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ނުޖެހި  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ިސޔީާސގޮތުން  ރަޖިްސޓްރީކުރެވިގެން  އަހަރު  ވަނަ   2007 ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މޯލްޑިވްްސއަކީ  ޓްރާންްސޕޭރަނީްސ 

ެ. އަދި މިޖަމްއިއްޔާ  ެ. މިޖަމިއްޔާގެ މައިގަޑު މަގަްސދަކީ ދިވެހިންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުން ކަރަޕަްޝން ނައްތާލުމެވ މަަސއްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމިއްޔާއެކެވ

މަަސއްކަތްކުރަމުންދަނީ މުޖުމުތަމައުގެ ބަދަހިކަން އިތުރުކޮށް، ކޮރަޕަްޝނަށް ހުޅުވިފައިވާ މަގުތަކާއި އިނާްސނީ ހައްގުތަކާއި ބެހޭގޮތުން އާންމު 

ެ. ޓްރާންްސޕޭރަނީްސ މޯލްޑިވްްސ އަކީ  ހޭލުންތެރިކުރުވައި، ހެޔޮ ހިންގުމާއި،  ހާމަކަމާއިއެކު ހިންގުމުގެ ިނޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށް ވަކާލުތުކުރުމުގައެވ

 .ެ ދިުނޔޭގައި ކޮރަޕަްޝނާއި ދެކޮޅަށް މަަސއްކަތްކުރާ ޓްރާންްސޕޭރަނީްސ އިންޓަނަޭޝނަލްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޗެޕްޓަރ އެވ

ެ. އަދި ކޮރަޕަްޝނުގެ އަމަލުތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި  ޓްރާންްސޕޭރަނީްސ މޯލްޑިވްްސ އިން ދެކޭ ގޮތުގައި ކޮރަޕަްޝނަކީ ިނޒާމީ މައަްސލައެކެވ

.ެ ކޮރަޕަްޝން ހުއްޓުވުމަށް ހަރުދަނާ ިނޒާމީ ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މި ޖަމިއްޔާއިން އަބަދުވްެސ ވަކާލާތުކުރެއެވ

މި ފޮތުން ބައެއް  ހޯދުމުގެ ބޭނުމެއްނެތި މި އަތްމަތީ ފޮތް ނުވަތަ  ވިޔަފާރި މަންފާއެއް  އުނގަންނައިދިނުމާއި ކިޔަވައިދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ނުވަތަ 

ހައްގު  ނުގެއްލޭގޮތަށް  ވެރިފަރާތުގެ  ފިކުރީމުދަލުގެ  ބޭނުންކުރަންވާނީ މި ފޮތުގެ  ާޝއިއުކޮށްގެން  ނުވަތަ  ޗާޕުކޮށް، ނަކަލުކޮށް  ވިޔްަސ އަލުން 

ެ. މިގޮތުން މި ފޮތުގެ ބޭނުންކޮށްގެން އުފައްދާ ިލޔުންތަކުގެ ނަކަލު ޓްރާންްސޕޭރަނީްސ މޯލްޑިވްްސ އަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ  އެފަރާތަށް ހަވާލާދީފައެވ

.ެ މި ޖަމިއްޔާގެ އެދުމެކެވ

ހޯދުމަށް  މަންފާއެއް  ވިޔަފާރި  ވިއްކުމާއި  ބައެއް  ފޮތުން  މި  ނުވަތަ  ފޮތް  މި  ހޯދުމަކާނުލާ  ކުރިން  ހުއްދަ  މޯލްޑިވްްސގެ  ޓްރާންްސޕޭރަނީްސ 

.ެ ބޭނުންކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވ

ެ ހ. ފެންނާގެ، ދެވަނަ ފަންގިފިލާ، ބުރުޒު މަގު، މާލެ/ދިވެހިރާއްޖ

ފޯން:             އީމޭލް:

transparency.mv
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މައުލޫާމތު ޯހދައި ިލބިގަތުމުެގ ހައްގަކީ ޮކާބ؟

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ ހައްގަކީ ރައިްޔތުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުއައަްސާސއަކުންވްެސ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް 

.ެ ބާރުވެރިކޮށްދޭ އާަސީސ އިނާްސނީ ހައްގެކެވ

.ެ ކޮންމެ ިސފައެއްގައިނަމަވްެސ، ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއަކުން ރައްކާކުރާ އަދި ބަލަހައްޓާ ހުރިހާ މައުލޫމާތަކީ ރައިްޔތުންގެ އެއްޗެކެވ

ު ކޮންމެ މީހަކު ތައްޔާރުކޮށްފައި ހިުރހާ ބާވަތެއްގެ މައުލޫމާތ

ވީނަމަވްެސ،

ކޮންމެ ވަގުތެއްގައި 

ތައްޔާރުކޮށްފައި ވީނަމަވްެސ
އިަދ ކޮންމެ ވީަސލަތެއްގައި ރައްކާކޮށްފައި 

ވީނަމަވްެސ މެއެވެ.

ބައިނަލްއަގްވާމީ އިނާްސނީ ހައްގުތަކާބެހޭ  	•

މުއާހަދާގެ 19ވަނަ މާއްދާ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނުއާަސީސގެ 29ވަނަ  	•

މާއްދާ.  

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމަކީ އާަސީސ 

އިނާްސީނ ހައްގެއް:

މައުލޫމާތަކީ ކޮބާ؟

މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެީނ 

ކޮންއެއްޗެއް؟

މަންޒަރާއި

އަޑުގެ ރެކިޯޑްނ

ތަކީެތގެ ނަމޫނާ

ރެކޯޑްްސ

ް ިލޔެކިޔުންތައ

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ހައްގު މުހިންމުވީަނ ކީއްވެ؟

ކޮރަޕަްޝނާއި ފާަސދަ، އަދި ބާރުގެ ބޭނުން ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން  	•

ނައްތާލުމަށް.  

ަސރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ަސރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމަށް.	•

ހާމަކަން ކުރިއަރުވައި، ހެޔޮ ހިންގުމުގިެނޒާމަކަށް ބާރުއެޅުމަށް.	•

ހިންގުމުގެ ިނޒާމުގައި ބައިވެރިވެ، ތިމާގެ ބޭނުންތައް ކުރިއަރުވައި    	•

އެކަންކަމަށް ވަކާލާތު ކުރުމަށް.  

އެހިެނހެން ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކަށަވަރުކުރުމަށް.	•

ަސރުކާރުގެ ިސޔަާސތުތަކާއި ިނންމުންތަކަށް އަހުލުވެރިވުމަށް.	•

މުޅި މުޖުތަމައު ތަމީްސލުވާ، ދުޅަހެޔޮ އިގްތިާސދެއް އޮތުމަށް.	•
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މައުލޫާމތު ޯހދައި ިލބިގަތުމުެގ ހައްގުގެ އެންމެ ރަނގަޅު 

އަާސސުތަްއ

އެންމެ މީަތ ދަރަޖައިގައި 

ހާމަކުރުން

ވަރަށް މަދު ހާލަތެއްގައި 

މެނުވީ، ދައުލަތުގެ 

މުއައަްސާސތަކުގައި ހުރި 

މައުލޫމާތުތަކަކީ އާންމުކޮށް 

ިލބެންހުންނަ މައުލޫމާތު 

.ް ކަމުގައިވުނ

ާ މުހިންމު މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމުގެ ިޒންމ

ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސތަކުގައިވާ މުހިންމު މައުލޫމާތު 

ެ. މިގޮތުން،  ހާމަކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވ

އާންމުފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހެޅުމަކީ މައުލޫމާތު 

.ެ ހާމަކުރާ ހަމައެކިަނ އޫުސލުކަމުގައި ވެގެން ނުވާނެއެވ

ހުޅުވާލިެވފައިވާ ަސރުކާރެއް ކިުރއެރުވުން މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ 

ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ އާަސުސތައް ކުރިއެރުވުމަކީ ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސތަކުގެ 

ެ. އެގޮތުން، ތައުލީމީ ިނޒާމުގެ ތެރެއިންނާއި އެހިެނހެން ގޮތްގޮތުން  ޒިންމާއެކެވ

އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުވައި، ހާމަކަން ބޮޑުގޮތެއްގައި މައުލޫމާތު ިލބޭ ަސގާފަތެއް 

.ެ ކުރިއަރުވައި އަށަގަންނުވަން ޖެހެއެވ

ާސފުކޮށް ބަޔާންވެފައިވާ ހިަނ 

އިްސިތްސނާ ހާލަތްތައް މައުލޫމާތު 

ހޯދުމަށް މީހަކު އެދިއްޖެނަމަ، ވަރަށް މަދު 

އިްސތިްސނާ ހާލަތްތަކެއްގައި މެނުވީ މައުލޫމާތު 

.ެ ހާމަކުރަންޖެހޭނެއެވ

އޫުސލުތަކުގެ 

ތެރެއިން މައުލޫމާތައް 

ވިާސލުވުމަށް 

މަގުފަހިވުން އެކީަށގެންވާ 

އަވްަސ މިނެއްގައި 

މައުލޫމާތު އާންމުކޮށް 

ިލބޭނެ އިންތިޒާމު 

 .ެ ހަމަޖައަްސން ވާނެއެވ

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް 

އިންކާރުކޮށްފިނަމަ، 

އެކަމެއް މުރާޖައާކުރާނެ 

މިިނވަން ކޮމިޓީއެއް 

.ެ އޮންނަންވާނެއެވ

އެކަށީގެންނުވާ ބޮޑު 

އަގުތަކެއް ނުނެގުން 

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

ހިތްވަރު ކުޑަކުރުމަށް، 

އެކީަށގެންނުވާ ބޮޑު 

އަގުތަކެއް މައުލޫމާތު 

ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

.ެ ކަނޑައަޅައިގެން ނުވާނެއެވ

ހުޅުވާލިެވފައިވާ ބައްދަލުވުންތައް ކަންކަން ިނންމާ 

މަރުހަލާތަކުގައި އާންމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ 

ފުރަުސތު މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ ހައްގުގެތެރެއިން 

ފަހިކޮށްދޭހިނދު، އާންމު މްަސލަހަތު ހިމެނޭ މުއައަްސާސތަކުގެ 

.ެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންވާނީ އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައިގެންނެވ

ހާމަކުރުން އިްސކުރުން  

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ 

ހައްގުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އިްސތިްސނާ ހާލަތްތަކުގެ އިތުރަށް، 

އެހެން ގާނޫނުތަކުން އިްސތިްސނާ 

 .ެ ހާލަތްތައް އިތުރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވ

މިފަދައިން އިްސތިްސނާ ހާލަތްތައް 

އިތުރުކޮށްފައިވާ ގާނޫނުތައް 

.ެ އިްސލާހުކުރަންޖެހޭނެއެވ

ިވްސލްބްލޯވަރުން 

ރައްކާތެިރކުރުން 

މުއައަްސާސއެއްގައި 

ހިނގާ ނުރަނގަޅު 

ކަންކަމުގެ މައުލޫމާތު 

ހާމަކުރާ ފަރާތްތަކަށް 

ރައްކާތެރިކަން 

.ެ ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހެއެވ
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މައުލޫާމތު ޯހދައި ިލބިގަތުމުެގ ހައްގުގެ ގާނޫނު 2014

ެ. ހާމަކަންބޮޑު  މަހުގައެވ ޖަނަވަރީ  އަހަރުގެ  2014 ވަނަ  ފްާސކުރީ  ގާނޫނު  ހައްގުގެ  ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި މައުލޫމާތު 

ހިންގުމުގެ ިނޒާމެއް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، މިގާނޫނުގެ ތެރެއިން ރައިްޔތުންނަށް ިލބިފައިވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ހައްގުގެ ބޭނުންހިފުން 

ެ. އަދި، ރައިްޔތުންނަށް ިލބިފައިވާ މިހައްގުގެ ބޭނުން ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހިފުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ަސރުކާރުން ނައްތާލުމަކީ  މުހިންމެވ

.ެ ނުހަނު މުހިންމު ކަމެކެވ

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގައި ހިމެނެީނ ކޮންކޮން ބައިތަކެއް؟

އިަމއްލަ އިްސނެގުމުގައި 

މައުލޫމާތު ހާމަކުރުން.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ 

ހައްގުގެ ބޭނުންހިފާނެ ގޮތް.

އިްސިތްސނާ ހާލަތްތައް.

ދައުލަތުގެ 

ް މުއައަްސާސތައ

ު ވިެރކަން ހިންގުމުގެ ބާރ

އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރުން

ް ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސތަކުގެ އިތުރު ިސފަތައ

ް ކައުނިްސލްތައ

ު ގާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރ

ު އަދުލު އިނާްސފު ގާއިމުކުރުމުގެ ބާރ

ަސލާމީަތ ބާރުތައް 

ރައުީސލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފްީސ	 

 	ް މިިންސޓްރީތައ

އެޓާނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފްީސ	 

ިސޓީ ކައުނިްސލް	 

އަތޮޅު ކައުނިްސލް 	 

ރަށު ކައުނިްސލް	 

ރައިްޔތުންގެ މަޖިިލްސ	 

 	ް ކޯޓުތައ

މޯލްޑިވްްސ ނަެޝނަލް ޑިފެންްސ ފްޯސ	 

 	ް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތ

ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުއައަްސާސއެއްގައި އިންފޮމަޭޝން އޮފަިސރަކު   	 

.ެ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަންވާނެއެވ  

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން   	 

.ެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ އިންފޮމަޭޝން އޮފަިސރުގެ ޒިންމާއެކެވ  

އަދި މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ފަރާތްތަކަށް އިންފޮމަޭޝން އޮފަިސރު   	 

.ެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވ  

ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އާންމު ހިދުމަތްތައް 	 

ް. މިާސލަކަށް  ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މްަސއިޫލއްޔަތު އުފުލުނ

ފެނުގެ ހިދުމަތް، ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް، ނުވަތަ ދަތުރުފަތުރު 

.ް ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ މުއައަްސާސތައ

ދައުލަތުގެ ފައިާސއިން މުއައަްސާސ ހިންގުން، 	 

.ް ނުވަތަ މުއައަްސާސއަށް ދައުލަތުން މާލީ އެހީ ިލބުނ
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އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމުެގ ޒިންާމ

އަމިއްލަ އިްސނެގުމުގައި މައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަކީ، މައުލޫމާތު ހޯދަން މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެދުނު ކަމުގައި ނުވި ނަމަވްެސ، 

މުއައަްސާސގެ  ދައުލަތުގެ  ާޝއިއުކުރަނީ  އާންމުގޮތެއްގައި  މައުލޫމާތު  މިފަދަ   .ެ ާޝއިއުކުރުމެވ އާންމުކޮށް  އެމައުލޫމާތު 

އެމައުލޫމާތުތައް  އާންމުކުރުމުން،  މައުލޫމާތު  އިްސނެގުމުގައި  އަމިއްލަ   .ެ ފެންނާނެހެންނެވ އާންމުކޮށް  ވެބަްސއިޓްގައި 

.ެ ެ. އަދި މީގަެސބަބުން އާންމުން މިފަދަ މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހެއެވ އެންމެންނަށްވްެސ ިލބެންހުރެއެވ

އިަމއްލަ އިްސނެގުމަށް މައުލޫމާތު 

ް ހާމަކުރުމުގެ އާަސްސތައ

މައުލޫމާތު ހޯދަން ފޭަސހަވާނެހެން އާންމުކުރުން.މައުލޫމާތު ިލބެންހުރުން
މައުލޫމާތު ދޭހަވާފަދަ ގޮތަކަށް އާންމުކުރުން.

