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އާ ގުޅިގެން ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކަށް ކުރިމަތިވި ގޮންެޖހުންތަްއ ވަޒަންކޮށް އެކަންކަްނ  19-މި ސަރވޭއަކީ ކޯވިޑް
ދައުލަތުގެ ގުޅުހުންހުރި މުއަްއސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ މަްޤޞަދުގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކުރި ސާރވޭ 

މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މީޑިއާ ލިންގ މެތަޑް ބޭނުންކޮށްެގން އެކެވެ. މި ސާރވޭގައި ރެންޑޮމް ސާމްޕް
ހިންގުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްފައިވާނެއެވެ. ސާރވޭ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވުނީ އޮންލައިން ސާރވޭ ފޯމާއި 

މީޑިއާަތކުން ފޯމު ފުރާފައިވަނީ  ،ގިނަ އަދަދަކަށްިމ ސާރވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާިއރު ޓެލެފޯން އިްނޓަވިއު އެވެ. 
-ޖާނަލިސްޓުންނެވެ. ގިނަ މުވައްަޒފުންގެ އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތައް ވަރަށް ބޮޑުތަނުންވަީނ ކުޑަކޮށްފައެވެ. ކޯވިޑް

ސް އަދިވެސް ދައުލަތުގެ އާ ގުޅިގެން އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ފަސޭހައިން މައުލޫމާތު ލިބޭކަމަށާއި ނަމަވެ  19
ގިނަ އަދަދެއްގެ ކޮށްފައިވެއެވެ. ވަރަށް  ކަމަށް ހާމަ ބައެއް އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ބޮޑެތި ދަިތތައް ހުްނނަ

 ލުމާ ގުޅިގެން މީޑިއާތައް ހިންގުމުގައި މާލީގޮތުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތިވެފައިވެއެވެ.ޝްތިހާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓްތައް އުވައިއި
ތަކަށް ދެނީ ިއންސާފުވެރިކޮށް ނޫންކަމަށާއި ކުރިމަގުގައި  ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މިހާުރ އިޝްތިހާރުގެ ފުރުޞަތު މީޑިއާ 

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މީޑިއާ ޓްރެފިކަށް ބަލައި އިޝްތިހާރުގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކުރުމަށް މީޑިއާތަކުން ހުށަހަޅައެވެ. 
ތަކަށް  އަދި މީޑިއާކޮށްފައިެވއެވެ.  ކުން މީޑިއާތައް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރާކަން ފާހަގަސިޔާސީ ބައެއް ފަރާތްތަ

އިންަޓނެޓް ލިބޭެނ  ތަކަށް އިންޓަނެޓްެގ ޚިދުމަތުގެ ޚާއްޞަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފުކޮށް މިހާަރށްވުރެ ހެޔޮ އަގެއްގައި މީޑިއާ
ން ހާމަވެގެންދިޔައެވެ. މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅަނީ މި ސާރވޭއި ،ވެސް ކަމަށް ންޖެހޭމަގު ފަހިކުރާ

ތަކާއި ނޫސްވެރިންގެ ދަތިތަކަށް ހައްލެއް މީޑިއާ ކުަރއްވައި ޔަތްޢާދައުލަތުގެ ގުޅުންހުރި އިދާރާތަުކން މިކަންކަމަށް ރި
 ދެއްވުމަށެވެ. އިހޯއްދަވަ

ވަނަ ބާރެވެ. އެއީ ވެރިކަން ކުރުމުގެ  4ޑިމޮކްރަސީގެ  ،އަކީ އިއްިތފާޤު ވާގޮތުގައި މީޑިއާވަރަށް ގިނަ ފަރާްތތަކުން 
ބާރުން ކުރާ ކަންކަން އާއްމު ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ރައްޔިތުން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ  2ބާރުންނާއި ދައުލަތުގެ އަނެއް 

މީޑިާއއެއް ގާއިމްވެފައި އޮތުމަކީ އެ ޤައުމުގެއްގެ ޑިމޮކްރަސީ  މިނިވަންމައިގަނޑު ވަޞީލަތަކީ މީޑިއާ ކަމަށްވާތީއެވެ. 
މާއެކު މީޑިއާ ހަރުދަނާކޮށް އަދި މީޑިއާއަށް ދިމާވާ އޮތު ނުހަުނ ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ. ކަން މިެހން  ،ވެސް ކުރުމަށް ހަރުދަނާ

ފައިވާ އިކުރުމަށް އުފައްދަ ޑިއާ ރެގިއުލޭޓް މީޑިއާ ކައުންސިލްފަދަ މީދަތިތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މޯލްޑިވްސް
 މުޅިދުނިޔެއަށް ފެތުރި ިމބަލި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތި ބަިލމަޑުކަން 19-ންޖެހޭކަމެކެވެ. ކޯވިޑްމުއައްސަސާއަކުން ކޮންމެހެން ކުރާ

 ކުރިމަތިވެފައެވެ.  ދިވެހި މީޑިއާތަކަށް ވަނީ އެތައް ގޮތަކުން ނުހަނު ބޮޑެިތ ގެއްލުންތަކާ ،ހިނދު ވި

މިބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގަިއ މީޑިއާގެ ކަންކަން ގާުތން ބެލުމަށް ޯމްލޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން އުފެއްދެވި އެ ކައުންސިލްގެ 
އަށް ފެުނނު ގޮތުގައި ޫނސްވެރިންނާއި މީޑިއާއަށް  މީޑިއާ ވިލަރެސް ކޮމިޓީ" 19-"ކޯވިޑްމެންބަރެއް ހިމެޭނ ކޮމިޓީ  5

ސާރވޭގެ މައިގަނޑު މުހިއްމުކަމެކެވެ.  ވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ވަޒަންކުރުމަށް ސާރވޭއެއް ކުރުމަކީ ކޮންމެހެންކުރިމަތި
އާ ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް އާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި މީޑި 19-މަޤްޞަދަކީ ކޯވިޑް

ހަޅައި، މީޑިއާ ތަކަށް ދިމާެވފައިވާ ގޮންޖެހުންތަަކށް ރި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަެގ ގުޅުންހުވަޒަންކޮށް އެކަންކަން ދައުަލތު
  ހައްލެއް ހޯދައި ދިނުމެވެ.
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ޢަމަލުކުރެވިފައިވަނީ މިފަދަ ސާރވޭތައް އާންމުކޮށް ުކރިއަށްގެންދާ އުޞޫލުތަކާ  ،ވެސް މި ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމުގައި
އެއްގޮތަށެވެ. މިގޮތުން ސާރވޭ ގެ މަޤްޞަދާއި، ސާމްޕްލިންގ، މެތޮޑޮލޮޖީ އަދި މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ 

 ފުރަތަމަ ގުރޫޕަކީ މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތް ގުރޫޕަކަށް އަމާޒްކުރެވުނެވެ. 2ގޮތްތައް ކަނޑައެޅުނެވެ. ސާރވޭ މައިގަނޑު 
ކުރާ ޖާނަލިސްޓުންނާއި އެހެިނހެން ޕްރޮފެޝަނަލް ފަރާތަކެވެ. އަނެއް ގުރޫޕަކީ މީޑިއާ ހިންގަވާ އެޑިޓަރުން ނުވަތަ 

 ލުވެރިންނެވެ.ޢޫމަސް

އެންޑެޑް ސުވާލުތައް -ޑް އަދި އޯޕަންފުރަތަމަ ގުރޫޕަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސާރވޭ ފޯމެއް ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. މި ފޯމުގައި ކްލޯޒް 
ސެކްޝަނުގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ފޯުމ ފުރާ ފަރާތާއި ވަޒީފާެގ  2މި ފޯމު އެުކލެވިގެންވަނީ މައިގަނޑު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 

ށް އާ ގުޅޭ މީޑިއާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައުލޫމާތު ބަޔާންކުރުމަ 19-އަދި ކޯވިޑް 1-މައުލޫމާތު ބަޔާންކުރުމަށް ސެްކޝަން
އެވެ. ފޯމު ފުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާގެ މައުލޫމާތު ހިމެނުމަކީ އިޚްތިޔާރު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި  2-ސެކްޝަން

މިހެންކަމުން މި ހަމަޖެއްސުނެވެ. އެއީ އެފަރާތްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ މައުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުންނެވެ. 
 ފަރާތުން އެއްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުއެންޓިޓޭޓިވް ޑޭޓާއެވެ.  ގުރޫޕްގެ ބައިވެރިންގެ

މި ގުރޫޕްގައި މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުނީ ދެވަނަ ގުރޫޕުން މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހަމަޖެއްސުނީ އިންޓަވިއު މެދުވެރިކޮށެވެ. 
ސްފަރާތްތައްކަމުން އެ ފަރާތްތަާކ ވާހަކަދައްކަިއގެން މައުލޫމާތު ހޯދުމަކީ ހިމެނެނީ މީޑިއާ ިހންގުމުގައި ަމސައްކަތްކުރާ އި

މި ގުރޫޕާވެސް އިންޓަރވިއު މެދުވެރިކޮށް މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކުރެވުނީ ކުރިން މުހިއްމުކަމެއްކަމުގައި ފެންނާތީެއވެ. 
ދޭ ޖަވާބުގެ ގޮތުން ކުދިކުދި އިތުރު ސުވާލުތައް  ބައިވެރިންއެންޑެޑް ސުވާލުތަކެކެވެ. ނަމަވެސް -ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އޯޕަން

މިހެންކަމުން މި ގުރޫޕްގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާތުން އެއްކުރުމަށް ހަމަޖެހުނީ މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ކޮލިޓޭޓިވް އަމާޒްކުރެވުނެވެ. 
 ޑޭޓާއެވެ. 

ށެވެ. އެއީ މި ދުވަސްވަރުގެވެސް ހާލަތު އަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ސާރވޭ ފޯމު ތައްޔާރުކުރެވުނީ ގޫގްލް ފޯމެއްގެ ގޮތަ 1-ގުރޫޕް
ހުރިގޮތުން އެއްތަނުން އަނެއްަތނަށް )މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްެވސް( ދަތުރުކުރުމަކީ ރައްކާތެރިކަމަކަށް ނުވާތީ އާއި ގިނަ 

ޓެސްޓް -ޕްރީ ކުރުމަށްފަހު ވާތީއެވެ. ފޯމު ތައްޔާރު  ކަމަށް ދަނީ ގޭގައި  ކުރަމުން މަސައްކަތް ،ވެސް މީޑިއާ މުވައްޒަފުން
    ކުރެވުނެވެ. )މި މަރުހާލާގެ މައުލޫމާތު ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާނެެއވެ(.
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ފޯމު ކައުންސިލްގައި ސާރވޭއަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ޓެސްޓްކުރުމަކީ ސާރވޭތަކުގައި ނުހަނު މުހިއްމުކަމެކެވެ. މި -ޕްރީ
މެންބަރަކަށް  3ހިމެނިވަޑައިނުގަންނަވާ( މީޑިއާގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ )ކޮމިޓީގަިއ 

ފޮނުވުނެވެ. އެއި މި ފަރާތްތަކަީކ މިހާރުވެސް މީޑިއާތަކުގައި އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަރާތްތައްކަމުން ތައްޔާރުކުރެވުނު 
ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މި ފޯމު ފުރުމުގައި ވާނެ ފަސޭހަ/ދަތިތަްއ  ސުވާލުތަކުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި މީޑިއާގައި މަސައްކަތް

ބައެއް ކުދިކުދި ބަަދލުތަކާއެކު ފޯމު ކޮމިޓީން ޔަތްކުރުމަށްފަހު ޢާޚިޔާލުތަކަށް ރި ،އެނގޭނެތީއެވެ. މި ފަރާތްތަކުްނ ދިން
ރެސްޕޮންސް މި ސަރވޭގެ  3ގައި ލިބުނު ޓެސްޓް މަރުހަލާ-ޕްރީފާސްކޮށް ސާރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމުނެވެ. 

