
ނީލަން ފަށާ އަގު މުދަލުގެ ހާލަތު ތަކެތީގެ ބާވަތް #

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 177.55        ފައިލިން ކެބިނެޓް 1

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 167.50        ފައިލިން ކެބިނެޓް 2

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 177.55        ފައިލިން ކެބިނެޓް 3

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 177.55        ފައިލިން ކެބިނެޓް 4

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 177.55        ފައިލިން ކެބިނެޓް 5

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 177.55        ފައިލިން ކެބިނެޓް 6

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 177.55        ފައިލިން ކެބިނެޓް 7

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 177.55        ފައިލިން ކެބިނެޓް 8

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 177.55        ފައިލިން ކެބިނެޓް 9

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 145.00        އޮފީސް މޭޒު 10

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 79.90         ކޮމްޕިއުޓަރ ރެކް 11

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 79.90         ކޮމްޕިއުޓަރ ރެކް 12

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 79.90         ކޮމްޕިއުޓަރ ރެކް 13

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 79.90         ކޮމްޕިއުޓަރ ރެކް 14

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި        74.90 އޮފީސް ގޮނޑި 15

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި       174.90 ލޮކަރު 16

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި        79.90 ކޮމްޕިއުޓަރ ރެކް 17

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި        79.90 ކޮމްޕިއުޓަރ ރެކް 18

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި      2,181.58 މީޑިއަމް ބެކް ޗެއަރ 19

4,643.68      

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 25.00         މައުސް 20

ލޮޓް 01

ލޮޓްގެ ނީލަން ފެށޭ އަގު

ލޮޓް 02

ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަކެތީގެ ލިސްޓް

( ނީލަން ކިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލު: ދުވަހު ނީލަމުގައި (5 ލޮޓް

                         އިޢުލާން ނަންބަރު:



ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 50.00         ކީބޯރޑް 21

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 867.50        ސީ.ޕީ.ޔޫ 22

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 25.00         މައުސް 23

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 50.00         ކީބޯރޑް 24

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 50.00         ކީބޯރޑް 25

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 25.00         މައުސް 26

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 25.00         މައުސް 27

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 867.50        ސީ.ޕީ.ޔޫ 28

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 50.00         ކީބޯރޑް 29

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 25.00         މައުސް 30

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 867.50        ސީ.ޕީ.ޔޫ 31

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 867.50        ސީ.ޕީ.ޔޫ 32

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 50.00         ކީބޯރޑް 33

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 50.00         ކީބޯރޑް 34

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 50.00         ކީބޯރޑް 35

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 50.00         ކީބޯރޑް 36

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 185.00        ޕްރިންޓަރ 37

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 867.50        ސީ.ޕީ.ޔޫ 38

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި 25.00         ސްޕީކަރ 39

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި       867.50 ސީ.ޕީ.ޔޫ 40

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި       867.50 ސީ.ޕީ.ޔޫ 41

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި        50.00 ކީބޯރޑް 42

6,857.50      

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 43

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 44

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 45

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 46

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 47

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 48

ލޮޓްގެ ނީލަން ފެށޭ އަގު

ލޮޓް 03



170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 49

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 50

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 51

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 52

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 53

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 54

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 55

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 56

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 57

2306.33 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 58

2306.33 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 59

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 60

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 61

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 62

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 63

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 64

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 65

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 66

170.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮނީޓަރ 67

8,522.66      

884.84 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި އެޓެންޑެންސް ރީޑަރ 38

884.84 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި އެޓެންޑެންސް ރީޑަރ 39

884.84 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި އެޓެންޑެންސް ރީޑަރ 40

876.62 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި އެކްސެސް ކޮންޓްރޯލް 41

750.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި އެޓެންޑެންސް ރީޑަރ 42

750.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި އެޓެންޑެންސް ރީޑަރ 43

5,031.13      

60.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި ރައުޓަރ 51

53.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި ފޯން 52

42.95 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި ޓޯކީ 53

1082.00 ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި މޮބައިލް ފޯން 54

1,237.95      

ލޮޓްގެ ނީލަން ފެށޭ އަގު

ލޮޓްގެ ނީލަން ފެށޭ އަގު

ލޮޓްގެ ނީލަން ފެށޭ އަގު

ލޮޓް 04
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