
ޢާއްމުގޮތެއްގައި ބޭއްވޭނީ ކައުންސެލިންގގެ ތިން   

 ސެޝަނެވެ.

މިނެޓާއި   54މި ސެޝަންތައް ދެމިގެންދާނީ   

 މިނެޓާއި  ދެމެދުގެ ވަގުތަކަށެވެ. 09

 ކައުންސެލިންގ ސެޝަން 

 ަކުއްނެސިލްނގަކުއްނެސިލްނގ

ި ިލ ޯ  ކ    ު  ފ ެ

 *  އެކަމަށް ވިސްނައި ފިކުރުކޮށްގެން.

  ިވާހަކަ ދެއްކުމަށް ،  ރަނގަޅަށް އަޑުއަހައ

 ތައްޔާރުވެ ހުރެގެން.

 .ްބިނާކުރަނިވި ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްގެނ 

  ިށް ނުވިސްނައ ކަ ތަ ތައް ދިޔަ ކަން ވެ ، މާޒީ

 މުސްތަޤްބަލަށް ސަމާލުކަންދީގެން.

ކައުންސެލިންގގެ ފައިދާ އެންިެ ފުރިހަިަގޮތުގައި ހ ދޭނޯ 
 ؟ކިހިނެތް 

ި ިލ ޯ  ކ    ު  ފ ެ
 ޖަސް ިސް ބިލްޑިްނގ
 ފުރަތަިަ ފަްނގިފިލާ 

ިަގު   އ ކިޑް
 ިދވެިހރާްއޖެ ، ިާލެ
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 ކައުންސެލިންގ އިން ކުރާނެ ފައިދާ

   ފަސޭހަކަިާއެކު  ދެކޮޅުވެރިކަިަށް ،ިާޔޫސްކަިާއި ،ހިތްދަތިކަިާއި ދެފަރާތުގެ ދެިެދުގައި ދިިާވެފައިވާ
 އެކަށޯގެންވާ ޙައްލު ހ ދުިަށް ިަގުފަހިވުން...

 ކައުންސެލިންގ އަށް ިައްސަލަ ފޮނުވޭނޯ........!

ޢާއިލީ މައްސަލަތައް ދިމާވެ އެކަމުގެ ޙައްލު އަމިއްލައަށް 

ހޯދިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ކައުންސެލިންގ ދިނުމަކީ  

 ބޭނުންތެރިކަމެއް ކަމަށް ކޯޓަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައެވެ.

 

 ކައުންސެލިންގގެ ސިފަތައް: ކައުންސެލިންގ

ކައުންސެލިންގ މަރުޙަލާގައި ވަކި 

އަނެއް ފަރާތަށް ، ފަރާތަކަށް ބުރަވެ

އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލުމުގެ ބަދަލުގައި 

ދެފަރާތަށްވެސް ހަމަހަމައަށް ވާހަކަ 

، ދެއްކުމުގެ ފުރުޞަތުދީ

މަޝްވަރާކުރުމަށް ފުރުޞަތު 

 ދެވޭނެއެވެ.

 

 

 ދިިާވެދާނެ ިައްސަލަތަކުގައި އެހޯތެރިވުން:

، ކައުންސެލިންގ ބައްދަލުވުންތަކުގައި

ިަޝްވަރާކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކޯ 
ވަރަށްވެސް ރައްކާތެރި ކަިާއެކު 

ސިއްރު ކުރެވިފައިވާ ކަިެކެވެ. ިޯގެ 
ބޭނުިަކޯ ޚިދުިަތް ލިބިގަންނަން 
އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ވޯހާވެސް 

ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ޖެހިލުިެއް ނެތި 
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުިަށް 

ިަގުފަހިކުރުވުިެވެ. އަދި  
 އެފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރުދެިެހެއް ުިެވެ.

