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 ޖުޑ ޝ އަރ  ކޮމ ޓ  

 
ކޮމ ޓ    ޭބއްވ   2019ޖޫން    11އުފައްދާފައ ވަނ   މ   މަޖ ލ ހުގެ    19، ގައ   ރައްޔ ތުންގެ  ޖަލްސާގައެވެ.    6ވަނަ  ވަނަ 

މ  ކޮމ ޓ ގެ މަސްއޫލ އްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައ  ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  121ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހުގެ ގަވާއ ދުގެ  

އުފައް ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ކަންކަން  ޖުމްހޫރ އްޔާގެ  މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރ   ދާއ ރާއާ  ޝަރުޢ   ދާފައ ވާ 

އޮތްނަމަ ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ ސ ޔާސަތުތަކަށް  ގުޅުންހުރ   ދާއ ރާއާ  އެކަން    ،ދ ރާސާކުރުމާއ  ޝަރުޢ  

ލުތައް ދ ރާސާކޮށް، ފުރ ހަމަކޮށް، ރައްޔ ތުންގެ ފާހަގަކޮށް ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއ ، ޝަރުޢ  ދާއ ރާއާ ގުޅުންހުރ  ބ 

 މަޖ ލ ހުން ރ ޢާޔަތްކޮށްދ ނުން އެދ  ހުށަހެޅުން ހ މެނެއެވެ.  

، ޤާނޫނުއަސާސ އާއ  ޤާނޫނުން އުފައްދާފައ ވާ މ ނ ވަން މުއައްސަސާތަކާއ  މުސްތަޤ އްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއ ން   ،މ ގެއ ތުރުން

ވަނަ މާއްދާއ ން މ  ކޮމ ޓ ގެ މަސްއޫލ އްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައ  ހ މަނާފައ ވާ މ ނ ވަން   121  ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހުގެ ގަވާއ ދުގެ 

އެ  ކުރުވުމާއ ،  ޖަވާުބދާރ   ފަރާތްތައް  ތ ޭބ  މަޤާމުތަކުގައ   މުސްތަޤ އްލު  މެންަބރުންނާއ   ތ ޭބ  މުއައްސަސާތަކުގައ  

ކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއ  އެހެނ ހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރ  ރ ޕޯޓު ދ ރާސާކުރުމާއ ، އެ މުއައްސަސާތަ

މައްސަލަތައް ދ ރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅ ދާނެ ފ ޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދ ނުމާއ ، އެ މުއައްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް އެ 

މުއައްސަ އެ  ހޯދައ ، ސުވާލުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ހ ންގުމާ  ަބލައ ،  މުއައްސަސާތައް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ސާތަކުން 

ރައްޔ ތުންގެ  ތެރެއ ން  ފަރާތްތަކުގެ  ޢައްޔަންކުރާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ަބޔާންކޮށްދ ނުމާއ ،  ކަންކަން  އ ޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ 

ވ އުކުރުމާއ ، އެ މަޖ ލ ހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައ  ދ ރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އ ންޓަރ

މުއައްސަސާތަކުގައ  ތ ޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއ ން މަޤާމުން ވަކ ކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖ ލ ހަށް ލަފާ އެރުވުމާއ ،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑ ޔާރުން ވަކ ކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް   154ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރ އްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  

ދ ރާސާކޮށް  ސަރވ ސް   މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  ވަކ ކުރުމަށްޓަކައ   މަޤާމުން  ފަނޑ ޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވ ގެން  ކޮމ ޝަނަށް 

 ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހުން ރ ޢާޔަތްކޮށްދ ނުމަށް އެދ  ހުށަހެޅުމަކ ވެސް މ  ކޮމ ޓ ގެ މަސްއޫލ އްޔަތުގެ ތެރޭގައ  ހ މެނޭ ކަންކަމެވެ.
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 :ވަޑައ ގަންނަވާ މެންބަރުން ޖުޑ ޝ އަރ  ކޮމ ޓ ގައ  ހ މެނ  

 ކޮމ ޓ ގެ މުޤައްރ ރުގެ ނައ ބު  ކޮމ ޓ ގެ މުޤައްރ ރު 
 

 އ މްތ ޔާޒް ފަހުމ  
 މާފަންނު އުތުރު ދާއ ރާ

 
 މޫސާ ސ ރާޖު   
 ފޮނަދޫ ދާއ ރާ 

 
 ކޮމ ޓ ގެ މެންބަރުން 

 

 ޙަސަން ލަޠ ފް 
 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއ ރާ

 
 ޝަފ ޤް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 

 ދާއ ރާވެލ ދޫ 

 

 އ ބްރާހ މް މުޢ އްޒު 
 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއ ރާ

 
 ޙަސަން ޒަރ ރު 
 މަތ ވެރ  ދާއ ރާ

 

 މުޙައްމަދު ނ ހާދު 
 ފޭދޫ ދާއ ރާ

 

 ޝަހ މް ޢަބްދުލްޙަކ މް هللا ޢަބްދު 
 ކަނޑ ތ މު ދާއ ރާ

 

 އ ބްރާހ މް ރ ޒާ 
 ގުރައ ދޫ ދާއ ރާ 

 
 ޢަލ  ޙުސައ ން 
 ކެންދޫ ދާއ ރާ

 

 ޙުސައ ން ސަޢުދު  
 ވ ލ ނގ ލ  ދާއ ރާ
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 ތަޢާރަފް  .1

ވަނަ ޖަލްސާގައ ،    21ދެވަނަ ދައުރުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައ  ޭބއްވެވ  ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހުގެ    2021ޖުލައ     8އ ،  މ 

