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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 
 މާލެ،        

  ދިވެހިރާއްޖެ      

 ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި 
 ޚިތާބު  ދެއްވާ  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސް 

 
ََلةُ َوالسَََّلُم َعلَى أَْشَرِف اأْلَْنبِيَاِء َواْلُمْرَسِلْين، َوَعلَى آِلِه وَ  ِ اْلعَالَِمْين، َوالصَّ  َصْحبِِه أَْجَمِعْين.اْلَحْمدُ هللِ َرب 

 ދުވަހުގެ  މިނިވަންކަމުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ ދުނިޔޭގެފާހަގަކުރަމުން އަންނަ  ވަނަ ދުވަހު 3މޭ ކޮންމެ އަހަރަކު 

އާ ކައުންސިލުން މޯލްޑިވްސް މީޑި އި މީޑިއާތަކަށްނާންއެންމެހާ ނޫސްވެރިރާއްޖޭގެ ދިވެހިޔާއާއި ހެޔޮ އެދުންތައް ތަހުނި

 އަރިސްކުރަމެވެ.

 ގެނުވި ބަދަލެއް އިންޤިލާބީ  ގިރާކޮށް ހަރުފަތްތަކެއް އައު  ކަމުގައިވަނަ އަހަރަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރި 2021

މިވަނީ  އަހަރު މިގައި އިންޑެކްސް  ފްރީޑަމް ޕްރެސް ދަރަޖަކުރާ  މިނިވަންކަން ނޫސްވެިރކަމުގެ އަހަރެކެވެ. ސަބަބަކީ

ދެކުނު އޭޝިއާ  އަރާފައެވެ. މިއީ ވަނައަށް 72 އިންޑެކްސްގެދައި އެ ހޯ ކުރިއެރުމެއް ދަރަޖައިގެ 7 އިތުރު ރާއްޖެއިންދިވެހި

ރާއްޖޭގެ އެންމެހާ ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކަށް މަރުހަާބ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކާމިޔާބެއްކަމަށްވާތީ، ން މިއަހަރުވެސް ސަރަހައްދު

   ދަންނަވަމެވެ. 

 އެއް އަހަރަށްވުރެ އަނެއް އަހަރު  ދިވެހިރާއްޖެއިން، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގައި އަހަރުވެސް 3ވޭތުވެދިޔަ 

ނޫސްވެރިކަމުގެ ދިއުމަކީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން ނުހަނު އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރާކަމެކެވެ. ގެން ހޯދަމުންކުރިއެރުން 

މިނިވަންކަމަކީ ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ހައްގަކަށްވީހިނދު، އެ މިނިވަންކަން އެންމެފުާޅ 

ިމ  މަސައްކަތްކުރަމުންދާނެކަމުގެ ޔަގީންކަންއަބަދުވެސް  ންކައުންސިލު މޯްލޑިވްސް މީޑިއާދާއިރާއެއްގައި ލިބިދިނުމަށް 

 މެވެ.އަރުވަފުރުސަތުގައި 

 ނެކަމެެވ.ނޯންނާ ދެމިއެއްވެސް ކަމެއް ތާއަބަދު އެއްގޮތަކަށް  ހަގީގަތަކީ ދައްކުވައިދޭ ޔެދުނިބަވަނަވަމުން މިދާ 

ގެ ޢާލަމީވަބާގެ އެކި މަރުހަލާތައް ކަޑައްތުކޮށް މިއަދު  19-ކޮވިޑްމުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ހަރު މިދިޔަ އަމިގޮތުން 

ކުރަންޖެހިފައިމިވަނީ އާ އާންމު ހާލަތުގައިކަމަށްވީިހނދު، ރައްޔިތުންނާ ހަމަޔަްށ  ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތައްވެސް މަސައްކަތް
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ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އެއްވެސް ނޫސްވެރިން ހާމަކަމާ ހަމަހަމަކަމާއެކު ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި 

  ކަމެކެވެ.ކަމީ ތައުރީފު ހައްގު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ

   ކަނޑައެޅުއްވި ޝިޢާރަކީ،  ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހަށްއަހަރުގެ  ޔުނެސްކޯއިން މި

“Information as a Public Good”   ެދަންނަވާކަމަށްވަނީނަމަ "މައުލޫމާުތ މާނަކޮށް ދިވެހިން ވެ. މި ޝިޢާރ

ފޮރުވުމެއްނެތި ހާމަކަމާއެކު މައުލޫމާތު ލިބިގަތުމަީކ މި ޝިއާރުން ދޭހަކޮށްދެނީ، ގެ ގޮތުގައި" މިއެވެ. ހައްޤެއްގެ ރައްޔިތުން

ފަރާތެއް ބާކީ ކުރުމެއްނެތި، މުޅި މުޖުތަމައުގެވެސް މިލްކެއްގެ ގޮތުގައި  އެއްވެސް ،ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއްކަމާއި މައުލޫމާތަކީ

ރައްޔިތުންނާއި މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅުވައިދޭ  ނޫސްވަރިންނަކީއަދި ދެކިގެން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމެވެ. 

ާނއި، ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުން ިމ އެހެންކަމުން، ނޫސްވެރިންމުހިއްމު ފާލަމަކަށް މިވަނީ ވެފައެވެ. 

މަގަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޫސްވެރިކަން އިތުރު ހަރުފަތަކަށް ގެންދިޔުމަށް މަުގފަހިވެގެންދާނެކަމެއްކަމާެމުދ 

  ޝައްކެއް ނެތެވެ. 

ގޫ މަގެއްގައި ކުރެވޭ ދަތުރެކެވެ. ދަނ އެހާމެ އުނިކަން އަޑިގުޑަން ބޮޑު އަދި ނޫސްވެރިންގެ ޙަޔާތުގެ ދަތުރަކީ 

މިހެންކަމުން ހުރިާހ އެތައް ބަޔަކަށް އެތަްއ ފިލާވަޅުތަކެއް ލިބިގެން ެދއެވެ. ކޮންމެ ކަމަކުން،  ކުރިމަތިލާންޖެހޭ

މަކީ ނުހަުނ ތިބު ހުޅުވައިގެން ނޫސްވެރިންވެސް ކަންކަމުން ިއބުރަތް ހާސިލުކޮށް ކުރިއަްށ ިދމާވެދާނެ ކޮންމެކަމަކަށް ލޯ 

 އެންމެހައި މުންދާޚަބަރާއި އެންމެފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެ ހަމައަށް ރައްޔިތުންނާމިހާުރވެސް ވީމާ،  ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ.

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް  އަދި ުޝކުރުދަންނަވަމެވެ. މަސައްކަތަށް ފަށްފަށުން ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކުގެ

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  ،އަބަދުވެސް ބާރުއަޅާ މާއެކު ހިފުމަށްރުކަޒިންމާދާ ކާލާތުކުރުމާއެކު އެ މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުންވަ

 ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންނަށްވެްސ މިފުރުޞަތުގައި ނުހަނު އިޚުލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.

ގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދި އަޅުގަނޑު އެދެނީ މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލުން

އަދި ޑުގެ ތެރޭގައާއި ނމިންގަލާޤުގެ ޚްއިސްލާމީ ރިވެތި އަ ން،މަސައްކަތްކުރައްވާ އެންމެހާ ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކު

 ކުރަމުންދާ ވެއްޓެއް ފުރިހަމައަށް އަމަލު މިންގަނޑަށް ޤީލާ ޚުއަ ނޫސްވެރިކަމުގެ ަބލައިަގނެފައިވާ ގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ

 ބަރަކާތްލައްވައި، هللا ފެނުމެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ގުޅިގެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި މާތްރާއްޖެއިން 

 އްވުމެވެ. ނޫސްވެރިންނާއި މީޑިއާތަކަށް ކާމިޔާބާއި އަރުތަ މިންވަރު ކުރެ

 1442ރަމަޟާން  21

  2021  މެއި  03

 ޞަހުބާން ފަހުމީ           
 ރައީސް              


