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ންޖެުހންތަކެއް 

 ޒަންކުުރމުަގއި 

ފޔަވަުޅއެުޅަމްށ 

ނެިތ ޮކންެމ 

ށް މުިހންމު، 

 މި ، މިހެްނވެ  

ޞަޮގތެްއަގއި، 

ތަްށ ނންާނނެގޮ 

މަްނބަލަހައްާޓ 

ުކރުމަްށ ތެރިކާ

ތޫނު ހަިތޔާުރ 

މަކީ ިހއުަމން 

ންކަްނ ، މިކަ

ތަކަްށ ނޭެދޭވ 

 އަސާީސިއްނ 

  .ކުެރެވއެވެ

ބ ުނެދވުާމިއ 

ކަުމގައި ާވިތ 

. ހެެއވެ ރން ޖެ 

 އެަފރާތްަތއް 

   އުސޫލުތަާކއި 
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ގަިއ ބޮޑެިތ ޮގން

ގ މިްނވަުރ ަވޒަ

ރުްނ މިާހރަްށ ިފޔަ

ފުތ ކުރުެމއް ނެ

ވސް ރަްއޔިުތންަނށް

. ނަގނޑުތަކެެކވެ

ޚާްއޞ.  ކަމެެކވެ

ތަކަށް އުިނކަންާނ

ނވާެނ ގޮަތްށ ައމަ

ވ ަޙއްޤުތަްއ ރައްކާ

ތައް އިުތރުވެ، ތޫ

މިަކންކަމަ ،ންާދތީ

ނން ކަަމށް ވެފައި،

ިއންސާީނ ަޙއްޤުތަ

ހިރާްއޭޖގެ ާޤނޫުނ

ދާަކންވެްސ ފާހަގަކު

ކަށް ަޙއްޤު ައަދބު

 އުެފޭދނެ ކަމެއް 

ހމަައށް ައދާ ކުަރ

އިުރ ަރނގަޅަްށ

ިއ ޤަަވިއުދތަކާއި 

އި ހިާމޔަތްކުުރުމގަ

ިއ ބޭުންނކުރުމުެގ

ފަރާްތތަުކްނ މިާހރު

 އެްއވެްސ ތަާފ

ހްނ ޙައްުޤަތކަކީވެސ

ިނވަންަކމުެގ ިމން

ރމަކީ ުމހިންުމ

 ީމހުްނގެ ޙައްޤުތަ

ިނޔާާއިއ ެގްއލުންުނ

އސާީސން ިލބިދެޭވ

ފަހިވާަފދަ ަޢމަުލތަ

ާހއަށް އިުތުރވަުމން

ަކންަތއްތަެކއް ޫނނ

ިއ ިދ އެެހނިެހން 

ދިެވހި .ޅންެޖހެެއވެ

ޢަމަލުކުަރުމން ނުދާ

ަގންަނ ފަާރތްަތކަ

ުރެވރިކަން ތރު ބި

ުރ ަވރަްށ ފުރިަހ

ތަްނފީޛުކުަރމުްނދާއ

ޤާނޫނާއ ، ކުރުާމއި

  ން 

 ރައްާކތެރިކުުރާމއި

އ ފޯރުޮކްށދިުނމާއ

މާބެޭހ ެއންމެާހ ފަ

ޅުުމެގ ޙަްއޤަކީ

ސީްނ ލިބިެދޭވ ެއހެ

 ޙައްުޤތަާކއި މިނ

 ިއޙްތިާރމް ކުުރ

ްނާނއި ުދަވސްވީ

ސްފަާރތަކަްށ ައިނ

އޓުމަީކ ޤާޫނނު އަސ

ކންލިބުމަްށ ަމުގފަ

އ ުކރުން ިއންތިާހ

 ބަަލއިަގެނވޭނެ 

ގ ޙައްަޤާށއި ައދ

ފިަޔވަުޅތަކެްއ އަަޅ

ޢަ ީށގެްނާވގޮުތގައި 

 ކުށްކުަށށް އަަރއި

ުއގެ ތެޭރަގއި ިއތު

 ިއދާާރތަކުގެ ދައު

ތަ ރިކޮށް، ުޙކުމް

