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ހޯމަ

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ސިއްރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުމާއި،
މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ
ފޯނު3336102, 3336211 :
ފެކްސް3310274 :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :

•

ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް އެދި
ފޮނުއްވާނީ  legalaffairs@po.gov.mvއަށެވެ.

އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

`

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް،
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވި ސްލްބ ްލޯވ ަރ ޕްރ ޮޓ ެކްޝ ަނ ް ޔު ނިޓ ަށ ް ސި އްރުކޮށ ް މަޢު ލޫމ ާތ ު ހު ށަހެޅުމ ާއ ި ،ބަ ލައިގ ަތުމ ާއ ި ،މަޢުލޫމާތ ުތ ައ ް
ތަ ޙުޤީޤުކ ޮށ ް ފި ޔަ ވަޅ ު އެޅުމުގ ެ ގަވާއިދ ު

ފު ރަ ތަމ ަ ބާ ބު
ތަ ޢާރަފާއ ި ފެ ށު ން
ތަޢާރަފާއި ނަން

.1

މަޤްޞަދު

.2

(ހ)

ނ
ދ ުށ ް
މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ
ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް

ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ

ގޮތުން މަޢުލޫމާތު

ހުށަހެޅުމާއި،

ބަލައިގަތުމާއި ،ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދެވެ.
(ށ)

މި ގަވާއިދު އެކުލަވައިލައިފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  28ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
ޔުނިޓަށް ލި ބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.

(ނ) މި ގަވާއިދުގެ ނަމަކީ" ،ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓަކްޝަން ޔުނިޓަށް ސިއްރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި،
ބަލައިގަތުމާއި ،މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
މި ގަވާއިދުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަ ނިވި ކަންކަން ހާ ސިލުކުރުމެވެ.
(ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތް ތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް
ހުށަހަޅައި ،ވި ސްލްބްލޯކުރާނެ ނިޒާމެއް އެކަށައަޅައި ،ވި ސްލްބްލޯކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން؛

(ށ)

ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙިމާޔަތާއި ރައްކައުތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛
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އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :

(ނ) ޤާނޫނު

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ނަންބަރު 16/2019

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަ ތިން ހުށަހެޅޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވަނިވި ،ދެފުށް ފެންނަ،
ނަޒާހަތްތެރި ޘަޤާފަތެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިގައި އަށަގެންނެވުން؛

(ރ) ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ މައިގަނޑު
އަ ސާ ސްތައް ފަ ސޭހައިން ދޭހަކޮށްދިނުމާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް
ލިބިގެންވާ

ޙައްޤުތަކުގެ

ބޭނުން ޒިންމާދާރުގޮތެއްގައި

ހިފުމާއި ،މި ޤާނޫނުގައިވާ ޒިންމާތައް

ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބާރުއެޅުން.
ގަވާއިދު ހިނގާނެ ދާއިރާ

.3

ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ޙައްޤު

.4

މަޢުލޫމާތު ހުށަ ހެ ޅުމުގެ

.5

ކޮން ފަރާތެއްކަން

.6

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ،ހިނގައިފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން ،މަޢުލޫމާތު
ރައްދުވާ ފަރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާ ނުވަތަ
ހިންގަމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުވެ ސް މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ދެ ވަ ނަ ބާ ބު
ވި ސްލްބްލޯކުރ ާ ފަ ރާތްތަކ ަށ ް ލި ބިގެންވ ާ ޙަ އް ޤުތ ަކާއ ި ރަ އް ކައ ުތެރިކަނ ް
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ،މި ޤާނޫނުގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ދ) ގެ
ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ޙައްޤު

ނޭނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު

ދަށުން ،ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ
ޙައްޤު

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ
(ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ވި ސްލްބްލޯކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެ ސް ،ކޮން ފަރާތެއްކަން

ހުށަ ހެ ޅުމުގެ ޙައްޤު

އަމުރަށް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ

ނޭނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
.7

ދ ަގ ިއ
މ ްއ ާ
ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލް ބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  7ވަނަ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ނޭދެވޭ ޢަމަލެއްގައި ބައިވެރި ނުވުމުގެ ގޮތުން އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ
ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މި މާއްދާގެ ދަށުން ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހަކު ބައިވެރިވާ
އެއްބަ ސްވުމަކާ ޚިލާފުވީކަމަށް ނުބެލުމާއި ،އެ ކަމެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ ދަޢުވާއެއް
ނުކުރުމާއި ،އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
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އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :
ބަދަލު ހިފުމުން
ރައްކައު ތެރިވުމުގެ ޙައްޤު

.8

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި
ނ ަވ ަތ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ވި ސްލްބްލޯކުރަން އުޅުމުގެ ސަބަބުން ު
އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވިގެން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޢަމަލުތަކުން
ރައްކައުތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު.

ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބުމުގެ

.9

މަދަނީ ދަޢުވާތަކާއި،

( .10ހ)

ޙައްޤު

ޤާނޫނު

16/2019

ނަންބަރު

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ގެ

ޤާނޫނު)

ނ ިލ ޭބ
ސ ަބ ުބ ް
 12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބު ން ބަދަލުހިފުމުގެ ަ
ދ ުލ
ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ،ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިގޮތުން ގެއްލުމުގެ ބަ ަ
ނަގައިދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ނުވަތަ އެ މައް ސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ
ކޯޓަކަށް ހުށަ ހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ޖިނާއީ ދަޢުވާތަކާއި،

ޤާނޫނު

ނަންބަރު

16/2019

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ފަރާތްތައް

ގެ

 13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށް ފައިވާ ފަދައިން ،މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ގޮތުގެ

އިދާރީ ފިޔަވަ ޅުތަކުން

މަތިން ،ކުރާ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް

ރައްކައު ތެރިކަން
ލިބިގެންވުން

ނުވަތަ މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ނުކުރުމާއި ،އިދާރީ ފިޔަވަޅެއް ނޭޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ އެހެން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް ނަމަވެ ސް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019
(ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ފަހުބައިގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ހާމަކުރާ ކަމެއް ހިމެނޭނަމަ ،އެކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން
ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެހެންވެ ސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ މަދަނީ
ދަޢުވާއެއް ކުރެވިދާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމުގެ
ޙައްޤު

 .11ޤާނޫނު

16/2019

ނަންބަރު

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގެ

 14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު
ސިއްރުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ
ޚިދުމަތުން ސަލާމަތާއި
ރައްކައު ތެރިކަން ލިބުމުގެ
ޙައްޤު

 .12ޤާނޫނު
15

16/2019

ނަންބަރު
ވަނަ މާއްދާގައި

ރައްކައުތެރިކަން

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް

ފަރާ ތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގެ

ފަދައިން ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް
ވި ސްލްބްލޯވަރ

ޕްރޮޓެކްޝަން

ޔުނިޓަށް

ފެނި،

އެކަން

ހަމަޖައް ސައިދިނުމަށް އަންގާ ފަރާތްތަކަށް ދަ އުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތުން ސަލާމަތާއި ރައްކައުތެރިކަން
ލިބުމުގެ ޙައްޤު.
އެ ހެން ފަރާތްތަކަށް
ރައްކައު ތެރިކަން ލިބުން

 .13ޤާނޫނު

ނަންބަރު

16/2019

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގެ

 17ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ވި ސްލްބްލޯކުރުމާ ގުޅިގެން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކަށް އަމިއްލަ
އި ސްނެގުމުގައި އެހީތެރިވާ ނުވަތަ ބައިވެރިވާ ނުވަތަ އެހެންވެ ސް ގޮތަކުން އެއްބާރުލުންދޭ ކޮންމެ

5

އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ފަރާތަކަށްވެ ސް ،މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންވެއެވެ.

ޤާނޫނުއަސަސީއާއި،
މު ޢާ ހަދާތަކާއި،
ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ
ޙައްޤުތައް

.14

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި ރައްކައުތެރިކަމުގެ އިތުރުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަ ސާ ސީއާއި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ލިބޭ
އެން މެހައި ޙައްޤުތައް ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތި ންވަނ ަ ބާ ބު
މަ ޢު ލޫމާތ ު ހު ށަހެޅުމާއ ި ،ތަ ޙުޤީޤުކުރުމުގައ ި ޢަ މަލުކުރާނ ެ އު ޞޫ ލުތައ ް
ވިސްލްބްލޯވަރ
ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު

( .15ހ)

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައްޔާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020/R-5
(ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ހިއުމަން ރައިޓް ސް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަ ން ޔުނިޓެކެވެ.

