a
އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގައި އޭސީސީން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު
މިއީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 1/2014 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) އާއި ގަވާއިދު

ތަޢާރަފު

1

ނަން

2

މި އުސޫލަށް ކިޔަނީ "މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގައި އޭސީސީން ޢަމަލުކުރާނެ އުޞޫލު" އެވެ.

މަޤްޞަދު

3

މި އުޞޫލު އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

ނަންބަރު( 2014/R-384 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު) އަދި ގަވާއިދު ނަންބަރު:
( 2017/R-40އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ގަވާއިދު)ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް
އެދި

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅުމުގައްޔާއި،

އެފަދަ

ހުށަހެޅުންތަކާމެދު

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ އުޞޫލެވެ.

(ހ)

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން
އެދުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ އިޖުރާއާތު ބަޔާންކުރުން؛

(ށ)

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅޭނެ މުއްދަތުތަކާއި ،އެކި މަރުޙަލާތަކަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު
ޞަރީޙަކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދިނުން؛
ކޮމިޝަނުގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދައި ލިބިގަތުމަކީ ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ،އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ އަދި
ތަންފީޒުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ޙައްޤެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން؛

(ނ)

އޭސީސީން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު ،ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އުޞޫލެއްގެ ތެރެއިން
ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން؛

(ރ)

ގަވާއިދު ނަންބަރު( 2017/R-40 :އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ އާންމު ގަވާއިދު) ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން އިތުރަށް ތަފްސީލްކޮށްދިނުން؛

(ބ)

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި އޭސީސީއަށް ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކީ "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމެއް ނޫންކަން ސާފުކޮށްދިނުން؛

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އުޞޫލު

4

ތަންފީޒުކުރުން

މި އުޞޫލު ގައި ވަކިގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ހިނދެއްގައި މި އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް އޭސީސީން
ތަންފީޒުކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ޢަމަލީގޮތުން އެންމެ އިސްދައުރެއް

އަދާކުރާނީ އޭސީސީގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
އެވަގުތެއްގައި ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފެވެ.
އުޞޫލު މާނަކުރުން

5

މަޢުލޫމާތަށް އެދި

6

މި އުޞޫލުގައި ހިމެނޭ ކަމެއް މާނަކުރުމުގައި އޮޅުމެއް އަރައި ނުވަތަ ޚިޔާލު ތަފާތުވުމެއް
އުފެދިއްޖެނަމަ އެކަން ނިންމާނީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ .އަދި މި އުޞޫލުގައި
ނުހިމެނޭ ކަމެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމެއް ޙައްލުކުރާނީވެސް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުންނެވެ.
(ހ)

ހުށަހެޅުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭސީސީން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދި
ހުށަހަޅާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުވަލް  1ގައިވާ "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ
ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް" އިންނެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޯމުގައި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ
ފަރާތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މަދުވެގެން ތިރީގައިމިވާ ކަންކަން
ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.
()1

ހޯދުމަށް އެދެނީ ކޮން މަޢުލޫމާތެއްކަން އެނގޭނެ މިންވަރަށް އެ މަޢުލޫމާތުގެ
ތަފްޞީލް ބަޔާންކުރުން؛

()2

ކޮމިޝަނުން ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ފޮނުވަންޖެހޭ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެހެއް
ކަނޑައަޅާފައި އޮތުން؛

()3

ގަވާއިދު ނަންބަރު( 2014/R-384 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ
 19ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަށް ފީއެއް
ދައްކަންޖެހޭނަމަ ،އެ ފީއެއް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުން؛

()4

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ ނަންބަރެއް
އެނގެން އޮތުން؛

(ނ)

މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ ،ޖިސްމާނީ ނުކުޅަދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ
ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމުގެ ސަބަބުން ،ލިޔުމުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އުޒުރުވެރިވާ މީހަކު
ކަމުގައިވާނަމަ ،ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް އަނގަބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ޙާލަތެއްގައި ،ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ލިޔެ ،އެ
ހުށަހެޅުމުގައި ސޮއިކޮށް ،އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގައި ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމިޝަނުގެ
މުވައްޒަފެއް ބަހައްޓައި ،ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި މީހާގެ ސޮއި އެ ހުށަހެޅުމަށް ހޯދައި،
އަދި އެ ހުށަހެޅުން އަނގަބަހުން ހުށަހެޅި މީހާގެ އިނގިލީގެ ނިޝާން އެ ހުށަހެޅުމުގެ
ލިޔުމުގައި ޖަހައި ،އެ ހުށަހެޅުމުގެ ލިޔުމުގެ އެއް ކޮޕީ ،އެ ހުށަހެޅުން އަނގަބަހުން ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

(ބ)

މި

މާއްދާގެ

(ހ)

ގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފޯމު

ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު،

ތިރީގައިމިވާ

ގޮތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ޅ)

()1

ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުވެގެން

()2

އީ-މެއިލް އިން

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން ،އެ ހުށަހެޅުން ލިބިއްޖެކަން އަންގައިދޭ
ލިޔުމެއް ،މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ކޮމިޝަނުން ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ހުށަހެޅުންތަކާމެދު

7

(ހ)

ގޮތެއް ނިންމުން

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދި ހުށަހަޅާ
ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެވެ .ނުވަތަ
އިންފޮމޭޝަން އޮފޮސަރުގެ ޒިންމާ ވަގުތީގޮތުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފެވެ.

(ށ)

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް މިކޮމިޝަނުގައި ނެތްނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް
ލިބޭނީ ކޮން އިދާރާއަކުންކަން ،މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު މީހާއަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެއްގެ
ތެރޭގައި އަންގަންވާނެއެވެ .އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ކަމުގައި ބަލާނީ ގިނަވަގެން ރަސްމީ 5
(ފަހެއް) ދުވަހުންނެވެ.

