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www.transparencymaldives.org ދެކޭގޮތުގެ   ކަރުދާސް  |   މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު

ބައިވެރިވުމާ ސީދާ ގުޅުން އޮތުމެވެ.

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމުގައި، ދައުލަތުގެ އޮނަިގނޑުގެ ތެރެއިން، ސަރުކާރީަކ 

ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގިައ 

ރައްޔިތުންންަށ  ސަރުކާރުން  ދައުލަތާއި،  ފަރާތެވެ.  ހަރަކާތްތެރިވާ 

މަޢުލޫމާތުތަކީަކ  ގުޅުންހުރި  އެޚިދުމަތްތަކާއި  ޚިދުމަތްތަކާއި  ފޯރުކޮށްދޭ 

މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.  މުހިއްމު  ލިބިދިނުން  ކޮންމެހެން  ރައްޔިތުންނަށް 

އެފަަދ  ފެންވަރާއި،  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ކުރެވުމުން،  މިނިވަން  މަޢުލޫމާތު 

ކުރޭެވ  މާލިއްޔާއިން  ދައުލަތުގެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ޚިދުމަތެއް 

ރައްޔިތުންންަށ  ގޮތެއްގައި،  ހާމަކަންބޮޑު  މަސައްކަތްތައް  ހޭދައާއި، 

ފެންވުަރ  ޚިދުމަތްތަކުގެ  ފޯރުކޮށްދޭ  ސަރުކާރުން  އެނގިގެންދާނެއެވެ. 

ބޮޑުވެ،  އިތުބާރު  ރައްޔިތުންގެ  މައްޗަށް  އެކަންތައްތަކުގެ  ދެމެހެއްޓި 

ޚިދުމަތްތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިމެނުމެުގ 

ފުރުސަތު މަޢުލޫމާތުގެ މިނިވަންކަން ލިބިފައިވާނަމަ ހަނިވެގެންދާނެއެވެ.

 

ޑެމޮކްރެޓިކް ނިޒާމެއްގައި އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓް ދިނުމުން ރައްޔިތުނެްގ 

ވޯޓްުނ  ރައްޔިތުންގެ  ނުބެލެވޭނެއެވެ.  ކަމުގައި  ނިމުނީ  ބައިވެރިވުން 

އިންތިޚާބުވާ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީ ލިއްބައިދޭންޖޭެހ 

ޤާނީޫނ  ހިމެނިފައިވެއެވެ.  ނިޒާމެއްގައި  ޑިމޮކްރެޓިކް  ޙައްޤުތަކެއްވެސް 

ނިޒާމެުގ  ޑިމޮކްރެޓިކް  އަންނަ  ފެށިގެން  ކިބައިން  ރައްޔިތުންގެ  ގޮތުން 

ދައުލަތެުގ  ދެމިއޮތުމަށާއި،  ކިބައިގައި  ރައްޔިތުންގެ  ބާރުތައް  އެންމެހާ 

ދައުލްަތ  އިތުރުކޮށް،  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ  ކަންތައްތަކުގައި 

ހިންގުމާއި ހަވާލުވެތިބޭ ފަރާތްތަށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވައި ހެޔޮވެރިކަމަކްަށ 

ޙައްޤީަކ  ލިބިދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ޖާގަދޭނަމަ 

ކޮންމެހެން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤެކެވެ. 

3. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމިާއ ިލިބގަތުމުގެ ޙައްޤިާއ ިޑމޮކްެރިޓކް ވިެރކަްނ

ނިޒާމެއްގިައ  ޑިމޮކްރަޓިކް  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްފައިވާނޭ  ކުރިންވެސް 

އެމަގްުނ  ދެކި  ކަމުގައި  އެކަނި  ވޯޓްލުން  ދައުރަކީ  ރައްޔިތުންގެ 

ހުރާިހ  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  ނުވާނެއެވެ.  ކުރެވިގެން  މަސައްކަތްތައް 

ގިންތިއެއްގައިވެސް ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރެވި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވްުނ 

ހިމެނޭގޮތަށް ވެރިކަން ކުރުމަކީ ހެޔޮވެރިކަމުގެ މައަިގނޑު އަސާސެކެވެ. 

