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 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ 

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ގަވާއިދު  ގެ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް 

 ބާބު ފުރަތަމަ

 ފެށުން

އޮތޯރިޓީން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްަޓމްގައި ބައިވެރިވާންޖެޭހ  ،މިއީ

ެއ ސިސްަޓމަށް އަާޅ މަޢުޫލމާތުގެ ިސއްރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި  ،ފަރާތްތައް ކަނޑައެޅުމާއި

ގުޭޅ އެހެނިހެްނ ކަންކަްނ  ސިސްޓަްމ ހިންުގމާ  ،އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑަެއޅުމާއި

 ގަވާއިދެވެ. ކަނޑައެޅުމުގެ 

 ތަޢާރުފާއި ނަން   .1 (ހ)

   ) ގެ 1981(ޯމލްޑިވްްސ މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީެގ ޤާނޫނު  6/81ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މިއީ

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެޭހ  24/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  އާއި،ވަނަ މާއްދާ 24-1

   ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ  66 އާއި، އެ ޤާނޫނުގެވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  37ޤާނޫނު) ގެ 

 ފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.ވައިލައި) އިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލ5ަ(

   (ށ)

   (ނ) ގަވާިއދު" އެވެ. ގެ "ކްރެޑިޓް އިންޮފމޭޝަން ސިސްޓަމް ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނީމި 

ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު  ދިވެހި ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ

 ފެށިގެންނެވެ.

ގަވާއިދަށް   .2

 ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

ގޮތުްނ ކަނޑައެޅިެގން އެެހން މާނައެްއ  މި ގަވާއިދުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަަތ ލަފުޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ

އެ ޢިބާރާތްތަކާއި  ،އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވަނީ ،ހިނދަކު ހައިދޭހަނުވާ

 ލަފުޒުތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

 މާނަކުރުން   .3

(މޯލްޑިވްސް މަނިޓަީރ  81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އެވަނީ އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި"

 މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއަށެވެ. ،ފައިވާދައި) ގެ ދަށުން އުފައ1981ްއޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 

 (ހ)
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ފަހުގެ ތާރީޚެއްގަިއ އަނބުރާ ދައްކަންޖެޭހ  ،ލޯނާއި ،އެވަނީ ކްރެޑިޓް" ަކމަށް ބުނެފައި"

އެހެންވެްސ ބާވަތެއްގެ ދަރަނީެގ ވަސީލަތަށެވެ. މީެގ ތެރޭގައި އަްނނަނިިވ  ،ފައިސާއާއި

 ކްރެޑިޓް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 (ށ)
 

 

   )1( ؛މާލީ އިދާރާއަކުން އެހެން މާލީ އިދާރާއަކަށް ދޫކުރާ ކްރެޑިޓް
 

 

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ނުވަތަ   ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކަށްނުވަތަ   ،ދިވެހި ސަރުކާރަށް

 ؛ސަރުކާރަކަށް ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ަޖމްޢިއްޔާއަކަށް ދޫކުރާ ކްރެޑިޓް
)2(   

 
 

ކުންފުންޏަކުން އެ ކުންފުންޏެއްގެ ސަބްސިޑިއަރީއަކަށް ުނވަތަ ހޯލްޑިންގ 

 ؛ކްރެޑިޓްކުންފުންޏަކަށް ދޫކުރާ 
)3(   

 
 

އެ ފަރާތެއްގެ  ،އެ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފުން ނޫން ފަރާތަކަށް ކްރެޑިޓްދޫނުކުރާ ފަރާތަކުން

 ؛މުވައްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ ކްރެޑިޓް
)4(   

 
 

   )5( ކްރެޑިޓް. ނިހެން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެ
 

 

ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ  ،އެވަނީ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުން" ކަމަށް ބުނެފައި"

ޓަކަިއ އެ ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ވެޭވ  ފަރާތަކުން އެހެން ފަރާތަކަށް ކްރެޑިޓް ދޫކުރުމަށް

 އެއްބަސްވުމަށެވެ.

 (ނ)
 

 

ކްރެޑިޓްއާބެހޭ  ،ކްރެޑިޓް ހޯދުަމށް އެދި ،އެވަނީ ކްރެޑިޓް އެޕްލިކޭޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި"

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަށެވެ.

 (ރ)
 

 

     މި ގަވާއިދުެގ  ،އެވަނީ ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި"

    ވަނަ މާއްދާގެ  4 ށާއި،ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަ 4

 ގެ ދަށުން ސިސްޓަމްގައި ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ. (ޅ)

 )ބ(
 

 

ްކރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  ،އެވަނީ "ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް" ކަމަށް ބުނެފައި

ސިސްޓަމުްނ  ،ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ސިސްޓަމަށް އަާޅ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 ނަގާ ރިޕޯޓަކަށެވެ.

 )ޅ(
 

 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  2010/7"ކައުންސިލް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  ލުން ހިންގުމުެގ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަތޮޅު ޞޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އު

 ނުވަތަ ސިޓީ ކައުންސިލަށެވެ.،  ށްކައުންސިލަ  ށުރަނުވަތަ  ، ށްކައުންސިލަ

 (ކ)
 

 

އަންނަނިވި ފަރާތްތަކަށެވެ. އަދި  ،އެވަނީ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި"

 މަޢުޫލމާތު ނިސްބަތްާވ ފަރާތަކަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ވުްނ ގާތް ފަރާތްތައް ،އެ މާނައިގައި

 ވެސް ހިމެޭނނެއެވެ.

 )އ(
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   )1( ؛ފައިވާ ފަރާތެއްޅައިކްރެޑިޓް އެޕްލިކޭޝަނެއް ހުށަހަ
 

 

   )2( ނުވަތަ ؛ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާ ފަރާތެއް
 

 

    )3( ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމެއްގެ ގެރެންޓަރ.
 