މައުލޫމާތު ހިލޭ، ނުވަތަ ކުޑަ އަގެއްގައި 

ިލބެންހުރުން.

އިަމއްލަ އިްސނެގުމަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ 

ަސބަބުން އާންމުންނަށް ކަންކަން 

އޮޅުންފިލުވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ

މީގަެސބަބުން ަސރުކާރުގެ ކަންކަން 

ިނންމުމުގެ މަރުހަލާތަކުގައި ރައިްޔތުން 

ބައިވިެރވުމަށް މަގުފަހިވެއެވެ

އިަދ އާންމުން އެދޭފަދަ ިސޔަާސތުތައް 

ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރުއެޅެއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ކަމުގައިވުން.

އެންމެ ގުޅުންހިުރ މައުލޫމާތު އާންމުކުރުން.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ިތީރގައިިމވާ މައުލޫމާތުތައް، ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސތަކުން އިަމއްލަ އިްސނެގުމުގައި 

ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ.

ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ ދައުރާއި، މްަސއިޫލއްޔަތުތަކާއި، އިޮނގަނޑާއި، ވިާޖބުތަކުގެ ތަފީުސލު.  .1

ރައިްޔތުންނަށް ީސދާ ގޮތުގައި ީދފައިވާ ނުވަތަ ދެމުންދާ ހިދުމަތްތަކާގުޅޭ ތަފީްސލު.  .2

ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ އިްސވިެރންގެ މްަސއިޫލއްޔަތުތަކާއި ވިާޖބުތަކާއި، އެމީހުންނަށް ިލިބދޭ ބާރާއި އިހިްތޔާރުތަކުގެ ތަފީުސލު.  .3

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓާއި، ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ މަަސއްކަތްތަކާއި، ކުރަން ރާވާފައިވާ ހަރަދާއި ކޮށްފައިވާ ހަރަދުތަކުގެ    .4

ތަފީްސލު.  

ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން މުދަލާއި ހިދުމަތްތައް ގަތުމުގެ )ޕްރޮކިއާމަންޓް( މަަސއްކަތް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޫުސލުތައް.   .5

ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އުޖޫރައާއި އިނާޔަތް.  .6

ދައުލަތުގެ އިދާރާގެ މްަސއިޫލއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި އަމަލުކުރާ ގާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، ިސޔަާސތުތަކާއި، އޫުސލުތަކާއި ހަމަތައް.  .7

ރައިްޔތުންނަށް އޭގެ އަަސރެއް ފޯރާގޮތަށް ިނންމާފައިވާ ިނންމުންތަކާއި، އެ ިނންމުންތައް ިނންމާފައިވާ ަސބަބުތަކާއި އެ ިނންމުންތަކުން    .8

ދޭހަވާ މާނަކުރުންތަކުގެ ތަފީްސލު.  

ދައުލަތުގެ އިދާރާއިން މައުލޫމާތު ހޯދާނެގޮތުގެ ތަފީްސލު އިަދ އެއިދާރާގެ އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރުގެ މައުލޫމާތު.  .9

އެންމެ ަސރުކާރު 
މުވަޒަފުންގެ މާުސރަޔާ 

ިއނާއަތް 
ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސތަކުގެ 

ބަޖެޓު
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ިޗލީ ކޮމްޕްރާ. ިމއީ ިޗލީގައި ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރޯިނކް ޕަބިްލކް 

ޕްރޮކިއާމެންޓް ިނޒާމެކެވެ. ިމިނޒާމުގެ ދަށުން އާންމު މްަސލަހަތު 

ހިމެނޭ ހަރަދުތަކާއި، އެއްބްަސވުންތައް އިަދ މުވައްޒަފުން 

ހޯދުމުގެ ތަފީްސލު ހިުރހާ މުއައަްސާސތަކަކުންވްެސ 

ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ.

ަސއުތު އެފިްރކާއިން، އާންމުންނަށް ިލބެންހިުރ ފުރަުސތުތަކަށް 

މަގުފަހިކުރުމަށް، ހިދުމަތްތަކާއި މައުލޫމާތު ރައިްޔތުންނާއި ގާތަށް 

ގެނައުމަށް ތަުސންގް ެސންޓަރުތައް ވީަނ ގާއިމުކޮށްފައެވެ. 

ިމެސންޓަރުތައް ަސއުތު އެފިްރކާގެ، ފޭަސހައިން ވިާސލުނުވެވޭ 

ކިުދ އިަދ ދުރު ަސރަހައްދުތައްވްެސ ހިމެނޭހެން، ހިުރހާ 

ކަންކޮޅުތަކެއްގައިވީަނ ގާއިމްކޮށްފައެވެ. ިމފަދަ ބައެއް ެސންޓަރުތަކުގައި 

އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތްވްެސ ިލބެން ނުހުރެއެވެ. ިމ ިމާސލުން 

ދައްކުވައިދެީނ، އިންޓަނެޓް ފަދަ ޒަމީާނ ވީަސލަތްތަކުގެ އެހީތެިރކަމާ 

ނުލާވްެސ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ.

އާންމުކޮށް ބޭނުންކުރާ އުފެއްދުންތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ިމންގަނޑާ 

ގުޅޭގޮތުން މީހަކު ހޯދަން އެދުނު މައުލޫމާތު، ރިަޝއަން ފެޑަރަލް 

އެޖެނީްސ ފޯ ޓެކިްނކަލް ރިެގއުލަޭޝން އެންޑް މެޓްރޮލޮޖީއިން 

ފޯރުކޮށިްދީނ ކަރުދާހުގައެވެ. އިަދ ިމކަމަށް ފީއެއް ނެިގއެވެ. 

މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދުނު ފަރާތުން ިމކަން އިްސިތއުނާފުކިުރއެވެ. 

ަސބަބެއް ކަމުގައި ބަޔާންކީުރ، ިމމައުލޫމާތަކީ މުދާ 

ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި އިަދ މުދާ އުފައްދާފަރާތްތަކަށް 

އާންމުކޮށް ިލބޭގޮތަށް ހުންނަ މައުލޫމާތަށް ވާންޖެހޭކަމެވެ. 

ިމކަމާގުޅިގެން ކޯޓުން އަމުރުކީުރ އެމީހުންގެ ވެބަްސއިޓްގައި 

އެމައުލޫމާތު އާންމުކުރުމަށެވެ. ރައިްޔތުންނަށް ިލިބގެންވީަނ 

ހަމައެކިަނ މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ހައްގެއް ނޫނެވެ. ނަމަވްެސ 

އާންމު މްަސލަހަތު ހިމެނޭ މައުލޫމާތު ފޭަސހައިން ިލބޭގޮތަށް 

މުއައަްސާސތަކުގެ ވެބަްސއިޓުގައި ހުރުމަކީވްެސ ހައްގެކެވެ.

