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 22/ 2021ބިލު ނަންބަރު  

 

 

  ވަނަ   5 އަށް (  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު   ދިވެހިރާއްޖޭގެ )   9/ 2014  ނަންބަރު   ޤާނޫނު 
 ބިލު   ގެނައުމުގެ   އިޞްލާޙު 

 

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ެގނައުން (ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު) 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން މާއްދާެއއް އިތުރުކުރުން.  123ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

 

 ،  އި ، ކުލަޔާ އި ، އުފަންވީ ޤައުމާ އި ޢަމަލާއި، މީހެއްގެ ނަސްލާ   ކުރުމުގެ ތަކްފީރު 

 ޢަމަލު ސިޔާސީ ވިސްނުމާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ  

 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ  (1) )ހ(  . 124 ކަނޑައެޅުން   ކުށް 

 ކުށެކެެވ. 

    i.    ާތަފާތުވެފަިއވ ރައުޔު  މެދުަގިއ  ޢިލްމުވެރިންެގ  ދީނީ 

މައްސަލަެއއްަގއި، ޭއެގ ތެރެިއން އަހްލުއްސުންނަތި ވަލް 

މުޢުތަބަރު   މީހަކު  ޖަމާޢަތުެގ  ޚިލާފުނުވާޮގތަށް  ރައުޔަކާ 

ފާޅުކުރި ޝުޢޫރަކުން، ނުވަތަ ކުރި ޢަމަލަކުން، އެމީހަކީ 

އިސްލާމްދީނާ  ނުވަތަ  އުޅޭ  ޚިލާފަށް  އިސްލާމްދީނާ 

އިދިކޮޅު މީހެްއކަމަށް، ޢާންމު ތަނެއްަގއި ތުހުމަތުކުރުން 

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ ސިފަކުރުން
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    ii.   ާނުކުރާހ ޢަމަލެއް  ކުފުރުެގ  ކަނޑައެޅިެގން  މުސްލިމަކު 

ހިނދަކު ނުވަތަ ކުފުރުެގ ބަހެއް ފާޅުނުކުރާހާ ހިނދަކު،  

ނުވަތަ ފާޅުަގއި ދީނުން ބޭރުވެ މުރުތައްދުނުވާހާ ހިނދަކު،  

ނުވަތަ  ޮގތުަގއި      ކާފަރެއްެގ  އެމީހަކީޢާންމު ތަނެއްގައި،  

ތު ޮގތުަގއި  މީހެއްެގ  ހުމަތުކުރުން މުރުތައްދުވެފަިއވާ 

 . ސިފަކުރުންނުވަތަ 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، ައންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މީހާ އެކުރަނީ  (2)   

 ކުށެކެެވ. 

    i.  ( އަކުރުެގ  ޢަމަލެއް 1މި  ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ   )

 ނުވަތަ ؛ ހިންުގމާއެކު މީހަކަށް އަނިޔާެއއް ދިނުން

    ii.  ( އަކުރުެގ  ޢަމަލެއް 1މި  ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ   )

 ހިންުގމާއެކު މީހަކާ ދެކޮޅަށް ައނިޔާވެރިވުމަށް ޮގވާލުން.

މީހެއްެގ ނަސްލަށް، ނުވަތަ އުފަންވީ   އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، (3)   

  ނުވަތަ، ޤައުމަށް، ނުވަތަ ކުލަޔަށް، ނުވަތަ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށް

އެމީހަކާމެދު  ދީނަށް ތެރެއިން   ބަލައި  ޢަމަލުތަކުެގ  އަންނަނިވި 

 ޢަމަލެއް ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. 

    i.   ްނުވަތަ؛ އަނިޔާއެއް ދިނުންއެމީހަކަށ 

    ii.  ިނުމަށް ޮގވާލުން. އެމީހަކަށް އަނިޔާއެއް ދ 

 

  އިސްލާމްދީނުގެ 
  ބަޔާންކުރުން   ޙުކުމްތައް 
 ނުވުން   ހުރަހަކަށް 

ސާބިތުވާ  )ށ(  ސުންނަތުން  ޤުރުއާނާއި  ކީރިތި  ކަންކަމާމެދު  އެކި 

 އިސްލާމްދީނުެގ ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުމަށް މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. 
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( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ،  1މާއްދާެގ )ހ( ެގ )މި    (1) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  1ޖުނަޙްެގ 

ަގއި ބަޔާންކުރާ   (i) ނަންބަރުެގ  ( ވަނަ 2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (2)   

 ޖައިެގ ކުށެކެވެ. ވަނަ ދަރަ 4ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ 

ަގއި ބަޔާންކުރާ   (ii)ވަނަ ނަންބަރުެގ  (  2)މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ    (3)   

 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  5ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ 

ަގއި ބަޔާންކުރާ   (i)  ވަނަ ނަންބަރުެގ(  3)މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ    (4)   

