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          މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 މާލެ، 
 ދިވެހިރާއްޖެ       

    LS/INDIV/2021-(PR)219/14 ނަމްަބރު:       
 

 ބަޔާން   ނޫސް 
 

މައްސަލައިގަ  13 ގެއްލުވާލާއިފައިވާ  ފުރާނަ  ރަހީނުކޮށް  ކުއްޖަކު  މީޑިއާ   އިއަހަރުގެ  ތަކުގައި އެކި 
ންޑް  ޗައިލްޑް އެގެ    އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް  ރީމިނިސްޓް  ޚަަބރުތަކާގުޅިގެންޢުކޮށްފައިވާ  ޝާއި

 ރުގެ ލިޔުން ފޮނުވަމުންދާކަމުގެ މައުލޫމާތު މި ޒާ، އިންތައް ޖޫރިމަނާކޮށްަބއެއް މީޑިއާ،  ކްޝަން ސަރވިސްއިންފެމިލީ ޕްރޮޓެ
މީ  ކައުންސިލުގެ އައިސްފައެވެ.  މައްސަޑިއާސަމާލުކަމަށްވަނީ  ޝާއިޢުކުރުންތަކުގެ  ޝާއިޢުކުރާ  ޤާނޫނީގައި  ެބލުމުގެ   ލަ 

މީޑިއާ  އިޚްތި މޯލްޑިވްސް  ލިިބގެންވަނީ  ކައުންސިލާ  ،ވީހިނދުކަމުގައި  ކައުންސިލަށްސާސް  މަމި  އެއްވެސް  ޝްވަރާކުރުމެއް   
ދައުލަތުގެ   ޖޫރިމަނާކުރުމަކީއަކުން  ވުޒާރާނެތި  ކަންޮބޑުވާކަމެކެވެ.    މި ،ނޫސްތައް  ނުހަނު  އެ އެހެންކަކައުންސިލުން  މުން 

 ށި އިާބރާތުން ކުށްވެރި ކުރަމެވެ. ހަރުކައަމަލު 
އިތުރުން ނަންަބރު  ،  މީގެ  ޤާނޫނު(  18/2019ޤާނޫނު  ޢަދުލުގެ  މާއްދާގެ   15ގެ    )ކުޑަކުދިންގެ  ވަނަ 

ފަދައިން،    )ނ( ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ޝާއިޢު  ގައި  މަޢުލޫމާތު  ޚަަބރާއި  މައްސަލަތަކުގެ  ހިމެނޭ  ކުޑަކުދިން  ޚިލާފުވާ  ޤާނޫނާ 
ަބ މިންގަނޑުތައް  ހަމަތަކާއި  ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ  ފަރާތްތަކުން  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  މީޑިއާގެ  ޔާންކުރާ ކުރުމުގައި، 

ޝާއިއުކު  އި،އުސޫލާ ގުޅިގެން  ރު އެފަދަ  މައްންތަކާ  ަބލައި  މީޑިއާތަކުގެ  ަބޔާސަލަ  އަޅާނެގޮތް  އުސޫލު  ފިޔަވަޅު  ންކުރާ 
އުއެކުލަވާލުމުގެ   ދެންނެވި  މި  އެހެންކަމުން  ކައުންސިލަށެވެ.  މި  ލިިބދީފައިވަނީ  ތެރެއިންސޫލުާބރު  ނަންަބރު   ގެ  ޤާނޫނު 

ޙައްޤު  19/2019 ކުރުމުގެ ޤާނޫ)ކުޑަކުދިންގެ  ޚިލާފުވާ މީޑިއާ  33  ނު( ގެތައް ރައްކާތެރި  މާއްދާއާ  ގެ މައްސަލަ ތަކުވަނަ 
އެޅުމަކީ ފިޔަވަޅު  ކައުންސިލު  ،ަބލައި  ކުރަންޖެހޭކަމި  ދެކެމެވެ.  ން  ޖައަދި  މެއްކަމުގައި  ފުރުސަތު ވާުބދާރީއެއީ  ވުމުގެ 
ކުރެވިދާނެކަމެއްކަމުގައި މި ކައުންސިލުން މުއައްސަސާތަކުން  ނުވަތަ  ވުޒާރާއަކުން  ން ޭބރުން، އެހެން  ދިނުމެއްނެތި އިޖުރާއަތު
ނުކުރަމެވެ. މި  ޤަޫބލެއް  އެހެންމެ،  މައްސަލަތަކުގެހަމަ  މި  ފަދަ  ދިނުންކަމުގައިވެސް  އަދަުބ  ޖޫރިމަނާކޮށް  ހައްލަކީ   