(ށ)

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަކީ،
ރައްކައުތެރިކަން

ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ހޯދައިދިނުމަށް މަ ސައްކަތްކޮށް،

ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުން ލިބިދޭ

ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން ދޭ މަޢުލޫމާތު

ބަލައިގަނެ ،އެ މައް ސަލަތައް ތަޙުޤީޤުކޮށް ،ހުށަހެޅޭ މަޢުލޫމާ ތުތަކުގެ ތެރެއިން ތަޙުޤީޤީ އިދާރާއަކަށް
ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ކަމާބެހޭ ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހުށަ ހެ ޅޭނެ
ގޮތްތައް

ދ ަގ ިއ
މ ްއ ާ
 .16ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  5ވަނަ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އަންނަނިވި ގޮތްތައް މެދުވެރިކޮށް ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް
މައް ސަލަ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
(ހ)

ސިޓީން؛

(ށ)

ފެކް ސް މެ ސެޖުން؛

(ނ) ފޯނު ކޯލުން؛
(ރ) ޔުނިޓުން ކަނޑައަޅާ ރައްކައުތެރި މޮބައިލް އެޕްލިކޭޝަނެއް މެދުވެރިކޮށް؛
(ބ)

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ވެބް ސައިޓް މެދުވެރިކޮށް؛

(ޅ)

އެ ސް.އެމް.އެ ސް ނުވަތަ އެމް.އެ ސް.އެ ސް މެދުވެރިކޮށް؛

(ކ)

އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް ނުވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެ ސެޖް މެދުވެރިކޮށް؛

(އ)

އޯޑިއޯ ފައިލުން؛

(ވ)

ވީޑިއޯ ކްލިޕަކުން؛

6

އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :

(މ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހާޒިރުވެ ހުރެގެން؛

(ފ) ޖަދުވަލު  1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފޯމު މެދުވެރިކޮށް.
ވިސްލްބްލޯކުރެވިދާނެ
ފަރާތްތައް
ކޯޓުތަކާއި
ޓްރައިބިއުނަލްތަކުގެ
މައްސަލަ ބަލައިގަންނަ
ފުރަތަމަ ފަރާތް

ދ ަގ ިއ
މ ްއ ާ
 .17ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  6ވަނަ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެ ސް ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 .18ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  19ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއްގައި މަޢުލޫމާތު
ބަލައިގަންނަ ފުރަތަމަ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއެވެ .އަދި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ފަދައިން ކޯޓުތަކާއި ޓްރަބިއުނަލްތަކުގެ މައް ސަލަ ބަލައިގަންނަ ފުރަތަމަ ފަރާތަކީ އެ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ
ޓްރަބިއުނަލެއްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އިދާރީ އޮފީހެވެ.

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް
ނުރައްކައުވާނެ ފަދަ

 .19ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކައުވެދާނެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގައި ހާމަކުރާނަމަ،

އެ މަޢުލޫމާތެއް

މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާނަމަ

ހުށަހަޅަންވާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2019/16ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

ޢަމަ ލުކުރަންޖެ ހޭ ގޮތް

 8ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) އާއި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުން
ހުށަ ހަ ޅަންވާނެ
މަޢުލޫމާތުތައް

 .20ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތުން

ހުށަހަޅާއިރު ،މަޢުލޫމާތުގެ

މަޢުލޫމާތު

އަ ސާ ސް

އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް

އެނގޭނެގޮތަށް ހުށަހެޅުމުގެ ގޮތުން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ތުހުމަތުކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލަކީ ކޮބައިކަން؛

(ށ)

ނޭދެވޭ ޢަމަލު ހިންގަމުންދާ ނުވަތަ ހިންގައިފައިވާ ނުވަތަ ހިންގައިފާނެކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ފަރާތް
ނުވަތަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮންބައެއްކަން އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު؛

(ނ) ވި ސްލްބްލޯކުރާ މަ އް ސަލަ ހިނގިކަމަށް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާކަމަށް ނުވަތަ ހިނގައިފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
ޑިޕާޓްމަންޓުތަކާއި ޔުނިޓްތަކާއި ބްރާންޗްތައް އަދި މިނޫންވެ ސް ތަންތަނާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު
އެނގޭނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު؛
(ރ) ވި ސްލްބްލޯކުރާ މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންކުރެވިދާ ނެ އެއްވެ ސް ހެއްކެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް
ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު.
ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް
މަޢުލޫމާތު ހުށަ ހެ ޅުން

 .21ޤާނޫނު

ނަންބަރު

16/2019

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ފަރާތް ތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގެ

 6ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ ކޮންމެ
ފަރާތަކަށްވެ ސް ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް އެއީ ކޮން ފަރާތެއްކަން ނޭނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .މިގޮތުން

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތަކުގައިވެ ސް ،މި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

7

ގަވާއިދުގެ

20

ވަނަ މާއްދާގައި

އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :
ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ

( .22ހ)

މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ކާކުކަން އެނގޭގޮތަށް ނުވަތަ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ޤާނޫނު
ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލް ބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި

ސިއްރުކުރުން

ދ ާއ
މ ްއ ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ސިއްރުކުރަންވާނެއެވެ .މި ާ
ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ފަރާތަކަށް މި މާއްދާގެ (ށ) އާއި( ،ނ) އާއި( ،ރ) އާއި ،ވި ސްލްބްލޯކުރާ
ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅޭނެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އު ސޫލަކާ ޚިލާފަށް ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އެއްވެ ސް
މުވައްޒަފަކު ޢަމަލުކުރާކަމަށް ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަ ށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޔުނިޓަށް
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .މިފަދަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ ،ޔުނިޓުން ނުވަތަ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމަކުން
އެކަމާގުޅޭ އެތެރޭގެ ތަޙުޤީޤެއް ހިންގުމަށްފަހު ،އެކަން ހިނގައިފައިވާކަމަށް ފެންނަނަމަ ،އެ ކަމަށް
ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ފަރާތަކާމެދު ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން
ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ .މިގޮތުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤުތަކުގައި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް ބައިވެރިވެގެން
ނުވާނެއެވެ.
(ނ) ޤާނޫނު

ނަންބަރު

16/2019

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ގެ

ނ ީވ
މ ު
ރ ްށ ެ
 14ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަ ަ
ހާމަކުރުމަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ކުށެކެވެ .އަދި
އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްފި ފަރާތެއްގެ އަދަބަކީ އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން( 3 ،ތިނެއް)
މަ ސްދުވަހާއި( 5 ،ފަހެއް) އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ސިއްރުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް
އާންމުކުރުމުގައި ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުމުގައި ޖިނާއީ ކަމެއް ހިމެނޭނަމަ ،އެކަން
ތަޙުޤީޤުކުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް އެދި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ޔުނިޓުން ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހުށަ ހެ ޅުމުގެ
މުއްދަތު

.23

(ހ) ޤާނޫނު

ނަންބަރު

16/2019

(ވި ސްލްބްލޯކުރާފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ

ޤާނޫނު)

ގެ

 6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު
ބިނާކޮށްފައިވާ ހާދި ސާ ހިނގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

ނ
ަ 11ވ ަ

މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ބަދަލުހިފުމުގެ މަޢުލޫމާތު ބިނާކޮށްފައިވާ ހާދި ސާ
ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން
އަޅައިފައިވާ ފިޔަވަޅެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

8

އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :
މައްސަލަ ބެލޭނެކަން
ކަނޑައެ ޅުން

.24

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަން ނުވަތަ
ނޫންކަން ،ޔުނިޓުން ނިންމާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް
ފަހުގައެވެ.
ނަންބަރު

(ހ) ޤާނޫނު

16/2019

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ގެ

 3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވި ސްލްބްލޯ ކުރެވިދާނެ ނޭދެވޭ ޢަމަލަކަށްވުން؛
(ށ)

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަންދާ ނުވަތަ
ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަ ސް ނުވާ މުވައްޒަފަކަށް ވުން؛

(ނ) މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ އަމިއް ލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ހައި ސިއްޔަތު
ލިބިފައިވާ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްކަމުގައި ވުން؛
(ރ)

ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ އަ ސާ ސް (މަޢުލޫމާތުގެ އަ ސްލު) އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުން؛

(ބ)

މަޢުލޫމާތު ބިނާވެފައިވާ ހާދި ސާ ހިނގާ ތާރީޚު ން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރުދުވަހުގެ
ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފައިވުން؛

(ޅ)

މަޢުލޫމާތު ރައްދުވާ ފަރާތުގައި މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމް
މ ުތ
މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެންމެ އި ސް ފަރާތް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން މަޢުލޫ ާ
ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅައިފައިވުން؛

(ކ)

މަޢުލޫމާތު

ރައްދުވާ

ފަރާތަށް

މަޢުލޫމާތު

ހުށަހެޅުމުން،

ތިރީގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ހާލަތެއް

ދިމާވާނެކަމަށް ނުވަތަ ދިމާވެދާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،ސީދާ ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
ޔުނިޓަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
()1

އެތެރޭގެ އިންތިޒާމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެންމެ އި ސް ފަރާތް ނުވަތަ
އެ

ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު

ބަލައިގަތުމަށް

ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ އި ސް ފަރާތަކުން

އެކަށީގެންވާ ގޮ ތެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤުކުރަމުން ގެންގޮ ސްފައި ނުވުން؛ ނުވަތަ
()2

އެތެރޭގެ އިންތިޒާމަށް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެންމެ އި ސް ފަރާތް ނުވަތަ
އެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ އެންމެ އި ސް ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު
ހުށަ ހަޅައިފިނަމަ ،ހެކި ނައްތައިލައިފާނެކަމަށް ނުވަތަ ހެކި ފޮރުވައިފާނެކަމަށް ނުވަތަ ހެކިބ ަސް
ދޭންހުރި ފަރާތަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައިފާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވުން؛ ނުވަތަ

()3

ނ؛
ރ ުވ ް
ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ޤަ ޫބ ުލ ުކ ެ
ނުވަތަ

()4

އެ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޤާބިލުކަން ލިބިގެން ނުވާކަމަށް

9

އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް އޮތުން.
()5

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކައުވެދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ނި ސްބަތްވާ
އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ
މަޢުލޫމާތަކަށްވުން؛

(އ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ރަ ސްމީ ބަންދު ދުވަ ސްތައް ނުހިމަނައި ،ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ނުވަތަ މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤު
ކުރެވިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ޔުނިޓުން ކަނޑައަޅައި ،އެކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.