ހިންގާުމ  ދައުލަތް  ސަރުކާރަކީ  އިންތިޚާބުކުރާ  ވޯޓުން  ރައްޔިތުންގެ 

ވެރިންނީަކ  ޚާދިމުންނެވެ. ދައުލަތުގެ އަސްލު  ރައްޔިތުންގެ  ހަވާލުވެތިބޭ 

އިަދ  އަންނަނީ  ފެށިގެން  ބާރުތަށް  އެންމެހާ  ރައްޔިތުންނެވެ. ދައުލަތުގެ 

އެބާރުތައް ދެމި އޮންނަނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ކަމުގައިވާތީއެވެ. 

މިކްަނ  މާއްދާގައި  ވަނަ   4 އަސާސީގެ  ޤާނޫނު  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހި 

ބަޔާންވެފައިވެއެވެ. 

ވީހިނުދ  ރައްޔިތުންކަމަށް  ވެރިފަރާތަކީ  އަސްލު  ބާރުތަކުގެ  ދައުލަތުގެ 

ހުންންަނ  ފޮރުވިފައި  ރައްޔިތުންނަށް  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާއި  ދައުލަތް 

މިފަަދ  ހުރެގެންނުވާނެއެވެ.  ހާލަތްތަކުގައި  އާންމު  ފޮރުވުންތަކެއް  ޖެހޭ 

ނިޒާމާމުެދ  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  ސަބަބުން  އޭގެ  ވާނަމަ  ފޮރުވުންތަކެއް 

ކަންތައްތަކުގިައ  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  ގެއްލި،  އިތުބާރު  ރައްޔިތުންގެ 

ދައުލަތެުގ  ކުޑަވާނެއެވެ.  ލިބޭމިންވަރު  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ 

ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، ލިބިދިނުމުގެ މިނިވަންކަންލިބިފިައ 

ސަބަބީަކ  ސިފައެކެވެ.  އަސާސީ  ނިޒާމެއްގެ  ޑިމޮކްރެޓިކް  އޮތުމަކީ 

ފަރާތީަކ  ލިބިފައިވާ  އިޚްތިޔާރު  ކަންކަމުގައި  ނިޒާމެއްގައި  ޑިމޮކްރަޓިކް 

ރައްޔިތުންކަމުގައިވެފައި، ރައްޔިތުންގެ އިޚްތިޔާރު ބިނާވާނީ އެމީހުންންަށ 

އެނގިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ މައްޗަށްކަމުގައިވާތީއެވެ.

 

ފަރުދަކަށެްމ  ކޮންމެ  ތަފާތުކުރުމެއްނެތި  މިނިވަންކަން  މަޢުލޫމާތުގެ 

މަސައްކަތްތާަކ  ދައުލަތުގެ  ސަބަބުން  އެކަމުގެ  ލިބިދީފައިވާނަމަ 

ހަވާލުވެގެން ތިބޭ ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމްަށ 

މަޢުލޫމުާތ  ގުޅޭ  ކަންތައްތަކާއި  ދައުލަތުގެ  ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. 

މިނިވަންކްަނ  ލިބުމުގެ  ފަސޭހަކަމާއެކު  ގޮތެއްގައި  ހާމަކަންބޮޑު 

އެނެްމ  އެޅިގެންދާނެ  ހުއްޓުވުމަށް  ކޮރަޕްޝަން  އޮތުމަކީ  ލިބިދީފައި 

މުހިއްމުއެއްފިޔަވަޅެވެ.

ގޫާނެނއްގެ  ކުުރމްަށ  ރައްކާތިެރ  ޙައްޤު  ިލިބިދުނމުގެ  ހޯދުމިާއ  މަޢުލޫމާތު   .4
މިުހްނމުކަްނ

އާނުްމ  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނީ  ޙައްޤަކީ  ލިބިގަތުމުގެ  މަޢުލޫމާތު 

