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ގަވާއިދު  ޙައްޤުގެ ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެމަޢުލޫމާ   
 )ދެވަނަ އިޞްދާރު( 

 
ބޮުޑ ގޮތެްއަގއި އަިދ  ދައުލަުތގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހާމަކަން ،މިއީ )ހ( .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

ަރއްޔިތުްނގެ  ،ގޮތެްއަގއި ކުިރއަށް ގެންިދޔުމަށްޓަަކއި ވިޖަވާބުދާރީކުރުވަނި 
ތު ހޯދައި މަޢުލޫމާ) 4112/1މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ާޤނޫނު ނަންބަރު 

ށް ޓަކައި އެ ޤާނޫުނެގ ކުރުމުގެ ފަސޭހައަޙައްުޤގެ ޤާނޫނު( ތަންފީޒު ލިބިގަތުމުގެ 
 ެދވެ. ަގވާއިފަިއވާ އެކުލަަވއިލައިދަށުން 

 
" ގަާވއިދު ޙައްޤުގެ ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެމަުޢލޫމާ" ،ކިޔާނީ ގަާވއިދަށްމި  )ށ(  

 ވެ.މިފަދައިންނެ
 

ެގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނުވަނަ މާއްދާގައި  1ގަވާއިުދގެ މަޤުޞަދަކީ މި ގަާވއިދުގެ މި  .4 މަޤްަޞދު 
ކުރުމަށްޓަކައި ކަންކަން ކުރާނޭ ުއޞޫލުތަކާއި އިޖުރާއާތުަތްއ ދު ޙާޞިލުމަޤްޞަ

ނަޑއަަޅއި އަންނަނިވި ކަންަކން ބަޔާންކުރުމެވެ.  ކަ
 

ންނާނޭ ގޮތުގެ ތަފުޞީލު ތު ހޯދައި ލިބިގަމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގަިއވާ  )ހ(  
 .އޮޅުންފިލުަވއިދިނުން

 
ނގާނެ ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ނުހިަމޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގަިއވާ  )ށ(  

 އާންމު ލަތެއްގައި ވެސްވެސް އަދި ހުރިހާ ޙާ އެ ޙާލަތުގައިޙާލަތްތަކާއި 
ލު ޞޫތު ހާމަކުރުމުގެ އުމަޢުލޫމާޙަތު ނެގެހެއްޓުމަށްަޓކައި އެ މަޞްލަ

ނަޑއެޅުން.  ކަ
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ްއގަިއ ވެސް ފުާޅ ދާއިރާއެ ތު ވީހާމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާތަުކގަިއވާ  )ނ(  
 ދިނުން.ޝާއިޢުކުރުމަށް ހިތްވަރު

 
ތަކީ މަޢުލޫމާގޮތުން ދައުލަުތެގ އިދާރާއެްއަގއި ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ  މީހަކާ ގުޅޭ )ރ(  

 ރުން.ތެއްކަން ކަށަވަރުކުމަޢުލޫމާނެތް  ތެދު އަދި އޮޅުމެއް  ،ފުރިހަމަ
 

 ބޭނުންވާ ަކންކަން ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުުރމަށްޓަކައި  ގެްނވާބަޔާންވެ މި މާއްދާގައި  )ބ(  
 .އް ަކނަޑއަަޅއި ބަާޔންކުރުންލުތަޞޫއު
 

ތު ހޯުދމާއި މަޢުލޫމާ
ލިިބގަތުުމގެ ތު މަޢުލޫމާ
 އުޞޫލު  އާންމު

އެދޭ ކޮންމެ ގެ ދަުށން ގަވާއިދުތަށް މި ަމޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގަިއވާ  )ހ( .3
ކަން ނެތްތެއް އެ އިދާރާެއްއގައި އޮްތކަން ނުވަތަ މަޢުލޫމާ އެ ،މީހަކަށްމެ

  ްނވާނެ ެއވެ.އަންގާ
 

ނަމަ އެ  އެ އިދާރާެއްއަގއި ނެތްތެއް މަޢުލޫމާގެ ދަށުން އެދެވުުނ ގަާވއިދުމި  )ށ(  
ތަށް އެދުނު މީހާއަށް މަޢުލޫމާ ،ލިބޭނީ ކޮން ިއދާރާއަކުންކަންތު މަޢުލޫމާ

މި ގަާވއިދުެގ މި  .ގާްނވާނެ އެވެއަންގެ ެތރޭގައި އެކަީށގެންވާ ފުރުޞަެތއް
 މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އެކަީށގެންވާ ފުރުޞަެތއް ކަމަށް ަބލާނީ ގިނަެވގެން

 ދުވަހެވެ. 5ބަންދު ނޫން  ރަސްމީ
 

 މަތިން  ގޮުތގެ  ގަިއވާގަވާއިދު މި  ،ތެއްމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގަިއވާ  (ނ)  
ެއކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތެްއގެ ތެރޭަގއި ެއ  ،ނަމަ ންޖެހޭ ކަމަށްވާހާމަކުރާ
 ޤާނޫނުގައި އެހެންުދގައި ނުވަތަ އިގަވާމި  ،ވެސް  ތެއް ހާމަކުރުމަކީ މަޢުލޫމާ

ނޑައަަޅއިފައި ނުާވހާ ިއދާރާއެްއގެ މައްޗަްށ އެ ދައުލަތުގެ  ،ހިނދަކު ގޮތަކަށް ކަ
 ލާޒިމު ކަމެކެވެ.

 
ން ްއގައި ނުވަތަ ފަހުން ޢަމަލުކުރާޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނެދިވެހިރާއްޖޭަގއި  (ރ)  

ވަިކ  ،ތެއް ހާމަކުރެވޭނީމަޢުލޫމާފަށާ ޤާނޫނެއްގަިއ، ަދއުލަތުގެ އިދާރާެއއްަގއިާވ 
ނުވަތަ ހާމަކުރުމަކީ ކޮށްގެންާވނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް  ،އުޞޫލެްއގެ މަތިން ކަމުގައި

ޤާނޫނު ދޭންވާނީ އިްސކަން ،ވެސް ެއ ޙާލަތުގައި ،މަވެސް ވީނަ ބަޔާންކޮށްފައި
ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ަޙއްޤުގެ ޤާނޫނު( އާއި ެއ މަޢުލޫމާ) 4112/1ނަންބަރު 

ބަޔާންެވގެްނާވ  ގަާވއިދުަގއިލިބިގެން ެއކަށައެޅިަފއިވާ މި  ރުޤާނޫނުގެ ބާ
ތެއް ހާމަކުރުމާިއ ނުކުރުމާ ދެމެދު މަޢުލޫމާއުޞޫލުތަުކގެ މަްއޗަށެވެ. އަިދ އެ 

ިއ ގަގަާވއިދު މި އިސްެވ ދެންނެުވނު ގާނޫނުެގ ދަށުން ހަދައިފަިއވާ ޢަމަލުކުރާނީ 
ނޑައަަޅއިފަިއވާ ަހމަތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެ  މަތިންނެވެ.  އެ ކަމަށް ކަ
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ތު ހޯުދމާއި މަޢުލޫމާ

ލިބިގަުތމުގެ ޙަްއޤު 
 އޮތުން 

މި ަގވާއިާދއި  ،ތެއް ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމަކީަމޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއަގއިވާ  )ހ( .2
ކަމަށް  އެ ،މަތިން ގޮތްވާ ގޮތުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ުއޞޫލުތަކާ އެއް

 އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ އަދި ތަންފީޒުކުެރވޭނެ ާޤނޫނީ ޙައްޤެކެވެ.
 

 އެ  ތަންީފޒުކުެރވިދާނޭ ޤާނޫނީ ޙައްެޤއް ކަމަށް ބުނެފައި ،ަގއިމި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
މަތިން  ވާ ގޮތުގެ ގޮތް  ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ އުޞޫލުަތކާ އެއްގަާވއިދު މި  ،ވަނީ

ނޑިޔާުރެގއެއް މެދުެވރިކޮށް  ،އެދެވިދާނެކަމާއި  ދާންތެއް ހޯމަޢުލޫމާއެ  ،ނުވަތަ ފަ
އެދި ޤާނޫނީ އަމުރެއް ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަމުރެއް  ދޭން އަދި އެކަން އެ ގޮތަށް ކޮށް

 އެ އަމުެރްއގެ މަންފާ ހޯދިދާނެކަން ބަޔާންކުރުމަށެވެ. ،ނެރެވިދާނެކަމާއި
 

ހިންގުން 
ެލވިފަިއވާ އިހުއްޓަ

 އިާދރާތައް 

ހިނގަމުން ައންނަ އިދާރާއެއް ހިްނގުްނ އިދާރާތަުކގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ދިވެހި  .5
ފަިއވާ ނުވަތަ، ބަލަހައްޓަމުްނ އިއެ އިދާރާއަކުން އުަފއްދަ ،ކަމަށްވާ ނަމަހުއްޓައިލައިފި 

ތުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އަންނަނިވި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާަފއިވާ ނުވަތަ ގެްނގުޅެަފއިވާ އައިސް
 ތެރެއިން ފަރާތެކެވެ.

 
ބަދަލުކުރެވިފަިއވާ ގެ ަމސައްކަތްަތއް އެހެން އިދާރާައަކށް ެއއްއިދާރާއެ ދައުލަތުގެ  )ހ(  

 ގޮތަށް އެ މަސައްކަްތ ބަދަލުކުރެވުނު އިދާރާައކުން. އެ ،ނަމަ
 

އިދާރާއަކަށް ދެ ގަމުން ައއި މަސައްކަތްަތއް ދައުލަތުެގ އެ އިދާރާއިން ހިން )ށ(  
ށް ބަދަލު ތަކަކަނުވަތަ އެއަްށވުރެ ގިނަ އިާދރާ ،ބަދަލުކުރެވިފަިއވާ ނަމަ

 ތު ހުރި އިދާރާއަކުން.ަމޢުލޫމާބޭނުންވާ  ،ކުރެވިފަިއވާ ނަމަ
 

ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާައކަށް ބަދަލުކުރެވިފައި ނުާވ  ގެ މަސަްއކަތް ެއއްއެ އިދާރާ )ނ(  
 ތެއް ބަލަހައްޓަމުންދާ ފަރާތަކުން.މަޢުލޫމާއެ ަވގުތަކު އެ  ،ނަމަ
 

ތަށް ެއދި މަޢުލޫމާ
 ޅުން ހުށަހެ

 އަންނަނިވި ކަންކަން  ،ޅާނީހުށަހަތަށް އެދި މަުޢލޫމާދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއަގއިވާ  )ހ( .6
ނުވަތަ އެ  ގަިއވާ ފޯމުން 1މި ަގވާއިުދގެ ޖަދުވަލު  ،ހިމެނޭ ގޮތުގެ މަތިން
ތު ހިމެނޭ ގޮތަށް އެ އިދާާރއަކުން ތައްޔާރުކޮށްަފއިާވ މަޢުލޫމާފޯމުގައި ހިމެނިފައިވާ 

  ނެވެ.ފޯމަކުން
 

ކަން ސާފުކޮށް ޅުމެއްހުށަހެ ޅާހުށަހަގެ ދަށުން ގަވާއިދު މި  ،ޅުމަކީހުށަހެއެ  .1   
 ބަޔާންކުރުން.
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ތުގެ ަމޢުލޫމާތެއްކަން އެނގޭނޭ މިންވަރަށް އެ މަޢުލޫމާއެދެނީ ކޮން  ދާންހޯ .4   
 އޮޅުންފިލުަވއިދީފައި އޮތުން. ޅުމުގައިހުށަހެއެ  ،ތަފުޞީލު

 
އެކިއެިކ ލިޔުންތައް  ވާންޖެހޭގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ފޮނުއިދު ގަވާމި  .3   

ނަޑއަަޅއިފައި އޮތުން.  ފޮނުވާނެ އެޑްރެހެއް ކަ
 

ނޑައަޅައިަފއިާވ ދޭން ނުވަތަ  ބަލާންތެއް މަޢުލޫމާއެ އިދާރާއަކުން އެ  .2    ކަ
ޅުމާެއކު ދެްއކުން ނުވަތަ އެ ފީައކަށް ދަުއލަތުގެ ެއ ހުށަހެފީއެއް އެ 

އެްއބަސްވާކަްނ  ަދއްކާންެއ ފީއެއް  ،އިދާރާއަކުން އެދުމުން
 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.

 
ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް  ހާއިއެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާިއ ެއޑްރެ ދާންތު ހޯމަޢުލޫމާ .5   

 އެނގެން އޮތުން.
 

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުްނ  ،ޅާ މީހަކީހުށަހަތަށް އެދި މަޢުލޫމާ )ށ(  
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ  ،ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަުތމުގެ ސަބަބުން

ޢުޒުރުވެިރވާ މީހަުކ  ޅާންހުށަހަ ޅުމެއްހުށަހެ ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ިލޔުމުން
ްއގެ އެއެ އިދާރާ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ މަޢުލޫމާތުކަމުގައި ވާނަމަ، 

 ހުށަހެޅިދާނެ އެވެ.ވެސް ައނގަބަހުން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް 
 
 

އެ ހުށަހެޅުން  ،ޙާލަތެއްގައި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަމާއްދާގެ )ށ(  މި )ނ(  
އެ ހުށަހެޅުމުގަިއ  ،ލިޔެ އެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުހުށަހެޅުނު އިދާރާ

ކަން އެ ގޮތަށް ުކރުމުގައި ހެތްެކއް ބަހައްަޓއި، ެހތްކެްއގެ ގޮުތގަިއ  އެ ،ސޮއިކޮށް 
ށަެހޅުން އަނގަބަހުން އަދި އެ ހު ، ހޯދައި ުޅމަށްހުރި މީހާގެ ސޮއި އެ ހުށަހެ

ހުށަހެޅި މީހާގެ އިނގިލީގެ ިނޝާން އެ ހުށަހެޅުމުގެ ލިޔުމުގައި ޖަހައި، އެ 
އެ ހުށަހެޅުން އަނގަބަހުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،ހުށަހެޅުމުގެ ލިޔުމުގެ ެއއް ކޮޕީ

 ރާންާވނެއެވެ.ދޫކު އެްއގެ އިންޮފމޭޝަން އޮފިސަރުހުށަހެޅުނު އިދާރާ
 

ދޫކުރާ ދައުލަުތގެ ިއދާރާއަކުން  ،ތަކަށް އެދުމަށްމަޢުލޫމާގެ ދަށުން ގަާވއިދުމި  (ރ)  
އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި އޮފީހުެގ  ތުންތަށް އެދޭ ފަރާމަޢުލޫމާފޯމު ފުރުމުގައި 

މަސައްކަތަށް ހުރަސް ނޭޅޭެނ ގޮތެްއގެ މަތީން އެ ފޯުމ ފުރައިދިނުމުގަިއ 
ނަޑއަޅާ މީހަކު، އެހީތެރިވެދޭންވާެނ  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ނުވަތަ އޭނާ ކަ

 އެވެ.
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އިދާާރެއްއ  ނުވާ ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ފޯމު ތަޢާރުފުކޮށްފައިހމި މާއްދާގެ ) (ބ)  

 ަގއިވާ ފޯމެވެ. 1އެ ކަމަށް ބޭނުންކުރާނީ މި ގަވާއިުދގެ ޖަދުވަލު ނަމަ، 
 

ޅުން ލިބިއްޖެކަން ައންގައިދޭ ރަސީެދއް ހުށަހެއެ  ،ޅުމުންހުށަހެތަށް އެދި މަޢުލޫމާ )ޅ(  
 ންވާނެެއވެ.ތަށް އެދެވުނު އިާދރާއިން ދޫކުރާމަޢުލޫމާއެ 
 

ޅަން ބޭނުންވާ ފޯމު އެ އިދާރާއަކުން ދޫކުރަންވާނެ ެއވެ. ހުށަހަތަށް އެދި މަޢުލޫމާ )ކ(  
 ޓްަގއި ޑައުންލޯްޑކުރެވެން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެ ިއދާރާއެްއގެ ވެބްސައި 

 ންވާނެ އެވެ. ހުންނާ
 

ޢަމަލުކޮށް 
 ުމއްދަތު ނިންމާްނޖެހޭ 

 ކަށް ވެްސ ޅުމަހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ހުށަހެގެ ދަށުން ގަވާިއދުމި  ،ތަކަށް އެދިމަޢުލޫމާ )ހ( .7
ންވާނެ ދިގުނޫން މުއްދަތެއްަގއި ޢަމަލުކޮށް ނިންމާވުރެ  )އެާކވީސް( ުދވަހަށް 41
 އެވެ.
 

ނަމަވެސް މީހެްއގެ މިނިވަންކަމަށް ނުވަަތ  އޮތް އެހެން  ަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ބޭނުންވާ  ،ށްޓަކައި ކަމުން ސަލާމަތްވުމަ  އެ ،ފުރާނައަށް ނުރައްކާެވގެން

)ސާޅީސް އަެށއް(  24ލަްސވެގެން  ،އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި  ދާންތެއް ހޯމަޢުލޫމާ
ފަރާތަކަްށ ތު ހޯދާން އެދުނު މަޢުލޫމާއެ  ،ތެއްމަޢުލޫމާގަިޑއިރުެގ ތެރޭަގއި އެ 

 ދޫކުރަންވާނެ ެއވެ.
 

ތު މަޢުލޫމާއޮތީ ވަރަށް ގިނަ  ތެއް ފޯރުކޮށްދެވެންމަޢުލޫމާ އެދުނު ދާންހޯ )ނ(  
ތުތަކެއް އެްއކޮްށގެން މަޢުލޫމާުނވަތަ ގިނަ  ،ދިރާާސކޮްށގެންނުވަތަ  ،ހޯދައިގެން
ތު މަޢުލޫމާވަރަށް ގިނަ ޢަަދދެއްގެ  ،ވަނީ އެދިފައި ދާންނުވަތަ ހޯ ،ނަމަ ކަމުގަިއވާ
ެއ  ،ކުރުމަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމަކީ އަދި އެިއން ކަމެއް ،ނަމަ ކަމުގަިއވާ

މަސަްއަކތަށް ވަރަށް ބޮުޑ ހުއްޓުމެްއ އަންނާނެ ކަމެްއ  އާންމުއިދާރާެއއްގެ 
)އެާކވީސް( ދުވަްސ  41މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ،ނަމަ ކަމަށްވާ

 12އިތުރު  ،އެ މުްއދަތު ،ިދޔަ ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި  ބަޔާްނވެ ،ހަމަވުމުގެ ކުރިން 
  ކުރެިވދާނެ އެވެ.އިތުރު  ،)ސާދަ( ދުވަހަށް

 
މި މާއްދާގެ )ނ( ގަިއވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްިފ ނަމަ، މުއްދަތު   )ރ(  

ދުަވްސ )އެާކވީސް(  41ފުރަތަމަ އެދުނު މީހާއަށް ތަށް މަޢުލޫމާ އިތުރުކޮށްފިކަން
 ލިޔުމުން ައންގަންވާނެ ެއވެ.ހަމަވުމުގެ ކުރީން، 
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ކޮށްފި ނަމަ، މި ގަވާއިުދގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ގައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ަޢމަލު ނުމި މާއްދާ (ބ)  
 ގަެއވެ.ކަމު ތު ދޫކުރުމަށް އިންކާރުކުރީ މަޢުލޫމާ ބެލެވޭނީ

 
ނޫން ުނވަތަ  ފުރިހަމަ
ނޫން ުނވަތަ  ރަނަގޅު
 ޅުން ހުށަހެ ބޭކާރު 

އިރު ެއ  ޅާހުށަހަޅުމެއް ހުށަހެ ،ތަށް އެދިަމޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާެއއްަގިއވާ  )ހ( .4
ތު މަޢުލޫމާ ޮކށްފައިވާއި ަބޔާންގަވާއިުދގަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ޅުމުގައި ހިމަނާހުށަހެ

އެ ސަބަބަށްޓަަކިއ އިދާާރއަކުން އެ ޅުން ދައުލަތުގެ ހުށަހެއެ  ،ނުވާ ނަމަ ފުރިހަމަ
 ޤަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިދާނެ ެއވެ. 

 
ބަލައިުނގަެނ  ޅުމެއްހުށަހެ( ަގއިާވ ޮގތުގެ މަތީން މީހެއްެގ ހމި މާއްދާގެ ) )ށ(  

 ،ފަހު ފަރާތަށް އެކަން އެންގުމަށް ޅިހުށަހެތަށް އެދި މަޢުލޫމާ ،ވާނީ ރައްދުކުރާން
ތެްއ ފުރިހަމަކުރުމަށް މަޢުލޫމާކަމަށް ފާހަގަވާ  ފުރިހަމަނުވާ  ޅުމުގައިހުށަހެއެ 

ތު ފުރިހަމަކުރުމަށް އެ މަޢުލޫމާފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހު އެ އެކަީށގެްނވާ ވެސް 
ޅުމަށް ހުށަހެަމއުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ނަމަ އެވެ.  ފަރާތުން އިންކާރުކުރާ ކަމަްށވާ 
ުނކޮށްފި ނަމަ އެއީ އެކަން ުކރުމަށް އިންކާރުކުރީ ދިން މުއްދަތުގައި އެކަން 

  ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.
   

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ެއކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތު ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަީނ  )ނ(  
އެކަންކުރަން ެއކަށީގެްނވާ ވަގުތަެށވެ. ެއކަށީގެްނވާ ަވގުތު ދެނެގަންނާނީ 

 މުޖުތަމަޢުގެ ޢުރުފަށް ބަލައިގެންނެވެ.
 

ތަށް އެދޭ މީހާ ބޭނުންވެއްޖެ މަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެ މަތީން  (ރ)  
ދޭންވާެނ އެހީތެރިވެއެ އިދާރާއަކުން ދައުލަތުގެ  ރާންފުރިހަމަކުތު މަޢުލޫމާނަމަ އެ 

 އެވެ.
 

ފަދަ  ނުވަތަ ހަމަ އެ ފަރާތުން އެ ،ޅުމަކީހުށަހެޅާ ހުށަހަދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް  (ބ)  
ޅުމެްއ ހުށަހެއެކަމަށް ޖަވާބުެދވިފަިއވާ ބާަވތުގެ  ،ޅުމުން ހުށަހެޅުމެއް ކުރިން ހުށަހެ

ފަހުން އެކަށީެގންވާ ބަދަލެއް އެ  އަދި އެ ޖަވާބު ދިން ،ކަމުގަިއވާ ނަމަ
ނުވަތަ އެކަީށގެންވާ ުމްއދަތެއް ފާއިުތވެފައި  ،ނަމަ ތަށް އައިސްފައި ުނވާމަޢުލޫމާ
ފަރާތަށް އެކަްނ ލިޔުުމން އަންަގއި، ެއ  ޅިހުށަހެޅުން ހުށަހެއެ  ،ނުވާނަމަ

ޢަމަލުނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ އިދާރާއަކަށް  ޅުމަށްހުށަހެސަބަބަށްޓަކައި އެ 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

 
ކޮށްފައިވާ ެއކަށީގެްނވާ މުއްަދތެއް ކަމަށް ބަލާނީ ން( ގައި ބަޔާބމި މާއްދާގެ ) (ރ)  

 ދުވަހެވެ.)ެއކެއް( އަހަުރ  1ގިނަެވގެން 
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ދައުލަުތގެ ެއއް 

 ޅާހުަށހައިާދރާއަށް 
ޅުން އެހެން ހުށަހެ

އިާދރާއަކަށް 
 ބަދަލުކުުރން 

ޅުމުން، އަންނަނިވި ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެތަކަށް އެދި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް މަޢުލޫމާ )ހ( .9
ދައުލަތުގެ ެއ ުޅމެއް ހުށަހެޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުަގއިވާ ނަމަ، އެ 

 އެެވ. ންވާނެތުގެ އެ އިދާރާއަކުން ބަދަލުުކރާކަމާ ގުޅޭ އިދާާރއަކަްށ، ދައުލަ 
 

އެ ަދއުލަތުގެ  ،ފައިވާއިޅަހުށަހަޅުން ހުށަހެތަކީ، އެ މަޢުލޫމާއެދޭ ދާން ހޯ (1)   
ތު ހޯދޭނީ މަޢުލޫމާއެ  ،ތަކަށް ނުވުމާއިމަޢުލޫމާއިދާރާގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ 

ދައުލަުތގެ ެއ އިދާރާއަށް  ،އިދާރާައުކންކަންދައުލަތުގެ ކޮން 
 ؛ުނވަތަ  ނގިފަިއވުން،އެ
 

ޅުނު އިދާރާގަިއ ހުށަހެޅުން ހުށަހެތު ހުރީ އެ މަޢުލޫމާހޯދުމަށް އެދޭ  (4)   
 ބޮޑީވެްސ ެއަކން ހާމަކުރުން އެންމެ ައއުާލކަން  ނަމަ ކަމުގަިއވީ

 އަދި؛ ،ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާާރއަކުްނ ކަމުގަިއވުން
 

އެ  ،ޅުން ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކުރުމާ މެދުހުށަހެއެ  (3)   
 ގޮތަށް އެ ބަދަލުކުެރވޭ އިދާާރެގ އިޢުތިރާޟެއް ނެތުން.

 
ދައުލަތުގެ އެހެްނ  ،ޅުމެއްހުށަހެ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ޮގތުގެ މަތިން )ށ(  

ޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުން ހުށަހެއެ  ،އެކަން ،އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކުރާ އިރު 
އެ ގޮތަްށ  ،ޅުން އެ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފިކަމާއިހުށަހެްނވާނެ އެވެ. އަދި އެ އަންގާ

ހުރެކަން ވެސް އެ ފަރާތަްށ  ބަދަލުކުރީ ކޮން ތާރީޚެއްގަިއ ކޮން ސަބަބަކާ
 ްނވާނެ ެއވެ.އަންގާ
 

އިދާރާއަކަށް  ެއހެން ދައުލަުތގެ ،ންމަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ޮގތުގެ )ނ(  
ޅުން އެ އިދާރާއަކަށް ލިބުނުތާ ހުށަހެއެ  ،ޅުމެއް ބަދަލުކުރާ ކަމުގަިއވާ ނަމަހުށަހެ

ޅުން ދައުލަތުެގ ެއހެން އިދާރާއަކަްށ ހުށަހެ)ހަތެއް( ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ އެ  7
 ންވާނެ އެވެ.ބަދަލުކޮށް ނިންމާ

 
ލިޔުން ނޫން އެހެން 

ވަސީލަެތއްަގއި 
ބަހައްަޓއިފަިއވާ 

 ތު މަޢުލޫމާ

ނަޑއެޅިގެން ވަކި ލިޔުެމއްަގިއ މަޢުލޫމާވާ ޅިފައިހުށަހެއެދި  ދާންހޯ )ހ( .11 ތަކީ، ކަ
ތަކީ އެހެން މަޢުލޫމާއަދި އެ  ،ތެްއ ކަމަށް ނުވެަފއިމަޢުލޫމާރައްކާކުެރވިފަިއވާ 

ތުތަކެއްގެ ތެރެއިްނ ނަކަލުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާކޮންމެވެސް ވަސީލަތެްއގައި ުހރި 
ޅި ހުށަހެ ދާން އެދިތު ހޯމަޢުލޫމާއެ  ،ވެސް ވެއްޖެ ަނމަ ތެއް ކަމަށްމަޢުލޫމާ
ފައިާވ އިޅަހުށަހައެދި  ދާންތު ހޯމަޢުލޫމާޅުމަކީ ލިޔެފައިާވ ލިޔުެމއްަގއިާވ ހުށަހެ
ންވާނެ އެވެ. އަދި ރާ ލަުތގެ އެ އިދާާރއަކުން ޤަބޫލުކުދައު ،ޅުމެއް ކަމުގައި ހުށަހެ
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ހުރީ ލިޔެފައިވާ ލިޔުެމއްގެ ސިަފިއގައި ކަމުގައި ވެސް މި  ތު އެމަޢުލޫމާއެ 
 ންވާނެ އެވެ.ލާގެ މަޤްޞަދަށްޓަަކއި ބަ ގަާވއިދު

 
އޯ ނުވަަތ ލިޔުން ފިޔަވައި އެހެން ވަީސލަތެއްަގއި ނުވަތަ އޯިޑއޯ ނުވަތަ ވީޑި )ށ(  

ތެއް، އެ ހުރި ވަސީލަތަކުން ނުވަތަ މަޢުލޫމާއެހެން ސޮފްޓް ފޯމެޓެއްގައި ުހރި 
މި ގަާވއިުދގެ ތު ލިޔުމުން ދިނީ ކަމުގައި މަޢުލޫމާދިނުމަކީ އެ  ޓެްއގައިފޯމެއެ 

 ންވާނެ ެއވެ.ބޭނުމަށްޓަކައި ބަލާ
 

 ހޯާދން އެދިތު މަޢުލޫމާ
 ޅުންތަކާހުށަހެ  ޅާހުށަހަ

 މެދު ޮގތެއް ނިްނމުން 

ޅުމެއް ދައުލަުތގެ އިާދރާއަކަށް ލިބުމުން ހުށަހެޅާ ހުށަހައެދި  ހޯދާންތެއް މަޢުލޫމާ )ހ( .11
 ންވާނެ ެއވެ.ކޮށް ނިންމާ އަންނަނިވި ކަންކަން ދައުލަުތެގ އެ އިދާރާައކުން

 
ުނަވތަ ފަހުގެ  ،ތަކީ ަވގުތުން ދެވިދާނެމަޢުލޫމާއެދިފައިވާ  ދާންހޯ (1)   

ތެއް މަޢުލޫމާނޫން  ނުަވތަ ދިނުން ހުއްދަ ،މުއްދަތެއްަގއި ދެވިދާނެ 
 ެއކަން. ،ކަމަށްވާނަމަ

 
 ،ނަމަ ންޖެހޭ ކަަމށްވާއިރު ެއއްވެސް ފީއެއް ނަގާ ތެއް ދޫކުރާމަޢުލޫމާއެ  (4)   

 އެކަން.
 

)އެކާވީްސ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫނުކުރެޭވނެ ކަމަށް  41ތެއް މަޢުލޫމާއެ  (3)   
 ވާނަމަ، ެއކަން. 

 
ރޭގައި ެއ ދުަވހުގެ ތެ )އެކާވީސް( 41ތާ ހުށަހަޅާމީހަކު  ދާން ތެއް ހޯމަޢުލޫމާ )ށ(  

ޅި ފަރާތަށް އަންގައިފަިއ ހުށަހެ ،ގޮތުން އެްއވެސް އެންގުެމއް ޅުމަކާ ގުޅޭހުށަހެ
ތު ދައުލަތުެގ އެ އިދާރާައކުން މަޢުލޫމާޅި ހުށަހެއެިދ  ދާންހޯެއއީ،  ،ނަމަ ނުވާ

 އެވެ. ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި ބެެލވޭނެގަާވއިދު ދޫނުކުރީ ކަމުގައި މި 
 
 

 ޅުންތަކަށްހުށަހެ
 ދިުނން އިާޖބަ

 ،ޅުމެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ލިބިއްޖެ ނަމަހުށަހެޅާ ހުށަހައެދި  ދާން ތެއް ހޯމަޢުލޫމާ .14
 ޅުމަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާނެ ެއވެ.ހުށަހެއެ  ،މަތިން އަންނަނިވި ގޮުތގެ

 
ތު މަޢުލޫމާޅުމުގަިއވާ ހުށަހެއަދި  ،ޅުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށްވާ ނަމަ އެކަންހުށަހެ )ހ(  

ތު ދޫކުރާނެ ަމޢުލޫމާާއއި ޖުމުލަދޫކުރުމަށްޓަކައި ަދއްކަންޖެހޭ ފީގެ ފައިާސގެ 
 ގޮތް.
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 ،ން ނެތްކަމާއި ޤަބޫލުކުެރވޭ ،ން ނެތްކަމަށްވާ ނަމަޅުން ޤަބޫލު ކުރެވޭހުށަހެ )ށ(  
 ން ނެތް ސަބަބު.ޤަބޫލުކުރެވޭ

 
ން ހުރިކަން ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާައކުން ލިބޭ ތުމަޢުލޫމާޅުމުގައިވާ ހުށަހެ )ނ(  

 ނެތްކަން.
 

ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާެއްއގަިއ ހުރިނަމަ ވެސް  ތުމަޢުލޫމާޅުމުގައިވާ ހުށަހެ )ރ(  
 ން ނެތް ސަބަބު.ތު ދޫކުރެވޭމަޢުލޫމާ

 
ްނ ދޫކުެރވޭ )އެާކވީސް( ދުވަހުގެެތރޭގައި 41ތު މަޢުލޫމާޅުމުގައިވާ ހުށަހެ )ބ(  

 ނެތްކަމަށްވާ ނަމަ، އެކަން ކުެރވެން ނެތް ސަބަބު.
 

މި މާއްދާގެ )ށ( ނުވަަތ )ނ( ނުވަތަ )ރ( ނުވަތަ )ބ( ަގއިާވ ގޮތަްށ  )ޅ(  
މި ާޤނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެ މަތިން ިއސްތިޢުނާފުކުރުމުގެ  ،ޖަވާބުދިނުމާ ގުޅިގެން 

 ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން. ޅިހުށަހެޅުން ހުށަހެޙައްޤު 
 

ތު މަޢުލޫމާެއދޭ  ދާންހޯ
 އިންާކރުކުުރން  ދޭން
 

 ،ގެ ިއދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ތަށް އެދި ދައުލަތުމަޢުލޫމާ )ހ( .13
ެއްއގެ އިންފޮމޭޝަން އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާ

ނޑައެޅިދާނެ ެއވެ. އޮފިސަރަށް  ކަ
 
 

ިއސްތިސްނާ ުނަވތަ މި ަގވާއިުދގެ ދަށުން އެއީ ޤާނޫުނގެ ދަށުން  (1)   
ވަނަ މާއްދާގަިއ  41ގެ ަގާވއިދު މި، ވެަފއިތަކަށްމަޢުލޫމާކުރެިވގެންވާ 

ތު މަޢުލޫމާބަޔާންކުރެިވގެންވާ ޙާލަތްތަުކެގ ތެރެއިން ޙާލަތަކަށް އެ 
 ؛ނުވަތަ ،ނުފެތުން

 
 އާންމު އިދާާރއެްއަގއި  އެހެންދައުލަތުގެ އެ އިދާރާަގއި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ  (4)   

ލުން ފީެއއް ދަްއކަިއގެްނ ނުވަތަ ފީެއއް ނުަދއްަކއި ނަމަވެސް ޞޫއު
 ؛ނުވަތަ ،ތަކަށް އެދިފައިވުންމަޢުލޫމާބޭނުން ފަރާތަކުން ބެލެން ހުންނަ 

 
 ،އާދަކާދައާ ެއއް ގޮތަށްދައުލަތުގެ އެ އިދާރާެއްއގެ ސިޔާސަތުތަާކއި  (3)   

އުޞޫެލއްގެ ގޮތުން މީހުންނަށް  އާންމު ،އެްއވެސް ފީެއއް ެނގުމަކާ ނުލައި
 ؛ނުވަތަ  ،ތަކަށްވުންމަޢުލޫމާފެންނާނެހެން ބަހައްޓައިފަިއވާ 
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 ތަކަށްވުން.މަޢުލޫމާގޮތަށް ހުރި  އުޞޫލުން ގަންނަން ލިބޭ އާންމު (2)   
 

މި  ،ަވނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްކަމުގައިވީ ނަމަވެސް ( 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ތެްއ މަޢުލޫމާއިސްތިސްނާ ކުރެވިަފއިވާ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ުނވަތަ ގަާވއިދުގެ ދަށުން 

ތަާކ މަޢުލޫމާއިސްތިސްނާކުެރވިގެްނ ވަީނ ޭއގައި ހިމެނިގެްނވާ ވަކި 
ބަިއ  ތެއްގެ ބާކީމަޢުލޫމާއެ ބަެއއް އުނިކުރުމަށްފަހު އެ  ،ގުިޅގެންކަމަށްވާ ނަމަ

 ،ގޮތަށް ދޫނުކޮށް ހިފެހެއްޓުމަކަށް ތެއް އެމަޢުލޫމާއެ  ،ދޫކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުަގއި
 ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއިން ަކނޑައަަޅއިގެން ުނވާނެެއވެ.

 
ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުްނ  ރާންތެއް ދޫނުކުމަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ނ(  

ނަޑއަަޅއިފި ނަމަ ނޑަެއޅި ސަބަބު  ކަްނ އެ އެ ،ކަ ތަށް މަޢުލޫމާއެ  ،ގޮތަށް ކަ
 ންވާނެ އެވެ.ލިޔުމުން އަންގާ ،އެދުނު ފަރާތަށް

 
ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް  ވަަނ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  4)ހ( ގެ މި މާއްދާގެ  )ރ(  

އިންކާރުކުރާ ޙާލަތުަގިއ، އެ މަޢުލޫމާތެއް  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ރާންދޫކު
ލިބެން ހުންނާނެ ތަނެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާެއއް ނުަވތަ އުޞޫލެއް ެއ 

 ެއވެ. އަްނގައިދޭްނވާނެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުމަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް 
 
 

ދިނުން  ތެއްމަޢުލޫމާ
 ފަސްކުރުން 

ން ކުރެ ޙާލަތެއް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކު  ،ތެއްމަޢުލޫމާ މީހަކު އެދޭ  ދާންހޯ )ހ( .12
ނަމަ، އެ  ން ނެތްކަމުގަިއވާތަށް އެދުނު ވަގުތު ދެވޭމަޢުލޫމާއެ  މެދުވެރިެވގެން،

ނަޑއަަޅއި، އެ ަވގުތަކާ ހަމައަށް އެ މަޢުލޫމާ ތު މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވިދާނެ ވަގުތު ކަ
 ދިނުން ފަސްކުރެވިދާނެ އެވެ.

 
ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ވިޔަްސ  އެްއވެސްގެ ދަށުން ނުވަަތ ގަާވއިދުމި  (1)   

ންޖެހޭ އެކަްނ ކުރާ ،ތަކަށް ވެފައިމަޢުލޫމާންޖެހޭ ކޮށް ޝާއިުޢކުރާއާންމު
 ވަގުތު އަދި ައއިސްފައި ުނވުން.

 
ެއ  ،ތަކަށްވެފައި މަޢުލޫމާންޖެހޭ ޅާހުށަހައެއީ ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް  (4)   

 ވަގުތު އަދި އަިއސްފައި ނުވުން.ޅުމުގެ ހުށަހެތު މަޢުލޫމާ
 

 ގޮުތން ނުވަތަ އެއީ ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ނުވަަތ ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭ (3)   
ންޖެހޭ ޅާހުށަހަގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް  ފަިއވާ ކަމަކާ ުގޅޭަވއިކުރިއަށް ރާ
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ޅުމުގެ ވަގުުތ ހުށަހެތެއް މަޢުލޫމާއެ ފަރާަތކަށް ެއ  ،ތަކަށްވެފައިމަޢުލޫމާ
 އަިއސްފައި ނުވުން. އަދި
 

 ރާންން އޮތް ވަގުތު ފަްސކުތެއް ދެވޭމަޢުލޫމާ)ހ( ގެ ދަށުްނ މި މާއްދާގެ  )ށ(  
ނޑައަަޅއިފި ނަމަ، އެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކަން އެ ގޮތަށް ކޮށްފިކަާމިއ  ކަ

ތަށް މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ދުވަހެއް، އެ މަޢުލޫމާގޮތަށް ކުރި ސަބަބާއި އެ  އެ ކަން އެ
 ޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެ އެެވ.ހުށަހެއެދި 
 
 

ތެއް ދިނުން ފަސްކޮށްފިކަމަށް މަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެ މަތިން  )ނ(  
ފަރާތަްށ  ޅި ފަރާތަށް އެންގުމުން، އެ އެްނގުން އެހުށަހެތަކަށް އެދި މަޢުލޫމާއެ 

އެްއގެ މުރާޖަޢާ އިާދރާ)ސާދަ( ުދވަހުެގ ތެރޭގަިއ ދައުލަުތގެ ެއ  12ލިބޭތާ 
ށް މީހާއަ މަޢުލޫމާތަށް އެދުނުޝަުކވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު  ކޮމިޓީއަށް

  ލިބިގެންެވއެވެ.
 

ޅާ ޝަކުވާއަކާ ގުިޅގެން ދައުލަތުެގ ހުށަހަގޮތުގެ މަތިން  މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ )ރ(  
ތެއް ދިނުން މަޢުލޫމާވެސް އެ  ނިންމުމަކީ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ އެ އިދާރާެއއްގެ

ޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން ހުށަހެފަސްކުރުން ކަމުގަިއވާ ނަމަ، އެ ކަން އެ ޝަކުވާ 
)ސާދަ( ދުވަުހގެ  12ްނވާނެ ެއވެ. އަދި އެ ެއންގުން އެ ފަރާތަށް ލިބޭތާ އަންގާ

 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް އިންފޮމޭޝަން މަްށޓަކައިއިސްތިޢުނާފުކުރު ތެރޭގައި
 ލިބިގެންވެެއވެ. ތު ހޯދާން އެދުނު މީހާއަށްމަޢުލޫމާޤު އްޙަޅުމުގެ ހުށަހެ
 

ތު ެދވިާދނެ މަޢުލޫމާ
 ގޮތްތައް 

ކުރެ ގޮތަކަށް އެމީހަކަްށ  އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ،ތުމަޢުލޫމާއެދޭ  ދާން މީހަކުހޯ )ހ( .15
 ދެވިދާނެއެެވ.

 
ތެއް ަމޢުލޫމާއެ  ،ތެއް ކަމަށްާވ ނަމަމަޢުލޫމާއެއީ ފެންނަން އޮްތ  (1)   

ތު ދިރާސާކުރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް އޭނާއަށް އެކަީށގެްނާވ ފުރުޞަ
 ފަހިކޮށްދިނުން.

 
 ތެއްގެ ކޮީޕއެއް އޭނާއާ ޙަވާލުކުރުން.މަޢުލޫމާއެ  (4)   

 
އެހެން އެއްެޗއް ބޭނުންކޮށްގެްނ ނުވަތަ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަކާ  (3)   

ައޑުއެހޭ ގޮތަްށ ނުވަތަ ލޮލަށް ފެންނާނޭ ގޮތަށް  ،ނުލައި
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އެ މީހާއަށް އެ  ،ތެއް ކަމުގަިއވާ ނަމަމަޢުލޫމާވިފަިއވާ އެކުަލވައިލެ 
 ދިނުން.ފަހިކޮށްއެްއޗެއް އަުޑއެހުމުގެ ނުވަތަ ެބލުމުގެ ފުރުޞަތު 

 
 ޝޯޓު ހޭންޑުން ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ރެކޯޑުކޮށްަފއިވާ ރެޯކޑެްއ ކަމުގަިއވާ (2)   

ގޮތަށް ތައްޔާުރކޮށް އޭެގ  އެ ރެކޯޑުަގއި ބުނާ ެއއްެޗއް ދޭހަވާ ،ނަމަ
 ކޮޕީއެއް ދިނުން.

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއާވ  ،ދޭންތު މަޢުލޫމާއެ  ،ޅާ އިރުހުށަހަތަށް އެދި މަޢުލޫމާ )ށ(  

ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދި އެ މަޢުލޫމާތަށް  ،ގޮެތއް  ގޮތްތަުކގެ ތެރެއިން
 ޭއނާ އެދިފައިވާ ގޮތަކީ އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރާްނ އަދި  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނަމަ

އެ  ،ންވާނީއެ މަޢުލޫމާތެްއ ދޫކުރާއެކަީށގެންވާ ކަމެއް ކަމުަގިއ ވާ ނަމަ، 
 މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ ގޮތަކަެށވެ.

 
 

ތަށް އެދޭ މަޢުލޫމާ ،ވެސް ވީނަމަ  އެހެްނ އޮތްކަުމގައި ަގއި މި މާއްދާގެ )ށ(  )ނ(  
ތެއް ދޫކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަމުެގ ތެރެއިން ކަމެއް މަޢުލޫމާގޮތަށް އެ 

ތެއް މަޢުލޫމާގޮތަކަްށ އެ  އެދިފަިއވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ،ކަމަށްވާ ނަމަ ދިމާވާ
 ދޫކުރެވިދާނެ ެއވެ.

 
 ،ތެއް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ މަޢުލޫމާގޮތަށް  ބޭނުންވާ (1)   

ނުވަތަ  ސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް އަުތެވދާނޭމަ އާންމުދައުލަތުގެ އެ އިދާާރގެ 
 ކަމަަކށްވުން. ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެދާނޭ

 
ނޑިވަުޅަގއި އެ އެްއޗެްއގެ މަޢުލޫމާއެދިފައިވާ ގޮތަށް އެ  (4)    ތެއް ދޭ ދަ

ނުވަތަ އޭގެ އަޞްލު ެދމެހެއްޓުމަށް  އަޞްލަށް އުިނކަމެއް އަތުވެާދނޭ
 ފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން. ދަތިވެދާނޭ

 
 ކޮޕީރައިްޓގެ މައްސަަލއެއް ނުުކމެދާނެ ކަމަށްވުން. (3)   

 
ެއ  ،އެދުނު ގޮތާއި ދާން ތެއް ހޯމަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ )ނ( ަގިއވާ ގޮުތގެ މަތިން  )ރ(  

ތު މަޢުލޫމާ އަދި އެަކމުން އެ  ،ނަމަގޮތް ތަފާތުވާ  ތެއް ދޫކުރެވެން އޮތްމަޢުލޫމާ
ތަށް އެދުނު ފަރާތަށް މަޢުލޫމާއެ  ،އެކަން ،ދޫކުރުމުގެ ފީ ބޮޑުވާކަމަށްވާ ނަމަ

ފީގެ މިންވަުރ  ،ތު އެ ގޮތަށް ދޭނީމަޢުލޫމާއެ  ،ވިސްނައިދޭްނވާނެ އެެވ. އަދި
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ެއ  ،ކަމަށް ގޮތަށް ބޭނުންވާ ތު އެމަޢުލޫމާެއ  ،ބޮޑުވިކަުމގައި ވީނަމަވެސް 
 ނަމަ އެވެ.  ތަށް އެދުނު ފަރާތުން އެއްބަްސވާކަމަްށވާ ލޫމާމަޢު
 

 ،ބަހަށް ވުރެ ގިނަ ބަހުން ކަމަށްވާ ނަމަ އެއް ،ތެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ޮއތީމަޢުލޫމާ )ބ(  
ްތ މަޢުލޫމާތެއް ތަްއާޔރުކޮށްފައި އޮއެ ،ތެއް ދޭންވާނީމަޢުލޫމާއެ 

އިޚްޔިތާުރކުރާ ބަހަކުންނެވެ.  ެއ މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު މީހާ ބަސްތަކުގެތެެރއިން
 ،ތު ތައްާޔރުކޮށްފައި އޮތީ މަޢުލޫމާ ،ނަމަވެސް މިހެން މި އުޞޫލު އޮތް

 ،ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިޭރސިބަހުން ނުވަތަ ެއ ދެ ބަުހން ކަމުަގއިާވ ނަމަ
ތެއް ދޫކުރުމުން މި އަކުރުަގއިާވ މަޢުލޫމާއެ ދެ ބަހުންކުރެ ބަހަކުން އޮތް 

  ތަބާެވވުނީ ކަމުަގއި ބެލެވޭނެ އެެވ.އުޞޫލަށް 
 

ތެއް މަޢުލޫމާ މީހެްއގެ 
ެއދި  ދޭންރަނަގޅުކޮށް 

 ުޅމުގެ ަޙްއޤު ހުށަހެ
 

ދެއްކުމުން ނުވަތަ ޭއގެ ކޮޕީެއްއ  ބަލާންމީހަކު ތެއް މަޢުޫލމާދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގެ  .16
ޖެހޭ ކަމެްއ  ންޭއގަިއ ަރނގަޅުކުރާ ،ފަހު ތެއް ބެލުމަށްމަޢުލޫމާދިނުމުން އޭނާ އެ 

އެ ކަމުެގ  ،ޅައިފިަކމަށްވާ ނަމަހުށަހަހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި 
ތު ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރއަކުްނ މަޢުލޫމާޙަޤީޤަތާ އެއް ގޮތަށް އެ  ،ޙަޤީޤަތް ބަލައި

 ްނވާނެ ެއވެ.ރަނގަޅުކުރާ
 

ޅި ފަރާތުގެ އަމިއްަލ ހުށަހެއެދި  ހޯދާންތު ަމޢުލޫމާތެއްަގއި ވަނީ އެ މަޢުލޫމާއެ  )ހ(  
 ތު ކަމުގައިވުން.މަޢުލޫމާޒާތީ 
 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ކުރާ ިއދާރީ އެކިއެކި މަސަްއކަތްތަާކ ގުޅޭ ގޮތުން ެއ  )ށ(  
 ތަކަށްވުން.މަޢުލޫމާންޖެހޭ ތަކީ ބޭނުންކުރާމަޢުލޫމާ

 
ގޮތުގައި ަޞއްޙަ ނޫން  ތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ދެކޭމަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާއެ  )ނ(  

ނުވަތަ ކަމެއް ޮއޅިގެން ހިނަގއިދާ  ،ނުވަތަ ތެދު ނޫން ނުވަތަ ފުިރހަމަ ނޫން
 ތުކަމުގައިވުން.މަޢުލޫމާފަދަ 
 

ދައުލަުތގެ ިއދާާރގައި 
ތު މަޢުލޫމާހުރި 

 ކުާރންރަނަގޅު
 އިންކާރުުކރުން 

ޅުމުން އެ ކަން ހުށަހެމީހަކު  ،އެދި ދޭންތު ރަނގަޅުކޮށްމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާާރގަިއވާ  .17
 ނިންމިދާނެ އެވެ.އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ދައުލަތުގެ އިދާާރއަަކށް  ރާންނުކު
 

ރަނގަޅު އަދި ޭއގެ ައސާސީ އެްއެވސް ކަމެއް އޮިޅގެން  ،ތަކީ ފުރިހަމަމަޢުލޫމާއެ  )ހ(  
 ކަށަވަުރވުން.އިދާރާއަަކށް އެ ތެއްކަން ދައުލަުތގެ މަޢުލޫމާނުދާނޭ ގޮތަށް ހުރި 
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ޅުމުގައި ެތދު ނޫން ނުވަަތ ހުށަހެޅި ހުށަހެެއދި  ދޭންތު ރަނގަޅުކޮށްމަޢުލޫމާ )ށ(  
އިދާރާައކަށް އެ ކަމަށް ދައުލަތުގެ  އޮޅިގެން ހިނަގއިދާ ފަދަ ކަމެއް ހިމެނިގެންވާ

 ކަށަވަުރވުން.
 

ަވކި ާޤނޫނެއްަގއިވާ ވަިކ  ،ތު ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ މަޢުލޫމާއެދޭ  ދޭންރަނގަޅުކޮށް )ނ(  
ނޑައެޅިފަިއވުާމއެކު  ލަކުން ޢަމަލުކުރުމުންޞޫއު އެ ގޮތަށް  ،ކަމަށް ކަ

 ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން.
 

ކަމެއް ފާަހގަވާ  ވަކި
 ޢިބާރާެތއް ހިމެުނން 

 ،ތަކީ ރަނގަޅު ނޫން ނުވަތަ ތެދު ނޫންމަޢުލޫމާމީހެއްގެ  ،ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއަގއިވާ  .14
 ،ޅުމަކާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅާ ހުށަހަތެއްކަމަށް ފެނިގެން މީހަކު މަޢުލޫމާ ނޫން  ނުވަތަ ފުރިހަމަ

އިދާރާއަކުން އިްނކާރުކޮށްިފ އެ ދައުލަުތގެ  ރާންގެ ދަށުން އެކަން ރަނގަޅުކުގަވާއިދު މި 
ތުގައި ަވކި ޢިބާރާތެްއ މަުޢލޫމާއަންނަނިވި ދެ ކަމުންުކރެ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ  ،ނަމަ

 ޅިދާނެ އެވެ.ހުށަހެހިމަނައި ދިނުމަށް އެ މީހާއަށް 
 

ނުވަަތ  ،ކަމަކީ ޞައްޙަ ނޫން ޅާ މީހާގެ ނަޒަރުގައި ަވކިހުށަހަޅުން ހުށަހެއެ  )ހ(  
  ؛ނުވަތަ ،ތު ކަމުގައި ފެންނަކަމަށްމަޢުލޫމާނުވަތަ އޮިޅގެންދާ ފަދަ  ،ތެދު ނޫން

 
 ،ތު ކަމުގަިއވާ ނަމަމަޢުލޫމާތަކީ ތެދު ނޫން ނުވަތަ ޞައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާއެ  )ށ(  

ނުވަަތ ރަނގަޅު ގޮަތީކ ތުގެ ޞައްޙަ ގޮތަީކ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ގޮތަކީ މަޢުލޫމާއެ 
 ކޮބައިކަން އެ މީހާ ބަޔާންކުރާ ގޮތް.

 
ެއއް ފީޚިުދމަތަށް 

 ނެގުން 
ތެއް ދޫކުރުމުަގއި، މަޢުލޫމާދަށުން ދައުަލތުގެ އިދާާރއަކުން  ގަާވއިދުގެ މި  )ހ( .19

  ެއވެ.ގިދާނެ ެއއް ނެއަންނަނިވި ގޮުތގެ މަތީން ފީ
 

ެގ ޕުންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަމަ، ޗާޕުކުރާ ކަރުދާހުގެ ައާގއި ޗާފޮޓޯ ކޮޕީ ނަގާ (1)   
ނަޑކަށް   ރ. )އެއްރުފިާޔ( 1/-އަާގއެކު ކޮންމެ ގަ

 
ެއއްެޗއް ަނމަ ކޮންމެ ންޖެހޭ މްޕެކްޓް ޑިްސކިޓަކަށް ެރކޯޑްކުރާކޮ (4)   

 ރ. )ފަސްުރފިޔާ(5/-ސްކިަޓކަށް ޑި
 

ކޮޕީ ނަގާ   ،ން އެދޭ މީހާ، ކަރުދާސް ގެނެސްދީފި ނަމަތު ހޯދާ މަޢުލޫމާ (3)   
 ލާރި( ފަންސަވީސް) -/45 ކޮންމެ ފުށަކަށް
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ނަޑކަށް  (2)    ކޮންޕިޔުޓަރުން ޕްރިންޓް ކުރާން ޖެހޭ އެއްޗެއް ނަމަ ކޮންމެ ގަ
 ރުފިޔާ )ދޭއް(  4/-

 
 )ދިހައެއް( ރުފިޔާ 11/-ނަމަ ޮކންމެ ފުށަކަށް  ކުލަކޮށް ޕްރިންޓްކުރާ (5)   

 
ނުވަތަ ޕެންޑްރައިްވެއއް ނުވަތަ ހާޑްިޑސްކިޓެއް ރައިވްެއއް ފްލޭޝް ޑް (6)   

ނުވަތަ ސީީޑެއއް ފަދަ ަވސީލަތެއް ހިފަިއގެން ައއި ކަމަށް ވެފައި، ެއ 
ތަކަށް ވާނަމަ މަޢުލޫމާތަކީ އެ ގެނައި އާލާަތކަށް ނަގުލުކުެރވޭނެ މަޢުލޫމާ

 ހިލޭ
 

ތު ދޭންޖެހޭ ަމޢުލޫމާތެއް ދިނުމުގައި އެ މަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން  (ށ)  
ތެއް ދިނުމުގައި ފީެއއް ނެގޭ ގޮތަށް އޮތް މަުޢލޫމާމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެ 

ފަހުން އެ  ދާ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައި ތު ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާނަމަވެސް، އެ 
އިގެްނ ނަގަ ތު ދިނުމަށް ފީއެއް މަޢުލޫމާތެއް ދޭކަމަށްވާ ނަމަ، އެ މަޢުލޫމާ
 ެއވެ.ނުވާނެ
 

ފީ ނެގުމަކީ ކުެރވިދާނެ ކަމެއް ކަމަށް މި ގަާވއިުދގައި ަބޔާންޮކށްފައި ވީ ނަަމވެސް   (ނ)  
 ެއަކަމްށ ުކރ  ، ފިޔަަވއިހޭދަވާ އެއްަޗކަށް އެ އިދާރާައކުން އެކަމަކަްށ 

 ކަޚިދުމަތަދޭ ށް ުނވަތަ ކަމަސައްކަތަ
 

 ށް އެްއވެސް ައެގއް ނަަގއިގެްނ ނުވާނެ އެވެ.
  

ެގ ދަށުްނ ގަާވއިދުތަކީ، މި މަޢުލޫމާއެދޭ  ދާންދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ހޯ (ރ)  
އެކަމަްށ ، މުންތަށް އެދުމަޢުލޫމާތު ކަމުގަިއވާ ނަމަ، އެ މަޢުލޫމާންޖެހޭ ދޫކުރެވޭ

އެންގުމުގެ ކުރީން ެއ ތަށް އެދުނު ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު އެ މަޢުލޫމާހިނގާނެ ފީގެ 
 ތު ނަކަލުކުރުމަށް އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކޮްށގެނެއް ުނާވނެ އެވެ.މަޢުލޫމާ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ުއޞޫލު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  (ބ)  

 މީހުންގެ މައްޗަކަށް ނުހިނގާެނއެވެ. 
 

ޙަތަށް މަޞްލަ އާންމު
 އިސްކަްނދިނުން 

ުނވަަތ ންވާނީ، ވެސް ިކޔާ ހިމެނޭ ޮކންމެ މާއްދާއެއްަގއި ގަާވއިދުމި  )ހ( .41
 އެްއެވސް އުޞޫލަކަށް ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގަވާއިދު މި މާނަކުރާންވާނީ 

  ންނެވެ.މަތީ ގޮތުގެ ނާންނާނެނުވަތަ އުނިކަެމއް ހަނިކަމެއް 
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 ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ  އެހެން ،އެްއވެސް މާއްދާއެްއގައި ހިމެނޭ  ަގއިގަާވއިދު މި )ށ(  
 އިންކާރުކުރުމަށް  ޭދންތެއް މަޢުލޫމާތަކަށް އެދުމުން އެ މަޢުލޫމާވަިކ  ،ނަމަވެސް

 ނަމަ، މުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތު ބޮުޑކަމުގައި ވާތު ދިނުމަޢުލޫމާ އެ ،ވުރެ
 ގައި ތު ހާމަކުރުމުމަޢުޫލމާ ލަޙަތަށްވުރެ އެޞްމަ ގެތު ހާމަނުކުރުމު މަޢުލޫމާއަދި އެ 
ތެއް ހާމަކުރުމުން ލިބިދާނެ މަޢުލޫމާނުވަތަ އެ ނަމަ،  ޙަތު ބޮޑުކަމުގަިއވާމަޞްލަ

ތެއް ެއ މަޢުލޫމާއެ ފައިދާ ބޮޑު ނަމަ  އާންމުއުނދަގުލަކަްށވުރެ ެއކަމުން ލިބޭނެ 
 ްނވާނެެއވެ. އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ

 
ލަޙަތަށް ޞްމަ އާންމުތެއް ދޫކުރުމަކީ މަޢުލޫމާގެ ދަށުން ވަކި ގަވާއިދު މި  )ނ(  

ން ރާތެއް ދޫނުކުމަޢުލޫމާފަދަ  ބަޔާންކޮށް އެއުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ކަމެްއަކމަށް 
ލަޙަތަށް އުނިކަން ޞް މަ އާންމުއަންނަނިވި ކަންކަމީ ހަމައެކަނި ނިންމާ ޙާލަތުގައި 

 އަތުވެދާނެ ކަންކަން ކަމުަގއެްއ ނުބެލެވޭނެއެވެ.
 

 ގޮތް މީހުންނަށް އެނިގއްޖެ  ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ކަެމްއ ކޮށްފައިވާ .1   
ތެއް މަޢުލޫމާފަދަ  އެ އިާދރާއަކަށް  އުނދަޫގވެދާ ،ޖަވާބުދާރީވާން ،ނަމަ

 ވުން. ފައި ހިމެނި
 

ތެއް މަޢުލޫމާފަދަ  ކުަޑވާ ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކާ މެުދ އިތުބާރު .4   
 ވުން.ފައިހިމެނި
 

ތުން ބައެއް އުނިވެަފއި އޮތުުމެގ ސަބަބުން މަޢުލޫމާާވ ފައިއޭަގއި ހިމެނި .3   
 ނޫން ގޮތެއްަގއި ދޭހަވެދާނެކަމަށް ފެނުން.  ރަނގަޅުއޭގެ މާނަ 

 
ުތގެ ބަެއއް މަޢުލޫމާ
 ދޫކުރުން 

ގެ ދަށުން ަގާވއިދުމި  ،ތުގެ ވަކި ބަޔަކީމަޢުލޫމާންޖެހޭ ތަކަށް އެދުމުން ދޫކުރާމަޢުލޫމާ .41
ބައެއް ެއ  އެ ،ތު ހިމެނޭ ބައެއް ކަމުގަިއވާ ނަމަމަޢުލޫމާންޖެހޭ އިސްތިސްނާކުރާ

ބަިއ  ތެއްގެ ދޫކުރެވެން އޮތްމަޢުލޫމާއެ  ،ފަހު ތަކުން އުނިކުރުމަށް މަޢުލޫމާ
 ންވާނެެއވެ.ދޫކުރާ
 

ސިްއރުހިފެެހއްޓުން 
ޝަރުޠުކޮށް ލިބިފަިއވާ 

 ތު މަޢުލޫމާ

 ތު ދޫކުރުން މި ގަވާއިދުން އިސްތިސްނާެވގެންެވއެެވ.މަޢުލޫމާއަންނަނިވި  .44

އެކަމެްއ ހާމަކުރުމަކީ ކުެށއްކަމުަގިއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ާޤނޫނަކުން  )ހ(  
 ތު.މަޢުލޫމާފަދަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ހާމަުކރަންޖެހޭ
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ސިއްރު ނުހިފެހެއްޓިކަމުގެ ދަޢުާވ  ،ތެއް ދޫކޮށްފި ކަމުގަިއވާ ނަމަމަޢުލޫމާއެ  )ށ(  
 ތު.މަޢުލޫމާސަރުކާރުގެ މަްއޗަށް އުފުލިދާެނ 

 
އޭގެފަހުން ސަރުކާރަށް އެފަަދ  ،ދެން ،ނަމަ ދޫކޮށްފިކަމުގައިވާތު މަޢުލޫމާއެ  )ނ(  

 ތު. މަޢުލޫމާތެއް ލިބުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާ
 

ތު ދޫކުރުމަކީ، އެ ޙާލަތުގެ އިްނޞާފަށާއި ޢަދުލަށް މަޢުލޫމާއަންނަނިވި ބާވަުތގެ  )ރ(  
 ތު.މަޢުލޫމާެއފަދަ  ،ނަމަ ޙަތުހުރި ގޮތް ކަމުަގއިނުވާމަޞްލައެންމެ  ،ބަލާއިރު

 
ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު  ،ނަމަ ތެއް ހާމަކޮށްފިކަމުގަިއވާމަޢުލޫމާއެ  (1)   

ދެމެހެއްޓުމަށާއި ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާ ކުޅެުދންތެރިކަމަށް 
 ތު.މަޢުލޫމާފަދަ  އުނިކަން އަުތވެދާނެ

 
ތެއް ހާމަކުރުމުގެ މަޢުލޫމާޖެހޭ ވަގުތުގެ ކުރިން އެ  ންތެއް ހާމަކުރާމަޢުލޫމާ (4)   

ނެ ދާއިބަޔަކަށް ނޭދެވޭ އަސަެރއް ފޯރަ މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ސަބަބުން ވަކި
 ތު.މަޢުލޫމާ

 
ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ުނވަަތ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ އިމްތިޔާޒަށް  (3)   

 ތު.މަޢުލޫމާއުނިކަންލިބޭ ފަދަ 
 

ނެތި  ލުމެއްަވއި ކޮށް ހުޅުއާންމު ،ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަ ޙާލަތްތަކެްއގައި  (2)   
 ތު.މަޢުލޫމާފަިއވާ ޝަރީޢަތެްއގައި ހިމެނޭ އިހިންގަ
 

ކުއްޖެްއގެ ޒާަތށް ނުވަތަ  )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ 14ޢުމުރުން  (5)   
ނުަވތަ ޝަރުޢީ  ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ،ފަދަ ޒާތީ ކަރާމަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިދާ

 ތު.މަޢުލޫމާ
 

މެދު  )އަށާރަ( އަހަރު ނުފުރޭ ުކޑަކުިދންނާ 14މެދު ނުވަތަ  އަންހެނުންނާ (6)   
 ،ާބވަތުެގ ކުށުަގއި ގޯާނއާއި އެހެނިހެން އެ ހިންގާ އެިކއެިކ ޖިންސީ

ފަރާތުގެ ޒާތަށް ނުވަތަ ކަރާމަތަށް  އަނިޔާލިބޭ ފަރާތް ހާމަވެދާނެ ުނވަތަ އެ
 ތު.މަޢުލޫމާފަދަ  އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ

 



18 

 

 ތުމަޢުލޫމާޒާތީ 
 ދޫނުކުުރން 

ތިންވަނަ މީހެއްގެ ޒާީތ  ،ތަކީމަޢުލޫމާ ޖެހޭ  ންދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ދޫކުރާ )ހ(  .43
ތެއް އެ ތިންވަނަ ފަރާުތގެ ރުހުމާއެުކަގއި މަޢުލޫމާއެ  ،ނަމަ ތު ކަމުގައިވާ މަޢުލޫމާ

 މެނުވީ ދޫކޮށްގެންނުވާެނއެެވ.
 

ވެސް، އެފަދަ ތިންވަނަ މީހެއްގެ ޒާީތ  ނަމަ އޮތް އެހެން ގައި މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމުަގިއ މަޞްލަ އާންމުތު ދޫކުރުމަކީ، މަޢުލޫމާ
 އިލެވިފައި އޮންނަ ގެ ދަށުން އެ އިދާރާެއއްަގއި ެއކުލަވަ ގަވާއިދު ނަމަ، މި  ފެނިއްޖެ
ސަބަބަށްޓަަކއި އެ ނިސްބަތަށް ތެއް އެ މަޢުލޫމާކޮމިޓީގެ ހުއްދައާއެކު އެ  މުރާޖަޢާ

 ދޫކުރެވިދާނެެއވެ.
 

ން ތެއް ދޫކުރުމުގައި ގޮތެއް ނިންމާމަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( ގައި ވާ  )ނ(  
 ންވާނެ އެވެ.ފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޝްަވރާ ހޯދާއުނދަޫގވެއްޖެ ނަމަ އިން

 
ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ  ،ތަކީމަޢުލޫމާންޖެހޭ ދޫކުރާ )ހ( .42 ޤާނޫނީ ިއމްތިޔާޒު 

 ާޤނޫނީ އިމްތިޔާޒު  ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގެ ަމއްޗަށް ބިާނކޮށް
ތު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މަޢުލޫމާއެ  ،ނަމަ ތެއް ކަމުގަިއވާމަޢުލޫމާލިބިގެންވާ 

 އެ އިދާރާައކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. 
 

ޤާނޫނީ އިމްތިޔާުޒގެ މަންފާ ލިބިގެންވާ  ،ވެސް އޮތް ނަމަ އެހެން މި މާއްދާގެ )ހ( )ށ(  
ލެއް ދެން ޞޫމި މާއްދާަގއި ުބނާ އު ،ނަމަ ފަރާތުން އެ އިމްތިޔާޒް ޫދކޮްށލައިފި

 ތެއްގެ މަްއޗަކަށް ުނހިނގާނެއެވެ.މަޢުލޫމާއެ 
 

 ތުމަޢުލޫމާވިޔަފާީރގެ 
ދޫނުކުުރމުގެ 

  އިޚުތިާޔރު

 ރައިދާނެގެއްލުެމއް ފޯ ފޫނުބެއްދޭ ފަދަތު ދޫކުރުމުން މަޢުލޫމާ އަންނަނިވި ާބވަތުގެ  .45
 ށް ލިބެގެންވެެއވެ.ކަ އިދާރާއަ އެ ތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ މަޢުލޫމާ

 
ހާމަނުކުރާނެކަމަށް އެއްބަސްެވގެްނ  ،ވަނީ ފައިއިތު ހޯދަމަޢުލޫމާއެ  )ހ(  

ނަަމ،  ފައި ވާިވޔަފާރީގެ ިސއްެރއް ހިމެނިތުގައި މަޢުލޫމާއެ  ،ކަމުގަިއވުމާެއކު
ވަނަ ފަރާތުގެ ިވޔަފާރީެގ  ތިން ،އެ ،ނަމަ ތު ހާމަކޮށްފިމަޢުލޫމާއެ ނުވަތަ 
 ވާޙަތަށް ނުރަނގަޅު އަސަރުފޯރާނެ ކަމަށްމަޞްލަޙަތަށް ނުވަތަ މާލީ މަޞްލަ

 ތެއް.މަޢުލޫމާނަމަ އެ ފަދަ 
 

ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްާޔއަާކެއކު އޮތް ުގޅުމެްއގެ އެހެން ދައުލަތަކާެއކު ނުވަތަ  )ށ(  
ުނވަތަ އެއްބަްސވުެމއްގެ ތެރެއިން ުނވަތަ ދެެކވެުމންދާ ވާހަކަތަެކއްެގ  ،ތެރެއިން
ފައިވާ ނުވަަތ އިުނވަތަ ބަދަލުކުެރވެމުންދާ ލިޔެކިޔުމެްއގެ ތެެރއިން ޯހދަ ،ތެރެއިން
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ތު މަޢުލޫމާވުމާއެކު ައދި އެ ތު ކަމަށްމަޢުލޫމާލިބިފައިވާ ނުވަތަ އެނގިފަިއާވ 
ހާމަކުރުމަކީ އެ ދައުލަތަާކއެުކ ނުވަތަ އެ ޖަމްޢިއްާޔއަާކއެުކ ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

ނެ ނުވަތަ ނުރަނގަޅު ެރއް ފޯރައިދާކޮށްފަިއވާ ގުޅުމަށް ނުރަނގަޅު އަސަޤާއިމު
 ތު.މަޢުލޫމާއަސަރުކޮށްފާނެ 

 
ހިްނގާ ރަސްމީ މަސައްކަތެްއެގ ތަކީ، އެ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާއެދޭ  ދާންހޯ )ނ(  

ދޭދޭ  ،ންޖެހޭޖެހޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ންތެރެއިން ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ
ދެފަރުދުންގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ދެ ކުންފުންޏެއްގެ ދެމެދުގައި ވެފަިއާވ 

 ،ނަމަ ތު ހާމަކޮށްފިމަޢުލޫމާއެ  ،ވެފައި އެއްބަްސވުމަކަށް ނުވަތަ މުޢާމަލާތަކަށް
އެ ދެ ފަރާތުން ކުރެ ފަރާތެްއގެ ޒާތީ ނުވަަތ މާލީ ނުވަަތ ދަރަނީގެ ނުވަަތ 

 ތު.މަޢުލޫމާފަަދ  ވާވިޔަފާީރގެ ސިއްރު ހާމަ
 

ޞިްއޙަތާއި 
މާ ުގޅޭ ރައްކާެތރިކަ

ތު މަޢުލޫމާ
ދޫނުކުުރމުގެ 

 އިޚުތިާޔރު 

ނަމަ، މީހެއްގެ ިޞއްޙަތަށް ނުވަތަ  ތެއް ހާމަކޮށްފިަމޢުލޫމާއެ  ،ތަކީމަޢުލޫމާއެދޭ  ދާންހޯ .46
 ތެއް ކަމުަގއިވާ މަޢުލޫމާފުރާނައަށް ނުވަތަ ަރއްކާތެރިަކމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާެނ 

 އިދާރާއަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.އެ ތެއް ދޫނުކުުރމުގެ އިޚްިތޔާރު ދައުލަުތގެ މަޢުލޫމާއެ  ،ނަމަ
 

ދޫކުރުން އިސްިތސްނާ 
ކުރެވިަފއިވާ ބަެއއް 

 ތު މަޢުލޫމާ

އިސްތިސްނާ  ންގެ ދަށުން ދޫކުރުގަވާއިދުތަކީ މި މަޢުލޫމާއަންނަނިވި ކަންކަމާުގޅޭ  )ހ( .47
 ތެވެ.މަޢުލޫމާކުރެިވގެންވާ 

 
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަކަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެްނ  (1)   

 ތު.މަޢުލޫމާކުރަމުންދާ ތަޙްޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ 
 

 ތު.މަޢުލޫމާތުދޭ ސިއްރު ފަރާތަކީ ކާކުކަން ދެނެގަެނވޭނެ މަޢުލޫމާ (4)   
 

ޤާނޫނެއް ހިންގުމުަގއި ނުވަަތ ތަންފީޒުކުރުމުަގއި ިސއްރުެގ ގޮތުަގިއ  (3)   
 ތު.މަޢުލޫމާހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

 
 ތު.މަޢުލޫމާށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ެގއްލުންލިބިދާނެ ޔަމީހެއްގެ ފުރާނަ (2)   

 
ގޮތުން ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއް އިންސާފުވެރިކަމާެއކު  މީހަކާ ބެހޭ (5)   

 ތު.މަޢުލޫމާހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ 
 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަަކއި ނުވަަތ  (6)   
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ުނވަަތ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކަިއ ނުވަތަ އެފަދަ 
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ކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފަިއާވ ޞައްޙަ ގޮތުން މުޢާމަލާތުކަންކަމާގުޅޭ 
 ތު.މަޢުލޫމާލެްއގެ ބޭނުންތެރިކަން ނެތިދާނެ ޞޫއު
 

ދުްއވާ އުޅަނދެްއގެ އިޢިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ ތަެންއގެ ނުވަތަ ފުރަ  (7)   
 ތު.މަޢުލޫމާ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިިބދާނެ

 
ންޖެހޭ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް މަތުގައި ހައްަޔރުކުރާހުކުށުގެ ތު (4)   

ފަދަ  ފަސޭހަވެދާ ފިލާންހުރަސްއެޅިދާނެ ނުވަތަ ބަންދުުކރެވިފަިއވާ މީހަކު 
 ތު.މަޢުލޫމާ

 
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުން ، ތުމަޢުލޫމާ ބާވަުތގެ އަންނަނިވި  )ށ(  

 އެއް ުނވާނެ ެއވެ.ހުއްދަ
 

ވުރެ ބޭރަށް ކަެމްއގެ ތަޙްޤީޤު  ދާއިރާއަށްޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ  (1)   
 ތު.މަޢުލޫމާހިނގައްޖެކަން ހާމަކޮށްދޭ 

 
ގޮތުން ތަންފީޒީ ިއދާރާތަކުން  ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ (4)   

 ތު.މަޢުލޫމާއަންގައިދޭ  ުއޫޞލު އާންމުގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާ
 

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ހިންގޭ އެިކއެިކ  (3)   
 ތު.މަޢުލޫމާޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކާމިޔާބީގެ ިމންވަރު އަންަގއިދޭ 

 
ލުން އަންގައިދީފަިއާވ ޞޫއު އާންމުތަޙްޤީޤުކުރެވެމުންދާ މީހާއަށް  (2)   

 ތު.މަޢުލޫމާ
 

ޤާނޫނު 
މުަގއި ތަންފީޒުކުރު 
 ތު މަޢުލޫމާބޭނުްނވާ 

ނެ ރައިދާބެއްދޭ ފަދަ ގެއްލުެމއް ފޯނުތު ދޫކުރުމުން ފޫމަޢުލޫމާ އަންނަނިވި ާބވަތުގެ  .44
 ށް ލިބެގެްނވެެއވެ.ކައިދާރާއަކޮންމެ ތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ މަޢުލޫމާ

 
 ޢަދުލު އިންޞާފު ގާއިމުކުރުން. )ހ(  

 
 ދެެނގަތުން ނުވަތަ ނެގުން. ،ިޑއުޓީެއއްންޖެހޭ ޓެކުހެއް ނުވަތަ ނަގާ )ށ(  

 
 ލުަތއް ހިންގުން.ޞޫރާއްޖެ އެތެރެވާ ފަރާތްތައް ޮކންޓްރޯލްކުރުމުގެ އު )ނ(  
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ންޖެހޭތޯ އުފުލާ އެއްކަމަކާ ގުިޅގެން މަދަނީ ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާ )ރ(  

 ންޖެހޭތޯ ބެލުން.ނުވަތަ ޤާނޫނީ އެްއވެސް ފިަޔަވޅެއް ައޅާ
 

މާ ދިފާޢީ ރައްކާެތރިކަ
ތު މަޢުޫލމާގުޅޭ 

ދޫނުކުުރމުގެ 
 އިޚުތިާޔރު 

މަނާ ޤާނޫުނައސާސީަގއި  ،ކަމެއް ފަދަ ނެޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކެވދާ )ހ( .49
 ފޫނުބެއްދޭ ފަދަ ތެއް ދޫކުރުމުން މަޢުލޫމާކޮށްފައިވާ ދާއިާރގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ 

ތެއް މަޢުލޫމާފަދަ  ގެއްލުމެއް ފޯރާނެކަުމގެ ބިުރ އޮތްކަމަށް ވާނަމަ، އެ
 ށް ލިިބގެންެވއެވެ. ކައިދާރާއައެ ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަދއުލަތުގެ 

 
ުލ ޞޫއު އޮތް ނަމަެވސް އެ ބަޔާންކޮށްފައިއެެހން ގައި  ގެ )ހ( މި މާއްދާ )ށ(  

 އަންނަނިވި ކަންކަމަކަށް ނުހިނގާނެެއވެ.
 

 އިދާރީކަންކަމާއި ހިންގުމާ ގުިޅފައިވާ ކަްނކަން. .1   

 
ވާލުކުެރޭވ ޙަލުން ޞޫއު ބީލަމުގެލުން ނުވަތަ ޞޫކޮންޓްރެކްޓް އު .4   

 މަސައްކަތް.

 
 ފުންނަށް ވަޒީފާދިނުމާިއ ވަޒީފާއިން ވަިކކުރުން.މުވަްއޒި .3   

 
ތެއް ހާމަކުރުމުން، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް މަޢުލޫމާވެސް، އެ  އެނޫން .2   

 ތު.މަޢުލޫމާނުވާ  ފަދަ ކަމެއް ިހމެނިގެން ނުރައްކާވެދާނެ
 

އިޤްިތޞާދީ  އާންމު
ިހމެނޭ  ޙަތުމަޞްލަ
 ތު މަޢުލޫމާ

ތެއް މަޢުލޫމާގެއްލުމެއް ފޯރާނެ  ފޫނުބެއްދޭ ފަދަތު ދޫކުރުމުން މަޢުލޫމާއަންނަނިވި ބާވަުތގެ  .31
 ލިެބގެންެވއެވެ.ށް ކައިދާރާއައެ ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަދއުލަތުގެ 

 
ހުރި ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންިދއުމަށް ސަރުކާރަށް  ފައިދާ ،ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު  )ހ(  

 .ތުމަޢުލޫމާމާ ބެހޭ ލިބިދޭ ކުޅެދުންތެރިކަ
 

 ޙަތަކަށްމަޞްލަދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގެ ޤާޫނނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ިވޔަފާީރގެ  )ށ(  
 ތު.މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭ ޙަމަޞްލަނުވަތަ މާލީ  ގެއްލުްނވެދާނެ

 
ސިޔާސަތު 

ނޑަެއޅުާމއި  ކަ
ގެއްލުމެއް ފޯރާެނ  ފޫނުބެއްދޭ ފަދަ ތު ދޫކުރުމުން މަޢުލޫމާއަންނަނިވި ބާވަތުގެ  )ހ( .31

 ށް ލިބެގެންެވެއވެ.ކަ އިދާާރއަެއ ތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު ދައުލަުތގެ މަޢުލޫމާ
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މާ ުގޅޭ ހިންގު 
 ތު މަޢުލޫމާ

 

ލުމަްށ އިސަރުކާރުގެ ިސޔާސަތު އެުކލަވަ ،ލުކުރެވޭ ގޮތެްއގައި ޙާޞިނަތީޖާ  .1   
 ތު.މަޢުލޫމާފަދަ  ހުރަސްއެޅޭ

 
ތެއް މަޢުލޫމާ އެ ،އޮތް ފައިދާ  ސިޔާސަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުްނ ލިބެން .4   

ސިޔާސަތަށް  އެ ،ހާމަކުރުމަށް އޮތް ަވގުތުެގ ކުރިން ހާމަކޮށްގެން
 ތު.މަޢުލޫމާފަދަ  ފައިދާއަށް އުނިކަން އަންނައޮތް  ޢަމަލުކުރުމުން ލިބެން 

 
ޓެސްޓްކުރުމަށް ނުވަަތ ޮއޑިޓްކުރުމަށް ވަޒަންކުރުމަށް ުނވަަތ ކަމެއް  .3   

 ތު.މަޢުލޫމާން ހުރަހަކަށްވާ ގެންގުޅޭ ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކުރާ 
 

ކަްށ ޗަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް އަންނަނިވި ަކންކަމުގެ މައް )ށ(  
 އެ އުޞޫލުތަެކއް ނުހިނގާނެ އެވެ.

 
 ،ތާއިމަޢުލޫމާޓެކްނިކަލް ފަންނީ ނުވަތަ  .1   
 ،ތަފާސް ހިސާބާއި .4   
 ތުމަޢުލޫމާ ީލލުތަކުގެޙުކަންކަމުގެ ދިރާސާތަާކއި ތަ .3   

 
ްށ ކައިދާރާއަޮކންމެ ތު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ ދައުލަތުެގ މަޢުލޫމާއަންނަނިވި  )ހ( .34 ކެބިނެޓް ރެކޯޑް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
  

 ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ިލޔުން. ޅާންހުށަހަކެބިނެޓަށް  .1   
 

 އިވާ ލިޔުން.ޅައިފަ ހުށަހައެަވގުތު ކެބިނެޓަށް  .4   
 

ތައްާޔރުކޮށްފައިވާ ިލޔުމެްއގެ ދެލިކޮޕީ ނުވަތަ  ންޅާހުށަހަކެބިނެޓަށް  .3   
 ނުވަތަ ނަކަލު.ތެއްގެ ކޮޕީ މަޢުލޫމާފައިވާ ޅައިހުށަހަ
 

ކެބިނެޓްެގ ނިންމުމެއް ނުވަތަ  ،ނަމަ ތެއް ހާމަކޮށްފިކަމުަގއިވާމަޢުލޫމާއެ  .2   
ނުވަތަ އެ  ތަފުޞީލުދިަޔ މަޝްވަރާތަކުގެ އި ކެބިނެޓްަގއި ހިނގަ

ނުވަތަ ވަިކވަކި މީހުން ދައްަކއިފަިއވާ މަޝްވަރާތަުކގައި ކާކުބުނީ ކީޭކކަން 
 ތު.މަޢުލޫމާހާމަެވގެންދާ ފަދަ ވާހަކަތައް 
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އަންނަނިިވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ިލޔުންތަުކގެ ެތރެއިން  )ށ(  
އިސްތިސްާނ މުގެ ތެރެއިން ކެބިނެޓްގެ ލިޔުޙާލަތްތައް މެދުވެރިވެފަިއވާ ލިޔުމަކީ 

 ކުރެިވގެންވާ ލިޔުެމއް ނޫނެވެ.
 

ނުވަތަ ކެބިނެްޓގައި މަްޝވަރާކުރުމަށް  ޅާންހުށަހަކެބިނެޓަށް  .1   
 ،ތަކާއިތަފުޞީލުމާލީ  ،ތަކާއިތަފުޞީލުތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ އިދާރީ 

 ތައް ހިމެނޭ ލިޔުން.ތަފުޞީލުތަފާސް ހިސާބުތަކުގެ 
 

 ތު.މަޢުލޫމާމުޅިން ނިމިފައިވާ މައްސަަލއެްއގެ  ޅިހުށަހެކެބިނެޓަށް  .4   
 

 )ދިހައެއް( އަހަރު ފާއިތުވެަފިއވާ ލިޔުން. 11ފަހުން  ޅިހުށަހެއެ ލިޔުމެއް  .3   
 

ކެބިނެޓްގެ ކޮމިޓީއާއި ކެބިނެޓް ކޮމިޓީއެްއގެ ސަބް  ގެ ބޭނުމަށްޓަކައިމި މާއްދާ )ނ(  
 ވަނީ ކެބިނެްޓގެ މާނައިގެތެޭރަގއެވެ.ކޮމިޓީ ހިމެނިގެން

 
ވަނަ  44ވަނަ މާއްދާާއއި  47މާއްާދއާއި ވަނަ  46ވަނަ މާއްާދއާއި  44ގެ ގަާވއިދުމި  .33 ވަގުތު ަކނޑަެއޅުން 

)ދިހައެއް(  11ތައް ުއޞޫލުވަނަ މާއްާދގަިއވާ  31ވަނަ މާއްދާާއއި  49 މާއްދާއާއި
 ތުގެ މައްޗަކަށް ނުހިނގާެނއެވެ.މަޢުލޫމާ އަހަރު ފުރިފައިވާ

 
ތިންވަނަ ފަާރތެްއގެ 

ތު މަޢުލޫމާ
ހާމަކުުރމުަގއި 
 ގޮތް  އަމަލުކުާރނެ

 

ވަނަ މާއްދާއާިއ  45ވަނަ މާއްާދއާއި  42ވަނަ މާއްާދއާއި  43ގެ ގަވާއިދު މި  )ހ( .32
 ދާންތު ހޯމަޢުލޫމާފަރާތަކާގުޭޅ  ވަނަ މާއްާދއިން ރައްކާެތރިކޮށްދޭ ތިންވަނަ 46
 ކުރާންތެއް ދޫމަޢުލޫމާލިބުމުން، އެ  ޅުމެއްހުށަހެދައުލަުތގެ އިދާރާައކަށް  ،އެދި

ޅުން ހުށަހެަނމަ، އެ  އިންފޮޭމޝަން އޮފިސަރު ގަސްދުކުރާ އިދާރާގެ އެ ދައުލަތުގެ 
ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި ެއ  5ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ންވާނެެއވެ.ގަސްދުކުރާކަން އެ ތިންވަނަ ފަރާތަށް ައންގާ ރާންތު ދޫކުމަޢުލޫމާ
 

ން އެންގުމެއް ތިންވަނަ ފަރާތަށް ލިބުމުން،  ގޮުތގެ މަތީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ )ށ(  
ނަމަ، އެ ެއންގުމުގެ ތާރީޚުްނ  ތު ހާމަކުރުމާމެދު  އިޢްތިރާޒެްއ އޮތްމަޢުލޫމާއެ 

ދުވަުހގެ ތެޭރގައި އަނގަބަހުން ުނވަތަ ލިޔުމުން އެކަން  7ފެށިގެން 
 ންވާނެެއވެ.އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް ައންގާ

 
ނޑައެުޅމުގައި އެ ތިންވަަނ ތު ދޫކުރާމަޢުލޫމާއެ  )ނ(   ން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކަ

 ދޫކުރާންތު ަމޢުލޫމާފަރާތުން އިޢްތިރާޒުކުރާ ސަަބބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ 
 ނިންމިދާނެއެވެ.ނުކުރާން ނުވަތަ ދޫ
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 ދޫކުރާން ތު މަުޢލޫމާވެސް އެ  ތިރާޒާއެުކަގއިތިންވަނަ ފަރާތުގެ އިޢު )ރ(  

 ގޮަތށް ކޮށްފިކަމާއި އެ ކަން އެ ނަމަ، އެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ނިންމައިފި
 ންާވނެއެވެ. އަދި، އެ ކަން ކުރި ސަބަބު ލިޔުމުން ެއ ތިންވަނަ ފަރާތަށް އަންގާ

 24 ގަވާއިުދގެނަމަ، އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މި  ކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ 
ވެސް  ފަރާތަށް ލިބިގެންާވކަން މަތިން އެ ގޮތުގެމާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  ވަނަ

ންވާނެެއވެ. އަދި، އިލްތިމާްސ އެ ލިޔުމުަގއި އިންފޮމޭޝަން ޮއފިސަރު ބަޔާންކުރާ
 ންވާެނއެވެ.ންވީ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ގޮތެްއ ވެސް ޭއގައި ަބޔާންކުރާކުރާ
 

އޮފިސަރު ތެއް އިންފޮމޭޝަން މަޢުލޫމާތިރާޒުކުރާ ޢުތިންވަނަ ފަރާތަކުން އި )ބ(  
ގޮތަށް ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަްށ  ކަން އެ ންވާނީ، އެދޫކުރާ

ނޑައެޅުުމންނެވެ. މުރާޖަޢާއިލްތިމާސްކުރުމާއި  މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ މަރުޙަލާއިން ކަ
އޮފިސަރު  އިންފޮމޭޝަންތެއް މަޢުލޫމާނައާ ނުލައި، އެ ފަދަ ޒުކޮމިޓީގެ އި 

 ދޫކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.
 

ބޭނުންުކރާނެ  ގަާވިއދު
 ގޮތް 

މަސައްަކތް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޢަމަލީ  ދާންތު ހޯމަޢުލޫމާގެ ދަށުން އެިކއެިކ ގަވާއިދު މި  .35
ވެސް  އިވީހަ ،ލިޔެ ަތއްޔާރުކޮށް  ،ފަސޭހަކަމާއެކު ދެނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް ،ލުތައް ޞޫއު

 ގޮތް އިންފޮމޭޝަން  ަރއްޔިތުްނނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެ ،ފުޅާދާއިރާެއއްަގއި
 ންވާެނއެވެ.ހަމަޖައްސާ ގެ ލަފަޔާެއކު އިްނފޮރމޭޝަން އޮފިސަރުންކޮމިޝަނަރު

 
އިންފޮޭމޝަން 

 އޮފިަސރު 
ތު ދޫކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ މަޢުލޫމާރައްިޔތުންނަށް  ،ގެ ދަށުންގަވާއިދު މި  )ހ( .36

އުފުލާނެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން 
ރާގެ އެްނމެ އިސްވެިރޔާ އިދާާރެއއްަގއި އެ އިދާކޮންމެ ދައުލަތުގެ 

ނަޑއަޅާ ްނވާނެެއވެ. އަދި އެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ނުވަތަ އެ އިންފޮމޭޝަން ކަ
ގޮްތ  ބަަޔކާ ގުޅޭނެ އޮފިސަރުންގެ ނަމާއި މަގާާމއި އޭނާއާ ުނވަތަ އެ

އެ މަގު  ކޮްށ ލިބޭނެއާންމު ،ދާއިރާެއއްަގއި ވެސް ުފޅާ ރައްޔިތުންނަށް ވީހާ
 ފަހިކޮށްދޭންވާެނެއވެ.އިދާރާއަކުން 

 
އެ އިދާާރއެްއަގއި ވަޒީާފއަދާކުރާ މުވަްއޒިފުން މަދުވުމުގެ ސަަބބުން، މި މާއްދާެގ  )ށ(  

)ހ( ގައި ބާޔާްނކޮށްފައި ާވ ގޮތުގެ މަތީން އިންފޮމޭަޝން އޮފިސަރުން 
ގެ އެންމެ ވެން ނެތް ޙާލަތެއް ދިމާޥެއްޖެ ނަމަ، އެ އިދާރާއެއް ޢައްޔަނުކުރެ 

އިސްވެިރޔާ، އެކަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް ެއ 
ނޑަެއޅުމާމެދު ގޮތެއް  އިދާރާއަކުން އިންފޮމޭޝަްނ އޮފިސަރުން ކަ

 ނިންމާންވާނެއެވެ.
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އެ އިދާާރއެްއގެ ުމވަްއޒިފުން މަދުވުމުގެ ސަބަބުން އިންފޮރމޭޝަން އޮފިސަރަުކ  )ނ(  

މުރާޖަޢާކޮމިޓީ ޢައްޔަންކުރެވެން ނެތްކަމަށް އިންފޮޭމޝަން ކޮމިޝަނަރު ނުވަތަ 
ނަޑއަަޅއިފި ނަމަ، އެ އިދާރާެއއްގެ މަޢު ތު ދޭނޭ އިންފޮމޭޝަން ލޫމާކަ

އޮފިސަރުންނާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސާނީ އެ އިދާރާއެްއެގ 
 ބެލެނިވެރި އިދާރާައކުންނެވެ.

 
ތު މަޢުލޫމާންނަށް އާންމުމި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮުތގެ މަތީން  (ރ)  

ދިނުމުގެ އިތުރުން، ަދއުލަތުެގ ކޮންމެ އިދާރާައކުން ަކނަޑައޅާ އިންފޮމޭޝަން 
 )ން(އޮފިސަރު އިންފޮމޭޝަންތު، މަޢުލޫމާގެ މި ދަންނަވާ )ން(އޮފިސަރު

ކޮމިޝަނަރަށް  އިންފޮމޭޝަންަގއި ދުވަހުެގ ތެރޭ 31ޢައްޔަންކުރާތާ ގިނަެވގެން 
 ންވާނެ އެވެ.ލިޔުމުން އަންގާ

 
 ކޮށް ކިޔާ ނަންއާންމުފުރިހަމަ ނަމާއި  .1
 އޮފީހުގައި އޭނާ ހުންނަ ރަސްމީ މަޤާމު  .4
 ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު .3
 އީމެއިލް ެއޑްރެސް  .2
 ރައްދުކުރާންޖެހޭ ތަކެތި ޙަވާުލކުރާނެ އެޑްރެސް  .5

 
ނޑައަޅާްނވާނީ އޮފީހުގެ ވެރީންގެ ތެޭރގަިއ  އިންފޮމޭޝަން (ބ)   އޮފިސަރުން ކަުމގައި ކަ

ފުންގެ ތެެރއިން މީހެކެވެ. މި ަގވާއިުދގެ ބޭނުމަށްޓަަކިއ މުވައްޒިހިމެނޭ ނު
ނުވަތަ އެ ފެްނވަރުެގ މަާގމުތަކުން ފެށިގެން  ވެރީންކަމުަގއި ބަލާނީ ޑިެރކްަޓރު

  ނެވެ.ފުންމުަވއްޒިގާމުތަކުަގއި ތިބޭ މަތީގެ މަ
 

ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަސްއޫލިްއޔަުތތައް އަދާކުރުމުެގ  ގަވާއިުދގައި އިސްވެމި  (ޅ)  
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން  ،ވެސް އަންނަނިވި ަކންކަން ،އިތުރުން

 ންވާނެެއވެ.ކުރާ
 

ތު މަޢުލޫމާއިދާާރއެްއެގ  އޮފިސަރަުކ ަވޒީފާ އަދާކުރާ  އިންފޮމޭޝަންއެ  .1   
މަޢުލޫމާތު  ،އަރުޝީފުކުރާނެ ގޮތާއި މަޢުލޫމާތު  ،ބަލަހައްޓާނެ ގޮތާއި 

މުރާޖަޢާކޮމިޓީއާިއ ލުތަްއ ޞޫއު އިސިޔާަސތުތަކާ ގޮެތއްގެ ދޫކުރާނެ 
 އެ ،އެކަަށައޅައިކޮމިޝަނަރުގެ މަޝްވަރާއާެއކު  އިންފޮމޭޝަން

 ލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާއި ުކރުވުމުގެ ރޫޙު އާާލކުރުން.ޞޫއު
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 ،ތު ދޫކުރުމުގެ ިއސް ޒިންމާމަޢުލޫމާއެދޭ  ހޯދާންދަށުން  ގަާވއިުދގެމި  .4   

ތު މަޢުލޫމާ ،ކޮންމެ އިދާރާެއްއގައިމެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން އުފުލުމާއި 
ދަށުން  ގެގަާވއިދުއެދޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމާއި، މި  ދާންހޯ

އަދި  12، 13، 14، 11ގެ ަގވާއިދު ގުިޅގެްނ މި  ޅުންތަކާހުށަހެޅޭ ހުށަހެ
 ންޖެހޭ ނިންމުންތައް ނިންމުން.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ިނންމާ 15
 

 އަށް މަސަްއކަތްކުރުމުަގއި ެއންމެ ފުރިހަމަ ޭއނާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު (ކ)  
އިދާާރއެްއަގިއ ހުރި އެހެން އެ ނެރެދިނުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ނަތީޖާ 
 ފެްއގެ އެހީތެރިކަމަށް ެއދެވިދާނެއެެވ. މުވަްއޒި

 
ެފއްގެ އެހީތެިރކަމަށް ދައުލަތުެގ މުަވއްޒި( ގެ ދަށުން ެއއްވެްސ ކމި މާއްދާގެ ) (އ)  

 އެހީތެރިކަމެއް އެ  ނަމަ، އެދިއްޖެ އިދާރާެއއްގެ އިންފޮމޭޝަން ޮއފިސަރު އެ
ޚިލާފު އެްއވެސް ކަެމްއ  ަގވާއިދާމީހަކު ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. އަދި، މި 

ކަމެްއ ބެލުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެހީއަށް އެ އެދެވުުނ  ނަމަ އެ ހިނގައިފަިއވާ
ވެސް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެކޭ އެއްފަަދ މީހެއްކަމުގަިއ  ފަކީމުވަްއޒި

 ބެލެވޭނެެއވެ.  
 

ނޑައަަޅއިފަިއވާ  އިންފޮމޭޝަން (ވ)   ފަކީ މަޤާމުެގ މުަވއްޒިއޮފިސަރުކަމަށް ކަ
އޮފިސަރުގެ ހަިއސިއްޔަތުން ވަރަްށ  ިއންފޮމޭޝަން މަސައްކަތްތަުކގެ އިތުރުން

ން ޖެހޭ މީހަކަށްވާތީ، ބޮޑު އަދި އެހާމެ ޚުޠޫރަތްތެރި މަސްއޫލިްއޔަތެއް އުފުއްލާ
ކަމަށްޓަކައި އޭނާގެ އަްޞލު މަޤާމުގެ މަސައްކަތްތައް ސިވިލް ސަރިވްސ  އެ

ހެއް ނާޅަެއވެ. ކޮމިޝަނުގެ މަޝްވަާރއާެއކު ުލއިކޮށްދިނުމަކަށް މި ަގވާއިދު ުހރަ
ނުވަތަ މަސައްކަތް ުލއިކޮށްެދެވން ނެތް ނަމަ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަާނއި 
މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތީްނ 

އޮފިސަރުންނަށް ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސެއް ދިނުން ވެސް މި  އިންފޮމޭޝަން
 ގަާވއިދު މަނައެއް ުނކުރެެއވެ.

  
އަިމއްލަ 

އިސްެނުގމުަގއި 
 ުކރުުމގެ ޒިްނމާ އާންމު

 ތު އެ ކަންކަމަށް އެކަނި ހަނިނުވާނެ ގޮތުގެ މަުޢލޫމާއަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭ  )ހ( .37
 ،މަދުެވގެން އަަހރަކު ެއއްފަހަރު ،ޙަތަށްޓަކައިމަޞްލަ ރައްޔިތުްނގެ  ،މަތިން

 ،މުއްދަތެްއގައި ވުރެ ައަވސް  ނުވަތަ ެއ އިދާާރއަކުން ަކނޑަައޅާ ެއއަށް
 ދައުލަުތގެ ޮކންމެ އިދާރާއަކުން  ،ގޮތެއް  ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިދެވޭނެ

ޝާއިޢުކުރަމުްނ ޮކށް އާންމު ،އެހެން ފަރާތަކުން ނޭންގި ކަމުަގއި ވިޔަސް ވެސް 
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 އިންފޮމޭޝަން އަދި މި ޮގތަށް ޝާއިޢުކުރުމަށް ފަހު ެއަކން  ންވާނެެއވެ.ގެންދާ
 އަންާގންވާނެ ެއވެ.)ދޭއް( ފަހަރު  4މަދުވެގެން އަަހރަކު ކޮމިޝަނަރަށް 

 
ނާޑއި  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ަދއުރާިއ، މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާއި  .1     ،އޮިނގަ

 ލު.ފުޞީވާޖިބުތަކުގެ ތަ

 
 ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ގޮުތގަިއ ދީފައިވާ ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ .4   

 .ތަފުޞީލުގުޅޭ 
 

ގޮތުން ޝަުކވާ އުފުލޭނެ  ހިްނގާ ކަމަކާ ުގޅޭ އަކުންއިދާރާއެ އުލަތުގެ ދަ .3   
އަދި އެހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާަތްއ ، ތަފުޞީލުލު އަންަގއިދޭ ޞޫއު

 .ތަފުޞީލުއަންަގއިދޭ 
 

ގޮތް ަފސޭހައިން  ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެެހއްޓުމުަގއި ޢަމަލުކުރާ .2   
 .ތަފުޞީލުވިސްނަިއގަނެވޭނެ 

 
 ،ތާއިމަުޢލޫމާން ެގންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ ައކުއިދާރާއެ ދައުލަތުގެ  .5   

ތަށް މަޢުލޫމާއަދި  ،ތުގެ ބާވަތްމަޢުލޫމާކޮށް ޝާއިޢުކުރާ އާންމު
 ލު.ޞޫްނވީ އު އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާ

 
ފައިާވ އިގޮތަށް ނިްނމަ ރައްޔިތުންނަށް ޭއގެ އަަސރެއް ފޯރާ .6   

 އެއިން  ަތކާއި ސަބަބު ފައިވާއިއެ ނިންމުންތައް ނިންމަ ،ނިންމުންތަކާއި
ގުޅޭ ފަސްމަންޒަރު ައންގައިޭދ  ެއކަމާ ،ދޭހަވާ މާނަކުރުންތަކާއި

 .ތަފުޞީލު
 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ހިންގާ ކަްނކަމާ ގުޅޭ ިސޔާސަުތތަކާ ުގޅޭ  .7   
 ،ޅައި ިސޔާސަތަށް ފާޑުކިަޔއިހުށަހަގޮތުން ރަްއޔިތުންެގ ޚިޔާުލ 

 ގޮތް. ސިޔާސަތުތައް އެކަަށއެޅުމުަގިއ ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ
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ނޑަ .4    ާވ ަފއި ވައިން ރާ ެއޅިފައިާވ ބަޖެޓާއި، ކުރާދައުލަތުގެ އިދާރާއަްށ ކަ
ފަިއވާ ޚަރަދާއި ކޮށްަފއިވާ ަޚރަދުތަކުެގ ަވއިން ރާމަސައްކަތްތަާކއި، ކުރާ

 .ތަފުޞީލު
 

ފުންނަށް ވަކިަވިކން ދެވޭ މުވަްއޒިދައުލަތުގެ އިދާާރގެ އެންމެހައި  .9   

 އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް.
 

 ދައުލަތުގެ އިދާާރގެ މަސަްއކަްތ ކުރުމުގައި ތަާބވާ ހަމަތައް. .11   
 

ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ  ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ނިްނމާ .11   
އޮންނަ  ލާން އުފު ނުވަތަ ގޮާތއި ޒިންމާތަކާއި އިޖުާރއާތުތަކާިއ މަރުޙަލާ

 ގޮތް. ހަމަތަކާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒިންާމދާރުކުރުވުން ރޭވިަފއިވާ
 

 ،ދައުލަތުގެ އިދާާރގެ އިްސވެިރންގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަާކއި ާވޖިބުތަކާއި .14   
އަދި ކަންކަން  ،އެ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިރާ

 ލުތައް.ޞޫދާއިާރގައި ަޢމަލުކުރާ އު ނިންމުމުގައި އެ
 

ަޢމަލުކުރާ  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާެގ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ އަާދކުރުމުގައި  .13   
ލުތަކާއި ޞޫ އު  ،ސިޔާސަތުތަާކއި  ،ަގވާއިދުަތކާއި  ،ޤާނޫނުތަކާއި

 ހަމަތަކާއި މެނުއަލްތައް.
 

ތު އެ އިދާާރގެ ވެބްސައިްޓަގއި މަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ  )ށ(  
ނޯޓިސްބޯޑުަގއި ނުވަތަ ސަރުކާުރގެ ގެޒެްޓަގިއ ޝާއިޢުކޮށްފި ނަމަ، ުނވަަތ 

ކޮްށ ފެންނާނޭ ޮގތަށް ބަހައްޓައިފި އާންމުނުވަތަ ެއ ނޫން ތަނެއްަގއި ިވޔަސް 
ންވާނެ ނަމަ މި ޤަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަށްޓަކައި ެއއީ ޝާއިޢުކުރީ ކަުމގައި ބަލާ

 އެވެ.
 

ގަިއ ބުނާ ގެ )ހ( މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަެވސް މި މާއްދާ  )ނ(  
ވެބްަސއިޓްަގއި ުނވަަތ ގެޒެުޓަގއި ެއ ަގވާއިދުަތއް ޝާއިޢުކުރިކަން  ،ގޮތަށް

ރުގެ ކޮމިޝަނަ އިންފޮމޭޝަންންނާނޭހެން ބަހައްޓައިފިކަން ކޮށް ފެއާންމުނުވަތަ 
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 ފަހަރު 1މަދުެވގެން ައހަރަކު އަދި  .އަްނގަްނވާނެެއވެލަސްނުކޮށް  އޮފީހަށް
ތު ޝާއިޢުކޮށްފައި ވާކަމަށް ނުބެލުމުގެ އިޚުތިޔާުރ މަޢުލޫމާނަމަ އެ  ނާންގާ

  ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އިންފޮމޭޝަން
 

 އިންފޮޭމޝަން
 ކޮމިޝަަނރުގެ ލަފާ 

 ލަފަޔަކަށް އެދިއްޖެތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކަންކަމާ ުގޅިގެން މަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާަތކުން  .34
އަނގަބަހުން އެދޭ ލަފަެއްއ  ންވާނެ އެވެ.ކޮމިޝަނަރު ދޭ އިންފޮމޭޝަންއެ ލަފަެޔއް  ،ނަމަ

ނަމަ އެ ލަފަޔަކަށް އެދޭ ދުވަހު އަނގަބަހުން، އަދި ލިޔުމުން އެދޭ ލަފައެއް ނަމަ 
)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ލިޔުމުން އިންފޮމޭޝަން  5ގިނަެވގެން މަސައްކަތު 

 ކޮމިޝަނަރު އެ ލަފައެއް ދޭްނވާނެެއވެ.
 

މަޢުލޫމާތު 
ޝާއިޢުކުުރުމގެ 

 ޒިންާމއާުގޅޭ ހަމަަތއް 
 

 ންވީ އެންމެ ދަށްދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ .39
ނ ނޑު ަކނޑަ  ންމެއެާޑއި މިންގަ އަޅައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ެގޒެްޓގަްއޔާިއ މަތީގެ މިންގަ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީހުގެ ރަސްމީ ވެްބސައިްޓގައި އިންފޮމޭޝަން 
 ކޮމިޝަނަރު ޝާއިޢުކުރާންވާެނއެވެ.

 
ތު ހާމަކުރުމާިއ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޢުލޫމާ ،ވެސް ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާާރއަކީ )ހ( .21 ތު ބެލެެހއްޓުން މަޢުލޫމާ

އަދި ކަމާގުޭޅ  ،ތު ބަލަހައްޓަމުންދާމަޢުލޫމާ ،ަމތިން ވާޖިބަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތުގެ
 ތަބާވާ އިދާާރއެްއކަމުަގއިވާްނވާނެ ެއވެ.ހަމަތަކަށް  އާންމު
 

 ކުރާންތެއްގައި ިހމެނޭ ނުރަނގަޅު ނުކުތާއެްއ ރަނގަޅުމަޢުލޫމާމީހެއްގެ  )ށ(  
މި ަގވާއިުދ  ،ުލތައްޞޫބޭނުންވެއްޖެ މީހަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ެއކަށީގެްނވާ އު

 އިދާރާއަކުން  ޮކންމެ ދައުލަުތގެދުވަހުގެ ތެޭރގައި  141ޢާއްމުކޮށް ޝާއިުޢކުރާތާ 
  ންވާެނއެވެ.ވެސް ހަމަޖައްސާ

 
 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަާކއެުކ މަޝްވަރާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުީޝފާއި  )ނ(  

 ،ބެހޭ ރައްކާތެިރކޮށް ދެމެހެއްޓުމާތު މަޢުލޫމާދައުލަތުެގ އިދާރާތަުކަގއި  ،ފަހު
މި  ،ހަމަތައް އާްނމުދޫކުރުމާބެހޭ  ،ލުމާއިތައިނައް އަދި އަރުޝީފުކުރުމާއި 

 )އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި  1ގަާވއިދު ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުުކރާތާ 
 ންވާނެެއވެ. ކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިުޢކުރާއާންމުއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

 
 

ފުން މުަވއްޒި
ާމއި ތަމްރީނުުކރު

 އެްއބާރުލުން ދިނުން 

ށް ފުރިހަމައަްށ ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި ަދުއލަތުގެ ކޮންމެ ދަގަާވއިމި  )ހ( .21
ނަޑއަަޅއިމުވައްޒިކަމާބެހޭ  ،އިދާރާެއއްަގއިމެ ތު މަޢުލޫމާއެ މީހުންނަށް  ،ފުން ކަ

 ،ގޮތުން ތަކާގުޭޅ އުޞޫލު މި ޤާނޫުނގެ  ،އި ލިބިގަތުމުގެ ަޙއްާޤއިހޯދުމާ
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 އިންފޮމޭޝަންދިނުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުަމކީ އެކަީށގެންވާ ތަމްރީނު 
 ންޖެހޭ މަސްއޫލިްއޔަތެެކވެ. އަދާކުރާ ރުކޮމިޝަނަ

 
ކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާުކރުމުގައި ދައުލަުތެގ ންމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ށ(  

ކޮމިޝަނަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމާިއ  އިްނފޮމޭޝަންކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް 
 އެހީތެރިކަން ދޭންވާނެ ެއވެ.

 
މުރާޖަާޢ ކޮމިޓީާއިއ 

 ުއޞޫލު ގެ މުރާޖަޢާ 
 

އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަްނ އެ އިދާާރއެްއގައިމެ ދައުލަުތގެ ކޮންމެ ދައުލަތުގެ  )ހ( .24
މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ  އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ނިންމުމާ

ޢާ ކޮމިޓީއެއް ޢާ ކުރުމަށްޓަކައި މުރާޖަބަލައި މުރާޖަ ޝަކުވާ ޅާހުށަހަފަރާތްތަކުން 
 އޮންނަންވާނެެއވެ. 

 
)ތިނެއް( މެންބަރުން ނަށްވުރެ މަދު  3މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ އެކުލެިވގެންާވންވާނީ  )ށ(  

 ޢަދަދެއްގެ މަްއޗަށެެވ.)ހަތެއް( މެންބަރުންނަށް ވުރެ ގިނަ ނޫން  7ނޫން އަދި 
 

އެ އިދާރާއެއްގެ މުަވއްޒިފުްނ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް  )ނ(   
މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މުރާޖަޢާކޮމިޓީ ޢައްޔަންކުރެވެން ނެތްކަަމށް އިންފޮމޭޝަން 
ނޑަައޅައިފި ނަމަ، އެ އިދާރާއެްއގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ކަންަތްއ  ކޮމިޝަނަރު ކަ

 ހަމަޖައްސާނީ އެ އިދާރާެއއްގެ ބެލެނިވެރި އިދާރާއިންެނވެ.
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ާއއި )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ުމރާޖަޢާ ކޮމިޓީގައި  (ރ)  
އޮފިސަރަށް ވުރެ މަތީ މަޤާމެއްގަިއ  އިންފޮމޭޝަންންވާނީ މަޤާމުގެ ގޮތުން ހިމެނޭ
 އްޒިފުންނެވެ.ވަތިބޭ މު

 
)ހ( އާއި )ށ( އާއި )ނ( ގައި ބަޔާންެވގެންވާ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގައި   ގެމި މާއްދާ )ބ(  

ހިމެނުމަށް ސިޔާސީ މަޤާމުގައި ތިޭބ މުވައްޒިފުން ވީ ވަރަުކން ނު
ެއވެ. މުަވއްޒިފުންގެ ދަތިކަން ހުރި ގޮތުން ސިޔާީސ  އިސްކަންދޭންވާނެ

ތް ނަމަ، މަޤާމެއްގަިއ ހުރި މީހަކު ނުހިމަނައި އެ ކޮމިޓީ ެއކުލަަވއިެލވެން ނެ
ސިޔާސީ މަޤާމެއްަގއި ހުރި މުވަްއޒިފަކު ނޫން މުވަްއޒިފަކު ހިމެނޭ ގޮތުން އެ 

 ކޮމިޓީގައި ސިޔާސީ މީހުން ތިބުމަކަށް މި ޤަވާޢިދު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.
 

ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ނޫން މަޤާުމތައް ކަމަށް މި ގަާވއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބަލާނީ،  )ޅ(  
ުފންނާއި ޕަބްލިކް ސަރވިްސ މުވައްޒިފުންނާިއ ސިވިލްސަރވިސް މުަވއްޒި
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ޖުޑިަޝލް ސަރވިްސެގ މުވަްއޒިފުންނާއި  ގެ ޕްރެޒިޑެންޝަލް ސަރވިސް
  ޔުނިފޯމު ޚިދުމަތްތަކުގެ މުަވއްޒިފުންނެވެ.މުވަްއޒިފުންނާއި 

 
ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގެ އިްނފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނުަވތަ އިންފޮމޭޝަން  (ކ)  

ނަމަ އެ ނިންމުމެްއ  މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތެއްވާ ނިންމުމާއޮފިސަރުންގެ 
ންޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނިންމުމެއް ނިންމާ ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެ

ެއ ޢާކޮށްދިނުން އެދި ދައުލަތުގެ ގެ ތެރޭަގއި އެކަްނ އަލުން މުރާޖަދުވަހު 31
 ޅިދާނެއެވެ.ހުށަހެޢާ ކޮމިޓީއަށް އިދާރާގެ މުރާޖަ

 
(އ)   އޮތް  ޅާންހުށަހަޢާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ގައި ބަޔާްނކުރާ މުރާޖަ މި މާއްދާ ގެ )ހ( 

ގެ ތެރޭގަިއ، ކޮމިޓީައްށ ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ކމުއްދަތުކަމަށް މި މާއްދާގެ )
ނެތި، ހުށަނާޅައިފި ނަމަ އެ ޝަކުވާ  ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއް

 ބަލައިގަެނގެން ނުވާނެ ެއވެ.
 

(ވ)   ގޮތުްނ  ތާގުޅޭމަުޢލޫމާޅޭ ޝަކުވާ ނިސްބަތްަވނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ހުށަހެ 
ފަރާތުެގ  ވާނީ ތިންވަނަ ންނަމަ، އެ ަޝކުާވގެ މައްސަލަ ނިންމާ ކަމުގަިއވާ
 އެހުމަށްފަހުގަެއވެ. ވާހަކަ ައޑު

 
(މ)    ދުވަުހގެ  31 ލަސްވެގެން ަތއް މުރާޖަޢާކޮށް،ޅޭ ޝަކުވާހުށަހެޢާ ކޮމިޓީއަށް މުރާޖަ 

ޙާލަތެއް ދިމާެވެގން އެ މުއްދަުތގަިއ  ޞަ ންވާެނއެވެ. ޚާއްނިންމާަޖވާބުދީ ތެރޭގައި 
ގަވާއިުދގަިއާވ  އެއް ނަމަ އެ މައްސަލައެއް ނިންމުމަށްމައްސަލަ ނުނިމޭ

 ދުަވސް އިުތރުކުރުމަކަށް މި ގަާވއިދު ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ. 15 ގޮތުގެމަތީން
 

(ފ)   ގޮތް، އެ ޝަކުވާ ަގިއ  ޅޭ ޝަކުވާ ބަލައި ނިންމިހުށަހެޢާ ކޮމިޓީއަށް މުރާޖަ 
ިލޔުމުން، )ތިރީްސ( ދުވަުހގެ ތެރޭގައި  31ލަސްވެގެން  ކޮންމެ މީހަކަށްހިމެނޭ 

  ްނވާނެ ެއވެ.ގެ ފަރާތުން އަިމއްލަ އިސްނެގުުމގެ މަތީން އަންގާކޮމިޓީ އެ
 

ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައި މުރާޖަޢާކޮމިޓީެގ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއިން ކަންކަން ހިންގުން  )ދ(  
މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީެގ މުޤައްރަރަކު ޢައްޔަންކުރުމަީކ އެ އިދާރާެއްއެގ 

 އެންމެ އިސްވެިރާޔގެ ޛިންމާެއކެވެ.
 

އިންފޮޭމޝަން 
ކޮމިޝަަނރަށް ރިޕޯޓު 

 ޅުން ހުށަހެ

ތުގެ މައްޗަށް ެއކަނި ހަނިނުވާނެ މަޢުލޫމާއެކަމަކު އެ  ،ތުގެ މައްަޗށްމަޢުލޫމާއަންނަނިވި  .23
އެ  ،ވެސް  ދައުލަތުގެ ކޮްނމެ އިދާރާއަކުން، ކޮންމެ އަހަަރކު ެއއްފަހަރު ،ންމަތީ ގޮތެްއގެ

އަހަރީ ރިޕޯޓެްއ  ،ންަމތީ އިދާރާެއއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ އިސްެނގުމުގެ
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މި ރިޕޯޓް ފޮނުވާނީ  ންވާނެެއވެ.ަލއި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފޮނުވާއިއެކުަލވަ
ވަނަ ދުވަހުެގ  31ޖެހިގެން އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހުގެ  ،ކޮންމެ އަހަރެއް ނިމުމުން

 ކުރީންނެވެ.
 

 ،ޅުމުގެ މިންވަާރއިހުށަހެއިޖާބަެދވުނު  ،މިންވަރާއި  ޅިހުށަހެތަށް އެދި މަޢުލޫމާ )ހ(  
ތު ދޭން އިންކާރުކުިރ މަޢުލޫމާ ،ޅުމުގެ ޢަދަދާއިހުށަހެތު ދެވުނު މަޢުލޫމާ
 ޅުމުގެ ޢަދަދު.ހުށަހެ
 

 މި  ،ން ޖެހުނީއެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ ،ތެއް ނުދިނުމަށްމަޢުލޫމާއެދުނު  )ށ(  
 ގެ ކޮން މާއްދާެއއް ުނވަތަ ބަެއއްކަން.ގަާވއިދު

 
 މިންވަރު. ޅުނުހުށަހެއިންކާރުކުރުމުން އިސްތިއުނާފަށް  ދޭންތެއް މަޢުލޫމާ )ނ(  

 
 .ޖުމުލަގޮތުްނ ނެގި ފީގެ  ފީ ނެގުނު ޢަދަދާއި އެ )ރ(  

 
ތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުެގ ގޮތުން އަމިއްަލ އިސްނެގުާމއެުކ މަޢުލޫމާ )ބ(  

 ރަކާތްތަކާއި ކުރި ަކންތައްތައް.ޙަހިންގި 
 

 ގޮތުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކާއި ުކރި ކަންކަން. ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭ ތުމަޢުލޫމާ )ޅ(  
 

ރަކާތްތަާކއި ޙަހިްނގި އެ އިދާރާއަކުން  ،ފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި މުވަްއޒި )ކ(  
 ކުރި ކަންކަން.

 
އިންފޮޭމޝަން 

 ކޮމިޝަަނރުގެ އޮީފސް 
ތު ހޯދައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަަކއި ]މަޢުލޫމާ )ހ( .22

ންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އަޅާީނ ތަންފީޒުކޮށް އަޅާލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤގެ ޤާނޫނު[ 
 އިންފޮމޭޝަން ގެ ދަށުން މުކޮމިޝަނަރުެގ ފުރިހަމަ ބެލު އިންފޮމޭޝަން

 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުންނެވެ.
 

އަމިއްލަ ނަމުަގއި ަދޢުވާކުރުމާއި ދަުޢވާ  ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ )ށ(  
ަޙްއޤާއި އިޚުތިޔާާރއި އަމިއްލަ ނަުމގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުގެ  ،މާއިލިބިގަތު

ދިވެހި ދައުލަތުެގ އަިދ ވަކި ިސއްަކއެްއ އޮންނަ،  ،އިސިްއޔަތު ލިބިފަިއވާޙަ
 މިނިވަން ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެކެވެ.
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އޮފީސް ހިނގަމުން އަންނަ ޢިމާރާތާއި އެ އޮފީާހ ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން )ނ(  
ދިވެހި ސަރުކާރުެގ ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި ފެކްސް ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 ކޮމިޝަނަރު ޝާއިޢުކުރާންވާނެ ެއވެ.  އިންފޮމޭޝަންގެޒެްޓަގއި 
 

މަޖިލީހަށް 
 ޖަާވބުާދރީުވން 

 ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކުން ބޭނުންެވއްޖެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުަވތަ އެ މަޖިލީހުގެ  .25
ހިނދެއްގަިއ، އެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީއަކަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

އިންފޮމޭޝަން މަޖިލީހުން ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީއަކުން  ހާޒިރުވާންވާެނެއވެ. އަދި އެ 
 ުސވާލުތަަކށް، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރު އެނގިހުރި އެންމެ ކޮމިޝަނަރާ ކުރާ
 އެވެ. ބަހުން ޖަވާބުދޭންވާނެ ރަނގަޅަކަށް ތެދު

 
އޮފީހުގެ 
ފުްނނަށް މުަވއްޒި

ވަޒީފާ ިދނުާމއި 
ބަދަލުކުުރމާއި 

 ވަކިކުރުން 

އަާދކުރުމަށާއި މިކަމާ ތައް ޛިންމާތަކާއި މަްސއޫލިްއޔަތު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ  .26
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކަިއ، ިއންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ބެހޭ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދުަތްއ 

އިތުރު ުމވަްއޒިފުން  ،ފުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި މުަވްއޒި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ 
 މަކީ ޢައްޔަންކުރުމާއި ތަމްރީނުދިނުމާއި މަޤާމުގެ ކުިރއެރުން ދިނުމާއި މަޤާމުން ވަކިކުރު

ގެ ބޭނުން ރު ވެ. މި އިޚުތިޔާރަށް ލިބިފައިވާ އިޚުތިޔާރެކެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ
އެ އޮފީްސ ހިންުގމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ކުރާންވާނީ 

 ީތންނެވެ. މަ ބަޖެޓާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ
  

 އިންފޮޭމޝަން
ކޮމިޝަަނރު 

މާލީ އަދާުކރާންެޖހޭ 
 ޒިންމާަތއް 

ބޭނުންާވ  ައދާކުރާންއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ފުރިހަމައަށް  )ހ( .27
ެވސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްެގ  ފައިސާ، ކޮންމެ އަހަރަކު

ދަށުން، ދައުލަތުގެ މާލިއްާޔއިން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަްށ 
އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަީރެގ  ންވާނެެއވެ. ެއކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީދޫކުރާ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން އޮފީހުގެ ބަޖެޓު  ،މަޝްވަރާގެ މަތިން
ކޮންމެ އަހަރަކު ަރއްިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް  ،ަލއި، ަދއުލަތުގެ ބަެޖޓާއެކު އިއެކުަލވަ
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަންަގާވ  ޅުމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އޮފްހުށަހެ

ތާރީޚެއްގެ ކުރީން، މިނިްސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާ 
 ޙަވާލުކުރާންވާނެ އެެވ.

 
އެްއވެސް ބަޔަކު ުނވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަުރކާރުން  )ށ(  

އެ އޮފީހުެގ  ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ދޭ މާލީ އެހީއެއް
 މެނުވީ، ބޭނުންކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ. އަދާކުރާންމަސްއޫލިއްޔަތު 

 
މާީލ  އިއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާއި މިލްކިއްޔާތާ  )ނ(  

ބެހޭ ހިސާބު، ޮއޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަާރއާެއކު، އޮޑިޓަރ  ޒިންމާތަކާ
ޖެނެރަލް ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި ޮއޑިޓްކުރުމަށްފަހު، 
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ަގިއ ގެ )ހ( ވަނަ ާމއްދާ 29ގެ ަގވާއިދު މި  ،ެލވޭ މާލީ ބަޔާެނއްއިއެކުަލވަ
ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ރަްއިޔތުންގެ މަޖިލީހަށް  ،ބުނެފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯާޓއެކު 

 އެވެ. ފޮނުވަންވާނެ 
 

އަންނަނިިވ  ،ގައި ބަޔާްނވެގެްނާވ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަާދކުރުމުގެ އިތުރުންގަވާއިދު މި  .24 ަތއް ރުބާ އާންމު
 ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު އިންޮފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 
ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ މަޢުލޫމާ) 4112/1ގާނޫނު ނަންބަރު  ގަާވއިދާިއ، މި )ހ(  

 ،ދައުަލތުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ ނިސްބަތް ބަލައި، ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( އަށް
 ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ބާރު.

 
ވަިކ ދައުލަުތގެ  ،ތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ަކންކަން އިޞްލާޙުކުރުމަށްޓަަކއި މަޢުލޫމާ )ށ(  

 ،ކޮށް ކުެރވިދާނެ ކަންަކން ފާހަގަކުރުމާއި އާންމުގޮތަށް  އިދާރާެއއް ޚާއްޞަުނވާ
 ކުރުން.ން ފާހަގަަވކިއިދާާރއަކުން ުކރެވިދާނެ ކަންކަން ަވކިަވކި ދައުލަތުގެ 

 
 ދު ަގާވއިއި މި ޤާނޫނާވާ ބަޔާންކޮށްފައި  މާއްދާގެ )ހ( ގައި މި  )ނ(  

ފުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތައް މުަވއްޒިސަުރކާރުގެ  ،ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި 
 ދިނުމުގައި ބަިއވެރިވުާމއި ހިންގައި ދިނުމާއި އެކަމަށް ެއއްބާުރލުން ދިނުން.

 
އެކަންކަްނ  ،ނަމަ މި ގަާވއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ަކމުގައި ބެެލވޭ ޢަމަލުތައް ހިނގާ )ރ(  

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.
 

ން ބޭނުންވާ ކަންކަްނ ުލކުރާޞިޙާ ަގވާއިދުންމި  ،ބޭނުމާއިެގ ގަާވއިދުމި  )ބ(  
ދާއިާރއެްއގަިއ  ަވކިަވކި ފަުރދުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ުފޅާ ،ކުރުމާއިއާންމު
 އެ މީހުންނަށް އަންަގއިދިނުން. ،ކުރުމާއިއާންމު
 

މަސަްއކަތްތަކުގެ ަމއްޗަްށ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީހުން ކޮށްފައިާވ  )ހ( .29 އަހަރީ ިރޕޯޓު
 ،މަސް ނިމުމުގެ ކުރީން  ކޮްނމެ އަހަރެްއގެ ފެބްރުއަރީ ،އެކުެލވޭ އަހަރީ ރިޕޯެޓއް 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިންފޮމޭޝަން 
 ންވާނެެއވެ.ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ފޮނުވާ 

 
އަހަރީ ރިޕޯޓުަގއި، އެ ރިޕޯުޓެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވާ  )ށ(  

 ންވާނެއެވެ.ައންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނާ ،ދިޔަ ަގއި ތުގައި ހިނމުއްދަ
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 އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އިންފޮމޭަޝން ކޮމިޝަނަރު ހިންގި ކަންކަން. .1   
 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ ޭއނާ ހުއްދަކުރާ ޗާަޓރޑް ުނަވތަ ޕަބްލިކް  .4   
 ފާރމަކުން ޮއިޑޓްކޮށްފައިވާ ޚަރަުދގެ ހިސާބުަތއް.އެަކއުންޓިންގ 

 
ަރއީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔންކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު  )ނ(  

 އިންފޮމޭޝަން ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  12ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާތާ 
އެ އޮފީހުެގ ވެބްސައިްޓަގިއ  ،ގެ އޮފީހުން އެ ރިޕޯޓުކޮމިޝަނަރު
 ންވާެނއެެވ.ޝާއިޢުކުރާ

 
އިންފޮމޭަޝން ކޮމިޝަނަރު  ،ނަމަެވސް އޮތް އެހެން ަގއި މި މާއްދާގެ )ހ( )ރ(  

ނޑަައޅާ ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ގޮތުްނ  ވަކި ަމއްސަަލއަކާ ުގޅޭ، ޭއނާ ކަ
ރައްޔިތުންެގ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަާށއި ،ަލއިއިވަކި ރިޕޯޓެއް ެއކުލަވަ 

 ޅުމަކަށް މި ގަވާއިދު ހުރަހެއް ނާަޅއެވެ.ހުށަހެށް މަޖިލީހަ
 
 

އިންފޮޭމޝަން 
ކޮމިޝަަނރުގެ 
 ރައްކާެތރިކަން 

 ގެ ގޮތުްނ، ންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތެްއ އަދާކުރުމުގެ ދަށުން ައދާކުރާގަވާއިދު މި  .51
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ފަރާތުން ބާރުލިބިގެންާވ 

މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާީއ  ،މެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާ ،ކަމަކާ ުގޅިގެން  މީހަކު ކުރާ
އިންފޮމޭޝަން މެދު ނުވަތަ  އެްއވެސް ދަޢުވާެއއް އިންޮފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާ

. އަިދ ދަކު އުފުލައިގެން ުނވާނެ ެއވެމެ ން ބާރުލިބިގެންވާ މީހަކާކޮމިޝަނަރުގެ ފަރާތު
ނުރަނަގޅު ނިޔަތެްއ  ،ކަމުަގއި އެ ،ތަކީމަޢުލޫމާގެ ދަށުން ބަދަލުުކރެވޭ ގަާވއިދު މި

ތުގެ މަޢުލޫމާ ތެވެ. އެ މަުޢލޫމާއިމްތިޔާުޒ ލިބިގެްނވާ  ،އޮތްކަން ސާބިތު ުނވާހާ ހިނދަކު
 އެވެ. އުފުަލއިގެެނއް ނުވާނެވާެއއް ޢުބިނާކޮށް އަބުުރގެ ދަމައްޗަށް 

 
އިންފޮޭމޝަން 
ކޮމިޝަަނރަށް 
 އިލްތިާމސްކުރުން 

ޢާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުރާޖަ 24 ގެގަވާއިދު މި  )ހ( .51
ނަމަ، އެ ފަރާތަކުން، އެ ނިންމުން  ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތެއްވާ

ނުަވތަ އެ ނިންމުން ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ދުވަުހގެ ތެޭރގަިއ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިާމސްކުރެވިދާނެެއވެ. 91
 

ންޖެހޭ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސްކުރާގެ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
ވެްސ، ެއ  ވީނަމަ ބަޔާންކޮށްަފއިގޮތަށް  މުއްދަތު، މި މާއްާދގެ )ހ( ަގއި އެ

މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އިލްތިާމސް ނުކުރެވުނީ ެއކަށީގެްނާވ ސަބަބެއް ނުވަަތ 
މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް އޮެވގެންކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފެންނަ 
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ވެްސ ބަލައިގަތުުމގެ ބާރު،  އިލްތިމާސް އެ މުއްދަތު ފަަހނައަޅައިދާ ފަހުން
 ށް ލިބިގެންެވއެވެ.ޝަނަރަކޮމި އިންފޮމޭޝަން

 
އިންފޮޭމޝަން 

ކޮމިޝަަނރަށް ޝަކުވާ 
 ޅުން ހުށަހެ

ލުތަކަށް ހަނިކަމެއް ނުވަަތ ޞޫ ވަނަ މާްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އު 15ެގ ގަާވއިދުމި  .54
މަތިން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ސީދާ ޝަކުވާ  އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮުތގެ 

 ތަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި ލިިބގެންެވެއވެ.މަޢުލޫމާޅުމުގެ ބާރު، ހުށަހެ
 

ނ ދައުލަތުގެ ވަިކ އިދާާރއެްއގައި  )ހ(   ފަިއ އިަޑއަޅަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަެރްއ ކަ
 ދާން ތެއް ހޯމަޢުލޫމާން ބޭނުންވާ ދައުލަުތގެ އިދާރާއިން ހޯދާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން،

 ނުވުން. ފައިފުރުޞަތު ލިބި
 

ޅުން އެ އިދާރާެގ ހުށަހެޅާ ހުށަހަދައުލަތުގެ އިދާރާައކަށް  ޓަކައިތު ހޯދުމަށްމަޢުލޫމާ )ށ(  
 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ބަލަިއގަތުމަށް މަޤްބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި އިންކާރުކުރުން.

 
ޅުމެއް ލިބިއްޖެކަުމެގ ހުށަހެޅާ ހުށަހަތަށް އެދި މަޢުލޫމާގެ ދަށުން ގަާވއިދުމި  )ނ(  

 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު އިންކާރުކުރުން ުނވަތަ އިހުމާލުވުން. ރަސީދު ދިނުމަށް
 

ޅާ ހުށަހަތަށް އެދި މަޢުލޫމާަގއި ބަޔާންެވގެްނާވ މުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި ގަާވއިދުމި  )ރ(  
 ޅުމަކަށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އިޖާބަދީފައި ނެތުން.ހުށަހެ
 

އެންގުަމކަށް، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަުރ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަންގާ  )ބ(  
ނުވަތަ އެ އިންފޮމޭޝަން އޮިފސަރު ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ ިއދާރާއިން ތަބާވެފަިއ 

 ނުވުން.
 

ވެސް  ގޮތުން ބަޔާންވެެގންވާ އެހެން ތު ހޯދުމާ ގުޅޭމަޢުލޫމާގައި ގަވާއިދު މި  )ޅ(  
އޮފިސަުރ އުސޫލަކާ އިންފޮމޭޝަން ޮއފިސަރު ނުވަތަ އެ އިންފޮމޭޝަން 

 ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާިއން ޚިލާފުވެފައިވުން.
 

ޝަކުވާ 
 ބަލައިުނގަުތމުގެ ާބރު 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  54ގެ ގަާވއިދުފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މި އިން )ހ( .53
ޅޭ ޝަކުވާ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ބަލައިނުގަތުމުގެ ބާުރ ހުށަހެގޮތުގެމަތިން 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
 

 ފައިވާ ަޝކުާވއަކަްށ ނުވުން.އިޅަހުށަހައެްއވެސް ައސާސެްއގެ މަްއޗަްށ  .1   
 

 ންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ ަމއްސަލަެއއް ހިމެނޭ ޝަކުާވއަަކށްވުން.ބަލާ .4   
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ަވނަ މާއްދާގަިއ  24ގެ ަގާވއިދުމަށްޓަކައި މި އެ ޝަުކވާއަށް ަޙއްލެއް ހޯދު .3   

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އިޖްރާޢަތުތަްއ ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކޮށްފައި ނުވުން.
 

ޅޭ ޝަކުވާެއްއ ހުށަހެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން  (ށ)  
ނަޑައޅައިފިބަލައިގަންނާ ނަމަ، އޭނާ  ންޖެހޭކަމަށް އިންޮފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކަ

ނޑައަޅާ ފަރާތެއް މެދުވެރި އަމިއްލައަށް ނުވަތަ އޭނާ ކޮށް ެއ ޝަކުވާ ބަލައި، ކަ
މަިތން އެ ޝަުކވާއާމެދު ގޮތެްއ ނިންމުމުގެ ބާރު  ަގިއވާ ގޮުތގެގަާވއިދުމި 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ. 
 

އިލްތިާމސްާއއި 
ޝަކުާވއާެމދު 
 ގޮތް  ޢަމަލުކުރާނެ

ޝަުކވާެއއް ުނވަތަ އިލްތިމާސެްއ ޅޭ ހުށަހެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް  )ހ( .52
ބެލުމުގައި އަންނަނިވި ކަންަކން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އިންޮފމޭޝަން އޮފިސަރު 

 ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާިއން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެކެވެ.
 

ބަާޔންވެގެްނވާ  ޤާނޫނުގައި ފޯރުކޮށްނުދިނީ ތުމަޢުލޫމާ އެދުނު ދާންހޯ .1   
 ނުވަތަ  ؛ބިނާކޮށްަކން ސަބަބެއްގެ މަްއޗަށް

 
 އިދާރާައކުން ޢަމަލުކޮށްފައި އެަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ގަވާއިދު މި  .4   

 ވާކަން.
 

އް ނުވަަތ ޝަކުާވއެްއ، މި ޅޭ އިލްތިމާސެހުށަހެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް  )ށ(  
ންވާނެއެވެ. ދުވަހުގެތެޭރގަިއ ބަލައި ނިންމާ 31ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން، ގަާވއިދު

އެްއވެސް ސަބަަބކާހުރެ ެއ މުއްދަތުގެ ތެޭރގަިއ އެ ަޝކުާވއެްއ ނުވަަތ 
ނަމަ، ެއ ޝަކުާވއެްއ ނުވަަތ  އިލްތިމާސެއް ބަަލއި ނުނިންމޭ ކަމުގަިއވާ

ފަރާތަށް ސަބަބު ބަޔާންކޮށް އެކަން އެްނގުމަށްފަހު، އިތުރު  ޅިހުށަހެއިލްތިމާސެއް 
ދުވަހަށް އެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް  15

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅޭ ޝަުކވާެއއް ުނވަތަ އިލްތިމާސެްއ  (ނ)  
ތަކަށް މަޢުލޫމާޙަތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ މަޞްލަނިސްބަތްވަނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ 

ެއ  ،ނަމަ، އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އޭނާގެ އަުޑއިްއުވމުގެ ޙައްޤު ކަމުގަިއވާ
 ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
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އިލްިތމާސަކާގުޅޭ ނުވަަތ ، ނަމަ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާ މި މާއްދާގައި އެހެން (ރ)  
ެލވިފަިއާވ އިންވާީނ ހުޅުވަވެްސ ބަލާ ހުރިހާ މަްއސަލައެއްޝަކުާވއަާކގުޅޭ 

 ބައްދަލުވުމެްއގަެއވެ.
 

ގެ ދަށުން ބަލަމުންދާ ގަވާއިދުވެސް، މި  ނަމަ އޮތް ( އެހެންރމިމާއްދާގެ ) (ބ)  
ގެ ދަށުން ދޫކުރުން ަގވާއިދު އިލްތިމާސަކާ ގުިޅގެން، މި ޝަކުާވއެއް ުނވަތަ 

ސިްއުރ  ،ންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ތެއް ދިރާސާކުރާމަޢުލޫމާއިސްތިސްނާކުެރވިގެްނވާ 
ެލވިފައިުނވާ ަބއްދަލުވުމެްއަގއި ެއ އިކޮށް ހުޅުވައާްނމުބައްދަލުވުމެްއގަިއ ނުވަތަ 

 ޝަކުާވއެއް ުނވަތަ އިލްތިމާެސއް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ބެލިދާނެއެވެ. 
 

ވާނީ  ންލާނުކުރާޢުއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުންތައް އި (ޅ)  
 ެލވިފަިއވާ ބައްދަުލވުމެްއގަެއވެ.ވައިހުޅު
 

ޅޭ އިލްތިމާސެްއ ނުވަތަ ަޝކުާވެއްއ ހުށަހެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް  (ކ)  
ގޮތް، ލިޔުމުން، އެ މައްަސލައެްއގައި ހިމެނޭ  އެކަމެއް ނިންމި ،ބެލުމަށްފަހު

 ންވާނެއެވެ.ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ފޮނުވާ
 

އިންފޮޭމޝަން 
ކޮމިޝަަނރަށް ލިބިދޭ 

 ބާރު 

ގޮތުން  ޅޭ އިލްތިމާސެއް ނުވަތަ ޝަކުާވއަކާ ގުޅޭހުށަހެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް  .55
ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ަޙއްުޤގެ މަޢުލޫމާކަްނކަންކުރުމުގެ ިއޚުތިޔާރާއި ބާރު "އަންނަނިވި 

 ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އިންފޮމޭޝަންޤާނޫނު"ގެ ދަށުން 
 

 ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތައް ާޙޒިރުކުުރން. )ހ(  
 

 ގޮތުން ޙާޒިރުކުެރވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންނެގުން. ކަމާގުޅޭ )ށ(  
 

 ގޮތުން ހެކިބަސް ދޭން އެއްބަްސވާ މީހުންގެ ހެކިބަްސ ނެގުން. ކަމާގުޅޭ )ނ(  
 

 ތަށް އެދުން.މަޢުލޫމާ )ރ(  
 

 ލިޔެކިޔުމަށް އެދުން. )ބ(  
 

 އެންގުން. ޅާންހުށަހަލިޔެކިޔުން  )ޅ(  
 

 އެންގުން. ޅާންހުށަހަތު މަޢުލޫމާ )ކ(  
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 ވާން ތެއް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފޮނުމަޢުލޫމާވަކި ިލޔުމެއް ުނވަތަ ަވކި  )އ(  
 އެންގުން.

 
 ތެއް ބަލައި މުޠާލިޢާކުރުން.މަޢުލޫމާވަކި  )ވ(  

 
 ހެކި ބަލައިގަތުން. )މ(  

 
 ބަލައިގަތުން.ލިޔުމުން ހެކި  )ފ(  

 
 ލިޔުމުން ބަޔާން ބަލައިގަތުން. )ދ(  

 
 އެންގުްނ. ވާންތެއް ފޮނުމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއަގއި ހުރި  )ތ(  

 
 ވާންނަމަ، އޭނާ ޙާޒިރު  ެކްއގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާތްވަކި މީހަކު، ހެ )ލ(  

 އެންގުން.
 

 ން އެންގުން.ޅާހުށަހަވަކި ލިޔުެމއް ފާހަގަކޮށް އެ ިލޔުމެއް  )ގ(  
 

 ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކަށް ވަނުން. )ޏ(  
 

 މާއި،ތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ އިދާާރއެއް ބަަލއި، ފާސްކުރުމަޢުލޫމާކަމާގުޅޭ  )ސ(  
ތެއް އޮްތ ލިޔުެމްއ މަޢުލޫމާނަމަ، އެ  ތެއް ފެނިއްޖެކަމަށްވާމަޢުލޫމާއަދި ެއ 

 ނުވަތަ ވަސީލަެތއް ހިފެހެއްޓުން.
   
 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާިއ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީތައް ޢައްޔަންކުރާން އެނގުން. (ޑ)  

 
ޙާލަތު ނިޔާކުރާ ގޮތުގެ މަތީން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ުނވަތަ މުރާޖަޢާކޮމިޓީ  )ޒ(  

އިދާރާތައް ފާހަގަޮކށް އެ އިދާރާތަކުން  ނެތް ކުދިގޮތެއް ޢައްޔަންކުެރވޭނެ ފަދަ 
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ނުވަތަ މުރާޖަޢާކޮމިޓީ ޢައްޔަންުކރާން ނުޖެހޭނެކަމަށް 

ނަޑއެޅުން.  ކަ
 

ކުރާން މި ގަާވއިދު ލާޒިމުކުރާ ކަންކަން ކުރުމަްށ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ައދާ )ޓ(  
ފަރާތްތަކުގެ މަްއސަލަ، ހުރަސްއަޅައި ުނވަތަ ެއއްބާރުލުން ނުދޭ 

 ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮެސކިުޔޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ހުށަހެޅުން
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މަޢުލޫމާތު ހޯދައިލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގެ ބާރު ލިބިގެން  )ޔ(  
ެއއް ތަޙުޤީޤުކުރާން ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަ ހެދިފައިވާ މި ޤަވާޢިދާ

ޙާލަތެއްގައި އެަކން ކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުލުހުންެގ  ޖެހިއްޖެ
 ޚިދުމަތުގައްާޔއި ނުވަތަ ހިޔުަމންރައިޓްސް ކޮމިޝަނުަގއި އެުދން.

 
އިލްތިާމސެއް ުނވަތަ 
ޝަކުާވއެއް ބަަލއި 

 ގޮތް  ނިންިމދާނެ

ނުަވަތ ޅޭ އިލްތިމާސެއް ހުށަހެގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ގަާވއިދުމި  )ހ( .56
ފަހު، އަންނަނިވި ގޮތްތަުކގެ ތެރެިއން ގޮތަކަށް ެއ  ޝަކުާވއެްއ ބެލުމަށް

 މައްސަލަެއއް ނިންމިދާނެއެވެ.
 

އެ އިލްތިމާސެއް ނުވަތަ ޝަކުާވއެއް ެއއީ، އެްއވެްސ އަސާސެްއގެ  .1   
 މައްޗަށް ބިނާވެފަިއވާ އިލްތިމާސެއް ނުވަތަ ަޝކުާވއެއް ނޫްނކަން.

 
ނަމަ،  އިދާރާެއްއގައި އިންޮފމޭޝަން އޮފިސަރެއް ނެތްކަމުަގއިވާ ދައުލަތުގެ .4   

އެތަނަށް އިންފޮމޭޝަން ޮއފިސަރެއް ަވކި މުއްދަެތއްެގ ތެރޭގަިއ 
 ން އެްނގުން.ޢައްޔަންކުރާ

 
ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއަގއި ހުރި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކީ އެކަީށގެންާވ  .3   

ނަމަ،  އަދާކުރެޭވ މީހެއްކަުމގަިއ ނުވާގޮތުަގއި އެ މަޤާމުެގ ވާޖިބުަތއް 
މީހަކު އިންފޮމޭޝަން  އޭނާގެ ބަދަލުގައި ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭަގއި އެހެން

 ެއންގުން. ރާންއޮފިސަރަކަށް ޢަްއޔަންކު
 

 ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކަށް އެންުގން.ތެއް ހާމަކުރުމަށް މަޢުލޫމާ ވަކި .2   
 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެންގުން. ތެއް ދޫކުރުމަށްމަޢުލޫމާ ވަކި .5   
 

ގޮތަކަށް ެއ  ތަކަށް އެދޭމަޢުލޫމާތަކަށް އެދޭ މީހަކު، އެ މަޢުލޫމާވަކި  .6   
 އެންގުން. ރާންލޫމާތެއް ދޫކުމަޢު
 

ތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާއިރު، އެ  ތަކަށް އެދޭމަޢުލޫމާވަކި މީހަކު، ވަކި  .7   
ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެ ބަދަލުަގއި ެއކަށީގެްނވާ ގޮތަކަށް އެ 

 ން އެންގުން.ތު ދޫކުރާމަޢުލޫމާ
 

 ފައިވާއިފަހު ިނންމަ ޅޭ ޝަުކވާެއއް ބެލުމަށްހުށަހެދައުލަތުގެ އިދާރާައކަށް  .4   
ނަޑއެުޅން.  ގޮތް ރަނގަުޅކަމަށް ކަ

 



41 

 

 ރާންތެއް ޝާއިޢުކުމަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ވަިކ ގިންތިއެްއގެ މަޢުލޫމާވަކި  .9   
 އެންގުން.

 
 ރާން ދައުލަތުގެ އިދާރާެއއްގެ ިލޔެިކޔުން ބަލަހައްޓާ ނިޒާމު ހަުރދަނާކު .11   

 ން ެއންގުން.ލުތައް އިޞްލާޙުކުރާޞޫއެންގުން ނުވަތަ ކަމާގުޅޭ އު 
 

ޚިލާފަށް އަަމލުކޮށްފައިވާ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު  އިދާގަވާ މި  .11   
  ޖޫރިމަނާކުރުން.

 
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކުރާ ހުއްދަ އަމުރަކާ ޚިލާފުވެފަިއވާ ފަރާތެއް  .14   

  ޖޫރިމަނާކުރުން.
 

ަތކާ ތަކުރާރުކޮްށ ޚިލާފުވާ އުޞޫލުަގއި ބަޔާްނވެގެްނވާ ގަާވއިދުމި  13   
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކާމެދު އޭނާ ނިސްބަތްވާ ދައުލަުތގެ ިއދާރާއަކުން 

 ދައުަލތުގެ އިދާރާައކަށް އެްނގުން. ންފިޔަަވޅު އަޅާސުލޫކީ 
 

ގައި ކުށެއްކަމަށް ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކުށެްއ، މީހަކު ކޮށްފިކަމުގެ ގަވާއިދު މި  .12   
އެ މީހެްއގެ މައްސަލަ ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް ނަމަ،  ތުހުމަތުކުރެވޭ

 ރާންފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށްފަހު އޭނާގެ މައްޗަށް ަދޢުވާކު ،އެންގުމާއި 
ނަމަ، ެއ މައްސަަލ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފެނިއްޖެކަމަށްވާ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުން.
 

ވަނަ ަނންބަރުގަިއވާ ފަދަ  14ަވނަ ނަންބަރާއި  11މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
 63ޖޫރިމަނާއެއްކުރާން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމާންވާނީ މި ގަވާއިުދގެ 

 ވަނަ މާއްދާަގއިވާ ޢަދަދަށް ުވރެ އިތުރު ނުވާ މިންވަރަކުންެނވެ. 
 

ނިންމާ ނިންމުމަކީ  ރު ކޮމިޝަނަގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އިންފޮމޭޝަން ގަވާއިދު މި  (ނ)  
ހިނދަކު، ޞައްޙަ  ގޮތަކަށް ބަދަލުނުކުރާހާ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެހެން

 އެވެ. ނިންމުމަކަށްވާނެއެވެ. އަދި ތަބާވުން ލާޒިމު ނިންމުމަކަށްވާނެ
 

އަިމއްލަ 
 އިސްެނުގމުަގއި

 މަްއސަލަ ބެލުން 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ޢަމަލުނުކުރާކަމަށް  ،މަތިން އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެ ދާގަާވއިމި  )ހ( .57
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޙާލަތުގަިއ، ވަކި ފަރާތެއްެގ 

ޅުމަކާ ނުލައި އިންފޮމޭޝަން ހުށަހެއިލްތިމާސެއް ނުވަތަ ޝަުކވާެއއް 
ކޮމިޝަނަރުގެ އަމިއްލަ އިްސނެގުމުަގއި، އެ އިދާރާއަާކގުޭޅ އެ ަމއްސަލަެއްއ 

 ތެއް ނިންމުމުގެ ބާރު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ބަލައި ގޮ
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 ބަލާ ވަކި މައްސަަލއެއް  ކޮމިޝަނަރުމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން  )ށ(  

ނަޑއެިޅގެންވާ މެދު ިމ  ތެރޭގައި ނިންމަިއ، ެއ މަްއސަލައަކާ ތުުމއްދަ ކަ
ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަކުގެ ތެރެއިްނ  63ގަާވއިދުގެ 

 ްނވާނެެއވެ.ފިޔަވަެޅއް އަޅާ
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މައްސަަލއެއް ބެލުމަށްފަހު،  )ނ(  
ގޮތަށް ކަުމގަިއ  ެއއް  ދާގަާވއިރާައކުން ޢަމަލުކުރަނީ މި އިދާވަކި ދައުލަތުގެ 

އިދާާރައކަށް އިންފޮމޭޝަން އެ ދައުލަތުގެ  އެކަން ރަނަގޅުުކރުމަށް ނަމަ، ނުވާ
ްނީވ ކޮމިޝަނަރު އަންގަންވާެނއެވެ. އަދި އެކަން ރަނގަޅުކުރުަމށްޓަކައި އަޅާ

އިދާރާައކަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އެ ދައުލަތުގެ  ޔަވަޅުތަަކކީ ކޮބަިއކަންފި
 ްނވާނެެއވެ.އަންގާ
 

ވަނަ މާއްދާެގ  65ވަނަ މާއްާދއާ  63ވަނަ މާްއދާއާއި  61ގެ ގަވާއިދު މި  )ހ( .54 ވާލުކުުރން ޙަ ބާރު 
 ،ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މައްސަލަ ބެލުމަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް

ނަޑއަޅާ އެހެން ުމގައިއެކަމަށް ޤާބިލުކަ ަފރާތަކަށް ލިޔުމުން  ޭއނާ ކަ
 ޙަވާލުކުެރވިދާނެެއވެ.

 
މަްއސަލައެއް ބެލުުމގަިއ ، ވެސް  ނަމަ އޮްތކަމުގަިއ ވީ  އެހެންމި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

ގޮތެއް ނިންމުމާއި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ އިޞްލާުޙުކރުމަށް އެންގުމަށް 
ގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރު، އެއީ، ގަވާއިދުޝަނަރަށް މި އިންފޮމޭޝަން ކޮމި

 އެހެންފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނެ ާބރެއް ނޫނެވެ. 
 

އިސްތިޢުނާފުުކރުުމގެ 
 ބާރު 

މެދު  ގަވާއިުދގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ނިންމުމަކާ މި )ހ( .59
އެ ، ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން އެ ނިންމުމަކާ ގުޅޭ ،ނަމަ ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ )ދިހައެްއ(  11   މައްސަލަެއއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
ދުވަހުެގ )ދިހައެއް(  11 ންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން ނިންމުން ނިންމާ ނުވަތަ އެ

ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ހައިކޯަޓށް އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ފުރުަޞތު ލިބިދެއެވެ. އަިދ 
 ގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަްނ ސާބިތުކޮށްދޭން ޤާޫނނާ އެއް ،އެފަދަ މައްސަލަެއއްަގއި

ސުޕްރީްމ ) ދެކޮޅަށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތެވެ.ވާނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަަނރާ 
  ( SC-RU/02/2015ކޯޓުގެ ރޫލިންގް ނަންބަރު: 
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ގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ މައްސަަލ ގަާވއިދުމި  )ށ(  
ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ބެލޭނީ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އިލްތިމާސްގެ މަރުޙަލާަގިއ 

 އެކަންޏެވެ.
 

ނިންމުންތަކަށް 
 ތަބާުވން 

އަދި އެ ނިންމުމަށް  ،ނުކޮށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުމަކާމެދު އިސްތިއުނާފު .61
 ،ނަމަ )ސާޅީސް ފަހެއް( ދުވަސް ފާއިތުެވއްޖެ 25ވެސް ނުކޮށް ވަނިކޮށް  ޢަމަލު

ޤާނޫނީ ގޮުތން ކޮށްފައިވާ އަމުރަށް ނުކިަޔމަންތެރިވުމުން ޢަމަލުކުރާ  ،މެދު އެފަރާތަކާ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ،އެދި ޢަމަލުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ ކޯޓަށް ފޮނުުވމަށް އުޞޫލުން

 ެއވެ.ލިބިގެންވެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް  ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު ށްޖެނެރަލްގެ އޮފީހަ
 

ނަޑއެިޅގެން )ހ( .61 ކުށްވެރި ނުުކރުން  ތު މަޢުލޫމާޚިލާފުކަމެއް ހިނގާަކމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ  ކަ
ަލާކ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ޞޫޤާނޫނަކާ ޚިާލފަށް ނުވަތަ އިދާރީ އު ،ފައިވުމާެއކުލިބި

އެ މީހަކު ޢަމަލުކޮށްގެން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރާތީ ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުމަކާ ޚިލާފަށް 
އެ މީހަކާ މެދު އެއްވެްސ ފިޔަވަޅެއް އަަޅިއ  ،ތެއް މީހަކު ހާމަކުރުމުންމަޢުލޫމާ

ކަން އޭނާ ކުރީ  އެ ،އެްއވެސް އަދަެބއް ދީ ހަދައިގެން ނުވާނެެއވެ. ެއއީ
ނޫން އެއްވެްސ  އެ ،ހިނގަމުންދާ ކުށެއްގެ ޢަމަލު ހާމަކުރުމުގެ ތެދު ނިޔަތުގައި

 ވާނަމައެވެ. ޮއެވގެން ނޫންކަމުގައި ނުވަތަ ނުބައި ނިޔަތެއް ތެއް މަޞްލަޙަ
 

   މަލެއްެގ ޢަޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކުށެއް ނުވަތަ ކޮރަްޕޝަނުގެ  )ށ(  
ކަެމއް  ފަދަ ޅޭކަުމގެ މަޢުލޫމާތު ނުަވތަ އެަގން އުކަމެއް ހިން  ފަދަ ނުވަތަ އެ 

މީހަކު އާންމުކުރުމަކީ، އޭާނއާ މެދު  ،ދާކަުމގެ މަޢުލޫމާތުގެންބަޔަކު ރާވަމުން 
އެްއވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ިޖނާޢީ ފިޔަވަޅެްއ އަަޅއި އަދަބެއް ދެވޭނެ ކަމެްއ 

  ނޫނެވެ.
 

ެގ މި ަގާވއިދު  ،މީހަކު އެދުމުން އެއީ  ދާންތެއް ހޯމަޢުލޫމާ ެގ ދަށުން ގަާވއިދުމި  )ނ(  
ތެއް ކަމުގައި ދައުލަުތެގ މަޢުލޫމާގޮތުަގއި ދޫކުރެވިދާނެ  ދަށުން ޞައްޙަ
ެއ  ،ތެްއ ދޫކުރުމުންމަޢުލޫމާއެ  ،ޤަބޫލުކޮށްތެުދ ނިޔަތުަގިއ އިދާރާއަކުން 

ިސއްުރ  ،ނުވަތަ ،ާވއެއް ބެހުމުގެ ދަޢު ތެއް ދޫކުރި މީހާގެ މައްޗަށް އަބުރާމަޢުލޫމާ
ވާެއއް ލަތުގަިއ ސިއްރު ނުހިފެހެއްޓި ކަމުގެ ދަޢުޙާ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

 ނުކުރެވޭނެެއވެ.
 

ެގ ަގާވއިދު ެއއީ މި ،އެދުމުން ދާންތެއް ހޯމަޢުލޫމާެގ ދަށުން މީހަކު ގަާވއިދުމި  )ރ(  
ތެއް ކަމުގަިއ ޤަބޫލުކޮްށގެން ދައުލަުތގެ ަމޢުލޫމާދަށުން ދެވިދާނެ ޞައްޙަ 

ދޭން  ތު މަޢުލޫމާއެ  ދިން ކަމުގައި ވީ ނަމަވެސް،ތެއް މަޢުލޫމާއިދާރާއަކުން އެ 
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ނަޑއެޅި އެ ޙާލަުތގަިއ  ،ީމހާ ދިނުމުގައި އެހީތެރިވި ތުމަުޢލޫމާއެ  ،ާއއި މީހާ ކަ
 ކުށްވެިރއެއް ުނވާނެެއވެ.

 
ެއ  ލެއްގެ ސަބަބުން،ކަމަކުން ނުވަތަ ހިންގާ ޢަމަ ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ކުރާ )ބ(  

ޖެހޭ ކަންކަން  ންެގ ދަށުން ތަންފީޒުކުރާަގވާއިދު  މި ،ޢަމަލަކީ
ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ތެދު ނިޔަތުަގއި ހިންގައިަފއިވާ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ކޮށްފަިއާވ 

ންޖެހޭ ައމިއްލަ ޒިންމާެއއް ކުރި މީހާ އުފުލާ އެކަން  ،ނަމަ ކަމެއް ކަމަްށވާ
 އެވެ. ނޯންނާނެ

 
ނިޔަތް ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަެތއް އަދާކުރުމުެގ ތެދު  ންެގ ދަށުން އަާދުކރާގަާވއިދުމި  .64 ޒިންާމއިން ަބރީައވުން 

ކަމަކުން އެްއވެްސ  ޒިންމާ އޮތް މީހަކު ކުރާ އެ މަްސއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގެ އޮެވގެން،
ެއއް އެ މީހަކާ ެމދު އުފުލުމުގެ ފުރުޞަތެއް ދަޢުވާއެއް ނުވަތަ ިޖނާއީ ދަޢުވާމަދަނީ 

 ވެ.ނޯންނާނެ އެ
 

އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ެތރެއިން ޢަމަލެއް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަުކ  )ހ( .63 ޖޫރިަމނާކުުރމުގެ ބާރު 
ނޫން  ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑު )ފަސްހާސް( 5111/-ނަމަ،  ކޮށްފިކަމުަގއިވާ

މޭޝަން އޮިފސަރަކު، ޖޫރިމަނާ އިންފޮމޭޝަން ކޮިމޝަނަރު އެ އިންފޮ ،ޢަދަދަކުން
 ންވާނެެއވެ.ކުރާ
 

ޅުމެއް މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއްނެތި ބަލައި ހުށަހެޅާ ހުށަހަ ދާންތު ހޯމަޢުލޫމާ (1)   
 ނުގަތުން.

 
 ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މުއްދަުތގެ ތެޭރގަިއ މަޤްބޫލު ޢުޛުރެއް ގަާވއިދު މި  (4)   

 ތު ފޯރުކޮށް ނުދިނުން.މަޢުލޫމާނެތި، 
 

 ނުރަނގަޅު ނިޔަތުގައި އިންކާުރކުރުން. ދޭން،ތު މަޢުލޫމާ (3)   
 

ޮގތަށް ނުވަތަ  ތު ނުވަތަ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭމަޢުލޫމާފުރިހަމަ ނޫން  (2)   
 ތު ފޯރުކޮށްދިނުން.މަޢުލޫމާނުރަނގަޅު 

 
ތަކުރާރުކޮްށ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ޚިލާފުވާކަމަްށ  ދާގަާވއިމި  )ށ(  

މެދު، ދައުލަތުގެ  ނަމަ، އޭނާއާ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފާހަގަކުރެިވއްޖެ 
އެ އިދާާރއަކަްށ ، އަޅާންއިދާރާެއއްގެ ފެްނވަރުަގއި ސުލޫކީ ފިަޔވަޅު 

 ންވާނެެއވެ.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަންގާ
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 45،111/- އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެެރިއން  ކަމެއް ކޮށްފިނަމަ އެމީހަކު )ނ(  
މުގެ ކުރު)ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާ ައށް ވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ 

  ބާރު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 
 ރާންންޖެހޭ ވާޖިބެްއ އަދާކުަމތިން އަދާކުރާ ަގިއވާ ގޮުތގެގަާވއިދުމި  (1)   

 ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ހުރަސްއެޅުން.
 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުމަތިން  ަގއިވާ ގޮތުގެ ގަާވއިދުމި  (4)   
 ހުރަސްއެޅުން. ރާންންޖެހޭ ވާޖިބެއް އަާދކު އަދާކުރާ

 
ތެއް ނުރަނގަޅު މަޢުލޫމާއެދިފައިވާ  ދާންގެ ދަށުން ހޯގަވާއިދު މި  (3)   

 ނިޔަތުގައި ނެިތކޮށްލުން.
 

ނަޑއެޅިަފއިާވ އު، ތުމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާެއއްަގއި ހުިރ  (2)    ލުތަކާ ޞޫކަ
 ލުން ނުވަތަ އެއަށް  ބަދަލުގެަނއުން.އިޚިލާފަށް އޮޅުވަ 

 
ބަެއއް ޖަމާަޢތްތަކަށް 

 ޤާނޫނު ހިނގުން 
ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރެްއގެ ލިބިގެން ނުވަތަ ބޭރު  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާެގ އެހީ .62

ލިބިގެން  އަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއްެގ ފައިސާގެ އެހީއެހީ ލިބިގެން ނުވަަތ ބައިނަލް ފައިސާގެ
ނުވަތަ އެހެން ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޖަމްޢިއްޔާ ަޖމާޢަތްތަކުގެ މައްޗަްށ، އެހެން ޤާނޫނެއްގައި 

ދަށުން ދައުލަތުެގ ގެ ގަާވިއދުނަމަވެްސ، މި  އެހެން ގޮތަކަްށ އޮތްގަާވއިދެްއަގއި 
ލެއް ފުރިހަމައަށް ހިނގާނެއެވެ. އަދި، ޞޫއިދާރާެއއްގެ މަްއޗަށް ހިނގާ ހަމަ ކޮންމެ އު

ބަޔާންެވގެން ާވ  ގައި ގަާވިއދުޖަމާޢަތެއްގެ މައްޗަށް މި  ،އެއިން ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާެއއް
 ލުން ޞޫވެސް ތަންފީޒުކުރެވޭ އު ލުތައް ަދއުލަތުގެ އިދާރާއެްއގެ މަްއޗަށްޞޫއު

 ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރެވޭނެެއވެ. 
 

 .65 ގަާވިއދު ހެދުން 
 

ގޮތަްށ  ގެ ނިޔަތާ އެއްގަވާއިދު މި  ކަންކަންންެވގެންާވ ގައި ަބޔާގަވާއިދު މި  )ހ(
ހިންާގނީ އިންފޮމޭޝަން  ުއޞޫލުތައް އެކަށަައޅައިބޭނުންވާ  ޓަކައިހިންގުމަށް

 ކޮމިޝަނަރެވެ.
 

ހަދައި ހިންގުމުގަިއ، ެއ ތައް ލުޞޫއު)ހ( ގައި ަބާޔންކުރާ  މި މާއްދާގެ )ށ(  
ަތކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިުމާވ ލުޞޫއުތަުކގެ އަސަރުކުރާނެ ނުވަތަ ެއ ލުޞޫއު

 އެވެ. ންވާނެފަރާތްތަކާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު މަޝްވަރާކުރާ
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އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިާރ މި މާއްދާގެ )ހ( އިން އިންފޮޭމޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިދޭ  )ނ(  
ގޮތުްނ ގަާވއިދު ހަދައި  މަތިން، ައންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭ ހަނިނުވާނެ ގޮތުގެ

 ހިންގުމުގެ ބާރު، އިންފޮމޭަޝން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.  
 

 ލުތައް.ޞޫތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ އިުތރު އުމަޢުލޫމާ .1   
 

 ފުން ތަމްރީނުކުރުން.މުވަްއޒި .4   
 

 ޅުން.ހުށަހެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ރިޕޯޓު  .3   
 

 ގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުން.ގަާވއިދުމި  .2   
 

ގެ ފުރަތަމަ މާއްާދގައި ަބާޔންކޮށްފައިާވ ަގާވއިދުގަާވއިދަށާިއ މި މި  .5   
ލުތަކާއި ޞޫންޖެހޭ އިދާރީ އުށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހަދާ ޤާނޫނަ

 ހަމަތައް.
 

ގެ ދަުށން އިންފޮމޭޝަން އިދު ަގވާމި ، ލުތައް ޞޫއުމި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ  )ރ(  
ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ މަސް)ތިނެއް(  3  އަްއޔަނުކުރާ ތާރީުޚން ފެށިގެން ކޮމިޝަނަރު

  ހަދައި އިޢުލާނުކުރަންވާނެެއވެ.
 
 

 ،ތަރުޖަމާކުރުމުގައި މާނަުކރުމާއި އި ްއޔާގެ ެއކިެއކި މާއްދާަތއް ތަންފީޒުކުރުުމގައިދުގަވާ މި  .66 މާނަކުރުން 
 ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ޭއގެމަޢުލޫމާ ،ޙަތެއް އޮންނާނީމަޞްލައެންމެ އިސް 

ވެސް  އަދި މި ގަާވއިުދގެ ކޮންމެ ާމއްދާެއއް ފުރިހަމަ ގޮތުގަިއ ލިބިދިނުމުެގ މައްޗަެށވެ.
ތު ހާމަކުރުމަށް އިސްކަންދެޭވ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމަާށއި މަޢުލޫމާމާނަކުރާންވާނީ 

 ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.
 

ލަފުޒުތަކާއި 
 ޢިބާރާތްތަުކގެ މާނަ 

 ގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު: އެހެން ގަާވއިދުަގއިމި  .67
 

ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނީ އެ "އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު" ކަމަށް ބުނެފައި )ހ(  
ދަށުްނ  ހޯދަިއ ލިބިގަތުމުެގ ޙައްުޤގެ ޤާޫނނު( ގެ)މަޢުލޫމާތު  4112/1

ޢައްޔަންކުރާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށެވެ. ުނވަތަ އޭާނގެ މަސްއޫިލއްަޔުތ 
 ހަވާލުކުރާ މުއަްއސަސާ ނުވަަތ ފަރާތަށެވެ.
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"އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ދައުލަތުގެ ެއކި  )ށ(  
ފެންވަރުގެ މަޤާމުތައް ނޫން މަޤާމުތަކުގަިއ  ރީންވެރާތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އިދާ

ވަނަ މާްއދާގައި ބަޔާންކުާރ  36ގެ އިދު ގަވާފުންގެ ތެރެއިން މި މުވައްޒިތިބޭ 
 ދައުލަުތގެ އެއިދާާރެއއްގެ ފެންވަުރަގއި މަސްއޫިލްއޔަތުތައްގޮތުގެ މަތީން އެ 

އެ އިދާރާެގ  ،ްއގެ އިސްވެިރޔާ ަޙވާުލކުރާިއދާރާއެއެ އަދާކުރާން ދައުލަުތގެ 
 ނުވަތަ ުމވަްއިޒފުންނަށެވެ. .މުވަްއޒިފަށެވެ

 
 ތެއް ކަމުަގިއވީ މަޢުލޫމާކޮންމެ ބާވަތެްއގެ  ،ވަނީ އެ ތު" ކަމަށް ބުނެފައިމަޢުލޫމާ" )ނ(  

 ތެއް ކަމުަގިއވީ މަޢުލޫމާަފިއވާ އިވެސް ުނވަތަ ކޮންމެ ތާީރޚެއްަގއި އުފައްދަ ނަމަ
 ތެއް ކަުމގަިއވީނަމަ މަޢުލޫމާފަިއވާ އިވެސް ުނވަތަ ކޮންމެ ފަާރތަކުން އުފައްދަ  ނަމަ
ތެްއ މަޢުލޫމާކޮންމެ ވަީސލަތެއްަގއި ރައްކާތެރި ކުެރވިފައިވާ ނުވަތަ  ،ވެސް

ވެސް ދައުަލތުގެ އިދާރާައކުން ގެްނގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ  ނަމަ ކަމުގަިއވީ
ކޮންމެ  ފަރާތެއްގެ މިލްކަކަށްުނވާ ހަމަވަނަ  ތުގެ ތެރެއިން ތިންމަޢުލޫމާ
 ށެވެ. ކަތަމަޢުލޫމާ

 
ަވނީ، ތަބީޢީ ޝަޚްޞާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު ހިމެނޭ  އެ "މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައި )ރ(  

 ގޮތުންނެވެ. 
 

ވަނީ، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ނިންމާ  އެ ޢާ ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި"މުރާޖަ )ބ(  
ކަން ބެލުމަށް ދައުލަތުގެ  ޅުމުން އެހުށަހެއެދި  ކޮށްދިނުންމުރާޖަޢާނިންމުން 

މީހުންގެ  3އިދާރާތަކުަގއި ވެރިންގެ ފެންަވރުގައި ތިބި މީހުންގެ މަދުެވެގން 
ަގއިާވ އާއި )ށ( އާއި )ނ( ަވނަ މާއްދާގެ )ހ(  24ގެ ގަާވއިދުމައްޗަށް މި 
 ލެވޭ ކޮމިޓީއަށެވެ.ަވއިެއކުލަގޮތުގެމަތިން 

 
ވެރިކަްނ ހިންގާ ފަރާތާިއ،  ،ވަނީ އެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި"ދައުލަތުގެ  )ޅ(  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާރާއި މިނިވަން 
މަޤާމުތަކާއި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޤާނޫނު  މުއައްސަސާަތކާއި މުސްތަޤިްއލު

ހިމެނޭގޮތުގެ މަތިންނެވެ. އަސާީސގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ކައުންސިލުަތއް 
އަދި، އެ ތަެނއް ހިންގުމުަގިއ ދައުލަތުގެ މަސްއޫިލއްޔަެތްއ އަދާކުރާ ކޮންމެ 
 ތަނަކާއި ދައުލަުތގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ ކޮންމެ ތަނަކާިއ ދައުަލތުގެ ބަޖެޓުން އެހީ 

 ދައުލަތުން އުފައްަދއިފަިއވާ ކުންފުނިތައް ވެސް ތަނަކާއި ލިބިގެން ހިންގާ ކޮންމެ 
 ގަާވއިދުގެ ބޭނުމަށްޓަަކއި ބަލާނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާ ކަުމަގއެވެ.މި 
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ވަނީ، ދައުލަުތެގ  އެ ތު" ކަމަށް ބުނެފައިމަޢުލޫމާ"ދައުލަތުގެ އިދާރާެއއްަގިއވާ  )ކ(  
ތެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ބަލަހައްޓަމުންދާ މަޢުލޫމާއިދާރާއަކުން އުަފއްދާ 

 ތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާގެންގުޅެމުންދާ 
 

ުތ މަޢުލޫމާވަީނ، ަރއްކާތެރިކޮށްީދފައިވާ  އެ  "ތިންވަނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި )އ(  
ޙަތު އެ މާއްދާތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ މަޞްލައަދި އެ ފަރާތެްއގެ  ،ނިސްބަތްވާ

ފަރާތެއް މި  ތަށް ެއދޭމަޢުލޫމާފަރާތަށެވެ. ދައުލަތުެގ އިދާާރއެއް ުނވަތަ 
 މާނަކުރުމުގައި ހިމެނިގެނެއް ުނވެެއވެ. 

 
"ސިވިލް ސަރވިސް ުމވަްއޒިުފން" ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ސިވިލް ސަރވިްސ  )ވ(  

 ކޮމިޝަންގެ ފަރާތުން ވަޒީފާޭދ ދާއިމީ މުވައްޒިފުންނަެށވެ. 
 

 މިިނވަން ނެފައި އެ ވަނީ ދައުލަތުގެ ސަރިވސް މުަވއްޒިުފން" ކަމަށް ބު "ޕަބްލިކް )މ(  
މުއައްސަސާަތކުަގއި އެ ތަންާތގެ މަަސއްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އެ މުައއްސަާސއިން 

 ވަޒީފާ ދޭ މީހުންނަށެވެ.
 

މުވަްއޒިފުން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ ސަރިވސްގެ "ޕްރެޒިޑެންިޝއަލް  )ފ(  
ނޑުވަުރގަ ިއ ވަޒީފާ އަދާކުާރ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީާހއި ރިޔާސީ ގަ

ސިޔާސީ މަޤާމުތަކުަގއި ިތބޭ މީހުން ފިޔަވައި އެެހން މީހުންނަށާއި، 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ާއއި އޭނާގެ ާނއިބުގެ ޚިދުމަތުަގިއ ތިބޭ އެިކއެިކ 

 މުވަްއޒިފުންނަށެވެ.
 

ކަުމގައި ބުނެަފއި އެަވނީ ޢަދުލުއިންސާފު  "ޖުޑިޝަލް ސަރވިސްގެ މުަވްއޒިފުން" )ދ(  
 ޤާއިމުކުރުމުގެ ދާއިާރަގއި ޚިދުމަތްކުރާ މުވައްޒިފުންނަެށވެ.

 
ހި ފުލުހުންގެ ފޯމު ޚިދުމަތުގެ މުއައްޒިުފން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެޔުނީ" (ތ)  

ބާރުގަިއ ޚިދުމަތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤުއމީ ދިފާޢީ 
ކަރެކްޝަނަްލ ަޓމާއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާިއ އިމިގްރޭޝަނާއި ކަސް

ޚިދުމަތް ދޭ މީހުންނަށް ވަކި ޔުނީފޯމެްއ  ތިބޭ، ަގއިފަދަ ޚިދުމަތްތަކު ސަރވިސް
ނަޑއެޅިފަިއވާ މުަވއްޒިފުންަނށެވެ.  ކަ

 
ޑިރެކްޓަރު ނުވަތަ އެ ފެްނވަުރެގ  " ކަުމގައި ުބނެފައި އެ ވަނީއޮފީހުގެ ވެރީން" )ލ(  

 މަގާމުތަކުން ފެށިގެން މަތީގެ މަގާމުތަކުަގއި ތިބޭ މުވަްއޒިުފންނެވެ. 
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"ބެލެނިވެރި އިދާރާ"ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ އެ އިދާރާެއްއ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ  )ގ(  
 އަދި އެ އިދާާރއެއް ރިޕޯްޓކުާރންޖެހޭ އިދާރާއަށެވެ.

 
ނެތްަކމެއް ގަވާިޢުދގައި 

ްއޖެ ނަމަ ދިާމވެ
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް 

 

ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުެގ ޤާނޫނުގައި ަވިކ މަޢުލޫމާ މި ގަވާއިުދގައި އަދި   .64
މެދު ގޮތެްއ  ކާއްޖެ ނަމަ އެ ަކމަވެ ްނކޮށްފައި ނެތް ކަމެއް ދިމާޔާގޮތަކަށް ބާ

 ނިންމާނީ ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ މަޝްވަރާގެ މަތީން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެވެ. 
 

ގަާވިއދަށް 
 ޢަމަލުކުރުން 

ދުވަހުން  ހޯމަވާ  4116 ފެބްރުވަރީ 1 ،ނީން ފަށާޢަމަލުކުރާ ގަވާއިދަށްމި  )ހ( .69
 ފެށިގެންނެވެ.

 
އި ދިވެހި ކޮންމެ ށާ ދައުލަތުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކަ ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރުން )ށ(  

 ރައްޔިތެްއގެ މަްއޗަށް ލާޒިުމާވނެއެވެ.
 

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރާން ފެށުމާއެކު މީގެ ކުރީން މި އޮފީހުން އެކުލަވައިަލއި  )ނ(  
ަގއި ޢަމަލުކުރާން ފެށި "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ  4112ނޮވެންބަރު  43

 ބާޠިލުީވެއވެ. ގަާވއިދު"
--------------------------------------------- 
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 1ޖަދުވަލު 

 
 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮީފސް އިންފޮމޭޝަން

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ     

 
 ތު ހޯދާން އެދޭ ފޯމު މަޢުލޫމާ ގެ ދަށުން [ގެ ޤާނޫނު ތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު މަޢުލޫމާ ]

 
 މީހާގެ: ތަށް އެދޭމަޢުލޫމާ -1

 ދާއިމީ އެޑްރެސް މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް  ނަން އާންމު ފުރިހަމަ ނަން 
 

 އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު 

 
 

    

 
 
 

 :ތު ފޮނުވަން ބޭނުންވާމަޢުލޫމާ -4

 އީމެއިލް އެޑްރެސް)ތައް( އެޑްރެސް
 

 ފެކްސް ނަންބަރު)ތައް(

 
 

 

  

 

 ތަށް އެދެވޭ މުއައްސަސާ ނުވަތަ އިދާރާ:މަޢުލޫމާ -3
 

......................................................................................................................................................... 
 

 

 ތުގެ ތަފުީޞލު:މަޢުލޫމާހޯދާން އެދޭ  -2
 

............................................................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 
 )އިޚްތިޔާރީ( ތު ހޯދާން ޭބުނންވާ ސަބަބު:މަޢުލޫމާއެދިފައިވާ  -5

 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.......................................................................................................................................... 
 

.................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
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 އިޤުރާރު: -6
ނޑު ދީފައިވާ ހުރިހައި  ނޑު ބޭނުންވާ ގަވާއިދުތަކީ ތެދުކަމަށާއި މަޢުލޫމާމި ފޯމުގައި އަޅުގަ ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ައޅުގަ

ނޑު ޒިންމާވުމަށް އެއްބަސްވަމެވެ. ތު ހޯދުމަށް ހިނގާމަޢުލޫމާ ނޑު ދިނުމަށާއި މިކަންކަމަށް އަޅުގަ  ޚަރަުދ އަޅުގަ
 

 ޅާ ތާރީޚު ހުށަހަފޯމު  އިނގިލީގެ ނިޝާން  ސޮއި ނަމާއި އެޑްރެސް

 
 
 

   

 

 ބޭނުންވެއްޖެ ނަމަ ގުޅޭނެ ަނންބަރުތައް: ންތެއް އޮޅުން ފިލުވާމަޢުލޫމާތުރު އި
  

.................................................................................................................................................................................................................................
. 

 :ްންވާނެ އެވެ.ޅާހުށަހަޓޯކޮޕީއެއް މި ފޯމާއެކު މީހާގެ އައިޑީކާޑުގެ ފޮތަށް އެދޭ މަޢުލޫމާ ނޯޓ 

 އޮފީސް ބޭނުމަށް އެކަނި: 
 ފޯމު ބަލައިގަތް 

 މުއައްޒިފުގެ ނަން މުއައްޒިފުގެ މަޤާމު ސޮއި ތާރީޚު

   

 

 

 

 

 ފޯމު ބަލައިގަތްކަމުގެ ރަސީދު 
ޅި މައްސަލަ ނުވަތަ ބޭނުން ހުށަހެ ތާރީޚު ނަމާއި އެޑްރެސް ޅި މީހާގެ ހުށަހެ   

  

 

 

 

 މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމު ިމއޮފީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފީމެވެ.
 

 ....................................................ސޮއި:  ..........................................................ނަން:   .............................................ބަލައިގަތް ތާރީޚު: 


