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28 ސެޕްޓެމްބަރު 2021: ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގައި ނޫސްވެރިން ބޭނުންކުރާ މަސްދަރުތައް
ހާމަކުރުމަށް ޯކޓުތަކަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭ ޮގތަށް ޮއތް މާއްދާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން ޮއފް ޖާނަލިސްޓްސް (އައިއެފްޖޭ)،

ޯމލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އޯެސސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ)، ޯމލްޑިވްސް އެޑިޓާސް ގިލްޑް، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑިވްސް އަދި އެމްނެސްޓީ
އިންޓަނޭޝަނަލުން ޮގވާލަމެވެ.

 
މިދިޔަ މަހުގެ 30 ވަނަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅި ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގައި، ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް

ހުރަސް އެޅޭ ޮގތަށް، ނޫސްވެރިން ލިޔާ ހަބަރުތަކަށް މައުލޫމާތު ޯހދުމަށް ބޭނުންކުރާ މަސްދަރުތައް ހާމަކުރުމަށް ޯކޓުތަކަށް މަޖުބޫރުކުރެވޭނެ
ހާލަތްތަކެއް ވަނީ ހިމަނާފަ އެވެ.

 
މިބިލުގެ 136 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ގާނޫނު އަސާސީގެ 28 ވަނަ މާއްދާއިން ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭ މަސްދަރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހައްގު

ކަށަވަރޮުކށްދިން ނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ނޫސްވެރިންނަށް މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުކުރެވިދާނެ ދެ ހާލަތެއް ވަނީ ބަޔާނޮްކށްފަ އެވެ.
ބިލު މިހާރު ޮއތް ޮގތުން، މި ދެ ހާލަތުގައި ޯކޓަކަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި ނޫސްވެރިއެއް ބޭނުންކުރި މަސްދަރު ހާމަކުރަން މަޖުބޫރު ކުރެވޭނެ

އެވެ.
 

ބިލުގައި ބަޔާނޮްކށްފައިވާ ދެ ހާލަތަކީ، މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން މަސްދަރަށް ނުވަތަ އެނޫން ވެސް ފަރާތަކަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުން ކުޑަ
ކަމަށް ޯކޓަން ފެނިއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތުގައި އިތުރު މަސްދަރު ޯހދާ، އެފަދަ
މަސްދަރުތަކުގެ ފަރާތުން އިތުބާރު ހުރި މައުލޫމާތު ޯހދުމަށް ނޫސްވެރިންނަށް ހުރަސް އެޅޭނެ މިންވަރު ކުޑަ ކަމަށް ޯކޓަށް ފެނުމެވެ.

 
މޮިއތް ޮގތަށް މިދެ މާއްދާއާއެކު، ގާނޫނު ތަސްދީގޮުކށްފި ނަމަ، ގާނޫނު އަސާސީގެ 28 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާނޮްކށްފައިވާ ހައްގުތައް ޮބޑުތަނުން

ހަނިވެގެންދާނެ އެވެ. ގާނޫނު އަސާސީގެ 28 ވަނަ މާއްދާގައި ސާފު ސަރީހަ އިބާރާތުން ބަޔާނޮްކށްފައި ވަނީ "ޝާއިއުކުރާ ނުވަތަ ފަތުރާ ނުވަތަ
ފާޅުކުރާ މައުލޫމާތެއްގެ މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް އެއްވެސް މީހަކަށް މަޖުބޫރޮުކށްގެން ނުވާނެ" ކަމަށެވެ. މަސްދަރު ހާމަކުރުމަށް ނޫސްވެރިންނަށް
މަޖުބޫރުކުރުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވަފއިވާ މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ބައިނަލްއަގުވާމީ މުއާހަދާ (އިންޓަނޭޝަނަލް ޮކވެނަންޓް

ޮއން ސިވިލް އެންޑް ޮޕލިޓިކަލް ރައިޓްސް) ގެ 19 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާނޮްކށްފައިވާ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ހައްގަށް ވެސް
ހުރަސްއެޅިގެންދާނެ ކަމެކެވެ.

