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 )1ތަޢާރަފް
އ
ނކަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ .މި ޙައްޤުތަކާ ި
ލބިދޭންޖެހޭ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަ ް
އިންސާނަކަށްވީތީ ި
އ
މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އެމީހަކު ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މުޖުތަމަޢެއްގައި އެފަރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކާ ި
ޒިންމާތަކެއްވެސް ވެއެވެ .އަދި މި މިނިވަންކަމާއި ޙައްޤުތަކަކީ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޤާނޫނު އަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ (ށ)
މނުވީ ނިގުޅައިގަނެވޭނޭ ޙައްޤުތަކެއް ނޫނެވެ.
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ެ
މ ޤަރާރު (ޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގައި
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާން ު
ނ ޙިމާޔަތްކޮށް ،ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި،
ޙއްޤުތަކާއި މިނިވަންކަ ް
ގންވާ އިންސާނީ ަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ،ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބި ެ
އޭނާގެ މައްޗަށް އޭނާ ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުއާއި ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަކަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއްވެއެވެ.
ކރަންޖެހޭ މަސްއޫލިތްޔަތުތަކާއި
އ ޤައުމުތަކުގައި ރައްޔިތުން އަދާ ު
ވހިރާއްޖެއާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން ބައެ ް
މި ލީގަލް ބްރީފްގައި ދި ެ
ތށް
ވޖިބުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮ ަ
ތތަކާއި ާ
ދށުން މި މަސްއޫލިތްޔަ ު
ޢހަދާތަކުގެ ަ
ވާޖިބުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ާ
ބަލާލާފައިވާނެއެވެ.
މިގޮތުން އިންޑިޔާ ،އީރާން ،ބަންގްލަދޭޝް އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ރައްޔިތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިތްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް
ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތަށް ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވާނެއެވެ.
 )2ލީގަލް ބްރީފްގެ މަޤްޞަދު
މ މީހެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި
ކ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  67ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކޮން ެ
މި ލީގަލް ބްރީފްގެ މަޤްޞަދަ ީ
އޤްވާމީ ދުނިޔޭގައި މި ޙައްޤު ދެވިފައިވާ މިންވަރު
އ  ،ބައިނަލް ަ
ނކޮށްފައިވަނީ ކިހާމިންވަރަކަށްކަމާ ި
ވާޖިބުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަޔާ ް
ބރީފްގެ ބޭނުން ހިފިގެން ދިއުމެވެ.
ދރާސީ ބޭނުންތަކަށް މި ލީގަލް ް
ދެނެގަތުމާއިއެކު ތަޢުލީމީ އަދި ި
 )3ލީގަލް ބްރީފުން ފާހަގަކުރެވުނު މުހިއްމު ނުކުތާތައް
އވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި،
ލބިފަ ި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  67ވަނަ މާއްދާގައި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ި
އެމީހަކު އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކަކީ ވަކިނުކުރެވޭނޭ ދެ އަސާސް ކަމުގައިވީ ހިނދު ،އެއިން ކޮންމެ ޙައްޤަކާއި
ގުޅިގެން އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކެއްވާކަމާއި ،ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިކަންކަމަށް އިޙްތިރާމް
ވއެވެ.
ކުރާންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ެ
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ނކަމަށް ރައްކާތެރިވެ އެ ޙައްޤުތަކަށާއި މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރުން؛
އަނެކުންގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަ ް



ކވެރިކަމާއި ،އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިޙްތިރާމުކުރުމުގެ
އޔާއި ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި އެ ު
އެންމެހައި މީސްތަކުންގެ މެދުގަ ް
ތމުގެ އުޞޫލު ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން؛
ގ ު
ރޫޙު އާލާކުރުމާއި ،އަނެކުންނާ ތިމާއާދެމެދުވާ ތަފާތުތައް ބަލައި ަ



މުޖުތަމަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރުން؛



އމަންއަމާންކަމާއި ،ރައްކާތެރިކަމާއި ޤައުމުގެ ޝަރަފު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާދަތާއި ،ރައްޔިތުންގެ އެއްބައިވަންތަކަމާއިަ ،
ކރުން؛
ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ު



