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 ގެ މަސައްކަތްތައް ސަރވިސަސްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ޚިދުމަތްދޭ  ،ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި، މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކާއިއިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ހުއްދަދިނުމާއި،  .1
ނޑުތަްއ  ތަންތަނާއި، އެތަންތަނުންދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރާއި، ޚިދުމަތްދޭ އުސޫލުތަކާިއ މިންގަ

ނެޑްއގައި ހިފެހެއްޓުން ނަޑއަަޅއި، މިފަދަ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުަތއް ެއކަށީގެްނވާ މިންގަ  .ކަ

ޚިދުމަތްދޭ މީހުން ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ެއ މީހުންނަށް މަސައްކަތްުކރުމުގެ ހުއްަދ  ރާއްޖޭަގއި އިޖުތިމާޢީ .2
ދިނުމާއި، މިފަދަ މީހުންގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި، ފެންވަރު ިހފެހެއްޓުމާއި، މަަސއްކަުތގަިއ ގެންގުޅެންޖެހޭ 

ނަޑއަޅައި ބެލެހެއްޓުާމއި، މަސަްއކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަ ނޑުތައް ކަ ނޑު ހިފެހެއްޓުމާ އަދި ފަންނީ މިންގަ
 .މިކަންކަމާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނާއި، ދައުލަތުެގ  .3
  ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތައް

 .ތަންފީޒުކުރުމާއި، ވަސީލަތްތަްއ ހޯދައި، އެކަމާބެހޭ ކަންތައްަތއް ރާަވއި ހިންގުން

ދާއިރާތަކެްއގަިއ ޢަމަލުކުރުމަށް  އިރުމުގެ ސިޔާސަުތގެ ދަށުން ހުރިހަޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކު .4
ނަޑއަޅާ ސިޔާސަތުތަާކއި، ަގވާއިދުތަާކއި، މަޝްރޫޢުތަކުަގއި ޖެންޑަރގެ ނަޒަަރކުން ބެ ާވ ލިފައި ކަ

 .ދާއިރާތަަކކުން މި ސިޔާަސތު ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއެޅުން އިމިންވަރު މޮނިޓަރކޮށް، ހުރިހަ

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނާއި، ދައުލަތުެގ  .5
ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުުރމާބެހޭ ޤައުމީ ހިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އާއިލާތަކުގެ 

އެކު( މަަސއްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް އެ މަސައްކަތްތައް )ކަމާބެހޭ އެހެން ވުޒާރާތަކާ  ނިޒާމްގެ ތެރޭަގއި
 .ތަންފީޒުކުރުން

ސިޔާސީ، އިޤްތިޞާީދ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ސަޤާފީ ގޮތުން އަންހެނުން  ކުރިއެރުވުމަށްޓަަކިއ އެމީހުންނަށް  .6
ކުެރވޭނެ ގޮަތކަށް  ނަތީޖާ ހާސިލުނގަކުން ފިރިހެނުންނާއި ެއއްހަމައެްއގަިއ  ބަިއވެރިެވ، ހުރިހާ ރޮ

 .ދައުލަތުގެ ނިޒާމު ބައްޓަްނކުުރން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަާކއި، އަންހެނުންގެ  ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުާރ  .7
ރުމަށާއި، ހުރިހާ ދާއިރާއެްއގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ދައުރު ހަރުދަނާކު

ހަރުދަނާކޮށް، މިކަންކަމާބެހޭ މަސައްކަތްތައް  ސަްއކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުހިފެހެއްޓުމުގެ ގޮތުން މަ
 .ވިލަރެސްކުރުން 

ދައުލަުތގެ ، އިކުަޑކުދިންނަށާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނަށާ، ޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށާއިނުކު .8
 .އާއިލާތަކަްށ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ަކށަވަރުކުރުން  އްކާތެިރކަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށާއިހިމާޔަތާއި ރަ
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އަންހެނުންނާއި، ކުަޑކުދިންނާިއ، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި، ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ  .9
ކުރިއެރުވުމަށްޓަަކއި ސަރުކާުރެގ ދާއިރާއިން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކަމާބެހޭ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް 

ފަރާތްތަކާ ވިލަރެސްކުރުމާިއ، އަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަުރގައި ުއފައްދާފައިވާ ދައުލަުތގެ އިދާާރތަކާއި މަދަނީ 
 .ޖަމިއްޔާތަކާ ުގޅިގެން އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްޮރގްރާްމތައް ރާވާ ހިންގުން 

ންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަށާއި އެަޙއްޤުތަކަްށ ހުރަސްއެޅޭ އާ މައްސަލަތައް )އިމަރޖިން އަ .11
ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކޮށް، އެ މައްސަލަތަްއ ހައްލުކުރުމަށް  ގަނެ އަދި ެއފަދަ މައްސަލަތަކާއިޝޫތައް( ދެނެ

