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 2022/2 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 

 

 ޤާނޫނު އިލެކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަކާބެހ  

 

 ބާބު  އެއްވަނަ 
 ފެށުން 

 

ވިޔަާފރީގެ މުޢާމަލާތްތަްއ ކުރުުމގައާއި އެނޫން ބ ނުންަތކުގަިއ  ،މިއީ )ހ(  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

އިލެކްޓްރޯިނކް ޛަރީޢާއިްނ މުޢާމަލާތުުކރުމާއި ްޓަރސްޓްެގ 

ޚިދުމަތްތަކުގެ ބ ނުންކުރުްނ ކުރިައރުަވއި ތަަރއްޤީކުރުމަްށޓަކައި، 

އިލެކްޓްރޯިނކް މުޢާމަލާތުެގ ޞައްޙަކަން ކަށަވަުރކުރެވ ެނ ިނޒާމެއް 

ށް، އިލެކްޓްރޯިނކް ޛަރީޢާއިން މުޢާމަލާތުުކުރމުގަިއ ޤާއިމުކޮ

ޢަމަލުކުރާނެ އުޫސލުތަކާއި ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބ ނުންުކުރމާގުޅ  

 އުސޫލުތައް ަބޔާންކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ.

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "އިެލކްޓްރޯނިކް މުޢާމަލާތްަތކާބެހ  ޤާނޫނު" އެވެ. )ށ(  

 

 މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަްނ ޙާޞިލުުކރުމެެވ.މި ޤާނޫނުގެ   .2 މަޤްޞަދު 

 ،އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮއި އަދި ޓްަރސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނ ގޮތަށް )ހ(  

ދިވެހިރާއްޖ ގައި އަދި ދިެވހިާރއްޖެއިން ބ ރުަގއި ކުެރވ  ިއލެކްްޓރޯނިްކ 

 ؛މުޢާމަލާތްތަކަށް ޤާނޫނީ ހަިއސިއްޔަތު ދިނުން

 ،ސޮއި އަދި ޓްަރސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް ހިމެނ ގޮތަށްއިލެކްޓްރޯިނކް  )ށ(  

ދިވެހިރާއްޖެާއއި ދިެވހިރާއްޖެއިން ބ ރުަގއި ކުެރވ  ިއލެކްްޓރޯނިްކ 

 ؛މުޢާމަލާތްތަކުގެ ޞައްޙަކަްނ ޤާނޫނީގޮތުން ކަަށވަރުކޮށްދިނުން

ދިވެހިރާއްޖެާއިއ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ބ ުރގަިއ ިއލެކްްޓރޯނިްކ  )ނ(  

ހިންގުމަްށ މަގުފަހިކޮށްދީ، އެކަންކަމަށް ޤާނޫީނގޮތުްނ މުޢާމަލާތްތައް 

 އަދި  ؛ހުރި ހުރަސްތަްއ ނައްތާލުން 
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އިތުބާރު ހިފ  ޓްރަސްްޓގެ ޚިދުމަތްތަްއ މެދުވެރިކޮްށ ިއލެކްްޓރޯނިްކ  )ރ(  

އެފަދަ މުޢާމަލާތުުކުރމުގަިއ  ،ޛަރީޢާއިން މުޢާމަލާތުުކރުން ުކރިައރުވައި

 ރުން.ޢާންމުންގެ އިތުބާރު ާޤއިމުކު

 

      ޑ ޓާ މެސެޖުގެގޮތުގަިއ ހިމެނ  ކޮންެމ މަޢުލޫމާތެއްެގ ަމއްޗަްށ  )ހ(  .3 ޤާނޫނު ހިންގ ނެ ދާއިރާ 

 މި ޤާނޫނު ހިނގާނެެއވެ.

ދައުލަތުގެ މުައއްސަސާއެްއގެ މައްޗަްށ މި ޤާނޫނުގަިއ ބަާޔންކުާރ  )ށ(  

އުސޫލުތައް ހިނގާނީ، މި ޤާނޫނު އެ މަްއޗަށް ބިނާވެފަިއވާ މަިއގަނުޑ 

އަސާސްތައްކަމުގަިއވާ އިލެކްްޓރޯނިްކ ވަީސލަތްތައް ބ ނުންުކުރމުގަިއ 

ެގ ތަފާތުނުކުރުމުގެ އުޫސލާއި، ޓެކްނޮލޮޖީ ިނއުޓްަރލިޓީ ދެމެހެްއޓުމު

އުސޫލާއި، ފަންކްޝަނަްލ އިކުިއވެލަންްސގެ އުސޫާލ ޚިލާުފނުވާެނ 

       ގޮތުގެމަތިން، މިނިސްޓްރީގެ ލަފަާޔއެކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

އެ މުައއްސަސާއަކުްނ ހަާދ ގަވާއިދުަގިއ ކަނޑައަޅާ 

 ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.

ފަރާްތތަކަްށ މުދާ ގަންނަ ފަރާތްަތކާއި ޚިދުމަްތ ލިިބގަންނަ  )ނ(  

ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދީފައިވާ އެއްވެްސ ޙައްޤެްއ ނުވަތަ ޙިާމޔަތެްއ 

ހަނިކުރެވ ފަަދ ގޮތަކަްށ ިމ ޤާނޫނުެގ ެއއްވެްސ މާްއދާއެްއ 

މާނަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި، އެފަދަ ޙައްެޤއް ނުވަތަ ޙިާމޔަތެްއ 

ހަނިކުރެވ ފަދަ ގޮަތކަށް މި ޤާނޫނުގެ އެްއވެސް މާއްާދއަކަްށ 

 ލުކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.ޢަމަ

 

 ،ކޮންސައިްނމަންޓް ނޯޓްސް ،ނޯްޓސްްޕރޮމިސަރީ  ،އެކްްސޗ ންޖް އޮފް  ބިލްސް  .4 އިސްތިސްނާ 

ވެައރހައުްސ ރިސީްޓ ނުވަަތ ބެއަރަރ ނުަވަތ  ،ބިލް އޮފް ލ ޑިންގ

ބެނިފިޝަރީއަށް މުދާ ލިބިގަތުމަށް ނުވަތަ ފައިސާ ެދއްކުމަށް ލާޒިމުކުރުވާފަަދ 

އެހެން ޓްރާންސްފަރަަބލް ޑޮކިއުމަންޓް ނުވަތަ އިންްސޓްރުމަންޓްތަކުެގ 

 މައްޗަކަށް މި ޤާނޫނެްއ ނުހިނގާެނއެވެ.

 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 94 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

7 

    މުޢާމަލާތެއްގެ ަބއިވެރިްނ މުއާަޞލާތުކުރާެނ ވަިކ ގޮެތއް ނުވަަތ  )ހ(  .5 ބައިވެރިންނަށް ލިބިދ  އިޚްތިޔާރު 

އެ މުއާޞަލާތާގުޅ  ރިކޯޑު ބަލަަހއްޓާނެ ވަިކ ގޮތެއް ކަނޑައެުޅމުގަިއ 

އެ މުޢާމަލާތެއްގެ ަބއިވެރިްނގެ އެއްބަްސވުން ނުވަތަ ރުހުން އޮތުްނ 

    ލާޒިމުކުރާ އެއްވެްސ ޤާނޫނަކަށް ނުވަަތ ޤާނޫނީ އިލްތިާޒމަކަށް، 

މި ޤާނޫނުެގ ދެވަަނ ބާބު، ތިންވަަނ ބާުބ އަިދ ހަތަުރވަަނ ބާުބ 

ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ. އަދި އެްއވެސް ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ބަިއެވރިންެގ 

މެދުގައި ވެވ  އެއްބަްސވުމަކުން އެނޫން ގޮތަކަްށ ކަނަޑނާޅާހާ 

ހިނދަކު، އެ މުޢާމަލާތެއްގެ ބަިއވެރިންގެ އެއްބަސްވުން ުނވަތަ ރުހުްނ 

ބަިއވެރިންެގ ޢަމަލުތަުކގެ ަމއްޗަްށ  ،އޮތްކަމަށް ކަނޑައަޅާނީ

 ވެ.ބިނާކޮށެ

އަންނަނިިވ ، މުޢާމަލާތެއްގެ ުނވަތަ އެއްބަސްވުމެްއގެ ަބއިވެރިން  )ށ(  

 ނާޅަެއވެ. ކަންކަން ކުރުމަކަްށ މި ޤާނޫނުެގ ދެވަނަ ބާުބ ހުަރހެއް

ނުވަތަ ިއލެކްޓްރޯނިކް ަޛރީޢާއިން ުކާރ  ،އިލެކްޓްރޯިނކް ރިކޯޑު  (1)   

ނުވަތަ ިއލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި ުނވަތަ އެނޫންެވްސ  ،މުއާޞަލާތު

އެ އެއްބަސްވުމެްއގައި ނުވަތަ ކުެރވ   ،ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތެއް

 ނުވަތަ  ؛މުޢާމަލާތެއްގައި ބ ނުްނ ނުކުރުމަށް އެއްބަސްވުން 

އެ ެއއްބަސްވުްނ ނުވަަތ މުޢާމަލާތެްއ އޮންނަންީވ ގޮްތ   (2)   

ޚިދުމަތެްއ ކަނޑައެޅުމުގައި ނުވަތަ ްޓރަސްޓްެގ 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ ަޝރުޠުތަުކެގ  ،ބ ނުންކުރުމުގައި

އިތުރުން ެއހެން ޝަުރޠުތައް ަބއިެވރިން އެއްބަްސވާ ގޮަތކަްށ 

 ކަނޑައެޅުން.

އެއްބަސްވުމެއްެގ ނުވަަތ މުޢާމަލާތެްއެގ ބައިެވރިންެގ އެހެްނ ޤާނޫނީ  )ނ(  

ނާންނާނެ ގޮެތއްެގމަތިން ޙައްޤަކަށް ނުވަތަ ިއލްތިޒާމަކަށް އުނިކަމެއް 

              ، އެ ެއއްބަސްވުމުެގ ނުވަަތ މުޢާމަލާުތގެ ަބިއވެރިން

އެ އެއްބަްސވުމުގަިއ ނުވަތަ މުޢާމަލާުތގަިއ އަންނަނިވި ަކންކަން 

 ނާޅައެވެ. ކުރުމަކަށް މި ޤާނޫުނ ުހރަހެއް
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އެ މުޢާމަލާތެއް ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެްއގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫުނެގ   (1)   

ވަަނ  16ވަނަ މާއްާދ ނުވަަތ  15 ވަނަ ާމއްދާ ނުވަތަ  10

ވަނަ ާމއްާދ  21 ވަނަ މާއްާދ ނުވަތަ 20 މާއްދާ ނުވަތަ

ވަަނ މާއްދާގަިއާވ  24ވަަނ މާއްދާ ނުވަތަ  22 ނުވަތަ

 ކަންކަން ނުހިނގާނެކަމަްށ އެއްބަސްވުން؛ ނުވަތަ 

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 1މި އަކުުރގެ )  (2)   

މާއްދާތައް އެުކގަިއ ނުވަތަ އ ެގ ތެރެއިްނ ބަެއްއ 

މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންުކރާ ކަންކަން އެ މުޢާމަލާެތއްގެ މަްއޗަްށ 

ނުވަތަ ެއ އެއްބަސްވުެމއްގެ ަމއްޗަށް ުނހިނގާނެކަމަށް، 

ނުވަތަ ެއ މާއްދާތަކަްށ ނުވަަތ އ ެގ ތެރެއިްނ ބަެއްއ 

މަްށ މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރާނެ އުޫސލު ކަނޑައެޅު

 އެއްބަސްވުން.

 

އިނގިރ ސި ބަހާއި ޢިބާރާތާއި، 

 ތައް މް މަފްހޫ 
މި ޤާނޫނުގައި ބައެއް އިނގިރ ސި ަބހާއި ޢިބާރާްތ ބ ނުންޮކށްފައި  )ހ(  .6

ެއ ބަސްތަކަީކ ނުވަަތ ޢިބާރާތްތަކަީކ ިއލެކްްޓރޯނިްކ  ،އެވަނީ

މުޢާމަލާތުގެ ޤާނޫނީ މަފްހޫމްތަކާ ގުޅ ގޮތުން ބ ނުންކުރަމުްނ އަންނަ 

ފަންނީ މާނަކުރުންތަކެއް ލިބިގެންާވ ބަސްތަކަކަށް ނުވަަތ 

ދިވެިހރާއްޖ ގަިއ ިއލެކްޓްރޯނިްކ ަޛީރޢާއިން  ،ޢިބާރާތްތަކަކަށްވާތީ

ހ  ޤާނޫީނ އޮނިގަނުޑ ބައިނަްލައޤްވާމީ ކުރުމާބެމުޢާމަލާތު

ތަންފީޛުުކރުމަްށ  ،މިންގަނޑުތަކާ ވީަވރަކުން ެއއްގޮތަށް އެކުަލވާލައި 

 މަގުފަހިކުރުމުެގ ބ ނުމުގައެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ހިމެނ  ޢިބާރާތްތަކާިއ ލަފްޒުތަކަކީ ވަކި ާމނައެްއ  )ށ(  

ޤާނޫނީ މަިއގަނޑު ދީފައިވާ އަދި ިއލެކްްޓރޯނިކް މުޢާމަލާތްތަާކގުޅ  

މަފްހޫމްތައް އެ މައްޗަށް ބިާނވެގެންވާ ލަފްޒުތަކަކާއި ޢިބާރާތްަތކެކެވެ. 

އަދި މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގައި އެ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް ެއގޮތަްށ 

މި ޤާނޫނުގެ އަސްލު އެޮގތުގަިއ  ،ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ

ފުޅާމިނުގަިއ ދެމެހެއްޓުމަށާއި ިމ ޤާނޫނުެގ މަޤްޞަދު އެންެމ 
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 ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުަފހިކުރުމުެގ ބ ނުމުގައެވެ. މި ޤާނޫނުެގ ހަމަ 

        ،ކޮންމެ މާއްދާއެްއވެްސ ކިޔަންވާނީ، ނުވަަތ މާނަކުަރންވާނީ

 އެ މަފްހޫމްތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

މި ޤާނޫނުގެ ާމްއދާތައް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައާއި  )ހ(  .7 މާނަކުރުމުގެ ހަމަތައް 

ިއލެކްޓްރޯނިްކ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅ  ބައިނަްލައޤްވާމީ  ،މާނަކުރުމުގައި

ޤާނޫނީ ނައްޞުތަކަށާިއ މިންގަނޑުތަކަށާއި، ދީިމޤްރާީޠ 

މުޖުތަމަޢުތަކުގައި ިއލެކްޓްރޯނިްކ މުޢާމަލާތްތަކާގުޅ  ޤާޫނނުތައް 

ހަމަހަމަ އުސޫލުަތކެއް ގެންުގޅުމަށް  ،މާނަކުރާ ހަމަތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

 ބާރުއަޅަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނ  ކަންކަމުގެ ތެެރއިން، މި ޤާނޫނުގަިއ  )ށ(  

ކަނޑައެޅިގެން ވަކިގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުާވ ކަންކަން ަޙއްުލކުރާީނ 

މި ޤާނޫުނ ެއ މައްޗަްށ ބިނާވެފަިއާވ އަސާސްތަްއަކމަށްވާ 

ތަފާތުނުކުރުމާއި، ޓެކްނޮލޮީޖ ނިއުްޓރަލިޓީާއއި ފަންްކޝަނަްލ 

އިކުއިެވލަންސްެގ އަސާސްތަްއ ނެެގހެއްޓުމާއެކު، މި ޤާޫނނުގަިއ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ މައިގަނޑު ުއސޫލުތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނނެވެ.

