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ދެކޭގޮތުގެކަުރދްާސ
ަމުއލޫމާުތހުޯދަމާށިއަމުއލޫމާުތިދުނަމްށޤޫާނީނުހަރެހްއެނތްަސުކިރމިަތުކުރވާ

އެެހިނެހްނުހަރްސަތްއެއަބުހިރ!
ތަޢާރުުފ

މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހައްޤަކީ ދިވެހިޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 29 ވަނަ މާއްދާއިން، ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ 

ނޑައެޅިފައިވާ އަސާސީ ހައްޤެކެވެ. ދައުލަތާއި ރައްޔިތުންނާއި ގުޅޭގޮތުން އުފައްދާ އަދި ހޯދައި އެއްކުރެވޭ މައުލޫމާތު  ހައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ކަ

ރައްޔިތުންނަށް އެނގުމުގެ އަސާސީ ހައްޤު ލިބިދީފައި އޮތުމަކީ މިނިވަން ރައްޔިތެއްގެ އަސާސީ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެކެވެ. މައުލޫމާތު 

ނޑައެޅިފައި އޮތުމަކީ ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކަމާއެކު ހިނގާކަމުގެ  ނޑުތައް ކަ ނޑުތަކާއި އޮނިގަ ލިބިދެވޭ ނުވަތަ ހޯދޭނޭ މިންގަ

ހެއްކެކެވެ.

ދައުލަތުގެ އެންމެހައި ބާރުތައް ފެށިގެން އަންނަނީ އަދި އެ ބާރުތައް ދެމިއޮންނާނީވެސް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައިކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 4 ވަނަ 

މާއްދާގައި ބުނެފައިވާއިރު، އެ ބާރުތައް ރައްޔިތުންގެ ކިބައިގައި ދެމިއޮތުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ މައުލޫމާތުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާވާން ޖެހެއެވެ. 

މައުލޫމާތަކީ ރައްޔިތުންނަށް ނިސްބަތްވާ އަދި ރައްޔިތުންގެ މިލްކިއްޔާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗެއްކަން، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 4 ވަނަ މާއްދާގައި 

ބުނާ ބާރުވެރިކަމުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.

1. މައުލޫމާތުގެ ހާމަކަން މުހިންމުވަނީ ކީއްވެ؟

މިނިވަން ދައުލަތެއްގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަމުން އުފެދި ހިނގާ ސަރުކާރާއި މުޅި ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ނިޒާމް ބިނާވާ އަސާސްތަކަކީ 

ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ފަރުދީ މިނިވަން ލިއްބައިދިނުމާއި މުޅި މުޖްތަމައުގެ ޖަމަޢީ މަންފާއަށް ބަލައި ދައުލަތް 

ނޑައަޅާފައިވާ ހައްޤުތަކަކީ އެކަމެއްގެ މައްޗަށް މުޅި ދައުލަތް  ހިންގުމެވެ. ފަރުދީ ހައްޤުތައް ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީ ކަ

ޒިންމާވާންޖެހޭ ހައްޤުތަކެއް ކަމުގައި ވާއިރު ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެހައްޤުތައް ލިއްބައިދޭން ޖެހޭގޮތަށް ޤާނޫނުއަސާސީން ދައުލަތުގެ 



www.transparency.mv ދެކޭގޮތުގެ   ކަރުދާސް  | މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތަސް ކުރިމަތިކުރުވާ އެހެނިހެން ހުރަސްތައް އެބަހުރި!

