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 މަސައްކަތްތައް  އެފެއާޒުގެ  ހޯމް އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 މަސައްކަތްތަާކިއ، ޤާއިމުކުރުމަށްކުރެވޭ މަސަލަސްކަންޙަލްޞު ރައްކާތެރިކޮށް، މަޞްލަޙަތު ޤައުމުގެ .1
 ފައިސާގެ  މުދަލާއި އިތުރުކުރުމާއި، ރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާ އާންމުންގެ މަދުކުރުމާއި ކުށްކުރުން

 .ބެލެހެއްޓުން ހިންގާގޮތް މަސައްކަތްތައް ފުލުހުންކުރާ އިތުރުކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަން

 ލިބިފަިއވާ  ސިފަތައް ޤައުމިއްޔަުތގެ ދިވެހި އާލާކޮށް، ރޫޙު ވަޠަނީ އަދި ަޤއުމީ މެދުގައި ދިވެހިންގެ .2
 .މަސައްކަތްކުރުން ބިނާކުރުމަށް މުޖުތަމަޢެއް ދިވެހިވަންތަ

 މަޝްވަރާކުރާނެ  ޚިޔާލުފާޅުކޮށް  ކަންކަމާމެދު މުޖުމަތަޢުގައި  ދިވެހި ބޭރުން ފިކުރުގެ  ވިސްނުމާއި  ސިޔާސީ .3
 .އުފެއްދުން މާހައުލެއް

 ރައްޔިތުން  ޒިންާމދާރު ތަރައްޤީގައި ޖަމާޢަތުގެ އިތުރުކޮށް، ހޭލުންތެރިކަން ރައްޔިތުކަމާމެދު ޒިންމާދާރު .4
 .ބިނާކުރުން

 ޤައުމީ ާފހަގަކޮށް، ފެްނވަރުަގއި ޤައުމީ މުނާސަބަުތތައް ދުވަސްތަާކއި ފާަހގަކުރަންެޖހޭ ގޮތުން ޤައުމީ .5
 .ބޭްއވުން އިޙްތިފާލުތައް

 ސިޔާސަތުަތއް އެ ގުޅިގެން ފާރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ަކނަޑއަަޅއި، ސިޔާސަތުތައް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ ކުށްވެރިން .6
 .ތަންފީޒުކުރުން

 ދަށުން ގެ(ާޤނޫނު މިިނވަންކަމުގެ އެްއެވއުޅުމުގެ ޞުލްޙަވެރިކަާމއެކު) 2013/1 ނަންބަރު ޤާނޫނު .7
 .ތަންފީޒުކުރުން ަގވާއިދުަތއް އެ ގުޅިގެން ފާރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ހަދައި، ގަވާއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ

 ގަާވއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީން ދަށުން ގެ(ޤާނޫނު ޓޯޗަރ އެންޓި) 2013/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު .8
 .ތަންީފޒުކުރުން ގަާވއިދުތައް އެ ުގޅިގެން ފާރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ހަދައި،

ނަޑއަޅައި ސިޔާސަތު  ތަރައްޤީކުރުުމގެ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .9  .ވިލަރެްސކުރުން ކަ

 ގެ(ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު .10
 އިދާރީ ޚިދްމަތްތައް ދޭ އިދާރާތަކުން ަޤއުމީ ގޮތުގެމަތިން ބަާޔންކޮށްފައިވާ މާއްދާަގއި ވަނަ 71

 އެހީތެރިކަން  ބޭނުންވާ  އިދާރާތަކަށް އެ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  އިންތިޒާމް ލިބޭނެ ދާއިރާތަކުން
 .ފޯރުކޮށްދިނުން

 ރާއްޖޭގެ  މަތިން ގޮުތގެ ޤާނޫނުަގިއވާ ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .11
 ަރނގަޅުކުރަންޖެހޭ ބަލަިއ، ގޮތް ހިނގާނުހިނގާ އިދާީރކަންތައްތައް  ތަަރއްީޤއާިއ، ދާއިރާތަުކގެ އިދާރީ

 .ެއޅުން ފިޔަވަޅުތައް ންޖެހޭއަޅަ  ގެނެސް، ސަމާލުކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް
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ނޑަައޅަިއ، ލުސޫއު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާބެހޭ ިސއްކަ ކައުންސިލްތަުކގެ ލޯކަލް .12  ލާެއއްގޮަތށް އުސޫ އެ ކަ
 .ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތު ެއކަމާބެހޭ ރަޖިސްޓަރީކޮށްދީ، ިސްއކަ ކައުންސިލްތަުކގެ ލޯކަލް

