
ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

3 ު އަދަދ
، 2 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5  4 ފޫޓުގެ 6 × ފޫޓު 10 ކުޑަދޮރުސެޓާއި

 ކުޑަދޮރުސެޓްގެ ދޮރުފަތާއި ކަނި އަދި ފެންލައިޓާއި ފެންލައިޓްގެ ކަނި ގާނާ 1ޕެނަލްގެ 
ސާފުކޮށް އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ވަރުނިސްކުރުން

6.1

706 އަކަފޫޓު އަތޮޅުގޭގެ ކާގޭގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައްބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު ކުލަލުން 6.2

1 ު އަދަދ
 އިންޗީގެ ކާގެއަށް ވަންނަ މައިދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނި ގާނާ 5 ފޫޓު 2 × ފޫޓު 9

އޮމާންކޮށް އަލުން ވަރުނިސްކޮށް ދޮރުގެ ތަޅު ބަދަލުކުރުން
6.3

1 ު އަދަދ
ކާގޭގެގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައިހުރި މޫނު ދޮންނަތަށި ނަގާ އާ ސްޓޭންޑައަކާއެއްކޮށް މޫނު 

ދޮންނަ ތަށްޓެއް ހަރުކުރުން
6.4

2 ު އަދަދ
ތުވާލި އަޅުވާ ހޭންގާރ ނެގުމަށްފަހު އެބިތުގައި ސޯޕް ޑިސްޕެންސާއަކާއި ޓިޝޫ 

ޑިސްޕެންސާއެއް ހަރުކުރުން
6.5

1 ު އަދަދ ކާގޭގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ޓީވީ ބްރެކެޓާއެކީ ނެގުން 6.6

1 ު އަދަދ ކާގޭގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ޑިބޯޑު ނަގާ އާ ޑީބޯޑެއް ހަރުކުރުން 6.7

1 ު އަދަދ
ޔޫގެ އިންވާޓާރ ޓައިޕް އޭސީއެއް .ޓީ. ބ18000ީކާގޭގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި އޭސީ ނަގާ 

ހަރުކުރުން
6.8

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

150 އަކަފޫޓު
ހުޅަނގުބިތުގައި މުށިޖަހާފައި ނެތްތަންތަނުގައި މިހާރު ޖަހާފައި ހުރި މުށްޓާއި 

އެއްވައްތަރުގެ މުށްޓަކުން މުށިޖަހައި ރެނދުލާފައި ހުރި ތަންތާގައި މުށީގައި ހުރި ކުލައިގެ 
ސިމެންތިން ރެނދުތައް ބައްދާ ލޯވަޅުތައްވެސް އެކުލައިގެ ސިމެންތިން ބައްދާ ރީތިކުރުން

7.1

2 ު އަދަދ
 ބޮޑުދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނި އަދި ފެންލައިޓްގެ 2 އިންޗީގެ  6 ފޫޓު 2 × ފޫޓު 7

ކަނި ގާނާ ސާފުކޮށް އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ވަރުނިސްކުރުން
7.2

2 ު އަދަދ
ކުޑަދެދޮރުސެޓްގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނި އަދި ފެންލައިޓްގެ ކަނި ގާނާ ސާފުކޮށް 

އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ވަރުނިސްކުރުން
7.3

3 ު އަދަދ
 ކުޑަދޮރުސެޓްގެ ފެންލައިޓްތަކުގެ ބޭރުން ފައިބާބޯޑުގެ ފްރޭމެއްގައި 2ބޮޑުދޮރާއި 

އިންސެކްޓް ޕްރޫފް ނެޓެއް ހަރުކުރުން
7.4

1 ު އަދަދ
ހުޅަނގުބިތުގައި ހުރި އެގްޒޯސްޓް ނަގައި އެތަން ބައްދާލައި އެތަނުގައި ޖަހާފައި ހުރި މުށި 

ނުވަތަ އެއާ ގުޅޭ މުށްޓަކުން މުށިޖަހައި އެތަން ރީތިކުރުން
7.5

8 ފޫޓު
 8 ލެވެލްގެ 4 ފޫޓު ފުޅާމިނުގައި 1 ފޫޓު އުސްމިނުގައި އަދި 6ހުޅަނގުއުތުރުކަނުގައި 

