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 HDC(161)-EM/IU/2020/138: ރުބަނަން     

 

 އިޢުލާން

 ހިފުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:އިން ޔުނިޓް ކުއްޔަށް  'އައުޓްޑޯރ ސްޕޯރްޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް'ހުޅުމާލެ 

( އިޢުލާނު އަދި ނަންބަރު: 2020ޖޫން  22) HDC(161)-EM/IU/2020/107މިކޯޕަރޭޝަންގެ ނަންބަރު: 
HDC(161)-EM/IU/2020/136 (04  ްއިޢުލާނާއި ޙަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.2020އޯގަސްޓ ) 

ކޮމްޕްލެކްސް'  ހުޅުމާލޭ 'އައުޓްޑޯރ ސްޕޯރްޓްސްވަނަ ދުވަހުގެ އިޢުލާނުން ވާނީ  2020އޯގަސްޓް  4ޙަވާލާދީފައިވާ 
ގެ ނިޔަލަށް  12:00 މެންދުރު ވާ )ބުދަ( ދުވަހުގެ 2020އޯގަސްޓް  12ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު  އިން ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި ފޯމު

 އިތުރުކޮށްފައިވާކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

ވަނަ  2020އޯގަސްޓް  6އިން ޔުނިޓް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އެދި  'އައުޓްޑޯރ ސްޕޯރްޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް'މިގޮތުން 
)ފަސްދޮޅަސް( ފޯމު ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މިހާތަނަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ  60ގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ  12:00މެންދުރު  ދުވަހުގެ

 މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ތާރީޚް  ރީގެ ބާވަތް ވިޔަފާ  ވިޔަފާރީގެ ނަން  #
 2020 ޖުލައި  8 ކެފޭ  ކިއޮސްކް ބޭކަރީ  ބުރުޒު 1
 2020ޖުލައި  15 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ސިނޮނިކް  2
 2020ޖުލައި  16 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ޕވޓ ލޓޑ ސްކީމެޓިކް 3
2020ޖުލައި  16 ބޭނުމަށް އާންމު ވިޔަފާރީގެ  ޑީ.އެމް.ޑީ.އޭ ފެމިލި މާރޓް  4  

2020ޖުލައި  16 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ޓްރީ ޕވޓ ލޓޑ އޮލިވް 5  

2020ޖުލައި  16 ކިއޮސްކް ކެފޭ  އޮލިވް ޓްރީ ޕވޓ ލޓޑ 6  

 2020ޖުލައި  19 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ އެވަރއައިލަންޑް 7
 2020ޖުލައި  20 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް އާންމު  ލިސްޓޯ އިންވެސްޓްމަންޓް  8
 2020ޖުލައި  21 ކެފޭ  ކިއޮސްކް މެނޭޖްމަންޓް ސާވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އެލައިންސް 9