(މޯލްޑިްވްސ މަނިޓަީރ  81/6ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މާީލ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ"

 ) ގައި މާލީ އިދާރާއަށް ދީފައިވާ މާނަކުުރމަށެވެ.1981އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު 

 )ވ(
 

 

ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ގެރެންޓީއެއް  ،އެވަނީ ގެރެންޓަރ" ކަމަށް ބުނެފައި"

ނުވަތަ ދިުނމަށް  ،ންކަްނ ދޭގީނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ އިލްިތޒާުމ އުފުލުމުެގ ޔަ

 ނުވަތަ ދީފައިވާ ފަރާތަކަށެވެ. ،ހުށަހަޅާ

 )މ(
 

 

ޠަބީޢީ ޝަޚްޞުތަކާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞުތައް ހިމެނޭ  ،ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ"

 ގޮތުންނެވެ.

 )ފ(
 

 

 ،އެދުމުން އެއްވެްސ ފަރާތަކުން ،އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ-"ސެލްފް
ކްެރޑިޓްއާބެހޭ މަޢުޫލމާތު ިހމެޭނ  މަޢުލޫމާތާއިފަރާތުގެ ޒާތީ  ސިސްޓަމުްނ ނަާގ އެ 

 ރިޕޯޓަކަށެވެ.

 )ދ(
 

 

ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ  4ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ ސިސްޓަްމ""

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމަށެވެ.

 )ތ(
 

 

 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް 

ދާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ގެންމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު އޮތޯރިޓީން ހިންގަމުން

) ގެ 1981(މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރީ އޮތޯިރޓީގެ ޤާނޫނު  6/81ނަންބަރު  ސިސްޓަމަކީ ޤާނޫނު

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ  24/2010ޤާނޫނު ނަންބަރު  އާއި،ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)  24-1

 ހިންގާ ގެންދަށުން ޤާއިމްކޮށްގެ ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)  37ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ 

 ސިސްޓަމް ަކމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

ކްރެޑިޓް   .4 (ހ)

އިންފޮމޭޝަން 

 ސިސްޓަމް 

  (ށ) ގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.އަންނަނިވި އިދާރާތަކުން ސިސްޓަމް

   )1( އަދި ؛ހިންާގ ބޭންކުތައް ލައިސަންސް ލިބިގެންދޫކުރާ އޮތޯރިޓީން 

   )2( ުކންފުނިތައް. ސިންގްފައިނޭން ގެން ހިންގާ ލައިސަންސް ލިބި ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީން
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މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާއިރު ިސސްޓަމްގަިއ ބައިވެރިވެފައިވާ ބޭންކުތަކާއި 

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ސިްސޓަމްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ  ،ކުންފުނިތަކަކީ ސިންގްފައިނޭން

 ފަރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

  (ނ)

 މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ފަހުން ޤާއިމުކުރާމި ގަވާއިދަށް 

(ތިނެއް) ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ  3ތައް އެފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިދާރާ

އިތުރުކޮށްދީފައިވާ މުއްދަތުގައި  ،ކޮށްދީފައިވާނަމަރުނުވަތަ އޮތޯރިޓީން މި މުއްދަތު އިތު

 ގައި ބައިވެރިވާންވާނެއެވެ.ސިސްޓަމް

  (ރ)

އެަކމަްށ  ،އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ފަރާތެއް ސިސްޓަމްގަިއ ބައިވެރިވާން އެދޭނަމަ

 ަގއި ބައިވެރިވުމަށް އެިދ އެދި ލިޔުމުން އޮތޯރިޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ސިސްޓަމް

އެ ފޯމުގަިއ  ،ފައިާވ ފޯމާއިޅައިއޮތޯރިޓީގެ ވެބްސައިޓުގައި އެކަމަށް ކަނޑައަ ،ހުށަހަޅާނީ

 އޮތޯރިޓީއަށެވެ. ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއެކު 

  (ބ)

ލައިސަންސް ލިބިފައިވާ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކުގެ  ދޫކުރާ އޮތޯރިޓީން

 ؛ދޫކުރާ އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ތެރެއިން ކްރެޑިޓް
)1(   

   )2( ؛ގެ ޚިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތައްނުކްރެޑިޓަށް ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަ

   )3( ؛ކްރެޑިޓަށް ޔުޓިލިޓީ ޚިދުމަތް ދޭ ކުންފުނިތައް

ތެރެއިން ކައުންސިލްތަކުގެ  އިސަރުކާރުގެ މިިނސްޓްރީތަކާއި އިދާރާތަކާ

 ؛ްނމުންގެ ބަޔަކަށް ނަމަެވސް ކްރެޑިޓް ދޫކުާރ ތަންތަންއާންމުންނަށް ނުވަތަ އާ
)4(   

 ؛ވިްއކާ އިދާރާތައް ގކްރެޑިޓް އުސޫލުން ބިން ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ބިްލޑިން
 އަދި 

)5(   

އެހެނިހެްނ ންމުންނަށް މުދަލާއި ޚިދުމަތް ކްރެޑިޓަށް ފޯރުކޮށްދޭ  ޤާނޫނީ އާ

 .ތައް ޚްޞުޝަ

)6(   

 ގަިއ ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމެއް މި މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ސިސްޓަމް

ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު ުނވަތަ ޝަރުޠަކާ ނުލައި  ،ލައިއެ ހުށަހެުޅމަށް ބަ ،ލިބުމުން

 ނިންމިދާނެއެވެ. އަށްގައި ބައިވެރިކުރުމަށް ނުވަތަ ބައިވެރި ނުކުުރމަށް އޮތޯރިޓީސިސްޓަމް

  (ޅ)

ިތރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުށަހެޅުމަާކ ގުޅޭގޮތުންގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުށަހަާޅ ސިސްޓަމް

 ނުކުރެވޭެނއެވެ.  އެއްއި ބައިވެރިގަސިސްޓަމް ،ކަންކަން ފުރިހަމަ ނުވާަނމަ

  (ކ)

