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 3122 ގަވާއިދުކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާބެހޭ 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ފެށުން 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންިކންގއާބެހޭ ޤާޫނނު(  2010/24ގަވާއިދަކީ ޤާނޫނު ނަްނބަރު  މި .1 މަޤްޞަދު 
ލައި ނެރެފައިވާ އިއެކުލަވަވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  66އަދި  ވަނަ މާއްދާ 37ގެ 

ޞަދަކީ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީްނ މަޤުގަވާއިދުގެ  ގަވާއިދެކެވެ. މި
އިމުކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމުގެ މެންބަރުންނާއި އޮތޯރިޓީެގ ޤާ

ނޑުގެ ދަށުން ޒިންމާތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޤާނޫނީ އޮ ،ޙައްޤުތަކާއި ނިގަ
 ޤާއިމުކުރުމެވެ.

 

 " އެވެ.2011ނަމަކީ "ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާެބހޭ ޤަވާޢިދު މި ގަވާއިދުގެ  .2 ނަން 

ޤަވާޢިދަށް 
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ފަރާތްތައް 

އޮތޯރިޓީން ހިންގާ ކްރެޑިްޓ އިންފޮމޭޝަންގެ ސިސްޓަމްގެ މެންބަރުންނާއި،  .3
އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމުން ބަލަހައްޓާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އޮތޯރިޓީއާއި ކްރެޑިޓް 

 ހިނގާނެއެވެ.ގަވާއިދު ލިބިގަތުމަށް ހުއްދަދެވޭ ެއންމެހަިއ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މި

ޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން 
 ފެށުން 

 އިން ފެށިގެްނނެވެ. 2011 ޖޫން 4 ،މިޤަވާޢިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ .4

 

 ވަނަ ބާބު ދެ 

 ންމު މާއްދާތައް ޢާ 

ކްރެޑިޓް 
އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް 
ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން 

ސިސްޓަމްގެ 
 މެންބަރުންނަށްވުން 

ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ މާނައިގެ  ވަނަ މާއްދާގައި  19ގަވާއިދުގެ މި )ހ( .5
ގައި )ހ( އިން )ނ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ތެރޭ

އިރު ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާގަވާއިދަށް މިކުގެ ތެރެިއން އިންސްޓިޓިއުޝަންތަ
ދަށް ަޢމަލުކުރަްނ  ގަވާއިމި ،ހިނގަމުން އަްނނަ އިންސްޓިިޓއުޝަންތައް

އިތުުރ ުމއްދަތަކަށް  އެއިްނ އިްނސްޓިޓިއުޝަނަކުން ނުވަތަފެށުމުން 
ނޑައަޅާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އޮތޯރިޓީން ހިންގާ  އެދުމުން އޮތޯރިޓީން ކަ

 އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ މެންބަރުންނަށް ާވންޖެހޭނެެއވެ. ކްރެޑިޓް

ގެ މާނައިގެ ނުކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަވަނަ މާއްދާގަިއ  19 ގަވާއިދުގެމި )ށ(  
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ގައި )ހ( އިން )ނ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ތެރޭ
ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމުެގ  ގަވާއިދަށްއިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ ތެރެއިން މި

ފަހުން ޤާއިމުކުރެވޭ ޮކންމެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަުކްނ، އެ 
 )ތިނެއް( މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 3އިންސްޓިޓިއުޝަނެއް ޤާއިމުކުރާާތ 

ނޑައަޅާ އިތުރު  ނުވަތަ އިތުރު މުއްދަތަކަށް  އެދުމުން އޮތޯރިޓީން ކަ
އިންފޮމޭޝަން  މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، އޮތޯރިޓީން ހިންގާ ކްރެޑިޓް

 ސިސްޓަމްގެ މެންބަރުންނަށް ވާްނޖެހޭނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީން އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޮތޯރިޓީން އެދޭ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި،  )ނ(  
ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ މާނައިގެ  ވަނަ މާއްދާގައި  19 ގެގަވާއިދުމި

( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކޮންމެ ބގައި )ރ( އިން )ތެރޭ
އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ޮއތޯރިޓީން ހިންާގ ކްރެޑިޓް އިްނފޮމޭޝަްނ 

 ސިސްޓަމްގެ މެންބަރަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.

ޓިއުޝަންގެ މާނައިގެ ކްރެޑިޓް އިންސްޓި ވަނަ މާއްދާގައި  19 ގެގަވާއިދުމި )ރ(  
އެންމެހައި ( އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި )ޅ( އިން )އތެރޭ

ނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތީްނ  އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް އޮތޯރިީޓން ކަ
އޮތޯރިޓީގެ ކްރެޑިޓް އިންފޮރމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ މެމްބަރުންނަށް 

 ވެވިދާނެއެވެ.

މެންބަރުން އޮތޯރިޓީން 
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުން 

މެންބަރުންގެ ތެރޭގައި ހިެމނޭ، ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންުކތަކާއި ފައިނޭންްސ  .6
ފައިޭނންސް ލީސިންގ ކުންފުނިތަކާިއ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކާއި 

އެއްވެސް ްކރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ނުވަަތ  ،ކުންފުނިތަކުން
އައުކުރުމުގެ ކުރިން، ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް ނުވަތަ ޮކންމެހެން ޭބނުންާވ 

 މަޢުލޫމާތުތައް އޮތޯރިޓީން ޯހދަންާވނެއެވެ.
 