(ނ)

ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ކޮމިޝަނުން ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާނަމަ އަދި އެ
މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަފާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ކޮން އިދާރާއަކުންކަން އެނގޭނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު
ލިބޭނީ ދައުލަތުގެ ކޮން އިދާރާއަކުން ކަން މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.

(ރ)

އެއްވެސް

ސަބަބަކާހުރެ

ހޯދުމަށް

އެދިފައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ދެވެން

ނެތްނަމަ،

މ
އެން ެ

ލަސްވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް އެކަން
އެންގޭނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

(ބ)

މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކަށް ވެސް ( 21އެކާވީސް) ދުވަހަށް ވުރެ
ދިގުނޫން މުއްދަތެއްގައި ޢަމަލުކޮށް ނިންމޭނެއެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މީހެއްގެ މިނިވަންކަމަށް ނުވަތަ ފުރާނައަށް
ނުރައްކާވެގެން ،އެ ކަމުން ސަލާމަތްވުމަށްޓަކައި ،ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާން އެދިއްޖެ
ހިނދެއްގައި ،ލަސްވެގެން ( 48ސާޅީސް އަށެއް) ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ،އެ
މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދުނު ފަރާތަކަށް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

(ކ)

ހޯދާން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތީ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން،
ނުވަތަ ދިރާސާކޮށްގެން ،ނުވަތަ ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް އެއްކޮށްގެން ކަމުގައިވާ ނަމަ ،ނުވަތަ
ހޯދާން އެދިފައިވަނީ ،ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި އެއިން ކަމެއް
ކުރުމަށް ވަގުތު ހުސްކުރުމަކީ ،ކޮމިޝަނުގެ އާންމު މަސައްކަތަށް ވަރަށް ބޮޑު ހުއްޓުމެއް
އަންނާނެ ކަމެކަމަށްވާނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ( 21އެކާވީސް)
ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރިން ،ބަޔާންވެ ދިޔަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ،އެ މުއްދަތު ،އިތުރު 14
(ސާދަ) ދުވަހަށް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

(އ)

މި މާއްދާގެ (ކ) ގައިވާ ގޮތަށް މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ ،މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިކަން
މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު މީހާއަށް ފުރަތަމަ ( 21އެކާވީސް) ދުވަސް ހަމަވުމުގެ ކުރީން،
ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.

ފުރިހަމަ ނޫން
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(ހ) މި އުޞޫލުގެ  6ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުކޮށް
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ޤަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަން

ހުށަހެޅުންތައް

އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ށ) މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުށަހެޅުމެއް ބަލައިނުގަތުމަށް ނިންމުމުގެ ކުރިން،
ފުރިހަމަނުވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކޮށް ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް
އެންގޭނެއެވެ .އަދި އެގޮތުގެމަތީން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި
ފަރާތުން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ ،އެކަމަށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.
(ނ) މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އަލުން ހުށަހެޅުމަށް
ފުރުޞަތު ދިނުމުން ވެސް ،އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް އެ ފަރާތަކުން އިންކާރުކުރާނަމަ،
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެ ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުނުކޮށް ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ.
(ރ)

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ ،ހަމަ އެ ފަރާތުން އެ ފަދަ
ހުށަހެޅުމެއް

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

ކުރިން

ހުށަހެޅުމުން

އެކަމަށް

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

ޖަވާބުދެވިފައިވާ

ބާވަތުގެ

އ
ހުށަހެޅުމެ ް

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

ކަމުގައިވާނަމަ ،އަދި އެ ޖަވާބު ދިން ފަހުން އެކަށީގެންވާ ބަދަލެއް އެ މަޢުލޫމާތަށް
އައިސްފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ފާއިތުވެފައި ނުވާނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުން
ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން ލިޔުމުން އަންގައި ،އެ ސަބަބަށްޓަކައި އެ ހުށަހެޅުމަށް
ޢަމަލުނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ބ)

މި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއް ކަމަށް ބަލާނީ ގިނަވެގެން
( 1އެކެއް) އަހަރު ދުވަހެވެ.

ހުށަހެޅުންތަކަށް
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އިޖާބަދިނުން

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާން އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ،އެ
ހުށަހެޅުމަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދެވޭނެއެވެ.
(ހ)

ހުށަހެޅުން

ޤަބޫލުކުރެވޭ

ކަމަށްވާނަމަ

އެކަން،

އަދި

ހުށަހެޅުމުގައިވާ

މަޢުލޫމާތު

ދޫކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ ފައިސާގެ ޖުމުލައާއި މަޢުލޫމާތު ދޫކުރާނެ ގޮތް.
(ށ)

ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތްކަމަށްވާނަމަ ،ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތްކަމާއި ،ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތް
ސަބަބު.

(ނ)

ހުށަހެޅުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ލިބެން ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން.

(ރ)

ހުށަހެޅުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުގައި ހުރިނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވެން ނެތް
ސަބަބު.

(ބ)

ހުށަހެޅުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ( 21އެކާވީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރެވެން ނެތްކަމަށްވާނަމަ،
އެކަން ކުރެވެން ނެތް ސަބަބު.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ނުވަތަ (ނ) ނުވަތަ (ރ) ނުވަތަ (ބ) ގައިވާ ގޮތަށް ޖަވާބުދިނުމާ
ގުޅިގެން ،އެ ނިންމުން އިސްތިޢުނާފުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގައި އުފައްދާފައިވާ މުރާޖަޢާ
ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާކަން.

ހުށަހެޅުން އެހެން
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(ހ)

އިދާރާއަކަށް

ތިރީގައިމިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް
ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

ބަދަލުކުރުން
()1

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ކޮމިޝަނުން ލިޔެ ބަލަހައްޓާ ނުވަތަ ކޮމިޝަނުގެ ތެރޭގައި
ހިމެނޭ

މަޢުލޫމާތަކަށް

ނުވުމާއި،

އެ

މަޢުލޫމާތު

ހޯދޭނީ

ދައުލަތުގެ

ކޮން

އިދާރާއަކުންކަން އެނގިފައިވުން.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

()2

އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހުރީ ކޮމިޝަނުގައި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ،އެކަން ހާމަކުރުން
އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކުން ކަމުގައިވުން.