މައުލޫާމތު ޯހދައި ިލބިގަތުމުެގ ހައްގުގެ ގާނޫނުެގ ދަށުން 

މައުލޫާމތު ޯހދުމުގެ ަމރުހަާލތަްއ

01

02

03

04

ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާގެ މުާރޖައާ ކޮިމީޓ

އިްނފޮޭމޝަން ކޮިމޝަނަރު

ދިެވހިރާްއޖޭެގ ހައިޯކޓު

ދައުލަތުގެ މުއަްއސަސާގެ އިްނފޮޭމޝަން ޮއފިސަރު
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ފުަރތަމަ ަމރުހަާލ: އިްނފޮޭމޝަން ޮއފިސަރު

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅީާނ ކިހިނެއް؟

1 23

ހޯދަންއެދޭ މައުލޫމާތު ހުންނާނެ ކަމަށް 

ގަބޫލުކުރެވޭ މުއައަްސާސ ދެނެގަންނާށެވެ.

 އެމުއައަްސާސއެއްގެ ވެބަްސއިޓްގައި 

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިެދ ހުށަހަޅާ ފޯމު 

ިލބެންހިުރތޯ ބަލާށެވެ.

އެ ފޯމު ިލބެން ނެތްނަމަ، އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރުގެ އޮފީހުގެ ވެބަްސއިޓުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އިެދ 

ހުށަހަޅާ އާންމު ފޯމެއް ިލބޭނެއެވެ. ފޯމު އީމެއިލް މެދުވިެރކޮށް، ނުވަތަ އެއޮފީހަކަށް ގްޮސ ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

އީމެއިލް މެދުވިެރކޮށް ހުށަހަޅާނަމަ، އެ މުއައަްސާސގެ އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރަށް ފޯމު އީމެއިލް    •

ކުރާށެވެ. އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރުގެ މައުލޫމާތު އެމުއައަްސާސގެ ވެބަްސއިޓުން ނުވަތަ    

އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރުގެ އޮފީހުގެ ވެބަްސއިޓުން ިލބެން ހުންނާނެއެވެ.  

އީމެއިލް ފޮނުވާއިރު، އެމުއައަްސާސގެ އާންމު އީމެއިލް އެޑްރެހަށްވްެސ ކޮޕީކުރާށެވެ. އާންމު    •

އީމެއިލް އެޑްރްެސ އެމުއައަްސާސއެއްގެ ވެބަްސއިޓުން ިލބެން ހުންނާނެއެވެ.  

ިތީރގައިވާ މައުލޫމާތު ހިމެނޭހެން ފޯމު 

ފުރަން ަސމާލުކަންދޭށެވެ.

ހޯދަން އެދޭ މައުލޫމާތުގެ ތަފީުސލު.  •

މައުލޫމާތު ިލބެން އެދެީނ ކޮންގޮތަކަށްކަން – ިދިރއުޅޭ އެޑްރްެސ، އީމެއިލް، ނުވަތަ   •

ފެކްްސ މެދުވިެރކޮށް. މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތުން އެދޭ ގޮތް ނޫން 

އެހެން ގޮތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއާްސކުރަން ދައުލަތުގެ އެއްވްެސ މުއައަްސާސއަކަށް 

ބާރެއްނޭޅޭނެއެވެ. އެދޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ފީއެއް ދައްކަންޖެހޭނަމަ، އެފީއެއް 

ދައްކާނެކަން ބަޔާންކުރުން.

ނަން، އެޑްރްެސ، އިަދ ފޯނު ނަންބަރު ހިމެނުން. ިމނޫން މައުލޫމާތެއް      •

ހޯދުމުގެ އިހިްތޔާރު ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއަށް ިލިބގެންނުވެއެވެ.  
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މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

މައުލޫމާތު ހޯދާ ިލިބގަތުމުގެ ގާނޫނުގައި ވާގޮތުން، މައުލޫމާތު    •

ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާއިރު ކާކުކަން އަންގައިދޭ ރްަސމީ ކާޑުގެ ނަންބަރު، 

ނުވަތަ ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. ިމތަފީުސލު ފޯމުގައި ހިމަނާފައި 

ނެިތގެން، މައުލޫމާތު ދޭން އުޒުރުވިެރ ވެއްޖެނަމަ، ިތީރގައިިމވާ މައުލޫމާތު 

އެ މުއައަްސާސއަކާއި ހިއާްސކުރާށެވެ. 

ގާނޫނުގެ މާއްދާ 6)ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، ގާނޫނުގެ 

6)ހ( ގައި ހިމަނާފައި ނުވާ މައުލޫމާތެއް ދިނުމަށް ލާޒިމުކުރުމަކީ 

.ެ ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސތަކަށް މަނާ ކަމެކެވ

މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދޭ ަސބަބު ހާމަކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ. އިަދ އަެސބަބު ހާމަ   •

ނުކުރުމަކީ، މައުލޫމާތު ިދނުމަށް އިންކާރު ކުރެވޭނެ އުޒުރެއް ނޫނެވެ.

ހޯދަން އެދޭ މައުލޫމާތަކީ "އާނއެކޭ" ނުވަތަ "ނޫނެކޭ"، ިމފަދައިން   •

ޖަވާބުދެވޭ ުސވާލެއްގެ ގޮތަށް ބައްޓަން ނުކުރާށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި ހޯދަން 

އެދޭ މައުލޫމާތަކީ ކޮބައިކަން ާސފުކޮށް ބަޔާންކުރާށެވެ.

މިާސލަކަށް، މިިންސޓަރަކު ބޭރު ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރިތޯ އެހުމުގެ 

ބަދަލުގައި، ވަކި ތާރީހު ތަކެއްގެ ތެރޭގައި، މިިންސޓަރު ދަތުރުކުރި 

.ެ ގައުމުތަކާއި، ދަތުރުގެ ތަފީުސލު ހޯދުމަށް އެދޭށެވ

ހުށަހަޅާއިރު ަސމާލުކަން ދޭންވީ ކަންތައްތައް:

ކުރަންވީ  އުންމީދު  ފަރާތުން  މުއައަްސާސގެ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ  ހޯދުމަށް  މައުލޫމާތު 

ކޮންކަމަކަށް؟

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފޯމު ިލބުނު ކަމުގެ ރީަސދެއް ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއިން ދޭންޖެހޭނެއެވެ.  .1

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިތާ، 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެމުއައަްސާސގެ އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނެއެވެ.  .2

ކުރަންވީ  އުންމީދު  ފަރާތުން  މުއައަްސާސގެ  ހުށަހެޅުމަށްފަހު، ދައުލަތުގެ  ހޯދުމަށް  މައުލޫމާތު 

ކޮންކަމަކަށް؟

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅީ މީހެއްގެ ފުރާނަ ނުވަތަ މިިނވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށް      •

.ެ ކަމުގައިވަނީނަމަ، އިންފޮމަޭޝން އޮފަިސރު 48 ގަޑި އިރު ތެރޭގައި މައުލޫމާތު ހިއާްސކުރަން ޖެހޭނެއެވ  

ހޯދުމަށް އެދުނު މައުލޫމާތަކީ 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއާްސނުކުރެވޭނެ މައުލޫމާތެއް ކަމުގައި ވަނީނަމަ،    •

   .ެ އިންފޮމަޭޝން އޮފަިސރު ިލޔުމަކުން އެކަން މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވ  

.ެ އަދި ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއިން މައުލޫމާތު ހިއާްސކުރުމަށް 14 ދުވްަސ އިތުރުކުރެވިދާނެއެވ  

ހޯދަން ހުށަހެޅި މައުލޫމާތު ިދނުމަށް ފީއެއް ދައްކަން ޖެހޭނެމަ، ދައްކަންޖެހޭ ފީގެ އަދަދު އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު މައުލޫމާތު     .3

ހޯދަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަން ޖެހޭނެއެވެ.  

މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ހުށަހެޅުން ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއިން ބަލައިނުގެންފިނަމަ، މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހެޅި ފަރާތައް، ަސބަބާއިއެކީ    .4

އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު އެކަން އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.  

