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  18/ 2019  ނަންބަރ    ބިލ  
 

 ވިސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކ ރ މ ގެ ބިލ  
 

ބާބ    އެއްވަނަ   
 ފެށ ން 

 

މިއީ، މި ޤާނޫނ ަގިއ ނޭދެޭވ ޢަމަލ ެގ ޮގތ ަގިއ  )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި 

ނ ަވތަ ،  ބަޔާންކޮށްފަިއާވފަދަ ކަމަކާ ގ ޭޅ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅ މ ގައި

ަޢމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތަކާިއ،  ،ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ަގއި

ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަމާިއ، 

ިވސްލްބްލޯކޮްށެގން މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅ މ ން މަޢ ލޫމާތ  

ބަލައިަގންނަ ފަރާތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތަކާއި، 

ނަ، ޖަާވބ ދާރީަވނިިވ، ނޭދެޭވ ޢަމަލ ތައް ހ އްޓ ަވިއ، ދެފ ށް ފެން

ނަޒާހަތްތެރި ޘަޤާފަތެއް އަަށެގންނެވ މަށް ބޭނ ންާވނެ އެހެނިހެން 

 ޤާނޫނެެވ.އ ސޫލ ތައް ބަޔާްނކ ރާ 

ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތްތަްއ " މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ  )ށ(  

 .ެއެވ ޤާނޫނ "ރައްކާތެރިކ ރ މ ެގ 

 
 .އަންނަނިިވ ކަންކަން ޙާޞިލ ކ ރ ެމެވމި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދަކީ   .2 މަޤްޞަދ  

 ނޭދެޭވ ޢަމަލެއްެގ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅައި، ިވސްލްބްލޯކ ާރނެ )ހ(  

 ؛ނިޒާމެއް ެއކަށައަަޅއި، ިވސްްލބްލޯކ ރ މަށް ހިތްަވރ  ދިނ ން
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ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން ލިބޭ މަޢ ލޫމާތ  އެކަށީެގންާވ ޮގތެްއަގިއ  )ށ(  

 ؛އެޅ ން ތަޙްޤީޤ ކޮށް، ފިޔަަވޅ  

ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތްތަކަްށ ޙިމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިަކން  )ނ(  

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން

މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ ޮގތ ެގމަތިން ހ ށަހެޅޭ ނޭދެޭވ  )ރ(  

ޢަމަލ ތަކަށް ޖަާވބ ދާރީަވނިިވ، ދެފ ށްފެންނަ، ނަޒާހަތްތެރި 

އަމިއްލަ ފަރާތްަތކ ެގ ޘަޤާފަތެއް ދައ ލަތ ެގ އިާދރާތަކާއި 

 ؛ކިބަިއގައި އަށަެގންެނވ ން

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންާވ  )ބ(  

ެގ ބޭނ ން ެއކަށީެގްނާވ ޒިންމާދާރ  ޮގެތއްަގއި ހިފ މާިއ، ޙައްޤ ތަކ  

 .ށް އަދާކ ރ މަށް ބާރ އެޅ ން މި ޤާނޫނ ގައިާވ ޒިންމާތައް ފ ިރހަމައަ

 
 ދެވަނަ ބާބ  

 ވިސްލްބްލޯކ ރ ން 

 
މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން،   .3 ވިސްލްބްލޯކ ރ ން 

ދައ ލަތ ެގ އިދާާރއެއް ނ ަވތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކ ްނ ތިރީގައި 

ކ ަރމ ންދާކަން ނޭދެޭވ ަޢމަލެއް ކޮށްފިކަން ނ ަވތަ  ބަޔާންކޮށްފަިއާވފަދަ

 .ނ ަވތަ ކޮށްފާނެކަމ ެގ މަޢ ލޫމާތ ، ހ ށަހެޅ މަކީ ިވސްލްބްލޯކ ރ މެެވ

 ؛ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަދާނ ކ ރ ން  )ހ(  

 ؛އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް ކ ރ ން )ށ(  

ބައިނަލްއަޤްާވމީ އިްނސާނިއްަޔތ ކަމ ެގ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފ ކަމެްއ  )ނ(  

 ؛ކ ރ ން
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 ؛ކޮރަޕްޝަން )ރ(  

ނ ަވތަ ޢާންމ  ރައްކާތެރިކަމަށް ނ ރައްކަެލްއ   ށްޢާންމ  ޞިއްޙަތަ )ބ(  

 ؛ކ ރިމަތިާވ ފަދަ ކަމެއްކ ރ ން

 ؛ތިމާެވއްޓަށް ނ ރަްއކަލެއް ކ ިރމަތިާވ ފަދަ ކަމެއްކ ރ ން )ޅ(  

 ؛ދައ ލަތ ެގ މަޤާމ ެގ ނަހަމަ ބޭނ ންކ ރ ން )ކ(  

ހ ރަސްެއޅ މ ެގ ޢަމަލެއް ކ ރ ން ނ ަވތަ އިންޞާފަށް  ޢަދ ލ  )އ(  

 ؛'މިސްކެރިޖް އޮފް ޖަސްޓިސް' ެގ ޢަމަލެއް ކ ރ ން

ބޭނ ންކ ރ މ ަގއި ަވސީލަެތއް ބޭކާރ ކ ރ ން ނ ަވތަ ދައ ލަތ ެގ  )ވ(  

 ؛އިހ މާލ ވ ން

ނ ަވތަ އިދާރީ ކ ށެްއކަމަށް ޤާނޫނެއްަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ   އީޖިނާ )މ(  

 ؛ ކޮންމެ ކަމެއް ކ ރ ން

 އަދި ؛ ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން ބަދަލ ހިފ ން  (ފ)  

( ެގ ނިޔަަލށް ފމި މާއްދާެގ )ހ( އިން ފެށިެގން ) (ދ)  

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަމ ންކ ރެ ކަމެއް ފޮރ ވ މ ެގ ޮގތ ން 

 .އެްއެވސް ަކމެއްޤަޞްދ ގައި ކ ރާ 

 
ދިެވހިރާއްޖޭަގއި ހިނާގ ކަންތައްތަކ ެގ އިތ ރ ން، މަޢ ލޫމާތ  ރައްދ ާވ   .4 ޤާނޫނ  ހިނގާނެ ދާއިރާ 

ފަރާތަކާ ގ ޭޅޮގތ ން ިދެވހިރާްއޖެއިން ބޭރ ަގއި ހިނާގ ކަްނތައްތަކ ެގ 

  .މަޢ ލޫމާތ ެވސް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ

 

މި ޤާނޫނ ގައި މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފަރާތެއްެގ ޮގތ ަގިއ   .5 ހ ށަހެޅޭނެ ގޮތް މަޢ ލޫމާތ   

ކަނޑައަޅާަފިއާވ ފަރާތަކަށް އަންނަނިިވ ޮގތްަތކ ެގ ތެެރިއން ޮގތެްއ 

 މެދ ެވރިކޮށް މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ.
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 ؛ސިޓީން )ހ(  

 ؛ފެކްސް މެސެޖ ން )ށ(  

 ؛ފޯނ  ކޯލ ން )ނ(  

 ؛އިންޓަރނެޓް މެދ ެވރިކޮށް )ރ(  

 ؛އެސްއެްމއެސް ނ ަވތަ އެމްއެްމއެސް މެދ ެވރިކޮށް  )ބ(  

 ؛އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް ނ ަވތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެސެޖ ން )ޅ(  

 ؛އޯިޑއޯ ފައިލ ން )ކ(  

 ؛ީވިޑއޯ ކްލިޕްައކ ން )އ(  

 ޙާޟިރ ެވ ހ ރެެގން. )ވ(  

 
ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއާވ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްެވސް  )ހ(  .6 ވިސްލްބްލޯކ ރެވިދާނެ ފަރާތްތައް 

 .ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ ަޙއްޤ  ލިބިެގންެވއެވެ 

 ؛ދައ ލަތ ެގ މ ަވއްޒަެފއް  (1)   

 ؛އަމިއްލަ ފަރާތެްއެގ މ ަވްއޒަފެއް   (2)   

ލިބިަގތ މ ެގ އަމިއްލަ ނަމ ަގއި ދަޢ ާވކ ރ ާމއި ދަޢ ާވ   (3)   

ހައިސިއްޔަތ  ލިބިަފއިާވ، ޤާނޫނީ އެއްެވސް 

 ޝަޚްޞެއް.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ މ ވައްޒަފ ްނެގ މާނައިަގިއ  )ށ(  

ދާއިމީ މ ަވްއޒަފ ންނާއި ަވގ ީތ މ ަވްއޒަފ ންނާއި، ކޮންޓްެރްކޓް 

ނ ަވތަ ،  ނ ަވތަ ޕްރޮޖެކްޓް އ ސޫލ ން ަމސައްކަތްކ ާރ ފަރާތްތަކާއި 

ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެއްެވސް މާނަެއްއަގއި އެ ފަރާތ ެގ 

މ ަވްއޒަފެްއެގ ޮގތ ގައި ބެެލޭވ، ނ ަވތަ އެއިން އެްއެވސް 

ހައިސިއްޔަެތްއގައި ތިބި ފަރާތްތަކ ެގ ތެރެއިން ަވޒީފާިއން 
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އަހަރ  ނ ާވ ކޮންމެ މީހެއް ނ ަވތަ ފަރާެތްއ ( ޭދއް) 2ަވިކިވތާ 

 .ހިމެނޭނެއެެވ

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ ަޙއްޤ  ލިބިެގންާވ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްެވްސ  )ނ(  

އެއީ ކޮން ފަރާތެއްކަން ނޭނޭގ ޮގތަށް މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅ މ ެގ 

މިޮގތަށް ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތެއްަގިއ . ލިބިެގްނެވެއެވ ޙައްޤ 

މަޢ ލޫމާތ ެގ އަސާްސ އެކަީށެގންާވ މިންަވރަކަށް 

އި މެނ ީވ، މަޢ ލޫމާތ  ބަލަިއަގނެ، ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވ ޙާލަތ ގަ 

 . ތަޙްޤީޤ ކ ރަންާވނެެއެވ

  (r)  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޙިމާޔަތް ިލބޭ ޙާލަތެއްަގއި އެހެން ޤާނޫނެްއ

ނ ަވތަ ަގާވއިދެްއެގ ދަށ ންެވސް ޙިމާޔަތް ލިބޭނަމަ، 

ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ން އިޚްިތޔާރ ކ ރާ ނިޒާމެްއެގ ތެރެއިން އެ 

ރިއަށް ެގންިދއ މަކަށް މި ޤާނޫނ ން ހ ރަހްެއ މައްސަލަެއއް ކ 

އަިދ، އެފަދަ އެހެން ނިޒާމަކަށް މަޢ ލޫމާތ  . ނާޅާނެއެެވ

ހ ށަހެޅ މަކީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅ މ ެގ ޙައްަޤށް 

 .އެްއެވސް ހ ރަހެއް ެއޅޭނެ ކަމެއް ނޫނެެވ

ބިނާކޮށްފައިާވ ހާދިސާ ހިނާގ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  މަޢ ލޫމާތ  (ބ)  

އަހަރ  ދ ަވހ ެގ ތެޭރގައި ިވސްލްބްލޯކ ރާ ( ޭދއް) 2ިގނަެވެގން 

ފަރާތ ން މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފަރާތަށް އެ މަޢ ލޫމާތ  

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.

 
ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިނގާކަމަށް  

 ޤަބޫލ ކ ރެވ ން 
ނޭދެޭވ ޢަމަލެއް ހިނާގފައިާވަކމަށް، ނ ަވތަ ހިނާގފާނެކަމަށް،  )ހ(  .7

ނ ަވތަ ހިނަގމ ންދާކަމަށް ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަާރތަށް 

ޤަބޫލ ކ ރެވިއްޖެނަމަ، މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޮގަތށް 
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މިޮގތ ން، ިވސްލްބްޯލކ ރި ފަރާތް ހ ރި . ިވސްލްބްލޯކ ެރިވދާނެެއެވ

ށް އެ ަވގ ތަކ  އެނިގހ ރި ޙާލަތ ގައި ހ ރެ، އެ ފަާރތަ

ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާަތށް ، މަޢ ލޫމާތެއްެގ މައްޗަށް ބ ރަެވ

އެކަީށެގންާވ ބ އްީދެގ ހަމަތަކަށް ިވސްނާ މީހަކަށް އެޮގަތށް 

މި ޤާނޫނ ެގ  ދާނެ ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ޙާލަތ ގައިރެިވޤަބޫލ ކ 

 .ދަށ ން ިވސްލްބްލޯކ ރެިވދާނެެއެވ

މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ޮގތަށް ޤަބޫލ ކ ރާ މި  )ށ(  

މީހަކަށް ނޭދެޭވ ޢަމަލެއްަގއި ބައިެވރިނ ވ މ ެގ ޮގތ ން އަމ ަރށް 

މި މާއްދާެގ . ނ ކިޔަމަންތެރިވ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގންެވެއެވ

ބޭނ މަށް، އަމ ރަށް ނ ކިޔަމަްނތެރިވ މ ެގ ޮގތ ން ކަެމއް ނ ޮކށް 

 މީހަކ  ބައިެވިރާވ އެއްބަްސވ މަާކ ދޫކޮށްލ މ ެގ ސަބަބ ން، އެ

ފަރާތަކ ން  ޚިލާފ ީވކަމަށް ބަލައިެގންނ ާވނެއެެވ. އަދި އެ

ނ ކޮށްދޫކޮށްލި ކަމެއްެގ ަމއްަޗށް ބިނާކޮށް މީހެއްެގ މައްަޗށް 

ޖިނާއީ ނ ަވތަ މަދަނީ ދަޢ ާވެއއް ކޮށް ނ ަވތަ އިދާރީ ފިަޔަވެޅްއ 

 އަޅަިއެގންނ ާވެނެއެވ.

