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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ށް ޙަމްދާއި އްބީ ޢަްއޒަ ވަަޖްއލަގެ ކިބަފުޅަކުަޅދުންވަންތަ ރަ ވަސީލަތްަތއް ލެްއވި،ރުފެތުުރމުގެ އުޑުތަާކއި ބިމުަގއި ޚަބަ

 ދަންނަވަން. ޝުކުރު

ޞަލަވާތާއި ސަލާްމ  ތާންބަރުގެ މަްއޗަށްޞުލްޙައިގެ ފޭދައްކަވައިދެްއވި އެންމެ ރިވެތި ނަމޫނާ ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ 

 ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން.

 ދުރާއި ގާތުން، ނަފުސާއި ރޫުޙން މި ޙަފުލާއަށް ޖަމާވެވަޑަިއެގން ތިއްބެވި އެންމެހައި ބޭފުުޅން!

 هللا.މް ވަރަޙްަމތު އައްސަލާމު ޢަލައިކު

ގައި، ސާްސކަފުރަދާނަ މީިޑއާ ކައުްނސިލަކީ، މީލާދީ ސަނަތުން ދެވަނަ ސާސްކަފުގެ އަށްވަނަ ައހަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ތަްޞދީޤުކުރެއްވި ޤާނޫނަކުްނ  )ނިޝާން ޣާޒީގެ ިޢއްޒަުތގެ ވެިރޔާ( ތާޛު ަމއުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމުއަްލއުސް ރައީސް

މުއައްސަސާއެްއ. އެީއ، އެމަނިކުފާނުގެ ސަރުކާުރން ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް ދީދާރު އަލި، ބަތާނަ ސާފު  ،އުފައްދަވާަފއިވާ 

ތަޢުރީފު އެންމެ ހެޔޮ މަތިވެރި ޝުކުރާިއ ކައި މިރޭ އެމަނިކުފާނަށް އެންމެ އެކަަމށްޓަ ދެއްވި ުސވަދަރުމައެއް.

 ދަންނަވަން.

ދިވެިހ ނޫސްވެރިކަުމގެ ޝަރަުފގެ އަލިމަސް ގަލަާމއި، ިދވެހި ޫނސްވެރިކަުމގެ އަލިމަސް މި ރޭ، މި ޙަފުލާަގއި، 

ގަލަމާއި، ިދވެހި ނޫސްވެރިކަުމގެ ރަން ގަލަމާއި، އެިކއެކި ާދިއރާތަކުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު ޙާޞިލުކުރެއްވި އެންމެ 

 ނަވަން.ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަކްބާުދ ދަންނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ބޭފުޅުންނަށް 

 ،ނޫްސވެރިޔާ ުޒވާން އަވަްސ ނޫހުގެ މިރޭ އެންެމ އުންމީދީ ނޫސްވެރިާޔގެ މަޤާުމ ޙާޞިލުކުރެްއވި ހަމަ މި ނޭވާގަިއ، 

އަދި ދިވެހިބަހުގެ މަހާ  ފުންނާބުއުސް ޚިދުމަތްތެރިޔާޙަޔާތީ ައރުތައިގެ އިނާމު ޙާޞިލުކުރެްއވި ނާޒިމް ޙަސަނަށާއި، 

 ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ތަހުނިޔާއާއި މުބާރަްކބާދު ދަންނަވަން.ވެސް ޞާދިޤަށް هللا އުސްތާޛު ޢައްލާމާ ޢަބްދު

މި ޙަފުލާ އުޖާލާކޮށްދިން އިނާމުތައް އޭގެ ޙައްުޤެވރިންނަށް އެރުވުމުގެ މަގުބަްނދުވެ، މީޑިއާ ކައުންސިްލ  ،މި ރޭ

އިބްރާހީމް ިއ، މިކަމަށް މަގުފަިހކޮށްދެއްީވ، ޢިްއޒަތްތެރި ަރީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ަފއި ޮއްއވަޓިހަތަރުއަނގޮިޅއެްއގައި ހުއް

