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ަވނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ    2021ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުެގ    ބޭއްިވ  ދުވަހު  ބުދަ ވި    2021  އެޕްރީލް  14
  މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ )  2013/12"ޤާނޫނު ނަންބަރު  ފާސްކުޅަ    ަވނަ ޖަލްސާއިން  29ދައުރުގެ  

               ، ންމަތީ  ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ  92ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ބިލު"    ަވނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ  2  އަށް(  ޤާނޫނު

 ، ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން  ބުދަ( ވި  1442  ރަމަޟާން  16)  2021  ރީލްޕްއެ  28

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ.  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ 

 
 

 

 

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 122 އަަދދު:  50 ލިުއމް: ވޮ

 

3 

 2021/3 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

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

 

 

 )މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުުވމުގެ ޤާނޫނު( އަށް އަންނަނިިވ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން. 2013/12ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 
 ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

ޓްރެފިކްކުރުން ނުވަތަ 
ޓްރެފިކްކުރުމުގެ 
 ޢަމަލެއް ހިންގުން 

ޢަމަލެއް ހިންގުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މީހުން  "ޓްރެފިކްކުރުން" ނުވަތަ "ޓްެރފިކްކުރުމުގެ  .6

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޢަމަލުތަކުެގ  12ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ  14ތެރެއިން ޢަމަލެއް، ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ޢަމަލެއް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ިއވާ ަޢމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގުމަށެވެ.މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަ

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 
 ޢަމަލު 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  13"އެކްސްޕްޮލއިޓޭޝަްނގެ ޢަމަލު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ިމ ޤާނޫނުގެ   .10

ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް، މީހަކާމެދު ހިންގުމަށެވެ. އޭގެ ތެޭރގަިއ، ބަޔާންކުރާ 

 ކުޑަުކއްޖަކާމެދު އެފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުންވެސް ހިމެނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

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

 ބެލޭނެއެވެ.

މީހަކާމެދު ބާރުގެ ބޭނުންކޮށްގެން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭނުންކުރާނެ ކަމުގެ   (1)   

ބިރުދައްކަިއގެން ނުވަތަ އޮުޅވާލަިއގެން ނުވަތަ މަކަރު ހަދައިގެން ނުވަަތ 
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ން ނުވަތަ މީހަކަށް އިތުބާރުކުރެޭވ މަޤާމެއްގެ ނަހަމަ ބޭނުންކޮށްގެ

ކުރިމަތިވެފަިއވާ ނިކަމެތިކަެމއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިަކމެއްގެ ބޭނުން 

ހިފައިގެން ނުވަތަ ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް މަންފާއެއް ދީގެން ނުވަތަ 

ޤާނޫނާ ޚިލާފު މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް ކުރިމަތިކުރުަވިއގެން އޭނާާއމެދު އަންނަނިވި 

 އް ުކރުން؛ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެ
 

    i.   ަބޭރު ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްެޖައށް ގެނައުން ުނވަތަ ބަދަލުކުުރން ނުވަތ

 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުމަކަށް ފޮނުވުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން؛ ނުވަތަ
 

    ii.   ަދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުން ނުވަތ

 ބަދަލުކުރުން؛ ނުވަތަ 
 

    iii.   ަމީހަކާ ޙަވާލުވުން ނުވަތަ އޭާނގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ބެހެއްޓުްނ؛ ނުވަތ 
 

    iv.   ިވަޒީާފއަކަށް ނުވަތަ މަަސއްކަަތކަށް ރެކްރޫޓްކުރުން؛ އަދ 
 

އެކަން ކުރީ، އެމީހާއާމެުދ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަްނގެ ޢަމަލެއް ހިންގުމުގެ   (2)   

 ކަމަްށވުން. މަޤްޞަދުގައި

ގައި ަބޔާންުކރާ ޢަމަލު އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ހިންގޭ މީހާ، އެ މާއްދާެގ މި މާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި iv( އިން ފެށިގެން )i( ވަނަ ނަންބަރުގެ )1)

