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  2016/16 ނަންބަރ   ބިލ  
 

 ބިލ   މިނިވަންކަމ ގެ  ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މާއި  އަބ ރ  
 

ބާބ   އެއްވަނަ   
 މާއްދާތައް  ޢާންމ  

 

 

ވަނަ  27މިއީ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖ މްހޫިރއްާޔގެ ޤާނޫނ އަސާީސގެ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރ ފާއި 

މާއްދާގެ ދަށ ން ލިބިދޭ ޚިާޔލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަންކަމ ެގ ހައްޤ  
ބޭނ ންކ ރ މ ގެ ހަމަތައް ބަޔާންކ ރ މާއި، ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ލިބިދޭ،  33ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަސާީސެގ 

އަބ ރ  ރައްކާތެރިކ ެރވިފައި އޮތ މ ެގ ޙައްޤ   މީހ ންގެ ނަމާއި 
 ކަށަވަރ ކޮށްދިނ މ ގެ ޤާނޫެނވެ. 

"އަބ ރ  ރައްކާތެރިޮކށްދިނ މާއި  ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަްނކަމ ގެ ޤާނޫނ " ެއވެ.

 
 އަްނނަނިވި ކަންކަން ޙާޞިލ ކ ރ ެމވެ. ،މި ޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދަކީ  .2 ޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދ  

ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަންަކމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންާވ  )ހ(  
ޙައްޤެއް ކަމ ގައި ިދވެހިރާްއޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ ައސާސީެގ 

ވަނަ ާމއްދާަގއި ބަާޔންކޮށްފައިވީ ހިނދ ، އެފަަދ ކޮންމެ  27

މަސްއޫިލއްޔަތ ަތކަކާެއކ  ޙައްޤަކީ ަވކި ޒިންމާތަކަކާއި 
ވަަނ  67ބޭނ ންކ ރަންޖެހޭނެ ޙައްޤެއްކަމ ގައި ޤާނޫނ އަސާީސގެ 

މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއީވ ހިނދ ، އަދި އެ ިޒންމާތަކާއި 
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މަސްއޫލިއްޔަތ ަތއް ބަޔާންކ ރ މާއި، އެ ޙައްޤ  ބޭނ ންކ ރ މ ގެ 
 ހަމަތައް ބަޔާންކ ރ ން؛

ޙައްޤ ތަކ ގެ ޢާންމ  ޤަރާރ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާީނ  )ށ(  
 19މަން ރައިޓްސް( ގެ އ )ޔ ނިވަރސަލް ޑެކްލެރޭޝަްނ އޮފް ހި

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޚިާޔލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަންކަމ ގެ ހަމަތައް 
 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި އިންިތޒާމ ެވެގންވާ ގޮތް ބަޔާްނކ ރ ން؛

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤ ތަކ ގެ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މ ޢާހަދާ  )ނ(  
)އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވެނަްނޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޮޕލިޓިކަލް 

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ެގ  19ރައިޓްސް( ގެ 

މިނިވަންކަމ ގެ ހަމަތައް ދިެވހިރާއްޖޭގައި އިންތިޒާމ ެވގެްނވާ ގޮްތ 
 ބަޔާންކ ރ ން؛

ވަނަ މާއްދާެގ  33ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްާޔގެ ޤާނޫނ އަސާސީގެ  )ރ(  

ދަށ ން މީހ ންގެ ނަމާއި އަބ ރ  ރައްކާތެރިކ ެރވިފައި އޮތ މ ެގ ޙައްޤ   
ކަށަވަރ ކޮށްދީަފއިވީ ހިނދ ، އެ ޙައްޤަށް އ ނިކަން 
އަޔަނ ދިނ މަށްޓަކައި ޤާނޫނީޮގތ ން ފިޔަވަޅ އެޅ ާމއި، އެ ޙައްޤަްށ 
އ ނިކަމެއް އަންނަ ޙާލަތ ަގިއ ޢަމަލ ކ ރާނެ ޤާނޫނީ އ ޞޫލ ތައް 

 ބަޔާންކ ރ ން؛
 

 
 
 
 
 
 
 

ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަންަކމ ގެ ބޭނ ން ހިފާހިފ މ ގައި ޚާއްަޞ  )ބ( 
ޒިންމާތަކަކާއި މަސްއޫިލއްަޔތ ތަކެއް އެކ ެލިވގެންާވކަމަށްޓަކަިއ، 

މަްސލަޙަތ ތަްއ  ޤާނޫނ ގައި ަބޔާންެވގެންާވ ހަމައަކ ން، އެ 
މ ޖ ތަމަޢ ތަކ ގައި ބޭނ ންތެރިވާނެ  ޠީދީމިޤްރާ ،ޙިމާޔަތްކ ރ މަށްޓަކައި 

ނިސްބަތަށް، ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަންކަމ ެގ ޙައްޤ  
ވަނަ މާއްާދގަާއއި،  16ހަނިކ ރެވިދާނެކަމަށް ޤާނޫނ ައސާސީގެ 

މަދަނީ އަދި ސިޔާީސ ޙަްއޤ ތަކ ގެ ަބއިނަލްއަްޤވާމީ މ ޢާހަދާ 
ންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވެނަްނޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޮޕލިޓިކަލް )އި

ވަނަ ނަންބަރ ގަިއ  3ވަނަ މާއްދާގެ  19ރައިޓްސް( ގެ 
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ވަނަ މާްއދާގަިއާވ  16ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ހިނދ ، ޤާނޫނ އަސާސީގެ 

ގޮތ ގެމަތިން އެ ަޙއްޤ  ބޭނ ންކ ރެވޭނެ އިންތަކާިއ ައާސސްތައް 
ނަޑއެޅ ން.  ކަ

 
މި ޤާނޫނ  ބިނާވެގެންވަީނ އަންނަނިވި އަސާސްަތްއ ނެގެހެއްޓ މ ގެ   .3 ސް މި ޤާނޫނ ގެ އަސާ 

 މައްޗަށެެވ.
ނޑ ތަާކއި، ޤައ މީ ސަލާމަތާއި، އިސްލާްމދީނ ގެ  )ހ(   އިޖ ތިމާޢީ މިންގަ

އެހެން މީހ ންގެ ޙައްޤ ތަކާިއ  ،އަޞްލަކާ ޚިލާފ ނ ވާނެ ގޮތ ެގމަތިން
އަބ ރ  ރައްކާތެރިކ ެރވޭނެ ފަދައަކ ން، ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މަކީ އަސާީސ 

ނަޑއެޅ ން؛  ޙައްޤެއްކަން ކަ
ނޑ ގެ ތެރެއިން، އެހެން މީހެއްގެ ަޙއްޤަކަްށ  )ށ(   ޤާނޫނީ އޮނިގަ

އަރައިނ ގަންނަހާ ހިނދަކ ، ތަފާތ  ޚިޔާލ ތަކާއި ޝ ޢޫރ ތަްއ 
މިނިވަްނކަން ޭއެގ އެންމެ ފ ޅާމިނ ަގއި ލިބިދީަފއިވ މަީކ ފާޅ ކ ރ މ ގެ 

 ޑިމޮކްރަސީގެ އެއް އަސާްސކަމ ގައި ބަަލއިގަތ ން؛
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަންކަން ބޭނ ްނކ ރ މ ގެ   )ނ(  

ނަޑއެޅ ން؛ޞޫއިންތަކާއި އ   ލ ތައް ާޤއިމ ޮކށް ކަ
ރައްކާތެރިކ ެރވިފައި އޮތ މ ގެ ޙައްޤަީކ މީހ ންގެ ނަމާއި އަބ ރ   )ރ(  

ޙައްޤ   ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެއްކަމަށްވީހިނދ ، އެ
ރައްކާތެރިކ ރ މަށްޓަަކއި ޤާޫނނ ގަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ފިޔަަވޅ އެޅ މ ެގ 
ޙައްޤަީކވެސް ހަމަ ކޮންމެ ީމހަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ ޙައްެޤްއކަމ ގަިއ 

ނަޑއެޅ ން؛  ކަ

 ، ނ ވަތަ އ ފަންވީ ޤައ މަށް، ނ ވަތަ ކ ލައަށް ،އެމީހެއްގެ ނަސްލަށް )ބ(  
ނ ވަތަ ޢ މ ރަށް، ނ ވަތަ ޖިސްމާނީ ނ ވަތަ  ،ނ ވަތަ ޖިންސަށް

ނަފްސާނީ ނ ކ ޅެދ ންތެރިކަމަށް، ނ ވަތަ އެމީހެްއގެ ސިޔާީސ ނ ވަތަ 
ނ ވަތަ  ،އެނޫންވެސް ވިސްނ މަކަށް، ނ ވަތަ މާލީ ފ އްދ ންތެރިކަމަށް

ނ ވަތަ އެ  ،ރަށަށް ތްވާ ޢާއިލާއަށް ނ ަވތަ އ ފަންނިސްބަ
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މ ޖ ތަމަޢަކަށް އޭނާ ނިސްބަތްވާ ދަރަޖައަށް ބަލައި، ނ ވަަތ  
ހަމައެކަނި އެއިން ކަމަކަށްޓަަކއި، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ެއއްެވްސ 

ނަޑއެޅ ން؛  މީހަކާމެދ  ތަފާތ ކޮށްގެން ނ ވާނެކަން ކަ
ފެންނަ ގޮތް ދ ލ ން ނ ވަތަ ގަލަމ ގެ ތިމާގެ ޚިޔާލ  ނ ވަތަ ތިމާއަްށ  )ޅ(  

ނޑަައޅާފަިއާވ އިމ ގެ  ޒަރީޢާއިން ފާޅ ކ ރ މ ން، ޤާނޫނ ގައި ކަ
 ތެރެއިން މެނ ވީ ފިޔަަވޅ އަަޅިއގެން ނ ވާނެކަން ަކނަޑއެޅ ން؛

ޤާނޫނ އަސާސީާއއި ޤާނޫނ ގަިއވާ ގޮތ ގެމަތިން ކ އްލި ނ ަރއްކަލ ގެ  )ކ(  
ިޚޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ ، ަދނޑިަވޅެްއަގއިވެސް ޙާލަތ  އިޢ ލާނ ކޮށްފައިާވ 

ނޑަެއޅ ން.  މިނިވަންކަން ހިފަހައްޓައިގެން ނ ވާނެކަން ކަ

 
 ރައްދ ދިނ މ ގެ ޙައްޤ  

 
ބ ނާ ނ ވަތަ ޝާއިޢ ކ ރާ ދޮގ  މަޢ ލޫމާތެއްގެ ސަބަބ ން ނ ވަތަ ތެދ ނޫން   .4

ވަތަ ބަހ ެގ ޙަމަލާއެްއގެ ސަބަބ ން ނ  ވާހަކަެއްއގެ ސަބަބ ން ނ ވަތަ ދޭ ޒާތީ

ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލެްއގެ ސަބަބ ން އެކަމަކ ން އަސަރ ފޯރި ފަރާތަށް ނ ވަތަ 
އެކަމެްއގެ ޙަޤީޤަތް ހާމަކޮށްދިނ މ ގެ ނ ވަތަ ، އެކަމެއް މ ޚާޠަބ ކ ެރވޭ ފަރާތަށް

އެކަމަކަށް ރައްދ ދިނ މ ގެ ނ ވަތަ އެކަމެއް އިޞްލާޙ ކޮށްިދނ މ ގެ ފ ރިހަމަ 
 ޙައްޤ  ލިބިގެންެވެއވެ.

 
މި ޤާނޫނ ގައި ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މާއި އަބ ރ  ރައްކާތެިރކޮށްދިނ މ ގެ  )ހ(  .5 އެހެނިހެން ޤާނޫނ ތަކަށް ތަބާވ ން 

ރާއްޖޭގައި ާޝއިޢ ކ ރެޭވ ނޫސް ، ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވީ ހިނދ 
މި ޤާނޫނަށް  ،މަޖައްލާ އަދި އެހެނިހެން މީޑިާއގެ ަވސީލަތްތަކ ން

އި، ބްރޯޑްާކސްޓްކ ރ މ ގެ ޤާނޫނީ ޢަމަލ ކ ރ މާއެކ ، ނޫސް ނެރ މާ
ނޑ ތަކ ގަިއ ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަމަށް ކަމޭ ހިތައި،  އޮނިގަ

 އެކަންކަން އެގޮތ ގެ މަތިން ތަރ ތީބ ކ ރަންވާނެެއވެ. 
މި ޤާނޫނ ގައި ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މާއި އަބ ރ  ރައްކާތެިރކޮށްދިނ މ ގެ  )ށ(  

ހަމަތައް ބަޔާންކޮށްދީފައިވީ ހިނދ ، ރާއްޖޭގެ ޝަރ ޢީ ކޯޓ ތަކާިއ، 
ޓްރައިބިއ ނަލްތަކ ގަިއ ހިންޭގ ޝަރީޢަތްތަކާއި ކ ެރވޭ ޙ ކ މްތަކާިއ 
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ނިންމޭ ނިންމ ންތަކާ ބެހޭގޮތ ން ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މާއި ަޚބަރ ތައް 
ޢ ކ ރާ ނ ވަތަ ބްރޯޑްާކސްޓްކ ރާ ފަރާތްތަކ ން، މި ޤާނޫނަށް ޝާއި

ޢަމަލ ކ ރ މާއެކ ، ޝަރ ޢީ ޯކޓ ތަކާއި ޓްރައިިބއ ނަލްތަކ ގަިއ ހިންގޭ 
ޝަރީޢަތްތަކާއި އަދި ކ ެރވޭ ޙ ކ މްތަކާއި ނިންމ ންތަކާ ބެހޭގޮތ ން 
ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މާއި، ޚަބަރ ފެތ ރ ން އަދި ޚަބަރ  ޝާއިޢ ކ ރ މާބެހޭ 

 އ ޞޫލ ތަކަށް ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ.  ޤާނޫނީ
މި މާއްދާގައި )ށ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެްސ، ޝަރ ޢީ  )ނ(  

ކޯޓ ތަކ ގައި ހިްނގާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓ ކ ރ މަށްޓަކަިއ 
ލ ތަކާ އެްއގޮްތވާ ގޮތ ެގމަތިން، ޞޫއެކ ަލވާލެވިފަިއވާ ަގވާއިާދއި އ 

ރިޕޯޓ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ  ތެދ  ޙަޤީޤަތް ހާމަވާގޮަތށް 
 ހ ރަހެއްނާޅައެވެ.

މި ޤާނޫނ ގައި ަވކި ހަމަތަކެއް ބަޔާްނކޮށްފަިއވ މަކ ން، އެހެން  )ރ(  
ޤާނޫނެއްގެ ދަށ ން ނ ވަތަ ގަވާއިެދއްގެ ދަށ ން ނަގަންޖެހޭ އިދާރީ 
ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ހ އްދަެއއް ނެގ ން މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ނަފީއެއް 

 ނ ކ ރެއެެވ.  
ވަނަ  16މި މާއްދާގައި ބ ނެފަިއވާ އ ޞޫލ ތަކަކީ ޤާނޫނ އަސާީސގެ  )ބ(  

 މާއްދާގައި ބ ނެފަިއވާ އ ޞޫލ ަތއް ކަމ ަގއި ވާްނވާނެެއވެ.
 

 ދެވަނަ ބާބ  
 އަބ ރ  ރައްކާތެރިކޮށްދިނ މާއި ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަންކަން ހަނިކ ރެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

 
ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަންކަން 

 ހަނިކ ރެވޭނެ ޙާލަތްތައް 
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ަގއި މެނ ވީ، މިނިވަންކަމާެއކ  ފިކ ރ ކ ރ މާއި،   .6

އެމީހެއްގެ ބ އްދިއަށް ފެންނަ ގޮތްތަާކއި، ޚިޔާލ ތައް ދ ާލިއ ޤަލަމ ން އަދި 
މިނޫންވެސް ގޮްތގޮތަށް ފާޅ ކ ރ މ ގެ މިނިވަްނކަން ކޮްނމެ މީހަކަށްމެ 

 ލިބިގެންެވއެވެ.
 ؛ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލަކީ ިއސްލާމްދީނ ގެ އަޞްަލކާ ޚިލާފ  ޚިޔާލަކަްށވ ން )ހ(  
ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލަކީ، ަޤއ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ ކ ރ ާވ  )ށ(  
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 ޚިޔާލަކަށްވ ްނ؛
ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލަކީ، އެހެން މީހެއްގެ ޙައްަޤކަށް ނ ވަތަ ނަަމށް  )ނ(  

 ؛ނ ވަތަ އަބ ރަށް ެގއްލ ންދެނިިވ ޚިޔާލަކަށްވ ން 
 ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލަކީ، ޢާންމ  ނިާޒމާ ޚިލާފ  ޚިޔާލަކަށްވ ން. )ރ(  

 
ޚިލާފ   އަޞްލަކާ އިސްލާމްދީނ ގެ 
 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން 

އަންނަނިވި ކަންތައްަތކަކީ، އިސްލާމްދީނ ގެ އަްޞލަކާ ޚިލާފ    .7
 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން ކަމ ަގއި ބެެލވޭނެެއވެ. 

އިސްލާމްދީނަށް ތައ ހީންކޮށް އިސްލާމްދީނަށް ފ ރައްސާރަާވގޮތަށް،  )ހ(  
 ޚިޔާލ ފާޅ ކޮށް ވާހަކަެދއްކ ން؛

އިސްލާމްދީނ ގެ އަޞްލ ަތކ ެގ ޞައްޙަކަމާމެދ  ސ ވާލ  އ ފައްާދ  )ށ(  
 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން؛

ީދނީގޮތ ން  ،ދިވެހި ރަްއޔިތ ންގެ ދީނީ ެއއްބަިއވަންތަކަން ަނގާލައި  )ނ(  

ޚިލާފ  އ ފެދ މާއި ބައިބައިވ މާއި ފިތ ނަ އ ފެދޭނެ ފަދައިން 
 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން.

 
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢާންމ ކޮށް ދީނީ ތަޤްރީރ ދިނ މާއި، ޢާންމ ންނަށް  )ހ(  .8 ޢާންމ ކޮށް ދީނީ ތަޤްރީރ ދިނ ން 

ނ ވަތަ ޢާންމ ންގެ ބަޔަކަށް ދީނ ގެ ޙ ކ މްތައް ބަޔާންކޮށްޭދންވާނީ 
)ދިވެހިރަްއޔިތ ންެގ ދީނީ  94/6ޤާނޫނ  ނަންބަރ  

އެއްަބއިވަންަތކަން ޙިމާޔަތްކ ރ މ ގެ ޤާނޫނ ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ 
 ސްޓްރީން ދޫކ ރާ ހ އްދަ ލިބިގެންނެވެ. ގޮތ ގެމަތިން މިނި

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސްކޫލްތަކ ަގިއ އިސްލާމްދީން  ކިަޔވައިޭދންވާނީ،  )ށ(  

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކ ަގިއ ނ ވަތަ ކޮލެޖެއްގަިއ ނ ވަތަ 
ޔ ނިވަރސިީޓއެްއަގއި ނ ވަތަ އެހެްނވެްސ އެފަދަ 

ޤާނޫނ  އިންސްޓިޓިއ ެޓްއގައި އިްސލާމްދީން ކިޔަވައިދިނ މަްށ 
)ދިވެހިަރއްޔިތ ންގެ ދީނީ އެއްަބއިަވންތަކަން  94/6ނަންބަރ  

ޙިމާޔަތްކ ރ މ ގެ ޤާނޫނ ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތ ގެމަތިްނ 
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ދައ ލަތ ގެ ކަމާބެހޭ މ ައއްަސސާއިން ދޫކ ރާ ހ އްދަ ލިިބފައިާވ 
 ފަރާތްތަކ ންނެވެ.

 
ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ 

 ކ ރ ވާނެ ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން 
އަންނަނިވި ކަްނކަމަކީ، ަޤއ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ ކ ރ ވާނެ  )ހ(  .9

 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން ކަމ ަގއި ބެެލވޭނެ ކަންކަމެެވ. 
ޤައ މ ގެ ސިޔާދަތަށް ނ ވަތަ އިސްތިޤްލާލަށް ގެއްލ ްނ  (1)   

 ލިބޭނެފަދަ  ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން؛
ނ ވަތަ ހަތިޔާރ  ޓެރަރިޒަމްގެ ޢަމަލަކަށް ހިތްަވރ ދިނ މަށް  (2)   

ބޭނ ންކޮށްގެން ޢ ދ ވާނީ ޙަަރކާތެއް ހިންގ މަްށ ޮގވާލަިއ 
 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ކަްނތައްތައް ސާބިތ ކ ރ މ ގެ މިްނަގނޑަީކ،  )ށ(  
ފާޅ ކ ރެވ ނ  ޚިޔާަލކީ ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާކ ރ ވާެނ 

މީހަކަށް ޤަބޫލ ކ ރެވޭނެކަްނ ޚިޔާލެއްކަމަށް ބ އްދި ސަލާމަތ ންހ ރި 
ނޑެެވ.  ނ ވަތަ ނޫންކަމ ގެ މިންގަ

 
އަބ ރާބެހ މ ގެ ބަހަކީ، މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ަދއްާކ  (1) )ހ(  .11 އަބ ރާބެހ މ ގެ ބަހާއި ޢަމަލ  

ބ ނާ ބަހެއް، ލިޔާ ލިޔ މެްއ، ކ ރަހާ  ،ވާހަކަެއއް ނ ވަތަ 
ކ ރެހ މެއް ނ ވަތަ ތަްސވީރެްއ، ކ ރާ ޢިޝާރާތެްއ ނ ވަަތ 

އް ނ ވަތަ ިއްއވާ ައޑެްއގެ ސަބަބ ން މީހެްއގެ ތެ ދައްކާ ޙަރަކާ
ނަމަށް ނ ވަތަ ޤަދަރަށް ނ ވަތަ ޢިއްޒަތަށް ނ ވަތަ ކަރާމާތަށް 

ވިގެްނ، ފަދަ އެއްޗެއް ވިސްނިގެްނ، ދޭހަކ ރެނެއ ނިކަން ލިބޭ
އިޙްސާސްކ ެރިވގެން ނ ވަަތ ސިފަކ ރެވިގެންދާ ކޮންމެ 
، ބަހެއް، ލިޔ ެމއް، ކ ރެހ މެއް ނ ވަތަ ތަްސވީެރއް

 ޢިޝާރާތެއް، ޙަރަކާެތއް ނ ވަަތ އަޑެްއ؛ ނ ވަތަ 
ތިންވަނަ ފަރާތެއްގެ ނަަޒރ ގައި ނ ވަތަ މ ޖ ތަމަޢ ގެ  (2)   

ނ ވަތަ ކ ރިމަތީގައި މީހެއްގެ ނަމަށް ނ ވަތަ ޤަދަރަށް 
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ޢިއްޒަތަށް ނ ވަަތ ކަރާމާތަްށ އ ނިކަން ލިިބގެންދާނެ ފަދަ 
އެްއޗެްއ، ިވސްނިގެން، ދޭހަކ ރެވިގެްނ، އިޙްާސސްކ ެރވިގެްނ 
ނ ވަތަ ސިފަކ ެރިވގެން ާދ ކޮންމެ ބަހެއް، ލިޔ މެްއ، 

ޢިޝާރާތެްއ، ޙަރަކާތެއް ، ކ ރެހ މެއް ނ ވަތަ ތަސްވީެރއް
 ނ ވަތަ އަެޑކެެވ.

މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ، އަބ ރާބެހ މ ެގ ބަހ ގެ މި  )ށ(  
މާނައިގެ ތެރޭގައި ވަކި މީހަކަށް ނ ވަތަ ފަރާތަކަށް ނިސްބަތްކ ރ މ ެގ 

ތަމަޢ ގައި އ ޅޭ ސަލާމަތް ބ އްދި ހ ރި ފަރ ދ ންެގ ޖ ސަބަބ ން،  މ 
ނަޒަރ ަގއި ެއ ބަސް ަރއްދ ވި ފަރާތަށް ކ ރަމ ން އަިއ ޤަދަރަށް 

ތަމަޢ ގައި އ ޅޭ ސަލާމަްތ ބ އްދި ޖ ނ ވަަތ މ  ،އް އައ ން އ ނިކަމެ
ހ ރި ފަރ ދ ންގެ ހިތްތަކ ގައި އެ ބަސް ނިސްބަތްވި ފަރާތަށް 
ކ ރަމ ންއައި އިޙްތިރާމަށް ނ ަވތަ ދެކެއ ޭޅގޮތަށް ހެޔޮނޫން ބަދަލެއް 

އައ ން، ނ ވަތަ އެފަރާތަކާެމދ  ނަފްރަތ  ކ ރެޭވގޮތް ިދމާވ ން، 
ތަމަޢ ން ޖ ބ ން ބަސް ނިސްބަތްވި ފަރާތެއް މ ނ ވަތަ އެބަހ ގެ ސަބަ

އެކަހެރިވ މަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ބަހެއް، ލިޔ މެއް، ކ ރެހ މެއް ނ ވަތަ 
 ތަސްވީރެްއ، ޢިޝާރާތެއް، ޙަަރކާތެއް ނ ވަތަ އަެޑއް ހިމެނޭނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނ މަްށޓަކައި، ބ ނާ ބަހެއް، ލިޔާ ިލޔ މެއް،  )ނ(  
މެއް ނ ވަތަ ތަސްވީރެްއ، ކ ރާ ޢިޝާރާތެްއ ނ ވަތަ ކ ރަހާ ކ ރެހ 
އް ނ ވަތަ އިްއވާ އަޑަީކ ސާބިތ ނ ހިފޭ ދޮގ  ބަހެއްެގ ތެ ދައްކާ ޙަރަކާ

 މައްޗަށް ބިނާެވގެންވާ އެްއޗެްއ ކަމ ގައި ވާންވާެނއެެވ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ މަޤްޞަދަށްޓަކައި އަބ ރާބެހެވޭފަަދ ބަހެއް  )ރ(  

 ސީދާ ޞަރީޙަ ބަހ ން ނ ވަތަ ނ ސީދާކޮށް ބ ނެވިދާނެއެެވ.  
އަބ ރާބެހ މ ގެ ޢަމަލ ކަމ ގައި ވާނީ، މި ޤާނޫނ ގައި އަބ ާރބެހ މ ގެ  )ބ(  

ބަސްކަމ ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އެްއޗެްއ ބ ނ ން، ލިޔ ްނ، ކ ރެހ ން، 
މަންޒަރެއް ހެދ ން، ޢިޝާރާތެއް ނ ވަތަ ޙަރަކާތެއްކ ރ ްނ، އަޑެްއ 
ލެއްވ ން، ނ ވަތަ އެފަަދ އެއްެޗއް ޝާއިޢ ކ ރ ްނ ނ ވަތަ 
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 ބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މަެށވެ.

ވަކި މީހަކަށް ނިސްބަތްނ ވާޮގތަށް މ އައްސަސާެއްއގެ މަސައްކަތަްށ  )ޅ(  
އެ މ ައއްސަާސއެްއގައި އެ ަވގ ެތއްަގއި ތިިބ  ،ފާޑ ކިޔ މަކ ން ެއއީ 

 ބައެްއގެ އަބ ރާބެހ ން ކަމ ަގއި ނ ހިމެނޭނެއެވެ. 

 
ޢާންމ  ނިޒާމާ ޚިލާފ  

 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން 
ލެއްގެ ޞޫޢާންމ  ނިޒާމާ ޚިލާފ  ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މަކީ، މ ޖ ތަމަޢ ގައި، ާޢންމ  އ  .11

ތަބާވަމ ންދާ ޢާންމ  އަޚްލާޤީ ގޮތ ން، ޢަމަލ ކ ރެވެމ ންދާ ނ ވަތަ މީހ ން 
ނޑ ތަކަށް އަދި/ނ ވަތަ ހަމަތަކަށް އަދި ޢާންމ  ތަންތާނގައާިއ،  ސ ލޫކީ މިންގަ
ޢާންމ ކޮށް މީހ ން އެއްވެއ ޅޭ ތަންތަނ ގައި މީހ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާނެ ނ ވަތަ 
ނޑ ތަކަާށއި،  ތަބާވަމ ންދާނެ ޢާންމ  އަޚްލާޤީ ސ ލޫީކ މިންގަ

ސްޫއލިއްޔަތ  އ ފ ލ މ ގެ ވާޖިބ  އަދާކ ރާ ރައްޔިތ ންނަށްޓަަކއި މަ
ފަރާތްތަކ ންނާއި މީޑިއާގެ ވަސީލަތްތަކ ން ޢަމަލ ކ ރަމ ންދާނެ ނ ވަތަ 

ނޑ ތަކާ ޚިލާފަށް  ތަބާވަމ ންދާނެ ޢާންމ  އަޚްލާޤީ ސ ލޫކީ މިންގަ
 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މެވެ.

 
ޢާންމ  ނިޒާމާ ޚިލާފ  

ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ ތެރޭގައި 
 ހިމެނޭ ކަންކަން 

އަންނަނިވި ކަންކަމަކީ ޢާންމ  ނިޒާމާ ޚިލާފ  ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން ކަމ ގައި  .12
 ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

އެްއވެސް މީހަކަށް ނ ވަތަ ެއއްވެސް މީހެްއގެ މ ދަލަށް ގެއްލ ން  )ހ(  
 ދިނ މަށް ބާރ  އަޅައި ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން؛

ކ ރިމަތިކ ރ މަށް ނ ވަަތ މީހ ންގެ ޖިސްމާއި ފ ރާނަައށް ގެއްލ ން  )ށ(  
 ގެއްލ ންދިނ މަށް ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން؛

ޖިންސީ ގ ޅ ން ހިންގ މާއި ބަދ އަޚްލާޤީ ޢަމަލ ތަކަށް ހިތްވަރ ީދ  )ނ(  
 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން؛

 ރަލާއި މަސްތ ވާތަކެތި ހިމެނޭ ތަކެތި އިޝްތިހާރ ކ ރ ން؛ )ރ(  
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ިއސްލާމްދީނަށް  ،ހިސާބ ަގއިކ ޑަކ ދިންނަށް ފެންނަ ނ ވަތަ އަޑ އިވޭ  )ބ(  
ފ ރައްސާރަވާ ވާހަކަތަާކއި، ބަދ އަޚްލާޤީ ވާހަކަެދއްކ މާިއ، ހ ތ ރ  
ބަހ ން މ ޢާމަލާތްކ ރ ން ނ ވަތަ އެފަދަ ކަމެއް އެކ ެލޭވ އަެޑއް 
ނ ވަތަ މަންޒަރެއް ނ ވަަތ އަޑާއި މަންޒަރ  އެކ ދިންނަށް 

 ؛ނ ންކ ރ ން އަޑ އިވޭނެހެން ނ ވަތަ ެއކ ދިްނނަށް ފެންނަގޮތަށް ބޭ

ޚާއްަޞ އެހީއަށް ބޭނ ންވާ މީހ ންނާއި،  ،އަންހެނ ންނާއި )ޅ(  
ކ ޑަކ ދިންނާއި ޢ މ ރ ން ދ ވަސްީވ މީހ ންނާމެދ  ނ ރަނގަޅ  
ތަޞައްވ ރ  މ ޖ ތަމަޢ ގަިއ ފެތ ރ މަށް މަގ ފަހިކ ރާ ތަކެތި 

 ޢާންމ ކ ރ ން.

 ތިންވަނަ ބާބ  
 ބަދަލ  ހޯދ މ ގެ ޙައްޤ  

 
ސަބަބ ން ލިބޭ އަބ ރާބެހ މ ގެ 

ގެއްލ މ ގެ ބަދަލ  ހޯދ މ ގެ 
 ޙައްޤ  

އަބ ރާެބހ މ ގެ ޢަމަލަށް ޖޫރިމަނާއެްއ  ،މި ޤާނޫނ ން )ހ( .13
ނަޑއަޅާފަިއވ މަކ ން، އަބ ރާބެހެވ ނ  ފަރާތަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަ
ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ އަާސސީއާިއ، ކަމާބެހޭ ޤާޫނނ ތަކާިއ 
ގަާވއިދ ތަކ ގެ ދަށ ން ލިބިދީފައިވާ، މަދަީނގޮތ ން ބަދަލ ހޯދ މ ގެ 

އެްއވެސް އ ނިކަމެްއ  ޙައްޤަށް ނ ވަތަ އެނޫންވެްސ ޙައްޤަކަށް
 ނާންނާނެއެވެ. 

އަބ ރާބެހ މ ގެ ސަބަބ ން ލިބޭ ގެއްލ މ ގެ ބަދަލ  ނަަގއިދެވޭީނ  )ށ(  
އަބ ރާބެހ މ ގެ ސަބަބ ން ލިޭބ ެގއްލ މ ގެ ބަދަލ  ަނގައިިދނ މާބެހޭ 
ގަާވއިދ ެގ ދަށ ންނެވެ. އެ ަގވާއިދަށް ގެންނަން ފެންނަ ބަދަލ ތައް، 

 އެކ ަލވާލައި ާޢންމ ކ ރަންވާނެެއވެ.ބަންޑާރަނައިބ  
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 2118/6ށުމާއެކު، ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެ )ނ(  

ވަނަ  11ވަނަ ޖަދުވަލުގެ  2)ޢާންމު ގަވާއިދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ 

 ބެހުމުގެ ސަބަބުން ލިބޭބަޔާންކޮށްފައިވާ، "އަބުރާނުކުތާގައި 

ރި ގަވާއިދު" ގެ ބެލެނިވެ މާބެހޭގެއްލުމުގެ ބަދަލު ނަގައިދިނު

 ނެއްކަމުގައި މި ޤާނޫނު ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ.ޤާނޫ

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  
 ދިފާޢ  

 
މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތ ގެމަތިން، ޢިލްީމ މަޤްޞަދ ތައް  .14 ޢިލްމީ އިމްތިޔާޒ  

މަޤްޞަދ ގައި، ޙާޞިލ ކ ރ މަށްޓަކަިއ، ނ ވަތަ ތަޢ ލީމާއި ތަރ ބިއްޔަތ ދިނ މ ގެ 
ސްކޫލް މަދަރ ސާތަކާިއ، މ ަދއްރިސ ންނާއި މ ފަްއކިރ ންނާިއ، މާހިރ ންނާއި، 
ފަންނ ވެރިންނާއި، ޢިލްމ ވެިރންނާއި އެފަދަ އެހެންވެސް ފަރާތްތަކ ން ހެޔޮ 
ނިޔަތ ގަިއ ދައްކާ ވާހަަކއާިއ ހާމަކ ރާ ހާމަކ ރ ންތައް ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ެގ 

 ަގއި ހިމެނި، ރައްކާތެރިކ ެރިވެގންވެެއވެ.މިނިވަންކަމ ގެ ޙައްޤ ގެ ތެރޭ
 

އަންނަނިވި ކަންކަމ ަގއި، ނ ަވތަ ޙާލަތްތަކ ގައި، މީހަކ  ދަްއކާ ވާހަކަައކީ،  .15 ރަސްމީ އިމްތިޔާޒ  
 މި ޤާނޫނ ގައި ރަސްމީ އިމްތިާޔޒ  ލިބިގެންވާ ވާހަަކއެވެ. 

 ،ގޮތ ގެމަތިންލ ތަކާ ެއއްގޮްތވާ ޞޫކަމާބެހޭ ގަާވއިދ ތަާކއި އ   )ހ(  
ޝަރ ޢީ ކޯޓެއްަގއި ނ ވަަތ ޓްރައިބިއ ނަލެްއގައި ހިނގަމ ންދާ 

ަވޒީރ ންގެ މަޖިލީހ ގައި ނ ވަތަ  ަވޒީރ ންެގ ، އަޑ އެހ މެއްަގއި ނ ވަތަ 
 މަޖިލީހ ގެ ކޮމިޓީއެްއގައި ދެެކޭވ ވާހަކަތަްއ؛

ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ގެ ޤާނޫނީ ބާރ  ލިބިފައިވާ މ އައްަސސާައކ ން، ކ ާރ  )ށ(  
ތަޙްޤީޤެއްަގއި ނ ވަތަ ކަމެއް ހޯދާ ހޯދ މ ގެ ތެރޭގައި ެދކެޭވ ވާހަަކ، 
ހ ށަހެޅޭ ހ ށަހެޅ ންތައް، ނ ވަތަ ބަދަލ ކ ެރވޭ ލިެޔކިޔ މ ގަިއާވ 
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 ؛ވާހަކަތައް އަދި ެއކ ލަވާެލވޭ ިރޕޯޓ ތަކ ަގއިވާ ވާހަކަަތއް

ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ން ނ ވަތަ ޝަރ ޢީ ކޯޓަކ ްނ ނ ވަތަ  )ނ(  
 އ ނަލަކ ން ާޝއިޢ ކ ރ މަށް އަންގާ ލިޔ މ ަގިއވާ ވާހަަކތައް؛ޓްރައިބި

މި މާއްދާގެ )ހ( އިން )ނ( އަށް ހ ރި ޙާލަތްތަކ ަގއި ހ ރި  )ރ(  
ދައްކާ ވާހަކަ ނ ވަތަ ާޢންމ ކ ރާ  ،ކަްނއޮްތގޮތަށް ،ކަންކަން

 ޚަބަރާއި، ޝާއިޢ ކ ރާ ލިޔ މ ަގއިވާ ވާހަކަތަްއ؛
ނ ވަތަ ބޭރ ގެ މ އައްސަސާައކ ން، ނ ވަތަ ބޭރ ގެ ޖަމާޢަތަކ ން  )ބ(  

ބޭރ ގެ ކޯޓަކ ން ނ ވަަތ ބޭރ ގެ ދައ ލަތަކ ން ރަސްމީކޮށް 
ޝާއިޢ ކޮށްފަިއވާ ރިޕޯޓެްއގައި ހ ރި މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މ ގައި ނ ވަތަ 
އެއިން ބަެއއް ހާމަކ ރ މ ގެ ޮގތ ން ދައްކާ ވާހަކަ ނ ވަތަ ާޢންމ ކ ރާ 

 ްއ.ޚަބަރާއި ލިޔ މ ަގއިވާ ވާހަކަތަ 
 

ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ 
ކ ރ ވާނެ ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން ކަމަށް 

 ނ ބެލެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

މި ޤާނޫނ ގައިވާ ހަމަތަކ ެގ މަތިން، އަދި ޤައ މީ ސަލާމަތަށް  )ހ( .16
ނ ރައްކާނ ވާނޭ ފަަދއަކ ން، ަރއްޔިތ ންނަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ަޙއްޤ ތަްއ 
ބޭނ ންކޮށްގެން ެއކި ަކންކަމަށް ތާއީދ ކ ރ މަްށ ނ ވަތަ 
އިންކާރ ކ ރ މަށް ޤާނޫނީ ިއމ ގެ ތެރެއިން ހިންގާ ޞ ލްޙަވެރި 

ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ ކ ރ ވާނެ ިޚޔާލ ފާޅ ކ ރ ްނ ރަކާތްތައް ޤައ މީ ޙަ
 ކަމ ގައި ނ ބެެލވޭނެެއވެ.

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަކީ، ަޤއ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާ ކ ރ ވާެނ  )ށ(  
ނަޑއަޅާ ދިފާޢ ތަކެވެ.  ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މަށް މި ޤާނޫނ ން ކަ

ޙިމާޔަތްކ ރ މަށް ޤައ މީ ސަލާމަތާ ގ ޅ މެއްނެތް މަޞްލަޙަތެއް  (1)   
 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން؛

ސަރ ކާރ ގެ ނ ވަތަ ަދއ ލަތ ގެ މ އައްސަާސެއއް  (2)   
ހިނގަމ ންދާގޮތް ވަންހަނާކ ރ މަށް ފ ރ ޞަތ  ނ ދިނ މަށް 

 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން؛
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އަބ ރާބެހ ން ކަމ ގައި ނ ބެލެވޭނެ 
 ޙާލަތްތައް 

ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފ ނ ވާ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކ ގަިއ އެްއވެސް މީހަކ   .17
ޝާއިޢ ކ ރާ ނ ވަތަ ބްރޯޑްކާސްްޓކ ރާ ނ ވަަތ ކ ރާ ކަމަކީ ، ގޮތ ގެމަތިން

އެހެން މީހެއްެގ ނަމަށް ނ ވަަތ އަބ ރަށް ނ ވަތަ ޤަދަރަށް ނ ވަތަ ކަރާމާތަށް 
 އ ނިކަމެއް ލިބޭ ކަމެްއކަމ ަގއި ނ ބެލެވޭނެއެެވ.

 ޤަތްކަމ ަގއިވ ްނ؛ބ ނާ ބަހަކީ ނ ވަތަ ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލަކީ ޙަޤީ )ހ(  

 ،ބ ނާ ބަހަކީ ނ ވަތަ ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލަކީ އިޙްތިރާމާއެކ ، ރަސްމީ )ށ(  
ޢިލްމީ ނ ވަތަ ދިރާސީ ގޮތަކަށް ނ ވަތަ އެފަދަ ފޯރަމެއްގައި ފާޅ ކ ާރ 

 ؛ޚިޔާލަކަށް ނ ވަތަ ރަޢ ޔަކަްށވ ން
ޤާނޫނ ން މަތިކޮށްފައިވާ  ،ބ ނާ ބަހަކީ ނ ވަތަ ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލަކީ )ނ(  

ދ ސްތޫރީ މަސްއޫލިްއޔަތެްއ ނ ވަތަ ވާޖިބެއް ފ ރިހަމަކ ރ މ ެގ 
ފާޅ ކ ރި  ،ގޮތ ން، އަދި އެ ޤާނޫނ ން ޙިމާޔަތް ލިބިގެން

 ޚިޔާލަކަށްވ ްނ؛

ތެދ  ނިޔަތ ގައި އ ފައްަދއި ޢާންމ ކ ރާ ވަކި މީހަކަށް  )ރ(  
ނާކޮށް ތައްޔާރ ކޮްށފައިާވ ރައްދ ނ ާވގޮތަށް، ޚިޔާލީކަމެްއެގ މައްޗަށް ބި

ާވހަކަ، އަދި މި ނޫންވެސް އެފަދަ ، ފިލްމް، ޑްރާމާ، ލަވަ
އ ފެއްދ މެއް، ަތއްޔާރ ކޮށްފައިާވއިރ ، ެއއިން ފެންނަ، އިޭވ، ކިޔޭ، 
ވިސްނަިއގަނެޭވ، ދޭހަކ ރެވޭ، ނ ވަތަ އިޙްސާސްކ ެރވޭ ކަންަތއްތަކަީކ 

އްތަެކއް ނޫންކަމާއި، ވަކި މީހަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ަދއްކ ވައިދޭ ކަންތަ 
އެގޮތަށް ނިސްބަްތކ ރެވޭނަަމ އެީއ ިއއްތިފާޤެްއކަމަށް ބަޔާންކޮްށ 
ތައްޔާރ ކޮށްަފއިވާ އެންގ ެމއް، އެ ފިލްމ ، ޑްރާމާ، ަލވަ، ވާހަަކ، 
އަދި އެނޫްނވެސް އެފަދަ އ ފެއްދ މެއް، ާޝއިޢ ކ ރ މ ަގިއ ނ ވަަތ 

ރާބެހ ންަކމ ގައި ބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ ގައި ބޭނ ްނކ ރާނަމަ އެއީ އަބ 
 ނ ބެލެވޭނެއެެވ.

 
 

 ،އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވީަނމަވެސް )ހ( .18 ތެދ  ބަޔާންކ ރ ން 
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 ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލަކީ ތެދ  ނ ވަތަ ޙަޤީޤަތްކަމ ގަިއ ވ މަކީ،
 އަބ ރާބެހ މ ގެ ހ ރިހާ ދަޢ ވާއަަކށް ފ ރިހަމަ ދިފާޢެކެވެ.

ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލަކީ ތެދ  ޙަޤީޤަތެއްކަމ ަގއި ސާބިތ ކޮށްދިނ މަކީ އެ  )ށ(  
 ބަހެއް ބ ނި ނ ވަތަ އެޚިޔާެލއް ފާޅ ކ ރި ފަރާތ ގެ ޒިންމާެއކެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކ ރާ ދިފާޢ  ސާބިތ ކ ރ މ ގައި،  )ނ(  
ނޫސްވެރިައކ  އޭނާ ެއ ޚަބަރ  ހޯދި މަސްދަރ  ހާމަ 
ކ ރަންޖެހިއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ މްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނ ައސާސީެގ 

ވަނަ މާއްދާއާ އެްއގޮތްާވގޮތ ގެމަތިން، އެ ަމސްދަރ   28

ގެ ގޮތ ަގެއވެ. ައދި އެ ހާމަކ ރަންވާނީ ސިއްރ  މަޢ ލޫމާތެއް
މަޢ ލޫމާތ  ލިބޭ ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަސާއިްނ، މަޢ ލޫމާތ ގެ 

 ސިއްރ ވެިރކަން އެންމެ ފ ރިހަމަގޮތ ަގއި ހިފަހައްޓަންވާނެެއވެ. 
، މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ މަސްދަރ  ހާމަކ ރަންޖެހެނީ )ރ(  

ޝަރީޢަތ ގެ  ޝަރީޢަތ ގެ މަޖިލީހެއްަގިއ ކަމ ަގއިވާނަމަ، އެ 
 މަޖިލީހަކީ ސިއްރ  މަޖިލީހެއްކަމ ގައި ހަމަޖައްސަންވާެނއެެވ.

 

 ފަސްވަނަ ބާބ  
 ތަޙްޤީޤ ކ ރ މާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކ ގެ އަދަބ  

 
ވަނަ  11ވަނަ މާއްދާ އަދި  9ވަނަ މާއްދާ،  7މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ( .19 ތަޙްޤީޤ ކ ރ މ ގެ ބާރ  

މައްސަލައެއް ތަޙްޤީޤ ކޮށް، ދަޢ ވާ  އެ މާއްދާއާ ޚިލާފ ވެއްޖެނަމަ، 
އ ފ ލ މަށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނ ވާނީ، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 

 ސަރވިްސއިންނެވެ.

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންގާ މީޑިާއގެ ފަރާތްތައް ފިޔަަވއި، އެހެން   )ށ(  
ފަރާތަކ ންކ ރާ ޢަމަލަކ ން އެްއވެސް ފަރާތެއްގެ އަބ ާރބެހިގެން 
ގެއްލ މެއް ލިިބއްޖެނަމަ، ނ ވަތަ ފާޅ ކ ރާ ޚިޔާލެްއގެ ސަބަބ ން 
އެްއވެސް ފަރާތެްއގެ ޙަްއޤަކަށް އ ނިކަމެއް އަތ ެވްއޖެކަމަށް 
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އެފަރާތަށް ޤަބޫލ ކ ރެވިއްޖެނަަމ، އެފަރާތަކ ން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް 
ސަރވިްސއަށް މައްސަލަ ހ ށަހެޅިދާނެއެވެ. އަދި މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިސް 

މައްސަލަ ތަްޙޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ ، ދަޢ ވާކ ރ މަށްޓަކަިއ،  ސަރވިްސއިން
 ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް ފޮނ ވަންވާނެއެެވ.

 
ލަކާ ޚިލާފ  ޞް އިސްލާމްދީނ ގެ އަ 

 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ އަދަބ  
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކަެމްއ ކޮށްފި  7މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ( .21

ނޑަައޅާނީ ޤާނޫނ  ަނންބަރ  ފަރާތެއްގެ ަމއްޗަށް  ދަޢ ވާކޮށް އަދަބ  ކަ
 )ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޤާޫނނ ލްޢ ޤޫބާތ ( ގެ ދަށ ންނެވެ. 2114/9

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށ ން މިނިސްޓްރީން   8މި ޤާނޫނ ގެ  )ށ(  

ދޫކ ރާ ހ އްދަ ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ޢާންމ ކޮށް ދީނީ 
ންމ ންގެ ަބޔަކަށް ދީނ ެގ ތަޤްރީރ ދިނ މާއި، ޢާންމ ންނަށް ނ ވަތަ ޢާ

ޙ ކ މްތައް ބަޔާންކ ރާ މީހ ންނާމެދ  ފިޔަވަޅ  އަޅާނީ، ޤާނޫނ  
)ދިވެހިަރއްޔިތ ންގެ ދީނީ އެއްަބއިަވންތަކަން  94/6ނަންބަރ  

 ޙިމާޔަތްކ ރ މާބެހޭ ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ންނެވެ. 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ށ( ގެ ދަށ ން ދައ ލަތ ގެ ކަމާބެހޭ  8މި ޤާނޫނ ގެ  )ނ(  

މ އައްސަާސއިން ދޫކ ރާ ހ ްއދަ ނެތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޫކލެއްަގއި 
ނ ވަތަ ކޮލެޖެްއަގއި ނ ވަތަ ޔ ނިވަރސިޓީެއްއގައި ނ ވަތަ އެހެންވެްސ 
އެފަދަ އިންސްޓިިޓއ ެޓއްަގއި އިސްލާމްދީން ކިަޔވާދޭ މީހ ންނާމެދ  

)ދިވެހިރަްއޔިތ ންގެ ދީީނ  94/6ވަޅ  އަޅާނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ  ފިޔަ

 އެއްަބއިވަންަތކަން ޙިމާޔަތްކ ރ މާބެހޭ ޤާނޫނ ( ގެ ދަށ ންނެވެ.  

 

ޤައ މީ ސަލާމަތަށް ނ ރައްކާވާނެ 
 ފަދަ ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ ޖޫރިމަނާ 

ކޮށްިފ ވަނަ މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ކަމެއް  9މި ޤާނޫނ ގެ  .21

)ފަންސަވީސް ހާސް( ިދވެހި ރ ފިޔާާއިއ  25,000، މީހެއްގެ އަދަބަކަށް

)ދެ މިލިއަްނ( ދިވެހި ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން  2,000,000

ނޑަައޅަންާވނެއެވެ.   ޖޫރިމަނާކ ރ މަށް، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކޯޓ ން ކަ
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އަބ ރާބެހެވޭ ފަދަ 

 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ ޖޫރިމަނާ 
އަބ ރާބެހ މ ގެ ސަބަބ ން ލިބ ނ  ގެއްލ މ ގެ ބަދަލ  ނަގައިިދނ މ ގެ އިތ ރ ން،  .22

)ދެ  2,000,000)ފަންސަވީސް ާހސް( ދިވެހި ރ ފިާޔއާިއ  25,000

ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މަށް، މި  މިލިއަން( ދިވެހި ރ ފިޔާއާ 
ނަޑއަޅަންވާެނއެެވ.   ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކޯޓ ން ކަ

 
މާ ޚިލާފ  ޢާންމ  ނިޒާ 

 ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ ޖޫރިމަނާ 
 

)ފަންސަވީސް ހާސް(  25,000ޢާންމ  ނިޒާމާ ޚިލާފ  ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ން،  .23

ދެމެދ ެގ  )އެއް މިލިއަން( ދިވެހި ރ ފިޔާއާ 1,000,000ދިވެހި ރ ފިޔާއާއި 

ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރ މަށް، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކޯޓ ން 

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ
 

 ޖޫރިމަނާކ ރ މ ގެ މިންގަނޑ  
 ކަނޑައެޅ ން 

އޭާނ ، ވަނަ މާއްދާގަިއވާ ޖޫރިމަނާކ ރ މ ގައި  23އަދި  22، 21މި ޤާނޫނ ގެ  .24

މ ޖ ތަމަޢ ގައި އަދާކ ރާ ޙަިއސިއްޔަތ ގެ އިތ ރ ން، އޭާނ ޢަމަލ ހިންގ މަށް 
 އެ ޢަމަލ ގެ ނަތީޖާއަށް ރިޢާޔަތްކ ރަންވާނެެއވެ. ،ބޭނ ންކ ރި ވަސީލަތަށާއި 

 
އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށ ން 

 ފިޔަވަޅ އެޅ ން 
މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ފިޔަަވޅ އެޅިދާނެފަދަ ޢަމަލަކަށް ެއހެން ޤާނޫނެއްގެ  .25

ދަށ ން ޖިނާޢީ ދަޢ ވާކ ރ މަށް ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމަވައިފިނަމަ، ިމ 

 ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން އިތ ރަށް ފިޔަވަޅ  ައޅަިއގެންނ ވާެނއެވެ. 
 

ފައިސާ ނ ދެއްކ މ ގެ ޖޫރިމަނާ 
 ނަތީޖާ 

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ޖޫރިމަނާކޮށްފައިާވ މީހަކ  ެއ ޖޫިރމަނާގެ ފައިާސ  .26
ދައ ލަތަށް ނ ދައްަކއިފިނަމަ، އެފަރާތަކާ ދެކޮޅަށް ޖިނާޢީ ދަޢ ވާ އ ފ ލަްނ 
ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަލް ޯކޓަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަިދ އެގޮތ ން، ެއ 

)ހަެއއް( މަސްދ ވަހާ  6)ތިނެއް( މަސްދ ވަހާއި  3ނަމަ ފައިސާ ނ ދައްކައިފި

 ދެމެދ ގެ މ އްދަތަކަށް ޖަލަށްލ މަށް ކޯޓ ން ޙ ކ މްކ ރަންވާެނއެވެ.

 ހަވަނަ ބާބ  
 މީޑިއާތަކ ގެ ޒިންމާ 
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ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވާ ފަރާތްތަކާ 

 ދޭތެރޭ ފިޔަވަޅ އެޅ ން 
މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މ ގެ ަހމަތަކާ ޚިލާފ ވާ  .27

ރަޖިސްޓަރީކޮށްގެން ހިންާގ މީޑިއާތަކ ގެ ަޝކ ާވ، މީިޑާއގެ ކަންަތއްތައް 
ބަލަހައްޓާ ދައ ލަތ ެގ މ ައއްސަާސއަށް ހ ށަހެޅ މ ން، ނ ވަތަ ެއ 

ޙައްާޤއި  މ އައްސަާސގެ އަމިއްލަ ިއސްނެގ މ ގެމަތިން، ޖަވާބ ދާީރވ މ ގެ
ޤާނޫނ އަސާސީާއއި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނ ތަކ ގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙައްޤ ަތއް، 

ހިމެނޭ ދެފަރާތަށް ލިބިދޭ ގޮތެްއގެމަތިން، އެ މައްސަލަެއއްެގ މައްސަލަިއގައި 
 ތަޙ ޤީޤ  ހިންގަންވާނެެއވެ.  

މި ޤާނޫނާ ޚިލާފ ވާ މީޑިއާތަކާމެދ  ފިޔަވަޅ ައޅާނީ މި ބާބ ަގިއ  )ހ(  
ނަޑއަޅާފަިއވާ ގޮތ ގެމަތިންެނވެ.  ކަ

މި ބާބ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖޫރިމަނާތަކ ގެ އިތ ރ ން، އެ މީޑިާއއަާކ  )ށ(  
ދޭތެރޭ އިދާރީ ފިޔަވަޅ އެޅ މ ގެ އިޚްިތޔާރ  މީޑިާއގެ ކަްނތައްތަްއ 

 ބަލަހައްޓާ ދައ ލަތ ގެ މ ައއްަސސާއަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. 

 
ޚިލާފ  އިސްލާމްދީނ ގެ އަޞްލަކާ 

ކޮންޓެންޓް  ޝާއިޢ ކ ރ މާއި 
 ކ ރ ން ޓް ބްރޯޑްކާސް 

 

ވަނަ މާއްާދާއ ޚިލާފ ވި މީިޑއާއާމެދ  އަދި އެ ކޮންޓެންެޓއް  7މި ޤާނޫނ ގެ  .28

ޝާއިޢ ކ ރި ނ ވަތަ ބްރޯޑްާކސްޓްކ ރި ރިޕޯޓަރާމެދ  ފިޔަަވޅ އަޅާނީ، ޤާނޫނ  
 ދަށ ންނެވެ.)ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޤާނޫނ ލްއ ޤޫބާތ ( ގެ  2114/9ނަންބަރ  

 
ޢާންމ  ނިޒާމާ ޚިލާފ  ކޮންޓެންޓް 

ޝާއިޢ ކ ރ މާއި 
 ކާސްޓްކ ރ ން ބްރޯޑް 
 

 50,000، ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފ ިވ މީޑިއާ  11މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ( .29

)ެއްއ  1,000,000)ފަންސާސް ހާސް( ދިވެިހ ރ ފިޔާާއއި 

ދަކ ން މިލިއަން( ދިވެހި ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ ޢަދަ
 ޖޫރިމަނާކ ރަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފ  ކޮންޓެންޓެއް  11ހަމައެއާެއކ ، މި ޤާނޫނ ގެ  )ށ(  

 50,000ޝާއިޢ ކ ރި ނ ވަތަ ބްރޯްޑކާސްޓްކ ރި ރިޕޯޓަރ ، 

)އެއްަލއްަކ  150,000)ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރ ފިޔާއާއި 

ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ ޢަދަަދކ ން ެއ 
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 ރިޕޯޓަރެއް ޖޫރިމަނާކ ރަންވާނެެއވެ.
 

ޤައ މީ ސަލާމަތަށް 
ނ ރައްކާވާނެފަދަ ކޮންޓެންޓް 

ޝާއިޢ ކ ރ މާއި 
 ސްޓްކ ރ ން ބްރޯޑްކާ 

 

 ، ވަަނ މާއްދާއާ ޚިލާފ ވި މީޑިއާ 9މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ( .30

)ެދ  2,000,000)ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރ ފިޔާާއއި  50,000

މިލިއަން( ދިވެހި ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ ޢަދަދަކ ން 
 ޖޫރިމަނާކ ރަންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްާދއާ ޚިލާފ  ކޮްނޓެންޓެއް  9ހަމައެއާެއކ ، މި ޤާނޫނ ެގ  )ށ(  

 50,000ޝާއިޢ ކ ރި ނ ވަތަ ބްރޯްޑކާސްޓްކ ރި ރިޕޯޓަރ ، 

)ެއއްލައްަކ  150,000)ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރ ފިޔާއާއި  

ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ ޢަދަަދކ ން ެއ 
 ރިޕޯޓަރެއް ޖޫރިމަނާކ ރަންވާނެެއވެ.

 
އަބ ރާބެހެވޭފަދަ އެއްޗެއް 

ޝާއިޢ ކ ރ މާއި 
 ކ ރ މ ގެ  އަދަބ  ކާސްޓް ބްރޯޑް 

ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އަބ ާރބެހ މ ގެ ވަނަ މާއްދާގައި  11މި ޤާނޫނ ގެ  )ހ( .31

 ބަސް ޝާއިޢ ކ ިރ ނ ަވތަ ބްރޯޑްކާސްްޓކ ރި  މީޑިއާ 
 )ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރ ފިޔާއާއި  50,000

)ދެ މިލިއަން( ދިވެހި ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ ަޢދަދަކ ން  2,000,000

 އެ މީޑިާއއެއް ޖޫރިމަނާކ ރަންާވނެއެވެ.
ވަނަ މާއްާދގައި ަބޔާންޮކށްފައިާވ  11ހަމައެއާެއކ ، މި ޤާނޫނ ގެ  )ށ(  

އަބ ރާބެހ މ ގެ ބަސް ާޝއިޢ ކ ރި ނ ވަތަ ބްރޯްޑާކސްޓްކ ރި 
)ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރ ފިޔާާއިއ  50,000ރިޕޯޓަރ ، 

)އެއްލަްއކަ ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރ ފިޔާއާ ދެމެދ ގެ  150,000

 އެވެ.ޢަދަދަކ ން ޖޫރިމަނާކ ރަންވާނެ
އިސްތިޢ ނާފްކ ރ މާއި ޖޫރިމަނާ 

 ނ ދެއްކ މ ގެ ނަތީޖާ 
މި ބާބ ގެ ދަށ ން ކ ރެޭވ ޖޫރިމަނާއެއް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަމާބެހޭ  )ހ( .32

ކޯޓެްއގައި އިސްިތއ ނާފްކ ރ މ ގެ ޙައްޤ  ޖޫރިމަނާކ ެރވޭ ފަރާތަށް 
ލިބިގެންެވއެވެ. ނަަމވެސް ަމއްސަލަ އިސްިތއ ނާފަށް ހ ށަހެޅޭނީ، 

 ވެ.ޖޫރިމަނާ ދެއްކ މަށްފަހ އެ
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މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއިާވ ޮގތ ގެމަތީން ކޯޓ ަގއި އިސްތިއ ނާފްކ ރާ  )ށ(  
މައްސަލަެއއް، އިސްތިއ ނާްފކ ރާ ފަރާތާ ެއއްކޮޅަްށ ކޯޓ ްނ 
ނިންމައިފިނަމަ، ޖޫރިމަނާގެ ގޮތ ަގއި ދެއްކި ފައިާސ މީޑިާއެގ 

މ ައއްސަާސއިން ދަޢ ާވ ލިބ ނ  ކަންތައްތައް ބަލަަހއްޓާ ދައ ަލތ ގެ 
 ށް ކޯޓ ން ޢަމ ރ ކ ރަންވާނެއެވެ.ފަރާތަށް އަނބ ރާ ދިނ މަ

ނޑައެޅިާދނެކަމަށް  )ނ(   މި ބާބ ގަިއ ރިޕޯޓަރ ެގ މައްޗަށް ކަ
ނޑަައޅާފަިއވާ މ އްދަތ ގެ ެތރޭަގިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖޫރިމަނާ ކަ

ދައ ލަތ ެގ ނ ދައްކައިފިނަމަ، މީިޑއާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ 
މ އައްސަާސއިން، އެ މައްސަަލ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްއަްށ 
ހ ށަހަޅައި ތަޙ ޤީޤ ކ ރަންވާެނެއވެ. އަދި ތަޙ ޤީޤ ކ ރ މަށްފަހ ، ޖިނާޢީ 
ދަޢ ވާކ ރ މަށް މޯލްޑިވްސް ޮޕލިސް ސަރވިްސއިން އެ ަމއްސަަލ 

 ލްގެ އޮފީހަށް ފޮނ ވަންވާނެއެެވ.ޕްރޮސިކިއ ޓަރ ޖެނެރަ

އެގޮތ ން، މި މާއްާދގެ )ނ( ގެ ދަށ ން ޖިނާޢީ ދަޢ ާވކ ރަން  )ރ(  
ނޑައަޅާ މ އްދަތެްއގެ ތެރޭގައި ޖޫރިމަނާ  ހ ށަހެޅ މ ން، ކޯޓ ން ކަ

ވަނަ މާއްދާަގިއ  11ނ ދައްކައިފިނަމަ، މި ާޤނޫނ ގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަބ ރާބެހ މ ގެ ބަސް ޝާއިޢ ކ ިރ ނ ވަތަ 
)ހައެއް(  6( މަސްދ ވަހާއި )ތިނެއް 3ބްރޯޑްކާސްޓްކ ރި ރިޕޯޓަރ  

ށް ކޯޓ ން މަސްދ ވަހާ ދެމެދ ގެ މ އްދަތަކަށް ޖަލަށްލ މަ
 ޙ ކ މްކ ރަންވާނެެއވެ.

 
 
 

މީޑިއާތަކ ން ޖޫރިމަނާ 
 ނ ދެއްކ މ ގެ ނަތީޖާ 

އެހެން ޤާނޫނެއްަގއި މިނޫން ގޮތަކަށް ބަޔާްނކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް،  )ހ( .33
ނަޑއެޭޅނެކަމަށް  މި ބާބ ގައި މީޑިއާތަކ ގެ މައްޗަށް ކަ
ނަޑއަާޅ މ އްދަތެްއެގ ތެރޭގަިއ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖޫރިމަނާ، ކަ
ނ ދައްކައިފިނަމަ، އެ މީިޑއާެއއްގެ ަލއިސަންސް ަސސްޕެންޑ ކ ރަްނ 
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މީިޑާއެގ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްާޓ ދައ ލަތ ެގ ނ ވަތަ ބާޠިލ ކ ރަން 
ނޑަައޅަންާވނެއެވެ.   މ އައްސަާސއިން ކަ

 
ލ  ޞޫ ޖޫރިމަނާކ ރ މ ގެ އ  

 އެކ ލަވާލ ން 
 

ނޑަައޅާފައިާވ ޖޫރިމަނާކ ރ މ ގެ އ   .34 ލ  ބަންޑާރަނައިބ  ޞޫމި ބާބ ގެ ދަށ ން ކަ
 އެކ ަލވާލަންވާނެެއވެ.

 
ޖަލްސާތަކާއި ފޯރަމްތަކާއި 

ޕޯޑިއަމްތަކ ގައި ދައްކާ ވާހަކަ 
 ރިޕޯޓ ކ ރ މ ގެ ދިފާޢ  

ޖަލްސާތަކާއި ފޯރަމްތަކާިއ ޕޯޑިއަމްތަކ ގައި ދަްއާކ ވާހަކަ  )ހ( .35
މާނަ ނ ެގއްޭލގޮތަށް، ޚަބަރ  ަރއްދ ާވ ފަާރތްތަކ ގެ  ރިޕޯޓ ކ ރ މ ގައި 

ރިޕޯޓ ކ ރ މަކީ އަބ ާރބެހ މ ގެ  ހަމަހަމަކަމާއެކ  ،ބަހެއް ހޯދ މަށްފަހ 
ދަޢ ވާގެ ދިފާޢެކެެވ. ނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓެއް ާޝއިޢ ކ ރ މ ގެ ނ ވަަތ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކ ރ މ ގެ ކ ރިން، ޚަބަރ  ރައްދ ވާފަރާތ ެގ ބަސް 

މަސައްކަެތްއ  ހޯދ މަށްޓަކައި، އެ ފަރާތާ ގ ޅަން އެކަށީގެްނވާ

 ކ ރަންވާނެެއވެ.  
ެއކަށީގެްނވާ  މަސައްކަތ ެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ  )ށ(  

ތެރޭގަިއ، ޚަބަރ  ރައްދ ވާ ފަރާތާ ފޯނ ން ގ ޅަްނ 
މަސައްކަތްކ ރ ާމއި، އަދި ފޯނ ން ނ ގ ޅިއްޖެނަމަ ެޓކްސްޓް 

ށް މަސައްކަތްކ ރ ން މެސެޖަކ ން އެފަރާތެއްގެ ބަސް ހޯދ މަ
 ހިމެނެއެވެ.

ޚަބަރ  މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ޙާލަތެްއގަިއ،  )ނ(  
ނ ވަަތ  ،ރައްދ ވާ ފަރާތ ން، އެ ޚަބަެރއް ބްރޯްޑކާސްޓްކ ރި ފަހ ން

ރައްދެއް ޝާއިޢ ކ ރަްނ ނ ވަތަ  ،ޝާއިޢ ކ ރި ފަހ ން
ބްރޯޑްކާސްޓްކ ރަން ބޭނ ްނވާނަމަ، އެ ފަރާތަކަށް ރައްދ ިވ ޚަބަރ  

އެްއެވސް ައގެްއ ، ޝާއިޢ ކ ރި ނ ވަތަ ބްރޯްޑާކސްޓްކ ރި ފެންވަރަށް 
 ެނގ މަކާނ ަލއި، އެ ަރއްދ  ޝާއިޢ  ނ ވަތަ ނ ވަތަ ފީއެއް

 ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްދޭްނވާނެެއވެ.
ޖަލްސާތަކާއި، ފޯރަމްތަކާިއ، ޯޕޑިއަމްތަކ ގައި އަދި އެހެނިހެން ލައިްވ  )ރ(  
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ތަކ ަގއި ދައްކާ ވާަހކަތަކާިއ، ކ ރާ ޓ  ނ ވަތަ އެނޫންވެސް ިއވެން
ކ ރ މ ަގއި، ެއ ޓްކާސްޑްޙަރަކާތްތައް ރިޕޯޓ ކ ރ މ ަގއި، ނ ވަތަ ބްރޯ

ވާހަކަެއއް ެދއްކި ފަރާްތ ނ ވަަތ އެ ިއވެންޓަކީ، މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން 
އިމްތިޔާެޒއް ނ ވަތަ ދިފާޢެއް ލިބިގެންވާ ފަރާތެއް ނ ވަތަ ިއވެންެޓްއ 
ނ ވަތަ ވާހަަކއެއްނަމަ، އެ ާވހަކައެއް ނ ވަތަ ޙަރަކާެތއް ިރޕޯޓ ކ ރި 

އިމްތިާޔޒ  ނ ވަތަ  ނ ވަތަ ބްރޯޑްކާސްްޓކ ރި ފަރާތަށްވެސް، އެ
 ދިފާޢ  ލިބިގެންވެެއވެ.

 
ވަގ ތ ން ގެނެސްދޭ އިވެންޓ ތައް 

 ްް ފ ވ ނމި ޤާނޫނާ ޚިލާ 
ވަގ ތ ން ގެނެސްދޭ އިވެންެޓްއގައި މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންޮކށްފައިާވ  )ހ( .36

ހަމަތަކާ ތަޢާރ ޟ ވާ ކޮންޓެްއޓެއް ހިމެނިއްޖެނަމަ، އެ އިެވންޓެއްެގ 
ނޑާލަްނވާނެެއވެ. ަވގ ތ ންބްރޯޑްކާސްޓިްނގ   މެދ ކަ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާފަދަ ކޮންޓެންޓެްއ  6މި ޤާނޫނ ގެ  )ށ(  

ވަގ ތ ން ގެނެސްދޭ ިއވެންޓެްއގައި ހިމެނިއްޖެނަމަ، އެ އިެވންޓެްއ 
ކ ރަމ ްނގެންދާ މީޑިއާއަށް ހ ށަހަޅައި، ަލިއވް ފީޑް ޓްބްރޯޑްކާސް

 ވ ނ  ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ހ އްޓަން އެދ މ ގެ ޙައްޤ  އަބ ާރބެހެ
މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތ ގެމަިތން އަމިއްލަ ފަރާތަކ ްނ ނ ވަތަ  )ނ(  

ފަރާތްތަކަކ ން މި މާއްދާަގިއ ބ ނެފައިވާފަދަ ަވގ ތ ން ެގނެސްދޭ  
އިވެންެޓއްަގއި އެ ފަާރތެއްގެ ނ ވަތަ ފަރާތްަތކެްއގެ 

އަދި އެވަގ ަތކ  އަބ ރާބެހެވިއްެޖކަމަށް ޝަކ ާވ ހ ށަހަޅައިފިނަމަ 
ބްރޯޑްކާސްޓްކ ރަމ ންދިޔަ ަވގ ތ ން ގެނެސްދޭ ިއވެންޓެްއގަިއ އެފަދަ 

އެ ިއވެންޓެއް ވަގ ތ ްނ  ،ކޮންޓެންޓެއް ހިމެނިފައިވާަނމަ

ނޑާލަންާވނެއެވެ.  ގެނެސްދިނ ން މެދ ކަ
ނޑާލ މަށް،  )ރ(   އަދި އެފަދަ ކޮންޓެންެޓއް ހިމެނޭ ލައިވް ފީެޑއް މެދ ކަ

ދައ ލަތ ގެ މ އައްަސސާއަކ ން އަްނގާ އެްނގ މަަކށް އެ ކަމާބެހޭ 
 ަވގ ތ ން ޢަމަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. މީޑިއާައކ ން

ަވގ ތ ން ެގނެސްދޭ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގަިއވާ ޙާލަތ ަގއި )ބ(  
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ނޑާނ ލައިފިނަމަ، ކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޓްބްރޯޑްކާސް ކ ރ ން މެދ ކަ
 އާމެދ  ފިަޔވަޅ ައޅަންާވނެއެވެ. މީޑިއާގަާވއިދ ަގިއވާ ގޮތ ގެމަތިން، ެއ 

ކ ރ މަށް ާރްއޖޭގައި އ ފެއްދޭ ޕްޮރްގރާމްތައް ޓްބްރޯޑްކާސް )ޅ(  
ހ ންނަންވާނީ މި ޤާނޫނ ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހަމަތަކަށް ފެތޭގޮތަްށ 
ތައްޔާރ ކ ެރވިފަެއވެ. އަިދ ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރ ގަިއ އ ފެއްޭދ 
ޕްރޮގްރާމްތައް ދ ރަށް ފޮނ ވ މ ގައި، ޢަމަލ ކ ރާެނގޮތ ގެ ގަާވއިދ  

ހޭ ދައ ލަތ ގެ މ ައްއސަސާއިްނ މީޑިއާގެ ކަންތައްަތކާބެ
 އެކ ަލވާލަންވާނެެއވެ. 

 
މ އައްސަާސއެްއަގއި ހިނގަމ ންދާ އަންނަނިވި ކަންތަްއތަކ ެގ  )ހ( .37 ވިސްލް ބްލޮވިންގގެ ދިފާޢ  

ތެރެއިން ކަމެްއ ރިޕޯޓ ކ ރ މަީކ ނ ވަތަ އެކަމެްއ ހާމަކ ރ މ ެގ ގޮތ ްނ 
 ބެހ ްނކަމ ގައި ނ ބެެލވޭނެެއވެ. ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ މަކީ އަބ ރާ

ނޫނާ ޚިލާފ ކަމެއް އެ މ އައްަސސާެއއްަގއި ހިނަގމ ންދާ ޤާ (1)   
 ރިޕޯޓ ކ ރ ން؛

މީހެއްގެ ިޞއްޙަތަށް ނ ވަަތ ފ ރާނައަށް ނ ރައްާކވާފަަދ  (2)   
 ތަ ހިނގާފަިއވާކަން ހާމަކ ރ ން؛ކަމެއް ހިންގާކަން ނ ވަ

ަކމެއްގެ ސަބަބ ން ތިމާެވއްޓަްށ އެ މ ައއްސަާސއަކ ން ކ ރާ  (3)   
 ވެދާނެ ނ ރައްކަލެއް ހާމަކ ރ ން؛ދިމާ

ހިންގާފައިާވ ޤާނޫނާ ޚިލާފ ކަމެއް ފޮރ ވ މަށް ކ ާރ  (4)   
 ރ މ ގެ ގޮތ ން ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން.މަސައްކަތެއް ހާމަކ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކޮށްފައިވާ ކަންތައްަތއް ހާމަކޮށްދިން  )ށ(  
މިންވަރަށް ސާބިތ ކޮށްދިނ މަކީ އެ ޚިޔާލެއް ފާޅ ކ ރި ފަރާތ ގެ 

 ޒިންމާއެެކވެ.

 

 ހަތްވަނަ ބާބ  
 އެހެނިހެން 
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 .38 ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން 

 

ތަޞްދީޤ ކޮށް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ފާސްެވ، 
 ދިވެހިސަރ ކާރ ގެ ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރާ ދ ވަހ ން ފެށިގެްނނެވެ.

 
 .39 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން 

 

މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ކަާމގ ޅޭ ކޯޓަކ ން ހަދަިއ ހިންގަންޖެހޭ  )ހ(
 ގަާވއިދ ތައް ހަދައި ހިންގާނީ އެ ކޯޓަކ ންެނވެ.

ހަދަންޖެހޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ  މި ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން ވަކި ފަރާތަކ ން )ށ(  
 ވެ. ބަންޑާރަނައިބެހިންގާނީ  ،ނ ވާނަމަ، އެ ގަާވއިދ  ހަދައި

 
 .40 މާނަކ ރ ން 

 

މި ޤާނޫނ ގައި އެހެން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފައި ނ ވާހާހިނދަކ ، އަންނަނިވި 
ލަފްޒ ތަކަށް ދީފައި އެވަީނ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްޒ ތަާކ  ޢިބާރާތްތަކާއި

 .މާނަކ ރ މެވެ  ގ ިޅގެން، ތިރީަގއި ދީފަިއވާ

 -"ޚިޔާލ ފާޅ ކ ރ ން" ކަމަށް ބ ެނފައި ެއވަނީ: )ހ(  
ދ ލާއި ގަލަމ ން އަދި އެނޫންވެްސ ވަސީަލތެްއ  -

މެދ ވެރިކޮށްގެްނވިޔަްސ، ެއްއެވސް މީހެއްގެ ބ އްދިއަށް ފެްނނަ 
ފިކ ރެއް ފާޅ ކޮްށ، އެހެން މީހަކަށް ނ ވަތަ މީހ ންނަށް ެއ 

 ޚިޔާލ  އަންގާ އެންގ މަާށއި؛

ތިމާ ޤަބޫލ ކ ރާ ވިސްނ މެއް ގެންގ ޅ މާިއ، ތިމާ ބޭނ ންވާ  -
 ގޮތަކަށް ކަްނކަމާމެދ  ދ ށ މާއި؛

ޤައ މެްއގެ އިމެްއގެ ހ ރަހެްއ މެދ ވެރިވ މެއްނެތި އަނގަަބހ ން  -
ނ ވަތަ ލިޔ މ ން ނ ވަތަ ާޝއިޢ ކޮށްގެްނ ނ ވަތަ ޗާޕ ކޮްށެގން، 

ަވތަ އިޚްތިޔާރ ކ ރާ އެހެންެވސް ނ ވަތަ ކ ރަހަިއގެން، ނ  
 ގޮތަކަށް ފާޅ ކ ރ ާމއި ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި؛

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި ނ ވަތަ މި ޤާނޫނ ގެ އެހެން މާއްދާއެއްަގއި،  -
ނޑަނާޅާަހިއ ހިނދަކ ، ލީފްލެޓް ބެހ މާއި  ،އެހެންގޮތަކަށް ކަ

ބެހ މާއި، ފޮތި ދެމ މާއި، ލޯގޯ ާއއި ނިާޝން  ކަރ ދާސް
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މަގ ަތކާއި ޢާންމ  ތަންތަނ ގައި ބޭނ ން ހިފިައ ގެންގ ޅ ާމއި، 
އެހެން މީހ ންނަށް އ ނދަގޫ ނ ވާނެ ފަދައިން މަގ ތަާކއި ޢާްނމ  

މައިކްރޯފޯން ނ ވަތަ އެނޫްނެވސް ، ތަންތަނ ގައި ހިނގ މާއި 
 ވަސީލަތެއް ބޭނ ންކޮްށގެން ވާަހކަދައްކާ ޝ ޢޫރ ފާޅ ކ ރ މަެށވެ. 

 

އެވަނީ، ނޫްސވެރިކަމ ގެ ދާއިރާަގިއ  "ރިޕޯޓަރ " ކަމަށް ބ ނެފައި )ށ(  
ލިޔ ންތައް ލިޔެ ތަްއޔާރ ކ ާރ  ،އިކޮލަމާ ،ރިޕޯޓާއި  ،ޚަބަރާއި

ފަރާތްތަކާއި، ބްރޯްޑކާސްޓް އަދި ޓެލެކާސްްޓކ ރެވޭ ޕްޮރްގރާމްތައް 
ްބލޮގްތައް ލިޔާ ފަރާތްތަާކއި، ސޯޝަލް ، ޕްރޮޑިއ ސްކ ރާ ފަރާތްތަާކއި 

ފެތ ރި އެަކއ ންޓްެގ  މީޑިއާ މެދ ވެިރކޮށް ފަތ ރާ ތަކެތި
 ވެރިފަރާތްވެސް ހިމެނޭގޮތ ންެނވެ. 

"ރިޕޯޓަރ " ގެ މާނައިގެ ތެރޭގަިއ، ޚަބަރ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތް، 
ޕްރޮގްރާމް ހ ށަހަޅާ ފަރާތް، ިއންޓަވިއ ކ ރާ ފަރާތް އަދި މިޫނންވެްސ 
މީޑިއާތަކ ގައި މަަސއްކަތްކ ާރ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން، ާޝއިޢ ކ ާރ 

ކ ރާ ޮކންޓެންޓް ޚިޔާރ ކ ރ މ ގެ ބާރ  ނެތް ޓް ކާސްނ ވަތަ ބްރޯޑް
 ފަރާތްތައް ނ ހިމެނެއެވެ.

 
"މީޑިއާ" ކަމަށް ބ ނެފަިއއެވަީނ، އޮންލައިން ނޫްސތަކާއި،  )ނ(   

ބްލޮގްތަކާއި ވެބްސައިޓ ަތކާިއ، ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި ރޭޑިޔޯ އަދި 
 ހިމެނޭގޮތ ންނެވެ.ޓީވީ ފަދަ ބްރޯޑްކާސްްޓކ ރާ ޮކންމެ ވަސީލަތެއް 

"މީޑިއާ" ެގ މާނައިެގ ތެރޭަގިއ ޚަބަރ  ހ ށަހަޅާ ފަރާތް، ޕްޮރގްރާމް 
ހ ށަހަޅާ ފަރާތް، އިންޓަިވއ ކ ާރ ފަރާތް އަދި ވަިކވަކި މީހ ން ނ ވަތަ 

 ރިޕޯޓަރ ން ނ ހިމެނެއެވެ.
 

"ޝާއިޢ ކ ރ ން" ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ގެ  )ރ(  
ބޭނ މަށްޓަކައި، ާޝއިޢ ކ ރ މ ގެ މާނަިއގެ ތެރޭަގއި، ޮއންލައިން 
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ނޫސްތައް ހިމެނޭގޮތ ން، ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ ނޫސް މަޖައްލާ 
ތަކ ަގއި ޢާންމ ކ ރ މާއި، ެވބްސައިޓްތަާކއި، ސޯޝަލްމީިޑއާާއިއ 

ޓް ހިމެނޭގޮތ ން، އަދި އެނޫންވެސް ޚިޔާލާިއ ބްލޮގްތަކާއި އިންޓަނެ
ްނމ ކ ރ ން ޢާމަޢ ލޫމާތ  ޢާންމ ކ ރާ ފޯރަމްތަކާއި މަޖައްލާތަކ ގައި 

 ހިމެނޭގޮތ ންނެވެ. 
 

"ރަޖިސްޓަރީ ކޮްށގެން ހިންާގ މީޑިއާ" ކަމ ަގއި ބ ނެަފއި އެވަީނ،  )ބ(  
ދޫކ ރާ މީޑިއާގެ ކަންަތއްތައް ބަލަހަްއޓާ ދައ ލަތ ގެ މ އައްސަާސއިްނ 

ލައިސަންސް އޮތ ާމއެކ ، ެއ މ އައްސަާސަގއި ރަޖިސްަޓރީވެގެްނ 
 ހިންގާ މީޑިއާތަކަެށވެ.

 
"މީޑިއާ ކަންތައްަތއް ބަލަހައްޓާ މ އައްސަސާ" ކަމ ަގއި ބ ނެފައި  )ޅ(  

އެވަނީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ނޫސް މަޖައްލާތަކާއި ބްރޯޑްކާްސޓަރ ންެގ 
ނަޑއެޅ މ ެގ  ނޑ ަތއް ކަ މަސްއޫލިއްޔަތ  އެ އިެރއްަގިއ މިންގަ
 ޙަވާލ ވެަފއިވާ މ ައއްސަާސއަަކށެވެ.

 
"މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބ ނެފަިއއެވަނީ ިދވެހިރާއްޭޖގައި އިސްާލމްދިނާ  )ކ(  

ގ ޅޭ ކަންތައްަތއް ހިންގަިއ ބެލެހެއްޓ މަށް ސަރ ކާރ ން އެ 
 ވަގ ެތްއގައި ަކނަޑއަޅާފަިއވާ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.

 
 

"ކޮންޓެންޓް" ކަމަށް ބ ނެފަިއއެވަނީ ިލޔ ން، ރިޕޯްޓ، ޚަބަރ ، ީޓވީ  )އ(  
އަދި ރޭިޑޔޯ ޕްރޮގްރާމްަތއް، ކޮލަމްތައް، އިންޓަނެޓް މެދ ެވރިކޮްށ 

 ދ ރަށް ފޮނ ވާ ވީިޑއޯާއއި ައޑ  ހިމެނޭ ގޮތ ންނެވެ. 
 

" ކަމަށް ބ ނެފައިެއވަނީ، ޖަލްސާތަކާިއ، ެއއްވ ްނތަކާއި، ޓ  "އިވެން )ވ(  
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ބައްދަލ ވ ންތަާކއި، އިންަޓވިއ ތަކާއި، ޙަފްލާތަކާ އެނޫންެވސް ގިަނ 
 ާރަވއިގެން ހިންގާ އެްއވ ންތަކަެށވެ.، ޢަދަދެއްގެ މީހ ން އެްއވާ

  
"ބްރޯޑްކާސްްޓކ ރ ން" ކަަމށް ބ ނެފައިެއވަނީ، ަވސީލަތެއް  )މ(  

ބޭނ ންކޮށްގެން ޢާންމ ކޮށް، ނ ވަތަ ަވކި ބަަޔކަށް އަާމޒ ކޮށް، 
މަންޒަރ  ނ ވަތަ އަޑ ، ނ ަވތަ އަޑާއި މަންޒަރ  ޓީީވ، ނ ވަަތ 

 ރޭޑިޔޯ ނ ވަތަ އިންޓަނެޓް މެދ ވެރިކޮށް ދ ރަށް ފޮނ ވ މަށެވެ.
 

 

 


