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2012/R-32 ގަވިާއދު ނަންބަރު:

 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައް ފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

  ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

  ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ކީުރ ހަފުތާގެ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. އިަދ ބުރްާސފިަތ 

ފޮނުއްވުމުގެ  ިލޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ާޝިއޢު  ގެޒެޓުގިައ  ދުވަހުގެ 

އެންމެފަހު ވަގުތީަކ، ިހނގަމުންދާ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ިނޔަލަށެވެ. ިލޔުންތައް 

ްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.     gazette@po.gov.mv ިމ ީއ.މިެއލް އެޑ

ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ   

މިައކްރޮޯސފްޓް ވާރޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ.

ވިޮލއުމް: 41     އަދަދު: 101       ތީާރޚު:   16 ރަޖަބު 1433  -  6 ޖޫން 2012    ބުދަ
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Maldives Monetary Authority
Male’, Republic of Maldives

FIRST AMENDMENT TO THE PRUDENTIAL REGULATION ON ASSET 
CLASSIFICATION, PROVISIONING AND SUSPENSION OF INTEREST

(REGULATION NO. 5/2009)

Prudential Regulation on Asset Classification, Provisioning and Suspension of Interest (Regulation No. 5/2009) is hereby 
amended as follows:

1- Amend the last sentence of last paragraph of 3 (d) under the heading Doubtful under Part III as follows, to correct a 
typographical error:

 Guarantees must be honored within 30 days of call to preclude a Doubtful classification.

2- Insert the following provisions after 7 of Part III:

8. Power to temporarily extend deadline for compliance.

 The Board of Directors of the MMA have the power to grant flexibility for a reasonable period in cases where the 
MMA determines that there is valid reason for temporary non-compliance to any requirement under this regulation.

3- This amendment shall commence upon it being published in the Gazette of the Government of Maldives.



ް ތަންތަނ ިލބެންހުންނާނެ ް ގެޒެޓ

އީޮފްސ ެ ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގ

އޮތިޯރީޓ މިަނޓީަރ މޯލިްޑވްްސ

ް ިލިމޓެޑ ް ޕްޯސޓ މޯލިްޑވްްސ

އީޮފްސ ް ޕްޯސޓ ހުންނަ ވެލާނާގޭގިައ

ު މަރުކަޒ ެ ޒުވާނުންގ

ކުތުބުޚާނާ ޤައީުމ

ަސރިވްސ ކްަސޓަމްްސ މޯލިްޑވްްސ

ރިަޖްސޓްރަޭޝން ް ނަޭޝނަލ ް އޮފ ް ޕާޓްމަންޓ ިޑ

އެންޑް އިެމގްރަޭޝން ިއިމގްރަޭޝން ް ޕާޓްމަންޓް އޮފ ިޑ

އޮތިޯރީޓ ު ރެވިެނއ ް ިއންލަންޑ މޯލިްޑވްްސ

ް ހްޮސިޕޓަލ ް މެމިޯރއަލ ގާނީދ ިއނިްދރާ

މޯލިްޑވްްސ ް އޮފ ް ބޭންކ

ް ިލިމޓެޑ ކޯޕަރަޭޝން ް ިޑވެލޮޕްމަންޓ ހައިުސންގ

ް ިލިމޓެޑ ކަމްޕީެނ ް ިއލެކްޓިްރކ ް ްސޓޭޓ

ް ިލިމޓެޑ އެންޑް ުސވަރޭޖް ކަމްޕީެނ ވޯޓަރ މާލޭ

ް ކޮލެޖ ާ ިވލ

ް ނޮވެލީްޓ ބުކޮްޝޕ

ް އްަސރީަފ ބުކޮްޝޕ

ް ިމިލއަން ބުކޮްޝޕ

ް ބުކޮްޝޕ ރާދަ

އްެސޓަރްސ

ިސކްްސ ޕެންްސ

އެފް.އެމް. ަސން

ް ޔޯ އެޓޮލ ރިޭޑ

ް ޕްރިައވެޓ މޯލިްޑވްްސ ދަ ް އޮފ ކަމްޕީެނ ިއނުްޝއަރެންްސ ް އެލިައޑ

ް ިލިމޓެޑ

ް ތައ ފޮނުއްވާ ގިަޑ ް ިހލޭ ދުރަށ ް އެންގެވުންތައ ގެޒެޓުގެ ިއޢުލާންްތަކިާއ ދެންނެވުންތަކިާއ

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 12:30 ން 1:00 އަށ ު މެންދުރ ު ދުވަހަކ ެ ކޮންމ - ް ިނޔަލަށ ެ ދުވަހުގ ބުރްާސފިަތ އީާދއްތިައން

ް އަށ ، ހީަވރު 3:30 ން 4:00 ް 11:00 ން 11:30 އަށ ހެނދުނު - ދުވްަސ ު ހުކުރ

 ް 3:30 ން 4:00 އަށ ހީަވރު - ދުވްަސ ހިޮނިހރު

ް އަށ 7:00 ން 7:45 ު ރެއަކ ެ ކޮންމ ެ ހަފުތާގ

. . .your fr iend on air.


