
 
 

  2008/1 :ނަންަބރުޤާނޫނު 

  
  ސިފައިންގެ ޤާނޫނު   

  
މިއީ، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ސިފައިންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ވާޖިބުތަކާއި،   )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

ތަބާވާންޖެހޭ ހަމަތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި، ލިބިދީފައިވާ ބާރުތަކާއި، 
ހިންގުމާއި، އެބާރުތައް  ޙިމާޔަތްތަކާއި، ޢާިނޔަތްތަކާިއ، ސިފައިންގެ ބާރުތައް

ބެހިފައިވާގޮތާއި، އަދި ިދވެހިރާއްޖޭގެ ސިފައިންނާބެޭހ މިނޫްނވެސް އްެނމެހާ 
  .އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ާޤނެޫނވެ

  .އެވެ" ސިފައިްނގެ ޤާނޫނު "މިޤޫާނނަށް ކިޔާނީ   )ށ(    
  

ނޑު މަްޤޞަދުތައް ތިރީގައި މިވަ   .2  ިސފައިންގެ މަޤްޞަދު    .ނީއެވެިސފައިންގެ މައިގަ
ދައުލަްތ  އާއި ދިވެހިެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫުނއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭ  )ހ(    

  ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން؛
މަތިން، ގޮތުގެ  ދިވެހިރާއްޖެޭގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ އެއްގޮތްވާ   )ށ(    

ލް އަދި ސިޔާަދތު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ މިނިވަންކަާމިއ އިސްތިޤްލާ
  ޙިމާޔަތްކޮށް ދިފާޢުކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޖެޭގ ޤާނޫނީ ވެިރކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ޤާނޫނާ ޚާިލުފ  )ނ(    
  ކޮންމެކަމަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަން ޙިމާޔަތްކުރުން؛

ދްަމްތ ދައުލަަތށް ދިާމވާ ކުްއލި ޙާލަތްތަކުގައި އަވަސް އަިދ ކުއްލި ޚި ދިވެހި  )ރ(    
 .ފޯރުކޮށްދިނުމުެގ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައް ކުުރން 

  

 ،މިޤޫާނނުގެ ަދށުން ސިފައިން އަދާކުރަންޖެޭހ އެންމެހާ ވާިޖބުތައް އަދާކޮްށ  )ހ(  .3  ިސފައިންގެ ހުވާ 
އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޒިންމާދާރުގޮތެއްަގއި އަދާކުރަުމްށ 

އިވާ ހުވާ ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހަުކެވސް ގަ  1މިޤޫާނނުގެ ޖަދުވަލު 
  .ކުރަންޖެހޭނެއެވެ 

ގައި ބުނެފައިވާ ސިފައިންގެ ހުވާގެ މަތަީގއި ދެމިތިބުމަީކ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
 .ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހަކަށްެމ ވާޖިބުކަމެކެވެ

  

މަިތްނ، ުތގެގޮތްވާ ގޮދަުށން ހަދާ ގަވާއިދުތަކާ ެއއް މިޤޫާނނާއި ިމޤާނޫނުގެ  .4  ިސފައިންގެ ލަޝްކަރު 
  .ސިފައިންގެ ލަޝްކަރެއް ދެިވހިރާއްޖޭގައި އޮންނަންާވނެއެވެ 

  
ދަުށން ހަދާ ގަވާިއދުތަކާ އެއްގޮަތށް  ިމޤާނުޫނގެ ،ސިފައިންނަކީ މިޤޫާނނާއި  )ހ(  .5  ިސފައިންގެ ދައުރު 

ިސފައިން އަދާކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އެންމެހާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، 
ދައުލަުތން އުފައްދާފަިއާވ  ޒިންމާތައް އާަދކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހި ވާޖިބުތަކާއި،

  .ގުޅިފައިވާ އަސްކަރީ ބާރުތަކެވެ
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 .ސިފައިންނަކީ އަސްކަރީ ބައެކެވެ  )ށ(    
  

ިސފައިން ބެހިގެންވާ 
ނޑު ބައިތައް    މައިގަ

ވަނަ މާްއދާގައި ބުނެފައިާވ އަސްކަރީ ބާރުތަކުގެ ތެރޭގައި  5މިޤޫާނނުގެ   )ހ(  .6
ނޑާއި، ވައިގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްާޓ  ،ނެނީހިމެ އެއްގަމާއި، ކަ

  .ސިފައިންގެ ބާރުތަކެވެ
ގައި ބުނެފައިވާ އަސްކަރީ ބާރުތައް އެކިގޮތްގޮތަްށ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    

ައިދ ބަދަލުެގނައުމުގެ އިޚްތިާޔރު މިނިސްަޓރަށް ، ބެހުމާއި، ރޭވުމާއި
  .ލިބިގެންވެއެވެ 

ގައި ބެުނފައިވާ އަސްކަރީ ބާރުތަކަށް އުނި އިުތުރ ) ހ( މިމާއްދާގެ )ނ(    
 .ގެނައުމުގެ ިއްޚތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
  .ސިފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ   .7  ސިފައިންގެ 

ތް ދިފާޢުކްޮށ ދައަުލ އާއި ދިވެހިގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީދިވެހިރާއްޖޭ  )ހ(    މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 
  ޙިމާޔަތްކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކާަމއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ޤައުީމ   )ށ(    
  ރައްކާތެރިކަމާއެކު ދެމެހެއްޓުން؛ ،މަސްލަހަތު ޙިމާޔަތްކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދާއި، ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ ސަރަޙައްދު ދިފާޢުކޮށް،  )ނ(    
  ރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން؛ރައްކާތެ

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ދިމާވާ ުޤދުރަތީ ކާރިސާތަކާއި އަދި އެނޫންެވސް   )ރ(    
ނުރައްކާތެރި ބޮޑެތި ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި ުމާދ 
ަސލާމަތްކުރުމުގައި، ސަރުކާރުގެކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން އިސްވެ 

  ޙަރަކާތްތެރިވުން؛
ިންއވުމުގެ ޚްިދަމތްދީ އަލިފާނުގެ ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންެގ  އަލިފާން  )ބ(    

  ފުރާނައާއި މުާދ ސަލާމަތްކުރުން؛
ނާޑިއ   )ޅ(     ނޑުމަތީގައި ޙާލުގައި ެޖހޭ މީހުން ހޯދައި ސަލާމަތްކުރުމާއި، ކަ ކަ

އެއްގަމަުގއި ިދމާވާ ނުރައްާކތެރި ހާދިސާތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި 
  ރުން؛މުދާ ސަލާމަތްކު

ނޑާިއ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުެގ ސަލާމަތްތެރިކަާމިއ   )ކ(     ދިވެހިރާއްޖެޭގ ކަ
  ރައްކާތެރިކަން ބެލެހެއްޓުން؛

ދިވެހިރާއްޖެޭގ މިނިވަންކާަމއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާބެޭހ   )އ(    
  ސަރުކާރަށް ލަފާދީ އެހީތެރިވުން؛ ،ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގައި

ހިރާއްޖެޭގ މިނިަވންކަމާއި ސިޔާދަތު ދިފާޢުކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި، ދިވެ  )ވ(    
އަދި ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވާެދނެ 
ކަންކަމާބެހޭ ަމޢްލޫމާތު ހޯދައި، އެއްކޮށް، ދިރާސާކޮށް، އަެކންކަމާބެހޭގޮތުން 

  އެޅުން؛ ޤާނުޫނގައިވާ ޮގތުގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
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ަދއުލަތުގެ ޝާނާިއ  ދިވެހިރާއްޖެޭގ ޢިއްޒަތާއި، ކަރާމަތް އަދި ދިވެހި  )މ(    
ޝައުކަތު ަދއްކުވައިދިނުމަްށޓަކައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ބައިނަލްއަޤްވާީމ 
ނުވަތަ ޤައީުމ ނުވަތަ ަރސްމީ އިޙްތިފާލްތަކުގައި ސިފަވަންތަ ހެވިކަުމެގ 

  އް ތަމްސީލުކުރުން؛ޙަރަކާތްތަކާއި އަސްކަރީ ޙަރަކާތްތަ
ިސފައިންގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަުތތައް އަދާކުރުމަށް ބުޭނނާްވނެ   )ފ(    

އެތަކެތީގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަމަ  ،އާލާތްތަކާއި ަވސީލަތްތައް ހޯދައި
  ގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން؛

އެކަށީގެންވާ ފެންވަރުަގިއ ދެމެހެއްޓުމަްށ  ސިފައިންގެ ޚިދުމަތް ޭއގެ އެންމެ  )ދ(    
ގޮތުން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ންވާ ދިރާސާކުރުމާިއ މިކަމާގުޅޭ ބޭނު

މަޝްވަރާކުރުމާއި، އެ ދިރާސާތަކުގެ އަލީގައި ކުރިމަގަށް އަމާޒުކޮށް 
  ޚިދުަމތް ރާވައި ފަރުމާކުރުން؛

ޤާބިލު ބަޔަކަްށ  ،ޔާރު ސިފައިންނަކީ ޢިލްމާއި ހުނަރު ލިބިފައިވާ ކެރޭ ހުޝި  )ތ(    
ހެދުމާއި، އިަދ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ފަސްނުޖެހި ޤައުމަށްޓަކަިއ 
ޤުރުބާންވާން އަބަދުވެސް ތައްޔާރަށް ތިބޭ ތެދުވެރި، ވަފާތެރި ބަޔަކަށް 

  ހެދުމާއި، އެކަމަށްޓަކައި ޭދްނޖެހޭ ތަޢްލީމާއި ތަމްރީން ދިުނން؛
އާއި ދިވެހިރާއޭްޖެގ ނޫނުއަސާސީޔާގެ ޤާދިވެހިރާއްޖެޭގ ޖުމްހޫރިއް  )ލ(    

ޤާނޫނުތަކުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ދިވެހިާރއްޖޭެގ ދިފާޢާއި ސަލާމަތާބެޭހ 
ކަންކަންކުރުމަްށ މަސްއޫލުވާ ވުޒާރާއިން ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަްށ 
އެޤާނޫުނތަކުގައި ލާޒިމްކުރާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައިންނާ ހަވާލުކުާރ 

 އްތައް ކުރުން؛އެންމެހާ ކަންތަ 
  

ނޑު ވާޖިބުތައް ތިރީގައި މިވީަނއެވެ  .8  ިސފައިންގެ ވާޖިބުތައް    .ސިފައިންގެ މައިގަ

