
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ރ)އަގު  (ރ)ރޭޓް    އަދަދު ތަފްސީލް  

(އިންޗި 4)އެސްލޯން ހޮޅި 145.00 3480.00  24 

އިންޗި 4އެލްބޯ  35.00 1400.00  40 
އިންޗި 1އެލްބޯ  7.00 28.00  4 
އިންޗި 1ބޯލްވޭވް  45.00 180.00  4 

520.00 65.00 
އިންޗިން  1ރެޑިއުސިން ޓީ 

އިންޗިއަށް  4  
8 

4"ތްރެޑް އެންޑް ކެޕް  90.00 720.00  8 
އިންޗި  1އެސްލޯން ހޮޅި  85.00 85.00  1 

180.00 45.00 
ދަޅު އެސްލޯން ތެރަސް 

(ބޮޑު)  
4 

240.00 10.00 
ޕަންޕަށް )ފޫޓް މަޑުހޮޅި 
(ފިޓުވާ ސައިޒުގެ  

24 

3400.00 850.00 
 ޕަންޕްމަސްޓޭންކެއްގައި 

އޯވަރހެޑް )ބޭނުންކުރާ 
(މ2.5  

4 

ލީޓަރ 200ކަޅުހަން  580.00 2320.00  4 

3100.00 155.00 
ނޑު   1 2/1އެންގަލް ދަގަ

 އިންޗި 
20 

 60  1"ޓިނު އިސްކުރު ނަޓާއެކު  0.50 30.00
(ހުދު)ލިޓަރު ދަވާދު  50.00 500.00  10 
އިންޗި  2ދަވާދުލާ ފިހި  8.00 16.00  2 
 8 ރޯލް ތްރެޑްސީލް 3.00 24.00
(ފަތިފައިކަށި)ޓޮޕް  8.00 32.00  4 
(ފޮއްޓާއެކު)ޕްލަގް  35.00 140.00  4 

