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  ިއުތރު   ުވރެ  ިމާހަރށް   ަންއާތުލަމށް  އް ުހަރްސތަ  ުހރި   މީިޑާއަތަކށް 
  ައިއެއްފޖޭ   ުކަރްނެޖޭހ:   ަމަސްއަކްތަތެކއް 

  
  ިމާހުރގެ   ާރްއޖޭގެ   ަކަށަވުރޮކްށިދުނަމށް   ިމިނަވްނަކން   ޫންސެވިރަކުމގެ   ައދި   ިލުބަނސް   ުކިރެއުރން   ިމިނަވްނަކަމށް   ޫންސެވިރަކުމގެ 
  ާހަލތު   ާރްއޖޭގެ   . ެއަބުހްއެޓވެ   ުހަރްސަތެކއް   ާރްއޖަޭގއި   ައިދެވސް   ޫންސެވިރްނަނށް   ަނަމެވްސ،   ެވަފިއވީ   ަވުއުދަތއް   ަސުރާކުރން 
  ަވނީ   ިއން   ) ެއްފޖޭ ައއި (   ާޖަނިލްސްޓސް   ޮއފް   ެފެޑޭރަޝން   ިއްނަޓޭނަޝަނލް   ަދުތެރްއަގިއ،   ުކރި   ާރްއެޖައށް   ެދެނަގުތަމށް 

  ެއެހިނެހން   ާއއި   ީމިޑއާ   ާރްއޖަޭގއި   ، ަބްއަދުލޮކށް   ަޖާމައްތަތކާ   ަޖިމްއޔާ   ުގޅޭ   ަކާމ   ެވިރްނާނއި   މިީޑާއަތުކގެ   ޫންސެވިރްނާނއި 
  ފަާހަގޮކްށފަ   ުމިހްނުމަކން   ެއުކަލާވުލުމގެ   ޮއިނަގނެޑއް   ާގޫނނީ   ޯހަދިއިދުނަމށް   ަރްއާކެތިރަކން   ަމަސްއަކްތެތިރްނަނށް   ާދިއާރަތުކގެ 

  ެއެވ. 
  
  ުފުލުހްނގެ   ިދެވހި   ެއިޑަޓުރްނާނއި   ޫންސެވިރްނާނއި   ަވނީ   ިއން   ައިއެއްފޖޭ   ްނަގއި ޝަ މި   މި   ެގްނިދޔަ   ުކިރައށް   ުމްއަދަތށް   ަހްފާތގެ   ެއއް 

  . ެއވެ   ަބްއަދުލޮކްށފަ   ާމިހުރްނނާ   ާގޫނނީ   ަފާރްތަތާކއި   ިއސް   ާދިއާރގެ   މި   ިއުތުރން   ަކުއްނިސްލގެ   މީިޑއާ   މްޯލިޑްވސް   ައދި   ިހުދަމތް 
  ެއްނމެ  ެމުދަގއި  ަފާރްތަތުކގެ  ާދިއާރގެ  މި  ަބަދުލަތަކީކ  ެގަނއި   ާގޫނަނށް   ެބހޭ   ެހްއކާ  ޮގުތަގިއ،  ފަާހަގުކެރުވނު  ަމްޝަވާރަތުކަގއި  މި 

  ުކިރެއުރުވަމށް   ާއެއއް މީޑި   ިމިނަވން   ިދުރްނުހރި   ައދި   ުފިރަހމަ   އި ާރްއޖޭގަ   ަނަމެވސް   . ެއވެ   ަމްއަސލަ   ޮއތް   ަކްނޮބުޑުވެމއް   ޮބޑު 
  ެއެވ.  ައިއްސފަ  ަވނީ  ަސާމުލަކަމށް   ައިއެއްފޖޭގެ   ެވސް  ަމްއަސަލަތއް  ެއެހިނެހން   ުހަރްސެއޅޭ 

  
  ުނުއަފްއދާ   ަހަބރު   ައަދަދަކށް   ަވކި   ަމްއަޗށް   ުދވާެލްއގެ   ުނަވތަ   ުބނެ   ަކަމށް   ުނުކރާ   ަމަސްއަކތް   ޮގުތަގއި   ެއެދވޭ   ޫންސެވިރން "

