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    ަދއުރުގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެުދވަ އަންގާރަވި  8މަހުގެ  ޮއކްޓޫަބރުވަނަ އަހަުރގެ  2019
    ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ ބިލު،  ވިސްލްބްލޯކުރާ ަފރާތްތައް ރަްއކާތެރިކުރުމުގެ ،ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކުރެްއވި 50
ދުވަހު  ބުރާސްފަތި ވި (1441 ޞަފަރު 18) 2019 ޮއކްޓޫބަރު 17 ،މަތިންވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮުތގެ 92

ިދވެހިސަރުކާުރގެ ެގޒެޓުަގއި މިއަދު ޝާއިޢު  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީުޤ ކުރެްއވުމުން
 ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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 2019/16 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ނު ނޫ ޤާވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ 

 

ބާބު  އެއްވަނަ   
 ފެށުން 

 

ކަމަާކ މިއީ، މި ޤާނޫނުަގއި ނޭެދޭވ ޢަމަލުގެ ގޮުތގަިއ ބަޔާންޮކށްފައިވާފަދަ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ޢަމަލުކުރާެނ  ،ުނވަތަ ވިސްލްބްލޯކުރުުމގައި ، ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގައި

އުސޫލުތަާކއި، ވިސްލްބްލޯުކރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ރައްކާތެރިކަާމއި، 

ވިސްލްބްލޯކޮްށގެން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުން މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންަނ 

އި، ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުަވިއ، ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާ

ދެފުށް ފެންނަ، ޖަވާބުދާރީަވނިވި، ަނޒާހަތްތެރި ޘަޤާފަތެްއ އަށަގެންެނވުމަށް 

 ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ޤާނޫނެވެ.

  ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަްއ ރައްކާތެރިކުރުުމެގ " މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 .އެވެ ޤާނޫނު"

 .މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދަކީ އަންނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލުކުރުެމވެ  .2 މަޤްޞަދު 

ނިޒާމެްއ  ނޭދެވޭ ޢަމަލެއްެގ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައި، ވިސްލްބްޯލކުރާނެ )ހ(  

 އެކަށަައޅަިއ، ވިސްލްބްޯލކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން؛

ގޮެތްއގައި ތަޙްޤީޤުކޮށް، ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ  )ށ(  

 ފިޔަވަޅު އެޅުން؛

 ؛ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ިޙމާޔަތާއި ރަްއކާތެރިކަން ފޯރުޮކށްދިނުން )ނ(  

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ހުށަހެޅޭ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކަށް  )ރ(  

ދައުލަތުެގ ޖަވާބުދާރީވަނިިވ، ދެފުށްފެންނަ، ނަޒާހަތްތެރި ޘަޤާފަތެއް 

 އިދާރާތަކާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަުކގެ ކިބަިއަގއި އަަށގެންނެވުން؛
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަުކެގ  )ބ(  

ބޭނުން އެކަށީގެްނވާ ޒިންމާދާރު ގޮތެްއގަިއ ހިފުމާއި، މި ޤާނޫނުގަިއާވ 

 .ބާރުއެޅުންޒިންމާތައް ފުރިހަމައަށް އަދާުކރުމަށް 

 
 ދެވަނަ ބާބު 

 ވިސްލްބްލޯކުރުން 

 
މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އުސޫލުތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، ދައުލަުތެގ   .3 ވިސްލްބްލޯކުރުން 

ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް  އިދާރާެއއް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާފަދަ

ކުރަމުންދާކަން ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމުެގ މަޢުލޫމާތު، ހުށަހެޅުމަކީ ކޮށްފިކަން ނުވަތަ 

 .ވިސްލްބްލޯކުރުމެވެ

 ޤާނޫނީ ޒިންމާއެއް އަދާނުކުރުްނ؛ )ހ(  

 އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް ކުރުން؛ )ށ(  

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނިއްަޔތުކަމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފުކަމެއް ކުރުން؛ )ނ(  

 ކޮރަޕްޝަން؛ )ރ(  

ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ޢާންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަިތާވ  )ބ(  

 ފަދަ ކަމެއްކުރުން؛

 ތިމާވެއްޓަށް ނުރަްއކަލެއް ކުިރމަތިވާ ފަދަ ކަމެއްކުރުން؛ )ޅ(  

 ދައުލަތުގެ މަޤާމުގެ ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން؛ )ކ(  

ހުރަސްއެޅުމުގެ ޢަމަލެއް ކުރުން ނުވަތަ 'މިސްކެރިޖް އޮފް ޢަދުލު އިންޞާފަށް  )އ(  

 ؛ޖަސްޓިސް' ގެ ޢަމަލެއް ކުރުން 

 ދައުލަތުގެ ަވސީލަތެއް ބޭކާުރުކރުން ނުވަތަ ބޭނުންކުރުމުގައި އިހުމާލުވުން؛ )ވ(  

ޖިނާއީ ނުވަތަ އިދާރީ ކުެށއްަކމަށް ޤާނޫނެއްގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކޮންމެ ކަެމްއ  )މ(  

 ކުރުން؛ 

 އަދި ؛ ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުން  )ފ(  

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ފ( ގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ދ(  

 .ކުރާ ެއއްވެސް ކަމެއްކަންކަމުންކުރެ ކަމެއް ފޮުރވުމުގެ ގޮތުން ޤަޞްުދގައި 
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ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިނގާ ކަްނތައްތަުކގެ އިތުރުން، މަޢުޫލމާތު ރައްދުވާ ފަރާތަާކ   .4 ޤާނޫނު ހިނގާނެ ދާއިރާ 

      ގުޭޅގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުގައި ހިނގާ ކަްނތައްތަުކގެ މަޢުލޫމާތުވެްސ 

  .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

މި ޤާނޫނުގައި މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތެްއގެ ގޮުތގައި ކަނޑައަޅާަފިއވާ ފަރާތަކަށް   .5 ހުށަހެޅޭނެ ގޮތް މަޢުލޫމާތު 

 އަންނަނިވި ގޮތްަތކުގެ ތެެރއިްނ ގޮތެއް މެދުވެިރކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ސިޓީން؛ )ހ(  

 ފެކްސް މެސެޖުން؛ )ށ(  

 ފޯނު ކޯލުން؛ )ނ(  

 އިންޓަރނެޓް މެދުވެރިކޮށް؛ )ރ(  

 އެސްއެްމއެސް ނުވަތަ އެމްއެްމއެސް މެދުވެރިކޮްށ؛ )ބ(  

 އިލެކްޓްރޯނިކް މެއިލް ުނވަތަ އިލެކްޓްރޯނިކް މެސެޖުން؛ )ޅ(  

 އޯިޑއޯ ފައިލުން؛ )ކ(  

 ވީިޑއޯ ކްލިޕްައކުން؛ )އ(  

 ޙާޟިރުވެ ހުރެގެން. )ވ(  

ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޮކންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ވިސްްލބްލޯކުރުމުގެ ޙައްުޤ  )ހ(  .6 ވިސްލްބްލޯކުރެވިދާނެ ފަރާތްތައް 

 .ލިބިގެންެވއެވެ

 ދައުލަތުގެ މުަވއްޒަެފއް؛  (1)   

 އަމިއްލަ ފަރާތެްއގެ މުވަްއޒަފެްއ؛  (2)   

އަމިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުާމއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމުގެ ހައިސިއްޔަުތ   (3)   

 ެއްއވެސް ޝަޚްޞެއް.ލިބިފައިވާ، ޤާނޫނީ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުވަްއޒަފުންގެ މާނައިގައި ާދއިމީ  )ށ(  

މުވަްއޒަފުންނާއި ވަގުތީ ުމަވއްޒަފުންނާިއ، ކޮންޓްެރކްޓް ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްްޓ 

ުނވަތަ ަވޒީފާއާބެޭހ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ، އުސޫލުން މަސައްކަްތކުރާ ފަރާތްތަކާއި

އެްއވެސް މާނަެއއްަގއި އެ ަފރާތުގެ މުވަްއޒަފެްއގެ ގޮތުަގިއ ބެލެވޭ، ނުވަަތ 

އެއިން ެއްއވެސް ހައިސިްއަޔތެއްަގއި ތިބި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ވަޒީާފއިްނ 

 .އަހަރު ނުާވ ކޮންމެ މީހެއް ނުވަތަ ފަރާތެއް ހިމެނޭނެއެވެ( ދޭއް) 2ވަިކވިތާ 
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     ވިސްލްބްލޯކުރުމުެގ ޙައްުޤ ލިބިގެންވާ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ެއީއ  )ނ(  

ކޮން ފަރާތެއްކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 

ިމގޮތަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތެއްގައި މަޢުލޫމާތުގެ އަާސްސ . ލިބިގެންެވއެވެ

ލަުތގައި މެނުވީ، މަޢުލޫމާތު އެކަީށގެންވާ މިންވަަރކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޙާ

 . ބަލައިގަނެ، ތަޙްޤީޤުކުރަްނވާެނއެވެ

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތް ލިބޭ ޙާލަތެއްަގއި އެހެން ޤާނޫނެއް ނުވަަތ މި (ރ)  

ގަާވއިދެްއގެ ދަށުންވެސް ިޙމާޔަތް ލިބޭނަމަ، ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުން 

މައްސަަލއެއް ކުރިައށް ގެންދިއުމަކަްށ އިޚްތިޔާރުކުރާ ިނޒާމެްއގެ ތެެރއިން އެ 

އަދި، އެފަދަ އެހެން ިނޒާމަކަށް މަޢުލޫމާތު . މި ޤާނޫނުން ހުރަހެއް ނާޅާނެއެވެ

ހުށަހެޅުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤަށް ެއއްެވްސ 

 .ހުރަހެއް އެޅޭނެ ކަމެއް ނޫނެވެ 

    ބިނާކޮށްފައިވާ ހާދިސާ ހިނގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގިަނެވގެްނ  މަޢުލޫމާތު )ބ(  

އަހަރު ދުވަުހެގ ތެރޭގައި ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ( ދޭއް) 2

 ބަލައިގަންނަ ފަރާތަށް އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިނގާކަމަށް 

 ޤަބޫލުކުރެވުން 
ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިނގާފަިއވާކަމަށް، ުނވަތަ ހިނގާާފނެކަމަށް، ނުވަަތ  )ހ(  .7

       ހިނގަމުންދާކަމަށް ވިސްްލބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ިމގޮތުން، . މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ގޮތަށް ވިސްލްބްޯލކުރެވިާދނެއެވެ

 ފަރާތަށް އެ ވަގުަތުކ ވިސްލްބްލޯކުރި ފަރާތް ހުރި ޙާލަތުގައި ހުރެ، އެ

ވިސްލްްބލޯކުރާ ފަރާތަށް ، އެނގިހުރި މަޢުލޫމާތެއްގެ މައްޗަށް ބުރަވެ 

އެކަީށގެންވާ ުބއްދީގެ ހަމަތަަކށް ވިސްނާ މީހަކަށް ެއގޮތަްށ ޤަބޫލުކުރެވިދާނެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ޙާލަތުގައި

 .ވިސްލްބްލޯކުެރވިދާނެެއވެ

މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޤަބޫލުކުާރ މީހަކަށް ނޭދެވޭ މި  )ށ(  

ޢަމަލެއްގައި ބަިއވެރިުނވުމުެގ ގޮތުން އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ޙައްުޤ 

މި މާއްާދގެ ބޭނުމަށް، އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމުގެ ގޮތުން . ލިބިގެންެވއެވެ

 މީހަކު ބައިެވރިވާ ެއއްބަސްވުަމާކ ކަމެއް ނުކޮށް ދޫކޮށްލުމުގެ ސަބަބުން، އެ

ޚިލާފުވީކަމަށް ބަލަިއގެންނުާވނެއެވެ. އަދި އެ ފަރާތަުކން ނުކޮށްދޫކޮށްިލ 
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ކަމެއްގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ނުވަަތ މަދަނީ ދަޢުވާއެްއ 

 ކޮށް ނުވަތަ އިދާރީ ފިަޔވަެޅއް އަޅަިއގެންނުވާެނެއވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  3މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(   

ކަމަކާ ުގޅޭގޮތުން ވިސްލްބްޯލކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާފައިާވ ކަމެއް އެގޮތަްށ 

ހިނގާފައި ނުވިނަމަވެްސ، ެއ ފަރާތުން ވިސްލްބްލޯކޮށްފަިއވަނީ މި މާއްދާެގ 

ކަށް މި ޤާނޫނުގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަުތގައި ކަމަްށވާނަމަ، އެ ފަރާތަ

އަދި، . ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެއެވެ

އެ ފަރާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށް ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތެއްގެ ގޮުތަގިއ 

 . ބެލެވޭނެެއވެ

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެްސ، ކަނޑައެިޅގެްނ  )ރ(  

ޞައްޙަ ނޫންކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެނގޭ މަޢުލޫމާތެްއ 

ހުށަހަޅައިގެން މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެ ފަރާތަކަށް ރައްކާތެރިކަެމްއ 

 .ނުލިބޭނެއެވެ

ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި ެއަވނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޝަކުާވ  )ހ(  .8 ހާމަކުރުމުގެ ތަރުތީބު  މަޢުލޫމާތު 

އަދި، މި ޤާނޫނުގަިއ އެހެން ގޮތަކަްށ . ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކެވެ 

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ، ވިްސލްބްލޯކޮށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާނީ ތިރީަގިއ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ތަރުތީބުން ެއ ފަރާތްތަކަށެވެ.

މަޢުލޫމާތު ރައްދުވާ ފަރާތުގައި މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުމަށް   (1)   

 ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ އެތެޭރގެ އިްނތިޒާމް މެދުވެރިކޮށް އެ ތަނަކަްށ؛

      މަޢުލޫމާތު ރައްދުވާ ފަރާތުގެ އެންމެ އިސް ފަރާްތ ނުވަތަ   (2)   

 އެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ފަރާަތކަށް؛

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ވިސްްލބްލޯވަރ  23މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު.

ހާމަކުރުމުގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުުމގަިއ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު )ށ(  

 .ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި އުޫސލާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ 

 މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފަިއާވ މިންގަނޑުތަކާ އެްއގޮތަށް މަޢުލޫމާތު   (1)   

ތަޙްޤީޤުުކރަމުން  ގޮެތއްަގއި އެ މަޢުލޫމާތުއެކަީށގެންވާ  ހާމަކުރުމުން،
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 ަމޢުލޫމާތު  ގެންގޮސްަފއިނުވާނަމަ، ނުަވތަ ވަިކ ފަރާތަކަށް

ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ހެކި ނައްތާލައި ނުވަތަ ފޮރުަވއި، ނުވަތަ ެހކިބަސް 

ދޭން ހުރި މީހަކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވައި، ުނވަތަ ވިސްްލބްލޯކުރާ 

، ެގއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ފަރާތަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް

ނުވަތަ އެ ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުެގ 

ޤާބިލުކަން ލިބިގެންނުވާ ކަަމށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ އެަކށީގެންާވ 

ސަބަބެއް ޮއވެއްޖެނަމަ، ެއނޫން ފަރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތެއް 

 .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ބަލައިގަތުމަށް އެތެޭރގެ ިއންތިޒާމެްއ  މަޢުލޫމާތު ވިސްލްބްލޯކޮްށގެން   (2)   

ހަމަޖައްސާފައިވާ ފަރާތަކަށް ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ، މަޢުލޫމާތު 

 .ހުށަހަޅާނީ އެ އިންތިޒާމެްއގެ ތެރެއިންނެވެ

އެތެރޭގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައިުނވާ ފަރާތަކާ ުގޅޭގޮތުްނ   (3)   

ހުށަހަޅާނީ އެ ފަރާތެއްެގ އެންމެ ވިސްލްބްލޯކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތު 

އިސް ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ެއ ފަރާތަކުން މިކަމަށް ކަނޑައަޅާފަިއާވ 

 .އެހެން ފަރާތަކަށެވެ

މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖައްސާފަިއވާ އެތެޭރގެ އިންިތޒާމަށް،   (4)   

ނުވަތަ އިދާރާެއއްގެ އިްސ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތުން 

ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި އަކުުރެގ ކަނޑައަޅާަފިއވާ 

( ވަނަ ނަންބަުރގަިއ ބަާޔންކުރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެދާެނ ކަމަށް 1)

ޤަބޫލުކުރާނެ އެކަށީގެްނވާ ަސބަބެއް ޮއވެއްޖެނަމަ، ވިސްްލބްލޯވަރ 

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ސީާދ އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ ިއޚްތިޔާރު 

 .ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ ވިސްލްބްލޯކުރާ

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް   (5)   

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 1އެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅައިފިނަމަ މި އަކުރުގެ )

ބަޔާންކުރާފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ އެކަށީގެންާވ 

ޢާންމުކޮށް ހާމަކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތުސަބަބެއް ޮއވެއްޖެނަމަ، ެއ 

 .އިޚްތިޔާރު ިވސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ
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( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ަބޔާްނކޮށްފައިާވ ގޮތަްށ 5މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ) )ނ(  

މަޢުލޫމާތު ޢާންމު ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުމުގަިއ، އެ މަޢުލޫމާތުގަިއ އެކުލެވޭ ނޭދެޭވ 

ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށްވުރެ އިުތރަށް މަޢުލޫމާތެއް ޢަމަލު 

ހާމަކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ މައްސަލައާ ގުޅުމެއް ނެތް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފިނަމަ، 

 ނުވަތަ ެގއްލުމެއް ދިނުމުެގ ގޮތުން ެއއްެވސް ފަރާތެްއގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތެއް

ކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ކަނަޑއެޅިގެން ަޞއްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ނުވަތަ،

ފަރާތަށް އެނގިހުރެ އެއީ ތެދު މަޢުލޫމާތުކަމަށް ދައްަކއިގެން މަޢުލޫމާތު 

 .ޢާންމުކުރާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަމެއް ނުލިޭބނެއެވެ

 ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްާކެވދާނެ، މަޢުލޫމާތެއް، މި މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ )ރ(  

ވިސްލްބްލޯކުރުމުަގއި ހާމަކުރާނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ހުށަހަޅަންވާނީ އެފަަދ 

މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނައިގެން ިވސްލްބްލޯކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގައި ކަނަޑއަޅާފަިއާވ 

މި މާއްދާަގއި ަވކިގޮަތކަްށ . އިޖުރާއަތާ ެއްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ

 ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފަިއާވ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ކަްނކަމުަގއި ހިނގާނީ މި

 ޢާންމު މާއްދާތަކެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތަީކ ޤައުމީ   (1) )ބ(  

 ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

    i.   ީދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ ސަލާަމތީ ބާރުތަކުގެ ހަނގުރާމަމަތ

 އަްނގައިދޭ ަމޢުލޫމާތު؛ތައްޔާރީ ޙާލަތު 

    ii.   ީޤައުމީ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބޭނުންކުރާ ހަނގުރާމަމަތ

އުކުޅުަތކާިއ، ވަސީލަތްތަާކއި، މިނޫންވެސް އެ މަޢުލޫމާތެއް 

އެނިގއްޖެނަމަ، އެ މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ސަލާމަީތ 

 ؛ބާރަކަށް ގެއްލުެމއް ދިނުމަށް ބޭނުންކުރެވިދާނެ މަޢުލޫމާތު

    iii.   ޢާންމު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކާކޮށްފާނެ ކަމަްށ

 ބެލެވޭނެ މަޢުލޫމާތު. 

ވިސްލްބްލޯކުރުމުަގއި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ މަޢުލޫމާތެއް   (2)   

ހާމަކުރާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ނިސްބަތްވާ އިދާރާައކަށް ހުށަހެޅުމަކާ 

ނުލައި އެންމެ ފުރަތަަމ މަރުޙަލާގަިއވެސް ވިްސލްބްލޯވަރ 
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ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ 

 .ބިގެންވެެއވެފަރާތަށް ލި

   (3)  

 

 ޤައުމީ ސަލާމަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާފަދަ 5މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

ޙާލަތެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ އެކަށީގެްނވާ ސަބަބެްއ 

އޮެވއްޖެނަމަ، އަދި، އެ މަޢުލޫމާތެއް ޢާންމު ފަރާތަކަށް ހާމަކުރުމުން 

މެނުވީ މީހެއްެގ ނުވަތަ ަބއެްއގެ ފުރާނައަްށ ނުވަަތ ޢާންމު 

 ެގއްލުމެއް ުނވަތަ ނުރައްކަަލކުން ސަލާމަތްނުވެވޭެނ ޞިއްޙަތަށް ލިބޭ

    ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ އެކަީށެގންވާ ސަބަބެއް އޮެވގެން، ނުވަތަ 

މި ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކުާރ ޢާންމު މަޞްލަޙަތުގެ ދިފާޢު 

ސާބިތުކޮށްދީގެން މެނުވީ، ޤައުމީ ސަލާމަތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއް 

ނޫނުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތެއް ޢާންމުކޮށް ހާމަކޮށްފިނަމަ މި ޤާ