 
މިބިލުގެ 136 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާނޮްކށްފައިވާ ދެ ހާލަތުން ކުރެ އެއް ހާލަތަކީ ވެސް އެއްވެސް ޒާތީ ތައައްސުބެއް ނެތި، ހަމައެކަނި
ހެއްކަށް ބުރަވެ ވަޒަން ކުރެވޭނެ ހާލަތްތަކެއް ނޫންކަން، މިގުޅިފައިވާ ބަޔާނުގައި ބައިވެރިވާ ޖަމިއްޔާތަކުން ފާހަގަކުރެ އެވެ. އެއީ ބަޔާނޮްކށްފައިވާ
ހާލަތްތަކުން ހާލަތެއް މެދުވެރިވޯޭތ ނުވަތަ ނޫނޯްތ ޯކޓުން ޮގތެއް ނިންމަން ޖެހޭނީ ބަލަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ހިމެނޭ މަސްދަރަކީ ކާކުން ކަން

ނޭނގި ކަމަށް ވެސް ވުމާ އެކުގަ އެވެ.
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މިދެ ހާލަތަކީ ޮއބްޖެކްޓިވް އަދި ޮކލިޓޭޓިވް މިންގަނޑަކުން ވަޒަންކުރުން ނާދިރު ދެ ހާލަތް ކަމަށްވެފައި، އެކަމާ މެދު ޔަގީންކަމާއެކު ޮގތެއް
ނިންމުމަކީ ނުވާނެ ކަމެއް ކަމުން، މިކަމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ޮއތް މިންވަރު އިންތިހާއަށް ފަހަތަށް

ޖެހިގެންދާނެ އެވެ. ހަމަ އެއާ އެކު، މިކަމުގެ ސަބަބުން ބިރުވެރިކަމުގެ މާހައުލެއް އުފެދި، ސެލްފް-ސެންސަޝިޕަށް މަގުފަހިވެގެންދިއުމަކީ ވެސް
ޮއތް ނުރައްކަލެކެވެ.

 
މިބިލު މޮިއތް ޮގތަށް ގާނޫނަކަށް ވެގެން އައިސްފިނަމަ، އެކަމުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިން ބޭނުންކުރާ މަސްދަރުތައް ގެއްލި، ޯކޓުގައި މަސްދަރު 
ހާމޮަކށްފާނެ ކަމުގެ ބިރަށް މަސްދަރުތަކުގެ ފަރާތުން މައުލޫމާތު ނުދިނުން ފަދަ މައްސަލަތައް ދިމާވެ، ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތަށް ވަރަށް ޮބޑު

ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ.
 

"މިކަމުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަރަށް ސާފު އަދި މިއާއެކު މިވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ހަރުދަނާކުރަން ޯހދުނު ކުރިއެރުންތައް ވެސް ގެއްލިގެންދާނެ. އެހެން ކަމުން ލަސްނުވެ، ނޫސްވެރިންނަށް މަސްދަރު
ރައްކާތެރިކުރުމަށް ލިބިދީފައިވާ ހައްގަށް ޮއތް އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާ،
މިހާރު ހުށަހެޅިފައިވާ ހެއްކާ ބެހޭ ބިލުގެ 136 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ޯމލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އޯެސސިއޭޝަނުން ޮގވާލަން،"

އެމްޖޭއޭގެ ރައީސް މުހައްމަދު ހަމްދޫން ވިދާޅުވި އެވެ.
 

"މިއީ ނުހަނު ކަނޮްބޑުވާ މައްސަލައެއް. އަދި މޮިއތް ޮގތަށް ބިލު ފާސްވެގެން ޮގސްފި ނަމަ، ވޭތުވެދިޔަ ތާނގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހުރި
މައްސަލަތައް އިސްލާހުކުރުމަށް އެޅުނު ރަނގަޅު ފިޔަވަޅުތައްވެސް ނުރައްކަލުގެ ތެރެއިން ހުށަހެޅިގެންދާނެ ކަމެއް. މިއީ ނޫސްވެރިކަމުގެ

މިނިވަންކަމުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކާ ހިލާފު ކަމެއް ކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޮއތް ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅުމަށް ކުރެވޭ
މިމަސައްކަތާ ދޮެކޅު ހަދަން،" އައިއެފްޖޭގެ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޑިރެކްޓަރު ޖޭން ވާތިންގޓަން ވިދާޅުވި އެވެ.

