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 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )   2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  2    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 
އުފައްދާފައިވަނ    ކޮމިޓ   ޭބއްވި  2019ޖޫން    11މި  މަޖިލ ހުގެ    19، ގައި  ރައްޔިތުންގެ  ޖަލްސާގައެވެ.  ވަނަ    6ވަނަ 

މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ކަންކަން   މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   އުފައްދާފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

އޮތްނަމަދިރާސާކުރުމާއި ޝަ ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  އެކަން    ،ރުޢ  

ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމާއި، ޝަރުޢ  ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ިބލުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންގެ 

 ށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ.  މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހު

، ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން   ،މ ގެއިތުރުން

ން ވަނަ މާއްދާއިން މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މިނިވަ  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

އެ  ކުރުވުމާއި،  ޖަވާުބދާރ   ފަރާތްތައް  ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  މެންަބރުންނާއި  ތިޭބ  މުއައްސަސާތަކުގައި 

މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރ  ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ  

، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ ަބއްދަލުކޮށް އެ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް

ަބލައި،   ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް،  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ  މުއައްސަސާތައް 

ަބޔާންކޮށްދިނުމާ ކަންކަން  ރައްޔިތުންގެ އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޢައްޔަންކުރާ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  އި، 

މަޖިލ ހުގެ ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމާއި، އެ 

ޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލ ހަށް ލަފާ އެރުވުމާއި،  މުއައްސަސާތަކުގައި ތިޭބ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމުން ވަކިކުރަން

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ފަނޑިޔާރުން ވަކިކުރުމަށް ޖުޑ ޝަލް   154ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސ ގެ  

މައްސަ ހުށަހެޅޭ  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވިގެން  ކޮމިޝަނަށް  ދިރާސާކޮށް  ސަރވިސް  ލަތައް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހެޅުމަކ ވެސް މި ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
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  3    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 :ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންބަރުން 

 ނައިބު ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރުގެ   ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު 
 

 އިމްތިޔާޒް ފަހުމ  
 މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

 
 މޫސާ ސިރާޖު   
 ފޮނަދޫ ދާއިރާ 

 
 ކޮމިޓ ގެ މެންބަރުން 

 

 ޙަސަން ލަޠ ފް 
 ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

 
 ޝަފ ޤް هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ވެލިދޫ ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް މުޢިއްޒު 
 ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

 
 ޙަސަން ޒަރ ރު 
 މަތިވެރި ދާއިރާ

 

 މުޙައްމަދު ނިހާދު 
 ފޭދޫ ދާއިރާ

 

 ޝަހ މް ޢަބްދުލްޙަކ މް هللا ޢަބްދު 
 ކަނޑިތ މު ދާއިރާ

 

 އިބްރާހ މް ރިޒާ 
 ގުރައިދޫ ދާއިރާ 

 
 ޢަލ  ޙުސައިން 
 ކެންދޫ ދާއިރާ

 

 ސަޢުދު ޙުސައިން 
 ވިލިނގިލި ދާއިރާ
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  4    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ފިހުރިސްތު 
 

 5 ....................................................................................................................................  ތަޢާރަފް .1

 5 ......................................................................................................... . ކޮމިޓ ން ިބލު ދިރާސާކުރި ގޮތ2ް

 6 ..........................................................................................  ބިލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް .3

 10 ...........................................................................................................................  ނިންމުން . 4
 

 11 .................................................................................................................................... 1ޖަދުވަލު 

 12 .................................................................................................................................... 2ޖަދުވަލު 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )   2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  5    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ތަޢާރަފް  .1

ސަރުކާރުގެ ވަނަ ޖަލްސާގައި،    12ދައުރުގެ    ވަނަދެގައި ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ    2021ޖޫން    15މި ރިޕޯޓަކ ،  

މެނަްބރު    ތުޅާދޫފަރާތުން   ޙުސައިންދާއިރާގެ  ނަންަބރު    ޙިސާން  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )  2014/9ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވުމާ ގުޅިގެން، ކޮމިޓ ން އެ ިބލު ދިރާސާކޮށް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު

 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ. 