ށްނ ީރހެިބލިޓޭޓް 

ބަޔާންނޫސް  

 ބޭުނންކުރުާމިއ 

ިލބިޭދ ަޙއްޤުތަްއ

އްސަާސަތކާއި ަކމާ

މާިއ ެއްއެވ ުއ

 ާޤނޫުނ ައސާސީ

ރަްށ ޭބުނންތެިރ

ނގެ ަޙްއޤުތަކަށް

ޤަާށއި ައްނހެނުްނ

ާރތަކުަގިއ އެްއވެސ

 ޢަމަލުަތްއ ބެހެއް

ދަ ނުަވތަ އުިނކަ

އެހނިެހން ުކށްތައް

ލމީ މުްޖތަަމއަކުން

ޔްއެގ ިދިރހުރުުމެގ

ކރުަމށް އަަވސް ފި

ުކން އެްނެމ އެކަީށ

ސާުފ ލިބުާމއި، 

ަސބަުބން ުމޖްތަަމުއ

 ަތންފީުޒ ކުރާ 

ތަމަުޢން އެކަހެރި

ގަރާްމތަެކއްެގ ަދށު

        

ސާނީ ަޙއްޤުަތްއ

ނު އަާސސީން ލ

 ަދއުލަުތެގ ުމއައް

ިޚޔާލު ފައުުޅކުރުމާ

ހަަމއެަފދަިއން. ވ

 ދިިރއުޅުަމށް ވަރަ

ިއރު އެެހންމީުހްނ

އުނގެުނުމެގ ޙައް

ވްނތަކާިއ މުޒާހަާރ

 ފަާރތްތަކުްނވެސް

ށ އުނިަކންލިޭބފަދަ

ުހން މެރުާމއި އެ

ޑުވާ އަދި އިސްލާ

ިނާޔެވ ެއތައްަބޔެ

 މައްސަަލ ޙައްލުކު

އި ަބއެްއ ަފރާތްތަުކ

ކަށް ަޢދުުލ ިއންސ

 ތިބުމަކީ  އޭގެ ސ

ގެ ގޮުތްނ ޙުކުމް

މާެއއްޮގތަްށ މުުޖތަ

ިއ އެަކޭށނަ ޕްޮރގަ

  

ރްއޖޭަގިއ ިއްނސާ

ވަެރްއގަިއ ޤާޫނނު

ޭވ ބަެއްއކަންކަްނ

ިނވަންަކމާއެުކ ިޚ

ޙައްުޤތަކެކެވެްނާވ 

ތީ ނިޒާެމއްަގއި

މުެގ ބޭުނންކުރާިއ

 އެުކދިްނނަށް އު

ައިދ ެއްއުވ. ެއވެ

މގަިއ ބަިއެވރިާވ 

  .ވ

ނާސނީ ކަާރާމތްަށ

ރީ ިހންުގާމއި މީުހ

ނިާހޔަަތށް ކަންބޮޑު

 އެަތއްަބަޔކަށް އަނ

 ަކމެއްކަުމން މި 

ގ ޭބނުންުކރުމުަގއި

ިނޔާލިބޭ ފަރާްތތަކަ

މަުއއަށް ޫދވެފައި 

ޤު އަދަުބ ިދނުުމގެ

 ަޝރުީޢ ޙުކުމާ

ޞްލާޙުކުުރމަށްޓަކަ

   

ރާ    

ތވެފަިއާވ ދުވަްސވަ

ެރޭވަޝނަްށ ާފހަގަކު

  . ވެ

މިިނ

ތކަްށވެްސ ލިބިގެްނ

ިމނިަވްނ ދިމިޤްާރތ

ިމިނވަންަކމު އި ކާ

ދންެގ ޙަްއޤުތަކާއި

ބަހަްއޓަންޖެެހެއ އް 

ތާކއި އަިދ އެްއވުުމ

ން ޭބނުްނކަމެކެވެ

އިން

 ޮކށްެގން މާރާާމރީ

ސް ކޮިމަޝނުން ނ

ުމެގ ަސބަބުްނ 

ތަެކއް ކުަރމުްނދާ 

ކޮްށޭދ ޙަްއޤުތަކުގެ

އަިނ

ކުށްެވރިްނ މުޖްަތމަ

ފަރާްތތަަކށް ޙަޢްޤު

ނ ުކށްެވިރންަނށް

ޓުާމއި އުުޅން އިޞ

 