ހޯދުމާއި  މައުލޫމާތު  ތެރެއިން،  ހައްޤުތަކުގެ  ބަޔާންކުރެވިފައިވާ  މާއްދާގައި  ވަނަ   29 ގައި  ޤާނޫނުއަސާސީ  ލާޒިމްކުރެވިފައިވެއެވެ.  މައްޗަށް 

މައުލޫމާތު ލިބިދިނުމުގެ ހައްޤަކީ އޭގެ ދާއިރާގެ ތެރެއަށް އެހެނިހެން އެތަކެއް ހައްޤުތަކެއް ވަދެގެންދާ އަދި އެހެނިހެން ހައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން 

ފުރިހަމައަށް ލިއްބައިދިނުމާއި ސީދާ ގުޅުންހުރި ހައްޤެކެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމާއި، އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި ދިނުމާއި، ބޯހިޔާވަހިކަމާއި، ދަތުރުފަތުރުގެ މިނިވަން ކަމާއި، 

ބާބުގައި  ދެވަނަ  މިނޫންވެސް  އަދި  ދައުވާ ނުކުރެވުން  ބަންދު ނުކުރެވުމާއި  ހާލަތްތަކުގައި  ކުށެއް ނުކުރާ  ދިރިއުޅުމާއި،  ވެއްޓެއްގައި  ސާފު 

ބަޔާންވެފައިވާ އެންމެހައި ހައްޤުތަކަކީ މައުލޫމާތުގެ މިނިވަންކަމާއި ނުލައި ފުރިހަމަ ނުވާނޭ ހައްޤުތަކެވެ. 

ދީމިޤްއާޠީ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއްގައި އެންމެ މުހިއްމު އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ބަހާއަކީ ރައްޔިތުން ކަމުގައި ވާއިރު ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި 

ދައުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަން ޖެހޭނެއެވެ. ވޯޓް ލުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ސަރުކާރު ހިންގުމާއި ޒިންމާދާރު ފަރާތްތައް 

ޖަވާބުދާރީ ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަން ވާނެއެވެ. ކަމެއްގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ބައިވެރިވުން އޮންނާނީ އެކަމަކާއި ގުޅޭ 

ގޮތުން ލިބޭ މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށެވެ. ނުވަތަ ފޯރުކޮށްދެވޭ މައުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށެވެ. ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ބައިވެރިވުން ހޯދުމަށް ފުރިހަމަ މައުލޫމާތު 

ލިއްބައިދޭން ޖެހެއެވެ. ނުވަތަ ހޯދޭނެ، އަމަލުކުރެވޭ ނިޒާމްތަކެއް ހުންނަންޖެހެއެވެ. 

މިނިވަންކަން  ފައުޅުކުރުމުގެ  ގަލަމުން  ދުލާއި  ޚިލާފުނުވާގޮތަށް  އަސާސަކާއި  ދީނުގެ  އިސްލާމް  ޚިޔާލުތައް  ވިސްނޭ  ނޑިއަށް  ސިކު މީހުންގެ 

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދީފައިވާއިރު، މި މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ފާޅުކުރެވޭ ޚިޔާލުތަކާއި ދެވޭ މައުލޫމާތު ވާންޖެހޭނީ ތެދު މައުލޫމާތުތަކަށެވެ. 

ބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލުތަކަށެވެ. މިކަމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހައްޤު ފުރިހަމަޔަށް ތަންފީޒުކުރެވެން 

ޖެހެއެވެ.

ދައުލަތެއްގައި ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތައް މެދުވެރިވެގެން ރައްޔިތުން ތަމްސީލުކުރެވިގެން އަންނައިރު ދައުލަތުގެ މަޤާމްތަކުގައި 

ކަންކަމާއި  މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ޒިންމާދާރުކުރުވުމަކީ  އެފަރާތްތައް  ގުޅޭގޮތުން  ވާޖިބްތަކާއި  މަސްއޫލިއްޔަތާއި،  އަދާކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  ތިބޭ 

އިތުރުކުރެވޭނީ  ޒިންމާދާރުވުން  ޖަވާބުދާރީކުރުވުމާއި  މުހިއްމުކަމެކެވެ.  އެނގުމަކީ  ރައްޔިތުންނަށް  ހަގީގަތް  ތުހުމަތުތަކުގެ  ކުރެވޭ  ގުޅިގެން 

ކަންކަމާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުތައް ފަސޭހައިން ލިބޭފަދަ ގޮތަކަށް ހިންގުން ބައްޓަން ކުރެވިގެންނެވެ. ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް 

ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް ދިރާސާތަކުން ދައްކާއިރު، އެ އިތުބާރު އިތުރުކޮށް ދަމެހެއްޓުމަށް އޮތް އެންމެ ފަސޭހަ މަގަކީ ދައުލަތުގެ 

ތެރޭގައި މައުލޫމާތުގެ ހާމަކަން އިތުރުކުރުމެވެ. ސިއްރުކަންކަމާއި، ސިއްރު މައުލޫމާތުތައް މަދުކޮށް ހާމަކަމާއެކު ހިނގާ ދައުލަތެއް ގާއިމްކުރުމަށް 

މައުލޫމާތުގެ ހާމަކަން ގެންނަންޖެހެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އެކި ގުނަވަންތަކާއި ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތައް އަދި ސިޔާސީ އެކިފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ކޮރަޕްޝަނާއި، މަގާމްގެ ނުފޫޒު 

ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކޮށް ފައިދާ ލިބިގަތުމުގެ ތުހުމަތުތަކާއި، ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ އެކިބޭނުންތަކުގައި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ 

ތުހުމަތުތަކާއި، އިންތިޚާބުތަކުގައި ހިނގާ ނޭދެވޭ އަމަލުތަކާއި ވޯޓް ވިއްކުމާއި ވޯޓްގަތުން އަދި ރިޝްވަތުގެ ތުހުމަތުތައް އެކިފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ 

ހިނދު އެކަމުގެ ހަގީގަތް ސާފުކޮށް ނުދެވޭނަމަ ދައުލަތާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިގެންދެއެވެ. މުއައްސަސާތަކާއި މެދު ރައްޔިތުންގެ 

މައުލޫމާތުގެ  ފަދަ  ބެލޭނޭ  ދޮގު  ތެދު  ތުހުމަތެއްގެ  އެފަދަ  ނެތުމާއި  ބަރީއަވުމުގެ ސަގާފަތެއް  ތުހުމަތުތަކުން  އެފަދަ  ކުޑަވެފައިވަނީ  އިތުބާރު 

ހާމަކަމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްވެފައި ނެތީތީއެވެ.

ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގައި އަށަގެންފައިވާ ކޮރަޕްޝަނާއި، ރިޝްވަތާއި، ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ފައިސާ އާއި މަގާމްގެ ނުފޫޒާއި، 

ގާތްކަމުގެ ސަބަބުން ލިބިދެވޭ ހަދިޔާ ފަދަ ތަކެތީގެ މުއާމަލާތް ހުއްޓުވުން އެއީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ފެށިގެން އަންނަ 

ބާރުވެރިކަން ރައްޔިތުންގެ މަންފާއަށް ބޭނުންކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނެއެވެ. ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި ޖަވާބްދާރީވުން 

މައުލޫމާތުތަކަކީ  ދައުލަތުގެ  ޖެހެއެވެ.  މަސައްކަތްކުރަން  ދަމަހައްޓަން  އިތުބާރު  އިތުރުކޮށް  ހާމަކަން  ކަންކަމުގައި  ޖެހެއެވެ.  ކުރަން  އިތުރު 

ރައްޔިތުންނާއި ބީރައްޓެހި ތަކެއްޗަށް ހަދައި ފޮރުވުމުގެ ބަދަލުގައި އިސްނަގައި އާންމުކުރެވޭ ތަކެތި ކަމުގައި ހަދަންޖެހެއެވެ. ހޯދަން ފަސޭހަ 

ލިބެންހުންނަ އެއްޗެއްކަމުގައި ވާންޖެހެއެވެ. މައުލޫމާތުގެ ހާމަކަމުގެ ސަގާފަތެއް ގާއިމްކުރަންޖެހެއެވެ.



www.transparency.mv ދެކޭގޮތުގެ   ކަރުދާސް  | މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް ނެތަސް ކުރިމަތިކުރުވާ އެހެނިހެން ހުރަސްތައް އެބަހުރި!