 . ކޮމިޓ ން ބިލު ދިރާސާކުރި ގޮތް 2

ގުޅިގެން،   ފޮނުއްވުމާ  ކޮމިޓ އަށް  ިބލު  ކޮމިޓ ގެ    2021ޖޫން    15މި  ޭބއްވި  ިބލުގެ   29ގައި  މި  ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ 

 ވެ. ވެއެއިކޮށްފަމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ

 ނިންމާނެ  ، މި ިބލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓ ންވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  29ގައި ޭބއްވި ކޮމިޓ ގެ    2021ޖޫން    15އެގޮތުން،  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ )  2014/9މި ބިލުން ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކަމުގައި ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. އަދި،   2021ޖޫން    23ސުންގަޑިއަކ   

( އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޚިޔާލެއް ނުވަތަ ކޮމެންޓެއް އޮތްތޯ ސާފުކުރުމަށް  ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު

އައްސަސާތަކަށް ލިޔުމުން ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ. ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެންޓް ހޯދުމަށް ލިޔުމުން  ކަމާގުޅުންހުރި މު

 ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވާ މުއައްސަސާތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 މިނިސްޓްރ  އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް، .1

 ، އަދިޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .2

 ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް.  .3

 އެވެ. އަކުންވެސް މި ބިލަށް ކޮމެންޓް ފޮނުއްވާފައިވެމުއައްސަސާހުރިހާ އިސްވެދެންނެވި އެގޮތުން، 

އިޢުލާންކުރުމަށް ކޮމިޓ ން މުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް  ންމުންގެ މަޞްލަޙަތު ޮބޑު ިބލަކަށްވުމާއެކު، ޢާންމ ގެ އިތުރުން، މި ިބލަކ  ޢާ

މުންގެ އެއްވެސް ޚިޔާލެއް އޮތްނަމަ، ންގެ ނިޔަލަށް، މި ިބލާމެދު ޢާ  12:00ގެ    2021ޖޫން    22ނިންމިއެވެ. އެގޮތުން،  

އަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ފޮނުވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެވުނެއެވެ. އެޑްރެސް  މެއިލް-ކޮމިޓ ގެ އ 

މެއިލް އެޑްރެސްއަށް -ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާއަށް ފޮނުއްވި ސިޓ ންނާއި، ކޮމިޓ ގެ އ ގޮތުން ހުޅުވާލެވުނު ފުރުޞަތުގައި،  މި

ކޮމިޓ އަށް  ޚިޔާލު ޢާންމުންގެ ފަރާތުންނާއި ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން    2462މެއިލްގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް  -ފޮނުއްވި އ 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )   2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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އި  ލިިބފައިވެއެވެ. ގެންދިއުމުގައި،  ކުރިއަށް  މަސައްކަތް  ދިރާސާކުރުމުގެ  ިބލު  ަބޔާންކޮށްފައިވާއަދި،    ސްވެ 

 ކޮމިޓ ން ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވެއެވެ. ޚިޔާލުތަކަށް ފޮނުއްވާފައިވާ  މުން ންނާއި، ޢާމުއައްސަސާތަކުން

ޚިޔާލުތައް    ތަކާއިކޮމިޓ އަށް ލިިބފައިވާ ކޮމެންޓްވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި،    30ގައި ޭބއްވި ކޮމިޓ ގެ    2021ޖޫން    23އަދި،  

ގެ ނިޔަލަށް    2021ޖުލައި    1މި ިބލުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓ ން ނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސުންގަޑި  ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި،  

 ންމިއެވެ.އިތުރުކުރުމަށް ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެން މެންަބރުންގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން ނި

 ބިލަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙުތައް  .3

ކަ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،  މެދުގައި  މެންަބރުންގެ  ކޮމިޓ ގެ  ގުޅޭގޮތުން  ިބލާ  ޢާކުންމުއައްސަސާތަމާގުޅޭ  މި   މުން ންނާއި 

ޚިޔާލުފުޅުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ކޮމިޓ ން ބިލަށް  ފާޅުކުރެއްވި  މެންަބރުން  ތަކަށާއި، ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި  ޚިޔާލުފޮނުއްވާފައިވާ  

