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މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން

ތަޢާރުފާއި ނަން .1

ހަމަތަކާއި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ކޮންޓެންޓް  ކަވަރުކުރުމާއި، ސިޔާސީ  ޚަބަރުތައް  ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ  އިންތިޚާބުގެ  މިއީ 

އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރާ ލިޔުމެވެ. މި ލިޔުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 16/2010 )ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 2 ވަނަ 

ކިޔަނީ  ލިޔުމަށް  މި  ލިޔުމެކެވެ.  އެކުލަވާލާފައިވާ  ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  މަގުސަދުތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ 

މިހެންނެވެ. ގައިޑްލައިން[  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ  ކޮންޓެންޓް  ސިޔާސީ  ދުވަސްވަރު  ]އިންތިޚާބުގެ 

ނޑު އޮނިގަ .2

އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ކެމްޕެއިން 

ވަޢުދުތަކަށް ވޯޓުލާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓް މީޑިއާއަށް ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވިދާނެއެވެ. 

މިގޮތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުމަކީ ޖަރނަލިސްޓުންގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް ބޭއްވޭނީ ވޯޓުލާނެ ގޮތާއި، ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓަރީކުރާނެ ގޮތާއި، ވޯޓުލުމުގައި ދިމާވާ 

މައްސަލަތައް  ރިޕޯޓުކުރާނެ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުވައިދީ، އެ މީހަކު ޚިޔާރުކުރާ ގޮތަކަށް މިނިވަންކަމާއެކު 

ވޯޓުލުމަކީ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއްކަން އަންގައިދީ، މި ކަމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވިގެންނެވެ.

ވޯޓުލާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ތަފާތު ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ގެނެސްދެވޭނީ، ޖަރނަލިސްޓުންނަށް ބިރުދެއްކުމާއި، 

ދާއިރާ  މިނިވަންކަމުގެ  ނޫސްވެރިކަމުގެ  މިނިވަންކަމާއި  ފާޅުކުރުމުގެ  ޚިޔާލު  ދިނުމާއި،  ހަމަލާ  ޖިސްމާނީ  މީހުންނަށް  އެ 

ހަނިވެގެންދާފަދަ ޤާނޫނުތަކުން މިންޖުވެފައިވާ މީޑިޔާގެ ދުޅަހެޔޮ ވެށްޓެއް ބިނާ ކުރެވިގެންނެވެ. 

ނޑުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު  އިސްވެ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ހަމަތަކާއި މިންގަ

ނޑައަޅައި މި ގައިޑްލައިން އެކުލަވައިލަމެވެ. ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ ހަމަތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމަށް  ކޮންޓެންޓް  އުފައްދާ  ޕާޓީތަކުން  ސިޔާސީ  ކެންޑިޑޭޓުންނާއި  ވާދަކުރާ  އިންތިޚާބުގައި 

އެއަރޓައިމުން ދޭ ފުރުޞަތު: ޑައިރެކްޓް އެކްސެސް

.3

އެކްސެސް  ޑައިރެކްޓް  ދުވަސްވަރު  އިންތިޚާބުގެ  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ވާދަކުރާ  އިންތިޚާބުގައި  ޕާޓީތަކާއި  ސިޔާސީ  ހ.
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ދިނުމުގައި )ޤާނޫނު ނަންބަރު 11/2008( އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ސަމާލުވުން:

އިޢުލާންކުރާ  ރަސްމީކޮށް  ކޮމިޝަނުން  އިލެކްޝަންސް  ނަންތައް  ކެންޑިޑޭޓުންގެ  ވާދަކުރާ  އިންތިޚާބުގައި 

ދުވަހުން ފެށިގެން އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުނަގާ ދުވަހުގެ ކުރީ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00 އާ ހަމައަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ހަދާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އެ  ޤާނޫނާއި  އާންމު  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ  ފަރާތްތަކުން،  ހުރިހާ  ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ 

ގަވާއިދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން 

ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި އިޝްތިހާރާއި ޕްރޮގްރާމްތައް ފޮނުވުމަށް ވަގުތު ޚާއްޞަކުރުން.

