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 : މަޢުލޫމާތު   އަސާސީ   ޝަކުވާއާބެހޭ .1

 
 C.Case/13-2020 ޝަކުވާ ނަންަބރު: 

 هللاޢިރުފާން ޢަބްދު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް:
 އޮންލައިން ވަގުތު  ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތް:
 2020ޑިސެމްބަރު  28 ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚު:
 2021އޭްޕރިލް  05 ޝަކުވާ ނިމުނު ތާރީޚު:

ާޕޓީ ބޭ  35މި ޝަކުވާއަކީ، " ޝަކުވާގެ ޚުލާޞާ: ާޕޓީ:  އްވި މީހާ ބުނަނީ ޒިންމާ ވާންޖެހޭ ކަމެއް  މީހުން ފައްސިވި 
ސުރުޚީ   މި  ވަގުތު  (https://vaguthu.mv/news/479373ނެތްކަމަށް!"  ދަށުން  ގެ   )

ކޮންޓެންޓާ  2020ޑިސެމްބަރ    27ންގައި  އޮންލައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނު    އިގައި  ގުޅިގެން، 
ގެ    15/2008ނަންބަރު   ޤާނޫނު(  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  އަލިވާގެ  /ގއ.ދާންދޫދަށުން  )މޯލްޑިވްސް 
     މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެކެވެ.هللا،  ޢަބްދު ޢިރުފާން 

ޝަކުވާގައި ކަން 
 ހިނގައިފައިވާ ގޮތް:

- 

ޝަކުވާގައި އިތުރަށް 
 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން 

- 
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 : ލިސްޓު   ލިޔެކިއުންތަކުގެ   ހުށަހަޅައިފައިވާ  .2

 ލިޔެކިއުންތަކެވެ. ފޮނުވި /ތިރީގައި މިވަނީ، މި ޝަކުވާއާެބހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅުނު
 
"ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ   ހުށަހަޅާފައިވާ هللاޢިރުފާން ޢަްބދު  ގައި   2020  ޑިސެމްަބރު  28  ކައުންސިލަށް  މީޑިއާ   މޯލްޑިވްސް .2.1
 ފޯމު"
ޭބމީހުން    35"  .2.2 ޕާޓީ  ޕާޓީ:  ނެތްކަމަށް!"  ފައްސިވި  ކަމެއް  ވާންޖެހޭ  ޒިންމާ  ބުނަނީ  މީހާ  ސުރުޚީ އްވި    މި 

https://vaguthu.mv/news/479373))  ްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  2020  ޑިސެމްަބރު  27ގައި  ގެ ދަށުން ވަގުތު އޮންލައިނ 
 ކޮޕީ   ޚަަބރުގެ 

ކައުންސި  2020  ޑިސެމްަބރު  27 .2.3 މީޑިއާ  ފޮނުވާފައިވާ    ހުށަހެޅިޝަކުވާ  ، ލުން ގައި މޯލްޑިވްސް  "ޝަކުވާ ފަރާތަށް 
 ަބލައިގަތްކަމުގެ ލިޔުން" 

ކައުންސިލު  2020  ޑިސެމްަބރު  29 .2.4 މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  ފަރާތަން  ގައި  ހުށަހެޅި  ނަންަބރު ފޮނުވާފައިވާ    ށްޝަކުވާ 
219-LS/INDIV/74  ީސިޓ 

ޝަކުވާ    2020ޑިސެމްަބރު    29 .2.5 ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  ނަންަބރު    ރައްދުވާގައި  ފޮނުވާފައިވާ  ފަރާތަށް 
219-LS/PRIV/2020/51  ީސިޓ 

 ސިޓީފޮނުވާފައިވާ  ންޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުށް  ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަ 2020 ޑިސެމްަބރު 29 .2.6
 ސިޓީފޮނުވާފައިވާ  ންޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުށް  ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަ 2020 ޑިސެމްަބރު 31 .2.7
-219ނަންަބރު  ފޮނުވާފައިވާ    ށްފަރާތަ  ރައްދުވާޝަކުވާ  ން  ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު  2021ޖަނަވަރީ    04 .2.8

LS/PRIV/2021/1  ީސިޓ 
-219ނަންަބރު  ފޮނުވާފައިވާ    ށްފަރާތަ  ހުށަހެޅިޝަކުވާ  ން  ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލު  2021ޖަނަވަރީ    04 .2.9

LS/IIDIV/2021/1 ީސިޓ 
 އީމެއިލްފޮނުވާފައިވާ ތުން ފަރާ ރައްދުވާޝަކުވާ ށް ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަ 2021ޖަނަވަރީ  04 .2.10
 ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  2021ޖަނަވަރީ 04 .2.11
 ސިޓީފޮނުވާފައިވާ  ންފަރާތު ހުށަހެޅިޝަކުވާ ށް ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަ 2021ޖަނަވަރީ  06 .2.12
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 : ނުކުތާތައް   ފާހަގަކުރެވުނު  .3

  2020ޑިސެމްަބރ    28ލަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ،   މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމް" ކައުންސި"މޯލްޑިވިސް     3.1
  ގައެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމާއެކު ނޫހުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ކޮންޓެންޓްގެ ކޮޕީ ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.

"މީޑިއާގެ   25  ޤާނޫނުގެ  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  ވްސްމޯލްޑި     3.2 ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
ވަޞީލަތެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ އެއްޗަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ ނުވަތަ އިއުތިރާޟު ކުރާކަމަށްވާނަމަ ފުރަތަމަ އެކަން 

ގާނީއެވެ. އަދި ދެފަރާތުގެ  އެ ވަޞީލަތެއްގެ އެޑިޓަރަށް ނުވަތަ އެ ވަޞީލަތެއްގެ ލިޔުންތަކަށް ޒިންމާވާ ފަރާތަކަށް އަން
މަސައްކަތްކުރާނީއެވެ."   ހޯދޭތޯ  ޙައްލެއް  އެކަށީގެންވާ  މައްސަލައަށް  އުފެދިފައިވާ  އެ  މަޝްވަރާކުރެވިގެން  ދެމެދުގައި 

 މިފަދައިންނެވެ. 
"މީޑިއާ  5  ޤަވާއިދުގެ  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ   މޯލްޑިވްސް  ،އަދި    3.3 ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ   ވަނަ 

އެކަމެއްގެ ޝަކުވާ  އެއްޗަކާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ނުވަތަ އިއުތިރާޟުކުރާ ފަރާތަކުން  ވަސީލަތެއްގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ 
ޤާނޫނުގެ   ހުށަހަޅަންވާނީ  އެޑިޓަރަށް   25ކައުންސިލަށް  ވަސީލަތެއް ޝާއިޢުކުރި  އެ  ދަށުން،  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
  ޙައްލެއް ނުހޯދިއްޖެ ޙާލަތުގައެވެ." މިފަދައިންނެވެ. ނުވަތަ ފަރާތަށް ހުށަހަޅައިގެން އެކަމަށް

ވަނަ    5  ފޯމްގެ  ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި  ކައުންސިލަށް  މީޑިއާ   މޯލްޑިވްސް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވާޝަކު    3.4
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހައްލުކުރުމަށް    25ނަންަބރުގައި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ  

 މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
ފޯމްގެ    ،ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވާޝަކު    3.5 ހުށަހަޅާ  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި  ކައުންސިލަށް  މީޑިއާ  ވަނަ    5މޯލްޑިވްސް 

 ޙައްލުކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޝަކުވާ  25ނަންަބރުގައި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ  
ލޫމާތު، އެ ޚަަބރުން އުނިކުރުމަށް ވަގުތު  ޢް"ފޮޓޯއާ ޒާތީ މަމަސައްކަތުގެ ޚުލާސާކަމުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ،    ކޮށްފައިވާ  

އެމްވީގަ އެދިފައިވީނަމަވެސް، އެކަމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފަހުން ގުޅި ނަމަވެސް ވަގުތު ނޫހުން ފޯނު ނަގާފައި  
   މިފަދައިންނެވެ.ނުވެއެވެ." 