ރައިޓްސް(  ހިއުމަން  އޮފް  ޑެކްލެރޭޝަން  )ޔުނިވަރސަލް  ޤަރާރުގައި  

އާނުްމ  ބެހޭ  ޙައްޤުތަކާއި  ސިޔާސީ  އަދި  މަދަނީ  އަދި  ބަޔާންކުރެވި 

މުޢާހަދާއިން  )އިންޓަރނޭޝަނލް ކޮންވެންޝަން އޮން ސިވިލް އެންްޑ 

ކަށަވަރުކޮށްދީފާާވ  ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެހައި  ރައިޓްސް(  ޕޮލިޓިކަލް 

ޙައްޤެކެވެ. ހަމައެހެންމެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޙައްޤީަކ 

ކޮނެްމ  މާއްދާއިން  ވަނަ   29 ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހި 

މީހަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެކެވެ. ނަމަވެސް މިއަދާހަމައަށްވެސް މިކަމްަށ 

އިދާރާތަކިާއ  ދައުލަތުގެ  ނެތުމުން  ަކނޑައެޅިފައި  އޮނަިގނޑެއް  ޤާނޫނީ 

މުޢައްސަސާތަކުން  ރައްޔިތުންނަށް މިޙައްޤު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިހުމާލެުވ 

އަދި އެހެންމެ މުޢައްސަސާތަކަށް މިޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި ދަތިތަކްެއ 

ދިމާވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެ އެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގައިވާ އެންމެހާ އަސީާސ 

ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކަމާއިއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއްކްަނ 

ޤާނޫނުއަސާސީގެ 18 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންވެފައިވެ އެވެ.

މަޢުލޫމާތުގެ މިނިވަންކަމަކީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގިައ 

ހަރުދާަނ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  މިޙައްޤު  ނަމަވެސް  ޙައްޤެކެވެ.  ލިބިދީފައިވާ 

ޤާނޫނުއަސާސީގިައ  މުހިންމެވެ.  ކޮންމެހެން  އޮނަިގނޑެއް  ޤާނޫނީ 

އެއްވްެސ  މިނިވަންކަމެއްގެ  ނުވަތަ  ޙައްޤެއް  ލިބިދީފައިވާ  ަކނޑައެޅި 

ގޮތެއެްގ  ތަޢާރުޛުނުވާ  ޤާނޫނުއަސާސީއާ  ހިފެހެއްޓޭނީ  މިންވަރެއް 

މަތީން ރައްޔިތުންގެ  މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ޤާނޫނަކުން ކަން 16 ވަަނ 

ގިައ  ޤާނޫނުއަސާސީ  އެހެންވުމާއެކު  އެވެ.  އޮވެ  އެނގެން  މާއްދާއިން 

ލިބިދީފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ  މިނިވަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގިައ 

ލިބިދިނުމަށާއި އެ ޙައްޤު ލިބިދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ  ވާޖިބު އަދާކުރުމްަށ 

މަޢުލޫމުާތ  އޮތުމަކީ  ފުރިހަމަވެފައި  އޮނަިގނޑު  ޤާނޫނީ  ގުޅޭ  އެކަމާ 

1 އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސްގެ 19ވަނަ މާއްދާ:

 http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm 
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ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ރައްކާތެރި ކުރުމަށް ލާޒިމް ކަމެކެވެ.

މަސައްކަތަކެުގ  އެފަރާތްތަކުގެ  މުޢައްސަސާތަކުން  ކަމާބެހޭ  ދައުލަތުގެ 

މަޢުލޫމާތު އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން ރައްޔިތުންނަށް ހާމަކުރުމަކީ އެފަަދ 

ރައްޔިތުނެްގ  މަސައްކަތްތަކާއިމެދު  އެފަރާތްތަކުގެ  މުޢައްސަސާތަކާއި، 

މުޢައްސަސާތްަށ  އެފަދަ  ތުހުމަތުތަކުން  ކޮރަޕްޝަންގެ  އިތުބާރުބޮޑުވެ 

އިތުރްުނ  އެއްކަމެވެ. މީގެ  މުހިއްމު  އެންމެ  ކުރެވޭނޭ  ސަލާމަތްކުރުމަށް 

ގާއްިމ  މާހައުލެއް  ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އިސްނަގައިގެން  އަމިއްލައަށް 

ކުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ޑިމޮކްރަޓިކް ވެއްޓެއް ގާއިމްވެ، ޒިންމާދުާރ 

ނޫސްވެރިކަމަކަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ އެވެ. 

