
ް ކޮރަލްވިލ  (82-14)ފުލެޓު  520  (13-11)ފުލެޓު  120  (10-1)ފުލެޓު  280  :ފުލެޓުގެ ބާވަތް

(ގާކޮށި)މާލެ ސްކޮޔާރ   (ވޭސައިޑް)މާލެ ގްރޭންޑް   (138-83)ފުލެޓު  1000 

(ފްލެޓް ގަންނަފަރާތް ނުވަތަ ފްލެޓްގެ ޕަވަރ އޮފް އެޓާރނީ ލިބިފައިވާ ފަރާތް)ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތް  - 1
:ޑީ ކާޑު ނަންބަރު.އައި :ފުލެޓު ނަންބަރު

:ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު :ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތުގެ ނަން

:ސޮއި :ތާރީޚް

.ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދޭ ކަންތަކުގައި ފާހަގަ ޖައްސަވާށެވެ (މި ފޯމުގެ އަނެއްފުށުގައިވާ ހަމަތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން): ހުއްދަ ދެވެންހުރި ކަންތައްތައް - 2
. ކަފި ކޮށް ހުންނަ ވޭލެއް ހަރުކޮށްގެން ލޮނުފެން ޝަވަރެއްލުނ2ްފްލަޝްޓޭންކު މިހާރު ގުޅާފައިވާ ވޭލްވު ނައްޓާލުމަށްފަހު  2.1 

2.2 (ބާރަށް ނުތަޅައި ކަފައިގެން ބައިބަޔަށް ނެގުން). ބަދިގޭގައިވާ ކޮންކްރީޓް ކައުންޓަރުން ބައެއް ނުވަތަ ކައުންޓަރު އެކީގައި ނެގުން 
(ކަނެކްޓަރެއް ގުޅައިގެން). ބަދިގެ ކައުންޓަރާއި ދިމާލުން މަތީގައި ހަރުކުރެވިފައިވާ ލައިޓް، ކަބަޑުގެ ތިރިއަށް ބަދަލުކުރުން 2.3 

.ދޮރުފޮތި ހަރުކުރުން، ފާރުގައި ކަބަޑު އަދި ޓީވީ ހަރުކުރުން ފަދަ ބޭނުންތަކަށް ޢިމާރާތުގެ އެތެރެ ފާރުގައި ލޯވަޅު އެޅުން 2.4 
.އެއަރކޯން ހަރުކުރުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލޯވަޅު އެޅުން 2.5 

(ކުރެހުން ހުށަހަޅައިގެން). ސެކިއުރިޓީ ކެމެރާ ހަރުކުރުމާއި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ލޯވަޅު އެޅުން 2.6 
.ވޯޓަރ ހީޓަރު ހަރުކުރުމާއި ކަރަންޓު ސޮކެޓް އެޅުން 2.7 

.ފެން ވަޔަރު އަދި ފާޚާނަތަކުގެ ފިޓިންގްސް ބަދަލުކުރުން 2.8 
.ފާޚާނަ އަދި ކޮޓަރިތަކުގައި މުށި ޖެހުން 2.9 

(ކުރެހުން ހުށަހަޅައިގެން). ލިވިންގ އޭރިޔާ އަދި ކޮޓަރިތަކުގައި ސީލިންގ އެޅުން 2.10 
.ކިޗަން ހުޑް ހަރުކުރުން 2.11 

(ކަރަންޓު ތަޅު). މައި ދޮރުގައި އެކްސަސް ކޮންޓްރޯލް ސިސްޓަމް ހަރުކުރުން 2.12 
( ފުލެޓ1000ުހަމައެކަނި ). ގްރައުންޑް އަދި ފަސްޓް ފްލޯރގެ ފުލެޓުތަކުގައި މިކޯޕަރޭޝަންގެ ގައިޑްލައިން ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ދަގަނޑު ނުވަތަ އެލްމީނިއަމް ތޭރި ޖެހުން 2.13 

.މި ކޯޕަރޭޝަނަށް އެންގުމަކާއި ނުލައި ކުރަން ހުއްދަ މަސައްކަތްތައް - 3
.ޢިމާރާތުގެ އެތެރެފުށުގައި ޕުޓީއެޅުމާއި ކުލަލުން 3.1

(އިމާރާތައް ގެއްލުން ނުވާގޮތައް). ތަތްކޮއްގެން ހަރުކުރެވޭ އެކިބާވަތުގެ އެއްޗެހި ތަތްކުރުން 3.2
.ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން ފުލެޓުގެ ކުޑަދޮރުގެ އެތެރެއިން ޖާލި ޖެހުން 3.3

