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ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި 
 ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އާންމު ބައިތައް 

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ) 26/2020މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ވަނަ މާއްދާިއން މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން ހޯުދމަށް ޔުޓިލިޓީ  49ގެ ( ޤާނޫނު

ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަްށ ލިބިީދފައިވާ ބާރުގެ ދަުށން އޮތޯރިޓީައށް ބޭުނންާވ 
ތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަާރތްތަުކންނާއި އާންމު އާންމު ޭބނުން، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގައި

ފަރާތްތަކުން އޮތޯިރޓީއަށް ފޯރުޮކށްދޭންޖެހޭ މަުޢލޫމާތު ހޯދަިއ ިލބިގަތުމާ ބެހޭ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ  59އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި އެ ޤާނޫނުގެ 

އިފައިވާ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަްށ ލިބިދޭ ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރުގެ ދަުށން އެކުަލވާލަ
 ގަވާއިދެވެ.

"ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔަނީ )ށ(  
 ބޭނުންވާ ލިޔެކިޔުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު" ިމހެންނެވެ.

ވަނަ މާއްދާ ތަންފީުޛކުރުމުގައި،  އާންމު  49މި ގަވާއިދުގެ މަގުސަދަކީ، ޤާނޫނުގެ   .2 މަުގސަދު 
ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްޭދ ފަރާްތތަކާއި އާންމު ފަރާތްތަކުން ޮއތޯރިޓީއަށް ދޭންޖެޭހ 
          މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުާމ ބެހޭ އުސޫލުތައް ބަޔާންކޮށް، އެ ފަރާތްތަކުން 

 ޢަމަލުކުރަމުންދޭތޯ ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ.އެ އުސޫލުތަކަށް 

 މި ގަވާއިދު ތަންފީޛު ކުރާނީ އޮޯތރިޓީންނެވެ.  .3 ތަންފީޛުކުރާ ަފރާތް 

މި ގަވާއިުދ ދިވެހި ަސރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަްނ ަފށާނީ  .4 ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚު 
 )އެކެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.  1ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ޚާްއޞަ ޤާނޫނުތަާކއި 

 ށް އިސްަކންދިުނން ގަާވިއދުތަކަ

އޮތޯރިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް  ،ވަކި ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގައި )ހ(  .5
 ،ވަކި މިންގަނޑެއް ނުވަތަ ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިފައި ނުވާނަމަ ޢަމަލު ކުރަންވާނީ

 މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.



 ސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި R-104/2022ނަންަބރު:  ގަާވިއދު             146އަަދދު:             51 ވޮލިުއމް:
           

5 

ކަނޑައެޅިފައިވާ  ،ވަކި ޤާނޫނެއްގައި ނުވަތަ ގަވާއިދެއް ނުވަތަ މިންގަނޑެއްގައި )ށ(  
ދުވަހެއްގެ ކުރިން އޮތޯރިޓީއާ މަުޢލޫމާތު ހިއްސާކުރަން ލާޒިމުކުރާަނމަ އިސްކަން 

 އެ ޤާނޫނަކަށް ނުަވތަ ގަވާއިދަކަށް ނުވަތަ މިންގަނޑަކަެށވެ. ،ދޭންވާނީ

      ޤާނޫނުގެ ،މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އޮތޯރިީޓއަށް ލިބިދޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތަކީ  )ހ( 8 .6 ސިްއރު ހިފެހެއްޓުން 
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައްކައުތެރިކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެވެ. 38

ވަނަ މާއްދާގައި  39މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހާަލތްތަކުގައި ެއ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތުގެ މަތީްނ 

 ހާމަކުރެިވދާނެއެވެ.އޮތޯރިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު 

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ފޮނުވުމަށް އަންގާ މަޢުލޫމާތު ވަކި ގޮތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް  )ހ( 9 .7 މަޢުލޫމާތު ހުށަަހޅަންެޖހޭ ގޮތް 
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ  ،އަންގައިފައި ނުވާނަމަ ުހށަހަޅަްނވާނީ

 ގޮތަކަށެވެ.

