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 ޕްރެސް ފޯވަޑް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕެއިން

މި މީޑިއާ ކިޓްގައި ހިމެނިގެންވަނީ، 
އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީން 
ހިންގަންފަށާ، ޕްރެސް ފޯވަޑް މޯލްޑިވްސް 
ކެމްޕެއިނާގުޅޭ އަސާސީ މަޢުލޫމާތު 

  .ކަރުދާސްތަކެކެވެ
  

ން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކަމާގުޅޭގޮތު
ހޯއްދެވުމަށް ގުޅުއްވާނީ، އިންފޮމޭޝަން 
މިނިސްޓްރީގެ އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ 
ޢިާއޝަތު ފަސޯޙާ އާއި، އެސިސްޓެންޓް 
ޑިރެކްޓަރ، މީޑިއާ ރިލޭޝަންސް ނޫރާ 

 3323835: ނަމްބަރު. ޢަލީއާއެވެ
 .ފޯނުންެނެވެ

  ފިހުރިސްތު
  

  1  ޕްރެސް ފޯވަޑް މޯލްޑިވްސްއަކީ ކޮބާ؟
  2  ކެމްޕެއިނުގެ މުއްދަތަކީ ކޮބާ؟

ނޫސްވެރިންގެ ތަމްރީނުތައް ރާވާފައިވަނީ 
  ކިހިނެއް؟

3  

ނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީނު ދެނީ 
  ކޮންބައެއް؟

4  

ނޫސްވެރިންގެ ތަމްރީނުގައި ހިމެނޭ 
  މަޢުޟޫތަކަކީ ކޮބާ؟

5  

މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމު 
  ރާވާފައިވަނީ ކިހިނެއް؟

7  

ނޫސްވެރިކަމުގެ ފޮތްތައް އުފެއްދުމަށް 
  ޚިޔާލުކުރަނީ ކިހިނެއް؟

8  

 މަކީފެށުމުގެ ބޭނުއިންގެ މިހާރު މިކެމްޕެ
  ކޮބާ؟

9  

  11  މިކެމްޕެއިން ހިންގާނީ ކޮންބައެއް؟
ބޭރުމީހުން މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީނުތައް 

  ހިންގަނީ ކީއްވެ؟
12  

  އެންޑް އާޓްސްސްޓްރީ އޮފް އިންފޮމޭޝަން މިނި
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 ؟ޕްރެސް ފޯވަޑް މޯލްޑިވްސްއަކީ ކޮބާ .1

 

އަހަރު  1،  ކަމެއްގެ މައްޗަށ3ް، ޕްރެސް ފޯވަޑް މޯލްޑިވްސްއަކީ

  .ހިންގޭ ކެމްޕޭނެކެވެ، ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް
  

، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކަށް .1

، މިހާރުން މިހާރަށް ބޭނުންވާ އަވަސް ތަމްރީނުތަކާއި

 .ދިނުން، ދަތުގެ ތަމްރީންތައްކުރުމުއް

ނޫސްވެރިކަމުގެ ބަދަލުވަމުންމިދާ މިންތަކަށާއި  .2

މުޖުތަމަޢުގެ އެކިދާއިރާތަކުގެ އަފްރާދުން ، ޙަޤީޤަތްތަކަށް

 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން

، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ފޮތްފޮތާއި ލިޔެކިޔުންތައް .3

 .ދިވެހިބަހުން ލިބޭނެ މަގެއް ހުޅުވައިދިނުން

  

  

  

  



 ޕްރެސް ފޯވަޑް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕެއިން/ މީޑިއާ ކިޓް 

 2 

  

  

  

 ؟ޕެއިނުގެ މުއްދަތަކީ ކޮބާކެމް .2

 
 31 ން ފެށިގެން 2007 ޖަނަވަރީ 1 ހިންގާނީ މިކެމްޕެއިން

 އަހަރު ދުވަހުގެ 1،  ގެ ނިޔަލަށ2007ްޑިސެމްބަރ 

  .މުއްދަތަށެވެ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ޕްރެސް ފޯވަޑް މޯލްޑިވްސް ކެމްޕެއިން/ މީޑިއާ ކިޓް 

 3 

  

  

 ؟ނޫސްވެރިންގެ ތަމްރީނުތައް ރާވާފައިވަނީ ކިހިނެއް .3

 
 

 މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ލިބެންޖެހޭ، ނޫސްވެރިންނަށް  

 12، އެމީހުންނަށް ދިނުމަށް ރާވާފައިވަނީ، ތަމްރީނުތައް

. ވެތެރެއިންނެ ޕްރޮގްރާމުގެ 15މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގޭ 