ހޯދަން ހުށަހެޅި މައުލޫމާތަކީ އެ މުއައަްސާސއިން ިލބެން ނެތް މައުލޫމާތެއްނަމަ، އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު އެމައުލޫމާތު ިލބެންހިުރ    .5

މުއައަްސާސއަކަށް ހުށަހެޅުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ. ހުށަހެޅުން ބަދަލުކުރާ ކަމުގައިވާނަމަ އެ މުއައަްސާސއަކަށް ހުށަހެޅުން     

ިލބުނުތާ 7 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ހުށަހެޅުން ބަދަލުކޮށް، މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންޖެހޭނެއެވެ.  

މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅިތާ 21 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއިން މައުލޫމާތު ހިއާްސ ނުކޮށްފިނަމަ، މައުލޫމާތު     .6

ދޭން އުޒުރުވިެރވީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ. އިަދ އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރަށް އިްސިތއުނާފު ކުރެވޭނެއެވެ.  
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 ޖަވާބު ިލބުމަށްފަހު ދެންވީަނ ކިހިނެއް؟

މުރާޖައާ ކޮމިޓީއަކީ ކޮބާ؟

ހޯދަންއެދުނު މައުލޫމާތު 21 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ފާއިތުވުމުގެ ކިުރން ިލިބއްޖެނަމަ، އިަދ އިެލބުނު    •

މައުލޫމާތާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭކަމުގައި ވީަނނަމަ، އެހިާސބުން މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ މަރުހަލާތައް    

ިނމުމަކަށް އައީއެވެ.  

އެހެންނަމަވްެސ، ިލބުނު މައުލޫމާތަކީ ފިުރހަމަ މައުލޫމާތު ކަމުގައި ނުވާނަަމަ، ނުވަތަ ިލބުނު     •

މައުލޫމާތާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ، މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސގެ މުރާޖައާ    

ކިޮމީޓއަށް އިްސިތއުނާފު ކުރުމުގެ ފުރަުސތު އޮންނާނެވެ.  

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ ކޮންމެ 

މުއައަްސާސއެއްގައިވްެސ މުރާޖައާ ކިޮމީޓއެއް އެކުލަވާލަން ޖެހެއެވެ. އެއީ 

އެމުއައަްސާސގެ އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު ހިއާްސކުރާ މައުލޫމާތާއިމެދު 

މީހަކު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ، މުރާޖައާ ކިޮމީޓއަށް ހުށައަޅާ ަޝކުވާ 

ިދރާާސކޮށް މުރާޖައާ ކުރުމަށެވެ.

މުރާޖައާ ކިޮމީޓގައި ހިމެނެީނ އިންފޮމަޭޝން 

އޮފިަސރަށްވުރެ މީަތ މަގާމެއްގައި ވީަޒފާ 

އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ.
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ދެވަނަ ަމރުހަލާ: މުާރޖައާ ކޮިމީޓ

 މުރާޖައާ ކިޮމީޓގައި އިްސިތއުނާފު ކުރީާނ ކިހިނެއް؟

ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއަކަށް 

މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހަޅައި، މައުލޫމާތު 

ިލބުނުފަހުން 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، 

ނުވަތަ މައުލޫމާތު ިލބެނެޖެހޭ އެންމެ 

ފަހުދުވަހުން ފިެށގެން 30 ދުވަހުގެ 

ތެރޭގައި އެމައަްސލަ މުރާޖައާ 

ކިޮމީޓގައި އިްސިތއުނާފު ކުރާށެވެ.

ިމކަމަށް ވަކި ހާއަްސ ފޯމެއް 

ނިުވ ނަމަވްެސ، ިތީރގައިވާ 

މައުލޫމާތު ހިމެނޭހެން ދައުލަތުގެ 

މުއައަްސާސއަށް ިސީޓއެއް 

ިލޔާށެވެ:

ހޯދުމަށް 
ާސއިން 

ުގެ މުއައަްސ
ދައުލަތ

ާތުގެ ތަފީުސލު.
 މައުލޫމ

ހުށަހެޅި

ުގެ މުއައަްސާސގެ  
ދައުލަތ

ރު ިދން 
ަޭޝން އިޮފަސ

އިންފޮމ

ޖަވާބު.

ގަތުމުގެ 
ޯދައި ިލިބ

ުލޫމާތު ހ
މައ

ަތްކޮށް، 
ަށް ިރއާޔ

ގާނޫނ

ހުށަހަޅާ 
ާފުކުރަން 

ްސިތއުނ
އި

ަސބަބު.

•

•

1 2

ދެންވީާނ ކިހިނެއް؟

މުރާޖައާ ކިޮމީޓއަށް މައަްސލައެއް އިްސިތއުނާފަށް ހުށަހަޅާތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

އެކަމެއް ބަލައި ިނނިްމގޮތް ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އަންގަންޖެހެއެވެ. ނަމަވްެސ، އެކަށީގެންވާ 

ަސބަބަކާހިެދ، 30 ދުވަހަށްވުރެ އިތުރަށް ވަގުތު ބޭނުންވާނަމަ، 30 ދުވްަސ 

ިނމުމުގެ ކިުރން އިތުރު 15 ދުވަހަށް ިމމަރުހަލާ ިދގުކުރިެވދާނެއެވެ. ިމގޮތަށް މުއްދަތު 

އިތުރުކުރާނަމަ، މުރާޖައާ ކިޮމީޓއިން މައަްސލަ ހުށަހެޅިފަރާތަށް އެކަން ިލޔުމަކުން އަންގަން 

ޖެހޭނެއެވެ.

މުރާޖައާ ކިޮމީޓގެ ިނންމުމާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭނަމަ، އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރަށް 

އިްސިތއުނާފު ކުރިެވދާނެއެވެ. ިމކަން ކުރީާނ މުރާޖައާ ކިޮމީޓއިން މައަްސލަ ިނންމައި 

ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެނިްގތާ 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ. ނުވަތަ މުރާޖައާ ކިޮމީޓއިން މައަްސލަ 

ިނންމަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު ދުވަހުން ފިެށގެން 90 ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
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ތިންވަނަ ަމރުހަާލ: އިްނފޮޭމޝަން ކޮިމޝަނަރު

އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރަށް އިްސިތއުނާފު ކުރީާނ ކޮން ހާލަތެއްގައި؟

މުރާޖައާ ކިޮމީޓގެ ިނންމުމާއިމެދު ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ.  1

ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސގެ އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު، މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ހުށަހެޅުމަށް ޖަވާބު ނީުދފި ހާލަތެއްގައި.  2

ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސގައި އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރަކު ކަނޑައަޅާފައި ނެތުމުގެ ަސބަބުން މައުލޫމާތު     3

ނިުލިބއްޖެނަމަ.  

އެކަށީގެންވާ ަސބަބެއް ބަޔާން ކުރުމަކާނުލައި، ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއިން މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމަށް     4

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ބަލައިނުގެންފިނަމަ.  

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު އެހުށަހެޅުން ިލބުނުކަން ބަޔާންކޮށް ރީަސދު ނީުދފިނަމަ.  5

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމަށް ހުށަހެޅުމުން، އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު މައުލޫމާތު ދޭންޖެހޭ މުއްދަތުގެ     6

ތެރޭގައި މައުލޫމާތ ނީުދފިނަމަ.  

އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރު އަންގާ އެންގުމަކަށް އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު އިޖާބަ ނީުދފިނަމަ.  7

އިންފޮމަޭޝން އޮފިަސރު، ނުވަތަ ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއިން، މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް މައުލޫމާތު    •

ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުހަލާތަކަށް އަމަލުނުކޮށްފިނަމަ.  

އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރަށް އިްސިތއުނާފުކުރާނެ އޫުސލަކީ ކޮބާ؟

އިްސިތއުނާފު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ފޯމު ހުށަހަޅައިގެން. ިމ ފޯމު، އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރުގެ އޮފީހުގެ ވެބަްސއިޓުން ިލބޭނެއެވެ.  •

އިްސިތއުނާފު ކުރާތާ 30 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރު ގޮތެއް ިނންމަންޖެހެއެވެ. ނަމަވްެސ، 30 ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް ވަގުތު     •

ބޭނުންވާނަމަ، 30 ދުވްަސ ހަމަވުމުގެ ކިުރން ިލޔުމަކުން މައަްސލަ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް އެންގުމަށްފަހު، 15 ދުވްަސ އިތުރުކުރިެވދާނެއެވެ.  

ް ހުޅުވާލިެވފައިވާ އަޑުއެހުންތައ

އިްސިތއުނާފުގެ އަޑުއެހުމަކަށް ތައްޔާރުވުމަށްޓަކައި، 

މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހަޅާ ފަރާތުން ިތީރގައިވާ 

ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ:

މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމަށް ހުށަހެޅި ތާީރހް.  •

ޖަވާބެއް ިލބުނުނަމަ، ޖަވާބު ިލބީުނ      •

ކޮންއިރަކުކަން.  

ދައުލަތުގެ މުއައަްސާސއިން މައުލޫމާތު    •

ިދނުމަށް އުޒުރުވިެރިވނަމަ، އެއީ    

ކޮނަްސބަބަކާއި ހިެދކަން.  

ަހތަރުވަނަ ަމރުހަާލ: ދިެވހިރާްއޭޖ ހައިޯކޓު

އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރުގެ ިނންމުމާއިމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިއްޖެނަމަ ދެންވީާނ ކިހިނެއް؟

އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރު ގޮތެއިްނނިްމތާ، ނުވަތަ ގޮތެއިްނންމަންޖެހޭތާ 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިްސިތއުނާފު ކުރިެވދާނެއެވެ.

ހޯދަން ހުށަހެޅި މައުލޫމާތު ހާމަ ކުރަން ޖެހޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުމަށް، 

އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރުގެ އޮފީހުން އަޑުއެހުންތަކެއް ބާއްވަންޖެހެއެވެ. މައަްސލަ 

ހުށަހެޅިފަރާތް، ނުވަތަ މައަްސލަ ރައްދުވާ ފަރާތް ނެތްނަމަވްެސ، ިމ އަޑުއެހެނުންތައް 

ބޭއިްވދާނެއެވެ. 

އަޑުއެހުންތައް ބާއްވަންޖެހީެނ ހުޅުވާލިެވފައިވާ އިނިްތޒާމަކަށެވެ. ނަމަވްެސ ހޯދުމަށް 

ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތަކީ އިްސިތްސނާ ހާލަތަކަށް ފެތޭފަދަ މައުލޫމާތެއްނަމަ، 

އާންމުންނަށް ހުޅުވާނުލައި އަޑުއެހުން އިނިްތޒާމު ކުރިެވދާނެއެވެ. 

އިންފޮމަޭޝން ކިޮމަޝނަރުގެ ިނންމުން އިއުލާންކުރަންޖެހީޭނ ހުޅުވާލިެވފައި 

އިނިްތޒާމެއްގައެވެ.

•

•

•
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އޫުސލުތަކަކާއި  ހިމިެނގެންދަނީ  ހައްގު  ިލބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މައުލޫމާތު 

ހައްގު  ިލބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މައުލޫމާތު  ނަމަވްެސ   .ެ ތެރޭގައެވ ހުދޫދުތަކެއްގެ 

ހާލަތްތައްް  ހިފެހިެޓދާނެ  ހާމަނުކޮށް  މައުލޫމާތު  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، 

ދައުލަތުގެ   .ެ ބަޔާންކޮށްފައެވ ަސރީހަކޮށް  ހިަނކޮށް  ވީހާވްެސ  ހުންނަންވާނީ 

ެ. މިފަދަ  މުއައަްސާސތަކަށް ވަކިކަހަލަ މައުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް ހިފެހެއިްޓދާނެއެވ

.ެ މައުލޫމާތުތަކަށް ކިޔަނީ އިްސތިްސނާ ކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތެވ

ކުރުމުގެ  އިްސތިްސނާ  ކުރެވިފައިވީނަމަވްެސ،  އިްސތިްސނާ  މައުލޫމާތެއް 

އިްސވާ  މްަސލަހަތު  އާންމު  މްަސލަހަތަށްވުރެ  ރައްކާތެރިކުރެވޭ  ަސބަބުން 

ިލބިގަތުމުގެ  ހޯދައި  މައުލޫމާތު  ހާމަކުރުމަށް  މައުލޫމާތު  އެފަދަ  ހާލަތްތަކުގައި 

މައުލޫމާތު  ހިފަހައްޓާފައިހުރި  އަހަރުވަންދެން   10 އަދި   .ެ ބަޔާންކުރެއެވ ގާނޫނު 

.ެ ހާމަކުރުން އިްސތިްސނާ ވެގެންނުވެއެވ

ިއްސިތްސާނ ާހަލްތަތްއ

NATIONAL IDENTITY CARD AXXXXX

AMINATH

K.VILLINGILI

XXXXX

ް ިދވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ިގނައިން އިްސިތްސނާ ކުރެވޭ ހާލަތްތައ

އެހިެނހެން އިްސިތްސނާ ހާލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް، މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ބާބު ހަތަކަށް 

ިރޔާއަތްކުރާށެވެ. 

ހަނޑޫ

ު 1 ( ިތންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޒީާތ މައުލޫމާތ

ހޯދަން ހުށަހަޅާ މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ިތންވަނަ ފަރާތެއްގެ ޒީާތ މައުލޫމާތު ހިމެނޭނަމަ، އިންފޮމަޭޝން 

އޮފިަސރު މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ކިުރން އެފަރާތެއްގެ ހުއްދަ ހޯދަންޖެހެއެވެ. ނަމަވްެސ، އާންމު 

މްަސލަހަތު ބޮޑު ކަމެއްގައި ިމފަދަ ހުއްދައެއް ހޯދާކަށް ނުޖެހެއެވެ.

އާޖެނީްޓނާގެ ފެޑެރަލް ިޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބިްލކް ވެލްފެއާއިން ީދފައިވާ މާލީ އެހީތަކާއި ަސބިްސޑީ ތަކުގެ ތަފީުސލު ިދނުމަށް 

އުޒުރުވިެރިވއެވެ. ަސބަބެއްގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކީުރ، އެފައިދާ ިލބުނު ފަރާތްތަކުގެ ޒީާތ މްަސލަހަތަށް އަރައިގަނެިވދާނެީތ 

ކަމަށެވެ.

ނަމަވްެސ، ިތީރގައިވާ ަސބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، އެމައުލޫމާތު ހާމަކުރަންވީަނ ިނންމާފައެވެ:

1 . ޒީާތ މައުލޫމާތާއި ހައާްސްސ މައުލޫމާތުގައި ފަރަގެއް ވާކަން. ިމހާލަތުގައި ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޒީާތ މައުލޫމާތަކީ   

   ހާމަކުރުމުން އިްސިތްސނާ ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު ކަމުގައި ނުވުން.

