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

  ގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަގެޒެުޓގަިއ ޝާހޯމަ ދުަވހުެގ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

:  ބުދަ :  2017 މާރިޗު 1 – 1438 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 2ތާރީޚު 37އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

، ތަކާއިކޯޑުިރ ،ތަކާއިޗާޓު ،ފޮޓޯތަކާއި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

  ގަވާއިދުމަޢުލޫމާތު ނައްތާލުމާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ 
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 ރުޝީފުއަޤައުމީ 

  ދިވެހިރާއްޖެ. ،މާލެ

  

، ތަކާއިކޯޑުރި ،ތަކާއިޗާޓު ،ފޮޓޯތަކާއި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި

  ގަވާއިދުމަޢުލޫމާތު ނައްތާލުމާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ 
  

 
 ގެ ) ޤާނޫުނ އަރުޝީފުގެ ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2011/16 ނަންބަރު  ޤާނޫނު ،ގަވާއިދަކީ މި  .1  ތަޢާރަފު

 ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ . ގަވާއިދެކެވެ ހަދާފައިވާ ދަށުން ބާރުގެ ލިބިދޭ މާއްދާއިން ވަނަ 38
 ،ތަކާއިޗާޓު ،ފޮޓޯތަކާއި  ،ދައުަލތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއިދިވެހި "
  .އެވެ" މަޢުލޫމާތުތައް ނައްތާލުމާބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދު ،ތަކާއިކޯޑުރި
  

އި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ
ރަސްމީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ 

، ތަކާއިފޮޓޯ، ންތަކާއިލިޔެކިޔު
 މަޢުލޫމާތު  ތަކާއި،ކޯޑުރި، ތަކާއިޗާޓު

  ން ނައްތާލު
  

ކުންފުނިތަކުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރަސްމީ ސަރުކާރުގެ ދިވެހި ދައުލަތުެގ މުއައްސަސާތަކާއި،   .2
ނައްތާލެވޭނީ މި ގަވާއިދުެގ  މަޢުލޫމާތު، ތަކާއިކޯޑު ރި، ތަކާއިޗާޓު ،ތަކާއިފޮޓޯ، ންތަކާއިލިޔެކިޔު

  .ދަށުންނެވެ
  

 ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި
ކުންފުނިތަކުން ރަސްމީ ސަރުކާރުގެ 

، ތަކާއިފޮޓޯ، ންތަކާއިލިޔެކިޔު
 މަޢުލޫމާތު  ތަކާއި،ކޯޑުރި، ތަކާއިޗާޓު

  ނައްތާލަން އެދުން 

ކުންފުނިތަކުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ރަސްމީ ސަރުކާރުގެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި،   .3
ނައްތާލަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ  މަޢުލޫމާތު، ތަކާއިކޯޑުރި ، ތަކާއިޗާޓު، ތަކާއިފޮޓޯ، ންތަކާއިޔެކިޔުލި

  .އަންގަންވާނެއެވެ އެކަން  ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލަށް

 އި،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ
ކުންފުނިތަކުން ރަސްމީ ސަރުކާރުގެ 

، ތަކާއިފޮޓޯ، ންތަކާއިލިޔެކިޔު
 މަޢުލޫމާތު ، ތަކާއިކޯޑުރި، ތަކާއިޗާޓު

ނައްތާލަން އެދޭ އެދުމަށް 
  ޖަވާބުދާރީވުން 

  

، ްނތަކާއިކުންފުނިތަކުން ރަސްމީ ލިޔެކިޔުސަރުކާރުގެ  އި،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ  .4
ޤައުމީ އަރުޝީފަށް  ނައްތާލަން އެދި މަޢުލޫމާތު، ތަކާއިކޯޑުރި، ތަކާއިޗާޓު، ތަކާއިފޮޓޯ

ނޑައަޅައިޤައުމީ އަރުޝީފުން  ހުށަެހޅުމާމެދުހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހެޅި  ލަސްވެގެްނ  ،ގޮތެއް ކަ
  .ދޭންވާނެއެވެވަހުގެތެރޭގައި ލިޔުމުން ޖަވާބުދު) ތިރީސް( 30މަސައްކަތު 

 ،ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި
ކުންފުނިތަކުން ސަރުކާރުގެ 
ންމުގޮތެއްގައި އާނައްތާލުމަށް 

އެދެވިދާނެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، 
އި، ތަކާ ފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓު

  ތަކާއި، މަޢުލޫމާތުކޯޑުރި
  

ންމުގޮތެއްގަިއ އާކުންފުނިތަކުން ނައްތާލުމަށް  ސަރުކާރުގެ ، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި  .5
ވަނަ  24ވަނަ މާއްދާއާއި،  23އެދެވޭނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނުގެ 

  .ލިޔެކިޔުމާއި ތަކެއްޗެވެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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ކާއި، މުއައްސަސަާތދައުލަތުގެ 
ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން 
ނައްތާލަން އެދޭ ރަސްމީ 

ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، 
 މަޢުލޫމާތު ތަކާއި، ކޯޑުރިތަކާއި، ޗާޓު

ނައްތާލުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުގައި 
ނޑުތައް   ބަލާނެ މިންގަ

  

ނައްތާލަން އެދޭ ރަސްީމ ކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަ  .6
މަޢުލޫމާތު ނައްތާލުމަށް  ތަކާއި،ކޯޑުތަކާއި، ރިލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓު

 ބަލާނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޢާޔަތްކޮށް ނުދިނުމުގައި ގައި ނުވަތަ ހުއްދަ ދިނުމުހުއްދަ
ނޑަ   ވެ. ށެމިންގަ

 
ބޭނުންވާ ރަސްމީ ލިޔެކިުޔންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި،  އޮފީހަށް ޖެނެރަލްގެ އެޓަރީނ )ހ(  

