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 މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު 

 . މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އެކަމަށް އެދޭ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ .1

 .ރަސްމީ ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް މަޢުލޫމާތަށް އެދެވިދާނެއެވެ .2

 . ރަސްމީ އިދާރާއެއްގައިވާ ރެކޯޑަކަށް މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން އެދެވިދާނެއެވެ .3

އެއިދާރާއަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭނެ މަޢުލޫމާތާއި ނުދެވޭނެ މަޢުލޫމާތު އެކަށައެޅުމުގެ ޙައްޤު  .4

 . އެއިދާރާއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ރެކޯޑަށް އެދުމުން ދޫކުރަންޖެހޭ މައުލޫމާތަކުން ބައެއްގައި، މިޤަވާއިދުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިގެންވާ  .5

 . މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ކަމުގައިވާނަމަ، އެ ބައެއް އުނިކުރުމަށްފަހު، އެރެކޯޑެއް ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގައި 22ރެކޯޑު ދޫކުރުން މި ޤަވާއިދުން އިސްތިސްނާ ވެގެންވާ ހާލަތްތައް، މިޤަވާއިދުގެ  .6

 (34-32ސަފުހާ ).ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ

 

 ރެކޯޑަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 

 ައެކަމަށް އެދޭ ފޯމު ސްމީ އިދާރާއެއްގައިވާ ރެކޯޑަކަށް އެދި ހުށަހަޅާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން، ރ

 ( .މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފޯމު ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ). ފުރިހަމަކޮށްގެންނެވެ

 .އެހުށަހެޅުމަކީ، މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއްކަން ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން (1)       

  ހޯދުމަށް އެދެނީ ކޮން ރެކޯޑެއްކަން އެނގޭނޭ މިންވަރަށް އެ ރެކޯޑެއްގެ ތަފްސީލު، އެހުށަހެޅުމުގައި  (2)       

 .އޮޅުންފިލުވައި ދީފައިއޮތުން         

 .ރެކޯޑަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރުން (3)             

 .ރެކޯޑަށް އެދެނީ، ކޮން ޙައްޤެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކުރުމަށްކަން ބަޔާންކުރުން (4)       

ވާއިދުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ފޮނުވަންޖެހޭ އެކިއެކި ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެހެއް  ޤަމި  (5 )     
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ނޑައަޅާފައި އޮތުން           .ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަގެއް އެހުށަހެޅުމާއެކު   (6)       އެ އިދާރާއަކުން އެ ރެކޯޑެއް ބެލުމަށް ނުވަތަ ދިނުމަށް ކަ

   ދެއްކުން ނުވަތަ އެ އަގަކަށް އެ އިދާރާއަކުން އެދުމުން، އެ އަގެއް ދެއްކުމަށް އެއްބަސްވާކަން          

 .ކަށަވަރުކޮށް ދިނުން         

ރެކޯޑަކަށް އެދި ހުށަހަޅާ މީހަކީ، ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ   (7)       

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ލިޔުމުން،   (ހ)ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމުގެ ސަބަބުން، މި މާއްދާގެ           

ގައިވާ   (ހ)ހުށަހެޅުމެއް، ހުށަހެޅުމަށް އުޒުރުވެރިވާ މީހަކު ކަމުގައިވާނަމަ، މި މާއްދާގެ           

އެފަދަ  . މަޢުލޫމާތު، އެ އިދާރާއެއްގެ ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފަކަށް އަނގަބަހުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ          

ޙާލަތެއްގައި، އެ ހުށަހެޅުން ލިޔުމަށް ތިރިކޮށް، އެ ހުށަހެޅުމުގައި ސޮއިކޮށް، އޭގެ އެއް ކޮޕީ އެ            

. ހުށަހެޅުން އަނގަބަހުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެ މުވައްޒަފަކު ދޫކުރަންވާނެއެވެ          

 

 ެކޯޑަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމުން އެ ހުށަހެޅުން ލިބިއްޖެކަން އަންގައިދޭ ރަސީދެއް ރެކޯޑަށް އެދެވޭ ރ
. އިދާރާއިން ދޫކުރަންވާނެއެވެ

  
 
 

 އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ރެކޯޑަށް 

 

  ރެކޯޑަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން އެއިދާރާއަކުން   -

 .     ނިންމަންވާނެއެވެ
 

 (ހ)   ްހޯދުމަށް އެދިފައިވާ ރެކޯޑަކީ، ވަގުތުން ދެވިދާނެ، ނުވަތަ ދިނުން ހުއްދަނޫނ 
 ރެކޯޑެއްކަމަށްވާނަމަ، އެކަން    
 (ށ) ްއެ ރެކޯޑެއް ބެލުމަށް ހުއްދަކުރާއިރު އެއްވެސް އަގެއް ނަގަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، އެކަނ. 



 ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް
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 (ނ)  ިއެހުށަހެޅުމާމެދު އަމަލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްވެސް ޚަރަދެއް ހިނގައި، އެކަމަށްޓަކައ
 . އެއްވެސް އަގެއް ނަގަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، އެކަން

 
 ން އިޖާބަދިނު ހުށަހެޅުމަށް

 
ރެކޯޑަކަށް އެދި ހުށަހެޅުމެއް، އިދާރާއަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތިން، އެހުށަހެޅުމަކަށް 

 . ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ
 

 (ހ) ްއަދި ހުށަހެޅުމުގައިވާ ރެކޯޑު . ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށް ވާނަމަ، އެކަނ
 . ދޫކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ އަގަށްވާ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އާއި ރެކޯޑު ދޫކުރާނެގޮތް

 (ށ)  ްހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށްވާނަމަ، ގަބޫލުކުރެވެން ނެތްކަމާއި، ގަބޫލުކުރެވެނ
 ނެތް ސަބަބު

 (ނ)  ެހުށަހެޅުމުގައިވާ ރެކޯޑު އެ އިދާރާއަކުން ލިބެން ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން، އަދި އ
 މިންވަރަށްވެސް ބުނެދެވެން ނެތް ކަމަށްވާނަމަ، ބުނެދެވެން ނެތް ސަބަބު

 (ރ)  ުހުށަހެޅުމުގައިވާ ރެކޯޑު އެއިދަރާއެއްގައި ހުރިކަން އަންގައިދެވެން އޮތް ނަމަވެސް، އެރެކޯޑ
 ދޫކުރެވެން ނެތް ސަބަބު 

 
 އަގު ނެގުން 

ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެއިދާރާއަކަށް          އެއިދާރާއަކުން އެރެކޯޑެއް ދިނުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް އަގެއް ކަ

 . ލިބިގެންވެއެވެ

 ެނުވަތަ އަގެއް ބޮޑު ޚަރަދަށްވުރެ ހިނގާނެ ދޫކުރުމަށް ހޯދުމަށާއި ރެކޯޑެއް، ނަގާއަގަކީ އަތުން މީހެއްގ 

 . ފީއެއްކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވެ

 ްހުރަހެއް ލިބިދިނުމުގައި މަޢުލޫމާތެއް ލިބިދޭންޖެހޭ އެމީހުންނަށް، މީހުންނަށް ނެތް ތަނަވަސްކަން މާލީގޮތުނ 

 . ނުވާނެއެވެ ދިމާވެގެން

 ުފައިދާއެއް އާންމު ރައްޔިތުންގެ ނަުުުަވަތަ، ކަމުގައިވާނަމަ މަޢުލޫމާތަށް ޒާތީ އެމީހެއްގެ އެދެނީ މީހަކ 

އަގު ނުވަތަ ފީ ނެގުމާ ބެހޭގޮތުން .  ހިމެނިގެންވާ ކަމަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައިވާުާނަމަ، އެކަމަށް އަގެއް ނުނެގުން
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 ވަނަ 28،29ގަވާއިދު ފޮތުގެ ).  ވަނަ މާއްދާގައި ވަރަށް ތަފްސީލްކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވ19ެމިގަވާއިދުގެ 

 (ސަފުހާ

 

ނޑައެޅުމުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ވިސްނިދާނެއެވެ-   . އަގު ކަ

ނޑެއް  (1   )   ރުފިޔާ އަށް 1ފޮޓޯ ކޮޕީއެއް ނަމަ، ކޮންމެ ގަ

 ޑީވީޑީ އެއް، ނުވަތަ ސިޑީ އެއްގައި މައުލޫމާތެއް ދޭނަމަ، ، އެހެން ޚިދުމަތެއް ނަމަ، އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދެއް (2   )

 އެކަމަށް ހިނގި ޚަރަދެއް، ނުުަވަތަ އޯޑިއޯ ސްޕީޗެއް ޓްރާންސްކްރައިބް ކުރާނަމަ، އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދެއް  

 

 

 ޢާންމުކުރުމުގެ ޒިންމާ

   އަންނަނިވި ކަންކަމާގުޅޭ ރެކޯޑު ، ހަމައެކަނި އެކަންކަމަށް އެކަނި ހަނި ނުވާނެގޮތުގެ މަތިން، ރައްޔިތުންގެ 

ނޑައަޅާ އެއަށްވުރެ އަވަސް މުއްދަތު  މަސްލަހަތަށްޓަކައި، މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު، ނުވަތަ އެއިދާރައަކުން ކަ

. ތަކެއްގައި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބިދެވޭނެގޮތެއް، ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް ޝާއިއުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ

  ( ވަނަ ސަފުހ54ާގަވާއިދު ފޮތުގެ )

 

ނޑާއި .1  . ބަޖެޓުގެ ހިސާބު، ވާޖިބުތަކާއި، މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި،އިދާރާގެ އޮނިގަ

 .ދެމުންދާ ޚިދްމަތްތަކާގުޅޭ ތަފްސީލު .ރައްޔިތުންނަށް ސީދާގޮތުގައި ދީފައިވާ ޚިދްމަތްތަކާގުޅޭ ތަފްސީލު. 2

ތަނަށް  މިހާ. އެ އިދާރާއިން ހިންގާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލޭނެ އުސޫލު އަންގައިދޭ ތަފްސީލު .3

 .ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް އަންގައިދޭ ތަފްސީލު   

 .ރެކޯޑުތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާގޮތް ފަސޭހައިން ވިސްނައިގަނެވޭނެ ތަފްސީލު. 5

ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ބާވަތް  އިދާރާއިން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢްލޫމާތާއި. 6

 .މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު. 7

  ކަންކަން ނިންމުމުގައި ،  ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިރާ،ވާޖިބުތަކާއި، އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު. 8



 ރަސްމީ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލުތައް

 

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 5

 

 .އެ އިދާރާގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލު   

 ، ސިޔާސަތުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި، ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި .9

 .މެނުއަލްތައް، ހަމަތަކާއި  އުސޫލުތަކާއި    

އެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ  ، ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަރެއް ފޯރާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި. 10

 .އޭގެން ދޭހަވާ މާނަކުރުންތަކާއި، އެކަމާގުޅޭ ފަސް މަންޒަރު އަންގައިދޭ ތަފްސީލު.   ސަބަބުތައް   

އިދާރާއަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތަށް  . 11

. ފާޑުކިޔައި، ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ފޯރުވޭނެގޮތް    
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