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 ނޫސްބަޔާން 
 

ޖިންސީ އަނިޔާ އަދި ރޭޕްގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓް ކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް މީޑިއާތަކަށް 

 އިލްތިމާސްކުރުން 
 
ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުިރ މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ހުޅުމާލޭ ބޭރުގައި އަޅާފައިވާ ސަފާރީއެއްގައި 

ގުޅިގެން އެކި އޮންލައިން ނޫސްތަކުގައި ޝާއިއުކުރަމުން އަންަނ ކާ މައްސަލައަކަމަށް ތުހުމަތުވެ ފުލުހުން ބަލަުމން ގެންދާ 

ނިވަްނ ގެ ސަމާލުކަމަްށ އެކި ފަރާތްތަކުްނ އަންނަީނ ގެންނަމުންނެވެ. މި ކަންބޮޑުވުްނތަްއ މި ކައުންސިލުލިޔުންތަކާ ގުޅޭ

ވާއިރު، ދައުލަތުގެ އެކި އިާދރާތަކުގެ މައްޗަށް ފާރަވެރިެވ ޑިމޮކްރަޓިކް ވެއްޓެއްގައި ދައުލަުތގެ ހަތަރު ވަނަ ބާރަކީ މީޑިއާ ކަމަށް

އްގުތައް ކަށަވަރު ކުރުމުގައި މީޑިއާގެ ޙައެންމެހާ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ކަން ހާމަކުރުމާއި އެ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ނޭދެވޭ ަކން

ކުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތް މި ގުން މީޑިއާތަނދައުރު މުހިންމުކަން މި ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. އަދި އެ ރޮ

 ހިތްވަރުދެމެވެ. ނުހަނު ބޮޑަށް ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށް އެފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް މި ކައުންސިލުން 

ތަކުން ވެސް ހަރަކާތްތެރިވާން ވާނީ، ޒިންމާދާރު ކަމާއި ުމޖުތަމައު މީޑިއާމި ޒިންމާ އަދާކުރުމުގައި ނަމަވެސް 

ނޑުތަކުގެ ތެރޭގައިކަން މި ކައުންސިލުން ފާހަގަ ކުރަމެވެ. ޙުއި އަބަލައި ގަންނަ ހަމަތަކާ ޒިންމާދާރު ކަމާއި މުޖުތަމައު ލާޤީ މިންގަ

ނޫނުްނ ޤާމަކީ، މި ކައުންސިލްގެ މައްޗަށް ގަބޫލު ކުރާ ހަމަތަކުގެ މަތިން ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާއެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމް ކުރު

ގައި ގިނަ މީޑިއާތަކެއް އިއްތިފާގު ވެގެން މި ކައުންސިލުން އެކުލަވާލަިއ  31ނަވަރީ ޖަ 2011ލާޒިމް ކުރާ ކަމަކަށް ވީހިދު، 

ނޑު" ޖިންސީ ގޯނާ ލިބިފަިއާވ ގައި ވެސް ބުނެފައި ވަނީ  އާންމުކޮށްފައިވާ "ދިވެހި މީޑިއާގެ ހަމަތަކާއި އަހުލާގީ މިންގަ

ކާކުކަން ހާމަވާ ފަދަ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް، ހާަމކުރާނީ އެފަރާތެއްގެ ރުހުާމިއ  ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކުރާއިރު، އެފަރާތަކީ

ނޑުގަިއ ހުތިރާމް ކުރަންއިއަދި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އެކުގައި ކަމާއި އަދި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޒާތީ  ވާނެ ކަމަެށވެ. ހަމަ އެ މިންގަ
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މަޢުލޫމާތުކަން ކަށަވަރުކުަރްނ   ތެދުޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތަކީ ޞައްބުނެފައި ވަނީ، މީޑިއާގެ ވަޞީލަތްތަކުގައި ޝާއިޢުކުރާ ޚަ

 ންވާނެ ކަމަށެވެ. ކުރަމީޑިއާތަކުން ކުރެވެންހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް 