5. މަޢުލޫމާތު ހޯދުމިާއ ިލިބގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގޫާނެނއްގެ ިސފަތައް

ޤާނޫންެއ  މިނިވަންކަމުގެ  ލިބިދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމާއި،  މަޢުލޫމާތު 

މިޙައުްޤ  ތެރެއިން  ޤާނޫނެއްގެ  އެފަދަ  އަންނައިރު،  ފަރުމާކުރެވިގެން 

ކުރިއަރުވާނޭ ފަރާތެއް ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ތަޢާރަފްވާންވާނެއެވެ. 

މަސައްކްަތ  އެކަމަށް  ކުރިއަރުވައި  މިނިވަންކަން  މަޢުލޫމާތުގެ  ސަބަބަކީ 

ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ަކނޑައެޅިފައިވުމެވެ. މަޢުލޫމާތެުގ 

ދިނުމެުގ  މަޢުލޫމާތު  އިސްނަގައިގެން  ލިއްބައިދޭއިރު،  މިނިވަންކަން 

މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ބަޔާންކުރުމަކީ  ފުޅާކޮށް  ޤާނޫނެއްގައި  މިފަދަ  ދާއިރާ 

ބައިނައްލަގްވީާމ  އެޤާނޫނު  އަންނައިރު  ހެދިގެން  ޤާނޫނެއް  މިފަދަ  އަދި 

ގޮތުން ބަލައިގަނެވޭ ކާމިޔާބުކަމާއެކު އަމަލުކުރެވެމުންދާ މިނަްގނޑުތަކިާއ 

ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ބައްޓަންކުރުން މުހިއްމެވެ. 

ޙައްޤްެއ  ޤާނޫނަކުން  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  މިގޮތަށް 

ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއްގެ ދާއިރާ ަކނޑައެޅުމުގައި މިނިވަން ޑިމޮކްރަޓްިކ 

މުޖްތަމަޢުތަކުގައި އެފަދަ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަމެއް ހިފެހެއްޓިދޭާނ 

މަޢުލޫމާތެުގ  ކާމިޔާބުކަމާއެކު  ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.  މިންވަރަށް 

ޤާނޫނުތަކްަށ  އަމަލުކުރާ  ޤައުމުތަކުގައި  ދީފައިވާ  ޙައްޤު  މިނިވަންކަމުގެ 

ބަލާއިރު އޭގައި މައަިގނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކީ:

5.1 . މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޤާނޫނު ހިނގާ ދާއާިރ 

ފުޅާވްުނ

ޔަޤީންކުރުމްަށ   މިނިވަންކަން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމާއި،  މަޢުލޫމާތު 

ޤާނޫނެއް ހެދިގެން އަންނައިރު، އެފަދަ ޤާނޫނެއްގައި ދައުލަތުގެ ހުރާިހ 

މުޢައްސަސާތައް ހިމެނިފައި ހުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. މިގޮތުން ޤާނުޫނ 

ހެދުމުގެ ބާރާއި، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރާއި، އަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުމެުގ 

ވާންޖެހޭނެއެވެ.  ޖަވާބުދާރީ  ރައްޔިތުންނަށް  ޒިންމާދާރުކަމާއެކު  ބާރު 

އެތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ރައްޔިތުންންަށ 

ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެކެވެ. ޤާނޫނުން މިފަދަ އަސާސީ ޙައްޤަކަށް އުނިކްަނ 

އަންނަފަދަ ގޮތަކަށް މުޢައްސަސާތަކެއް އިސްތިސްނާކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެޓްިކ 

ނިޒާމަށް ހީނަރުކަން ލިބި ޑިމޮކްރެޓިކް މުޖުތަމަޢެއް ގާއިމްުކުރުމަށް ކުރޭެވ 

ކޮރަޕްޝްަނ  މުޢައްސަސާތަކުގައި  އެ  އަސަރުކޮށް  ނޭދެވޭ  މަސައްކަތަށް 

މިފަަދ  އިތުރުން  މީގެ  ކަމެކެވެ.  އިތުރުވާނެ  ފުރުޞަތު  އަށެގަތުމަށް 

ޤާނޫނެއްގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުން ޚަރަދުކުރާ ހުރާިހ 

ފަރާތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ ހިއްސާއޮވެގެންނާއި އަދި ދައުލަތުގެ ހިއްސާއްެއ 

ކުންފުނިތްައ  ވިޔަފާރި  ފޯރުކޮށްދޭ  ޚިދުމަތްތައް  އަސާސީ  ނެތްނަމަވެސް 

ހިމެނިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އެއީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ސިޔީާސ 

ޕާޓީތަކާއި ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުންނާއި ދޭސީފަރާތްތަކްުނ 

ކޯޕްރޭޓްިވ  ޖަމާޢަތްތަކާއި،  ޖަމްޢިއްޔާ  ހިންގޭ  ހޯދައިގެން  ވަސީލަތް 

ސޮސައިޓީތައްވެސް ހިމެނޭފަދަ ގޮތަކަށެވެ. 

ނުޖެހުމިާއ  ބަޔާންކުރަން  ސަބަބު  ބޭނުންވާ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު   5.2

އިސްނެގުމާއެކު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރްުނ 

ނުވަަތ  ޙައްޤެއް  ލިބިދޭ  ރައްޔިތުންނަށް  ނިޒާމުތަކުގައި،  ޑެމޮކްރެޓިކް 

ބަޔާންކުރްަނ  ސަބަބެއް  އިތުރު  ލިބިގަތުމަށް  ދާއިރާ  މިނިވަންކަމެއްގެ 

މިނިވަންކްަނ  ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  އުސޫލެއްނޫނެވެ.  އޮންނަ  ޖެހުމަކީ 

ލިބިދީފައިވުމުން، މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދޭއިރު އެމަޢުލޫމާތެއް ހޯދާ ސަބުަބ 

މިގޮތްަށ  އަދި  ކަމެއްނޫނެވެ.  ލާޒިމުކުރެވޭނޭ  އެއީ  ޖެހުން  ބަޔާންކުރަން 

ސަބަބެއް ބަޔާންކުރަންޖެހުން މަޖުބޫރުވުމަކީ މަޢުލޫމާތު ލިއްބައިދިނުމްަށ 

ގެންގުޅޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިނަްގނޑުތަކާއި ޚިލާފުކަމެކެވެ.  އަދި ހަަމ 

އެހެންމެ، މިޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ ވީހާވެސް ފަސޭހަގޮތެއްގައި މީހުންންަށ 

މަޢުލޫމާތު ލިއްބައިދިނުން ކަމުގައި ވީހިދު މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށްޓަކިައ 

ސަބަބެއް ބަޔާންކުރަން ޖެހުމަކީ މިމަޤްޞަދާ ފުށުއަރާ ކަމެކެވެ. މިގޮތްައ 

ޙައްޤުލިބިގަތުމުގިައ  މި  ބަޔަކު  ގިނަ  ޖެހުމުން  ބަޔާންކުރަން  ސަބަބެއް 

ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވުމަށް ދޮރު ހުޅުވިގެންދާނެ އެވެ.

އަދި ހަމައެއާއެކު މުޢައްސަސާތަކުން ރައްޔިތުންނަށް އަމިއްލަ އިސްނެގުމެުގ 

މަތިން މަޢުލުމާތު ދިނުން މިފަދަ ޤާނޫނެއްގައި ލާޒިމުކުރުން މުހިއްމެވެ. އިަދ 

އަމިއްލަ އިސްނެގުމާ އެކު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން އަށަގެންނެވުމަށްޓަކިައ 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ހުރަސްއަޅާފަދަ މަރުހަލާތަކާއި އުސޫލުތައް ޤާނޫނުގިައ 

ހިމެނިފައި ހުރުމަކީ އެކަށޭނަ ގޮތެއްނޫނެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުން ވީހާވްެސ 

މިނިވަންކަމާއި ފަސޭހަ މަރުހަލާތަކެއްގެ ތެރެއިން ގެންދެވޭފަދަ ގޮތަކްަށ 

ޤާނޫނު ބައްޓަންކުރެވިފައިއޮތުން ވަރަށް މުހިންމެވެ. 

