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 2/ 2022  ނަންބަރ    ބިލ  
 
 

 ބިލ    އިލެކްޓްރޯނިކް މ ޢާމަލާތްތަކާބެހ  

 

 ބާބ    އެއްވަނަ 
 ފެށ ން 

 

ވިޔަފާރީެގ މ ޢާމަލާތްތައް ކ ރ މ ަގާއއި އެނޫން ބ ނ ންތަކ ަގއި    ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރ ފާއި ނަން 

ޓްރަސްޓްެގ   މ ޢާމަލާތ ކ ރ މާއި  ޛަރީޢާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ތަރައްޤީކ ރ ަމށްޓަކައި،   ކ ރިއަރ ވައި  ބ ނ ންކ ރ ން  ޚިދ މަތްތަކ ެގ 

ނިޒާމެްއ   ކަށަވަރ ކ ރެވ ނެ  ޞައްޙަކަން  މ ޢާމަލާތ ެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

މ ޢާމަލާތ ކ ރ މ ަގިއ  ޤާއިމ ކޮ ޛަރީޢާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ށް، 

ޢަމަލ ކ ރާނެ އ ސޫލ ތަކާއި ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތްތަކ ެގ ބ ނ ންކ ރ މާގ ޅ   

 އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. 

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އިލެކްޓްރޯނިކް މ ޢާމަލާތްތަކާބެހ  ޤާނޫނ " އެވެ.  )ށ(  

 

 ޤާނޫނ ެގ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލ ކ ރ ެމވެ. މި   .2 މަޤްޞަދ  

ހިމެނ ޮގތަށް ހ()   ޚިދ މަތްތައް  ޓްރަސްޓްެގ  އަދި  ސޮއި   ، އިލެކްޓްރޯނިކް 

ދިވެހިރާއްޖ ަގއި އަދި ދިވެހިރާްއޖެއިން ބ ރ ަގިއ ކ ރެވ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؛މ ޢާމަލާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތ  ދިނ ން
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ހިމެނ ޮގތަށް )ށ(   ޚިދ މަތްތައް  ޓްރަސްޓްެގ  އަދި  ސޮއި   ، އިލެކްޓްރޯނިކް 

އިލެކްޓްރޯނިކް  ކ ރެވ   ބ ރ ަގިއ  ދިވެހިރާއްޖެިއން  ދިވެހިރާއްޖެާއއި 

 ؛މ ޢާމަލާތްތަކ ެގ ޞައްޙަކަން ޤާނޫނީޮގތ ން ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ން

އިލެކްޓްރޯނިކް  )ނ(   ބ ރ ަގއި  ދިވެހިރާްއޖެއިން  ދިވެހިރާއްޖެާއއި 

ކަންކަމަށް ޤާނޫނީޮގތ ން މ ޢާމަލާތްތައް ހިންގ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދީ، އެ

 އަދި ؛ހ ރި ހ ރަސްތައް ނައްތާލ ން

މެދ ވެރިކޮށް އިލެކްޓްރޯނިކް  )ރ(   ޚިދ މަތްތައް  ހިފ  ޓްރަސްޓްެގ  އިތ ބާރ  

އެފަދަ މ ޢާމަލާތ ކ ރ މ ަގިއ    ،ޛަރީޢާއިން މ ޢާމަލާތ ކ ރ ން ކ ރިއަރ ަވއި

 ޢާންމ ންެގ އިތ ބާރ  ޤާއިމ ކ ރ ން.

 

މި  )ހ(  .3 ޤާނޫނ  ހިންގ ނެ ދާއިރާ  މައްޗަށް  މަޢ ލޫމާތެއްެގ  ކޮންމެ  ހިމެނ   މެސެޖ ެގޮގތ ަގއި  ޑ ޓާ 

 ޤާނޫނ  ހިނާގނެއެވެ. 

ބަޔާންކ ރާ   )ށ(   ޤާނޫނ ަގއި  މި  މައްޗަށް  މ އަްއސަސާެއްއެގ  ދައ ލަތ ެގ 

އ ސޫލ ތައް ހިނާގނީ، މި ޤާނޫނ  އެ މަްއޗަށް ބިނާވެފައިވާ ަމއިަގނޑ  

އަސާސްތަްއކަމ ަގިއވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތްތައް ބ ނ ންކ ރ މ ަގިއ  

ދެމެހެްއޓ މ ެގ  ނިއ ޓްރަލިޓީ  ޓެކްނޮލޮޖީ  އ ސޫލާއި،  ތަފާތ ނ ކ ރ މ ެގ 

ޚިލާފ ނ ވާނެ އ ސޫލާ  އިކ ިއވެލަންސްެގ  ފަންކްޝަނަލް   އ ސޫލާިއ، 

އެ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ލަފަޔާއެކ   މިނިސްޓްރީެގ  ޮގތ ެގމަތިން، 

 މ އައްސަސާއަކ ން ހަދާ ަގވާިއދ ަގއި ކަނޑައަޅާ ޮގތެއްެގމަތިންނެވެ.

ފަރާތްތަކަށް  )ނ(   ލިބިަގންނަ  ޚިދ މަތް  ފަރާތްތަކާިއ  ަގންނަ  މ ދާ 

ޙިމާޔަތެއް   ނ ވަތަ  ޙައްޤެއް  ެއއްވެސް  ލިބިދީފައިވާ  ޤާނޫނީޮގތ ން 

މާއްދާެއްއ  އެްއވެސް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޮގތަކަށް  ހަނިކ ރެވ ފަދަ 

ޙިމާޔަތެްއ   ނ ވަތަ  ޙައްޤެއް  އެފަދަ  އަދި،  މާނަކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 
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ޮގ މާްއދާއަކަށް  ހަނިކ ރެވ ފަދަ  ެއްއވެސް  ޤާނޫނ ެގ  މި  ތަކަށް 

 ޢަމަލ ކޮށްެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

 ،ކޮންސައިންމަންޓް ނޯޓްސް  ،ނޯޓްސްޕްރޮމިސަރީ    ،އެކްސްޗ ންޖް  އޮފް  ބިލްސް  .4 އިސްތިސްނާ 

ލ ޑިންގ އޮފް  ނ ވަތަ    ،ބިލް  ބެއަރަރ  ނ ވަތަ  ރިސީޓް  ވެައރހައ ސް 

ބެނިފިޝަރީއަށް މ ދާ ލިބިަގތ މަށް ނ ވަތަ ފައިސާ ދެްއކ މަށް ލާޒިމ ކ ރ ވާފަދަ  

އިންސްޓްރ މަންޓްތަކ ެގ   ނ ވަތަ  ޑޮކިއ މަންޓް  ޓްރާންސްފަރަބަލް  އެހެން 

 މައްޗަކަށް މި ޤާނޫނެއް ނ ހިނާގނެެއވެ. 

 

މ ޢާމަލާތެއްެގ ބަިއވެރިން މ ާއޞަލާތ ކ ރާނެ ވަކި ޮގތެއް ނ ވަތަ ެއ   )ހ(  .5 ބައިވެރިންނަށް ލިބިދ  އިޚްތިޔާރ  

މ އާޞަލާތާގ ޅ  ރިކޯޑ  ބަލަހަްއޓާނެ ވަކި ޮގތެއް ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ ެއ  

އޮތ ން  ރ ހ ން  ނ ވަތަ  އެއްބަސްވ ން  ބައިވެރިންެގ  މ ޢާމަލާތެއްެގ 

އިލްތިޒާމަކަށް، މި ލާޒިމ ކ ރާ ެއއްވެސް ޤާނޫނަކަށް ނ ވަތަ ޤާނޫނީ  

ޤާނޫނ ެގ ދެވަނަ ބާބ ، ތިންަވނަ ބާބ  އަދި ހަތަރ ވަނަ ބާބ  ހ ރަހެއް 

ނާޅައެވެ. އަދި ެއއްވެސް ޤާނޫނަކ ން ނ ވަތަ ބައިވެރިންެގ މެދ ަގިއ  

ޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކ ، ެއ   ެއއްބަސްވ މަކ ން އެނޫން  ވެވ  

ތަ ރ ހ ން ޮއތްކަމަށް މ ޢާމަލާތެއްެގ ބަިއވެރިންެގ ެއއްބަސްވ ން ނ ވަ

 ބަިއވެރިންެގ ޢަމަލ ތަކ ެގ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.  ،ކަނޑައަޅާނީ 

ބަިއވެރިން )ށ(   އެއްބަސްވ މެްއެގ  ނ ވަތަ  ައންނަނިވި ، މ ޢާމަލާތެއްެގ 

 ނާޅަެއވެ.  ކަންކަން ކ ރ މަކަށް މި ޤާނޫނ ެގ ދެވަނަ ބާބ  ހ ރަހެއް

ނ ވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާއިން ކ ރާ   ،އިލެކްޓްރޯނިކް ރިކޯޑ   (1)   

ނ ވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި ނ ވަތަ އެނޫންވެސް    ،މ އާޞަލާތ 

އެ އެްއބަސްވ މެްއަގިއ ނ ވަތަ ކ ރެވ     ،ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތެއް 

 ނ ވަތަ  ؛މ ޢާމަލާތެއްގައި ބ ނ ން ނ ކ ރ މަށް އެއްބަސްވ ން
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ނ ވަތަ    (2)    އެއްބަސްވ ން  ޮގތް  އެ  އޮންނަންވީ  މ ޢާމަލާތެއް 

ޚިދ މަތެއް  ޓްރަސްޓްެގ  ނ ވަތަ  ކަނޑައެޅ މ ަގއި 

ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތަކ ެގ    ،ބ ނ ންކ ރ މ ގައި ޤާނޫނ ަގއި  މި 

އިތ ރ ން އެހެން ޝަރ ޠ ތައް ބައިވެރިން ެއއްބަސްވާ ޮގތަކަށް  

 ކަނޑައެޅ ން. 

މ ޢާމަލާތެއްެގ ބަިއވެރިންެގ އެހެން ޤާނޫނީ އެއްބަސްވ މެްއެގ ނ ވަތަ   )ނ(  

ޙައްޤަކަށް ނ ވަތަ އިލްތިޒާމަކަށް އ ނިކަމެްއ ނާންނާނެ ޮގތެއްެގމަތިން  

ބައިވެރިން މ ޢާމަލާތ ެގ  ނ ވަތަ  ެއއްބަސްވ މ ެގ  ެއ  ، އެ 

ކަންކަން  އަންނަނިވި  މ ޢާމަލާތ ަގއި  ނ ވަތަ  އެއްބަސްވ މ ަގއި 

 ެއވެ. ނާޅަ ކ ރ މަކަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް

އެ މ ޢާމަލާތެއް ނ ވަތަ ެއއްބަސްވ މެްއެގ މަްއޗަށް މި ޤާނޫނ ެގ   (1)   

ވަނަ   16  ވަނަ މާއްދާ ނ ވަތަ  15 ވަނަ މާއްދާ ނ ވަތަ 10

މާްއދާ ނ ވަތަ  20 މާއްދާ ނ ވަތަ ވަނަ މާއްދާ   21 ވަނަ 

ނ ވަތަ    22 ނ ވަތަ މާއްދާ  މާއްދާަގިއވާ   24ވަނަ  ވަނަ 

 ނ ވަތަ ؛ ނ ހިނާގނެކަމަށް އެްއބަސްވ ންކަންކަން 

   (2)   ( އަކ ރ ެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ 1މި  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

ބަެއއް  ތެރެއިން  އ ެގ  ނ ވަތަ  އެކ ަގއި  މާއްދާތައް 

މާއްދާތަކ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން އެ މ ޢާމަލާތެއްެގ ަމއްޗަށް  

މައްޗަށް   އެއްބަސްވ މެްއެގ  އެ  ނ ހިނާގނެކަމަށް، ނ ވަތަ 

ބައެްއ  ތެރެއިން  އ ެގ  ނ ވަތަ  މާއްދާތަކަށް  އެ  ނ ވަތަ 

ކަނޑަެއޅ މަށް  އ ސޫލ   ޢަމަލ ކ ރާނެ  މާއްދާތަކަށް 

 އެއްބަސްވ ން. 
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އިނގިރ ސި ބަހާއި ޢިބާރާތާއި،  

 ތައް މް މަފްހޫ 
ބ ނ ންކޮށްފަިއ   )ހ(  .6 ޢިބާރާތް  ބަހާއި  އިނިގރ ސި  ބައެްއ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

އިލެކްޓްރޯނިކް   ،އެވަނީ  ޢިބާރާތްތަކަކީ  ނ ވަތަ  ބަސްތަކަކީ  އެ 

މ ޢާމަލާތ ެގ ޤާނޫނީ މަފްހޫމްތަކާ ގ ޅ ޮގތ ން ބ ނ ންކ ރަމ ން އަންނަ 

ނ ވަތަ  ބަސްތަކަކަށް  ލިބިެގންވާ  މާނަކ ރ ންތަކެއް  ފަންނީ 

ޛަރީޢާއިން   ، ޢިބާރާތްތަކަކަށްވާތީ އިލެކްޓްރޯނިކް  ދިވެހިރާއްޖ ަގއި 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ  ކ ރ މާބެމ ޢާމަލާތ  އޮނިަގނޑ   ޤާނޫނީ  ހ  

ތަންފީޛ ކ ރ މަށް   ،މިންަގނޑ ތަކާ ީވވަރަކ ން އެްއޮގތަށް އެކ ލަވާލައި 

 މަގ ފަހިކ ރ މ ެގ ބ ނ މ ަގެއވެ. 

ާމނައެްއ   )ށ(   ވަކި  ލަފްޒ ތަކަކީ  ޢިބާރާތްތަކާއި  ހިމެނ   ޤާނޫނ ަގއި  މި 

އިލެކްޓްރޯނިކް   އަދި  މައިަގނޑ   ދީފައިވާ  ޤާނޫނީ  މ ޢާމަލާތްތަކާގ ޅ  

މަފްހޫމްތައް އެ މަްއޗަށް ބިނާެވެގންާވ ލަފްޒ ތަކަކާއި ޢިބާރާތްތަކެކެެވ. 

އަދި މި ޤާނޫނ ެގ މާއްދާތަކ ަގިއ އެ ލަފްޒ ތަކާއި ޢިބާރާތްތައް އެޮގތަށް  

ެއވަނީ ެއޮގތ ަގިއ    ،ބަޔާންކޮށްފައި  އަސްލ   ޤާނޫނ ެގ  މި 

ޤާނޫނ  މި  ފ ޅާމިނ ަގިއ  ދެމެހެއްޓ މަށާއި  އެންމެ  މަޤްޞަދ   ެގ 

ހަމަ ޤާނޫނ ެގ  މި  ބ ނ މ ަގެއވެ.  މަގ ފަހިކ ރ މ ެގ    ޙާޞިލ ކ ރ މަށް 

މާނަކ ރަންާވނީ ނ ވަތަ  ކިޔަންވާނީ،  މާއްދާއެްއވެސް  ެއ    ،ކޮންމެ 

 މަފްހޫމްތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ޤާނޫނަށް   )ހ(  .7 މާނަކ ރ މ ގެ ހަމަތައް  ާމއްދާތަްއ  މި  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރ މ ަގާއއި 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ    ،މާނަކ ރ މ ގައި މ ޢާމަލާތްތަކާގ ޅ   އިލެކްޓްރޯނިކް 

ދީމިޤްރާޠީ   މިންަގނޑ ތަކަށާއި،  ނައްޞ ތަކަށާިއ  ޤާނޫނީ 

ޤާނޫނ ތައް  މ ޢާމަލާތްތަކާގ ޅ   އިލެކްޓްރޯނިކް  މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ަގއި 

ހަމަހަމަ އ ސޫލ ތަކެއް ެގންގ ޅ މަށް   ،ށްރިޢާޔަތްކޮ  މާނަކ ރާ ހަމަތަކަށް

 ބާރ އަޅަންވާނެއެވެ. 
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މި ޤާނޫނ ެގ ދާއިރާަގއި ހިމެނ  ކަންކަމ ެގ ތެރެއިން، މި ޤާނޫނ ަގިއ   )ށ(  

ކަނޑައެޅިެގން ަވކިޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނ ވާ ކަންކަން ޙަްއލ ކ ރާނީ 

ބިނާވެފައިވާ   މައްޗަށް  އެ  ޤާނޫނ   އަސާސްތަްއކަމަށްާވ  މި 

ފަންކްޝަނަލް  ނިއ ޓްރަލިޓީާއއި  ޓެކްނޮލޮޖީ  ތަފާތ ނ ކ ރ މާއި، 

ޤާނޫނ ަގިއ   މި  ނެެގހެއްޓ މާއެކ ،  އަސާސްތަްއ  އިކ އިވެލަންސްެގ 

 ކަނޑައަޅާފަިއވާ މައިަގނޑ  އ ސޫލ ތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.

