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 އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީހުން  ބާއްވާ ޕަ ބްލިކް ހިއަރިންގތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ޝީޓް 

 

 ޕަބްލިކް ހިއަރިންގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް 

ޕަބްލިކް ހިއަރިންގތަކުގައި ބަާޔންދޭ ފަރާތްތަކުން މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ިލބިަފއިވާ ތެދު މަޢުލޫމާތު  .1

 ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ.

ފަރާތްތަކުންނާިއ، މީޑިއާތަކުންނާއި، ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ އަޑުއަހަން އަންނަ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގތަކުގައި ބަޔާންދޭ  .2

 ފަރާތްތަކުންވެސް އެންމެހައި ފަާރތްތަކަށް މުޢާމަލާތްކުރަންާވނީ އިޙްތިރަމާއެކުގައެވެ.

ން އަންނަ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގތަކުގައި ބަޔާންދޭ ފަރާތްތަކުންނާިއ، މީޑިއާތަކުންނާއި، ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ އަޑުއަހަ .3

 ފަރާތްތަކުން އޮފީހުން ދޭ އިރުާޝދާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެެވ.

ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ ކަވަރކުރާ ފަރާތްތަކުން މަޢުލޫމާުތތައް ގެެނސްދޭންވާނީ އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަށް އިތުރަްށ  .4

 ވިކްޓިމައިޒްނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަިތންނެވެ.

ޔާންދޭ ފަރާތްތަކުންނާިއ، މީޑިއާތަކުންނާއި، ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ އަޑުއަހަން އަންނަ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގތަކުގައި ބަ .5

ފަރާތްތަކުން ަތނުގެ މަޞްލަޙަތު ގެއްލޭގޮތަށް ޢަމަލުކޮށްެގން ނުވާެނއެވެ. މިފަދަ ޢަމަލެއް ކުރާ ފަރާަތކަށް އެކަން އެގޮތަްށ 

ުދވެރިކޮށް އޭނާ ޕަބްލިކް ހިއަިރްނގ ކުރިއަށްދާ ތަުނން ފަހަރު ނަސޭހަްތތެރިވުމަށްފަހު، ސެކިއުރިޓީ މެ 02ނުކުރުމަށް 

އަދި އެ ސަރަޙައްދުން ބޭރަށް ނެރެންވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ކަމުގެ ބާަވތަށް ބަލަިއ، ނަސޭހަތްތެރިވުމުގެ ބަދަލުގައި، ވަގުުތން 

 ދުން ބޭރަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.ސެކިއުރިޓީ މެދުވެރިކޮށް އެމީހަކު ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ ކުރިއަށްދާ ތަނުން އަދި އެ ސަރަޙައް

 ޕްރޮޓެކްޝަން  ހެލްތު ގުޅިގެން އާ 19-ކޯވިޑް ފަރާތްތަކުންވެސް އެންމެހައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ހިއަރިންގައި ޕަބްލިކް .6

 .ޢަމަލުކުރަްނވާނެއެވެ އެއްގޮތަށް މިންގަނޑުތަކާ ކަނޑައަޅާފައިވާ އެޖެންސީން
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 ޕަބްލިކް ހިއަރިންގައި ހާޒިރުވެ ނުވަތަ ލިޔުމުން ބަޔާންދޭން ފުރުޞަތުދެވޭނެ ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނެ ގޮތް 

ފަރާތްތައް ކަނޑައަޅާނީ އަންނަނިވި އަންނަނިވި ތަރުތީބުންނެވެ. ކަނޑައަޅާނީ ޕަބްލިކް ހިއަރިންގައި ބަޔާންދިނުމަށް ފުރުޞަތު ދޭ ފަރާތްތައް 

 ފަރާތްތަުކން ެދއްވާ މަޢުލޫމާތާއި ޕަބްލިކް ހިއަރިންގ ބާއްވާ މައްސަލައާ ގުޅުން އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްަފހުއެވެ.ނަންނޯޓުކުރައްވާ 

 މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް  .1

 ސީދާގޮތުން ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތްތައް  •

 ފަރާތްތައް ނުސީދާގޮތުން ނަފްސާނީ އަނިޔާ ލިބުނު  •

 އެއިރުގައި ރަށުގައި ދިރިއުޅުއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެ ހާދިސާ ފެނި ތަޖުރިބާކުރެއްވި ފަރާތްތައް  •

 މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތްތައް  .2

 ގެ ފަރާތުން ހަރަކާތްތެރިވި މީހުން ދައުލަތުގައި ސާ ހާދި •

 މައްސަލައިގައި މަޢުލޫމާތު އެނގޭ ފަރާތްތައް  .3

 ފަރާތްތައް  ހާދިސާ ތަހައްމަލްކުރި •

 ހާދިސާ ތަޙައްމަލްކުރި ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް  •

 ޔައިދީފައިވާ ފަރާތްތައް ހާދިސާ ތަޙައްމަލްކުރި ފަރާތްތަކުން ހާދިސާގެ ކަންކަން ހިނގައިދިޔަ ގޮތް ކި •

 ހާދިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް  •

 މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރި ނުވަތަ މިހާރު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ފަރާތްތައް މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި  .4
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