
 މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

 އަޙްމަދު އަޒާން މަރްޒޫޤު އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

CM-29/2020 

 

  



Information Commissioner’s Office 

 
 

 

  
 
 
 

  1ގެ  4ޞަފްޙާ 
 info@icom.mvއީމެއިލް ެއޑްރެސް :                3010959ފެކްސް ނަންބަރު:                3010990ފޯނު ނަންަބރު: 

c  

Male’, Republic of Maldives 
 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް 

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 ރިޕޯޓު މައްސަލަ ނިމުނު ގޮތުގެ

 CM-29/2020 ނަންބަރު: މައްސަލަ

 މަދު އަޒާން މަރުޒޫޤް، ހެޕީހަރޓް  / ސ.ހިތަދޫއަޙް ހުށަހެޅި ފަރާތް:

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތް:

 2020ސެޕްޓެންބަރު  13އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ތާރީޚް: 

 2020އޮކްޓޯބަރު  27މައްސަލަ ނިންމި ތާރީޚް: 

  4ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު: 

 

 ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ތަފްސީލު: 

ސިފައިންގެ ) 2008/1ޤާނޫނު ނަންބަރު:  ސަބަބަކީ، ނެތް ށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ދެވެންމައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަ

 22ގެ ( މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު) 2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު: ވަނަ މާއްދާއާއި،  24ގެ ( ޤާނޫނު

އެދުނު ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ހޯދުމަށް  29ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ 

ފަރާތުން ޖަވާބު ދީފައިވެއެވެ.  ވެދާނޭކަމަށް ބުނެ މައްސަލަ ރައްދުވާ މަޢުލޫމާތު ދީފިނަމަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ

ބަރުންގެ ންކޮމިޓީގެ ތިން މެ ޖާމައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް މުރާ

 އެވެ. އިއްތިފާގުން ނިންމާފައިވެ

)މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ  2014/1 :ވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު މައްސަލަ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހަޅާފައި މި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ އިޖުރާއަތާއި، މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ  41ގެ ( ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު

 ފަހުގައެވެ.   ތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާއާ ޓަކައި ފުރިހަމަކުރަން ށަހެޅުމަށްދަށުން މި މައްސަލަ ހު

 

 ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު:

ޕަރޭޓު ( ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ވަގުތު އިންޑިއާގެ ސިފައިން އ1ޮ)، ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ

ށް ތިބި އިންޑިއާ އެކު ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންޑިއާ ސިފައިންނާއި، އެ ނޫންވެސް ބޭނުމަ ކުރަމުންދާ ހެލިކޮޕްޓަރާ

  މިއެވެ. .ރަދުތަކުގެ ތަފްސީލުޚަ( އެ ސިފައިންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކުރާ 2ލަ އަދަދު؛ )ސިފައިންގެ ޖުމު

 



: CM-29/2020                                                         ޞަފްޙާ 4 ގެ 2  ނަްނބަރު  މައްސަލަ  

 info@icom.mvއީމެއިލް ެއޑްރެސް :                3010959ފެކްސް ނަންބަރު:                3010990ފޯނު ނަންަބރު: 
 

 : މަޢުލޫމާތު ނުދޭން އިދާރާއިން ނިންމި ސަބަބު

ވަނަ މާއްދާއާއި، މަޢުލޫމާތު  24ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ދެވެން ނެތީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ  29ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އާއި  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ  22ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ދީފިނަމަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް ، މާއްދާއަށް ބަލާއިރު
. މައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުގެ ޖަވާބުގައި މައްސަލަ ރައްދުވި ފަރާތުން ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ

ވާތީ،  މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައި، ށްދެއްވުމަ ތިން ޕޮއިންޓް އިތުރަށް ތަފްސީލްކޮށްފާހަގަކޮށްފައިވާ 

ކޮމިޓީގެ ތިން މެމްބަރުން އިއްތިފާގުވެވަޑައިގެންފައިވަނީ،  ސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާގެ މުރާޖާކުރުމަށް ފަހު މައްއެކަން މުރާޖާ