ނުދެކެމެވެ.   މީޑިއާތަމިއަދި  ކައުންސިލުން  އަދަުބދިނުމަކީ،ީބދައިން  ޖޫރިމަނާކޮށް  އިންޑެކްސްގައި   އް  ފްރީޑަމް  ޕްރެސް 
ކުރިއެރުންތަކެއް   އައިސް  ފަހަކަށް  އެތައް މިނިރިކަމުގެ  ސްވެނޫނިކޮށް،  ދަމުންހާސިލުކުރަދިވެހިރާއްޖެއިން  ވަންކަމުގައި 

 ހިނގައިދާނެކަމެކެވެ.ޖައެއް ފަހަތަށް ދަރަ
މީޑިއާތަކުން   13 ޚަަބރު  މައްސަލައިގެ  ގެއްލުވާލާއިފައިވާ  ފުރާނަ  ރަހީނުކޮށް  ކުއްޖަކު  އަހަރުގެ 

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ނަންަބރު    18/2019އާންމުކުރުމުގައި،  ޤާނޫނު  އާއި،  ޤާނޫނު(  ޢަދުލުގެ   19/2019  )ކުޑަކުދިންގެ 
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ޙައްޤު ޤާނޫ)ކުޑަކުދިންގެ  ކުރުމުގެ  ރައްކާތެރި  "ޤާނޫނާނު(  ތައް  އެކުލަވާލައިފައިވާ،  ކައުންސިލުން  މި  ޚިލާފުވާ    އާއި، 
ފަރާތްތަކުން   ކުޑަކުދިން ހިމެނޭ މައްސަލަތަކުގެ ޚަަބރާއި މަޢުލޫމާތު ޝާއިޢު ކުރުމުގައި، މީޑިއާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ

ހާމަކުރުމުގެ     ޔާންކުރާ އުސޫލު" އަދި ކުޑަކުދިންނާއި ގުޅޭ ޚަަބރާއި މަޢުލޫމާތުޢަމަލުކުރަންޖެހޭ ހަމަތަކާއި މިންގަނޑުތައް ަބ
އެކަން ހިސާުބން    ފާހަގަކުރެވުނު  ގައިޑްލައިނާއި ޚިލާފަށް އެ ޚަބަރު ނޫސްތަކުގައި ޝާއިޢުކޮށްފައިވާކަން މި ކައުންސިލަށް  

 ސިލުގެ ނޫސްަބޔާނެއް ނެރެފައެވެ. ންގައި ވާނީ ކައު 2021ޖޫން  22މަށްޓަކައި ކަމަށް ގެނައުލުމީޑިއާތަކުގެ ސަމާ
ނަންަބރު  މި  އަދި   ޖަލްސާގައި  2021ޖޫން    MMC/C6-2021   (23-27ކައުންސިލުގެ  މި ( 

ޚަަބރުތަކުގައި   ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  މައްސަލައިގައި ގެންދިޔަ  މޮނިޓަރކުރަމުން  ކައުންސިލުން  މި  ގުޅިގެން  ހާދިސާއާ  މި 
 ހިމެނޭ މަތީގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ހުރި ކަންކަން ދެނެގަތުމަށް އެސެސްމަންޓެއް ހެދުމަށް

އެ މިހާރުވަނީ  ފަށާފައެ  ނިންމައި  ހަދަވެ.  މަސައްކަތް  އެސެސްމަންޓް  ނިންމާފައިވާކަމުގެމި  މިހާރުވާނީ،   ތުމާމައުލޫ  ން 
ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  ލީހުގެ ހިއުމަން ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިށާއިއްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއައަރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މު

  ށްފައެވެ. ވެސް ހިއްސާކޮގެ އޮފީހާއޮމްަބޑްސްޕަރސަން ޗިލްޑްރަންސް ކޮމިޓީއަށާއި،
އް ނުނިންމަނީސް ވަކި ގޮތްތަކެހަދައި،    ޓްއެސެސްމަންން މި މައްސަލައިގައި  އެހެންކަމުން، މި ކައުންސިލު

ފަރާތްތަކުން   ފިޔަވަޅުއެކި  އިންޒާރުމީޑިއާތަކާމެދު  ފޮނުވަ  ގެއަޅައި  އައި  ލިޔުން  ިބރުދެއްކުމުގެ  މަލުތައް މީޑިއާތަކަށް 
ގޮވާލަމެވެ.  ނުހިންގު މީޑިއާތަކުގައި  މަށް  ފާހަގަވާނަމަ  ގުޅިގެންޓެންޓަކާކޮންއެއްވެސް  ޢުކުރާ  ޝާއިއަދި  މި    ،މައްސަލައެއް 

ހުށަހެޅުމުގެ ޝަކުވާ  ފަރާތްތަކަށްއިޖުރާ  ކައުންސިލަށް  އެންމެހާ  ކުރުމަށް  އެކަން  ތެރެއިން  ފުރުޞަތުގަ  އަތްތަކުގެ  އި  މި 
 އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. 
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