  .ނުވުން ކަމުގައިއްމަޢުލޫމާތެތަކާއި، ކޯޑުތަކާއި، ރިޗާޓު
  

ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ވާއަކަށް ބޭނުންވާ ޢުހުގެ ދަޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީ  )ށ(  
  .ނުވުން ކަމުގައިއްމަޢުލޫމާތެ ތަކާއި، ކޯޑުތަކާއި، ރިފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓު 

  
ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ އޮޑިޓް ރިޕޯޓަކަށް ބޭނުންވާ  )ނ(    

  .ނުވުން ކަމުގައިއްމަޢުލޫމާތެ ތަކާއި، ކޯޑުތަކާއި، ރިފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓު 
  

ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ރަސްމީ ކަށް ބޭނުންވާ ޤަޙުޤީގެ ތަުނއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަ )ރ(    
  .ނުވުން ކަމުގައިއްމަޢުލޫމާތެ ތަކާއި، ކޯޑުތަކާއި، ރިފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓު 

  
ކޯޓެއްގައި  ޢީކަށް ނުވަތަ ޝަރުޤަޙުޤީދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަކުން ކުރަމުންދާ ތަ  )ބ(    

ރަސްމީ  ޤަޟިއްޔާއަކަށް ބޭނުންވާ ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލެއްގައި ހިނގަމުންދާ 
  .ނުވުން ކަމުގައިއްމަޢުލޫމާތެތަކާއި، ކޯޑު ތަކާއި، ރިލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓު

  
 ރައްޔިތުންނަށް  ުނވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުްނ މުއައްސަސާއަކުން ދައުލަތުގެ )ޅ(    

ތަކާއި، ޗާޓުއެ ފޮޓޯތަކާއި، އެ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި،  އެ  ،ދިނުމުގައިޚިދުމަތް
ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ދަތިވާނެ  ނެތުމުން މަޢުލޫމާތުއެ ތަކާއި، ކޯޑުރިއެ 

  .ނުވުން ކަމުގައިއްމަޢުލޫމާތެ ތަކާއި، ކޯޑުތަކާއި، ރިފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓު 
  

ފެންނަ ރަސްމީ ލިޔެކިޔުްނތަކާއި،  ބޭނުންވާނޭކަމަށް ކޮންމެހެން ތާރީޚަށްޓަކައި އުމުގެޤަ )ކ(    
  .ނުވުން ކަމުގައިއްމަޢުލޫމާތެ ތަކާއި، ކޯޑުތަކާއި، ރިފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓު 

  
ލާޒިމުކުރާ  ބެހެއްޓުން މުއްދަތަކަށް  ވަކި ދަށުން ގަވާއިދެއްގެ ނުވަތަ  ޤާނޫނެއް  އެހެން )އ(    

 ކަމުގައިއްމަޢުލޫމާތެތަކާއި، ކޯޑުތަކާއި، ރި ރަސްމީ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، ޗާޓު 
  .ނުވުން
  

ކާއި، ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަ
 ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން 
ނައްތާލަން އެދޭ ރަސްމީ 

ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ފޮޓޯތަކާއި، 
ތަކާއި، މަޢުލޫމާތު ކޯޑުތަކާއި، ރިޗާޓު

  ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ހިންގުން 

 މަސައްކަތް އި އެންމެހަ ނައްތާލުމުގެ ތަކެތި ހުއްދަދޭ  ނައްތާލަން ދަށުން ގަވާއިދުގެ  މި) ހ(  .7
ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ  މުއައްސަސާއަކުން ދައުލަތުގެ އެދުނު ނައްތާލުމަށް ތަކެތި  ،ހިންގާނީ

  .ނެވެކުންފުންޏަކުން
  

 ަޚރަދެއް  ހުރިހާ ނައްތާލުމުގެ ތަކެތި ހުއްދަދޭ ނައްތާލަން ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ށ(  
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ނުވަތަ  މުއައްސަސާއަކުން ދައުލަތުގެ އެދުނު ނައްތާލުމަށް ތަކެތި ،ކުރަންވާނީ 
  .ނެވެސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން

  
 ގެއްލުމެއް ނައްތާލުމުގައި ތަކެތި ހުއްދަދޭ ނައްތާލުމަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ނ(    

ދައުލަތުެގ  އެދުނު ނައްތާލުމަށް ތަކެތި ޒިންމާވާންޖެހޭނީ  ގެއްލުމަކަށް އެ  ލިބިއްޖެނަމަ
  .ނެވެނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން މުއައްސަސާއަކުން

  
 މަސައްކަތް  ނައްތާލުމުގެ ތަކެތި  ހުއްދަދޭ ނައްތާލުމަށް ދަށުން ގަވާއިދުގެ މި )ރ(    

 ނަގަންޖެހޭނަމަ ހުއްދައެއް އިތުރު މުއައްސަސާއަކުން  ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގައި
ުނވަތަ  މުއައްސަސާއަކުން ދައުލަތުގެ  އެދުނު ނައްތާލުމަށް ތަކެތި  ނަގާނީ ހުއްދައެއް  އެ

  .ނެވެސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން
  

މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  ،ފަށާނީ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން  .8 ފެށުން  ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް
  . ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ

 
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން 

  ކާއި އުސޫލުތައްބާޠިލުވާ ގަވާއިދުތަ
އެންމެހަިއ ބެހޭގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުންދިޔަ  މިކަމާ ކުރިން  ފެށުމުގެ ޢަމަލުކުރަން ގަވާއިދަށް  މި  

  .ބާޠިލުވާނެއެވެ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުން ،ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް
  

  
  
  

_______________ 


