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މި އަކީ ރައީސް ސާލިހުގެ ކެތްތެރިކަާމއި ހިކުަމތްތެރިކަން ވަޒަންކޮށްލި ވަރުގަދަ އިްމތިހާނެއް!" 19-"ކޮވިޑްޓަކީ ިމ ރިޕޯ

: ރައީްސ ޞާިލހުގެ ކެތްތެރިކަާމއި ހިުކަމތްތެރިކަން ވަޒަންކޮށްިލ ވަރުގަދަ 19-"ކޮވިޑްވީ"، .ެއްމ "ރާއްޖެ ސުރުޚީގެ ދަށުން 

: ރައީސް ޞާލިހުގެ ކެތްތެރިކަާމއި 19-، އަދި "ކޮވިޑްއެންެއްމ އޮންލައިން"ސީ"އިްމތިހާނެއް!" ިމ ސުރުޚީގެ ދަށުން 

ޫނހުގަިއ އޮންލައިން  ިމ ތިން  "،  އޮންލައިން  ހިކުަމތްތެރިކަން ވަޒަންކޮށްލި ވަރުގަދަ އިްމތިހާނެއް" މި ސުރުޚީގެ ދަށުން "ފެށުން

ެގ ލިޔުންތެރިއަކު ލިޔެފައިާވ ލިޔުެމއްެގ މީޑިއާ އެީއ އެޝާއިއުކޮށްފައިވާ އިރު ކޮްނެމ މީޑިއާއަކުްނ ެވސް އެއް ކޮންޓެންޓެއް 

ދިވެހި ނޫސްވެރިކަުމެގ ަހަމތަކާއި ފެންވަރާެމދު ީމްސމީޑިއާގެ އެިކ ޕްލެޓްފޯްމތަކުގައި ގޮތުގައި ނަންަޖހައިގެން ެގނެސްފައިވާތީ،  

ެމންބަރު އަދި ިމ އައްޫޑ ީމދޫ ދާއިރާގެ ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހުެގ ޝަކުވާތައް ބޮޑުވެ، އެ ަމއްސަަލ ބައްލަވައި ދެއްވުަމްށ 

ކޮިމޓީގެ ުމގައްރިރުކަން ވެްސ ކުރައްާވ  ކުގެރައްޔިތުން ަމޖިލީހުގެ ިމނިވަން ުމއައްސަސާތަ ،ގެ އޯވަސައިޓް ބޮޑީއުންސިލްކަ

ިމ ަމްއސަލަ ބައްލަވައި ދެއްވުަމށް އެިދ  ،ރޮޒައިނާ އާދަްމ ޯމލްޑިވްްސ މީޑިާއ ކައުންސިލްެގ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ

 ހިނގާފައިވާ  އް ިމއީ ކިހިނެިމ ކޮިމޓީގައި އެދިވަޑައިގެން ުހށަހެޅުއްވި ަމއްސަލަާއ ގުޅިގެން هللا ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހިދާޔަތު

 ކަެމއްތޯ ބެލުަމށް ިމ ކޮެމޓީން ކުރެވުުނ ަމސައްކަތުން ފާހަގަ ވީ ަކންކަމާ ގުޭޅ ރިޕޯޓެވެ. 

 

 
 

ގެ ދަށުން ީމޑިާއ ވަަނ ާމއްދާ 30ގަވާއިދުެގ މީޑިާއ ަކއުންސިލްގެ ޯމްލޑިވްްސ މީޑިާއ ވިލަރެްސ ކޮިމޓީ" އަީކ  19-"ކޮވިޑް

 ގެ ރޯގާގެ ހާލަތުގައި  19-ކޮިވޑް ( 2020ާމރިޗް  08) MMC/C5-2020-10 ަޖްލސާ ނަންބަރުކައުންސިލްގެ 

މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިއުކުާރ  ުމގަިއ ީމޑިއާތައް ވިލަރެސްކޮށް،މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިއުކުރާ ޚަބަރާިއ ަމޢުލޫާމުތ ގެނެސްދިނު

އް ބަލައި ގުޅޭ ގޮތުން އެިކ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބަލާ އަދި ިމ ހާލަތުގައި ީމޑިއާތަކަށް ދިާމވާ ދަތިތަކޮންޓެންޓާ 

އަިދ ކޮިމޓީއަްށ  ހޮވާފައިވާ ވަގުތީ ޮކިމޓީ އެކެވެ.ެގ ފަސް ެމންބަރުްނ ހިެމޭނ ގޮތުން އެކަންކަަމށް ހައްުލ ހޯދުަމށް ކަުއންސިލް

 MMC/C5-2020-15  މީޑިއާ ަކއުންސިލްގެ ަޖްލސާ ނަންބަރުހިމަނައި،  އައު މެންބަރުން    އިތުރު ޒިންާމތަކެއް ދިނުާމއެކު،

 ( ގައި އަލުން އެކުލަވާލައިަފއިވެއެވެ.2020 މެއި 10) 

 

 ؛ މިކޮމިީޓަގއި ހިެމނިަވަޑިއަގްނަނަވީނ ފަސް މެންބަުރްނނެެވ. ެއއީ
 

 ުމގައްރިރު - ޢަބްދުއްލަތީފް އަޙުަމދު ެމންބަރު  ▪

 ުމގައްރިރުެގ ނައިބު –  ެމންބަރު އަހްަމދު ައީމން ުމހައްަމދު  ▪

 ެމންބަރު އަހުަމދު ނާއިފް  ▪

 ސަުއޒަން ުހސެއިން ފާޠިަމތު ެމންބަރު  ▪

 ެމންބަރު އަލީ އަހުަސން  ▪
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ިމ  ބޭއްވި ގައި  10:00ަވނަ ދުވަހުގެ ރޭ  28ޭމ  2020 ކޮިމޓީއަށް ބެލިދާނެތޯ ބެލުަމށް ަމއްސަލަ  ިމ  3.1

 2008/15ކޮިމޓީގެ ެމންބަރުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނީ، ގާނޫނު ނަްމބަރު: ވަނަ ބައްދަލުވުުމގައި  03ކޮެމޓީގެ 

  ގައި   (ނ)  ވަނަ ާމއްދާގެ  2ސަދު ބަޔާންކުރާ  ގައި ކައުންިސލްގެ ަމގު "ނޫނުޤާޯމލްޑިްވސް މީޑިއާ ކައުްނސިލްގެ  "

 ލާގީ ޚްދުަމތްދޭ ދާއިރާތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ޒިންާމދާރު ގޮތެއްގައި އަޚިޑިއާގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި  "ީމ

 ހިެމނިެގންވާ  ނޫނުގައިޤާ ިމ" ގައި( ރ) ާމއްދާގެ އެ އަދި "،ިމންގަނޑުގެ ތެރޭގައިކަން ކަށަވަރުކުރުން

 ލާފަށް ހިނގާ ކަންތައްތަކާޚިިމންގަނޑުތަކާ    ޤީލާޚްއެކަށައަޅާ ަހަމތަކާއި، އަތަކާއި، މި ގާނޫނުގެ ދަށުން  އުސޫލު

 ތެރޭގައި  ެމންޑޭޓްގެ ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ އެއީކުވާތައް ބަލައި ފިޔަވަޅުއެޅުން" ޝަގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ 

 ގޮތުގައި  މަސައްކަތުގެ ަމއިގަނޑު ކައުންސިލްގެއި ާމއްދާގަ ވަނަ 9 ނޫނުގެޤާ އެ ހަަމ އަދި. ހިެމނޭކަެމއްަކެމވެ

ދާއިރާއެއްގައި އެކަށައަޅަިއ  ނޫނު ތަންދޭ ގޮތުގެަމތީްނ ވީހާވެްސ ފުޅާޤާމީޑިއާގެ މިނިވަންކަްނ " ވަނީ ބުނެފައި

 އަދިއާލާކޮށް ދެެމހެއްޓުާމއި އަދި ޒިންާމދާރު ގޮތެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާއެއް ގާއިުމކޮށްދޭން ެޖހޭ" ަކެމވެ.  

ޑުތަކެއް ހިފަހައްޓާ މީޑިއާއެްއ ިމންގަނ  އަޚްލާގީ  އެްނެމަމތީ  ގަބޫލުކުރާ  ުމްޖތަަމއު  ދިވެހި  އާގައިމީޑި ހަަމއެހެންެމ

ކަަމްށ ނޫނުން ލާިޒްމ ކުރާ ަކެމއްޤާރާއްޭޖގައި ގާއިުމކޮށް ދެެމހެއްޓުަމީކ ވެްސ މީޑިާއ ކައުންސިަލށް 

 ެމންބަރުންނަށް ފެނުނެވެ. 