)މަޢުލޫމާތު ހޯދައިލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގާނޫނު(  2014/1 :ޤާނޫނު ނަންބަރު ،ނަމަ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި ކަންކަން އިތުރަށްއެ

ނާ ސްނޫނުގައި އެފަދަ ކަންކަން އިސްތިގައި ހާމަކުރުން އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ ބައެއް މައުލޫމާތު ހާމަކުރެވި އެ ޤާ

 ގެއްލިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށެވެ.  ކުރެވިފައިވާ މަޤްސަދު

 

 މައްސަލައިގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން:

މައްސަލައާ ގުޅިގެން މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި، ޝަކުވާ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކަށް ބެލުމުން 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާއާއި،  24ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ދެވެން ނެތީ ސިފައިންގެ ޤާނޫނުގެ  .1

ވަނަ މާއްދާގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި، އެ ޤާނޫނުގެ  22ލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ މަޢު

ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ދީފިނަމަ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް  29)ށ( އާއި 

 ރާތުން ޖަވާބުދީފައިވެއެވެ. ނުރައްކާވެދާނޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވި ފަ

ހޯދުމަށް އެދުނު މަޢުލޫމާތު ދެވެން ނެތީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނޭކަމަށް ފެންނާތީކަމަށް  .2

އަންނަނިވި ކަންކަން  މުގައި މުޠާލިއާ ކުރުމަށްފަހުބަޔާންކުރެވުނުއިރު، ޤައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަ

 ފާހަގަކުރަމެވެ. 

ދައުލަތުގެ  ( ގައިހވަނަ މާއްދާގެ ) 2 ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ އިމަޢުލޫމާތު ހޯދަ .2.1

އިދާރާއެއްގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަކީ ޢާންމު ގޮތެއްގައި ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޙައްޤެއްކަމަށް 

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ހަމަ މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ، ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު

ހިނގާނީ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ޙާލަތްތަކުގައި އެކަނި ކަމުގައި ނު

 ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 

މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަކީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ ޙައްޤެއް ނަމަވެސް، ޤާނޫނުގައި ކަނޑައެޅިގެން  .2.2

ބަޔާންކޮށްފައިހުރި ސަބަބުތަކުން ސަބަބެއް އޮތްނަމަ އެ މަޢުލޫމާތެއް ނުދީ ހިފެހެއްޓުމުގެ ޙައްޤު 

 އިދާރާތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ހުށަހެޅޭ އިލްތިމާސެއް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި، އި 61ޤާނޫނުގެ  .2.3

ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށް ފަހު ނިންމިދާނޭ ނިންމުންތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ވަކި 
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މަޢުލޫމާތަކަށް އެދޭ މީހަކު، އެ މަޢުލޫމާތަކަށް އެދޭގޮތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް ދޫކުރުމަށް އެންގުމުގެ 

( ވަނަ 6ބަރުން ލިބިދީފައި އޮވެއެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ )( ވަނަ ނަނ3ްބާރު އެ މާއްދާގެ )

ނަންބަރުގެ ދަށުން، ދައުލަތުގެ ވަކި އިދާރާއަކަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއެއް ބެލުމަށްފަހު 

ނިންމާފައިވާގޮތް ރަނގަޅުކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް ދީފައި 

 އޮވެއެވެ. 

ދާރާއެއްގައި ހުންނަ މަޢުލޫމާތު ނުދޭން ނިންމާ ނިންމުން ދައުލަތުގެ އިއެހެންކަމުން،  .2.4

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިލްތިމާސްކުރެވޭނޭކަމާއި، އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ނިންމިދާނޭ 

ނިންމުންތަކަކީ ކޮބައިކަން ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮންނާތީ، މަޢުލޫމާތު ނުދިނުމަށް ދައުލަތުގެ 

ބަބަކީ ރަނގަޅު ސަބަބެއްތޯ ކަނޑައެޅުމަކީ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރަށް އިދާރާއިން ނިންމި ސަ

 ލިބިގެންވާ ބާރެއްކަން އެނގެއެވެ. 

