ނަންބަރުMPAO/PR/2013/03:

ނޫސް ބަޔާން
 1ނޮވެމްބަރ  1013ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނޫސް ބަޔާނާއި ގުޅޭ
 01ނޮވެމްބަރ  3102ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީން އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ނޫސް ބަޔާނާއި
ގުޅޭގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން ކުރެވޭ އެންމެހައި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/3112
(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)އާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ދެފުށްފެންނަ ގޮތުގައި ކުރެވޭ
އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކެކެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕެންޝަނާބެހޭ

އިންވެސްޓްކުރަންވާނީ

މި

ޤާނޫނުގެ

ޤާނޫނުގައި

01ވަނަ

މާއްދާގެ

(ހ)ގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން،

އަދި

ބަޔާންވެގެންވަނީ
ހަމައެކަނި

ޕެންޝަން

ސްކީމްގެ

އެސެޓްސް

ބައިވެރިންނަށާއި

ބެނިފިޝަރީންނަށް އެންމެ ބޮޑު ފައިދާއެއް ލިބޭނޭ ގޮތުގެމަތިންކަމަށެވެ .އަދި މިގޮތުން އިންވެސްޓްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭނެ
ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނިވި ކަންތައް ހިމެނެއެވެ.
 .0އެސެޓްސްގެ ރައްކާތެރިކަން.
 .3އިންވެސްޓްމެންޓްތަކުގެ ޑައިވަރސިޓީ.
 .2އެސެޓްސްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފައިދާބޮޑު އެސެޓެއްގައި އިންވެސްޓްކުރުން.
 .4އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ލިކުއިޑިޓީ ދެމެހެއްޓުން.
އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގައި މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން އިންވެސްޓް ކުރެވޭނެ
ދާއިރާތަކާއި ނުކުރެވޭނެ ދާއިރާތަށް ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ.
މިގޮތުން ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ޕެންޝަން އެސެޓްސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
އިންވެސްޓްކުރަންވާނީ ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ އެސެޓްތަކުގައެވެ.
 .0މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންކްތަކުގެ ތެރެއިން ތަންފީޒީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުންދާ
އަދި އެފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ބޭންކްތައް ނޫން ބޭންކްތަކުގެ އެކައުންޓުތަކާއި،
ބޭންކްތަކުގައި ހުންނަ ޑިޕޮޒިޓްތައް ފަދަ މަނިޓަރީ ފަންޑުތައް.
 .3ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ،އެފަރާތުން ގެރެންޓީކުރާ މިންވަރަކަށް ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީސްތައް.
 .2ވިޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުން ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީސްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ލައިސަންސް އޮތް ސްޓޮކް
އެކްސްޗޭންޖެއްގައި ލިސްޓްކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީސްތައް.
 .4ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދުން ހުއްދަލިބިފައިވާ މިއުޗުއަލް ފަންޑާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑުތައް.

އަދި ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ޕެންޝަން އެސެޓްސް ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި
އިންވެސްޓްކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ އެސެޓްތަކުގައެވެ.
 .0އެ އިންވެސްޓްކުރާ ޤައުމެއްގައި ހުންނަ ބޭންކް ރެގިއުލޭޓްކުރާ އޮތޯރިޓީއަކުން ލައިސަންސް ދީފައިވާ ބޭންކްތަކުގެ
ތެރެއިން ތަންފީޒީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަމުންދާ އަދި އެފަރާތެއްގެ ލައިސަންސް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބިރު ހީވެފައިވާ ބޭންކްތައް
ނޫން ބޭންކްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓުތަކާއި ،ބޭންކްތަކުގައި ހުންނަ ޑިޕޮޒިޓްތައް ފަދަ މަނިޓަރީ ފަންޑުތައް.
 .3އެ