(ވ)

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެކަން
ނުވަތަ ނޫންކަން ،ޔުނިޓުން ނިންމާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާކަން
ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

މައްސަލައެއް ލިބުމުން،
މައްސަލައާމެދު
ޢަމަލުކުރަންޖެ ހޭ ގޮތް

.25

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ މައް ސަލައެއް ހުށަހެޅުމާއެކު ،މަޢުލޫމާތު ހު ަށ ަހ ާޅ
ނުވަތަ ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަ ސްމީ ބަންދު ދުވަ ސްތައް ނުހިމަނައި ،ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،އަންނަނިވި ތަރުތީބުން ތިރީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެއެވެ.
(ހ)

މައް ސަލަ ބަލައިގަންނަ މުވައްޒަފު އެ މަޢުލޫމާތު އެންޓްރީކުރުމަށްފަހު ،އިދާރީގޮތުން ޔުނިޓު
ހިންގުމުގައި އެންމެ އި ސްކޮށްހުރި މުވައްޒަފަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއް ސާކުރަންވާނެއެވެ.

(ށ)

އިދާރީގޮތުން ޔުނިޓު

ހިންގުމުގައި

އެންމެ އި ސްކޮށްހުރި މުވައްޒަފަށް މަޢުލޫމާތު ލިބުމާއެކު،

އެ މައް ސަލައިގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި ،އަދި މައް ސަލައިގައި
ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފަޔާއެކު ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މައް ސަލައާމެދު
ޢަމަލުކުރަން ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާދޭ ކަރުދާ ސް" ފުރިހަމަކޮށް ،ޔުނިޓުގެ އި ސްވެރިޔާއަށް އެ މަޢުލޫމާތު
ހިއް ސާކުރަންވާނެއެވެ.
(ނ) ޔުނިޓުގެ އެންމެ އި ސްވެރިޔާއަށް ޖަދުވަލު  2ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މައް ސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރަން
ފެންނަ ގޮތުގެ ލަފާދޭ ކަރުދާ ސް" ލިބުމާއެކު ،މައް ސަ ލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނުވަތަ
މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރެވެން ނެތްކަމާމެދު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ .އަދި އިދާރީގޮތުން ޔުނިޓު
ހިންގުމުގައި

އެންމެ

އި ސްކޮށްހުރި

މުވައްޒަފަށް

ޔުނިޓުގެ

އި ސްވެރިޔާގެ

ނިންމުން

ހިއް ސާކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) ޔުނިޓުގެ އި ސްވެ ރިޔާގެ މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ،އިދާރީގޮތުން ޔުނިޓު ހިންގުމުގައި
އެންމެ އި ސްކޮށްހުރި މުވައްޒަފު އެ މައް ސަލަ ބެލުމަށް ވަކި އޮފި ސަރަކާ ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި
އެ އޮފި ސަރު މި ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދަން ވާނެއެވެ.
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އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ

.26

ޤާނޫނުގެ ރައްކައުތެރިކަން

 .27ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި މި ގަވާއިދުގެ

އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުން

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނަކުން ވަކި އިދާރާއަކަށް
ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިދީފައިވާ މައް ސަލަތަކުގައި ،އެ މައް ސަލައެއްގައި އެންމެ މަޞްލަޙަތު
ހުރިގޮތަކީ

އެ

އިދާރާއަކަށް

ފޮނުވުންކަމަށް ޔުނިޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،

އެ މައް ސަލަ

އެ ކަމެއް

ތަޙުޤީޤުކުރުމަށް އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވިދާނެއެވެ.
ނުލިބޭ އަދި މައްސަލަ
ތަޙުޤީޤު ނުކުރާނެ
ހާލަތްތައް

ދަށުން ރައްކައުތެރިކަން ނުލިބޭ ހާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ .އަދި މިފަދަ
މަޢުލޫމާތުތައް ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ތަޙުޤީޤެއް ނުކުރާނެއެވެ.
(ހ) މި ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ފެށިގެން (ކ) ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާފަދައިން
ޔުނިޓަށް އިޚްތިޞާޞް ނުލިބޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ވުން.
(ށ)

ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާ ނޫނު) ގެ  8ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ( )3ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް
މެދުވެރިނުވަނީ ސް އާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ވުން؛

ރައްކައު ތެރިކަން
ލިބިގެންނުވާ
މަޢުލޫމާތާމެދު
ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

 .28ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ މައް ސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ
ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިދޭ މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާނަމަ،
ރައްކައުތެރިކަން

ނުލިބޭ

ސަބަބާއެކު،

މަޢުލޫމާތު

ހުށަހަޅާ

ފަރާތަށް

އެކަން

އަންގަންވާނެއެވެ.

ނ
މި ހާލަތުގައިވެ ސް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސިއްރުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ ހިއް ސާކޮށް ެގ ް
ނުވާނެއެވެ.
މައްސަލަ
ރަޖިސްޓަރީކުރުން

( .29ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  24މާއްދާއާއި  25ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަ ސްމީ ބަންދު
ދުވަ ސްތައް ނުހިމަނައި ،ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައަޅައި ،ޔުނިޓުގެ
ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފު ،ކޮންމެ މައް ސަލައަކަށް ރަޖި ސްޓަރީ ނަންބަރެއްދީ ،ޔުނިޓުގެ ޑޭޓާބޭ ސްގައި
ރަޖި ސްޓަރީ ކުރަން ވާނެއެވެ.

(ށ)

ނ
ނ ެވ ެގ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރަ ސްމީ ބަންދު ދުވަ ސްތައް ނުހިމަނައި ،ގި ަ
( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އެ މަޢުލޫމާތާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ
ގޮތް ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން
މަޢުލޫމާތާމެދު ޢަމަލުކުރާ ގޮތް އަންގާއިރު ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިމަނަންވާނެއެވެ.
()1

މައް ސަލައިގެ ރަޖި ސްޓަރީ ނަންބަރު؛

()2

މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ތާރީޚާއި ވަގުތު؛

()3

ހުށަހަޅައިފައިވާ

މައް ސަލަ

/

މަޢުލޫމާތު

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ

އިޚްތިޞާޞް

ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި ،މައް ސަލައާމެދު ޢަމަލުކުރަން ނިންމައިފައިވާ ގޮތް.
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ޔުނިޓަށް

އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

(ރ) މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމުގެ ގޮތުން ،މައް ސަލަ ރަޖި ސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހު
މައް ސަލައިގެ މަ ސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާންވާނީ މައް ސަލައިގެ ރަޖި ސްޓަރީ
ނަންބަރެވެ.
މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ
މައްސަލައި ގެ ފައިލްތައް

( .30ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ވަކި މައް ސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖި ސްޓަރީކުރާ ކޮންމެ
މައް ސަލައަކަށް ވަކި ފައިލެއް ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މައް ސަލައަކާ ގުޅޭ އެންމެހައި

ތައްޔާރުކޮށް ބެލެ ހެއްޓުން

ރައްކައުތެރިކަމާއެކު

ލިޔެކިޔުންތައް

އެ

މައް ސަލައަކަށް

ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ

ފައިލުގައި

ބަލަހައްޓަ ންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައް ސަލަ ފައިލުތަކަށް ،ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
ޔުނިޓުގެ އި ސްވެރިޔާއާއި އެ މައް ސަލައެއް ތަޙުޤީޤުކުރާ މުވައްޒަފު ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް
އެކް ސެ ސް ދެވިގެން ނުވާނެއެވެ.

(ނ) ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބޭނުމަށް ،ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މުއައް ސަ ސާއެއްގެ ނުވަތަ އަމިއް ަލ
ފަރާތެއްގެ ނުވަތަ އާންމު ފަރުދުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ގޮތުން ،މައް ސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު
ހިއް ސާކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ފަރާތުގެ ސިއްރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު
އުނިކުރުމަށްފަހު ،އަދި ޖަދުވަލު  3ގައި ހިމަނައިފައިވާ "މައް ސަލައިގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު
ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޤުރާރު" ގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،އެ މަ ސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެ ފަރާ ަތ ަކ ްށ
މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެއެވެ.
(ރ) މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަ ށުން މަޢުލޫމާތު ހިއް ސާކުރާ ފަރާތަކުން ،މި ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް
ނ ) ެގ
ނ ު
ޤ ޫ
ކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ާ
ދަށުން އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) ގެ  510ވަނަ ބާބުގެ
ދަށުން އެ ފަރާތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ.
މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް
ނިންމަންޖެ ހޭ މުއްދަތު

( .31ހ)

ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ރަޖި ސްޓަރީކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން
( 21އެކާވީ ސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވެން ނެތްކަމަށް
މަޢުލޫމާތު
48

ބަލައިގަންނަ

( ސާޅީ ސްއަށެއް)

ފަރާތަށް
ގަޑިއިރުގެ

ފެނިއްޖެނަމަ،
ކުރިން،

މި

ތަޙުޤީޤު

މުއްދަތު

ފުރިހަމަކުރުމަށް

ހަމަވުމުގެ

ގިނަވެގެން

އިތުރަށް

ބޭ ނުންވާނެ

( 30ތިރީ ސް) ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން އިތުރު މުއްދަތެއް ކަނޑައަޅައި ،އެކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ
ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
ވަގުތުން ފިޔަވަ ޅުން
އަ ޅަންޖެ ހޭ މައްސަލަތައް