()3

ހުށަހެޅިފައިވާ ހުށަހެޅުމެއް އެހެން އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކުރުމާމެދު ،އެ ގޮތަށް އެ
ބަދަލުކުރެވޭ އިދާރާގެ އިޢުތިރާޒެއް ނެތުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް
ބަދަލުކުރާއިރު ،އެކަން ،އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ .އަދި އެ
ހުށަހެޅުން އެގޮތަށް ބަދަލުކޮށްފިކަމާއި ،އެ ގޮތަށް ބަދަލުކުރީ ކޮން ތާރީޚެއްގައި ކޮން
ސަބަބަކާ ހުރެކަންވެސް އެ ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ،ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމެއް
ބަދަލުކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުމެއް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭތާ ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެހެން އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދޭން
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(ހ)

އިންކާރުކުރުން

މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ،އެ
މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމަށް ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.
()1

ޤާނޫނު ނަންބަރު( 1/2014 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) އާއި
ގަވާއިދު ނަންބަރު( 2014/R-384 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު) ގެ
ދަށުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިގެންވާ މަޢުލޫމާތަކަށްވެފައި ،އެ ޤާނޫނުގެ  20ވަނަ
މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު
ނުފެތުން؛

()2

ކޮމިޝަނުގައި ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާއެއްގައި އާންމު އުޞޫލުން ފީއެއް
ދައްކައިގެން ނުވަތަ ފީއެއް ނުދައްކައި ނަމަވެސް ބޭނުން ފަރާތަކުން ބެލެން ހުންނަ
މަޢުލޫމާތަކަށް އެދިފައިވުން؛

()3

ކޮމިޝަނުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި އާދަކާދައާ އެއްގޮތަށް ،އެއްވެސް ފީއެއް ނެގުމަކާ
ނުލައި ،އާންމު އުޞޫލެއްގެ ގޮތުން މީހުންނަށް ފެންނާނެހެން ބަހައްޓާފައިވާ
މަޢުލޫމާތަކަށްވުން؛

()4

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

އާންމު އުޞޫލުން ގަންނަން ލިބޭގޮތަށް ހުރި މަޢުލޫމާތަކަށްވުން.

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް
ކަނޑައެޅި ސަބަބު ،އެ މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ 2ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރަން
ކޮމިޝަނުން އިންކާރުކުރާ ޙާލަތުގައި ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބެން ހުންނާނެ ތަނެއް ނުވަތަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއް ނުވަތަ އުޞޫލެއް އެ މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް އަންގައިދެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުން
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(ހ)

ފަސްކުރުން

ހޯދާން މީހަކު އެދޭ މަޢުލޫމާތެއް ،އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުން ކުރެ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން ،އެ
މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ވަގުތު ދެވޭން ނެތްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވިދާނެ ވަގުތު
ކަނޑައަޅައި ،އެ ވަގުތަކާ ހަމައަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ފަސްކުރެވިދާނެއެވެ.
()1

ޤާނޫނެއް ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށް
ވެފައި ،އެކަން ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު އަދި އައިސްފައިނުވުން.

()2

އެއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށްވެފައި ،އެ މަޢުލޫމާތު
ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އަދި އައިސްފައި ނުވުން.

()3

އެއީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކުރިއަށް
ރާވާފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށްވެފައި ،އެ
ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހެޅުމުގެ ވަގުތު އަދި އައިސްފައި ނުވުން.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭން އޮތް ވަގުތު ފަސްކުރަން ކޮމިޝަނުން
ކަނޑައަޅައިފިނަމަ ،އެ ކަން އެ ގޮތަށް ކޮށްފިކަމާއި ،އެކަން އެގޮތަށް ކުރި ސަބަބާއި ،އެ
މަޢުލޫމާތު ދެވޭނެ ދުވަހެއް ،އެ މަޢޫލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އެންގޭނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން ފަސްކޮށްފިކަމަށް އެ
މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމުން ،އެ އެންގުން އެ ފަރާތަށް ލިބޭތާ 14
(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ މުރާޖައާ ކޮމެޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު
މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު މީހާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ
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(ހ)

ހޯދާން އެދޭ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ގޮތްތަކުން ކުރެ ގޮތަކަށް އެމީހަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ގޮތްތައް
()1

އެއީ ފެންނަން އޮތް މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ދިރާސާކުރުމަށް
ނުވަތަ ބެލުމަށް އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުން.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

()2

އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ކޮޕީއެއް އޭނާއާ ޙަވާލުކުރުން.

()3

އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެހެން އެއްޗެއް ބޭނުންކުރުމަކާ ނުލައި،
އަޑުއެހޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ލޮލަށް ފެންނާނޭގޮތަށް އެކުލަވާލާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް
ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މީހާއަށް އެ އެއްޗެއް އަޑުއެހުމުގެ ނުވަތަ ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު
ފަހިކޮށްދިނުން.

()4

ޝޯޓު ހޭންޑުން ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ ރެކޯޑެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ
ރެކޯޑުގައި ބުނާ އެއްޗެއް ދޭހަވާގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށް އޭގެ ކޮޕީއެއް ދިނުން.

(ށ)

މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާއިރު ،އެ މަޢުލޫމާތު ދޭން ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތްތަކުގެ
ތެރެއިން ގޮތެއް ،އެ މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ ،އަދި އެއީ
އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވޭނީ އެ މަޢުލޫމާތަށް އެދިފައިވާ
ގޮތަކަށެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ގޮތަށް އެ
މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވާކަމަށް ވާނަމަ،
އެދިފައިވާ ގޮތް ނޫން އެހެން ގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
()1

ބޭނުންވާ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަކީ ،ކޮމިޝަނުގެ
އާންމު މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް އަތުވެދާނެ ނުވަތަ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެދާނޭ
ކަމަކަށްވުން.

