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ވަަނ ައހަުރެގ  2021ބޭްއވި ަރއްޔިުތްނގެ ަމޖިލީުހގެ  ުދވަހު  ައންގާރަ ވި  2021 ޮނެވންބަރު 16
ިދެވހިރާއްޭޖެގ ) 2014/9"ޤާޫނނު ނަްނބަރު ފާްސކުޅަ ަވަނ ޖަލްސާިއން  39ތިްނވަަނ ަދއުރުެގ 

ވަަނ ާމއްާދގަިއާވ  92ޤާޫނުނއަސާސީެގ ިބލު"  ަވނަ އިޞްލާުޙ ެގނައުުމގެ  5( ައށް ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާތު 
ުދވަުހ  ދީްއތައާ( ވި 1443 ަރބީޢުލްއާޚިރު 23) 2021 ނޮެވންބަރު 28 ،ންމަތީ  ގޮުތގެ

ދިެވހިސަރުކާުރގެ ގެޒެުޓގައި މިއަުދ  ،މި ބިލު ާޤނޫަނކަްށވެ ،ރައީސުލްޖުމްހޫިރްއޔާ ތަްޞދީޤު ކުެރްއވުުމން
 ޝާއިުޢ ކުެރިވއްޖެެއވެ.
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 2021/22 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 

               އަށް ( ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ) 2014/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  5
 

 .އަށް އަންނަނިިވ އިްޞލާޙުތައް ގެނައުން (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުދިވެިހރާއްޖޭެގ ) 2014/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 

 ވަަނ މާއްދާެގ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެްއ އިުތރުކުރުން. 123ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 

 ، ކުލަޔާއި، އުފަންވީ ޤައުމާއި ، ތަކްފީރުކުރުމުގެ ޢަމަލާއި، މީހެއްގެ ނަސްލާއި 

 ހިންގާ ޢަމަލު ސިޔާސީ ވިސްނުމާ ގުޅުވައިގެން 

 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި، އަންނަނިވި ޢަމަުލކުާރ މީާހ އެުކރަީނ  (1) )ހ(  .124 ކަނޑައެޅުން  ކުށް 

 ކުށެކެވެ.

    i.   ދީނީ ޢިލްމުވެރިންެގ މެދުގައި ރައުޔު ތަފާުތވެފަިއާވ

މައްސަލައެްއގައި، އޭެގ ތެެރއިން އަްހލުއްސުންނަިތ ަވްލ 

ރައުޔަާކ ޚިލާފުނުާވގޮތަށް މީހަކު ފާޅުުކިރ ޖަމާޢަތުގެ މުޢުތަބަރު 

ޝުޢޫރަކުން، ނުވަަތ ުކިރ ޢަމަލަކުން، އެމީހަީކ އިްސލާމްދީާނ 

ޚިލާފަށް އުޅޭ ނުވަތަ ިއސްލާމްދީނާ އިދިކޮޅު މީެހއްކަމަށް، ޢާންުމ 

 ތަނެއްގައި ުތހުމަތުކުރުން ުނވަތަ ސިފަުކރުން؛ ނުވަތަ 

    ii.   މުސްލިމަކު ކަނޑައެޅިގެން ކުފުރުގެ ޢަމަެލއް ނުކުާރހާ ހިނަދުކ

ނުވަތަ ކުފުުރގެ ބަެހއް ފާޅުނުކުާރހާ ހިނދަކު، ނުވަތަ ފާޅުަގިއ 

ޢާންމު ތަނެއްަގިއ، ދީނުން ބޭރުެވ މުރުތައްދުނުާވހާ ހިނދަކު، 

ނުވަތަ މުރުތައްުދވެފައިވާ މީހެްއެގ ގޮުތގައި   ކާަފރެއްގެ  އެމީހަކީ

 .ސިފަުކރުންހުމަތުކުރުްނ ނުވަތަ ގޮތުގައި ތު 
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އަންނަނިވި ޙާލަތްތަުކގައި، އަންނަނިވި ޢަމަުލކުާރ މީާހ އެުކރަީނ  (2)   

 ކުށެކެވެ.
 

    i.  ( ވަަނ ނަންބަރުަގއިާވ ޢަމަލެްއ ހިްނގުމާެއުކ 1މި އަުކރުެގ )

 މީހަކަށް އަނިޔާެއއް ދިނުން؛ ނުވަތަ 

    ii.  ( ވަަނ ނަންބަރުަގއިާވ 1މި އަުކރުެގ ) ޢަމަލެްއ ހިްނގުމާެއުކ

 މީހަކާ ދެކޮޅަށް އަނިާޔވެިރވުމަށް ގޮާވލުން.

މީހެއްގެ ނަްސލަށް، ނުވަަތ އުފަންީވ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުަގއި، (3)   

 ދީނަށް  ނުވަތަ، ޤައުމަށް، ނުވަތަ ކުލަޔަށް، ނުވަތަ ސިޔާސީ ިވސްނުމަށް

ޢަމަލެއް ކުރާ މީާހ އަންނަނިވި ޢަމަލުތަކުގެ ތެރެއިން  ބަލައި އެމީަހކާމެދު

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ.

    i.   ްއަނިާޔއެއް ދިނުން؛ ުނވަތަ އެމީހަކަށ 

    ii.  ިނުމަްށ ގޮާވލުން.އެމީހަކަށް އަނިާޔއެއް ދ 
 

 އިސްލާމްދީނުގެ 
 ބަޔާންކުރުން  ޙުކުމްތައް 
 ނުވުން  ހުރަހަކަށް 

އިްސލާމްދީނުެގ އެކި ކަްނކަމާމެދު ީކރިތި ުޤރުއާނާިއ ސުންނަތުްނ ސާބިތުާވ  )ށ( 

 ޙުކުމްތައް ބަޔާންކުރުމަްށ މި މާއްާދ ހުަރހެއްނާޅައެވެ.
 

( ވަނަ ނަންބަުރގައި ބަޔާންުކރާ ކުށަކީ، ޖުނަޙްެގ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (1) )ނ(  ދަރަޖަކުރުން 

 ވަނަ ަދރަޖައިެގ ކުށެކެވެ. 1
 

ކުށަީކ، ަގއި ބަޔާންުކރާ  (i) ނަންަބރުގެ ( ވަނ2ަމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (2)   

 ޖަިއގެ ކުެށކެވެ.ވަނަ ދަރަ 4ޖިނާޔަތުގެ 
 

ަގއި ބަޔާންުކރާ ކުށަކީ،  (ii)ވަނަ ނަންބަުރގެ ( 2)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   (3)   

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުެށކެވެ. 5ޖިނާޔަތުގެ 
 

ަގއި ބަޔާންުކރާ ކުށަީކ،  (i) ވަނަ ނަންަބރުގެ( 3)މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ   (4)   

 ވަނަ ދަރަޖަިއގެ ކުެށކެވެ. 4ޖިނާޔަތުގެ 

ގަިއ  ބަޔާންކުާރ  (ii) ވަަނ ނަންބަުރގެ (3)މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ   (5)   

 ވަނަ ަދރަޖައިެގ ކުށެކެވެ. 5ކުށަކީ، ޖިނާޔަތުގެ 
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 ވާ ބިނގާހިނގާ"ޢާންމު ތަނެއް" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ، ޢާންމުން   (1) )ރ(  މާނަކުރުން 

އެތަނަކަްށ ޢާންމުން އައިްސ އަިދ އެނުބިރ ގޮސްއުޅޭ ތަންތަނާއި، 

 އެކި ނުަވތަ ތިބެވޭގޮތަްށ މަޑުކޮށްލައިގެްނ  ޢާންމުންތަންތަނާއި، 

ކަނޑައެޅިފައިާވ ، ތަންތަނާއި ގޮތަށް ހުންނަ ނުންތަކުގައި އެްއވެ އުޅެވޭ ބޭ

އަގެއް ދަްއކައިގެން ނުވަތަ ދަޢުވަތެއްީދގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުްނ 

ވަދެވޭގޮތަށް ނުވަތަ ަބއިވެިރވެވޭގޮތަށް ހުންނަ ަތންތަނާއި،  މުންނަށްޢާން

ރޭޑިއޯ، ޓެލެވިޜަްނ ނުވަތަ އިންަޓރނެޓާއި ެޓކްނޮލޮޖީ ެމދުވެރިކޮްށ 

ޢާންމުކޮށް މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ނުވަތަ ޢާންމުންނަށް ބައިވެރިެވޭވ 

ފޯރަމްތަކާއި، ޚަބަާރއި މަުޢލޫމާތު ޢާންމުކުާރ އެހެނިހެްނ 

 ސީލަތްތަކަށެވެ.ވަ

"ކުފުރުގެ ޢަަމލު" ނުވަަތ "ކުފުުރގެ ބަސް" ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ،   (2)   

އަހްލުއްުސއްނަތި ަވލް ޖަމާޢަތުގެ ދީނީ ޢިލްުމވެރިންެގ މެދުގައި ވަިކ 

ޢަމަލަކީ ކުފުރުެގ ޢަމަލެއްކަމާމެދު ނުވަަތ ވަކި ަބހަީކ ކުފުރުެގ 

 ބަހަެށވެ.ބަހެއްކަމާމެދު ޚިލާފެްއ ނެތް ޢަމަލަާށއި 

"މުރުތައްދުވުން" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، އަހްުލއްސުއްަނތި ަވްލ   (3)   

ޖަމާޢަތުގެ ދީނީ ޢިލްމުވެރިްނގެ މެދުގަިއ އެ ޢަމަލަީކ މުރުަތއްދުވުމުެގ 

ކޮްށފިކަމުގަިއ  ޢަމަލެއްކަމާމެދު ިޚލާފެްއ ނެތް ޢަަމލެްއ މުސްލިމަކު 

އުޫސލުން ކަމާބެޭހ  ކަނޑައެޅުމަށް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި އޮންނަ

 ޝަރުޢީ ކޯޓަކުްނ އެކަން ސާބިތުކޮށް ެއގޮތަށް ކަނޑައަޅާ ާޙަލތުގައެވެ.
 

( ަވނަ ނަންބަރުގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން ދެ ނަންބަުރ 4ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 617ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

 އިތުރުކުރުން.

 

މުއާޞަލާތީ ވަީސލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެން ުނވަތަ އެނޫންވެްސ ގޮތަކަށް   (5) )ހ( .617 

ގައި، އިްސލާމްދީނަށް ތަުއހީނުކުރުުމގެ ިނޔަތުގައި ބަހުްނ ތަނެއްޢާންމު 
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އަްށ ނުވަަތ ކީރިިތ ޤުުރއާނަށް ނުވަަތ هللا މާްތ ނުވަތަ ޢަމަލުން، 

ކީރިތި ރަސޫާލއަށް ުނވަތަ ީކރިިތ ރަޫސލާެގ ސުންނަތަށް ނުވަަތ 

 އިސްލާމްދީނަށް ފުަރއްސާރަުކރުން.

މުއާޞަލާތީ ވަީސލަތެއް ބޭނުންކޮށްގެްނ ނުވަތަ އެނޫްނވެސް ޮގތަކަށް،   (6)   

 އިސްލާމްދީނަށް ަތއުހީނުުކރުމުެގ ނިޔަތުގަިއ ަބހުން ުނވަތަ ަޢމަލުން،

އާމެދު ނުވަތަ ީކރިތި ުޤރުއާނާމެދު ނުވަތަ ކީރިތި ރަޫސލާއާމެދު هللا މާތް 

ނުވަތަ ީކރިތި ރަސޫލާެގ ސުންނަތާމެދު ުނވަތަ ިއސްލާމްދީނާމެދު ދޮުގ 

 މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން ނުވަަތ އެފަދަ ޢަމަެލއް ުކރުމުގަިއ ބައިެވރިވުން.

 

ދިވެހިަސރުކާުރެގ ގެޒެޓުގަިއ ޝާއިުޢކުާރ ތާރީޚުްނ ކޮށް، ޤުތަްޞދީިމ ޤާނޫނު ފާްސވެ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާނީ،  .3
 ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 