  ފައެއްނުވާނެއެވެ.ޖާގައި އެ ރެސްޕޮންސްތައް ހިމަނައިފެށުމުގެ ކުރިން ޑިލީޓްކުރެވުނެވެ. އަދި ނަތީ

 

 1-ރެންޑަމް ސާމްޕަލިންގ ބޭނުންކުރުމަށް ނިންުމނެވެ. މިގޮތުން ގުރޫޕް އިކުރުމަށްޓަކަ ޔާރުމި ސާރވޭއަށް ބައިވެރިން އިޚްތި
ޓެސްޓަށްފަހު ފޯމުގެ ލިންކް -ޕްރީސާރވޭ ފޯމުގެ ތައްޔާރުކުރެވުނު  ތުން މައުލޫމާތު އެއްކުރުމަށްޓަކައިގެ ބައިވެރިންގެ ފަރާ

ށް ފޮނުވިއެވެ. އަދި ކައުންސިލްގެ ސޯޝަލް މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ އީމެއިލް އެކައުންޓުން ރާއްޖޭގެ ވަރަށް ިގަނ މީޑިއާތަކަ
ކަން  ދާ ރެންޑަމްކޮށް ވަކިވަކި ނޫސްވެރިންނަށް ޮފނުވުނެވެ. އަދި ިމ ސާރވޭ ކުރިއަށް ،ވެސް ތަކުން މީޑިއާ އެކައުންޓް

އަށް  23:59ވަނަ ދުވަހުގެ  10ޖޫން  2020ރެސްޕޮންސްތައް ބަލައިގަތުން ކުރިއެވެ.  ،ވެސް އާންމުކޮށް އިއުލާނު
 ފައިވެއެވެ. އަށް އިޖާބަދެއްވާ ފޯމު ފުރުއްވައި ފަރާތަކުން ސާރވޭ 63ކަނޑައެޅުނު ވަގުތު ހަމަވިއިރު ރިއަށްދިޔައެވެ. ކު

ލެވުނެވެ.  މީޑިއާތަކުގެ ލިސްޓެއް އެކުލަވައިރެންޑަމްކޮށް ކުރުމަށްޓަކައި ގެ ބައިވެރިންގެ އިންޓަވިއުތައް އިންތިޒާމް 2-ގުރޫޕް
ގެ ގިނަ މީޑިއާތައް ކުރެވުނީ ބްރޮޑްކާސްޓިންގ މީޑިއާ، އޮންަލއިން މީޑިއާ އަދި ޕްރިންޓް ީމޑިއާ މި ލިސްޓް ތައްޔާރު

ފުރުޞަތު ދިނުމަށް  ،ވެސް ތަކަށް މީޑިއާ  މުވައްޒަފުން މަދުވަރަށް  މުވައްޒަފުން ގިނަ މީޑިއާތަކާއިއަދި  ހިމަނައިގެންނެވެ.
ވެސް އިންޓަވިއު ދައުވަތު ދެވުނެވެ. އިންޓަވިއުއަްށ   މީޑިއާތަކަށްނިންމުނެވެ. މީގެ އިތުރުން މާެލއިން ބޭރުގައި ހިންގާ

އިސް ފަރާތްތަށް ފޯނުން ގުޅައިގެން ޝައުޤުވެރިވާނަމަ ގަޑިއެއް ހަމަޖައްސައިގެން  ،ވެސް  މީޑިއާއެއްގެދެންނެވުނީ ކޮންމެ
ގުޅޭގޮތެއްނުވިއެވެ. އަދި ބައެއް މީޑިއާތަކުން ފޯނަށް ފޯނު މެދުވެރިކޮށް ބައެއް ފަރާތްތަކާ އެކަން ކުރާ އުޞޫލުންނެވެ. 
މީޑިއާއެއް ހިންގަވާ އިސް ފަރާތްތަކާ ފޯނުން  10ނުގުޅެއެވެ. ނަމަވެސް ޖުމްލަ  ،ވެސް ޖަވާބު ނުދެއްވާތީ އެފަރާތްތަކާ

ރޭގައި ޓީވީ، ރޭޑިއޯ )ކައުންސިލްގެ ރަސްމީ ފޯނުން( ގުޅައި އިންޓަވިއު ނެގުނެވެ. ބައިވެވަޑައިގެންނެވި މީޑިއާތަކުގެ ތެ
 ހިންގާ މީޑިއާ، އޮންލައިން/ޕްރިންޓް ބޮޑެތި އަދި ކުޑަ މީޑިއާތައްވެސް ހިމެނެއެވެ. 
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މިފަދަ ސާރވޭއެއްގައި ނަތީޖާައށް އަސަރުކޮށްފާނެ އެންމެހަިއ ކަންކަމުން ދުރުހެލުވުމަީކ ޮކންމެހެން މުހިއްމުކަމެކެވެ. 
މިގޮތުން މި ސާރވޭގެ ފީލްޑްވާރކް )ޑޭޓާ ކަލެކްޝަްނ(، ޑޭާޓ ެއނަލިސިސް އާ ގުޅުންހުރި އެއްެވސްކަމެއްގައި ކޮމިޓީގެވެސް 

ތްތައް ޝާމިލުނުވުަމށް ިނންމުނެވެ. އަދި ކައުންސިލް މެްނަބރުންގެ ގޮތުގައި މީޑިއާ މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާ 
ހިމެނޭތީ އިންޓަވިއުގަިއ  ،ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ މެންބަރުންހިންގުމުގައި އެޑިޓަރުން އަދި މަސްއޫލުވެރިންގެ ގޮތުގައި 

މުވައްޒަފެއްގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭ މީޑިއާއެްއ  ކައުންސިލްގެ އެއްވެސް މެންބަރެއް އަދި ކައުންސިލްގެ އިދާރީ އެއްވެސް
ވާނީ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މީޑިއާއެއް  ނުވާނެއެވެ. އަދި އިންޓަވިއު ކުރުމުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވެފައިއެއް ކޮށްފަ ބައިވެރި

ޑިއާއަކަށްވެސް ވަކި ންބަރެކެވެ. މީގެ އިތުން އިންޓަވިއު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވާނީ ކޮންމެ މީތަމްސީލުނުކުރާ އަމިއްލަ މެ
މެދުވެރިކޮށެވެ.  ގެ ރަސްމީ ފޯނުވަގުތެއް ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފެއްގެ ހާޒިރުގައި ކައުންސިލް

ވެސް ސާރވޭއަށް ލިބެމުންދާ ރެސްޕޮންސްތައް ކޮމިޓީގެވެސް އަދި ކައުންސިލްގެވެސް އިތުރު އެއްވެސް މެންބަރަކަށް
ހިއްސާކުރެވިފައިނުވާނެއެވެ. ސާރވޭ ފޯމުެގ ރެސްޕޮންސްތައް އަދި  ކަނޑައެޅުނު ވަގުތު ހަމަވުމުގެ ކުރިންސާރވޭއަށް 

ހުރިހާ ރެސްޕޮންސްތައް އިންޓަވިއު ރެސްޕޮންސްތައް ކޮމިޓިއާވެސް ހިއްސާކުރެވުނީ އެކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ވަގުތު ހަމަވުމުން 
 އެއްފަހަރާއެވެ. 
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 ކަންކަން  މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކުރި 

 

 ބައިވެރިވި ފަރާތްތައް އަދި ތަމްސީލްކުރާ މީޑިއާތައް 

ސުވާލެވެ.  ސާރވޭގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ނަމާއި މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާތަކުގެ މައުލޫމާތަކީ އިޚްތިޔާރަށް ދޫކުށްލެވިފައިވާ ދެ
 10އިންސައްތަ ބައިވެރިން އެމީހުންގެ ނަން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާތާ  22ނަމަވެސް 

އިންސައްތަ ބައިވެރިން  30އަހަރުވެފައިވާ ނޫސްވެރިންނާއި ވަރަށް ފަހުން ނޫސްވެރިކަމަށް ނުކުތް ނޫސްވެރިންވެސް ހިމެނެއެވެ. އަދި 
ހުން މަސައްކަތް ކުރާ މީޑިއާތަކުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ދުވަސްވީ ޓީވީ ސްޓޭޝަންތައް އަދި އެމީ

އޮންލައިން ނޫސް ހިމެނެއެވެ. އޮންލައިން ނޫސްތަކުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ހިންގާ ބޮޑެތި ނޫސްތަކާއި މާލެއިން ބޭރުގައި އެކިއެކި 
ވެސް ހިމެނެއެވެ. ބައިވެރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ނަމާއި އެ ފަރާތްތަށް ތަމްސީލުކުރާ މީޑިއާތަކުގެ  ހިންގާ މީޑިއާތައްއަތޮޅުތަކުގައި 

މައުލޫމާތު ހާމަނުކުރާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އެއީ ސަރވޭއަށް އެ ފަރާތްތަކުން ދިން މައުލޫމާތުގެ ސިއްރުކަން ހިފެހެއްޓުމުގެ 
 ގޮތުންނެވެ. 

 

 މުގެ ޚިދުމަތުގެ މުއްދަތު ނޫސްވެރިކަ 

ސާރވޭ ގައި އެންމެ ގިނައިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ ނޫސްވެރިކަމުގެ 
އަހަރާ ދެމެދުގެ  3އަހަރުން ފެށިގެން  1ޚިދުމަތުގައި 

 25.4މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއީ 
 5އަހަރާއި  4އިންސައްތަ އަކީ  22.2އިންސައްތައެވެ. 

އާގައި ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް މީޑި
 8އަހަރާއި  6އިންސައްތައަކީ  20.6މުވައްޒަފުންނެވެ. އަދި 

އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ޚިދުމަތުގައި 
އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން  12.7ދެމިތިބި މުވައްޒަފުންނެވެ. 

އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު  10ދަތެއްވަނީ ވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއް 10އަހަރާއި  9މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 
އަހަރަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތެއްގައި ޚިދުމަތްކުރާ  1އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންނާއި ނޫސްވެރިކަމުގައި  11.1މީޑިއާގައި ޚިދުމަތްކުރަމުންދާ 
އިންސައްތަ ބައިވެރިން  44.4ށް ބަލާއިރު ސާރވޭގެ ބައިވެރިންގެ އެވެ. މިހެންކަމުން މި ނަތީޖާއަ 7.9މުވައްޒަފުންގެ އިންސައްތައަކީ 

 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެއްޖެއެވެ.  5މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާތާ 
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 އެންމެ ގިނައީ ޖާރނަލިސްޓުން 

 61.9ސަރވޭގައި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 
އިންސައްތައަކީ މީޑިއާތަކުގައި ޖާނަލިސްޓުންގެ 

 މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކެވެ. ހަމަ ގޮތުގައި
ޔަޤީނުންވެސް މިއީ މި ަސރވޭގެ ވަރަށް 
ޚާއްޞަކަމެއްކަމުގައި ދެކެމެވެ. މި ސަރވޭއަކީ 
ހަމައެކަނި ޖާނަލިސްޓުންނަށް އެކަނި ފަރުމާކުރެވުނު 

ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން މީޑިއާތަކުގައި  ސަރވޭއެއް
 އް އެހެނިހެން ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަ

ވެސް މި ސާރވޭގައި ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 
މިގޮތުން ޖާރނަލިސްޓުން ފިޔަވާ ދެން އެންމެ ގިނައިން ބައިވެރިވެފައިވަނީ އެޑިޓޯރިއަލް މެނޭޖްމަންޓްގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 

 ވީޑިއޯ ޖާނަލިސްޓުން އަދި އިންސައްތަ  6.3އިންސައްތައެވެ. މީގެ އިތުރުން  14.3މުވައްޒަފުންނެވެ. އެއީ ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ 
އިންސައްތައަކީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރުންނެވެ. އަދި ހަމަ މިއާއެކު ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި ކެމެރާމަނުންނާއި ކޮލަމިސްޓުންނާއި  4.8

 ގަކުރަމެވެ. ޓެކްނީޝަނުންނާއި އޮންއެއަރ އޮޕަރޭޓަރުންނާއި ޕްރޮޑިއުސަރުންވެސް މަދުންނަމަވެސް ބައިވެރިވެފައިވާކަން ފާހަ 

 

 ގިނަ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ގޭގައި 

ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ  19-އިންސައްތަ މީހުން ކޯވިޑް 85.7ސާރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 
ންވެގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކެވެ. ބައިވެރިވި އިންސައްތަ ބައިވެރިންނަކީ މީޑިއާގައި ލޮކްޑައު 3.2ގޭގައި ތިބެގެންނެވެ. އަދި 

ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ޖާރނަލިސްޓުންނަށް ވެފައި އަދި ގިނަ ފަރާތްތަކަކީ ކޮންލައިން ނިއުސް މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް 
. އަދި މިވަގުތު މާލޭގައި ބާއްވަމުންދާ ބޮޑެތި ނިއުސް ކަމުން ގޭގައި ތިބެގެންވެސް އެފަރާތްތައް ނޫސްވެރިކަމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެއެވެ

 ކޮންފަރެންސްތައް ބާއްވަނީ ވާރޗުއަލް ޕްލެޓްފޯމެއްގައި ކަމުން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ދައްޗެއްނެތެވެ. 

 

 ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާއިރު އިންޓަނެޓްގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިމަތިވޭ 

މަތީގައި ފާހަގަކުރި ފަދައިން ސާރވޭގެ ވަރަށް ގިނަ ބައިވެރިން މަސައްކަތްކުރަނީ ގޭގައި ކަމަށްވުމުންނާއި އޮފީހަށް ހާޟިރުނުވެވޭތީ 
ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހެނީ 
އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ބޭނުންކޮށްގެނެވެ. މި 

އިންސައްތަ  79.4ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 
އިވެރިން ހާމަކުރިގޮތުގައި ގޭގައި ބަ

މަސައްކަތްކުރާއިރު އިންޓަރނެޓް ލިބުމުގައި ވަރަށް 
އިންސައްތަ  20.6ދަތިތައް އެބަހުއްޓެވެ. އަދި 

ބައިވެރިންނަށް، ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުނު 
ކަމުގައިވިޔަސް އިންޓަރނެޓްގެ މާބޮޑު ދަތިކަމެއް 

ންޖެހުމުން ދިމާނުވެއެވެ. ގޭގައި މަސައްކަތް ކުރަ 
އިންޓަރނެޓްގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ 
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އިންސައްތަ ހާމަކުރާގޮތުގައި އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީޑިއާތަކުން އިންޓަރނެޓްގެ އެއްވެސް  63.5މުވައްޒަފުންގެ 
ވެރިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެ ފަރާތްތަކަށް އިންސައްތަ ބައި 17.5އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބެއެވެ. ބޭނުންކުރަނީ އަމިއްލަ އިންޓަރނެޓެވެ. 

އިންސައްތަ ބައިވެރިންނަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނެޓް  15.9އިންޓަރނެޓް ލިބުމުގައި އޮފީހުގެ އެހީތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ލިބެއެވެ. އަދި 
ގެ އިތުރުން ސަރވޭގެ ބައެއް ބައިވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް އޮފީހުގެ )މީޑިއާ( ގެ އެހީތެރިކަން ލިބެއެވެ. މީ

 އެފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާތަކުން ލެޕްޓޮޕް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ބައެއް ބައިވެރިން ގޭގައި 
ކަމަށްވެސް  ނުވާނެ އޮފީހުގައި އެދިފައިދިނުމަށް  ކުރަންޖެހޭ މީޑިއާ މަސައްކަތް މާގިނަކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީ އިންޓަރނެޓް ހޯދައި

 ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 އާއިލާއާ ދުރުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނު މުވައްޒަފުން 

 އިސްވެ ބަޔާންކުރި ފަދައިން މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ މީޑިއާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ އަމިއްލަ 
ކައިރީގައި ގޭގައި ތިބެގެންނެވެ. ނަމަވެސް މަދު އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުން އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީޑިއާގައި އާއިލާ 

ލޮކްޑައުންވެގެން މަސައްކަތްކުރަމުންދެއެވެ. އަދި ބައެއް މުވައްޒަފުން ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ލޮކްޑައުން ވެގެން އޮފީހުގައި 
އިންސައްތަ  70ފައިވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މިގޮތުން އޮފީހުގައި ލޮކްޑައުން ވެގެން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކޮށް 

ލޮކްޑައުންވެގެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ ހަފުތާއަކަށް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަދު ދުވަސްތަކަކަށެވެ. މަސްދުވަހަކަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު 
ހަފުތާ  4އިންސައްތަ މުވައްޒަފުން އޮފީހުގައި  10އިންސައްތައެވެ. އަދި  20ން މަސައްކަތްކޮށްފައިވަނީ އޮފީހުގައި ލޮކްޑައުން ވެގެ

މަސްދުވަސް ވަންދެން މަސައްކަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ލޮކްޑައުން ވެގެން އާއިލާއާ ދުރުގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހުމުގެ  1ނުވަތަ 
ނީ އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވިކަމަށާއި އަދި ލޮކްޑައުން ވެގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނީ ގޭގައި ސަބަބުން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ނަފްސާ

ކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ލޯބިވާ ދަރިންނާއި އަނބިންނާ އެކަށީގެންވާ ފެންވަރަކަށް އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް ނެތުމުން 
ވާ ސަމާލުކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުދެވުނު ކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިން ދުރުގައި ހުންނަންޖެހުމުން މަސައްކަތަށް ދޭން 

ކުރެވުނުކަމަށް ބައެއް  އްމުސާރަ ނުލިބޭތީ އެކަމުގެ ދަތި އިހުސާސްތަ ،ވެސް ބުނެފައިވާއިރު ލޮކްޑައުން ވެގެން މަސައްކަތްކުރިއިރު 
  ބައިވެރިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ލޮކްޑައުން ވެގެން އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރިއިރު ކެއުމާއި ނިދުމާއި އަދި އެއްޗެހި ދޮވުންފަދަ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭ ސުވާލަށް 
އިންސައްތަ ބައިވެރިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ ނިދުމާއި ކެއުން އަދި  66.6ޖަބާދީފައިވަނީ މަދު ބައިވެރިންނެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 33.3ންފަދަ ކަންކަން އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިދީފައިވާ ގޮތާމެދު ހިންހަމަނުޖެހެއެވެ. ހިންހަމަޖެހޭކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ އެއްޗެހި ދޮވު
އިންސައްތަ ބައިވެރިންނެވެ. އަދި ލޮކްޑައުން ވެގެން މަސައްކަތްކުރި އިރު މުވައްޒަފުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ސިއްހީ އާދަތަކާއި ސޯޝަލް 

އަށް މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރާކަށާއި އަދި އެކަންކަން މެނޭޖްމަންޓުން ވަރަށް ރަނގަޅަށް މޮނިޓަރ ކުރަމުންދިޔަ ކަމަށް ޑިސްޓެންސިންގ 
އިންސައްތަ ބައިވެރިން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. ހަމަމިއާއެކު ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ އައި  83.3އެ ތަޖުރިބާ ކުރެވުނު ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 

 ތަކެތިވެސް ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުގައި އޮފީހުން ރަނގަޅަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށްވެސް ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.  މާސްކް އަދި އަންގިފަދަ
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 ވަޒީފާއާއި މުސާރައަށް ކުރިމަތިވި އަސަރު 

މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ސަރވޭގެ ގިނަ ބައިވެރިންނަށް 
އިންސައްތަ ބައިވެރިންނަށް( ވަޒީފާ ގެއްލުންފަދަ  55.6)

އިންސައްތަ  25.4ކަމެއް ދިމާވެފައެއްނުވެއެވެ. ނަމަވެސް 
ބައިވެރިންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނަށް ނުވަތަ ވަޒީފާގައި 
އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު ތަކަށްވަނީ 

އިންސައްތަ ބައިވެރިންނަށް  4.8ނެސްފައެވެ. އަދި ބަދަލުގެ
ވަނީ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނޯޓިސް ދީފައެވެ. ސާރވޭގެ 
ބައިވެރިޔަކު ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި އެ ފަރާތުން 
މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާއިން އެއްބަޔަކު ގޭގައި 
މަސައްކަތްކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައި އަދި އަނެއްބަޔަކު 

މަސައްކަތްކުރާ ގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެއްސުމަށްފަހު އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ބައެއް އިތުރު އެލަވަންސް އޮފީހުގައި 
ދީފައިވާކަމަށާއި ނަމަވެސް އެ މުވައްޒަފު ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާތީ އެލަވަންސް 

 އުނިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

ސައްތަ ބައިވެރިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އިން 65.1މުސާރައަށް އައި ބަދަލާގުޅޭގޮތުން 
 19އެފަރާތްތަކުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަށްވެސް އުނިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. 