ދައުަލތާއި  އާއި ދިވެހިެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުައސާސީދިވެހިރާއްޖޭ  )ހ(    
އިސްލާމްދީން ދިފާޢުކުރުމުގައި ތެދުވެރިކަމާިއ އަމާނާތްތެރިކަމުގައި ދެމިތިެބ 

ބަޣާވާތްތެރިންގެ ކިބައިން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމުގައި  ދުޝްމަނުންނާއި
ނޑާއި ފުރާނިައން ޤުރުބާންވުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބެންޖެހޭ ބައެއް  ހަށިގަ

  ކަމުގައިވުން؛
ދިވެހިރާއްޖެޭގ ޤާނޫނިާއ ގަވާއިދުަތކަށް ފުރިހަމައަށް ބޯލަނާބ   )ށ(    

  ކިޔަމަންތެރިާވންޖެހޭ ބައެއް ކަމުގައިުވްނ؛
ދިވެހިރާއްޖެޭގ ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި ޤާނޫނަށާއި ސިފައިންގެ ގަވާއިދުތަކަށާިއ  )ނ(    

އުސޫލުތަކަށާއި މިކަންކަމާއެްއގޮތަށް ވެރްިނ އަންގާ އްެނގުންތަކަށާއި ކުރާ 
  ކަމުގައިވުން؛ އަމުރުތަކަށް ފަސްޖެހުމެއްނެތި ކިޔަމަންތެރިާވ ބައެއް

ޓުމުގެ ގޮތުން ެގންގުޅޭ އެންެމހާ ސިފައިންގެ ޢިއްޒަތާއި ކަރާމާތް ހިފެހެއް  )ރ(    
  ރިވެތި އާދަކަާދތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން؛

ހަވާލުކުރެވޭ ކޮންމެ ރަސްމީ މަސައްކަތެއްވެސް ފަރުވާތެރިކަމިާއ   )ބ(    
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  ރައްކާތެރިކަމާއި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަދާުކރުން؛

ނޑައެޅި ވަކި އަމުރެއް ނަިއކަމު  )ޅ(     ގައިިވނަމަެވސް، ސިފައިންގެ މީހަކަށްވީތީ ކަ
އަދާކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ވާޖިބެއްވެސް ތިމާއަްށ ކުރެވުުނ އްެނެމ 

  .ފުރިހަމައަކަށް އަދާކުރުން
  .ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔަކީ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ  )ހ(  .9  ިސފައިންގެ އެންމެމަތީ 

ވަކި ސިފައިންނަށް ނުވަަތ ސިފައިންގެ ކޮންމެ ހިނެދއްގައިވެސް ވަކި  )ށ(    ވެރިޔާ 
ބަޔަކަށް ނުވަތަ އެންމެހާ ސިފައިންނަށް ސީދާ އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު 

  .ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާއަށް ލިބިގެންެވއެވެ
ނޑައަޅާީނ  )ނ(     ދިވެހިރާއްޖެޭގ ދިފާޢީ ޚިދްމަތްދޭ ބާރުތަކުގެ ނަން ކަ

  .ންމެމަތީ ވެރިޔާއެވެމިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ސިފައިންގެ އެ
އަދި ސިފައިންެގ އެހެންވެސް ، މިނިސްޓަރަށިާއ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް  )ރ(    

ވެރިއަކަށް ލިބިދޭ ޤާޫނނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން، ކޮންެމ 
ހިނދެއްގަިއެވސް ހިފުމުގެ ބާރު ސިފައިންގެ އްެނމެމަތީ ވެރިާޔއަށް 

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
  

ސިފައިންގެ އެންެމމަތީ ެވރިޔާ އެހެން ގޮތަކަށް ކަނޑައަޅައި ޢާްނުމ   )ހ(  .10  މިނިސްޓަރު 
ނުކުރާހާ ހިނދަކު، ސިފައިންނާބެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންާގ 

  .އެންމެ އިސްެވރިޔަކީ، މިނިސްޓަރެވެ
ިސފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތަކާއި   )ށ(    

ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެވެއެބައިތަކުން    .ކުރަންޖެހޭ އެންެމހާ ކަންތައްތައް ކަ
ިސފައިންގެ އެންެމމަތީ ވެރިޔާގެ އަމުރާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތެއްެގ މަތިން ކޮންެމ  )ނ(    

ހިނދެއްގަިއެވސް ވަކިވަކި ސިފައިނަްނށް ނުވަތަ ސިފައިންގެ ބަޔަކަށް 
މިނިސްޓަރަްށ  ނުވަތަ އެންެމހާ ސިފައިންަނށް ސީދާ އަމުރުކުރުމުގެ ބާރު

  .ލިބިގެންވެއެވެ 
ިސފައިންގެ އެންެމމަތީ ެވރިޔާ ފިޔަވައި، ސިފައިންގެ އެހެންެވސް   )ރ(    

ވެރިއަކަށް ލިބިދޭ ޤާޫނނީ ބާރާއި އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން، ސިފައިންގެ އްެނެމ 
މަތިން، ކްޮނމެ ހިނދެްއގައިވެްސ ގޮތެއްގެ  މަތީ ވެރިޔާގެ އަމުރާ ޚިލާފުުނވާ

  .ނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ ހިފުމުގެ ބާރު މި
ިސފައިންގެ މައްޗަށް މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވާ އެްނމެހާ ޤާނޫނީ ބާރާިއ   )ބ(    

އިޚްތިޔާރުގެ ބޭނުން ހިފޮާގތާމެދުގާައއި މިނިސްޓަރުެގ މަސްއޫލިއްޔަތު 
އަދާކުރާގޮތާމެުދ މިނިސްޓަރު، ސިފައިންގެ އެންމެމަީތ ވެރިޔާއަށާއި 

  .ޖަވާބުދާރީާވނާްވެނެއވެރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 
ދިވެހިރާއްޖެޭގ ދިފާޢީ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ސިފައިންގެ ދަުއުރ   )ހ(  .11  ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް 

އަދާކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ހިންާގ 
ކުގެ ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެ އިސްެވރިޔަކީ، އަދި ސިފައިންގެ އަސްކަރީ ބާރުތަ 
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  .ކޮމާންޑަރަކީ، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ 

ިސފައިންގެ ާވޖިބުތަކާއި ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުާރޮގތާއި، ސިފައިންެގ   )ށ(    
ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށާއި، އެކަންތައްތަްއ 

ންޖެހޭ އަދާކުރާގޮްތ ބެލެހެއްޓުމަށާއި ޖަވާުބާދރީވުމަށްޓަކިައ އެކުލަވާލަ
އުސޫލުތަކާއި ިނޒާމުތައް އެކުލަވާލުމާއި، ިމކަންކަމާ ގުޅޭޮގތުން ނެރެންެޖޭހ 

އަޅްަނޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަކީ ޗީފް އޮފް  ،އަމުރުތައް ެނރުމާއި
  .ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ީޗފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކޮށް ވަކިކުރާނީ  )ނ(    
  .ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާއެވެ

ީޗފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަގާމަށް ޢައްޔަނުކުރާ މީހަކީ ސިފައްިނެގ   )ރ(    
މަގާމުގެ ވާިޖބު ، ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން ސިީނއޮރިޓީއަށާއި

އަދާކުރުމުެގ ޤާބިލްކަމަށް އިސްކަންދީެގްނ ޢައްޔަނުކުރާ 
  .މީހަކަށްވާންޖެހޭނެއެވެ

ލިބިގެންވާ ެއްނެމހާ  ށް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށްިސފައިންގެ މައްަޗ  )ބ(    
އިޚްތިޔާރުގެ ބޭންުނ ހިފާގޮތާމެދުގައާއި އޭާނެގ  ،ޤާނޫނީ ބާާރއި

 މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާޮގތާމެދު ޭއނާ، މިނިސްޓަަރށް ޖަވާބުދާރީވާން 
 .ޖެހޭނެއެވެ

  
  ވައިސް ޗީފް އޮފް 
  ޑިފެންސް ފޯސް 

ރާއްޖެޭގ ދިފާޢީ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި، ސިފައިންގެ ދަުއުރ ދިވެހި  )ހ(  .12
އަދާކުރުމުގެ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ރާވައި ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ހިންާގ 
ބެލެހެއްޓުމުގައި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ެއހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި، 

ޑިފެންްސ  ސިފައިންގެ ޖެނެރަލް އޮފިސަރުންގެ ތެރެިއން ވައިސް ޗީފް އޮފް
މަތީ ވެރިޔާއަށް  ގެ ިއޚްތިޔުާރ ސިފިައންގެ އެންމެ ފޯސްއެއް ޢައްޔަނުކުރުމު

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
  

 ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މައަިގނުޑ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،  )ށ(    
ީޗފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ޗީފް އޮފް 

ނޑައަޅާ ލިޔުމުްނ  އެކު މިިނސްޓަރުޑިފެންސް ފޯސްގެ މަޝްވަރާއާ ކަ
  .ޙަވާލުކުރާ ކަންކަމެވެ

ީޗފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ނެތުުމން، ުނަވތަ ސަސްޕެންޑްވުމުން، ނުވަަތ  )ނ(    
އޭނާގެ މަސޫްއލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުމުން، ުނވަތަ އެހެންެވސް 

ގެ ަދށުްނ ސަބަބަކާހުރެ ޭއނާގެ މާަގުމ ހުސްވުމުން، މިޤޫާނނާއި މިޤާނޫނު
ހަދާ ގަވާއިދުަތކުގެ ދަށުން ީޗފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މަސްއޫލުވާ އެންމެާހ 
ކަންކަން ކުރުމާއި، ލިބިފައިވާ ބާރު ވައިސް ޗީފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް 

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
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ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ 
  މަޖިލިސް

ގެ ެއނެްމަމީތ ޤައުމީ ސަލާމަތާގުޅޭ އެންެމހާ ކަންތައްތަކުގައި ސިފައިން  )ހ(  .13
ވެރިޔާއަށް ލަފައާއި މަޝްވަރާދިނުމަްށޓަކައި ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހެއް 

މިމަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ސިފައިންގެ އްެނެމ . އޮނަްނންވާނެެއވެ
ިސފައިންގެ އެްނމެމަީތ ވެރިޔާއަށް މިމަޖިލީހުެގ . މަތީ ވެރިޔާެއވެ

ެނތް ޙާލަތެއްގައި، ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓުން ބައްދަލުވުމެްއަގއި ބައިވެރިވެވެން 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިުބ ނުވަތަ ިމިނސްޓަރާ ޙަވާލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

  .ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ ވެރިޔާއަށް ލިބިގެންެވއެވެ
ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލިސް އެކުލެވިގެންާވނީ، ސިފައިންގެ އެނެްމމަތީ   )ށ(    