  ެގްނުގެޅުމްނާދަކން  ާދިއާރެއްއަގއި   ުފޅާ   ިސާޔަސެތއް  ުއިނުކުރުމގެ   ުމާސރަ   ޫންސެވިރްނގެ   ުކްނުފިނަތުކން   މިީޑއާ   ަބަލއި   ަކަމށް 
  ަރިއްޓްސ)  (ލޭބާ   ށް ކަ ަހްއުގތަ   ަމަސްއަކެތިރަކުމގެ   ޫންސެވިރްނގެ  ުއޫސަލކީ   މި   . ަކްނޮބުޑވި   ުނަހނު  ިއން   ައިއެއްފޖޭ   ުމން ެއނގު 

  . ުބްނެޏވެ   ިއން  ައިއެއްފޖޭ   "، ޫނން  ަކެމއް  ނެ ަމުގަފިހވާ  ާއާލުކުރަމށް  ެވިރަކެމއް ޫނސް  ަރނަގޅު   ެފްނަވރު  ިމއީ  . ައަރިއަގުތން 
  
  ޯހުދުމަގއި   ަޝން ެއްކެރިޑޓޭ   ޫންސެވިރން   ްފީރާލްނސް   ާހްއަސޮކށް   ޫންސެވިރްނ،   ، ެނުތާމއި   ެއްއަބްސުވެމއް   ީޒފާގެ ވަ   ، ެއކު   ިމއާ "

  ެއަކން   ެއަބޮއްތ.   ޮބަޑށް   ުނަހނު   ޭބުނން   ުކުރުމގެ   ާމަޔތް ހި   ަހްއުގަތއް   ަމަސްއަކްތެތިރްނގެ   ފަާހަގުކެރުވުނ.   ެވސް   ުހަރްސަތއް   ުހރި 
  ." ޮކްށެގން  ަހުރަދނާ  ޮއިނަގނޑު  ުގޅޭ   ަރްއާކެތިރުކުރމާ  ަހްއުގަތއް  ަމަސްއަކްތެތިރްނގެ  ުކެރވޭނީ 

  
  އެ   ަބަލއި   ައަވަހަކށް  ެވސް   ވީހާ   ަމްއަސލަ  ގެ ުކ'ުކްނުފިނތަ  މީިޑއާ  ެޝލް '  ުއަފްއާދަފިއވާ  ފުޯރުވަމށް   ުނފޫޒު   ިސާޔސީ  ، ިއުތުރން   މީގެ 

  މްޯލިޑްވސް   . ޮގވަާލެމވެ   ަސުރާކަރށް   ިދެވހި   ިއން   ައިއެއްފޖޭ   ެވސް   ާހަމުކުރަމށް   ޮގެތްއަގއި   ެފްނނަ   ުފށް   ދެ   ޯހުދްނަތއް   ަތުހީގުގގެ 
  ަހްއގު   ިދުނުމގެ   ވޯޓު   ިއްނިތާހުބަގއި   ާބްއވާ   ުކުރަމށް   ިއްނިތާހބު   ެމްނަބުރން   ގެ )ެއްމެއްމސީ (   ިސލް ަކުއން   މިީޑއާ 

  ެއްމެއްމީސގެ   . ޮބެޑވެ   ަވަރށް   ަނީތާޖ   ޭނެދވޭ   ިއގެ ަމްއަސލަ   މި   ، ިލިބެގްނވާތީ   ެވސް   ަތަކަކށް މިީޑއާ   ުހިރހާ   ަރިޖްސްޓީރޮކްށަފިއވާ 
  ) ެއްމޖޭއޭ ( ެއޯސިސޭއަޝން   ސް ާޖަނިލްސޓް  މްޯލިޑްވސް  ާއއި   ައިއެއްފޖޭ  ޮކްށަފިއވިާއުރ، ިއުއާލން   ަހުފާތަގއި  މި  ާތީރހު  ިއްނިތާހުބގެ 

  ެޖހެ  ުކަރން  ެއްއިކބާ  ން ިދުނމު  ވޯޓު   ިއްނިތާހުބަގއި  ޮއތް  ުކިރައށް  މިީޑާއަތއް  ުނުކރާ  ަމަސްއަކތް  ަގވިާއުދން  ޮގުތަގިއ،  ެދކޭ  ިއން 
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  ަކަށަވރު   ުކެރވެޭނަކން   ަތްމީސލު   ަމްސަލަހތު   މީުހްނގެ   ުކރާ   ަމަސްއަކތް   މީިޑާއަތުކަގއި   ަސްއހަ   ެގެންސިފަނަމ،   ަބަދލު   ިމޮގަތށް   ެއެވ. 
  . ެއވެ   ެވެގްނާދނެ 