 

ަކނޑައެޅުމާއި، އިދާރާތަކެުގ  5.3  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ އޮނަިގނޑެއް 

ނިންމުން އިސްތިޢުނާފުކުރްުނ  

ޤާނޫނަކްުނ  މިފަދަ  ދިނުމަށް  މަޢުލޫމާތު  މުޢައްސަސާތަކުގައި  ދައުލަތުގެ 

ހަމަޖެހޭ އޮނަިގނޑުގެ ތެރެއިން ަކނޑައަޅާ ވަކިފަރާތަކުން މަޢުލޫމާތްެއ 

ނިޒާމްެއ  އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނޭ  ނިންމުމެއް  ނިންމާ  ދިނުމާއިމެދު 

ގޮތްުނ  އިދާރީ  ވާނެއެވެ.  އޮންނަން  ހަމަޖެހިފައި  އެމުޢައްސަސާތަކުގައި 

އަޅާފިޔަވަޅެއްގެ ސަބަބުން މީހެއްގެ ޙައްޤަށް އުނިކަމެއް އައިސްފިކަމްަށ 

ޤާނޫނުއަސާސީއްިނ  ޙައްޤު  ދައުވާކުރުމުގެ  ހާލަތްތަކުގައި  ގަބޫލުކުރެވޭ 

ގުޅިގްެނ  ޙައްޤާއި  ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް، 

ނިންމާނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުކުރެވޭނޭ ފުރުސަތު އެމުޢައްސަސާއެއްގިައ 



ހަމަޖެހިފައިވުމުން މަޢުލޫމާތު ލިބިދިނުން އަވަސްވުމަށް ފުރުސަތު ލިބެއެވެ. 

5.4 މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އެކަށޭނަ މުއްދަތެއް ަކނޑައެޅިފައި އޮތްުނ

ޤާނޫނެއްގައި،  މިނިވަންކަމުގެ  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމާއި  މަޢުލޫމާތު 

އޭެދ  އެމަޢުލޫމާތަކަށް  މަޢުލޫމާތެއް  އެދޭ  ހޯދުމަށް  އިދާރާއަކުން  ރަސްމީ 

ލިބިދީފައިވާންޖެހޭނެއެވެ.  މުއްދަތެއް  އެކަށޭނަ  ދިނުމަށް،  ފަރާތަކަށް 

ނަމަވެސް މިމުއްދަތަކީ މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ނީުދ 

މިގޮތްަށ  އެވެ.  ވެގެންނުވާނެ  ހަތިޔާރަކަށް  ބޭނުންކުރެވޭ  ހިފެހެއްޓުމަށް 

މުއްދަތެއް ލިބިދީފައިވީނަމަވެސް ވީއެންމެ އަވަހަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިންުނ 

ލާޒިމްކުރުންމުހިއްމެވެ. 

ބަޔާންވެފިައ  ަކނޑައެޅި  ދާއިރާ  މަޢުލޫމާތުތަކުގެ  5.5 ސިއްރުކުރެވޭނެ 

އޮތްުނ 

ދައުލަތާއި ގުޅުންހުރި ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ އޭގެ ޒާތުގައި ރައްޔިތުންންަށ 

ބައެއްކަހަަލ  ނަމަވެސް  މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.  ހުންނަންޖެހޭ  ހުޅުވާލެވިފައި 

ސިއްރުކުރްުނ  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި  ހާލަތްތަކާއި  ޚާއްސަ  ކަންތައްތަކަކީ 

ސިއްރުތަކާއި،  ވިޔަފާރީގެ  މިގޮތުން  މަޢުލޫމާތުތަކެކެވެ.  މުހިއްމު 

މަޢުލޫމާތާއި،  އަސްކަރީ  ދައުލަތުގެ  މަޢުލޫމާތާއި،  ޒާތީ  ފަރުދުންގެ 

ކެބިނެޓް ކަރުދާސް، އަދި ދައުލަތުގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ މަޢުލޫމާތުތަކީަކ 