ރކޮށް ހިތުން؛
ނނުގެ ވެރިކަން ހިންގުމުގެ އުޞޫލަށް ޙުރުމަތްތެ ި
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމާއި ،ޤާ ޫ



ރޠީ އުޞޫލުތަކާއި ގޮތްތައް ކުރިއެރުވުން؛
އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލަކާ ޚިލާފު ނުވާ ގޮތުގެމަތީން ،ދީމިޤް ާ



ޤފަތާއި ،މާދަރީ ބަހާއި ،ޤައުމީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކޮށް
ވ އިސްލާމްދީނާއި ،ރާއްޖޭގެ ޘަ ާ
ދން ކަމުގައި ާ
ދިވެހިދައުލަތުގެ ީ
ދެމެހެއްޓުން؛



ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ތިމާވެއްޓާއި

ދިރޭތަކެތީގެ

ނަސްލުތަކާއި،

ޤދްރަތީ
ު

ރީތިކަމާއި،

ތތައް
ވަޞީލަ ް

ރައްކާތެރިކޮށް

ދ
ކން ދުރުހެލިވުން؛ އަ ި
ށ ހަލާކުވެގެންދާފަދަ ޢަމަލުތަ ު
ފވާ ފަދަ ޢަމަލުތަކާއި ޤުދުރަތީވެ ި
ދެމެހެއްޓުމާއެކު ،ތިމާވެށި ނުސާ ު


ޙރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމެވެ.
ޤައުމީ ދިދަ އަށާއި ،ދައުލަތުގެ ނިޝާނަށާއި ،ޤައުމީ ސަލާމަށް ު