( .32ހ)

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައް ސަލަތަކުގައި ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ވަގުތުން

ފިޔަވަޅު

އަޅަންޖެހޭ

މައް ސަލަތައް

ކަނޑައެޅުމުގައި

އަންނަނިވި

ކަންކަމަށް

ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.
()1

މީހެއްގެ ނުވަތަ ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުވަ ތަ ހަށިގަނޑަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަދަ ހާލަތެއް
އޮތުން؛
12

އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

()2

އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށް ލިބޭ ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުން؛

()3

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 12/2016ޖިނާއީ އިޖުރާޢަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖިނާއީ ބޮޑެތި ކުށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކުށެއް ހިމެނިފައިވުން؛

()4

ހެކި ނައްތައިލުމާއި ،ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛

()5

މަޢުލޫމާތު ނި ސްބަތްވާ ފަރާތުގެ މަޤާމާއި ހައި ސިއްޔަތު؛

()6

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ ،މީހަކަށް ނުވަތަ ދައުލަތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް
ލިބިދާނެފަދަ މައް ސަލައަކަށްވުން؛

(ނ)

ވި ސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުމުގެގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތުން ފިޔަވަޅު ނާޅައިފިނަމަ،
ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތަށް ފޫނުބެއްދޭވަރުގެ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ
ސަބަބެއް އޮވެއްޖެ ނަމަ ،އެ ގެއްލުން ލިބުނަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ
ނުކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގެ ބާރު ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ރ) މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ކުރާ އަމުރަކާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުނުކޮށްފިނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ
ޤާނޫނު) ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،އަމުރާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވި ފަރާތެއް ( 1,000,000އެއް މިލިޔަން) ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން
އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޔުނިޓުން ކުރާ އަމުރާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމުން،
މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރާ ޖޫރިމަނާއެއް މަޢާފުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ނުވަތަ އަނބުރާ ރައްދުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް،
ތަޙުޤީޤު ކުރާނެ ގޮތުގެ

( .33ހ)

މި ގަވާއިދުގެ  24ވަނަ މާއްދާއާއި  25ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ،ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން ހުށަހަޅާ
މައް ސަލައެއް ބެލުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅައި ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް

ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލުން

އެކަން އެންގުމަށްފަހު ،މައް ސަލަ ވަގުތުން ދިރާ ސާކޮށް ތަޙުޤީޤުކުރަން ފަށަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަމަށް ކަނޑައަޅާ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  4ގައި ހިމަނައިފައިވާ
ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ޕްލޭނުގެ ޓެމްޕްލޭޓާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ
( 21އެކާވީ ސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައް ސަލަ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތްތައް ފާހަގަކޮށް،
ޕްލޭނެއް އެކުލަވައިލައި ،އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ކުރިޔަށް ގެންދަން ވާނެއެވެ.
މި

މާއްދާގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ

ހުންނަންވާނެއެވެ.
()1

މައް ސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚު؛

()2

މައް ސަލައިގެ ރަޖި ސްޓަރީ ނަންބަރު؛
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ޕްލޭނުގައި

އަންނަނިވި

މަޢުލޫމާތުތައް

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު38 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

()3

މައް ސަލައިގެ ބާވަތް؛

()4

މައް ސަލައިގެ ކުރު ޚުލާޞާއެއް؛

()5

ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ މައް ސަލައެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އަދި ވަގުތުން އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް؛

()6

އެ ހެން އިދާރާއަކަށް ފޮނުވަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން؛

()7

މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަނޑައެޅި ތާރީޚު؛

()8

މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ( 21އެކާވީ ސް) ދުވަ ސް
ހަމަވާ ތާރީޚު؛

()9

މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިންމަން ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ( 21އެކާވީ ސް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ނުނިންމޭ މައް ސަލަތަކުގައި އިތުރުކުރެވިދާނެކަމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
( 30ތިރީ ސް) ދުވަ ސް ހަމަވާ ތާރީޚު؛

( )10މުއްދަތު

ޖެހި އްޖެނަމަ،

އިތުރުކުރަން

މައް ސަލަ

ތަޙުޤީޤުކޮށް

ނިންމަން

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައަޅައިފައިވާ ( 21އެކާވީ ސް) ދުވަ ސް ހަމަވުމުގެ ގިނަވެގެން  ( 48ސާޅީ ސްއަށެއް)
ގަޑިއިރުގެ

ކުރިން

30

(ތިރީ ސް)

ދުވަހަށް

މުއްދަތު

އިތުރުކުރާކަން،

މަޢުލޫމާތު

ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެންގި ތާރީޚު؛
( )11ރިޢާޔަތްކު ރަންޖެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ،ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް؛
( )12އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް؛
( )13ނަގަންޖެހޭކަމަށް ފެންނަ ބަޔާންތައް؛
( )14ކަމާގުޅޭ ތަޖުރިބާކާރެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދަންޖެހިދާނެކަން ނުވަތަ ނޫންކަމާއި ،ބޭނުންވާ
ނުވަތަ ބޭނުންވެދާނެ އެހީތެރި ކަމުގެ ބާވަތްތައް؛
( )15ޤާނޫނީގޮތުން އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތައް.
(ނ) މި މާއްދާދާގެ (ށ) ގެ ( )1ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައް ސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚުކަމަށް ބަލާނީ،
މައް ސަލައިގެ އަ ސާ ސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް އެނގޭނެ މަޢުލޫމާތު ލިބުނު ތާރީޚަށެވެ.
(ރ) ވި ސްލް ބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ބަލާ މައް ސަލަތަކުގައި މި މާއްދާއާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާ
މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ޕްލޭން ،އެ ޔުނިޓުގެ އި ސްވެރިޔާއާއި އިދާރީގޮތުން ޔުނިޓު ހިންގުމުގައި
އެންމެ އި ސްކޮށްހުރި މުވައްޒަފަށް މި ޕްލޭން ޗެކްކޮށް ،އެ ފަރާތްތަކުގެ ސޮއި ކޮށްފައި ،އެކަން ކުރި
ތާރީޚު އެނގޭގޮތަށް އޮންނަންވާނެއެވެ.
އިތުރު ލިޔެކިޔުންތައް
ހޯދުން

 .34މައް ސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެ ސް ލިޔުމެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަންޖެހޭނަމަ ،ލަ ސްނުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް
ހޯދަންވާނެއެވެ.
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އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :
ބަޔާން ނެގުން

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

( .35ހ) މި ގަވާއިދުގެ  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެކުލަވައިލާ މައް ސަލަ ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ޕްލޭނުގައި،
މައް ސަލައާ ގުޅިގެން އެއްވެ ސް ފަރާތެއްގެ ބަޔާނެއް ނަގަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާނަމަ ،ލަ ސްނުކޮށް
އެ ބަޔާންތައް ނަގައި ،އެ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކުރުވަންވާނެއެވެ.
(ށ) ޖިނާއީ ތު ހުމަތެއްކުރެވޭ މައް ސަލައެއްނަމަ ،އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތަކީ ކޮބައިކަން
އިއްވައި ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤާއި ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން
އަންގައި ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ހަމަޖައް ސަން ބޭނުންވާނަމަ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ފުރުޞަތެއް
ދޭންވާނެއެވެ.
(ނ)

ބަޔާން ދިނުމަށް އިޢުތިރާޒުކުރާނަމަ ،ނުވަތަ ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ،އެ މައް ސަލައާ
ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ،އެ ޢަމަލަކީ އެ ފަރާތަކުން ހިންގި
ރ ެވ ޭވ
ޢަމަލެއްކަމަށް ބެލެވޭނަމަ ،އެ ފަރާތު ގެ ބަޔާން ނުނަގައި މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް ުބ ަ
ގޮތަކަށް މައް ސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

ވަކިތަނަކަށް ގޮސްގެން
ހޯދަންޖެ ހޭ ލިޔެކިޔުންތައް

( .36ހ)

މައް ސަލައާ ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ވަކިތަނެއްގައި ހުރިކަމަށް ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު
ދީފައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އެފަދައިން ޔުނިޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 6/2006ހިއުމަން

ހޯދުން

ރައިޓް ސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  22ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނާއި ،ގަވާއިދު ނަންބަރު 2020/R-5
(ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) ގެ  19ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ
ބާރުގެ ދަށުން އެ ތަނަކަށް ގޮ ސްގެން އެ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ބާރު ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ)

އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައް ސަލައެއްގައި ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެއްވެ ސް
ފަރާތަކުން ހުރަ ސްއަޅައި ފިނަމަ ،ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަމެއް
ގެނައުމުން ،އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކަށް އެކަމުގައި ޔުނިޓުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކުން ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ
އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުން ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަދި ގިނަވެގެން  ( 48ސާޅީ ސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި ،އެތެރޭގެ އިންތިޒާމަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހިއް ސާކޮށްދިނުމަށް ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން
ޔުނިޓުން ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް އަންގަންވާނެއެވެ.
(ރ) މި މާ އްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ،ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އަންގާ އެންގުމަކަށް
ތަބާނުވެއްޖެނަމަ ،އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރި މީހަކަށް ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 6/2006ހިއުމަން ރައިޓް ސް
ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  26ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު ،ވި ސްލްބްލޯ ަވ ރ
ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
ހެކި ނައް ތައިލުމާއި
ބިރުދެއްކުން