 
"މީގެ ކުރިން މިސަރުކާރުން ވަނީ އަބުރުގެ ގާނޫނު އުވާލާފައި. އަދި ގާނޫނާ ހިލާފަށް ކުރެވޭ ކަންކަން ކާކުކަން ހާމަނޮުކށް ރޯިޕޓްކުރުމަށް ބާރުއަޅާ
ވިސްލްބޯްލވަރުން ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގާނޫނު ތަސްދީގުކުރީވެސް މިސަރުކާރުން. މިހާރު މޮިއތް ޮގތަށް ހެއްކާ ބެހޭ ބިލު ތަސްދީގޮުކށްފިނަމަ މޯިހދުނު
ހުރިހާ ކުރިއެރުންތައް ގެއްލިގެންދާނެ. މިކަންކުރުމުގެ ނިޔަތަކީ ޮކބާ ކަމެއް ސާފެއް ނޫން. މަސްދަރު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ހައްގު ގެއްލޭ ޮގތަށް ހުރި

މާއްދާތައް ވަގުތުން ވަގުތަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް އެޑިޓާސް ގިލްޑުން ޮގވާލަން،" ޯމލްޑިވްސް އެޑިޓާސް ގިލްޑުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޒާހިރު
(ހިރިގާ) ވިދާޅުވި އެވެ.

 
"ނޫސްވެރިންނަކީ ޑޮެމކްރަސީ އަދި އިންސާނީ ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ބައެއް. ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް

އަދި ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރު ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ހައްގަށް ހުރަސް އެޅޭ ހުރިހާ މާއްދާއެއް އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރަށް
ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑިވްސްއިން ޮގވާލަން،" ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރު އާސިއަތު ރިލްވީނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

 
"ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރުތައް ހާމަކުރަން މަޖުބޫރުކުރުމަކީ މީޑިއާ އެތިކްސް އާއި، ނޫސްވެރިންގެ ހައްގުތަކާއި ނޫސްވެރިންގެ ރައްކާތެރިކަން

ކަށަވަރޮުކށްދިނުމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ މިންގަނޑުތަކުގައި ބަޔާނޮްކށްފައިވާ އުސޫލުތަކާ
ހިލާފު ކަމެއް. މިމާއްދާގައި ހިމަނާފައިވާ ހާލަތްތައް ސާފުނުވުމުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިންނާއި ނޫސްވެރިންގެ މަސްދަރުތަކަށް ދުއްތުރޮާކށް

ފުރައްސާރަކުރުމުގެ ޖާގަވެސް ހުޅުވިގެންދާނެ. މަސްދަރު ހާމަކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެދާނެ ދުއްތުރާތަކާ ހެދި މަސްދަރުތަކުން ހާމަކުރަން
ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހާމަކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް އެޅިގެންދާނެ. ބައިނަލްއަގުވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ދިވެހި ދައުލަތުން

ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ މިންގަނޑުތައް ހިފަހައްޓާ، ނޫސްވެރިންގެ މަސައްކަތައް ނުރައްކާތެރި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ބިރުވެރިކަމުގެ މާހައުލެއް
އެފެދިދާނެ ޮގތަށް ޮއތް މިކަނޮްބޑުވާ މާއްދާ އަނބުރާ ގެންދިއުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޮގވާލަން،" އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ޑިރެކްޓަރު ޔާމިނީ މިޝްރާ ވިދާޅުވި އެވެ.
 
 

(މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެޑެރޭޝަން ޮއފް ޖާނަލިސްޓްސް (އައިއެފްޖޭ)، ޯމލްޑިވްސް ޖާނަލިސްޓް އެޯސސިއޭޝަން (އެމްޖޭއޭ)، ޯމލްޑިވްސް އެޑިޓާސް ގިލްޑް، ޓްރާންސްޕޭރަންސީ
ޯމލްޑިވްސް އަދި އެމްނެސްޓީ އިންޓަނޭޝަނަލުން 28 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 ގައި ނެރުނު ބަޔާނުގެ ދިވެހި ތަރުޖަމާއެކެވެ.)

 