 

މުޢާމަލާތުގެ ބައިވެރިން 

 ޤާއިމުވެހުރި ތަން 
މުޢާމަލާތެްއގެ އެހެން ބައިެވރިއަކު އެކަްނ  ،ބ ނުމަށްޓަކައިމި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .8

ެއ މުޢާމަލާތުެގ ބަިއވެރިައކު ާޤއިމުވެހުިރ  ،ނަފީނުކުރާާހ ހިނދަކު

އެ މުޢާމަލާތެއް ހިްނގިއިރު ޤާއިމުވެފައި ުހިރކަމަށް  ،ތަންކަމަށް ބަލާނީ

 އެ ބައިެވރިއަުކ ބަޔާންކުާރ ތަނަކަށެވެ.

ަބއިވެިރއަކު، އެ މުޢާަމލާތް ހިންގިިއރު ާޤއިމުވެހުިރ މުޢާމަލާތެއްގެ  )ށ(  

އަދި މުޢާމަލާްތ  ،ށްފައިުނވާނަމަންކޮބަޔާ އަކުަބއިވެރި  އެ ވަކި ތަނެއް

ހިންގިއިުރ އެ ބަިއވެިރއަކު ެއއް ތަނަށްވުެރ ގިނަ ތަންަތނުގަިއ 

އެ މުޢާަމލާތެްއ  ،މި ޤާނޫނުެގ ބ ނުމަށްޓަކައި  ،ޤާއިމުވެފައިވާނަމަ

        ،ހިންގިއިރު އެ ބައިެވރިއަކު ޤާއިމުެވހުރި ތަންކަމަށް ބަލާނީ

 އެ މުޢާމަލާތަކާ އެންމެ ގުޅުންުހރި ތަނަކަށެވެ.
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މި މާއްދާެގ )ށ( ެގ ބ ނުމަށްޓަކައި، މުޢާމަލާތަާކ އެންެމ ގުުޅންހުިރ  )ނ(  

އެ މުޢާމަލާތް ހިްނގުމުގެ ކުރިން ނުވަަތ  ،ތަން ކަނޑައެޅުމުގައި

އެ މުޢާމަލާތުެގ ބައިެވރިންނަށް އެނގ  ، މުޢާމަލާތް ހިންގިިއރު

ކަންކަމަށް ނުވަތަ އެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅ ގޮތުން މުޢާމަލާުތގެ ބަިއވެރިްނ 

އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެއެވެ. އަިދ ެއއްވެްސ 

ބަިއވެިރއަކު ާޤއިމުވެހުިރ  ،ުކރެވިފައިުނވާނަމަ މުޢާމަލާތެއް ުކރިން

ތަންކަމުގައި ަބލާނީ އެ ބައިެވރިއަކު ޢާންމުކޮށް މުޢާަމލާތް ހިްނގާއިުރ 

 ޤާއިމުވެ ހުންަނ ތަނަކަށެވެ.

ވަކި ފަރުދަކު ހިންގާ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅ ގޮތުން އެަފރާތެްއ  )ރ(  

ތަނެއް ެނތްނަމަ، މުޢާމަލާތުކުރުމަށް ޤާއިމުވެ ހުންނަ ވަކި ޚާއްޞަ 

އެފަރާތުެގ މުޢާމަލާތް ހިންގި ތަންކަުމގަިއ ބަލާނީ، އެަފރާތުްނ 

 ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅ  ތަނަކަށެވެ.

ހަމައެކަނި އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ަވކި ތަނަކީ  )ބ(  

މުޢާމަލާތެއް ހިންގިިއރު ބައިެވރިއަކު ޤާއިުމވެުހރި ތަނުގެޮގތުގަިއ 

 ގެން ނުވާނެއެވެ.ކަނޑައަޅައި

އެއްބަސްވުން ވެވުނުިއރު ބަިއވެރިައކު ބ ނުންކޮށްފަިއާވ   (1)   

އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމާގުޅ  ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ވަސީލަތްަތްއ 

 ހުރި ތަން؛ ުނވަތަ

( ވަނަ ނަންަބރުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ 1މި އަކުުރގެ )  (2)   

ުނވަަތ އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމަށް އެހެން ފަރާތްތަކުން ވަދެ 

 ބ ނުންކުރާ ތަން.

ބައިވެރިައކު ބ ނުންކުާރ ޑޮމެއިން ނަން ނުވަތަ އިލެކްްޓރޯނިކް މެއިްލ  )ޅ(  

އެޑްރެސް ވަކި ަޤއުމަކަށް ނިސްބަތްވުމަކީ، ހަމައެކަނި ެއކަމުެގ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް، އެ ބަިއވެިރއަކު ޤާއިމުެވހުރި ތަނަކީ އެ ަޤުއމަކަށް 

 ކަނޑައަޅަންޖެހ  ސަބަބެއް ނޫނެވެ.ނިސްބަތްވާ ތަނެއްކަމަށް 
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މުޢާމަލާތެއް ހިންާގ ފަރާތުެގ މަޢުލޫމާތާއި، ެއ މުޢާމަލާތް ހިްނގާއިުރ އެފަރާްތ   .9 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގެ ޒިންމާ 

ޤާއިމުވެހުިރ ތަން، އަދި ެއ މުޢާމަލާތަކާގުޅ  އެނޫްނ މަޢުލޫާމތު ހާމަކުރުމަްށ 

އިލްތިޒާމެްއ އުފުލަންޖެހ ނަމަ، އެކަމަކަްށ އެފަރާތުން ޤާނޫނީގޮތުން އެއްވެްސ 

މި ޤާނޫނު ހުރަހެްއ ނާޅައެވެ. އަދި ޞައްޙަ ނޫން، ނުވަަތ ފުރިހަމަނުވާ، 

ނުވަތަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުަށހެޅުމާ ގުޅިގެން އުފުލަންޖެހ  ެއއްވެސް ޤާނޫީނ 

 ެވގެނެއް ުނވެއެވެ.އަޒިންމާއަކުން އެފަރާތް ަބރީ

 

 ދެވަނަ ބާބު 

  މުޢާމަލާތްތައް އިލެކްޓްރޯނިކް 

 
ޑ ޓާ މެސެޖުތަކުގެ ޤާނޫނީ 

 ހައިސިއްޔަތު 
ހަަމއެކަިނ  ،ޑ ޓާ މެސެޖެއްގެ ސިފައިގައި މަޢުލޫމާތެއް އޮންނަ އޮތުމަކީ )ހ(  .10

އެކަމުެގ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް، ެއ މަޢުލޫމާތަީކ ޤާނޫނީ ހައިސިްއޔަތެްއ 

 ނެތް، ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުްނ ޞައްޙަ ުނވާނެ، ނުވަަތ ޤާނޫނީގޮތުްނ 

އެ މަްއޗަށް ޢަަމލުނުކުެރވ ނެ މަޢުލޫމާެތއްކަމަްށ ބަލަިއެގންވާނެ 

 ސަބަބެއް ނޫނެވެ.

މަޢުލޫމާތަކީ އެ މެސެޖުގައި ހިމަނާފައިނުވާ، ޑ ޓާ މެސެޖެއްގައި ހިމެނ   )ށ(  

އެހެންނަމަވެްސ ހަމައެކަިނ ޙަާވލާދީފައިާވ މަޢުލޫމާެތއްނަމަ، 

އެއީ ޤާނޫނީ  ،ހަމައެކަނި އެ ސަބަބުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް

ހައިސިއްޔަތެްއ ނެތް، ނުވަތަ ޤާނޫނީގޮތުްނ ޞައްޙަ ނުވާނެ، ނުވަަތ 

ވ ނެ މަުޢލޫމާތެްއކަމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ެއ މައްޗަްށ ޢަމަލުނުކުރެ 

 ބަލައިގެން ުނވާނެއެވެ.

އިލެކްޓްރޯިނކް ޛަރީާޢއިން މުއާޞަލާތުުކރުމަށް ނުވަތަ ިއލެކްްޓރޯނިްކ  )ނ(  

އެއްވެްސ ފަާރތެއްެގ ، ޛަރީޢާއިން ުކރާ މުއާަޞލާތު ަބލައިގަތުމަށް

، މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ލާޒިމެއް ނުކުެރއެވެ. އެހެންނަަމވެސް

      މުޢާމަލާތެއްގެ ބަިއވެރިެއއްގެ ޢަމަލުަތކުގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް، 

އެ ބަިއވެރިައުކ އިލެކްްޓރޯނިްކ ަޛރީޢާއިްނ މުއާޞަލާތުުކރުމަްށ 

 އެއްބަސްވެފައިާވކަމަށް ބެެލވިދާނެއެވެ.
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މަޢުލޫމާތެއް އޮންނަންވާނީ ލިޔުމުންކަމަށް އެއްވެްސ ޤާޫނނަކުން  )ހ(  .11 ލިޔުމުން އޮތުން 

ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ާޙލަތެއްގައި، ޑ ޓާ މެސެޖެއްަގއިވާ މަުޢޫލމާތަކީ 

ބ ނުންކުރުމަށް ވާިސލުވެވ ގޮތަށް ުހރި މަޢުލޫމާތެއްކަމަްށވާނަމަ،  ފަހުން

އެ މަޢުލޫމާތެއް ލިޔުމުން އޮތުމުެގ ޤާނޫނީ ޝަުރޠު ެއ ޑ ޓާ 

 މެސެޖެއްގައި ފުިރހަމަވާނެެއވެ.

ކައި، މަޢުލޫމާތެްއ ލިޔުމުން ޮއތުމަކީ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބ ނުމަށްޓަ )ށ(  

ގޮތުަގއި ޤާނޫނެއްގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ،  ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެއްގެ

ނުވަތަ އެ މަޢުލޫމާތެްއ ލިޔުމުން ނެތުމުގެ ނަތީޖާ އެ ޤާނޫެނއްގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކުާރ އުސޫުލ 

 .ހިނގާނެއެވެ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަާސއަކުން ލިޔުމުން ވަކި މަުޢލޫމާތެއް ހުށަެހޅުމަށް  )ނ(  

ލާޒިމުކުރާނަމަ، ެއ މަޢުލޫމާުތ ހުށަހެޅުމުގަިއ ޢަމަލުުކރަންީވގޮތުެގ 

އިތުރު ުއސޫލުތަކެްއ ކަނޑައެޅުމަކަށް މި ާމއްދާގެ )ހ( ުހރަހެްއ 

 ނާޅައެވެ.

 

އަސްުލގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ެބހެްއޓުމަށް މަޢުލޫމާތެއް އ ގެ  )ހ(  .12 މަޢުލޫމާތުގެ އަސްލު 

ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާނަމަ، ޑ ޓާ މެސެޖެއްަގއިާވ މަޢުޫލމާތަކީ، 

އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގަިއ ެއ ަޝރުުޠ ުފރިހަމަާވ މަޢުލޫމާތުަކމުގަިއ 

 ބެލެވ ނެއެވެ.

ގޮތުަގިއ  ޑ ޓާ މެސެޖެއްގެ  ،ޑ ޓާ މެސެޖުގައި ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު   (1)   

ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ގޮަތކަށް އ ގެ ިނހާީއ ސިފައިަގިއ 

ޖެނެރ ޓުކުރެވުުނ ަވގުތުން ފެށިގެްނ ެއ މަޢުލޫމާުތެގ 

 ،ޞައްޙަކަމަށް އެއްވެސް ބަަދލެއް ައއިސްފައިނުވާކަމަށް 

 އެކަށީގެންވާ މިްނވަރަށް ކަށަވަުރވެފައި ވުން؛ އަދި 

ފަރާަތކަްށ އެ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ވަކި   (2)   

ޖެހިއްޖެ ޙާލަެތއްގައި، ެއ މަޢުލޫމާުތ  ފޯރުކޮށްދ ން
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ފޯރުކޮށްދ ންޖެހ  ފަރާތަްށ ދެއްކ ނެފަަދ ގޮތަކަްށ ުހިރ 

 މަޢުލޫމާތެއްކަމުގައި ވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބ ނުމަށްޓަކައި، މަޢުލޫމާތެއް އ ގެ އަްސލުޮގތުގަިއ  )ށ(  

ން ލާޒިމުކޮށްަފއިވަީނ ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ބެެހއްޓުމަށް ޤާނޫނަކު

ގޮތުގައިނަމަ، ނުވަަތ ެއ މަޢުލޫމާތު ހުށަަހޅާފައި  އިލްތިޒާމެއްގެ 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އ ގެ އަސްުލ ސިފައިގަިއ ބެހެްއޓިފަިއ 

ނެތުމުގެ ސަބަބުން ނިކުމެދާނެ ނަތީާޖ ބަޔާންކޮށްގެންކަމަްށ ވާނަމަ، 

 ހިނގާނެެއވެ.މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންުކރާ އުސޫލު 

 ( ވަނަ ނަންބަުރގެ ބ ނުމަށްޓަކައި:1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ނ(  

މަޢުލޫމާތެއް ެއއީ އެ މަުޢލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަމަްށ އެއްެވްސ   (1)   

ބަދަލެއް ައއިސްފައިނުާވ މަޢުލޫމާތެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގަިއ 

ބަލާނެ މިންގަނޑަކީ، ެއ މަޢުލޫމާތެްއ މުއާޞަލާުތކުރުމުަގިއ 

ނުވަތަ ަރއްކާުކރުމުގަިއ ނުވަަތ ފެންނާނެހެން ެބހެއްޓުމުަގިއ 

އެ މަޢުލޫމާތަކަްށ ޢާންުމ އުސޫލުްނ އަންނާެނ ބަދަެލްއ 

ފިޔަވައި، އަިދ ެއ މަޢުލޫމާތެއް ކަށަވަުރކުރުމުެގގޮތުްނ 

އިތުރަށް ގެނެވ  ބަދަލެއް ފިޔަަވއި، އެ މަޢުލޫމާތަށް އެއްެވްސ 

ެއ މަޢުލޫމާތު އ ެގ ބަދަލެއް ގެނެސްފައިުނވުމާއެކު، 

 ފުރިހަމަގޮތުގަިއ ވުމަށެވެ.

