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 2000/2 ނަންބަރު  ޤާނޫނު
   .ހ 2- 1421-6
  .މ 31- 2000-8

  

 ހުއްޓުވުމާއި  ކޮރަޕްޝަން 

  ޤާނޫނު  މަނާކުރުމުގެ 

  

، ހުއްޓުވުމާއި ހިފުން ރިޝްވަތު  ދިުނމާއި ރިޝްވުަތ، ޤާނޫނަކީ މި  )ހ(  -1  ނަން  ތަޢާރުފާއި 

 ހޯދައިދިނުން ހޯދުމާއި ފައިދާ ނާޖާއިޒު ބޭނުންކޮށްެގން  ނުފޫޒު  މަގާމުގެ

  .ޤާނޫނެވެ  މަނާުކރުމުގެ މިކަންކަން، ާމއިހުއްޓުވު

  

 "ޤާނޫނު މަނާކުރުމުގެ ހުއްުޓުވމާއި ކޮރަްޕޝަން"، ިކޔާނީ ޤާނޫނަށް މި  )ށ(    

 .އެވެ

  

 ސަރުކާރުންކުރާ 

 ކަމަކާގުޅިގެން 

   ރިޝްވަތުދިނުމާއި

    ކުށް  ހިފުމުގެ 

 ކުރަން ނުވަތަ  ކުރާ ފަރާތަކުން  ަސރުކާުރގެ ނުވަތަ ަސރުކާރުން  )ހ(  .2

 ވަިކފަރާތަކަށް  ،ުގޅޭގޮތުން ލާތަކާމުޢާމަ ނުވަތަ ަކމަކާ ތުކުރާގަސް

 އެްއވެސް ނުވަތަ، ހެެވއް ނުވަތަ، ފަސޭހައެއް ނުވަތަ ، ލުޔެއް

 ަވކިފަރާތަކަށް  ނުވަތަ، ލިިބދިނުމަށްޓަކައި ަމންފާއެއް ބާވަެތއްގެ

 އެއްވެސް  ނުވަތަ، ކުުރމަށް އުނދަގުލެއް ނުވަތަ، ޖެއްސުމަށް ބުރައެއް

 ކުރުމަށް  ކަމެއް މިއިން ުނވަތަ ، ދިނުމަށްޓަކައި ގެްއލުމެއް ގެބާވަެތއް

 ދޭ ުކރުމުން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ، ކުރުމަށްޓަކައި ޝައުުޤވެރި

 ނުަވތަ  ސަރުކާރުގެ، މިނޫންގޮތަުކންވިަޔސް ނުވަތަ، ގޮުތން އިނާމެއްގެ

 ނުވަތަ ، އަމިއްލަައށް މުަވއްޒަފަކު  ފަރާެތްއގެ ބަިއވެރިވާ ސަރުކާރު

، ފަރާތުްނވިޔަސް އެހެންމީެހއްގެ ުނވަތަ، މެދުވެރިކޮށް މީހަކުއެހެން

 ލިބިގަތުަމށް ، އެދުމާއި ލިބިގަތުމަށް  ރިޝްވަތު، ހިފުމާއި ރިޝްވަތު

 ދިނުމަށް، ދިނުމާއި ރިޝްަވތު، މުވައްަޒފަކަށް އެފަދަ އެއްބަްސވުމާއި

  .ކުށެެކވެ ، އެއްބަްސވުމަކީ ދިނުމަށް، ހުށަހެޅުމާއި

  

، އަދަބަކީ  މީހެއްގެ ކުށެްއޮކށްފި ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( ގެމާއްދާ މި  )ށ(    

 ނުވަތަ ، ޖަލަށްލުން މުއްދަތަށް  ދުަވހުގެ އަހަރު 7 ގިނަެވގެން

  .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން
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 ރައްޔިތުންގެ 

  މަޖިލީހުގެ 

 މެންބަރުންނަށް 

 ދިނުމާއި  ރިޝްވަތު 

 ރިޝްވަތު  މެންބަރުން 

  ކުށް  ހިފުމުގެ 

 މަޖިލީހުގެ  ތުންގެ ރައްޔި ނުވަަތ، މެންަބރަކު މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ   )ހ(  -3

، މީހަކު ވެފަިއވާ  ޢައްޔަން ނުަވތަ ވެަފއިވާ އިންތިާޚބު މެންބަރުކަމަށް

 ނުކޮށް ނުަވތަ  ކުރުަމށްޓަކައި  ކަމެއް ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރުކަމުގެ

 މީހަކު އެހެން ނުވަތަ ، އަމިއްލައަށް  އެމީހަކު، ދޫކޮށްލުމަށްޓަަކއި

 ރިޝްަވތު ، ފަރާތުންވިޔަސް އެހެްނމީހެއްގެ ނުވަތަ، މެދުވެރިކޮށް

 ލިބިގަތުމަށް ، ެއދުމާއި ިލިބގަތުމަށް ރިޝްވަތު، ހިފުމާއި

، ކުރުވުމަށް ކަމެއް ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރުކަމުގެ، އެއްބަްސވުމާއި

، ކުރުމަށް ޝައުުޤވެރި މިއިންކަމަކަށް ނުވަތަ، ނުކުރުުވމަށް ނުވަތަ

 ނުވަތަ، ގޮތުން އިނާމެއްގެ ދޭ ކުރުމުން މިއިްނކަމެއް ތަނުވަ

 ދިނުމަށް ރިޝްވަތު ، ދިނުމާއި ރިޝްަވތު މިނޫންގޮތަކުްނިވޔަސް

  .ކުށެެކވެ ، އެއްބަްސވުމަކީ ދިނުމަށް، ހުށަހެޅުމާއި

  

، އަދަބަކީ  ގެމީހެއް ކުށެްއޮކށްފި ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ނުވަތަ ، ޖަލަށްލުން މުއްދަތަށް  ަވހުގެދު އަހަރު 7 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

 ދާއިރާގައި  ޝަރްޢީ 

 ދިނުމާއި  ރިޝްވަތު 

  ކުށް  ހިފުމުގެ 

 ނުަވތަ  ޤާޟީއަކު  ނުވަތަ  ަފނިޑޔާރަކު ކޯެޓއްގެ ޝަރްޢީ  )ހ(  -4

ނޑައެޅުުމގެ ނުވަތަ، މެޖިސްޓްރޭޓަކު  މަސްއޫިލއްޔަތު  ނިޔާކަ

 މަގާމުގެ  އެމީހެއްގެ ، މީހަކު މިނޫންެވސް އިވާ ހަވާލުކޮށްފަ 

 ނުކޮށް  ުނވަތަ ، ކުރުމަށްޓަކައި ކަމެއް ކުރަންޖެހޭ ހައިސިއްޔަތުން 

، ފަސޭހައެއް  ނުވަތަ، ލުޔެއް ވަިކފަރާތަކަށް ނުވަތަ، ދޫކޮށްލުމަށްޓަަކއި

 މަންފާއެއް  ެތއްގެ އެްއވެސްބާވަ ނުވަތަ ، ެހެވއް ނުވަތަ

، ޖެއްސުމަށް ބުރައެއް ވަކިފަރާތަކަށް  ނުވަތަ، ލިބިދިނުމަށްޓަަކއި

 ގެއްލުެމއް  ބާވަތެްއގެ ެއއްެވސް ނުވަތަ، ކުރުމަށް އުނަދުގލެއް ނުވަތަ

 އެހެންމީހަކު ނުވަތަ ، އަމިއްލަައށް  އެމީހަކު ، ދިނުމަށްޓަކައި

 ރިޝްަވތު ، ފަރާތުންވިޔަސް އެހެްނމީހެއްގެ ނުވަތަ، މެދުވެރިކޮށް

 ލިބިގަތުމަށް ، ދުމާއިއެ  ިލިބގަތުމަށް ރިޝްވަތު، ހިފުމާއި

 ކަމެއް  ހައިސިއްޔަތުން މަގާމުގެ  މީހެއްގެ އެފަދަ، އެއްބަްސވުމާއި

 މިިއންކަމަކަށް  ނުވަތަ، ުނުކރުވުމަށް ނުވަތަ، ކުރުވުމަށް

 ދޭ   ކުރުމުން    މިއިންކަމެއް  ނުވަތަ،  ޝައުުޤވެރިކުރުމަށް
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، ނުމާއިިދ ރިޝްވުަތ މިނޫންގޮތަުކންވިަޔސް ނުވަތަ، ންޮގތު  އިނާމެއްގެ