 ؛މެނޭޖްމަްނޓް ސިސްޓަމް )ޖެމްސް(ލެޓަރ -ގަވަރމަންޓް އީ (1)   

 ހާޑް ކޮޕީ  (2)   

 މެއިލް.-ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިެހން އިދާރާތަކުގެ ރަސްމީ އީ (3)   

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ުނފޮނުވޭ ވަރުގެ  )ށ(  
ނުވަތަ ފައިލްތައް ބޮޑު ފައިލެއް ނުވަތަ ފައިލްތަެކއް ފޮނުވާނަމަ، އެ ފައިލް 
 އަޕްލޯޑް ކުރެވޭނެ ގޮތް  އޮތޯރިޓީން ހަމަޖައްސައިދޭންވާނެއެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 
 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމާއި، މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންޖެހޭ މުއްދަތު  ،ލިޔެކިޔުމުގެ ކެޓަގަރީތަކާއި މަޢުލޫމާތާއި 

ުމގެ ޔުމަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކި
 ކެޓަގަރީަތއް 

 Aކެޓަގަރީ  )ހ(  .8

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަާވއިދަކުން  ،ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީމި     
ކަނޑައެޅިގެން އޮތޯރިޓީން އެއްުކރުމަށް ލާޒިމުކުރާ އެންމެހައި މަުޢލޫމާތާއި 

 ލިޔެކިޔުންތަކެވެ.
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 Bކެޓަގަރީ  )ށ(  

ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަާވއިދަކުން  ،މި ކެޓަގަރީގައި ހިމެނެނީ    
ކަނޑައެޅިގެން އޮތޯރިޓީން އެއްކުރުމަށް ލާޒިމު ނުކުރާ މަޢުލޫމާތާއި 

 ލިޔެކިޔުންތަކެވެ.

 ،ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުުވމަށް އަންގަންވާނީ 8މި ގަވާއިދުގެ   .9 މަޢުލޫމާުތގެ ާބވަތްތައް 
 އަންނަނިވި ބާަވތްތަކުގެ މަޢުލޫމާެތވެ.

 އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްތަާކެބހޭ އިދާރީ  މަޢުލޫމާތާއި ފަންނީ މަޢުލޫމާތު. )ހ(  

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެއްވެސް ފަރާތެއް ޤާއިމުވެފައިވާ ސަރަޙައްދުގައި  )ށ(  
 ހިނގާ ހާދިސާއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

 ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ަފރާތްތަކާ ބެހޭ ތަފާސްހިސާބު.އާންމު  )ނ(  

އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދުމަތް ލިބިގަްނަނ ފަރާތްތަކަށް  )ރ(  
 ފޮނުވާ ބިލްތަާކބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި  އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ  )ބ(  
 މާލިއްޔަތާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.

މަތީގައިވާ އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުެގ އިތުރުން،    )ޅ(  
ޤާނޫނުންނާިއ،  ދިވެހިރާއްޭޖގެ އެހެން ޤާނޫނުތަުކން އޮތޯރިޓީއަށް 
ކަނޑައަޅައިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންާވ 

 މަޢުލޫމާތު.އެންމެހައި 

މި ގަވާއިދުގެ  ،އޮތޯރިޓީއަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫާމތު ހުށަހެޅުމަށް ދޭ މުއްދަތު ކަނޑައަޅާނީ  .10 މުްއދަތު  މަޢުލޫމާތު ފޮުނވުމަށް ދޭ
 ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީްނނެވެ. 2ޖަދުވަލު 

ސާފުކޮށް  ،މަޢުލޫމާތުތައް ހުންަނންވާނީސްކޭން ކޮށްފައި  އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާ  )ހ(  .11  އޮތޯރިީޓއަށް ފޮނުވާ މަޢުޫލމާތު
އޭގައިވާ އެއްޗެއް ބަލަން އަިދ ކިޔަން އެނގޭނޭހެްނނެވެ. އެޮގތުން ފޮނުާވ 