ަވނަ މާްއދާގައި ނޭދެޭވ ޢަމަލެއް ކަމަށް  3ޤާނޫނ ެގ މި  )ނ(   

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަމަކާ ގ ޭޅޮގތ ން ިވސްލްބްލޯކޮށް މަޢ ލޫމާތ  

 ނ ިވނަމަެވސް، އެ  ހ ށަހަޅާފައިާވ ކަމެއް ެއޮގތަށް ހިނާގފައި

ފަރާތ ން ިވސްލްބްލޯކޮށްފައިަވނީ މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ 

، އެ ފަރާތަކަށް މި ޤާނޫނ ެގ ބަޔާންކ ރާ ޙާލަތ ގައި ކަމަށްާވނަމަ

ދަށ ން ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިަކން 

ފަާރތަކީ މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށް  އަދި، އެ. ލިބޭނެއެެވ

 . ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތެްއެގ ޮގތ ގައި ބެެލޭވނެެއެވ



 

 

 

 

 

 

 7 

ބަޔާންކޮށްފައިީވނަމަެވްސ، މި މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ެއހެން  )ރ(  

ކަނޑައެިޅެގން ަޞއްޙަ ނޫންަކން މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް 

އެނޭގ މަޢ ލޫމާތެްއ ހ ށަހަޅަިއެގން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެ 

 .ފަރާތަކަށް ރައްކާތެރިކަމެއް ނ ލިބޭނެއެެވ

 
ަބޔާންކޮށްފަިއ ެއަވީނ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ތިރީގައި  )ހ(  .8 ހާމަކ ރ މ ގެ ތަރ ތީބ   މަޢ ލޫމާތ  

 އަދި، މި ޤާނޫނ ަގއި އެެހން . ޝަކ ާވ ބަލަިއަގންނަ ފަރާތްތަެކެވ

ބްލޯކޮްށ މަޢ ލޫމާތ  ޮގތަކަށް ަބޔާންކޮށްފައިނ ާވނަމަ، ިވސްލް

ހ ށަހަޅާނީ ތިރީގައި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ތަރ ތީބ ން ެއ 

 ފަރާތްތަކަށެެވ.

މަޢ ލޫމާތ  ރައްދ ާވ ފަރާތ ގައި މަޢ ލޫމާތ    (1)   

ބަލައިަގތ މަށް ޤާއިމ ކޮށްފަިއާވ އެތެރޭެގ އިންިތޒާމް 

 ؛މެދ ެވރިކޮށް އެ ތަނަކަށް

ފަރާތް   މަޢ ލޫމާތ  ރައްދ ާވ ފަރާތ ެގ އެންމެ އިސް  (2)   

ފަރާތ ން މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގތ މަށް  ނ ަވތަ އެ 

 ؛ކަނޑައަޅާަފިއާވ ފަރާތަކަށް

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކ ާރ  23މި ޤާނޫނ ެގ   (3)   

 ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮެޓކްޝަން ޔ ނިޓ .

ހާމަކ ރ މ ެގ ތަރ ތީބ   މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މަޢ ލޫމާތ  )ށ(  

ކަނޑައެޅ މ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރާނީ އަންނަނިިވ އ ސޫލާ އެްއޮގތްާވ 

 .ޮގތ ެގމަތިންނެެވ

ކަނަޑއަޅާަފއިާވ މިްނަގނޑ ތަާކ މި ޤާނޫނ ގައި   (1)   

އެކަށީެގްނާވ  ހާމަކ ރ މ ން، އެްއޮގތަށް މަޢ ލޫމާތ 
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ތަޙްޤީޤ ކ ރަމ ން  ޮގތެްއަގިއ އެ މަޢ ލޫމާތ 

 ެގންޮގސްަފއިނ ާވނަމަ، ނ ަވތަ ަވކި ފަރާތަކަށް

ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، ހެކި ނައްތާލަިއ ނ ަވަތ  މަޢ ލޫމާތ 

ހ ރި މީހަކަށް ނ ފޫޒ   ފޮރ ވައި، ނ ަވތަ ހެކިބަސް ދޭްނ  

ފޯރ ވައި، ނ ަވތަ ިވސްލްބްޯލކ ރާ ފަރާތަށް ނ ަވތަ 

ނ ަވތަ ، އެހެން ފަރާތަކަށް ެގއްލ މެްއ ލިބިދާނެ ކަމަށް

އެ ފަރާތަށް މަޢ ލޫމާތ  ތަޙްޤީޤ ކޮށް ފިޔަަވޅ  ެއޅ މ ެގ 

ޤާބިލ ކަން ލިބިެގންނ ާވ ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ ފަދަ 

މަ، އެނޫްނ އެކަީށެގންާވ ސަބަެބއް ޮއވެއްޖެނަ

 .ފަރާތަކަށް އެ މަޢ ލޫމާތެއް ހ ށަހެޅިދާނެއެެވ

ބަލައިަގތ މަށް އެތެރޭެގ  ިވސްލްބްލޯކޮްށެގން މަޢ ލޫމާތ   (2)   

އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފަިއާވ ފަރާތަކަށް ހ ށަހަޅާ 

މަޢ ލޫމާތެއްނަމަ، މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާނީ އެ 

 .އިންތިޒާމެްއެގ ތެރެއިންެނެވ

އެތެރޭެގ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިނ ާވ ފަރާތަާކ   (3)   

ގ ޭޅޮގތ ން ިވސްލްބްލޯކ ރާނަމަ، މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާނީ  

 ފަރާތަކަށް ނ ަވތަ އެ އެ ފަރާތެއްެގ އެންމެ އިސް

ފަރާތަކ ން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާަފއިާވ އެހެން 

 .ފަރާތަކަށެެވ

ހަމަޖައްސާފަިއާވ އެތެރޭެގ މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގތ މަށް   (4)   

ފަރާތަށް  އިންތިޒާމަށް، ނ ަވތަ އިދާާރެއއްެގ ިއސް

ފަރާތ ން ކަނޑައަޅާަފއިާވ ފަރާތަށް  ނ ަވތަ އެ

( ަވަނ 1މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ، މި އަކ ރ ެގ )
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ނަންބަރ ގައި ަބޔާންކ ރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާެވދާެނ 

 ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރާނެ އެަކށީެގންާވ ސަބަެބއް

ިވސްލްބްޯލަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓަށް އޮެވއްޖެނަމަ،  

ސީދާ އެ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  

 .ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތަށް ލިބިެގންެވެއެވ

ިވސްލްބްލޯަވރ މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކ ރާ   (5)   

އެ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅައިފިނަމަ    ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓަށް

( ަވނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކ ރާފަަދ 1މި އަކ ރ ެގ )

ޙާލަތެއް ދިމާެވދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރާނެ އެކަށީެގްނާވ 

ޢާންމ ކޮށް   ސަބަބެއް ޮއވެއްޖެނަމަ، އެ މަޢ ލޫމާތ 

ހާމަކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތަށް 

 .ލިބިެގންެވއެެވ

( ަވނަ ނަންބަރ ގައި ބަޔާންކޮށްަފިއާވ 5މާއްދާެގ )ށ( ެގ ) މި )ނ(  

ކ ރ މ ގައި، ެއ ފަރާތަކަށް ހާމަ ޮގތަށް މަޢ ލޫމާތ  ޢާންމ  

މަޢ ލޫމާތ ަގއި އެކ ލެޭވ ނޭދެޭވ ޢަމަލ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް ބޭނ ނާްވ 

މިންަވރަށްވ ރެ އިތ ރަށް މަޢ ލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ، ނ ަވތަ 

ތް މަޢ ލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ، ނ ަވތަ މައްސަލައާ ގ ޅ މެްއ ނެ

ެގއްލ މެއް ދިނ މ ެގ ޮގތ ން އެްއެވސް ފަރާތެއްެގ ާޒތީ 

ކަނޑައެިޅެގން ަޞއްޙަޫނން  ަވތަ،ނ  މަޢ ލޫމާތެއް

މަޢ ލޫމާތެއްކަން މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް އެނިގހ ރެ އެީއ 

ޢާންމ ކ ރާނަމަ، ތެދ  މަޢ ލޫމާތ ކަމަށް ދައްކަިއެގން މަޢ ލޫމާތ  

 .މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރައްކާތެރިކަމެއް ނ ލިބޭނެއެެވ
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ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ  )ރ(  

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ަގިއ ހާމަކ ރާނަމަ،  ނ ރައްކާެވދާެނ، މަޢ ލޫމާތެއް

އެ މަޢ ލޫމާތެއް ހ ށަހަޅަންާވނީ އެފަދަ މަޢ ލޫމާތެއް ހިމަނައިެގން 

ބްލޯކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ަގިއ ކަނަޑއަޅާފަިއާވ އިޖ ރާައތާ ިވސްލް

މި މާއްދާގައި ަވިކޮގަތކަށް . އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ

ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވ ކަންކަމ ަގއި ހިނާގނީ މި ޤާނޫނ ަގިއ 

 ކަނޑައަޅާަފިއާވ ޢާންމ  މާއްދާތަކެެވ.

އަންނަނިިވ މަޢ ލޫމާތަކީ  މި ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި   (1) )ބ(  

ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްާކެވދާނެ މަޢ ލޫމާތ  ކަމަށް  

 ބެލެޭވނެެއެވ.

    i.   ދިެވހިރާއްޖޭެގ ަޤއ މީ ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ެގ

ހަނގ ރާމަމަތީ ތައްޔާރީ ޙާލަތ  އަންގައިޭދ 

 ؛މަޢ ލޫމާތ 

    ii.   ާޤައ މީ ސަލާމަތީ ބާރ ތަކ ން ބޭނ ންކ ރ

ހަނގ ރާމަމަތީ އ ކ ޅ ތަާކއި، ަވސީލަތްތަކާއި، 

މިނޫންެވސް އެ މަޢ ލޫމާތެއް ެއނގިއްޖެނަމަ، 

އެ މަޢ ލޫމާތެއް ބޭނ ންކޮށްެގން ސަލާމަތީ  

ބާރަކަށް ެގއްލ މެއް ދިނ މަށް ބޭނ ންކ ރެިވދާނެ 

 ؛މަޢ ލޫމާތ 

    iii.   ޢާންމ  ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަްށ

 ނ ރައްކާކޮށްފާނެ ކަމަށް ބެލެޭވނެ މަޢ ލޫމާތ .  

