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ގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް  ތު ދުނިޔޭގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަ 
 ދެއްވާ ޚިޠާބު هللا ޒް ޢިމްރާން ޢަބްދު އާ އެފެ 

 
 

ދުނިޔޭގެ ނޫްސވެރިކަމުެގ މިނިވަންކަުމގެ ުދވަހުެގ މުނާަސބަތުގައި ިދވެިހ ނޫސްެވރިންނަށާއި، ނޫްސ 
 އިދާރާތަކުެގ ވެރިންާނއި، އެންމެާހ މުވައްޒަފުންނަށް އިްޚލާްސތެރިކަމާއެކު ަތހުނިޔާ ދަންނަވަެމވެ.

 
އެނގިވަޑައިގަންނަވާެނ ފަދައިން ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާ ައްލފާޟިލް އިްބރާހީމް ުމހައްމަދު ާޞލިހުެގ 

ރިކަމުެގ މިނިވަންކަން ކަށަަވރުވެފަިއ އޮތުމެވެ. ސަރުކާުރގެ އެންމެ މުހިންމު އެއް ސިޔާސަަތކީ ދިވެިހރާއްޖޭަގިއ ނޫސްވެ
އަޅުގަނޑުގެ ނަޒަރުަގއި މިނިވަްނ ޑިމޮކްރެޓިްކ ވެރިކަމެްއ ދެމެހެއްޓުމަްށ ކުރަންޖެޭހ އެންެމ މުހިންުމ ކަމަީކ 

 ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަން ކަަށވަރުުކރުމެވެ. މީގެ ދެތިްނ އަހަރު ުކރިއާ އަޅާބަާލއިރު، ޤާނޫނީ ގޮތުންނާއި،
ނިޒާމީގޮތުންނާއި، އަދި އެނޫންވެްސ ތަފާތު ބިުރވެރިކަްނ އުަފއްދާގެން މިނިވަން ނޫްސވެރިކަމަްށ ކުރިމަތިކޮށްފަިއހުިރ 

ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމަށް ަސރުާކރުން އެޅި ަހރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާއެއްެގ ގޮތުން، ބައިނަްލއަޤުވާީމ 
ޖުމުަލ ، ދަރަޖަިއގެ ުކރިެއރުމާއެކު 19ސް ގަިއ މިއަަހރު ރާްއޖެ ހޯދާފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުެގ މިނިވަންކަމުގެ އިންޑެކް

 ދަރަޖައިެގ ުކރިއެރުްނ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހޯދިފައިާވކަން އުފަލާއެުކ އަޅުގަނޑު ފާހަަގކުރަމެވެ. 41
 

ޒަީކ ދިވެިހ ނޫސްވެރިންނަކީ ިދވެހި ޑިމޮްކރެސީގެ ުމހިންމު ެއއް ބަިއވެިރންކަމަށްވާހިނދު ސަުރކާރުެގ އަމާ
ނޫްސވެރިންެގ އަުޑ ގާތުްނ އަަހއިގެްނ  ނޫސްވެރިކަްނ ތަރައްޤީކޮްށ ުކރިެއރުވުމަށް ަސރުާކރުން އަޅާޮކންމެ ފިޔަވަޅަކީ

އެގޮތުްނ މިދިޔަ ައހަރުެގ ޑިސެމްބަރުމަުހ  ނޫސްވެރިންެގ ވިސްނުމާ ފިުކރާއެްއގޮތަށް އަޅާފިަޔވަޅަކަށް ހެދުމެވެ.
ޒް އިން އިންތިޒާމްކޮށް، އެޑިޓަރުންެގ އާއެފެކައުންސިްލގެ ބައިެވރިވުމާެއކު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ  

 ވާނީ އަޑުއަހާފަެއވެ.  ސައްލާެގ ނަމުގަިއ މަޝްަވރާ ބައްަދލުވުމެްއ ބާއްާވ ޫނސްވެރިންެގ ކަންބޮޑުވުންތައް
މަޝްވަާރކޮށް، ގިަނ    ފުޅާދާއިރާއެްއގައިނޫސްވެރިންނަށް ކުރިމަތިާވ ގޮންޖެހުންތަކާމެުދ އެަބއްދަުލވުމުގައި 

 ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅާފައިެވއެވެ. ނޫސްވެިރކަމުގެ މިނިވަްނކަން ފާހަގަކުރާ މިާތރީޚީ ދުވަހު އަޅުގަނޑުމެން އެ
ކޮންފަރެންސްގެ ރިޕޯްޓ ވާނީ ޝާިއއުކޮށްފައެވެ. އަޅުގަނޑު އެދެނީ ސަރުކާުރގެ އިާދރާތަކުންނާއި މިނިވަްނ 

ސިޔާސަތުތަކާއި ަޤވާއިދުތަކާއި އުޫޞލުަތއް އެކުލަާވލުމުގަްއޔާއި، އަދި ނޫސްވެިރކަމާގުޅުންހުިރ   ސާތަކުންމުއައްސަ
ތަޢުލީމީ ޕްޮރގްރާމްތަްއ ހިންާގ ޢިދާރާތަުކގެ ްޕރޮްގރާމްތަްއ ފަރުމާުކރުމުގައި، އަިދ އެނޫންެވސް ނޫްސވެރިކަާމ 
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ޞްދަެރއްގެ ގޮތުގައި މި ރިޕޯުޓގައި ނޫސްެވރިން ފާހަގަކޮށްފަިއހުިރ ގުޅުންހުރި ކަންކަމުގައި ހަާވލާދެވޭނެ އަދާހަމަ މަ

 ކަންކަމަށް ރިާއޔަތްކުރުމަށެވެ.
 

ފައިާވ ކުރިެއރުްނތަކާއެކުވެސް އަދި އިތުރަްށ ހާސިުލކުރަންޖެޭހ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިިނވަންކަމުގެ ދާިއރާގަިއ ހޯދި
ނޫސްވެރިކަުމގެ ތަފާތު ފަންނުތައް ކުރިެއރުވުމާއި އެފަންނުތަކުން މީހުން ބިނާކުރުމަީކ ގިނަ ކަންކަން އެބަހުއްެޓވެ. 

އަޅުގަނޑުމެން ކުރަންޖެޭހ މުހިންމު ބަެއއްކަންކަމެވެ. ަސއްޙަޫނން ޚަބަރުެގ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢަށްކުާރ ނޭދެޭވ އަަސރު 
 އެވެ.ކުޑަކޮށް، ނޫސްވެރިކަމުެގ ހަމަތަކާިއ އިންތަްއ ހިފަަހއްޓަންޖެހެ 

 
ގެ ުނރައްކާެތރި ބަލިމަޑުކަމުން ދިވެހިރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަްށ 19ދުނިޔެއަށް މެދުވެރިވެފައިާވ ކޮވިޑް މުޅި

ދައުލަތުގެ ުމއައްސަސާތަކުްނ މަސައްކަތްުކރަމުންދާ ހިނދު، އެކަންކަމުެގ އެންމެ ތާާޒ މައުލޫމާތު، ގެތަކުގަިއ 
ދުވާުލ ނޫސްެވރިން ކުރަމުންާދ މަސައްކަތަީކ  އި ގެނެސްދިނުމަށްޓަކަިއ ެރއާ ހަމަޔަށް ބަންދުވެފައިތިބި ަރއްޔިތުންނާ 

ޤައުމީ ފެންަވރުގަިއ މިުކރެޭވ މަސައްކަތުެގ ުމހިންމު ެއއްބައެެވ. މި ފުުރސަތުގަިއ ނޫސްެވރިންެގ މިދެންނެިވ ޤައުީމ 
 މެވެ.މަސައްކަތުގެ ައގުވަޒަންކޮށް ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުުކރު ދަންނަވަ

 
 ނެސްކޯއިްނ ކަނޑައަޅާފައިވާ ޔުމިއަހަރުެގ ނޫސްެވރިކަމުެގ މިނިވަންކަމުެގ ދުވަުހގެ ޝިާޢރުގެގޮތުަގއި 

ކުރާބަޔަކަށް ިދވެހި ނޫްސވެރިްނ ވުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ " ޖެހިލުންވުމެއް، ވަކިއަތަކަްށ ޖެހުމެއްނެތި ނޫްސވެރިކަން"

އަދި އެކަމަށް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ހުަރހެއް ަނއްތާލާ އެކަމަށް މަގުފަިހކޮށްދޭން އަދުގެ ަސރުކާުރ  މެވެ.އެދު
 ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަްނ އަުރވަމެވެ.
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