އިންސައްތަ ބައިވެރިންގެ އަސާސީ މުސާރައަކަށްވެސް އަދި އެލަވަންސަކަށްވެސް 
ނީ އިންސައްތަ ބައިވެރިންގެ ކުޑަކޮށްފައިވަ 4.8ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާއިރު 

 11.1ހަމައެކަނި އަސާސީ މުސާރައެވެ. އެލަވަންސްތައް އުނިކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. 
އިންސައްތަ ބައިވެރިންގެ އަސާސީ މުސާރައަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް 

 އައިސްފައިނުވިނަމަވެސް އެލަވަންސްތައް ވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ. ނުވަތަ ކުޑަކޮށްފައެވެ. 

ބަދަލު އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކަށް 
ގެނެވުނުކަމަށް ކުރިން ފާހަގަކުރި ބައިވެރިންގެ 

އިންސައްތަ ބައިވެރިންގެ  36.7ތެރެއިން 
އިންސައްތައަށްވުރެ ބޮޑު  50މުސާރައިގެ 

 49ބައެއްވަނީ އުނިކޮށްފައެވެ. މި ސުވާލަށް 
ބައިވެރިން ޖަވާބުދީފައިވާކަންވެސް 

އިންސައްތަ  20.4ފާހަގަކުރަމެވެ. އަދި 
 40އާއި  31ސާރައިން ބައިވެރިންގެ މު

އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދަދެއް 
އިންސައްތަ  18.4އުނިކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ އަދެދެކެވެ. މިހެންކަމުން އަސާސީ މުސާރައައި  50އާއި  41ބައިވެރިންގެ މުސާރައިން އުނިކޮށްފައިވަނީ 
ތެރެއިން ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބައިވެރިންގެ އަސާސީ މުސާރައާއި އެލަވަންސްތަކުން އެލަވަންސްތަކަށް ބަދަލު ގެނެވުނު ބައިވެރިންގެ 

 އުނިކުރެވިފައިވަނީ ނިސްބަތުން ވަރަށް ބޮޑު މިންވަރެކެވެ. 
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 ކަވަރޭޖަށް ދިޔުމަށް ބޭނުންކުރަނީ އަމިއްލަ ވަޞީލަތްތައް 

ވެރިން ހާމަކޮށްފައިވާގޮތުގައި މީޑިއާގެ ރަސްމީ މަސައްކަތުގައި އިންސައްތަ ބައި  54ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން  63ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި 
ބޭރުތެރޭގައި ހިނގާ ހާދިސާތަކާއި އިވެންޓްތައް ނުވަތަ ހަރަކާތްތައް ކަވަރުކުރުމަށް ދާއިރު ބޭނުންކުރާ މާސްކް، އަންގި އަދި ހޭންޑް 

ދަ ތަކެތި ހޯދައިދިނުމަށް އޮފީހުން އެއްވެސް އެހީތެރިކަމެއް ސެނިޓައިޒަރ ފަދަ ތަކެއްޗަކީ އެ ބައިވެރިންގެ އަމިއްލަ ތަކެއްޗެވެ. މިފަ
އިންސައްތަ ބައިވެރިންނަށް އެ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ މީޑިއާއިން މާސްކް  28.6ދީފައެއްނުވެއެވެ. އޮފީހުން 

ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރ ފަދަ ތަކެތި މީޑިއާގެ  ފޮރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އަންގި، ފޭސްޝީލްޑް އަދި 
 ޚަރަދުގައި ފޯރުކޮށްދީފައިވާކަމަށް ހާމަކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް މަދު ބައިވެރިންނެވެ. 

 ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުން 

ތު ލިބުމުގައި ދަތިތައް އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާ 19-ކޯވިޑް 
އިންސައްތަ ބައިވެރިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް  71.4ކުރިމަތިނުވާކަމަށް 

އިންސައްތަ ބައިވެރިން ދެކޭގޮތުގައި މި ދަނޑިވަޅުގައި ދައުލަތުގެ  28.6
އެން.އީ.އޯ.ސީގެ އިދާރާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވެފައިވެއެވެ. 

އާންމުގޮތެއްގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވިނަމަވެސް ފަރާތުން 
ކޯވިޑާގުޅޭ ބައެއް ކަންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބައެއް އިދާރާތަކަށް ގުޅުމުން ޖަވާބު 
ނުދޭކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އޮފީސްތަކުގެ މީޑިއާ 

އުލޫމާތު ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައިތިބޭ އޮފިސަރުން )ނުވަތަ މީޑިއާއަށް މަ
ސެޖަށްވެސް ޖަވާބު ނުދިނުންފަދަ ކަންކަމަކީ ފަރާތްތައް( ފޯނު ނުނެގުމާއި، މެ

ންކަމެވެ. ވަކީން ޚާއްޞަކޮށް އެންމެ ގިނައިން ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަ 
ގުޅުމުން އެކަމާ ހިންހަމަނުޖެހި އެ އިދާރާއަކަށް ރުމަށް ކު ވާހަކައެއް ކަށަވަރު ފެތުރޭގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އިދާރާއަކާ 

އިންސައްތަ( ފާހަގަކުރެއެވެ. ފުލުހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި މައުލޫމާތު ހޯދަން  23.8ޖަވާބުވެސް ނުދޭކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިން )
ބެއްވެސް ނުދޭކަމަށް ސަރވޭގެ ބައިވެރިން ހާމަކުރި ގުޅުމުން ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު އެ މައުލޫމާތު ނުދީ ހިފަހައްޓާކަމަށާއި އަދި ވަކި ޖަވާ

ކަންކަމުން ފާހަގަވެއެވެ. މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެންމެ އުނދަގޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ގޮތުގައި ސަރވޭގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ 
ސީ، އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް މުއައްސަސާތަކަކީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް، ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެން

ހޮސްޕިޓަލް، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް، ރަށު ކައުންސިލްތައް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް، ނެޝަނަލް އިމަރޖެންސީ 
 ވާ  ވެސް މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އުނދަގޫ އޮޕަރޭޝަންސް ސެންޓަރ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖުމްލަކޮށް ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އިދާރާއަކުން

 ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

 

 ޕްރެސް ކޮންފަރެންސާމެދު  19-ކޯވިޑް 

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސާމެދު  19-ކޯވިޑް 
މީޑިއާގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން 
ދެކޭގޮތް ބެލުމަށް ޚާއްޞަ ސުވާލުތަކެއް 
ހިމެނުމަށް ގަސްތުކުރި ސަބަބަކީ މި 
ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މީޑިއާއަށް ރަސްމީ 
މައުލޫމާތު މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދެނީ މި 
ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް 
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އިންސައްތަ ބައިވެރިން މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސާމެދު  84.1ވެރިކޮށްކަމަށްވާތީއެވެ. މިގޮތުން ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި މެދު
އިންސައްތައެވެ. ޕްރެސް ކޮންފަރެންސާމެދު ހިންހަމަނުޖޭ ބައިވެރިން  15.9ހިންހަމަޖެހެއެވެ. ހިންހަމަނުޖެހޭކަން ހާމަކޮށްފައިވަނީ 

ގެ ގޮތުގައި ކަންކަން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ބައެއް ދުވަސްތަކުގެ ޕްރެސް ފެށުމުގެ ކުރިން އެ ހިންހަމަނުޖެހޭ ސަބަބުތަކު 
ޕްރެސްއަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ތިއްބަވާނެ ބޭފުޅުންގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާނުކުރުމުން ސުވާލުތައް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދަތިވާކަމަށް 

ފުރުޞަތު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ނުލިބޭކަމަށާއި ސުވާލުތައް ލިމިޓްކުރުމާއި ޕެނަލްއަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ސުވާލުކުރުމުގެ 
ވަޑައިގަންނަވާ ބައެއް ބޭފުޅުން ނޫސްވެރިންގެ އަގުވެއްޓޭފަދަ ގޮތަކަށް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާކަމަށާއި، ޕްރެސްގެ ވަގުތު މަދުވުމާއި، 

އި، )އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން މައުލޫމާތު ދެއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅުންގެ ފޮލޯއަޕް ސުވާލުކުރުމަށް ފުރުޞަތު ނުލިބޭކަމަށާ
ގެ ފަރާތުން( ކުރާ ސުވާލުގެ ފުރިހަމަ ޖަވާބު ނުލިބުން ފަދަ ކަންކަންވެސް ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އެން.އީ.އޯސީ

ން ސުވާލުތަކަށް ރަނގަޅަށް ޖަވާބުދެއްވާ ކަމަށްވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ދެއްވަން ވަޑައިގަންނަވާ ބޭފުޅު
 . އިތުރުން ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތައްވެސް ބައެއްފަހަރު އެކަށީގެންނުވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ

 

 ކަވަރޭޖާމެދު ދެކޭގޮތް  19-ކޯވިޑް 

ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޝާއިޢުކުރި ޚަބަރު، މައުލޫމާތު، ރިޕޯޓް ނުވަތަ އެހެންވެސް ކޮންޓެންޓަކާ ގުޅިގެން މިހާތަނަށް  19-ކޯވިޑް 
އިންސައްތަ ބައިވެރިން މައުލޫމާތުދެއެވެ. ޝަކުވާ ލިބިފައިވާކަމަށް މައުލޫމާތު  85.7އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިނެތްކަމަށް 

އާ ގުޅިގެން  19-އިންސައްތަ ބައިވެރިން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި ކޯވިޑް 87.3އިންސައްތަ ބައިވެރިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން  14.3ދީފައިވަނީ 
 ރައްޔިތުންނަށް މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅޭ ސައްހަ މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމަށް ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން 

 އިންސައްތަ ބައިވެރިންނެވެ.  12.7ންމު ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެއެވެ. ބަލައިނުގަންނަކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ ކުރާ މަސައްކަތް އާ

 

 މިހާލަތުން މީޑިއާތައް އަރައިގަތުމަށް އެހީތެރިކަން ބޭނުންވޭ 

ރިންނަށް ސަރުކާރުން ނުވަތަ އާ ގުޅިގެން މާލީގޮތުން މީޑިއާތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަތުމަށް ނޫސްވެ 19-ކޯވިޑް 
އިންސައްތަ ބައިވެރިން  93.7ސަރުކާރު މެދުވެރިވެގެން ޚާއްޞަ އެލަވަންސެއް ނުވަތަ މާލީ އިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް 

ތަކަށް މާލީ އިންސައްތަ ބައިވެރިން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތުން އެފަރާތް 57.1ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. މިގޮތަށް ހާމަކޮށްފައިވާ ބައިވެރިންގެ 
އިންސައްތަ ބައިވެރިން ބޭނުންވަނީ އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތަށް ލުއިކަމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން  34.9އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާކަމަށެވެ. އަދި 

 މީޑިއާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީން ދައުލަތުގެ ކަމާ ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުން އަދިވެސް ހިންގަންޖެހޭ ކަމަށާއި ދައުލަތުގެ
 ވެސް ބައެއް ބައިވެރިން އެދިފައިވެއެވެ.  ނުލުމަށްއިކުންފުނިތަކުން މީޑިއާތައް ދޭ އެހީތައް މި ދަނޑިވަޅުގައި ކަނޑަ

 

 އެހެނިހެން ޚިޔާލުތައް 

ވަނީ ބައިވެރިޔަކު ކަންކަން ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަގޮތެއްގައި ފާހަގަކޮށްފައި 14އެހެނިހެން ޚިޔާލުގެ ގޮތުގައި 
 އަންނަނިވި ކަންކަމެވެ. 