 

މ ޢާމަލާތ ގެ ބައިވެރިން  

 ޤާއިމ ވެހ ރި ތަން 
މ ޢާމަލާތެއްެގ އެހެން ބައިވެރިއަކ  އެކަން   ،މި ޤާނޫނ ެގ ބ ނ މަށްޓަކައި )ހ(  .8

ހިނދަކ  ޤާިއމ ވެ  ،ނަފީނ ކ ރާހާ  ބައިވެރިއަކ   މ ޢާމަލާތ ެގ  ހ ރި އެ 

އެ މ ޢާމަލާތެއް ހިންިގއިރ  ޤާއިމ ވެފައި ހ ރިކަމަށް   ،ތަންކަމަށް ބަލާނީ

 އެ ބަިއވެރިައކ  ބަޔާންކ ރާ ތަނަކަށެވެ. 

ޤާިއމ ވެ )ށ(   ހިންގިއިރ   މ ޢާމަލާތް  އެ  ބައިވެރިއަކ ،  ހ ރި މ ޢާމަލާތެއްެގ 

އަދި މ ޢާމަލާތް   ،ށްފައިނ ވާނަމަންކޮބަޔާ  ކ އަބައިވެރި   އެ  ވަކި ތަނެއް

އެ   ތަންތަނ ަގިއ  ހިންގިއިރ   ިގނަ  ތަނަށްވ ރެ  އެއް  ބަިއވެރިައކ  

ބ ނ މަށްޓަކައި  ،ޤާއިމ ވެފަިއވާނަމަ ޤާނޫނ ެގ  މ ޢާމަލާތެއް   ،މި  އެ 

ބަލާނީ ތަންކަމަށް  ޤާއިމ ވެހ ރި  ބަިއވެރިައކ   އެ  ެއ    ،ހިންގިއިރ  

 މ ޢާމަލާތަކާ އެންމެ ގ ޅ ންހ ރި ތަނަކަށެވެ. 

ބ ނ މަށްޓަކައި، މ ޢާމަލާތަކާ އެންމެ ގ ޅ ންހ ރި މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ   )ނ(  

ކަނޑަެއޅ މ ަގއި ނ ވަތަ    ،ތަން  ކ ރިން  ހިންގ މ ެގ  މ ޢާމަލާތް  އެ 

ހިންިގއިރ  އެނގ   ، މ ޢާމަލާތް  ބައިވެރިންނަށް  މ ޢާމަލާތ ެގ  ެއ 

ކަންކަމަށް ނ ވަތަ އެ މ ޢާމަލާތަކާ ގ ޅ ޮގތ ން މ ޢާމަލާތ ެގ ބަިއވެރިން 

ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. އަދި އެްއވެސް  އަންދާޒާކޮށްފަިއވާ  

ކ ރެވިފައިނ ވާނަމަ ކ ރިން  ޤާިއމ ވެހ ރި   ،މ ޢާމަލާތެއް  ބައިވެރިއަކ  
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ތަންކަމ ަގއި ބަލާނީ އެ ބައިވެރިއަކ  ޢާންމ ކޮށް މ ޢާމަލާތް ހިނާްގިއރ   

 ޤާއިމ ވެ ހ ންނަ ތަނަކަށެވެ. 

ހިންާގ   )ރ(   ފަރ ދަކ   ެއފަރާތެްއ ވަކި  ގ ޅ ޮގތ ން  މ ޢާމަލާތަކާ 

މ ޢާމަލާތ ކ ރ މަށް ޤާއިމ ވެ ހ ންނަ ވަކި ޚާްއޞަ ތަނެއް ނެތްނަމަ، 

އެފަރާތ ން  ބަލާނީ،  ތަންކަމ ަގިއ  ހިންިގ  މ ޢާމަލާތް  އެފަރާތ ެގ 

 ޢާންމ ކޮށް ދިރިއ ޅ  ތަނަކަށެވެ. 

މައްޗަށް   )ބ(   ކަންކަމ ެގ  އަންނަނިވި  ތަނަކީ ހަމައެކަނި  ވަކި  ބިނާކޮށް، 

ޤާއިމ ވެ ބަިއވެރިައކ   ހިންގިއިރ   ތަނ ެގޮގތ ަގިއ  މ ޢާމަލާތެއް  ހ ރި 

 ކަނޑައަޅަިއެގން ނ ވާނެެއވެ. 

ބ ނ ންކޮށްފަިއާވ   (1)    ބައިވެރިއަކ   ެވވ ނ އިރ   އެއްބަސްވ ން 

ވަސީލަތްތަްއ  ޓެކްނޮލޮޖީއާިއ  ސިސްޓަމާގ ޅ   އިންފޮމ ޝަން 

 ނ ވަތަ؛ ހ ރި ތަން

) މި    (2)    ބަޔާންކޮށްފައިާވ 1އަކ ރ ެގ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމަށް އެހެން ފަރާތްތަކ ން ވަދެ ނ ވަތަ 

 ބ ނ ންކ ރާ ތަން.

ބައިވެރިއަކ  ބ ނ ންކ ރާ ޑޮމެިއން ނަން ނ ވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް  )ޅ(  

ހަމައެކަނި   ނިސްބަތްވ މަކީ،  ޤައ މަކަށް  ަވކި  އެކަމ ެގ  އެޑްރެސް 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ބަިއވެރިއަކ  ޤާއިމ ވެހ ރި ތަނަކީ އެ ޤައ މަކަށް  

 ނިސްބަތްވާ ތަނެއްކަމަށް ކަނޑައަޅަންޖެހ  ސަބަބެއް ނޫނެވެ. 

 

މ ޢާމަލާތެއް ހިންާގ ފަރާތ ެގ މަޢ ލޫމާތާއި، އެ މ ޢާމަލާތް ހިންގާއިރ  އެފަރާތް    .9 މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މ ގެ ޒިންމާ 

ޤާއިމ ވެހ ރި ތަން، އަދި އެ މ ޢާމަލާތަކާގ ޅ  އެނޫން މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މަށް  

އެފަރާތ ން ޤާނޫނީޮގތ ން އެްއވެސް އިލްތިޒާމެއް އ ފ ލަންޖެހ ނަމަ، އެކަމަކަށް  

ނާޅަެއވެ.   ހ ރަހެއް  ޤާނޫނ   ފ ރިހަމަނ ވާ، މި  ނ ވަތަ  ނޫން،  ޞައްޙަ  އަދި 
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ޤާނޫނީ  އެއްވެސް  އ ފ ލަންޖެހ   ގ ޅިެގން  ހ ށަހެޅ މާ  މަޢ ލޫމާތ   ދޮގ   ނ ވަތަ 

 ެވެގނެއް ނ ވެެއވެ. އަ ޒިންމާއަކ ން އެފަރާތް ބަރީ

 

 ދެވަނަ ބާބ  

 އިލެކްޓްރޯނިކް މ ޢާމަލާތްތައް 

 
ޑ ޓާ މެސެޖ ތަކ ގެ ޤާނޫނީ  

 ހައިސިއްޔަތ  
ހަމައެކަނި   ،ޑ ޓާ މެސެޖެއްެގ ސިފަިއަގއި ަމޢ ލޫމާތެއް އޮންނަ އޮތ މަކީ )ހ(  .10

އެކަމ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، ެއ މަޢ ލޫމާތަކީ ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތެއް 

ނެތް، ނ ވަތަ ޤާނޫނީޮގތ ން ޞައްޙަ ނ ވާނެ، ނ ވަތަ ޤާނޫނީޮގތ ން އެ  

 ސަބަބެްއ  މައްޗަށް ޢަމަލ ނ ކ ރެވ ނެ މަޢ ލޫމާތެއްކަމަށް ބަލަިއެގންވާނެ

 ނޫނެވެ.

ޑ ޓާ މެސެޖެއްަގއި ހިމެނ  މަޢ ލޫމާތަކީ އެ މެސެޖ ަގއި ހިމަނާފައިނ ާވ،  )ށ(  

މަޢ ލޫމާތެއްނަމަ،  ޙަވާލާދީފައިވާ  ހަމައެކަނި  އެހެންނަމަވެސް 

ބިނާކޮށް  މައްޗަށް  ސަބަބ ެގ  ެއ  ޤާނޫނީ   ،ހަމައެކަނި  އެީއ 

ހައިސިއްޔަތެއް ނެތް، ނ ވަތަ ޤާނޫނީޮގތ ން ޞައްޙަ ނ ވާނެ، ނ ވަތަ 

ޢަމަލ  ަމއްޗަށް  އެ  މަޢ ލޫމާތެއްކަމަށް ޤާނޫނީޮގތ ން  ނ ކ ރެވ ނެ 

 ބަލައިެގން ނ ވާނެއެވެ. 

އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާއިން މ ާއޞަލާތ ކ ރ މަށް ނ ވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް  )ނ(  

ކ ރާ   ބަލައިަގތ މަށްޛަރީޢާއިން  ފަރާތެްއެގ  ، މ އާޞަލާތ   އެްއވެސް 

އެހެންނަމަވެސް  ނ ކ ރެެއވެ.  ލާޒިމެއް  ޤާނޫނ   މި  ، މައްޗަށް 

ެއ   ބިނާކޮށް،  މައްޗަށް  ޢަމަލ ތަކ ެގ  ބައިވެރިއެްއެގ  މ ޢާމަލާތެއްެގ 

މ އާޞަލާތ ކ ރ މަށް  ޛަރީޢާއިން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ބައިވެރިއަކ  

 ނެއެވެ. އެއްބަސްވެފަިއވާކަމަށް ބެލެވިދާ 
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ޤާނޫނަކ ން  )ހ(  .11 ލިޔ މ ން އޮތ ން  އެްއވެސް  ލިޔ މ ންކަމަށް  އޮންނަންވާނީ  މަޢ ލޫމާތެއް 

މަޢ ލޫމާތަކީ  މެސެޖެއްަގިއވާ  ޑ ޓާ  ޙާލަތެްއަގިއ،  ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާ 

ހ ރި   ވާސިލ ެވވ ޮގތަށް  ބ ނ ންކ ރ މަށް  ފަހ ން 

ލިޔ މ ން އޮތ މ ެގ ޤާނޫނީ  މަޢ ލޫމާތެއްކަމަށްވާނަމަ، އެ މަޢ ލޫމާތެއް  

 ޝަރ ޠ  އެ ޑ ޓާ މެސެޖެްއަގިއ ފ ރިހަމަވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބ ނ މަށްޓަކައި، މަޢ ލޫމާތެއް ލިޔ މ ން އޮތ މަކީ   )ށ(  

އިލްތިޒާމެްއެގ ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ،    ޤާނޫނީ  ޤާނޫނެއްަގއި  ޮގތ ަގިއ 

އެ ޤާނޫނެއްަގިއ  ނ ވަތަ އެ މަޢ ލޫމާތެއް ލިޔ މ ން   ނެތ މ ެގ ނަތީޖާ 

އ ސޫލ    ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، 

 .ހިނާގނެއެވެ

ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާއަކ ން ލިޔ މ ން ވަކި މަޢ ލޫމާތެއް ހ ށަހެޅ މަށް  )ނ(  

ހ ށަހެޅ މ ަގއި   މަޢ ލޫމާތ   ެއ  ޢަމަލ ކ ރަންވީޮގތ ެގ  ލާޒިމ ކ ރާނަމަ، 

ހ ރަހެއް  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ކަނޑަެއޅ މަކަށް  އ ސޫލ ތަކެއް  އިތ ރ  

 ނާޅައެވެ. 

 

ބެހެއްޓ މަށް  )ހ(  .12 މަޢ ލޫމާތ ގެ އަސްލ   ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ މަށް  އަސްލ ޮގތ ަގއި  އ ެގ  މަޢ ލޫމާތެއް 

މެސެޖެއްަގިއވާ   ޑ ޓާ  ލާޒިމ ކ ރާނަމަ،  މަޢ ލޫމާތަކީ، ޤާނޫނަކ ން 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި އެ ޝަރ ޠ  ފ ރިހަމަވާ މަޢ ލޫމާތ ކަމ ަގިއ  

 ބެލެވ ނެެއވެ. 

ޮގތ ަގއި   ޑ ޓާ މެސެޖެއްެގ  ،ޑ ޓާ މެސެޖ ަގއި ހިމެނ  މަޢ ލޫމާތ   (1)   

ސިފަިއަގިއ   ނިހާއީ  އ ެގ  ޮގތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ 

އެ   ފެށިެގން  ވަގ ތ ން  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ޖެނެރ ޓ ކ ރެވ ނ  

އައިސްފައިނ ާވކަމަށް ބަދަލެއް  އެްއވެސް   ،ޞައްޙަކަމަށް 

 އަދި ؛ އެކަށީެގންވާ މިންވަރަށް ކަށަަވރ ވެފައި ވ ން
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ފަރާތަކަށް   (2)    ވަކި  ަމޢ ލޫމާތެއް  އެ  މަޢ ލޫމާތަކީ،  އެ 

މަޢ ލޫމާތ   ފޯރ ކޮށްދ ން އެ  ޙާލަތެއްަގއި،  ޖެހިއްޖެ 

ފަރާތަށް   ހ ރި ފޯރ ކޮށްދ ންޖެހ   ޮގތަކަށް  ދެއްކ ނެފަދަ 

 މަޢ ލޫމާތެއްކަމ ަގއި ވ ން. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބ ނ މަށްޓަކައި، މަޢ ލޫމާތެއް އ ެގ އަސްލ ޮގތ ަގިއ   )ށ(  

ލާޒިމ ކޮށްފައިވަނީ   ޤާނޫނަކ ން  ބެހެއްޓ މަށް  ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ މަށް 

މަޢ ލޫމާތ     އިލްތިޒާމެްއެގ އެ  ނ ވަތަ  ހ ށަހަޅާފަިއ ޮގތ ގައިނަމަ، 

ބެހެްއޓިފައި  ސިފައިަގއި  އަސްލ   އ ެގ  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން  ނެތ މ ެގ 

ނެތ މ ެގ ސަބަބ ން ނިކ މެދާނެ ނަތީޖާ ބަޔާންކޮށްެގންކަމަށް ވާނަމަ،  

 މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ  ހިނާގނެެއވެ. 

