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 3/ 2021ބިލު ނަންބަރު  

 
 

 )މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު(    12/ 2013ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ވަނަ    2  އަށް 

 

 

 )މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުެގ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން.  2013/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

ޓްރެފިކްކުރުން ނުވަތަ  
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ  
 ޢަމަލެއް ހިންގުން 

ނުވަތަ    . 6 ކަމަށް  "ޓްރެފިކްކުރުން"  ހިންުގން"  ޢަމަލެްއ  "ޓްރެފިކްކުރުމުެގ 

ވަނަ    12ބުނެފައިއެވަނީ، މީހުން ޓްރެފިކްކުރުމުެގ ޢަމަލެއް ކަމަށް މި ޤާނޫނުެގ  

ކުޑަކުދިން   ނުވަތަ  ޢަމަލެއް،  ތެރެއިން  ޢަމަލުތަކުެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  މާއްދާަގއި 

ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ވަނަ މާއްދާ  14ޓްރެފިކްކުރުމުެގ ޢަމަލެއް ކަމަށް މި ޤާނޫނުެގ  

 ޢަމަލުތަކުެގ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ހިންުގމަށެވެ. 

 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .2

 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  
 ޢަމަލު 

ިމ ޤާނޫނުެގ    . 10 ބުނެފައިެއވަނީ،  ޢަމަލު" ކަމަށް  ވަނަ   13"އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ 

މާއްދާަގިއ ބަޔާންކުރާ ޢަމަލުތަކުެގ ތެރެއިން ޢަމަލެއް، މީހަކާެމދު ހިންުގމަށެވެ. ޭއެގ  

 ތެރޭަގިއ، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންުގންވެސް ހިމެނެއެވެ. 
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 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .3

 

ޓްރެފިކްކުރުން  )ހ(  12. ޓްރެފިކްކުރުން މީހުން   މީހުން  ކުރުމަކީ،  ކަމެއް  ތެރެިއން  ކަންކަުމެގ  އަންނަނިވި 

 ކަމުަގއި ބެލޭނެއެވެ. 

މީހަކާމެދު ބާރުެގ ބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ ބާރުެގ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުެގ   (1)   

މަކަރު   ނުވަތަ  އޮޅުާވލައިެގން  ނުވަތަ  ހަދައިެގން  ބިރުދައްކަިއެގން 

ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްެގން  ނަހަމަ  މަޤާމެއްެގ  އިތުބާރުކުރެޭވ  ނުވަތަ 

ނުވަތަ  ނިކަމެތިކަމެއް  ކުރިމަތިވެފައިާވ  މީހަކަށް 

ނުވަތަ   ފަިއސާ  ނުވަތަ  ހިފައިެގން  ބޭނުން  ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްެގ 

ޚިލާފު  ޤާނޫނާ  ނުވަތަ  ދީެގން  މަންފާެއއް  އެނޫންވެސް 

ކުރި އަންނަނިވި މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް  އޭނާއާމެދު  މަތިކުރުވަިއެގން 

 ؛ކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކުރުން

    i.    ްބޭރު ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގނައުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުނ

ނުވަތަ  ފޮނުވުން  ޤައުމަކަށް  ބޭރު  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ؛ ބަދަލުކުރުން

    ii.    ްތަ ން ނުވަދިޔުންތަނުން އަނެއް ތަނަށް ެގދިވެހިރާއްޖޭެގ ެއއ

 ނުވަތަ ؛ ބަދަލުކުރުން

    iii.  ް؛ މީހަކާ ޙަވާލުވުން ނުވަތަ އޭނާެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ބެހެްއޓުނ

 ނުވަތަ

    iv.  ްއަދި ؛ ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ރެކްރޫޓްކުރުނ 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ ޢަމަލެއް ހިންުގމުެގ  އެކަން ކުރީ، އެމީހާއާމެދު    (2)   

