
އަގު ރޭޓް ޢަދަދު/ ޔުނިޓް ތަފްޞީލް #

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
:  ފޫޓް، ދިގ10.4ު:  ފޫޓް ފާރާއި އުސްމިނ17ް:  ފޫޓް، ދިގ10.4ު: އުސްމިން)މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓާ ދެމެދުގައިހުރި ފާރުތައް 

ނޑުތައް އުކާލައި ތަން ސާފުކުރުން  ( ފޫޓް ފާރ17ު ތަޅައި ގާފު
2.1

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
ކޮންކްރީޓް ތަނބުގެ  )މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓާ ދެމެދުން ތަޅާލި ފާރުތަކާ ގުޅުވައިގެން ކޮންކްރީޓް ތަނބު ޖަހައި މަތީ ބީމް 

އިންޗި، 8: ފޫޓު، ފުޅ17ާކޮންކްރީޓް ބީމުގެ ދިގުމިން)އާއި މަތީ ބީމް  (ފޫޓ10.4ް:އިންޗި އުސްމިނ8ް:  ފޫޓު، ފުޅ17ާ:ދިގުމިން
 އިންޗި ހަމަކޮށް 12 އިންޗި ބީމް، ސީލިންގ އާ ދޭތެރޭ 8މިގޮތުން މަތީ ބީމުގެ ފުޅާމިނުގައި . އެޅުން (އިންޗ12ި:.އުސްމިން

ނޑާއި 16) ނޑު ބޭނުން ކޮށްގެނ6ްއެމް އެމް ދަގަ .ކޮންކްރީޓް ކުރުން ( އެމް އެމްގެ ރިންގް ދަގަ

2.2

`

 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

ެ ، ދިވެހިރާއްޖ              ދިއްދޫ

ު.ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް މަރާމާތުގެ ބީއޯކިއ



އަގު ރޭޓް ޢަދަދު/ ޔުނިޓް ތަފްޞީލް #

 އިންޗި ހަމަކޮށް ކޮންކްރީޓް 8:  އިންޗި، ބޯމިނ12ް:  ފޫޓް، ފުޅ10.4ާ: ދިގު )ތަނބުތައް ކޮންކްރީޓްކުރާނީ ކޮންމެ ތަނބެއް 
ނޑާއި 16މި ގޮތުން ކޮންކްރީޓް ކުރަނީ . ކުރުން ނޑު ބަނދެގެންނެވ6ެއެމް އެމް ދަގަ ތަނބުތަކުގައި .  އެމް އެމްގެ ރިންގް ދަގަ

.  އެމްއެމްގެ ދަގަނދުންނެވ16ެ އިންޗި ދިގު މި މިންތަކަށް 12 އިންޗި ފުޅާ، 12 އިންޗި އުސް، 12ބުޑު އަޅާނީ 
ނޑު . ދުރުމިނުގައި ބެހެއްޓުނ6ް"ބަންނައިރު  (ރިންގު)ދަގަ

2.3

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގެ އެތެރޭގެ ފާރުތަކުގެ ކުލަކަހައި ސީލަރު އުނގުޅައި ޕުޓީޖަހައި ގޭނުމާއި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ސީލަރު އުނގުޅައި 

 ކޯޑު ކުލަލުމާއި ކޮންކްރީޓް ތަނބުތަކާއި ބީމު ތަކުގެ ދާރަތައް ރީތިކޮށް ހަދައި ސީލަރު ލައި ޕުޓީއަޅައި ގޭނުމަށްފަހު ސީލަރު 2
. ކޯޑު ކުލަލުނ2ްއުނގުޅައި 

2.4

މިގޮތަށް ބީމް އާއި ކޮލަމް. ކޮލަމް ތައްވަންވާނީ ފާރު އެއްކޮށް ނުތަޅައި ފާރު ސަޕޯޓަކަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް، ބީމް
ނޑު ލައްވައި ކޮލަމްއ4ާއެމްގެ . އެމ16ްތައްޔާރުކުރާއިރު ބީމްއާއި ކޮލަމްގެ ސައިޒު އެއްވަރު ކުރުމާއި އަދި ބީމްއަށް   ދަގަ

