c
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް
މާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ

ލީގަލް ބްރީފް
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤަކީ ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢެއްގެ އެންމެ މުހިއްމު އެއް އަސާސެވެ.
ދީމިޤްރާތީމުޖުތަމަޢެއްގެ އެއް އަސާސަކީސަރުކާރު ޒިންމާދާރުކުރުވުންކަމަށްވާއިރު ،ސަރުކާރެއް ޒިންމާދާކުރުވުމަށް އެންމެ މުހިއްމު
އެއް ވަޞީލަތަކީ ރައްޔިތުންނަން ދައުލަތުގެ ހިންގުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބުމެވެ .ދައުލަތުގެ ހިންގުމާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ނުލިބުމަކީ ކޮރަޕްޝަނަށާއި ،ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަގޮތުގައި ހިފުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަންކަމެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދިނުމަކީ ދައުލަތް ހިންގާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް
ސާފުވެ ،ދެފުށްފެންނަ ސަރުކާރެއް އޮތުމަށާއި ،އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަން މަދުވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ.
"ރައިޓް ޓު އިންފޯ" )(www.right2info.orgވެބްސައިޓްގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުން ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ
މަޢުލޫމާތުތަކަށް އެކްސެސް ލިބުމަކީ ދުނިޔޭގެ  60ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުއަސާސީއިން ރައްކާތެރިކޮށްދީފައިވާ ޙައްޤެކެވެ .މިހާ ގިނަ
ޤައުމުތަކެއްގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއިން

މިޙައްޤު

ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުމުން

މިޙައްޤުގެ

މުހިއްމުކަމާއި،

ސަރަޙައްދީ

ގޮތުންނާއި

1

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މިޙައްޤު ދެނެގަތުމަށް ބާރުއަޅާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މިލީގަލް ބްރީފް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދެވިފައިވާ ގޮތާއި ،އެހެނިހެން ދީމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި

މިޙައްޤު ލިބިދީފައިވާ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން

ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި އުނގެނުމާއި ،އުނގަންނައިދިނުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި،
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
1
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ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 1/2014މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު(
މިޤާނޫނަކީ

ދައުލަތުގެ

އެންމެހައި

ކަންކަން

ހާމަކަންބޮޑު

ގޮތެއްގައި

އަދި

ޖަވާބުދާރީކުރުވަނިވި

ގޮތެއްގައި

ކުރިއަށް

ގެންދިއުމަށްޓަކައި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލިބިދެވޭ ދާއިރާ އެކަށައަޅައި ،ދައުލަތުގެ
އިދާރާތަކުން އުފައްދާ ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދިނުމުގެ
އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ ޤާނޫނެވެ .މިޤާނޫނު ތަސްދީޤުކޮށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ  12ޖަނަވަރީ  2014ގައެވެ.
ދ
ޤާނޫނުގެ މަޤްސަ ު
)ހ( ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤު އެކަށައެޅުން.
)ށ( ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ނުހިނގާނީ މިޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ
ޙާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކު ،އެ ޙާލަތްތަކުގައިވެސް އެމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށްވުރެ
ހާމަނުކުރުމުން ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ލިބޭ އުނިކަން ބޮޑުވާނަމަ ،ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ނެގެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެމަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ
އުސޫލު ކަނޑައެޅުން.
)ނ( ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން.
)ރ( މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ބަލަހައްޓަމުންގެންދާ މަޢުލޫމާތަކީ ފުރިހަމަ ،ތެދު އަދި އޮޅުމެއްނެތް
މަޢުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެމީހަކަށް ލިބިދިނުން.
)ބ( ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައިދިނުން.
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް


ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެދޭ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ،އެމަޢުލޫމާތެއް ދައުލަތުގެ
އެއިދާރާއެއްގައި އޮތްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން އެންގުމަކީ ،ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބޭނީދައުލަތުގެ ކޮން އިދާރާއަކުންކަން،
އެންގުމަކީ ،އަދި އެގޮތަށް އެންގޭ އެންގުން ،އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެއްގައި އެންގުމަކީ ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް
ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު ،މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގެ މައްޗަށް މިޤާނޫނުންލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.
) 3ވަނަ މާއްދާ(



ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މަޢުލޫމާތެއް ،މިޤާނޫނުގައިވާގޮތުގެމަތިން ހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތެއްގެ
ތެރޭގައި އެމަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމަކީވެސް ،މިޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ކަނޑައަޅާފައި ނުވާހާހިނދަކު ،މިޤާނޫނު ދައުލަތުގެ
އެއިދާރާއެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ 3).ވަނަ މާއްދާ(

2



މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ލިބުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ދައުލަތުގެ އެ
އިދާރާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކޮށްނިންމަންވާނެއެވެ.
 .1ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ވަގުތުން ދެވިދާނެ ،ނުވަތަ ފަހުގެ މުއްދަތެއްގައި ދެވިދާނެ ،ނުވަތަ ދިނުން ހުއްދަނޫން
މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން.
 .2އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރާއިރު އެއްވެސް ފީއެއް ނަގަންޖެހޭ ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން.
 .3އެ މަޢުލޫމާތެއް ) 21އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫނުކުރެވޭނެ ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން.



މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ލިބިއްޖެނަމަ ،އަންނަނިވި ގޮތުގެމަތިން،
އެހުށަހެޅުމަކަށް ލިޔުމުން ޖަވާބުދޭންވާނެއެވެ 12) .ވަނަ މާއްދާ(
)ހ( ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން އަދި ހުށަހެޅުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ
ފައިސާގެ ޖުމްލައާއި މަޢުލޫމާތު ދޫކުރާނެ ގޮތް.
)ށ( ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތް ކަމަށްވާނަމަ ،ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތްކަމާއި ،ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތް ސަބަބު.
)ނ( ހުށަހެޅުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއަކުން ލިބެން ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން.
)ރ( ހުށަހެޅުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއެއްގައި ހުރިނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވެން ނެތް ސަބަބު.
)ބ( ހުށަހެޅުމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ) 21އެކާވީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދޫކުރެވެން ނެތް ކަމަށްވާނަމަ ،އެކަން ކުރެވެން ނެތް
ސަބަބު.
)ޅ( މިގޮތަށް ޖަވާބުދިނުމާ ގުޅިގެން ،މިޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ ޙައްޤު ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި
ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން.



މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ރައްޔިތުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާނެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ނުވަތަ
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައި އެއިދާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާ ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ .އަދި އެ
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ނުވަތަ އެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ނަމާއި މަޤާމާއި އޭނާއާ ނުވަތަ އެބަޔަކާ ގުޅޭނެގޮތް
ރައްޔިތުންނަށް ވީހާވެސް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ،ޢާންމުކޮށް ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ 36).ވަނަ މާއްދަ(



އަންނަނިވި

ކަންކަމާ

ގުޅޭ

މަޢުލޫމާތު

ހަމައެކަނި

އެކަންކަމަށް

އެކަނި

ހަނިނުވާނެ

ގޮތުގެމަތިން،

ރައްޔިތުންގެ

މަޞްލަޙަތަށްޓަކައި ،މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ،ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއަކުން ކަނޑައަޅާ އެއަށްވުރެ އަވަސް
މުއްދަތެއްގައި،