 ގެނެސްފައިވާ ަބއެއް މުހިންމު އިޞްލާޙުތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 :1ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

އަންނަނިވި ގޮތަށް  ( ވަނަ ނަންަބރު  1އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )ޤާނޫނަށް  ވަނަ މާއްދާއިން    1ިބލުގެ  

 އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ   ބިލުގައި 
 އޮތް ގޮތް 

 ނަފްރަތުގެ ޢަމަލު ހިންގުން 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މ ހާ އެކުރަނ  ކުށެކެވެ. (1) )ހ(  .124

   i.  ަޢާންމު ތަނެއްގައި، ވަކި މ ހަކ  އިސްލާމްދ ނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތ
 ނުވަތަ ؛ އިސްލާމްދ ނާ ދެކޮޅު މ ހަކު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރުން

   ii.  ުނަފްރަތ މ ހަކާމެދު  މުޖުތަމަޢުގައި  ގުޅުވައި  ޢަޤ ދާއާ  އިސްލާމ  
 ނުވަތަ ؛ އުފެއްދުން

   iii .  ަޢާންމު ތަނެއްގައި، މުސްލިމަކު ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުން ނުވަތ
 ނުވަތަ؛ ަބއިވެރިވުންސިފަކުރުމުގައި 

   iv. .ްޢާންމު ތަނެއްގައި، މުސްލިމަކަށް ކާފަރެއް ކަމުގެ ތުހުމަތުކުރުނ 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )   2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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އިޞްލާޙުކުރުމަށް  
ކޮމިޓ ން  

 ހުށަހަޅާ ގޮތް 

ތަކްފ ރ  ޢަމަލާއި، މ ހެއްގެ ނަސްލާ، އުފަންވ  ޤައުމާ، ކުލަޔާ، ސިޔާސ  ވިސްނުމާ، ދ ނާ  
 ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ޢަމަލު 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މ ހާ އެކުރަނ  ކުށެކެވެ. (1) )ހ(  .124

   i.  ،ިދ ނ  ޢިލްމުވެރިންގެ މެދުގައި ރައުޔު ތަފާތުވެފައިވާ މައްސަލައެއްގައ
އޭގެ ތެރެއިން ވަކި ރައުޔެއްގައިވާ ގޮތަށް މ ހަކު ފާޅުކުރި ޝުޢޫރަކުން، 

މ ހަކ  އިސްލާމްދ ނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ ޢަމަލަކުން، އެނުވަތަ ކުރި  
ނުވަތަ އެފަދަ މާނައިގައި ޢާންމު ކަމަށް  އްކޮޅު މ ހެއިދިއިސްލާމްދ ނާ  

 ނުވަތަ ؛ ހުމަތުކުރުންތަނެއްގައި، ސިފަކުރުން ނުވަތަ ތު

   ii.   ްޤަޞްދުގައި މުސްލިމަކު ކަނޑައެޅިގެން ކުފުރުގެ ޢަމަލެއް ނުވަތަ ަބހެއ
ޭބރުވެ  ދ ނުން  ފާޅުގައި  ފާޅުނުކުރާހާ ހިނދަކު، ނުވަތަ ޤަޞްދުގައި 

ހިނދަކު، ތަނެއްގައި،    މުރުތައްދުނުވާހާ    ކާފަރެއްގެ  އެމ ހަކ ޢާންމު 
ތުހުމަތުކުރުން ގޮތުގައި   ގޮތުގައި  މ ހެއްގެ  މުރުތައްދުވެފައިވާ  ނުވަތަ 
ނުވަތަ    ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރުސިފަކުރުން  ނުވަތައެފަދައިން   މުގައި 

 .ސިފަކުރުމުގައި ަބއިވެރިވުން

އެއްވެސް މ ހަކ  އިސްލާމްދ ނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ   މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ، ސަބަބު 
މ ހެއްކަމަށް ތުހުމަތުކުރުމުން ނުވަތަ ސިފަކުރުމުން، ނުވަތަ އެއްވެސް މ ހަކ  ކާފަރެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ 
މުރުތައްދުވެފައިވާ މ ހެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަކުރުމުން ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރުމުން އެ ޢަމަލު ޖިނާއ  ކުށަކަށްވާނެ 

 އް ތަފްޞ ލުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުންނެވެ.  ޙާލަތްތަ

 

 :2ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

( ވަނަ ނަންަބރު އަންނަނިވި ގޮތަށް  2ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  1ިބލުގެ  

 އިޞްލާޙުކުރުން.