އަށް ވުރެ ދަށްވެގެން  300 (DPI)ސްކޭންތަކުގެ ޑޮޓްސް ޕަރ އިންޗް 
ނުވާނެއެވެ. އަދި ސްކޭން ކުރާ މަޢުލޫމާތަކީ ފޮޓޯއެއްނަމަ، ސްކޭން ކުރަންވާނީ 
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މޯޑުގައެވެ. އަދި ސްކޭންކުރާ  މަޢުލޫމާތަކީ ފޮޓޯ ނޫން  "ފުލް ކަލަރ"
 އެއްޗެއްނަމަ، ބޭނުންކުރަންވާނީ "ގްރޭސްކޭލް" މޯޑުގައެވެ.

އޮތޯރިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ޮފނުވަންޖެހޭނެ ވަކި ނަމޫނާެއއް ކުރިން  )ށ(  
ކަނޑައަޅައިފައިވާނަމަ، އެ ަމޢުލޫމާތެއް ފޮނުަވންވާނީ ެއ ނަމޫނާއަކާ 

 އެއްގޮތަށެވެ.

އޮތޯރިޓީއަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް އެއްެވސް ގަވާއިދަކުން ނުވަތަ ޤާނޫނަުކން ކުރިން  )ނ(  
ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ނަމޫނާއަކަށް އޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ފޮނުަވން އެދިއްޖެ 

އެ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންޖެހޭ ފަރާތަށް ެއ މަޢުލޫމާތު  ،ހިނދެއްގައި
 ފޮނުވުމަށްޓަކައި އެ ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތާއި އެކަށޭނެ މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.

   
 )ރ(

އެދިފައިވާ  ،އޮތޯރިޓީން ވަކި ފައިލް ފޯމެޓަކަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަން އެދިއްޖެނަމަ 
ނެއެވެ. އާންމުކޮްށ ބޭނުންކުރާ ފައިލް ފޯމެޓަށް އެ މަޢުލޫމާތެްއ ފޮނުވަން ވާ

 ަގއިވާނެއެވެ. 3ފައިލް ފޯމެޓްތައް ޖަދުވަލު 

ފޮނުވި ފަރާުތގެ ރަސްމީ  ،އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވާ ހުރިހާ ަމޢުލޫމާތު ބަާލނީ )ބ(  
 ލިޔެކިޔުން ކަމުގައެވެ.

އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުާވ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭގޮތުްނ އިތުރަށް އޮޅުންފިލުަވން ޖެހިއްެޖ  )ޅ(  
އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅައިފައިވާ  ،އެކަމާބެހޭ ގޮުތން މުޢާަމލާތުކުރާނީ ،ނަމަ

 ފޯކަލް ޕޮއިންޓެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ފޮނުވާ މަޢުލޫމާތަކީ ވަކި ޚާއްޞަ  )ކ(  
މަޢުލޫމާތެއްނަމަ، އެ މަޢުޫލމާތާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ސުވާލުތަކަށް 

އޮތޯރިޓީއަށް  ،ގޮތުން، ފޯކަލް ޕޮއިންޓުގެ އިތުރުން ޖަވާބުދާރީވުމުގެ
 ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފަރާތެއް ހަމަޖެްއސުމަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯުދމަށް ފޮުނވާ 

 އެްނގުން 

       ގޮތުގެ މަތިން،  އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ހިެމނޭ، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަންަގންާވނީ  .12
ގައިވާ  "މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން ފޮނުވުމަށް އަންގާ  1ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު މި 

މަޢުލޫމާތު ހިމެޭނ ގޮތަށް އޮތޯރިޓީން  އެންގުން" ނުވަތަ އެ އެންގުމުގަިއ ހިމަނައިފައިވާ
 ތައްޔާރުކުރާ އެންގުމަކުންނެވެ.
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 މަޢުލޫމާތު ރައްދުކޮށްދެންޖެހޭ ފަާރތް. )ހ(  

