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 ހަނިކުރެވޭ ޙާލަތުތައް  ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 
 2017 ޖޫން އިޞްދާރު:

 
 ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި، އަބުރު) 2016/15 ނަންބަރު ޤާނޫނު
 އަބުރު  ާބބުގައި، ދެވަނަ ގެ( ޤާޫނނު  މިނިަވންކަމުގެ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ

 ާޙލަތުތައް ހަނިކުރެވޭނެ މިނިވަންަކން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި،
 އެ ޙާލަތުތަކަކީ:. ވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 ޚިޔާލަކަށްވުން؛ ޚިލާފު އަޞްަލކާ އިސްލާމްދީނުގެ ޚިޔާލަކީ، ފާޅުކުރާ .1
 ޚިޔާލަކަށްވުން؛ ކުރުވާ ނުރައްކާ ސަލާމަތަށް އުމީޤަ ޚިޔާލަކީ، ފާޅުކުރާ .2
 ނުވަތަ ނަމަށް ނުވަތަ ޙައްޤަކަށް މީހެއްގެ އެހެން ޚިޔާލަކީ، ފާޅުކުރާ .3

 ޚިޔާލަކަށްވުން؛ ގެއްުލންދެިނވި އަބުރަށް

 .ިމެއވެ ، ޚިޔާލަކަށްވުން ޚިލާފު ނިޒާމާ ޢާންމު ޚިޔާލަކީ، ފާޅުކުރާ .4

 މިނިވަންކަމާއެކު  ޙާލަތުތަކުގައި، އެހެން ފިޔަވައި ޙާލަތްތައްމި 
 ދުލާއި  ޚިޔާލުތައް ގޮތްތަކާއި، ފެންނަ ބުއްދިއަށް އެމީހެއްގެ ފިކުރުކުރުމާއި،

 ކޮންމެ މިނިވަންކަން ފާޅުކުރުމުގެ ގޮތްގޮތަށް މިޫނންވެސް އަދި ލަމުންގަ
 ޤާނޫުނގައި ަބޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. ކަމަށް ލިބިގެންވާ މީހަކަށްމެ

ޞްލަކާ ިޚލާފު ޚިޔާލުާފޅުކުރުމުގެ ކުށުގެ އަދަުބ އިސްލާމްދީުނގެ އަ
ނޑައަޅާފައިވަނީ، ާޤނޫނު ނަްނބަރު ގައެވެ. އެހެން ކުށްތަކުގެ  2014/9 :ކަ

ނޑައަޅާފައިަވނީ،   ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ރައްާކތެރިކޮށްދިނުމާއި، އަބުރުއަދަބު ކަ
 އުޞޫލުގައެވެ.ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުން ހަދާފައިވާ  6ގެ ޤާޫނނު މިނިވަންކަުމގެ

 ޚިޔާލު  ޚިލާފު  އަޞްލަކާ  އިސްލާމްދީނުގެ 

 ކަމުގައި ިޚޔާލުފާޅުކުރުން ިޚލާފު އަޞްލަކާ އިސްލާމްދީުނގެ
 ބަޔާންކޮށްފައި މާއްދާގައި ވަނަ 7 ޤާޫނުނގެ ނަންަގނެވިދިޔަ ކަންކަން، ބެލެޭވނެ
 :އެކަންކަމަކީ. ވެއެވެ

 

 ތައުހީންކޮށް އިސްލާމްދީނަށް ގޮތަށް، ފުރައްސާރަވާ އިސްލާމްދީނަށް .1
 ވާހަކަދެއްކުން؛ ޚިޔާލުފާޅުކޮށް

 އުފައްދާ  ސުވާލު ޞަްއަޙކަމާމެދު އަޞްލުތަކުގެ އިސްލާމްދީުނގެ .2
 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛

 ިޚލާފު ދީީނގޮތުން ނަގާަލއި، އެްއބައިަވންތަކަން  ީދނީ ރައްޔިތުންގެ ދިވެހި .3
 .ޚިޔާލުފާޅުކުރުން ފަދައިން އުފެދޭނެ ފިތުނަ ބައިބަިއވުމާއި އުފެދުމާއި

 

"އަބުުރ ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި  2016/15 :ޤާނޫނު ނަްނބަރު
ަވނަ މާއްާދގަިއ  28ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނވަންކަމުގެ ޤާޫނނު" ގެ 

ވަނަ މާްއދާއާ ޚިލާފުވި މީޑިއާާއމެދު އަދި ެއ  7ބުނެފައިަވނީ، "މި ޤާޫނނުގެ 
ސްޓްކުރި ރިޕ ޓަރާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނީ، ކޮންޓެންޓް ޝާއިޢުކުރި ނުވަތަ ބްރ ޑްކާ

 )ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޫޤބާތު( ގެ ދަށުންނެވެ. 2014/9 :ޤާނޫނު ަނންބަރު
 

އިސްލާމްދީުނގެ އަޞްލަކާ ިޚލާފު ޚިޔާލު ފާޅުކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު 
 617)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުލްޢުޤޫބާުތ( ގެ  2014/9އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް، 

ވަަނ  251އި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. އެ މާއްދާވަނީ، އެ ޤާޫނނުގެ ވަނަ މާއްދާގަ 
 ޞަފުޙާގައެވެ.

 
 ޚިޔާލު  ކުރުވާ  ނުރައްކާ  ސަލާމަތަށް  ޤައުމީ 

 ަޤއުމީ  މާއްދާގައި، ވަނަ 9 ގެ 2016/15 :ނަންބަރު ޤާނޫނު
 ކަންަކން  ބެެލވޭނެ ކަމުގައި ޚިޔާލުފާުޅކުރުން ކުރުވާނެ ނުރައްކާ ސަލާމަތަށް

 :ކަންކަމަކީ އެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި( ހ) މާއްދާގެ އެ. ވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 ލިބޭނެފަދަ  ގެއްުލން އިސްތިޤުލާލަށް ނުވަތަ ސިޔާދަތަށް ޤައުމުގެ .1
 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛

 ބޭނުންކޮށްގެން ހަތިޔާރު ުނވަތަ ހިތްވަރުދިނުން ޢަމަލަކަށް ޓެރަރިޒަމްގެ .2
 .ިޚޔާލުފާޅުކުރުން ގޮާވލައި ހިންގުމަށް ޙަރަކާތެއް ޢުދުވާނީ

 
ނޑައެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް މީޑިއާއެއްގެ މިއިން ޢަމަެލއް ކޮށްފި  ކަ

 ފަންސާސް ) 50000/-( ފަހަރު ފުރަތަމަ) މިންވަރަކީ، ކުޑަ އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ
. ޢަދަދެކެވެ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ލައްކަ ފަސް) 500000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް

 ކޮންމެ ޚިލާފުވާ އިތުރަށް  ފަހަރަށްވުރެ ތިން) މިްނވަރަކީ ބޮޑު އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ
 ރުފިޔާއާއި( ހާސް ސަތޭކަ  ފަސް   މިލިއަން އެއް) 1500000/- ، (ފަހަރަކު

 .ޢަދަދެކެވެ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( މިލިއަން ދެ) 2000000/-
ނޑައެޅިފައިވާ ަމއްޗަށް ރިޕ ޓަރުގެ މިއިން ޢަމަލެއް ކޮށްފި  ކަ

 ފަންސާސް ) 50000/-( ފަހަރު ފުރަތަމަ) މިންވަރަކީ، ކުޑަ އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ
 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ފަސް ހަތްދިހަ ) 75000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް

 އިތުރަށް  އޭގެ ފަހަރާއި ތިން) މިންވަރަކީ ބޮޑު އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ. ޢަދަދެކެވެ
 150000/- ރުފިޔާއާއި( ލައްކަ އެއް) 100000/- ،(ފަހަރަކު ކޮންމެ ޚިލާފުވާ

 .ޢަދަދެކެވެ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ފަންސާސް ލައްކަ އެއް)
 

 އަބުރަށް  ނުވަތަ  ނަމަށް  ނުވަތަ  ޙައްޤަކަށް  މީހެއްގެ  އެހެން 
 ޚިޔާލު  ގެއްލުންދެނިވި 

 މާއްދާގައި، ވަނަ 10 ގެ  2016/15 :ަނންބަރު ޤާނޫނު
 މާއްދާގެ  އެ. ވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ކޮބައިކަން  ޢަމަލަކީ ބަހާއި އަބުރާބެހުމުގެ

 .މިވަނީއެވެ ނުކުތާ ތިރީގައި ދެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާއެ ކަންކަން  ގައި( ހ)

 ނުވަތަ، ވާހަކައެއް ދައްކާ ނިސްބަތްކޮށް މީހަކަށް ބަހަކީ، އަބުރާބެހުމުގެ .1
 ކުރާ ވީރެއް،ތަޞް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ކުރަހާ ލިޔުމެއް، ލިޔާ ބަހެއް، ބުނާ

 ސަަބބުން  އަޑެއްގެ އިއްވާ ުނަވތަ ޙަރަކާތެއް ދައްކާ ނުވަތަ އިޝާރާތެއް
 ކަރާމާތަށް  ނުވަތަ ތަށްޢިއްޒަ ނުވަތަ  ޤަދަރަށް ނުވަތަ ނަމަށް މީހެއްގެ
 ދޭހަކުރެވިގެން، ވިސްނިގެން، އެއްޗެއް ލިޭބނޭފަދަ އުނިކަން

 ލިޔުމެއް، ބަހެއް، ކޮންމެ ސިފަކުރެވިގެންދާ ުނވަތަ އިޙްސާސްކުރެވިގެން
 އަެޑއް؛ ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް އިޝާރާެތއް، ޞްވީރެއް،ތަ ނުވަތަ ކުރެހުމެއް
 ނުވަތަ 



 މީހެއްގެ ކުރިމަތީގައި މުޖުތަމަޢުގެ ުނވަތަ ނަޒަރުގައި ފަރާތެއްގެ ތިންވަނަ .2
 އުނިކަން ކަރާމާތަށް  ނުވަތަ ޢިއްޒަތަށް  ނުވަތަ ޤަދަރަށް ނުވަތަ ނަމަށް

 ދޭހަކުރެވިގެން، ިވސްނިގެން، އެއްޗެއް، ފަދަ ލިބިެގންދާނެ
 ލިއުެމއް، ބަހެއް، ކޮންމެ ސިފަކުރެވިެގންދާ ނުވަތަ އިޙްސާސްކުރެވިގެން

 .އަޑެކެވެ ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް އިޝާރާތެއް ތަސްވީރެއް، ނުވަތަ ކުރެހުމެއް

 ސަބަބުން، ނިސްބަތްކުރުމުގެ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ މީހަކަށް ވަކި
 ބަސް  އެ ނަޒަރުގައި ފަރުދުންގެ ހުރި ބުއްދި ސަލާމަތް އުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި

 ނުވަތަ  އައުން، އުނިކަމެއް ޤަދަރަށް އައި ކުރަމުން ފަރާތަށް ރައްދުވި
 ބަސް އެ ގައިހިތްތަކު ފަރުދުންގެ ހުރި  ުބއްދި ތްސަލާމަ އުޅޭ މުޖުތަމަޢުގައި
 ހެޔޮނޫން ގޮތަށް ދެކެއުޅޭ ނުވަތަ އިޙްތިރާމަށް ކުރަމުންއައި ފަރާތަށް ނިސްބަތްވި
 ނުވަތަ ދިމާވުން، ކުރެވޭގޮތް ނަފްރަތު ފަރާތާމެދު  އެ ނުވަތަ އަުއން، ބަދަލެއް
 އެކަހެރިވުމަށް  މުޖުތަމަޢުން ފަރާތެއް ނިސްބަތްވި ބަސް ސަބަބުން އެބަހުގެ
 އިޝާރާތެއް، ތަސްވީރެއް، ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ލިޔުމެއް، ބަހެއް، ކޮންމެ ދިމާވާ

 .ހިމެެނއެވެ ގައިތެރޭ މާނައިގެ އަބުރާބެހުމުގެ އަޑެއް، ނުވަތަ ޙަރަކާތެއް
 ކުރެހުމާއި، ލިޔުމާއި، ބަހާއި، ތެރޭގައި މާނަިއގެ އަބުރާބެހުމުގެ

 ޮދގު ސާބިތުނުހިފޭ ެއއީ ހިމެނެނީ ައޑު ޙަރަކާތާއި، އިޝާރާތާއި، ވީރާއި،ތަޞް
 .ވާނަަމއެވެ ކަމުގައި ެއއްޗެއް ބިނާެވގެންވާ މައްޗަށް ބަހެއްގެ

 ނުސީދާކޮށް ނުވަތަ ބަހުން ޞަރީޙަ ސީދާ ބަހެއް ފަދަ އަބުރާބެހެވޭ
 .ބުނެވިާދނެއެވެ

 އަބުރާބެހުުމގެ  ާޤނޫނުަގއި ވާނީ، ޢަމަލުކަުމގައި އަބުރާބެހުމުގެ
 ކުރެހުން، ލިޔުން، ބުނުން، އެއްޗެއް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަމުގައި ޢަމަލު ބަހާއި

 ލެއްވުން، އަޑެއް ޙަރަކާތެއްކުރުން، ނުވަތަ އިޝާރާތެއް ހެދުން، މަންޒަރެއް
 .ބްރ ޑްކާސްޓްކުރުމަށެވެ ނުަވތަ ޝާއިޢުކުރުން އެއްޗެއް އެފަދަ ނުވަތަ

 މަސައްކަތަށް މުއައްަސސާއެއްގެ ނިސްބަތްނުވާގޮތަށް މީހަކަށް ވަކި
 ބަެއއްގެ  ތިބި ވަގުތެއްގައި އެ މުއައްސަސާއެއްގައި އެ  އެއީ، ފާޑުކިޔުމަކުން
 .ނުިހމެޭނނެއެވެ ކަމުގައި އަބުރާބެހުން

 
ނޑައެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް ފި މީޑިއާއެއްގެމިއިން ޢަމަެލއް ކޮށް  ކަ

 ފަންސާސް ) 50000/-( ފަހަރު ފުރަތަމަ) މިންވަރަކީ، ކުޑަ އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ
. ޢަދަދެކެވެ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ލައްކަ ފަސް) 500000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް

 ކޮންމެ ޚިލާފުވާ އިތުރަށް  ފަހަރަށްވުރެ ތިން) މިްނވަރަކީ ބޮޑު އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ
- ރުފިޔާއާއި( ހާސް ސަތޭކަ ފަސް މިލިއަން އެއް) 1500000/- ،(ފަހަރަކު

 .ޢަދަދެކެވެ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( މިލިއަން ދެ) 2000000/
ނޑައެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށްމިއިން ޢަމަލެއް ކޮށްފި ރިޕ ޓަރެއްގެ   ކަ

 ފަންސާސް ) 50000/-( ފަހަރު ފުރަތަމަ) މިންވަރަކީ، ކުޑަ އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ
 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ފަސް ހަތްދިހަ ) 75000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް

 އިތުރަށް  އޭގެ ފަހަރާއި ތިން) މިންވަރަކީ ބޮޑު އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ. ޢަދަދެކެވެ
 150000/- ރުފިޔާއާއި( ލައްކަ އެއް) 100000/- ،(ފަހަރަކު ކޮންމެ ޚިލާފުވާ

 .ޢަދަދެކެވެ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ފަންސާސް ލައްކަ އެއް)
 

 ޚިޔާލު  ޚިލާފު  ނިޒާމާ  ޢާންމު 

 ޢާންމު މާއްދާގައި، ވަނަ 11 ގެ  2016/15 :ނަްނބަރު ޤާނޫނު
ތިރީގަިއ . ވެެއވެ ބަޔާންކޮށްފައި ކޮބައިކަން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ ިޚލާފު ނިޒާމާ

 މިވަނީ އެ މާއްދާެއވެ.
 ޢާންމު  މުޖުތަމަޢުގައި، ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަކީ، ޚިލާފު ނިޒާމާ ޢާންމު"
 ޢާންމު  ތަާބވަމުްނދާ މީހުން ނުވަތަ ޢަމަލުކުރެވެުމންދާ ގޮތުން، އުޞޫލެއްގެ

ނޑުތަކަށް ސުލޫކީ އަޚުލާޤީ  ޢާންމު  އަދި ހަމަތަކަށް  ނުވަތަ/އަދި މިންގަ
 މީހުން  އިތަންަތނުގަ އެއްވެއުޅޭ މީހުން ޢާންމުކޮށް ތަންތާނގައާއި،

 ުސލޫކީ ައޚްލާޤީ ޢާންމު ތަބާވަުމްނދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލުކުރަމުންދާނެ
ނޑުތަކަށާއި،  ވާިޖބު  އުފުލުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި  މިންގަ

 ނުވަތަ  ޢަމަލުކުރަމުންދާނެ ވަސީލަތްތަކުން މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުންނާއި އަދާކުރާ
ނޑުތަކާ ލޫކީސު އަްޚލާޤީ ޢާންމު ތަބާވަމުންާދނެ  ޚިލާފަށް މިންގަ

 .ޅުކުރުމެވެޚިޔާލުފާ
 ޢާންމު މާއްދާގައި، ވަނަ 12 ގެ  2016/15 :ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ކޮބައިކަން ކަންކަމަކީ ހިމެނޭ ތެރޭަގއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ ޚިލާފު ނިޒާމާ
 :ަވނީ މާއްދާގައި އެ. ވެއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި

 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން  ޚިލާފު ނިޒާމާ ޢާންމު ކަންކަމަކީ އަންަނނިވި
 .ކަންކަމެވެ ހިމެނޭ ކަމުގައި

 މުދަލަށް  މީހެއްގެ އެއްެވސް ނުވަތަ މީހަކަށް އެއްވެސް( ހ)
 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛ ބާރުއަަޅއި ދިނުމަށް ގެއްުލން

 ކުރިމަތިކުރުމަށް ެގއްލުން ފުރާނައަށް ޖިސްމާއި މީހުްނގެ( ށ)
 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛ ގެއްުލންިދނުމަށް ނުވަތަ

 ޢަމަލުތަކަށް  ަބދުއަޚުާލޤީ ހިންުގމާއި ގުޅުން ޖިންސީ( ނ)
 ޚިޔާލުފާޅުކުރުން؛ ހިތްވަރުދީ

 އިޝްތިހާރުކުރުން؛ ތަކެތި  ހިމެނޭ މަސްތުވާތަކެތި ރަލާއި( ރ)
 ހިސާބުގައި، އަޑުއިވޭ ނުވަތަ  ފެންނަ ކުޑަކުދިންނަށް( ބ)
 ވާހަކަދެއްކުމާއި، ބަދުއަުޚލާޤީ ވާހަކަތަކާއި، ފުރައްސާރަވާ އިސްލާމްދީނަށް

 ނުވަތަ އަޑެއް  އެކުލެވޭ ކަމެއް އެފަދަ ނުވަތަ މުޢާމަލާތްކުރުން ބަހުން ހުތުރު
 ނުވަތަ ނެެހންއަޑުއިވޭ އެކުދިންނަށް މަންޒަރު އަޑާއި ނުވަތަ މަންޒަރެއް

 ބޭނުންކުރުން؛ ފެންަނގޮތަށް އެކުދިންނަށް
 މީހުްނނާއި، ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ އަންެހނުްނނާއި،( ޅ)
 ތަޞައްވުރު  ނުަރނގަޅު މީހުންނާމެދު ވީދުވަސް ޢުމުރުން ކުޑަކުދިންނާއި
 ".ޢާންމުކުރުން ތަކެތި މަގުފަހިކުރާ  ފެތުރުމަށް މުޖުތަމަޢުގައި

 
ނޑައެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް މިއިން ޢަމަެލއް ކޮށްފި މީޑިއާއެއްގެ  ކަ

 ފަންސާސް ) 50000/-( ފަހަރު ފުރަތަމަ) މިންވަރަކީ، ކުޑަ އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ
 ރުފިޔާއާ ( ހާސް ފަންސާސް ދުއިސައްތަ) 250000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް

 ފަހަރަށްވުރެ ިތން) މިންވަރަކީ ބޮޑު ެއންމެ ޖޫރިމަާނގެ. ޢަދަދެކެވެ ދެމެދުގެ
 ފަންސާސް  ލައްކަ ހަތް ) 750000/- ،(ފަހަރަކު ކޮންމެ ޚިލާފުވާ އިތުރަށް
 .ޢަދަދެކެވެ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( މިލިއަން  އެއް) 1000000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް

ނޑައެޅިފައިވާ  ަމއްޗަށް މިއިން ޢަމަލެއް ކޮށްފި ރިޕ ޓަރެއްގެ  ކަ
 ފަންސާސް ) 50000/-( ފަހަރު ފުރަތަމަ) މިންވަރަކީ، ކުޑަ އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ

 ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ފަސް ހަތްދިހަ ) 75000/- ރުފިޔާއާއި( ހާސް
 އިތުރަށް  ގެއޭ ފަހަރާއި ތިން) މިންވަރަކީ ބޮޑު އެންމެ ޖޫރިމަނާގެ. ޢަދަދެކެވެ
 150000/- ރުފިޔާއާއި( ލައްކަ އެއް) 100000/- ،(ފަހަރަކު ކޮންމެ ޚިލާފުވާ

 .ޢަދަދެކެވެ ދެމެދުގެ ރުފިޔާއާ( ހާސް ފަންސާސް ލައްކަ އެއް)
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