ގޮތުްނ އޮތޯރިޓީން ކަނޑަައާޅ  ޅޭބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެިޅ ފަރާތުގެ ހިންގުާމ ގު

އޮތޯރިޓީއަށް  ،އިތުރު އެހެން ކަންކަންއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ  މާއިކަންކަ

 އަދި ؛ބޫލުކުރެވޭ ގޮތަކަށް ނުވަތަ ފެންވަރަކަށް ހުރުންގަ

)1(   
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ްނުމ އާގަިއ ބައިވެރިކުރުވުމުން ބައިވެރިވުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތް ސިސްޓަމް

 ކުރެވުން. ބޫލުގަކުރާނެކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް  ލަޙަތަށް ފައިދާޞްމަ

)2(   

ގައިވާ ސިސްޓަމް ،ފަރާތްތަކަށްގައި ބައިވެރިވާ މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ސިސްޓަމް

އެ ފަރާތްތަކަށް  ،ޅައިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ ދޭނެ މަޢުޫލމާތު ގެ ތެރެއިން އެްކސެސް މަޢުލޫމާތު

 އެ މަޢުލޫމާތަށް އެކްސެްސ ދެވޭނެއެވެ.  

  (އ)

ގައިވާ ބައިވެރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް، ސިސްޓަމްގައި މި މާއްދާގެ (ޅ) ގެ ދަށުން ސިސްޓަމް

          މަޢުލޫމާތަށް އެކްސެސް ދިުނމަށް ނުވަތަ ނުދިނުމަށް، ުނވަތަ ސިސްޓަމްގައިާވ 

ވަކި މަޢުލޫމާތަކަށް އެކްސެސް ދިނުމަށް އޮތޯރިޓީން ކަނަޑއެޅިދާނެއެވެ. މިގޮތަށް 

 ތަފާތު މަޢުލޫމާތަށް އެކްސެސް ދެވިދާނެއެވެ. ކަނޑައެޅުމުގަިއ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް 

  )ވ(

ގައި ބައިވެރިންގެ ޮގތުގައި ތިބި ފަރާތްތަކުން ސިސްޓަމް ފަށާއިރުމި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަން 

ފައިވާ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާަތކީ މި ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ޅައިސިސްޓަމަށް އަ

 ފައިވާ މަޢުޫލމާތު ކަމުގަިއ ބެލެވޭނެއެވެ.ޅައިއަ މަށްސިސްޓަ

  )މ(

ެގ ޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ ސިސްަޓމްކްރެޑި

އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެެހްނ   ،ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ،ރޫލްސްއާއި ގއޮޕަރޭޓިން

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.ވެސް  އެންގުންތަކަށް

  )ފ(

ސަބަބުން ނުވަތަ ނުކޮށް  ގޮތެއްގެޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރި ކްރެޑި

މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ އެއްވެްސ ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،ދޫކޮށްލި ކަމެއްގެ ސަބަބުން

 ނުވަތަ ފުރިަހމަ  ،ންމަކުނުވު ތަކަށް މަޢުލޫމާޞައްޙަ  ،ގައިވާ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއްސިސްޓަމް

އޮތޯރިޓީްނ ން، ކުނުވުމަ ކަށްތަނުވަތަ އެްނމެ ފަހުެގ މަޢުލޫމާ ،ންކުނުވުމަ މަޢުލޫމާތަކަށް

 ނުވާނެއެވެ. އެއް ށް ޒިންމާކައެކަމަ

  )ދ(

މަޢުލޫމާތު ިނސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްަލ ފަރުދަކާ  ،އަންނަނިވި މަޢުޫލމާތަކީ

 ގުޅޭގޮތުން ޒާތީ މަޢުޫލމާތެވެ.

 ޒާތީ މަޢުލޫމާތު   .5 (ހ)

ކުރިްނ އެހެން ަނމެއް ދެވިފައިވާނަމަ އެ ަނމެްއ  ،މީހެއްގެ ފުރިހަމަ ނަމާއި އެ

 ؛(އޭނާއަށް ނިސްބަތްކޮށް މުޚާޠަބު ކުރެވޭ އެހެން ނަންަނން ިހމެނޭ ގޮތުން)
)1(   

   )2( ؛ޚުއެ މީހެއްގެ އުފަން ތާރީ

   )3(  ؛އެ ވަގުތަކު ދިރިއުޅޭ އެޑްެރސް ހާއި،އެ މީހެއްގެ ދާއިީމ އެޑްރެ

   )4( ؛އެ މީހަކާ ުގޅޭނެ ފޯނު ަނންބަރު

ޓެކްސް ދެއްުކމުގެ ބޭުނމަށް  ރާއި،ޓީ ާކޑު ނަންބަޓިމީހެއްގެ ނެޝަނަލް އައިޑެންއެ 

ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ  ،އޭނާއަށް ނިސްބަތްކޮށް ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ފަދަ

  ؛އެހެނިހެން މަޢުޫލމާތު

)5(   
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ރަކާތެއް ހަވަޒީފާއެއް އަދާކުރާނަމަ ނުވަތަ އެެހން   ،ތާއިލަހާއެ މީހެއްގެ ވަޒީފާގެ 

 އަދި ؛ރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާހަކުރާ މަސައްކަތާއި އިޤްތިޞާދުގައި  ،ހިންގާނަމަ

)6(   

   )7( އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެންވެްސ މަޢުލޫމާތު.

ނުވާ މަޢުލޫާމތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކާ  އަމިއްލަ ފަރުދެއް ކަމުގައި ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތަކީ

 ގުޅޭގޮތުން ޒާތީ މަޢުޫލމާތެވެ.

