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  2013/16ބިލު ނަންބަރު 

 
 

 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ބިލު 

 
 

 ފުރަތަމަ ބާބު 

 ފެށުމާއި ތަޢާރުފު 

 
ދައުލަުތގެ އެންމެހައި ކަންކަން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެްއގައި އަިދ ، މިއީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

މަޢުލޫމާތު  ،މަށްޓަަކއިއުގޮެތްއަގއި ކުރިއަށް ގެންދި ވިޖަވާބުދާރީކުރުވަނި 

މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމުގެ ަޙއްޤު ދިވެހިާރއްޖޭަގއި ލިބިދެވޭ ދާއިާރ  ހޯދުމާއި

ނުވަތަ ެގންގުޅޭ ނުވަަތ  ދާއެކަށަައޅަިއ، ދައުލަތުގެ އިާދރާތަކުން އުފައް

ކޮންމެ މީހަކަށްމެ  ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ަޙއްޤު 

 ަކނަޑއެޅުމުގެ ޤާނޫނެެވ.ލުތައް އުސޫލިބިދިނުމުގެ 

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙަްއޤުގެ ޤާނޫނު"  ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 އެވެ.

 

ައންނަނިވި ކަންކަމާ ުގޅޭގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދޭ  ،މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ  .2 މަޤްޞަދު 

 އެކަަށއެޅުމެވެ.ޤުތަކުގެ ދާއިރާ އެ ަޙއް  ،ޙައްޤުތައް ބަޔާްނކޮށް
ބިގަތުމުގެ ޙައްުޤ ދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގަިއާވ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލި (ހ)  

 އެކަށަެއޅުން.
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ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްުޤ ދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގަިއާވ މަޢުލޫމާތު  (ށ)  

ނޑަެއޅި ބަޔާންެވގެންވާ ޙާލަްތތަކުަގއި އެކަިނ  ނުހިނގާނީ މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑަެއޅުމާއެުކ، އެ ޙާލަތްތަުކގަިއވެްސ އެ މަޢުލޫމާތު  ކަމުގަިއ ކަ

ތަށް ލިބޭ މަޞްލަޙަހާމަކުރުމުން ލިބޭ ގެއްލުމަށްުވރެ ހާމަނުކުރުމުން ޢާންމު 

ތު ނެގެހެއްޓުމަށްޓަަކއި އެ މަޢުލޫމާތު މަޞްލަޙަންމު އުނިކަން ބޮުޑވާނަމަ، ޢާ

ނޑަެއުޅން.  ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލު ކަ
ދައުލަތުގެ އިދާރާަތކުަގއިވާ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެްއަގިއ  (ނ)  

 ޝާއިޢުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން.
 
 

ބަަލހައްޓަމުންގެންދާ މީހަކާ ގުޭޅގޮތުން ދައުަލތުގެ އިދާާރއެްއަގއި  (ރ) 

ތެދު އަދި އޮޅުމެއްނެތް މަޢުލޫމާތެއްކަން  ،މަޢުލޫމާތަކީ ފުރިހަމަ

 ޙައްޤު އެމީހަަކށް ލިބިދިނުން. ކަށަވަރުކުރުުމގެ
ބަޔާންވެދިޔަ ކަންކަން ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކަިއ އެކަީށގެްނާވ  (ބ)  

ނޑައަަޅއިދިުނން.  އުސޫލުތަެކއް ކަ

 
 ދެވަނަ ބާބު 

 ޙައްޤުގެ ދާއިރާ  

 
 ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު 

 ލިބިގަތުމުގެ ޢާންމު ޙައްޤު 

ތަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެދޭ ކޮންމެ މަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގަިއވާ  (ހ)  .3

ތެއް ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރއެްއގައި އޮތްކަން ނުަވަތ މަޢުލޫމާ އެ ،މީހަކަށްމެ

ދައުލަތުގެ ކޮން  ތެއް ލިބޭނީ މަޢުލޫމާުނވަަތ އެ  ،ނޫންކަން އެންގުމަކީ 

ެއކަށީގެްނާވ  ،އަދި ެއގޮތަށް އެްނގޭ އެންގުން  ،އެންގުމަކީ  ،އިދާރާއަކުްނކަން

މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފަިއ  ،ފުރުޞަތެއްަގއި އެްނގުމަކީ

ތަށް އެދި ހުށަހަޅާ ދައުލަތުގެ އިދާރާއެްއގެ މައްޗަްށ ޢުލޫމާމަ ،ހިނދަކުނުވާހާ

 ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ. ޤާނޫނު މި
ގޮތުގެމަތިްނ  މި ޤާނޫނުގަިއވާ ،ތެއްމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާެއއްަގިއވާ  (ށ)  
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އެކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތެްއެގ ތެރޭގައި ެއ  ،ނަމަހާމަކުރަންޖެހޭ ކަމަށްވާ

ގޮތަކަްށ  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ،ވެސްތެއް ހާމަކުރުމަކީމަޢުލޫމާ

ނަޑއަޅާފައި މި ޤާނޫނު ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއެްއެގ  ،ހިނދަކުނުވާހާ ކަ

 މައްޗަށް ލާޒިމުކުރާ ކަމެކެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ކުރިން ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ ޤާނޫނެއްަގއި ނުވަތަ މި  (ނ)  

ޤާނޫނުގެ ފަހުން ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ޤާނޫނެއްގައި، ދައުލަތުެގ 

 ،ެގމަތިން ކަމުގައި ެލއް އުސޫވަިކ  ،ތެއް ހާމަކުރެވޭނީމަޢުލޫމާއިދާރާެއއްަގއިާވ 

ނުވަތަ ހާމަކުރުމަކީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް 

އިސްކަންދޭނީ މި ޤާނޫނުގައި ، އެ ޙާލަތުގަިއވެސް ،ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް 

ލުތަުކގެ މައްޗަށެެވ. އަދި އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމާިއ ުއސޫބަޔާންެވގެންވާ 

ނަޑއަޅާފަިއާވ ނުކުރުމާ ދެމެދު ޢަމަލުކުރާނީ މި ޤާނޫނުގަ އި އެކަމަށް ކަ

 ހަމަތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ. 

 
އި މަޢުލޫމާތު ހޯދަ 

 ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު އޮތުން 

މި ޤާނޫނުގަިއ  ،ލިބިގަތުމަކީ ތެއް ހޯދައިމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގަިއވާ  (ހ)  .4

ެއކަމަށް އެދޭ ކޮންެމ  ،ލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިންުއސޫބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ފީޒުކުރެވޭނެ ޤާނޫނީ ޙައްޤެެކވެ.މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ އަދި ަތން
ޤާނޫނީ ޙައްޤެއް ކަމަށް ބުނެފަިއ  ނެތަންފީޒުކުެރވިދާ ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި  (ށ)  

ލުތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން އުސޫމި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  ،އެވަނީ 

ނޑިޔާުރގެެއއް މެދުވެރިކޮށްނުވަތަ  އް ހޯދުމަށް މަޢުލޫމާތެއެ  ،ފަ

އަދި ެއކަން އެގޮތަށް ކޮށްދިނުމަށް އެދި ޤާނޫނީ އަމުރެއް  ،އެދެވިދާނެކަމާއި 

އެ ައމުރެއްގެ މަންފާ  ،ނުވަތަ ޝަރުޢީ އަމުރެްއ ނެރެވިދާނެކަމާއި

 ހޯދިދާނެކަން ބަޔާންކުރުމަށެވެ.
ހިންގުން ހުއްޓާލެވިފައިވާ 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް 

 ،ލައިފި ކަމަށްވާނަމަގެ އިދާރާެއއް ހިންގުން ހުއްޓާހިނގަމުން އަންނަ ދައުލަތު  .5

ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއަކުން އުފައްދާފަިއވާ ުނވަތަ، ބަލަަހއްޓަމުން ގެްނގޮސްފަިއާވ 
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ތެރެއިްނ ރާތްތަކުގެ ނުވަތަ ގެންުގޅެފަިއވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޒިންމާ އުފުލާނީ އަންނަނިވި ފަ

 ފަރާތެކެވެ.
ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގެ މަސައްކަތްަތއް ދައުލަތުގެ އެެހން އިދާރާއަކަްށ  (ހ)  

 ތް ބަދަލުކުެރވުުނ އިދާރާއަކުން.ބަދަލުކުރެވިފަިއވާނަމަ އެގޮތަްށ އެ މަސައްކަ
ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއިން ހިނގަމުންއައި މަސަްއކަތްތައް ދައުލަތުގެ ެދ  (ށ)  

އިދާރާއަކަްށ ބަދަލުކުރެވިަފއިާވނަމަ ނުވަތަ ެއއަށްވުެރ ގިަނ އިދާރާތަކަަކްށ 

 ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހުރި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން. ،ބަދަލުކުރެވިފަިއވާނަމަ
ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާގެ ަމސައްކަތް ދައުލަުތގެ އެހެްނ އިދާރާއަކަްށ  (ނ)  

އް ބަލަހައްޓަމުންދާ ތެމަޢުލޫމާކު އެ ެއ ވަގުތަ  ،ބަދަލުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ 

 ފަރާތަކުން.

 
 ތިންވަނަ ބާބު 

 މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅުން 

 
މަޢުލޫމާތަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުން 

ދައުލަތުެގ ެއ ، ތަށް އެދި ހުށަހަޅާނީމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާެއއްަގިއވާ  (ހ)  .6

ހިމެނޭ  ަކންކަންއިދާރާެއއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް، އަންނަނިވި 

 ިލޔުމަކުންނެވެ. ،ގޮތުގެމަތިން
މެއްކަން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅު ،އެ ހުށަހެޅުމަކީ )1(   

 ސާފުކޮށް ބަޔާންކުރުން.
މިންވަަރށް އެ  ނެއްކަން އެނގޭމަޢުލޫމާތެހޯދުމަށް އެދެނީ ކޮން  )2(   

އޮޅުންފިލުަވއިދީފަިއ އި އެ ހުށަހެޅުމުގަ، ތުގެ ތަފްޞީލުމަޢުލޫމާ

 އޮތުން.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ ފޮނުވަންޖެހޭ އެިކއެކި  )3(   

ނަޑއަޅާފައިރެހެްއ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ ެއޑް  އޮތުން. ކަ
ތެއް ބެލުމަށް ނުވަތަ ދިނުމަށް މަޢުލޫމާރާައކުން އެ ދާއެ އި )4(   
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ނަޑއަޅާފަިއވާ ީފއެއް އެ ހުށަހެޅުމާއެކު  ދެއްކުން ުނަވތަ އެ ކަ

އެ ފީއެއް ދެްއކުމަށް  ،ފީއަކަށް ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރައކުން އެދުމުން

 ބަްސވާކަން ކަަށވަރުކޮށްދިުނން.އެއް
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް އަދި ގުޅޭނެ  )5(   

 ނަންބަރެއް އެނގެން އޮތުން.

ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްެގ  ،މީހަކީތަށް އެދި ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާ (ށ)  

މި މާއްދާގެ (ހ)  ،ސަބަބުން ނުވަތަ ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުމުގެ ސަބަބުން

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް  ،ގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮަތށް ލިޔުމުން

، މި މާއްދާގެ (ހ) ަގިއވާ މަޢުލޫމާތު ،ޒުުރވެރިާވ މީހަކު ކަުމގަިއާވނަމައު

ާރއެްއގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށް އަނގަބަހުްނ ދައުލަތުގެ އިދާ

އެ ހުށަހެޅުން އިންފޮމޭޝަން  ،ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. އެފަދަ ޙާލަތެއްަގއި

ެއކަން އެގޮަތށް ކުރުމުގަިއ  ،އެ ހުށަހެޅުމުގައި ޮސއިކޮށް ،އޮފިސަރު ލިޔެ

ކެްއެގ ގޮތުަގއި ހުރި މީހާގެ ޮސއި އެ ހުށަހެޅުމަށް އް ކެއް ބަަހއްޓަިއ، ހެއްހެ

އަދި ެއ ހުށަހެޅުން އަނގަބަހުން ހުށަހެޅި ީމހާގެ އިނގިލީެގ ، ހޯދައި

ނިޝާން އެ ހުށަހެޅުމުގެ ލިޔުމުގައި ޖަހައި، އެ ހުށަހެޅުމުގެ ލިޔުމުގެ އެްއ 

ޝަން އޮފިސަރު ކޮޕީ އެ ހުށަހެޅުން އަނގަބަުހން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އިންފޮމޭ

 ދޫކުރަންވާނެެއވެ.
ދައުލަތުެގ އިާދރާއަކުން ވަިކ  ،ތަކަށް އެދުމަށްމަޢުލޫމާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  (ނ)  

މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ކުރެވިދާެނ  ،ތަޢާރުުފކުރުމަކީ ،ފޯމެއް ތައްޔާުރކޮށް

ތެއް މަޢުލޫމާއޭގެ ސަބަބުން އެ  ،ެއ ފޯމަކީ ،ކަމެކެވެ. އެހެންނަމަވެސް 

 ،ހޯދުން އެކަށީގެްނވާ ވަރަށްުވރެ ލަސްެވގެން ހިނަގއިދާނެ ސަބަބަކަށް 

 ތެއް ހޯދުމަށް އެކަށީގެންނުވާ އުނަދގުލެްއ ކުރިމަތިކުރުވާ މަޢުލޫމާނުވަތަ އެ 

 ސަބަބަކަށް ެވގެންނުވާނެެއވެ.
މި މާއްދާގެ (ނ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފޯމު ތަޢާރުފުކޮށްފައިނުާވ  (ރ)  
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ޙާލަތުގައި، ުނވަތަ އެ ފޯމު ލިބެންނެތް ޙާލަތުގައި ފޯމެއް މެދުވެރިނުކޮށް 

 ހެޅުމަކީ ކުރެވިދާނެ ކަމެެކވެ. ހޯދުމަށް ހުށަ މަޢުލޫމާތު 

މި މާއްާދގެ (ހ) ގަިއ ، މި މާއްދާގެ (ނ) ަގއި ަބޔާންކުރާ ފޯމުަގއި (ބ)  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަުމެގ އިތުރު އެހެން މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް 

  އެވެ.ކޮށްފައި ހުރެގެން ނުވާނެ ލާޒިމު

އެ ހުށަހެޅުން ލިބިއްެޖކަން އަންަގއިޭދ  ،ތަށް އެދި ހުށަހެޅުމުންމަޢުލޫމާ (ޅ)  

 ތަށް އެދެވުނު އިދާރާއިން ދޫކުރަްނވާނެެއވެ.މަޢުލޫމާރަސީދެއް އެ 

 
މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހަޅާ 

 ނެ ހުށަހެޅުމާމެދު ޢަމަލުކުރާ 

 މުއްދަތު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ކޮންމެ  ،ކަށް އެދިމަޢުލޫމާތަ (ހ)  .7

މި ޤާނޫނުގެ  ،ލަސްުކރުމެއް ނެތި ފިޔަވަޅު އަަޅއި ،ހުށަހެޅުމަކާމެދުވެސް

ތަކަށް އެދުނު ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާއެ  ،ދަށުން ދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ

ތެއް މަޢުލޫމާވީއެންމެ ައވަސް ފުުރޞަތެއްގެ ތެޭރގައި ެއ 

(އެާކވީސް)  21ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި އެްއވެސް ޙާލަތެްއަގއި 

 ތު ދިގުެވގެން ނުވާނެެއވެ.ުމއްދަދުވަހަށްވުރެ އެ 
ނަމަވެސް މީހެްއގެ މިނިަވންކަމަށް ނުވަަތ  ޮއތް މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން (ށ)  

ބޭނުންާވ ، ށްޓަކައި އެކަމުން ސަލާމަތްވުމަ ،ފުރާނައަށް ނުރައްކާެވގެން 

(ސާޅީްސ  48ލަްސެވގެން  ،މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި 

 ެއވެ.ފަރާތަކަށް ދޫކުރަންވާނެއަށެއް) ގަިޑއިރުގެ ތެޭރގައި ެއ މަޢުލޫމާތެއް އެ
އޮީތ ވަރަްށ ގިނަ މަޢުލޫމާތު  ތެއް ފޯރުކޮށްދެވެންމަޢުލޫމާހޯދުމަށް އެދޭ  (ނ)  

ނުވަތަ ހޯދުމަށް އެދިފައިވަީނ  ،ހޯދައިގެން ދިރާސާކޮްށގެން ަކމުގަިއވާނަމަ

 އަިދ އެއިން ކަެމއް  ،ޢަދަދެްއގެ މަޢުލޫމާތު ކަމުގަިއވާނަމަ ވަރަށް ގިނަ

ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރއެްއގެ ޢާންމު  ،ކުރުމަށް ވަގުތު ހުސްކުރުަމކީ

މި  ،މަސައްކަތަށް ވަރަށް ޮބޑު ުހއްޓުމެއް އަންނާނެ ކަމެއް ަކމަށްވާނަމަ

(ެއކާވީްސ) ުދވަސް ހަމަވުުމގެ  21މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަބޔާންޮކށްފައިވާ 
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(ސާދަ)  14އިުތރު  ،އެ މުއްދަތު ،ބަޔާްނވެދިޔަ ސަބަބުަތކަށްޓަކައި  ،ކުރިން

ިއާވ ތަށް އެދެވިފަމަޢުލޫމާއިތުރުުކރުމުގެ ޙައްޤު އެ  ،ލިޔުމުން ،ދުވަހަށް

 އިދާރާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.
ގެ (ހ) އާއި (ށ) އާއި (ނ) ގަިއވާ މުއްދަތުތަކަށާިއ މި މާއްދާ (ރ)  

 ،އެ އަކުރުަތކުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތަށް ަޢމަލުނުކުރުމަކީ ،ލުތަކަށްއުސޫ

ޤާނޫނުެގ  މި ،ތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އިންކާުރކުރުން ކަުމގައި މަޢުލޫމާ

 ެއވެ.މަޤްޞަދަށްޓަކައި ބެލެވޭނެ

 
ފުރިހަމަނޫން ނުވަތަ 

ނުވަތަ ބޭކާރު ރަނގަޅުނޫން 

 ހުށަހެޅުން 

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިރު އެ  ،ތަށް އެދިމަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގަިއވާ  (ހ)  .8

ހުށަހެޅުމުގައި ހިމަނަންޖެހޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ 

ެއ  ،މަޢުލޫމާތުތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާނަމަ

ުޅން ދައުލަތުެގ އިދާރާައކުްނ ޤަބޫލުނުކޮށް ސަބަބަށްޓަކައި އެ ހުށަހެ

ހުށަހެޅުމެއް ޤަބޫލުނުކޮށް  ދޫކޮށްލެވިދާނެެއވެ. ނަމަެވްސ ެއގޮތަށް އެ 

ތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަްނ މަޢުލޫމާއެ  ،ދޫކޮށްލަންވާނީ

