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 އިޤްރާރު 

 

މި ޑިޒަޓޭޝަންގައި ހިމަނާފައިވާނީ އަޅުަގނޑުގެ ައމިއްލަ ަމސަްއކަތެވެ. މި މަސައްކަތް ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ ބައެއް   

ފަރާތަކަށް އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ހުށަހަޅާފައެއް  ވިޔަސް އެހެން ޑިގްރީއަކަށް ނުވަތަ ޑިޕްލޮމާއަކަށް ނުވަތަ އެހެްނ އެއްވެސް

އަދި  ނުވާނެއެވެ. ިމ ިޑޒަރޓޭޝަންގައި އެއްވެްސ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަެތއް ހިމަނާފައިވާަނމަ ެއ ފަރާތަކަށް ހަވާލާދީފައިވާނެއެވެ.

  ޢުތިރާޒެއްނެތެވެ. މިޑިޒަޓޭޝަން ިޑޒަޓޭޝަން ލައިބްރަރީގައި އާންމުކޮށް ފެންނަހެްނ ބޭއްވުމާމެދު އެއްވެސް އި

  .ކަމަށް އަޅުގަނޑު އިޤުރާރުވަމެވެމަތީގައި ބަޔާންކުޅަ އެންެމހައި ކަންކަމަީކ ތެދު ޙަޤީޤަތް   

  

  )12590ނަން: މުޙަްއމަދު އަޝްފާހު ( 

  ސޮއި:

  ތާރީޚް:
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 ޝުކުރު 

 މުދާއި ޞުބުހާަނހޫ ވަތަޢާާލއަށް ޙަهللا ންމުމުގެ ތަޢުފީޤް ދެއްެވވި މިފަދަ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނި  

  ސަލާްމ ލެްއވުން އެިދ ދުޢާކުރަމެވެ. ިވ އިތުުރ ރަޫސލާއަްށ ޞަލަވާތާއި ޝުކުރުކުރަެމވެ. އަދި ެއކަލާނެގ ފޮނުއް

  މުގައިވާ ޑިޒަރޓޭޝަްނގެ މަޝްރޫޢު ދިވެހިބަހުގެ ޑިުގރީ ކޯުހގެ އެންމެ ފަހު ސެމިސްަޓރުގެ އެްއ މާއްދާ ކަ

ވަނީ މި މަސައްކަތަށް ެއހީތެރިވެެދއްވި ފަރާތްަތކުެގ ފުރިހަމަ ކުރުުމގެ ގޮތުން ހެދި މި ދިރާާސ ނިމިފައި މި

  އެހީއާއެުކގައެވެ. 

ނޑު އެންމެ ޚާއްސަ ޝުުކރެއް އަދާުކރަްނ ބޭނުންވާ އެއް ފަރާތަީކ މި މަޢުޟޫ ފުރިހަަމ    އެގޮތުން އަޅުގަ

ނޑަށް އިރުޝާދުެދއްވި ސުޕަވައިަޒރ ބުނުނަަމ އެއްބާރުލުން ނުލި އަށެވެ. މިބޭފުޅާގެނީނާ އަިއމިނަތު ކުރުމުގައި އަޅުގަ

  ވަމެވެ. ދަންނަ ަވރަށް ޚާއްަސ ޝުކުެރއް އެބޭފުޅާއަށްނިންމާ ުނލެވުނީހެވެ. އެހެންކަުމން  ިދރާސާމިހާ ފުރިހަމަކޮްށ މި 

ނޑަށް ރިސާއަދި    ެދއްވި އަގުުހރި މަޢުލޫމާުތ  އައިމިނަތު ޒާހިރާރޗް މެތޮޑޮލޮޖީ ކިަޔވައިދެްއވި އަޅުގަ

އެބޭފުޅާއަށްވެްސ ދިއުމަށް ލިބުުނ ަވރަށްބޮޑު އެހީެތރިކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން މިދިާރސާ ރާވާ ކުރިއަްށގެން ވެސްތަކަކީ

   ދަންނަވަމެވެ. ލާސްތެިރކަމާއެކު ުޝކުރު ވަރަށް އިޚު 

  މި ިދރާސާ ުކރުމުގަިއ ޖުމުލަކޮށް އެހީެތރިެވދެއްވި ުހރިހާަފރާތްތަކަށް ޝުުކރުދަންނަވަމެވެ. އަދި މީގެއިުތރުން   

  ޝުކުިރއްާޔ!
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 އެބްސްޓްރެކްޓް 

ވަނަ ައހަރު އުފެދިފަިއާވ  2008ވަނަ ައހަރު އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނު ައސާސީއާއި  1932މި ދިރާސާއަކީ 

ސާސީއަކުންޯތ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ތެރެއިން އިންސާނުްނގެ ޙައްޤުތައް އެްނމެބޮޑަށް ގެނެސްދީފައިވަނީ ކޮންޤާނޫނު އަ

ިސޔާސީ ގޮތުންނާއި، ޢިލްީމގޮތުންނާއި، ތަފާތު ވިސްނުމުެގ  ިދރާސާއެެކވެ. މިދިރާސާގެ ބޭނުމަކީ  ބެލުމަށް ކުެރވިފައިވާ

ގޮތުން ވިސްނާަފރާތްތަކަށް ިމ ދެޤާނޫުނ އަސާސީަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަީކ ދިވެިހ ަރއްޔިތުންނަްށ 

   ބޭނުންތެިރ ޙައްޤުތަކެއްކަްނ  އަންގަިއދިނުމެވެ. ފައިދާހުރި އަދި ެއހާމެ

ާރއްޖޭގަިއ އުފެދިފަިއވާ ހުިރާހ ޤާނޫުނ  ނާއި، ދިރާާސެގ ކުރުކަުމންލިބިފައިާވ ވަގުތުެގ ކުޑަކަމުން 

 1932 އެެހންކަމުން މި ދިރާސާގެ ސުވާުލ މިވަނީ ހަމައެކަނިބަަލއިލާފައެއް ުނވާނެއެވެ. މި ދިރާާސގައި އަސާސީއަކަށް 

ވަނަ އަަހރުގެ ޤާނޫުނ އަސާީސއަށް އަމާޒުކުރެވިަފއެވެ. ެއގޮތުން މިދެޤާނޫނު ައސާސީގަިއާވ  2008އަަހރާިއ  ވަނަ

   އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މިިދރާސާގަިއ ބަާލލާފައިވާނެެއވެ.

ދިރާސާކުރުމުަގއި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް މިންކޮށްފަިއވާީނ ދުނިޔޭގެ ހުިރހާ ޤާނޫނު އަސާސީެއއްވެްސ މި 

ލަާވލުމުގައި ޢަމަލުކޮށްަފއިވާ ޔުނިާވރސަލް ޑިްކލަރޭޝަްނ އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްްސގައިވާ ޤާނޫނުތަކުންނެވެ. އަިދ އެކު

މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ަޖމްޢިއްޔާ ތަކުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙައްޤުތަކަްށވެްސ 

މިދެާޤނޫނު އަސާސީަގއިާވ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަށް ަބާލ މިދިރާސާައކީ ހަމައެކަނި  ޝާމިލްކޮށްފައިވާނެެއވެ.

ެއހެންކަމުްނ  ދިރާސާއަކަށްވާީތވެ، މިޙައްޤުތަްއ ޔުނިވާރަސްލ ޑިކްލަރޭޝަްނއިން ިކރާލުމަށްފަުހ ނަތީާޖ ދެނެގަނެވެެއވެ.

  މެތަޑެކެވެ. ކުއަލިޓޭިޓވްމި ރިސަރޗްގަިއ ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ 

 ނު އަސާީސގައިެވސް ފުރިހަމައަށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ދެޤާނޫދިރާސާއިން ހާމަިވ ގޮތުަގއި 

އެޒަމާނަކަށް ފައްަތއިެގން ގެނެސްފައިާވ ޙައްޤުަތކަީކ ރައްޔިތުންނަްށ ބޭނުންތެިރ ގެނެސްދީފައިވެއެވެ. އެިއރަކަްށ އަދި 

ޤާނޫުނ ެގ  2008ވާިއުރ  ޙައްެޤއް ގެނެސްދީފައި  19ެގ ޤާނޫުނ އަސާސީއިްނ  1932އެގޮތުްނ  ޙައްޤުތަކެކެވެ.
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ގެ ޤާނޫނު އަސާސީގަިއ ޙައްޤުތަްއ މަދުކަމުގައި ވީނަމަވެްސ  1932ޙައްޤު ގެނެސްދީފައިވެެއވެ.  53އަސާސީއިން 

 ނޫުނ އަސާސީެގ އެއްެމ މާއްދާއަކުންވެސް ގެ ޤާ 1932ެގ ޤާނޫނުން ލިބިދީފައިާވ ގިަނ ޙައްޤުތައް  2008

   ގެ ޤާނޫން ލިބިދީފައިވެސްެވއެވެ.  1932ތަްއ ެގ ޤާނޫނުން ނުލިބޭ ަޙއްޤު 2008ލިބިދީފައިވެއެވެ. އަދި 

ގެ ޤާނޫނު އަސާސީގަިއވާ ޙައްޤުަތއް މަދުކަމުގަިއ  1932 އެހެންކަމުން ދިރާާސގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކަނީ 

ވީނަމަވެސް އެޙައްޤުތަކަީކ ބޭނުންތެިރ އެންެމ ޙައްޤަކުްނވެްސ އެތަްއ ޙައްޤުަތކެްއ ލިބިގެންާދ މާއްދާތަްއ ުހިރ ޤާނޫނު 

ގެ ޤާނޫނު އަސާސީައކީ ވަރަްށ ތަފްސީލުކޮްށ ވަކިަވކި މާއްދާތަކެްއގެ ގޮުތގަިއ  2008ސީއެއް ކަމުގައެވެ. އަދި އަސާ

  މުަގެއވެ.ގިނަ މާއްދާތަކެްއ ގެނެސްދީފައިާވ ޤާނޫނު އަސާީސއެއްކަ
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  ތަޢާރަފް

ޙައްޤުތަަކކީ ވަރަްށ  ދީފައިވާ ލިބިދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ޢަމަލުުކރެވިފައިާވ ޤާނޫުނ އަސާސީަތކުން ދިވެހިންނަށް 

ދިވެިހ އާދަކާދަަތްއ  ިއސްލާމްދީނާ  އެޒަމާނަކަްށ އެންެމ އެކަށޭނެގޮތަށް  ފުރިހަމަ އަދި އެހާެމ ބޭނުންތެިރ ޙައްޤުތަކެެކވެ.

ވަަނ އަަހރު ލިޔެވުުނ ފުރަތަމަ ޤާނޫުނ އަސާސީަގއި އިންސާނުންެގ ޙައްޤުތަްއ ގެނެސްދީފަިއވަީނ  1932ހިމަނައިގެން 

ށްވެސް ރަނގަޅަށެވެ. އެހެންނަމަވެްސ ބައެއް ދިެވހިންނަްށ މިޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދީފަިއވާ ޙައްޤުތަކަކީ ިދވެިހ ވަރަ

ރައްޔިތުންނަށް އެންމެ އެކަށޭެނ ޙައްޤުތަކެްއ ނޫންކަމަށްަބލައި އެޤާނޫނު އަސާީސވަނީ ވީާދލާފައެވެ. އެއަށްފަުހ 

ޤާނޫނުަތކަކީ މިބުނެވިދިަޔ ފުރަތަމަ ޤާނޫުނ އަސާީސ އަްސލަކަްށ  ޔަމުންމިދިުކރެވެ ރިކަމުަގއި ޢަމަލު ދިވެހިރާއްޭޖގެ ވެ 

ވަނަ އަހަރުންފެށިގެން ޢަމަުލކުެރވެމުން މިއަންނަ ފެިހ  2008ބަލައިގެން އެުކލަވާ ލާފައިވާ ޤާނޫނު ތަކެެކވެ. ޚުދު 

  ިއވާ ަޙއްޤުތަކެކެވެ. ެގ ޤާނޫނުންވެސް ލިބިދީފަ 1932ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދޭ އިންސާީނ ހައްޤުތަަކކީ 

އަްސލަކީ ހަމަ އެންެމ  ،ތަފާތު މާނައިގައި ފެހި ޤާނޫުނ އަސާސީއިން ަޙއްޤުތައް މާަނކުރިކަމުގަިއ ވީނަމަވެސް

ިއރު ދިެވިހ ން މިދާ ޤާނޫނު އަސާީސ ލިބިދިންފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީެއވެ. ތަފާތަކީ މިހާުރ ޢަމަލުުކރެވެމު

ޅުވިފައިކަމުްނ ފެހިޤާނޫުނ އަސާީސގައިާވ ޙައްޤުތަކަްށ ޯބލަނބަން ފަޭސހަވުމެވެ. ރައްޔިތުންތިީބ ޤާނޫނުތަކަށް ލޯހު

ގަިއ ރު ރަްއޔިތުންތިބީ އެކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ާޙލަތުއި އެހެންނަމަވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީ އުފެދުނު

ނަމަވެސް އެޤާނޫނުްނ ެމވެ. އުނދަގޫވު ނަށްޙައްޤުތަކުގެ ބޭނުން ހިފަން އެބައިމީހުން ންނޫންކަމުން ޤާނޫނުން ލިބިދި

ުކރެވެމުންމިދާ ެފިހ ޤާނޫުނ  ލިބިދިން ޙައްޤުތަަކީކ އެންމެ ުފރިހަަމ ޙައްޤުތަެކއްކަމަށް ޤަޫބލުކުރެެވއެވެ. ިމހާުރ ޢަމަލު 

ޑުިއވެމުންާދ އަސާސީގައިާވ ޙައްޤުތަުކގެ ސަބަބުން އެތައްބައެްއގެ ޙައްޤުަތއް ނިގުޅިގެން ާދވަހަކަައކީ މަދުންނޫނަސް އަ

ތެިރގޮތަްއ ޙައްޤުތަްއ ވާހަކަތަކެވެ. މިއިްނ އެނގެީނ ފެިހ ޤާނޫނު އަސާސީގަިއވެސް ދިެވހިންނަށް އެންމެ ބޭނުން

ޢަމަލުުކރެވެމުން މިާދ  ،ގަިއ ލިޔެވި 2008ެގ ޤާނޫނު އަސާސީއާިއ  1932ިއ ނުވާކަމަވެ. އެހެންކަމުްނ ގެނެސްދެވިފަ

ބޮޑަށް ގެނެސްދީފައިވަީނ ކޮްނ ޤާނޫނު އަސާީސ އަކުންޯތ ޤުތަްއ އެންމެ ންސާީނ ޙައްފެހި ޤާނޫުނ އަސާސީެގ ެތރެއިްނ އި

ނޑުތަކުގަިއވާ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަްށ  ބަލާލުން މުހިންމެވެ. އެގޮތުން އިްސލާމް ދީނާއި، ބައިަންލ އަޤުވާމީ މިންގަ
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ދީފައިވަީނ ކޮންޤާނޫނު އަސާސީއަކުންޯތ މިދެޤާނޫުނ އަސާީސ މިންކޮށްާލ އެންމެ ގިަނއިން ޙައްޤުތައް ގެނެސެ ،ބަލައިގެން

  ބަލާލަމެވެ. 

  ސުވާލު 

ވަަނ ައހަުރ ލިޔެވުުނ ޤާނޫުނ އަސާސީެގ  2008ވަނަ އަހަުރގަިއ ިލޔެވުުނ ޤާނޫނު އަސާސީއާިއ  1932

  ތެރެއިން އިންސާީނ ޙައްޤުތަްއ އެންމެބޮޑަށް ގެނެސްދީފައިވަީނ ކޮންޤާނޫނު އަސާސީއަކުން؟

  ޖަސްޓިފިކޭޝަން 

 ،ރުގަިއ ލިެޔވުނު ޤާނޫނު އަސާސީައކީ އެޒަމާނަްށ ފައްތައިގެން ދީނާިއ ދިވެހިންެގ އާދަކާދަތަކާއިއަހަ  1932  

ބޭރުގެ ޤާނޫނުތަްއ އަްސލަކަށް ަބލައިގެްނ ދިވެހިންނަްށ މުިހންމުވާނެގޮތައް ތަްއޔާުރ ކޮށްފައިާވ ޤާނޫނު އަސާީސއެކެވެ. 

ތެރިވެފައިވަީނ އެިއރު ެވރިކަން ހިންގަން ތިއްެބިވ މިޤާނޫނު އަސާސީ އެުކލަވާލުުމގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތް 

އިސްބޭފުޅުންނާއި ބޭރުްނ ތަޢުލީުމ ޙާޞިުލކޮށްގެްނ އައިްސތިއްބެވި ޒުވާނުންކޮޅެެކވެ. ހަަމގައިމުވެްސ މިބޭފުޅުންނަީކ 

ތް މަސައްކަތުްނ ަހރުދަނާ ބޭފުޅުންކަން ފާހަގަކުެރވެއެވެ. މިބޭފުޅުންގެ މިންނަ އެންމެ، މިކަމަށް އެއިރު އެންމެ ޤާިބލު

އެކުލަާވލެވުނު ޤާނޫުނ އަސާސީައކީ ދިެވހިންެގ ޙައްޤުތަްއ ވަަރށް ފުރިހަމައަްށ ގެނެސްދީފަިއވާ ޤާނޫނު އަސާސީއެްއކަމަްށ 

ވަރަށްގިަނ ބޭފުޅުން އެއްބަްސވެފައިެވއެވެ. ެއހެންނަމަެވސް ޤާނޫނު އަސާީސ ތަސްދީޤު ުކރެވުނުާތ މާގިަނ 

އެޤާނޫުނ ައސާސީ ވީާދލާފައެވެ. ސަބަބަކަްށ ވެފައިވަީނ ދިެވހިންނަްށ  ނުކުމެ  ެގ ބަޔަުކވަނީދުވަސްތަކެއްނުެވ ަރއްޔިތުން

  އެކަށީގެންނުވާ ޤާނޫނުތަެކއް ޭއގައި ހުރުމެވެ. 

ކަންމިހެން ދިޔަކަމުގައި ވީނަމަެވސް ޤާނޫނު އަސާސީަގއި އެކުަލވާލާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުަގިއ 

ތަކެްއވާކަން ފާހަގަުކރެވެެއވެ. ހަމައެކަނި މައްސަަލއަކީ ޤާނޫނު އަސާސީއެއް ލިބިދިންއިުރ ދިވެހިންނަށް ބޭނުންތެރި ޙައްޤު

ދިވެހިން ެއކަމަށް ލޯހުޅުވިފަިއ ނެތުމެވެ. އެަޙއްޤުތަކުެގ ބޭުނން އެިއރު ިދވެހިންނަށް ކުރަްނ އުނދަގޫވުާމއި ނޭގުެމވެ. 

ޙައްޤުތައް މަދުވެގެން ުނވަތަ ނުލިބިގެްނ ދިޔައީކަމަކަްށ އިންސާީނ ލިބިދޭ އެއްވެސް ހާލަތެްއގައި ޤާނޫނު އަސާީސއިން 
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ޤަބޫލެއް ނުުކރެވެއެވެ. މިކަމަީކ އެޒަމާނުންފެށިގެން ބަޙުޘްުކރެވެމުން އަންނަ މައްަސލައެެކވެ. މިއަދުގެ ިކޔަވާކުދިންެގ 

ކުަގއި އެިކގޮތަްއ ކިފޮތްތަމެދުގައިވެސް މިކަމާމެދު ުކރެޭވ ބަޙުޘްައކީ ވަިކކޮޅަކަށް ޖެހެވިފައިނުވާ ބަުޙޘްއެެކވެ. އެ

ގެނެސްދީފަިއވާއިުރ މިކަމުެގ ތެުދ ދޮުގ ދެނެަގތުމަކީ ބޭނުންތެިރ ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުްނ މިދިރާާސެގ  މަޢުލޫމާތު

ަގއި ލިޔެވުުނ ޤާނޫނު އަާސސީއިްނ ލިބިދީފައިާވ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަީކ ަވރަށްބޭނުންތެިރ  1932އެއްބޭނުމަކީ 

  އްޤުތަކެއްކަްނ އަންގަިއ ދިނުމެވެ. އެޒަމާނަށް ރަނގަޅު ހަ 

ވަނަ ައހަރު ތަސްދީުޤ ކުެރވުނު ފެިހ ޤާނޫުނ އަސާސީއަީކވެސް ރައްޔިތުންެގ ޙައްޤުތަކަްށ  2008   

އަހަންމިއްޔަތު ކެމެއްދީގެން އެކުަލވާލާފައިާވ ޤާނޫނު އަާސސީއެކެވެ. ސަބަބަީކ އެޤާނޫނު ައސާސީއިން ލިބިދީފައިާވ 

ލުކަމެވެ. ިމހާރުެގ މުޖުތަަމޢުއައް އެކަށޭނެގޮތަްއ ޤާނޫުނ އަސާީސ އެުކލަާވލާފައިވަީނ ޞީ ިއ ތަފްޙައްޤުތައް މަތިެވރިވެފަ

ީލހެއް އުފައްދަވަިއ އެމަޖުީލހުްނ ލީހުެގ ނަމުގައި މަޖުއެގޮތުން ޤާނޫނުހަާދ މަޖުއެކަމަށް އެންމެ ޤާބިުލ ފަރާތްތަކުންނެވެ. 

