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ކުރެވެންދެން ދޫކޮށް

ށް ތުހުމަތުކުރެވޭ
ކުޑަކުދ ،އަދި. މެވެ

ފރާތުން ރައްޔިތުން

  ޔން

ލބިދޭ އެންމެ ހަރު

ަސލަތައް އިތުރުވަ
ށށް ތުހުމަތުކުރެވޭ

މި ކޮމިޝަނުން ހިތާ
ތިބުމުގެ ސަބަބުން

،ގ ފަރާތުންނާއި

ާ) ހ(ގ ގައި ބަ
އވެސް ގޮތަކުން

ރމަށް ހަމަ އެކަކު
ޤީ ޢަމަލު ހިންގުމު
ސާތަކުން ކުރަން

އިފިނަމަ އެމީހެއްގެ
ށް ލިބިދީފައިވާ ޙަ

ސީގެނޫނު އަސާ
ބންދުގައި ބަހައްޓަ
 ނުވަތަ ކުދިންތަ
ރވެރިކަން އިޙުސާ
 ބައެއް ޢާއިލާތަކާއ
އް ލިބިގެންދާކަންވެ
ަޝރީޢަތުން ޙުކުމްކު

    

ޢަމަލު ހިންގިކަމަށް
ކޯޓުތަކަށް ގޮވާލަމެ
މި ކޮމިޝަނުގެ ފަ

1430  

2009      

 

ނޫސްބަޔާނ
ކަށް ޤާނޫނުން ލިބ

 ހިންގުމުގެ މައްސ
 ހިންގުމުގެ ކުށަށް
ނ ގެންދަވާކަމީ މި
ގައި ދޫކޮށްފައި ތި

ޖަމާޢަތުގެ ،ންނާއި
މާއްދެާގ ވަނަ 3

 އަނިޔާކޮށް އެއް
ފާތައް ޙާޞިލުކުރު
ނާއެކު ބަދުއަޚްލާޤީ

ންމެހައި މުއައްސަސ

ންދުން ދޫކޮށްލައި
ކޯޓުތަކަށް ،ކރުމަކީ

ޤާ ،ތް ނަމަވެސް
ި މުއްދަތުގައި ބަ
ން ވަކި ކުއްޖަކާ
ޢއިލާތަކަކަށް ބިރު

ހންގެ ސަބަބުން
ތުރު އިންޒާރުތަކެއް
ތކުރެވޭ މީހުން ޝ

. ކަންބޮޑުވެއެވެ

ކު ބަދުއަޚްލާޤީ ޢަ
ޯ ޝަނުގެ ފަރާތުން 
ފާސްކުރެއްވުމަށް މ

06 F
މެއި      31

ހިންގާ ފަރާތްތަކަ

ޢަމަލުދއަޚްލާޤީ
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