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`

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ދށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ަ
ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އުސޫލު
)ފުރަތަމަ އިސްދާރު(
ތަޢާރުފާއި ނަން

.1

މަޤުޞަދު

.2

)ހ(

މިއީ ގަވާއިދު ނަންބަރު ) 2016/R-5މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދު( ގެ
ދން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުންނާއި،
 65ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ބާރު ލިބިގެން ،މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ
މަޢުލޫމާތު ދޫކުރާ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތް ފަސޭހައިން ސާފުވެފައި އޮތުމަށްޓަކައި
އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.

)ށ(

ނ އުސޫލު"
މި އުސޫލަށް ކިޔާނީ" ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައިދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ޭ
އެވެ.

އ
މި އުސޫލު ތަޢާރުފުކުރުމުގެ މަޤުޞަދަކީ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ި
ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތަށް ހޯދާން އެދުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ
އިޖުރާއާތު ބަޔާންކޮށް ،މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް އަންނަނިވި
ކަންކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުމެވެ.
)ހ(

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

)ށ(

ދނެކަން.
ދން އެދި ވެސް ހުށަހެޅި ާ
ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ވެސް ހަމަ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯ ާ

)ނ(

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދި
ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާންޖެހޭނީ "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ
ގަވާއިދު" ގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުންކަން.

)ރ(

މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދި ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތުތަކާއި ،އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު
3
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ޞަރީޙަކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން.
)ބ(

ކޮންމެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކަށް ވެސް އިޖާބަދިނުމަކީ ލާޒިމުކަމެއްކަން.

)ޅ(

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

)ކ(

ދއި ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކުގެ މުޢާމަލާތު ދެފަރާތުން ވެސް
މަޢުލޫމާތު ހޯ ަ
ހިންގަންޖެހޭނީ ލިޔެކިޔުމުންކަން.

)އ(

ނވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ
މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާ ު
ހ މުވައްޒަފުންނާ މުޢާމަލާތުކުރުމަކީ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ވަރަށް
އޮފީހުގެ ކަމާބެ ޭ
ރޞަތެއްކަން.
ފަސޭހަކަމާއެކު ހުޅުވިފައިވާ ފު ު

)ވ(
ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއް

.3

މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ

.4

ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި

.5

ކަޑައްތުކުރުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެގޮތުން ފުރިހަމަކުރާންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިޖުރާއާތު ސާފުކޮށްދިނުން.

މަޢުލޫމާތަށް

އެދޭ

މަޢުލޫމާތެއް

ފަރާތުން

ހޯދާން

އެދި

ދައުލަތުގެ

އެއްވެސް

ށ
އިދާރާއަކަ ް

ގ
މ ެ
ހުށަހަޅައިފިނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުލިބިގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށައެޅު ު
އ
ކުރީން އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާ ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ މަރުހަލާތަކެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގަ ި
ތަރުތީބުން ކަޑައްތުކުރާން ޖެހޭނެއެވެ.

މަރުޙަލާތައް

ކަޑައްތުކުރެވޭނެ އެންމެ
ދިގު މުއްދަތު

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

ނ ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަރުޙަލާ
ދ ް
މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ

)ށ(

ދން އެދި ،ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ
މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ

)ނ(

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަރުޙަލާ

)ރ(

އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާ

)ހ(

މި އުސޫލުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ހޭދަކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތުތަކަކީ:
.1

މަޢުލޫމާތަށް

ހުށަހެޅިފައިވާ

އިދާރާގެ

އިންފޮމޭޝަން

އޮފިސަރުގެ

މަރުޙަލާގައި:

) 21އެކާވީސް( ދުވަސް
.2

މަޢުލޫމާތަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާގައި) 30 :ތިރީސް(

4

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު159 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދުވަސް

)ށ(

.3

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަރުޙަލާގައި) 30 :ތިރީސް( ދުވަސް

.4

އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައި :ކޯޓުން މައްސަލަ ނިމެންދެން

ލަސްކުރެވޭނެ ނުވަތަ ފަސްކުރެވޭނެ އެންމެ ދިގު މުއްދަތު ކަނޑައަޅައިފައިވީ ނަމަވެސް،
އެ މަރުޙަލާއެއްގައި އަޅާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އަޅައި ނިންމުމަކީ
އެ މަރުޙަލާއެއްގައި މަސްއޫލުވާންޖެހޭ ފަރާތަކުން ސަމާލުކަންދޭން މި އުސޫލު ބާރުއަޅާ
ކަމެކެވެ.