މާއްދާ   ބިލުގައި 

 އޮތް ގޮތް 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މ ހާ އެކުރަނ  ކުށެކެވެ. (2) )ހ(  .124

i. ( ެވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގުމާއެކު މ ހަކާ 1މި އަކުރުގ )
ޢަމަލަކަށް  އެފަދަ  ނުވަތަ  ގޮވާލުން  އަނިޔާވެރިވުމަށް  ދެކޮޅަށް 

 ނުވަތަ ؛ ހިތްވަރުދިނުން ނުވަތަ ަބއިވެރިވުން



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )   2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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ii. ( ެވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގުމާއެކު މ ހަކަށް 1މި އަކުރުގ )
އަނިޔާއެއް ދިނުން ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ދިނުމުގައި ަބއިވެރިވުން ނުވަތަ 

 ނުވަތަ؛ އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް ރޭވުން

iii .    އަނިޔާއެއް މ ހެއްގެ ސިޔާސ  ވިސްނުމަށް ބަލައި، އެމ ހަކަށް ޖިސްމާނ
 ދިނުން ނުވަތަ ދިނުމުގައި ަބއިވެރިވުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ރޭވުން. 

 

އިޞްލާޙުކުރުމަށް  

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

 އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، އަންނަނިވި ޢަމަލުކުރާ މ ހާ އެކުރަނ  ކުށެކެވެ. (2) )ހ(  .124

i. ( ެވަނަ  1މި އަކުރުގ ) ާނަންަބރުގައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގުމާއެކު މ ހަކ
 ނުވަތަ ؛ ދެކޮޅަށް އަނިޔާވެރިވުމަށް ގޮވާލުން

ii. ( ެވަނަ ނަންަބރުގައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގުމާއެކު މ ހަކަށް 1މި އަކުރުގ )
 .އަނިޔާއެއް ދިނުން

ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތުގެ   ސަބަބު  ކަނޑައަޅާފައިވާ   80ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުށެއްކަމަށް  ޤާނޫނުގައި  އެ  ާބުބގައި،  ވަނަ 
ކޮންމެ ކުށެއް ކުރަން އުޅުމާއި، އެ ކުށް ކުރުމަށް އެދުމާއި އެ ކުށް ކުރުމަށް ރޭވުމަކ  ކުށެއްކަމަށް އެ 

ވާ ކުށެއް ކުރުމާއި، އެ ކުށްކުރުމަށް ާބުބގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެ ޤާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައި 
އެއ    ގިންތ ގައެވެ.  ތަފާތު  ދަރަޖަކޮށްފައިވަނ   ަބއިވެރިވުން  ކުށްކުރުމުގައި  އެ  ކުށްކުރުން އެދުމާއި 

އެކުށަށް  ރޭވުމަށްފަހު،  ކުށްކުރުމަށް  އެގޮތުން،  ގޮތުންނެވެ.  ާބރެއްގެ  އިތުރު  ދެވޭ  ހުއްޓާލުމަށް 
ޭބ އަދަުބ ކުށްކުރި މ ހާއަށް ލިޭބ އަދަަބށްވުރެ ކުޑަވާނެއެވެ. އެހެންކަމުން،  އަރައިނުގަނެފިނަމަ، އޭނާއަށް ލި

މި މާއްދާގެ މި ނަންަބރުގައި ކުށްކުރުމުގައި ަބއިވެރިވުމާއި ރޭވުމާއި ހިތްވަރުދިނުން ހިމަނާފައި އޮތުމުން،  
ތަށް ކުށްކުރުމުގައި ކުށްކުރުމާ އެއް ދަރަޖައެއްގައި އެކަންކަންވެސް ހިމެނޭތ ، ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދާ އެއްގޮ

 ަބއިވެރިވުމާއި، ރޭވުމާއި ހިތްވަރުދިނުން އުނިކުރުމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމާފައިވެއެވެ.