  ޚުލާސާއަށް   ަބޔާންކުރެވުނު  އިސްވެ  ގެމަސައްކަތު  ކޮށްފައިވާ  ހައްލުކުރުމަށް  ޝަކުވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ވާޝަކު    3.6
ޤާނޫނުގެ  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް   ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ    25  މޯލްޑިވްސް  އާއި،  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ަބޔާންކޮށްފައިވާ  5ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ   އިޖުރާޢަތުގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާކަން   ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި 
މީޑިއާ   މޯލްޑިވްސް  ނުވާތީ،  ހިމަނާފައި  ލިޔެކިޔުން  އަދި  ތަފްސީލު  މަސައްކަތުގެ  ކުރި  ނަމަވެސް  އެނގެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ    5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤަވާއިދުގެ    25ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނުގެ  
ދުވަހުގެ މުއްދަތެއްދީ، އެފަރާތަށް    7ނ(ގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު، އޭގެ ލިޔެކިޔުމާއި ނަތީޖާއާއެކު ހުށަހެޅުމަށް  )

 ގައި ސިޓީ ފޮނުވުނެވެ.   2020ޑިސެމްަބރު  29
  މައްސަލަ   ސުލްހަވެރިކަމާއެކު  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  ސިޓީގައި،  ފޮނުވި  ރައްދުވާފަރާތަށް  ޝަކުވާ  ތުރުންމީގެ އި    3.7

 ދިނުމަށް އެދިފައިވާނެއެވެ. އްާބރުލުންއެ ފަރާތަށް އެ މަސައްކަތްކުރުމުން  ކުރުމަށްޙައްލު
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ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ   2020ޑިސެމްަބރު    29  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  ވްސްމޯލްޑި    3.8
 ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.   2020ޑިސެމްަބރު  29ޖަވާުބ 

ގައި ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީ  2020ޑިސެމްަބރު    29  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  ވްސްމޯލްޑި    3.9
ޭބއްވި މީހާ ބުނަނީ ޒިންމާ ވާންޖެހޭ ކަމެއް ނެތްކަމަށް!" މި    35ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ، " މީހުން ފައްސިވި ޕާޓީ: ޕާޓީ 

އެކު   ފަރާތަކާ  ޒިންމާވާ  ނޫހުން  އެ  ގުޅިގެން،  ޚަަބރާ  ޝާއިއުކުރި  އޮންލައިނުން  ވަގުތު  ދަށުން  ސުރުޚީގެ 
އެދި  ކޮންޓެންޓް ނެގުމަށް  އެ  އެނަންަބރުން    މަޝްވަރާކޮށްގެން،  އެގޮތުން  ގުޅާފައިވާނެއެވެ.  މި ނަންަބރަށް   ******

ޖަވާުބދެއްވީ އެ ނޫހުގެ އެޑިޓަރުގެ ******* މި ނަންަބރަށް ގުޅައިގެން  ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް،  
އެވެ. އަދި ފަހުން އެ ނަންަބރަށް  އެ ނަންަބރަށް ގުޅުމުން ވާހަކަ ދެއްކި ޭބފުޅާ އެ ކޮންޓެންޓް ނެގުމަށް އިންކާރުކޮށްފައިވެ

އެކަމުގައި   އަޅުގަނޑަށް  އެހެންކަމުން  ނުވެއެވެ.  ދީފައިވެސް  ޖަވާުބ  ނަންަބރުން  އެ  ނަމަވެސް،  ހެދި  ގުޅައި 
 މަޝްވަރާކުރުމަށް، އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާކަމަށް ގަޫބލުކުރެވެއެވެ.

 ފަދައިން އޭގެ ފަހުންވެސް، )"ރޯޔަލް" ޭބފުޅަކު "ވަގުތު"ގެ މައްސަލައެއް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފި(އަދި ހަމަ އެ
https://vaguthu.mv/news/480546   ުމި ސުރުޚީގެ ދަށުންވެސް، އަޅުގަނޑަށް ޖެއްސުން ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަގުތ

 އިތުރު ޚަަބރެއް ގެނެސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ނޫހުން 

ތަސައްވުރެއް  ނުަބއި  އަޅުގަނޑާމެދު  މެދުގައި،  ރައްޔިތުންގެ  ގެނެސްދީފައިވާގޮތުން،  ނޫހުން  ވަގުތު  ކޮންޓެންޓް  އެދެ 
ނުކު އިއާދަ  ސަަބުބން  އެކަމުގެ  އަދި  ބަދުނާމުވެފައެވެ.  ވަނީ  އާއިލާ  އަޅުގަނޑުގެ  އަޅުގަނޑާއި  ރެވޭ  އުފައްދައި 

ކޮވިޑް   ފަދައިން  އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ލިިބފައިވެއެވެ.  ވަނީ  އެ    19ގެއްލުންތަކެއް  ނުވަތަ  ކުރެވޭ،  ޝައްކު  އަށް 
ޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ަބއެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތާއި ފޮޓޯ އާންމުކޮށް، ޚަަބރު ފެތުރުމަކީ ވޯލްޑް ހެލްތު އޮގަނައިޒޭޝަން  ަބއް

ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުކަމެކެވެ. އަދި އެކަން ޚުދު ތިޔަ ކައުންސިލުގެ    ހެލްތުހިރާއްޖޭގެ  އާއި ދިވެ
 ރައީސްވެސް ގަޫބލުކުރައްވައެވެ. 

ޝަކުވާ  އަޅުގަނޑުގެ  އަޅައި،  ކައުންސިލުން  ތިޔަ  ފިޔަވަޅެއް  އެކަށީގެންވާ  ނޫހާމެދު  ވަގުތު  އެދެނީ  އަޅުގަނޑު  ވީމާ 
މި މައްސަލަ ވީ އެންމެ އަވަސް ތާރީޚެއްގައި ނިންމަވައިދެއްވައި، ނިންމާ ނިންމުން އާންމު    ފޯމުގައި އެދިފައިވާގޮތަށް

 މިފަދައިންނެވެ. ކުރެއްވުމެވެ." 

