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 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

 މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު  

ބަރު                                                     CM/471/2022/2-(11)460  : ނަން

ބަރު:     ICOM-C/2022/65 ކޭސް ނަން

: ހެޅި ފަރާތް   މަރްޒޫޤްމަދު އަޒާންޙްއަ  ހުށަ

 :  ޓްރަކްޗަރ  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްމިނިސްޓްރީ އޮފް   މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާ

ހެޅި ތާރީ  2022 މާރިޗު  22:  ޚްމައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް ހުށަ

ޚް   ޅި ހުށަހެ  ހަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީމައްސަލަ    2022 ޖޫން 29:  ތާރީ

ޚް  2022 އޮގަސްުޓ 09  : މައްސަލަ ނިންމި ތާރީ

 :  03  ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު

 

ހެޅި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު:    ހުށަ

 )މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން،   1/2014ޤާނޫނު ނަންބަރު:  މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން،އީ،  މި

ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވަނަ ދުވަހު  22  މާރިޗު  2022އެދި    ލޫމާތު ހޯދަންމަޢު

މުރާޖަޢާ ކުރުމަށް  އެކަން  އެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ދިން ޖަވާބާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން   ހުށަހެޅުމަށްހުށަހެޅި    އަށް

)މަޢުލޫމާތު    2014/1ހުށަހެޅުމުން، އެ އިދާރާގެ މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީން ދިން ޖަވާބާމެދު ވެސް ހިތްހަމަ ނުޖެހޭތީ ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުން ބެލުނު  56ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު(ގެ  

 ސަލައެކެވެ.  މައް

 

 ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު:  

ތިރީގައިވާ    ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭގޮތުން އިން  ތިލަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސްއާ އެކު މިނިސްޓްރީ

 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދިފައިވެއެވެ.

ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚާއި މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު، މެއިންޓަނަންސް ކަންކަން އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު، މަސައްކަތް   .1

 ކޮށްދިނުމަށް އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އެކަން ކުރާނެ މުއްދަތު.
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އެމައްސަލަ ހައްލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ  .2   އެއްބަސްވުމާ ގުޅިގެން ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ޖެހިއްޖެނަމަ 

ކަނޑައަޅަފައިވާނީއިޖުރާއަތު ކުރަން  އެކަން  ހާލަތެއްގައި  ދާންޖެހިއްޖެ  އާރބިޓްރޭޝަންއަށް  މިގޮތުން  ކޮން   ތައް. 

 އިހުތިސާސެއްގައިކަން.

 އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރެވޭނެ އެންމެހައި ހާލަތްތަށް. .3

 މުއްދަތާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތް ނުނިމިއްޖެނަމަ، އެޅޭނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއްކަން. .4

ގެއްލުމެއް ވެގެން ބައެއްގެ ފުރާނަ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިއްޖެ ބްރިޖް އަ .5 ޅާ ނިމުމަށްފަހު ބްރިޖްގެ ސްޓްރަކްޗަރއަށް 

 ؟ހަލަތެއްގައި އެފްކޮންސް އިން އެއްވެސް ވަރަކަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭނެތޯ

 ބްރިޖްގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ މީހުންނަށް ކޭޓަރިން ހަމަޖައްސަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން. .6

އިތުރު އެއްވެސް މަޝްރޫޢެއް ހިންގުމަށް އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން  ބްރި .7 ޖުގެ މަސައްކަތް އެފްކޮންސް އަށް ދިނުމުގައި 

 އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އެކަމުގެ ތަފްސީލު.