   ޖުމްލަ    16395.00

ސިސްޓަމް ހެދުމުގެ  04ހަަައިޑްރޯޕޯނިކްސް ހޮޅިސިސްޓަމުގެ 
 ޚަރަދު 

 25 ކިލޯ
ހާވެސްޓް  މަހަކު  ސިސްޓަމަކުން 

 ކުރެވޭނެވަރު

 ލެޓިއުސް ކިލޯއެއް ވިއްކާނެ އަގު 35.00 ރުފިޔާ 

 1200 ކިލޯ

ލެޓިއުސް  މުޅިއަހަރުތެރޭގައި 
ނޑޭގޮތަށް  ސިސްޓަމްގައި ލެޓިއުސް  4ކެ

ލިބޭނެވަރު   ފުރަތަމަ ) ހައްދައިގެން 
 (އަހަރު

ނޑޭނެ ފަހަރު 12 ފަހަރު   އަހަރަކު ސިސްޓަމަކުން ކެ

 11 ފަހަރު 
ނޑޭނެ  ފުރަތަމަ އަހަރު ސިސްޓަމަކުން ކެ

 ފަހަރު

 އަހަރަކު ލިބޭނެވަރު  42000.00 ރުފިޔާ 

ހޮޅި ސިސްޓަމް ހެދުމުގެ ޚަރަދު  4 16395.00 ރުފިޔާ   

 9201.50 ރުފިޔާ 
ޚަރަދާއި  ހެދުމުގެ  ހައުސް  ޕޮލިޝޭޑް 

 މަސައްކަތަށް

 33756.50 ރުފިޔާ 
ޚަރަދު   ދުވަހުގެ   1ޖުމްލަ  އަހަރު 

ޚަރަދާއިއެކު   ފުރަތަމަ ) ހިންގުމުގެ 
 (އަހަރު

 5618.50 ރުފިޔާ 
ނޑާ ފުރަތަމަ އަހަރުގެ ޖުމްލަ  ޚަރަދުކަ

 ފައިދާ 

 33840.00 ރުފިޔާ 
ޖުމްލަ  އަހަރުގެ  ދެވަނަ  ޑާ  ނ ޚަރަދުކަ

 ފައިދާ

 11 މަސް 
ލިބޭނެ  ޚަރަދު  ހެދުމުގެ  ސިސްޓަމެއް 

 މުއްދަތު

 2820.00 ރުފިޔާ 
މަހަކު  ޑާ  ނ ކަ ޚަރަދަށް  ހިންގުމުގެ 

 އެވްރެޖްކޮށް ފައިދާ ޖެހޭނެވަރު

ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ހޮޅި ސިސްޓަމްގައި ލެޓިަިއުސް ހައްދައިގެން 
 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

އެްނޑް ެއްގރިކަލްޗަރ   މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިޝަީރޒް  
2009 

 csckinOporcDiawh

(ސިސްޓަމުގައި ހެއްދުން  4)  

       iawgumwTcsisiLoh

  cnudcaeh csuaiTel



ގިނަ   ރާއްޖޭގެ  ބާޒާރުންނާއި  ޢާއްމުކޮށް  ސިސްޓަމަކީ  ހޮޅި 
ބޭނުންކޮށްގެން ތަކެތި  ލިބެންހުންނަ  ފަސޭހަކަމާއެކު ,  ރަށްރަށުން 

ސިސްޓަމެކެވެ ގަޅު  ރަނ ބޭނުންކުރެވިދާނެ  ގަސްހެއްދުމަށް  . ގޯތިތެރޭގައި 
ކަންކުން އަދި މިނޫނަސް ގިނަ ވައްތަރުގެ ، މިސިސްޓަމުގައި ލެޓިއުސް

ހެއްދެއެވެ ފަސޭހައިން  ބާވަތްތައް  ގޯތިތެރޭގައި .  ތަރުކާރީފަތުގެ  މިއީ 
ފަސޭހަ  ހޯދިދާނެ  އާމްދަނީއެއް  އިތުރު  ހުސްތަންކޮޅުގައި  އޮންނަ 

މިދެންނެވުނު ތަރުކާރީފަތުގެ ތެރެއިން ލެޓިއުސްއަކީ ހޮޅި .  ވަސީލަތެކެވެ
ރަނގަޅު އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ، ސިސްޓަމްގައި ހައްދާލަން ފަސޭހަ

އާއި .  ތަރުކާރީއެކެވެ އޭ  ވިޓަމިން  އަދަދަކަށް  ގިނަ  މިފަތުގައި  އަދި 
 .ވިޓަމިން ސީ އަދި އެހެނިހެން ފައިދާހުރި ބާވަތްތައް އެކުލެވިގެންވެއެވެ

ހައްދާނަމަ    ލެޓިއުސް  ތައްޔާރު   4ވިޔަފާރިއަށް  ސިސްޓަމް 
އޮށް .  ކުރައްވާށެވެ ސިސްޓަމެއްގައި  ދުވަހަކުން  ދިހަ  ކޮންމެ  އަދި 
ލެޓިއުސް ވިއްކަން ލިބޭނެއެވެ.  އިންދާށެވެ ކޮންމެ .  އޭރުން އަބަދުވެސް 

 . ކިލޯ ލެޓިއުސް ލިބޭނެއެވެ 25ސިސްޓަމަކުން އެވްރެޖްކޮށް 
 

 އިންދާ ހައްދާނެގޮތް 
  ުލޯވަޅުބޮޑ ބޭނުންކުރާނީ  އިންދުމަށް  އޮށް  ހޮޅިސިސްޓަމުގައި 

 .(ހުންނަވަރުގެ ގޮޅިގޮޅީގައެވެ     1.5" × 1.5. ) "ސްޕޮންޖެވެ
  ެކޮންމ ކަފާލި  ތެންމާލުމަށްފަހު  ރަގަޅަށް  ޑު  ނ ސްޕޮންޖްގަ

