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 ނޫސްބަޔާން 

 

 2013 އިންސާނީޙައްޤުތަކުގެދުވަސް ބައިނަލްއަޤްވާމީ
 

ްސ މިއަުދ ފާހަަގ ކުަރމުންދާިއރު ިމއަދަކީ ިއންާސނީ ހައްޤުަތއް ވަބައިނަލްައްޤާވމީ އިްނާސީނ ހަްއޤުތަކުެގ ދު
އުފާެވިރ  އަހަރު ފުރޭ 10ކުރަމުން ައންަނތާ  ކުރިއެރުވުމަްށ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް

ިތޔަ ަތުހނިޔާ  މި މުނާސަބަުތގަިއ އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަކުގެ ުދވަުހގެ ެހޔޮ އެދުމާއި .ދުވަެހވެމުނާސަާބވެްސ ފާހަގަކުރާ 
  .މެވެއަިރސްކުރަ އެންމެ ބޭފުުޅންަނށް
 މިހާރު ިއންާސނީ ޙައްޤުތަުކގެ ވާހަކަ މަުޑމަޑުން ދެކެެވން ފެށިެގންައއިސް، ރާްއޖޭގައި  އަހަރު 10މިފާއިތުވި 
 ާގތްަގނޑަކަްށ ކޮންމެ  .އެވެ ެއންމެ ގަަދައޑުން ެއންެމ ގިަނއިން ދެކެވޭ އެްއާވހަކަ އަކީޙައްޤުތަކުގެ ވާހަކަ

ޙައްޤުތަކެްއ ހޯދުމަށް، ނުވަތަ ިމވެިނ ޙައްެޤްއ އެްއގަިއވެސް ކޮންެމވެސް މިްނަވރަކަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުެހްނ ޢާއިލާ
މިއީ އަުޅަގނޑުމެން ިއްނސާނީ ޙަްއޤުަތކުގެ ދުަވސް ފާހަގަކުރާިއުރ އުފާކުރާ   .ވެެއވެދެކެ ާވހަކަލިބެންޖެޭހނެކަމުގެ 

ސާނީ ޙައްޤުތަކުެގ ނަަޒރުްނ ވިްސާނ ފިކުރުކުރުމަކީ ނުަހުނ ކޮންމެ ކަމެްއގަިއވެސް އިން  .ކެވެކަމެ
އަުޅަގނޑުެމްނގެ މަތިވެިރވެެގްނާވ އިސްލާމް ދީނުަގއި ިއްނސާނީ ޙައްުޤަތއް ވަރަށް ފުރިހަމައަްށ  . މެކެވެފައިދާކުރާނެކަ 

ޔަތްކުރުމަށް ކުރަންުހިރ ދީުނގަިއާވ ހެޮޔގޮތްތަްއ ދެެނގަެނ އިްނސާީނ ޙައްޤުތަްއ ޙިމާ .ވެެއވެރައްކާތެރިކުެރވިެގން 
މިޮރނުގން އަިދވެސް ރާއްޭޖގައި ވަރަްށިގނަ މަަސއްކަތްތަކެްއ  .ހެެއވެދެެނގަްނަނންޖެ އިތުރަށް މަސައްކަތްތަްއ 
  .އެވެވަނީކުަރންެޖިހފަ

އިްނސާާނ ކަރާމާތްތެރިކަމާއެކު ދިރިުއުޅމަށް ބޭުނންާވ ެއންމެހާ ަކންތައްަތއް ިއންާސނީ ަޙްއޤުތަކުގެ ެތޭރ 
މަށް ަޙއްޤުތަކަށް ައރައިގަތު .ެއވެޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ުކރަންޖެ ނެކާގެ ހިމެޭނއިރު، އަުޅަގނޑުެމްނ ެއންމެްނެވސް އަ 