މަޢުލޫމާތެއް އެކަށީގެންވާ މިންަވރަށް ކަށަަވރުވެފަިއާވ   (2)   

ރ ޓްުކިރ ނެމިންގަނޑު ވަޒަންކުރުމުގައި، އެ މަޢުލޫމާުތ ޖެ

މަޤްޞަދަށާއި ކަމާގުޅ  ުހރިާހ ޙާލަތްަތކަްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

މުއައްސަސާައކުން މަޢުލޫމާުތ އ ެގ އަްސލުޮގތުގަިއ ދައުލަތުެގ  )ރ(  

ހުށަހެޅުމަށް ނުވަތަ ބެހެްއޓުމަށް ލާޒިމުކުރާނަމަ، ެއ މަޢުލޫމާުތ 

ހުށަހެޅުމުގަިއ ނުވަަތ ބެހެއްޓުމުަގިއ ޢަމަލުކުރަްނވީ ގޮތުެގ އިތުުރ 

 އުސޫލުތަކެްއ ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްާދގެ )ހ( ުހރަހެްއ ނާޅައެވެ.
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ހެކީގެގޮތުގައި ޑ ޓާ މެސެޖު 

 ބަލައިގަތުން 
ޑ ޓާ މެސެޖަކަށްވީތީ ހަމައެކަނި އެ ސަބަބުގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް،  )ހ(  .13

ޝަރީޢަތެއްގަިއ ެހކީގެގޮުތގަިއ ޑ ޓާ މެސެޖެްއ ަބލައިނުގަނެވ ެނގޮތަްށ 

 ހެއްކާބެހ  އުސޫލުަތއް ަތޠްބީޤުކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.

ސިފައިގައިވާ މަުޢލޫމާތަށް ދ ންޖެހ  ހެކީގެ ުބރަދަްނ ޑ ޓާ މެސެޖެއްގެ  )ށ(  

ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ، ހެއްކާެބހ  ޤާނޫުނގައިާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

ވަކި ލިޔުމެއް ުނވަތަ ރިކޯޑެްއ ނުވަތަ މަުޢލޫމާތެއް ެބހެްއޓުމަށް  )ހ(  .14 ޑ ޓާ މެސެޖު ބެހެއްޓުން 

މެއް ނުވަތަ ރިކޯޑެއް ނުވަަތ ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކުރާ ާޙލަތުގައި، އެ ިލޔު

މަޢުލޫމާތެއް ބަަހއްޓާފައިވަނީ ޑ ޓާ މެސެޖުެގގޮތުގައި ނަމަ، އަްނނަނިވި 

ޝަރުޠުތަްއ ުފރިހަމަވުމުން، ޤާނޫުނގަިއ ލާޒިމުުކރާ ަކންކަން 

 ފުރިހަމަވީކަމުަގއި ބަލަްނވާނެއެވެ.

ޑ ޓާ މެސެޖުގައި ހުިރ މަޢުލޫމާތަކީ، އެ މަުޢލޫމާތެއް ަފހުްނ   (1)   

ބ ނުންކުރުމަށް ވާސިލުެވވ ގޮތަްށ ުހިރ މަޢުލޫމާތެއްކަމުަގިއ 

 އަދި؛ ވުން

ޑ ޓާ މެސެޖު ބެހެއްޓިފައިވަނީ އެ ޑ ޓާ މެސެުޖ   (2)   

ޖެނެރ ޓްކުރެވުނު ނުވަތަ ފޮނުވުނު ނުވަތަ ލިބުނު ފޯމެުޓގައި، 

ނުވަތަ އެ ޑ ާޓ މެސެޖު ޖެނެރ ޓްުކރެވުނުިއރު ުނވަަތ 

ލިބުނުއިރު އ ގައިާވ މަޢުލޫމާުތ ފޮނުވުނުއިރު ނުވަތަ 

ހުރިގޮތަށްކަން ޔަޤީންކަމާއެކު ަދއްކުވައިެދވ ެނ 

 ފޯމެޓެއްގައިކަމަށް ވުން؛ އަދި 

ޑ ޓާ މެސެޖުގައި ހިމެނ  މަޢުލޫމާތު ބެެހއްޓިފައިވަނީ، އެ ޑ ާޓ   (3)   

     މެސެޖު ޖެނެރ ޓްކުެރވުނު ތަނާިއ ރައްުދވި ތަން، އަިދ 

ނުވަަތ ަރއްދުިވ ތާރީޚާިއ ަވގުުތ އެ ޑ ޓާ މެސެުޖ ފޮނުވުނު 

 ދެނެގަނެވ ނެފަދަ ގޮތަކަށްކަމަށް ވުން.

  ލިޔެކިޔުންތަކާއި ރިކޯޑުތަކާއި މަޢުލޫމާތު ބެެހއްޓުމަށް މި މާއްދާގެ  )ށ(  

ެއ މަޢުލޫމާތުެގ މަްޤޞަދަކީ  )ހ( ެގ ދަށުްނ އޮންަނ ޒިންމާ،
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ބ ނުްނކުރެވ  ހަމައެކަނި މެސެޖެްއ ފޮނުވައި ުނވަތަ ލިިބގަތުމަށް 

 މަޢުލޫމާތުކަމުގައިވާ މަުޢލޫމާތުގެ މަްއޗަކަށް ނުހިނގާނެއެވެ.

އެއްވެްސ ފަރާތަކުްނ ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ަކންކަން  )ނ(  

( ވަނަ ނަްނބަރުްނ 1ިމ މާއްދާެގ )ހ( ގެ ) ފުރިހަމަކުރުމުަގއި،

ންކަން ( ވަނަ ނަންބަުރގެ ނިޔަލަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ 3ފެށިގެން )

ފުރިހަމަވާ ގޮުތގެމަތިން އެހެން ފަރާތެއް މެުދވެރިކޮށް ެއަކންކަން 

 ނާޅަެއވެ. ކުރުމަކަށް މި ާމއްދާ ުހރަހެއް

ދައުލަތުގެ މުއައްަސސާއަކުން މަޢުލޫމާތު ބެެހއްޓުމަށް ލާޒިމުުކރާނަމަ،  )ރ(  

 އެ މަޢުލޫމާތު ބެހެއްޓުުމގައި ޢަމަލުކުރަްނވީގޮތުގެ އިުތރު އުސޫުލތަކެއް 

 ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ހުރަެހއް ނާޅައެވެ.

 

ޑ ޓާ މެސެޖު ފޮނުވާ ވަގުތާއި، 
 ލިބ  ވަގުތު އަދި ތަން 

 ޑ ޓާ މެސެޖެއް ފޮނުވުނު ވަގުތުކަމުގަިއ ބަލާނީ: )ހ(  .15

ޑ ޓާ މެސެޖުެގ އޮރިޖިނ ަޓރުގެ، ނުވަަތ ޑ ޓާ މެސެުޖެގ   (1)   

ފޮނުަވއިދިްނ އޮރިޖިނ ޓަރުެގ ފަރާތުން އެ ޑ ޓާ މެސެޖު 

ފަރާތެއްގެ ކޮންޓްރޯުލގެ ދަުށގައިާވ އިންފޮމ ޝަްނ 

 ނުވަތަ؛ ސިސްޓަމުން އެ ޑ ޓާ މެސެުޖ ބ ރުިވ ވަގުތު 

ޑ ޓާ މެސެޖުެގ އޮރިޖިނ ަޓރުގެ، ނުވަަތ ޑ ޓާ މެސެުޖެގ   (2)   

އޮރިޖިނ ޓަރުެގ ފަރާތުން އެ ޑ ޓާ މެސެޖު ފޮނުަވއިދިްނ 

އިންފޮމ ޝަްނ ފަރާތެއްގެ ކޮންޓްރޯުލގެ ދަުށގައިާވ 

ސިސްޓަމުން އެ ޑ ޓާ މެސެޖު ބ ރުވެފައިނުވާނަމަ، އެ ޑ ާޓ 

 މެސެޖު ލިބުނު ަވގުތަށެވެ.

( ވަަނ ނަންބަރުެގ ބ ނުމަށްޓަކައި، ޑ ާޓ 2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

މެސެޖުގެ އޮރިޖިނ ޓަުރގެ، ނުވަތަ ޑ ޓާ މެސެޖުގެ އޮރިޖިނ ޓަރުެގ 

ފަރާތުން އެ ޑ ޓާ މެސެޖު ފޮނުވައިދިން ަފރާތެއްގެ ކޮންްޓރޯލުެގ 

ދަށުގައިާވ އިންފޮމ ޝަން ިސސްޓަމުން ެއ ޑ ާޓ މެސެޖު 

ޓާ މެސެޖު ލިބުނުކަމަށް ެބލެވ ނީ، އެ މެސެޖު ބ ރުވެފައިނުވާނަމަ އެ ޑ 
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ފޮނުވުމަށާއި ލިބުމަށް ދެފަރާތުން އެއް އިންފޮމ ޝަން ސިްސޓަމެްއ 

 ބ ނުންކުރާ ޙާލަުތގައެވެ.

 ޑ ޓާ މެސެޖު ލިބުނު ވަގުތުކަމުގަިއ ބަލާނީ: )ނ(  

އެ ޑ ޓާ މެސެުޖ އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ަފރާތަށް، އެަފރާތުްނ   (1)   

އިލެކްްޓރޯނިކް އެޑްެރހުގައި ނެގ ނެ ުނވަަތ ކަނޑައަޅާފައިވާ 

 ބެލ ނެ މެސެޖަކަށް ެއ މެސެޖު ާވ ަވގުތު؛ ނުވަތަ 

ޑ ޓާ މެސެޖު ފޮނުވާފަިއވަނީ އެ ޑ ާޓ މެސެުޖ   (2)   

އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަްށ ވަދެވ  ނުވަަތ ބ ނުންކުެރވ  

އެހެން ިއލެކްޓްރޯނިްކ އެޑްެރހަކަށްނަމަ، އެ އެްޑރެހުަގިއ 

   ނެގ ނެ ނުވަތަ ބެލ ނެ މެސެޖަކަްށ އެ މެސެޖު ވާ، އަިދ 

އެ އެޑްރެހަށް އެ މެސެޖު ލިބިަފއިވާކަން ެއ މެސެުޖ 

 އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަށް އެނގ  ވަގުތު.

ޑ ޓާ މެސެޖު އެޑްރެސްކޮްށފައިާވ ، މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބ ނުމަށްޓަަކއި )ރ(  

އެ ޑ ޓާ މެސެޖު ނެގ ނެ ނުވަތަ ބެލ ނެ މެސެަޖކަށްާވ  ،ފަރާތަށް

ވަގުތުކަމަށް ަބލާނީ، މެސެުޖ އެޑްެރސްކޮށްފައިާވ ަފރާތުެގ 

 އިލެކްޓްރޯިނކް އެޑްެރހަށް ެއ މެސެޖު ލިބުމުންނެވެ.

ވަަނ  8ިމ ޤާނޫނުެގ  ،ޑ ޓާ މެސެޖެއް ފޮނުިވ ތަންކަމަްށ ބަލާނީ )ބ(  

މުޢާމަލާތް ހިންގިިއުރ ޑ ޓާ ، މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން

 ޤާއިުމވެހުިރ ތަނަށެވެ. މެސެޖުގެ އޮރިޖިނ ަޓރު

ވަަނ  8ިމ ޤާނޫނުގެ  ،ޑ ޓާ މެސެޖެްއ ލިބުުނ ތަންކަމަށް ަބލާނީ )ޅ(  

މުޢާމަލާތް ހިންގިިއރު ޑ ޓާ މެސެޖު ، މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން

 ތަނަށެވެ.އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތުން ާޤއިމުވެުހރި 

އިލެކްޓްރޯިނކް އެޑްރެހަކުްނ މުއާަޞލާތުކުރުމަްށ ެއހީވެދ   )ކ(  

މި ާމއްދާގެ )ޅ( ގަިއ  ،އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމް ހުިރ ތަނަކީ

ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިްނ ޑ ޓާ މެސެުޖ ލިބުުނ ތަންކަމަްށ ކަނޑައަޅާ 

   ތަން ފިޔަވައި އެނޫން ތަނެއްކަުމގައި ވީނަމަވެސް، މި ާމއްދާެގ 

 )ނ( އަދި )ރ( ަގއި ބަޔާންުކރާ އުސޫލުތަްއ ހިނގާެނއެވެ.
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ޑ ޓާ މެސެޖެއްެގ އޮރިޖިނ ަޓރާިއ މެސެޖު އެްޑރެސްކުެރވ  ަފރާތާ ދެމެދުގަިއ   .16 ޑ ޓާ މެސެޖަކަށްވީތީ ބަލައިގަތުން 

އެކަކު އަނެކަކު ބ ނުންވާ ގޮތް ުނވަތަ އެދ  ގޮތް ނުވަތަ އެނޫން ކަމެއް ހާމަުކާރ 

ްއކަމަށްވާތީ، ހަމަެއކަނި ެއކަމުގެ ަމއްަޗށް ބިނާކޮށް ެއީއ ބަޔާނަކީ ޑ ޓާ މެސެޖެ

ޤާނޫނީ ހައިިސއްޔަތެްއ ނެތް ުނވަތަ ޤާނޫީނގޮތުން ަޞއްޙަނުވާނެ ނުވަަތ 

އެއްެޗއްކަަމށް ބަލައިގެްނ  ޤާނޫނީގޮތުން އެ މައްޗަށް ޢަމަލުނުކުެރވ ނެ

 ނުވާނެއެވެ.

 

ޑ ޓާ މެސެޖު ނިސްބަތްކުރެވ  

 ފަރާތް 
މެސެޖެއް ފޮނުވީ ޮއރިޖިނ ޓަރު އަމިއްަލއަށްކަމަށްވާނަމަ، އެ ޑ ާޓ ޑ ޓާ  )ހ(  .17

 މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ޓަުރގެ ޑ ޓާ މެސެޖެެކވެ.

އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި ޑ ޓާ މެސެޖެއް އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ަފރާތަްށ  )ށ(  

 ޑ ޓާ މެސެޖެއް ފޮނުވާފައިވަީނ އޮރިޖިނ ަޓރުކަމަށް ެބލެވ ނެއެވެ.