  .ކުށެެކވެ، އެއްބަސްވުމަކީ ދިނުމަށް، ހުށަހެޅުމާއި ދިުނމަށް ރިޝްވަތު

  

، އަދަބަކީ  މީހެއްގެ ކުށެްއޮކށްފި ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ އަހަރު 10 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

ކުރާކަމަކާ   ފަރާތަކުން  އްލަ އަމި

  ގުޅިގެން 

   ދިނުމާއި  ރިޝްވަތު 

   ކުށް  ހިފުމުގެ 

  

، ކުރާ ފަރާތަުކން ބައިވެރިވާ ަސރުކާރު ނުވަތަ ފަރާތަކުން އަމިއްލަ  )ހ(  -5

، ުގޅޭގޮތުން މުޢާމަލާތަކާ ނުވަތަ ކަމަކާ ގަސްތުކުރާ ކުރަން  ނުވަތަ

 ނުވަތަ ، ހެވެއް  ނުވަތަ، ފަސޭހައެއް ނުވަތަ  ،ލުޔެއް ވަކިފަރާތަކަށް

 ނުަވތަ ، ިލބިދިނުމަށްޓަކައި މަްނފާއެއް ާބވަތެްއގެ އެްއވެސް

 ުއނދަގުލެއް  ނުވަތަ، ޖެއްސުމަށް ބުރައެއް  އެްއވެސްފަރާތަަކށް

، ދިނުމަށްޓަކައި  ގެްއލުމެއް ބާވަެތއްގެ އެްއވެސް ނުވަތަ، ކުރުމަށް

 ތަ ނުވަ، ގޮތުން ުކރުމުގެ ޝައުުޤވެރި ކުރުމަށް މިިއންަކމެއް ނުވަތަ

 ނުަވތަ، ޮގތުން އިނާމެއްގެ ދޭ ކުރުމުން މިއިންކަމެއް 

 އެެހންމީހަކު ނުވަތަ އަމިއްަލއަށް  އެމީހަކު، މިނޫންގޮތަކުްނިވޔަސް

 ރިޝްަވތު ، ފަރާތުންވިޔަސް މީހެއްގެ އެހެން  ނުވަތަ، މެދުވެރިކޮށް

 ލިބިގަތުަމށް އެދުމާއި  ލިބިގަތުމަށް  ރިޝްވަތު، ހިފުމާއި

 ދިނުމަށް ، ހުށަހެޅުމާއި ދިނުމަށް، ިދނުމާއި ތުރިޝްވަ، އެއްބަްސވުމާއި

  .ކުށެކެވެ، އެއްބަްސވުމަކީ

  

، އަދަބަކީ  މީހެއްގެ ކުށެްއޮކށްފި ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ނުވަތަ ، ންޖަލަށްލު މުއްދަތަށް  ދުަވހުގެ އަހަރު 5 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

 މަޤްޞަދު ރިޝްވަތުގެ 

ބާރެއްނެތް   ހާސިލުކޮށްދެވޭފަދަ 

  މީހަކަށް ރިޝްވަތު ދިނުމުގެ ކުށް 

 ނުވަތަ  ،ިލބިަގތުމަށް އެދުނު ިރޝްވަތު ނުވަތަ، ރިޝްވަތުހިިފ  )ހ(  -6

އެ ރިޝްަވތުގެ މަޤްޞަުދ ހާސިލު ، މީހާައކީ ެއއްބަސްވި ލިބިގަތުމަށް

ަތ ލިބިދާެނ ކޮށްދެވޭފަދަ  ބާރެއް ނުވަތަ އިޚްތިޔާރެއް ިލބިފައިވާ ުނވަ

 2 ޤާނޫނުގެ މި،  ހުށަހެޅުނީ  ރިޝްވަތުމީހަކު ކަމުގަިއ ނުވިޔަސް، 

 ވަނަ  5، މާއްދާއާއި ަވނަ 4، މާއްދާއާއި  ވަނަ  3، މާއްާދއާއި  ވަނަ
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 ކުރުމުގެ ޝައުޤުވެރި ކުރުމަށް ަޢމަލެއް ަބާޔންކޮށްފަިއވާ މާއްދާގައި

 ޮގތުންކަަމށް  ގެއިނާމެއް ދޭ  ކުރުމުން ޢަމަލެއް އެފަދަ ނުވަތަ ، ގޮތުން

 ިލބިގަތުަމށް  ރިޝްވަތު، ހިފުމާއި ރިޝްވަތު  މިގޮުތން، ވާނަމަ

 ދިނުމަށް ، ދިނުމާއި ރިޝްަވތު، އެްއބަސްވުމާއި ލިިބަގތުމަށް، އެދުމާއި

  .ކުށެެކވެ، ހުށަހެޅުމަކީވެސް ދިނުމަށް، އެއްބަްސވުމާއި

  

، އަދަބަކީ ކޮށްފިމީހެއްގެ ކުށެއް ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ނުވަތަ ، ޖަލަށްލުން މުއްދަތަށް  ދުަވހުގެ އަހަރު 3 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

 ބަޔަކު  ނުވަތަ  މީހަކު 

 ރިޝްވަތުގެ  މެދުވެރިކޮށް 

 ނުވަތަ  ކުރުން  ކުށެއް 

   އުޅުން  ކުރަން 

  

 ނަ ވަ 4 ،މާއްދާއާއި ނަ ވަ 3، މާއްދާއާއި ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ މި  )ހ(  -7

ރިޝްވަތު  ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާއްދާގައި ވަނަ 5، މާއްދާއާއި

 ހިފަން ނުވަތަ ދޭން ރިޝްވަތު ނުވަތަ ،ދިނީ ނުވަތަ، ހިފީ  

 ހަކުމީ، އުޅުނީ ހިފަން ނުވަތަ ދޭން ރިޝްވަތު  ނުވަތަ، އެއްބަްސވީ

، ދިނުމުގައި  ރިޝްވަތު، ކަމުގަިއވާނަމަ މެދުވެރިކޮށްގެން  ބަޔަކު ނުވަތަ

، އެކަމަކީ  ފަރާތަށް  މެދުވެރިވި، ހިފުމުަގއި ތުރިްޝވަ ނުވަތަ

 ރިޝްވަތެއް  އެކަމަކީ ނުވަތަ ، އެނގިަފިއާވނަމަ ރިޝްވަތެްއކަން 

 ރިޝްވަެތއް  އެ، ކަމެްއނަމަ ސަބަބުހުރި ގަބޫުލކުރެވޭފަދަ ކަމުގައި

 ކުރަންުއޅުމުގައި  މިއިންކަމެއް ނުވަތަ، ހިފުމުގައި ނުވަތަ، ދިނުމުގައި

  .ވެިރވާެނއެވެކުށް ފަރާތް މެދުވެރިވި

  