. އެބޭފުުޅން އަްސލަކަްށ ބަލާފަިއވާނީ ރާއްޖޭްނ ބޭުރެގ ޤާނޫނުތަކާިއ ވެފުޅާކުރަމުންނެ ނިުކރަމުން ހަޤާނޫނުތައް އަންނަީނ 

ޔުނިވާރސަްލ ޑިކްަލރޭޝަން އޮްފ ހިޔުމަން ރައިޓްްސގައިާވ ޙައްޤުތަކަށެވެ. އަދި ުކރީެގ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ލިބިޭދ 

ނައުމުެގ ބާރު ރައްޔިތުންެގ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށެވެ. ޤާނޫނު ހަދާމަޖިީލހުން ހަދާފައިާވ ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާުހ ގެ

މަޖިލީހަށް ލިބިގެންެވއެވެ.  އެހެންކަމުން ަރއްޔިތުންގެ މަިޖލީހުން ޤާނޫނުތަކަށް އިސްލާޙު ގެންނަނީ ރައްޔިތުންނަްށ 

އެންމެ ފައިދާ ކުރާނެ ގޮތަށެވެ. ެއހެންނަމަވެސް ބައެއް ަރއްޔިތުންނަށް މިގެންނަ ބަދަލުތަކަކީ ރަނގަޅު ބަދަލުތަކެްއ 

   ފެންނަމުންނެވެ.  އަންަނނީމަށް ގަބޫލުކޮްށ މައްސަލަަތއް ުކރިމަތިވާތަންވެްސ ނޫންކަ

 ކަންކޮށް ނޫނާިއ ޚިލާފަްއ ކަން މިކަންކަމުގެ ސަބަބުްނ ޤާނޫުނ އަސާީސއަށް ަބހައްޓަންޖެޭހ ުޙރުމަތް ނުބަަހއްާޓ ޤާ  

ީއ ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ލިބިޭދ ަޙއްޤުތަްއ ފަަހރެއްގަިއވެްސ މިންނަީނ އަަރއިގަނެވެމުންވެ. ަޙއްޤުތަކަްށ އައިންސާނުންގެ 

މަދުވެގެން ނުވަަތ ނުލިިބގެން ކުރިމަތިާވ މައްަސލަަތކެއްނޫނެވެ. މިހެްނ މިކަންދިމާވަީނ ސިޔާސީގޮތުްނ 

ވިސްނާވިސްނުމުގަިއ ހުންނަ ކަމެްއގެ ސަބަބުންކަްނ ފާހަަގކުރެވެެއވެ. އެއްެވސް ޙާލަެތއްގަިއ ޤާނޫނު އަސާީސއިްނ 

ވަނަ އަަހރު އުފެދުނު ޤާނޫުނ  2008އް އުނި ކަމުންނޫންކަން ޤަޫބލުކުެރވެއެވެ. އެހެންކަމުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަ
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ބޭނުންތެރި ޙައްޤުތަެކއްކަން އަްނގަިއ  ށްޤުތަކަކީ މިާހުރގެ މުޖުތަމަޢުއައަސާސީގައިވެްސ ލިބިދީފަިއވާ އިންސާނީ ަޙއް

  ދިނުމަކީވެސް މިދިރާސާެގ ބޭނުމެކެވެ.

ނޑިތައް  ނޑުދަ   ލަ

ސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ިދރިުހރުމަށް ބޭނުންތެރި ޙައްޤުތަކަެކވެ. ދުނިޔެއަްށ އިން  

އުފަންވުމާ ހިސާބުންގޮސް މަުރވަންދެން އެމީހަކަށް ލިބިގެްނވާ ޙައްޤުތަކެއްެވއެވެ. އެޙައްޤުތަކުން މަުޙރޫމު ކުުރވުމުެގ 

ނޑައަޅާފައިާވ ޙައްޤުތަކަީކވެްސ މިފަަދ ބާރެއް އެއްވެްސ ަފރާތަކަށް ލިބިދީފައެްއ ނޯންނާނެއެ ވެ. ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ކަ

ޙައްޤުތަކެކެވެ. ކޮންމެ ެވރިކަމެްއގައިވެްސ ވެިރކަމުގެ ާބރު ަގދަކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތަެކއް އެުކލަާވލާ ޤާނޫނުން ލިބިޭދ 

ނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. މި ިދރާާސގެ އަމާޒަީކ  ގެ ޤާނޫުނ އަސާސީއިްނ އިންސާީނ  1932ވަކި ޙައްޤުތަެކއް ކަ

ގަިއ ޢަމަލުުކރެވެމުްނ މިދާ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ވެސް އިންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ލިބޭޯތ  2008ޙައްޤުތައް ލިޭބކަމާއި، އަިދ 

އަސާސީއިްނ އެންމެ ބޮޑަްށ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ގެނެސްދީފައިވަީނ ކޮންޤާނޫުނ  ނުބެލުމެވެ. އަިދ މި ދެޤާނޫ

ގެ ޤާނޫނު ައސާސީއިން ލިބިދޭ އިންސާނީ ޙައްޤުަތކަީކ  1932ެއހެންކަމުން މިދިރާސާއިްނ ާލލުމެވެ. ބައަސާސީއަކުންތޯ 

ގެ ޤާނޫނުން ލިބޭ ޙައްޤުަތކަކީވެސް ބޭނުންެތިރ  2008ބޭނުންތެރި ޙައްޤުތަކެއްކަން އެނގިގެން ދިއުާމއި 

ނޑިއެކެވެ. އަ ނޑުދަ ދި މިދެޤާނޫނު އަސާސީއިން އެންމެ ގިނައިްނ ޙައްޤުތަކެއްކަން އެނިގގެން ދިޔުމަކީ މިދިރާސާގެ ލަ

އިންސާނީ ހައްޤުތައް ގެނެސް ދީފައިވާ ޤާނޫނު އަސާީސެއއް އެނގިގެން ދިޔުމަީކވެސް މިދިރާާސއިން ލިބިގެންދާެނ 

ކާމިޔާބީއެކެވެ. ހަމަެއއާކު ާރއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ެއހެނިެހން ޤާނޫނު އަސާސީތައް ބަަލއި ދިރާސާކޮްށ އެ ޤާނޫުނ 

ގައިާވ އިންސާީނ ޙައްޤުތަްއ ގެނެސްދީފަިއވަނީ ރަނގަަޅށްތޯ ބެލުމަްށ އުފެޭދ ޝައުޤުެވރި ކަމަކީވެްސ މިއިްނ ތަކު

ނޑިއެކެވެ.  ނޑުދަ   ލިބިދޭނެ ލަ
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  ޑެފިނިޝަން އޮފް ޓާރމްސް 

 ޢަަމލުކުެރވެމުން މިދާ ޤާނޫނު އަސާީސ  ން ފެށިގެންވަނަ އަަހރު 2008ފެހި ޤާނޫނު:  -

 ކަރާމަތް: މާތްކަން  -

 ރު: މުްސލިމު ނޫން ޣައި -

 ވައުޡު: ނަސާހަތްދޭ މީހުން  -

 ޖާމިނު: އެއްތަންކުރުން  -

  މުވާޠިނުން: ޤައުމުެގ މީހުން  -

  ސްކޯޕް 

ަގއި އުފެދިފައިވާ ާޤނޫނު އަސާސީގައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށާިއ  1932މިދިރާސާގައި ބަާލލާފައިވާނީ 

ތަކަށެވެ. މިނޫން އެހެން ެއއްވެސް ޤާނޫުނ ގައި އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނު އަސާީސގައިވާ އިންާސނީ ޙައްޤު 2008

  އަސާސީއެއްަގއިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަެކއް މިދިރާާސގަިއ ހިމެިނފައެއް ނުވާނެެއވެ. 

  ލިޓްރެޗަރ ރިވިއު 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަީކ ޤުދުރަީތ އިާލހުން ލިބިދީފައިާވ ފުރިަހމަ ޙައްޤުތަކެވެ. މިޙައްޤުތަކުްނ މަޙުރޫުމ ކުރުމުެގ 

ސް ފަރާތަކަށް ލިބިފައެއް ނުެވއެވެ. ޤާނޫނު ައސާސީ އެކުލަާވލާ އެމަްއޗަށް ޢަމަލު ކުެރވެމުން ދާއިރު، ބާރެއް އެްއވެ

އެޤާނޫން އިންސާނާއަްށ ލިބިދޭ ަޙއްޤުތަކެއްެވސްވެއެވެ. ެއެހންނަމަވެސް މިފަަދ ޙައްޤުތަްއ ޤާނޫނުން ލިބިދިނުމުގަިއ 

ނޑައެޅިފައިވާ ަޙއްޤުތަކަީކ އިްސލާމްދީނުގައިާވ ތަފާތުތަކެއް ާވކަން ާފހަގަުކރެވެެއވެ. ެއހެނީ ޤާނޫ ުނ އަާސސީގަިއ ކަ

ޑިކްލަރޭޝަން އޮްފ  ހައްޤުތަކާއި، ދުނިޔޭގެ އެހެންޤަޢުމުތަކުގެ ޤާނޫނުތަކުަގއިާވ ޙައްޤުތަކާ އަދި ޔުނިާވރސަލް 

ކަމުން މިލިްޓރެަޗރ ޓްްސއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުަތއް މަްސހުނިކޮށްގެްނ ހަދާފައިާވ ޤާނޫނުތަކެެކވެ. ެއހެންހިއުމަންރައި

ޤާނޫނަކީ ކޮަބއި ކަމާއި، ިއސްލާމް ދީނުގައި އިންސާނުންނަށް ލިބިދީފަިއވާ ޙައްޤުތަަކއާއި،  ލާނީރިވިއުަގއި ބަލާ 
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ޔުނިވާރސަްލ ޑިްކލަރޭޝަްނ އޮްފ ހިޔުމަްނ ަރއިޓްސްަގއިވާ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާއި، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޤާނޫުނ 

  މިދެބަިއ އެުކލެވިފައިާވ ގޮުތގެމައްޗަށެވެ.   އަސާސީއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަުކގައި

  ޤާނޫނަކީ ކޮބާ؟ 

) ހާމަުކރައްަވއެވެ.  1963ޤާނޫނަކީ ޤުދުރަީތ ިއލާހުންދެއްވާަފއިާވ އަގުބޮުޑ ހަދިާޔއެއްަކމަށް ވައިްޓ މެންްސ (

ކިަތރުތީބެއްގެ މަތިްނ ) ހާމަުކރައްވާގޮުތގައި ގޮތުން ޤާނޫނަީކ ދުނިޔޭގެ އެކިެއކި ކަންތައްތަްއ  ވ2006ަމޫސާ ފަތުޙީ (

ޤަވާޢިދުތަކަކުން ހިނގަމުންދާ ނިޒާމަކަށް ކިޔާނަމެެކވެ. ޤާޫނނީ ޢިލްމުވެރިްނގެ އިޞްތިލާޙުަގއި ޤާނޫނަީކ ޖަމާޢަތެއްެގ 

ތެރޭގަިއ މީހުންެގ ދިިރއުޅުމުގެ ކަންަތއްތަްއ އިންތިޒާމުކުާރ އަދި އެންމެްނ އެއަްށ ބޯލަނބަިއ ިކޔަމަންވެ އިޙުތިރާުމ 

ހޭ، އަދި އެއަށް ޯބލަނބައި ކިޔަމަން ުކރުވުމަށް ެވިރކަމުގެ ފަރާތުންބާރުގެ ބޭނުންުކރަން ޖެހިއްޖެ ހިނެދއްގަިއ ކުރަންޖެ

) ހާމަުކރަްއވާގޮތުގަިއ ޤާނޫނަީކ ރައްޔިތުްނ 2015އޭގެ ބޭނުންުކާރ ުހރިާހ ޤަވާޢިުދ ތަކެކެވެ. އަޙުމަުދ ޝިާފޢު (

ލުތަާކިއ ހަމަތަކެޭކ ބުނެވިދާނެެއވެ. ޞޫކުން ހަާދ އުލިބިފަިއާވ ަފރާތްތައުޅެންވީ ގޮާތއި ނޫޅެންީވގޮތް ަބޔާންކޮށް ާބރު

) ަބޔާންކުރަްއވާގޮތުިއ ޤާނޫނަކީ އެއިރެްއގަިއ ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންތަެކއް އެއިެރއްެގ ޙާލަތާިއ 2008ޙުސްނުއް ސުޢޫދު (

. ެއހެންކަމުން ޤާނޫނަީކ ައހަރެމެްނ ކުރަމުްނއަންނަ އެްއޗެކެވެކޮަށއިމަށައިގެްނ ބައްޓަން  ބޭނުންތަކަށް ފެތޭގޮތަށް

  ބޯލަނބާ ކިޔަމަންވާންޖެޭހ ުހރިހާ ކަންތައްތަކޭ ބުެނވިދާނެއެވެ. 

  އިސްލާމްދީނުގައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް

އިސްލާމްދީންވަނީ ަޟރޫރީ ފަސްކަމަކަްށ ރަްއކާތެރިވުމަްށ އިންސާނުންނަށް ގޮާވލާފައެވެ. އެީއ ދީްނ   

ަރއްކާތެރިުކރުމާއި، ުބއްދި ރައްކާތެިރކުރުމާއި، ނަްސލު ރައްކާެތރިކުރުާމއި، މުާދ  ރައްކާތެިރކުރުމާއި، ނަފުސް 

ައލްއުސްތާުޛ  ށްށް ލިބިދީފައިވާ ަޙއްޤުތައްކަމަރައްކާތެިރކުރުމެވެ. މިފަސްކަމަކީ އިސްލާމް ދީނުަގއި ިއންސާނާއަ

  ) ހާމަކުަރއްވަެއވެ. 2011ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުލްޙަމީުދ (
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އިޔާުޟ ޢަބްދުލްތީްފ (އނ) ހާމަުކރަްއވާގޮތުގަިއ އެަކކު އަނެކަކަްށ އަނިޔާެވރިވެ، ޭލ ޮއހޮުރވާ، މުޙައްމަދު 

) 2008އެކަކު އަެނކަކުެގ މުދާ ނުޙައްުގ ގޮުތގައި ޭފރި ހެދުންވަނީ ަޙރާމް ުކރައްވާފަެއވެ. ޑރ. ފައުޒީ އޫ ިޞއްދީޤް (

އް ޙައްޤުތަކުގެ ތެޭރގައި ިދރިުހރުމުގެ ޙައްުޤ ހިމެނެއެވެ. ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ އިސްލާމްދީނުަގއި ލިބިދީަފއިވާ ބައެ 

 ން ންހެން، މުްސލިމް ޣަިއރުމުސްލިމުމިޙައްޤަކީ ުހރިާހ އިންސާނުންނަްށ ލިބިގެްނވާ ަޙއްޤެކެވެ. ުކޑަބޮޑު، ފިރިހެން އަ

ދޭްނ ޖެހޭނެކަމަްށ ުއޘްމާުނ ޝާމިލްވެއެވެ. އަިދ ދިިރއުޅުމުގަިއ ކޮންމެ ީމހަކަށްވެްސ އެީމހެއްެގ ޙައްުޤ ފުިރހަމައަްށ ލިބި

ހަމަެއއާއެުކ އިންާސނާގެ ަކރާމަތްތެރިކަމަީކވެްސ އިންސާނާއަްށ ލިބިދީފަިއާވ ) ހާމަކުރަްއވައެވެ. 2010ފް (ޔޫސު

ޙައްޤެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވެެއވެ. އަިދ ކަރާމްެތރިކަމުެގ ަޙއްޤު ެގއްލުާވލުމުެގ ބާުރ އެްއވެސް މީަހކަށް ލިބިގެންނެްއ 

ން ހާަމވެއެވެ. މިިނވަންކަމާއި، ދީީނ މިނިވަންކަމުެގ ޙައްޤަކީވެްސ އިސްލާމްދީނުްނ ލިބިޭދ ޙައްޤެކެވެ. ތަޢުލީުމ ނުވާކަ

މަސައްކަްތ އަިދ މީގެއިުތރުްނ  އްކަަމށްވެސް ބަޔާްނކުރަްއވައެވެ.ސްލާމްދީނުްނ ލިބިޭދ ޙައްޤެ ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤަީކވެްސ އި

ގަިއ ލިބިދީފަިއާވ ަޙއްޤެއްކަމަށް މުޙައްމަުދ އިޔާުޟ ޢަބްދުލްތީްފ (އނ) ކުރުމުެގ ޙައްޤަކީވެްސ ިއސްލާމްދީނު

ހާމަކުރައްަވއެވެ. މިނޫނަްސ އިްސލާމްދީނުން ލިބިދޭ ޙައްޤުަތެކއް ާވކަން މިބޭފުޅާ ހާމަކުރަްއވައެވެ. އަިދ އިސްލާމްދީްނ 

  ޤުތަކެއްކަްނވެސް ބަޔާންުކރައްަވއެވެ. ގެނެސްދީފައިވާ ޙައްޤުަތކަކީ އެންެމހާ އިންސާނުންނަށް އެންެމ ފުރިހަމަ ަޙއް

) ހާމަކުރަްއވާގޮތުަގއި އިސްާލމްދީނުން ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤުތަަކކީ އެފަަދ 2010އަނާރާ ނަޢީުމ (

ދެވަނައެއްނުވާެނ ޙައްޤުތަކެއްކަެމވެ. އެގޮތުްނ އަްނހެނުންނާއި ފިިރހެނުންނަށް ލިބިދީފަިއާވ ހަމަހަަމ ޙައްޤުތަކަކާިއ 

އެހެީނ  ވެފަިއވެއެވެ.ރެްއ ިފރިހެނުންނަށް ަބއެއްކަންކަމުަގިއ ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤުތަްއ ތަފާުތ އަންހެނުންނަށްވު

އަންހެނުންނަކީ ކޮންމެވެްސ ފިރިހެެނއްގެ ެބލުމުގެ ދަށުގައި އަބަދުވެްސ ހުންނަންޖެޭހ މީހަކަށްވެަފއި، 

ދީން އައުމުެގ ުކރީގަިއ އަންހެނުންނަްށ ެއއްވެްސ އަންހެނުންނަށްވުރެްއ ިފރިހެނުންެގ ޒިންމާގެ ބޮޑުކަމުންނެވެ. އިސްލާމް

ޙައްޤެއް ލިބިދީފަެއއް ުނވެއެވެ. ެއއިުރ އަންހެނުންނަީކ ފިރިހެނުންެގ ދަށުގަިއ ތިބެންޖެހޭ ަބއެކެވެ. ުނވަަތ 

ުފރިހަަމ  އެބައިމީހުންނަީކ ދެވަަނ ދަރަޖަިއގެ މަުޚލޫގުންނެވެ. އެހެންނަަމވެސް އިސްލާމްދީްނ އައުމށްފަުހ އަްނހެނުންނަށް

ނޑައެޅިގެން ދިަޔއެވެ. ޭއގެތެޭރގައި ިދރިުހރުމުެގ ޙައްޤާއި، މުދާ ލިބިގަތުމުެގ ޙައްޤާއި، މުދާ ހޭދަުކރުމުެގ  ޙައްޤުތަކެއް ކަ

ޙައްޤު ލިބިދީފަިއވެއެވެ. އަިދ  މުާދ މިލްުކރުމާއި، ގަެނވިއްކުމާއި، މުަދލުގަިއ ތަޞަްއރަފުކުރުުމގެ ަޙއްޤުވެްސ 
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ޔާލު ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަންކަމާިއ ނޫސްެވރިކަމުެގ ޚިނުމާއި އުނގަންނަިއ ދިނުމާއި، ނގެލިބިދީފައިވެއެވެ. އު

ޚިޔާުލ ފާޅުކުރުމުެގ މިިނވަންކަނަމީ އަންހެނުންނާިއ ފިިރހެނުންނަށްވެސް ލިބިފައިާވ މިނިވަންކަންވެސް ލިބިދީފައިވެެއވެ. 