 އެއްބަސްވުމުގެ ފުރަތަމަ ޞަފުހާ އަދި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިހުރި އެންމެ ފަހު ޞަފުހާގެ ކޮޕީ. .8

 

ކުރެވޭ ކަންކަން  ހަގަ  :މައްސަލައިގައި ފާ

ކިޔުންތައް އަދި މި   ޔެ ކޮށްފައިވާ ލި ހެޅި ފަރާތާއި، މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ބަދަލު މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަ

ހުގައި ބޭއް ހުމުން  އޮފީ ހަގަކުރެވެއެވެ. ވުނު އަޑުއެ ކަން ފާ   އަންނަނިވި ކަން

އެދިމަތީގައި   .1 ހޯދަން  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  ވަނަ ދުވަހު  22  ޗުމާރި  2022  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު  މައްސަލަ 

ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ   އެ  ވެ.  ފައިވެއެހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާމައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއަށް 

އިތުރުން    21ފުރަތަމަ މަރުހަލާގެ   ގެ  ބުނެ    14)އެކާވީސް( ދުވަހުގެ މުއްދަތު  ބޭނުންވާކަމަށް   2022ދުވަސް 

އަދި  ވަނަ ދުވަހު މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިޔުމުން އަންގާފައިވެއެވެ. 12  އެޕްރީލް

ފަހުން   އޮފިސަރު  26  އެޕްރީލް  2022އޭގެ  އިންފޮމޭޝަން  އިދާރާގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ދުވަހު  ޖަވާބެއް ވަނަ 

 ދީފައިވެއެވެ.

 

އޮފިސަރު ދީފައިވާ ޖަވާބާ .2 ހި  އިންފޮމޭޝަން  ކުރުމަށް އެދި    ތްހަމަ ނުޖެހިގެންމެދު    މެއި   2022ޖަވާބު މުރާޖަޢާ 

ޖަވާބުގައި  10 ދިން  ކޮމެޓީން  މުރާޖަޢާ  އިދާރާގެ  އެ  ހުށަހެޅުމުން،  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  މައްސަލަ  ދުވަހު  ވަނަ 

އެ ލަފާފުޅަކަށް  ޤާނޫނީ  ނައިބުގެ  ބަންޑާރަ  މެދު  ކުރުމާ  ހިއްސާ  ކަން ނިންމާފައިދުމަށް  މަޢުލޫމާތުތައް  ވާ 

  ޖޫން  2022ހަމަ ނުޖެހޭތީ މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  މުރާޖަޢާ ކޮމެޓީގެ މި ޖަވާބާމެދު ހިތްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ވަނަ މާއްދާގެ  56)މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު(ގެ   2014/1ވަނަ ދުވަހު ޤާނޫނު ނަންބަރު: 29

 ވެއެވެ. ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މައްސަލަ އިލްތިމާސް ކޮށްފައި

 

މައްސަލަ ރައްދުވާ  އެކު  އިކުންފުޏާ ލަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ އެފްކޮންސްތިވާ މަޢުލޫމާތަކީ  ހޯދަނެ އެދިފައި .3

 އެކުލެވޭ މައުލޫމާތުތަކެކެވެ. ( ނުކުތާއެއްގެ މައްޗަށ8ްގޮތުން އަށް )ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ  އިދާރާއިން
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އެދިފައިވާ  އެގޮތުން   .4 އެދިގެ  މަޢުލޫމާތުހޯދުމަށް  ނުކުތާގައި  ވެވިފައިވާ    ފައިވާ،އެއްވަނަ  އެޅުމަށް  ބްރިޖް  ތިލަމާލެ 

ހަވާލުކުރުމަށްފަހު މަސައްކަތް  ތާރީޚާއި  ނިންމަންޖެހޭ  މަސައްކަތް  މުއްދަތާއި،  މެއިންޓަނަންސް    ،އެއްބަސްވުމުގެ 

މުއްދަތަ ކުރާނެ  އެކަން  އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ،  ކޮށްދިނުމަށް  ރައްދުވާ  މިކަމާ    ށެވެ.ކަންކަން  މައްސަލަ  ގުޅިގެން 

ބުނެފައިވަނީ،   އިދާރާމަޝްއިދާރާއިން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ތަފްސީލް  މުއްދަތުގެ  މީޑިއާ  ރޫޢޫގެ  ސޯޝަލް  ގެ 

އަދި މީގެ   ބޭނެކަމަށެވެ.އުކޮށްފައިވުމުން އެ މަޢުލޫމާތު ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކައުންްޓތަކުން ލިއެކައުންްޓތަކުގައި ޝާއި

