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 ކެޕިޓަލް މާރކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓ  

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 
   

 179/1(IUL)3/2202/79އިޢުލާން ނަންަބރު: 

 

 އިޢުލާން 
 
 

 :އިންވެސްޓުކުރުމަށް ޢާންމުކޮށް ދަޢުވަތުދ  ހުޅުވާލައިގެން ފަންޑު ހޯދުމާ ގުޅ  

ނަންަބރު ޤާނޫނު ) 2/2006: ޤާނޫނު  ސެކިއުރިޓ ޒްއާެބހ   މާލ   ާބޒާރު  (ދިވެހިރާއްޖ ގެ  ހިއްސާގެ  ދިވެހިރާއްޖ ގެ  ދަށުން  ގެ 

މަ އިންވެސްޓަރުންގެ  ދޫކުރުމާ،  ހުއްދަތައް  އެންމެހާ  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ޚިދުމަތް  ސެކިއުރިޓ ޒްގެ  ތު ސްލަހަރެގިއުލ ޓްކޮށް، 

ޢާމަލާތުތަކުގައި ނ ދެވ  ޢަމަލުތައް ކުރިޔަ ނުދިނުމާއި، ސެކިއުރިޓ ޒްގެ ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ސެކިއުރިޓ ޒްގެ މު

  މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ.   ާބޒާރާމެދު އިތުާބރު ގެއްލ ފަދަ ޢަމަލު ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށް އަޅަންޖެހ  ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކ  މި އޮތޯރިޓ ގެ

 ؛ކަމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވަނ ' ސެކިއުރިޓ ޒް'ދާގެ ދަށުން ވަނަ މާއް 67ދިވެހިރާއްޖ ގެ މާލ  ސެކިއުރިޓ ޒްއާެބހ  ޤާނޫނުގެ 

 އަދި ؛ ސަރުކާރުން ނެރ  ނުވަތަ ނެރުމަށް ހުށަހަޅާ ޑިެބންޗަރ އާއި ިބލް ނުވަތަ ޮބންޑު ●
ކުންފުންޏަކުން ނުވަތަ އެހެން ޖަމާޢަތަކުން ނެރ ، ނުވަތަ ނެރުމަށް ހުށަހަޅާ ޑިެބންޗަރއާއި، ސްޓޮކާއި، ހިއްސާ ●

 ؛ނޯޓާއި، މިއިން އެއްޗަކާެބހ  ޙައްޤެއް، ނުވަތަ ވޮރަންޓެއް ނުވަތަ އޮޕްޝަނަކާއި، ޮބންޑާއިއާއި، 

 .މި ޤާނޫނުގެ ބ ނުމަށް ސެކިއުރިޓ ޒް ކަމުގައި އޮތޯރިޓ ން ކަނޑައަޅާ ކޮންމެ ލިޔުމެކެވެ ●

މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ަބލާއިރު، އެއް  ' ސެކިއުރިޓ ޒް'ވާއިދުތަކުގެ ދަށުން،  ގައެގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިހުރި   

ފަރާތަށްވުރެ ގިނަ ފަރާތުން ފޯރުވައިދ  ފައިސާއިން ނުވަތަ މުދަލުން ވިޔަފާރިއަކަށް ނުވަތަ ނަފާ ހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތަކަށް 

ތުން އެ ވިޔަފާރިއަކުން ލިބ  ފައިދާއިން، ނުވަތަ އެފަދަ އިންވެސްޓްކޮށް، ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ލިިބދެވުނު ފަރާތުގެ މަސައްކަ

އެހެން ގޮތަކުން ނަމަވެސް، ފައިސާ ނުވަތަ މުދާ ފޯރުކޮށްދިން ފަރާތަށް މާލ  ފައިދާއެއް ނުވަތަ މާލ  ނަފާއެއް ލިިބދިނުމުގެ  

ތަކާ އެ ލިިބދެވ  ފަރާތާ ދެމެދު ވެވ  ނުވަތަ ލިިބގަތުމުގެ މަގުސަދުގައި އަދި އެފަދައިން ަބޔާންކޮށް އެ ފޯރުކޮށްދ  ކޮންމެ ފަރާ

 .މާނައިގެ ތެރ ގައި ހިމެނ  ކަންކަމެވެ' ސެކިއުރިޓ ޒް'އިންވެސްޓްކުރުމުގެ އެންމެހާ ކޮންޓްރެކްޓަކ  ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކ ، 

ކާ އެއްގޮތަށް އެކަމަށް ސެކިއުރިޓ ޒްއާެބހ  ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަމާލ   ދިވެހިރާއްޖ ގެ  އެހެންކަމުން،  

ގެ އެއްވެސް މުޢާމަލާތެއް ހިންގުމަކ  ނުވަތަ އެގޮތަށް ދ ހަވާފަދަ 'ސެކިއުރިޓ ޒް'ނަގަންޖެހ  ހުއްދަ ނުވަތަ ލައިސަންސް ނުނަގައި،  

  ކެވެ.ގޮތަކަށް އިސްތިހާރުކޮށް ޢަމަލުކުރުމަކ  މަނާކަމެ
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ތަކުގެ  ފަންޑު  ހިންގާ  ކޮށްގެން  ރަޖިސްޓްރ   އޮތޯރިޓ ގައި  )  މި  ވެްބސައިޓުން  އޮތޯރިޓ ގެ  މި    ލިންކު:މަޢުލޫމާތު 

 https://bit.ly/3xWGdZM  .ެހުންނާނެއެވ ފެންނަން  އާންމުކޮށް  ސްކ މްތަކުގައި އަދި  (  ނުވާ  ރަޖިސްޓްރ ކޮށްފައި 

އިންވެސްޓްކުރުމުގެ ސަަބުބން، އެއްވެސް އިންވެސްޓަރަކަށް މާލ  ގެއްލުމެއް ލިިބފައިވާނަމަ، ލިުބނު ގެއްލުމުގެ ތަފުޞ ލާއެކު  

  .ންނަވަމެވެމެދުވެރިކޮށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްވެސް ދަ( compliance@cmda.gov.mv)މި އޮތޯރިޓ އަށް، އ މެއިލް 

 1443 ރަމަޟާން 23
 2022 އ ޕްރިލް 24
 
 
 

Doc ID: 6956bcf1664ccedc4d567f5ca69a98d46bc9b58f