()2

އެދިފައިވާ ގޮތަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޭ ދަނޑިވަޅުގައި އެ އެއްޗެއްގެ އަޞްލަށް
އުނިކަމެއް އަތުވެދާނޭ ނުވަތަ އޭގެ އަޞްލު ދެމެހެއްޓުމަށް ދަތިވެދާނޭ ފަދަ ޙާލަތެއް
ދިމާވުން.

()3
(ރ)

ކޮޕީރައިޓް މައްސަލައެއް ނުކުމެދާނެ ކަމަށްވުން.

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާން އެދުނު ގޮތާއި ،އެ މަޢުލޫމާތު
ދޫކުރެވެން

އޮތްގޮތް

ތަފާތުވާނަމަ،

އަދި

އެކަމުން

އެ

މަޢުލޫމާތު

ދޫކުރުމުގެ

ފީ

ބޮޑުވާކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން އެ މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ .އަދި ،އެ
މަޢުލޫމާތު އެ ގޮތަށް ދޭނީ ،ފީގެ މިންވަރު ބޮޑުކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،އެ މަޢުލޫމާތު އެގޮތަށް
ބޭނުންވާކަމަށް މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތުން އެއްބަސްވާނަމައެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

(ބ)

މަޢުލޫމާތެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތީ ،އެއް ބަހަށްވުރެ ގިނަ ބަހުން ކަމަށްވާނަމަ ،އެ
މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭނީ ،އެ މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު މީހާ އިޚްތިޔާރުކުރާ ބަހަކުންނެވެ .ނަމަވެސް،
މަޢުލޫމާތު ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮތީ ،ދިވެހިބަހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ނުވަތަ ދެ ބަހުން
ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ ދެބަހުންކުރެ ބަހަކުން އޮތް މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުން މި އަކުރުގައިވާ
އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރެވުނީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތެއް
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ކޮމިޝަނުގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް މީހަކު ބަލަން ދެއްކުމުން ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީއެއް ދިނުމުން އޭނާ އެ

ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް

މަޢުލޫމާތެއް ބެލުމަށްފަހު ،އޭގައި ރަނގަޅުކުރަން ޖެހޭކަމެއް ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އަންނަނިވި

ހުށަހެޅުން

ޙާލަތްތަކުގައި ހުށަހަޅައިފިކަމަށްވާނަމަ ،އެކަމުގެ ޙަޤީޤަތް ބަލައި ،ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް އެ މަޢުލޫމާތު
ރަނގަޅުކުރެވޭނެއެވެ.
(ހ)

އެ މަޢުލޫމާތެއްގައި ވަނީ އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ އަމިއްލަ ޒާތީ
މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވުން.

(ށ)

ކޮމިޝަނުން

ކުރާ

އިދާރީ

އެކިއެކި

މަސައްކަތްތަކާ

ގުޅޭގޮތުން

އެ

މަޢުލޫމާތަކީ

ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށްވުން.
(ނ)

އެ މަޢުލޫމާތަކީ ،އެ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ދެކޭ ގޮތުގައި ޞައްޙަ ނޫން ނުވަތަ
ތެދު

ނޫން

ނުވަތަ

ފުރިހަމަ

ނޫން،

ނުވަތަ

ކަމެއް

އޮޅިގެން

ހިނގައިދާ

ފަދަ

މަޢުލޫމާތުކަމުގައިވުން.
މަޢުލޫމާތު
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ރަނގަޅުކުރަން

ކޮމިޝަނުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދޭން އެދި މީހަކު ހުށަހެޅުމުން އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި އެ
މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅުނުކުރުމަށް ކޮމިޝަނަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

އިންކާރުކުރުން
(ހ)

އެ މަޢުލޫމާތަކީ ފުރިހަމަ ،ރަނގަޅު އަދި އޭގެ އަސާސީ އެއްވެސް ކަމެއް އޮޅިގެން ނުދާނޭ
ގޮތަށް ހުރި މަޢުލޫމާތެއްކަން ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވުން.

(ށ)

މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދޭން އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ތެދު ނޫން ނުވަތަ އޮޅިގެން
ހިނގައިދާ ފަދަ ކަމެއް ހިމެނިގެންވާކަމަށް ކޮމިޝަނަށް ކަށަވަރުވުން.

(ނ)

ރަނގަޅުކޮށްދޭން އެދޭ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ ،ވަކި ޤާނޫނެއްގައިވާ ވަކި އުޞޫލަކުން
ޢަމަލުކުރުމުން ކަމަށް ކަނޑައެޅިފައިވުމާއެކު ،އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވުން.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

ޚިދުމަތަށް ފީއެއް
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(ހ)

ނެގުން

ހޯދައި

މަޢުލޫމާތު

ލިބިގަތުމުގެ

ޙައްޤުގެ

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ކޮމިޝަނަށް

ހުށަހެޅޭ

ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން ،މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތީން ޚިދުމަތަށް ފީ
ނެގޭނެއެވެ.
()1

ފޮޓޯ ކޮޕީ ނަގަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަމަ ،ޗާޕުކުރާ ކަރުދާހުގެ އަގާއި ޗާޕުގެ އަގާއެކު
ކޮންމެ ގަނޑަކަށް  1/-ރ( .އެއްރުފިޔާ)

()2

ކޮމްޕެކްޓް ޑިސްކިޓަކަށް ރެކޯޑްކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ނަމަ ކޮންމެ ޑިސްކިޓަކަށް 5/-
ރ( .ފަސްރުފިޔާ)

()3

މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދޭ މީހާ ،ކަރުދާސް ގެނެސްދީފިނަމަ ،ކޮޕީ ނަގާ ކޮންމެ
ފުށަކަށް ( -/25ފަންސަވީސް ލާރި)