ށ
މުއްދަތު ގުނަން ފަ ާ

.6

ކުރީން ކަޑައްތުކުރަންޖެހޭ

.7

މުއްދަތު ގުނުން

.8

ތާރީޚު

ނ ،އެ އިދާރާއަކަށް
އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާ ފިޔަވައި ކޮންމެ މަރުޙަލާއެއްގައި ވެސް މުއްދަތު ގުނާ ީ
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމު އެ އިދާރާއަކަށް ބަލައިގަތް ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ .އިސްތިއުނާފުގެ
މަރުޙަލާގައި މުއްދަތު ގުނާނީ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން މައްސަލަ ނިންމި ދުވަހާއި،
މުއްދަތު ހަމަވާ ދުވަހާއި ،އެދެމެދަށް އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދުދުވަސްތައް ވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ.

މަރުޙަލާތައް

ށ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަ ް
ހުށަހެޅުމުގެ ކުރީން ކަޑައްތުކުރާންޖެހޭ މަރުޙަލާތަކަކީ:
)ހ(

މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ މަރުޙަލާ

)ށ(

މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދި ހުށަހެޅިފައިވާ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަރުޙަލާ

މަޢުލޫމާތަށް

އެދި

ހުށަހަޅާ

ފަރާތްތަކަށް

ޖަވާބުދިނުމުގައި

ގުނާނީ،

ބަންދުދުވަސްތައް

ވެސް

ނ
ހިމަނައިގެންނެވެ .ނަމަވެސް ދިމާވާ ކާރިސާއެއްގެ ސަބަބުން ޤައުމު ކުއްލި ޙާލަތަކަށް އައިސްގެ ް
ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ނުވަތަ އިދާރާއެއް ވަގުތީގޮތުން ހިންގުން ހުއްޓައިލާންޖެހިގެން ބަންދުވާ
ޙާލަތުގައި ،އަދި އެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ހަފުތާއަކަށްވުރެ ދިގުލައިގެންދާނަމަ ،ހަފުތާއަކަށްވުރެ އިތުރުވާ
ދުވަސްތައް މުއްދަތު ގުނުމުގައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.
ފޯމުން މަޢުލޫމާތަށް އެދުން .9

ދއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން
މަޢުލޫމާތު ހޯ ަ
ގ
މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާން އެދޭންވާނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގަވާއިދުގެ  6ވަނަ މާއްދާ ެ
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ.

ދން އެދިގެން ނުވަތަ އެ ނޫން ބޭނުމެއްގައި ނަމަވެސް ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ
މަޢުލޫމާތު ހޯދާން ޤާނޫނުގެ  .10މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ

ދަށުން އެދެވޭނީ

ފޯމަކުންކަން އެންގުން

ގ
އިދާރާއަކަށް ފޮނުވާ ސިޓީއަށް ޢަމަލުކުރާނީ ،އެ އިދާރާއެއްގައި އޮންނަ އިދާރީ އުސޫލެއް ެ
އ
މަތީންނެވެ .އެއީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގޭ މުޢާމަލާތެ ް
ނޫނެވެ .މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދި

5

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު159 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ހުށަހަޅަންވާނީ މި އުސޫލުގެ  9ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުންނެވެ .ދައުލަތުގެ
އިދާރާއަކަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދި ،ސިޓީއަކުން ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް
މިކަން ސާފުކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދޭންވާނެއެވެ.
އަވަހަށް ޖަވާބުދިނުމާއި
ޖަވާބުދިނުން ލަސްކުރެވޭނެ
މުއްދަތު