ޝޭޕް ރެކެއް ފައިބާ ބޯޑުން ހަދައި ހަރުކުރުން.ފޫޓު އެލް
7.6

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު

08: ބިލް ނަމްބަރ 
( ފޫޓ15.1ު × ފޫޓު 14.1)އަތޮޅުގޭގެ ބަދިގެ 

06: ބިލް ނަމްބަރ 
( ފޫޓ15.3ު × ފޫޓު 25.6)އަތޮޅުގޭގެ ކާގެ 

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު

07: ބިލް ނަމްބަރ 
( ފޫޓ10.2ު × ފޫޓު 15)ކާއެއްޗެހި ތައްޔާރުކުރާ ތަން 



ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

497 އަކަފޫޓު ބަދިގޭގެ ވަށާފާރުތަކުގެ ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން 8.1

1 ު އަދަދ
 އިންޗީގެ މައި މައިދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި 5 ފޫޓު 2 × ފޫޓު 9ބޭރުން ބަދިގއަށް ވަންނަ 

ދޮރުކަނި ގާނާ އޮމާންކޮށް އަލުން ދަވާދުލައި ދޮރުގެ ތަޅު ބަދަލުކުރުން
8.2

1 ު އަދަދ
 ޕެނަލްގެ ކުޑަދޮރުސެޓް ނައްޓާ ދާރައާއި އަރިމަތިތައް 4 ފޫޓުގެ 6 × ފޫޓު 10

ރަނގަޅުކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ އެލްމިނިއަމް ކުޑަދޮރުސެޓް ހަރުކުރުން
8.3

1 ު އަދަދ
 އިންޗީގެ ފެންލައިޓްގެ ދޮރުފަތް 5 ފޫޓު 1 × ފޫޓު 3ބަދިގޭގެ ދެކުނު ފަރާތުގައި ހުރި 

ނައްޓާ އަރިމަތިތައް ރަނގަޅުކޮށް ލުއްވަ ޓައިޕްގެ އެލްމިނިއަމް ފެންލައިޓެއް ހަރުކޮށް 
ފެންލައިޓްގެ ބޭރުން އިންސެކްޓް ޕްރޫފް ފައިބަރ ނެޓެއް ހަރުކުރުން

8.4

2 ު އަދަދ
 ކަބަޑު ސެޓާއި ސިންކް ހަރުކޮށްފައި ހުރި ގްރެނައިޓް 2ބަދިގޭގެ އިރުމަތީބިތުގައި ހުރި 

ސީޓާއި އަރިމަތީގައި އިން ފާރުކޮޅު ނަގާ ފްލޯލެވެލް އާ ހަމައަށް މިހާރު ބިތުގައި ޖަހާފައި 
ހުރި މުށި ނުވަތަ އެއާ އެއްވައްތަރުގެ މުށްޓަކުން މުށިޖެހުން

8.5

12 ފޫޓު

 4ބަދިގޭގެ އުތުރުފަރާތުގައި ކަބަޑްސެޓްގައި ހުރި ދޮރުފަތްތައް ނަގާ ހުޅަނގު ކޮޅުގައި 

 2ޝޭޕްގެ . ފޫޓުގެ އެލ12ް ފޫޓު ހުންނަގޮތަށް ޖުމުލަ 8ފޫޓު އަދި އުތުރު ފަރާތުގައި 

 ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ ގްރެނައިޓް ސީޓެއް އަޅާ ކަބަޑުސެޓްގެ 2ފޫޓު ބައި އުސްމިނުގައި އަދި 

 ފޫޓުން ފުރަތަމަ ޑަބަލް 8ދޮރުފަތްތައް ދެފަރާތުން ހުޅުވޭގޮތަށް ފައިބާ ބޯޑުން ދޮރުފަތްހަދާ 

 ފޫޓުގަ އަވަން ޓައިޕް އުނދުނެއްލައި ބާކީބައިގައި 3 ފޫޓުގެ މެދުން 8ސިންކެއް ހަރުކޮށް 

ކަބަޑުސެޓެއް ހަރުކުރުން

8.6

1 ު އަދަދ

 14 ފޫޓު އުސް 2 ފޫޓު ދިގު އަދި 12ޝޭޕަށް .އުތުރު ފަރާތުގެ ކަބަޑުސެޓް މަތީގައި އެލް

އިންޗި ފުޅާ ކަބަޑުސެޓެއް އުނދުނާ ދިމާލުން ހުޑު ހަރުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަބަޑުތެރެއިން 

އެގްޒޯސްޓް ހޮޅި ހުޅަނގުފަރާތުގެ ފާރުން ބޭރަށް ނެރޭގޮތަށް ކަބަޑުސެޓެއް ހެދުން

8.7

ު އަދަދ
ނޑާ  ބަދިގޭގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ހުރި ހުރިހާ ސޮކެޓްތަކާއި ސުވިޗްތައް ފާރުން ކޭސިންކަ