.އަދި ކޮންކްރީޓް އަޅާއިރު ވައިބްރޭޓަރ ޖައްސައި ކޮންކްރީޓް އެޅުން. ގުޅުވަންވާނެ
2.5

އީއެލްސީބީ އާއި  ( ސަރކިޓުގ24ެ)އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ ތެރޭގައި ހަރުކޮށްފައިވާ މީޓަރާއި ޑީބޯޑު ނަގައި އައު ޑީބޯޑު   
އެމްސީބީ ހަރުކުރުމާއި އައު މީޓަރު ހަރުކުރުމާއި މި ޑީބޯޑަށް ކަރަންޓް ނެގުމަށްޓަކައި މި އިދާރާގެ ބޭރު ހުޅަނގު ފާރުގައި 

ޖޮއިންޓްކުރާނީ މިހާރު ވަޅުލެވިފައިވާ ތްރީ  ( ފޫޓް ދިގުމިނ50ް)ހަރުކޮށްފައިވާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ފެށިގެން ތްރީފޭސް ކޭބަލް 
.މިކަމަށް ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސައްކަތް ކޮށް ކަރަންޓް ނެގޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުން. ފޭސް ކޭބަލާއެވެ

3.1



އަގު ރޭޓް ޢަދަދު/ ޔުނިޓް ތަފްޞީލް #

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގެ ދިއްލުންތަކަށާއި ސޮކެޓް ތަކަށާއި، އަދި އޭސީ ޔުނިޓްތަކަށް ކަރަންޓް ވައިރު އަޅާނީ ފާރު 

ނޑައި ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި   20)އަދި ފަންކާތަކަށް ވެސް ވައިރު އަޅާނީ  ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި . ލައްވައިގެންނެވެ (އެމް. އެމ25ް)ކަ
ކަރަންޓް ވައިރު އަޅައި ނިމުމުން ފާރުތައް ބައްދައި ސީލަރު ލައި ޔުނިޓްތަކުގެ ހުރިހާ ފާރެއްގައި . ލައްވައިގެންނެވެ (އެމް.އެމް

. ކޯޑުލުނ2ްޕުޓީއަޅައި ގާނައި ދެވަނަ ފަހަރަށް ސީލަރުލައި ކުލަ 

3.2

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
 އެސްލޯން ހޮޅި 3"ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގެ ފާރުގައިވާ ކޭސިންގެ ތެރޭގައިވާ  ނެޓްވޯކް ކޭބަލްތައް 

ނޑު އަޑިއަށް ލެއްވުން (ހައިޕްރެޝަރު) .އަށް ލައްވައި ތަޅުންގަ
3.3

ި ( އެމްޕަޔަރ13) ސޮކެޓ24ްބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓްގައި  ް އޭރިޔާގައ ަނ ެޕްޝ އާއި  ( އެމްޕަޔަރ13) ސޮކެޓް 24، ރިސ
އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ  ( އެމްޕަޔަރ13) ސޮކެޓް 27އާރު ޔުނިޓްގައި .އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް

.އެޅުން ( އެމްޕަޔަރ13) ސޮކެޓ24ްޔުނިޓުގައި 
3.4

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާއާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
 ސޮކެޓް 1 އެމްޕަޔަރުގެ 15ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގެ އޭސީ ޔުނިޓްތައް ހަރުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގައި 

ނޑައި ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި  .ލައްވައިގެން ހަރުކުރަން ވާނެއެވެ (އެމް. އެމ25ް)ފާރު ކަ
3.5



އަގު ރޭޓް ޢަދަދު/ ޔުނިޓް ތަފްޞީލް #

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
ބީ ނުވަތަ .ބީ.އޭ)މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގެ ހުރިހާ ދިއްލުންތަކާއި ފަންކާތަކަށް ކޮންމެ ދިއްލުމަކަށް އަދި ފަންކާއަށް ވަކި ސްވިޗެއް 