، އަދަބަކީ  މީހެއްގެ ކުށެްއޮކށްފި ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ނުވަތަ ، ޖަލަށްލުން މުއްދަތަށް  ދުަވހުގެ އަހަރު 5 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ އިޭގގަ ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

  ހިންގުމަށް  ނުފޫޒު 

  ދިނުމުގެކުށް  ރިޝްވަތު 

 ވަނަ  4 ،މާއްދާއާއި ަވނަ 3، މާްއދާއާއި ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ  މި  )ހ(  -8

 މީހަކުލަްއަވއި  ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ މާްއދާގައި ވަނަ 5، މާއްދާއާއި

 ނުވަތަ ، ހެވެއް  ނުވަތަ، ފަސޭހައެއް ނުވަތަ ، ލުޔެއް ވަކިފަރާތަކަށް

 ނުަވތަ ، ުކރުވުމަށްޓަަކއި ަމންފާއެއް ާބވަތެްއގެ އެްއވެސް

، ުކރުވުމަށް އުނދަގުެލއް ނުވަތަ، ޖެއްުސވުމަށް ބުރައެއް ވަކިފަރާތަކަށް
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 މީހަކު އެްއވެސް  ދިނުމަށްޓަކައި ެގްއލުމެއް ބާވަެތއްގެ އެްއވެސް ނުވަތަ

 ރިޝްވަތު  ފަާރތުންވިޔަސް އެހެްނމީހެއްގެ ނުވަތަ، އަމިއްލައަށް

 ލިބިގަތުމަށް ، ެއދުމާއި ިލިބގަތުމަށް ރިޝްވަތު، ހިފުމާއި

 ނުވަތަ، ގޮުތން  ކުރުމުގެ ރިޝައުުޤވެ މިއިންކަމަކަށް ، އެއްބަްސވުމާއި

 މިނޫން  ުނވަތަ، ގޮތުން އިނާމެްއގެ  ދޭ ކުރުމުން މިއިންކަމެއް

 ދިނުމަށް، ހުށަހެޅުމާއި ދިނުމަށް، ދިނުމާއި ރިޝްވަތު، ގޮތަކުްނވިޔަސް

  .ކުށެކެވެ، އެއްބަްސވުމަކީ

، އަދަބަކީ  މީހެއްގެ ކުށެްއޮކށްފި ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ނުވަތަ ، ޖަލަށްލުން މުއްދަތަށް  ދުަވހުގެ އަހަރު 5 ގެންގިނަވެ 

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

  ދީފިކަން  ރިޝްވަތު 

  ދޭންއުޅެފިކަން  ނުވަތަ 

    އެންގުން 

 ރިޝްވަތު  އެްއވެސްމީހަކު ބަޔާންޮކށްފައިވާ ޤާނޫނުަގއި މި  )ހ(  -9

 އެފަދަ  ނުވަތަ ، އުޅެފިކަން ހިފަން ނުވަތަ، ހިފައިފިކަން

 އުޅެފިކަން  ދޭން  ނުވަތަ ދީފިކަން ރިޝްވަތު  އެްއވެސްމީހަކަށް 

 ހިފަން ނުަވތަ، ހިފަިއފިކަމަށް ިރޝްވަތު ނުވަތަ، އެނިގއްޖެނަމަ

 ގަބޫލު  އުޅޭކަމަށް  ޭދން ނުވަތަ، ދީފިކަމަށް  ުނވަތަ، އުޅޭކަމަށް

، ތަފްސީލާއި  ކަމާބެހޭ  ޙާލަތެއްަގއި  ދިމާެވްއޖެ ގޮްތތަކެއް ކުރެވޭފަދަ

 މީހުންގެ ނުަވތަ މީހާގެ އުޅުނު ިހންގަން ުނވަތަ ިހންގި ޢަމަލެއް އެ

 އެންޑް  ޑިފެންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ  މާލޭގައިނަމަ، މަޢްލޫމާތާއެކު

 އޮފް  މިނިސްޓްރީ، އްޖެތެރޭގައިަނމަރާ، ސެކިއުރިޓީައށް ނޭޝަނަލް

 ައތޮޅުއޮފީހަށް  ނުވަތަ ސެކިއުރިޓީައށް ނޭޝަނަލް އެންޑް ޑިފެންސް

 މިގޮތުން. އަްނަގންވާނެެއވެ ލަސްނުކޮށް ރަށުޮއފީހަށް ނުވަތަ

 ދިގުމުއްދަތަކަށް  ަވރަށްވުރެ އެކަީށގެްނވާ، އުޒުރެއްނެތި ގަބޫލުކުެރވޭފަދަ 

  .ކެވެކުށެ، ހުރުަމކީ ނާންގައި

  

، އަދަބަކީ  މީހެއްގެ ކުށެްއޮކށްފި ބުނެފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި  )ށ(    

 ނުވަތަ ، ޖަލަށްލުން އްދަތަށް މު ދުަވހުގެ އަހަރު 2 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

 5، މާއްދާއާއި ަވނަ 4، މާއްދާއާއި ވަނަ 3، މާއްދާއާއި ވަނަ 2 ޤާނޫނުގެ މި -10  ރިޝްވަތުގެ 
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    މަޤްޞަދު 

    ނުވުން  ހާސިލު 

 ނުވަތަ  އެދުނު ލިިބގަުތމްަށ ނުވަތަ ހިފި ރިޝްވަތު ބުނެފައިވާ މާއްދާަގއި  ވަނަ

 ހާސިލު މަޤްޞަދު ރިޝްވަުތގެ، ކިަބއިން މީާހގެ ެއއްބަސްވި ލިބިގަތުމަށް

 ުކށް  ރިޝްވަުތގެ ފަދައިން ތަކުަގއިވާ  އެމާްއދާ، ބެލޭނީ ނުވިނަމަވެސް

 .ކަމަށެވެ ފުރިހަމަވެއްޖެ

  

  ނޫންކަން  ރިޝްވަތު 

  ސާބިތުކުރުން 

 ކުރެވޭ ތުހުމަތުގައި ކުށެއްގެ ރިޝްވަތުގެ  ބުނެފައިވާ  ޤާނޫނުގައި  މި -11

 އެމީަހކަށް، ވެފައި ސާބިތު ހިފިަކން ރިޝްވަތު އެމީހަކު ޝަރީޢަތެއްަގއި 

 މުދަލާއި ގިނަ ވަރަށްވުރެ  އެކަީށގެްނވާ އާމްދަނީއާ އެނގިފަިއވާ ލިބޭކަމަށް

 ގޮުތން ރިޝްވަުތގެ އެއީ، އެމީހަކު، ުހރެއްޖެނަމަ މިލްކުަގއި އެމީހެްއގެ ފައިސާ

 ހިނދަކު  ސާބިތުޮކށްނުދޭހާ ނޫްނކަން އެއްަފއިސާ ނުވަތަ މުދަލެއް ލިބިފަިއވާ

 ހޯދާފައިވާ  އެމީހަކު ގޮތުން ރިޝްަވތުގެ، ފައިސާއަކީ މުދަލާއި އެ، ބެލޭނީ

 .ކަމުގަެއވެ ފައިސާ މުދަލާއި

  