2 . އާންމު މްަސލަހަތު ހިމެނޭ ފަންޑުތައް ބަލަހައްޓާ ގޮތާއި، އާންމު މްަސލަހަތު ހިމެނޭ އިދާރާއިން ދޫކުރާ ަސބިްސޑީތަކުގެ   

   ފިުރހަމަ ިލްސޓް އިަމއްލަ އިްސނެގުމުގައި ހާމަކުރަންޖެހޭކަން.

3 . މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާފައިވީަނ، މަންފާ ިލބުނު ފަރާތްތަކުގެ ޒާތަށް އަރައިގަތުމަށް ނޫންކަމާއި، ނަމަވްެސ          

ަސބިްސޑީތައް ދޫކޮށްފައިވީަނ ޯސަޝލް ވެލްފެއަރ ޕްރޮގްރާމުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ިމންގަނޑާއި އެއްގޮތަށްތޯ ދެނެގަތުމަށް       

ކަމުގައިވުން.
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2 ( ތަހުގީގު މަރުހަލާ ނުވަތަ ކޯޓު މަރުހަލާގައިވާ މައަްސލައަކާ ގުޅުންހިުރ މައުލޫމާތު ިމގޮތުން، އެމައުލޫމާތުގެ  

ަސބަބުން  

1 . ތަހުގީގަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރުން  

2 . މީހަކަށް ިލިބގެންވާ އިނާްސފުވިެރ ަޝރުއީ މަރުހަލާއަށް ނޭދެވޭ އަަސރު ފޯރުން  

3 . މީހެއްގެ ފުރާނަ ނުވަތަ ިޖްސމު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުން  

4 . އިމާރާތެއް، ތަނެއް، އެއްގަމު ނުވަތަ ކަނޑު އުޅަނދެއް ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅުން  

5 . ިސއްރުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތެއްގެ ވަނަވަރު ހާމަވުން  

6 . މީހަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ހުރްަސއެޅުން، ނުވަތަ މީހަކު ހައްޔަރުގައިވާ ތަނަކުން ފިލުމަށް މަގުފަހިވުން  

މައުލޫމާތު ހޯދަން ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިެދފައިވީަނ، މެކިްސކަން ޑީާޓ ވޯގެ ދުވްަސވަރުގައި، ގަދަކަމުން ގެއްލުވާލާފައިވާ 

މީހަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮށްފައިވާާ ވަގީުތ ތަހުގީގުގެ ފައިލްގައިވާ އެންމެހައި މައުލޫމާތު ހިއާްސކުރުމަށެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް 

ހުށަހެޅި މުއައަްސާސ އިން ިމމައުލޫމާތު ހިއާްސކުރުމަށް އުޒުރުވިެރިވއެވެ. ަސބަބެއްކަމުގައި ފާހަގަކީުރ، އެމައުލޫމާތަކީ 

ފަހަށް ރައްކާކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށް ވުމާއި، އިަދ އެމައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިނަމަ، ގާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށާއި، ކުށްކުރުން 

ހުއްޓުވުމަށާއި އިަދ ދައުވާކުރުމަށް ހުރްަސއެޅިދާނެީތ ކަމަށެވެ. ނަމަވްެސ، ިތީރގައިވާ ަސބަބުތަކާހިެދ، އެމައުލޫމާތު 

ހާމަކުރުމަށް ވީަނ އިެދފައެވެ:

ިމކަމުގައި ހިމެނޭ ތަހުގީގު ގުޅިފައިވީަނ އިނާްސީނ ހައްގަށް އަރައިގަތުމާއި، އިނާްސިނއްޔަތާއި ދެކޮޅަށް ހިންގާ 

ޖީަރމާތަކާކަމަށް ވެފައި، ިމކަމާ ގުޅިފައިވާ އާންމު މްަސލަހަތު އިްސކުރެވޭކަން.

3 ( ގައުމީ ަސލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެފަދަ މައުލޫމާތު

ގައުމީ ަސލާމަތާއި ގުޅުންހިުރ މްަސލަހަތުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު ހާމަނުކޮށް ހިފެހިެޓދާނެ ހާލަތްތަކެއް ހުރެއެވެ. ނަމަވްެސ، މައުލޫމާތު 

ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގައުމީ ަސލާމަތް މާނަކޮށީްދފައިވީަނ މަދު މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ގާނޫނުތަކުގައެވެ. 2013ވަނަ އަހަރު، ިގނަ މުއައަްސާސތަކެއް އެކުވެގެން، 

ގައުމީ ަސލާމަތާއި ގުޅުވައިގެން ދައުލަތްތަކުން މައުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުމުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އާަސުސތަކެއްވީަނ އެކުލަވާފައެވެ. ިމއާަސުސތަކަށް ކިޔީަނ ްޝވީާނ 

ޕިްރނިްސޕަލްްސ )Tshwane Principles( އެވެ. ިމއާަސުސތަކުގެ ދަށުން، ިތީރގައިވާ ކަންތައްތައް ތަފީްސލުނުކޮށް، ދައުލަތްތަކުން ގައުމީ ަސލާމަތާއި 

ގުޅުވައިގެން މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓައިގެން ނުވާނެއެވެ:

މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓީަނ ގާނޫނަކަށް ިރޔާއަތްކޮށްގެންނަމަ، އެގާނޫނަކީ ާސފު ަސީރހަ، އިަދ އާންމުންނަށް ވިާސލުވެވޭ ގާނޫނަކަށް ވާންވާނެއެވެ. ގައުމީ    )1

ަސލާމަތަށް މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓާނަމަ، އާންމުކޮށް ވިާސލުނުވެވޭ ގާނޫނަކަށް ިރޔާއަތްކުރިެވގެން ނުވާނެއެވެ.  

މައުލޫމާތު ހިފެހެއްޓުން ިޑމޮކްރިަޓކް މުޖުތަމައުގެ މްަސލަހަތު ހިުރކަމަކަށްވުން – އެމައުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުގެ ަސބަބުން އާންމު މްަސލަހަތަށް ކުރާ    )2

ފައިދާއަށްވުރެ ިލބޭ ގެއްލުން ބޮޑުވުން.  

މައުލޫމާތު ހިފަހައްޓަން ވީާނ ގައުމީ ަސލާމަތާއި ގުޅޭ ަސއްހަ މްަސލަހަތެއް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ކަމަށްވުން – ގައުމީ ަސލާމަތާއި ގުޅުވައިގެން    )3

ހާމަނުކޮށް ހިފެހެއިްޓދާނެ މައުލޫމާތު ގާނޫނުގައި ާސފުކޮށް ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.  

މެކިްސކޯގެ ެސކްރެޓިޭރއަޓް އޮފް ނެަޝނަލް ިޑފެންްސއިން، ިމިލޓީަރ ިޑފެންްސ ޕްލޭންގެ މައުލޫމާތުު، ގައުމީ ަސލާމަތައް ިރޔާއަތްކޮށް، ހާމަކުރަން 

އުޒުރުވިެރިވއެވެ. ނަމަވްެސ، ިތީރގައިވާ ަސބަބުތަކަށްޓަކައި، ނެަޝނަލް ިޑފެންްސ ޕްލޭންއާއި ގުޅޭގޮތުން އާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތު އިތުރަށް 

ފުޅާކުރުމަށް ެސކްރެޓިްރއަޓް އޮފް ނެަޝނަލް ިޑފެންްސއަށް އަމުރުކިުރއެވެ.

ވަކި ހާއަްސ މައުލޫމާތުތަކެއް ފިޔަވައި )ިމާސލަކަށް އްަސކީަރ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ަސރަހައްދުތައް، ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތަކާއި ހިަތޔާރު(، ޖުމުލަގޮތެއްގައި   

ގައުމެއްގެ ިދފާއީކަންކަމާގުޅޭ އޫުސލަކީ ިސއްރެއްކަމުގައި ނުވުން.

