ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު214 :

ހޯމަ

ތާރީޚު 12 :ރަމަޟާން  29 - 1436ޖޫން 2015

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި މަޢުލޫމާތު
ގިންތިކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު
(ފުރަތަމަ އިޞްދާރު)

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.
ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :
އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
ވެބްސައިޓްwww.gazette.gov.mv :



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މިންގަނޑާއި މަޢުލޫމާތު
ގިންތިކުރެވިފައިވާ ގޮތް ބަޔާންކުރާ އުސޫލު
(ފުރަތަމަ އިޞްދާރު)
ތަޢާރުފު

މި އުސޫލަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ  38ވަނަ
މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އެންމެ
ދަށް މިންގަނޑާއި އެންމެ މަތީ މިންގަނޑު ބަޔާންކުރުމަށާއި ،ޤާނޫނުގެ  37ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި
 39ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހާމަކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އިތުރު ތަފުސީލު ދިނުމުގެ ގޮތުން
އެކުލަވައިލައިފައިވާ އުސޫލެކެވެ.
.1

(ހ)
މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރާނެ ގޮތްތައް .2

މިއުސޫލުގައި މައިގަނޑު  2ބައެއް (ދެ ކަރުދާހެއް) ހިމެނެ އެވެ .އެއީ:
(ހ)

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މިންގަނޑު

(ށ)

މަޢުލޫމާތު ގިންތި ކުރެވިފައިވާ ގޮތް

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މިންގަނޑު (ކަރުދާސް :)1
މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގައި މައި މިނިސްޓްރީތަކާއި ވަކިވަކި ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ވެބްސައިޓް ހުންނަންވާނެއެވެ .އަދި އަބަދު ވެސް މަޢުލޫމާތު ތާޒާ ކުރަމުން
ގެންދާންވާނެއެވެ .މި އުސޫލުގެ ދަށުން ވެބްސައިޓް ހެދުން ލާޒިމު ނުވާ އިދާރާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު،
އެ އިދާރާއަކާ ގުޅިފައިވާ އިސް އިދާރާގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމަނާންވާނެ އެވެ.
މީގެ އިތުރުން މުހިންމު އިޢުލާނުތައް ގެޒެޓްގައްޔާއި ،ކޮނމެ އިދާރާއެއްގައި އެ އިދާރާއެއްގެ
ނޯޓިސް ބޯޑުގައި އާންމުންނަށް ހިއްސާކުރާންވާނެއެވެ.

އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރެވޭ
މަޢުލޫމާތު

.3

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ މާއްދާގައި ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  13ބައެކެވެ.
މިއިން ކޮންމެ ބައެއްގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ބާވަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ތަފުސީލު މި އުސޫލުގައި
ކަނޑައެޅިފައިވާނެއެވެ .މި މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރެވިފައި ހުންނަންވާނީ ގަވާއިދުގެ  37ވަނަ

3

މާއްދާގެ (ށ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވެ .ތިރީގައި އެ ވަނީ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އެންމެ
ދަށް މިންގަނޑެވެ .މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަތީ މިންގަނޑުކަމުގައި ބެލެވޭނީ ކަނޑައެޅިފައި މިވާ
އުސޫލުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ
ޤާނޫނާ ފުށު ނާރާ ގޮތަށް ވީހައި ވެސް ގިނަ މަޢުލޫމާތު އާންމުކުރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.
މި މަޢުލޫމާތުތައް  13ބައެއްގެ ދަށުން ބެހިފައިވީކަމުގައި ވިއަސް ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި
ތަފާތުކޮށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
3.1

ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ދައުރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،އޮނިގަނޑާއި ،ވާޖިބުތަކުގެ ތަފުސީލު.


ތަޞައްވުރު (ވިޝަން) ،އަމާޒު (މިޝަން) ،މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތު (މެންޑޭޓް)



ބޯޑެއް އެކުލެވިގެންވާ އިދާރާއެއް ނަމަ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި އެޑްރެސް



އިދާރާގެ ތާރީޚާއި ކާމިޔާބީތައް( ،މުހިންމު ލަނޑުދަނޑި ތަކާއެކު)



އިދާރާއަށް ބަދަލު އައިސްފައިވާ ނަމަ ބަދަލު އައިސްފައިވާ ގޮތް



ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރައްވައިފައިވާ
ބޭފުޅުން



ޑިޕާޓްމަންޓް /ޑިވިޜަން އާއި ހަވާލުވެފައިވާ ސިޔާސީ

އަދި މަދަނީ މުވައްޒަފުން

(ސިވިލް ސަރވަންޓުން)


އިދާރީ އޮނިގަނޑު (އޯގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ) ،މުވައްޒަފުންގެ ނަމާއެކު



މުވައްޒަފުންގެ ޑައިރެކްޓަރީ ،ގުޅޭނެ ނަންބަރު ،އަދި އީމެއިލް



މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮފައިލް



އިދާރާގެ އެޑްރެސް



އިޖުތިމާޢީ ވިޔުގަ (ސޯޝަލް މީޑިއާ) ބޭނުންކުރައްވާ ނަމަ އޭގެ މަޢުލޫމާތު
(މިސާލަކަށް :ފޭސްބުކް ،ޓްވިޓަރ ،ޔޫޓިއުބް ފަދަ)



އޮފީސް ހުޅުވައިފައި ހުންނަ ގަޑިތައް



އޮފީހުގެ ޢިމާރާތުގެ މޫނުމަތީގެ ފޮޓޯއެއް

ނޯޓް :ސީނިއަރ މުވައްޒަފުން އަދި ބޯޑު މެންބަރުންގެ ޕްރޮފައިލްގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު
ލިސްޓެއްގެ

ގޮތުގައި

ފަސޭހައިން

ބަލާލެވޭގޮތަށް

އިސްވެރިންގެ ކުރު ތަޢާރަފެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.
y

yފުރިހަމަ ނަން

y

yމަޤާމް

y

yތަޢުލީމާއި ތަޖްރިބާ

y

yފޮޓޯ

y

yއޮފީހުން ގުޅޭނެ ނަންބަރު

y

yރަސްމީ އީމެއިލް

4

އެކުލެވިގެންވާންވާނެއެވެ.

އަދި

3.2

ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ނުވަތަ ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ތަފުސީލު.


އިދާރާއިން ދެވޭ ޚިދްމަތްތަކާއި ޚިދްމަތްތައް ހޯދުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ފޯމާއި
އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ތަފުސީލު

3.3



އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ތަފުސީލު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު)



މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމު



މީޑިއާ އޮފިސަރުންގެ ތަފުސީލު (ގުޅޭނެ ނަންބަރާއެކު)

ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއަކުން ހިންގާ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލޭނެ އުސޫލު
އަންގައިދޭ ތަފުސީލު ،އަދި އެހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް އަންގައިދޭ ތަފުސީލު.


3.4

ޝަކުވާތަކުގެ އަދަދު ،އަދި ޝަކުވާ އުފުލާނެ އިޖުރާއާތުތައް

ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ފަސޭހައިން ވިސްނައިގަނެވޭނެ ތަފުސީލު
އިދާރާގައި ލިޔެކިޔުން (ޑޮކިއުމަންޓްސް) ބެލެހެއްޓޭ ގޮތް


3.5

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ ސުންގަޑި /މުހިންމު ތާރީޚުތައް

ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއަކުން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތާއި ،އާންމުކޮށް
ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ބާވަތް ،އަދި މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރާންވީ އުސޫލު.

ތަފުސީލު:


ދާއިރާގައި ބޭނުންކުރެވޭ ރަމްޒީ އަކުރުތައް (އެކްރޮނިމްސް)



ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު އަދި ބަހައިލެވިފައިވާ ބައިތައް (މި މަޢުލޫމާތާ ބެހޭ އިތުރު ތަފުސީލާއި
އޭގެ ތިއަރީއާއި އެޕްލިކޭޝަން)



ދާއިރާގެ މައިގަނޑު ތަފާސްހިސާބު



ކުރީން ބަލަހައްޓަމުން ގެންދިޔަ މަޢުލޫމާތާއި ބަދަލުއައިސްފައިވާ ނަމަ އެ ތާރީޚު



ސިޔާސަތަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އިތުރަށް ބަލަމުންދާ މަޢުލޫމާތު އަދި އިތުރުވި ތާރީޚު



ތައްޔާރުކުރެވޭ ރިޕޯޓުތައް



ސަރކިއުލަރތައް



ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު



ތަފާތު ޙަރަކާތްތަކުގެ ފޮޓޯތައް އަދި ވީޑިއޯ (ހުރި ނަމަ)

ނޯޓު :އެ ދާއިރާއެއްގެ މަޢުލޫމާތު އާންމުންނަށް ތަޢާރުފުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ހާމަ ކުރާއިރު
ޕަވަރޕޮއިންޓް ޕްރެޒެންޓޭޝަންގެ ގޮތުގައި  /ވެބް ޕޭޖެއްގައި ވެސް ހުށަހެޅިދާނެ.
3.6

ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަރެއް ފޯރާ ގޮތަށް ނިންމައިފައިވާ ނިންމުންތަކާއި ،އެ
ނިންމުންތައް ނިންމައިފައިވާ ސަބަބުތަކާއި އެއިން ދޭހަވާ މާނަކުރުންތަކާއި ،އެކަމާ ގުޅޭ
ފަސްމަންޒަރު އަންގައިދޭ ތަފުސީލު.


އިޢުލާނުތައް

5

3.7



ބީލަންތައް ކާމިޔާބުވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު



އިސް ވެރިން ދެއްވާ ތަޤްރީރު /ޖަލްސާތަކުގައި ދައްކަވާ ވާހަކަފުޅު

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ
ޚިޔާލު

ސިޔާސަތަށް

ހުށަހަޅައި،

ފާޑުކިޔުމަށާއި

ސިޔާސަތުތައް

އެކަށައެޅުމުގައި

ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ ގޮތް.


ނޫސް ބަޔާން /ނިއުސް ލެޓަރ /ސަރކިއުލަރ ފަދަ ތަކެތި



ޚިޔާލު ހުށަހަޅާ ފޯމު އަދި ޚިޔާލުތައް ލިބިފައިވާ އަދަދު އެނގުން



އާންމު ނަންބަރު

ނޯޓު :ގުޅޭނެ ނަންބަރުތައް ފަސޭހަކަމާއެކު ފެނުން (ވެބްސައިޓްގައި ނަމަ ހޯމް ޕޭޖްގައި އޮތުން
ނުވަތަ ކްލިކް ކުރެވޭ ކޮންޓެކްޓް ލިންކެއްގައި އޮތުން)
3.8

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި ،ކުރާން ރާވައިފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި،
ކުރާން ރާވައިފައިވާ ޚަރަދާއި ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ޖުމުލަ ތަފުސީލު.

3.9



އިސްތިރާޖީ ރޭވުން (ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭން)



އިސްތިރާޖީ ޢަމަލީ ރޭވުން (ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން)



ޢަމަލީ ރޭވުމުގެ މުރާޖަޢާ (އެކްޝަން ޕްލޭން ރިވިއު)



އަހަރަށް ލިބިފައިވާ ބަޖެޓު



މަހު ބަޖެޓް ރިޕޯޓު

ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް.


އިދާރާގެ އެކިއެކި ވަކިވަކި މަޤާމުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތައް

 3.10ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް.


މަސައްކަތް ކުރާ ހަމަތައް (މިސާލު :އައި.އެސް.އޯ ސްޓޭންޑަޑް ގެންގުޅުއްވާނަމަ)



ސިޔާސަތު އަދި އުސޫލުތައް

 3.11ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމާން އޮންނަ މަރުޙަލާތަކާއި އިޖުރާއާތުތަކާއި
ނުވަތަ ގޮތާއި ޒިންމާ އުފުލާން އޮންނަ ހަމަތަކާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒިންމާދާރުކުރުވުން
ރޭވިފައިވާ ގޮތް.


އިދާރާގައި އުފެދިފައިވާ ކޮމިޓީތަކާއި ،ކޮމިޓީތައް ހިންގާ އުސޫލު ،އަދި ކޮމިޓީގެ
މެންބަރުން

 3.12އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ،އެ މީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި
އިޚުތިޔާރުގެ ދާއިރާ ،އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެ ދާއިރާގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް.


އިސް މުވައްޒަފުންގެ ޒިންމާ އާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު ،ހިންގުމުގައި ނިންމޭ
މުހިންމު ނިންމުންތައް

6

 3.13އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ،ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި،
ސިޔާސަތުތަކާއި ،އުސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި މެނުއަލްތައް.


ސޮއި ކުރެވިފައިވާ މުޢާހަދާތައް ،ގުޅުން ބަދަހިކުރެވިފައިވާ ރާއްޖޭގެ އަދި ބޭރުގެ
ޖަމްޢިއްޔާތައް

ފަސޭހައިން މަޢުލޫމާތު
ހޯދުމަށްޓަކައި ވެބްސައިޓުގައި

.4

4.1

އާންމު


ނަމަ ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތައް

ހުރިހާ މަޢުލޫމާތެއްވެސް އެކަމެއް ހިނގި ތަރުތީބުން (ކްރޮނޮލޮޖިކަލްކޮށް) ފެންނަން
ހުރުން



މެއިން ވެބްސައިޓް ދިވެހި ބަހުން އޮތުން އަދި މީގެ އިތުރުން އިނގިރޭސި ބަހުން
އޮތުން (އަދި  2ބަހުން ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ތަފާތުނުވުން)

4.2

އޮންލައިން
y

yއެޗް .ޓީ .އެމް .އެލް )html( .ނޫން ފައިލް ޕްރިންޓް ކުރުން އަދި ލިންކް ކުރުން
o oޑޮކިއުމަންޓް ލިންކްކުރުމަށް އަދި ޑައުންލޯޑް ކުރުމަށް ތިރީގައި މި ދަންނަވާ
ފޯމެޓްތައް ބޭނުންކުރުން


ޕީޑީއެފް



ޖޭޕެގް



އެކްސެލް



ވޯޑް



ޕަވަރޕޮއިންޓު

o oދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި ފަދަ ފައިލްތަކުގެ ފޯމެޓް އަދި ސައިޒްގެ
މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓްގައި ހާމަކުރުން
y

yފަންނީ މިޢުޔާރު (ޓެކްނިކަލް ސްޓޭންޑަޑްސް)
 )html 5(o oއެޗް.ޓީ.އެމް.އެލް5 .

އަދި ( )css 3ސީ.އެސް.އެސް3 .

ފަދަ ފްރަންޓް އެންޑް ސްޓޭންޑަޑްސް އަދި ޓެކްނޮލޮޖީސް ބޭނުންކުރުން
o oފްލޭޝް ފައިލްސް ވީވަރަކުން ބޭނުން ނުކުރުން
o oހަބަރުގެ ބައެއް ވެބްސައިޓްގައި ހުންނަ ނަމަ ( )rss feedއާރ.އެސް.
އެސް ފީޑް ބޭނުންކުރުން
o oޖާވާ ސްކްރިޕްޓް ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި

()jQueryއައި ކުއަރީފަދަ ޖާވާ

ސްކްރިޕްޓް ފްރޭމްވާކް ބޭނުންކުރުން
o oއޮންލައިން އެޕްލިކޭޝަން ފޯމްސް


ނަމޫނާ ޑޭޓާ ހުށަހަޅާފައިހުރުން



މަޢުލޫމާތު ނުބައިކޮށް އެޅިއްޖެ ނަމަ (އެންޓަރ ކުރެވިއްޖެނަމަ)،
ރަނގަޅަށް އެންޓަރ ކުރާނެ ގޮތުގެ މިސާލުދެއްކުން



( )captchaކެޕްޗާ ބޭނުންކުރުން
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y

yވެބްސައިޓް ކުލަ އިސްކީމް
o oވެބްސައިޓްގައި ކުލަ ސްކީމެއް ކަނޑައެޅިފައި އޮތުން
o oވެބްސައިޓްގައި ހުންނަ ލިޔުންތައް ލޮލަށް ފަސޭހައިން ފެންނަ ކުލަތަކެއްގައި
ހުރުން

y

yމަޢުލޫމާތު ހޯދުން
o oވެބްސައިޓް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަކި ވަކި މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތަށް
ހުރުން
o oވަކި ވަކި ޞަފުޙާތަކަށް ފަސޭހައިން ދެވޭ ގޮތަށް ސައިޓް ޗާޓަކުން
ދައްކައިދިނުން އަދި ނެވިގޭޝަން ލިންކްސް ހުރުން
o oމީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން މިނެރްވާ ކުއަލިޓީ ޕްރިންސިޕަލްސް
ފޮރ ކަލްޗަރަލް ވެބްސައިޓްގެ ކްރައިޓީރިއާ ދެމެހެއްޓިދާނެއެވެ( .ތިރީގައިވާ
ލިންކް ބެއްލެވުން އެދެމެވެ).
http://www.minervaeurope.org/qau/qualityprinciples.htm

y yވެބްސައިޓްގެ ވެރިފަރާތް
o oދައުލަތުގެ

އިދާރާތަކުގެ

ތެރެއިން

ސަރުކާރުގެ

މުއައްސަސާތަކުން

 gov.mvޑޮމެއިންގެ ދަށުން އެ އިދާރާއެއްގެ ނަން ބޭނުންކުރަންވާނެއެވެ.
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ހަމައެކަނި  mv.ބޭނުންކުރެވިދާނެ އެވެ .އެއީ
ދައުލަތުގެ އައިޑެންޓިޓީ އާއި ނަޒާހަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއެކު ދައުލަތުގެ
ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ޚިދްމަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ދޭ ލެޖިޓިމޭޓް ފަރާތެއްގެގޮތުންނެވެ.
y yވެބްސައިޓް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ގަވާއިދާއި އުސޫލު
ވެބްސައިޓެއް ތައްޔާރުކޮށް ތަންފީޒުކުރާއިރު ތިރީގައިވާ އިޖުރާއާތުތަކާއި އަދި
ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ޔަގީންކުރަން ވާނެއެވެ.
o oވެބްސައިޓްގެ ފްލޯ ޑައިގްރަމް އަދި ނެވިގޭޝަން
o oވެބްސައިޓްގެ މަޢުލޫމާތު އަޕްޑޭޓް ކުރުމަށް ޔޫސަރ މެނުއަލް
o oއެޕްލިކޭޝަން އަދި ޑޭޓާބޭސްގެ ސޯސް ކޯޑް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް
ލިބިފައިވުން
o oވެބްސައިޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ގައިޑް
o oވެބްސައިޓް