ގައި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ   2020ޑިސެމްަބރު    29  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް    3.10
 ގައި މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ފޮނުވާފައިވެއެވެ.   2020ޑިސެމްަބރު  31ޖަވާުބ 

ގައި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ   2020ޑިސެމްަބރު    29  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް    3.11
ސިޓީގައި އިޝާރާތް ކުރައްވާފައިވާ ދުވާ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ، "އްޖަވާުބގައި ޝަކުވާ ރަ
ގުޅިގެން   އަްބދުޢިރުޝަކުވާއާއި  މަޝްވަރާ  ވަގުތު"هللا "ފާން  މަސައްކަތެއާއި  އެއްވެސް  ކުރައްވާފައެއް ކުރެއްވުމަށް  އް 

އަށް ގުޅައި  هللاފާން އަްބދުޢިރުނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ސިޓީ ލިުބމުން "ވަގުތު" އިން ވާނީ އިސްވެ  

https://vaguthu.mv/news/480546
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މައްސަލަ މަޝްވަރާކޮށްގެ މަޝްވަރާކޮށްގެން   ނަމަވެސް  ދަންނަވާފައެވެ.  ކަމަށް  ބޭނުންވާ  ހައްލުކުރަން  މައްސަލަ  ން 
 ހުށަހެޅި هللاއަްބދު  ޢިރުފާން   ކަމުންއެހެން  ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.هللا ފާން އަްބދުޢިރުމަށް  ނުވާކަ  ޭބނުންއްވަން  ހައްލުކުރަ

  ގެންދެވޭނެ   ކުރިއަށް  އެއީ   މައްސަލައަކަށްވާތީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ   މައްސަލައަކީ
 ނެވެ.މިފަދައިންމަށް ނިންމަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ." ނޫންކަ މައްސަލައެއް

 ކަންކަމަށް  ސިޓީގައިވާ  ފަރާތުގެ  ދެ  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  އިސްވެ  ކޮމިޓީއިން،  ަބލާ  ޝަކުވާ  ން،އެހެންކަމު    3.12
މައްސަލައިގައި   ފާހަގަކޮށް  ތަފާތުކަން  ަބސް  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ހުށަހެޅިފަރާތާއި  ޝަކުވާ  ޔަތްކުރާއިރުޢާރި މި 

މައްސަލަ  މި  ަބއްދަލުކޮށް  ކޮމިޓީން  ފަރާތާއި  ރައްދުވާ  ފަރާތާއި ޝަކުވާ  ހުށަހެޅި  ނިންމާފައިވަނީ، ޝަކުވާ  ކޮމިޓީން 
 ސުލްހަވެރިކަމާއެކު ހައްލުކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށެވެ.   

ގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތަށް ސިޓީ ފޮނުވުނެވެ. އެ    2021ނަވަރީ  ޖަ  4އެގޮތުން      3.13
މި ަބލާއިރު  ލިޔެކިޔުންތަކަށް  ހުށަހެޅިފައިވާ  ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ،  ހައްލުކުރުމަށް    ސިޓީގައި  ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު  ޝަކުވާ 

ހައްލުވެފައިނު ކޮށްފައިވީނަމަވެސް  މަސައްކަތްތަކެއް  ފޮނުވާފައިވާ  ދެފަރާތުންވެސް  ދެފަރާތުން  ޝަކުވާގައި  މި  ވާތީއާއި، 
ނިންމުމުގެ   ގޮތެއް  ސާފުކުރުމަށްފަހު  އެކަންކަން  ފާހަގަވާތީ،  ހުރިކަން  ފުށުއެރުންތަކެއް  މައުލޫމާތުގެ  ލިޔެކިޔުންތަކުގެ 

ޭބއްވުމަށް ނި ަބއްދަލުވުމެއް  ަބލާ ކޮމިޓީ މެދުވެރިއަކަށް ވެގެން ދެ ފަރާތް ހިމެނޭ  ންމާފައިވާކަމަށެވެ. ގޮތުން، ޝަކުވާ 
 ކުރާނެ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ފޮނުވުމަށް އެންގުނެވެ. އަދި ދެ ފަރާތުންވެސް އެ ަބއްދަލުވުމުގައި ތަމްސީލު

 ކޮމިޓީން  ަބލާ  ޝަކުވާ  ފަރާތާއެކު   ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ފަރާތާއި   ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  ލިބުމުން   ނަންތައް  ރާތުގެދެފަ   3.14
ަބއްދަލުވުމުގައި    2021އޭޕްރިލް    04  އިންތިޒާމްކޮށް  ަބއްދަލުވުމެއް އެ  ޭބއްވުނެވެ.  ަބއްދަލުވުމެއް  އޮންލައިން  ގައި 

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް( އެވެ. އަދި ޝަކުވާ هللا )ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ަބއިވެރިވީ ޢިރުފާން ޢަްބދު
 މަދު ޔާމީން )ވަގުތު އޮންލައިންގެ އެޑިޓަރު( އެވެ. ރައްދުވާ ފަރާތް ތަމްސީލުކުރުމަށް ަބއިވެރިވީ މުޙައް

ފުރުސަތުދެވުނީ ޝަކުވާ   އިންތިޒާމުކުރި  ކޮމިޓީން  މަތިން   ގޮތުގެ  ންކުރެވުނުަބޔާ   3.15 ފުރަތަމަ  އެންމެ  ަބއްދަލުވުމުގައި 
އްވި މީހާ ބުނަނީ  ޕާޓީ ޭބ  -މީހުން ފައްސިވި ޕާޓީ  35ހުށަހެޅި ފަރާތަށެވެ. އެފަރާތުން މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރީ، "

ގުޅިގެން އެ    ަބރާކުރި ޚަން ގައި ޝާއިޢުއިޚީގެދަށުން ވަގުތު އޮންލަޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް!" މި ސުރު 
  އަށް ގުޅައި، އެފަރާތުގެ ަބހެއް ނެތި މިޚަަބރުޖެހީ ކީއްވެތޯއާއި  7999681ނޫހުގެ ފޭސްުބކް ޕޭޖްގައި އޮންނަ ނަންަބރު  

ޖަހާފަ ނެތި  ަބހެއް  އެފަރާތުގެ  ވެސް  ފޮޓޯއެއް  ޝަކުވާ  އިކައިވެނީގެ  ކަމަށް ފަރާތުގެ    ރައްދުވާ  އޮތުމުން  ސަމާލު 
ށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް  އެދިފައިވާކަމަ  ނަގައިދިނުމަށްއެޚަަބރު    ނަންަބރަށް ގުޅައި  ނޫހުގެ އެޑިޓަރުގެއެގެނައީކަމަށާއި،  

އިންކާރުކުރި ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ހުށަހެޅީ   ޝަކުވާ  ޝަކުވާ  ކައުންސިލަށް  މީޑިއާ  ހައްލުނުވުމުން  މައްސަލަ  ކަމަށާއި 
މި   އެދެނީ  ފަރާތުން  އެ  އެހެންކަމުން  އެދިކަމަށެވެ.  ނިންމަ  ފައިވާމައްސަލައިގައި  މައްސަލަ  މި  ދިނުމަ ގޮތަށް  ށް  އި 

 ކަމުގައެވެ. 
 ގިނަ   ރާއްޖޭގައި  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،  ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ފުރުސަތުގައި  ދެވުނު  ފަރާތަށް  ރައްދުވާ   ޝަކުވާ  އަދި   3.16

ސައްހަކަމަށް ވަނީނަމަ   އެއްޗެއް   އެފެންނަ  ނޫސްވެރިއަކަށް  މައުލޫމާތަށާއި،  ދޭ  މީހުން  ފަތުރަނީ  ޚަަބރު   ނޫސްތަކުގައިވެސް
އަމިއްލަ  އެފަރާތުގެ  ޚަަބރަކީ ސީދާ  ފާހަގަކުރާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  އެގޮތުން ޝަކުވާ  ގެނެސްދީގެންކަމަށާއި،  އެއެއްޗެއް 

އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓަސްތަކުން   ކުރިން އެއީ  އެނފޭސްުބކް  ޚަަބރު ލިޔުމުގެ  ޚަަބރެއްކަމަށާއި، އެހެންކަމުން  ގިގެން ދިޔަ 
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ހެޅި ފަރާތުން އޭރުވެސް އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތަށްވާތީ، އޭނައަށް ގުޅާ އެ ޚަަބރު ލިޔުމުގެ ހުއްދައަކަށް ޝަކުވާ ހުށަ
 ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކުރި ފޮޓޯ ނެގުމަށް އެދުނު ހިސާުބން އެދެންޖެހޭނެކަމަކަށް ގަޫބލެއް ނުކުރާކަމަށެވެ. އަދި ޝަކުވާ

 ކުރިއެވެ.  އެފޮޓޯ ނޫހުން ނަގާފައިވާކަން ފާހަގަ
ވާ   3.17  ފޮޓޯ  އެ  ފޭސްުބކްގައި  އަމިއްލަ  އެފަރާތުގެ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  ގުޅިގެން  ހަކަތަކާމި 

  ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ   ވަނަ މާއްދާގައި  24ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނު އަސާސީގެ    ރާއްޖޭގެދިވެހި  އާންމުކޮށްފައިވީކަމުގައިވިޔަސް،
ޢާއިލީ   އަދި  ޒާތީ  މީހެއްގެ  މުއާޞަލާތުތަކަކީ ދިރިއުޅުމާއި  ކޮންމެ  ޒާތީ  ކުރާ  އަނެކުންނާއި   ގޯތިގެދޮރާއި 

ތަންތަން    ވެގެންވާޙުރުމަތްތެރި މީހަކަމަށާއި،  ކަންކަމާއި  ކޮންމެ  އަނެކުންގެހަމަ  ހައް  ކުމެ،  ތަކަށް  ޤުމިބުނެވުނު 
ނޫސްވެރިކަން   ނަމަވެސް  މިނިވަންކަމެއް  އޮތް  ލިބިފައި  ނޫސްވެރިކަމަކީ  އަދި  ހިތަންވާނެކަމަށެވެ.  ހުރުމަތްތެރިކޮށް 

ޚަަބރުތައް ގެނެސްދިނުމަކީ ނޫސްވެރިކަމެއްކަމުގައި  ގޮތަކަށް    ޢިއްޒަތް ވެއްޔާއި މޮޑެވޭފަދަކުރުމުގައި އަނެކުންގެ އަުބރާއި  
ފާ ކޮވިޑްގަބޫލުނުކުރާކަމުގައި  އަދި  ކޮންޓެކްޓް   19-ހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ވާހަކައިގައި  އެއްވެސްކަމެއްގެ  ގުޅޭ    އާއި 

އޯގެ  އެޗް  ޑަްބލިއު  އަދި  އެޗްޕީއޭ  ހާމަކުރުމަކީ  މައުލޫމާތު  ޒާތީ  ަބއެއްގެ  ވެސް  އެހެންކަމެއްވެގެން  އަދި  ވެގެންވެސް 
ފްކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އެހެންކަމުން ފޯމްގައި އެދިފައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ވީހާ ވެސް ޚިލާމިންގަޑާ ވެސް  

 އަވަހަށް ނިންމައިދިނުމަށް ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނެވެ.  
ރިޢާފާހަގަ  ކޮމިޓީއަށް  މައްސަލައިގައި  ކަންކަމާއި  ފާހަގަކުރި  ރާތުންދެފަ   3.18 ކަންކަމަށް  ކޮމިޓީގެ   ކޮށްޔަތްކުރެވިފައިވާ 

 ސާފުކުރެވުނެވެ. އިތުރަށް މެންަބރުންގެ ފަރާތުން އަންނަނިވި ކަންކަން 
  މިހާރު  ވެސް  ފިޔަވަޅުތައް  އަޅަންޖެހޭ  އެތެރެއިން  ނޫހުގެ   ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ކަމަކީ،ތަމަފުރަ  3.19

ސުވާލުކުރެވުނެވެ. ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން މި ސުވާލާ    އޮޅުންފިލުވުމަށްފާހަގަކޮށްފައިވާތީ އެކަން    އަޅައިފައިވާކަމަށް
  މަށާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރީ، އެޑިޓަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން އެކަން )ކަން ހިނގިގޮތް( ަބލާފަ ދެތިން ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަ

ވާކަން ހިއްސާކޮށް، އަދި އިޔުނު މީހާއަށް އެ ޚަަބރާގުޅޭ ޝަކުވާ ހުށަހެޅިފައޭގެތެރެއިން އެއް ފިޔަވަޅަކަށް، އެ ޚަަބރު ލި
ކިހިނެއް   ޚަަބރަކީ  ނިސްަބތްވާ   ވެގެންއެ  ޚަަބރު  މި  ދުވަސްވަރަކީ  އެ  އަދި  ސާފުކުރިކަމަށެވެ.   ޚަަބރެއްތޯ  ލިޔުނު 

ސްވަރު ވައަށް ގިނަ މީހުންތަކެއް ޕޮޒިޓިވްވަމުން އައި ދުވަސްވަރަކަށްވެފަ އެދު  19-ކައިވެނި ހަފްލާ އާއި ގުޅިގެން ކޮވިޑް
އެކަމަށް  ވެސް  ނޫސްވެރިން  ވާތީ  ކްލަސްޓަރ  އެ  ޚަަބރަކަށް  އެއް  ކުރުވާ  ޝައުގުވެރި  މީހުން  ގިނައިން  އެންމެ 

ފާހަގަކުރެވިފައި ޖެހީކަން  ޚަަބރު  އެ  ހުށަ  ސަމާލުކަންދީގެން  ޝަކުވާ  އަދި  ފޭސްްބކް  ވާކަމަށެވެ.  ފަރާތުގެ  ހެޅި 
ސްޓޭޓަސްގައި އާންމުކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަަބރަކަށްވުމުން، އިތުރަށް އެކަން ހިނގިގޮތް ބަލައި، ޚަަބރު  
ނޫސްވެރިޔާއަށް  ލިޔުނު  ޚަަބރު  ފުޅާކުރުމަށް  މިއަށްވުރެވެސް  މަސްދަރު  ހޯދާ  ޚަަބރު  ކުރިން  ޝާއިއުކުރުމުގެ 

ނެކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. އޭގެ މާނައަކީ އެންމެ މަސްދަރަކުން ލިޭބ ހަމައެކަނި މައުލޫމާތުކޮޅުގެ އަލީގައި ނަސޭހަތްތެރިވެފަ ވާ
މަސައްކަތް  ކުރެވޭތޯ  ފުރިހަމަ  އިތުރަށް  ޚަަބރެއް  އެ  ހޯދައިގެން  ވެސް  ތަފްސީލު  އިތުރު  ަބދަލުގައި  ހެދުމުގެ  ޚަަބރު 

ނަސޭހަތްތެރިވި ފާހަކުރުމަށް  އަދިކަން  ނަމަވެސް    ގަކުރިއެވެ.  އަޅާފަވާނެކަމަށާއި  ފިޔަވަޅެއް  ދެ  އިތުރަށްވެސް  މީގެ 
 ަބޔާންކުރިއެވެ.ހާމަކުރަން ޭބނުންނުވާކަމުގައި އެކަން 

