
ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
އަދަދު 

(ރުފިޔާ)
(ރުފިޔާ)ރޭޓް 

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  ު އަދަދ ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

492 އަކަފޫޓު ކޮޓަރީގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު ކުލަލުން 1.1

2 ު އަދަދ
 ކުޑަދޮރުސެޓްގެ ދޮރުފަތާއި ކަނީގައި ހުރި 2 ޕެންލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5

ދަވާދުކަހާ ގާނާ ސާފުކޮށް އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް 
ރަނގަޅުކުރުން

1.2

2 ު އަދަދ

ކޮންމެ ކުޑަދޮރެއްގެވެސް ފުޅާމިނަށްވުރެ  )ކުޑަދޮރުސެޓްގައި ދޮރުފޮތި އެޅުވުން 
 އިންޗީގެ އުސްމިނުގައި ލައިޓް ޕްރޫފް 6 ފޫޓު 8 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓު ފުޅާކޮށް 1

އައިލްޓް ޓައިޕްގެ ވުޑް ރޮޑާއި، ރިންގް، ބްރެކެޓް އަދި އެންޑްކެޕް ލަކުޑިން 
(ބޭނުންކޮށްގެން ހެވީ ކޮޓަން މެޓީރިލްގެ ދޮރުފޮތި ހަރުކުރުން

1.3

1 ު އަދަދ
ނޑު ސާފުކޮށް ރެޑްއޮކްސައިޑްލާ ދަވާދު ކޯޓެއް ލުމަށްފަހު ކޭޑީކޭ  ފަންކާގެ ބުޅިގަ

 އިންޗީގެ ފަންކާއެއް ހަރުކުރުނ52ްބްރޭންޑް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ 
1.4

192 އަކަފޫޓު ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން 1.5

2 ު އަދަދ
 2 ) ފަރާތުގައި ހަރުކުރުން 2 ލައިޓް ސީލިންގްގެ 2ސީލިންގްމައުންޓް 

( ލައިޓް ވަކިން ދިއްލާ ނިއްވޭ ގޮތަށ2ްގޭންގުގެ ސުވިޗަކުން 
1.6

1 ު އަދަދ
ކޮޓަރީގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބެޑްލައިޓް ނަގާ ޑެކަރޭޓިވް ބެޑްލައިޓެއް 

ހަރުކުރުން
1.7

1 ު އަދަދ ޔޫގެ އިންވާރޓާރ ޓައިޕް އޭސީއެއް ހަރުކުރުން.ޓީ. ބ12000ީ 1.8

192 އަކަފޫޓު
ކޮޓަރީގެ ތަޅުމުގައި ޖަހާފައި ހުރި މުށިތަކުގެ ހުރިހާ ޖޮއިންޓްސްތައް ކަހާ 

ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުދު ސިމެންތިލައި ރީތިކުރުން
1.9

1 ު އަދަދ
 ފޫޓުގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަ މައިދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނީގައި 3 × ފޫޓު 8

ހުރި ދަވާދު ކަހާ ގާނާ ސާފުކުރުމަށްފަހު އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާއި 
ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ދޮރުގެ ތަޅު ބަދަލުކުރުން

1.10

1 ު އަދަދ
 ފޫޓުގެ ފާޚަނާއަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނީގައި ހުރި 2 × ފޫޓު 7

ދަވާދު ކަހާ ގާނާ ސާފުކޮށް ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް 
ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު އަލުން ތަޅު ބަދަލުކުރުން

1.11

1 ު އަދަދ

ފާޚަނާގައި ހުރި ހޮޅި ބޭރުން ވައްދާފައި އިން ޖާގަ ރާނާ ސިމެންތިޖަހާ 
ނޑާ ހޮޅި ވަޅަށް ގުޅައި 6ބައްދާލުމަށްފަހު ފްލޯލެވެލްއިން   އިންޗި ތިރިއަށް ކަ

ނޑަށްވުރެ  ނޑު ނަގާ މުށިގަ  އިންޗި ތިރިކޮށް ކޮންކްރީޓް 4ވަޅުގައި ހުރި މަތިގަ
ނޑެއް އެޅުން ޝީޓަކުން މަތިގަ