ނޑުތައް . އޮށް އިންދާށެވެ  4ނުވަތަ    3ތަންކޮޅެއްގައި   ދެން ސްޕޮންޖްގަ
 .ނޫސްކަރުދާހުން ރަގަޅަށް ބަންދުކޮށްލާށެވެ

  ިހުރ އިންދާފައި  އޮށް  ފެށުމުން  ގަސްފަަަޅަން  އޮށުން  ލެޓިއުސް 
ޝީޓްތައް   އެހެން 3" ސްޕޮންޖް  ހުރި  އަޅާފައި  ވާރޭފެން  އަށް 

 . ކޮންޓެއިނަރއަކަށް ބަދަލުކުރާށެވެ
  ާގަސްކާނ ދުވަސްފަހުން  ތިން  ބަދަލުކުރާތާ  ކޮންޓޭނަރަށް  ގަސްތައް 

ކޮންމެ ޕެކެޓަކުން )   2ލިޓަރު ފެނަށް    5މިގޮތުން ކޮންމެ  . ދޭންވާނެއެވެ
 .މަގުން އަލްބަޓް ސޮލިއުޝަން އެއްކުރަންވާނެއެވެ( ގްރާމެއްގެ

   ާގަސްތައް .  ދުވަސްތެރޭގައި ގަސް ރުވާވަރުވާނެވެ  10އޮށް އިންދާތ
 .ރުވަންވާއިރަށް ސިސްޓަމްތައްޔާރުކުރާށެވެ

   ިހިސާބެއްގައ ހުރިހާ  ހޮޅިތަކުގެ  ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ސިސްޓަމް 
ސިސްޓަމް  ރަގަޅަށް  ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ފެން  އެއްއުސްމިނެއްގައި 

 .ރަހަކުރަންވާނެވެ

 ހައިޑްރީޕޯނިކްސްގައި ގަސް އިންދުމުގެ ބައެއް ފަސޭހަތަކާއި ފައިދާތައް
  ިބިމުގައި ހައްދާ ލެޓިއުސްއާއި ޚިލާފަށް ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް ސިސްޓަމުގައ

 .ހައްދާ   ލެޓިއުސް ތާޒާކަމާއެކު ގިނަދުވަހު ބެހެއްޓޭނެވެ
  ާބިމުގައިހައްދ ހައްދާގަސްތައް  ސިސްޓަމުގައި   ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް  

 .ގަސްތަކާއި ޚިލާފަށް ބަލިޖެހުން ދުރުވާނެއެވެ
  ަދިވެހިރާއްޖެފަދ އިންދުމަކީ  ގަސް  ސިސްޓަމުގައި  ހައިޑްރޯޕޯނިކްސް 

ހެއްދުމަށް  ގަސްަް  ރަގަޅަކޮށް  ސިއްޙަތު  ޤައުމުތަކުގައި   ދެރަ  ބިން 
 .އެންމެ ރަގަޅުގޮތެވެ

  ާހައްދ ހައިޑްރޯޕޯނިކްސްގައި  އަގުބޮޑުކޮށް  ހައްދާތަކެއްޗައްވުރެ  ބިމުގައި 
 .ތަކެތި ވިއްކާލެވެއެވެ

  ިއަދ ލުއި  މަސައްކަތް  ހެއްދުމަކީ  ގަސް  ހައިޑްރޯޕޯނިކްސްގައި 
 .ސާފްތާހިރުކޮށް ހުރެގެން ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތެކެވެ

  ާހައްދ ހައިޑްރޯޕޯނިކްސްގައި  ޚިލާފަށް  ގަސްތަކާއި  ހައްދާ  ބިމުގައި 
ގަސްތަކަށް ފެންދޭން ނުޖެހުމުން ބޭކާރުވެގެންދާ ފެނުގެ މިންވަރު ވަރަށް 