()4

ކޮމްޕިއުޓަރުން ޕްރިންޓް ކުރާންޖެހޭ އެއްޗެއްނަމަ ،ކޮންމެ ގަނޑަކަށް  2/-ރ.
(ދެރުފިޔާ)

()5
(ށ)

ކުލަކޮށް ޕްރިންޓްކުރާ ނަމަ ،ކޮންމެ ފުށަކަށް  10/-ރ( .ދިހަރުފިޔާ)

ފްލޭޝް ޑްރައިވްއެއް ނުވަތަ ޕެންޑްރައިވްއެއް ނުވަތަ ހާޑްޑިސްކިޓެއް ނުވަތަ ސީޑީއެއް ފަދަ
ވަސީލަތެއް ހިފައި ގެން އައި ކަމަށްވެފައި ،އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެ ގެނައި އާލާތަކަށް
ނަގުލުކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތަކަށް ވާނަމަ ،އެއްވެސް ފީއެއް ނެގުމަކާނުލައި އެ މަޢުލޫމާތު
ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

(ނ)

މެއިލް

ގެ

ޒަރީއާއިން

މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

މަޢުލޫމާތަށް

އެދޭ

ފަރާތުން

އެދިފައިވާނަމަ ،އެއްވެސް ފީއެއް ނެގުމަކާނުލައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވޭނެއެވެ.
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ނ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،މެއިލްގެ ޒަރީއާއިން އެ މަޢުލޫމާތު
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ކޮމިޝަނުން ޕްރިންޓްކޮށްފައިނުވާ ނުވަތަ ކޮޕީ ހައްދާފައިނުވާ
މަޢުލޫމާތެއް އަލުން ޕްރިންޓް ކުރާނަމަ ނުވަތަ ކޮޕީ ހައްދާނަމަ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ
ގޮތުގެމަތީން ޕްރިންޓްކުރުމަށް ނުވަތަ ކޮޕީ ހެއްދުމަށް ފީ ނެގޭނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތުގެ ބައެއް
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ދޫކުރުން

މަޢުލޫމާތަކަށް އެދުމުން ދޫކުރާންޖެހެ މަޢުލޫމާތުގެ ވަކި ބަޔަކީ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ
ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކުރާންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ހިމެނޭ ބައެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ
ބައެއް އެ މަޢުލޫމާތަކުން އުނިކުރުމަށްފަހު ،އެ މަޢުލޫމާތެއްގެ ދޫކުރެވެން އޮތް ބައި ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

ސިއްރުހިފެހެއްޓުން
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އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތަކީ ،ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދޫކުރުން އިސްތިސްނާވެގެންވާ މަޢުލޫމާތެވެ.

ޝަރުޠުކޮށް
(ހ)

ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން އެކަމެއް ހާމަކުރުމަކީ ކުށެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ކަމެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތު.

(ށ)

އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ ،ސިއްރު ނުހިފެއްޓިކަމުގެ ދަޢުވާ ކޮމިޝަނުގެ
މައްޗަށް އުފުލިދާނެ މަޢުލޫމާތު.

(ނ)

އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ ،ދެން ،އޭގެފަހުން ކޮމިޝަނަށް އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް
ލިބުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް.

(ރ)

އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަކީ ،އެ ޙާލަތުގެ އިންސާފަށާއި ޢަދުލަށް ބަލާއިރު،
އެންމެ މަސްލަހަތުހުރި ގޮތް ކަމުގައިނުވާނަމަ ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު.
()1

އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފިކަމުގައިވާނަމަ ،ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ދެމެހެއްޓުމަށާއި
ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާ ކުޅެދުންތެރިކަމަށް އުނިކަން އަތުވެދާނެ ފަދަ
މަޢުލޫމާތު.

()2

މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާންޖެހޭ ވަގުތުގެ ކުރިން އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން
ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރައިދާނެ މަޢުލޫމާތު.

()3

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަންލިބޭ ފަދަ
މަޢުލޫމާތު.

()4

ޢުމުރުން ( 18އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަ ކުއްޖެއްގެ ޒާތަށް ނުވަތަ ކަރާމާތަށް
އުނިކަމެއް ލިބިދާފަދަ ޒާތީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ނުވަތަ ޝަރުޢީ މަޢުލޫމާތު.

ޒާތީ މަޢުލޫމާތު
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(ހ)

ކޮމިޝަނުން

ދޫކުރަންޖެހޭ

މަޢުލޫމާތަކީ،

ތިންވަނަ

ފަރާތެއްގެ

ޒާތީ

މަޢުލޫމާތު

ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރެވޭނީ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ރުހުމާއެކުގައެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،އެފަދަ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު
ދޫކުރުމަކީ ،އާންމު މަޞްލަޙަތު ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމުކަމެއް ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ،
ކޮމިޝަނުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ ހުއްދައާއެކު އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ ސަބަބަށްޓަކައި އެ
ނިސްބަތަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) އާއި (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުގައި ގޮތެއް
ނިންމުމަށް އުނދަގޫވެއްޖެނަމަ ،އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރާނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ
މަޝްވަރާ ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ޤާނޫނީ އިމްތިޒާޔު
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(ހ)

ހޯދަން އެދިފައިވާ މަޢޫލޫމާތަކީ ،ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ތަޙުޤީޤެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤާނޫނީ
އިމްތިޔާޒު ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު
ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒުގެ މަންފާ ލިބިގެންފާ
ފަރާތުން އެ އިމްތިޔާޒު ދޫކޮށްލައިފިނަމަ ،މި މާއްދާގައި ބުނާ އުޞޫލެއް ދެން އެ
މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަކަށް ނުހިނގާނެއެވެ.