1.12

9 އަކަފޫޓު 1.13 ފޫޓުގެ ފާރުބުރި ތަޅާ ނަގައި ސާފުކުރުނ3ް × ފޫޓު 3
80 އަކަފޫޓު ފާޚަނާގެ ތަޅުމުގައި އަލުން އެއްކޮށް މުށިޖެހުން 1.14

126 އަކަފޫޓު
 3 ބިތުގައި ޖަހާފައި ހުރި މުށިތަކުން ފެށިގެން ސީލިންގްއާ ހަމައަށް 4ފާޚަނާގެ 

ފޫޓު އުސްމިނުގައި ކޮންމެ ބިތެއްގައި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން 
ކުލަލުން

1.15

80 އަކަފޫޓު
ފާޚަނާގެ ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން 

ކުލަލުން
1.16

2 ު އަދަދ
 ލައިޓް 2ފާޚަނާގެ ސީލިންގްގެ ދެފަރާތުގައި ސީލިންގ މައުންޓް ލައިޓްގެ 

ހަރުކުރުން
1.17

1 ު އަދަދ
 ފެންލައިޓްގެ ދޮރުފަތް ނައްޓާ 2 އިންޗީގެ 24 × އިންޗި 18ފާޚާނާގައި ހުރި 

އާ ލަކުޑި ފެންލައިޓަކަށް ބަދަލުކޮށް ފެންލައިޓްގެ ބޭރުން އިންސެކްޓް ޕްރޫފް 
ފައިބަރ ނެޓެއް ހަރުކުރުން

1.18

( ފޫޓ10ު)އުސްމިން  ( ފޫޓު 5 × ފޫޓު 16 )ފާޚަނާ  ( ފޫޓ12ު × ފޫޓު 16) 1ރޫމް 

01: ބިލް ނަމްބަރ 

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު



1 ު އަދަދ

ފާޚަނާގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ފާޚަނާ ސެޓް އެއްކޮށް ނަގައި އާ 
މޫނު ދޮންނަތަށި ސްޓޭންޑްއަކާ އެއްކޮށް، މިރާރ ކެބިނެޓް )ފާޚަނާސެޓެއް ލުން 

ވިތްލައިޓްސް، ފާޚަނާތަށި، ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލްގެ މުސްލިމް ޝަވާރއާއި 
ހެޑްޝަވާރ އެންޑް ހޭންޑް ޝަވާރ ވިތް ހީޓާރއާއި ތުވާލި އަޅުވާ ހޭންގާރ 

(އަދި ޓިޝޫ ހޯލްޑާރ ހަރުކުރުން

1.19

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
އަދަދު 

(ރުފިޔާ)
(ރުފިޔާ)ރޭޓް 

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  ު އަދަދ ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

452 އަކަފޫޓު ކޮޓަރީގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު ކުލަލުން 2.1

2 ު އަދަދ
 ކުޑަދޮރުސެޓްގެ ދޮރުފަތާއި ކަނީގައި ހުރި 2 ޕެންލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5

ދަވާދުކަހާ ގާނާ ސާފުކޮށް އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް 
ރަނގަޅުކުރުން

2.2

2 ު އަދަދ

ކޮންމެ ކުޑަދޮރެއްގެވެސް ފުޅާމިނަށްވުރެ  )ކުޑަދޮރުސެޓްގައި ދޮރުފޮތި އެޅުވުން 
 އިންޗީގެ އުސްމިނުގައި ލައިޓް ޕްރޫފް 6 ފޫޓު 8 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓު ފުޅާކޮށް 1

އައިލްޓް ޓައިޕްގެ ވުޑް ރޮޑާއި، ރިންގް، ބްރެކެޓް އަދި އެންޑްކެޕް ލަކުޑިން 
(ބޭނުންކޮށްގެން ހެވީ ކޮޓަން މެޓީރިލްގެ ދޮރުފޮތި ހަރުކުރުން

2.3

1 ު އަދަދ
ނޑު ސާފުކޮށް ރެޑްއޮކްސައިޑްލާ ދަވާދު ކޯޓެއް ލުމަށްފަހު ކޭޑީކޭ  ފަންކާގެ ބުޅިގަ