އެކިއެިކ ބާރުވެރި ަފރާތްތަކުގެ ާބރުހުރިކަްނ ަދއްކާލުމުގެ  .މެވެަސބަބަކީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްިތރާމް ނުކުެރވު  މެދުވެިރވާ
އެންމެ ބޮޑަށް ދިމާވަމުން ދަީނ  ލެޭވގޮތްދައްކާ އަިދ އިންާސާނެގ ކަރާމާތްތެރިކަން ނަގާ ބިރު ވެވި،ގޮތުން ައިނާޔވެރި 

އަިދ މުޖުތަމަޢުްނ އެކަހެރި  .ށެވެއެންމެ ނިަކމެތި، ޚާްއޞަ އަާޅލުާމއި ރައްކާެތިރކަން ލިބެްނޖެހޭ ފަރާތްަތކަ
އަިނާޔއިން ސަލާަމތްކުރުމަށާިއ އެފަދަ ކަންކަމުގެ ޝިކާރަޔަށްާވ ފަރާތްތަކަށް  .ށެވެކުރެވިފަިއާވ ފަރާތްތަކަ

ަޙއްޤުތަކަށް ައރައިަގްނނަ ަފރާތްތަކަށް ާޤނޫީނ އަދަުބ  ،އެ ފަާރތްތަކަށް އެެދވޭ ފަރުާވލިބިދިނުމަށާއި ، ޙިމާޔަތްދިނުަމށާއި
ިމ މުއަްއސަސާތަކުަގިއވެސް ަމސަްއކަތްކުރަީނ  .ެއވެވެދިނުމަށްޓަކަިއ ދައުލަުތގެ ެއކިއެކި މުއަްއސަސާތަްއ ަކނަޑެއޅިފަ
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 . ހެެއވެއިްނސާުނންަކމަށްވާތި، ިތމާއާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް ެއދޭނެ ފަަދއިްނ އަނެާކއާމެުދ ޢަމަލުކުރުމަށް އާދަކުަރްނޖެ
މަައށް މި މުައއްސަސާަތްއ ފުރިހަ .ެހއެވެ އަދި ާޤޫނީނ ރައްކާތެިރކަން ިއްނސާފުވެރިކަމާެއކު ފޯރުކޮށްދޭންޖެ

މަސައްކަތްކޮްށ، އަނިޔާ އާިއ ލާއިންާސީނ ދަށުދަރަޖަިއގެ ޢަމަލުތަކުން މުޅި ދިެވހި މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރަން އިތުރު 
ިމހާުރވެސް މިފަަދ އަނިާޔގެ ޝަކުވާތައް މަދުްނނަމަެވސް އަުޅަގނޑުމެްނނަްށ . ެހއެވެމަސައްކަތްތަެކއް ކުރަންޖެ

  .ެމވެކުރަލިބެމުންދާކަްނ ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަ
ކީ ނައުުމރުންުދވަްސިވ މީހުންާނއި، ނުކުޅެުދންެތރިކަން ހުްނނަ މީހުން ޅަފުރައިގެ ކުދިން، ޑަކުދިންާނިއ ކު

ަބޔަކަށް ީވހިނދު މި ހަްއޤުަތްއ ކަަށވަރުކޮށްދޭ އިން  ައސާސި ރަްއކާތެރިކަން ޤާޫނނުޚާއްޞަ މުޖުތަމައުގެ 
ތާުގޅޭ ާޤނޫނު ޙަޞިއް . ޖެެހއެވެ ައވަހަްށ ފާސްކުރެެވން ދައިއް ހަ އަދިެވްސ ހަދަންެޖހޭ ޤާޫނނުތަ ލިބިދިނުމަށްަޓކައި

ފެންވަުރ  .ވެތަކާއި ތަޢުލީމުގެ ޤާޫނނަީކ ވެސް ޙަްއޤުތައް ކަށަަވރުކުރުމަށް ަވރަށް ބޭނުްނޖެހިފައިވާ ާޤނޫުނތަކެ
  . ކެވެރަނގަޅު ިޞއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބުމާއި، ފެްނވަރު ަރނަގުޅ ތަޢުލީމަކީ އެންމެްނެގވެްސ ޙައްޤެ