 

ކައުންސިާލ ގެ ވެއްޓެއް ގާއިްމކުރަން މީޑިއާިމނިވަން، ިޒންާމދާރު ން ނޫނު ޤާކައުންސިލްގެ ީމޑިއާ ޯމލްޑިްވސް  3.2

ވަރަށް ބޮޑަށް އާންމުންގެ ަމސްލަހަާތ   ވަތަރެސްޓް" ނުހަވާލުކޮށްފައިވުާމއެކު، މި ަމްއސަލައަކީ "ޕަބްލިކް އިންޓަ

 އާންުމންެގ ެމދުގައި އޮންަނ ގުޅިފައިވާ ަމއްސަލައަކަށްވުާމއި މި ަމއްސަލައިގެ ސަބަބުން ދިވެހި ނޫސްވެރިކަާމެމދު

ބުވެ ޒިްނާމދާރު މީޑިއާތަކާއި ޫނސްވެރިން ކުރަުމން އަންނަ ޕްރޮފެޝަނަލް ަމސައްކަތާ ެމުދ ނތަސައްވަރު ކިލަ

ރުާމއެުކ ިމަކުމގަިއ ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ސާފުކު، ޝައްކު އުފެއްދުުމގެ ާޖގަ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮންނާނެތީ

އެފަދަ ކަެމއް ހިނގަިއ ނުދިޔުަމށް ކައުންސިުލްނ ކުރިަމގުގަިއ އާްނުމކުރުާމިއ  ކޮިމޓީއަށް ފާހަގަވާ ކަންކަން

މަސައްކަތް ކުރުަމީކ ޒިްނާމދާރު ީމޑިއާއެއް ރާްއޭޖގައި ދިރުވުަމށް ަކއުންސިލުން އަދާކުރަން ެޖޭހ ޒިްނާމއެއްކަްނ 

 ކޮިމޓީގެ ެމންބަރުންނަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. 

 
ިމ ަމއްސަލައިގައި ަކން ހިނގާފައިވާ ގޮތް ބަލަިއ، ިމފަދަ ކަެމއް އިތުރަށް ތަކުރާރު ވިޔަ ްނ އެހެންކަުމ  3.3

ދިރާސާކޮްށ ފެންނަ ލަފާތަކެއް ިހެމނޭ "ކަްނ ހިނގާފައިވާ ގޮތުެގ ރިޕޯޓެއް" ަމްއސަލަ ނުދިނުަމށް ކޮިމޓީއިްނ 

ށް އިއްތިފާގުވެވުނެވެ. އަދި ިމ ރިޕޯްޓ އެކުލަވާުލަމށް ޮކިމޓީގެ ެމންބަރުންނަނުވަތަ ފެކްޓް ފައިންޑިްނ ރިޕޯޓެއް 

ލިޔުން ލިޔެފައިވާކަަމށް ނޫހުގައި ނޫހުން ކަނޑައަޅާ ިއސް ފަރާތަކާއި،  އެކުލަވާލުުމގައި އެ ލިޔުްނ ޝާއިއު ކުރި  

އާއި ަމއްސަލައިގައި ަމއުލޫާމތު ެއއްކުރަން އިންޓަވިއުކުރަން ެޖޭހ ފަރާތްތަކާ   ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުންތެރިޔާ

އެ ފަރާތްތަކުގެ ބަސް ހޯދުަމށް  ުމއާަމލާތްކޮށް  އެ ފަރާތްތަކާ  ފޯނުން    ގެ ުމގައްރިރު އަދި ެމންބަރުން ވެސްކޮިމޓީ

 ނިންމުނެވެ. 
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ރިޕޯޓް ްނ ކައުްނސިލުއެކުލަވާލައި ކޮިމޓީއިން އަވަހަކަށް ިމ ރިޕޯްޓ އެއްކުރެވުނުާހ ަމއުޫލާމތު ކޮިމޓީއަށް   3.4

ކައުންސިލްެގ ފާސްކޮށް، ަމއްސަލަ ރައްދުވާ އެްނެމހާ މަސްލަހަތު ވެރިްނނަށް ިމ ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުާމއެުކ 

 ވެބްސައިޓާއި މީޑިއާގެ ވަީސލަތްތަކުގައި އާންުމކުރުަމށް ޮކިމޓީގައި ެމންބަރުންނަށް ފެނުނެވެ.

 
ވަނަ ދުވަހުެގ   2020މޭ    28ކޮިމީޓގެ ފަރާތުން  އެގޮތުގެ ަމތިން ިމކަްނ ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވުަމށް    3.5

ޑެޕިއުޓީ ޗީފް  އިސް ފަރާތެއް ކަަމށްވާ، އެތަނުގެ ވީގެ.އެްމ ރާއްެޖޝާއިއުކޮށްފައިވާ ގައި ލިޔުން  13:39

އޮފިސަރ އަލްފާޟިލާ ނާޒްމީ ސަޢީދަށް ފޯނުން ގުޅައި ިމކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް އޮޅުން ފިލުވަްނ  އޮޕަރޭޓިންގ

 ވީ ނޫސްވެރިއަުކ އޭނާގެ ބުރަ .ރެވުނެވެ. ނާްޒީމ ސަޢީދު ިމ ޮކިމޓީއަށް ވިދާޅުވީ ރާއްެޖއެްމމަސައްކަތް ކު

ވީގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނިކޮށް އެހެން ީމޑިއާއެއްގައި ަހަމ .ެއްމ މަސައްކަތުން ލިޔުއްވާފައިާވ ރިޕޯޓެއް ރާއްޖެ 

ސްދީފައިވާތީ އެކަާމ ެމދު ވަރަށް ބޮޑަށް އެލިޔުން އެ އޮތްގޮތަށް އެއީ އެ މީޑިއާގެ ލިުޔެމއްގެ ގޮތުގައި ެގނެ

ކަންބޮޑުވާ ކަަމށެވެ. އަދި އެކަން ކުށްވެރިކޮށް އެކަާމެމދު ޤާނޫނީ ގޮތުން އަޅަންެޖޭހ ފިޔަވަޅު އެުޅަމށް ެއ 

 އޭާނ މީޑިއާގެ ެމޭންޖަމންޓުްނ ިމހާުރ ަމސައްކަތް ކުރަުމންދާ ަކަމށާއި އެަމއްސަލަ ބަލަްނ ބޭނުްނ ވާކަުމގައި 

މީޑިާއ ކަުއންސިލުން ިމކަން ހިނގާފައިވާގޮތް އޮޅުްނ ޯމލްޑިވްްސ ިމކަާމ ގުޅިެގން ކޮިމޓީއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. 

ީމޑިާއ ޯމލްޑިްވސް ވީއިން ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތް .އެްމ ފިލުވަން ބޭނުންވާ ކަަމށާއި އެކަާމބެހޭގޮތުން ރާއްޖެ 

ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ސިޓީއެއް ފޮނުވާނެ ކަަމށް އެބޭފުޅާއަށް ކައުންސިލަށް އަންގައި ދިނުަމށް އެދި ކުޑައިރު

 ދެންނެވުނެވެ. 

 
ގެ ބަހެއް ހޯދުަމށް ސީއެންއެްމ ގެ އެޑިޓަރ އިން ޗީްފ އޮންލައިން ސީއެންއެްމރި ިމ ލިޔުން ޝާއިޢުކު  3.6

ގައި ިމ ކޮެމޓީގެ ފަރާތުްނ  15:38ވަަނ ދުވަހު  2020ޭމ  28އަލްފާޟިލް އިސްާމޢީލް ރަޝީދަށްވެސް 

ފަހަރު ފޯނަށް ގުޅީެމވެ.  04ގުޅީެމވެ. އެހެނަސް ފޯނަށް ަޖވާބެއް ނުދެއްވާތީ އޭގެ ފަހުން އެކި ގަޑިތަކުގައި 

އަދި ފޯނަށް މެސެްޖ ފޮނުވާ ިމ މެސެުޖ ފޮނުވަނީ މީޑިއާ ކައުްނސިލުން ކަަމށާއި ިމކަުމގެ ަމޢުލޫާމތުކޮޅެްއ 

ެގ ނޫސްވެރިއަކަްށ އޮންލައިންޤައްރިރުވެސް ސީއެންއެްމ  ބޭނުންވާތީކަަމށް ދެންނެވުނެވެ. އަދި ކޮެމޓީގެ ނައިބު ުމ

 ގުޅައި ިމަކަމށް ަމގެްއ ފެނޭތޯ މަސައްކަތް ކުރެއްވިއެވެ. 