  (ށ)

  ،މާއިއެީއ ކޮން ބާވަތެއްގެ ިއދާރާއެއްކަ ،މާއިމަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ނަ 

ފައިވާ ރަިޖސްޓްރޭޝަން ޅައިފަރާތަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަނޑައަ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އެ 

 ؛ނަންބަރު

)1(   

އެއް ތަނަށްވުރެ ގިނަ  ނާއި،ރަކާތްތައް ހިންގާ ތަހަމަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ 

އެއީ ޤާނޫީނ   ،ނާއިރަކާތްތައް ހިންގާ މައި ތަހަ ،ރަކާތްތައް ހިންގާނަމަހަތަނުގައި 

 ؛ކޮށްފައިވާ އެޑްރެސް ރަޖިސްޓަރީ ،އްނަމަޚްޞެޝަ

)2(   

  ،ހާއިީއމެއިްލ އެޑްރެ ،ރާއިމަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްާވ ފަރާތާ ގުޅޭެނ ފޯނު ނަންބަ

 ؛ފެކްސް ނަންބަރު
)3(   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މަޢުޫލމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތަށް ،ދެއްކުމުގެ ބޭުނމަށްޓެކްސް 

  ؛ަކމާބެހޭ އިދާރާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ނަންބަރު ގެނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއް
)4(   

   )5( އަދި ؛ރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާހަމަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން އިޤްތިޞާދުގައި 

   )6( މަޢުލޫމާތު. ނިހެން އޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ އެހެ

ފައިވާ ކްރެޑިޓް އެޕްލިކޭޝަނަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ޅައިމަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން ހުށަހަ

ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ނިްސބަތްވާ ފަރާތަކުން ގެރެންޓަރެއްގެ  ،ވެފައިވާ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމަކާ ުގޅޭގޮތުން

 ައންނަނިވި މަޢުލޫމާތަކީ ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. ،ގޮތުގައި ހިމެނޭ އެއްބަސްުވމަކާ ގުޅޭގޮތުން

ކްރެޑިޓްއާބެހޭ   .6

 މަޢުލޫމާތު 

ދަދު އައެ  ،ދާއިދައަދަދު ނުވަތަ އެންމެ ގިނަވެގެން ނެގޭނެ ކްރެޑިޓްެގ އަކްރެޑިޓްގެ 

ކްރެޑިޓް ފައިސާ ދޫކުރުމަްށ   ،މާއިފައިވަނީ ކޮން ބާވަތެއްގެ ފައިސާއަކުންކަ ޅައިކަނޑައަ

އެޕްލިކޭޝަން  ،ފައިާވ ޝަރުޠުތައް ހިެމނޭގޮތުންޅައިނުވަތަ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކަނޑައަ

 .ފައިވާ ނުވަތަ އެއްބަސްވެފައިވާ ކްރެޑިޓްގެ ބާވަތާއި މުއްދަތުޅައިހުށަހަ

  (ހ)

ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ ދީފައިވާ ނުވަތަ ދިނުމަށް ހަަމޖެހިފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ނުވަަތ 

އެއާ ގުޅިގެން ކުރެޭވ   ،ދާއިދައަ ،މުއްދަތާއި ،ންކަމެއްގެ ބާވަތާއިގީއިލްތިޒާމު އުފުލުމުގެ ޔަ

 .ލުފުސީއަގުކުރުމެއްގެ ތަ

  (ށ)

ދައްކަންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ދައްކަންޖެޭހ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ނުވަަތ ސަރވިސް ާޗޖް ނުވަަތ 

 .ފައިނޭންސް ޗާޖް

  (ނ)
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ނުވަަތ މަޢުލޫމާތު ިނސްބަތްވާ  ،ނުވަތަ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމަށް ،ކްރެޑިޓް އެޕްލިކޭޝަނަށް

 .ފައިވާ ޚާއްޞަ ނަންބަރުޅައިކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ކަނޑައަ ،ފަރާތަށް

  (ރ)

  (ބ) .ލުފުސީއެއްބަސްވެފައިވާ ކްރެޑިޓްގެ ސެކިއުރިޓައިޒޭޝަންގެ ތަ

ނުވަތަ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުާމ  ،ނުވަތަ މުއްދަތަށް ،އެއްބަސްވެފައިވާ ކްރެޑިޓްގެ ބާވަތަށް

ގުޅިގެން ދީފައިވާ ގެރެންޓީއަކަށް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއަކަށް ނުވަަތ އިލްތިޒާުމ އުފުލުމުެގ 

 .ންކަމަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައްގީޔަ

  (ޅ)

ޓް އެއްބަސްވުމާ ގުޅިެގން ދީފައިވާ ގެރެންޓީއެްއ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ނުވަތަ ކްރެޑި

ންކަމެއްެގ ދަށުން އަދާކުރަންޖެޭހ ގީނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ އިލްތިާޒމު އުފުލުމުެގ ޔަ

 .ފައިވާ އިްނތިޒާމުތައްކޮށްދަރަންޏަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެުޅމެއް ނުވަތަ 

  (ކ)

ކްރެޑިޓް އެއްބަސްުވމާ ގުޅިގެްނ ދީފައިވާ ގެރެންޓީއެއްގެ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަތަ 

ންކަމެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއިްނ ގީނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއްގެ ނުވަތަ އިލްތިޒާމު އުފުލުމުގެ ޔަ

  .އަދާކުރަންޖެހޭ ިޒންމާތައް އަދާކުރުމާބެހޭ އެހެންެވސް މަޢުލޫމާތު ،ކަމަކާ ގުޅިގެން

  (އ)

  (ވ) މަޢުލޫމާތު. ނިހެން އެހެއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ 

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ސިސްޓަމަށް މަޢުލޫމާތު އެޅުމާއި އެކްސެސް ދިނުން 

ފައިވާ ޅައިފަރާތަށް ހުށަހަ އެ  ،ވެސް ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން

މަޢުލޫމާުތ  ،އެ ފަރާތުން ވެފައިވާ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުންތަކާއި ،ކްރެޑިޓް އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި

ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އޮތޯރިޓީްނ ކަނޑައަާޅ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި ކްރެޑިޓްއާބެޭހ 

ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން  ބަޔާންކުރާ ރޫލްސްގައި ގގެ އޮޕަރޭޓިންސިސްޓަމް ،ތުމަޢުލޫމާ

ފޯމެޓްތަކާ އެއްގޮތަށް އަދި ަކނޑައަާޅ މުއްދަތުތަކުގައި  އަންގާ  ޅައިފައިއޮތޯރިޓީން ކަނޑައަ

 ސިސްޓަމަށް އަޅަންވާނެއެވެ.