    ޑ ޓާ މެސެޖު ފޮނުވާފަިއވަނީ އޮރިޖިނ ޓަުރެގ ފަރާތުން،   (1)   

އެ މެސެޖާ ގުޅ ގޮތުްނ ވަިކ ގޮތަކަްށ ޢަމަލުުކރުމަށް ުހއްަދ 

ލިބިފައިވާ އަިދ އެ ހުއްދައިެގ ދަށުން ޢަމަލުކޮށްފަިއާވ 

 ފަރާތެއްކަމަށް ވުން؛ ުނވަތަ 

ުނވަަތ ޑ ޓާ މެސެޖު ފޮނުވާފައިވަނީ ޮއރިޖިނ ޓަރު އަމިއްަލއަށް   (2)   

އޮރިޖިނ ޓަރުެގ ފަރާތުން، އޮޓަމެޓިކުން އޮަޕރ ޓްުކރަްނ 

ޕްރޮގްރާމްކޮށްފަިއވާ އިންފޮމ ޝަން ސިްސޓަމަކުންކަމަްށ 

 ވުން.

އަންނަނިވި ާޙލަތްތަކުގައި، ޑ ާޓ މެސެޖު އެޑްރެސްކޮްށފައިާވ  )ނ(  

ފަރާތަކުން، އެފަރާތަްށ ލިބުނު ޑ ާޓ މެސެޖު ފޮނުވާަފއިވަީނ 

އޮރިޖިނ ޓަރުކަމަށް ަބލައި، އެާއ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުުމގެ އިްޚތިޔާުރ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

ޑ ޓާ މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ޓަުރ ފޮނުވި މެސެޖެްއކަްނ   (1)   

އޮރިޖިނ ޓަާރއި މެސެުޖ  ،ކަށަވަރުުކރުމަށްޓަކައި

އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާާތ ދެމެދު ުކރިން ެއ ބ ނުމަްށ 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 94 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

18 

މެސެުޖ  ،އިުޖރާއަތުތަާކ އެްއގޮތަށްއެއްބަސްވެފައިާވ 

 ނުވަތަ ؛ އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތުން ޢަމަުލކޮށްފައިވުން

ތިްނވަަނ  ،އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަްށ މެސެޖު ރައްދުވީ   (2)   

ފަރާތެއްގެ ޢަމަލުތަެކއްގެ ސަބަބުންކަމަށް ވެފައި، އެ ތިްނވަަނ 

ފަރާތަކާ ޮއރިޖިނ ޓަރާ ެއކުގަިއ ނުވަތަ ޮއރިޖިނ ޓަުރެގ 

އ ޖެންޓަކާ ެއކުގަިއ އޮންަނ ގުޅުމެއްެގ ސަބަބުން، 

އޮރިޖިނ ޓަރުެގ މެސެޖެއްކަްނ ދެނެގަތުމަށް ބ ނުންުކާރ 

ގެން އެ ތިންވަނަ ަފރާތުްނ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮެތއް ބ ނުންކޮށް

 އެ މެސެޖު ފޮނުވާފަިއވުން.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގަިއ މި މާއްާދގެ )ނ( ގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިާވ  )ރ(  

 އުސޫލެްއ ނުހިނގާނެެއވެ.

ޑ ޓާ މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ޓަރު ފޮނުވާފައިވާ މެސެެޖްއ   (1)   

ޮއރިޖިނ ޓަރުެގ ފަރާތުްނ މެސެުޖ  ،ނޫންކަމަށް

      އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަްށ ނޯޓިްސ ދީފައިވުާމއެކު، 

އެ ނޯޓިާހ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމަށް އެކަށީގެންާވ ަވގުުތ 

މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތަްށ ލިބިަފއިވާ ާޙލަތު؛ 

 ނުވަތަ

ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ( ވަނަ ނަންަބރުގައި 2މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )  (2)   

މެސެޖު އެޑްެރސްކޮށްފައިވާ ަފރާތުްނ  ޙާލަތެއްގައި،

އެކަށީގެންވާ ަފރުވާެތރިކަމާއެކު ޢަަމލުކުރުުމގެ ސަބަބުން، 

ތުތަކާ އެްއގޮތަްށ ނުވަތަ ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެފަިއވާ އިޖުާރއަ

އެ މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ޓަރު ފޮުނިވ  ،ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން

މެސެޖެއް ނޫންކަްނ މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ަފރާތަްށ 

އެނގ  ާޙލަތެއް، ނުވަަތ އެކަްނ އެނގިަފއި އޮންނަންވާެނ 

 ޙާލަތެއް މެދުެވރިވުން.

ނުވަަތ އޮރިިޖނ ޓަުރ  ،ޑ ޓާ މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ަޓރުގެ މެސެެޖއްނަމަ )ބ(  

ފޮނުވި މެސެޖެއްކަމަްށ ބެެލވ  މެސެޖެއްނަމަ، ނުވަަތ ޑ ާޓ މެސެޖު 
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ފޮނުވީ އޮރިޖިނ ޓަރުކަމަށް ެބލުމުގެ އިޚްތިާޔރު މެސެޖު 

އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަށް ލިބިދ ނަމަ، މެސެޖު އެޑްރެސްކޮްށފައިާވ 

ރި ގޮތަްށ ފަރާތަށް ލިބުނު މެސެޖަކީ އޮރިޖިނ ަޓރު ފޮނުވަން ޤަޞްުދކު

އެފަރާތުން ފޮނުިވ މެސެޖެއްކަމަްށ ބަލައި، އެާއ އެްއގޮތަްށ 

ޢަމަލުކުރުމުެގ އިޚްތިާޔރު މެސެުޖ އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ަފރާތަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ަފރާތުން އެކަށީގެންާވ ފަުރވާތެރިަކމާއެުކ  )ޅ(  

ތުން އެއްބަސްެވފައިާވ ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ުނވަތަ ދެފަރާ

މެސެޖު  ،އިޖުރާއަތުތަކާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަލުުކރުމުގެ ސަބަބުން

އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަްށ ލިބިފައިާވ ޑ ާޓ މެސެޖު 

ޓްރާންސްމިޓްކުރުމުަގއި އެ މެސެޖަށް ަމއްސަލަެއއް ދިމާވެފަިއވާކަްނ 

ންވާނެ އެފަރާތަށް އެނގ  ާޙލަތުގައި، ނުވަތަ ެއކަން އެނގިފައި އޮންނަ 

މެސެޖު ، ިމ މާއްދާެގ )ބ( ެގ ދަށުން ލިބިދ  އިޚްތިޔާރު  ޙާލަތުގައި،

 އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަށް ލިބިގެނެއްުނވެއެވެ.

މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ަފރާތުން އެކަށީގެންާވ ފަުރވާތެރިަކމާއެުކ  )ކ(  

ޢަމަލުކުރުމުގެ ސަބަބުން، ުނވަތަ ދެފަރާތުން އެއްބަސްެވފައިާވ 

އިޖުރާއަތުތަކާ އެއްގޮތަްށ ޢަމަލުކުރުުމގެ ސަބަބުން، މެސެޖު 

އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަށް ލިބިފައިާވ ޑ ޓާ މެސެޖަކީ އެހެްނ 

މެސެޖެއްގެ ނަަކލެއްކަްނ އެަފރާތަްށ އެނގ  ާޙލަތު، ނުވަަތ އެކަްނ 

އެނގިފައި އޮންނަންވާނެ ޙާލަތު ފިަޔވައި އެނޫން ާޙލަތުގައި، މެސެޖު 

ށްފައިާވ ފަރާތަްށ ލިބ  ކޮންމެ ޑ ާޓ މެސެޖަީކ ވަިކ ޑ ާޓ އެޑްރެސްކޮ

ގޮތުަގއި ަބލައި، ެއއާ ެއއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރުމުގެ އިްޚތިޔާުރ  މެސެޖެއްގެ

 މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.

 

ޑ ޓާ  ،ފަރާާތ ދެމެދުއޮރިޖިނ ޓަރާިއ މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްަފއިވާ  )ހ(  .18 ޑ ޓާ މެސެޖު ލިބުނުކަން އެންގުން 

މެސެޖު ލިބުނުކަްނ ވަިކގޮތަކަށް ުނވަތަ ވަިކ އުސޫަލކުން އެްނގުމަށް 

، އެއްބަސްވެފައިނުވާނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުގެ ެތރެއިން ޮގތަކަށް
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މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ފަރާތުން ޮއރިޖިނ ޓަރަށް ޑ ޓާ މެސެޖު 

 ލިބުނުކަން އެންގިދާނެެއވެ.

މުއާޞަލާތަކުން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ުކާރ އޮޓަމ ޓަޑް   (1)   

 ނުވަތަ ؛ އެއްވެސް ުމއާޞަލާތަކުން

ޑ ޓާ މެސެޖު ލިބުނުކަން ޮއރިޖިނ ޓަރަށް އެނގ ނެފަަދ   (2)   

އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް މެސެުޖ އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ަފރާތުްނ 

 ޢަމަލުކޮށްފައިވުން.

މެސެޖު ، ކަނޑައެޅުމުގައި ޑ ޓާ މެސެޖެއް ލިބުނުކަމަށް  )ށ(  

އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ަފރާތަށް އެ ޑ ޓާ މެސެޖު ލިުބނުކަން 

އޮރިޖިނ ޓަރަށް އެންގުމަށް ޝަުރޠުކޮށްފަިއވާނަމަ، އެ މެސެޖު 

އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެ މެސެޖު ލިބިފައިވާކަން އޮރިޖިނ ޓަރަްށ 

 ވ ނެެއވެ.ނާންގާހާ ހިނދަކު، އެ މެސެޖު ލިބިފައިާވކަމަކަށް ނުބެލެ 

ޑ ޓާ މެސެޖު ލިބުނުކަން އޮރިޖިނ ަޓރަށް އެްނގުމަށް  )ނ(  

ޝަރުޠުކޮށްފައިުނވާ ޙާލަތެްއގައި، އެ ޑ ޓާ މެސެޖު ލިުބނުކަން 

އެންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ އެއްބަސްވެފަިއވާ މުއްަދތެއްެގ 

ތެރ ގައި، ނުވަަތ އެފަދަ ުމއްދަތެްއ ކަނޑައަޅާފައިނުވާ ނުވަަތ 

ދެފަރާތުން އެފަދައިން ަވކި މުއްދަތަކަށް އެއްބަސްވެަފއިނުާވ 

ޙާލަތެއްގައި، އެކަީށގެންާވ މުއްދަތެއްެގ ެތރ ގައި، މެސެޖު 

އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ަފރާތުން އޮރިޖިނ ޓަރަށް މެސެޖު ލިުބނުކަން 

އަންގާފައިނުވާނަމަ، އަންނަނިވި ގޮތްތަކުންުކރެ ގޮަތކަށް ޢަމަލުުކރުމުެގ 

  އޮރިޖިނ ޓަރަްށ ލިިބގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު

ޑ ޓާ މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަށް ެއ މެސެުޖ   (1)   

އެފަރާތުން އޮރިޖިނ ޓަރަްށ އަންގާަފިއ  ލިބިފައިވާކަން

ނުވާކަމާއި، އެކަށީގެްނވާ ވަިކ މުއްދަތެއްގެ ެތރ ަގއި ޑ ާޓ 

މެސެޖު ލިބުނުކަްނ އެްނގުމަށް ަޝރުޠުކޮށް، ޑ ާޓ މެސެުޖ 

 އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަށް އޮރިޖިނ ޓަުރ ނޯޓިސްދިނުން؛
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( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ޑ ޓާ މެސެުޖ 1މި އަކުރުގެ )  (2)   

ލިބުނުކަން އެންގުމަށް ަޝރުުޠކޮށް، ޑ ޓާ މެސެުޖ 

އެޑްރެސްކޮށްފައިާވ ފަރާތަްށ ނޯޓިސްދީފައިާވ މުއްދަުތެގ 

       ޑ ޓާ މެސެުޖ އެްޑރެސްކޮށްފައިާވ ަފރާތުްނ ، ތެރ ގައި

އެ މެސެޖު ލިބުނުކަން ޮއރިޖިނ ޓަރަށް އަްނގާފައިނުވާނަމަ، 

މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ފަރާތަްށ ޮއރިޖިނ ޓަރު ނޯިޓްސ 

ގޮތުަގިއ  ދިނުމާއެކު، އެ މެސެޖަކީ ފޮނުވާފައިނުވާ މެސެޖެްއގެ 

އޮރިޖިނ ަޓރަްށ ބެލުން ނުވަަތ އެ މެސެާޖ ގުޅ ގޮތުން 

 ލިބިގެންވާ އެނޫންވެސް ަޙއްޤެއްެގ ބ ނުންކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( އާިއ )ނ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ކަންކަން ިހނގާނީ،  )ރ(  

ޑ ޓާ މެސެޖު ފޮނުވުމުެގ ކުރިން، ނުވަތަ ޑ ާޓ މެސެޖު ފޮުނވިއިރު، 

ނުވަތަ ެއ ޑ ާޓ މެސެޖުެގ ޛަރީާޢއިން، ޑ ާޓ މެސެޖު ލިުބނުކަން 

އެންގުމަށް ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެަފއިވާނަމަ ނުވަތަ މެސެޖު 

އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ަފރާތުގެ ކިބައިން ޮއރިޖިނ ޓަރު އެަފދައިން 

 އެދިފައިވާނަމައެވެ.

މެސެޖެއް އެޑްރެްސކޮށްފައިާވ ފަރާތަްށ މެސެުޖ ލިބިފަިއވާކަްނ  )ބ(  

ރަްށ އެފަރާތުން އޮރިޖިނ ަޓރަށް އަންގާ އެްނގުން އޮރިޖިނ ޓަ

ލިބިފައިވާނަމަ މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްަފއިވާ ފަރާތަށް އެ މެސެޖު 

ލިބިފައިވާކަމަށް ެބލެވ ނެެއވެ. ނަމަވެސް މެސެުޖ ލިބިފަިއާވކަމަށް 

ެއ ލިބުުނ ޑ ޓާ މެސެޖަީކ މެސެޖު  ،އެފަދައިން ބަާލ ބެލުމަކީ 

އެޑްރެސްކޮށްފައިވާ ަފރާތަށް އޮރިޖިނ ަޓރު ފޮނުވި ޑ ޓާ މެސެޖާ 

އެއްގޮތަށް އޮްތ މެސެޖެއްކަމަށް ޤަބޫުލކުރުމަށް ެއކަށީގެންވާ ަސބަބެްއ 

 ނޫނެވެ.