 ހާމަކޮށްފައިވާ   މުޖްތަމައަށް  ދިވެހި  މުޅި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  ފޮޓޯއަކީ  ހިމަނާފައިވާ  ޚަަބރުގައި  ނަކަމަކީ،ދެވަ   3.20
ފޮޓޯއެއްތޯ ސުވާލުކުރެވުނެވެ.   އޮތްއަމިއްލައަށް ނަގައިގެން ޖަހާފަ  ފަރާތުންއެ  އިން  އޮންލައިން  ވަގުތު  ނޫނީ  ފޮޓޯއެއްތޯ،
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ގެ ގޮތުގައި ރއެގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެ ފޮޓޯއަކީ، އެފަރާތް އަމިއްލައަށް ޕްރޮފައިލް ޕިކްޗާ
އާންމުކޮށްފަ  2020ޑިސެންަބރ    21 އެކައުންޓްގައި  ފޭސްުބކް  އަމިއްލަ  ދުވަހު  މީގެ ވަނަ  ފޮޓޯއެއްކަމުގައެވެ.  އިވާ 

ކުރިތާ   ޝާޢިއު  ޚަަބރު  ފިޔަވަޅަކަށް   5ނުވަތަ    4އިތުރުން  ދެވަނަ  ކަމަށާއި،  ނަގައިފައިވާ  ފޮޓޯ  ފަހުން  ގަޑިއިރު 
ޕޯސްޓެهللا އަްބދު  ޢިރުފާން" ކުރި  ފޭސްުބކްގައި  މީހަކު  ކިޔާ  ަބދަލުކޮށްފައިވާކަން    ޢިރުފާންއްގައި"  ނަމަކަށް  މިހާރު 

 ފާހަގަކުރިއެވެ. 
ރަ    3.21  ކުރުމަށްޓަކައި  ރަނގަޅު  މިޚަަބރު  ކަމަކީ،  ތިންވަނަ  ސުވާލުކުރެވުނު   ގުޅިގެން  ޖަވާާބ  ފަރާތުގެ  އްދުވާޝަކުވާ 

 ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  އެގޮތުން .  ޤަުބލުކުރެވޭތޯއެވެ   ކޮށްފައިވާކަމަށް  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  މަސަކަތްތަކެއް
ގަބޫލުނުކުރާކަމާއި  ރަ  ކަންތައް  ދެ   އެ  ހަމައެކަނި  ފާހަގަކުރީ، ކުރެވިފައިވާކަމަށް  އެކަން  ނަމަވެސް  ނގަޅުކޮށްފައިވީ 

އާއި ަބދަލުގައި،  ކޮމެންޓްގެ  ިބނާކުރަނިވި  އަދި  ޝާއިއުކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.  މެންަބރަކާއި ކޮމެންޓްސްތަކެއްވެސް  ލީ 
ގުޅުވައިގެންވެސް ކޮމެންޓް ޝާއިއުކޮށްފައިވާކަމާއި އެކަމުގެ ސަަބުބން އެފަރާތާއި އެފަރާތުގެ އަންހެނުންނަށް ނުސީދާކޮށް  
ކޮމާކޯޅިއެއް ތެރޭގައި   ުބކްގައި  ވަރަށް ގިނަ އަސަރުކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. އަދި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށްފަހު ފޭސް 

ދައްކާނެ ވާހަކަ ޖެހުމުން އެކަމާ ވިއްދައިގެން ވެސް، ރޯޔަލް ޭބފުޅަކު ވަގުތާއި ދެކޮޅަށް މައްސަލައެއް މީޑިއާ  ރޯޔަލްކަން  
ފެމިލީތަކާއި ގުޅުވައިގެން  ރޯޔަލް  ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅައިފިކަމަށް ޚަަބރެއް ޝާއިއުކޮށްފައިވާކަމަށާއި އެ ޚަަބރަށް ވެސް 

ފާހަގަކު ކޮށްފައިވާކަން  ވެސް  ކޮމެންޓްތައް  ކޮމެންޓެއް  ހުރިހާ  އެ  އަދި  ފެންނަންހުރިކަން  މިއަރިއެވެ.  ދާހަމައަށްވެސް 
 ފާހަގަކުރިއެވެ. 

 އްކޮމެންޓްތަ  ޕޮލިސީގައި  އެޑިޓޯރިއަލް  ފާހަގަކުރީ،  ފަރާތުން   ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ގުޅިގެން  ކުރުމާޝާއިއު  ންޓްކޮމެ   3.22
ޝާޢިއު ކުރުމުގައި ވަކި މިންގަނޑެއް އޮންނަކަމަށާއި، އެގޮތުން އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަކާ ޚިލާފް ނުވާ ގޮތުގެ މަތިން  
ަބލައި ނުގަންނަނީ   ކޮމެންޓެއް ޝާއިއުކުރާކަމާއި، ހަމައެއާއިއެކު ކޮމެންޓްތައް  އެ  އެމީހަކު ފާޅު ކުރާ ޝުޢޫރެއް ނަމަ 

 ންޓްތައްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އި ހުންނަ ކޮމެހަޑިހުތުރު ބަހުން މުޢާމަލާތްކޮށްފަ 
ރައްދުވާ ޝާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ޚަަބރު  އެ  ހަތަރުވަނަކަމަކީ،  ސުވާލުކުރެވުނު  ންކޮމިޓީ    3.23 ޝަކުވާ  އިއުކޮށްފައިވަނީ 

ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ފޮޓޯ ޖަހައިގެން ފުރަތަމަ ޚަަބރު  ފަރާތުގެ ނޫހުގައިތޯއެވެ. އޭގެ ޖަވާުބގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން  
ޚަަބރެއް   އެކަމާގުޅޭ  ފުރަތަމަ  އެންމެ  ނަމަވެސް  ކަމަށާއި  ނޫހުގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ގެނެސްދިނީ 

 ނުވާކަމުގައެވެ. ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ އެހެން ނޫހެއްގައި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ނޫހުގައި ނަން ހިމަނާފައި
 އާންމުކުރުމުން   ޕޯސްޓެއް  މާނައިގައި"  ރޯޔަލް"  މީޑިއާގައި  ސޯޝަލް  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  ނަކަމަކީ،ވަފަސް    3.24

ގަޫބލުކުރެވޭތޯއާއި ފަހުން ޖެހި   ށްޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތަ ކަމަށް  ގޯސްވެގެންދިޔަ  މަސްލަހަތު  މައްސަލައިގައި  މި  އިތުރަށް
އިތުރަށް   ގުޅިގެން  އެކަމާ  އަދި  ސުވާލުކުރެވުނެވެ.  ގަޫބލުކުރަންތޯ  ކަމަށް  ގުޅިގެން  ޕޯސްޓާ  އެ  ޖަހާފައިވަނީ  ޚަަބރު 
މަސްލަހަތު ގޯސްވެފައިނުވާކަމަށާއި، އެޗްޕީއޭގެ މިންގަނޑާ ޚިލާފުވާ ފަދަ ފޮޓޯއެއް ޕޯސްޓުކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއި ލިޔެފަ  

 އޮތް އެއްޗަކަށް ބިނާކޮށް ޚަަބރުޖެހިކަމަށް ގަޫބލުނުކުރާކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. 
 ޚަަބރު   އެ  ޕޮލިސީއާ  އެޑިޓޯރިއަލް  ތެރެއިން،  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  އެޅި  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ކަމަކީ،ހަވަނަ    3.25

