
 

 މަސައްކަތްތައް  އެފެއާޒުގެ  ހޯމް އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ،ލީ ސަލާމަާތއި ރަްއކާތެރިކަމާއި އަމަންއަާމންކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަާކއިޚިދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާ .1

 ފައިސާގެ  މުދަލާއި އިތުރުކުރުމާިއ، ރައްކާެތރިކަން އިސަލާމަތާ އާްނމުންގެ މަދުކުރުމާއި ކުށްކުރުން
 ކަަށވަރުކުރުމަްށޓަކައި، ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާަތކާ ގުިޅގެން ކުރަންޖެހޭ ކަންަކން ކުރުން. ރައްކާތެރިކަން

 ިދވެހިވަންތަ  ލިބިފައިވާ ސިފަަތއް ޤައުމިއްޔަުތގެ ިދވެހި އާލާކޮށް، ރޫޙު ޠަނީވަ އަދި  ޤައުމީ މެދުަގއި ދިވެހިންގެ .2
 .މަސައްކަތްކުރުން ބިނާކުރުމަށް މުޖުތަމަޢެއް

 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 ރާތްތަކާފަ ކަމާބެހޭ ކަނޑަައޅަިއ، ސިޔާސަތުތައް ބެލެހެއްޓުމާުގޅޭ ކުށްވެރިން .6
 .ފީޒުކުރުންތަން

 ފުލުހުްނގެ  ަމތިން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ އާ( ާޤނޫނު ޚިުދމަތުގެ ފުުލހުންގެ ދިވެހި) 2020/34 ނަންބަރު ޤާނޫނު .7
 ޤާނޫނާ އެ ހިނަގމުްނދަނީ ޚިދުމަތް ފުލުހުންގެ އަދި  ،އުުފލައި ޒިންމާ ކަންކަމުގެ އެންމެަހއި ދިނުމުގެ ޚިދުމަތް

ލިއްޔަތުތަްއ އޫަހއިސިއްޔަތުން އަދާުކރަންެޖހޭ ަމސް ވަީޒރުގެ ަކށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަތިންކަން ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ
 އިންތިޒާމުތައް ހަމަެޖއްސުން. އެންމެަހއި  އަދާކުުރމަށް ބޭނުންވާ

 ހަދަންޖެހޭ  ދަށުން ގެ(ޤާނޫނު މިނިވަންކަމުގެ އެްއެވއުޅުުމގެ ޞުލްޙަވެރިކަމާެއކު) 2013/1 ނަންބަރު  ޤާނޫނު .8
 .ތަންފީޒުކުރުން ަގާވއިުދތައް އެ ގުިޅގެން ފާރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ހަދަިއ، ގަާވއިދުތައް

 ގަާވއިދުތައް ހަދަންޖެހޭ މިނިސްޓްރީން ދަށުން ގެ(ޤާނޫނު ޓޯޗަރ އެންޓި) 2013/13 ނަންބަރު ޤާނޫނު .9
 .ތަންީފޒުކުރުން ގަާވއިދުތައް އެ ުގޅިގެން ފާރާތްތަކާ ކަމާބެހޭ ހަދައި،

އިން މިނިސްޓްރީން ކުރަން ކަނޑައަޅާަފިއާވ  ()ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު 18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  .10
 ތަންފީޒުކުރުން. ކަންކަން

 .ވިލަރެސްކުރުން ކަނޑައަަޅއި ސިޔާސަތު  ތަރައްޤީކުރުުމގެ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .11
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 ގެ(ޤާނޫނު ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު  ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 2010/7 ނަންބަރު ޤާނޫނު .12
 ދާއިރާތަކުން  އިދާރީ ޚިދްމަތްތައް ދޭ އިާދރާތަކުން ޤައުމީ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މާއްދާަގއި ވަނަ 71

 .ފޯރުކޮށްދިުނން އެހީތެރިކަން ބޭުނންވާ އިދާރާތަކަށް އެ ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިންތިޒާމް ލިބޭނެ

 ރާއްޖޭގެ  މަތިން ގޮުތގެ ޤާނޫނުަގިއވާ ހިންގުމުގެ ލުންސޫއު ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާަތއް އިދާރީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ .13
 ަރނގަޅުކުރަންޖެހޭ ބަލަިއ، ގޮތް ހިނގާނުހިނގާ އިދާީރކަންތައްތައް  ތަަރއްީޤއާިއ، ދާއިރާތަުކގެ އިދާރީ

 .ެއޅުން ފިޔަވަޅުތައް ންޖެހޭއަޅަ  ގެނެސް، ސަމާލުކަމަށް ފަރާތްތަކުގެ ކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް

 ލޯކަލް ާލއެްއގޮތަށްއުސޫ އެ ކަނޑައަަޅއި، ލުސޫއު ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުމާބެހޭ ސިްއކަ  ކައުންސިލްތަުކގެ ލޯކަލް .14
 .ބެލެހެއްޓުން މަޢުލޫމާތު ެއކަމާބެހޭ ރަިޖސްޓަރީކޮށްދީ، ިސއްކަ ކައުންސިލްތަުކގެ

 ސިޔާސަތުތައް ބޭނުންވާ  ތަރައްޤީކުރުމަށް މީިޑއާ އިެލކްޓްރޯނިކް މީިޑއާާއއި، ޕްރިންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ .15
 .މަގުފަހިކޮށްދިނުން ތަަރއްޤީކުރުމަށް އެދާއިރާަތއް ކަނޑައަަޅއި،

 .ރަޖިސްޓަރީކުރުން  ވަސީލަތްތައް މީޑިާއގެ އިލެކްޓްރޯިނކް މީިޑާއއާިއ، ޕްރިންޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ .16

 .ބެލެހެއްޓުން ދަފްތަރު އެ ދަފްތަރުކޮށް، ލިޔުންތެރިން  ނޫސްވެރިންނާއި މަސަްއކަތްކުރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި .17

 ބައިވެރިވާންޖެހޭ ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީލުކޮށް ރާއްޖެ  މަސްރަޙުގައި ބައިނަލްައޤްވާމީ ރޮނގުން މީޑިއާގެ .18
 ތަމްސީުލކުރުމާގުޭޅގޮތުން ރާއްޖެ އެްއުވންތަކުގައި  އެފަދަ އެނޫންވެސް  ެފއަރތަާކއި  ފެސްޓިވަލްތަާކއި،

 .ކުރުން ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 .ބެެލހެއްޓުން ކަންކަން އިންތިޚާުބގެ ކައުންސިުލގެ މީިޑއާ މޯލްޑިވްސް .19

 .ކަނަޑއެޅުން ސިޔާސަތުތައް ދިނުމާބެހޭ ހުއްދަ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް  އާންމުކޮށް .20

 .ކަނޑައެުޅން ސިާޔސަތުތައް ދިނުމާގުޅޭ ހުއްދަ ހުޅުވުމުގެ ތަންތަން ފަންފެއަރފަދަ ކާނިވަލް، .21

 .ކަނަޑއެޅުން ސިޔާސަތުަތއް ބެލެހެއްޓުމާގުޅޭ މަނާކޮށް ަލވަިކއުން އެފަދަ ލަވަޖެހުމާއި، މަނާ އަޚްލާޤީގޮތުން .22

 ފިލުަވއި  ެއކަމެއް ތުރާވާނަމަ ބަޔަކަށް  ނުވަތަ އަނެކަކަށް އެްއޗަކުން ަބއެްއގެ ނުވަތަ  ެއްއޗަކުން މީހެއްގެ .23
 .ކަނަޑއެޅުން ިސާޔސަތުތައް ބެލުމާގުޅޭ މައްސަލަތައް އުނދަގުލުގެ މުއާން ދިނުމާއި

 .ބެެލހެއްޓުން ހިންގައި ކަންތައްތައް ހިންގަންޖެހޭ ޤާނޫނީގޮތުން ގުިޅގެން މަސައްކަތްަތކާ މިނިސްޓްރީގެ .24

 ހޯމްއެފެއާްޒގެ  އޮފް ސްޓްރީމިނި ނގަމުންދާނީ،ހި ޖަސްޓިސް ޖުވެނައިލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް
 .ދަށުންނެވެ
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 ޖަސްޓިސް  ޖުވެނައިލް  އޮފް  ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޑިާޕޓްމަންޓް ވަނަ މާއްާދއިން  18(ގެ )ކުޑަކުދިްނގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު 18/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ތުތަުކގެ ގޮުތގައި ކަނޑައަޅާަފިއވާ ކަންކަން ތިީރގަިއއެވަީނެއވެ.ޔައޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިްސގެ މަސްޢޫލިއް

 އެކުދިންގެ  ،ހުށަހެޅުމުން ފުލުހުން މައްސަލަތައް ކުދިންގެ ދަށުގެ އަހަރުން( އަށާރަ) 18 ޚިލާފުވާ ޤާނޫނާ .1
 އެކުދިން  އަދި ،ވަރކްކުރުމަާށއި ކޭސް ގުިޅގެން މުއައްސަސާތަކާ ކަމާބެހޭ ޙިމާޔާތްކޮށްދިނުމަށް މަޞްލަޙަތު

 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމް ރީހެބިލިޓޭޝަން ގެނައުމަށް މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ އިޞްލާޙުކޮށް

 މަޞްލަޙަތު ކުދިްނގެ އުފުލިފައިވާ ދަޢުވާ ޖިނާއީ ،ކުދިންނާއި  ހާޒިރުކުރެވޭ ކޯޓަށް މަރުޙަލާގައި ތަޙްޤީޤު .2

 .ހާޒިރުވުން ަޝރީޢަތަށް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި

 .ކުރުން ދިރާސާތައް ކުރަންޖެހޭ ދެނެގަތުމަށް ސަބަބުތައް މެދުވެރިވާ ކުްށކުރުމަށް ކުޑަކުދިން .3

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ގުިޅގެން މުއަްއަސސާތަކާ ކަމާގުޅޭ ދުރުހެލިކުރުމަށް ކުށްކުރުމުން ކުޑަކުދިން .4
 .ހިންގުން ރާވައި

 .ހިންގުން ރާވައި ކޮންފަރަންސިންގ ކޮމިއުނިޓީ ޕްރޮގްރާމްތަާކއި  ޑައިވަރޝަްނގެ ހިންގޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި .5

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ރީހެބިލިޓޭޓިވް ހިންގަންޖެހޭ ގެނަުއމަށް މުޖުތަމަޢަށް  އަނބުރާ ދިންކު އަރަިއގަންނަ ކުށަށް .6
 .ހިންގުން ރާަވއި ބަިއވެިރުވމާއެކު އިދާރާތަކުގެ ކަމާބެހޭ

 ތަންތަން ބަންދުކުރާ އަދި މޮނިޓަރކުރުން ޙާަލތު ކުދިންގެ ތިބޭ ބަންދުގައި މަރުކަޒުަތކުަގއި ކުޑަކުދިްނގެ .7
 .މޮނިޓަރކުރުން ގަާވއިދުން އެުކލަވާލައި ނިޒާމެއް މޮނިޓަރކުރެވޭނެ

 ހުށަހެޅިދާނެކަމަށް ނުވަތަ ހުށަހެޅިފަިއވާ ވެއްޓަށް ކުށުގެ ތެެރއިން މައްސަލަތަކުގެ ހުށަހެޅިފައިވާ ޑިޕާޓްމަންޓްއަށް .8
 ހުރިހާ އަދި ފޯރުކޮށްދީ އެހީތެރިކަން އިްޖތިމާޢީ އަދި ނަފްސާނީ މައްސަލަަތކުަގއި ކުދިންގެ ފެންނަ

 .ބެލުން ޙިމާަޔތްކުރޭތޯ މަޞްލަޙަތު ޙައްޤުތަކާއި ުކޑަކުދިންގެ މަރުޙަލާއެއްަގއި

 ފިޔަވަުޅއެޅުމުަގއި  ެއކުދިންނާމެދު ،މުޢާމަލާތްކޮށް ކުަޑކުދިންނާ ތެރެއިން ނިޒާމުގެ ޢަދުލުގެ ޖިނާއީ .9
 .ންގުންހި ރާަވއި ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން އެފަރާތްތަކަށް ދެނެގަނެ ފަރާތްތަށް މަސައްކަތްކުރާ

 މަޢުލޫމާތު  މި ،ކުރުމާއި ދިރާސާތައް ގޮތުން ދެނެގަތުމުގެ ސަބަބުތައް ދިމާވާ ކުށްުކރަން ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢުގައި .10
 .ިޙްއޞާކުރުން މުއައްސަސާތަކާ ކަމާބެހޭ

 ކަމާބެހޭ ،އެްއކުރުމާއި ހިސާބު ތަފާސް މައްަސލަތަކުގެ ހުށަހެޅޭ ޖަސްޓިސްއަށް ޖުވެނައިލް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓް .11
 .ބެލެހެއްޓުން ޤާއިމުކުރުާމއި ޑޭޓާބޭސްެއއް



4 

 

 ޕްރޮގްރާމްތައް  ހޭލުންތެރިކުރުވުުމގެ ގޮތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ މުޖުތަމަޢު ނިޒާަމށް ޢަދުލުގެ ކުޑަކުދިްނގެ .12
 .ހިންގުން

 ގޮތުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ދާއިރާތައް ކަމާބެހޭ  ނިާޒމަށް ޢަދުލުގެ ކުަޑކުދިންގެ ،މިންގަނޑުަތާކއި ނަލްއަޤްވާމީބައި .13
 .ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް ތަމްރީން

 ޕްރޮގްރާމްތައް ރީހެބިލިޓޭޝަން ކުދިންނަށް އެކަހެރިކުރަންޖެހޭ މުޖުތަމަޢުން ތެރެއިން  ކުދިްނގެ ކުށްކުރާ .14
 .ބެލެހެއްޓުން ހިންަގއި މަރުކަޒުަތއް އެ ،ާޤއިމުޮކށް މަރުކަޒުތައް ބަިއތިއްބާނެ ކުދިން މިފަދަ ،ހިންގުމާއި
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