ނ
މށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަ ް
މަތީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ ކިބައިން ދައުލަތަށް ނުވަތަ ޤައު ަ
ވ ކަންކަމަށް ވާންޖެހެއެވެ .އަދި،
ދރު ކުރުވުމަށްޓަކައި އެކުލެވިފައި ާ
ޒންމާ ާ
ކަމުގައިވުމުން ،މިކަންކަމަކީ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ރައްޔިތުން ި
ނ
މި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާނުކުރެވިއްޖެނަމަ ،އެކަމަށް އަދަބު ކަނޑައެޅިފައި އޮންނަން ޖެހޭތީ ޤާނޫނެއްގައި މިކަންކަ ް
ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުމަކީ މުޙިއްމު ކަމެކެވެ.
ތ
ތކެތީގެ ނަސްލުތަކާއި ،ޤުދްރަ ީ
ނނުއަސާސީގެ  67ވަނަ މާއްދާގެ (އ) ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެއްޓާއި ދިރޭ ަ
މިސާލެއްގެ ގޮތުން ޤާ ޫ
ދ
ވށި ނުސާފުވާ ފަދަ ޢަމަލުތަކާއި ޤުދުރަތީ ވެށި ހަލާކުވެގެންދާފަ ަ
ރީތިކަމާއި ،ވަސީލަތްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާއެކު ،ތިމާ ެ
ނ
ކށްފައިވާއިރު ،މިކަމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނަކީ ޤާނޫ ު
ޢަމަލުތަކުން ދުރުހެލިވުން ބަޔާން ޮ
ގ މަޤްސަދަކީ އިންސާނުންނަށް
ނނު) އެވެ .މިޤާނޫނު ެ
ނަންބަރު ( 4/1993ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާ ޫ
ގެއްލުންދޭ ނުވަތަ އުނދަގޫކުރާ އެއްޗެހި ފަޔަވައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައި ހިމެނޭ ޤުދްރަތީ ތަކެއްޗާއި އެއްޗެހި ރައްކާތެރިކޮށް
އޔިތުންނާއި ސަރުކާރުގެ ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުމެވެ .އަދި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ
ދެމެހެއްޓުމަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަ ް
ދިވެހިރާއްޖެ ދެމިއޮތުމަށާއި ކުރިއެރުމަށް ޙިއްޞާކޮށްދޭނެކަމެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ބރު ( 77/78ރާއްޖޭގެ މީހުންއުޅޭ ރަށްރަށުން ގަލާއި ،ވެއްޔާއި،
ނ ަ
ތރިކުރުމަށްޓަކައި ،ޤާނޫނު ނަ ް
މީގެ އިތުރުން ،ތިމާވެށި ރައްކާ ެ
ނބަރު ( 12/2011ގަސްގަހާގެހި ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތިމާވެށި
ޤނޫނު ނަ ް
ނނު) އާއި ާ
އަކިރިނެގުމާބެހޭ ޤާ ޫ
ފހަގަކުރަމެވެ.
ނތަކެއްކަން ާ
ހިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ޢަމަލުކުރަމުން ގެންދާ ޤާނޫ ު
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ތގެ މުއައްސަސާއެއް ކަމުގައިވާ އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮޓެކްޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދައުލަ ު
ނ
ނތަކަށް ޖޫރިމަ ާ
ޓށް ދޭ ގެއްލު ް
ސން ވަނީ ( R/2011-9ތިމާވެށް ަ
އޭޖެންސީގެ ނަމުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންގެންދެއެވެ .މި އޭޖެން ީ
ކަނޑައެޅުމާއި ބަދަލު ހޯދުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް ޢަމަލު ކުރަން ފަށާފައެވެ .މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ،ގެއްލުން ލިބުނު ސަރަޙައްދަށް،
ބލައި،
އތަކަށް ަ
ހނިހެން ކަންތަ ް
މއްދަތަށް އަދި މިނޫންވެސް އެ ެ
ތަކެތީގެ އަދަދަށް ،ސަރަޙައްދުގެ ބާވަތަށް ،ގަވާއިދާ ޚިލާފުވި ު
އ
ފދަ ޢަމަލެ ް
ށ ގެއްލުން ލިބޭ ަ
ނ މިންވަރު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .ވީމާ ،މި ގަވާއިދަކީ ތިމާވެއްޓަ ް
ޖޫރިމަނާ އިތުރުކޮށް ،އިތުރުވާ ޭ
ކުރުމުން ،އޭގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަވާއިދެއްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
 )4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ،ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާއި ،ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ،ދުނިޔޭގެ
އެހެނިހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އިންސާނަކަށްވީތީ ލިބިފައިވާ ،އެމީހެއްގެ ފަރާތުން ވަކިނުކުރެވޭނޭ އެއްޗަކަށްވީ ނަމަވެސް،
ވކަން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ
ބފައި ާ
އެޙައްޤުތަކާއި ގުޅިގެން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ލި ި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާތައް ތަސްދީޤު ކޮށްފައިވާ ދުނިޔޭގެ ދައުލަތްތަކުން އެއްބަސްވެއެވެ .އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤަރާރު
ނ
ކތާގައި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އޭ ާ
(ޔުނިވަރސަލް ޑެކްލަރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް) ގެ  29ވަނަ މާއްދާގެ ( )2ވަނަ ނު ު
ދިރިއުޅޭ މުޖުތަމަޢުއާގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ވާކަމާއި މި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކަކީ
އވާ ކަންތައްތަކެކެވެ .އަދި މި
ކޮންމެ މީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމާއި ގުޅިގެން ،ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފަ ި
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ޤާނޫނުން ކަނޑައެޅޭނީ ހަމައެކަނި "އެހެން މީހުންގެ އެފަދަ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމުގެ
ށ ހިތައި ،އެޙައްޤުތަކަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއި ،ދީމިޤްރާޠީ މުޖުތަމައުޢެއްގައި،
މިންގަނޑުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮ ް
ށ
ކމަށާއި ،ޢާންމު މަޞްލަޙަތަ ް
ހމަތަކަށާއި ،ޢާންމު ރައްކާތެރި ަ
އިންސާފުގެ ނަޒަރުން ބަލާއިރު ޢަމަލު ކުރެވެންވާނެ މަނާޤިބީ ަ
ނނެވެ".
ތަބާވުމުގެ ގޮތު ް
ނޓަރނޭޝަނަލް ކަވަނަންޓް އޮން
ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރު ގެ އިތުރުން ،މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ (އި ް
ދ
ހ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
މޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެ ޭ
ސިވިލް އެންޑް ޕޮލިޓިކަލް ރައިޓްސް) އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތި ާ
ނލް ކަވަނަންޓް އޮން އިކޮނޮމިކް ،ސޯޝަލް އެންޑް ކަލްޗަރަލް ރައިޓްސް) ގެ ދީބާޖާގައި ކޮންމެ މީހެއްވެސް އޭނާ
(އިންޓަރނޭޝަ ަ
ދިރިއުޅެމުންގެންދާ މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅޭ އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ހުންނަކަން
ނ
އވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަ ް
ލބިދީފަ ި
މސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކަކީ މި މުޢާޙަދާގެ ދަށުން ި
ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި މި ަ
އިޚްތިޔާރުކޮށް ،ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
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އިންޑިއާ
ހ
ޢ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެ ޭ
ދ އާއި އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާ ީ
ނލްއަޤްވާމީ މުޢާހަ ާ
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައި ަ
ނނުއަސާސީގެ  51ވަނަ މާއްދާގައި
އންޑިއާއިން ތަސްދީޤު ކޮށްފައިވާ ދެ މުޢާހަދާއެވެ .އިންޑިއާގެ ޤާ ޫ
ޢހަދާ އަކީ ި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ާ
ނވާނޭކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
ޖބަދޭ ް
އިންޑިއާގެ ކޮންމެ ރައްޔިތެއް އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ،އި ާ