އެންގުމަށްފަހު އެ ހުށަހެޅުމުގައި ފުރިހަމަނުވާކަމަށް ފާހަގަާވ މަޢުލޫމާތެއް 

އަދި އެ މަޢުލޫމާތު  ،ފުރިހަމަކުރުމަށްވެސް ފުރުޞަތު ދިނުމަށްފަހުގައި

އެ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަކުރުމަށް  ،ފުރިހަމަކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުންވެސް

   ެއވެ.ވާނަމަ ންކާރުކުާރކަމަށްތުން އިއެފަރާ
އެފަދަ ތުން އެފަރާހަމަ ، ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކީ (ށ)  

އެކަމަށް ަޖވާބުދެވިަފއިާވ ބާވަުތެގ  ،ހުށަހެޅުމެއް ކުރިން ހުށަހެޅުމުން

އަދި އެ ޖަވާބު ދިންފަހުން އެކަށީގެްނާވ  ،ހުށަހެޅުމެއް ކަމުގަިއވާނަމަ

ުނަވތަ އެކަށީގެްނާވ  ،ބަދަލެއް އެ މަޢުލޫމާތަށް އައިސްަފއި ނުވާނަމަ

އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަން  ،މުއްދަތެއް ފާއިތުވެަފއި ނުވާަނމަ

ލިޔުމުން އަންގަިއ، އެ ސަބަބަށްޓަކައި އެ ހުށަހެޅުމަށް ޢަމަލުނުކުރުމުެގ 
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 އެ އިދާރާއަކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ.އިޚްތިޔާރު ދައުލަުތގެ 

 
ދައުލަތުގެ އެއް އިދާރާއަށް 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން 

އެހެން ދައުލަތުގެ 

 އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކުރުން 

ތަކަށް އެދި ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކަށް ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަހެޅުމުން، މަޢުލޫމާ (ހ)  .9

އެ ހުށަހެޅުމެްއ ، ނަމައަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގެ ތެރެިއން ޙާލަތެއް ވުޖޫދުަގިއވާ

ރާއަކުްނ ދައުލަތުގެ ެއކަމާ ގުޅޭ އިދާރާއަކަްށ، ދައުލަތުގެ ެއ އިދާ

 ބަދަލުކުރަންވާނެެއވެ.
ތަކީ، ެއ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަދއުލަތުެގ މަޢުލޫމާހޯދުމަށް އެދޭ  )1(   

 މަޢުލޫމާތު އެ  ،ތަކަށް ނުވުމާއިމަޢުލޫމާއިދާރާގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ 

ދައުލަުތގެ އެ ިއދާރާއަށް  ،ހޯދޭނީ ދައުލަތުގެ ކޮން އިދާާރއަކުންކަން 

 ުނވަތަ  ؛އެނގުން
ހެޅުނު އިދާރާގަިއ ށަހެޅުން ހުށަހުރީ އެ ހުމަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދޭ  )2(   

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް ެއކަން ހާމަކުރުން އެންމެ އައުލާކަްނ 

 ނުވަތަ؛ ބޮޑުެވގެންވަނީ ދައުލަުތގެ އެެހން އިދާރާއަކުން ކަުމގަިއވުން
 ،އެ ހުށަހެޅުން ދައުލަތުގެ ެއހެން އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކުުރމާމެދު )3(   

 ން.ނެތު ިއއުތިރާެޒއްއެގޮތަށް އެ ބަދަލުކުރެވޭ އިދާރާގެ 
ަދއުލަތުގެ އެހެްނ  ،ހުށަހެޅުމެއް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން (ށ)  

އެކަން އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،އިދާރާއަކަށް ބަދަލުކުރާއިރު 

 ،ދަލުކޮށްފިކަމާއި ައދި އެ ހުށަހެޅުން ެއގޮތަށް ބަ ެއވެ.ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެ

 އެގޮތަށް ބަދަލުކުރީ ކޮްނ ތާރީޚެއްަގއި ކޮން ސަަބބަކާހުރެކަންވެސް 

 ެއވެ.އެފަރާތަށް އަންގަްނވާނެ
ދައުލަތުގެ އެހެްނ އިދާރާއަކަށް  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ޮގތުގެމަތިން (ނ)  

އެ ހުށަހެޅުން އެ އިދާރާއަކަްށ  ،ނަމަހުށަހެޅުމެއް ބަދަލުކުރާ ކަމުގަިއވާ

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުން ދައުލަތުގެ އެހެްނ  7ލިބުނުތާ 

 ެއވެ.ބަދަލުކޮށް ނިންަމންވާނެ އިދާރާއަކަށް
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ލިޔުން ނޫން އެހެން 

ވަސީލަތެއްގައި 

 ފައިވާ މަޢުލޫމާތު ޓާ ބަހައް 

ނަޑެއޅިގެން ވަކި ލިޔުެމއްަގިއ ހޯދުމަށް އެދި މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ،   .10 ކަ

އަދި އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެހެން  ،ރައްކާކުެރވިފަިއވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ނުވެފައި

ކޮންމެވެސް ވަސީލަތެްއަގއި ހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެއްގެ ތެެރއިން ނަކަލުކުރަންޖެހޭ 

ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ލިޔެފައިާވ  މަޢުލޫމާތުެއ ، ނަމަމަޢުލޫމާތެއް ކަމަށްވާ

ލިޔުމެއްަގިއވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުމެއް ކަމުަގިއ 

އަިދ އެ މަޢުލޫމާތު އެހުރީ  ެއވެ.ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާައކުން ޤަބޫލުކުރަންވާނެ

ޞަދަށްޓަކަިއ ގެ މަޤްލިޔެފައިވާ ލިޔުމެްއގެ ސިފަިއގައި ކަުމގަިއވެސް މި ޤާނޫނު

 އެެވ.ބަލަންވާނެ

 
 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އިޖާބަދިނުން 

 
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ 

ހުށަހެޅުންތަކާމެދު ގޮތެއް 

 ނިންމުން 

ތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަތުގެ އިދާރާައކަްށ މަޢުލޫމާ (ހ)  .11

 އިދާާރއެްއެގ އިންފޮމޭޝަންލިބުމުން އަންނަނިވި ކަންކަން ދައުލަތުގެ އެ 

 ކޮށް ނިންމަންވާނެެއވެ. އޮފިސަރު
ުނވަަތ ފަހުގެ  ،ތަކީ ަވގުތުން ދެވިދާނެމަޢުލޫމާހޯދުމަށް އެދިފައިވާ  )1(   

ތެއް މަޢުލޫމާނުަވތަ ދިނުން ހުއްދަނޫން  ،މުއްދަތެއްަގއި ދެވިދާނެ 

 ެއކަން. ،ކަމަށްވާނަމަ
އެއްެވސް ފީއެއް ނަަގންޖެހޭ ތެއް ދޫކުރާއިރު މަޢުލޫމާއެ  )2(   

 ެއކަން. ،ކަމަށްވާނަމަ
ރެވޭެނ (އެކާީވސް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ދޫނުކު 21އް މަޢުލޫމާތެއެ  )3(   

 ކަމަށްވާނަމަ، ެއކަން. 
(އެކާވީސް) ުދވަހުގެ ތެރޭަގއި  21ތެއް ހޯދުމަށް މީހަކު ހުށަހަޅާތާ މަޢުލޫމާ (ށ)  

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް  ،އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ އެއްެވސް އެންގުމެއް 

ދައުލަތުގެ ެއ  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި  ،އަންގާފައިުނވާނަމަ
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 ެއވެ.މަޤްޞަދަށްޓަކައި ބެލެވޭނެއިދާރާއަކުން ދޫނުކުރީ ކަުމގަިއ މި ޤާނޫނުގެ 

 
ތެއް ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކަްށ މަޢުލޫމާ  .12 ބަ ދިނުން ހުށަހެޅުމަށް އިޖާ 

އެ ހުށަހެޅުމަކަށް ލިޔުމުން  ،އަންނަނިިވ ގޮުތގެމަތިން ،ނަމަލިބިއްޖެ

 ެއވެ.ބުދޭންވާނެޖަވާ
އެކަން އަދި ހުށަހެޅުމުގައިާވ  ،ނަމަހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމަށްވާ (ހ)  

ދޫކުރުމަށްޓަކައި ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ ފައިސާގެ ޖުމްލައާިއ  މަޢުލޫމާތު

 ދޫކުރާނެ ގޮތް.މަޢުލޫމާތު 
 ،ޤަބޫލުކުރެެވން ނެތްކަމާއި ،ނަމަކަމަށްވާ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތް (ށ)  

 ޤަބޫލުކުރެވެން ނެތް ސަބަބު.
ބެން ހުރިކަން ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާައކުން ލި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައިާވ  (ނ)  

 ނުވަތަ ނެތްކަން.
ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާެއްއގަިއ ހުރިނަމަވެސް  މަޢުލޫމާތުހުށަހެޅުމުގައިވާ  (ރ)  

 ދޫކުރެވެން ނެތް ސަބަބު.މަޢުލޫމާތު 
 ތެޭރގައި ދޫކުެރވެން (އެކާީވސް) ދުވަހުގެ 21މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައިވާ  (ބ)  

 ނެތް ސަބަބު. ކަމަށްވާނަމަ، އެކަން ކުެރވެން ނެތް

މި މާއްދާގެ (ށ) ނުވަތަ (ނ) ނުވަތަ (ރ) ނުވަތަ (ބ) ގައިވާ ގޮތަްށ  (ޅ)  

ނާފުކުރުމުެގ އުމި ާޤނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން އިްސތި ،ޖަވާބުދިނުމާ ގުޅިގެން 

 ޙައްޤު ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ލިބިފައިވާކަން.
ހޯދުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތު 

 އިންކާރުކުރުން ދިނުމަށް 

 

ތަށް އެދި ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކަށް ހުށަހެޅުުމން އަންނަނިވި މަޢުލޫމާ (ހ)  .13

ތެއް ދޫނުކުރުމަށް ދައުލަުތގެ އެ އިދާާރއެްއެގ މަޢުލޫމާއެ  ،ޙާލަތްތަކުގައި 

 ެއވެ.އޮފިސަރަށް ަކނޑަެއޅިދާނެ އިންފޮމޭޝަން
އެއީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިގެްނވާ  )1(   

ވަނަ މާްއދާގަިއ  20ތަކަށްވުމާއެކު، މި ޤާނޫނުގެ މަޢުލޫމާ
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މަޢުލޫމާތު ބަޔާންކުރެިވގެންވާ ޙާލަތްތަުކެގ ތެރެއިން ޙާލަތަކަށް އެ 

 ނުފެތުން؛ ނުވަތަ
އެހެންވެސް ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާަގިއ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ  )2(   

އިދާރާެއއްަގއި ޢާންމު އުސޫލުން ފީއެއް ދައްކަިއގެން ނުވަތަ ފީއެއް 

ތަކަށް މަޢުލޫމާނަމަވެސް ބޭނުން ފަރާތަކުން ބެލެން ހުންނަ ކާ ނުދައް

 ނުވަތަ ؛ އެދިފައިވުން 
 ،ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރއެްއގެ ސިޔާސަތުތަާކއި އާަދކާދައާ ެއއްގޮތަށް  )3(   

ލެްއެގ ގޮތުން އުސޫޢާންމު  ،އެްއވެސް ފީެއއް ނެގުމަކާ ނުލައި

 ނުވަތަ ؛ ތަކަށްވުން މަޢުލޫމާފައިވާ ޓާމީހުންނަށް ފެންނާނެހެން ބަހައް
 ގޮތަށް ހުރި މަޢުލޫމާތަކަށްވުން.ލުން ގަންނަން ލިބޭއުސޫޢާންމު  )4(   
 ،ވީނަމަވެސް  ) ވަނަ ނަންބަރު އެހެން އޮތްކަމުަގއ1ިމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ށ)  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ ކުެރވިފަިއާވ މަޢުލޫމާތެއް 

 އިސްތިސްނާކުެރވިގެން ވަނީ ޭއގައި ހިމެނިގެްނވާ ވަކި މަޢުޫލމާތަކާ ގުޅިގެން 

ތެއްގެ ބާކީަބއި މަޢުލޫމާއެ ބައެއް ުއނިކުރުމަށްފަހު އެ  ،ކަމަށްވާނަމަ

ކޮށް ތެއް އެގޮތަށް ދޫނުމަޢުލޫމާއެ  ،ދޫކުރެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުަގއި

ނޑަައޅަިއގެން ނުވާނެެއވެ. ،ހިފެހެއްޓުމަކަށް  ދައުލަތުގެ ެއ އިދާރާއިން ކަ
ތެއް ދޫނުކުރުމަށް ދައުލަތުެގ މަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން  (ނ)  

ނޑަެއޅި ސަބަބު ،އިދާރާއަކުން ަކނަޑއަޅައިފިަނމަ ެއ  ،އެކަން ެއގޮތަށް ކަ

 އެެވ.ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ  ،ތަށް އެދުނު ފަރާތަށްމަޢުލޫމާ
) ވަނަ ނަންބަރުަގއި ަބާޔންކޮށްފައިވާފަދަ 2މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( (ރ)  

މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމަށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އިންކާރުކުރާ ޙާލަތުގައި، 

އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިބެން ހުންނާނެ ތަނެއް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއ 

 މަޢުލޫމާތަށް އެދުނު ފަރާތަށް އަންގައިޭދންވާނެެއވެ.ެލއް އެ އުސޫނުވަތަ 
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މަޢުލޫމާތެއް ދިނުން 

 ފަސްކުރުން 

ތަށް މަޢުލޫމާތެއް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި އެ މަޢުލޫމާހޯދުމަށް މީހަކު އެދޭ  (ހ)  .14

ދޫކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ  އެދުނު ަވގުތު ދެވެން ނެތް

ނަޑއަަޅއި، އެ ވަގުަތކާ ހަމައަށް އެ  ދިނުން މަޢުލޫމާތު ވަގުތު ކަ

 ެއވެ.ފަސްކުރެވިދާނެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ވިޔަްސ  )1(   

އެކަން  ،ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށްވެފައި

 .ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު އަދި އައިްސފައި ނުވުން

ެއ  ،އެއީ ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށްވެފައި )2(   

 ވަގުތު އަދި އަިއސްފައި ނުވުން. މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ

އެއީ ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުްނ  )3(   

ކުރިއަށް ާރވާފަިއވާ ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން ަވކި ފަރާތަކަށް  ނުވަތަ

ަތކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް އެފަރާ ،ހުށަހަޅަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށްވެފައި

 ވަގުތު އަދި ައިއސްފައި ނުވުން. ހުށަހެޅުމުގެ

ތެއް ދެވެން އޮތް ވަުގތު ފަސްކުރުމަށް މަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން  (ށ)  

ނޑައަަޅއިފިނަމަ، އެކަން ެއގޮަތށް ކޮށްފިކަމާއި އިންފޮމޭޝަން  އޮފިސަރު ކަ

ދެވޭނެ ދުވަހެއް، ެއ މަޢުލޫމާތު އެކަން ެއގޮތަށް ކުރި ސަަބބާއި އެ 

  އެެވ.ށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ ތަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތަމަޢުލޫމާ

ތެއް ދިނުން ފަސްކޮށްފިކަމަށް މަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ (ށ) ަގިއވާ ގޮުތގެމަތިން  (ނ)  

ތަކަށް އެިދ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމުން، އެ އެންުގްނ މަޢުލޫމާއެ 

އިދާާރގެ އެ (ސާަދ) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ަދއުލަުތގެ  14އެފަރާތަށް ލިބޭތާ 

 ތަށް ިލބިގެންެވއެވެ.އެފަރާޤު މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ުހށަހެޅުމުގެ ޙައް

ގޮތުގެމަތިން ހުށަހަޅާ ަޝުކވާައކާ ގުިޅގެން  (ނ) ަގިއވާމި މާއްދާގެ  (ރ)  

ތެއް މަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އެ އިދާާރގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގެ ނިންމުމަކީވެސް އެ 

ދިނުން ފަސްކުރުން ކަމުގަިއާވނަމަ، އެކަން އެ ަޝކުވާ ުހށަހެޅި ފަރާތަށް 
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 14ަތށް ލިބޭތާ އެފަރާއަދި އެ އެންގުން  ެއވެ.ލިޔުމުން އަންގަްނވާނެ

(ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އެކަމާމެދު 

 ނާފުކުރުުމގެ ޙަޢްޤު ެއފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އުއިސްތި

 

މަޢުލޫމާތު ދެވިދާނެ 

 ގޮތްތައް 

ތަކަްށ މީހަކު ހޯދުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ގޮތްތަުކންކުރެ ގޮ (ހ)  .15

 އެމީހަކަށް ދެވިދާނެެއވެ.
ތެއް މަޢުލޫމާއެ  ،ތެއް ކަމަށްވާނަމަމަޢުލޫމާއެއީ ފެންނަން އޮތް  )1(   

އެކަީށގެންވާ ފުުރޞަތެއް ދިރާސާކުރުމަށް ނުވަތަ ބެލުމަށް އޭނާއަށް 

 ؛ދިނުން
 ؛ކޮީޕއެއް އޭނާއާ ޙަވާލުކުރުން  ތެއްގެމަޢުލޫމާއެ  )2(   
އެހެން އެއްެޗއް ބޭނުންޮކށްގެން ނުވަތަ އެހެން އެްއޗެއް  )3(   

 ނެ ައޑުެއހޭ ގޮތަށް ނުވަތަ ލޮލަށް ފެންނާ ،ބޭނުންކުރުމަކާ ނުލައި

އެ މީހާއަށް ެއ  ،ތެއް ކަމުަގއިވާނަމަމަޢުލޫމާަލވާލާފަިއވާ ގޮތަށް އެކު

 ؛ވަތަ ެބލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުންއެްއޗެއް އަުޑއެހުމުގެ ނު
ޝޯޓު ހޭންޑުން ލިޔެފައިވާ ނުވަތަ ރެކޯޑުކޮށްަފއިވާ މަުޢލޫމާތެއް  )4(   

އެ މަޢުލޫާމތުގަިއ ބުނާ ެއއްެޗއް ދޭަހވާގޮތަށް  ،ކަމުގަިއވާނަމަ

 ޔާރުކޮށް އޭގެ ކޮޕީެއއް ދިނުން.ތައް
މި މާއްދާގެ (ހ)  ،ދިނުމަށްމަޢުލޫމާތު އެ  ،ތަށް އެދި ހުށަހަޅާ އިރުމަޢުލޫމާ (ށ)  

ތަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން މަޢުލޫމާއެ  ،ގަިއވާ ގޮތްަތކުގެ ތެރެއިން ގޮތެއް 

ތަށް މަޢުލޫމާެއ  ،ތެއް ދޫކުރަންވާނީަމޢުލޫމާއެ  ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ

 އެދިފައިވާ ގޮތަކަެށވެ.
ތަށް އެދޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާ ،ވީނަމަވެސް  މި މާއްދާގެ (ށ) އެހެން އޮތްކަމުގައި (ނ)  

 ތެއް ދޫކުރުުމގައި އަންނަނިވި ކަންކަމުެގ ތެރެިއން ކަމެއް ދިާމވާ މަޢުލޫމާއެ 

ތެއް މަޢުލޫމާއެދިފަިއވާ ޮގތް ނޫން އެހެންގޮތަކަްށ ެއ  ،ކަމަށްވާނަމަ
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 ެއވެ.ދޫކުރެވިދާނެ
، ތެއް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސަްއކަތަކީމަޢުލޫމާބޭނުންވާގޮތަށް  )1(   

ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރގެ ޢާންމު މަސައްކަތަށް ހުއްޓުމެއް އަުތވެދާނެ 

 ކަމަކަށްވުން.
ނޑިވަުޅގައި އެ ެއއްެޗއްެގ ތެއް ދޭ މަޢުލޫމާ އެދިފައިވާ ގޮތަށް އެ  )2(    ދަ

ލު ދެމެހެްއޓުމަށް މެއް އަތުވެދާެނ ނުވަތަ އޭގެ އަސްލަށް އުނިކައަސް

 ދަތިވެދާނެ ފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން.
 ކޮޕީރައިްޓގެ މައްސަަލއެއް ނުުކމެދާނެ ކަމަށްވުން. )3(   
 ،ތެއް ހޯދުމަށް އެދުނު ގޮތާއިމަޢުލޫމާމި މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން  (ރ)  

އަިދ އެކަމުން އެ  ،ތެއް ދޫކުެރވެން އޮތްގޮތް ތަފާުތވާނަމަމަޢުލޫމާއެ 

ތަށް މަޢުލޫމާެއ  ،ެއކަން ،ދޫކުރުމުގެ ފީ ބޮޑުވާކަމަްށވާނަމަމަޢުލޫމާތު 

 ،އެގޮތަށް ދޭނީމަޢުލޫމާތު އެ  ،އަދި  ެއވެ.އެދުނު ފަރާތަށް ވިސްނައިދޭްނވާނެ

އެގޮތަްށ މަޢުލޫމާތު ެއ  ،ފީގެ މިންވަރު ޮބޑުިވކަމުަގއި ވީނަަމވެސް

 ތަށް އެދުނު ފަރާތުން އެއްބަސްާވކަމަށް މަޢުލޫމާއެ  ،ބޭނުންވާކަމަށް

  ެއވެ.ވާނަމަ
ެއއްބަހަށް ވުެރ ގިނަ ބަހުްނ  ،ތެއް ތައްޔާރުކޮށްފަިއ އޮތީމަޢުލޫމާ (ބ)  

ތަށް އެދުނު މީހާ މަޢުލޫމާއެ  ،ތެްއ ދޭންވާނީމަޢުލޫމާއެ  ،ކަމަށްވާނަމަ

މަޢުލޫމާތު  ،ނަމަވެސް ލު އޮތްއުސޫއިޚްޔިތާރުކުރާ ބަހަކުންނެވެ. ިމހެން މި 

ިދވެހިަބހުން ނުވަތަ އިނގިރޭސިބަހުން ނުވަތަ އެ ެދ  ،ތައްޔާރުކޮށްަފއި އޮތީ

ތެއް މަޢުލޫމާއެ ދެ ބަހުންކުރެ ބަހަކުން އޮތް  ،ބަހުން ކަމުގައިވާނަމަ

 ެއވެ.ށް ތަބާވެވުނީ ކަުމގައި ެބލެވޭނެލަުއސޫދޫކުރުމުން މި އަކުރުަގއިވާ 

 
 ފަސްވަނަ ބާބު 

 މަޢުލޫމާތެއް ރަނގަޅުކުރުން 
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މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް 

ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި 

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 

 

ދެއްކުމުން ނުވަތަ އޭގެ ކޮޕީެއްއ މީހަކު ބެލުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއެްއގެ މަޢުލޫމާތެއް   .16

ޭއަގއި ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ ކަެމއް  ،ދިނުމުން އޭނާ އެ މަޢުލޫާމތެއް ބެލުމަށްފަހު

އެކަމުެގ  ،ކަމަށްވާނަމަ ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަންަނނިވި ޙާލަތްތަުކގައި ހުށަހަަޅިއފި

އިދާރާއަުކްނ  ޙަޤީޤަތާ އެއްގޮތަށް އެ މަޢުލޫމާތު ދައުލަތުގެ އެ ،ޙަޤީޤަތް ބަލައި

 ެއވެ.ރަނގަޅުކުރަްނވާނެ
އެ މަޢުލޫމާތެއްގައި ވަނީ ެއ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތުެގ  (ހ)  

 އަމިއްލަ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ކަމުަގއިވުން.
ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއިން ކުާރ އިދާރީ އެކިެއކި މަސަްއކަްތތަކާ ގުޭޅގޮތުން  (ށ)  

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކަށްވުން.އެ މަޢުލޫމާތަކީ 
އެ މަޢުލޫމާތަކީ އެ މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ ފަރާތުން ދެޭކޮގތުގައި ޞައްަޙ  (ނ)  

ނުވަތަ ަކމެއް އޮިޅގެން  ،ނޫން ނުވަތަ ތެދު ނޫން ނުަވތަ ފުރިހަމަ ނޫން

 ހިނގައިދާ ފަދަ މަޢުލޫމާތުކަމުގަިއވުން.

 
ދައުލަތުގެ އިދާރާގައި ހުރި 

ތު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަޢުލޫމާ 

 އިންކާރުކުރުން 

ދައުލަތުގެ އިދާރާަގއިާވ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް ެއދި މީހަކު ހުށަހެޅުމުން   .17

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި އެކަން ނުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރއަކަްށ 

 އެވެ.ނިންމިދާނެ
ރަނގަޅު އަދި އޭގެ އަސާސީ އެްއވެސް ކަެމްއ  ،އެ މަޢުލޫމާތަކީ ފުރިހަމަ (ހ)  

ގޮތަށް ހުިރ މަޢުލޫމާތެއްކަން ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރއަކަްށ  ނެއޮޅިގެްނ ނުދާ

 ކަށަވަުރވުން.
މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ތެދު ނޫން  (ށ)  

ހިމެނިގެންާވކަމަްށ ދައުލަތުެގ ެއ ނުވަތަ ޮއޅިގެން ހިނގައިދާ ފަދަ ކަމެއް 

 އިދާރާއަކަށް ކަށަވަުރވުން.
ވަިކ  ،ރަނގަޅުކޮށްދިނުމަށް އެޭދ މަޢުލޫމާތު ރަނގަޅުކޮށްދެވޭނީ (ނ)  

ނަޑއެޅިފަިއވުމާެއކު  ،ޤާނޫނެއްގަިއވާ ވަކި އުސޫލަުކން ޢަމަލުކުރުމުންކަމަށް ކަ

 އެގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްފައި ުނވުން.
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ވަކިކަމެއް ފާހަގަވާ 

 ޢިބާރާތެއް ހިމެނުން 

 ،ދައުލަތުގެ އިދާރާެއއްަގއިާވ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތަކީ ރަނގަޅު ނޫން ނުވަތަ ތެދު ނޫން  .18

ނުވަތަ ފުރިހަމަނޫން މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ފެނިގެން މީހަކު ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދަުއލަތުގެ އެ އިދާާރއަކުްނ  ،ގުިޅގެން

އަންނަނިިވ ދެ ކަމުންކުރެ ކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އެ މަޢުލޫމާތުގަިއ  ،އިންކާރުކޮށްފިނަމަ

 އެވެ."ވަކި ޢިބާރާތެްއ" ހިމަނައިދިނުމަށް އެ މީހާއަށް ހުށަހެޅިދާނެ

ނުވަަތ  ،ޒަރުަގއި ަވކިކަމަކީ ަޞއްަޙ ނޫންއެ ހުށަހެޅުން ހުށަހަޅާ މީހާގެ ނަ (ހ)  

 ؛ނުވަތަ އޮޅިގެންދާ ފަދަ މަޢުލޫމާތު ކަމުގައި ފެންނަކަމަށް ،ތެދު ނޫން

 ނުވަތަ 
 ،އެ މަޢުލޫމާތަކީ ތެދު ނޫން ުނވަތަ ަޞއްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ކަމުަގއިވާނަމަ (ށ)  

އެ މަޢުލޫމާތުގެ ަޞއްޙަ ގޮަތކީ ނުވަތަ ފުރިހަމަ ގޮތަކީ ޮކބައިކަން އެމީހާ 

 ބަޔާންކުރާ ގޮތް.

 
 
 
 
 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ފީނެގުމާ ގުޅޭ 

 
ތެއް ޫދކުރުމުގަިއ، ފީ މަޢުލޫމާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަުތެގ އިދާރާައކުން  (ހ)  .19 ފީނެގުން 

ނެގޭނެ ރޭޓު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ނެގޭނެ ޙާލަތްތަކާއި އެ ޙާލަްތތަކުަގއި ފީ

 ެއވެ.ެދއްަގއި ބަޔާްނކުަރންވާނެގަވާއި ދާހަ
ތެއް ޫދކުރުމުގަިއ، މި މަޢުލޫމާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުެގ އިދާރާއަކުން  (ށ)  

ިއވާ ޮގތުގެމަތިން ފީ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގަާވއިދުގަ 
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 އެެވ. ނެގިދާނެ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގަާވއިދުަގިއވާ ޮގތުގެމަތިން ފީ  (ނ)  

ނަޑއެޅުމުަގއި އަންނަިނިވ  ލުތަކަށް އުސޫނެގޭނެ ޙާލަތާއި ރޭޓު ކަ

 ތަބާވާންވާނެެއވެ.
ތެއް އެ މީހަކަށް ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާމީހެއްގެ އަތުން ަނގާ ފީއަީކ،  )1(   

ތެއް އެ ފޯމެޓަށް މަޢުލޫމާފޯމެޓުގައި ދޫކުރުމަށްޓަަކިއ އެ 

ންޖެހޭ ބަދަލުކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށް ވުރެ ބޮޑު ައެގއް ދަްއކަ

 ފީއެއް ކަުމގައި ުނވުން.
ހޯދުމަށާއި ބެލުމަށާއި ެއއްކުރުމަށާއި ކަށަވަުރކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު  )2(   

 ކުރާ މަސައްކަތަށް ނަގާ ައގަަކށް އެ ފީ ނުވުން.

އެމީހުންނަށް  ،ތަނަވަސްކަން ނެތް މީހުންނަށްމާލީ ގޮތުން  )3(   

ލިބިދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިދިނުމުގައި ހުރަހަކަށްވާވަުރގެ ފީއަކަްށ 

 އެ ފީ ނުވުން.
ނުވަތަ މުޅި  ،މީހަކު އެދެނީ އެ މީހެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް )4(   

ތެއް މަުޢލޫމާރައްޔިތުންެގ ޢާންމު ފައިދާއެްއ ހިމެނިގެންވާ ކަމަާކގުޅޭ 

 އެކަަމށް ފީއެއް ނުނެގުން. ،ހޯދުމަށް ކަމުގައިވާނަމަ
ދޭންޖެހޭ މަުޢލޫމާތު ތެއް ދިނުމުގައި އެ މަުޢލޫމާދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން  (ރ)  

ތެއް ދިނުމުގައި ފީެއއް ނެގޭ ގޮތަށް ޮއްތ މަޢުލޫމާމުއްދަތުގެ ތެރޭަގއި އެ 

ދޭންޖެހޭ މުއްދަތު ފަހަނައަޅައިދާފަހުން އެ މަޢުލޫމާތު ނަމަވެސް، އެ 

ފީއެއް ނަަގއިގެްނ  ދިނުމަށްމަޢުލޫމާތު ތެއް ދޭކަމަށްވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާ

 ެއވެ.ނުވާނެ
ތަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ހޯދުމަށް އެދޭ  (ބ)  

ތަށް އެދުމާއެކީ، މަޢުލޫމާދޫކުރެވެންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ 

ތަށް އެދުނު ފަރާތަށް މަޢުލޫމާއެ މަޢުލޫމާތު އެކަމަށް ހިނގާނެ ފީގެ 
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  އެވެ.ން އޮފިސަރު އަންގަްނާވނެދައުލަތުގެ އެ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަ

ްނވެްސ މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި އަންނަނިވި ކަންކަ (ޅ)  

  ެއވެ.ބަޔާންކުރަންވާނެ

ނޑަައޅާނެ ގޮތް.ފީ   )1(     ކަ
 ފީ ނުނެގޭނެ ފަރާތްތައް. )2(   
 ތިސްނާ ކުެރވިގެްނވާ ފަރާތްތައް.ފީ ނެގުމުން އިސް )3(   
 ފީ ނެގިދާނެ އެންމެ ބޮޑު ޢަދަދު. )4(   

 
 ހަތްވަނަ ބާބު 

 ތަށް އިސްކަންދިނުމާއި އިސްތިސްނާ ޙާލަތްތައް މަޞްލަޙަ ޢާންމު 

 
ތަށް މަޞްލަޙަ ޢާންމު 

 އިސްކަންދިނުން 

މި ބާބުގައި ހިމެނޭ ކޮންެމ މާއްދާެއއްވެްސ ިކޔަންވާނީ، މި މާއްދާަގިއ  (ހ)  .20

ލު ެނގެހެއްޓުމަށް ޖާގަ ލިބިދޭ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. އަިދ، އުސޫބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 އް ނާްނނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.ލަށް ހަނިކަމެއުސޫއެ 
އެހެން ގޮަތކަްށ ބަޔާންކޮށްފައި  ،މާއްދާއެްއަގއިމި ބާބުގައި ހިމެނޭ އެއްވެސް  (ށ)  

ތެއް ދިނުމަށް މަޢުލޫމާ ތަކަށް އެދުމުން އެ މަޢުލޫމާވަކި  ،ވީނަމަވެސް 

ުތ މަޞްލަޙަދިނުމަކީ މުޅި ރައްޔިތުންގެ  އެ މަޢުލޫމާތު ،އިންކާރުކުރުމަްށވުރެ

އަިދ އެ މަޢުލޫމާތު  ،މާ ރަނގަޅަށް ޙާޞިުލވާނެ ކަމެއް ކަުމގަިއވާނަމަ

ތަށްވުރެ އެ މަޢުލޫމާތު މަޞްލަޙަނުކުރުމުން ރައްކާތެރިުކރެވޭ ހާމަ

ތު ބޮޑުކަމުަގއިވާނަމަ، ެއ މަޞްލަޙަހާމަކުރުމުން ރައްކާތެރިކުރެވޭ 

  ެއވެ.މަޢުލޫމާތެއް ދައުލަތުގެ އެ އިާދރާއަކުން ދޫކުރަންވާނެ 

ތަށް މަޞްލަޙަމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަކި ަމޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމަކީ ޢާންމު  (ނ)  

ތެއް މަޢުލޫމާކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެފަަދ  އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ކަެމއް 

ތަށް މަޞްލަޙަދޫނުކުރަން ނިންމާ ޙާލަތުގައި އަންނަނިވި ކަންކަމީ ޢާންމު 
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 އެވެ.އުނިކަން އަުތވެދާނެ ކަންކަން ކަމުގަެއއް ނުބެލެވޭނެ 
ީމހުންނަށް ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ަކމެއް ކޮށްފަިއވާ ގޮތް  )1(   

ދައުލަުތގެ ެއ އިާދރާއަކަށް   ،ޖަވާބުދާީރާވން ،އެނިގއްޖެނަމަ

 އުނދަޫގވެދާފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނިގެންވުން. 
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކާ މެުދ އިތުބާރުކުަޑވާ ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް  )2(   

 ހިމެނިގެންވުން.
އޭަގއި ހިމެނިގެންވާ މަޢުޫލމާތުން ބައެއް އުިނވެފައި އޮތުމުގެ  )3(   

ސަބަބުން އޭގެ މާނަ ރަނަގޅު ނޫން ގޮތެއްަގއި ދޭހަވެާދނެކަމަށް 

 ފެނުން. 

 
ގެ ބައެއް މަޢުލޫމާތު 

 ދޫކުރުން 

ތަކަށް އެދުމުން ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުގެ ވަކި ބަަޔކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާ  .21

އެަބއެއް ެއ  ،ރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ބައެއް ކަމުަގއިވާނަމައިސްތިސްނާ ކު

ތެއްގެ ދޫކުރެވެން އޮތްބަިއ މަޢުލޫމާއެ  ،ތަކުން އުނިކުރުމަށް ފަހުމަޢުލޫމާ

 ދޫކުރަންވާނެެއވެ.

