
 

 
    info@mmc.org.mvއީމެއިލް: ،3003995މާލެ. ފޯން ނަމްބަުރ:   މަޖީދީމަގު، ގ.ބިއްލޫިރޖެހިގެ ދެވަނަ ފަންގިފިލާ، 

 

c 
  

 
 

 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 ާމލެ،        

  ދިވެހިރާއްޖެ       

 

       

ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މޯލްޑިވްސް  

 މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ޚިތާބު 
 

ނަްށ ން ެއންެމާހ ނޫސްވެރިތަހުނިޔާއާއި ެހޔޮ އެދުންތައް ރާއްޭޖގެ  ދުވަހުގެ ިމނިވަންަކުމގެ  ނޫސްވެރިކަުމގެ  ދުނިޔޭގެ

 ޕްރެސް  ދަރަަޖކުރާ ިމނިވަންކަން  ޫނސްވެރިކަުމގެ އަިދ ިމދަނިޑވަޅުގައި  ާއ ކައުންސިލުްނ އަރިސްކުަރެމވެ.ޯމލްޑިވްްސ މީޑި

ވާތީ، ފައިއަރާ  ވަނައަށް   79  އިްނޑެކްސްގެ   އެ  ހޯދައި،  ކުރިއެރުެމއް  ދަރަަޖއިގެ   19  ރާްއެޖއިން  އަހަރު މި   އިންޑެްކސްގައި  ފްރީޑަްމ

   އެކަން ފާހަގަކޮށް ހޫނު ަމރުޙަބާއެއް ދަންނަވަެމވެ.

ދިއުަމީކ  ހޯދަުމން  ރާއްެޖއިން  ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ނޫސްވެރިކަުމެގ ިމނިަވންކަުމގަިއ ކުރިއެރުންތައް 2018

އެގޮތުން ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަުމގެ އިންޑެްކސްގަިއ   ން ުނހަނު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާކަެމކެވެ.  ޯމލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު

ދަިއ ކުރިއެރުެމްއ ހޯ  ދަރަަޖއިގެ   19ވަީނ  ިމއަހަުރ   ދަރަަޖއިގެ ކުރިއެުރެމްއ ހޯދާފައެވެ. އަދި މި   22ިމދިޔަ އަހަުރ ރާއްެޖ ވަީނ  

މުޅި ދެކުނު އޭޝިއާއިންވެސް ދެވަނަ ދަރަަޖއިގައިކަަމށްވުާމއެކު، ާރއްޭޖގެ މިނިވަްނ ނޫސްވެރިކަުމެގ މުސްތަޤުބަލު މި ފެންނަީނ 

މުސްތަޤްބަލުގައިވެސް ިމކުރިއެރުން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިއުުމގައި ދިވެހި މީޑިއާތަކާއެކު ޯމލްޑިވްްސ ވަރަށް އުާޖލާކޮށެވެ. 

 އުްނސިލް އަބަދުވެސް އޮންނާނެކަްނ ިމ ފުރުސަތުގައި ހަނދާން ކޮށްދެެމވެ. މީޑިއާ ކަ

ދުނިޔެއަށް ިމއަދު ދިާމވެފައިވާ ބަލިމަޑުކަުމގެ ނާޒުކު ހާލަތުގަިއ ނޫސްވެރިން ރެއާއިދުވާލު ވަރުބަލިކަެމއްނެިތ 

ދަނީ، ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަުމގެ މިނިވަންކަުމެގ މަސައްކަތްކުރަުމންދާއިރު، ިމއަދު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފާހަގަކުރަުމން

ށް ަކނޑައެޅުއްިވ ޝިޢާރަކީ، ކޮންފަރެންސަޚާއްސަ އެގޮތުން ޔުނެސްކޯއިން ިމައަހރުގެ ވަަނ އިޙްތިފާލެވެ.  27ދުވަހުގެ 

