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މި ރިޕޯޓަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 1/2102 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ  55ވަނަ މާއްދާއާއި ”މަޢުލޫމާތު
ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު“ ގެ  14ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓެކެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް
ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެ ،މަޖީދީމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.

ވެބްސައިޓް:
އީމެއިލް:
ފޯނު:
ފެކްސް:

އައްސަލާމް އަލައިކުމް،
މާތް ﷲއަށް ޙަމްދުކޮށް އެކަލާނގެ ރަސޫލާއަށް ޞަލަވާތާއި ސަލާމުން ވެދުން ކުރަމުއެވެ.

މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލާފައި ވާނީ 0202 ،ވަނަ އަހަރު މި އޮފީހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ
މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކާއި އޮފީސް ހިންގި ގޮތުގެ "ތަސްވީރެއް" ފެންނަ ގޮތަށެވެ.
 0202ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރު މަހު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން
އަޅުގަނޑު ފެށި މަސައްކަތްތައް ރަނގަޅަށް ފާލަށް އެޅި ،ހިނގައިގަތް ވަގުތަކީ ،ކޮވިޑް-
 02ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ "ރާޅު" މި ގައުމަށް ވެސް ބިންދައިލި ވަގުތެވެ .ނަތީޖާއަކަށް
ވެގެންދިޔައީ،

 0202ވަނަ އަހަރަކީ ހާސްކަމާއި ނުތަނަވަސްކަމުގެ އަހަރަކަށް ވުމެވެ.

ހިންގުމާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމެވެ .މި ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން
އިންސާނީ ހައްގުތައް ލިބުމަށް ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވެގެން ދިޔައެވެ.
ޚިދުމަތާއި މަސައްކަތުގެ ތަރުތީބާއި ވައްޓަފާޅިއަށް ކޮވިޑް 02-އާއެކު ގެނުވި ބަދަލުތަކަށް ހޭނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަން ދެކި،
ފުރަބަންދުތެރޭގައި ވެސް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް އެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމީ،
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގަކީ ،މުހިންމު އަދި ޚާއްސަކޮށް ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތެއްގައި ވެސް ނުހަނު ބޭނުންތެރި
ހައްގެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ .ނިޔާކުރި މި ހާލަތުގެ ސަބަބުން ދަތި އުނދަގޫތައް ތަޖުރިބާކުރަން ޖެހުނަސް ،އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން ނިޔާކަނޑައަޅަން ޖެހޭ ކަންކަން ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް
ައ
ގެންދެވުނެވެ .ސިޓީބިޓީން މައްސަލަތައް ނިންމާ އުސޫލުގެ ބަދަލުގައި ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ހުޅުވާލައިގެން ބައްދަލުވުންތ ް
ކުރިއަށް ގެންދިއުން ވެގެން ދިޔައީ އާންމުންނާއި ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ވެސް ގާނޫނަށް އަހުލުވެރިވުމަށް ހުޅުވިގެން ދިޔަ ރަނގަޅު
ފުރުސަތަކަށެވެ .ކޮވިޑް 02-ބަލިމަޑުކަމުގެ ކުރިން ވެސް ،މި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް ފޭސްބުކް މެދުވެރިކޮށް ލައިވްކުރަމުން ދިއުމާއެކު،

ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ޒޫމް މެދުވެރިކޮށް މައްސަލަތަކުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަންޖެހުމަކީ މާބޮޑު ތަފާތުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ،އަދި އާ
ކަމެއްގެ ގޮތުގައެއް ތަޖުރިބާއެއް ނުކުރެވުނެވެ.
 0202ވަނަ އަހަރު ފެށި މީޑިއާ ކެމްޕޭނާއި ،ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ގެނައި ބަދަލުތަކާއި ،އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން
ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަން ފެށުމުގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދިޔައީ" ،މަހޯލި ހައްގަކީ" ،ވެރިންނަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ ބާރު ގަދަކޮށްދޭނެ
ހައްގެއްކަން ވިސްނި ،ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުށަހަޅަން ފެށުމެވެ .ޒަމާނުއްސުރެ އޮތް ސަގާފަތެއް ބަދަލުކޮށް ،ހާމަކަން ބޮޑު ހިންގުމުގެ
ނިޒާމަށް އަހުލުވެރިވުމަކީ ،އެންމެ ދުވަހަކުން ވާނެކަމެއް ނޫނެވެ .ހާމަކަން ބޮޑު ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް ގެނައުމަށް ޓަކައި ކުރެވުނު
މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ،މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ހަތް ވަނަ ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދޫކުރުން އިސްތިސްނާ
ކުރެވިދާނެ ހާލަތްތަކަށް ފެތޭ މައުލޫމާތު ފިޔަވައި އެހެން މައުލޫމާތު ދޫކުރަންޖެހޭނެކަމާއި ،މައުލޫމާތު ދޫކުރަން އިއުތިރާޒު ކުރާ ހާލަތުގައި

ސަބަބު ބަޔާންކުރަންޖެހޭނެކަމާއި ،އިސްތިސްނާ ހާލަތުގެ މައްޗަށް ،އާންމު މަސްލަހަތު އިސްކުރަންޖެހޭ ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް

1

މައުލޫމާތު ލިބެންޖެހޭނެކަމުގެ ވިސްނުން އަންނަނީ އަށަގަންނަމުންނެވެ .މައުލޫމާތު ދޫނުކޮށް ލަސް ނުކުރެވޭނެކަމާއި ،އެއީ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށް
ދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ގާނޫނީ ޒިންމާއެއްކަމާއި ،ތަންފީޒުކުރެވޭނެ ހައްގެއްކަމުގެ ވިސްނުމަށް ،އިދާރާތަކުން އަންނަނީ
އަހުލުވެރިވަމުންނެވެ.
"މަހޯލި ހައްގު" ފުރިހަމަކުރުމަށް ޓަކައި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުމަކީ ބޭނުންތެރި ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ގަބޫލުކުރެވޭތީ ،ނިމިގެން ދިޔަ އަހަރު މި
އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަ ތަމްރީނުތަކެއް ފޯރުކޮށް ދެވުނެވެ .އޭގެ ތެރޭގައި ކޮމަންވެލްތު ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނިޝިއޭޓިވް
(ސީއެޗްއާރުއައި) އާއި ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ،މި އޮފީހުން ހިންގުނު ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފުރަތަމަ ތަމްރީން
ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .އިދާރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރެވުނެވެ .ހިންގުނު މީޑިއާ ކެމްޕޭންގެ

އަސަރު ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިއެވެ.
ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކުރުމަށް ޓަކައި ،ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން "ލީގަލް އޮޑިޓް" އެއް ވަނީ ހަދައި ނިންމިފައެވެ .އެ
އޮޑިޓުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި ،އޮންލައިންކޮށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅޭ ނިޒާމެއް  0200ވަނަ އަހަރު
ގާއިމުކުރުމަކީ އަމާޒެކެވެ .މި އޮންލައިން މަންސަ ގާއިމުކުރުމުން މައުލޫމާތަށް ވާސިލުވުމާއި ،މައުލޫމާތު ހޯދުން މިހާރަށް ވުރެ ފަސޭހަ
ވެގެންދާނެއެވެ .އަދި މަހޯލި ހަރަކާތްތެރިން އުފެއްދުމަށް  0202ވަނަ އަހަރު ފަށާފައިވާ މަސައްކަތް އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމާއެކު،
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ފާރަވެރިވާނެ ރައްޔިތުން އިތުރުވެ ،މަހޯލި ގާނޫނުގެ ތެރެއިން ޒިންމާދާރުކުރުވުމާއި
ުގއި ހަލުވި
ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރުވާނެއެވެ .އަދި އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތްތަނ ަ
ވެގެންދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ.

ކުރަންހުރި މަސައްކަތްތައް ވަރަށް ގިނައެވެ .ގޮންޖެހުންތައް ވެސް އެހާމެ ގިނައެވެ .އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ މާލީ ދަތިތަކެވެ .ނަމަވެސް
 0200ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ ކުރިން މި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމުގެ އިތުރުން ރޭވިފައިވާ ކަންކަން މާތް ﷲ ގެ ވާގިފުޅާއެކު ކާމިޔާބު
ވާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރެވެއެވެ .ވައްސަލާމް އަލައިކުމް!
 01ރަޖަބް

0440

 02ފެބުރުވަރީ 0200

ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު

2

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ރުހުން ދެއްވުމާ ގުޅިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  02ވަނަ މާއްދާއާއި ޤާނޫނު

މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ،އާ ކޮމިޝަނަރު އެ މަގާމަށް

ނަންބަރު( 020400 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ

އައްޔަންކުރައްވައި މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވީ  02އޮކްޓޫބަރު

ޤާނޫނު) ގެ  41ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން،

 0202ގައެވެ.