 ހުށަހެޅުމަށް ދޭ ސުްނގަޑި.މަޢުލޫމާތު  )ށ(  

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫާމތުގެ ތަފުސީލު. )ނ(  

 މަޢުލޫމާތު ބޭުނންކުރެވޭނެ ގޮތް. )ރ(  

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަިއލް ފޯމެޓްތައް. )ބ(  

 މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކުރަންވީ ގޮތުގެ ނަމޫނާ.  )ޅ(  

 މުއާޞަލާތު ކުރަންވީ ގޮތް. )ކ(  

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތާބެހޭ ގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަްށ އޮތޯރިޓީން ހޯދަން  )އ(  
، މަޤާމާއި، ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި މުާޢމަލާތު ކުރަންވީ ފަރާުތގެ ނަާމއި

 އީމެއިލް އެޑްރެހާއި، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު.

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ރަށް)ަތއް( ނުވަތަ ސަރަޙައްދު)ތައް( )ވ(  

 ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި މަޢުލޫމާތު ނުފޮނުވައިިފނަމަ އެޅޭނެ ފިޔަވަޅު. )މ(  

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން 

ގަާވިއދާ ޚިލާފުުވން ކަމުަގއި 

 ބެލޭނެ ކަންތައްަތއް 

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުމަކީ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވުން ކަމުގައި  .13
 ބެލެވޭނެއެވެ.

 .ކުރުންއިންކާރު ދިނުމަށް  އޮތޯރިޓީން ފޮނުވަން އަންގަިއފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް )ހ(  

 ފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ޅައިއޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުަމށް ކަނޑައަ )ށ(  
 .ނުފޮނުވުން އެއްވެސް މަޤުބޫލު ސަބަބެއް ނެިތ އެ މަޢުލޫމާތު

ފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ފަހުން ޅައިކަނޑައަ މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުަމށް އޮތޯރިޓީން )ނ(  
 .މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް އެދުން
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(ރ)   ޢަމަލު ކުރާނެ ގޮތެއް  އެންގުމަށްއޮތޯރިޓީން މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް އެދި ފޮނުވާ  
 އޮތޯރިޓީއަށް ނޭންގުން.ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ފަހެްއ(  5ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން 

(ބ)    .ޫލމާތަކީ ދޮގު މަޢުލޫމާތުކަން ސާިބތުވުންޢުފައިވާ މަވައިއޮތޯރިޓީއަށް ފޮނު 

(ޅ)    .ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުން ވަނަ މާއްދާއާ 11މި ގަވާއިދުގެ  

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޖޫރިމަނާކުރުުމގެ ކުރިން،  ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ފަރާތެއް )ހ( .14 އިންާޒރު ދިނުން 
އިތުރު ފުރުޞަތެއް ދިނުމަށް ޓަަކއި އޮތޯރިޓީން މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާގޮތަށް 

 އިންޒާރު ދޭންވާނެއެވެ.

މި ގަވާއިދާ  ،ިހނގަުމންދާ މީލާދީ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ،ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް )ށ(  
 )ތިނެއް( އިންޒާރެވެ. 3ގުޅިގެން ގިނަވެގެން ދެވޭނީ ޖުުމލަ 

 ،)ތިނެއް( އިންޒާރު ދީ ހަމަވުމުން 3ހިނގަމުންދާ މީލާދީ އަހަރުގެ ެތރޭގައި  )ނ(  
 އިތުރު އިންޒާރަކާނުލައި އޮތޯރިޓީއަށް ޖޫރިމަނާ ކުރެވިދާނެއެވެ.

