
 

 ކިއުމާބެހ    ނީލަންމިކުންފުނީގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި  

 
 ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  ގައި ހުރި ބައެއް ތަކެތި ދުވަހު ނީލަމުގެ އުޞޫލުން ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް މޯލްޑިވްސް ހައްޖު ކޯަޕރ ޝަން

 

 ތާވަލު ނީލަންކިޔާ މުދަލުގެ ތަފްޞީލު އަދި އަގުތައް އަންގައިދ   .1

 

# Items Condition  Qty 
AUCTION 

BEGIN 
MIN 

ALTERNATIVE 

 LOT 1   Flooring (parquet) - 1100SQFT  Damaged 1100SQFT 
                    

250.00  
                                    

25.00  

 LOT 2   Aluminium doors   Good 05 
                 

1,500.00  
                                  

100.00  

 LOT 3  
 Suspension Folder  Unused 3000 

                    
15,000.00  

                                    
150.00  

 

 ނީލަންކިއުން ނުވަތަ އަގުހުށަހެޅުން.  .2
 

  ހޮނިހިރު   ވާ   2021  އޮކްޓޫބަރު   02ނީލަން ކިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތި ބައްލަވައިގަންނަން ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން   •
   . އެދެމެވެ ހުށައެޅުއްވުން އަގު ވަޑައިގެން   އޮފީހަށް  މިކުންފުނީގެ އަށް 11:00 ދުވަހުގެ 

 
ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެ  ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި ޖެހުމުގެފަހުން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް    ނީލަން ކިއުމަށް •

 ދަންނަވަމެވެ.  ވާހަކަ
 

 ހުރިހާ ބ ފުޅުންގެ  ނީލަންކުރިއަށްދާނީ ދުވަހު ނީލަމުގެ އުޞޫލުން ކަމަށްވާތީ، އަގުހުށަހެޅުން ކުރިއަށްދާނީ ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ •
 ޙާޟިރުގައެވެ. 

 
 ނެވެ. ވަކިންވަކި ކޮންމެ ލޮޓެއް ވަނަ މާއްދާގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ    1މި މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ  ކުރިއަށްދާނީ  ނީލަން •

 
  ނީލަމުގައި  ދިނުމުންވެސް   ފަހަރު(  ތިނެއް)   3  ފުރުސަތު  ހުށަހެޅުމުގެ  އަގެއް  މަތީ   އަގަށްވުރެ  އެ،    ހުށަހަޅައި  އަގެއް  ބައިވެރިޔަކު  ނީލަމުގެ •

 ފަރާތް  ކާމިޔާބުކުރި  ނީލަންއެއީ    ފަރާތް   ހުށަހެޅި  އަގު  ފަހުން  އެންމެ،  ނަމަހުށަނާޅާފި   އަގެއް  އިތުރު  ފަރާތަކުން  އެހެން  ބައިވެރިވެފައިވާ 
 ބަލައި ނީލަން ނިންމާލެވ ނެއެވެ. އިކަމުގަ

 
 .  އެވެ  ނެވ ކުރެ   އިއުލާނު ރުގައިޟިހާ  ފަރާތްތަކުގެ  ބައިވެރިވި ނީލަމުގައި  ކާމިޔާބު ކުރި ފަރާތް  ނީލަން •

 



 

 . އެވެ ވ ނެހަވާލުކުރެ  ލިޔުމެއް އިދ  އަންގަ ނީލަންކާމިޔާބުކުރިކަން، ފަރާތަށް ކާމިޔާބުކުރި   ނީލަންނީލަން ނިމުމުން   •

 

 ފައިސާދެއްކުމާ ތަކެތި ގެންދިއުން  .3

 

އިންސައްތަ    20  އަގުގެ   ލަޖުމު  މުދަލުގެ   ކިޔުނު   ނީލަން   ވަގުތު   ހަވާލުކުރެވ   ލިޔުން  ކުރިކަމުގެ   ކާމިޔާބު  ނީލަން  ފަރާތަށް   ކާމިޔަބުކުރާ   ނީލަން  •
 ވ ނެ ފައިސާއެއް ނޫނެވެ. ރައްދުކުރެ މިފައިސާއަކީ އަނބުރާ. އެވެ ދައްކަންވާނެ ގޮތުގައި  ޑިޕޮސިޓްގެ

 
ނީލަމުން ބައްލަވައިގެންނެވި މުދަލުގެ  ގެ ކުރިން    13:00ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ    2021  އޮކްޓޫބަރު  05ން  ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތު •

   .އެވެ ރަންވާނެ ޚަލާސްކު އްކާޖުމުލަ އަގު ދަ
 

ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު އަގު    02،  ނުވާނަމަ  ޚަލާސްކޮށްފައި  ދައްކައި  ފައިސާ  އެ   ފަރާތުން  ކާމިޔާބުކުރި   ނީލަން   ތެރ ގައި  މުއްދަތުގެ   މި •
   .އެވެހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފުރުޞަތު ދެވ ނެ

 
  ނީލަމުން ބައްލަވައިގެންނެވި މުދާގެ ކުރިން    15:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ    2021  އޮކްޓޫބަރު  07ން  ނީލަން ކާމިޔާބުކުރި ފަރާތު •

 ގެންގޮސް ނިންމަންވާނެއެވެ.  

 

މިޙާލަތުގައި މުދަލުގެ    ތަކެތި ނުގެންދެވިއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުގެ ދަށުން ތަކެތި ނައްތާލެވިދާނެއެވެ.    ތެރ ގައި  މުއްދަތުގެ  މި •
   ނުކުރެވ ނެއެވެ. ދުއަގުގެ ގޮތުގައި އަދި ސެކިއުރިޓީ ޑިޕޮސިޓްގެ ގޮތުގައި ދެއްކެވި ފައިސާ އަނބުރާ ރައް