.ހަރުކުރުން (ހެގަރ ބްރޭންޑް
3.6

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓްގެ ދިއްލުންތަކާއި، ސޮކެޓްތަކާއި، ފަންކާތަކާއި އަދި އޭސީއަށް އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުގެ  

ނޑައި ފައްތައި ވައިރު އަޅައި ހަރުކުރުން.ސަރކިޓްތަކާ، އެމްސީބީ ހަރުކޮށް، ޑީ .ބޯޑެއް ފާރު ކަ
3.9

އާރު . ލައިޓް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗ3ް ލައިޓް، ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާގައި 4ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގައި 
މި ދެންނެވި ޔުނިޓްތަކުގައި .  ލައިޓް ހަރުކުރުނ6ް ލައިޓް އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގައި 6ޔުނިޓުގައި 

. ވޯޓްގެ ލެޑް ލައިޓް  ހަރުކުރުނ36ް
3.1

އާރު .އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް (އެމް އުޝާ. އެމ1200ް) ފަންކާ 2ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގައި 
 1200) ފަންކާ 3އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގައި  (އެމް އުޝާ. އެމ1200ް) ފަންކ4ާޔުނިޓުގައި 

ނޑު. އެމ12ް)އަދި ފަންކާ ހަރުކުރުމަށް ފަންކާ ބުޅި . ހަރުކުރުން (އެމް އުޝާ.އެމް .ހަރުކުރުން( އެމް ދަގަ
3.11

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ އާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް  
ނޑު ބޭނުން  ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓުގެ ސީލިންގ ފިލާތައް ނައްޓައި އަލުން ސީލިންގ ކުރާއިރު މިހާރު ހުރި ކޮޑިގަ

.ނުކުރެވޭ ފަތި ހުރިނަމަ އެ ނައްޓައި އިތުރަށް ހަރުކުރަންޖެހޭ ފަތި ހަރުކުރުން
3.12



އަގު ރޭޓް ޢަދަދު/ ޔުނިޓް ތަފްޞީލް #

 2ފިލާ ހަރުކުރާނީ ކަޅު އިސްކުރު . ފިލައެވެ (އިލަފެންޓް ނުވަތަ ސްޓަރ ބެރޭންޑް) ސީލީންގ ގައި ހަރުކުރާނީ ޖިޕްސަން ބޯޑު 
 އިންޗިން އަޅައި އިސްކުރު ވަޅުތަކަކާއި ފައްތަރުތައް ނޭނގޭ ވަރަށް ޕުޓީއަޅައި ގާނައި އޮމާންކުރުމާއި ސީލަރު އުނގުޅައި 2އިންޗިން 

.ކުލަ ދެ ކޯޑް އުނގުޅުން
3.13

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
އަޅައި ކޯނިސް  (ޕްލެއިން ކޯނިސް) އިންޗީގެ 4ޔުނިޓު ސީލިންގ ކޮށް ނިމުމުން ކޮންމެ ޔުނިޓެއްގެ ސީލިންގ ވަށައިގެން ކޯނިސް 

. ފޫޓްގެ ދުރުމިން ބެހެއްޓުނ3ްދެ އިސްކުރު ދެމެދު ގައި .  ގެ ކަޅު އިސްކުރު  ޖަހައި ހަރުކުރުނ2ް"ހަރުކޮށް ތެރަސް ހިކުމުން 
3.14

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
.ޔުނިޓުގައި ހަރުކުރަންޖެހޭ އޭސީއާއި އެއާއި ގުޅޭ ތަކެތި ދިނުމުން އޭސީ ހަރުކުރުން

