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 81/2020C/1/-(IUL)196 ންބަރު:ނަ

 

  ލާން އިޢު
 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގައި ހުރި ބައު ސާމާނު  ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން 
 

ދަުއލަތުގެ މުދާ އެއް އޮފީހުން އަނެއް އޮފީހަށް  ،ހުރި ބައުވެ ަހލާކުފައިވާ ހަރުމުދާތަކެއްމި އޮފީހުގައި 
ނައްތައިލުމުގައި ޢަމަލު  ީނލަން ކިޔުމާއި ،ބައުވެ ަހލާކުވެެގން ނުވަތަ ޭބނުންކުރެވެން ެނތް ދައުލަތުގެ މުދާ ،ބަދަލުކުރުމާއި

ކުރާނެ އުސޫލުގެ ދަށުން ވިއްާކލުމަށް ހުޅުވާލުމެވެ. މި ތަކެތީެގ ނީލަން ެފށޭ އަގާއި އިތުރު ތަފްސީލް މި އިއުލާނާއެކު 
 އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 16ސެޕްޓެމްބަރު  0202ފަރާތްތަކުން ނީލަމުަގއި ބައްލަވައިގަތުމަށް ޭބނުންފުޅުެވލައްވާ މިދެންނެވި ތަެކތި  ،ވީމާ
ނީަލން ކިޔުމަށް ހަމެޖިފައިވަނީ އެދެމެވެ.  ނީމަލުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުންވަޑައިގެން  މިއޮފީހަށްއަށް  12:22ދުވަހުގެ  ހޯމަވާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3އަދި މިތަކެތި ނީލަން ނިމޭތާ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން "ދުވަހު ނީލަމުގެ" ގޮތް ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. 
ފައިސާ ދެއްކެވުމަށްފަހު ތަކެތި ގެންދަވަން ވާނެއެވެ. މި މުއްދަތުގައި ތަކެތި  ،ން ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ފަރާތުންނީލަ

ނީލަމުން  ،ދެވަނަ ފަހަރަށް ކިޔާ ނީލަމުގައި ،ނުގެންދަވައިފިނަމަ ނީލަން ާބޠިްލކޮށް އެތަކެތި އަލުން ނީލަމަށް ލެވޭނޭކަމަށާއި
ުހ ނުގެންދެވި ފަރާަތށް ބައިވެރި ނުވެވޭނޭ ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. ނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަްށ ތަކެތި ކާމިޔާބު ކުރެއްވުމަށްފަ

 ވަޑައިގަންނަވާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަުކން ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަންވާނެއެވެ.

 އަށް ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ. 3203103އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭުނންވެލައްާވނަމަ ޓެލެފޯނު ަނންބަރު: 

 

  

0202 ސެޕްޓެންބަރު 26  

 1442 މުޙައްރަމް   18



ް ނޑައަޅާ ތާވަލ ނީލަން ފަށާ އަގު ކަ

(ރުފިޔާ)ނީލަން ފަށާ އަގަށް އިތުރުކުރެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އަގު  (ރުފިޔާ)ނީލަން ކިޔަންފެށޭ އަގު  (ރުފިޔާ)މުދަލުގެ އަގު  ު މުދަލުގެ ހާލަތ މުދާ ލިބުނު ތާރީޙް މުދަލުގެ ނަން ނަންބަރު ލޮޓު ނަންބަރު

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 06/08/09 ACER 17” LCD WIDEމޮނިޓަރ  1

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 30/01/2010 DELL 19” LCDމޮނިޓަރ     2

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 25/03/2010 DELL 18.5” LCDމޮނިޓަރ     3

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 25/03/2010 DELL 19” LCDމޮނިޓަރ     4

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 21/09/2010 DELL 18.5” LCDމޮނިޓަރ     5

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/10/2012 DELL 19” LCDމޮނިޓަރ  6

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 26/02/15 ACER 19.5” LEDމޮނިޓަރ  7

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 26/02/15 ACER 19.5” LEDމޮނިޓަރ  8

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 15/04/15 ACER 19.5” LEDމޮނިޓަރ  9

2,709.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 15/04/15 ACER 19.5” LEDމޮނިޓަރ  10

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 30/01/11 11 އޮޕްޓިޕްލެކްސ380ް- ޑެލް ޑެސްކްޓޮޕް ބިޒްނަސް 

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 11/10/08 2.6GHz DX2710ޕީ ޑެސްކްޓޮޕް ބިޒްނަސް .އެޗް 12

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 11/10/08 2.6GHz DX2710ޕީ ޑެސްކްޓޮޕް ބިޒްނަސް .އެޗް 13

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 11/10/08 2.6GHz DX2710ޕީ ޑެސްކްޓޮޕް ބިޒްނަސް .އެޗް 14

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 11/10/08 2.6GHz DX2710ޕީ ޑެސްކްޓޮޕް ބިޒްނަސް .އެޗް 15

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 11/10/08 2.6GHz DX2710ޕީ ޑެސްކްޓޮޕް ބިޒްނަސް .އެޗް 16

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 30/01/2010 17 އޮޕްޓިޕްލެކްސ380ް- ޑެލް ޑެސްކްޓޮޕް ބިޒްނަސް 

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 21/09/2010 18 އޮޕްޓިޕްލެކްސ380ް- ޑެލް ޑެސްކްޓޮޕް ބިޒްނަސް 

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 03/09/11 19 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމM275ްއޭސަރ ވެރިޓޮން  

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 03/09/11 20 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމM275ްއޭސަރ ވެރިޓޮން  

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 21/06/2011 21 އޮޕްޓިޕްލެކްސ380ް- ޑެލް ޑެސްކްޓޮޕް  