ދެެނގަތުމުގެ ގޮުތްނ  ތޯކުޅެުދންތެިރކަން ުހްނނަ ކުދިންނަްށ ުއގެނުުމގެ ފުުރސަތު ފަިހވެފައޮތީ ކިހާ ިމންަވރަކަށްނު
ލިބުނު މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރުވެސް ޤާޫނނު ަތްނީފުޒ މިހާތަނަށް  ތަހުީޤގުަގއި  ވާ މުޅިރާއްެޖއަްށ އަމާޒްކޮށްެގން ފަށާފައި

ތަކާއި، މިފަރާތްތަކަށް ޚާއްޞަ ރަްއކާތެރިކަމާއި އަޅާުލން ލިިބދެވިފަ ުނވާަކން ފާހަަގ ނުވުުމގެ ސަަބބުން ދިމާވާ ދަތި
މި ތަހުީޤގް ނިިމގެްނދާއިރު ިމ ފަރާތްތަކުެގ ހަްއޤު ހޯަދއިދިނުުމގަިއ އެކަށީެގންާވ ހުުޅވާލަިއެގްނ ބާއްވާ  . ވެެއވެކުރެ

  . ށް އުންމީުދކުރެވެެއވެން ާދނެކަމަފަހި ބަދަލުތަކެއް އަިއސް ކަންކަން އިސްާލހްވެ ކުިރއަަރއިގެ 
ހައްޤުަތްއ ރައްކާތެރިޮކށް ކުރިއަުރަވއި މިަހއްޤުަތކަށް އަހުުލެވރިކުރުވުުމެގ  އެކިފަރާތްތަކުގެހަމަމިއާއެކު 

ގޮތުްނ ެގވެިށއަިނޔާގެ ިޝކާރައަކަށްވާ ފަރާތްތަކަށް ގެވެިށައނިާޔެގ ޤާޫނުނން ލިބިދީފައިވާ ރައްކާތެރިކަްނ އަްނަގިއ 
އަހަުރ ދުވަުހެގ  3 ވާކޮމިަޝނުން ފަށާފައި ކުރުވުމުގެ މަގުަސުދގައި  ފަދަ ދަށުދަރަޖައިގެ ައިނޔާތަކުން ރަްއކާތެރިއެ

 . ވެެއވެްނ ހެޔޮ ަނތީޖާ ފެންާނނެކަމަްށ އުންމީދު ުކރެކެމްޕެއިްނނު 
ދިވެިހ  ދެަވނަފަހަރަށް ކާމިޔާބްކުރުމަކީ ިއންދ ގެ ިހއުމަންަރއިްޓސް ކައުްނސިލްގެ ޮގނޑި ރާއްޖެ.އ

 .ކެވެކަމެ އިތުުރ އުންމީދުތަެކއް އާާލވިރައްޔިުތްނނަްށ އިްނސާނި ހައްޤުަތއް ިހމާޔަތްކުރުމަްށ މަސައްކަތްކުރުމަށް 
އްޤުތައް ލިިބދިނުުމގަިއ ޙަ ކަށަވަރުކޮށްދޭ ދާތަކުން ރައްިޔތުްނނަށް ޢާޙަައސާީސންާނއި ރާއްެޖ ބައިވެރިވެަފއިވާ މުނުނޫ ޤާ

  .ންޖެެއވެއިްނސާފްވެރިކަމާއެކު ހުރިހާ ފަރާްތތައް ުގޅިެގްނ މަސައްކަތްކުރަޮގތަށް އިސްލާމީ ުއސޫލުތަކާއެއް 
ޙައްޤުތައް ަކށަވަރު ކުރުަމށްޓަކައި، ދައުލަތުގެ ސިާޔސަތުތަކުަގއި ފައުޅުކަންބޮުޑ ގޮތެްއގައި، އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަކަްށ 