 
އެންއެްމ ެއްމވީ އަށާއި ސީ ރަސްީމ ސިފައެއްގައި ިމކަާމބެހޭގޮތުން ަމޢުޫލާމތު ހޯދުުމގެ ބޭުނުމގައި ރާއްެޖ  3.7

 17:24ވަނަ ދުވަހުެގ ހަވީރު   2020ޭމ  28ސިޓީއެއް  ަޖހާ'' އަވަްސ '' ރަތް އަކުރުން އަށް އޮންލައިން

ގައި ެމއިލްގެ ޒަރިއްޔާއިން ފޮނުވުނެވެ. އަދި އެ ސިޓީ ލިބުނުތޯ ކަށަވަރުކުރަން އެ ދެފަރާތަށް ތަކުރާރުކޮށް ފޯނު 

 10:00ވަނަ ދުވަހުގެ ޭރ 2020ޭމ  28ކުރުމުންވެސް ފޯނަށް ަޖވާބު ދެއްވާފައެއް ނުވެއެވެ. އެސިޓީ ފޮނުވީ 

  ކުރިން ކަންހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކައުންސިލަށް ައންގަވައިދެއްވުަމށް އެދިފައެވެ.  ގެ

 
ވީ ެގ ާނޒްީމ ސަޢީދަށް ކޮެމޓީގެ ފަރާތުން ގުީޅެމވެ. އަިދ .އެްމ  ސިޓީ ފޮނުވުުމެގ ކުރިްނ އަނެއްކާެވސް ރާްއޖެ   3.8

ކަންބޮޑުވުންތައް ޮކެމޓީއާއި ޙިއްސާކޮއްލަ ދެއްވުން އެދޭކަަމށް ވީގެ .ސިޓީ ފޮނުވުުމގެ ކުރިންވެސް ރާްއެޖ ެއްމ

ދެންނެވީެމވެ. އެގޮތަށް އެދުުމން ނާޒްީމ ސަޢިދު ވިދާޅުވީ ިމހާުރ ެއކަާމގުޅޭ ކަންތައް ކުރައްވަުމްނ ގެންދަވަނީ 

ޅުއްވާެނ ގު)މީޑިއާ ކައުންސިލަށް( ވީގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު ކަަމށާއި ވަރަށް އަވަހަށް ތިކޮޅަށް .ރާއްެޖ އެްމ
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ކަަމށް ޤަބޫލު ކުރެއްވޭ ަކަމށެވެ. އަދި އެކަާމބެޭހ ަމޢުޫލާމތުވެސް ހިއްސާ ކުރައްވާީނ ޤާނުނީ ވަކީުލ ަކަމށެވެ. 

އެގޮތަށް އެފަރާތުން ވިދާޅުވުުމން އަޅުގަނޑުެމން ިމރޭ ޮކެމޓީގެ ބައްދަލުވުެމއް ބާއްވަން ހަަމަޖއްސާފައިވާ ކަަމށާިއ 

  ޙިއްސާކޮށްދެއްވުަމށް އެދި ދެންނެވީެމވެ. އޭގެ ކުރިއަށް އެ ަމޢުލޫާމތުތައް

 
އަށް ސިޓީ ފޮނުވިފަހުން މީޑިއާ ކައުންސިލް ެމްމބަރ އަޒްމީ ޢަީލ އޮންލައިންވީ އަށާއި ސީއެންއެމް  .ރާއްޖެ އެްމ  3.9

ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަަމށާއި ގައިވެސް " ޓީގެ ުމޤައްރިރަށް ގުޅުއްވާފައި ހަަމ އެ ލިޔުން ''ފެށުން އޮންަލއިންކޮިމ

އޮންލައިނުން އެކަން ހިނގައިފައިވާ ގޮތް ކޮންެމވެސް ަވރަކަށް އަޒްީމ އާއި ޙިއްސާ ކުރެއްވި ކަަމްށ  "''ފެށުން

 ކޮިމޓީއިްނ އިތުރަށް ސާފުކުރަން ެޖހޭ ކަންތައްތަކެއް ބުނުއްވިއެވެ. ިމހާ ހިސާބުން ިމލިޔުުމގެ ކަންތައްތަކުގައި

އޮންލައިންގެ ޢަލީ ވިޝާްމ އަށް ގުޅައިގެްނ  ވުނެވެ. އެހެންވެ ޮކެމޓީގެ ފަރާތުން ފެށުންފާހަގަ ކުރެހުރިކަން 

 ަމޢުލޫާމތު ސާފު ކުރީެމވެ. 

 
ވިދާޅުވީ އެލިޔުަމކީ އެނޫހަްށ  ސާްމޢަލީ ވި އެޑިޓަރު އަދި މަސްޢޫލުވެރިޔާ،ފެށުން އޮންލައިންގެ  3.10

ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރައްވާ ލިޔުންތެރިއަކު ލިޔެ އެނޫހުގަިއ ޝާއިޢުކޮށްދިނުަމށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ ލިޔުެމއްަކަމށެވެ. 

ގައި ަކުމގައެވެ. އެ ލިޔުްނ  00:01ވަނަ ދުވަހުެގ ރޭގެ 27ޭމ  2020އަދި އެ ލިޔުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވަނީ 

ނޫހުގައި ެޖހުަމށް ހިފަހައްޓާ ިމންގަނޑުތަކާ ތަޢާރަޒު ނުވާ ލިޔުެމްއ ކަަމށްވާތީ އެ ލިޔުްނ ބަލާލުަމށްފަހު 

ވަަނ ދުވަހު ޝާއިޢު ކުރިއިރު އެހެްނ   28ޭމ    2020ަޖހައިދޭން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަުމގައެވެ. އަދި ެއ ލިޔުން  

ކަަމށެވެ. އެ ލިޔުްނ ފޮނުވި އިުރ މީޑިއާއެއްގައި ަހަމ ެއ ލިޔުން ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާކަެމއް އެނގިަފއި ނުވާ

ލިބެންވީ ފަރާތަކީ  ''ފެށުން'' ކަުމގަިއ އޭގައި ލިޔެފައިވެސް ވާަކަމެށވެ. ފަހުން އެފަރާތަށްވެސް ރާއްޖެ އެްމވީގަިއ 

ކަން އެނގުުމން ފެށުން ނުއެ ލިޔުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަން އެނގުާމއި އެ ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެދުވަހުގެ ހެނދު

ވީގެ ައްމނާ ިއާމދު ލިޔުއްިވ .ން އެ ލިޔުްނ ނަގާފައިވާ ކަަމށެވެ. ހަަމ އެއާއެކު އެ ލިޔުަމކީ ރާއްޖެ އެްމނުއިއޮންލަ

ލިޔުެމއްކަަމށް ބުނާ ބުނުން ދޮގުކުރާކަަމށާއި އެކަުމގެ ހަޤީޤަތް ހާަމކުރަންެޖހޭ ޙާލަތެއް އަތުވެއްެޖނަަމ އެކަްނ 

 ޅާ ކޮިމޓީއަށް ަމއުލޫާމތު ދެއްވިއެވެ.  ވެްސ އެބޭފުހާަމކުރަންވެސް ތައްޔާރަށް ހުރިކަަމށް

 

ވީ ގައި ިމ ލިޔުްނ ލިޔުންވި އަްމނާ އިާމދަށް ގުޅައިގެން އިތުރު ަމޢުލޫާމުތ .ިމކަާމ ުގޅިގެން ރާއްެޖ އެްމ 3.11

ޕޯޓު ފުރަތަމަ ހޯދުނެވެ. އަްމނާ ވިދާޅުވީ ިމ ލިޔުަމކީ އޭނާލިޔުުނ ރިޕޯޓެއް ކަަމށެވެ. އަދި ިމ ރި

ސް ރޯދަ ަމހުގެ ކުރިން ކަަމށެވެ. ރިޕޯޓު އެއްކޮށް ލިޔެ ނިންމާލަން ލަސްވީ ކޮވިޑުެގ ލިޔަންފަށައިފައިވާނީ ވެ

ސަބަބުން ލޮްކ ޑައުްނ އަކަށް ދިއުާމުގޅިގެން އެަކަމށް އެކަށީގެންާވ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރެިވ އޮވެގެންނެވެ. 