.1

ނޑައަޅާ ވަގުތުތަކާއި، އެ ވަގުތުތައް  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ އާންމު ޤާނޫނުގެ 30 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަ

ވަގުތު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  އަދި  ކުރުން.  އިޢުލާން  އާންމުކޮށް  އަގުތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ވިއްކުމަށް  ވިއްކާނަމަ 

ދޫކުރުމުގައި ނުވަތަ ވަގުތު ވިއްކުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލެއް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅުން.

.2

 30 ޤާނޫނުގެ  އާންމު  އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ  ޙާލަތެއްގައި،  އެއްވެސް  ފަރާތަކުން  އެއްވެސް  ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކުރާ ވަގުތުގެ ތެރެއިން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ދޭން 

ނޑައަޅާ ވަގުތަށްވުރެ %10 )ދިހައެއް އިންސައްތަ( އަށްވުރެ އިތުރު ވަގުތު، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ނުވަތަ  ކަ

އެއް ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް ނުވަތަ އެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށާއި އެ ކެންޑިޑޭޓު ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ދީ ނުވަތަ 

ވިއްކާ ނުހެދުން.

.3

ޑައިރެކްޓް އެކްސެސްގެ ވަގުތުގައި ބްރޯޑްކާސްޓުކުރާ ކޮންޓެންޓް ގެނެސްދޭއިރު، އެ ވަގުތު ވިއްކާފައި ނުވަތަ ޚާއްޞަ 

ނޑައެޅިގެން އެނގޭގޮތަށް އޯޑިޔޯ/ވީޑިޔޯ  ކޮށްފައި ވަނީ ކޮން ކެންޑިޑޭޓަކަށްކަން ނުވަތަ ކޮން ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށްކަން ކަ

އިން ސާފުކޮށް ބަޔާން ކުރުން.

ށ.

އޮފް  ކޯޑް  ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމުގެ  ކޮންޓެންޓަކީ،  ހުށަހަޅާ  ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށް  ވަގުތުގައި  އެކްސެސްގެ  ޑައިރެކްޓް 

ނުކުރުން. ބްރޯޑްކާސްޓް  ކޮންޓެންޓެއް  އެފަދަ  ކޮންޓެންޓެއްނަމަ  ޚިލާފުވާ  ޕްރެކްޓިސްއާ 

ނ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކޮންޓެއްޓެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ނުކުރުމަށް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ނިންމައިފިނަމަ، އެގޮތަށް ނިންމި 

ގަޑިއިރުގެ  ގިނަވެގެން 24 )ސައުވީސް(  ކުރުމަށްޓަކައި  މުރާޖަޢާ  އެކަން  ކުރުމާއެކު  ޢިއުލާން  އާންމުކޮށް  ސަބަބު 

ތެރޭގައި މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުން. )ބަންދުވަހެއް ނަމަ ޖެހިގެން އަންނަ ފުރަތަމަ މަސައްކަތު ދުވަހު(

ރ.

އެޑިޓަރުންނާއި  ބަލާފައި  އަށް  ވަރދިނަސް'  'ނިއުސް  އެކަމެއްގެ  ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ  ރޒް  އެފެއަ ކަރަންޓް  ޚަބަރާއި 

ނޑައަޅާ ކޮންޓެންޓް ކަމުގައިވާތީ، މިފަދަ ކޮންޓެންޓް އުފައްދައި ބްރޯޑްކާސްޓްކުރާއިރު މަތީގައި  ޖަރނަލިސްޓުން ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑައިރެކްޓް އެކްސެސްގެ އުސޫލުތަކަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. މި ފަދަ ކޮންޓެންޓުގެ ބައެއް 

އެވަނީއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައި  ތިރީގައި  މިސާލު 

ބ.

ރޒް  ޝެޑިއުލްޑް ގަޑިތަކުގައި ދައްކާ ޚަބަރުތަކާއި މި ފަދަ ޚަބަރު ގަޑިތަކަށްފަހު ގެނެސްދޭ ކަރަންޓް އެފެއަ

އެނަލިސިސްތައް.