ވިޔާފާރީގެ މަޢުލޫމާތު 21

އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުން ފޫނުބެއްދޭ ފަދަ ގެއްލުމެއް ފޯރައިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް
ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
(ހ)

އެ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދާފައިވަނީ ،ހާމަނުކުރާނެކަމަށް އެއްބަސްވެގެން ކަމުގައިވުމާއެކު ،އެ
މަޢުލޫމާތުގައި ވިޔަފާރީގެ ސިއްރެއް ހިމެނިފައިވާނަމަ ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިނަމަ،
ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތަށް ނުވަތަ މާލީ މަޞްލަޙަތަށް ނުރަނގަޅު
އަސަރުފޯރާނެ ކަމަށްވާނަމަ ،އެ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް.

(ށ)

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާއަކާއެކު އޮތް ގުޅުމެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ
ތެރެއިން

ނުވަތަ

ދެކެވެމުންދާ

ވާހަކަތަކެއްގެ

ތެރެއިން

ނުވަތަ

ބަދަލުކުރެވެމުންދާ

ލިޔެކިޔުމެއްގެ ތެރެއިން ހޯދާފައިވާ ނުވަތަ ލިބިފައިވާ ނުވަތަ އެނގިފައިވާ މަޢުލޫމާތު
ކަމަށްވުމާއެކު އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ އެ ޖަމުޢިއްޔާއަކާއެކު ޤާއިމްކޮށްފައިވާ
ގުޅުމަށް ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ފޯރައިދާނެ ނުވަތަ ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްފާނެ މަޢުލޫމާތު.
(ނ)

ހޯދަން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ކޮމިޝަނުން ހިންގާ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްގެ ތެރެއިން
ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ގެންގުޅެންޖެހޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ،ދޭދޭ ދެފަރުދުންގެ ދެމެދުގައި
ނުވަތަ

އަމިއްލަ

ދެ

ކުންފުންޏެއްގެ

ދެމެދުގައި

ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމަކަށް

ނުވަތަ

މުޢާމަލާތަކަށް ވެފައި ،އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިނަމަ ،އެ ދެ ފަރާތުން ކުރެ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ
ނުވަތަ މާލީ ނުވަތަ ދަރަނީގެ ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ ސިއްރު ހާމަވާފަދަ މަޢުލޫމާތު.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އިސްތިސްނާ
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(ހ)

އަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތަކީ ،ދޫކުރުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިގެންވާ މަޢުލޫމާތެވެ.

ކުރެވިފައިވާ ބައެއް
މަޢުލޫމާތު
()1

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ
ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު.

()2
()3

މަޢުލޫމާތުދޭ ސިއްރު ފަރާތަކީ ކާކުކަން ދެނެގަނެވޭނެ މަޢުލޫމާތު.
ހިންގުމުގައި

ޤާނޫނެއް

ނުވަތަ

ސިއްރުގެ

ތަންފީޒުކުރުމުގައި

ގޮތުގައި

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު.
()4

މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުންލިބިދާނެ މަޢުލޫމާތު.

()5

މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް
ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު.

()6

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ތަޙުޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި

ނުވަތަ

ނުވަތަ

އެފަދަ

ކަންކަމާގުޅޭ

ގޮތުން

މުޢާމަލާތުކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޞައްޙަ އުޞޫލެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން ނެތިދާނެ
މަޢުލޫމާތު.
()7

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ
ނުވަތަ ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހަކު ފިލާން ފަސޭހަވެދާ ފަދަ މަޢުލޫމާތު.

(ށ)

އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މަޢުލޫމާތު ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުން ހުއްދައެއް
ނުވެއެވެ.
()1

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ދާއިރާއަށްވުރެ ބޭރަށް ކަމެއްގެ ތަޙުޤީޤު ހިނގައްޖެކަން
ހާމަކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު.

()2

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރާ ގޮތުގެ
އާންމު އުޞޫލު އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު.

()3

ޤާނޫނާ

ޚިލާފަށް

ކުރެވޭ

ޢަމަލުތައް

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި

ހިންގޭ

އެކިއެކި

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ކާމިޔާބީގެ މިންވަރު އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

()4
ސިޔާސަތު
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(ހ)

ކަނޑައެޅުމާއި

ތަޙުޤީޤުކުރެވެމުންދާ މީހާއަށް އާންމު އުޞޫލުން އަންގައިދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު.

އަންނަނިވި ބާވަތުގެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުން ފޫނުބެއްދޭ ފަދަ ގެއްލުމެއް ފޯރާނެ މަޢުލޫމާތެއް
ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ހިންގުމާގުޅޭ
()1

މަޢުލޫމާތު

ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރެވޭ ގޮތެއްގައި ،ކޮމިޝަނުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު
އެކުލަވައިލުމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތު.

()2

ސިޔާސަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުން ލިބެން އޮތް ފައިދާ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް
އޮތް ވަގުތުގެ ކުރިން ހާމަކޮށްގެން ،އެ ސިޔާސަތަށް ޢަމަލުކުރުމުން ލިބެން އޮތް
ފައިދާއަށް އުނިކަން އަންނަ ފަދަ މަޢުލޫމާތު.

()3

ކަމެއް ވަޒަންކުރުމަށް ނުވަތަ ޓެސްޓްކުރުމަށް ނުވަތަ އޮޑިޓްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ
ހަމަތަކަށް ޢަމަލުކުރަން ހުރަހަކަށްވާ މަޢުލޫމާތު.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް ،އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ މައްޗަކަށް އެ
އުޞޫލުތަކެއް ނުހިނގާނެއެވެ.

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ

24

(ހ)

()1

ފަންނީ ނުވަތަ ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތު.

()2

ތަފާސް ހިސާބު.

()3

ކަންކަމުގެ ދިރާސާތަކާއި ތަޙުލީލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު.