ެއ (X)  ސައްކަތް ކުރެއްިވ ބޭފުޅަކުރާއްެޖޓީވީގައި ކުިރން ަމއިތުރަށް ަމޢުލޫާމތު ދެއްވަުމްނ ައްމާނ ވިދާޅުީވ 

ނޫސްވެރިކަުމގައި ީމގެ ކުރިްނ އަކީ  Xފައިވާ ިމ ރިޕޯޓު ދައްކާލި ކަަމށެވެ. އޮފީހަށް އައި ދުވަހަކު ލިޔަންފަށާ

ހިއްސާ ކޮށް ހެދުަމކީ އާ  Xވާތީ ކުރިންވެސް މިހެން ލިޔާ ބައެއް ލިޔުންތައް މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ބޭފުޅަކަށް 

އެ އަށް  Xކު ޒިޔާރަތްކޮށްލި ދުވަހަރާއްެޖޓީވީއަށް  Xއެގޮތުން  އަްމނާބުނެފައިވެއެވެ. ކުރާ ކަެމއް ކަުމގައި

ރުގަދަ ރިޕޯޓެއް ލިޔެލަ ލިޔުން ދައްކާލީާމ ''އަްމނާ އަބަދުވެސް ލިޔާީނ އިްޖތިާމޢީ ރިޕޯުޓތަކޭ، ތަންކޮޅެއް ވަ

އޭގެ ފަހުން އެކަާމ  އަްމނާ ށާއި،ދީފައި ވާ ކަަމ ލަށްއެ ރިޕޯޓަށް ބައެއް އިތުރުވެސް ކޮ ،ބުނެ Xބަލާށޭ'' 
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ވަނަ ދުވަުހ   16ޭމ  އެ ރިޯޕޓްގެ ވާހަކަ ދެއްކުުމްނ  ުގޅި ދުވަހަުކ    ހަބަރެއްގެ ކަންތަކުގައި  Xނޫޅެވި އުެޅނިކޮށް  

ފޮނުވި ކަަމށެވެ. އަދި ިމހާރު ިމ އެ ރިޕޯޓް ބަލާލަްނ އެބޭފުޅާ މުޅިން ފުރިހަމަ ނުެވ އޮތް ނަަމވެސް އެ ރިޕޯޓު 

ބުިނ ބަލާލާަނޭމ، އެހެނަްސ ެއ ރިޕޯޓުގެ ިނންާމބަިއ އެންެމ  Xރަނގަޅު ޯދ އޭ ކިޔާފަިއ ެމެސުޖކުރިކަަމށެވެ. 

ގައި ރައީްސ ޤައުާމ  20އިޢުނުކޮށް އޮތީއެވެ. އޭގެ ފަހުން މޭ އެ ރިޕޯޓު ޝާ ނުވާތީލިޔެވިފައި ބޭނުންވާގޮތަށް 

އަްށ  Xނިްނާމފައި މުޅިްނ އެ ރިޕޯޓު  ފައިުމޚާޠަބު ކުރެއްވިއިރު ެއ ދެއްވި ޚިޠާބުގެ ހައިލައިޓްސްތަްއ ލާ

ފުރިހަަމ ވާެނ  ކޮށްީލާމ މާ އަނެއްކާ ެއ ޕެރެގްރާފް ވަކިްނ ފޮނުވީއެވެ. އަދި ކުރިްނ ފޮނުިވ ބަޔަށް ިމބަިއ އެއް 

ޚަބަރެްއ ެގ    Xފަރާތުން އެއްެވސް ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. ދެން  ެގ    X  ،ނޫންހޭ..ވީމާ ބަލާލާފައި އަންގާލާށޭ.. ބުނީާމ

)ރާއްެޖއެްމވީގެ ީސނިއާ ނޫސްވެރިއެއް( ރަށް  ވަަނ ދުވަހުގެރޭ ގެ ދަންވަރު ރާްއޖެ ެއްމވީގެ ނަޞީ   27ނުވުުމން މޭ  

އެދުނުކަަމށެވެ. އެހެނަސް ނަޞީރު އެ ރިޕޯޓް  އިލާފައި ޝާއިއުކޮށްދޭން ރިޕޯޓު ބަލަމެސެެޖއް ކޮއްފައި އެ

ވީެގ އެޑިޓަރެއްގެ ގޮތުގަިއ ަމސައްކަތް .އެްމ  ރާއްޖެ (ޝާއިޢުކޮއްފައެއްނެތެވެ. ދެން އެދުވަހުގެ ހެނދުުނ ޒިހުނަުތ  

 އަށް Xވަނަ ދުވަހު ެމންދުރު  27 އަދިއެ ރިޕޯޓު އެޕްރޫވް ކުރީާމ އެ ޝާއިޢު ކުރީއެވެ. ކުރާ ފަރާތެއް( 

ވާނީ ޝާއިޢު ކޮށްފައި ކަުމަގއި ބުނީެމވެ. އޭގެފަހުން ިމކަންތައްގަނުޑ  މެސެުޖކޮށްފައި ިމހާުރ އެ ރިޕޯޓް

އެީހެމވެ. ނަަމވެްސ ؟ ގުޅާފައި ިމއީ ކިިހނެއް ވެގެން އުޭޅ ކަެމއްހޭ   އަށް  Xލައްވާލައިގެން އުޅެންފެށީމާ ައްމނާ 

X ާހިއްސާކޮށްފައި ނުވާނެ ކަަމށެވެ. ބުނީ އޭނާއަކަށް ނޭނގޭަކަމށާއި އެ ލިޔުން ޭއނާ އެއްވެްސ ީމަހކ  

 

 ވީގެ .ަމއުލޫާމުތ ހިއްސާކުރައްވަުމން ވިދާޅުވެފައި ވަީނ ރާްއެޖ އެްމ Xގަިއ  31ޭމ  2020ޮކިމޓީއާ  ިމ 3.12

އަްމނާ ދައްކަވަނީ ރަނަގޅު ވާހަކަތަކެއް ަކަމށާއި އޭާނ އެ ލިޔުްނ ތިމަންނާާއ ހިއްސާކުރި ަކަމށެވެ. އެހެްނ 

 Xނަަމވެސް، އުޅެްނ ެޖހުުނލެއް ބުރަކަުމްނ އެ ރިޕޯޓް ބަލައިާލ ަޖާވބެއް ނުދެވި ވަނީއެވެ. އޭގެ އިތުރުން 

( Yކުރީގެ ޫނސްވެރިއަކަށް ) ވަޒީފާއެްއގައި އުޅުއްވާ  އިިމހާރު ރާްއެޖއިން ބޭރުގަ ،ވިދާޅުވީ އެ ރިޕޯޓް ތިމަންނާ

 ެމއިލް ކުރެއްވި ަކަމށެވެ. އަށް 

 
3.13 Y ީއެިކ ފަހަރު ަމތިން އެބޭފުޅާގެ ފޯނަށް ގުޅާ ތަކުރާރުކޮށް ެމސެްޖ ކުިރ އިން ގެ ބަހެްއ ހޯދުަމށް ޮކިމޓ

 ނަަމވެސް ެއ ބޭފުޅާގެ ަޖވާބެއް ިމކޮިމޓީއަށް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ. 

 
ގެ ކުރިން   10:00ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ    28މޭ    2020މީޑީއާ ކައުންސިުލން  ޯމލްޑިވްސް  ވީއަށް  .ރާއްޖެ އެްމ 3.14

އެއްވެްސ  ވެސް ިމ ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުާމ ހަަމއަށްފޮނުވި ސިޓީއަށް ަމްށ އެދި ކަން ހިނގާދިޔަގޮތް އަންގައިދިނު

 އްނުވެއެވެ.  ަމޢުޫލާމތެއް ދީފައެެވސް އެއްވެސް ފަރާތުން ވިދާޅުވި ޤާނޫނީ ވަކީލުއަދި އެއްނުވެއެވެ.  ދީފައެަޖވާބެއް  

 
ގައި ބަޔާނެއް ނެރެފައިވާއިރު އޭގަިއ  30ޭމ  2020ވީެގ ފަރާތުން .އެްމ އެހެން ަނަމވެްސ ރާއްޖެ  3.15

 ައްމނާ   ާޖނަރލިސްޓް  ވީޑިއޯ   ސީނިއަރ  ގެ  ވީ .އެްމ  ރާއްެޖމި ރިޕޯޓަކީ    ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީަމއިގަނޑުގޮތެއްގައި  

 އްކަަމށާއި އެރިޕޯޓެ ކޮށްފައިވާ ޝާއިއު ގައި 08:43 ހެދުނު ދުވަހުގެ ބުދަ ވީ 2020 ެމއި 27 ލިޔެ އިާމދު