ބަލަހައްޓާ

އަޕްޑޭޓް

ކުރުމަށް

ސްޓޭންޑަޑް

އޮޕަރޭޓިންގ

ޕްރޮސީޖަރ
y yޤާނޫނީ އަދި ސިޔާސީ މިޢުޔާރު (ލީގަލް އަދި ޕޮލިސީ ސްޓޭންޑަޑްސް)
ޤާނޫނީ އަދި ސިޔާސީ މިޢުޔާރުގައި ކޮޕީރައިޓް ،ޑިސްކްލެއިމަރ ،އަދި ޕްރައިވެސީއާ
ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ވެބްސައިޓުން ކަނޑައެޅިގައިވާ ގޮތެއް
ދޭންވާނެއެވެ.
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o oކޮޕީރައިޓް
ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުން ވެސް އެ އިދާރާއެއްގެ ވެބްސައިޓްގައި
ބޭނުންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ އެ އިދާރާގެ ކޮޕީރައިޓް މަޢުލޫމާތުކަން
ބަޔާންކުރައްވަންވާނެއެވެ .އަދި އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެ އިދާރާއެއްގެ އެއްޗެއްކަން
އެނގޭ ގޮތަށް (ހަވާލާ ދީގެން) ބޭނުންކުރުމަކީ ހުއްދަ ކަމެއްކަން ވެސް
ބަޔާންކުރައްވަންވާނެ އެވެ.
o oތިންވަނަ ފަރާތުގެ ކޮޕީރައިޓް
ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ވެބްސައިޓްގައި ބެހެއްޓޭނީ އެ މަޢުލޫމާތު
ބެހެއްޓުމުގެ ހުއްދަ ތިންވަނަ ފަރާތުން ހޯދައިގެންނެވެ .ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ
މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރާއިރު އެއީ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުކަން ވަރަށް
ސާފުކޮށް އެނގެން ހުންނަންވާނެއެވެ .އެއީ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުކަމާއި
އެ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ކަމާއި އެ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކުރުމުގެ ހުއްދަ
ދެވޭނީ އެ ތިންވަނަ ފަރާތުން ކަމާއި މި އިދާރާއިން އެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެކަން
ބަޔާންކުރަންވާނެ އެވެ.
o oއަމިއްލަވަންތަ ކަމުގެ ބަޔާން (ޕްރައިވަސީ ސްޓޭޓްމަންޓް)
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ވެބްސައިޓްގައި އަމިއްލަ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރާ
ނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރަނީ ކާކުކަމާއި އަދި މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި
އަމިއްލަ ފަރާތައް އޮތް އިޚުތިޔާރުތައް ،ތަފުސީލުކޮށް ކިޔައިދޭންވާނެއެވެ .އަދި
މި އެއްކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތާއި ޙާލަތު ބަޔާންކުރާންވާނެއެވެ.
ވެބްސައިޓްގެ ފުރަތަމަ ޞަފުޙާގައި މި އަމިއްލަވަންތަ ކަމުގެ ބަޔާން
އޮންނަންވާނެއެވެ.
o oޙައްޤުގެ މިންވަރާއި ތަންފީޒު ކުރާ މިންވަރު (ޑިސްކްލެއިމިންގ ކޮންޓެންޓް)
ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ހުށަހެޅިފައިވާ މަޢުލޫމާތާ ބެހޭ ޑިސްކްލެއިމަރ އެއް ލުން
މުހިންމު ކަމަށް ވެދާނެކަމާ މެދު ވިސްނަންޖެހެއެވެ .އަދި ޑިސްކްލެއިމަރއެއް
ލާ ވެބްސައިޓްގެ ޕޭޖްތަކުގައި ދެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ލިބިފައިވާ
މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ތެދު އަދި ޙަޤީޤީ މަޢުލޫމާތުކަން ދަންނަވަންވާނެއެވެ.
އަދި ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތުގައި ވާ ކުށަކަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ޒިންމާ
ނުވާނެކަންވެސް ދަންނަވަންވާނެއެވެ.
ސަލާމަތީ މިޢުޔާރު (ސެކިއުރިޓީ ސްޓޭންޑަޑްސް)
o oދައުލަތުގެ އިދާރާއަކީ އޯވެސްޕް  10ގެ ސެކިއުރިޓީ ސްޓޭންޑަޑަށް ފެތޭ
ވެބްސައިޓަކަށް ވާންވާނެއެވެ .އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު ކުރީ އަހަރުގެ އޯވެސްޕް
 10އިން ފާހަގަކުރެވުނު ސެކިއުރިޓީ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަންވާނެއެވެ.
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ސިޔާސަތަށް ބަދަލުގެނައުން

.5

މި އުސޫލާއި ސިޔާސަތަށް ބަދަލު އަންނަވަރަކުން އާ އިޞްދާރުތައް އާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރެވޭނެއެވެ.

