
HDC Due Clearance Form
ފައިސާގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް

DETAILS OF APPLICANT

Full Name / Company Name

National ID Card No. / Company Registration No.

Address

1. ހުށައަޅާ ފަރާތުގެ ތަފްޞީލ1ް.

 ފުރިހަމަ ނަން / ކުންފުނީގެ ންަނ

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު / ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ނަންބުަރ

CONTACT INFORMATION OF APPLICANT

Name of Contact Person Contact Number

Tendering Agency

( Please fill all the applicable details )

Reason for Liquidation

Bank/Financial Institution

Please specify the detail

Due date for Submission

Shareholders’ Resolution date

Date for submission

E-mail Address Designation

2. ފޯމް ހުށައަޅާ ފަރާތައް ގުޅޭނެ މަޢުލޫމާތ2ު.

ގުޅޭނެ ނަންބުަރ

ބިޑްކުރާ އެޖެންސީ 

(ބޭނުނެފުޅުވާ ހިދުމަތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރާށެވެ.)                    

ކުންފުނި އުވާލާ ސަބުަބ

ބޭންކް/މާލީއިދާރާ 

ކުލިޔަރެންސް ބޭނުންވާ ސަބަބުގެ ތަފްސްީލ

ބިޑް ހުށައަޅަންޖެހޭ ތާރްީޙ

ހިއްސާދާރުންގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރްީޙ

ހުށައަޅަން ޖެހޭ ތާރްީޙ

ގުޅޭނެ ފަރާތުގެ ންަނ

އީމެއިލް އެޑްރްެސ ހައިޞިއްޔުަތ

PURPOSE FOR OBTAINING CLEARANCE

To submit a Bid Proposal

To liquidate a Company

To Apply for a Loan/Facility 

Other Purpose

3. ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް އެދޭ ސަބަބ3ު.

ބިޑެއް ހުށައެޅުމަށް

ކުންފުންޏެއް އުވައިލުމަށް

ލޯނަށް/ފެސިލިޓީއަށް އެދި ހުށައެޅުމަށް

އެހެނިހެން ބޭނުމަކަށް

އެޑްރްެސ



I/we declare that the information provided in this form is true and correct to the best of my/our knowledge and belief, 

and that a “Due Clearance Report” issued by HDC in relation to this application shall only be used for the purpose(s) which 

I/we have indicated in section.3 of this application. I/we further declare that I am authorised to sign this application.

Note: For more information, please contact us at 3353535 during office hours. 

މި ފޯމުގައި އަޅުގަނޑު/  މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ޞައްޙަ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށާއި، މި ފޯމު ހުށަހެޅުމުން އެޗް.ޑީ.ސީ އިން ދޫކާުރ

 ”ޑިއު ކްލިއަރެންސް ރިޕޯޓް“ ބޭނުންކުރާނީ، ހަމައެކަނި މި ފޯމުގެ 3 ވަނަ ސެކްޝަންގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުމަށް ކަމަށާއި، މި ފޯމުގައި ސޮއި ކުރުމުގެ 

ހުއްދަ ލިބިފައިވާކަމަށް އަޅުގަނޑު/ މި ކުންފުނީގެ ފަރާތުން އިޤުރާރުވަމެވެ.

ނޯޓް: މިފޯމާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، ރަސްމީ ގަޑީގައި މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ނަންބަރު 3353535  ފޯނަށް ގުޅުއްވައިގެން 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

Declaration

އިޤްރާރު

Received bySignatureDate ތާރްީޙސިޮއހަވާލުވި ފަރާތުގެ ންަނ

For Office use އޮފީސް ބޭނުމަށް

Signature DateName ންަނތާރްީޚ ސިޮއ


