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ށް ނުވަތަ ހިނ
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 މާފުށީ ޖަލަށްވެ

:ނަންބަރު

ޙައްޤެއް ނިގުޅައި

އަމިއްލައަށް ނުވަ

އފަދަ ަކމެއް 

ކމެއް ހުްއޓުވުމަ

 ފަރާތުން އެހެ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަ

ގތުން ނަމަވެސް،

ަސރުކާުރެގ ކަމާ

ިއ، އެކިފަާރތްތަކު

 ނުވަތަ އިންސާ

 ކޮމިޝަނަށް 

ފނިއްޖެނބަމަ، މ

 ނދު،  

ޅނިކޮށް އެކުދިްނ

މިޝަްނގެފަރާތުން

ޖަސްޓިސް ޔުނިޓު

 މަޢުލޫމާތު ލިބި

ރޙައްދުގައި ހުރި

މފުއްޓަށްގޮސް

ގެ އިންސާނީ ޙަ

 ބުނެ އެމީހަކު އަ

ކޮމިަޝނަށް އެ

ނެވުނު ފަދަ ކަ

 ނުވަތަ އޭނާގެ

ނޫނުގެ ދަށުން އަ

އިދާރާއަކާ ގުޅޭގޮ

އިދާރާއަކަާށއި، ސ

 ވުމާއި، ފއި

 ހެކިބަސްހޯދުމާިއ

ށް ފެނިއްޖެނަމަ،

ލުވެފައިވާކަމަށް

 ކޮމިޝަނަށް ފެ

ވީހިނބާރު ލިބިގެން

 ފިލައިގެން އެުޅ

 ލިބުމާއެކު ކޮމި

ދި ޖުވެނައިލް ޖަ

އްޙަތަނުގެ ޞަ

ޖލުންބޭރު ޞަރަ

މާ.މގެގޮތުން ކ

  ޔާން
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ތރިވެއްޖެކަަމށް 

ޮ ނަމަ، ނުވަތަ 

 ބެލުމާއި މިބުނ

ކ އަމިއްލައަށް

 ބެލުމާއި، މިޤާނޫ

ނވަތަ އަމިއްލަ އ

 މަޢުލޫމާތު އެއި

ގުން ބަޔާންކޮށްފަ

ޤީޤަކާ ުގިޅގެން 

މަށް ކޮމިަޝނަށް

ޅުމުގައި އިހުމާލު

އސަލައެއްކަމަށް

އްކަތްކުރުމުެގ ބާ

ދިންގެ ހިޔާއިން

ތު ކޮމިޝަނަށް

 ސަރވިްސ އަދި

 ޙާލަތާއި ތިބިތަ

ތިބީ މާފުށީގެ ޖަ

އެކުދިން ހޯދުމު

ނޫސްބަޔާ

ހ(ނަ މާއްދާގެ 

ދ ކަމަކަށް އެހީތެ

އ ހުށަހަޅައިފިނަ

އް ތަޙުޤީޤުކޮށް

ށް ބުނެ މީހުަކ

އއް ތަޙުޤީޤުކޮށް

ކާ ގުޅޭގޮުތން ނު

ކޮށް، ެއަކމާބެހޭ

ތަންތަނަށް އެންގު

ކރަމުންދާ ތަޙުޤީ

 ޚިލާފްވެފައިވާކަ

 ފިޔަވަޅު އެޅު

 ހޯދިދާނެ މައް

ދައިދެވޭތޯ މަސަ

ދެކުއްޖަކު ކުޑަކު

ބަރުގެ މަޢުލޫމާތު

ިވްސް ޕޮލިސް 

 މިކުދިން ތިބި

 އަދި އެކުދިންތި

ޝަނުންވަނީ އެ

ވަނަ 20ނޫނުގެ 

ށ ނުވަތަ އެފަަދ

ނ މައްސަލައެއް

ް މަ އެމައްސަލައެ

ހމާލުވެފައިވާކަމަށް

މަ، އެމައްސަލައެ

ރކާރުގެ އިާދރާއަކާ

ބަލައި، ދިރާސާކޮ

 ފާހަގަކޮށް، އެތަ

 ކޮމަިޝނުން ކު

ނސާނީ ޙައްޤަކާ

ނގިޔަނުދިނުމަށް

ލޙަވެރި ޙައްލެއް

ވެރި ޙައްލެއް ހޯ

 ހިޔާގައި ތިބި ދެ

މީޑިއާގައިވާ ޚަބަ

ރައިޓްސް، މޯލްޑި

 މިފަރާތްތަކުން 

އިވާތީއާއި،ތުދީފަ 

އިވާތީ، މިކޮމިޝ

ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫ

އިވެރިވެއްޖެކަމަށް

ތަ ޖަމާޢަތަކުން

ބޫލުކުރެވިއްޖެނަމަ

 އެޅުމުގައި އިހު

ލ ހުށަހަޅައިފިނަމަ

 ވމާއި، 

ާ) ޅ ގައި، ސަުރ

 ޝަކުާވތައް ބަ

ޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

ގެ ދަށުން) ށ(

