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ތްރެޓް އެނަލަސިސް ރިޕޯޓު  |4102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 .1ފެށުން
ޒަމާނީ ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތަކަށް ޤައުމު ދީލާލާފައިވާ މިދަނޑިވަޅުގައި ،އެ އަސާސްތަކަށް ވަނީ ތަފާތު ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކާ
ކުރިމަތިވެފައެވެ .އެގޮތުން ޑިމޮކްރަސީގެ މުހިންމު އަސާސެއްކަމުގައިވާ މީޑިއާ އަދި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ވަނީ މިއައި ބަދަލާއެކު
ލިއްބައިދީފައެވެ .ކޮންމެ ކަމެއްގެވެސް ޅަފަތުގައި ގިނަ ގުނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާނެއެވެ .މި ދާއިރާގެ ކުރިމަގަށްޓަކައި ،ނޫސްވެރިކަމުގެ
މިނިވަ ންކަމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަނެ ،ޙައްލު ހޯދުމަކީ މިވަގުތައް މިދާއިރާގެ ތަރައްޤީއަށް އެޅޭނެ އެންމެ މުހިންމު ފިޔަވަޅެވެ .މިގޮތުގެ
މަތިން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން މިވަނީ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް  4ޖެނުއަރީ  4144އިން
ފެށިގެން  41ޑިސެމްބަރ 4144ގެ ނިޔަލަށް ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަތުމަށް ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލުމަށް ނިންމާފައެވެ.

 .2މަޤުޞަދު
'ތްރެޓް

އެނަލި ސިސް

ރިޕޯޓް"

ގެ

މަގްސަދަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޤާނޫނު

އަސާސީން

ކަށަވަރުކޮށްދޭ

ނޫސްވެރިކަމުގެ

މިނިވަންކަން

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،ނޫސްވެރިން މަސައްކަތްކުރާ މާޙައުލުގައި ނޫސްވެރިކަމަށާއި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރަސް އެޅޭގޮތަށް ލިބިފައިވާ
ގެއްލުންތައް ދެނެގަނެ އޭގެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ލަފާ ދިނުމަށް ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓެކެވެ.
މިގޮތުން ބެލެވޭނެ މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ؛
 .4ނޫސްވެރިންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ހުރި ހުރަސްތައް
 .4މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރި ހުރަސްތައް
 .4މައުލޫމާތު ހޯދުމަށާއި ލިބިގަތުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަށް
އިސްވެދިޔަ ކަންތައްތައް ދެނަގަތުމަށް ،ބްރޯޑްކާސްޓް ޗެނަލްތަކުގެ ޢިމާރާތާއި މުދަލަށް ،ނޫސްވެރިންނަށާއި އަދި މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް
ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ޖެނުއަރީ  4144ގެ ފަހުން ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެއެވެ.

 .3މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން
މި ރިޕޯޓަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ފުރަތަމަ މަރުހަލާގައި ކޮމިޝަންގެ ޓީމެއް ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ވަނީ ވަކި ވަކިން ބައްދަލުކޮށް
އިންޓަރވިއުތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ .ދެވަނަ މަރުހަލާގައި ކޮމިޝަންނުން ނޫސްވެރިންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރެވުނު
ސާރވޭ ފޯމެއް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ މި ރިޕޯޓަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ގިނަ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ އެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބިނާކޮށް ތަފާސްހިސާބު
އެކުލަވާލާފައެވެ .މީގެއިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ،ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގައި ސިޓީގެ ޒަރީޢާއިން އެދިގެން ވަނީ މި ރިޕޯޓައް ބޭނުންވާ
މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައެވެ.
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ތްރެޓް އެނަލަސިސް ރިޕޯޓު  |4102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 .4މަޢުލޫމާތު ދިރާސާ ކުރުން
 1.4ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި :ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި އިންޓަރވިއުކުރުން
މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ

ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި  44މާޗު  4144އިން  44އޭޕްރީލް  4144އާއި

ދެމެދު ކޮމިޝަނުގެ ޓީމަކުން ކޮމިޝަނަށް އެޕޮއިންޓްމަންޓް ދިން ސްޓޭޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެ ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިސްވެރިންނާ
ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

މިގޮތުން ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވާ ސްޓޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ޓީވީ،

އެމް.ބީ.ސީ ( ޓެލެވިޒަން މޯލްޑިވްސް އާއި ވޮއިސް އޮފް މޯލްޑިވްސް) ދިޓިވީ ،ވީމީޑިއާ ( ވީޓީވީ އަދި ވީ .އެފް.އެމް ) ރޭޑިއޯ އެޓޯލް
އަދި އެމްވީ ޓީވީ ހިމެނެއެވެ.

އަދި މި އިންޓަރވިއު ތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ބައިތައް މި ރިޕޯޓުގެ އަންނަނިވި ބައިގައި މިވަނީ

ހިމަނާފައެވެ.