ސިސްޓަމަށް   .7 (ހ)

 މަޢުލޫމާތު އެޅުން 

ސިސްޓަމަްށ އަާޅ  ،ެވސް  ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާުތ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން

 ،ޑުތަކާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނރޫލްސްގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަ ގއޮޕަރޭޓިން ،ތަކީމަޢުލޫމާ
ވެސް  ހުރިހާ ގޮތަކުން ،ސިސްޓަމަށް އެ މަޢުލޫމާތު އަޅާ ހިނދު އަދި ދެމިގެންދާ ގޮތެއްގައި

އެްނމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތުކަްނ  މާއި، މަޢުލޫމާތުކަ ފުރިހަމަ މާއި، މަޢުލޫމާތުކަ  ،ޙަޞައް

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

  (ށ)

ވެސް، އެ ފަރާތުން ސިސްޓަމަށް  ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން

 ފައިވާ މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީން އަންގާ އަވަްސ މިނެއްގަިއ އަޕްޭޑޓް ކުރަންވާނެއެވެ.ޅައިއަ

  (ނ)
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ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޞައްޙަ ނޫންކަން ނުވަތަ ުފރިހަމަ ނޫންކަން ނުވަަތ ޅައިސިސްޓަމަށް އަ

ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކަށް  ،ކުށް ހުރިކަންއެ މަޢުލޫމާތުގައި 

 ލާޙުކޮށް ރަނގަޅު ކުރަންވާެނއެވެ.ޞްއެފަދަ މަޢުލޫމާތު އި ،ގުމާއެކުނއެ

  (ރ)

 ޙަ ޞައްފައިވަނީ ޅައިފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުން ސިސްޓަމަށް އަކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 މަޢުލޫމާުތ  އަޕްޓޭޑްނުަވތަ  ކަން ނޫން  މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު ނޫންކަން 

ފައިވަީނ ޅައިކަން ނުވަތަ ކުށްހުިރ މަޢުލޫމާތުކަްނ ނުވަތަ ިސސްޓަމަށް ަމޢުލޫމާތު އަނޫން

ނޫންކަމަށް  ކަށްއޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުމަކާ އެއްގޮތަނުވަތަ  ރޫލްސް ގއޮޕަރޭޓިން

       ،ނުވަަތ އޮތޯރިޓީއަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،ބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަގައޮތޯރިޓީއަށް 

 ފަރާތަކާމެދު އެޅިދާނެއެވެ.  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެވަނަ މާއްދާގައި 16މި ގަވާއިދުގެ 

  )ބ(

މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުގެ ކްރެޑިޓް  ،މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުންކްރެޑިޓްއާބެހޭ 

        އެޕްލިކޭޝަންތަކާއި ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުންތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސިސްޓަމަށް އަަޅންޖެހޭކަްނ 

 ވާނެއެވެ.އަންގަންއެ ފަރާތްތަކަށް 

މަޢުލޫމާތު   .8

ނިސްބަތްވާ 

ފަރާތްތަކަށް 

ކަންކަން 

 ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ 

 ވެސް  ންއިދާރާއަކު ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ މާލީ

 ،ނުވަތަ އާކުރުމުގެ ކުރިން ،ނުވަތަ ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމުެގ ުކރިން ،ކްރެޑިޓެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން
 ސިސްޓަމުްނ ކްރެޑިޓް އިންފޮޭމޝަން ރިޕޯޓެއް ނަގަންވާނެއެވެ. ،ނުވަތަ އިތުރުކޮށްދިނުމުގެ ކުރިން

ކްރެޑިޓް   .9

އިންފޮމޭޝަން 

 ނެގުން ރިޕޯޓް 

 ލާޒިމްވުން 

ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިސްަޓމްގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެކްސެްސ 

ށް ސިސްޓަމްގައިވާ މަޢުލޫމާތަބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ،ކުންލިބިފައިވާ ފަރާތްތަ

 އެކްސެސްވެވިދާނެއެވެ.

ގައިވާ ސިސްޓަމް   .10

މަޢުލޫމާތަށް 

 އެކްސެސްވުން 

ކާ ގުޅިގެން އެ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅި ނަފައިވާ ކްރެޑިޓް އެޕްލިކޭޝަޅައިއެ ފަރާތަށް ހުށަހަ

 .ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިސްޓަމްގައިވާ މަޢުލޫމާތު

   (ހ)

ފައިވާ ކްރެޑިޓް އެޕްލިކޭޝަނަކާ ގުޅޭގޮތުން ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ޅައިފަރާތަކަށް ހުށަހަ އެ

ންަކމެއް ދިުނަމށް ހުށަހަޅާ ފަރާތަކާ ގީސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ އިލްތިާޒމު އުފުުލމުގެ ޔަ

 .ތުގުޅޭގޮތުން ސިސްޓަމްގައިާވ މަޢުލޫމާ

   (ށ)

ވެފައިވާ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމަާކ ފަރާތަކާއެކު އެ ލަތެއްގައި، ހާތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއް ކަމުގައި ހިމެޭނ ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިސްޓަމްގައިާވ 

 ތު.މަޢުލޫމާ

   (ނ)
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ެއ ކްރެޑިްޓ  ،ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމަާކ ގުޭޅ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން

އެއްބަސްވުމުގެ ނުވަަތ ެއ ކްރެޑިްޓ އެއްބަސްވުމަާކ ގުޅޭގޮުތން ދީފައިވާ 

ންކަމެއްގެ ގީގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ އިލްތިޒާުމ އުފުލުމުެގ ޔަ

ބާވަތް ނުވަތަ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމަށް ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ 

އެނޫން ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމެއްގެ ުނވަތަ ކްރެޑިޓް  ،ނުވަތަ ،ދުންކިބައިން އެ

އެއްބަސްވުމަކާ ުގޅޭގޮތުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީއެްއ ނުވަތަ ސެކިއުިރޓީއެއް ނުވަތަ 

ންަކމެއްގެ ބާވަތް ނުވަތަ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމަށް ގީއިލްތިޒާމު އުފުލުމުގެ ޔަ

 ނުވަތަ ؛ން ފަރާތެއްގެ ކިބައިން އެދުންކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެހެ

)1(     

ެއ ކްރެޑިްޓ  ،ގުޭޅ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމަކާ 

ގެ ދަށުން ނުވަތަ ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެހެން މުއެއްބަސްވު

އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކާއެކު ވެފައިވާ އެނޫން ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމެއްެގ ދަށުން 

ނުވަތަ އެ ކްރެޑިްޓ އެއްބަސްވުާމ  ،ނުވުން އިލްތިޒާމެްއ އަދާކޮށްފައި އެއްވެސް

ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމަކާ ގުޅޭޮގތުން ދީފައިވާ 

ންކަމެއްގެ ގީގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ އިލްތިޒާުމ އުފުލުމުެގ ޔަ

އަދި އެ ޚިލާުފވީ ޚިލާފުވުން  ،ނުވުން ންޖެހޭ ޒިްނމާތައް އަދާކޮށްފައިދަށުން އަދާކުރަ

 ނުވުން. ރަނގަޅުކޮށްފައި

)2(     

   (ރ) ތު.ފަރާތަކުން ވެފައިވާ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސިސްޓަމްގައިވާ މަޢުލޫމާ އެ

ކްރެޑިޓް ރިޕޯޓް ނުވަތަ ސިސްޓަމުން ނަގާ ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން 

ްށ އަންނަނިވި ކަންކަމަ  ،ސިސްޓަމުން ނަާގ އެހެނިހެްނ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވޭނީ

 އެކަންޏެވެ.

ގައިވާ ސިސްޓަމް   .11 (ހ)

މަޢުލޫމާތު ބޭނުން 

 ކުރެވޭނެ ކަންކަން 

އެޕްލިކޭޝަނަކާ ފައިވާ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް ނައިކްރެޑިޓް އެޕްލިކޭޝަނެއްގައި ހިމަ

 ؛ގުޅިގެން ފޯރުކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަށަވަރުކުރުން
)1(    

މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކަށް ކްރެޑިޓް ދޫކުރުމުގައި ނުވަތަ އެ ފަރާތުގެ 

ކިބައިން ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުވަތަ އިލްތިޒާމު އުފުލުމުެގ 

 ؛ހުިރ ރިސްކް އިވެލުއޭޓްކުރުން ންކަމެއް ހޯދުމުގައިގީޔަ

)2(     

ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމެއްެގ ނުވަތަ ކްރެޑިްޓ އެއްބަސްވުމަާކ ގުޅޭޮގތުން ދީފައިވާ 

ގެރެންޓީއެއްގެ ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއްެގ ނުވަތަ އިލްތިާޒުމ އުފުލުމުެގ 

ންކަމެއްގެ ބާވަތް ނުވަތަ މުއްދަތު ބަދަލުކުރުމުގައި ުހރި ރިސްްކ ގީޔަ

 ؛އިވެލުއޭޓްކުރުން

)3(     

ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމެއްގެ އިލްތިޒާމަކާ ޚިލާފުވެ ނުވަތަ ކްރެޑިޓް އެއްބަސްވުމަާކ 

ގުޅޭގޮތުން ދީފައިވާ ގެރެންޓީއެއް ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީއެއް ނުަވތަ އިލްތިޒާުމ 

)4(     
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 އެ ޚިލާފުވުން ަރނގަޅުކޮށްފައި ،ންކަމެއްގައިވާ ޝަރުޠުތަކާ ޚިލާފުވެގީއުފުލުމުގެ ޔަ

 ؛އެކަްނ މޮނިޓަރކުރުން ،ނުވާނަމަ

މަޢުލޫމާުތ  ،ލަތުގައިހާމަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތަކުން އެފަދައިން އެދިފައިވާ 

ނިސްބަތްވާ ފަރާތެއްގެ ދަރަންޏަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެުޅމާމެދު ނުވަަތ 

 އަދި ؛އިވެލުއޭޓްކުރުންޓަކައި  އިންތިޒާމެއް ަހމަޖެއްުސމާމެދު ގޮތެއް ިނންުމމަށް

)5(     

ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ކްރެޑިޓް ޕޯޓްފޯލިއޯގެ އެނެލިސިްސ 

 ހެދުން.