އިންފޮމޭޝަން ކްރެޑިޓް 
   ސިސްޓަމް ހިންގުމަށް 

އޮތޯރިޓީން ކުރަންޖެހޭ 
 މަސައްކަތްތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެ މާއްދާ ގަވާއިދުގެމި .7 މަތިން، އަންަނނިިވ ތަކުގައި ކަ
 ކަންކަންކުރުމުގެ ބާރު އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކްރެޑިޓް މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިޭބ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން،  )ހ( 
އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓްތައް ޖެެނރޭޓްކުރުމަށްޓަކައި، އޮތޯރިޓީއަްށ ފެންަނ 
ގޮތެއްގެ މަތިން އެއްކޮްށ، ދިރާސާކޮށް، ތަރުތީބުޮކށް، ގުޅުވައި، 

 އެކުލަވާލުން؛

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަްށ ކްރެޑިޓް  10ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
އެޫނންވެސް އެހެން ކްރެޑިޓް އިންޮފމޭޝަނެއް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް އަދި 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛
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ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމުން ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫާމތުެގ ތެދުކަމާއި  )ނ(  
ނުވަތަ ފުރިހަމަކަމާމެދު ުހށަެހޅޭ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކުރުްނ، ނުވަަތ 

ނުވަތަ މެްނބަރޝިޕް އެގްރީމެންޓަކާއި ނުވަަތ ކޯޑް އޮފް  ގަވާއިދާއިމި
 ކޮންޑަކްޓާއި ޚިލާފުވުމާ ގުޅިގެންހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ތަހުޤީޤުކުރުން؛ އަދި 

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ހިންގުމަށް ކޮންމެހެން ބޭުނންވާކަމަްށ  )ރ(  
 ކުރުން.އޮތޯރިޓީއަށް ފެންނަ މިޫނން އެެހން މަސައްކަތްތައް 

 ވަނަ ބާބު ތިން 

 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން 

އޮތޯރިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު 
 ފޮނުވުން 

މެންބަރޝިޕް އެގްރީމެންޓާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިްނ، މެްނބަރޝިޕް  )ހ( .8
ނޑައަޅާފައިވާ ފޯމެޓްގައި  އެގްރީމެންޓް އަދި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި ކަ

އޮތޯރިޓީން އެހެން ގޮތަަކްށ ފޮނުވަްނ އަދި މުއްދަތުތަކުގައި، ނުވަަތ 
ކޮންެމ މެންބަރަކުވެސް އެމެންބަރެއްެގ ހުރިހާ  ،އެދިއްޖެނަމަ އެގޮތަކަށް

 ކަސްޓަމަރުންގެ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުަވންވާެނއެވެ.

މިމާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ުހށަަހޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކޮންމެ މެްނަބރަކުވެސް  )ށ(  
 -އަންނަނިވި ކަންތައްތަކާ ގުޅިގެްނ އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ:

ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާީރޚުގައި ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އެހެްނ ގަވާއިދަށް މި (1)   
ނޑައަޅައިފިނަމަ އެމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ތިބި  މުއްދަތެއް  ކަ

 އެފަރާތެއްގެ ބޮރޯވަރުންގެ މަޢުލޫާމތު؛ އަދި 

ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް ދޫކުރުމަށްފަހު އެންމެ އަވަަހްށ  (2)   
ފޯރުކޮށްދެވޭނެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އާ ބޮރޯވަރުންނާބެޭހ 

 މަޢުލޫމާތު.

މެންބަރޝިޕް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހަޅާ އެންމެހައި  )ނ(  
ނެއެވެ. އަދި އަޕްޑޭޓްކުރަންވާ  ގަވާއިދުންމަޢުލޫމާތު ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް 

އެފަރާތަކުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާަތކީ )އަދި އެންމެހައި އަޕްޑޭޓްތަކަކީ( ތެދު، 
ފުރިހަމަ، ޞައްޙަ އަދި ފޯރުކޮށްދެވެން ހުރި އެން ަފހުގެ މަުޢލޫމާތުކަްނ 
ޔަޤީންކުރުމަށް ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

 މާލީ އިދާރާއަކުން 
ގެ ދަށުން އަޅާ ގަވާއިދު މި 

ފިޔަވަޅުތަކަށް ލިބިދެވޭ 

ވީނަމަެވސް، މާީލ  އެހެން ޤާނޫނެއްގަިއ މިނޫން ޮގތަކަށް  ބަޔާންޮކށްފައި )ހ( .9
ދަުށން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި  ގަވާއިދުގެމި، އިދާރާތަކުން
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ން، ކްރެޑިޓް ނުވަތަ އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންާމއެއް އަދާކުރުމުގެ ގޮތު ރައްކާތެރިކަން 
އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަްނ 
ބަދަލުކުރުމަކީ، އެފަދަ މާީލ އިދާރާއަކުން ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމާިއ 

 ޚިލާފުވީކަމުގައި ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ފައި ވީނަމަވެސް، ށްކޮބަޔާންއެހެން ޤާނޫނެއްގައި މިނޫން ގޮތަކަށް  )ށ(  
އެފަދަ މާލީ  ،ލައިސަންސްދީފައިވާ އެއްވެސް މާލީ އިދާރާއަކުންއޮތޯރިޓީން 

ނުވަަތ ، ފައިވާ ދަށުން ވާޖިބުކުރެވި މިގަވާއިދުގެއިދާރާއަކަށް މި
ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ، އެއްވެސް ޒިންމާއެއް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް 

އެފަދަ މާލީ އިދާރާއަކުން ހެޔޮ ، ފުރިހަމަކުރުމުގައި ނުވަތަ އަދާކުރުމުގައި
ތުގައި ކުރާ ނުވަތަ ނުކޮްށ ދޫކޮށްލާ ޢަމަލަކުން ނުވަަތ ކަމެއްގެ ނިޔަ

ފޯރުކޮށްޭދ އެއްވެސް  ރިީޓން ެއފަދަ މާލީ އިދާރާއަކަށްސަބަބުން، ނުވަތަ އޮތޯ
މަޢުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް، ލިބިފައިާވ އެއްވެސް 