 ފޫޓު އުސްމިނުގައި ހަރުކުރުނ4ްނަރުވައްދާ ފްލޯލެވެލްއިން 
8.8

1 ު އަދަދ ބަދިގޭގައި މިހާރު ހަރުކޮށްފައި ހުރި ޑީބޯޑު ނަގައި އާ ޑީބޯޑެއް ހަރުކުރުން 8.9

ު އަދަދ
 އިންޗި ހުޅަނގަށް 6ބަދިގޭގެ ލައިޓްސްތަކާއި ފަންކާގެ ސުވިޗްތައް ދޮރުން ފެށިގެން 

ނޑާ ނަރުވައްދާ ކޭސިން ނަގާ ސުވިޗްތައް ހަރުކުރުން ފާރުކަ
8.10

11 ފޫޓު
 ކަބަޑުގައި ފައިބާބޯޑު 5ޝޭޕްގެ ކަބަޑުސެޓްގެ . ފޫޓުގެ އެލ11ްދެކުނުފަރާތުގައި ހުރި 

ބޭނުންކޮށްގެން ދޮރުފަތް ހަދައި ދެފަރާތަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ކަބަޑުގައި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން
8.11

4 ު އަދަދ

ބަދިގޭގެ ސީލިންގައި ހުރި ލައިޓްސްތަކުގެ ބަދަލުގައި ސީލިންގްގައި މިހާރު ލައިޓްސް 

 4 ) ލައިޓް ހަރުކުރުން 4ހަރުކޮށްފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ސީލިންގް މައުންޓް ލައިޓްގެ 

( ލައިޓް ވަކިން ދިއްލާ ނިއްވޭ ގޮތަށ4ްގޭންގުގެ ސުވިޗަކުން 

8.12

1 ު އަދަދ
 ދޮރުފަތްލީ ކަބަޑުސެޓް ނަގައި 4ބަދިގޭގެ އިރުމަތީބިތުގައި ފާރުގައި ހަރުކޮށްފައިހުރި  

ފާރުގައި ކުލަލުން
8.13

1 ު އަދަދ
ނޑު ސާފުކޮށް ރެޑްއޮކްސައިޑްލާ ދަވާދު ކޯޓެއް ލުމަށްފަހު ފަންކާ  ފަންކާގެ ބުޅިގަ

ސާފުކުރުން
8.14

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު

09: ބިލް ނަމްބަރ 
( ފޫޓ10.2ު × ފޫޓު 13.6)ބަދިގޭގެ ގުދަން 

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު



ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

430 އަކަފޫޓު ގުދަނުގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު ކުލަލުން 9.1

1 ު އަދަދ
 ކުޑަދޮރުސެޓްގެ ދޮރުފަތާއި ކަނީގައި ހުރި ދަވާދުކަހާ 1 ޕެނަލްގެ 3 ފޫޓުގެ 4 × ފޫޓު 6

ގާނާ ސާފުކޮށް އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް ރަނގަޅުކުރުން
9.2

1 ު އަދަދ
 އިންޗީގެ މައިދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ކަނީގައި 5 ފޫޓު 2 × ފޫޓު 9ގުދަނަށް ވަންނަ 

ދަވާދުކަހާ ގާނާ ސާފުކޮށް އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް ރަނގަޅުކޮށް 
ދޮރުގެ ތަޅު ބަދަލުކުރުން

9.3

1 ު އަދަދ
 ޕެނަލްގެ ކުޑަދޮރުސެޓްގެ ފެންލައިޓް ނަގާ އަރިމަތިތައް ރަނގަޅުކޮށް 4ހުޅަނގުބިތުގެ 

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ދޭ އެލްމިނިއަމް ލުއްވަ ޓައިޕްގެ ފެންލައިޓް ހަރުކުރުން
9.4

15.4 ފޫޓު 
 ލެވެލްގެ މިހާރު ހުރި ފްލައިވުޑް ފިލާތައް ނަގާ 5 އިންޗީގެ އެލްޝޭޕްގެ 4 ފޫޓު 15

ފައިބާބޯޑަށް ބަދަލުކުރުން
9.5

139 އަކަފޫޓު ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން 9.6

7 ު އަދަދ ގުދަނުގެ ހުރިހާ ސޮކެޓްތަކާއި ސުވިޗްބޯޑުތައް ހޯލްޑަރާއެކީގައި އާކުރުން 9.7

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

423 އަކަފޫޓު

 ފޫޓު 10 ފޫޓު ދިގު އަދި 62އަތޮޅުގޭގެ އުތުރުފަރާތުގެ ކާގެ، ބަދިގެ އަދި ގުދަނުގެ 
، 1 ޕެނަލްގެ 4 ފޫޓުގެ 6 × ފޫޓު 10އުސްމިނުގެ ވަށާފާރުން   ފޫޓު 5 ކުޑަދޮރުސެޓާއި