 ސިޔާސަތުތައް ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް މީިޑއާ އިެލކްޓްރޯނިކް މީިޑއާާއއި، ޕްރިންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ .13
ނަޑއަަޅއި،  .މަގުފަހިކޮށްދިނުން ަތރައްޤީކުރުމަށް އެާދއިރާތައް ކަ

 .ރަޖިސްޓަރީކުރުން  ވަސީލަތްތައް މީޑިާއގެ އިލެކްޓްރޯިނކް މީިޑާއއާިއ، ޕްރިންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ .14

 .ބެލެހެއްޓުން ތަރުދަފް އެ ދަފްތަރުކޮށް، ލިޔުންތެރިން  ނޫސްވެރިންނާއި މަސަްއކަތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .15

 ބައިވެރިވާންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ރާއްޖެ  މަސްރަޙުގައި ބައިނަލްައޤްވާމީ ރޮނގުން މީޑިއާގެ .16
 ތަމްސީުލކުރުމާގުޭޅގޮތުން ރާއްޖެ އެްއުވންތަކުގައި  އެފަދަ އެނޫންވެސް  ެފއަރތަާކއި  ފެސްޓިވަލްތަާކއި،

 .ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 .ބެެލހެއްޓުން ކަންކަން އިންތިޚާުބގެ ކައުންސިުލގެ މީިޑއާ މޯލްޑިވްސް .17

ނޑައެޅުން ސިޔާސަތުތައް ދިނުމާބެހޭ ހުއްދަ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް  އާންމުކޮށް .18  .ކަ

 .ަކނަޑއެުޅން ސިާޔސަތުތައް ދިނުމާގުޅޭ ހުއްދަ ހުޅުވުމުގެ ތަންތަން ފަންފެއަރފަދަ ކާނިވަލް، .19

ނޑައެޅުން ސިޔާސަތުަތއް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ މަނާކޮށް ަލވަިކއުން އެފަދަ ލަވަޖެހުމާއި، މަނާ އަޚްލާޤީގޮތުން .20  .ކަ

 ފިލުަވއި  ެއކަމެއް ތުރާވާނަމަ ބަޔަކަށް  ނުވަތަ އަނެކަކަށް އެްއޗަކުން ަބއެްއގެ ނުވަތަ  ެއްއޗަކުން މީހެއްގެ .21
ނޑަެއޅުން ިސާޔސަތުތައް ބެލުމާގުޅޭ މައްސަލަތައް އުނދަގުލުގެ އާންމު ދިނުމާއި  .ކަ

 .ބެެލހެއްޓުން ހިންގައި ކަންތައްތައް ހިންގަންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން ގުިޅގެން މަސައްކަތްަތކާ ޓްރީގެމިނިސް .22

 .ދަށުންނެވެ  ހޯމްއެފެއާްޒގެ އޮފް ސްޓްރީމިނި ހިނގަމުންދާނީ، ތަންތަން ތިރީގައިިމވާ

 ސަރވިސް  ޕޮލިސް މޯލްޑިވްސް .1

 ޔުނިޓް  ޖަސްޓިސް ޖުވެނައިލް .2

 މަސައްކަތްތައް  ސަރވިސްގެ  ޕޮލިސް  މޯލްޑިވްސް 

 .ޤާއިމުކުރުން  ސުލްހަމަސަލަސްކަން ރައްކާތެރިކޮްށ، މަޞްލަޙަތު ޢާންމު ޤައުމުގެ .1

 ހަދާފައިވާ ގޮތުން އެކަމާބެހޭ ބަންދުކޮށް ދޮރުތައް އެތެރެވާ ދެނެގަނެ މަސްތުާވތަކެތި އެތެެރވާ ރާއްޖެއަށް .2
 .ތަންފީޒުކުުރން ގުިޅގެން މުައއްަސސާތަކާ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނުތައް

 މުޖުތަމަޢެއް ދިިރއުެޅވޭނޭ އަމާންކަމާއެކު ރައްކާތެރިޮކށްދީ، އެމީހުން އުދަނޫގތަކުން ދިމާވާ ޢާންމުންނަށް .3
 މަސައްކަތްކުރުން. ރައްޔިތުންނާެއކު  ޤާއިމުކުރުމަށް
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ނުޑގެ ރާއްޖޭގެ މީހުންނާއި، ފައިބާ އަރާ ބަނދަރުތަކަށް ަވިއގެ ރާއްޖޭގެ .4  ވަދެނުކުމެވާ  ބަނދަރުތަކަށް ކަ
 އެއްެޗއް  މަނާަކމަށްބުނާ ޤާނޫނުަގއި ބެލުމުގައި ަތކެތި ނެރެވޭ ތަކެއްާޗއި، ެވްއދޭ އެތަންތަނަށް މީހުންނާއި،
 މިފަދަ އެހީތެރިވުމާއި، ފަރާތްތަކަށް ކަމާބެހޭ ދިނުމަށްނު ބޭރުވިޔަ ރާއްޖެއިން ނުވަތަ  އެތެރެކޮްށ، ރާއްޖެއަށް

 .ބެލެހެއްޓުން ކަންތައްތައް ސަލާމަތާބެހޭ ބަލަހައްޓަންޖެހޭ  ހޯދައި މަޢުލޫމާތު ކުރިން ގޮތުން ކަންކަމާބެހޭ

 .ޔަޤީންކޮށްިދނުން ރަްއކާތެރިކަން ފައިާސގެ މުދަލާއި ރައްޔިތުންނަށް .5

 .މަސައްކަްތކުރުން އިތުރުކުރުމަށް ރަްއކާތެިރކަން ފަރުދުންގެ އަމިއްލަ .6

 އަޅަންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން ޤީޤުކޮށްތަޙު ބަލައި މައްސަލަަތއް  ކަންތައްތަކުގެ ޚިލާފަށްކުރާ ގަާވއިދާ ޤާނޫނާއި .7
 .އެޅުން  ފިޔަވަޅުަތއް

 ދަތުރުފަތުރުކޮށް ުއޅުމަށާއި، ހިނގާބިނާގވެ މަގުމަީތަގއި ބެލެހެއްޓުމާއި، ކޮންޓްޯރލް ޓްރެފިކް މަގުމަތީގެ .8
 .މަސައްކަތްކުރުން ކުރަންޖެހޭ މަށްޓަކައިގުނެ ހުންނަތަކެތި ހުރަސްއެޭޅގޮތަށް އުޅުމަށް

 .މަސައްކަތްކުރުން  މަދުކުރުމަށް ކުށްކުރުން .9

 ގުޅިގެން  އެކިަފރާތްތަކާ މުޖުތަމަޢުގެ ޤާއިމުކުރުމަްށޓަކައި، ރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާއި މުޖުތަމަޢުގައި .10
 .ކުރުން  މަސައްކަތް

 މަސައްކަތްތައް  ޔުނިޓްގެ  ޖަސްޓިސް  ޖުވެނައިލް 

 .އެކުަލވާުލން ސިޔާސަތު ޤައުމީ ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ޚިލާފުވާ ޤާނޫނާ .1

 ކުދިންނަށް  އެފަދަ ބޭރުން މަރުހަލާއިން ޝަރުޢީ ގޮތުން  ގެނައުމުގެ މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ުކޑަކުދިން ކުށްކުރާ .2
 .ހިންގުން  ެއކުލަަވއިލައި ޕްރޮގްރާމްތައް ަޑއިވާރޝަން މަސައްކަތްކުރުާމއި، ހޯދައިދިނުމަށް ފުރުޞަތުތައް

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރިހެބިލިޓޭޝަން ކުދިންނަށް ކުރަންޖެހޭ އެކަހެރި މުޖުތަމަޢިން ތެރެއިން ކުދިންގެ ކުށްކުރާ .3
 .ބެލެހެއްޓުން  ހިންގައި ާޤއިމުކޮށް، މަރުކަޒުތައް ބަިއތިއްބާ ކުދިން މިފަދަ ހިންގުމާއި،

 ޤާއިުމކުރުާމއި  ޑޭޓާބޭސްެއއް ކަމާބެހޭ އެއްުކރުމާއި، ތަފާސްހިސާބު ކުަޑކުދިންނާބެހޭ ޚިލާފުވާ ޤާނޫނާ .4
 .ބެލެހެއްޓުން