އުލޫމާތެއް ހިމަނައިގެން ޚަަބރުލިޔުނުކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނުތޯ  މަ  ނުރަނގަޅު   އެއްވެސް  ޚަަބރުގައި  އެ  ނުވަތަ  ޚިލާފުތޯއާއި،
ކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފާހަގަކުރީ، ގިނަތަންތަނުގައި އެޑިޓޯރިއަލް ޕޮލިސީ ސުވާލުކުރެވުނެވެ. މި ސުވާލުގެ ޖަވާުބގައި ޝަ
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ހުންނަ ގިނައިން ވަރަށް  ފައިސްދެވިޚަަބރެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެ ، މީޑިއާގައި އެ ލިޔާ އެއްޗެއްއޮންނަގޮތުން މީހަކު ސޯޝަލް
ށް ނުވަތަ މީހަކު ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކަށް ބިނާކޮށް ޚަަބރު ގެނެސްދެވޭ ކަމަށާއި އެއީ ކަމަށެވެ. އަދި އެމީހަކު  ުބނާ ުބނުމަކަ

ޚަަބރު  އެގޮތަށް  ނޫސްތަކުން  ގިނަ  ނޫންކަމަށާއި  އޮންނަގޮތެއް  ނޫހުގައި  ފަރާތުގެ  ރައްދުވާ  މައްސަލަ  ހަމައެކަނި 
ނެސްދޭކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރަށް މި ޚަަބރާ ގުޅޭ ކްލަސްޓަރއަކީ، ޑިސެމްަބރ ފަހުކޮޅު އަދި ޖަނަވަރީ ފުރަތަމަ ކޮޅު، ގެ

ޮބޑަށް   ވަރަށް  ވެސް  އިން  އެޗްޕީއޭ  ޚާއްސަކޮށް  ކްލަސްޓަރއެއްކަމަށާއި،  ލިުބނު  ޮބޑަށް  ވަރަށް  ސަމާލުކަން  މީޑިއާގެ 
ރައް އާންމު  ކްލަސްޓަރއެއްކަމުން  ހޯދައި  ފޮލޯކުރި  މައުލޫމާތު  އިތުރު  ެބހޭ  އާއި  ކްލަސްޓާރ  އެ  އެނގެން  ޔިތުންވެސް 

ބޭނުންވެފައިވާ ކްލަސްޓަރއެއްކަމުން، ޝަކުވާ ރައްދުވާ މީޑިއާގެ ނޫސްވެރިންވެސް އެ ކްލަސްޓަރ އާއި ގުޅިގެން އެކި  
ޝައުގުވެރިކަން   ހަދަން  ޚަަބރު  ފާހަގަކުރިއެވެ.    ހުރެގެންއޭންގަލްތަކުން  ޤަޫބލުކުރެވޭކަން  ޚަަބރުގެނެސްދިނީކަމަށް  އެ 

ޝާއިއުކޮށްފައިނުވާނެކަމުގެ   މައުލޫމާތެއް  އަރައިގަނެވޭފަދަ  އަުބރަށް  ފަރުދެއްގެ  އެއްވެސް  ޚަަބރުތަކުގައި  އެ  އަދި 
 ޔަގީންކަން ދޭކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. 

އި    3.26 ކުރާ   އަސްލަކާ  ސްލާމްދީނުގެއި  ކުރުމުގައި  ޢިއުޝާ  ކޮމެންޓްތައް  ތުރުން،މީގެ  މަތިން  ގޮތެއްގެ  ޚިލާފުނުވާ 
ހުންނަ  ކޮމެ ގޮތަކަށް  ނާންނަފަދަ  އުނިކަމެއް  އަުބރަށް  މީހެއްގެ  އަދި  ކުރާކަމަށާއި،  ޝާޢިއު  ވާނަމަ  ންޓެއްކަމަށް 

ފަރާތުން   ހުށަހެޅި  އަދި ޝަކުވާ  ފާހަގަކުރިއެވެ.  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ކުރާކަން ޝަކުވާ  ވެސް ޝާޢިއު  ކޮމެންޓްސްތައް 
ހަދަ ހާމަކުރިކަމަށް  ވާހަކައެއް  ޚަަބރު ހާމަކޮށްފައިނުވާ  ނުވާނެކަމާއި  ގެނެސްދީފައި  ގޮތުގައި  ޚަަބރެއްގެ  އިގެން 

ނުޖެހުމަށް  އެލިޔުން  ނޫނީ  ފޮޓޯ  އެ  ފަރާތުން  ރައްދުވާ  ޝަކުވާ  ޕަބްލިޝްކުރީ  ޚަބަރު  އެ  ކުރިން  ޝާޢިއުކުރުމުގެ 
ގައި އެޅެންހުރި ހުރިހާ  އެދިފައިވަނިކޮށް ނޫންކަމާއި އޭގެ ފަހުން، ފޮޓޯވެސް ނަގާފައިވާކަމާއި އެހެންކަމުން މި މައްސަލައި 

ވެ. އަދި މި ޚަަބރާ ގުޅިގެން އެ ނޫހުން ންޓާރނަލް ފިޔަވަޅެއްވެސް އަޅާފައިވާކަމުގެ  ޔަގީންކަން ދޭކަން ފާހަގަކުރިއެއި
މާފަށް އެދެން ޖެހޭވަރުގެ ކަމެއް ކޮށްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. ސަަބަބކީ މި ޚަަބރު ގެނެސްދީފައިވަނީ މަސްދަރާވެސް  

 އިކަމަށްވާތީކަން ފާހަގަކުރިއެވެ. އެކުގަ
  ޝަކުވާ   ސުލްހަވެރިކަމާއެކު  ަބއްދަލުވުމުގައި  ޭބއްވުނު  ަބއިވެރިކޮށްގެން  ދެފަރާތް  ހިމެނޭ  ޝަކުވާގައި  ކަމުންއެހެން    3.27

 ވަކިގޮތެއް  ކޮމިޓީން  ރިޢާޔަތްކޮށް  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ދެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  މި  ނުވާތީ،  ހައްލުވެފައި
 ވެ.  ނިންމުނެ ނިންމުމަށް

 

 ޚިޔާލުތަފާތުވި މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތް: .  4

 ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމިޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތާ ޚިޔާލު ތަފާތުވި މެންބަރުންނަށް ފެންނަ ގޮތް      4.1
- 

 
 މެންބަރުން ފާހަގަކުރި ނުކުތާތައް:    4.2
 
- 
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 ޚިޔާލު ތަފާތުވި މެންބަރުން:   4.3
1.- 

 
 

 ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ގޮތް:  ޝަކުވާ.  5

ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތާއި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުން ފޮނުވާފައިވާ ޝަކުވާއާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތަކާއި، ދެ ފަރާތާއެކު  .5.1
މޯލްޑިވްސް ،  ކަންކަމާއި، މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނާއިކޮމިޓީން ޭބއްވުނު ަބއްދަލުވުމުގައި ފާހަގަކުރެވުނު  

ޤަވާއިދާއި  ކައުންސިލުގެ   އުސޫލު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ެބލުމުގައި  ޝަކުވާ  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސް  މީޑިއާ 
 ވާސިލުވުމުގައި އަންނަނިވި ޝަކުވާގެ ނިންމުމަށްއަދި ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ރިޢާޔަތްކޮށް،  

 ކަންކަން ކޮމިޓީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

  މީހާ  ޭބއްވި  ޕާޓީ"  ޕާޓީ   ފައްސިވި  މީހުން  35"  އޮންލައިންގައި  ވަގުތު   ގައި  2020  ޑިސެމްަބރު  27ފުރަތަމަކަމަކީ،   .5.2
  ޝަކުވާ   ގުޅިގެން  ކޮންޓެންޓާއި   ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ސުރުޚީގެ  މި!"  ކަމަށް  ނެތް ކަމެއް  ޖެހޭ  ވާން  ޒިންމާ  ބުނަނީ
  ޚަަބރުގައި   އެ  ނަން  އަސްލު   ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ   ،ދެކަމަކީ  މައިގަޑު   ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި

 ންއޮންނަކަމެވެ. އެނގެ  ހިމަނާފައިވުންކަން އެއް ފޮޓޯ  އޭނާގެ އަދި ހިމަނާފައިވުމާއި

ނަންަބރު   .5.3 ގެ    15/2008ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ކައުންސިލުގެ  މީޑިއާ  ގައި   24)މޯލްޑިވްސް  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 
އަމިއްލަ މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާނީ މުޖުތަމަޢުގެ  "ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ،   އެކިފަރާތްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ މީހުން  މީޑިއާގައި 

އެކަމުގައި   އަމިއްލަ މަސްލަހަތެއް  ފަރާތެއްގެ  އެއިން  ހޯދުމުގައި  މައުލޫމާތު  އެފަދަ  ހިމެނޭކަމަށްވާނަމައެވެ. 
އަަބދުމެ  ޤަދަރަށް  އަުބރަށާއި  އެފަރާތެއްގެ  އަދި  ނުވާނެއެވެ.  ވަދެގެން  ނުޙައްޤުން  ތެރެއަށް  ދާއިރާގެ  މިނިވަންކަމުގެ 

 ނެވެ. މިފަދައިން އިޙުތިރާމްކުރަންވާނެއެވެ."

ޝަކުވާ .5.4 މި  ވަރަށް އެހެންކަމުން  މުޖުތަމައު  މުޅި  އޭރު  ޚަަބރަކީ  މި  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މާއްދާއަށް  މި  ގައި 
ވަ ރައްޔިތުން  ވާތީ  ޚަަބރަކަށް  ކަންޮބޑުވާފަދަ  އަދި  މައުލޫމާތު  ސަމާލުކަންދިން  ބޭނުންވާ  އެނގެން  ޮބޑަށް  ރަށް 

ވާ ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމާއި، މިއީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޔަތުގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަަބރެއްކަމުގައި ޝަކުވާ ރައްދު
އެ ޚަަބރެއްކަން  ގެނެސްދީފައިވާ  ިބނާކޮށް  މައުލޫމާތަށް  އާންމުކޮށްފައިވާ  ފަރާތުން  ނިސްަބތްވާ  ނގެންއޮވެއެވެ.  ޚަަބރު 

ފައިވާކަން އަދި މި ޚަަބރުގައި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އަުބރަށް ނުވަތަ ޤަދަރަށް އުނިކަން އަންނަފަދަ ކޮންޓެންޓެއް ހިމެނި
 ކޮމިޓީން ެބލިބެލުމުން ފާހަގަކުރެވިފައިނުވެއެވެ. 

ދެވަނަކަމަކީ، ނޫސްވެރިން ޚަަބރާއި މައުލޫމާތު ފަތުރާއިރު މަޢުލޫމާތުދޭ ފަރާތް ހާމަކުރުމަށް އިސްކަންދޭންވާނެކަމުގައި   .5.5
ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ނަން ހާމަކުރަން ބޭނުންނުވާނަމަ، އެ    ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަޚުލާޤީ މިންގަނޑުގައި 

ލިިބދީފައިވެއެވެ.    މީޑިއާއަށް  އިޚްތިޔާރުވެސް  ސިއްރުކުރުމުގެ  ވަގުތު    2020ޑިސެމްަބރު    27މަސްދަރު  ގައި 
މީހުން ފައްސިވި ޕާޓީ" ޕާޓީ ޭބއްވި މީހާ ބުނަނީ ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް!" މި   35އޮންލައިންގައި "

ޕަްބލިކް ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  މައުލޫމާތަކީ،  ހިމަނާފައިވާ  ޚަަބރުގައި  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ދަށުން    ސުރުޚީގެ 
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ކަމުގައި އެފަރާތުން  ކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތާއި ފޮޓޯ އި އާންމުޑޮމެއިންއެއްގައި ނުވަތަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި )ފޭސްުބކް( ގަ
ވަނަ ދުވަހުގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އިއުތިރާފުވެފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން   2021އޭޕްރިލް    04

އިވާ މަސްދަރަށް މި ޚަަބރަކީ މީޑިއާއިން މައުލޫމާތު ނެގި މަސްދަރުގައި މައުލޫމާތު ދީފައިވާގޮތަށް އެ މައުލޫމާތު ނެގިފަ
 ހަވާލާދީ  ގެނެސްދީފައިވާ ޚަަބރެއްކަން އެނގެންއޮވެއެވެ.

 5ނުވަތަ    4  ޝާއިޢުކުރިތާ  ޚަަބރު  މި  ،ފޮޓޯ  ފަރާތުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެފަރާތުގެ  ޅި ތިންވަނަކަމަކީ، ޝަކުވާ ހުށަހެ .5.6
ހިމެނޭ    އުނިކޮށްފައިވާކަން  ޚަަބރުން  މަތިން  އެދުމުގެ  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  ފަހުން  އިރު  ގަޑި  ދެޝަކުވާގައި 

ތެރެއިން ފަރާތު ޕޮލިސީގެ  އެޑިޓޯރިއަލް  ރައްދުވާފަރާތުގެ  ޝަކުވާ  މިއީ  އަދި  އެނގެންއޮންނަކަމެވެ.  ަބހުންވެސް  ގެ 
 އެޅުނު އިންޓަރނަލް ފިޔަވަޅެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.  

ރައްދުވާފަރާތުގެ ނޫހުގައި "ރޯޔަލް" ޭބފުޅަކު "ވަގުތު"ގެ މައްސަލައެއް މީޑިއާ ކައުންސިލަށް ހަތަރުވަނަކަމަކީ، ޝަކުވާ   .5.7
  2020ޑިސެމްަބރު   28ކުވާ ހުށަހެޅި ފަހުން  ދަށުން ވަކިން ގެނެސްފައިވާ ޚަަބރަކީ މި ޝަހުށަހަޅައިފި" މި ސުރުޚީގެ

 ގައި ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ޚަަބރެއްކަން އެނގެން އޮންނަކަމެވެ.   

ގުޅޭ  އެ .5.8 ޚަަބރާ  އެ  ޚަަބރަކަށްވާތީއާއި،  ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  ފަހުން  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  މި  ޚަަބރަކީ  އެ  ހެންކަމުން 
ގައި  އުސޫލު  ގޮތުގެ  ޢަމަލުކުރާނެ  ެބލުމުގައި  ޝަކުވާ  ކައުންސިލުން  މީޑިއާ  މޯލްޑިވްސްކުވާއެއްވާނަމަ،  ޝަ

އެއްގޮތަށް ޝަކުވާ   އިޖުރާއަތްތަކާ  ކޮންޓެންޓަަބޔާންކޮށްފައިވާ  އެ  ހައްގު  ފަރާތަކަށް ކަހުށަހެޅުމުގެ  އިއުތިރާޒްކުރާ  ށް 
ޖެހޭ  ލިިބދީފައިވާތީ،   ރިއާޔަތްކުރަން  ތެރެއިން  މައްސަލައިގެ  މި  ކޮމިޓީއިން  މަށް  ނޫންކަ  ޚަަބރެއްއެއީ 
 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