 :3ކޮމިޓ ން ބިލަށް ހުށަހަޅާ އިޞްލާޙު  

އަކުރެއް ގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް  ވަނަ މާއްދާއިން ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މާއްދާ  1ިބލުގެ  

 އިތުރުކުރުން.

"އިސްލާމްދ ނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ އިސްލާމްދ ނާ އިދިކޮޅު މ ހެއް" ކަމަށް  (1) )ނ(  .124
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ   617ުބނެފައި އެވަނ ، މި ޤާނޫނުގެ  

 ކުށެއް ކުރާ މ ހާއަށެވެ.



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )   2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  9    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

  އިތުރުކުރުމަށް 

ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ  

 ގޮތް 

ޢާންމުން   (2) އެވަނ ،  ުބނެފައި  ކަމަށް  ތަނެއް"  ިބނގައިވާ  ހިނގާ "ޢާންމު 
އުޅޭ  ތަންތަނާއި،   ގޮސް  އެނުބރި  އަދި  އައިސް  ޢާންމުން  އެތަނަކަށް 
ގޮތަށް  މަޑުކޮށްލައިގެން   ޢާންމުންތަންތަނާއި،    އެކިނުވަތަ  ތިެބވޭ 

އުޅެވޭޭބ އެއްވެ  ތަންތަނާއި  ނުންތަކުގައި  ހުންނަ  ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތަށް   ،
އަގެއް ދައްކައިގެން ނުވަތަ ދައުވަތެއް ދ ގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން 
ތަންތަނާއި،   ހުންނަ  ަބއިވެރިވެވޭގޮތަށް  ނުވަތަ  ވަދެވޭގޮތަށް  ޢާންމުންނަށް 

ކޮށް  ރޭޑިއޯ، ޓެލެވިޜަން ނުވަތަ އިންޓަރނެޓާއި ޓެކްނޮލޮޖ  މެދުވެރިކޮށް ޢާންމު
މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ަބއިވެރިވެވޭ ފޯރަމްތަކާއި، ޚަަބރާއި 

 މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރާ އެހެނިހެން ވަސ ލަތްތަކަށެވެ. 

"ކުފުރުގެ ޢަމަލު" ނުވަތަ "ކުފުރުގެ ަބސް" ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނ ، ދ ނ   (3)
ކުފުރުގެ   އެއ   މެދުގައި،  ަބހެއް ޢިލްމުވެރިންގެ  ކުފުރުގެ  ނުވަތަ  ޢަމަލެއް 
 ކަމާމެދު ޚިލާފެއް ނެތް ޢަމަލަށާއި ބަހަށެވެ. 

މެދުގައި،  (4) ޢިލްމުވެރިންގެ  ުބނެފައި އެވަނ ، ދ ނ   ކަމަށް  "މުރުތައްދުވުން" 
 މުރުތައްދުވުމުގެ ޢަމަލެއްކަމާމެދު ޚިލާފެއް ނެތް ޢަމަލެއް ކުރުމަށެވެ.

މި ިބލުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތަށް   ހިމަނާފައިވާ މައިގަނޑު ސަަބަބކ ،މި އިޞްލާޙު ިބލުގައި   ސަބަބު 
ގޮތްގޮތަށް މާނަކުރުމުގެ ފުރުޞަތު  ލަފްޒުތަކާއި އިާބރާތްތައް އެކި  ަބއެއް  އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކުގައިވާ 
ޚިޔާލު  ިބލާގުޅޭގޮތުން  މުއައްސަސާތަކުންނާއި  ފޮނުއްވާފައިވާ  ކޮމެންޓް  ކޮމިޓ އަށް  އަދި  އޮތުމާއެކު، 

ގެ ވެސް ޚިޔާލާ އެއްގޮތަށް އެފަދަ ލަފްޒުތަކާއި އިާބރާތްތައް މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވި ޢާންމުން
 މާނަކުރުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 

 

 

 

 

 

 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )   2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  
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 ނިންމުން  .4

( އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު)  2014/9ޤާނޫނު ނަންަބރު  

ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ  2021  ޖޫން  30މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،   ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ިބލު   32  މި އަހަރުގެ   ގައި 

 އެ ިބލު ފާސްކުރިއެވެ.   ން،އަޣްލަިބއްޔަތުގެ  ކޮމިޓ ން ބިލަށް ގެނައި އިޞްލާޙުތަކާއެކު ކޮމިޓ އަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންދިރާސާކޮށް،  

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން، ކޮމިޓ ން ފާސްކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން   121ވ މާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު)  2014/9ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ "ޤާނޫނު ނަންަބރު    ޙިސާން ޙުސައިންދާއިރާގެ މެންަބރު    ތުޅާދޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި    އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު"

 މި ރިޕޯޓު ހުށަހަޅަމެވެ. 

ދިރާސާކޮށް، އިޞްލާޙުކޮ "ޤާނޫނު ނަންަބރު  ކޮމިޓ ން  ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު )  2014/9ށްފައިވާ  ވަނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ... އަށް   )

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ.1- ޖަދުވަލު " އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު" މި ރިޕޯޓުގެ 

ޞ ލު މި ރިޕޯޓުގެ  ޭބއްވި މި ކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުން ހާޒިރ ގެ ތަފް  އަދި، މި ިބލު ދިރާސާކުރުމަށް

 " ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ. 2- ޖަދުވަލު"

 2021 ޖޫން 30
 

 
 
 

                                          މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިމްތިޔާޒު ފަހުމ 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ގައެވެ. 2021 ލައި ޖު 3މި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  

 
 



 ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް ( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )   2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  

  11    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ޖަދުވަލު  
 

(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު) 2014/9ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކޮށް އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު 
 އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ިބލު 
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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 ހިންގާ    ، ދީނާ ، ސިޔާސީ ވިސްނުމާ ، ކުލަޔާ ، އުފަންވީ ޤައުމާ ތަކްފީރީ ޢަމަލާއި، މީހެއްގެ ނަސްލާ 
 ޢަމަލު 

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

    i.  ަރ މެދުަގިއ  ޢިލްމުވެރިންެގ  ތަފާތުވެފައިވާ އުދީނީ    ޔު 
ރަ  މައްސަލަެއއްަގއި، ަވކި  ތެރެއިން    ވާ ޔެްއަގއިއު ޭއެގ 

ކުރި   ނުވަތަ  ޝުޢޫރަކުން،  ފާޅުކުރި  މީހަކު  ޮގތަށް 
މީހަކީ އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ ޢަމަލަކުން، އެ

މީހެއިދިއިސްލާމްދީނާ   އެފަދަ  ކަމަށް  އްކޮޅު  ނުވަތަ 
ނުވަތަ ންޢާމާނައިަގއި   ސިފަކުރުން  ތަނެއްަގިއ،  މު 

 ނުވަތަ؛ ތުހުމަތުކުރުން

      

Deleted : ިއ

Deleted : ިއ

Deleted : ިއ

Deleted : ިއ

Deleted : ްނަފްރަތުެގ ޢަމަލު ހިންުގނ¶

Deleted :  ުވަކި މައްސަލައަކާމެދ

Deleted :ުޢ

Deleted :ްކަނ

Deleted :  ،އެނެގން ޮއްއވަިއ

Deleted :ުޢ

Deleted : 

Deleted :ިވަކި    ،ޢާންމު ތަނެއްަގއ

Deleted :ެދ

Deleted :ުަަކ 

Deleted :ަަގއި ޢުއިސްލާމީ ޢަޤީދާއާ ުގޅުަވއި މުޖުތަމ
¶ނުވަތަ؛ މީހަކާމެދު ނަފްރަތު އުފެއްދުން
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    ii.  ުކުފުރ ކަނޑައެޅިެގން  ނުވަތަ ެގ  މުސްލިމަކު  ޢަމަލެއް 
ނުވަތަ   ހާފާޅުނުކުރާ  ަގއިޤަޞްދުބަހެއް   ހިނދަކު، 
މުރުތައްދުނުވާޤަޞްދު ބޭރުވެ  ދީނުން  ފާޅުަގއި   ހާަގއި 