ސަރުކާރާ ޙަވާލުެވވަަޑިއގެންނެވިތާ ދެތިން ދުވަހެއްގެ ތެރޭަގއި. އެހެންކަުމން، މީޑިއާ ކައުންސިުލގެ މުޙައްމަދު ޞާލިޙު، 

 އެމަނިކުފާނަށް ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން. މި ނަމުގަޔާިއ، އެންމެހައި ދިވެހި ނޫސްވެރިންގެ ނަމުަގއި

ކަން ފާހަަގކުރަން. هللا އައްަޝއިޚު ޢިމްރާން ޢަބްދުމަޢާލިލްވަީޒރު މޭްސތެރި އާކިޓެްކޓަކީ، ގެ އުޖާލާ ފަރުމާގެ ޙަފްލާ



 މީޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ތަޤުރީރު -( 2018އިނާމު ދިނުމުގެ ޙަފުލާ )ސްވެރިކަމުގެ ނޫ
 

 ޞަފުޙާ | 2
 

މަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ އޮފީހަށް ނިކުމެވަޑަިއގެންނެވި ފުަރތަ ދާޚިލީ ވަޒީރުަކމާ ޙަވާލުވެަވޑަިއގެން،އެމަނިކުފާނު، 

 ކުރިމަތިވެފަިއާވ މީޑިާއ ކައުްނސިލަށްޙާލަތު ބަދަލުކުރައްަވއި،  ބައްދަލުވުން އަުޅގަނޑުމެންނަށް ހަމަޖައްސަވައިެދްއވި.

 ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން.އެމަނިކުފާނަށް ޓަކައި މިަކމަށް ދަތިތައް ފިލުވައިލަދެްއވި.

އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު މި ޙަފުލާގައި، ިޢއްޒަތްތެރި ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ މި ޙަފްލާ ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްަވއި، މިރޭ 

މުހިންމު ފޮތެއް. އެއީ،  ެވސްވަރަށްނޫސްވެރިކަުމެގ އަލިމަސް ފޮތަކީ،  ހާކޮށްދެއްވިއަތްޕުޅުން  ގެ ޞާލިޙުޞާލިޙު

ައގުހުރި މަޞްދަރެއް. ރުގެ ތާރީުޚގެ ފަތްފުތްތައް ނިުއޅުވާެލވިަފއިވާ މިރާއްޖޭގެ ނޫްސވެރިކަމުގެ ަފންސަހަތްތަރި އަހަ

ަކމަށްޓަކައި ޢިްއޒަތްތެރި ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނުހަނު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެްއވަިއ، މި ފޮތް ހާކޮށްދެްއވި  މި ޙަފްލާ

 ލިުޔންތެރިންނަށާއި، ކުޅަދާނައީޖާދީ  މިފޮތަށް ބަހާރެއް ގެނެސްެދއްވިމަޢުލޫމާތުން  އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަަވން.

 ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން. ނޫސްވެރިންނަށް

 ދުރާއި ގާތުން، ނަފުސާއި ރޫުޙން މި ޙަފުލާއަށް ޖަމާވެވަޑަިއެގން ތިއްބެވި އެންމެހައި ބޭފުުޅންނޭވެ!

ވަނަ ަދއުރުަގިއ ކުރިމަތިވި އެންމެ ބޮޑު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީިޑއާ ަކއުްނސިލުގެ ޢުމުރުން މިރޭ ފާއިތުވެގެންދާ ހަތަރު

އެ ޤާނޫުނ ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު މީޑިއާ ކައުންސިލާ  އެްއޗެއް. ، އަބުރުގެ ޤާނޫޭނ ކިޔުނުގޮންޖެހުމަކީ

ިމ  ވުޖޫދަކު ނެތް! އެހެންކަމުން މީޑިއާ ަކއުންސިލުގެމިމަތިކުރެވުނުއިުރ، އެ ތަންފީުޒުކރުމަށް ބޭނުންވާ އުސޫލުތަކެއް 

ހެނިހެން ދައުރުަގއި ކުރި އެންމެ ބޮޑު އަދި އެންމެ ތުރާ އެއް މަސައްކަތަީކ، މިދެންނެވި އުސޫލުތަކާއި ެއއާުގޅޭ އެ