   ) ހާމަުކރަްއވައެވެ.2010ވާކަން އަނާރާ ނަޢީމު (ޙައްޤެއްކަމާއި، ަހއްޤުގެ ބޭނުންުކރުމުގަިއ ތަފާތުތަކެއް 

) ހާމަުކރަްއވާގޮުތގައި މިްޞރުގެ ދުސްޫތރަ (ުނވަތަ ޤާނޫުނ 2009ޙުސެއިން ޢަބްދުއް ރަޙްމާނު (

ލު ފާޅުކުރުުމގެ ތަފާތު ވަީސލަތްތަކުގެ އެހީަގިއ ންގެ މުޞްތަޤިްއލު ބާެރކެވެ. ޚިޔާއަސާސީގައި) ނޫްސވެރިކަމަީކ ރަްއޔިތު

ރުެގ ޤާނުނުން ނޫސްވެިރކަމުެގ ޞްޚިދުމަތްކުރުމެވެ. މި ށްލަ ވަންތަކަމާެއކު މުޖުތަމަޢުއަކަމާއި އަމިއް މިނިވަން

 ށް ކަމެވެ. އަިދ އިދާީރގޮތުން ނޫހަމިނިވަންކަން ޖާމިނު ުކރެވިފަިއވެއެވެ. އެގޮތުން ނޫސްަތއް ސެންސަރު ުކރުމަީކ މަނާ

ާބޠިލުުކރުވުަމކީވެސް މަނާކަމެކެވެ. މިކަން ކުރުުމގެ ބާރު ހަމައެކަިނ އިންޒާރުކުމާއި، ހުއްުޓވުމާއި ދެވިފައިާވ ހުއްދަ 

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ޚަަބރާއި މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ާބުރ  ލިބިފައިވާ ަފރާތަކީ ޤާނުނު އަސާީސއެވެ. ޤާނޫނުގައި ކަ

އި ޤާނޫުނ ފިޔަަވިއ ބާރުފޯުރވޭެނ އެހެްނ ުނ ފިޔަވަ އެމީހުންެގ ޢަމަލުތަުކަގއި ޤާނޫ ނޫސްވެރިންނަށް ލިބިދީފައިެވއެވެ. އަދި

ބާރެއް އެމީހުްނގެ މައްޗަކަށް ނުެވއެވެ. މިބޭފުޅާ އިތުރަށް ހާމަކުރައްާވގޮތުގައި ިދވެިހރާއްޖޭގަިއވެސް ނޫސްެވރިކަމުެގ 

. ެއގޮތުްނ ެއއީ އިްސލާމީ ުއސޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި ޤާނުނީ އިުމގެ ތެޭރގައެވެ ޙައްޤު ލިބދޭންޖެހޭނެއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް

އާންމުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ވާޖިބުތަކާއި، އާންމު މިނިވަންކަމަްށ ރައްކާެތރިވާްނ ޖެހޭނެއެވެ. އަދި މުާވޠިނުންެގ ޝަޚްީސ 

ގޮތުަގިއ ) ހާމަކުރަްއވ2009ާޙުސެއިްނ ޢަބްދުއްރަޙްމާުނ (ދިރިއުޅުމުގެ ުޙރުމަތްތެރިކަމަްށ އިޙުިތރާމް ކުރަްނ ޖެހޭނެއެވެ. 

ހެތްެތރިވެ ރަނގަުޅ ޞާކަން ކުރާނަމަ، އެެވރިއަކަށް ނަފައިވާ ވެރިައކު ދީނާއި ޚިލާުފވާގޮތައް ވެރި ރައްޔިތުން ޮހވާ

ރައްޔިތުންނަށް އެވެިރއަކު އަޒަުލ ކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށް މަޖަްއލަތުްލ އަޒުަހރުގަިއ  ،ނުކޮށްފިނަމަ

   ެއވެ. ދާފައިވާ ރިސާޗަކުްނ ހާމަވެހަ

އަްނހެނުންނަށް އެހެންދީންތަކުގައި ނުެދއްާވ ޙައްޤުތަކެއް އިްސލާމްދީނުގައި ދެއްާވކަމަށްވެްސ  އަދި މީގެއިތުރުން

ހާމަކުރައްަވއެވެ. ެއގޮތުން އަންހެނުންެގ ޢިއްޒަތާއި ަކރާމަްތ ރައްކާެތރި ކޮށްދިމުނާއި ޢިއްފަތްެތރިކުރުމަށް އިރުޝާުދ 

އިްސލާމްދީނުގައި ެދއްވާފައިާވއިުރ އަންހެނުންނަްށ ފިރިމީހާެގ  ދެއްވާފައިވެެއވެ. ފިރިހެނުންނަްށ ަވރިކުރުމުެގ ޙައްޤު 
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ހުއްަދ ކިބައިން ވަިރވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވެެއވެ. އެގޮތުން ޚުލްޢުކުރުމާއި، ފަސްޚުުކރުމާއި، ތަފްރީޤުކުރުން 

ދިވެހިރާއްޭޖ ، އިވެެއވެ. ވީމާދީނުގައި ލިބިދީފަެވސް އިސްލާމްނުންނަށް ހެކިބަސްދިނުމުގެ ޙައްޤުއަްނހެ ލިބިދީފައިވެއެވެ.

ނޑަ އަޅާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް ަބލައި އެފަަދ ޙައްޤުތަްއ ޤާނޫނު އަސާސީ އެުކލަާވލާއިުރ އިްސލާމީ ޝަީރއަތުގަިއ ކަ

  ހޯދައިދޭން ޖެހޭނެކަމަށް އަނާާރ ނަޢީމް ހާމަުކރައްވަެއވެ.   

ަވރަށްފުރިހަަމ ޙައްޤުތަކެްއކަމަށް ޑރ. ަފއުީޒ  ހަނގުރާމަިއގެ މައިދާނުަގއި އިންސާނުންނަށް ލިބިޭދ ޙައްޤުތަަކކީ

) ހާމަކުަރއްވަެއވެ. ެއގޮތުން ަހނގުރާމަތަކުގަިއ އަނިޔާ ލިބޭފަރާތްތަުކެގ ޙައްޤުތަކާއި، 2011އޫ ިސއްދީޤް (

ރިންެގ ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުން ހަނުގރާމައިަގއި ބައިެވރިވާނަމަ ެއމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި، ޣަނީމާ މުދާތަކުގެ ޙައްުޤވެ

ޙައްޤުތަކެއްވެެއވެ. އިސްލާމްދީުނގައި މިފަަދ ފުރިހަަމ ޙައްުޤތައް ލިބިދީފަިއވާއިުރ މިޙައްޤުތަްއ ޤާނޫނު ައސާސީއިްނ 

ފުރިހަމައަްށ ލިބިދީފައިނުވާކަްނ ފާަހގަކުެރވެއެވެ. އެކަންެއނގެނީ ަރއްޔިތުންެގ ޝަކުވާަތކުންނާއި ަމއްސަލަތަްއ 

  ނިގުޅައި ގަނެވިފައިާވތީއެވެ.  އްޤުތައް ނިންމުމުގައި އެތަްއ ބައެއްެގ ޙަ

  ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް 

ކޮންމެ ޤާނޫނު އަސާސީެއއްވެސް އުފަންވަނީ ޭއގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް އެކުެލވިގެންނެވެ. އިންސާީނ 

ވީތީ ލިބިދޭންޖެޭހ ޙައްޤުތަކޭ މިބުނެވެނީ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ލިބިދޭ ައސާސީ ޙައްޤުތަކަށެވެ. އިންސާނަކަށް 

ޙައްޤުތަކަށެވެ. މުޖުތަމަޢުެގ އަފްރާދަކަްށ ވީތީ ލިބިދޭންޖެޭހ ޙައްޤުތަކަެށވެ. މިފަދަ ަޙއްޤުތަކުްނ އެއްެވސް ަފރުދަުކ 

މަޙުރޫމުކުރުމުެގ ޙައްޤު ަސރުކާަރކަށް ލިބިގެންނެއް ުނވެެއވެ. މިގޮތުން މުޖުތަމަޢުގެ ެއއްވެްސ މީހަކަށް ުނވަަތ 

) 2004ުނގަނެވޭެނ ޚާއްަސ ޙައްޤުތަކަްށ އިންސާީނ ޙައްޤުތަޭކ ިކޔޭކަމަކަްށ ޙުސްނުްއ ޞުޢޫުދ (ފަރާތަކަށް އަރައި

  ބަޔާންކުރައްަވއެވެ. 

އިތުރަްއ މިބޭފުޅާ ވިދާޅުާވގޮތުގަިއ މިފަދަ ަޙއްޤުތަްއ ލިބިިދނުމުގައި ދަޢުލަްތ ތަކުްނ އަަމލުކުރާީނ ބައިަންލ 

ނޑުތަ ކަށެވެ. އަދި ާޤނޫނު އަސާސީގައި އިންސާީނ ޙައްޤުތައް ގެނެސްފައިވަީނ އަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ މިންގަ
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ނޑަށް ފައްތައިގެންނެވެ. އެލް އޮޕެންހަމް ( ) 1912ބައިނަލް އަޤްވާމީ އިންސާނުްނގެ ޙައްޤުތަކުގެ މިންގަ

ނަށާިއ ޖަމާޢަތްތަކަްށ ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ ބައިަންލ އަޤުވާީމ އިންސާީނ ޙައްޤުތަަކކީ ބައިަނލް އަޤުވާމީގޮތުްނ ފަރުދުން

ަސރުކާރުތަކުން ިޚލާފުވުުމން ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދީ އަދި އެފަަދ  ،ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިާވ ޙައްޤުތަކާއި

ޙައްޤުތައް ކުރިައރުާވ ދެމެހެއްޓުުމގެ ޤާނޫނެެކވެ. ެއހެންކަމުްނ މިޤާނޫނުގަިއ ައހުލީ، ދީނީ އަދި ަބހުެގ ަކރާމަތްތެރިކަްނ 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ަޙއްޤުތައް ލިބިދޭން ެޖހޭނެ ކަަމށްވެއެވެ. ރަސްމީ ގޮތުން އެމީހުންެގ ބަސްބޭނުންކުރުމާއި، 

ކަމަށްވެސް މިބޭފުޅާ ހާމަކުރަްއވާފައިވެެއވެ. ޙުސްނުްއ ށް އުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިޭބނެމަދަރުސާތައް ހިންގުމަާށއި، ދީނަ

ވަނަ އަަހރު އެމެިރކާެގ  1941އި ަބއިނަލް އަުޤވާމީ ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އަޑު ) ހާމަުކރައްާވގޮތުގ2004ަޞުއޫދު (

އެއްެޗއްެގ  4މިނިވަންކަމެްއެގ ތަޤުީރރުގަިއ ބުނެފައިެވެއވެ. ދުނިޔޭެގ މިނިވަންކަްނ ެއކުލެވިފަިއވަީނ  4ރައީްސ އޭނާެގ 

ންދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ބޭނުންވުމުން މައްޗަށެވެ. އެއީ ޚިާޔލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، އެީމަހކު ބޭނު

 މިނިވަންވެގެންވުމާއި، ބިުރވެރިކަމުން މިިނވަންވެގެންވުެމވެ. އެހެންކަމުން މިނިވަންކަމުގު ަޙއްޤު ފުިރހަމައަށް ލިބެނީ 

   ލާފަެއވެ.މިހަތަރު ޙައްުޤގެ ެތރެއިން

ސާނީ ޙައްޤުތަްއ ރަްއކާތެރި ކުރާިއރު، ) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި އދ އިްނ އިނ1997ްޓީ ބިރްގަންތަްލ (

ޔުނިވާރސަްލ ޑިކްަލރޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ަރއިޓްސްއިްނ  އިންސާނުންނަށް ލިބިދޭ މިިނވަންކަމާއި ޙައްޤުަތްއ 

އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ އަިދ  ،ރައްކާތެިރ ުކރުމުގަިއ ދެބަޔަކަށް ގެންގުޅެއެވެ. އެއީ މަދަީނ އަދި ސިޔާީސ ޙައްޤުތަކާއި

ަޙއްޤުތަކެވެ. މަދަީނ އަިދ ސިޔާީސ ަޙއްޤުތަކުެގ ތެރޭގަިއ ދިިރއުޅުމުގެ ަޙއްޤު، މިނިވަންކަން، ޙިމާޔަތް،  ޤާފީޘަ

އަޅުންގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ަޙއްޤުތައް ހިމެނެެއވެ. ހަމައެާއއެކު މީހުންނަށް އަިނޔާކުރުމާިއ ލާއިންސާީނ  ރަޙުމުކުަޑ 

މަނާކުރުާމއި، އެއްވެްސ ޤާނޫނީ ބިންަގލެއްނެތި މީހުްނ ހިފާ ހައްޔަުރ  އަދި ވަޙުޝީ ޢަމަުލ މީހުންނާމެދު ހިްނގުން

އަުރވާލުްނ މަނާކުރުމާއި، މަަދނީ އަދި ޖިނާީއ މައްސަލަތަުކގައި އަދުލުެވރި އަިދ  ،ބަންދުކުރުާމއި ،ކުރުމާއި

ްށ ނިންމަންދެން ކޮންެމ އިންސާފުވެިރ ޝަރީއަެތއް ލިބުމުގެ ަޙއްޤުތައް ހިމެނެއެވެ. އަދި ޝަީރއަތުން އެނޫްނ ގޮތަކަ

މީހަކީވެސް ަމއުޞޫމު މީެހއްކަމުގަިއ ބެލުމަށާއި، ކުރިްނ ޮކށްފައިވާ ޢަމަލަީކ ފަހުްނހެދޭ ޤާނޫނަކުްނ ކުށެއްކަމުަގިއ 

ފަރުދުންެގ އަިމއްލަވަންަތ ކަމަށާއި، ފަރުދުންެގ  ،ުލ ހިންގުމަާށއިޞޫ ޭވ އަދަބަށްވެްސ މިއުނެހެދުމަށާއި، ދެ
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ތްެތރިކޮށް ހިތުން ހިމެނެެއވެ. އަދި މީެގއިތުރުން ޚިާޔލު ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަމާއި، ޚިާޔރުކުާރ މިލްކިއްޔާތަްއ ހުރުމަ

ދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަާމއި، އެްއވެ އުޅުމުގެ މިނިވަްނކަމާއި، އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަށް ިދއުމުގެ މިިނވަންކަްނ 

ވަްނކަމުެގ ތެރޭގައި ޤައުމުން ޭބރަށްދިއުމާއި، އެނބުރި އަިމއްަލ ހިމެނެއެވެ. އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދިއުމުގެ މިނި

ވަޒަނަށް އައުންހިމެނެއެވެ. ހަމައެއާެއކު ޤައުމީ ނިސްބަެތއް އޮތުމާއި އެހެްނ ޤައުމުތަކުން ސިޔާީސ ހިމާޔަތް ހޯދުމުެގ 

  ޙައްޤުތައް ހިމެނެެއވެ. 

ކޮންމެ ފަރުދެއްގެ ަކރާމަތަށާއި، އޭނާެގ ، ޤާފީ ަހއްޤުތަކަށް ބަލާިއރުޘައިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ އަދި 

ޤާީފ ޘަސަހުޝިއްޔަތުެގ މިނިވަންކަމާއިެއކު ަތރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކަިއ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އިޤްތިޞާދީ އިޖްތުމާީޢ އަދި 

މެްއެގ ހައްޤުތައް ޤައުމީ މަަސއްކަތުންނާއި ބައިަނލް އަޤުވާމީ އެއްާބރުލުމުން އަދި އެޤައުމެއްަގއި ުހރި މުއްސަނދި ކަ

ނިސްބަތުންލިބިގަތުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވާކަމަށްެވއެވެ. އަިދ ފަރުދުންނަށް އިޖުތުމާޢީ ރައްކާެތރިކަމެއް ލިބިދޭނެކަމާއި، 

ވަޒީފާއެއް ެނތުމުން ހިމާޔަްތ ވާންވާނެ ކަމަށާއި، ހަމަހަަމ އުޖޫރަެއއް ހަމަހަަމ މަސައްކަތަކަްށ ލިބިގެްނވާނެކަމާއި، 

ޭވވަރުެގ އުޖޫރައެްއ ކޮންމެ ވަޒީފާއަުކންވެސް ލިބިގެންވާނެކަމާއި، ކޮންމެހެްނ ބޭނުންވެއްޖެނަަމ އޭނާގެ ާޢއިލާއަްށ އުޅެ

  އޭގެއިތުރުްނ އިޖުތިމާޢީ ަރއްކާތެިރކަމެއް ޯފރުކޮށްދެވެން ޖެހޭެނކަމަށްވެއެވެ. 

ކަށީގެންާވ އަދި އަރާމުކޮށް ހިްތހަމަޖެއްސުމަށް ވަގުތު ދޭންވާެނކަމާއި، މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑި އެ

ނޑައެޅިފައި އޮތުމަށާއި، މުާސރަލިބޭޮގތައް ވަކިމުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީެއއް ދެވެންވާނެކަމަްށ  މިންވަރަކަށް ކަ

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ވަޒީފާއެއް ނުލިބިއްޖެ ހިނދެއްަގއި ނުވަތަ ބަލިެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި، ނުވަތަނުކުޅެދިއްެޖ 

ވެއްޖެ ހިނދެްއގައި ުނވަތަ މިނޫންވެސް އޭނާގެ ބާރު ނުޯފރުވޭފަދަ ދިިރއުޅުމަށް ހިނދެއްގައި ނުވަތަ އަނބި ފިރި މަރު 

) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ 1912ނުކުޅެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ރައްކާެތރިކަން ލިބިދޭން ެޖހޭނެކަަމށްވެއެވެ. އެްލ އޮޕެންހަމް (

ިއ އެހެނިހެްނ އިާނޔަތްތަްއ ލިބިދިނުމުެގ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ެތރޭަގއިވަޒީފާ ލިބިދިނުމުެގ ޙައްާޤއި، މުސާރައާ 

ޙައްޤާއި، ސަުއވީސް ގަޑިއިރަށްުވރެްއ ދިގުމުއްދަތަކަްށ ަބންދުކުރާނަމަ ބަންދުކޮށްފަިއ ބަހައްޓަްނވާނީ އެީމހަކަްށ 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތައެކަންއެންގުމަށް ަފހުގަްއޔާއި، ޤާ މެނުވީ އެއްވެްސ މީެހއްެގ ފުރާނަޔަށް، ށްނޫނުަގއި ކަ



  20ޞަފްޙާ                             DHI307                       12590 –މުޙައްމަދު އަޝްފާހު 
 

ނޑަށް، ނަމަށް، އަބުރަ، ންކަމަށްމިނިވަ . ކުށެއްގަިއ މުދަލަށް ެގއްލުމެްއ ނުދެވޭނެކަން ހިމެނެއެވެ، ށްހަށިގަ

 އެވެ.ދުަވހަށް ވުެރއް ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮްށގެން ނުވާނެ 7ބަންދުވެފައިވާ މީހަކު ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮުތގެ މަތިންނޫނީ 

މާްސ ރިއްާޔއަށް އިލްތިހޭ ވެރިންނަށާއި ރައީސުލް ޖުމްހޫ ބަޔާންކޮށް ކަމާބެރައްޔިތަކަށް އަނިާޔއެއް ލިބޭނަމަ ެއވާހަކަ 

ނެެއވެ. އަިދ ހަމައެއާއެުކ ޤާނޫީނ ވަީކލަުކ ހޯުދމުގެ ޙައްާޤއި ސާުފ ބޯންފެްނ ލިބިދިނުމުެގ ޙައްޤުެވްސ ވާކުރެވެން

  ބަޔާންކުަރއްވަެއވެ. ލިބިދީފައި ވާކަމަށް 

) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގަިއ 2006ސް އެންްޑ ޑިމޮކްރަސީ (މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ޮފރ ިހއުމަން ަރއިޓް

ބަންދުކުރެވިއްޖެނަމަ ބަންދުކުެރވޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ައސާސީ ޙައްޤުތަކެއްެވއެވެ. އެގޮތުްނ އެ ބަންދުުކރި ކުރުމަީކ 

ކުރުުމގެ ޙައްުޤ  ތްވުމަށް މަސައްކަތްޢަޤާނޫނާއި ޚިލާފަށްކޮށްފައިވާ ކަމެއްނަމަ، ޤާނޫނީގޮތުން ޭއނާ ކުށުން ބަރީ

ގުމާއި، ޤާނޫނުަގިއ ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި ހައްޔަުރކުރުމުން ލިބޭ ދުސްޫތރީ ޙިމާަޔތާއި، ބަންދުކުރި ކަުމގެ ސަބަބު އެން

ދުވަހަށްުވރެްއ ގިނަދުަވުހ ބަންދުގަިއ ނުބެހެއްޓުްނ ހިމެެނއެވެ. ހަމައެއާއެުކ ޤާނޫީނ  7ބަޔާންވެގެންާވ ގޮތުގެމަތީންނޫީނ 

އެހީެތރިކަން އެމީހަކަށް ލިބިދިނުން ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ވަޒީފާގެ މައިދާނުަގއި ލިބިދޭ އިންސާީނ ވަކީލެްއގެ 

ޙައްޤުތަކެއްވެެއވެ. އެގޮތުން ވަޒީފާގެ ކޮންްޓރެކްޓް ހެދޭ ެދފަރާތުން ޝާމިލްވާ ޙައްޤުަތކެއްވެެއވެ.  މިޙައްޤުތަކާއެުކ 

އެްލ ވީމާ، ޖެހޭ ަޙއްޤުަތކެއް ވާކަމަްށވެސް މިބޭފުޅާ ހާމަުކރައްަވއެވެ. ލޯފަންމީހުންނާއި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަްށ ލިބިދޭން

އޮޕެން ހަމްއާިއ މޯލްޑިވްސް ސެންަޓރ ފޮރ ހިއުމަން ރައިްޓސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ އިްނ ހާމަކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުތަކަީކ 

  ވަރަށްއެްއގޮތް ޙައްޤުތަެކއްކަން ާފހަގަުކރެވެއެވެ.  