ރައްޔިތުންނަށް

ފަސޭހައިން

ލިބިދެވޭނެ

ގޮތެއް،

ދައުލަތުގެ

ކޮންމެ

އިދާރާއަކުންވެސް

އަމިއްލަ

އިސްނެގުމުގެމަތިން ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދަންވާނެއެވެ 37).ވަނަ މާއްދާ(
)ހ( ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ދައުރާއި ،މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ،އޮނިގަނޑާއި ،ވާޖިބުތަކުގެ ތަފްޞީލު.
)ށ( ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުގައި ދީފައިވާ ނުވަތަ ދެމުންދާ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ތަފްޞީލު.
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)ނ( ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއިން ހިންގާކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލޭނެ އުސޫލު އަންގައިދޭ ތަފްޞީލު ،އަދި އެހާތަނަށް
ލިބިފައިވާ ޝަކުވާތައް އަންގައިދޭ ތަފްޞީލު.
)ރ( ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ފަސޭހައިން ވިސްނައިގަނެވޭނެ ތަފްޞީލު.
)ބ( ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތާއި ،ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތުގެ ބާވަތް ،އަދި
މަޢުލޫމާތަށް އެދުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު.
)ޅ( ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި ،އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ދާއިރާ،
އަދި ކަންކަން ނިންމުމުގައި އެ ދާއިރާގައި ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުތައް.
)ކ( ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި ،ޢަމަލުކުރާ ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސިޔާސަތުތަކާއި،
އުސޫލުތަކާއި ހަމަތައް.
)އ( ރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަރެއް ފޯރާގޮތަށް ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކާއި ،އެ ނިންމުންތައް ނިންމާފައިވާ ސަބަބުތަކާއި
އެ ނިންމުންތަކުން ދޭހަވާ މާނަކުރުންތަކާއި ،އެކަމާ ގުޅޭ ފަސްމަންޒަރު އަންގައިދޭ ތަފްޞީލު.
)ވ( ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތަށް
ފާޑުކިޔައި ،ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ ގޮތް.
)މ( ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓާއި ،ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާއި ،ކުރަން ރާވާފައިވާ ޚަރަދާއި
ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލު.
)ފ( ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންނަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ އުޖޫރައާއި ޢިނާޔަތް.
)ދ( ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ތަބާވާ ހަމަތައް.
)ތ( ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުޙަލާ ނުވަތަ ގޮތާއި ޒިންމާ އުފުލުމަށް އޮންނަ
ހަމަތަކާއި ބެލެހެއްޓުމާއި ޒިންމާދާރުކުރުވުން ރޭވިފައިވާ ގޮތް.


ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކީވެސް ،މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވާޖިބަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮތުގެމަތިން ،މަޢުލޫމާތު
ބަލަހައްޓަމުންދާ ،އަދި ކަމާގުޅޭ ޢާންމު ހަމަތަކަށް ތަބާވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ވާންވާނެއެވެ 39).ވަނަ މާއްދާ(



މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތެއްގައި ހިމެނޭ ނުރަނގަޅު ނުކުތާއެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ބޭނުންވެއްޖެ މީހަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ
އުސޫލުތައް ،ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ 39).ވަނަ މާއްދާ(



ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައިމެ ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ
ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައި މުރާޖަޢާ ކުރުމަށްޓަކައި މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއެއް
އޮންނަންވާނެއެވެ .އަދި އެކޮމިޓީގައި ހިމެނެންވާނީ ،އެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށްވުރެ މަޤާމުގެ ގޮތުން މަތީ ދަރަޖައެއްގައި
ހިމެނޭ ބައެކެވެ 41).ވަނަ މާއްދާ(
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އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ،އެކަމަކު އެ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް އެކަނި ހަނިނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ،ކޮންމެ އަހަރަކު
އެއްފަހަރު ،ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއަކުންވެސް ،ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއެއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ އިސްނެގުމުގެމަތިން،
އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ 42).ވަނަ މާއްދާ(
)ހ( މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި މިންވަރާއި ،އިޖާބަދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ މިންވަރާއި ،މަޢުލޫމާތު ދެވުނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދާއި،
މަޢުލޫމާތު ދޭން އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދު.
)ށ( އެދުނު މަޢުލޫމާތެއް ނުދިނުމަށް ،އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަން ޖެހުނީ ،މި ޤާނޫނުގެ ކޮން މާއްދާއެއް ނުވަތަ
ބައެއްކަން.
)ނ( މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުމުން އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅުނު މިންވަރު.
)ރ( ފީ ނެގުނު ޢަދަދާއި އެގޮތުން ނެގި ފީގެ ޖުމްލަ.
)ބ( މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމާއެކު ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ކުރި ކަންތައްތައް.
)ޅ( މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ކުރި ކަންކަން.
)ކ( މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި ،ހިންގި ހަރަކާތްތަކާއި ކުރި ކަންކަން.

