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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ 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  އްގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުތަ 

. 12:00އަްނގާރަ ުދވަުހގެ މެންުދރު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ
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 :  6334 333 ފޯނު
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 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 
   މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 

  އުސޫލު މާއި އިދާރާތައް ގިންތިކުރުމުގެ ހޮވު  "މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ"

  

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  37(މަޢުލޫމާތު ހޯދަިއ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2014/1 ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާއެއްގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތީން ވީހާ ވެސް ގިނައިން މަޢުލޫމާުތ ގޮތުގެ މަތީން 

ނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ފަސޭހަ ކަމާއެކު މަޢުލޫމާުތ ވަ 39ޢާއްމުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށާއި ޙަވާލާ ދެވުނު ޤާނޫނުގެ 
ނޑު  . އެއީ  ކަމެއް ތަޢާރުފުކުރާ  2ލިބޭނޭ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި މައިގަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފީމެވެ

" ހޮވުމާއި މަޢުލޫމާތު ހާ . ކުރާ މިންވަރަށް ބަލައިގެން ދަމަ"މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ  އުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރުމެވެ

ނޑުތައް ކޮށް ދަރަޖަވަޒަން ،މިންކޮށް ،ކަންކަން ބަލައިއިސްވެ ދެންނެވުނު ، މިއީ ކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ މިންގަ
  ލެވެ.ސޫ ބަޔާންކުރާ އު

(I) " ނޑުތައް: "މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ   ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ

"  މި އަހަރު އަލަށް ފާހަގަކުރާންފެށި "މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަސް
އޮފީހުން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް "މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ  މިފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ޙަފުލާގައި 

. ދޭ ގޮތަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް ލުކުރާ އިދާރާއެއް އިޢުލާނުކޮށް އެ އިދާރާއަކަށް ޚާއްޞަ ހާސި ރަންވަނަ"  ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރު މަހު  2016ކުރުން ފުރަތަމަ އޮންނާނީ ލުކުރާ އިދާރާއެއް އިޢުލާނުހާސި" މިގޮތުން މި "ރަންވަަނ
" މުނާސަބަތުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަ"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިފާހަގަކުރާ ގައި  28 ހުގެ

.   ޙަފުލާގައެވެ

 ދި ހުށަހާަޅ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ.މަށް އިދާރާއެއް ހޮވޭނީ އެކަމަށް ކުރިމަތިލާން އެމަޤާމި ޚާއްޞަ 

ކުރިމަތިލާން  އެކަމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމަކުންނެވެ.ނީ މި އޮފީހުން އެކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ޅާމިކަމަށް އެދި ހުށަހަ
. މިހާކުރީން ިމ  2016އިޢުލާނުކުރުމާއި އެދޭ ފޯމު ތަޢާރުކުރާނީ  މި ޢާއްމުުކީރ  އުސޫލުވަނަ އަހަރު މެދެއްހާތާނގައެވެ

   އިދާރާތަކުން އެކަމަށް ތައްޔާރުވާން އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުންނެވެ.

  ފުރަތަމަ އަހަރު ރިޢާޔަތްކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ކަންކަމަެށވެ.  މި މަޤާމަށް އިދާރާއެއް ހޮވުމުގައި 

 :އިދާރާގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓާބެހޭ މަޢުލޫމާތު  - 1
 ވެބްސައިޓްގެ ރަސްމީ އެޑްރެސް   1.1

 ގުޅުން ހުރި ނަމާއި  އެ އިދާރާއެއްގެވެބްސައިޓްގެ ނަން  1.1.1

ފުހާއަީކ ސައިރު ފުރަތަމައަށް ދިވެހި ބަޔަށް ވަދެވުން (ޑީފޯލްޓް ރާވެބްސައިޓަށް ޒިޔާރަތްކު 1.2
  ).ކަމަށްވުްނ ސަފުހާ ދިވެހި
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ނޑު ވެބްސައިޓު 1.3  ބައިތައްގައި އިނގިރޭސި ބައެއް ހިމެނޭނަމަ، ދިވެހިބައިގައި ހުންނަ މައިގަ
 ހިމެނިފައިވުން.