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ަގއި ަޤއ މީ ސަލާމަތަށް   (2)   

ނ ރައްކާެވދާނެ މަޢ ލޫމާތެއް ާހމަކ ރާނަމަ، މަޢ ލޫމާތ   
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ނ ލައި އެންމެ  ނިސްބަތްާވ އިދާާރއަކަށް ހ ށަެހޅ މަކާ

ިވސްލްބްލޯަވރ ފ ރަތަމަ މަރ ޙަލާގައިެވްސ 

ހ ށަހެޅ މ ެގ ޙައްޤ  މަޢ ލޫމާތ   ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓަށް  

 .ބިެގންެވެއެވހާމަކ ރާ ފަރާތަށް ލި

   (3)  

 

ޤައ މީ ސަލާމަތާގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތެއް ހިމެނޭ މަޢ ލޫމާތ   

( ަވނަ 5 މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ )ހ ށަހެޅ މ ން

ބަރ ގައި ަބޔާންކ ރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާެވދާެނ ނަން

ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރާނެ އެަކށީެގންާވ ސަބަެބއް 

ފަރާތަކަށް   އޮެވއްޖެނަމަ، އަދި، އެ މަޢ ލޫމާތެއް ޢާންމ 

ކ ރ މ ން މެނ ީވ މީހެއްެގ ނ ަވތަ ބަެއއްެގ ހާމަ

ފ ރާނައަށް ނ ަވތަ ޢާންމ  ިޞްއޙަތަށް ލިބޭ ެގއްލ މެއް 

ނ ަވތަ ނ ރައްކަލަކ ން ަސލާމަތްނ ެވޭވނެ ކަމަށް 

ޤަބޫލ ކ ރާނެ އެކަީށެގންާވ ސަަބބެއް ޮއެވެގްނ، ނ ަވަތ 

ޢ  މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާްނކ ރާ ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ ެގ ދިފާ

ސާބިތ ކޮށްދީެގން މެނ ީވ، ޤައ މީ ސަލާމަތާގ ޭޅ 

މަޢ ލޫމާތެއް ޢާންމ ކޮށް ހާމަކޮށްފިނަމަ މި ޤާނޫނ ގެ  

 .ދަށ ން ޙިމާޔަތެއް ނ ލިބޭނެއެެވ

 
 ތިންވަނަ ބާބ  

 ވިސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ގެ ރައްކާތެރިކަން 

 
ނ ަވތަ ިވސްލްބްލޯކ ރަްނ އ ޅ މ ެގ  ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން   .9 ބަދަލ ހިފ މ ން ލިބިދޭ ޙިމާޔަތް 

ސަބަބ ން، ނ ަވތަ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ނ ަވތަ ކޮށްފާނެކަމަށް 
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ބެލެިވެގން، ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޮގތ ން އެްއެވސް މީހަކާމެދ  ނ ަވަތ އެްއެވްސ 

މި މާއްދާެގ ބޭނ މަށް   .ފަރާތަކާމެދ  އެއްެވސް ކަމެއް ކޮށްެގންނ ާވެނއެވެ 

 މާއްާދެގ )ށ( ަގިއާވ ޮގތ ެގމަތިްނ އަމ ރަށް ަވނަ 7މި ޤާނޫނ ެގ 

ނ ކިޔަމަންތެރިާވން އ ޅ މ ން،  އަމ ރަށްނ ކިޔަމަންތެރިވ މ ން، ނ ަވަތ 

ނ ަވތަ އެއިން ކަމެއް ކޮށްފިަކމަށް ބެލެިވެގން ބަދަލ  ހިފ މ ންެވސް ިމ 

 .ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ޙިމާޔަތް ލިބޭނެއެެވ

 
ބަދަލ ހިފ ން ކަމަށް ބެލެވޭނެ  

 ކަންކަން 
ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ ސަބަބ ްނ އެ ފަރާތަކާ މެދ ގައި އަންނަނިިވ   .10

ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ތެރެއިން ފިަޔަވޅެްއ ައޅައިފިނަމަ ނ ަވތަ ަވޒީާފެގ 

މާޙައ ލ ގައި އެްއެވސް ޮގަތކ ްނ ބަދަލ ހިފ މަކީ ނ ަވތަ ތަފާތ ކ ރ މަކީ މި  

 ޤާނޫނ ެގ ބޭނ މަށްޓަކައި ބަދަލ ހިފ ންކަމަށް ބެލެޭވނެއެެވ. 

 ؛ވަޒީާފއިން ަވިކކ ރ ން )ހ(  

 ؛ޒިންމާތަކ ން އެކަހެރިކ ރ ން )ށ(  

ނ ަވތަ ސެކްަޝން  ޓްވަޒީާފއަދާކ ރާ ތަން ނ ަވތަ ޑިޕާޓްމަން )ނ(  

 ؛ބަދަލ ކ ރ ން ނ ަވތަ ޑިމޯޓްކ ރ ން

 ؛ިގނަކ ރ ން ނ ަވތަ ބަދަލ ކ ރ ން ، މަސައްކަތ  ަގޑި މަދ ކ ރ ން )ރ(  

 ؛ޕްރޮބޭޝަންަގއި ބެހެއްޓ ން  )ބ(  

އަދަބެއް ދިނ މ ެގ ޮގތ ން ަވީޒފާއާ ގ ޅޭ ެއއްެވސް ޢިނާޔަެތްއ  )ޅ(  

ނ ދިނ ން، ނ ަވތަ އެފަދަ ޢިނާޔަތަކާމެދ  ޮގތެއް ނިންމ ން 

 ؛ލަސްކ ރ ން

ވަޒީާފެގ ކ ިރއެރ ން ނ ަވތަ ތަމްރީނ ެގ ފ ރ ޞަތ  ނ ދިނ ން  )ކ(  

 ؛ނ ަވތަ ހަނިކ ރ ން

 ؛މަޤާމ  ނ ަވތަ ޢިނާޔަތްތައް ދަށްކ ރ ން )އ(  
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 ؛ތްދިނ ން ނ ަވތަ އިންޒާރ ދިނ ންހަވަޒީާފއާ ގ ޭޅޮގތ ން ނަސޭ )ވ(  

 ؛ެގއްލ ން ދިނ މާއި، ބިރ ދެްއކ ާމއި، އިްނޒާރ ދިނ ން (މ)  

 ިވސްލްބްލޯކ ރާ މީހަކާމެދ  ހިންޭގ އެފަދަ އެހެންެވސް ކަންކަްނ. (ފ)  

 

ބަދަލ ހިފ މ ގެ މަޢ ލޫމާތ   

 ހ ށަހެޅ ން 
ަވނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ިފޔަަވޅ ތަކ ެގ   10މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .11

ތެރެއިން ފިޔަަވޅެއް ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޮގތ ން އަޅާފަިއާވނަމަ، ެއ 

ފިޔަަވަޅކީ ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ެގ އިޚްތިޞާޞްަގިއާވ 

މައްސަލައެއް ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބއ ނަަލށް މައްސަލަެއއްނަމަ އެ  

ހ ށަހެޅ މާއި، އެނޫން އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ޝަރީޢަަތށް 

ހ ށަހެޅ މ ެގ ޙައްޤ  ބަދަލ ހިފ މ ެގ ސަބަބ ން ެގއްލ ން ލިބ ނ  

 .ފަރާތަށް ލިބިެގންެވެއެވ

ބިނާކޮށްފައިާވ ހާދިސާ ހިނާގ ތާރީޚ ން  ބަދަލ ހިފ މ ެގ މަޢ ލޫމާތ   )ށ(  

އަހަރ  ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގއި ( އްިތނެ) 3ފެށިެގން ިގނަެވެގން 

ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޮގތ ން އަާޅފައިާވ ފިަޔަވެޅއްެގ މަޢ ލޫމާތ  

 ހ ށަހަޅަންާވނެއެެވ.ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮެޓކްޝަން ޔ ނިޓަށް 

ށް ަވގ ތ ން ފިޔަަވޅ  ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޮގތ ން ކ ރާ ކަމެއް ހ އްޓ ވ މަ )ނ(  

ޔާދަނ ކ ރެޭވ ެގއްލ މެްއ އިނާޅައިފިނަމަ ެގއްލ ން ލިބޭ ފަރާތަށް 

ލިބިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރާނެ އެކަީށެގންާވ ސަބަެބްއ 

އެ ެގއްލ ން ލިބ ނަ ނ ދިނ މ ެގ ޮގތ ން ަވކި ކަމްެއ ،  އޮެވއްޖެނަމަ

ފަރާތްތަކަށް އެންގ މ ެގ ބާރ   ކ ރ މަށް ނ ަވތަ ނ ކ ރ މަށް އެކި

 .ލިބިެގންެވއެވެ ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮެޓކްޝަން ޔ ނިޓަށް 
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ބަދަލ ހިފ މ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ލިބ މ ެގ ޙަްއޤ   )ހ(  .12 ލިބިދިނ ން   ގެއްލ މ ގެ ބަދަލ  

ފަރާތަށް   މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން ެގއްލ ން ލިބ ނ 

އަދި މި މާއްދާެގ ދަށ ން ބަދަލ  ނަގައިދިނ މަށް . ލިބިެގންެވއެެވ

ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލް ނ ަވތަ އެ މައްސަަލއެއް ބެލ މ ެގ 

އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގްނާވ ކޯަޓކ ން ކަނޑައަޅަްނާވނީ އަންނަިނިވ 

ކަންކަމަށް އެ ތަރ ތީބ ން އިސްކަންދީެގން، ތިީރަގއިާވ 

 .ޮގތ ެގމަތިންނެެވ

 ެގއްލ ން ލިބ ނ  ފަރާތ ން އެދިފައިާވ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ   (1)   

މަދަނީ މިންަގނޑ ން ސާބިތ ާވ މިންަވރަށް 

 ނ ަވތަ ؛ލިބިދިނ މަށް އިސްކަންދިނ ން

ެގއްލ ން ލިބ މ ެގ ކ ރިން ކަްނ އޮތް ޮގތަށް، ނ ަވަތ   (2)   

އެއާ ެއްއޮގތް އެހެން ޮގތަކަށް ބަދަލ ކ ރެޭވނެ 

ކަމެއް ބަދަލ ކ ރ މަށް   ޙާލަތްތަކ ގައި އެ ޮގތަކަށް އެ 

މިޮގތ ން ވަޒީާފެގ މާޙައ ލ ަގއި، ؛ އިސްކަން ދިނ ން

މަސައްކަތްކ ރާ އޮފީސް ނ ަވަތ ސައިޓ  ބަދަލ ކ ރަްނ 

ެގއްލ ން ލިބ ނ  ފަރާތ ން އެދިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާޭދ 

ފަރާތަށް މިފަދަ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެއްސެން އޮތްނަމަ 

 ނ ަވތަ  ؛ކަށް ހަމަޖައްަސއިދިނ ންއެ ޮގތަ

ޙާލަތ  ބަދަލ ކ ރެެވން ނެތްނަމަ، ލިބ ނ  ގެއްލ މަކަްށ   (3)   

އެ ހިނދެއްަގއި އިޤްތިޞާދީ އަގ ަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮްށ 

 .އެކަށޭނަ މާލީ ބަދަލެއް ލިބިދިނ މަށް އިސްކަންދިނ ން

ވަޒީާފެގ މާޙައ ލ ަގއި ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޢަމަލެއް ހިންގައިެގން ިލބޭ  )ށ(  

ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ދިނ މަށް އެ ޢަމަލެއް ހިންިގ ފަރާތ ެގ 
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އިތ ރ ން، ވަޒީފާދޭ ފަރާްތެވްސ، ެއކ ެއކީަގއި އަދި ަވިކަވިކން 

އެހެންނަމަެވްސ،  ޅިދާނެެއެވ.ޒިންމާާވންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެ

ިގޔަ ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޢަމަލެއް ހިންވަޒީފާދޭ ފަރާތ ން 

 ނ ދިނ މަށްޓަކައި އެކަީށެގންާވ ފިޔަަވޅ  އަޅާފަިއާވކަން އެ 

ފަރާތ ން ސާބިތ ކޮށްދީފިނަމަ، މި މާއްދާެގ ދަށ ން ެގއްލ މ ެގ 

 .ޒިންމާާވކަށް ނ ޖެހޭނެއެވެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތ ން ބަދަލ  ދިނ މަށް 

 

ދަޢ ވާތަކާއި،  މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ  

އިދާރީ ފިޔަވަޅ ތަކ ން  

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނ ން 

މި ، ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ން ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ ޮގތ ން )ހ(  .13

ކ ރާ ނ ަވަތ  ޤާނޫނ ގައި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން،

ސަބަބ ން އެ ފަރާތ ެގ މައްޗަށް އެއްެވސް  ނ ކޮށްދޫކޮށްލާ ކަމެއްެގ

. ަވތަ މަދަނީ ދަޢ ވާއެއް ނ ކ ެރޭވނެެއެވޖިނާއީ ދަޢ ވާއެއް ނ  

އަދި، ެއކަމާ ގ ިޅެގން ެއއްެވސް އިދާރީ ފިަޔަވެޅއްެވސް 

އެހެންނަމަެވސް، ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ން ހާމަކ ރާ . ނޭޅޭނެއެެވ

މަޢ ލޫމާތ ގައި ހިމެނޭ ކަމެްއެގ ސަބަބ ން ިވސްލްބްލޯކ ރާ 

މަްއޗަށް ޖިނާީއ ފަރާތ ެގ މައްޗަށް ނ ަވތަ އެހެްނެވސް ފަރާތެްއެގ  

ނ ަވތަ މަދަނީ ދަޢ ވާއެއް ކ ރ މަކަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހްެއ 

 ނާޅައެެވ.

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ ޮގތ ން ކ ާރ ނ ަވތަ ނ ކޮށްޫދކޮށްލާ ކަމެްއެގ  )ށ(  

ސަބަބ ން ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތާމެދ  އެއްެވސް ބާަވެތްއެގ 

ިވސްލްބްލޯކ ރ ން  ފިޔަަވެޅއް އެޅ މަށް ހ އްަދކ ރާ، ނ ަވތަ

މަނާކ ރާ ނ ަވތަ ކ ށްެވިރކ ާރ އެްއެވސް ޤާނޫނެއް ނ ަވތަ 

ަގާވއިދެްއ ނ ަވަތ ެއއްބަސްވ ެމއް އޮެވއްޖެނަމަ، ެއ ެއްއޗެްއެގ 

 .އެ މިންަވރެއް ބާޠިލ ާވނެެއެވ
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ވިސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ގެ މަޢ ލޫމާތ   

 ސިއްރ ކ ރ ން 
ިވސްލްބްލޯކ ރ މާެއކ ، ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ެގ އަންނަނިިވ  )ހ(  .14

މަޢ ލޫމާތ ، އެ މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފަރާތ ން 

 .ސިއްރ ކ ރަްނާވނެެއެވ

ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ެގ ޒާތީ އެންމެހައި މަޢ ލޫމާތ ،   (1)   

 މިޮގތ ން:

    (i)   ިިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ެގ ފ ރިހަމަ ނަމާއ

 ؛ނަންޢާންމ  

    (ii)    ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ެގ ދާއިީމ އަދި މިހާރ

 ؛ދިރިއ ޅޭ ެއޑްރެސް

    (iii)   ؛ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ެގ ޢ މ ރ 

    (iv)  ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ެގ ދިެވިހރައްޔިތެްއކަްނ

 އަންަގއިދޭ ކާޑ  ނަންބަރ .