 .37ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ

 26ވަނަ

މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ވި ސްލްބްލޯކުރުމުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ
އެހެންވެ ސް ހެއްކެއް ނައްތައިލުން ނުވަތަ ހެކި ބަ ސް ދީފާނެ މީހަކަށް ބިރުދެއްކުން ނުވަތަ ނުފޫޒެއް
ފޯރުވުމަކީ ކުށެކެވެ .މިއިން ކުށެއްގެ އަދަބަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 9/2014ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލް
ޢުޤޫބާތު) ގައި އެ ކުށަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބެވެ.
15

އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :
މުއާސަސާތަކާއި
މާ ހިރުންގެ އެ ހީތެރިކަން

( .38ހ)

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ވި ސްލްބްލޯ ކުރުމާ ގުޅިގެން ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ކުރާ ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން،
މ
ނ ު
ތަޙުޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ ކޮންމެ މުއައް ސަ ސާއެއްގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ނު ަވ ަތ ާއ ް

ހޯދުން

ފަރުދުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކަށް މައް ސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ހިއް ސާ ކުރަން
ޖެހިއްޖެނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ފަރާތުގެ ސިއްރުކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު އުނިކުރުމަށްފަހު
އަދި ޖަދުވަލު  3ގައި ހިމަނައިފައިވާ "މައް ސަލައިގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމުގެ އިޤުރާރު"
ގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު ،އެ މަ ސައްކަތަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް އެ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެއެވެ.

މައްސަލަ ވަޒަންކޮށް،
ގޮތެއް ނިންމުން

( .39ހ)

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔު ނިޓުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައް ސަލަތަކުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން
ނިންމާނީ،

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ

ލަފާގެ މަތިން ޔުނިޓުގެ

އި ސްވެރިޔާއެވެ.
(ށ)

ޔުނިޓުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައް ސަލަތަކުގައި އެ މައް ސަލަ ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތަކާއި،
ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް ،އެކަންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް
އަންގަންވާނެއެވެ.

މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު
ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުން

ދ ެގ
މ ްއ ާ
ނ ާ
 .40ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ަ 22ވ ަ
(ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  5ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު" ގެ ނަމޫނާޔާ އެއްގޮތަށް އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ޮގ ަތ ްށ
ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ހ)

ހުށަހެޅުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތަފު ސީލު؛

(ށ)

ތަޙުޤީޤު ކުރެވުނު ގޮތުގެ ތަފު ސީލު؛

(ނ) ތަޙުޤީޤުން ހާމަވި ކަންތައްތަކުގެ ތަފު ސީލު؛
(ރ) ތަޙުޤީޤުކުރެވުނު ޢަމަލު ތަކުރާރުވިޔަނުދިނުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތައް؛
(ބ)

ތަޙުޤީޤުގެ އަލީގައި އެއްވެ ސް ފަރާތެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލަން އެދޭނަމަ ،އެ ދަޢުވާއެއްގެ
ތަފު ސީލާއި ،އެފަދައިން އެދޭ ސަބަބު؛

ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުތައް
ހިއްސާކުރުމާއި
އާންމުކުރުން

( .41ހ)

ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު އާންމުކުރަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯ ކުރާ ފަރާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)  22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

(ށ) ޤާނޫނު

ނަންބަރު 16/2019

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހުށަހެޅޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތަކާ ގުޅިގެން ހިންގާ
ތަޙުޤީޤުތަކަކީ ދެފުށް ފެންނަ ނަޒާހަތްތެރިގޮތެއްގައި ކުރެވޭ ތަޙުޤީޤުތަކަކަށް ހެދުމަށާއި ،މި ޤާނޫނުގެ
ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައް ސަލަތަކުގައި ޢަމަލުކުރިގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ފަ ސޭހައިން ލިބޭނެފަދަ އިންތިޒާމެއް
މ ުތ ަތ ުކ ެގ
މ ުޢ ޫލ ާ
ހަމަޖެއް ސުމުގެ ގޮތުން ،މަ ޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާ ަ

16

ވޮލިއުމް49 :

އަދަދު38 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުތަކާމެދު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޢަމަލުކުރަން ވާނެއެވެ.
()1

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިނގައިފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ހުށަހަޅައިފައިވަނީ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކައުތެރިކަން ލިބިގެންނުވާ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރި
ފަރާތާ

ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު

ސިއްރުކުރުމަށްފަހު

އަދި

އެއްވެ ސް

ފަރާތެއްގެ

އަބުރަށް

ހުރަ ސްއެޅޭފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް އުނިކުރުމަށްފަހު ،ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު،
ޔުނިޓުގެ ވެބް ސައިޓް ޕޭޖުގައި އާންމުކުރުން.
()2

ތަޙުޤީޤުގެ އަލީގައި އެއްވެ ސް ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާއެއް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ
މައް ސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ތަޙުޤީޤު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ފެންނަ މައް ސަލަތަކުގައި
ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ތަޙުޤީޤުކުރުމަ ށް ފޮނުވުމާއި ،ޔުނިޓުން ތަޙުޤީޤުކުރާ މައް ސަލަތަކުގައި
ދަޢުވާކުރުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ މުއައް ސަ ސާތަކާ ހިއް ސާކުރުން .މި ހާލަތުގައި ޝަރުޢީ
ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް ކުރުމުގެ ކުރިން ތަޙުޤީޤަކާ ގުޅިގެން ކުރާ ދަޢުވާއަށް ހުރަ ސްނޭޅޭނެ
މިންވަރަށް ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ،ޔުނިޓުގެ ވެ ބް ސައިޓް ޕޭޖުގައި އާންމުކުރުން.

()3

ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިނގައިފައި ނުވާކަމަށް ތަޙުޤީޤަށް ފެނިއްޖެނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ރައްދުވި
ފަރާތަށާއި ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން ހިއް ސާކުރުން.

(ނ) މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތް އެނގޭގޮތަށް އަދި އެ ފަ ރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ދައުލަތުގެ އެތެރޭގެ
އިންތިޒާމްތަކަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓު ،ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް
ހިއް ސާކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ) ކޮން ފަރާތެއްކަން ނޭނގޭގޮތަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުތައް ދައުލަތުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތަކުން
އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި

ތަޙުޤީޤު

ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ ،ޔުނިޓުން

ކޮށްފައި

ނުވާކަމަށް

އެ މަޢުލޫމާތު

ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް

ތަޙުޤީޤުކޮށްފައި ،ޤާނޫނުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފިޔަވަޅުތައް އަޅަން ވާނެއެވެ.
(ބ) ޤާނޫނު

ނަންބަރު

16/2019

(ވި ސްލްބްލޯ ކުރާ

ފަރާތްތައް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ގެ

 22ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ކޮން ފަރާތެއްކަން އެނގޭގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށާއ ި،
އެ މައް ސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤު ނިމިފައިވާ ގޮތް ލިޔުމުން ހިއް ސާ
ކުރަން ވާނެއެވެ.
(ޅ) މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތް އެނގޭގޮތަށް އަދި އެ ފަރާތަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވި ސްލްބްލޯވަރ
ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅާ މައް ސަލަތަކުގެ ތަޙުޤީޤު ރިޕޯޓުތައް ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އު ސޫލުގެ ދަށުން އާންމު ކުރަން ވާނެއެވެ.
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އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :
ޖިނާއީ މައްސަ ލަތަކުގައި
ދަޢުވާކޮށްދިނުމަށް އެދި

ޤާނޫނު

.42

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ނަންބަރު

16/2019

ފަރާތްތައް

(ވި ސްލްބްލޯކުރާ

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)

ގެ

 22ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ޖިނާއީ މައް ސަލައެއްގައި ދަޢުވާކުރަން

ފޮނުވުން

ފެންނަ މައް ސަލަތަކުގައި ،ދަޢުވާކޮ ށްދިނުމަށް އެދި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
ހަ ތަރުވަނ ަ ބާ ބު
ހޭ ލުންތެރިކ ަނ ް އި ތު ރުކ ުރ ުމާއ ި ދި ރާ ސާތައ ް ކު ރިއަށްގެންދިޔުނ ް

ހޭލުންތެރިކަން
އިތުރުކުރުން

( .43ހ)

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް ދަ ުއ ަލ ުތ ެގ
އިދާރާތަކާއި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ބައިވެރިވާ އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ،މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،މީޑިއާތަކާއި ،އާންމުން
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ،ވި ސްލްބްލޯވަ ރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން މުޅި އަހަރު ތެރެއަށް
ބަހައިލައިގެން ހިންގަންވާނެއެވެ.

