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 ( ޤާނޫނު  ސިޓިޒެންޝިޕް   ދިވެހިރާއްޖޭގެ )   ޖ.4/ 69ބަރު  ންޤާނޫނު ނަ 
 އިޞްލާޙު ހިމެނޭގޮތަށް(  1)ޤާނޫނަށް ގެނެވުނު 

 

 
 ރެވިފައި އިތުރުކުތީ ސުރުޚީ އަރިމަމި މާއްދާގެ  ،ވަނަ މާއްދާއިން 1ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި   1އަށް   (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 10/ 2016ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 1
   ފައިރެވިއިތުރުކުތީ ސުރުޚީ އަރިމަމި މާއްދާގެ  ވަނަ މާއްދާއިން، 2ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1އަށް   (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް ވެހިރާއްޖޭގެ ދި) 10/ 2016ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 2
(  ހ) ގެދާ މާއް މި ބާރާތަކީޢި ފެށޭ މާއްދާގެމި ދާއިން، ވަނަ މާއް 3ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1އަށް  (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް  ވެހިރާއްޖޭގެދި ) 10/ 2016ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 3

 ގޮތުގައި ބަދަލުކުރެވިފައި.ގެ  
  ގެ (  އ)  ފެށިގެން  އިން (  ހ)  މާއްދާގެމި  ވަނަ މާއްދާއިން،    4  ގެ އުމުގެ ޤާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1އަށް    (ޤާނޫނު  ސިޓިޒެންޝިޕް   ވެހިރާއްޖޭގެ ދި)  10/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 4

 އި ވިފަބަދަލުކުރެ މުގައިނަންބަރުކަނަ ވަ(  8)  ފެށިގެން ނަންބަރުން ވަނަ( 1) ގެ ( ހ) މާއްދާގެ މި  އަކުރުތަކަކީ ހުރިނިޔަލަށް

 .އެވެ" ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ" ކިޔާނީ، ޤާނޫނަށް މި  .1 1ނަން 
 

  ހޯދުމަށް   ދިވެހިރައްޔިތުކަން 

 2ބިދޭސީން   އެދޭ 

 ފުރިހަމަ  ޝަރްޠުތައް  މިވާ  ތިރީގައި  ރުމީހާޭބ  އެދޭވާން  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި 3)ހ(   .2

 މިނިސްޓްރީ  ލިޔުމަކުން  އެކަން  އެދި  ރައްޔިތަކަށްވުން  ދިވެހި  ވެފައިވާނަމަ

 4.ވެއެވެ ލިބިގެން އެމީހަކަށް ޙައްޤު ހުށަހެޅުމުގެ އެފެއާޒަށް ފޮރިން އޮފް

 .ކަމުގައިވުން މުސްލިމަކު  (1)   

 މީހަކު  ހުރި  ތުންމަލާސަ  ުބއްދި  އަހަރުވެ،  21  އުމުރުން  (2)   

 .ކަމުގައިވުން

 އުޅެމުން   ވަންދެން  އަހަރު  12  ރާއްޖޭގައި  މެދުކެނޑުމެއްނެތި  (3)   

 ރާއްޖޭން  ރޭގައިތެ  މިމުއްދަތުގެ.  ކަމުގައިވުން  މީހަކު  އައިސްފައިވާ

 6  ފަހަރަކު  އެއްވެސް  މިއިން  ދިޔަނަމަވެސް،   ފުރައިގެން  ޭބރަށް

 ނުވުމާއެކު،  ޭބރުގައި   ޖޭންއްރާ  މުއްދަތެއް  ދިގު  ދުވަހަށްވުރެ  މަސް

 ގިނަނަމަ،  އަހަރަށްވުރެ  10  ޖުމްލަ  ދުވަސްތަކުގެ  ހުރި  ރާއްޖޭގައި

 .ެބލޭނެއެވެ ކަމަށް ފުރިހަމަވީ މިޝަރްޠު

 މީހަކު  އެނގިހުރި  މަޢްލޫމާތު  ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (4)   

 .ކަމުގައިވުން

 ޖޭގެ ރާއްހިވެދި  އެނގުމާއެކު،  ދައްކަން   ވާހަކަ  ދިވެހިބަހުން  (5)   

 ދަންނަ   ތަކެތި  ފެންވަރަށް  މުޤައްރަރުގައިވާ  ތަޢްލީމުގެ  އަސާސީ

 .ކަމުގައިވުން މީހަކު

 ޅިފައިވާކަނޑައެ  ޙައްދު  ޝަރީޢަތުގައި  ނުވަތަ  ކުށެއް،  ސިޔާސީ  (6)   
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 އީ އެ  ބައި)އ( ގެ ފަހަތުގައިވާ  ދާގެ  މާއް މި    ވަނަ މާއްދާއިން،  5ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުޞްލާޙު ގެނަވަނަ އި  1އަށް    (ޤާނޫނު  ސިޓިޒެންޝިޕް   އްޖޭގެރާދިވެހި)  10/ 2016ރު  ޤާނޫނު ނަންބަ 5
   ދަލުކުރެވިފައި)ށ( ގެ ގޮތުގައި ބަ ދާގެއްމާ މި
 ރެވިފައިއްދާ އިތުރުކުމާވަނަ މާއްދާއިން، މި  6ގެ  އުމުގެ ޤާނޫނުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1އަށް   (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 10/ 2016ރު ބަޤާނޫނު ނަން 6
 ރެވިފައިދާ އިތުރުކުމާއްވަނަ މާއްދާއިން، މި  6ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1އަށް   (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 10/ 2016ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 7

 އުފެއްދުމާއި،   ތަކެތި  މަސްތުވާ  ޚިލާފަށް   ޤާނޫނާ  ނުވަތަ  ކުށެއް،

 މީހަކު   ކޮށްފައިވާ  އްކުށެ  ގެކުރުމު  ވިޔަފާރި  އެތަކެތީގެ  ފެތުރުމާއި،

 .ނުވުން ކަމުގައި

 .ކަމުގައިވުން މީހަކު ޭބނުންތެރި ރާއްޖެއަށް  (7)   

 އިޤްރާރު   ކަމަށް  ދޫކޮށްލާނެ  ސިޓިޒެންޝިޕް  އަސްލު  އެމީހެއްގެ  (8)   

 އިޢްތިރާޟެއް  ވުމާމެދު  ތަނާޒުލް  ސިޓިޒެންޝިޕުން  އެ  ވުމާއެކު،

 ސަރުކާރުން  ގެމުއުޤަ  އެމީހެއްގެ  ލިޔުމެއް،  ރަސްމީ  ނެތްކަމުގެ

 . ހުށަހެޅުން ހޯދައި،

 ދިވެހި   ވެފައިވާމީހާ  ފުރިހަމަ  ޝަރްޠުތައް  ުބނެވުނު  މަތީގައި )ށ(   

 ހެދުމުގެ  ރައްޔިތަކަށް  ދިވެހި  މީހަކު  އެފަދަ  އެދިއްޖެނަމަ  ރައްޔިތަކަށްވާން

 5. ވެއެވެ ލިބިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އިޚްތިޔާރު
 

  ދިވެހިރައްޔިތުކަން 

 6ން ލު ދޫކޮށް 

  ޤާނޫނުގައިވާ   މި  ދިވެހިރައްޔިތަކަށް،  ކޮންމެ  ފުރިހަމަވާ  ޝަރުޠުތައް  އަންނަނިވި  .3

 . ދޫކޮށްލެވިދާނެއެވެ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން ގޮތުގެމަތިން،

 ؛ވެފައިވުން އަހަރު( އަށާރަ) 18 އުމުރުން )ހ(   

 ؛ކަމުގައިވުން މީހެއް އެނގޭ ނަތީޖާ ދޫކޮށްލުމުގެ ދިވެހިރައްޔިތުކަން )ށ(   

 ޤައުމެއްގެ   އެހެން  ނުވަތަ  ލިިބފައިވުން  ރައްޔިތުކަން  ޤައުމެއްގެ  އެހެން )ނ(   

 . ފަރާތަކަށްވުން ލިިބފައިވާ ޔަޤީންކަން ލިޭބނެކަމުގެ ރައްޔިތުކަން
 

  ނުފުރޭ   އަހަރު   18

  ޚާއްޞަ   ކުދިންނާގުޅޭ 

 7އުސޫލު 

 )ހ(   .4

 

 ގެ ހެއްމީ  ދޫކޮށްލާ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ދަށުން  މާއްދާގެ   ވަނަ  3  ޤާނޫނުގެ  މި

  ދޫކޮށްލަން   ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ދަރިއެއްގެ  ނުފުރޭ  އަހަރު(  ާބރަ)  12

  އަންނަނިވި  ދޫކޮށްލެވޭނީ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  އެކުއްޖެއްގެ  އެދޭނަމަ،

 . ފުރިހަމަވުމުންނެވެ ޝަރުޠުތައް

 ދިވެހިރައްޔިތުން   ދެމީހުންނަކީ  ަބއްޕައާ  މަންމައާއި  ކުއްޖާގެ  (1)   

 ދޫކޮށްލަން  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ދަށުން  ނުގެނޫޤާ  މި  ކަމުގައިވެފައި،
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 ފައިރެވިމާއްދާ އިތުރުކުވަނަ މާއްދާއިން، މި  6ގެ  ޤާނޫނުގެ އުމުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1އަށް   (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 10/ 2016 ރުޤާނޫނު ނަންބަ 8

 ކުއްޖާގެ   ޙާލަތުގައި،  ކަމުގައިވާ  އެކަކު  ތެރެއިން  އޭގެ  އެދެނީ

 ރުހުން  ެބލެނިވެރިޔާގެ  އަނެއް  ދޫކޮށްލުމަށް   ދިވެހިރައްޔިތުކަން

 އަދި ؛ ލިިބފައިވުން

 ނުވަތަ  ލިިބފައިވުން  ތުކަންރައްޔި  ޤައުމެއްގެ  އެހެން  ކުއްޖާއަށް  (2)   

 ޔަޤީންކަން   ލިޭބނެކަމުގެ  ރައްޔިތުކަން  ގެމެއްޤައު  އެހެން

 . ލިިބފައިވުން

 މީހެއްގެ  ދޫކޮށްލާ ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދަށުން މާއްދާގެ ވަނަ 3 ޤާނޫނުގެ މި )ށ(   

  ދަރިއެއްގެ   ދެމެދުގެ   އަހަރާ(  އަށާރަ)  18  އަހަރާއި(  ާބރަ)  12

 ޔިތުކަންއްރަހިވެދި  އެކުއްޖެއްގެ  އެދޭނަމަ،  ދޫކޮށްލަން  ދިވެހިރައްޔިތުކަން

  އިތުރުން،  ޝަރުޠުތަކުގެ  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ހ)  މާއްދާގެ  މި  ދޫކޮށްލެވޭނީ

 ނެތް  އިޢުތިރާޟެއް  އެކުއްޖާގެ  ދޫކޮށްލުމާމެދު  ދިވެހިރައްޔިތުކަން

 .ކަމުގައިވާނަމައެވެ
 

  ދޫކޮށްލަން   ދިވެހިރައްޔިތުކަން 

 8ހުށަހެޅުން   ދި އެ 

  ހުށަހަޅާނީ،  އެދި  ދޫކޮށްލުމަށް  ންކަދިވެހިރައްޔިތު  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .5

 .މިނިސްޓަރަށެވެ ތަކެއްޗާއެކު އަންނަނިވި

 ؛ފޯމު ހުށަހަޅާ އެދި ދޫކޮށްލުމަށް ދިވެހިރައްޔިތުކަން  (1)   

 ؛އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  (2)   

 ؛އޭނާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ދިވެހި ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ  (3)   

މިލްކުވެރިކައޭ  (4)    ހިމެނޭ ނާގެ  ސަރަޙައްދުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މުގައި 

ިބން އެއްވެސް   އެ  މަޢުލޫމާތާއި،  ބިމަކާގުޅޭ  އެ  ިބމެއްވާނަމަ، 

ޤަޞްދުކުރާ ދޫކޮ ަބދަލުކުރުމަށް  ިބން  ގޮތާއި،  އެދޭ  ށްލުމަށް 

 ؛ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު

 މެއްނަމަ، ހެޅުހުށަ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  4  ޤާނޫނުގެ  މި  (5)   

 ރުހުން   ަބޔާންކުރާ  ނަންަބރުގައި  ވަނަ (  1)  ގެ(  ހ)  ދާގެމާއް  އެ

 ަބޔާންކުރާ   ގައި(  ށ)  ދާގެމާއް  އެ   ލިޔުމާއި،  އަންގައިދޭ  އޮތްކަން

 ؛ލިޔުން ނެތްކަމުގެ އިޢުތިރާޟެއް
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 އިތުރު   ަބޔާންކުރާ  ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  (6)   

 . ތަކެތި މަޢުލޫމާތާއި

  މި   އެދި  ކޮށްލުމަށްދޫ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ޙާލަތްތަކުގައި،  ވިނިންނައަ )ށ(   

  އިޚްތިޔާރު   ބަލައިނުގަތުމުގެ  ހުށަހެޅުމެއް  ހުށަހަޅާ   ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ

 . ލިިބގެންވެއެވެ މިނިސްޓަރަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި   (1)    ފަރާތް  ޭބނުންވާ  ދޫކުރުމަށް  ދިވެހިރައްޔިތުކަން 

 ؛ދިރިއުޅެމުން ދިއުން

 ؛ހިރާއްޖެ ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތެއްގައިވުންދިވެ  (2)   

 ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  (3)   

 . އިޢުލާންކުރެވިފައިވުން

 މި  ހުށަހެޅުމުގައި  ލިޭބ  މިނިސްޓަރަށް  ދަށުން   ގެ (  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   

 ންކަންކަ  ަބޔާންކުރާ   ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން   ޤާނޫނުގެ  މި  ޤާނޫނާއި

  އަންނަނިވި  ފަރާތުން  ނިސްަބތްވާ  ހުށަހެޅުން  އެ  ރިހަމަވާނަމަ،ފު

 ރާތެއްގެ ފަ   ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު  ނުވަތަ  މިނިސްޓަރު  އިޤްރާރުތަކުގައި

 . ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ ހާޒިރުގައި

 ؛ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލުމުގެ އިޤްރާރު  (1)   

 ިބން  އިގަލަތުޙާ  ަބޔާންކުރާ  މާއްދާގައި  ވަނަ  7  ނޫނުގެޤާ  މި  (2)   

 .އިޤްރާރު ދޫކޮށްލުމުގެ

 18  ދޫކޮށްލާ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  4  ޤާނޫނުގެ  މި )ރ(  

 ދޫކޮށްލުމުގެ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ކުއްޖާގެ  ނުފުރޭ  އަހަރު(  އަށާރަ)

  ސޮއިކުރަންވާނީ،  ފަރާތުން  އެދޭ   އެކަމަށް  ދަށުން  ދާގެ މާއް  އެ  އިޤްރާރުގައި،

 . އެވެރުގަހާޒި ކުއްޖާގެ

 ދިވެހިރައްޔިތުކަން   ނަންަބރުގައިވާ  ވަނަ(  1)  ގެ(  ނ)  މާއްދާގެ  މި )ބ(   

 ދޫކޮށްފައިވާ  އޭނާއަށް  ސޮއިކުރުމާއެކު،  އިޤްރާރުގައި  ދޫކޮށްލުމުގެ

 ދިވެހި  ދޫކޮށްފައިވާ  އޭނާއަށް  ކާޑާއި  އަންގައިދޭ  ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ފަރާތަކާ  ޅާޑައަނކަ  މިނިސްޓަރު  ނުވަތަ  މިނިސްޓަރާ  ޕާސްޕޯޓު
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 ފައިވިރެމާއްދާ އިތުރުކުވަނަ މާއްދާއިން، މި  6ގެ  ޤާނޫނުމުގެ އުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1އަށް   (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް ވެހިރާއްޖޭގެ ދި) 10/ 2016ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 9

 ލިޔުމެއް   ދޫކޮށްލިކަމުގެ   ދިވެހިރައްޔިތުކަން  އަދި.  ކުރަންވާނެއެވެޙަވާލު

 ފަރާތަކުން  ކަނޑައަޅާ  މިނިސްޓަރު  ނުވަތަ  މިނިސްޓަރު  އޭނާއަށް

 .ދޫކުރަންވާނެއެވެ

 ލިޔުން  ކޮށްލުމުގެދޫ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ބ )  މާއްދާގެ  މި )ޅ(  

 ކަމުގައި  ދިވެހިރައްޔިތަކު  އެމީހަކީ  ން ގެފެށި  ތާރީޚުން  ދޫކުރާ

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ

  ޤާނޫނުގެ  މި   ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   އެހެން   ގައި(  ޅ)  މާއްދާގެ  މި ( )ކ  

 ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ފަރާތަކަށް،  ދޫކޮށްލާ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ދަށުން

 އްގެ މެޤައު  އެހެން  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ(  ހައެއް)  6  ދޫކޮށްލުމަށްފަހު

 ދޫކޮށްލާފައިވާ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  އޭނާއަކީ  ނުލިިބއްޖެނަމަ،  ރައްޔިތުކަން

 . ނުބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައެއް މީހެއް

 ގެ (  ނ)  މާއްދާގެ  މި   ޙާލަތުގައި،  ަބޔާންކުރާ  ގައި (  ކ)  މާއްދާގެ  މި )އ(   

  ން ިބ  އިޤްރާރާއި  ދޫކޮށްލުމުގެ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ދަށުން

 .ބާޠިލުވާނެއެވެ އިޤްރާރު ށްލުމުގެކޮދޫ

 ހުށަހެޅުމުގައި   ހުށަހެޅުމެއް  މިނިސްޓަރަށް  ދަށުން  ގެ(  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ވ(   

  އިޤްރާރު   ދޫކޮށްލާކަމުގެ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  އުސޫލާއި،  ޢަމަލުކުރާނެ

 ގަވާއިދުގައި  ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އޮންނަންވާނެގޮތް،

 . ނެއެވެަބޔާންކުރަންވާ
 

ވެހިރައްޔިތުކަން  ދި 

 9ދޫކޮށްލުމުގެ ނަތީޖާ 

 ލިިބދޭ  ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވީތީ   ދޫކޮށްލައިފިނަމަ،  ދިވެހިރައްޔިތުކަން )ހ(   .6

 އެމީހަކަށް  ޢިނާޔަތްތަކެއް  އިމްތިޔާޒުތަކާއި  ޙައްޤުތަކާއި  އެންމެހައި

 . ހިމެނެއެވެ ކަންކަން އަންނަނިވި ތެރޭގައި އޭގެ. ގެއްލިގެންދާނެއެވެ

 އެނޫންވެސް  ނުވަތަ  ކާޑު  އަންގައިދޭ  އްޔިތެއްކަންރަހިވެދި  (1)   

 ؛ޙައްޤު ގެންގުޅުމުގެ ލިޔުމެއް އަންގައިދޭ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން

 ؛ޙައްޤު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ޕާސްޕޯޓެއްގައި ދިވެހި  (2)   

 އެތެރެވުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނުލައި  ހޯދުމަކާ  ހުއްދައެއް  އިތުރު  (3)   
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 ރެވިފައިމާއްދާ އިތުރުކުވަނަ މާއްދާއިން، މި  6ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1އަށް   (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2016/10ރު ނޫނު ނަންބަޤާ 10

 ؛ޙައްޤު

 ވޯޓުލުމުގެ  އިންތިޚާެބއްގައި  އެއްވެސް  ާބއްވާ  އްޖޭގައިހިރާދިވެ  (4)   

 ؛ޙައްޤު ކުރިމަތިލުމުގެ އިންތިޚާަބކަށް  އެއްވެސް އަދި އްޤުޙަ

 މިލްކުވެފައިވާނަމަ،  ިބމެއް  އެއްވެސް  ސަރަޙައްދުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (5)   

 ސަރަޙައްދުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙައްޤާއި،  މިލްކުވެރިކަމުގެ  ިބމުގެ  އެ

 އޭނާއަށް   ގުޅޭގޮތުން  ިބމަކާ  އޮތް  ލިެބން  މިލްކުވެރިކަން  ށްއޭނާއަ

 ؛ޙައްޤުތައް ލިިބފައިވާ

 ލިިބދޭ   ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް  ޤާނޫނުން   ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި  (6)   

 ލިުބމުގެ  ޢިނާޔަތްތައް  އިމްތިޔާޒުތަކާއި  ޙައްޤުތަކާއި  އެނޫންވެސް

 .ޙައްޤު

  ދޫކޮށްލި  ވެހިރައްޔިތުކަން ދި  ންފަރާތަކު  އެއްވެސް   ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(   

 އޭނާ  ކުރިން   ކޮށްލުމުގެދޫ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ކަމުގައިވީނަމަވެސް،

  އޭނާ  އަދާކުރުމަކުން  އިލްތިޒާމުތައް  މަދަނީ  އަދި   ޤާނޫނީ  އުފުލަންޖެހިފައިވާ

 .ނުވާނެއެވެ ަބރީއައެއް
 

ދިވެހިރައްޔިތުކަން ދޫކޮށްލާ  

ކުވެރިކަމުގައިވާ  މީހާގެ މިލް 

 10ލުން ށް ކޮ ބިން ދޫ 

 މީހެއްގެ   އެދޭ   ދޫކޮށްލަން  ދިވެހިރައްޔިތުކަން  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(   .7

  އެއްވެސް   ހިމެނޭ  ސަރަޙައްދުގައި   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިލްކުވެރިކަމުގައި

  ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ިބން،  ދަށުގައިވާ  މިލްކުވެރިކަމުގެ  އޭނާގެ   ިބމެއްވާނަމަ،

 ގެމަތިންގޮތު   ގޮތްވާ އްއެ  އާ(  ޤާނޫނު   ިބމާެބހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2002/1

 މި   އެއްަބސްވެ،  ވިއްކާލުމަށް  ނުވަތަ  ދިނުމަށް  ހިަބއިން  ރާތަކަށްފަ  އެހެން

  ަބޔާންކުރާ   ނަންަބރުގައި  ވަނަ  2  ގެ(  ނ )  މާއްދާގެ  ވަނަ  5  ޤާނޫނުގެ

 .ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ އިޤްރާރުގައި ދޫކޮށްލުމުގެ ިބން

 ދިވެހިރައްޔިތުކަން   ކުރާންަބޔާ  ގައި(  ބ )  މާއްދާގެ  ވަނަ  5  ޤާނޫނުގެ  މި )ށ(   

 ގައި(  ހ)   މާއްދާގެ  މި  ފެށިގެން،  ހިނދުން  ދޫކުރާ  ލިޔުން  ދޫކޮށްލިކަމުގެ

 .ބެލެވޭނެއެވެ ކަމުގައި ދޫކޮށްލީ އޭނާ މިލްކުވެރިކަން ިބމުގެ ަބޔާންކުރާ

( ހ)  މާއްދާގެ  މި  ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،  އެހެން  ގައި(  ށ)  މާއްދާގެ  މި )ނ(   
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 ފައިރެވިމާއްދާ އިތުރުކުވަނަ މާއްދާއިން، މި  6ގެ  ޤާނޫނުއުމުގެ ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1އަށް   (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް  އްޖޭގެވެހިރާދި ) 0162/10ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 11
 ފައިރެވިކުމާއްދާ އިތުރުވަނަ މާއްދާއިން، މި  6ގެ  ޤާނޫނުގެ އުމުވަނަ އިޞްލާޙު ގެނަ  1ށް  އަ (ޤާނޫނު ސިޓިޒެންޝިޕް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 10/ 2016ރު ޤާނޫނު ނަންބަ 12

  އިޤްރާރުގައި   ކަމަށް  ލިޭބނެ  ިބން  އެ  ދޫކޮށްލުމުން،   އްިބމެ  ދަށުން  ގެ

 އެހެން  ފަރާތަށް  ދޫކޮށްލާ  ިބން  އެ  ލިޭބނީ،  ިބން  ފަރާތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ

 ިބމުގެ   އެ  ދުވެރިކޮށްމެ  ޝަރީޢަތް  ލިުބމަށްފަހު،  ރައްޔިތުކަން  ޤައުމެއްގެ

 .ަބދަލުކުރުމުންނެވެ އެފަރާތަށް މިލްކުވެރިކަން

 ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް،   އެހެން  ގައި (  ށ)  ގެމާއްދާ  މި )ރ(  

  މާއްދާގެ   ވަނަ  5  ޤާނޫނުގެ  މި  ފަރާތަކަށް،  ދޫކޮށްލާ  ދިވެހިރައްޔިތުކަން

 އެހެން  ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ(  ހައެއް)  6  ފަދައިން  ަބޔާންކުރާ  ގައި(  ކ)

 އެފަރާތުން   ދަށުން  މާއްދާގެ  މި  ނުލިިބއްޖެނަމަ،  ރައްޔިތުކަން  ޤައުމެއްގެ

 ިބން  ކަމަށް  ލިޭބނެ  ިބން  އަދި.  ބާޠިލުވާނެއެވެ  ދޫކޮށްލުން  ކޮށްލިދޫ  ިބން

  އެއްވެސް   ގުޅޭ  ިބމާ  އެ   ފަރާތަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  އިޤްރާރުގައި  ދޫކޮށްލުމުގެ

 . ނުލިޭބނެއެވެ ޙައްޤެއް
 

 މިނިސްޓަރ ދުތައް ހަދައި ހިންގާނީ،  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއި )ހ(   .8 11ގަވާއިދު ހެދުން 

 ފް ފޮރިން އެފެއާޒެވެ.އޮ

  ޤާނޫނަށް  މި   ގަވާއިދުތައް،  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި (  ހ)  މާއްދާގެ  މި )ށ(   

 ދިވެހި   ހަދައި،   ތެރޭގައި  މަސްދުވަހުގެ(  ތިނެއް)   3  ށާތާފަ  ޢަމަލުކުރަން

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ގެޒެޓުގައި ސަރުކާރުގެ
 

 ކަނޑައެޅިގެން   ގޮތުން  ބޭނުންކޮށްފައިވާ  ޒެއްފްލަ  ނުވަތަ   ޢިާބރާތެއް  ޤާނޫނުގައި  މި  .9 12މާނަކުރުން 

 ލަފްޒުތަކަށް  ޢިާބރާތްތަކާއި  އަންނަނިވި  ދޭހަނުވާހާހިނދަކު،  މާނައެއް  އެހެން

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިވާ ތިރީގައި ލަފްޒުތަކަށް ޢިާބރާތްތަކާއި އެ ދީފައިވަނީ،

  ވަގުތީ  ވަނީ،އެ  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ދިއުން  ދިރިއުޅެމުން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި" )ހ(   

  ޒިޔާރަތް   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނަމަވެސް،  އުޅުނު  ތަނެއްގައި  އެހެން  ގޮތުން

  ދިރިއުޅޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ގޮތެއްގައި  ދާއިމީ  ނޫންގޮތަކަށް،  ގޮތުން  ކުރުމުގެ

 .ދިރިއުޅުމަށެވެ

  ބުނެފައި  ކަމަށް "  އިޢުލާންކުރެވިފައިވުން  ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި" ( ށ)  
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 12.9.2020: ތާރީޚު އަޕްޑޭޓްކުރެވުނު

 ވަނަ   253  ޤާނޫނުއަސާސީގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ވެހިރާއްޖޭގެދި  އެވަނީ،

 ޙާލަތު  ނުރައްކަލުގެ   ލި ކުއް  ގޮތުގެމަތިން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި

 . ވުމަށެވެ އިޢުލާންކުރެވިފައިވާ

  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެވަނީ،  ބުނެފައި  ކަމަށް"  ދިވެހިރައްޔިތެއް" )ނ(   

 .ފަރާތްތަކަށެވެ ަބޔާންކުރާ ގައި( ހ) އްދާގެމާ ވަނަ 9 ޤާނޫނުއަސާސީގެ