 ؛މަޢ ލޫމާތ ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ެގ ޢާއިާލއާބެހޭ   (2)   

ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތް ަވޒީފާ އަދާކ ރާ ތަން، ނ ަވތަ   (3)   

އޮފީސް، ނ ަވތަ ބްރާންޗް އަދި ިވސްލްބްލޯކ ާރ 

 ؛ފަރާތ ެގ މަޤާމ 

ޞަލާތީ ޮގތ ން ގ ޅޭެނ ވާ ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތާ މ   (4)   

ބަރ ތަާކއި، އިލެްކްޓރޯނިކް މެސެޖް ނ ަވތަ ންޮގތާއި ނަ

ނެޓް ރއެޑްރެސް، އަދި މި ނޫނަސް އިންޓަމެއިލް 

 ؛މެދ ެވރިކޮށް އެ ފަރާތަކާ ގ ޭޅނެ ޮގތްތައް

މި އަކ ރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މަޢ ލޫމާތ ެގ އިތ ރ ން،   (5)   

ެގ ޝަްޚޞ  ދެނެަގނެޭވނެ ފަދަ ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ 

  .އެްއެވސް މަޢ ލޫމާތެއް
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މަޢ ލޫމާތ  ދީފައިަވނީ ތިންަވނަ ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތަށް  )ށ(  

ތިންަވނަ ފަރާތެްއާވކަން  ފަރާތަކ ން ކަމ ަގިއީވނަމަެވސް،

ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން، އެ ފަރާތެއްެގ ޒާތީ ނ ަވތަ އެނޫންެވްސ 

މަޢ ލޫމާތެއް ނ ދިނ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތަށް 

ފަރާތްތަކާމެދ  އަދި، މި އިޚްިތޔާރ ެގ ބޭނ ންހިފާ  . ލިބިެގންެވއެެވ

ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަށްޓަކައި އެްއެވސް ޮގަތކ ން ތަފާތ ކޮށްެގން 

 .ނ ާވނެެއެވ

 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ވިސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތަށް ރައްކާތެރިަކްނ   .15 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބ ން 

ފެނިއްޖެނަމަ،   ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓަށްލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް  

އެ ފަރާތަކަށް ަދއ ލަތ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތ ން ސަލާމަތާއި ރަްއކާތެރިކަްނ 

މަށް  ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ނ ަވތަ އެފަދަ ރައްކާތެރިކަން ފޯރ ޮކށްދިނ 

ފަރާތަކަށް ަވިކޮގތަކަްށ  ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ން ެއދިއްޖެނަމަ، އެ

ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދިނ މަށް ދައ ލަތ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތަށް  

 ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔ ނިޓަށް އެންގ މ ެގ އިޚްިތޔާރ  

 .ލިބިެގންެވއެެވ

 

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ ސަބަބ ްނ ތަޙްޤީޤ ކ ރާ މައްސަަލއެްއަގއި  )ހ(  .16 ސާބިތ ކޮށްދިނ މ ގެ ޒިންމާ 

ހިމެނޭ ކަންކަން ސާބިތ ކ ރ މަކީ ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތ ެގ 

 .ޒިންމާއެއް ނޫެނެވ

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޮގތ ން ކ ރާ ކަެމްއެގ  )ށ(  

މަޢ ލޫމާތ  ނ ަވތަ އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  

މަށް ހ ށަހަޅާ މައްސަލަތަކ ަގިއ ަވކި ފިަޔަވެޅއް އަޅާފަިއަވނީ ހޯދ 
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ނ ަވތަ ކަމެއް ހިންާގފަިއަވީނ ިވސްލްބްލޯކޮށްފަިއާވތީ ނޫން 

 ހަމަ އެ ފިަޔަވޅ  އެ  ނ ިވނަމަެވްސ، ކަމާއި، ިވސްލްބްލޯކޮށްފައި 

ޮގތ ަގއި އެޅ މަށް ނ ަވތަ ަވިކ ކަމެއް ކ ރ މަށް އެކަީށެގްނާވ 

ން ާސބިތ ކޮށްދިނ މަކީ ބަދަލ ހިފ މ ެގ ސަބަބ ތަކެއް ހ ރިކަ

ފަރާތަކާ ދެޮކޅަްށ  ޢަމަލެއް ހިންާގފައިާވކަމަށް ބ ނެ އެ

 .މައްސަލަެއއް ހ ށަހެޅިފައިާވ ަފރާތެއްެގ ޒިންމާއެެކެވ

 

އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން  

 ލިބިދިނ ން 
އިސްނެގ މ ަގިއ ިވސްލްބްލޯކ ރ މާ ގ ިޅެގން ކ ރާ ތަޙްޤީޤަކަށް އަމިއްލަ   .17

އެހީތެރިާވ، ނ ަވތަ ބަިއެވރިާވ، ނ ަވތަ އެހެްނެވްސ ޮގތަކ ްނ 

އެއްބާރ ލ ންދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްެވސް މި ބާބ ެގ ދަށ ން ިވސްލްބްލޯކ ރާ 

 .ފަރާތަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެއެެވ

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާ  މަޢ ލޫމާތ  

 
މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިގަންނަ  

 ފަރާތްތަކ ގެ ޒިންމާ 
ބަލައިަގންނަ ފަރާތެއްެގ  އަންނަނިިވ ކަންކަން ކ ރ ަމކީ މަޢ ލޫމާތ   .18

ހައިސިއްޔަތ ން ދައ ލަތ ެގ ފަރާތްތަކާއި، އަިމއްލަ ފަރާތްތަކ ެގ 

 .ޒިންމާއެެވ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މ ވައްަޒފ ންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤ ތަކާބެހޭ  )ހ(  

މަޢ ލޫމާތާއި، ިވސްލްްބލޯކ ރ މާބެހޭ މަޢ ލޫމާތާއި، 

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ އިޖ ރާައތ ތަކާއި، ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން 

ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޢަމަލ ތަކ ން ލިބިދޭ ރައްކާތެިރކަމާއި، 

މ ަވއްޒަފ ންަނށް މިނޫންެވސް، ިވސްލްބްލޯކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ން 
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ލިބިދޭ ޙައްޤ ތަކާިއ، އަިދ، ޖ މްލަކޮށް މި ޤާނޫނާގ ޅޭ އެންމެހަިއ 

 ؛ފަރާތެއްެގ މ ަވްއޒަފ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދިނ ން މަޢ ލޫމާތ  އެ

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޮގތ ން ކޮށްފަިއާވ ކަމެއްކަަމށް  )ށ(  

ގ ިޅެގން މަޢ ލޫމާތ  ބެލެިވދާނެ ކަންކަމާއި، އެިއން ކަމަކާ 

އ ފ ލ މާއި، އެކަމ ން ލިބޭ ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ހޯދ މ ެގ ޙައްޤާ 

ގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ  ެއ ފަރާތެްއެގ މ ަވްއޒަފ ންނަށް ދައ ލަތ ެގ 

 ؛ފަރާތްތަކ ންނާއި އަމިއްލަ ފަާރތްތަކ ން ފޯރ ކޮށްދިނ ން

ކ ެގ ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތ  ތަޙްޤީޤ ކޮށް، ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތްތަ )ނ(  

މަޢ ލޫމާތ  ސިއްރ ކޮށް، އެ ފަރާތްތަކަށް ސަލާމަތާިއ 

ރައްކާތެރިކަން މި ޤާނޫނ ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން 

ފޯރ ކޮށްދީ، ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން ބަދަލ ހިފ މ ެގ މަޢ ލޫމާތ  

ތަޙްޤީޤ ކޮށް މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޮގތ ެގމަިތން 

 ؛ފިޔަަވޅ  އެޅ ން

މި ޤާނޫނާ އެއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ން،  )ރ(  

އެހީތެރިކަމަށް މަޢ ލޫމާތ  ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮެޓކްޝަން ޔ ނިޓ ެގ  

ބަލައިަގންނަ ފަރާތަކ ން އެދިއްޖެނަމަ، ނ ަވތަ މި ޤާނޫނާ 

ެގ އެ ޔ ނިޓ  އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރ މާ ގ ޭޅޮގތ ން 

 މަތިން މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފަރާތަކަށް އަމިއްލަ އިސްނެގ މ ެގ

ޮގތ ެގމަތިން އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާތަކާގ ޭޅ  މި ޤާނޫނ ގައިވާ 

މަޢ ލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، 

އެ ފަރާތަަކށް މަޢ ލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން އެ ޔ ނިޓ ން 

 ؛ފޯރ ކޮށްދިނ ން
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ބަލައިގަންނަ ފ ރަތަމަ  މަޢ ލޫމާތ   

 ފަރާތް 
ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މެންބަރަކާ ގ ޭޅ މަޢ ލޫމާތެއްަގިއ  )ހ(  .19

މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފ ރަތަމަ ފަރާތަކީ ރައްޔިތ ންެގ 

 .މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއެެވ

ަވކި ކޯޓަކާ ގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތެއްަގއި، ިމޮގތ ން އެންމެހަިއ  )ށ(  

ކޯޓ ތަކާިއ، ދަށ ކޯޓ ތަކާިއ، އިސްިތއ ނާފީ މެޖިސްޓްރޭޓް 

ކޯޓ ތަކާިއ، ޓްަރއިބިއ ނަލްަތްއ ހިމެނޭ ޮގތަށް، މަޢ ލޫމާތ  

ބަލައިަގންނަ ފ ރަތަމަ ފަރާތަކީ އެ ކޯޓެްއަގއި ނ ަވތަ 

 .ޓްރައިބިއ ނަލްެއްއަގއި ާޤއިމ ޮކށްފައިާވ އިދާރީ އޮފީހެެވ

 

  މް ދައ ލަތ ގެ އިދާރާތަކ ން އިންތިޒާ 

 ހަމަޖެއްސ ން 
( ނ ަވދިހަ ) 90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރާ ދ ަވހ ން ފެށިެގން  )ހ(  .20

ދ ަވސް ހަމަވ މ ެގ ކ ރިްނ، ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ަގއި 

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ އެތެރޭެގ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި، އެ 

ފަރާތ ެގ މ ަވއްޒަފ ންަނށް  އިންތިޒާމްތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  އެ

 .ދޭންާވނެއެވެ 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފަރާތްތަކ ްނ މި މި  )ށ(  

މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަްނކަްނ 

ތަންފީޒ ކ ރަމ ންދޭތޯ ކަށަަވރ ކ ރ މ ެގ ޮގތ ން އެ ކަންަކން 

ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެްކޝަން  ަގާވއިދ ން މޮނިޓަރކ ރ މަކީ 

 ޒިންާމއެެކެވ.  ޔ ނިޓ ެގ

 

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް އެތެރޭެގ އިންތިޒާމެްއ،  )ހ(  .21 ތަޙްޤީޤ ކ ރ ން  ވިސްލްބްލޯކ ރ މ ން 

ނ ަވތަ ަވކި ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާަފިއާވ ފަރާތްތަކާިއ، 
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ހ ށަހަޅާތާ  މަޢ ލޫމާތ  ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެްކޝަން ޔ ނިޓަށް

 ދ ަވހ ެގ ތެޭރަގިއ:( ތިނެއް) 3ިގނަެވެގްނ  ނ ަވތަ ޙަާވލ ކ ރާތާ

ތ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ އެ ފަރާތަކަށް މަޢ ލޫމާ  (1)   

ތިޞާޞް ލިބިެގންނ ާވނަަމ، މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ  ޚްއި

ފަރާތަށް އެކަން އެންގ މަްށފަހ ، އެ މަޢ ލޫމާތ   

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޞާްޞ ލިބިެގންާވ ފަރާތަކަށް 

ިވސްލްބްލޯަވރ ްޕރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓަށް ނ ަވތަ 

 މަޢ ލޫމާތ  ޙަާވލ ކ ރަންާވނެެއެވ.

ފަރާތަކަށް މަޢ ލޫމާތ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ އެ   (2)   

އިޚްތިޞާޞް ލިބިެގްނާވނަމަ، މަޢ ލޫމާތ   

ރަޖިސްޓްރީކޮށް މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރާ ފަރާތަށް އެކަްނ 

 އަދި  އަންަގްނާވނެެއެވ.