މި ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންދަވާތީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޝުކުރު ދެންނެވުން އަދި މި ސަރވޭގެ އަލީގައި ހެޔޮ  -
 ބަދަލުތަކެއް ފެންނާނެކަމަށް އުންމީދުކުރާކަމަށް.

ވުރެ ނޫސްވެރިންގެ ހައްޤުތައް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް އަދި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އިން މިހާރަށް  -
ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން. އަދި ގެއްލިފައިވާ ނޫސްވެރިންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމާއި މިހާރު ޚިދުމަތުގައި ތިބި 
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ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ފުރައްސާރަތަކަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް އާއި ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން އިން 
 ފާޅުގައި ބަސްބުނަންޖެހޭކަމަށް.

 ފުލުހުންގެ ފަރާތުންވެސް މީޑިއާއަށް ކަވަރޭޖް ހެދުމުގައި އެއްބާރުލުން ލިބޭކަމަށް. -
 ގޮތްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން )ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ހޯދާދިނުން(. ފަހި ނޫސްވެރިން ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ  -
 ފޯރުކޮށްދޭ ކުންފުނިތަކުން މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކުރުން އިންޓަރނެޓްގެ ޚިދުމަތް  -
ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ދޭ މައުލޫމާތުގައި ފުށުއެރުން ދިމާވާ ހާލަތްތައް ދިމާވުމުން އެކަންކަން މީޑިއާ އިން ހާމަކުރުމުން  -

ކުރުމަށް މަސައްކަތްނުކުރާކަން ނުވަތަ ކުރިޔަސް ނޫސްވެރިން ބަދުނާމުކޮށް ނޫސްބަޔާން ނެރޭކަން. އަދި އެކަންކަން އިޞްލާޙް
 އެކަންކަން ހާމަނުކުރާތީ އާންމުންގެ ޝަކުވާތައް ނުހުއްޓޭކަން. 

ގަޑިއިރު ދުވާލަކު  14ނުވަތަ  12ވަރަށް މަދު މުވައްޒަފުންނާއެކު ހިންގާ މީޑިއާތައް ވަރަށް ގިނަކަމަށާއި މިގޮތުން  -
މިހެންކަމުން މިކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ރުފިޔާ ނުލިބޭ ނޫސްވެރިން ގިނަކަން.  10000މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް މަދުވެގެން 

 މަސައްކަތްކުރުމަށް މިއީ އެންމެ ރަނގަޅު ދަނޑިވަޅުކަން. 
މާލެ ފިޔަވައި އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުން ފަސްޖެހޭކަން. އަދި  -

ސްތަކަކީ އެ ނޫހެއް ނިސްބަތްވާ ރަށެއްގެ މައުލޫމާތު އެކަނި ގެނަންޖެހޭ ނޫސްތަކެއްގެ ގޮތަށް ސިފަވާ މޭރުމަކުން އެފަދަ ނޫ
ގިނަ އިދާރާތަކުން އަމަލުކުރާކަމަށާއި މިފަދަ ތަފާތުކުރުންތައް ބަލައިނުގަނެވޭކަމަށް. އަދި ފޯނު ނުނެގުމާއި އީމެއިލްތަކަށް 

 ރު ނުކުރެވޭ ހާލަތުތައް ގިނައިން ދިމާވާކަމަށް. ޖަވާބު ނުދޭތީ މައުލޫމާތު ކަށަވަ
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 މީޑިއާތައް ހިންގާ އިސްފަރާތްތަކުން ފާހަގަކުރި ކަންކަން 

 

 ހުއްޓާލުމާ ގުޅިގެން މާލީ ދަތިކަން އިންތިހާއަށް  އިޝްތިހާރުތައް 

ގެ  ވިޔަފާރިތަކުން ލިބޭ އިޝްިތހާރުއެކިއެކި ނޫސްތައް ހިންގުމުގައި ލިބޭ އާްމދަނީ އެންމެ ބޮޑަށް ިބނާވެފައިަވނީ އެ ނޫހަކަށް
ބަލިމަޑުކަން ކުރިމަތިވުުމން މީގެ ގެއްލުން މީޑިއާތަަކށް އިންތިހާއަށް ަވނީ  19-މައްޗަށެވެ. މިހެންކަމުން ކޯވިޑް

 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ  80އާއި  60ކުރިމަތިވެފައެވެ. ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި މީޑިއާތަކުގެ އާމްދަނީ އެވްރެޖްކޮށް 
ކޮްނޓްރެކްޓަށް އައުނުކުރުމާއި   ފުރުޞަތު ލިބިފައިވާ އިޝްތިހާރުގެމިންވަރެއް މިހާރުވަނީ މަދުވެފައެވެ. އެއީ އައުކުރުމުގެ

ހިނގަމުންދިޔަ ކޮންޓްރެކްޓްތައް ކުއްލިއަކަށް އުވާލުމާއި އަދި 'ވަގުތީ ގޮތުން' ކަމަށްބުނެ ކޮންޓްެރކްޓްތައް އުވާލުމުންނެވެ. 
މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންއަކަށް ދިއުމާހަމައަށް ނުވަތަ ކޮންޓްރެްކޓް އުވާުލމާހަމައަށްވެސް އެކިއެކި  މީގެ އިތުރުންވެސް

 ފަރާތްތަކުން ލިެބންޖެހޭ ފައިސާ ނުލިބޭކަން ގިނަ މީޑިއާތަކުން ާފަހގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ދިަޔ ބައެއް އެލަވަންސްތައް މުންގެ މި ދަތިތައް އިްނިތހާއަށް ކުރިމަތިވުމާ ގުޅިގެްނ މުވައްޒަފުންނަށް ދެފައިސާ
ތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ.  ކުޑަކުރުން އަދި މުސާރަވެސް ކުޑަކުރަންޖެހުނުކަމަށް މީޑިއާ ލުމާއި، އެލަވަންސްތައްކަނޑައި

 ތަކުން  މީޑިއާކަމަށް ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ  ނުވާ އެހެންނަމަވެސް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި
 ކޮށްފައިވެއެވެ.  ވެސް ފާހަގަ

 

 ސަރުކާރުންދޭ ލޯން ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން 

ސަރުކާރުން މިހާރު މީޑިއާތަކަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ލޯނަކީ ބައެއް ސީނިއަރ އެޑިޓަރުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން 
ނެ ެއގޮތަށް އާދޭސްކޮށްގެން މާލީ އެހީތެރިކަމެއް ލިބުމަކީ ސަރުކާރާ ވާހަކަދައްކައިގެން ހަމަޖެހުނު ލޯނެއްކަމަްށބު

ހިންހަމަޖެހޭކަމެއްނޫންކަަމށް ބަެއއް މީޑިއާތަކުން މައުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ. "މިގޮތަށް އާދޭސް ދަންނަވައިގެން ލިބޭ އެހީއެއް 
ދޭނަމަ އެތަންތަނުގެ އެޑިޓޯރިއަްލ  ބޭނުމެއްނޫން. ސަރުކާރުގައި އާދޭސްކޮށްގެން މިފަދަ އެހީއެއް ވަކިވަކި މީޑީއާތަކަށް

މިނިވަންކަން ގެއްލޭނެކަން ޔަޤީްނ." މިފަދައިން ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި މީޑިއާއެއްގެ މަސްއޫލުވެރިޔަކު ހާމަކުރެއްވިއެވެ. މި 
 މޭރުމަކުން ބައެއް އިތުރު މީޑިއާތަކުގެ އިސްވެރިންވެސް ސަރވޭއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެއެވެ. 

ރުކާރުގެ ލޯނު ސްކީމަކީ މިވަގުތަށް )މިހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް( ލިބުނު ފުރުޞަތަކަށްބަލައި އެ ލޯނަްށ ނަމަވެސް ސަ
ކުރިމަތިލާފައިވާކަމަށްވެސް ބައެްއ މީޑިއާތަކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިހާތަނަށް ެއ އެޕްލިކޭޝަނާ ގުޅޭ އެއްވެސް 

ކޮްށފަިއވެއެވެ. މިހެންކަމުން މި  ނަށް ވީގޮތް މިހާތަަނށް އަންގާފައިނެތްކަން ފާހަގަމައުލޫމާތު ނުލިބޭކަމަށާއި ޯލން އެޕްލިކޭޝަ
ލޯނު ވީއެންމެ އަަވހަކަށް ހަމަެޖހިގެން ދިޔުމަށް މީޑިއާތަކުްނ ެއދެއެވެ. އަދި މި ލޯަނށް މިާހަތނަށް ކުރިމަތިުނލާ ބައެއް 

ްނ ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. މިފަދަ ޯލނެއް މި ދަނޑިވަޅުގައި މީޑިއާތަކުންވެސް ލޯނަށް ކުރިމަިތލުމުގެ ޝައުޤުވެރިކަން ހުރިކަ
 ކޮށްފައިވެއެވެ.  ތަކުން ފާހަގަ ބައެއް މީޑިއާ ،ވެސް ކަމަށް ކަމެއް ނެގުމަކީ ދަރަނިވެރިވެފައިވާއިރު އިތުރަށް ދަރަނިވެރިވާނެ
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 ވަޒީފާއިން ވަކިނުކުރާކަމަށް ނަމަވެސް މުސާރަ ކުޑަކޮށްފައިވޭ 

ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި ދަތި ހާލަތުގައިވެސް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު  ތަކުން ބައިވެރިވި ހުރިހާ މީޑީއާސާރވޭގައި 
ނުވާނެަކމަށެވެ. ނަމަވެސް އެވްރެޖްކޮށް ހުރިހާ މީޑިއާތަކުންވެސް ވަނީ މުސާރަކުޑަކޮށްފައެވެ. އަދި  ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައި

އެއް އެލަވަންސްތައް އެއްކޮށް ކަނޑާލާފައެވެ. މީގެ ސަބަބެއްކަމަށް މީޑިއާތަކުްނ ބައެއް އެލަވަންސްތައް ކުޑަކުރުމާއި ބަ
ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ މި ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް ލިބިފައިިވ އިޝްތިރާކްތައް ކަނޑާލުމެވެ. އަދި ބައެއް މީޑިއާތަކުން 

ނު ަބދަލެއްކަމަށާއި މާލީ ހާަލތު ރަނަގޅުވިހާ އަވަހަކަށް ކުރިން ހާމަކޮށްފައިވަނީ މިއީ މާލީ ަދތިަކމާހުރެ ވަގުތީގޮތުން ެގނެވު
 ލިބެމުންއައި މުސާރަ އިއާދަކޮށްދޭނެކަމަށެވެ. 

