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 އިޢުލާން

      3F/IU/2020/10-HDC(161)ނަންބަރު: 

 

ރޯގާއާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭންގެ ދަށުން   19-ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ފެތުރެމުންދާ ކޯވިޑް

ތި،  ފަރުދުންނާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކަށް ޙައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން މިކޯޕަރޭޝަނުން ދޫކޮށްފައިވާ ފުލެޓު، ގޯ

  30%ލް ޔުނިޓް ތަކާއި ސިނާޢީ ބިންތަކަށް އޭޕްރިލް އަދި މޭ މަހު ދައްކަންޖެހޭ އިންސްޓޯލްމަންޓް/ކުލީގެ ރޯހައުސް އަދި ކޯމާޝަ

  ށް އިތުރު ކޮށްދިނުމަށް މިކޯޕަރޭޝަނުން ނިންމާފައިވާ ނިންމުން ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހަ ކޮށްދިނުމަށްއަށްވާ ފައިސާ ދެއްކުން ފަސް

 ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 

ދެއްކުން ފަސްކުރަން ބޭނުންފުޅުާވ   30ކުއްޔަށްވާ ފައިސާގެ %/މޭ، ޖޫން އަދި ޖުލައި މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް ،އޭޕްރިލް 

ގައިވާ އޮންލައިްނ  ވެބްޕޯޓަލް "މައި ހުޅުމާލެ"  ، މިކޯޕަރޭޝަނުގެގެ ނިޔަލަށް 2020ޖުލައި  31ފަރާތްތަކަށް އެކަމަށް އެދި 

ދެއްކުން  30އް( މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް/ކުއްޔަށްވާ ފައިސާގެ %)ހަތަރެ 4އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ހުޅައެޅޭނެއެވެ. މި ގޮތުން، މި 

އާ ހަމަޔަށް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ގަވާއިދުން ފައިސާ ދައްކަވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި  2020މާރޗް  31ފަސްކޮށްދެވޭނީ 

މިކޯޕަރޭޝަނަށް ދައްކާ ޙަލާސް ކުރުމުެގ  70މިއާއިއެކު، ކޮންމެ މަހަކު ދައްކަންޖެހޭ އިންސްޓޯލްމަންޓް/ކުއްޔަށްވާ ފައިސާގެ %

 އާއި ހަމަޔަށް ދެވޭނެއެވެ.   2020އޯގަސްޓް   15ތު، ސަފުރު

  30)ހަތަރެއް( މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް/ކުއްޔަށްވާ ފައިސާގެ % 4ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

ނޫން މުއްދަތެއް )ކަސްޓަމަރު އެދިލައްވާ ގޮތެއްގެ މަތިން( ދިނުމަށް  މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގު 12މިކޯޕަރޭޝަނަށް އަނބުރާ ދައްކަން 

ނޮވެމްބަުރ  ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ވެސް މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި، މިފައިސާ އަނބުރާ ދައްކަން ފައްޓަވަންޖެހޭނީ 
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މަސް ދުވަހު ކަސްޓަމަރު ދައްކަން   3ހިނގާ ފުރަތަމަ  ހެންކަމުން، ފައިސާ ދެއްކުން ފަސްކުރެވޭ މުއްދަތު ނިމިގެން އެ މަހުގައެވެ.

 ޖެހޭނީ ކުރިންވެސް ދައްކަމުން ދިޔަ އިންސަޓޯލްމަންޓް/ކުއްޔެވެ.  

އެކި  މީގެ އިތުރުން، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މިކޯޕަރޭޝަނަށް ފައިސާ ދައްކަވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، އެކި

އްކިވާ ފަރާތްތަކުން އެކަމަށް އެދި މިކޯޕަރޭޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމުން، މިކޯޕަރޭޝަނުން  ސަބަބުތަކާހުރެ ޤަވާޢިދުން ފައިސާ ނުދެ

 ދެވޭނެއެވެ. ލުއިތަކެއް  ވާ ގޮތުގެ މަތީން ފައިސާދެއްކުމަށްޢަމަލުކުރަމުންދާ ޑެޓް ކަލެކަޝަން ޕޮލިސީ އާއި  އެއްގޮތް

  ނުމުގެގެ ހާލަތަށް ރިޔާޢަތްކޮށް އިތުރު ލުއިތަކެއް ފޯރުކޮށްދި  19-ކޯވިޑްއަދި ދަންނަވަމެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައިވެސް  

  19-ގީންކަން ރައްޔިތުންނަށް އަރުވަމެވެ. އެހެންކަމުން، ކޯވިޑް ޔައިންތިޒާމްތައް މިކޯޕަރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިދޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ 

ފަސްކުރުމަށް   30އް( މަސްދުވަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް/ކުލީގެ % )ހަތަރެ 4އާއި ގުޅިގެން މިކޯޕަރޭޝަނުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އާއި ގުޅިގެން ފައިސާ ދެއްކުްނ   19-ގައިވާ ކޯވިޑް ޕޯޓަލްވެބް" ލެމައި ހުޅުމާ" ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން މިކޯޕަރޭޝަނުގެ 

 ނުއްވުން އެދެމެވެ.ގެ ކުރިން ފޮ  2020ޖުލައި  31މަކުރުމަށް ފަހު، ހަފަސްކުރުމަށް ހުށައަޅާ އޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމު ފުރި

އޭޕްރިލް އަދި މޭ މަހުގެ އިންސްޓޯލްމަންޓް/ކުލި ފަސްކުރުމަށް މިހާތަނަށް ފޯމު ހުށައަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުން އިތުރު ފޯމެއް 

 ހުށައަޅުއްވާކަށް ނުޖެހޭނެ އެވެ. 

 7290448ބަރ ނަންބަރު މިކަމާ ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، މިކޯޕަރޭޝަނުގެ ވައި 

 އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. covidsupport@hdc.com.mvއަށް މެސެޖް ކުރެއްވުން ނުވަތަ 

 .ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ 
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