.1

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ހިމެނޭ މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް. .2
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ޑޮކިޔުމެންޓްރީތައް. )ކެންޑިޑޭޓަކު މަޝްހޫރުކޮށް ކުރިއަރުވާ ޑޮކިޔުމެންޓްރީއަކަށް ނުވާނަމަ( .3

ބްރޭކިންގ ނިއުސްއާއި، ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކާއި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އެއްވުންތަކާއި، ސިޔާސީ ބަޙުޘްތައް. .4

ނޑުތައް  ނިއުސް ކަވަރެޖްގައި ގެންގުޅެންވީ މިންގަ .4

ބްރޯޑްކާސްޓަރަކުވެސް       ކޮންމެ  ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި  ކަވަރެޖް  ނިއުސް  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  ތިލަފަތްހަމަކަމާއި 

އެކުލަވައިލުން. ގައިޑްލައިނެއް  ސުލޫކީ  އަމިއްލައަށް  ބްރޯޑްކާސްޓަރަކު  އެ 

ހ.

މި ގޮތުން އެކުލަވާލާ ގައިޑްލައިނަކީ ]ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެކްޓިސް[ އާއި މި ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލާފައިވާ 

]އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު ސިޔާސީ ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ގައިޑްލައިން[ އާ ތައާރުޒުވާ އެއްޗަކަށް ނުވުން.

ށ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ގައިޑްލައިން ކޮންމެ ސްޓޭޝަނަކުންވެސް  އެ ސްޓޭޝަނެއްގެ ވެބްސައިޓްގައި 

ޝާއިޢުކުރުން.

ނ.

ކަމެއްގައި  އެއްވެސް  އުފެދޭނެ  ސުވާލު  އިންސާފުވެރިކަމާމެދު  ސްޓޭޝަންގެ  ނިސްބަތްވާ  ޖަރނަލިސްޓަކު  އެ 

ތާއީދު  ކެންޑިޑޭޓުންނަށް  ޕާޓީތަކާއި  ސިޔާސީ  ގޮތުން  މި  ބައިވެރިނުވުން.  ގޮތުންވެސް  އަމިއްލަ  ޖަރނަލިސްޓުން 

ހޯދުމަށް ބާއްވާ ޙަރަކާތްތަކުގައި، ޖަރނަލިސްޓުން، އެ މީހުންނަށް ލިބޭ ހުސް ވަގުތުތަކުގައި ވެސް ބައިވެރި ނުވުން.

ރ. 

ދައުލަތުގެ އިސް އޮފިޝަލަކު އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލާނަމަ، އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު އެ މީހަކު ބާއްވާ ރަސްމީ ޕްރެސް 

ޕްރެސް  ފަދަ  މި  އަދި  ސަމާލުވުން.  ކަމަށް  މި  ޖަރނަލިސްޓުން  ކަވަރުކުރާއިރު  އިވެންޓްތައް  ކޮންފަރެންސްތަކާއި 

ކޮންފަރެންސެއްގައި ނުވަތަ އިވެންޓެއްގައި ސިޔާސީ ބަޔާނެއް ދީފިނަމަ އެއަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ފުރުޞަތު، ވާދަވެރި 

ނޑިޑޭޓުންނަށް ދިނުން. ކެ

ބ.

ޚަބަރާއި ޚަބަރު ގަޑިތަކުގައި ދައްކާ ރިޕޯޓުގައި ޚިޔާލާއި، ކޮމެންޓްރީ އަދި ދިރާސާ ހިމެނޭނަމަ އެ ކަން ސާފުކޮށް 

ގެނެސްދިނުން. އެނގޭނޭހެން 

ޅ.

އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި އާންމު ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހިމަނައިގެން އުފައްދާފައިވާ ޚަބަރާއި ޕަބްލިކް އެފެއާޒް 

ކޮންޓެންޓް ބްރޯޑްކާސްޓުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދިނުން. 

 

ކ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާ ބޭނުންކުރުމުގައި ޚަބަރު ފެތުރުމުގެ އިންސާފުވެރިކަމުގެ އުސޫލުން ޖަރނަލިސްޓުން އެއްކިބާނުވުން. 

