
 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
 ދިެވިހާރއްޖެ 

 މަސައްކަތުގެ ނޯޓިސް 
 MNU-CA-FM/2022/ 08 ނަންަބރު:ނޯޓިސް    

ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ލިފްޓް ރޫމްގެ ބައެއް ފާރުތަކުން ވާރޭވެހޭއިރު ފެންލީކުވާ މައްސަލަ މަރާމާތުކޮށް ހައްލު  ފެކަލްޓީ އޮފް    މިމަސައްކަތަކީ 
 ކުރެވޭ މަސައްކަތްކަތެވެ.   ކުރުމަށް 

 

 ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ލިފްޓް ރޫމްގެ ަބއެއް ފާރުތަކުން ވާރޭވެހޭއިރު ފެންލީކުވާ މައްސަލަ މަރާމާތުކޮށް ހައްލު ކުރުމަށްފެކަލްޓީ އޮފް    މިމަސައްކަތަކީ
 މަސައްކަތްކަތެވެ.ކުރެވޭ 

ގެ ޑައުންލޯޑުގެ  mnu.edu.mvމި ޔުނިވަރސިޓީގެ ވެްބސައިޓް  މި އިއުލާނާ އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް
 ޕްރޮކިއުމެންޓް ނޯޓިސް ޯބޑުން ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. 

 ދިނުން.   މަޢުލޫމާތު   ގުޅޭ   މަސައްކަތާ 
 އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ޝީޓް މަޢުލޫމާތުއި ގުޅޭ މި މަސައްކަތާ                 

 .  ބީލަން ބަލައިގަތުން 
  ގެކުރިން 01:30 ވަނަ ދުވަހުގެ   9 އޮކްޓޯަބރ  2022މި މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން                   

  facilitiesmanagement@mnu.edu.mv  ެއަށް ކޯޓޭޝަނާއި، ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުންަތކާއެކު އީމެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ. ގަޑިޖެހުމުގ
 އެސްޓިމޭޓްތައް ަބލައި ނުގަނެވޭނެއެވެ. ހުށަހަޅާ ފަހުން

 ރުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކު 
  3345192މި މަސައްކަތާގުޅޭ ނުވަތަ ނޯޓިސްޯބޑާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ަރސްމީ ގަޑީގައި  •

 ނަންަބރާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  3345134،
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ފާރުތަކުން ވާރޭވެހޭއިރު ފެންލީކުވާ މައްސަލަ  ހެލްތް ސައިންސަސްގެ ލިފްޓް ރޫމްގެ ބައެއް  ފެކަލްޓީ އޮފް  
 . މަރާމާތުކޮށް 

 
ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް ގެ ޓެރަސް ފްލޯ ލިފްޓް ރޫމް ގެ ހުޅަނގުފަރާތު ފާރާއި އުތުރު އަދި ދެކުނު ފަރާތު ފާރުން ޭބރާއި  •

ތިރީގައި ވާ އިރުޝާދާއި އެއްގޮތައް މަރާމާތުކޮށް ހައްލު ގެނައުނުގެ   58އެތެރެއިން ކެނޑިފައިވާ ރެނދުތައް ޖުމްލަ އަންދާޒާ ކުރެވޭގޮތުގައި '
ފޫޓްގެ ރެނދާއި  އެއްވަނަ ލެވަލްގެ ސިޑި  12ވަނަ ލެވަލްގެ ފިޒިއޮތެރަޕީ ލެްބ ގެ އިރުމަތީ ފަރާތު ފާރުން ކެނޑިގައިވާ  3އިތުރުން 

 ން ވާރޭވެހޭ ދުވަސްވަރު  ފެންލީކުވުން މަރާމާތުކުރުން .ފޫޓް ދިގުމިނުގެ ރެނދު 8އާއި ދިމާލުން ޭބރާއި އެތެރެއިން ކެނޑިފައިވާ 
 އަކަފޫޓް ގެ އޭރިޔާއެކެވެ . 641ކޯޓް ނިޕޯން ްބރޭންޑް ގެ ކުލަލުން ،ޖުމްލަ  2ލިފްޓްރޫމްގެ ސީލިންގ އަދި ފާރުތަކުގައި  •
 މަތީގައި ލާއިރު އޭރިޔާއެއްގެ ގޮތަށެވެ  ެބއްދި ރެންދުތަކުގެ  ޭބރު ފާރުގައި އޮއިލް ޭބސް ކުލަލުން . ކުލަލާންވާނީ ެބއްދި ރެނދުތަކުގެ •

 
 ؛މަސައްކަތުގެ އިރުޝާދު 

ބޯމިން ހުންނަވަރަށް ވީ ޝޭޕްކޮށް ރެނދުތައް ކަނޑައި  1ރެނދުތައް ރަނގަޅަށް ޗިޕްރުކުމާއި ފުންމިނާއި ފުޅާމިނުގައި މަދުވެގެން " •
 ެބއްދުން .

ވޯޓަރ ޕްރޫފިން އެކްސްޓީރިޔާ ކެމިކަލްއެއް )ލިކްވިޑް، ޕައުޑަރ ސިމެންޓް   ރާއްޖޭގެ ާބޖާރުގައި ލިބެންހުންނަ  އެންމެ ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ •
 ނުވަތި ސީލެންޓެއް ނުވަތަ ކްރެކްފިލަރ އެށް( ޭބނުންކޮށް ރެނދުތައް ރަނގަޅު ފެންވަރަށް މަރާމާތުކުރުން .

ދިމާވާ ( އޮއިލް ޭބސްޑް އައުޓްދޯރ ޕެއިންޓެކެވެ. އިމާރާތުގެ ޭބރުން މަރާމާތު ކުރާތަންތަނުގައި ކުލަ ލާންވާނީ ) އިމާރާތުގައިލާފައިވާ ކުލައާ •
ކޮށްފައިާވ  އަދި އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ތެނދުތައް ަބއްދާ ތަންތަނުގައި ނިޕޯން ްބރޭންޑްގެ  ކުލަލައިދިނުން  ލާނީ އިމާރާތުގެ އެތެރޭގައި ބޭނުން

 ލަލާންވާނެއެވެ.  ކުލަ އާއި ދިމާވާ ކުލައެކެވެ. ޕެޗް ގޮތަށް ކުލަލާނަމަ އައިބުނުވާގޮތަކަށް ކު
ރެނދެއް އިމާރާތުގެ އެތެރެއާއި ޭބރުގައި ކުލަލުމުގައި އިމާރާތައް ހަޑިނުވާނެހެން ހަމައެކަނި ެބއްދި ރެނދުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ ަބދަލުގައި އެ •

 ހިމެނޭ   އޭރިޔާއައް  ަބލައި  ކުލަލުން . 
ވާ ތަނެއްހުރިނަމަ އެތަނެއް ރަގަޅަށްކަހާ ސާފުކުރުން އަދި ސޭންޑަރު ކުލަލުމުގެކުރިން ފާރުތަކުންނާއި ސީލިންގ އިން ކުލަފޮޅި ހަޑިވެފައި •

 އަޅާ އޮމާންކުރުން. 
 
 
 
 
 
04/10/2022 

 