ގާއިމު ކުރެވިފައިވާ އޮފީހެކެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

ޖުލައި  0204ގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށުނީ ،މިނިސްޓްރީ އޮފް

އުފެއްދެވީ 01 ،ޖުލައި  0204ގައެވެ .އަދި ފުރަތަމަ

ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ .އެއަށްފަހު 10 ،އޯގަސްޓް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރެއްގެ ގޮތުގައި އަލްއުސްތާޛު

 0204ގައި ގޯޑައުން ބިލްޑިންގގެ ބިންމަތީ ތައްޓުން އޮފީސް

ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޖަމާލު އަބޫބަކުރު ،ޢައްޔަން ކުރެއްވީ00 ،

ޖާގަ ލިބި މަސައްކަތް ފެށުނެވެ.

ޖުލައި  0204ގައެވެ .އޭނާގެ  2އަހަރުގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވަނީ

 0202ޖުލައި  00ގައެވެ .އެހެންކަމުން ރާއްޖޭގެ ދެވަނަ
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ގޮތުގައި އަލްފާޟިލް ޙުސައިން
ފިޔާޒް މޫސާ އައްޔަން ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން

3

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތައް00 ،

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ހިންގުން
ގ.ބިއްލޫރިޖެހިގެއަށް ބަދަލުކުރެވުނީ 0202 ،ނޮވެންބަރު  2ވީ
އާދީއްތަ ދުވަހުއެވެ .މިހާރު އޮފީސް ހިންގަނީ ،ގ.
ބިއްލޫރިޖެހިގޭ ތިރީ ބުރީގެ އިރުމަތީ ފިޔައިގައެވެ.

މަގުސަދު


ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަންނާނޭ
ގޮތުގެ ތަފުސީލު އޮޅުން ފިލުވައިދިނުން.



ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައިވާ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ

ނަމޫނާ މުވައްޒަފުންކަން ސާބިތުކޮށްދީ،

ހުރިހާ ހާލަތްތަކެއްގައި ވެސް އާންމު މަސްލަހަތު

އިޖުރާއާތުތަކަށާއި މިންގަނޑު ތަކަށް ބަލައި،

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައިވާ މައުލޫމާތު ވީހާ ވެސް ފުޅާ
ދާއިރާއެއްގައި ޝާއިއުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން.
މީހަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދައުލަތުގެ އިދާރާއެއްގައި ބަލަހައްޓަމުން
ގެންދާ މަޢުލޫމާތަކީ ،ފުރިހަމަ ތެދު އަދި އޮޅުމެއްނެތް
މައުލޫމާތެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުން.



މިމަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނު ދީގެން އެއީ

ހައްގު ނުހިނގާނެ ހާލަތްތަކާއި އެހާލަތުގައި ވެސް އަދި

ކަނޑައެޅުން.



ހުރިހާ އެންމެން އަހުލުވެރިކޮށް ހޭލުންތެރި ކުރުވައި،

މައުލޫމާތު ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ

ނެގެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ އުސޫލު



މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނަށް ،ކަމާބެހޭ

މަތީގައިވާ ކަންކަން ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ޓަކައި
ބޭނުންވާ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅާ ބަޔާން ކުރުން.

މި މައުލޫމާތު ރަނގަޅު ފެންވަރުގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަން
ކަށަވަރުކުރުން.

މަސައްކަތުގައި ދަމަހައްޓާ އުސޫލު
ނަޒާހަތްތެރިކަން :އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ،
ތެދުވެރިކަމާއި ،އަމާނާތް ތެރިކަމާއެކު ،ޤާނޫނީ ގޮތުން
ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކޮށް،
އޮފީހުގެ ތަޞައްވުރާއި އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް މަސައްކަތް
ކުރުމަށް.
ފަންނީ ޤާބިލުކަމާއި ޚިދުމަތްދިނުން :އަޅުގަނޑުމެން

ތަސައްވުރު

މަސައްކަތްކުރާނީ ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ
މުވައްޒަފުންނަކީ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ތަސައްވުރަކީ ދިވެހި

އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ

ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް އެއީ ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތެއްގައި

ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ވުމަށް .އަދި ،ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖިއަށް

މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް ޖަވާބުދާރީވަނިވި

އަހުލުވެރި ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ،ޒަމާނީފެންވަރަށް

އިދާރާތަކަކަށް ވުމެވެ.

ވާސިލްވުމަށް ގަދައަޅައި މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއަކަށް ވުމަށް.

އަމާޒު

ޒިންމާދާރުވުމާއި ޖަވާބުދާރީވުން :އަޅުގަނޑުމެން
މަސައްކަތްކުރާނީ ،ދިވެހި ދައުލަތުގެ އެންމެހައި އިދާރާތައް އެއީ

މައުލޫމާތަށް އެދޭ ފަރާތްތަކަށް ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި

ހާމަކަންބޮޑުގޮތެއްގައި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ ރައްޔިތުންނަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް މައުލޫމާތު

ޖަވާބުދާރީ ވަނިވި އިދާރާތަކަކަށް ހެދުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި،

ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު،

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަކީ މަޢުލޫމާތު
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ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހެން އިދާރާތަކަށް ނަމޫނާ

ހަމަހަމަކަމާއެކު ،އާންމު މަސްލަހަތަށް އިސްކަންދީގެން

އިދާރާއަކަށްވުމާއި ،މަޢުލޫމާތު ފޯރިކޮށްދިނުމުގައި ޤާނޫނުގައިވާ

މަސައްކަތްކުރާ އިދާރާއެއްގެ ގޮތުގައި.

ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް
އިސްނަގައިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް.

ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުން :އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރާނީ،
ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގައި ،ދައުލަތުގެ

މުސްތަޤިއްލުކާމާއެކު މަސައްކަތްކުރުން :އަޅުގަނޑުމެން

އިދާރާތަކާއި ،މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާއި ،ބައިނަލް އަޤްވާމީ

މަސައްކަތްކުރާނީ ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ހަވާލުވެފައިވާ

ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް ،އާންމު މަސްލަހަތު

މަސައްކަތްކުރުމުގައި ނުފޫޒުތަކުން އެއްކިބާވެ،

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް.

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާއާ ކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އަޑުއެހުންތަކުގެ ތެރެއިން..
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ކޮމިޝަނަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުވައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގައި

ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ

އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ ބައި

މި ސެކްޝަނުގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،އިންފޮމޭޝަން

މި ސެކްޝަނަކީ ،އޮފީހުގެ އިދާރީ ހިންގުމާއި ފައިސާއާ ބެހޭ

ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި ،އޮފީހުގެ ޤާނޫނީ

އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގާ ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނެވެ .މި

މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމެވެ .މި ސެކްޝަން

ސެކްޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިފައިވަނީ މައިގަނޑު  1ޔުނިޓުގެ

އެކުލެވިގެންވަނީ  0ޔުނިޓުގެ މައްޗަށެވެ .އެއީ ،ކޮމިޝަނަރުގެ

މައްޗަށެވެ .އެއީ ،ބަޖެޓު ޔުނިޓާއި އެޑްމިން ޔުނިޓާއި

ބިއުރޯ (ޔުނިޓު) އާއި ލީގަލް ޔުނިޓެވެ.

ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ޔުނިޓެވެ.

ކޮމިޝަނަރުގެ ބިއުރޯ (ޔުނިޓު)
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ރަސްމީ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް
ކުރުމާއި ކޮމިޝަނަރުގެ ބައްދަލުވުންތަކާއި އެޕޮއިންޓްމެންޓްތައް
ރާވައި ހަމަޖެއްސުމާއި މަގާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޮމިޝަނަރު
ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެންމެހާ ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން އިންތިޒާމު
ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ ،ބިއުރޯ (ޔުނިޓު)
އިންނެވެ.

އެޑްމިން ޔުނިޓު
އެޑްމިން ޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ ،މުވައްޒަފުންނާ
ބެހޭ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި ،އޮފީހަށް އަންނަ
ސިޓީ ،ނޯޓު ،ސަރކިއުލަރ ފަދަ ހުރިހާ ލިޔުންތައް ބަލައިގަނެ،
ކަމާ ބެހޭ ސެކްޝަންތަކާ ހަވާލު ކުރުމާއި ،އިންވެންޓްރީއާއި
އޮފީހުގެ ހަރުމުދާ ބެލެހެއްޓުމާއި ،ޔައުމިއްޔާއާއި އަހަރު ރިޕޯޓު
ލިޔުމާއި ،އޮފީސް ހުޅުވާ ލެއްޕުމާ ގުޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި
ޢިމާރާތާއި ތަނުގެ ސާފުތާހިރުކަން ދަމަހަށްޓައި ބެލެހެއްޓުމެވެ.