މިޤާނޫނުގެ  43ވަނަ މާއްދާގައި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން "އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް" ގެ ނަމުގައި އޮފީހެއް
ޤާއިމްކުރަންވާނެކަމަށް

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންފޮމޭޝަން

ކޮމިޝަނަރ

އައްޔަންކުރާނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

އަދި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ ޢައްޔަންކުރެވޭނީ  5އަހަރުގެ އެއް ދައުރަށެވެ.
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އަށް މިޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަންނަނިވި ބާރުތައް ލިބިދެއެވެ .އެއީ:
 .1މިޤާނޫނަށް ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރާ ނިސްބަތް ބަލައި ،ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ބާރު.
 .2މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކަންކަން އިޞްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ،ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއެއް ޚާއްސަވާގޮތަށް ޢާންމުކޮށް
ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ފާހަގަކުރުމާއި ،ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ފާހަގަކުރުން.
 .3މިޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ،ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ހިންގައި
ދިނުމާއި އެކަމަށް އެއްބާރުލުން ދިނުން.
 .4މިޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލުތައް ހިނގާނަމަ ،އެކަންކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.
 .5މިޤާނޫނުގެ ބޭނުމާއި ،މިޤާނޫނުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ޢާންމުކުރުމާއި ވަކިވަކި ފަރުދުންނަށް ލިބިދޭ
ޙައްޤުތައް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޢާންމުކުރުމާއި ،އެމީހުންނަށް އަންގައިދިނުން.
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ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤަރާރުގެ  19ވަނަ މާއްދާއާއި މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ
 19ވަނަ މާއްދާގެ ) (2ގެ ދަށުން ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ،އެމީހަކު ދެކެން ބޭނުންވާ ގޮތަކަށް ދުށުމާއި ،އެމީހަކު
ހާމަކުރަންބޭނުންވާ ކަމެއް ހާމަކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްނެތި ،ވަކި ގޮތަކަށް
ވިސްނުން ގެންގުޅުމާއި ،އެއްވެސް ކަހަލަ އިމެއް ނެތި ،އަދި ކޮންމެ ފަދަ ވަޞީލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނަމަވެސް ،އެކިއެކި
މައުލޫމާތާއި އެކިއެކި ޚިޔާލު ހޯދުމާއި ،ލިބިގަތުމާއި ،އެކަންކަން ފާޅުކޮށް އަންގައިދިނުމުގެ މިނިވަންކަންވެސް މިމާއްދާއިން
ލިބިދެއެވެ.
އ.ދ ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއިން ނެރެފައިވާ  34ނަންބަރު ޖެނެރަލް ކޮމެންޓުގައި މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާބެހޭ އިތުރު ތަފްޞީލް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ2 .މިމުޢާހަދާގައި
ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން ޢާންމު މަސްލަހަތާބެހޭ އެންމެހާ މަޢުލޫމާތުތައް މުޖުތަމަޢަށް ލިބެންހުންނަންޖެހޭނެއެވެ .އަދި
މިމަޢުލޫމާތުތައް

ޢާންމުންނަށް

ފަސޭހައިން

ލިބޭނެ

ނިޒާމްތައް

ކަށަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ.

މިކަންކަން

ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި

މިމުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ޤައުމުތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލާ މިނިޒާމް ހަރުދަނާކުރަން
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
ކަނޑައެޅެންޖެހޭނެއެވެ.