 ކުރުަމކީ  ޝާއިއުކުރި އެއްގޮތަށް އަސްލާ  ެއލިޔުން ަހަމ އިން  އެމް ސީއެން އަދި  ފެށުން ނެތި ހުއްދަ ނޫހުގެ

 ކަެމއް ކޮށްފައިވާ ޚިލާފަށް ހަަމތަކާއި ގަވާިއދާއި ގާނޫނާއި ހެދިފައިވާ ގޮތުން ަކާމބެހޭ ،ކުޑަ ޒިންާމދާރުކަން

 ަމސައްކަތް  ރިޕޯޓުގެ  ނޫސްވެރިޔާ   ލިުޔނު  ރިޕޯޓު  އެ   ގައި   ވީ.އެްމ  ރާއްޖެ   .ަކަމށެވެ  ދެކޭެއ ނޫހުްނ    ކަުމގައި
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ތަކަކީ ަމއުލޫާމތު  އެ  ،އަށްބަލާއިރު  ޓައިމްލައިން  ކަަމށް އެފަރާތުގެ ބަޔާނުގައި ހާަމކޮށްފައިވާގެންގޮސްފައިވާ  ކުރިއަށް

 ފަށާފައިވަނީ ލިޔަން ރިޕޯޓު އެއްގޮތަށްކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން،ިމ ކޮިމޓީންވެްސ އެއްކުރި ަމއުލޫާމތާއި 

 16 ނިންާމފައިވަނީ ޑްރާފްޓް ފުރަތަަމ ރިޕޯޓުގެ އެ  ކަާމއި، ގައި  11:24 ދުވަހު ވަނަ 2020 އެޕްރީލް 19

 ޤައުމާ  ދުވަހު ވަނަ 2020 ެމއި 20 ރައީސުލްުޖްމހޫިރއްޔާ ފަހުން އޭގެ  ގައިކަާމއި ދުވަހު ވަނަ  2020 ެމއި

ބަޔާނުގަިއ  ެގނެސްފައިވާކަން އިތުރުބައެއް ހިަމނައި ރިޕޯޓަށް ގުޅިގެން ވާހަކަފުޅާ ދެއްކެވި ުމހާތަބުކޮށް

" ކޮންޓްރިބިއުޓްކުރާ"ީމގެ އިތުރުން އެފަރާތުގެ ބަޔާނުގަިއ ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 ޒިންާމދާރު   ކުރިން  ޝާއިއުކުރުުމގެ ހެްނ ދެ ޫނހެއްގައި  އެ  ލިޔުން   އެ   ބުނެ   ަކަމށް  ލިޔުެމއް   ފޮނުވި  ލިޔުންތެރިއަކު

 ވެ. ކަެމނުވާ ހަދާފައި ެވރިފިކޭޝަންއެއް އަދި ބެލުެމއް  އެއްެވސް ެޖހޭ ބަލަން ަހަމތަކުން ނޫސްވެރިކަުމގެ

 

ޮކިމޓީގެ ގައި  23:05ވަަނ ދުވަހުގެ ރޭ  28 ެގ ފަރާތުންއޮންލައިން ިމކަާމގުޅޭގޮތުްނ ސީއެންއެމް  3.16

ގުޅުއްވާފައި މީޑިއާ ކައުްނސިލުން ފޮނުވި ސިޓީއަްށ އިރުކޮޅަކުން ަޖވާބު ފޮނުއްވާނެ ަކަމށް ުމގައްރިރަށް 

އަީކ  19ކޮވިުޑ "ސިޓީ ލިބިފައިވާއިރު ެއ ސިީޓގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވަނީ ކޮިމޓީއަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެރޭ 

ގެ ކެތްތެރިކަާމއި ޙިުކަމތްތެރިކަން ވަޒަންކޮށްިލ ަވރުގަދަ އިންތިޙާނެއް!'' ިމ ސުރުޚީގެ ދަށުން ރައީސް ޞާލިޙް

އެ ނޫހުގަިއ ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓަކީ އެ ނޫހާއި އެނޫހަްށ ކޮްނޓްރިބިއުޓް ކުރާ ލިޔުންތެރިއަކާއެކު ވެފައިވާ 

ފޮނުވިގޮތަށް އުިނ އިތުރެއް ނެިތ  ުހަމދު ުމހަްއަމދު ފައުޒާްނ އައެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން ލިޔުންތެރިޔާ 

)ެއ ިމ ނޫްސ ފިޔަވައި އެހެން ނޫހަކާ ހިްއސާކުރި ިއރު "ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ލިޔުެމއް ކަަމށެވެ. އަދި އެލިޔުން 

އަދި އެ ލިޔުން   ވެއެވެ.ަމށް" ސިޓީގައި ވިދާޅުވެފައި  ހިއްސާކޮށްފައިވާ ކަން އެ ނޫހަށް އެނގިފައި ނުވާކަލިޔުން(  

ވެސް ގައި ޝާއިޢު ކުރިއިރުވެސް އެހެން ނޫހެއްގައި އެ ޝާިއޢުކޮށްފައިވާކަން އެނގިފައި ނުވާކަަމށްއެ ނޫހު

އެހެނަސް އެލިޔުން އެހެން ފަރާތަކުން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކަން އެނގުުމން އެ  އެވެ.ސިޓީގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެ

އެހެން ފަރާތަކާ   އަދި އެ ލިޔުންތެރިއާ  ކުިރއެވެ. އެސިޓީގައި ފާހަގަކަަމށް  ވާނީ ވެބްސައިޓުން ނަގައިފައިލިޔުން  

މި ނޫހުގަިއ ލިުޔަމށްދެވިފައިވާ ފުރުޞަތު ިމހާރު ނިުމަމކަްށ އެ ލިޔުން ހިްއސާކުރި ކަަމްށ ފަހުން ބުނެފައިވާތީ،  

ނަަމވެސް ސީއެންެއްމއަށް އެ ލިޔުްނ   ވިދާޅުވެފައި ވެއެވެ.ވާނެ ކަަމށްވެސް  ގެނެވިފައިވާ ކަަމށްވެސް އަންގައިފައި

ލިޔުއްވި ކަަމށް އެ ފަރާތުން ބުނާ، ުމހައްަމދު ފައުޒާްނ އަހުަމާދ ގުޅޭނެ ގޮތެއް ހޯދުަމށް ކުިރ ަމސައްކަތް 

 ކާިމޔާބުވެފައެއްނުވެއެވެ.  

 

ުމްނ ގައި ެގޒެޓްކޮށް އަަމލުކުރަ 31ަޖނަވަރީ  2011ީމޑިއާ ކައުންސިލްެގ ގާނޫނުެގ ދަށުން ޯމލްޑިވްްސ  3.17

"ނުފޫޒެއްގައި ައސާސަކީ އެއް މިންގަނޑު"ގެ ެއްނެމ ުމހިްނުމ  ޤީއަންނަ "ދިވެހި ީމޑިއާގެ ހަަމތަކާއި އަޚްލާ

ިމ ަމއްަސލަ މީސްީމޑިއާގައި ފެްނަމތިވެ ދަށުނުވުން"، "ަހަމހަަމަކާމއި އިްނސާފުވެރިވުން" ަކަމށްވުާމ އެކު، 

އެންމެ ބޮޑު ތުހުަމތަކަށްވީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ނޫސްވެރިއަކަށް ނޫނީ ނޫސްވެރިންތަކަކަށް ނުރަނގަޅު ނުފޫޒެްއ 

ނޫސްތަކުން ިމ ވާތީ، މި ލިޔުން ޝާއިއުކުރި  އްކަަމށްތުހުަމތެކުރި  ފޯރުވައިގެން ޝާއިއު ކުރުވި ލިޔުެމއް ކަަމށް  

އިއު ކުރީ، އެފަދަ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިަމތިވެގެންތޯ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ. ލިޔުން ޝާ

އެހެން ނަަމވެސް، އެ ނޫސްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ އެ ލިޔުން ާޝއިއުކުރީ އެއްވެސް ފަރާތެއް ބުނެގެން ނޫނީ 

ން" އާިއ "ސީއެންއެްމ" ިއން ޮކިމޓީއަްށ ނުފޫޒެްއ ފޯރުވައިގެން ނޫްނ ަކަމށެވެ. އަދި "ފެށުއެއްވެސް ޒާތެއްެގ  
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ބުނެފައި ވަނީ، ބައެއް ފަހަރު އެކި ލިޔުންތެރިން ފޮނުވާ ލިޔުންތައް ނޫހުގެ އުސޫލުތަކަށް ފެތޭނަމަ 

 ޝާއިއުކޮށްދެުމން ދާ ކަަމށާއި މި ލިޔުާމ ެމދުވެސް ައަމލު ކުީރ ެއ އުސޫލުން ަކަމށެވެ. 