ލުމަކަށް އެމާީލ ގެއްލުމަކާއި ނުވަތަ ލިބިފައިވާަކމަށް ބުނާ އެއްވެސް ގެއް
އިދާރާއަކުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން އެމާީލ 
އިދާރާއަކާމެދު އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ 

ވާ އުފުލޭެނ މައްސަލަތަކަކީ އެމާލީ އިދާރާގެ މައްޗަށް ކޯޓެއްގައި ދައު
 ވެ.މައްސަލަތަކެއް ނޫނެ

 ވަނަ ބާބު ހަތަރު 
 މަޢުލޫމާތު ލިބިދިނުން 

މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ 
ފަރާތްތަކާއި ދެވޭނެ 

 މަޢުލޫމާތު 

 

މެންަބރަކު ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓަކަށް  ،އަންނަނިވި ބޭނުްނތަކަށް )ހ(  .10
ނުވަތަ އޮތޯރިީޓން ދޫކުރެވޭ އެެހން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ޮއތޯރިޓީއަްށ 
 ހުށަހެޅުމުން، އޮތޯރިޓީްނ 
 އެ މެންބަރަކަށް އެ ކްރެޑިޓް ރިޕޯޓެއް ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ދެިވދާނެއެވެ.

 
 

 

ކްރެޑިޓްވަރދިނަސް ބެލުމަށް ނުަވތަ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ  (1)   
 ؛ޔަގީންކުރުމަށް

 
އެއިރެއްގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުންގެ މަޢުލޫމާތު ރިވިއުކުރުމަށް ނުވަަތ  (2)   

 ނުވަތަ ؛  މޮނިޓަރކުރުމަށް
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 އެއިރެއްގައި ތިބި ކަސްޓަމަރުން ނުދައްކާހުރި ކްރެޑިޓް ހޯދުމަށް. (3)   

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

 

ސެލްފް އިންކުއެރީ ރިޕޯޓް އަދި އެނޫން  ،ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް )ނ(  
އެއްވެސް ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އޮތޯރިޓީއަްށ ފެންނަ 

ނަޑއެޅިދާނެއެވެ.  ޝަރުޠުތަކެއް، އޮތޯރިޓީން ކަ
 

އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްޭދ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯްޓ ނުވަަތ ސެލްފް އިންކުއެީރ  .11 ފީ އާއި ޗާޖްތައް 
ރިޕޯޓް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ މެްނބަރޝިޕް އެގްރީމަންޓްގެ ދަުށްނ 
އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ އެނޫްނެވސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އޮތޯރިޓީްނ 

ނޑައަޅާ ފީތަކާއި ޗާޖުތައް، އެ ރިޕޯޓް ލިބިގަންނަ ޮކންެމ  ނުވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް ކަ
 ކަންާވނެއެވެ. ފަރާތަކުން އޮތޯރިޓީއަށް ދައް

 

 ވަނަ ބާބު ފަސް 

 ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކުރުން 

އޮތޯރިޓީގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް ުނވަތަ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަްނ ސިސްޓަމުްނ  )ހ( .12
ޖެނެރޭޓްކުރާ  އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި، އެފަދަ މަޢުލޫމާުތ 
ހުއްދަނެތި ބޭުނންނުކުރެވޭނެކަްނ ކަށަވަރުކުރުމަށާއި އާންމުވިޔަނުދިނުމަްށ، 
އޮތޯރިޓީން ކުރެވެންހުރި އެންމެހައި ކަންތައްތައް ކުރެވިފައިވާކަްނ 

 ޔަޤީންކުރަން ވާނެއެވެ. އޮތޯރިޓީން

ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކޯޓް އަމުރަކުން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހިގެން މެނުވީ،  )ށ(  
 10 މިގަވާއިދުގެމެންބަރެއްގެ ފަރާތުން ލިބިފައިާވ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް 
 ވެ.ފަރާތަކަށް އޮތޯރިޓީން ހާމަކޮށްެގްނ ނުވާނެއެ

އޮތޯރިޓީގެ އޮފިސަރުން 
ނުވަތަ މުވައްޒަފުން 
ހުއްދަނެތި މަޢުލޫމާތު 

 ހާމަކުރުން 

އޮތޯރިޓީގެ އެއްވެސް އޮފިސަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު އެމީހެއްގެ ޒިންމާތަްއ  )ހ( .13
އަދާކުރުމަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ހަަމތަކުގެ މަތިން ކޯޓް އަމުރަކުން ފޯރުކޮށްދޭން 

ބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތާިއ ކްރެޑިޓް ޖެހިގެން މެނުވީ، މެން 
އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގައި ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު އެއްވެސް ފަރާތަކަްށ 

 ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.



 

 

6 

 

 10,000މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި  ގަްސތުގައި ޚިލާފުވާ ކޮންމެ މީހަކު  )ށ(  
ހާސް( ރުފިޔާއާ  )ފަސްސަތޭކަ 500,000ހާސް( ރުފިޔާއާއި  )ދިހަ

 ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށް ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭެނއެވެ.

އޮތޯރިޓީން ދީފައިވާ 
މަޢުލޫމާތާއި ގުޅިގެން 
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށް 

ންނަ އޮ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ރިޕޯޓް ނުވަަތ  ހުއްދަކުރެވޭ ބޭނުމަކަށްޓަކައި މެުނވީ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން )ހ( .14
އެނޫން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްވެސް މެންބަރަުކ 

 އޮތޯރިޓީގައި އެދިގެން ނުވާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީން ހޯދާ ކްރެޑިޓް އިންޮފމޭޝަން ރިޕޯޓް ނުވަތަ އެނޫން އެއްވެސް  )ށ( 
ހަމައެކަނި  މަޢުލޫމާތެއް ކޮންމެ މެންަބރަކުވެސް ބޭނުންކުރަންވާނީ

ކަށްޓަކައި އަދި/ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން ހުއްަދދޭ އެހެން ހުއްދަކުރެވޭ ބޭނުމަ
 ބޭނުންތަަކށެވެ.

ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް އެމެންބަރަކަށް އޮތޯރިޓީންދޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާުތ  )ނ(  
ރަނގަޅަށް އަދި ޞައްޙަކަންމަތީ ބެލެހެްއޓުމަށް؛ ގެއްލުނަ ނުދިނުމަްށ؛ 

ބޭނުންކޮްށ ބަދަލުޮކްށ ނުވަަތ ، ރާްތތަކަށް ލިބިުނދިނުމަށްހުއްދަނެތް ފަ
ހާމަކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކޮންމެހެން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި 
ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާކަން ޔަޤީންކުރަންވާެނއެވެ. އަދި 

ކާތެރިކަން އޮތޯރިޓީން އެމެްނބަރަކަށް ދީފަިއވާ އެންމެހައި މަޢުލޫާމތުގެ ރައް 
ހިމާޔަތްކުރުމަށް މެންބަރޝިްޕ އެގްރީމެންޓާއި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގެ 

 ދަށުން އަޅަންޖެހޭ އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.

އޮތޯރިޓީގެ ބެލުމުެގ ދަށުގައި ުނވަތަ ކޮންޓްރޯލުގައިވާ މަުޢލޫމާުތ އެއްވެސް  )ރ(  
ހޯދައިގެން  މަކަރުހަދައި އޮޅުވާލައިގެން ުކ ފަރާތަކުން ނުވަތަ މެންބަރަ

 ނުވާނެއެވެ.

ކޯޓް އަމުރެއްގެ ދަށުން ހާމަކުރަން ޖެހިގެން މެނުވީ، މެންބަރަކަްށ  )ބ(  
އޮތޯރިޓީން ދީފައިވާ އެއްވެްސ މަޢުލޫމާތެއް މެްނބަރެއްގެ ޑައިރެކްޓަރެއް 

 ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

އެމެްނބަރެއްގެ ކޮންމެ  ،އޮތޯރިޓީން ފޯރުޮކްށދޭ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ މެންބަރަކަށް )ޅ(  
އެމެންބަރަކަށް އޮތޯރިޓީްނ ، ޑިރެކްޓަރެއް، އޮފިސަރެއް އަދި މުވައްޒަފަކު

ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތާއި ެއމަޢުލޫމާތާބެޭހ އެންމެހައި ކަންތައްތަްއ 
ބަރަކުވެސް ސިއްރުކުރުމަށް އިޤްރާރެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ކޮންމެ މެން 

 އަމުރެއްގެ ދަށުންޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެ އިޤްރާރެއްގައި ކޯޓް 
އެފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުމަށް ، ހާމަކުރަން ޖެހިގެން މެނުވީ

 އެފަދަ ކޮންމެ މީހަކު އިޤްރާރުވާންޖެހޭނެއެވެ.
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ޅ( އާއި )ބ( އަދި )، )ރ(، )ނ(، )ށ(، މަތީގައިވާ މިމާއްދާގެ )ހ( )ކ(  
)ދިހަ  10,000ނުވަތަ މެންބަރަކު  ސްތުގައި ޚިލާފުވާ ކޮންމެ މީހަކުގަ

)ފަސްސަތޭކަ ހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  500,000ހާސް( ރުފިޔާއާއި 
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ ޢަދަދަކުން

ރައްކާތެރިކަމާއި 
 ހިމާޔަތުގެ ފިޔަވަޅުތައް 

ނުވަތަ ެމންބަރޝިޕް އެގްރީމެންޓުގެ ަދުށން ލިބޭ ަމޢުލޫމާުތ  ދަށުން ގަވާއިދުގެމި  .15
 ،ބަދަލުޮކށް ،ބޭުނންކޮށް، ނާއި ހުއްދަނެތި މަޢުލޫާމތު ހޯދައިގެއްލިދާނެ ފަދަ ކަންކަމުން 

އަދި އެނޫންވެސް އެހެން  ރުމަށްރައްކާތެރިކުން ފަދަ ކަންތައްތަކުން ނުވަތަ ހާމަކުރު
އަދި  ގެއޮތޯރިޓީށްޓަަކއި ޔަޤީންކުރުމަ ކުރެވޭނެކަންނުބޭނުން އެ މަޢުލޫމާތު  ގޮތެއްގައި

ފިޔަވަޅުތައް ގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ރައްކާތެރިކަމު ގެކޮންމެ މެންބަރެއް
 -އޭގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނެއެވެ: އަޅަންވާނެއެވެ.

 
ނޑަށް  )ހ(   މީެގ ތެރޭގައި ؛ ފެއްތުންތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން އެކަށީގެްނވާ މިންގަ

އި، އަިލފާނުން ރައްކާތެރިވުމާއި، ތިމާވެށީގެ މަްއސަލަތަކުްނ ތަނުގެ ޑިޒައިނާ
 ސަލާމަތްކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް ސަރވައިލަންސާއި ތަނަށް ވަދެނިކުމެވުން ކޮންްޓރޯލްކުރުން  )ށ(  
 ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްުޓން؛ އްގައިވަގުތެ ހުރިހާހިމެނޭގޮތަށް 

 
ނޑުތައް  )ނ(   މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރާ އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާ ގެންގުޅުމުގެ މިންގަ

 ގާއިމުކޮށް އެއަށް ޢަމަލުކުރުން؛

ހަމައެކަނި ހުއްދަ ިލބިފައިާވ މީހުންނަްށ ވަދެވޭ ގޮަތްށ ނެޓްވަރކް  )ރ(  
 ކޮންޓްރޯލްކުރުން؛