.ދޮރުގައި ޑޯރ ކްލޯޒަރ ހަރުކުރުން 3.4
.ޕާކޭ ޖެހުން 3.5

(ސްޓްރަކްޗަރ އަށް ގެއްލުން ނުވާ ގޮތަށް). ދޮރާއި ދޮރުކަނި އަދި ތަޅު ބަދަލުކުރުން 3.6
.ކޮޓަރިތަކުގެ ފާރުގައި މުށިޖެހުން 3.7

.މުޅިން މަނާ ކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް - 4
.އެއްމެދު ޢިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ހުންނަ ޢާންމު ތަންތަނުގެ ހުސްބިމުގައި އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ތަނެއް ހެދުމާއި، ބަދަލެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ 4.1

.ދޮރާއި ކުޑަދޮރު އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުން 4.2
.ސޮކެޓްތަކާއި ސުވިޗްތައް އެހެން ތަންތަނަށް ބަދަލުކުރުން 4.3

.މަތީގައި ހުއްދަދެވެންހުރި ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ ކަރަންޓު ވަޔަރިންގ އަދި ފެން ވަޔަރިންގ ގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުން 4.4
.އަދި ލިވިންގ އޭރިޔާގައި ޕާޓިޝަން ޖަހާ ބައި ކުރުމަކީވެސް ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ފުލެޓުގައި އިތުރު ކޮޓަރި ހެދުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއް ނޫނެވެ 4.5
.ފުލެޓު އެތެރޭގައި އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ޑެގްއެޅުން 4.6
.އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި އަޅާފައިވާ ސީލިންގ ނެގުން 4.7

.ސީގެ ހުއްދަނެތި މަތީގައި ހުއްދަދެވެންހުރި ކަމަށް ބަޔާންކުރެވިފައިނުވާ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ކުރުން.ޑީ.އެޗް 4.8
:(ހުއްދައަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ބޭނުމަށް)ފޯމްގައި ނުހިމެނޭ އިތުރު ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުމަށް  - 5

:(ސީގެ ބޭނުމަށް.ޑީ.ހަމަ އެކަނި އެޗް)ހުއްދައާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު ތަފްސީލް ބަޔާންކުރުމަށް  - 6

:ތާރީޚް
:ސޮއި
:މަޤާމު
:ނަން

ް :އޮފީސް ބޭނުމަށ
__/__20/FM-REM

ހުއްދަ ދިން ފަރާތް

ފުލެޓަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

:ނަން

:ތާރީޚް
:ސޮއި
:މަޤާމު

ފުލެޓު ބަލާ ޗެކްކުރި ފަރާތް



މަސައްކަތްުުގައ ުފުލެޓުު ުހަމަތައްުުހުއްދަދ ުުކުރުމަށްުުއެކ އެކު 
ު

ު

ުމ ފޯްމގައ  .1 ުެއދ  ުފުުޮސއ ުހުއްަދއަށް ުލ ބ ފައ ވާކުަރންވާނީ ުލ ބ )ުފަރާުތންނެވެ.ުލެޓު ުއެާޓރނީ ުަޕވަރުއޮފް ުއެފަރާތުގެ ުފަނުވަތަ ުައމަލީުު.(ފަރާތުންެނވެއ ވާ އަދ 
 ސީުގެުުހއްަދލ ބ ގެްނނެވެ.އެޗް.ޑީ.ުމަަސއްކަތްުފަށަންާވނީުމ ުފޯމްުފުަރއ ުސޮއ ުކރުމަށްފަހުު

ު

ތޮރުފުން،ުކެފުން،ުުްއގައ ުމެުނވީމަަސއްކަތްުކުރުމުަގއ ުކަރަންޓްުނުވަތަުފެންލައ ނަށްުލ ބ ާދނެުގެއްލުމަކަށްޓަަކއ ުމ ފޯމްގައ ުބަާޔންކޮށްފައ ވާުހުއްަދދ ުސަރަަހއްދެު .2
ނޑުންުައދ ުމ ޫނނަސްުމ ޒާތުގެުއެްއވެސްުކަެމއްުކޮށްެގންުނުވާެނެއވެ  .ކެ

ު

3. ު ުކޮންްކރީޓެއް ުއެްއވެސް ުޢ ާމރާުތގެުސްޓްަރކްޗަރަލް ުޙާލެްއގައ  ުތަންތަން)އެްއވެސް ުަފދަ ުފާރު ުަމނާކަމެެކވެ(ުެބރ ،ުޝީޓު،ުތަނބު،ުބެލްކަނީ ބަދ ެގު.ުތޮރުފުމަކީ
ު.އެހެންަނަމވެސްުބ ނުންކުަރންާވނީުީވހާވެސްުުކރުުއ ސްުކރެކެވެ.ުޖަަހްނޖެހ ުއ ސްުކރުުީމގެތެރ ަގއ ުނުހ ެމނ ނެެއވެވާުަކބަޑުސެޓުުކައުންޓަރުުތ ީރަގއ 

ު

ުމެެކވެ.އެްއވެސްުޙާލަތެްއގައ ުފުލެޓަށްުަބދަލުުގެަނއުމަށްުުނވަތަުަމރާމާތުުކރުމަށްުކޮްނކްރީޓްުތަޅާުބުުރމާުބ ުނންުކުރުމަކީުުމޅ ންުމަނާކަ .4
ު

ނޑުން،ުތެޅުްނުއަދ ުމ ޫނނަސްުމ ޒާުތގެުއެްއވެްސުކަެމްއު(ުެއައރކޯންުަހރުކުރުުމގެުމަަސއްކަތްުފ ަޔވައު )ޢ މާރާުތގެުބ ރުުއެްއެވސްުފާެރއްު .5 ތޮރުފުން،ުކެފުްނ،ުކެ
 .ކުރުމަކީުމަނާަކމެކެވެ

ު

ުަބދަލުަގއ ފުލެޓު .6 ުފަންާކގެ ުއެްގޒޯސްޓް ުހަރުކޮށްފައ ވާ ުކުރުމަށް ުވެންޓ ލ ޓް ުބަދ ގެ ުުހޑްެއްއުުގެ ުކ ޗަން ުނެުގމަށްފަހު ުެއގްޯޒސްޓް ުހ ނެދްއގައ  ބ ުނންެވއްޖެ
،282ު،122ު)ހަމައެަކނ ުުމ ލ މީޓާރަެށވެ.300ުހަރުކުެރވ ާދނެެއވެ.ުުނަމަެވސްުހަރުުުކރާުކ ޗަންުހުޑްގެުޮހޅ ުއ ާމރާތުންުބ ަރށްުނެރެވ ނީުއެންމެުގ ަނވެެގންު

ުފުލެޓުތަކަށެވެ(ުގްރ ންޑްުައދ ުމާެލުސްކޮޔާރުމާލެ، 1222ު،522
ު

ައދ ު.ުލައ ންުތަެކއްަގެއވެުއެައރކޯންުހަރުުކރުމަށްުުހއްދަުދެުވނުުކަމުަގއ ވ ަޔސް،ުއެައރކޯްނގެުއައުޓްޑޯުޔުނ ޓްުހަރުކުރަްނވާނީުމ ުކޯަޕރ ޝަނުްނުހުއްަދދ ުވަކ  .7
 .ުަފރާތުންެނވެުލ ބ ފައ ވާުުލެޓުނީުފުއެކަެމއްުޙައްލުުކރަންވާުމ ކަމާއ ުގުޅ ގެންުޢ މާރާތަށްުފެްނވަންަނގޮތްުެމދުެވރ ެވއްެޖނަމަު

ު

8. ު ުޔުނ ޓްތަުކގެ ުައއުޓްޑޯ ުފުްޑރެއެައރކޯން ުއެހެން ުތ ރ ކުާރއ ރު ުހޮޅ  ުއ ސްކުއ ން ުާފރަށް ުަހރުކުަރންވާނީުލެޓެްއެގުބ ރު ުފުުރު ުލ ބ ަފއ ވާއެ ުއ ުޒަނުުލެޓެއް ަފރާުތގެ
ުރަ.ުހޯދައ ގެްނނެވެ ުހޮޅ  ުބ މާުނައދ ުމ ުޑްެރއ ން ުވާެނެއވެަގޅަށްުހަރުކޮްށގެން އަދ ުކޮރަލްވ ލ1222ުުްު،522، 122، 282)ހަމައެކަނ ުު.ހ ސާބަްށުތ ރ ކުރަން
ު(ފުލެޓުތަކުގައ 

ު

ުައޅާުއެތެރ ަގއ ުއ ާމރާތުގެ .9 ުަހރުކުރުމަށް ނޑައ ގެންުފާރު)ުފާރުެތރެއ ންުވަަޔރުުއެައރކޯން ުކ ސ ންގް.ުމަނާަކމެކެވެުެއޅުމަކީ(ުކަ ުފާުރގައ  ، އަަޅއ ގެންުުނަމަެވސް