 

 
 

ވީގައި މި ލިޔުން ލިޔެފައިވަނީ އެތަނުގެ ނޫސްވެރިއެއްެގ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ އަްމނާ ޢިާމދުގެ .އެްމ  ރާއްެޖ  4.1

 ނަ ދުވަހުގެވަ 27މޭ  2020  ވީ އޮންލައިންގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ.އެްމ ިމ ލިޔުން ރާއްެޖ އިނަުމގައި ކަާމ

 ން ނޫހުން އާންުމކޮށްފައިވާ ަމއުލޫާމތުގައިކަން ރިކޯޑްތަކުންނާއި އެ ނޫސްވެރިއާގެ ބަހުންނާއި އެ  08:43

 ހާަމވެއެވެ.

 

 16:56ަނ ދުވަހުގެ ވަ 27ޭމ  2020ފެށުން އޮންލައިންގަިއ ހަަމ ިމލިޔުްނ ފެށުން ނިވްސްޓީްމެގ ަނުމަގއި   4.2

 ލޫާމތު ދީފަިއވެއެވެ. ގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަަމށް އެ ނޫހުން ކޮިމޓީއަށް ަމއު

 
ސީއެންއެްމ އޮންލައިންގަިއ ިމ ލިޔުްނ ޝާއިޢުކޮށްފައިވަނީ އެ ލިޔުަމށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރާ ފަރާތެއް ކަަމށްވާ،   4.3

ގަިއ ކަުމގަިއ ެއ ނޫހުްނ  06:00ވަނަ ުދވަހުގެ  28 މޭ  2020 ުމޙައްަމދު ފައުޒާްނ އަޙްަމދުގެ ަނުމގައި

 ަމއުލޫާމތުދީފައިވެއެވެ. 

 
ވީގައިކަްނ ކޮިމޓީއަްށ .އެްމ ަމްއސަަލ ެޖހުުނ ލިޔުްނ ފުރަތަަމ ޝާއިއުކޮށްފައި ވަީނ ރާއްޖެ އެހެން ަކުމްނ   4.4

އޮންލައިން އަދި އެއަށް  ހޯދުނު ަމއުލޫާމތުތަކުން ހާަމވެއެވެ. އަދި އެއަށް ފަހު އެ ލިޔުން ޝާއިއު ކުރީ ފެށުން

އަދި ިމ ތިން ނޫުހގައިވެސް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ލިޔުުމެގ ާމބޮުޑ ކަްނ ާހަމވެއެވެ.  ގައިއޮންލައިން  ފަހު ސީއެންއެމް 

 ތަފާތުތަކެއް ނެތްކަން ފާހަގަވެއެވެ. 

 
އާިއ  "ލަިއންއޮން ފެށުން"ްއ ދެ ނޫސްކަަމށްވާ ވީ ފިޔަވާ އަނެ.އެްމ މި ލިޔުްނ ފުރަތަމަ ޝާއިއު ކުރި ރާއްޖެ   4.5

ށްގެންކަްނ ގަިއ އެ ލިޔުްނ ޝާއިއު ކުީރ ނޫުހން ޭބރު އެހެްނ ފަރާތަކުން ހިއްސާކޮއޮންލައިން ސީއެންއެމް 

ވީއިން ބުަނުމން ދަނީ، އެ ލިޔުަމކީ އެތަނުގެ ނޫސްވެރިއަކު ލިެޔ .އެްމ ފާހަގަވެފައިވެއެވެ. ނަަމވެސް ރާއްެޖ

 އޭނާގެ ނަުމގަިއ ޝާއިއުކުރި އެތަނުގެ އޮރިޖިނަލް ލިޔުެމއްކަަމށެވެ.  

 
ވީގެ ނޫސްވެރިއަކު ލިޔެ އެތަނުގެ އޮރިިޖަނލް ލިޔުެމއް ކަަމށް ބުނި ނަަމެވސް، ފެށުން .ެއްމ  އެ ލިޔުަމކީ ރާއްެޖ  4.6

ަމށް އިންކާރުކޮްށ އެކަްނ ގާނޫީނ ގޮތުްނ ސާބިތުކޮށްދޭން ެޖހިއްެޖ ނަަމ އެކަްނ ކުރާެނ އޮންލައިނުން ވަީނ އެކަ 

ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ބަޔާނެއްވެސް ނެރެ އެވާހަކަ ހާަމކޮށްފައިއަދި  ދީފައެވެ.  ކަަމށް ބުނެ ކޮިމޓީއަށް ަމއުޫލާމތު  

 ސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.  ނަަމވެސް އެފަދަ އެއްވެސް ހެއްކެއް އެ ނޫުހން ިމ ކޮިމޓީއަށް ހިއް 
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ވީގައި ލިޔުނު ނޫސްވެރިޔާ ޕްރޫފް ރީޑްކުރުުމގެ ގޮތުން ދެވަނަ ފަރާތަކާ އެ ލިޔުން  .އެްމ އެ ލިޔުން ރާއްެޖ 4.7

އަދި އެ ނޫސްވެރިޔާ އެ ލިޔުން ފޮނުިވ ފަރާތުން ހިއްސާކޮށްފައިވާކަން އޭނާ ކޮިމޓީއަށް ަމއުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ.  

އެހެންކަުމްނ އަނެްއ އަށް ަމއުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ.  ކޮިމޓީތަކާ ހިއްސާކުރި ަކަމށް އޭާނ  އެ ލިޔުން ތިްނ ވަަނ ފަރާ

ދެ ނޫހަށް އެ ލިޔުން ގޮސްފައި ވަނީ އެގޮތަށް ހިއްސާކުރި ކުރުުމެގ ތެރެއިންކަން ބުނުުމގެ ފުރުސަތު އޮތްކަން 

ެއ " އަްށ އޮންލައިން  ފެށުން"" އާިއ އޮންަލއިން ފާހަގަވަނީ، "ސީއެންެއމް އެގޮތަށް ކޮިމޓީއަށް ފާހަގަވެއެވެ. 

ކޮިމޓީއަށް ަމއުލޫާމުތ ކަަމށް އެ ފަރާތްތަކުން  ލިޔުން ލިބިފައި ވަނީ ނޫހާ ސީދާ ުގޅުެމއް ނެތް ބޭރު ފަރާތަކުން

ރަުމން އަށް ފޮނުވި، އެ ނޫހަށް އާޓިކަލްތައް ކޮންޓްރިބިއުޓްކުއޮންލައިން  ދީފައިވާތީއެވެ. އަދި އެ ލިޔުން ސީއެންއެްމ

ޮކިމޓީއަށް   ންއިނުއޮންލަ  ދިޔަ ފަރާތުން އެ ލިޔުން އެހެން ނޫސްތަކާ ހިއްސާކުރި ަކަމށް ބުނާ ކަަމށް ސީއެންއެމް 

ަމއުލޫާމތު ދީފައިވެއެވެ. ނަަމވެސް، އެއީ ސީދާ އެ ލިޔުންތެރިޔާ ލިޔެ އެ ނޫހަށް ފޮނުވި ލިޔުެމއްކަްނ 

 ބޭ ަމއުލޫާމތެއްވެސް ކޮިމޓީއަށް ހޯދިފައެއްނުވެއެވެ. ޔަގީންކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ. އަދި އެކަަމށް ބާރުލި

 
ަވީނ ސީއެންއެްމ އާއި ފެށުން އޮންލަިއނުން ެއ ލިޔުން އެކަން ފެްނަމތިވުާމ އެުކ ، ަމއްސަަލ ެޖހުނު ލިޔުން  4.8

 ވީއިން އެ ލިޔުން ނަގާފައެއްުނވެއެވެ. .އެްމ ނަަމވެސް ރާއްޖެ ނަގައިފައެވެ. 

