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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 33/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2000 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 481        ތާރީޚު: 9 ޞަފަރު 1436  -  1 ޑިސެންބަރު 2014    ހޯމަ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 481                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރގެ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެުދވަ ހޯމަވި  42މަހުގެ  ޮނވެްނބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
  ކޮރަޕްޝަްނ ހުއްޓުވުާމއި މަނާކުރުމުގެ ) 4111/4ޤާނޫނު ނަންަބރު " ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްކުރެްއވި 01
  ،މަތިންވަނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ  24ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ "ލުބި ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  0އަށް  (ނޫނުޤާ
  ،ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުން ރައީ ހުދުވަ ހ( ިވ ހޯމ0241ަ ޞަފަރު 2) 4102ޑިސެންބަރު  0

 ދިވެިހސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 481                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 384 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 4143/44 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު(  ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ) 0222/0ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 )ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންަނނިވި އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން. 4111/4ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

  ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 9ނުގެ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫ .4

 ރިޝްވަތު ދީފިކަން 
 ނުވަތަ ދޭންއުޅެފިކަން 

 އެންގުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ރިޝްވަތު ހިފައިފިކަން، ނުވަތަ ހިފަްނ  )ހ( .9
ފިކަން ނުވަތަ ދޭން އުޅެފިކަން އުޅެފިކަން، ނުވަތަ އެފަދަ އެއްވެސް މީހަކަށް ރިޝްވަތު ދީ

އެނގިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ރިްޝވަތު ހިފައިފިކަމަށް، ނުަވތަ ހިފަން އުޅޭކަމަށް، ނުވަަތ 
ބޫލުކުރެވޭފަދަ ގޮތްތަކެއް ދިމާވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކަމާބެހޭ ގަދީފިކަމަށް، ނުވަތަ ދޭން އުޅޭކަމަށް 

ޅުުނ މީހާގެ ނުވަތަ މީހުންގެ ލާއި، އެ ޢަމަލެއް ިހންގި ނުވަތަ ހިންަގން އުސީތަފް
ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ލަސްނުޮކްށ އަންގަންވާނެއެވެ. މިގޮުތން -މަޢުލޫމާތާއެކު، އެްނޓި 

މުއްދަތަކަށް ނާންގައި ހުރުމަކީ،  ބޫލުކުރެވޭފަދަ ޢުޛުރެއްނެިތ، އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދިގުގަ
 ކުށެކެވެ.

 ންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަ 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ގުޅިގެްނ ނުވަަތ  ދައުލަތުން ކަމަކަްށ އެދިގެންުއޅޭ މީހެއްގެ ކިބައިން، ނުވަަތ ދައުލަތާ )ށ( .41 
ބައިވެރިވެގެން ކަމެއް ކުރާ ުނވަތަ ކުރަންއުޅޭ މީހެއްގެ ކިަބއިން، އެކަމަކާބެހޭ ދައުަލތުގެ 
މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުވައްޒަފެއްގެ އަންބަކަށް، ނުވަތަ ފިރިައކަށް، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 

ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް -އެއްވެސް އެއްޗެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ލަސްނުކޮށް އެ އެއްޗެއް އެންޓި
ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް ރައްދުކުރަން ވާނެއެވެ.  ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުން ކަ

 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 16ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ުއލަތާ ދައުލަތުން ކަމަކަށް އެދިެގން ުއޅޭ މީހަކު ނުވަތަ އެފަަދ މީހެްއގެ ކިބައިން، ނުވަތަ ދަ (ނ) .41 
ގުޅިގެން ނުވަތަ ބައިވެރިވެގެން ކަމެއްކުރާ ނުވަތަ ކުރަންއުޅޭ ީމހަކު ނުވަތަ އެފަަދ މީހެއްގެ 
ކިބައިން، އެކަމަކާެބހޭ ދައުލަުތގެ މުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ މުަވއްޒަފެއްގެ އަންބަކަށް، ނުވަަތ 

އިފިނަމަ، ލަސްނުކޮްށ ފިރިއަކަށް، ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިނުމަށް ހުށަހަޅަ
ނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް އަންގަން -އެކަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނަށް ނުވަތަ އެ ކޮމިޝަނުން ކަ

 ވާނެއެވެ.

 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގައި "ސަރުކާރު" މިހެން ހުރި ތަންތަން "ދައުަލތް" މިގޮތަށް ބަދަލުކުރުން. .3

 ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެ .5
 

________________________ 