އެ މަޢ ލޫމާތަކީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރައްކާތެރިކަްނ   (3)   

ރައްކާތެރިކަްނ ނ ލިބޭ   ،ލިބިދޭ މަޢ ލޫމާތަކަށް ނ ާވނަމަ

ސަބަބާއެކ ، މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް އެކަން 

މި ޙާލަތ ަގއި ެވސް މަޢ ލޫމާތ  . އަންަގްނާވނެެއެވ

ބަލައިަގންނަ ފަރާތ ން މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ގެ 

ސިއްރ ކ ރަންޖެހޭ މަޢ ލޫމާތ  އެހެން ފަރާތަކާ  

 .ޙިއްޞާކޮްށެގންނ ާވނެެއެވ

ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތެއް ރަޖިސްޓްރީކ ރާ ދ ަވހ ން ފެށިެގން  )ށ(  

ދ ަވހ ެގ ތެޭރގައި ަމއްަސލަ ( އެާކީވސް) 21 ިގނަެވެގން

އަދި، މި މ އްދަތ ެގ ތެޭރަގއި . ތަޙްޤީޤ ކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ 

ތަޙްޤީޤ  ފ ރިހަމަކ ރެެވން ނެތްކަމަށް މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ 
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 48އްދަތ  ހަމަވ މ ެގ ިގނަެވެގން ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި މ 

ތަޙްޤީޤ  ފ ރިހަމަކ ރ މަށް  ަގޑިއިރ  ކ ރިން،( ސާޅީސްއަެށއް)

ދ ަވހަށްވ ރެ ދިގ ޫނން ( ތިރީސް) 30 ނެއިތ ރަށް ބޭނ ންާވ

އިތ ރ  މ އްދަތެއް ކަނަޑއަަޅއި، އެކަން މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ 

 .ފަރާތަށް އަންަގންާވެނއެެވ

ޤާނޫނ ގައި ކަނޑަައޅާފައިާވ މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގްނނަ މި  )ނ(  

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތ   ކ ންފަރާތްތަ

އަދި، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ ތަޙްޤީޤ ކ ރަންާވނެެއެވ. 

މަޢ ލޫމާތ  ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ގައި މަޢ ލޫމާތ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ނޫންކަން ވީއެންމެ އަަވަހަކށް ނޭދެޭވ ޢަމަލެއް ހިނާގކަން ނ ަވތަ  

ކަެމއްެގ ޭނދެޭވ އަސަރ  ކ ަޑކ ރ މަށްޓަަކއި،  ކަނޑައަަޅއި، އެ

ަވކި ކަމެއް ކ ރ މަށް ނ ަވަތ ނ ކ ރ މަށް އެންގ މ ެގ ާބރ  

 މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންެވއެެވ.

މ ަގިއ ތަޙްޤީޤ ކ ރ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހ ށަހަޅާ މައްސަލަެއއް  )ރ(  

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ ބާރ  ލިބިދީފައިާވ ކޮންމެ ޤާނޫނަކ ން 

މ އައްސަާސއެްއެގ އެހީތެިރކަމަށް އެދ މ ެގ އިޚްތިާޔރ  

، ައދި. ލިބިެގންެވެއެވިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔ ނިޓަށް 

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ެގ ބޭނ މަށް އަމިއްލަ ފަރާތެއްެގ ނ ަވތަ ޢާންމ  

ިވސްލްބްޯލަވރ ޕްރޮޓެކްަޝން ފަރ ދ ންެގ އެހީތެރިކަްނެވްސ 

އެހެންނަމަެވސް، މިފަދަ އެހީތެރިކަމަށް . ހޯދިދާނެއެެވޔ ނިޓަށް 

އެދޭއިރ ، މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތ ެގ ިސއްރ ކ ރަންެޖހޭ 

މަނ ާވނެ، އަދި މިނޫންެވްސ ެގއްލ މެްއ އެްއެވސް މަޢ ލޫމާތެއް ހާ

ހަމަޖެއްސ މަކީ   މްމަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް ނ ލިބޭނެ އިންތިޒާ
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ދައ ލަތ ެގ އެހެނިހެން ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔ ނިޓާއި 

 .މ އައްސަސާަތކާއި އިދާރާތަކ ެގ މައްޗަށް ލާޒިމ ކަމެެކެވ

ސިއްރ ކ ރެޭވ މަޢ ލޫމާތ ެގ އިތ ރ ްނ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ބ(  

ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތަކާ ގ ޅިެގން ހިންާގ ތަޙްޤީޤަށް ބާރ ފޯރ ވައި، 

ހެކި ނައްތާލ މ ެގ ނ ަވތަ ހެިކެވރިއަކަށް ބިރ ދެްއކ މ ެގ ޢަމަލެްއ 

ހިންަގފާނެކަމަށް އެކަށީެގްނާވ ހަމަތަކ ެގ މަތިން މަޢ ލޫމާތ  

ނަމަ، ިސއްރ  ތަޙްޤީޤެްއ ބަލައިަގންނަ ފަރާތަށް ޤަބޫލ ކ ރެޭވ

 .ހިންގ މަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް ނާޅައެެވ

 

ތަޙްޤީޤ  ފ ރިހަމަ ކ ރ މަށްފަހ  އަންނަނިިވ ކަންކަން ހިެމނޭ  )ހ(  .22 ޓ  ތަޙްޤީޤ  ރިޕޯ 

ބަލާ ފަރާތަކ ން ތަޙްޤީޤ  ރިޕޯޓެްއ  ޮގތަށް މައްސަލަ

 .ތައްޔާރ ކ ރަްނާވނެެއެވ

 ؛މަޢ ލޫމާތ ެގ ތަފްޞީލ ހ ށަހެޅ ނ    (1)   

 ؛ތަޙްޤީޤ ކ ރެވ ނ  ޮގތ ެގ ތަފްީޞލ   (2)   

 ؛ތަޙްޤީޤ ން ހާމަިވ ކަންތައްތަކ ެގ ތަފްޞީލ   (3)   

ތަޙްޤީޤ ކ ރެވ ނ  ޢަމަލ  ތަކ ރާރ ިވޔަ ނ ދިނ މ ެގ   (4)   

 ؛ޮގތ ން އެޅިދާނެ ފިަޔަވޅ ތައް 

ތަޙްޤީޤ ެގ އަީލގައި ެއއްެވްސ ފަރާތެއްެގ މަްއޗަްށ   (5)   

ދަޢ ާވ އ ފ ލަން އެދޭނަމަ، ެއ ދަޢ ާވެއއްެގ ތަފްޞީލާިއ 

 .އެފަދައިން އެދޭ ސަބަބ 

 .ތަޙްޤީޤ  ރިޕޯޓ  ޢާންމ ކ ރާނީ އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ )ށ(  

މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މ ަގއި ފާހަަގކޮށްފައިާވ ފަދަ ނޭދެޭވ   (1)   

ޢަމަލެއް ހިންާގފައިނ ާވނަމަ، ނ ަވތަ ހ ށަހަޅާފައިަވނީ 
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މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރައްކާތެރިކަން ލިބިެގންނ ާވ 

ހާމަކ ރި ފަރާތާގ ޅޭ  މަޢ ލޫމާތެއްނަމަ، މަޢ ލޫމާތ  

މަޢ ލޫމާތ  ސިއްރ ކ ރ މަށްފަހ ، އަދި، ެއއްެވްސ 

އްެގ އަބ ރަށް ހ ރަްސއެޅޭފަދަ މަޢ ލޫމާތެއް ފަރާތެ

ހިމެނޭނަމަ އެ މަޢ ލޫމާތެއް އ ނިކ ރ މަށްފަހ ، އެ 

މަޢ ލޫމާތަކާ ގ ޅޭ ތަޙްޤީޤ  ރިޕޯޓ  

 .ޢާންމ ކ ރެިވދާނެއެެވ

ތަޙްޤީޤ ެގ އަީލަގއި ެއއްެވސް ަފރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޖިނާީއ   (2)   

ކަމެްއ  ފެނިއްޖެނަމަ، އެދަޢ ވާއެްއ ކ ރަންޖެހޭކަމަށް 

ދައ ލަތ ެގ ފަރާތ ން ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި ދަޢ ާވކ ރ މ ެގ 

ބާރ  ލިބިދީފައިާވ މ އައްސަސާަތކާ 

ިމ ޙާލަތ ަގިއ ޝަރ ޢީ . ޙިއްޞާކ ރަްނާވނެެއެވ

ކޯޓަކ ން ޙ ކ މެއް ކ ރ މ ެގ ކ ރިން ތަޙްޤީޤ  ރިޕޯޓ   

ޢާންމ ކ ރެޭވނީ އެ ތަޙްޤީަޤކާ ގ ިޅެގން ކ ާރ 

 . ހ ރަސް ނޭޅޭނެ މިންަވރަށެެވދަޢ ާވއަކަށް

ނޭދެޭވ ޢަމަލެއް ހިނާގފައިނ ާވ ކަމަށް ތަޙްޤީޤ ެގ   (3)   

އަލީަގއި ފެނިއްޖެނަމަ، މަޢ ލޫމާތ  ރައްދ ިވ ފަރާތަށާިއ 

މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅި ފަރާތަށް އެކަްނ 

 .ޙިއްޞާކ ރަްނާވނެެއެވ

ހިނަގމ ންދާ  މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތަށް ތަޙްޤީޤ    (4)   

ޮގތް، އަިދ، ތަޙްޤީޤ  ނިމިފައިާވ ޮގްތ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ޙިއްޞާކ ރ މަކަށް އިްސވެ 

 .މާއްދާތަކ ން ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ 
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 ފަސްވަނަ ބާބ  

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓ  

 
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  

 ޔ ނިޓ  
ށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، "ިވސްލްބްޯލަވރ މި ޤާނޫނަ )ހ(  .23

ިދެވހިރާއްޭޖެގ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓ " ެގ ނަމ ގައި 

ޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޤާނޫނ އަާސީސން ކަނޑައަޅާަފއިާވ ހިއ ަމން 

ަގިއ ޔ ނިޓެއް އ ފައްދަްނާވެނއެެވ. ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔ ނިޓަކީ ިވސްލްބްލޯ ކ ރާ 

ތަކަށް މި ޤާނޫނ ން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަްނ ހޯދައިދިނ މަށް ފަރާތް

މަސައްކަތްކޮްށ، ިވސްލްބްލޯކ ާރ ފަރާތްތަކ ން ދޭ މަޢ ލޫމާތ ތްައ 

މަޢ ލޫމާތ   ބަލައިަގނެ ކަމާބެހޭ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް އެ

 ފޯރ ކޮށްދޭ އިދާރާއެެވ.
ހިންގ މ ެގ އިްސެވިރޔާ  ޓ ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔ ނި )ށ(  

ކ ރާނީ ހިއ މަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނ ންނެެވ. މި ންޢައްޔަ

)އެާކީވސް(   21ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

ތެޭރަގިއ ެއ ޔ ނިޓ ެގ ިއސްެވިރާޔ  ހ ެގދ ަވ

 ކ ރަްނާވނެެއެވ. ންޢައްޔަ

ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮެޓކްަޝން ޔ ނިޓަކީ އެ ޔ ނިޓ ެގ  )ނ(  

ސްއޫލިއްޔަތ ަތކ ެގ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ނިންމ މ ެގ މަ

 ފ ރިހަމަ މިނިަވންކަން ލިބިެގންާވ ޔ ނިޓެެކެވ. 

ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮެޓކްަޝން ޔ ނިޓ ެގ އިްސެވރިާޔައކީ  )ރ(  

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ސީދާ 
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ޖަާވބ ދާރީާވންޖެހޭނެ ފަރާތެކެެވ. އަދި އެ ޔ ނިޓަށް ހ ށަހެޭޅ 

)ހައެއް( މަހަކ ން އެއްފަހަރ    6މައްސަލަތަކާގ ޅޭ ރިޕޯޓ  ކޮންމެ  

 ފޮނ ަވންާވނެެއެވ. ައދި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ ކޮމިޓީއަށް

ކޮމިޓީއަށް ފޮނ ާވ ރިޕޯޓ ަގއި ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ ާޒތީ 

 މަޢ ލޫމާތ  ހިމަނައިެގންނ ާވނެެއެވ.

ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްަޝން ޔ ނިޓ ެގ ސެކްރެޓޭރިެއްޓ  )ބ(  

ކ ރާނީ އަދި އެ ޔ ނިޓ  ހިންާގނެ ޮގތ ެގ ަގާވިއދ  މ ޤާއި

 އިޓްްސ ކޮމިޝަނ ންނެެވ. އެކ ަލާވލާނީ ހިއ މަން ރަ

ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮެޓކްަޝން ަވކި ފަރާތަކ ން އެދިެގން ނ ަވތަ  (ޅ)  

އަމިއްލަ އިސްެނގ މ ގައި މި ޤާނޫނާ ގ ޅޭ ކޮްނމެ ޔ ނިޓ ެގ 

 އެ ޔ ނިޓ ގެ ކަމެއްަގިއެވސް މަޢ ލޫމާތާއި އިރ ޝާދ  ދިނ މަކީ 

އެްއެވސް ފަރާތަކ ން ިވސްލްބްލޯކޮށްފިކަމ ެގ، . ޒިންމާއެެކެވ

ނ ަވތަ ކ ރަން އ ޅޭކަމ ެގ، ނ ަވތަ ކ ރަން ިވސްނާަކމ ެގ 

 ފަރާތަކަށް ހ ށަހަޅައިފިނަމަ އެ އެ ޔ ނިޓަށްމަޢ ލޫމާތ  

 އެ ޔ ނިޓ ގެ އަންނަނިިވ މަޢ ލޫމާތާއި އިރ ޝާދ  ދިނ މަކީ 

 .ޒިންމާއެެކެވ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ިވސްލްބްލޯކ ރ ން ކަމ ަގިއ   (1)   

ބެލެޭވނެ، އަިދ، މި ޤާނޫނ ެގ ރައްކާތެިރކަމާިއ 

 ؛ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބޭނެ ޙާލަތްތަކަކީ ކޮަބއިކަން

މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅަންޖެހޭ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   (2)   

އިޖ ރާއަތ ތަާކއި ެއކި ފަރާތްތަކަށް މަޢ ލޫމާތ   

 ؛ހ ށަހެޅިދާނެ ޙާލަތްތައް
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ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން ބަދަލ ހިފ މ ެގ މަޢ ލޫމާތ     (3)   

ހ ށަހެޅ މ ެގ އިޖ ރާއަތ ތަާކއި، އެކަމ ެގ ސަބަބ ން ލިބޭ 

 ؛ެގއްލ މ ެގ ބަދަލ  ހޯދ މާ ގ ޅޭ މަޢ ލޫމާތ 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ިވސްލްްބލޯކ ރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ މި   (4)   

އެންމެހައި އެހެނިހެން ޙައްޤ ތަކާއި ޢިނާޔަތްތަކ ެގ 

 ؛މަޢ ލޫމާތ 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ފަރާތްތަކަށް    (5)   

ޤާނޫނާއި ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން ލިބިދީފައިާވ އެހެނިހެން 

 ؛ފަރ ާވތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ 

ކަނޑަައޅާ ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮެޓކްޝަްނ ޔ ނިޓ ން   (6)   

 ަގާވއިދެްއެގ ދަށ ން ޤާނޫނީލަފާ ދިނ ން.

 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  

 ޔ ނިޓ ގެ ޒިންމާ 
ޒިންާމެގ ޮގތ ަގިއ ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓ ެގ  މި ޤާނޫނ ަގއި    .24

ިވސްލްބްލޯަވރ ، ބަޔާންކޮށްފަިއާވ އެހެނިހެން ކަންކަމ ެގ އިތ ރ ން

ިޒންމާތަކާއި މަސްއޫލިްއޔަތ  ތިރީަގިއ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓ ެގ 

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީެއެވ.

 ؛ތައް ޤާއިމ ކ ރ ންމްމަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅޭނެ އިންތިޒާ )ހ(  

 ؛މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހެޅ މ ން މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގތ ން )ށ(  

ފަރާތ ެގ ަވނަަވރ  އަދި އެހެނިހެން ާޒތީ މަޢ ލޫމާތ  ހ ށަހަޅާ  )ނ(  

 ؛މަޢ ލޫމާތ  ސިއްރ ކ ރ ން

 ؛މަޢ ލޫމާތާ ގ ޅިެގން ކ ރަންޖެހޭ ތަޙްޤީޤ ތައް ކ ރ ން )ރ(  

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓަށް ހ ށަހެޅޭ  )ބ(  

މައްސަލަތަކ ގެ ތެރެއިން، ޤާނޫނަކ ން ވަކި އިދާރާއަކަށް 



 

 

 

 

 

 

 28 

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ގެ އިޚްތިޞާޞްދީފައިވާ މައްސަލައެއްވާނަމަ،  

 ؛ ކަމެއް ތަޙްޤީޤ ކ ރ މަށް އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނ ވ ން  އެ
ގ ޅޭޮގތ ން ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތ  ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން ބަދަލ  ހިފ މާ   (ޅ)  

ިވސްލްބްލޯކޮްށެގން ހ ށަހަޅާ ޢާންމ  އެހެނިހެން މަޢ ލޫމާތާ އެއް 

 .އ ސޫލަކ ން ތަޙްޤީޤ ކ ރ ން

 

ސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔ ނިޓ ެގ އަހަރީ ރިޕޯޓ  ކޮންމެ މީލާދީ  ިވ  .25 ޓ  އަހަރީ ރިޕޯ 

ހަފްތާަގިއ ރ ަވީރ މަހ ެގ ފ ރަތަމަ ބ އަހަރެްއެގ ފެ

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަާށއި ރަްއޔިތ ންެގ މަޖިލީހަށް ފޮނ ަވންާވނެއެެވ. މި 

 .އަންނަނިިވ ކަންކަމ ެގ ތަފްޞީލ  ހިމަނަންާވނެއެެވ ރިޕޯޓ ގައި

ން ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ހ(  

ހަދާފައިާވ ަގާވއިދ ތަާކއި، ަގވާއިަދކަށް ެގނެސްަފއިާވ 

އިޞްލާޙ ތަކާިއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ލިބިދޭ ބާރްެއ 

 ؛ެނރެފައިާވ އަމ ރ ަތއްއެ ޔ ނިޓ ން ބޭނ ންކޮށްެގން 

 ިވސްލްްބލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓަށްމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ށ(  

ޔ ނިޓ ން ޖ މްލަ ހ ށަހަޅާފައިާވ މައްސަލައިެގ ޢަދަދާއި، އެ 

ފިޔަަވޅ  އަޅާފަިއާވ ޙާލަތްަތކ ެގ ޢަދަދާިއ، ހ ށަހަޅާފަިއާވ 

 ؛މަޢ ލޫމާތ ެގ ބާަވތް

ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ނ(  

 ؛ލަފާދީފައިާވ ޢަަދދާއި، ބާަވތް  އެހީތެރިކަމާއި

ިވސްލްބްލޯަވރ މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކ ރާ ާދއިރާެގ ތެެރއިން  )ރ(  

 .ކޮށްފައިާވ އެހެނިހެން ކަންކަންޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓ ން 

 



 

 

 

 

 

 

 29 

 ހަވަނަ ބާބ  

 އެހެނިހެން 

 
ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން، ނ ަވތަ ކ ރަން އ ޅ މ ން، ނ ަވތަ މިިއން  )ހ(  .26 ޖިނާއީ ކ ށް 

ބަދަލ ހިފ މ ެގ ޮގތ ން އެްއެވސް ކަމެއް ކޮށްފި ކަމަށް ހީކޮްށ، 

މީހަކާ ދޭތެރޭ ނ ަވތަ އެްއެވްސ ފަރާތަކާ ދޭތެރޭ ޖިނާއީ ކ ށެްއ 

 9/2014ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ، މި ކ ށ ެގ އަދަަބކީ ކޮށްފިނަމަ،

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ( ގައި އެ ކ ށަަކށް 

 ކަނޑައަޅާަފިއާވ އަދަބެެވ. 

ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މަޢ ލޫމާތެްއ ަވނަ މާއްދާ  14މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގތ ެގމަތިން އެ މިންަވަރށް 

އެެހން . މެނ ީވ ހާމަކ ރ މަކީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކ ށެކެެވ

ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ޮގތަކަްށ އޮތްނަމަެވސް، މި އަކ ރ ަގިއ 

 5މަސް ދ ަވހާިއ،  )ތިނެއް( 3 ،އަދަބަކީ  ބަޔާންކ ރާ ކ ށ ެގ

 )ފަހެއް( އަހަރ  ދ ަވހާ ދެމެދ ެގ މ އްދަތަށް ޖަލަށްލ މެެވ.

ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ން ކ ރާ ތަްޙޤީޤަކާ ގ ޅޭ ިލޔ މެއް، ނ ަވތަ  )ނ(  

އެހެންެވސް ހެްއކެއް ނައްތާލ ން، ނ ަވތަ ހެކިބަސް ދީފާނެ 

ޤާނޫނ ެގ މީހަކަށް ބިރ  ދެއްކ ން، ނ ަވަތ ނ ފޫޒެއް ފޯރ ވ މަކީ މި  

 9/2014މި ކ ށ ެގ އަަދބަކީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ   . ދަށ ން ކ ށެކެެވ

)ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނ ލްޢ ޤޫބާތ ( ގައި އެ ކ ށަަކށް 

 ކަނޑައަޅާަފިއާވ އަދަބެެވ.

މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޖިނާއީ ކ ށެއްެގ ތަޙްޤީޤ  ނ ަވތަ  (ރ)  

 ސަބަބ ްނ، ދަޢ ވާއާ ގ ޅިެގން ދިމާާވ އެްއެވސް ކަެމއްެގ
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ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތަށް ލިބިެގންާވ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރަކން 

ހޯދ މ ެގ ޙައްޤާއި، ބަދަލ ހިފ މ ން ޙިމާޔަތާއި، ެގއްލ މ ެގ ބަަދލ  

ލިބިދިނ މާއި، އަދި، މިނޫންެވސް ިވސްލްބްޯލކ ރާ ފަރާތަށް 

ލިބިެގންާވ ކަމަށް މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އެހެނިހެން 

ފަރާތަށް ލިބިދިނ މ ގައި އެްއެވސް ތަފާތެްއ  ޤ ތައް އެޙައް

 .ކ ރެިވެގން ނ ާވނެެއެވ

މި ޤާނޫނ ގައި ކ ށ ެގ ޮގތ ަގއި ފާހަަގކޮށްަފއިާވ ކަމެްއަގިއ  (ބ)  

 ކ ށްެވިރާވނީ އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

ސީދާ ޢަމަލ  ހިންިގ މީހަކ  ނ ަވތަ ބަެއއް   (1)   

 ؛ކ ށްެވިރވ ން

 ިފޔަަވޅެްއ އެޅ މ ަގއި ނ ަވަތ ނާޅައި ަވކި   (2)   

ދޫކޮށްލ މ ގައި އެކަން ެއޮގަތށް ކ ރ މަށް ނިންމި  

އެޮގތަކަްށ  ނިންމ މަކީ ަވކި މީހަކ  ނ ަވތަ މީހ ންތަކެއް

ތާޢީދ ކޮށްެގން ނިންމާފައިާވ ނިންމ މެއްކަން 

އެނޭގނަމަ، އެ ނިންމ މެްއ އެޮގތަކަށް ނިންމަން 

 ؛ތާޢީދ ކ ރި ބަޔަކ  ކ ްށެވރިވ ން

ަވކި ފިަޔަވެޅއް އަޅާަފއިަވނީ ނ ަވތަ ނާޅައި ދޫކޮށްީލ   (3)   

އެ ކަމެއް ކ ރ މަށް ނިންމި މީހަކަށް ނ ަވތަ ބަޔަކަށް 

ިވސްލްބްލޯކ ރިކަން އެނގ މަކާ ނ ލައިކަމަށް 

ދެވިއްޖެނަމަ، އެ މީހަކ  ނ ަވތަ އެ ބަޔަކ   ސާބިތ ކޮށް

 މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކ ށްެވރި ނ ވ ން.

ިވސްލްބްލޯަވރ ަވނަ މާއްާދެގ )ނ( ެގ ދަށ ން    11މި ޤާނޫނ ެގ   (ޅ)  

ކ ރާ އަމ ރަކާ ެއްއޮގތަްށ  ޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓ ން
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ޢަމަލ ނ ކޮށްފިނަމަ، އަމ ރާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ މަށް 

ރ ފިާޔ  މިލިއަން( ެއއް) 1,000,000/-އ ޒ ރ ެވރިިވ ފަރާެތއް 

ެއ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  އަށްވ ރެ ޮބޑ  ނޫން ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ 

އަދި އަމ ރާ އެްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ން . ށް ލިބިެގންެވއެވެ ޔ ނިޓަ

މިޮގތަށް ކ ރާ ޖޫރިމަނާެއއް މަޢާފ ކ ރ މ ެގ ނ ަވތަ އަނބ ރާ 

ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްަޝން ރައްދ ކ ރ މ ެގ އިޚްިތޔާރ  

 .ލިބިެގންެވއެވެ  ޔ ނިޓަށް

 

ލިބިދޭ  ށްޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ވިސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތަމި  )ހ(  .27 ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ ގެ ދިފާޢ  

ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނ މަށް ަކނޑައަޅާފަިއާވ ޝަރ ެޠއް ފ ރިހަމަ 

ނ ާވ ޙާލަތެއް ކަމ ގައި ީވަނމަެވސް، ޢާންމ  މަޞްލަޙަތަށް 

ފައިދާކ ރަނީ އެ މަޢ ލޫމާތެއް ސިއްރ ކ ރ މ ެގ ބަދަލ ަގިއ 

މާތ  ހާމަކ ރ މ ެގ މަޢ ލޫ ހާމަކޮށްެގން ކަމ ަގިއާވނަމަ، އެ

ސަބަބ ން، މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ ނ ވަތަ 

އަދި އިާދރީ  މަދަނީ ދަޢ ވާއެއް ކޮްށެގންނ ާވނެއެެވ.

 ފިޔަަވެޅއްެވސް އަަޅިއެގންނ ާވނެއެެވ.

ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ  ހިމެނޭ މަޢ ލޫމާތެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅ މ ެގ  )ށ(  

އަްނނަނިިވ ޙާލަތްތަކ ގައި އަންަނނިިވ އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގންަވނީ 

 .ފަރާތްތަކަށެެވ

މަޢ ލޫމާތެއް ހާމަކ ރ މާ ގ ިޅެގން އ ފ ލޭ ޖިނާއީ ނ ަވަތ   (1)   

މަދަނީ ދަޢ ވާއެއްެގ ދިފާޢ ަގއި ދަޢ ާވ ރައްދ ާވ 

ފަރާތ ން އެޮގތަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި އެ ދަޢ ާވއެްއ 

 ؛ބަލާ ޝަރ ޢީ ކޯޓަކަށް
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ަވކި މަޢ ލޫމާތަކީ ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ  ހިމެނޭ    (2)   

މަޢ ލޫމާތެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދިނ މަށް އެިދ 

ލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ިވސްލްބް އެްއެވސް ފަރާތަކ ން 

 ؛ށްޔ ނިޓަހ ށަހަޅައިފިނަމަ، އެ  ޔ ނިޓަށް

ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ  ކަނޑައެޅ މ ގައި ރިޢާޔަތްކ ރާީނ   (3)   

. ލަފްޒ ތަކަްށ ދީފައިާވ މާނައަެށެވމި ޤާނޫނ ެގ އެ 

އަދި، މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ނެްތ 

ކަމެއްަގއިނަމަ، ރިޢާޔަތްކ ރަންާވނީ ޢާންމ   

މިޤްރާޠީ ދީމަޞްލަޙަތ  މާނަކ ރ މ ގައި މިނިަވން، 

 .މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ގައި ބޭނ ންކ ރާ މިންަގނޑ ތަކަށެވެ 

ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ   ޮގތ ެގމަތިން،މި މާއްދާެގ )ށ( ަގިއާވ  )ނ(  

މަޢ ލޫމާތ ،  ނ ާވހިމެނޭ މަޢ ލޫމާތެއް ކަމ ަގިއ ކަނޑައަޅާަފއި

ޢާންމ ކ ރ މަށް އެއްެވސް ޤާނޫނ  ހ އްދަކ ރާ ޮގތެއްެގަމތިން 

އަދި ެއ މަޢ ލޫމާތެްއ  .ފަރާތަކ ން ހ ރަސް އަަޅިއެގންނ ާވނެެއެވ

ސިއްރ ކ ރ މަށް ނ ަވތަ ޝާއިޢ  ނ ކ ރ މަށް އެއްެވސް ފަރާތަކ ން 

 އަންަގއިެގންނ ާވނެެއެވ. 

ޢާންމ  މަޞްލަޙަތ ެގ ދިފާޢ  ލިބިދޭކަމަށް ކަނޑައެޅ މ ަގއި، ެއ  )ރ(  

މައްސަލަެއއްެގ ަވށަިއެގްނާވ ކަންތައްތަކ ެގ އިތ ރ ްނ، 

 .ތްކ ރަންާވނެެއެވއަންނަނިިވ މިންަގނޑަށް ރިޢާޔަ 

؛ ނޭދެޭވ ޢަމަލެއްެގ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކޮށްފައިާވ މިންަވރ    (1)   

 އަދި

ނޭދެޭވ ޢަމަލަކާ ގ ޅ ެމއް ނެތް، ަވކި މީހެްއެގ ނ ަވތަ   (2)   

 .ބައެްއެގ ޒާތީ މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކޮށްފައިާވ މިންަވރ 
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ފަހަނައަޅަިއ މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ތާރީޚެއް  )ބ(  

ދިޔ މަށްފަހ  ހ ށަހަޅާ މަޢ ލޫމާތެއް ބަލަިއަގތ މަކީ އެ މަޢ ލޫމާތެްއ 

ބަލައިނ ަގތ މަށްވ ރެ ޢާންމ  މަޞްލަޙަތަށް ބޮޑަށް ފައިދާކ ާރނެ 

ޮގތްކަމަށް ބަލާނެ އެކަށީެގންާވ ސަބަބ ތަކެއް ހ ރިނަމަ، 

މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފަރާތ ން އެ މަޢ ލޫމާތެްއ 

 .ާވެނއެެވބަލައިަގންނަން

 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ެއ މ އައްަސސާއަކަްށ ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ  )ހ(  .28 ގަވާއިދ  ހެދ ން 

ޒިންމާއެއް އަދާކ ރ މަށް ބޭނ ންާވ މިންަވރަށް ަގާވއިދ  ހެދ މ ެގ 

 .އިޚްތިޔާރ  އެ މ އައްަސސާއަަކށް ލިބިެގންެވެއެވ

 ދ ަވހ ެގ( ނ ަވދިހަ) 90 ފަށާތާ ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް މި (ށ)  

 ،ބަލައިަގތ ާމއި ،ހ ށަހެޅ މާއި މަޢ ލޫމާތ  ިސއްރ ކޮށް ތެރޭގައި

 ބަޔާންކ ރާ  އިޖ ާރއަތ ތައް  ކަމާގ ޅޭ  އެނޫްނެވސް  ،ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި

 އިންތިޒާމް ހ ށަހެޅޭނެ  މަޢ ލޫމާތ  ިސއްރ  ،ހަދައި ަގާވއިދ ތައް

 ޔ ނިޓ ެގ ޕްރޮޓެކްޝަން ިވސްލްބްލޯަވރ ހަމަޖެއްސ މަކީ

 .ޒިންމާއެެކެވ

( ނ ަވދިހަ ) 90ށިެގން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރާ ދ ަވހ ން ފެ )ނ(  

ދ ަވސް ހަމަވ މ ެގ ކ ރިްނ، ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކ ަގިއ އެ 

ެގ އެތެޭރަގއި ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ އިންތިާޒމް އިދާރާެއއް

ފަރާތ ެގ  އިންތިޒާްމތަކ ެގ މަޢ ލޫމާތ  އެއެ ، ހަމަޖެއްސ މާއި

އިދާރަތަކަށް ޒިންމާެއއް އޮތ މ ން،  މ ަވްއޒަފ ންނަށް ދިނ މަށް އެ

ދައ ލަތ ެގ އިދާރާތަކަށް ިމކަމަށް ތައްޔާރ ވ މ ެގ ޮގތ ން 

 ދޭންާވނެެއެވ.މަޢ ލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށް
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ނ ަވތަ އެހެންެވސް ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔ ނިޓ ން  )ރ(  

ފަރާތަކ ން މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދަންޖެހޭ ަގާވއިދެއް ހެދ މަށް، 

ނ ަވތަ ފ ރިހަމަ ކ ރަންޖެހޭ އެހެންެވސް ކަމަކަށް ަވކި ތާރީެޚއް 

ކަނޑައަޅާަފއިނ ާވނަމަ، މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ ދ ަވހ ން 

ކަެމްއ  ގައި އެދ ަވހ ެގ ތެރޭ  (ދޮޅަސްފަސް) 60ފެށިެގން 

 .ފ ރިހަމަ ކ ރަންާވނެއެެވ

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެްއެވސް ޖޫރިމަނާއެއްކޮްށ، ނ ަވތަ  )ބ(  

 ފައިސާ ނަާގނަމަ، މަދ ެވެގން އެހެންެވސް ޮގތަކ ން ަދއ ލަަތށް

އެއް ފަހަރ  މި ޢަދަދ ތައް )ތިނެއް( އަހަަރކ ން  3ކޮންމެ 

މ ރާޖަޢާކ ރ މަށްފަހ ، އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށާއި މީހ ންެގ 

ިވސްލްބްލޯަވރ ފ ދ ންތެރިކަމަށް ބަލައި ެގންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް 

 .ެގންަނން ާވނެެއެވޕްރޮޓެކްޝަން ޔ ނިޓ ން 

 

ޤާނޫނ  ފާސްެވ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ މި  )ހ(  .29 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 

ތަޞްދީޤ ކޮށް، ދިެވހިސަރ ާކރ ެގ ގެޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ 

 .ދ ަވހ ން ފެށިެގންނެެވ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން އަްނނަ  )ށ(  

އެްއެވސް ޤާނޫނަކާ، ނ ަވަތ ަގާވއިދަކާ މި ޤާނޫނ ަގއި 

ްއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަމަކާ ދެެމދ  އެްއެވސް ތަޢާރ ޟ ވ މެ

ާވނަމަ، މިހާރ  ޢަމަލ ކ ރަމ ން އަންނަ އެ ޤާނޫނެއް ނ ަވތަ 

ަގާވއިދެްއެގ އެަބއެއް މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ  

 .ބާޠިލ ީވެއެވ
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 ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ ކ ރިން ފެށ މ ެގ ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް މި )ނ(  

. ނ ހިނާގެނެއެވ  ބާރެއް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ކަންކަމަށް  ކޮށްފަިއާވ  ޮގތ ން

 ކ ރިން ފެށ މ ެގ ޢަމަލ ކ ރަން ޤާނޫނަށް މި ނަމަެވސް،

 ިވސްލްބްލޯކ ރ މަކަށް ދަށ ން ޤާނޫނ ެގ މި ކަމެއް ހިނާގފައިާވ

 .ނާޅައެެވ ހ ރަހެއް ޤާނޫނ  މި

 
މި ޤާނޫނ  މާނަކ ރަންާވނީ، ޤާނޫނ އަސާސީާއއި އިސްލާމްދީނ ެގ  )ހ(  .30 ޤާނޫނ  މާނަކ ރ ން 

އަސްލ ތަކާ ެއއްޮގްތާވ ޮގތ ެގމަތިން، އަދި ދިެވހިރާއްޖެއިން 

ބައިެވިރެވފަިއާވ ބައިނަްލއަްޤާވމީ މ ޢާހަދާތަކާ އެްއޮގްތާވ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ މަފްހޫމްތައް މި ޤާނޫނ ަގިއ  )ށ(  

ެއަވނީ، މި ޤާނޫނ ެގ އަސްލ  އެ ޮގތ ަގިއ  ބަޔާންކޮށްފައި

ހެއްޓ މަށާއި މި ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދ  އެންމެ ފ ޅާ މިނ ަގއި ދެމެ

ޙާޞިލ ކ ރ މަށް މަގ ފަހި ކ ރ މ ެގ ބޭނ މ ަގއެެވ. މި ޤާނޫނ ެގ 

ްނާވނީ، ރަންާވނީ، ނ ަވތަ މާނަކ ޔަ ހަމަ ކޮންމެ މާއްދާއެއްެވސް ކި

 އެ މަފްހޫމްތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ޮގތ ެގމަތިންނެެވ.

 
ޤާނޫނ ގައި ޢިބާރާތެއް ނ ަވތަ ލަފްޒެއް ބޭނ ންކޮށްަފިއާވ ޮގތ ްނ މި   .31 މާނަކ ރ ން 

ކަނޑައެިޅެގން އެހެން މާނައެއް ދޭހަނ ާވހާހިނދަކ ، އަންނަނިިވ 

ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް ެދިވފަިއަވނީ އެ ޢިބާރާތްތަާކއި ލަފްޒ ތަކާ 

 .ގ ިޅެގން ތިރީަގއި ދީފައިާވ ާމނަކ ރ މެެވ

"ތިމާެވއްޓަށް ހ ރި ނ ރަްއކާ" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ،  )ހ(   

ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތިާމެވށި ރަްއކާެތރިކޮށް ދެމެހެއްޓ މާބެހޭ 
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ޤާނޫނާ ޚިލާފ  ކަމެއް، ނ ަވތަ ތިމާެވްއޓަށް 

 ކެެވ. ނ ރައްކާާވފަދަ އެހެންެވސް ކަމެ 

ރައްކާތެރިކަމަށް "ޢާންމ  ޞިއްޙަތަށް ނ ަވތަ ޢާންމ   )ށ(   

ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، ކ ރާ  ހ ރި ނ ރައްކާ"

އެްއެވސް ކަމަކ ން ނ ަވތަ ނ ކޮށްދޫކޮށްލާ ކަމަކ ން 

ޢާންމ  ދިރިއ ޅ މ ގައި އ ޅެމ ންދާ މީހެއްެގ ނ ަވަތ 

ބައެްއެގ ފ ރާނައަްށ، ނ ަވަތ ޞިއްޙަތަށް، ނ ަވަތ 

 .ނ ރައްކަލެކެެވސަލާމަތްތެރިކަމަށް ހ ރި 

 ނ ަވތަ  ަވސީލަތެއް ބޭކާރ ކ ރ ންދައ ލަތ ެގ " )ނ(   

" ކަމަށް ބ ނެފައި  ބޭނ ންކ ރ މ ގައި އިހ މާލ ވ ން 

އެަވީނ، އެްއެވސް ަވސީލަތެްއެގ ބޭނ ން އެ އެއްެޗއްެގ 

ފައިދާ ލިބެން އޮތް ޮގތަކާ ިޚލާފަށް ކ ރެޭވ ކަެމއް، 

ނ ލިބޭޮގތަށް ކ ރ ން، ނ ަވތަ އެންމެ ފ ރިހަމައަށް 

ނ ަވތަ އެ އެްއެޗއް ބޭކާރ ާވނެ ފަދަ ޮގތަކަްށ 

 :މިޮގތ ން މެެވ.ޢަމަލ ކ ރ 

އެ ޢަމަލަކީ ެއކަށީެގންނ ާވ، ނ ަވަތ   (1)    