 

ކުރިމަިތ

މިކޮމިަޝ

ގޮވާަލެމވެ

ރައްިޔތަ

އަިދ ިމ

ޙައްޤުތަކާ

ކުޑަކުދިން

ޢަމަލުަތްއ

ފަރާތްތަާކ

ކޮންމެެހނ

ބޭނުން 

ރައިޓްސް

އިތުުރވުމ

އަސަރުތަ

ކަށަވަރުކޮ

ބޮޑެތި ކު

އެފަަދ 

މިޮގތްުނ

ބެލެހެއްޓު



 

 

ިވ ިމނެްއގަިއ 

މުގަިއ ފާަހަގ 

ދ ސުްލހަެވިރ 

އންސިލްތަުކެގ 

 ަރްއޔިުތްނެގ 

ތައް އަަވހަްށ 

ިމގޮުތްނ . ވެ

އި ދައުަލުތެގ 

މިޮކމިަޝުންނ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އކަީށެގންާވ ހަލުިވ

މުިހންުމކަމުދައުުރ 

ަގއި އަާމން ައދި

ަތއްކުރުާމއި، ކަުއ

މސައްަކތްކުރުމާިއ

 މުިހންުމ ޤާޫނުނތަ

ްނވެފަިއާވ ަކމެކެ

 

ރމުަގއި ަސރުކާރާއ

ސައްކަތްުކުރމަށް މި

 

ުކގެ މައްަސލަ އެ

އންސިްލ ތަުކެގ 

ުމޖްަތަމއުަގ ،ރަގއި

ަތިނިވ މަަސއްކަތް

ސްަލހަތަށްަޓކައި މަ

ޓަކައި ޭބނުްނާވ 

 ޮކންެމހެްނ ބޭނުނ

  . ާދނެ ަކމެެކވެ

ރމާއި ހިާމޔަްތކުރު

ވރިކަމާއެުކ މަސަ

ނިޔާލިޭބ ަފރާތްތަުކ

ުލ ކުރުުމގަިއ ކައު

ިޒންާމތަކުގެ ތެރޭ

ނެތިރ ބިާނކުރުވަނ

މަސް ރަްއޔިުތްނގެ 

  .ރްނޖެެހއެވެ

ފު ޤާއިމްުކރުަމށްޓަ

 އެޅުމަީކ ިމހާރު

ްށ ަމގުފަިހެވގެްނ 

މާިއ ރައްާކތެިރކުރު

ުގޅިެގން ސުލްހަެވ

14  
20   
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ހަަމއެާއެއކު ައނ 

  . ެހއެވެ

ގ މައްސަަލ ަހއްުލ

ކުއންސިްލތަކުގެ ޒ

ްނހުިރ ުއފެއްުދން

ރ ރޯުލ ިއުތރުކޮށް

ެގ ިޒންމާައދާކުރަނ

ު  ަޢދުލު އިްނސާ

ސ ިފަޔވަޅުަތކެއް 

ސްކުރުމަީކ މިކަމަްށ

ޤތަްއ ބޭުނންކުރުމާ

ުގ ީނ ުމޖުަތމަޢު
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.ުރން ހިެމނެެއވެ

ކަން ލިބިެދވެްނޖެެހ

ކރުްނ އިތުުރުވމުެގ

އި ަރށްަރުށގެ ކަ

 ގުިޅެގްނ ކުެރވެނ

ޯ ނ ކުިރއެުރވުުމެގ 

ކޮށް ޯފރުކޮްށދިުނމު

ޒާުމ ހަުރދަނާޮކށް
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