ދެފަރާތުން އެއްބަސްވެަފއިވާ ގޮެތއްގެމަތިން ނުވަަތ ދެފަރާތުްނ  )ޅ(  

ޑ ާޓ  ،މިންގަނޑެއްގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފަދައިންޢަމަލުކުރަންޖެހ  

މެސެޖެއްގައި ހުންނަންޖެހ  ޓެކްނިަކލް ަޝރުޠުތަްއ ފުރިހަަމާވކަމަށް 

އެ ޑ ޓާ މެސެޖު ލިބުނުކަން އަންގާ އެންގުމުަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާނަމަ، 
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އެ ޑ ޓާ މެސެޖެއްގަިއ ހުންނަންޖެހ  ެޓކްނިކަލް ަޝުރޠުތަްއ 

 ށް ބެެލވ ނެއެވެ.ފުރިހަމަވެފައިާވކަމަ

      ޑ ޓާ މެސެޖު ފޮނުވުމާއި، ޑ ޓާ މެސެޖު ލިބިގަތުމާ ގުޅ ގޮތުްނ  )ކ(  

މި މާއްދާގަިއ ބަޔާްނކުާރ އުޫސލުތަްއ ފިޔަވަިއ ިމ މާްއދާގަިއ 

   ބަޔާންކުރާ އެހެްނ ކަންކަމަކީ، ެއ ޑ ޓާ މެސެާޖ ގުޅިގެން ނުވަަތ 

ުނކުމެދާނެ ޤާނޫނީ އެ ޑ ޓާ މެސެުޖ ލިބުނުކަްނ އެންގުާމ ގުޅިގެން 

 ނަތީޖާއަކަށް އަސަުރކުރާނެ ކަންކަމެއް ނޫެނވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާޞަލާތުގެ ޛަރީޢާއިން ވެވ  އެއްބަސްވުންތައް 

 
ކޮންޓްރެކްޓާބެހ  ޤާނޫނަށް 

 ހަނިކަމެއްނައުން 
ނަންބަުރ މި ބާބުގެ އެްއވެސް ާމއްދާއެއްަގއި ހިމެނ  އެއްވެސް ކަމަކީ، ޤާނޫނު   .19

)ކޮންްޓރެކްޓާބެހ  ޤާނޫނު( ަގިއ އެއްބަސްވުެމއް އެކުލަާވލުމުގަިއ  91/4

ފުރިހަމަވާންޖެހ ނެކަމަށް ބަޔާންުކރާ އެްއވެސް ޝަުރޠެއް ނުވަތަ އެ ޤާނޫނުގަިއ 

 ކަނޑައަޅާފައިވާ އެްއވެސް ޤާނޫނީ އުސޫލެްއ ނަފީކުރާެނ ކަމެްއ ނޫނެވެ.

 

ބަސްވުމެއްެގ ބައިެވރިން އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑަނާޅާހާ ިހނދަކު، އެއް )ހ(  .20 އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުން 

އެއްބަސްވުމެއް އެކުލަާވލުމުގައި، އެ އެއްބަްސވުމެއްގެ ހުށަެހޅުމާއި 

 ޤަބޫލުކުރުން ިއލެކްޓްރޯނިކް ުމއާޞަލާތުގެ ޛަރީޢާއިން ހިްނގިާދނެއެވެ.

މުާއޞަލާުތ އެކުަލވާލުމުަގއި ިއލެކްްޓރޯނިކް  އެއްބަސްވުމެއް )ށ(  

ބ ނުންކޮށްފައިވާ ޙާލަެތއްގައި، ހަމައެކަނި އެކަމުގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް، 

އެ ެއއްބަސްވުމަީކ ޤާނޫނީގޮތުްނ ޞައްޙަނޫން ނުވަަތ 

 ތަންފީޛުނުކުރެވ ނެ އެއްބަސްވުމެްއކަމަށް ބަލަިއގެންނުވާނެއެވެ.

 

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމަށް ދަޢުވަތު 

 ދިނުން 
އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށް އިލެކްްޓރޯނިކް މުއާަޞލާތުގެ ަޛީރޢާއިން  )ހ(  .21

ހުށަހަޅާ ހުަށހެޅުމަކީ، ަވކި ަފރާތަކަްށ ނުވަަތ ވަިކ ފަރާތްަތކަކަްށ 

ނިސްބަތްވާގޮތަށް ހުަށހަޅާފައިާވ ހުށަހެޅުމަކަށްވުމުެގ ބަަދލުގައި، 
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އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމްތަްއ މެދުވެިރކޮށް އިންޓަެރކްޓިްވ 

ންތައް ބ ނުންކޮްށގެން އޯޑަުރ ދެވ ގޮތަށް ހުންަނ އެޕްލިކ ޝަ

ހުށަހެޅުންތައް ހިމެނ ގޮތުން އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމެއް ބ ުނންކުާރ 

ފަރާތްތަކަށް ޢާންމުކޮށް ވާިސލުވެވ ނެ ގޮތަށް އޮތް ހުށަހެޅުމެްއކަމަށް 

ވާނަމަ، އެ ހުށަހެޅުމަކީ އެއްބަްސވުމެއް ވުމަށް ދެވ  ދަޢުވަތެއްަކމުގަިއ 

 އެވެ.ބެލެވ ނެ

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތްނަމަެވސް، އެ ހުަށހެޅުން ުހށަހަޅާ  )ށ(  

އެ ހުށަހެޅުން ޤަބޫލުކޮށްފިނަމަ އެ ހުަށހެޅުން  ،ފަރާތުގެ ނިޔަތަކީ

ދިޔުންކަމަށް ެއ ހުަށހެޅުމުގަިއ  ހުށަހަޅާ ފަރާްތ ބަނދެވިގެން 

ހާމަކޮްށފައިާވ ކަނޑައެޅިގެން ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފައިާވ ނުވަަތ 

ޙާލަތުގައި، އެއީ އެފަދަ ެއއްބަސްވުމެްއ ވުމަށް ެދވ  ދަުޢވަތެްއ 

 ކަމުގައެއް ނުެބލެވ ނެެއވެ.

 

އެއްބަސްވުން އެކުލަވާލުމުގައި 
އޮޓަމ ޓަޑް ޑ ޓާ މެސެޖު 
 ސިސްޓަމް ބ ނުންކުރުން 

މުޢާމަލާތެްއ އޮޓަމ ޓަޑް ޑ ޓާ މެސެޖު ސިސްޓަމަކާއި ވަކި ަފރުދަކާ ދެމެދު ިހންގ    .22

ނުވަތަ އޮޓަމ ޓަޑް ޑ ޓާ މެސެޖު ސިސްޓަމްތަކެއްގެ މެދުގަިއ  ،މެދުވެރިކޮށް

ހިންގ  މުޢާަމލާތެްއ މެދުވެރިކޮްށ އެކުަލވާލެވ  ެއއްބަސްވުމަކީ، ވަިކ ަފރުދަުކ 

އެ ެއއްބަސްވުން ުމރާޖަޢާކޮށްފަިއ ނުވާކަމަށްޓަކަިއ ނުވަަތ ެއ އެއްބަްސވުމަްށ 

ކަތްކޮށްފައި ުނވާކަމަށްޓަކައި، ުނވަތަ އެ އޮޓަމ ޓަްޑ ބަދަލުގެނައުމަށް މަސައް 

ޑ ޓާ މެސެޖު ސިސްޓަމެއް ނުވަތަ ސިސްޓަމްތަކުގެ ކޮންމެ ަޙރަކާތެއް ވަކިން، 

ވަކި ފަރުދަުކ މުރާޖަޢާކޮށްފަިއ ނުވާކަމަށްޓަަކއި ނުވަަތ އެިއން ޙަރަކާތަކަްށ 

އެަކނި އެކަންކަމުެގ ނުވާކަމަށްޓަކައި، ހަމަ ބަދަލުގެނައުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައި 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޤާނޫނީގޮތުްނ ޞައްަޙ ނޫްނ ނުވަަތ ަތންފީޛުނުކުރެވ ެނ 

 އެއްބަސްވުމެއްކަމަްށ ބަލަިއގެން ނުވާނެެއވެ.

 

އެއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތައް 
 ހިއްސާކުރުން 

އެއްބަސްވުމެއް ވުމަށްޓަކައި ުކރެވ  މަޝްަވރާތައް ނުވަތަ އެފަަދ   .23

ބައެއް، އިެލކްޓްރޯނިްކ ަޛރީޢާއިން ކުާރ މުއާޞަލާެތްއ މަޝްވަރާތަކުެގ 

    ޞަލާތުުކރާ ޙާލަތުަގއި، އާމެދުވެރިކޮށް އެ އެއްބަސްވުުމގެ ބައިެވރިއަކު މު 
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އެ ެއއްބަސްވުމުެގ ަޝރުޠުތަްއ ހިމެނ  ިއލެކްްޓރޯނިކް ުމާއޞަލާތުތަްއ ވަިކ 

މަށް ޤާނޫނަކުން ގޮތަކަށް، އެ ެއއްބަސްވުމުެގ އަނެއް ަބއިވެިރއަކާ ހިއްސާުކރު 

ލާޒިމުކުރާ ުކރުމަކަށް ިމ ޤާނޫނުގެ ސަބަބުްނ އެއްެވސް ހަނިކަމެްއ 

ނާންނާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިްނ ޢަމަލުނުކުރުުމގެ ސަބަބުްނ ނުކުމެދާނެ ޤާނޫީނ 

 ވެގެނެްއވެސް ނުވެެއވެ.އަ މި ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން އެަފރާތެއް ަބރީ، ނަތީޖާއަކުން

 

ކުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް މުއާޞަލާތުތަ 
 ދިމާވާ އިންޕުޓް އެރަރ

އެއްބަސްވުމުގެ ބަިއވެިރއެއްކަމުަގއިވާ މީހަކު އެ އެއްބަްސވުމުގެ އެހެްނ  )ހ(  .24

ބައިވެރިެއއްެގ އޮޓަމ ޓަޑް ޑ ާޓ މެސެޖު ސިސްޓަަމކާއެުކ ބަަދލުކުާރ 

 އިލެކްޓްރޯިނކް މުއާަޞލާތެއްަގއި އިންޕުޓް އެަރރއެއް ދިމާވެްއޖެނަމަ،

ޙަްއލުުކރުމަށް އޮޓަމ ޓަޑް ޑ ޓާ މެސެޖު ސިްސޓަމުން އަދި އެކަމެއް 

އެމީހަކަށް ުފރުޞަތު ުނލިބ ނަމަ، އިެލކްޓްރޯނިްކ މުއާަޞލާތުެގ 

އިންޕުޓް ެއރަރ ދިމާވި ަބއި އަނުބރާ ގެނައުމުގެ ޙައްޤު، އަްނނަނިވި 

އެއްބަސްވުމުގެ އެ ަބއިވެިރޔާއަށް ުނވަތަ އެ ަބިއވެރިާޔ ، ޙާލަތްތަކުގައި

 ީމހާއަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ތަމްސީލުކުރާ

އެރަރ މެދުެވރިވިކަން އެނގުުނހާ އަވަހަކަށް ެއއްބަސްވުމުަގިއ   (1)   

ހިމެނ  މީހާ ނުވަތަ އ ނާ ތަމްސީލުުކރާ ފަރާަތކުްނ 

އެއްބަސްވުމުގެ އަނެއް ަބއިވެިރޔާއަށް ެއކަްނ 

އަންގާފައިވުމާއި، އެ ުމއާޞަލާތުަގއިާވ އެަރރ މެދުވެިރީވ 

 ަބޔާންކޮށްފައިވުން؛ އަދި  އ ނާގެ ސަބަބުންކަން

ގޮތުން އެއްބަސްވުމުަގއި ހިމެނ   އެ މުޢާމަލާތުގެ ނަތީޖާއެްއގެ  (2)   

މީހާއަށް ނުވަތަ އ ނާ ތަމްީސލުކުރާ ފަރާތަށް، އެއްބަސްވުުމެގ 

އަނެއް ބަިއވެރިާޔގެ ފަރާތުްނ ލިބުުނ މުދަލަކުން ުނވަަތ 

މަންފާެއްއ ޚިދުމަތަކުން އެއްެވސް މާއްީދ ފައިދާެއއް ުނވަތަ 

 ލިބިފައި ނުވަަތ ބ ނުންކޮށްފައި ނުވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ާޙލަތުގަިއ ފިޔަވަިއ އެނޫން  )ށ(  

ޙާލަތެއްގަިއ ިއލެކްޓްރޯިނކް މުާއޞަލާތެްއގަިއ ދިމާވާ ިއންޕުޓް 
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އެރަރއަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުުކރަންޖެހ  ެއހެން ޤާނޫނީ އުޫސުލތަކަށް 

 ޢަމަލުކުރުމަކަށް ިމ މާއްދާ ުހރަެހއް ނާޅައެވެ.
 

 
 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް 

 
ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ 
ޓެކްނޮލޮޖީތަކާމެދު ހަމަހަމަ 

 އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުން 

      ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުެގމަތިން މެނުވީ،  5މި ޤާނޫނުގެ   .25

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަްނކަން ފުރިހަމަާވ  26މި ޤާނޫނުގެ 

އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮެޔއް އުފެއްދުމަށް ބ ނުންުކރާ ެއއްވެްސ ޓެކްނޮލޮޖީއަކަްށ 

ނުވަތަ ކަމާބެހ  ޤާނޫނެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ޝަުރޠުތައް ުފރިހަމަވާ ެއހެްނ 

ކްނޮލޮޖީައކަށް ލިބިގެންާވ ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތެއް އުފެއްދުމަށް ބ ނުންކުާރ ޓެ

ޤާނޫނީ ހައިސިއްޔަތު ނަފީުކރެވ  ގޮތަކަށް، ނުވަތަ ހަނިކުެރވ  ގޮތަކަށް، ނުވަަތ 

 ނުލިބ  ގޮތަކަްށ މި ޤާނޫނުެގ އެއްވެްސ މާއްދާެއއް މާނަކޮށްގެްނނުވާނެއެވެ.