  ސަރުކާރުގެ 

  މުވައްޒަފުން 

    ފައިދާ  ނާޖާއިޒު 

  ކުށް  ހޯދުމުގެ 

 އޭނާ ، ަޒފަކުުމވައް ފަރާތެއްގެ ބަިއވެރިވާ ަސރުކާރު ނުވަތަ ަސރުކާރުގެ )ހ( -12

 ނުވަތަ ކުރާކަމަކުން   ތަނަކުން  ނުވަތަ އޮފީހަކުން އަދާކުރާ  ވަޒީފާ

 ބޭުނންކޮށްެގން  ވަޒީފާ މުވައްޒަފެްއގެ އެ ނުވަތަ ގުޅިގެން ކުރާކަމަކާ

 ނާޖާއިޒު ބޭނުންކޮްށެގން ނުފޫޒު  މަގާމުގެ މުވައްޒަެފްއގެ އެ ނުވަތަ

  .ކުށެކެވެ، ހޯދައިދިނުމަކީ، ހޯުދމާއި ފައިދާއެއް

، އަދަބަކީ މީހެއްގެ ކުެށއްޮކށްފި ބުެނފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(    

 ވަތަނު، ޖަލަށްލުން މުއްަދތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު 3 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

  ރައްޔިތުންނަށް 

  ދައުލަތަށް  ނުވަތަ 

  ލިބެންއޮތް  ފައިދާއެއް 

  އެނޫންގޮތަކަށް  ކަމެއްގައި 

  ކުށް  ކުރުމުގެ  މަލު ޢަ 

 ދައުލަތްަށ ުނވަތަ  ރައްިޔތުންންަށ، މުަވްއޒަފަކު ެއއްވެސް ަސރުކާރުގެ )ހ( -13

 ނުވަތަ ރައްޔިތުންނަށް   ފައިދާ  ކަމެއްގެ ެއއްވެސް  ލިެބންއޮތް ފައިދާއެއް

 އެއްވެސް  ފައިދާައށް  ލިބެްނއޮތް ނުވަތަ، ުނލިބޭގޮަތކަށް ދައުލަތަށް

 ފައިދާއިން  ނުވަތަ ފައިދާ އެކަމެއްގެ ަވތަނު، ލިޭބގޮތަކަށް އުނިކަމެއް

 ނުވަތަ  އަްނަބކަށް މުވަްއޒަފެއްގެ އެ ނުވަތަ މުވައްޒަަފކަށް އެ، ބައެއް

  .ކުށެކެވެ، ކުރުމަކީ ލިޭބގޮތަށް ފިރިއަކަށް

، އަދަބަކީ މީހެއްގެ ކުެށއްޮކށްފި ބުެނފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(    

 ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން ަދތަށްމުއް ދުވަހުގެ އަހަރު 5 ގިނަެވގެން
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  .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަަތ، އަރުވާލުން

 ގޮތަށް  ލިބޭ  ފައިދާ  އަމިއްލަ 

   ތަކެތި  ސަރުކާރުގެ 

   ސަރުކާރަށް  ބޭނުންކުރުމާއި 

    ސަރުކާރުގެ  ހޯދުމާއި  ތަކެތި 

ކުށް  ހަވާލުކުރުމުގެ  މަސައްކަތް 

    

 އަމިއްލަ މީހެއްގެ  އެއްވެސް  އެްއވެސްއެްއޗެއް  ސަރުކާރުގެ )ހ( -14

 ،ހޯދުމަށްޓަކައި އާމްދަނީއެއް ނުވަތަ، ފައިދާއަކަްށޓަަކއި

 ސަރުކާރުގެ އަދި. ކުށެެކވެ، ޭބނުންކުރުމަކީ ޚިލާފަށް ސަރުކާރުގެަގާވއިދާ

 ސަރުކާރުގެ ލައްަވއި މުވައްޒަަފކު އެ، ރަސްމީގަޑީގައި މުވައްޒަެފއްގެ

 ނުވަތަ، އިފައިދާއަކަްށޓަކަ  އަމިއްލަ މުވައްޒަފަކު އެްއެވސް އެހެން

 ޚިލާފަްށ އަމިއްލަ  ަގވާއިދާ ސަރުކާރުގެ، ޯހދުމަށްޓަކައި އާމްދަނީއެއް

  .ކުށެެކވެ، ުކރުވުމަކީ ކަމެއް ުނވަތަ ތެއްމަސައްކަ

 އޮފީހަކްަށ އަދާކުރާ ވަޒީފާ އެމީހަކު، މުވައްޒަަފކު އެްއވެސް ަސރުކާރުގެ )ށ(    

 އެމީހެއްގެ ށް ތަނަކަ ހިނގަމުންދާ ަދށުން ބެލުމުގެ އެމީހެްއގެ ނުވަތަ

، އެއްެޗއް ފަރާތެްއގެ ބައިވެިރވާ ެއމީހަކު ނުވަތަ، ެއއްެޗއް އަމިއްލަ

 މަންފާއެއް އެމީހަަކށް  ުނވަތަ ިވޔަފާރިއަކުން ބަިއވެރިވާ އެމީހަކު ނުވަތަ

 ގަވާއިދާ  ސަރުކާރުގެ، އެްއވެސްއެްއޗެއް  ތަނަކުން ހިންގާ ލިބޭގޮަތށް

 .ކުށެކެވެ، ހޯދުމަކީ، ލިބިގަުތމާއި، ިހފުމާއި ކުއްޔަށް، ގަތުާމއި ޚިލާފަށް

، ތަނަކުން އަމިއްލަ  އެމީެހއްގެ، މުަވްއޒަފަކު ެއއްވެސް ަސރުކާރުގެ )ނ(    

 މަންފާ  އެމީަހކަށް ނުވަތަ، ތަނަކުން ބައިވެިރވާ  އެމީަހކު ނުވަތަ

 ނުވަތަ އޮފީހަކަށް އަދާކުރާ ވަޒީފާ  އެމީހަކު، ތަނަކުން ހިންގާ ލިބޭގޮަތށް

 އެްއވެސް  ބޭނުންވާ ތަނަކަށް ހިނގަމުންދާ ދަށުން ބެުލމުގެ އެމީހެއްގެ

  .ކުށެެކވެ، ުކރުވުމަކީ ޚިލާފަށް ގަާވއިދާ ސަރުކާރުގެ، މަސައްކަތެއް

 ކުށެއްޮކށްފި ބުނެފަިއވާ ަގއި) ނ(، އާއި) ށ(، އާއި) ހ( މާއްދާގެ މި )ރ(    

 މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  އަަހރު 3 ގިަނެވެގން، އަަދބަކީ މީހެއްގެ

 އަދި. ބަންދުކުރުެމވެ ޭގަގއި ނުވަތަ، އަުރވާލުން  ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން

 ސަރުކާރަށް މަންފާއާއި ހޯދި މީހާ ކުށްކުރި ސަބަބުން ކުރުމުގެ މިކުށް

 .އަތުލެޭވނެެއވެ ކިބަިއން އެމީހާގެ، ބަދަލު ގެްއލުމުގެ ލިބުނު

  