 .ނުލިބޭނެއެވެ

 
 ތިންވަނަ ބާބު 

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ރައްކާތެރިކަން 

 
ނުވަތަ ވިސްލްބްޯލކުރަން އުޅުމުގެ ސަބަބުްނ، ނުަވަތ  ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން  .9 ބަދަލުހިފުމުން ލިބިދޭ ޙިމާޔަތް 

ބެލެިވގެްނ، ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުްނ އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ނުވަތަ ކޮށްފާނެކަމަށް 

އެްއވެސް މީހަކާމެދު ނުވަތަ އެްއވެސް ފަރާތަާކމެދު އެއްވެސް ކަމެްއ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ަގިއާވ  7މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް މި ޤާނޫނުގެ  .ކޮށްގެންނުވާެނއެވެ 

 ގޮތުގެމަތިން އަމުރަށް ނުކިަޔމަންތެރިވުމުން، ނުވަތަ އަުމރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާން 

     އުޅުމުން، ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް ކޮށްފިކަމަށް ބެލެިވެގން ބަދަލު ހިފުމުންވެސް 

 .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޙިމާޔަތް ލިބޭނެއެވެ

ބަދަލުހިފުން ކަމަށް ބެލެވޭނެ 

 ކަންކަން 
ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ސަބަބުން އެ ފަރާތަކާ މެދުގައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުަތކުގެ ތެރެއިްނ   .10

ފިޔަވަެޅއް އަަޅއިފިނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މާޙައުުލގައި އެްއެވސް ގޮތަކުން ބަދަލުހިފުމަކީ 

 ނުވަތަ ތަފާތުކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބަދަލުހިފުންކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. 
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 ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުން؛ )ހ(  

 ޒިންމާތަކުން އެކަހެރިކުރުން؛ )ށ(  

ވަޒީާފއަދާކުރާ ތަން ނުވަތަ ޑިޕާޓްމަންޓް ނުވަތަ ސެްކަޝން ބަދަލުކުރުން  )ނ(  

 ނުވަތަ ޑިމޯޓްކުރުން؛

 ؛ިގނަކުރުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން، މަސައްކަތު ަގޑި މަދުކުރުން )ރ(  

 ބެހެއްޓުްނ؛ޕްރޮބޭޝަންގައި  )ބ(  

އަދަބެއް ދިނުމުގެ ގޮތުން ަވޒީފާއާ ގުޅޭ އެްއވެސް ޢިާނޔަތެއް ނުދިނުން،  )ޅ(  

 ނުވަތަ އެފަދަ ޢިނާޔަތަކާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން ލަސްކުރުން؛

ވަޒީާފގެ ކުރިއެރުން ުނވަަތ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ނުދިނުން ނުވަތަ  )ކ(  

 ހަނިކުރުން؛

 ޢިނާޔަތްތައް ދަށްކުރުން؛މަޤާމު ނުވަތަ  )އ(  

 ވަޒީާފއާ ގުޭޅގޮތުން ނަސޭހަތްދިނުން ނުވަތަ އިންޒާރުދިނުން؛ )ވ(  

 ގެއްލުން ދިނުމާއި، ބިރުދެްއކުާމއި، އިްނޒާރުދިނުން؛ )މ(  

 ވިސްލްބްލޯކުރާ މީހަކާމެދު ހިންގޭ އެފަދަ އެހެންެވސް ކަންކަްނ. )ފ(  

ބަދަލުހިފުމުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ހުށަހެޅުން 
ވަނަ ާމްއދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ިފޔަަވޅުތަކުެގ ތެރެއިްނ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11

ފިޔަވަެޅއް ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮުތން އަޅާފަިއވާނަމަ، އެ ފިަޔަވޅަކީ ަވޒީފާއާބެޭހ 

ޤާނޫނުގެ އިޚްތިޞާްޞގަިއވާ މައްސަލަެއއްނަމަ އެ މައްސަަލއެއް ވަޒީާފއާބެހޭ 

ނޫން އެހެނިހެން މައްސަލަތައް ޝަރީޢަތަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމާއި، އެ

ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ބަދަލުހިފުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުްނ ލިބުނު ފަރާތަށް 

 .ލިބިގެންެވއެވެ

ބިނާކޮށްފައިާވ ހާދިސާ ހިނގާ ާތރީޚުން ފެށިގެން  ބަދަލުހިފުމުގެ މަޢުލޫމާތު )ށ(  

ލުހިފުމުގެ ގޮތުްނ ައހަރު ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ ބަދަ( ތިނެއް) 3ގިނަެވގެން 

އަޅާފަިއވާ ފިަޔވަޅެްއގެ މަުޢލޫމާތު ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮެޓކްޝަން ޔުނިޓަށް 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެއް ހުއްޓުވުމަށް ވަގުތުން ިފޔަވަޅު ނާަޅއިފިނަމަ  )ނ(  

ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާނެ ގެއްލުން ލިބޭ ފަރާތަށް އިޔާދަނުކުރެވޭ ެގއްލުމެއް ލިބިދާނެ 

އެ ގެއްލުން ލިބުނަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން ، އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއް އޮެވްއޖެނަމަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 1139 އަަދދު:  48 ލިުއމް: ވޮ

 12 

ވަކި ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަަތ ނުކުރުމަށް އެކި ފަރާތްތަކަްށ އެންގުުމގެ ބާުރ 

 .ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮެޓކްޝަން ޔުނިޓަށް ލިބިގެންެވއެވެ 

ބަދަލުހިފުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ލިބުމުގެ ޙައްޤު މި ޤާނޫނުގައި  )ހ(  .12 ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ލިބިދިނުން 

    އަިދ . ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ެގްއލުން ލިބުނު ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ 

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމަށް ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ނުވަަތ 

ތިޞާޞް ލިބިގެންާވ ކޯަޓކުން ކަނޑަައޅަންާވީނ އެ މައްސަަލއެްއ ބެލުމުގެ އިޚް

އަންނަނިވި ކަްނކަމަށް ެއ ތަރުތީބުން އިސްކަންީދެގން، ތިރީަގއިާވ 

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތުން އެދިފައިާވ ެގއްލުމުެގ ބަދަލު މަދަނީ   (1)   

މިންގަނޑުން ސާބިތުވާ މިންވަރަށް ލިބިދިނުމަށް އިސްކަންދިނުން؛ 

 ނުވަތަ

ގެއްލުން ލިބުމުގެ ކުރިން ކަން އޮތް ގޮތަށް، ނުވަތަ އެއާ އެްއގޮްތ   (2)   

އެހެން ގޮތަކަށް ބަދަުލކުރެވޭެނ ޙާލަތްތަކުަގއި ެއ ގޮަތކަށް ެއ ކަމެްއ 

ބަދަލުކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުން؛ މިގޮތުން ަވޒީފާގެ މާޙަުއލުގަިއ، 

ގެއްލުްނ  މަސައްކަތްކުރާ އޮފީސް ނުަވތަ ސައިޓު ބަދަލުކުރަން

ލިބުނު ފަރާތުން އެދިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް މިފަދަ އިންތިޒާމެްއ 

 ހަމަޖެއްސެން އޮތްނަމަ އެ ގޮަތކަށް ހަމަޖައްސައިދިނުން؛ ނުަވތަ

ޙާލަތު ބަދަލުކުރެވެން ނެތްނަމަ، ލިބުނު ެގއްލުމަކަށް އެ ހިނދެއްަގިއ   (3)   

މާލީ ބަދަލެއް އިޤްތިޞާދީ އަގުަތކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަށޭނަ 

 ލިބިދިނުމަށް އިސްކަންދިނުން.

ވަޒީާފގެ މާޙައުލުަގއި ބަދަލުހިފުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގައިގެްނ ލިބޭ ގެއްލުމުގެ  )ށ(  

ބަދަލު ދިނުމަށް އެ ޢަމަލެއް ހިންގި ފަރާތުގެ އިތުރުން، ަވޒީފާދޭ ފަރާތްވެސް، 

 ކަނޑައެޅިދާެނއެެވ.އެުކއެީކގަިއ އަދި ވަިކވަކިްނ ޒިންމާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް 

އެހެންނަމަވެސް، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަދަލުހިފުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގިަޔ 

ނުދިނުމަށްޓަކައި އެކަީށގެންާވ ފިޔަވަޅު ައޅާފަިއވާކަްނ އެ ފަރާތުން 

ސާބިތުކޮށްދީފިނަމަ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ 

 .އެވެފަރާތުން ޒިންމާވާކަށް ނުޖެހޭނެ
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މަދަނީ އަދި ޖިނާއީ ދަޢުވާތަކާއި، 

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކުން 

 ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުން 

މި ޤާނޫނުގައި ، ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުން ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުން )ހ(  .13

ސަބަބުން  ކުރާ ނުވަތަ ނުކޮށްދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ކަނޑައަޅާަފިއވާ ގޮުތގެމަތިން،

އެްއެވސް ޖިނާއީ ދަޢުާވއެއް ުނވަަތ މަދަނީ ދަޢުވާއެްއ އެ ފަރާތުގެ ަމއްޗަށް 

އަިދ، އެކަާމ ގުޅިގެން އެްއވެސް އިދާީރ ފިޔަވަެޅއްެވްސ . ނުކުރެވޭނެެއވެ

އެހެންނަމަވެސް، ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުން ހާމަކުރާ މަޢުލޫމާތުގައި . ނޭޅޭނެއެވެ

ވަަތ ހިމެނޭ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ނު

އެހެންވެސް ފަރާތެްއގެ މައްަޗށް ޖިނާއީ ނުވަތަ މަދަނީ ދަޢުވާެއއް ކުރުމަކަްށ 

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ވިސްލްބްލޯކުރުމުެގ ގޮތުން ުކރާ ނުވަތަ ނުކޮށްދޫކޮށްާލ ަކމެއްގެ ސަބަބުްނ  )ށ(  

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތާމެދު އެްއވެސް ބާވަެތއްގެ ފިަޔވަެޅއް ެއޅުމަށް ހުއްދަކުރާ، 

ނުވަތަ ިވސްލްބްލޯކުރުން މަނާކުރާ ނުވަތަ ކުށްވެިރކުރާ ެއއްވެްސ ޤާނޫނެްއ 

    އް އޮެވއްޖެނަމަ، އެ އެްއެޗއްެގ ނުވަތަ ަގވާއިެދއް ނުވަތަ އެއްބަްސވުމެ

 .އެ މިންވަރެއް ބާޠިުލވާނެެއވެ

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

 ސިއްރުކުރުން 
    ވިސްލްބްލޯކުރުމާެއކު، ވިްސލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު،  )ހ(  .14

 .އެ މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތުން ސިއްރުކުރަންވާެނއެވެ

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ޒާތީ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު، މިގޮތުން:  (1)   

    (i) ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ފުރިަހމަ ނަމާއި ޢާންމު ނަން؛ 

    (ii)  ޭވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ާދއިމީ އަދި މިހާރު ދިރިއުޅ

 އެޑްރެްސ؛

    (iii) ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ޢުމުުރ؛ 

    (iv)  ޭވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ިދވެހިރައްޔިެތއްކަން އަންަގއިދ

 ކާޑު ނަންބަރު.

 ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ޢާއިާލއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު؛  (2)   

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތް ަވޒީފާ އަދާކުރާ ތަން، ނުވަތަ އޮފީސް،   (3)   

 ނުވަތަ ބްރާންޗް އަދި ވިސްލްްބލޯކުރާ ފަރާތުގެ މަޤާމު؛

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތާ މުވާޞަލާތީ ގޮތުން ގުޅޭެނ ގޮތާިއ   (4)   

ނަންބަރުތަކާއި، އިލެކްޓްރޯނިްކ މެސެޖް ނުވަތަ މެއިލް ެއޑްރެސް، 
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އަދި މި ނޫނަސް އިންޓަރެނޓް މެދުވެރިކޮށް ެއ ފަރާތަާކ ގުޅޭނެ 

 ގޮތްތަްއ؛

މި އަކުރުަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ިއތުރުން،   (5)   

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތުގެ ަޝޚްޞު ދެނެގަނެވޭނެ ފަދަ އެއްވެްސ 

  .މަޢުލޫމާތެއް

ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވަނީ ތިންވަނަ ފަރާތަކުްނ  )ށ(  

    ތިްނަވނަ ފަރާތެއްވާކަން ކަށަވަުރކުރުމުގެ ގޮތުން،  ކަމުގަިއވީނަމަެވސް،

މަޢުލޫމާތެއް ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާުރ އެ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް 

އަދި، މި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުންހިފާ . ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ 

ފަރާތްތަކާމެދު ހަމައެކަނި އެ ސަބަބަށްޓަކައި ެއއްވެްސ ގޮަތކުން ތަފާތުކޮށްެގްނ 

 .ނުވާނެެއވެ

ވިްސލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ރައްކާެތރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .15 ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ލިބުން 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔުނިޓަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ދައުލަތުެގ 

ސަލާމަތީ ޚިދުމަތުން ސަލާމަތާއި ރައްކާތެިރކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނުވަތަ އެފަދަ 

ފަރާތުން ެއދިއްޖެނަމަ، އެ ފަރާތަކަްށ  ރައްކާތެރިކަން ފޯުރކޮށްދިނުމަށް ވިސްލްބްލޯކުރާ

ވަިކގޮތަކަށް ސަލާމަތާއި ަރްއކާތެރިކަން ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތަށް 

 .އެންގުުމގެ އިޚްތިޔާރު ވިސްލްްބލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަްށ ލިބިގެންވެެއވެ

ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލަެއްއގަިއ ހިމެނޭ ކަންކަން ވިސްލްބްލޯކުރުމުެގ ސަބަބުން  )ހ(  .16 ސާބިތުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ 

 .ސާބިތުކުރުމަކީ ވިސްލްބްލޯކުާރ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެއް ނޫެނވެ

ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ކަމެްއގެ މަޢުލޫމާތު ނުވަތަ  )ށ(  

މައްސަލަތަުކގަިއ އެކަމުެގ ސަބަބުން ލިބޭ ގެއްުލމުގެ ބަދަލު ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ 

ވަކި ފިަޔވަެޅއް ައޅާފައިވަނީ ުނވަތަ ކަމެްއ ހިންގާފައިަވީނ 

ހަމަ  ުނވިނަމަވެްސ، ވިސްލްބްލޯކޮށްފައި، ވިސްލްބްލޯކޮށްފަިއވާތީ ނޫން ކަމާއި

އެ ފިޔަވަޅު އެ ގޮުތގައި ެއުޅމަށް ނުވަތަ ވަކި ކަމެއް ކުުރމަށް އެކަށީގެންާވ 

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ބަދަލުހިފުމުގެ ޢަމަލެއް ސަބަބުތަކެއް ހުރިކަްނ 

ހިންގާފައިާވކަމަށް ބުނެ އެ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް މައްސަލަެއއް ހުށަހެޅިފައިާވ 

 .ފަރާތެއްގެ ޒިންާމއެެކވެ
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އެހެން ފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން 

 ލިބިދިނުން 
އެހީތެރިާވ،  ވިސްލްބްލޯކުރުމާ ގުިޅގެން ކުރާ ތަޙްޤީޤަކަށް އަމިއްލަ އިސްނެގުމުަގއި  .17

ނުވަތަ ބަިއވެރިާވ، ނުވަތަ ެއހެންވެސް ގޮތަކުން ެއއްބާރުލުންދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެްސ 

 .މި ބާބުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯުކރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން ލިބޭނެއެވެ

 

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ  މަޢުލޫމާތު 

 
ބަލައިގަންނަ މަޢުލޫމާތު 

 ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ 
ބަލައިގަންނަ ަފރާތެއްގެ ަހއިިސއްޔަތުްނ  އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަީކ މަޢުލޫމާތު  .18

 .ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކާިއ، އަިމްއލަ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާެއވެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި،  )ހ(  

ވިސްލްބްލޯކުރުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ވިސްލްބްލޯކުރުުމގެ އިޖުރާއަތުތަާކއި، 

ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުމުގެ ޢަމަލުތަކުން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަާމއި، 

ުމވަްއަޒފުންނަށް ލިބިދޭ މިނޫންވެސް، ވިސްލްބްލޯުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

      ޙައްޤުތަކާިއ، އަދި، ޖުމްލަކޮށް މި ޤާނޫނާގުޅޭ އެންމެހައި މަޢުލޫމާތު 

 އެ ފަރާތެއްގެ ުމވަްއޒަފުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުްނ ކޮށްފަިއވާ ކަެމއްކަމަށް ބެެލވިދާނެ  )ށ(  

ގެން މަޢުލޫމާތު އުފުލުމާއި، އެކަމުން ލިބޭ ކަންކަމާއި، ެއއިން ކަމަކާ ގުޅި 

ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ހޯދުމުގެ ޙައްޤާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތެއްގެ 

މުވަްއޒަފުންނަށް ދައުލަތުެގ ފަރާތްތަކުންނާއި އަިމްއލަ ފަރާތްތަކުން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ފަރާްތތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކޮށް، ވިސްލްބްލޯކުރާ  )ނ(  

ސިއްރުކޮށް، އެ ފަރާތްތަކަށް ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން މި ޤާނޫނުގަިއ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފޯރުކޮށްދީ، ވިސްލްބްލޯކުުރމުން ބަދަލުހިފުމުގެ 

މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކޮށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފިޔަވަުޅ 

 އެޅުން؛

މި ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުެގމަތިން ޢަމަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން، ވިސްލްބްލޯަވރ  )ރ(  

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުގެ އެީހތެރިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތަކުން 
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އެދިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ މި ޤާނޫނާ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމާ 

މުގެ މަތިން މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންަނ ގުޭޅގޮތުން އެ ޔުނިުޓގެ އަމިްއލަ އިސްނެގު

ގޮތުގެމަތިން އަދާކުރަންެޖހޭ ޒިންމާތަކާގުޭޅ  ފަރާތަކަށް މި ޤާނޫނުގައިވާ 

 މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، އެ ޔުނިުޓްނ 

 އެ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ބަލައިގަންނަ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު 

 ފަރާތް 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތެއްގައި މަޢުލޫމާުތ  )ހ(  .19

 .ބަލައިގަންނަ ފުރަތަމަ ފަރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިާދރާއެވެ

ވަކި ކޯޓަކާ ގުޭޅ މަޢުލޫމާތެއްަގއި، ިމގޮތުން އެންމެަހއި މެޖިސްޓްރޭޓް  )ށ(  

ދަށުކޯޓުަތކާިއ، އިސްތިއުނާފީ ޯކޓުތަކާިއ، ޓްރައިބިއުނަލްތަްއ ކޯޓުތަކާިއ، 

ހިމެނޭ ގޮތަށް، މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފުރަތަމަ ފަރާތަކީ އެ ކޯޓެްއަގިއ 

 .ނުވަތަ ޓްރައިިބއުނަލްއެްއަގއި ޤާއިމުކޮށްފަިއވާ އިދާރީ އޮފީެހވެ 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން އިންތިޒާމް 

 ހަމަޖެއްސުން 
ދުވަސް ހަމަވުމުެގ ( ނުވަދިހަ) 90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  )ހ(  .20

ކުރިން، ދައުލަތުގެ އިދާރާަތކުަގއި ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ ެއތެރޭގެ އިންތިޒާްމ 

ހަމަޖައްސައި، އެ އިންިތޒާމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެ ފަރާތުެގ މުވަްއޒަފުންނަްށ 

 .ދޭންވާނެއެވެ 

   މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަުކން މި މާއްދާެގ  )ށ(  

)ހ( ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރަމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުުމެގ 

ގޮތުން ެއ ކަންކަްނ ަގވާއިދުްނ މޮނިޓަރކުރުމަކީ ވިސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ 

 ޔުނިޓުގެ ޒިންާމއެެކވެ. 

ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ތަޙްޤީޤުުކރުމަށް އެތެރޭގެ އިންިތޒާމެްއ، ނުވަތަ ވަިކ  )ހ(  .21 ތަޙްޤީޤުކުރުން  މުން ވިސްލްބްލޯކުރު 

ފަރާތެއް ކަނޑައަޅާަފއިވާ ފަާރތްތަކާއި، ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްޮރޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް 

ދުވަހުެގ ( ތިނެއް) 3ގިަނވެގެން  ހުށަހަޅާތާ ނުވަތަ ޙަވާލުކުރާތާ މަޢުލޫމާތު

 ތެރޭގައި:

އެ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްިތޞާޞް   (1)   

ލިބިގެންނުވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެކަްނ 

އެންގުމަށްފަހު، އެ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިްޚތިޞާޞް 
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ލިބިގެންވާ ފަރާތަކަްށ ނުވަަތ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް 

 ޙަވާލުކުރަންވާނެެއވެ.މަޢުލޫމާތު 

އެ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ އިޚްިތޞާޞް   (2)   

ލިބިގެންވާނަމަ، މަޢުލޫމާތު ރަޖިސްޓްރީކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ 

 އަދި  ފަރާތަށް އެކަން އަންގަްނވާނެެއވެ.