 ކަމަށްވުން.  މަޤްޞަދުގައި

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންޭގ މީހާ، އެ  )ށ(  

ަވނަ ނަންބަރުެގ   (iv)  ( އިން ފެށިެގނiްރުެގ )( ވަނަ ނަންބ1ަ)  މާއްދާެގ
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ކަންކަމަށް   ހުރި  ރުހުން ނިޔަލަށް  އެ  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،  ރުހުންދިން 

( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ބަޔާންކުރާ 1ހޯދާފައިވަނީ،  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

ޢަމަލުތައް ހިންގައިެގން ކަމަށްވާނަމަ، އެ ޢަމަލު ހިންާގ މީހާ މި މާއްދާަގިއ  

 ބަޔާންކުރާ ޓްރެފިކްކުރުުމެގ ޢަމަލު ހިންީގ ކަމުަގއި ބެލޭނެެއވެ. 

)މި   )ނ(   ެގ  )ހ(  ބޭނުމަށްޓަކައި،  2މާއްދާެގ  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ ޢަމަލެްއ ހިންުގން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

މީހަކާމެދު    13 ޢަމަލު  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ހިންުގމަށެވެ. 

 

 ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި  13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .4

 
އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ  

 ޢަމަލެއް ހިންގުން 
އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ، މީހަކާމެދު އެކްސްޕްލޮިއޓޭޝަންެގ ޢަމަލެއް   )ހ(  13.

 ނެެއވެ.  ހިންުގން ކަމުަގއި ބެލޭ

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީހަކަށް   (1)   

އަދި އޭނާ ލަްއާވ އެ މަސައްކަތް ކުރުވަނީ ނުަވތަ ެއ  ؛ ލާޒިމުކުރުން

ފަހުަގިއ   ޝަރުޠުކުރުވުމަށް  ކަމަކަށް  ވަކި  ފޯރުކުރުވަނީ  ޚިދުމަތެއް 

ޚިލާފު ؛ ކަމަށްވުން ޤާނޫނާ  ކުރިމަތިކުރުވާފަިއވާ  އޭނާއަށް  އަދި 

ޝަރުޠު އެ   މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްެގ ސަބަބުން އޭނާއަށް ެއ ޙާލަތު ނުވަތަ

 ނުވަތަ ؛ ބަދަލުކުރުމުެގ މިނިވަންކަން ނެތުން

އޭނާ   (2)    އެއްބަސްވުެމއްަގިއ  އުފުލަންޖެހޭ  އިލްތިޒާމެއް  ޤާނޫނީ 

އަދި އެފަދައިން އޭނާ އެ ެއއްބަސްުވމުަގިއ  ؛ ބައިވެރިވާން ލާޒިމުކުރުން

ޝަރުޠު  ކަމަކަށް  ވަކި  ލާޒިމުކުރަނީ،  ބައިވެރިވުމަށް 

ފަިއ، އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުރުވާފަިއވާ ޤާނޫނާ ކުރުވުމަށްފަހުަގއި ކަމަށްވެ
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އެއްބަސްވުން   އެ  އޭނާއަށް  ސަބަބުން  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްެގ  ޚިލާފު 

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ އެ ޝަރުޠު ބަދަލުކުރުމުެގ މިނިވަންކަން ނެތުން

ވަކި މީހަކާ ކަިއވެނިކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުވުން، އަދި އެފަދަިއން އޭނާ   (3)   

ޝަރުޠު  ކަމަކަށް  ަވކި  ލާޒިމުކުރުަވނީ،  ކަިއވެނިކުރުމަށް 

ކުރުވުމަށްފަހުަގއި ކަމަށްވެފަިއ، އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުރުވާފަިއވާ ޤާނޫނާ 

ޝަރުޠު  ެއ  އޭނާއަށް  ސަބަބުން  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްެގ  ޚިލާފު 

ކަިއވެނީެގ  ބަދަލުކުރު އޭނާެގ  ނުވަތަ  ނެތުން  މިނިވަންކަން  މުެގ 

 ނުވަތަ ؛ އިސިއްޔަތު ބަދަލުކުރުުމެގ މިނިވަންކަން ނެތުންހަ

 ވަކި  ފަރާތުން  މީހެއްެގ  ދަށުގައިވާ  ބާރުގެ   އޭނާެގ  ނުވަތަ  އޭނާ  (4)   