 އިންޗީގެ ފަންކާއެއް ހަރުކުރުނ52ްބްރޭންޑް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ 
2.4

165 އަކަފޫޓު ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން 2.5

2 ު އަދަދ
 2 ލައިޓް ނަގާ ސީލިންގްމައުންޓް 1މިހާރު ސީލިންގްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި 

 2 ގޭންގުގެ ސުވިޗަކުން 2 ) ފަރާތުގައި ހަރުކުރުން 2ލައިޓް ސީލިންގްގެ 
(ލައިޓް ވަކިން ދިއްލާ ނިއްވޭ ގޮތަށް

2.6

1 ު އަދަދ
ކޮޓަރީގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބެޑްލައިޓް ނަގާ ޑެކަރޭޓިވް ބެޑްލައިޓެއް 

ހަރުކުރުން
2.7

1 ު އަދަދ ޔޫގެ އިންވާރޓާރ ޓައިޕް އޭސީއެއް ހަރުކުރުން.ޓީ. ބ12000ީ 2.8

165 އަކަފޫޓު
ކޮޓަރީގެ ތަޅުމުގައި ޖަހާފައި ހުރި މުށިތަކުގެ ހުރިހާ ޖޮއިންޓްސްތައް ކަހާ 

ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުދު ސިމެންތިލައި ރީތިކުރުން
2.9

1 ު އަދަދ
 ފޫޓުގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަ މައިދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނީގައި 3 × ފޫޓު 8

ހުރި ދަވާދު ކަހާ ގާނާ ސާފުކުރުމަށްފަހު އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާއި 
ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ދޮރުގެ ތަޅު ބަދަލުކުރުން

2.10

1 ު އަދަދ
 ފޫޓުގެ ފާޚަނާއަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނީގައި ހުރި 2 × ފޫޓު 7

ދަވާދު ކަހާ ގާނާ ސާފުކޮށް ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް 
ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު އަލުން ތަޅު ބަދަލުކުރުން

2.11

9 އަކަފޫޓު 2.12 ފޫޓުގެ ފާރުބުރި ތަޅާ ނަގައި ސާފުކުރުނ3ް × ފޫޓު 3
80 އަކަފޫޓު ފާޚަނާގެ ތަޅުމުގައި އަލުން އެއްކޮށް މުށިޖެހުން 2.13

126 އަކަފޫޓު
 3 ބިތުގައި ޖަހާފައި ހުރި މުށިތަކުން ފެށިގެން ސީލިންގްއާ ހަމައަށް 4ފާޚަނާގެ 

ފޫޓު އުސްމިނުގައި ކޮންމެ ބިތެއްގައި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން 
ކުލަލުން

2.14

80 އަކަފޫޓު
ފާޚަނާގެ ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން 

ކުލަލުން
2.15

2 ު އަދަދ
 ލައިޓް 2ފާޚަނާގެ ސީލިންގްގެ ދެފަރާތުގައި ސީލިންގ މައުންޓް ލައިޓްގެ 

ހަރުކުރުން
2.16

2 ު އަދަދ
 ފެންލައިޓްގެ ދޮރުފަތް ނައްޓާ 2 އިންޗީގެ 24 × އިންޗި 18ފާޚާނާގައި ހުރި 

އާ ލަކުޑި ފެންލައިޓަކަށް ބަދަލުކޮށް ފެންލައިޓްގެ ބޭރުން އިންސެކްޓް ޕްރޫފް 
ފައިބަރ ނެޓެއް ހަރުކުރުން

2.17

02: ބިލް ނަމްބަރ 
( ފޫޓ10ު)އުސްމިން  ( ފޫޓު 5 × ފޫޓު 16 )ފާޚަނާ  ( ފޫޓ11ު × ފޫޓު 15) 2ރޫމް 

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު



1 ު އަދަދ

ފާޚަނާގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ފާޚަނާ ސެޓް އެއްކޮށް ނަގައި އާ 
މޫނު ދޮންނަތަށި ސްޓޭންޑްއަކާ އެއްކޮށް، މިރާރ ކެބިނެޓް )ފާޚަނާސެޓެއް ލުން 