އެ މަޢުލޫމާތަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެިރކަން ލިބިދޭ   (3)   

ރައްކާތެރިކަން ނުލިބޭ ސަބަބާއެކު،  ،މަޢުލޫމާތަކަށް ނުވާނަމަ

މި ޙާލަތުގަިއ . މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އެކަން އަްނގަންވާެނއެވެ

ވެސް މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

ސިއްރުކުރަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު އެހެން ފަރާތަކާ 

 .ނެެއވެޙިއްޞާކޮްށގެންނުވާ

      ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތެއް ރަޖިސްޓްރީކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން ގިނަެވގެން  )ށ(  

. ދުވަުހގެ ެތރޭގައި މަްއސަލަ ތަޙްޤީޤުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ( އެާކވީސް) 21

އަދި، މި މުއްދަތުެގ ތެރޭަގއި ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރެވެން ނެތްކަމަށް މަޢުލޫމާތު 

  ބަލައިގަންނަ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، މި މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ގިނަެވގެްނ 

ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަކުރުމަށް އިތުރަށް  ގަިޑިއރު ކުރިން،( ސާޅީްސއަށެއް) 48

ގުނޫން އިތުރު މުއްދަތެްއ ދުވަހަށްވުރެ ދި( ތިރީސް) 30ބޭނުންވާނެ 

 .ކަނޑައަަޅއި، އެކަން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް އަންގަންާވނެއެވެ

     މި ޤާނޫނުގައި ކަނޑަައޅާފައިވާ މަޢުލޫމާތު ބަލަިއގަްނނަ ފަރާތްތަކުން  )ނ(  

      މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރަންވާނެެއެވ. 

ގެ ދަުށން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު ތަޙްޤީޤުކުރުމުގަިއ އަދި، މި ޤާނޫނު

މަޢުލޫމާތުގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިނގާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން 

ވީއެންމެ ައވަހަކަށް ކަނޑައަަޅއި، އެ ކަމެްއގެ ނޭދެވޭ އަސަުރ 

 ަވކި ކަެމއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ުނކުރުމަށް އެންގުުމގެ ބާރު  ކުޑަކުރުމަށްޓަަކއި، 

 މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވއެެވ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤުކުރުުމގައި ޤާނޫނަކުްނ  )ރ(  

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިދީފައިާވ ކޮންމެ މުައއްސަާސއެްއގެ އެހީތެރިކަމަްށ 
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. ޔުނިަޓށް ލިބިގެންެވއެވެ އެދުމުގެ އިޚްިތޔާރު ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 

ތަޙްޤީުޤކުރުމުގެ ބޭނުމަްށ އަމިއްލަ ފަރާެތއްެގ ނުވަތަ ޢާންމު ފަރުދުންގެ ، އަދި

. އެހީތެރިކަންވެސް ވިސްލްބްޯލވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިަޓށް ހޯދިދާނެއެވެ

އެހެންނަމަވެސް، މިފަދަ އެހީތެރިކަމަށް އެދޭއިރު، މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ 

ސިއްރުކުރަންޖެހޭ އެްއވެްސ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަނުވާނެ، އަދި މިނޫންވެސް 

ގެއްލުމެއް މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ނުލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝން ޔުނިޓާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެްނ 

 .މުއައްސަސާަތކާއި އިދާރާތަކުެގ މައްޗަށް ލާޒިމުކަމެެކވެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސިއްރުުކރެވޭ މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން، ުހށަހަޅާ މަޢުލޫމާތަކާ  )ބ(  

ގުިޅގެން ހިންގާ ތަޙްޤީޤަށް ބާރުފޯރުވައި، ހެކި ނައްތާލުމުގެ ނުވަަތ 

ހެކިވެރިައކަށް ބިރުދެއްކުމުގެ ޢަމަލެއް ހިންގަފާނެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކުެގ 

ބަލައިގަންނަ ފަރާތަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، ސިއްރު ތަޙްޤީޤެްއ މަތިން މަޢުލޫމާތު 

 .ހިންގުމަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ތަޙްޤީޤު ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ގޮތަށް މައްސަަލ  )ހ(  .22 ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު 

 .ބަލާ ފަރާތަކުން ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓެއް ތައްޔާުރކުރަންވާެނއެވެ

 ހުށަހެޅުނު މަޢުލޫމާތުގެ ތަފްޞީލު؛  (1)   

 ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު ގޮުތގެ ތަފްީޞލު؛  (2)   

 ތަޙްޤީޤުން ހާމަވި ކަންތައްތަުކގެ ތަފްޞީލު؛  (3)   

ތަޙްޤީޤުކުރެވުނު ޢަމަލު ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުމުގެ ގޮތުން އެޅިދާނެ   (4)   

 ފިޔަވަޅުަތއް؛

މައްޗަްށ ދަޢުވާ އުފުލަން ތަޙްޤީޤުގެ އަީލަގއި ެއްއވެްސ ފަރާތެއްެގ   (5)   

 .އެދޭނަމަ، އެ ދަޢުާވއެްއގެ ތަްފޞީލާއި އެފަދައިން އެދޭ ސަބަބު

 .ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ޢާންމުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިންނެވެ )ށ(  

މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުމުގައި ާފހަގަކޮށްފަިއވާ ފަދަ ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް   (1)   

ހުށަހަޅާފައިވަނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގާފައިނުވާނަމަ، ުނވަތަ 

ހާމަކުރި  ރައްކާތެރިކަން ލިިބގެންނުވާ މަޢުލޫމާތެއްނަމަ، މަޢުލޫމާތު

ފަރާތާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ސިއްރުކުރުމަށްފަހު، އަދި، އެްއވެްސ 
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    ފަރާތެއްގެ އަބުރަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭނަމަ 

އެ މަޢުލޫމާތަކާ ގުޭޅ ތަޙްޤީޤު އެ މަޢުލޫމާތެއް އުިނކުރުމަށްފަހު، 

 .ރިޕޯޓު ޢާންމުކުރެވިދާނެއެވެ

ތަޙްޤީޤުގެ އަީލަގއި ެއްއވެްސ ފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޖިާނއީ ދަޢުވާއެްއ   (2)   

ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ެއ ކަމެްއ ދައުލަުތގެ ފަރާތުން 

ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ދަޢުވާކުރުމުެގ ބާރު ލިބިދީފައިވާ މުއައްަސސާތަާކ 

މި ޙާލަތުގައި ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ޙުކުމެއް . ޙިއްޞާކުރަްނވާނެެއވެ

ކުރުމުގެ ކުރިން ތަޙްޤީޤު ރިޕޯޓު ޢާންމުކުރެވޭނީ އެ ތަޙްޤީޤަާކ 

 .ގުިޅގެން ކުރާ ދަޢުވާައކަށް ހުރަސް ނޭޅޭނެ މިންވަރަށެވެ

ނޭދެވޭ ޢަމަލެއް ހިނގާފައިނުވާ ކަމަށް ތަޙްޤީޤުގެ އަލީަގިއ   (3)   

މަޢުލޫމާތު ރައްދުވި ފަރާތަށާއި މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅި ފެނިއްޖެނަމަ، 

 .ފަރާތަށް އެކަން ޙިއްޞާކުރަްނވާނެެއވެ

    މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ތަޙްޤީޤު ހިނގަމުންދާ ގޮތް،   (4)   

އަދި، ތަޙްޤީޤު ނިމިފަިއާވ ގޮތް ިޙއްޞާކުރުަމކަށް އިްސެވ 

 .ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މާއްދާތަކުން ހުރަހެއް ނާޅައެވެ
 

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓު 

 
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ޔުނިޓު 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، "ވިސްލްބްޯލވަރ ޕްޮރޓެކްޝަން ޔުނިުޓ"  )ހ(  .23

ގެ ނަމުަގއި ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާީސން ކަނޑައަޅާަފިއާވ 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންަގއި ޔުނިޓެއް އުަފއްދަންވާނެެއެވ. ވިސްލްބްލޯވަރ 

 ފަރާތްތަކަށް މި ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަކީ ވިްސލްބްލޯ ކުރާ

 ރައްކާތެރިކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ވިސްލްބްޯލކުރާ ފަރާތްތަކުން 

ދޭ މަޢުލޫމާތުތައް ބަލައިގަނެ ކަމާބެހޭ ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކަށް އެ މަޢުލޫމާތު 

 ފޯރުކޮށްދޭ އިދާރާއެެވ.
ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔުނިޓު ހިންގުމުގެ އިްސވެިރޔާ ޢައްޔަންކުރާީނ  )ށ(  
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ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުންނެވެ. މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން 

)ެއކާވީްސ( ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ ޔުިނޓުގެ ިއސްވެިރާޔ  21ފެށިގެން 

 ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ. 

ރޮޓެކްޝަްނ ޔުނިޓަކީ އެ ޔުނިުޓގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތަުކެގ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕް )ނ(  

ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަްއ ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ މިނިވަންކަން ލިބިގެންާވ 

 ޔުނިޓެކެެވ. 

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝން ޔުނިޓުގެ އިސްވެިރޔާައކީ ރައްޔިތުްނެގ  )ރ(  

  މަޖިލީހުގެ ކަމާބެހޭ ކޮމިޓީއަކަށް ސީދާ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހޭނެ ފަރާތެކެވެ. 

)ހައެއް(  6އަދި އެ ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާުގޅޭ ރިޕޯޓު ކޮްނމެ 

 ްށ ފޮނުވަންވާނެެއެވ. މަހަކުން އެއްފަހަރު ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަ

އަދި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާ ރިޕޯޓުގައި ިވސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު 

 ހިމަނައިގެންނުވާނެެއވެ.

    ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެްކަޝން ޔުނިޓުގެ ސެކްރެޓޭިރެއޓް ޤާއިމުކުރާނީ  )ބ(  

އަދި އެ ޔުނިޓު ހިންގާނެ ޮގތުގެ ަގާވއިދު ެއކުލަވާލާނީ ިހއުމަން ރައިޓްްސ 

 ކޮމިޝަނުންނެވެ. 