މި ގޮތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޚަބަރުތަކުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި އެ 

ފަރާތްތައް ]ފްރެންޑް[ ]ލައިކް[ ]ފޮލޯ[ ކުރި ނަމަވެސް ސިޔާސީ ގޮތުން ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަވެ ފާޅުކޮށްފައިވާ ޚިޔާލުތައް 

ޕޯސްޓުނުކުރުން.

އ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ގެންގުޅޭ ނެޓްވަރކިންގ ޕޭޖްތަކާއި ޑިސްކަޝަން ފޯރަމުތައް ބޭނުންކުރާނެ 

ޣައިރު އުފައްދާ،  ނަފްރަތު  މެދުގައި  މީހުންގެ  ގޮތުން  މި  ބަޔާންކުރުން.  ނޑައަޅައި ސާފުކޮށް  ކަ އުސޫތައް  ގޮތުގެ 

ޤާނޫނީ ޙަރަކާތްތަކާއި ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަށް ހިތްވަރުދޭ ޕޯސްޓުތައް ގަވާއިދުން މޮނިޓަރކޮށް އެ ފަދަ ޕޯސްޓުތައް 

އުނިކުރުން.

ވ.
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ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު .5

ވޯޓަރ އެޑިޔުކޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި، ޑައިރެކްޓް އެކްސެސް ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުތައް 

ގެންގުޅުމާއި، ޚަބަރު ހުށަހެޅުމުގައި ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ތެދު މަޢުލޫމާތު ފޯރުވައިދިނުމުގެ 

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓަރު ކަމަށްވާތީ މި ކަމަށް  މަސްއޫލިއްޔަތު އެންމެ ބޮޑަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކީ 

ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތެއް ދީގެން އެ ފަރާތުން މަސައްކަތްކުރުން.

ހ.

ޑައިރެކްޓް އެކްސެސްގައާއި ޚަބަރުގެ ގަޑިތަކުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާއި ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެއަރޓައިމް ދީފައިވާ ގޮތުގެ 

ޕަބްލިކް ރެކޯޑް ބެލެހެއްޓުން.

ށ.

އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާނެކަން ރަސްމީކޮށް އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ބަޙުޘް 

ނޑައެޅުމުގައާއި ސުވާލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާފުވެރިކަމުގެ  ބޭއްވުން. ބަޙުޘްގެ ފޯމެޓާއި މޮޑަރޭޓަރު ކަ

އުސޫލުތައް ދެމެހެއްޓުމާއެކު ރައްޔިތުންނާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު ގިނަ މައްސަލަތަކަށް ބަޙުޘްގައި އަލިއަޅުވާލުން.

ނ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަޙުޘްގެ ލައިވް ފީޑް އެއްވެސް އަގަކާނުލައި ހުރިހާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ދިނުން. ރ.

ކޮމަރޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓަރުން .6

އިތުރުން  ޢަމަލުކުރުމުގެ  ކަންތައްތަކަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މާއްދާގައި  30ވަނަ  ޤާނޫނުގެ  އާންމު  ބެހޭ  އިންތިޚާބުތަކާ 

ރޒް ޕްރޮގްރާމްތައް ގެނެސްދިނުމާއި،  ހަމަހަމަކަމާއި، ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހުމާއި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ޚަބަރާއި ކަރަންޓްއެފެއަ

އަމިއްލަ  ބަޔާންކޮށް  އުސޫލުތައް  ގެނެސްދިނުމުގެ  ކޮންޓެންޓް  ސަރވިސް  ޕަބްލިކް  ފަދަ  ޕްރޮގްރާމް  އެޑިޔުކޭޝަން  ވޯޓަރ 

އެކުލަވައިލުން. ގައިޑްލައިންތައް 

ހ.

ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް ތާޢީދުކުރާ ސްޓޭޝަނެއް ނަމަ، ސިޔާސީ ކަވަރެޖް ގެނެސްދޭއިރު ބެލުންތެރިންނަށް ސާފުކޮށް އެނގޭނެގޮތަށް 

އެކަން ހާމަކުރުން.