 ،ތިރީގައިވާ ކަންކަން ،އިންޒާރު ދޭއިރު އިންޒާރު ދޭނީ ލިޔުމުންނެވެ. އަދި  )ރ(  
 އިންޒާރުދޭ ލިޔުމުގައި އެނގެން އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ؛އިންޒާރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ނަން (1)   

 ؛އިންޒާރު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެޑްރެސް (2)   

 ؛އިންޒާރު ދެވޭ ސަބަބު (3)   

 ؛ރިފަރެންސް ނަންބަރުމަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ެއންުގނު ލިޔުމުގެ  (4)   

 ؛މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ެއންުގނު ލިޔުން ފޮނުވި ގަޑިއާއި ދުވަސް (5)   

 ؛މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް ކަނޑައެޅުުނ ސުންގަޑި (6)   

 ފޮނުވަން އަންގައިފައިވާ މަޢުލޫމާުތގެ ޚުލާޞާ. (7)   
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ކުރެ ކޮންމެ ޮގތަކަށް ވެސް ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ގޮތްތަކުން  7މި ގަވާއިދުގެ  )ބ(  
 އިންޒާރުގެ ލިޔުން ފޮނުވިދާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން  14މި ަގވާއިދުގެ  ،މި މާއްދާއަށް ޢަމަލުކުރާނީ )ހ( .15 އަަދބު ކަނޑަެއޅުން 
 އެ ފަރާތަކަށް ދެވޭ އިންޒާރުތައް ހަމަވުމުންނެވެ.

 ،ކަންކަމަށް ޖޫރިމަނާ ަކނޑައެޅިފައިވާނީވަނަ މާއްދާަގއިވާ  13މި ގަވާއިދުގެ  )ށ(  
ަވނަ މާއްދާ "އޮތޯރިޓީން އަންގާ ޮގތަށް ޢަަމލުކުރުން" ގެ  50ޤާނޫނުގެ 
 ދަށުންނެވެ.

ިތރީގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެ ފަާރެތއް ޖޫރިމަނާ  ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ )ނ(  
 ކުރެވޭނެއެވެ.

 ،މާްއދާގައިވާ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަވަނަ  13މި ގަވާއިދުގެ  (1)   
 )ދެހާސް( ރުފިޔާއިން އެ ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.   -/2,000

)ދެހާސް(  -/2,000އަދި، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު،  (2)   
 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ  45ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން  ،ދެއްކުމަށް ދެވޭނީޖޫރިމަނާ  .16 ޖޫރިަމނާ ެދއްކުމަށް ދޭ މުްއދަތު 
 މުއްދަތެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން އެއްވެސް ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާ ކުރާނަމަ، އެ ފަރާތަކާ ޖޫރިމަނާ  .17 ޖޫރިަމނާ ސްލިޕް 
ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު  ،ސްލިޕް ހަވާލު ކުރަންވާނެއެވެ.  މި ޖޫރިމަނާ ސްލިޕްގައި

 ހަމަވާންވާނެއެވެ.

 ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް. )ހ(  

 ޖޫރިމަނާ ކުރި ސަބަބު. )ށ(  

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވި ެއންުގމުގެ ރިފަރެންސް ނަންބަރު. )ނ(  

 ދުވަސް.މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފޮނުވި ެއންުގމުގައިވާ ފޮނުވި ގަޑިއާއި  )ރ(  
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______________________________

 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް ިދން ސުންގަޑި. )ބ(  

 ފޮނުވަން އެދުނު މަޢުލޫމާތުގެ ޚުާލޞާ. )ޅ(  

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

 ،މި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު .18 މާނަކުރުން 
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އިބާރާތްތަކަށާއި ލަފުޒުތަކަށް ދީފަިއ އެވަނީ، ތިރީގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަކުރުތަކުގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

)ޔުޓިލިޓީ  2020/26"އޮތޯރިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  
މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދައިފައިވާ ވަނަ  3ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު( ގެ 
 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީއަެށވެ.

