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  ީކޮންެމ ހަފްާތއެްއގެ ހޯމަ ދުަވާހިއ ގަާވއިދުތަކާިއ އުސޫލުތަްއ ގެޒެުޓގަިއ ޝާިއޢުކުާރނ
 ެވ.އެބުރާސްފަތި ުދވަހު 

 ާގަާވއިދުަތކާއި އުސޫލުަތއް ްށ ފޮުންއވާ ިއޢުކުުރމަހޯމަ ދުަވހުެގ ގެޒެުޓގަިއ ޝ 
ފޮުނއްވުުމގެ އެންެމ ަފހު ަވގުތަކީ، ކުީރ ަހފްތާގެ ބުރާްސފަތި ުދަވހުގެ ެމންުދުރ 

. އަދި ުބރާސްފަތި ުދވަުހެގ ގެެޒުޓގަިއ ޝާ 12:00 ފޮުންއާވ ިއޢުކުުރމަށް ގެ ކުރިންެނވެ
ފޮުނއްވުުމގެ ެއންެމފަހު ަވގުތަކީ، ހިނގަުމންދާ ހަފުތާެގ  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫލުަތއް

. 12:00ގެ މެންުދރު އަްނގާރަ ުދވަހު   ގެ ކުރިންެނވެ
  ގަާވއިދުތަކާއި އުސޫުލތައް ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކޮށްދިނުމަށް ެއދި ފޮނުްއާވީނ

legalaffairs@po.gov.mv .އަށެެވ 

 ރައީސުލްުޖމްޫހރިްއޔާެގ އޮީފސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާުނމަގު 
 މާލެ، ިދވެިހރާްއޖެ 

 :  6334 333 ފޯނު
 :   0274 331ފެކްސް

 :  www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް

އަންގާރަ   : :  2018 އެޕްރީލް 10 - 1439 ރަޖަބު 24ތާރީޚު 55އަދަދު   : 47ވޮލިއުމް  

 ގެ ަނމުގައި ިހްނާގ މާރާމާރީއާއި،ކުރުމާއި، ހަނގުާރމައަށް ދިޔުާމއި، ދީނު މަލާމާްތދީނީ މިިނަވްނކަމާއި، ދީނަްށ 

ތަކާމެުދ ޢަމަލުކުރުމަށް ބެހޭ މައްސަލަތަުކަގއި ބައިވެިރވާ ފަރާތްތައް ހިްނގުމާހަނގުރާަމވެިރ ޙަރަކާތް

  ލު ސޫލެިވފައިވާ އު އެކުލަވައި 
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  އެފެއާޒް އިސްލާމިކް އޮފް  މިނިސްޓްރީ

  .ދިވެހިރާއްޖެ މާލެ،

 
 ގެ ަނމުގައި ިހްނާގ މާރާމާރީއާއި،ކުރުމާއި، ހަނގުާރމައަށް ދިޔުާމއި، ދީނު މަލާމާތްދީނީ މިިނަވްނކަމާއި، ދީނަްށ 
ތަކާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ބެހޭ މައްސަލަތަުކަގއި ބައިވެިރވާ ފަރާތްތައް ހިްނގުމާހަނގުރާަމވެިރ ޙަރަކާތް

  ލު ސޫލެިވފައިވާ އު އެކުލަވައި 

  

މިއީ، ދީނީ މިނިވަންކަމާއި، ދީނަށް މަލާމާތްކުރުމާއި، ދީނުގެ ނަމުގައި ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމާއި، ދީނުގެ   .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
މާރާމާރީއާއި ހަނގުރާމަވެރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާބެހޭ މައްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުގެ ނަމުގައި 

. ސޫމުއައްސަސާތަކުން ޢަމަލުކުރާނޭ އު ނޑައަޅާ ކަރުދާހެވެ   ލުތައް ކަ
  

 މަޤްޞަދު

  

މިއަދު ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  (ހ)  .2
(މަދުންނަމަވެސް) ދިވެހިން މާތްވެގެންވާ އިސްލާމްދީން ދޫކޮށްލުމާއި، ފާޅުގައި އިސްލާމްދީނަށް 

ގެ ނަމުގައި ތައުހީުނކޮށް ދީނާ ދެކޮޅަށް ވާހަކަދައްކައި ދީނާ ދެކޮޅު ގޮވާލުންތައް ގޮވާލުމާއި، ދީނު
ހަނގުރާމައަށް ދިޔުމާއި، ދީނުގެ ނަމުގައި މާރާމާރީއާއި، ހަނގުރާމަވެރި ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާއި، 
މިފަދަ ވިސްނުންތައް ގެންގުޅޭ މީހުންގެ ތެރެއިން، މީހެއްގެ ނުވަތަ އެ ބައެއްގެ ވިސްނުންތަކާއި 

ކަށް ފާޅުގައްޔާއި އަދި ތަފާތު ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ނުވަތަ ގެންގުޅޭކަން އެނގޭ ފަރާތްތަ
. އަދި މިފަދަ ކަންކަން  ސިއްރިއްޔާތުގައި ހަނގާކުރުމާއި، ބިރުދެއްކުމުގެ ޙަރަކާތްތަކެވެ

ޖިސްމާނީ އަނިޔާއާއި، މަރުގެ  މިއަދު ކަންކަމުގައި ތެރެއިން،އިތުރުވަމުންގޮސް މިފަދަ 
  ހިތާމަވެރި ޙަޤީޤަތެކެވެ.ބޫލުކުރަން ޖެހިފައިވާ ގަދިސާތައްވެސް ކުރިމަތިވަމުންދާކަމީ ހާ
  

މިފަދަ ޢަމަލުަތކުގެ ސަބަބުން ފަރުދީ ފެންވަރުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން، މިފަދަ  (ށ)    
އިތުރު އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް އުފެދެމުން އަންނަ  ،ޢަމަލުތަކަކީ، އެކަންކަމުގެ ސަބަބުން

. އަދި މިއީ އަޤީދާއާއި، ފިކުކަންކަ ރުންތަކުގެ ތެރެއިން އުފެދޭ އަދި ހިނގާ ބޫލުކުގަ ރީ މެވެ
ތަމަޢުގައި ބައިބައިވުމުގެފިކުރުތައް އަށަގަނެ، ން، މި ކަންކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުކަންކަމުގައިވުމު 

) އެކަންކަން އަތުނުޖެހޭ ހިސާބަށް ދިޔުމުެގ  (މޫސުން އޮއްވާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު ނޭޅިއްޖެނަމަ
. އަދި މިހާރުވެސް މިފަދަ އޮއިވަރުތައް ބޫލުކުރަންގަފުރުޞަތު އޮތްކަމީވެސް  ޖެހޭ ކަމެކެވެ

. އަދި ހަމައެއާއެކު، މިކަންކަމުގެ ޙަ ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާކަމީވެސް މިއަދުގެ  ޤީޤަތެކެވެ
ސަބަބުން، މިފަދަ ޢާއިލާތަކުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންނަށް އަދި ދޮށީ 

ތިމާޢީ މައްސަލަތަކަކީވެސް، މުހިންމުކަމެއްދީގެން ޢުމުރުފުރާތަކުގެ މީހުންނަށް ދިމާވާ އިޖް
 .   ޙައްލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަންކަމުގައި ވެފައިވެއެވެ
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މިފަދަ ކަންކަމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ދާޚިލީ މައްސަލަތަކެއް ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މިފަަދ  (ނ)    
ކަންކަމަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި އުފެދޭ އަދި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލާތުގެ އަދި ފިކުރުގެ 

ރުތައް އުފައްދައި، ހަނގުރާމަތަކެއްގެ ތެރޭގައި މޫލާފައި ހުރި މައްސަލަތަކެއް ކަމާއި، މިފަދަ ފިކު 
އެ ފިކުރުތަކުގެ ބާރުތައް ދުނިޔޭގައި ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ މައްސަކަތްތަކަކީ، ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ 

 ރަދުކުރެވިގެން، ހިންގޭ ރޭވުންތެރި ދަދުނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ފައިސާ ޚައަބައްރެއްގައި، ގުނާ 
ނިސްބަތުގައި ފެންނަ މިންވަރު މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުގައިވާއިރު، މިފަދަ ކަންކަން ރާއްޖޭގެ 

މަދުކަމުގައި އިޙްސާސްކުރެވުނު ނަމަވެސް، މިއީ އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދަށް 
. އަދި  ހަނިކުރެވިފައިވާ އަދި ހަނިކުރެވޭނޭ މައްސަލަތަކެއް ނޫންކަމުގައިވެސް ދަންނަންޖެހެއެވެ

ލެވޭ ސިޔާސަތުތަކާއި، ކުރެވޭ ކުލަވައިއްލުކުރުމަށް ރާއްޖެއިން އެމިފަދަ މައްސަލަތައް ޙަ
މައްސައްކަތްތަކަކީވެސް، ވިސްނުންތެރިކަމާއި، ޙިކުމަތްތެރިކަމާއެކު ކުރެވޭ ކަންކަންކަމުގައި 

 .   ވާންޖެހޭނެއެވެ
  

އަދި ހަމައެއާއެކު، މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ ޙައްލު ހޯދުމުގައި އަދި ހޯދަން ކުރާ މަސައްކަތަކުގައި،  (ރ)    
އެތެރެއިން ކުރިމަތިވާނޭ ގޮންޖެހުންތަކުގެ އިތުރުން، ބޭރުން ކުރިމަތިކުރުވާނޭ މައްސަލަތައް 

. މިފަދަ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ އަމާޒަކަށް  ވަނީ، ރާއްޖޭގައި މަދުނުވާނޭ ކަންވެސް ދަންނަންޖެހެއެވެ
ޖާގަހޯދައިދިނުމާއި މިފަދަ ކަންކަމާއި ގުޅިފައިވާ  އިސްލާމް ދީން ނޫން އެހެން ދީންތަކަށް 

ޖާގަ ހޯދައި ދިނުން ކަމުގައިވާއިރު، އަނެއްބައި  މުޖްތަމަޢުން ޢަމަލުތަކަށާއި، އާދަތަކަށް ދިވެހި 
އަޅާ ދިއުމާއި، ހަރުކަށި ފަރާތްތަކުގެ އަމާޒަކަށްވެފައިވަނީ، ދީނީ ގޮތުން ހައްދުފަހަނަ 

 ންމުޖްތަމަޢުވިސްނުމާއި، މިފަދަ ކަންކަމާގުޅިފައިވާ ޢަމަުލތަކަށާއި، އަދި އާދަތަކަށް ދިވެހި 
ހުން ފުރުޞަތު ހޯދައިދީ، އަދި މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެއަކީ ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ މީ

ގައި ޖާގަހޯދައިދޭ ަޤއުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިރިއުޅޭ އަދި މިފަދަ ޢަމަލުަތކަށް ދައުލަތުގެ ފެންވަރު
. އަދި މިއަދުގެ ދަތުރުފަތުރާއި، މުވާސަލާތުގެ އަދި  ަނންކުރުންކަމުގައިވެސް ދަންނަންޖެހެއެވެ
ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދުނިޔޭގައި މިއީ ވަރަށް ވެސް ބާރުވެރިކަމާއެކު، ކުރަމުން އަންނަ "ހަނގުރާމަ" 

  ތަކެއްކަންވެސް ދަންނަންޖެހެއެވެ. 
  

އެހެން ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީއާއި ހަމަޖެހުމާއި، ރައްޔިތުންގެ ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ދިވެހި  (ބ)    
ބާރުވެރިކަމަކީ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައި  އުލަތުގެ ދުސްތޫރީ އަދި ސިޔާދަތާއިދަ

އޮންނަންޖެހޭ އަދި އެމައްޗަށް ދައުލަތުގެ ވެރިން ހަމަކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް ފާރަވެރިވާންޖެހޭ، 
އަދި ވަގުތުގައި ޢަމަލުކުރުމުގެ ޒިންމާ އަބަދުވެސް އޮންނަ ކަންކަން ކަމުގައި ވުމުން، މިފަދަ 

ނޑައަޅައި، މި ސިޔާސަތުެގ މައްޗަށް ދައުލަތުގެ ކަންކަން ސިޔާސަތެއް މި ހި ނދަށް ކަ
ތަރުތީބުކުރުމަކީ، ދިވެހި ޤައުމުގެ ކުރިމަގަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވާތީ، މި ސިޔާސަތު 

 . ނޑައަޅައި، އޭގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުމަށްވަނީ ނިންމިފައެވެ   ކަ
  

 އުޞޫލުގެ މި 
މައްޗަށް ހިންގޭނޭ 

  ކަންކަން 

.  3ބައްޓަންކުރެވިފައި މިވަނީ އަންނަނިވި އުޞޫލު  މި  .3   ބާވަތުގެ މައްސަލަތަކުގެ މައްޗަށެވެ
  

  ފާޅުގައި އިސްާލމްދީން ދޫކޮށްލުން (މުރުތައްދުވުން) (ހ)  
  

އަދި ދީނުގެ ނަމުގައި ، ހަނގުރާމައަށް ދިޔުްނރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ދީނުގެ ނަމުގައި ކުރާ  (ށ)  
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 .މާރާމާރީއާއި ހަނގުރާމަވެރި ޙަރަކާތް ހިންގުން
  

އިސްލާމްދީނާ ބެހޭގޮތުން  މަލާމާތްކުރުމާއި،އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި އިސްލާމްދީނަށް  (ނ)  
 . "އަށް ވާނޭ ވާހަކަ ދެއްކުން   ނުބައި މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން އަދި "ހޭޓް ސްޕީޗް

މިފަދަ ޢަމަލުތަކަށް އެހީތެރިވުމާއި، ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާއި އަދި އެކަންކަމަށް ހަމައެއާއެކު، 
 ގޮވާލުާމއި، އެކަން ކުރުމަށް އަމުރުކުރުމާއި، ފާޅުގައި ހިތްވަރުދީ ތާއީދުކުރުން ހިމެނޭނެއެވެ.

  
 އިސްލާމްދީން ފާޅުގައި

 ދޫކޮށްލުން

 )މުރުތައްދުވުން (

  

އިސްލާމްދީން ދޫކޮށްލުން (މުރުތައްދުވުން) ގެ މައްސަލަތަކުގައި ކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވަތަ   .4
ސިޔާސަތެއް އަދި މުރުތައްދުވެފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާއާމެދު ކަންކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނުވަތަ އިޖުރާޢަތެއް 

. އަދި ހަމަ އެއާއެކު، މުރުތައްދުވުމަކީ، ވިޔަސް އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ރާއްޖޭގައި ލިޔެވިފައިނުވެއެވެ
ނޑައެޅި  ރާއްޖޭގައި މިއަދު ޤާނޫނުއަސާސީގެ އުޞޫލުތަކުގެ ތެރެއިން، އެއްވެސް ޤާނޫނެއްގައި ކަ

 . ) ކުށެއް ނޫނެވެ   ބަޔާންކޮށްފައިވާ (ޖިނާޢީ
ދިވެއްސަކު އިސްލާްމ  އަދި ނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމު ޤައުމަކަށްވުމާއެކު، 

މީހަކުގެ  އެ ،ކާއިއިޖުރާޢަތުތަ ސިޔާސަތުތަކާއި، އަދިދޫކޮށްލައިފިނަމަ، ކަންކުރާނޭ ގޮތުގެ ދީން 
ނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވެންޖެހޭ ކަމުގައި ދެކެމެވެ.   މައްޗަށް ކަންކުރެވޭނެ ގޮތް ކަ

ންމެ އެހެނީ، ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ބެލިޔަސް އަދި ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކުގެ މައްޗަށް ބެލިޔަސް، ކޮ
ޢަމަލެއްގެ މައްޗަށް އަންނާނޭ ނަތީޖާތައް ލިޔެވި ބަޔާންވެފައި އޮތުމަކީ ދައުލަތުގެ މައްޗަށް އޮންނަ 

  ޒިންމާއަކަށްވުމުގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤަކަށް ވާތީއެވެ.
ދީން ދޫކޮށްލުމުގެ  ވުމާއެކު، މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހު، އިސްލާމް

  ލުތަކަކީ:ސޫމައްސަލަތަކުގައި ޢަމަލުރާނެ އު 
  

  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ދައުލަތެއްގެ ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުން. (ހ)    

މީހާއަށް އޮޅުންފިލުވައިދީ،  ލުތައް އެސޫމުރުތައްދުވާ މީހާއަށް ނަސޭހަތްދީ، އިސްލާމްދީނުގެ އު (ށ)    
. މި ފުރުޞަތު ބޭނުންކޮށް އަނބު މީހާ  އެ ، ރާ އިސްލާމްދީނަށް ރުޖޫޢަވުމަށް ފުރުޞަތު ދިނުން

މީހަކަށް ބޭނުންވާ ދީނީ އަދި ނަފްސާނީ  މަ، އެވެއްޖެނައިސްލާމްދީނަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ 
 އެހީތެރިކަން ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފޯރިކޮށްދިނުން.

  
މީހަކު އެހުރީ  ދޫކޮށްލުމުގެ މަތީ ދެމިހުރެއްޖަނަމަ، އެ ދިވެހިރައްޔިތަކު އިސްލާމްދީން  (ނ)    

ނޑައަޅާނީ ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން.   މުރުތައްދުވެފައިކަމުގައި ކަ
  

ނޑައެޅުމުގައި، ގެންގުޅެވޭނޭ އިޖުރާޢި  (ރ)     ދިވެހިރައްޔިތަކު މުރުތައްދުވެފައިވާ ކަމުގައި ކަ
 94/6މީހަކު ނަފްސާނީ ޤާބިލުކަމުގެ މައްޗަށް ބެލުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އުސޫލުތަކަކީ، އެ

(ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން 
ނޑުތަކެއްގެ  ނޑައަޅާ މިންގަ އެކުލަވާލެވިފައިާވ އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލީހުން ކަ

. މައްޗަށް ކަމުގައި    ހަމަޖެއްސުން
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މީހަކީ މުރުތައްދުވެފައިވާ މީހަކުކަމުގައި  މިފަދަ މީހެއްގެ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްފަހު، އެ  (ބ)    
ނޑައަޅައިފިނަމަ، އެޢަޝަރީ ނޑައެޅޭނޭ މުއްދަތަކަށް  މައްޗަށް ގެ އްމީހެ ތުން ކަ ޤާނޫނުގައި ކަ

. އަދި މަދަނީ ފިޔަވަުޅތަކެއްވެސް އެޅޭނެ ޢުމުޖުތަމަ ްނ އެކަހެރިކުރެވޭނެ ފަދަޔަކުން ހަމަޖެއްސުން
ޕެރޯލް ނުވަތަ ކްލެމެންސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޙުކުމްގެ ލުޔެއް  ފަދަޔަކުން، އަދި އެފަދަ މީހަކަށް

 .  ނުލިބޭނޭ ފަދަޔަކުން ހަމަޖެއްސުން
  

ކަންކަން  ށްލައިފިކަމަށް، އިސްލާމްދީނުގެދޫކޮ ދިވެހިރައްޔިތަކު ފާޅުގައި އިސްލާމްދީން (ޅ)    
ބެހެލެއްޓުމަށް ޙަވާލުވެހުރި ވަޒީރެއްގެ ސަމާލުކަމަށް އަތުވެއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ އިސްނެގުމާއެކު، 

  އެފަރާތުން މިކަންކަން ތަންފީޛުކުރުން.
  

ރައްޔިތަކު މުރުތައްދުވެފައިވާ ކަމަށް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ކުރިން، ދިވެހި މި ސިޔާސަތު އެކުލަވައި (ކ)    
ފެނިގެން އެމައްޗަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ނިންމާފައިވީނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ، އަލުން 

ލެވޭ އިޖުރާޢަތާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އި މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އެކުލަވައިމި ސިޔާސަތާ
  ބެލުން.

  
ނޑުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުން.މަތީގައިވާ ކަންކަން ޤާނޫނީ  (އ)       އޮނިގަ

ދީނުގެ ނަމުގައި 

ހަނގުރާމައަށް 

ދިއުމާއި، ދީނުގެ 

ނަމުގައި މާރާމާރީއާއި 

ހަނގުރާމަވެރި 

  ޙަރަކާތްތައް ހިންގުން

ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކުގައި ހިނގާ ދާޚިލީ ަހނގުރާމަތަކުގައި ޓެރަރިޒަމްގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ދިވެހިން   .5
ތެރޭގައި، ދީނުގެ ނަމުގައި މިފަދަ ބައިވެރިވާން ދިޔުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ އިތުރު މައްސަލަތަކުގެ 

 ދަރިންވެސް ޅަ އި އަނބީންނާން، އެބައިމީހުންގެ ހަނގުރާމަތަކުގައި ބައިވެރިވާންދާ ބައެއް ފިރިހެނު
. މިފަދަ ނޑިތަކަށް ޅަ ކަންކަމުން ތުއްތު  ގެންދާކަމީ ކަންބޮޑުވުމާއެކު ފާަހގަކުރެވިފައިވާ ކަމަކެމެވެ ސިކު

ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ އިތުރުން، މިފަދައިން ގެންދެވޭ އަންހެނުންނާއި ކުދިން އުޅޭނީ ދަތި 
 . ފިރިހެނަކު ހަނގުރާމައިގައި ނުވަތަ އެހެންވެްސ  މިފަދަިއންދިރިއުޅުމެއްކަން ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ

 އް ދިވެއްސެއިލާ ޙަވާލުކުރެވެނީ، އެހެން ކޮންމެވެސް ފިރިހެނަކާ (ގޮތަކުން މަރުވެއްޖަނަމަ، އޭނާގެ ޢާ
 . ) ކަމުގައި ދައުލަތަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުން އެނގެއެވެ   ކަމުގައިވާންނުޖެހޭ

މީގެއިތުރުން، (މި ކަރުދާހުގައިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން) ތިމާގެ ވިސްނުމާއި ޚިޔާލާ ތަފާތު ޚިޔާލު 
ނޑާއި ފުރާނަ ގެންގުޅޭކަން އެނގޭ މީހުންނަށް ޙަމަލާދީ، އެފަދަގެންގުޅޭ އަދި  އާއި، މީހުންގެ ހަށިގަ

ނުރައްކާވާނޭ ފަދަ ޢަމަލުތައް މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހިނގަމުންދާ ކަމީވެސް،  މުދަލަށާއި އަނބިދަރިންނަށް
ކަމެކެވެ. އަދި މިފަދަ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާ 

ނަތީޖާއަކަށް ވެފައިވަނީ އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭފަދަ ގެއްލުން  އަޅާނުލުމުގެ ކަންކަމާމެދު ދުރާލައި
 . . ފުރާނަ ގެއްލޭ ހިސާބަށް ކަންކަން ގޮސްފައިވުމެވެ މީހުންގެ ޖިސްމަށާއި ޢާއިލާތަކަށް ލިބިގެން ދިޔުމެވެ

ނޑަށް ،ރާއްޖޭގައި ރު، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ހަނގުރާމައެއްގައި ބަލާއި ޤާނޫނީ އޮނިގަ
ގެ ދަށުން  (ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު) 2015/32ބައިވެރިވުމަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

. އަދި މީގެ އިތުރުން،  ނޑައަޅާފައިވެއެވެ މާރާމާރީއެއް  )ގެބާވަތެއް(އެއްވެސް ކުށެއްކަމުގައި ކަ
)ޢުޤާނޫނުލްދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2014/9ހިންގުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގެ ދަށުން ކުށެއްކަމުގައިވަނީ  ޤޫބާތު

 . ނޑައަޅާފައެވެ   ކަ
  

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ މައްސަލަތަކުގައި 
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  ގެންގުޅޭނެ އުޞޫލުތަކަކީ:

އާއި ހަނގުރާމަވެރި ޔުމާއި ދީނުގެ ނަމުގައި މާރާމާރީއިސްލާމްދީނުގެ ނަމުގައި ހަނގުރާމައަށް ދި (ހ)    
ނޑު ދިރާސާކޮށް، މިފަދަ ކަންކަމަށް މިހާރަށްވުރެ  ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމާބެހޭ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

  ހަރުކަށި އަދަބުދެވޭނޭ ފަދަޔަކުން ހަމަޖެއްސުން.
  

ނޑައެޅިފައިވާ މައްަސލަތަކުގައި އަދި އެފަދަ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކޮށް  (ށ)     މި ސުރުޚީގެ ދަށުން ކަ
ހަނުހުރުމުގެ ޙައްޤާއި،  މައްސަލަތަކުގައި، އީ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމުގެ ޖިނާ އެހީތެރިވެދީ 

ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު، އަދި ޒާތީ މުވާސަލާތުތަކަށް ދުސްތޫރީގޮތުން 
ބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަން، ހަނިކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި، އެ ޙައްޤުތައް ހަނިކުރެވޭނެ ފަދައިން ލި

  ހަމަޖެއްސުން.
  

އަދި އެފަދަ މީހަކަށް ޕެރޯލް ނުވަތަ ކްލެމެންސީ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޙުކުމްގެ ލުޔެއް ނުލިބޭނޭ  (ނ)    
  ފަދަޔަކުން، ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަމަޖެއްސުން.

  
ނޑުތައް ހަމަޖެއްސުން. (ރ)       މިކަންކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

އިސްލާމްދީނަށް 

ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި 

މަލާމާތްކުރުމާއި، 

އިސްލާމްދީނާ 

ބެހޭގޮތުން ނުބައި 

މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން 

އަދި ވަކި ބަޔަކަށް 

ނުވަތަ ވަކި 

ވިސްނުމަކަށް  ނުވަތަ 

ވަކި ފިކުރަކަށް 

ރައްދުވާނޭ ފަދަޔަކުން، 

ރުޅިވެރިކަމާއި އަދި 

ނަފްރަތު އުފެދޭނެ  

ދެއްކުމާއި ވާހަކަފަދަ 

ޗް") ("ހޭޓް ސްޕީ

  ފެތުރުން

އިވާނެ ފަދައިން، އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި، ދީނަށް ފާހަކޮށްފަ ކަރުދާހުގައި މި   .6
ފަތުރަމުން ގެންދިޔުމަކީ މިާހުރ  ނުގެ ނަމުގައި ނުބައި މަޢުލޫމާތުއަދި އިސްލާމް ދީ މަލާމާތްކުރުމާ

. މިފަދަ ޢަމަލުތަކުގެ ތެރޭގައި، އިސްލާމްދީނަށް ރާއްޖޭގައި ފާޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ކަންކަމެވެ
 ލަތްތައްސީލަމާއި މީޑިއާގެ ވަގަވޭ ގޮތަށް، ދުލާއި ފުރައްސާރުކޮށް، ދީން ނިކަމެތިކޮށް އިހާނެތިކުރެ

  ހިމެނެއެވެ. ބުނުންތަކާއި ކުރަހާ ކުރެހުންތަކާއި ލިޔުންތައްމެދުވެރިކޮށް ބުނާ 
   

އަދި ހަމައެއާއެކު، މި ކަރުދާހުގައިވާ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން އަދި މިނޫންވެސް މައްސަލަތަކުގަިއ 
ޚިޔާލާ ތަފާތު ޚިޔާލުގެންގުޅޭ އަދި ގެންގުޅޭކަން އެނގޭ މީހުންނަށް ފާޅުގައްޔާއި އަދި  މާއިނުވިސް ތިމާގެ

އެފަދަ މީހުންނާއި ފަރާތްތަކާމެދު، އެހެން މީހުންގެ މެދުގައި  ށް،ހަނގާކޮސިއްރިއްޔާތުގައި 
ވަރަށް އެފަދަ ވާހަކަތައް ފެތުރުމަކީ މިހާރު  ދައްކައި،ވާހަކަ  ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެދޭނޭ ފަދަ

ބޫލުކުރުންތަކެއްގެ ގަދީނީ އަދި ފިކުރީ ، ގިނައިން ހިނގަމުންދާ ކަމެކެވެ. މިފަދަ ގިނަ ކަންކަން ކުރަނީ
. އަދި މިކަންކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވަނީ، ބައެއް ކަހަލަ ވިސްނުންތައް ގެންގުޅޭ މީހުންގެ  ތެރެއިންނެވެ
. އަދި  މެދުގައި، ހޭޓްސްޕީޗް ރައްދުވާ މީހާ ނުވަތަ ފަރާތްތަކާމެދު ރުޅިވެރިކަމާއި ނަފްރަތު އުފެދުމެވެ

ދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޢާއިލާއަްށ އަ ގެއްލުންދީ،ހޭޓްސްޕީޗް ރައްދުވާ ފަރާތްތަކަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން 
 .   އެކި ފާޑުގެ އިޖްތިމާޢީ ފިއްތުންތަކާ ކުރިމަތި ކުރުވުމެވެ

  
 އަދި މިހާރު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، މުއާސަލާތުގެ ކުރިއެރުންތަކުގެ އެހީގައި މިފަދަ ޢަމަލުތަކަކީ ވަރަށް ުފޅާ 

 . އަދި ހަމައެއާއެކު، މިފަދަ ޢަމަުލތަކަކީ ދާއިރާއެއްގައި ވަރަށް ހަލުވިމަކަމާއެކު ފެތުރިގެންދާ ކަންކަމެވެ
ބޫލުކުރާ މީހުންވެސް ގަޚިޔާލުފާޅުކުރުމުެގ ޙައްޤުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިގެންވާ ކަންކަން ކަމުގައި 

. ވުމާއެކު، މިފަދަ މައްސަލަަތއް ބަލައި، މިފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވޭނޭ  ނޫންކަންމަދު ފާހަގަކުރަންޖެހެއެވެ
އެޅުމުގެ ކަންކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތަރުތީބުކުރެވިފައި ނެތުމުގެ  ފިޔަވަޅު ފަދަޔަކުން

ބޫލުކުރެވޭ ޢަމަލުތަކެއްކަމުގައި ބަލައިގަތުމަކީވެސް ގަ ހުއްދަ އަދި މިހާރުތަކަކީ ސަބަބުން، މިފަދަ ޢަމަލު
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  ންމު ވިސްނުމެވެ. އާމިހާރުގެ 
  

ނޑުތަކަށް ބަލާއިރު، އިސްލާމް  ރުމާއި، ތައުހީނުކު  އަދި ،ކުރުމާއިދީނަށް ފުރައްސާރަޤާނޫނީ އޮނިގަ
ޖޭގެ އް(ދިވެހިރާ  2014/9 އިސްލާމްދީނާ ބެހޭގޮތުން ނުބައި މަޢުލޫމާތު ެފތުރުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު

) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު  ނޑުތަކާ ޚިލާުފ  2010/11ޤާނުނުލްޢުޤޫބާތު (ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަ
(ދިވެހިރައްޔިތުންގެ ދީނީ  94/6 އަދި ޤާނޫނު ނަންބަރު، ނު) އާއި ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫ

.  ކުށްކަމުގައި އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔަތް ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އިން ޖިނާއީ  ނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމެވެ   ކަ
 ،ދަޔަކުންފަ  ރައްދުވާނޭ ނަމަވެސް އަދި ވަކި ބަޔަކަށް ނުވަތަ ވަކި ވިސްނުމަކަށް ނުވަތަ ފިކުރަކަށް 

") ދެއްކުމާއި ފެތުރުމުގެ  ރުޅިވެރިކަމާއި އަދި ނަފްރަތު އުފެދޭނޭ ފަދަ ވާހަކަ ("ހޭޓް ސްޕީޗް
ނޑައަޅާފައިާވ  ނޑުގައި ކުށެއްކަމުގައި ކަ މައްސަލަތަކަކީ ސީދާގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

 .   ޢަމަލުތަކެއް ނޫނެވެ
  

މި ސުރުޚީގެ ދަށުގައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ، މަީތގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު
  ލުތަކަކީ:ސޫ ގެންގުޅޭނެ އު

  
 ފަދަޔަކުން،ވަކި ބަޔަކަށް ނުވަތަ ވަކި ވިސްނުމަކަށް ނުވަތަ ފިކުރަކަށް ރައްދުވާނޭ  (ހ)    

")  ދެއްކުމާއިވާހަކަރުޅިވެރިކަމާއި، އަދި ނަފްރަތު އުފެދޭނޭ ފަދަ  ފެތުރުމަކީ ("ހޭޓް ސްޕީޗް
ނޑައަޅައި އީޖިނާ އަދި މީގެ އިތުރުން، އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް  ،ކުށްކަމުގައި ޤާނޫނުން ކަ

  ހަމަޖެއްސުން. ފަދަޔަކުންބޭނުންވާނޭ 
  

މިފަދަ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށް ހިންގަމުންދާ ވެބްސައިޓްތައް، ނުވަތަ ބްލޮގްތައް  (ށ)    
  އެކްސެސް ނުވެވޭނޭ ގޮތަށް ބަންދުކުރުން. ޖޭގައިއްރާ
  

 ގާ ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕޭޖްތައް (ކޯޓުމިފަދަ ކަންކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ތައްޔާރުކޮށް ހިން (ނ)    
) ބަންދުކުރުމަށް އެ    ޕޭޖްގެ ހޯސްޓަށް ހުށަހަޅައި މަސައްކަތްކުރުން. އަމުރާއެކު ނަމަވެސް

  
ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގެ  އީމިފަދަ ލިޔުންތައް ލިޔާ މީހުންނާމެދު ޖިނާ ންމުކުރާ އާ ސޯޝަލް މީޑިާޔގައި  (ރ)    

  ތެރެއިން ފިޔަވަޅު އެޅުން.
  

(އިންޓަރޕޯލް ނުވަތަ ދޭޭދ  ތެރެއިން ގެއިޖުރާޢާތުރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ މީހަކު ނަމަ، ކަމާބެހޭ  (ބ)    
ނޑުގެ ތެރެއިންޤައުމުގެ މެދުގައި އޮންނަ ސިޔާ   .ފިޔަވަޅު އެޅުން )ސީ ގުޅުމުގެ އޮނިގަ

  
ގައި ބަންދުކުރުމާއި އަދި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އަދަބުތައް ގޭ ހުރި، މިފަދަ ޢަމަލުތަަކށް ޤާނޫނުގައި (ޅ)    

  އުނިކޮށް އަދަބުތައް ރިވިޔުކުރުން.
  

އެފަދަ ޢަަމލުތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމާއި އެފަދަ  ،ގެން ދެނެގަނެ މިފަދަ ޢަމަލުަތއް ހިންގާ މީހުން (ކ)    
މީހުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިކަން ފިލުވުމަށް ބޭނުންވާ ޙައްލުތައް 

  ހޯދައިދިނުން.
  



  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                                             55 އަދަދު:   47 ލިއުމް: ވޮ

9 

  

ނޑުގެ ތެރެއިން ހަމަޖެއްސުން. (އ)       މަތީގައިވާ ކަންކަން ޤާނޫނީ އޮނިގަ
  
  

މުރުތައްދުވާ މީހުންނާއި 

 ކަރުދާހުގައިވާއަދި މި 

އެހެނިހެން ޢަމަލުތައް 

މީހުންނާމެދު  ކުރާ

އެޅިދާނެ މަދަނީ 

  ފިޔަވަޅުތައް

މި ކަރުދާހުގައިވާ ކަންކަމަކީ، ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ޙައްލުކުރަންޖެހޭެނ   7
ނޑައެޅުމަކީ ކުރަންޖެހިއްެޖ  މައްސަލައަކަށް ވުމާއެކު، މިފަދަ ފަރާތްތަކަށް މަދަނީ އަދަބުތަކެއް ކަ

. މިގޮތުން މިފަދަ މަދަނީ ފަރާތްތަ ކުގެ ޕެންޝަނާއި އެހެނިހެން ކަމެއްކަމަށް ޤަބޫލުކުރަންޖެހެއެވެ
އަސާސީ ޚިދުަމތްތައް ފިޔަވައި، ދިވެހި ސަރުކާރުން ދޭ އެކިއެކި އެހީތަކާއި، އާސަންދައާއި، ބިމުެގ 

 ފަދަޔަކުންރޫމް ކުރެވޭނޭ ތަކާއި، ލޯނު ސްކީމް ފަދަ ކަންކަމުން، މަޙުޙައްޤުތަކާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ސްކީމް 
. ބޫގަޤާނޫނުތައް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް    ލުކުރެވެއެވެ

ނޑައެޅޭނޭ ކަރުދާހުގައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކާމެދު،  ވުމާއެކު، މި  ޤާނޫނުގައި ކަ
ކަށްވާތީ، މިކަންކަމަށް މަދަނީ ފިަޔވަޅު އެޅުމަކީވެސް މިއަދު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަ  ގޮތެއްގެ މަތިން 

ނޑު ބައްޓަންކޮށް، ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުމަކީވެސް  މަގުފަހިކުރެވޭނޭ ފަދަޔަކުން ާޤނޫނީ އޮނިގަ
  ކުރަންޖެހިފައިވާކަމެކެވެ.