 
 

ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

ޝަރުޠުކޮށް ލިބިފައިވާ 

 މަޢުލޫމާތު 

 އިސްތިސްނާވެެގންވެެއވެ.އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުން މި ޤާނޫނުން   .22

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއްވެްސ ޤާޫނނަކުން އެކަެމއް ހާމަކުރުމަީކ ކުށެްއކަމުަގއި  (ހ)  

 ފަދަ މަޢުލޫމާތު. ހާމަުކރަންޖެހޭ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމެއް
ސިއްރު ނުހިފެހެްއޓިކަމުގެ ދަުޢާވ  ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކޮށްފި ކަމުގަިއވާނަމަ (ށ)  

 މަްއޗަށް އުފުލިދާެނ މަޢުލޫމާތު.ސަރުކާރުގެ 
ޭއގެފަހުން ސަރުކާރަށް އެފަދަ  ،ދެން ،އެ މަޢުލޫމާތު ދޫކޮށްފިކަމުގަިއވާނަމަ (ނ)  

 ރަސްއެޅިދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު. މަޢުލޫމާތެއް ލިބުމަށް ހު
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ފަށާއި ސާދޫކުރުމަކީ، އެ ޙާލަތުެގ އިންމަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ބާވަުތގެ  (ރ)  

އެފަަދ  ،ތުހުރި ގޮތް ކަމުގައި ނުވާނަމަމަޞްލަޙައެންމެ  ،ބަލާއިރުޢަދުލަށް 

 މަޢުލޫމާތު.
ޤައުމުގެ އިްޤތިޞާދު  ،އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފިކަމުގަިއވާނަމަ )1(   

ދެމެހެއްޓުމަށާއި ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ިލބިގެންާވ 

 ކުޅެދުންތެރިކަމަށް އުނިކަން ައތުވެދާނެ ފަދަ މަޢުލޫމާތު.
މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރަންޖެހޭ ވަގުުތގެ ކުރިން ެއ މަޢުލޫމާތެއް  )2(   

ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން ަވކި މީހަކަށް ނުވަތަ ަވކި ަބޔަކަްށ ނޭދެވޭ 

 ފާނެ މަޢުލޫމާތު.ރައަސަރެއް ފޯ
ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގެ ުނވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިްމތިޔާޒަށް  )3(   

 ލިބޭފަދަ މަޢުލޫމާތު. އުނިކަން
ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުމެްއ  ،ޝަރުޢީ ގޮތުން ހުއްދަ ޙާލަތްތަކެްއގައި  )4(   

 ނެތި ހިންގާފައިވާ ޝަރީޢަތެްއގައި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު.
(އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ ކުޑަކުއްޖެްއގެ ޒާތަްށ ނުވަތަ  18ޢުމުރުން  )5(   

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ ޤާނޫނީ ،ކަރާމަތަށް އުނިކަމެއް ލިބިާދފަދަ ޒާތީ

 ޝަރުޢީ މަޢުލޫމާތު.
(އަށާރަ) އަހަރު ނުފުރޭ  18އަންހެނުންނާ މެދު ނުވަތަ  )6(   

ކުޑަކުދިންނާ މެދު ހިންގާ އެިކއެކި ޖިންީސގޯނާާއއި އެހެނިެހން އެ 

ތުގެ އެފަރާލިޭބ ފަރާތް ހާމަވެދާނެ ނުވަތަ  އަނިޔާ ،ބާވަތުގެ ކުށުަގއި

 ފަދަ މަޢުލޫމާތު.ޒާތަށް ނުވަތަ ކަރާމަތަށް އުިނކަމެއް އަުތވެދާނެ 

 
ތިންވަނަ މީހެއްގެ ޒާތީ  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ދޫކުރަން ޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ (ހ)   .23 ޒާތީ މަޢުލޫމާތު 

އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ ތިްނވަނަ ފަރާތުެގ  ،މަޢުލޫމާތު ކަމުގަިއވާނަމަ

އޮފިސަުރ ރުހުމާއެކުަގއި މެނުވީ ަދއުލަތުގެ ެއ އިދާާރއެްއގެ އިންފޮމޭޝަން 
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 އެވެ.ދޫކޮށްގެންނުވާނެ 

ނަމަވެސް، އެފަދަ ތިންވަނަ މީހެއްގެ ާޒީތ  އޮތް  މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން (ށ)  

ތު ދެމެހެއްޓުމަށް މުހިންމު ކަމެއް މަޞްލަޙަމަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަކީ، ޢާންމު 

ކަމުގަިއ ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ިތންވަނަ ފަރާތުގެ ރުހުމާ ނުަލިއ، ެއކަމަކު، މި 

ކޮމިޓީގެ  މުރާޖަޢާޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ ެއ އިދާރާއެްއަގއި އެކުަލވާލާ 

ހުއްދައާެއކު އެ މަޢުލޫމާތެއް އެ ސަބަބަށްޓަަކއި ެއ ނިސްބަތަށް 

 .ެއވެދޫކުރެވިދާނެ

 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ހިންގާ ތަޙްޤީޤެއްގެ މަްއޗަްށ  ،ދޫކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތަކީ (ހ)  .24 ޤާނޫނީ އިމްތިޔާޒު 

ބިނާކޮށް ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއްގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް ޤާނޫނީ 

އެ މަޢުލޫމާތު  ،އިމްތިޔާޒް ލިބިގެްނވާ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގަިއވާނަމަ

 އިދާރާއަކަށް ލިިބގެންެވއެވެ.  ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަދއުލަތުގެ އެ
ޤާނޫނީ އިމްިތޔާުޒގެ މަންފާ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން ޮއތް ނަމަވެސް (ށ)  

މި މާއްދާގަިއ ބުނާ  ،ލިބިގެންވާ ފަރާތުން ެއ އިްމތިޔާޒް ދޫކޮށްަލއިފިނަމަ

 ެއވެ.ތެްއގެ މައްަޗކަށް ނުހިނގާނެމަޢުލޫމާލެއް ދެން އެ އުސޫ

ގެއްލުމެއް ފޯރާނެ  ފޫނުބެއްދޭފަދަދޫކުރުމުން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ބާވަތުގެ   .25 ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު 

 މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ިލބެގެންެވއެވެ.
ހާމަނުކުރާނެކަމަށް އެއްބަްސެވގެން  ،އެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައި ވަނީ (ހ)  

އެ މަޢުލޫމާތުގައި އަންނަނިވި ސިފަަތކުން ސިފައެްއ  ،ކަމުގަިއވުމާެއކު

 އެކުެލވިގެްނވުން.
 ވިޔަފާީރގެ ސިއްެރއް ހިމެނިެގންވުން. )1(   
އެ ތިންވަަނ ފަރާތުގެ ިވޔަފާރީގެ  ،އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިނަމަ )2(   

ތަށް ނުރަނގަޅު އަަސރުފޯރާނެ މަޞްލަޙަތަށް ނުވަތަ މާލީ މަޞްލަޙަ

 ކަމަށްވުން.
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އެކު އޮތް ބައިނަލްއަްޤވާމީ ޖަމްޢިއްާޔއަކާ އެހެން ދައުލަތަާކއެކު ުނވަަތ  (ށ)  

ުނވަތަ ެއއްބަސްވުެމއްެގ ތެރެއިން ުނަވތަ ދެކެވެމުންދާ  ،ގުޅުމެްއގެ ތެެރއިން

ރެވެމުންދާ ލިޔެކިުޔމެއްގެ ތެރެއިްނ ނުަވތަ ބަދަލުކު ،ވާހަކަތަެކއްގެ ތެެރއިން

ހޯދާފައިވާ ނުވަތަ ލިބިފަިއވާ ނުވަތަ އެނގިފަިއވާ މަޢުލޫމާތު ކަމަށްވުމާއެުކ 

އަދި އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ އެ ދައުލަަތކާެއުކ ނުވަތަ ެއ 

ޖަމްޢިއްޔާއަާކއެކު ިދވެހިރާއްެޖއިން ޤާއިމްކޮށްަފއިާވ ުގޅުމަށް ނުރަނގަުޅ 

މަކަްށވުން ނުވަތަ ނުރަނގަޅު އަސަރުކޮށްާފނެ ކަމެއްކަމަށް އަސަރުކުރާނެ ކަ

 ބެލެވުން.
ތަކީ، ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރއަކުން ހިންގާ ރަސްމީ މަޢުލޫމާހޯދުމަށް އެދޭ  (ނ)  

މަސައްކަތެްއގެ ތެރެއިން ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ގެންުގެޅންޖެހޭ ނުވަތަ 

ނުވަަތ އަމިއްލަ ެދ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ދޭދޭ ދެ ފަރުދުންގެ ދެމެދުގައި 

ކުންފުންޏެއްގެ ދެމެދުގަިއ ވެފަިއވާ ެއއްބަސްުވމަކަށް ނުވަަތ 

އެ ދެ ފަރާތުން ކުރެ  ،އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިނަމަ ،މުޢާމަލާތަކަށްވެފައި

ފަރާތެއްގެ ޒާތީ ނުވަތަ މާލީ ނުވަތަ ދަރަނީގެ ނުވަތަ ވިަޔފާރީގެ ސިއްުރ 

 ހާމަކުރަންޖެހޭ ފަދަ މަޢުލޫމާތަކަށްވުން.
އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ، މީހެއްގެ ޞިއްޙަތަްށ  ،ހޯދުމަށް އެދޭ މަޢުލޫމާތަކީ  .26 ޞިއްޙަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ނުވަތަ ަރއްކާތެރިކަމަށް ނުރަްއކަލެއް ުކރިމަތިވާނެ މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ ފުރާނައަށް 

އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރއަކަްށ  ،ކަމުގަިއވާނަމަ

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 
ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާގުޅޭ 

 މަޢުލޫމާތު 

ދަށުން ދޫކުރުމުން އަންނަނިވި ކަންކަާމގުޅޭ މަުޢލޫމާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .27

 އިސްތިސްނާ ކުެރވިގެްނވާ މަޢުލޫމާތެވެ.

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް މީހަކު ޢަމަލެއް ކޮށްފިކަމަކަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތާ  )1(   

 ގުިޅގެން ކުރަމުންދާ ތަޙްޤީޤަކަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު.
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 މަޢުލޫމާތު.މަޢުލޫމާތުދޭ ސިއްރު ފަރާތަކީ ކާކުކަން ދެނެގަެނވޭނެ  )2(   
ޤާނޫނެއް ހިންގުމުަގއި ނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމުގަިއ ސިއްުރގެ ގޮތުަގިއ  )3(   

 ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު.
ުނވަަތ ރައްކާތެރިކަމަށް ެގއްލުންލިބިދާނެ  މީހެއްގެ ފުރާނައަށް )4(   

 މަޢުލޫމާތު.
އިންސާފުވެރިކަމާއެުކ މީހަކާ ބެހޭގޮތުން ހިނގަމުންދާ ޝަރީޢަތެއް  )5(   

 ހިންގުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ މަޢުލޫމާތު.
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހިނގިޔަނުދިނުމަށްޓަަކިއ ނުވަތަ  )6(   

ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ަތޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ 

ކަންކަމާގުޅޭ ގޮތުން މުޢާމަލާތްކުރުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޞައްޙަ 

 ލެްއގެ ބޭނުންތެރިކަން ނެތިގެން ހިނގައިދާނެ މަޢުލޫމާތު.އުސޫ
ޢިމާރާތެއްގެ ނުވަތަ ތަެނއްެގ ނުވަތަ ފުރައިދުްއވާ އުަޅނދެއްެގ  )7(   

 ރައްކާތެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިިބދާނެ މަޢުލޫމާތު.
ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި ހަްއޔަރުުކރަން ޖެހޭ މީހަކު ހައްޔަރުުކރުމަށް  )8(   

ހުރަސްއެޅިދާނެ ނުވަތަ ަބންދުކުރެވިފަިއވާ މީހަކު ފިލުމަށް 

 ފަސޭހަވެދާފަދަ މަޢުލޫމާތު.
ތަކީ، މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ހިފެހެއްޓުން ހުއްދަ މަޢުލޫމާއަންނަނިވި  (ށ)  

 ތެއް ނޫނެވެ. މަޢުލޫމާ
ޤާނޫނުގައި ަކނަޑއަޅާފަިއާވ ދާއިރާއަށް ވުރެ ބޭރަްށ ކަމެްއގެ  )1(   

 ތަޙްޤީޤު ހިނގައްޖެކަން ހާމަކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތު.
ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ތަންފީޒީ  )2(   

އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ ޮގތުގެ ޢާންމު އުސޫލު ައންގައިދޭ 

 މަޢުލޫމާތު.
ޚިލާފަށް ކުރެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަަކއި ހިންގޭ  ޤާނޫނާ )3(   
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 އެިކއެކި ޕްރޮގްރާމްތަުކގެ ކާިމާޔބީގެ މިންވަރު އަްނގައިދޭ މަުޢލޫމާތު.
ލުން އަންގަިއދީފައިާވ އުސޫތަޙްޤީޤުކުރެވެމުންދާ މީހާއަށް ޢާންމު  )4(   

 މަޢުލޫމާތު.

 
ގެއްލުމެއް ފޯރާނެ  ފޫނުބެއްދޭފަދަދޫކުރުމުން  މަޢުލޫމާތުއަންނަނިވި ބާވަތުގެ   .28 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުން 

 މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ިލބެގެންެވއެވެ.
 ގާއިމުކުރުން. އިންސާފުޢަދުލު  (ހ)  
 ދެެނގަތުން ނުވަތަ ނެގުން. ،ނަގަންޖެހޭ ޓެކުހެއް ނުވަތަ ިޑއުޓީެއއް (ށ)  
 ލުަތއް ހިންގުން.އުސޫރާއްޖެ އެތެރެވާ ފަރާތްތައް ޮކންޓްރޯލްކުރުމުގެ  (ނ)  
ކަމަކާ ގުިޅގެން މަދަނީ ދަޢުވާެއއް ނުވަތަ ޖިނާއީ ދަޢުާވ އުފުލަންޖެހޭތޯ  (ރ)  

 ނުވަތަ ޤާނޫނީ އެްއވެސް ފިަޔަވޅެއް ައޅަންޖެހޭތޯ ބެލުން.

 
ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކވެދާނެފަދަ ކަމެއް ޤާނޫނުައސާސީަގއި މާނަކޮށްފަިއވާ   .29 ދިފާޢީ ރައްކާތެރިކަން 

ގެއްލުެމއް  ފޫނުބެއްދޭފަދަދާއިރާގެ ތެޭރަގއި ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމުން 

ފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މުގެ ބިރު އޮތްކަމަށް ވާނަމަ، އެފޯރާނެކަ

ލިބިެގންވެެއވެ. މި މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫުލ ދައުލަތުގެ އިދާާރއަށް 

 ެއވެ.އަންނަނިވި ކަންކަމަކަށް ނުހިނގާނެ

 ހިންގުމާ ުގޅިފައިވާ ކަންކަން. އިދާރީ ކަންކަމާއި (ހ)  

 ލުން ހަވާލުކުެރވޭ މަސައްކަތް.އުސޫލުން ުނވަތަ ޓެންޑަރު އުސޫކޮންޓްރެކްޓް  (ށ)   

 ދިނުމާިއ ވަޒީފާއިން ވަިކކުރުން.ވަޒީފާމުވަްއޒަފުންނަށް  (ނ)  

އެނޫންވެްސ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން، ޤައުމީ ސަލާމަތަށް  (ރ)   

 މެއް ހިެމނިގެންނުވާ މަޢުލޫމާތު.ނުރައްކާވެދާނެފަދަ ކަ

 

ޢާންމު އިޤްތިޞާދީ 

 ތު މަޞްލަޙަ 

ފޯރާނެ މަޢުލޫމާތެއް  ފޫނުބެއްދޭފަދަދޫކުރުމުން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ާބވަތުެގ   .30

 ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ަދއުލަތުގެ އިދާރާއަށް ލިެބގެންެވެއވެ.
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ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދު ފައިދާހުރި ގޮތުަގއި ކުިރއަށް ގެންިދުއމަށް ސަރުކާރަށް  (ހ)  

 ލިބިދޭ ކުޅެދުންތެރިކަމަށް.
ތަކަށް މަޞްލަޙަދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގެ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ިވޔަފާރީގެ  (ށ)  

 ތަކަށް.މަޞްލަޙަނުވަތަ މާލީ 

 
ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމާއި 

 ހިންގުން 

ގެއްލުމެއް ފޯރާނެ  ފޫނުބެއްދޭފަދަދޫކުރުމުން މަޢުލޫމާތު އަންނަނިވި ބާވަތުގެ  (ހ)  .31

 މަޢުލޫމާތެއް ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ިލބެގެންެވއެވެ.
ސަުރކާުރގެ ިސޔާސަތު  ،ޙާޞިލުކުރެވޭ ޮގތެއްަގއިނަތީޖާ  )1(   

 މަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ މަޢުލޫމާތު.ލުވާއެކުލަ 
އެ މަޢުލޫމާތެއް  ،ސިޔާސަތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުން ލިބެން އޮތް ފައިދާ )2(   

އެ ސިޔާސަތަށް  ،ހާމަކުރުމަށް އޮތް ވަގުތުގެ ުކރިން ހާމަކޮށްގެން

ޢަމަލުކުރުމުން ލިބެން އޮތް ފައިދާއަށް އުނިކަން ައންނަފަދަ 

 ލޫމާތު.ޢުމަ
ކަމެއް ޓެސްޓްކުރުމަށް ނުވަަތ އޮޑިޓްކުރުމަށް ގެްނގުޅޭ ހަމަތަކަށް  )3(   

 މަޢުލޫމާތު.ޢަމަލުކުރަން ހުރަހަކަށްވާ 
ކަްނކަމުެގ ދިރާސާތަކާިއ  ،ަތފާސް ހިސާބާއި ،ޓެކްނިކަލް މަޢުލޫމާތާއި (ށ)  

ލުތަެކްއ އުސޫާވ މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ،ތަޙުލީލުތަކުގެ މައްަޗކަށް

 ނުހިނގާނެއެވެ.

