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 ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަން 

   ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ    
 

 ކުރުމާބެހޭ އުޞޫލުހާމަންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް ޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ރަސްމީ ލިޔެކިއުނޭ

 ތަޢާރަފް. 1

ަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ލއު)ދަ 2016/11މި އުޞޫލަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު         

ކުުރުމަށްޓަކައި ހޯދޭ މަޢުލޫމާތުތަކާއި، ކުރެވޭ ދިރާސާތަކާއި، ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޝަނާއި ނޭޝަނަލް ޕޭ

ލަތުގެ ކަމާގުޅުން ހުރި އުދަލޫމާތުތައް ރަންޖެހޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި، މަޢުކުހާމަކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން  މި ނޫންވެސްއަދި  ސަރވޭތަކާއި

  އުޞޫލެކެވެ. ތަފްޞީލް ބަޔާންކުރާ ކުގެމިންގަނޑުތަހަމަތަކާއި، ޚިއްސާ ކުރާނެ ޢާންމުންނާ މުއައްޞަސާތަކާއި 

  ދުމަޤްޞަ .2

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ކަކީކުރާ އެންމެހައި ލިޔެކިއުންތަކާއި މަޢުލޫމާތުތަހާމަކޮމިޝަނުން މި  މަޤްސަދަކީ،ގެ މި އުޞޫލު       

ގަވާއިދާ ޤާނޫނާއި ގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ލަތުއުދަ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި،

މުންނަށް ތަކަށާއި ޢާންމުއައްޞަސާ ގުޅުން ހުރިގެ ކަމާލަތުދައު، ންދަށުނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އުޞޫލެއްގެ ކައެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، 

 މަޢުލޫމާތުތަކެއް ކަމުގައި ހެދުމެވެ. ހާމަކުރެވޭ ލިޔެކިއުންތަކާއި،

 ކުރާނެ މިންގަނޑުތައްހާމަ. ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ލިޔުންތައް 3

ކޮންމެ ފަންނެއްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދިރާސާކޮށް، އެއްހަމަ ކުރުމުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫލުތަކާއި އަދި  -3.1

 ލުއެކުލަވާލައި، އެ އުޞޫލުތަކާއި ޚާއްސަ އޮނިގަނޑުތައް މި ކޮމިޝަނުން މަސްޢޫ ޚާއްސާ އޮނިގަނޑުތައް މުސާރާއާއި އިނާޔާތްތަކުގެ

މެދުވެރިކޮށް އެންގުމާއެކު، މި ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި އެ ލިޔުންތައް ޝާޢިއު ކުރަންވާނެއެެވެ.  އޮފީސްތަކަށް ސަރކިއުލަރ

 އަދި އެ އުޞޫލުތަކަކީ ވަކި އޮފީހަކާއި ގުޅުން ހުރި އުޞޫލުތަކެއްނަމަ، އެ އޮފީހަކަށް ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން އެކަން ޚިއްސާ

ތަކަކީ މީޑިއާއަށް ޚިއްސާ ކުރަންޖެހޭ އެ މަޢުލޫމާތު ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އިދާރީ މި ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ންވާނެއެވެ. އަދކުރަ

 ޚިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. އާގޮތުގެ މަތިން މީޑިއާއެމަޢޫލޫމާތު ތަކެއްކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި ހިނދެއްގައި، 
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ހެދޭ ޚާއްސަ ޤަވާއިދުތަކާއި ގުޅިގެން ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ  މުވައްޒަފުންނަށްސައްކަތް ކުރާ އެއް ބާވަތެއްގެ/ އެއް ފަންނެއްގެ މަ -3.2

ޚިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި މި  ހާއޮފީ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެލަފާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމަށްފަހު، ބަންޑާރަ ނާއިބުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީ

ޔާއަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލަތުގެ މާލިއްގޮތުން ދައުވާއިދުތައް ތަންފީޛު ކުރުމުގައި މާލީ ގަ

ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައި، އެ  ޛުދު ތަންފީއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑް ޓްރެޜަރީން ހޯދަންވާނެއެވެ. އަދި މި ގަވާ

ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ހިންގާ އިދާރީ  މި ކޮމިޝަނުގެ ޚިއްސާ ކުރުމަށް ނިންމައިފި ހިނދެއްގައި، އިމަޢުލޫމާތު މީޑިއާ އާ

 އި ޚިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.އާ މީޑިއާ

ވަޒީފާ ދޭ  މަސައްކަތްތެރީންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި، ސަރުކާރާއި، -3.3

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ، އިމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކަށާއެކަ ފަރާތްތައް ހިމެނޭގޮތުން އެކިއެކި ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައި،

 ޚިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ. ވެބްސައިޓުގައި

ރިއަށް އޮތް އަހަރުދުވަހަށް ކު ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި އެމަސައްކަތްތަކުން ކަނޑައެޅުނު ނަތީޖާތަކާއި، -3.4

ކޮންމެ އް ހިމެނޭ ރިޕޯޓު ފާހަގަކުރާ ކަންކަމާއި، ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތަ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި،

އެކުލަވާލައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، އެ ރިޕޯޓު  ނިޔަލަށްމަހުގެ  ރުވަރީބުފެއަހަރެއްގެ 

 ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ނެރެވުނު މަސައްކަތްތަކުން  ކޮމިޝަނުން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާއި އެ)ފަހެއް( އަހަރަކުން އެއްފަހަރު،  5ކޮންމެ  -3.5

 ހުށަހެޅުންތަކާއި، )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ހުށަހަޅާ 5ކުރިއަށް އޮތް  ނާޔަތާ ގުޅޭގޮތުންޢިމުސާރައާއި  ޖާތަކާއި،ނަތީ

ރުވަރީ ފެބު )ފަހެއް( އަހަރެއް ފާއިތުވުމަށްފަހު އަންނަ 5ކޮންމެ ، ކަނޑައަޅާ ކަނޑައެޅުންތައް ހިމެނޭ ރިޕޯޓު ފާހަގަކުރާ ކަންކަމާއި،

ކޮމިޝަނުގެ ރަސްމީ އެ ރިޕޯޓު  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައި، އެކުލަވާލައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި،ނިޔަލަށް މަހުގެ 

ރިޕޯޓާއި ގުޅޭގޮތުން މީޑިއާއަށް މަޢުލޫމާތު ޚިއްސާ ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި  އެވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި 

 ޚިއްސާ ކުރަންވާނެއެވެ.އަށް އެ މަޢުލޫމާތު ގެ މަތިން މީޑިއާއްގައި، އެގޮތުހިނދެ

 ނާޔަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ ދިރާސާތަކާއި،ޢިމީގެ އިތުރުން، ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން މުސާރައާއި  -3.6

އެންމެ ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމުތަކުން މިފަދަ ކަންކަމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ހިސާބު އަދި  އެކިއެކި ތަފާސް ސަރވޭތަކަކާއި،

ރަސްމީ ވެބްސައިޓުގައި ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޮމިޝަނުގެ  ންކޮމިޝަނު ރަގަޅު އުޞޫލުތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.
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