 ބ ނ މަށްޓަކައި: ( ވަނަ ނަންބަރ ެގ 1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ނ(  

ެއއްވެސް    (1)    މަޢ ލޫމާތ ެގ ޞައްޙަކަމަށް  އެ  އެއީ  މަޢ ލޫމާތެއް 

މަޢ ލޫމާތެއްކަމަށް ކަނޑަެއޅ މ ަގއި  ބަދަލެއް އަިއސްފައިނ ވާ 

ބަލާނެ މިންަގނޑަކީ، އެ މަޢ ލޫމާތެއް މ އާޞަލާތ ކ ރ މ ަގއި 

ބެހެއްޓ މ ަގއި ނ ވަތަ ރައްކާކ ރ މ ަގއި ނ ވަތަ ފެންނާނެހެން  

ބަދަލެއް   އަންނާނެ  އ ސޫލ ން  ޢާންމ   މަޢ ލޫމާތަކަށް  އެ 

ކަށަވަރ ކ ރ މ ެގޮގތ ން  މަޢ ލޫމާތެއް  އެ  އަދި  ފިޔަވަިއ، 

އިތ ރަށް ެގނެވ  ބަދަލެއް ފިޔަަވއި، އެ މަޢ ލޫމާތަށް ެއއްެވސް  

އ ެގ  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ެގނެސްފައިނ ވ ާމެއކ ،  ބަދަލެއް 

 . ފ ރިހަމަޮގތ ަގއި ވ މަށެވެ

ކަށަވަރ ވެފަިއވާ    (2)    މިންވަރަށް  އެކަށީެގންވާ  މަޢ ލޫމާތެއް 

ޖެ މަޢ ލޫމާތ   އެ  ަވޒަންކ ރ މ ަގއި،  ރ ޓްކ ރި ނެމިންަގނޑ  

ޙާލަތްތަކަށް  ހ ރިހާ  ކަމާގ ޅ   މަޤްޞަދަށާއި 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 
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އ ެގ   )ރ(   މަޢ ލޫމާތ   މ ައއްސަސާއަކ ން  އަސްލ ޮގތ ަގިއ  ދައ ލަތ ެގ 

މަޢ ލޫމާތ    އެ  ލާޒިމ ކ ރާނަމަ،  ބެހެއްޓ މަށް  ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ މަށް 

އިތ ރ   ޮގތ ެގ  ޢަމަލ ކ ރަންވީ  ބެހެއްޓ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ހ ށަހެޅ މ ަގއި 

 އ ސޫލ ތަކެއް ކަނޑައެޅ މަކަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ހ ރަހެއް ނާޅައެެވ. 

 

ހެކީގެގޮތ ގައި ޑ ޓާ މެސެޖ   

 ބަލައިގަތ ން 
ބިނާކޮށް،  )ހ(  .13 މައްޗަށް  ސަބަބ ެގ  އެ  ހަމައެކަނި  މެސެޖަކަށްވީތީ  ޑ ޓާ 

ޝަރީޢަތެއްަގއި ހެކީެގޮގތ ަގއި ޑ ޓާ މެސެޖެއް ބަލައިނ ަގނެވ ނެޮގތަށް 

 ހެއްކާބެހ  އ ސޫލ ތައް ތަޠްބީޤ ކޮށްެގން ނ ވާނެއެވެ. 

މަޢ ލޫމާތަށް ދ ންޖެހ  ހެކީެގ ބ ރަދަން ޑ ޓާ މެސެޖެއްެގ ސިފަިއަގިއވާ   )ށ(  

ޤާނޫނ ަގިއާވ   ހެއްކާބެހ   ޢަމަލ ކ ރާނީ،  ކަނޑައެޅ މ ަގއި 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ބެހެއްޓ މަށް  )ހ(  .14 ޑ ޓާ މެސެޖ  ބެހެއްޓ ން  މަޢ ލޫމާތެއް  ނ ވަތަ  ރިކޯޑެއް  ނ ވަތަ  ލިޔ މެއް  ވަކި 

ނ ވަތަ ރިކޯޑެްއ ނ ވަތަ ޤާނޫނަކ ން ލާޒިމ ކ ރާ ޙާލަތ ގައި، އެ ލިޔ މެއް  

މަޢ ލޫމާތެއް ބަހައްޓާފައިވަނީ ޑ ޓާ މެސެޖ ެގޮގތ ަގއި ނަމަ، އަންނަނިިވ 

ކަންކަން  ލާޒިމ ކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި  ފ ރިހަމަވ މ ން،  ޝަރ ޠ ތައް 

 ފ ރިހަމަވީކަމ ަގއި ބަލަންވާނެެއވެ. 

ޑ ޓާ މެސެޖ ަގއި ހ ރި މަޢ ލޫމާތަކީ، އެ މަޢ ލޫމާތެއް ފަހ ން   (1)   

މަޢ ލޫމާތެއްކަމ ަގިއ   ހ ރި  ވާސިލ ެވވ ޮގތަށް  ބ ނ ންކ ރ މަށް 

 އަދި ؛ ވ ން

މެސެޖ    (2)    ޑ ޓާ  އެ  ބެހެއްޓިފަިއވަނީ  މެސެޖ   ޑ ޓާ 

ޖެނެރ ޓްކ ރެވ ނ  ނ ވަތަ ފޮނ ވ ނ  ނ ވަތަ ލިބ ނ  ފޯމެޓ ގައި،  

ނ ވަތަ  ޖެނެރ ޓްކ ރެވ ނ އިރ   މެސެޖ   ޑ ޓާ  އެ  ނ ވަތަ 

މަޢ ލޫމާތ   އ ަގިއވާ  ލިބ ނ އިރ   ނ ވަތަ  ފޮނ ވ ނ އިރ  
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ދައްކ ވައިދެވ ނެ   ޔަޤީންކަމާއެކ   ހ ރިޮގތަށްކަން 

 އަދި ؛ އްަގިއކަމަށް ވ ންފޯމެޓެ

ޑ ޓާ މެސެޖ ަގއި ހިމެނ  މަޢ ލޫމާތ  ބެހެއްޓިފައިވަނީ، އެ ޑ ޓާ   (3)   

ެއ   އަދި  ތަން،  ރައްދ ވި  ތަނާއި  ޖެނެރ ޓްކ ރެވ ނ   މެސެޖ  

ވަގ ތ   ތާރީޚާއި  ރައްދ ވި  ނ ަވތަ  ފޮނ ވ ނ   މެސެޖ   ޑ ޓާ 

 ދެނެަގނެވ ނެފަދަ ޮގތަކަށްކަމަށް ވ ން. 

ލިޔެކިޔ ންތަކާއި ރިކޯޑ ތަކާއި ަމޢ ލޫމާތ  ބެހެއްޓ މަށް މި މާއްދާެގ )ހ(   )ށ(  

ެއ މަޢ ލޫމާތ ެގ މަޤްޞަދަކީ ހަމައެކަނި  ެގ ދަށ ން އޮންނަ ޒިންމާ،

ބ ނ ންކ ރެވ    ލިބިަގތ މަށް  ނ ވަތަ  ފޮނ ވަިއ  މެސެޖެއް 

 މަޢ ލޫމާތ ކަމ ގައިވާ މަޢ ލޫމާތ ެގ މައްޗަކަށް ނ ހިނާގނެެއވެ. 

ކަންކަން  )ނ(   ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ފަރާތަކ ން  އެްއވެސް 

) ފ ރިހަމަކ ރ މ ގައި، ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރ ން  1މި  ވަނަ   )

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަން 3ފެށިެގން )

އެ  މެދ ވެރިކޮށް  ފަރާތެއް  އެހެން  ޮގތ ެގމަތިން  ކަންކަން ފ ރިހަމަވާ 

 ނާޅައެވެ.  ށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއްކ ރ މަކަ

ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަސާއަކ ން މަޢ ލޫމާތ  ބެހެއްޓ މަށް ލާޒިމ ކ ރާނަމަ،  )ރ(  

އެ މަޢ ލޫމާތ  ބެހެއްޓ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންވީޮގތ ެގ އިތ ރ  އ ސޫލ ތަކެްއ  

 ކަނޑައެޅ ަމކަށް މި މާއްދާެގ )ހ( ހ ރަހެއް ނާޅައެވެ. 

 

ވަގ ތާއި،  ޑ ޓާ މެސެޖ  ފޮނ ވާ  
 ލިބ  ވަގ ތ  އަދި ތަން 

 ޑ ޓާ މެސެޖެއް ފޮނ ވ ނ  ަވގ ތ ކަމ ަގއި ބަލާނީ:  )ހ(  .15

މެސެޖ ެގ   (1)    ޑ ޓާ  ނ ވަތަ  އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ،  މެސެޖ ެގ  ޑ ޓާ 

ފޮނ ވައިދިން  މެސެޖ   ޑ ޓާ  ެއ  ފަރާތ ން  އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ 
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އިންފޮމ ޝަން  ދަށ ަގިއވާ  ކޮންޓްރޯލ ެގ  ފަރާތެއްެގ 

 ނ ވަތަ ؛ ސިސްޓަމ ން އެ ޑ ޓާ މެސެޖ  ބ ރ ވި ަވގ ތ 

ޑ ޓާ    (2)    ނ ވަތަ  އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ،  މެސެޖ ެގ  މެސެޖ ެގ ޑ ޓާ 

ފޮނ ވައިދިން  މެސެޖ   ޑ ޓާ  ެއ  ފަރާތ ން  އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ 

އިންފޮމ ޝަން  ދަށ ަގިއވާ  ކޮންޓްރޯލ ެގ  ފަރާތެއްެގ 

ސިސްޓަމ ން އެ ޑ ޓާ މެސެޖ  ބ ރ ވެފައިނ ވާނަމަ، އެ ޑ ޓާ 

 މެސެޖ  ލިބ ނ  ވަގ ތަށެވެ. 

) )ށ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ނަންބަރ ެގ  2މި  ވަނަ  ޑ ޓާ (  ބ ނ މަށްޓަކައި، 

އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ  މެސެޖ ެގ  ޑ ޓާ  ނ ވަތަ  އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ،  މެސެޖ ެގ 

ކޮންޓްރޯލ ެގ   ފަރާތެްއެގ  ފޮނ ވައިދިން  މެސެޖ   ޑ ޓާ  އެ  ފަރާތ ން 

މެސެޖ   ޑ ޓާ  އެ  ސިސްޓަމ ން  އިންފޮމ ޝަން  ދަށ ަގިއވާ 

ޖ   ބ ރ ވެފައިނ ވާނަމަ އެ ޑ ޓާ ެމސެޖ  ލިބ ނ ކަމަށް ބެލެވ ނީ، ެއ މެސެ

ދެ ލިބ މަށް  އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމެއް ފޮނ ވ މަށާއި  އެއް  ފަރާތ ން 

 ބ ނ ންކ ރާ ޙާލަތ ަގެއވެ. 

 ޑ ޓާ މެސެޖ  ލިބ ނ  ވަގ ތ ކަމ ަގއި ބަލާނީ:  )ނ(  

އެފަރާތ ން   (1)    ފަރާތަށް،  އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ  މެސެޖ   ޑ ޓާ  އެ 

ނެގ ނެ ނ ވަތަ  ކަނޑައަޅާފަިއވާ އިލެކްޓްރޯނިކް އެޑްރެހ ަގއި  

 ނ ވަތަ ؛ ބެލ ނެ މެސެޖަކަށް އެ މެސެޖ  ވާ ަވގ ތ 

މެސެޖ     (2)    ޑ ޓާ  އެ  ފޮނ ވާފައިވަނީ  މެސެޖ   ޑ ޓާ 

ބ ނ ންކ ރެވ    ނ ވަތަ  ވަދެވ   ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

އެޑްރެހ ަގއި   އެ  ެއޑްރެހަކަށްނަމަ،  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެހެން 

މެސެޖަކަށް އެ މެސެޖ  ވާ، އަދި އެ ނެގ ނެ ނ ވަތަ ބެލ ނެ  

މެސެޖ   އެ  ލިބިފައިވާކަން  މެސެޖ   ެއ  އެޑްރެހަށް 

 އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ެއނގ  ަވގ ތ . 
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ޑ ޓާ މެސެޖ  އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ  ، މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ބ ނ މަށްޓަކައި )ރ(  

މެސެޖަކަށްާވ    ،ފަރާތަށް ބެލ ނެ  ނ ވަތަ  ނެގ ނެ  މެސެޖ   ޑ ޓާ  އެ 

ފަރާތ ެގ  އެޑްރެސްކޮށްފަިއާވ  މެސެޖ   ބަލާނީ،  ވަގ ތ ކަމަށް 

 އިލެކްޓްރޯނިކް އެޑްރެހަށް އެ މެސެޖ  ލިބ މ ންނެވެ.

ބަލާނީ )ބ(   ތަންކަމަށް  ފޮނ ވި  މެސެޖެއް  ޤާނޫނ ެގ    ،ޑ ޓާ  ވަނަ   8މި 

ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާންކ ރާ  ޑ ޓާ ، މާއްދާަގއި  ހިންގިއިރ   މ ޢާމަލާތް 

 ހ ރި ތަނަށެވެ.ޤާއިމ ވެ  މެސެޖ ެގ އޮރިޖިނ ޓަރ 

ބަލާނީ )ޅ(   ތަންކަމަށް  ލިބ ނ   މެސެޖެއް  ޤާނޫނ ެގ    ،ޑ ޓާ  ވަނަ    8މި 

ޮގތ ެގމަތިން ބަޔާންކ ރާ  ޑ ޓާ ، މާއްދާަގއި  ހިންގިއިރ   މ ޢާމަލާތް 

 ހ ރި ތަނަށެވެ. މެސެޖ  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތ ން ޤާއިމ ވެ

އެހީވެދ    )ކ(    މ އާޞަލާތ ކ ރ މަށް  ެއޑްރެހަކ ން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ތަނަކީ ހ ރި  ސިސްޓަމް  ަގިއ    ،އިންފޮމ ޝަން  )ޅ(  މާއްދާެގ  މި 

ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން ޑ ޓާ މެސެޖ  ލިބ ނ  ތަންކަމަށް ކަނޑައަޅާ  

ތަން ފިޔަވަިއ އެނޫން ތަނެްއކަމ ަގއި ވީނަމަވެސް، މި މާއްދާެގ )ނ(  

 ޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތައް ހިނާގނެެއވެ. އަދި )ރ( ަގއި ބަ

 

ދެމެދ ަގިއ   .16 ޑ ޓާ މެސެޖަކަށްވީތީ ބަލައިގަތ ން  ފަރާތާ  އެޑްރެސްކ ރެވ   މެސެޖ   އޮރިޖިނ ޓަރާއި  މެސެޖެއްެގ  ޑ ޓާ 

އެކަކ  އަނެކަކ  ބ ނ ންވާ ޮގތް ނ ވަތަ އެދ  ޮގތް ނ ވަތަ އެނޫން ކަމެއް ހާމަކ ރާ  

މެސެޖެއްކަމަށްާވތީ، ހަމައެކަނި އެކަމ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް ެއއީ  ބަޔާނަކީ ޑ ޓާ  

ނ ވަތަ  ޞައްޙަނ ވާނެ  ޤާނޫނީޮގތ ން  ނ ވަތަ  ނެތް  ހައިސިއްޔަތެއް  ޤާނޫނީ 

ޢަމަލ ނ ކ ރެވ ނެ މަްއޗަށް  އެ  ބަލައިެގން   ޤާނޫނީޮގތ ން  އެްއޗެްއކަމަށް 

 ނ ވާނެެއވެ. 
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ޑ ޓާ މެސެޖ  ނިސްބަތްކ ރެވ   

 ފަރާތް 
ޑ ޓާ މެސެޖެއް ފޮނ ވީ އޮރިޖިނ ޓަރ  އަމިއްލައަށްކަމަށްވާނަމަ، އެ ޑ ޓާ   )ހ(  .17

 މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ ޑ ޓާ މެސެޖެކެވެ. 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި ޑ ޓާ މެސެޖެއް އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ފަރާތަށް  )ށ(  

 ބެލެވ ނެެއވެ. ޑ ޓާ މެސެޖެއް ފޮނ ވާފަިއވަނީ އޮރިޖިނ ޓަރ ކަމަށް 

އެ    (1)    ފަރާތ ން،  އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ  ފޮނ ވާފައިވަނީ  މެސެޖ   ޑ ޓާ 

ހ އްދަ  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ޮގތަކަށް  ވަކި  ގ ޅ ޮގތ ން  މެސެޖާ 

ޢަމަލ ކޮށްފައިވާ  ދަށ ން  ހ އްދަިއެގ  އެ  އަދި  ލިބިފައިވާ 

 ނ ވަތަ ؛ ފަރާތެއްކަމަށް ވ ން

ޮއރިޖިނ ޓަރ  އަމިއްލައަށް ނ ވަތަ ޑ ޓާ މެސެޖ  ފޮނ ވާފަިއވަނީ    (2)   

އޮޕަރ ޓްކ ރަން   އޮޓަމެޓިކ ން  ފަރާތ ން،  އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ 

ސިސްޓަމަކ ންކަމަށް  އިންފޮމ ޝަން  ޕްރޮްގރާމްކޮށްފަިއވާ 

 ވ ން. 