 .ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާ ގުިޅގެން މަސައްކަތްކުރުން 

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ކުޑަކުދިންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނާއި، ދައުލަތުެގ  .11
ރައްކާތެރިކުރުމަާށއި އެޙައްޤުތަކަްށ  މާޔަތާއި ރައްކާތެިރކަން ބޭނުންވާ މީހުންނާއި އާއިލާތަުކގެ ޙައްޤުތައް ޙި

އެމައްސަލަތައް ހައްލުކުުރމަށް، ކަމާބެހޭ  އިޝޫތައް( ދެނެަގނެ ހުރަސްއެޅޭ އާ މައްސަލަތައް )އިމަރޖިން
 .ގުޅިގެން މަަސއްކަްތކުރުން ދާއިރާތަކާ 

ުކޑަކުދިންނާިއ، އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނާއި ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ  ، އަންހެނުންނާއި .12
ޢާއިލީ ގުޅުްނ ހައްޤުތައް ރަްއކާތެރިކުރުމަާށއި، ދެޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށާިއ، 

ަކން އުފައްދަިއ، ރުމަްށ ބޭނުންވާ ހުނަރާއި ޤާބިލުބަދަހިކުރުމަށާއި، ހެޔޮގޮުތަގިއ ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކު
 .މިކަންކަމަށް މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުވުން 

ވަކި ޖިންެސއްެގ މީހަކަށްވީީތ އެމީހެްއގެ ޙައްަޤކަށް އުނިަކމެއް ލިބިގެން ުނވަތަ އަނިާޔއެއް ލިިބގެން  .13
ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައި، ެއ ހައްޤަކަށް އުނިކަން ލިބުނު ފަރާތަކަށް އިޖްތިމާޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޚިދުމަތް 

 .އަދި ޙިމާޔަތް ލިބޭނެމަގު ފަހިކޮށްދިނުން 

ިއ، އުމުރުން ދުވަްސީވ ށާއި، ކުޑަކުދިންނަށާބިުއސް( ލިބިފައިާވ އަންހެނުންނައެކިާބވަތުގެ ހާިނއްކަ )އެ .14
ޅެދުންތެރިަކން ހުންނަ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ޢަމަލުކުރާނެ އި، ނުކުށާމީހުންނަ

ނޑުތައް ަކނަޑއަޅައި ކަާމގުޅޭ ދާއިރާތަާކއެުކ މަސައްކަތްކޮށް، މި މަސަްއކަތް ވިލަރެސް  ގޮތުގެ މިންގަ
 .ކުރުން

ދީ، ބަލަހައްޓަންޖެހޭ އަންހެނުންނާއި، ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ަބއިތިއްަބއިގެން ރަްއކާތެރިކަން ފޯރުކޮށް .15
ހުންނަ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ  ކުޑަކުދިންނާިއ، އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނާއި، ނުކުެޅދުންތެރިކަން

ކަޒުތައް ޤާއިމްކޮްށ، އެ މަރުކަޒުތަުކގައި ބައިިތއްބަިއެގން ނުވަތަ އަމިއްލަ ޖަމާޢަތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަރު
 .ރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖަްއސައި ރަްއކާތެރިކަން ކަަށވަރު ކުރުންއެމީހުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯ

ކުޑަކުދިންނާިއ ޢާއިާލގެ ރަްއކާތެރިކަމަށްޓަކަިއ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަުކަގއި އަމިއްަލ ފަރާތްތަކާިއ  .16
މިފަދަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ެއއްބާރުލުން ހޯދުމާއި، އަމިއްލަ ަފރާތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާަތކުން ކުރާ

 .މަސައްކަތްތަކަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާދީ، އެފަރާތްތަާކއެކު މަސަްއކަތް ކުރުން 
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އެިކއެކި ގޮްތގޮތުން އަނިޔާލިޭބ ކުދިންގެ މައްސަލަތައް ބަލައި، ދައުލަުތގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންނަންޖެހޭ  .17
ހައްޤުތަކާއި ރައްކާތެރިަކން ކަށަވަރުކޮްށ ކުދިން ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެސް، ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި 

 .ބެލެހެއްޓުން

އެްއގެ ދަށުން  "ފޮސްޓަރިންގ މެކޭނިޒަމް"ކުަޑކުދިން ގެނެޭވ ދައުލަތުގެ ބެލެިނވެރިކަމުެގ ދަށަށް  .18
ޢާއިލާތަކާއި ހަވާލުކުރުމަށް ުކރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރުމާއި، ެއގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ކުދިންގެ ޙާލަތު 

 .މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން

މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއި ތިބޭ ކުދިންގެ ތެެރއިން އަޚްލާޤީ މައްސަލަތައް ހުންަނ ކުދިންނަށް  .19
ޝަނާއި، ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާއި ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމާއި، އެކުދިްނގެ ޙާލަތު ބެލުމާއި، ބޭނުންވާ ރިހެބިލިޓޭ