މީ ސަލާމަތަށް ޢުލޫމާތު ނުދިނުމަށް ނިންމީ ޤައުވެސް ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަ ގައިމައްސަލައިމި  .2.5

ފަރާތުން ބުނާ ބުނުން ވަޒަންކޮށް، އެ ސަބަބު  ރައްދުވާ މައްސަލަނުރައްކާވެދާނޭތީކަމަށް 

ބިނާކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނުގެ ތަރަހައިގެ ތެރޭގައިތޯ ވަޒަންކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަކީ އިންފޮމޭޝަން 

 ކޮމިޝަނަރުގެ ބާރުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެއްކަން އެނގެއެވެ. 

ދޫކުރެވެން ނެތީ، ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ މައުލޫމާތެއް މާތު ލޫއިގައި ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މައުމި މައްސަލަ .3

ލަފާ ދޭ މަޖިލީހުން ދީފައިވާ  ގެސިފައިން ކަމަށް ބުނެފައިވާތީ އާއި، އެގޮތަށް އެ ނިންމުން ބިނާކޮށްފައި ވަނީ

 ގަކުރަމެވެ.ކަން ފާހަތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވާމައްސަލަ ރައްދުވާ އިދާރާއިން ލަފާގެ މައްޗަށް ކަމަށް 

ހޯދުމަށް އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ރާއްޖޭގައި ތިބި ބޭރު ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ ސިފައިންގެ ޢަދަދާއި، އެ  .4

ފަރާތްތަކަށް ކުރަމުންދާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލެވެ. މި މަޢުލޫމާތު ދޫކުރުމަކީ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނޭ ކަމެއްތޯ 

 ބަލައި ވަޒަންކުރަންޖެހެއެވެ.

ށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލައިގެ މައުޟޫޢުގައި ސުވާލުކުރެވުނު ޤައުމުގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބިކަމަށް ޝަކުވާ ހު .5

ވެސް ޖަވާބުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބީ ރާއްޖެއާއެކު  ރައްދުވި ފަރާތުން

ވެސް ޝަކުވާ  ދިވެހި ދައުލަތުން ދީފައިވާ ހުއްދައިގެ ދަށުންކަމަށްވެވިފައި އޮތް އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެކަމަށް 

 ފަރާތުން ބުނެފައިވެއެވެ.  ރައްދުވި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެހެން ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ތިބި ޢަދަދު ހާމަކުރެވެން ނެތް ސަބަބުތައް ހާމަކުރުމުގައި  .6

 މައްސަލަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބުނެފައިވާ ސަބަބުވެސް ވަ 25މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ 

މުގެ ގުޅުމަށް އުޤަ ރައްދުވި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައި އޮވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމަކީ އެކަމުގެ ސަބަބުން ދެ

ލޫމާތު އުކަމެއް ކަމަށް މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތުން ދެކޭކަމަށް ބަޔާންކުރުމުން އެނގެނީ އެ މަ ބުރޫއަރާފާނޭ

  ހާމަކުރުމަކީ، އެ ސިފައިން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުން ހުއްދަކޮށްފައިވާ ކަމެއް ނޫންކަމެވެ.

މެއްގެ ހުއްދަނެތި ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ހާމަކުރުމުން، އެ ޤައު، ބޭރު ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ރާއްޖޭގައި ތިބި ޢަދަދު .7

ން އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރުމުގެ އިޙްތިމާލު ތިންވަނަ ފަރާތަކު ސަލާމަތަށް ނުރައްކާ ވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަށް

އޮންނާނެއެވެ. އެފަދަ ކަމެއްގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އެ ސިފައިން ނިސްބަތްވާ ޤައުމަކާއެކު ދިވެހިރާއްޖެއިން 
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ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ގުޅުމަށް އަސަރުކުރުމުގެ އިޙްތިމާލު އޮންނާނެކަން ބުއްދީގެ ހަމަތަކުން ބެލުމުން ބުރަވެވެއެވެ. 