 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  4ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ 

ަގއި  ބަޔާންކުރާ   (ii)  ވަނަ ނަންބަރުެގ  (3)މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ    (5)   

 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  5ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ 

 

ޢާންމުން    (1) (ރ)  މާނަކުރުން  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  ތަނެއް"  "ޢާންމު 

ައދި ތަންތަނާިއ،    ވާބިނާގހިނާގ އައިސް  ޢާންމުން  ެއތަނަކަށް 

ތަންތަނާއި،   ޮގސްުއޅޭ  މަޑުކޮށްލައިެގން  ޢާންމުންއެނބުރި 

އުޅެވޭ ބޭ   އެކިނުވަތަ  ތިބެވޭޮގތަށް   އެްއވެ  ޮގތަށް ނުންތަކުަގއި 

، ކަނޑައެޅިފައިވާ ައެގއް ދައްކައިެގން ނުވަތަ  ހުންނަ ތަންތަނާއި

ޢާންޢުދަ ޮގތަކުން  އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  މުންނަށް ވަތެއްދީެގން 

ތަންތަނާއި،   ހުންނަ  ބަިއވެރިވެޭވޮގތަށް  ނުވަތަ  ވަދެޭވޮގތަށް 

ޓެކްނޮލޮޖީ  އިންޓަރނެޓާއި  ނުަވތަ  ޓެލެވިޜަން  ރޭޑިއޯ، 

މެދުވެރިކޮށް ޢާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް 

ޢާންމުކުރާ  މަޢުލޫމާތު  ޚަބަރާއި  ފޯރަމްތަކާއި،  ބައިވެރިެވވޭ 

 ސީލަތްތަކަށެވެ. އެހެނިހެން ވަ
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ބުނެފައި   (2)    ކަމަށް  ބަސް"  "ކުފުރުެގ  ނުވަތަ  ޢަމަލު"  "ކުފުރުެގ 

ޢިލްމުވެރިނެްގ   އެވަނީ، އަހްލުއްސުއްނަތި ވަލް ޖަމާޢަތުެގ ދީނީ 

ަވކި  ނުވަތަ  ޢަމަލެއްކަމާމެދު  ކުފުރުެގ  ޢަމަލަކީ  ވަކި  މެދުަގއި 

 ޢަމަލަށާއި ބަހަށެވެ. ބަހަކީ ކުފުރުެގ ބަހެއްކަމާމެދު ޚިލާފެއް ނެތް  

"މުރުތައްދުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، އަހްލުއްސުއްނަތި ވަލް   (3)   

ޢަމަލަކީ  އެ  މެދުަގއި  ޢިލްމުވެރިންެގ  ދީނީ  ޖަމާޢަތުެގ 

ޢަމަލެްއ  ނެތް  ޚިލާފެއް  ޢަމަލެްއކަމާމެދު  މުރުތައްދުވުމުެގ 

އިސްލާމީ   މުސްލިމަކު ކަނޑައެޅުމަށް،  ކޮށްފިކަމުަގިއ 

ޝަރީޢަތުަގއި އޮންނަ އުސޫލުން ކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ެއކަން 

 ސާބިތުކޮށް ެއޮގތަށް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުަގެއވެ. 

 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ  4ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  617ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ   .2
 ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.

 

އެނޫންެވސް   (5) )ހ( . 617  ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްެގން  ވަސީލަތެއް  މުއާޞަލާތީ 

ޢާންމު   ތައުހީނުކުރުމުެގ ތަނެއްޮގތަކަށް  އިސްލާމްދީނަށް  ަގއި، 

އަށް ނުވަތަ ކީރިތި هللا މާތް  ނިޔަތުަގއި ބަހުން ނުވަތަ ޢަމަލުން،  

ޤުރުއާނަށް ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ނުވަތަ ކީރިތި ރަސޫލާެގ 

 ލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކުރުން.އިސްސުންނަތަށް ނުވަތަ 

އެނޫންެވސް   (6)    ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްެގން  ވަސީލަތެއް  މުއާޞަލާތީ 

ބަހުން  ޮގތަކަށް،   ނިޔަތުަގއި  ތައުހީނުކުރުމުެގ  އިސްލާމްދީނަށް 

އާމެދު ނުވަތަ ކީރިތި ޤުރުއާނާމެދު هللا މާތް    ނުވަތަ ޢަމަލުން،
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ކީރިތި   ނުވަތަ  ރަސޫލާއާމެދު  ކީރިތި  ރަސޫލާެގ ނުވަތަ 

ސުންނަތާމެދު ނުވަތަ އިސްލާްމދީނާމެދު ދޮުގ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން 

 ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް ކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން. 

 
ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ކޮށް،  ޤުޞްދީމި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،   .3

 ތާރީޚުން ފެށިެގންނެވެ.
 

 