 .އަޚުލާޤަށް އަންނަ ބަދަލު މޮނިޓަރ ކުރުން

ައާޅލާނެ ފަރާތެއް  ،ޚާއްޞަ އެީހއަށް ބޭނުންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒަށް ފޮުނވާ އުމުުރން ދުވަސްީވ މީހުންނާއި .21
އި، އެފަރާތްތައް ާޚްއޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީުހންގެ މަރުކަޒަށް ނެތް މީހުންގެ އެސެސްމަންްޓ ހެދުމާ

 .މަުރކަުޒގައި ިތބޭ މީހުންގެ ޙާލަތު ބެލުމާއި މޮނިޓަރކުރުންއެ ފޮނުވުމާއި، 

އިޖުތިމާީއ  އިއެންމެހަ  ދަށުން ރަްއޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ ކުގެ ާވއިދުތަގަ ޤާނޫނުތަކާއި ޢަމަލުކުރަމުންދާ .21
 .ިރކަން ކަށަވަރު ކުރުން ޚިދުމަތްތަކާއި ރައްކާތެ

ކުއްލި ނުރައްކާަތކާއި ކާރިާސތަކުަގއި ސަިއކޯސޯޝަލް ސަޯޕޓް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން.  .22
އެހީތެރިަކމަށް ބޭނުންވާ ޞަޚާއް ށާއިކުޑަކުދިންނަ ށާއިކަދުންތެރިކަްނ ހުންނަ ފަރާތްތަނުކުޅެ ،މިގޮތުން

 .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުންމީހުންނަށް އިސްކަންދެވޭނެ ޮގތަކަށް 

އަންހެނުންނާއި ައންހެންކުދިންނަށް  އެހީތެިރކަމަށް ބޭނުންވާ ގެްށވެގެްނ ދައުލަތުކައަނިާޔގެ ޝިކާަރއަ .23
ބޭނުންވާ ސަިއކޯސޯޝަލް ސަޕޯޓް ދިނުމާއި، އެފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަާސސީ ކަންތައްަތއް 

 .ފޯރުކޮށްދިނުން

ެއކިެއކި ދާއިރާަތކުްނ ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް  މިނިސްޓްރީއާއި މިނިސްޓްީރގެ .24
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަުކން ލަފައާއި އެހީ ހޯދުމާއި، މިނިސްޓްރީާއއި މިނިްސޓްރީގެ އެކިެއކި 

 .ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ަފއިދާ ކުރުވަނިވި ކަންކަމުަގއި އެ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

ރީގެ މަސައްކަތާ ގުޅުން ހުރި، ރާއްޖެ ަބއިވެިރވާ ބައިނަްލއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި، މިނިސްޓް .25
އެއްބަްސވުންތަުކގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ކުރިއެުރވުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން. މިފަދަ 

ންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޢާހަދާތަްއ ތަންފީޒު ކުރަމުންދާ ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ރިޕޯޓްކުރަ
ކޮްށ ގެންނަންޖެހޭ ދިރާސާތަކުގެ އަީލގައި އިޞްލާޙު  ރިޕޯޓްކުރުމާއި، މިރިޕޯޓް އެކުލަވާލުމަށް ކުރާ

  ެގނައުން.ބަދަލުތައް ގެނައުމަށް ބާރުއަަޅއި، މި ކަންތައްަތއް ހުރިހާ ދާއިރާ ތަކެްއގެ ސަމާލުކަމަށް 
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ދިރާސާތައް ުކރުމާއި، އެފަދަ ދިރާސާތައް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ދާއިރާއާ ގުޅުްނހުރި އެކިއެކި  .26
ހުއްދަ ދިނުމާއި، ދިރާސާތަުކގެ ފެންވަާރއި، އެިތކްސް ިހފެހެއްޓުމާއި، މި ދާއިާރގައި ދިރާސާކުރުމުގެ 

  .މާޙައުލެއް ކުިރއަރުަވއި ދިރުުވން

ޅުުމަގއި ޖެންޑަރ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޕްލޭންތައް އެކަށައެލުހާސިމިނިސްޓްރީގެ މަޤްޞަދުތައް  .27
ންދާ މިންވަރުބަލައި، ރެސްޕޮންސިވް ޕްލޭނިންގ ާއއި ބަޖެޓް ތަްއޔާރުކޮށް، އެ ޕްލޭންތައް ތަންފީޒުވަމު

 .ލުވާ މިންވަރު ދެނެގަތުންހާސިނަތީޖާ 

ނަޑއަަޅއި،  .28 ނޑުަތްއ ކަ މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަތު ާދއިރާއާ ގުޭޅ ތަފާސްހިސާބުތަްއ އެްއކުރުމުގެ މިްނގަ
ކޮްށ، ެއ ތަފާސްހިސާބުތަްއ ރައްޤީކޮްށ، ޑޭާޓބޭސްތައް ޤާއިމުން ޓެކްނޯލޮޖީގެ ަވސީލަތްތައް ތައިންފޮމޭޝަ