 
ވީ"އިްނ .އަދި "ރާއްޖެ ެއްމ"  އޮންލައިން  "ފެށުން، "ޮއންލައިން  "ސީއެންއެްމ  ގޮތް  ކަްނހިނގާފައިވާ  ިމކަުމގައި  4.9

ން ވަީނ، އެތަނަްށ އެ ލިޔުްނ އޮންލައިނު އަދި ސީއެންެއމް ނޫްސ ބަޔާްނ ނެެރ އާންުމކޮށްފައެވެ. ވަނީ 

ފަރާތް ުމހައްަމުދ ފައުޒާންއަށް ެއ ނޫހުގަިއ ިލޔުަމށް ދެން ފުރުސަުތ ނުދޭން ނިްނަމިއ ެއ  ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރި

 ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ފިޔަވަޅު އެޅިކަން އާްނުމކޮށް އިއުލާންކޮށްފައި

 
ޕެްޑ ލިޔާނެ ލިޔުންތެރިންނާއި ކޮަލމިސްޓުްނ ކަނޑަެއޅުުމގަިއ ގިަނ ނޫސްތަކުގައި ަރނގަުޅ -ނޫހެއްގައި އޯ 4.10

ޓިން ޕްރޮސެސްއެއް ނެތްކަާމިއ އެފަދަ ހަރުދަނާ އުސޫލެްއ ެނތުުމގެ ސަބަބުން ޫނސްތަކުގައި އޮއްޓަރެއް ވެ

ނަަމވެސް ދުނިޔޭގެ ތަހުޒީބީ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ނުހުންނަ ދަށްފެންވަރުގެ ލިޔުންތަކަށް ަމގުފަހިވާކަން

ޕެޑް އާއި ކޮލަްމތަކަކީ ސީނިއާ ނޫސްވެރިްނނާއި އިލްީމ އަދި އެކި ދާއިރާތަކުގެ ތަުޖރިބާ -ގައުުމތަކުގައި އޯ

 ލިބިފައިވާ ބޭބޭފުޅުން ލިޔުއްވާ ލިޔުންތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  

 
"އަށް ފޮނުވާފައި ވަނީ ސީދާ އޮންލައިން " އަދި "ސީއެންއެމް އޮންލައިން ަމއްސަލަ ެޖހުުނ ލިޔުން "ފެށުން 4.11

ޅުްނ ނެތް ފަރާތަކުންކަން އެ ދެ ނޫހުްނ އެއްބަސްވާއިރު ެއދެ ނޫހުގައި ވެސް ެއ ލިޔުން ޝާއިއު ކުީރ ނޫހާ ގު

ކަާމއި ނޫސްވެރިކަުމގައި  ށް ކިޔުންތެރިންނަށް ފެންނަގޮތަށްއެ ނޫހުގެ ނޫސްވެރިން ލިޔެފައިވާ ރިޕޯޓެއް ގޮތަ

ރާތެއްގެ އޮޕެޑެއް ނޫނީ އެޑްވަޓޯރިއަލް ޝާއިުއ އާންުމކޮށް އަަމލުކުރާ އުސޫލަީކ ނޫހަށް ކޮންޓްރިބިއުޓް ކުރާ ފަ

ކުރާ ނަަމ އެކަްނ އިނގޭޭނ ގޮތަށް އެޑިޓަރުެގ ނޯޓެއް ނޫީނ އެހެްނ ގޮތަކުން ނަަމވެްސ އެކަްނ އިނގޭެނ ފަދަ 

އޭގެ ސަބަބުން ކިޔުންތެރިންނަްށ ލިޔުުމެގ އެވެ.  ނޯޓިހެއް ހިެމނުްނ ަކާމއި އެކަްނ ކޮށްފައި ނުވާކަްނ ފާހަގަވެފައިވެ

"ދިވެހި ީމޑިއާގެ ަހަމތަކާއި އަޚްލާޤީ ީމޑިއާ ކައުންިސލުން އާްނުމކޮްށފައިވާ  ޯމްލޑިވްްސ  އަސްލު އޮޅޭަކާމއި އެީއ  

އަިދ   ،ނޫސްވެރިަކުމގައި އަަމލު ކުަރުމން އަންނަ އާްނުމކަާމއި އަދި  ވެސް ހިތްވަރު ދޭ ކަެމއް ޫނން ިމންގަނުޑ"

 އެވެ. ގޮތެއްކަން ފާހަގަވެފައިވެ ހިލާފު ބަލައިގެންފައިވާ ުއސޫލާ  ުމުޖތަަމއު
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ޯމލްޑިވްސް ީމޑިއާ ކައުންސިލުްނ ަމތީގައިވާ ކަންކަން ކޮިމޓީއަށް ފާހަގަވެފައިވާތީ ިމ ކޮިމޓީއަށް އިއްތިފާގު ވެވުނީ، 

ވަނަ ާމއްދާގައި ބުނާ "ޝާއިއުކުރާ އެއްޗެއްގައި،  7 ގެގަނުޑ"އާންުމކޮށްފައިވާ "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަަމތަކާއި އަޚްލާޤީ ިމން

އެހެން ފަރާތެއްގެ ފޮޓޯ ނުވަތަ ކުރެހުްނ ނުވަތަ ވީޑިޯއ ނުވަަތ އެ ނޫންވެސް އެފަދަ އެއްޗެއް ބޭނުންކުާރ ނަަމ، ެއ އެއްޗަީކ 

 ކަަމށް ބުނެފައިވީ ަނަމވެސް "ފެށުންއެއްޗެއްކަން އެ ޚަބަރަކުން ނުވަތަ އެ ރިޕޯޓަކުން އަންގައިދޭން"ވާނެ ކޮންފަރާތެއްގެ 

" ނޫހަށް އެހެްނ ފަރާތަކުން ފޮނުިވ ލިޔުެމްއ ެއ ނޫހުްނ ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ އެ ނޫހުގެ ައިމއްަލ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގަިއ އޮންލައިން

ވޭތީ ިމފަދަ ެމންބަރުންނަށް އިއްތިފާގުވެލާފުކަެމއްކަަމށް ޚިލާގީ މިންގަނޑާ ޚުކަަމށާއި އެހެންކަުމން ިމއީ ނޫސްވެރިަކުމގެ އަ

 ކަެމއް ތަކުރާރުނުކުރުަމށް އެ ނޫހަށް ނަސޭހަތް ދިނުަމށް ިނންުމނެެވ. 

 

ވީ"އިން ބުނެފައިވަނީ ެއ ލިޔުަމީކ އެތަނުގެ ނޫސްވެރިއަކު އަިމއްލައަށް ލިޔުނު އެ މީހުންެގ .ެއްމ ީމގެ އިތުރުން، "ރާއްެޖ

ކޮންޓެންޓެއް ކަަމށް ވާތީ އާއި އެ ަމއްސަލަ ތަހުގީގުކޮށް ދިނުަމށް ކަާމ ގުޅޭ އެހެްނ ުމއައްަސސާތަކަށް ހުށަހަޅާނެ ކަަމްށ 

ވީއަށް ސުލޫކީ ފިޔަވަޅެްއ .ެއްމ  ލޫާމތުތަކަށް ުބރަވާއިރު، ިމަކުމގައި ރާްއެޖަމއުިމހާތަނަށް ލިބިހުރި  ބުނަުމންދާތީ އަދި ކޮިމޓީއަށް  

 ނުފެނުނެވެ.  ކަށްއަޅާނެ ތަނެއް އޮތްކަަމށް ޮކިމޓީގެ ެމންބަރުންނަ

 

"އިން ަމއުލޫާމތު ދީފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު ވަކި އެއްބަސްވުެމއްގެ ދަށުން އެ ނޫހަށް  އޮންލައިން ހަަމ އެހެންމެ، "ސީއެންެއްމ

އުޓްކުރަުމން ދާކަަމށް ބުނާ ފަރާތުން ފޮނުވި އެ ލިޔުން އެ ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރި އިރު އެ ލިޔުން އެހެން ބިލިޔުންތައް ކޮންޓްރި

ބައެއް ނޫސްތަކަށް ހިއްސާކުިރ ަކަމށް އެނގިފައިނުވާކަަމްށ ހާަމކޮްށފައިވާތީ އާއި އެކަްނ އެނގުުނ ހިސާބުްނ ެއ ލިޔުްނ ނޫހުްނ 

ންތެރިޔާއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުްނ ނިުމަމކަށް ގެެނސް ނޫހަްށ ލިޔުުމގެ ފުރުސަތު ނުދޭން ނަގައި އަދި އެ ލިޔު

 އަޅާފައިވާ ިމކަުމގައި އިދާރީ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެކަށީގެންވާ ނިންާމފައިވާތީ ިމ ަމއްސަލައާ ގުޅިެގން އެ ނޫުހން އަިމއްަލ ގޮތުން 

ކޮިމޓީެގ ކަްށ  ައޅަްނ ެޖޭހ ފިޔަވަޅެއް އޮްތ ކަަމީމޑިއާ ަކއުންސިލުން  ޯމްލޑިވްްސ    ެއ ނޫާހ ދެކޮޅަށް،  ކަަމށް ކޮިމޓީއަށް ފެންނާތީ