ޔުޓިލިޓީ ) 26/2020"ޤާނޫނު" ކަމަށް ުބނެފައި އެަވނީ، ޤާޫނނު ނަްނބަރު  )ށ(  
 އަށެވެ. (ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު

މަޢުލޫމާތާއި "ނަމޫނާ" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަީނ، އޮތޯރިޓީން ފޮނުވަން ައންގާ  )ނ(  
 .ހުންަނންވާނެ ގޮތަެށވެ އިފަކޮށްނުވަތަ ތާވަލު އިލިޔެފަ ންތައްޔުލިޔެކި

 "ފައިލް ފޯމެޓް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އޮތޯރިޓީން ފޮނުވަން އަްނގާ މަޢުލޫމާތު  )ރ(  
 ދައްކުވައިދޭ ލިޔެކިޔުން ތައްޔާރުކުރެވޭ ބާވަތް ނުވަތަ ވައްތަރަށެވެ.

"އާންމު ބޭނުންތަކުގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ާޤޫނނު ނަންބަރު  )ބ(  
ވަނަ މާއްދާގެ  61ރެގިއުލޭަޓރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫުނ( ގެ  ލިޓީ)ޔުޓި 2020/26

 )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުަމތްތަކަށެވެ.
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 1ޖަދުވަލު 

 ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ 
 މާލެ، 

   .ދިވެހިރާއްޖެ
 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އަންގާ އެންގުން )ނަމޫނާ(

މަޢުލޫމާތު އޮތޯރިޓީއަށް  
 ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ފަރާތް 

 އެޑްރެސް  

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފުސީލު  

 މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތް  

މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ  
 ސުންގަޑި 

 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންވީ ގޮތް  

މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމުގައި  
 ކުރަންވީ ގޮތް ތު ލާ ޞަ އާމު
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2ޖަދުވަލު   

 

 މަޢުލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް ދޭ  މުއްދަތުތައް 

 ވަނަ މާއްދާގެ ޚުލާޞާ( 11)

 ކެޓަގަރީ  ރީ ކުރެވިފައިވާ އަދަދު ޓަ ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ރަޖިސް  ލިބޭ ދުވަސް ގިނަވެގެން 

 )ފަސްހާސް( ނުވަތަ ެއއަށްުވެރ ދަށް 5,000 14

A 
 )ދިހަހާސް( އަށް  10,000)ފަސްހާސް އެކެއް( އިން  5,001 22

 )ފަނަރަ ހާސް( އަށް  15,000)ދިހަހާސް އެކެއް( އިން  10,001 28

 )ފަނަރަ ހާސް އެކެއް( އާއި އެއަްށވުރެ މަތި  15,001 33
   

 )ފަސްހާސް( ނުވަތަ ެއއަށްުވެރ ދަށް 5,000 20

B 
 )ދިހަހާސް( އަށް  10,000)ފަސްހާސް އެކެއް( އިން  5,001 27

 )ފަނަރަ ހާސް( އަށް  15,000)ދިހަހާސް އެކެއް( އިން  10,001 32

 )ފަނަރަ ހާސް އެކެއް( އާއި އެއަްށވުރެ މަތި  15,001 33
   

 ފަތުރުެވރިކަުމގެ ާދއިރާ   30
   

 އެހެނިހެން   20
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3ޖަދުވަލު   

 މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމުގައި އާންމުކޮށް ގެންގުޅޭ ފައިލް ފޯމެޓްތައް 

 

 މަޢުލޫމާތުގެ ވައްތަރު  ފޯމެޓް ފައިލް 

DXF 

DWG 
 ޓެކްނިކަލް ކުރެހުން، ކެޑް )ކޮމްޕިއުޓަރ އެއިޑެޑް ިޑޒައިން( ކުެރހުން 

XLS 
XSLX 

Google Sheets )ްއޮންލައިނ( 

 ތަފާސްހިާސބާިއ، ތާވަލުުކރާ އެހެނިެހން މަޢުލޫމާތު 

JPEG 
BMP 

PNG 

 ފޮޓޯ

MOV 

MP4 

MKV 

 ވީިޑއޯ 

PDF 

DOC 
DOCX 

 އެހެނިހެްނ ލިޔެކިޔުން، ބަާޔނާއި ، ރިޕޯޓާއި ، ސިޓީއާއި 

___________________________ 