ށ
ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ތާޢިދުކޮށް ،އަސާސީ ފިކުރުތަކާއި ،މުއައްސަސާތަކާއި ،ޤައުމީ ދިދައާއި ޤައުމީ ސަލާމަ ް
އިޙްތިރާމްކުރުން؛



ލވުމަށް އެކަށައެޅުނު ފިކުރުތަކަށް ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން؛
ދައުލަތުގެ މިނިވަންކަމަށް ވާސި ު



އއްބައިވަންތަކަމާއި ކަރާމާތް ޙިމާޔަތްކޮށް ،ރައްކާތެރިކުރުން؛
ޤައުމުގެ އަމިއްލަވަންތަކަމާއިެ ،



ގ ޚިދުމަތަށް ހުށަހެޅުން؛
ދއުލަތުން ގޮވާލެއްވުމުން ދައުލަތު ެ
ޤައުމުގެ ވެރިކަން ދިފާއުކޮށްަ ،



އެއްވެއުޅުމާއި އެއްބާރުލުން ކުރިއެރުވުމަށް އިންޑިއާގެ މީސްތަކުންގެ މެދުގައި ދީން ،ބަސް ،އަވަށް ނުވަތަ ދަރިފަސްކޮޅުގެ
ތއްތައް ނައްތާލަން މަސައްކަތްކުރުން؛
ނގެ ކަރާމާތަށް ފުށުއަރާފަދަ ކަން ަ
ތަފާތުތަކަށް ނުބަލައި؛ އަންހެނު ް



އިންޑިއާގެ މުއްސަނދި ޘަޤާފަތް ޙިމާޔަތްކޮށް ދެމެހެއްޓުން؛



ފދަ ޖަންގައްޔާއި ކުޅިތަކާއި ފެންގަނޑުތަކާއި ކޯރު އަދި ގަސްގަހާގެއްސާއި ދިރޭ ތަކެތި،
ތިމާވެށީގެ ގޮތުގައި ބަލައިގަންނަ ަ
ޙިމާޔަތްކުރުން.



ނތަކަން ދެމެހެއްޓުމާއި ސުވާލުކުރުމާއި އިސްލާޙުގެނެވުމުގެ ރޫޙު ތަރައްޤީކުރުން؛
މިޒާޖީ ބަދަލުތަކާއި ،އިންސާނީވަ ް



ދރުހެލިވުން؛
ދައުލަތުގެ މުދާ ރައްކާތެރިކޮށް ،އަނިޔާވެރި ހަމަނުޖެހުންތަކުން ު



ކޮންމެ މީހަކު ވަކިވަކިން ،ނުވަތަ އެއްބައިވެގެން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި ކާމިޔާބުވުމަށް މަސައްކަތަކުރުމާއި މިކަމުގެ
ކރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި؛
ސަބަބުން އިންޑއާގެ ދައުލަތް ު



ތން ދަރިންނަށް ނުވަތަ ބެލެނިވެރިޔަކު އޭނާ ބަލަހައްޓާ އުމުރުން  6އަހަރާއި  14އަހަރުގެ
މައިންބަފައިންގެ ފަރާ ު
ކުއްޖަކަށް ،ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ.