އެޑްރެސްކޮށްފަިއާވ   )ނ(   މެސެޖ   ޑ ޓާ  ޙާލަތްތަކ ަގއި،  އަންނަނިވި 

ޑ ޓާ   ލިބ ނ   އެފަރާތަށް  ފޮނ ވާފައިަވނީ  ފަރާތަކ ން،  މެސެޖ  

އޮރިޖިނ ޓަރ ކަމަށް ބަލައި، ެއާއ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

މެސެޖެއްކަން   (1)    ފޮނ ވި  އޮރިޖިނ ޓަރ   މެސެޖަކީ  ޑ ޓާ 

މެސެޖ    ،ކަށަވަރ ކ ރ މަށްޓަކައި  އޮރިޖިނ ޓަރާއި 

ބ ނ މަށް  އެ  ކ ރިން  ދެމެދ   ފަރާތާ  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

އެްއޮގތަށް އިޖ ރާއަތ ތަކާ  މެސެޖ    ،އެއްބަސްވެފަިއވާ 

 ނ ވަތަ ؛ އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތ ން ޢަމަލ ކޮށްފައިވ ން

ރައްދ ވީ  (2)    މެސެޖ   ފަރާތަށް  ތިންވަނަ    ، އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

ފަރާތެއްެގ ޢަމަލ ތަކެއްެގ ސަބަބ ންކަމަށް ވެފައި، އެ ތިންވަނަ 

އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ  ނ ވަތަ  އެކ ަގއި  އޮރިޖިނ ޓަރާ  ފަރާތަކާ 



 

 

 

 

 

 

 18 

ސަބަބ ން،  ގ ޅ މެއްެގ  އޮންނަ  އެކ ަގއި  އ ޖެންޓަކާ 

ބ ނ ންކ ރާ  ދެނެަގތ މަށް  މެސެޖެްއކަން  އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ 

ެގން އެ ތިންވަނަ ފަރާތ ން ޮގތްތަކ ންކ ރެ ޮގތެއް ބ ނ ންކޮށް

 އެ މެސެޖ  ފޮނ ވާފައިވ ން. 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ   )ރ(   ަގއި  މާއްދާެގ )ނ(  މި  ޙާލަތްތަކ ަގިއ  އަންނަނިވި 

 އ ސޫލެއް ނ ހިނާގނެއެވެ. 

މެސެޖެއް   (1)    ފޮނ ވާފައިވާ  އޮރިޖިނ ޓަރ   މެސެޖަކީ  ޑ ޓާ 

މެސެޖ    ،ނޫންކަމަށް ފަރާތ ން  އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ 

ެއ   ދީފައިވ މާެއކ ،  ނޯޓިސް  ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

ނޯޓިހާ އެއްޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ ަމށް އެކަށީެގންވާ ވަގ ތ  މެސެޖ  

 ނ ވަތަ ؛ އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ ޙާލަތ 

ނަންބަރ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ( ވަނަ  2މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ )  (2)   

ފަރާތ ން   ޙާލަތެއްަގއި، ެއޑްރެސްކޮށްފަިއވާ  މެސެޖ  

ސަބަބ ން،  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ  ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ   އެކަށީެގންވާ 

ތ ތަކާ އެްއޮގތަށް  ނ ވަތަ ދެފަރާތ ން އެއްބަސްވެފައިވާ އިޖ ރާއަ

އެ މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ޓަރ  ފޮނ ވި   ،ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން

ފަރާތަށް މެ އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ  މެސެޖ   ނޫންކަން  ސެޖެއް 

އޮންނަންވާނެ  އެނިގފައި  އެކަން  ނ ވަތަ  ޙާލަތެއް،  އެނގ  

 ޙާލަތެއް މެދ ވެރިވ ން. 

ނ ވަތަ އޮރިޖިނ ޓަރ    ،ޑ ޓާ މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ޓަރ ެގ މެސެޖެއްނަމަ )ބ(  

ފޮނ ވި މެސެޖެއްކަމަށް ބެލެވ  މެސެޖެއްނަމަ، ނ ވަތަ ޑ ޓާ މެސެޖ   

މެސެޖ   އިޚްތިޔާރ   ބެލ މ ެގ  އޮރިޖިނ ޓަރ ކަމަށް  ފޮނ ވީ 

އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ލިބިދ ނަމަ، މެސެޖ  އެޑްރެސްކޮށްފަިއާވ  

ރި ޮގތަށް ފަރާތަށް ލިބ ނ  މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ޓަރ  ފޮނ ވަން ޤަޞްދ ކ 
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ެއއްޮގތަށް   އެއާ  ބަލަިއ،  މެސެޖެއްކަމަށް  ފޮނ ވި  އެފަރާތ ން 

ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ  މެސެޖ   އިޚްތިޔާރ   ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

މެސެޖ  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތ ން އެކަށީެގންާވ ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ    )ޅ(  

ނ ވަތަ   ސަބަބ ން،  އެއްބަސްވެފަިއާވ  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ  ދެފަރާތ ން 

ސަބަބ ން ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ  ެއްއޮގތަށް  މެސެޖ    ،އިޖ ރާއަތ ތަކާ 

މެސެޖ   ޑ ޓާ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

ޓްރާންސްމިޓްކ ރ މ ަގއި އެ ެމސެޖަށް މައްސަލައެއް ދިމާވެފައިާވކަން 

ންނަންވާނެ އެފަރާތަށް އެނގ  ޙާލަތ ަގއި، ނ ވަތަ ެއކަން އެނިގފައި އޮ

މެސެޖ  ، މި މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށ ން ލިބިދ  އިޚްތިޔާރ  ޙާލަތ ގައި، 

 އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ލިބިެގނެއްނ ވެެއވެ. 

މެސެޖ  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތ ން އެކަށީެގންާވ ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ    )ކ(   

އެއްބަސްވެފަިއވާ  ދެފަރާތ ން  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން،    ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ 

މެސެޖ   ސަބަބ ން،  ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ  ެއްއޮގތަށް  އިޖ ރާއަތ ތަކާ 

އެހެން  މެސެޖަކީ  ޑ ޓާ  ލިބިފައިވާ  ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

މެސެޖެއްެގ ނަކަލެްއކަން އެފަރާތަށް އެނގ  ޙާލަތ ، ނ ވަތަ އެކަން  

އެނިގފައި އޮންނަންވާނެ ޙާލަތ  ފިޔަވަިއ އެނޫން ޙާލަތ ަގއި، މެސެޖ  

ކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ލިބ  ކޮންމެ ޑ ޓާ މެސެޖަކީ ވަކި ޑ ޓާ އެޑްރެސް 

ޮގތ ަގއި ބަލައި، ެއއާ ެއއްޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ ިއޚްތިޔާރ    މެސެޖެއްެގ

 މެސެޖ  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

މެސެޖ    )ހ(  .18 ޑ ޓާ މެސެޖ  ލިބ ނ ކަން އެންގ ން  ދެމެދ  އޮރިޖިނ ޓަރާއި  ފަރާތާ  ޑ ޓާ   ،އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

މެސެޖ  ލިބ ނ ކަން ވަކިޮގތަކަށް ނ ވަތަ ވަކި އ ސޫލަކ ން ެއންގ މަށް 

ޮގތަކަށް  ތެރެއިން  ޮގތްތަކ ެގ  އަންނަނިވި  ، އެއްބަސްވެފައިނ ވާނަމަ، 
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މެސެޖ   ޑ ޓާ  އޮރިޖިނ ޓަރަށް  ފަރާތ ން  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ  މެސެޖ  

 . ލިބ ނ ކަން އެންިގދާނެެއވެ

އޮޓަމ ޓަޑް މ ާއޞަލާތަކ ން ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކަށް ކ ރާ   (1)   

 ނ ވަތަ ؛ އެްއވެސް މ އާޞަލާތަކ ން

އެނގ ނެފަދަ   (2)    އޮރިޖިނ ޓަރަށް  ލިބ ނ ކަން  މެސެޖ   ޑ ޓާ 

ފަރާތ ން  އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ  މެސެޖ   ޮގތަކަށް  އެކަށީެގންވާ 

 ޢަމަލ ކޮށްފައިވ ން. 

ކަނޑައެޅ މ ަގއިޑ ޓާ   )ށ(   ލިބ ނ ކަމަށް  މެސެޖ  ، މެސެޖެއް 

ލިބ ނ ކަން  މެސެޖ   ޑ ޓާ  އެ  ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

މެސެޖ   އެ  ޝަރ ޠ ކޮށްފައިވާނަމަ،  އެންގ މަށް  އޮރިޖިނ ޓަރަށް 

އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތ ން އެ މެސެޖ  ލިބިފައިވާކަން އޮރިޖިނ ޓަރަށް 

 ބިފައިވާކަމަކަށް ނ ބެލެވ ނެއެވެ. ނާންާގހާ ހިނދަކ ، އެ މެސެޖ  ލި

އެންގ މަށް  )ނ(   އޮރިޖިނ ޓަރަށް  ލިބ ނ ކަން  މެސެޖ   ޑ ޓާ 

ލިބ ނ ކަން  މެސެޖ   ޑ ޓާ  އެ  ޙާލަތެއްަގއި،  ޝަރ ޠ ކޮށްފައިނ ވާ 

މ ްއދަތެއްެގ   އެއްބަސްވެފަިއވާ  ނ ވަތަ  ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  އެންގ މަށް 

މ އްދަތެއް   އެފަދަ  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ ތެރ ަގިއ،  ކަނޑައަޅާފައިނ ވާ 

އެއްބަސްވެފައިނ ާވ   މ އްދަތަކަށް  ވަކި  އެފަދައިން  ދެފަރާތ ން 

މެސެޖ    ތެރ ަގއި،  މ އްދަތެއްެގ  ެއކަށީެގންާވ  ޙާލަތެއްަގއި، 

ލިބ ނ ކަން  މެސެޖ   އޮރިޖިނ ޓަރަށް  ފަރާތ ން  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ    އަންާގފައިނ ވާނަމަ، އަންނަނިިވ ޮގތްތަކ ންކ ރެ ޮގތަކަށް

 އިޚްތިޔާރ  އޮރިޖިނ ޓަރަށް ލިބިެގންެވއެެވ. 

މެސެޖ    (1)    އެ  ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ  މެސެޖ   ޑ ޓާ 

އަންާގފައި  ލިބިފައިވާކަން އޮރިޖިނ ޓަރަށް  އެފަރާތ ން 

ޑ ޓާ   ތެރ ަގއި  މ އްދަތެއްެގ  ަވކި  އެކަށީެގންވާ  ނ ވާކަމާިއ، 
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މެސެޖ   ޑ ޓާ  އެންގ މަށް ޝަރ ޠ ކޮށް،  ލިބ ނ ކަން  މެސެޖ  

 ؛އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތަށް ޮއރިޖިނ ޓަރ  ނޯޓިސްދިނ ން

   (2)  ( އަކ ރ ެގ  ޑ ޓާ  1މި  ދަށ ން  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ  މެސެޖ  ( 

މެސެޖ   ޑ ޓާ  ޝަރ ޠ ކޮށް،  އެންގ މަށް  ލިބ ނ ކަން 

މ އްދަތ ެގ  ނޯޓިސްދީފައިވާ  ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

އެ  ، ތެރ ަގއި  ފަރާތ ން  ެއޑްރެސްކޮށްފަިއވާ  މެސެޖ   ޑ ޓާ 

އަންާގފައިނ ވާނަމަ،  އޮރިޖިނ ޓަރަށް  ލިބ ނ ކަން  މެސެޖ  

ފަރާތަށް   އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ  ނޯޓިސް މެސެޖ   އޮރިޖިނ ޓަރ  

ޮގތ ަގއި   ދިނ މާއެކ ، އެ މެސެޖަކީ ފޮނ ވާފައިނ ވާ މެސެޖެއްެގ

އޮރިޖިނ ޓަރަށް  ގ ޅ ޮގތ ން  މެސެޖާ  އެ  ނ ވަތަ  ބެލ ން 

 ލިބިެގންވާ އެނޫންވެސް ޙައްޤެްއެގ ބ ނ ންކ ރ ން.

މި މާއްދާެގ )ހ( އާއި )ނ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ކަންކަން ހިނާގނީ،   )ރ(  

މެސެޖ  ފޮނ ވ މ ެގ ކ ރިން، ނ ވަތަ ޑ ޓާ މެސެޖ  ފޮނ ވިއިރ ،  ޑ ޓާ  

ލިބ ނ ކަން  މެސެޖ   ޑ ޓާ  ޛަރީޢާއިން،  މެސެޖ ެގ  ޑ ޓާ  އެ  ނ ވަތަ 

މެސެޖ   ނ ވަތަ  އެްއބަސްވެފަިއވާނަމަ  ދެފަރާތ ން  އެންގ މަށް 

އެފަދައިން   އޮރިޖިނ ޓަރ   ކިބައިން  ފަރާތ ެގ  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 

 އެދިފައިވާނަަމއެވެ. 

ލިބިފައިާވކަން  )ބ(   މެސެޖ   ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ  މެސެޖެއް 

އޮރިޖިނ ޓަރަށް   އެންގ ން  އަންާގ  އޮރިޖިނ ޓަރަށް  އެފަރާތ ން 

މެސެޖ   ެއ  ފަރާތަށް  ެއޑްރެސްކޮށްފަިއވާ  މެސެޖ   ލިބިފައިވާނަމަ 

ލިބިފައިވާކަމަށް   މެސެޖ   ނަމަވެސް  ބެލެވ ނެެއވެ.  ލިބިފައިވާކަމަށް 

ބެލ މަކީ  އެފަދައިން މެސެޖ    ،ބަލާ  މެސެޖަކީ  ޑ ޓާ  ލިބ ނ   އެ 

މެސެޖާ  ޑ ޓާ  ފޮނ ވި  އޮރިޖިނ ޓަރ   ފަރާތަށް  އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ 
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އެްއޮގތަށް އޮތް މެސެޖެއްކަމަށް ޤަބޫލ ކ ރ މަށް އެކަށީެގންވާ ސަބަބެއް  

 ނޫނެވެ.

ނ ވަތަ   )ޅ(   ޮގތެއްެގމަތިން  އެއްބަސްވެފަިއާވ  ދެފަރާތ ން  ދެފަރާތ ން 

ފަދައިން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މިންަގނޑެއްަގއި  ޑ ޓާ    ،ޢަމަލ ކ ރަންޖެހ  

މެސެޖެއްަގއި ހ ންނަންޖެހ  ޓެކްނިކަލް ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާކަމަށް  

އެ ޑ ޓާ މެސެޖ  ލިބ ނ ކަން އަންާގ އެންގ މ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ،  

ޝަ  ޓެކްނިކަލް  ހ ންނަންޖެހ   މެސެޖެއްަގއި  ޑ ޓާ  ރ ޠ ތަްއ އެ 

 ފ ރިހަމަވެފައިވާކަމަށް ބެލެވ ނެއެވެ. 