ޖުމްލަގޮތެއްގައި އިންޓަރވިއު ކުރި ހުރިހާ ސްޓޭޝަންތަކުން ވެސް މީޑިއާއަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއެވެ .އަދި
މީޑިއާއަށް ހުރި ތްރެޓްތައް ގޮތުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ސްޓޭޝަންތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
 މުޒަހާރާފަދަ ހަލަބޮލި ހާލަތްތައް ކަވަރުކުރުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތައް
 މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް
 ދުރާލާ ރާވައިގެން ނޫސްވެރިންނަށް ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދޭ އަނިޔާ


ސްޓޭޝަންތަކުގެ އިމާރާތްތަކަށްދޭ ހަމަލާތައް

 އާޢްމުންގެ ފަރާތުން އަންނަ އެކި ކަހަލަ ތްރެޓްތައްވެސް ހިމެނެއެވެ.



އިންޓަރވިއު ކުރި ސްޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ޚަބަރާއި ކަރަންޓް އެފެއާރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް ގެންނަ ގިނަ ސްޓޭޝަންތަކުން
ދެކޭގޮތުގައި އެމީހުންނަށް ތްރެޓް އަންނަނީ ސީދާ ކޮންފަރާތަކުންތޯ ބުނަން ނޭނގޭކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މި ޗެނަލްތަކުން
ދެކޭގޮތުގައި އެ ސްޓޭޝަންތަކަށް ތްރެޓް މި ކުރިމަތިވަނީ ޤައުމުގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާ ހެދި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެއެވެ.



ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ސަލާމަތީ ބާރުތައް އަދި އާއްމުންގެ ފަރާތުން ތްރެޓް ކުރިމަތިވާކަމަށް ބައެއް ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.



ދީނީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚާއްސަ ޗެނަލްތަކުން އެފަރާތްތަކަށް އެއްވެސް ތްރެޓެއް މިހާތަނަށް އައިސްފައި
ނުވާކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.



ޖުމްލަގޮތެއްގައި އިންޓަރވިއު ކުރި ހުރިހާ ސްޓޭޝަނަކުން ބުނަނީ ވާދަވެރި ސްޓޭޝަންތަކުން އެއްވެސް ކަހަލަ ތްރެޓެއް އޮތް
ކަމަށް ނުދެކޭކަމަށެވެ.
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މީޑިއާ އަށް ހަމަލާތައް އަންނަ ކަމަށް ސްޓޭޝަންތަކުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ސަބަބު:

ތްރެޓް އެނަލަސިސް ރިޕޯޓު  |4102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

 ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް މީޑިއާ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭނުންވުމުން
 ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމުގެ ތެރޭގައި ޚަބަރާއި މައުލޫމާތު ގެނެސްދިނުމުގައި ނޫސްވެރިކަމުގެ
އަސާސުތަކާއި ޚިލާފުވުމުން





ސަލާމާތީ ބާރުތަށް(ފުލުހުން) ފާޅުގައި ސްޓޭޝަންތަކަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭން ނިންމުމަށް އިޢުލާން ކުރުމުން



ތަފާތު ޚިޔާލުތަކަށް ފުރުޞަތު ނެތުން

އިންޓަރވިއު ކުރި ހުރިހާ ސްޓޭޝަނަކުންވެސް އެމީހުންނަށް އަންނަ ހަމަލާތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓުކުރާ ކަމަށް
ބުނެފައިވެއެވެ.



ހަމަލާ ރައްދުވެފައިވާ ސްޓޭޝަންތައް ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ތަހުޤީޤުގައި އެކަށީގެންވާ
ކުރިއެރުން ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ .ނަމަވެސް ،ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ތެރެއިން އެފަރާތުގެ ނޫސްވެރިންނަށާ އިމާރާތާއި ތަކެއްޗަށް
ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،އެ ސްޓޭޝަނަށް ދޭ މިފަދަ ހަމަލާތައް ދެނީ ކޮންފަރާތަކުންތޯ ތަހުޤީޤުކޮށް އެ
ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމަ އްޗަށް ގެނައުމަށް ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށް
ބުނެފައިވެއެވެ.



އިންޓަރވިއުކުރި ހުރިހާ ސްޓޭޝަނަކުންވެސް ބުނެފައިވަނީ އެ ސްޓޭޝަނަށް ފަންޑްކުރާ ފަރާތުގެ އެއްވެސް ނުފޫޒެއް އެ
ސްޓޭޝަނުގެ ކޮންޓެންޓަކަށް ނުފޯރާކަމަށެވެ .އަދި ސްޓޭޝަންތައް ހިންގަނީ އެމީހުންނަށް ލިބޭ ރެވެނިއުއިން ކަމުގައެވެ .އަދި
ޕަބްލިކް ބްރޯޑްކާސްޓަރު އެމް.ބީ.ސީ ބުނާގޮތުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ އެއްވެސް ޗެނަލަކަށް ނުފޫޒް ފޯރުވާފައި
ނުވާކަމަށެވެ.