ްޑ ވިމެންްސ އެފެާއރޒް އެންޑް ސްޕޯރްޓ (އނ) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގަިއ ބައިނަްލ މިނިސްޓްީރ އޮްފ ޔޫްތ އެން 

އަޤްވާމީ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާއިެބހޭ ަޤރާރުަގއި އެއްވެްސ ަކހަލަ ތަފާތުުކރުމެއްެއއީ ގަޫބލު ނުުކރެވޭެނ ކަމެއްކަމުަގިއ 

މާިއ ަކރާމަތްތެރި ކަމުެގ ކަމިނިވަން  ދުނިެޔއަށް އުފަންވަނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކޮންެމ އިންސާނަކުވެސް 

ތައް ހަމަހަަމ ބައެްއެގ ގޮތުގަެއވެ. ޖިންސުެގ ގޮތުންނާިއ ެއހެންއެއްވެްސ ގޮތަކުްނ ތަފާތުކުރުމެްއ ނޯންަނ ގޮތަށެވެ. ޤުޙައް

މީ އިންސާީނ ތަފާތުކުރުން މިބޭފުޅުން މާނަކުރައްވާފައިވަނީ އަންހެނުންނާިއ ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގަެއވެ. ބައިނަލް އަުޤވާ
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ޙައްޤުތަކުގަިއ އަންހެނުންނާިއ ފިިރހެނުން ތަފާތުނުކުރުުމގެ ަޤރާރުަގއި ިއސްލާމްދީނާިއ ފުށުއަާރ ކަންތައްތަެކއް ވާކަމަްށ 

މިބޭފުޅުން ހާމަކުރައްވާފައިެވއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ މި ފުށުެއރުމާއެކުވެސް މިބޭފުޅުންވަނީ މިކަމަށް ެއއްބާރުލުންދީ އެީއ 

އްެގ ގޮތުަގއި ފާަހގަކޮށްފައިާވކަން ެއލިޔުމުން ދޭހަވެއެވެ. ެއހެންނަމަވެސް އިސްލާމީ ަޤއުމެއްގަިއ ދީާނ ރަނގަޅު ކަމެ

ޚިލާފު އެއްވެސް ކަމަކަށް މަގުފަހިވާ ކަމެއްުކރެވިގެން ުނވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ޙައްޤެއް ޤާނޫނުން ލިބިދޭންވާީނ 

  އިސްލާމްދީނާއި ފުށުނާާރހެންނެވެ. 

  ދޭ ޙައްޤުތައް ޤާނޫނުން ލިބި

ސީަގއިާވ ހައްޤުތަާކިއ ) ހާމަުކރައްާވގޮތުގައި ޤާނޫުނ އަސ2008ާޓްރާންސް ޕޭރެންީސ މޯލްޑިވްްސ (

ކަމަކީ ިއސްލާމްދީނާިއ ޚިލާފުނުާވ ގޮތުގެމަތިްނ ިލބިދެންޖެހޭނެ ޙައްޤުތަެކވެ. ެއގޮތުން ތަފާުތ ނުުކރުމާއި، މިނިވަން

މަކަމާއި، މިނިަވންކަމާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ ނިޒާމާއި، ޚިޔާލުފާޅުުކރުމުެގ ހައްޤުތައް ަރއްކާތެރި ކޮށްދިނުމާއި، ހަމަހަ

މިނިވަންކަމާއި އުނގެނުމުގެ ޙައްޤުފަދަ ޙައްޤުަތއް ލިބިދޭންެޖހޭނެއެވެ. ބައިނަލް އަުޤވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި ބެޭހ 

ޙައްޤުތަކެއްކަން ފާަހގަކުެރވެއެވެ. މިާސލަކަްށ  ޖަމިއްޔާއިން ލިބިދޭ ކޮންމެ ަޙއްޤަކީ ައހަރެމެންގެ ޤަޢުުމގައި ބޭނުންހިފޭނެ

ދެޖިންސް ހަމަހަމަ ކޮށްގެްނ މަސައްކަތްުކރުމުގެ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ޙައްޤެވެ. މިޙައްޤަީކ އަަހރެމެންގެ ދީނުަގއި ަވިކ 

) 2009ޙުމަުދ (ހަމަތަކެއްެގ މަތީްނ ލިބިޭދ ޙައްޤެކެވެ. ޔަޢުޤޫުބ އަބްދުްއރަޙުާމނުއާއި މޫާސ ނިޒާުރ އަދި އިބްރާޙިްމ އަ

ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ ިއސްލާމްދީނުގަިއ އިންސާީނ ޙައްޤުތަަކކީ އެކަންތަކާނުލަިއ އިންސާނުންނަްށ ކަރާމަތްެތރި (މާތްކަން) 

މީހެއްގެ ގޮތުަގއި ދިރިއުޅުމަށް ދަތިވާ އަސާސީ ކަންަތއްތަެކވެ. އެގޮތުން މިނިވަންކަމާއި، ހަމަހަމަކަމާއި، އިންސާީނ 

) 2010ީކ މިތިން އަސާްސެއވެ. މޯލްޑިވްސް ޑިމޮްކރަސީ ނެްޓވާރްކ (މާިއ އުޚުވަތްެތރިކަމަތްތެރިކަކަރާމަ

ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އުފެދިފަިއވާ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކުެގ ޤާނޫނު ތަކުގަިއ ދިވެިހ ަރއްޔިތުންނަްށ 

ންމިދާ ފެިހ ޤާނޫނު އަސާސީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އެކަށޭނެ ޤާނުުނ ތަކެއްެވއެވެ. ޚާއްާސކޮށް ިމހާުރ ޢަމަުލ ުކރެވެމު

ޙައްޤުތައް ގިނަގުނަެއވެ. ނަމަވެސް މިޙައްޤުތައް ލިބިދިުނމާއި ބަދަލު ގެނައުުމގެ ބާރު ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަްށ 
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ނޑައަޅާ ގޮތެްއގެ މަތީން ހައްޤުތަްއ  ވާިއރު،ލިބިގެން ޙައްޤުތަަކީކ  . މިފަދަލިބިދޭންޖެހޭނެެއވެަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުްނ ކަ

  އދ ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާެބހޭ ޑިްކލަރޭޝަންަގއިވެސް އިްނސާނުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ަޙއްޤުތަކެވެ. 

ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ލިބިދޭ ަބއެްއ ޙައްޤުތަކުަގއި ދީނާިއ ިޚލާފު ކަންކަްނ ހުިރކަން ފާަހގަކުެރވެއެވެ. އެހެީނ 

ޑިކްަލޭރޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްްސ ބަޔާންވެފައިވާ ގިަނ  ) ހާމަުކރައްާވގޮތުގައ2004ިޙުސްނުއް ސުޢޫދު (

ޙައްޤުތަކަކީ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫުނ އަސާސީަގއިވެްސ ބަޔާްނކޮސްފައިވާ ަޙއްޤުތަކެކެވެ. އަދި ޔުނަިއޓެޑް ނޭޝަންެގ 

ރުމެއްނެިތ ބައިނަްލ ޗާޓަރުގަިއވާ ަޙއްޤުތަކުެގ ތެޭރގަިއ އެއްެވސް ނަްސލަކަށް ިޖންސަކަށް ބަހަކަްށ ދީނަކަްށ ތަފާތުކު

އަޤުވާމީ ފެންަވރެއްަގއި އެންމެންގެ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކަާށއި މިނިވަންކަމަްށ ހުރުމަތްެތރިކޮށްހިތަިއ އެންމެންނަްށ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ައސާސީ މިނިވަންކަން ދޭންޖެހޭނެަކން ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުންނެވެ. މިގޮތައް ބަޔާންކޮށްަފިއ 

ިޚލާފު ކަންތައްތަްއ ހުންނާނެކަމަށް ގަބޫުލކުރެވެެއވެ. އެއީ މިފަަދ ޙައްޤުތައް އެކުަލވާލާ އިސްާލުހ  އޮތުމުން ދީނީއާއި

ގެނައުމަށް އެތަންތަނުގާ ތިއްބަވާނީ ޣަިއރު ދީނުގެ ބޭފުުޅން ކަމަށްވުމުންނެވެ. މިފަދަ ޙައްޤުތައް އެކުލަާވލުމުގަިއ 

) 1380ހިންެމވެ. އެހެންނަމަވެސް މުޙައްމަދު އަމީން (އެުކލަވާލުްނ މު ށް އިސްލާމްދީނުގައި އެކަންއޮތްގޮތަ

ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ ރާއްޖޭަގއި އުފެދުނު ުފރަތަމަ ޤާނޫުނ ައސާސީގަިއ ލިެޔވިފައިާވ ޙައްޤުތަަކީކ ހަޤީގަތުަގިއ ދިވެިހ 

ދަތަކާއި، ރަްއޔިތުްނ ރައްޔިތުންނަށް ވަރަްށ ބޭނުންތެިރ ޙައްޤުތަކެވެ. ސަބަބަކީ އެޙައްޤުތަކަކީ ދީާނއި ދިެވހި އާދަކާ

ގަބޫލުކުރާ ގަބޫލުުކރުންތައް ހިމަނަިއގެން ހެދިފައިވާ ަޙއްޤުތަެކއް ކަމަށްވުމެވެ. އަދި ޤާނޫނު އަސާސީ އެުކލަާވލާފައިވަީނ 

ނެވެ. ކަށިާމ އަޙްމަދު ޝާކިުރ ނގަޅު ކަންތައްތަކަްށ ބަލަިއގެންބޭރުގެ ޤާނޫނުތަްއ އަްސލަކަްށ ބަލަިއގެން އޭގަިއވާ ރަ

ްލ އަޙްމަުދ ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާސީ އިުޢލާނު ކުެރވުނު ދުވަުހގެ ދަރުބާުރގައި އަލްފާޟި) 2004(

  ވެފައިވެެއވެ.ކާމިލް ދީދީ ވިދާޅު

މިާރއްޖޭގަިއ  މިއަދު މިދަރުބާރުގައި މަނިއްޕުޅު"މާތްކަމާއި  ޢިއްޒަތް އުފުލިގެންވާ މާްތރަސްގެފާނެވެ. 

ފުޅު ކުެރއްިވ ޤާނޫނު އަސާސީއަީކ މުޅި ދުނިޔޭެގ ޤާނޫނުތަކުެގ މެދުގަިއވެސް ުފރަތަަމ ހިންގުމަށް ތިަޔ އަުމރު

 28 ޤާނޫުނ އަސާސީެއކެވެ. އެހާވެްސ އޭގެބިނާ މާްތވެފަިއ އެދުްލވެރިކަްނ ބޮޑެވެ." ޞ. ދަރަޖައިގަިއ ހިމެނޭނެ 
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ީކ ފުިރހަމަ ަޙއްޤުތަކެްއ ނޫޭނ އެހެންކަމުން ުފރަތަމަ އުފެދުނު ޤާނޫުނ އަސާސީއިްނ ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤުތަކަ

  ބުނެވޭކަށްނެތެވެ. 

) ހާމަުކރައްވާގޮުތގައި ދިެވހިރާއްޖޭ ޖުމުޫހރިއްޔާތަކަްށ 1997ޙަކީމް ހުސެއިން މަނިކް ( ދުލްޢަބް

ވެއްޖެއުމަށްދާންދެން ޢަމަލުުކރެވުުނ ހުިރހާ ޤާނޫުނ ތަކެްއގެ "މަންމަ" އަީކ އެންމެ ުފރަތަމަ އުފެދުުނ ޤާނޫުނ 

. އެހެނީ ެއހުރިހާ ޤާނޫނު ައސާސީއެްއގަިއ އެންމެ މަތިވެރި އިނާޔަތެއް ދެވިަފއިވަނީ އިންސާީނ އަސާސީއެވެ

ޙައްޤުތަކަށާއި ވާޖިބުތަކަށެވެ. އެޙައްޤުތަކަީކ އެންެމ ފުރަތަަމ އުފެދުނު ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ލިބިދީފަިއވާ ަޙއްޤުތަކެކެވެ. 

ދީަނކަށް އުޅުމުެގ މިނިވަންކަމެއް ިދވެިހރާއްޖޭެގ ޤާނޫނުްނ  އެހެންނަމަވެސް ީޓ ބިްރގަންތަްލ ހާމަުކރައްާވ ކޮންމެ

  ވެ. އެއީ ިދވެިހރާއްޖޭގެ ދީނަީކ އިްސާލމްދީން ކަމަށްވުމުންވެ. ނެއެލިބިދީފައެއް ނޯންނާ

 2003އިންސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ހިމާޔަތްުކރެވޭެނ ކަުމގެ ުހވަފެންތައް ފެންނަްނ ފަށާފައިވަީނ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި 

ޑިސެންަބރ މަސްތެޭރގައެވެ. އެއީ ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަްނ އުފެދުމުންނެވެ.   ވަނަ އަަހރުގެ

ވަަނ ައހަރުންފެށިގެްނ   2008) ބަާޔންކުރައްާވގޮތުގަިއ 2010މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްަރސީ ނެްޓވާރްކ (

ުނލިބޭ އެަތއް ޙައްޤުަތކެއް ުފރިހަމަވެގެްނ  ޢަމަލުކުރެވެމުންމިދާ ފެިހ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ުކރީެގ ޤާނޫނު އަސާސީއިން

ނޑު  ކަމެްއ  2ހިނގައްޖެކަމެވެ. ެއގޮތުން މިާހރު ޢަމަުލ ުކރެވެމުންމިދާ ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީަގއި މައިގަ

ފާހަގަކުެރވެއެވެ. ފުރަތަމަކަމަކީ އައު ޤާނޫނު އަސާީސގައި ަރއްޔިތުންގެ އަސާސީ ަޙއްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ަބޔާންކުާރ 

ނުޑ ޒިންމާތަްއ މާ އްދާތައް ލިޔެވިފަިއާވ ތަފްސީލުކަމެވެ. ދެވަަނ ކަމަީކ އަާސސީ ަހއްޤުތަްއ ރަްއކާތެރިުކރުމުެގ މައިގަ

ަގިއ  1932) ހާމަުކރަްއވާގޮތުގަިއ 2012ައލީ މޫާސ ދީދީ ( ހަވާލުުކރެވިފަިއވާ ޤާނޫީނ ނިޒާމަށްއައި ުމހިންމު ބަދަެލވެ.

ބޮޑު ތަރައްީޤއެްއ ލިބިދީފައިވާ ޤައުމެއްނޫެނވެ. އެހެންކަމުން ޤާނޫނުތަްއ ދިވެހިންނަކީ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން މާ

) 2008އެކުލަާވލާފައިވަީނ އެދުވަްސވަރާިއ އެންެމ އެކަށޭނެގޮތަކަްށ ެއންމެ ރަނގަޅެށެވެ. ެއހެންނަމަވެސް މިޒަމާނުގަިއ (

ކީ ދުނިޔޭގެ ފެްނވަރުަގއި ނަންހިާގ ގައި ޢަމަލު ުކރެވެމުންމިދާ ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީ އުފަންވިއިރު ދިެވހިާރއްޖެއަ

ޤައުމަކަށްވެފައިވާީތ ހެދިފައިާވ ޤަާވއިދުތަކާިއ ޙައްޤުތަްއ ިލބިދީފައިވަނީ މިދުވަސްަވާރ އެއްގޮތަެށވެ. ެއގޮތުން ލިބިޭދ 
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އެހެންކަމުން މިާވަހކަތަކަށް ބުރަެވ ދެޤާނޫނު އަސާީސގައިވެްސ އިންސާީނ ޙައްޤުތައްވެސް ވަނީ އިުތރުވެފައެވެ. 

  އްޤުތައް ގެނެސްދީފަިއވާކަން ފާަހގަކުެރވެއެވެ. ޙަ

އާންމުގޮތެއްގަިއ އިންސާނުްނގެ ަޙއްޤުތަކާިއ ބެޭހގޮތުން ގިނަ ލިޔުންެތރިްނ ދައްކާފައިވަީނ އެއްޙައްޤުތަކެެކވެ. 

އެޙައްޤުތައް އަމާޒުވަނީ ޔުނިާވރސަްލ ޑިކްަލރޭޝަން އޮފް ހިޔުމަްނ ރައިޓްްސއަށެވެ. މިޑިކްަލރޭޝަންގަިއ 

ންކޮށްފައިވާ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކަީކ ދުނިޔޭެގ ހުިރާހ ޤާނޫނު ައސާސީއެްއގައިވެްސ ބޭނުންކުރަމުްނ އަންަނ ބަޔާ

ޙައްޤުތަކެވެ. އެހެންނަމަވެްސ ފުރަތަމަ ޤާނޫނު އަސާީސ ވީާދލާ އަދި މިާހރު ޢަމަލުުކރެވެމުންމިދާ ޤާނޫނު އަާސސިއިްނ 

ނަީނ ެދކެވެމުންނެވެ. ެއހެންކަމުން މިިދރާސާގަިއ ބަލަމުންމިާދ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަްށ ައރަިއގަންނަ ވާހަަކ އަން

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ޑިކްަލރޭޝަން އޮފް ިހއުމަން ރައިޓްސްގަިއ ފާހަގަކޮށްފަިއވާ ޙައްޤުތަކަށް ަބލައިގެްނ 

ވާ އިންސާީނ ވަަނ އަަހރު އުފެދުނު ޤާނޫނު އަސާސީގައި  2008ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފެދުނު ފުރަތަަމ ޤާނޫނު އަސާސީއާިއ 

  ޙައްޤުތައް މިންކޮށްާލ އެންމެ ބޮޑު އަހައްމިްއޔަތުކަމެއް ދީފަިއަވނީ ކޮން ޤާނޫނު ައސާސީއަކުންތޯ ަބލާލަމެވެ. 

  ރިސާޗް ޑިޒައިން

އުފެދިފައިވާ ޤާނޫުނ  ވަަނ އަަހރު 2008ވަަނ އަަހރު އުފެދުނު ޤާނޫނު އަާސސީއާއި  1932މިދިރާސާއަކީ 

ެގ ޙައްޤުތަްއ ބޮޑަށް ގެެނސްދީފައިވަނީ ކޮްނ ޤާނޫުނ އަސާީސއަކުންޯތ ބެލުމަްށ ހެޭދ އަސާސީެގ ތެރެއިްނ އިންސާނުން 

ދިރާސާއަކަށްވާީތވެ، މިދިރާާސގަިއ ހިމެނިފައިވާީނ ޤާނޫނު ައސާސީގައިާވ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކުެގ ާވހަކަތަކެވެ. އެގޮތުްނ 

ޙައްޤުތަާކއި، އިްސލާމްދީނުން އިންސާނާއަްށ ދުނިޔޭގެ ެއހެނިހެން ޤަޢުމުތަުކގައި އިންސާނުންނަށް ލިިބދީފައިވާ 

ސާީސއެްއ ފާހަަގ ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤުތަކަްށ ބަލައި، މިދެޤާނޫނު އަސާީސގައިާވ ޙައްޤުތަްއ މިންކޮށްާލ ަވކިޤާނޫނު އަ

ބްލިުއ ާސއަީކ ކޮލިޓޭިޓްވ މެތަޑެއްެގ މައްޗަްށ އެުކލެވިފައިާވ ިދރާސާއެއްކަްނ ފާަހގަުކރަމެވެ. ޖޯްނ ޑަކުރާތީެވ މިދިރާ

) ހާމަކުރަްއވާގޮތުަގއި އަދަދުކުރުްނ ނޫންގޮތަކަްށ އެްއކުރެޭވ މަޢުލޫމާތުަތއް ސިަފކޮްށ 2003ކްރޮސްެވލްޑް (

ބަޔާންކޮށްދިނުމަކީ ކޮލިޓޭިޓވް މެތަޑުގެ ސިފަެއކެވެ. އެހެީނ މިދިރާސާއަކީ މަޢުލޫމާުތ ތަކެއްެގ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ހޯާދ 

  ކަށް ކަމެްއ ނިންމާ ދިާރސާެއކެވެ.  ހޯދުންތަކެއްގެ ސަބަބުްނ ވަިކގޮތަ
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ކޮލިޓޭޓިްވ މެތަޑެއްެގ ދަށުން މިދިރާސާުކރަްނ ހަމަޖެހިފައިަވނީ ޔުނިވާރސަްލ ޑިކްލަޭރޝަން އޮްފ ހިޔުމަްނ 

ރައިޓްސްއާިއ އިްސލާމްދީނުގަިއވާ އިންސާީނ ޙައްޤުތަަކއް ަބލައިގެންނެވެ. މިދެބަިއ ދިެވހިރާއްޭޖގަިއ ފުރަތަމަ ލިޔެވުުނ 

ަގއި ލިެޔވުނު ޤާނޫނު އަާސސީގައި ކިާހވަރަކަށް ގެނެސްދީފައިވޭތޯ ބަާލއިރު، ދުނިޔޭެގ  2008އަސާސީއާއި ޤާނޫނު 

  ވެްސ ބަާލލާފައިާވނެއެވެ.  ށްގޮތްތަ ތް ނިހެން ޤަޢުމުތަކުަގއި މިކަންއޮއެހެ

  ސާމްޕަލް 

ގެްނ ހިމަަނއިގެ ޤާނޫުނ އަާސސީގައިާވ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަށް  2008ކާއި  1932މިދިރާސާއަކީ 

ޤުތައް ގެނެސްދީފައިވަނީ ކޮންޤާނޫުނ އަސާސީއަކުންތޯ ަބލާ ދިރާާސއަކަށް ވަީތވެ، މިީއ އެންމެގިނައިން ޙައް

ޕަރޕޯސިވްކޮްށ ނަގާފައިާވ ސާމްޕަލިްނއެކެވެ. އެހެީނ ޕާރޕޯިސވް ސާމްޕަލިންގއަކީ ވަކިަކހަަލ ވައްަތރަކަްށ ވިސްނަިއގެްނ 

ންާވ ސާމްޕަލިންެގ އަދަދު ހަމަކުރުމެވެ. އެގޮތުްނ ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ުފރަތަަމ ރިސާރަޗރ ަބއިވެރިްނ ނަގަމުންގޮްސ ބޭނު

ވަނަ އަހަރުްނ ފެށިގެްނ ޢަމަުލ ުކރެވެމުްނ  2008ލިޔެވިފައިާވ ޤާނޫުނ އަސާީސގައިާވ އިންސާީނ ޙައްޤުަތކާިއ އަދި 

އެއާއެުކ ދުނިޔޭަގއި އިންސާީނ މިދާ ފެހިޤާނޫނު ައސާސީގަިއވާ އިންސާނީ ޙައްޤުަތއް ާފހަގަކޮށްފައިވާެނއެވެ. ހަމަ 

އިްސލާމް ދީނުގައިާވ އިންސާީނ ، ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްުކރާ ޔުނިާވރސަްލ ޑިކްލަރޭޝަްނ އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްްސއާއި

ޙައްޤުތައް ފާހަކޮށްަފއިވާނެއެވެ. އެއަށްފަުހ މިދިރާސާަގިއ ފާހަަގ ކޮށްފައިާވ ދެޤާނޫނު އަާސސީގަިއ އެްއގޮތްާވ 

ފާުތވާ ޙައްޤުަތއް ވަކިކޮްށ ޑިކްަލރޭޝަންގަިއވާ ޙައްޤުތަާކއި އިސްލާމްދީނުަގއިާވ ޙައްޤުކާިއ އަޅާކިަޔިއ ޙައްޤުތަކާއި ތަ

  މިންކޮށްލާނީއެވެ. 