ފާއި ހަމަހަމަ ކަމާ ިޚލާފ ، ނ ަވަތ ޞާއިން

އެްއެވސް ފަރާތަކާމެދ  ތަާފތ ކ ރެޭވ ފަަދ 

 ނ ަވތަ ؛ ޢަމަލެއް

ކ ރ މ ަގއި ފަރ ާވކ ޑަކޮށްފަިއވ ްނ ަވކި ކަމެއް   (2)    

ނ ަވތަ ެއކަށީެގންނ ާވ މިންަވރަށް 

 ނ ަވތަ ؛ ދިގ ލަިއެގން ޮގސްަފއިާވ ކަމެއް 



 

 

 

 

 

 

 37 

ހ އްދައެއް ނެތި ނ ަވތަ ލިބިފައިނ ާވ ބާރެްއ   (3)    

 .ބޭނ ންކޮށްެގން ކޮށްފަިއާވ ކަެމއް

"ބައިނަލްއަްޤާވމީ އިންސާިނއްޔަތ ކަމ ެގ ޤާނޫނަކާ  )ރ(   

ެގ  1949ޚިލާފ  ޢަމަލ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ، 

ޖެނީާވ ކޮންެވންޝަންތަާކއި، އެ ކޮްނެވންޝަންެގ 

އެޑިޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަާކއި އަދި ކޮމެންޓަރީ އަދި 

ބައިނަލްއަޤްާވމީ އިންސާިނއްަޔތ ކަމ ެގ ޤާނޫނ ތަކ ެގ 

އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤްާވީމ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 

މ ޢާހަދާތަކ ެގ ތެރެއިން ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފަރާތ ން 

 ބައިެވިރެވފަިއާވ މ ޢާހަދާއަކާ ިޚލާފ  ޢަމަލެކެެވ.

"އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފ  ޢަމަލ " ކަމަށް ބ ނެފައި   )ބ(   

އެަވީނ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޤާޫނނ ތަކާއި ދިެވހިރާއްޖެ 

ބައިެވިރެވފަިއާވ ަބއިނަލްއަްޤާވމީ މ ޢާހަދާތަކ ަގިއ 

އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފ  ޢަމަލެއް ކަމަށް 

 ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކޮންމެ ކަމެެކެވ.

"ކޮރަޕްޝަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، ދިެވހިރާއްޖޭެގ  )ޅ(   

ޤާނޫނ ތަކާއި، ދިެވހިާރއްޖެ ބައިެވިރެވފަިއާވ 

ބައިނަލްއަޤްާވމީ މ ޢާހަދާތަކާިއ، ަވކިން ާޚއްޞަކޮްށ، 

"ޔޫއެން ކޮްނެވންޝަން އަެގިއންސްޓް ކޮރަޕްޝަން" 

ގައި ކޮރަޕްޝަންެގ ޢަމަލެްއެގ ޮގތ ަގއި ހިމަނާފައިާވ 

 ކަންކަމެެވ.

"ދައ ލަތ ެގ މަޤާމ ެގ ނަހަމަ ބޭނ ންކ ރ ން" ކަމަށް  )ކ(   

ބ ނެފައި އެަވނީ، ދައ ލަތ ެގ މ ސާރަ ލިބޭ އެއްެވސް 
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މަޤާމެއްަގިއ ހ ރެ ެއ މަޤާމާމެދ  ޤާނޫނާއި  

ަގާވއިދ ަގއި، ނ ަވަތ އެއްަބސްވ މެްއަގއި، 

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަމަކާ ޚިލާފ ވ ން، ނ ަވތަ މިޮގތ ްނ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ  ޙަާވލ ކޮށްފަިއާވ މަޤާމ ެގ

އަދާނ ކ ރ ން، ނ ަވތަ މަޤާމ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ަގއި 

ހިމެނިެގންނ ާވ ކަންކަން ކ ރ މާއި، މަޤާމާއި 

ހައިސިއްޔަތ  އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތ  ކ ރިއެރ ވ މަްށ 

 .ބޭނ ންކ ރ މެެވ

 އިންޞާފަށް ހ ރަސްެއޅ ން" ނ ަވތަ  "ޢަދ ލ   (1) )އ(   

ޖަސްިޓސް" ކަމަށް "މިސްކެރިޖް އޮފް 

އިންޞާފ   ބ ނެފައި އެަވނީ، ޢަދ ލ 

، ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ ެއްއެވސް މަރ ޙަލާއެްއަގއި 

ދަށ ކޯޓ ތަކާއި އިސްތިއ ނާީފ ކޯޓ ތަްއެވްސ 

ހިމެނޭ ޮގތަށް، ނަހަމަ ނ ފޫޒެްއ 

 ނ ަވތަ ؛ ބޭނ ންކ ރ ން

އިންޞާފ  ޤާއިމ ކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ްނ  ޢަދ ލ   (2)    

ަޝރ ޢީ ަވިކ ޢާންމ ކޮށް، ނ ަވތަ 

މައްސަލަެއއްަގއި ަވކި ޮގތަކަްށ ަވކި ކަމެްއ 

ކ ރ މަށް ނ ަވތަ ނ ކ ރ މަށް އެްއެވްސ 

ފަނޑިޔާރަކަށް ނ ަވތަ ަޝރ ޢީ ދާއިރާެގ 

މ ަވްއޒަފަކަށް ނ ަވތަ އެހެންެވސް ފަރާތަކަށް 

 ނ ަވތަ އިްސވެ ؛ ނަހަމަ ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ ން

 .ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ފަދަ ކަެމއް ކ ރަން އ ޅ މެވެ 
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"ބަދަލ ހިފ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ،  )ވ(   

ިވސްލްބްލޯކ ރާ ފަރާތަކާ ެދކޮަޅށް ވަޒީާފެގ މާޙައ ލ ަގިއ 

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  10މި ޤާނޫނ ެގ 

 ފިޔަަވޅ ތަކ ެގ ތެެރއިން ފިޔަަވޅެއް ެއޅ މެެވ. 

 "ދައ ލަތ ެގ ފަރާތްތައް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވނީ: )މ(   

ެވރިކަން ހިންގ މ ެގ ބާރ ަގިއ ހިމެނޭ   (1)    

މިނިސްޓްރީތަކާއި، ޑިޕާޓްމަންްޓތަކާއި، އެފަަދ 

ތަންތަނ ެގ ދަށ ން ޤާިއމ ކ ރެިވފަިއާވ 

 ؛އެހެނިހެން އެންމެހައި އިދާރާތަކާއި

ޤާނޫނ  ހެދ މ ެގ ބާރ ެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ   (2)    

އެންމެހައި އިދާރާތަާކިއ ރައްޔިތ ންެގ 

މެންބަރ ންނާއި ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ 

މަޖިލީހ ެގ އިދާރާއާިއ އެންމެހަިއ 

 ؛އޮފީސްތަކާއި 

ޝަރ ޢީ ކޯޓ ތަާކއި ޓްރަިއބިއ ނަލްތަކާިއ،   (3)    

ޢަދ ލ  އިންޞާފ  ޤާޢިމ ކ ރ މ ެގ ދާއިާރަގިއ 

ހިމެނޭ އެންމެހައި ޑިާޕޓްމަންޓްތަކާއި، 

 ؛އޮފީސްތަކާއި އިދާރާތަާކއި

 ؛އެހެނިހެން އިދާރާަތކާއިދައ ލަތ ެގ   (4)    

ސަރ ކާރ ން ހިންާގ ކ ންފ ނިތަކާިއ   (5)    

 ؛ސަރ ކާރ ން ބައިެވިރާވ ކ ންފ ނިތަކާއި

އެްއެވސް ޮގތަކ ން ދައ ލަތ ެގ މާލިއްޔަތ ން   (6)    

ފައިސާ ދެޭވ ކ ންފ ނިތަކާިއ އެހެނިހެން 
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އިދާރާތަކާިއ، ޖަމްޢިއްޔާތަާކއި ޖަމާޢަތްތަކާއި، 

 އަދި؛ ސިޔާސީ ޕާޓީތަާކއި

ދައ ލަތ ން ކ ރާ އެްއެވސް ކަމަކާ ނ ަވަތ   (7)    

ނިންމާ އެއްެވސް ނިންމ މަާކ ގ ޅ ންހ ރި 

 .އިދާރާއެެކެވ

"އަމިއްލަ ފަރާތްތަްއ" ކަމަްށ ބ ނެފައި ެއަވނީ، މި  )ފ(   

ޤާނޫނ ގައި ދައ ލަތ ެގ ަފރާތްތަކ ެގ ޮގތ ަގިއ 

ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވ ޤާނޫނީ ޝަޚްޞެއްެގ ހައިިސއްޔަތ  

 .ކެެވތެލިބިފައިާވ ކޮންމެ ފަރާ

"ނޭދެޭވ ޢަމަލ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ދ(   

ަވނަ މާއްދާގައި ތަފްޞީލ ކޮށްފައިާވ ފަދަ ކޮންމެ  3

 .ޢަމަލެކެެވ

"ިވސްލްބްލޯކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ނޭެދޭވ  )ތ(   

ޢަމަލެއްެގ މަޢ ލޫމާތ  މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ 

 .ޮގތަށް ހާމަކ ރ މެެވ

"ހާމަކ ރ ން" ނ ަވތަ "ިވސްްލބްލޯކޮށްެގން މަޢ ލޫމާތ   )ލ(   

ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، ނޭދެޭވ ޢަމަލެއްެގ  ހ ށަހެޅ ން"

މަޢ ލޫމާތ  މި ޤާނޫނ ގައި ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް  

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޮގަތކަށް، މި ޤާނޫނ ަގިއ 

 .ކަނޑައަޅާަފިއާވ ފަރާތަކަށް ފޯރ ކޮށްދިނ މެެވ

"މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފަިއ  )ގ(   

އެަވީނ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ިވސްލްބްލޯކ ރ މ ެގ 
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މަޢ ލޫމާތ  ބަލައިަގންނަ ފަރާތެއް ކަމަށް 

 .ކަނޑައަޅާަފިއާވ ކޮންމެ ފަރާތެކެެވ

"ދައ ލަތ ެގ ސަލާމަތީ ޚިދ މަތް" ކަމަށް ބ ނެފަިއ  (ޏ)   

ދައ ލަތ ެގ ސިފައިންެގ ޚިދ މަތާިއ އެަވީނ، ދިެވހި 

ފ ލ ހ ންެގ ޚިދ މަތާއި، މި ޚިދ މަތ ގައި ެއކ ލެޭވ 

އެންމެހައި އިދާރާތަށް ހިމެނޭ ޮގތަށް، އަދި، ދައ ލަތ ެގ 

ނަމ ގައި ބާރ ެގ ބޭނ ންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނީ ބާރާިއ 

 .އިޚްތިޔާރ  ލިބިެގްނާވ ކޮންމެ ފަރާތެކެެވ

ބ ނެފައި އެަވީނ، ދިެވހިރާއްޭޖެގ "ދައ ލަތް" ކަމަށް  (ސ)   

އިންޞާފ    ެވރިކަން ހިންގ މ ެގ ބާާރއި، ޢަދ ލ 

ޤާއިމ ކ ރ މ ެގ ބާާރއި، ޤާނޫނ  ހެދ މ ެގ ބާރ  ހިމެނޭ 

 ޮގތަށް، ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޖ މްހޫރިއްާޔެގ ޤާނޫނ އަސާސީ 

 ެގ ދަށ ން ޤާއިމ ކޮށްފަިއާވ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ދައ ލަތެެވ.

މަޞްލަޙަތ " ކަމަށް ބ ނެފައި ެއަވނީ، "ޢާންމ   (ޑ)   

ޖ މްލަކޮށް މ ޖ ތަމަޢ ެގ ިގނަ ޢަދަދެއްެގ ަބއެްއެގ 

އަސަރ ކ ާރ، ައދި މިޮގތ ން ޢާންމ    ދިރިއ ޅ މަށް

ޞިއްޙަތާއި ސަލާމަތާއި ަރއްކާެތރިކަމާއި، މ ޖ ތަމަޢ ެގ 

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ނިޒާމ ތަކާއި، 

 ،ރައްޤީއާ ގ ޅިަފއިވާ ތިމާވެއްާޓއި، ދެމެހެއްޓެނިިވ ތަ

 .ކަންކަމެެވ

"ޢާންމ  ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެަވީނ، މި ޤާނޫނ ގެ  (ޒ)   

ަވނަ މާއްދާެގ ބޭނ މަށް، އެއްެވސް ތިންަވނަ  8

ާއއި، ަދއ ލަތ ެގ އާމިޮގތ ން، ނޫްސމީޑި. ފަރާތެކެެވ
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، ނ ަވތަ އެހެންެވސް ފަރާތެްއެގ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކާއި

 .އެންމެހައި ތިންަވނަ ފަރާތްތަްއ ހިމެނެއެެވ
 

 

 

 