 ކަންކަމަށް ރުހުންދިން ކަމުަގއިވީނަަމވެސް، އެ ރުހުން ހޯދާފައިވަނީ، މި މާއްާދެގ 

        ޢަމަލުތައް ހިންގަިއގެން ކަމަށްވާނަމަ، ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރ1ާ)ހ( ގެ )

އެ ޢަމަލު ހިންގާ މީހާ މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ޓްރެފިްކކުރުމުގެ ޢަމަލު ހިންގީ 

 ކަމުގައި ބެލޭެނއެވެ.

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ، އެކްސްޕްޮލއިޓޭޝަްނގެ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ަވނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ  13ބުނެފައިެއވަނީ، މި ޤާނޫނުގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން ކަމަށް 

 އެކްސްޕްޮލއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލު މީހަކާމެދު ހިންގުމަށެވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ 
 ޢަމަލެއް ހިންގުން 

އަންނަނިވި ކަްނކަން ކުރުމަީކ، މީހަކާމެދު އެކްސްޕްލޮިއޓޭަޝންގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން  )ހ(  13.

 ކަމުގައި ބެލޭެނއެވެ. 
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މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުަވތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މީހަކަށް   (1)   

ލާޒިމުކުރުން؛ އަދި އޭނާ ަލއްވާ އެ މަސަްއކަތް ކުުރވަނީ ުނވަތަ އެ ޚިދުމަތެއް 

ފޯރުކުރުވަނީ ވަކި ކަަމކަށް ޝަރުޠުކުރުވުމަށް ފަހުގައި ަކމަށްވުން؛ އަިދ 

އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުުރވާފަިއވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްގެ ސަބަބުްނ 

އެ ޝަރުޠު ބަދަލުކުރުމުގެ މިނިަވންކަން ނެތުން؛  އޭނާއަށް އެ ޙާލަތު ނުވަތަ

 ނުވަތަ
 

އުފުލަންޖެހޭ އެއްބަްސވުމެްއގައި އޭާނ ބައިވެިރވާން ޤާނޫނީ އިލްތިޒާމެއް   (2)   

ލާޒިމުކުރުން؛ އަދި އެފަދައިްނ އޭނާ އެ އެއްބަްސވުމުަގއި ބައިވެިރވުމަށް 

ލާޒިމުކުރަނީ، ވަިކ ކަމަކަްށ ޝަރުޠު ކުުރވުމަށްފަހުގަިއ ކަމަށްވެފަިއ، 

ބުްނ އޭނާއަށް ކުރިމަތިކުުރވާފަިއވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްގެ ސަބަ

އޭނާއަށް އެ އެއްބަްސވުން ުނަވތަ އެ ޝަރުުޠ ބަދަލުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 

 ނެތުން؛ ނުވަތަ
 

ވަކި މީހަކާ ކަިއވެނިކުރުމަްށ ލާޒިމުކުރުވުން، އަދި އެފަދައިން އޭނާ   (3)   

ކަިއވެނިކުރުމަށް ލާޒިމުކުރުވަީނ، ވަކި ކަމަކަށް ޝަރުޠު ކުުރވުމަށްފަހުގަިއ 

އޭާނއަްށ ކުރިމަތިކުރުވާަފއިވާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ކަމަށްވެފަިއ، 

މަޖުބޫރުކުރުވުމެއްގެ ސަބަބުްނ އޭނާއަށް އެ ޝަރުޠު ބަދަލުކުރުމުގެ 

މިނިވަންކަން ނެތުން ނުވަތަ ޭއނާގެ ކަިއވެީނގެ ހައިިސއްޔަތު ބަދަލުކުރުމުގެ 

 މިނިވަންކަން ނެތުން؛ ނުވަތަ 
 

އޭނާ ނުވަތަ އޭނާގެ ބާރުގެ ަދށުގަިއވާ މީހެްއގެ ފަރާތުން ަވކި މަސައްކަެތއް   (4)   