 މަޢުލޫމާތު  އެ ދިރާސާތަްއކުރުާމއި، ދެނެގަތުމުގެ ސަބަބުތައް  ދިމާވާ ކުްށކުރުމަށް ކުަޑކުދިން މުޖުތަމަޢުގައި .5
 .ހިްއސާކުރުން މުއައްސަސާތަކާ ކަމާބެހޭ

 .ކުރުން  ދިރާސާތައް އެިކއެކި ކުޑަކުދިންނާބެހޭ ކުްށުކރާ ގޮތުންނާއި، ނިޒާމާބެހޭ ޢަދުލުގެ ޖިނާއީ ކުޑަކުދިްނގެ .6

 ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  ގޮތުން ކުަޑކުދިންނާބެހޭ ޚިލާފުވާ ޤާނޫނާ ގޮތުންނާއި، ނިޒާމާެބހޭ ޢަދުލުގެ ްނގެކުޑަކުދި .7
 .ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް
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 .ހިންގުން  ެއކުަލވައިަލއި ޕްރޮގްރާމްތައް ޮކމިޔުނިޓީ ގޮތުްނ، ގެނައުމުގެ މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ކުދިން ކުށްކުރާ .8

 ކުރުވުމަށް ދުުރހެލި ބައިވެިރކުރުވުމުން ކުށްތަުކގައި  ނެގުމާއި، ަފިއދާ ނާޖާއިޒް ކުޑަކުދިްނގެ .9
 .މަސައްކަތްކުރުން 

 އެފަދަ ކުރުމާއި، މޮނިޓަރ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިްނގާ  ގޮތުން ދުުރހެލިކުރުމުގެ ކުަޑކުދިން ކުށްކުރުމުން .10
 ކުރުމާިއ، ދިރާސާތައް ގޮތުން ދެނެގަތުމުގެ އަސަރުތައް ކުރާ ުމޖުތަމަޢަށް ސަބަބުން ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ
 ލަފައާއި  ބޭނުންވާ ފަރާތަތްތަކަށް ންގާހި ޕްރޮގްރާްމތައް އަލީަގއި ދިރާސާތަކުގެ އެފަދަ ވަޒަންކުރުާމއި،

 .ދިނުން އިރުޝާދު

 .އަހުލުވެރިކުރުން  ދާއިރާތައް ކަމާބެހޭ ނިާޒމަށް ޢަދުުލގެ ުކޑަކުދިންގެ މިންަގނޑުތަާކއި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ .11

 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން މުޖުތަމަޢު ޙާލަތާެމދު ދިންގެކުަޑކު ކުށްކުރާ .12

 .މޮނިޓަރކުރުން ކުިދން ތިބޭ ބަންުދގައި ތަންފީޒުކުރުމުގެ ކުމްޙު ބަންދާއި ޤީގުތަޙު .13

 ބެލެހެއްޓުން. މަސަްއކަތްތައް  ކޮމިޓީގެ ޯކޑިނޭޝަން ޖަސްޓިސް ޖުވެނައިލް .14

 އެހީއާއި، ފަންނީ ބޭނުންވާ ސެންޓަރަށް ޑިޓެންޝަން ޖުވެނައިލް ބަންދުކުރާ ކުޑަކުދިން ޙުކުމްކުރާ ކޯޓުން .15
 .ދިނުން ރުޝާދުއި

 .ހޭލުންތެރިކުރުވުން  ކުޑަކުދިން ަގވާިއދުތަކަށް ޤާނޫނާއި، އަދި ޒިްނމާތަކާއި އްޤުތަާކއި،ޙަ ކުޑަކުދިްނގެ .16

 .ހިންގުން އަމާުޒކޮށްެގން ބެލެވެނިވެރިންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން ވުމުގެ މައިންބަފައިންނަށް ހަރުދަނާ .17

 ކުދިންނާއި، ހައްޔަުރކުރާ މައްސަލަތަކުަގއި އަޚްާލޤީ ކުދިންނާއި، އެަކހެރިކުރާ ދަށުން އަމުރެްއގެ ކޯޓު .18
 ތަމްރީނާއި  ތަޢުލީމާއި، ،ރިހެބިލިޓޭޝަނާއި ޚިލާފުވާކުދިންނަށް ބޭނުންވާ  ޤާނޫނާ  ކުދިންނާިއ، ކުށްކުރާ

 .ދިނުން ތަރުބިއްޔަތު
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