2. ހައްޤު ލިއްބައިދިނުމުގައި ހުރި މައްސަލަތްައ

ކޮންމެ  ހަމަ  ހައްޤު  ދިނުމުގެ  މައުލޫމާތު  ހޯދުމާއި  މައުލޫމާތު  ޤާނޫނުއަސާސީން  އަމަލުކުރެވެންފެށި  އަހަރު  ވަނަ   2008 ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިދެވޭކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނޫއަސާސީގެ 29 ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ މި ހައްގު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން 

ނޑައަޅައި 2014 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/1 “މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި މައުލޫމާތު  އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނީ އިޖުރާޢަތްތައް ކަ

ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނު” ތަސްދީގުކޮށް 12 ޖުލައި 2014 ގައި ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށިފައެވެ.

ކޮމިޝަނަރެއް  އިންފޮމޭޝަން  ތަންފީޒުކުރުމަށް  ޤާނޫނު  ބަލައި  ކަންކަން  އެންމެހާ  ގުޅޭ  ކަންތައްތަކާއި  މައުލޫމާތުގެ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި 

ޤާނޫނު  ފަށާނީ  އަމަލުކުރަން  ޤާނޫނަށް  އަދި  ބުނެފައިވެއެވެ.  ގާއިމްކުރަންވާނެކަމަށް  އޮފީހެއް  ކޮމިޝަނަރުގެ  އިންފޮމޭޝަން  އައްޔަނުކޮށް 

ތަސްދީގުކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓްގައި ޝާއިޢުކުރާތާ 6 މަސްދުވަސް ފަހުންކަމަށްވެސް ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން 

ފެށުމާއެކު ޤާނޫނުތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ދިޔަ ސަބަބުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނު މުހިއްމު ބައެއްކަންކަމަކީ:

)ހ( އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީން ނުކުރެވްުނ

މައުލޫމާތުގެ ހައްގު ލިބިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އިޖުރާޢަތްތައް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންވެފައިވާއިރު، ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި އިންފޮމޭޝަން 

އެފަރާތްތަކަށް  މައުލޫމާތުތައް  ތަމްރީނުތަކާއި  ބޭނުންވާ  އޮފިސަރުންނަށް  އިންފޮމޭޝަން  މަސްއޫލުވާންޖެހެއެވެ.  ނޑައަޅައި  ކަ އޮފިސަރުން 

ދޭންޖެހެއެވެ. ނަމަވެސް ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއިރުވެސް، ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ޤާނޫނާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު އެދެވޭ މިންވަރަށް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ. އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ރޯލާއި، މަސައްކަތްތަކާއި 

އިޚްތިޔާރުތައް ސާފުވެ އެނގިފައެއްނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތްކުރާންވީ ފުރިހަމަ ގޮތެއް އެނގިފައެއް ނުވާތީ ޤާނޫނާއި ރައްޓެހިގޮތެއްގައި 

މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ.

)ށ( ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރި ކުރެވިފައި ނެތްުން

ކޮމިޝަނަރަކު  އިންފޮމޭޝަން  އުފައްދައި  އޮފީސް  ކޮމިޝަނަރު  އިންފޮމޭޝަން  ބުނެފައިވާ  ޖެހޭކަމަށް  އުފައްދަން  ޤާނޫނު ތަސްދީގުކުރުމާއެކު 

އައްޔަނުކުރެވިފައި ނުވުމާއެކު، ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރީން އެފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ކުރަން ޖެހޭކަމަށް ޤާނޫނުގައި 

މުހިއްމު  ގުޅުންހުރި  ޤާނޫނާއި  އިދާރާތަކަށް  ދައުލަތުގެ  ހޭލުންތެރިކުރުމާއި  ޤާނޫނަށް  ނުކުރެވިއެވެ.  ހުރީ  މަސައްކަތްތައް  ނޑައެޅިފައިވާ  ކަ

މައުލޫމާތުތައް ދިނުމާއި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކޮށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި އުސޫލުތައް ހެދުމާއި މިނޫންވެސް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

ބޭނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް، ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއިރު ހުރީ ނުކުރެވިއެވެ.