(ށ)

ދައުލަތުގެ

އިދާރާތަކާ

ހަރަކާތްތެރިވާ

ގުޅިގެން

ފަރާތްތަކަށާއި

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

އެ
އެ

ޕްރޮގްރާމްތައް

އިދާރާތަކުގައި
އިދާރާތަކުގެ

އެތެރޭގެ

ޤާއިމުކުރާ

މުވައްޒަފުންނަށް،

ވި ސްލްބްލޯވަރ

ޕްރޮޓެކްޝަން

މި

އިންތިޒާމުތަކުގައި
ޤާނޫނާ

ޔުނިޓުން

ގުޅޭގޮތުން
ހިންގަމުން

ގެންދާންވާނެއެވެ.
(ނ) ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަމިއްލަ
ކުންފުނިތަކުގެ

މުވައްޒަފުންނަށް،

ވެރިންނަށާއި

މި

ޤާނޫ ނާ

ގުޅޭގޮތުން

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ

ޕްރޮގްރާމްތައް ،ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ހިންގަމުން ގެންދާންވާނެއެވެ.
ދިރާސާތައްކޮށް
އާންމުކުރުން

 .44ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ގުޅޭގޮތުން
އިދާރާތަކާއި މުވައްޒަފުންނާއި އާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ހުރި މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށާއި ،ޤާނޫނުގެ
މަޤްޞަދުތައް ހާ ސިލުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ދިރާ ސާތައްކޮށް،
ދިރާ ސާތަކުގެ ހޯދުންތައް އާންމު ކުރަމުން ގެންދާންވާނެއެވެ.
ފަ ސްވަނ ަ ބާ ބު
އެ ހެނިހެނ ް

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން
ފެށުން

ޖަދުވަލަކީ ގަވާއިދުގެ
ބައެއް ކަމުގައި
ކަނޑައެ ޅުން

 .45މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މި ގަވާއިދު ޝާއިޢުކޮށް އާންމުކުރާ
ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
 .46މި ގަވާއިދާ އެކުގައިވާ ޖަދުވަލު  1އާއި ،ޖަދުވަލު  2އާއި ،ޖަދުވަލު  3އާއި ،ޖަދުވަލު  4އާއި ،ޖަދުވަލު
 5އަކީ މި ގަވާއިދުގެ ބައެކެވެ.
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އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :
މާނަކުރުން

.47

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

މި ގަވާއިދުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް
ދީފައިވަނީ ،އެ ލަޒުފުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
(ހ)

"ވި ސްލްބްލޯކުރުން" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާ ްތ ަތ ްއ
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް
ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަން ނުވަތަ
ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށެވެ.

(ށ)

"ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓް" ނުވަތަ "ޔުނިޓް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު
( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަ ރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  23ވަނަ މާއްދާގައި (ހ) ެގ
ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓް ސް ކޮމިޝަނުގައި ޤާއިމުކުރުން ލާޒިމްކޮށްފައިވާ ޔުނިޓަށެވެ.

(ނ) "ނޭދެވޭ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ޢަމަލަކަށެވެ.
(ރ)

"މަޢުލޫމާތު" މާނަކޮށްފައިވަނީ މައް ސަލަ ނުވަތަ ޝަކުވާގެ މާނައިގައެވެ.

(ބ)

"ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އި ސްވެރިޔާ" ނުވަތަ "ޔުނިޓުގެ އި ސްވެރިޔާ" ކަމުގައި
ބުނެފައިވަ ނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު)
ގެ  23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހިއުމަން ރައިޓް ސް ކޮމިޝަނުން ޢައްޔަނުކުރުމަށް
ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު ހިންގުމުގެ އި ސްވެރިޔާއަށެވެ.

(ޅ)

"އިދާ ރީގޮތުން ޔުނިޓުގެ ހިންގުމުގެ އެންމެ އި ސް މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ވި ސްލްބްލޯވަރ
ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު އިދާރީގޮތުން ހިންގައި ،ޔުނިޓުގެ އި ސްވެރިޔާއަށްފަހު އެންމެ އި ސްކޮށް
ޔުނިޓުގައި ހުންނަ މުވައްޒަފަށެވެ .އަދި މި މުވައްޒަފަކީ ޤާނޫނީ ދާއިރާއިން ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު
ލިބިފައިވާ ފަރާތަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

(ކ)

"އެތެރޭގެ އިންތިޒާމް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  20ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި
ޤާއިމުކުރާ ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމްތަކަށެވެ.

(އ)

"ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ
ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ (މ) ގެ ( )1އިން ފެށިގެން ( )7ގެ
ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި އިދާރާތަކެއް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

(ވ)

"އަމިއްލަ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތް ަތ ްއ
ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  31ވަނަ މާއްދާގެ (ފ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،
މި ޤާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ ފަ ރާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޤާނޫނީ ޞަޚްޞެއްގެ ހައި ސިއްޔަ ުތ
ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.
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އަދަދު38 :

ވޮލިއުމް49 :

(މ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު2020/R-18 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ރ
"ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 16/2019ވި ސް ްލ ްބ ޯލ ުކ ާ
ނ،
ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ  31ވަނަ މާއްދާގައި (ޏ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ިއ ް
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިފައިންގެ ޚިދުމަތާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި ،މި ޚިދުމަތުގައި އެކުލެވޭ އެންމެހައި
އިދާރާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށާއި ،ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު
ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށެވެ.

(ފ)

"ހިއުމަން ރައިޓް ސް ކޮމިޝަން" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ ސާ ސީގެ  189ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ހިއުމަން ރައިޓް ސް
ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވް ސްއަށެވެ.

(ދ)

"ޔުނިޓުގެ ވެބް ސައިޓް ޕޭޖް" ކަމުގައި ބުނެފައިވަނީ ،ހިއުމަން ރައިޓް ސް ކޮމިޝަނުގެ ވެބް ސައިޓުގައި
ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވި ސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ ވެބް ސައިޓް ޕޭޖަށެވެ.
______________________
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ޖަ ދު ވަލ ު  - 1ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެގޮތ ުނ ް މަ ޢު ލޫމާތ ު ހު ށަހަޅ ާ ފޯ މު

c

ވި ސްލްބ ްލޯވ ަރ ޕްރޮޓ ެކްޝ ަނ ް ޔު ނިޓ ް
ހި އުމަނ ް ރައިޓްސ ް ކޮ މިޝަނ ް އޮފް ދަ މޯ ލްޑިވްސ ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވި ސްލްބ ްލޯކުރުމ ުގެގ ޮތ ުނ ް މަޢު ލޫމ ާތ ު ހު ށަ ހަޅ ާ ފޯ މު
.1

ވި ސް ލްބްލޯކުރ ާ ފަ ރާ ތުގ ެ މަ ޢު ލޫމ ާތު
(ކާކުން ނޭނގޭގޮތަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ ،މި ބައި ފުރިހަމަނުކޮށް ހުށަހެޅިދާނެ)

1.1

ފުރިހަމަ ނަން:

1.2

ދރއ .ކާޑު /ޕާ ސްޕޯޓު/

ޤައުމީ ނި ސްބަތް:

1.3

ވާރކްޕަރމިޓް /ވި ސާ
ނަންބަރު:
1.4

ޖިން ސު:

1.5

އުފަން ތާރީޚު:

1.7

ދާއިމީ އެޑްރެ ސް:

1.8

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެ ސް:

1.9

ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު:

ފިރިހެން

އަންހެން

އުމުރު:

1.6

އީމެއިލް އެޑްރެ ސް:

1.10

 1.11އަދާކުރާ ވަޒީފާ:

.2

ހު ށަ ހަ ޅާ ނޭ ދެ ވޭ ޢަ މަ ލުގ ެ ބާ ވަ ތް ( ފާ ހަ ގަޖަހ ާ)

2.1

ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުން

ފާހަގަ

ޔުނިޓުގެ

ފާހަގަ

ޔުނިޓުގެ

ޖެހުމަށް

ބޭނުމަށް

ޖެހުމަށް

ބޭނުމަށް

2.2

އިން ސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު
ޢަމަލެއްކުރުން

2.3

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިން ސާނިއްޔަތުކަމުގެ

2.4

ކޮރަޕްޝަން

ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން
2.5

އާ ންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ އާންމު

2.6

ރައްކައު ތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ

ތިމާވެށްޓަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ
ފަދަ ކަމެއް ކުރުން

ފަދަ ކަމެއް ކުރުން
2.7

ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން

2.8

2.9

ދައުލަތުގެ ވަ ސީލަތެއް ބޭކާރުކުރުން ނުވަތަ

 2.10ޖިނާއީ ކުށެއްކަމަށް ނުވަތަ އިދާރީ

ޢަދުލުއިންޞާފަށް ހުރަ ސްއެޅުމުގެ
ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ "މި ސްކެރިޖް
އޮފް ޖަ ސްޓި ސް" ގެ ޢަމަލެއް ކުރުން
ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނެއްގައި

ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުން
2.11

ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ ބަދަލުހިފުން

2.12

 2.1އިން ފެށިގެން  2.11ގެ
ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ފޮރުވުމުގެ
ގަ ސްތުގައި ކުރާ އެއްވެ ސް ކަމެއް

.3

ވި ސް ލްބްލޯކުރ ާ ފަ ރާ ތުގ ެ ހަ އި ސިއްޔ ަތު ( ފާ ހަގަޖައްސަވ ާ)

3.1

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް؛

3.2

ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ ( 2ދޭއް) އަހަރުނުވާ ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފެއް؛

3.3

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފެއް؛

3.4

ވަޒީފާއިން ވަކިވިތާ ( 2ދޭއް) އަހަރުނުވާ އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފެއް؛

3.5

އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ،ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ހައި ސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ ،ޤާނޫނީ އެއްވެ ސް ޝަޚްޞެއް

.4

ވި ސް ލްބްލޯކުރ ާ ނޭ ދެ ވޭ ޢަ މަ ލާ ގު ޅޭ މަ ޢު ލޫމ ާތު

ފާހަގަ

ޔުނިޓުގެ

ޖެހުމަށް ބޭނުމަށް

( ހު ށަހަޅ ާ ފަ ރާތުނ ް އެ ދޭނ ަމ ަ ،އި ތު ރު ކަ ރުދާހެއްގައ ި މި މަ ޢުލޫމާތުތައ ް ހި މަނައ ި ،ފޯ މާއެކ ު ހު ށަހެޅިދ ާނ ެ)