)ބ ލު ނަންަބރު:   )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( އަށް ... ވަނަ އ ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބ ލު  2014/9""ޤާނޫނު ނަންަބރު  

)(19-/ބ 2021/19 ރ ޕޯޓު  ނ ންމ ގޮތުގެ  ދ ރާސާކޮށް  ކޮމ ޓ ން  ޖުޑ ޝ އަރ    "M19/JD/2021/05)" ްއ ތުރަށ  ،

އޮގަސްޓު   24  ބ ލާއ ،  ން ދ ރާސާކޮށްފައ ވާރ ޕޯޓުގައ  ކޮމ ޓ   އެފުރ ހަމަކުރުމަށް އަނުބރާ ކޮމ ޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅ ގެން،  

ދާއ ރާގެ    ތުޅާދޫވަނަ ޖަލްސާގައ ، ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން    5ވަނަ ދައުރުގެ  ތ ންގައ  ޭބއްވ  ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހުގެ    2021

)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( އަށް އ ޞްލާޙު   2014/9ހުށަހަޅުއްވާފައ ވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު     ޙުސައ ންޙ ސާންމެންަބރު  

ބ ލު  ދެ  ޖުޑ ޝ އަރ  ކޮމ ޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅ ގެން، ކޮމ ޓ ން އެ    (23-/ބ 2021/19)ބ ލު ނަންަބރު:    ގެނައުމުގެ ބ ލު

 ދ ރާސާކޮށް ނ ންމ ގޮތުގެ ރ ޕޯޓެވެ.އެކުގައ  

 . ކޮމ ޓ ން ބ ލު ދ ރާސާކުރ  ގޮތް 2

)ބ ލު ނަންަބރު:   )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( އަށް ... ވަނަ އ ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބ ލު  2014/9""ޤާނޫނު ނަންަބރު  

)(19-/ބ 2021/19 ރ ޕޯޓު"  ނ ންމ ގޮތުގެ  ދ ރާސާކޮށް  ކޮމ ޓ ން  ޖުޑ ޝ އަރ    "M19/JD/2021/05 ްއ ތުރަށ  ،)

 އަނުބރާ ކޮމ ޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅ ގެން، އެ ބ ލު އަލުން ދ ރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމ ޓ ން ފަށާފައ ވަނ  ފުރ ހަމަކުރުމަށް

 ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައެވެ.  33ގައ  ޭބއްވ  ކޮމ ޓ ގެ  2021އޮގަސްޓު  17

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ ދާއ ރާގެ މެންަބރު ޙ ސާން ޙުސައ ން ހުށަހަޅުއްވާފައ ވާ އަދ  އެ ބ ލު ދ ރާސާކުރަމުންދަނ ކޮށް،  

)ބ ލު ނަންަބރު:   )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު(  2014/9ޤާނޫނު ނަންަބރު   ބ ލެއް  އަށް އ ޞްލާޙު ގެނައުމަށް އ ތުރު 

މަޖ ލ ހުގެ  23-/ބ 2021/19 ރައްޔ ތުންގެ  ކޮމ ޓ އަށް  މ   މަޖ ލ ހުގެ   2021އޮގަސްޓު    24(  ރައްޔ ތުންގެ  ޭބއްވެވ   ގައ  

ދ ނ  ަބއެއް ކ  އެއް ޤާނޫނަކަށް ހުށަހަޅާފައ ވާ އަދ   ވަނަ ޖަލްސާގައ  ފޮނުއްވުމާ ގުޅ ގެން، މ  ދެ ބ ލަ  5ތ ންވަނަ ދައުރުގެ  

މަސައްކަތް އް ބ ލުގެ ގޮތުގައ   ކަމަށްވުމާއެކު، މ  ދެ ބ ލު އެއްކޮށް، އެއ ޞްލާޙުދެ    ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅ ފައ ވާ ގުޅުންހުރ 

 ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައ  ނ ންމ އެވެ.   36ގައ  ޭބއްވ  މ  ކޮމ ޓ ގެ  2021ސެޕްޓެންަބރު  5ކުރުމަށް 

ޖެނެރަލްއަދ ،   އ ސްނެންގެވުމަށް،  އެޓަރނ   ގުޅޭގޮތުން  ގެ  ބ ލާ  ދެ  ޖެނެރަލްމ   އޮފް އެޓަރނ   މ ނ ސްޓްރ   އޮފ ހާއ   ގެ 

އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ  ދެ ބ ލަށް ހުށަހެޅުމަށް އެއްަބސްވެވުނު އ ޞްލާޙުތައް    މ އ ސްލާމ ކް އެފެއާޒްއާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  

 ގައ  ލ ޔުމުން ފޮނުއްވާފައ ވެއެވެ. 2021ސެޕްޓެންަބރު  7ސ ޓ ން  LRD/57/2021/18-32 އޮފ ހުގެ ނަންަބރު
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 ގެނެސްފައ ވާ މައ ގަނޑު އ ޞްލާޙުތައް   ބ ލަށް ކޮމ ޓ ން  .3

އެޓަރނ  ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހާއ  މ ނ ސްޓްރ  އޮފް  ބ ލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމ ޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައ  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  ދެ  މ   

ކޮމ ޓ ން ބ ލަށް ގެނެސްފައ ވާ    އ ސްލާމ ކް އެފެއާޒްއ ން މަޝްވަރާކޮށް ލ ޔުމުން ފޮނުވާފައ ވާ އ ޞްލާޙުތަކަށް ރ ޢާޔަތްކޮށް،

 ަބއެއް މުހ ންމު އ ޞްލާޙުތައް ތ ރ ގައ  އެވަނ އެވެ.