)ނ( މައުލޫމާތަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން މައުލޫމާތަށް އެދޭ ފޯމްގައި އޮތުމާއި ސަބަބު ބަޔާން ކުރަން އެންގްުނ

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/1 މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައުލޫމާތު ހޯދާ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ބޭނުންވާ ސަބަބު 

ނޑައެޅިގެން ބުނެފައިވާއިރުވެސް މައުލޫމާތަށް އެދުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ  ބަޔާންކުރަން ނުޖެހޭނެކަމަށް ކަ

ފޯމްގައި މައުލޫމާތަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ހިމަނާފައިވެއެވެ. އަދި އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން، މައުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތުން 

ގޮތަކަށް  ޖެހޭފަދަ  ބަޔާންކުރަން  ސަބަބު  ބުނެ  ނުވާކަމަށް  ފުރިހަމަ  ފޯމް  ނުކުރާނަމަ  ފުރިހަމަ  ބައި  ހިމެނިފައިވާ  ބަޔާންކުރަން  ސަބަބު 

ނޑައެޅިގެން ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ކަމެކެވެ. މައުލޫމާތަށް އެދުމުގައި ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ނުޖެހޭނެއެވެ. އަދި  އަމަލުކުރެވެއެވެ. މިއީ ކަ

ސަބަބު ބަޔާންކުރަން އެންގިގެންވެސް ނުވާނެއެވެ. 

)ރ( ޤާނޫނުގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުތައް، އިދާރާތަކުގެ ވެރިންގެ ކިބައިގަ ހިފެހެއްޓިފައި އޮތްުުނ

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ސިއްރު މައުލޫމާތުތައް ފިޔަވައި ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ އިތުރު އިސްތިސްނާތަކުގެ ތެރެއިން، އިދާރާއެއްގައި  ޤާނޫނުން ކަ

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިވަނީ އެ  ހުރި މައުލޫމާތުގެ ބާވަތް، ސިއްރު މައުލޫމާތާއި ހާމަކުރަންޖެހޭ ނުވަތަ ހާމަކުރެވޭނޭ މައުލޫމާތު ކަ

އިދާރާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށެވެ. އިދާރާއެއްގެ ވެރިން ނުވަތަ ސިޔާސީ ގޮތުން އައްޔަންކުރެވިފައިވާ ވެރިންނަށް ވަކި މައުލޫމާތެއް އެއީ 

ނޑައެޅުމުގެ ބާރު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. ޤާނޫނުގެ އިމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގައި ނުވަތަ  ސިއްރު މައުލޫމާތެއްކަމުގައި ކަ

މައުލޫމާތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ނިންމުމެއް ނިންމާއިރު އިދާރާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ހުއްދައަށް އަހަންޖެހޭ އެއްވެސް އިތުރު ފަރާތެއް ނުވަތަ 

ވެރިޔަކު އެއްވެސް އިދާރާއެއްގައި ނުހުންނާއެވެ.
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ނަމަވެސް ކަންހިނގާ ގޮތަށް ބަލާއިރު މައުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ތިބޭ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން އެ އިދާރާއެއްގެ 

“ވެރީން” ގެ ކިބައިން ހުއްދަ ހޯދަން ޖެހޭ ގޮތަށް އަމަލުކުރެވޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިއީ ޤާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ އުސޫލާއި އިންފޮމޭޝަން 

އޮފިސަރަށް ޤާނޫނުން ލިބޭ ބާރުތަކާއި މުޅީން ޚިލާފު އަމަލުކުރުމެކެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހާމަކުރަން ޖެހޭ މައުލޫމާތު 

ހާމަކުރުމަށް ހުރަސް އެޅުމާއި ސިއްރު ނޫން މައުލޫމާތު ސިއްރުތަކެތިކަމުގައި ބުނެ ހިފެހެއްޓޭތަން އާދެއެވެ.