މި އުޞޫލުގެ  19ވަނަ މާއްދާއާއި  20ވަނަ މާއްދާއި  21ވަނަ މާއްދާއިން

މަޢުލޫމާތު

ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ތިންވަނަ ފަރާތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމެއް

ހާމަކުރުން

އޮފިސަރު

ލިބުމުން،

އެ

މަޢުލޫމާތެއް

ދޫކުރުމަށް

ކޮމިޝަނުގެ

އިންފޮމޭޝަން

ގަސްދުކުރާނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުން ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ރަސްމީ ( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަން ގަސްދުކުރާކަން އެ ތިންވަނަ ފަރާތަށް ލިޔުމުން
އެންގޭނެއެވެ.
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އެންގުމެއް ތިންވަނަ ފަރާތަށް ލިބުމުން ،އެ
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާމެދު އިޢުތިރާޒެއް އޮތްނަމަ ،އެ އެންގުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 7
(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން އެކަން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

(ނ)

އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ކަނޑައެޅުމުގައި އެ ތިންވަނަ ފަރާތުން
އިޢުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަން ނުވަތަ ދޫނުކުރަން
ނިންމިދާނެއެވެ.

(ރ)

ތިންވަނަ ފަރާތުގެ އިޢުތިރާޒާއެކު ވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު
ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފިކަމާއި އެކަން ކުރި ސަބަބު ލިޔުމުން އެ ތިންވަނަ
ފަރާތަށް އެންގޭނެއެވެ .އަދި ،އެ ކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު
މި

އުޞޫލުގެ

25

ވަނަ

މާއްދާގައިވާ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގޮތުގެމަތީން

އެފަރާތަށް

ލިބިގެންވާކަން ވެސް އެ ލިޔުމުން ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ،އިލްތިމާސް ކުރުމުގައި
ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތްވެސް އެ ލިޔުމުގައި ބަޔާންކުރެވޭނެއެވެ.
(ބ)

ތިންވަނަ ފަރާތަކުން އިޢުތިރާޒުކުރާ މަޢުލޫމާތެއް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ދޫކުރާނީ ،އެކަން
އެގޮތަށް ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް އިލްތިމާސްކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަރުޙަލާއިން
ކަނޑައެޅުމުންނެވެ .މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ އިޒުނައާ ނުލައި ،އެފަދަ މަޢުލޫމާތު އިންފޮމޭޝަން
އޮފިސަރ ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއާއި

25

(ހ)

މުރާޖަޢާގެ އުޞޫލު

ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ
ޝަކުވާ ބަލައި މުރާޖަޢާ ކުރާނީ ކޮމިޝަނުގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީންނެވެ.

(ށ)

ކޮމިޝަނުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނިންމުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތެއްވާނަމަ އެ
ނިންމުމެއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ އެ ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚުން
ފެށިގެން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކަން މުރާޖަޢާކޮށްދިނުން އެދި ކޮމިޝަނުގެ
މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން އޮތް
މުއްދަތުކަމަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ،ކޮމެޓީއަށް
ޤަބޫލުކުރެވޭ މަޤުބޫލު ޢުޒުރެއްނެތި ހުށަނާޅައިފިނަމަ ،އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

(ރ)

ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ނިސްބަތްވަނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތާގުޅޭ ގޮތުންކަމުގައިވާނަމަ ،އެ
ޝަކުވާގެ މައްސަލަ ނިންމަންވާނީ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ވާހަކަ އެޑު އެހުމަށްފަހުގައެވެ.

(ބ)

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ އާންމު އުޞޫލުން ( 30ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އ
ނިންމޭނެއެވެ .ޚާއްޞަ ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން އެ މުއްދަތުގައި ނުނިމޭ މައްސަލައެއްނަމަެ ،
މައްސަލައެއް ނިންމުމަށް ( 15ފަނަރަ) ދުވަސް އިތުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

(ޅ)

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބަލައި ނިންމިގޮތް ،އެ ޝަކުވާއެއް ބަލައި ނިންމި
ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން ( 7ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ލިޔުމުން ،އެ ޝަކުވާގައި
ހިމެނޭ ކޮންމެ މީހަކަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އެންގޭނެއެވެ.

(ކ)

އިންފޮމޭޝަން

އޮފިސަރުގެ

ނިންމުމަކާމެދު

ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ،

އެ

ނިންމުމެއް

މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ހުށަހަޅާނީ މި އުޞޫލުގެ ޖަދުލަވް  2ގައި
ބަޔާންކޮށްފައިވާ "މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް" އިންނެވެ.
ލަފްޒުތަކާ

26

ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ

މި އުޞޫލުގައި ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާގޮތުން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައެޅިގެން ދޭހަނުވާހައި ހިނދަކު
މި އުޞޫލުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ބަސްބަހާއި ޢިބާރާތްތައް މާނަކުރާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ
ގޮތުގުގެމަތީންނެވެ.
(ހ)

"އޭސީސީ" ނުވަތަ "ކޮމިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު13/2008 :
ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށެވެ.

(ށ)

"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި ،މަސްއޫލު
އޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިނގަމުންދާ ތަންތަނާއި ،އަދި ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން މުސާރަ
ނުވަތަ އުޖޫރައެއް ދޭގޮތަށް ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށެވެ.

(ނ)

"ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީހެއް ،ނުވަތަ ކުންފުންޏެއް ،ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުން
އުފައްދާފައިވާ އޮފީހެއް ،ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކުންވެސް އުފައްދާފައިވާ ޖަމާޢަތެއް ،ނުވަތަ
ޖަމުޢިއްޔާއެއް ހިމެނޭ ގޮތަށެވެ.

(ރ)

"މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ތަބީޢީ ޝަޚްޞާއި ޤާނޫނީ ޝަޚްޞު ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

(ބ)

"މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް
ނުވަތަ ކޮންމެ ތާރީޚެއްގައި އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ނުވަތަ ކޮންމެ
ފަރާތަކުން އުފައްދާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ނުވަތަ ކޮންމެ ވަޞީލަތެއްގައި
ރައްކާތެރި ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ
ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މިލްކަކަށްނުވާ ހަމަ ކޮންމެ
މަޢުލޫމާތަކަށެވެ.

(ޅ)

"ތިންވަނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ،
އަދި އެ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަތު އެ މާއްދާތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ފަރާތަށެވެ .ދައުލަތުގެ
އިދާރާއެއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތެއް މި މާނަކުރުމުގައި ހިމެނިގެން ނުވެއެވެ.