 ހުއަހަރު ދުވަ  1ން ފެށިގެން  ހުއިތުރުން، މަޝްރޫޢޫގެ ޑިފެކްސް ނޯިޓފިކޭޝަން މުއްދަތަކީ މަސައްކަތް ނިމޭ ތާރީ

 .ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުމަށްފަހު  ސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި އެދިފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން  މައް .5

ކަންކަން   ކުރާނޭ މުއްދަތުކޮށްދިނުމަށް  މެއިންޓަނަންސް  އެކަން  އެދުމުން,    ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ 

 1ން ފެށިގެން ޚުމުއްދަތަކީ މަސައްކަތް ނިމޭ ތާރީ  ޑިފެކްސް ނޯިޓފިކޭޝަން ,އިޖަވާބުގަގެ  މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާ

ގޮތަށް ލިބިފައިވާކަމަށް އެ މަޢުލޫމާތު    ބުނެފައިވުމުން,އަހަރު ދުވަސްކަމަށް   އެދިފައިވާ  ހުށަހެޅި ފަރާތް    މައްސަލަ 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.   އެފަރާތުން

ތިލަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމަށް ވެވިފައިވާ  މަޢުލޫމާތު ކަމުގައިވާ  އެހެންނަމަވެސް މިނުކުތާގެ ފުރަތަމަ ބައިގައި އެދިފައިވާ   .6

ތާރީޚު މަސައްކަތް ނިންމަންޖެހޭ  އެދުމުން  އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތާއި،  އެ މަޢުލޫމާތު މައްސަލަ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ,

ބުނެފައިވާ  ގެ އެރައްދުވާ އިދާރާގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ބުނުމަކީ އެދިފައިވާ  ކައުންްޓތަކުން ލިބޭނޭކަމަށް އެ އިދާރާއިން 

އެ މަޢުލޫމާތު   މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށް ބެލެވޭނީ،އެ  ހާލަތެއްނޫނެވެ.   މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިން ކަމުގައި ބެލެވޭނޭ

އެ   ފަރާތަށް ދީގެން ނުވަތަ  އެދުނު  ވެލިޔުމުން ސީދާ  ހުރި ސޯޝަލް މީޑިއާ ނުވަތަ  ލިބެން  ބްޕޭޖްގެ  މަޢުލޫމާތު 

 ކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ފޯރުކޮށްދިނުމުންއް ލިންކެ

ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންކަމަށް   ޝަކުވާމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން   .7 ރައްދުވާ އިދާރާއިން 

 :މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގެ ނަންބަރު،  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު

471-CDS8/460/2022/2  )26    ްއެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ދެވަނަ،  ހޯދުމަށް    ،ޖަވާބުގައި  )  2022އެޕްރީލ

އަށްވަނަ ނު އަދި  ފަސްވަނަ  ހަތަރުވަނަ،  މަޢުލޫމާތަކީކުތާތިންވަނަ،  ދޫކޮށްފިނަމަ  ގައި އެދިފައިވާ     ، އެ މަޢުލޫމާތު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ(ގެ ދަށުން  22ގެ  (ޤާނޫނު  ޙައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  މަޢުލޫމާތު ހޯދައި) 2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

ސިއްރު މައްޗަށް  މަނު  ދައުލަތުގެ  ފަދަ  އުފުލިދާނެ  ދަޢުވާ  މިނިސްޓްރީއިން  ހިފެއްޓުމުގެ  ޢުލޫމާތެއްކަން 

ގެ މަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫޢު  ތިލަމާލެ ބްރިޖް އެޅުމުގެ  މަޢުލޫމާތަކީ،  ސަބަބަކީ އެ  ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ފާ

ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ޝަރުތުކޮށްފައިވާ    އިއާ  ކޮންޓްރެކްޓަރ މިނިސްޓްރީއާ 

 ކާއިގެ އިތުރުން އެހެން ފަރާތަމަސައްކަތް ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތާއި، މަސައްކަތް ޙަވާލުވި ފަރާތު މާއްދާގައިވާ ގޮތުން،

  މިނިސްޓްރީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.ކަމަށް  ޙިއްޞާ ނުކުރެވޭނެ މަޢުލޫމާތެއް

ޙަވާލުކޮށްފައިވާ  ތިލަމާލެ   .8 މަސައްކަތް  އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ  އިދާރާބްރިޖް  މައްސަލަ ރައްދުވާ  އާ  ކޮންޓްރެކްޓަރާއި 

ސް"( )"ކޮންފިޑެންޝަލިީޓ ކްލޯ ގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ޝަރުތުކޮށްފައިވާ މާއްދާދެމެދު ސޮއިކުރެވުނު އެއްބަސްވުމު

 އެ މާއްދާގެ ކަމާގުޅޭ ބައިގައި ބުނެފައިވަނީ:ބަލާއިރު، އަށް 

'The employer…shall treat all information provided by the Contractor and marked 

“confidential”, as confidential' 



:ICOM-C/2022/65                                                               ޞަފްޙާ 5 ގެ  4  ނަންބަރު  މައްސަލަ  

 info@icom.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް :                                                  3010990ފޯނު ނަންބަރު:  

 

ކޮންޓްރެކްޓަރު ފޯރުކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން "ކޮންފިޑެންޝަލް" ނުވަތަ  މި މާއްދާގައި ބުނެފައިމިވަނީ  މިހެންނެވެ.

ސިއްރުކުޔާންކޮށްބަސިއްރުކަމަށް   މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަމެވެ. ފައިވާ  ޝަރުތުކޮށްފައިވާ    ރުމަށް 

ދަށުން އެއް  އެއްބަސްވުމެއްގެ  މަޢުލޫމާތަކީ  އެ  ފޯރުކޮށްދޭ  އަނެއްފަރާތަށް  އެއްފަރާތުން    ސިއްރު ބަސްވުމެއްގެ 

ބުނެ މިގޮތަށް ކޮންފިޑެންޝަލިީޓލޫމާތެމަޢު އެވެ.  ހިމަނާފައިހުރެބައެއް ފަހަރު  މާއްދާ އެއްބަސްވުންތަކުގައި    އްކަމަށް 

 ކޮބައިކަން މިފަދާ މާއްދާކުގައި ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއެވެ.މާއްދާތަކުން ހިމާޔަތްކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ  އަދި އެފަދަ  

ބަސްވުމާ  ރުކުރުން ޝަރުތުކުރާ މާއްދާގެ ދަށުން ހިމާޔަތްކޮށްމިދެނީ އެއްއެއްބަސްވުމުގެ ސިއް  އެގޮތުން ތިލަމާލެ ބެރިޖް

ފޯރުކޮށްދޭ   ކޮންޓްރެކްޓަރު  އެދި  މަޢުލޫމާތެވެ.ގުޅިގެން  ހޯދަން  ހުށަހެޅި ފަރާތުން  އެއްބަސްވުން  ފައިވަނީ  މައްސަލަ 

ހާލަތްތަކާއި,  ބާތިލުކު ތެރޭގައިއެއްބަސްވުމުގެ  ރެވޭނެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ    މުއްދަތުގެ  މަސައްކަތް  އެއްބަސްވުމުގައި 

ކޮންޓްރެކްޓަރު  ޓްރަކްޗަރަށްވާ ގެއްލުމަށް ބްރިޖް އަޅާ ނިމުމަށްފަހު ބްރިޖްގެ ސް  ނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި,އެޅޭ  ނުނިމިއްޖެނަމަ

ޞަޒިންމާ ފުރަތަމަ  އެއްބަސްވުމުގެ  މިންވަރާއި,  ޞަފުހާވާންޖެހޭ  ހިމެނޭ  ސޮއި  އާއި  އެދިފައިމިވާ  އަށެވެ.  ފުހާ 

ބައިވެރިވާ  މަޢުލޫމާތުތަކަކީ   ތަކެވެ.  އެއްބަސްވުމުގައި  ޓާރމަސް  އެއްބަސްވާ  އެއްފަރާތުން  ދެފަރާތުން  މިއީކީ 