)6(     

ސިސްޓަުމން ނަާގ މަޢުލޫމާުތ  ،ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން

އެހެްނ  ވައިބަޔާންކޮށްފައިވާ ަކންކަން ފިޔަމި މާއްދާގެ (ހ)  ގައި  ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް 

 ނަގަިއ ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ،ކަމަކަށް އެ މަޢުލޫމާތަށް އެކްެސސްވެ

  (ށ)

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 މަޢުލޫމާތުގެ ރައްކާތެރިކަން  މާއި، ސިއްރު ހިފެހެއްޓު 

ފަރާތުން ސިސްަޓމުްނ  އެ ވެްސ  ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންެމ ފަރާތަކުން

ނަގާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓްތަކާއި އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްުރ 

ސިސްޓަމުން ނަގާ ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓްތަކާއި  ،ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި

ން އެ ރިޕޯޓް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ިނސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިޔުމު ،އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު

އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް  ،ދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތަކުން ވިޔަސްސީ ،ހޯދައިގެން މެނުވީ

 ފޯރުކޮށްދީގެން ނުވާނެއެވެ. 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން   .12 (ހ)

  ،ކްރެޑިޓް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓް ނުވަތަ ސިސްޓަމުން ނަގާ އެހެންވެސް މަޢުލޫމާތެއް

ނުވަތަ  ،ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑު މެންބަރަކު

ނުަވތަ ސިސްޓަމުން ނަާގ  ،ނުވަަތ އެޖެންޓަކު ،ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ،މުވައްޒަފަކު

ނުވަތަ އެއްވެްސ  ،އެއްވެސް މަޢުލޫމާތަކަށް އެކްެސސް އޮންަނ އެހެންވެްސ ފަރާތަކުން

 އި އެއިން މަޤާމެއްގައި ހުރި ފަރާތަކުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އިރެއްގަ

  (ށ)

  މާއްދާގެ  މި މައްޗަކަށް، މަޢުލޫމާތުގެ ހުރި ލިބެން އާންމުކޮށް ގޮތްގޮތުން އެހެން ކުރިން

 އޮތުމެއް  އޮތް ުނކުރުމަށް ާހމަ މަޢުލޫމާތު  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ދަށުން ގެ ) ށ( އާއި) ހ(

 .ނުހިނގާނެއެވެ

  (ނ)

(ށ) ގައިވާ  އާއިމި މާއްދާގެ (ހ)  ،ތިރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން

 ކަންތައްތަކުން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

  (ރ)
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    )1( ؛މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއެކު ހާމަކުރުން

 ؛ހާމަކުރުންޝަރީޢަތަށް މަޢުލޫމާތު ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ ޝަރީޢަތެއްގެ ބޭނުމަށް 
 ނުވަތަ

)2(   

   )3( .މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުންކޯޓުން އަންގައިގެން 

ކްރެޑިްޓ ސިސްޓަމުން ނަގާ  ،ވެސް ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން

      ،ހާމަކުރެވެނީވެސް   ތެއް އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓާއި ސިސްޓަމުން ނަގާ އެހެން މަޢުލޫމާ

 ށް އެ ފަރާތުގެ ކަމާބެޭހ މުވަްއޒަފުންނަށް އަދި ކޮްނމެހެްނ އެނެގންޖެޭހ މުވައްޒަފުންނަ

 ޛުތަންފީ ޅާ ތައް ކަނޑައަޓަކައި އެކަށީގެންވާ ިއޖުރާއަތު ންކުރުމަށްގީއެކަނިކަން ޔަ

 ކުރަންވާނެއެވެ. 

  (ބ)

ސިސްޓަމުްނ ނަާގ ކްރެޑިްޓ  ،ެވސް ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން

ކްރެޑިޓް  ،ބަަލހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި ޑު އިންފޮމޭޝަން ރިޕޯޓްތަކާއި އެހެންވެްސ މަޢުލޫމާތުެގ ރިކޯ

ސިުލ ކުރުމަށް އެކަށީގެންާވ ހާރިޕޯޓްތަކާއި އެހެންވެސް މަޢުލޫމާާތ ގުޅޭގޮތުްނ ތިރީގައިވާ ކަންކަްނ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ޛުތަންފީ ،ޅައިއިންޓަރނަލް ކޮންޓްރޯލްތައް އެކަށައަ

ސިސްޓަމުން ނަގާ   .13

ރިޕޯޓްތަކާ 

ގުޅޭގޮތުން 

އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުތައް 

  (ހ) ނުދިނުމަށް؛ބުނަހުއްދަނެތް ފަރާތްތަކަށް ލި ،ގެއްލުނަ ނުދިނުމަށާއި

އެހެން ބޭނުމަކަށް ބޭނުން ނުކުރެވޭ ގޮްތ  ވައިގަވާއިދުގައި ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ ބޭނުންތައް ފިޔަ

 ހެދުމަށް؛

  (ށ)

   (ނ) ލަތްތަކުގައި މެނުވީ ހާމަ ނުކުުރމަށް؛ އަދިހާގަވާއިދުގައި ހުއްދަ ކޮށްފައިވާ 

   (ރ) ބަދަލެއް ނުގެނައުމަށް.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

ފައިވާ މަޢުލޫމާާތ ޅައިސިސްަޓމަށް އަކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން 

 ،ެއ މަޢުލޫމާތެްއ ނިސްބަތްވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަާޅ ޝަކުވާ ބަލައިގަނެ ،ގުޅޭގޮތުން
ފުވެރި ގޮތެއްގައި އަދި އަވަސް ިމނެއްގައި އެ ޝަކުވާ ބަލައި ޙައްލުކުރެވޭނެ ނިޒާމެްއ ސާއިން

  ވެސް ޤާއިުމކުރަންވާނެއެވެ.ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން

ޝަކުވާ ބެލުމުގެ   .14 (ހ)

 މު ނިޒާ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްފައިވާ  ،ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކުން

ފުވެރި ގޮތެއްގައި ނުވަތަ އަވަސް މިނެއްގައި ޝަުކވާ ބަލައި ޙައްލުކުރެވޭެނ ސާނިޒާމަކީ އިން

ެއ ނިާޒމެއް ރަނގަޅުކުުރމަްށ  ،ބޫލުކުރެވޭނަމަގަނިޒާމެއް ނޫންކަމަށް އޮތޯރިޓީއަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް އެންގިދާނެއެވެ. މިގޮތުން އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތަކަށް ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