     ކުރުވުމަށް ނުވަތަ ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެއްބަްސކުރުވުން އަދި 

އެ އެއްަބސްވުން އޭނާ ވަނީ އެ އެއްބަްސވުން ވުމަށް ފަހުގައި އުފެދޭ ނުވަތަ 

      ގެ މުޤާބިލުގަިއ ކަމަށްވެފައި، އުފެދޭކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ދަރަންޏެއް

އެ ދަރަންޏަކީ ނިސްބަތުން ބޮޑު ޢަދަދެއްގެ ދަރަންޏެއްކަން ކަނޑައެިޅގެްނ 

އެނގެން އޮތުން ނުވަތަ އެ މަސައްކަތަކާ ުނވަތަ ޚިދުމަތަކާ އެކަށީގެްނާވ 

           އަެގއް އެ ދަރަނި އަދާކުރުމުގައި ކަނަޑއަޅާފައިުނުވން ނުވަތަ 

ޭއގެ ާބވަތް ކަނަޑއެޅިަފއިނުވާ ުނވަތަ ، ތަކީ ނުވަތަ ޚިދުަމތަކީއެ މަސަްއކަ
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މުއްދަތެއް ނުވަތަ ޮބޑުމިނެްއ ކަނޑަެއޅިފައިނުާވ މަސަްއކަތެއް ުނވަތަ 

 ޚިދުމަތެއް ކަމުގަިއވުން؛ ުނވަތަ 
 

ޖިންސީ ޢަމަލު ހިންގުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން ނުވަތަ ޖިންސީ ޢަމަލެއް   (5)   

 ބަިއވެރިކުުރވުން ނުވަތަ ހަށިވިއްކަން މަޖުބޫރުުކރުވުން؛ ނުވަތަހިންގުމުގައި 
 

އޭނާގެ ހަށިގަނުޑގެ ގުަނވަނެްއ ނެގުން ނުވަތަ ނެގުމަށް މަޖުބޫރުކުރުވުން؛   (6)   

 ނުވަތަ
 

 މިނޫނަސް، މިފަދަ އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގުން.  (7)   
 

ކުޑަުކއްޖަކާ ދެޮކޅަށް ކަމުގަިއވާ ޙާލަުތގަިއ، އެކްސްޕްޮލއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެއް ހިންގެނީ  )ށ(  

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުާރ ކަންކަމުގެ އިތުރުން، 1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ )

ކުޑަުކއްޖަކާމެދު އަންނަނިިވ ކަންކަމުގެ ތެެރއިން ކަމެއް ކުރުަމީކ 

 އެކްސްޕްޮލއިޓޭޝަންގެ ޢަމަލެްއ ކަމުގައި ބެލޭނެެއވެ.
 

 

ޞިއްޙަތަށް ުނވަތަ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ ފަަދ މަސައްކަެތއް ކުއްޖާެގ   (1)   

        އެ ކުއްޖާ ލަްއވާ ކުުރވުމަްށ ލާޒިމުކުރުން ނުވަތަ އެަފދަ ޚިދުމަތެއް 

 އެ ކުއްާޖގެ ފަރާތުން ހޯދުން؛ ނުވަތަ
 

ކުއްޖާގެ އުމުުރގެ ގޮތުން އެ ކުއްޖާ ލައްވާ ކުުރވުމަށް ޤާނޫނު މަނާކުރާ   (2)   

މަސައްކަތެްއ އޭނާ ަލއްާވ ކުުރވުން ނުވަތަ އެފަދަ ޚިދުމަތެްއ އެ ުކއްޖާެގ 

 ފަރާތުން ހޯދުން.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
 

 ަކމުގައި ބެލޭނެެއވެ.އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުަމކީ، ކުޑަުކއްޖަކު ޓްރެފިކްކުރުން  )ހ(  14. ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރުން 
 
 