 1 ޕެނަލްގެ 3 ފޫޓުގެ 4 × ފޫޓު 8 ކުޑަދޮރުސެޓާއި 1 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓޫގެ 3 ×
 ބޮޑުދޮރު އުނިކުރުމަށްފަހު ވަށާފާރުގައި 4 އިންޗީގެ 5 ފޫޓު 2 × ފޫޓު 9ކުޑަދޮރުސެޓާއި 

ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު ކުލަލުން

10.1

534 އަކަފޫޓު

 ފޫޓު އުސްމިނުގެ 10 ފޫޓު ދިގު އަދި 57އަތޮޅުގޭގެ ކާގެ އަދި ބަދިގޭގެ ދެކުނުފަރާތުގެ  
 6 ފޫޓު 1 × ފޫޓު 2 ކުޑަދޮރުސެޓާއި 2 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5ވަށާފާރުން 
 ފެންލައިޓް އުނިކުރުމަށްފަހު ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ 2އިންޗީގެ 

އޮމާންކުރުމަށްފަހު ކުލަލުން

10.2

275 އަކަފޫޓު
 10 އިންޗި ދިގު އަދި 5 ފޫޓު 27އަތޮޅުގޭގެ  ބަދިގެ އަދި ގުދަނުގެ ހުޅަނގުފަރާތުގެ 

ފޫޓު އުސްމިނުގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު ކުލަލުން
10.3

145 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު އުސްމިނުގެ 10 އިންޗި ދިގު އަދި 5 ފޫޓު 14އަތޮޅުގޭގެ ކާގޭގެ އިރުމަތިފަރާތުގެ 

ވަށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު ކުލަލުން
10.4

143 އަކަފޫޓު

 2 ފޫޓު ދިގު އަދި 57އަތޮޅުގޭގެ ކާގެ އަދި ބަދިގޭގެ ދެކުނުބިތުގެ އަސްކަނި ދަށުގައިވާ 

 އިންޗީގެ ފުޅާމިނުގެ ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ކުލަލައި ނަލަފިލާތައް ގާނާ 5ފޫޓު 

 ކޯޓުގެ ދަވާދުލައި ދަށުފަތިތަކުގައި ވަރުނިސްކުރުނ2ްސާފުކޮށް 

10.5

156 އަކަފޫޓު

 ފޫޓު ދިގު 39އަތޮޅުގޭގެ ކާގެ، ބަދިގެ އަދި ގުދަނުގެ އުތުރުބިތުގެ އަސްކަނި ދަށުގައިވާ 

 ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ކުލަލައި ނަލަފިލާތައް ގާނާ ސާފުކޮށް 4އަދި 

2ް  ކޯޓުގެ ދަވާދުލުނ

10.6

10: ބިލް ނަމްބަރ 
އަތޮޅުގޭގެ ކާގެ، ބަދިގެ އަދި ގުދަނުގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލުމާއި އިމާރާތުގެ އަސްކަނި ދަށުގައިވާ ސީލިންގްގައި 

ކުލަލުން
ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު



69 އަކަފޫޓު

 އިންޗި 5 ފޫޓު 27އަތޮޅުގޭގެ  ބަދިގެ އަދި ގުދަނުގެ ހުޅަނގުބިތުގެ އަސްކަނި ދަށުގައިވާ 

 އިންޗި ފުޅާމިނުގެ ސީލިންގްގައި ހުރި ކުލަކަހާ ކުލަލައި ނަލަފިލާތައް 5 ފޫޓު 2ދިގު އަދި 

2ްގާނާ ސާފުކޮށް   ކޯޓުގެ ދަވާދުލުނ

10.7

26 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ ސީލިންގްގައި 1 ފޫޓު ދިގު އަދި 26އަތޮޅުގޭގެ ކާގޭގެ އިރުމަތިބިތުގެ 

2ްހުރި ކުލަކަހާ ކުލަލައި ނަލަފިލާތައް ގާނާ ސާފުކޮށް   ކޯޓުގެ ދަވާދުލުނ
10.8

98 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ 7 ފޫޓު ދިގު އަދި 14އަތޮޅުގޭގެ ކާގެއާއި ބަދިގެއާއި ދެމެދުގައި ހުރި 

ފާރުބުރީގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
10.9

173 ފޫޓު
 ފޫޓު ދިގު 173އަތޮޅުގޭގެ ކާގެ،ބަދިގެ އަދި ގުދަނުގެ އިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ހުރި 

ދިޔަދޮވިތައް ސާފުކޮށް ދިޔަދޮވިމަތީގައި ނެޓުއެޅުން
10.10

1482 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ ފުރާޅުގައި ހުރި 26 ފޫޓު ދިގު އަދި 57އަތޮޅުގޭގެ ކާގެ އަދި ބަދިގޭގެ 