ށ.

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަބުރަށް އުނިކަންލިބުން، ނަފްސުގެ ދިފާޢުގައި ރައްދުދިނުން އަދި ކުށް އިޞްލާޙުކުރުން  .7

އިންތިޚާބުގެ ދުވަސްވަރު، އެއްވެސް ކެންޑިޑޭޓެއްގެ އަބުރަށް އުނިކަން އަތުވެދާފަދަ، ނުވަތަ އިއްޒަތާއި ކަރާމާތަށް 

ދިފާޢުގައި  ނަފްސުގެ  ކޮށްފިނަމަ  ކެންޑިޑޭޓަކު  އެ  ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފިކަމުގެ ޝަކުވާ  ގޮތަކަށް  ލިބިދާފަދަ  ގެއްލުން 

ދިނުން. ކެންޑިޑޭޓަކަށް  އެ  ފުރުޞަތު  ރައްދުދިނުމުގެ 

ހ. 

އަލުން  އިސްލާޙު  ކުށުގެ  ފަހު  ރަގަޅުކުރުމަށް  ކަން  އެ  ކުށެއްނަމަ  މަޢުލޫމާތުގެ  ވަނީ  ބްރޯޑްކާސްޓްކޮށްފައި 

ބަޔާނެއްގައި  ދީފައިވާ  ނުވަތަ  އެއްޗެއް  ބުނެފައިވާ  ގޮތަށް  އަންނަ  އުނިކަން  އަބުރަށް  އަދި  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން. 

ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތެއް ހިމެނޭނަމަ، އެހެން ބުނި މީހަކު ލައްވާ އެ ބުނި ބުނުން އަނބުރާ ގެންދިޔުމަށްފަހު ނުވަތަ 

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުން. އަލުން  އިސްލާޙުކުރުމަށްފަހު  މަޢުލޫމާތު  އެ  ބްރޯޑްކާސްޓަރު 

ށ. 

ކުށުގެ އިޞްލާޙު ގެނެސްދިނުމަށް، ނުވަތަ ބުނި އެއްޗެއް އަނބުރާ  ނަފްސުގެ ދިފާޢުގައި ރައްދުދިނުމަށް، ނުވަތަ 

ގެންދިއުމަށް، ދެން އެންމެ އަވަހަށް އޮންނަ އެ ފަދަ ޕްރޮގްރާމަކުން އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ދިނުން.

ނ.

އެންމެ ޒިންމާދާރު އަދި އިންސާފުވެރި ގޮތަކީ، އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު އަނެއް ކެންޑިޑޭޓަކަށް ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ދީފިނަމަ،  ރ. 
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އެއަށް ރައްދުދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ހަމަލާ ރައްދުވި ފަރާތައް ދިނުމާއި، ދެފަރާތުގެ ބަސް އެއް ރިޕޯޓެއްގައި ގެނެސްދެވޭތޯ 

ބެލުންކަން ޖަރނަލިސްޓުން ގަބޫލުކުރުން.

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުން ރިޕޯޓްކުރުން .8

ކެންޑިޑޭޓުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ރިޕޯޓްކުރުމުގައި، ކޮންމެ މީހެއްގެ ޒާތީ އަދި ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމާއި، 

ގޮވަތި ގެދޮރާއި އަނެކުންނާ ކުރާ ޒާތީ މުއާޞަލާތުތަކަކީ ޙުރުމަތްތެރިވެގެންވާ ކަންކަމާއި ތަންތަންކަމާއި ހަމަ ކޮންމެ 

މީހަކުމެ އަނެކުންގެ މި ފަދަ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތަންވާނެކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަން 

ދެނެތިބެ ރިޕޯޓުކުރުން.

ހ.

ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގައި އޭނާގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަނީ، އޭނާ ކުރިމަތިލާ މަޤާމުގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ޙަޤީޤަތާ  ކަމުގައިނުވާނަމަ،  ގޮތަކަށް  ޤަބޫލުކުރެވޭފަދަ  ވެވިދާނެކަމަށް  އިޚުލާޞްތެރި  ރައްޔިތުންނަށް  އަދާކުރުމުގައި 

އެއްގޮތަށް އެ ކަން ރިޕޯޓުކުރުން.