އިންޓަރވިއު ކުރި ހުރިހާ ޗެނަލަކުންވެސް އެ ފަރާތުގެ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން  4-4ދެމެދު ސެކޭލަކުން ( 4އެންމެ
މިނިވަން އަދި  4މިނިވަނެއް ނޫން) ދީފައިވަނީ  4އެކެވެ .ކޮންޓެންޓަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވާކަމަށާއި އަދި އެ ސްޓޭޝަންތަކުގެ
އެޑިޓޯރިއަލް ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަމުންދާކަމަށެވެ.



ހުރިހާ ސްޓޭޝަންތަކުންވެސް

ވަނީ

ސަރުކާރުގެ

އޮފީސްތަކާއި

ދަޢުލަތުގެ

މުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު

ހޯދުމަށް

އުނދަގޫކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ.


އިންޓަރވިއުކުރި ހުރިހާ ސްޓޭޝަންތަކުންވެސް ދެކޭގޮތުގައި މުސްތަޤުބަލުގައި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާއަށް ހުރި ތްރެޓްތައް ނުވަތަ
ސްޓޭޝަންތަކަށް ދޭ ހަމަލާތަކާއި ނޫސްވެރިންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ވާނީ ގިނަކަމުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ .އަދި ކުދި ކުދި
ހަމަލާތައް މަދުވިކަމުގައިވިޔަސް ދޭ ހަމަލާގެ ބޮޑުމިން މި ދަނީ އިތުރުވަމުންކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.
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އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި ތްރެޓްތައް ގިނަވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަނީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހުގެ ސަބަބުންނާއި ،ގޭންގް ކުށްތަކާއި

ތްރެޓް އެނަލަސިސް ރިޕޯޓު  |4102މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

ދީނީ ތަފާތު ފިކުރުތަކުގެ މީހުންގެ ސަބަބުންނާއި ގިނަ މީޑިއާތަކެއް ހަރަކާތްތެރިވާތީ އާއި މީޑިއާގައި ތަމްރީނުވެފައިވާ މީހުން
ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.


ނޫސްވެރިންނާއި ޕްރެޒެންޓަރުން ވަކި ޚަބަރުތަކެއް ކިޔުމަށް ޖެހިލުންވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރި ސުވާލުގައި ސްޓޭޝަންތަކުގެ
އިސްވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ގޭންގު ކުށުގެ ޚަބަރުތައް ގެނައުމަށް ޖެހިލުންވާކަމަށެވެ .އަދި މި ފަދަ ޚަބަރުތައް ގެނައުމުން
ސްޓޭޝަންތަކަށް ތަފާތު އިންޒާރުދީ ބިރުދައްކާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.



ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރުގެ އިތުރުން ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ވަނީ އެމީހުންނަށް މާލީ ގޮތުން ގިނަ
ގޮންޖެހުންތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ .އަދި އެފަރާތްތަކަށް ފައިނޭންޝަލް ތްރެޓް އޮތް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައެވެ.



ޖުމްލަގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ

ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާ ގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން އިންސާފުވެރި ،ޒިންމާދާރު އަދި އެތިކަލް

ޖާރނަލިޒަމް ޕްރެކްޓިސް ނުކުރާކަމުގައި އިންޓަރވިއު ކުރި ޗެނަލްތަކުން ދެކެއެވެ.


ރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ސާރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރ ،މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޯޕަރޭޝަން ދެކޭގޮތުގައި އެމީހުންނަށް ތްރެޓް
އޮތީ  41%ކަމަށް ގަބޫލުކުރެއެވެ.



ޚަބަރާއި އާއި ކަރަންޓް އެފެއާރޒް ފޮނުވާ ޕްރައިވެޓް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ( ރާއްޖެ ޓީވީ ،ދިޓީވީ އަދި ވީޓީވީ) ދެކޭގޮތުގައި
އެމީހުންނަށް އޮތް ތްރެޓް ލެވެލް  50%އަށް ވުރެ މަތިއެވެ .މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް ތްރެޓް އޮތްކަމަށް ދެކެނީ ވީޓީވީ އާއި
ދިޓީވީ އެއީ ޖުމްލަ  41%އާއި އެކު އެއަށް ފަހު ރާއްޖެ ޓީވީ އެއީ  41%އާއި އެކުއެވެ.
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 1.4ދެވަނަ ފިޔަވަހި :ސްޓޭޝަންތަކުގެ ނޫސްވެރިންނާއި ސާރވޭކުރުން
މި ސާރވޭގައި ނުވަ ސްޓޭޝަނެއްގެ  44ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަނީ ސާރވޭ ފޯރމް ފުރާފައެވެ .މި ސާރވޭ ފޯމްތަކުން އެއްކުރި
މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލި ތަފާސްހިސާބު މި ރިޕޯޓްގެ އަންނަނިވި ބައިގައި މިވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

