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ނޫސްބަޔާން
13ވަނަ އޭ.ޕީ.އެފްގެ އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
ވާހަކަފުޅުދައްކަވައިފި.

މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއާލަ ލަމްޕޫރުގައި މިޖުލައި މަހުގެ  28ން  31އަށް ހިނގަމުންދާ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް ފޯރަމްގެ  13ވަނަ
އަހަރީ ބައްދަލުވުމުގައި ހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ސަލީމް މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފިއެވެ .ސަލީމްގެ

ވާހަކަފުޅު ފައްޓަވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި ސިޔާސީ މަސްރަޙާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް އަންނަމުންދާ

ބޮޑެތި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ،މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ތާރީޚުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ދުވަސްވަރެކެވެ .މިގޮތުން
ސކުރެއްވުމާއި ،އަދި ޤާނޫނު އަސާސީ ވަރަށް އަވަހަށް ތަސްދީޤު
ފާގަކޮށްލެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި އާ ޤާނޫނު އަސާސީ މަޖިލިހުން ފާ ް

ކުރެއްވޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމާއި ،އާ ޤާނޫނުތައް ފާސްވެ ތަންފީޒު ކުރެވެން ފަށާފައިވާ ކަމާއި އަދި އިތުރު ބިލްތައް

މަޖިލީހުގައި ބަހުސް ކުރެވެމުން ދިއުމާއި ،ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިކުރުމުގައި މަދަނީ
ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޙަރަކާތްތެރިކަން އިތުރުވެގެންދިއުމާއިަ ،
އދި ކުރިއަށް އޮތް ،ގިނަ ޕާރޓީތަކުން ވާދަކުރާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ހިމެނޭ ކަމުގައި

ވިދާޅުވިއެވެ.

ބން
އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މިހާރު ރާއްޖެ ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާ ބަދަލުގެ އޮއިވަރުގެ ސަބަ ު
ޤތައް ކުރިއަރުވައި
ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމާއި ،އަދި ހަމަ އެހެންމެ ،އިންސާނީ ޙައް ު
ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި އިތުރު ފުރުޞަތުތަކެއްވެސް ހުޅުވިގެންދާ ކަމަށެވެ .ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރަސީއަކަށް ރާއްޖެ ކުރިމަތިލާފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި،
ށ ތަރުޙީބުދިނުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ޑިމޮކްރަސީއާހުރިގުޅުން އެންމެންވެސް ދެނެގަނެ އެކަމަ ް
ގއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ  7މުޢާހަދާގެ ތެރެއިން  6މުޢާހަދާއާއި  6އޮޕްޝަނަލް
ސަލީމް ވިދާޅުވިގޮތު ަ
ޕްރޮޓޮކޯލުގެތެރެއިން  5ޕްރޮޓޮކޯލުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާކަމީ

ހފަހުން ޑިމޮކްރަސީގެ ސިފަތައް ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވާ ރާއްޖެ
މި ާ

ކަހަލަ ކުޑަކުޑަ ޤައުމަކުން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާ ވަރަށް ޝަރަފްވެރި ކާމިޔާބީ އެކެވެ .މިކަމާގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ވާހަކަދައްކަވަމުން ސަލީމް

ވިދާޅުވަފައިވަނީ ،މުޢާޙަދާތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށްފަހު އެއާއެއްގޮތަށް ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލެވެންޖެހޭކަމަށާއި މިގޮތުން ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ސަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ ޤާނޫނުތަކުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބައިތައް

ހިމެނުމަށް ކޮމިޝަނުންވެސް މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކެއް
ހިންގިފައިވާކަމަށާއި

އަދިވެސް

މި

ޙަރަކާތްތައް

ކރިއަށްދާކަމަށް
ު

ވާހަކަދައްކަވަމުން

ސަލީމް

ވިދާޅުވީ

މިއަހަރު

ވަރކްޝޮޕްތައް

އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅުއްވާ އިސްވެރިންނަށް ކަމަށެވެ .މިކަމާ ގުޅޭއިތުރު ތަފްސީލް
ކސް3338658 :
ނ 3336539 :ފެ ް
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ރ ް
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ވ ި
ދ ެ
ލި ،
މގު ،މާ ެ
ނރީ ަ
ނގި ިފލާ ،ކެ ެ
ވ ިހ 5 ،ވަނަ ަފ ް
މއ .ޢުރުތު ެ

އީމޭލްinfo@hrcm.org.mv :

