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 އެޅޭ ސ ޓީ މީޑ އާއަށް ހުޅުވައ ލެވ ގެން ހުށަ ވެހ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ޖަމްޢ އްޔާތަކުން ދ  

    

ޖަމާޢައްތައް ޢަމަލުކުރުމަށް އްޔާ، ންނާއ  އެކ  މުއައްސަސާ އަދ  ޖަމްޢ މޮކްރެޓ ކް ވެއްޓެއްގައ  މުޖުތަމަޢުގެ ވަކ  ފަރުދުޑ 
ގެ ސީއެކަށީގެންވާ ހަމަތަކެއް ކަނޑައެޅ ފައ  އޮވެއެވެ. މ ގޮތުން ސަރުކާރު ހ ންގުމާއ  ދަޢުލަތް ހ ންގުމުގެ އ ތުރުން މީޑ އާއަކީ ޑ މޮކްރަ

ހޭލުންތެރ ކުރުވުމާއ  މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައ  ހ ނގާ  ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައ  މުޖުތަމަޢުތަނބުކަމުގައ  ބެލެވޭ މުހ އްމު ބައެއް  ނަފަސްވަ
ލްވާ އެކ  ފަރާތްތަކަށް . އަދ  ދަޢުލަތް ހ ންގުމުގައ  ޝާމ ކަންކަމާބެހޭ ތެދު މަޢުލޫމާތު ރައްޔ ތުންނާ ޙ އްޞާކުރުން ހ މެނެއެވެ

ތްތަކުން ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ނާއ  ޖަމާޢައެންމެހައ  ފަރުދުން  ވެރ ވުމުގެ އ ތުރުން، މީޑ އާގެ ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވުމަކީފާރަވެރ 
 ކަމެއްކަމުގައ  އަޅުގަނޑުމެން ދެކެމެވެ. 

މ އަދު ދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  ޑ މޮކްރެޓ ކް ވެއްޓެއް ޤާއ މުކުރުމުގައ  ދ މާވެފައ ވާ ހީނަރުކަމުގެތެރޭގައ  މީޑ އާއަށް ލ ބެންވާ 
ޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކޮށްފައ ވާނެއެވެ. އަދ  އެކަންތައްތައް ޙައްލުކުރުމަށް މުހ އްމުކަމާއ  ރައްކާތެރ ކަން ކުޑަކަން އެކ ފަހަރުމަތ ން އަ

މާ ބާރުއަޅަމެވެ. މ އާއެކު މީޑ އާއ ން ބައެއްފަހަރު ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާގޮތަކީ އ ންސާނީ ޙައްޤާއ  އ ންސާނީ ކަރާމަތް ރައްކާތެރ ކުރު
 ކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް ގޮވައ ލުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ވާޖ ބެއްކަމުގައ  ދެކެމެވެ.ޢަމަލުތަކެއްކަމުގައ  ބެލެވޭ ފަހަރު އެކަން ފާހަގަ ބީރައްޓެހ 

 ތަފްސީލު ގެލާމު އަތޮޅު ގަމުގެ ރައްވެއްސެއްކަމުގައ ވާ ހައްވާ ޛުހާގެ މަރުގެ ހާދ ސާ ގައ  ހ ނގ ،6702ޖަނަވަރީ  70
އަދ  މ ޙާދ ޞާއާއ   ން ދަނީ ރައްޔ ތުންނަށް ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑ އާ އަދ  އޮންލައ ން މީޑ އާގެ އެކ ފަރާތްތަކު 

ތަކުރާރުކޮށް މަންޒަރު ދައްކުވައ ދޭ ފޮޓޯ  މާގެ ފުރާނަނެތް ހަށ ގަނޑު ފެނުނުއ ރު އޮތްގޮތުގެގައ  އެމަރުޙޫ ބަރުތައް ގެނެސްދ ނުމުގުޅޭ ޚަ 
މ ގޮތަށް މ ފަދަ ފޮޓޯއެއް ތަކުރާރުކޮށް ސަބަބަކީ ވެ. ރަމެފާހަގަކު އެކުކަންބޮޑުވުމާއ  ބަރުތަކުގައ  ދައްކަމުންދާކަންހުރ ހާވަގުތެއްގެ ޚަ 

، ދަރު ނުދެވ ޤަ ތ ރާމާއ ޙައ ޞ އްޔަތުން ދެވެންޖެހޭ އ ޚް އެއްގެމުޖުތަމަޢުކަރާމާތަށް  ޛުހާގެ އ ންސާނީ ދައްކަމުންދާ ދ އުމަކީ ހައްވާ
މީޑ އާއ ން ކޮންމެހެން   .ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ ރައްދުވާނޭ ކަމެއްކަމުގައ ނަށް ބޮޑެތ  ހ ތްދަތ ކަމާއ  ތަކްލީފް އޭނާގެ އާއ ލާއާއ  ގާތް މީހު
ގެތެރޭގައ  އެފަދަ ބޮޑެތ  ކަންކަމާމެދު ދެކޭ ގޮތް ކުރާރުކޮށް ދެއްކުމަކީ މުޖުތަމަޢުމަންޒަރުތައް ތަ މ ފަދަ ދައްކުވައ ދ ނުން މުހ އްމުނޫން

 ބަދަލުވުން އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައ  ޤަބޫލުކުރަމެވެ.

އްޓުމަށް މީޑ އާގެ ދައުރު ދެމެހެޤާއ މުކޮށް  ދުޅަހެއުކަމުގެ އެދެވޭމ ންގަނޑެއްސުލޫކުގެ  ލާގާއ ދ ވެހ ރާއްޖޭގައ  އ ޖްތ މާޢީ އަޚް
ންކަމުން ޚަބަރު ފެތުރުމުގައ  ދުނ ޔޭގެ އެކ  ހ ސާބުތަކުގައ  މ ހާރުވެސް ބޭނުންކުރަމުންދާ ދެކެމެވެ. އެހެ  މު ކަމުގައ މުހ އް ނުހަނު 

ޒ ންމާދާރުކަން ބޮޑު، އ ންސާނީ ކަރާމާތާއ  ކޮންމެމީހަކަށްމެ ލ ބ ގެންވާ  މ ންގަނޑުތައް ދ ވެހ ރާއްޖޭގެ މީޑ އާއ ން ބޭނުންކޮށް،
މީޑ އާގެ މަށް މަލުތަކާއ  ވައްޓަފާޅ  ބައްޓަންކުރު ތަށް ޚަބަރުފެތުރުމުގެ ޢަރައްކާތެރ ވާނޭ ގޮ ރ އުޅުން ހ މާޔަތްކުރުމުގެ ޙައްޤުޒާތީދ 
 އ ލްތ މާސްކުރަމެވެ.ފަރާތްތަކަށް އެންމެހާ

 އ ޚްތ ރާމް ޤަބޫލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.   

 .މ6702 ޖަނަވަރީ 60                    

  