 

ޤާނޫނަކުން މީހެއްެގ ސޮެޔއް އޮތުން ލާޒިމުކޮށްފައިާވ ޙާލަެތއްގައި،  )ހ(  .26 އިލެކްޓްރޯނިކް ސޮއި 

     އެންމެހަިއ ޙާލަތްތަކަށާިއ ކަާމގުޅ  ެއއްބަސްވުމެްއ ވެަފިއވާނަމަ 

އެ ެއއްބަސްވުމަކަްށ ރިޢާޔަތްުކރާިއރު ޑ ާޓ މެސެެޖއްގަިއ 

ބ ނުންކޮށްފައިވާ ިއލެކްޓްރޯނިކް ސޮޔަކީ އެ ޑ ޓާ މެސެޖު ޖެނެރ ޓްކުިރ 

ވަތަ މުއާޞަލާތުުކރި މަޤްޞަދު ޙާިޞލުކުރުމަްށ ބަރޯާސެވވިދާނެ ނު

އަދި ބ ނުންތެިރ ިއލެކްޓްރޯނިްކ ސޮެޔއްކަމަށްވާނަމަ، ެއ ސޮިއ 

އޮތުމަށް ޤާނޫނީގޮތުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ަޝރުޠު ފުިރހަމަވީަކމުގަިއ 

 ބަލަންވާނެއެވެ.

އޮތުން  މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބ ނުމަށްޓަކައި ީމހެއްެގ ސޮޔެއް  )ށ(  

     ޮގތުގަިއ  ޤާނޫނަކުން ލާޒިމުކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެްއގެ

އެ ޤާނޫނެއްގަިއ އެކަްނ ބަޔާންކޮށްގެންކަމަްށވީ ނަމަވެސް، ނުވަަތ 

އެފަދަ ސޮޔެްއކޮށްފަިއ ނެތުމުން ނުކުމެދާެނ ޤާނޫނީ ނަީތޖާއެްއ 
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ކުާރ ބަޔާންކޮށްގެންކަމަށްީވ ނަމަވެްސ މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބަާޔން

 އުސޫލު ހިނގާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބ ނުމަށްޓަކައި، ިއލެކްްޓރޯނިކް ސޮޔަީކ  )ނ(  

ބަރޯސާވެވިދާނެ ޮސޔެއްކަމަށް ެބލެވ ނީ އެ ސޮިއގައި އަްނނަނިވި 

 ޝަރުޠުތަްއ ފުރިހަަމވާނަމައެވެ.

ސޮއިގެ ްކރިއ ޝަން ޑ ޓާ ބ ނުންކޮށްފަިއވާ މަޙަްއލަްށ   (1)   

ޑ ޓާައކީ ހަމައެކަނި އެ ސޮިއކުރި ަފރާާތ  ރިޢާޔަތްކުރާިއރު، އެ

 ޑ ޓާއަކަށްވުން؛ ގުޅުވައިދ 

ސޮއިކުރި ވަގުތު، ސޮއިގެ ކްރިއ ޝަްނ ޑ ޓާއަކީ ހަމަެއކަިނ   (2)   

 އެ ސޮއިުކރި ަފރާތުގެ ާބރުެގ ދަށުގައިާވ ޑ ޓާއަކަށްވުން؛

އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮއިކުިރ ަފހުން، ެއ ޮސޔަްށ އެއްެވްސ   (3)   

 ގެނެވިފަިއވާނަމަ އެކަން ދެނެގަނެވެން އޮތުން؛ އަދި ބަދަލެއް 

    ސޮޔެއް އޮތުމަށް ޤާނޫނީގޮތުްނ ލާޒިމުކުރުުމގެ ބ ނުމަކީ،  (4)   

އެ ސޮއި ނިސްބަތްވާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްަޙކަްނ 

        ކަށަވަރުކޮށްދިނުންކަމަށްވާނަމަ، ސޮއިުކރި ަފހުްނ 

ގެނެވިފަިއވާނަމަ، އެކަްނ އެ މަޢުލޫމާތަށް އެއްވެސް ބަދަެލއް 

 ދެނެގަނެވެން އޮތުން.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޝަުރޠުތައް ފުިރހަމަާވ  )ރ(  

އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮޔަކީ ކޮބަިއކަން ކަނޑައެޅުމުގައި، އަިދ 

ބަރޯސާވެވިދާެނ އެހެްނ ޓްރަސްްޓގެ ޚިދުމަތްތަކަީކ ކޮަބއިކަްނ 

އިޖުާރއަތުތައް، ކަާމގުޅ  ޓެްކނިކަްލ ކަނޑައެޅުމުގައި ޢަމަލުުކރަންޖެހ  

މިންގަނޑުތައްވެސް ހިމެނ ގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިްސޓްރީްނ 

 ހަދާ ގަާވއިދުގަިއ ބަޔާންކުރަްނވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އެުކލަާވލާ ގަާވއިދާއި، އެ ގަވާިއދުގަިއ  )ބ(  

ކަނޑައަޅަންވާނީ، ަކމާގުޅ  ކަނޑައަޅާ ޓެކްނިކަލް މިންގަނޑުތަްއ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިްނގަނޑުތަކަށް ފެތ ގޮތަށެވެ.
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މި މާއްދާެގ )ރ( އަދި )ބ( އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، ެއއްވެްސ  )ޅ(  

ފަރާތަކުން އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ކުރުަމކަށް ިމ މާއްދާ ުހރަހެްއ 

 ނާޅައެވެ.

ސޮޔެްއކަްނ އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮަޔކީ ަބރޯސާވެވިދާެނ   (1)   

ކަށަވަރުުކރުމުގައި ޢަމަުލކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ 

ބަޔާންކޮށްފައިާވ ގޮްތ ނޫން އެހެްނ ގޮތަކަްށ ިއލެކްޓްރޯިންކ 

 ސޮޔަކަށް ބަރޯާސވެވިދާނެތޯ ކަަށވަރުުކރުން؛ ނުވަތަ 

އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮަޔކީ ބަޯރސާނުވެވ ެނ ސޮޔެއްކަމަްށ ބުެނ   (2)   

 ހެކި ހުަށހެޅުން.

 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތް ބ ނުންކުރާ 
ފަރާތުގެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓަންޖެހ  

 ގޮތް 

ޤާނޫނީ ބާުރ ލިިބގެންާވ އިެލކްޓްރޯނިްކ ސޮިއ ނުވަަތ އެހެްނ  )ހ(  .27

ޓްރަސްޓްެގ ޚިދުމަތެއް ކްރިއ ޝަްނ ޑ ޓާ ބ ނުންކޮްށގެން ުއފައްދާ 

ޙާލަތްތަކުގައި، ސޮއިުކާރ ކޮންމެ ަފރާތަކުްނ ނުވަަތ ޓްަރސްޓްެގ 

ޚިދުމަތް ބ ނުންކުރާ ކޮންމެ ަފރާތަކުން އަންނަނިިވ ަފދައިން 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

ހުއްދަނެތި ްކރިއ ޝަން ޑ ާޓ ބ ނުންކުރުްނ ހުއްުޓވުމަްށ   (1)   

 އެކަށީގެންވާ ަފރުވާެތރިކަމުގެ ިފޔަވަޅު އެޅުން؛

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި، ްޓރަސްޓްެގ ޚިދުމަތް ފޯުރކޮށްދ    (2)   

( ވަަނ 4ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގެ ) 28މި ޤާނޫނުގެ  ފަރާތުން

ަގއިާވ ގޮތުގެމަތިްނ ހަމަޖައްަސއިދ   v ނަންބަރުގެ

އިންތިޒާމެއް ބ ނުންކޮށްގެން، ނުވަަތ އެކަީށގެންވާ އެނޫްނ 

އެހެން ގޮތަކަްށ މަސައްކަތްކޮށްގެްނ އިެލކްޓްރޯނިކް ސޮއިުކިރ 

ަފރާތުްނ ފަރާތުން ނުވަަތ ޓްރަސްޓްެގ ޚިދުމަތް ބ ނުންުކރި 

އެކަންކަމަށް ަބރޯސާވާނެކަމަްށ ބެެލވ  ނުވަަތ އެކަންކަުމެގ 

މައްޗަށް ބިނާކޮށް ޚިދުމަތެްއ ފޯރުކޮށްދ ނެކަމަްށ ބެެލވ  

 ީވ އެންމެ އަވަަހކަށް ނޯޓިސް ދ ްނވާނެއެވެ. ،ފަރާތްތަކަށް



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 94 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

28 

    i.   ސޮއިގެ ްކރިއ ޝަްނ ޑ ޓާއަށް ައއިސްގެންނުވާނެފަަދ

އައިސްަފއިވާކަްނ ނުވަަތ ެއ ޑ ާޓ ބަދަލެއް އެއަްށ 

އެނގެންނުޖެހ  ފަރާަތކަށް އެނގިފައިވާކަން ސޮއިުކިރ 

ފަރާތަށް ނުވަަތ ޓްރަސްްޓގެ ޚިދުމަތް ބ ނުންުކާރ 

 ފަރާތަށް އެނގިފަިއވުން؛ ނުވަތަ 

    ii.   ސޮއިކުިރ ފަރާތަްށ ނުވަަތ ްޓރަސްޓްެގ ޚިދުމަްތ

ޙާލަތްތަކެްއެގ ބ ނުންކުރާ ފަރާތަށް އެނގިފައިާވ 

ސަބަބުން، ސޮއިގެ ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާ ނުވަތަ އެފަަދ 

އެހެން ޑ ޓާއަކަްށ އައިްސގެންނުވާނެފަދަ ބަަދލެްއ 

އައުމުގެ ުނވަތަ ެއ ޑ ޓާ އެނގެންނުޖެހ  ަފރާތަކަްށ 

 އެނގުމުގެ ބޮޑު ހިރާސެްއ އޮތުން.

 ސެޓިފިކެެޓއް އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮޔަށް ާބރުދިނުމުގެގޮތުން   (3)   

 ގުޅ ގޮތުން  ސެޓިފިކެޓާބ ނުންކުރާ ާޙލަތުގައި، އެ 

 ޞައްޙަކަާމއި  ހާމަކުރުންތަުކގެ މުހިންމު ހާމަކޮށްފައިވާ

ގަިއ ދެމެހެއްޓުމަށް، މުއްދަތު ފިކެޓުގެ ޓިސެ އެ  ފުރިހަމަކަން

 އަޅަންވާނެއެވެ. އެކަށީގެންވާ ަފރުވާެތރިކަމާއެުކ ފިޔަވަޅު

ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތއް ޮސއިކުާރ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ(  

ފަރާތުން ފުރިހަމަނުކޮށްފިނަމަ، އެކަމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެަފރާތުްނ 

 އުފުލަންވާނެއެވެ.

 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  

 ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހ  ގޮތް 
އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮޔަކަްށ ޤާނޫނީ ހައިިސއްޔަތު ިދނުމަށް  )ހ(  .28

ބ ނުންކުރެވިދާނެ ޚިދުމަތެއް، ޓްރަސްޓްެގ ޚިދުމަތްދ  ފަރާްތތަކުން 

 ދ ނަމަ، އެފަރާތުން އަންނަނިިވ ގޮތުގެމަތިން ޢަަމލުކުރަންވާެނއެވެ.

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން ޢަަމލުކުާރ ސިޔާސަތުތަާކިއ   (1)   

އެްއގޮތަްށ  ކަންތައްތަކާ އުސޫލުތަާކ ގުޅ ގޮތުން ހާމަކޮށްފައިާވ 

 ޢަމަލުކުރުން؛



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 94 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

29 

            އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮޔެްއގެ މުއްދަތުގެ ެތރ ަގިއ   (2)   

އެ ސޮއިކޮށްފަިއވާ ފަރާތުްނ ސޮޔާ ގުޅ ގޮތުްނ ހާމަކޮށްފަިއާވ 

މުހިންމު ހާމަކުރުންތަުކގެ ަޞއްޙަކަން ކަަށވަރުުކރުމަްށ 

 ؛އެކަށީގެންވާ ަފރުވާެތރިކަމުގެ ިފޔަވަޅު އެޅުން

އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮޔަށް ބަރޯާސވާ ަފރާތަކަށް އެ ިއލެކްޓްރޯިންކ   (3)   

ސޮޔަކުން، އެކަީށގެންވާ ފަސ ހަކަމާއެކު އަންނަިނވި ކަްނކަްނ 

 ދެނެގަނެވ ނެ ގޮތްތަކެްއ ހަމަޖައްަސއިދިނުން؛

    i.   ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ަފރާތަކީ ކޮްނ

 ފަރާތެއްކަން އެނގ ނެ މަޢުލޫމާތު؛

    ii.   އިލެކްޓްރޯިނކް ޮސއިގައި ސޮއިކޮށްފަިއވާ ަފރާތްކަމަްށ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތަކީ، އެ ސޮއި ކުރިިއުރ 

އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮއިުކރުމަށް ބ ނުންކޮށްފައިާވ 

 ؛ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާެގ ކޮންްޓރޯލް އޮތް ފަރާްތކަން

    iii.   އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮއިުކރުމަށް ބ ނުންކޮށްފައިާވ

ޑ ޓާއަކީ އިލެކްްޓރޯނިކް ސޮިއކުރި ވަގުުތ ކްރިއ ޝަން 

 ނުވަތަ އ ެގ ކުރިްނވެސް ޞައްަޙ ޑ ޓާއެއްކަން.

           ،އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮޔަކަށް ބަރޯާސވާ ފަރާތަކަށް   (4)   

އެ ިއލެކްޓްރޯނިްކ ސޮަޔކުން ނުވަަތ އެނޫްނ ގޮތަކުންެވްސ 

އެކަށީގެންވާ ފަސ ަހކަމާއެކު އަންނަނިވި ކަްނކަްނ 

 ދެނެގަނެވ ނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްަސއިދިނުން؛

    i.  ސޮއިކުރި ަފރާތް ދެނެގަތުމަްށ ބ ނުންކުިރ ގޮތް؛ 

    ii.   ކްރިއ ޝަްނ ޑ ޓާ ބ ނުންކޮށްގެްނ ކޮށްފަިއާވ

އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮއި ބ ނުންުކރުމުގެ މަޤްޞަާދ 

ނުވަތަ އެ ސޮއި ބ ނުންުކރެވިދާނެ މިންަވރާ ގުޅިގެްނ 

 މެްއވާނަމަ ެއކަން؛ރުއެއްވެސް ހަނިކު

    iii.   ކްރިއ ޝަން ޑ ާޓގެ ޞައްަޙކަމާއި، ެއ ޑ ޓާއަްށ

އައިސްގެންނުވާނެފަދަ ބަދަލެްއ އެ ޑ ޓާއަްށ 
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އައިސްފައިނެތްކަްނ ނުވަަތ ެއ ޑ ޓާ އެނގެންނުޖެހ  

 ފަރާތަކަށް އެނގިަފއިނުވާކަން؛

    iv.    ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތުން އުުފލަންޖެހ

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙާލަތުގައި، އެ ޒިންމާެގ ޒިންމާ 

ދާއިރާ ނުވަތަ އެ ޒިންމާގެ މިންަވުރ 

 ހަނިކޮށްފައިވާނަމަ، އެކަން؛

    v.   ެ( ވަަނ 2ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 27މި ޤާނޫނުގ

ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސޮއިުކރި ފަރާތުްނ 

ނޯޓިސްދ ނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަްނ ނުވަަތ 

 ނޫންކަން؛

    vi.   އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެްއގައި ސޮއި އަނބުރާ ގެަނއުމުެގ

 ޚިދުމަތް ލިބިގެންވާކަްނ ނުވަތަ ނޫންކަން.

