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ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ އާއި ކައުންޓަރު  (ދިގ24.4ު ފޫޓް، ފުޅ9.5ާ ފޫޓް) ޖިޕްސަން ބޯޑުން 

ސީލިންގ ކުރުމާއި، ވަށައިގެން ކޯނިސް އެޅުމާއި، ކަރަންޓް ވައިރާއި، ލައިޓްތައް ހަކުރުން.

1.1

1.2 ކައުންޓަރާއި ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ސީލިންގ ގައި ހުދު ކުލަލުން

ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ އާއި ކައުންޓަރުގައި ހަރުކުރާނީ 6 ( ކޮންމެ ތަނެއްގައި 3 ލައިޓް) 

ޑައުންލައިޓެވެ.

1.3

 .   މިހާރު ހުރި  2 އޭސީ ނައްޓައި، ސީލިންގ ކުރުމަށްފަހު ނެއްޓި އޭސީ އަލުން ހަރުކުރުން

(ސޮކެޓް ހަރުކުރުމަށް ކަރަންޓް އެޅުމަށްފަހު)
1.4

. ( ކޮލިޓީ ވޯލްޕޭޕަރ ހަރުކުރުން)  ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ފާރު ތަކުގައި ވޯލް ޕޭޕަރ ހަރުކުރުން

ވޯލް ޕޭޕަރ ހަރުކުރާއިރު ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ބިމުން މައްޗަށް 4 ފޫޓު ހަމަވާ ހިސާބުގައި 2 

. އަދި "8 ދޫކުރުމަށްފަހު  އިންޗީގެ ލަކުޑި ބޯޑަރުގެ ދެ އަރިމަތި ރޫޓަރުކޮށް ހަރުކުރަންވާނެއެވެ

 . . ބޯޑަރު ހަރުކުރަންވާނީ ރޫޓަރު ކުރުމަށްފަހު އެވެ 2 އިންޗީގެ ލަކުޑިބޯޑަރ ހަރުކުރަންވާނެއެވެ

ބޯޑަރުން ތިރީބައި ވެއިޓިންގ އޭރިޔާގެ ރިސެޕްޝަން ފިޔަވައި ދެންހުރި ބައި ބިމުން މައްޗަށް 

. ފިލާ ފާރަށް ހަރުކުރާނީ "2 މުކޮޅު  4 ފޫޓަށް ލަކުޑި ފިލާ ޖަހައި ރަތް ވަރުނިސްލުން

. އިސްކުރު ޖެހުމަށްފަހު، އިސްކުރުގެ ބޯ ނުފެންނަ  ފޫޓަކުން ދުރުމިން ބަހައްޓައިގެންނެވެ

ގޮތަށް ބައްދަންވާނެއެވެ.

1.5

  ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ކައުންޓަރުގައި  އޮރިމަސްވަކަރު ފިލާ ރޫޓަރުކޮށް، ހަރުކޮށް، ވަރުނީސް 

ކުރުން

1.6

ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ކައުންޓަރު ގައި 4 ސްޓާފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް 4 މޭޒު 

. ( މޭޒު ޖަހާނީ ލަކުޑި ފިލާގައި 3 ވަތްގަނޑު ހަރުކޮށް ތަޅުލެވޭގޮތަށެވެ.) ޖެހުން

1.7

ކައުންޓަރު ގައި 18 އިންޗި އުސްމިނަށް ބިއްލޫރި ހަރުކުރުން. 1.8

`

  ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

             ދިއްދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
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ކައުންޓަރާއި ވެއިޓިން އޭރިޔާ ގުޅޭ ބައިގައި މިހާރު ހުރި ބިއްލޫރި ގަނޑު ނައްޓައި 

. ބެރި އަޅާނީ 4 ދަގަނޑު ލައްވައިގެން 6 އިންޗި ދުރު މިނުގައި ރިންގ ބަނދެ،  ބެރިއެޅުން

. ބެރި އެޅުމަށްފަހު،  ހިލަ، ހިލަވެލި، ސިމެންތި ރޭޝިޔޯ 3،2،1 އަށް ކޮންކްރިޓުންނެވެ

ރަނގަޅަށް ބެރި ހިއްކަންވާނެއެވެ.