 .ބަލަހައްޓައި، އެނަލައިްޒކޮށް މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރުން 

ހުރިހާ ދާއިރާއަކުން ތަފާްސ ހިސާބު ެއއްކުރުުމގައި ުއމުރާއި، ޖެންޑަރ ޑިްސއެްގރިގޭޓަްޑ އަިދ  .29
 .ގްރިގޭަޓޑް ޑޭޓާ ެނގުމަށް ބާރުއެޅުން އެނޫންވެސް އެހެނިހެން ޑިސްއެ 

ޕްލޭންތައް ވިލަރެސްކުރުމުަގއި ޖެންޑަރ ެމއިންސްޓްރީމްކޮްށ  އިސަރުކާރު ހިންގުުމގެ އެންމެހަ .31
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން، ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި، ުކޑަކުދިންާނއި، އުމުރުން 

ރަްއކާތެރިަކން ބޭނުންވާ މީހުންގެ ާހލަތު ދެނެގަނެ  ދުވަސްވީމީހުންނާިއ، ދައުލަުތގެ ހިމާޔަތާއި 
 .ސިޔާސަތުތައް ަބއްޓަންކުރުން

މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ަވސީލަތްތައް ބިނާކޮށް ތަރަްއޤީކުރުމަށްޓަކައި  ޢީއިޖުތިމާ .31
 .އެކު މަަސއްކަތް ކުރުންޅުންހުރި ެއހެން މުއައްސަސާތަކާ ވަކާލާތުކޮށް ކަމާ ގު

ނަޑއަަޅިއ، މަސަްއކަތުެގ މިނިސްޓްރީ .32 ނޑުަތއް ކަ ގެ މަސަްއކަތްތަްއ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ މިންގަ
މަސައްކަތްތައް ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް  ގާ ތަންތަނުގެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިނފެންވަރު ހިފަހައްޓައި، 

ބަލައި، ވިލަރެސްކޮްށ، ެއތަންތަނަށް ބޭނުންވާ ވަީސލަތްތައް ހޯދައިދިނުމުގަިއ އިދާރީގޮތުންނާިއ 
 .ފަންނީގޮތުން ދޭންޖެހޭ އެހީތެރިކަންދިނުން

 .ހެއްޓުންގެ މަސައްކަތްަތކާ ގުިޅގެން، ޤާނޫނީގޮތުން ހިންަގންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގައި ބެލެމިނިސްޓްރީ .33

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް  އިިމވާ ތަންތަން ހިނގަމުންދާނީ،ތިރީގަ
 .ސަރވިސަްސގެ ދަށުންނެވެ 

 ފިޔަވަތި  .1

 ހިޔާ  ކުޑަކުދިްނގެ .2

 ހިޔާ އަމާން .3
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 ސެންޓަރުތައް  ަސރވިސް ޗިލްޑްރަން އެންޑް ފެމިލީ .4

 އެޖެންސީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސޯޝަލް ނޭޝަނަލް .5

 އެޖެންސީ  ޑްރަގް ނޭޝަނަލް .6

 މަރުކަޒު  ކުޑަކުދިްނގެ އުނގަންނައިދޭ މަސައްކަތް ތަޢުލީމާއި .7

 ކަޒު މަރު މީހުންގެ ބޭނުްނވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ .8

 ފިޔަވަތި" ގެ މަސައްކަތްތައް "

ިމވާ ޙާލަތްތައް ދިާމވެފަިއވާ ކުިދން މަރުކަޒުަގއި  އަހަރު ނުފުރޭ ކުދިންގެ ތެރެއިން ތިީރަގއި 13އުމުރުން  .1

 .ބައިތިއްަބއިގެން ބެލެހެއްޓުން 

 .މަންމައާއި ބައްޕަ ދުނިޔޭަގއި ނެތް އަދި ބަލާނެ އެއްެވސް މީހަކު ނެތް ކުދިން )ހ(

މަގުމަތިން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޢާންމު ތަނަކުން ހޮވޭ ކުދިން )އެކުދިންގެ މައިންބަފަިއން ނުވަތަ  )ށ(

 (.ންދެންބެލެނިވެރިން ހޯދައި އެމީހުންނާ އެކުދިން ހަވާލުކުެރވެ

މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިެވރިން ކުދިންނަށް އިހުމާލުވާކަން އެނގުމުން އެ މައިންބަފައިން ނުވަަތ  )ނ(

ބެލެނިވެރިންނަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނަސޭހަތްތެރިވެ ޢަމަލުތައް ިއސްލާހުކުރުމަށް 

ނާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނާ ވަކިކުެރޭވ އިރުޝާދު ދިނުމުންވެސް ިއޞްލާޙުނުވުމުން މައިންބަފައިން