ބައެއް މީޑިއާތަކުން މުވައްޒަފުްނ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަްށ ނުވަތަ ވަޒީފާ ބަޔާނަށްވެސް ަބަދލުގެނައެވެ. އެއީ މުސާރަ 
މިފަދައިން ޢަމަލުކުރެއްވި ސަރވޭގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މީޑިއާ މަސްއޫލުވެރިޔަކު ކުޑަކުރަންޖެހުމާ ގުޅިގެންނެވެ. 

"މުވައްޒަފުން ކުރަމުންދާ ަމސައްކަތް މަދުކުރުމަށް އަންާގފައިވާނީ. އެއީ މުސާރަ ކުޑަކުރުމުން މަސައްކަތްވެސް 
ރަ ކުޑަކުރުމާ ގުޅިގެން ވަޒީފާގެ މަސްއޫލިއްޔަތަށް މަދުވާންޖެހޭނެކަމަށް ަޤބޫލުކުރެވޭތީ." މިފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ. މުސާ
ވާކަން މި ރިޕޯރޓްގައި ކުރިން  ކޮށްފައި ވެސް ފާހަގަ ބަދަލު ގެނެސްފައިވާކަމަށް ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ނޫސްވެރިން

 ވާނެއެވެ.  ކޮށްފައި ބަޔާން

 

 ކޮމިއުނިޓީ ނޫސްތައް ހިންގުމަށް ކައުންސިލްތަކުން އެހީތެރިވުން 

މީޑިއާއެއްގެ އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން  3ސަރވޭގައި މާލެއިން ބޭރުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ  މި
ފާޅުކުރެއްވި އެއް ޚިޔާލަކީ ކޮމިއުނިޓީ ލެވެލްގައި މަސައްކަތްުކރާ މީޑިއާތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ޮގތަކަށް ހިންގުަމށްޓަކާ ެއ 

ން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ރަށް/ސިޓީގެ ކައުންސިލުން އެހީތެރިވުމެވެ. މިގޮތުން ރަށު/ސިޓީ މީޑިއާއެއް ގާއިމްކޮށްގެ
ކައުންސިލުން މާލީ ގޮތުްނނާިއ އަދި އެހެނިގެން ބައެއް ުލއި ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތައްވެސް ހަމަޖައްސަވާދެއްވާނަމަ 

ޑިއާއިން ފާހަގަކުރި ގޮތުގައި އެ މީޑިއާގެ މަސައްކަތަށް މިހާރަށްވުރެ ޚަރަދުކުޑަކޮށް މީޑިއާ ހިންގޭނެކަމަށެވެ. މިފަދަ އެއް މީ
ރަށު/ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އެއްބާރުލުން ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް މީޑިއާތަކާ އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް ކައުންސިލްގެ 

އުލޫމާތު ހޯދުމުގައިވެސް އަދި އިހްތިސާސް ހިމެނޭ ކަންކަމުގައި މީޑިއާތަކަށް ލުއިދޭންޖެހޭކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުންވެސް މަ
ރަށު/ސިޓީ ގައި ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ކަންކަމުގެ މައުލޫާމތު މީޑިއާއަށް ލިބޭނެ ފަސޭހަ އިްނތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން 

 މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ. 

 

 މީޑިއާތަކަށް ހާއްސަ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖެއް ތައާރަފްކުރުން 

 ހިންގާ އިސްވެރިންނާއި ނޫސްވެރިންވެސް ފާހަގަކުރި އެންމެ މުހިއްމު އެއްކަމަކީ މީޑިއާއަށް މި ސަރވޭގައި މީޑިއާތައް
ޚާއްޞަ އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފްކުރުމެވެ. މިހާރު މީޑިއާތަކުން ބޭނުންކުރަނީ އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް 

ވެސް މީޑިއާތަކަކީ އަބަދު އިންޓަރނެޓް ބޭުނންކޮށް ޕްރޮވައިޑަރުން އާންމު ވިޔަފާރިތަކަށް ދޭ އިންޓަރނެޓް ކަމަށާއި ނަމަ
އިންޓަރނެޓްގެ ޒަރިއްޔާއިން ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކަށްވާތީ އާންމު ވިޔަފާރިތަކާ 



 

  

17 | ާ ހ ް ފ ަ ސ  ވަނަ ސަފްހާ 17 |  

 މީޑިއާ ކޮށްފައިވެއެވެ. ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި ތަފާތުވާންޖެހޭކަަމށް އެވްރެޖްކޮށް ހުރިހާ މީޑިއާތަކުންވެސް ފާހަގަ
 އިސްވެރިޔަކު އަންނަނިވި ފަދައިން މިކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. 

"މީޑިއާތަކުގެ ސަބަބުން އިންޓަނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރުން އިޝްތިހާރުވަނީވެސް. ނަމަވެސް މީޑިއާއަށް ޚާއްސަ 
 އިންޓަނެޓް ޕެކޭޖްތަކެއްނެތް."  

ރެސް ކޮންފަރެންސަށްވެސް ދުވާލަކު އެތައް ޖީބީ އެއް ޚަރަދުވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިހާރު ކޮންމެ ދުވަހަކުހެން ބާއްާވ ޕް
އާންމު ކޮމާޝަލް )ވިޔަފާރިތަކަްށ ހާއްސަ( އުޞޫލުން އިންޓަރނެޓް ޕެކޭޖް ނަގައިގެން ކުދި މީޑިއާތައް ދެމެހެއްޓެނިވި 

ސް ގިނަ މީޑިއާތަކުގައި ނުހުްނާނނެކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިްނ ގޮތެއްގައި ދިގުމުއްދަތަްށ ނުހިންޭގނެކަމަށާއި އެ މާީލ ގާބިލުކަންވެ 
ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މިހެންކަމާއެކު ރާއްޖޭގެ އިންޓަރނެޓް ސަރވިސް ޕްރޮވައިޑަރުން މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ ޑޭޓާ ޕެކޭޖެއް 

ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ނުވަތަ ޕެކޭޖްތަކެއް ތައާރަފުކުރުމަކީ މީޑިއާގެ ކުރިމަގަށްބަލާއިރު މުހިއްމުކަމެއްކަމަށް 
 އިއްތިފާގުވެއެވެ. 

 

 ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން އިޝްތިރާކު ދޭގޮތް އިންސާފުވެރިއެއްނޫން 

ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުގެ ހިއްސާ ހިމެނޭ ކުންފުނިތަކުން މިހާރު މީޑިއާތަކަށް އިޝްތިރާކު ދޭގޮތާމެދު އެވްރެޖްކޮށް ހުރިހާ 
އިންތިހާއަށް އެބަހުއްޓެވެ. އާްނމު އުޞޫލުން ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް  މިޑީއާތަކުގެވެސް ކަންބޮޑުވުން

ހުށަހެޅުމުން ޖަވާބެއް ނުލިބޭކަަމށާއި "ރައްޓެހިން" މެދުވެރިކޮށް އިޝްތިރާކު ހޯދުމުގެ ސަގާފަތެއް މިކުންފުނިތަކުގައި 
ކު ގެ ފުރުޞަތު މިހާރު ެދީނ މީޑިއާތަކުގެ ޓްރެފިކަށް އޮންނަކަމަށްވެސް ބައިވެރިން ާފހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އިޝްިތރާ

ނުވަތަ އާންމުްނ އެ މީޑިއާއެއް ބަލާ/ކިޔާ މިންވަރަށް ބަލައިގެންޫނންކަމަށާއި ވަރަށް ކުޑަ ނުަވތަ ދުވާލަކަށް ދެިތން ޚަބަރު 
ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ ގެނެސްދޭ މީޑިއާތަކަށްވެސް ދައުލަތުގެ ވަރަށް ބޮޑެތި ކުންުފނިތަކުން އިޝްތިރާކު ދޭކަމަްށ 

މީޑިއާތަކުންވެސް ފާހަގަކުރިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކަްށ އައްޔަނުކުރާ ސިޔާސީ މަޤާމްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުންގެ ދައުރުވެސް މިކަމުގައި އޮންނަކަމަށް ބައެއް ބައިވެިރން ތުހުމަތު ކުރައްވައެވެ. 

 މިގޮތުން؛ 

"ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން މީޑިއާ ޓްރެފިކަށް ބަލާފައި މެއިންސްޓްރީމްކޮށް ހިންގާ މީޑީއާތަކަށް ސްޕޮންސަރޝިޕް ދޭންޖެހޭ 
ތަކުން ސްޕޮންސަރ ދެނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކާއި  މިހާރު ސަރުކާރު ކުންފުނި .ލަކުންހަމަޖެހޭ އުޞޫ

މުވައްޒަފުން އެމީހުންގެ ޑިސިޝަންތައް ރީތިކުރަން އެމީހުން ބޭނުންވާ މީޑިއާތަކަށް މިނިސްޓްރީތަކުގައި އުޅޭ ސިޔާސީ 
 ރުފިޔާގެ އިޝްތިހާރުދޭ." 30000ނުވަތަ  20000އެކަނި. ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްނުވާ މިޑިއާތަކަށްވެސް މަހަކު 

ނިވި ފަދައިން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. "މިހާރު މިފަދައިން ބައިވެރިޔަކު ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. އަދި އެހެން ބައިވެރިޔަކުވެސް އަންނަ
ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން އިޝްތިރާކު ދެނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ރުހުން އޮންނަ މީޑިއާތަކަށްކަން 

 ފާހަގަކުރެވޭ. ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކުން ހަމަޖެހޭ އިންސާފުވެރި އުޞޫލަކުން އިޝްތިރާކުނުދޭ." 
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 މުގެ ދަތިކަން ވަރަށް ބޮޑު މައުލޫމާތު ހޯދު 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކުގައި ހުންަނ މައުލޫމާތު ނުވަތަ އާންުމ ރައްޔިތުންނާ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުުޅންހުރި މަޝްރޫޢުތަކުެގ 
 މައުލޫމާތު ސިއްރުކުރާކަމަށާއި މިފަދަ މައުލޫމަތު ލިބުމުގައި އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަން ކުޑަކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ބައިވެރިން 

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ބައިވެރިންގެ ނަޒަރުގައި ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު މައުލޫމާތު ލިބުމުގައި ފަސޭހައެވެ. އެ 
ފަސޭހަތައް ކުރިމަތިވީ މީސްމީޑިއާ ކުރިއަރައި އޮފީސްތަކުންވެސް މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި ީމސްމީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތައް 

 އަބަދުވެސް ހޯދުމަށް މައުލޫާމތު ްއ ބައިވެރިން ހާމަކުރެއްވިއެވެ. މިގޮތުން "އޮފީސްތަކުންބޭނުންކަން ެފށުމުންކަމަށް ބައެ
. ނަމަވެސް ކުރިއާ އާޅާބަާލއިރު މިހާރު މީޑިއާ ވައިބަރ ގްރޫޕްތައް އޮފީސްތަކުން ުހރޭ އަދިވެސް ަދތިތައް ހުންނަ

މެއް އޮޅުން ފިލުވާލަން އުޅުމުން އެކަން ދާފައިވާތީ މައުލޫމާތު ިލބެްނ މާބޮޑު ދައްޗެއްނެތް. ނަމަވެސް ކަހަ
 ސާފުވާގޮތެއްނުވޭ." މިފަދައިން ަބއިވެރިޔަކު ވިދާޅުވިއެވެ. 