ނޑިޔާރާއި    ،އުއްތަމަފަ

  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

  ވަޒީރުންނާއި ، ރައީސާއި 

  މުވައްޒަފުން  ސަރުކާރު 

    ވިޔަފާރިކުރުން 

ނިޑޔާރު އުއްތަމަ )ހ( -15  ނުވަަތ، ރައީސް މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ ނުވަަތ، ފަ

 ނުވަތަ ، ވަޒީަރކު ަދއުލަތުގެ  ނުވަތަ، މެންބަަރކު މަޖިލީހުގެ ވަޒީރުްނގެ

 ނުވަތަ، ޖެނެރަލް އޮިޑޓަރ ނުވަތަ، މީހަކު އެހެން އެފެންވަުރގެ

 ހައިކޯުޓގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުވަތަ، އިލެކްޝަްނސް ޮއފް ކޮމިޝަނަރ

ނޑިޔާރަކު ، އަންބަކު މީހެްއގެ  އެއިން ނުވަތަ، ައތޮޅުެވރިޔަކު ނުވަތަ، ފަ
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 ތެރެއިން  މުވައްޒަފުްނގެ  ަސރުކާރުގެ އަދި، ފިރިައކު ނުވަތަ

ނަޑައޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަންބަކު  އެއިންމީހެްއގެ ، މީހުންނާއި ކަ

 އެްއވެސް ބައިވެިރެވެގން ބިދޭސީއަކާ  އެްއވެސް ،ފިރިައކު ނުވަތަ

 .ކުށެކެވެ، ހިންގުމަކީ ނުވަތަ، ކުރުމަކީ ޔަފާރިެއއްވި އަމިއްލަ ބާވަެތއްގެ

 ަސރުކާރާ ނުވަތަ، ބިދޭސީއަކާ އުޅޭ އެދިގެން  ކަމަކަށް ަސރުކާރުން )ށ(    

 ުކރަންއުޅޭ ނުވަތަ ކަންަކްނކުރާ އެކި ބައިވެިރެވގެން  ުނވަތަ  ގުޅިގެން

 ނުވަތަ  ފަރާތަކާ އެއިން، ގުިޅގެން ުނވަތަ، ބަިއވެރިެވގެން ސީއަކާބިދޭ

 މުވައްޒަެފްއގެ  އެފަދަ ނުަވތަ، މުވައްޒަފަކު ސަރުކާރުގެ ކަމަކާބެހޭ

، ކުރުމަކީ ވިޔަފާރިެއއް  އެްއވެސްބާަވތެްއގެ، ފިރިއަކު ުނަވތަ، އަންބަކު

  . ކުށެކެވެ، ހިްނގުމަކީ ނުވަތަ

 ކުށެއްޮކށްފި ބުނެފައިވާ ގައި ) ށ( ުނަވަތ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ނ(    

 ޢަމަލުކޮށްފި ޚިލާފަށް ގޮތާ ބުނެަފއިވާ މާއްދާަގއި މި ުނަވތަ، މީހެއްގެ

 މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ  އަަހރު 3 ގިަނެވެގން، އަަދބަކީ މީހެއްގެ

 .ބަންދުކުރުމެވެ ޭގގައި  ނުވަތަ، އަުރވާލުން  ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން

  

  ކަމަކަށް  ސަރުކާރުން 

  ތަކުންދޭ ފަރާ  އެދޭ 

      ހަދިޔާ 

 ނުވަަތ، ކިަބއިން މީހެއްގެ އުޅޭ އެދިެގން ކަމަކަށް ަސރުކާރުން )ހ( -16

 ކުރަންއުޅޭ  ނުވަތަ ކަމެއްކުރާ ބަިއވެރިެވގެން ނުވަތަ ގުޅިގެން ސަރުކާރާ

 ނުަވތަ ، މުވައްޒަަފކު ސަރުކާރުގެ އެކަމަކާެބހޭ، ިކބަިއން މީހެއްގެ

 ެއއްވެސްާބވަެތއްގެ  ،ރިއަކުފި ނުވަތަ، އަންބަކު މުވައްޒަެފއްގެ 

 ލައްވާ މީހަކު އެފަދަ ނުވަތަ، ެއދުމަކީ ށްދިނުމަށްކޮ އަމިއްލަކަމެއް

  .ކުެށކެވެ، ކުރުވުމަކީ އަމިއްލަކަމެއް

 ަސރުކާރާ ުނަވަތ، ކިބައިން މީހެއްގެ އެދިެގްނއުޅޭ ކަމަކަށް ަސރުކާރުން )ށ(    

 މީހެއްގެ ރަްނއުޅޭ ކު ުނވަތަ ކަމެއްކުރާ ބަިއވެރިެވގެން  ނުަވތަ  ގުޅިގެން 

 މުަވއްޒަފެްއގެ ނުވަތަ މުވައްޒަަފަކށް ސަރުކާރުގެ އެކަަމކާބެހޭ، ކިބައިން

 ެއްއެވސްއެއްެޗއް  ގޮުތގައި ހަދިޔާއެއްގެ، ފިރިއަަކށް ނުވަތަ، އަންބަަކށް

، އޮފީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެއެއްެޗއް ލަސްނުކޮށް، ލިބިއްޖެނަމަ

ނޑައަޅާ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނުވަތަ  ރައްދުކުރަން ފަރާތަކަށް ކަ

  .ވާނެެއވެ

 މީހެއްގެ އެަފދަ ނުވަަތ މީހަކު އުޅޭ އެދިގެން  ކަމަކަށް ަސރުކާރުން )ނ(    

 ކަމެއްކުރާ ބައިވެިރވެެގން  ުނވަތަ  ގުޅިގެން ސަރުކާރާ ުނަވތަ، ކިބައިން
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 އެކަމަކާބެހޭ ، ިކބައިން މީހެއްގެ އެފަަދ ނުވަަތ މީހަކު ކުރަްނުއޅޭ ނުވަތަ

 ނުވަތަ ، އަންަބކަށް  މުވައްޒަެފއްގެ ނުވަތަ މުވައްޒަަފކަށް ރުކާރުގެސަ

 ދިނުމަށް  އެްއވެސްއެްއޗެއް  ގޮުތގައި ހަދިޔާއެއްގެ، ފިރިއަކަށް

، އޮފީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އެކަން ލަސްނުކޮށް، ހުށަހަޅައިފިނަމަ

ނޑައަޅާ ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާ ނުވަތަ   .ެއވެވާނެ އަްނގަން ފަރާަތކަށް ކަ

، އަދަބަކީ މީހެއްގެ ކުެށއްޮކށްފި ބުެނފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ރ(    

 ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން މުއްަދތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު 1 ގިނަެވގެން

 އާއި ) ށ( މާއްދާގެ  މި ައދި. ަބންދުކުރުމެވެ ގޭަގއި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

 މި ، ކަށްވެސްމީހަ ޢަމަލުކޮށްފި ޚިލާފަށް ގޮތާ ުބނެފައިވާ ގައި) ނ(

 .ދެވޭެނެއވެ އަދަބު

  

  ހެކި  ލިޔެކިޔުމާއި 

  މަޢްލޫމާތު  ފޮރުވުމާއި 

    ކުށް  ސިއްރުކުރުމުގެ 

 ޤާނޫނުގައި  މި  ނުވަތަ ، ކަމެްއގެ ުބނެފައިވާ ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނުގައި މި )ހ( -17