 .ކުދިން

މައިންބަފައިން އެކަށީގެްނާވަވރަށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޒަރޫރީ  )ރ(

ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުންނުދާ ކުދިންނާއި، ެއކުދިންގެ މުްސތަޤުބަލު ގެއްިލގެން ހިނަގިއދާނެކަމަށް 

 .ތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުދިން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް

ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮްށގެން ނުވަތަ ބޮޑެތި އިހުމާލުެވގެން މައިންބަފައިން ނުވަތަ ެބލެނިވެރިްނ  )ބ(

 .ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުަގއި ކުދިން ބަލާނޭ އެްއވެސް ީމހަކުނެތް ކުދިން

 .އެހެން އެްއވެސް މީހަކު ނެތް ކުދިން މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިެވރިން ޖަލަށްލުމުން ބަލާނެ )ޅ(

 .ބެލެނިވެރިޔާ ބުއްދި ގޯސްެވގެްނ ބަލާނެ އެހެން އެއްވެސް މީަހކު ނެތް ކުދިން )ކ(

ޤާފަތާ އެްއގޮތްާވ ސަމަރުކަޒުގެ ބެލުުމގެ ދަށުަގއިިތބޭ ކުދިން އިސްލާމްދީނާއި ދިެވހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި  .2

އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކާއި ޙަްއޤުތައް، މަރުކަުޒގެ ގޮތުގެ މަތިން ތަރުބިޔަތުކޮްށ، 

 .ގަާވއިދުތަކާ އެްއގޮތަށް ލިބިދިނުން
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މަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއިިތބޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު،  .3

ނޑުތަކާ ެއްއގޮތަށް ކުދިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުޑަކުދިން ެގންގުޅޭ  މަރުކަޒުތަުކގައި ހުްނނަންޖެހޭ މިންގަ

 .ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

 ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ" ގެ މަސައްކަތްތައް "

އަހަރާ ދެމެދު ކުދިންގެ ތެރެިއން ތިރީގައިމިާވ ޙާލަތްތައް ިދމާވެފައިާވ ކުދިން  18އަހަރާއި  13އުމުރުން  .1

 .އިިތއްބަިއގެން ބެލެހެއްޓުންމަރުކަޒުަގއި ބަ

 .މަންމައާއި ބައްޕަ ދުނިޔޭަގއި ނެތް އަދި ބަލާނެ އެއްެވސް މީހަކު ނެތް ކުދިން )ހ(

މަގުމަތިން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޢާންމު ތަނަކުން ހޮވޭ ކުދިން )އެކުދިންގެ މައިންބަފަިއން ނުވަތަ  )ށ(

 (.ންދެންބެލެނިވެރިން ހޯދައި އެމީހުންނާ އެކުދިން ހަވާލުކުެރވެ

މައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިެވރިން ކުދިންނަށް އިހުމާލުވާކަން އެނގުމުން އެ މައިންބަފައިން ނުވަަތ  )ނ(

ބެލެނިވެރިންނަށް ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ނަސޭހަތްތެރިވެ ޢަމަލުތައް ިއސްލާހުކުރުމަށް 

މައިންބަފައިންނާ ނުވަތަ ބެލެނިވެރިންނާ ވަކިކުެރޭވ އިރުޝާދު ދިނުމުންވެސް ިއޞްލާޙުނުވުމުން 

  .ކުދިން

މައިންބަފައިން އެކަށީގެްނާވަވރަށް ނުބެލެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން އެކުދިންނަށް ލިބެންޖެހޭ ޒަރޫރީ  )ރ(

ޚިދުމަތްތައް ލިބެމުންނުދާ ކުދިންނާއި، ެއކުދިންގެ މުްސތަޤުބަލު ގެއްިލގެން ހިނަގިއދާނެކަމަށް 

 .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ކުދިން ސަރުކާރުގެ 

ކުދިންނަށް އަނިޔާކޮްށގެން ނުވަތަ ބޮޑެތި އިހުމާލުެވގެން މައިންބަފައިން ނުވަތަ ެބލެނިވެރިްނ  )ބ(

 .ނެތް ކުދިން ހައްޔަރުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުަގއި ކުދިން ބަލާނޭ އެްއވެސް ީމހަކު

 .ށްލުމުން ބަލާނެ އެހެން އެްއވެސް މީހަކު ނެތް ކުދިންމައިންބަފައިން ނުވަތަ ބެލެނިެވރިން ޖަލަ )ޅ(

 .ބެލެނިވެރިޔާ ބުއްދި ގޯސްެވގެްނ ބަލާނެ އެހެން އެއްވެސް މީަހކު ނެތް ކުދިން )ކ(

ފަތާ އެްއގޮތްާވ ސަޤާހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާއި ދިވެހި މަރުކަޒުގެ ބެލުުމގެ ދަށުަގއިިތބޭ ކުދިން އިސްލާމްދީނާއި ދިވެ  .2

އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އަސާީސ ޚިދުމަތްތަކާ ޙައްޤުތައް، މަރުކަުޒގެ ަގާވއިދުތަާކ ، ޔަުތކޮށްގޮތުގެ މަތިން ތަރުބި

 .އެްއގޮތަށް ލިބިދިނުން

މަރުކަޒުގެ ބެލުމުގެ ދަށުަގއިިތބޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއެކު،  .3

ނޑުތަކާ ެއްއގޮތަށް ކުދިންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ކުޑަކުދިން ެގންގުޅޭ  މަރުކަޒުތަުކގައި ހުްނނަންޖެހޭ މިންގަ

 .ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
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އަހަރު ފުރިގެން ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއިން މުޖުތަމަޢަށް ނުކުންނަ ކުދިން މުޖުތަމަޢު ޤަބޫލުކުރާ  18 .4

ވުން ފަދަ ދިރިއުޅުމަށް ަމުގ ފަހިވާ ކަްނކަން ބަޔަކަށްހަދައި، ެއކުދިންނަށް ވަޒީފާ ހޯދައިދިނުުމގައި އެހީެތރި

 .ކުރުން

 އަމާން ހިޔާ" ގެ މަސައްކަތްތައް"

  .އަނިޔާ ލިބިގެން ގެނެވޭ އަންހެނުންނާއި ކުދިންނަށް ވަގުތީ ަރއްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން .1

ިއންސާނީ އެއްެވްސ އަމާންހިޔާތަކަށް ނެގޭ އަންހެނުންނާއި ކުދިންނަށް ޤާނޫނު އަސާސީން ކަށަވަުރކޮށްދޭ،  .2

ޙައްޤަކަށް އުނިކަެމއް ނާންނާނޭ ފަދައިން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ ޢާންމު ޙާލަތައް ރުޖޫޢަވުމަށްޓަކައި 

 .ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުިޅގެން މަގުފަހި ކޮށްދިނުން

ފަރާތްތަކަށް އެ އަމާންހިޔާތަކަށް ނެޭގ އަންހެުނންނާއި ކުދިންެގ ތެރެއިން ަސއިކޯ ޯސޝަލް ސަޕޯޓް ބޭނުްނވާ  .3

 .ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އަތޮޅުގައި ާޤއިމުކުރާ ނިޒާމުގެދަށުން ރަށުފެންވަރުަގއި ދެވޭ  .1

ލުތަާކ ސޫތަކާއި އުން ހިންގަން ހެދިފައިވާ ަގވާއިދު ޚިދުމަތްތައް ބަލައި، މޮނިޓަރކުރުމާއި، އެފަދަ ތަންތަ

 .އެްއގޮތަށް ހިނގާތޯ ބެލުން

ކުޑަކުދިްނގެ ޙައްޤުތައް ަރއްކާތެރިކުރުާމގުޅޭ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންތައްަތކުގެ ތަާފސް ހިސާބުތަކުގެ  .2

ނިސްޓްރީ އޮފް ޑޭޓާބޭސްެއއް އަތޮޅު ފެންވަުރގައި ޤާއިމުކޮށް ބަލަހައްަޓއި، އެކަން ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް މި

 .ަގވާއިުދން ރިޕޯޓްކުރުން ސޯަޝލް ސަރވިސަްސއަށްއެންޑް  ފެމިލީ، ޖެންޑަރ

ތެރިކަްނ ހުންނަ މީހުންގެ އަންހެނުންނާއި، ކުޑަކުދިންާނއި، އުމުރުން ދުވަްސވީމީހުންނާއި، ނުކުޅެދުން .3

ލިބިގެްނ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއި ނަފްސާނީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ގޮތް  ންކަށް އުނިކަޤުތަޙައް

  .މަގުފަހިކޮށްދިނުން

، އުމުރުން ދުވަްސވީ މީހުންނަށާއި، ށާއިކުަޑުކދިންނަ، އްކަ ލިބިފަިއވާ  އަންހެނުންނަށާއިއެކިާބވަތުގެ ހާނި  .4

ނޑައަޅާަފއިާވ    ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި މިނިސްޓްރީްނ ކަ

ނޑުތަކާ އެްއގޮތަށް ަކމާގުޅޭ ދާއިރާތަކުން މަސަްއަކތްކުރާ މިންވަރު އަތޮޅު ފެންވަރުަގއި ބަލަިއ  މިންގަ

 .ހުށަހެޅުންއެމަސަްއކަތުގެ ރިޕޯޓް ަގވާއިދުން މިނިސްްޓރީ އަށް ، ވިލަރެސްކުރުމާއި 

އަންހެނުންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުމާއި އަނިޔާވެިރވުންފަދަ ނޭދެވޭ އަމަލުތައް ނައްތާލުމަށް އެކަށައެޅޭ ޝަރުޢީ  .5