4.1

ނޭދެވޭ ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
ފަރާތް/ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު:
(ފުރިހަމަ ނަން ނުވަތަ އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން،
މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ،އެ ޑްރެސް ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުމެއްގެ ނަންބަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު)

4.2

ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން އިދާރާއަކަށް
ހުށަހަޅައިފައިވާނަމަ ހުށަހަޅައިފައިވާ އިދާރާ/އިދާރާތައް
އަދި ތާރީޚު ނުވަތަ ދުވަ ސްވަރު:

4.3

ނޭދެވޭ ޢަމަލު ހިންގައިފައިވާ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ
ނުވަތަ ހިނގައި ފާނެކަމަށް ބެލެވޭ އިދާރާތަކާއި
އޮފީ ސްތައް ނުވަތަ މިނޫންވެ ސް މިފަދަ ތަންތަން:

4.4

ނޭދެވޭ ޢަމަލު ހިނގި ނުވަތަ ހިނގައިފައިވާ ނުވަތަ
ހިނގައި ފާނެ ތާރީޚުތައް ނުވަތަ ދުވަ ސްވަރު:

4.5

ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެ ސް ލިޔެކިޔުމެއް
ލިބފައިވާނަމަ ،އެ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތު:
(ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ފޯމާއެކު ހުށަހެޅުން)

4.6

ނޭދެވޭ ޢަމަލާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެ ސް އިތުރު ހެއްކެއް
ނުވަތަ ލިޔެކިޔުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތު:

4.7

މައް ސަލައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެނގޭނެ އެހެން
ފަރާތެއްވާނަމަ ،އެ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު:
(ފުރިހަމަ ނަން ނުވަތަ އާންމުކޮށް ކިޔާ ނަން،
މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާ ،އެ ޑްރެސް ،ކާކުކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުމެއްގެ ނަންބަރުފަދަ މަޢުލޫމާތު)

4.8

މައް ސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ އިތުރު
މަޢުލޫމާތެއް އެނގޭނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު:

.5

ވި ސް ލްބްލޯކުރ ަން އެ ދޭ ނޭ ދެ ވޭ ޢަ މަ ލާ ގު ޅޭ މު އް ދަތުގ ެ މަ ޢު ލޫމާތ ު:

5.1

ވި ސްލްބްލޯކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ބިނާކޮށްފައިވާ ހާދި ސާ ހިނގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 2ދޭއް) އަހަރު

ފާހަގަ

ޔުނިޓުގެ

ޖެހުމަށް

ބޭނުމަށް

ހަމައެއްނުވޭ
5.2

ބަދަލުހިފުމުގެ މަޢުލޫމާތު ބިނާކޮށްފައިވާ ހާދި ސާ ހިނގި ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން ( 3ތިނެއް) އަހަރު
ހަމައެއްނުވޭ

.6

ވި ސް ލްބްލޯކުރ ާ ފަ ރާ ތުގ ެ އި ޤުރ ާރާއ ި ސޮ އި
(ކާކުކަން ނޭނގޭގޮތަށް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުން މި ބައި ފުރިހަމަކުރުން ލާ ޒިމެއް ނޫން)

މި ފޯމު ފުރުމުގައި އަހުރެން .................................................... ،ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު މަޢުލޫމާތު ކަމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ.
ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިހަމަ ނަން:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

.7

ފު ރި ހަމަވ ާންޖެހ ޭ ކަ ން ކަ ން

7.1

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމުގެ ކޮޕީއެއް (ދރއ ކާޑު/ޕާ ސްޕޯޓު/ޑްރައިވިން

ފާހަގަ

ޔުނިޓުގެ

ޖެހުމަށް

ބޭނުމަށް

ލައި ސެން ސް/ވޯރކްވި ސާ)
7.2

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަނީ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްނަމަ ސެޓުފިކެޓު އޮފް ރެޖި ސްޓްރޭޝަންގެ ކޮޕީ

7.3

މި ފޯމުގެ  4ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުން ނުވަތަ ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހިމަނައިފައި

7.4

މި ފޯމުގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއް ފުރިހަމަކުރެވިފައި

 . 8ޔު ނި ޓު ގެ ރަ ސް މީ ބޭ ނު މަ ށް
މައް ސަލަ ހުށަހެޅުނު ގޮތް:

މައް ސަލައިގެ ރަޖި ސްޓަރީ
ނަންބަރު:
މައް ސަލަ ހުށަހެޅުނު

ސިޓީން

ތާރީޚު:
މައް ސަލަ ނިމުނު ތާރީޚު:

ފެކް ސް

ފޯނުން

މެ ސެޖުން
މޮބައިލް
އެޕްލިކޭޝަން

ވެބް ސައިޓ ް

އެ ސް.އެމް.އެސ ް

ޔުނިޓުގެ އި ސްވެރިޔާއަށް

އެމް.އެމް.އެ ސް

ފޮނުވި ތާރީޚު:
ޔުނިޓުގެ އެޗް.އޯ.ޑީއަށް

އީމެއިލް

އޯޑިއޯ ފައިލެއް

އީމެ ސެޖް
ވީޑިއޯ ފައިލެއް

ފޮނުވި ތާރީޚު:

ޔުނިޓަށް

ފޯމުން

ހާޒިރުވެ
ފޯމު ފުރިހަމަކޮށްދިން މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު:
ނަން:

ނަން:

މަޤާމު:

މަޤާމު:

ސޮއި:

ސޮއި:

ތާރީޚު:

ތާރީޚު:

ޖަ ދު ވަލ ު  - 2މަ އް ސަލައާމެދ ު ޢަ މަލުކުރަނ ް ފެ ންނ ަ ގޮ ތުގ ެ ލަ ފާ ދޭ ކަ ރުދ ާސ ް

c

ވި ސްލްބްލޯވ ަރ ޕް ރޮ ޓެކްޝަނ ް ޔު ނިޓ ް
ހި އުމަނ ް ރަ އި ޓް ސ ް ކޮ މިޝަނ ް އޮ ފް ދަ މޯ ލް ޑިވ ްސ ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

މަ އް ސަލައާމެދ ު ޢަ މަލުކުރަނ ް ފެ ންނ ަ ގޮ ތުގ ެ ލަ ފާ ދޭ ކަ ރުދ ާސ ް
 . 1މަ އްސަލ ަ ހު ށަހެޅ ި ތާ ރީ ޚު:
 . 2މަ އްސަލައ ިގެ ރަޖ ިސްޓަރ ީ ނަންބ ަރު:
 . 3މަ އްސަލައ ިގެ ބާ ވަތ ް:
 . 4މަ އްސަލައ ިގެ ކު ރު ޚު ލާޞ ާއެއ ް:

 . 5ވަ ގު ތުނ ް ފި ޔަވަޅ ު އަ ޅަންޖެހ ޭ މައްސަލައެއްކަނ ް ނު ވަތ ަ ނޫ ންކަނ ް އަ ދި ވަ ގުތުނ ް އަ ޅަންޖ ެހ ޭ ފި ޔަވަޅ ުތައ ް:

 . 6އެ ހެ ން އި ދާރާއަކަށ ް ފޮ ނުވަނ ްޖެހ ޭ މަ ޢުލޫމާތެއްކަނ ް ނު ވަތ ަ ނޫންކަނ ް:

 . 7މަ އްސަލ ަ ތަ ޙު ޤ ީޤުކުރ ުމ ުގެ އި ޚްތިޞާޞ ް ލި ބިގެންވާކަނ ް ނު ވަތ ަ ނޫންކަނ ް ،ސަބަބުތައ ް:

 . 8މަ އްސަލައ ިގައ ި ޢަމ ަލުކުރ ަނ ް ފެ ންނ ަ ގޮ ތު ގެ ޤާނޫނ ީ ލަ ފާ:

ފޯ މު ފު ރިހަމަކުރ ި ޤާނޫނ ީ މު ވައ ްޒަފުގ ެ:
ނަ ން:
ސޮ އި:
ތާ ރީ ޚު:

 . 9މަ އްސަލައ ިގައ ި ކުރ ިޔ ަށްގެނ ްދަނ ް ނިންމިގޮތ ް:

ޔު ނިޓުގ ެ އި ސްވެރ ިޔ ާގެ:
ނަ ން:
ސޮ އި:
ތާ ރީ ޚު:

ޖަ ދު ވަލ ު  - 3ވި ސްލްބްލޯވ ަރ ޕް ރޮ ޓެކްޝަނ ް ޔު ނިޓަށ ް ހު ށަހެޅ ޭ މަ ޢު ލޫމާތާއ ި މަ އް ސަލައިގ ެ ސި އްރ ު ހި ފެހެއ ްޓުމުގ ެ އި ޤްރާރ ު

c

ވި ސްލްބްލޯވ ަރ ޕް ރޮ ޓެކްޝަނ ް ޔު ނިޓ ް
ހި އުމަނ ް ރަ އި ޓް ސ ް ކޮ މިޝަނ ް އޮ ފް ދަ މޯ ލް ޑިވ ްސ ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވި ސްލްބްލޯވ ަރ ޕް ރޮ ޓެކްޝަނ ް ޔު ނިޓަށ ް ހު ށަހެޅ ޭ މަ ޢު ލޫމާތާއ ި މަ އް ސަލައިގ ެ ސި އްރ ު ހި ފެހެއ ްޓުމުގ ެ އި ޤްރާރ ު

އަހުރެން.............................. ،ފުރިހަމ ަ ނަން ،ދރއ ކާ ޑުގެ ނަންބަރު ،......................... :ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019
(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅައިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި މައްސަލައިގެ ތަޙުޤީޤަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ
ގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް އިޤްރާރުވަމެވެ .މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލިބޭ މަޢުލޫ މާތު ބޭނުންކުރުމުގެ
ހުއްދަ އޮންނަ ފަރާތެއްގެ ހައިސި އްޔަތުން އަހުރެންނަށް ލިބޭ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު އަހަރުންގެ ވާޖިބު އަދާކޮށް ނިމުމަށްފަހުގައިވެސް ސިއްރުގެ
ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން އިޤުރާރުވަމެވެ .އަދި މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އަހުރެންނަށް ލިބޭ ސިއްރު މަޢުލޫމާތު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2019
(ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އާއި ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވައިލައިފައިވާ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓަކްޝަން ޔުނިޓަށް
ސިއްރުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއި ،ބަލައިގަތުމާއި ،މަޢުލޫމާތުތައް ތަޙު ޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން
ބޭނުންކުރުމަށް އަހުރެން އިޤުރާރުވަމަވެ.