ރއްޔިތުން
ދެއްވަމުން ސަލީމް ހާމަކުރެއްވިގޮތުގައި ކޮމިޝަނަށް ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށްބަލާއިރު ،މިހާރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޙާލަތާއި ަ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާމެދު ދެކޭގޮތަށް ވަނީ ރަނގަޅު ހެޔޮބަދަލުތަކެއް އައިސްފައެވެ.
ކުރިއަށްއޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށްޓަކައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤާގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ވަރަށް އަވަހަށް ކެމްޕެއިނެއް ފެށުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހުރިހާގޮތަކުންވެސް މިނިވަން ،އިތުބާރުކުރެވޭ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް އަވަހަށް
ޤާއިމްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ގޮވާލަމުންދަނީ މިކަމަކީ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ޤާއިމްކުރުމަށާއި މިނިވަން އިންސާފުވެރި އިންތިޚާބެއް
ބޭއްވުމުގައި ނުހަނު މުހިންމު ކަމަކަށްވާތީ ކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މ ވިދާޅުވިއެވެ .މިގޮތުން
އަދި ޤާނޫނު އަސާސީ ތަސްދީޤް ކުރެވުމުން ،މުހިންމު މުއައްސަސާތަކެއް ޤާއިމްކުރެވެންޖެހޭ ކަމުގައި ސަލީ ް
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ އިތުރުން ސުޕްރީމް ކޯރޓާއި ،ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި މިފަދަ މުއައްސަސާތައް ވެރިކަމުގެ ބާރާ
މުޅިން

ވަކިވާނެ

ކަމަށާއި،

އަދި

މިފަރާތްތަކުގެ

މިނިވަންކަމަކީ

ޑިމޮކްރަސީއެއް

ޤއިމްކުރުމުގައި
ާ

މުހިންމު

ސިފައެއްކަމުގައިވާ

ބާރުތައްވަކިވުމަށް މަގުފަހިވާނެކަމެއްކަމުގައިވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ސަލީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި 2008 ،ގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ހިމެނިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ބާބުގައި ވަރަށް ރަނގަޅަށް ޙައްޤުތައް
ފއިވާކަމަށް ވިދާޅުވަމުން އޭގެ ތަފްޞީލްދެއްވިއެވެ.
ހިމެނި ަ
ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު އުސޫލުތަކަށް ފެތޭގޮތަށް ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުންވެސް
ކަމާގުޅޭ ބިލްތަކަށް އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާނެކަމުގައި ސަލީމު ވިދާޅުވިއެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤުލިބިދޭ ޤާނޫނާއި ،އެއްވެއުޅުމާއި
ނކަމުގެ ޤާނޫނު
ޚިޔާލުފައުޅުކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި ،ނުޙައްޤުން އަދަބެއްލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުލިބިދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ މިނިވަ ް
ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.
ބައެއް އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާތަކާއި ކޮމިޝަނުންވެސް ބާރުއެޅުމުގެ ސަބަބުން ،ޖިންސީ ގޯނާ ކުރާފަރާތްތަކަށް ކުރެވޭ ޙުކުމްގެ އަދަބު ބޮޑުކުރެވި
ޖަލުޙުކުމަކަށް ބަދަލު ކުރެވިފައިވާކަންވެސް ސަލީމް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ .ކުރީގައި އެފަދަ ފަރާތްތައް ރަށްރަށަށް އަރުވާލުމަށް ޙުކުމްކުރުމުން

އެފަދަ ރަށްރަށުގެ މުޖްތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކޮށް ނުދެވޭކަމުގައި ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ދާދި ފަހުން ކުރެވިފައިވާ ޝަރީޢަތްތަކުގައި ނުޙައްޤުން ގެއްލުން ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލުދިނުމަށް ނިޔާ ކަނޑައަޅާފައިވާކަމަށާއި

ޒކުރުން އެކަށީގެންވާގޮތަށް ކުރިށްނުދާކަން ސަލީން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.
އެހެންނަމަވެސް މިކަން ތަންފީ ު

ޤައުމުގެ މަސްލަޙަތަށްބަލައި ހަމަޖެހުން ގެނުވޭތޯ ކޮމިޝަނުން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ދެއްވަމުން ސަލީމްވިދާޅުވެފައިވަނީ،
ސުވާލުއުފެދުނު މަރެއްގެ ޙާދިޘާ ތަޙްޤީޤްކުރުމާއި ،ގްރޫޕްތަކާއި ގޭންގު ހަދައިގެން ހިންގާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފް ޢަމަލުތައް ވަގުތުން
ހުއްޓާލުމަށް ގޮވާލުމާއެކެ ،އެކިއެކި ޖަރީމާތައް ހިންގާފައިވާ ،ކުށްކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ހިމާޔަތް ކުރެވިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި ،އެފަރާތްތަކަށް

ޙައްޤު އަދަބުދެވެންޖެހޭނެކަމަށް ގޮވާލާފައި ވާނެކަމަށެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ޓީޗަރުންގެ މުޒާހަރާއާގުޅޭގޮތުން ކުރެވުނު ކަންތައްތަކާއި ،ވަޒީފާ

އާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓުއަރިސްޓް ރިސޯރޓް ތަކުގެ މުއައްޒަފުންނަށް ލިބެންވާ ޙައްޤުތަކާ ގުޅިގެން ކުރެވުނު މަސައްކަތް ވެސް ފާހަގަ
ކޮށްލެއްވިއެވެ.