ސާމްޕަްލ ނަގާފައިވަީނ މިދިރާާސއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެްނ ހަާދ ދިރާސާައކަްށ  ށްމިގޮތަ

ގެ ތެދުކަްނ ހާމަކުުރމަށްޓަކައި ިއސްލާމްދީނާިއ ޑިކްަލރޭޝަންގަިއވާ އިންސާީނ ވާތީއެވެ. ިދރާސާެގ ޞައްޚަކަާމއި ނަތީޖާ 

ޙައްޤުތައް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. ެއއީ އިްސލާމްދީނުން ލިބިީދފައިވާ ޙައްޤުތަކަީކ އިންސާނުންނަށް ަވރަށް ފުިރހަމައަްށ 

ކަީކވެސް ދުނިޭޔގެ ހުރިާހ ތަނަކުންވެްސ ލިބިދީފައިވާ ަޙއްޤުތަކެއްކަމަްށ ވާތީއާިއ އަިދ ޑިކްލަރޭަޝންގެ ޙައްޤުތަ

އްސަ ިދރާސާއަކަްށވާތީވެ މިިދރާސާ ހެދުމުަގިއ ޚާކަމަށްވާތީެއވެ. ޙައްޤުަތކަށް  ޤަބޫލުކުރާ ފެްނވަރުެގ ޙައްޤުތަކެއް 
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އިނަްލ ސާމްޕަލްގެ ގޮތުގަިއ ބޭނުންކޮށްފަިއވާނީ ިމ ދެޤާނޫނު އަސާީސގައިާވ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކެވެ. އަިދ މީގެއިުތރުން ބަ 

މިހާރު އަަހރެމެްނ ، އަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި، ޑިކްަލރޭޝަން އޮފް ހިުއމަން ރައިޓްސައިަގއިވާ ޤާނޫނުތަކާއި

  އަމަލުކުރަމުން ިމއަންނަ ފެިހ ޤާނޫނު އަސާީސގައިާވ އިންސާީނ ޙައްޤުތައް ބޭނުންކޮށްފަިއ ވާނެެއވެ.

  ބޭނުންކުރާ ޓެކްނިކްތައް

ޤާނޫނު އަސާީސ އަޅާކިޔައި ަބލަިއ ބައިތަކަކީ މި ިދރާސާގެ އިންްސޓުރޫމެންޓެވެ.  މިދިރާސާ ކުރުމަށްޓަަކއި

މިދިާރސާގައި އެންމެ ރަގަުޅ ސަބަބަކީ މިދިރާސާއަކީ ކޮލިޓޭޓިްވ މެތަޑެއްގެ މައްޗަށް ހެިދފައިވާ ދިރާސާައކަށްވެފައި 

 ހަމަެއއާއެކު  މުހިންމު އެއްބައި ކަމަްށވާތީއެވެ.އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ބަލާތީވެ، އެަޙއްޤުތައް އަޅާކިޔާ ބަިއެއއީ އެންމެ 

މިދިރާސާއަށް ބޭނުްނވާ މަުޢލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކަިއ މީެގ ކުރިން ކޮށްފައިާވ ދިާރސާތަކާިއ ފޮތްތަކުްނ މަޢުލޫމާުތ 

  ހޯދާފައިވާނެއެވެ. 

  ދިރާސާ ހެދިގޮތުގެ ބަޔާން 

ގަިއ ލިެޔވިފައިާވ  2008އަސާސީއާިއ  ގަިއ ލިެޔވިފައިާވ ޤާނޫނު 1932ާރއްޖޭގަިއ ހިމިދިރާސާއަކީ ިދވެ

ޤާނޫނު އަސާސީަގއިާވ އިންސާީނ ޙައްޤުތަުކެގ މައްޗަްށ ހަދާަފއިާވ ދިރާސާއެެކވެ. އެހެންކަމުްނ މިދިރާސާަގިއ ހިމެނޭީނ 

ެގ ޤާނޫނު އަސާސީގަިއވާ ަޙއްޤުތަކަީކ ކޮބައިޯތ ބަލައި، ެއ  1932އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ާވހަކަތަެކވެ. އެގޮތުްނ 

ވަނަ ައހަރު ލިޔެވިފަިއވާ ޤާނޫނު އަސާީސގައިާވ ޙައްޤުތައްވެްސ  2008ޤުތައް ފާހަަގ ކުެރވިފައިވާނެެއވެ. އަދި ޙައް

ފާހަގަކޮށްފައި ވާނެއެވެ. އެންމެ ފުރަތަަމ މިދިރާާސ ހެދުަމށްޓަކައި ބަލާަފއިވާނީ އިސްލާމްދީނުގަިއ އިންސާނުންނަްށ 

  ލިބިދީފައިވާ ަޙއްޤުތަކަކީ ކޮަބއިތޯއެވެ. 

ގޮތުން ތަފާތު ފޮތްތަކާއި ލިޔުންތަކުން އިސްލާމްދީނުަގއި އިންސާނުންނަށް ދެއްވާަފއިވާ ޙައްޤުަތކަްށ އެ

ބަލާފައިވާނެއެވެ. ެއއަށްފަހު ޔުނިާވރސަްލ ޑިކްލަޭރޝަން އޮފް ހިޔުމަން ަރއިޓްސްގަިއ ފާހަގަކޮށްފަިއވާ އިންސާީނ 

މީގެ ިއތުރުން ބައެއް ެއހެނިހެން ޤައުމުތަކުަގއި ޤާނޫން ލިބިޭދ ޙައްޤުތައް ހޯދައި އެަބއިތައް ހިމަނާފަވާނެެއވެ. އަދި 
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ަގއި އުފެދިފައިވާ ޤާނޫުނ  2008ަގޔާއި  1932ޙައްޤުތަކަކީ ކޮބައިޯތ ބަާލލާފައި ވާނެއެވެ. އެއަށްފަުހ ދިވެިހާރއްޖޭގައި 

ދީފައިވާ ަޙއްޤުތަްއ އަސާސީގައިާވ އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް ފާަހގަކޮށް އިްސލާްމދީނާއި ތަޢާރަޟު ނުާވގޮތައް ލިބި

ެގ  2008ެގ ޤާނޫނު އަސާސީިއން ލިބިޭދ ޙައްޤެްއ ނުވަަތ އުނިާވ ޙައްޤެްއ  1932ފާހަގަކޮށްފައިވާނެެއވެ. އަިދ 

ޤާނޫނު އަސާީސގަިއ ވޭތޯބަަލިއ އެކަންފާަހަގ ކޮށްފައިާވނެއެވެ. ޔުނިާވރސަްލ ޑިްކލަރޭޝަްނ އޮްފ ހިޔުމަްނ 

ރނޭޝަނަީލ އެންމެެވސް ޤަބޫލުުކާރ ޙައްޤުތަކެްއ ކަމަށްވާީތ އިްސލާމްދީނާިއ ރައިޓްސްގަިއާވ ޙައްޤުތަކަީކ އިންޓަ 

ފުށުނާރާގޮތައް މިދެޤާނޫނު އަސާީސގައިާވ ޙައްޤުތަްއ މިންކޮްށލާ އެންމެ ބޮޑަށް އިންސާީނ ޙައްޤުތައް ގެނެސްފައިވަީނ 

  ކޮންޤާނޫނު އަސާސީ އަކުންތޯ ފާަހގަކޮށްފައި ވާނެއެވެ. 

 ށް ރަްއޔިތުންނަށް ފައިދާކުރާގޮތަ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުަތކަކީ ބޭނުންހިފޭ މިދިރާސާ ހެދިފައިމިވަނީ

ނޑިވަޅުގައެވެ. ަސރުކާާރިއ  ގެނެސްދީފައިނުވާ ަޙއްޤުތަކެއްކަްނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ރައްޔިުތން ވާހަކަަދއްކަމުން މިާދ ދަ

ކަމުެގ ތްޙައްޤުތަކުެގ ބޭނުން ހިފެންނެދީފައިާވ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ިމކަންފާހަގަުކރަމުން ދާިއރު ޤާނޫުނން ލިބި

ވާހަކަވެސް ދެެކވެމުންމިދާ ދުވަސްވަުރވެއެވެ. ޤާނޫނު ައސާސީއިން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުްނ 

ިރރާއްޖޭެގ ބާރުފޯރުވާ އެޙައްޤުތަްއ ނިގުޅައިގަންނަ މިފަދަ ާޙލަތްތަކުގަެއވެ. އެހެންކަމުން މިދިރާާސ ހެދިފައިމިވަީނ ދިވެ

ސިޔާސީ މާަހއުުލ ަވރަްށ ހޫނުވެފަިއާވ ދުވަސްަވރެއްަގިއ ޮކންމެ ބަޔަކުވެްސ އެބަޔަކަްށ ލިބެންާވ ަޙއްޤުތަްއ ނުލިިބ 

 ނުވަތަ އުނިެވގެން ދާކަމުެގ އަޑު އުުފލަމުންމިދާ ދުވަސްަވރުެއވެ. 

  ލިމިޓޭޝަން 

ންސާނީ ޙައްޤުތައް އެދުވަްސވަރަކަްށ އެންެމ ދިވެހިރާއްޭޖގައި އުފެދުނު ުހރިހާ ޤާނޫނު އަާސސީއެއްަގއިވެްސ އި

ެގ ޤާނޫނު އަސާސީއާިއ  1932އެކަށޭނެގޮތައް ަބޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. އެހެންނަމަެވސް މިދިރާާސ އަމާޒުވަނީ ހަމައެކަނި 

ވަަނ ައހަރުްނ އުފެދިފައިާވ ޤާނޫނު އަސާސީަގއިާވ ޙައްޤުތަްއ ކަމަށްވުމުްނ އެހެްނ ޤާނޫނު އަސާސީަގއިާވ  2008

ންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ބަލާނުލެވުްނއެއީ މިދިރާާސގެ އުިނކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަގަުކރެވޭ ކަމެެކވެ. އަދި ޤާނޫނު އި

އަސާސީގައިާވ އިންސާީނ ޙައްޤުަތކާިއ ބެހޭގޮތުްނ މަޢުލޫމާުތ ނެތުމާއި، ޤާނޫން ލިބިދީފައިާވ ބައެްއ ޙައްޤުތަކުްނ ތަފާުތ 
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ރާސާެގ އުނިކަމެްއެގ ގޮތުގަިއ ފާަހގަކުރަމެވެ. ހަމައެއާެއކު ދިެވހިން މިފަަދ މާނަތައް އެކުެލވިފައި ވުމަކީވެްސ މިދި

ދާއިރާތަކަށް ހަދާފައިާވ ރިާސޗްތަްއ މަދުކަމާއި، ދިެވހިބަހުްނ ލިޔެފަިއވާ ފޮތްތަްއ ނެތުމަީކ މިދިރާާސ ކުރުމަްށ ދިމާިވ 

  އުނިކަމެއް ކަމަށް ާފހަގަ ކުރަމެވެ.

  ވެލިޑިޓީއާއި ރިލައިބިލިޓީ 

އެއްެގ އެންމެ މުހިންމު އެަކއްޗަކީ އެ ދިރާާސއެްއގެ ވެލިޑިޓީާއއި ިރލައިބިލިީޓއެވެ.  ތޯންޑައިްކ ދިރާސާ

) ބަޔާންުކރައްާވގޮތުގަިއ ރިާސޗެއްެގ ިރލެއަިބލިޓީއަީކ އެދިރާާސއެއްަގއި ތެުދ މަޢުލޫމާތު ހިމެނުމާއެކު ރަނގަުޅ 1997(

ސާގެ ޞައްޙަކަމާިއ ތެދުކަމެވެ. އަދި ިދރާސާއެްއެގ ތެދު ނަތީޖާއެއް އޮތުމެވެ. ިދރާސާގެ ވެލިޑިޓީއަީކ ދިރާ 

  ރިލައިިބލިޓީއަީކ ތެދު ނަތީޖާއެްއ އޮތުމެވެ. 

ގެ ޤާނޫނު އަސާީސގައި ހިމެނިފައިވާ ހުރިާހ  2008ކާއި  1932މިދިރާސާ ރިަލއިބުލިޓީ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަަކއި 

ނޑައެޅިފައިވާ ޙައްޤުތައް ހިމާނާފައިވާނެއެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކެއް ހިމަނާފަިއވާނެއެވެ. އަދި ިއސްލާްމދީނުގައި  ކަ

ސަބަބަބީ ދިވެހިާރއްޖެއަކީ ސައްތައިން ަސއްތަ މުްސލިމުން ދިރިއުޅޭ ޤައުމަކަްށވެފައި ހުރިާހ އެންމެންނަކީވެްސ 

ވެ. މުސްލިމުން ކަމުގަިއވާތީއެވެ. ކޮންެމ ކަމެއްަގއިވެްސ ފުަރތަމަ ބަލަންޖެހެނީ އިސްލާމު ދީުނގައި ކަންއޮތްގޮތަށެ

ނޑައެޅުމުގައި އިްސކަމެއް ދޭްނޖެހޭނީ އިސްލާމްދީނަށް ކަމަށްވުމުން، އިސްލާމްދީނުަގިއ  އެހެންކަމުން ޙައްޤުތަްއ ކަ

ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤުތަްއ ހިމަނާފައިވުމުްނ ދިރާާސގެ ވެިލޑިޓީ ބޮޑުވާނެކަން ަޔގީންވެެއވެ. އަިދ މީގެއިުތރުްނ 

ދުނިޭޔގެ އެންެމން ގަބޫލުކުާރ އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ ލިބިދޭބައެވެ. ވީމާ،  ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރައިްޓސްއަކީ

ޑިކްލަރޭޝަންގަިއވާ މުހިންމު ޙައްޤުތައް މިިދރާސާގަިއ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އެީއވެސް ދިރާާސގެ ެވލިޑިީޓ 

  ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކަެއވެ. 

އިސްލާީމވަންތަކަމެއް އެކުެލވިގެންނެވެ. ޤާނޫނު އަސާސީއެްއ އިސްލާީމ ޤައުމެއްަގއި އުފެދިގެންދާީނ އޭގަިއ 

ކަންމިހެން އޮތުމުން މިއެސައިންމެންޓުަގއި ބަލަމުންމިދާ ިއންސާނީ ޙައްޤުތައް މިންކޮށްލާފަިއވާނީ އިްސލާމްދީނާިއ 
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ނަަމ ޑިކްލަރޭޝަންގަިއވާ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަްށ ބަލަިއގެންނެވެ. ިޑކްލަރޭޝަންަގއި ިއސްލާމްދީނާއި ިޚލާފްނުވާ ަޙއްޤެއްވާ

އެޙައްޤެއް ފާހަަގކޮށް އެކަން އަްނގައިދީފައިވާެނއެވެ. އަދި ެއޙައްޤު އިތުރަށް ފުޅާވެ ަރއްޔިތުންނަށް ފައިދާވާނެގޮަތކަްށ 

  ވާހަކަދެކެވިފަިއ ވާނެެއވެ.  ެއއީ މިދިާރސާގެ ަޞއްޙަކަން ދެެމހެއްޓުމަށްޓަކައެވެ.   

  ޑޭޓާ އެނަލިސިސް 

ގަިއ އުފެދިފައިާވ  1932ކޮށްފައިާވ ގޮތައްބަލާިއރު، އެންެމ ފުރަތަަމ  މިދިރިސާ ުކރުމުގަިއ ޑޭާޓ އެނަަލއިސް 

ވަނަައހަުރ ލިެޔވިފައިާވ ޤާނޫުނ  2008ޤާނޫނު އަސާސީގަިއވާ ަޙއްޤުތައް ވަކިކޮށްފަިއ ވާނެެއވެ. އެއަށްފަުހ 

ންނަށް ދެްއވާފައިވަީނ އަސާސީގައިާވ ަޙއްޤުތަްއ ފާހަގަކޮށްަފއި ވާނެއެވެ. ހަމަެއާއއެކު އިސްލާްމ ދީނުގަިއ އިންސާނު

ކޮންޙައްޤުތަކެއްތޯ ބަާލލާފައި ވާނެެއވެ. އަދި ޑިކްލަޭރޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްްސގައިވާ ަޙއްޤުތަކަްށ 

  ބަލާލާފައިވާެނއެވެ. 

ނޫނު އަސާސީގަިއވާ ޙައްޤުަތއް ޓޭަބލްއަކަށް އެޅުމަށްފަހު ދެޤާނޫނު އަސާސީއިްނވެސް ފާަހގަކުެރވިފައިާވ ޤާދެ

ންތައްތަާކއި ތަފާތުވާ ކަންތައްތައް ާފހަގަކޮށް ސަބަބާއި ހެކި ގެނެސްފަިއވާނެއެވެ. އަދި އެޙައްޤުތަަކީކ އެއްގޮތް ކަ

އިސްލާމްދީނުން އިންސާނުންނަށް ލިބިދޭ ަޙއްޤެއްތޯ ަބލާފަިއވާނެއެވެ. އިްސލާމްދީނުން ނުލިޭބ ޙައްޤެއްނަަމ އެޙައްެގްއ 

އެވެ. ުނވަތަ ެއޙައްޤެއް ިދވެިހ މުޖުތަމަޢުއާއި ޘަޤާފަތާިއ މުސްތަޤްބަލަްށ ޑިކްލަރޭޝަންގަިއ ހިމެނިފައިވޭޯތ ބަލާފައިވާނެ 

ކިހާވަަރކަށް ވިސްނާފަިއވާ ަޙއްޤެއްތޯ ާބލާފައިވާނެެއވެ. ިމގޮތައް ދެޤާނޫނު އަސާސީގަިއވާ ޙައްޤުަތއް ަވކިވަކިްނ 

އަސާސީައކުންތޯ މިންކޮށްފައިވާެނއެވެ.  ބެލުމަށްފަހު ޭއގެތެރެއިްނ އެންެމ ރަނގަުޅ ޙައްޤުތަްއ ގެނެްސފައިވަނީ ކޮންޤާނޫނު 

  ހުރިާހ ޙައްޤުތަކެްއވެސް މިތިލަފަަތއް އަޅާ ކިރާލުމަށްފަުހ އެްނމެ ރަނގަޅު ޤާނޫނު އަސާސީއެްއ ފާހަަގކޮށްފައިވާނެެއވެ. 
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  ހޯދިހޯދުން 

  ކުްނ ދެޤާނޫނު އަސާސީ މިންކޮށްލުން ޑިކްަލރޭޝަންގަިއވާ ޙައްޤުތަޔުނިާވރސަްލ  – 1ތާވަލު 

ޔުނިވާރސަލް ޑިކްލަރޭޝަން   #

  އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްސް 

ގެ  1932

  ޤާނޫނު އަސާސީ 

ގެ  2008

  ޤާނޫނު އަސާސީ 

  އިތުރު ބައިތައް 

        ދިރިހުރުމުެގ ޙައްޤު   1

ޑިކްލަރޭޝަންގަިއ މިނިވަންކަން       މިނިވަންކަން  2

  މާނަކުރަނީ ަވރަށް ފުޅާކޮށް.

    X    އަޅުން ގެންގުޅުން މަނާވުން   3

ލާއިންސާނީ  ރަޙުމުކުޑަ ޢަމަުލ   4

  ހިންގުން މަނާކުރުން 

      

        ރުން މީހުންހިފާ ހަްއޔަރުކުނުކު   5

      X  އަރުާވލުން މަނާކުރުން   6

        އިންސާފުވެރި ަޝރީއަތެްއ ލިބުން   7

        ތަފާތުނުކުރުން  8

އަމިއްލަވަންތަކަމާިއ   9

  މިލްކިއްޔާތަްއ ރަްއކާތެރިވުން 

    1932  ެގ ޤާނޫނު އަސާީސގައިވަީނ

  ގޯތި ގެދޮުރގެ ވާހަކަތަެކވެ. 

        ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަން   10

ކޮންމެ ދީނަކަށް އުޅުމުގެ   11

  މިނިވަންކަން

X  X    
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        އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަން   12

    X    ތަންތަނަށް ދިއުމުގެ މިނިވަންކަން   13

އަމިއްލަވަޒަނަށް ދިއުުމގެ   14

  މިނިވަންކަން

X      

      X  ސިޔާސީ ހިމާޔަްތ ހޯދުން   15

        ކަރާމަތްތެރިކަމުެގ ޙައްޤު   16

    X    ފާ ލިބިދިނުމުގެ ަޙއްޤުވަޒީ  17

    X    ހަމަހަމަ އުޖޫަރއެއް ލިބުން   18

ޢާއިލާއަށް އުޅެވޭވަުރގެ   19

  އުޖޫރައެްއ ލިބުން 

X  X    

        އިޖުތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަން ލިބުން   20

ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނަމަ އެކަްނ   21

  އަންގަންޖެހުން 

X      

އަނިޔާއެއް ލިބޭނަމަ އެކަްނ   22

  ރާތްތަކަްށ އެންގުން ކަމާބެހޭ ފަ

  X    

    X    ޤާނޫނީ ވަކީލަުކ ހޯދުމުެގ ޙައްޤު   23

    X    ސާފުބޯފެން ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤު   24

ޙައްޔަރުުކރުމުން ދުސްތޫީރ   25

  ޙިމާޔަތް ލިބުން 

      

    X  ލޯފަން އަދި ނުކުޅެދޭ ީމހުންނަށް   26
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  ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް 

ފްސީާލއެކު ގެ ޤާނޫނުގަިއ ތ    1932ަ  ހަމަހަމަވުން   27

  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.  

        އަޅުވެތި ނުކުރުން   28

އަނެކުންގެ ފަރާތުްނ ލިބިދޭންޖެޭހ   29

  ޙައްޤުތައް

X  X    

ނުޙައްޤުން އެއްވެްސކަމެއް   30

  ނުކުރުން

      

އިންސާނަކަށްވީތީ ލިބިދޭންޖެހޭ   31

  ޙައްޤު

X      

        ޤާނޫނުގެ ކުރިމަީތ ހަމަހަމަވުން   32

        ހޯދުމުެގ ޙައްޤު  ޙައްޤު  33

ސަބަބެއްނެތި ހައްަޔރު   34

  ނުކުރެވުން 

      

ޤާނޫނީ ގޮތުން ކުށެްއކަން   35

ސާބިތުނުވާ ހިނދަުކ އެކަމުން 

  ބަރީޢާވުމުގެ ަޙއްޤު 

X  X    

މީހުންގެ މުދާ ޤާނޫނުން ަނގައި   36

  ނުލެވުން 

X      

    X  Xއެހެން ޤައުމުތަުކގައި އުފަލާ   37
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  މަޖާކުރުމުގެ ޙައްޤު 

    X  X  އުމު ބަދަލުރުުމގެ ޙައްޤު ޤަ  38

ކައިވެނިކުރުާމއި ޢާިއލާ   39

  ބިނާކުރުމުގެ ޙައްޤު 

X      

ކައިވެނިކުރަްނ މީހަުކ އިޚުތިާޔރު   40

  ކުރުމުގެ ަޙއްޤު 

X  X    

އަމިއްލައަްށ އަދި ެއއްވެގެްނ   41

  މިލްކު ުކރުމުގެ ަޙއްޤު

      

ސަރުކާުރގެ ކަންކަުމގައި   42

  ބައިވެރިވުުމގެ ޙައްޤު 

  X    

މުސާރަ ލިޭބގޮތައް ޗުއްޓީ   43

  ލިބިދިނުން

X      

    X    ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއ ލިބިދިނުން   44

އުނގެނުމާއި އުނގަންނައި   45

  ދިނުން

      

    X    ޘަޤާފީ ކަންކަމުަގއި ބަިއވެރިވުްނ   46

  

ޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. މީގެ އިުތރުންވެްސ އިންސާނުންނަްށ ލިބިދީފައިާވ ބަެއއް ަޙއްޤުތައް ޑިްކލަރޭޝަންަގއި ބަ 

ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާ ަބއެއް ަޙއްޤުތައް ދިެވހިާރއްޖޭގަިއ  ށް ާދ ވަިކ އާރޓީކަްލ އެއްެގގޮތައަދި ޑިކްލަރޭޝަްނގައި ސީ

ގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދެއެވެ. މިާހރުގެ މިސިޔާީސ  2008އެންމެ ފުރަތަމަ އުފެދިފައިވާ ޤާނޫނު އަާސސީއިންނާއި 
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ނޑައަާޅ ގޮތުން ކުރިައރާފައި ާވ ދުވަސްަވރު ަޙއްޤުތައް ލިބިދިނުމުަގއި ބައެއް ޙައްޤުތަާކއެކު ަވކިކަަހލަ ޒިންމާތަކެއް ކަ

ވަނަ މާއްާދގައިާވ "މަސްއޫިލއްޔަތުތަކާިއ  67ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މިާހރު ޢަަމލު ުކރެވެމުންމިދާ ފެިހ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ބިދިނުމުގައި ވާ ޒިންމާތަކުގެ ވާހަކަ ބަޔާކޮށްދީފަިއވެއެވެ. އެގޮތުން ކޮންެމ ވާޖިބުތައް" މިމާއްދާގައި މިފަދަ ޙައްޤުތައް ލި

މެ ލިޭބ ޙައްޤުަތކާިއ މިނިވަންކަމާއި، އެމީހަުކ ައދާކުރަންޖެޭހ މަސްއޫލިްއޔަތު ަތކާިއ ވާޖިބުތަކަީކ ވަިކ ކަންމީހަ

މެ މީހެއްެގ މަސްއޫިލއްޔަތެކެވެ. އަިދ ކޮން މަކީއަންނަނިވި ކަންަތްއތައް ކުރު، ނުކުރެވޭނެ ދެއަސާްސކަމުގައި ވީހިނދު

  ަކށް އިޙްތިރާމް ކުރަންވާނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ.އެވަގުތު ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ އުޅޭ ކޮންމެ ީމހަކަށްމެ ެއކަންތައްތަ

  ން.ނިވަންކަމަްށ އިޙްތިރާމްުކރު(ހ) އަނެކުންެގ ަހއްޤުތަކާއި މިިނވަންކަމަށް ަރއްކާތެިރވެ ެއަހއްޤުތަކަށާއި މި

(ށ) އެންމެހާ މީސްަތކުންގެ މެދުަގއްޔާިއ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެުދގައި ެއކުވެިރކަމާއި އެއްބަޔަުކ އަނެއްބަަޔކަށް އިޙްިތރާްމ 

ކުރުމުެގ ރޫްޙ ާއލާކުރުމާިއ އަނެކުންނާިއ ތިމާއާދެމެދު ުހންނަ ތަފާތުތައް ަބލައިގަތުުމގެ އުޞޫުލ ދެމެހެއްޓުމަްށ 

  މަސައްކަތްކުރުން. 

  މަޢުގެ ދުޅަހެޔޮކަމަށާއި ަތރައްޤީއަށްަޓކައި މަަސއްަކތްކުރުން.(ނ) މުޖުތަ

(ރ) ދިެވހިރާއްޭޖގެ ިސޔާދަތާއި ރައްޔިތުންެގ ެއއްބައިވަންތަަކމާއި އަމަންއަމާންކަމާިއ ރަްއކަތެރިކަމާިއ ޤައުމުެގ ަޝރަުފ 

  ހިފެހެއްޓުމަށް ޓަަކއި މަސަްއކަތްކުރުން.

  ުހރުމަތްތެރިކޮށްހިތުން. ށް ެގ ވެރިކަން ހިންގުމުެގ އުޞޫލަހިތުމާއި ޤާނޫނު(ބ) ޤާނޫނު އަސާސީއަްށ ޙުރުމަތްެތރިކޮށް 

  (ޅ) އިސްލާމްދީނުގެ އަސްލަާކ ޚިލާފުނުާވ ގޮތުެގ މަތީން ދިީމޤްރާތީ އުޫސލުތަކާިއ ގޮތްތަްއ ކުރިެއރުވުން.

އި ޤައުީމ ތަރިަކ ންކަމުަގއިވާ އިްސލާމްދީނާއި، ރާއްޖޭގެ ޘަޤާފަތާއި، މާދަރީ ަބހާ(ކ) ދިވެހި ދަުޢލަތުގެ ދީ

  ރައްކާތެިރކޮށް ދެމެހެއްޓުން.
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ޓަށާިއ ދިރޭަތކެތީގެ ނަްސލުތަާކއި، ޤުދުރަތީ ރީތިކަމާއި، ވަސީލަތްަތއް ރައްކާެތރިކޮްށ ށްތިމާވެ(އ) ދިެވހިރާއްޖޭެގ 

  ރުެހލިވުން.ދެމެހެއްޓުމާއެކު، ތިމާވެށި ނުސާުފވާފަދަ ޢަމަލުތަާކއި ޤުދުރަީތ ވެށި ހަލާކުެވގެންދާފަދަ ޢަމަލުތަކުްނ ދު

  (ވ) ޤައުމީ ދިަދއަށާއި، ދަޢުލަތުެގ ނިޝާނަށާއި، ޤައުީމ ސަާލމަށް ހުރުމަތްތެިރކޮށް ހިތުން. 

ންމާތަކުގެ ބޭނުން ނުުކރެވޭނަމަ ަޙއްޤުތައް ިލބިދިނުމުގެ ބޭނުމެއް ނޯންނާނެއެވެ. ަޙއްޤުތަްއ ވީމާ، މިޒި

ެއއްޗަކީ އެމީހަުކ އަމިއްަލއަށް ހުއްާޓ އްވެްސ އެ ުކރެިވގެންނެވެ.ފުރިހަމައަށް ލިބިގެންދާނީ މިޒިންމާތައް ުފރިހަމައަްށ އަދާ

  ޗެއް ނޫންކަމުްނ ކޮންމެ ކަމަކަށްެވސް ސަބަބުތަކެްއ ކުރިމަތި ކުރުަވއެވެ. ލިބޭނެ އެއް 

  ޑިސްކަސަން 

ެގ  1932ހިމަނާފައިވާީނ ޑިކްަލރޭޝަން އޮފް ހިޔުމަން ރަިއޓްސްއިން ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤުތަކަީކ މިބައިގައި 

ެގ ޤާނޫނު ައސާސީއިން ލިބިޭދ ޙައްޤުތަކެއްޯތ ބެލުމެވެ. އަދި މިޤާނޫުނ އަސާސީތަކުްނ  2008ޤާނޫނު އަސާސީއާިއ 

ނޑަށް ފެތޭތޯވެސް ބަލާލާަފއިވާނެއެވެ. ލިބިދީފައިވާ ަޙއްޤުތައް އި    ސްލާމްދީނުގެ މިްނގަ

  ދިރިހުރުމުގެ ޙައްޤު 

ަގއި ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތުެގ ދިރިހުރުމުެގ ޙައްޤަީކ ކޮންމެ މަޚުޫލގަކަށްވެްސ ލިބިދީފަިއާވ ޙައްޤެކެވެ. ޤާނޫނު

ގެ ުކރީގައި ިދރިުހރުމުގެ ޙައްޤަީކ ން މެނުވީ އެއްވެސް މީހެްއގެ ފުރާނައެއް ުނހިފޭނެއެވެ. އިސްލާމްދީން އައުމުތިމަ

މަދުބަޔަކަށް އެިއރެއްަގއި ތިިބ ެވރިން ދީފަިއވާ އެއްޗެެކވެ. އެހެންނަމަވެްސ އިްސލާމް ދީްނ ފާޅުވެ މިުހރިހާކަެމްއ 

ރާަނ ބަދަލުވެ ދިިރހުރުމުގެ ަޙއްޤަކީ ހަމަކޮންމެ ީމހަކަށްވެސް ލިިބދީފައިވާ ޙައްޤެއްކަން އެނގިގެންދިަޔއެވެ. މީހެއްެގ ފު

ނޑައެޅިގެން ނަހީ ުކރަްއވާފައިާވ ފާފައަކަށް ައރައިގަތުމުން އެކަން ޘާބިތުކުރުމަށްޓަަކިއ هللا ދުއްވާލެވޭީނ މާތް  ކަ

ބޭނުންވާ ވަރަށް ެހކިލިބިފައި ވާނަމައެވެ. އެގޮތުން ަމރަށް ަމރުހިފުމުގަޔާިއ ރަޖަމް ކުރުުމގައިވެސް މިބުެނވުނު ހެކިބަްސ 

އިޔާޟު ޢަބްދުލް ލަޠީފް (އނ) ހާމަކުރައްާވގޮތުގައި އިސްލާމްދީނުގައި އެންމެ ފުރަތަަމ ލިބެންޖެހެއެވެ. މުޙައްމަދު 



  36ޞަފްޙާ                             DHI307                       12590 –މުޙައްމަދު އަޝްފާހު 
 

ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްަޤކީ ިދރިުހރުމުެގ ޙައްެގވެ. ެއހެން ހައްުޤތައް ލިބިދެީނ މިޙައްުޤ ލިބުމަްށ ފަހުަގއެވެ. އެގޮތުްނ 

އްތަކެއް ުކރުމަށް އަންގަވާފަެއވެ. އެިއ ޙައްޤަާކ ނުަލިއ މިޙައްޤުތައް ހިމާޔަްތކުރުމަށްޓަކަިއ އިްސލާމްދީނުގައިވަީނ ކަްނތަ

  ަޙރާމް ުކރައްވާަފއެވެ. هللا މީހަކު މެރުންވަީނ މާތް

އިސްލާމްދީންވަނީ މީހަކު ެމރުމަށް މެދުވެރިވާފަދަ ކޮންމެ ކަމަކުން ދުރުހެިލވުމަށް ގޮާވލާފައެވެ. އެގޮތުްނ   

އްވާފައިވެެއވެ. މުސްލިމުްނ އެއްބަަޔކު އަެނއްބަޔަކަްށ މުސްލިމުންގެ މައްޗަްށ ހަިތޔާުރ އުފުލުްނ ަހރާމް ުކރަ 

ހަނގުރާމަުކރުން މަާނ ުކރައްވާފަިއވެއެވެ. ގަސްދުގަިއ މީަހކު މަަރއިފިނަމަ ޤިޞާްޞ ހިފުމަްށ އަންަގވާފައިވެެއވެ. 

ކުރުން ަޙރާްމ ހުއްަދ ުކރައްވާފަިއވެއެވެ. އަިދ ކުޑަކުދިން ޤަތުލު  ގަިއ ޙަރާމްުކރައްވާަފއިވާ ތަކެތި ޟަރޫރީ ާޙލަތު

) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ 2008ވާކަމަްށވެސް މިބޭފުޅާ ހާމަުކރައްވާަފއިވެއެވެ. ޑރ ފައުޒީ އޫިސއްދީޤު ( ކުރައްވާފައި 

ދިރިހުރުމުެގ ޙައްޤަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށް ލިބިދީފައިވާ ަޙްއޤެކެވެ. އެގޮތުން ކުޑަ ބޮޑު ިފރިހެން އަްނހެން މުސްލިުމ 

ކަެމއްވެސް އިްސލާމް ދީނުގައި ގެނެސްދީފަިއވަނީ އިންސާނާގެ ުފރާނައިެގ  ރިހާހު މިްލވެއެވެ. މިއިރު މުސްލިމުން ޝާޣަ

މާތްކަމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ިދރިހުރުުމގެ ޙައްުޤގެ މާތްކަްނ ސާބިތުކުރުމަްށ ޓަކަެއވެ. ވަކިދީނަކަްށ ވަިކކުލައަކަްށ 

ގައި ިދރިުހރުމުެގ ޙައްޤަީކ ަވރަްށ މުހިންމު ަޙއްޤެއްކަްނ ޖިންސަކަށް ތަފާތު ކުރުމެއްނެެތވެ. ެއހެންކަމުން ިއސްލާމްދީނު 

އަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ަޙއްޤުކަންވެސް އެނގިގެްނ ނާއެނގެއެވެ. އަދި މިީއ އިސްލާމް ދީުނގައި އެންމެ ުފރަތަަމ އިންސާ

ނުންތެރި އެހާެމ ދިޔައެވެ. ވީިއރު މިފަދަ ޙައްޤެއް ައހަރެމެންެގ ޤާނޫނުން ިލބިދިނުމަކީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ބޭ

މުހިންމު ޙައްޤަކަށް ވާނެއެވެ. އިްސލާމް ދީނުގައި ދިިރހުުރމުގެ ޙައްޤު ފާޅުކަން ބޮޑުކޮށް ލިބިދީފައިވާއިރު ދުނިޭޔެގ 

  އެންމެންވެސް ޤަބޫލުުކރާ ޔުނިވާރަސލް ޑިްކލަރޭޝަން އޮފް ިހޔުމަން ރައިޓްްސއިން މިޙައްޤު ލިބިދޭގޮތަްއ ބަާލލަމެވެ.

ަލރޭޝަްނ އޮފް ހިޔުމަން ރައިޓްސްއިްނެވސް ދިރިުހރުމުެހ ޙައްުޤ ލިބިދީފައިެވއެވެ. އެްލ ޔުނިވާރސަްލ ޑިކް  

) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ ޑިކްލަރޭޝަްނ އޮފް ިހޔުމަން ަރއިޓްސްެގ ތިންވަނަ އާރޓިަކލްގަިއ 1912އޮޕެންހަމް (

ިއ އަިދ އެހެްނ މީހުްނގެ ޙިާމޔަާތ ބުނެފައިވަނީ ކޮންެމ މީހަކަްށވެސް ިދރިުހރުމުެގ ޙައްުޤ ިލބިދޭންޖެހޭނެ ކަމަށާ

ރައްކާތެިރކަން ލިބިދޭން ެޖހޭނެކަމަށެވެ. ޑިކްަލރޭޝަންގަިއެވސް ފާހަގަކޮށްފަިއވާ އެންެމ މުހިންމު ޙައްޤަީކ ދިރިުހރުމުެގ 
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މޮކްރަީސ ޙައްޤެވެ. ސަބަބަީކ ިދރިހުެރގެްނ ނޫނީ އެހެްނ އެްއވެްސ ޙައްުޤތަކެއް އެމީހަކަްށ ނުލިބޭނެތީެއވެ. މޯލްިޑވްްސ ޑި

ވަަނ މާއްދާގަިއ  3) ހާަމކުރަްއވާގޮތުަގއި އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކާބެހޭ އާންުމ ޤަރާުރގައި 2010ނެޓްވާރކް (

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން ކޮންމެ މީަހކަށްވެސް ިދރިހުރުުމގެ ޙަްއޤު ލިބިދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަދި މީެގ އިތުރުން މިނިވަްނކަމާިއ 

ަޙއްޤުވެްސ ހަަމ މިމާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. އިންޓަރނޭޝަަނލް ކޮންަފރެންްސ  އަމިއްަލ ހަށީެގ ަރއްކާތެިރކަމުގެ

އިތުރަްށ ބާރުދީފަިއވެއެވެ. އަިދ  ށްަވނަ މާއްދާގަިއ މިަޙއްޤަ 6ެގ  އޮން ޕެާޓރން ރެކޮގޮނިޝަްނ (ައއ.ސީ.ޕީ.އާރު)

އޮންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބުނެފައިވެެއވެ.  މިޙައްޤަކީ ކޮންމެ ޤައުމެއްެގވެސް ޤާނޫނު އަާސސީގައި ޙިމާޔަތްކުރެވިފައި

ގެ ޤާނޫނު އަސާސީގަިއވާ ޙައްޤުަތކުގެ ެތރެއިްނ  2008ެގ ޤާނޫނު ައސާސީގަިއވާ ޙައްޤުތަާކިއ  1932މިދިރާސާއަކީ 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަްއ އެންެމ ބޮޑަށް ގެނެސްދީފައިވަީނ ކޮންާޤނޫނު އަސާސީއަކުންޯތ ބަަލއި ިދރާސާއަކަްށވާތީ މިދެޤާނޫުނ 

  ސާސީގައި ިދރިުހރުމުގެ ަޙއްޤު ގެނެސްދީފަިއވަނީ ިކހިނެއްޯތ ބަލާލާނަމެވެ. އަ

ގެ ޤާނޫނު ައސާސީގައި ިދރިުހރުމުގެ ޙައްުޤ ކޮންެމ އިންސާނަކަށްވެސް ލިބިދޭން ޖެހޭނެކަމަށް ސީާދ  1932

ވަަނ  3ވަަނ އަިދ  2 ގެ ބާބު ބަޔާންކޮށްފައެްއ ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަެވސް ިމ ޤާނޫުނ އަާސސީގެ އިންސާނީ ަޙއްޤުތަކުގެ 

 2މާއްދާގައި ިދރިހުރުުމގެ ޙައްުޤ އިންސާނާއަްށ ލިބިގެްނވާކަމަްށ މާނަކުރެވޭެނ ގޮތަްއ ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ. ެއގޮތުން 

ނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމެއްެގ މައްޗަްށ މެނުވީ އެއްވެްސ  ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާްނ ކޮށްފައިާވ ގޮތުްނ ޤާނޫނުގައި ކަ

ވަނަ މާއްދާަގއި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންވެގެްނ  3ޔަށް އެްއލާ ހިފައި ަހއްޔަުރކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ. އަދި އިންސާނަކުގެ ގަ 

ނޑައެޅިގެންވާ ކުށެްއގެ ަމއްޗަށްމެނުީވ އެްއވެްސ މީހަކަްށ އަދަބެްއ ދީގެްނ ނުވާެނއެވެ. އަދި އެއްވެްސ ާހލެއްަގިއ  ކަ

ނެއެވެ.  މިގޮތައް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމުން ިދރިހުރުުމގެ ޙައްުޤ އަނިޔާއެއް ކަމުަގއި ހިމެނޭ ހާނިަކޔެއް ކޮށްގެން ުނވާ

ވަަނ މާއްާދގައިވާގޮތުްނ މީހަުކ ހިފަިއ ހަްއޔަުރ ުކރެވެީނ ޤާނޫނުގަިއ  3ވަނަ އަދި  2ލިބިދެވޭކަމަްށ މާނަކުރެެވއެވެ. 

ންާވ ގޮތެްއގެ މަތީންނެވެ. ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތެއްެގ މަތީންނެވެ. އަދި އަދަބެއްދެވޭނީެވސް ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެ

ނޑައެޅިގައިވާ ކުެށއް މީހަކު ކޮށްފިނަމަ އެީމހަކު ހިފައި ހައްަޔރު ުކރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެމީހަކަްށ  ޤާނޫނުގިައ ކަ

އަދަބެއްވެސް ދެވިދާނެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް އަނިޔާއެއް ލިޭބކަހަލަ ެއއްވެސް ކަމެއް ކޮްއގެން ނުވާނެއެވެ. "އަނިޔާ" 

ނޑުގައި ފެންނަގޮތައް އެކަިނ ހުންނަތަންތަން ނޫންކަމަށާއި ނަފްސާނީ ގޮތުންނާިއ މާނަކުރަނީ  އެމީހެްއގެ ހަިށގަ
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ވަނަ މާއްދާގައި "އެއްެވސް"  3އެހެނިހެންގޮތުން ފުރާަނޔަށް ނުރައްާކވާ އެްއވެސް ކަމެއް ުނކުރެވޭނެ ގޮތަެށވެ. އަދި 

ުކރުމަކީ ހުއްދަކަެމއްނޫންކަން ހާމަެވއެވެ. އަީލ މޫސާދީީދ  މިލަފްޒު ގެނެސްފައިވުމުން ފުރާނައަްށ ގެންލުްނވާ ކަމެއް

) ހާމަުކރަްއވާގޮތުގަިއ ޤާނޫުނ އަސާީސ ލިެޔވިފައިވާީނ އެޤައުމެްއގެ އަމިއްަލ މާދަީރ ބަހުންކަމަށްވުމުްނ ޤާނޫުނ 2012(

ެގ  1932ެއހެންކަމުން އަސާސިގައިާވ މާއްދާތަކަްށ އުނިކަމެްއ ނުލިޭބގޮތައް މާނަުކރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިގެންވެެއވެ. 

  ޤާނޫނު އަސާސީއިން ިދރިުހރުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިދޭކަމަްށ ޤަބޫލުުކރެވެއެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީއިން އިންސާނުންނަށް ދިިރހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވާކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާްނ  2008

ނގަޅަށް ސާފުކޮްށ ބުނެދީފައިވެެއވެ. ވަނަ މާއްާދއިްނ މިކަން ވަރަްށ ރަ 21ކޮށްދީފައިވެއެވެ. ޤާނޫުނ އަސާީސގެ 

ސް ރައްކާެތރިުކރިމުެގ އި، އަމިްއަލ މިނިވަންކަމާިއ ނަފުމިމާއްދާގައި ވާގޮތުްނ ކޮންެމ މީހަކަށްމެ، ިދރިުހރުމުެގ ޙަްއޤާ

 ން ހަދާފަިއވާ އި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެ މަތިވަަނ މާއްދާގަ 16ޙައްޤު ލިބިގެންެވއެވެ. ފަހެ މިޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ޤާނޫނަކާ އެްއގޮތަްއ މެނުވީ އެއްވެްސ މީެހއްެގ ކިބައިްނ މިިއން ޙައްޤެްއ ނުވަަތ މިނިވަންކަމެްއގެ އެއްވެްސ މިންަވރެްއ 

) ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ މިޤާނޫނު އަސާީސގައި ބަޔާްނވެގެންާވ 2010އަނާާރ ނަޢީމް (  ނިގުޅައި ގެނެވިގެްނ ނުވާނެއެވެ.

ށް އޮންނަ ކަމެއްނޫންކަަމށާއި އެއީ ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް ލިބިދޭންޖެހޭެނ ދިރިހުރުމުެގ ޙައްޤަކީ ވަކިބަޔަކަ

ޙައްޤެއްކަމެވެ. އަިދ އެޙައްުޤ ެގއްލިގެންާދ ަވގުުތ އެަހއްުޤ ހޯދައިދޭްނ މަސަްއކަތްކުރުމަީކ ހުރިާހ އެންމެންގެވެްސ 

ފެހި ޤާނޫނު އަސާސީއިން ދިިރހުރުމުެގ ގަިއ އުފެދިފައިމިވާ  2008ޒިންމާއެއްކަމަށް ބަޔާންކުރެއެވެ. ެއހެންކަމުން 

ޙައްޤު ލިބިދޭކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވެެއވެ. އަދި މިޙައްޤަކީ ކޮންެމ ޤާނޫނު އަސާސީއިން އިންސާނުންނަށް އަދި އެނޫްނވެްސ 

  މަޚުލޫގުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭެނ ޙައްޤެއްކަްނވެސް ޤަބޫުލކުރަމެވެ. 
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  މިނިވަންކަން

ލިިބގެންާވ ޙައްޤެކެވެ. މިނިވަންކަމޭ މިބުނެވެނީ އެހެންއެްއވެސް ަބއެއްެގ  މިނިވަންކަމަކީ ކޮންމެ ީމހަކަށްވެސް 

 ށް ލާމްދީނުގަިއ ލިބިދީފަިއވާގޮތައަޅުވެތިކަމުގެ ދަށަށްނުގޮްސ އަމިއްަލ މިނިވަންކަމާއެުކ ިދރިުއޅުމެވެ. މިނިވަންކަން އިސް 

) 2008. ޑރ ފައުީޒ އޫޞިއްދީޤު (މިނިވަންކަްނ ިލބިދީފައިވެއެވެ ށްއިރު އިސްލާމްދީނާ ފުށުާނރާގޮތަބަލާ

ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ މިނިވަންކަމާއި ދީނީ މިނިވަންކަމުެގ ޙައްޤަކީ އިްސލާމްދީނުގައި ލިބިދީފަިއވާ ޙައްޤެެކވެ. 

އެހެންނަމަވެސް އެމިނިވަންކަމަކީ ވަކި އިމެްއގެ ތެރޭަގއި ިލބިދީފައިވާ ޙައްޤެކެވެ. މުޙައްމަދު އިޔާޟު ޢަބްދުްއލަތީްފ 

ެގ އަޅުންކަމަށްވުމުން ލިޭބ هللاމަުކރަްއވާގޮތުގަިއ މިނިވަންކަުމގެ ަޙއްޤުތަކުގެެތރޭަގއި ުހރިާހ އިންސާނުންނަީކ (އނ) ހާ

މިނިވަންކަމެއްވެއެވެ. ެއހެން އެއްވެސް ަފރާތެއްގެ އަޅުންނަށް ނުވުމެވެ. އިންސާނުން ހައްދަވައި ރިޒްގު ދެއްާވ 

ވަތަާޢާލ ކަމަށްވުމެވެ. ޒާީތ މިނިވަންކަމުގަިއ ުހރިާހ އިންސާނުްނ  ސުބުޙާނަހޫ هللا ހުރިހާކަެމއް ަބލަހައްާޓ ަފރާތަީކ 

 ހަމަހަމަވުމަކީވެްސ މިނިވަންކަމުެގ ޙައްޤުެގ ތެރޭަގއި ިހމެނޭކަމެކެވެ. އަދި އިްސލާމްދީނާއި އަޅުވެތިކަމަކީވެސް 

މިނިވަންކަމުގެ ތެރޭަގއި ހިމެނިފަިއވާކަމެކެވެ. މިބޭފުޅާ އިުތރަށް ވިދާޅުވާ ގޮުތގައި އިސްލާމްދީނުގަިއ މިނިވަންކަމުެގ 

ޙައްޤަކީ ލިބިދީފަިއވާ ޙައްެޤކެވެ. ެއހެނީ އިްސލާމްދީން ައއުމުގެ ކުީރގަިއ އަޅުވެތިކަން އޮތްކަމަށްވީިއރު އަޅުވެިތކަމުްނ 

ވާފަިއ ވާީތއެވެ. އަދި އިސްލާމްދީްނވަނީ އަޅުވެތިކަމުްނ ަސލާމަތްކުރުމަްށ ގިނަގުަނ ދޮރުަތކެްއ މިނިވަންވުމަށް ބާުރއަޅުއް

ނޑައަޅުއްވާފަިއވާ ކަމެްއގެ ތެޭރގަިއ  ހުޅުވާލެވިފަެއވެ. އެގޮތުން ަވރަށްގިނަ ފާފަތަުކގެ ކައްާފރައެްއެގ ގޮތުގައި ކުރުމަށް ކަ

ން ބަާލއިރު ޡިާހރުގެ ކައްާފރައާއި، މީަހކު މަރައިފި ީމހެއްގެ ކައްފާަރއާއި، އަޅަކުމިނިވަންކުރުން ހިމެނިފައިެވއެވެ. މިގޮތު

  ހުވަޔާިއ ޚިލާފުވުމުން ދޭންެޖހޭ ކައްާފރަވާކަމަްށ ހާމަކުަރއްވަެއވެ. 

މިނިވަންކަމުގެ ޙައްަޤކީ ޔުިނވާރަސލް ޑިްކލަރޭޝަންަގިއވެސް ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤެކެވެ. ޔުނިވަރސަްލ   

ޔުމަން ރައިޓްސް (އނ) ބަޔާންުކރައްވާގޮުތގައި ޑިްކލަރޭޝަންެގ ފުރަތަމަ އާރޓިަކލްގަިއ ޑިކްލަރޭޝަން އޮްފ ހި

ބުނެފައިވާގޮތުން ކޮންމެ މީަހކުވެްސ ދުނިޔެއަްށ އުފަންވަީނ ިމނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަ ަޙއްޤުތަކަކާެއކުގައެވެ. އަިދ ދެވަަނ 

ސްވަރު ހުިރހާގޮތަކުންވެްސ ލިބެންޖެޭހ މިނިވަންކަމެްއ އާރޓިކަްލގައި ބުނެފަިއވާގޮތުން ދުނިޭޔގައި އުޅެމުންދާ ުދވަ
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ލިބެންޖެހޭނެއެވެ. އެގޮތުްނ މުބާރާތްތަކުަގޔާއި، ކުލަިއގަޔާއި، ޖިންސްގެ ގޮތުންނާއި، ބަުހގެ ގޮތުންނާއި، ދީނީގޮތުންނާއި، 

ކަުމގައި މިނިވަްނކަމުެގ ސިޔާސީ ގޮތުންނާއި، ޚިާޔލު ފާޅުކުރުމުެގ ގޮތުންނާއި، މުުޖތަމަޢުއިން ލިބިދޭ އެިކއެކި ކަން

ވަަނ  4) ހާމަުކރަްއވާގޮތުގަިއ އެމެރިކާެގ ރައީްސގެ 2004ޙައްޤު ލިބިދޭން ޖެހޭެނކަމަށްވެއެވެ. ހުސްނުްއ ސުޢޫުދ (

ތަޤުރީރުގަިއވެސް މިިނވަންކަމުގެ ަޙއްޤު ލިބިދޭކަމަށް އަޑުަހރުކޮށް ބުނެފަިއވެއެވެ. އަިދ މިނިވަންކަމުެގ ޙައްޤުތަްއ 

ޚިޔާުލ ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަާމއި، އެީމހަުކ ބޭނުންދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަާމއި، ބޭނުންވުމުްނ ފުރިހަމަވާީނ 

 4މިނިވަންވެގެންވުމާިއ ބިރުެވރިކަމުން މިނިވަްނވެގެންވުމެވެ. އެހެންކަމުން މިނިވަންކަމުެގ ޙައްުޤ ލިބިގެންދާީނ މި 

) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ 1998ވަެއެވ. ޓީ ިބރްގަންތަްލ (ޙައްޤުގެ ެތރެއިްނ ލާަފކަމަށް މިބޭފުޅާ ހާމަކުަރއް

ޑިކްލަރޭޝަންއިން ލިބިދޭ ސިޔާސީ އަދި މަދަނީ ަހއްޤުތަކުގެ ތެޭރގައި މިނިވަްނކަން ލިބިދީފައިާވކަމަްށ 

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުްނ ޔުިނވާރަސލް ޑިްކަލރޭޝަންގަިއ މިނިވަންކަމުެގ ޙައްުޤ ލިބިދީފައިވާކަމަްށ 

  ބޫލުކުރެެވއެވެ.ޤަ

ސާސީަގިއ ބަލާިއރު މިޤާނޫނު އަ ށް މިނިވަންކަމުެގ ޙައްުޤ ލިބޭގޮތަެގ ޤާނޫނު އަސާީސއިން  1932  

މިނިވަންކަން ލިބެންޖެހޭނެކަމަކަށް ބުނެފައެއްނެތެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިޤާނޫނު އަސާީސެގ  ށްވަކިމާއްދާއެއްެގ ގޮތަ

ެގ ތެެރއިްނ މިނިވަންކަމުެގ ޙައްުޤ ލިބިދީފައިވެެއއެވެ. އެގޮތުްނ އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކެގ އެކިެއިކ މާއްދާތަކު

ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަާމއި، އުނގެނުމާއި އުނގަންަނއިދިނުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޖަމިއްޔާއާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުެގ 

ވެސް މިނިވަްނކަން ދިެވހިންނަްށ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤުތަްއ ގެނެސްދީފަިއވެއެވެ. މިމާއްދާތަކުްނ މިޤާނޫނު އަސާސީއިން 

) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ 2004ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަްތކޮށްފައިވާކަްނ ފާހަގަުކރެވެެއވެ. ކަށިމާ އަޙްމަދު ޝާިކރު (

ެގ ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ އުފެދުުނ ފުރަތަަމ ޤާނޫނު އަސާސީއަީކ މުިޅ ދުނިޔޭެގ ޤާނޫނުތަކުެގ މެދުަގއިވެްސ ފުރަތަަމ ަދރަޖައި

ޤާނޫނު އަސާސީއެްއކަން ފާަހގަކޮށްފައިެވއެވެ. ސަބަބަީކ އެާޤނޫނު އަސާސީއަީކ ެއއިރުެގ ޒަމާނަށްފައްތައިގެްނ މުސްކުިޅ 

އާދަކާދަތަކާއި އެއިުރގަިއ ލިބިފަިއވާ އެންމެ މަތީ ިޢލްމަކާއެުކ ހައްަދވާފައިާވ އެްއޗަކަށްވުމެވެ. އަދި އެޤާނޫނު އަސާީސ 

ޤާނޫނުތައް އެކުލަާވލުމުގަިއ އުޅުްއވާ މަޝްހޫުރ ބޭަކލުންގެ ޚިާޔލާިއ މަޝްވަާރގެ މަތީްނ އެކުލަާވލުމުގަިއ ބޭރުެގ 

ްތ އްދާއެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފައިނެގެ މިޤާނޫނު އަސާީސގައި މިނިވަންކަން ވަކި މާ  1932ހެދިފައިވާ ޤާނޫނަކަށްވުެމވެ. 
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) ހާމަކުރަްއވައެވެ. ސަބަބެއްކަމަްށ 1380އަމީން ( ކަމަކު މިނިވަންކަްނ މިޤާނޫނު އަސާީސއިން ލިބިދޭކަމަށް މުަޙއްމަދު

ނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ ޑިްކލަރޭޝަން އޮްފ ހިޔުމަްނ ރައިޓްސްަގއިވެސް މިނިވަންކަްނ އެކިެއކި މާއްދާތަކުްނ  އަޅުގަ

ޅުމުެގ ޑިކްަލރޭޝަންގައިެވސް ނޫްސވެރިކަމާއި، ެއއްވެއު ށް މިޤާނޫނު ައސާސީއާިއ ެއއްގޮތަ ފާހަގަކުެރވެއެވެ. އެގޮތުން 

ެގ  1932މިނިވަންކަމާއި، ކޮންމެ ދީނަކަށް އުޅުމުގެ މިނިވަންކަންފަދަ ިމނިވަންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއ އޮތުމުންނެވެ. ވީމާ، 

  ޤާނޫނު އަސާސީގަިއ މިނިވަންކަމުެގ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވާކަްނ ަޤބޫލުކުރެެވއެވެ.

ްށ ންކަމުހެ ަޙއްޤު މާނަކުާރގޮތަމިނިވަ ގެ ފެހި ޤާނޫނު ައސާސީގައި 2008މިހާރު ޢަމަލު ުކރެވެމުންމިދާ   

ގެ ޤާނޫުނ ައސާސީގައި މިނިވަންކަްނ ލިބިދޭގޮތަްއ ބައެްއ މާއްދާތަްއ  1932ބަލާއިރު މިޤާނޫނު އަސާސީގަިއވެސް 

ިއ އެކުލަާވލާފައިވެެއވެ. އެގޮތުްނ ޚިޔާުލ ފާޅުކުރުމުގެ މިިނވަންަކމާއި، ނޫސްވެރިކަމުެގ މިނިވަންކަމާއި، މަޢުލޫމާުތ ހޯދުމާ

) 2004ލިބުމުގެ މިނިވަންކަާމއި، ސިޔާީސ ޕާޓީތަްއ ހެދުމުެގ މިިނވަންކަން ލިބިދީަފއިވާކަމަްށ ހުސްނުްއ ސުޢޫދު (

ަގިއ ވަނަ މާއްދާ 19މިޤާނޫނު އަސާީސގެ ހާމަކުރައްަވއެވެ. މިގޮތަްއ ބައެްއ މާއްދާތައް ހުރިކަމުަގއި ވީނަމަވެސް 

. "މަނާކުެރވިފަިއ ނުވާ ކަންކަން ކުރުުމގެ މިނިވަންކަން" މިޢިބާރާތުްނ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ

ގެނެސްފައިވެއެވެ. މިމާއްާދގެ އިުތރު ތަފްސީަލކަށް ބަާލިއރު ޤާނޫނު އަސާީސގައި ަބޔާންކޮށްފައިވަނީ އިސްލާީމ 

ނޑައެޅިގެން މަނާކުެރވިފައިނުވާ ކޮންމެ ކަމެއްުކރުމު ގެ މިނިވަންކަްނ ކޮންެމ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫުނގައި ކަ

ްށ ހަަމ ްސ މީހަކުުކާރ އެްއވެސް ކަމަކަލިބިެގން މެނުީވ އެްއވެ ރައްޔިތަކަށްެމ ލިިބގެންވެއެވެ. އަިދ ޤާނޫނަކުްނ ހުއްދަ 

) 2010އެކަކުވިޔަސް ހުރަްސއަޅައި ހުއްުޓވައިގެްނ ނުވާނެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަސީ ނެްޓވާރކް (

މީހަކަްށ ބޭނުން ކޮންެމ ކަމެްއ ކުރުމުެގ ޙައްޤު މިޤާނޫުނ އަސާީސއިން ލިބިދެއެވެ. އެީއ ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ ބޭނުްނ 

ނޑައެޅިގެން މަނާ ނުކޮށްވާ ކަންަތއްތަކެވެ. އެެހންނަމަވެސް މިފަދަ ގޮތަކަށް މިޙައްޤު ޤާނޫނުން ލިބިދޭއިުރ  ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޫނު އަސާސީއިން ލިބިޭދ ހައްޤުތަްއ މަތިވެިރވެފައިާވ ބައެއްކަހަަލ ޒިންމާތަކާއެކު މިޙައްުޤ ލިބިދީފައިވުމަީކ މިޤާ 

ކަމެއްކަން ާފހަގަުކރެވެއެވެ. މިސާލަކަްށ އެއްެވ އުޅުމުެގ މިނިވަންކަމެވެ. އަިދ މިނޫނަސް މިިނވަންކަމުެގ ތެރޭަގިއ 

މުެގ ޤާނޫނު އަސާސީއިން ލިބިދޭ އިުތރު ޙައްޤުތަކެއް ވާަކންވެސް ފާހަގަުކރަމެވެ. އެގޮތުން ޚިާޔލުފާޅު ކުރު
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 ށް ތަންތަނަށްގޮސް އެނބުރި ވަޒަނަ މިނިވަންކަމާއި، ނޫސްވެރިކަމުގެ މިިނވަންކަމާއި، އެއްެވ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމާއި،

  އައުމުގެ މިނިވަންކަާމއި ލިބިދީފަިއވެއެވެ. 