ތަނެއްަގިއ،  ހިނދަކު،      ރެއްގެ ފަކާ  މީހަކީއެޢާންމު 
ޮގތުަގިއ  ޮގތުަގއި   މީހެްއެގ  މުރުތައްދުެވފައިވާ  ނުވަތަ 

ނުވަތަ   ނުވަތަ  ތުހުމަތުކުރުން  އެފަދައިން  ސިފަކުރުން 
 . ސިފަކުރުމުަގއި ބައިވެރިވުންމުަގއި ނުވަތަ ތުހުމަތުކުރު

      

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

    i.    ިޢަމ1ަ)  އަކުރުެގމ ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ  ލެއް ( 
؛ އެކު މީހަކާ ދެކޮޅަށް ައނިޔާވެރިވުމަށް ޮގވާލުންހިންުގމާ
 ނުވަތަ

    ii.    ިޢަމ1ަ)  އަކުރުެގމ ނަންބަރުަގިއވާ  ވަނަ  ލެއް ( 
  .އެކު މީހަކަށް އަނިޔާެއއް ދިނުންހިންުގމާ

      

ު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؛ ޖިސްމާނީ އަނިޔާެއްއ ދިނުންއެމީހަކަށ 

    ii.    ްއެމީހަކަށ ބޭނުންކޮށްެގން  ހަތިޔާރެއް  ނުރައްކާތެރި 
 ނުވަތަ ؛ ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް ދޭން ުއޅުން

Deleted : ުަގސްތ

Deleted :ިހައ

Deleted : ުަގސްތ

Deleted :ިހައ

Deleted :ުމުސްލިމަކ

Deleted : 

Deleted : ނުވަތަ ؛

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

Deleted :  ްނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލަކަށް ހިތްވަރުދިނުނ
 ؛ނުވަތަ ބަިއވެރިވުން

Deleted :  ްނުވަތަ އަނިޔާއެއް ދިނުމުަގިއ ބައިވެރިވުނ
 ؛ނުވަތަ އަނިޔާއެއް ދިނުމަށް ރޭވުން

Deleted :ަނުވަތ

Deleted :  ،ިމީހެއްެގ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށް ބަލައ
އެމީހަކަށް ޖިސްމާނީ އަނިޔާެއްއ ދިނުން ނުވަތަ 
¶ދިނުމުަގއި ބަިއވެރިވުން ނުވަތަ ދިނުމަށް ރޭވުން.

Deleted : 

Deleted :ްމީހެއްެގ ނަސްލަށް، ނުވަތަ ުއފަންވީ ޤައުމަށ  ،
ނުވަތަ ކުލަޔަށް ބަލަިއ، އެމީހަކަށް 

Deleted :ްމީހެއްެގ ނަސްލަށް، ނުވަތަ ުއފަންވީ ޤައުމަށ  ،
ނުވަތަ ކުލަޔަށް ބަލަިއ،  
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    iii.    ްގޮވާލުންއެމީހަކަށ ދިނުމަށް  އަނިޔާއެއް  ؛ ޖިސްމާނީ 
 ނުވަތަ

    iv.  ްއެމީހަކާމެދު ތަފާތުކުރުމަށް ޮގާވލުނ. 

( ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ،  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (1) )ށ(  ދަރަޖަކުރުން 
 ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ. ވަނަ  1ޖުނަޙްެގ 

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

ަގއި ބަޔާންކުރާ   (ii)( ަވނަ ނަންބަރުެގ  2މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (3)   
 ކުށެކެވެ. ވަނަ ދަރަޖައިެގ  4ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ 

( ަވނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް،  3މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (4)   
ަގއި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުަގއި ކުރާ ކުރުުމަގިއ،  (  iެގ )ނަންބަރުއެ  

ވަނަ ދަރަޖައިެގ    1މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، އެ ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުެގ  
 ކުށެކެެވ. 