 ޝަރީޢަތަށް  ނުވަތަ  ތަޙްޤީޤަށް  ކަމެއްގެ  މަނާކޮށްފައިވާ 

 އެނގިހުރެ މަޢްލޫމާތު އެ ، މުންއެދު ދިނުމަށް ބޭނުންވާމަޢްލޫާމތު

 ތަޙްޤީޤަށް ކަމެއްގެ މަނާކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނުގައި މި، ސިއްރުކުރުމާއި

 ލިޔެކިޔުމާއި  ހިމެނޭ މަޢްލޫމާތު ބޭނުްނވެދާނެ ޝަީރޢަތަށް ނުވަތަ

  .ކުެށކެވެ، ނައްތާލުމަކީ، ފޮރުވުމާއި ހެކި އެހެނިހެން

، އަދަބަކީ މީހެއްގެ ށްފިކުެށއްކޮ  ބުެނފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(    

 ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން މުއްަދތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު 2 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

  ފަރާތް  މަޢްލޫމާތުދޭ 

  ޙިމާޔަތްކުރުން 

 ކުރެވިެގން ތުހުމަތު ޮކށްފިަކމްަށ ކުށެއް ބުނެފަިއވާ ޤާނޫނުގައި  މި )ހ( -18

 ސިއްރުކުރުމަށް  ކާކުކަން އެމީހަކީ ، މީހަކު މަްޢލޫމާތުދޭ އެކަމުގެ

 ފަރާތްތަކާއި  އެނގެންޖެހޭ ކޮންމެހެން ހިންުގމަށް ތަޙްޤީޤު، އެދިއްޖެނަމަ

، ފިޔަވައި ފަރާތް ޝަރީޢަތްކުރާ ނުވަތަ ދަޢްވާކުރާ އެމައްސަލައެްއަގއި

 އެްއެވސް  އެނގޭފަދަ ކާކުަކން އެމީހަކީ ެއއްެވސްފަރާތަކަށް އެހެން

 ހާމަކޮށްގެން އެްއެވސްފަރާތަކުން ލިބޭ މަޢްލޫމާތު އެ ،މަޢްލޫމާތެއް

 އެ، މީހެްއގެފުށުން އެނގޭ މަޢްލޫމާތު  މީހެއްގެ މިފަދަ ައދި. ނުވާނެެއވެ

 އެ  ފުށުން އެމީހެއްގެ ، އެނިގއްޖެނަމަ އެހެންމީހަކަށް މަޢްލޫމާތު

  .ވާނެެއވެ ކުށްވެރި މީހަކު ހާމަވީ މަޢްލޫމާތެއް
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 އެ،  ދީފައިަވނީ  މަޢްލޫމުާތ ވާބުެނފައި ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(    

 މަޢްލޫމާތަކީ އެ ނުވަތަ، އެނގިހުރެ  މަޢްލޫމާތެއްކަން ދޮގު މަޢްލޫމާތަކީ

 މީހާއަށް ދޭ  މަޢްލޫމާތު އެ، މަޢްލޫމާތެއްކަން ޚިާލފު ޙަޤީޤަތާ

 ަވނިކޮށްކަމަށް   މެދުެވރިވެފައި  ގޮތްަތކެއް   ގަބޫލުކުެރވޭފަދަ 

 ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި ، ކާކުަކން މީހާއަކީ ދޭ  މަޢްލޫމާތު އެ،  ވާނަމަ

  .ނުޖެހޭނެއެވެ ސިއްރުކުރާކަށް ދަށުން

 ގިނަެވގެން ، އަދަަބކީ މީހެއްގެ ކުށްވެިރވާ ދަށުން ގެ) ހ( މާއްދާގެ މި )ނ(    

 ނުވަތަ، އަުރވާުލން ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން މުއްދަތަށް  ދުވަހުގެ އަހަރު 1

 .ބަންދުުކރުމެވެ ގޭަގއި

  

  ރާތް ފަ  މަޢްލޫމާތުދޭ 

  ކުރުމުގައި  ކުށް 

  ބައިވެރިވުން 

 ޤާނޫނުން މި ނުވަތަ ، ޮކށްފިަކމްަށ ކުށެއް ބުނެފަިއވާ ޤާނޫނުގައި  މި -19

 މި ، ފަރާތަކީ ދޭ  މަޢްލޫމާތު މީހަކާބެހޭ ކޮށްފި ކަމެއް މަނާކޮށްފައިވާ

 ބަިއވެިރވި ކުރުމުގައި ނުވަތަ، ކަމެއްކުރި މަނާކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނުަގއި

 މައްަޗށް   އެމީހެއްގެ އަދި ކުރުމަކަށް ތަޙްޤީޤު އެކަމެއް، މަނަވާ މީހަކުކަމުގައި

 .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް މާއްދާ ަވނަ 18 ޤާނޫނުގެ މި، ދަޢްވާކުރުމަކަށް

  

  މަޢްލޫމާތު  ދޮގު 

  ކުށް  ދިނުމުގެ 

 ޤާނޫނުގައި  މި  ނުވަަތ ކޮށްފިކަަމްށ ުކށެއް ބުނެފަިއވާ ޤާނޫނުގައި  މި )ހ( -20

 ފަރާތަށް  ކަމާބެހޭ ސަރުކާރުގެ، ބުނެ ފިަކމަށްކޮށް ކަމެއް މަނާކޮށްފައިވާ

 މަޢްޫލމާތެއްކަން ދޮގު ެއއީ ، ަތޙްޤީޤަށް ކަމެއްގެ މިއިން  ނުވަތަ

 އޮޅޭފަދަ  ޙަޤީޤަތް ، ދިނުމާއި މަޢްލޫމާތު ޚިލާފު ަޙޤީޤަތާ، އެނގިހުރެ

  .ކުށެކެވެ، ދިނުމަކީ މަޢްލޫމާތު

، އަދަބަކީ ހެއްގެމީ ކުެށއްޮކށްފި ބުެނފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(    

 ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން މުއްަދތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު 1 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

  ތަޙްޤީޤަށް 

  ހާޒިރުނުވުން 

 ޤާނޫނުގައި  މި  ނުވަަތ ،ކޮށްފިކަމްަށ ކުށެއް  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ( -21

 ތަޙްޤީަޤށް  މީހަކު ކުރެވޭތުހުމަތު ކޮށްފިަކމަށް ކަމެއް މަނާކޮށްފައިވާ

 ެހކިބަހަކަށް  މަްއސަލައެއްގެ އެފަދަ ނުަވތަ، ެއންގުމުން ހާޒިރުވުމަށް

، އެންގުމުން މީހަކަށް ެއއްެވސް ާހިޒރުވުމަށް ތަޙްޤީޤަށް ބޭނުންެވގެން

  .ކުށެކެވެ، ނުވުމަކީ ހާިޒރު ތަޙްޤީޤަށް
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، އަދަބަކީ ގެމީހެއް ކުެށއްޮކށްފި ފައިވާބުނެ  ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(    

 ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން މުއްަދތަށް ދުވަހުގެ އަހަރު 1 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

  ވާޖިބަށް 

  ހުރަސްއެޅުން 

 އެއްެވސް  ލިބިފައިވާ  ާބރު ޤާނޫނީގޮތުން، ހިންގުމުަގއި ޤާނޫނު މި )ހ( -22

  .ކުށެެކވެ، މަކީއެޅު ހުރަސް ވާޖިބަކަށް ރަންޖެހޭއަާދކު ފަރާތަކުން

، އަދަބަކީ މީހެއްގެ ކުެށއްޮކށްފި ބުެނފައިވާ ގައި) ހ( މާއްދާގެ މި )ށ(    

 ނުވަތަ، ޖަލަށްލުން މުއްދަަތށް ދުވަހުގެ މަސް 6 ގިނަެވގެން

 .ަބންދުކުރުމެވެ ޭގގައި ުނވަތަ، އަރުވާލުން

  

