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  2013އޮގަސްޓް  14ނޫސްބަޔާން، 
 

ޔާގެ ގަރާރު ސިއްރުކުރުމަކީ ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްނިންމި ޔެކިޔުން ސިއްރު ކުރުމަށް ތަހުގީގާއި ގުޅުންހުރި ލި ކޯނީގެ
ނޑެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން  މިނިވަންކަން ކުރިއެރުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މައުލޫމާތުގެ ހަރުދަނާ ގާނޫނީ އޮނިގަ

ހާމަކޮށްދޭ ކަމެއް  
 
 

)ގެކޮމި ތަހުގީގާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެ ކިޔުން ސިއްރުކުރުމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ނިންމި ގަރާރު  ޝަން އޮފް ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ (ކޯނީ
. އާންމު ކުރުމަށް ގެ މިނިވަންކަން ކުރިއެރުވުމުގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް މައުލޫމާތު އަދި މިކަމަކީ ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ގޮވާލަމެވެ

. ނޑެއް އޮތުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަކޮށްދޭ ކަމެކެވެ ގާނޫނީ އޮނިގަ  
 

މެ މީހަކަށް ޔަގީންކޮށްދޭ އަސާސީ ކޮން އިންވަނަ މާއްދާ 29ނޫނު އަސާސީގެ މިނިވަންކަމަކީ ގާ ހޯދުމާއި ދިނުމުގެ ލޫމާތުގެއުމަ
ސިޔާސަތުތައް އާންމުކޮށް  ހަމަ އެހެންމެ، ރައްޔިތުން އެމައްޗަށް އަމަލު ކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ އެންގުންތަކާއި. އަދި މިނިވަންކަމެކެވެ

ލޫމާތު ރުކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައުއްޝާއިޢު ކުރަންވާނެކަމަށާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ގާނޫނެއްގައި ދައުލަތުގެ ސި
ގާނޫނު  މުކޮށް ލިބެން ހުންނަންވާނެކަމަށްލޫމާތު އާންންތައްތަކާ ބެހޭ އެންމެހައި މައުފިޔަވައި ސަރުކާރުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާއި ކުރާ ކަ

.ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަދި (ނ)ގައި 61އަސާސީގެ އަސާސީ ހައްގުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ ބާބުގެ  ބަޔާން ކޮށްފައިވެއެވެ  
 

ކޯނީގެ ރިޕޯރޓާއި ތަހުގީގާއި ގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުން ސިއްރު ކުރެވުނީ ގައުމީ ސަލާމަތާއި، ތަހުގީގަށް މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތްތަކުގެ 
ނޑުތަކަށް ރިއާ . ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުން ކަމުގައި ވަނީނަމަ، ޑިމޮކްރަޓިކް ގައުމުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މިންގަ ޔަތް ކުރުން މުހިންމެވެ

. މީގެ  މިސާލަކަށް، ބަޔާނުގެ ވަކިވަކި ބައިބައި ސިއްރުކުރުމާއި، ނަން ބަދަލުކޮށްފައި ބަޔާން އާންމުކުރުން ފަދަ ކަންކަން ކުރެވިދާނެއެވެ
ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިން އާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ކޯނީގެ ރިޕޯރޓަށް މައުލޫމާތ2012ުފެބްރުއަރީ  7އިތުރުން، 

. އަދި މިމައުލޫމާތާ އި ގައުމީ ދިފާޢީ ބާރުގެ ބައެއް ފަރާތްތަކާއި ދެކޮޅަށް ދެވިފައިހުރި ބަޔާންތަކެއް ހުރުމަކީވެސް އެކަށީގެންވާކަމެވެ
ގައުމީ އަރުޝީފު ކުރުމުގެ  ށް އެންމެ ރަނގަޅީމާތު އަރުޝީފު ކުރުމަލޫބަޔާންދިން ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި މިމައު
. ނިޒާމުގެ ތެރެއިންކަން ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ދެކެމެވެ  

 
ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ކަމަކީ ދައުލަތުގެ ކަންކަމުގައި ހާމަކަން އިތުރުކޮށްދޭ އަސާސީ މިނިވަން ކަމަކަށްވެފައި، މައުލޫމާތުގެ މިނިވަން
ޔަގީން  ކުރުމުގެ ސިފަ އަށަގަނެވުމަކީ ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލްތަކަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށް ވާތީ، މައުލޫމާތުގެ މިނިވަންކަންހާމަކަމާއެކު ކަންކަން

. ކޮށްދިނުމަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމަށް ނުހަނު މުހިންމުކަމެކެވެ  
 

ނޑު ނީލޫމާތުގެ މިނިވަންކަން ކުރިއަރުވައި ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫމައު  ދައުރާއި ހަރުދަނާ ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޮނިގަ
. ކުން ފެށިގެން މައުލޫމާތުގެ މިނިވަންކަމަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނިޒާމަށް ކޮންމެހެން 2007އެހެން ކަމުން  ޒިންމާ ނުހަނު ބޮޑެވެ

ށް މައުލޫމާތުގެ މިނިވަންކަން ކުރިއަރުވާ ޔަގީންކޮށްދޭނެ މުހިންމުކަމެއްކަމަށް ދެކި، އެކަމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި، ވީހާވެސް އަވަހަ
. ވެސްގާނޫނެއް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުން ފާސް ކުރުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ގޮވާލަމެވެ  

 
 

-... ...ނިމުނީ  
 
 

ކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އެޑްވޮމިނޫސްބަޔާނާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެއްވުމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ 
.7908967މެނޭޖަރ އައިމަން ރަޝީދު ( )އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ  


