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ކިެޕޓަލް މާރކެޓް ިޑވެލޮޕްމަންޓް އޮތިޯރީޓ

ެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ު މާރކެޓް މެދުވިެރނުކޮށް ެސިކއިުރީޓޒްގެ ިމލްކުވިެރކަން ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވިާއދ

ިމީއ ިދވިެހރާއްޖޭގެ މީާލ ެސިކއިުރީޓޒްއާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2/2006) ގެ 60 ވަނ1ަ. ތަޢާރުފު 

ބާރުގެ  ިލިބދޭ  އަށް  (ީސ.އެމް.ީޑ.އޭ)  އޮތިޯރީޓ  ިޑވެލޮޕްމަންޓް  މާރކެޓް  ކިެޕޓަލް  މާއްދިާއން 

ދަށުން ހަދާ، ްސޓޮކް އެކްްސޗޭންޖް މެދުވިެރނުކޮށް ެސިކއިުރީޓޒްގެ ިމލްކުވިެރކަން އެއްފަރާތުން 

މެދުވިެރނުކޮށް  ނަަމީަކ، ’މާރކެޓް  ގަވިާއދެވެ. ިމގަވިާއދުގެ  ބަދަލުކުރުމާބެހޭ  ފަރާތަށް  އަނެއް 

ެސިކއިުރީޓޒްގެ ިމލްކުވިެރކަން ބަދަލުކުރުމާބެހޭ ގަވިާއދު‘ އެވެ. 

ިމގަވިާއދު ިހނގީާނ ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ެސިކއިުރީޓޒް ދޫކުރާ ޕަބިްލކް ކުންފިުނތަކުގެ ތެރިެއން 2. ިހންގޭ ދިާއރާ

ެސިކއިުރީޓޒްގެ  ކުންފިުނތަކުގެ  ިލްސޓުކޮށްފިައވާ  އެކްްސޗޭންޖެއްގިައ  ްސޓޮކް  ިދވިެހރާއްޖޭގެ 

ިމލްކުވިެރކަން މާރކެޓް މެދުވިެރނުކޮށް  ބަދަލުކުރުމަށެވެ. 

ިމލްކުވިެރކަން 

ބަދަލުކޮށިްދނުމަށް އިެދ 

ް ހުށަހެޅުނ

ިލްސޓުކޮށްފިައވާ ކުންފުންޏެއްގެ ެސިކއިުރީޓޒްގެ ިމލްކުވިެރކަން ބަދަލުކޮށިްދނުމަށް އިެދ (ހ)3. 

ޕިޮޒޓީަރގެ ގަވިާއދުތަކާ އެއްގޮތަށް، މޯލިްޑވްްސ  ހުށަހަޅީާނ، މޯލިްޑވްްސ ެސިކއިުރީޓޒް ިޑ

ޕިޮޒޓީަރއަށެވެ.  ެސިކއިުރީޓޒް ިޑ

ްސޓޮކް އެކްްސޗޭންޖް މެދުވިެރކޮށް ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތައް ިފޔަވިައ،  ިލްސޓުކޮށްފިައވާ (ށ)

ިލްސޓުކޮށްފިައވާ  ޕިޮޒޓީަރއަކުން،  ިޑ ީދފިައވާ  ލިައަސންްސ  ނުވަތަ  ކުންފުންޏަކުން 

އަނެއްފަރާތަށް  އެއްފަރާތުން  ިމލްކުވިެރކަން  ެސިކއިުރީޓޒްގެ  ކުންފުންޏެއްގެ 

ބަދަލުކޮށްދޭންވީާނ ީސ.އެމް.ީޑ.އޭ.ގެ ހުއްދަ ިލޔުމަކުން ިލިބގެންނެވެ. 

އެއްފަރާތުން (ނ) ިމލްކުވިެރކަން  ެސިކއިުރީޓޒްގެ  ކުންފުންޏެއްގެ  ިލްސޓުކޮށްފިައވާ 

އަނެއްފަރާތަށް ބަދަލުކުރުމަށް ީސ.އެމް.ީޑ.އޭ.ިއން ހުއްދަ  ދެވީޭނ ިމގަވިާއދުގެ 5 ވަނަ 

މާއްދާއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މިަތންނެވެ. 

ިލްސޓުކޮށްފިައވާ ކުންފުންޏެއްގެ ެސިކއިުރީޓޒްގެ ިމލްކުވިެރކަން ިމގަވިާއދާ ިޚލާފަށް، ބަދަލުކޮށްދޭ 4. 