 ކޯޓުގެ ރޫފް ޕެއިންޓެއްލުނ2ްދަވާދުކަހާ 
10.11

338 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ ފުރާޅުގައި ހުރި ދަވާދުކަހާ 13 ފޫޓު ދިގު އަދި 26އަތޮޅުގޭގެ ގުދަނުގައި 

 ކޯޓުގެ ރޫފް ޕެއިންޓެއްލުނ2ް
10.12

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

1 ު އަދަދ
ސިޓންގްރޫމްގެ ޑީބޯޑު ބަހައްޓައިފައި ހުރި ތަނުގެ ވަށައިގެން މިހާރު ފާރުގައި ލައިފައި 

ހުރި ކުލަލައި ރީތިކުރުން
11.1

1 ު އަދަދ
 ސީލިންގްގެ ސެންޓަރ ސީލިންގްގައި ހަލާކުވެފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ޕެޗުއަޅާ 1ރޫމް 

ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ސީލިންގްގައި ލާފައި ހުރި ނުވަތަ އެއާ ގުޅޭ ކުލައަކުން 
ކުލަލުން

11.2

1 ު އަދަދ
ގެ ފާރުތަކުގައި ރެނދުލާފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ރެނދުތައް ބައްދައި ޕުޓީލާ 1ރޫމް 

އޮމާންކުރުމަށްފަހު މިހާރު ފާރުގައި ލާފައި ހުރި ކުލަ ނުވަތަ އެއާ ގުޅޭ ކުލައަކުން 
އެތަންތަނުގައި ކުލަލުން

11.3

1 ު އަދަދ
ވަށާ ފާރުތަކުގައި ހުރި ރެނދުތައްބައްދާ ރެނދުބެއްދި  (ފެމެލީ ރޫމްގެ ) 2ރޫމް 

ތަންތަނުގައި ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު މިހާރު ފާރުގައި ލާފައި ހުރި ނުވަތަ އެއާ ގުޅޭ 
ކުލައެއްލުން

11.4

1 ު އަދަދ
އަތޮޅުގޭގެ އައުއިމާރާތުގެ ކޮޓަރިތަކާއި، ސިޓިންގްރޫމްއާއި ބަދިގޭގެ ފާރުތަކުގެ ތިރީގައި 
ހަރުކޮށްފައި ހުރި ލަކުޑިބޯޑަރުގެ މަތީގައި ކުލަކެހިފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ކުލަކަހައި 

ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން

11.5

1 ު އަދަދ
ބަދިގޭގެ ކަބަޑުގެ ދޮރުފަތްތައް ފައިބާބޯޑުން ހަދައި ދެފަރާތަށް ހުޅުވޭގޮތަށް ކަބަޑުގައި 

ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން
11.6

8 ފޫޓު

 ފޫޓު އުސްމިނުގެ ކަބަޑުސެޓެއް ފައިބާބޯޑުން ދެފަރާތަށް ދޮރު 2 ފޫޓު ދިގު އަދި 8

ހުޅުވޭގޮތަށް ދޮރުފަތް ހަދައި ކަބަޑުސެޓް ހަރުކޮށް ކަބަޑު ސެޓްގެ މެދަށް ހުޑެއް ހަރުކުރުން

11.7

1 ު އަދަދ
 ފޫޓު އަވަންޓައިޕް 3އަތޮޅުގޭގެ އައުއިމާރާތުގެ ބަދިގޭގައި ޑަބަލްސިންކެއް ހަރުކޮށް، 

އުނދުނެއް ބަހައްޓައި ހުޑް ހަރުކޮށް އެގްޒޯސްޓް ހަރުކުރުން
11.8

1 ު އަދަދ
ޔޫގެ އިންވާޓާ ޓައިޕް އޭސީއެއް ހަރުކުރުން.ޓީ. ބ24000ީއާއިމާރާތުގެ ސިޓިންގްރޫމްގައި 

11.9

1 ު އަދަދ ޔޫގެ އިންވާޓާ ޓައިޕް އޭސީއެއް ހަރުކުރުން.ޓީ. ބ18000ީގައި 1އާއިމާރާތުގެ ރޫމް  11.10

1 ު އަދަދ ޔޫގެ އިންވާޓާ ޓައިޕް އޭސީއެއް ހަރުކުރުން.ޓީ. ބ18000ީގައި 2އާއިމާރާތުގެ ރޫމް  11.11

1 ު އަދަދ
ޔޫގެ އިންވާޓާ ޓައިޕް އޭސީއެއް .ޓީ. ބ9000ީގެ ކުޑަކޮޓަރީގައި 2އާއިމާރާތުގެ ރޫމް 