ށ.

ކެންޑިޑޭޓުންނާއި ޕާޓީ ލީޑަރުންނަކީ ]ޕަބްލިކް ފިގަރސް[ ކަމަށްވާއިރު، އެ މީހުންގެ ޒާތީ ދިރިއުޅުމަށް މީހުން އަބަދުވެސް 

ފަރާތްތަކުންވެސް  އެ  އަމާޒުކުރެވޭނެކަން  ވެސް  ފާޑުކިޔުންތައް  ބޮޑަށް  ފަރުދަކަށްވުރެ  އާންމު  ނަޒަރުކުރާނެކަމާއި، 

ޤަބޫލުކުރުން.

ނ.

ކްރިއޭޓިވް  ފާޑުކިޔުންތަކަށާއި،  ބިނާކުރަނިވި  ޚިލާފުނުވާގޮތަށް  އާ  ޕްރެކްޓިސް  އޮފް  ކޯޑް  ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ 

ފުރުޞަތުދިނުން. ކޮމެޑީއަށް  ސިޔާސީ  އަދި  އުފެއްދުންތަކަށް 

ރ.

ޖާނަލިސްޓުންގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން .9

ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްތަކާއި ރަސްމިއްޔާތުތަކާއި އެހެނިހެން ނިއުސް އިވެންޓްތައް ކަވަރުކުރުމަށް ޖަރނަލިސްޓުންނަށް 

ފުރުޞަތު ދިނުމުގައި ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބުން.

ހ.

ފޮޓޯނެގުމާއި، ވީޑިޔޯކުރުމާއި، އަޑު ރެކޯޑުކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް އާންމު ތަންތަނުގައި ޖަރނަލިސްޓުން ކުރާ 

މަސައްކަތަށް ހުރަސްނޭޅުމާއި މި ފަދަ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އެ މީހުން ހައްޔަރު ނުކުރުން. 

ށ.

އާންމު ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ކުރާ އަމުރުތަކަށް ޖަރނަލިސްޓުން 

ވެސް އިޙުތިރާމް ކުރުން. މިއާ ޚިލާފަށް އަމަލުކުރާނަމަ ކުރިމަތިވެދާނެ ނުރައްކަލަކަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް 

ޒިންމާވުން. އަމިއްލައަށް 

ނ.

ޖަރނަލިސްޓުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައާއި ދޭ ހަމަލާތަކާއި ހަމަލާދޭނެ ކަމަށްބުނެ ބިރުދެއްކުމުގެ ގޮތުން ދޭ އިންޒާރުތަކާއި،  

ބްރޯޑްކާސްޓް ސްޓޭޝަންތަކަށާއި މުދަލަށް އަމާޒުކޮށް ދޭ ހަމަލާތަކާއި މި ފަދަ ހަމަލާއެއް ދީފާނެކަމަށް ބުނެ، ދޭ 

އިންޒާރުތައް ތަޙުޤީގުކޮށް މި ފަދަ އުދުވާން ހިންގުމުގައި ޒިންމާވާ ފަރާތްތައް އިންސާފުގެ ކުރިމައްޗަށް ގެނައުމަށް 

ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއި ތަޙުޤީޤީ އިދާރާތަކުން ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތެއް ދިނުން. 

 

ރ.
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މި ލިޔުމުގައި ޖަރނަލިސްޓުން ކަމަށް ބުނެފައި އެ ވަނީ ޚަބަރު ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމް އުފެއްދުމުގެ 

މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށެވެ.

ޖަރނަލިސްޓުން



ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންްތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް - ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު 12:30 ން 1:00 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހުކުރު ދުވަސް -  ހެނދުނު 11:00 ން 11:30 އަށް ، ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް

ހޮނިހިރު ދުވަސް - ހަވީރު 3:30 ން 4:00 އަށް  

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު 7:00 ން 7:45 އަށް

. . .your fr iend on air.