 1.4.4ކަވަރު ކުރާ ބާވަތުގެ ޚަބަރު
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން  44%އަކީ ސިޔާސީ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނެވެ22% .
ނޫސްވެރިން އިޖްތިމާޢީ ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރާއިރު  16%އަކީ އިގްތިސާދީ ޚަބަރު ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންނެވެ 41% .އަކީ
ބޭރުދުނިޔޭގެ ޚަބަރުތަކާ އެހެނިހެން ޚަބަރުތައް ކަވަރުކުރާ ނޫސްވެރިންކަމުގައިވާއިރު  11%ކުޅިވަރު ޚަބަރު ކަވަރުކުރެއެވެ.

ކަވަރު ކުރާ ބާވަތުގެ ޚަބަރު
ސިޔާސީ
އިޤްތިސާދީ

31%

އިޖްތިމާއީ
ބައިނަލްއަގުވާމީ

10%

11%

22%

10%

16%

ކުޅިވަރު
އެހެނިހެން

 1.4.4ލައިވް ކަވަރޭޖް
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން  41%ނޫސްވެރިންނަކީ ލައިވްކޮށް ގެންނަ ހަރަކާތްތައް ކަވަރުކުރުމުގައި
ޝާމިލްވާ ނޫސްވެރިންނެވެ.

%ލައިވް ކަވަރޭޖް ގެންނަ
80%

100%
80%
60%

އާނ
ނޫން

40%

20%

20%
0%
ނޫން
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އާނ

 1.4.4މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރި ހުރަސްތަކުގެ ބާވަތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރި ތްރެޓްގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ތްރެޓެއް ކަމުގައި މި ސާރވޭގެ
ނަތީޖާއިން ދައްކަނީ  17%އާއި އެކު ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒެވެ .މި ސާރވޭގައި ބައިވެރި ނޫސްވެރިން ޖުމްލަގޮތެއްގައި
 4-1ގެ ސްކޭލަކުން ސިޔާސީ ނުފޫޒަށް ދީފައިވަނީ 1.4އެކެވެ.
އތް ކަމުގައި ދައްކައެވެ.
ދެވަނަ އަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ތްރެޓެއްގެ ގޮތުގައި ،މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކަށް ޮ 16%
ނޫސްވެރިން ޖުމްލަގޮތެއްގައި  4-1ގެ ސްކޭލަކުން މި ބަޔަށް ދީފައިވަނީ 4.4އެވެ.
ތިންވަނަ އަށް  15%އެކު މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން ކަމަށް ނަތީޖާއިން ދައްކާއިރު ،މި ބަޔަށް  4-1ގެ ސްކޭލަކުން
ދީފައިވަނީ 4.4އެވެ.
އެންމެ މަދު ނުވަތަ އެންމެ

މާލީ ނުފޫޒާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ތްރެޓް މި ދެ ބާވަތުގެ ތްރެޓްއަށް  11%ދައްކާއިރު

ކުޑަ މިންވަރަކަށް ތްރެޓް އޮތީ އެޑިޓޯރިއަލް ނުފޫޒް ،ޖިސްމާނީ އަދި އޯވަރ ރެގިއުލޭޝަން ކަމަށް މި ސާރވޭގެ ނަތީޖާއިން
ދައްކައެވެ.

މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ހުރި ތްރެޓްގެ ބާވަތްތައް
ސިޔާސީ ނުފޫޒު
އެޑިޓޯރިއަލް ނުފޫޒު

17%

15%

މާލީ ނުފޫޒު
ޖިސްމާނީ
ނަފްސާނީ

16%

10%

އޯވަރ ރެގިއުލޭޝަން
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް
މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުން
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11%

10%
10%

11%

 1.4.1ތްރެޓް ކުރިމަތިކުރުވާ ފަރާތްތައް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ މިނިވަންކަމަށް ތްރެޓް ކުރިމަތިކުރުވާ ފަރާތްތަކަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ކަމުގައި މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި
 11%ދެކޭއިރު  9%ދެކެނީ މީޑިއާއަށް ހުރަސް ކުރިމަތިކުރުވާ ފަރާތަކީ ހައްދުފަހަނާއަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކާއި ،ގޭންގުތަކުންނާއި
އަދި ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރުގެ ފަރާތުންނެވެ 8% .އާއި އެކު ދެން އެންމެ ގިނަ ފަރާތުން ބުނާގޮތުގައި ތްރެޓް އަންނަނީ ވެރިކަން
ހިންގާ ބާރުގެ ފަރާތުންނެވެ .މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި  7%އާއެކު ދެން އެންމެ ގިނައިން
ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަށް ތްރެޓް ކުރިމަތިކުރުވާ ފަރާތްތަކަކީ ސްޕޮންސަރުންނާއި ވާދަވެރި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ އަދި
ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ފަރާތުންނެވެ.