(ށ)

މަޢޫލޫމާތު ގިންތި ކުރެވިފައިވާ ގޮތް (ކަރުދާސް :)2
ޤާނޫނު ނަންބަރު( 1/2014 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު)ގެ ދަށުން
މަޢުލޫމާތު ގިންތި ކުރެވިފައިވާ ގޮތް:

-I

މަޢުލޫމާތު ގިންތި ކުރެވިފައިވާ ބައިތައް
 .1ދޫކުރެވޭ މަޢުލޫމާތު
 .2ދޫކުރުން ފަސްކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު
 .3ދޫކުރުމާއި ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތު
 .4ދޫކުރުން އިސްތިސްނާވާ މަޢުލޫމާތު

-II

ދޫކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތު

.1

ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ބާވަތްތައް
y

yޒާތީ

y

yޤާނޫނީ ،އިމްތިޔާޒު ،ވިޔަފާރި

y

yޞިއްޙަތު

y

yތަންފީޒީ އިދާރާ

y

yޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން

y

yދިފާޢީ ރައްކާތެރިކަން

y

yއާންމު އިޤްތިޞާދު

y

yސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން

y

yކެބިނެޓް ރިކޯޑް

y

yމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ

y

yތިންވަނަ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތު އެކުލެވިފައިވާ

(ހ)

އިދާރީ ކަންކަމާއި ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ ކަންކަން

(ށ)

ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް

(ނ)

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދިނުމާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

(ރ)

ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެފަދަ ކަމެއް ހިމެނިގެންނުވާ މަޢުލޫމާތު.
( 29ވަނަ މާއްދާ)

1.1

ދޫކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތު:
y

yޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތާއި ،ތަފާސްހިސާބާއި ،ކަންކަމުގެ ދިރާސާތަކާއި ތަޙުލީލުތަކުގެ
މައްޗަށް ހަދާފައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު.
( 31ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))
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1.2

ކެބިނެޓު ލިޔުން އިސްތިސްނާ ނުވާ ޙާލަތްތައް:
(ހ)

ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކެބިނެޓުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ތައްޔާރު
ކުރެވިފައިވާ އިދާރީ ތަފުސީލު ،މާލީ ތަފުސީލު އަދި ތަފާސްހިސާބުތަކުގެ
ތަފުސީލުތައް ހިމެނޭ ލިޔުން

(ށ)

ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅި މުޅިން ނިމިފައިވާ މައްސަލައެއްގެ މަޢުލޫމާތު

(ނ)

އެލިޔުމެއް ހުށަހެޅިފަހުން ( 10ދިހައެއް) އަހަރު ވެފައިވާ ލިޔުން
( 32ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))

1.3

ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަ ނުވާ މަޢުލޫމާތު:
.1

ޤާނޫނުގައި

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ހިނގައްޖެކަން
.2

ދާއިރާއަށް

ހާމަކޮށްދޭ

ވުރެ

ކަމެއްގެ

ބޭރަށް

ތަޙްޤީޤް

މަޢުލޫމާތު

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ޢަމަލު ކުރާ
ގޮތުގެ އާންމު އުސޫލު އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު

.3

ޤާނޫނާ

ޚިލާފަށް

ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ
.4

ކުރެވޭ

ޢަމަލުތައް

ކާމިޔާބީގެ

މިންވަރު

ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި
އަންގައިދޭ

ހިންގޭ

އެކިއެކި

މަޢުލޫމާތު

ތަޙުޤީޤް ކުރެވެމުންދާ މީހާއަށް އާންމު އުސޫލުން އަންގައިދީފައިވާ މަޢުލޫމާތު
( 27ވަނަ މާއްދާގެ (ށ))

ދޫކުރުން ފަސްކުރެވިދާނެ

.2

ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރުގެ

.3

މަޢުލޫމާތު

2.1

އެކަންކުރުމުގެ ވަގުތު އައިސްފައި ނުވާތީ ދޫކުރުން ފަސްކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތުތައް:
(ހ)

އާންމުކޮށް ޝާއިޢު ކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން އެކަން ކުރުމުގެ ވަގުތު
އައިސްފައި ނުވާ މަޢުލޫމާތު

(ށ)

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ނަމަވެސް އަދި ހުށަހަޅައިފައިނުވާ
މަ ޢު ލޫ މާ ތު

(ނ)

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ ކުރިއަށް
ރާވައިފައިވާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން

ވަކިފަރާތަކަށް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
( 14ވަނަ މާއްދާގެ (ހ))

2.2

މިގޮތަށް މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ފަސްކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ
އެ މަޢުލޫމާތެއް ދެވޭނެ ދުވަހެއް އެ މަޢުލޫމާތަކަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަކަށް ލިޔުމަކުން
އަންގަންވާނެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވާ
މަޢުލޫމާތު

3.1

ދޫނުކުރުމަށް ކަނޑައެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު:
(ހ)

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިނުން އިސްތިސްނާވާ މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވުން ،އާންމު
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މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދޭންޖެހޭ ބައިގެތެރޭ ގައި ނުހިމެނުން ( މާނައަކީ:

އެ

މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަކީ މުޅި ރައްޔިތުންގެ މަސްލަހަތު މާ ރަނގަޅަށް ހާސިލު
ވާނޭ ކަމެއްކަމުގައި ވެފައި އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ
މަސްލަހަތަށް ވުރެ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން ރައްކާތެރި ކުރެވޭ މަސްލަހަތު
ބޮޑުކަމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު)
(ށ)

ފީއެއް ދައްކައިގެން ނުވަތަ ފީއެއް ނުދައްކައި ނަމަވެސް ބޭނުން ފަރާތަކުން ބެލެން
ހުންނަ މަޢުލޫމާތު

(ނ)

ފީނެގުމަކާ ނުލައި އާންމު އުސޫލެއްގެ ގޮތުން މީހުންނަށް ފެންނާނެހެން
ބަހައްޓާފައިވާ

(ރ)

މަޢުލޫމާތު

ގަންނަން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު
( 13ވަނަ މާއްދާގެ (ހ))

(ސަމާލުކަމަށް :މަތީގައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދޫނުކުރުމަށް ކަނޑައަޅައިފިނަމަ އެކަމުގެ
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދުނު ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ސަބަބު ލިޔުމަކުން

( 13ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)).
3.2

ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒު އެކުލެވުމާއެކު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވާ
މަޢުލޫމާތު:
y

yދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒް ލިބިގެންވާ
މަޢުލޫމާތު( .ނަމަވެސް ،ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒުގެ މަންފާ ލިބިގެންވާ ފަރާތުން
އެއިމްތިޔާޒު ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލެއް އެ
މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަކަށް ނުހިނގާނެއެވެ).
( 24ވަނަ މާއްދާގެ (ހ))