ހަރުކުރުން
11.12

11: ބިލް ނަމްބަރ 
އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތުގެ އެތެރެ

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު



ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

400 އަކަފޫޓު

 ފޫޓު 10 އިންޗި ފުޅާ އަދި 5 ފޫޓު 50އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާތުގެ ހުޅަނގުފަރާތުގެ 
 ޕެނަލްގެ 3 އިންޗީގެ 8 ފޫޓު 4 × އިންޗި 6 ފޫޓު 5އުސްމިނުގައި ހުރި ވަށައިފާރުން 

 ފޫޓުގެ އާއިމާރާތަށް ވަންނަ ބޮޑުދޮރު އުނިކުރުމަށްފަހު 3 × ފޫޓު 8 ކުޑަދޮރުސެޓާއި 3
ވަށައިފާރުގައި ކުލަލުން

12.1

218 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު 10 އިންޗި ދިގު އަދި 8 ފޫޓު 24އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތުގެ ދެކުނުފަރާތުގެ 

 ކުޑަދޮރުސެޓް 2 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5އުސްމިނުގެ ވަށައިފާރުން 
އުނިކުރުމަށްފަހު ވަށައިފާރުގައި ކުލަލުން

12.2

218 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު 10 އިންޗި ދިގު އަދި 8 ފޫޓު 24އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތުގެ އުތުރުފަރާތުގެ 

 ކުޑަދޮރުސެޓް 2 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5އުސްމިނުގެ ވަށައިފާރުން 
އުނިކުރުމަށްފަހު ވަށައިފާރުގައި ކުލަލުން

12.3

383 އަކަފޫޓު

 5.6 ފޫޓު އުސްމިނުގެ ވަށައިފާރުން 10 ފޫޓު ދިގު އަދި 52އަތޮޅުގޭގެ އިރުމަތިފަރާތުގެ 

 ބޮޑުދޮރާއި 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 8 ކުޑަދޮރުސެޓާއި 3 ޕެނަލްގެ 3 ފޫޓުގެ 4.8 ×ފޫޓު 

 ފެންލައިޓް އުނިކުރުމަށްފަހު ވަށާފާރުގައި ކުލަލުނ2ް ފޫޓުގެ 2 × ފޫޓު 2

12.4

608 އަކަފޫޓު

 4 ފޫޓު ދިގު އަދި 152އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތުގެ ވަށައިގެން އަސްކަނި ދަށުގައި ޖުމުލަ 

 އަކަފޫޓުގެ ޖާގައިގައި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ 608ފޫޓު ފުޅާމިނުގައި ޖުމުލަ 

އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން

12.5

56 އަކަފޫޓު
 10 އިންޗީގެ ވަށަމިނުގެ އަދި 8 ފޫޓު 2އަތޮޅުގޭގެ އައު އިމާރާތުގެ ބޭރުފެންޑާގައި ހުރި 

 ތަނބުގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން 2ފޫޓު އުސްމިނުގެ 
ކުލަލުން

12.6

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

1 ު އަދަދ
 ފޫޓުގެ ގާޑްރޫމަށް ވަންނަ ދޮރުގެ ދޮރުފަތާއި ކަނީގައި ހުރި ދަވާދުކަހާ 2.5 × ފޫޓު 7

ގާނާ ސާފުކޮށް އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް ރަނގަޅުކުރުން
13.1

1 ު އަދަދ
 ކުޑަދޮރުސެޓް ދޮރުފަތާއި ކަނީގައި ހުރި ދަވާދުކަހާ 3 ޕެނަލްގެ 2 ފޫޓުގެ 3 × ފޫޓު 5

ގާނާ ސާފުކޮށް އަލުން ދަވާދުލައި ހުޅުތަކާ ތަންޑުތައް ޗެކްކޮށް ރަނގަޅުކުރުން
13.2

118 އަކަފޫޓު ގާޑްރޫމްގެ ވާށާފާރުގައި ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން 13.3

190 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު ފުޅާމިނުގެ ސަރަޙައްދުގައި މިހާރު ޕޭވްކޮށްފައި ހުރި 5 ފޫޓު ދިގު އަދި 38

ވައްތަރުގެ ގައު ބޭނުންކޮށްގެން ގާޑްރޫމްގެ ވަށައިގެން ގައު އެތުރުން
13.4

14: ބިލް ނަމްބަރ 
އަތޮޅުގޭގެ ގޯތީގައި ހުރި ގާފޮޅުތައް

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު

ލޭބަރ މަސައްކަތް މެޓީރިއަލްގެ އަގު

13: ބިލް ނަމްބަރ 
( ފޫޓ9ު × ފޫޓު 9)ގާޑް ރޫމް 

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު

12: ބިލް ނަމްބަރ 
އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތުގެ ވަށާފާރުގައި އަދި ބޭރުފެންޑާގެ ތަނބުތަކުގައި ކުލަލުން



ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

91 ފޫޓު
 އިންޗި ފުޅާމިނުގެ ގާފޮޅުގައި ހުރި 4 ފޫޓު އުސްމިނުގެ އަދި 1 ފޫޓު ދިގު، 91

ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
14.1

26 ފޫޓު
 އިންޗި ފުޅާމިނުގެ ގާފޮޅުގައި 4 ފޫޓު އުސްމިނުގެ އަދި 1 އިންޗި ދިގު، 2 ފޫޓު 25

ހުރި ރެނދުތައް ބައްދާ ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
14.2

14 ފޫޓު
 އިންޗި ފުޅާމިނުގެ ގާފޮޅެއް އަތޮޅުގެއަށް 4 ފޫޓު އުސްމިނުގެ އަދި 1 ފޫޓު ދިގު، 14

ވަންނަ ވޯކްވޭގެ ވާތު ފަރާތުގައި ހުރި ގާފޮޅުން ފެށިގެން އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތުގެ ވަންނަ 
ތަނާހަމައަށް އެލްޝޭޕަށް ގާފޮޅެއް ރޭނުން

14.3

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

536 އަކަފޫޓު

 އިންޗީގެ ދިގު 5 ފޫޓު 25އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތުގެ ހުޅަނގު ދެކުނުފަރާތުގެ އަރިމަތީގައި 
 ފޫޓުގެ ޖާގައިގައި މިހާރު 21 × ފޫޓު 25.5 ފޫޓު އުސްމިނުގެ ގާފޮޅެއް ރާނައި 1އަދި 

އަތުރާފައި ހުރި ޕޭވްޑް ގާތައް ނަގާ ބިން އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރުމަށްފަހު މިހާރު މިހާރު ހުރި 
ވައްތަރުގެ ގަލުން ޕޭވްކޮށް އަލުން ފްލޯ ޕެއިންޓްލުން

15.1

247 އަކަފޫޓު
 ފޫޓުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި އަތުރާފައި ހުރި ޕޭވްޑް ގާތައް 13 × ފޫޓު 19އަތޮޅުގޭގެ 

ނަގާ ބިން އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ހުރި ވައްތަރުގެ ގަލުން ޕޭވްކޮށް އަލުން 
ފްލޯ ޕެއިންޓްލުން

15.2

273 އަކަފޫޓު
 ފޫޓުގެ އަތޮޅުގޭގެ ކާގޭގެ ކުރިމަތީގައި އުތުރުފަރާތުގައި އަތުރާފައި ހުރި 13 × ފޫޓު 21

ޕޭވްޑް ގާތައް ނަގާ ބިން އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ހުރި ވައްތަރުގެ ގަލުން 
ޕޭވްކޮށް އަލުން ފްލޯ ޕެއިންޓްލުން

15.3

725 އަކަފޫޓު
 5 ފޫޓު 14 × ފޫޓު 50އަތޮޅުގޭގެ އާއިމާރާތާއި ބައު އިމާރާތުގެ ދޭތެރޭގައި ހުރި 

އިންޗީގެ ޖާގައިގައި އަތުރާފައި ހުރި ޕޭވްޑް ގާތައް ނަގާ ބިން އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރުމަށްފަހު 
މިހާރު ހުރި ވައްތަރުގެ ގަލުން ޕޭވްކޮށް އަލުން ފްލޯ ޕެއިންޓްލުން

15.4

176 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު ޖާގައިގައި 8 × ފޫޓު 22އަތޮޅުގެއަށް ވަންނަ ވޯކްވޭގެ ގޯޅިތެރޭގައި ހުރި 

އަތުރާފައި ހުރި ޕޭވްޑް ގާތައް ނަގާ ބިން އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ހުރި 
ވައްތަރުގެ ގަލުން ޕޭވްކޮށް އަލުން ފްލޯ ޕެއިންޓްލުން

15.5

187 އަކަފޫޓު

 ފޫޓު 7 × ފޫޓު 16އަތޮޅުގޭގެ ބާއިމާރާތުގެ ދެކުނުފަރާތުގެ ބޭރުފެންޑާގެ ކުރިމަތީގައި 
 ފޫޓުގެ ޖާގައިގައި އަތުރާފައި ހުރި ޕޭވްޑް ގާތައް ނަގާ ބިން 5 × ފޫޓު 15އަދި 