 .ކުެރވ ާދނެެއވެުމ މަަސއްކަތްުކޯނ ސްުެތރެއ ންުނަރުުެގންާދޮގތަށްނުވަތަު
ު

ު.ވެފަރާތެކެުކުރުުމެގުހުއްދަުޮއންނަުކަރަންޓުގެުެއންމެަހއ ުަމސައްކަތްުކުަރްނވާނީުމޯލްޑ ވްސްުއެނާރޖީުއޮޯތރ ޓީގެުަޤވާޢ ދުުތަކަށްުފެތ ގޮތަށް،ުަވއ ރު .12
ު

ުލ ބ ގެން .11 ުހުްއދަ ުކޯޕަރ ޝަނުން ުފުުމ  ުގޮތަކުްނވ އަސް ުއެނޫން ުކޮންމެުުނވަތަ ުލ ބ  ުޢ ާމރާތަށް ުސަަބބުން ުއެަބދަލުގެ ުގެަނުއމަށްފަހު ުަބދަލެއް ުއެްއވެސް ލެޓަށް
ު.ފަާރތުންެނވެުލެޓުުލ ބ ފައ ވާޒ ްނމާުއުފުލާނީުފުގެއްުލމެްއގެު

ު

ސަލަެއއްުދ ާމވެގެްނުކޮންމެެހންުުކރަންޖެހ ުަމރާމާުތގެުަމސައްަކތަކަށްޓަކައ ުލެޓަްށުބަދަުލގެެނވުނުުަނމަެވސް،ުއ ާމރާުތގައ ުމައްުމ ުކޯޕަރ ަޝނުންުުހއްަދީދގެންުފު .12
ކޯޕަރ ޝަނުންުެއދ ްއޖެނަމަު އެކަެމއްުކޮށްދ ްނވާެނއެވެުލ ބ ފައ ވާުފުލެޓުގަންނަަފރާތުންުކޮށްފައ ވާުމަަސއްކަެތއްުއ ހުހުރ ގޮތަށްުުރޖޫޢަކުުރމަށްުމު  ު.ފަރާތުގެުަޚރަުދަގއު 

ު

ާޢންުމު.ުަމސައްކަތްުުކރަްނވާނީުޢާންމުންނަށްުއުނަދގޫުުނވާގޮަތށެވެު.އަށެވ18:22ުެއ ނ28:22ުުްުދނުުނޒާުތގެުމަަސއްކަތްުކުަރންުހުއްަދެދވ ނީ،ުހެުއަުޑގަދަުވާު .13
ު.ބ ެގންެވެއވެއުނަދގުެލއްުފޯރާުކަުމގެުޝަކުވާުމ ުޯކޕަރ ޝަނަށްުލ ބ އްެޖނަމަ،ުއެކަންބަަލއ ުފ ޔަވަޅުުއެުޅމުގެުއ ޚްތ ާޔރުުމ ުކޯޕަރ ޝަނަށްުލ 

ު

ުއު .14 ުމީހުންނަށް ުައޅައ ގެްނުއެހެން ުފ ޔަވަޅު ުރައްކާެތރ ކަުމގެ ުސަލާމަތްެތރ ކަާމއ  ުބ ނުްނވާ ުނމަަސއްކަތަށް ުމަސައްކަތް ުުނވާޮގަތށް ުފުލެޓުދަގޫ ުލ ބ ފައ ވާުކުރުމަކީ
 ަފރާތުންެނވެ.ތަކަށްުޚަަރދުުކުރަްނވާނީުފުލެޓުުލ ބ ފައ ވާުދަލުލެޓަށްުގެންނަުއެންެމަހއ ުބަފުލެޓުުގަންނަަފާރތުންުއެދ ގެންުފުު.ފަރާތުގެުޒ ންާމއެކެވެ

ު

ނަޑއަޅާަފއ ވާުތަުނގެުކުރ މަތ ުެބއްުދމަކީުތަކުގެފުލެޓު .15  ަމނާކަމެވެ.ުބެލްކަނީގެުގޮތުަގއ ުކަ
 

ުނަވތަުތަނެއްުހެުދމާއ ،ުބަދަެލއްުގެެނސްެގންުއެްއމެދުުޢ ާމރާުތގެުގްަރއުްނޑްުފްލޯގައ ުހުންނަުޢާންމުުތަންތަުނގެުހުްސބ ުމަގއ ުއެްއެވސްުބާަވތެްއގެުޢ މާާރތެއްު .16
ުއަދ ުކޮރަލްވ ލްުފުލެޓުތަކުގައ (282ު،122ު،522ު،1222ުނުވާެނއެވެ.ު)ހަަމއެކަނ ު
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