 ހުރުން. ގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒު ފެންނަން އިދާރާ 1.4

 އޮފިސަރާއި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިފައިވުން.އިންފޮމޭޝަން  1.5
 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ/ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ ފުރިހަމަ ނަން  1.5.1
 މަޤާމު 1.5.2

 ފޮޓޯ 1.5.3
 ނަންބަރު އޮފީސް ގުޅޭނެ  1.5.4

 ރަސްމީ އީމެއިލް  1.5.5
/ ބޯޑެއް އޮތް ނަމަ މެންބަރުންގެ  1.6  .ނަމާއި މަޤާމުއިދާރާގައި ކޮމިޓީއެއް

 ކޮމިޓީ/ ބޯޑު އެއީ ދާއީިމ ނުވަތަ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއްކަން އެނގެން އޮތުން އިދާރާގެ  1.6.1

ދާއިމީ ކޮމިޓީތަކާއި، (އެ ކޮމިޓީ އިން ކުރާ މަސައްކަތަކީ، އިޖުތިމާޢީ ނުވަަތ  1.6.2
) ވަގުތީ ކޮމިޓީ  ،ށް ވާނަމަކަރައްޔިތުންގެ މަޞްލަޙަތާ ގުޅިަފއިވާ ކަމަ  ތައް އެފަދަ

ނޑިތައް.އިދާރާގެ ތާރީޚާއި ކާމިޔާބީއާއި  1.7 ނޑުދަ  މުހިއްމު ލަ

 ބަދަލެއް އައިސްފައިވާނަމަ އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު.ނުވަތަ މަސައްކަތަށް ށް ގެ ނަމަ އިދާރާ 1.8
. ގޮތުގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ  އިދާރާގެ އެންމެ އިސް ވެރީންގެ 1.9  މީހުން

ސިޔާސީ އަިދ ތިބޭ  ޑިވިޝަންތަކާ ޙަވާލުވެގެން ،ސެކްޝަންތަކާއި ،ތަކާއި ޑިޕާޓްމަންޓުއިދާރާގެ  1.10

 ގެ ނަމާއި މަޤާމުމަދަނީ މުވައްޒިފުން
ނޑު (އޮގަނައިޒޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ) 1.11  .އިދާރީ އޮނިގަ
 (ރަސްމީ) ގުޅޭނެ ނަންބަރާއި އީމެއިލް އެޑްރެސް ނާމުވައްޒިފުން 1.12

) މުވައްޒިފުންގެ  1.13 )ތަޢާރު(ތަޖުރިބާއާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހިމަނައިގެން   ފެއް (ޕްރޮފައިލް
 .)އެޑްރެސް( ތަން އިދާރާ ހުންނަ 1.14
 އިދާރާ ހުޅުވައިފައި ހުންނަ ގަޑިއާއި ތަކެތި ބަލައިގަންނަ ގަޑި. 1.15

 އިދާރާގެ މޫނުމަތީގެ ފޮޓޯއެއް. 1.16
) ބޭނުންކުރާ ނަމަ އެ މަޢުލޫ 1.17 : އިދާރާއިން އިޖުތިމާޢީ ވިޔުގަ (ސޯޝަލް މީޑިއާ މާތު (މިސާލަކަށް

).ފޭސްބުކް، ޓްވި  ޓަރ، ޔޫޓިޔުބް، އިންސްޓަގްރާމް

 ގައި ހިމެނިފައިވުން." ވެބްސައިޓުލިބިގަތުމުގެ ފޯމުޢުލޫމާތު ހޯދައި "މަ 1.18
) މިންވަރު (ތާޒާކުރާން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތަްއ ކުރާއަޕްޑޭޓްލޫމާތު އާކޮށް ތާޒާކުރާ (ޢުމަ 1.19

 އަބަދުވެސް ތާޒާކޮށް ބެހެއްޓުން)
 

ދުވަހުން  ،) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން IIޗެޕްޓަރ  ކަންތައްތައް ޖ. ( އޮފިޝަލް 68/2 ޤާނޫނު ނަންބަރު  .2

  ދުވަހަށް ޔައުމިއްޔާ ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން. 

ގައި/ (ދިވެހިބަހުން) ބޯޑުއިދާރާއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އިދާރާގެ ނޯޓިސް ޢާއްމުންނަށް ބޭނުންވާނޭ، އެ   .3

  .ހުރުން 
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  .ނޯޓިސްބޯޑުގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު އާކޮށް ތާޒާކުރާ މިންވަރު   3.1

  .މުއްސަނދިކަންމަޢުލޫމާތުގެ ސާފުކަމާއި   .23

  .ހުށަހެޅުމުގެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަން  އިދާރާއަށް ރައްޔިތުން ޚިޔާލު   .4

މަހުން  އޮގަސްޓް ކުރީ އަހަރު ( .ދުއަދަ ދާރާއަށް ރައްޔިތުން ފޯމު ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ހޯދާން އެދި އެ އި   .5
  )ނިޔަލަށް ގެ 15ން ހިނގާ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު ފެށިގެ 

  .ދުއަދަމަޢުލޫމާތު ދެވުނު   5.1

)އަދަމަޢުލޫމާތު ދޫކުރާން އިންކާރުކުރި   5.2   .ދު (ސަބަބާއެކު

  ދު.އަދަކުގެ ން ނިންމި މައްސަލަތަމުރާޖަޢާ ކޮމިޓީ  5.3

ިދ ފަހަރުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ލަފާ ހޯ  5.4
  ދު.އަދަ

ރާއި ފައިވާ މިންވަ ލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި ހޭއެ އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާ ބެހޭ ގޮތުން . 6
  ބޭނުންކުރެވުނު ވަސީލަތްތައް.

  މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ދިވެހިބަހަށް އިސްކަންދީފައިވާ މިންވަރު  .7

  ގެންދިޔުމަށް އިސްކަންދޭ މިންވަރު  ހާމަކުރަމުން . އިދާރާގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތީން މަޢުލޫމާތު 8

 އިދާރާއަކުން . "މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަ" އެ އިދާރާއަކަށް ޙައްޤުވާ ކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަށް އެ 9

 .ލޫމާތެއް އޮތް ނަމަ އެކަން ޢުއިތުރަށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންވާ މަ 

(II) ިނޑުތައް: ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުުރމުގައ   ބަލާނެ މިންގަ

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  37(މަޢުލޫމާތު ހޯދަިއ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ  2014/1: ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އެ އިދާރާއެއްގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެ މަތީން ވީހާ ވެސް ގިނައިން މަޢުލޫމާުތ 

ސަމާލުކަންދޭ މިންވަރަށް ބަލައި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ދަރަޖަކުރާނީ މި އޮފީހުގެ އިސްނެގުމުގެ މަތީންނެެވ. ޢާއްމުކުރުމަށް 
. މިއަހަރު މިކަން ފަށަ އިގަތުމުގެ ގޮތުން ދަރަޖަކުރާނީ މިކަމަށް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން މިއޮފީހަށް ހުށަހަޅުއްވާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

ނޑު  . އެއީ:ގްރޫޕަކަށް ބަހައި 5މައިގަ ނޑު މުއައްސަސާތައް އެކަންޏެވެ   -ލައިގެން މައިގަ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް  (ހ) 

 )ތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނޫން އެހެން ހުރިހާ ކޯޓުތައް ކޯޓުތައް (މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ގިންތީގެ މަތީ  (ށ)

(މިނިވަން މަޤާމުތަކުގައި ތިއްބަވާ  އް.އްސަސާތަ(ނ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ދައުލަތުގެ މިނިވަން މުއަ 

 ބޭފުޅުންގެ އޮފީސްތައް ހިމެނޭނީ ވެސް މި ބައިގައެވެ.)

 ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް  (ރ) 
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(ފުލުހުންނާއި އެމްއެންޑީއެފާއި ކަސްޓަމާއި އިމިގްރޭޝަނާިއ  .ޔުނީފޯމު ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ އިދާރާތައް ) ބ(
)ކަރެކް   ޝަނަލް ސަރވިސް ފަދަ

  

ވަނަ  1ގެ އުސޫލުމި  ވަނަ އަހަރު ބަލާނީ  2016މި ގޮތުގެ މަތީން ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ގިންތިކުރުމަށްޓަކައި 

" ގެ  "މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ރަންވަނަބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ނޑު ެގ  1.19ން ފެށިގެން  1.1ހޮވުމުގައި ބަލާނެ މިންގަ
  ނިޔަލަށް ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

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

 



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

  އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 ައށް
. . .your fr iend on air.