މި   )ކ(    ގ ޅ ޮގތ ން  ލިބިަގތ މާ  މެސެޖ   ޑ ޓާ  ފޮނ ވ މާއި،  މެސެޖ   ޑ ޓާ 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ އ ސޫލ ތައް ފިޔަވައި މި މާއްދާަގިއ ބަޔާންކ ރާ 

އެހެން ކަންކަމަކީ، އެ ޑ ޓާ ެމސެޖާ ގ ޅިެގން ނ ވަތަ ެއ ޑ ޓާ މެސެޖ  

ނަތީޖާއަކަށް  ޤާނޫނީ  ނ ކ މެދާނެ  ގ ޅިެގން  އެންގ މާ  ލިބ ނ ކަން 

 އަސަރ ކ ރާނެ ކަންކަެމއް ނޫނެވެ. 

 

 ތިންވަނަ ބާބ  

 އިލެކްޓްރޯނިކް މ އާޞަލާތ ގެ ޛަރީޢާއިން ވެވ  އެއްބަސްވ ންތައް 

 
ކޮންޓްރެކްޓާބެހ  ޤާނޫނަށް  

 ހަނިކަމެއްނައ ން 
މާއްދާއެްއަގއި ހިމެނ  އެްއވެސް ކަމަކީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   މި ބާބ ެގ އެއްވެސް    .19

އެކ ލަވާލ މ ަގިއ    91/4 ެއއްބަސްވ މެްއ  ަގއި  ޤާނޫނ (  )ކޮންޓްރެކްޓާބެހ  

ފ ރިހަމަވާންޖެހ ނެކަމަށް ބަޔާންކ ރާ އެްއވެސް ޝަރ ޠެއް ނ ަވތަ އެ ޤާނޫނ ަގިއ  

 ނޫނެވެ. ކަނޑައަޅާފަިއވާ ެއއްވެސް ޤާނޫނީ އ ސޫލެއް ނަފީކ ރާނެ ކަމެއް 
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އެއްބަސްވ މެްއެގ ބައިވެރިން ެއހެން ޮގތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ހިނދަކ ،  )ހ(  .20 އެއްބަސްވ ން އެކ ލަވާލ ން 

ހ ށަހެޅ މާިއ  ެއއްބަސްވ މެްއެގ  ެއ  ެއކ ލަވާލ މ ަގިއ،  އެއްބަސްވ މެްއ 

 ޤަބޫލ ކ ރ ން އިލެކްޓްރޯނިކް މ އާޞަލާތ ެގ ޛަރީޢާއިން ހިންިގދާނެއެވެ. 

މ ާއޞަލާތ   އެއްބަސްވ މެއް )ށ(   އިލެކްޓްރޯނިކް  އެކ ލަވާލ މ ަގއި 

ބ ނ ންކޮށްފައިވާ ޙާލަތެއްަގއި، ހަމައެކަނި އެކަމ ެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް، 

ނ ވަތަ  ޞައްޙަނޫން  ޤާނޫނީޮގތ ން  އެއްބަސްވ މަކީ  އެ 

 ތަންފީޛ ނ ކ ރެވ ނެ ެއއްބަސްވ މެއްކަމަށް ބަލައިެގންނ ވާނެެއވެ. 

 

ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހެޅ މަށް ދަޢ ވަތ   

 ދިނ ން 
ޛަރީޢާއިން  )ހ(  .21 މ އާޞަލާތ ެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް  ވ މަށް  އެއްބަސްވ މެއް 

ފަރާތްތަކަކަށް   ވަކި  ނ ވަތަ  ފަރާތަކަށް  ވަކި  ހ ށަހެޅ މަކީ،  ހ ށަހަޅާ 

ބަދަލ ަގިއ،  ހ ށަހެޅ މަކަށްވ މ ެގ  ހ ށަހަޅާފަިއވާ  ނިސްބަތްވާޮގތަށް 

އިންޓަރެކްޓިްވ   މެދ ވެރިކޮށް  ސިސްޓަމްތައް  އިންފޮމ ޝަން 

ހ ންނަ   ދެވ ޮގތަށް  އޯޑަރ   ބ ނ ންކޮށްެގން  އެޕްލިކ ޝަންތައް 

ހ ށަހެޅ ންތައް ހިމެނ ޮގތ ން އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމެއް ބ ނ ންކ ރާ 

ފަރާތްތަކަށް ޢާންމ ކޮށް ވާސިލ ވެވ ނެ ޮގތަށް އޮތް ހ ށަހެޅ މެއްކަމަށް  

ހެޅ މަކީ އެއްބަސްވ މެއް ވ މަށް ދެވ  ދަޢ ވަތެްއކަމ ަގިއ  ވާނަމަ، އެ ހ ށަ

 ބެލެވ ނެެއވެ. 

ހ ށަހަޅާ  )ށ(   ހ ށަހެޅ ން  އެ  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ނިޔަތަކީ  ހ ށަހެޅ ން   ،ފަރާތ ެގ  އެ  ޤަބޫލ ކޮށްފިނަމަ  ހ ށަހެޅ ން  އެ 

ބަނދެވިެގން ފަރާތް  ހ ށަހެޅ މ ަގިއ   ހ ށަހަޅާ  އެ  ދިޔ ންކަމަށް 

ހާމަކޮށްފައިާވ   ނ ވަތަ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ސާފ ކޮށް  ކަނޑައެޅިެގން 

ދަޢ ވަތެްއ   ދެވ   ވ މަށް  ެއްއބަސްވ މެއް  އެފަދަ  ެއއީ  ޙާލަތ ގައި، 

 ކަމ ަގެއއް ނ ބެލެވ ނެއެވެ. 
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އެއްބަސްވ ން އެކ ލަވާލ މ ގައި  
އޮޓަމ ޓަޑް ޑ ޓާ މެސެޖ   
 ސިސްޓަމް ބ ނ ންކ ރ ން 

އޮޓަމ ޓަޑް ޑ ޓާ މެސެޖ  ސިސްޓަމަކާއި ވަކި ފަރ ދަކާ ދެމެދ  ހިންގ  މ ޢާމަލާތެްއ   .22

މެދ ަގިއ   ،މެދ ވެރިކޮށް ސިސްޓަމްތަކެްއެގ  މެސެޖ   ޑ ޓާ  އޮޓަމ ޓަޑް  ނ ވަތަ 

ހިންގ  މ ޢާމަލާތެއް މެދ ވެރިކޮށް އެކ ލަވާލެވ  ެއއްބަސްވ މަކީ، ވަކި ފަރ ދަކ   

އެ އެއްބަސްވ ން މ ރާޖަޢާކޮށްފައި ނ ާވކަމަށްޓަކައި ނ ވަތަ ެއ ެއއްބަސްވ ަމށް  

ނ ވާކަމަށްޓަ މަސައްކަތްކޮށްފައި  އޮޓަމ ޓަޑް  ބަދަލ ެގނައ މަށް  އެ  ނ ަވތަ  ކައި، 

ޑ ޓާ މެސެޖ  ސިސްޓަމެއް ނ ަވތަ ސިސްޓަމްތަކ ެގ ކޮންމެ ޙަރަކާތެއް ވަކިން،  

ޙަރަކާތަކަށް  އެިއން  ނ ވަތަ  ނ ވާކަމަށްޓަކައި  މ ރާޖަޢާކޮށްފަިއ  ފަރ ދަކ   ވަކި 

ކަންކަމ ެގ  ނ ާވކަމަށްޓަކަިއ، ހަމައެކަނި އެ  ބަދަލ ެގނައ މަށް މަސަްއކަތްކޮށްފައި

ތަންފީޛ ނ ކ ރެވ ނެ  މައް ނ ވަތަ  ނޫން  ޞައްޙަ  ޤާނޫނީޮގތ ން  ބިނާކޮށް،  ޗަށް 

 އެއްބަސްވ މެްއކަމަށް ބަލައިެގން ނ ވާނެެއވެ. 

 

އެއްބަސްވ މ ގެ ޝަރ ޠ ތައް  
 ހިއްސާކ ރ ން 

އެފަދަ   .23 ނ ވަތަ  މަޝްވަރާތަްއ  ކ ރެވ   ވ މަށްޓަކަިއ  އެއްބަސްވ މެްއ 

ބަެއއް،   މ އާޞަލާތެްއ  މަޝްވަރާތަކ ެގ  ކ ރާ  ޛަރީޢާއިން  ިއލެކްޓްރޯނިކް 

ޞަލާތ ކ ރާ ޙާލަތ ގައި، ެއ  އާމެދ ވެރިކޮށް އެ އެއްބަސްވ މ ެގ ބައިވެރިައކ  މ 

ަވކި   މ ާއޞަލާތ ތައް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ހިމެނ   ޝަރ ޠ ތަްއ  އެއްބަސްވ މ ެގ 

ކ ން  ޮގތަކަށް، އެ އެއްބަސްވ މ ެގ އަނެއް ބަިއވެރިައކާ ހިއްސާކ ރ މަށް ޤާނޫނަ

ހަނިކަެމއް   ެއއްވެސް  ސަބަބ ން  ޤާނޫނ ެގ  ިމ  ކ ރ މަކަށް  ލާޒިމ ކ ރާ 

ނާންނާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ޢަމަލ ނ ކ ރ މ ެގ ސަބަބ ން ނ ކ މެދާނެ ޤާނޫނީ  

 ވެެގނެއްވެސް ނ ވެެއވެ. އަމި ޤާނޫނ ެގ ސަބަބ ން އެފަރާތެއް ބަރީ، ނަތީޖާއަކ ން

 

މ އާޞަލާތ ތަކ ގައި  އިލެކްޓްރޯނިކް  
 ދިމާވާ އިންޕ ޓް އެރަރ 

އެއްބަސްވ މ ެގ ބަިއވެރިެއއްކަމ ަގިއވާ މީހަކ  އެ އެއްބަސްވ މ ެގ އެހެން  )ހ(  .24

ބަދަލ ކ ރާ  މެސެޖ  ސިސްޓަމަކާއެކ   ޑ ޓާ  އޮޓަމ ޓަޑް  ބައިވެރިއެްއެގ 

 ދިމާވެްއޖެނަމަ،އިލެކްޓްރޯނިކް މ ާއޞަލާތެްއަގއި އިންޕ ޓް އެރަރެއއް  

ކަމެއް ޙައްލ ކ ރ މަށް އޮޓަމ ޓަޑް ޑ ޓާ މެސެޖ  ސިސްޓަމ ން އަދި އެ
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މ ާއޞަލާތ ެގ   އިލެކްޓްރޯނިކް  ނ ލިބ ނަމަ،  ފ ރ ޞަތ   އެމީހަކަށް 

އިންޕ ޓް އެރަރ ދިާމވި ބަިއ ައނބ ރާ ެގނައ މ ެގ ޙައްޤ ، އަންނަނިިވ 

ވަތަ އެ ބައިވެރިޔާ  ެއއްބަސްވ މ ެގ އެ ބަިއވެރިޔާއަށް ނ ، ޙާލަތްތަކ ަގއި 

 ތަމްސީލ ކ ރާ މީހާއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

އެރަރ މެދ ވެރިވިކަން އެނގ ނ ހާ އަވަހަކަށް އެއްބަސްވ މ ަގއި    (1)   

ފަރާތަކ ން   ތަމްސީލ ކ ރާ  އ ނާ  ނ ވަތަ  މީހާ  ހިމެނ  

ެއކަން  ބައިވެރިޔާއަށް  އަނެްއ  އެއްބަސްވ މ ެގ 

އެ   މެދ ވެރިވީ  އަންާގފަިއވ މާިއ،  އެރަރ  މ ާއޞަލާތ ަގިއވާ 

 އަދި ؛ އ ނާެގ ސަބަބ ންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވ ން

ޮގތ ން އެއްބަސްވ މ ަގއި ހިމެނ    އެ މ ޢާމަލާތ ެގ ނަތީޖާއެއްެގ  (2)   

މީހާއަށް ނ ވަތަ އ ނާ ތަމްސީލ ކ ރާ ފަރާތަށް، ެއއްބަސްވ މ ެގ  

ލިބ ނ    ފަރާތ ން  ބަިއވެރިޔާެގ  ނ ވަތަ އަނެއް  މ ދަލަކ ން 

ޚިދ މަތަކ ން އެއްވެސް މާއްދީ ފައިދާއެއް ނ ވަތަ މަންފާއެްއ  

 ލިބިފައި ނ ވަތަ ބ ނ ންކޮށްފަިއ ނ ވ ން.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތ ަގއި ފިޔަަވިއ އެނޫން  )ށ(  

ިއންޕ ޓް  ދިމާވާ  މ އާޞަލާތެްއަގއި  އިލެކްޓްރޯނިކް  ޙާލަތެއްަގއި 

އ ސޫލ ތަކަށް  ޤާނޫނީ  އެހެން  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހ   ގ ޅިެގން  އެރަރއަކާ 

 ޢަމަލ ކ ރ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

 
 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 ޓްރަސްޓްގެ ޚިދ މަތްތައް 

 
ޓްރަސްޓްގެ ޚިދ މަތްތަކ ގެ  
ޓެކްނޮލޮޖީތަކާމެދ  ހަމަހަމަ  

 އ ސޫލ ން ޢަމަލ ކ ރ ން 

ޤާނޫނ ެގ    .25 މެނ ވީ، މި    5މި  ޮގތ ެގަމތިން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ވަނަ މާއްދާަގއި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ފ ރިހަމަވާ   26ޤާނޫނ ެގ  
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ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް   އެްއވެސް  ބ ނ ންކ ރާ  އ ފެްއދ މަށް  ސޮޔެއް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ިއވާ ޝަރ ޠ ތަްއ ފ ރިހަމަވާ އެހެން ނ ވަތަ ކަމާބެހ  ޤާނޫނެްއަގިއ ބަޔާންކޮށްފަ

ލިބިެގންާވ   ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް  ބ ނ ންކ ރާ  އ ފެްއދ މަށް  ޚިދ މަތެއް  ޓްރަސްޓްެގ 

ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތ  ނަފީކ ރެވ  ޮގތަކަށް، ނ ވަތަ ހަނިކ ރެވ  ޮގތަކަށް، ނ ވަތަ  

 ނ ލިބ  ޮގތަކަށް މި ޤާނޫނ ެގ އެްއވެސް މާއްދާއެއް މާނަކޮށްެގންނ ވާނެއެެވ. 

 

ޙާލަތެއްަގއި،   )ހ(  .26 އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި  ލާޒިމ ކޮށްފައިވާ  އޮތ ން  މީހެއްެގ ސޮޔެއް  ޤާނޫނަކ ން 

އެ  ވެފަިއާވނަމަ  ެއއްބަސްވ މެއް  ކަާމގ ޅ   ޙާލަތްތަކަށާއި  އެންމެހައި 

އެއްބަސްވ މަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރާިއރ  ޑ ޓާ މެސެޖެއްަގއި ބ ނ ންކޮށްފައިާވ  

އެ   ސޮޔަކީ  ނ ވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް  ޖެނެރ ޓްކ ރި  މެސެޖ   ޑ ޓާ 

އަދި   ބަރޯސާެވވިދާނެ  ޙާޞިލ ކ ރ މަށް  މަޤްޞަދ   މ އާޞަލާތ ކ ރި 

އޮތ މަށް  ސޮއި  އެ  ސޮޔެއްކަމަށްވާނަމަ،  އިލެކްޓްރޯނިކް  ބ ނ ންތެރި 

ފ ރިހަމަީވކަމ ަގިއ   ޝަރ ޠ   ލާޒިމ ކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނީޮގތ ން 

 ބަލަންވާނެއެެވ. 