 ގަބޫލެއް ނުކުރެވުނެވެ. ެމންބަރުންނަށް 

 

ސަާމލުަކަމްށ  ިމފަދަ ަމއްސަލަތައް ތަކުރާރުވިޔަ ނުދިނުަމށް އަންނަނިވި ކަންކަން ޫނސްތަކުގެކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ނަަމވެސް 

 ؛ ގެނެސް އަަމލުކުުރަމށް ބާރު އެުޅަމށް ކޮިމޓީގެ ެމންބަރުންނަށް އިްއތިފާގުވެވުނެވެ. އެ ކަންތައްތަކަކީ

 

ޕެޑެއް ނުވަތަ ވިއްކާފައިވާ ެއޑްވަޓޯރިއަލްއެއް ނޫހެއްގަިއ ޝާއިއުކުރާނަަމ، އެކަްނ ރެއްގެ އޯކޮންޓްރިބިއުޓަ ▪

އެ ލިޔުން ނޫހުގައި ޝާއިއުކުރާނެ އެޑިޓޯރިއަލް އުސޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ކިޔުންތެރިންނަށް އެނގޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް 

 އޮންނަންވާނެކަާމއި ެއ އުސޫލަށް ައަމލު ކުރަންވާނެކަން.
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އްގައި ޝާއިއުކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ޕްރޫފް ީރޑްކޮށް ފެންވަރު ބެުލަމށް ގެންގުޭޅ ނޫސްތަކުގެ ެއޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީތަްއ ނޫހެ ▪

ވީހާވެސް ަމދުކުރުަމްށ   ލެަޖރިޒަްމ(ޕްކުރުން )ވަގުލުރުދަނާ ކުރުާމއި ނޫސްތަކުގައި ކޮޕީ ކުރުާމއި  ޚަ  ިމހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް

ޕެޑެއް ޝާއިއުކުރުުމގައި ގެންގުޅޭ ިމންގަނޑާިއ އެގޮތުން އޯ  .ނޫސްތަކުގެ އެތެރޭގެ އުސޫލުތައް ވަރުގަދަ ކުރަން ޖެހޭކަން

ޝާއިއުކުރާނެ ތަފްސީލީ އުސޫލުތަކެއް އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީގައި ިހަމާނ ފަދަ ލިޔުންތައް ވިއްކާފައިވާ އެޑްވަޓޯރިއަލް 

 އަަމލުކުރަން ނޫސްތަކަށް އިރުޝާދު ދިނުން. 

 
ޕްޮރފެޝަނަލްކޮށް މަސައްކަތް ކުރުަމްށ ނޫސްތަކުްނ  ނޫސްވެރިކަުމެގ ހަަމތަކާިއ ހަަމަހަމ ނޫސްވެރިކަަމކަްށ ބާރުދީ ▪

އަކީވެްސ ޓެކްނޮލޯީޖ އާިއ ލާގީ މިންގަނޑު" ޚުއެކުލަވާލާފައިވާ، "އެޑިޓޯރިއަްލ ޕޮލިސީ" އާއި "ނޫސްވެރިންެގ އަ 

ތި ހޯްމ ކޮށް އެތަކެޢާަމދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު ުމރާަޖމީޑިއާގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް 

 ާމއި،ކަނަފެންއެގޮތަށް އަަމލު ކުރެން  އުސޫލެއް ަކނޑައަޅާިމނިސްޓްރީ އާއި މީޑިއާ ކައުްނސިލްގައި ފައިލްކުރަން 

 .އުސޫލުތައް ކިޔުންތެރިންނަށް ފެންނާެނ ޮގތަށް ނޫސްތަކުން އާންުމކުރުްނ އެދެވިގެންވާކަންނޫސްތަކުގެ އެފަދަ އަދި 

ނޫސްވެރިންވެސް އެފަދަ ކަންކަަމށް އަހުލުވެރި ކުރުވަން ގައި އަލަށް މަސައްކަތް ކުރަން ފަށާ  ީމގެ އިތުރުން ނޫސްތަކު

 ހިންގަން ޖެހޭކަން. ން އިންަހއުސްކޮށް ޕްރޮގްރާްމތައް ނޫސްތަކުއިންޑަކްޝަން ތަްމރީްނ އްސަ ޚާ

 
ކަެމްއ  ލާފުޚިގެ ައަމލެްއ ނުވަތަ ނޫސްވެރިކަުމގެ ސުލޫކާ ނޫސްވެރިއެއް ނޫނީ ލިޔުންތެރިއެއްގެ ކިބައިން ކޮޕީކުރުުމ ▪

ފާހަގަ ކުރެވިއްެޖ ނަަމ، ެއ ަމއްސަލައެްއ ނޫހުެގ އެޑިޓޯރިއަްލ އުޫސލުތަކުގެ ތެރެއިން އިދާރީ ަމއްސަލައެއްެގ ގޮތުގަިއ 

ނޫހެއްެގ ކިޔުންތެރިންނަށް އާްނުމކުރުަމީކ ބަލައި ކަން ިހނގާފައިވާ ގޮތާއި އެަކުމގައި ެއ ނޫހަކުްނ ކަންކުިރ ޮގތެއް އެ  

ަމށް އަދި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ާމފަށް އެދެން ެޖހޭ ަނމަ، އެކަން ާއންުމކޮށް ކުރަންވާނެކަ  .ރަނގަޅުކަެމއްކަން

 ޅުން. ނޫސްތަކަށް ބާރުއެ

 
ސަބަބަކާ ހުރެ ަނަމވެސް، ެއ ނޫހަކުން ެއ ނޫހެއްގައި ޝާއިއުކުރާ ލިޔުެމއްގައި ކުށެއް އޮވެގެން ނޫނީ އެެހންެވސް  ▪

ލިޔުެމއް އަނބުރާ ނަގާ ަނމަ، އެ ލިުޔެމއް ނެގިކަާމިއ އެ ލިޔުން ަނގަން ޖެހުނު ސަބަބު ކިޔުންތެރިންނަށް އެނގޭެނ 

 ؛ދިނުަމށް ފެންނަކަން. މިސާލަކަށް  ގޮތަކަށް އެ ނޫހެއްގެ އުސޫލުތައް ބެހެއްޓުަމށް ކައުންސިލުން ނޫސްތަަކށް އިރުޝާދު

ލިޔުެމއް ޝާއިއުކުރުަމްށ  ގާޑިއަްނ" ނޫހުގައި ޝާއިއު ކުރި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ "ދަ ތިރީގައި އެވާ ތަސްވީރަކީ 

ެއ އަދި އެ ލިޔުްނ ޝާއިއު ކުރި ޔޫއާރުެއލްގައި އެއީ ނަގާފައިވާ ލިޔުެމއްަކާމއި ، ނަގައިފަހު އެ ލިޔުން ނޫހުްނ 

 ވާ ތަސްވީރެކެވެ. ލިޔުން ނަގަން ޖެހުނު ސަބަބު ހިެމޭނ "އާޓިކަލް ރިޫމްވޑް ނޯޓިްސ"އެއް ހިަމނާފައި
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ށް ބޮޑަށް އެދެވިގެންވާ ުއސޫލެްއ ިމއީ ކިޔުންތެރިންގެ އިތުބާރު އުފެއްދުަމށް ދިވެހި ނޫސްތަކުން އަަމލު ކުރަން ފެންނަ ވަރަ

ކަުމގައި ިމ ކޮިމޓީއަށް ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ. ީމގެ އިތުރުން ނޫހެއްަގއި އޮންނަ ލިުޔެމއް އިސްލާުހ ކުރާ ހާލަތުގަިއ ވެސް، ެއ 

ތެރިންގެ އިތުބާރު ލިޔުެމއް އިސްލާހުކުރިކަްނ ކިޔުންތެރިންނަށް އެނގޭެނ ގޮތަކަށް ނޫުހގެ އިންތިޒާްމތައް ރާވާފައި ހުރުަމީކ ކިޔުން

ައދި ކޮިމޓީގެ ރެކޮެމންޑޭޝަންތަކަށް އަަމލީ ސިފަ ގެނައުަމްށ   ނޫސްތަކަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަެމއް ކަަމށް ކޮިމޓީއިން ދެކެެމވެ.

މީޑިާއ ކައުންސިލްެގ ަޖލްސާއަުކން ފާސްކޮށް ކައުްނސިލްގެ ދާއިީމ ޮކިމޓީތަކަށް ިމކަންކަން ހަވާލުކުރުަމްށ ިމ ޯމލްޑިވްްސ 

 ިމޓީއިން ހުށަހަޅަެމވެ. ކޮ
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