 .ބޮޑުތަން ކުޑަވެގެންދެއެވެ
   

  ްޑިސްއިންފެކްޓަންޓަކުނ ފަދަ  ފެން  ބްލީޗް  ރުވަންވާނީ  ގަސްތައް 
ސާފުކުރުމަށްފަހުގައެވެ ދޮވެ  ) ސިސްޓަމް  ދޮވެލުމަށްފަހު  . ސިސްޓަމް 

ނޑޭ ވަރަށް ސާފުފެނުން ދޮވެ ސާފުކުރާށެވެ  .(ބްލީޗްގެ އަސަރު ކެ

 ްފުރެންދެނ ޓޭންކް  ރުވާނީ  2) ގަސްތައް  0 ފެންއެޅުމަށްފަހު (  ލީޓަރުގ0ެ
އަލްބަޓް ސޮލިއުޝަން (  ގްރާމް  55ކޮންމެ ޕެކެޓަކުން  ) ގްރާމްގެ  150

ސިސްޓަމުގައި  އެހީގައި  ޕަންޕެއްގެ  އެއްކުރުމަށްފަހު  ރަގަޅަށް  އަޅާ 
 .ފެންދައުރުވާގޮތް ހެދުމަށް ފަހުގައެވެ

  ިއިންޗި  1/2ސިސްޓަމު ތެރެއަށް ސޮލިއުޝަން އަޅާނީ ސިސްޓަމް ނުފުރ
 .ހުންނަވަރަށެވެ

  ުވަކިކުރުމަށްފަހ ސްޕޮންޖުކޮޅުތައްަް  އިންދާފައިހުރި  ގަސް 
ތާށިކޮށްލާށެވެ ހަރުވާގޮތަށް  )  ހޮޅިސިސްޓަމުގައި  ކޮންމެ .

 .(ގަސް ހުންނަންވާނެއެވެ 2ސްޕޮންޖްކޮޅެއްގައި މަދުވެގެން 

   ާދުވަސްވުމުން ޕަންޕުގެ   10ނުވަތަަަ    5ސިސްޓަމުގައި ގަސްތައް ރުވާތ
ދައުރުކުރުވަންފަށާށެވެ ޑު  ނ ކާނާފެންގަ ) އެހީގައި  މަދުަުވުމުން . ފެން 

 .(ކާނާއާއި ފެން އަޅަންވާނެއެވެ

  ާނޑާވަރުވާނެއެވެ 25އޮށް އިންދާތ ލެޓިއުސް .  ދުވަސްވާއިރު ލެޓިއުސް ކަ
ނުކުމެފައި  ސްޕޮންޖްކޮޅުން  ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި   ގިނަދުވަހު  ތާޒާކަންމަތީ 
ގޮތަށް  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ  ފޮޓޯއިން  ޑުމަށްފަހު  ނ މޫތައްކެ ހުންނަ 

 .ބަންދުކޮށްލާށެވެ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ްއަލުނ
 .ގަސް ރުވަންވާނީ ސިސްޓަމް ދޮވެސާފުކުރުމަށްފަހު އައުކާނާ ފެނުގައެވެ

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މިމނިސްޓްރީގެ އެގްރިކަލްޗަރ ސެކްޝަނާއި 
 !ގުޅުއްވާލައްވާ

 އަދަދު ތަފްސީލް  ރޭޓް އަގު

 10 ފުޅި ބްލީޗް  10.00 10.00

14.00 0.04 
އަލްބަޓް )ގްރާމް ކާނާ
(ސޮލިއުޝަން  

051 

 10 ޕަކެޓް ލެޓިއުސް އޮށް  3.00 40.00

ޑަސްބިންބޭގް   3.00 6.00  02 

15.00 5.00 
ނޑު ސްޕޮންޖް   ގަ

 )01x12x18) އިންޗި 
03 

   ކަރަންޓް ޚަރަދު 35.00 35.00

   އެހެނިހެން  50.00 50.00

   ޖުމްލަ    170.00

(ސިސްޓަމަށް އެއްފަހަރު  01)ސިސްޓަމް ހިންގުމަށްދާނެ ޚަރަދު   