 
ުތގެ އިދާރާއަްށ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ދޫނުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދައުލަ (ހ)  .32 ކެބިނެޓް ރެކޯޑް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ިލޔުން.ކައި ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަ )1(   
 ބިނެޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ލިޔުން.އެ ަވގުތު ކެ )2(   
ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްަފއިވާ ލިޔުެމއްގެ ދެލިކޮޕީ  )3(   

 ލޫމާތެއްގެ ކޮޕީ ނުވަތަ ނަކަލު.ނުވަތަ ހުށަހަޅާފައިވާ މަޢު
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ކެބިނެްޓގެ ނިްނމުމެއް  ،ަކމުގަިއވާނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފި )4(   

ނުވަތަ ކެބިނެޓްަގއި ހިނަގއިިދޔަ މަޝްވަރާތަުކގެ ތަފްޞީުލ ނުވަތަ 

ހާމަވެގެްނދާ ފަދަ  ބުނީ ކީކޭކަން އެ މަޝްވަރާތަުކަގއި ކާކު 

 މަޢުލޫމާތު.
ކުރެވިގެްނާވ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި ެކބިނެޓްގެ ލިޔުމަކީ އިސްތިްސނާ (ށ)  

 ނޫނެވެ.ލިޔުމެއް 
ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކެބިނެޓްަގއި މަޝްވަާރކުރުމަށް  )1(   

 ،މާލީ ތަފްޞީުލތަކާއި ،ތައްޔާރުކުެރވިފަިއވާ އިދާރީ ތަފްޞީލުތަކާއި

 ގެ ތަފްޞީލުތައް ހިމެނޭ ލިޔުން.ތަފާސް ހިސާބުތަކު
 މަޢުލޫމާތު.ކެބިނެޓަށް ހުށަހެޅި މުޅިން ނިމިފައިވާ މައްސަަލއެްއގެ  )2(   

) އަހަރު ފާއިތުެވފައިާވ (ދިހައެއް 10އެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅިފަހުން  )3(   

 ލިޔުން.
މި މާއްދާގައި ކެބިނެޓް މާނަކުރުމުގައި ކެބިނެޓްގެ ކޮމިޓީއާއި ކެބިނެްޓ  (ނ)  

 ހިެމނިގެންެވއެވެ.ސަބް ކޮމިޓީ  ކޮމިޓީއެްއގެ

 
 28ވަނަ މާއްދާއާއި  27ވަނަ މާއްދާާއއި  26ވަނަ މާއްދާއާއި  22މި ޤާނޫނުގެ   .33 ވަގުތު ކަނޑައެޅުން 

 10ވަނަ ާމްއދާގަިއވާ ުއސޫލުތައް  30ވަަނ މާއްދާއާއި  29 ،ވަނަ މާއްދާާއއި

 ެއވެ.ގެ މައްޗަކަށް ނުހިނގާނެމަޢުލޫމާތު(ދިހައެއް) އަހަރު ފުރިފަިއވާ 

 

ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ 

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި 

 މަލުކުރާނެގޮތް ޢަ 

 

ވަނަ  25ވަނަ މާއްދާާއއި  24ވަނަ މާއްދާާއއި  23މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .34

ވަނަ މާއްާދއިން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ތިްނަވނަ ފަރާތަކާގުޅޭ  26މާއްދާއާއި 

ލިބުމުން، އެ  ހޯދުމަށް އެދި ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅުމެއްމަޢުލޫމާތު 

ތެއް ދޫކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަުރ މަޢުލޫމާ

(ފަހެއް)  5ގަސްދުކުރާނަމަ، އެ ހުށަހެުޅން ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 
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ަނ ދޫކުރަން ގަސްދުކުާރކަން އެ ތިންވަމަޢުޫލމާތު ދުވަހުގެ ތެޭރގައި އެ 

 އެވެ.ފަރާތަށް އަންގަންވާނެ 

އް ތިންވަނަ ފަރާތަށް މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެްނގުމެމި  (ށ)  

ތިރާޒެްއ އޮތްނަމަ، ެއ އުހާމަކުރުމާ މެދު އިމަޢުލޫމާތު އެ  ލިބުމުން،

(ހަތެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އަނގަބަހުްނ  7އެންގުުމގެ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ެއވެ.އަންގަްނވާނެއޮފިސަރަށް  ނުވަތަ ލިޔުމުން އެކަން އިންޮފމޭޝަން

ނޑައެޅުުމގަިއ ެއ މަޢުލޫމާތު އެ  (ނ)   ދޫކުރަން ިއންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ކަ

މަޢުލޫމާތު ތިާރޒުުކރާ ސަބަބުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އެ އުތިންވަނަ ފަރާތުން އި

 ދޫނުކުރުމަށް ނިންމިދާނެއެވެ. ދޫކުރުމަށް ނުވަތަ

ދޫކުރުމަށް މަޢުލޫމާތު ތިާރޒާއެުކަގއިެވސް އެ އުތިންވަނަ ފަރާތުގެ އި (ރ)  

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން ެއގޮަތށް ކޮށްފިކަމާއި 

 ެއވެ.އެކަން ކުރި ސަބަބު ލިޔުމުން އެ ތިންވަނަ ފަރާތަށް އަންގަްނވާނެ

އަދި، އެކަމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އިލްތިމާސްކުރުމުެގ ފުރުޞަތު މި 

ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޮގތުގެމަތިން އެފަރާތަށް ލިބިގެންވާކަްނވެސް ެއ  ޤާނޫނުގައި

ލިޔުމުގައި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ. ައދި، އިލްތިމާސް 

 ޭއަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ. ކުރަންވީ ފަރާތާ ގުޅޭނެ ގޮތެްއވެސް

ތެއް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު މަޢުލޫމާތިރާޒުކުރާ އުތިންވަނަ ފަރާތަކުން އި (ބ)  

ދޫކުރަންވާނީ، ެއކަން ެއގޮތަށް ކުރުން އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް 

ނަޑއެޅުުމންނެވެ. ކުުރމުގެ މަމުރާޖަޢާއިލްތިމާސްކުރުމާއި   ރުޙަލާއިން ކަ

 

 އަށްވަނަ ބާބު 

 ޤާނޫނުގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން 

 
ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތުގެ ޢަމަލީ މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއކިެއިކ   .35 ޤާނޫނު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް 
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ވީާހވެސް ފުާޅ  ،ލިޔެ ަތްއޔާރުކޮށް ،ފަސޭހަކަމާެއކު ެދނެގަނެވޭނެ ގޮތަށް ،އުސޫލުތައް 

ރަްއޔިތުންނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބޭނެގޮތް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު  ،ދާއިރާެއއްަގއި

 ެއވެ.ހަމަޖައްސަންވާނެ

 
ދޫކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްަޔުތ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން (ހ)  .36 އޮފިސަރު އިންފޮމޭޝަން 

އުފުލާނެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރެއް ނުވަތަ އިންފޮމޭަޝން އޮފިސަރުން 

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާެއއްަގއި އެ އިދާރާގެ އެްނމެ އިސްވެިރާޔ 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ. އަދި އެ އިންފޮމޭޝަން އޮ ފިސަރު ނުވަތަ އެ ކަ

މާއި އޭނާއާ ނުވަތަ އެބަަޔކާ މަޤާއިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންެގ ނަމާއި 

ޢާންމުކޮށް  ،ގުޅޭނެގޮތް ަރއްޔިތުންނަްށ ވީހާވެސް ފުޅާދާއިާރއެްއގައި 

 ބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.ލި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ަދށުން އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ނުވަަތ  (ށ)  

ނޑަައޅާނީ އެ އިދާރާއެްއަގއި މަސައްކަތްކުާރ  އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން ކަ

ތްތަކުން އިންފޮމޭޝަން އެފަރާމުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިންނެވެ. އަދި 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދާކުާރ  އޮފިސަރުންގެ ަހއިސިްއޔަުތން މި

ތުަތއް އަދާކުރުުމގެ އިތުރުން އެ އިދާރާެއްއގެ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަ

 ޤާނޫނު ހުރަސްއަޅާކަމެއް ނޫެނވެ.މަސައްކަތްތައް ކުރުމަކީ، މި 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެހެނިހެން މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުުމގެ  (ނ)  

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުްނ  ،އަންނަނިވި ަކންކަންވެސް ،އިތުރުން

 ކުރަންވާނެެއވެ.
ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު  ވަނަ މާއްދާގެ 38މި ޤާނޫނުގެ  )1(   

ނަޑއަޅާ އުސޫލުތަާކ ެއްއޮގތްވާ ކޮންމެ ދައުލަުތެގ  ،ގޮތުގެމަތިން ކަ

ބަލަހައްޓާނެ މަޢުލޫމާތު އިދާރާެއއްގެ އެ އިދާރާެއއްަގއި ދައުލަުތގެ 

ޫދކުރާނެ ގޮތާމެދު ިސާޔސަތުތަކާ  ،އަރުޝީފުކުރާނެ ގޮާތއި ،ގޮތާއި 
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އި ކުރުވުމުެގ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމާ އެ ،އުސޫލުތައް ެއކަށައަަޅއި

 ރޫޙު އާލާކުރުން.
ދޫކުރުމުެގ އިސް މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދުމަށް އެދޭ  )2(   

އިދާރާެއއްަގއިމެ އިންޮފމޭޝަން ކޮންެމ  ދައުލަުތގެ ،ޒިންމާ

ހޯދުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް މަުޢލޫމާތު  ،އުފުލުމާއިއޮފިސަރުން 

އެހީތެރިވެދިނުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާ 

ވަނަ  15އަދި  14، 13، 12، 11ގުިޅގެން މި ޤާނޫނުގެ 

 ންމުންތައް ނިންމުން.މާއްދާގެ ދަށުން ނިންމަންޖެހޭ ނި

ަމސައްކަތްކުރުުމގަިއ މި ޤާނޫނުެގ ނަތީޖާ އެންމެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ  (ރ)  

އިދާރާއެްއގައި ުހިރ  އެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ނެރެދިނުމަށްޓަކައި، ަދއުލަތުގެ

 އެހީތެިރކަމަށް އެދެވިދާނެެއވެ. އެހެން މުވަްއޒަފެްއގެ 

މި މާއްދާގެ (ރ) ގެ ދަުށން އެްއވެސް މުަވއްޒަެފއްެގ އެހީތެރިކަމަްށ  (ބ)  

އިދާރާެއްއގެ ިއންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އެދެފިނަމަ، އެ ދައުލަތުގެ 

އެހީތެރިކަމެއް އެމީހަކު ފޯުރކޮށްދޭންވާނެެއވެ. އަދި، ިމ ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

ފަިއވާނަމަ އެކަެމއް ބެލުމުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ގާއެްއވެސް ކަެމއް ހިނ

އެހީއަށް އެ އެެދވުނު މުަވއްަޒފަކީވެސް އިންފޮމޭޝަން އޮިފސަރެކޭ އެއްފަަދ 

 މީހެއްކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.  

 

އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި 

 ޢާންމުކުރުމުގެ ޒިންމާ 

އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭ ަމޢުލޫމާތު ހަމައެކަނި އެކަންަކމަށް އެކަނި ހަނިނުވާނެ   .37

 ،މަދުެވެގން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ،ތަށްޓަކައިމަޞްލަޙަަރއްޔިތުްނގެ  ،ގޮތުގެމަތިން

ނޑައަޅާ އެއަްށވުެރ އަވަސް މުއްދަތެްއަގއި  ،ނުވަތަ ދައުލަތުގެ އެ އިދާާރއަކުން ކަ

ދައުލަތުެގ ކޮންމެ އިދާރާައކުންވެްސ  ،ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ިލބިދެވޭނެ ގޮެތއް

 ެއވެ.އަމިއްލަ އިސްެނގުމުގެމަތިން ޝާއިޢުކުރަމުން ގެންދަންވާނެ 
ނޑާއި  ،މަސްއޫިލއްޔަތުަތކާއި  ދައުލަތުގެ އިދާާރގެ ދައުާރއި، (ހ)    ،އޮނިގަ
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 .ޞީލުވާޖިބުތަކުގެ ތަފް
ންދާ ޚިދުމަތްތަކާގުޭޅ ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ ގޮތުަގިއ ދީފައިވާ ނުވަތަ ދެމު (ށ)  

 ތަފްޞީލު.
ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއިން ހިންގާކަމަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ އުފުލޭެނ  (ނ)  

ޝަކުވާަތްއ އަދި އެހާތަނަށް ލިބިފައިާވ ، އުސޫލު އަްނގައިދޭ ތަފްޞީލު 

 އަންަގއިދޭ ތަފްޞީލު.
އިން ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުުމގައި ޢަމަލުކުރާ ގޮްތ ފަސޭހަ (ރ)  

 ވިސްނަިއގަނެވޭނެ ތަފްޞީލު.
ޢާންމުކޮށް  ،ދައުލަތުގެ އިދާާރއިން ގެންުގޭޅ ނުވަތަ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތާއި (ބ)  

ދުމުގައި އަދި މަޢުޫލމާތަށް އެ ،ޝާއިޢުކުރާ މަޢުލޫމާތުެގ ބާވަތް

 ލު.އުސޫޢަމަލުކުރަންވީ 
 ،ދައުލަތުގެ އިދާާރގެ އިސްެވރިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާިއ ވާޖިބުތަކާއި  (ޅ)  

އަދި ކަންކަްނ  ،އެމީހުންނަށް ލިބިދޭ ބާރާއި އިޚްތިޔާުރގެ ދާއިރާ

 ލުތައް.އުސޫއި ަޢމަލުކުރާ އިާރގަނިންމުމުގައި އެ ދާ
ޢަމަލުކުރާ  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމުަގއި  (ކ)  

 އުސޫލުތަާކިއ ހަމަތައް. ،ސިޔާސަތުތަާކއި ،ގަާވއިދުތަާކއި ،ޤާނޫނުތަކާއި
ެއ  ،ފައިވާ ނިންމުންތަކާއިމާރައްޔިތުންނަށް އޭގެ އަސަރެްއ ފޯރާގޮތަށް ނިން (އ)  

ތަކާއި އެ ނިންމުްނތަކުން ދޭހަވާ ފައިވާ ސަބަބުމާނިންމުންތައް ނިން

 ސްމަންޒަރު އަންަގއިދޭ ތަފްޞީލު.އެކަމާ ުގޅޭ ފަ ،މާނަކުރުންތަކާއި
ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކުން ހިްނގާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ސިޔާސަުތތަކާ ގުޭޅގޮތުްނ  (ވ)  

ސިޔާސަތުަތްއ  ،ަޔއިރައްޔިތުންގެ ިޚޔާލު ހުށަހަޅައި ސިޔާސަތަށް ފާުޑކި

 ޔިތުންނަށް ބާރު ފޯރުވޭނެ ގޮތް.އެކަށަެއޅުމުަގއި ރައް 

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ަކނޑައެޅިަފއިވާ ބަޖެޓާިއ، ކުރަން ރާވާފައިާވ  (މ)  

ށްފަިއާވ ޚަރަދުތަކުގެ މަސައްކަތްތަާކއި، ކުރަން ާރވާފަިއވާ ޚަރަދާއި ކޮ
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 ތަފްޞީލު.

ކިން ދެވޭ އުޖޫރަާއއި އެންމެހަިއ މުވައްޒަފުންނަށް ވަިކވަދައުލަތުގެ އިދާާރގެ  (ފ)  

 ޢިނާޔަތް.

 ްތ ކުރުމުގައި ތަާބވާ ހަމަތައް.ދައުލަތުގެ އިދާާރގެ މަސަްއކަ (ދ)  

ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން ނިންމާ ނިންމުންތައް ނިންމުމަށް އޮންނަ މަރުޙަލާ  (ތ)  

ބެލެހެއްޓުމާިއ  ނުވަތަ ގޮާތއި ޒިންމާ ުއފުލުމަށް އޮންނަ ހަމަތަކާއި

 ޒިންމާދާރުކުރުވުން ރޭވިަފއިވާ ގޮތް.

 
 
 
 

މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ 

 ޒިންމާއާގުޅޭ ހަމަތައް 

 

 އަންނަނިވި ކަންކަން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކުރަންވާެނއެވެ.  .38

 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ އެންެމ  (ހ)  

ނޑުަތއްދަށުގެ  ނޑައެޅުން.އަދި ެއންމެމަ ،މިންގަ ނޑުތައް ކަ  ތީގެ މިންގަ
 
 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މަުޢލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކަްނކަމާ ގުިޅގެން  (ށ) 

 އެ ލަފަޔެއް ދިނުން. ،ލަފަޔަކަށް އެދިއްޖެނަމަ

 
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  ،ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާާރއަީކެވސް (ހ)  .39 މަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުން 

އަިދ  ،މަޢުލޫމާތު ބަލަހައްޓަމުންދާ ،ވާޖިބަށް ފަސޭހަވާނެ ގޮުތެގމަތިން

 އިދާރާައކަށް ާވންވާނެެއވެ.ކަމާގުޅޭ ޢާންމު ހަމަތަކަށް ތަބާވާ ދައުލަތުގެ 
ރަނގަޅުކުރުމަްށ މީހެއްގެ މަޢުލޫމާތެއްގައި ހިމެނޭ ނުރަނގަޅު ނުކުތާއެއް  (ށ)  

ދައުލަުތެގ  ،ބޭނުންވެއްޖެ މީހަކަށް އެކަން ކުރެވޭނެ ެއކަށީގެްނވާ އުސޫުލތައް

 އެވެ.ްނވެސް ހަމަޖައްސަންވާނެ ކޮންމެ އިދާރާއަކު
ދައުލަުތގެ އިދާރާތަުކގަިއ  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަާކއެކު ަމޝްވަރާކުރުމަށްފަހު (ނ)  
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އަދި ައރުޝީފުކުރުމާއި  ،ހޭމަޢުލޫމާތު ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެ

  ،ަކނަޑއެޅޭ ުމއްދަތުތަކެްއަގއި ،ޫދކުރުމާބެހޭ ޢާންމު ހަމަތައް ،ލުމާއިތާނައް

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް ޝާއިުޢކުރަންވާނެެއވެ. 

 
 ،ދައުލަތުގެ ކޮންމެ އިދާރާއެްއގައިމެމި ޤާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި   .40 މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން 

ނަޑއަޅައި  ލިބިގަތުމުެގ  ދައިއެމީހުންނަށް މަޢުލޫމާތު ހޯ ،ކަމާބެހޭ މުވައްޒަފުން ކަ

އެކަީށގެންވާ ތަމްރީނު އިންފޮމޭޝަން  ،މި ޤާނޫނުގެ އުސޫުލތަކާގުޅޭ ގޮތުން ،ޙައްޤާއި 

 ކޮމިޝަނަރު ދޭންވާނެއެެވ.

 

 ގެ އުސޫލު މުރާޖަޢާ 

 

އިދާާރެގ އިންފޮމޭޝަން އެ އިދާރާެއއްަގއިމެ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ ދައުލަތުގެ  (ހ)  .41

އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ ނިންމުމާމެދު 

ކުރުމަށްޓަކަިއ  މުރާޖަޢާހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުާވ ބަލަިއ 

އި ހިމެނެންވާނީ، އެ ކޮމިީޓގަ  ކޮމިޓީއެއް އޮންނަންާވނެއެވެ. އަދި އެ މުރާޖަޢާ

ރަޖައެްއގައި ހިމެނޭ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަށްވުެރ މަޤާމުގެ ގޮތުން މަތީ ދަ

 ބައެެކވެ. 

ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގެ އިންޮފމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ނުވަތަ އިންފޮމޭޝަން  (ށ)  

އޮފިސަރުންގެ ނިންމުމާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތެއްވާނަމަ އެ ނިންމުމެްއ 

ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން ނުވަތަ ެއ ނިންމުމެއް ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚުން 

ްނ (ތިރީސް) ދުވަހުެގ ތެރޭަގއި ެއކަން އަލު 30ފެށިގެން 

ކޮމިޓީއަށް  މުރާަޖޢާއިދާރާގެ  އެ ކޮށްދިނުން އެދި ދައުލަތުގެމުރާޖަޢާ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް  މުރާޖަޢާގެ (ހ) ގައި ބަޔާްނކުރާ މި މާއްދާ (ނ)  

އޮތް މުއްދަތުކަމަށް މި މާއްދާގެ (ށ) ަގއި ބަޔާްނކުރާ މުއްދަތު 

އެއް ބަަލިއގަނެވިދާނެެއވެ. ކޮމިޓީއަށް ޝަުކވާ  ފަހަނައަޅައިދާފަހުންވެސް، އެ
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ޒުރެްއ އުއެ މުއްދަތުަގއި އެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައި ނުވަނީ، މަޤްބޫލް ، ެއއީ 

 . އޮެވގެންކަމަށް އެ ކޮމިޓީއަށް ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަެއވެ

ލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުްނ ޢުހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ނިސްބަތްަވނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ މަ (ރ)  

 ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ ޝަުކވާގެ މައްސަލަ ނިންމަންވާނީ އެ ތިންވަނަ ފަރާތުގެ

 ވާހަކަ ައޑުއެހުމަށްފަހުގަެއވެ.