ވިތްލައިޓްސް، ފާޚަނާތަށި، ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލްގެ މުސްލިމް ޝަވާރއާއި 
ހެޑްޝަވާރ އެންޑް ހޭންޑް ޝަވާރ ވިތް ހީޓާރއާއި ތުވާލި އަޅުވާ ހޭންގާރ 

(އަދި ޓިޝޫ ހޯލްޑާރ ހަރުކުރުން

2.18

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
އަދަދު 

(ރުފިޔާ)
(ރުފިޔާ)ރޭޓް 

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  ު އަދަދ ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

478 އަކަފޫޓު
ސިޓިންގްރޫމްގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު 

ކުލަލުން
3.1

3 ު އަދަދ
 ފޫޓުގެ 6 × ފޫޓު 10 ކުޑަދޮރުސެޓާއި 2 ޕެންލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5
 ޕެނަލްގެ ކުޑަދޮރުސެޓްގެ ދޮރުފަތާއި ކަނީގައި ހުރި ދަވާދުކަހާ ގާނާ ސާފުކޮށް 4

އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް ރަނގަޅުކުރުން
3.2

3 ު އަދަދ

ކޮންމެ ކުޑަދޮރެއްގެވެސް ފުޅާމިނަށްވުރެ  )ކުޑަދޮރުސެޓްގައި ދޮރުފޮތި އެޅުވުން 
 އިންޗީގެ އުސްމިނުގައި ލައިޓް ޕްރޫފް 6 ފޫޓު 8 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓު ފުޅާކޮށް 1

އައިލްޓް ޓައިޕްގެ ވުޑް ރޮޑާއި، ރިންގް، ބްރެކެޓް އަދި އެންޑްކެޕް ލަކުޑިން 
(ބޭނުންކޮށްގެން ހެވީ ކޮޓަން މެޓީރިލްގެ ދޮރުފޮތި ހަރުކުރުން

3.3

2 ު އަދަދ
ނޑު ސާފުކޮށް ރެޑްއޮކްސައިޑްލާ ދަވާދު ކޯޓެއް ލުމަށްފަހު ކޭޑީކޭ  ފަންކާގެ ބުޅިގަ

 އިންޗީގެ ފަންކާއެއް ހަރުކުރުނ52ްބްރޭންޑް ނުވަތަ އެފެންވަރުގެ 
3.4

225 ު އަދަދ
ސިޓިންގރޫމްގެ ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން 

ކުލަލުން
3.5

4 ު އަދަދ
 4 ލައިޓް ނަގާ ސީލިންގްމައުންޓް 2މިހާރު ސީލިންގްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި 

 4 ގޭންގުގެ ސުވިޗަކުން 4 ) ކަނުގައި  ހަރުކުރުން 4ލައިޓް ސީލިންގްގެ 
(ލައިޓް ވަކިން ދިއްލާ ނިއްވޭ ގޮތަށް

3.6

1 ު އަދަދ
 އިންޗީގެ ސިޓިންރޫމަށްވަންނަ މައިދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި 6 ފޫޓު 3 × ފޫޓު 9

ދޮރުކަނީގައި ހުރި ދަވާދު ކަހާ ގާނާ ސާފުކުރުމަށްފަހު އަލުން ދަވާދުލައި 
ހުޅުތަކާއި ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ދޮރުގެ ތަޅު ބަދަލުކުރުން

3.7

2 ު އަދަދ
ނޑާ  ނޑުތައް ފާރުކަ ސިޓިންގްރޫމްގެ ވަށާފަރުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ކޭސިންގަ

ފާރުތެރެއަށް ވެއްދުން
3.8

1 ު އަދަދ ސިޓިންގރޫމްގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި ޑީބޯޑުނަގާ އާ ޑީބޯޑެއް ހަރުކުރުން 3.9

1 ު އަދަދ
ޔޫގެ .ޓީ. ބ12000ީސިޓިންގރޫމްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އެސީ ނެގުމަށްފަހު 

އިންވާޓާރ ޓައިޕް އޭސީއެއް ހަރުކުރުން
3.10

2 ު އަދަދ
 މައިދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނީގައި 2 ފޫޓުގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންނަ 3 × ފޫޓު 9

