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  ީާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ކޮންެމ ހަފުގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ހަފުތާެގ  ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  ބުރާސްފަތި :  2017 ޖުލައި 13 – 1438 ޝައްވާލް 19ތާރީޚު 101އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

 ) އަްށ2011(ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު R-29/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 
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  ަމނިަޓރީ ޮއތޯރިޓީ މޯލްޑިވްްސ 
 ިދވެހިާރއްެޖ. ،މާލެ

 

 ) އަށ2011ް(ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާބެހޭ ގަވާއިދު  R-29/2011ގަވާއިދު ނަންބަރު 

  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު 1

 

. 2011(ކްރެޑިޓް ިއންފޮޭމޝަނާބެޭހ ގަާވއިދު  R-29/2011ނަންބަުރ  ގަާވއިދު    ) ައށް ައންަނނިިވ ިއޞްާލޙުތަްއ ެގނަުއން

  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 1ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .1

) ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ  2010/24ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި  .1  މަޤްޞަދު ވަނަ  37ޤާނޫނު
. މިއިއެކުލަވަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  66އަދި  މާއްދާ ގަވާއިދުގެ  ލައި ނެރެފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ
އިމުކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމުގެ ގާ ޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން މަޤު

ނޑުގެ ދަށުްނ ޒިންމާތަކާއި މަ ،މެންބަރުންނާއި އޮތޯރިޓީގެ ޙައްޤުތަކާއި ސްއޫލިއްޔަތުތައް ޤާނޫނީ އޮނިގަ
 ޤާއިމުކުރުމެވެ.

  
  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 6ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .2

މެންބަރުން އޮތޯރިޓީން 
  މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

ކުންފުނިތަކާއި މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންކުތަކާއި ފައިނޭންސް   .6
އެއްވެސް ކްރެޑިޓް  ،ފައިނޭންސް ލީސިންގ ކުންފުނިތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުން

ފެސިލިޓީއެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަތަ އައުކުރުމުގެ ކުރިން، ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް ނުވަތަ 
 ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުތައް އޮތޯރިޓީން ހޯދަންވާނެއެވެ.

  
  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 10ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދިޔަ .3

މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ 
ފަރާތްތަކާއި ދެވޭނެ 

  މަޢުލޫމާތު

މެންބަރަކު ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓަކަށް ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން  ،އަންނަނިވި ބޭނުންތަކަށް  (ހ) .10
ދޫކުރެވޭ އެހެން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅުމުން، އޮތޯރިޓީން އެ 

 މެންބަރަކަށް އެ ކްރެޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ދެވިދާނެއެވެ.
  

   ؛ކްރެޑިޓްވަރދިނަސް ބެލުމަށް ނުވަތަ ޔަގީންކުރުމަްށއެއްވެސް ފަރާތެއްގެ  )1(    
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؛  އެއިރެއްގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ރިވިއުކުރުމަށް ނުވަތަ މޮނިޓަރކުރުމްަށ )2(    

 ނުވަތަ 
  

  އެއިރެއްގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުން ނުދައްކާހުރި ކްރެޑިޓް ހޯދުމަށް. )3(    

ެއއްވެސް ފަރާތަކުން އެފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ސެލްފް އިންކުއެރީ ރިޕޯޓަކަށް އެދިއްޖެނަމަ،  (ށ)  
 އޮތޯރިޓީން އެ ރިޕޯޓް އެ ފަރާތަކަށް ދެވިދާނެއެވެ. 

  
ސެލްފް އިންކުއެރީ ރިޕޯޓް އަދި އެނޫން އެއްވެސް ކްރެޑިޓް  ،ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް (ނ)    

އިންފޮމޭޝަނެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ ޝަރުޠުތަކެއް، އޮތޯރިޓީން 
 . ނޑައެޅިދާނެއެވެ  ކަ

  
  ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 11ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދަިޔ .4

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް ނުވަތަ ސެލްްފ އިންކުއެރީ ރިޕޯޓް  .11  ފީ އާއި ޗާޖުތައް
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މެންބަރޝިޕް އެގްރީމަންޓްގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ 

ނޑައަޅާ ފީތަކާއި ޗާޖުތައް،   އެ ރިޕޯޓް އެނޫންވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އޮތޯރިޓީން ކަ
 ލިބިގަންނަ ކޮންމެ ފަރާތަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.  ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް

  
  .ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން 16ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދަިޔ .5

ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް 
  ބެލުން 

ގައި ހިމަނާފައިވާ އެ ފަރާތަކަށް ސިސްޓަމުކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ، އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ (ހ) .17
ނިސްބަތްވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން، ތެދުނޫންކަމަށް ނުވަތަ ފުރިހަމަނޫންކަމަށް ނުވަތަ 
ޞައްޙަ ނޫންކަމަށް ނުވަތަ އެންމެ ފަހުގެ އިންފޮމޭޝަނަށް ނުވާކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ، 

 އޮތޯރީޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.އެ ފަރާތަކުން އެކަން  
  

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން،  (ށ)    
ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނެއް އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 
ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް 

. ފޯރުކޮ  ށްދީފައިވާ މެންބަރަކަށް އޮތޯރިޓީން އެންގިދާނެއެވެ
  

ހައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ  އިބަލަ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް (ނ)    
  .  ނިޒާމެއް ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ

   
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް" އަދި "ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަްނ  18ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދަިޔ .6

"ގެ މާނަ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ރިޕޯޓް
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" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެ ސިސްޓަމުގެ މެންބަރުންެގ      "ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް
 އި ހޯދަގޮތުގައި ހިމެނޭ ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ ބޮރޮވަރުންގެ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން 

އިންފޮމޭޝަްނ އެދުމުން ކްރެޑިޓް  ކުން ފަރާތަމި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ލުމަށާއިއިއެކުލަވަ
ނޑައަޅާ އެހެންވެސް މަޢުލޫމާތާއި  ތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް، އޮތޯރިޓީން ރިޕޯޓުރިޕޯޓާއި އޮތޯރިޓީން ކަ

 ގާއިމުކޮށް ހިންގާ ސިސްޓަމަށެވެ. 
  

" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ     އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ ކްރެޑިޓް ، "ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް
ނޑައަޅާ ފޯމެޓެއްގައި ތައްޔާރުކޮށް، ލިޔުމުން އިންފޮމޭޝަންގެ މައްޗަށް  ބިނާކޮށް، އޮތޯރިޓީން ކަ

.  ،ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް   ފޯރުކޮށްދެވޭ ރިޕޯޓަށެވެ
  

" ގެ  18ގަވާއިދުގެ  ބުނެވިދަިޔ .7  އިތުރުކުރުން.ރާތް ބާޢިއިގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާަނވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ފަރާތެއް
  
" ކަމަށް ބު      އޮތޯރިޓީއަށް ލިބޭ  އެދުމުން، ކުންނެފައި އެވަނީ، އެއްވެސް ފަރާތަ"ސެލްފް އިންކުއެރީ

ނޑައަޅާ ފޯމެޓެއްގައި  އެފަރާތެއްގެ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަންގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އޮތޯރިޓީން ކަ
އެ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭ ، ތައްޔާރުކޮށް، ލިޔުމުން ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް

  .  ރިޕޯޓަކަށެވެ
 

 ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދަށް އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ގަވާއިދުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން. ،ގަވާއިދުން މި .8
  
ގަވާއިދުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ހަވާލާދީފައިާވ ތަންތަން، މި ގަވާއިދުން ގެންނަ  ބުނެވިދަިޔ .9

.  އިޞް  ލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން
  
.  ،ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި .10  މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ
  