އެގޮތުން

މިފަދަ

ވަގުތުން

މަޢުލޫމާތުތައް

ފަސޭހައިން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށް

ޢާންމުން
ނެގޭ

އެދޭ
ފީއަކީ

މަޢުލޫމާތުތައް
މިޙައްޤުގެ

ބޭނުން

ލިބޭނެ
ހިފުން

އިންތިޒާމްތައް
ހަނިކުރުމަށް

މަގުފަހިވެގެންދާނެ ކަމަކަށް ވެގެންނުވާނެއެވެ .މަޢުލޫމާތެއް ފޯރުކޮށްދެވެން ނެތްނަމަ އެއިދާރާއަކުން އެކަމުގެ ސަބަބު އެފަރާތަކަށް
ހާމަކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ .އަދި އެހެންމެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންކާރުކުރުމުން އެކަން އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށާއި އަދި
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދިނުމުން އެމައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމްތައްވެސް ޤާއިމްކުރަންޖެހެއެވެ.
އިންޑިއާ
ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން އެކްޓް ،އިންޑިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ  15ޖޫން  2005ގައެވެ .އަދި
މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާފައިވަނީ  13އޮކްޓޯބަރ  2005ގައެވެ .ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދާރާތަކާއި،
ޤާނޫނުހަދާ މަޖިލީހާއި ،ޖުޑީޝަރީވެސް މިޤާނޫނުގައި ހިމެނެއެވެ .އަދި ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ އިދާރާތަކާއި ،ދައުލަތުން ޚަރަދު ކުރާ
އެންމެހާ ތަންތަންވެސް ހިމެނެއެވެ.
އިންޑިޔާގެ ރައިޓް ޓު އިންފޮމޭޝަން އެކްޓްގައި މުއައްސަސާތަކުން އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ
ބަދަލުގައި އޮންނަނީ މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އެދުމުން ހާމަކުރާ އުޞޫލެވެ .މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޮންމެ އިދާރާއެއްގައިވެސް ޕަބްލިކް
އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކާއި ،އެހީތެރިވުމަށް އެސިސްޓަންޓް ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަން
ޖެހެއެވެ .ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ހޯދަން ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އެމަޢުލޫމާތުގެ ބައެއް ލިބެން އަންނަނީ އެހެން އިދާރާއަކުންނަމަ އެމަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި
2
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އެއިދަރާއަކަށް  5ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުމަކީ ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ޒިންމާއެކެވެ .މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި
ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެމީހެއްގެ ނަމާއި ގުޅޭނެ ގޮތްތައް ހާމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ .ނަމަވެސް މަޢުލޫމާތު ބޭނުންވާ ސަބަބު ބަޔާންކުރުން
ލާޒިމެއް ނުކުރެއެވެ.
ރައިޓް

ޓު

އިންފޮމޭޝަން

އެކްޓްގެ

ދަށުން

މަޢުލޫމާތަށް

އެދި

ހުށަހެޅުމުން

ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ

މުއްދަތުތަކެއް

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން:


މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށްނަމަ ،ހުށަހަޅާތާ  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެއެވެ.



މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވަނީ އެސިސްޓަންޓް ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށްނަމަ ،ހުށަހަޅާތާ 35
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެއެވެ.



ހުށަހެޅި މަޢުލޫމާތު ލިބެން އަންނަނީ އެހެން އިދާރާއަކުންނަމަ ،އެއިދާރާއަކަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ފޮނުވި ދުވަހުން
ފެށިގެން  30ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެއެވެ.



ކޮރަޕްޝަނާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤާބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ،ސެކިއުރިޓީ އޭޖެންސީތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ  45ދުވަހުގެ
ތެރޭގައި ޖަވާބުދޭންޖެހޭނެއެވެ .އަދި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ކުރިން ސެންޓްރަލް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަންގެ ހުއްދަ
ހޯދަންޖެހެއެވެ.



މީހެއްގެ ފުރާނައާ ނުވަތަ ސަލާމަތާ ގުޅުން ހުރި ކަމެއް ނަމަ ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ  48ގަޑިއިރުގެ
ތެރޭގައި އެކަމަށްޖަވާބުދޭންޖެހޭނެއެވެ.