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

އުޞޫލަށް
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ޢަމަލުކުރުން

މި އުޞޫލަށް ޢަމަލުކުރާން ފަށާނީ ،އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ވެބްސައިޓުގައި މި އުޞޫލު
އާންމުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

ނޯޓް :މި އުޞޫލު ފާސްކޮށްފައިވަނީ  2018ޑިސެންބަރު  30ވީ އާދީއްތަ ދުވަހުގައި ބޭއްވި އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ
މެމްބަރުންގެ ބައްދަލުވުމުންނެވެ.
 23ރަބީޢުލްއާޚިރު 1440
 30ޑިސެންބަރު 2018

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

a

ޖަދުވަލް 1 -

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފޯމް
 .1މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ:
ހ .ފުރިހަމަ ނަން:

ށ .އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ނ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ރ .މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ބ .އީ-މެއިލް:

ޅ .ފޯނު ނަންބަރު:

 .2މަޢުލޫމާތު ލިބުމަށް އެދޭގޮތް:
ބޭނުންވާ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް:
ހ .ފޮޓޯކޮޕީ:

ށ .ޕީ.ޑީ.އެފް ކޮޕީ:

ނ .އޯޑިއޯ:

ރ .ވީޑިއޯ:

ބ .ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުން:

 .3ހޯދުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތު:
ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެނގޭ މިންވަރަށް (ކޮން ދުވަސްވަރެއްކަން އެނގޭގޮތަށް) ތަފްޟީލް ހިމަނަންވާނެއެވެ .އިތުރު ގަނޑު ބޭނުންވާނަމަ،
މިފޯމާއެކު އެޓޭޗްކުރެވިދާނެއެވެ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- .4މަޢުލޫމާތު ފޮނުވުމަށް އެދޭގޮތް( :ބޭނުންވާ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް)
ހ .ޕޯސްޓުން:

ނ .އީ-މެއިލް:

ށ .ސީދާ އަތަށް ލިބޭގޮތަށް:

 .5މަޢުލޫމާތު ފޮނުވަންވީ:
އެޑްރެސް:
އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:
ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

 .6މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ އިޤުރާރު:
ޅ
ހ ާ
ޤނޫނު) ގެ ދަށުން ހުށަ ަ
ދއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ާ
ބރު( 1/2014 :މަޢުލޫމާތު ހޯ ަ
ޤނޫނު ނަން ަ
މި ހުށަހެޅުމަކީާ ،
ވ
ހުށަހެޅުމެކެވެ .އަޅުގަނޑު ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދުކަމަށާއި ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން އަޅުގަނޑު ބޭނުން ާ
ނޖެހިއްޖެނަމަ އެ ޚަރަދު ދިނުމަށް އަޅުގަނޑު އެއްބަސްވަމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ޚަރަދެއް ދޭ ް
ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ތާރީޚު

ސޮއި

ށ
ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަކުރުމަ ް
ފޯމުގެ ނަންބަރު:

____RTI/_______/

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމު:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:

ގަޑި:

ސޮއި:

ނޯޓް:
 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދުގެ  19ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގައި ޚިދުމަތުގެ ފީ ނެގޭނެއެވެ.

ފޯމު ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު
ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން:

ފޯމު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ގަޑި:

ޤމު:
ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ މަ ާ

ސޮއި:

___RTI/ _____ /

ނފީމެވެ.
ކރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ބަލައިގެ ް
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު އެންޓިޮ -

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

ޖަދުވަލް 2 -

a

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން
މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ

މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް
 .1ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފަރާތް:
ހ .ފުރިހަމަ ނަން:

ށ .އައިޑީ ކާޑު ނަންބަރު:

ނ .ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ރ .މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް:

ބ .އީ-މެއިލް:

ޅ .ފޯނު ނަންބަރު:

 .2ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު  /އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ނިންމާފައިވާ ނިންމުން:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ .3އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ގެ ނިންމުން މުރާޖަޢާ ކޮށްދިނުމަށް އެދޭ ސަބަބު:

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

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

 .4ޖަވާބު ފޮނުވުމަށް އެދޭގޮތް( :ބޭނުންވާ ގޮޅިއެއްގައި ފާހަގަ ޖެހުމަށް)
ހ .ޕޯސްޓުން:

ނ .އީ-މެއިލް:

ށ .ސީދާ އަތަށް ލިބޭގޮތަށް:

 .5ޖަވާބު ފޮނުވަންވީ:
އެޑްރެސް:
އީ-މެއިލް އެޑްރެސް:

ނ
ފުރިހަމަ ނަ ް

ތާރީޚު

ސޮއި

ށ
ކޮމިޝަނުން ފުރިހަމަކުރުމަ ް
ފޯމުގެ ނަންބަރު:

___RVW/_____/

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

މަޤާމު:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:

ގަޑި:

ސޮއި:

ފޯމު ބަލައިގެންފައިދޭ ރަސީދު

___RVW/_____/

ފޯމު ހުށަހެޅި ފަރާތުގެ ނަން:

ފޯމު ނަންބަރު:

ދާއިމީ އެޑްރެސް:

ފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚު:

ފޯމު ބަލައިގަތް މުވައްޒަފުގެ ނަން:

ގަޑި:

މުވައްޒަފުގެ މަޤާމު:

ސޮއި:

ފމެވެ.
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ފޯމު އޭސީސީގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީއަށް ބަލައިގެން ީ

ހުރަވީ ބިލްޑިންގ2،ވަނަ ފަންގިފިލާ،
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު ،20114 ،މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

Website: www.acc.gov.mv
E-mail: info@acc.gov.mv

2nd Floor, Huravee Building,
Ameeru Ahmed Magu, 20114, Male’, Maldives

ނންބަރުToll Free No: 1418 :
ފޯނު (960) Tel No: 3015257(960) 3015200 :ހިލޭގުޅޭ ަ