 2020ޖުލައި  21 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އެލައިންސް މެނޭޖްމަންޓް ސާވިސަސް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ 10
 2020ޖުލައި  22 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު އިންވެސްޓްމެންޓް  ހައްސަ 11
 2020ޖުލައި  22 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އައިސި އިންވެސްޓްމަންޓް  12
 2020ޖުލައި  22 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު މަސްކެޔޮޅު 13
 2020ޖުލައި  22 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ގެޓްޓުރޯނިކްސް  14
 2020ޖުލައި  23 ބޭނުމަށް ވިޔަފާރީގެ  އާންމު އާމިނާދީސް 15
 2020ޖުލައި  23 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ޝެޑޯނެޓް ޕވޓ ލޓޑ 16
 2020ޖުލައި  23 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ޕވޓ ލޓޑ ސެޓްލިންކް 17
 2020ޖުލައި  23 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ވޯލްމާރކް ޕވޓ ލޓޑ 18
 2020ޖުލައި  23 ބޭނުމަށް  ވިޔަފާރީގެ އާންމު ޕވޓ ލޓޑ ޓްރާންސިޑާ 19
 2020ޖުލައި  23 ކިއޮސްކް ކެފޭ  ޓްރާންސިޑާ ޕވޓ ލޓޑ 20
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 2020ޖުލައި  23 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ބުޓިކް  ކަކާއޯ 21
 2020ޖުލައި  23 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އައިވިޝް  22
 2020ޖުލައި  23 ކެފޭ  ކިއޮސްކް ބުޓިކް  ކަކާއޯ 23
 2020ޖުލައި  23 ކިއޮސްކް ކެފޭ  ޕވޓ ލޓޑ އޯޝަންސްކައި 24
 2020ޖުލައި  23 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ޕވޓ ލޓޑ އޯޝަންސްކައި 25
 2020ޖުލައި  23 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާރު ޕވޓ ލޓޑ 26
 2020ޖުލައި  23 ކެފޭ  ކިއޮސްކް ލޓޑ އާރު ޕވޓ 27
 2020ޖުލައި  23 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ފްރެޓާރނިޓީ ބިޒް މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ 28
 2020ޖުލައި  23 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު އިންވެސްޓްމެންޓްސް ޕވޓ ލޓޑ ކޮންސޮލިޑޭޓަޑް 29
 2020ޖުލައި  24 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ވަރުވާ ޕވޓ ލޓޑ 30
 2020ޖުލައި  24 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ އޭ.އައި.އޭ 31
 2020ޖުލައި  25 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އަރާމް ލިވިންގ 32
 2020ޖުލައި  25 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު މާރޓް  އަފުން 33
 2020ޖުލައި  29 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  މާރޓްލައިން  34
 2020 ޖުލައި  29 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ކޯޕަރޭޝަން ޕވޓ ލޓޑ ސީންކޯ 35
 2020ޖުލައި  30 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ބަލޯ އިންވެސްޓްމެންޓް  36
 2020އޯގަސްޓް  01 ކެފޭ  ކިއޮސްކް އެޓޯލް  އައިވަރ 37
 2020އޯގަސްޓް  01 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އައިވަރ އެޓޯލް  38
 2020އޯގަސްޓް  3 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ޕވޓ ލޓޑ މިޑެކްސް 39
 2020އޯގަސްޓް  3 ކިއޮސްކް ކެފޭ  ސަރިއަލް ޕވޓ ލޓޑ 40
 2020އޯގަސްޓް  3 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ޕވޓ ލޓޑ ސަރިއަލް 41
 2020އޯގަސްޓް  3 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އެކޯސް އެންޓަޕްރައިސަސް ޕވޓ ލޓޑ 42
 2020އޯގަސްޓް  4 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު އެކުއެލެކް  43
 2020އޯގަސްޓް  4 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އެޓޯލޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕވޓ ލޓޑ 44
 2020އޯގަސްޓް  4 ކެފޭ  ކިއޮސްކް ހޮޓެލްސް ޕވޓ ލޓޑ ސާރފްވިއު 45
 2020އޯގަސްޓް  4 ކިއޮސްކް ކެފޭ  މޫންރައިސް ޕވޓ ލޓޑ 46
 2020އޯގަސްޓް  4 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ފެލިކްސް  47
 2020އޯގަސްޓް  5 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ބިލްޑަރސް ޕވޓ ލޓޑނިއު  48
 2020އޯގަސްޓް  5 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލޓޑ ޝަޔަން 49
 2020އޯގަސްޓް  5 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ބުރުނު ވޯކްސް އިންވެސްޓްމެންޓް  50
 2020އޯގަސްޓް  5 ކެފޭ  ކިއޮސްކް އެން ސާރވިސަސް ޕވޓ ލޓޑ ޓްރިޕްލް 51
 2020އޯގަސްޓް  5 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ފޯރ ސަންސް އެންޑް އަ ޑޯޓާރ ޕވޓ ލޓޑ 52
 2020އޯގަސްޓް  5 ކެފޭ  ކިއޮސްކް ސަންސް އެންޑް އަ ޑޯޓާރ ޕވޓ ލޓޑ ފޯރ 53
 2020އޯގަސްޓް  5 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ޗިމެރާ ޕވޓ ލޓޑ 54
 2020އޯގަސްޓް  5 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު އަލްޓީރިޔާ  55
 2020އޯގަސްޓް  5 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ކުއިންސް 56
 2020އޯގަސްޓް  5 ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  އާންމު ބ2ީ 57



 

[Type here] 
 

 2020އޯގަސްޓް  6 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ލުއި ޖީ ޕވޓ ލޓޑ 58
 2020އޯގަސްޓް  6 ކެފޭ  ކިއޮސްކް ޕވޓ ލޓޑ ލުއި ޖީ 59
 2020އޯގަސްޓް  6 އާންމު ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް  ޓްރޭޑްބްރައިޓް އެލް އެލް ޕީ  60

މާތު ކަރުދާހުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫފޯމު ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާނާއެކު 
ފަހުން ހުށަހަޅާ އެއްވެސް ފޯމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ސުންގަޑީގެ އަދި  ވެ.ހިމެނިފައިވާނޭ ކަމުގައި ދަންނަވަމެ 

 ދަންނަވަމެވެ.
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