1.9

    ބެރި ރަނގަޅަށް ހިއްކުމަށް ފަހު ފާރަށް ލައްވައި ފާރާއިބެރި ގުޅޭ ގޮތަށް ސިމެންތިން 

ރަނގަޅަށް ބައްދައި ސިމެންތި ޖެހުން

1.10

 ކައުންޓަރ ބެކްގައި 17 ފޫޓް 9 އިންޗި ދިގު، އުސް މިނުގައި 10 ފޫޓް 3 އިންޗި އަދި 

. ޕާޓިޝަން ޖަހާނީ  ފުޅާ މިނުގައި  2.5 އިންޗި ޕާޓިޝަން  ޖަހައި ތަޅުމަށް ހަރުކުރުން

ކަބަޑް ފިލާގައެވެ.

1.11

ޕާޓިޝަންގެ ފުރޮންޓް ފަޅީފައި ސްޓިކަރ ( އޮފީހުގެ ކުލައާ ގުޅޭ ސްޓިކަރ) ހަރުކުރުން 1.12

ޕާޓިޝަންގެ ފުރަގަހުފަޅީފައި ބޮކްސްފައިލް ބެހެއްޓޭގޮތަށް ބައިކޮށް ލަކުޑި ހަރު ހެދުމާއި 

 . . ދޮރުފަތް ހަރުކުރަންވާނީ ހައިޑްރޮލިކް ހުޅުލައްވައިގެންނެވެ ހަރުތަކުގައި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން

ދޮރުފަތުގައި ފްރޭމްގަނޑު ލަކުޑިން ހަދައި ބިއްލޫރި ލައްވަން ވާނެއެވެ.

1.13

ބެކް ޕާރޓިޝަންގައި ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ސެކްޝަނަށް ވަދެވޭ ގޮތަށް ( އުސް 6 

ފޫޓް 7 އިންޗި، ފުޅާ 2 ފޫޓް 4 އިންޗި )  ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަރުކޮށް (2 ހުޅު ހަރުކޮށް) 

 . އެޕޯލޯ ތަޅު ހަރުކުރުމާއި، ދޮރުކަނި ރޫޓަރު ކުރުމާއި ވަރުނީސްކުރުން

1.14

ބެކް ޕާރޓިޝަނާ ގުޅޭ ކުލައަކުން ދޮރުފަތުގައި ދަވާދުލުން. 1.15

ވެއިޓިންގ އޭރިޔާ އިން އޮފީހަށް ވަންނަ ބޮޑުދޮރާއި ދޮރުކަނި ނައްޓައި، އައު ދޮރާއި 

. ( ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހުންނަންވާނީ އޮރިމަސް ވަކަރު ފިލާގައި ޖަހައި،  ދޮރުކަނި ހަރުކުރުން

 . . ދޮރުފަތް ހަރުކުރާއިރު އެސް.އެސް 4 ހުޅު ހަރުކުރަންވާނެއެވެ ރަތްވަރުނީސް ލާފައެވެ

ދޮރުގެ މިންތަކަކީ އުސް 6 ފޫޓް 7 އިންޗި، ފުޅާ 2 ފޫޓް 11 އިންޗި، ދޮރުގެ 

ފެންލައިޓްގެ އުސްމިނުގައި 1 ފޫޓް 1 އިންޗި، ފުޅާ މިނުގައި 2 ފޫޓް 11 އިންޗި އެވެ.

1.16

ދޮރުފަތް ހަރުކުރާއިރު މިހާރު ހުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ތަޅާއި އަތްގަނޑު ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ. 1.17

ޖުމްލަ އަގު: 
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