ހިންގާގޮތަށް އެވްރެޖްކޮށް ކޮންމެ މަހަކު އެއް ޕްރޮގްރާމް 

، އޮކްޓޯބަރުމަހާއި، އޭޕްރީލްމަހާއި، މާޗްމަހާއި، އޮތްނަމަވެސް

އެ ދެ . ރާމެއް ހިނގާނެއެވެ ޕްރޮގ2ްނޮވެމްބަރުމަހުގައި 

ދެ ، ޕްރޮގްރާމްް އެއް މުއްދަތެއްގައި ހިނގިނަމަވެސް

އެ ދެ ، މަޢުޟޫއަކަށް ހިންގޭ ދެ ޕްރޮގްރާމު ކަމުގައިވާތީ

ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ބައިވެރިވާނެ ޕްރޮގްރާމެއް ކަނޑައެޅުމުގެ 

  .އިޚްތިޔާރު ނޫސްވެރިންނަށް ލިބޭނެއެވެ
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 ؟ދެނީ ކޮންބައެއް ނުނޫސްވެރިންނަށް ތަމްރީ .4

 
 

މްރީނުތައް މިކެމްޕޭނުގެ މުއްދަތުގައި ދެވޭ ތަ، ނޫސްވެރިންނަށް  

އަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ށް ރާއްޖެއެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަ، ދޭނީ

ސްވެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނޫ. ނެވެބޭރުގެ މާހިރުން

އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމުތައް ، އިދާރާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން

ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގައިދޭނެ މާހިރުން ، އިހިންގުމަށާ

  .  މިހާރުދަނީ އެއްބަސްވުންތައް ވެވެމުންނެވެ،ކަނޑައެޅުމަށް
  

ތަމްރީނުތައް ހިންގުމަށް ، ކަމުގެ މާހިރުން ރާއްޖެ ގެނައުމަށާއި  

ދިވެހި ، އެހީދޭ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންދޭ އެހީއާއި، ހިނގާ ޚަރަދަކީ

ގިނަ .  ޚަރަދުތަކެކެވެސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ

ދަނީ މިހާރުމިކެމްޕެއިނަށް ލިބޭތޯ ، މާލީއެހީ، ފަރާތްތަކަކުން

  .ކުރެވެމުންނެވެތަކެއް މަސައްކަތް
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 ؟ނޫސްވެރިންގެ ތަމްރީނުގައި ހިމެނޭ މައުޟޫތަކަކީ ކޮބާ .5

 
 

  މައުޟޫ  މަސްނަންބަރު
  

  ޖަނަވަރީ  .1
/ ކޯޓު/ ޕޮލިޓިކަލް 

  ޕާލިމެންޓް ރިޕޯޓިންގ

  އެތިކްސް އޮފް ޖަރނަލިޒަމް  ބްރުއަރީފެ  .2

  މާޗް  .3

އިންޓެންސިވް ލެންގްއޭޖް

ހިއުމަން/ ޓްރޭނިންގ 

  ރައިޓްސް އިޝޫޒް 

  އޭޕްރީލް  .4
/ކްރިއޭޓިވް ޕްރޮގްރާމިންގ 

  ފޮޓޯ ޖަރނަލިޒަމް 

  މެއި  .5
ޕްރިންސިޕަލްސް އޮފް

  ޖަރނަލިޒަމް

  ޖޫން  .6
ސްޓްރެންތަނިންގ 

  އެޑިޓޯރިއަލް
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  ޖުލައި  .7
ފީޗަރ/ އުސް ނި

  ރައިޓިންގ

  އޯގަސްޓް  .8
އިންވެސްޓިގޭޓިވް 

  ޖަރނަލިޒަމް

  ސެޕްޓެމްބަރ  .9

/ޕްރޮފައިލިންގ 

ކޮލަމް/ އިންޓަރވިއުއިންގ 

  ރައިޓިންގ

  އޮކްޓޯބަރ  .10
އެންވަޔަރަންމަންޓް 

  ޖެންޑަރ / ޖަރނަލިޒަމް 

  ނޮވެމްބަރ  .11
ގުޑް/ މީޑިއާ މެނޭޖްމަންޓް 

  ގަވަރނަންސް 

  އިލެކްޝަންސް ރިޕޯޓިންގ  ބަރޑިސެމް  .12
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މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ރާވާފައިވަނީ  .6

 ؟ކިހިނެއް

 
 

، ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކަށާއި  

، ނޫސްވެރިން އަލަށް އަހުލުވެރިވަމުން އެދާ މިންތަކަށް

، ފައިވަނީމުޖުތަމަޢުގެ އަފްރާދުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް ރާވާ

ތަފާތު ބްރެކެޓްގެ މީހުންނަށް ހިންގޭ މުޖުތަމަޢުގެ 

ޢާންމު ، މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި، ވޯކްޝޮޕްތަކާއި

، ޓީޗަރުން، ކިޔަވާކުދިން. ބައްދަލުވުންތައް މެދުވެރިކޮށެވެ

، ޖަމާޢަތްތައް، ކޮމިޓީތައް، އޮފީސްއޮފީހުގެ ވެރިން

، ރާ މީހުންމަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލުކު، ޖަމްޢިއްޔާތައް

ސިޔާސީ ، ސިޔާސީ މީހުން، ންއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުއޮފީސް

މުޖުތަަމޢު ، ކަށްކަފަދަ ބްރެކެޓްތަ، ޕާޓީތަކުގެ މެންބަރުން

ހިންގާ ތަފާތު ، އަމާޒުކޮށްއެމީހުންނަށް ، ބަހާލައިގެން

  . ވެމެދުވެރިކޮށެޙަރަކާތްތައް 
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 ޚިޔާލުކުރަނީއުފެއްދުމަށް ނޫސްވެރިކަމުގެ ފޮތްތައްް  .7

 ؟ކިހިނެއް

 
 

އުފައްދައި ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ފޮތްފޮތާއި ލިޔެކިޔުން  

ނޫސްވެރިކަމުގެ ހުނަރާއި ، ޢާންމުކުރުމަށް ޚިޔާލުކުރެވިފައިވަނީ

ވާ ދިވެހިންނަށް ހިތްވަރުދީގެން އެމީހުން ޢިލްމު ލިބިގެން

އިނގިރޭސިބަހުންނާއި އެހެން ބަސްބަހުން ، އިެމދުވެރިކޮށާާ

ދިވެހި ، ކޮށްގެންނާއިފޮތް ދިވެހިބަހަށް ތަރުޖަމާ ހުންނަ ފޮތް

ނުވަތަ . މާހައުލަށް ކަމުދާގޮތަށް ބައްޓަންކޮށްގެންނެވެ

ރަދުގެ ބައެއް ޚަހިނގާ މިކަމަށް . ކޮށްގެންނެވެ" އެޑަޕްޓް"

ޚަރަދުގެ ނަމަވެސް . ވެނެއެއުފުލާާދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 

 މަސައްކަތްކުރާ  ނޫސްވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށް،ބައެއްބޮޑު

ހޯދުމަށް، މިހާރުދަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކުން 

  .ނެވެކުރެވެމުން
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 ؟މިކެމްޕެއިންގެ މިހާރު ފެށުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ .8

 
 

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ އުސޫލުތައް ރާއްޖޭގައި   

ޤާނޫނުތައް ނެތުމުގެ ، އާލާކުރުމަށް އޮތް އެންމެބޮޑު ހުރަހަކީ

ކަމުގެ ހުނަރާއި ފަންނު ލިބިގެންވާ ނޫސްވެރިން ، އިތުރަށް

، ނުވަތަ ތިބި މިންވަރު މަދުކަމުން، ނެތުމުންމިދާއިރާގައި 

މަސްއޫލުވެރިކަމެއްނެތް ނޫސްވެރިކަމެއް ކުރަން ދިމާވުމުގެ 

  .މައްސަލައެވެ
    

މަސްއޫލުވެރި ނޫސްވެރިކަމެއް ، މިނިވަން މާހައުލެއްގައި  

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަން ، ރުލިބިގެންކުރެވޭނީ ކަމުގެ ހުނަ

ނޫސްވެރިން މަސްއޫލުވެރިވާން ، ވީމާ. އެނގޭ ބަޔަކަށެވެ

އެމީހުންނަށް އެ ހުނަރު ލިބޭނެގޮތް ، ނުންވާއިރުބޭ

  . ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ފެނުމުންނެވެ، ހަދައިދިނުމަކީ
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އެމީހުންނަށް ، ގޮތަކީ އެއްނޫސްވެރިން މަސްއޫލުވެރި ކުރެވޭނެ

ނޫސްވެރިކަމުގެ . ވެކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރު ހޯދައިދިނުމެއެ

ކުރިއަށް ، ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމެއް މިއަހަރު ފެށިކަމަށް ވީނަމަވެސް

ރާއްޖޭގައި ނޫސްވެރިކަން ،  އަހަރަށްވެސ3ްމިއޮތް 

އެކަންކުރުމަށް . ހަރުދަނާކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހެއެވެ

މިވަގުތުން މިވަގުތަށް ، ނީކުރިއަށް އެޅޭ އެއް ފިޔަވަޅަކަށްވާ

  .ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ނޫސްވެރިންނަށް ހޯދައިދިނުމެވެ
  

 2މިވޭތުވެދިޔަ ، މިކެމްޕެއިން ފެށުމުގެ އަނެއް މަޤްޞަދަކީ

އެކިބާވަތުގެ ކަންކަން ނޫސްވެރިކަމުގެ ، އަހަރެއްހާ ދުވަހު

އެ ، ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް

، އެއްވާނަކަށް،  ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެނެސްއެއް، ހުރިހާކަމެއް

، މިކަމުގެ ޖޯޝާއި ފޯރި އާލާވެ، ކުރެވޭނެގޮތެއް ހެދުމަކީ

މިކަންކުރުމަށް އަމާޒުތަކެއް ކަނޑައަޅައިގެން ކުރިއަށް ދިޔުމަށް 

  .ކަމެއްކަމަށް ފެނުމެވެފަސޭހަވާނެ 
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 ؟މިކެމްޕެއިން ހިންގާނީ ކޮންބައެއް .9

 
 

އިންފޮމޭޝަން ، ނީމިފަށަ، އިމި ކެމްޕެއިން އެކުލަވާލަ  

، އެހެންނަމަވެސް. މިނިސްޓްރީން ކުރާކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ

ކި ބޭރުގެ ނޫސްވެރިކަމުގެ އެކިއެ، އިމިޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގަ

އިންފޮމޭޝަން ، ޖަމާޢަތްތަކާއި އިދާރާތަކުގެ ލަފަޔާއި އެހީ

  . މިނިސްޓްރީއަށް ދަނީ ލިބެމުންނެވެެ
    

، ސިއޭޝަން ޙަރަކާތްތެރިވާން ފެށުމުންމޯލްޑިވްސް މީޑިއާ އެސޯ  

ލިބޭ މިކެމްޕޭނަށް ، ކުރުމަކީގެން މިކަންއެ ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅި

  .ވާނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ ވަރުގަދަކަމަކަށްއިތުރު 
    

ސަރުކާރުގެ ، ރަނގަޅުގޮތުގައި ހިންގުމުގައި، އަދި ކެމްޕޭން  

ތަކުގެ ޖަމާޢަތް، ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާ، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއި

އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓްރީން ، އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށްވެސް

  .މަސައްކަތްކާުރނެއެވެ
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 ؟ގަނީ ކީއްވެބޭރުމީހުން މެދުވެރިކޮށް ތަމްރީނުތައް ހިން .10

 
 

ވަރަށްބޮޑަށް ދެބިތަކަށްގޮސް ، ރާއްޖޭގެ މީޑިއާ މިވަނީ  

ސަރުކާރަށް ތާއީދުކުރާ މީޑިއާއާއި ސަރުކާރަށް . ހުސްވެފައެވެ

، މަދުބަޔަކު ނޫނީ. އީދުނުކުރާ މީޑިއާގެ ގޮތުގައި ބެހިފައެެވެތާ

، ރާއްޖޭގައި، ވީމާ. ތިބިހެނެއް ހީއެއް ނުވެއެވެ، މެދުގައި

، ގޮތަށާއިބައްޓަންވަމުންދާ ސިޔާސީ މަސްރަޙު މިވަގުތު 

ދިވެހިން ، ގޮތަށް ބަލާއިރުނޫސްވެރިކަމުގެ ވެށި ކުރެހިފައި އޮތް

 ،ށްއިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަ، ރުމަކީކުމަސައްކަތްމިކޮށްގެން ބޭނުން

. ދާނެއެވެ ހިނގައިހަކަމަކަށް ނުވެސޭމިވަގުތަށް އެހާފަ

ދުނިޔޭގައި ، ނޫސްވެރިކަމުގެ ރަނގަޅު ޖަމާޢަތްތައް ކަމުގައި

 ،ންކޮށްމިނިވަ، މެދުވެރިޮކށް، ނަންހިނގާ ބަޔަކު

މިޕްރޮގްރާމު ، ގެ އެހީގައިމަސައްކަތްކުރެވޭނެ މާހިރުން

މިނިވަން ، ހަމަޖެހިގެން، ނޫސްވެރިންނަށް، ހިންގިއްޖެނަމަ

، އިތުބާރު ކުރެވެނިވި މާހައުލެއްގައި، ވެށްޓެއްގައި
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