 :1ކޮމ ޓ ން ބ ލަށް ހުށަހަޅާ އ ޞްލާޙު  

އ ތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައ ވާ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ޤާނޫނަށް  ވަނަ މާއްދާއ ން    1ގެ   (19-/ބ 2021/19)ބ ލު ނަންަބރު:   ބ ލު

 އަންނަނ ވ  ގޮތަށް އ ޞްލާޙުކުރުން.( ވަނަ ނަންަބރު 1)

ކޮމ ޓ ގެ ނަންބަރު  
M19/JD/2021/05 

އެކު ފޮނުވާފައ ވާ  ރ ޯޕޓާ
ބ ލުގައ  ކޮމ ޓ ން  
ފާސްކުރ  މާއްދާ  

 އޮތްގޮތް 

ތަކްފ ރ  ޢަމަލާއ ، މ ހެއްގެ ނަސްލާ، އުފަންވ  ޤައުމާ، ކުލަޔާ، ސ ޔާސ  ވ ސްނުމާ، ދ ނާ  
 ގުޅުވައ ގެން ހ ންގާ ޢަމަލު 

 އަންނަނ ވ  ޙާލަތްތަކުގައ ، އަންނަނ ވ  ޢަމަލުކުރާ މ ހާ އެކުރަނ  ކުށެކެވެ. (1) )ހ(  .124

   i.   ާތަފާތުވެފައ ވ ރައުޔު  މެދުގައ   ޢ ލްމުވެރ ންގެ  ދ ނ  
މައްސަލައެއްގައ ، އޭގެ ތެރެއ ން ވަކ  ރައުޔެއްގައ ވާ ގޮތަށް މ ހަކު 

ކުރ    ނުވަތަ  ޝުޢޫރަކުން،  އެފާޅުކުރ   މ ހަކ  ޢަމަލަކުން، 
އ ސްލާމްދ ނާ   ނުވަތަ  އުޅޭ  ޚ ލާފަށް  ކޮޅު އ ދ އ ސްލާމްދ ނާ 

ތަނެއްގައ ، ކަމަށް  އްމ ހެ ޢާންމު  މާނައ ގައ   އެފަދަ  ނުވަތަ 
 ނުވަތަ ؛ ހުމަތުކުރުން ސ ފަކުރުން ނުވަތަ ތު

   ii.  ްަބހެއ ނުވަތަ  ޢަމަލެއް  ކުފުރުގެ  ކަނޑައެޅ ގެން  މުސްލ މަކު 
ޤަޞްދުގައ  ފާޅުނުކުރާހާ ހ ނދަކު، ނުވަތަ ޤަޞްދުގައ  ފާޅުގައ  

ހ ނދަކު، މުރުތައްދުނުވާހާ  ޭބރުވެ  ތަނެއްގައ ،   ދ ނުން  ޢާންމު 
ނުވަތަ މުރުތައްދުވެފައ ވާ މ ހެއްގެ  ގޮތުގައ       ކާފަރެއްގެ  އެމ ހަކ 

ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރުން  ނުވަތަ    ގޮތުގައ   އެފަދައ ން ސ ފަކުރުން 
 .ސ ފަކުރުމުގައ  ަބއ ވެރ ވުން ތުހުމަތުކުރުމުގައ  ނުވަތަ

އ ޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ކޮމ ޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް 

، ސ ޔާސ  ވ ސްނުމާ  އ  ، ކުލަޔާ އ ، އުފަންވ  ޤައުމާ އ ޢަމަލާއ ، މ ހެއްގެ ނަސްލާ   ކުރުމުގެ ތަކްފ ރު 
 ގުޅުވައ ގެން ހ ންގާ ޢަމަލު 

 ޙާލަތްތަކުގައ ، އަންނަނ ވ  ޢަމަލުކުރާ މ ހާ އެކުރަނ  ކުށެކެވެ.އަންނަނ ވ    (1) )ހ(  .124
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    i.   ާތަފާތުވެފައ ވ ރައުޔު  މެދުގައ   ޢ ލްމުވެރ ންގެ  ދ ނ  
މައްސަލައެއްގައ ، އޭގެ ތެރެއ ން އަހްލުއްސުންނަތ  ވަލް ޖަމާޢަތުގެ 

ޝުޢޫރަކުން، މުޢުތަަބރު ރައުޔަކާ ޚ ލާފުނުވާގޮތަށް މ ހަކު ފާޅުކުރ   
އެ ޢަމަލަކުން،  ކުރ   އުޅޭ  ނުވަތަ  ޚ ލާފަށް  އ ސްލާމްދ ނާ  މ ހަކ  

އ ސްލާމްދ ނާ   މ ހެއްކަމަށް،  އ ދ ނުވަތަ  ތަނެއްގައ  ކޮޅު   ޢާންމު 
 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ ސ ފަކުރުން ތުހުމަތުކުރުން 

    ii.  ުހ ނދަކ ނުކުރާހާ  ޢަމަލެއް  ކުފުރުގެ  ކަނޑައެޅ ގެން  މުސްލ މަކު 
ފާޅުގައ  ނުވަތަ   ނުވަތަ  ހ ނދަކު،  ފާޅުނުކުރާހާ  ަބހެއް  ކުފުރުގެ 

ހ ނދަކު، މުރުތައްދުނުވާހާ  ޭބރުވެ  ތަނެއްގައ ،   ދ ނުން  ޢާންމު 
ނުވަތަ މުރުތައްދުވެފައ ވާ މ ހެއްގެ  ގޮތުގައ       ކާފަރެއްގެ  އެމ ހަކ 