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުމަށް ޝަރުތުކުރާ  މިއެއްބަސްވުމުގައިވާ   އެހެންކަމުން  މަޢުލޫމާތެއްނޫނެވެ.އަނެއްފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދޭ 

ތެރޭގައި  މާއްދާއިން   ހަތަރުވަނަ،  ސިއްރުކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ  ތިންވަނަ،  ދެވަނަ،  އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ  ހޯދުމަށް 

އަދި އަށްވަނަ ނު އެދިފައިވާ  ކުތާފަސްވަނަ  ވީމާ، މި މަޢުލޫމާތަކީ ދޫކުރަންޖެހޭ    އެވެ.ނެއް ނުހިމެނޭމަޢުލޫމާތެގައި 

 މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދަން  އަށް ޖަވާބުދިނުމުގައި މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ވަނަ ނުކުތ6ާއެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ހޯދުމަށް  .9

އްސުމުގެ އެއްވެސްކަމެއް  ގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ މީހުންނަށް ކޭޓަރިން ހަމަޖެބްރިޖް  ,އަންގާފައިވަނީއެދުނު ފަރާތަށް 

ހަމަޖެހިފައިނުވާކަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  އްސަލަ ހުށަހެޅި އެހެންނަމަވެސް, މި ނުކުތާފައި މަ  މަށެވެ.މިނިސްޓްރީއިން 

  މަސައްކަތަށް އަންނަ މީހުންނަށް ކޭޓަރިން ހަމަޖައްސަނީ ކޮން އުސޫލަކުންކަން ބްރިޖްގެ ފަރާތުން ހޯދަން އެދިފައިވަނީ 

މައްސަލަ ރައްދުވާ    ،ގޮތުން ފުރަތަމަ ހާލަތަކީއެ  އަށް ޖަވާބު ދިނުމުގައި ތިން ހާލަތެއް ވެއެވެ.މި ނުކުތާ  ސާފުކުރާށެވެ.

ބަލަހައްާޓ މަޢުލޫމާއިދާރާގައި   ދެވަނަ    .ންހިމެނުގެންގުޅޭ އުސޫލު  ޖައްސަން  ހަމަ  ކޭޓަރިންތެރޭގައި    ގެތުގެންގުޅެ 

އިދާރާގޮތަކީ،   ހަމަޖައްސާ އުސޫލު    ތަކަށްއެއްވެސް ގޮއަށް    މައްސަލަ ރައްދުވާ  އެ ކޭޓަރިން  އެނގިފައިނެތަސް، 

ށް ކައަށް އެއްވެސް ގޮތަ  ރައްދުވާ އިދާރާ  މައްސަލަ ،ތަކީތިންވަނަ ގޮއަދި    .އުސޫލު ގެންގުޅޭ އިދާރާ އެނގިފައިވުން

އުސޫލު  ހަމަޖައްސަން  ކޭޓަރިން   އެނގިފައިނެތުންގެންގުޅޭ  ފަރާތެއް  ބެލުމަށްަޓކައި    .ބަލަހައްާޓ  މިމައްސަލަ 

ބުރިޖްގެ މަސައްކަތަށް އަންނަ  ބުނެފައިވަނީ    އިންމައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމުގައި  ހުޅުވާލެވިގެން  

ހަމަޖަ ތަފްސީލެއް އަދި އެ އުސޫލު ހަމަޖައްސާފަރާތެއްވެމީހުންނަށް ކޭޓަރިން  އެ އިދާރާއަށް  އްސައި އުސޫލުގެ  ސް 

އެހެންކަމުން، މިފަދައިން މި ނުކުތާގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެނގޭނެހެން މައްސަލަ  އެނފިފައިނުވާކަމަށެވެ.  

 ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެދެމެވެ.    ހުށަހަޅާ

މަޢުލޫމާތުގެ   .10 މަޝްރޫޢެއް    ،ވަނަ ނުކުތާގައ7ިއެދިފައިވާ  އިތުރު  އެފްކޮންސްއަށް ދިނުމުގައި  މަސައްކަތް  ބްރިޖުގެ 

ބްރިޖް މަޝްރޫޢު އެފްކޯންސްއާ ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ  ވޭތޯ ބަލާއިރު،  ންޏަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިހިންގުމަށް އެ ކުންފު

 ވާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ޖަގެ  މިނިސްޓްރީ  ބްރިޖް މަޝްރޫއަށް ހިންގުން އޯޕަން ޓެންޑަރއެއްގެ ދަށުން ކަމުގައި

ނުވަތަ   އެ ކުންފުންޏަށް ދޭން އެއްބަސްވެފައިވާކަމެއް  ފަދައިން ޖަވާބު ދިނުމުން އިތުރު އެއްބަސްވުމެއްމިނަމަވެސް،  

ބައްދަލުވުމުގައި،  ވާލެވިފައިވާ ފުރަތަމަ  ޅުހުމިކަމާ މެދު ސުވާލު ކުރުމުން,    ނުވެއެވެ.އެއްސާފުކޮށް ދޭހަ  ނޫންކަމެއް

އެއްބަސްވެފައިނުވާކަ ދޭން  ކުންފުންޏަށް  އެ  ހިންގުމަށް  މަޝްރޫޢެއް  އިދާރާއިން ން  އިތުރު  ރައްދުވާ    މައްސަލަ 



:ICOM-C/2022/65                                                               ޞަފްޙާ 5 ގެ  5  ނަންބަރު  މައްސަލަ  

 info@icom.mvއީމެއިލް އެޑްރެސް :                                                  3010990ފޯނު ނަންބަރު:  

 

މައްސަލަ    ތަފުސީލުކޮށް ލިޔުމުން  ގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުވާނޭހެންއެހެންކަމުން، މި ނުކުތާ.  ބުނެފައިވެއެވެ

  ގަކުރީމެވެ.ހަކަން ފާމިދިނުމަށް އަންގައި،  ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ފޯރުކޮށް

 

 : ންމުންނި

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި  .1

މަޢުލޫމާތުގެ   އެދިފައިވާ  ހޯދުމަށް  ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު،  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިން  މައްސަލަ ރައްދުވާ 

)ފަހެއް(    05ނަންބަރުގައި އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށް އެނގޭނޭހެން ރަސްމީ  އެއްވަނަ، ހަވަނަ އަދި ހަތްވަނަ  

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ  ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް އަންގަމެވެ.  

 

އި  ހަމައެހެންމެ، ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ދެވަނަ، ތިންވަނަ، ހަތަރުވަނަ، ފަސްވަނަ އަދި އަށްވަނަ ނަންބަރުގަ .2

ވަނަ 22 )މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު( ގެ 1/2014އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

)ށ( އެ އަށް  މާއްދާގެ  ބުނިނަމަވެސް،  އިދާރާއިން  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  މަޢުލޫމާތުކަމަށް  ދޫނުރެވޭނެ  ރިޢާޔަތްކޮށް 

 ސާބިތުވާވަނަ ބާބުން އިސްތިސްނާވާފަދަ މަޢުލޫމާތުކަން  7ނަންބަރުތަކުގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ، ޤާނޫނުގެ  

)ފަހެއް(   05ރަސްމީ  ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު    ތީ،މިންވަރަށް މައްސަލަ ރައްދުވާއިދާރާއިން ބުނެދީފައިވާ ނުވާ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ދޫކުރުމަށް އަންގައި މި މައްސަލަ ނިންމައިފީމެވެ.  
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 އަޙްމަދު ޢާހިދު ރަޝީދު                                                       

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

: ނަންބަރު:  ނޯޓް ހޯދައި)  2014/1  ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(ގެ  މަޢުލޫމާތު  ޙައްޤުގެ  ނިންމާ    ލިބިގަތުމުގެ  ކޮމިޝަނަރު  އިންފޮމޭޝަން  ދަށުން 

އެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން   ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ،  ހައިކޯޓަށް    10ނިންމުމަކާމެދު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ  )ދިހައެއް( 

      އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދެއެވެ.