  
  : ަމްއަސަލަތަކކީ   ަމިއަގނޑު  ފަާހަގޮކްށަފިއވާ  ިއން  ްފޖޭ އެ ައއި 
  

މުީހްނ ައްއަޔްނުކުރުމެގ ަސަބުބްނ    ިސާޔސީ   މިީޑާއައށް   ިވސް ސާ   ަޕްބިލކް   ޮކިމަޝާނއި   ްބޯރްޑާކްސިޓން   މްޯލިޑްވސް  -

 ؛ފުޯރުވން  ުނފޫޒު   ިސާޔސީ   ެކނިޑޭނޅި  ުމައްއަސާސަތަކށް ެއ 

  ަމަސްއަކްތެތިރަކުމގެ ިއްނ ުއިނުކުރުމެގ ުއޫސެލްއ ުފާޅ ާދިއާރެއްއަގިއ ެގްނުގުޅުމެގ ަސަބުބްނ  ުމާސރަ   ްނގެ ޫންސެވރި  -

 ؛ުތން ިނުގަޅިއގަ  ަހްއުގަތއް 

ްސުންނ ުހިރ ޮގުތްނ ައްނެހުންނ ޫންސެވިރަކުމެގ  ަމަސްއަކުތެގ ާމަހުއުލެގ ެތޭރަގިއ ުކިރަމިތވާ ަކްނަކާމިއ ުމުޖަތަމުއެގ ވި  -

 ؛ާދިއާރާއ ުދަރްށ ިދުއން 

  ޭހުލްނެތިރަކން   ޮގުތން   ުގޅޭ   ިޒްނާމަތކާ   ަހްއުގަތާކއި   މީިޑާއގެ ާކިއ  ުފުރަސުތތަ   ަތްމީރުނގެ   ްޕޮރެފަޝަނލް   ޫންސެވިރްނަނށް  -

   ؛ެގ ުފުރަސުތަތްއ ެނުތން ަތްމީރނު   ިއުތުރުކުރުމގެ 

   ؛ުހަރްސަތއް  ިލުބުމަގިއ ުހިރ ެއްކެރިޑޭޓަޝން  ޫންސެވިރްނަނށް   ްފީރާލްނސް  -

ޮއުތުމެގ ަސަބުބްނ، ިމަފަދ ވްޯޓަތުކެގ ަސަބުބްނ މްޯލިޑްވްސ  ަރިޖްސްޓީރ ުކުރުމެގ ުފުރަސުތ    ުކްނުފިނަތއް '  މިީޑއާ   ެޝލް ' -

ަކުއްނިސްލެގ ެލިޖިޓަމީސާއ ެމުދ ުސވާުލ  މިީޑާއ ަކުއްނިސްލ ެއުކެލވޭ ޮގަތްށ ިސާޔީސ ުނފުޫޒ ފުޯރުވާމ ުގިޅެގްނ، މީިޑާއ  

  ުއެފުދްނ. 

ަފާރްތަތުކެގ  ެއިޅ  ަހްއުދަފަހނަ   ޮގުތން   ީދނީ   ެގ ަސާގަފްތ ައދި ުނިދުނމު   ަދބު އަ ޫންސެވިރްނާނ ެދޮކަޅްށ ުކާރ ުކްށަތަކްށ   -

  ިއ ިސްނަދފުާތަކަމްށ ައަސުރުކާރަކްނ. ިމިނަވްނަކމާ  މީިޑާއގެ  ަސަބުބން   ުނފުޫޒގެ 

ުނިލުބާމިއ   - ަމުއލާޫމުތ  ުމްއަދެތްއަގިއ  ަދިއ  ހޯ   ަމުއޫލާމތު   ިޑޕްާޓަމްންޓަތުކން   ެއކި   ަދުއަލުތގެ   ަސުރާކާރއި ެއަކީށެގްނވާ 