ލީގަލް ޔުނިޓު
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުމަށް
ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފައާއި އިރުޝާދު ،ކޮމިޝަނަރަށާއި އޮފީހުގެ
ވެރީންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއި ،އޮފީހުގެ ސިޔާސަތުތައް
އެކަށައެޅުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކޮމިޝަނަރަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ
ލަފާދިނުމާއި ގަވާއިދާ ބެހޭ ލިޔުންތައް ތަރުޖަމާ ކުރުމާ މި އޮފީހުގެ
ފަރާތުން އެކިފަރާތްތަކާއެކު ވެވޭ އެއްބަސްވުންތައް ހެދުމުގައި
އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދާނީ ލީގަލް ޔުނިޓުންނެވެ.

ޕްރޮކިޔޯމަންޓް ޔުނިޓު
އޮފީހުގެ ޕްރޮކިޔޯމަންޓްގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ބަލަހައްޓާނީ މި
ޔުނިޓުންނެވެ .އޮފީހުގެ ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި އޮފީހުގައި
ހިންގާ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި އެހެނިހެން
ހަރަކާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާއި ތަކެތި ގަތުމާއި އޮފީހުގެ
އެންމެހާއި މަރާމާތުގެ ކަންކަން ބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ .މީގެ
އިތުރުން ބިޑު ކޮށްގެން ހޯދަން ޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް
ޢިއުލާނުކޮށް އެ ބިޑްތައް ބަލައިގަންނާނީ ވެސް މި ޔުނިޓުންނެވެ.
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ބަޖެޓް ޔުނިޓު

ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލަހައްޓާ

މި އޮފީހުގެ ފައިސާއާ ބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވާހިންގާ

ސެކްޝަނެވެ .މި ސެކްޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ  0ޔުނިޓެއްގެ

ބަލަހައްޓާނީ މިޔުނިޓުންނެވެ .އޮފީހުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމާއި

މައްޗަށެވެ .އެއީ ،އެވެއަރނަސް އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓާއި ކޭސް

ބަޖެޓުންކުރާ ޚަރަދާއި ،ކަމާބެހޭ ލިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެވެ.

އޮފީހުގެ ސްޓޮކް ބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ.

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
އައިޓީއާ ބެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ބަހަހައްޓައި ހިންގާނީ މި
ޔުނިޓުންނެވެ .އެ ގޮތުން އިންޓަރނެޓާއި ސާވަރަށް ދިމާވާ
މައްސަލަތަކާއި ވެބްސައިޓާއި ޓެލެފޯނުތަކާއި އެ ނޫން ވެސް
އެބާވަތުގެ ތަކެއްޗަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކޮށް ބަލަހައްޓާނީ
މި ޔުނިޓުންނެވެ .އަދި އޮފީހުގެ ގްރެފިކްސް މަސައްކަތްތައް
ވެސް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓާނީ މި ޔުނިޓުންނެވެ.

ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާބެހޭ ބައި
މި ސެކްޝަނަކީ،

7

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ

އެވެއަރނަސް އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓު
މި ޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި
ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި
ކުރުމަށް ހިންގޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ މަސައްކަތު
ބައްދަލުވުންތަކާއި ،ތަމްރީނުތަކާއި ސިންތާތައް ވިލަރެސްކޮށް
ހިންގުމާއި އޮފީހުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާއި ބާއްވާ
ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވައި
އާންމު ކުރުމާއި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން
މީޑިއާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ވިލަރެސްކޮށް
ހިންގުމެވެ.

ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓު

ޤާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހިންގޭ ތަފާތު

މި ޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި

ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އޮފީހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތަކާއި

މަޢުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ހާމަކުރުމުގެ އެންމެހައި

މައްސަލަތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައި އެ ކަންކަމާ

ކަންކަމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ

ބެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމެވެ.
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 - 0202400202ސިއްޙީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގައި މި



އޮފީހުން މައްސަލަތައް އީ-މެއިލުން ބަލައިގަތުމަށް ނިންމި

މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން .މި ބައްދަލުވުމުގައި ،ރާއްޖޭގައި

ކަމާއި ،މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ އޮންލައިންކޮށް

އޮތް ފުރަބަންދަށް ސަރުކާރުން ލުޔެއް ދެއްވުމަށް

ކަމަށް ދަންނަވާ ،މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު:

ނިންމަވާފައިވާތީއާއެކު އާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން

ސަރކިއުލަރ ދައުލަތުގެ އެންމެހާ

ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ،އަންގާރަ އަދި ބުދަ މި 1

އިދާރާތަކަށް ޖެމްސް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުވުނެވެ.


ދުވަހުގެ  2:22އިން  01:22އަށް ސަރުކާރުގެ
އޮފީސްތަކުގައި ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތެއް ވާނަމަ

 - 1202400202ފުރަބަންދުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ވެރިންގެ

އޮފީސް ހުޅުވުމަށް ދަންނަވާފައިވާތީ ،އިންފޮމޭޝަން

ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުން ކުރިއަށް

ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ވެސް ހުޅުވާލަން ނިންމަވާ ކަމަށް

ގެންގޮސްފައިވަނީ ވައިބަރ ކޯލު މެދުވެރިކޮށް

ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޮންލައިންކޮންނެވެ.


 - 2002200202ފުރަބަންދުގައި ބޭއްވުނު ދެވަނަ

 - 2202200202ފުރަބަންދުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ

މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ހާލުއަހުވާލު ކޮމިޝަނަރު ވަކިވަކިން
އެއްސެވިއެވެ .ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ ވެސް ހާލު
ރަނގަޅުކަމަށް މުވައްޒަފުން ވިދާޅުވިއެވެ.



" - 2002200202ނިއު ނޯމަލް" އުޞޫލު އަދި އަހަރީ
ޖަލްސާ އާ ގުޅޭ ބައްދަލުވުން .މި ބައްދަލުވުމަކީ ފުރަބަންދުގެ
ލުޔާއެކު އައިކޮމް ހުޅުވަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމެވި ނިންމެވުމާ
ގުޅިގެން ކުރަން ހުރި ބައެއް މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން "ނިއު
ނޯމަލް" ގައި އައިކޮމް އިން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާ
ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ކޮމިޝަނަރު 0202 ،ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ހާޒިރީއަށް އެންމެ ރަނގަޅު މުވައްޒަފުންނާއެކު

13

މި ޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ،އިންފޮމޭޝަން

ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން

ކޮމިޝަނަރުގެ އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމާއި ،ކޮމިޝަނަރު

މުވައްޒަފުންގެ ވިސްނުން ތާޒާކޮށް ،މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ

ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ޖަލްސާތަކާއި ބައްދަލުވުންތަކާއި

ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ  4ބައްދަލުވުމެއް

ޙަފުލާތަކުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ކަންތައް ވިލަރެސްކޮށް އިންތިޒާމްތައް

ބޭއްވުނެވެ .މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނުން

ހަމަޖެއްސުމާއި އަދި ކޮމިޝަނަރުގެ ރަސްމީ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުނާއި ،ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި

އެހީތެރިވެދިނުމެވެ .މި ސެކްޝަނުގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ 0

ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި ،ނަފްސާނީ

މުވައްޒަފުންނެވެ .އެއީ ،ބިޔުރޯ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު

ދުޅަހެޔޮކަމުގެ އިތުރުން މުއާމަލާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމުގެ

ރާޔާ އަޙްމަދާއި އެސިސްޓަންޓް ބިޔުރޯ އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް

ތަޖުރިބާކާރުން މައުލޫމާތު ދެއްވިއެވެ.

އިސްމާޢީލް ރަޔާން ޖަލީލެވެ.

 0202ވަނަ އަހަރު ބިޔުރޯ ޔުނިޓުން ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ
މަސައްކަތްތަކާއި ހަރަކާތްތައް
 0202ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަނުން ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ
މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް
އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހަޅާފައި ނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ވޭތުވެދިޔަ  2އަހަރުގެ
ރިޕޯޓުތައް އެއްކުރުމާއި ،އޭގައިވާ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ތަފާސް ހިސާބު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ.
ކޮވިޑް 02-ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުގައި އޮތް
ދުވަސްތަކުގައި މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވި
ދުވަސްތަކުގައި ކޮމިޝަނަރު ހަވާލުކުރެއްވި މަސައްކަތްތައް
ކުރެވުނެވެ.
މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްޤުގެ ޤާނޫނަށް މުވައްޒަފުން
އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާ
ގުޅިގެން ކޮމަން ވެލްތް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނީޝިއޭޓިވް އިން

ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި "މަޢުލޫމާތު
ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު"ގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު

ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނުމަށް އޮފީސްތަކަށް އިލްތިމާސްކޮށް މި އޮފީހުގެ
ނަންބަރު:

އާއްމު ސިޓީ ނެރެވުނެވެ.

