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ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ޤާނޫނުއަސާސީ ބިނާވެފައިވަނީ
ޙައްޤުތަކާއި
އިންސާނީ
މިނިވަންކަމަށް
އަސާސީ
އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.
އިންސާނީ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް
މުޢާޙަދާތަކުން
ޙައްޤުތަކާބެހޭ
މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާތަކުގެ އަލީގައި ،އެއްވެސް
ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ
ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ ދިވެހިސަރުކާރުގެ
މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި ސަރުކާރުން ދެކެމެވެ.
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި
ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ،ޤައުމެއްގެ ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ
ތަރައްޤީވެ ކުރިއެރުމަށް ކޮންމެހެންވެސް މުހިއްމު
ޤަބޫލުކުރަމެވެ.
ސަރުކާރުން
ކަމުގައި
ކަމެއް
މިގޮތުން ،އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން
ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭހެން ،ހަމަހަމަ،
އިންޞާފުވެރި ،އަދި އެންމެހާ ރައްޔިތުން ބައިވެރިވެ،
ޝާމިލުވާ ޤައުމެއް ބިނާކުރުމުގައި ސަރުކާރުން
ދެމިއޮތްކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ .ސަރުކާރުން
ޤަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި އިޙްތިރާމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު
މުޢާމަލާތް ކުރެވުމާއި ،އަދި ޤަދަރުވެރި ދިރިއުޅުމެއް
އުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބުމަކީ އެންމެހާ ފަރުދުންނަށްވެސް
ލިބިފައިވާ ޙައްޤެކެވެ .އަދި މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ
ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރިހަމައަށް
ފަންތިއެއްގައި
ފުރުޞަތުވެސް އެންމެހާ ފަރުދުންނަށް ލިބެންވާނެ
ކަމަށް ސަރުކާރުން ދެކެމެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކުގެ ދުވަހުގައި ،އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާއި،
ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ އަދި ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ ގުޅިގެން
އެކުލަވާލާފައިވާ “ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ފްރޭމްވާރކް” ތަޢާރުފު ކުރުމަކީ އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ
އޮފީހަށް ލިބޭ ވަރަށް ބޮޑު ފަޚުރެކެވެ.
މި ފްރޭމްވާރކް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ގިނަ ޢަދަދެއްގެ

މަޝްވަރާކުރެވިފައިވާއިރު،
ޙިއްސާދާރުންނާއި
އެ ފަރާތްތަކުން ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި ކުރެއްވި
މަސައްކަތަށް ސަރުކާރުން މަރުޙަބާ ކިޔައި ޝުކުރު
ދަންނަވަމެވެ .މި ފްރޭމްވާރކްގައި ،ޤައުމުގެ ސިޔާސަތު
ކަނޑައެޅުމުގައާއި ،ތަރައްޤީ ރާވައި ،ބައްޓަންކުރުމުގައި
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް
ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތްތައް ހިމެނުމަށް ބާރުއަޅައި،
މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ނަތީޖާ ނެރެން ބޭނުންވާ
މައިގަނޑު  14ދާއިރާއެއް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ.
މި ފްރޭމްވާރކް ވެގެންދާނީ ،އިސްވެދެންނެވުނު 14
ދާއިރާއިން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާތައް އެންމެ
އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށާއި ،އެކަން
ކުރެވެނީ މުޖުތަމަޢުގެ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުވާނޭ
ފަދަ ގޮތަކަށްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ
އެކުލަވާލެވޭނެ
ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ފިޔަވަޅުތައް
ނޭޝަނަލް އެކްޝަން ޕްލޭނަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި
ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގެ
ފެށުމަށެވެ.
ސަރުކާރުގެ އުއްމީދަކީ ،ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް
ފްރޭމްވާރކްގެ ޛަރީޢާއިން ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެހާ
ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
އިތުރުކުރުވައި،
ހޭލުންތެރިކަން
މަޢުލޫމާތާއި
ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ،މަޝްރޫޢުތައް ،އަދި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީ
ކުރުމަށް ބާރުއެޅިގެންދިއުމެވެ .އަދި މިގޮތުގެ މަތީން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް،
ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެކަށީގެންވާ
ކުރިއެރުމެއް ގެނެސްދޭ އޮނިގަނޑެއް ކަމުގައި
މި ފްރޭމްވާރކް ވެގެންދާނެކަމަށް ސަރުކާރުން
އުއްމީދުކުރަމެވެ.
އަޅުގަނޑުގެ ދުޢާއަކީ އަޅުގަނޑުމެން ކުރަމުން މިދާ
މުހިއްމު މަސައްކަތުގައި މާތްﷲ ސުބުޙާނަހޫ ވަތަޢާލާ
ބަރަކާތްލައްވައި ،ހެޔޮ ތައުފީޤު ދެއްވުމެވެ .އާމީން.

މު ަޙ ްއ ަމ ުދ ައނިލް
ނ ަރލް
ެއ ަޓރނީ ޖެ ެ

ަތޢާ ުރފު
 2008ވަނަ އަހަރު ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ
ޤާނޫނުއަސާސީން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ
އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ހަރުދަނާކަމާއެކު ސާބިތުވެ
ދެމިހުރިކަން ޔަޤީންކޮށްދެއެވެ .މިގޮތުން ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ދެވަނަ ބާބުގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި
މިނިވަންކަމަކީ ،ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާޙަދާތަކުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ އަލީގައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ
އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަސާސީ އޮނިގަނޑެވެ.
 2008ވަނަ އަހަރު ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީން ދީމިޤްރާތީ
ހަމަތަކުގެ މަތިން ދައުލަތް ހިންގުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިޔައެވެ.
މިގޮތުން ،އައު ޤާނޫނުއަސާސީއާއެކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ
ފަހަރަށް ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުކަމުގައިވާ ،ވެރިކަން ހިންގުމުގެ
ބާރާއި ،ޤާނޫނު ހެދުމުގެ ބާރު ،އަދި ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ
ބާރުތައް ވަކިކުރެވުނެވެ .މީގެ އިތުރުން ،މި ޤާނޫނުއަސާސީގެ
ދަށުން ދައުލަތުގެ ހިންގުމަށް ފާރަވެރިވާނޭ މުއައްސަސާތައް
ކަމުގައިވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ،އެންޓި-ކޮރްޕްޝަން
ކޮމިޝަނާއި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އިތުރުން އަތޮޅުތަކާއި
ރަށު ފެންވަރުގައި ލާމަރުކަޒީ އިދާރީ ދާއިރާތައް ޤާއިމްކުރެވުނެވެ.
މިއަދާ ހަމައަށް ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައި  9މުޢާޙަދާގެ ތެރެއިން  7މުޢާޙަދާއި ،އެ
މުޢާޙަދާތަކުގެ ދަށުން  5އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލް ތަޞްދީޤުކޮށްފައެވެ.
އަދި ދިވެހިރާއްޖެ މިހާރު ދަނީ ،އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
ކައުންސިލްގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2ވަނަ ދައުރު ފުރިހަމަކުރަމުންނެވެ.
ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީގައި
އުޞޫލުތަކަކާއި އިންތިޒާމުތަކެއް ކަނޑައެޅިފައި ވީނަމަވެސް،
ސަރުކާރަށާއި ،ދައުލަތަށާއި ،އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުގެ އިތުރުން
މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ނިޒާމީ ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތަކާއި،
ވަސީލަތާއި ،ޤާބިލިއްޔަތާއި ފަންނުވެރިކަމުގެ ގޮތުން ދަތިތަކެއް
ހުރުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނުއަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ލިއްބައިދޭ

ތަފާތު
ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގައި
މިނިވަންކަން
ޙައްޤުތަކާއި
އެކި ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިވެއެވެ .މިގޮތުން ،އެ ހުރަސްތައް
ގިރާކޮށް ،ޤާނޫނުއަސާސީން ލިއްބައިދޭ މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤުތައް
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް ކަނޑައެޅުމުގެ މުހިއްމުކަން ސަރުކާރުން ފާހަގަކުރަމެވެ.
އަދި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގައި ސަރުކާރު ދެމިއޮތް
ހިނދު ،މުޖުތަމަޢުގައި ހިމެނޭ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ
ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް
ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ޤަބޫލުކުރަމެވެ .މިގޮތުން ،ނޭޝަނަލް
ހިއުމަން ރައިޓްސް ފްރޭމްވާރކް ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާފައި މިވަނީ
އިސްވެދެންނެވުނު ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ،އެ ކަންކަން
ޙައްލުކޮށް ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ.
ސާސްކަފްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް (“މިލޭނިއަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ގޯލްސް”) ޙާޞިލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ފާހަގަކޮށްލެވޭފަދަ
ކާމިޔާބީތަކެއް ޙާޞިލުކޮށްފައިވެއެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،އެ
ކާމީޔާބީތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ،އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް،
ހަލުއިކަމާއެކު ބަދަލުވަމުންދާ އިޖުތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ މަޞްރަޙަށާއި
އަލަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކަށް ބަލައި ،ދެމެހެއްޓެނިވި
ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހެއެވެ .އަދި ،ސާސްކަފްގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް ނިމި ،އެއަށްފަހު ތަޢާރަފްކުރެވުނު ދެމެހެއްޓެނިވި
ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް (“ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ގޯލްސް”) ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއިން މަސައްކަތް
ފަށަންވެފައިވާއިރު ،އާބާދީގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ޙާޞިލުކުރުމަށް
ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމުގައާއި ،ސާސްކަފްގެ ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ
ތެރެއިން ޙާޞިލުވެފައިނުވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަމަށްވާ ޖެންޑަރ
އިކުއަލިޓީ ކުރިއެރުވުމާއި ،އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމާ އަދި
ދެމެހެއްޓެނިވި ތިމާވެއްޓެއް ކަށަވަރުކުރުން ޙާޞިލުކުރުމުގައި
ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން ބަލާއިރު،
ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ
ދެމެދު ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއްވާކަން ސަރުކާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ
ކަމަށްޓަކައި ،މި ފްރޭމްވާރކްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ނަތީޖާ ނެރެން
ބޭނުންވާ ދާއިރާތައް އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ
ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
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މި ފްރޭމްވާރކް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދަކީ ،ޤައުމުގެ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައާއި ،ތަރައްޤީ ރާވައި ،ބައްޓަންކުރުމުގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްފައިވާ ގޮތްތައް ހިމަނައި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށާއި ،ކުރިއެރުވުމަށާއި
އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދޭ އަހައްމިއްޔަތު އިތުރުކުރުމެވެ .މިގޮތުން ،ކުރިމަގުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރުން ކުރާ
މަސައްކަތްތައް ބިނާވެގެންދާނީ މި ފްރޭމްވާރކްގެ މައްޗަށެވެ .އަދި މި ފްރޭމްވާރކް ވެގެންދާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދޭނޭ ގޮތުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ މައިގަނޑު އަސާސަށެވެ .މިފަދަ ޕްލޭނެއްގެ މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖެ
ދަތުރުކުރާނެ މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުމެވެ .މިފަދަ ޕްލޭނެއްގައި ،ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި ޙާޞިލުކުރެވޭނެ ފަދަ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި ފިޔަވަޅުތަކާއި،
އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރާނެ މުއްދަތުތަކާއި އެކަންކަން ޙާޞިލުކުރާ މިންވަރު ދެނެގަންނާނެ ނިޒާމެއް ހިމެނިގެންދާނެއެވެ .މި
ކަންކަމުގެ ސަބަބުން މުއައްސަސާތަކާއި ފަރުދީ ފެންވަރުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް އުފެދި އާލާވެގެންދާނެކަމަށް
ސަރުކާރުން އުއްމީދުކުރަމެވެ .އަދި މި މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ރޫޙާއި ،އަނެކުންނާ
ތިމާއާދެމެދު ހުންނަ ތަފާތުތައް ބަލައިގަތުމާއި ،ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާ އަދި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އުޞޫލަށް
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތައް މުޖުތަމަޢުގައި ބިންވަޅުނެގިގެންދާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން އުއްމީދުކުރަމެވެ.
ޤާނޫނުއަސާސީން ކަށަވަރުކޮށްދޭ މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤުތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ
ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަޅުގަނޑުމެން އެންމެން ޙިއްސާކުރާ ތަޞައްވުރެއް ކަމަށްވާއިރު ،ދިވެހި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް މި
ތަޞައްވުރު ޙަޤީޤަތަކަށް ހަދައި ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ސާބިތުކަމާއެކު މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އަރުވަމެވެ.
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ރމްވާރކް:
ސ ފް ޭ
ނ ަރއިޓް ް
ޝ ަނލް ހި ުއ ަމ ް
ޭ
ނ ަ