ތްރެޓް ކުރިމަތިކުރުވާ ފަރާތްތައް
އެހެނިހެން

4%

އާޢްމުން

6%

ސޮޕޮންސަރުން

7%

ފަންޑުކުރާ ފަރާތް

6%

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފަރާތްތައް

9%

ގޭންގުތައް

9%

ވާދަވެރި ސްޓޭޝަންތައް

7%

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

11%

މިނިވަން މުއައްސަސާތައް

6%

އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

5%

ޕޮލިސް

6%

އަދުލު އިންސާފު ގައިމްކުރުމުގެ ބާރު

7%

ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު

9%

ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ބާރު

8%
12%

8

10%

8%

6%
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4%

2%

0%

 4 1.4.4ޖެނުއަރީ  4144ގެ ފަހުން ލިބިފައިވާ ތްރެޓްތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބު
 4ޖެނުއަރީ  4144އިން ފެށިގެން  63%ނޫސްވެރިންނަށް ތަފާތު އެކި ތްރެޓް އާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހުނު ކަމަށް ބުނާއިރު 38%
ނޫސްވެރިންނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ހުރަހެއް އައިސްފައި ނުވާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.
ޖެނުއަރީ  4144އިން ފެށިގެން ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒިންމާއަދާކުރުމަށް ތްރެޓް
63%

ކުރިމަތިވެފައިވާ ނޫސްވެރިން

70%
60%
50%

38%

40%

އާނ

30%

ނޫން

20%
10%
0%
އާނ

ނޫން

 1.4.4ތްރެޓް އޮތް މިންވަރު
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިން ދެކޭގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ މަސްރަހު އޮތްގޮތުން ،ނޫސްވެރިންނަށް ތްރެޓް އޮތް މިންވަރަށް
ބަލާއިރު،

29%

ދެކެނީ

ނޫސްވެރިންނަށް

އައިސްފައިވަނީ

ފުރާނައަށް

ނުރައްކާ

ވާވަރުގެ

ހަމަލާތަކެއް

ކަމުގައެވެ.

 44%ނޫސްވެރިން ދެކެނީ ނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ ތްރެޓް އަކީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖެހިލުންވާ ވަރުގެ ހަމަލާތަކެއް ކަމުގައެވެ.
އަދި  41%ނޫސްވެރިން ދެކެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތްރެޓް އެބައޮތް ކަމަށެވެ .އަދި  44%ދެކެނީ މެދުމިނަކަށް ތްރެޓް އޮތް ކަމުގައި
ދެކޭއިރު  4%ދެކެނީ އެއްވެސް ތްރެޓެއް ނެތް ކަމުގައެވެ.

ނޫސްވެރިންނަށް ތްރެޓް އޮތް މިންވަރު
ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާ ވަރަށް
މަސައްކަތްކުރުމަށް ޖެހިލުންވާ
ވަރަށް

7%
29%

17%

ވަރަށް ބޮޑަށް
މެދުމިނަކަށް

20%
27%

ނެތް
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 1.4.4ތްރެޓް ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ތަފާސްހިސާބު
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންގެ  41%އެމީހުންނަށް ދިމާވާ ތްރެޓްތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓްކުރާކަމުގައި ބުނާއިރު
 14%ނޫސްވެރިން އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ތްރެޓް ތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓް ނުކުރާކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.
އަދި  44%ނޫސްވެރިންނަކީ އެމީހުންނަށް ކުރިމަތިވާ ތްރެޓްތައް ބައެއް ފަހަރު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ރިޕޯޓުކުރާ ނޫސްވެރިންނެވެ.

ތްރެޓް ރިޕޯޓްކުރާ މިންވަރު

އާނ

23%

34%

ނޫން
ބައެއް ފަހަރު

43%

 1.4.4ތްރެޓްގެ އާއްމުކަން
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންގެ  4%ވަނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ނޫސްވެރިއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުމުގައި ތްރެޓްތަކެއް
ކުރިމަތިވެފައެވެ .އަދި  41%ނޫސްވެރިންނަށް ބައެއް ފަހަރު ތްރެޓް ކުރިމަތި ވާކަމުގައި ބުނާއިރު 44% ،ނޫސްވެރިންނަށް
މަދުން ނަމަވެސް ތްރެޓް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމުގައި ބުނެއެވެ .އަދި  44%ނޫސްވެރިންނަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އެއްވެސް

ބާވަތެއްގެ ތްރެޓެއް ކުރިމަތިވެފައި ނުވާ ފަރާތްތަކެވެ.