3.15

ރޑަށް  ޑީބޯޑާއި . ބަދަލުކުރުން ( ސަރކިޓުގ24ެ)ބަޖެޓް ސެކްޝަން ފާރުގައި ހުރި ތިން ޑީބޯޑް ފާރުގެ ދެކުނު ފަޅިއަށް އެއް ޑީބޯ
.ބީ ބްރޭންޑްގެ ސަރކިޓެވެ.ބީ.ސަރކިޓްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރާނީ ހެގަރ ނުވަތަ އޭ

3.17



އަގު ރޭޓް ޢަދަދު/ ޔުނިޓް ތަފްޞީލް #

އަލަށް ބަހައްޓާ ޑިބޯޑްތަކަށް ކަރަންޓް ނަގާނީ މި އިދާރާގައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ތްރީފޭސް ޑީބޯޑުން މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މަގުމަތީގައި 
ހަރުކޮށްފައިހުންނަ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށިން ފެށިގެން  ގޯތިތެރޭގައި މި އިދާރާއިން ދައްކާ ތަނެއްގައި ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ފޮށްޓާއި 

މިގޮތުން . އެމްގެ ކޭބަލް އަޅައިގެންނެވެ. ސްކެޔަރ އެމ16ްތްރީފޭސް މީޓަރ ހަރުކޮށްގެން އަލަށް ހަރުކުރާ ކޮންމެ ޑިބޯޑަކަށް 
ނޑައި، ކޮންޑިއުޓް ހޮޅި  ނޑަން ޖެހިއްޖެނަމަ، ފާރުކަ ލައްވައިގެން ސީލިންގެ ތެރެއަށް ވައިރު  (އެމް. އެމ25ް)ކޭބަލްއަޅާއިރު ފާރުކަ

.ލެއްވުން

3.18

އާރު ޔުނިޓާއި އަދި ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ .ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް އެޗް
 (ކަޅުކުލައިގެ ޓައިލްސް) އެސްލޯން ހޮޅި ލައްވައި ޓައިލްސް 2.5" ފޫޓް ދިގުމިނުގެ 18ޔުނިޓުގެ ފާރުތަޅާފައި މުށިޖެހުމުގެ ކުރީން 

.ޖެހުން
3.19

 (ކައުންސިލް އެގްޒެކެޓިވް ރޫމްގެ)ކުރެހުމާ އެއްގޮތަށް ޕްލޭނިންގ ސެކްޝަންގެ ތެރެއިން ޕާޓިޝަން ޖަހައިގެން ރޫމެއް ހެދުން 
އަދި ދެފަރާތުގައި . ޕާޓިޝަން ޖަހާނީ ލަކުޑި ފަތިން ފްރޭމް ހަދައި ޖިޕްސަން ބޯޑު ދެފަރާތުގައި ޖަހައިގެންނެވެ. ޕާޓިޝަން ޖެހުން

.ޕުޓީއަޅައި ގާނައި ސީލަރުލައި ކުލަލުން
4.1

.ޕާޓިޝަން ޖެހި ފާރުގައި ކުރެހުމުގައިވާ މިންތަކާ އެއްގޮތަށް ކަބަޑު ފިލާ ބޭނުންކޮށްގެން ކަބަޑު ޖެހުން 4.2

(މެގްނެޓިކް އޯޕަން)އެސް ހުޅުލައްވައިގެން ދޮރުފަތްހަރުކުރުން .ކަބަޑުގައި އެސް 4.3



އަގު ރޭޓް ޢަދަދު/ ޔުނިޓް ތަފްޞީލް #

އާރު ސެކްޝަންގެ މައިދޮރު ނައްޓައި، އެދޮރު ރާނާ، ބައްދައި ސިމެންތި ޖަހައި ސީލަރ އުނގުޅުން.އެޗް 4.4

.ޕާޓިޝަން ގައި ފިކްސްޑް ބިއްލޫރި ލައްވައިގެން ކުޑަ ދޮރަކާއި ބޮޑު ދޮރާއި ދޮރުފަތް ހަރުކުރުން 4.5

: ޖުމްލަ އަގު