ނޑު އަތޮުޅ ފެންވަރުގައި ހިްނގުމަށް އެހީތެރިވުން  .އަދި ޤާނޫނީ އޮނިގަ
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ލުތަކާއި ޤާނޫނުތަްއ ސޫ އިވާ އުން ނައްތާލުމަށް ހެދިފަޢާއިލީ ގުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަަސރުތައް ކުރާނެފަދަ ކަންކަ .6

އަތޮޅު ފެންވަުރަގއި ތަންފީުޒކުރުމަށް ލަފާދީ ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަުކގެ ސަމާލުކަމަށް މިަކންކަން ގެނައުމަްށ 

 .މަސައްކަތްކުރުން 

 ދޭން ލުންސޫލާމަރުަކީޒ ޢު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަްސއިން .7

ނަޑއަޅާ ޚިދްމަތްތައް  .އަޮތުޅތަކުގެ ރަްއޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަ

 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް 

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުައރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ާޤނޫނު(ެގ  2111/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ނޑައަޅާަފއިާވ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީން ކުރުމަ 21 ށް ކަ

 .މަސައްކަތްތައް ތިީރގައި ިމވަީނއެވެ 

އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ސްކީމް ހިންގައި  .1

ބެލެހެއްޓުމާއި، ދިވެހިާރއްޖޭެގ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްަގއި އެ ސްކީމްގެ ޚިދުމަތްތަްއ ފޯރުކޮށްދޭކަން 

 .ޔަޤީންކުރުން

އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންުޝއަރެންސްގެ ަޤއުމީ ނިޒާމުެގ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ސްކީމްތަްއ  .2

ހިންގުމާ ގުޭޅގޮތުން، މިނިްސޓަރުގެ ޒިންމާތަްއކަމަށް އެ ާޤނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ަކންކަން ފިޔަަވއި 

 .ތައް ަކނަޑއެޅުން ލުސޫއެހެން ކަންކަމާ ގުޭޅގޮތުން ަގވާއިދުތަާކއި މިންަގނޑުތަާކއި އު

އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުައރެންސްގެ ޤައުމީ ނިޒާުމގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވޭ ސްކީމާގުޭޅގޮތުްނ  .3

 .ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން

މިނޫންވެސް، އިޖްތިމާޢީ ޞިްއޙީ އިންޝުއަރެންްސގެ ޤައުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނާއި، އެ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހެދޭ  .4

 .ދަށުން އެޖެންީސގެ ޒިންމާތައް ކަމަށް ަކނަޑެއޅިފައިވާ ކަންކަން ކުރުން  ގަާވއިދުތަުކގެ

މަތީގައި ބަޔާންކުެރވިފަިއާވ ކަންކަމުގެ އިތުރުންވެްސ، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކާއި  .5

 .ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލުކުރާ ަކންކަން ކުރުން

)އިޖްތިމާޢީ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ަޤއުމީ ނިޒާމުގެ ޤާނޫނު(ގެ  2111/15ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ވަނަ މާއްދާގެ )ބ(ެގ ދަށުން ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  21

 .ޙަވާލުކުރަްއވާަފއިވާ މަަސއްކަްތތައް ތިރީަގއި މިވަނީެއވެ 

 ރައްާކތެރިކަމުގެ ނިޒާމު )ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީ ިސސްޓަމް( ރާަވިއ ހިންގުން.ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ  .6
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ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭ ޤައުމީ ނިޒާެމއް )ހެލްތްކެއަރ ަފއިނޭންސިންގ ސްކީމް(  .7

 .ޤާއިމުކޮށް، ކޮންމެ ރަްއޔިތަކަްށވެސް ބަިއވެިރވެވޭނެ ފުރުޞަުތ ހޯދައިދިނުން

ދަިއަގނެވޭފަދަ ތަނަވަސްކަންނެތް، އަޅާލާނެ މީހަކުނެތް މީހުންނާއި، ދައުލަުތެގ ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއް .8

 .ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އެހީލިބިދޭނެ ނިޒާމުތައް ރާަވއި ހިންގުން 

)އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުެގ ޤާނޫނު(ގެ ދަށުން ދޭންޖެހޭ އެހީތައް އެ  2114/12ޤާނޫނު ނަންބަރު  .9

 .އް ޙައްުޤވާ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭކަން ކަަށވަރު ކުުރންއެހީތަ

 .ވަނަ މާއްާދގެ ދަުށން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހެދުނ14ްއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ާޤނޫނުގެ  .11

 ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީގެ މަސައްކަތްތައް 

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށުން  27)މަސްތުވާތަެކއްޗާބެހޭ ޤާޫނނު(ގެ  2111/17ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ނަޑއަޅާފަިއވާ ަމސައްކަތްަތއް ތިރީަގއި ެއވަނީެއވެ.    ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީްނ ކުރުމަށް ކަ