 ކުޑަުކއްޖަކާމެދު އަންނަނިވި ަޢމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް ހިންގުން:  (1)   
 

    i.   ބޭރު ޤައުމަކުން ދިވެހިރާއްެޖއަށް ގެނައުން ުނވަތަ ބަދަލުކުރުން ނުވަަތ

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރު ޤައުަމކަށް ފޮނުވުން ނުވަތަ ބަދަލުކުރުން؛ 

 ނުވަތަ
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    ii.   ަދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ގެންދިޔުން ނުވަތ

 ބަދަލުކުރުން؛ ނުވަތަ 
 

    iii.   ކުއްޖަކާ ޙަވާުލވުން ނުވަތަ އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި އެފަދަ ކުއްޖެްއ

 ބެހެއްޓުން؛ ނުވަތަ 
 

    iv.   ިވަޒީާފއަކަށް ނުވަތަ މަަސއްކަަތކަށް ރެކްރޫޓްކުރުން؛ އަދ 
 

ެއ ުކއްޖާއާމެދު އެކްސްޕްޮލއިޓޭޝަންެގ ޢަމަލެއް ހިންގުމުެގ އެކަން ކުީރ،   (2)   

 ކަމަްށވުން. މަޤްޞަދުގައި
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ޢަމަލެއް މީހަކު ކުޑަކުއްޖަކާމެދު ހިންގިކަން  )ށ(  

ސާބިތުކުރުމުގަިއ، އެ ޢަމަލު އެ ކުއްޖާއާމެދު ހިންގުުމގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު 

ކުރިމަތިކުުރވާފަިއވޭތޯ ނުވަަތ ނުވޭތޯ ބެުލން މުހިންމެއް ނޫނެވެ. މަޖުބޫރުކުރުވުމެއް 

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލުތަކުެގ 1އަދި ވަކި މީހަކު މި މާއްާދގެ )ހ( ގެ )

( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުގައި 2ތެރެއިން ޢަމަލެއް، އެ މާއްދާެގ )

ތުކޮށްދެިވއްޖެނަމަ، އެމީހަކު ުކޑަުކއްޖަކު ކުޑަުކއްޖަކާ ދެޮކޅަށް ކުިރަކން ސާބި

 ޓްރެފިކްކުރީ ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ.
 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެކްސްޕްލޮއިޓޭޝަްނގެ 2މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ނ(  

ވަނަ މާއްދާަގއި  13ޢަމަލެއް ހިންގުން ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ 

 އެްކސްޕްލޮއިޓޭޝަްނގެ ޢަމަލެއް ކުަޑކުއްޖަކާމެދު ިހންގުމަށެވެ.ބަޔާންކުރާ 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 17ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
 

        މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ބޭނުމަށްޓަކައި ޓްރެފިްކކުރުން ަކމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، )ށ(  17. 

 ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންކުރާ ޢަމަލު ހިންގުމަށެވެ. 12މި ޤާނޫނުގެ 

 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ޭބނުމަށްޓަކައި ުކޑަކުދިން ްޓރެފިކްކުރުން ކަމަށް  )ށ(  18. 

 މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލު ހިންގުމަށެވެ.ވަނަ  14ބުނެފައިއެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ 
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 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން އަކުެރއް ިއތުރުކުރުން. 18ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8
 

 

)ފަނަރަ(  15މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކުރާ ކުށެއް ކޮށްފި މީހެއްގެ ައދަބަކީ،  )ނ(  18. 

 ޖަަލށްލުމެވެ.އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް 

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 19ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9
 

ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުން 
ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުގައި 

 ބައިވެރިވުމުގެ ކުށް 

މީހުން ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުމަީކ ނުވަތަ ުކޑަކުދިން ޓްރެިފކްުކރަން އުޅުމަކީ، ނުވަަތ  )ހ(  19.

ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްެރފިކްކުރުމުަގއި ެއއްެވސް ސިަފއެްއގައި ަބިއވެރިވުމަީކ  މީހުން

 ކުށެކެެވ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10
 

ޓްރެފިކްކުރަން ރޭވުމާއި 
 އަމުރުކުރުމުގެ ކުށް 

ކުަޑކުދިން ޓްރެފިކްުކރަން ރޭވުމަކީ ނުވަަތ މީހުން ޓްރެފިކްކުރަން ރޭވުމަީކ ނުވަތަ  )ހ(  20.

 މީހުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކުރަން އަމުރު ކުރުމަކީ ުކށެކެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11
 

     ޙާލަތުގައި، މި މާއްދާގެމި މާއްދާގެ ދަށުން މީހެއްެގ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލާ  )ށ(  21. 

( ވަނަ ަނންބަރުގެ ނިޔަލަށް ހުިރ 16( ވަަނ ނަންބަރުން ފެށިގެން )1)ހ( ގެ )

ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން ޢަމަލެއް އޭނާ ކުރި ކަމަްށ 

        ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  17ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުނުވި ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާ  20ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  19މާއްދާ ނުވަތަ ވަނަ  18

ކުށްތަކުގެ ތެެރއިން ކުށެއް އޭނާގެ މަްއޗަށް ސާބިތުވާ ޙާލަތުގައި، އެ ކުށަްށ 

 ކަނޑައެޅިަފިއވާ އަދަބު އޭާނައށް ކަނޑައެޅުމަކަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 

 ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.ވަަނ މާއްދާގެ ) 28ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

ލިޔެކިޔުން 
ތައްޔާރުކުރުމާއި 
 ބަދަލުކުރުމުގެ ކުށް 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ކުެށްއ  14ވަނަ މާްއދާ ނުވަތަ  12މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  28.

ކުރުމަށްޓަކައި ުނވަތަ އެފަދަ ުކށެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްަޓކައި މީހެްއގެ ކާކުކަްނ 
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އަންަގއިދޭ މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ޓްެރވަލް ޑޮކިއުމަންެޓއް ނުވަަތ 

ވަޒީާފއަދާކުރުމަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ދޫކުރާ ހުއްދައެއް ނުވަަތ 

މީހަކަށް ވަޒީފާއެއް ދިންކަން ނުވަތަ ދޭނެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް 

ތަ އުެފއްދުމަކީ، ުނވަތަ ބަދަލުކުރުަމކީ، ނުވަަތ ެއއިން ތައްޔާރުކުރުމަީކ، ުނވަ

 އެްއޗަކަށް އުިނއިތުރު ގެަނއުަމކީ ކުށެެކވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 29ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13
 

ލިޔެކިޔުމާގުޅޭ އިތުރު 
 ކުށް 

ާމއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ކުެށްއ ވަނަ  14ވަނަ މާްއދާ ނުވަތަ  12މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  29.

ކުރުމަށްޓަކައި ުނވަތަ އެފަދަ ުކށެއް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްަޓކައި މީހެްއގެ ކާކުކަްނ 

އަންަގއިދޭ ލިޔުމެްއ ނުވަތަ ޓްރެވަލް ޮޑކިއުމަންެޓއް ނުަވތަ ވަޒީާފއަދާކުރުމަްށ 

ށް ވަޒީފާެއްއ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާައކުން ދޫކުރާ ހުއްދަެއއް ނުަވތަ މީހަކަ

ދިންކަން ނުވަތަ ދޭނެކަން އަންގައިދޭ ލިޔުމެއް ނަހަމަގޮތުަގއި ބޭނުންކުރުމަށްޓަކަިއ 

އެްއވެސް އެްއެޗއް ހޯދައިދިުނމަކީ ނުވަތަ ގަތުމަކީ، ނުވަަތ ނައްތާލުމަކީ ނުވަަތ 

ފޮރުވުމަކީ ނުވަަތ ނެގުމަކީ ނުވަތަ ހިފެހެއްޓުމަކީ ުނވަތަ ބަދަލުކުރުމަކީ ނުަވަތ 

ކުރުމަކީ، ނުވަތަ އަުތގަިއ ބެހެއްޓުމަކީ ކުށެކެވެ. އަދި މިފަދަ ކަމެއް ކުރުމަށް ނަކަލު

ނުވަތަ މިފަދަ ކަމަކަށް މަގުފަހިާވގޮތަށް ވެވޭ އެއްަބސްވުމަީކވެސް ބާޠިލު 

 އެއްބަްސވުމެެކވެ.