ގައި ބަޔާންުކާރ  v( ވަނަ ނަންބަުރގެ 4މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (5)   

ވަަނ މާއްާދެގ  27ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދ ނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ 

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުާރ ފަދައިްނ 2)ހ( ގެ )

ހަމަޖެއްސުްނ  މުސޮއިކުރާ ފަރާތުން ނޯޓިސްެދވ ނެ އިންތިޒާ

ަގިއ  vi( ވަނަ ނަންަބރުގެ 4އަދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )

ށްދ ނަމަ، އެކަށީގެްނާވ ބަޔާންކުރާ ޚިދުމަތެއް ޯފރުކޮ

މުއްދަތެއްގަިއ ސޮިއ އަނބުާރ ގެަނއުމުެގ ޚިދުމަތެްއ 

 ލިބިފައިވާކަން ޔަޤީންކުރުން؛

ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިތުާބރުހިފ  ސިްސޓަމްތަކާއި،   (6)   

 އިޖުރާއަތުތަކާިއ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަްއ ބ ނުންކުރުން.

އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި މި ާމއްދާެގ  ،ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތުން )ށ(  

)ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންތައްަތއް ފުިރހަމަކޮށްފައިުނވާނަމަ، 

 އެފަރާތުން އެކަުމގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އުފުލަންވާނެެއވެ.
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ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތަށް ކުރެވ  
 އިތުބާރު 

ޓްރަސްޓްެގ ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮށްދ  ފަރާތަކުްނ ބ ނުންުކރާ އެއްވެްސ   .29

ސިސްޓަމަކާމެދު ނުވަަތ އިުޖރާއަތަކާމެުދ ނުވަަތ އިންސާީނ ވަީސލަތަކާމެުދ 

އިތުބާރު އޮތްކަްނ ކަނޑައެޅުމުގަިއ ނުވަަތ ެއ އިތުާބރު އޮތީ ިކާހ 

މިންވަރަކަށްކަްނ ވަޒަންކުރުމުަގއި އަންނަނިިވ ކަންކަމަްށ 

 ރިޢާޔަތްކުރަންވާެނއެވެ.

 ވަސީލަތްަތއް؛މުދަލާއި، މާލީ އަދި އިންސާީނ  )ހ(  

 ހާޑްވެއަރ އަދި ސޮފްްޓވެއަރގެ ފެންަވރު؛ )ށ(  

އިލެކްޓްރޯިނކް ޮސއި ްޕރޮސެސްުކރުމާއި، ިއލެކްްޓރޯނިކް ޮސިއ އަިދ  )ނ(  

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތަކާގުޅ  އެްޕލިކ ޝަންތަކާިއ ރިކޯޑު ބެެހއްޓުާމ 

 ގުޅ ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިޖުރާއަތުތައް؛

ސޮއިކޮށްފައިވާ ފަރާްތކަމަށް އިލެކްްޓރޯނިކް ސޮިއގައި ބަާޔންކުާރ  )ރ(  

ޓްރަސްްޓގެ ޚިދުމަތް ބ ނުންކުރާ އެެހނިހެްނ  ،ފަރާތަށާއި

އިެލކްޓްރޯނިްކ ސޮޔަާށއި ްޓރަސްޓްެގ ޚިުދމަތަށް  ،ފަރާތްތަކަށާއި

 މަުޢލޫމާތު ލިބެްނހުރި މިްނވަރު؛ ،ބަރޯސާވާ ަފރާތްތަކަށް

ަފރާތެއް މެުދވެރިކޮްށ ަގވާއިދުން އޮޑިޓްކުަރމުންދާ މުސްތަޤިއްލު  )ބ(  

 ؛މިންވަރު އަިދ އޮޑިޓްގެ ާދއިރާ

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ުފރިހަމަވާކަން ނުވަަތ  (ޅ)  

އެކަންކަމާ އެއްގޮތަށް ޢަމަުލކުރާކަމަށް ޓްަރސްޓްގެ ޚިދުމަތްދ  ަފރާތުްނ 

 ؛ކުާރ އިޤުާރރެއް އޮތުން ންނުވަތަ އެްކރެޑިޓްކުރާ ަފރާތަކުން ަބޔާ

 އެނޫންވެސް ކަމާގުޅުންުހރި ކަންކަން. )ކ(  

 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތަށް ބަރޯސާވާ 
 ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތަކަށް ބަރޯާސވާ ފަރާތަކުން އަންނަނިިވ ގޮތުގެމަތިްނ   .30

ޢަަމލުނުކޮށްފިނަމަ، ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި، ެއގޮތުގެމަތިން އެަފރާތުން 

 އެކަމުގެ ޤާނޫނީ ޒިންމާ އެފަރާތުން އުފުލަންވާނެެއވެ.

އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮޔަްށ ބަރޯސާެވވ  މިންވަުރ ކަަށވަރުުކރުމަްށ  )ހ(  

 އެކަށީގެންވާ ިފޔަވަޅު އެޅުން؛ ނުވަތަ 
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އިލެކްޓްރޯިނކް ސޮޔަްށ ބާރުދިނުމުގެގޮތުްނ ސެޓިިފކެޓެްއ  )ށ(  

ޙާލަތްތަުކގައި، އަންނަނިވި ފަދައިްނ އެކަީށގެންާވ ބ ނުންކޮށްފައިވާ 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން:

ފިކެުޓ ވަގުީތގޮތުްނ ޓިފިކެޓުގެ ަޞއްޙަކަމާއި، ސެޓިސެ  (1)   

ފިެކުޓ ޓިސަސްޕެންޑުކުރެވިފައި ނުވާކަން، ނުވަތަ ސެ

 ބާޠިލުކޮށްފައިނުާވކަން ކަށަަވރުުކރުން؛ އަދި 

އެއްެވސް ވަަރކަްށ ފިކެޓު ބ ނުންކުރުމުގެ ދާިއރާ ޓިސެ  (2)   

 ހަނިކޮށްފައިވާނަމަ ެއކަން ދެނެގަތުން.

 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބ ރުގެ 
ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް 

 ބަލައިގަތުން 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތެއް ޤާނޫނީގޮތުން ަބލައިގަެނވ ކަން ކަނޑައެޅުމުގަިއ  )ހ(  .31

އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް  ،ނުވަތަ ަބލައިގަނެވ ނެ ދާިއރާ ކަނޑައެޅުމުގައި

 ރިޢާޔަތްކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތް އުފައްދާފައިާވ ނުވަތަ ެއ ޚިދުމަްތ   (1)   

 ބ ނުންކުރާ ޖިއޮްގރަފިކް ތަން؛ ުނވަތަ 

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތް ދޫކުރާ ަފރާތުން ނުވަތަ ސޮއިުކާރ   (2)   

މުޢާމަލާްތ ފަރާތުން ނުވަތަ ޚިދުމަތް ބ ނުންކުރާ ަފރާތުން 

 ހިންގިއިުރ ޤާއިމުެވހުިރ ޖިއޮގްރަިފކް ތަން.

ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބ ރުގަިއ އުފައްދާފަިއާވ ނުވަަތ ބ ނުންކުަރމުންދާ  )ށ(  

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތަކީ ދިވެިހރާއްޖ ަގއި އުފައްދާފައިވާ ނުވަަތ 

ބ ނުންކުރަމުންދާ އިލެކްްޓރޯނިކް ސޮަޔކާ ބޮޑު ނިސްބަތަކުްނ އެްއ 

މިންވަރަކަށް އިތުބާުރހިފ  ޚިދުމަތެއްކަމުގައި ވާނަމަ، އެ ޓްަރސްޓްެގ 

ޚިދުމަތުގެ ޤާނޫނީ ބާރާއި، ދިވެިހރާއްޖ ގަިއ އުފައްދާފައިވާ ނުވަަތ 

ބ ނުންކުރަމުންދާ ިއލެކްޓްރޯިނކް ޮސޔަށް ލިބިދ  ޤާނޫނީ ބާާރ 

 އެއްފަދަވާނެއެވެ.

ގެ ޚިދުމަތަީކ ބޮޑު މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ބ ނުމަށްޓަަކއި ޓްރަސްޓް  )ނ(  

ނިސްބަތަކުން އެއް މިްނވަރަކަްށ އިތުބާުރހިފ  ޚިދުމަތެއްަކމުގަިއ 
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ކަނޑައެޅުމުގައި، ކަމާގުޅ  ބައިނަލްއަޤްވާީމ މިންގަނޑުތަކަށާިއ 

 އެނޫންވެސް ކަމާގުޅުންުހރި ުއސޫލުތަކަްށ ރިޢާޔަތްުކރަންވާނެެއވެ.

އޮތްނަމަވެސް، ަވކި ކަހަަލ މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އެހެން  )ރ(  

ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްތަކެްއ ބ ނުންކުރުމަށް ދެަފރާތުގެ ދެެމދުގަިއ 

އެއްބަސްވެފައިވާނަމަ، އަދި އެ ެއއްބަސްވުމަކީ ޤާނޫނީގޮތުން ޞައްަޙ 

އެއްބަސްވުމެއްކަމުަގއި ވާނަމަ ނުވަތަ ޤާނޫީނ ާބރާއެުކ 

 އެއްބަްސވުމަީކ ތަންފީޛުކުރެވ ނެ ެއއްބަސްވުމެއްކަުމގައި ވާނަމަ، އެ 

އެ އެއްބަްސވުމާ ގުޅުންުހރި ޤައުމުތަުކގެ މެދުަގއި ެއ ިޚދުމަތް 

ޤާނޫނީގޮތުން ބަަލއިގަތުމަްށ އެކަށީގެްނާވ އެއްބަްސވުމެްއކަމަށް 

 ބެލެވ ނެއެވެ.
 

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން ކަންކަން 

 

ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާނަމަ، މި ާޤނޫނުގެ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް  )ހ(  .32 ގަވާއިދު ހެދުން 

މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުުކރުމަށްޓަކައި ުނވަތަ މި ޤާނޫނުަގއިވާ ަކންކަން 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، އެކުަލވާލަންޖެހ  ަގވާއިދުތަްއ ެއކުަލވާލާީނ 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ެއކްރެޑިޓްކޮށްފައިާވ ްޓރަސްޓްެގ ޚިުދމަތްދ   )ށ(  

ފަރާތްތަކުގެ ދަފްަތރެްއ ޢާންމުކޮށް ފެންނާނެހެން މިނިްސޓްރީްނ 

ޤާއިމުކުރަންވާނެެއވެ. އަިދ ޓްރަސްްޓގެ ޚިދުމަތް އެކްރެޑިޓްުކުރމާގުޅ  

އުސޫލުތަކާިއ އިުޖރާއަތުތައް، އަދި ެއކްރެޑިޓ ޝަާނ ގުޅ ގޮތުްނ 

މިނިސްޓްރީން ނިންމާ ނިންމުމެއް އިސްތިއުނާފުުކރެވ ނެ ަހމަތައް 

ކުރާ ގަވާއިދު، އަންނަނިިވ ކަންކަްނ ހިމެނ  ގޮތުެގމަތިން ބަޔާން

 އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ.

 ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްތަްއ އެކްރެޑިޓްުކރުން؛  (1)   

 އެކްރެޑިޓ ޝަން ާއކުރުން؛  (2)   
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އެކްރެޑިޓްކުެރވިފައިވާ ްޓރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްަތކުްނ   (3)   

ކަންކަން ފުިރހަމަވެފައިާވކަްނ  ޢަމަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ

 ބެލުން؛

އެކްރެޑިޓްކުެރވިފައިވާ ްޓރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތްަތކުްނ   (4)   

 ފޯރުކޮށްދ  ޚިދުމަތްތަކުން ނުކުމެދާނެ ޤާނޫީނ ނަތީޖާ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެުކލަވާލަންޖެހ  ަގވާއިދުތައް، ިމ ާޤނޫނަށް  )ނ(  

މަސްދުވަުހގެ ެތރ ގަިއ  )ދިހަެއއް( 10ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 އެކުލަާވލައި، ދިެވހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރަންވާނެެއވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަްނ ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް،   .33 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 ދިވެހިސަރުާކރުެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިޢުުކރާ ދުަވހުން ފެށިގެންެނވެ.

 

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބ ނުންކޮށްފައިާވގޮތުން ކަނޑައެޅިގެްނ   .34 މާނަކުރުން 

އެހެން މާނައެްއ ދ ހަނުާވހާ ހިނދަކު، އަންނަނިވި ޢިާބރާތްތަާކއި ލަފްޒުތަކަްށ 

ެއ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ތިރީަގިއ ދީފައި އެާވ  ،ދީފައި އެވަނީ

 މާނަކުރުމެވެ.

އޮޓަމ ޓަޑް ޑ ޓާ މެސެޖު ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ހ(  

ކޮމްޕިއުޓަރ ްޕރޮްގރާމަކުން، ނުވަަތ އިެލކްޓްރޯނިްކ ވަީސަލތަކުން 

ނުވަތަ ޠަބީޢީ ޝަޚްެޞއްެގ އެްއވެސް އެހީައކާ ނުލައި، 

މުޢާމަލާތުކުރެވ ނެ ގޮތްތަކަކަށެވެ. އަދި ެއ ގޮތްތަކަކީ، ެއއްވެްސ 

 ޖަވާބުދ  ކޮންމެ ފަަހރަކު، ޠަބީޢީ ޝަްޚޞެއްެގ ކަމެއް ފަށާއިރު ނުވަތަ

އެއްވެްސ އެހީެތރިކަމެްއ ނުވަަތ ބެލުމެއްނެތި، ޑ ޓާ މެެސޖަކަށް، 

އެއްކޮްށ ނުވަަތ އ ެގ ބަަޔކަށް، ޢަމަުލކުރެވ ެނ ނުވަަތ ަޖވާުބދެވ ނެ 

 ގޮތްތަކެކެވެ.