ެގ   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  އޮތ ން މި  ސޮޔެްއ  މީހެއްެގ  ބ ނ މަށްޓަކައި 

އިލްތިޒާެމއްގެ  ޤާނޫނީ  ލާޒިމ ކޮށްފަިއވަނީ  ެއ    ޤާނޫނަކ ން  ޮގތ ަގިއ 

ޤާނޫނެއްަގއި އެކަން ބަޔާންކޮށްެގންކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ނ ވަތަ އެފަދަ 

ނަތީޖާއެްއ   ޤާނޫނީ  ނ ކ މެދާނެ  ނެތ މ ން  ސޮޔެްއކޮށްފައި 

މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ    ބަޔާންކޮށްެގންކަމަށްވީ ނަމަެވސް މި

 އ ސޫލ  ހިނާގނެެއވެ. 

ސޮޔަކީ   )ނ(   އިލެކްޓްރޯނިކް  ބ ނ މަށްޓަކައި،  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ައންނަނިވި  ސޮިއަގއި  އެ  ބެލެވ ނީ  ސޮޔެއްކަމަށް  ބަރޯސާވެވިދާނެ 

 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާނަމައެވެ. 
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ޑ ޓާ    (1)    ކްރިއ ޝަން  މަޙައްލަށް ސޮއިެގ  ބ ނ ންކޮށްފައިވާ 

ރިޢާޔަތްކ ރާއިރ ، ެއ ޑ ޓާއަކީ ހަމައެކަނި ެއ ސޮިއކ ރި ފަރާތާ 

 ؛ޑ ޓާއަކަށްވ ން ގ ޅ ވައިދ 

ސޮއިކ ރި ަވގ ތ ، ސޮިއެގ ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާއަކީ ހަމައެކަނި   (2)   

 ؛އެ ސޮިއކ ރި ފަރާތ ެގ ބާރ ެގ ދަށ ަގިއވާ ޑ ޓާއަކަށްވ ން

އެްއވެސް    (3)    ސޮޔަށް  އެ  ފަހ ން،  ސޮއިކ ރި  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 އަދި ؛ ބަދަލެއް ެގނެވިފަިއވާނަމަ އެކަން ދެނެަގނެވެން އޮތ ން 

ސޮޔެއް އޮތ މަށް ޤާނޫނީޮގތ ން ލާޒިމ ކ ރ މ ެގ ބ ނ މަކީ، އެ    (4)   

ޞައްޙަކަން  މަޢ ލޫމާތ ެގ  ނިސްބަތްވާ  ސޮއި 

އެ   ފަހ ން  ސޮއިކ ރި  ކަށަވަރ ކޮށްދިނ ންކަމަށްވާނަމަ، 

ެއކަން   ެގނެވިފައިވާނަމަ،  ބަދަލެއް  އެއްވެސް  މަޢ ލޫމާތަށް 

 ދެނެަގނެވެން އޮތ ން. 

ފ ރިހަމަވާ  )ރ(   ޝަރ ޠ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި  )ނ(  މާއްދާެގ  މި 

އަދި  ކަނޑައެޅ މ ަގިއ،  ކޮބައިކަން  ސޮޔަކީ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ކޮބައިކަން   ޚިދ މަތްތަކަކީ  ޓްރަސްޓްެގ  އެހެން  ބަރޯސާވެވިދާނެ 

ކަނޑައެޅ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރަންޖެހ  އިޖ ރާއަތ ތައް، ކަމާގ ޅ  ޓެކްނިކަލް 

މިންަގނޑ ތަްއވެސް ހިމެނ ޮގތ ން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން މިނިސްޓްރީން 

 ހަދާ ގަވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

މާއްދާެގ )ރ( ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ ަގާވއިދާިއ، އެ ަގާވއިދ ަގިއ  މި   )ބ(  

ކަމާގ ޅ    ކަނޑައަޅަންވާނީ،  މިންަގނޑ ތައް  ޓެކްނިކަލް  ކަނޑައަޅާ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންަގނޑ ތަކަށް ފެތ ޮގތަށެވެ. 

ެއއްެވސް   )ޅ(   އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ބ(  އަދި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި 

ހ ރަހެއް ފަރާތަކ ން   މާއްދާ  މި  ކ ރ މަކަށް  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ނާޅައެވެ. 
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ސޮޔެއްކަން   (1)    ބަރޯސާވެވިދާނެ  ސޮޔަކީ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ަގިއ   )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރ މަށް  ކަށަވަރ ކ ރ މ ަގިއ 

ޮގތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް   ޮގތް ނޫން އެހެން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ނ ވަތަ ؛ ބަރޯސާވެވިދާނެތޯ ކަށަވަރ ކ ރ ންސޮޔަކަށް 

ބ ނެ   (2)    ބަރޯސާނ ވެވ ނެ ސޮޔެްއކަމަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮޔަކީ 

 ހެކި ހ ށަހެޅ ން.

 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދ މަތް ބ ނ ންކ ރާ  
ފަރާތ ގެ ޢަމަލ ތައް ބަހައްޓަންޖެހ   

 ގޮތް 

ނ ވަތަ   )ހ(  .27 ސޮއި  އިލެކްޓްރޯނިކް  ލިބިެގންވާ  ބާރ   އެހެން ޤާނޫނީ 

އ ފައްދާ   ބ ނ ންކޮށްެގން  ޑ ޓާ  ކްރިއ ޝަން  ޚިދ މަތެއް  ޓްރަސްޓްެގ 

ޓްރަސްޓްެގ   ނ ވަތަ  ފަރާތަކ ން  ކޮންމެ  ސޮިއކ ރާ  ޙާލަތްތަކ ަގިއ، 

ފަދައިން  އަންނަނިވި  ފަރާތަކ ން  ކޮންމެ  ބ ނ ންކ ރާ  ޚިދ މަތް 

 ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

ޑ ޓާ    (1)    ކްރިއ ޝަން  ހ އްޓ ވ މަށް  ހ އްދަނެތި  ބ ނ ންކ ރ ން 

 ؛އެކަށީެގންވާ ފަރ ވާތެރިކަމ ެގ ފިޔަވަޅ  އެޅ ން

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގިއ، ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދ    (2)   

( ވަނަ 4ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  28ފަރާތ ން މި ޤާނޫނ ެގ  

ހަމަޖައްސައިދ    vނަންބަރ ެގ   ޮގތ ެގމަތިން  ގައިވާ 

އެނޫން  ެއކަށީެގންވާ  ނ ވަތަ  ބ ނ ންކޮށްެގން،  އިންތިޒާމެއް 

ޓްރޯނިކް ސޮއިކ ރި  އެހެން ޮގތަކަށް މަސައްކަތްކޮށްެގން އިލެކް

ފަރާތ ން ނ ވަތަ ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތް ބ ނ ންކ ރި ފަރާތ ން  

އެކަންކަމ ެގ އެ ނ ވަތަ  ބެލެވ   ބަރޯސާވާނެކަމަށް  ކަންކަމަށް 

ބެލެވ   ފޯރ ކޮށްދ ނެކަމަށް  ޚިދ މަތެްއ  ބިނާކޮށް  މައްޗަށް 

 ވީ އެންމެ ައވަހަކަށް ނޯޓިސް ދ ންވާނެެއވެ.  ،ފަރާތްތަކަށް
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    i.    ަސޮއިެގ ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާއަށް އައިސްެގންނ ވާނެފަދ

ޑ ޓާ   އެ  ނ ވަތަ  ައއިސްފަިއާވކަން  އެއަށް  ބަދަލެއް 

އެނެގންނ ޖެހ  ފަރާތަކަށް އެނިގފަިއވާކަން ސޮއިކ ރި  

ބ ނ ންކ ރާ  ޚިދ މަތް  ޓްރަސްޓްެގ  ނ ވަތަ  ފަރާތަށް 

 ނ ަވތަ؛ ފަރާތަށް އެނިގފަިއވ ން

    ii.    ްފަރާތަށ ޚިދ މަތް ސޮއިކ ރި  ޓްރަސްޓްެގ  ނ ވަތަ 

ޙާލަތްތަކެްއެގ   އެނިގފައިވާ  ފަރާތަށް  ބ ނ ންކ ރާ 

ސަބަބ ން، ސޮިއެގ ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާ ނ ވަތަ އެފަދަ  

ބަދަލެއް  ައއިސްެގންނ ވާނެފަދަ  ޑ ޓާައކަށް  އެހެން 

އައ މ ެގ ނ ވަތަ އެ ޑ ޓާ އެނެގންނ ޖެހ  ފަރާތަކަށް 

 އެނގ މ ެގ ބޮޑ  ހިރާސެއް އޮތ ން.

ބާރ ދިނ މ ެގޮގތ ން    (3)    ސޮޔަށް    ސެޓިފިކެޓެއް އިލެކްޓްރޯނިކް 

ެއ   ޙާލަތ ަގިއ،    ގ ޅ ޮގތ ން  ސެޓިފިކެޓާބ ނ ންކ ރާ 

 ޞައްޙަކަމާއި  ހާމަކ ރ ންތަކ ެގ  މ ހިންމ   ހާމަކޮށްފައިވާ

ދެމެހެއްޓ މަށް، މ އްދަތ   ފިކެޓ ގެ ޓިސެ  އެ  ފ ރިހަމަކަން ަގއި 

 އަޅަންވާނެެއވެ.  ފަރ ވާތެރިކަމާއެކ  ފިޔަވަޅ އެކަށީެގންވާ 

ސޮއިކ ރާ   )ށ(   ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ެއފަރާތ ން   ފަރާތ ން ފ ރިހަމަނ ކޮށްފިނަމަ، އެކަމ ެގ ޤާނޫނީ ޒިންމާ 

 އ ފ ލަންވާނެެއވެ. 

 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދ   

 ޢަމަލ ކ ރަންޖެހ  ގޮތް ފަރާތ ން  
ދިނ މަށް   )ހ(  .28 ހައިސިއްޔަތ   ޤާނޫނީ  ސޮޔަކަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ފަރާތްތަކ ން  ޚިދ މަތްދ   ޓްރަސްޓްެގ  ޚިދ މަތެއް،  ބ ނ ންކ ރެވިދާނެ 

 ދ ނަމަ، އެފަރާތ ން އަންނަނިިވ ޮގތ ެގމަތިން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 
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ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތްދ  ފަރާތ ން ޢަމަލ ކ ރާ ސިޔާސަތ ތަކާިއ   (1)   

ެއއްޮގތަށް    ކާކަންތައްތައ ސޫލ ތަކާ ގ ޅ ޮގތ ން ހާމަކޮށްފައިވާ  

 ؛ޢަމަލ ކ ރ ން

އެ   (2)    ތެރ ަގއި  މ އްދަތ ެގ  ސޮޔެްއެގ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ހާމަކޮށްފަިއވާ   ގ ޅ ޮގތ ން  ސޮޔާ  ފަރާތ ން  ސޮއިކޮށްފަިއވާ 

ކަށަވަރ ކ ރ މަށް  ޞައްޙަކަން  ހާމަކ ރ ންތަކ ެގ  މ ހިންމ  

 ؛އެކަށީެގންވާ ފަރ ވާތެރިކަމ ެގ ފިޔަވަޅ  އެޅ ން

އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮޔަށް ބަރޯސާވާ ފަރާތަކަށް އެ އިލެކްޓްރޯނިކް   (3)   

ސޮޔަކ ން، ެއކަށީެގންވާ ފަސ ހަކަމާއެކ  އަންނަނިވި ކަންކަން 

 ؛ޮގތްތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނ ންދެނެަގނެވ ނެ 

    i.   ްކޮނ ފަރާތަކީ  ފޯރ ކޮށްދ   ޚިދ މަތް  ޓްރަސްޓްެގ 

 ؛ފަރާތެއްކަން އެނގ ނެ މަޢ ލޫމާތ 

    ii.   ްއިލެކްޓްރޯނިކް ސޮިއަގއި ސޮިއކޮށްފައިާވ ފަރާތްކަމަށ

ކ ރިއިރ    ސޮއި  އެ  ފަރާތަކީ،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ސޮއިކ ރ މަށް   ބ ނ ންކޮށްފައިާވ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؛ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާެގ ކޮންޓްރޯލް އޮތް ފަރާތްކަން

    iii.    ބ ނ ންކޮށްފައިާވ ސޮއިކ ރ މަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާައކީ އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮިއކ ރި ވަގ ތ   

 ނ ވަތަ އ ެގ ކ ރިންެވސް ޞަްއޙަ ޑ ޓާެއއްކަން. 

ބަރޯސާވާ    (4)    ސޮޔަކަށް  ެއ    ،ފަރާތަކަށްއިލެކްޓްރޯނިކް 

ޮގތަކ ންވެސް   އެނޫން  ނ ވަތަ  ސޮޔަކ ން  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ކަންކަން  އަންނަނިވި  ފަސ ހަކަާމއެކ   އެކަށީެގންވާ 

 ؛ދެނެަގނެވ ނެ އިންތިޒާމ  ހަމަޖައްސައިދިނ ން

    i.  ް؛ސޮއިކ ރި ފަރާތް ދެނެަގތ މަށް ބ ނ ންކ ރި ޮގތ 
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    ii.    ާޑ ޓ ކޮށްފަިއާވ  ކްރިއ ޝަން  ބ ނ ންކޮށްެގން 

މަޤްޞަދާ   ބ ނ ންކ ރ މ ެގ  ސޮިއ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

ނ ވަތަ ެއ ސޮިއ ބ ނ ންކ ރެވިދާނެ މިންވަރާ ގ ޅިެގން  

 ؛މެްއވާނަމަ ެއކަންރ އެްއވެސް ހަނިކ 

    iii.    ްޑ ޓާއަށ އެ  ޞައްޙަކަމާއި،  ޑ ޓާެގ  ކްރިއ ޝަން 

އެ   ބަދަލެއް  ޑ ޓާއަށް އައިސްެގންނ ވާނެފަދަ 

އައިސްފައިނެތްކަން ނ ވަތަ ެއ ޑ ޓާ އެނެގންނ ޖެހ  

 ؛ފަރާތަކަށް އެނިގފައިނ ވާކަން 

    iv.     ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތް ފޯރ ކޮށްދ  ފަރާތ ން އ ފ ލަންޖެހ

ޒިންމާެގ   އެ  ޙާލަތ ަގިއ،  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޒިންމާ 

މިންވަރ    ޒިންމާެގ  އެ  ނ ވަތަ  ދާއިރާ 

 ؛ހަނިކޮށްފައިވާނަމަ، ެއކަން

    v.    ( ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  27މި ޤާނޫނ ެގ

ފަރާތ ން   ސޮއިކ ރި  ޮގތ ެގމަތިން  ނަންބަރ ަގިއވާ 

ނ ވަތަ   ކަނޑައަޅާފަިއވާކަން  ޮގތްތަކެއް  ނޯޓިސްދ ނެ 

 ؛ނޫންކަން

    vi.    އެކަށީެގންވާ މ އްދަތެްއަގއި ސޮއި އަނބ ރާ ެގނައ މ ެގ

 ޚިދ މަތް ލިބިެގންވާކަން ނ ވަތަ ނޫންކަން.