ން. ެއއާނުލައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުނުކުރުމަށް މީޑިއާ ކަުއންސިލުންގެ މި ދައުރުގަިއ ލިޔެކިއުންަތއް ގަރުަބގަންނުަވއި ވިއްސު

ިދވެހި  ،ޙައްުޤގަިއ ެއކުލަވާލި އުޞޫލުމީޑިއާަތުކގެ ޫނސްވެރިންާނއި  އި ިވއްދާފައި.ވަނީ، ިޙކުމަތުޢަމަލީގެ ގަދަފަ 

ތަޤުދީރުެގ މީޑިއާ ކައުންސިލުން ވާނީ ފޮނުވާފައި. އެހެނަސް ހަމައެސާހިތަކުމެ،  ،ސަރުކާރުގެ ގެޒެްޓަގއި ޝާއިުޢކުރުމަށް

ޤާނޫނެއް ކަށްވެ ނިމިއްޖެ! އެ ޤާނޫނު އުވާލެްއވުމަށް އަބުރުގެ ޤާނޫނު ަގބުރައަނިޔާެއއް ނެތް ނިޔާަގއިވާ ޮގތުގެމަތިން، 

ތަޞްދީޤުކުރެްއވި ޢިއްޒަތްތެިރ ރި މެންބަރުންނަށާއި، އެ ފާސްކުރެްއވި ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގެ ޢިއްޒަތްތެ

 ށް ފަށްފަށުން ޝުކުރު ދަންނަވަން.އިބްރާހީްމ މުޙައްމަދު ޞާލިޙަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 އެންމެހައި ބޭފުުޅންނޭވެ! ޖަމާވެވަޑަިއެގން ތިއްބެވި ރޫޙުން މި ޙަފުލާއަށް ނަފުާސއި ،ދުރާއި ގާތުން

މީޑިއާ ަކއުންސިުލގެ މި ދަުއރުގައި ވާނީ، ގިަނގުނަ ަމސައްކަތްތަެކއް ކޮށްފައި. ކަުއންސިލުގެ މަސަްއކަތްތަްއ 

އި. މީޑިއާަތކުގެ ޙިމާޔަާތިއ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަަކއި، ވާނީ ެއކަށަައޅާފަ ންވާ އެަތއް އުސޫލުތަެކއްހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނު

 ހަދައި ފާސްކޮށްފައި.ވާނީ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އުސޫލު ވެސް  6މީޑިއާ ަކއުންސިލުގެ ގަާވއިުދގެ 

 އިފަސޭހައުުރތަކަށް އިތުރު ލުމިދައުރުގައި ކުެރވުނު މިފަދަ މަސައްކަތްތަުކގެ ސަބަބުން، ަކއުންސިލުގެ އަންނަނިވި ދަ

 ލިބިގެންދާނެކަން ޔަޤީން.



 ޑިއާ ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ ތަޤުރީރުމީ -( 2018އިނާމު ދިނުމުގެ ޙަފުލާ )ސްވެރިކަމުގެ ނޫ
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މައްަސލަ ނިންމާފައި. މި ދައުރު  70މައްސަލަ ބަލައި،  74ދައުރުގައި މީިޑއާ ަކއުްނސިލުން ވަނީ ޖުމުލަ މި 

 މައްސަލަ މެނުވީ ކައުންސިުލގައި ނުވާނެ. 4ނިމޭއިރު ނިމުމުގެ އައްސޭިރައށް ގެނެވިފަިއވާ އެންމެ 

މި ުގޅިގެން ރުޞަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި، ދައުލަުތގެ އެިކއެކި މުައއްސަސާތަކާ ދިވެހި ނޫސްވެރިންނަށް ފަހި ފު

ނޫސްވެރިންނަށް އިތުރަށް  ގިނަ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވުނުކަން އުފަލާެއކު ފާހަގަކުރަން. އެގޮތުން ދިވެހިދައުރުަގއި 