ކުރިމަތިވާ ތްރެޓްގެ އާއްމުކަން
5%
ކޮންމެ ދުވަހަކު

16%

ބައެއް ފަހަރު

19%

ވަރަށް މަދުން
އެއްވެސް ފަހަރަކު ނޫން
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60%

 1.4.4ތްރެޓް ކުރިމަތިވާ ގޮތް
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން  41%ނޫސްވެރިން ބުނަނީ އެމީހުންނަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް
ތްރެޓް ކުރިމަތިކުރުވަނީ ފެނިގެން ކަމަށެވެ 44% .ނޫސްވެރިން

ބުނަނީ އެމީހުންނަށް ތްރެޓް ކުރިމަތިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާ

މެދުވެރިކޮށްކަމުގައެވެ 15% .ނޫސްވެރިން ޓެލެފޯނުން ޓްރެޓްސް އަންނަކަމަށް ބުނާއިރު  12%ނޫސްވެރިން ބުނަނީ އެމީހުނަށް
ތްރެޓް އައިސްފައިވަނީ މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަނަށް ހަމަލާ ދީގެން ކަމަށެވެ 4% .ނޫސްވެރިން ބުނަނީ އެމީހުންނަށް ތްރެޓް
ކުރިމަތިވަނީ ފާރަލައިގެން ކަމަށެވެ .އަދި ހަމަ  4%ނޫސްވެރިން އެމީހުންނަށް ލައިވް އިވެންޓްތަކުން ތްރެޓް އަންނަކަމުގައި
ބުނެއެވެ .ސްޓޭޝަނަށް ވަދެ ތްރެޓް ކުރިމަތިކުރުވާ ކަމަށް  6%ނޫސްވެރިން ބުނާއިރު އާއިލާއަށް ބިރުދައްކައިގެންވެސް ތްރެޓް
ކުރިމަތި ކުރުވާކަމަށް  6%ނޫސްވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ .އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ތްރެޓް ކުރިމަތިކުރުވާކަމަށް  3%ބުނާއިރު،
ބައްދަލުކޮށްގެން ތްރެޓް ކޮށްފައިވާކަމަށް  2%ނޫސްވެރިން ބުނެއެވެ .އަދި އާއިލާ ތެރެއިން ތްރެޓް އަންނަކަމަށް މި ސާރވޭގައި
ބައިވެރިވި  4%ނޫސްވެރިން ބުނެފައިވެއެވެ.

ތްރެޓް ކުރިމަތިކުރުވަނީ
އެހެނިހެން

3%

އާއިލާއަށް ބިރުދައްކައިގެން

6%

އާއިލާގެ ތެރެއިން

1%

ސޯޝަލް މީޑިއާ

18%

ފޯނުން

15%

ލައިވް އިވެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން

9%

ސްޓޭޝަނަށް ވަދެ

6%

ސްޓޭޝަނަށް ހަމަލާދީގެން

12%

ހޯދައިގެން/ފާރަލައިގެން

9%

ބައްދަލުކޮށްގެން

2%

ފެނިގެން

20%
25%
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15%
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10%

5%

0%

 1.4.41އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން
 38%ނޫސްވެރިން ދެކޭގޮތުގައި އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަނުގެ އެޑިޓޯރިއަލްގެ މިނިވަންކަން އޮންނަ ކަމަށް ބުނާއިރު
 29%ނޫސްވެރިން ދެކެނީ އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށެވެ .އަދި 27%
ނޫސްވެރިން ދެކޭގޮތުގައި އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން މެދުމިނެވެ 1% .ނޫސްވެރިން ދެކެނީ
އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަންގެ އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޮންނަކަމަށެވެ .އަދި ހަމަ 4%
ނޫސްވެރިން ދެކޭގޮތުގައި އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަންތަކުގައި އެއްވެސް ވަރަކަށް އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަމެއް ނޯވެއެވެ.

އެޑިޓޯރިއަލް މިނިވަންކަން
4% 4%
ވަރަށް މިނިވަން
މިނިވަން

29%
27%

މެދިމިނަކަށް
ހިފެހެއްޓިފައިވާ މިނިވަންކަމެއް
އެއްވެސް މިނިވަންކަމެއް ނެތް

38%

 1.4.44ވަކި ޚަބަރެއް ކިޔުމަށް ފަސްޖެހޭ މިންވަރު
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި  44%ޖާރނަލިސްޓުން އެއްވެސް ޚަބަރެއް ނުވަތަ ވަކި ޚަބަރެއް ގެނައުމަށް ފަސްނުޖެހޭ ކަމަށް
ބުނެފައިވާއިރު  31%ބުނެފައިވަނީ ވަކި ޚަބަރުތަކެއް ގެނައުމަށް ޖެހިލުންވާކަމަށެވެ .މިގޮތުން ގޭންގުތަކާ ގުޅޭ ޚަބަރުތަކާއި
މާރާމާރީގެ ޚަބަރުތައް މި ފަރާތްތަކުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