ޖިންސީ އަނިޔާގެ ހުރިހާ ބާވަެތއްގެ މައްސަލަތަކަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ޕަބްލިކް އިންޓަރެސްޓާ ގުޅިފައިވާ 

ރާތަށް އެއް ފަމީޑިއާއަކުން ރިޕޯޓް ކުރާއިރު އެކަން ކުރަން ވާނީ ލޫމާތު ދަ މައްސަލައެއްގެ މަޢުމައްސަލަތަކަކަށް ވެފައި، އެފަ

އިތުބާރު ނުހިޭފ ޔަގީންކޮށްފައި ކަމަށް ދަންނަވަެމވެ. އަދި  އެ މައުލޫމާތެއްގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރުކޮށް ރާތުންވުރެ ގިނަ ފަ

އުލޫމާތު ޝާއިއުނުކުރުމަށް ވެސް މީޑިއާތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. އަދި ސާބިތު ނުހިފޭ މަގެ މައްޗަށް ބުރަވެ، ސްދަރުތަކުމަ

އޭނާާއ ، އުނިކަން އަންާނެނ ފަދަ ދަރަޖައަކަށް ށްޖިންސީ ޝިކާރައަކަށްވެފައިވާ ފަރާތްތައް ނޫނީ ފަރާތެއްގެ އިންާސނީ ކަރަމާތަ

މީޑިއާތަކަށް މި ކައުންސިލުން ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. އަިދ ޮކށް ރިޕޯޓްކުރުމުން ދުރުހެލިވުމަށް ެވސް މެދު ހިންގި އަމަލު ތަފްސީލް

ހަތްވެ އޭނާގެ ހާލަުތ ގޯސްވެދާނެ ފަދަ ގޮތަކަްށ ފަރާތްތައް ކުށްވެރިވެ، ފަޟީވާ އެފަދަ އަނިޔާތަކުގެ ޝިކާރައަކަށް ވެފައި

ށް ހިތްވަރު ލިޭބ ލަައށް މަރުވުމަމީޑިއާތަކުން މައުލޫމާތު އާންމު ނުކުރުމަށް ވެސް އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އަމިއް

ބަރާއި މައުލޫމާުތ އާންމު ނުކުރުމަށް ވެސް މިުފރުސަތުގައި އެންމެހާ މީޑިއާތަކަްށ އިލްތިމާސްކުރަމެވެ. އަިދ ފަދަ ގޮތަކަށް ޚަ

ީދ ހީބު އިސްލާމް ދީނުގެ އަސްލުތަކާ ަކނޑައެޅިގެން ހިލާފު މައުލޫމާތާިއ ޖިންސީ އަމަލުތަކާއި ޝަުހާވނީ ކަންކަމަށް ތަރު

 ލިޔުންތައް ޝާއިއު ނުކުރުމަށް ވެސް މި ފުރުސަތުގައި އެންމެހާ މީޑިއާތަކަށް ނަސޭހަތްތެރިވަމެވެ. ހިތްވަރު ލިބޭ ފަދަ 

ނޑާ ޚިމީޑިއާތަކުގެ އަޚު މައްސަލަތަްއ ނޫސްތަކާއި މަޖައްލާތަކުގެ ލޫމާތު އާންމު ކުރާ ލާފަށް މަޢުލާގީ މިންގަ

  އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ބަަލއި އަޅަން ޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ވެސް ދަންނަވަމެވެ. ދާވާޢި ނޫނާއި ޤަގެ ޤާމި ކައުންސިލު

ލޫމާތު ރައްޔިތުްނަނށް ގެނެސްދިނުމާއި ދައުލަތުގެ އެންމެާހ ނަށް ކޮންެމހެން އެނެގން ޖެހޭ މަޢުއާންމުން

އަރުވާލާއި އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް މީޑިއާތަކުން ކުާރ ގާނީ އަމަލުތައް ފަޅާބާރުވެރި ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ނޭއްމުއައްސަސާތަކާއި 

  އެންމެހާ ޒިންމާދާރު މަސައްކަތްތައް މި ކައުންސިލުން ފާހަގަކޮށް ތަރުހީބުދީ ހިތްވަރު ދޭ ވާހަކަެވސް ދަންނަވަމެވެ. 
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