މަސައްކަތްކުރަންވާނީ،   ނޫސްވެރިންއެވެ. މި ޝިއާރުން ދޭހަކޮށްދެނީ،    ""ެޖހިލުންުވެމއް، ވަކިއަތަކަށް ެޖހުެމއްނެތި ނޫސްވެރިކަން 

އި އަދި އެހެންމެ، ވަކިފަރާތަކަށް ކަަމށާނޫސްވެރިންނަށް ލިބިދީފައިވާ މިނިވަންކަުމގެ އިުމގެ ތެރޭގައި ބިރެއް ފަސްެޖހުެމއްނެތި
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އް ޤާއިުމކޮށްދިނުުމެގ ފަހި ާމހަުއލެެޖހުެމއްނެތި ަހަމހަަމަކާމއި އިްނސާފުންކަެމވެ. އަދި ބިރެއްނެތި ޫނސްވެރިކަންކުރެވޭނެ އަާމްނ  

 ނޫސްވެރިން  ގައިހާލަތުބަލިމަޑުކަުމގެ  ރިފައިިމވާިމހާރު ފެތު މުހިންުމކަންެވސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި

 ިމޭމރުުމްނ ަމސައްކަތްކުރުަމކީ، ނުހަުނ ބޭނުންތެރިކަެމއްކަން ހަނދާނުގައި ބަހައްޓަންެޖހެއެވެ. ަހމަ ، މަސައްކަތްކުރަުމންދާއިރު

އަިމއްަލ ިމއަދުގެ ހާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ނޫސްވެރިންވެސް ފަރުދީ ޒިންާމ އަދާކުރުަމށް އިސްކަންދިނުާމއެުކ، ، ިމނޭވާގައި

  ށް ަސާމލުވުން މުހިންުމަކުމގައި ދެކެެމވެ.ަމކަސަލާަމތާއި ރައްކާތެރި

ބިރުވެރި ހާލަތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚަބަރާއި ެގ ިމ ނުރައްކާެތރި  19-މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިަމތިވެފައިވާ ކޮވިޑް

ެގންދަވާ ބުރަ މިންނެތް ަމސައްކަތަްށ   އެންެމފަހުގެ ަމޢުލޫާމތު ފޯރުކޮށްދިނުަމށް ފަސްެޖހުެމއްނެތި ދިވެހި ޫނސްވެރިން ކުރައްވަުމން

މަސައްކަތްކުރައްވަުމންެގންދަވާ،  ށްރުކުރުވުަމމީޑިއާތަކަށް ހިތްވަރުދީ، ޒިންާމދާހަަމއެހެންެމ  ޝުކުރުދަންނަވަެމވެ. ފަށްފަށުން

ޯމލްޑިވްްސ މީޑިާއ ކައުންސިލުގެ ެއންެމހައި ެމންބަރުންަނށްވެސް ިމފުރުޞަތުގައި ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަާމއެުކ 

 ޝުކުރުދަންނަވަެމވެ. 

ާމދަާމއެކެވެ. ރާއްޭޖެގ ނަށް އަދަށް ވުރެ ފަހި ންއި، ޫނސްވެރިއަޅުގަނޑު އެދެނީ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ހުރިހާ މީޑިއާތަކާ

ގެ އެންެމ ތަނަވަސް އިުމެގ ތެރޭގައި ބޭނުންހިފައި، ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ނޫސްވެރިކަުމގެ ިމނިވަންަކން އޭ

 ކުރިއަށް އޮތް ީޖލުތަކަށްވެސް ވާސިލުވެގެންދިއުީމ އުްނީމދެވެ. އަދި ކޮންެމ އަހަރަުކ ިމ ފާހަގަކުރާ ދުނިޔޭގެ ޫނސްވެރިކަުމގެ 

 ދުވަހަކީ ނޫސްވެރިންނަށް ާއ ހިތްވަރެއް ލިބިދޭ ބާރެއްކަުމގައިވުެމވެ.  މިނިވަންކަުމގެ 
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 هللاހިދާޔަތު          
 ރައީސް            

 
 
 
 
 

  