1

އީރާން
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ށ
އވެ .އީރާންގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި އީރާންގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަ ް
ތސްދީޤު ކޮށްފައިވާ ދެ މުޢާހަދާ ެ
މުޢާހަދާއަކީ އީރާނުން ވެސް ަ
އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

އވެ.
ޢމަލުކުރާކަށް ނުފެށެ ެ
ވސް އަދި ަ
މ ެ
މގެ ޤާނޫނު  2002ގެ ދަށުން ،ނަ ަ
ލޙުކުރު ު
ސގެ  86ވަނަ އިސް ާ
އސާ ީ
ނ ަ
ވނީ ޤާނޫ ު
 1މިނުކުތާ އެކުލެ ު
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ޤާނޫނުއަސާސީގެ  9ވަނަ މާއްދާގައި އީރާންގެ ސަރުކާރާއި ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް އީރާންގެ މިނިވަންކަމާއި،
ގ
ނތަކަމާއި ޞަރަޙައްދީ އެއްބައިވަންތަކަން ޙިމާޔާތްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އީރާން ެ
މުސްތަޤިއްލުކަމާއި ،އެއްބައިވަ ް
ވެރިކަން ކުރާފަރާތާއި އެޤައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.



ޤާނޫނުއަސާސީގެ  8ވަނަ މާއްދާގައި؛
ށ
 ކޮންމެ މީހަކުވެސް އެހެން މީހުންނަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމާއި އީރާންގެ ސަރުކާރުން އީރާންގެ ރައްޔިތުންނަ ްއިޙްތިރާމްކުރުމާއި ،އަދި އީރާންގެ ރައްޔިތުން އީރާންގެ ސަރުކާރަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަކީ ވެރިކަންކުރާފަރާތާއި
ރައްޔިތުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.



ޤާނޫނުއަސާސީގެ  14ވަނަ މާއްދާގައި އީރާންގެ ސަރުކާރާއި މުސްލިމުންނާއި އެހެން ދީންތަކުގެ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި
ދށުންކަމާއި ،އެމީހުންގެ
ދނުގެ ދަށުން ޢަދަލުވެރިކަމާއެކު ވަކި ސުލޫކީ މިންގަނޑެއްގެ ަ
ޢަމަލު ކުރަންވާނީ އިސްލާމް ީ
ނމަވެސް ،މިފަދައިން
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމް ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެަ .
ތ ދެކޮޅު ހަރަކާތްތައް
ނއި އީރާނާއި ދެކޮޅަށް އެއްވެސް ކަމެއްގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާ ނުވަ ަ
ޢަމަލުކުރަންޖެހޭނީ އިސްލާމް ދީ ާ
ރާވައިފައިނުވާ ފަރާތްތަކާ މެދުގައެވެ.

ބަންގްލަދޭޝް
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
ވ
ޤނޫނުއަސާސީގައި އަންނަނި ި
ގލަދޭޝްގެ ާ
މޢާހަދާއެވެ .ބަން ް
ވސް ތަސްދީޤުކޮށްފައިވާ ދެ ު
ގލަދޭޝްއިން ެ
މުޢާހަދާއަކީ ބަން ް
ކން އަދާކުރަންވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިއެވެ.
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަންނަނިވި ފަރާތްތަ ު


ކމޭހިތުމާއެކު އަޚްލާޤު
ނނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށް ަ
ކޮންމެ ރައްޔިތަކު އަދި ސަރުކާރުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު ޤާ ޫ
ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކޮށް ޢާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކޮށް ،ސަރުކާރުގެ މުދާ ،ނުވަތަ ޢާންމު މުދާ
ރައްކާތެރިކުރުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.



ބަންގްލަދޭޝްގެ

އލަތަށް
ދަ ު

ޚިދުމަތް

ކޮށްދޭ

ކޮންމެ

މހަކު
ީ

ނށް
ޢާންމުން ަ

ކން
އެހީތެރި ަ

ށ
ފޯރުކޮށްދިނުމަ ް

ނކޮށްފައިވެއެވެ.
މަސައްކަތްކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާ ް



އުނގެނުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމާއި،
މަސައްކަތްކުރުމަކީ