  
ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަނާއި ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް ާހމަކުރެވެނީ  )ބ(

ހަމައެކަނި ކޮންމެހެން އެނެގން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށްކަން ޔަީޤންކުރުމާއި އަދި 
އެތެރެއާއި ބޭރުގައި ސެންސިޓިވް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން ހަރުކަށިކަމާއެކު 

 ؛ކޮންޓްރޯލްކުރުން

އް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެންޓިވައިރަސް ސޮފްޓްވެއަރ، އެންމެހައި ސިސްޓަމްތަ )ޅ(  
އިންޓްރޫޝަން ޕްރިވެންޝަން އަދި އިންޓްރޫޝަން ޑިޓެކްޝަން ސިސްޓަމް 

 ބޭނުންކުރުްނ؛

އެންމެހައި ސިސްޓަމްތައް ަފޔަރވޯލް ބޭނުންކޮށް ރައްކާެތރިކުރުމާއި،  )ކ(  
ފަޔަރވޯލް އަދި ސިސްޓަމްތަކުގައި ހުރެދާނެ ނާޒުކުކަން ބެލުމަށްޓަކަިއ 
މިނިވަންކަމާއެކު ޓެސްޓުކުރުމާއި ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް 
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 ނެޓްވަރކް ބޭނުންކުރުން މޮިނޓަރކުރުން؛

ހާޑްވެއަރގެ ލައިފްސައިކަލް ސެކިއުރިޓީ  ސޮފްޓްވެއަރ އަދި )އ(  
ނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން )ައޕްޑޭޓް އަދި އެންޑް   ލައިފް(؛-އޮފް-މިންގަ

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގެ ބިޒްނަސް ކޮންިޓނިޔުޓީ ޕްލޭންތަްއ  )ވ(  
 ދެމެހެއްޓުން؛ އަދި 

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްތައް މެއިންޓެނަންސަްށ ޙަވާލުކުރުމުގައި  )މ(  
 ،ސިސްޓަމްގައި ހުރި ޑޭޓާ، މަޢުލޫމާތު އަދި ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން

ހުއްދަނެތި ބޭނުންކުރުުމންނާިއ ގެއްލިދާނެ ކަމަށްޓަކައި ކޮންމެހެން 
 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 
 ވަނަ ބާބު ހަ 

 އެހެނިހެން މާއްދާތައް 

އަންނަނިވި ކަމަކުންކުރެކަމެއް މެންބަރަކު ކޮށްފިކަމަށް އޮތޯރިޓީއަްށ ފެނިއްޖެ  )ހ( .16 އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް 
ޙާލަތްތަކުގައި ނުވަތަ އެފަދަ ކަެމއް ކޮށްފިކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ސަބަބެއް 
އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި،  މިމާއްދާގެ )ށ( ގައި 

އް އޮތޯރިޓީއަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް ނުވަތަ ފިޔަވަޅުތަކެ
 -އެޅިދާނެއެވެ:

ނުވަތަ މެންބަރޝިޕް އެގްރީމެންޓް ނުވަތަ ކޯޑް އޮފް  ގަވާއިދުގެމި (1)   
ކޮންޑަކްޓް  ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ިއންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ހިންގުާމ 
ގުޅޭ ގޮތުން އޮތޯރިީޓން ނެޭރ އެއްވެސް އިރުޝާދެއް ނުވަަތ 

 އަމުރަކާ ޚިލާފުވުން؛ ނުވަތަ 

ގައި ނުވަތަ މެންބަރޝިޕް އެގްރީމެންޓްގައި ނުވަތަ ކޯޑް ގަވާއިދުމި (2)   
ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ  އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައި ކަ

 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ފޯުރކޮށް ނުދިނުން.

 އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އޮތޯރިޓީއަށް އެޅިދާނެއެވެ. )ށ(  

 އެމެންބަރަކަށް ލިޔުމުން އިންޒާރެއް ފޮނުވުން؛ (1)   

ޚިލާފުވެފައިވާ ކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ  (2)   
 ގުޅޭ ގޮތުން އެމެންބަރަކާއެކު އެއްބަސްވުމެއްވެ އެފިޔަވަޅުތައް 
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 ނުވަތަ  ؛ތުތަކުގެ ތާވަލެއް އެކުލަވާލުންއަޅާނެ މުއްދަ

)ށ( އަދި )ނ( ގެަދށުްނ ، މައްދާގެ )ހ(ވަނަ  8މިޤަވާޢިދުގެ  (3)   
މެންބަރުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް އެއްވެސް 

މެންަބރޝިޕް އެގްރީމެންޓްގެ ދަށުްނ ، އުނިކަމެއް ނާންނާނޭެހން
ވަގުތީގޮތުން ނުވަތަ  ޚިދުމަތެއްއޮތޯރިޓީން އެމެންބަރަކަށްދޭ  
 .ދާއިމީގޮތުން ސަސްޕެންޑްކުރުން

ޝަކުވާތަކާއި 
 މައްސަލަތައް ބެލުން 

ގައި ހިމަނާފައިވާ ސިސްޓަމުކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ، އެއްވެސް ފަރާތަކަށް )ހ( .17
އެ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން، ތެދުނޫންކަަމށް ނުވަަތ 
ފުރިހަމަނޫންކަމަށް ނުވަތަ ަޞއްޙަ ނޫންކަމަށް ނުވަތަ އެންމެ ފަހުެގ 

އެ ފަރާތަކުން އެކަން    އިންފޮމޭޝަނަށް ނުވާކަމަށް ގަޫބލުކުރެވޭނަމަ، 
 އޮތޯރީޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އޮތޯރިޓީއަށް ުހށަހަޅާފައިާވ  )ނ(  

ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން، ކްރެޑިްޓ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމްގައިާވ ކްރެޑިޓް 
އިންފޮމޭޝަނެއް އިޞްލާޙުކުރަްނޖެހޭ ކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ފެްނަނނަމަ، އެ 

ށްދީފައިވާ މެންބަރަކަްށ މަޢުލޫމާތެއް އިޞްލާޙުކުރުމަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮ
 އޮތޯރިޓީން އެންގިދާނެއެވެ. 