3.3

ފނުބެދޭނެފަދަ ގެއްލުމެއް ފޯރާނެ މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް
ޫ
ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތު:
(ހ)

ހާމަ ނުކުރުމަށް އެއްބަސްވެގެން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތު( .މިސާލަކަށް :ވިޔަފާރީގެ
ސިއްރެއް އޭގައި އެކުލެވޭ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަ ކޮށްފިނަމަ
ވިޔަފާރީގެ މަސްލަހަތަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ފޯރާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު)

(ށ)

އެހެން ދައުލަތަކާއެކު ނުވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާއަކާއެކު އޮތް ގުޅުމެއްގެ
ތެރެއިން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން ނުވަތަ ދެކެވެމުންދާ ވާހަކަ ތަކެއްގެ
ތެރެއިން ހޯދާ ނުވަތަ އެއްކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު( .މިފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކޮށްފިނަމަ
އެ ދައުލަތް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ގާއިމުކޮށްފައިވާ ގުޅުމަށް
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އޭގެ ނުރަނގަޅު އަސަރު ކުރާނެކަމަށް ބެލެވުން)
(ނ)

އެ އިދާރާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ،ގެންގުޅެންޖެހޭ،
ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދޭދޭ ދެ ފަރުދުންގެ ދެމެދުގައި ނުވަތަ އަމިއްލަ ދެ ކުންފުންޏެއްގެ
ދެމެދުގައި ވެފައިވާ އެއްބަސްވުން ނުވަތަ ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތް
( 25ވަނަ މާއްދާ)

3.4

ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް
ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތު:
y

yމީހެއްގެ ޞިއްޙަތަށް ،ފުރާނައަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް

ނުރައްކަލެއް

ކުރިމަތިވެދާނެ މަޢުލޫމާތު.
( 26ވަނަ މާއްދާ)
(ސަމާލުކަމަށް :މަތީގައި ވާ  25 ،24އަދި  26ވަނަ މާއްދާގައި އެކުލެވިގެން ވަނީ
ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ވީހިނދު-:
o oދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ ،ތިންވަނަ މީހެއްގެ
ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މަޢުލޫމާތެއް އެތިންވަނަ ފަރާތުގެ
ރުހުމާއެކުގައި މެނުވީ ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު
ދޫކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

( 23ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)).

o oތިން ވަނަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް
ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާގެ
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ގަސްދުކުރާނަމަ ،އެ ހުށަހެޅުން ލިބުނު ތާރީޚުން
( 5ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަން ގަސްދުކުރާކަން އެ
ތިންވަނަ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

( 34ވަނަ މާއްދާހެ (ހ)).

o oމިގޮތަށް ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ދޫކުރަން
ގަސްދުކޮށް އެންގުމެއް ތިންވަނަ ފަރާތަށް ލިބުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަ ކުރުމާ
މެދު އިއުތިރާޒެއް އޮތްނަމަ ،އެ އެންގުމުގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 7ހަތެއް)
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަނގަބަހުން ނުވަތަ ލިޔުމުން އެކަން އިންފޮމޭޝަން
އޮފިސަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

( 34ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)).

o oއެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކަނޑައެޅުމުގައި އެ
ތިންވަނަ ފަރާތުން އިއުތިރާޒުކުރާ ސަބަބުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ،އެމަޢުލޫމާތު
ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ދޫނުކުރުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ 34( .ވަނަ މާއްދާގެ (ނ)).
o oތިންވަނަ ފަރާތުގެ އިއުތިރާޒާއެކުވެސް އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން
އޮފިސަރު ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަން އެގޮތަށް ކޮށްފިކަމާއި އެކަން ކުރި ސަބަބު
ލިޔުމުން އެތިންވަނަ ފަރާތަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެކަމާމެދު ހިތްހަމަ
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ނުޖެހޭނަމަ ،އިލްތިމާސްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަށް ލިބިގެން ވާކަންވެސް އެ ލިޔުމުގައި އިންފޮމޭޝަން
އޮފިސަރު ބަޔާންކުރަން ވާނެއެވެ .އަދި ،އިލްތިމާސްކުރަންވީ ފަރާތާ ގުޅޭނެ
ގޮތެއްވެސް އޭގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
o oތިންވަނަ

ފަރާތަކުން

އިއުތިރާޒް

ކުރާ

( 34ވަނަ މާއްދާގެ (ރ)).
މަޢޫލޫމާތެއް

އިންފޮމޭޝަން

އޮފިސަރު ދޫކުރަން ވާނީ ،އެކަން އެގޮތަށް ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް
އިލްތިމާސްކުރުމާއި މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަރުޙަލާއިން ކަނޑައެޅުމުންނެވެ.
( 34ވަނަ މާއްދާގެ (ބ)).
o oތިންވަނަ މީހެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަކީ ،އާންމު މަޞްލަޙަތު
ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ފެނިއްޖެނަމަ ،އެ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ
ރުހުމާނުލައި ،އެކަމަކު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ އެއިދާރާއެއްގައި
އެކުލަވާލާ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ހުއްދައާއެކު އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ ސަބަބަށްޓަކައި
އެ ނިސްބަތަށް ދޫކުރެވިދާނެއެވެ.
3.5

( 23ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)).

ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމުގައި އެމަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުން ފޫނުބެދޭނެ ފަދަ ގެއްލުމެއް ފޯރާނެ
މަޢުލޫމާތެއްނަމަ ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތު:
(ހ)

ޢަދުލުއިންސާފު ޤާއިމުކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު

(ށ)

ނަގަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ނުވަތަ ޑިއުޓީއެއް ދެނެގަތުން ނުވަތަ ނެގުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

(ނ)

ރާއްޖެ އެތެރެވާ ފަރާތްތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ އުސޫލުތައް ހިންގުމާ ބެހޭ
މަ ޢު ލޫ މާ ތު

(ރ)

ކަމާގުޅިގެން މަދަނީ ދަޢުވާއެއް

ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުވާ އުފުލަން ޖެހޭތޯ ނުވަތަ

ޤާނޫނީ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅަންޖެހޭތޯ ބެލުމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
( 28ވަނަ މާއްދާ)
3.6

ދިފާޢީ ރައްކާތެރިކަމާގުޅިގެން ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވާ
މަޢުލޫމާތު:
y

yޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެފަދަ ކަމެއް ޤާނޫނު އަސާސީގައި މާނަކޮށްފައިވާ
ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރި ދައުލަތުގެ
އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
( 29ވަނަ މާއްދާ)

3.7

އާންމު އިޤްތިޞާދީ މަޞްލަޙަތައްޓަކައި އެމަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުން ފޫނުބެއްދޭނެ ފަދަ
ގެއްލުމެއް ފޯރާނެ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް
ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތު:
(ހ)

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ފައިދާހުރި ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ސަރުކާރަށް
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ލިބިދޭ ކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބުރޫ އަރާފާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު
(ށ)

ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ވިޔަފާރީގެ މަޞްލަޙަތަކަށް ނުވަތަ
މާލީ މަޞްލަޙަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު
( 30ވަނަ މާއްދާ)

3.8

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި ހިންގުމުގެ މަޞްލަޙަތައްޓަކައި އެމަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުން
ފޫނުބެދޭނެ ފަދަ ގެއްލުމެއް ފޯރާނެ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ދައުލަތުގެ
އިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތު:
(ހ)

ނަތީޖާ ހާސިލުކުރެވޭ ގޮތެއްގައި ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު އެކުލަވައިލުމަށް ހުރަސް
އެޅޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތު

(ށ)

ސިޔާސަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުން

ލިބެން އޮތް ފައިދާ ،އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަށް

އޮތް ވަގުތެއްގެ ކުރިން ހާމަކޮށްގެން ،އެސިޔާސަތަށް ޢަމަލު ކުރުމުން ލިބެންއޮތް
ފައިދާއަށް އުނިކަން އަންނަފަދަ މަޢުލޫމާތު
(ނ)

ކަމެއް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ނުވަތަ އޮޑިޓު ކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ހަމަތަކަށް ޢަމަލު ކުރަން
ހުރަހަކަށްވާ މަޢުލޫމާތު
( 31ވަނަ މާއްދާގެ (ހ))

3.9

ކެބިނެޓް ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތަކަށް ވުމާއެކު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތު:
(ހ)

ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުން

(ށ)

އެވަގުތު ކެބިނެޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުންތައް

(ނ)

ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިޔުމެއްގެ ދެލިކޮޕީ ނުވަތަ
ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ނަކަލު

(ރ)

ކެބިނެޓުގެ ނިންމުމެއް ނުވަތަ ކެބިނެޓުގައި ހިނގައިދިޔަ މަޝްވަރާތަކުގެ ތަފުސީލު
ނުވަތަ އެމަޝްވަރާތަކުގައި ،ކާކު ބުނީ ކީކޭކަން ހާމަ ވެދާފަދަ މަޢުލޫމާތު.
( 32ވަނަ މާއްދާގެ (ހ))

ސަމާލުކަމަށް:
މަތީގައި ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނު ނަންބަރު( 1/2014 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ
ޙައްޤުގެ

ޤާނޫނު)ގެ

ނުކުތާތަކަށް

އަލިއަޅުވައިލުމަށްފަހު

ދޫނުކުރުމުގެ

އިޚުތިޔާރު

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ މީގައި ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަސްލަހަތު
އެކުލެވިގެންވާ މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި ވީހިނދު މިފަދަ މަޢުލޫމާތާއި މިޤާނޫނުގެ  20ވަނަ
މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުން ދޫކުރުމުގައި
އެއްގޮތް މިނގަނޑުތަކެއް ގެންގުޅެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމުގައި ފެނެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގައި ހުރިހާ އިދާރާއަކުން އެއް މިންގަނޑުތަކެއް ނުގެންގުޅުއްވާ ނަމަ
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ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާ
ހަމައަށް އެ މައްސަލައަކާއިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ހިނދު އެ މައްސަލައެއް ހައްލު
ކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހި ،ފޫނުބެދޭ ފަދަ ގެއްލުންވެ ،ދައުލަތުގެ
ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭ ފަދަ ކަންކަން ހިނގައިފާނެތީ އާއި މިގޮތަށް އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ފާރަވެރިނުވެ މިފަދަ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން
ބޭނުންފުޅުވެއްޖެ ހިނދެއްގައި ދޫކުރުމުން އެއްބައިފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު މި
ޤާނޫނުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިފައިވާ ބައިގެ ދަށުން ދޫކުރުމާއި އަނެއްބައި ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތުތައް
ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅިގެން މިކަމުގައި މަޞްލަޙަތު ހިފެހެއްޓުމުގައި އުނދަގޫވެ ކޮރަޕްޝަނަށް
މަގުފަހިވެދާނެތީ ނުވަތަ ވަކިވަކި މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުގައި އެ އިދާރާތަކަކަށް ލިބިފައިވާ
ބާރު ނާޖާއިޒް

ގޮތުގައި ނެންގެވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެވޭތީ ،މި ހުރިހާ

ކަމެއް ބަލަހައްޓައި ފާރަވެރިވުމުގެގޮތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މަތީގައި ހަވާލާ
ދެވިފައިވާ ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ވާފަދައިން ،މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ
ކަންކަން އިޞްލާޙު ކުރުމަށްޓަކައި ،ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއެއް ޚާއްޞަނުވާ ގޮތަށް
އާންމުކޮށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ފާހަގަ ކުރުމާއި ،ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކުން
ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ވަކިން ފާހަގަ ކުރުމާއި މިޤާނޫނުގެ  69ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ
( )5ގައި ވާފަދައިން ،މިޤާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލު ކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ އިދާރީ
އުސޫލުތަކާ ހަމަތައް ހެދުމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިވފައިވާތީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ
އިދާރާއަކުންވެސް އެ އިދާރާއެއްގެ

މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ދޫނުކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރަށް މި

ޤާނޫނުން އެ އިދާރާއަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ ދޫނުކުރުމަށް
ނިންމެވުމުގެކުރިން މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނަރުގެ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ.
ދޫކުރުން އިސްތިސްނާވާ
މަޢުލޫމާތު

.4

4.1

ދޫކުރުން އިސްތިސްނާވާ މަޢުލޫމާތު:
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ޤާނޫނަކުން

އެކަމެއް ހާމަ ކުރުމަކީ ކުށެއް ކަމުގައި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު
(ށ)

ސިއްރު ނުހިފެހެއްޓިކަމުގެ ދަޢުވާ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ކުރެވިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު.