ވަކި ހާލަތްތަކުގައި ސިއްރު ކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތެވެ. މިސާލަކަށް، މިފަަދ 

މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ  އަސްކަރީ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ބެލެވީެނ 

އަސްކަރިއްޔާގެ ތައްޔާރީ ހާލަތާއި، އަސްކަރީ އުކުޅުތަކާއި، އާމަރީއާއި ބޭެހ 

މަޢުލޫމާތުފަދަ އެމަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އަސްކަރީ ގޮތުން ގައުމެުގ 

އަސްކަރިއްޔެާގ  މަޢުލޫމާތެވެ.  ފަދަ  ވެދާނެ  ނުރައްކާ  ރައްކާތެރިކަމަށް 

ތެރޭގިައ  މަޢުލޫމާތުގެ  ސިއްރުކުރެވޭ  ކަންކަން  ފަދަ  ކަންކަން  އިދާރީ 

ނުހިމެނެއެވެ. ސިއްރު ކުރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ އަސްކީަރ 

މަޢުލޫމާތީަކ  ސިޔާސަތުފަދަ  ހާރިޖީ  ކަރުދާހާއި  ކެބިނެޓް  މަޢުލޫމާތާއި، 

 10 ަކނޑައެޅޭ މުއްދަތެއްގައި އާންމު ކުރެވެންވާނެ މަޢުލޫމާތެވެ. އަދި 

ކަމްަށ  މުއްދަތެއް  ރަނގަޅު  ކުރަން  އާންމު  މަޢުލޫމާތު  މިފަދަ  އަހަރަކީ 

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ދެކެމެވެ.

ފަރުދުންގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތާއި، ވިޔާފާރީގެ ސިއްރުކަމުގައި ބެލެވޭ މަޢުލޫމުާތ 

ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވެންވާނީ އެފަރާތްތަކުގެ އިޒުނައާއެކުގައެވެ. 

5.6 މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، މަޢުލޫމަތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަން ކަށަވަރުކުރޭާނ 

ޤައުމީ އޮނަިގނޑެއް އުފެއްދްުނ 

މިނިވަންކްަނ  ހައްޤުތަކާއި  އަސާސީ  ލިބިދީފައިވާ  ޤާނޫނުއަސާސީގައި 

އެހެންކަމްުނ  ޒިންމާއެކެވެ.  ދައުލަތުގެ  ކުރިއެރުވުމަކީ  ހިމާޔަތްކޮށް 

ހިމާޔަތްކްޮށ  މިނިވަންކަން  ދިނުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމާއި،  މަޢުލޫމާތު 

އުސޫލުތަކްެއ  އެކަމަށް  ހަމަޖެހި  ފަރާތެއް  ދައުލަތުގެ  ކުރިއެރުވުމަށް 

މަޢުލޫމާތެުގ  އިދާރާތަކުގައި  މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ަކނޑައެޅިގެންދިޔުމަކީ 

މިނިވަންކަން ކުރިއެރުވުމަށް ފަރާތްތަކެއް ހުރުން ލާޒިމްކުރުމާއި، ގައީުމ 

ލާޒްިމ  ހުރުން  ފަރާތެއް  ކުރާނޭ  ވިލަރެސް  ބަލާ  މިކަން  ފެންވަރެއްގައި 

ދައުލަތްަށ  ކުރިއެރުވުމަށް  ކަށަވަރުކޮށްދީ  މިނިވަންކަން  މި  ކުރުމަކީ 

ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.

6. ިންނމްުނ

މިނިވަންކަމަކަށް ހުރަސްއަޅާ ހިފެހެއްޓުމަކީ އަޅުވެތިކަމަށް ޖާގަދިނުމެވެ. 