ވަކި ފަރާތަކުން އެދިގެން ނުވަތަ ވިސްލްބްޯލވަރ ޕްރޮެޓކްޝަން ޔުނިުޓެގ  )ޅ(  

އަމިއްލަ އިސްނެގުުމގައި މި ޤާނޫނާ ގުޅޭ ކޮންމެ ކަމެއްގަިއވެސް މަޢުލޫމާތާއި 

އެްއވެސް ފަރާތަުކްނ .  ޔުނިޓުގެ ޒިންމާއެެކވެއިރުޝާދު ދިނުމަކީ އެ

ވިސްލްބްލޯކޮށްފިކަުމގެ، ުނަވތަ ކުރަން އުޭޅކަމުގެ، ނުވަތަ ކުރަްނ 

ވިސްނާކަުމގެ މަޢުލޫމާތު އެ ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ އެ ފަރާތަކަްށ 

 .އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތާއި އިުރޝާދު ދިނުމަކީ އެ ޔުނިޓުގެ ިޒންމާއެކެވެ

    މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިވސްލްބްލޯކުރުން ކަމުަގއި ބެލެވޭނެ،   (1)   

އަދި، މި ޤާނޫނުގެ ރައްާކތެރިކަމާއި ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބޭނެ 

 ޙާލަތްތަކަކީ ކޮބަިއކަން؛

  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅަންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތަކާިއ   (2)   

 ޙާލަތްތައް؛އެކި ފަރާތްތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅިދާނެ 

ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލުހިފުމުގެ މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުގެ   (3)   
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އިޖުރާއަތުތަާކއި، ެއކަމުގެ ަސބަބުން ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ހޯދުމާ 

 ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ އެންމެހައި   (4)   

 ޢިނާަޔތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކާއި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ފަރާތްތަކަށް ޤާނޫނާއި   (5)   

 ގަާވއިދުގެ ދަށުން ލިބިދީފަިއވާ އެހެނިހެން ފަރުވާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު؛

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮެޓކްޝަްނ ޔުނިޓުން ކަނަޑއަޅާ ަގާވއިދެްއގެ   (6)   

 ދަށުން ޤާނޫނީލަފާ ދިނުން.

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން 

 ޔުނިޓުގެ ޒިންމާ 
މި ޤާނޫނުގައި ވިސްލްބްޯލވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔުނިުޓގެ ޒިންމާގެ ގޮތުަގިއ   .24

ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ، ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ އިތުރުން

 އެވަީނއެވެ.ޔުނިޓުގެ ޒިންމާތަާކއި މަސްއޫިލއްޔަތު ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި 

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމުކުރުން؛ )ހ(  

 މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމުން މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުން؛ )ށ(  

މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ވަނަވަރު އަދި އެހެނިހެން ޒާތީ މަޢުލޫމާތު  )ނ(  

 ސިއްރުކުރުން؛

 ތަޙްޤީޤުތައް ކުރުން؛މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ  )ރ(  

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ  )ބ(  

ތަޙްޤީޤުކުރުމުގެ  އިދާރާއަކަށް  ވަކި ޤާނޫނަކުން  ތެރެއިން،

 އިޚްތިޞާޞްދީފައިވާ މައްސަލައެއްވާނަމަ، އެ ކަމެއް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށް 

 އެ އިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން؛ 

ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ބަދަލު ހިފުމާ ގުޅޭގޮތުން ުހށަހަޅާ މަޢުލޫމާތު  )ޅ(  

ވިސްލްބްލޯކޮްށގެން ހުށަހަޅާ ޢާންމު އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތާ އެއް އުސޫލަުކްނ 

 .ތަޙްޤީޤުކުރުން

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮެޓކްޝަްނ ޔުނިޓުެގ އަހަރީ ރިޕޯޓު ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެްއެގ   .25 އަހަރީ ރިޕޯޓު 

ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފްތާގައި ަރއީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއަށާއި ަރއްޔިތުްނެގ 
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އަންނަނިވި ކަްނކަމުގެ ތަފްީޞުލ  މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މި ރިޕޯޓުަގއި

 .ހިމަނަންވާނެއެވެ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިްސލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ުޔނިޓުން ހަދާފައިާވ މި  )ހ(  

ގަާވއިދުތަާކއި، ގަާވއިދަކަށް ގެނެސްފަިއވާ އިޞްލާޙުތަާކއި، މި ޤާނޫނުގެ 

 ދަށުން ލިބިދޭ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގެން އެ ޔުނިޓުން ނެރެފަިއާވ އަމުރުތައް؛

ޔުނިޓަށް ޖުމްލަ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން  )ށ(  

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަިއގެ ޢަދަދާއި، އެ ޔުނިޓުން ފިޔަވަޅު ައޅާފަިއާވ 

 ޙާލަތްތަކުގެ ޢަދަދާއި، ހުށަހަާޅފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ބާވަްތ؛

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން އެހީތެރިކަމާއި )ނ(  

 ާބވަތް؛، ލަފާދީފައިވާ ޢަދަދާއި

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ދާއިރާގެ ތެރެއިން ިވސްލްބްލޯަވރ ޕްރޮޓެކްޝަން  )ރ(  

 .ޔުނިޓުން ކޮށްފައިވާ އެހެނިހެން ކަންކަން
 

 ހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

 
ވިސްލްބްލޯކުރުމުން، ނުވަތަ ކުރަން އުޅުމުން، ނުވަތަ މިިއން ކަމެއް ކޮށްފި  )ހ(  .26 ޖިނާއީ ކުށް 

ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން އެްއވެސް މީހަކާ ދޭތެރޭ ނުވަތަ އެއްެވސް ކަމަށް ހީކޮށް، 

ޤާނޫުނ ، ިމ ކުުށގެ އަދަބަކީ ފަރާތަކާ ދޭތެރޭ ޖިނާއީ ކުށެއް ކޮށްފިނަމަ،

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި އެ ކުށަކަްށ  9/2014ނަންބަރު 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ އަދަބެެވ. 

މާއްާދގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ މަޢުލޫމާތެއް މި ޤާނޫނުގަިއ ވަނަ  14މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތުގެމަތިން އެ މިންވަރަށް މެނުވީ ހާމަކުރުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ 

     އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެން ގޮަތަކށް އޮތްނަމަވެސް، . ދަށުން ކުށެކެވެ

   މަސް ދުވަހާއި،  )ތިނެއް( 3 ،މި އަކުރުގައި ބަޔާްނކުރާ ކުށުގެ އަދަބަކީ

 )ފަހެއް( އަހަރު ދުވަހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމެވެ. 5

ވިސްލްބްލޯކުރުމުން ކުާރ ަތޙްޤީޤަކާ ުގޅޭ ލިޔުެމއް، ުނވަތަ އެހެންވެްސ  )ނ(  
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ހެއްކެއް ަނއްތާލުން، ނުވަތަ ހެކިބަސް ދީފާނެ މީހަކަށް ބިރު ދެއްކުން، ުނވަަތ 

މި ކުުށެގ އަދަބަކީ ޤާނޫުނ . ޤާނޫުނގެ ދަށުން ކުެށކެވެ ނުފޫޒެއް ފޯުރވުމަކީ މި 

)ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( ގައި އެ ކުށަކަްށ  9/2014ނަންބަރު 

 ކަނޑައަޅާަފިއވާ އަދަބެެވ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޖިނާއީ ކުށެްއގެ ތަޙްޤީުޤ ނުވަތަ ދަޢުާވާއ  )ރ(  

 ސަބަބުން، ިވސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ގުިޅގެން ދިމާވާ އެއްެވސް ކަމެއްގެ

ލިބިގެންވާ ސަލާމަތާއި ަރްއކާތެރިކަން ހޯދުމުގެ ޙައްޤާިއ، ބަދަލުހިފުމުން 

ޙިމާޔަތާއި، ގެއްލުުމގެ ބަދަލު ލިބިދިނުމާއި، އަދި، މިނޫންެވސް ވިސްލްބްލޯކުާރ 

ފަރާތަށް ލިބިގެންވާ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ އެހެނިހެްނ 

ޤުތައް އެ ފަރާތަށް ލިބިދިނުމުގައި ެއއްެވސް ތަފާތެއް ކުެރވިެގްނ ޙައް

 .ނުވާނެެއވެ

މި ޤާނޫނުގައި ކުށުގެ ގޮުތގައި ފާހަަގކޮށްފަިއވާ ކަމެްއގައި ކުްށވެިރވާީނ  )ބ(  

 އަންނަނިވި ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

 ސީދާ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކު ނުވަތަ ބަެއއް ކުްށވެރިވުން؛  (1)   

ދޫކޮށްލުމުަގިއ އެކަްނ  ިފޔަވަެޅއް އެޅުުމގައި ނުވަތަ ނާޅައި ވަކި   (2)   

އެގޮތަށް ކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމަކީ ވަކި މީހަކު ނުވަަތ 

އެގޮަތކަށް ތާޢީދުކޮށްގެން ނިންމާފައިވާ ނިންުމމެއްކަން  މީހުންތަކެއް

އެނގޭނަމަ، އެ ނިންމުމެއް އެގޮަތކަށް ނިންމަން ތާޢީދުކުރި ބަޔަކު 

 ކުށްވެިރވުން؛

ވަކި ފިަޔވަެޅއް ައޅާފަިއވަީނ ނުވަތަ ނާޅައި ދޫކޮށްލީ ެއ ކަމެއް   (3)   

ކުރުމަށް ނިންމި މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ވިސްލްބްޯލކުރިކަްނ 

ދެވިއްޖެނަމަ، އެ މީހަުކ ނުވަތަ  އެނގުމަކާ ނުލަިއކަމަށް ސާބިތުކޮށް

 އެ ބަޔަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ކުށްވެރި ނުވުން.

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯަވރ  11ޤާނޫނުގެ މި  )ޅ(  

ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓުން ކުާރ އަމުރަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުުނކޮށްފިނަމަ، އަމުރާ 

       1,000,000/-ޢަމަލުކުރުމަށް އުޒުުރވެރިވި ފަރާެތްއ  އެްއގޮތަށް

ރުމުގެ މިލިއަން( ރުފިޔާ އަްށވުރެ ބޮޑު ނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކު އެއް)
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އަދި އަމުރާ ެއއްގޮަތށް ޢަމަލުކުރުމުން . އިޚްތިޔާރު އެ ޔުނިޓަށް ލިބިެގންވެެއވެ

މިގޮތަށް ކުރާ ޖޫރިމަނާެއއް މަޢާފުކުރުމުގެ ނުވަތަ އަނބުރާ ރައްދުކުރުުމެގ 

 .އިޚްތިޔާރު ިވސްލްބްލޯވަރ ޕްޮރޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ލިބިގެްނެވއެވެ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަށް ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން މި  )ހ(  .27 ޢާންމު މަޞްލަޙަތުގެ ދިފާޢު 

ލިބިދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއާވ ޝަރުޠެއް ފުރިހަމަ ނުާވ ޙާލަތެއް ކަުމގަިއ 

ވީނަމަވެްސ، ޢާންމު މަޞްލަޙަތަށް ފައިދާކުރަނީ އެ މަޢުލޫމާތެއް 

މާތު މަޢުލޫ ސިއްރުކުރުުމގެ ބަދަލުަގއި ހާމަކޮށްގެން ކަމުަގއިވާނަމަ، އެ

ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން، މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރާ ފަރާތާ ދެކޮޅަށް ޖިނާއީ ނުވަަތ 

އަދި އިދާީރ ފިޔަވަެޅްއވެްސ  މަދަނީ ދަޢުވާއެއް ކޮށްެގންނުވާނެއެެވ.