  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ޚިދުމަތެއް  ނުވަތަ  ކުރުވުމަށް  މަސައްކަތެއް 

  ެއއްބަސްވުން   އެ   ވަނީ   އޭނާ  އެްއބަސްވުން  އެ  އަދި  އެއްބަސްކުރުވުން 

  ތުހުމަތުކުރެވޭ   އުފެދޭކަމަށް  ނުވަތަ  އުފެދޭ  ފަހުގައި  ވުމަށް

 ނިސްބަތުން  ދަރަންޏަކީ  އެ  ކަަމށްވެފައި،   މުޤާބިލުަގއި  ދަރަންޏެއްެގ

 އޮތުން   އެނެގން   ކަނޑަެއޅިެގން  ދަރަންޏެއްކަން  ޢަދަދެއްގެ   ބޮޑު

  އެ   ައގެއް  އެކަށީެގންވާ  ޚިދުމަތަކާ  ނުަވތަ  މަސައްކަތަކާ  އެ  ނުވަތަ

  މަސައްކަތަކީ   އެ  ނުވަތަ  ކަނޑަައޅާފައިނުވުން  އަދާކުރުމުަގއި  ދަރަނި

 މުްއދަތެއް   ނުވަތަ  ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  ބާވަތް  އޭެގ،  ޚިދުމަތަކީ  ނުވަތަ

 ޚިދުމަތެއް   ނުވަތަ  މަސައްކަތެއް  ކަނޑަެއޅިފައިނުވާ  ބޮޑުމިނެއް  ނުވަތަ

 ނުވަތަ  ؛ކަމުަގިއވުން

ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންުގމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް   (5)   

؛ ހިންުގމުަގއި ބައިވެރިކުރުވުން ނުވަތަ ހަށިވިްއކަން މަޖުބޫރުކުރުވުން 

 ނުވަތަ



 

 

 

 

 

 

 5 

ނުެގމަށް   (6)    ނުވަތަ  ނެުގން  ުގނަަވނެއް  ހަށިަގނޑުެގ  އޭނާެގ 

 ނުވަތަ ؛ މަޖުބޫރުކުރުވުން

 މިނޫނަސް، މިފަދަ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ ޢަމަލެއް ހިންުގން.   (7)   

ކަމުގައިވާ   )ށ(   ދެކޮޅަށް  ކުޑަކުއްޖަކާ  ހިންެގނީ  ޢަމަލެްއ  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ 

( ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ބަޔާންކުރާ  1ޙާލަތުގައި،  ނަންބަރުަގއި  ވަނަ   )

އިތުރުން، ކުޑަކުއްޖަކާމެދު އަންނަނިިވ ކަންކަުމެގ ތެރެއިން ކަމެްއ  ކަންކަމުެގ  

 ކުރުމަކީ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ ޢަމަލެއް ކަމުަގއި ބެލޭނެެއވެ. 

ފަދަ    (1)    ނުރައްކާވެދާނެ  ސަލާމަތަށް  ނުވަތަ  ޞިއްޙަތަށް  ކުއްޖާެގ 

އެފަދަ މަސައްކަތެއް އެ ކުއްޖާ ލަްއވާ ކުރުވުމަށް ލާޒިމުކުރުން ނުވަތަ  

 ނުވަތަ؛ ޚިދުމަތެއް އެ ކުއްޖާެގ ފަރާތުން ހޯދުން

ޤާނޫނު   (2)    ކުރުވުމަށް  ލަްއވާ  ކުއްޖާ  ެއ  ޮގތުން  އުމުރުެގ  ކުއްޖާެގ 

މަނާކުރާ މަސައްކަތެއް އޭނާ ލައްވާ ކުރުވުން ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތެއް 

 އެ ކުއްޖާެގ ފަރާތުން ހޯދުން.