ވަކި ޚަބަރެއް ކިޔުމަށް ފަސްޖެހޭ މިންވަރު
69%

31%

ނޫން
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އާނ

80%
70%
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40%
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20%
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0%

1.4.44

މިނިވަން އިންސާފުވެރި އަދި ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން އަދާކުރާކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ މިންވަރު

މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން  41%ނޫސްވެރިން ބުނާގޮތުގައި މިނިވަން އިންސާފުވެރި ޒިންމާދާރު އަދި
އެތިކަލް

ޖާރނަލިޒަމް

ޕްރެކްޓިސް

ކުރުމަށް

މަސައްކަތްކުރާ

ސްޓޭޝަންތަކުން

މަގުފަހިކޮށްދޭކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް

 14%ނޫސްވެރިން ބުނަނީ މަގުފަހިކޮށް ނުދޭކަމަށެވެ.

މިނިވަން އިންސާފުވެރި ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަން
ޕްރެކްޓިސް ކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ
56%

54%

54%
52%
50%
48%

46%

46%
44%
42%
ނޫން

1.4.44

އާނ

މަސައްކަތްކުރުމަށް ސަލާމަތް އަދި ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ގާއިމްވެފައިވާކަމަށް މިންވަރު

މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން  18%ދެކޭގޮތުގައި އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ސްޓޭޝަންގެ ފަރާތުން
މަސައްކަތްކުރުމަށް އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދޭން އަމަލީ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރެއެވެ 47% .ނޫސްވެރިން ދެކެނީ ބްރޯޑްކާސްޓް
ސްޓޭޝަންތަކުން މަސައްކަތްކުރުމަށް އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކޮށްދޭކަމަށެވެ 21% .ނޫސްވެރިން ދެކޭގޮތުގައި ސްޓޭޝަންތަކުން
މެދުމިންވަރަކަށް އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކުރާކަމަށް ދެކޭއިރު  14%ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އަމާން މާހައުލެއް ގާއިމްކުރާކަމުގައި
ދެކެއެވެ.

ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ސްޓޭޝަނުން ޔަގީންކޮށްދޭ
މިންވަރު
0
އަމަލީ ގޮތުން ފިޔަވަޅުއަޅާ

18%

14%

ޔަގީންކޮށްދޭ
މެދުމިނަށް

21%

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއް ނުދޭ
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47%

1.4.41
މި

އެކްޓިވިސްޓް ޖާރނަލިސްޓް ތިބި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މިންވަރު

ސާރވޭގައި

ނޫސްވެރިންގެ

ބައިވެރިވި

ތެރެއިން

69%

ދެކޭގޮތުގައި

ރާއްޖޭގައި

އެކްޓިވިސްޓް

ޖާރނަލިސްޓުން

ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ .އެކްޓިވިސްޓް ޖާރނަލިސްޓުން ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިނުވާކަމަށް  31%ނޫސްވެރިން ދެކެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި އެކްޓިވިސްޓް ޖާރނަލިސްޓުން
ހަރަކާތްތެރިވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރަން
69%

31%

ނޫން

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

އާނ

 1.4.44މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމަށް ދަތިކަން ހުރި މިންވަރު
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން  72%ދެކޭގޮތުގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުންނާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އުނދަގޫކަމުގައި ދެކޭއިރު  44%ދެކޭގޮތުގައި މި ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމަށް އެއްވެސް ކަހަލަ
ހުރަހެއް ނުވަތަ ދައްޗެއް ނެތެވެ.

މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ލިބިގަތުމަށް ދަތިކަން ހުރި މިންވަރު
72%

80%
70%
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40%

28%

30%
20%
10%
0%

ނޫން
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އާނ

 1.4.44މުސަތަޤުބަލުގައި ތްރެޓް އޮންނާނެ މިންވަރު
މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވި ނޫސްވެރިންގެ ތެރެއިން  44%ދެކޭގޮތުގައި މުސަތަޤްބަލުގައި ނޫސްވެރިންނަށް ހުރި ތްރެޓްތައް ދާނީ
އިތުރުވަމުންކަމަށެވެ .ނަމަވެސް  41%ދެކެނީ ނޫސްވެރިންނަށް ހުރި ނުރައްކާތަކާއި ހަމަލާ އަދި ބިރުދެއްކުން މުސްތަޤްބަލުގައި
އިތުރުނުވާނެކަމަށެވެ.