 .ސ ފަކުރުން  ގޮތުގައ  ތުހުމަތުކުރުން ނުވަތަ

އެއްވެސް މ ހަކ  އ ސްލާމްދ ނާ ޚ ލާފަށް   ބ ލުގައ  ހ މަނާފައ ވާ މައ ގަނޑު ސަަބަބކ ،މ  އ ޞްލާޙު   ސަބަބު 
އުޅޭ މ ހެއްކަމަށް ނުވަތަ އެއްވެސް މ ހަކ  ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައ  ނުވަތަ މުރުތައްދުވެފައ ވާ މ ހެއްގެ 

ޙާލަ ކުށަކަށްވާނެ  ޖ ނާއ   ޢަމަލު  އެ  ތުހުމަތުކުރުމުން  ނުވަތަ  ސ ފަކުރުމުން  ތްތައް ގޮތުގައ  
  ތަފްޞ ލުކޮށްދ ނުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 :2ކޮމ ޓ ން ބ ލަށް ހުށަހަޅާ އ ޞްލާޙު  

ވަނަ މާއްދާގައ     124ވަނަ މާއްދާއ ން ޤާނޫނަށް އ ތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައ ވާ    1ގެ   (19-/ބ 2021/19)ބ ލު ނަންަބރު:   ބ ލު

 އަންނަނ ވ ގޮތަށް އ ސްތ ސްނާއެއް ހ މެނުން. 

އ ޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމ ޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

އެކ  ކަންކަމާމެދު ކ ރ ތ  ޤުރުއާނާއ  ސުންނަތުން ސާބ ތުވާ އ ސްލާމްދ ނުގެ ޙުކުމްތައް  ( ށ) .124
 ަބޔާންކުރުމަށް މ  މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

އ ސްލާމްދ ނުގެ ޙުކުމްތައް ަބޔާންކޮށްދ ނުމަށް   މ  އ ޞްލާޙު ބ ލުގައ  ހ މަނާފައ ވާ މައ ގަނޑު ސަަބަބކ ،  ސަބަބު 
 ހުރަހެއް ނެތްކަން ޤާނޫނުގައ  ަބޔާންކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
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 :3ކޮމ ޓ ން ބ ލަށް ހުށަހަޅާ އ ޞްލާޙު  

ހުށަހަޅާފައ ވާ މަށް  އ ތުރުކުރުވަނަ މާއްދާއަށް    124ގެ  ވަނަ މާއްދާއ ން ޤާނޫނު  1ގެ   (19-/ބ 2021/19)ބ ލު ނަންަބރު:   ބ ލު

 މާނަކުރުންތައް އަންނަނ ވ  ގޮތަށް އ ޞްލާޙުކުރުން.

އ ޞްލާޙުކުރުމަށް  

 ކޮމ ޓ ން ހުށަހަޅާ ގޮތް 

އެވަނ ، (1) )ރ( .124 ބުނެފައ   ކަމަށް  ތަނެއް"  ބ ނގައ ވާ ހ ނގާޢާންމުން    "ޢާންމު 
ގޮސްއުޅޭ  ތަންތަނާއ ،   އެނުބރ   އަދ   އައ ސް  ޢާންމުން  އެތަނަކަށް 
 އެކ ނުވަތަ  ތ ެބވޭގޮތަށް  މަޑުކޮށްލައ ގެން   ޢާންމުންތަންތަނާއ ،  

، ކަނޑައެޅ ފައ ވާ ގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއ ނުންތަކުގައ  އެއްވެ އުޅެވޭޭބ
އަގެއް ދައްކައ ގެން ނުވަތަ ދައުވަތެއްދ ގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން 

މުންނަށް ވަދެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ަބއ ވެރ ވެވޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއ ، ޢާން
މެދުވެރ ކޮށް  ޓެކްނޮލޮޖ   އ ންޓަރނެޓާއ   ނުވަތަ  ޓެލެވ ޜަން  ރޭޑ އޯ، 
ަބއ ވެރ ވެވޭ  ޢާންމުންނަށް  ނުވަތަ  ފޯރުކޮށްދޭ  މަޢުލޫމާތު  ޢާންމުކޮށް 
އެހެނ ހެން   ޢާންމުކުރާ  މަޢުލޫމާތު  ޚަަބރާއ   ފޯރަމްތަކާއ ، 

 ސ ލަތްތަކަށެވެ. ވަ

އެވަނ ،  (2)    ުބނެފައ   ކަމަށް    "ކުފުރުގެ ޢަމަލު" ނުވަތަ "ކުފުރުގެ ަބސް" 
ވަކ   މެދުގައ   ޢ ލްމުވެރ ންގެ  ދ ނ   ޖަމާޢަތުގެ  ވަލް  އަހްލުއްސުއްނަތ  
ކުފުރުގެ  ަބހަކ   ވަކ   ނުވަތަ  ޢަމަލެއްކަމާމެދު  ކުފުރުގެ  ޢަމަލަކ  

 ަބހެއްކަމާމެދު ޚ ލާފެއް ނެތް ޢަމަލަށާއ  ބަހަށެވެ. 