ލާއިންސާނީ އަމަލުތަކުން ރައްކާތެރިވެ، ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގިައ 

ތަމްސީލުކާުރ  ރައްޔިތުން  އިތުރުކޮށް،  ބައިވެރިވުން  ރައްޔިތުންގެ 

ހޯދުމެުގ  މަޢުލޫމާތު  ބައްޓަންކުރުމަށް،  ނިޒާމެއް  ހެޔޮވެރިކަމުގެ 

މިނިވަންކަން ލިއްބައިދޭންޖެހެއެވެ. ފަސާދައާއި ކޮރަޕްޝަނުން ކިލަނބުނާުވ 

މަޢުލޫމުާތ  މިނިވަންލިބިދީ،  ހޯދުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ބިނާކުރުމަށް  ނިޒާމެއް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހެއެވެ. މިދެންނިެވ 

ލިބިދިނުމެުގ  މަޢުލޫމާތު  ހޯދުމާއި،  މަޢުލޫމާތު  ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، 

އީެއ  އޮތުން  އޮނަިގނޑެއް  ޤާނޫނީ  ބަޔާންކުރާ  ހަމަތައް  މިނިވަންކަމުގެ 

ކޮންމެހެން ބޭނުންތެރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި އަޅަުގނޑުމެން ދެކެމެވެ. 

 

މަޢުލޫމާތުގެ މިނިވަން ކަމަކީ ދައުލަތުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ވެރިކްަނ 

ހިންގުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް ކޮރަޕްޝަންގެ ދޮރުތްައ 

މިނިވަންކްަނ  މަޢުލޫމާތުގެ  ކަމެކެވެ.  މުހިންމު  ނުހަނު  ބަންދުކުރުމަށް 

ރައްކާތެރިކްޮށ  ކަންކަން   ތިރީގައިވާ  ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  

ކުރިއެރުވުމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ލާޒިމުވެއެވެ.

ހުޅުިވފިައވާ މަޢުލޫމާތުގެ ަސގާފަތެއް ަދއުލަތުގިައ އުފިެދފިައވުްނ	 

ަދއުލަތުގެ ހިުރހާ ފަރާތްތަކުްނ ިއްސ ަނގިައގެްނ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުުރްނ	 

ިއާދީރ 	  ަދއުލަތުގެ  ކުިރއުެރމްަށޓަކިައ  ިލިބިދުންނ  ހޯދުމިާއ  މަޢުލޫމާތު 
މަޢުލޫމާތުގެ  ކުުރމިާއ،  އުަރީޝފު  ރައްކާކޮްށ  މަޢުލޫމާތު  އޮިނގަނޑުގަިއ 

ިމިނވްަނކަްނ ަޔީގްނކުުރމްަށ ިއާދރާއެއް އުފިެދފިައވުްނ

ިއ، 	  ިއާދރާތަކާ ހިުރހާ  ަދއުލަތުގެ  ކުުރމުގިައ  ހުަރަދާނ  އޮިނގަނޑު  ގޫާނީނ 
ިޚދުމަތްތައް  އާަސީސ  ކުްނފިުނތަކާިއ،  ިހްނގާ  ފިައާސިއްނ  ަދއުލަތުގެ 
ބޭުރގެ  ަނމުގާ  ރައިްޔތްުނގެ  އިަދ  މުއައަްސާސތައް،  ފޯރުކޮްށދޭ 
ޖަމިުޢއާްޔ  ިހްނގޭ  ހޯދިައގެްނ  ފްަނޑު  ދީޭސފަރާތްތަކުްނ  ފަރާތްތަކުްނާނިއ 
ތެރޭގިައ  އޮިނގަނޑުގެ  ިލިބގަތުމުގެ  ހޯދުމިާއ  މަޢުލޫމާތު  ޖަމާޢަތްތައްވްެސ 

ިހމެެންނވާނެއެވެ.

MF Building 7th Floor, 20189 Chaandhanee Magu, Male Maldives
t:+960 330 4017 f:+960 300 6062, office@transparencymaldives.org
www.transparencymaldives.org

facebook.com/transparencymaldives
twitter:transparencymv

. ިމ ކަުރާދހުގިައ ަބާޔްނ ކުެރިވފިައވާ އަާސްސތަކަްށ ިތީރގިައވާ މުޢައްަސާސތަކުްނ ތާީޢުދ ކުެރއެވެ
އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް، ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 

އެންޑް  ފެމިލީ  ޖެންޑަރ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކޮމިޝަން،  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  އޮފީސް، 

ހިއުމަން ރައިޓްސް.