 
 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14

 

ވަނަ މާއްާދ  19ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  18ވަނަ މާއްދާ ނުވަތަ  17މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  59. ނަގައިދިނުން ބަދަލު 

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަާޔންކުރާ ކުެށއް މީހެްއެގ  21ވަނަ ާމއްދާ ނުަވތަ  20ނުވަތަ 

މައްޗަށް ސާބިތުެވއްޖެ ޙާލަތެްއގަިއ، އެމީހެްއގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަާޅ 

އަދަބެްއގެ އިތުރުން، ޓްރެފިކްުކރެވޭ މީހާއަށް މި މާއްދާަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން ޓްރެފިްކކުރާ 

 މީހާގެ އަތުން ޝަރީޢަތުން ބަދަލު ނަގައިދޭންވާނެެއވެ.
 

ޓްރެފިކްކުރެވޭ މީހާއަށް ލިޭބ ގެއްލުުމގެ ބަދަލުގެ ގޮތުަގއި މި މާއްދާގެ ދަށުްނ  )ށ(  

 ނަގައިެދވޭނެެއވެ.އަންނަނިވި ބާވަުތގެ ބަދަލު 
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 އޭނާއަށް ލިބެންޖެހި ނުލިބިވާ އުޖޫރަ؛  (1)   
 ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އުޖޫރައިން އުނިކޮށްފައިވާ ޢަދަދުތައް؛  (2)   

ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެޖެންސީއަކަށް ުނވަަތ ރެކްރޫޓްމަންޓް   (3)   

 އެޖެންސީއަކަށް ަދއްކާފަިއވާ ެރކްރޫޓްމަންޓް ފީ؛
 ފިޔަވަެޅްއގެ ގޮުތގައި އުޖޫރައިން އުނިކޮށްަފއިވާ ޢަަދދު؛ތައުދީބީ   (4)   

ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ިޝކާރަައކަްށވުމުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިެވފައިވާ ިޞއްީޙ   (5)   

 ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން ހޯދަންޖެހުނު ބޭސްފަރުވާއަށް ހިނގި ޚަަރދު؛

 ސީދާގޮތުން ލިބުނު އެނޫންވެްސ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު.  (6)   
މާއްދާގެ ދަށުން ބަދަލު ނަގައިދިނުމުގަިއ، ޓްރެފިކްކުެރވޭ މީހާއަށް ނަގައިދޭނީ، ކޮްނ މި  )ނ(  

ބާވަތެްއގެ ބަދަލެްއ، ކިހާ ިމންވަރަކަށްކަން ކަނަޑއަޅާނީ، މި މާއްދާއާ ަޙވާލާދީ، 

 ކޯޓުންނެވެ.
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ކުށްކޮށްގެން ހޯދާ މުދާ 
 ދައުލަތަށް ނެގުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކުރާ ުކށެއް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރި ައދި ކުށުގެ ޢަމަލުން  )ހ( . 59-1

 ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ފައިސާ ަދއުލަތަށް ނެގޭނެެއވެ.

ޢަމަލުކުރާނީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފައިސާ ދައުލަތަށް ނެގުމުގައި  )ށ(  

ޖިނާއީ އިޖުރާއަުތގެ ޤާޫނނުގައި ަބޔާންކުރާ އުޫސލުތަކާ ެއއްގޮްތާވ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާުރެގ ގެޒެުޓގައި ާޝއިޢުކުރާ ތާރީޚުން  .16

 ފެށިގެންނެވެ.

________________________ 
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