އެއްވަރުކޮށް ހަރުކުރުމަށްފަހު މިހާރު ހުރި ވައްތަރުގެ ގަލުން ޕޭވްކޮށް އަލުން ފްލޯ 
ޕެއިންޓްލުން

15.6

ޖުމްލައަގު 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

ރޭޓް 
(ރުފިޔާ)

ފައިސާގެ 
(ރުފިޔާ)އަދަދު 

(ރުފިޔާ)ރޭޓް  އަދަދު ޔުނިޓް ތަފްސީލް #

1 ު އަދަދ
 ފޫޓުގެ މައިގޭޓުގެ ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނީގައި ހުރި ދަވާދު 5 × ފޫޓު 7އަތޮޅުގެއަށް ވަންނަ 

ކެހުމަށްފަހު އަލުން ދަވާދުލައި ދޮރުގެ ތަޅު ބަދަލުކުރުން
16.1

16: ބިލް ނަމްބަރ 
އަތޮޅުގޭގެ ގޭޓުތަކާއި އިމާރާތުގެ ވަށާފާރުގައި ކުލަލުން

ް ލޭބަރ މަސައްކަތ މެޓީރިއަލްގެ އަގު

ލޭބަރ މަސައްކަތް މެޓީރިއަލްގެ އަގު

15:  ބިލް ނަމްބަރ 
އަތޮޅުގޭގެ ގޯތީގައި ވޯކްވޭ



80 އަކަފޫޓު
ނޑުގައި ހަރުކޮށްފައި ހުރި ނަލަފިލާ ގާނާ ސާފުކޮށް އޮމާންކުރުމަށްފަހު  ގޭޓުގެ ފުރާޅުގަ

ނޑުގެ އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ޖުމުލަ   އަކަފޫޓުގެ ޖާގައިގައި 80އަލުން ދަވާދުލައި ފުރާޅުގަ
ދަވާދުލުން

16.2

2007 އަކަފޫޓު
 އިންޗި އުސްމިނުގެ 5 ފޫޓު 7 ފޫޓު ދިގު އަދި 134އަތޮޅުގޭގެ އިރުމަތިފަރާތުގެ 

 އަކަފޫޓުގެ ހުރަސްދެފާރު 8ވަށާފާޜުގައި އަދި ގޭޓުގެ ހުރަސް ދެބިތުގައި ހުރި 
ހިމަނައިގެން ވަށާފާރުގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން

16.3

854 އަކަފޫޓު
 ފޫޓުއުސްމިނުގެ ވަށާފާޜުގެ 7 ފޫޓު ދިގު އަދި 122އަތޮޅުގޭގެ ދެކުނުފަރާތުގެ 

އެތެރެފަރާތުގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
16.4

2364 އަކަފޫޓު
 އިންޗި އުސްމިނުގެ 6 ފޫޓު 7 ފޫޓު ދިގު 165އަތޮޅުގޭގެ ގޯތީގެ ހުޅަނގުފަރާތުގެ 

ވަށާފާރުގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
16.5

372 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު 12 ފޫޓު ދިގު އަދި 31އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާގެ ގުދަނުގެ ހުޅަނގުފަރާތުގެ 

އުސްމިނުގެ ވަށާފާރުގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
16.6

348 އަކަފޫޓު
 ފޫޓު އުސްމިނުގެ 12 ފޫޓު ދިގު އަދި 29އަތޮޅުކައުންސިލްއިދާގެ ގުދަނުގެ އުތުރުފަރާތު 

ވަށާފާރުގައި ހުރި ކުލަކަހާ ސާފުކޮށް ޕުޓީލާ އޮމާންކުރުމަށްފަހު އަލުން ކުލަލުން
16.7

1 ު އަދަދ
 ފޫޓުގެ މައިގޭޓުގެ 7 × އިންޗި 8 ފޫޓު 4އަތޮޅުގޭގެ ހުޅަނގުފަރާތުނެ ވަންނަން ހުރި 

ދޮރުފަތާއި ދޮރުކަނީގައި ހުރި ދަވާދު ކެހުމަށްފަހު އަލުން ދަވާދުލައި ދޮރުގެ ތަޅު 
ބަދަލުކުރުން

16.8

16 އަކަފޫޓު
ހުޅަނގުފަރާތުން އަތޮޅުގެއަށް ވަންނަން ހުރި ދޮރުގެ މަތީގައި އަޅާފައި ހުރި ސީޓުގައި 

ކުރަންޖެހޭ މަރާމާތުތައް ރަނގަޅުކޮށް ސީޓާއި ގޭޓުގެ ދެހުރަސް ފާރުގައި ކުލަލުން
16.9