(ތިރީސް)  30ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ޢާންމު ުއސޫލުން  މުރާޖަޢާ (ބ)  

ޙާލަތެއް ދިމާވެގެން ެއ  ޞަދުވަހުގެ ތެޭރގައި ނިންމަންާވނެއެވެ. ާޚއް

ހުގެ ތެރޭަގިއ (ފަނަރަ) ދުވަ  15މުއްދަތުގައި ނުނިމޭ މައްސަަލ އިތުރު 

 ނިންމަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ ބަލައި ނިންިމގޮތް، އެ ޝަުކވާަގިއ  މުރާޖަޢާ (ޅ)  

 ކޮމިޓީން އަންގަްނާވނެއެވެ.  ފަރާތަކަށް ލިޔުމުން، އެ ހިމެނޭ ހުރިހާ

 

އިންފޮމޭޝަން 

ކޮމިޝަނަރަށް ރިޕޯޓު 

 ހުށަހެޅުން 

އެކަމަުކ ެއ މަޢުލޫމާތުގެ މަްއޗަށް އެކަިނ  ،އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތުގެ މަްއޗަށް  .42

ކޮންެމ  ދައުލަތުގެ، ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ،ހަނިނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން

ރުެގ ދައުލަތުެގ އެ އިދާރާެއއްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަ ،ވެސް އިދާރާއަކުން 

ކޮމިޝަނަރަށް އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އެކުަލވާލައި އިންފޮމޭޝަން  ،އިސްނެގުުމގެމަތިން

 ެއވެ.ފޮނުވަންވާނެ
އިޖާބަދެވުުނ ހުށަހެޅުމުގެ  ،މަޢުލޫމާތަށް އެދި ހުށަހެޅި މިންވަރާއި (ހ)  

މަޢުލޫމާތު ދޭން  ،މަޢުލޫމާތު ދެުވނު ހުށަހެޅުމުގެ ޢަދަދާއި ،މިންވަރާއި

 އިންކާރުކުރި ހުށަހެޅުމުގެ ޢަަދދު.
މި  ،އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރަން ޖެހުނީ ،އެދުނު މަޢުލޫމާތެއް ނުދިނުމަށް  (ށ)  

 މާއްދާެއއް ނުަވތަ ބައެއްކަން. ޤާނޫނުގެ ކޮން
 ފަށް ހުށަހެޅުނު މިންވަރު.މަޢުލޫމާތެއް ދިނުމަށް އިންކާރުކުރުމުން އިސްތިއުނާ (ނ)  
 އި އެގޮތުން ނެގި ފީގެ ޖުމްލަ.ފީ ނެގުނު ޢަދަދާ (ރ)  



 
 
 
 

 
 

 34 

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން އަިމއްަލ އިސްނެގުާމއެުކ  (ބ)  

 ރަކާތްތަކާއި ކުރި ަކންތައްތައް.ހިންގި ހަ
 ރަކާތްތަކާއި ކުރި ކަންކަން.ހަމަޢުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިންގި  (ޅ)  
 ހިންގި ހަރަކާތްތަާކއި ކުރި ކަންކަން. ،މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށްޓަކައި  (ކ)  

 
 
 
 

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމާއި މަސްއޫލިއްޔަތު 

 
އިންފޮމޭޝަން 

ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 

 ގާއިމުކުރުން 

ޤާނޫނަށް "އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީސް" ިމ ނަމުގަިއ، މި  (ހ)  .43

 އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރަންވާެނއެެވ. ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހު،

އަމިއްލަ ނަމުގަިއ ދަޢުވާކުރުމާިއ  ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ (ށ)  

ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ބާރު ލިބިފައިވާ، އަމިއްލަ ނަމުގައި މުޢާމަލާތްކުރުމުެގ 

ނަ، ިމނިވަން ޤާނޫނީ އަިދ ވަކި ސިްއކަެއއް އޮން ،ހައިސިއްޔަތު ލިބިފަިއވާ 

 ޝަޚްޞެކެވެ.
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީްސ މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަާޔންކުރާ  (ނ)  

ަދއުލަތުަގއި ހުރި ވަސީލަތްތަާކިއ މުވައްޒަފުްނ  ،ޤާއިމުކުރުމުަގއި

 އިސްކަންދޭންވާެނއެވެ.އްސުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އިންތިޒާެމއް ހަމަޖެ

 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

 ޢައްޔަންކުރާނެގޮތް 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުަކމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ، މި މާއްދާަގިއ  (ހ)  .44

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. ،ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން
ކޮންމެފަހަރަކު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ  (ށ)  

މްހޫރިއްޔާ މަދުވެގެން ެއއް ނަން ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރަީއސުލްޖު
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 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  (ނ)  

ހުށަހަޅާ ނަމަކީ، ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށް، އެކަމަށް ިއޖާބަދޭ މީހުންގެ 

ތެރެއިން ހޮވާލެވޭ ނަެމްއ ކަމުގައި ވާްނވާނެެއވެ. އަދި މިގޮތުން 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާއިރު، ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަން

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްގެްނ އެކަމަށް އިޖާބަދިން ެއހެން މީހުންގެ 

ށް މަޖިލީހަ ނަންތައްވެސް ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި، އެ

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ  (ރ)  

ހުށަހަޅާ ނަމެއް ނުވަތަ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން، ަރއްޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެ 

ޖަލްސާއެްއގަިއ، އެ ޖަްލސާއަކަށް ހާޒިުރވެ، ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިިވ 

ލަބިއްޔަުތން ފާސްކުރާ މީހަކު، އިންފޮމޭޝަން މެންބަރުންގެ އަޣް

 މަށް، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުަރންވާނެެއވެ.މަޤާކޮމިޝަނަރުގެ 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު ޢައްޔަންކުރާ ފުރަތަމަ އިންފޮމޭޝަން  (ބ)  

 15ކޮމިޝަނަރު ޢައްޔަންކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

(ފަނަރަ) ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ މި މާއްދާަގއި ބަޔާްނކުާރ ގޮުތގެމަތިން 

ހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި ެއ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަ

މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައްޔިތުްނެގ މަޖިލީހަށް 

(ތިރީސް) ދުވަުހގެ ތެރޭަގިއ  30ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާތާ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން އެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންުކރުމާމެދު ގޮތެްއ 

 ނިންމަންވާނެއެވެ. 

 

އިންފޮމޭޝަން 

ކޮމިޝަނަރުގައި ހުރުން 

 ލާޒިމު ސިފަތައް 

ކިބައިަގިއ  ކުރާ މީހާގެންމަށް ޢައްޔަމަޤާއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ   .45

 ސިފަތައް ފުރިހަމަވާންވާެނއެވެ. ތިރީގައިިމވާ
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 އަހަރުވެފައިވުން. 35ޢުމުރުން  (ހ)  

ޚިޔާނާތުގެ ކުށެްއ އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްެދއް ަކނޑަެއޅިފަިއވާ ކުށެއް ނުވަތަ  (ށ)  

ވެފަިއވާ މީހަުކ ނުވަތަ ރިޝްވަުތގެ ކުެށއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް ސާބިތު

 ކަމުގައިުނވުން.

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުަވތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުަވަތ  (ނ)  

 ރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގަިއނުވުން.ެމއް ފުމަޤާޢައްޔަންކުެރވޭ ސިޔާސީ 

ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގެ މެންބަރަުކ ކަމުަގއިނުވުން ުނވަތަ ސިާޔސީ ޕާޓީެއއްަގިއ  (ރ)  

 ރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުަގިއނުވުން.ހަ

(ހަތެއް) އަހަރުެގ  7ލުކޮްށފައިވުމާެއކު މަދުވެގެން ޙާޞިފުރަތަމަ ޑިގްރީއެއް  (ބ)  

 ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއިވުން.މަސައްކަުތގެ ތަޖުރިބާ 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ އިތުރުން ެއހެން ވަޒީފާއެްއ  (ޅ)  

 އަދާކުރާ މީހަކު ކަމުަގއިނުވުން. 

 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޢައްޔަްނކުރާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިަޝނަރުގެ މަޤާމުގެ  (ހ)  .46 މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

(ފަހެއް)  5މުއްދަތަކީ، އޭނާ ޢައްޔަްނކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 (އެެކއް) ދަުއރެވެ. 1އަހަރުދުވަހުގެ 

ވަނަ މާއްާދގެ  48ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  އޮތް  މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން (ށ)  

ދަށުން ވަކިކުެރވޭ ޙާލަުތގަިއ ފިޔަަވއި، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަުރެގ 

(ފަހެއް)  5މަށް ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތު އިތުރު މަޤާ

އަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްަދތަކަށް އިތުރުކުރުމަށް ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް 

 ފާސްކުރެވިދާނެެއވެ.

 

ހުސްވުމުން މަޤާމު 

 ކުރުން ން ޢައްޔަ 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެނަމަ، މަޤާމު ހުސްވާތާ ލަްސވެގެްނ   .47

ވަނަ މާއްދާއާ ެއއްގޮްތވާ  44(ފަސްދޮޅަސް) ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ، މި ޤާނޫނުގެ  60
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 މަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ.މަޤާގޮތުގެމަތިން، އެ 

 

ކޮމިޝަނަރު އިންފޮމޭޝަން 

 މަޤާމުން ވަކިކުރުން 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އޭނާގެ މަޤާމުން ވަިކކުރެވޭނީ އިންފޮމޭޝަްނ   .48

މާ އެކަީށެގން ނުވާފަދަ ކަމެއް ކުރިކަަމށް، ނުވަތަ އެ މަޤާމު މަޤާ ކޮމިޝަނަރުގެ

ރުވެިރވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވއްޖެކަަމށް، ނުވަތަ އެ މަޤާުމ ުއޒުއަދާކުރުމަށް 

ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިީޓއަކަްށ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިުލކަން ނެތްކަމަށް 

އޭނާ މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް އެ ކޮމިޓީން ރައްޔިތުންެގ  ،ފެނިގެން

ލްސާއެްއގައި ހާިޒރުވެ ވޯުޓަގއި ބަިއވެރިިވ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި، އެ ަމޖިލީހުގެ ޖަ

 މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުންނެވެ. 

 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

 މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ 

 ދިނުން 

ދޭން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ، އެކަްނ ބަޔާންކޮްށ  އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ިއސްތިޢުފާ  .49

ހުށަހަޅައި، އެ ލިޔުްނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ިލުޔމަކުން

 ލިބުމުން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އެ މަޤާމުން ވަކިީވެއވެ.

 

މަން ރައިޓްސް ޔު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކަކީ ހި (ހ)  .50 ނާޔަތްތައް ޢި މުސާރައާއި 

އެއްފަަދ މުސާރައާިއ ގެ ރައީްސގެ މުާސރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ ނުކޮމިޝަ

 ޢިނާޔަތެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީހުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރަާއއި  (ށ)  

ނަޑއަޅާނީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ލަފާގެމަތިން  ،ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީެއވެ.

 

އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

މާއި ވަޒީފާ ދިނު 

 ބަދަލުކުރުމާއި ވަކިކުރުން 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ބާރުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި، އިންފޮމޭޝަން   .51

އެ އޮފީްސ  ،ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުންނަށް ވަޒީާފ ދިނުމާއި

ހިންގުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓާ ޚިލާފުނުވާ 
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ގޮތުގެމަތިން އިތުރު މުވަްއޒަފުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ތަމްރީނުދިނުމާއި މަޤާމުގެ 

ކުރިއެރުން ދިނުމާއި މަޤާމުްނ ވަިކކުރުމުެގ ބާރު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް 

 ލިބިގެންެވއެވެ.

 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ މަސްއޫލިްއޔަތު ފުރިހަމަައށް އަދާކުރުމަށް  (ހ)  .52 މާލީ ކަންކަން 

ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކޮންމެ އަހަރަކުވެްސ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުން ފާސްކުރާ 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް 

ޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ބަޖެްޓ ދޫކުރަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން، އިންފޮމޭޝަން ކޮމި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުަގއި ހިމެނުމަށްޓަކައި ދައުލަުތގެ މާލިއްޔަުތގެ ޤާނޫނާއި ެއ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މިޝަނަރު ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮ

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

އެްއވެސް ބަޔަކު ނުވަތަ ޖަމާޢަތަކުން ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުްނ  (ށ)  

އެ އޮފީހުެގ  ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ދޭ މާލީ އެހީއެއް 

 ވީ، ބޭނުންކޮށްގެން ުނވާނެެއވެ.މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް މެނު

ދާއި މިލްކިއްޔާާތ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އޮފީހުގެ އާމްދަނީާއއި ޚަރަ  (ނ)  

މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަްލގެ މަްޝވަރާއާެއކު، އޮޑިަޓރ 

ޖެނެރަލް ހަދާ ގަވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ލިެޔ ބަލަހައްޓަިއ 

ވަަނ  55މި ޤާނޫނުގެ  ،އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އެކުަލވާލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް 

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއ  ،މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ އަަހރީ ރިޕޯޓާއެކު

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުަވންވާނެެއވެ.

 

އަންނަނިިވ  ،މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންެވގެންާވ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމުެގ އިތުރުން  .53 ޢާންމު ވާޖިބުތައް 

 ނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު އިންޮފމޭޝަން ކޮމިޝަ
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 ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ ނިސްބަތް ބަލައި، މި ޤާނޫނަށް (ހ)  

 ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ބާރު.
ަދއުލަތުެގ  ،މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢުކުރުމުގެ ކަންކަން އިޞްލާުޙކުރުމަށްޓަަކއި (ށ)  

ވަކި އިދާރާެއއް ާޚއްޞަުނވާގޮތަްށ ޢާންމުކޮށް ކުެރިވދާނެ ކަންކަން 

ކަންކަން ވަކިްނ  ދައުލަުތގެ ަވކި އިދާާރއަކުން ކުރެވިދާނެ ،ފާހަގަކުރުމާއި

 ފާހަގަކުރުން.
ސަރުކާުރގެ ުމވަްއަޒފުންނަށް ދެވޭ  ،މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި  (ނ)  

އެކަމަްށ  ތަމްރީނުތައް ދިނުމުގައި ަބއިވެިރވުމާއި ހިްނގައި ދިުނމާއި

 އެއްބާރުލުން ދިނުން.
 ،މި ގަވާއިދާ ޚިލާފު ޢަމަލުތައް ކަމުަގއި ބެލެވޭ ޢަމަލުތައް ހިނގާނަމަ (ރ)  

 ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް އެންގުން.އެކަންކަން 
ލުކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަްނ ޞިމި ޤާނޫނުން ޙާ ،ޤާނޫނުގެ ބޭނުމާއިމި  (ބ)  

ވަިކވަކި ފަުރދުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް ފުޅާދާއިރާެއއްަގިއ  ،ޢާންމުކުރުމާއި

 އެމީހުންނަށް އަންަގއިދިނުން. ،ޢާންމުކުރުމާއި

 
ކަމާގުޅޭ ޮކމިޓީއަކުން ބޭނުންވެއްެޖ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ނުަވތަ އެ މަޖިލީހުގެ   .54 މަޖިލީހަށް ޖަވާބުދާރީވުން 

ހިނދެއްގަިއ، އެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެ ކޮމިޓީއަކަށް އިްނފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު 

އަދި ެއ މަޖިލީހުން ނުވަތަ އެ ޮކމިޓީއަކުން އިންފޮމޭޝަން  ެއވެ.ހާޒިރުވާންވާނެ 

 ކޮމިޝަނަރާ ކުރެވޭ ސުވާލުަތކަށް، އެނގިހުރި އެންމެ ރަނގަޅަކަށް ތެދު ބަހުން 

 ެއވެ.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ޖަވާބުދޭންވާނެ

 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ކޮށްފައިވާ މަަސއްކަްތތަކުގެ މަްއޗަްށ  (ހ)  .55 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

 ،މަހުގެ ނިޔަލަށް ޮކންމެ އަހަރެއްގެ ފެބްރުއަރީ ،އެކުެލވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް

ހަށް އިންފޮމޭޝަން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީ



 
 
 
 

 
 

 40 

 ރުގެ އޮފީހުން ފޮނުަވންވާނެެއވެ.ކޮމިޝަނަ

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ރިޕޯޓުަގިއ، އެ ރިޕޯޓުގެ  (ށ)  

 ނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.މުއްދަތުގައި ހިނަގއި ދިަޔ، ައންނަ

 ކަންކަން.ން ކޮމިޝަނަރު ހިންގި އަހަރުގެ ތެރޭަގއި އިންފޮމޭޝަ  )1(   

ރޑް ނުވަތަ ޕަބްލިކް  )2(    އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނުވަތަ އޭނާ ހުއްދަކުރާ ޗާޓަ

 ވާ ޚަރަުދގެ ހިސާބުަތއް.އެަކއުންޓިންގ ފާރމަކުން ޮއިޑޓްކޮށްފައި

ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށިއ  ،މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓު  (ނ)  

 ،(ސާދަ) ދުަވހުގެ ތެރޭަގއި 14ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނުވާތާ 

 އެ ރިޕޯޓު ޝާއިޢުކުަރންވާނެެއވެ.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން 

އިންފޮމޭޝަްނ ކޮމިޝަނަރު  ،މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން އޮތްނަމަވެސް (ރ)  

ނޑަައޅާ ،ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި ވަކި މައްސަަލއަކާ ުގޅޭގޮުތްނ ، ޭއނާ ކަ

ރައްޔިތުންެގ  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި  ،ަލއިވާވަކި ރިޕޯޓެއް ެއކުލަ

 އެވެ.މަޖިލީހށް ހުށަހެޅިދާނެ

 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން 

 
އިންފޮމޭޝަން 

ކޮމިޝަނަރަށް 

 އިލްތިމާސްކުރުން 

ކުރުމަށްފަހު ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު  މުރާޖަޢާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  (ހ)  .56

ތަކުން، އެ ނިންމުން ނިންމި ތާރީޚުން އެފަރާހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތެއްވާނަމަ، 

ނުވަަތ އެ ނިންމުން  ،(ނުވަދިހަ) ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  90ފެށިގެން 

ަގއި، (ުނވަދިހަ) ދުަވހުގެ ތެރޭ 90ނިންމަންޖެހޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ރަށް އިލްތިމާސްކުރެވިދާެނއެވެ.އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ

ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ެގ މި މާއްދާގެ (ހ)  (ށ)  

އިލްތިމާސްކުރަންޖެހޭ މުއްދަތު، މި މާއްދާެގ (ހ) ަގއި ެއގޮތަްށ 
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ބަޔާންކޮށްފަިއވީނަމަވެސް، ެއ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިލްތިާމސް ނުކުރެވުނީ 

ރެްއ އޮެވގެންކަމަްށ ުއޒުއެކަީށގެންވާ ސަބަެބއް ުނވަތަ މަޤްބޫލު 

ނަ އިލްތިމާސް އެ މުއްދަތު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފެން

 ފަހަނައަޅައިދާ ފަހުންވެސް ބަލައިގަތުުމގެ ބާރު، އޭާނއަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

 

އިންފޮމޭޝަން 

ކޮމިޝަނަރަށް ޝަކުވާ 

 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އުސޫލުަތކަށް ހަނިކަމެއް ނުވަތަ  15މި ޤާނޫނުގެ   .57

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ސީދާ ޝަކުާވ  އުނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮުތގެަމތިން

ޙާލަތްތަކުގަިއ  ހުށަހެޅުމުގެ ބާރު، މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތަށް އަންނަނިވި

 ލިބިގެންެވއެވެ.