 
 އިބަލަ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް )ނ(  

ހައްލުކުރުމަށް އެކަށީގެންާވ ނިޒާމެއް ކޮންމެ މެންބަރަކުވެސް 
 ޤާއިމުކުރަންވާނެއެވެ.  

 
ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަްކޓަށް އަދި ، މެންބަރޝިޕް އެްގރީމެންޓަށާއި، ށާއިގަވާއިދަމި )ހ( .18 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް  

ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްަޓމް ހިންގުމާ ގުޅޭ ގޮުތން އޮތޯިރޓީން ނެޭރ 
 ޑައިރެކްޓިވްތަކަށް މެންބަރުން ުފރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓްގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް  އޮތޯރިޓީން )ށ(  
ށްފައިވާ ހުއްދަކުރެވޭ ބޭނުަމކަށްޓަކަިއ މަޢުލޫމާތެއް މިޤަވާޢިދުގައި ބަޔާންކޮ

 އެހެން އެއްވެސް ބޭނުމަކަށް މެންބަރަކު ހާމަކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ. މެނުވީ

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ ގަވާއިދުމި )ނ(   މަތިން، އޮތޯރިޓީގެ ހުއްދަ ގައި ކަ
ހޯދުމަށްފަހުގައި މެނުވީ އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން 

އާންމުކޮށްގެން ނުވަތަ ާހމަކޮށްގެްނ ، ރިޕޯޓެއް ވިއްކުމަށް ހުށަހަޅައިގެން
 ނުވާނެއެވެ.
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މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ މަުޢލޫމާތުގައި ހުރި ކުށެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއްގެ  )ރ(  
ސަބަބުން މަޢުލޫމާތުގައި ހުންަނ އެއްވެސް ކުށެއް ނުވަތަ އުނިކަމަކަށް 

 އޮތޯރިޓީން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެޭހެނއެވެ.

ނޑައެޅިގެން ގަވާއިދުމި .19 މާނަ  ގައި، ލަފްޒެއް ނުވަތަ ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން، ކަ
 އެހެން ގޮތަކަށް ދޭހަނުވާހައި ިހނދަކު:

)ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  81/6ުބނެފައި އެަވނީ ޤާނޫުނ ނަްނބަރު "އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް   
 ؛އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަުށން ާޤއިމުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ

"ބޮރޯވަރ" ކަމަށް ބުެނފައި އެަވނީ ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުަޝނަކުން ލޯނެއް ނުވަަތ   
ދޫކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. އަދި އެނޫން އެހެން ކްރެޑިޓް ފެިސލިޓީއެއް 

 މީގެތެރޭގައި ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންގެ ކަސްޓަމަރުން ވެސް ހިމެނޭނެއެވެ؛

 -"ކަސްޓަމަރ" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި:  

ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްގެ ބޮރޯވަރ އަށް ގެރެންޓީ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީ  )ހ(  
 ގެރެންޓަރެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް؛ ނުަވތަ ދިނުމަށް ހުށަހަޅާ 

 އަންނަނިވި ފަރާތްތަގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް: )ށ(  

ލޯނު، އެޑްވާންސް، ހަޔަރ ޕަރޗޭސް، ލީސިންގ ފެސިލިޓީ،  (1)   
ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް، ގެރެންޓީ ފެސިލިޓީ، ވެންޗަރ ކެޕިޓަލް 

އެހެންވެސް އެސިސްޓަންސް ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ކާޑު ނުވަތަ އެނޫން 
ގޮތަކުން ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީއެއް 

 ހޯދާފައިވާ ނުވަތަ ހޯދުމަށް މަަސއްކަތްކުރާ ފަރާތެއް؛

ސެކިއުރިޓީ ނުވަތަ ކޮމަރޝަލް ޕޭޕަރ ނުވަތަ އެނޫންވެސް  (2)   
ދަރަނީގެ ވަޞީލަތެއް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ނަގާފައިވާ ނުވަަތ 

 ނެގުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއް.ފައިސާ 

"ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ" ކަމަށް ުބެނފައި އެވަނީ ދަރަންޏަށްދޫކުރެވޭ ަފއިސާގެ ޢަދަދެއްގެ   
ބަދަލުގައި އެޢަދަދެއް އަދި އޭގެ ތެރެއިން ނުދައްކައިވާ ޢަދަދެއް އަނބުާރ 

ޗާޖުތަކާއި އަދި ލިބިގަތުމަށާއި އަދި ދަރަންޏަށްޫދކުރެވޭ ޢަދަދާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ 
އިންޓްރެސްޓް ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބޭ ގޮތަށް ދަރަންޏަށް ދޫކުރާ ފައިސާގެ 
ޢަދަދުތަކަށް ނުވަތަ ދަރަްނޏަށް ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ދޫކުރުމަށް ވެވޭ 
އެއްބަސްވުންތަކަށެވެ. އަދި މީެގ ތެރޭގައި ލޯނު ނުވަތަ ދަަރިނ އަނބުރާ ދައްކާ 

ޑެޓް  ، ދެޭވ ެގރެންޓީއާއި، ދޭ ފަސްކޮށްދިނުމާއިނިންމަންޖެހޭ ދުވަސް ފަސްކޮށް 
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ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ލިބިގަތުމަށް އޮްތ އެނޫން ޙައްޤެއް  
ފުރިހަމަ އަގުގައި ނުވަަތ ޑިސްކައުންޓްކުރެވިފައިވާ އަގެއްގައި ގަތުން ހިމެނެއެވެ. 