މީގެ އިތުރުން މައުލޫމާތު ހާމަުކރުމަށް ދައުލަތުގެ އިދާރާ، އޮީފސްތައް، ކުންފުނިތައް އަދި ދައުލަތުން އެހީިލބޭ ސިޔާސީ 
ށްފައިވާ އިންފޮޭމޝަން އޮފިސަރުންނާއި މީޑީއާ އޮފިސަރުންނާ ގުޅޭނެގޮތެއް ތަކުގައި ތިބުމަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލާޒިމްކޮ ޕާރޓީ

ވަރަށް ގިނަ ފަހަރު ނުވާކަށާއި އަދި އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓުގައި ހުންނަ އިންފޮމޭޝަން 
 އޮފިސަރުންގެ މައުލޫމާތުވަނީ އައުޓްޑޭޓްވެފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

ހަމަމިއާއެކު ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ކަށަވަރުކުރަން ބައެްއ އިދާރާތަކަށް ގުޅުން އެ ގުޅި މީޑިއާއަކަށް އެ މައުލޫމާތު 
ނުދީ އެހެން ނޫސްތަކަށް އެ މައުލޫމާތު ދީފައިވެސް އެބަހުރިކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިން ފާހަަގކުރެއެވެ. މިގޮތުން އެއް 

ދަން ގުޅިމާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް މައުލޫމާތު ނުދީ އެހެން )ރައްޓެހި( މީޑިއާއަކަށް މައުލޫމާތު ބައިވެރިޔަކު "މައުލޫމާތު ހޯ
 ދީފައި އެ މީޑިއާގައި ބޭނުންވާގޮަތކަށް އެކަން ޖަހާފައިވެސް އެބަހުރި" މިފަދައިން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 

 ދުމަތްތަކެއް ދެވުނު ލޮކްޑައުންވެގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހުނު މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ޚި 

މަދުނަމަވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުގައި އެކި މުއްދަތަށް ލޮކްޑައުންވެގެން މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާތީ އެ 
މުވައްޒަފުންނަށް ލޮކްޑައުންގެ ުމއްދަތުގައި ދެވުނު ޚިދުމަތާމެދު ސުވާލުކުރެވުނެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އެފަދަ މީޑިއާތަކުގެ 

ރިން ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި ބޮޑެތި ޚަރަދުކޮށްގެން މުވައްޒަފުންނަށް ލޮކްޑައުންގެ މުއްދަތުަގއި އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އިސްވެ
ޚިދުމަތެއް ދެވުނެވެ. އަދި އެޗް.ޕީ.އޭގެ ގައިޑްލައިންނާ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ހޭންޑް ސެނިަޓއިޒަރ، އަންގި، މާސްކް 

އިާވކަމަށާއި ރަށުތެރެއަށް ކަވަރޭޖަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުންނަްށވެސް މިފަދަ ސާމާނު ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދެވިފަ
 ފޯރުކޮށްދީފައިވާނެކަމަށެވެ. 

މީޑިއާއެއް ހިންގާ އިސްވެރިޔަކު މިކަމާ ގުޅިގެން ވިދާޅުވީ؛ "މީޑިއާގައި ލޮކްޑައުން ވެގެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުނު 
ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނިން. ނަމަވެސް ބައެއް މުވައްޒަުފންގެ ހިންހަަމނުޖެހުންތަްއ މުވައްޒަފުންނަށް ޭބނުންވާ ހުރިހާ 

ހުންނާނެ. އެއީ މިއީ ދިރިއުޅެްނ ނުވަތަ ކައިބޮއި ހަަދން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުރި ތަނަކަށް ނުާވީތ ވަގުތީ އިންތިޒާމެއްގެ 
 ދަށުން އެކަން ކުރަންޖެހުމުން." މިފަދައިންނެވެ.

ރިވި މީޑިއާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ލޮކްޑައުން ވެގެން މަސައްކަތްކުރި މުވައްޒަފުން ވަރަށް މަދު ކަމުން ސަރވޭގައި ބައިވެ
 ވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ.  މިކަމާ ގުޅިގެން އެފަރާތްތަކުން އެކަށީގެންވާ މައުލޫމާތު ލިިބފައިނެްތކަން
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 ފާތުކުރޭ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި މީޑިއާތައް ތަ 

ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި އިދާރާތަކުން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުުމގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށްެވސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން 
ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ބައެއް މިނިސްޓަރުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގައި ވަކި މީޑިއާއެއް އެކަނި އިޚްތިޔާރުކުރާކަމަށާއި 

ށް ޤަބޫލުކުރެއްވޭކަމަށްވެސް އަދި އެގޮތަށް ޢަމަލުކުރައްވަނީ ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކި މަޤްޞަދުތަކެއް ޙާޞިލުކުރެއްވުމަށްކަމަ
ބައެއް މީޑިއާތަކުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ހަމަމިއާއެކު ކޮމިއުނިޓީ ެލވެލްގައި ހިންގާ މީޑިއާތަކާއި ާމލޭގައި ހިންގާ މީޑިއާތަކާ 

ފައިވެއެވެ. ޓީ ނޫސްތަކުން މައުލޫމާތު ދެއްވައިވެސް އެފަދަ ބައެއް ކޮމިއުނި ކަމަށް ފާތުކުރުން ގެންގުޅޭބައެއް އިދާރާތަކުން ތަ
ށްރަށުގެ މިގޮތުން "މާލެއިން ބޭރުގައި ިހންގާ މީޑިއާތަކާ ތަފާތުކުރުން ހުރޭ. ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުްނ ބޭނުންނުވޭ ރަ

 މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދޭކަށް." މިފަދައިން މީޑިއާއެއް ހިންގަވާ ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވިއެވެ. 

 

 ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން މީޑީއާ އެޑިޓޯރިއަލްއަށް ނުފޫޒުފޯރުވަން މަސައްކަތްކުރުން 

 އެޑިޓޯރިއަލްއަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަން ސިޔާސީ އެކިއެކި ފަރާތްތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެންބަރުންވެސް މީޑިއާގެ
މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި މިގޮތުން ބައެއް މީޑިއާތައް އުވާލުމަށް ނުވަތަ ބަންދުކުރުމަށް ގޮވާލުމަކީ ގަބޫލުކުރެވޭކަމެއްނޫންކަމެްއ 

 ފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ. ކަމަށްބުނެ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ަކންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. ިމގޮތުން އެއް ބޭފުޅަކު އަންނަނިވި

"ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީތަކުގައި ނުވަތަ ޖަލްސާގައި މެންބަރުން ދައްކާ ވާހަކަ ހަމައެގޮތަށް މީޑިއާއިން ގެނައުމުން 
ން. އޭގެ ސްކްރީންޝޮޓް ނަގައި 'ދޮުގ ޚަބަރު ފަތުރަނީ' ކަމަށް ުބނެ ެއވާހަކަތައް ހާމަކުރުމަކީ ބަލައިގަްނނަން ފަސޭހަކަމެއްނޫ

ސަރުކާރަށް 'ސަނާ' ނުކިޔާ މީޑިއާތަކާ ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައިގެން އުޅޭކަން ފާހަގަކުރެވޭ. މީޑިއާތައް ބަންދުކުރުމަށް 
 ގޮވާލުމަކީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއް." 

 މިފަދަ މޭރުކަމުން އެހެން ބޭފުޅަކުވެސް އަންނަނިވި ފަދައިން ވިދާޅުވިއެވެ. 

ންޓެންޓަށް ޓާގެޓްޮކށް މަޖިލިސް މެންބަރުން ކިޔާ ފާޑުތަކާއި ފުރައްސާރަ ހުއްޓާލަންޖެހޭ. "މީޑިއާތަކުގައި ޝާއިޢުކުރާ ކޮ
ކޮންޓެންޓް ގެންަނނީ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީގައި ނުވަތަ ޗެމްބަރުގައި ބުނިގޮތަށް. އެކަމަކުވެސް އެއީ ދޮގުކަމަށްވުނެ 

އެޅުމަށްވެސް ގޮވާލާ. އޭގެ ސަބަބުން މީޑީއާގެ އަގު ސްކްރީންޝޮޓްނަގައި އެމައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑުކޮށް ފާޅުގައި ފިޔަވަޅު 
 ކިޔާ މީހުންނާއި ސަބްސްކްރައިބަރުންގެ އިތުބާރުގެއްލޭ."  ނޫސް، ވެއްޓި

 

 ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާއަށް އެހީތެރިވުން 

 ކަންކުރަމުންދާ ގޮތާމެދު ޖުމްލަކޮށް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުން އިްޝތިރާކު ދިނުމުގައި މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ނުވަތަ
ސަވޭގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ މީޑިއާއަކުން ހިންހަމަނުެޖހުނަސް ެއކަންކަން ރަނގަޅުކޮށް ކުންުފނިަތކުން ހަމަ އުޞޫލަކުްނ 

ސައިޓްގެ މީޑިއާތަކަށް އެހީވުމަށް މީޑިއާަތކުން އެދެއެވެ. މިގޮތުން ސަރވޭގެ ބައިވެރިވި މީޑިއާތަކުން އެދެނީ މީޑިއާ ވެބް
ފައި އި ޓްރެފިކަށް ބަލައިެގން ނުވަަތ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެ މީޑިއާއެއްގެ ކޮންޓެންަޓށް ތަރުހީުބލިޭބ މިންވަރަށް ބަލަ

ތަކަށް  ން މީޑިއާކޮށްފައިވެއެވެ. "ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކު އިޝްތިރާކު ދިނުމަށެވެ. އެއް ބައިވެރިޔަކު ފާހަގަ
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މުއްދަތަކަށް  ޞަތު ދީގެން. ފުޓްބޯޅަ ކްލަްބތަކަްށ އެހީދިން ފަދައިން. ވީމާ މި އުޞޫލުން ދިގުއެހީވާންވީ ސްޕޮންސަރ ފުރު
 ތަކަށް އެހީދެވިދާނެ."  މީޑިއާ

ގެ ބަލިމަޑުކަން ދިމާވިނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިްނ އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް  19-ހަމަމިއާއެކު ކޯވިޑް
ކުގެ އާމްދަނީއަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ނާންނަ ކުންފުނިތައް އެބަހުރިކަމަާށއި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުްނ ފޯރުކޮށްދޭ ބައެއް ކުންފުނިތަ

މީޑިއާތަކަށް އެހީވުމަށް ބާރުއަޅުއްވާ، ބޭފުޅަކު ވިދާޅުވީ "މި ދުވަސްވަރުވެސް އާމްދަނީއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާްނނަ 
ތަންތަނުގެ އެހީ މީޑިއާތަކަށް ދެވިދާނެ. ނަމަވެސް އެކަން ވާންޖެހޭނީ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް އެބަހުރި. އެހެންކަމުން އެ

 މީޑިއާގެ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްނޭޅޭގޮތަށް ދެވޭ އެހީއަކަށް" މިފަދައިންނެވެ. 