 ކުށެއް  އެ، މީހަކު  ޅުނުއު  ކުށެއްކުރަން  ބުނެފައިވާ  ޤާނޫނުގައި   މި -23  އުޅުން  ކުށެއްކުރަން 

 މައްޗަށް  ެއމީހެއްގެ އަދި. ވާނެެއވެ ުކށްވެރި އެއްފަދައިން ކުރިމީހަކާ

ނޑައަޅާނީ ނޑައެުޅމަށް މަްއޗަށް ުކރިމީހެއްގެ  ކުށް  އެ،  ކަ  ޤާނޫނުަގއި  މި ކަ

 .އަަދބެވެ ބުނެފަިއވާ

  

  ކުށްކޮށްގެން 

  ފައިސާއާއި  ހޯދާ 

  ތަކެތި  މުދަލާއި 

 ކުރި އެމީހަކު، މީހަކްަށ ސާބިތުެވއްޖެ ކުެށއް ބުނެފަިއވާ ޤާނޫނުގައި މި )ހ( -24

 ފައިސާއެއް  ނުވަތަ މުދަލެއް އެްއެވސް، ސަަބބުން ކުށުގެ

 ެއފައިސާއިން ، ފައިސާއާއި، މުދަލާއި ލިުބނު އެގޮތުން، ލިބިފަިއވާނަމަ

 ނުވަތަ  އަުތަގއި މީހެއްގެ ކޮންމެ، ތަކެތި މުދަލާއި ހޯދާފައިވާ

 ނުވަތަ  ވިއްަކއި އެހެންމީހަކަށް ނުވަތަ، ނަމަވެސްހުރި ކޮންމެތަނެްއގައި 

  .އަުތލެވޭނެެއވެ އެއްެޗއް އެ، ދީފައިވިޔަސް

 ތުހުމަތު  މައްަޗްށ މީހެއްގެ ކުަށކާމެުދ ބަޔާންކޮށްަފިއވާ ޤާނޫނުގައި  މި )ށ(    

 ކޮށްގެން  އެކުށެއް ، ެޖނަމައުފުލިއް ދަޢްވާ ނުވަތަ، ކުރެވިއްޖެނަމަ

 އެ ، ތަކެތި ފައިސާއާއި، މުދަލާއި ރެވޭތުހުމަތުކު ހޯދާފައިވާކަމަށް 

، ހިފެހެއްޓުމަށް ިނމެންދެން ވަިކގޮތަކަށް ޝަރީޢަތުން މައްސަލައެއް

 ނުވަތަ، ދިޔަނުދިނުމަށް އެއްެޗއް އެ ދަށުން ބެލުމުގެ އެމީހެްއގެ ނުވަތަ

 ނުވަތަ، ނުކުރުމަށް  އްތަޞައްރުފެ  އެްއވެސް އެްއޗަކުން  އެ

، އަންަގއި ބެހެއްޓުަމށް އްެޗއްއެ އެ ހަވާލުގައި  ވަކިފަރާތެްއގެ 

  .ލިބިގެްނވެެއވެ ޤާޟީއަށް ، ބާރު އަމުރުކުރުމުގެ

 ތުހުމަތު މައްަޗްށ މީހެއްގެ، ކުށަކާމެުދ ބަޔާންކޮށްަފއިވާ  ޤާނޫނުގައި މި )ނ(    
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 އަމުރެއް ޯކޓުގެ  މަތިންޮގުތގެ ަގިއވާ) ށ( މާއްދާގެ މި، ކުރެވިއްޖެނަމަ

 ުތހުމަތުކުރެވޭ  ަފއިވާކަމަށްހޯދާ ޮކށްގެން ކުށެއް އެ، ލިބެންދެން

 އެްނގުމުގެ  ހިފަހައްޓަން، ހިފެހެއްޓުމާއި ތަކެތި މުދަލާއި ފައިސާއާއި

 ފަރާތަށް ކަމާބެހޭ  ސަރުކާރުގެ ަތްޙޤީޤުކުރާ މަްއސަލައެއް އެ، ބާރު

 .ލިބިގެްނވެެއވެ

  

  ބޭންކް 

    ބެލުން  އެކައުންޓް 

 ތުހުމަތު ޮކށްފިކަމްަށ ޔަކުބަ ނުވަަތ މީހަކު، ކުށެއް ބުނެފަިއވާ ޤާނޫނުގައި މި -25

 ބޭންކް ، އެކަުއންޓުތަާކއި ބޭންކް އެަބއެްއގެ  ނުވަތަ އެމީހެއްގެ، ކުރެވިއްޖެނަމަ

 ބޭންކް ، ފައިސާއާއި ލިބިފައިވާ، ފައިސާއާއި ފޮނުވާފައިވާ  މެދުވެރިވެެގން 

 އޮތޯރިޓީ  މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް، މުޢާމަލާތްތައް އެހެނިހެން މެދުވެރިވެެގންުކރާ

 ުނވަތަ  ބޭނުންވާ ތަޙްޤީޤަށް ، ހޯދުމާއި ތަފްސީލު އޭގެ، ެބލުމާއި ރިކޮށްމެދުވެ

، ބާރު ހޯދުމުގެ ޮކޕީ  ލިުޔންތަކުގެ ބޭނުންވާ ހުށަހެޅުމަށް ޝަރީޢަތަށް

 .ލިބިގެްނވެެއވެ ަފރާތަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ މައްސަލައެއް އެ  ސަރުކާރުން

  

  އެކައުންޓް ބޭންކް 

  ހިފެހެއްޓުން 

 މިޤާނޫނުގައި  ،ފައިސާއަކީ ހުރި އެކައުްނޓުަގއި ބޭްނކް ްއގެބައެ ނުަވތަ  މީހެއްގެ -26

 ތުހުމަތު ފައިސާއެްއކަމަށް ލިބިފައިވާ  ކޮށްެގން  ކުށެއް ބުނެފަިއވާ

 އެ، ނިމެންދެން ޝަރީޢަތް ނުވަތަ ތަޙްޤީޤު މައްސަލައެއްގެ އެ، ކުރެވިއްޖެނަމަ

 މެދުވެރިކޮށް  އޮތޯރިޓީ މަނިޓަރީ މޯލްޑިވްސް، މުޢާމަލާތުކުރުން އެކައުްނޓުން

 މައްސަލެައއް  އެ ސަރުކާރުން ، ބާރު  ހިފެހެއްޓުމުގެ ފައިސާ އެ، މަނާކުރުމާއި

 ކޯަޓށް  ޝަީރޢަތްކުރާ މައްސަލައެްއގެ އެ، ފަރާތަށާއި ތަޙްޤީޤުކުރާ

 .ލިބިގެްނވެެއވެ

  

  ހިންގުމާއި  ޤާނޫނު  މި 

  ∗ހެދުން  ގަވާއިދު 

 ދަުށން ޤާނޫނުގެ މި ބަަލހައްޓައި، ހިންގައި ކަންަތއް ޤާނޫނުގަިއވާ މި -27

 ނުަވތަ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހިންގާނީ  ަހދައި ގަވާއިދުަތއް ހަދަންޖެހޭ

ނޑަައޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   .ފަރާތްަތކަކުންެނވެ ނުވަތަ ފަރާތަކުން ކަ

  

 ޮގތަަކށް  އެހެން ހިމެނިފައިާވގޮތުން ޢިާބރާތެއް އެ، ޤާނޫނުގައި  މި -28  މާނަ 

                                                 
މާއްދާ ވަނީ ވަނަ  27އިން މި ޤާނޫނުގެ ) ޤާނޫނުއެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަންގެ ( 2008/13ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ∗

  .އުވާލާފައި
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ނޑައެިޅގެން   :މަނުވާނަ ދޭހަ ކަ

  

 ނުކޮށް ނުވަަތ ކަމެްއކުރުމްަށ، ބުނެފައިވަނީ ކަމަށް "ރިޝްވަތު" )ހ(    

 ނުވަތަ ، ހެެވއް، ަފސޭހައެއް، ލުޔެއް ވަކިފަރާަތކަށް ުނވަތަ ދޫކޮށްލުމަށް

 ނުވަތަ، ށްޓަަކއި ލިބިދިނުމަ މަންފާއެއް ބާވަތެްއގެ އެްއވެސް

 ނުވަތަ ، ރުމަށްކު އުނދަގުލެއް، ޖެއްސުމަށް ބުރަެއއް އެްއވެސްފަރާތަަކށް

 މިއިންކަމަަކށް  ނުވަތަ، ދިނުމަށްޓަކައި ގެއްލުމެއް  އެްއވެސްބާަވތެްއގެ

 ދޭ  ުކރުމުން މިއިންކަމެއް ނުވަތަ، ކުރުމަށްޓަކައި ޝައުުޤވެރި

 އެމީހަކު، މީހަކަށް، ިމނޫންގޮތަުކންވިަޔސް ނުވަތަ، ޮގުތން އިނާމެއްގެ 

 ހަވާލުކުރާ މަސައްކަތް ުނަވތަ ވަޒީފާދޭ، މުޤާބިލުގައި ކުރާމަސައްކަތުގެ 

ނޑައަޅާ ފަރާތުން  އެހެނިހެން، އުޖޫރައާއި، ުމސާރައާއި ކަ

 އެކިެއކި ލިބިދޭ  މުަވްއޒަފަކަށް އެ ފަާރތުން ވަޒީފާދޭ، ޢިނާޔަތްތަކާއި

، ފަިއސާއަށާއި ލިބިގަންނަ ތަނުވަ ދޭ، ފިޔަަވއި މަންފާތައް ފަސޭހަތަކާއި

  .މަންފާތަކަށެވެ  ޫނންވެސްމި، ފަޭސހަތަކަށާއި، ތަކެއްޗަށާއި، މުދަލަށާއި

  

 ވަޒީފާެއްއގެ އަދާކުރާ ެއމީހަކު، ުބނެފައިވަނީ ކަމަށް "ފަިއދާ ނާޖާއިޒު" )ށ(    

 މަސައްކަތް ނުވަތަ ވަީޒފާދޭ، މުޤާބިލުަގއި މަސައްކަތެްއގެ ކުރާ ނުވަތަ

ނޑައަޅާ  ތުންފަރާ ހަވާލުކުރާ  އެހެނިހެން ، އުޖޫރައާއި، މުސާރައާއި ކަ

 އެކިެއކި ލިބިދޭ  މުަވްއޒަފަކަށް އެ ފަާރތުން ފާދޭވަޒީ، ޢިނާޔަތްތަކާއި

 ނުފޫޒު މަގާމުގެ ެއމީހަކު، އިތުރުން މަންފާތަކުގެ ފަސޭހަތަކާއި

 ގަބޫލުކުރާ ނުވަތަ، ހޯދައިދޭ ނުވަތަ، ހޯދާ  ނުޙައްޤުން ބޭނުންކޮްށގެން

  .މަންފާއަކަށެވެ ކޮންމެ ނުހިމެނޭ ކަުމގައި ރިޝްވަތު

  

ނަޑއެޅުން" )ނ(      ޤާނޫނާ  ޝަރީޢަތާއި، ބުނެފައިވަނީ  ށްކަމަ "ނިޔާކަ

ނޑައަޅާ މަޖިލީހުން ޝަީރޢަތުގެ ގޮުތގެމަތިން އެްއގޮްތވާ  .ޙުކުމަކަެށވެ ކަ

  

 ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ނުވަަތ މާލީފައިާދ، ބުނެފަިއވަނީ  ކަމަށް "ވިޔަފާރި" )ރ(    

 މީހެއްގެ ، މީގެތެޭރގައި . ކަމަަކެށވެ ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް މެކޮން ކުރާ

 މުޢާމަލާތު ، ނުވާގޮަތށް ހިންގުންކަމަށް  ވިޔަފާރި، މުދަލަކުން ލައަމިއް

  .ނުހިމެނެއެވެ ކުރުމެއް
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 ޢާްނމު. (ޖ68/4 ނަންބަރު ޤާނޫނު، ފެށުމުން ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .29  ޤާނޫނު  އުވާލެވޭ 

 78/10 ނަންބަރު ޤާނޫނު ، މާއްދާާއއި ވަނަ) 2( ގެ) ޤާނޫނުތަކެއް 

 ދައުލަތާ، އެދޭމީހުންނާއި ކަމަކަށް ދައުލަތުން ނުވަތަ  ކަމަކަށް ދައުލަާތގުޅޭ(

 ކަންަތއްކުރާ  ބަިއވެިރވެގެން  ދަުއލަތާ، މީހުންނާއި ކަްނތައްކުރާ ގުޅިގެން

 ކެއްާޗިއބެހޭލިބޭތަ ފަރާތްތަކުން އެފަދަ އެދުމާއި ކަންތަކަށް ، ކިބަިއން މީހުންގެ

 ުނވަތަ ކަށްކަމަ ދައުލަާތގުޅޭ ( 78/12 ަނންބަރު ޤާނޫނު، ާއއި) ޤާނޫނު

 ކަްނތަްއކުރާ  ގުިޅގެން ދައުލަތާ، ިބދޭސީންނާއި ަކމަކަށްއެދޭ ދައުލަތުން

 ބިދޭސީންނާއި  ކަންތަްއކުރާ ބަިއވެރިެވެގން ދައުލަތާ ، ބިދޭސީންނާއި

، ާއއި) ޤާނޫނު ހިްނގުމުގެ  އްވިޔަފާިރއެ އެްއވެސްާބަވތެއްގެ ބަިއވެރިެވގެން 

 ބޭނުންކޮްށގެން  މަގާމުގެ ޒަުފންމުވައް ސަރުކާރުގެ( 78/97 ނަންަބރު ޤާނޫނު

، ެވރިން ގެސަރުކާރު( 78/98 ނަންަބރު ޤާނޫނު، އާއި) ާޤނޫނު ކުށުގެ ކުރާ

 ލިެބންޮއތް ފައިދާއެއް ސަރުކާރަށް ނުަވތަ ރައްިޔުތންނަށް ޚިލާުފވުމާއި ޤާނޫނާއި

 .ުއވުނީެއވެ) ޤާނޫނު ޢަމަލުކުރުމާބެހޭ އެޫނންގޮތަަކށް، ކަމެއްަގއި

  

     

     
     

 
      

 

      

 