 އަޅަިއގެންނުވާެނެއވެ.

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިާޔުރ  )ށ(  

 .އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުަގއި އަންނަނިވި ފަރާތްތަަކށެވެލިބިގެންވަނީ 

މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރުމާ ގުިޅގެން އުފުލޭ ޖިނާީއ ނުވަަތ މަދަނީ   (1)   

ދަޢުވާއެްއގެ ދިފާޢުަގއި ދަުޢާވ ރައްދުާވ ފަރާތުން ެއގޮތަށް އެދިއްޖެ 

 ހިނދެއްގައި އެ ދަޢުވާެއއް ބަާލ ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށް؛

ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް ކަމަށް  ވަކި މަޢުލޫމާތަކީ  (2)   

ކަނޑައަަޅއިދިނުމަށް އެދި އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވިސްްލބްލޯވަރ 

 ޕްރޮޓެކްޝަން ޔުނިޓަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އެ ޔުނިޓަްށ؛

 ޢާންމު މަޞްލަޙަތު ކަނޑަެއޅުމުގައި ރިާޢޔަތްކުރާނީ މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

އަދި، މި ާޤނޫނުގަިއ . މާނައަށެވެއެ ލަފްޒުތަކަށް ދީަފއިވާ 

ބަޔާންކޮށްފައި ނެތް ކަމެްއަގއިނަމަ، ރިޢާޔަތްކުރަްނވާީނ ޢާންމު 

މަޞްލަޙަތު މާނަކުރުމުގައި ިމނިވަން، ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުތަކުަގއި 

 .ބޭނުންކުރާ މިންގަނޑުތަކަށެވެ

ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތެއް މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތުެގމަތިން، ޢާންމު މަޞްލަޙަތު  )ނ(  

ކަމުގައި ކަނަޑއަޅާފައިުނވާ މަޢުލޫމާތު، ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެްއގެމަތިން 

      .ޢާންމުކުރުމަށް އެއްވެްސ ފަރާތަކުން ހުރަސް އަޅަިއގެންނުވާެނެއވެ
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އަދި އެ މަޢުލޫމާތެއް ިސއްުރކުރުމަށް ނުވަތަ ޝާއިޢު ުނކުރުމަށް އެްއވެްސ 

 ވާނެެއވެ. ފަރާތަކުން އަންގަިއގެންނު 

ޢާންމު މަޞްލަޙަތުގެ ދިފާޢު ލިބިދޭކަމަށް ކަނޑަެއޅުމުަގއި، އެ މައްސަަލއެްއެގ  )ރ(  

ވަށަިއގެންވާ ކަންތައްތަުކެގ އިތުރުން، އަންނަނިިވ މިންގަނޑަްށ 

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ

 ނޭދެވޭ ޢަމަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާ މިންވަުރ؛ އަދި   (1)   

 ނޭދެވޭ ޢަމަލަކާ ގުޅުމެއް ެނތް، ވަކި މީހެްއގެ ނުވަތަ ބައެްއގެ   (2)   

 .ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވާ މިންވަރު

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ތާރީޚެްއ ފަހަނައަޅަިއ ދިޔުމަށްފަހު ހުށަހަޅާ  )ބ(  

 މަޢުލޫމާތެއް ބަލައިގަތުމަކީ އެ މަޢުލޫމާތެއް ބަލައިނުގަތުމަށްވުރެ ޢާންމު 

މަޞްލަޙަތަށް ބޮޑަށް ފައިދާކުރާނެ ގޮތްކަމަށް ބަލާނެ އެކަށީެގންވާ ސަބަބުތަެކްއ 

ހުރިނަމަ، މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތުން ެއ މަޢުލޫމާތެއް 

 .ބަލައިގަންނަންވާެނއެވެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ މުއައްސަާސއަކަށް ަޙވާލުކޮށްަފއިވާ ޒިންމާެއްއ  )ހ(  .28 ގަވާއިދު ހެދުން 

         އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ަގވާއިދު ހެދުމުގެ އިޚްތިާޔުރ 

 .އެ މުއަްއސަސާައކަށް ލިބިގެްނވެެއވެ

)ނުވަދިހަ( ދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ  90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  )ށ(  

 ،ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި ،ބަލަިއގަތުމާއި  ،މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމާއިސިއްރުކޮށް 

ސިއްުރ  ،އެނޫންވެސް ކަމާުގޅޭ އިޖުާރައތުތައް ބަޔާންކުާރ ަގާވއިދުތަްއ ހަދައި

މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަކީ ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްަޝްނ 

 ޔުނިޓުގެ ޒިންާމއެެކވެ.

ދުވަސް ހަމަވުމުެގ ( ނުވަދިހަ) 90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން  )ނ(  

ކުރިން، ދައުލަުތގެ އިާދރާތަކުަގއި އެ އިދާާރއެްއގެ އެތެރޭަގިއ 

އެ އިންިތާޒމްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ، ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ އިންތިޒާްމ ހަމަޖެއްސުމާއި

އިދާރަތަކަްށ ޒިްނމާއެއް އޮތުމުން،  އެ ފަރާތުެގ މުަވއްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް އެ

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކަށް ިމކަމަށް ތައްޔާރުވުުމގެ ގޮުތން މަޢުލޫމާތާއި 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެެއވެ.
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    ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަްނ ޔުނިޓުން ނުވަަތ އެހެްނވެސް ފަރާތަކުްނ  )ރ(  

ދުމަށް، ނުވަތަ ފުރިހަމަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިެދއް ހެ

    ކުރަންޖެހޭ އެހެންވެސް ކަމަކަށް ވަކި ތާރީޚެއް ކަނަޑއަޅާފައިުނވާނަމަ، 

ދުވަހުެގ  (ފަސްދޮޅަސް) 60މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 .ތެރޭގައި އެ ކަމެއް ފުރިހަމަ ުކރަންވާނެެއވެ

ޖޫރިމަނާއެއްކޮށް، ނުވަތަ ެއހެންވެސް ގޮތަކުްނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެއްވެްސ  )ބ(  

)ތިނެއް( އަހަރަކުން ެއްއ  3ދައުލަތަށް ފައިސާ ަނގާނަމަ، މަދުވެގެން ކޮންމެ 

ފަހަރު މި ޢަދަދުތައް މުރާޖަޢާކުރުމަށްފަހު، އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށާއި މީހުންގެ 

ޓެކްޝަްނ ފުދުންތެރިކަމަށް ބަލައި ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލެއް ވިސްލްބްޯލވަރ ޕްރޮ

 .ޔުނިޓުން ގެންނަން ވާނެެއވެ

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް،  )ހ(  .29 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

 .ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެްނނެވެ

އަންނަ އެއްވެސް ޤާނޫނަާކ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު ޢަމަލުކުރަމުން  )ށ(  

ނުވަތަ ަގާވއިދަކާ މި ޤާނޫުނގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަމަާކ ދެމެދު އެްއވެްސ 

ތަޢާރުޟުވުމެއް ވާނަމަ، މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުން އަންނަ އެ ޤާނޫނެއް ނުވަަތ 

 .ގަާވއިދެްއގެ އެަބެއއް މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު ބާޠިލުވީެއވެ

ށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ވިސްްލބްލޯކުރުމުގެ ގޮތުްނ މި ޤާނޫނަ )ނ(  

    ކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ބާރެއް ނުހިނގާނެއެވެ. ނަމަެވސް، 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ހިނގާފައިވާ ަކމެއް މި ޤާނޫނުގެ 

 ނާޅައެވެ.ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއް 

މި ޤާނޫނު މާނަކުރަންވާނީ، ޤާނޫނުއަސާސީާއއި އިސްލާމްީދނުގެ އަސްލުތަާކ  )ހ(  .30 ޤާނޫނު މާނަކުރުން 

އެްއގޮތްާވ ގޮުތގެމަތިން، އަދި ދިވެހިާރއްޖެއިްނ ބައިވެިރވެފަިއާވ 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ ެއއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފިއވާ މަފްހޫމްތައް މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި  )ށ(  

އެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ އަސްލު އެ ގޮތުަގއި ދެމެހެއްޓުމަށާއި މި ޤާނޫނުގެ 

މަޤްޞަދު އެންމެ ފުޅާ މިނުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުެގ 
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ިކޔަންވާނީ، ުނވަތަ  ބޭނުމުގައެެވ. މި ޤާނޫނުގެ ަހމަ ކޮންމެ މާއްދާއެްއވެސް

 މާނަކުރަންވާނީ، އެ މަފްހޫމްތަކަށް ހަނިކަމެއް ނާންނާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ޢިބާރާތެއް ުނވަތަ ލަފްެޒއް ބޭނުންކޮށްފަިއވާ ގޮތުން ކަނަޑއެިޅގެްނ   .31 މާނަކުރުން 

ލަފްޒުަތކަްށ އެހެން މާނައެއް ދޭހަނުާވހާހިނދަކު، އަންނަނިވި ިޢބާރާތްތަކާއި 

 .ދެވިފަިއވަނީ އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކާ ގުިޅގެން ތިރީަގއި ީދފައިވާ މާނަކުރުމެވެ

"ތިމާވެއްޓަށް ހުރި ނުަރއްކާ" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަީނ،  )ހ(   

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ތިމާވެށި ަރްއކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނާ 

ޚިލާފު ކަމެއް، ނުވަތަ ތިމާވެއްޓަށް ނުރަްއާކވާފަދަ އެހެންވެްސ 

 ކަމެކެވެ. 