 

 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .5

 

ކަމުަގއި  )ހ(  14. ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުން  ޓްރެފިކްކުރުން  ކުޑަކުއްޖަކު  ކުރުަމކީ،  ކަންކަން  އަންނަނިވި 

 ބެލޭނެއެވެ. 

 ހިންުގން:ކުޑަކުއްޖަކާމެދު އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުެގ ތެރެއިން ޢަމަލެއް    (1)   

    i.    ްބޭރު ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ެގނައުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުނ

ނުވަތަ  ފޮނުވުން  ޤައުމަކަށް  ބޭރު  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ 

 ނުވަތަ ؛ ބަދަލުކުރުން

    ii.  ްނުވަތަ   ންދިޔުން ެގދިވެހިރާއްޖޭެގ އެއް ތަނުން ައނެއް ތަނަށ

 ނުވަތަ ؛ ބަދަލުކުރުން
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    iii.   ަކުއްޖަކާ ޙަވާލުވުން ނުވަތަ ޭއނާެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި އެފަދ

 ނުވަތަ ؛ ކުއްޖެއް ބެހެްއޓުން

    iv.  ްއަދި ؛ ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ރެކްރޫޓްކުރުނ 

އެ  (2)    ކުރީ،  ޢަމަލެއް ކުއްޖާއާެމދު    އެކަން  އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ 

 ކަަމށްވުން.  ހިންުގމުެގ މަޤްޞަދުަގއި 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލެއް މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ހިންިގކަން  )ށ(  

ޢަމަލު އެ ޚިލާފު    ސާބިތުކުރުމުަގިއ، އެ  ޤާނޫނާ  ހިންުގމުަގއި  ކުއްޖާއާމެދު 

މުހިންމެއް  ބެލުން  ނުވޭތޯ  ނުވަތަ  ކުރިމަތިކުރުވާފަިއވޭތޯ  މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް 

ިމ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  ( ަވނަ ނަންބަރުަގއި  1ނޫނެވެ. އަދި ވަކި މީހަކު 

އެ   ޢަމަލެއް،  ތެރެއިން  ޢަމަލުތަކުެގ  ވަނަ  2)  މާއްދާގެ ބަޔާންކުރާ   )

ކުރިކަން    ނަންބަރުގައި ދެކޮޅަށް  ކުޑަކުއްޖަކާ  މަޤްޞަދުަގއި  ބަޔާންކުރާ 

ކަމުަގިއ   ޓްރެފިކްކުރީ  ކުޑަކުއްޖަކު  އެީމހަކު  ސާބިތުކޮށްދެވިއްޖެނަމަ، 

 ބެލެވޭނެެއވެ. 

) )ނ(   ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ބޭނުމަށްޓަކައި،  2މި  ނަންބަރުެގ  ވަނަ   )

ބުނެފައިއެވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންެގ ޢަމަލެްއ ހިންުގން ކަމަށް  

ޢަމަލެއް    13 އެކްސްޕްލޮިއޓޭޝަންެގ  ބަޔާންކުރާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

 ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ހިންުގމަށެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .6

 

ޓްރެފިކްކުރުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި   (ށ)  17. 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލު ހިންުގމަށެވެ. 12މި ޤާނޫނުެގ 
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 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .7

 

ކުޑަކުދިން   )ށ(  18.  ބޭނުމަށްޓަކައި  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  ކަމަށް މި  ޓްރެފިކްކުރުން 

ޤާނޫނުެގ   މި  ޢަމަލު    14ބުނެފައިއެވަނީ،  ބަޔާންކުރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ހިންުގމަށެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެއް ިއތުރުކުރުން.  18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .8

 

ަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް   (ނ)  18.    15ކޮށްފި މީހެްއެގ އަދަބަކީ،  މި މާއްދާެގ )ހ( 

 )ފަނަރަ( އަހަރު ދުވަހުެގ މުްއދަތަށް ޖަލަށްލުމެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .9

 

ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުން  
ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުގައި  

 ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް 

ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުމަކީ ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުމަކީ،  މީހުން   )ހ(  19.