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާ ކުށެްއ  3މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (5)   
މީހަކު   ކުރީ،  ޖިންސީ ރަހީނުކޮށްެގން  މީހަކު  މީހަކަށް  ނުވަތަ 

ކަމުެގ އަނިޔާެއއް ދީެގން ނުވަތަ މީހެއްެގ ފުރާނަޔަށް ެގއްލުންދޭނެ
ޖިނާޔަތުެގ   ކުށަކީ،  ވަނަ   2ބިރުދައްކަިއެގން ކަމުަގއިވާނަަމ، އެ 

 ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރުަގިއ  3މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )އެނޫން ޙާލަތްތަކުަގއި    (6)   
 ވަނަ ދަރަޖައިެގ ކުށެކެވެ.  4ޖިނާޔަތުެގ  ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ 

"އިސްލާމްދީނާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ އިސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު ީމހެއް"  (1) )ނ(  މާނަކުރުން 
ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   617ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ  ކަމަށް  

 ަގއި ކަނޑަައޅާފަިއވާ ކުށެއް ކުރާ މީހާއަށެވެ. 

Deleted :ްމީހެއްެގ ނަސްލަށް، ނުވަތަ ުއފަންވީ ޤައުމަށ  ،
ނުވަތަ ކުލަޔަށް ބަލަިއ،  

Deleted : .ްނުވަތަ އެފަދަ ޢަމަލަށް ހިތްވަރުދިނުނ

Deleted : ިއަދ(iii) 

Deleted : ުއަކުރ

Deleted :ުވަނަ ނަންބަރ

Deleted : ްކިޑްނެޕްކޮށްެގނ

Deleted : 
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ބިނަގިއާވ  ހިނާގޢާންމުން  "ޢާންމު ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ،   (2)   
އެތަނަކަށް ޢާންމުން އައިސް އަދި އެނބުރި ޮގސް ުއޅޭ  ތަންތަނާއި،  
  އެކި ނުވަތަ  ތިބެވޭ ޮގތަށް  މަޑުކޮށްލައިެގން   ޢާންމުންތަންތަނާއި،  

އުޅެވޭބޭ ެއްއވެ  ތަންތަނާއި  ނުންތަކުަގއި  ހުންނަ  ،  ޮގތަށް 
ދީެގން  ދައުވަތެއް  ނުވަތަ  ދަްއކައިެގން  ައެގއް  ކަނޑައެޅިފަިއވާ 

ޮގތަކުން  އެނޫންވެސް  ވަދެވޭ  ނުވަތަ  ނުވަތަ   ޮގތަށްޢާންމުންނަށް 
ނުވަތަ   ލެވިޜަންބައިވެރިެވވޭޮގތަށް ހުންނަ ތަންތަނާއި، ރޭޑިޯއ، ޓެ

މެދުވެރިކޮށް   ޓެކްނޮލޮޖީ  މަޢުލޫމާތު  ޢާންމުކޮށް  އިންޓަރނެޓާއި 
ިއ، ޚަބަރާިއ ފޯރަމްތަކާ   ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ބައިވެރިވެވޭފޯރުކޮށްދޭ

 ލަތްތަކަށެވެ. މުކުރާ އެހެނިހެން ވަސީމަޢުލޫމާތު ޢާން 

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،  ނުވަތަ "ކުފުރުެގ ބަސް"  "ކުފުރުެގ ޢަމަލު"   (3)   
މެދުަގއި ޢިލްމުވެރިންެގ  ނުވަތަ   ،ދީނީ  ޢަމަލެއް  ކުފުރުެގ  އެއީ 

 ކުފުރުެގ ބަހެއް ކަމާމެދު ޚިލާފެއް ނެތް ޢަމަލަށާއި ބަހަށެވެ.

ޢިލްމުެވރިންެގ  (4)    ދީނީ  ެއވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް  "މުރުތައްދުވުން" 
، މުރުތައްދުވުމުެގ ޢަމަލެއްކަމާމެދު ޚިލާފެއް ނެތް ޢަމަލެްއ މެދުަގއި

 ކުރުމަށެވެ. 

 
ދިވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރާ  ކޮށް،  ޤުޞްދީމި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ،   .2

   ފެށިެގންނެވެ.ތާރީޚުން 
_____________30.6.2021_______ 
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 2ޖަދުވަލު  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު" ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ ން    2014/9"ޤާނޫނު ނަންބަރު 
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