ނަޑއަޅާފަިއ  (ހ)   ދައުލަތުގެ ވަިކ އިދާާރއެްއަގިއ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަެރއް ކަ

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުން، ދައުލަތުެގ އެ އިދާރާއިން ހޯދަން 

 ލިބިގެން ނުވުން. ހޯދުމަށް ފުރުޞަތު

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާ ހުށަެހޅުން ދައުލަތުެގ  (ށ)  

 ޒުރެއްނެތި އިްނކާުރކުރުން.އުލު ައކަށް ބަލަިއގަތުމަށް މަޤްބޫއެ އިދާރާ

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެްއ ލިބިއްޖެކަމުެގ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތަށް އެދި  (ނ)  

ކާުރކުރުން ނުވަަތ ރަސީދު ދިނުމަށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު އިން

 އިހުމާލުވުން.

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންެވގެްނވާ މުއްދަުތގެ ތެޭރގަިއ މަޢުލޫމާތަށް އެދި  (ރ)  

 ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކަށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އިޖާބަދީފައި ނެތުން.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ައންގާ އެްނގުމަކަށް، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަުރ  (ބ)  

އިދާާރއިން  ނުވަތަ އެ އިންފޮމޭޝަން ޮއފިސަރު ނިސްބަތްވާ ދައުލަުތގެ

 ތަބާވެފައި ނުވުން.

މި ޤާނޫނުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން ަބޔާންެވގެްނވާ އެހެްނވެސް  (ޅ)  

އޮިފސަރު ނުވަތަ އެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު އުސޫލަކާ އިންފޮމޭޝަން 
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 ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުގެ އިދާރާިއން ޚިލާފުވެފައިވުން.

 

ޝަކުވާ ބަލައިނުގަތުމުގެ 

 ބާރު 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  57އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މި ޤާނޫނުގެ  (ހ)  .58

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާ އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުގައި 

 މިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ބަލައިނުގަތުމުގެ ބާރު އިންފޮމޭޝަން ކޮ

ހަޅާފައިވާ ޝަުކާވއަކަށް އެްއވެސް އަާސސެްއގެ މަްއޗަށް ހުށަ )1(   

 ނުވުން.

 ލަެއއް ހިމެނޭ ޝަކުާވއަަކށްވުން.ބަލަންޖެހޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ ަމއްސަ )2(   

ވަނަ  41މި ޤާނޫނުގެ  އެ ޝަކުާވއަށް ޙައްެލއް ހޯދުމަށްޓަކައި )3(   

ހަމައަށް މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އިޖްރާޢަތުތައް ފުރި 

 ބޭނުންކޮށްފައި ނުވުން.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މި މާއްދާެގ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާެއްއ  (ށ)  

ނޑައަަޅއިފިނަމަ،  ބަލައިގަންނަންޖެހޭކަމަށް އިްނފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ކަ

ނަޑއަޅާ ފަރާތެއް މެދުވެރިކޮށް ެއ  އޭނާ އަމިއްލައަށް ުނވަތަ އޭނާ ކަ

ގޮތެްއ  ޝަކުވާ ބަލަިއ، މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޝަުކާވއާމެދު

 ނިންމުމުގެ ބާރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

 

އިލްތިމާސްއާއި 

ޝަކުވާއާމެދު 

 ޢަމަލުކުރާނެގޮތް 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާެއއް ުނަވތަ އިލްތިމާސެްއ  (ހ)  .59

ބެލުމުގައި އަންނަނިވި ަކންކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ އިންފޮމޭޝަން 

 އިން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެެކވެ.އޮފިސަރު ނިސްބަތްވާ ދައުލަުތގެ އެ އިދާރާ

ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްނުދިނީ ޤާނޫނުގައި  )1(   

 ވަތަ ނު  ؛ބަޔާންެވގެންވާ ސަބަެބއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށްކަން

ރާއަކުްނ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮތަށް ދައުލަތުެގ އެ އިދާ )2(   

 ޢަމަލުކޮށްފައިވާކަން.
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އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ އިލްތިމާސެއް ނުވަތަ ޝަކުވާެއްއ،  (ށ)  

ެތރޭގައި ބަލަިއ  (ތިރީސް) ދުވަހުގެ 30މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، 

ނިންމަންވާނެއެވެ. ެއއްވެްސ ސަބަބަކާހުރެ ެއ މުއްދަުތގެ ތެޭރގައި ެއ 

އިލްތިާމސެއް ބަލައި ނުނިންމޭ ކަމުގަިއވާނަމަ، ެއ  ޝަކުާވއެއް ުނވަތަ

ޝަކުާވއެްއ ނުވަތަ އިލްތިމާސެއް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ަސބަބު ބަޔާންކޮްށ 

(ފަނަރަ) ދުވަހަށް އެ މުއްދަުތ  15އެކަން އެްނގުމަށްފަހު، އިުތރު 

 ން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު، އިންފޮމޭޝަ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅޭ ޝަުކވާެއއް ުނަވތަ އިލްތިމާސެްއ  (ނ)  

ތު ޙިމާޔަތްކޮށްދޭ މަޢުލޫމާތަކަށް މަޞްލަޙަނިސްބަތްވަނީ ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ 

ެއ  ،ކަމުގަިއވާނަމަ، އެ މައްސަލަ ބެލުމުގައި އޭާނގެ އަުޑއިްއވުުމގެ ޙައްޤު 

 ވަނަ ފަރާތަކަށް ލިބިގެންެވއެވެ.ތިން

އިލްތިމާސަކާުގޭޅ ، މާއްދާގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ މި (ރ)  

ނުވަތަ ޝަުކވާައކާުގޭޅ ހުރިހާ މައްސަލައެްއެވސް ބަލަންވާނީ 

 ވިަފއިވާ ަބއްދަލުވުމެްއަގއެވެ.ހުޅުވާލެ

ނަމަވެސް، މި ޤާނޫުނގެ ަދށުން ބަލަމުންދާ  އޮތް  މާއްދާގެ (ރ) އެހެން މި (ބ)  

ުނވަތަ އިލްތިމާަސކާ ގުިޅގެން، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ދޫކުރުން ޝަކުާވއެއް 

ސިއްުރ  ،އިސްތިސްނާކުެރވިގެްނވާ މަޢުލޫމާތެއް ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި 

ބައްދަލުވުމެްއގައި ނުވަތަ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިުނވާ ބައްދަލުވުމެްއގައި ެއ 

ޝަނަރަްށ ން ކޮމިޝަކުާވއެއް ުނވަތަ އިލްތިމާސެއް އިންފޮމޭޝަ

 ބެލިދާނެއެވެ. 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުންތައް އިުޢލާނުކުރަންވާނީ  (ޅ)  

 ވިަފއިވާ ަބއްދަލުވުމެްއަގއެވެ.ހުޅުވާލެ

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ އިލްތިމާސެްއ ނުަވތަ ޝަކުާވެއްއ  (ކ)  

އެކަމެއް ނިންިމގޮތް، ލިޔުމުން، އެ ަމއްސަަލއެްއގަިއ ހިމެނޭ  ،ބެލުމަށްފަހު
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 އެވެ.ހުރިހާ ފަރާތަކަށް ފޮނުވަންވާނެ

 

އިންފޮމޭޝަން 

 ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިދޭ ބާރު 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ އިލްތިމާސެއް ނުވަަތ ޝަކުާވއަކާ ގުޭޅގޮތުން   .60

 ލިބިގެންވެެއވެ.އް ކޮމިޝަަނރަށް އަންނަނިވި ބާރުތަ

 ޒިުރކުުރން.ހާރާތްތައް ކަމާގުޅޭ ފަ (ހ)  

 ެރވޭ ފަރާތްތަކުގެ ބަޔާންެނގުން.ޒިރުކުހާކަމާގުޭޅގޮތުން  (ށ)  

 ްސވާ މީހުންގެ ހެކިބަސް ނެގުން.ކަމާގުޭޅގޮތުން ހެކިބަސް ދޭން އެއްބަ (ނ)  

 މަޢުލޫމާތަށް އެދުން. (ރ)  

 ލިޔެކިޔުމަށް އެދުން. (ބ)  

 .ލިޔެކިޔުން ހުށަހެޅުމަށް އެންުގން (ޅ)  

 ޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަށް އެންގުން.މަ (ކ)  

މިޝަނަރަށް ވަކި ލިޔުެމއް ނުވަތަ ވަިކ މަޢުލޫމާތެއް އިންފޮމޭޝަން ކޮ (އ)  

 ފޮނުވުމަށް އެންގުން.

 ލޫމާތެއް ބަލައި މުޠާލިޢާކުރުން.ވަކި މަޢު (ވ)  

 ހެކި ބަލައިގަތުން. (މ)  

 ލިޔުމުން ހެކި ބަލައިގަތުން. (ފ)  

 ލިޔުމުން ބަޔާން ބަލައިގަތުން. (ދ)  

 ޢުލޫމާތެއް ފޮނުވުމަށް އެންގުން.ދައުލަތުގެ ަވކި އިދާާރއެްއަގއި ހުރި މަ (ތ)  

ޒިރުވުމަްށ ހާމަ، ޭއނާ ވަކި މީހަކު، ެހއްެކއްގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާނަ (ލ)  

 އެންގުން.

 އެންގުން. ފާހަގަކޮށް އެ ިލޔުމެއް ހުށަހަޅަންވަކި ލިޔުެމއް  (ގ)  

 ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކަށް ވަނުން. (ޏ)  

ކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި ދައުލަުތގެ އިާދރާއެއް ބަލަިއ،  (ސ)  

ކަމަށްވާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް އޮތް  މާއި އެ މަޢުލޫމާތެއް ފެނިއްޖެފާސްކުރު
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 ިހފެހެއްޓުން. ނުވަތަ ވަސީލަތެއްލިޔުމެއް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ދޭ  (ޑ)  

 އެހެންވެސް ބާރުތައް ތަންފީުޒުކރުން.

 

އިލްތިމާސެއް ނުވަތަ 

ޝަކުވާއެއް ބަލައި 

 ނިންމިދާނެގޮތް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ އިލްތިމާސެްއ  (ހ)  .61

ނުވަތަ ޝަުކާވއެއް ބެލުމަށް ަފހު، އަންނަނިިވ ގޮތްތަުކގެ ެތރެއިން ގޮަތކަްށ 

 ެއވެ.މައްސަލަެއއް ނިންމިދާނެ އެ

އެ އިލްތިމާސެއް ުނވަތަ ޝަުކވާެއއް ެއއީ، އެްއވެސް އަާސސެއްެގ  )1(   

 އް ނުވަތަ ަޝކުާވއެއް ނޫްނކަން.މައްޗަށް ބިނާވެފަިއވާ އިލްތިމާސެ

ގެ ވަިކ އިދާާރއަކަށް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުަމށް ދައުލަތުވަކި  )2(   

 އެންގުން.

 ގެ ވަކި އިދާރާއަކަށް އެްނގުން.ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމަށް ދައުލަތު )3(   

ވަކި މަޢުލޫމާތަކަށް އެދޭ މީހަކު، އެ މަޢޫލޫމާތަކަށް އެޭދގޮަތކަށް އެ  )4(   

 ޢޫލޫމާތެއް ދޫކުރުމަށް އެންގުން.މަ

ވަކި މީހަކު، ަވކި މަޢުލޫމާތަކަށް އެދޭއިރު، އެ މަޢުލޫމާތަކަށް  )5(   

ބޭނުންވާ ގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ގޮުތގެ ބަދަލުަގއި އެަކށީގެންާވ 

 މަޢުލޫމާތު ދޫކުރަން އެންގުން. ގޮތަކަށް އެ

ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކަްށ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާެއއް ބެުލމަށްފަހު  )6(   

ނ  ަޑއެޅުން.ނިންމާފައިވާގޮތް ރަނަގޅުކަމަްށ ކަ

މާތެއް ވަކި މަޢުލޫމާތެއް ނުވަަތ ވަކި ގިންިތއެްއގެ މަޢުލޫ )7(   

 ޝާއިޢުކުރުމަށް އެްނގުން.

ދައުލަތުގެ ަވކި އިދާރާެއްއގެ ލިޔެކިޔުން ބަލަހައްާޓ ނިޒާމު  )8(   

ލުތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެންގުްނ ނުވަތަ ކަމާގުޭޅ ުއސޫ

 އިޞްލާޙުކުރަން އެްނގުން.
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ޝަން އޮފިސަރަކު މަލުކޮށްފައިވާ އިންފޮމޭޢަ މި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް  )9(   

 ޖޫރިމަނާކުރުން.

ފަިއވާ ރު ކުރާ ހުއްދަ އަމުރަކާ ޚިލާުފވެއިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަ )10(   

 ފަރާތެއް ޖޫރިމަނާކުރުން.

ަތކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވާ މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނެވގެންާވ އުސޫލުތަކާ  )11(   

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކާމެދު އޭނާ ނިސްބަތްވާ ދައުލަތުެގ 

ތުގެ އެ އިާދރާއަކަށް އިދާރާއަކުން ސުޫލކީ ފިޔަަވުޅ އަޅަން ދައުލަ

 އެންގުން.

މި ޤާނޫނުގައި ކުށެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެްއ، މީހަކު  )12(   

މީހެއްގެ މައްސަލަ ކޮށްފިކަމުގެ ތުހުމަތުކުރެޭވނަމަ، އެ 

ފުލުހުންގެ ތަޙްޤީޤަށްފަހު  ،ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ފުލުހުންނަށް އެންގުމާއި 

އޭނާގެ ަމއްޗަްށ ދަޢުވާކުުރމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް 

ެޖނެރަލަށް ކަމަށްވާނަމަ، އެ މައްސަލަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ  ފެނިއްޖެ

 ފޮނުވުން.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަކު ނިންމާ މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަިތން  (ށ)  

ނިންމުމަކީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަލުުނކުރާހާހިނދަކު، 

 ެއވެ.ލާޒިމު ނިންމުމަކަށްވާނެ އަދި ތަބާވުން ެއވެ.ޞައްޙަ ނިންމުމަކަށްވާނެ

 

އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި 

 މައްސަލަ ބެލުން 

ދައުލަތުގެ ަވިކ އިދާރާއަކުްނ  ،މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން (ހ)  .62

ޢަމަލުނުކުރާކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ޙާލަތުގަިއ، 

ވަކި ފަރާެތއްެގ އިލްތިމާެސްއ ނުވަތަ ަޝކުާވެއއް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލަިއ 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ އަމިއްލަ އިސްެނގުމުަގއި، ދައުލަތުެގ ެއ 

ގޮެތއް ނިްނމުމުގެ ބާރު،  ،ަލއެއް ބަަލއިއިދާރާއަާކގުޭޅ އެ ަމއްސަ

 ން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ.އިންފޮމޭޝަ
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ބަލާ ވަިކ  ކޮމިޝަނަރުމި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަުށން އިންފޮމޭޝަން  (ށ)  

މައްސަލަެއއް ެއކަީށގެންާވ މުއްދަތެްއގެ ތެޭރގަިއ ނިންމައި، ެއ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  61މައްސަލައަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ 

 ެއވެ.ފިޔަަވޅެއް ައޅަންވާނެ ފިޔަވަޅުތަުކގެ ތެެރއިން

މި މާއްދާގެ (ހ) ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން މައްސަލަެއްއ  (ނ)  

ބެލުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކުން ޢަމަލުކުަރނީ މި ޤާނޫނާ 

އެްއގޮތަށް ކަުމގަިއ ނުވާނަަމ، ެއކަން ރަނަގޅުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ެއ 

އެކަްނ  އިދާރާއަކަްށ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަްނގަންވާނެެއވެ. އަދި

ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަަކއި އަޅަްނވީ ފިަޔވަޅުތަަކކީ ކޮަބއިކަްނ ދައުލަތުގެ ެއ 

 އެވެ.އިދާރާއަކަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އަންގަންވާނެ 

 

ވަނަ މާއްދާގެ  62 އިވަނަ މާއްދާއާ i 60ވަނަ މާއްދާއާއ 58ޤާނޫނުގެ މި  (ހ)  .63 ބާރު ހަވާލުކުރުން 

 ،މައްސަލަ ބެލުމަށް ލިބިދޭ ބާރުތައް ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް

ނޑައަާޅ އެހެން ފަާރތަކަށް  ލިޔުމުން އެކަމަށް ޤާބިލުކަމަށް އޭާނ ކަ

 ެއވެ.ޙަވާލުކުެރވިދާނެ

އޮތްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، މައްަސލައެއް ބެލުމުަގިއ  މި މާއްދާގެ (ހ) އެހެން (ށ)  

ގޮތެއް ނިންމުމާއި ކަމެއް ރަނގަޅުކުރުމަށް ނުވަތަ ިއޞްލާޙުކުރުމަށް 

އެންގުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރު، 

 ފަރާތަކަށް ދޫކުެރވޭނެ ބާރެއް ނޫނެވެ.  އެީއ، އެހެން

 

ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން  (ހ)  .64 ނާފުކުރުމުގެ ބާރު އު އިސްތި 

ެއ ، އެ ނިންމުމަކާ ގުޭޅގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތަކުން ،ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

(ތިރީސް) ދުވަހުގެ ތެޭރަގިއ  30މައްސަލަެއއް ނިންމި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

(ތިރީސް)  30ނިންމުން ނިންމަންޖެހޭ ދުވަހުން ފެށިގެން  ނުވަތަ އެ

އެ މައްަސލަ ހައިކޯޓަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި 
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ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރިކަން  ،ލިބިދެއެވެ. އަދި އެފަދަ މައްސަލައެްއގައި 

ށް މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ސާބިތުކޮށްދޭންވާނީ އިންފޮޭމޝަން ކޮމިޝަނަރާ ދެކޮޅަ

 ފަރާތެވެ.