   (ށ)
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މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތާއެކު ގުޅުން ޤާއިމުކުރެވޭ އިރު އަިދ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްާވ 

ކްރެޑިޓްއާބެހޭ  ،އެ ފަރާތަށް އަންނަނިވި ަމޢުލޫމާތު ،ރާތަކުން އެދިއްޖެ ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިފަ

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

  (ނ)

ޝަކުވާއަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތަށް އޮތް 

 އަދި ؛ޙައްޤުގެ މަޢުލޫމާތު

)1(   

ޙައްލުކުރުމުގައި ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެކަން  ،ބަލައިގަނެޝަކުވާ 

ޙައްލުކުރުމަށް އެކަން  ލައިޝަކުވާ ބަ ،ފަރާތުން ޢަމަލުކުރާ ނިާޒމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި

 ފައިވާ މުއްދަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.ޅައިކަނޑައަ

)2(   

 ތަށް،މާތަކާއި މަޢުލޫޓުރިޕޯ ސިސްޓަމުްނ ނަގާކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން 

 ެއ ފަރާތްތަކުން ދައްކަންވާނެއެވެ.އާއި ާޗޖު ފައިވާ ފީ ޅައިރޫލްސްގައި ކަނޑައަ ގއޮޕަރޭޓިން

 ޗާޖުތައް އާއިފީ  .15

 ޑިރެކްޓަރުންގެ ފަރާތުގެ  ކްރެޑިޓްއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނުވަތަ އެ

އަންނަނިވި ކަމަކުންކުެރ  ޓަކު،ނުވަތަ ކޮންސަލްޓަން ފަކުމެންބަރަކު ނުވަތަ މުވައްޒަ ގެބޯޑު

ފަރާތަކާމެދު  ިމ މާއްދާެގ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅެއް އެ  ،ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ

  އެޅިދާނެއެވެ.

ރަނގަޅުކުރުމުގެ   .16 (ހ)

 ފިޔަވަޅު 

 އޮތޯރިޓީން އަންގާ ެއންގުމެއްގައިމި ގަވާއިދު ނުވަތަ އޮޕަރޭޓިންގ ރޫްލސް ނުވަތަ 

 ފައިޅައިއަސިސްޓަަމށް  އޮތޯރިޓީން އަންާގ ގޮތަށް ،ފައިވާ މަޢުލޫމާތުޅައިކަނޑައަ

 ؛ނުވުން

)1(   

އެހެްނ  ފިޔަވައި، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބޭނުންތައް  11މި ގަވާއިދުގެ 

 ނުވަތަ ؛ބޭނުމަކަށް ސިސްޓަމުްނ ނަގާ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުން

)2(   

 ގެގ އޮޕަރޭޓިންނުވަަތ ސިސްޓަމް ،މި ގަވާއިދުެގ އެއްވެްސ މާއްދާއަާކ ޚިލާފުވުން

 ޢަމަލުނުކުރުން. ށްރޫލްސްއާ ނުވަތަ އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންުގމަކަ

)3(   

ޤާނޫުނ ނަންބަުރ  ،ބޭންކަކުްނ ކޮށްފިނަމަމާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމެއް  މި

ވަނަ މާއްދާގަިއ  55ގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގއާބެހޭ ޤާނޫނު) 24/2010

ނޫްނ  ން ފިޔަވަުޅ އެޅިދާނެއެވެ. އަިދ އެފަދަ ކަމެްއ ބޭންކުތީމަ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ

(މޯލްޑިވްސް މަިނޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު  6/81ޤާނޫނު ނަންބަރު އިދާރާއަކުން ކޮށްފިނަމަ، 

ން ތީމަ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 40 އާއިވަނަ މާއްދާ 39ގެ ) 1981

އެ ފަރާތަކަށް ދީފައިވާ ސިސްޓަމް އެކްސެްސ  ،އިތުރުން މީގެ ،އަދި ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެއެވެ.

 ގަިއ ބައިވެރިވުން ނިުމމަކަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. ސަސްޕެންޑްކުރުން ނުވަަތ ސިސްޓަމް

   (ށ)

ފަރާތުެގ  ވެސް އެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ،ންތީޝަރުޠުތަކާއި ަހމަތަކުގެ މައޮތޯރިޓީން ކަނޑައަޅާ 

ރެޑިޓް "ކްފައިވާ ވެބްސައިޓް ޞަކޮށްއިންކުއަރީ ރިޕޯޓެއް ހޯދުމަށް އެކަމަށް ޚާއް-ސެލްފް

އިންކުއަރީ -ސެލްފް  .17 (ހ)

 ރިޕޯޓް 
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ފައިވާ ައޅައިމެދުވެރިކޮށް ނުވަަތ އެަކމަށް ކަނޑަ" އިންފޮމޭޝަން ބިއުރޯ ވެބްސައިޓް

 އަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.ށް އޮތޯރިޓީއެޕްލިކޭޝަން ފޯމު މެދުވެރިކޮ

 އިންކުއަރީ ރިޕޯޓަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން، ކޮންމެ ފަރާތަކަށް-ދަށުން ސެލްފް ގެ މި މާއްދާގެ (ހ) 

 ލައިއިންކުއަރީ ރިޕޯޓް، މީލާދީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ފީއަކާނު-ވެސް އެ ފަރާތުގެ ސެލްފް

އިންކުއަރީ ރިޕޯޓް -ދޫކުރެވޭނެއެވެ. މީލާދީ އަހަރަކު އެއްފަހަރަށް ވުރެ ގިނައިން ސެލްފް

 އޮތޯރިޓީން އެކަމަށް ކަނޑައަޅާ ފީ ދެއްކުމުންނެވެ. ،ދޫކުރެވޭނީ

  (ށ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު  ،ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންމި ގަވާއިދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ދިވެހި
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