ަގއި ބަޔާންކ ރާ    v( ވަނަ ނަންބަރ ެގ  4މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (5)   

ވަނަ މާއްދާެގ    27ޚިދ މަތެއް ފޯރ ކޮށްދ ނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ  

( ެގ  ފަދައިން 2)ހ(  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

ހަމަޖެއްސ ން   މ ސޮއިކ ރާ ފަރާތ ން ނޯޓިސްދެވ ނެ އިންތިޒާ

ަގިއ    vi( ވަނަ ނަންބަރ ެގ  4އަދި މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )

އެކަށީެގންވާ   ފޯރ ކޮށްދ ނަމަ،  ޚިދ މަތެއް  ބަޔާންކ ރާ 
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ޚިދ މަތެއް  ެގނައ މ ެގ  އަނބ ރާ  ސޮއި  މ އްދަތެއްަގއި 

 ؛ލިބިފައިވާކަން ޔަޤީންކ ރ ން

އިތ ބާރ ހިފ     (6)    ފޯރ ކޮށްދިނ މ ަގއި  ސިސްޓަމްތަކާއި، ޚިދ މަތް 

 އިޖ ރާއަތ ތަކާއި އިންސާނީ ަވސީލަތްތައް ބ ނ ންކ ރ ން.

ެއ ޚިދ މަތް ދިނ މ ަގއި މި މާއްދާެގ    ،ދ  ފަރާތ ން ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތް )ށ(  

ފ ރިހަމަކޮށްފައި ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  ނ ވާނަމަ،  )ހ( 

 އެފަރާތ ން އެކަމ ެގ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އ ފ ލަންވާނެއެވެ. 

 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދ މަތަށް ކ ރެވ   
 އިތ ބާރ  

ފަރާތަކ ން    .29 ފޯރ ކޮށްދ   ޚިދ މަތް  އެްއވެސް  ޓްރަސްޓްެގ  ބ ނ ންކ ރާ 

ވަސީލަތަކާމެދ   އިންސާނީ  ނ ވަތަ  އިޖ ރާއަތަކާމެދ   ނ ވަތަ  ސިސްޓަމަކާމެދ  

ކިހާ  އޮތީ  އިތ ބާރ   އެ  ނ ވަތަ  ކަނޑަެއޅ މ ަގއި  އޮތްކަން  އިތ ބާރ  

ކަންކަމަށް  އަންނަނިިވ  ަވޒަންކ ރ މ ަގއި  މިންވަރަކަށްކަން 

 ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ؛މ ދަލާއި، މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް  )ހ(  

 ؛ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްޓްެވއަރެގ ފެންވަރ  )ށ(  

އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި ޕްރޮސެސްކ ރ މާއި، އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި އަދި   )ނ(  

ބެހެއްޓ މާ  ރިކޯޑ   ެއޕްލިކ ޝަންތަކާއި  ޚިދ މަތަކާގ ޅ   ޓްރަސްޓްެގ 

 ؛ކަނޑައަޅާފަިއވާ ިއޖ ރާއަތ ތައްގ ޅ ޮގތ ން 

ބަޔާންކ ރާ  )ރ(   ސޮިއަގއި  އިލެކްޓްރޯނިކް  ފަރާތްކަމަށް  ސޮއިކޮށްފަިއވާ 

އެހެނިހެން    ،ފަރާތަށާއި ބ ނ ންކ ރާ  ޚިދ މަތް  ޓްރަސްޓްެގ 

ޚިދ މަތަށް    ،ފަރާތްތަކަށާއި ޓްރަސްޓްެގ  ސޮޔަށާިއ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ؛މަޢ ލޫމާތ  ލިބެންހ ރި މިންވަރ  ،ބަރޯސާވާ ފަރާތްތަކަށް

އޮޑިޓްކ ރަމ ންދާ   )ބ(   ަގވާއިދ ން  މެދ ވެރިކޮށް  ފަރާތެއް  މ ސްތަޤިއްލ  

 ؛މިންވަރ  އަދި އޮޑިޓްެގ ދާއިރާ
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ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   (ޅ)   މާއްދާަގއި  ނ ވަތަ މި  ފ ރިހަމަވާކަން  ކަންކަން 

އެކަންކަމާ ެއްއޮގތަށް ޢަމަލ ކ ރާކަމަށް ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތްދ  ފަރާތ ން 

 ؛ކ ރާ އިޤ ރާރެއް އޮތ ންނ ވަތަ އެކްރެޑިޓްކ ރާ ފަރާތަކ ން ބަޔާން

 އެނޫންވެސް ކަާމގ ޅ ންހ ރި ކަންކަން. )ކ(   

 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދ މަތަށް ބަރޯސާވާ  
 ޢަމަލ ކ ރަންވީ ގޮތް ފަރާތ ން  

ޮގތ ެގމަތިން   .30 އަންނަނިވި  ފަރާތަކ ން  ބަރޯސާވާ  ޚިދ މަތަކަށް  ޓްރަސްޓްެގ 

ޢަމަލ ނ ކޮށްފިނަމަ،   އެފަރާތ ން  އެޮގތ ެގމަތިން  އަދި،  ޢަމަލ ކ ރަންވާނެއެވެ. 

 އެކަމ ެގ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެފަރާތ ން އ ފ ލަންވާނެެއވެ. 

ސޮޔަށް   )ހ(   ކަށަވަރ ކ ރ މަށް އިލެކްޓްރޯނިކް  މިންވަރ   ބަރޯސާެވވ  

 ނ ވަތަ؛ އެކަށީެގންވާ ފިޔަވަޅ  އެޅ ން

ސެޓިފިކެޓެްއ   )ށ(   ބާރ ދިނ މ ެގޮގތ ން  ސޮޔަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

އެކަށީެގންާވ   ފަދައިން  އަންނަނިވި  ޙާލަތްތަކ ަގިއ،  ބ ނ ންކޮށްފައިވާ 

 ފިޔަވަޅ  އެޅ ން: 

ސެފިކެޓ ެގ  ޓިސެ  (1)    ވަގ ތީޮގތ ން  ޓިޞައްޙަކަމާިއ،  ފިކެޓ  

ސެ ނ ވަތަ  ނ ާވކަން،  ފިކެޓ  ޓިސަސްޕެންޑ ކ ރެވިފައި 

 އަދި ؛ ބާޠިލ ކޮށްފައިނ ވާކަން ކަށަވަރ ކ ރ ން

ވަރަކަށް ޓިސެ  (2)    ެއއްވެސް  ދާއިރާ  ބ ނ ންކ ރ މ ެގ  ފިކެޓ  

 ހަނިކޮށްފައިވާނަމަ އެކަން ދެނެަގތ ން. 

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރ ގެ  
ޓްރަސްޓްގެ ޚިދ މަތްތައް  

 ބަލައިގަތ ން 

ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތެއް ޤާނޫނީޮގތ ން ބަލައިަގނެވ ކަން ކަނޑަެއޅ މ ަގިއ   )ހ(  .31

އަންނަނިވި ކަންކަމަށް   ،ނ ވަތަ ބަލައިަގނެވ ނެ ދާއިރާ ކަނޑައެޅ މ ަގއި

 ރިޢާޔަތްކޮށްެގން ނ ވާނެއެެވ. 

ޚިދ މަތް   (1)    އެ  ނ ވަތަ  އ ފައްދާފައިވާ  ޚިދ މަތް  ޓްރަސްޓްެގ 

 ނ ވަތަ؛ ބ ނ ންކ ރާ ޖިއޮްގރަފިކް ތަން
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ސޮއިކ ރާ   (2)    ނ ވަތަ  ފަރާތ ން  ދޫކ ރާ  ޚިދ މަތް  ޓްރަސްޓްެގ 

ބ ނ ންކ ރާ   ޚިދ މަތް  ނ ވަތަ  މ ޢާމަލާތް ފަރާތ ން  ފަރާތ ން 

 ހިންިގއިރ  ޤާއިމ ވެހ ރި ޖިއޮްގރަފިކް ތަން.

ބ ނ ންކ ރަމ ންދާ   )ށ(   ނ ވަތަ  އ ފައްދާފައިވާ  ބ ރ ަގއި  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނ ވަތަ  އ ފައްދާފަިއާވ  ދިެވހިރާއްޖ ަގއި  ޚިދ މަތަކީ  ޓްރަސްޓްެގ 

ބޮޑ    ސޮޔަކާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެއް ބ ނ ންކ ރަމ ންދާ  ނިސްބަތަކ ން 

މިންވަރަކަށް އިތ ބާރ ހިފ  ޚިދ މަތެއްކަމ ަގއި ވާނަމަ، އެ ޓްރަސްޓްެގ  

ނ ވަތަ  އ ފައްދާފަިއވާ  ދިވެހިރާއްޖ ަގއި  ބާރާއި،  ޤާނޫނީ  ޚިދ މަތ ެގ 

ބާރާ  ޤާނޫނީ  ލިބިދ   ސޮޔަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ބ ނ ންކ ރަމ ންދާ 

 އެއްފަދަވާނެެއވެ. 

ެގ   )ނ(   )ށ(  މާއްދާެގ  ބޮޑ   މި  ޚިދ މަތަކީ  ޓްރަސްޓްެގ  ބ ނ މަށްޓަކައި 

ޚިދ މަތެއްކަމ ަގިއ   އިތ ބާރ ހިފ   މިންވަރަކަށް  އެއް  ނިސްބަތަކ ން 

މިންަގނޑ ތަކަށާިއ   ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކަމާގ ޅ   ކަނޑައެޅ މ ަގިއ، 

 އެނޫންވެސް ކަާމގ ޅ ންހ ރި އ ސޫލ ތަކަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެއެވެ. 

އަދި )ރ(   )ށ(  މާއްދާެގ  ކަހަލަ   މި  ަވކި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން  )ނ( 

ދެ ބ ނ ންކ ރ މަށް  ޚިދ މަތްތަކެއް  ދެމެދ ަގިއ  ޓްރަސްޓްެގ  ފަރާތ ެގ 

އެއްބަސްވެފަިއވާނަމަ، އަދި ެއ އެއްބަސްވ މަކީ ޤާނޫނީޮގތ ން ޞައްޙަ  

ބާރާއެކ    ޤާނޫނީ  ނ ވަތަ  ވާނަމަ  އެއްބަސްވ މެްއކަމ ަގއި 

އި ވާނަމަ، އެ ެއއްބަސްވ މަކީ  ތަންފީޛ ކ ރެވ ނެ ެއއްބަސްވ ެމއްކަމ ގަ 

ޚިދ މަތް   ެއ  މެދ ަގއި  ޤައ މ ތަކ ެގ  ގ ޅ ންހ ރި  ެއއްބަސްވ މާ  އެ 

ެއއްބަސްވ މެއްކަމަށް  އެކަށީެގންވާ  ބަލައިަގތ މަށް  ޤާނޫނީޮގތ ން 

 ބެލެވ ނެެއވެ. 
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 ފަސްވަނަ ބާބ  

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

ނ ވާނަމަ، މި ޤާނޫނ ެގ ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިމި ޤާނޫނ ަގއި އެހެން   )ހ(  .32 ގަވާއިދ  ހެދ ން 

މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކައި ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ަގއިވާ ކަންކަން 

އެކ ލަވާލާނީ  ގަވާއިދ ތައް  އެކ ލަވާލަންޖެހ   ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ދަށ ން   )ށ(   ޤާނޫނ ެގ  ޚިދ މަތްދ   މި  ޓްރަސްޓްެގ  އެކްރެޑިޓްކޮށްފަިއވާ 

މިނިސްޓްރީން  ފެންނާނެހެން  ޢާންމ ކޮށް  ދަފްތަރެއް  ފަރާތްތަކ ެގ 

ޤާއިމ ކ ރަންވާނެއެވެ. އަދި ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތް އެކްރެޑިޓްކ ރ މާގ ޅ   

ގ ޅ ޮގތ ން   އެކްރެޑިޓ ޝަނާ  އަދި  އިޖ ރާއަތ ތަްއ،  އ ސޫލ ތަކާއި 

ނިން ނިންމާ  ހަމަތައް މިނިސްޓްރީން  އިސްތިއ ނާފ ކ ރެވ ނެ  މ މެއް 

ޮގތ ެގމަތިން  ހިމެނ   ކަންކަން  އަންނަނިވި  ަގާވއިދ ،  ބަޔާންކ ރާ 

 އެކ ލަވާލަންވާނެެއވެ. 

 ؛ޓްރަސްޓްެގ ޚިދ މަތްދ  ފަރާތްތައް އެކްރެޑިޓްކ ރ ން   (1)   

 ؛އެކްރެޑިޓ ޝަން އާކ ރ ން   (2)   

ޓްރަސްޓްެގ    (3)    ފަރާތްތަކ ން އެކްރެޑިޓްކ ރެވިފަިއވާ  ޚިދ މަތްދ  

ޢަމަލ ކ ރ މަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަންކަން ފ ރިހަމަވެފައިވާކަން  

 ؛ބެލ ން

ފަރާތްތަކ ން   (4)    ޚިދ މަތްދ   ޓްރަސްޓްެގ  އެކްރެޑިޓްކ ރެވިފަިއވާ 

 ފޯރ ކޮށްދ  ޚިދ މަތްތަކ ން ނ ކ މެދާނެ ޤާނޫނީ ނަތީޖާ. 

ދަށ ން   )ނ(   ޤާނޫނ ެގ  ޤާނޫނަށް މި  މި  ގަވާއިދ ތައް،  އެކ ލަާވލަންޖެހ  

ފަށާތާ   ތެރ ަގިއ    10ޢަމަލ ކ ރަން  މަސްދ ވަހ ެގ  )ދިހައެއް( 

 ސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ގައި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެއެވެ. އެކ ލަވާލައި، ދިވެހި
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ފާސްވެ،    .33 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން  ޤާނޫނ   މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ތަޞްދީޤ ކޮށް، މި 

 ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިެގންނެވެ. 

 

މި ޤާނޫނ ަގއި ޢިބާރާތެއް ނ ވަތަ ލަފްޒެއް ބ ނ ންކޮށްފައިާވޮގތ ން ކަނޑައެޅިެގން   .34 މާނަކ ރ ން 

އެހެން މާނައެއް ދ ހަނ ވާހާ ހިނދަކ ، އަންނަނިވި ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަކަށް  

އެާވ    ،އެވަނީދީފައި   ދީފައި  ތިރީަގއި  ލަފްޒ ތަކަށް  ޢިބާރާތްތަކާއި  އެ 

 މާނަކ ރ މެވެ.

އެވަނީ،  )ހ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ސިސްޓަމް"  މެސެޖ   ޑ ޓާ  އޮޓަމ ޓަޑް 

ވަސީލަތަކ ން  އިލެކްޓްރޯނިކް  ނ ވަތަ  ޕްރޮްގރާަމކ ން،  ކޮމްޕިއ ޓަރ 

އެހީއަކާ   އެްއވެސް  ޝަޚްޞެއްެގ  ޠަބީޢީ  ނ ލައި،  ނ ވަތަ 

ެއއްެވސް   ޮގތްތަކަކީ،  އެ  އަދި  ޮގތްތަކަކަށެވެ.  މ ޢާމަލާތ ކ ރެވ ނެ 

ކަމެއް ފަށާއިރ  ނ ވަތަ ޖަވާބ ދ  ކޮންމެ ފަހަރަކ ، ޠަބީޢީ ޝަޚްޞެއްެގ  

މެސެޖަކަށް،  ޑ ޓާ  ބެލ މެއްނެތި،  ނ ަވތަ  އެހީތެރިކަމެއް  އެްއވެސް 

ވާބ ދެވ ނެ އެްއކޮށް ނ ވަތަ އ ެގ ބަޔަކަށް، ޢަމަލ ކ ރެވ ނެ ނ ވަތަ ޖަ

 ޮގތްތަކެކެވެ. 

ފިކެޓ " ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީ، ސޮއިކ ރާ ފަރާތާއި ސޮއިެގ  ޓި"ސެ )ށ(  

ޑ ޓާ  ކަށަވަރ ކޮށްދ   ގ ޅ ން  އޮންނަ  ދެމެދ   ޑ ޓާއާ  ކްރިއ ޝަން 

 މެސެޖެއް ނ ވަތަ އެނޫން ރިކޯޑަކަށެެވ. 