ވަަރްށ  ެވސްންޖެހޭ ިމްނަގނުޑތަކެއް ެއކަށައެޅުމަކީއިސްކަމެއްދީ، ދިގު މުްއަދތުގެ ަޤއުމީ ސިޔާސަތުތަަކކާއި ހިފަހައްޓަ 
  . މެވެމުހިންމު ކަެމއް ކަމުގައި ެދކެ

އިްނާސީނ  އި އެެހން ޚިދުމަތްޭދ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރުެގ މުއައްަސސާަތކުގެ އިުތރުްނ ވިޔަފާިރވެިރންނާ 
މި ފަރާތްތަކަކީވެސް އިްނާސީނ  .ެހއެވެ ހައްޤުަތއް ިހމާޔަތް ކުރުުމގައި ވަރަްށ މުހިއްމު ދައުރެއް އަާދކުރަންޖެ
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ަޤއުމުގެ ހަމަޖެުހންދެެމހެއްޓުމަކީ، އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަްއ .ެކވެޙައްޤުތަކުގެ މިންަގނޑުތަްއ ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ބައެ
ސިޔާސީ ހަަމނުޖެހުާމއި، ޞުލްޙަ މަސަލަސްަކްނ ގެއްލުމަީކ .ކެވެހިމާޔަތްކުރުުމގައި ޮކންމެެހން ބޭުންނާވނެ ކަމެ

ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިކުރުމަށް ހުރި ވަރަްށބޮޑު ނުަރއްކަލެއްކަން އަުޅަގނޑުެމްނނަްށ މާޒީިއން ެފިނެގްނ އިްނސާީނ 
އިްނސާނީ ަޙއްޤުތަކުގެ ިދފާޢުގައި މަަސއްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ސުލްޙަވެރިކަަމށާއި މަޝްަވރާކުރުމަށް .އެވެ ހިނގައްޖެ 

ްނތަނެްއގެ ގޮުތގައި ދެެމހެްއޓޭނީ އެންެމާހ ރައްޔިުތްނ ގުިޅގެްނ ާރްއޖެއަކީ ސުްލޙަވެރި އަމާ . އިސްކަްނދޭްނޖެއެވެ
ިމހާރު މިއޮތް ޙާލަތަށް މުޖުތަމަޢަށް އަމާންކަމާއި ހަަމޖެހުން ެގެނސްދެްއވުމަްށ އަުގހުިރ  .ެނވެމަސައްކަތްކޮްށގެން 

 .މެވެރސިާޔީސ ލީޑަުރންަނށް މިފުރުޞަތުގަިއ ޝުކުރު ައދާކުާރއްޖޭެގ މަސައްކަތްތަެކއް ކޮށްދެްއވި 
ޚާއްޞަގޮެތްއގައި، ަރއީުސލްޖުމްހޫރިްއާޔކަން ކުރަްއާވފައިވާ ކުީރެގ ރައީުސްނަނށާއި އަުދގެ ރައީސުލް ޖުްމހޫރިްއޔާއަށް 

   .ެމވެވަރަށް އިޚްާލޞްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރު ދަންަނވަ
ނުުމގެ ުބަރ އިްނސާީނ ަހއްޤުތަްއ ހިާމޔަތްކޮށް ކުިރއަރުަވއި ިމ ހަްއޤުތަްއ ރަްއޔިތުްނނަށް ފޯރުކޮްށދި

 މީޑިއާތަކާއި ، ގެ ަޖމިއްޔާތަކާއި . ދ.އ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ މުައއްސަސާތަާކިއ، މަދަނީ ޖަމްއިޢްޔާ ޖަމާއަތްތަކާއި 
  .ެމވެކަށް ނުަހނު ިއްހލާސްތެރިކަމާެއކު ޝުކުރުދަންަނވަތަެމހާފަރާތްންއެމިފަދަ 
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