  ންވުމާއި،ބިގެ

ގައި އިްނ) ހ( 

ށ، ނުވަތަ ހިނ

 ބާވަތުން ޞުލް

މާއުެކ، ުޞލްޙަވެ

ކުދިންގެނަ ކުޑަ

ވާކަމަށް ބުނެ މ

މަން ރަނޑް ހިއު

އކަތްކޮށް އަދި 

ގޮތަށް މަޢުލޫމާތު

ޢލޫމާތު ލިބިފައ

ން ރައިޓްސް ކޮ

ޅއިގަތުމުގައި ބައި

ނ މީހަުކ ނުވަ

ފައިވާކަމަށް ޤަބޫ

ޅުނމަށް ފިޔަވަ

ތަކުން މައްސަލަ

ގެންވުޝަނަށް ލިބި 

ޅ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ތަކާ ގުޅުންހުރި،

ގުޅިގެން އަޅަންޖެ

(ވަނަ މާއްދާގެ 

ލިބި ކޮމިޝަނަށް 
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ލއް ހުއްޓުވުމަށް

ސަލައަކީ އޭގެ

ރތުގެ އެއްބަސްވުމާ

ވިލިމާލޭގައި ހުންނ

 ގެންގޮސްފައިވާ

ރ ފެމެލީ އެން
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ޮ ސަސާއިން އެކި

ގައިކަމަށް މަޢު

ހިއުމަނ

ނިގުޅަ

ްނއެހެ
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ސަސާ 

 ގޮތް 

ކަގިއ 

ކޮމިޝަންގެ ފަރާ

ފިއތިބީ މާފުށީ ޖަ

ގއި ބައިތިއްބާފައި

ވާކަން މިޮކމިޝަ

ރ ދައުލަތުގެ ބެލު

ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫ

ގުން ތަންފީޒުކުރު

މިނިސްޓްީރން އި

ފަރާތުން އެކުދިން

ޓްސް މިނިސްޓް

ނޑައެޅި ރުމަކީ ކަ

ންގެ ޓީމްގެ ފަރާ

ސތަކުގައި އެކުދި

ރިއިރުވެސް ޖެން

ޔާރަތްކޮށްފައިނުވާ

ގައި ނޫންކަމަށްވާ

ކަމަކީ ެދމުޢައްސަ

ނމެ ފައިދާހުރި

 ޞަރަޙައްުދތަކު

 

ވަނަ ދުވަހު ކޮ 

ދިން ބައިތިއްބާފައ

 އެކުދިން އެތާގަ

ދަލުކޮށްފައި ނުވާ

ފށީ ޖަލުން ނެރެ

ކޮބަދަލުކުރުމަށް 

 އަންގާ، މިއެންގު

ގމަށް ޖެންޑަރ މ

ކޮމިޝަނުގެ ފަ 

 ހިއުމަން ރައި

ފައިވާ ބަޔާންކުރު

ޢމަލެއް ކޮމިޝަން

ކޮށް، މިވީދުވަސް

 ދުވަސް ޭހދަުކރ

މައަށްވެސް ޒިޔާ

ރިމާޙައުލެއްގަކާތެ 

އަދި މިކަ. ލަމެވެ

ދިންނަށް އެންކު

  .ރަމެވެ

 ރާއްޖޭގެ އެކި

2013ޖނުއަރީ 

މިގޮތުން މިކުދި 

ދިން ތިބިކަާމއި،

ނިސްޓްރީން ބައްދަ

ިއ އެކުދިްނ މާފު

ނކަށް އެކުިދން ބަ

ންރައިޓްސްއަށް 

ށްވެސް މިއެންގު

.ނ ދަންނަވަމެވެ

 ބޭފުޅުންކަމާއި،

ކަމަށް ބަާޔންކޮށް

ފދަ އެއްވެސް ޢަ

ދިން ހައްޔަުރކޮ

ވަަރކަށް  17 

 ބައްދަލުކުުރމާހަމ

 އެންމެ ރައްކާ

މިޝަނުން ގޮވާލަ

ކާެތރިކަމާިއ، އެކު

ށް އިލްތިމާސުްކރ

ޓރެއް ނުވަތަ 

   

ޖެ 16 ގޮތުން 

.ވނީ ހޯދާފައެވެ

ކުދި 02ރމުންދާ 

އި ޖެންޑަރ މިނި

ގައ 2013އަރީ 

ސިއްޔަތު އޮތްތަަނ

ލީ އެންޑް ހިއުމަން

ްސ މިއަދާހަމައަށް

ބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން

ފައިވާ ޤާބިލު 

 މަޖުބޫރުކުރުވިކަ

މާތަށް ބުރޫައރާަފ

ނނަމަވެްސ އެކު

ދިން ދޫނިދޫގައި

 އެކުދިންނާ 

އެތިބީ  މިހާރު
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