސް ވަގުތެއްގައި  ދޫކޮއްލުމަކީ ނުކޮއް ޙާލަތެއްގައި އެއްވެސް ޝަރުތެއް

ޔާންކޮއްފައިވާ ކަމެއް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އަނެއްފަރާތުގެ މައްޗަށް މިއެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް މާއްދާއެއްގައި ބަ

 ލާޒިމުނުކުރުމަކީ، މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބިފައިވާ ޙައްޤުތައް ދޫކޮއްލުން ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 

 އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުގެނައުން  .18

 ދެފަރާތުން އޭގައި ލިޔެވި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވާ ދެފަރާތުން ގެނެވޭނީ ބަދަލެއް އެއްވެސް މިއެއްބަސްވުމަށް .18.1

  .ސޮއިކުރުމުންނެވެ

މި އެއްބަސްވުން ވެވިފައިވަނިކޮށް ބަދަލުގެނެވިފައިވާ ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންއެގެ ދަށުން ކުރެވޭ  .18.2

 ތަކަށެވެ.  އިންވެސްޓަކަށް ޢަމަލު ކުރެވެމުންދާނީ އެ ބަދަލެއް ގެނެވިފައިވާ ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަނަކާއި އެއްގޮ

 ނޯޓިސް ދިނުން  .19

ރާތުގެ ތިރީގައިވާ ފަ ލީސްކުރާ ފޮނުވަންވާނީ ލިޔުންތަށް ފޮނުވާ ލީސްކުރާފަރާތް ދަށުން މިއެއްބަސްވުމުގެ .19.1

 .އީމެއިލަށެވެ

 info@apartlease.comއީމެއިލް އެޑްރެސް: 

 

ލީސްއަށް ނަގާފާރާތުން ް ލީސްއަށް ނަގާ ފަރާތަށް ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ފޮނުވަންވަނީ ދަށުނ މިއެއްބަސްވުމުގެ .19.2

 އެޑްރެހަށެވެ.  ލޮގިން ހެދުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ އީމެއިލް

 

 އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިއަކު އިފްލާޞްކުރުން ނުވަތަ ނިޔާވުން  .20

މިއެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކޮށް ފުރިހަމަ ވުމުގެ ކުރިން މިއެއްބަސްވުމުގެ އެއްވެސް ބައިވެރިއަކު، އިފްލާޞްކުރި  .20.1

ކަމުގައި ނުވަތަ އެއްބަސްވުމުގެ ބައިވެރިޔަކު ނިޔާވި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިއެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 

 ެއްބަސްވުން ދެމިއޮންނެއެވެ. އެއްބަސްވެވުނު އިލްތިޒާމްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި މިއ

 

 އެއްބަސްވުން ހިންގާނެގޮތް   .21

mailto:info@apartlease.com
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ާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ގާނީ އިސްލާމް ދީނާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ތަކާއި ޤަވާއިދުތަކހިން މިއެއްބަސްވުން .21.1

 މަތީންނެވެ.

 

 ފަރާތް މި އެއްބަސްވުމަށް އެއްބަސްވުންމިއެއްބަސްވުމުގައި ބައިވެރިވާ  .22

އެއްބަސްވެވޭ "ޓާމްސް އެންޑް ލީސްކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު  ފަރާތާއި ލީސްއަށްނަގާމި އެއްބަސްވުމަކީ  .22.1

" ތަކެވެ.  ލީސްކުރާފަރާތުން މި އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަންތައް ވަނީ ސައިޓް ކޮންޑިޝަން

ލެވޭނީ މި މަށްފަހު އިންވެސްޓް ކުރުމުން ބެވުބޭނުންކުރާ ފަރާތަށް ހުޅުވާލެވިފައެވެ. ސައިޓްގައި ރަޖިސްޓްރީ 

 ޓާމްސް އެންޑް ކޮންޑިޝަން އަށް އެއްބަސްވެވުނީ ކަމަށެވެ. 
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