 

 ކުރިމަގުގައިވެސް ޕްރެސް ބާއްވަންވީ އޮންލައިން ނޫސްވެރިންނަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް 

ގެ ހާލަތާ ގުޅިގެން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ދިނުމަށް އެން.އީ.އޯ.ސީ ގެ ފަރާތުން ބާއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސަކީ  19-ކޯވިޑް
ރާއްޖޭގެ ކަންކޮޅުތަކުގެ ހުރިހާ މީޑިއާއަކަށް ބައިވެރިވެވޭގޮތަށް ބާއްވާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ކަމަށާއި މިހެންކަމުން 

ން ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި މުއައްސަސާތަކުްނ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް ބޭއްވުމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުްނ ކުރިމަގުގައިވެސް މިފަދައި
 ހުށަހަޅުއްވައެވެ. 

"މިހާރުވެސް ނޫސްވެރިންނަށް އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމަކުން މައުލޫާމތު ލިބޭ ފަދައިން ކުރިއަށްޮއތް ތަނުގައިވެސް އޮންލައިން 
ދިނުމަށް ފެނޭ. ރައީސް އޮފީހާިއ ދައުލަތުގެ ބޮޑެތި އިދާރާތަކުން. އޭރުން މިފަދަ މާލެއިން ޕްލެޓްފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ޕްރެސް 

ބޭރުގައި ހިންގާ މީޑިއާތަކަށްވެްސ ސީދާ ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަުތ ލިބޭނެ. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ މީޑިާއތަކަށް އެކްސެސް ވެވޭނީ 
އެ ފުރުޞަތު ދެވެނީ." މިފަދައިން މީޑިއާ އިސް ބޭފުޅަކު  އޭރުން. އެހެން ނޫނީ ހަމައެކަނި މާލޭ މީޑިއާތަކަށް އެކަނި

ވިދާޅުވިއެވެ. މިގޮތަށް ފާހަގަކުރައްވާ މީޑިއާތަކުން އެ ފާހަގަކުރައްވަނީ މި ބަލިމަޑުކަމުން އަރައިގަނެ، ޕްރެސް ކޮންފަރެންސް 
ތަކަށް އޮންލައިން ޕްލެޓް ފޯމެއް ބާއްވާ ތަނަކަށް ހާޟިރުވެ ބަިއވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމާއެކު އެތަނަށް ނުދެވޭ މީޑިއާ

 މެދުވެރިކޮށް ސުވާލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. މިގޮތަްށ ބޮޑަށް އެދެނީ އޮންލައިން ނިުއސް މީޑިއާތަކުންނެވެ. 
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އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކަންކަމަކީ މި ސާރވޭއަށް މީޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި މީޑިއާ ހިންގުމުގައި 
 ށްތަކައާޑިއި އަދި މީސްވެިރންނާނޫމަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ދީަފއިވާ މައުލޫމާތުކަމަށްވާތީ އެ ަމއުލޫމާތުތަކަށް ބަލައި 

ހުރި ދައުލަތުެގ އަންނަނިވި ކަންަކން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ކަމާ ގުޅުން ކާޓަށް ދައިދިނުމަފަހި ދުވަސްތަކެއް ހޯ
 މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހަޅަމެވެ. 

 ެތަކަށް ޖަވާބުދެއްވުން   ފުރުޞަތަްށ އެދި ހުށަހެޅި ފަރާތްމީޑިއާތަކަށް ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައްވާފައިވާ ލޯނުގ
 ން. ދެއްވު އިވީހާވެސް ގިނަ މީޑިއާތަކަށް އެ ފުރުޞަތު ހޯއްދަވައަވަސްކުރުމާއި 

  ިސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން މީޑިއާތަކަށް އިޝްތިހާރުގެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގައ
މީޑިއާތަކަށް އިންސާފުވެރި ފުރުޞަތުތަކެއް ފަހިކުރުން. އަދި ދިގުމުއްދަތަކަށް މިފަދަ ކުންފުނިަތކުން މީޑިއާތަކަށް 

 މާލީގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްިދނުން. 

 ަނެއްގެއްކަތްކުރާ އެތައް މުވައްޒަފުންޑުކަމާ ގުޅިގެން ކުރިމަތި މާލީ ދަތިކަމާހުރެ މީޑިއާތަކުގައި މަސަމި ބަލިމ 
ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުނު  ފާގެން ވަޒީޅިގު އާ 19-ޑް ވިކޯ ،ވާތީ ވަޒީފާއާއި މުސާރައަށް ބޮޑު ހީނަރުކަމެއް އައިސްފައި 

 ދެވޭ މާލީ އެހީތެރިކަމުގައި މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަމެއް ދެއްވުން. 

 ިއަދި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ ދާރާތަކުން މީޑިއާަތކަށް މައުލޫމާތު ދެވޭނެ ިއންިތޒާމް ފަސޭހަކުރުން. ދައުލަތުގެ އ
އިދާރާއަކުން އަދި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން އެހީިލބިގެން ހިންގާ ަޖމްޢިއްޔާ/ޖަމާޢަތް އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުންވެސް 

ޭސހައިން މީޑިއާ އޮފިސަރުން/ އިންފޮމޭޝަން މީޑިއާއަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި ފަ
ތު ިދނުމުގައި ތަފާށްރުކޮތު ފޯމާ މައުލޫށްތަކައާޑިމީއެކު ހަމަމިއާއޮފިސަރުންނާ ގުޅޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސެވުން. 

 ވަރުކުރުން. ށަކަން ކަދެވޭށްރުކޮތު ފޯމާ މައުލޫށްތަކައާޑިލަކުްނ މީޞޫމަހަމަ އުހައި ށާނުކުރުމަ

  ުމީޑިއާތަކުގެ މަސައްކަތުގައި އިންޓަނެޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތެއްކަމުން މީޑިއާތަކުން މިހާރު އިންޓަރނެޓަށް ކުރާ ބޮޑ
 ކޭޖްތަކެއް ތައާރަފުކުރުން. ހޭދަ ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މީޑިއާތަކަށް ޚާއްޞަ އިންޓަރނެޓް ޕެ

 ިކުރާ މީޑިއާ  ވެސް ކަވަރޭޖަށް ބޭރަށް ދާންޖެހޭ މީޑިއާ މުވައްޒަފުންނަށް އެ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް މިހާލަތުގައ 
 ކާ ޓަށްތެރިކަމަރައްކާ އި މުވައްޒަފުންގެ ސިއްހީށާ މަޖެހޭ އާލާތްތައް ފޯރުކޮށްިދނުގޮުތން އަޅަން  ތަކުން، ސަލާމަތީ

   ވަރުކުރުން.ށަކަން ކަަމލުކުރާޢަ އެ މުވައްޒަފުން ށްލުތަކަޞޫއު  ފައިވާށްމަކޮއިން ހާ އޭ.ޕީއެޗް.

 ުލިުބމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްާތލުމާއި އެފަދަ ކޮމިއުނިޓީ ލެވެލްގައި ިހންގާ ުކދި މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތ 
ބަތްވާ ރަށެއް/ސިޓީެގ ކައުންސިލުން ސްދެމެހެއްޓެނިވި ޮގެތއްގައި ހިންގުމަށްޓަކާ އެ މީޑިާއއެއް ނި މީޑިއާތަކަށް

 ފުރިހަމައަށް އެއްބާރުލުން ދިނުމާިއ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.  
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 19-ކޯވިޑް ށްނައިސްވެބަޔާންކުރި ފަދައިން މީޑިއާތަކާއި ީމޑިއާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންމި ސާރވޭ އަކީ 
ބަލިމަޑުކަމުގެ ހާލަތުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ދަނެގަނެ އެކަންކަން ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކަށް ހުށަހެޅުމުގެ 

 ބައިވެރިވި ހުރިހާ މީޑިއާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާއި މީޑިއާ ހިންގަވާ މަޤްޞަދުގައި ކުރެވުނު ސާރވޭއެކެވެ. މި ސާރވޭގައި
އި ސްވެރިންނާގައި ނޫވޭރސާ މި ކުރުދަންނަވަމެވެ. އިސް މަސްއޫލުވެރިންނަށް ވަރަށް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝު

ލުވެރިން ސްއޫއިސް މަ ތައް ހިންގުމުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާއާޑިމުވައްޒަފުން އަދި މީ ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާއާޑިމީ
އަދި ހަގަކުރެވެއެވެ. ތި ގޮންޖެހުން ހުރިކަްނ ފާޑެ ބޮށްތަކައާ ޑިއި އަދި މީ ސްވެރިންނާއިރު ނޫ ބަލާ ށްތުތަކަމާމައުލޫ ފައިވާދެއްވާ

ރު ދާދަވެރި އަދި ޒިންމާއެކު ވާ ލުމުގެ ބިރުވެސް އޮތުމާޓާތައް ހުއްއާޑިބައެއް މީނުދެވިއްޖެނަމަ ދާއަވަސް ހައްލުތަކެއް ހޯ
 ނުްނވެއެވެ. ތެރިކަން ބޭ  އެހީށްއަހާއިންތި ށްތަކައާޑިދިވެހި މީގައި ޅުވަޑިމި ދަނ ކާޓަށްމަޓުއެއް ދެމެހެއްއާޑިމީ

 ޞަ އްޚާސް/ކުންފުނިތަކުން އޮފީ /މުއައްސަސާ ޅޭގު ކަމާއެ ކަން ށްމަކަންކަ ފައިވާށްހަގަކޮގައި ފާރވޭމި ސާ އެކު،މިހެންކަމާ
 މެވެ. ޅަ ރުއަކައުންސިލުން ބާ އާޑިްވސް މީޑިލް މޯށްދެއްވުމަދާލުކަމެއްދެއްވައި އަވަސް ހައްލުތަކެއް ހޯސަމާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