ރ ަތ ްއ
ދއި ާ
ނވާ ާ
ނ ް
ަނތީޖާ ެނ ެރ ް
ނ ބޭ ު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިޖުތިމާޢީ ،އިޤްތިޞާދީ ،ޘަޤާފީ ،މަދަނީ
އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނަތީޖާ ނެރެން ބޭނުންވާ  14ދާއިރާއެއް
މި ފްރޭމްވާރކްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ .އަދި ،ނޭޝަނަލް
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭނަކާ ހަމައަށް ވާޞިލުވުމަށް
ބާރުދިނުމުގެ ގޮތުން މި ފްރޭމްވާރކްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކޮންމެ
ދާއިރާއަކުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކެއް
މި ލަނޑުދަނޑިތައް
ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ .މިގޮތުން،
އެކުލަވާލާފައިވަނީ ،މިހާތަނަށް ނެރެފައިވާ ރިޕޯޓުތަކަށާއި،
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ އ.ދ.ގެ އެކިއެކި
ނިޒާމުތަކުން ދީފައިވާ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު،
ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ކަމާބެހޭ އެކިއެކި ޙިއްސާދާރުންނާ

މަޝްވަރާކުރެވުނު
މިގޮތުން
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހުގައެވެ.
ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ދާއިރާއަކާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ
ވުޒާރާތަކާއި ،ޑިޕާޓްމަންޓްތަކާއި ،އޮފީސްތައް އަދި ދައުލަތުގެ
ކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ،މަދަނީ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި އަދި ފާހަގަކުރެވުނު
ދާއިރާތަކާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވާ
އެކްޓިވިސްޓުން ހިމެނެއެވެ.
މި ފްރޭމްވާރކްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދާއިރާތަކުން ޙާޞިލުކުރަން
ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ
އުޞޫލުތަކަށް ބިނާވަނިވި އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ
މަޤްޞަދުގައެވެ.

ހ އޭޖެންސީތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމާއި އަދި ސްޓްރެޓިޖިކް ޕްލޭނިންގ އާއި އެ
ގ ކަމާބެ ޭ
ކ ސެކްޓަރތަކު ެ
ތަފާތު އެކިއެ ި
ގއި ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން؛
ކގެ މެދު ަ
ގ އޭޖެންސީތަ ު
ސެކްޓަރތަކު ެ
ވަސީލަތްތައް މަދުން ލިބެން ހުންނަ ޙާލަތްތަކުގައި ،ޕްރޮގްރެސިވް އުސޫލަކުން ،ފިޔަވަޅުތަކަށް ބަހާލައިގެން ޙައްޤުތައް
ކަށަވަރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން؛
އ ނިންމުމުގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވައި،
އ ރޭވުމުގައާއި އެކަމާ ގުޅޭ ނިންމުންތަ ް
ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަ ް
ބޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބާރުއެޅުން؛
އެފަރާތްތަކަށް ހާމަކަން ޮ
ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމާއި ،ތަންފީޛުކުރުމާއި އަދި އެ މަސައްކަތްތައް ވަޒަންކުރުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައިވެސް
ޙައްޤުތައް ލިބިދޭ ފަރާތްތަކުގެ ،މީގެ ތެރޭގައި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ
ބައިވެރިވުމާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ މަޝްވަރާ ހޯދާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން.
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ނ
ޝ ަނލް ހި ުއ ަމ ް
ޭ
ނ ަ
ރމްވާރކްގެ ައމާ ުޒ
ސ ފް ޭ
ަރއިޓް ް
ނ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ،އެ ޙައްޤުތަ ް
އ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާ ީ
ދ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް
ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަ ި
ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަހައްމިއްޔަތުކަން ދިނުން.

ރ ަތ ްއ
ދއި ާ
ނވާ ާ
ނ ް
ަނތީޖާ ެނ ެރ ް
ނ ބޭ ު
އުނގެނުމުގެ
ޙައްޤު

ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެއް
ލިބުމުގެ ޙައްޤު

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ
ޙައްޤު

ރައްކާތެރި އަދި ޞިއްޙަތަށް
ރަނގަޅު މާޙައުލެއް
ލިބުމުގެ ޙައްޤު

ޘަޤާ ީ
ފ
ކަންކަމުގައި
ބައިވެރިވެ
އުޅުމުގެ ޙައްޤު

ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި،
އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އަދި
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި
ޖަމާޢަތް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން
6
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އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގައި
ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި،
މަސައްކަތްތެރިންގެ
ޙައްޤުތައް

ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން
ލިބުމުގެ ޙައްޤު

ތަރައްޤީވުމުގެ
ޙައްޤު

ދިރިހުރުމާއި،
މިނިވަންކަމާއި
ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤު

އިންޞާފު ލިބިގަތުމުގެ
ހަމަހަމަކަމާއި،
ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންޞާފުން
ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްވުމާއި،
ދަތުރުފަތުރުކުރުމާއި ،މަދަނީ
ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަ ް
ށ
އިޙްތިރާމްކުރާ ޘަޤާފަތެއް
ކުރިއެރުވުން

ނމާ ަތ ްއ
ސ ީ
ބއ ަިނލް ައޤްވާ ީމ ޒި ް
ނ ާ
އި ް
ނ ަޙ ްއ ުޤ ަތކާ ިއ ަ
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައި  9މުޢާޙަދާގެ ތެރެއިން 8 ،މުޢާޙަދާއެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާއިރު ،އޭގެ ތެރެއިން 7
މުޢާޙަދާއެއް ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ ތަޞްދީޤުކޮށްފައެވެ .ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި ބަޔާންވެފައި އެވަނީ މި ފްރޭމްވާރކް ޗާޕްކުރުމާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާޙަދާތަކާއި ،އެ މުޢާޙަދާތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ތާރީޚް ނުވަތަ އެ މުޢާޙަދާތައް ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ތާރީޚެވެ.

ދ
މުޢާ ަޙ ާ

ނ ަވ ަތ
ކރި ު
ސއި ު
ޮ
ކރި ތާރީޚް
ަތ ް
ޞދީ ުޤ ު

ސ
ނ ެއ ްއ ެވ ް
ރ ްއޖެއި ް
ދި ެވހި ާ
ނ
ދ ަފއިވާ ަނ ަމ ެއ ަކ ް
ކ ުރ ެމ ްއ ަހ ާ
ރ ް
އި ުޢތި ާ
ޟ ު

ނަސްލަށް ބަލައި ކުރާ އެންމެހާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާބެހޭ
މުޢާޙަދާ (“ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް
ފޯމްސް އޮފް ރޭޝަލް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން”)

ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވަނީ 24
އެޕްރީލް  1984ގައި

ނެތް

ގ މުޢާޙަދާ (“ކޮންވެންޝަން
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކު ެ
ޓސް އޮފް ދަ ޗައިލްޑް”)
އޮން ދަ ރައި ް

ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވަނީ 11
ފެބްރުވަރީ  1991ގައި

މުޢާޙަދާގެ  14ވަނަ މާއްދާއަށާއި 21
ވަނަ މާއްދާއަށް އިޢުތިރާޟްކޮށްފައިވޭ

ށ ކުރެވޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަފާތުކުރުންތަކެއް
އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަ ް
ޙދާ (“ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން
ނައްތާލުމުގެ މުޢާ ަ
އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން”)

ތަސްދީޤުކޮށްފައިވަ ީ
ނ
 1ޖުލައި  1993ގައި

މުޢާޙަދާގެ  16ވަނަ މާއްދާއަށް
އިޢުތިރާޟްކޮށްފައިވޭ

އ އަނިޔާކުރުން މަނާކުރުމުގެ
ލާއިންސާނީ އަދަބު ދިނުމާ ި
ޝން އަގެއިންސްޓް ޓޯޗަރ”)
މުޢާޙަދާ (“ކޮންވެން ަ

ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވަނީ 20
އެޕްރީލް  2004ގައި

ނެތް

ގ މުޢާޙަދާ
އިޤްތިޞާދީ ،އިޖުތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކު ެ
(“އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވެނަންޓް އޮން އިކޮނޮމިކް ،ސޯޝަލް
އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް”)

ނ 19
ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވަ ީ
ސެޕްޓެމްބަރ  2006ގައި

ނެތް

މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާޙަދާ (“އިންޓަރނޭޝަނަލް
ކޮވެނަންޓް އޮން ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް”)

ނ 19
ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވަ ީ
ސެޕްޓެމްބަރ  2006ގައި

މުޢާޙަދާގެ  18ވަނަ މާއްދާއަށް
އިޢުތިރާޟްކޮށްފައިވޭ

ގަދަކަމުން ނިޒާމުން ގެއްލުވާލުމުގެ ޢަމަލުން އެންމެ ާ
ހ
ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުޢާޙަދާ (“ކޮންވެންޝަން
ފޮރ ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް އޯލް ޕާރސަންސް ފްރޮމް
އެންފޯރސްޑް ޑިސަޕިއަރަންސް”)

ނ 6
ސޮއިކޮށްފައިވަ ީ
ފެބްރުވަރީ  2007ގައި

ނެތް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކުގެ މުޢާޙަދާ
(“ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޕާރސަންސް
ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީޒް”)

ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވަނީ 5
އެޕްރީލް  2010ގައި

ނެތް

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލީ މެންބަރުންގެ
ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މުޢާޙަދާ (“ކޮންވެންޝަން އޮން
ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް އޮފް އޯލް މައިގްރަންޓް
ވާރކާރސް އެންޑް މެންބާރސް އޮފް ދެއަރ ފެމިލީސް”)

ސޮއިކޮށްފައި ނުވޭ

-

މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުޢާޙަދާތަކުގެ އިތުރުން ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އ.ދ.ގެ އިތުރު  5އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓޮކޯލްގައި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.
 | 2016ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ފްރޭމްވާރކް

7

ސނީ ަޙ ްއ ުޤ ަތ ްއ
ނ ާ
އި ް
ކ ުރމާއި
ަރ ްއކާ ެތރި ު
ެދ ެމ ެހ ްއ ެޓނިވި ަތ ަރ ްއޤީގެ
ނ
ލނޑ ު ަދނޑި ަތކާ ުހރި ގުޅު ް
ަ
ނ ަކމާއި
ދިރި ުހ ުރމާއި ،މިނި ަވ ް
ަރ ްއކާ ެތރި ަކމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
10 16 17

5

1

ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާނެ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް

ނ ަކމާއިެ ،އ ްއ ެވ ުއޅު މުގެ
ޚި ާޔލުފާޅު ު
ކ ުރމު ެގ މިނި ަވ ް
ނ ަކމާ ިއ ައދި ސި ާޔސީ ޕާޓީ ަތކާއި،
މިނި ަވ ް
ނ
ނ ަކ ް
ަޖމްޢި ްއ ާޔ ަތކާ އި ަޖމާ ަޢތް ެހ ުދމުގެ މިނި ަވ ް

ޞފު ލިބި ަގތުމުގެ ަހ ަމ ަހ ަމ ަކމާއި،
ނ ާ
އި ް
ނ
ޞފު ް
ނ ާ
ަޢ ުދލު ެވރި ަކމާއި އި ް
ކ ެރ ުވމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ަ
ޝރީ ަޢތް ު
5 10 16

4

1

5 10 16

ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާނެ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް

ކ ުރމާއި،
ދި ެވހި ަރ ްއޔި ަތ ަކ ް
ށ ުވމާއިަ ،ދތު ުރ ަފތު ުރ ު
ބއި ެވ ި
ރ ުވމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ަމ ަދނީ ަކ ް
ނ ަކމު ަގއި ަ
8 10 16
ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާނެ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް

ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާނެ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް

ރ
ސނީ ަޙ ްއ ުޤ ަތ ަކ ް
ނ ާ
އި ް
ކ ާ
ރމް ު
ށ އިޙް ތި ާ
ތ
ކ ި
އ
ފ
ޤ
ޘ
ނ
ެ
ް
ާ
ރ ެއ ުރ ުވ ް
ަ
ަ
ު
5 10 16

4

ޙާޞިލުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރާނެ ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްޤީގެ
ލަނޑުދަނޑިތައް

ސ ަޙ ްއ ުޤ ަތ ްއ
ދ ސި ާޔ ީ
ނ ައ ި
ަމ ަދ ީ
8

 | 2016ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ފްރޭމްވާރކް
Contribution to SDGs/Goals

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ ދެމެދު
ވަރަށް ބޮޑު ގުޅުމެއްވާކަން ސަރުކާރުން ދެކެމެވެ .އެހެންކަމުން ،މި ފްރޭމްވާރކްގައި ނަތީޖާ
ނެރެން ބޭނުންވާކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ދާއިރާތައް ބައްޓަންކޮށްފައިވާނީ ،ދެމެހެއްޓެނިވި
ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ،އެ ލަނޑުދަނޑިތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް
ބާރުދެނިވި ގޮތެއްގެ މަތިންނެވެ .މިގޮތުން ،ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް
ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން
ކުރާ

މަސައްކަތްތަކަށް

ފްރޭމްވާރކްގެ

މި

ތެރެއިންވެސް

މަގުފަހިވެގެންދާނެކަން
ސަރުކާރުން

ފާހަގަކުރަމެވެ.

ޞ ްއ ަޙ ެތ ްއ
ުދ ަޅ ެހ ޮޔ ި
ބމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ލި ު

ނމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ުއނގެ ު
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ނ:
ސ ީ
ކ ުރ ް
ނ ާ
އި ް
ނ ަޙ ްއ ުޤ ަތ ްއ ަކ ަށ ަވ ުރ ު

ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ
ަމއި ަގނޑ ު ަ
ނމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ު .1އނގެ ު

ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ

 .1އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި ،މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތައް
ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން .ވަކިން ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ،ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިދެވޭ ،ވާސިލުވެވޭ ،ހުރިހާ
ފަރާތްތަކަށްވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ އަދި ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތަށް އުނގެނުމުގެ ޙައްޤު ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަންދިނުން
ތ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ލިބޭނޭ މަގުފަހިކުރުން .ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،ޚާއްޞަ
ދ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އުނގެނުމުގެ ފުރުޞަ ު
 .2ޢަދުލުވެރި އަ ި
ނ މަގުފަހިކުރުން
ނ ލިބެންޖެހޭ ކުދިންނަށް މި ފުރުޞަތު ލިބޭ ޭ
ރައްކާތެރިކަ ް
 .3އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ތަޢުލީމް ސްކޫލްތަކުގައި ދެވޭ މިންވަރު ހަރުދަނާކުރުން
 .4ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިން ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކުރުން
 .5ތަޢުލީމީ ދާއިރާ މޮނިޓަރކުރުމާއި އެ ދާއިރާގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓޭ މިންވަރު ބެލުން ހަރުދަނާކުރުން

ބމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ު .2ދ ަޅ ެހ ޮޔ ޞި ްއ ަޙ ެތ ްއ ލި ު
ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ

 .1ހުރިހާ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ ގޮތަށް އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިބިދެވޭ ގޮތަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހަރުދަނާކުރުމާއި ،އެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ފަސޭހަކަން
އިތުރުކުރުމާއި އަދި އެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން
 .2ހަމަހަމަކަމާއެކު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް މަދުކުރުން
 .3އަންހެންނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި ،ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއިން ދޭންޖެހޭ
ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން
 .4ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމަށް ދުރާލާ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި ،ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވުމުގެ ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުން
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ބމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ނ ަވ ަރ ަކ ް
ނވާ މި ް
ނ ަވ ުރ ެއ ަކށީގެ ް
 .3ދިރި ުއޅުމުގެ ެފ ް
ށ ލި ު
ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ
ގ ފެންވަރު އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ
 .1ދިރިއުޅުމު ެ
އ އެކުލަވާލައި ،މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން
ޤާނޫނުތަ ް
 .2ގެދޮރުވެރިކަން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އެކަމަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ގެދޮރު ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު
އިތުރުކުރުން
 .3ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ގެދޮރު ފޯރުކޮށްދިނުން
 .4ރަނގަޅު ކާނާ އާއި ސާފު ފެން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރުން
 .5ކަރަންޓާއި ،ފެނާއި އަދި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާނެ ވަސީލަތްތައް
ހަރުދަނާކުރުން
 .6އެންމެންނަށް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އަދި ފަސޭހަކަމާއެކު ވާސިލުވެވޭ ގޮތަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން

ބމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ޞ ަރ ްއކާ ެތރި ަކ ް
 .4ޚާ ްއ ަ
ނ ލި ު
ލނޑ ު ަދނ ިޑ ަތ ްއ:
ަ
 .1ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި،
މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން
 .2ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށާއި ،އެފަދަ މީހުންގެ ފުށުން ނާޖާއިޒް މަންފާތައް
ޙާޞިލުކުރުމަށް ކުރާ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން .އަދި އެކަންކަމުން އެފަރާތްތައް
ރައްކާތެރިކުރުމަށާއި ،އެފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ އަޅާލުމާއި އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން
 .3ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން .މިގޮތުން،
މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން
 .4ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި
މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރުމާއި ވިލަރެސްކުރުން ހަރުދަނާކުރުން
ހ ފަރާތްތަކުގެ ޞިއްޙީ ،އިޖުތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ބަލައި އެފަރާތްތަކުގެ ޟަރޫރީ
 .5ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެ ޭ
އ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން
ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށްޓަކަ ި
 .6ކުށް ކުރާ ކުޑަކުދިން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ގެނައުމަށް ބާރުއެޅުމާއި އެފަދަ ކުދިންނަށް މުޖުތަމަޢުގައި ދެވޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން
ޕްރޮގްރާމްތައް އިތުރުކުރުން
ގ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ،އެފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް
 .7ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކު ެ
ކއި އެފަދަ ފަރާތްތަކާމެދު
ތއް ޙިއްޞާވާނޭ ފަދަ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުމަށްޓަ ަ
ވަކާލާތްކުރުން އިތުރުކުރުން .އަދި އެފަރާތް ަ
މުޖުތަމަޢުގައި ދެކޭ ގޮތް ރަނގަޅުކުރުން
 .8ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުން
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ކ ައލިޓީގެ ަޙ ްއ ުޤ
 .5ޖެ ް
ނޑަރ އި ު
ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ
 .1ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް އަދި ކަމާބެހޭ
ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން ހަރުދަނާކުރުން
 .2މަސައްކަތުގެ ދާއިރާގައާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގެ ދާއިރާގައި އަންހެނުންގެ ފުރިހަމަ އަދި ހަމަހަމަ ބައިވެރިވުން ކުރިއެރުވުމާ
އަދި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން އިތުރުކުރުން
 .3ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވުމުގައާއި ،ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާއިމްކުރުމުގެ ހަމަތައް ހިމަނައި،
ކުރިއަރުވާ އަދި ކަށަވަރުކުރުން
ޔ އާއި ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހިމެނޭގޮތުން ،އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ނިޒާމުތައް
 .4ޖިންސީ އަނި ާ
ހަރުދަނާކުރުން
ށ ޤަބޫލުކުރާ ޤަބޫލުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށާއި
ޞ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ދައުރެއްވާކަމަ ް
 .5ވަކި ޖިންސަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ވަކި ޚާއް ަ
އން ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީގެ ހޭލުންތެރިކަން
ދކޭ ގޮތް ރަނގަޅުކުރުމުގެ ނަޒަރިއްޔާ ި
އަންހެނުންގެ ދައުރާމެދު މުޖުތަމަޢުގައި ެ
އިތުރުކުރުން

ބމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
 .6ޞި ްއ ަޙ ަތ ް
ށ ަރނ ަގޅު މާ ަޙ ުއލެ ްއ ލި ު
ލނޑ ު ަދނ ިޑ ަތ ްއ:
ަ
ކ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރެވޭ
ދ ރަށު ފެންވަރުގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަ ީ
 .1އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ޤައުމީ އަ ި
ރވޭ ކަންތައްތަކެއް ކަމުގައި ހެދުމަށް ބާރުއެޅުން
އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީގެ އުޞޫލުތަކުގެ މަތިން ކު ެ
ށ ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން ،ކާރިސާތަކުން އިޔާދަވުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ
ހ ފަރާތްތަކަ ް
 .2ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެ ޭ
ޔތު އިތުރުކުރުން
މގެ ޤާބިލިއް ަ
ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް ،އެކަ ު
 .3ތިމާވެށި ހަލާކުވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި އެކަންކަން ބެލޭނެ ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކޮށް ،އެފަދަ ކަންކަން ކުރާ މީހުން ޖަވާބުދާރީކުރެވޭނެ
އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ،އެކަމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުދަނާ ޤަނޫނީ ފަރުވާ ލިބިދެވޭނެ
އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުން
 .4ތިމާވެއްޓާ އަހުލުވެރި އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމްކޮށް ކުރިއެރުވުން
 .5ތިމާވެއްޓާއި ދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަން ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމާގުޅޭ ގޮތުން ޢާންމުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
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ނގެ ަޙ ްއ ުޤ ަތ ްއ
ސ ްއ ަކތް ެތރި ް
ކ ުރމުގެ ަޙ ްއޤާއިަ ،މ ަ
ަ .7މ ަ
ސ ްއ ަކތް ު
ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ
ވ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ
 .1މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި މަސައްކަތްތެރިންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރު ާ
އ ތަންފީޛުކުރުން
ދ އެ ޤާނޫނުތަ ް
ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި ،މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް އަ ި
 .2މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު އެންމެންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުން
 .3މީހުން ލައްވައި މަޖުބޫރުން ކުރުވާ އެންމެހާ ބާވަތުގެ މަސައްކަތް ނައްތާލުން
 .4ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އަދި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން ހަރުދަނާކުރުން
ދ އެކަށީގެންވާ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ
 .5ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރެވޭ އަ ި
ޤާނޫނީ ފަރުވާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުން

ަ .8ތ ަރ ްއޤީ ުވމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ލނޑ ު ަދނ ިޑ ަތ ްއ:
ަ
 .1ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން
 .2ނިންމުންތައް ނިންމާ މަރުޙަލާތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
 .3ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކަކީ ،ޢަދުލުވެރި ،އަދި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެންމެންނަށް ބައިވެރިވެވޭނެ އަދި އެންމެންގެ ބައިވެރިވުން
ހިމެނޭ މަސައްކަތްތަކެއް ކަމުގައި ކަށަވަރުކުރުން
 .4ޢަދުލުވެރި އަދި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ތަރައްޤީގެ މަންފާ މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ފަރުދުންނަށް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން
ހ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ،މުޖުތަމަޢު ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ފަރުދުންގެ
ޞ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެ ޭ
 .5ޚާއް ަ
ހމަ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
ފުރި ަ
 .6މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ތަރައްޤީވުމުގެ ޙައްޤަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ދެނެގަނެ ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުން
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ބއި ެވރި ެވ ުއޅުމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ަ .9ޘޤާ ީފ ަކ ް
ނ ަކމު ަގ ިއ ަ
ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ
 .1ޘަޤާފީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤުގެ ހޭލުންތެރިކަން ޢާންމުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުން
ށ ހަމަހަމަކަމާއެކު ފަންނީ އަދި ޘަޤާފީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު އެކަންކަމަށް ވާސިލުވުން
 .2އެންމެންނަ ް
ކަށަވަރުކުރުން
 .3ޘަޤާފަތާއި ،ފަންނާއި ،ޤައުމީ ބަހާއި ،ތަރިކަ އާއި އަދަބިއްޔާތު ކުރިއެރުވުން
 .4އެންމެންގެ މަންފާއަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޡަޤާފީ ކަންކަން ދިރުވާ އާލާކޮށް ،ކަށަވަރުކުރުން
ގ މުއްސަނދިކަން ދެނެގަތުމާއި ،އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމާއި ،އަނެކުންނާ ތިމާއާދެމެދު ހުންނަ
 .5ޘަޤާފަތު ެ
އ ބަލައިގަތުމުގެ ޘަޤާފަތެއް ދިރުވާ އާލާކުރުން
ތަފާތުތަ ް

ނ ަކމާއިަ ،ރ ްއކާ ެތރި ަކމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
 .10ދިރި ުހ ުރމާއި ،މިނި ަވ ް
ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ
 .1ދިރިހުރުމާއި ،މިނިވަންކަމާއި ،ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް
ލއި ،މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން
އެކުލަވާ ަ
 .2ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ ފަރާތްތަކާއި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި ފަންނުވެރިކަން އިތުރުކުރުން
 .3ދިރިހުރުމާއި ،މިނިވަންކަމާއި ،ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ،އެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ބެލޭނެ ނިޒާމްތައް
ހަރުދަނާކުރުން
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ޞފު ލިބި ަގ ުތމުގެ ަހ ަމ ަހ ަމ ަކމާއިަ ،ޢ ުދލު ެވރި ަކމާއި
ނ ާ
ަ .11ޢ ުދލު އި ް
ކ ެރ ުވމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ޞފު ް
ނ ާ
އި ް
ނ ަ
ޝރީ ަޢތް ު
ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ
 .1ޢަދުލު އިންޞާފު ލިބިގަތުމުގެ ހަމަހަމަކަމާއި ،ޢަދުލުވެރިކަމާއި އިންޞާފުން ޝަރީޢަތްކުރެވުމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކޮށް،
ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި ،މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ
ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން .އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި ،މިހާރު
ހުރި ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން
 .2ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދާ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ކުރިއަރުވާ އެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކުރުން
 .3ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި ފަންނުވެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން
 .4ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ބާރާއި ޤާނޫނީ ފަންނުގެ މިނިވަންކަން ހަރުދަނާކުރުން
 .5ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ދާއިރާ ޖަވާބުދާރީކުރުވުމުގެ ނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކުރުން
 .6ޢަދުލު އިންޞާފު ޤާއިމްކުރުމުގެ ނިޒާމާއި ޤާނޫނީ ނިޒާމުގެ ހޭލުންތެރިކަން ޢާންމުންގެ މެދުގައި އިތުރުކުރުން

ނ ަކމާ ިއ ައދި
ނ ަކމާއިެ ،އ ްއ ެވ ުއޅުމުގެ މިނި ަވ ް
ކ ުރމުގެ މިނި ަވ ް
 .12ޚި ާޔލުފާޅު ު
ނ
ނ ަކ ް
ސި ާޔސީ ޕާޓީ ަތކާއިަ ،ޖމްޢި ްއ ާޔ ަތކާއި ަޖމާ ަޢތް ެހ ުދމުގެ މިނި ަވ ް
ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ
ގ މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި ،މިހާރު
 .1ޚިޔާލުފާޅުކުރުމު ެ
އ ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން
ހުރި ޤާނޫނުތަ ް
 .2ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން
 .3ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއް ނެތް މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމެއް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުން
 .4ހައްދު ފަހަނައަޅާފައިވާ ފިކުރުތަކާއި ރެޑިކަލައިޒޭޝަން ނައްތާލުން
އ ޖަމާޢަތް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ
 .5އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ،ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ި
އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި ،މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ ޤާނޫނުތައް
ތަންފީޛުކުރުން
އ ޖަމާޢަތްތަކަށް ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގެ
 .6މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ި
ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން

 | 2016ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް ފްރޭމްވާރކް

15

ކ ުރމާއިަ ،މ ަދނީ
 .13ދި ެވހި ަރ ްއޔި ަތ ަކ ް
ށ ުވމާއިަ ،ދ ުތ ުރ ަފ ުތ ުރ ު
ބއި ެވރި ުވމުގެ ަޙ ްއ ުޤ
ަކ ް
ނ ަކމު ަގއި ަ
ލނޑ ު ަދނ ިޑ ަތ ްއ:
ަ
 .1ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި ،މިހާރު
ހުރި ޤާނޫނުތައް ހަރުދަނާކޮށް އަދި އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛުކުރުން
 .2އިންތިޚާބުތަކުގައި އެކިއެކި މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ޙައްޤު ހަރުދަނާކުރުމާއި ކުރިއެރުވުން
 .3ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތައް ހިމެނޭ ގޮތުން ،ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ވޯޓުލުމުގެ ޙައްޤު ކަށަވަރުކޮށްދިނުން
ށ ޢާންމު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މުއާޞަލާތީ
އ އެންމެންނަ ް
 .4ޢަދުލުވެރި އަދި ހަމަހަމަ ގޮތެއްގަ ި
އ ހަރުދަނާކުރުން
އ ވަސީލަތްތަ ް
ވަސީލަތްތައް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ެ
 .5ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގައާއި ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި ޢާންމުންގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ ހޯދޭނެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމްކޮށް
ކުރިއެރުވުން
ގ ދާއިރާގައި ރައްޔިތުން ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން ބާރުވެރިކުރުވައި ،އެ ދާއިރާގައި
 .6ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމު ެ
ނ އިތުރުކުރުން
ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވު ް

ނ
ސނީ ަޙ ްއ ުޤ ަތ ަކ ް
ކރި ެއ ުރ ުވ ް
ކ ާ
ށ އިޙްތި ާ
ނ ާ
 .14އި ް
ރ ަޘޤާ ަފ ެތ ްއ ު
ރމް ު
ލނޑ ު ަދނޑި ަތ ްއ:
ަ
 .1އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އެނގޭ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާއި ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރާ މިންވަރު
އިތުރުކުރުން
އ ނުވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
 .2ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާތަކުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ތަޞްދީޤުކޮށްފަ ި
މުޢާޙަދާތައް ތަޞްދީޤުކޮށް ،މުޢާޙަދާތަކުގެ ދަށުން ކުރަންޖެހޭ ރިޕޯޓިންގ ހަރުދަނާކުރުން
ކ ނިޒާމުތަކުން ދޭ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ތަންފީޛުކުރުމާއި އެކަންކަން
 .3އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ އ.ދ.ގެ އެކިއެ ި
ތަންފީޛުކުރާ މިންވަރު ބެލޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހަރުދަނާކުރުން
 .4ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތައް ޖަވާބުދާރީކުރުވުން އިތުރުކޮށް ،އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުމާއި މަސައްކަތްތަކުގެ ހާމަކަންބޮޑުކުރުން
 .5މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
 .6ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ ،ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ކުރުން
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ކރި ަމގު:
ު
ނ
ނ ޕްލޭ ް
ޝ ް
ނ ަރއިޓް ް
ޝ ަނލް ހި ުއ ަމ ް
ޭ
ސ ެއކް ަ
ނ ަ
މި ފްރޭމްވާރކް އެކުލަވާލެވިފައި މިވަނީ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް
ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް
 5އަހަރު ދުވަހަށް އަމާޒުކޮށްގެން ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް
އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ .މިފަދަ
ޕްލޭނެއްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
މަގުފަހިކޮށްދޭނެ އިސްތިރާޖީ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޙަރަކާތްތަކަކީ ކޮބައިކަން
ދެނެގަތުމެވެ .އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް ،ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން
ލިބެންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކާއި އެފަރާތްތަކަށް ރައްކާތެރިކަން
ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެޅޭނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ހިންގޭނެ ޙަރަކާތްތައް
ދެނެގަތުމެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި
އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުނުތާ 10
އަހަރުދުވަސްވެފައިވާއިރު ،އެންމެ ފުރަތަމަ މި އެކްޝަން ޕްލޭންގެ
މަސައްކަތް ފެށިފައިވަނީ  2003ވަނަ އަހަރު ތަޢާރަފްކުރި ދީމިޤްރާތީ
އިޞްލާޙުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ .މިގޮތުން ،އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް
ޕްލޭނިންގ އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން
އެފެއާރޒް އަދި އޭރުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ އެހީއާއެކު
މި ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ ތައްޔާރުކުރެވުނެވެ .އެހެންނަމަވެސް،
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވުނު ދީމިޤްރާތީ އިޞްލާޙުތަކާއެކު އައި
އެކިއެކި ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނާއި ،ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް،
 2008ވަނަ އަހަރުގެ އައު ޤާނޫނު އަސާސީއާއެކު ޤާއިމްކުރެވުނު
މުއައްސަސާތަކާއި ކަނޑައެޅިގެން ދިޔަ ދީމިޤްރާތީ ނިޒާމުގެ
އިތުރުން 2008 ،ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ބަދަލުވުމާއެކު އައި
ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން
ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މަޑުޖެހިގެން ދިޔައެވެ.

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ބަލަހައްޓާ ކުރިއެރުވުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
 2012ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ހިއުމަން
ރައިޓްސްއާ ޙަވާލުކުރެވުމާއެކު އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ
މަސައްކަތް އަލުން ފަށައިގަނެވުނެވެ .އަދި މިއާ ވިދިގެން 2015
ވަނަ އަހަރު ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ .އާއި ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ.ގެ އެހީއާއެކު
އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ލަފާ
އާއި މަޝްވަރާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފެށިގެންދިޔައެވެ.
އަދި  2016ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ
ޙައްޤުތަކާބެހޭ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރުމާއި ކުރިއެރުވުމުގެ ޒިންމާތައް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހާ ޙަވާލުކުރެވުމާއެކު ،ނޭޝަނަލް ހިއުމަން
ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު
ކުރިއަށްދަނީ އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުންނެވެ.
މިގޮތުން ،މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ
މިނިސްޓްރީތަކާއި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނާއި ،ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.
އާއި ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ .އަދި ދެ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ބައިވެރިވުން
ހިމެނޭ ގޮތުން ސްޓިއަރިންގ ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލެވި ،އެޓަރނީ
ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ދަނީ
ކުރެވެމުންނެވެ.
ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް
މީގެ ކުރިން ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަޖުރިބާގެ އަލީގައި،
މި މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް
ވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ .އަދި މި ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް ،އެންމެހާ
ޙިއްސާދާރުންނަށް ޖުމްލަކޮށް އެއްބަސްވެވޭފަދަ އެކްޝަން ޕްލޭނެއް
އެކުލަވާލުމުގެ ސިއްރަކީ ،އެކްޝަން ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަރުޙަލާ
މަޑުޖެހުމެއްނެތި ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ސާބިތުވެ ދެމިހުރުމާއި،

އ ކަމާބެހޭ
ޅ ދާއިރާއެއްގަ ި
ނ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ފު ާ
އެކްޝަ ް
ރން ކަމުގައި
އކު މަޝްވަރާކު ު
ކއި ޙައްޤުތައް ލިބިދޭ ފަރާތްތަކާ ެ
ފަރަތްތަ ާ
ރން ދެކެމެވެ.
ސަރުކާ ު
މި އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި
އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލަފާހޯދުމުގެ މަސައްކަތް
ސަރުކާރުން ފަށައިގަތީ އިސްވެބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކޮށް
އެކަންކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުންނެވެ .މި ދެންނެވުނު މަޝްވަރާތަކުގެ
އަލީގައި ލިބުނު ލަފައާއި ޚިޔާލުތައް އެއްކުރެވިގެން އެކްޝަން ޕްލޭންގެ
ދެވަނަ ދެލިކޮޕީ މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތައްޔާރުކުރެވި ،އެ ދެލިކޮޕީއަށް
ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވޭނެއެވެ .އަދި ޚިޔާލު
ހޯދުމުގެ މަރުޙަލާ ނިންމުމަށްފަހު 2017 ،ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ
ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކްޝަން ޕްލޭން އިފްތިތާޙު ކުރުމަށް
ސަރުކާރުން ވަނީ ގަސްތުކޮށްފައެވެ.
ސަރުކާރުން ދެކޭ ގޮތުގައި ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެކްޝަން
ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތަކީ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ޤައުމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން
ދިވެހިރާއްޖެއިން ކުރިއަށްދާނެ ގޮތާމެދު ޢާންމުން އެދޭގޮތާއި ދެކޭގޮތް
ފާޅުކުރުމަށް ލިބިގެންދާ ފުރުޞަތެކެވެ .މީގެ އިތުރުން ،އިންސާނީ
ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލާ ފަރާތްތަކާއި ޙައްޤުތައް
ލިބިދޭ ފަރާތްތަކަށް އެފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން
ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްވެސް މި މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ފުރުޞަތު
ލިބިގެންދާނެއެވެ .އަދި މިއީ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް
ޙިމާޔަތްކޮށް ،ކުރިއަރުވާ އަދި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،ސަރުކާރު
ހިންގާ ފަރާތްތަކާއި ދައުލަތުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ސާބިތުވެ ދެމިތިބި
މިންވަރު ދައްކައިދީ ،އެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ލިބޭ
ފުރުޞަތެއްވެސްމެއެވެ.
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