ކޮވިޑް 02-އާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ ފުރަބަންދުކުރުމަށް ފަހު ދެއްވި
ބައެއް ލުއިތަކާއެކު ،ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ،އަންގާރަ އަދި
ބުދަ ދުވަހު އޮފީސް ހުޅުވައިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ރިޕޯޓު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުނެވެ.
ޕީ.އެސް.އެމް ނިއުސްގެ ކޮވިޑް 02-ކަވަރެޖަށް އައިކޮމް އިން
މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަރު
އިންޓަރވިއުއެއް ދެއްވިއެވެ.
ކޮވިޑް 02-އާ ގުޅިގެން އޮތް ފުރަބަންދުގެ ތެރޭގައި އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ވެބިނަރ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށް
ގެންދެވުނެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދެވުނީ ޕެނަލް
ޑިސްކަޝަނެއްގެ ގޮތުގައެވެ .މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންގައި މައިގަނޑު

ގޮތެއްގައި ވާހަކަދެކެވުނީ ކޮވިޑް 02-ގެ ޙާލަތުގައި މަޢުލޫމާތު
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ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމު ކަމާއި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ

ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ .އަދި މި މަޢުލޫމާތުތައް

ގުޅޭގޮތުންނެވެ 0022 .މީހުން މި ޕެނަލް ޑިސްކަޝަން ފޭސްބުކް

ޙިއްސާކޮށްދެއްވީ ،ހެޑް އެކްސެސް-ޓު އިންފޮމޭޝަން ޕްރޮގްރާމް،

ލައިވް މެދުވެރިކޮށް ބެއްލެވިއެވެ.

ސީ.އެޗް.އާރް.އައި ،މިސްޓަރ ވެންކަޓޭޝް ނަޔަކް ،އާއި،
އައި.އޭ.އެސް (ރިޓަޔަރޑް) ފޯރމަރ ޗީފް އިންފޮމޭޝަން

ކޮމަންވެލްތް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނިޝިއޭޓިވް އިން

ކޮމިޝަނަރ ،ސެންޓްރަލް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަން (ސީ.އައި.ސީ)

މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އެންޑް ޗެއަރޕަރސަން ސީ.އެޗް.އާރް.އައި ،އިންޑިޔާ

މި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ
ޤާނޫނަށް އައިކޮމްގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން

ދެވަނަ ދުވަހުގެ ސެޝަނުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅުން

ކޮމަންވެލްތް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިނިޝިއޭޓިވް އާއި ގުޅިގެން

މައިގަނޑުގޮތެއްގައި އަލިއަޅުއްވާލެއްވީ އިންޑިޔާގައި މަޢުލޫމާތު

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އިސްނަންގަވައިގެން ކުރިއަށް

ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ މައްޗަށާއި،

ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްއެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު

ޙާއްޞަ މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ

ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުޙަލާތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި ،މި

ސީ.އީ.އޯ އަލްފާޟިލާ އަފްޝަން ލަތީފާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް

ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުންނަށާއި

ޑިރެކްޓަރ އޮފް ސީ.އެޗް.އާރް.އައި ސަންޖޯއި ހަޒާރިކާ އާއި

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭ

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ޗެއަރޕަރސަން އަލްއުސްތާޛު

ގޮތުންނެވެ .އަދި މި މަޢުލޫމާތުތައް ޙިއްސާކޮށްދެއްވުމުގެ ގޮތުން

އަޙްމަދު މުއިއްޒު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ،ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

ސީ.އެޗް.އާރް.އައި އިން އެކިއެކި ޕްރެސެންޓޭޝަންތައް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން

ހުށަހަޅައިދެއްވިއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވި

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބައެއް ބޭފުޅުން ވެސް މި

މުވައްޒަފުންނަށް  0202ނޮވެންބަރު  20ވަނަ ދުވަހު "ބައިވެރިވި

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

ކަމުގެ ސެޓްފިކެޓް" ހަވާލުކުރެވުނެވެ.

މި ސެޝަނުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ބޭފުޅުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި
އަލިއަޅުއްވާލެއްވީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ
ތާރީޚަށާއި ،ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެކި ޤައުމުތަކުގައި ،ޚާއްސަކޮށް
އަވަށްޓެރި އިންޑިޔާގައި މި ޙައްޤު ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ގޮތުގެ
މައްޗަށާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ
ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މަރުޙަލާތަކާ ބެހޭ
ގޮތުންނާއި ،މި ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އިންފޮމޭޝަން

ކޮމިޝަނަރުންނަށާއި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނަށް ދިމާވާ
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އެގްޒެކިއުޓިވް ކޮމިޓީ ،މިސްޓަރ ވަޖާހަތު ޙަބީބުﷲ އެވެ.

މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ
ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވުނު ޚާއްސަ ޖަލްސާ
މި ޖަލްސާގައި ދުވަހާ ގުޅިގެން ޚާއްސަ ސަޕްލިމެންޓެއްވެސް
ނެރެވުނެވެ .ކޮވިޑް 02-ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މި ޖަލްސާ
ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ޒޫމް އަދި ފޭސްބުކް ލައިވް މެދުވެރިކޮށް
އޮންލައިންކޮށެވެ .މި ޖަލްސާގައި ދުވަހާ ގުޅިގެން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙްގެ ޚިތާބު

ކޮމިޝަނަރު ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ އިއްވެވިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު

މި ޖަލްސާގެ މެހުމާނުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި

ހޯދުމަށް އެދި ޙަރަކާތްތެރިކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ މަހޯލި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝަމީމާއި އެންޓި

އެކްޓިވިސްޓް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އައިމަން ލަތީފް ،ގ.ކެތުލިން

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ މަރިޔަމް ޝިއުނާއާއި

މި ހަފްލާގައި ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވި ޕްރެސެންޓޭޝަނުގައި އައިމަން

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކިޓިވް ޑިރެކްޓަރ

ލަތީފްގެ ފަރާތުން ދައުލަތުގެ އެކިއެކި އިދާރާތަކަށް މަހޯލި ޤާނޫނުގެ

އަލްފާޟިލާ އާސިޔަތު ރިލްވީނާއާއި އާރް.ޓީ.އައި އެކްޓިވިސްޓުން

ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާއި،

ކަމަށްވާ އަލްފާޟިލް އައިމަން ލަތީފާއި އަލްފާޟިލް އައިމަން

މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާގޮތުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކާއި،

ރަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ .މި ޖަލްސާގައި ކޮމިޝަނަރު

އިދާރާތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރެވުނު ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު

ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ

ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ .އަދި މަހޯލި ޤާނުނުގެ ދަށުން ހޯދައި މަޢުލޫމާތު

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ދުވަހުގެ ތަހުނިޔާ ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް

އައިމަން ލަތީފުގެ އަމިއްލަ ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިއުކުރަމުންދާ ކަމަށް

ރައްދުކުރެއްވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް 02-ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ

ވެސް ފާހަގަކުރައްވައި އޭނާ ވެބްސައިޓު ތާރަފުކޮށްދެއްވިއެވެ.

ޙާލަތުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ މުހިންމުކަން
ފާހަގަވި ކަމަށާއި ،މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކުގެ

ތެރެއިން ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތު ތަކެއް ބޭނުންވެފައިވާ
ކަމަށާއި ،އެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ މުހިންމު ކަން ފާހަގަވި
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމައެއާއެކު އައިކޮމް އަށް ހުށަހަޅާ
މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުމަކީ ލިބިގެން
ދިޔަ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް ވެސް ކޮމިޝަނަރު
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

މަހޯލި ޤާނޫނާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއި ވަޒީރުންނަށް އެރުވުން
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ލީގަލް ޔުނިޓަކީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު



ތަންފީޒު ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފައާއި އިރުޝާދު،

ގޮތުގެ އުސޫލު އެކުލަވައިލުން

ކޮމިޝަނަރަށާއި އޮފީހުގެ ވެރީންނަށާއި މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމާއި،



"މަހޯލި" އެވޯޑް ދިނުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލެވުނު

އޮފީހުގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމާއި ތަންފީޒުކުރުމުގައި



ޕަބްލިކް ހިއަރިންގގެ އުސޫލު އިސްލާޙުކޮށް އަލުން

ކޮމިޝަނަރަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ލަފާދިނުމާއި ގަވާއިދާ ބެހޭ
ލިޔުންތައް ތަރުޖަމާ ކުރުމާ މި އޮފީހުގެ ފަރާތުން އެކިފަރާތްތަކާއެކު

އެކުލަވައިލުން


ވެވޭ އެއްބަސްވުންތައް ހެދުމުގައި އެހީތެރިވުމުގެ މަސައްކަތް

ދައުލަތުގެ އެއް އިދާރާއަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން އެހެން
އިދާރާއަކަށް ބަދަލު ކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވައިލުން

ކުރަމުން ގެންދާ ޔުނިޓެވެ .މި ޔުނިޓުގައި ތިއްބަވަނީ ލީގަލް



ތަހުގީގުކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވާލެވުނު

ހެޑް ،ޑިރެކްޓަރ ލީގަލް އެފެއާޒް އަލްއުސްތާޛާ ފާޠިމަތު



ތިންވަނަ ފަރާތުގެ ހުއްދައާއި ނުލާ މަޢުލޫމާތު ދޫކުރެވޭނެ

ސައުސަންއާއި ލީގަލް އޮފިސަރ އަލްއުސްތާޛާ ނަހުޒާ ރަޝީދެވެ.

ގޮތުގެ އުސޫލު އެކުލަވައިލުން


ކުރެވުނު މުހިންމު މަސައްކަތްތައް




ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކަށް  02މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނީ

ހުޅުވާލެވިގެން ބޭއްވޭ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބެލޭ މައްސަލަތައް
ނިންމުނުގޮތުގެ ރިޕޯޓުތައް ތައްޔާރުކުރުން



އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް

ލަފާ އެރުވުން

އެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ޖަވާބު

އާންމު ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން  1ފަރާތަކަށް 1

ތައްޔާރުކޮށް ހައިކޯޓުގައި އޮފީހުގެ ފަރާތުން ވަކާލާތުކުރުން

މައްސަލައެއްގައި ޤާނޫނީ ލަފާއެރުވުން



އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސްކޮށް ބެލުނު

މި އޮފީހުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް އިވަލުއޭޓް ކުރުމުގެ

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން މަޢުލޫމާތު ދޭން ކޮމިޝަނަރު ނިންމި

ގޮތުން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާ ގުޅިގެން

ނިންމުންތަކަށް އަމަލުކޮށްފައިނުވާ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް

ޕަރފޯމަންސް އިވަލުއޭޝަން އެސަސްމަންޓްއެއް ހެދުން

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވިކަމުގައި ދަޢުވާ



ދައުލަތުގެ އިދާރާތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމަށް މައްސަލަ



މަހޯލި ކޮންފަރެންސްއެއް ބޭއްވުމަށް ކަރުދާހެއް ތައްޔާރުކުރުން

ތަޙުޤީގުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުން



މުވައްޒަފުންގެ ޤަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ







ގިފްޓް ރެޖިސްޓްރޭޝަން އުސޫލު އެކުލަވައިލުން



މަސްލަޙަތު ފުށުއެރުމުގެ އުސޫލު އެކުލަވައިލުން



އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންގެ މައްސަލަ ބެލުމުގެ އުސޫލު
އެކުލަވައިލުން

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއި އަޒުރް ލޯ ފާމާ ގުޅިގެން
މި އޮފީހުގެ ލީގަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތް ފެށުން

މަސައްކަތްކުރުން
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އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުން އައްޔަން ކުރުމާއި ޢަމަލުކުރަންވީ



އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު އާންމު އަޑުއެހުމުގެ އުސޫލަށް
އިސްލާހުގެނައުން

ހައިކޯޓުގައި ހުރި މައްސަލަތައް



އަޒާން މަރުޒޫޤް ގެ ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ

 -ސީ.ޓީ.އެލް ސްޓްރެޓެޖީސް



އޮފީހުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ

އެލް.އެލް.ޕީގެ ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ

މައްސަލަ (ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެކި ބޭނުންތަކަށް އައިސް ތިބި

ނިންމުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

އިންޑިއާ ސިފައިންގެ އަދަދާއި ސަރުކާރުން އެބޭފުޅުންނަށް

(މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއިން ހޯދުމަށް

އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރާނަމަ އެ ޚަރަދުތަކުގެ ތަފްޞީލް

އެދުނު ޔައުމިއްޔާގެ ކޮޕީއެއް ނުލިބިގެން ހުށަހެޅި

ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް)

މައްސަލައެއް)  0އަޑުއެހުން ވަނީ ބޭއްވިފައި

 -މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް



ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ ގެ ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން

 - 02020ސ.ހިތަދޫ  0ހެޕީހާޓް ،އަޙްމަދު

ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުނު ކަންކަން


މައްސަލަ ނަންބަރު:

(މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް

ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހާއި ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ރައްދުވާ ގޮތަށް

ޔޫނިއަން ވ .މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) އާ ގުޅިގެން

ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ( .އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ،

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އެންގި

ޤާނޫނުގައި މާނަކޮށްފައިވާ "ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ގެ މާނައިގެ

އެންގުމަށް ޢަމަލުނުކޮށް  42ދުވަސް ވެފައިވާތީ ޤާނޫނުގެ

ތެރެއަށް ނުވަންނަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް)

ދަށުން އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވިކަމުގެ ދައުވާ ކުރުމަށް

 0އަޑުއެހުން ބޭއްވިފައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމަށް މައްސަލަ
ތަޙުޤީގުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުން.

 -މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް



ކޮމްޕެނީ ޕލޓޑ ގެ ފަރާތުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ



މައްސަލަ ނަންބަރު:

(ޝިފްޒާ އުމަރު ވ.

އޮފީހުގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފް ކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް) އާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް

މައްސަލަ (މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތް ވަޒީފާއިން

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު އެންގި އެންގުމަށް ޢަމަލުނުކޮށް

ވަކިކޮށަފއިވަނީ ހެދިފައިވާ އޮޑިޓް ރިޕޯޓެއްގެ މައްޗަށް

 42ދުވަސް ވެފައިވާތީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަމުރަށް

ބިނާކޮށް ކަމުގައިވާތީ އެ ރިޕޯޓުގެ ކޮޕީއެއް ހޯދުމަށް އެދި

ނުކިޔަމަންތެރިވިކަމުގެ ދައުވާ ކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް)

ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމަށް މައްސަލަ ތަޙުޤީގުކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް
ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް ފޮނުވުން.
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މި ސެކްޝަނަކީ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ

އާންމުކުރުމާއި އޮފީހުގެ މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކަށް

ބެހޭ ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހިންގޭ ތަފާތު

މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމެވެ .އަދި

ހަރަކާތްތައް ވިލަރެސް ކުރުމާއި އޮފީހުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުންނާއި މުރާޖާ ކޮމެޓީގެ ލިސްޓެއް

މީޑިއާތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ ހާމަކުރުމުގެ އެންމެހައި ކަންކަމާއި

އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ .ސެކްޝަންގެ އިސްވެރިޔާގެ

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ

އިތުރުން މި ޔުނިޓުގައި ހުންނަވަނީ ޕްރޮގްރާމްސް އޮފިސަރ

ޝަކުވާތަކާއި މައްސަލަތައް ބަލަހައްޓާ ސެކްޝަނެވެ .މި

އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ރަޝީދެވެ.

ސެކްޝަންގެ އިސް ވެރިޔަކީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލް
އަޙްމަދު ޝިޔާމެވެ މި ސެކްޝަން އެކުލެވިގެންވަނީ  0ޔުނިޓެއްގެ
މައްޗަށެވެ .އެއީ ،އެވެއަރނަސް އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓާއި ކޭސް
މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެވެ.

ސެކްޝަން ގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް

 0202ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަނުން ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ
މަސައްކަތްތައް
 0202ވަނަ އަހަރު ސެކްޝަނުން ހިންގުނު ފާހަގަކޮށްލެވޭ
މަސައްކަތްތަކުގެތެރޭގައި "މަހޯލި ހަރަކާތްތެރިން ތަމްރީނުކުރުން"
ގެ ނަމުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް

އެވެއަރނަސް އެންޑް މީޑިއާ ޔުނިޓު :މިޔުނިޓުގެ މައިގަނޑު

އާންމު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ޙާއްސަ ތަމްރީނު

މަސައްކަތަކީ ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ބެހޭ

ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ކުރިއަށްގެންދެވިފައެވެ 0202 .ނޮވެންބަރު 02

ގޮތުން އާންމުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ހިންގޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ

ން  02އަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މި ތަމްރީނު ޕްރޮގަރާމްގައި 20

މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ،ތަމްރީނުތަކާއި މަހާސިންތާތައް

މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ .އަދި މި ޕްރޮގްރާމްގައި ދެވުނު

ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމާއި އޮފީހުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކާއި

އިމްތިހާނުން ފާސްވި  02ބައިވެރިންނަށް ވަނީ

ބާއްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު މީޑިއާތަކަށް ފޮނުވައި

ސެޓްފިކެޓްދެވިފައެވެ.