ލީސިންގ ، ޔަރ ޕަރޗޭސްމިގޮތުން މިބަހުގެ ާމނައިގެ ތެރޭަގއި ލޯނު، އެޑްވާންސް، ހަ
އަދި ކްރެޑިޓް އުސޫލުން ދެވޭ ، ގެރެންޓީ ފެސިލިޓީ، ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިޓް، ފެސިލިޓީ

 ؛ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޓެލެކޮމިުއނިކޭޝަންގެ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނެެއވެ

"ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  އަްނނަިނވި މަޢުލޫމާތުތަްއ   
 ހިމެނޭގޮތަށެވެ:

 ކޮންފަރާތެއްކަން އަންގައިދޭ މަުޢލޫމާތު: )ހ(  

 ނަން؛ (1)   

 އެޑްރެސް؛ (2)   

 ޖިންސު؛ (3)   

 އުފަން ތާރީޚް؛ (4)   

 ވަޒީފާއާބެހޭ ތަފްޞީުލތައް؛ (5)   

ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު، ވަރކް ޕަރމިްޓ  (6)   

 ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު؛ނަންބަރު، ވިޔަފާރި 

 ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް؛ އަދި  (7)   

ބޮރޯވަރަކީ ކޮންފަރާތެއްކަްނ ދެނެގަތުމަްށ ބޭުނންކުރެވިދާެނ  (8)   
 އެހެންވެސް މަޢުލޫމާތެއް.

އަންނަނިވި ކަމަކުންކުރެ ކަމަކާ ގުޅޭ ޕޮޒިޓިވް ނުވަތަ ނެގެޓިވް ކޮންމެ  )ށ(  
 -މަޢުލޫމާތެއް:

އެޑްވާންސް، ކްރެޑިޓް އަދި ޗާޖް ކާޑް ފެސިލިޓީތައް، ލޯނާއި  (1)   
ހަޔަރ ޕަރޗޭސް، ލީސިންގ ފައިނޭންސް، ލެޓަރ އޮފް ކްރެޑިްޓ، 
ގެރެންޓީ ފެސިލިޓީތައް އަދި ެވންޗަރ ކެޕިޓަލް އެސިސްޓަންސް 

އެއްވެސް ބޮރޯވަރަކަށް ނުވަތަ ބޮރޯވަރުްނގެ ، ހިމެނޭގޮތަށް
ކުން ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިްޓ ގިންތިއަކަށް ކްރެޑިޓް އިންސްޓިިޓއުޝަނަ

 ؛ފެސިލިޓީތަކުގެ ތަފްޞީުލތައް
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އެއްވެސް ބޮރޯވަރަކަށް ނުވަތަ ބޮރޯވަރުންގެ ގިްނތިއަކަްށ  (2)   
ދޫކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީތަކަށް ކްރެޑިޓް 

 ؛އިންސްޓިޓިއުޝަނަކުން ނަގާފައިާވ ރަހުނުގެ ބާވަތް

އެފަރާތެއްގެ އެއްވެސް ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަނަުކން  (3)   
ބޮރޯވަރަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ އެނޫންެވސް 

 ފަންޑް ބޭސްޑް ފެސިލިޓީއެއް؛

ކްރެޑިޓް މުޢާމަލާތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތްތަކާއި، ކްރެޑިޓް  (4)   
މުޢާމަލާތްތަކުގެ ތަފްީޞލުތަކާިއ އެއްވެސް ބޮރޯވަރެއް ނުވަތަ 

ކަސްޓަމަރުންގެ ގިންތިއެއްގެ ބޮރޯވަރުންގެ ނުވަތަ 
 ކްރެޑިޓްވަރދިނަސް؛

އިންސްޓޯލްމަންޓް އުޞޫލުްނ ދެއްކުމަށް އިންޝުއަރަންސް  (5)   
ކުންފުނިތަކުން ދޫކޮށްފައިވާ އިންޝުއަރަންސް ޕޮލިސީތަކުގެ 

 ތަފްޞީލް؛ އަދި 

އޮތޯރިޓީން އެއްކޮށް ަބލަހައްޓާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަންގެ ތެރޭަގއި  (6)   
ކޮންމެހެން ހިމެނުމަށް ޮއތޯރިީޓއަށް ފެންނަ އެނޫން އެެހންެވސް  

 މަޢުލޫމާތު.

"ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން" ގެ މާނައިގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ތަންތަން   
 ހިމެނެއެވެ:

 ؛ލައިސަންސް ދޫކޮށްފައިވާ ބޭންކު )ހ(  

 ؛ފައިނޭންސް ކުންފުންނި )ށ(  

 ؛ކުންފުނިފައިނޭންސް ލީސިންގ  )ނ(  

 ؛އިންޝުއަރަންސް ކުންފުނި )ރ(  

 ؛އޮތޯރިޓީން ލައިސަންސް ދޫކޮށްަފއިވާ އެނޫން އެހެން މާލީ އިދާރާ (ބ)  

 ؛ކްރެޑިޓަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ޚިދުމަތްތައްދޭ ކުންފުނި (ޅ)  

 އަދި ؛ކްރެޑިޓަށް ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތްތައްދޭ ކުންފުނި (ކ)  

ފޯރުވައިދިނުމުގައި ޝާމިލުވާ، މިޤަވާޢިދުގެ ަމޤްޞަދުަތކަށްޓަކަިއ ކްރެޑިޓް  (އ)  
ނޑައަޅާ، އެހެން ކޮންެމ  ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަނެއްކަމަށް އޮތޯރިޓީން ކަ
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 އިންސްޓިޓިއުޝަންއެއް.

"ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެސިސްޓަމްގެ   
ކްރެޑިޓް އިންސްޓިޓިއުޝަންތަކުގެ ބޮރޯވަރުންެގ  މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ

ކްރެޑިޓާއި މާލީ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް، އެކުލަވާލައި، ގުޅުވުމަށާއި، އަދި މިޤަވާޢިދުގައި 
ބުނެފައިވާފަރާތަކުން އެދިއްެޖ ހިނދެއްގައި ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް 

 ؛ށެވެފޯރުކޮށްދިނުމަށް، އޮތޯިރޓީން ޤާިއމުކޮށް ހިންގާ ސިސްޓަމަ

ޮއތޯރިޓީން އެއްކޮށް،  "ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯްޓ" ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ،  
ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލާ، ިލޔުމުން ނުވަތަ އިލެކްޓްޯރިނކް ވަޞީލަތަކުްނ 

ނޑައަޅާ ފޯމެޓެއްގައި، މެންބަރޝިޕް އެގްރީމެންޓުގެ  ،މެމްބަރުންނަށް އޮތޯރިޓީން ކަ
ދަށުން ފޯރުކޮށްޭދ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަންއަށެވެ. ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭަޝްނ 

ކްރެޑިޓް އެކައުންޓްތަކާއި ، ރިޕޯޓެއްގައި، އެހެނިހެން ކަންަތއްތައްތައް ހިމެނޭގޮތުން
ޢުލޫމާތާއެކު ކްރެޑިޓް ިއންފޮމޭޝަން، އަިދ އެކައުންޓްތަކުގެ ޙާލަތު ހިމެނިެގްނ މާލީ މަ

ކްރެޑިޓް އެކައުންޓްތަކަށް ފައިސާ ދައްކަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު، އަދި ކްރެޑިޓް 
ދޫކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އުުމރުފުރާތައް ނުވަތަ މުއައްސަސާތަކުގެ ސައިޒާބެހޭ 

 ؛މަޢުލޫމާތު ހިމެނިދާނެއެވެ

ބުނެފައި އެވަނީ، އޮތޯރިޓީ އަދި މެންބަރުންގެ  "ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް" ކަމަށް  
ޢަމަލުތަކާއި އޮތޯރިޓީއާއި މެންބަރުންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަހައްޓަންޖެޭހ 
ނޑައަޅާފައިވާ އޮތޯރިޓީ އަދި މެންބަރުްނގެ ކޯޑް އޮފް  ނޑުތައް ކަ މިންގަ

 ؛ކޮންޑަކްޓަށެވެ

ވާގޮުތގެ މަތީން، އަިދ "މާލީ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުގައި   
އެއިރެއްގައި އިޞްލާޙުކުރެވޭ ގޮތެއްގެ މަތިން، އޮތޯރިޓީގެ އިޚްިތޞާޞްގެ ދަށުގައިވާ 
ކޮންމެ ޝަހްޞަކަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ބޭންކް، ފައިނޭންސް ކުންފުނި، ފައިޭނންްސ 

މަީނ ، ލީސިންގ ކުންފުނި، އިންުޝއަރަންސް ކުންފުނި، އިސްލާިމކް ބޭންކް
 ؛ވެސް ހިމެނެއެވެއްތަޚްޞްފުނި، އަދި ެއނޫން އެހެން ޝަކުން ޓްރާންސްފަރ

"މެންބަރ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އޮތޯރިޓީން ހިންގާ ކްެރޑިޓް އިންފޮމޭޝަްނ   
ސިސްޓަމްގެ މެންބަރަކަށްވުމަށް އޮތޯރިޓީއާއެކު މެންބަރޝިޕް އެގްރީމެންޓެއްގައި 

 ؛އުޝަންތަކަށެވެސޮއިކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންސިޓިޓި

 ؛"ރުފިޔާ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއަށެވެ  

"ހުއްދަކުރެވޭ ބޭނުން" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ، ކްރެޑިޓް ހޯދުަމްށ ބޮރޯވަރަކު ނުވަތަ   
ކަސްޓަމަރަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ބޮރޯވަރެއް ނުވަތަ ކަސްޓަމަރެއްގެ 
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ނޑައެޅުމުގެ ބޭނުމުގައި ނުވަތަ ބޮރޯވަރެއް ނުވަތަ ކްރެޑިޓްވަރދިނަސް  ކަ
 ނުވަތަ އޮތޯރިޓީްނ ހުއްދަކުރާ އެހެން  ގެ އެކައުންޓެއް ރިވިއުކުރުމަށްކަސްޓަމަރެއް
 އަދި ؛ ބޭނުންތަަކށެވެ

ކަށެވެ. ޞަޚްފަރުދަކަށް ނުވަތަ ޤާނޫނީ ޝަ "ފަރާތެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި  
ތެރޭގައި ކުންފުނި، ކޯޕަރޭޝަން، އެސޯޝިއޭޓް، ޓްރަސްޓް، ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ،  މީގެ

 ކުންފުނިތައް ހިމެނެއެވެ. ޕާޓްނަރޝިޕް އަދި އެހެނިހެން ވިޔަފާރި

 އެދުމުން، ަފރާތަކުން އެއްވެސް އެވަީނ، ބުނެފައި ކަމަށް" އިންކުއެރީ ސެލްފް"  
 ބިނާކޮށް  އްޗަށްމަ އިންފޮމޭޝަންގެ ކްރެޑިޓް އެފަރާތެއްގެ ލިބޭ އޮތޯރިޓީއަށް
ނޑައަޅާ އޮތޯރިޓީން  އިލެކްޓްރޯނިކް ނުވަތަ ލިޔުމުން  ތައްޔާރުކޮށް، ފޯމެޓެއްގައި ކަ
 .  ރިޕޯޓަކަށެވެ ފޯރުކޮށްދެވޭ ފަރާތަކަށް އެ މެދުވެރިކޮށް، ވަސީލަތެއް

 

 

 