ހެންކަމުން އެފަދަ މަޢުލޫމާތެއް، އެ ސިފައިން ނިސްބަތްވާ ޤައުމެއްގެ ހުއްދަ ހޯދުމެއްނެތި، އަދި އެ ޤައުމެއްގެ އެ

މުޅި ޤައުމުގެ އިސްނެގުމަށް މެނުވީ ހާމަކުރުމަކީ އެ ދިވެހި ސިފައިންގެ ފަރުދީ ޙައްޤުގައި ބަލާއިރު 

 ރައްކާތެރިކަމަކަށް ވާނޭކަމަށް ޤަބޫލެއް ނުކުރެވެއެވެ.

ވެހިރާއްޖޭގައި ތިބި އެހެން ޤައުމެއްގެ ސިފައިންނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަމުން ގެންދާނަމަ ދި .8

ގޮތުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދިފައި އޮތްއޮތުމުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު،  އެ

ވެސް ނުސީދާ ގޮތުން ހާމަކުރެވުމެވެ.  ށްވާނީ، ސިފައިންގެ ޢަދަދުއެ ތަފްސީލުތައް ހާމަކުރުމުގެ ނަތީޖާއަކަ

 އެހެންކަމުން، އެހެން ޤައުމެއްގެ ސިފައިންނަށް ދިވެހި ދައުލަތުން އެއްވެސް ޚަރަދެއް ކުރަމުން ގެންދާނަމަ އެ

 މަށް ބުރަވެއެވެ. މަކުރެވުމަކީ ސިފައިންގެ ޢަދަދު ހާމަކުރުމާ އެއްފަދަ ކަމެއްކަގޮތުން ކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފްސީލު ހާ

އެ ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން  22 މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނުގެ  .9

މައުލޫމާތެއް ދޫކޮށްފި ކަމުގައިވާނަމަ، ސިއްރު ނުހިފެހެއްޓިކަމުގެ ދައުވާ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް އުފުލިދާނެ 

( ވަނަ 1އަދި މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) ސްނާކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތު ކަމާއިއިސްތިކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މައުލޫމާތަ

ތިސާދު ކަމުގައިވާނަމަ، ގައުމުގެ އިގުއެ މައުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފިގޮތުން   ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ކީ އަތުވެދާނެ ފަދަ މައުލޫމާތަދެމެހެއްޓުމަށާއި ހިންގުމަށް ސަރުކާރަށް ލިބިގެންވާ ކުޅެދުންތެރިކަމަށް އުނިކަން 

 އިސްތިސްނާކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާތުކަމުގައި ފާހަގަކުރަމެވެ. 

 

 ނިންމުން:

ން ނިންމާފައިވާ މުން، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސްގެ މުރާޖަޢާ ކޮމިޓީގޮތަށް ހުރު މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސަބަބުތައް އެ

 ނިންމުން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ނުފެންނާތީ، އެ ނިންމުން ރަނގަޅު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފީމެވެ. 

 

 

ދަށުން އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު )މަޢުލޫމާތު ހޯދައިލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ގާނޫނު(  2014/1

( ދުވަހުގެ ދިހައެއް) 10ފެށިގެން  ތާރީޚުން އެ ނިންމުން ނިންމިނަމަ  ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހޭ ޅޭހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ، އެ ނިންމުމަކާ ގު

 ތެރޭގައި އެ މައްސަލަ ހައިކޯޓަށް އިލްތިމާސް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިދެއެވެ. 

 

 

 ޙުސައިން ފިޔާޒު މޫސާ                                                        
 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރު                                                       

 


