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އ.ދ ގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ ކައުންސިލްގެ ޔުނިވާރސަލް ޕީރިއޮޑިކް ރިވިއު )ޔޫ.ޕީ.އާރ( އަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން 

ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައި، ރާއްޖޭގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި ދަށަށްދާ ކަންތައްތަކާއި ގުޅިގެން ހުރި މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް 

އެކަން މިހާރުން މިހާރަށް ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތަށް އެޅުމަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައިފައިވާނެއެވެ. 

އަދި އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ހީނަރުވެ ދިޔުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، އެ ދާއިރާއިން ކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ބައިނައްލަޤްވާމީ 

ގޮތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ފިޔަވަޅުތަށް އަޅަންޖެހެއެވެ.

މުޖްތަމައުގެ  މަދަނީ  އެކަމުގެ ސަބަބުން  ކުރިމަތިވެ  ގޮންޖެހުންތަކެއް  ލިބިދިނުމުގައި  ހައްޤުތައް  އަދި ސިޔާސީ  މަދަނީ  ރާއްޖޭގައި 

އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ލިބިދީފައި އޮންނަންޖެހޭ ޖާގަ ހަނިވެފައިވާކަން، 2014 ވަނަ އަހަރު މި ޖަމްޢިއްޔާއިން 

މިނިވަންކަމާއި  އުޅުމުގެ  އެއްވެ  ތެރޭގައި  ތަކުގެ  ގޮންޖެހުން  މި  ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ހުށަހެޅުމުގައި  ހުށަހެޅި  އަށް  ޔޫ.ޕީ.އާރ. 

މި  ތެރޭގައި  ޕީރިއަޑް  ރިވިއު  ގުޅޭގޮތުން،  ކަންކަމާއި  މީޑިއާގެ  ފާޅުކުރުމާއި  ޚިޔާލު  ގޮންޖެހުންތަކާއި،  ކުރިމަތިވެފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން 

ހައްޤުތައް ލިއްބައިދިނުމުގައި ދައުލަތުގެ ފަރާތްތަކުން ފަސްޖެހިފައިވާ މިންވަރަށް އަލި އަޅުވާލައިފައި ވާނެއެވެ. ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ 

ނޫސްވެރިންނާއި،  ދީފައިވުމާއި،  ހަމަލާތައް  އެކިއެކި  މެންބަރުންނަށް  މަޖްލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  މުއްދަތުގައި،  ފާއިތުވެދިޔަ  ކަމަކީ 

މީޑިއާހައުސްތަކަށް ދެވުނު ހަމަލާތަކުގައި، ނޫސްވެރިންގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެ އަދި ނޫސްވެރިޔަކު ވީނުވީ ނޭނގި ގެއްލިފައިވުމާއި، 

މީޑިއާ ހައުސްތަކުގައި ހުޅުޖެހުމާއި އެހެނިހެން ގެއްލުންތައް ދިނުމުގެ ހާދިސާ ހިނގާފައިވާކަމެވެ. 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ 

އިންތިޚާބީ  ބުނެފައިވާއިރުވެސް  އެކިފަރާތްތަކުން  ކަމަށް  އިންސާފުވެރިކަމާއެކު  އަދި  މިނިވަން  ގޮސްފައިވަނީ  ކުރިޔަށް  އިންތިޚާބު 

ނޑައަޅާފައިވާ  ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ބާރުފޯރުވައި އިންތިޚާބު ބާތިލްކޮށް އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް ކަ

ތާރީޚުތަކުގައި ނުބޭއްވި ފަސްވެގެން ގޮސްފައިވުމުގެ ސަބަބުން ވެރިކަން ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ރައްޔިތުން ބައިވެރިވުމަށް ލިބިދީފައިވާ 

ހައްޤަށް ބޮޑު އުނިކަމެއް ލިބިގެންދިޔައެވެ.

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޔޫ.ޕީ.އާރަށް ރާއްޖޭގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމުގައި ހުރި ދައުލަތާއި، ޝަރުޢީ 

ދާއިރާއަށް ނިސްބަތްވާ ފާޑުކިޔުންތަކާއި  ގުޅިގެން، ސްޕްރީމް ކޯޓުން އެކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ސޫމޯޓޯ މައްސަލައެއް ބަލަމުންދާކަންވެސް 

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް އިން ފާހަގަކުރަމެވެ.

އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާ އިތުރަށް ހީނަރުވެ ބަލިކަށިވެގެން ދިޔުން ހުއްޓުވުމަށް ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ކުރުމަށް ޓަރާންސްޕޭރަންސީ 

މޯލްޑިވްސްއިން ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި: 1. މަދަނީ ހަރަކާތްތެރިންނާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ހަރަކާތްތައް ކުޑަކުރުމަށް 

އެކަށައަޅައި،  ކަށަވަރުކުރުމަށް ނިޒާމްތަކެއް  ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން  އުވާލުން؛ 2. ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް  ފިޔަވަޅުތައް  އެޅިފައިވާ 

ވަނަ   2013  .3 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން؛  ދަރަޖައަށް  މަތީ  އެންމެ  އޭގެ  ރައްކާތެރިކަން  ސަލާމަތާއި  މީޑިއާތަކުގެ  ނޫސްވެރިންނާއި 

ކުރިއަށްއޮތް  ކަންކަން  އިންތިޚާބީ  ސަބަބުން  އަމުރުތަކުގެ  ނެރެފައިވާ  ބާތިލްކޮށް  ކޯޓުން  ސްޕްރީމް  އިންތިޚާބް  ރިޔާސީ  އަހަރުގެ 

ަމްށ ަދުއލުަތގެ ފާަރތަްތަކްށ ިއލިްތމާްސުކަރްނ އްިނާސީނ ަހްއުޤަތުކގެ ާދިއާރ ަދަށްށ ދުިޔްނ ުހްއުޓުވަމްށ ިއްސލާހީ ފަިޔަވޅުަތްއ އެޅު
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`



ތަނުގައި އިތުރަށް އުނދަގޫވެ އިންތިޚާބަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކުރުމަށާއި އެ އަމުރުތަކުގެ ސަބަބުން އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނީ 

އެފަދަ  ސަމާލުކަންދީ  އިތުރަށް  މައްސަލަތަކަށް  ކުރިމަތިވަމުންދާ  މަސައްކަތްތެރިންނަށް  ބިދޭސީ   .4 ނައްތާލުން؛  ފުށުއެރުންތައް 

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ބިދޭސީ މަސައްކަތްރިންގެ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ މުއާހަދާ )އައި.ސީ.އާރ.އެމް.ޑަބްލިޔު( 

ނޑިޔާރުންނާއި ވަކީލުންގެ މިނިވަންކަން ދެނެގަތުމަށް  ތަސްދީޤުކުރުމާއި އައި.އެލް.އޯ ގެ މުއާހަދާތައް ތަސްދީޤުކުރުން؛ އަދި 5. ފަ

ނޑައެޅި ޚާއްސަ މަންދޫބުގެ ހުށަހެޅުންތަކުގައި ހުރިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން. އ.ދ އިން ކަ

2010 ވަނަ އަހަރު މި ރިވިއު ފެށިފަހުން ދިވެހިރާއްޖެއިން، އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމަށާއި ހައްޤުތަށް ކަށަވަރުކޮށް 

ހިމެނިގެން،  ތެރޭގައި  މިކަންކަމުގެ  ފާހަގަކުރަމެވެ.   ހުރިކަން  ކުރެވިފައި  މަސައްކަތްތަކެއް  އެކަށޭނަ  ބައެއްދާއިރާތަކުން  ދިނުމަށް 

އިންސާނީ ވަގު ވިޔަފާރި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެންޓި ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ އާއި ބެހޭ ޤާނޫނާއި މައުލޫމާތު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ ޤާނޫނޫ 

ފާސްކޮށް އަމަލުކުރަން ފެށައިފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.

2010 ވަނަ އަހަރުގެ ރިވިއުގައި ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް މުހިއްމު ބައެއް 

އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގޮސްފައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު 

ހީނަރުވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ. އަދި ރާއްޖެއިން ބަލައިގެންފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް އެކީ ތަންފީޒުކުރުމަށް ސަރުކާރުން  ނުކުޅެދިފައިވާ 

ކަންވެސް ފާހަގަކުރަމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ބައިނައްލަޤްވާމީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ދާއިރާގައި ރާއްޖެ ފަހަތަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

މި ޖަމްޢިއްޔާއިން އުންމީދުކުރަނީ، މި ޖަމްޢިއްޔާއިން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި އަދި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ދިފާއުކޮށް 

ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ހުރިފާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންތެރި ހުށަހެޅެމެއްކަމުގައި ވެގެން ދާނެކަމަށެވެ. އަދި ރިވިއުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި 

ގުޅިގެން  ހަރަކާތްތެރިންނާއި  މަދަނީ  ގުޅުންހުރި  ކަމާއި  ދިވެހި ސަރުކާރާއި،  ކުރިއެރުވުމުގައި  ތަންފީޒުކޮށް  ކަންކަން  ފާހަގަކުރެވޭ 

މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް ތައްޔާރަށް އޮތްކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ. 

ޔޫ.ޕީ.އާރ ގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ބައިވެރިވެފައިވަނީ، 2010 ވަނަ އަހަރު މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް 

ގުޅިގެން ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުންތަކުގައެވެ. ޔޫ.ޕީ.އާރަކީ އ.ދ އިން އިސްނަގައިގެން، ޤައުމުތަކުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކުގެ ހާލަތު އޮތް 

މިންވަރު ދެނެގަނެ ގައުމުތަކުގެ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ 4 އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ބާއްވާ 

ވަނަ  ގްރޫޕްގެ 22  ވޯކިންގ  ޔޫ.ޕީ.އާރ  ބޭއްވޭ  ދުވަހު  ވާ  މެއި 2015  ކުރިއަށްދާނީ 6  ރިވިއު  ދެވަނަ  ރާއްޖޭގެ  ރިވިއުއެކެވެ. 

ބައްދަލުވުމުގައެވެ.

ނިމުނީ

އިތުރު މައުލޫމާތެއް ބޭނުންވާނަމަ ލީގަލް އެސިސްޓަންޓް އިބްރާހިމް ރިޒާއަށް )9676060( ނުވަތަ ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ 

އާހިދް ރަޝީދަށް )9741443( ގުޅުއްވާ.
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