ނިމިގެންދިޔަ ސަރުކާރުން  ކަތް ކޮށްފައި.ވެސް ވާނީ މަސައް  ޓަކައިކިެޔވުމުގެ ފަހި ފުރުޞަތުތަްއ ހޯދައިދިނުމަށް

ވެސް ވާނީ، މަޝްވަާރެގ ގަާވއިދަށް ގެންނެވި ބަދަލަކާ ގުިޅގެން، މީޑިއާތަކަާށއި ެއޑިަޓރުންނަށް ކުރިމަތިވި ދަތިތައް 

 ޙައްލުކޮްށފައި. މޭޒުދޮށުގައި ތިެބގެން

ންސިލަށް އެންމެ ޮބޑު ަކއުމީިޑއާ ނޫސްވެރިންނަށާއި މީިޑއާތަކަްށ ދަތިކަން ކުރިމަިތވާ ކޮންެމ ދަނޑިވަެޅްއގަިއ، 

އެ ުމއައްަސސާެގ އިްސ ވެރިން، މީިޑއާ  ލްޑިވްްސ ޕޮލިސް ސަރިވސް އިން.މޯ އެހީތެރިކަމެއް ެދއްވާަފއިވަީނ،

މަށްޓަކައި، އެބޭފުޅުންނަށާިއ، ެއ މުއައްސަާސއަށް ނުހަނު ކައުންސިލަށް ކުެރްއވި އިތުާބރާއި، ެދއްވި ެއއްބާރުލު

 އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ނިމިގެންމިދާ ދައުރު ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފަިއަވނީ، މީޑިއާ ކައުންސިުލގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންެގ 

 ތަެކއް ނީ، ަކއުންސިުލގެ ކަންަކމުގައި ގިނަ ަވގުތުހިންމަތާއި މިންނަތުންކަން ފާހަގަކުރަން. ބަެއއް މެންބަރުން ވަ

ކުރަްއވާފައި. އަލްފާޟިލް ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު، އަލްފާޟިލް  ތަެކއްހޭދަކުރައްަވއި، ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތް

ޙްމަދު ލް އައަލްފާޟި އަލްފާޟިލް އަންވަރު އިބްރާހީމް އަދި މުޙައްމަދު ޙަމްދޫން، އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މުޖުތަބާ،

އަދި ަކއުންސިލުގެ ހިންގުންތެރި މި ދައުރުގެ އިސް ާވިގވެރިންގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރަން. ކީ، ކައުންސިލުގެ ރިފާޢަ

ބޭފުޅުން ކުރައްވާަފއިވަނީ،  މިތުގެ ނަންފުޅު މި ލިސްޓަށް އިތުރުކުރަން. ޞަވެރިޔާ އަލްފާޟިލް މުޙައްމަުދ ފަރު

ލާބަހުރި މަސައްކަތްޕުޅުތަކެއް. ޚާއްޞަކޮށް މިބޭފުޅުންނަށް، އާންމުކޮށް ކައުންސިުލގެ ކައުންސިލަށާިއ، ނޫސްވެރިންަނށް 

 އެންމެހައި މެންބަރުންނަށާއި، މުވަްއޒަފުންނަށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ނުހަނު އިޚުލާޞްތެރި ޝުކުރު ދަންނަވަން.

ފަރާތްތަކަށް، ޚާއްޞަކޮށް މީޑިއާތަކަށް ޝުކުރު  ނިންމާލުމުގެ ކުރިން، ކައުންސިލަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވި ެއންމެހައި

ދެ ދުނިޔޭގައި ރަޙްމަތް هللا ދިވެހި ނޫސްވެރިކަމަށް ޚިދުމަތްކުރެއްވި އެންެމހައި ބޭފުޅުންނަށް މާތް  ދަންނަވަން.

 ލައްވާށި! ިދވެހި ނޫސްވެރިކަަމށް އިތުރު ކުރިއެރުމާއި ތަަރްއޤީ، އެކަލާނގެ މިންވަރުކުަރްއވާށި! އާމީން!

 هللا.ލާމު ޢަލަިއކުމް ވަރަޙްަމތު ވައްސަ