ހުރި ދަވާދު ކަހާ ގާނާ ސާފުކުރުމަށްފަހު އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާއި 
ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ދޮރުގެ ތަޅު ބަދަލުކުރުން

3.11

562 އަކަފޫޓު ކޮޓަރީގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު ކުލަލުން 3.12

2 ު އަދަދ
 ޕެނަލްގެ ކުޑަދޮރުސެޓްގެ ދޮރުފަތާއި ކަނީގައި ހުރި 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5

ދަވާދުކަހާ ގާނާ ސާފުކޮށް އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް 
ރަނގަޅުކުރުން

3.13

( ފޫޓ10ު)އުސްމިން  ( ފޫޓު 15 × ފޫޓު 15)ޕީ ރޫމްގެ ސިޓިން ރޫމް .އައި.ވީ

18ު × ފޫޓު 15)ޕީ ރޫމްގެ ކޮޓަރި .އައި.ވީ 5ި ފޫޓު 5 × ފޫޓު 9)ފާޚަނާ  ( ފޫޓ 10ު)އުސްމިން  ( އިންޗ ( ފޫޓ

03: ބިލް ނަމްބަރ 
ޕީ ރޫމް .އަ.ވީ

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު



2 ު އަދަދ

ކޮންމެ ކުޑަދޮރެއްގެވެސް ފުޅާމިނަށްވުރެ  )ކުޑަދޮރުސެޓްގައި ދޮރުފޮތި އެޅުވުން 
 އިންޗީގެ އުސްމިނުގައި ލައިޓް ޕްރޫފް 6 ފޫޓު 8 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓު ފުޅާކޮށް 1

އައިލްޓް ޓައިޕްގެ ވުޑް ރޮޑާއި، ރިންގް، ބްރެކެޓް އަދި އެންޑްކެޕް ލަކުޑިން 
(ބޭނުންކޮށްގެން ހެވީ ކޮޓަން މެޓީރިލްގެ ދޮރުފޮތި ހަރުކުރުން

3.14

270 އަކަފޫޓު ކޮޓަރީގެ ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން 3.15

2 ު އަދަދ
 2 ލައިޓް ނަގާ ސީލިންގްމައުންޓް 2މިހާރު ސީލިންގްގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި 

 2 ގޭންގުގެ ސުވިޗަކުން 2 ) ފަރާތުގައި ހަރުކުރުން 2ލައިޓް ސީލިންގްގެ 
(ލައިޓް ވަކިން ދިއްލާ ނިއްވޭ ގޮތަށް

3.16

1 ު އަދަދ
ކޮޓަރީގައި މިހާޜު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ބެޑްލައިޓް ނަގާ އާ ޑެކަރޭޓިވް ބެޑްލައިޓެއް 

ހަރުކުރުން
3.17

11 ު އަދަދ
 ސޮކެޓް މަލްޓި ސޮކެޓަށް ބަދަލުކޮށް 5 ސުވިޗް ބޯޑު އާކޮށް 6ކޮޓަރީގެ 

ނޑާ ފާރުތެރެއަށް ވެއްދުން ނޑު ފާރުކަ ކޭސިންގަ
3.18

1 ު އަދަދ
ޔޫގެ އިންވާޓާރ .ޓީ. ބ18000ީކޮޓަރީގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އޭސީ ނެގުމަށްފަހު 

ޓައިޕް އޭސީއެއް ހަރުކުރުން
3.19

2 ު އަދަދ
މިހާރު މޫނުދޮންނަ ތަށި ހަރުކޮށްފައިހުރި ގްރެނައިޓް ސީޓްގެ ދަށުގައި ހުރި 

 ދޮރުފަތްލީ 2 ފަރާތަށް ހުޅުވޭގޮތަށް 2ކަބަޑު ސެޓް ނަގައި ފައިބާރ ބޯޑުން 
ކަބަޑުސެޓެއް ހަރުކުރުން

3.20

87 އަކަފޫޓު
 3 ބިތުގައި ޖަހާފައި ހުރި މުށިތަކުން ފެށިގެން ސީލިންގްއާ ހަމައަށް 4ފާޚަނާގެ 