(ނ)

އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކޮށްފިކަމުގައިވާ ނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ލިބުމަށް ހުރަސް
އެޅިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު.

(ރ)

އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމަކީ އިންސާފަށާއި އަދުލަށް ބަލާއިރު ،މަޞްލަޙަތު ހުރި
ގޮތްކަމުގައި ނުވާނަމަ އެފަދަ މަޢުލޫމާތު

(ބ)

ޤައުމުގެ އިޤުތިޞާދު ދެމެހެއްޓުމަށާއި ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާ
ކުޅެދުންތެރިކަމަށް

(ޅ)

އުނިކަމެއް

އަތުވެދާނެފަދަ

މަޢުލޫމާތު

މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ވަގުތުގެ ކުރިން އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން
ވަކި މީހަކަށް ނުވަތަ ވަކި ބަޔަކަށް އަސަރު ފޯރާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު.
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(ކ)

ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ
ފަދަ މަޢުލޫމާތު

(އ)

ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަ ޙާލަތްތަކެއްގައި އާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމެއްނެތި ހިންގާފައިވާ
ޝަރީޢަތެއްގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު.

(ވ)

އުމުރުން  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ޒާތަށް ނުވަތަ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް
އަތުވެދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު

(މ)

އަންހެނުންނާއި ނުވަތަ  18އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުދިންނާމެދު ހިންގާ އެކިއެކި
ޖިންސީގޯނާއާއި އެހެނިހެން އާ ބާވަތުގެ ކުށުގައި ،އަނިޔާ ލިބޭ ފަރާތް ހާމަވެދާނެ
ނުވަތަ އެފަރާތުގެ ޒާތަށް ނުވަތަ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު.
( 22ވަނަ މާއްދާ)

ސަމާލުކަމަށް:
 13ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި އެ އިސްތިސްނާވާ
ބައި އުނިކުރުމަށްފަހު ދޫކުރެވެން އޮތްބައި ދޫކުރަންވާނެއެވެ .އަދި މިގޮތަށް ދޫކުރެވެން
އޮތްބައި ދޫނުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.
 21ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ މަތީގައިވާ ފަދައިން ދޫކުރުން
އިސްތިސްނާވާ ބައިތަކެއް އޭގައި އެކުލެވިފައިވާ ލިޔުމެއްނަމަ އެބައެއް އުނިކުރުމަށްފަހު
ބާކީ އޮތް ބައި ދޫކުރާންވާނެއެވެ.
4.2

ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާ ގުޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާތީ ދޫކުރުން އިސްތިސްނާވާ މަޢުލޫމާތު:
(ހ)

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން ކުރަމުންދާ
ތަޙުޤީޤަކަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު

(ށ)

މަޢުލޫމާތު ދޭ ސިއްރު ފަރާތް އަންގައިދޭ މަޢުލޫމާތު

(ނ)

ޤާނޫނެއް ހިންގުމުގައި ނުވަތަ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން
ޖެހޭ މަޢުލޫމާތު

(ރ)

މީހެއްގެ ފުރާނަޔަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބިދާނެ މަޢުލޫމާތު

(ބ)

މީހަކާބެހޭގޮތުން ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއް އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހިންގުމަށް
ހުރަސްއެޅިދާނެ

(ޅ)

މަޢުލޫމާތު

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހިނގައިދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ނުވަތަ
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޞައްޙަ އުސޫލެއްގެ ބޭނުންތެރިކަން ނެތިގެން
ހިނގައިދާނެ

މަޢުލޫމާތު
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(ކ)

ޢިމާރާތެއް ނުވަތަ ފުރާދުއްވާ އުޅަނދެއްގެ ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުންލިބިދާނެ
މަ ޢު ލޫ މާ ތު

(އ)

ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރަން ޖެހޭ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ
ނުވަތަ ބަންދު ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ފިލުމަށް ފަސޭހަވެދާ ފަދަ މަޢުލޫމާތު
( 27ވަނަ މާއްދާގެ (ހ))

ސަމާލުކަމަށް:
މިޤާނޫނުގެ  22ވަނަ މާއްދާ އާއި  26ވަނަ މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ދޫކުރުން
އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތެވެ .ވީމާ ،މި މަޢުލޫމާތުތައް  10އަހަރު ފުރިގެން
ދޫކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ގޮތުގައެއް ނުހިމެނޭނެއެވެ.

( 33ވަނަ މާއްދާ)

ނަމަވެސް  29،28،26ވަނަ މާއްދާ އަދި  30ވަނަ މާއްދާގައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ
ދޫކުރުން އެ އިދާރާގެ [އިޚުތިޔާރުގެ] މައްޗަށް ޤާނޫނުން ދޫކޮށްދީފައިވާ މާއްދާ ތަކެކެވެ.
ނަމަވެސް  33ވަނަ މާއްދާ ބުނާ ގޮތުގައި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޫކުރުން އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ
މަޢުލޫމާތެކޭ އެއްފަދައިން މިޤާނޫނުގެ ދަށުން [ދޫކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު] އެ އިދާރާއަކާ
ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ވެސް  33ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  10އަހަރުވެފައި ހުރި
މަޢުލޫމާތު ފަދައިން ދޫކުރެވޭނޭ މަޢުލޫމާތެއް ނޫނެވެ .ވީމާ  29،28،26ވަނަ މާއްދާގައިވާ
މަޢުލޫމާތުތަކަށް  10އަހަރު ފުރިފައިވީނަމަވެސް ދުލެއްނުކުރެވޭނެއެވެ.
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް
y

y

y

y

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

