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 ބ ރާންޗްގެ އޮފީސް ހިންގ މަށްޓަކައި ކ އްޔަށް ހިފާ ޢިމާރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ  ށ. މާއ ނގޫދޫ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 

               FNK-I/IUL/2020/089  ޢިއ ލާން ނަންބަރ:     
                    

 އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ  

 : އަކަފޫޓަށްވ ރެ ކ ޑަނޫން ތަނަކަށްވ ން 000ޢިމާރާތ ގެ ބޮޑ މިން  .1
ސިޓިންރޫމް  ފާޚާނާ، ޮކޓަރި، 3ފާޚާނާ ހ ންނަންާވނެއެވެ. )  1ސިޓިންގ ރޫމް،  1ކޮަޓރި،  2އިމާރާތ ގައި މަދ ވެގެން   .2

 ހިމެނޭ ތަނަކަށް އިސްކަން ދެވޭެނއެވެ.( 
 އިމާރާތ ގެ ގޯތީގައި ހ ންނަންޖެޭހނީ ވަށާފާރ  ރާނާ ދޮރ މަތީ ފާރ  ސިމެންތި ޖަހާފައެވެ. .3
އިމާރާތަކީ ބޮޑ މަގަށް ވާގޮތަށް ވަދެނިކ މެވޭ ގޮތަށްހ ރި އިމާރާަތކަށް ވާންވާނެއެވެ.އަދި ކ އްޔަށްޭދ ޢިމާރާތ ގައި ފެނަކަ  .4

 އިތ ރ  ބައެއް ދިރިއ ޅޭ ނ ވަތަ އިތ ރ  އޮފީހެއް ހިންގާ ތަަނކަށް ވެގެންނ ވާނެއެވެ.  ފިޔަވާ
 އިމާރާތ ގެ ކ ޑަދޮރ ތަކާއި ފެންލައިޓްތައް ހ ންަނންވާނީ ދަނގަޑ  ޭތރި ނ ވަތަ ސަލާމަތީ ނެޓް ޖަހާަފއެވެ.  .5
 ނެއެވެ.ޢިމާރާތަކީ އެންމެހާ ބިލްތައް ދަްއކާ ޚަލާސްކޮށްފައިވާ ޢިމާރާތަކަށް ވާންވާ .0
 އިމާރާތަކީ އެއްވެސް ފަރާތަކ ން ކ ށްޔައް ހިފާފައިވާ އިމާރާތަކަށް ވެގެން ނ ވާނެއެވެ. .7
 އަހަރަށް ވާންވާނެއެެވ. 01އިމާރާތް ކ ށްޔައްދޭ މ އްދަތ  މަދ ވެގެން  .8
 ޢިމާރާތަކީ ވަކިން ކަރަންޓ ލެވި ަވކި ހައ ސް މީޓަރެއް ލެވިފައިވާ ތަނަކަށް ވާންވާނެއެވެ.   .9
  

 
 ދިނ މަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތް: ޕޮއިންޓް 

 ިޕޮއިންޓް 80: ކ ލ 
  :ްޕޮއިންޓް  20ޢިމާރާތ ގެ ޙާލަތަށ 

 

 

 

 

 ތާހިރ  ދިރިއ ޅ ން" –ޙަލާލް މަސައްކަތް  –"ނަޒާޙަތްތެރިކަން 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

c 

 ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް
 ދިވެހިރާއްޖެމާލެ، 

Fenaka Corporation Limited 

Ports Complex Building 7th Floor, HilaaleeMagu 

Male’ 20307, Republic of Maldives 

Tel: [960] 300 7555 

Fax: [960] 332 7555 

 ޓެލެފޯން :
 ފެކްސް :

 ފެނަކަ ކޯރޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް 
 ހިލާލީ މަގ   ،ވަނަ ފަންގިފިލާ 7ޕޯރޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ބިލްޑިންގ 

 ދިވެހިރާއްޖެ ،  20307މާލެ 
 އީ.މެއިލް :

 ވެބްސައިޓް :
Email: info@fenaka.com.mv 

Website: www.fenaka.com.mv 

 ހ ށައަޅަންޖެހޭ ލިޔ ންތައް:

 ިއިމާރާތް ކ އްޔަށް ދެވޭނެ އަގ  މަހ  ކ ލީގެ ގޮތ ގައ 
  ެކޮޕީ( )ިބޑް ޑޮކިއ މަންޓް ހ ންނަންާވނީ ަބއިންޑް ކ ރެވި ނ ވަަތ  1އޮރިޖިނަލް އާއި  1ސެޓް )  20އަންދާސީ ހިސާބ ގ

 (ހ ންނަންވާނީ ސޮއި ކ ރެވިފައެވެ. ހީރަސްކ ރެވި ފައެވެ. އަދި ބިޑް ޑޮކިއ މަންޓްގެ ހ ރިހާ ގަނޑެއްގައި
  ީއިމާރާތ ގެ ރަޖިސްޓްރީ ކޮޕ 
  ީހ ށަހަޅާފަރާތ ގެ އައިޑީ ކާޑް ކޮޕ 
 ްކ އްޔަށްދޭ ބައިގެ ކ ރެހ ނ 
 ްބޮޑ މިން ދޭ ބައިގެ  ކ އްޔަށ   
  ެކ ލަ ފޮޓޯކ އްޔަށް ދޭ ބައިގ  
  ޢިމާރާތ ގެ ވެރިފަރާތް ޫނން އެެހން ފަރާތެއްގެ ޢިމާރާތެއް ކ އްޔަްށދޭނަމަ ޢިމާރާތ ގެ ވެރިފަރާތ ެގ އިޢ ތިރާޒެއް ނެތްކަމ ެގ

 ލިޔ މެއް 
 
ބާތިލް ހ ށަހަޅަން ޖެހޭ ތަކެތި ހ ށަނާޅާ ފަރާތްތަކ ގެ އަންދާސީ ހިސާބ ތައް އަންދާސީ ހިސާބ  ބަލައިގަންނަ ގަޑީގައި  ނޯޓް:

 ކ ރެވޭނެއެވެ. 

 

 އަންދާސީ ހިސާބ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޙް:

 ީމިކ ންފ ނީގެގައި  0011:ދ ވަހ ގެ އަންގާރަ ވާ  2020 އޭޕްރިލް 14 ހ ށަހެޅ ން ޮއންނާނީ  ހިސާބ  އަންދާސ  

 .ބްރާންޗ ގައެވެ  މ.ދިއްގަރ 

 ީހިސާބ ތައް ބަަލއި ނ ގަނެވޭނެއެވެ. ން ހަަމޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށްވ ރެ ފަހ ން ހ ށަހަޅާ އަންދާސީޅަހިސާބ  ހ ށަހަ އަންދާސ 

  ގެ  2020އޭޕްރިލް  13ނީ ކ ރައްވާ އަެށވެ. އަދި މެއިލް 3019432 ސާފ ކ ރެއްވ މަށް ގ ޅ އްވާނީ އިތ ރ  މަޢ ލޫމާތ

 . އަށެވެ tender@fenaka.com.mv ކ ރިން
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