ފުރިހަމަ ނަން..................................................................................... :
ދރއ ކާ ޑު  /ޕާސްޕޯޓު ނަންބަރު................................ ............................. :
ހައިސި އްޔަތު...................................................................................... :
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރި ތާރީޚު ................................................................ :
އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރި ތާރީޚު ............................................................... :
ސޮއި................................................................................................. :
ފިންގަރ ޕްރިންޓް:
-----------------------------------

ޖަ ދު ވަލ ު  – 4މަ އް ސަލ ަ ތަ ޙު ޤީޤ ުކުރުމުގ ެ ޕް ލޭ ން

c

ވި ސްލްބްލޯވ ަރ ޕް ރޮ ޓެކްޝަނ ް ޔު ނިޓ ް
ހި އުމަނ ް ރަ އި ޓް ސ ް ކޮ މިޝަނ ް އޮ ފް ދަ މޯ ލް ޑިވ ްސ ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

މަ އް ސަލ ަ ތަ ޙު ޤީޤުކުރުމުގ ެ ޕް ލޭ ން
 . 1މަ އްސަލ ަ ހު ށަހެޅ ި ތާ ރީ ޚު:
 . 2އި ޚް ތިޞާޞ ް ލި ބިގެންވާކަނ ް ނު ވަތ ަ ނޫ ންކ ަނ ް ކަނ ޑ ައަޅައ ިފައިވ ާ
ތާ ރީ ޚު:
 . 3މަ އްސަލ ަ ރަޖިސ ްޓ ަރީ ކު ރި ތާ ރީޚ ު:
 . 4މަ އްސަލައ ިގެ ރަޖ ިސްޓަރ ީ ނަންބ ަރު:
 . 5މަ އްސަލައ ިގެ ބާ ވަތ ް:
 . 6މަ އްސަލައ ިގެ ކު ރު ޚު ލާޞ ާއެއ ް:

 . 7މަ އްސަލ ަ ތަ ޚު ޤ ީޤުކޮށ ް ނިންމަނ ް ޤާނޫނުގައ ި ކަނ ޑައ ަޅައ ިފައ ިވާ
 ( 21އެ ކާވ ީސ ް) ދުވަސ ް ހަ މަވ ާ ތާ ރީޚ ު؛
 . 8މަ އްސަލ ަ ތަ ޙު ޤ ީޤުކޮށ ް ނިންމަނ ް ޤާނޫނުގައ ި ކަނ ޑައ ަޅައ ިފައ ިވާ
 ( 21އެ ކާވ ީސ ް) ދު ވަހުގ ެ ތެ ރޭ ގައ ި ނުނިންމ ޭ މައްސަލަތަކުގ ައި
އި ތު ރުކުރެވިދާނެކ ަމަށ ް ޤާނޫނުގ ައި ބަޔާންކޮށްފައިވ ާ  ( 3 0ތިރީސ ް)
ދު ވަސ ް ހަމ ަވާ ތާ ރީޚ ު؛
 . 9މު އްދަތ ު އި ތު ރުކުރ ަނ ް ޖެ ހިއ ްޖެނަމ ަ ،މައްސަލ ަ ތަ ޙު ޤ ީޤުކޮށ ް
ނި ންމަނ ް ޤާނޫނުގައ ި ކަނ ޑައ ަޅ ައިފައިވ ާ  ( 21އެކާވީސ ް) ދުވަސ ް
ހަ މަވުމުގ ެ ގި ނަ ވެގ ެނ ް  ( 4 8ސާޅ ީސްއަށެއ ް) ގަ ޑިއިރ ުގެ ކު ރިނ ް
 ( 3 0ތިރ ީސ ް) ދު ވަހަށ ް މުއްދަތ ު އި ތު ރުކުރާކަނ ް މަޢުލޫމާތ ު
ހު ށަ ހެޅިފަރާތ ަށް އެ ންގ ި ތާ ރީޚ ު؛

 .1 0ރި ޢާ ޔަތްކުރަނ ްޖެހ ޭ ޤާނޫނުތަކާއ ި ،ޤާ ނޫނ ީ ނުކުތ ާތައ ް؛

 .1 2ނަ ގަންޖެހޭކ ަމަށ ް ފެ ންނ ަ ބަޔާނ ްތައ ް؛

 .1 1އި ތު ރަ ށް ހޯދަނ ްޖެހ ޭ ލި ޔެކ ިޔުންތައ ް؛
 .1 3ތަ ޖުރިބާކާރ ެއްގ ެ އެ ހީތެރިކަނ ް ހޯދަންޖެހ ިދާނެކ ަނ ް ނު ވަ ތަ
ނޫ ންކަމާއ ި ،ބޭ ނުންވ ާ ނު ވަތ ަ ބޭ ނުންވ ެދާނ ެ އެ ހީ ތެރިކ ަމުގ ެ
ބާ ވަ ތްތ ައް؛
 .1 4މަ އްސަލައ ިގައ ި ޤާނޫނީގޮތުނ ް އެ ޅޭނ ެ ފި ޔަވަޅުތައ ް:

 . 15ޕް ލޭ ން ތަ އް ޔާރ ުކުރ ި މު ވަ އްޒަފުގ ެ މަ ޢު ލޫމާތ ު
#

މަ ޤާ މު

ފު ރިހ ަމަ ނަ ން

ސޮ އި

ތާ ރީޚ ު

 . 16ޕް ލޭ ން ޗެ ކްކުރ ި މު ވަ އްޒަފުގ ެ މަ ޢުލޫމާތ ު
#

ފު ރިހ ަމަ ނަ ން

މަ ޤާ މު

----------------------------------------

ސޮ އި

ތާ ރީޚ ު

ޖަ ދު ވަލ ު  - 5މަ އް ސަލައިގ ެ ތަ ޙުޤީޤ ު ރި ޕޯ ޓު

c

ވި ސްލްބްލޯވ ަރ ޕް ރޮ ޓެކްޝަނ ް ޔު ނިޓ ް
ހި އުމަނ ް ރަ އި ޓް ސ ް ކޮ މިޝަނ ް އޮ ފް ދަ މޯ ލް ޑިވ ްސ ް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވި ސްލްބްލޯކުރ ާ ފަ ރާތްތައ ް ރަ އްކާތެރިކ ުރ ުމުގ ެ ޤާ ނޫނުގ ެ ދަ ށުނ ް ހު ށަހ ަޅައ ިފައިވ ާ މަ ޢު ލޫމާތާއ ި މަ އް ސަލައިގ ެ ތަ ޙުޤީޤ ު ރި ޕޯ ޓު
 . 1ހު ށަ ހެޅުނ ު މަޢުލޫމާތުގ ެ ތަ ފުސ ީލ ު
 1.1މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ތާރީޚު:
 1.2މައްސަލައިގެ ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:
 1.2މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތް:
 . 2މަ އްސަލައ ިގެ ތަފުސ ީލު:

 . 3ތަ ޙު ޤީޤ ު ކު ރެވުނ ު ގޮ ތު ގެ ތަފުސ ީލު؛

 . 4ތަ ޙު ޤީޤުނ ް ހާމަވ ި ކަ ންކ ަމ ުގެ ތަފުސ ީލު؛

 . 5ތަ ޙު ޤީޤުކުރެވުނ ު ޢަމ ަލު ތަ ކުރާރުވިޔ ަނުދިނ ުމުގ ެ ގޮ ތުނ ް ދަ އުލ ަތުގ ެ އި ދާރާތަކ ުނ ް އެ ޅުމަށ ް ލަ ފާދީފ ައިވ ާ ފިޔ ަވަޅުތައ ް؛

 . 6ތަ ޙު ޤީޤުގ ެ އަ ލީ ގައ ި އެ އްވެސ ް ފަ ރާ ތެއްގ ެ މައްޗަށ ް ދަ ޢުވ ާ އު ފު ލަނ ް އެދޭނަމ ަ އެ ދަ ޢު ވާއެއ ްގެ ތަފުސ ީލާއ ި ދަޢ ުވާކުރ ަނ ް އެ ދޭ ސަބަބ ު؛

ނަން.........................................................................:
ހައި ސިއްޔަތު...............................................................:
ތާރީޚު..................................................................... :
ސޮއި...................................................................... :
-------------------------------------

ތައްގަނޑު:

