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

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

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

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

:  އާދީއްތަ  :  2017 ޑިސެންބަރު 17 – 1439 ރަބީޢުލްއައްވަލް 29ތާރީޚު 159އަދަދު   : 46ވޮލިއުމް  

ޢުލޫމާުތ ހޯދައި ލިބިަގތުުމގެ ޙަްއުޤގެ ޤާނޫާނއި ގަާވިއދުގެ ދަުށން މަޢުލޫމާތު މަ

  އުސޫލު  އި ހޯދަިއދިުނމުގައި ަޢމަލުކުރާނޭހޯދުމާ
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  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

  
އި ޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ަދށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާމަ

  އުސޫލު  ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ

  )ފުރަތަމަ އިސްދާރު(
  

  ތަޢާރުފާއި ނަން 
  

) ގެ  R-5/2016 މިއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު  (ހ)  .1 (މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު
 ،ން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުންނާއިމަޢުލޫމާތު ހޯދާ ، ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އިން ބާރު ލިބިގެން 65

މަޢުލޫމާތު ދޫކުރާ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ފަސޭހައިން ސާފުވެފައި އޮތުމަށްޓަކައި 
  ފައިވާ އުސޫލެކެވެ.އިއެކުލަވައިލަ

  
އުސޫލު"  ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާޭނމި އުސޫލަށް ކިޔާނީ، "މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު  (ށ)    

  އެވެ.
  

  މަޤުޞަދު
  

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާިއ  ،ތަޢާރުފުކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީމި އުސޫލު   .2
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ  ،ން އެދުމާއިހޯދާގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތަށް 
ންނަނިވި އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަ ހޯދާން އިޖުރާއާތު ބަޔާންކޮށް، މަޢުލޫމާތު 

  ކަންކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމެވެ.
  

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މީހަކު ކަމަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކީ "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި  (ހ)    
  ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން. ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"

  
  ހުށަހެޅިާދނެކަން. ވެސް ްނ އިެދއް ހާޯދރައްޔިތަކަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެ ކޮންމެ  (ށ)    

  
އެދި ހޯދާން ލޫމާތު މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢު (ނ)    

ޙައްޤުގެ ންޖެހޭނީ "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާ ހުށަހަޅާ
" ގެ    ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުންކަން. 6ގަވާއިދު

  
 އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު  ،އެދި ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތުތަކާއި ހޯދާން މަޢުލޫމާތު (ރ)    
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  ޞަރީޙަކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން.  
  

  ހުށަހެޅުމަކަށް ވެސް އިޖާބަދިނުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްކަން.ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  (ބ)    
  

 (ޅ)    
  

  އެދުނު ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭކަން. ،އެކަން ވެސް ،ނަމަ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވެން ނެތް

މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މުޢާމަލާތު ދެފަރާތުން ވެސް  (ކ)    
  ލިޔެކިޔުމުންކަން.ޖެހޭނީ ހިންގަން

  
ުނވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާ  (އ)    

މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ވަރަށް ންނާ ޒަފުއޮފީހުގެ ކަމާބެޭހ މުވައް
  ފަސޭހަކަމާއެކު ހުޅުވިފައިވާ ފުުރޞަތެއްކަން.

  
  ފުކޮށްދިނުން.ސާ ތުއާއިޖުރާމަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެގޮތުން ފުރިހަމަކުރާންޖެހޭ ޤާނޫނީ  )ވ(    

  
ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް 

 ކަޑައްތުކުރުން 
  

މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާން އެދި ދައުލަތުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކަްށ   .3
ޅުުމެގ އެނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށައެ މަޢުލޫމާތެއް ، ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގަިއ ލާތަކެއް ހަޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަރުލާ ފިޙަމަރު ގެއިސްތިއުނާފު ކުރީން
  ތަރުތީބުން ކަޑައްތުކުރާން ޖެހޭނެއެވެ.

  
މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ 

  މަރުޙަލާތައް
. އެއީ: 4އެދުމުގައި ހޯދާން އުސޫލުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު  މި  .4 ) މަރުޙަލާއެއް ވެއެވެ   - (ހަތަރެއް

  
  ްނ ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަރުޙަލާ ތު ހޯދާމަޢުލޫމާ (ހ)    

  
  ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާއެދި، ން ތު ހޯދާމަޢުލޫމާ (ށ)    

  
  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަރުޙަލާ (ނ)    

  
  އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާ(ރ)     

  
ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި 
ކަޑައްތުކުރެވޭނެ އެންމެ 

  ދިގު މުއްދަތު 

މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި  (ހ)  .5
  ހޭދަކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތުތަކަކީ:މުގޮތެއްގައި އްޢާ
  

    1.  :  މަޢުލޫމާތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަރުޙަލާގައި
  (އެކާވީސް) ދުވަސް 21
  

      2.  : )  30 މަޢުލޫމާތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި (ތިރީސް
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  ދުވަސް
  

      3.   :   (ތިރީސް) ދުވަސް 30އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަރުޙަލާގައި
  

: ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމެންދެން   .4         އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި
  

ނޑައަޅައިފައިވީ ނަމަވެސް (ށ)      ،ލަސްކުރެވޭނެ ނުވަތަ ފަސްކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ކަ
އެ މަރުޙަލާއެއްގައި އަޅާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަޅައި ނިންމުމަކީ 

ސޫލު ބާރުއަޅާ އުއެ މަރުޙަލާއެއްގައި މަސްއޫލުވާންޖެހޭ ފަރާތަކުން ސަމާލުކަންދޭން މި 
  ކަމެކެވެ.

  
 ފާަށ ގުނަންމުއްދަތު 
  ތާރީޚު

އެ އިދާރާއަކަށް  ،މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް މުއްދަތު ގުނާީނއިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާ ފިޔަވައި ކޮންމެ   .6
. އި ދުވަހުން މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު އެ އިދާރާއަކަށް ބަލައިގަތް ސްތިއުނާފުގެ ފެށިގެންނެވެ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި،  ،މަރުޙަލާގައި މުއްދަތު ގުނާނީ
  ވެ.ވެސް ހިމަނައިގެންނެދުވަސްތައް ދުއަންނަ ސަރުކާރު ބަންވާ ދުވަހާއި، އެދެމެދަށް އްދަތު ހަމަމު
  

ކުރީން ކަޑައްތުކުރަންޖެހޭ 
  މަރުޙަލާތައް

7.  
  

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަްށ 
: ހުށަހެޅު   މުގެ ކުރީން ކަޑައްތުކުރާންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކަކީ

  
  މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަރުޙަލާ (ހ)    

  
  މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ (ށ)    

  
  މުއްދަތު ގުނުން 

   
  
  
  

8.  
   

ދުވަސްތައް ވެސް ބަންދު  ،މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި ގުނާީނ
ހިމަނައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ދިމާވާ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ޤައުމު ކުއްލި ޙާލަތަކަށް އައިސްގެްނ 

ގެން ބަންދުވާ ލާންޖެހިއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ނުވަތަ އިދާރާއެއް ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން ހުއްޓަ
 އިތުރުވާ ހަފުތާއަކަށްވުރެ ،ޙާލަތުގައި، އަދި އެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަފުތާއަކަށްވުރެ ދިގުލައިގެންދާނަމަ

  ދުވަސްތައް މުއްދަތު ގުނުމުގައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
  

ދަށުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން  މަޢުލޫމާތު ހޯަދއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ  .9 ފޯމުން މަޢުލޫމާތަށް އެދުން
ވަނަ މާއްދާެގ  6ބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދުގެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާން އެދޭންވާނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލި

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ. (ހ) ގައި
  

މަޢުލޫމާތު ހޯދާން ޤާނޫނުގެ 
ދަށުން އެދެވޭނީ 

  ފޯމަކުންކަން އެންގުން

ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ  މުއްއެދިގެން ނުވަތަ އެ ނޫން ބޭނުމެއްގައި ނަމަވެސް ޢާ މަޢުލޫމާތު ހޯާދން .10
ލެއްެގ ސޫ އެ އިދާރާއެއްގައި އޮންނަ އިދާރީ އު ،ލުކުރާނީދާރާއަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީއަށް ޢަމައި

. އެއީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ މުޢާމަލާތެްއ  މަތީންނެވެ
ހޯދާން އެދި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު  ނޫނެވެ.
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. ފަނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށް ވަނަ  9ހުށަހަޅަންވާނީ މި އުސޫލުގެ  ދައުލަތުގެ އިވާ ފޯމުންނެވެ
އަކުން ވެސް ސިޓީއަކުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ އިދާރާ ތު ހޯދާން އެދި،މަޢުލޫމާއިދާރާއަކަށް 

 .   މިކަން ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ
  

އަވަހަށް ޖަވާބުދިނުމާއި 
ޖަވާބުދިނުން ލަސްކުރެވޭނެ 

  މުއްދަތު

 ،ނަމަ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަްށ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާން އެދިއްޖެ .11
. ނުވަތަ ލަސްވެގެން  އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ތު ހޯާދންމަޢުލޫމާ (އެކާވީސް)  21ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ

. ތެރޭގައި އެ ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާދުވަހުގެ  ހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު (އެކާވީސް) ދުވަ 21ންވާނެއެވެ
 ނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހޯދާން ން އުނދަގޫ މަޢުލޫމާތެއްހޯދާނުވަތަ  ،ނަމަ މަޢުލޫމާތު ގިނަ  ނުދެވޭހައި

 ލިޔުމުން އެންގުމަށްފަހު، ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،އެދުނު ފަރާތަށް، މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީން 
) ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 14   (ސާދަ
  

އިންފޮމޭޝަން 
ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސް 

  މުއްދަތު  ގޮތާއި ކުރެވޭނެ 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން  ،ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސްކުރެވޭީނމި އުސޫލުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން  .12
) ދުވަސް 90 ތާރީޚުން ފެށިގެން  ނިންމި އެ ނިންމުމެއް  އެ ނިންމުން ނިންމަންޖެޭހ ނުވަތަ  (ނުވަދިހަ

) ދުވަހުގެ ތެރޭގަ 90ފެށިގެން ތާރީޚުން     އެވެ.(ނުވަދިހަ
  

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ 
މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ 

  ލަސް މުއްދަތުއެންމެ 

 (ތިރީސް) 30މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމައި، ގިނަވެގެން  .13
 މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި މީހާއަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ. ،ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

  

ލާއިން ޙަފުރަތަމަ މަރު
ދީފައިވާ ޖަވާބާމެދު 
 ،ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ

މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދުމުގެ 
  ފުރުޞަތު

14. 
  
  
  

ނޑައެޅިފައިވާ  ) ދުވަހުގެ މުއްދަތު ނުވަތަ އިތުރުކުރެވިފައިވާ (އެކާވީސް 21މަޢުލޫމާތު ހޯދާން ކަ
) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަ 14 ޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާފަިއވާ އިދާރާއިން ދީފައިވާ (ސާދަ

އިދާރާއެއްގެ  (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ 30ލަސްވެގެން  ،ނުޖެހޭނަމަޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ 
  ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ. މުރާޖަޢާ

  
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއިން 

ޖަވާބު ނުދީފިނަމަ ސީދާ 
އިންފޮމޭޝަން 

ޅުމުގެ ހެ ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަ 
  ފުރުޞަތު

ނޑައެޅިފައިވާ  .15 )  21މަޢުލޫމާތު ހޯާދން ކަ ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ޖަވާބެްއ (އެކާވީސް
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ  12މި އުސޫލުގެ  ،ދީފައި ނުވާނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް 

ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ސީދާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަުތ 
  .   އޮންނާނެއެވެ

  
ކޮމިޓީން  މުރާޖަޢާ

އިޖާބަދޭންޖެހޭ މުއްދަތާއި 
  މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

) ދުވަހުގެ 30މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް  .16 ތެރޭގައި ޖަވާބު  (ތިރީސް
. އަދި  ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ދޭންޖެހޭނެއެވެ  ވަރު ނުވާނަމަ، އަކަށް ޖަވާބުދެވޭމައްސަލައެ (ތިރީސް

)  15 ،މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގައި ،މުގެ ކުރީން ހަމަވު އެ މުއްދަތު (ފަނަރަ
  ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

  
އިންފޮމޭޝަން 
ކޮމިޝަނަރަށް 

އިލްތިމާސްކުރެވޭނެ އެންމެ 
  ދިގު މުއްދަތު 

އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ  .17
)  30ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތުކަމުގައިވާ  (ތިރީސް

ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން  ނަމަ، އެ  ވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ  ދުވަސް ހަމަވީއިރު
) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  90ހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ފެށިގެން، ނުވަތަ ލަސްވެގެން ޖަވާބުދޭންޖެ (ނުވަދިހަ
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  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސް ކުރެވިދާނެއެވެ.
  

ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ 
މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭ 

  މުއްދަތު

  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އިލްތިމާސެއްނަމަ: .18
  

  (ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ބަލައި ނިންމައި ޖަވާބު ދޭންވާނެއެވެ. 30ލަސްވެގެން  (ހ)  
  

 )(ތިރީސް  30 ،(ތިރީސް) ދުވަހުގެތެރޭގައި ނުނިންމޭނެކަމަށް ފެންނަ މައްސަލަތައް 30 (ށ)    
، ހަމަވުުމގެ ކުރީން މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގައި  ދުވަސް

  (ފަނަރަ) ދުވަސް މުއްދަތަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ. 15އިތުރު 
  

ލަހުން ހުށަހެޅޭ 
މައްސަލަތައް ވެސް 

  ބަލައިގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އިލްތިމާސެއް ހުށަހެޅުނީ އެ ޝަކުވާެއްއ  .19
) ދުވަސް ފާއިތުެވ  90އޮތް މުއްދަތުކަމުގައިވާ ހުށަހަޅާން ނުވަތަ އިލްތިމާސެއް ކުރާން  (ނުވަދިހަ

އެ ޝަކުވާއެއް  ،ކަން އެހެން ދިމާވި ޙާލަތަށް ރިޢާޔާތްކުރުމަށްފަހު އެ، ނަމަ ދިޔަ ފަހުން ކަމުގައިވާ
  ނުވަތަ އިލްތިމާސެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

  
ހައިކޯޓަށް 

  އިސްތިއުނާފުކުރުން 
މަޢުލޫމާތު ޯހދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤެއް ނުލިބިގެން ނުވަތަ ލިބުނު ޖަވާބާމެދު  (ހ) .20

އިންފޮމޭޝަްނ  ،ހިތްހަމަނުޖެހިގެން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅޭނީ
އެއްވެސް ޖަވާބެއް (ތިރީސް) ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  30ޅައި، ހަކޮމިޝަނަރަށް ހުށަ

ދީފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ 
  ނުޖެހޭނަމައެވެ.

  
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރާްނ  (ށ)    

ުނވަތަ (ޖަވާބެއް ދީފައި ބޭނުންނަމަ، ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 
) ދުވަހުގެ  30(ތިރީސް) ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  30ނުވާނަމަ)  (ތިރީސް

  ނާފުކުރާންވާނެއެވެ.އުތެރޭގައި ހައިކޯޓުގައި އިސްތި
  

އިންފޮމޭޝަން 
ކޮމިޝަނަރުގެ މަޝްވަރާ 

  ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު 

ނުވަތަ މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެްސ  ،ލޫމާތާ މެދުދޫކުރާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ މަޢު .21
ކަމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމާން ނޭނގިއްޖެ ނަމަ، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ 

 .   މަޝްަވރާއަށް އެދުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ އިދާރާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
  

މަޝްވަރާ ހޯދޭނެ 
  ވަސީލަތްތައް

ވެސް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޝްވަރާއަށް  އިްނޢާރީޛަފޯނާއި ފެކުހާއި ނޯޓާއި އީމޭލްގެ  .22
  އެދެވިދާނެއެވެ.

  
މަޝްވަރާއަށް 

  ޖަވާބުދޭންޖެހޭ މުއްދަތު
 އަނގަބަހުން  ުނވަތަ ސާީދ ފޯނުގެ ޛަރީޢާއިން، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 21ލުގެ ސޫމި އު .23

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު މަޝްވަރާ  އެ ލަފައަކަށް އެދޭ ދުވަހުނަމަ،  އެދިއްޖެމަޝްވަރާއަކަށް 
 5ގިނަވެގެން މަސައްކަތު ދޭންވާނެއެވެ. ލިޔެކިޔުމުގެ ވަސީލަތަކުން މަޝްވަރާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ، 

 (   ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު މަޝްވަރާ ދޭންވާނެއެވެ.(ފަހެއް
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ވަރާއަށް މަޝް
މުއްދަތު  ދިނުމުގައިޖަވާބު

  ގުނާނެ ގޮތް 

ދުވަސްތައް ބަނުްދ ،ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ބޭނުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ގުނާނީ 23މި އުސޫލުގެ  .24
  ނުހިމަނައެވެ.

  
 ތެރޭގައި  ގެމުއްދަތު

  ޖަވާބުދާރީވުން 
 އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ މުއްދަތު ފަހަނަޅައި މާތު ހޯދާން މަޢުލޫ .25

 ،މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއާއި ،ދިޔުމުގެ ކުރީން ޖަވާބުދާރީވުމަކީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި
  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

  
އިޢުކުރާ ދުވަހުން ޝާ ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހިލު، ސޫމި އު ،ޢަމަލުކުރާން ފަށާނީލަށް ސޫމި އު .26  ޢަމަލުކުރާން ފަށާ ތާރީޚު

  ފެށިގެންނެވެ.
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