ނުވަތަ މީހުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުމުަގއި ެއއްެވސް ސިފައެއްަގއި  

 ބައިވެރިވުމަކީ ކުށެކެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .10

 

ޓްރެފިކްކުރަން ރޭވުމާއި  
 އަމުރުކުރުމުގެ ކުށް 

މީހުން ޓްރެފިކްކުރަން ރޭވުމަކީ ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރަން ރޭވުމަކީ   )ހ(  20.

 ނުވަތަ މީހުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރަން އަމުރު ކުރުމަކީ ކުށެކެެވ. 

 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާެގ )ށ(   21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .11

 

ލާ ޙާލަތުަގިއ، މި މާއްދާެގ  އުފު  ދަޢުވާށް  މި މާއްދާެގ ދަށުން މީހެއްެގ މައްޗަ )ށ(  21. 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ނިޔަލަށް 16( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިެގން )1)ހ( ެގ )

ހުރި ނަންބަރުތަކުަގއި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލުތަކުެގ ތެރެއިން ޢަމަލެއް އޭނާ ކުރި  
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ވަނަ މާއްދާ    17ކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުިވ ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުެގ  

ވަނަ މާއްދާަގިއ    20ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    19ވަތަ  ވަނަ މާއްދާ ނު  18ނުވަތަ  

ބަޔާންކުރާ ކުށްތަކުެގ ތެރެއިން ކުށެއް އޭނާެގ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުަގއި،  

މާއްދާ   މި  ކަނޑަެއޅުމަކަށް  އޭނާއަށް  އަދަބު  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުށަށް  އެ 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 

 

 ނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަ  28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .12

 

ލިޔެކިޔުން  
ތައްޔާރުކުރުމާއި  
 ބަދަލުކުރުމުގެ ކުށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް    14ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    12މި ޤާނޫނުެގ   (ހ)  28.

ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށް މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި މީހެްއެގ  

ޓްރެވަލް  ކާކުކަން   ނުވަތަ  ލިޔުމެއް  ހިމެނޭ  މަޢުލޫމާތު  އަންގައިދޭ 

ޑޮކިއުމަންޓެއް ނުވަތަ ވަޒީފާައދާކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން  

ދޭނެކަން  ނުވަތަ  ދިންކަން  ވަޒީފާެއއް  މީހަކަށް  ނުވަތަ  ހުއްދައެއް  ދޫކުރާ 

ތަ އުފެއްދުމަކީ،  އަންަގއިދޭ ލިޔުމެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ތައްޔާރުކުރުމަކީ، ނުވަ

ެގނައުމަކީ   އުނިއިތުރު  އެްއޗަކަށް  އެއިން  ނުވަތަ  ބަދަލުކުރުމަކީ،  ނުވަތަ 

 ކުށެކެެވ. 
 

 ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.   29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .13

 

ލިޔެކިޔުމާގުޅޭ އިތުރު  
 ކުށް 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް    14ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    12މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  29.

ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކުރުމަށް މަުގފަހިކުރުމަށްޓަކައި މީހެްއެގ  

ނުވަތަ   ޑޮކިއުމަންޓެއް  ޓްރެވަލް  ނުވަތަ  ލިޔުމެްއ  އަންަގއިދޭ  ކާކުކަން 

ދާރާއަކުން ދޫކުރާ ހުއްދަެއއް ނުވަތަ  ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އި

ލިޔުމެއް   އަންަގއިދޭ  ދޭނެކަން  ނުވަތަ  ދިންކަން  ވަޒީފާެއއް  މީހަކަށް 

ނަހަމަޮގތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކައި ެއއްެވސް އެްއޗެއް ހޯދަިއދިނުމަކީ ނުވަތަ 
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ނުވަތަ   ނެުގމަކީ  ނުވަތަ  ފޮރުވުމަކީ  ނުވަތަ  ނައްތާލުމަކީ  ނުވަތަ  ަގތުމަކީ، 

ޓުމަކީ ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަކީ ނުވަތަ ނަކަލުކުރުމަކީ، ނުވަތަ އަތުަގިއ  ހިފެހެއް

ބެހެއްޓުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި ިމފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކަށް 

 މަުގފަހިވާޮގތަށް ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކީެވސް ބާޠިލު އެއްބަސްުވމެކެވެ. 
 

 އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާ   59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .14

 

ވަނަ    19ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ    18ވަނަ ާމއްދާ ނުވަތަ    17މި ޤާނޫނުެގ   )ހ(  59. ބަދަލު ނަގައިދިނުން 

މާްއދާ ނުވަތަ    20މާއްދާ ނުވަތަ   ބަޔާންކުރާ    21ވަނަ  ވަނަ މާއްދާަގއި 

ކުށެއް މީހެްއެގ މަްއޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ ޙާލަތެްއަގއި، އެމީހެްއެގ މަްއޗަށް މި 

ފިކްކުރެވޭ މީހާއަށް މި  ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކަނޑަައޅާ ައދަބެއްެގ އިތުރުން، ޓްރެ

ޓްރެފިކްކުރާ   ޮގތުެގމަތިން  ބަދަލު  މީމާއްދާަގިއވާ  އަތުން ޝަރީޢަތުން  ހާެގ 

 ނަގައިދޭންވާނެެއވެ. 

ޓްރެފިކްކުރެވޭ މީހާއަށް ލިބޭ ެގއްލުމުެގ ބަދަލުެގ ޮގތުަގއި މި މާއްދާެގ ދަށުން  )ށ(  

 ނަގައިދެވޭނެެއވެ. އަންނަނިވި ބާވަތުެގ ބަދަލު 

 ؛އޭނާއަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ އުޖޫރަ  (1)   

 ؛ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އުޖޫރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތައް  (2)   

ނުވަތަ   (3)    އެޖެންސީއަކަށް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ 

 ؛ރެކްރޫޓްމަންޓް އެޖެންސީއަކަށް ދައްކާފަިއވާ ރެކްރޫޓްމަންޓް ފީ

 ؛ތައުދީބީ ފިޔަވަޅެްއެގ ޮގތުަގއި އުޖޫރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދު  (4)   

މެދުވެރިވެފަިއވާ    (5)    ސަބަބުން  ޝިކާރައަކަށްވުމުެގ  ޓްރެފިކްކުރުމުެގ 

ހިނގި  ބޭސްފަރުވާއަށް  ހޯދަންޖެހުނު  ސަބަބުން  ޙާލަތެއްެގ  ޞިއްޙީ 

 ؛ޚަރަދު

 ބަދަލު. ސީދާޮގތުން ލިބުނު އެނޫންވެސް ެގއްލުމުެގ   (6)   
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މީހާއަށް   )ނ(   ޓްރެފިކްކުރެވޭ  ނަގައިދިނުުމަގިއ،  ބަދަލު  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި 

ނަގައިދޭނީ، ކޮން ބާވަތެްއެގ ބަދަލެއް، ކިހާ މިންވަރަކަށްކަން ކަނޑައަޅާނީ،  

 މި މާއްދާއާ ޙަވާލާދީ، ކޯޓުންނެވެ. 

 

 ވަނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުކުރުން.  59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .15

 

ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ  
 ދައުލަތަށް ނެގުން 

މި ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެްއ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި އަދި ކުށެުގ ޢަމަލުން   )ހ( . 59-1

 ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެޭގނެެއވެ. 

ނެުގމުަގއި މި   )ށ(   ދައުލަތަށް  ފައިސާ  ބަޔާންކުރާ  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ 

އުސޫލުތަކާ  ބަޔާންކުރާ  ޤާނޫނުަގއި  އިޖުރާއަތުެގ  ޖިނާއީ  ޢަމަލުކުރާނީ، 

 އެްއޮގތްވާ ޮގތުެގމަތިންނެވެ. 

 
 

ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުެގ   .16
 ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ.

 

 