  ޭބއްވި  ޕާޓީ"  ޕާޓީ  ފައްސިވި  މީހުން  35"  އޮންލައިންގައި  ވަގުތު   ގައި  2020  ޑިސެމްަބރު   27ފަސްވަނަކަމަކީ،   .5.9
ޝަކުވާ  ޚަަބރުގައި    ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ސުރުޚީގެ  މި!"  ކަމަށް  ނެތް  ކަމެއް  ޖެހޭ  ވާން  ޒިންމާ  ބުނަނީ  މީހާ

ހާމަކޮށްފައިވާ   އަކަށްރައްދުވާފަރާތުން  )ފެކްޓްސް(  ވަޤާއިޢު  ފަރާތުން   އެއްވެސް  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ 
އެހެންކަމުން،  އިންކާ ޚަަބރުގައި  ރުކޮށްފައިނުވާކަމެވެ.  މި  ެބލުމުން  ެބލި  މައުލޫމާތެއް  ދޮކޮމިޓީން  ސައްހަ  ގު  ނުވަތަ 

މައުލޫމާތެއް   ފާހަގަކުރެވިފައިނުވާތީ،  ނޫން  ކޮންޓެންހިމެނޭކަން  އަޚްލާޤީ ކީ،  ޓަމި  ހަމަތަކާއި  މީޑިއާގެ  ދިވެހި 
 ގެ މައިގަނޑު އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފު ކޮންޓެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. މިންގަނޑު

ޚަަބރު  ހަވަނަކަމަކީ، .5.10 ގުޅޭ  ހާދިސާއާ  ހިމެނޭ  ޚަަބރުގައި  ރައްދުވާ  ފުރަތަމަ  އެންމެ    ،މި  ޝަކުވާ  ގެނެސްދީފައިވަނީ 
ބަހުން   ދެފަރާތުގެ  މީޑިއާއަކުންކަމަށް  އެހެން  ނޫން  މި  މީޑިއާ  މީޑިއާގައި  ރައްދުވާ  އޮންނަކަމާއި، ޝަކުވާ  އެނގެން 

ޭބނުންވާނެކަމަށް   ޚަަބރު ގެނެސްދީފައިވަނީ، ރައްޔިތުންނަށް ކޮންމެހެން އެނގުމަށް  ޚަަބރުގައި ހިމެނޭ ހާދިސާއާ ގުޅޭ 
ފަރާތުގެ އެ  މަޤްސަދުގައިކަން  ގެނައުމުގެ  ހިމަނައިގެން  މައުލޫމާތު  އިތުރު  ގަޫބލުކުރެވޭ  ބަހުން   އެފަރާތަށް 

ހާމައަދި    އެނގެންއޮންނަކަމެވެ. އިތުރަށް  ކޮންޓެންޓްގައި  އަމިއްލައަށް   ކޮށްފައިވަނީ،މި  ފަރާތުން  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ 
ށްވާތީ، ޒާތީ މިނިވަންކަމުގެ ދާއިރާއަށް ނުހައްގުން ވަނުންކަމުގައި ކައޭރުވެސް މުޖުތަމައުއަށް އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލާމާތަ

މިންގަނޑުތަކަމާއި،  ެބލެވެންނެތް އެޗްޕީއޭގެ  އާއި  އޯ  އެޗް  މައުލޫމާތުޑަްބލިއު  ޒާތީ  ޚިލާފަށް  ހާމަކޮށްފައިވާކަން   ކާއި 
 ން ނެތްކަމަށެވެ. އެނގެހުށަހެޅިފައިވާ ލިޔެކިޔުމުން 

 



11 
 

ރައްދުވާ   .5.11 ޝަކުވާ  ޝާއިއުކޮށްފައިވަނީ  ކޮމެންޓް  ޝާއިއުކޮށްފައިވާ  ޚަަބރުގައި  އެޑިޓޯރިއަލް   ފަރާތުގެހަތްވަނަކަމަކީ، 
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމެވެ. ފަރާތުން   އެ  މަތިންކަމުގައި  އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  ގުޅުވައިގެން   ޕޮލިސީއާ  ކޮމެންޓްސްތަކާ  އަދި 

އާންމުވު އަލުން  ޚަަބރު  މި  ގެނައުމަކީ  ޚަަބރެއް  އެންގުމަކީ އިތުރު  އެންގުމެއް  އެފަދަ  އެކަށީގެންވާކަމަކަށްވާތީ،  ން 
އެ ނުފެނުނެވެ.    މަސްލަހަތުހުރިންމެ  މިވަގުތަށް  ކޮމިޓީއަށް  އާއިލާއާ ހައްލުކަމުގައި  ފަރާތުގެ  ހުށަހެޅި  ޝަކުވާ  އަދި 

 ވަގުތު   ގައި  2020  ޑިސެމްަބރު  27ގުޅުވައިގެން ގެނެސްދީފައިވާކަމަށް އެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރާ ކޮމެންޓްސް ތަކަކީ،  
 މި!"  ކަމަށް  ނެތް  ކަމެއް   ޖެހޭ  ވާން  ޒިންމާ  ބުނަނީ  މީހާ  ޭބއްވި   ޕާޓީ"  ޕާޓީ  ފައްސިވި  މީހުން  35"  އޮންލައިންގައި

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ހިމަނާފައިވާ ކޮމެންޓްތަކެއް ނޫންކަން ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ ޚަަބރުގައި  ދަށުން ސުރުޚީގެ
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ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ަބލާއިރު،  ރިޢާޔަތްކޮށް  މައްޗަށް  ސަަބުބތަކުގެ  ަބޔާންވެދިޔަ  މީޑިއާ    15/2008ދެންފަހެ،  )މޯލްޑިވްސް 
ވަގުތު   ނިންމާފައިވަނީ،  ކޮމިޓީން  ެބލި  މައްސަލަ  މި  މައްސަލައިގައި،  މި  ހުށަހަޅާފައިވާ  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ކައުންސިލުގެ 

ވި ޕާޓީ" ޕާޓީ ޭބއްވި މީހާ ބުނަނީ ޒިންމާ ވާން ޖެހޭ ކަމެއް ނެތް ކަމަށް!" މި ސުރުޚީގެ  މީހުން ފައްސި  35އޮންލައިންގައި "
ނަންަބރު    2020ޑިސެމްަބރު    27ދަށުން   ޤާނޫނު  ޚަަބރަކީ،  ޝާއިޢުކޮށްފައިވާ  މީޑިއާ    15/2008ގައި  )މޯލްޑިވްސް 

ކައުންސިލުގެ ގަވާއިދު( އާއި ދިވެހި މީޑިއާގެ   )މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  R-4/2011ކައުންސިލުގެ ޤާނޫނު( އާއި ގަވާއިދު ނަންަބރު  
ހަމަތަކާއި އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާއި ޚިލާފު ލިޔުމެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅާނެތަނެއް ނެތްކަމަށް ޝަކުވާ ެބލި ކޮމިޓީއަށް ފެންނާތީ، މި  

އަންގާނެ ތަނެއް ނެތްކަމަށް    މަޢާފަށް އެދެން  ންޝަކުވާގައި ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ފަރާތުން އެދުނު ގޮތަށް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތު
  ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.  
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 # ނަން  ސޮއި  ތާރީޚް 

 1 )މުޤައްރިރު( އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު މޫސާ    05/05/2021

 2 އަލްފާޟިލް އާދަމް ނަޒީރު   05/05/2021

 3 އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު  09/05/2021

 4 އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް  09/05/2021

 