ކޮންމެ

ރައްޔިތެއްގެވެސް

ޙައްޤެއްކަމާއި

މިކަމަކީ

މަސްއޫލިޔަތެއްކަމުގައި

ޤާނޫނުއަސާސީން

ކަނޑައަޅާފައިވާތީ ،ކޮންމެ ރައްޔިތަކު މި ކަންކަމަށް މަސައްކަތްކުރަންވާނޭކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އޮސްޓްރޭލިޔާ
މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއާއި އިޤްތިޞާދީ ،އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ
އވެ .އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ރައްޔިތުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް
މޢާހަދާ ެ
މުޢާހަދާއަކީ އޮސްޓްރޭލިއާ ވެސް ތަސްދީޤު ކޮށްފައިވާ ދެ ު
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ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައެއް ނޫނެވެ .ނަމަވެސް އެޤައުމުގައި ޢަމަލު ކުރަމުން ގެންދާ ޤާނޫނުތަކުގައި
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
ތއް އަދާކުރަންޖެހޭނެއެވެ.
މިގޮތުން ،އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރައްޔިތުން އަންނަނިވި މަސްއޫލިއްޔަތު ަ


ގ ދީބާޖާގެ (ރ) ގެ ދަށުން ،ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް
އޮސްޓްރޭލިޔަން ސިޓިޒަންޝިޕް އެކްޓް ( 2007ކޮމަންވެލްތު) ެ
މސްއޫލިއްޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
ތބާވުން،ރައްޔިތުންގެ ަ
ޤާނޫނަށް ަ



ކންސިކުއެންޝަނަލްސް) އެކްޓް  2007ގެ  3ވަނަ
އޮސްޓްރޭލިޔަން ސިޓިޒަންޝިޕް (ޓްރާންސިޝަނަލްސް އެންޑް ޮ
ތާވަލްގެ ނުކުތާ  3ގެ ( )4ގެ (ށ) ގެ ދަށުން ،ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް ޤައުމު ދިފާއުކުރަންޖެހޭ ޙާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ،
ޤައުމު ދިފާޢު ކުރުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެވެސް މަސްޢޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.



ދައުލަތާއި
ހާޟިރުވާން

ޞަރަޙައްދީ ޤާނޫނުތަކުގައި ކޮންމެ ރައްޔިތަކުވެސް އެރައްޔިތަކަށް ޖޫރީއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ކޯޓަކަށް
އެންގިއްޖެނަމަ ،އެފަދަ

ޚިދުމަތް

ފޯރުކޮށްދިނުމަކީވެސް

ރައްޔިތުންގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތެއްގެ

ގޮތުގައި

ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ2 .؛ އަދި


ގ ( )1ގެ (ށ) ގެ ( )iއާއި  245ވަނަ މާއްދާގެ 1
އިލެކްޓޯރަލް އެކްޓް ( 1918ކޮމަންވެލްތު) ގެ  93ވަނަ މާއްދާ ެ
ވސް ފެޑެރަލް އަދި ދައުލަތުގެ އިންތިޚާބު ތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމާއި ،ރެފެރެންޑަމްތަކުގައި
ގެ ދަށުން ،ކޮންމެ ރައްޔިތަކު ެ
ވޯޓު ދިނުމަކީ ރައްޔިތުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ގއި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ރައްޔިތަކަށް
ދބާޖާ ަ
ރލިޔަން ސިޓިޒަންޝިޕް އެކްޓް ( 2007ކޮމަންވެލްތު) ގެ ީ
މިކަންކަމުގެ އިތުރުން ،އޮސްޓެ ޭ
ނމެހެންވެސް ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ
ޖބަދީ ،އިޙްތިރާމުކުރުން މަޖުބޫރު ނުވަތަ ކޮ ް
ނނިވި ކަންތައްތަކަށް އި ާ
އން ަ
ވހިނދުަ ،
ވާނަމަ ،ނުވަތަ ާ
ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.


އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަރުކާރަށާއި ރައްޔިތުންނަށް އިޙްތިރާމުކުރުން؛



އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަރުކާރާއި ރައްޔިތުން ދީމިޤްރާތީ އުސޫލުތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛




ދ
ދފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކުރުން؛ އަ ި
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބި ީ
އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޤާނޫނުތަކަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ،ތަބާވުމެވެ.