ށ،
 .11ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާން އެދިއްޖެ ނަމަ ،ވީ އެންމެ އަވަހަކަ ް
ދން އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ .ނުވަތަ ލަސްވެގެން ) 21އެކާވީސް(
މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާންވާނެއެވެ) 21 .އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބު
ނުދެވޭހައި ގިނަ މަޢުލޫމާތު ނަމަ ،ނުވަތަ ހޯދާން އުނދަގޫ މަޢުލޫމާތެއް ނަމަ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދާން
އެދުނު ފަރާތަށް ،މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީން ،ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،ލިޔުމުން އެންގުމަށްފަހު،
) 14ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސް
ތ
ކުރެވޭނެ ގޮތާއި މުއްދަ ު

މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ
މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ
އެންމެ ލަސް މުއްދަތު
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއިން
ދީފައިވާ ޖަވާބާމެދު
ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ،
މުރާޖަޢާކުރުމަށް އެދުމުގެ
ފުރުޞަތު
ފުރަތަމަ މަރުޙަލާއިން
ޖަވާބު ނުދީފިނަމަ ސީދާ
އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ
ފުރުޞަތު
މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން
އިޖާބަދޭންޖެހޭ މުއްދަތާއި
މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

ނ ،ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން
 .12މި އުސޫލުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސްކުރެވޭ ީ
ހ
އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 90ނުވަދިހަ( ދުވަސް ނުވަތަ އެ ނިންމުން ނިންމަންޖެ ޭ
ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 90ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
 .13މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތައް މުރާޖަޢާކޮށް ނިންމައި ،ގިނަވެގެން ) 30ތިރީސް(
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި މީހާއަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ.
 .14މަޢުލޫމާތު ހޯދާން ކަނޑައެޅިފައިވާ ) 21އެކާވީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު ނުވަތަ އިތުރުކުރެވިފައިވާ
އވާ އިދާރާއިން ދީފައިވާ
) 14ސާދަ( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާފަ ި
ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ،ލަސްވެގެން ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ އިދާރާއެއްގެ
މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅާންވާނެއެވެ.
އ
ދން ކަނޑައެޅިފައިވާ ) 21އެކާވީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ޖަވާބެ ް
 .15މަޢުލޫމާތު ހޯ ާ
ދީފައި ނުވާނަމަ ،އެ ފަރާތަކަށް ،މި އުސޫލުގެ  12ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ
ތ
ތެރޭގައި މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް އެދި ސީދާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަ ު
އޮންނާނެއެވެ.
 .16މުރާޖަޢާ

ކޮމިޓީއަށް

ހުށަހެޅުންތަކަށް

ހުށަހެޅޭ

30

)ތިރީސް(

ދުވަހުގެ

ތެރޭގައި

ޖަވާބު

ދޭންޖެހޭނެއެވެ .އަދި ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލައަކަށް ޖަވާބުދެވޭ ވަރު ނުވާނަމަ،
އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ކުރީން ،މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގައި) 15 ،ފަނަރަ(
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރަށް
އިލްތިމާސްކުރެވޭނެ އެންމެ
ދިގު މުއްދަތު

 .17މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީން ދީފައިވާ
ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ މުރާޖަޢާކުރުމަށް އޮތް މުއްދަތުކަމުގައިވާ ) 30ތިރީސް(
ދުވަސް ހަމަވީއިރު ވެސް އެއްވެސް ޖަވާބެއް ދީފައި ނުވާ ނަމަ ،އެ ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން
ފެށިގެން ،ނުވަތަ ލަސްވެގެން ޖަވާބުދޭންޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 90ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
6

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު159 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސް ކުރެވިދާނެއެވެ.
ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަތައް ނިންމަންޖެހޭ
މުއްދަތު

 .18އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އިލްތިމާސެއްނަމަ:
)ހ(

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

)ށ(

) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެތެރޭގައި ނުނިންމޭނެކަމަށް ފެންނަ މައްސަލަތައް) 30 ،ތިރީސް(
މގެ ކުރީން މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގައި،
ދުވަސް ހަމަވު ު
އިތުރު ) 15ފަނަރަ( ދުވަސް މުއްދަތަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ލަހުން ހުށަހެޅޭ
މައްސަލަތައް ވެސް
ބަލައިގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު

އ
އ ް
 .19އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ އިލްތިމާސެއް ހުށަހެޅުނީ އެ ޝަކުވާ ެ
ވ
ހުށަހަޅާން ނުވަތަ އިލްތިމާސެއް ކުރާން އޮތް މުއްދަތުކަމުގައިވާ ) 90ނުވަދިހަ( ދުވަސް ފާއިތު ެ
ދިޔަ ފަހުން ކަމުގައިވާ ނަމަ ،އެ ކަން އެހެން ދިމާވި ޙާލަތަށް ރިޢާޔާތްކުރުމަށްފަހު ،އެ ޝަކުވާއެއް
ނުވަތަ އިލްތިމާސެއް ބަލައިގަތުމުގެ އިޚުތިޔާރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހައިކޯޓަށް
އިސްތިއުނާފުކުރުން

) .20ހ(

މަޢުލޫމާތު

ހދައި
ޯ

ހިތްހަމަނުޖެހިގެން

ލިބިގަތުމުގެ

ޙައްޤެއް

އިސްތިއުނާފުކުރުމަށްޓަކައި

ނުލިބިގެން
ހައިކޯޓަށް

ނުވަތަ

ލިބުނު

ހުށަހެޅޭނީ،

ޖަވާބާމެދު

ނ
އިންފޮމޭޝަ ް

ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅައި) 30 ،ތިރީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ޖަވާބެއް
ދީފައި ނުވާނަމަ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމި ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަ
ނުޖެހޭނަމައެވެ.
)ށ(

ނ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން އެއްވެސް މައްސަލައެއް އިސްތިއުނާފުކުރާ ް
ބޭނުންނަމަ ،ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ )ޖަވާބެއް ދީފައި
ނުވާނަމަ( ) 30ތިރީސް( ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ) 30ތިރީސް( ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރާންވާނެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރުގެ މަޝްވަރާ
ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު

މަޝްވަރާ ހޯދޭނެ
ވަސީލަތްތައް

މަޝްވަރާއަށް
ޖަވާބުދޭންޖެހޭ މުއްދަތު

ސ
 .21ދޫކުރާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި ދޫކޮށްގެން ނުވާނެ މަޢުލޫމާތާ މެދު ،ނުވަތަ މިކަމާ ގުޅޭ އެއްވެ ް
ކަމެއްގައި ގޮތެއް ނިންމާން ނޭނގިއްޖެ ނަމަ ،އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ
މަޝްވަރާއަށް އެދުމުގެ އިޚުތިޔާރު އެ އިދާރާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
 .22ފޯނާއި ފެކުހާއި ނޯޓާއި އީމޭލްގެ ޛަރީޢާއިން ވެސް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޝްވަރާއަށް
އެދެވިދާނެއެވެ.
ދ އަނގަބަހުން
 .23މި އުސޫލުގެ  21ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފޯނުގެ ޛަރީޢާއިން ،ނުވަތަ ސީ ާ
މަޝްވަރާއަކަށް އެދިއްޖެ ނަމަ ،އެ ލަފައަކަށް އެދޭ ދުވަހު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު މަޝްވަރާ
ދޭންވާނެއެވެ .ލިޔެކިޔުމުގެ ވަސީލަތަކުން މަޝްވަރާއަކަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ގިނަވެގެން މަސައްކަތު 5
)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު މަޝްވަރާ ދޭންވާނެއެވެ.

7

ވޮލިއުމް46 :

އަދަދު159 :

މަޝްވަރާއަށް
ޖަވާބުދިނުމުގައި މުއްދަތު
ގުނާނެ ގޮތް
މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި
ޖަވާބުދާރީވުން

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދދުވަސްތައް
 .24މި އުސޫލުގެ  23ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ބޭނުމަށްޓަކައި މުއްދަތު ގުނާނީ ،ބަން ު
ނުހިމަނައެވެ.
ނ އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށް ވެސް ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ މުއްދަތު ފަހަނަޅައި
 .25މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ް
ދިޔުމުގެ

ކުރީން

ޖަވާބުދާރީވުމަކީ

އިންފޮމޭޝަން

އޮފިސަރުންނާއި،

މުރާޖަޢާ

ކޮމިޓީއާއި،

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ޢަމަލުކުރާން ފަށާ ތާރީޚު

 .26މި އުސޫލަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާނީ ،މި އުސޫލު ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ފެށިގެންނެވެ.

--------------------------
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ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން

