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 4102 އިންސާނީޙައްޤުތަކުގެދުވަސް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
 

އުންމަތަށް އިންސާނީ މުޅި  ،އެ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމަށް ،ޙައްޤުތަކަށް ރައްކާތެރިވެ އިންސާނީ
މުގެ ރެއްވުއިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކު. ޙަމްދާއި ޝުކުރު ކުރަންލާއަށް ޢާނަހޫ ވަތަ ޙާ ސުބު هللا މާތް  ،އެންގެވި

ޢަލައިވި ވަސައްލަމްއަށް ޞާލަވާތާއި هللا އްމަދު ޞައްލަ ރަސޫލް މުޙަ ކައު އިތުރުދެއްކެވި،  ނަމޫނާއެންމެ ރިވެތި 
 .ޝާމިލް ކުރަންގެ  ޢާލު އަސްޙާބުން އެކަލޭގެފާނު ދުޢާގައި އަދި މި . ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން

  
 ވަބަރާކާތުހޫهللا އައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތު ،ލޮބުވެތި އަޚުންނާއި އުޚްތުން 

 
މިއަދަކީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އަދި  ،ސްބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދުވަ މިއަދަކީ 

ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ތިޔަ އެންމެ ބޭފުޅުންނަށް . ވެސްމެދުވަސް  އަހަރު ފުރޭ 00ކުރަމުން އަންނަތާ  މަސައްކަތް 
 .އަރިސްކުރަންތަހުނިޔާ 
 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ . ކޮންމެ ދުވަހަކީވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް! އާދެ
ންމެ ދުވަހަކީ ދުވަހަކީ، އާދެ ކޮ 565އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގެ މިއަހަރުގެ ޝިޢާރުގައިވެސް އަހަރުގެ 

 .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް ކަމުގައި ބަޔާންކުރޭ
 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަސް މިއަހަރު މިއައީ ރާއްޖޭގެ ވެރި ރަށް މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަށް މުހިންމު އަސާސީ 
އެހެންނަމަވެސް ވަރަށް . ޙައްޤެއް ލިބުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތި އުނދަގޫ ދުވަސްކޮޅެއްގެ ތެރޭ

ކެތްތެރިކަމާއެކު އެ ޙައްޤު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވި، އެކަކު އަނެކެއްގެ ޙައްޤަށްވެސް އިޙްތިރާމްކޮށް، ފަރުދީ 
. ޒިންމާ އަދާކުރަމުން ދަނީ ރައްޔިތުންގެ ރިވެތި އަޚްލާޤު ކުރިއަށްނެރި، އެކަން އަމަލީގޮތުން ދައްކައިދެމުން

 . އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ދޭ މަތިވެރި ދަރަޖަ ހާމަވެގެންދޭ ،ންމިކަމުންވެސް ރައްޔިތު
 

ކުއްލިގޮތެއްގައި ދިމާވެފައިވާ މި ކާރިސާގައި، ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޒިންމާ ޙާވާލުވެފައިވާ ! އާދެ
ތަކުން މާލޭގަ ދައުލަތުގެ ފަރާތުން، ސީދާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން، ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާ

ދިރިއުޅޭ ފަރަތްތަކަށް ފެންފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ ބުރަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދަނީ ތަޢުރީފު ޙައްޤުވާ 
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މި މަސައްކަތުގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އުސޫލުތައް .  އިޚްލާސްތެރިކަމާއި އިޙްސާންތެރިކަން ދައްކަމުން ،ގޮތަކަށް
މިގޮތުން، ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް އިސްކަން ދެވޭނެ . ފާހަގަކޮށްލަންއިސްކުރަމުންދާކަން 

ނޑު އަންހެނުންނާއި . އުސޫލުތަކެއް ޤާއިމް ކުރެވިގެންދިޔަތަން ފެނުނު ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި، މާބަ
ހުރިހާ އެންމެންނަށްވެސް އެއްވެސް . ކެއް ކުރެވުނުޢުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމްތަ

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ޢަމަލުކުރުމަށް ސަމާލުކަން  ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް 
ގެ މިދެންނެވުނީ ފެން ލިބުމުގެ އަސާސީ ޙައްޤު ހޯދުމު . މަޢުލޫމާތު ދެމުން ގެންދެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭ

 .ތެރެއިންވެސް ގިނަ އެހެން ޙައްޤުތަކަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރެވޭ ވާހަކަ
 

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބުމަކީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މުހިންމުވެގެންދާ 
. މާލުކަމެއް ދެވެންޖެހޭއެހެންނަމަވެސް، ޢާންމު ޙާލަތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަން ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ ސަ. ކަމެއް

ނޑިތައް ނިމުމަކަށް އައިސް، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ  ނޑުދަ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުނިމުމުން، ސާސްކަފުގެ ލަ
ނޑިތަކަށް ވާސިލްވާ އިރު، ތިމާވެއްޓަށާއި، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާއީ ދާއިރާތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް  ނޑުދަ ލަ

މުން،  ކާރިސާތަކުގައިވެސް އެންމެ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރާނެ ފަރާތްތަކަށް ފަހިވާގޮތަށް ދުރާލާ އެހެންކަ.  ހުށަހެޅިފަވޭ
ނޑުމެން ވިސްނަންޖެހޭ އެގޮތުން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައިވެސް، ސަރުކާރުގެ އެންމެހާ ސިޔާސަތުތަކާ . އަޅުގަ

ނޑުތަކާ ޕްލޭންތައް އެކުލަވާލެވޭއިރު އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރަކު ން ބެލިގެން އެންމެ އަޅާލުންބޭނުންވާ އޮނިގަ
 . ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ސަމާލުކަން ދެވޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރަން

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިހާރު ޢާންމު މުޖުތަމަޢުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުހިންމުކަން ވަޒަންކުރެވި ޙައްޤުތައް 

ވާ އުފުލައި، ޙައްޤުތައް ހޯދުމަށް އަވަސްވެ، އަވަސް ޙައްލުތަކަށް ނިގުޅައިގަނެވޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތްތަކުގައި ޝަކު 
އަދި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި އޭގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުން ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށް . ގޮވާލާ

ޙައްޤެއްގެ  އެއްވެސް. ޙައްޤެއް ނިގުޅައިގަތުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން މަނާކަމެއްކަން އެނގޭ ،ރައްކާތެރިކޮށްދޭއިރު
ހެދިފައިވާ ޤާނޫނަކުން ކަމަށްވާއިރު،  ،ކުޑަމިންވަރެއްވެސް ހިފެހެއްޓޭނީ ޤާނޫނު އަސާސީއާ ތަޢާރުޒު ނުވާ ގޮތަށް

އެފަދައިން ހެދޭ ޤާނޫނެއްގައިވެސް ޙައްޤެއްގެ މިންވަރެއް ހިފެހެއްޓޭނީ މިނިވަން ދިމިޤްރާތީ މުޖުތަމައެއްގައި އެފަދަ 
މިހެންކަމުން، ރައްޔިތުންގެ . މެއް ހިފެއްޓިދާނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ޙައްޤެއް ނުވަތަ މިނިވަންކަ 

މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ބިލްތައް ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރުންބެލި، އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިވެފަވޭތޯ 
 . ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭ
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، މުއާހަދާ ތަކާއި ޤަރާރުތަކުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމުންބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އެކިއެކި 

ޤާނޫނު އަސާސީއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، އެ މުޢާހަދާތަކުގައި އެކަށައަޅާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ 
ނޑުތަކުގެ ފައިދާ ވާ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކޮށް ދެއް ،ރައްޔިތުންނާ ހަމައަށް ގެނެސް ދިނުމުގައި ،މިންގަ

އަދި ރާއްޖެއަކީ އެންމެ ފުރިހަމައަށް އިންސާނީ . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ވަކިވަކި އިއްޒަތްތެރި މެމްބަރުން ،އެއްބަޔަކީ
ޙައްޤުތައް ނަގަހައްޓާ ޤައުމަކަށް ހެއްދެވުމުގެ ބުރަ ޒިންމާ އުފުއްލަވާ މުހިންމު އެއް ފަރާތަކީ  ރައްިޔތުންގެ 

އިޙްތިރާމް ކުރާ ޤައުމަކަށް ހެދުމަށާއި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމްވެ، ތަރައްޤީވެ  މިގޮތުން، ޙައްޤުތަކަށް. މަޖިލީސް
ކުރިއަރާފައިވާ ޤައުމަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މުހިންމު ޤާނޫނުތައް މިއަހަރުތެރޭ ވުޖޫދަށް އައިސްފަވާކަން 

ވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް ކުރިއަށްހުރި ބިލްތައް ފާސްކުރެއްވުމުގެ މަސައްކަތުގައި . ފާހަގަކޮށްލަން
 .ކަށަވަރުވާނެގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށްދެއްވުމަށް މިއަދުގެ މުނާސަބަތުގައި އިލްތިމާސްކުރަން

 
ހެދިފައިވާ  މަށް ބިލްތައް އެކުލަވާލުމާއި، ރައްކާތެރިކުރުއެންމެ ފުރިހަމައަށް ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް 

ން އްވުމާއި، ހެޔޮ ވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަޤާނޫނުތައް ތަންފީޛު ކުރެ
ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރަށް  އަދި. ރަންމަސައްކަތް ފާހަގަކުގިނަގުނަ  މުންދާސަރުކާރުން ކުރަ ،ލިބިދިނުމަށް

ވާކަން ފާހަގަ ގޮތެއްގައި ޢަމަލުކުރަން ފަށާފަ ވުރެ ފުޅާ އަދި ފާޅުކަންބޮޑުކުރިއަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ ގިނަ ހުށަހެޅުންތަކަކަށް
މަކީ ދައުލަތުގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާ މިނިވަންކަން ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވު. ކޮށްލަން
ވީހިނދު، އެކުލަވާލެވޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ޤަވާއިދު ތަކާ އިދާރީ އުސޫލުތައްވެސް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް  ކަށްވާޖިބަ
 . ޔަޤީން ކުރެއްވުމަށް މިއަދުގެ މުނާސަބަތުގައި އިލްތިމާސް ކުރަން ވޭތޯތިރާމް ކުރެވޭގޮތަށް ފަރުމާއިޙް
 

ވެރިކަމާ އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ހޯއްދަވައި ނިގުޅައިގަނެވޭ ޙައްޤުތައް ޢަދުލު  ،އަދި ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް
ދެއްވުމުގެ އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރާނީ ޝަރުޢީ ދާއިރާއިން ކަމަށްވާތީ، ރައްޔިތުންނަށް ޢަދުލު އިންސާފު 

 .ހޯދައިދިނުމުގެ މަރުޙާލާ އަވަސްވުމަކީ ވަރަށްވެސް މުހިންމު ކަމެއް
 

ސްކަން ޤާއިމްވެފަ އޮތުމަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެ ރާއްޖޭގައި އަމަން އަމާން ކަމާއި ސުލްޙަ މަސަލަ
އުފާވެރި ހިތްހަމަޖެހޭ މާޙައުލެއްގައި ދިރިއުޅުމަކީ . ފުރިހަމައަށް ލިބުމަށް ވަރަށްބޮޑަށް މަގުފަހިކުރުވާ ކަމެއް

ޖްތިމާޢީ، އަދި މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކުގެ އިތުރުން، މިހާރު އިޤްތިޞާދީ، އި. އެންމެންގެވެސް އަމާޒަކަށްވާނެ
ސަޤާފީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުގެ އިތުރުން މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް 

 .  ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކުރަން
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ސް މިއަހަރަކީވެސް އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ކާމިޔާބީތަކެއް ހިއުމަން ރައިޓް  ،އާދެ
ހުށަހެޅުނު ގިނަ މައްސަލަތަކާއި ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވުނު . ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެން ދިޔައަހަރެއްކަން ފާހަގަކުރަން

ދެކުނުގައި ހުޅުވުމަށްޓަކައި ންގެ ފުރަތަމަ ރީޖަނަލް އޮފީސް ކޮމިޝަ  އަދި. ނެޝަނަލް އިންކުއަރީއެއް ނިންމާލެވުނު
ޚިދުމަތްތައް ކޮމިޝަންގެ މި އޮފީސް ހުޅުވިގެން ދިއުމުން،  . މިފައިމިހާރު އެންމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތައް ވަނީ ނި 

ނުހަނު ބޮޑު  ،ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތަށް ޓަކާ ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމަށްރައްޔިތުންނާ 
 .ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން ލިބިގެންދާނެކުރިއެރުމެއް
 

ޤުތައް ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ބުރަ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް ކުރިއަރުވައި މި ހައް
ދަނީ މަ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހާއި، ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި، މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ 

ކަށް ނުހަނު ތަމެހާފަރާތް ން އެމިފަދަ  މީޑިއާތަކާއި، ގެ ޖަމިއްޔާތަކާއި. ދ.އ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި،، ޖަމާއަތްތަކާއި
ނޑުމެން އެއްމެން އިންސާނީ . އިހްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރުދަންނަވަން  ކުރަމުންދާ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމުގައި އަޅުގަ

 هللاވައްސަލާމްއަލައިކުމް ވަރަހްމަތު  !.އާމީން. ސުބްޙާނަހޫ ވަޠަޢާލާ ބަރަކާތްލައްވާށިهللا މަސައްކަތުގައި މާތް
 .ވަބަރަކާތުހު
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