މީހުން ބަންދުކޮށްފައިވާ ތަންތަނަށް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ކުރާ ޒިޔާރަތްތަކުގެ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މިފަދަ
ޒިޔާރަތްތަކަށްފަހު

ކޮމިޝަނުން

ނެރޭ

ރިޕޯރޓުތަކުގައި

ހުށަހަޅާ

ހުށަހެޅުންތަކަށް

ކަމާގުޅޭ

މުއައްސަސާތަކުން

ފުދޭވަރަކަށް

ހތްހަމަޖެހިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.
ޢަމަލުކުރައްވަމުންދާތީ ވަރަށް ި
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ފަރާތްތަކާއެކު ނޭޝަނަލް ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް ތައްޔާރުކުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ހިމެނޭކަމަށް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
މންޓް އަކީ ރާއްޖޭގެ
ސަލީމްގެ ވާހަކަފުޅު ކުރިއަށް ގެންދަވަމުން ،ކޮމިޝަނުން ދާދި ފަހުން ހިންގި ގެދޮރުގެ ހިޔާވަހި ކަމުގެ އެސެސް ަ
އިތުރުވަމުންދާ އާބާދީ އަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ގެދޮރުގެ ހިޔާވަހިކަން ލިބުމަކީ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ބޭނުންވާ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި
ދެކިގެން ހިންގާފައިވާ ދިރާސާއެއްކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މިހާރު މި ދިރާސާގެ ރިޕޯރޓް އެކުލަވާލަނީކަމުގައި ވިދާޅުވިއެވެ.
ސަލީމްގެ ވާހަކަފުޅުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް

ރލެއްވުމަށް ތަޢުރީފު
ދެއްވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާ ު

އ އެފަރާތްތަކަށްވެސް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވިއެވެ.
ކުރެއްވިއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސިޔާސީ ޕާރޓީތަކުން ދެއްވާ އެއްބާރުލެއްވުމަށްޓަކަ ި

ޒންމާއަކީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި
އަދި ސަލީމް ވިދާޅުވިގޮތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ި

އ ޢާންމު އޮފީސްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ ޙައްޤުތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ
ސަރުކާރަށް އެނގިވަޑައިގަންނަވާއިރު ،މިނިސްޓްރީތަކާ ި

އއްސަސާ ތަކުގެ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވޭނޭ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރެވެން ޖެހެއެވެ .ސަރުކާރާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން މު ަ

ނ ކުރިއެރުންތަކެއް ލިބިފައިވާކަން ހިތްހަމަޖެހުމާއެކު ފާހަގަކުރައްވާކަމަށް ވިދާޅުވަމުން ސަލީމް ވިދާޅުވެފައިވަނީ
އެއެއްބާރުލެއްވުމުގެ ސަބަބު ް
ކގައި ތިއްބެވި މަދު ބޭފުޅުންކޮޅެއް ކޮމިޝަނާގުޅިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތް
އަދިވެސް ސަރުކާރުގެ އިސްމަޤާމްތަ ު
ކުރައްވަން ޖެހިލުންވާކަމަށެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،ޙަޤީޤީ ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އަދާކުރާ މުހިންމު ދައުރު ރައްޔިތުންނަށް

އެނގެމުންދާ މިންވަރަކުން މިކަންވެސް ބަދަލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާކަމުގައިވެސް ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ.
ސަލީމްގެ ވާހަކަފުޅު ނިންމަވާލައްވަމުން ވިދާޅުވަފައިވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ޙާޞިލަވެފައިވީނަމަވެސް،
ނށް އިތުރު ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމަށެވެ .ކޮމިޝަނުން ގިނަގުނަ ކަންތައްތަކެއް ކުރަންޖެހިފައިވާއިރު ،މި އުނދަގޫ
ކޮމިޝަ ަ
ކ ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާއިރު ،އޭ.ޕީ.އެފް .އާއި އައި.ސީ.ސީ ގެ ފުރިހަމަ އެހީތެރިކަން ލިބޭނެކަން
އެހެންނަމަވެސް މާތް މަޤްޞަދުތަކާއެ ު
އ.ޕީ.އެފް އަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވަމުން ،ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި އިންސާނީ
ޔަޤީން ކުރައްވާކަމުގައި ސަލީމް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ޭ
ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ،އިންފާރުތައް ހުރަސްކޮށް ،މެމްބަރު ޤައުމުތަކާއެކު އުޖާލާ މުސްތަޤްބަލެއް
އެންމެންނަށްވެސް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ޙިމާޔަތް ކުރުމަށް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް ގޮވާލެއްވިއެވެ.
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