9,781.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 11/12/13 MC605- އޭސަރ ޑެސްކްޓޮޕް 22

220.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/2/2009 ސީ މައުސް. އީ. އެން 23

220.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/2/2009 ޑެލް މައުސް 24

220.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 30/01/2010 ޑެލް މައުސް 25

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 25/03/2010 ޑެލް މައުސް 26

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 21/09/2010 ޑެލް މައުސް 27

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 03/09/11 ޕީ މައުސް.އެޗް 28

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 21/06/2011 ޑެލް މައުސް 29

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/03/2012 ޑެލް މައުސް 30

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/03/2012 ޑެލް މައުސް 31

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/03/2012 ޑެލް މައުސް 32

683.70                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 04/11/12 ލޮޖިޓެކް 33

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 02/11/13 އޭސާ މައުސް 34

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 15/04/15 ACER މައުސް  35

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 15/04/15 ACER މައުސް  36

190.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 07/05/15 ACER މައުސް  37

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 11/10/08 ޕީ ކީބޯޑް.އެޗް 38

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 06/08/09 އޭސާ ކީބޯޑް 39

250.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 30/01/2010 ޑެލް ކީބޯޑް 40

250.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 30/01/2010 ޑެލް ކީބޯޑް 41

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 03/09/11 އޭސަރ ކީބޯޑް 42

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/03/2012 ޑެލް ކީބޯޑް 43

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/03/2012 ޑެލް ކީބޯޑް 44

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/03/2012 ޑެލް ކީބޯޑް 45

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 26/02/15 ކީބޯޑް 46

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 15/04/15 ACERކީބޯޑް 47

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 15/04/15 ACERކީބޯޑް 48

262.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 05/07/16 DELLކީބޯޑް 49

275.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 23/02/2011 Black (Panasonic KX-TS500MXB)- ޓޭބަލް ފޯނު 50

286.20                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 07/02/12 Black (Panasonic KX-TS500MXB)- ޓޭބަލް ފޯނު 51

244.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 13/05/15 Black (Panasonic KX-TS500MXB)- ޓޭބަލް ފޯނު 52

246.38                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 05/07/15 white(Panasonic KX-TS500MXB)- ޓޭބަލް ފޯނު 53

800.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 10/05/17 (Panasonic KX-TS880MX )ހުދު - އެނަލޮގް ފޯނު  54

800.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 10/05/17 (Panasonic KX-TS880MX )ހުދު - އެނަލޮގް ފޯނު  55

1,200.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 10/09/17 (Panasonic KX-TS880MX )ހުދު - އެނަލޮގް ފޯނު  56

1,360.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 06/08/09 APC 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 57

1,360.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 06/08/09 APC 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 58

700.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/11/2009 Power Tree 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 59

700.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/02/2010 Power Tree 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 60

950.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 04/06/11 ProLink 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 61

2,544.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/03/2012 Power Tree 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 62

2,094.56                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 15/04/15 APC 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 63

1,097.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 15/04/15 APC 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 64

1,097.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 15/04/15 APC 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 65

1,097.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 07/05/15 APC 650VAއެސް .ޕީ.ޔޫ 66

1,097.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 07/05/15 APC 650VAއެސް .ޕީ.ޔޫ 67

1,097.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 06/06/16 APC 650VAއެސް .ޕީ.ޔޫ 68

1,097.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 06/06/16 APC 650VAއެސް .ޕީ.ޔޫ 69

1,097.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 26/5/2016 APC 650Vއެސް .ޕީ.ޔޫ 70

2,544.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/03/2012 އެސް އިންޓެކްސް.ޕީ.ޔޫ 71

3,200.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 09/06/08 72 ޕޯޓް ގިގަބިޓް ސުވިޗ24ްޓްރެންޑްނެޓް 

550.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 11/12/08 73 ޕޯޓް އެތަރނެޓް ސުވިޗ16ްލިންކް-ޑީ

310.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 29/01/2009 74 ޕޯޓް އެތަރނެޓް ސުވިޗ5ްލިންކް -ޑީ
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310.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 29/01/2009 75 ޕޯޓް އެތަރނެޓް ސުވިޗ5ްލިންކް -ޑީ

550.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 13/10/2008 ޓް އެތަރނެޓް ސުވިޗ08ްނެޓްގިއަރ  76

402.80                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 19/01/2009 77 ޕޯޓް އެތަރނެޓް ސުވިޗ08ްލިންކް -ޑީ

4,028.00                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 01/10/13 78 ޕޯޓް ގިގަބިޓް ސުވިޗ24ްޕްރޯސޭފް 

901.00                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 10/03/15 79 ޕޯޓް ގިގަބިޓް ސުވިޗ8ްނެޓްގިއަރ 

450.50                                         ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 18/10/15 80 ޕޯޓް ގިގަބިޓް ސުވިޗ8ްލިންކް -ޑީ

1,674.80                                      ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 26/10/15 81 ޕޯޓް ގިގަބިޓް ސުވިޗ16ްލިންކް -ޑީ

17,475.00                                   ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 13/09/09 ސޮނީ ފްލެޓް ޓީވީ 83

12,725.00                                   ީ ބައުވެ މައްސަލަޖެހޭތ 13/09/09 ސޮނީ ފްލެޓް ޓީވީ 84

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި                                      1,125.00 13/01/19 (މެޕްލް ކުލަ)ޕެޑަސްޓަލް   82

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި                                      1,150.00 08/09/08 ނޑި އޮފީސް ގޮ 85

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި                                      1,150.00 23/09/08 ނޑި އޮފީސް ގޮ 86

ބޭނުން ނުކުރެވޭ ވަރަށް ހަލާކުވެފައި                                         249.10 30/11/08 ނޑި އޮފީސް ގޮ 87
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