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
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ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ މުވައްޒިފުންނަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތައް
 #އިދާރާ
0

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް

0

މޯލަޑިވްސް ގޭސް

ތާރީޚް

ބައިވެރިންގެ އަދަދު
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ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ބައްދަލުވުން
މި ބައްދަލުވުމަކީ އައިކޮމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިސްނުން ތާޒާކޮށް،
މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ނަފުސާނީ
ދުޅަހެޔޮކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވި
ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މައުލޫމާތު ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް
އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ސައިކޮލޮޖިކަލް ސަރވިސަސް ،ޓްރެއިނިންގ
އެންޑް ރިސަރޗްގެ ހެޑް އޮފް އިންސްޓިޓިއުޓް އަދި ކޮންސަލްޓެންޓް
ކްލިނިކަލް ސައިކޮލޮޖިސްޓް ،ޑރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ނާޒެވެ.

މި ބައްދލުވުމުގައި ބަލިމީހުންގެ މައުލޫމާތާއި މެޑިކަލް ރެކޯޑް
ހާމަކުރުމުގެ މިންގަނޑުތަކާއި ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ފަންނުވެރިންގެ

މުއާމަލާތް ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު

ޤާނޫނާއި ،ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ޤާނޫނާއި ،މެޑިކަލް ރެކޯޑް

ބައްދަލުވުން

ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤަވާއިދާއި ،ބައިނަލްއަޤުވާމީ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ
މައުލޫމާތު ދެއްވީ އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ
އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު އަފްއާލެވެ.

ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމާ
ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން
މި ބައްދަލުވުމަކީ އައިކޮމްގެ މުވައްޒަފުންގެ ވިސްނުން ތާޒާކޮށް،
މަސައްކަތް ކުރިއެރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ނޮވެންބަރު މަހު
ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ދެވަނަ ބައްދަލުވުމެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި،
ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއާއި ވަގުތުގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމާ
ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދެއްވީ މޯލްޑިވްސް އެސޯޝިއޭޝަން އޮފް
ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޕްރޮފެޝަނަލްސްގެ ރައީސް އަދި ލަކްސް
ރިސޯޓް އެންޑް ހޮޓެލްސްގެ ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ އަލްފާޟިލް
ޙުސައިން އަފީފެވެ.
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ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް (ކޮމިކް ހެދުމުގެ

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ()2202000202

މުބާރާތާއި ،ޝޯޓްފިލްމު ހެދުމާއި ،ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

މި ބައްދަލުވުމުގައި މިހާރު އަމަލުކުރެވެމުންދާ އާންމު

އަޑުއެހުންތަކުގެ އުސޫލު އުވާލައި ،އައު އުސޫލެއް އެކުލަވައިލުމަށް

ސުވާލާއި ޖަވާބުގެ މުބާރާތް) އަލިއަޅުވާލެވުނެވެ.

ނިންމުނެވެ .ހަމަ އެހެންމެ ،މި އައު އުސޫލުގައި ހިމަނާނެ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ބޭފުޅުންނާއެކު

ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ()0202000202

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

މި ބައްދަލުވުމަކީ ވިސިލްބްލޯވަރ ކޮމިޓީ އުފެއްދުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނާއި

()2202000202

އެ ކޮމިޓީގެ މަޤްސަދާ ބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން

ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ”ޕަރފޯމަންސް އިންޑިކޭޓަރ“ގައި އެ ބޭފުޅުން

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ހިމަނުއްވާފައިވާ ކަންކަން ޙިއްސާކުރައްވާ ،ތަފުސީލުކޮށްދެއްވިއެވެ.

()0202000202

އަދި މި ކަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ ފަރާތުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ޕަރފޯމަންސް

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ކޮމިޝަނަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

އިންޑިކޭޓަރަށް މި އޮފީހުން ހަދާފައިވާ އިވެލުއޭޝަން އެ

()2202000202

ބޭފުޅުންނަށް ޙިއްސާކޮށް ،ތަފުސީލުކޮށްދެވުނެވެ .މި މަސައްކަތް

މި ބައްދަލުވުމުގައި ނޫސްތަކަށް މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ހުރި
ދަތިތަކާއި” ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު“ ގެ
ދަށުން މީޑިއާތަކަށް އެންމެ އަވަސް ގޮތެއްގައި އިދާރާތަކުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދޭނެ ގޮތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ދެ ފަރާތުން
މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުން ()2202000202
މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ
މަސައްކަތަކާއި ،ޤާނޫނު ނަންބަރު( 020400 :މަޢުލޫމާތު ހޯދައި

”މާއްދާ  “02ކެމްޕޭނުގެ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވުނު

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އިންފޮމޭޝަން

ބައްދަލުވުން ()0202000202

ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

މި ބައްދަލުވުމުގައި ކެމްޕޭނުގެ ދަށުން އިތުރަށް ދެން ހިންގޭނެ

ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮބައިކަމާ މެދު ޚިޔާލުފާޅުކުރެވުނެވެ .އަދި މިހާރު
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ބައްދަލުވުންތަކާއި ،ޕެނަލް ޑިސްކަޝަންތަކާއި ސޯޝަލް މީޑިއާގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނަރު ޙިއްސާކުރެއްވިއެވެ .އެގޮތުން
މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރެއްވުމުގައި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ނަޒާހަތްތެރި ދައުލަތެއް އުފެއްދެވުމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ

ރަނގަޅު ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާ ،އެކަމާ ގުޅިގެން

އޮފީހުން ކުރެއްވޭން ހުރި މަސައްކަތްކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަށް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށާއި ،އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވިއެވެ.
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
()0102000202
މިއީ ޓްރާންޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ މާރިޗު
މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ އާރް.ޓީ.އައި ކޮންފަރެންސް އާ ގުޅޭ
ގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.
ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުންނާ

މި ބައްދަލުވުމުގައި އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ކަންކަމުގެ

ބައްދަލުކުރެއްވުން ()2202000202

ތެރޭގައި ،މަޢުލޫމާތު ހާމަނުކުރުމުގެ ސަގާފަތް އަދިވެސް

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ،

އެބައޮތްކަމާއި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި ،ދައުލަތް ޙިއްސާވާ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސް އާއި މި އޮފީސް

ކުންފުނިތަކުން މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމުން ،އެ ސަގާފަތް

ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

މުޅިން ނެތިގެން ދާނެ ކަމަށާއި ،މިކަމުގެ ސަބަބުން ކޮރަޕްޝަން
ހުޓުވުމަށް ޓަކައި ބާރު ލިބިގެން ދާނެ ކަމަށްވެސް އިންފޮމޭޝަން

މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް
ސަރވިސަސްއާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުން ()0202000202

ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ .އެއަށްފަހުގައި 00 ،ފެބުރުވަރީ 0202
ގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް
އާއްމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމުގެ
މައުލޫމާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ކޮމިޝަނަރު
ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ މަސައްކަތްތައް
މިހާރު ކުރިއަށް ދާ ގޮތާމެދު ހިތްޕުޅުހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ
ކަމަށާއި ،އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ މިނިވަން ކަމަށް
ހުރަސް އެޅޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރައްވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވިއެވެ .ހަމަ އެއާއެކު ،އައިކޮމް އިން
ހުޅުވާލައިގެން އަޑުއެހުންތައް ބޭއްވުމަށް ނިންމެވީތީ އެއީ ވަރަށް

މި ބައްދަލުވުމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީން
ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުންނާއި
މުއައްސަސާތަކުން އެ މިނިސްޓްރީއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށާއި،

މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ބައެއް ކަންކަމުގައި ޕްރޯ-
އެކްޓިވްކޮށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވުން ކަމުގައި
ކަމަށް މިނިސްޓަރ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީ ވިދާޅުވިއެވެ .މި
ފަދަ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ވާންވާނީ މުޖުތަމަޢު
ޒިންމާދާރުކުރެވޭ އަދި އެ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ސަބަބުން ދިގު
މުއްދަތަކަށް އޭގެ ފައިދާ ކުރަނިވި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކަމަށް
ފާހަގަކުރައްވާ ،އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.
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އެން.ސް.ޕާގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާއި ،އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ

()0202000202

ޤަވާޢިދުތަކާއި ،އުސޫލުތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި ،ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާ

މި ބައްދަލުވުމަކީ އެން.ސް.ޕާއަށް އާއްމުފަރުދަކު ހޯދުމަށް
އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކާއި ގުޅޭ ގޮތުން ލަފައެއް ހޯދައިދެއްވުމަށް
އެދިވަޑައިގަތުމުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ގުޅޭ ގޮތުން މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެއްވެވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި
ވަޒީރުން ކުރެއްވި ގިނަ ސުވާލުތަކަށް ކޮމިޝަނަރު ޖަވާބު
ދެއްވެވިއެވެ .މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމުގައި ދިމާވާ ކަންކަމާއި ،އިތުރަށް
ރަނގަޅު ކުރެވިދާނެ ބައެއް ކަންކަމުގެ ޚިޔާލު ވެސް ވަޒީރުން

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރޭޝަން ބޯޑުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު

ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ()0402000202

ދެއްވެވިއެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް
މުޙައްމަދު ޞާލިޙް އާއި ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް

މި ބައްދަލުވުމަކީ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ކޯޕަރޭޓް ކުންފުނިތައް

ނަސީމްގެ އިތުރުން ކެބިނެޓްގެ ވަޒީރުންނާއި ،ރައީސް އޮފީހުގެ

ނެގިއުލޭޓުކުރާ ބޮޑީއާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި

މިނިސްޓަރުންނާއި ،އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަތެވެ.

ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުން
ކުންފުނިތައް ނުފެތޭ ކަމަށް ބައެއް ކުންފުނިތަކުން ބުނަމުންދާތީ

މޯލްޑިވްސް ޖަރނަލިސްޓް އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުންނާ
ބައްދަލުކުރެއްވުން ()0402200202

މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކޮމިޝަނަރު
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
()0402000202

މަޝްވަރާކުރެއްވީ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް
މިހާރަށް ވުރެއް ބޮޑަށް ނޫސްވެރިން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ވާހާކަ ދެކެވުނީ

ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ،ތަމްރީނުތައް ހިންގުމަށް ޓަކައި އެމް.ޖޭ.އޭ އާ

"މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު" ގެ ދަށުން

ގުޅިގެން ކަންކަން ރޭވުމާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ .މި ބައްދަލުވުމަކީ

ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ވެސް ހުށަހަޅަން ޖެހޭ އަހަރީ ރިޕޯޓުތައް

އެމް.ޖޭ.އޭ އަށް އައު މެންބަރުން އައްޔަނުކުރެވުނު ފަހުން

ބައެއް ކައުންސިލް އިދާރާތަކުން ހުށަނާޅުއްވާ މައްސަލަ އާ ގުޅޭ

ދައުލަތުގެ އިދާރާއަކަށް އެ އެސޯސިއޭޝަންގެ މެންބަރުން

ގޮތުންނާއި ،މި ޤާނޫނަށް ކައުންސިލަރުންނާއި ،ކައުންސިލް

ބައްދަލުކުރެއްވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށާއި ،މި ބައްދަލުވުން

އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމަށް ޓަކައި ދެ ފަރާތުން

އިންތިޒާމުކޮށް ދެއްވިކަމަށް ޓަކައި އެމް.ޖޭ.އޭގެ ރައީސް،

ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ.

މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ .އާރް.ޓީ.އައިގެ

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ބޭއްވުނު މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން
()2102100202

ބޭނުން ނޫސްވެރިން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިހާރު ބޭނުން ކުރަމުންދާ
ކަމަށް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ނަމަވެސް ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ކަމަށް
ބައެއް ނޫސްވެރިން ފާހަގަ ކުރައްވާ ކަމަށް ވެސް

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނާ ގުޅޭ ގޮތުން
ވަޒީރުންނަށް ޕްރެސެންޓޭޝަނެއް ކޮމިޝަނަރު ހުށަހަޅުއްވާ
ދެއްވިއެވެ .މި ޕްރެޒެންޓޭޝަންގައި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދައި
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ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .އެ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ
އިދާރާއަކުން މަޢުލޫމާތެއް ހޯދަން އެދުމުން އެ މަޢުލޫމާތަކީ ދުވަހުން

ދުވަހަށް ލިބޭނެ މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވުން ކަމަށާއި ،ނަމަވެސް އެ

ގޮންޖެހުމުގެ ސަބަބުން މާއްދާ  ،02މި ޙައްޤުގެ ބޭނުން

މުޙައްމަދު ހަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން މީޑިއާތަކާއެކު

ނުހިފުމަކީ ވެސް އެންމެ ރަނގަޅުގޮތް ނޫންކަން ކަމުގައި

ވީހާވެސް ގާތްކޮށް މަސައްކަތްކުރެއްވުމަށް އެ ބޭފުޅުންނާއެކު

ނޫސްވެރިންނަށް އަބަދުވެސް ދަންނަވަމުން ގެންދަވާ ކަމުގައި

ވަޓްސްއެޕް ގްރޫޕެއް ހެދިފައިވާނެ ކަމަށް ވެސް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މި ބައްދަލުކޮށްލެއްވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި

ކުރީގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ،އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޢަޒީޒް
ޖަމާލު އަބޫބަކުރާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުން ()0202200202

ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށް އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މައްސައްކަތްތައް

ފާހަގަކުރައްވާ އެކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ތަޢުރީފުކުރެއްވިއެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި އޮފީހަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކުގެ މައްޗަށް
ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރު ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ .މީގެ އިތުރުން ކުރިއަށް
އޮތްތަނުގައި މި އޮފީހުން ކުރުމަށް ގަސްދު ކޮށްފައިވާ ބައެއް
ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނަރާއި ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރު
މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އިން ކުރައްވާ މަސައްކަތަށް
ތަޢުރީފުކުރައްވައި ،ކޮވިޑް 02-ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެ
ފުރަބަންދުގައި އޮތް ދުވަސްވަރު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް
ސަރވިސަސްގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށް ގެންދެވި ގޮތް

ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު މުޙައްމަދު ހަމީދު އާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުން

ވަރަށް ފުރިހަމަ ކަމަށް މި ފުރުޞަތުގައި ކޮމިޝަނަރު

()0202200202

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު
ތަންފީޒުކުރުމަށް ދެ މުއައްސަސާ ގުޅިގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތްތަކާ
ގުޅޭގޮތުންނާއި ،މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކާއި
އެކަންކަން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދެ
ބޭފުޅުން މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ .މި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް
ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރައްވާނެ ކަމަށާއި ،އެ ކަމަށް
ބޭނުންފުޅުވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވާނެ ކަމަށް މި
ބައްދަލުވުމުގައި ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ވިދާޅުވިއެވެ .މޯލްޑިވްސް

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްގެ

ޕޮލިސް ސަރވިސަސް އާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އަމިއްލަ

މެންބަރުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ()0000200202

އިސްނެންގެވުމުގެ މަތިން ހާމަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ
ކަމަށާއި ،އެ ސަރވިސަސްގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް
ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ވީހާވެސް ފުޅާކޮށް
ފޯރުކޮށްދެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު

މި ބައްދަލުވުމަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން
އަލުން އެކުލަވާލުމާއިއެކު އެ ބޭފުޅުން ތައާރަފުވެ ވަޑައިގެންނެވުމުގެ
ގޮތުން ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ .މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ ދެ މުއައްސަސާގެ މައްސައްކަތްތަކާ
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ގުޅޭގޮތުންނެވެ .މީގެ އިތުރުން އެޗް.އާރް.ސީ.އެމް .އާއި އައިކޮމް
އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ އަދަދާއި ބައެއް ކޭސްތަކަށް
ކުރުގޮތަކަށް އަލިއަޅުވާލެއްވިއެވެ.

މެނޭޖަރ އަލްފާޟިލް އާހިދު ރަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.
ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީއާއި އެން.ޑީ.އޭގެ ކެމްޕޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން ބޭއްވި
ބައްދަލުވުން ()0200000202

ޤައުމީ ޢަރުޝީފުގެ ބޭފުޅުންނާއެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން
()0000200202

މި ބައްދަލުވުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމެލީ އެންޑް
ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ ގުޅިގެން

މި ބައްދަލުވުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ

ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ،މީޑިއާ ކޮމިއުނިކޭޝަން ދާއިރާގެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކޮށް ،ބަލަހައްޓާނެ

ކެމްޕޭންގެ ދަށުން ،މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމާ ގުޅޭ

ގޮތްތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި ،ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މި މަސައްކަތް

ގޮތުން އައިކޮމް އިން ސެޝަނެއް ނަންގަވައިދެއްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން

ކުރަމުންދާ ގޮތާއި ،ދިމާވާ ދަތިތަކާއި ،ހައްލުކުރުމަށް ކުރަން

މަޝްވަރާކޮށްލުމަށް ޓަކައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބައްދަލުވުމެކެވެ.

ހުރި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުންނެވެ .އަދި އައިކޮމް އާއި ޤައުމީ ޢަރުޝީފު
ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމާ ގުޅޭ ގޮތުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކުރެއްވުން ()2000000202

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.
މި ބައްދަލުވުމުގައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް ބޭނުންވާ
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އާއި އަޒުރް ލޯ-ފަރމްއާއެކު ބޭއްވެވި
ބައްދަލުވުން ()0200200202
މި ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނީ،

ކުރުމުއްދަތުގެ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި،
އައިކޮމްއިން މުވައްޒަފުންގެ ކުރިއެރުމަށް މިހާތަނަށް ހިންގުނު

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ކޮމިޝަނަރު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ .އަދި

މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިވެގެން ،އައިކޮމްގެ އުސޫލުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ވެސް ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގަވާކަން ފާހަގަ

ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން އަޒުރް ލޯ-ފަރމްއާ

ކުރެއްވިއެވެ .އާރުޓީއައިގެ ރޮނގުން މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު

ގުޅިގެން ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުންނެވެ .މި

ތަމްރީނު ބޭނުންވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ،

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކޮމްޕެރެޓިވް އެނަލިސިސެއް ހަދަން

މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ބަޖެޓްގައި ފައިސާ ނެތްކަން މި

ތާވަލުކޮށްފައި ވާނެކަމަށާއި ،ފޯމުތަކާއި އިޖުރާއުތަކުގެ އިތުރުން މި

ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނަރު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ޓަކައި އެކިއެކި އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާ
ގޮތް ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާނެ ކަމަށް އަޒުރް ލޯ-ފަރމް އިން
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .މި މަސައްކަތުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ
މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނަށް އެހެން ހުރިހާ
ޑެލިގޭޓަޑް ލެޖިސްލޭޝަންތައް އަރާހަމަކުރުން ކަމުގައި ކަމަށް
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮޖެކްޓް އެންޑް ގަވަރނަންސް
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ޔޫތު މިނިސްޓަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

 .1އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސްކުރެވުނު 21
މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން  20ބައްދަލުވުން ބޭއްވުނު.
 .2ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާ ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނުގެ

ހުށަހެޅި ފަރާތާ މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު
ސާފުކުރުމަށް އެ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރެވުނު.
 .6މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް ،މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް

ދަށުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި ތަޙްޤީގަށް ދީފައި ހުންނަ

އެގްރިކަލްޗަރ އިން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން އަޙްމަދު ޝުޖާއު

ބަޔާންތައް މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ

ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން

ދަށުން ދޫކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެ ފަރާތާއެކު ބައްދަލުކުރެވުނު.

ލީގަލް ޓީމާ މަޝްވަރާކުރުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނު
 .3ތަޙުޤީގުކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭ ގޮތުން

 .7ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ އިން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން
އަޙްމަދު އައިމަން ލަތީފް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ތަޙްޤީގުޓީމާއެކު މަޝްވަރާ

މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެ

ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނު

ފަރާތާއެކު ބައްދަލުކުރެވުނު.

 .4މެޑިކަލް ރިކޯޑްސްއާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމާއި ސިއްޚީ
ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅިގެން މުރާޖަޢާ ކުރަން އެދޭ މައްސަލަތަކުގައި
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާނެ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާ

 .8ލީގަލް އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅިގެން އަޒުރް ލޯފާމާއެކު
މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެއް ބޭއްވުނު.
 .9ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން މަޢުލޫމާތު

ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތްގެ ކޮލިޓީ އެޝޫރަންސް

ހޯދަން ފާޠިމަތު އާސާނު ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން

ޑިޕާޓްމަންޓާ ބައްދަލުކުރެވުނު.

މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް އެ

 .5މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއިން މަޢުލޫމާތު ހޯދަން

ފަރާތާ ބައްދަލުކުރެވުނު.

އަޙްމަދު އާސިމް ހުށަހެޅި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މައްސަލަ

މައްސަލައެއްގެ އަޑުއެހުމުގެ ތެރެއިން

30

 .1މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ

ނުދައްކާ ހުރި ބިލްތަކުގެ ކޮޕީއާއި ޖޫރިމަނާގެ ތަފުސީލު

ޕލކ ގެ މުސާރަ އޮނިގަނޑާއި އެ ކުންފުނީގެ

ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުނު މައްސަލައިގައި އާންމު އަޑުއެހުން

މުވައްޒަފުންނާއި ކޮންސަލްޓަންޓުންނަށް ވަކިވަކިން ދެވޭ

ބޭއްވުމަށް ޗިޓު ފޮނުވުނު ފަހުން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން

މުސާރައާ އުޖޫރައާ އިނާޔަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް

ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެ މިންވަރަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ.

އަލްފާޟިލް އާހިދު ރަޝީދު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު
ލިބިފައިނުވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލއިދިނުމަށް އެދި އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސްކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު
އަޑުއެހުމަށް ފަހު އެ ކުންފުނި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
"ދައުލަތުގެ އިދާރާ" ގެ ތެރެއަށް ނުވަންނަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް
ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދުސްތޫރީ މައްސަލަ.
 .2މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕވޓ ލޓޑ އިން

 .3ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު އދ.

ޢާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް އެމެރިކާގެ
ނިއުޔޯކަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ އެންމެހައި ޚަރަދުގެ
ތަފުޞީލު (ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
ބޭފުޅުންގެ ނަމާއި އެބޭފުޅުންނަށް ހިނގި ޚަރަދާއި ނިއުޔޯކުގައި
ތިއްބެވުމުގެ ޚަރަދާއި ،ދަތުރުގެ ޓިކެޓުގެ ޚަރަދާއި،
ކޮންކުލާހެއްގެ ޓިކެޓެއްކަން ވަކިވަކިން އެނގޭނެހެން ބަޔާންކޮށް

ސަކީނާ ޢަބްދުﷲ ގެ ނަމުގައި މ.އެހުފުއެވެ ކިޔުނު ގޯތީގައި

އެ މަޢުލޫމާތު) ހޯދައި ދިނުން އެދި އަލްފާޟިލް ނާހިލް

ހަރުކޮށްފައިވާ އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ ފެންމީޓަރު ބިލްތައް

އަޙްމަދު ޞިއްދީޤު ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު

( 414222.22ހަތަރު ލައްކަ ތިރީސް ހަތަރު ހާސް

ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ.

ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ރުފިޔާ) އަށް ބޮޑުވެގެން
ދިޔައިރުވެސް ޚިދުމަތް މެދުކަނޑައި ނުލައި ބެހެއްޓި ސަބަބު
އާއި މ.އުހުދުއެވެ ކިޔުނު ގޯތި ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ފަރާތާއި
އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އާއި ދެމެދު އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް
ހެދިފައި ވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއާއި ކުއްޔަށް
ހިފާފައިވާ ފަރާތުން ސަކީނާ ޢަބްދުﷲގެ ނަމުގައި އެއްވެސް
ކަމެއްގައި ސިޓީއެއް ލާފައިވާނަމަ އެ ސިޓީއެއް ނުވަތަ
ލިޔުމުގެ ކޮޕީ އާއި މިހާތަނަށް އެމް.ޑަބްލިއު.އެސް.ސީ އަށް

 .4މ.ކެލިފޯނިޔާ އޭ ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗާއި ގުޅޭ ގޮތުން
ޕްރެޒިޑެންޝަލް ކޮމިޝަން އޮން ކޮރަޕްޝަން އެންޑް އެސެޓް
ރިކަވަރީއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ ތަޙުޤީޤުކޮށް ނިމިފައިވާ
ކަމަށް އަންގާފައިވާތީ ،އެ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު ހޯދައި
ދިނުމަށް އެދި އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ޝަފީޤު އިންފޮމޭޝަން
ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސް ކުރި މައްސަލައިގައި ހޯދަން އެދުނު
ރިޕޯޓު ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ.

މަހޯލި ހަރަކާތްތެރިޔާ އައިމަންގެ މަސައްކަތްތައް އައިކޮމްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހިއްސާކުރުން
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ްއިންޮފމޭޝަން ޮކމިޝަނަރުގެ ޮއފީސ
(+960) 3010990

info@icom.mv

www.icom.mv

@icom.mv

@icom_mv

