
 

HDC(161)‐REM/IU/2021/468	

 އިޢުލާން 

:   ހިޔާ މަޝްރޫޢުގެ    ދަށުން ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކާއިއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމާއި ގުޅޭ

މަޝްރޫޢުގެ  ހުޅުމާލެ  ހިޔާ  ފުލެ  ހޮވިފައިވާ  ފުލެޓަށް  6,720  އިމާރާތްކޮށްފައިވާ  ގައި  2-ފޭސް  ދަށުން  ޓުގެ ފަރާތްތަކާއިއެކު 

:  މުގެ ކަންތައްތައް ކުރިޔަށް  ސޮއިކުރުގައި  އެއްބަސްވުމު -HDC(161)ގެންދިއުމަށް ތާވަލުކޮށް، މި ކޯޕަރޭޝަނުން ކުރި  އިޢުލާނު ނަންބަރު

EM/IU/2021/332 ަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ. އާ ހ  

ގައި   2021ބަރު  ސެޕްޓެމް  13އަދި    12ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން  ށަހަޅާފައިވާ  ހުން އެދި   ފުލެޓު ބަދަލު ކުރަން ފަރާތަކާއި އެކުއެހެ

ސޮއިކުރުމަށް   ތާވަލު   ފައިވާތާވަލުކުރެވިއެއްބަސްވުމުގައި  ސޮއިކުރުމަށް  އެއްބަސްވުމުގައި  އެވަނީއެވެ.  ތިރީގައި  ލިސްޓް  ަފރާތްތަކުގެ 

:  ކުރެވިފައިވަނީ އެއްބަސްވުން ތައްޔާރުކުރަން ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަ (ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު   HF1ޢުލޫމާތު، ފޯމު ނަންބަރު

  :  ރާތް ހަމަޖެއްސުން) ފުރިހަމަކޮށް (ފުލެޓުގެ ވެރިފަރާތުގެ ބަދަލުގައި އެއްބަސްވުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާނެ ފަ  HF2ފޯމު) އަދި ފޯމު ނަންބަރު

ތްތަކަށް ފަރާ ގެ ނިޔަލަށް މަޢުލޫމާތު ކަށަވަރުކޮށް ނިމިފައިވާ 2021ސެޕްޓެމްބަރު  09ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  

ދަންނަވަމެވެ  ކުރެވުމުން، އެ   އަދި  .ކަމަށް  ކަށަވަރު  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  ހުރި  ނުނިމި  ކަށަވަރުކޮށް  މަޢުލޫމާތު  ހުރެ  ަސބަބުތަކާއި  އެކި 

ލު ކުރެވޭއިރު އެފަރާތްތަކަށް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ފުރުޞަތު ދެވޭނެ ވާހަކަވެސް ޓަވަރެއްގެ ސޮއިކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ތާވަ

. ފަސޭހަކަމާއިއެކު  ދެންނެވީމެވެ ކަންކަން  ކަނޑައެޅިފައިވާ   ސޮއިކުރުމުގެ  އެފަރާތަކަށް  ގޮތަށް  ލިސްޓްގައިވާ  ގޮތުން  ގެންދިއުމުގެ  ކުރިއަށް 

  ވަގުތަށް ހާޒިރުވުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ. 

  : ފަރާތްތަކުން ސަމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް   ހާޒިރުވާއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް  

ގައި ސޮއިކުރާ ފަރާތުގެ އިތުރުން ހެކިވެރިއަކު ގެންނަންވާނެ، އަދި ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއިކުރާ ލެޓުގެ އެއްބަސްވުމުފު . 1

 ފަރާތުގެ އައި.ޑީ.ކާޑުގެ ދެފުށް ފެންނަ  ސާފުކޮޕީއެއް ގެންނަން ވާނެ 

ސޮއިކުރަން  ވެރިފަރާތުގެ   . 2 އެޓަރނީ"ބަދަލުގައި  އޮފް  ދެވިފައިވާނަމަ،    " ޕަވަރ  ފަރާތަކަށް  އިތުރުން  އެއެހެން  ފަރާތުގެ 

 ހެކިވެރިއަކާއިއެކު ހާޒިރުވުން

މަޝްރޫޢުއިން ފުލެޓު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ "ޕަވަރ އޮފް  7000ހިޔާ   -  HF4އަދި އޮންލައިން ޕޯޓަލްގެ ޒަރިއްާޔއިން، 

 އެޓަރނީ" ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން ފޯމުގެ އަސްލު ގެނައުން

ގެ  19-ފަރާތްތަކުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހާޒިރުވާއިރު، ކޯވިޑް ރުމަށް ހާޒިރުވާ ފުލެޓުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކު  . 3

  ( އަދި އިނގިލީގެ ނިޝާން ޙާލަތާއި ގުޅިގެން ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިަޔވަޅެއްގެ ގޮތުން، އަމިއްލަ ގަލަން (ދެލި ނުފޭދޭ، ނޫކުލައިގެ

" ގެނައުމަކީ އެދެވިގެ ޖަހަން  ންވާ ކަމެއްބޭނުން ކުރާ "ދެލި ޕެޑް

އެއްބަސްވުން ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ    ،ފުލެޓުގެ އެއްބަސުވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ގިނަފަރާތްތަކަކަށް ތާވަލު ކުރެވިފައިވާތީ . 4

އެއްބަ ފުލެޓުގެ  ދެވޭނީ  ފުރުޞަތު  ހަވާލުވުމަށް  ފުލެޓާއި  ވަނުމަށާއި  ފަރާތުގެހޯލަށް  ސޮއިކުރާ  އިތުރުން    ސްވުމުގައި 

  ހެކިވެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ސޮއި ކުރާ ފަރާތަށް އެކަނި

ހޯލްަށ  ހުޅުމާލެގައި ހުންނަ ހުރަވީ ސްކޫލު    ށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ،ރިއަމާ، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ކުވީ

.  ލިސްޓްގައިވާ ގަޑިއަށް ހާޒިރުވުމަށް . އަދި ސޮއިކުރަން ހާޒިރުވާންޖެހޭ ތާވަލު އިޢުލާނާއި އެކު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެވެ   ދެންނެވީމެވެ
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