ދުމަށް އެކި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމާިއ ޕެޑްލްކުރުމާއި ޓްރެފިކްކުުރމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެްއ ހޯ .1
 .މުއްދަތުތަކުަގއާއި ޙާލަތުތަުކަގިއ އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެުޅން

މަސްތުވާތަކެްއޗާ ގުޅިފަިއާވ ކުށްކުށާިއ، މަސްުތވާތަކެިތ ބޭނުންކުރުމާ ގުިޅގެން ހިންގޭ ހަރުކަށި  .2
ގަނެ، ެއކަާމ ޢަމަލުތަކާއި، މަސްތުވާަތކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ  ސަބަބުން ުއފެދޭ ޞިއްޙީ މައްސަލަތަްއ ދެނެ

 .ދެކޮޅަށް ތަޢާރުފުކުރާ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީުޒކުރުން

ނޑައަޅާ ސިޔާސަތުަތއް، ސަރުކާުރެގ  .3 މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާ ގުޭޅގޮތުން ސަރުާކރުން ކަ
 .އިދާރާތަކުން ތަންފީޒުކުރަމުންދޭތޯ ބަލަމުންދިޔުން 

ގޮތުން ހިންގާ އެިކއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިނގާގޮތް ބަލަިއ،  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ .4
 .ކަމާބެހޭ އެންމެހައި އިދާރާތަުކގެ މަސައްކަތްަތއް ވިލަެރސްުކރުން

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދީ، އެމީހުން ރަނގަޅުކޮށް، އަނބުާރ މުޖުތަމަޢަށް  .5
 .ގެނައުުމގެ މަސައްކަްތކުރުން

ބޭނުންކުރުްނ ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަުކގައި އަމިްއލަ ފަރާތްތަކުެގ  މަސްތުވާތަކެތި .6
އެއްބާރުލުން ހޯދުމާއި، އަިމްއލަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަަސްއކަތްތަކަށް ބޭނުންާވ އެހީތެރިަކމާއި ލަފާ ދީ، 

 .އެފަރާތްތަކާ ގުިޅގެން މަސަްއަކތްކުރުން
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ހުއްޓުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަުތގައި މުޖުތަމަޢުގަިއ ހިމެނޭ ހުރިހާ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން  .7
ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުަގއި ޭހލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކާ ގުިޅގެްނ 

 .މަސައްކަތްކުރުން 

އްޭޖަގއި ހިންގުމާއި، މަސްތުވާތަކެްއާޗގުޅޭ ބޭރުގެ އިދާރާތަކާ ގުިޅގެން، އެިކއެިކ ޕްރޮގްރާމްތައް ދިވެހިރާ .8
މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުމާއި، ެއމީހުންގެ މަޢުލޫމާތާއި ތަޖުރިބާއިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިާދާއއި މަންފާއާއި 

 .އެހީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުން

 ގެ މަސައްކަތްތައް މަރުކަޒު ކުޑަކުދިންގެ  އުނގަންނައިދޭ  މަސައްކަތް  ތަޢުލީމާއި 

ބައިތިއްަބއިގެން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ތަޢުލީމާއި، ކުޅިވަރުެގ ޙަރަކާތްތަކާއި، މަރުކަޒުަގއި  .1
ސައިކޯސޯޝަލް ސަޕޯާޓއި، ިދރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތަކާިއ، މަރުކަުޒގައި ތިބޭ ކުދިންގެ ހާލަތައް ބަލައި ތަފާތު 

 .ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި ހިންގުން 

 ކަޒުގެ މަސައްކަތްތައް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރު އެހީއަށް  އްޞަ ޚާ

ކުޑަކުދިންާނއި، އުމުރުން ދުވަްސެވގެން ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ޖިސްމާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި .1
ބެލުމުގެ  ަބއްެޔްއގެ ސަބަބުން އަމިއްަލއަށް ނޫޅެޭވވަރުގެ މީހުންގެ ތެރެއިްނ، ދައުލަތުގެ ބައްޔެއް ނޫން އެހެން

 ގެންނަ ފަރާތްތައް މަރުކަުޒގައި ަބއިތިއްަބއިގެން ބެލެެހއްޓުން. ދަށަށް

 .މަރުކަޒުަގއި ބައިިތއްބަިއގެން ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާދިނުމާއި، އެ މީހުން ރިހެބިލިޓޭޓްކުރުން .2

ވޭނެ ގޮތް ާރވަިއ މަރުކަޒުަގއި ބައިިތއްބަިއގެން ބަލަހައްޓާ މީހުންނަށް ތަމްރީނުދީގެންނާއި، މަަސއްކަތްކުރެ  .3
ތަނަވަސްކޮށްދީގެްނ، މުޖުތަމަޢަށް ފައިދާހުރި ބައެްއެގ ގޮތުަގއި އެމީހުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް 

 .ގެނައުމަށްޓަަކއި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްަތއް ރާަވއި ހިންގުން 

___________________ 

 2119ޖަނަވަރީ  2

 


