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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        
 ދިވެހިރާއްޖެ       

 219-CS/INDIV/2020/14(PR) ބަރު:ނަމް       
 

 ނޫސްބަޔާން 
 

 އިލްތިމާސްކުރުން  ނުދިނުމަށް  މެދުވެރިވިޔަ  ކަންކަން  ފަދަ  ހުރަސްއެޅ   މަސައްކަތަށް  ނޫސްވެރިންގެ 
 

 އެ  މީޑިއާތަކަށާއި ހުރިހާ ތުޞަފުރު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމާއި

 ދައުލަތުގެ  އިތުރުން މީގެ. ޒިންމާއެެކވެ ނޫނީޤާ ކައުންސިލްގެ މި  ކުރުމަކީ ޔަގީން ލިބ ކަން ެވސް ނޫސްވެރިންނަށް މީޑިއާތަކުގެ

 ކަމެއްކުރުމަކީ  ފަދަ ހުރަސްއެޅ  މަސައްކަތަށް މީޑިއާގެ  ވެސް އިދާރާތަކުން އެހެނިހެން ދިއަ ވެސް  މުއައްސަސާތަކަކުން ހުރިހާ

 . ނޫނެވެ ކަމެއް ބަލައިގަންނާނެ ކައުންސިލުން މި

 ހަރަކާތްތައް  ބައެއް އެފަދަ އެނޫންވެސް މުޒާހަރާތަކާއި އެއްވުންތަކާއި ބާްއވާ ރާއްޖ ގައި އައިސް ފަހަކަށް

 ބޮޑުފިނޮޅުަގއި  އަތޮޅު ބ އެގޮތުްނ،. ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ ޖެިހފައިވާކަން ކުރިމަތިލާން ދަތިތަކާ ނޫސްވެރިންނަށް ކަވަރުކުރުމުގައި

 ސާވިސްއިން ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް ކަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މައުލޫމާތު އެކަމުގެ  ގުޅިގެން، ހަމަނުޖެހުންަތކާ ހިނގި ދާދިފަހުން

. ފާހަގަކޮށްފައެވެ ހިތާމައާއެކު ވާނީ ކައުންސިލުން މި ނުވާކަން ގެންގުޅެފައި އުސޫލެއް ހަމަހަމަ ދިނުމުގައި ތުފުރުޞަ މީޑިއާތަކަށް

 ކަވަރުކުރުމުގައި  މުޒާހަރާ ބ އްވި ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ އިދިކޮޅު  މަގުތަކުގައި ބައެއް ގެމާލ   ދުވަހު ވަނަ 26 މިމަހުގެ

 ކައުންސިލުގެ  މި ޝަކުވާ ކުރިމަތިވެފައިވާކަމުގެ ހުރަސްތައް ފަރާތުން ފުލުހުންގެ ނޫސްވެރިންނަށްެވސް ހަރަކާތްތެރިވި

 އެނޫންވެސް ޖެއްސުމާއި، ދުަރށް ނޫސްވެރިން ހިސާބަށް ނުެފންނަ މަންޒަރު މުޒާހަރާގެ އެގޮތުން. ލިިބފައެވެ ަވނީ މެމްބަރުންނަށް

 ކުރިމަތިވެފައިވާކަމުގެ ފަރާތުން ފުލުހުންގެ ކަންކަން ބައެއް އެޅ ފަދަ  ހުރަސް  ކަވަރުކުރަން ކަންކަން ހިނގަމުންދާ މުޒާހަރާގައި

 ަވނަ  43 ގެ"ޤާނޫނު ކަމުގެމިނިވަން  އުޅުމުގެ އެއްވެ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު" 2013/1 ނަންބަރު ޤާޫނނު. ލިބިފައެވެ ވަނީ ޝަކުވާ

 ކަންކަމުގެ ނުކުރެވ ނެ ފުލުހުންނަށް މުޒާހަރާތަކުގައިވެސް އެއީ" ހުރަސްއެޅުން މަސައްކަތަށް މީޑިއާގެ" ގައި( ބ) މާއްދާގެ

 . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ ގޮތުގައި

 މުހިންމު  ހިނގާ ގައުމުގައި ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، މައުލޫމާތު ސައްހަ ެއންމެ ރައްޔިތުންނަށް އެހެންކަމުން،

 މީޑިއާއާއި ދިނުމަށާއި ތުފުރުޞަ ހަމަހަމަ މީޑިއާތަކަށް ފޯރުކޮށްިދނުމަށްޓަކައި  ރައްޔިތުންނަށް މައުލޫމާތު ކަންތައްތަކުގެ
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 މުއައްސަސާތަކަށް ހާއެންމެ ބެހ ކަމާ އިންތިޒާމުކުރުމަށް ކަންކަން ގޮތަކަށް ފަދަ ހުރަސްނ ޅ  މަސައްކަތަށް ނޫސްވެރިންގެ

 . އިލްތިމާސްކުރަމެވެ

ނޑިވަޅުގައި މި އަދި  2013/1 ނަްނބަރު ޤާނޫނު ނޫސްވެރިންވެސް މީޑިއާތަކާއި ހައިއެންމެ ރާއްޖ ގެ  ދަ

 މަސައްކަތް ކަވަރުކުރުމުގެ ކަންަކން މިފަދަ ތެރ ގައި އިމުގެ ގެ  "ޤާޫނނު މިނިވަންކަމުގެ އުޅުމުގެ އެއްވެ ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު"

 2013/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު ނޫސްވެރިން ނުކުންނަ ކަވަރުކުރަން މުޒާހަރާތައް އަދި. ހަނދާންކޮށްދެމެވެ ކުރުމަށް

 ހަދާފައިވާ  ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންމޯލްޑިވްސް  ދަށުން ގެ"ޤާނޫނު މިނިވަންކަމުގެ އުޅުމުގެ އެއްވެ  ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު "

 މަސައްކަތަށް މަތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ  އާ "ޤަވާއިދު ކުރުމުގެ ކްރެޑިޓްއެ  ނޫސްވެރިން ޙަރަކާތްތެރިވާ ގޮތުން ގުޅ   އެއްވުމާ"

 ފާސް  ޚާއްސަ ދޫކުރާ ކޮމިޝަނުން ބްރޯޑްކާސްޓިންމޯްލޑިވްސް  ަދށުން ޤަވާއިދުގެ ިމދެންނެވި. ަހނދާންކޮށްދެމެވެ ނުކުތުމަށް

 .އިލްތިމާސްކުރަމެވެ ކަވަރުކުރުމަށް އެއްވުންތައް މުޒާހަރާތަކާއި އަޅައިގެން

 1441 އްޖާޛުލްޙި  07

  2020  ޖުލައި  27

 
 
   