ބ ނެފައި   )ނ(   ކަމަށް  ފަރާތް"  ޚިދ މަތްދ   އެވަނީ، "ޓްރަސްޓްެގ 

ސެ  ސޮޔާގ ޅ   ބެލެހެއްޓ ން ޓިއިލެކްޓްރޯނިކް  އަދި  ދޫކ ރ ން  ފިކެޓ  

އެްއ   ޓްރަސްޓްެގ  ނ ވަތަ  ޚިދ މަތެއް  ޓްރަސްޓްެގ  ހިމެނ ޮގތަށް، 

 ދ  ފަރާތަކަށެވެ. ޚިދ މަތަށްވ ރެ ިގނަ ޚިދ މަތް

"މ އާޞަލާތ " ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީ، ހ ށަހެޅ މެއް ހ ށަހެޅ މާއި، ެއ   )ރ(  

ޮގތް  އެ  ދެފަރާތ ން  ހިމެނ ޮގތ ން،  ޤަބޫލ ކ ރ ން  ހ ށަހެޅ ން 
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އިޚްތިޔާރ ކ ރ މަށް  ޮގތް  ެއ  ނ ވަތަ  ސަބަބ ން  އިޚްތިޔާރ ކ ރ މ ެގ 

ލާޒިމ ެވެގން ދ  ބަޔާނެއް ނ ަވތަ ޑިކްލަރ ޝަނެްއ ނ ވަތަ ޑިމާންޑެްއ 

  ނޯޓިހެއް ނ ވަތަ ރިކ ެއސްޓަކަށެވެ. ނ ވަތަ

އެްއެވސް   )ބ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  މ އާޞަލާތ "  "އިލެކްޓްރޯނިކް 

 ފަރާތަކ ން ޑ ޓާ މެސެޖ  މެދ ެވރިކޮށް ކ ރާ ކޮންމެ މ އާޞަލާތަކަށެވެ. 

ެމސެޖ ަގިއ   )ޅ(   ޑ ޓާ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި" 

މެސެޖ ަގިއާވ  ސޮއިކ ރި   ޑ ޓާ  އަދި  ދެނެަގތ މ ެގޮގތ ން  ފަރާތް 

ހާމަކ ރ މ ެގޮގތ ން،   ނިޔަތް  ފަރާތ ެގ  ގ ޅިެގން ސޮއިކ ރި  މަޢ ލޫމާތާ 

ޑ ޓާ މެސެޖާއެކ  ހިމަނާފަިއވާ ނ ވަތަ ޢާންމ  ހަމަތަކ ން ބަލާއިރ ވެސް  

 އެ ޑ ޓާ މެސެޖަކާ ގ ޅިފަިއވާ، އިލެކްޓްރޯނިކް ޑ ޓާއަށެވެ. 

"އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޑ ޓާ މެސެޖ    )ކ(   

ނ ވަތަ  ލިބ މަށް،  ނ ވަތަ  ފޮނ ވ މަށް،  ނ ވަތަ  ޖެނެރ ޓްކ ރ މަށް، 

 ރައްކާކ ރ މަށް، ނ ވަތަ ޕްރޮސެސްކ ރ މަށް ބ ނ ންކ ރާ ސިސްޓަމަށެވެ. 

ޑ ޓާ   )އ(    ވަކި  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  މެސެޖަކާ "މެދ ވެރިެއއް" 

ގ ޅ ޮގތ ން، އެްއވެސް ފަރާތަކ ން އެހެން ފަރާތެއްެގ ބަދަލ ގައި، ޑ ޓާ  

ޑ ޓާ   އެ  ނ ވަތަ  ރައްކާކޮށް  ނ ވަތަ  ލިބިަގނެ،  ފޮނ ވައި،  މެސެޖ  

 މެސެޖާގ ޅ  އެހެނިހެން ޚިދ މަތްތައް ފޯރ ކޮށްދ  ފަރާތަކަށެވެ. 

މަޢ ލޫމާތާއި މ ާއޞަލާތ ެގ  "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބ ނެފަިއ އެވަނީ،   )ވ(   

ޓެކްނޮލޮޖީއާގ ޅ  ސިޔާސަތ ތަްއ ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ ޒިންމާ އެިއރެއްަގިއ  

 ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާއަށެވެ. 

"މ ޢާމަލާތ ެގ ބައިވެރިން ޤާއިމ ވެހ ރި ތަން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ،  )މ(  

ޚިދ މަތެއް   ނ ވަތަ  ސަރަޙައްދަކ ން  މ ދަލެއް  ވަކި  ވަގ ތީޮގތ ން 

ޙަރަކާތެްއ   އިޤްތިޞާދީ  ނ ހިމެނ ޮގތަށް،  ފޯރ ކޮށްދިނ ން 

 ހިންގ މަށްޓަކައި، ޢާންމ ޮގތެްއަގއި ޤާއިމ ވެ ހ ންނަ ތަނަކަށެވެ. 
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"ބަރޯސާވާ ފަރާތް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮޔެްއެގ   )ފ(  

 ފިޔަވަޅެއް ައޅާނެ ފަރާތަކަށެވެ. މައްޗަށް ބިނާކޮށް ެއްއވެސް 

ސޮިއކ ރ މަށް  )ދ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ފަރާތް"  "ސޮއިކ ރި 

ފަރާތެއް  އެހެން  އަދި  ެގންގ ޅ   ޑ ޓާ  ކްރިއ ޝަން  ބ ނ ންކޮށްފައިވާ 

ތަމްސީލ ކ ރ މ ެގޮގތ ން ނ ވަތަ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތ ން ފިޔަަވޅ  އަޅާ  

 ފަރާތަކަށެވެ. 

ޓެކްސްޓާިއ،   )ތ(   ޑ ޓާާއއި،  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މަޢ ލޫމާތ " 

ޕްރޮްގރާމްތަކާިއ،   ކޮމްޕިއ ޓަރ  ކޯޑ ތަކާއި،  ައޑާިއ،  ތަސްވީރާިއ، 

 ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ޑ ޓާބ ސް ހިމެނ ޮގތ ންނެވެ.

އިލެކްޓްރޯނިކް )ލ(   އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް   ، "ޖެނެރ ޓްކޮށްފައިވ ން" 

ަވސީލަތެްއ   ، މެްގނެޓިކް އެފަދަ  އެނޫންވެސް  ނ ަވތަ  އޮޕްޓިކަލް 

 މެދ ވެރިކޮށް މަޢ ލޫމާތެއް އ ފެްއދ މަށް ނ ވަތަ ވ ޖޫދަށް ެގނައ މަށެވެ.

"ފަހ ން ބ ނ ންކ ރ މަށް ވާސިލ ވެވ  ޮގތަށް ހ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި  )ގ(   

މަޢ ލޫމާތެއް އެވަނީ، މަޢ ލޫމާތެއް ރަްއކާކ ރެވިފަިއވާ ވަސީލަތަކ ން އެ  

ހައްދައިެގން   ކޮޕީއެއް  އ ެގ  ފަހ ން  އަދި  ބެލ ނެ،  ނަަގިއ،  ހޯދައި، 

ނ ވަތަ  ރިކޯޑ ކ ރެވ ނެ  މަޢ ލޫމާތ   އެ  ޮގތަކަށް  އެނޫންވެސް  ނ ވަތަ 

 ނަކަލ ކ ރެވ ނެ ޮގތަކަށް އެ ަވސީލަތެއްަގއި އެ މަޢ ލޫމާތ  ހ ރ މަށެވެ. 

އޮޕަރ ޓްކ ރަން   )ޏ(   އިންފޮމ ޝަން "އޮޓަމެޓިކ ން  ޕްރޮްގރާމްކޮށްފައިވާ 

ޕްރޮްގރާމަކ ން ކޮމްޕިއ ޓަރ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް   ،ސިސްޓަމް" 

އިލެކްޓްރޯނިކް ވަސީލަތަކ ން ނ ވަތަ ޠަބީޢީ ޝަޚްޞެްއެގ އެްއވެސް  

ޮގތްތަކަކީ   އެ  އަދި  ޮގތަކަށް،  މ ޢާމަލާތ ކ ރެވ ނެ  ނ ލަިއ،  އެހީއަކާ 

ޠަބީޢީ   ،ވާބ ދ  ކޮންމެ ފަހަރަކ އެްއވެސް ކަމެއް ފަށާއިރ  ނ ަވތަ ޖަ

ބެލ މެއްނެތި ނ ވަތަ  ެއހީތެރިކަމެއް  އެްއވެސް   ، ޝަޚްޞެއްެގ 

ބަޔަކަށް އ ެގ  ނ ވަތަ  އެްއކޮށް  ސިސްޓަމަކަށް،   ، އިންފޮމ ޝަން 
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އިންފޮމ ޝަން  ހިނާގ  ޮގތަކަށް  ޖަވާބ ދެވ ނެ  ނ ވަތަ  ޢަމަލ ކ ރެވ ނެ 

 ސިސްޓަމަކަށެވެ. 

މެސެޖ "   )ސ(   އެވަނީ، "ޑ ޓާ  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މެސެޖ "  ނ ވަތަ 

ަވސީލަތެްއ  އެފަދަ  ނ ވަތަ  އޮޕްޓިކަލް  މެްގނެޓިކް،  އިލެކްޓްރޯނިކް، 

މެދ ވެރިކޮށް ޖެނެރ ޓްކޮށްފައިާވ ނ ވަތަ ފޮނ ވާފައިވާ ނ ވަތަ ލިބިފައިާވ  

 ނ ވަތަ ރައްކާކ ރެވިފައިވާ މަޢ ލޫމާތަކަށެވެ. 

ބ ނެފައި   )ޑ(    ކަމަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް "އޮރިޖިނ ޓަރ "  ެއވަނީ، 

ެއ   ރައްކާކޮށްފައިވާނަމަ،  މިންވަރެއް  ެއއްެވސް  މ އާޞަލާތެްއެގ 

އިލެކްޓްރޯނިކް މ އާޞަލާތ  ރައްކާކ ރ މ ެގ ކ ރިން، އެ އިލެކްޓްރޯނިކް 

އެފަދަ  ނ ވަތަ  ފަރާތް  ޖެނެރ ޓްކ ރި  ނ ވަތަ  ފޮނ ވި  މ އާޞަލާތެއް 

އެ މާނައިެގ ތެރ ަގިއ    ފަރާތެއް ތަމްސީލ ކ ރި ފަރާތަކަށެވެ. ނަމަވެސް،

ރޯލ   މެދ ވެރިެއއްެގ  ގ ޅިެގން  މ ާއޞަލާތަކާ  އިލެކްޓްރޯނިކް 

 އަދާކޮށްފަިއވާ ފަރާތެއް ނ ހިމެނެއެވެ. 

އެވަނީ،   )ޒ(    ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  ފަރާތް"  އެޑްރެސްކޮށްފަިއާވ  "މެސެޖ  

މ އާޞަލާތް   އިލެކްޓްރޯނިކް  ފޮނ ވި  ރައްދ ކ ރ މަށް އޮރިޖިނ ޓަރ  

މާނައިެގ   އެ  ނަަމވެސް،  ފަރާތަކަށެވެ.  ޤަޞްދ ކ ރާ  އޮރިޖިނ ޓަރ  

މެދ ވެރިއެްއެގ   ގ ޅިެގން  މ އާޞަލާތާ  އިލެކްޓްރޯނިކް  އެ  ތެރ ަގިއ، 

 ދައ ރ  އަދާކ ރާ ފަރާތެއް ނ ހިމެނެއެވެ. 

އެވަނީ،   )ޓ(   ބ ނެފައި  ކަަމށް  ޚިދ މަތް"  އިލެކްޓްރޯނިކް "ޓްރަސްޓްެގ 

އިލެކްޓްރޯނިކް  ސްޓ މްޕާއި،  ޓައިމް  އިލެކްޓްރޯނިކް  ސޮޔާިއ، 

އާކަިއވްކ ރ ން   އިލެކްޓްރޯނިކް  ޑެލިވަރީާއއި،  ރަޖިސްޓަރޑް 

މިންވަރަކަށް   އެކަށީެގންވާ  ފެންަވރ ެގޮގތ ން  ޑ ޓާެގ  ހިމެނ ޮގތ ން، 

 ބަރޯސާވެވ ނެ އިލެކްޓްރޯނިކް ޚިދ މަތަކަށެވެ. 
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ެއއްެވސް   )ޔ(    ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ނިއ ޓްރަލިޓީ"  "ޓެކްނޮލޮޖީ 

ޓެކްނޮލޮޖީއަކަށް   ބާވަތެއްެގ  ވަކި  ަގާވއިދަކ ން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނަކ ން 

ނ ވަތަ ަވކިޮގތެއް ބ ނ ންކ ރ ަމކަށް ނ ވަތަ ޓެކްނޮލޮޖީެގ އ ފެްއދ މަކަށް 

  ވަކި އިސްކަެމއް ދިނ މެއްނެތި، ޓެކްނޮލޮޖީެގ ހ ރިހާ ބާވަތަކަށްވެސް 

 އެއް ހަމައަކ ން ރިޢާޔަތްކ ރ މ ެގ އ ސޫލަށެވެ. 

ކަރ ދާހ ން  "ފަންކްޝަނަލް އިކ ިއވެލަންސް" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ،   )ޕ(  

ކ ރެވ  މ ޢާމަލާތްތަކާ އެއްހަމަައކ ން އަދި ެއއްޮގތަކަށް އިލެކްޓްރޯނިކް 

 މ ޢާމަލާތްތަކާ މެދ ގައިވެސް ޢަމަލ ކ ރ މ ެގ އ ސޫލަށެވެ. 

"ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާ" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮޔެްއ   )ޖ(  

 އ ފެއްދ މަށް ބ ނ ންކ ރާ ޑ ޓާައށެވެ. 

"ތަފާތ ނ ކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި ެއވަނީ، އިލެކްޓްރޯނިކް ޛަރީޢާއިން  )ޗ(   

ސިފައެްއަގިއ   އިލެކްޓްރޯނިކް  ހަމައެކަނި  މ ޢާމަލާތްތައް،  ކ ރެވ  

ކ ރ މެއްނެތި ރ ދާހ ން ކ ރެވ  މ ޢާމަލާތަކާ ތަފާތ އޮތ މ ެގ ސަބަބ ން، ކަ

ހައިސިއްޔަތ    ޤާނޫނީ  ލިބިދ ންޖެހ   މ ޢާމަލާތަކަށް  އިލެކްޓްރޯނިކް 

އިލެކްޓްރޯނިކް  ނެތ މަށާއި،  އިޢ ތިރާޟެއް  އެއްވެސް  ލިބިދިނ މަށް 

އެްއވެސް   މ ޢާމަލާތްތަކާ  ކ ރެވ   ކަރ ދާހ ން  މ ޢާމަލާތްތައް 

 މަށެެވ.ސިފައެްއގައި ތަފާތ ނ ކ ރ 

އެވަނީ )ހހ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  އެރަރ"  އިންފޮމ ޝަން    ،"އިންޕ ޓް 

އޮޓަމ  ނ ވަތަ  ޑ ޓާ  ޓަ ސިސްޓަމެއް  ސިސްޓަމަކަށް  މެސެޖ   ޑ ޓާ  ޑް 

ޑ ޓާ  ފަރާތަށް  އެންޓަރކ ރާ  ޑ ޓާ  ެއ  މަރ ޙަލާަގއި،  އެންޓަރކ ރާ 

 ކ ށަކަށެވެ. އެންޓަރކ ރ މ ަގއި ހެދ  އެްއެވސް ކަހަލަ ޯގހެއް ނ ވަތަ  
  

 

 