  ؛ިލިބަގުތަމްށ ިދުގ ުމްއަދެތްއ ޭހަދުވން 

  ނެޑްއގެ ިމްނގަ   ުސޫލކީ   ޫންސެވިރްނގެ   ުކެރިވަފިއވާ   ުމާރަޖއާ   ަމިތން   ޮގުތގެ   ެއްއޮގްތވާ   ިމްނަގނުޑަތކާ   ަބިއަންލައްގވާމީ  -

  ؛ޭބުންނެތިރަކން 

  ؛ިއުތުރުވން  ިމްނަވރު  ައާދުކރާ  ަވީޒފާ   ޫންސެވިރން  ެނތި   ެއްއަބްސުވެމއް  ަވީޒފާގެ   ަރްސމީ  -

  ިއްނަޑްސްޓިރައލް   ާމަޔްތުކުރަމށް ހި   ަހްއުގަތއް   ަމަސްއަކްތެތިރްނގެ   ޮގަތށް   ިހެމނޭ   ަފާރްތަތއް   ަމަސްއަކްތުކރާ   މިީޑާއަތުކަގއި  -

  . ެނުތން  ޮއިނަގނެޑއް   ާގޫނނީ  ުނަވތަ 

  ޫންސެވިރްނގެ   ަތްމީރުނަތުކަގއި   ެގްނިދޔަ   ުކިރައށް   ުގިޅެގން   ެއްމޖޭޭއއާ   ، ެއިފިލޭއޓް   ަޖިމްއާޔގެ   އެ   ަވނީ   ިއން   ައިއެއްފޖޭ 
  ިހެމެނީނ،   ޮގެތްއަގއި   ަމިއަގނޑު   ެތޭރަގއި  ަކްނަކުމގެ   ަމްޝަވާރުކެރުވނު   ުވްނަތުކަގއި ަބްއަދލު   މި   . ެއވެ  ފަާހަގޮކްށފަ   ަކްނޮބުޑުވްނަތއް 

  މުީހން   ަމުޖޫބުރން   ަމާލިދުނާމއި ހަ  ؛ުނުކުރާމއި   ަމަސްއަކތް   ަންއާތުލަމށް   ިބުރަތއް   ުކިރަމިތވާ   ަމަސްއަކްތެތިރްނަނށް   މިީޑާއގެ 
  ޫންސެވިރަކން   ައްނެހުންނަނށް  ؛ޮއުތާމއި   ުނފޫޒު   ިސާޔސީ   ުމައްއަސާސަތަކށް   ަބަލަހްއޓާ   ަކން ަކން   މީިޑާއގެ  ؛ާމއި ެގްއުލވާލު 

 ؛ކާ ަމްއަސަލތަ   ުގޅޭ   ަހްއުގަތކާ   ަވީޒފާގެ   ަމަސްއަކްތެތިރަކާމއި  ؛ާކއި ުހަރްސތަ   ުހރި   ަމށް އު ެގްނދި   ުކިރައށް   ޮގެތްއަގއި   ެމެހްއެޓިނވި ދެ 
  ެއެވ.   ަމްއަސލަ  ެނުތުމގެ   ޮއިނަގނެޑއް  ަވީޒފާގެ  ަމަސްއަކްތެތިރްނަނށް  ާރްއޖޭގެ  ، ދި އަ 
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  ަވނީ   ިއން   ައިއެއްފޖޭ   . ެއވެ   ަބްއަދުލޮކްށފަ   ީލަޑުރްނނާ   ޮކްންގެރްސގެ   ޫޔިނައން   ްޓޭރޑް   މްޯލިޑިވައން   ަވނީ   ިއން   ައިއެއްފޖޭ 
  ެއްމޖޭޭއިއން   ަމަސްއަކްތަތުކަގއި   ުކރާ   ުކުރަމށް   ލޮބީ   ަސުރާކަރށް   ޮގުތން   ުގޅޭ   ަރްއާކެތިރަކމާ   ަހްއުގަތާކއި   ަމަސްއަކްތެތިރްނގެ 

    ެއެވ.  ިކާޔފަ  ަމުރަހބާ  ަކަމށް  އެ  ިންނުމުމން  ުގެޅން  ެވސް 
  

  ަލފީާދފަ   ެހުދަމށް  ްގޫރެޕއް  ވިޯކން   މިީޑއާ  ުކުރަމށް  ަރނަގޅު  ުމާއަމާލްތަތއް   ުކރާ  ެދެމދު  މީިޑާއއާ  ުފުލުހްނާނއި  ަވނީ  ިއން  ައިއެއްފޖޭ 
  ެވސް   ށް ަމްއޗަ   ުމިހްނުމަކުމގެ   ިއުތުރުކުރުމގެ   ިހްއސާ   ގެ ން ައްނެހނު   ަމާގުމަތުކަގއި   ިންނމާ   ިންނުމްނަތއް   ޫޔިނައްނަތާކއި   ައދި   ެއެވ. 