މުސްތަގުބަލްގައި ތްރެޓް އޮންނާނެ މިންވަރު
66%
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ނޫން
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އާނ

 .5ނިންމުން
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  44އަދި  44ވަނަ މާއްދާއިން
ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސެއް ކަމުގައިވާ ވީނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަފާތު އެކި އެކި އަނިޔާތައް
ޖިސްމާނީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ ގޮތުން އާދެއެވެ .ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ސްޓޭޝަނަށާއި އެމީހުންގެ މުދަލަށާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން
ދިނުމުގެ އިތުރުން ،މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެ އެއް އަސާސު ކަމުގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ އަސާސްތަކާއި ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތު
ހިފެހެއްޓުން ،މީޑިއާގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން އޮތް ކަމަށް މި ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް އެއްކުރި މަޢުލޫމާތުން ވަނީ ހާމަވެފައެވެ .އަދި ސިޔާސީ
އޮއިވަރުގެ ސަބަބުން ނޫސްވެރިންނަށް އެމީހުންގެ ޒިންމާއަދާކުރުމަށް ތަފާތު ގިނަ އެކި ގިންތިތަކުގެ ހުރަސްތައް އެބަހުރި ކަމަށްވެސް ވަނީ
ފާހަގަކުރެވިފައެވެ.
ނޫސްވެރިންނަށް ދޭ އަނިޔާތަކާއި ކުރިމަތިވާ ކުރުވާ ހުރަސްތަކުގެ ސަބަބު ދެނެގަތުމަށާއި މި ރިޕޯޓު ފުރިހަމަވެގެން ދާނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ދޭ
މަޢުލޫމާތުގެ އިތުރުން ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާ ގުޅުންހުރި އެހެން އިދާރާތަކާއި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާއި ބައްދަލުކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދައިގެން ކަމަށް
ފެންނާތީ މި ރިޕޯޓުގެ ދެވަނަ ބައެއްގެ ގޮތުގައި އެބައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލި ކޮމިޓީއިން ވަނީ

ނިންމާފައެވެ.
މި ރިޕޯޓު އެކުލަވާލުމުގައިވެސް ތަފާތު ގޮންޖެހުތަކާއި ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ .މިގޮތުން އެންމް ބޮޑު ހުރަހެއްގެ ގޮތުގައި
ޓރުންނާ އިންޓަރވިއު ނުކުރެވުން
ގ ސަބަބުން ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސް ަ
ލބުމު ެ
ލން ނު ި
ކށީގެންވާ އެއްބާރު ު
ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ފަރާތުން އެ ަ
ނ ނޫސްވެރިން މަސައްކަތް ކުރާ ސްޓޭޝަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރިނަމަވެސް ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އަދި
ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ .މީގެ އިތުރު ް
ސްޓޭޝަނުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރާތީ ބައެއް ނޫސްވެރިން މި ސާރވޭގައި ބައިވެރިވެފައެއް ނުވެއެވެ .އަދި ،މި ރިޕޯޓް
މ
ނންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގައި އެދުމުން ބައެއް އިދާރާތަކުން އިޖާބަދީފައި ނުވާތީ ި
އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ބޭ ު
ރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވިއެވެ.
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.4ރިކޮމެންޑޭޝަން
މިނިވަން ނޫސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ރާއްޖޭގެ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ކުރިމަތިވާ ތްރެޓްތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތައް
އެޅުން މުހިއްމެވެ.
 .4ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންވެސް ނޫސްވެރިންނާމެދު އެއްވެސް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ކަންކަން ކުރުން
 .4އެއްވެސް ފަރާތަކުން ނޫސްވެރިކަމަށް ހުރަސްއެޅޭ ފަދަ އަދި ނޫސްވެރިންނަށް ފުރައްސާރަކުރުމުގެ އެއްވެސް ޢަމަލެއް
ނުކުރުން އަދި އެފަދަ ޢަމަލުތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ތަރުހީބު ނުދިނުން
 .4ނޫސްވެރިންގެ ވާޖިބު އަދާކުރުމަށާއި ،ނޫސްވެރިންނަކީ ޑިމޮކްރެސީގެ ފާރަވެރި ބާރުގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަނެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު
ފެތުރުމަށް ހުރަސް ނޭޅުން
 .1ބްރޯޑް ކާސްޓަރުން ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރާ ކޮންޓެންޓަކީ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދާއި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް
ޕްރެކްޓިސްއާ ޚިލާފްނުވާ ކޮންޓެންޓް ކަމުގައި ހެދުން
 .4ވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ނުވަތަ ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރުން
 .4ނޫސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށް އެކި ފަރާތްތަކުން ދޭ އަނިޔާތަކާ ދެކޮޅު ހެދުން
 .4ދަޢުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކުން ވެސް ،އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ،ހުރިހާ މީޑިއާއަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތުދިނުން
 .4މީޑިއާއަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކާ ގުޅިގެން ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކަށް ރައްކާތެރިކަމުގެ އަވަސް ފިޔަވަޅު
އެޅުން
 .4މީޑިއާއަށް ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތަހުޤީޤު އަދި ޝަރުއީ މަރުހަލާ އަވަސްކުރުން
 .41މިނިވަން ވެއްޓެއްގައި ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރުމަށް ނޫސްވެރިން އަހުލުވެރިކުރުން
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.4އެޕެންޑިކްސް
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