ޕިޮޒޓީަރއެއް -/15,000 (ފަނަރަހްާސ) ރިުފޔާއަށްވުރެ  ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ ެސިކއިުރީޓޒް ިޑ

ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖިޫރމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. 
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ެ ބަދަލުކޮށްދެވޭނ ް ިމލްކުވިެރކަނ

ް ގޮތްތައ

.5ާ ިލްސޓުކޮށްފިައވ ިފޔަވިައ، ް މުޢާމަލާތްތައ ކުރެވޭ ް މެދުވިެރކޮށ ް އެކްްސޗޭންޖ ް ްސޓޮކ

ބަދަލުކުރެވީޭނ ް އަނެއްފަރާތަށ ް އެއްފަރާތުނ ް ިމލްކުވިެރކަނ ެ ެސިކއިުރީޓޒްގ ެ ކުންފުންޏެއްގ

މިަތންނެވެ. ެ ގޮތުގ ާ ިތީރގިައވ

މާމަ،(ހ) ކާފަ، ބައްޕަ، މަންމަ، ިފިރީމހާ، އަނިބީމހާ، ތެރިެއން، ެ މެންބަރުންގ ެ ޢިާއލާގ

ާ އެއްބަފ އެއްބަފާ، ު އެއްބަނޑ ގޮތުން)، ިހމެނޭ ދިަރން މާމަ ދިަރންނިާއ (ކާފަ ދިަރން

ެ ެސިކއިުރީޓޒްގ ް އަނެއްފަރާތަކަށ ް އެއްފަރާތަކުނ މެދުގިައ ެ ީމހުންގ ު އެއްބަނޑ ނުވަތަ

ިމލްކުވިެރކަން ބަދަލުކުރުން.

ނުވަތަ(ށ) ދަށުން، ެ އޫުސލުތަކުގ ެ މުދާބެހުމުގ ތިަރކަ ނުވަތަ ް ވިަސއްޔަތ ނުވަތަ ިހބަ

ް ިމލްކުވިެރކަނ ެ ެސިކއިުރީޓޒްގ ް ކޯޓަކުނ ެ ިދވިެހރާއްޖޭގ ގޮތަކުން، އެހެންވްެސ

ް ބަދަލުކުރުމަށ ް ިމގޮތަށ ކަނޑައެޅުން. ް ބަދަލުކޮށިްދނުމަށ ް އަނެއްފަރާތަށ ް އެއްފަރާތުނ

ވާނެއެވެ. ް ހުށަހަޅަނ ް ކީޮޕއެއ ެ ިނންމުމުގ ެ ކޯޓުގ ހުށަހަޅާނަމަ

ފެށުން ް 6ް.ޢަމަލުކުރަނ ދުވަހުނ ާ ާޝިއޢުކުރ ގެޒެޓުގިައ ިދވިެހަސރުކާރުގެ  ޢަމަލުކުރަންފަށީާނ  ް ިމގަވިާއދަށ

ފިެށގެންނެވެ.

ިމގަވިާއދުގިައ:(ހ)7.މާނަ

ާ ްދޫކުރ ެސިކއިުރީޓޒ ް ިދވިެހރާއްޖޭގިައ ޢާންމުކޮށ ބުނެފިައ އެވީަނ، ް ކަމަށ [ެސިކއިުރީޓޒް]

ގިައ ިލްސޓު] ް [އިޮފަޝލ އެކްްސޗޭންޖްގެ  ް ްސޓޮކ އިަދ ކުންފުންޏެއްގެ  ް ޕަބިްލކ

ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ ެސިކއިުރީޓޒްއަށެވެ. ާ ިހމިެނފިައވ

ް ްސޓޮކ ބުނެފިައއެވީަނ،  ް ކަމަށ މުޢާމަލާތްކުރުން] މެދުވިެރނުކޮށް  ް [މާރކެޓ

ާ ިލްސޓްކޮށްފިައވ ާ ިފޔަވ ް މުޢާމަލާތްތައ ެ ެސިކއިުރީޓޒްގ ކުރެވޭ ް މެދުވިެރކޮށ ު އެކްްސޗޭންޖ

ް އެހެނ ެ ބަދަލުކުރުމުގ ް ިމލްކުވިެރކަނ ެ ެސިކއިުރީޓޒްގ ާ ިލްސޓުކޮށްފިައވ ކުންފުންޏެއްގެ،

މުޢާމަލާތްތަކަށެވެ. ާ ހިުރހ

ެ(ށ) ިދވިެހރާއްޖޭގ މާނަކުރަންވީާނ ް ބްަސބަހިާއ ިޢބާރާތްތައ ް ނެތ މާނަކޮށްފިައ ިމގަވިާއދުގިައ

ގޮތަށެވެ. ާ ބޭނުންކުރިެވފިައވ ނުވަތަ ާ ބުނެފިައވ ޤާނޫނުގިައ ެސިކއިުރީޓޒްއާބެހޭ މީާލ

___________