  ެއެވ.  ައިލައުޅވާާލަފިއވެ 
  

  ެމދު   ަމުލަތކާ އަ   ިހާލފު   ާގޫނނާ   މިީޑާއގެ   ަހްއުގަތާކއި   ޫންސެވިރަކުމގެ   ިއުމުކުރަމކީ ގާ   ިނާޒެމއް   ަރްއާކެތިރުކެރވޭނެ   ަހްއުގަތއް   މިީޑާއގެ 
  ޮބޑު   ަވަރށް   ެވސް   ައުހުލެވިރުކުރުވަމށް   ާދިއރާ   މި   ިމްނަގނުޑަތަކށް   ްޕޮރެފަޝަނލް   ޫންސެވިރަކުމގެ   ، ިއުތުރޮކށް   ހުޭލްނެތިރަކން 

    ަކެމެކެވ.  ިލިބެގްނާދނެ  ާބެރއް 
  

  ަމްއަސަލަތއް   ާފަހަގޮކްށަފިއވާ   ަދުތުރަގއި   ުކރި   ިއން   ައިއެއްފޖޭ   ެދެނަގުތަމށް   ާހަލތު   ާރްއޭޖގެ "   ޮގުތަގިއ:   ުބނި   ިއން   ެއްމޖޭޭއ 
  ިދެވހި   ިމއީ   ެއަބޮއްތ.  ަދުއރު   ެވސް  ަސުރާކުރގެ  މިީޑާއަތާކއި   ޫންސެވިރްނާނއި   ެތޭރަގއި   ޭއގެ  ަފާރްތަތެކްއ،   ުހިރހާ   ަހްއުލުކުރުމަގއި 

  ައަބުދެވސް   ިއން   ެއްމޭޖއޭ   ަކެމްއ.   ުމިހްނމު   ަވަރށް   ަކަށަވުރުކުރަމްށަޓކާ   ާމަހުއެލއް   ަމަސްއަކުތގެ   ަރްއާކެތރި   ޫންސެވިރްނަނށް 
  ޭދަންނ."   ެއްއާބުރުލން   ުފިރަހަމައށް   ަމަސްއަކަތަކށް   ޮކްނމެ   ުކެރޭވ   ުކުރަމށް   ަވުރަގދަ   ިމިނަވްނަކން   ޫންސެވިރަކުމގެ   ާރްއޭޖަގއި 

  
  ަހްއުގަތާކއި   މިީޑާއގެ   ެވަފިއ.   ިސާޔސީ   ޮބަޑށް   ަވަރށް   ޮއތީ   ައިދެވސް   ާދިއާރަގއި   މިީޑާއގެ   ާރްއޭޖގެ "   ޮގުތަގިއ:   ުބނި   ިއން   ައިއެއްފޖޭ 
  ިމިނަވްނަކން   މިީޑާއގެ   ަހްއުގަތާކއި   މިީޑާއގެ   ަކަށަވުރުކުރަމްށަޓކާ   ާވަކން   ެއްއިކާބެވަފއި   ުނޫފުޒން   ިސާޔސީ   ިމިނަވްނަކން   މިީޑާއގެ 

  ެއުކ،   ަރްއާކެތިރަކމާ  ޫންސެވިރްނަނށް  ޭއުރން   ެޖޭހ.   ުކަރން   ަމަސްއަކްތަތެކއް  ޮބެޑތި  ުވރެ  ިމާހަރށް   ިދާފުއުކުރަމށް  ިހާމަޔްތޮކށް 
  ުކެރޭވެނ."   ަމަސްއަކތް   ަފާރްތަތުކގެ   އެ   ޮގަތށް   ިލބޭ   ެވސް   ަޔގްީނަކން   ަވޒާީފގެ 
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