ނިންމާ ނިންމުމެއްގެ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު (ށ)  

މައްސަލަ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ބެލޭނީ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އިލްތިމާސްެގ 

 މަރުޙަލާގައި ެއކަންޏެވެ.

 
 

އަދި އެ  ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ ނިންމުމަކާމެދު އިސްތިުއނާފުނުކޮށް  .65 ނިންމުންތަކަށް ތަބާވުން 

(ާސޅީސް ފަހެއް) ދުވަސް  45ނިންމުމަށް ޢަމަލުވެސް ނުކޮށް ވަނިކޮށް 

ޤާނޫނީ ގޮތުން ކޮށްފައިވާ އަމުރަށް  ،އެފަރާތަާކމެދު ،ފާއިތުެވއްޖެނަމަ

ނުކިޔަމަންތެރިވުމުން ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުން ޢަމަލުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޝަރުޢީ ކޯޓަްށ 

 އިންޮފމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ، ލްގެ އޮފީހަށްޕްރޮސިިކއުޓަރ ޖެނެރަ ،ފޮނުވުމަށްއެދި

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުުރމުގެ ގޮތުން،  (ހ)  .66 ޙިމާޔަތް 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަށް ލިބިދެވޭ ބާރުތަކުގެ ދަށުން ޢަމަލުކުރުމުގެ 

ޤާނޫނަކުން ލިބިދެވޭ ގޮތުން، ނުވަތަ ޤާނޫނުގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ނުވަތަ 

ބާރުގެ ދާއިރާގެ ތެޭރގަިއ، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނުވަތަ 

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ުމވަްއޒަފަކު ރަސްމީ ހައިސިއްޔަުތްނ 

ނިޔަތުަގއި ކުރާ ކަަމކާމެދު ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫޮކށްލާ ކަމަކާމެދު  ހެޔޮ

 އުފުލޭނެއެވެ.ނާީއ ދަޢުވާއެއް ނު އެްއވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖި

ނަޑއެިޅގެން ޤާނޫނާ ޚިލާފުކަމެއް ހިނގާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ (ށ)    ،ކަ

ޤާނޫނަކާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ އިދާރީ އުސޫލަކާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ ވަޒީާފެގ 

 ،އެ މަޢުލޫމާތެއް މީހަުކ ހާމަކުރުމުން ،އެއްބަްސވުމަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށް
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އެ މީހަކާ މެދު އެްއވެްސ ފިޔަވަެޅއް އަަޅއި ެއްއެވސް އަދަބެއް ދީ 

އެކަން އޭނާ ކުރީ ހިނަގމުންދާ ކުށެއްގެ  ،ެއއީ  ެއވެ.ހަދައިގެން ނުވާނެ

ތެްއ ޞްލަޙައެނޫން ެއއްވެްސ މަ ،ޢަމަލު ހާމަކުރުމުގެ ތެދު ނިޔަތުަގއި

 ވާނަމަެއވެ. ެވގެން ނޫންކަމުަގއިއޮ
މަލެއްގެ ޢަގެ ންޢަމަލެއް ނުވަތަ ކުށެއް ނުވަތަ ކޮރަޕްޝަ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު  (ނ)  

ލޫމާތު ނުވަތަ ޢުއުޅޭކަުމގެ މަ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ އެފަދަކަމެއް ހިނގަން

ލޫމާތު މީހަކު ޢާންމުކުރުމަކީ، ޢުއެފަދަކަމެއް ބަަޔކު ރާވަމުްނދާކަމުގެ މަ

ބެްއ އަދަ އޭނާއާ މެދު އެްއވެސް މަދަނީ ނުވަތަ ޖިނާއީ ފިޔަވަޅެއް އަޅައި

 ދެވޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

 މި  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް މީހަކު އެދުމުން އެއީ (ރ)  

ގޮތުގައި ދޫކުެރވިދާނެ މަޢުލޫމާތެއް ކަމުގައި ތެދު  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޞައްޙަ

ެއ މަޢުލޫމާތެއް  ،ދައުލަުތގެ އެ ިއދާރާއަކުން ޤަބޫލުކޮށްގެން ،ނިޔަތުގައި 

އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރި މީހާގެ މައްޗަށް އަބުރާބެހުމުގެ  ،ދޫކުރުމުން

ސިްއރު ނުހިފެހެއްޓި  ،ލަތުގައިޙާދަޢުވާއެއް ުނވަތަ ިސއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

 މުގެ ދަޢުާވއެއް ނުކުެރވޭނެެއވެ.ކަ
 އެއީ މި  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މީހަކު މަޢުލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދުމުން (ބ)  

ދާނެ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތެއް ކަުމގަިއ ޤަބޫލުކޮށްގެްނ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވި

އެ މަޢުލޫމާތު  ،ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން އެ މަޢުލޫމާތެއް ދީފިކަމަށްވާނަމަ

ނަޑއެޅި މީހާާއއި  ެއ  ،ެއ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި އެީހތެރިވިމީހާ ،ދޭން ކަ

 އެވެ.ގައި ކުްށވެިރއެއް ުނވާނެޙާލަތު
 ،ކުާރަކމަކުން ނުވަތަ ހިންގާ ޢަމަލަކުން އެ ޢަމަލަކީ ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން (ޅ)  

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ތަންފީޒުުކރަންޖެހޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުުރމަށްޓަކައި ތެުދ  މި

 ،ފަިއވާ ޢަަމލެއް ނުވަަތ ކޮށްފަިއވާ ކަމެއް ކަމަްށވާނަމަގާނިޔަތުގަިއ ހިން

 ެއވެ.އެކަން ކުރި މީހާ އުފުލަންޖެހޭ އަމިއްލަ ޒިންމާެއއް ނޯންނާނެ
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އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެެރއިން ޢަމަލެއް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަުކ  (ހ)  .67 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު 

(ފަސްހާސް) ރުފިާޔއަްށވުރެ ބޮޑުނޫްނ  5,000/-ކޮށްފިކަމުަގއިވާނަމަ، 

ރަކު، އިންފޮމޭޝަން ޮކމިޝަނަރު އެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަ ،ޢަދަދަކުން

 ޖޫރިމަނާ ކުރަންވާނެއެވެ.

ރެއްނެތި އުޒު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް މަޤްބޫލު  )1(   

 ބަލައި ނުގަތުން.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަުތގެ ތެރޭގައި މަޤްބޫލު  )2(   

 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށް ނުދިނުން.، ެރއްނެތިއުޒު

 އިންކާރުކުރުން.ގަޅު ނިޔަތުގައި މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނުރަނ )3(   

ފުރިހަމަ ނޫން މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭގޮތަށް ނުވަތަ  )4(   

 ގަޅު މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން.ނުރަނ

ކަމަށް މި ޤާނޫނާ ތަކުރާރުކޮށް އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރަކު ޚިލާފުވާ (ށ)  

 ދައުލަތުގެ ށް ފާހަގަކުރެިވއްޖެނަމަ، އޭނާއާެމދު، އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަ

ދައުލަތުެގ ެއ ، އިދާާރއެްއގެ ފެންވަުރަގިއ ސުލޫކީ ފިަޔވަޅު އެޅުމަށް އެ

 އެވެ.ކޮމިޝަނަރު އަންގަންވާނެ  އިދާރާއަކަށް އިންފޮމޭޝަން

އަންނަނިވި ކަްނކަމުގެ ތެެރއިން ކަމެއް މީހަކު ކޮށްފިނަމަ، އެމީހަުކ        (ނ)  

ބޮުޑނޫން ޢަދަދަކުން (ފަންސަވީސްާހސް) ރުފިޔާ އަްށވުރެ  000,25/-

 ން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު، އިންފޮމޭޝަ

މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބެއް އަާދކުރުމަށް  )1(   

މޭޝަން އޮފިސަރަކު ދައުލަތުގެ އިދާާރއަކުން ނުވަތަ އިންފޮ

 ހުރަސްއެޅުން.

ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބެްއ އިންޮފމޭޝަން މި ޤާނޫނުގަިއވާ  )2(   

 ނަރު އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން.ކޮމިޝަ

ނގަުޅ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހޯދުމަށް އެދިފަިއވާ މަޢުލޫމާތެއް ނުރަ )3(   
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 ނިޔަތުގައި ނެިތކޮށްލުން.

ނޑަެއޅިފައިާވ  )4(    ދައުލަތުގެ އިދާރާެއްއގައި ހުރި މަޢުލޫމާތުކަމަށް ކަ

 ނުވަތަ އެއަށް ބަދަުލގެނައުން. އުސޫލުތަކާ ޚިލާފަށް އޮުޅވާލުން 

 
 
 
 
 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު އުސޫލުތައް 

 
ބައެއް ޖަމާޢަތްތަކަށް 

 ޤާނޫނު ހިނގުން 

ލިބިގެން ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ސަރުކާރެްއެގ  ބަޖެޓުން ފައިސާެގ އެހީދައުލަތުގެ   .68

ލިބިގެްނ  ފައިސާގެ އެހީ ލިބިގެން ނުވަަތ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތެއްގެ ފައިސާގެ އެހީ

ރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޖަމްޢިްއޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މައްޗަްށ، އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި އެހެްނ 

ލަުތގެ އިާދރާއެްއގެ މަްއޗަށް ހިނާގ މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ދައު، ގޮތަކަށް އޮތްނަމަވެސް 

ހަމަ ކޮންމެ އުސޫލެއް ފުރިހަމައަށް ހިނގާނެެއވެ. އަދި، އެިއން ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއެްއ 

ބަޔާންެވގެްނވާ އުސޫލުތައް ދައުލަުތެގ  ޖަމާޢަތެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގައި

ހަމައަށް އިދާރާެއއްގެ މަްއޗަށްެވްސ ތަންފީޒުކުރެވޭ ުއސޫލުން ފުރި

 ފީޒުކުރެވޭެނއެވެ. ތަން

 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނެވގެންާވ އުސޫލުތަްއ މި ޤާނޫނުގެ ިނޔަތާ ެއއްގޮތަްށ  (ހ)  .69 ގަވާއިދު ހެދުން 

ގާނީ އިންފޮމޭޝަން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ަގވާިއދުތައް ހަދައި ހިން

 ކޮމިޝަނަރެވެ.

ހިންގުމުަގއި، ެއ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުތައް ހަދައި  (ށ)  

ގަާވއިދުތަުކގެ ައސަރުކުރާނެ ނުވަތަ އެ ަގވާއިދުތަކަށް ޢަމަުލކުރުން ލާޒިމުާވ 

 ޝަނަރު މަޝްވަރާކުރަންވާެނެއވެ.ފަރާތްތަކާ އިންފޮމޭޝަން ކޮމި
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މި މާއްދާގެ (ހ) އިން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުެގ  (ނ)  

އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ަގވާއިުދ  ދާއިރާ ހަނިނުވާނެ ގޮތުގެމަިތން،

 ކޮމިޝަނަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ.   ހަދައި ހިންގުމުގެ ބާރު، އިންޮފމޭޝަން

 އިޢުކުރުމުގެ އިުތރު އުސޫލުތައް.މަޢުލޫމާތު ޝާ )1(   
 މުވަްއޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން. )2(   
 ކޮމިޝަނަރަށް ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުން.އިންފޮމޭޝަން  )3(   
 ދަށުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުން. މި ޤާނޫނުގެ )4(   
ރީ މި ޤާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ހަދަންޖެހޭ އިދާ )5(   

 އުސޫލުތަާކއި ހަމަތައް.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަާވއިދުތަްއ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  (ރ)  

މަސްދުވަހުެގ ެތރޭގައި ހަަދއި (ތިނެއް)  3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ެއވެ.އިޢުލާނުކުރަންވާނެ

 

މަޢުލޫމަތު ހޯދައި 

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤަށް 

 އިސްކަންދިނުން 

އެންމެ އިްސ  ،މި ޤާނޫނުގެ އެކިެއކި މާއްދާަތއް ތަންފީޒުކުރުމުަގއާއި މާނަުކރުމުގައި   .70

ފުރިހަމަ  ަމޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤު ޭއގެ ،ތެއް އޮންނާނީމަޞްލަޙަ

 ގޮތުަގއި ލިބިދިނުމުގެ މައްޗަެށވެ.

 
ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން 

 ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހި ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ  ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންވާނީ  .71

(ހައެއް) މަސްުދވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން  6 ރާތާސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާިއޢުކު

 ފެށިގެންނެވެ.

 
ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ 

 މާނަ 

 ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާހިނދަކު: ގޮތަކަށް  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން  .72

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،އެވަނީ  "އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު" ކަމަށް ބުނެފައި (ހ)   

ޢައްޔަންކުރާ އިންފޮމޭޝަން ޮކމިޝަނަރަށެވެ. ނުވަތަ އޭާނގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ 
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 މުއަްއސަސާ ނުވަަތ ފަރާތަށެވެ. ހަވާލުކުރާ

އެވަނީ، ަދއުލަތުގެ ެއިކ  "އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު" ކަމަށް ބުނެފައި (ށ)  

މުތައް ނޫން އިދާރާތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާުކރާ ވެރިން ފެންވަރުެގ މަޤާ

ވަަނ  36މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މުވައްަޒފުންގެ ތެރެއިން މި ޤާނޫނުގެ 

އިދާރާެގ އެ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ދައުލަުތެގ 

އިދާރާެއއްެގ އިްސެވރިޔާ ޙަވާލުކުާރ އެ ފެންވަރުަގއި އަދާކުރުމަށް ަދުއލަތުގެ 

 ުމވަްއަޒފުންނަށެވެ. ނުވަތަ .މުވަްއޒަފަށެވެ

ކޮންމެ ބާވަތެްއެގ މަޢުލޫމާތެއް  ،އެވަނީ  "މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި  (ނ)   

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް ނުވަަތ ޮކންމެ ތާރީޚެއްަގއި އުފައްދާފަިއވާ މަޢުލޫމާތެްއ 

ކަމުގަިއވީނަމަެވސް ނުވަަތ ޮކންމެ ފަރާތަކުން އުފައްދާފަިއވާ މަޢުލޫމާތެްއ 

ކޮންމެ ވަސީލަެތއްަގއި ަރއްކާެތރި ކުރެވިަފިއާވ  ،ކަމުގަިއވީނަމަެވސް

ކަމުގައިވީނަަމެވސް ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ގެންގުޅޭ ުނވަތަ  މަޢުލޫމާތެއް

ނުވާ ބަލަހައްޓާ މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ތިންވަނަ ފަރާތެއްެގ މިލްކަކަށް

 ހަމަކޮންމެ މަޢުލޫމާތަށެވެ.
ނޫނީ ޝަޚްޞު އެވަނީ، ތަބީޢީ ޝަޚްޞާއި ޤާ "މީހަކު" ކަމަށް ބުނެފައި (ރ)   

 ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

ެއވަނީ، އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު  ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި ޖަޢާމުރާ" (ބ)  

ކޮށްދިނުންއެދި ހުށަހެޅުމުން އެކަން ބެލުމަށް މުރާޖަޢާނިންމާ ނިންމުން 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުަގއި ވެިރންގެ ފެންވަުރގައި ތިބި މީުހންގެ މަދުެވގެން 

ގައިާވ ވަނަ މާއްދާެގ (ހ)  41މީހުންގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ  3

 ތިން ެއކުލަވާެލވޭ ކޮިމޓީއަށެވެ.ގޮތުގެމަ

ވެިރކަން ހިންގާ ފަރާތާއި،  ،އެވަނީ "ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ކަމަށް ބުނެފައި (ޅ)   

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހާއި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިުމކުރުމުގެ ާބރާއި މިނިވަްނ 

މުއައްސަސާަތކާއި މުސްތަިޤްއލު މަޤާމުތަކާއި ސަލާމަީތ ޚިދުމަތްތަކާއި 
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 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ ަކއުންސިުލތައް ހިމެނޭ 

އް ހިންގުމުަގއި ދައުލަުތގެ މަސްއޫލިއްޔަެތްއ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަދި، އެ ަތނެ

އަދާކުރާ ކޮންމެ ތަނަކާއި ަދއުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ ޮކންމެ ތަނަކާއި 

ލިބިގެން ހިންގާ ކޮްނމެ ތަނެއް މެ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެހީ 

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

އެވަނީ، ދައުލަތުެގ  "ދައުލަތުގެ އިދާާރއެްއގަިއވާ މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި (ކ)   

އިދާރާއަކުން އުފައްދާ މަޢުޫލމާތެއް ނުވަތަ ބަލަހައްޓަމުްނދާ މަޢުލޫމާތެއް 

 ްނގުޅެމުންދާ މަޢުލޫމާތަކަށެވެ.ނުވަތަ ގެ

ވަަނ  23އެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ  "ތިންވަނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި (އ)   

ވަނަ މާއްދާއިން  26ވަނަ މާއްާދއާއި  25ވަނަ މާއްާދާއއި  24އާއި މާއްދާ

ތު މަޞްލަޙަތެްއގެ އެފަރާރައްކާތެރިކޮށްދީފަިއވާ މަޢުލޫާމތު ނިސްބަތްވާ އަދި 

އެ މާއްދާތަކުން ރައްކާތެިރކޮްށދޭ ފަރާތަށެވެ. ދައުލަތުގެ ިއދާރާއެއް ނުވަަތ 

 ހިމެނިގެނެއް ުނވެެއވެ.ރުމުގައި ފަރާތެއް މި މާނަކު މަޢުލޫމާތަށް އެދޭ
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