ފޫޓު އުސްމިނުގައި ކޮންމެ ބިތެއްގައި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން 
ކުލަލުން

3.21

50 އަކަފޫޓު
ފާޚަނާގެ ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން 

ކުލަލުން
3.22

1 ު އަދަދ
 ފޫޓުގެ ފާޚަނާއަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނީގައި ހުރި 2 × ފޫޓު 7

ދަވާދު ކަހާ ގާނާ ސާފުކޮށް ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް 
ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު އަލުން ތަޅު ބަދަލުކުރުން

3.23

1 ު އަދަދ
 އިންޗީގެ ފެންލައިޓްގެ ދޮރުފަތް ނައްޓާ 6 ފޫޓު 1 × ފޫޓު 2ފާޚާނާގައި ހުރި 

އާ ލަކުޑި ފެންލައިޓަކަށް ބަދަލުކޮށް ފެންލައިޓްގެ ބޭރުން އިންސެކްޓް ޕްރޫފް 
ފައިބަރ ނެޓެއް ހަރުކުރުން

3.24

1 ު އަދަދ

ފާޚަނާގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ފާޚަނާ ސެޓް އެއްކޮށް ނަގައި އާ 
 5މޫނު ދޮންނަތަށި ގްރެނައިޓް ސީޓުގެ މަތީގައި ހަރުކޮށް )ފާޚަނާސެޓެއް ލުން 

 ފޫޓުގެ ވޯލް މައުންޓް މިރަރ ކެބިނެޓް ސެޓް ވިތްލައިޓްސް، މިރާރ 3 ×ފޫޓު 
ކެބިނެޓް ވިތްލައިޓްސް، ފާޚަނާތަށި، ސްޓެއިންލެސް ސްޓީލްގެ މުސްލިމް 

ޝަވާރއާއި ހެޑްޝަވާރ އެންޑް ހޭންޑް ޝަވާރ ވިތް ހީޓާރއާއި ތުވާލި އަޅުވާ 
(ހޭންގާރ އަދި ޓިޝޫ ހޯލްޑާރ ހަރުކުރުން

3.25

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
އަދަދު 

(ރުފިޔާ)
(ރުފިޔާ)ރޭޓް 

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  ު އަދަދ ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

475 އަކަފޫޓު
 އަކަފޫޓުގެ 475 އިންޗީގެ ފުޅާމިނުގައި، ޖުމުލަ 6 ފޫޓު 6 ފޫޓު ދިގު އަދި 72

ބޭރު ފެންޑާގެ ތަޅުމުގައި ޖަހާފައި ހުރި މުށިތަކުގެ ޖޮއިންޓްސްތައް ކަހާ 
ސާފުކުރުމަށްފަހު ހުދު ސިމެންތިލައި ރީތިކުރުން

4.1

720 އަކަފޫޓު
 ފޫޓުގެ ބޭރުފެންޑާގެ ސީލިންގްއާއި އަސްކަނިދަށުގައިވާ 10 × ފޫޓު 72

ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
4.2

796 އަކަފޫޓު
 ތަނބުގެ 7 ފޫޓު އުސްމިނުގައި ހުރި 10 އިންޗި ވަށަމިނުގައި އަދި 8 ފޫޓު 2

ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
4.3

384 އަކަފޫޓު
 ފޫޓުގެ ބޭރުފެންޑާގެ ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ 16 × ފޫޓު 24

އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
4.4

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު

04: ބިލް ނަމްބަރ 
( ފޫޓ10ު: އުސްމިން ) ( އިންޗ6ި ފޫޓު 6 × ފޫޓު 72)ބޭރު ފެންޑާ 



144 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ ސިމެންތި ސްޓެޕްގައި ހުރި ރެނދުތައް 2 ފޫޓު ދިގު އަދި 72

ބައްދާ ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު ފްލޯ ޕެއިންޓްލުން
4.5

72 އަކަފޫޓު
 ތަނބުގެ ކުލަކަހާ 3 ފޫޓު އުސްމިނުގައި ހުރި 8 ފޫޓު ވަށަމިނުގައި އަދި 3

ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
4.6

81 އަކަފޫޓު
 ފޫޓުގެ އަތޮޅުގެއާއި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއާ ދޭތެރޭގައި ހުރި 9 × ފޫޓު 9

ސިމެންތި ސްޓެޕްގައި ފްލޯ ޕެއިންޓެއްލުން
4.7

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
އަދަދު 

(ރުފިޔާ)
(ރުފިޔާ)ރޭޓް 

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  ު އަދަދ ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

623 އަކަފޫޓު

 6 ފޫޓު އުސްމިނުގެ އަދި 10 × ފޫޓު ދިގު 72އަތޮޅުގޭގެ ބައު އިމާރާތުގެ 
 5 ބިތާއި ވަށާފާރުން 2 ފޫޓު އުސްމިނުގެ ދެކުނުފަރާތުގެ 10 ×ފޫޓު ފުޅާ 

 6 ފޫޓު 3 × ފޫޓު 9 ކުޑަދޮރުސެޓާއި 5 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 ×ފޫޓު 
 ފެންލައިޓް އުނިކުރުމަށްފަހު 2 ފޫޓުގެ 2 × ފޫޓު 3 ބޮޑު ދޮރާއި، 4އިންޗީގެ 
 އަކަފޫޓުގައި ހުރި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން 623ޖުމުލަ 
ކުލަލުން

5.1

170 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު އުސްމިނުގެ 10 ފޫޓު ދިގު އަދި 17އަތޮޅުގޭގެ ބައު އިމާރާތުގެ 

ހުޅަނގުފަރާތުގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު 
ކުލަލުން

5.2

170 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު އުސްމިނުގެ 10 ފޫޓު ދިގު އަދި 17އަތޮޅުގޭގެ ބައުއިމާރާތުގެ 

އިރުމަތިފަރާތުގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު 
ކުލަލުން

5.3

729 އަކަފޫޓު

 ފޫޓު އުސްމިނުގެ 10 ފޫޓު ދިގު އަދި 80އަތޮޅުގޭގެ ބައު އިމާރާތުގެ 
 ކުޑަދޮރުސެޓާއި 5 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5އުތުރުފަރާތު ވަށާފާރުން 

 ފެންލައިޓް އުނިކުރުމަށްފަހު ވަށާފާރުގައި 2 އިންޗީގެ 6 ފޫޓު 1 × ފޫޓު 2
ކުލަލުން

5.4

17 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު ފުޅާ 1 ފޫޓު ދިގު އަދި 17އަތޮޅުގޭގެ ބައުއިމާރާތުގެ އިރުމަތިފަރާތުގެ 

އަސްކަނިދަށުގައިވާ ސީލިންގްއާއި ނަލަފިލާގައި ހުރި މަރާމާތުތައް ރަނގަޅުކޮށް 
ސީލިންގްގައި ކުލަލައި ނަލަފިލާގައި ދަވާދުލުން

5.5

17 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު ފުޅާ 1 ފޫޓު ދިގު އަދި 17އަތޮޅުގޭގެ ބައުއިމާރާތުގެ ހުޅަނގުފަރާތުގެ 

އަސްކަނިދަށުގައިވާ ސީލިންގްއާއި ނަލަފިލާގައި ހުރި މަރާމާތުތައް ރަނގަޅުކޮށް 
ސީލިންގްގައި ކުލަލައި ނަލަފިލާގައި ދަވާދުލުން

5.6

200 އަކަފޫޓު
 އިންޗި 5 ފޫޓު 2 ފޫޓު ދިގު އަދި 80އަތޮޅުގޭގެ ބައުއިމާރާތުގެ އުތުރުފަރާތުގެ 

ފުޅާ އަސްކަނިދަށުގައިވާ ސީލިންގްއާއި ނަލަފިލާގައި ހުރި މަރާމާތުތައް 
ރަނގަޅުކޮށް ސީލިންގްގައި ކުލަލައި ނަލަފިލާގައި ދަވާދުލުން

5.7

05: ބިލް ނަމްބަރ 
ބައުއަތޮޅުގޭގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލުމާއި އަސްކަނިދަށުގައިވާ ސީލިންގްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ކުލަލުން

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު