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާނއިބަކު ހުރިނަަމ ރައީ ،ވެރިޔާއާއި
މިނިސްަޓރާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން  ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިާބއި

އެފެއާޒާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒާއި، މިނިސްޓަރ އޮފް އެޓޮލްސް 
ޑިވެލޮޕްމަންާޓިއ، އެޓަރނީ ޖެނެަރލާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސެްގ 

  .މައްޗަށެވެ
ގައި ބުނެފަިއވާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުރުން ޤަުއމީ ސަލާމަތާބެހޭ ) ށ(މިމާއްދާގެ  )ނ(    

މަޖިލިސް ބާއްވާ ކަމަކާގުޅޭ ގޮތުން ސިފައިންގެ އެްނމެމަތީ ވެރިާޔއަށް 
ފެންނަ އެހެްނ ފަރާތްތަކެއް އެބަްއދަލުުވމުގައި ހަމަެއކަނި ލަފާދުިނމަްށ 

ަމތީ ވެރިޔާއަްށ ބައިވެރި ކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ސިފައިންގެ އެންމެ 
 .ލިބިގެންވެއެވެ 

  
ިސފައިންގެ އިދާރީ ައިދ އޮޕަރޭޝަނަލް ކަންކަމުގެ ސިޔާސަތު   )ހ(  .14ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މަޖިލިސް 

ނޑައެޅުމުގައި މިނިސްޓަރަށާއި ޗީފް އޮފް ޑިފެންސްފޯސްއަްށ  ކަ
ސިފައްިނެގ  ،މަޝްވަރާއާއި ލަފާދިނުމަްށ ސިފައިންގެ ލަފާދޭ މިަޖލީހެއް

 .އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެެއވެ އިސް
  .މިމަޖިލީހުގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއެވެ

ނޑައެޅުމުގައި ިމމާއްާދެގ   )ށ(     ިސފައިންގެ އިދާރީ ކަންކަުމގެ  ސިޔާސަތު ކަ
ފެންސް ގައި ބުނެފައިވާ މަޖިީލހުގައި މިނިސްޓަރަށާއި ޗީފް އޮފް ޑި) ހ(

ފޯސްއަށް ހަމައެކަނި މަޝްވަރާ ދިނުމުެގ ގޮތުން ިދެވހިރާއްޖޭގެ ިދފާޢާ 
ަސލާމަތާބެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް މަސްއޫލުވާ ވުޒާރާގެ އެންމެ އިސްވެރިްނގެ 
ތެރެއިން ިމނިސްޓަރަށް ފެންނަ ބަޔަކު ބައިވެރިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 .މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ 
  

 ިސފައިންގެ ރިޒާވް

  ލަޝްކަރު

ވަނަ މާްއދާގައި ބުނެަފއިވާ ސިފައިންގެ ލަޝްކަރުެގ  4މިޤޫާނނުގެ   )ހ(  .15
 ،ވެރިޔާ ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިންާނއި އިތުރުން، ސިފައިންގެ އެންމެމަތީ

އަދި މިާޤނާޫނއި މިޤޫާނނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުަތާކ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ 
އުފައްދައި ހިންގުމަށް އެންގުުމެގ  މަތިން، ސިފައިންގެ ރިޒާވް ލަޝްކަރެއް

  .އިޚްތިޔާރު ސިފައިންގެ އްެނެމމަތީ ވެރިޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ 
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ގައި ބުނެފައިވާ ސިފައިންގެ ރިޒާވް ލަޝްކަރުގައި ހިމެޭނ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
މީހެއްގެ ނުވަަތ ބަޔެއްގެ މައްޗަށް މިޤާޫނނުގެ ދަށުން ސިފައިންގެ މީހުންެގ 

ރިޒާވް ލަޝްކަރުގަިއ  އެންމެހާ ާމއްދާތައް ހިނގީާނ، އެ މައްޗަށް ހިނގާ 
ހިމެނޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެކްޓިވް ޑިޔުޓީއަށް ނުކުތުމަށް ސިފައިންގެ 

 .އެނެްމމަތީ ވެިރޔާ އެންގުުމްނނެވެ
  

ިސފައިންގެ ރިޒާވް ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ ީމހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، އެކްޓިވް  )ނ(    
ސިފައިންގެ އްެނމެމަތީ ވެިރާޔއަށް އެންގޭނީ  ޑިޔުޓީއަށް ނުކުތުމަށް

 
ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްގައި ސިފައިންގެ ެއނެްމަމތީ 

 .ވެރިޔާ ނެރޭ ޚާއްޞަ އަމުރަކުންެނވެ
  

 ހަނގުރާމައިގެ ޙާލަތުގައި ދިެވހިރާއްޖެ ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ   )1(      

ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް  ރު ބޭނުންކޮށްެގން ދިވެހިހަނގުރާމަމަީތ ހަތިޔާ  )2(      
ބަޣާވާތެއް، ދެކޮޅުވެރިކަމްެއ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ދާޚިލީ 

ދައުލަްތ  ހަމަނުޖެހުމެްއ ހިންގާ ޙާލަތެއްގައި ދިވެހި
  ދިފާޢުކުރުމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ

ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވދާނެކަމަށް ) 2(ގައާއި ) 1(  )3(      
ލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހުން ސިފައިންެގ އެންމެމަތީ ެވރިޔާއަށް ޤައުމީ ސަ

  ލަފީާދފި ޙާލަތެއްގައި؛ ނުވަތަ 
ދިވެހިރާއްޖެޭގ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށްުނ   )4(      

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 
  ޙާލަތެއް އިޢްލާންކުރުމުން؛ ުނވަތަ

  .ހިރާއްޖެއަްށ ދިމާވާ ޤުދުަރތީ ކާރިސާއެއްގައިދިވެ  )5(      

ިސފައިންގެ ރިޒާވް ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ ީމހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، އެކްޓިވް   )ރ(    
ޑިޔުޓީއަށް ނުކުތުމަށް ސިފައިންގެ އްެނމެމަތީ ވެިރާޔއަށް އެންގޭީނ 

ގަިއ ބުނެފައިވާ ާޙލަތެއްގައި ސިފައިންގެ ޢާންުމ ) ނ(މިމާއްދާގެ 
ތިބި ސިފައިން އެޙާލަތަކަށް ނުފުދޭނެކަމަްށ ސިފައިންގެ ެއންެމ ގައިރުލަޝްކަ

 .މަތީ ވެރިޔާއަށް ފެނިއްޖަެނމަެއވެ
  

ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތެުގމަތިން، ސިފައިންގެ ) ރ(އަދި ) ނ(މާއްދާގެ މި  )ބ(    
ރިޒާވް ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު އެކްޓިވް ޑިއުޓީއަށް 

ްނގެ އްެނެމމަތީ ވެރާިޔ އެންގި ސަބަބު ޤާނޫނުއަސާސީން ނުކުތުމަށް ސިފައި
ނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތެުގ ތެރޭގައި ނުވަތަ މިފަދަ މުއްދަެތްއ  ކަ

ނޑައަޅާފައިނުވަާނމަ، އެ އެންގުން އަންގާތާ އްެނެމ  ޤާނޫނުއަސާސީން ކަ
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މިަޖީލހަށް ސިފައިންެގ  30ލަސްވެގެން 
 .ވެިރޔާ ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އަްނގްަނވާނެއެވެ  އެންމެމަތީ
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މަތިން ސިފައިންގެ ރިޒާްވ ލަޝްކަރުގައި ވާ ގޮުތގެގައި) ނ(މިމާއްދާގެ   )ޅ(    
ހިމެނޭ މީހަކު ނުވަތަ ބަޔަކު، އެކްޓިވް ޑިޔުޓީއަށް ނުކުތުމަށް ސިފައިންެގ 

ީނ އެންމެމަތީ ވެރިޔާ އަންގާ މީހެއް ނުވަތަ ބައެއްގެ އެކްޓިވް ޑިުޔޓީ ނިމޭ
އެކަން އްަނގާ ސިފައިންގެ އެނެްމަމތީ ވެރިޔާ ނެރޭ ޚާއްަޞ 

 .އެންގުމަކުްނެނވެ
  

ރިޒާވް ލަޝްކަރުގައި ހިމެނޭ މީހްުނނަްށ ދެވޭ މަުރކަޒީ ތަމްރުީނގެ   )ކ(    
 އިތުރުން، ެދވިފައިވާ ތަމްރީނު ތާޒާކުރުމަށްޓަކައި މަދުވެެގން އަހަރަކު

ިމތަމްރީނަށް ިރޒާވް ލަޝްކަރުގަިއ  ައދި. ދެ ހަްފތާގެ ތަމްރީނު ެދޭވނެއެވެ
ހިމެނޭ މީހްުނ، މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާތަކުން ވަޒީފާއިން ވަކިނުކޮްށ 

 .ހަމަމުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ދޫކުރަންޖެހޭނެެއވެ
  

ިސފައިންނަށް ލިބިގެންވާ 
  އިމްތިޔާޒު 

ިސފައިންގެ މީހެއްގެ ވެިރޔަކަށްހުރި މީހަކު ކުރާ ޤާނޫީނ އަމުރަަކށް   )ހ(  .16
ޔަމަންތެރިުވުމގެ ގޮތުން ނުވަތަ ސިފައިންގެ ދައުުރ އަދާކުރުމުަގިއ ކި

މަތްިނ، ގޮތުގެ ދަުށން ހަދާ ަގވާއިދުތަކާ އެއޮްގތްވާ މިޤޫާނނާއި ިމޤާނޫނުގެ
 ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ވާިޖބު އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާ 

އްޔަތުން، މަިތްނ ސިފައިންގެ މީހަކު އެމީހެއްގެ ރަސްމީ ހައިސިގޮތުގެ
އެއްވެސް ނުބައި ިނޔަތެއެްނތި ކުރާކަމަކާމެދު ނުވަތަ އެމީހަކު ނުކޮށް 

.ދޫކޮށްލާކަމަކެާމދު އެމީހެއްގެ މައްޗަށް އެއްެވސް ދަޢްވާއެއް ނުއުފުލޭނެއެވެ
  

ސިފައިންގެ ީމހަކު އެމީހެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ މިާޤނޫުނެގ   )ށ(    
ނާުވނަމަ،  ިއވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިކަމަށްވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަ 31

ެގ ) ހ(އެމީހަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަްށފަހުގައެިވސް އެމީހަކަށް މިމާއްދާގެ 
 .ދަށުން ލިބިދީަފއިވާ އިމްތިޔާޒުގެ ޙިމާޔަތް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ިސފައިންގެ މީހެއްގެ ވެިރޔަކަށްހުރި މީހަކު ކުރާ ޤާނޫީނ އަމުރަަކށް  )ނ(    
ިސފައިންގެ ދުައުރ  ބަބުން ުނވަތަމަންތެރިވެ ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަނުކިޔަ

އަދާކުރުމުގައި ޤޫާނނާއި ގަވާއިދާ ޚިާލފުވެ ކުރާ ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުްނ 
ނޑަށް ުނަވތަ މިލްކަކަށް ނުވަތަ މުދަލަކަްށ  އެ ސިފައިންގެ މީހެއްގެ ހަށިގަ

ަމަކށް، ފުރިހަމައަްށ ލިބޭ އަނިޔާއަކަށް ނުވަތަ ހާނީއަްކއަކަށް ނުވަތަ ގެއްލު
ނުކިޔަމަންތެރިވި ނުވަަތ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ސިފައިންގެ  ޒިންމާާވންޖެހޭނީ އެ

  .މީހެކެވެ
  

ިސފައިންނަށް ލިބިގެންވާ 
  ބާރު

ދިވެހިރާއްޖެޭގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާޫނނަުއސާސީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫާނ   )ހ(  .17
މަިތން، ފުނުވާ ގޮތެއްގެޚިލާނުވަތަ މިާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއަދކާ 

މިޤޫާނނުގައާިއ އަދި ސިފައިންގެ ދައުރަށިާއ ބާރަށް ނިސްބަތްވާ އެހެން 
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ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަުގިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާރުތަކާއި އިޚްތިޔާރުތައް، 
ނޑައެޅިފިައާވ  މިޤޫާނނާއި ިމޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ަގވާއިދުތަކުގައި ކަ

ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ސިފައިންގެ ކޮންެމ  މިންވަރަށް ބޭނުންކުުރމުގެ 
 .މީހަކަށްވެސް ލިބިގެންވެެއވެ

  

ިސފައިންގެ ކޮންމެ މީހަކުެވސް އެމީހަކަށް ލިބިފައިވާ ެއންމެހާ ޤާނޫީނ   )ށ(    
ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ބޭނުން ހިފާގޮތާމެދު ައދި އެމީހެއްެގ މަސްއޫލިއްޔަތު 

މާއެކު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް އަދާކުރާގޮތާމެުދ ތެދުވެރިކަމާިއ އިޚްލާޞްތިެރކަ
  .ފޯސްއްަށ ޖަވާބުދާރީވާންޖެހެޭނއެވެ

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާ ޚިލާފަށް ނުވަތަ މިޤާނޫނާިއ މިޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަާދ   .18  ބާތިލު އަމުރު

ގާަވއިދުތަކާ ިޚލާފުވާ ގޮތަކަށް އެއްވެސް އަމުރެއްކުރާނަމަ، އެއަމުރެްއެގ ޤާނޫނާިއ 
  .ބާތިލު އަމުރަކަށެވެ ،ޚިލާފުވާ ބައެއްވާނީ ނުވަތަ ގަވާިއދާ 

  
ކާތްތަކުގައި ސިޔާސީ ޙަރަ
  ބައިވެރިނުވުން 

ިސފައިންގެ އެއްވެސް މީހަކު، އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ބައިވެރިެވ، ނުވަތަ   .19
ޙަރަކާތްތެރިވެ، ނުވަތަ އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްވާފަދަ ގޮތަަކްށ 

  .ވާނެއެވެޢަމަލުކޮށްގެން ނު
 

ިސފައިންގެ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީްނ   .20  ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު 
  .ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދޭ ވޯޓުލުމުގެ ޙްައޤު ލިބިގެންވެެއވެ

 
ހަތިޔާރު ގެންގުޅުމާއި 

  ބޭނުންކުރުން 
ލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގަިއ މިޤޫާނނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ސިފައިންގެ މަސްއޫ  .21

ހަތިޔާރު ގެންުގޅުމާއި އަދި އޭގެ ބޭނުންކުުރމުގެ ހުއްދަ، މިޤޫާނނުގެ ަދށުން ަހާދ 
 ހަތިޔާރު ގެންުގޅުމުގެ ގަވާއިދާއި، ރޫލްސް އޮފް އެންގޭްޖމްަނޓް ގަވިާއދާ ެއއްގޮްތވާ 

  .މަތިން، ސިފައިންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ ގޮތުގެ
 

ޤާނޫނު  ފުލުހުންނަށާއި
ތަންފީޒުކުރާ އެހެން 

  ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން 

ޤައުމުގައި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން ދެމެހެއްޓުމާއި އަަމްނޢާންުމ   )ހ(  .22
ޤާއިމުކުރުމުގަިއ ފުލުހުންނަށާއި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކްުނ 
ނޑައެޅިފަިއާވ  ިސފައިންގެ އެހީއަށް އެދިއެްޖ ހިނދެއްގައި، ކަ

 މަތިން އެފަރާތްތަކަށް، ސިފައިންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ތަކެއްގެ ލުސޫއު
 .ވާނެއެވެ 

  

ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި  ފުލުހުންނަށާިއ ޤާނޫުނ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
ތަންފީޒުކުރާ އެހެން ފަރާތްތަކަށް  ލިބިދީފައިވާ ހުރިހާ ޤާނޫނީ ބާެރްއ 

 .ސިފައިންނަށްެވސް ލިބިގެންވެއެވެ
  

 ،ގައި ބުނެފައިވާ ބާރު ބޭނުންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންާވނީ) ށ(މިމާއްދާގެ  )ނ(    
  .މަތިންނެވެގަވާއިދުތަާކ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ އެކަމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަާކއި
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ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމަށް 
އެދުމުގެ ޙައްޤާއި ޢާންމުންގެ 

މުދަލާއި ތަކެތި 
  ބޭނުންކުރުން 

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ ފުރާނައާއި މުދަލަށް ދިވެހި  )ހ(  .23
ބޮޑު ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ޢާންމު ރައްޔިތެއްގެ ނުަވތަ 
ޤާނޫނީ ޝަޚުޞެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދުމުގެ ޙައްޤާއި، 

ގެ ނުވަތަ ާޤޫނީނ އަދި އެފަަދ ޙާލަތްތަކުގައި، ޢާންުމ ރައްޔިތެއް
ޝަޚުޞެއްގެ ނުވަތަ ޖަމާޢަތެއްގެ ުމދަލެްއ، އުޅަނދެއް ނުވަތަ އެއްެޗއް 

 .ބޭނުންކުރުުމގެ ޙައްޤު ސިފައިންނަށް ލިބިެގްނވެއެވެ
  

މަތިން ބޭުންނކުރާ އެއްޗަކަްށ ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ) ހ(ދާގެ މިމާއް   )ށ(    
 .އެމީހަކަށް ދޭްނވާނެެއވެ ގެއްލުމެއްގެ ަބދަލު ގެއްލުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ، އެ

  

ގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ސިފައިންނަށް އެހީތެރިކަން ) ހ(މިމާއްދާގެ  )ނ(    
ފޯރުކޮށްދިނުމަްށ މަނާވެގްެނފި ކޮންމެ މީހަކު މިޤާނޫނުގެ ދަުށްނ 

  .ކުށްވެރިވާނެއެވެ 

ޤައުމީ ސަލާމަތާބެހޭ 
މަޢްލޫމާތު އެއްކުރުމާއި 
  އެމަޢްލޫމާތު ހިފެހެއްޓުން 

ދިވެހިރާއްޖެޭގ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަމަންޢާންމު ރައްކާެތރިކުރުމުގެ ގޮތުްނ   )ހ(  .24
މަޢްލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ބާރާއި އިޚްތިޔާރު ސިފައިންގެ ތެރެއިން އެކަމަށް 

  .ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ބަޔަކަށް ލިބިގެންވެެއވެ

އް ލިބިދާފަަދ ދިވެހިރާއްޖެޭގ ޤައުމީ ސަލާމަތާއި އަމަންޢާންމަށް ުއނިކަމެ  )ށ(    
އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ކަމުާނބެހޭ ފަރާތަކަށް ދީފިނަމަ، ިމޤާނޫުނގެ ދަުށން 

  .އެފަދަ މީހަކު ކުށްވެރިވާނެއެވެ 

ިސފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބު އަދާކުރުމުގިައ ލިބޭ އެއްވެސް  )ނ(    
 މަޢްލޫމާތެއް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ ތިރީަގއި 

  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި މެނުވީ ދީެގްނނާުވނެއެވެ
ިސފައިންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުެގ ގޮތުން   )1(      

ިސފައިންގެ އެންެމމަތީ ެވރިޔާއަށާއި، މިނިސްޓަރަށާިއ، ޤައުމީ 
  ސަލާމަތާބެހޭ މަޖިލީހަށާއި، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް؛

 އް ހިންގާ ތަްނފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުގެ އެންމެ ޤާނޫނުތަ   )2(      
  އިސްވެރިންނަށް؛

ިސފައިންގެ ނުވަތަ މިނިސްޓްރީގެ ނިންމުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުރާ   )3(      
ނުވަތަ ކުރެޭވ ދަޢްވާއަކާގުޅިގެން، އެދަޢްވާއެއް ހިންގާ ޝަރްޢީ 

  ކޯޓަކަށް؛
އިވާ އެ މަޢްލޫމާތަކީ، ރަސްމީ ފަރާތަކުން ޢާންމުވެފަ  )4(      

  .މަޢްލޫމާތެއްނަމަ 
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މަތިން ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަްށ ށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެ މިޤޫާނނުގެ ދަ  )ހ(  .25  ވަޒީފާއާއި ތަމްރީނު ދިނުން 
ވާލުކުރުާމއި، މުވައްޒަފުންނަށް މާަގުމ ޙަ އި، އެމުވައްޒަފުން ވެއުްދމާ

މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ދުިނމާއި، މަގާމު ދަށްުކރުމާއި، މަގުާމ ނުވަތަ ވަޒީފާ 
އަދާކުރާތަން ަކނޑައެޅުމާއި ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިްނގާ ބަލަހައްޓާނީ 

  .މިނިސްޓަރެވެ

މަތިން ސިފައިންނަށް ތަމްީރން ށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެ މިޤޫާނނުގެ ދަ  )ށ(    
  .ނުމުގެ ކަންަތއްތައް ހިންގާ ބަލަހައްޓާނީ މިނިސްޓަރެވެދި

ގެ ދަށްުނ ) ށ(އާއި ) ހ(މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނެދއްގައި، މިމާްއދާގެ  )ނ(    
ިސފައިންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތަކާއި ތަމްރީނު ދިނުުމގެ ކަންތަްއތަްއ 

  .ކުރެވިދާެނއެވެހިންގައި ބެލެހެއްޓުން ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ޙަވާލު 
  

ިސފައިންގެ މަގާމުތަކާއި 
  ރޭންކުތައް ހަމަޖެއްސުން 

މަތިން ސިފައިންގެ މަގާމުތަކާިއ ގޮތުގެ މިޤޫާނނުގެ ަދށުން ހަދާ ަގވާއިދުގައިވާ  .26
ނޑައަޅައި ހަމަޖައްސާނީ މިިނސްޓަރެވެ   .ރޭންކުތައް ކަ

  
ިސފައިންނަށް މަގާމުގެ 
ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ 

  ނިޝާން ދިނުން 

މަތިން ސިފައިންނަށް މަގާުމެގ ުށން ހަދާ ގަވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެ މިޤޫާނނުގެ ދަ  )ހ(  .27
ނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަރެވެ   .ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުމަްށ ކަ

މަތިން ސިފައިންނަށް މަގާުމެގ ގައި ބެުނފައިވާ ގޮތުގެ) ހ(ދާގެ މިމާއް   )ށ(    
އެންމެހާ ކަންތައްތައް ހިންގައި، ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ދިނުުމެގ 

ބަލަހައްޓައި އަދި އެަކންކަމާބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭނެ ބޯޑެއް 
  .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު

  
ިސފައިންގެ ޔުނީފޯމާއި 

ޝަރަފުގެ ނިޝާން ހުއްދަ 
  ނެތި ބޭނުންކުރުން 

ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދުގެ ދަށުްނ ހުއްދަ ދްޭނޖެހޭ ފަރާތަކުން  މިޤޫާނނާއި ިމޤާނޫނުގެ  .28
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ) ނ(އަދި  )ށ(އާއި ) ހ(ލިބިގެން މެނުވީ މިމާއްދާގެ  ހުއްދަ

  .ކަމެއް ކޮށްފި މީހަކު މިޤާޫނުނގެ ދަށުން ކުްށވެރިވާނެެއވެ

ޔުނީފޯމެއް  ިސފައިން ބޭނުންކުރުމަށް ަގވާއުިދން ހުއްދަދީފައިވާ ަރސްމީ  )ހ(    
ނުވަތަ ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް އުފެއްދްުނ ނުަވތަ ވިއްކުން ނުވަަތ 

  .ބޭނުންކުރުން

ިސފައިން ބޭނުންކުރުމަށް ަގވާއުިދން ހުއްދަދީފައިވާ ަރސްމީ ޔުނީފޯމެއް   )ށ(    
ނުވަތަ ޝަރަފުގެ ނިޝާނެްއ ނުވަތަ އެފަަދ އެއްޗެއްގެ ނަކަލެްއ މީހަކަށް 

  .ނިޔަތުގައި އުފެއްދުން ނުަވތަ ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ބަޔަކަށް އޮޅުވާލުމުގެ

ިސފައިން ބޭނުންކުރުމަށް ަގވާއުިދން ހުއްދަދީފައިވާ ަރސްމީ ޔުނީފޯމެއް  )ނ(    
  .ނުވަތަ ޝަރަފުގެ ނިޝާނެއް ބޭނުންކުރުުމގެ ހުއްދަ ނެތް ީމހަކަށް ދިނުން
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ިސފައިންގެ ވަޒީފާއިން 
  އިސްތިޢުފާ ދިނުން 

ފޯސްއާއި، ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް  ީޗފް އޮފް ޑިފެންސް  )ހ(  .29
ފިޔަވައި، ސިފައިންގެ މީަހކު އެމީހެއްގެ މަގާުމން އިސްތިޢުފާދޭްނ 
ބޭނުންވެއްެޖަނމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ިމނިސްޓަރަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަުކން 

އަދި ިމނިސްޓަރު އެ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރިކަްނ . އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ
 އެމީހަކު އެމީހެއްގެ ވާޖިބު އަދާކުރުންަމތީ ދެމިހުންނަން  އަންަގންދެން

  .ވާނެއެވެ 

ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް ނުވަތަ ވައިސް ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް   )ށ(    
އިސްތިޢުފާދޭްނ ބޭނުންވެްއެޖނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، ސިފައިންގެ އްެނެމ 

އަިދ  .ނެެއވެދާމަތީ ވެރިޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާ ދެވި
އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކުރިކަން އަންަގންދެްނ  މަތީ ވެރިޔާ އެސިފައިންގެ އެންމެ 

 .އެމީހަކު އެމީހެއްގެ ވާޖިބު ައދާކުރްުނމަތީ ެދމިހުންނަންާވެނއެވެ
  

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު 
  ވަޒީފާއިން ވަކިވުން 

މިާޤނޫުނެގ ސިފައިންގެ ީމހަކު އެމީހެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ   )ހ(  .30
ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްގައި ކަމުގައިނުވާަނަމ،  31

ިސފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ކޮންމެ ީމހަކީ މިޤާނޫުނގެ ދަށުން ަހާދ 
މަތިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެުކ ންްޓ ގަވާިއދާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެރިޓަޔަރމަ

ްށ މިނިސްޓަރަށް ސިފައިންގެ ވަޒީފިާއން ވަކިވި މީހެއްކަމަ 
ނޑައެޅިދާނެއެވެ  .ކަ

  

ިސފައިންގެ މީހަކު ރިޓަޔަރ ކުރެވޭނެ އަންނަނިވި ގޮްތތައް ސިފައިންެގ   )ށ(    
  .ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދުގައި ހިމަަނންވާނެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ އުމުރު ހަމަވުން  )1(         .ރޭންކަށް ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި މުއްދަަތކަށް އެއްމަގާމެ   )2(         .އްގައި ހުރުންކަ

  .ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންުނދުިނން  )3(      

  .އަމިއްލައަށް ެއދިގެން  )4(      

މަތިން ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ސިފައްިނެގ ގައިާވ ޮގތުގެ) ހ(މިމާއްދާގެ  )ނ(    
ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮްތާވ ވަޒީފާއިން ވިަކވާ މީހުންނަށް މިޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ކާއި އިމްތިޔާޒު ިދުނމުގެ އިޚްތިޔާރު މަިތްނ ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތަގޮތުގެ
  .މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

. އަހަރެވެ 60ސިފައިންގެ ވަޒީފާގައި ހުރެވޭނެ އެންެމދޮށީ އުމުރަީކ   )ރ(    
) އެކެއް( 1މިމާއްދާއަްށ ޢަމަލުކުރަންފަށާީނ މިޤޫާނނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

  .އަހަރު ދުވަސް ވުމުންނެވެ
ހަކު އެމީހެއްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިފައިވަނީ މިާޤނޫުނެގ ސިފައިންގެ މީ   )ބ(    

ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފަިއވާ ޙާލަތުންކުރެ ޙާލަތެއްގައިނަމަ، މިމާއްދާެގ  31
ގެ ދަށުްނ ލިބިދޭ އެއްވެސް ޢިނާޔަތެއް ނުވަތަ އިމިްތޔާޒެއް އެމީހަކަށް ) ށ(
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  .ނުލިބޭނެއެވެ 
  

ފިލައިގެން، ުނވަަތ އަޚްލާޤީ މައްސަލައެއް ދިމާވެގެން، ނުވަަތ ކުށެއް ވަޒީފާއަށް   .31  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 
ކޮށްގެން، ުނަވތަ މިޤާނޫނާިއ މިޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކާ ޚިާލފުވެގެން، 
އެމީހަކު ސިފައިންގެ ވަޒީާފއިން ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއި ބާރު މިނިސްޓަރަްށ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ 
  

ސިފައިންގެ މީހަކު ވަޒީފާ ދޫކޮށް ފިލައިގެން ހިނަގއްޖެނަމަ ނުަވަތ   )ހ(  .32  ވަޒީފާއަށް ފިލުން
ވަޒީފާއިން ިފލައިގެން ދާން އުޅެފިނަމަ، އެމީހަކަށް މިޤާނޫނުގެ ަދށުްނ 
ނޑައެޅިފައިވާ  ނުވަތަ މިާޤނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއ ކަ

  .އަދަބުެދވޭނެެއވެ 
މީހަކު ވަޒީފާއިން ފިލިކަމަށް  ގެ ދަުށްނ ސިފައިންގެ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    

ިސފައިންގެއިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުން އަމިއްަލއަށް  ބެލެވޭނީ،
ބަރީޢަވެގަނެ، ސިފައިންގެއިން ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ޑިއުޓީއެއް ހުއްދެަނިތ 

ދުވަސް ވަންެދްނ ) ސާދަ( 14ނާްނއި، ނުވަތަ ހުއްދަ ނުހޯދާ ދޫކޮށްދިއުމު
ނުވަތަ ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި، ، ވެ ހުރުމުންނާއިވަޒީފާއަށް ޙާޟިރުނު

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ހުރި ވެރިޔަކު ކުރާ އަމުރަކާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއަްށ 
ނުވަތަ ނުކުތުމަށް ދެކޮޅު ހެދުމްުނނާއި، ނުވަަތ  ،ނުނިކުމެ ހުރުމުންނާއި

ބަޣާވާތްތެރީންނާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހޭފަދަ އޮޕަރޭޝަނަްލ ، ދުޝްމަނުންނާއި
 .ުނާލ ހުރުމުންނެވެނުވަތަ އަޅާ ތެއްގައި އެކަން އެނގިހުރެ ފިލުމުންނާއިޙާލަ

މަތްިނ ސިފައިންގެ މީހަކު ވަޒީފާއަްށ ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ) ހ(ދާގެ މިމާއް  )ނ(    
ފިލައިގްެނ ދިުއމަށް، ބާރުއަޅައި ނުވަތަ ިހތްވަރުދީ ނަުވތަ އެހީތެރިވެްއޖެ 

 .ށްވެރިވެާނއެވެ ކޮންމެ މީހަކު މިޤާނޫނުގެ ދަށްުނ ކު
  

ިސފައިންގެ ތެރޭގައި 
  ބަޣާވާތްކުރުން 

 ،ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ބަޣާވާތްކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ ފިތަުނފަސާދަ އުފައްދައިފިނަމަ   .33
ނުވަތަ އެއްިނ ކަމެއް ކުރަން ރާވައިފިނަމަ، ނުވަަތ އެފަދަ ކަމެއްކުރުމަްށ 

ކުރާކަން ނުވަތަ ކުރަްނ  ހިތްވަރުދީފިނަަމ ނުވަތަ އެއިން ކަމެއް އެހެން ބަޔަކު
ރާވާކަން އެނގިހުރެ އެއިންކަމަކާބެހޭ މަޢްލޫމާތު ސިފައިންގެ އިސްވެރިޔަކަްށ 
ންާނގައިފިނަަމ ނުވަތަ އެްނގުން ލަސްކޮށްފިނަމަ އެފަދަ ކޮންމެ ސިފައިންގެ މީހަުކ 

 .މިޤޫާނނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިވެާނއެވެ
ިސފައިންނަށް ލިބިދޭ 

  ޢިނާޔަތްތައް 
ށުން ހަާދ ނަށް ލިބިދޭ އްެނމެހާ ޢިނާޔަތްތައް ހަމަޖައްސާނީ މިޤޫާނނުގެ ދަ ސިފައިން  .34

 .މަތިން މިނިސްޓަރެވެގަވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެ
 

ޚިދްމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ބޮޑު 
އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެނަމަ 
ނުވަތަ ނުކުޅެދޭ ޙަާލތެއް 

މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ 

ަގއި އުޅެނިކޮށް ބޮޑު އަނިޔާއެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުަވަތ ސިފައިންގެ މީހެއް ޚިދްމަތު  .35
ށުން ހަދާ ަގވާއިދަުގއިާވ ނުކުޅެދޭ ޙާަލތެއް މުެދވެިރވެއްޖެނަމަ، މިޤާނޫނުގެ ދަ 

  .މަތިން އޭނާއަށް ޙައްޤު ބަދަލު ލިބިދެވޭނެއެވެގޮތުގެ
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  ބަދަލުދިނުން 

  
 

ްށަޓކައި ވެލްފެއަރ ސިފައިންގެ ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތައް ރަނގަޅުކުރުމަ  )ހ(  .36  ވެލްފެއަރ ފަންޑް 
ފްަނޑުން ސިފައްިނަނށް ވެލްފެއަރގެ ކަންތައްތަކަށް  ފަންޑެއް އުފައްދައި، އެ

  .ހޭދަކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުުމގެ އިޚްތިޔާރު މިިނސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ގެ ދަށުން ވެލްފެައރ ) ހ(މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނެދއްގައި، މިމާްއދާގެ   )ށ(    

ހިންގުން، ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއާ ޙަވާލުކުރުމުެގ ފަންޑު އުފައްދައި 
  .އިޚްތިޔާރު މިިނސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ގައި ބުނެފަިއވާ ވެލްފެއަރ ފަންޑު ކުރިއަރުވައި، އިތުރަްށ ) ހ(މިމާއްދާގެ  )ނ(    
ަމތިްނ ނާއި ަގވާިއދާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫ 
ޢާއިލާތަކަށާއި، އަދި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިްނ  ސިފައިންނާއި ސިފައިންގެ

ޝަރަފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވާ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކޯޕަރޭޓިވް އުޞޫލުން 
  .ވިޔަފާރިކުރެވިދާނެއެވެ

ގައި ބުނެފައިވާފަދަ ވިޔަފާރިކުރުމަށްޓަކައި އުފައްދަންޖެޭހ ) ނ(މިމާއްދާގެ   )ރ(    
މާޢަތްތައް ސިފައިންގެ ތެރެއިްނ ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަ ، ޤާނޫނީ ޝަޚުޞު

މަތިން، ހުއްދަ ދިނުުމެގ ނުތަކުގަިއވާ ގޮތުގެއުފެއްދުމަށް، އެކަމާބެހޭ ޤާނޫ
 .އިޚްތިޔާރު މިިނސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  

ިސފައިންގެ މެޑިކަލް 
  ކްލިނިކް  

ިސފައިންނާއި ސިފައިންގެ މީހުން ޢާއިލާތަކަށާއި އަދި ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިްނ   .37
ފުވެރިކަމާއެކު ވަކިވާ މީހުންނަްށ ބޭސްފަރުވާގެ ޚިދުމަތްދިުނމަށް  މެޑިކަލް ޝަރަ

  .ކްލިނިކް ހަދައި ހިންގިާދނެއެވެ 
  

ސިފައިންގެ ދައުރު 
އަދާކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ 
ސާމާނާއި، ވަސީލަތްތަކާއި، 

  ގަތުން، ހަތިޔާރު ހޯދައި

ދުތަކާއި އުސޫލުތަކާ ައިދ ސަރުކާރުގެ މުދަލާއި ފައިސާއާބެހޭ ޤާނާޫނއި ގަވާއި  .38
ދިވެހިރާއްޖިެއްނ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްާވމީ މުޢާހަދާތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުެގ 
މަތިން ސިފައިންގެ ަދއުުރ އަދާކުރުމަްށޓަކައި ބޭނުްނވާ އެންމެާހ ސާމާނާއި، 

 .ހަތިޔާރު ހޯދުާމއި ގަތުމުގެ ބާރު ސިފައިނަްނށް ލިބިގެންވެެއވެ، ވަސީލަތްތަކާއި
  

އަސްކަރީ އުޅަނދުފަހަރު 
  ރަޖިސްޓަރީކުރުން 

ނޑާއި،   )ހ(  .39 ިސފައިންގެ އަސްކަރީ ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންކުރާ އެއްަގމާއި، ކަ
ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޢާންުމ ދަތުރުފަތުރާބެހޭ 
ޤާނޫނުތަކުެގ ދަށްުނ ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެޭހ ރަޖިސްޓަރީކުރުުމްނ 

  .އެވެ އިސްތިސްނާވެގެންވެ
ގައި ބުނެފައިވާ އުޅަނދުފަހަރު މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހާދ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    

މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢާއި ސަލާމަތާބެހޭ ގޮތުގެ  ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ
 .ކަންކަންކުރުމަްށ މަސްއޫލުވާ ވުޒާރާގައި ރަިޖްސޓަރީކުރަންޖެހޭނެއެވެ

  
މުވާޞަލާތީ އާލާތްތައް 

ރުމާއި، ރަޖިސްޓްރީ ކު
ފްރިކްއެންސީ ބޭންޑް 

މިޤޫާނނުގެ ދަށުން އަސްކަރީ ބޭނުންތަކަްށ ހޯދާ މުވާޞަލާތީ އާލާތްތައް   )ހ(  .40
ދިވެހިރާއްޖެޭގ މުވާޞަލާތާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެދަުށން ރަޖިސްޓަރީކުރަންެޖހޭ، 
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  .ރަޖިސްޓަރީކުރުމުން އިސްތިސްނާވެެގންވެެއވެ  ޚާއްޞަ ކުރުމާބެހޭ 

ގައި ބުނެފައިވާ މުވާޞަލާތީ އާލާތްތައް މިޤާނުޫނގެ ދަށުްނ ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
މަތިން ދިެވހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢާއި، ގޮތުގެ ހަދާ ގަވާއިާދ އެއްގޮތްވާ

ސަލާމަތާބެހޭ ކަންކަންކުރުމަްށ މަސްއޫލުވާ ވުޒާރާގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށް 
  .ބަލަހައްޓަން ވާނެއެވެ

ކުރުމަށް ޚާއްޞަ ފްރިކްއެންސީ އަސްކަރީ ބޭނުންތަކުގައި ސިފައިން ބޭނުން  )ނ(    
  .ބޭންޑާއި، ފްރިކްއެންސީ ތަކެއް ސިފައިންނަށް ޚާއްޞަކަުރންވާނެއެވެ

 
  

ނޑުގެ  ިސފައިންގެ ކަ
އުޅަނދުފަހަރުގެ 

ކެޕްޓަނުންނަށް ލިބިދެވޭ 
  އިޚްތިޔާރު

ރޑް އުޅަނދެއްގެ ކެޕްަޓނެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން ވާޖުިބ   )ހ(  .41 ިސފައިންގެ ކޯސްޓްގާ
ނޑުމަތީ ެއހެން އުޅަނދަކުން ތިރީގައިިމާވ ކަންތައްތަކުގެ އަދާކުރަނި ކޮށް، ކަ

ތެރެއިން ކަމެްއ ކުރާކަމަށް ުނވަތަ ކުރަންއުޅޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ ކަމެއް 
ފެނިއްޖެަނަމ އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރާއި، އެއުޅަނުދފަހަރުގެ މީހުން 

  .ލިބިގެންވެއެވެ ހިފަހައްޓައި ހައްޔަރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެ ކެޕްޓަނަކަށް
ދިވެހިރާއްޖެޭގ މިނިަވންކާަމއި ސިޔާދަތަށް ނުވަތަ ޤައުމީ   )1(      

ަސލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް އަތުވާެދނެފަދަ ކަމެއް 
ނޑުމަތީގައި ކުރުން؛ ނުވަތަ    ކަ

 އްދު ށް ދިވެހިރާއްޖެޭގ ސިޔާސީ ސަރަޙަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަ  )2(      
ތިޞާދީ ސަރަޙައްދުގެތެރަެއށް ވަނުްނ ނުވަތަ ނުވަތަ އިޤް 

  އުްދްނ މަސްވެރިކަން ކުރުން؛ ނުަވަތއެސަރަޙަ
ނޑުގެ ސަރަޙަ  )3(       އްދުތަކާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއުިދތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުަތާކ 
  ޚިލާފުވުން؛ ުނވަތަ

ޖެއަްށ އެތެރެކުރުމާއި ދިވެހިރާްއޖެއިން ބޭރުކުރުން ދިވެހިރާއް  )4(      
މަނާކުރެވިފައިާވ ބާވަތުގެ އެއްވެސް އެއްޗެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

  އެތެރެކުރުން ުނވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުކުަރން އުޅުން؛ ުނވަތަ
ަމިތން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގޮތުގެ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެއްގޮްތވާ  )5(      

ދިވެހިރާއްޖެިއްނ ބޭރުކުރުން ހުއްދަ ތަކެތި ޤާނޫނާިއ  އެތެރެކުރުމާއި
ގަވާއިދާ ިޚލާފަށް ދިވެހިރާއްޖަެއށް އެތެރެކުރުން ުނވަތަ 

  ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭރުކުރަން އުޅުން؛ ނުވަތަ 
ނޑުގެ ސަރަޙަދިވެހިރާ  )6(       އްދުގައި އްޖޭގެ ގުޅިފައިވާ ކަ

ޙީ ޞިއް، ކަސްޓަމްސްއާއި، ފައިސާއާއި، އިމިގްރޭޝަނާއި
ބޭނުންތަކާގުޭޅ ގޮތުން ހަދާފައިވާ ޤޫާނނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ 

  ޚިލާފުވުން؛ ުނވަަތ
ނޑުދޮށްަތކާއި އެ  )7(       ނޑުދޮ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގޮ ްށތަކާ ގުޅިފައިވާ ގޮ

ނޑުގެ ސަރަޙަ  އްދު ތަޣައްޔަރުކޮށް ގެއްލުންދިނުން، ުނވަތަ ހަލާކު ކަ
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އިދާހުރި އެއްވެސް ނުވަަތ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ފަ، ކުރުން
އެއްޗަކްުނ ލިބޭ ލާބަޔާއި މަންާފ  ކުރުން، ނުވަަތ އެ އެއްޗެއް ހަލާކު

  ދަށްކުރަން ަމސައްކަތްކުރުން؛ ނުވަތަ
ނޑުގެ ސަރަޙަ  )8(       އްދުގައި ދަތުރުފަތުރުކުރުމުެގ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

  .މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއަޅައި ހުއްޓުވުން
ޔްާނކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށްޓަަކިއ ގައި ބަ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    

ަމިތން އުޅަނދުފަހަރު ހުއްޓުވައި، ގޮތުގެ ޤާނޫނާއި ގަާވއިދާ އެއްގޮްތވާ
އުޅަނދުފަހަރުގައި އުޭޅ  އުޅަނދުފަހަރުންނާއި އެ ބަލައި ފާސްކުރުމާއި، އެ

މީހުންގެ އަުތން ފެންނަ ޤާނޫނާއި ަގވާިއދާ ޚިލާފުވާ ބާވަތުގެ މުދަާލއި، 
ތަކެއްޗާއި، ލިޔެކިޔުމާއި، ހަތިޔާރާއި، އެހެނިހެން އެފަަދ ތަކެތި އަތުލައި، 
އެފަދަ މީުހްނނާއި ތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީޤުކުރުމަށްޓަކައި 
ފުލުހުންނާ ހަވާލުކުރެވެްނެދން ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާުރ ސިފައިންގެ 

  .ވެ ކޯސްޓްގާރޑް އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓުަނންނަށް ލިބިގްެނވެއެ
މަތިން ސިފައިން ހައްޔަރުކުރާ ގޮތުގެ ގައިވާ) ށ(އާއި ) ހ(މިމާއްދާގެ  )ނ(    

މީހުންނާއި، ިހފަހައްޓާ ތަކެތި އެފަދަ މީހުންނާއި ތަކެއްޗާބެހޭ މައްސަލަތައް 
ތަޙްޤީޤުކުރުމަްށޓަކައި ވީއެންމެ އަވަސް ފުރުސަތެއްގައި ފުލުހުނާްނ 

  .ހަވާލުކުރަންވެާނއެވެ
  

ށް ސިފައިންގެ މީހަކަ
ސިފައިންގެ އެހެން މީހެއްގެ 

  ފަރާތުން ގެއްލުމެއް، 
އުދަގުލެއް ނުވަތަ އަނިޔާއެއް 

  ލިބުން 

ިސފައިންގެ އެއްވެސް މީހަކަށް، ސިފައިންގެ އެހެން މީހެއްގެ ފަރާތުން   )ހ(  .42
ގެއްލުމެއް، ުއނދަގުލެއް، ުނވަތަ އަނިޔާއެްއ ލިބިއްޖެނަމަ އެމައްސަލައަކަށް 

އެަމްއސަލައެއް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ޙައްލުހޯދުމުގެ ގޮތުން
  .ސިފައިންގެ ކޮންމެ މީހަކަށްެވސް ލިބިގެންވެއެވެ

ގައި ބުނެފައިވާފަަދ މައްސަލައެއް މިނިސްޓަރަށް ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    
ހުށަހެޅިއްޖެނަަމ، އެކަމަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ކޮމިޓީއަކަށް އެމައްސަލަ 

މަތިްނ ށުން ހަާދ ގަވިާއދުގައިވާ ގޮތުގެ ެގ ދަހުށަހަޅައި މިޤާނޫނު 
  .އެމައްސަލައެއް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންވާނެެއވެ

  
ިސފައިންގެ ތެރޭގައި ދިާމާވ  ،ސިފައިން ކުރާ ކުށްތަކާގުޅިގެން ތަޙުޤީޤު ހިންގުާމއި  .43  އަސްކަރީ ފުލުހުން 

ިސފައިންެގ ، އެޅުމަށާއި އެކިއެކި މައްސަލަތައް ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު 
 ،މަރުކަޒުތަކާއި ސިފައިން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި

އަދި ހަނުގރާމައިގެ ޙާލަތްތަކުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭ ، ވަޒީފާއަށް ފިލާމީހުން ހޯދުމާއި 
 އަސީރުންނާބެހޭ ހުރިހާކަމެއް ކުރުމަށްޓަކައި ސިފައިންގެ ތެރެއިްނ އަސްކަރީ 

 .ފުލުހުން، މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ
  

ިސފައިން ކުރާ ކުށްތަކަށް 
ދެވޭ އިދާރީ އަދަބުގެ 

މިޤޫާނނާއި ިމޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަާވިއދުގައި ސިފައިން ޢަމަލުކުރުަމށް   )ހ(  .44
ނޑައެޅިފައިވާގޮތާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެކުޅަ ކެަމއްގެ ކުޑަ ބޮޑު ިމަނށް  ކަ
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ނޑު  ސިފައިން ކުރާ ކުށްތަކަށް އިދާީރ "އި މިޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހަދާ ބަލަ  މިންގަ
ނޑައެޅިފައިވާ އިދާީރ " އަދަބުދިނުމާބެޭހ ގަވާއިދު  ގެ ދަށުން އެަކމަކަށް ކަ

  .އަދަބެއް ެދވޭެނއެވެ
މަތިން އިދާރީ ައދަބެއް ޭދންޖެހޭ ގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގެ) ހ(ދާގެ މިމާއް   )ށ(    

އެމީހަުކ ކުޅަ ޖިނާީއ ކުށެއްގެ ަދޢްވާ ، ސިފައިންގެ ީމހެއްގެ މައްޗަށް
  .ކުރުމަކަށް މިޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ

ނޑައެޅިފިައ ) ހ(މިމާއްދާގެ  )ނ(     ގައި ބުނެފައިވާ ގަވިާއުދަގއިވާ އަދަބުތައް ކަ
ނޑުގެ ތެރޭގައެވެ   .ހުންނަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މްިނގަ

 -/25,000މަުދޫންނ އަދި  ރުފިޔާއަށްވުރެ) ދިހައެއް( 10/-  )1(      
ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކްުނ ) ފަންސަވީސްހާސް(

  ޖޫރިމަނާކުރުން؛
ދުވަހާ ދެމެދުގެ ) ދުއިސައްތަ ވިހި( 220ދުވަހާއި ) އެކެއް( 01  )2(      

  މުއްދަތަކަށް ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްގައި ބަންދުކުރުން؛
ދުވަހާ ދެމެދުގެ ) ސަތޭކަ ވިހި( 120ދުވަހާއި ) އެކެއް( 01  )3(      

މުއްދަތަކަށް ސިފައިންގެ މަރުކަޒެއްގައި ޢާންމުކޮށް އެހެން މީހުނާްނ 
  ބައްދަލުނުވާ ޮގތަކަށް ބަންދުކުރުން؛

ދުަވހާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަްށ ) ނަުވދިހަ( 90ދުވަހާއި ) ފަހެއް( 05  )4(      
ބުރަ މަސައްކަތާއެކު އެމީހަކު ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ރަށް ންޫނ 

އިންގެ މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އިމާރާތެއް ހުންނަ އެހެން ރަށެއްގައި ސިފަ
  ބަންދުކުރުން؛

  ިސފައިންގެ ރޭންކު ދަށްކުރްުނ؛  )5(      

  ވަޒީފާއިން ަވިކކުރުން؛  )6(      

  .ވަޒީފާއިން ަވިކކޮށް މައްސަލަ ޝަރީޢަތަށް ހުށަހެޅުން  )7(      
  

ދުަތކުގައި ވަކި އަދަބެްއ މިޤޫާނނާއި މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހާަދ ގަވާއި  .45  އަދަބު
ނޑައެޅިފައިނުވާ ކުށަކަށް ދޭނެ އަދަަބކީ  ) ފަންސަވީސް ހާސް( -/25,000ކަ

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަަދަދކުން ޖޫރިަމނާުކރުން ނުވަތަ އެއް އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ 
) ފަންސަވީސް ހާސް( -/25,000ދިގުނޫން މުްއދަތަކަށް ޖަލަށްލުން، ނަުވތަ 

ރެ ބޮޑުންޫނ ޢަަދދަުކން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެުކ އެއް އަހަރު ދުވަހަށްުވެރ ރުފިޔާއަށްވު
  .ދިގުނޫން މުއްަދތަކަށް ޖަލަށްލުމެވެ

 ހާ ަގވާއިދުތަްއ ހަދައި ހިނާްގނީ މިޤޫާނނުގެ ަދށުން ހަދަްނެޖހޭ އެންމެ  )ހ(  .46  ގަވާއިދު ހެދުން 
އިން، މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދްަނޖެހޭ ގަވާއުިދތަކުގެ ތެރެ. މިނިސްޓަރެވެ

މިނިސްޓަރަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، މިިނސްޓަރު އަނާްގ ގަވާއިދުތަކެްއ 
ހަދައި ހިންގުުމގެ ބާރު ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސްއަށް ދިނުމުގެ އިޚްތިާޔރު 

  .މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ 
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މިޤޫާނނު ފާސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުގައި ޝާއިޢު   )ށ(    
މަސުްދވަހުގެ ތެރޭގައި، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހައެއް( 6ކުރާތާ 

އެގަވާިއދުތަކަށް ޢަމަލުކުރަން  ،ކަންތައްތަކާގުޅޭ ގަވާއިދުތަްއ ހަދައި
  .ޓަންވާނެެއވެ ފަށް

  .ިސފައިންގެ ޢާންމު ަގވާއިދު   )1(      

  .ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް އަދި ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް  )2(      

  .ޅުމާބެހޭ ގަވާއިދުހަތިޔާރު ގެންގު   )3(      

  .ރޫލްސް އޮފް އެންޭގޖްމަންޓް ގަވާއިދު   )4(      

  .ސިފައިންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދު  )5(      

  .މާބެހޭ ގަވިާއދުސިފައިންގެ ޔުނީފޯ  )6(      

  .ސިފައިން ތަމްރީނުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު   )7(      

މާއި، ސިފައިންގެ ރިޒާވް ލަޝްކަރު އެކުލަވާލުމާއި، ބެލެހެއްޓު  )8(      
  .ހިންގުމުގެ ަގާވއިދު

  .އަސްކަރީ އުޅަނދުފަހަރު ރަޖިސްޓަރީކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު  )9(      
  .ސިފައިން ކުރާ ކުށްތަކަށް އިދާރީ އަދަުބދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު )10(      

  .ރިޓަޔަރމަންޓް ގަވާއިދު  )11(      

  .ވަޒީފާއިން ަވިކކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު )12(      

މަގުާމގެ ކުރިއެރުމާއި ޝަރަފުގެ ނިޝާން ިދނުމާބެހޭ  ސިފައިންނަށް )13(      
  .ގަވާއިދު 

  .ޗުއްޓީ ނެގުމާިއ ސަލާމް ބުނުމާބެހޭ ގަވާއިދު )14(      

 .ޭބނުންކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު ެގންގުޅުމާއި ކާޑު އައިޑެންޓިޓީ ސިފައިންގެ )15(      

ިސފައިންގެ މީހުންނާމެުދ ކުރެވޭ ޝަކުވާތައް ތަޙްޤީޤުކޮށް،  )16(      
  .އެކަންކަމެާމދު ފިޔަވަޅު އެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު

  .ސިފައިންގެ ދާއިރާތައް އޯޑިޓްކުރުމާބެހޭ ގާަވއިދު )17(      

މިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
  ފެށުން

ފަށާނީ، މިޤާނޫނު ާފސްވެ ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ މިޤޫާނނަށް ޢަމަލުކުރަން  .47
 .ުދވަސް ހަމަވާ ދުވަހުން ފެށިގްެނނެވެމަސް) ތިނެއް( 3ކުރާތާ ޓުގައި ޝާއިޢުގެޒެ
  

ނޑައެޅިގެްނ  މިޤޫާނނުގައި، އެ  .48  މާނަ  ޢިބާރާތެއް ހިމެނިފައިވާ ގޮތުން އެހެންގޮތަކަށް ކަ
  :ދޭހަނުވާނަމަ

ިދެވހިރާއްޖޭގެ ދިފާޢީ ސަލާމަތާބެހޭ  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ" މިނިސްޓަރު"  )ހ(    
ިނސްޓަރަށް، ނުވަތަ އެވުޒާާރ ކަންކަން ކުރުމަށް މަސްއޫލުވާ ވުޒާރާގެ މި
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  .ހިންގުމާ ހަވާުލވެހުންނަ އެންެމ އިސްވެރިޔަކަށެވެ

މަތިްނ މިޤޫާނނުގިައވާ ގޮތުގެ، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ" އެކްޓިވް ިޑުޔޓީ"  )ށ(    
ިސފައިންގެ އެންމެހާ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމަށްޓަަކިއ 

  .ދާކުރުމަށެވެހަމައެކަނި ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އަ
 ބަޑިބޭސް ނުވަތަ އެފަދަ ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ" ހަނގުރާމަ ަމތީ ހަތިޔާރު" )ނ(    

ނޑަށް ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް ހިމެނޭ ފަދަ ހަތިޔާރަށާއި، މީހެއްގެ ހަށިގަ
  .ނުވަތަ ުމދަލަކަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ެދނިވި ހަތިޔާރަށެވެ

ިސފައިންގެ ައސްކަރީ ބާރުތަކާ  ،ނީކަމަށް ބުނެފައިއެވަ" ކޮމާންޑަރު "  )ރ(    
ހަވާލުވެ ހުންނަ ސިފައިންގެ އޮފިސަރުންެގ ތެރެއިން އެންމެ ިއސް 

  .މީހަކަށެވެ
އީްދ ބަިއނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙަ ،ީނކަމަށް ބުނެފައިއެވަ" ބަނދަރު"  )ބ(    

ނޑައަޅާ ބަނދަރުތަކަށެވެ   .ބަނދަރުތަކުގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަ
ިސފައިންެގ  ،އެވަނީކަމަށް ބުނެފައި" ބަޣާވާތްކުރުންގެތެރޭގައި ސިފައިން"  )ޅ(    

މީހަކާއި ުނވަތަ ސިފައިންގެ މީހަކަށްވެހުރެ، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ެއހެން
ބަޔަކާ ބައިވެރިވެ، ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމިާއ ނުވަތަ ބާރުެގ ސިފައިންގެ 

އި ިތާމ މަޤްޞަދުގަ ބޭނުންކުރާނެކަމަށްބުނެ ބިރުދެއްކުމާއި ނުވަތަ އެ
އަދާކުރަންޖެހޭ ޑިއުޓީތަކާއި ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ައިދ 

ކުރިަމތިލާންޖެހޭފަދަ ހަނގުރާމަިއެގ  ބަޣާވާތްތެރިންނާ ދުޝްމަނުންނާ 
ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ކުރެވޭ އަމުުރތަކަށް ލުޙާލަތްތަކުގިައ ޙަވާ

ހެންމީހުނަްނށް ނުކިޔަމަންތެރިކަން ދެއްކުާމިއ، މިފަދަ ކަންތައްތަކަށް އެ
ިސފައިންެގ މީހަކު ނުވަތަ  ސިފައިންގެައިދ . ށެވެހެދުމަހިތްވަރުދީ 

ކުރެވިފިައވާފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގަްނ ންގިނަބަޔަކުވެެގްނ ތިރީގައި ބަޔާ
ކަމުގަިއ  ]ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ބަޣާވާތްކުރުން[ މިާޤނޫނުގައިއުޅުމަކީވެސް 

  .ބެލޭނެއެވެ
ކަށް ސިފައިންގެިއްނ ޔަ ކަށް ނުވަތަ ވެރިތިމާމްެނގެ ިއސްމީހަ  )1(      

  .ލިބިދީފައިވާ ބާރެއް ނިގުޅައިަގތުން

ގުރާމައިގެ ާޙލަތެއްގައި ހަނދުޝްމަނުންާނ ކުރިމަތިލާންޖެހޭފަދަ   )2(      
ުނކިޔަމްަނތެރިވުމާއި،  ތިމާމްެނގެ ވެރިން ކުރާއަމުރުތަކަށް

  .ޙަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކާއި ޑިއުޓީތަކަށް ނުދިއުން 

ިސފައިންގޭގައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށާއި އަދާކުރަންޖެޭހ   )3(      
  .ޑިއުޓީތަކަށް ހުރަސްއެޅުން

ހުނަްނ ސިފައިންގެ މީހަކަށް ނުކިޔަމަންތެރިކްަނ ޑިއުޓީގައި  )4(      
  .ދެއްކުމާއި ބާރުގެ ބޭނުންކުުރން
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ިސފައިންގެ މީހަކު ޑިއުޓީއަށް ބަހައްޓާފައި ހުރި ތަނަކަށް   )5(      
ކަމުން ވަންނަން އުޅުން ނުވަތަ ބާރުގެ ބޭންުނކޮށްގެން، ގަދަ

  .ބިރުދައްކައި އެތަނަކަށް ތިމާ ނުވަތަ އެހެން ބަޔަކު ވެއްދުން 

މެދުަގއި މީހުންގެ ސިފައިންގެ  ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ،" ފިތުނަފަސާދަ"  )ކ(    
ވަަތ ޢަމަލަކުން ނު ނުވަތަ ިލޔާ ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ކުރާ ވާހަކައަކުން ދައްކާ 

ހަމަުނޖެހުން އުފެއްދުްނ ފިތުނަފަސާދަ ނުވަތަ ޝާރާތަކުން ވިއަސް އި
  .ނުވަތަ އުފައްދަން ކުރާ މަސައްކަތަށެވެ

ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، " ޤައުމީ ަމޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތް ކުރުން"  )އ(    
ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ބޭރުންނާއި، އެތެރެއިން ކުރިމަތިވާ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން 

ްށ ނުވަތަ މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ ބަޔަަކށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެްއ މުޅިޤައުމަ
ލިބިދާފަދަ ކަްނކަމާއި، އަދި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ ތަފާތު ކާރިސާތައް ފަދަ 

  .ދައުލަތް ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ ކަންކަމުން، ިދވެހި

ޑިއަރ ރޭންކުްނ ބްރިގޭ  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ" ޖެނެރަލް އޮފިސަރުން"  )ވ(    
  .ފެށިގެން މަތީެގ ރޭންކްތަކުގެ އޮފިސަރުންނަށެވެ

އަސްކަީރ  ،ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ" ރޫލްސް އޮފް އެންޭގޖްމަްނޓް ގަވާއިދު"  )މ(    
ޤާނޫނާ ޚިާލފު ޢަމަލުތަކެއް ހިންގާ ބަޔަކާއި ނުވަަތ ، ބާރުތަކުން

 ލުމުަގއި  ދުޝްމަނުންެގ ބާރަކާ ކުރިމަިތލާން ެޖހިއްޖެނަމަ ކުރިމަތި
ބޭންުނކުރެވޭނެ ބާރެުގ  ،ގެންގުޅްެނޖެހޭނެ އުޞޫލުތަކާއި، މިންަގނޑުތަކާއި

މިންވަރާއި، ހަމަލާދެވޭނޭ ގޮތްތަކާއި، އަދި ހަތިޔާރުން ހަމަލާދެވޭެނ 
  .ޙާލަތްތައް ފަދަ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ގާަވިއދަށެވެ

ކަމާ ސިޔާދަތަށް ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ރާއްޖޭގެ ިމނިވަން " ދުޝްމަން "  )ފ(    
ގެއްލުންވާފަަދ ޢަމަލެއްކުރާ ބިދޭސްީނާނއި، މިކަމުގައި އެމީހުންާނ 

  .ބައިވެރިވާ ދެިވހިންނަށެވެ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވީަނ، ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި، " ބަޣާވާތްތެރިން"  )ދ(    
  .ސިޔާދަތަށް ގެއްލުންވާފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ ދިވެހިންނެވެ 
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  1ޖަދުވަލު 

  ންގެ ހުވާ ސިފައި 

  

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި، އިސްލާްމދީނާއި، ިދވެހިރާއްޖެ ދިފާޢުކުރުމުގަިއ "

ދައުލަތް  ތެދުވެރިކަމާއި، އަމާނާތްތެިރކަންމަތީގައި ދެމިހުރުމަށާއި، ދުޝްމުިނންނާއި ބަޣާވާތްތެރްިނގެ ކިބައްިނ ދިވެހި

ނޑާއި، ފު هللا ރާނައްިނ ޤުރުބާންާވންޖެހިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ޤުރާުބންވުމަށް ކެރިހުރެ، މާތް ސަލާމަތްކުރުމުގައި، ހަށިގަ

  ."ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެ
  

______________________   
 