 )5ނިންމުން
އ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކޮށް،
ލބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާ ި
ޔތަކަށްމެ ި
އ ކޮންމެ މީހަކަށް ނުވަތަ ރައް ި
ޢހަދާތަކުގަ ި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ާ
އ
ރތްތަކާ ި
ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ،ކޮންމެ މީހަކުވެސް ،އޭނާ ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މުޖުތަމަޢުގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ އެހެނިހެން ފަ ާ

2

To be eligible to sit on juries, a person must be enrolled on the electoral roll of the relevant State or Territory:
Juries Act 1976 (ACT) s9; Juries Act 1963 (NT) s9; Jury Act 1977 (NSW) s5; Jury Act 1995 (Qld) s4; Juries Act 1927
(SA) s11; Juries Act 2003 (Tas) s6; Juries Act 2000 (Vic) s5(1); Juries Act 1957 (WA) s4
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މެދުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކެއް ވާކަން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .މި މުޢާޙަދާތަކުގައި ސޮއިކޮށް،
އ
ނތަކުގަ ި
ނއަސާސީ ނުވަތަ ޤާނޫ ު
ގ ޤާނޫ ު
ނ މިފަދަ މަސްއޫލިތްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އެޤައުމުތަކު ެ
ތަޞްދީޤުކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކު ް
ދތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.
އެކުލަވާލަންވާނެކަމަށް މި މުޢާހަ ާ
ތކުން ރައްޔިތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް
އޮސްޓްރޭލިޔާ ފިޔަވައި ،މިލީގަލް ބްރީފްގައި ހިމަނާފައިވާ ޤައުމު ަ
ލ
އެޤައުމުތަކުގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .އޮސްޓްރޭލިޔާގައި މި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އެ ޤައުމުގައި ޢަމަ ު
ށން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑިޔާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްއޫލިތްޔަތުތަކާއި
ދ ު
ކުރަމުންގެންދާ ޤާނޫނުތަކުގެ ަ
ވާޖިބުތަކެއް

އަދާކުރުމަށް

ކަނޑައަޅާފައި

ވީނަމަވެސް ،ބަންގްލަދޭޝްއާއި

އީރާން

އަދި

އޮސްޓްރޭލިޔާގައި

ރައްޔިތުންގެ

މަސްޢޫލިއްޔަތުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދު މަދުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި އިންޑީޔާގައި ރައްޔިތުން އަދާކުރަންޖެހޭ
ށ ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ،މި
ގ ތެރޭގައި ތިމާވެ ި
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކު ެ
ލީގަލް ބްރީފްގައި ހިމެނޭ އެހެން ޤައުމުތަކުން މިފަދަ ކަންކަން ކަނޑައަޅާފައެއް ނުވެއެވެ.
އިންޑިޔާ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގައި ކިޔެވުން ނުވަތަ އުގެނުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޤާނޫނުއަސާސީގައި ހިމެނެއެވެ .އަދި ބަންގްލަދޭޝްގައި
އ
ނތިޚާބުތަކުގަ ި
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެވެސް ވާޖިބެކެވެ .އޮސްޓްރޭލިޔާގައި ޖޫރީ ގައި ޚިދުމަތްކުރުން ،އަދި އި ް
ށފައިވެއެވެ.
ވޯޓުލުމަކީ ކޮންމެ ރައްޔިތެއްގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮ ް
ވ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުން އަދާކުރަންޖެހޭ
ލބިގެން ާ
އ ކޮންމެ މީހަކަށް ި
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާޙަދާތަކުގަ ި
ނ މިކަންކަން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ
މތަކު ް
ބރީފްގައި ހިމެނިގެންވާ ޤައު ު
ލ ް
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް ކަނޑައަޅާފައިނުވާތީ ،މި ލީގަ ް
ނށް ތަބާވުމާއި އެކަކު އަނެކަކަށް
ޤނޫ ަ
ރފްގައި ހިމެނޭ ޤައުމުތަކުން ާ
މއިގަނޑު ގޮތެއްގައި މި ލީގަލް ބް ީ
އެކި މިންވަރަށެވެ .ނަމަވެސްަ ،
އޙްތިރާމުކުރުމަކީ ރައްޔިތުންގެ
އިޙްތިރާމުކުރުން އެކުލަވާލާފައިވެއެވެ .އަދި އެޤައުމެއްގެ އަސާސީ ފިކުރުތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ،އެއަށް ި
މަސްޢޫލިއްޔަތު ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.
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