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ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.
ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ

މުޒާހަރާއާއި ހަލަބޮލި ހާލަތުތައް ކަވަރުކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން
ހ .އެ ޙާލަތާ އެއްގޮތަކަށް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ތައްޔާރުވުން
1 .1ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވުން
2 .2އެ ޙާލަތެއްގެ ނުރައްކާތެރިކަން ދެނެގަނެ އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށް އިސްކަންދިނުން
3 .3އެކަމެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ ހާލަތަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެގެން ދިއުން
4 .4ސްޓޭޝަނާ ފަސޭހައިން މުޢާމަލާތް ކުރެވޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖައްސާފައިވުން
5 .5ކަރުނަގޭހާއި ޕެޕަރ ސްޕްރޭއިން ކުރާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ފެންފުޅިއެއް ގެންގުޅުން .އަދި ،މިފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެދާނެކަމަށް
ލަފާކުރެވޭނަމަ ކޮންޓެކްޓް ލެންސް ނުލެއްވުން
6 .6މުޒާހަރާ ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރާ ހެޑް ބޭންޑް ،ދިދަ ،ތޮފި ފަދަ މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއެއްކަން ރަމްޒުކޮށްދޭ ތަކެތި
ބޭނުންނުކުރުން
7 .7ރިޕޯޓަރުންކަން ވަކިވާނެ ގޮތަށް ޕްރެސް ޖެކެޓް ބޭނުންކުރުން
8 .8ސަލާމަތީ ޖެކެޓް ފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރާނަމަ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ އެއްގޮތް ނުވާނެހެން ނުވަތަ ކުލަ ތަފާތުވާގޮތަށް ބޭނުންކުރުން
9 .9ފަޔަށް ފަސޭހަ ޓެނިހާއި ބެކްޕެކް ފަދަ ދަބަސް ބޭނުންކުރުން
1010މިފަދަ ހާލަތުތަކުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްތަކަށް އަހުލުވެރިވުން
ށ .ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ހޯދުމަށް ސާމާލުވާންވީ މުހިންމު ކަންކަން
1 .1ކަމެއްދިމާވެއްޖެނަމަ ފުލުހުންނާ ގުޅޭނެ ފޯކަލްޕޮއިންޓެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދުން
2 .2ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ވިސްނައި ،އަމިއްލަ ޞިއްޙަތު ތަންދޭގޮތަށް މިފަދަ ހާލަތަކަށް ތައްޔާރުވުން
3 .3މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނާ އެއްގޮތަށް ބަހާއި ޢަމަލު ނުބެހެއްޓުން
4 .4ރިޕޯޓަރުން ހަރަކާތްތެރިވާ ސަރަހައްދަކީ މުޒާހަރާކުރާ މީހުންނާއި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ދެމެދު ކަމުގައި ވިޔަ ނުދިނުމަށް އަބަދުވެސް
ވިސްނުން
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5 .5ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބަށް ހުރަސްނޭޅޭގޮތަށް އަދި އެފަރާތްތަކުން ކަނޑައަޅާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުން .އަދި
މިސަރަހައްދުން ބޭރުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނީ އަމިއްލަ ރިސްކުގައިކަން އެނގުން
6 .6ޕްރެސްކާޑު ފެންނާނެ ގޮތަށް ގެންގުޅުން ނުވަތަ ރިޕޯޓަރެއްކަން ފަސޭހައިން ދެނެގަނެވޭނެފަދަ އައިޑެންޓިފިކޭޝަނެއް
ބޭނުންކުރުން .މިގޮތުން ،ރިޕޯޓަރުން/ކްރޫ ބޭނުންކުރާ ކާޑަކީ މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކަށް ހިމާޔަތް ލިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން
އެކްރެޑިޓްކުރެވިފައިވާ ކާޑެއްކަމުގައިވުން
7 .7ޙާލަތުނިޔާކުރާ ގޮތުން އަމިއްލަ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޕްރެސްކާޑު ނުވަތަ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ބޭނުންނުކުރުމަށް
އިޚްތިޔާރުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް ،ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އެދިއްޖެނަމަ މި ތަކެތި ފަސޭހައިން ދެއްކޭނެގޮތަށް ބޭއްވުން
ނ .ހާލަތު ހަލަބޮލިވުން
1 .1އަނިޔާވެ ޒަޚަމުވެއްޖެނަމަ އަވަހަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ހޯދުން
2 .2ޙާލަތު ނުރައްކާވާ ހިސާބަށް ދިޔުމުން ސްޓޭޝަނަށް އަވަހަށް އެންގުން
3 .3ހަމަލާއެއް ދީ ފާނެކަމަށް ބެލެވޭ މީހުންނާ ދުރުގާ ހުރުން
4 .4ސަލާމަތްވާނެ ގޮތެއް ދުރާލާ ވިސްނާ އަމިއްލަ ސަލާމަތް ހޯދުން
5 .5ވާދަވެރި ސްޓޭޝަންތަކުގެ ރިޕޯޓަރުންކަމުގައި ވީނަމަވެސް ،ނުރައްކާތެރި ހާލަތްތަކުގައި އެކަކު އަނެކަކަށް އެހީތެރިވެ
އިންސާނިއްޔަތުކަމުގެ މަދަދު ފޯރުވައިދިނުން
6 .6ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށްޓަކައި މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން އުކާ ތަކެތި ނުނެގުން
7 .7ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މައިކްރޮފޯނާއި ކެމެރާގެ ބޭނުން ހިފުމަށް މުޒާހަރާކުރާ ފަރާތްތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފާނެ
ކަމަށް ބަލައި އެކަމަށް ސަމާލުވުން
8 .8ޙާލަތު އިތުރަށް ގޯސްވުމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ނުވަތަ ރިޕޯޓުކުރާ މީހާގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާވެދާނެ މަޢުލޫމާތު އެވަގުތު ހާމަނުކުރުން
9 .9މުޒާހަރާ ކުރާ ފަރާތްތަކާއި ސަލާމަތީބާރުތަކަށް ނިސްބަތްވާގޮތަށް ،ނޫސްވެރިކަމުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތަކުން ބޭރުވެ އެއްޗެއް
ނުބުނުމާއި ޒާތީ ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާވުން
1010ވަކި ދީނަކަށް ،ޖަމާޢަތަކަށް ،ނަސްލަކަށް ،މުއައްސަސާއަކަށް އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނިސްބަތްކޮށް އެބައެއްގެ ޢިއްޒަތާއި
ގަދަރަށް އަދި އިންސާނީ ކަރާމާތަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެފަދަ ބަސްތައް ބޭނުންނުކުރުމާއި މިކަމަށް މަގުފަހިވެދާނެ ފުރުޞަތު
މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިންނަށް ނުދިނުން
ރ .ހައްޔަރުކުރުން ނުވަތަ ސަލާމަތީ ބާރުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިއުން
1 .1މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކާ ޖަދަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ބަސްމަގާއި ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން
2 .2މިފަދަ ޙާލަތެއްގައި ފޯނުކުރުމުގެ ހުއްދަ ލިބިއްޖެނަމަ ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި އެޑިޓަރަށް ނުވަތަ ސްޓޭޝަންގެ
އިސްފަރާތަކަށް ގުޅުން
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