 ނުރައްކާ""ޢާންމު ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ާޢންމު ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރި  )ށ(   

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ކުރާ އެްއވެސް ކަމަކުްނ ނުވަތަ 

ނުކޮށްދޫކޮށްލާ ކަމަކުން ޢާްނމު ދިރިއުޅުމުަގއި އުޅެމުންދާ މީހެއްެގ 

ނުވަތަ ބަެއއްގެ ފުރާަނއަްށ، ނުވަތަ ިޞއްޙަތަށް، ނުވަތަ 

 .ސަލާމަތްތެރިކަމަށް ހުރި ނުރައްކަލެކެވެ

"ދައުލަތުގެ ވަސީލަތެއް ޭބކާރުކުރުން ނުވަތަ ބޭނުންުކރުމުގަިއ  )ނ(   

އިހުމާލުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، އެްއވެސް ަވީސލަތެއްެގ 

ބޭނުން އެ އެްއޗެްއގެ ަފއިދާ ލިބެން އޮތް ގޮތަާކ ޚިލާފަށް ކުެރޭވ 

 ކަމެއް، ނުވަތަ އެންމެ ފުރިހަމައަށް ނުލިބޭގޮތަށް ކުރުން، ނުވަަތ 

 :މިގޮތުން  އް ބޭކާުރވާނެ ފަދަ ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރުމެވެ.އެ ެއއްޗެ 

އެ ޢަމަލަކީ އެކަީށގެންނުާވ، ނުވަތަ އިންޞާފާއި ހަމަހަމަ   (1)    

ކަމާ ޚިލާފު، ނުވަަތ ެއްއެވސް ފަރާތަކާމެދު ތަފާތުކުރެޭވ 

 ފަދަ ޢަމަލެއް؛ ނުވަތަ

ވަކި ކަެމއް ކުރުމުަގއި ފަރުވާކުަޑކޮށްފަިއވުން ނުވަަތ   (2)    

އެކަީށގެންނުވާ މިްނވަރަށް ދިުގލައިގެން ގޮސްފަިއވާ ކަމެްއ؛ 

 ނުވަތަ

ހުއްދައެއް ނެތި ުނވަތަ ލިބިަފއިނުވާ ބާެރއް ބޭނުންކޮށްގެްނ   (3)    

 .ކޮށްފައިވާ ކަމެއް
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"ބައިނަލްއަްޤވާމީ އިންސާނިްއޔަތުކަމުގެ ޤާނޫނަކާ ޚިލާފު ޢަމަލު"  )ރ(   

  ގެ ޖެނީވާ ކޮންވެންަޝންތަކާއި،  1949ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، 

އެ ކޮްނވެންޝަންގެ އެޑިަޝނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްތަކާއި އަދި ޮކމެންޓަރީ 

އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންާސނިއްޔަތުކަުމގެ ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރޭގަިއ 

ހިމެނޭ އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން 

ވާ މުޢާހަދާއަކާ ޚިލާފު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެިރވެފައި 

 ޢަމަލެކެވެ.

"އިންސާނީ ޙައްަޤކާ ޚިލާފު ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ބ(   

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަާކިއ ދިވެހިރާއްޖެ ބަިއވެިރވެފަިއވާ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުަގއި އިންސާނީ ޙައްަޤކާ ޚިލާފު ޢަމަލެއް 

 ކޮންމެ ކަމެކެވެ.ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

"ކޮރަޕްޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ  )ޅ(   

ޤާނޫނުތަކާއި، ިދވެހިރާއްެޖ ބައިވެިރވެފަިއވާ ަބއިަނލްއަޤްވާމީ 

މުޢާހަދާތަކާއި، ވަކިން ޚާްއޞަކޮށް، "ޫޔއެން ކޮންެވންޝަން 

 އަެގއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން" ަގއި ކޮރަޕްޝަްނގެ ޢަމަލެްއގެ ގޮތުަގއި

 ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމެވެ.

"ދައުލަތުގެ މަޤާމުެގ ނަހަމަ ބޭނުންކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  )ކ(   

ދައުލަތުގެ މުސާރަ ލިޭބ ެއއްެވސް މަޤާމެއްަގއި ހުރެ އެ ަމޤާމާމެދު 

ޤާނޫނާއި ގަާވއިުދގަިއ، ނުވަަތ އެއްބަްސވުމެްއގަިއ، ބަޔާންޮކށްފައިާވ 

މިގޮތުން ޙަވާލުކޮށްފަިއާވ މަޤާމުގެ  ކަމަކާ ޚިލާފުވުން، ނުވަތަ 

މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުން، ނުވަތަ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުަގިއ 

ހިމެނިގެންނުވާ ކަންކަން ކުުރމާއި، މަޤާމާއި ހައިިސއްޔަތު އަމިއްަލ 

 .މަޞްލަޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ޭބނުންކުރުމެވެ

"މިސްކެރިްޖ  "ޢަދުލު އިންޞާފަށް ހުރަސްއެޅުން" ނުވަތަ   (1) )އ(   

އޮފް ޖަސްޓިސް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޢަދުލު އިންޞާފު 

ދަށުކޯޓުތަާކިއ ، ޤާއިމުކުރުމުގެ ެއއްެވސް މަރުޙަލާއެްއގައި 
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އިސްތިއުނާފީ ކޯޓުތަްއވެސް ިހމެނޭ ގޮތަށް، ނަހަމަ ނުފޫޒެއް 

 ބޭނުންކުރުން؛ ނުވަތަ 

ޢާންމުކޮށް، ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުުރމާ ގުޭޅގޮތުން   (2)    

ނުވަތަ ޝަރުޢީ ވަކި މައްަސލައެްއގައި ވަކި ގޮަތކަށް ވަިކ 

ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ުނކުުރމަށް އެްއވެސް ފަނިޑޔާރަކަްށ 

ނުވަތަ ޝަރުޢީ ދާއިާރގެ ުމަވއްޒަފަކަށް ުނވަތަ އެހެންވެްސ 

ފަރާތަކަށް ނަހަމަ ނުފޫޒު ފޯރުވުން؛ ުނވަތަ އިްސެވ 

 . ުކރަން އުޅުމެވެބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފަދަ ކަމެއް

"ބަދަލުހިފުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ިވސްލްބްލޯކުރާ ފަރާތަކާ  )ވ(   

ވަނަ މާއްދާަގިއ  10ދެކޮޅަށް ވަޒީާފގެ މާޙައުލުަގިއ މި ޤާނޫނުގެ 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފިޔަަވޅުތަުކގެ ތެރެއިން ފިޔަވަެޅއް ެއޅުމެވެ. 

 ބުނެފައި އެވަނީ:"ދައުލަތުގެ ފަރާތްތައް" ކަމަށް  )މ(   

ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރުަގިއ ހިމެނޭ މިނިސްޓްރީތަކާއި،   (1)    

ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި، އެފަަދ ތަންތަނުގެ ދަށުން 

 ޤާއިމުކުރެވިަފއިވާ އެހެނިހެން އެންމެހައި އިދާރާތަާކއި؛

ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެހަިއ   (2)    

ަރއްޔިތުްނެގ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި އިދާރާތަކާއި 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާއާއި އެންމެހައި އޮފީސްތަާކއި؛

ޝަރުޢީ ކޯޓުތަކާއި ޓްރައިިބުއނަލްތަކާއި، ޢަދުލު އިންޞާފު   (3)    

ޤާޢިމުކުރުމުގެ ދާއިރާަގިއ ހިމެނޭ އެންމެހައި 

 ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި، އޮފީސްތަާކއި އިދާރާތަާކއި؛

 ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން އިދާރާަތކާއި؛  (4)    

ސަރުކާރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކާއި ސަރުކާރުން ބަިއވެިރާވ   (5)    

 ކުންފުނިތަކާއި؛

އެްއވެސް ގޮަތކުން ދައުލަތުެގ މާލިއްޔަތުން ފައިސާ ދެޭވ   (6)    

ކުންފުނިތަކާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކާިއ، ޖަމްޢިއްޔާތަާކިއ 

 ޕާޓީަތކާއި؛ އަދި ޖަމާޢަތްތަކާއި، ސިޔާސީ 
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ދައުލަތުން ކުރާ ެއއްވެސް ަކމަކާ ނުވަތަ ނިންމާ އެްއވެްސ   (7)    

 .ނިންމުމަކާ ގުޅުންހުރި އިދާރާެއކެވެ

"އަމިއްލަ ފަރާތްތައް" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުގަިއ  )ފ(   

ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކުގެ ޮގތުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާ ޤާނޫނީ 

 .ަހއިސިްއޔަތު ިލބިފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތެެކވެޝަޚްޞެއްގެ 

       "ނޭދެވޭ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ިމ ޤާނޫނުގެ  )ދ(   

 .ވަނަ މާއްދާަގއި ތަފްޞީލުޮކށްފައިވާ ފަދަ ކޮންމެ ޢަމަލެކެވެ  3

"ވިސްލްބްލޯކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، ނޭދެވޭ ަޢމަލެއްެގ  )ތ(   

 .ޤާނޫނުގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ހާމަކުރުމެވެމަޢުލޫމާތު މި 

 "ހާމަކުރުން" ނުވަތަ "ވިްސލްބްލޯކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުން" )ލ(   

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ނޭދެޭވ ޢަމަލެއްގެ މަޢުލޫމާތު މި ޤާނޫނުގަިއ 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮަތކަށް، މި ޤާނޫނުގައި 

 .ކަނޑައަޅާަފިއވާ ފަރާތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ

     "މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންނަ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  )ގ(   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވިސްލްބްލޯކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަންަނ 

 .ފަރާތެއް ކަމަށް ކަނޑަައޅާފަިއވާ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ

    "ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަީނ،  )ޏ(   

      ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިފައިްނެގ ޚިދުމަތާއި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާއި، 

 މި ޚިދުމަތުގައި ެއކުލެޭވ ެއންމެހައި އިދާރާތަށް ހިމެނޭ ގޮތަށް، 

އަދި، ދައުލަތުގެ ނަމުގައި ާބރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރާއި 

 .ތިޔާރު ލިބިގެްނވާ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެއިޚް

"ދައުލަތް" ކަމަށް ބުނެަފިއ ެއވަނީ، ިދވެހިރާއްޖޭެގ ވެރިކަން  )ސ(   

ހިންގުމުގެ ބާރާިއ، ޢަދުލު ިއންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބާާރއި، ޤާނޫނު 

ހެދުމުގެ ބާރު ހިމެނޭ ގޮތަށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޖުމްހޫރިއްާޔެގ 

 ޤާިއމުކޮށްފައިވާ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ަދުއލަތެވެ.ގެ ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސީ

"ޢާންމު މަޞްލަޙަތު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ުޖމްލަކޮށް  )ޑ(   

ައސަރުކުރާ،  މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ޢަދަދެްއެގ ބައެްއގެ ދިިރއުޅުމަށް
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އަދި މިގޮތުން ޢާންމު ޞިްއޙަތާއި ސަލާމަތާއި ަރއްކާތެިރކަމާއި، 

އަދި އިޖްތިމާޢީ ނިޒާމުތަކާއި، ތިމާެވއްޓާިއ، މުޖުތަމަޢުގެ އިޤްތިޞާދީ 

 .ކަންކަެމވެ ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާ ގުިޅފައިވާ 

       "ޢާންމު ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ  )ޒ(   

. ވަނަ މާއްދާގެ ބޭނުމަްށ، އެްއވެސް ތިްނވަނަ ފަރާތެކެވެ 8

ނުވަތަ އެހެްނވެސް ފަރާތެއްެގ މިގޮތުން، ނޫސްމީޑިާއއާިއ، ދައުލަތުގެ 

 .އެންމެަހއި ތިންވަނަ ފަރާތްތައް ހިމެނެއެވެ، ތަޙްޤީޤީ އިދާރާތަކާއި 

________________________ 