އިންވެސްޓްކުރާ

ކަމާބެހޭ

ޤައުމެއްގެ

ފަރާތަކުން،

ގެރެންޓީކުރާ

އެފަރާތުން

މިންވަރަކަށް

ދޫކުރާ

ސެކިއުރިޓީސްތައް.
 .2އެ އިންވެސްޓްކުރާ ޤައުމެއްގެ މައި ސަރުކާރުން ނުވަތަ ޞަރަޙައްދީ ސަރުކާރުން ،އެފަރާތުން ގެރެންޓީކުރާ
މިންވަރަކަށް ދޫކުރާ ސެކިއުރިޓީސްތައް.
 .4އެ ޤައުމެއްގެ ސެކިއުރިޓީސް މާކެޓް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ސެކިއުރިޓީސްތަކުގެ
ތެރެއިން ،ސްޓޮކް އެކްސްޗޭންޖްގައި ލިސްޓް ކުރެވިގެން ،ކަމާބެހޭ ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރެއްގެ
ބެލުމުގެ ދަށުން ބެލެމުންދާ ސެކިއުރިޓީސްތައް.
 .5އެތަނެއްގެ ސަރުކާރުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ އޯޕަން އެންޑަޑް ވެހިކަލްތައް.
ހަމައެހެންމެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  01ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ)ގައި ބަޔާންވެގެންވަނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް
ބާވަތެއްގެ އެސެޓެއްގައި ޕެންޝަން އެސެޓްސް އިންވެސްޓްކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.
 .0ލިސްޓްކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ނުވިއްކާ ސެކިއުރިޓީސް.
 .3އެހެން އެސެޓްތަކާ ޤާނޫނީ ގޮތުން ވަކި ނުކުރެވޭނެ އެސެޓްތައް.
 .2ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރ ކަނޑައަޅާ ވަކި ބާވަތްތަކެއްގެ ޑެރިވަޓިވް އިންސްޓްރޫމަންޓްތައް.
 .4ގަވާއިދުން އިންތިޒާމްކުރެވިގެން ހިނގާ ބާޒާރެއްގައި ލިސްޓްކޮށްފައިނުވާ ރިއަލް އެސްޓޭޓް އާއި އެހެންވެސް
މުދަލުގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިގެން ވަކި އަގެއް ހަމަނުޖެއްސޭނެ އެސެޓްތައް.
 .5ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރ ކަނޑައަޅާ އެހެނިހެން ބާވަތުގެ އެސެޓްސް.
ހަމަމިއާއިއެކު

ޕެންޝަނާބެހޭ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އޮފީހުގެ

ޤާނޫނުގެ

2

ވަނަ

އިންވެސްޓްމަންޓް

މާއްދާގައި
ކޮމިޓީން،

ބަޔާންވެގެންވާ
ޕެންޝަން

ފަދައިން

އެސެޓްސް

މޯލްޑިވްސް

ޕެންޝަން

އިންވެސްޓްކުރުމާބެހޭގޮތުން

ކަނޑައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތައް ހިމެނޭ ސްޓޭޓްމަންޓް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރިންސިޕަލްސް އެކަށައަޅައި އާންމުކޮށް
ޝާއިޢުކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ޕެންޝަން ފަންޑުން ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަކީ އެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ފުރިހަމަ ދިރާސާއެއް ހެދި ،އެފަދަ
އިންވެސްޓެއް

ކުރުމަށް

މޯލްޑިވްސް

ޕެންޝަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އޮފީހުގެ

ބޯޑުން

ހުއްދަ

ލިބިގެން

ކުރެވޭ

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެކެވެ .ވީމާ މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑާއި ،މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން
އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އޮފީހުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޕެންޝަނާބެހޭ

ޤާނޫނާއި،

ސްޓޭޓްމަންޓް

އޮފް

އިންވެސްޓްމަންޓް

ޕްރިންސިޕަލްސް ގައި ބަޔާންވެގެންވާ އުސޫލުތަކާއި އަދި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާއި ޚިލާފަށް އެއްވެސް
ފަރާތެއްގައި އިންވެސްޓްކޮށް ނުވަތަ އެއްވެސް މާލީ މުއާމަލާތެއް ހިންގާފައި ނުވާނެކަމާއި ،މިފަދަ މުއާމަލާތެއް ހިންގަން
މަސައްކަތްކޮށްފައިވެސް ނުވާނެކަމަށާއި އަދި މުސްތަޤުބަލުގައިވެސް ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އެއްވެސް އިންވެސްޓްމަންޓެއް ނުވަތަ
މާލީ މުއާމަލާތެއް ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ނުހިންގާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން ،ޕެންޝަން ފަންޑުގެ އެންމެހައި ބައިވެރިންނަށާއި،
ދިވެހިރައްޔިތުންނާއި ދިވެހި ދައުލަތް ޝާމިލްވާގޮތުގެމަތިން އަރުވަމެވެ.
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