ވަރަށް ިގނަ ގައުމުތަކުން، އެގައުމުތަކުގެ ިދފާއީކަންކަމާގުޅޭ އާންމު އޫުސލުތަކުގެ މައުލޫމާތުގެ ތަފީުސލީ ިރޕޯޓު އާންމުކޮށް ހިއާްސކޮށްފައިވުން. އާންމުކުރާ                  

ިމފަދަ މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި، ިދފާއީކަންކަމާގުޅޭ އާންމު އޫުސލުތަކާއި ގާނީޫނ އިޮނގަނޑާއި، އެތެރެއާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ކިުރމިަތވެދާނެ ނުރައްކާތަކުގެ 

މައުލޫމާތާއި، ގައުމީ، ަސރަހައީްދ، އިަދ ބައިނަލްއަގުވީާނ ިސޔަާސތުތަކާއިބެހޭ މައުލޫމާތާއި، އިަދ ގައުމީ ަސލާމީަތ އޫުސލުގެ ހުލާާސއެއް ހިމަނަންޖެހުން.

.1
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ު 4 ( ިވޔަފިާރއާ ގުޅުންހިުރ މައުލޫމާތ

ިވޔަފިާރއާ ގުޅުންހިުރ މައުލޫމާތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެީނ އިަމއްލަ އިަދ އާންމު މްަސލަހަތު ހިމެނޭ ކުންފިުނތަކުގެ ިވޔަފީާރގެ ިސއްރުތަކާއި، ިސއްރުކުރިެވފައިވާ 

މައުލޫމާތެވެ. ިމތަރަހައިގެ ތެރެއިން ހިފެހެއްޓޭނެ މައުލޫމާތަކީ، އެމައުލޫމާތެއް ހާމަވުމުގެ ަސބަބުން ިވޔަފިާރއެއްގެ ވާދަވިެރ މަގާމަށް ނޭދެވޭ އަަސރުކުރާނެ 

މައުލޫމާތެވެ. ނަމަވްެސ، މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ަސބަބުން ިވޔަފިާރއަށް ވާދަވިެރ މަންފާއެއް ނިުލބޭނަމަ، އެފަދަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ. އިަދ، އެފަދަ 

މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ އާންމު މްަސލަހަތަށް ފައިދާ ބޮޑުގޮތް ކަމުގައިވީަނނަމަ، އެފަދަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

YPF . 1ގެ %51 ހިއާްސކުރީަނ ދައުލަތުން ކަމުގައިވުން، އިަދ YPF އިން އަދާކުރީަނ އާންމު 

  )Yacimientos Petroliferos Fiscales )YPF ާއާޖެނީްޓނާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމުގައިވ
އިން، އެކުންފުންޏާއި ެޝވްރޮން އާއި ދެމެދު ހަދާފައިވާ އިންވްެސޓްމަންޓް އެއްބްަސވުން ހާމަކުރަން 

އުޒުރުވިެރިވއެވެ. ަސބަބެއް ކަމުގައި ބަޔާންކީުރ، މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ގާނޫނުން ިވޔަފިާރ 

އިަދ ަސއިނިްޓފިކް ިސއްރުތަކުގެ މައުލޫމާތު އިްސިތްސނާ ކުރިެވފައިވުމެވެ.

ހޯދުމަށް އެދުނު މައުލޫމާތުތައް YPF އިން ހާމަކުރަން ކޯޓުން ކިުރ އަމުރުގައި ިތީރގައިވާ 
ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ:

(

މްަސލަހަތު ހިމެނޭ މްަސއިޫލއްޔަތުކަމުގައިވުން. މީގެ މުރާދަކީ، ދައުލަތުގެ ހިންގުމުގެ 

ބާރުގެ ދަށުގައިވާ ކުންފިުނތަކުން، އާޖެނީްޓނާގެ މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ގާނޫނަށް 

އަމަލުކުރަންޖެހޭކަމެވެ.

YPF . 2އިން ހޯދަން ހުށަހަޅާފައިވާ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިނަމަ، ިލބޭނެ ގެއްލުން ާސފުކޮށް 
ބަޔާންކޮށްފައިނުވުން. ިވޔަފީާރގެ ިސއްރެއްގެ ގޮތުގައި މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރަން 

އުޒުރުވިެރވާނަމަ، އެމައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ަސބަބުން، އެކަމުގައި މްަސލަހަތު ހިމެނޭ 

ފަރާތްތަކަށް ިލބޭނެ ގެއްލުން ތަފީްސލުކޮށް، ހުއްޖަތާއެކީ ބަޔާންކުރަންޖެހެއެވެ.

އާންމު މްަސލަހަތު އިްސނުކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރިެވދާނެ 

ިމންގަނޑު

ިމ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހައި މައުލޫމާތު ިސއްރު ކުރިެވދާނެތަ؟ ނޫނެކެވެ.

މައުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމުން ިލިބދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ގެއްލުންތަކަށްވުރެ އެކަމުގައި 

ހިމެނޭ އާންމު މްަސލަހަތު އިްސވާނަމަ، އެފަދަ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހޭނެއެވެ. 

ިތީރގައިވާ ިތންބައި ހިމެނޭ ިމންގަނޑަކީ، ިލބޭ ގެއްލުމަށްވުރެ އާންމު މްަސލަހަތު 

އިްސކުރިެވދާނެތޯ ކަނޑައަޅަން ބޭނުންކުރިެވދާނެ ިމންގަނޑެކެވެ.

ފުރަތަމަ ބައި: ހޯދަން އެދޭ މައުލޫމާތު، މައުލޫމާތު ހޯދައި ިލިބގަތުމުގެ ހައްގުގެ 

ގާނުނުގައި އިްސިތްސނާކުރާ ހާލަތްތަކާ ަސީރހަގޮތުގައި ގުޅޭތަ؟  )ިމާސލަކަށް ހޯދަން 

އެދޭ މައުލޫމަތަކީ ގައުމީ ަސލާމަތާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތެއްތަ؟(

ދެވަނަ ބައި: ހޯދުމަށް އެދޭ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފިނަމަ، ގާނޫނުގެ އިްސިތްސނާ ހާލަތުން 

ރައްކާތެިރކުރާ މަގަުސދަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ވާނެތަ؟

ިތންވަނަ ބައި: ިމހެންވީކަމުގައި ވީނަމަވްެސ، ހޯދުމަށް އެދޭ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ 

އާންމު މްަސލަހަތަށް ފައިދާހިުރގޮތްކަމުގައި ވެދާނެތަ؟

ހޯދަން ހުށަހަޅާ މައުލޫމާތުގެ 

ބައެއް އިްސިތްސނާގެ ހާލަތަކަށް 

ފެތޭނަމަ، އެބައެއް ިސއްރުކުރުމަށްފަހު 

އިްސިތްސނާގެ ހާލަތަށް ނުފެތޭ 

މައުލޫމާތު ހާމަކުރަންޖެހެއެވެ.

ިވޔަފީާރގެ ިސއްރުތަކަކީ ކޮބާ؟

ވޯލްޑް އިންޓަލެކްޗުއަލް ޕްރޮޕީަޓ 

އޯގަނައިޒަޭޝންއިން، ިވޔަފީާރގެ ިސއްރުތައް 

މާނަކުރީަނ ފިކީުރ މުދަލުގެ ހައްގުގެ ގޮތުގައި، 

ިވއްކޭ ނުވަތަ ލައިަސންްސ ކުރެވޭ، ިސއްރު 

މައުލޫމާތުގެ ގޮތުގައެވެ.
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