އ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދާ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފީ އެއް ނެގޭނެއެވެ .މަތީގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަގުތުގެ ތެރޭގަ ި
ޖަވާބުދީފައި ނުވާނަމަ މިފީއެއް ނުނެގޭނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންކާރުކޮށްފިނަމަ އެކަމެއް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފް
ކުރުމަށް ހުށަހެޅުމުގެ ހައްޤު ލިބިދީފައިވެއެވެ.
އިނގިރޭސިވިލާތް
އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދާލިބިގަތުމުގެ ހައްޤު ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ލިބިދީފައިވަނީ  2000ވަނަ އަހަރުއެވެ .މިޤާނޫނަށް
ކިޔަނީ "ފްރީޑަމް އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެކްޓް" އެވެ .ޢާންމު މުޖުތަމަޢާ ގުޅޭ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް
ރ
މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ ލާޒިމުކަމެކެވެ .އެގޮތުން ޕަބްލިކް އޮތޯރިޓީތައް ،ޕަބްލިކް ކުންފުނިތައް އަދި މުޖުތަމަޢާ ގުޅުންހު ި
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަން ހިމެނެއެވެ.
ފްރީޑަމް އޮފް އިންފޮމޭޝަން އެކްޓްގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ އޮފިސަރަކު
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  2ގޮތެއް މިޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ .އެއީ އެމަޢުލޫމާތެއް އެއިދާރާއެއްގައި ހުރިކަން ނުވަތަ ނެތްކަން
އެފަރާތަކަށް އެންގުން އަދި އެމަޢުލޫމާތެއް ހުރިނަމަ ވަގުތުން އެމަޢުލޫމާތެއް އެފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.
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މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުލިބިދީފައިވީ ނަމަވެސް އިސްތިސްނާވާ ޙާލަތްތަކެއް
އ
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އެގޮތުން "އެބްސޮލިއުޓް އެގްޒެމްޕްޝަން" އާއި "ކޮލިފައިޑް އެގްޒެމްޕްޝަން" ގެ ގޮތުގައި ދެބައެ ް
ތ
ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ" .އެބްސޮލިއުޓްއެގްޒެމްޕްޝަން" ގެ ތެރޭގައި އެހެންގޮތްގޮތުން ލިބެން ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ،ސަލާމަ ީ
ކަންކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ،ކޯޓުގެ ރެކޯޑުތަކުގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ،ޕާލަމަންޓްގެ އިމްތިޔާޒާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަދި ޤާނޫނަކުން
ދޫކުރުން މަނާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ" .ކޮލިފައިޑް އެގްޒެމްޕްޝަން" ގެ ތެރޭގައި މުސްތަޤުބަލުގައި ޢާންމުކުރާނެ
ޤޤަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ،ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ރޭވުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ފަދަ ކަންކަމާބެހޭ
މަޢުލޫމާތު ،ތަހު ީ
މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ.
ނިންމުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ މިނިވަންކަން އޮތުމަކީ ދައުލަތް ހިންގުމުގައި ޒިންމާދާރުވުމަށާއި ދެފުށްފެންނަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށް
ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ .އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް މަދުވެގެންވެސް ދާނެއެވެ .މަޢުލޫމާތު ހޯދާ
ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނަށް އަމަލުކުރަން ފެށުމަކީ މިކަމަށް ބާރުލިބިގެންދާނެ ކަމެކެވެ .އެގޮތުން މަޢުލޫމާތުތައް އެންމެ ހާމަކަންބޮޑު
ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިޤާނޫނުގެވެސް މަޤްސަދެވެ .އެހެނިހެން ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމަޢުތަކުގައިވެސް މަޢުލޫމާތު ހޯދާލިބިގަތުމުގެ
ޙައްޤަކީ ވަރަށް މުހިއްމަކަމެއް ދޭ ޙައްޤެކެވެ .އެގޮތުން ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި މިޙައްޤު ޤާނޫނުއަސާސީއިން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ
އިތުރުން ޤާނޫނުތަކުންވެސް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވެއެވެ.
ތައްޔާރުކުރީ :އާމިނަތު އަހުމަދު )ސޫޒަން(
ލީގަލް އޮފިސަރ
ލީގަލް އެންޑް ޕޮލިސީ ޑިޕާޓްމަންޓް
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