)ބ( ޤާނޫނުގައި ސިއްރު މައުލޫމާތު ކަމަށް ަކނޑައެޅިފައި ނުވާ މައުލޫމާތުތައް ނުދީ ހިފެހެއްޓްުނ

މައުމޫމާތު ހޯދުމާއި މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނުގައި ވަރަށް ތަފްސީލީގޮތެއްގައި ސިއްރު މައުލޫމާތުތައް ބަޔާންކުރެވިފައި ވެއެވެ. 

އަދި މައުލޫމާތެއް ސިއްރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނޭ އިސްތިސްނާ ކަންތައްތައްވެސް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. މައުލޫމާތެއް ސިއްރުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނޭ 

ހާލަތްތަކެއް ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިއްޖެ ހާލަތެއްގައި އެފަދަ އިސްތިސްނާއެއްގެ ބޭނުންކޮށް މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން 

ލިބިދާނޭ ފަރުދީ ގެއްލުމަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައެވެ. ނުވަތަ ހާމަކުރާ މައުލޫމާތެއްގެ ސަބަބުން ޤާނޫނެއް ތަންފީޒުކުރުމަށް ކުރިމަތިވެދާނޭ 

ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަޓަކައެވެ.

ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތައް އެދޭ ފަރާތްތަކުން ހޯދަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތެއް އެކި ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރުމަށް ފަހު 

ޤާނޫނުގައި  އިދާރާތަކުން  ނޑައެޅުމުގައި  ކަ ކަމުގައި  ކަމުގައި  މައުލޫމާތު  މިގޮތަށް ސިއްރު  ނޑައަޅަމުންނެވެ.  ކަ ދަނީ  ތަކެތިކަމުގައި  ސިއްރު 

ދެވިފައިވާ އިސްތިސްނާތަކަށް ހަވާލާދީ އެކަން ކުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ގިނަފަހަރު އިސްތިސްނާތައް ބޭނުންކޮށް ހިފެހެއްޓެނީ، ސީދާ ޤާނޫނުން 

އިސްތިސްނާ ކުރެވޭނެކަމަށް ބުނެފައިވާ ހާލަތްތަކަށް ނުފެތޭ އެހެންނަމަވެސް އެ އިދާރާއެއްގައި ތިބޭ “އިސްވެރީން” ސިއްރު މައުލޫމާތުގެ ގޮތުގައި 

ހިފަހައްޓަން ބޭނުންވާ މައުލޫމާތުތަކެވެ. މިއީ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރެވިފައި މިނިވަންކަމަށް ކުރިމަތިކުރުވާ ހުރަހެކެވެ. ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޤާނޫނު 

ތަންފީޒުވުން ހުއްޓުވާ ކަމެކެވެ.

3. ހުށައެޅުންތްައ

ޤާނޫނު އަސާސީގައި ލިބިދީފައިވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ހައްޤު އޭގެ ފުރިހަމަ މާނައިގައި ލިއްބައިދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި، އެކަމަށް 

ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކުގެ އިމުގެތެރެއިން އިޖްރާޢަތްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި އަންނަނި ކަންކަން ކުރުން މުހިއްމެވެ.

ޤާނޫނަށް  ހައްޤުގެ  ލިބިގަތުމުގެ  މައުލޫމާތު  ހޯދުމާއި  މައުލޫމާތު  އިދާރާތައް  މުއައްސަސާތަކާއި  ހުރިހާ  ދައުލަތުގެ  ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  )ހ( 

ހޭލުންތެރިކުރުވުން.

)ށ( މައުލޫމާތަށް އެދޭ ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ޖެހޭ ފަދަ ގޮތަކަށް އަމަލުކުރެވޭ ކުރެވުން ހުއްޓާލައި ސަބަބު ބަޔާންކުރަން ލާޒިމް ނުކުރާކަން 

ޔަގީންކުރުން.

)ށ( ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޯށްދިނުން.

)ނ( ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި އިދާރާތަކުގެ “ވެރީން” ޤާނޫނީ އިމުން ބޭރުން މައުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރާ 

މަސައްކަތްތައް ހުއްޓާލައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ދައުރު އަދާކުރެވޭނޭ މާހައުލެއް އިދާރާތަކުގައި ގާއިމްވެފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުން.