 ފިކެޓު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ސޮިއކުާރ ފަރާތާިއ ސޮއިގެ ޓި"ސެ )ށ(  

ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާާއ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ކަށަވަުރކޮށްދ  ޑ ޓާ 

 މެސެޖެއް ނުވަތަ އެނޫްނ ރިކޯޑަކަެށވެ.
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"ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ނ(  

ިފކެޓު ޫދކުރުްނ އަިދ ބެލެެހއްޓުްނ ޓިއިލެކްޓްރޯިނކް ޮސޔާގުޅ  ސެ

ނުވަަތ ޓްރަސްްޓެގ އެްއ  ހިމެނ ގޮތަށް، ޓްރަސްޓްެގ ޚިދުމަތެއް

 ޚިދުމަތަށްވުރެ ގިަނ ޚިދުމަތްދ  ފަރާތަކަެށވެ.

 "މުއާޞަލާތު" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ހުށަހެޅުމެްއ ހުށަެހޅުމާއި،  )ރ(  

އެ ހުަށހެޅުން ޤަބޫުލކުރުްނ ހިމެނ ގޮތުން، ދެަފރާތުން ެއ ގޮްތ 

އިޚްތިޔާރުުކރުމަްށ އިޚްތިޔާރުުކރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެ ގޮތް 

ލާޒިމުވެގެން ދ  ބަޔާނެްއ ނުވަަތ ޑިކްލަރ ޝަނެއް ުނވަތަ ޑިާމންޑެއް 

 ނުވަތަ ނޯޓިހެްއ ނުވަތަ ރިކުއެސްަޓކަށެވެ.

"އިލެކްްޓރޯނިކް މުއާޞަލާުތ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއއްވެްސ  )ބ(  

 މުއާަޞލާަތކަށެވެ.ފަރާތަކުން ޑ ޓާ މެސެޖު މެދުވެިރކޮށް ުކރާ ކޮންމެ 

"އިލެކްްޓރޯނިްކ ސޮއި" ކަމަްށ ބުނެފަިއ އެވަނީ، ޑ ޓާ މެެސޖުގަިއ  )ޅ(  

ސޮއިކުރި ަފރާތް ދެނެގަތުމުގެގޮތުްނ އަދި ޑ ޓާ މެސެުޖގައިާވ 

މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެްނ ސޮިއކުިރ ފަރާުތެގ ނިޔަްތ ހާމަުކރުމުެގގޮތުން، 

ތަކުން ބަާލިއރުވެްސ ޑ ޓާ މެސެޖާއެކު ހިމަނާފަިއވާ ުނވަތަ ޢާންމު ހަމަ

 އެ ޑ ޓާ މެސެޖަކާ ގުޅިފައިވާ، ިއލެކްޓްރޯނިްކ ޑ ޓާއަށެވެ.

"އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑ ޓާ މެސެޖު  )ކ(  

ޖެނެރ ޓްކުރުމަށް، ނުވަތަ ފޮނުވުމަށް، ނުވަތަ ލިބުމަށް، ނުވަަތ 

 ސިސްަޓމަށެވެ.ރައްކާުކރުމަށް، ނުވަތަ ްޕރޮސެސްުކރުމަށް ބ ނުންކުރާ 

"މެދުވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވަކި ޑ ޓާ ެމސެޖަކާ  )އ(  

ގުޅ ގޮތުން، އެްއވެސް ަފރާތަކުން އެހެން ފަރާތެްއގެ ބަދަލުގައި، ޑ ާޓ 

މެސެޖު ފޮނުވައި، ލިބިގަނެ، ނުވަަތ ަރއްކާކޮްށ ނުވަަތ ެއ ޑ ާޓ 

 ފަރާތަކަެށވެ.މެސެޖާގުޅ  އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދ  

"މިނިސްޓްރީ" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، މަޢުލޫމާތާިއ މުއާަޞލާތުެގ  )ވ(  

ޓެކްނޮލޮޖީއާގުޅ  ސިޔާސަތުތަްއ ތަންފީޛުކުރުުމގެ ޒިންާމ އެިއެރއްގަިއ 

 ޙަވާލުކޮށްފައިާވ ސަުރކާރުެގ ވުޒާާރއަށެވެ.
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ބުނެފައި އެވަނީ، "މުޢާމަލާތުގެ ބަިއވެރިން ޤާއިމުެވހުރި ތަން" ކަމަށް  )މ(  

މުދަލެއް ނުވަތަ ޚިދުމަތެްއ ވަގުީތގޮތުން ވަިކ ސަރަަޙްއދަކުން 

ފޯރުކޮށްދިނުން ނުހިމެނ ގޮތަށް، އިޤްތިޞާީދ ޙަަރކާތެްއ 

 ހިންގުމަށްޓަކައި، ޢާންމުގޮތެްއގައި ާޤއިމުވެ ހުންނަ ތަނަކަށެވެ.

ޮސޔެއްެގ  "ބަރޯސާވާ ަފރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިއލެކްޓްރޯިނކް )ފ(  

 މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެއްވެްސ ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ފަރާތަކަެށވެ.

"ސޮއިކުިރ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ސޮއިުކރުމަްށ  )ދ(  

ބ ނުންކޮށްފައިވާ ކްިރއ ޝަން ޑ ޓާ ގެންގުޅ  އަދި އެހެން ަފރާތެްއ 

އަޅާ  ތަމްސީލުކުރުމުެގގޮތުން ނުވަތަ އަމިްއލަ ހައިިސއްޔަތުން ފިޔަަވޅު

 ފަރާތަކަށެވެ.

"މަޢުލޫމާތު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑ ޓާއާއި، ެޓްކސްޓާއި،  )ތ(  

ތަސްވީރާއި، އަޑާއި، ކޯޑުތަކާއި، ކޮމްޕިއުަޓރ ްޕރޮްގރާްމތަކާއި، 

 ސޮފްޓްވެއަރ އަދި ޑ ޓާބ ސް ހިމެނ ގޮތުންނެވެ.

 ،ިއލެކްްޓރޯނިކް"ޖެނެރ ޓްކޮށްފައިވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ލ(  

އޮޕްޓިކަްލ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ އެފަަދ ވަީސލަތެްއ  ،މެގްނެޓިކް

 މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތެްއ އުފެއްދުމަްށ ނުވަތަ ވުޖޫދަށް ގެނަުއމަށެވެ.

"ފަހުން ބ ނުންކުރުމަްށ ވާިސލުެވވ  ގޮތަށް ހުރުން" ކަމަްށ ުބނެފައި  )ގ(  

ވަީސލަތަކުން އެ މަުޢޫލމާތެއް އެވަނީ، މަޢުލޫމާތެއް ަރއްކާކުެރވިފައިވާ 

ހޯދައި، ނަގައި، ެބލ ނެ، އަދި ފަހުްނ އ ެގ ކޮޕީއެްއ ހައްަދއިގެްނ 

ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ގޮތަކަްށ އެ މަޢުލޫމާުތ ރިކޯޑުުކރެވ ނެ ނުވަަތ 

 ނަކަލުކުެރވ ނެ ގޮތަކަށް އެ ވަސީލަތެްއގައި އެ މަޢުލޫމާތު ުހުރމަށެވެ.

އޮަޕރ ޓްުކރަން ްޕރޮްގރާމްކޮށްފައިާވ އިންފޮމ ޝަން "އޮޓަމެޓިކުން  )ޏ(  

 ،ސިސްޓަމް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކޮމްޕިުއޓަރ ްޕރޮގްާރމަކުން

އިލެކްޓްރޯިނކް ވަސީލަަތކުން ނުވަތަ ޠަބީޢީ ޝަޚްޞެްއގެ ެއއްވެްސ 

އެހީއަާކ ނުަލއި، މުޢާމަލާތުުކރެވ ެނ ގޮތަކަށް، އަިދ ެއ ގޮްތތަކަީކ 

ޠަބީީޢ  ،ށާއިުރ ނުވަަތ ޖަވާބުދ  ކޮންމެ ަފހަރަކު އެއްވެްސ ކަމެްއ ފަ

 ،ޝަޚްޞެއްެގ އެްއވެްސ އެހީެތރިކަމެްއ ނުވަަތ ބެލުެމއްނެތި
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 ،އިންފޮމ ޝަން ސިސްޓަމަކަށް، އެްއކޮށް ނުވަަތ އ ގެ ަބޔަކަށް

ޢަމަލުކުރެވ ނެ ުނވަތަ ޖަވާބުދެވ ނެ ގޮތަކަށް ހިނގާ އިންފޮމ ޝަން 

 ސިސްޓަމަކަށެވެ.

މެސެޖު" ނުވަަތ "މެސެޖު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، "ޑ ޓާ  )ސ(  

އިލެކްޓްރޯިނކް، މެގްނެޓިކް، އޮޕްޓިކަްލ ނުވަަތ އެފަަދ ވަީސލަތެްއ 

މެދުވެރިކޮށް ޖެނެރ ޓްކޮށްަފއިވާ ނުވަތަ ފޮނުވާފައިވާ ުނވަތަ ލިިބފައިާވ 

 ނުވަތަ ރަްއކާކުެރވިފައިާވ މަޢުލޫމާތަކަށެވެ.

ނެފައި އެވަނީ، ިއލެކްްޓރޯނިްކ "އޮރިޖިނ ޓަރު" ކަމަށް ބު )ޑ(  

       މުއާޞަލާތެއްގެ އެއްވެްސ މިންވަރެްއ ރަްއކާކޮށްފަިއވާނަމަ، 

           އެ ިއލެކްޓްރޯނިްކ މުއާަޞލާތު ަރއްކާުކރުމުގެ ުކރިން، 

އެ ިއލެކްޓްރޯނިްކ މުއާަޞލާތެއް ފޮނުިވ ނުވަަތ ޖެނެރ ޓްުކރި ފަރާްތ 

     ނުވަތަ އެފަަދ ފަރާެތްއ ތަމްސީލުުކިރ ފަރާތަކަށެވެ. ނަަމވެސް، 

އެ މާނަިއގެ ެތރ ގަިއ އިލެކްްޓރޯނިްކ މުއާޞަލާަތކާ ުގޅިގެން 

 މެދުވެރިއެއްެގ ޯރލު އަދާކޮށްފައިާވ ފަރާތެްއ ނުހިމެނެއެވެ.

"މެސެޖު އެޑްރެސްކޮށްފަިއވާ ަފރާތް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ،  )ޒ(  

އޮރިޖިނ ޓަުރ ފޮނުވި އިލެކްްޓރޯނިކް ުމއާޞަލާތް ރައްދުުކރުމަްށ 

އޮރިޖިނ ޓަުރ ޤަޞްދުކުާރ ފަރާތަކަެށވެ. ނަމަވެސް، އެ ާމނައިެގ 

ތެރ ގައި، އެ ިއލެކްޓްރޯިނކް މުއާޞަލާތާ ގުޅިގެން މެދުެވިރއެއްެގ 

 ރާ ަފރާތެއް ުނހިމެނެއެވެ.ދައުރު އަާދކު

"ޓްރަސްޓްގެ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އިލެކްްޓރޯނިްކ  )ޓ(  

ސޮޔާއި، އިލެކްްޓރޯނިކް ޓައިމް ސްޓ މްޕާއި، ިއލެކްްޓރޯނިްކ 

ރަޖިސްޓަރޑް ޑެލިަވރީއާއި، އިލެކްްޓރޯނިކް އާަކއިްވކުރުްނ 

 މިންަވރަކަްށ ހިމެނ ގޮތުން، ޑ ޓާގެ ފެްނވަރުެގގޮތުން އެކަށީގެންވާ 

 ބަރޯސާވެވ ެނ އިލެކްްޓރޯނިްކ ޚިދުމަތަކަށެވެ.

"ޓެކްނޮލޮޖީ ނިއުޓްަރލިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ެއއްވެްސ  )ޔ(  

ޤާނޫނަކުން ނުވަތަ ގަވާއިދަކުްނ ަވކި ާބވަތެއްެގ ޓެކްނޮލޮީޖއަކަްށ 

ނުވަތަ ވަކިގޮތެއް ބ ނުންކުރުމަކަށް ނުވަތަ ެޓކްނޮލޮޖީގެ އުފެއްުދމަކަށް 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 94 އަދަދު:  51 ވޮލިއުމް: 

 

38 

 ވަކި އިސްކަމެއް ދިނުމެއްނެތި، ޓެކްނޮލޮީޖގެ ހުިރހާ ބާވަތަަކށްވެސް 

 އެއް ހަމަައކުން ރިޢާޔަތްކުރުމުެގ އުޫސލަށެވެ.

"ފަންކްޝަނަލް އިުކއިވެލަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކަުރދާހުްނ  )ޕ(  

ކުރެވ  މުޢާމަލާތްތަކާ ެއއްހަމައަކުން އަދި ެއއްގޮތަކަށް ިއލެކްްޓރޯނިްކ 

 މުޢާމަލާތްތަކާ މެދުގައިވެްސ ޢަމަލުުކރުމުގެ އުސޫލަށެވެ.

"ކްރިއ ޝަން ޑ ޓާ" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އިލެކްްޓރޯނިކް ސޮޔެްއ  )ޖ(  

 އުފެއްދުމަށް ބ ނުންކުާރ ޑ ޓާއަށެވެ.

"ތަފާތުނުކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ިއލެކްޓްރޯނިކް ަޛީރޢާއިން  )ޗ(  

ކުރެވ  މުޢާމަލާތްތައް، ހަމައެކަނި އިލެކްްޓރޯނިްކ ސިފަެއއްގަިއ 

ރުާދހުން ކުރެވ  މުޢާމަލާތަކާ ތަފާތުުކރުެމއްނެތި އޮތުމުގެ ސަބަބުން، ކަ

އިލެކްޓްރޯިނކް މުޢާމަލާތަކަްށ ލިބިދ ންޖެހ  ޤާނޫީނ ހައިިސއްޔަުތ 

ލިބިދިނުމަށް އެްއވެްސ އިޢުތިރާެޟްއ ނެތުމަށާއި، ިއލެކްްޓރޯނިްކ 

މުޢާމަލާތްތައް ަކރުދާހުްނ ކުެރވ  މުޢާމަލާތްތަާކ ެއއްވެްސ 

 މަށެވެ.ސިފައެއްގަިއ ތަފާތުނުކުރު

އިންފޮމ ޝަން  ،"އިންޕުޓް ެއރަރ" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ )ހހ(  

ޑް ޑ ޓާ މެސެޖު ސިސްޓަމަކަްށ ޑ ޓާ ޓަސިސްޓަމެއް ނުވަތަ އޮޓަމ 

އެންޓަރކުާރ މަރުަޙލާގައި، އެ ޑ ޓާ އެންޓަރުކރާ ަފރާތަށް ޑ ާޓ 

 އެންޓަރކުރުުމގައި ހެދ  ެއއްވެސް ކަހަަލ ޯގހެއް ުނވަތަ ކުށަަކށެވެ.
 

 

________________________ 