 ސިއްރު ހިފެހެއް ުން:

ޢާއިލާއެއް ރޫޅުިަކޯ ޙަޔާތުގައި 
ދިިާވާ އެންިެ އުނދަގޫ އަދި 
. އެންިެ ހިތާިަވެރި އެއް ކަިެވެ

އެކަިަކޯ ިުޅި ޢާއިލާއަށްވެސް 
އެކަިުގެ ހިތާިަތަކާއި އަސަރު 
ފ ރާނެކަިެކެވެ. އަިިއްލަ 

ިިކަންކަިުން ، ނަފްސާއި ކުދިން
ސަލާިަތްކުރުިުގެ ތެރޭގައި 
ކުދިންނަށާއި ތިިާއަށް ރަގަޅު 
ފިޔަވަޅު އެޅުިަށް ކައުންސެލަރ 

 އެހޯތެރިވެދެއެވެ.

 ހަިަހަިަކުރުން:

 ؟ކައުންސެލިންގގެ ބޭނުިަކޯ ކޮބާ 

އެއްބަސް ނުވެވޭ ބައެއް * 
ކަންތައްތަކުގައި ދެިަފިރިންނަށް 

 އެހޯތެރިވުން.
 :ިިސާލު

ދެިަފިރިންކުރެ އެއް ފަރާތުން ވަރިވާން  
ބޭނުންނުވާ ޙާލަތެއްގައި: ޞުލްޙަވުިަކޯ 

ނުވަތަ ޞުލްޙަވެރި ޙައްލެއް  ؟ވެދާނެ ކަިެއްތ 
ނުވަތަ ދެފަރާތަށް އެންިެ  ؟ހ ދިދާނެތ 

 ؟ިަޞްލަޙަތު ބޮޑު ގޮތަކޯ ކޮބައިތ 
________________________ 

 
* ކައުންސެލިންގ ގައި ބޮޑަށް ބަލާނޯ 

ކުދިންނަށް ލިބޭނެ  ،ދެިަފިރިންނާއި
ގެއްލުންތަކާއި ހިތާިަތައް ވޯހާވެސް 
ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް ކަންތައްތައް 

 ނިންިުިަށް.
 :ިިސާލު

ކުދިން ބެލުިުގައާއި އަޅާލުިުގައި އެންިެ  -
 އެކަށޯގެންވާ ފަރާަތކޯ ކޮބައިކަން 

ކުދިންނާއި ، ކުދިން ގެންގުޅޭނެ ގޮތަކާއި  -
 ،ބައްދަލުކޮށް ޒިޔާރަްތކުރާނެ އުޞޫލުަތކާއި

ވަރޯގެ ސަބަބުން ކުދިންނަށް ކުރާނެ  -
އަދި  ،އެހޯވާނެ ގޮތްތަކާއި، އަސަރުތަކާއި

ިިނޫންވެސް އެހެނިހެން ކަންކަިަށް  އެހޯވާނެ 
 ގޮތްތައް ހ ދާބެލުން.

_______________________ 
  ިދިިާވާ ކަންތައްތަކަށް ޞުލްޙަވެރ

 ޙައްލެއް ހ ދުިަށް އެހޯތެރިކަން ލިބުން.
______________________ 

  ްއެންިެ ރަގަޅު ގޮތް ދެނެގަތުިަށ
 އެހޯލިބިގަތުން.

 ؟ ފެިިލޯ ކ  ުގައި ދެވޭ ކައުންސެލިންގ އަކޯ ކޮބާ 

 
ހ ދުިަށް  ޙައްލު  ިައްސަލަތަކުގައި  ޢާއިލޯ  ހުށަހެޅޭ  ކ  ަށް 

ކ  ަށް ޙާޟިރުކޮށް ފަރާތްތައް  އެފަރާތްތަކުގެ ،              ބޭނުންވެފައިވާ 
ދިިާވެފައިވާ ިައްސަލަތަކާ ިެދު ކައުންސެލަރ   ވާހަކަތައް އަޑުއަހައި

ޙައްލު  އެފަރާތްތަކަށް  އެކަިުގައި  ގޮތުން  ފަންނޯ  ިެދުވެރިކޮށް 
 ހ ދުިަށް އެހޯތެރިވެދިނުިެވެ.
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