އެވަނ ،   (3)    ުބނެފައ   ކަމަށް  ވަލް  "މުރުތައްދުވުން"  އަހްލުއްސުއްނަތ  
މުރުތައްދުވުމުގެ ޖަމާ ޢަމަލަކ   އެ  މެދުގައ   ޢ ލްމުވެރ ންގެ  ދ ނ   ޢަތުގެ 

ކަމުގައ   މުސްލ މަކުކޮށްފ   ޢަމަލެއް  ނެތް  ޚ ލާފެއް  ޢަމަލެއްކަމާމެދު 
ކަމާެބހޭ  އުސޫލުން  އޮންނަ  ޝަރ ޢަތުގައ   އ ސްލާމ   ކަނޑައެޅުމަށް، 

 ވެ.ޝަރުޢ  ކޯޓަކުން އެކަން ސާބ ތުކޮށް އެގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ޙާލަތުގައެ

ބ ލުގައ  ހ މަނާފައ ވާ މާއްދާތަކުގައ ވާ   މ  އ ޞްލާޙު ބ ލުގައ  ހ މަނާފައ ވާ މައ ގަނޑު ސަަބަބކ ، ސަބަބު 
 ކަންކަމާ ގުޅުންހުރ  ަބއެއް ކަންކަން މާނަކޮށްދ ނުން މުހ ންމުކަމަށް ފެންނާތ އެވެ. 
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 :4ކޮމ ޓ ން ބ ލަށް ހުށަހަޅާ އ ޞްލާޙު  

( ވަނަ ނަންަބރުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )  617ވަނަ މާއްދާއ ން ޤާނޫނުގެ    1( ގެ  23-/ބ 2021/19)ބ ލު ނަންަބރު:    ބ ލު

 ފަހަތަށް ނަންަބރެއް އ ތުރުކުރުން. 

ކޮމ ޓ ން  ބ ލަށް  
  މަށް ހުށަހަޅާ އ ތުރުކުރު 
 ނަންބަރު 

މުއާޞަލާތ  ވަސ ލަތެއް ޭބނުންކޮށްގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް،  (6) )ހ(  . 617
 އ ސްލާމްދ ނަށް ތައުހ ނުކުރުމުގެ ނ ޔަތުގައ  ބަހުން ނުވަތަ ޢަމަލުން،

ކ ރ ތ  هللا މާތް   ނުވަތަ  ޤުރުއާނާމެދު  ކ ރ ތ   ނުވަތަ  އާމެދު 
ނުވަތަ  ސުންނަތާމެދު  ރަސޫލާގެ  ކ ރ ތ   ނުވަތަ  ރަސޫލާއާމެދު 

ދު ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް އ ސްލާމްދ ނާމެ
 ކުރުމުގައ  ަބއ ވެރ ވުން.

އ ސްލާމްދ ނަށް ތައުހ ނުކުރުމުގެ ނ ޔަތުގައ  ބަހުން ނުވަތަ މ  އ ޞްލާޙު ކޮމ ޓ ން އ ތުރުކޮށްފައ ވަނ ،   ސަބަބު 
ރުމުގައ  ަބއ ވެރ ވުމަކ  އ ސްލާމްދ ނާމެދު ދޮގު މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއ  އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކު  ޢަމަލުން،

 ކުށެއްކަމުގައ  ޤާނޫނުގައ  ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުންނެވެ.
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 ނ ންމުން  .4

)ބ ލު ނަންަބރު:   )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( އަށް ... ވަނަ އ ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބ ލު  2014/9""ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ކޮމ ޓ ން  (19-/ބ 2021/19 ޖުޑ ޝ އަރ    "( ރ ޕޯޓު  ނ ންމ ގޮތުގެ  އ ތުރަށް M19/JD/2021/05ދ ރާސާކޮށް   ،")

ގުޅ ގެން،   ފޮނުއްވުމާ  ކޮމ ޓ އަށް  އަނުބރާ  ކޮމ ޓ ފުރ ހަމަކުރުމަށް  ރ ޕޯޓުގައ   ބ ލާއ ،  އެ  ދ ރާސާކޮށްފައ ވާ  ސަރުކާރުގެ  ން 

މެނަްބރު    ތުޅާދޫފަރާތުން   ޙުސައ ންދާއ ރާގެ  ނަންަބ  ޙ ސާން  ޤާނޫނު  )ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ    2014/9ރު  ހުށަހަޅުއްވާފައ ވާ 

ޖުޑ ޝ އަރ  ކޮމ ޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ    (23-/ބ 2021/19)ބ ލު ނަންަބރު:    ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް އ ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބ ލު 

  ކޮމ ޓ ން ގެނައ  ަބދަލުތަކާއެކު، އެ ބ ލު ކޮމ ޓ ން ނ ންމާފައ ވާ ގޮތަށް ދ ރާސާކޮށް  އެކުގައ   ބ ލު  ދެ  ގުޅ ގެން، ކޮމ ޓ ން އެ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(    121ބ ލާމެދު ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހުން ރ ޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް އެދ ، ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހުގެ ގަވާއ ދުގެ  

ަބއްދަލުވުމުގައ     ވަނަ  58ގައ  ޭބއްވ  މ  ކޮމ ޓ ގެ    2021އޮކްޓޫަބރު    31ގެ ދަށުން ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހަށް ފޮނުވުމަށް،  

 ވަނ  ފާސްކޮށްފައެވެ. އ އްތ ފާޤުން ކޮމ ޓ އަށް ހާޒ ރުވެ ވޯޓުގައ  ަބއ ވެރ ވ  މެންަބރުންގެ 

)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު( އަށް އ ޞްލާހު ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ތުޅާދޫ   2014/9ޤާނޫނު ނަންަބރު    ވ މާ،

ބ ލު އެއްކޮށްލައ ގެން، ކޮމ ޓ ން ދ ރާސާކޮށް ފާސްކޮށްފައ ވާގޮތަށް   2ށަހަޅުއްވާފައ ވާ  ދާއ ރާގެ މެންަބރު ޙ ސާން ޙުސައ ން ހު

 ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހަށް ފެނ ވަޑައ ގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތ ން ނ ންމަވައ ދެއްވުން އެދ  މ  ރ ޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. ރ ޢާޔަތްކުރައްވައ ،  

"ޤާނޫނު އ ޞްލާޙުކޮށްފައ ވާ  ދ ރާސާކޮށް،  ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު )  2014/9 ނަންަބރު  ކޮމ ޓ ން  ވަނަ ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ   ... އަށް   )

 " ގެ ގޮތުގައ  އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " އ ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބ ލު" މ  ރ ޕޯޓުގެ 

ރ ޕޯޓުގެ  ޭބއްވ  މ  ކޮމ ޓ ގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމ ޓ ގެ މެންަބރުން ހާޒ ރ ގެ ތަފްޞ ލު މ     އަދ ، މ  ބ ލު ދ ރާސާކުރުމަށް

 " ގެ ގޮތުގައ  އެވަނ އެވެ. 2- ޖަދުވަލު"

 2021 އޮކްޓޫަބރު 31
 

 
 
 

                                          މާފަންނު އުތުރު ދާއ ރާގެ މެންބަރު އ މްތ ޔާޒު ފަހުމ 
 ކޮމ ޓ ގެ މުޤައްރ ރު
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 1ޖަދުވަލު  
 

(  ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު) 2014/9ޖުޑ ޝ އަރ  ކޮމ ޓ ން ދ ރާސާކޮށް އ ޞްލާޙުކޮށްފައ ވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު 
 އަށް ... ވަނަ އ ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބ ލު 
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ވަނަ   ... އަށް  ( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ) 9/ 2014ޤާނޫނު ނަންބަރު  
 އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު 

 
 .ެގނައުން ތައްއަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙު (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުދިވެހިރާއްޖޭެގ ) 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 
 ން.ކުރުއިތުރު  ެއއްމާއްދާފަދައިން ަވނަ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި   123ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުެގ  .1

ގުޅުވައިގެން    ، ސިޔާސީ ވިސްނުމާ އި ، ކުލަޔާ އި ، އުފަންވީ ޤައުމާ އި ޢަމަލާއި، މީހެއްގެ ނަސްލާ   ކުރުމުގެ ތަކްފީރު 
 ހިންގާ ޢަމަލު 

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

    i.  ަރ މެދުަގިއ  ޢިލްމުވެރިންެގ  ތަފާތުވެފައިވާ އުދީނީ    ޔު 
އަހްލުއްސުންނަތި ވަލް  ޭއެގ ތެރެިއން    މައްސަލަެއއްަގއި،

ރައުޔަ މުޢުތަބަރު  ޚިލާފުނުވާޖަމާޢަތުެގ  މީހަކު ކާ  ޮގތަށް 
މީހަކީ ފާޅުކުރި ޝުޢޫރަކުން، ނުވަތަ ކުރި ޢަމަލަކުން، އެ

އިސްލާމްދީނާ  ނުވަތަ  އުޅޭ  ޚިލާފަށް  އިސްލާމްދީނާ 
 ތުހުމަތުކުރުންމު ތަނެއްަގއި  ންޢާ  ،ކަމަށްއްކޮޅު މީހެއިދި

 ނުވަތަ ؛ ނުވަތަ ސިފަކުރުން

      

  

Deleted : ީީ

Deleted : ިއ

Deleted : ިއ

Deleted : ިއ

Deleted : ިދީނާ ،  އ

Deleted : ުހިންުގން ނަފްރަތުެގ ޢަމަލ¶

Deleted :  ުވަކި މައްސަލައަކާމެދ

Deleted :ުޢ

Deleted :ްކަނ

Deleted :  ،އެނެގން ޮއްއވަިއ

Deleted :  ުއ

Deleted : 

Deleted :ިވަކި    ،ޢާންމު ތަނެއްަގއ

Deleted :ެދ

Deleted :ުީަކ 

Deleted :ަަގއި ޢުއިސްލާމީ ޢަޤީދާއާ ުގޅުަވއި މުޖުތަމ
¶ނުވަތަ؛ މީހަކާމެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުން
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    ii.  ްކަނޑައެޅިެގނ ކުފުރުމުސްލިމަކު  ނުކުރާހާ  ޢަމަލެއް  ެގ   
ހިނދަކު،   ހާފާޅުނުކުރާބަހެއް  ކުފުރުެގ  ނުވަތަ  ހިނދަކު  
ބޭރުވެ  ނުވަތަ   ދީނުން   ހާމުރުތައްދުނުވާފާޅުަގއި 
ތަނެއްަގިއ،  ހިނދަކު،    ރެއްގެ ފަކާ  މީހަކީއެ  ޢާންމު 
ޮގތުަގިއ  ޮގތުަގއި   މީހެްއެގ  މުރުތައްދުެވފައިވާ  ނުވަތަ 

 .ސިފަކުރުންތުހުމަތުކުރުން ނުވަތަ 

      

ައންނަނިވި   (2)    ޙާލަތްތަކުަގިއ،  މީހާ އެކުރަނީ އަންނަނިވި  ޢަމަލުކުރާ 
 . ކުށެކެވެ 

    i.    ިޢަމ1ަ)  އަކުރުެގމ ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ  ލެއް ( 
 ނުވަތަ  ؛ށް އަނިޔާެއއް ދިނުންކައެކު މީހަހިންުގމާ

    ii.    ިޢަމ1ަ)  އަކުރުެގމ ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ  ލެއް ( 
  .ދެކޮޅަށް ައނިޔާވެރިވުމަށް ޮގވާލުން އެކު މީހަކާހިންުގމާ

      

ުއފަންވީ   ،ޙާލަތްތަކުަގއި އަންނަނިވި   (3)    ނުވަތަ  ނަސްލަށް،  ީމހެއްެގ 
  ނުވަތަ ، ޤައުމަށް، ނުވަތަ ކުލަޔަށް، ނުވަތަ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށް

އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުެގ ތެރެއިން ޢަމަލެްއ   ބަލައި އެމީހަކާމެދު  ދީނަށް
 ކުރާ މީހާ އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. 

    i.  ްނުވަތަ؛ އަނިޔާއެއް ދިނުންއެމީހަކަށ 

    ii.  ްނުމަށް ގޮވާލުން. އަނިޔާއެއް ދިއެމީހަކަށ 

      

      

  ތައްޙުކުމްލާމްދީނުގެ އިސް
ހުރަހަކަށް   ންބަޔާންކުރު 

 ނުވުން 

އިސްލާމްދީނުެގ ސާބިތުވާ    ސުންނަތުންކީރިތި ޤުރުއާނާއި  އެކި ކަންކަމާމެދު   )ށ( 
 މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.  ށް މިމަރު ބަޔާންކުޙުކުމްތައް

Deleted :ުޤަޞްދ

Deleted :ިހައ

Deleted :ުޤަޞްދ

Deleted :ިހައ

Deleted :ުމުސްލިމަކ

Deleted : 

Deleted : ް؛ …ނުވަތަ ސިފަކުރުމުަގއި ބަިއެވރިވުނ
ނުވަތަ
...

Deleted :ަރެއް ޢާންމު ތަނެއްގައި، މުސްލިމަކަށް ކާފ
¶.ކަމުެގ ތުހުމަތުކުރުން

Deleted : ްދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ގޮވާލުނ ާީ

Deleted :  ްނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރުދިނުނ
 ؛ނުވަތަ ބަިއވެރިވުން

Deleted :ްީަށް އަނިޔާެއއް ދިނުނ

Deleted :  ްނުވަތަ އަނިޔާއެއް ދިނުމުަގިއ ބައިވެރިވުނ
ނުވަތަ  … ؛ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް ރޭވުން

...

Deleted :  ،ިމީހެއްެގ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށް ބަލައ
އެމީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާެއްއ ދިނުން ނުވަތަ 

...

Deleted : 

Deleted :ްމީހެއްެގ ނަސްލަށް، ނުވަތަ ުއފަންވީ ޤައުމަށ  ،
...

Deleted :  ީޖިސްމާނ

Deleted :ްމީހެއްެގ ނަސްލަށް، ނުވަތަ ުއފަންވީ ޤައުމަށ  ،
...

Deleted :  ްނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރެއް ބޭނުންކޮށްެގނ
...

Deleted :iii .

Deleted :ް؛ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް ގޮވާލުނ
...

Deleted :iv .

Deleted :ްމީހެއްެގ ނަސްލަށް، ނުވަތަ ުއފަންވީ ޤައުމަށ  ،
...

Deleted :ައެމީހަކާމެދު ތަފާތުކުރުމަށް ޮގާވލުން ނުވަތ 
...
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( ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ،  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) (1) (ނ)  ދަރަޖަކުރުން 
 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  1ޖުނަޙްެގ 

ަގއި ބަޔާންކުރާ   (i)( ަވނަ ނަންބަރުެގ  2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) (2)   
 ނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ. ވަ 4ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ 

ަގއި ބަޔާންކުރާ   (ii)( ަވނަ ނަންބަރުެގ  2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) (3)   
 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  5ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ 

ބަޔާންކުރާ   ަގއި  (i)  ( ަވނަ ނަންބަރުެގ3މާއްދާެގ )ހ( ެގ )މި   (4)   
 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  4ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ 

ބަޔާންކުރާ   ަގއި    (ii)  ނަންބަރުެގ( ވަނަ  3މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) (5)   
 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  5ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ 

     

ބިނަގިއާވ  ހިނާގޢާންމުން  "ޢާންމު ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،   (1) (ރ)  މާނަކުރުން 
އެތަނަކަށް ޢާންމުން އައިސް އަދި އެނބުރި ޮގސްުއޅޭ  ތަންތަނާއި،  
  ެއކި ނުވަތަ  ތިބެޭވޮގތަށް  މަޑުކޮށްލައިެގން   ޢާންމުންތަންތަނާއި،  

ުއޅެވޭ ބޭ ެއްއވެ  ތަންތަނާއިނުންތަކުަގއި  ހުންނަ  ،  ޮގތަށް 
ނުވަތަ ކަނޑައެޅިފަިއވާ ައެގއް ދަްއކަިއެގން ނުވަތަ ދަުއވަތެއްދީެގން  

ޮގތަކުން   ވަދެވޭއެނޫންވެސް  ނުވަތަ   ޮގތަށް ޢާންމުންނަށް 
ނުވަތަ   ލެވިޜަންބައިވެރިެވވޭޮގތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި، ރޭޑިޯއ، ޓެ

ޓެކްނޮލޮޖީ   މަޢުލޫމާތު  އިންޓަރނެޓާއި  ޢާންމުކޮށް  މެދުވެރިކޮށް 
ޚަބަރާިއ   ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ފޯރަމްތަކާިއ،  ފޯރުކޮށްދޭ

 މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރާ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަކަށެވެ. 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ނުވަތަ "ކުފުރުެގ ބަސް"  "ކުފުރުެގ ޢަމަލު"   (2)   
ވަކި    ދީނީ ޢިލްމުވެރިންެގ މެދުަގއި   އަހްލުއްސުއްނަތި ވަލް ޖަމާޢަތެުގ

Deleted :ށ

Deleted :5 

Deleted : ިއަދ(iii) 

Deleted :4 

Deleted : ިީައ

Deleted :  ެއަކުރު ބަޔާންކުރާ ކުށެްއ، އ( ެގi ) ަވަނ
ަގއި  ނަންބަރު

Deleted : ުޙާލަތުަގއި ކުރާ ކުރުމުަގއި، ީމހަކ
މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ  

Deleted :1 
Deleted : ިީައ

Deleted :ްކުށެއް މީހަކު ކުރީ، މީހަކު ކިޑްނެޕްކޮށްެގނ  
ނުވަތަ މީހަކަށް ޖިންސީ އަނިޔާެއއް ރަހީނުކޮށްެގން 

މުެގ  ކަ ދީެގން ނުވަތަ މީހެއްެގ ފުރާނަޔަށް ެގއްލުންދޭނެ
ބިރުދައްކަިއެގން ކަުމަގިއވާނަމަ، އެ  

Deleted :2 

Deleted :(6)

Deleted : ިމި މާއްދާެގ )ހ( ެގ  އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގއ
  4 ޖިނާޔަތުެގ( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ 3)

ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ. 



4 

 

ޢަމަލެއް  ޢަމަލަކީ ބަހަކީ  ނުވަތަ    ކަމާމެދުކުފުރުެގ  ކުފުރުެގ ވަކި 
 ބަހެއްކަމާމެދު ޚިލާފެއް ނެތް ޢަމަލަށާއި ބަހަށެވެ.

ނީ، އަހްލުއްސުއްނަތި ވަލް "މުރުތައްދުވުން" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަ (3)   
މެދުަގއި  ޖަމާޢަތުެގ ޢިލްމުވެރިންެގ  ޢަމަލަކީ   ދީނީ  ެއ 

ޢަމަލެއް  ނެތް  ޚިލާފެއް  ޢަމަލެއްކަާމމެދު  މުރުތައްދުވުމުެގ 

ިއސްލާމީ ޝަރީޢަތުަގިއ  ،  ފި ކަމުަގއި ކަނޑައެޅުމަށްކޮށްމުސްލިމަކު
 ން އެކަން ސާބިތުކޮށް ކުކޯޓަކަމާބެހޭ ޝަރުޢީ  ން  އޮންނަ އުސޫލު

 .ތުަގެއވެ ޅާ ޙާލަކަނޑައަ  އެޮގތަށް

 

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

މުއާޞަލާތީ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮށްެގން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޮގތަކަށް  (5) )ހ( . 617 
ނިޔަތުަގިއ  ގައި،  ތަނެއް  ޢާންމު ތައުހީނުކުރުމުެގ  އިސްލާމްދީނަށް 

އާނަށް ތަ ކީރިތި ޤުރު އަށް ނުވަهللا މާތް    ނުވަތަ ޢަމަލުން،ބަހުން  
ސުންނަތަށް  ރަސޫލާެގ  ކީރިތި  ނުވަތަ  ރަސޫލާއަށް  ކީރިތި  ނުވަތަ 

 އިސްލާމްދީނަށް ފުރަްއސާރަކުރުން.ނުވަތަ 
 

އެނޫންވެސް   (6)    ނުވަތަ  ބޭނުންކޮށްެގން  ވަސީލަތެއް  މުއާޞަލާތީ 
ތައުހީނުކުރުމުެގ ނިޔަތުަގިއ ބަހުން ނުވަތަ އިސްލާމްދީނަށް  ،  ޮގތަކަށް

އާނާމެދު ނުވަތަ ކީރިތި އާމެދު ނުަވތަ ކީރިތި ޤުރުهللا މާތް    ޢަމަލުން،
ނުވަތަ  ސުންނަތާމެދު  ރަސޫލާެގ  ކީރިތި  ނުވަތަ  ރަސޫލާއާމެދު 

މެދު ދޮުގ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން ނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލެއް އިސްލާމްދީނާ
 ކުރުމުަގއި ބައިވެރިވުން. 

 

ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ކޮށް،  ޤުޞްދީމި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،  މި .3
   ފެށިެގންނެވެ.ތާރީޚުން 

_________31.10.2021_______ 

Deleted : ެންގ

Deleted :ީކުރިމަތ

Deleted :ްޤ



 M19/JD/2021/06ރ ޕޯޓު ނަންބަރު: 

  12    ޖުޑ ޝ އަރ  ކޮމ ޓ  

 

 2ޖަދުވަލު  
" ޖުޑ ޝ އަރ  ބ ލު ގެނައުމުގެ އ ޞްލާޙު ވަނަ...  އަށް( ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްއުޤޫާބތު) 9/2014 ނަންަބރު ޤާނޫނު"

( ރައްޔ ތުންގެ މަޖ ލ ހުން އަނުބރާ ކޮމ ޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ M19/JD/2021/05ކޮމ ޓ ން ދ ރާސާކޮށް ނ ންމ ގޮތުގެ ރ ޕޯޓު )
)ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ  2014/9"ޤާނޫނު ނަންަބރު   އަދ ބ ލު ރ ޕޯޓުގައ  ކޮމ ޓ ން ދ ރާސާކޮށްފައ ވާ އެގުޅ ގެން، 

 މަޖ ލ ހުގެ ރައްޔ ތުންގެ(  23-/ބ 2021/19ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް ... ވަނަ އ ޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބ ލު" )ބ ލު ނަންަބރު: 
 ގޮތުގެ ތަފްޞ ލް ޙާޒ ރުވ ކޮމ ޓ ގެ މެންަބރުން  ކޮމ ޓ ން ދ ރާސާކުރެއްވުމަށް އެ  ޖުޑ ޝ އަރ 

 

 

31.10.2021 58 1:20           

26.10.2021 56 1:15  -  SC       

5.09.2021 36 4:35       -    

17.08.2021 33 00:20    -  S S  S SC SC
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  ްވަޑައ ނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  -  ވަޑައ ގެންނެވ  ބައްދަލުވުނ SC   އެހެން ކޮމ ޓ އެއްގައ S  ސަލާމުގައ 
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