ގެ ޤާނޫުނ  2008) ހާމަުކރަްއވާގޮތުގަިއ މިޙައްޤުތަކަީކ 2010މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްރަީސ ނެޓްވާރކް (

އިން ފުިރހަމައަށް ލިބިދީފަިއވާ ޙައްޤުތަކެެކވެ. އެހެްނނަމަވެސް މިޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުަގއި ޤާނޫނު އަސާީސެގ އަސާސީ

ވަނަ ާމއްދާއަށް ަބލަންޖެހެއެވެ. އެމާއްދާއަީކ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާިއ ވާޖިބުތަްއ ބަޔާންުކރާ މާއްދާައކަށްވުމުްނ  67

ެގ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ޚިާޔލު ފާޅުކުރުމުެގ  2008ފުށުާނރާނެ ހެްނނެވެ.  މިނިވަންކަން އޮންނަން ޖެހޭީނ މިމާއްދާޔައް

ަބލާިއރު، މިނިވަންކަމާއެކު ފިުކުރމުރުމާއި، އިސްލާމްދީނުެގ އަސްަލކާއި ިޚލާފުނުވާގޮތެްއެގ  ށްމިނިވަންކަން ލިބިދޭގޮތަ

އަިދ މިނޫންވެސް ގޮތްގޮަތއް ފާޅުކުރުމުެގ  މަތިން އެމީހެއްގެ ބުއްިދއަށް ފެންނަ ގޮތްތަކާއި، ިޚޔާލުތައް ދުލާއި ޤަލަމުން

 19) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި ޑިކްަލރޭޝަންގެ 1912މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިގެްނވެއެވެ. ެއލް އޮޕެްނހަމް (

ޙައްުޤ  ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތުން ކޮންމެ މީހަކަްށވެސް އެމީެހއްެގ އަމިއްލަ ޚިާޔލާއި އިުހސާސްތައް ިހއްސާކުރުމުގެ 

) ހާަމކުރަްއވާގޮތުަގއި އިންސާީނ 2010ވެ. މޯލްޑިވްސް ޑިމޮްކރަީސ ނެޓްވާރކް (ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް އޮންނާނެއެ

 ވަނަ  19އަދި  18ވަނަ  2ވަނަ މާއްދާަގއާއި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރްގެ  19އަދި  18ޙައްޤުތަކުގެ އާންމު ޤަާރރުގެ 

ފިކުުރ ުކރުމުެގ ޙައްޤާިއ އަިދ ޤަބޫުލ ުކރުމުެގ  ްނ މީހެއްެގ ނުޫފޒެއްނެތިިއ ެއހެކުރުމުެގ ޙައްޤާޅުމާއްދާގައި ިޚޔާުލ ފާ

ެގ ޤާނޫުނ އަސާީސއިންވެްސ ލިބިދީފަިއާވ ޙައްޤެކެވެ.  1932ޙައްޤު ބަޔާްނވެގެންވެެއވެ. ޚިާޔުލ ފާޅުކުރުމުެގ ޙައްަޤކީ 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  9ޤުތަުކގެ ބާބުގެ ގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ޙައް 1932) ހާމަުކރައްާވގޮތުގައި 1380މުޙައްމަދު އަމީން (

ނޑައެޅިފައިވާ ގޮތްަތކާއި ިޚލާފުނުވާ  ށް ާހ ހިނދަުކ އެމީހެްއގެ ބުއްދިޔަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންެވގެން ކަ

ން މިދެޤާނޫުނ ތަކާއި، ލަފާތައް ދުލުން ނުވަަތ ޤަލަމުން ފާޅުކުރުުމގެ މިނިވަންކަން ލިބިދީފައިެވއެވެ. އެހެންކަމުތްފެންނަގޮ

  އަސާސީގައިވެްސ ޚިާޔލު ފާޅުކުރުމުެގ މިނިވަންކަން ލިބިދީފަިއވެއެވެ. 

ބަލާިއރު، ނޫސްެވރިކަން ކުރުާމއި،  ށްޤާނޫުނގައި ލިބިދީފަިއވާ ގޮތަ ގެ 2008ނޫސްވެރިކަމުގެ ަޙއްޤު 

އެވެ. މީގެ ެތރޭގަިއ ޚަބަރާއި، މުއާސަލާތީ ވަީސލަތްތައް ބޭނުންުކރުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮްނމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެްނވެ
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މަޢުލޫމާތާއި، ފެންނަ ގޮތްތަކާއި، ޚިާޔލުތައް ފާޅުކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުމާއި، ފެުތރުމުގެ މިނިވަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

މިގޮތުން ޝާއިޢުކުާރ ނުވަަތ ފަތުރާ ުނވަތަ ފާޅުކުާރ ަމޢުލޫމާތެއްގެ މަޞްަދރު ހާމަުކރުމަށް އެއްވެްސ މީހަކަްށ 

ނޑައެިޅ  1932ގެން ުނވާނެއެވެ. މަޖުބޫރުކޮށް ެގ ޤާނޫުނ އަސާސީިއން މިޙައްުޤ ލިބިދޭގޮަތްއ ބަލާިއުރ ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ބަޔާންވެގެންވާ ގޮތްތަކާއި ިޚލާފު ނުާވހާ ހިނދަުކ ފޮތްެގނުވުމާއި، ނޫސްގެނުވުމާއި މިފަދަތަކެިތ ލިެޔ ޗާޕުކޮްށ 

އެވެ. ެދ އިބާރާެތއްެގ ގޮތުަގއި ަބޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެްސ ފައުޅުކުޅައުމާއި، މިކަންކަމަށް މިނިވަްނކަން ލިބިގެންވެ 

) ހާމަުކރަްއވައެވެ. މުޙައްމަދު ިއޔާުޞ 2012މިދެޤާނޫނު އަސާސީއިން މިޙައްޤު ލިބިދީފައިވާކަމަށް ައލީ ޫމސާ ދީދީ (

ވެ. ެއހެންނަމަވެްސ ފައިެވއެބިނުގަިއވެސް މިފަދަ ަޙއްޤުތައް ލިޢަބްދުއްލަތީފް (އނ) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ އިްސލާމްދީ

މިފަދަ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި އިންސާނާގެ ަކރާމާތްތެރިކަަމށް ވިސްނަންޖެހެއެވެ. ެއގޮތުން ހަޑިހުތުުރ ބަހުން މުޚާތަުބ 

ނުކުރުމާއި، ޣީބަ ނުބުނުމަށާއި، އެކަކު އަނެކަކުެގ އައިބުަތއް ނުހޯދުމާއި، މުސްލިމުން ެއކަކު އަނެކަކަށް ނުބަިއ ހީަތްއ 

މާއި، މީހުްނެގ އަބުާރ ނުބެހުންފަަދ ކަންތައްތަެކއްވެއެވެ. އެހެީނ މިކަންތައްތަކަީކ އިސްލާމްދީނުގަިއ ނުކުރު

) 2010ޙަރާމްކުރަްއވާފައިާވ ކަންތައްތަކެްއކަމަށް މިބޭފުޅާ ހާމަުކރަްއވައެވެ. މޯލްޑިވްްސ ޑިމޮކްރަީސ ނެޓްާވރކް (

 19ވަނަ މާއްދާަގއާިއ އދި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ  19ޤަރާުރެގ  ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކުެގ އާންމު 

ވަނަ މާއްދާގަިއވެސް ެއއްވެސްަކހަަލ ހުަރހެއްނެތި އަދި ޮކންމެފަދަ ވަސީލަތެއް ބޭނުންކޮްށގެން ނަމަވެްސ އެކިެއިކ 

ގެ މިނިވަންކަްނ ހިމެނެއެވެ. މަޢުލޫމާތުތާއި އެކިެއކި ޚިާޔލު ހޯދުމާއި، ލިބިގަތުމާއި، އެކަްނކަން ފާޅުކޮށް އަންގަިއ ދިނުމު

ތަކެއް އައި.ީސ.ސީ.ޕީ.އާރު ގައި ބަޔާންކުރަްއވާފައިެވއެވެ. މީގެ ތެޭރގަިއ ތްކުެރވިދާނެ ބައެްއ ޙާއްސަ ާހލެމި ޙައްޤު ހަނި

އެހެން ީމހުންެގ އަބުރާެބހުމާިއ އަިދ ޤައުމުެގ ސަލާމަތަްށ ނުރަްއކާވާފަަދ ކަންތައްތަްއ ހިމެނެެއވެ. ެއހެންކަމުްނ 

  ޙައްޤަކީވެސް ފާަހގަކުރަމުްނ މިދާ ދެޤާނޫނު އަސާީސއިންެވސް ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤެއްކަްނ ފާހަަގކުރެެވއެވެ. މި

ގެ ޤާނޫުނ  1932އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމަީކވެސް ދެޤާނޫނު އަސާސީއިންެވސް ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤެެކވެ. 

ނޑައެޅި ބަޔާންވެގެްނވާ ގޮތްތަާކިއ  ވަނަ މާއްދާގަިއވާޮގތުން 13އަސާސީގެ ޙައްޤުަތލުގެ ބާުބގެ  ޤާނޫނުގައި ކަ

މަޑުމޮޅިކަމާއެކުގަިއ ތިބެގެްނ އެއްެވގެްނ  ޚިލާފުނުވާހާ ހިނދަކު ރައްޔިތުންެގ ކަންކަމާމެދު، އެީމހުން ހަމަހިމޭންކަމާއި

މާއްދާއިްނ  ވަނަ 32ގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  2008އުޅޭ އުޅުންތަކަކީ އެކަމަށް މިނިވަންކަން ލިބިގެންވާ ކަންކަެމވެ. 
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ކުރިްނ ހޯދުމަކާނުލައި، ޞުލްަޙވެރިކަމާެއުކ  އް ބަލާިއުރ ދަޢުލަތުެގ ހުއްަދއެ ށް ލިެބއެވެ. މިޙައްުޤ ލިބިދޭގޮތަ މިޙައްޤު

) ހާމަުކރައްަވއެވެ. 2010އެއްވެ އުޅުމުެގ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީަހކަށްވެސް ލިބިގެންާވކަމަށް ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްާވރކް (

އްާވގޮތުގައި ދިެވހިރާއްޭޖގައި އޮތް ެއއްވެ ުއޅުމާބެހޭ ޤަވާއިދުގައި އެފަދަ ެއއްވުމެއް ބޭްއވުމުގެ ކުރިްނ އިތުރަށް ހާމަުކރަ

ސަރުކާުރގެ ހުއްަދއެއް ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް އޮތްއޮތުން މިމާއްާދއާއި ތަޢާރަޒުވެެއވެ. ވީމާ ީވއެންމެ އަަވހަކަށް މިޤަވާއިުދ 

 20އްކަމަށް ބަޔާންުކރައްަވއެވެ. އިތުރަށް ހާމަުކރައްާވގޮތުގައި ޔޫޑީ.ޑީ.އެޗް.ރާ ގެ އިސްލާޙުކުރުަމކީ ވަރަށް ުމހިންމު ކަމެ

ވަަނ މާއްދާގަިއ ުސލްޙަވެިރކަމާއެުކ އެްއވެ އުޅުމުގެ ޙައްުޤ  21ވަނަ މާއްދާަގއާިއ އަިދ އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 

ގެ ނުވަަތ އާންމު ަސލާމަތައްޓަކަިއ ދިމިޤްރާީތ ބަޔާންކުރައްވާަފއިވެއެވެ. އަދި މިޙައްޤު ހަނިކުެރވޭނީ ހަަމއެަކނި ޤައުމު

މުޖުތަމަޢުއެއްގަިއ ޤަބޫލުުކރެވޭފަަދ ދަރަޖައަކަްށ ކަަމށްވެސް މިމާއްާދގަިއ ބުނެފައިވާކަމަްށ މިފޮތުގަިއ 

  ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.    

ްނ ލިބީދަފަެއްއ ގެ ޤާނޫުނ ައސާސީއި 1932ެގ ޙަްއޤު މުށް އައުތަންތަނަށް ދިއުމާއި އެނބުރި އަމިއްަލވަޒަނަ

ނުވެއެވެ. އެހެީނ މިޙައްޤާއި ެބހޭގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ ެއއްވެސް މާއްދާެއއްގަިއ ވާހަަކ ދެކެވިފަިއ ނުވާތީެއވެ. އަީލ 

ެގ ޤާޫނނު އަސާސީެގ އެއްވެްސ މާއްދާައކު ތަންނަނަްށ ދިނުމާިއ  1932) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގަިއ 2012މޫސާ ދީދީ (

ގެ ޤާނޫުނ އަާސސީއިްނ  2008ައއުމުެގ ހައްުޤ ަބޔާންކޮށްފައެްއ ނުވެއެވެ. އެހެންނަމަވެްސ  އަމިއްަލ ވަޒަނަްށ އެނބުރި 

ވަަނ  40ގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  2008މިޙައްޤު ވަރަށް ފުޅާކޮށް ލިބިދީފަިއވާކަމަށް ޤަބޫލުުކރެވެެއވެ. އެގޮތުން 

އިތުރު ތަފްީސލަކަްށ  ދީފައިވެެއވެ. މިޙައްޤުގެވެރިވުުމގެ މިނިވަްނކަން ލިބިމާއްދާގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމާއި ވަޒަން

ނުބރި އައުމާއި، ރާއްޖޭަގއި ުހރުމާއި ރާއްޖޭގެ އެކިތަންތަނަްށ އްޖެއިން ުފރައިގެްނ ދިޔުމާއި، ާރއްޖެއަށް އެބަލާއިރު ރާ

މީހުްނ ދިރިއުޭޅ ދަތުރުފަތުރުކޮށް އުޅުމުެގ މިނިވަންކަން ކޮންެމ ރަްއޔިތަކަްށމެ ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި ިދވެހިާރއްޖޭގެ 

ކޮންމެ ރަެށއްގަިއ ވަޒަންެވރިވުމާއި، އެްއރަށުްނ އަނެްއރަށަށް ހިޖުރަކުރުުމގެ ަޙއްޤު ކޮންމެ ރައްޔިތަކަްށ ލިބިގެންވެެއވެ. 

އަދި ހަމަެއއާއެުކ ެއރަށެއްަގއި ިދރިއުޅޭ ީމހުންނަށް ލިބޭ އެންމެހާ ޚިދުމަތްތަކާިއ އިމްތިޔާޒުތަްއ ހަަމހަމަކަމާއެުކ ލިބުމުެގ 

) 2010އްޤު ެއރަށެއްަގިއ ވަޒަންވެިރާވ ކޮންމެ ރައްޔިަތކަށްމެ ލިބިެގންވާކަމަށް މޯލްޑިްވސް ޑިމޮްކރަީސ ނެޓްވާރކް (ޙަ

) ހާމަކުަރއްވާގޮުތަގއި އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަްށ ދިއުމުެގ މިނިވަންކަމާިއ އަިދ 2004ހާމަކުރައްަވއެވެ. ޙުސްުނ ސުޢޫދު (



  45ޞަފްޙާ                             DHI307                       12590 –މުޙައްމަދު އަޝްފާހު 
 

ފަިއވުމަީކ މިޤާނޫނު އަސާީސ ފުރިހަމަވެަފއިވާކަމުެގ ހެއްކެެކވެ. ކަްނ ލިބިދީށް އައުމުެގ މިނިވަންއެނބުރި ވަޒަނަ

ބާުރލިޭބ  ށްގައިވެސް މިޙައްޤަ 16، 15، 14، 13ބަލާިއރު ާއރޓިކަްލ  ށްލަރޭޝަންއިން މިޙައްޤު ލިޭބގޮތަޑިކް

އަމިްއލަ ވަޒަނުަގއި ެއއްތަނުްނ  ) ހާމަކުރައްަވއެވެ. ެއގޮތުނ1998ްޙައްޤުތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާކަމަށް ޓީ ިބރްގަންތަްލ (

އަނެއްތަނަށް ބަދަލުވުމާއި، ޤައުމުން ދިޔުމާއި ޤައުމަށް އެނުބރިއައުމާއި، ެއހެން ޤައުމުތަކުގައި އުފަލާއި މަޖާުކރުމާއި، 

 ވަނަ  12އްަވއެވެ. އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ ރަޤައުމު ބަދަލުކުރުުމގެ ޙައްުޤ ލިބިދީފައިާވކަމަށްވެސް މިބޭުފޅާ ހާމަކު

މާއްދާގައި ބަޔާްނކުރާގޮތުްނ އެއްތަނުްނ އަނެއްތަނަްށ ދިުޔމުގެ ޙައްުޤ އަިދ އެމީހަުކ އިޚުތިާޔރުކުާރ ތަނެްއގަިއ 

) ހާަމކުރަްއވައެވެ. ެއހެންކަމުން މިޙައްޤަީކ 2010ދިރިއުޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވާކަމަްށ މޯލްޑިވްސް ޑިމޮކްަރސީ (

  ލިބިޭދ ޙައްޤެކެވެ. ެގ ޤާނޫނު އަސާީސއިން  2008ހަމައެކަނި 

ވަަނ  18ދީނީ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤަީކވެސް ޑިކްަލރޭޝަންއިން ލިބިިދފައިވާ ޙައްެގކެވެ. ޑިކްަލރޭޝަންގެ 

މާއްދާގައި ކޮންމެ މީަހކަށްވެސް އެީމހަކު ބޭނުންދީނަކަށް އުޅުުމގެ މިނިވަންކަން ލިިބގެންވާނެކަމަށް ބަޔާންުކރާކަމަށް ެއްލ 

މަކުރަްއވައެވެ. އަދި ިމއީ އިސްލާމްީދނުގައިވެްސ ލިބިދީފައިާވ ޙައްެޤކެވެ. ިއޔާޟް ޢަބްދުްއލަތީްފ ) ހ1912ާއޮޕެންހަމް (

ކަމަްށ ތްކަިއ މަޖުބޫރުކަމެްއ ނެޓަވެްސ މީހަުކ ދީނަށް ވެއްދުމަށް(އނ) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ ީކރިތި ުޤރްއާނުަގއިވެްސ އެއް 

ދިފަިއާވ އެއްވެްސ ޤާނޫުނ އަސާސީއަކުްނ ދީީނ މިނިވަންކަްނ ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަެވސް ިދވެިހރާއްޖޭގަިއ އުފެ

  ލިބިދީފައެއްނުވެެއވެ. އެހެީނ މިއީ ިއސްލާމީ ަޤއުމަކަށްވާތީކަށް ޤަބޫލުކުރެެވއެވެ.   

ނޑައަޅާ ބަޔާންކޮށްފަިއ   މިމިނިވަންކަން އޮންނަންޖެހޭީނ ވަިކއިމެއްެގ ތެޭރގައެވެ. މިގޮތައް ޒިންމާތަްއ ކަ

ހުންނާ ދޭެތޭރ ވިސްނުމާިއ ެއހެންމީުހންގެ ޙައްޤުަތްއ ލިބިދިނުމަށްވެްސ މިޤާނޫނު އަސާީސ އޮތުމުން ެއހެންމީ

އެހީތެރިވެޭދކަމަށް ބަޔާންުކރައްަވއެވެ. ެއހެންކަމުން މިޤާނޫުނ އަސާސީއިްނ މިނިވަންކަމުެގ ޙައްުޤ ލިބިދީފަިއވާކަމަްށ 

  ޤަބޫލުކުރެެވއެވެ. 
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 އަޅުން ގެންގުޅުން މަނާވުން 

އައުމުގެ ުކރިން އަޅުންގެ ގޮުތގައި ަވރަށްިގނަ މީހުން ގެންގުޅިފައިވެއެވެ. ެއހެންނަމަވެްސ  އިސްލާމްދީން

އިސްލާމްދީން އައުމަށްފަުހ އަޅުން ގެންގުޅުން މިވަނީ މަާނވެފައެވެ. މި ޑިސްކަސަންގެ ކުރީބަިއގައި މިނިވަންކަމުެގ 

ަސލާމަތްވުންކަމަށް ވާިއރު، މިނިވަންކަމުގެ ޙައްުޤގެ ތެޭރގަިއ ވާހަކަ ބަޔާންކޮށްފަިއވާނެވެ. މިނިވަންވުމަކީ އަޅުވެތިކަމުން 

މިބައި ހިމެނެއެވެ. މުޙައްމަުދ އިޔާޞު ޢަބްުދލްލަތީފް (އނ) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަުކގެ ތެޭރގަިއ 

ސް ަފރާތެއްެގ ގެ އަޅުންނެވެ. އެހެން އެއްވެهللا މިނިވަންކަން ލިބިދީފައިވާިއރު، ުހރިހާ އިންސާނުންނަކީ މާތް

  އަޅުންނެއްނޫނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުންގެންގުޅުން އިސްލާމްދީުނގައިވަނީ މަނާުކރައްވާަފއެވެ. 

ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ިހޔުމަން ަރއިޓްސްއިންވެްސ ައޅުން ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެއްެގ ގޮތުަގިއ 

އިވާ ގޮތުްނ އެއްެވސް މީހަުކ އަޅުވެތިކުރުުމެގ ވަނަ މާއްދާަގއި ަބޔާންކޮށްފަ 4ފާހަގަކޮށްފައިވެެއވެ. ޑިކްލަޭރޝަންގެ 

އަޅުްނ ގެންގުޅުމަީކ  އި ) ހާމަުކރަްއވާގޮތުގ1998ަންތަލް (ޙައްޤެއް ެއއްވެްސ މީހަކަްށ ލިިބގެންނެއް ުނވެއެވެ. ިޓ ިބރްގަ 

ރޭޝަްނގަިއ ޑިކްލަރޭޝަންއިން ލިިބގެންވާ ޙައްެޤއް ނޫންކަމާއި އެްއެވސް މީހަކު އަޅުވެތިެވގެން އުޅުމަކަށް ޑިކްލަ

ބަޔާންކޮށްފައެއް ނުވާނެެއވެ. އެހެނީ ކޮންމެ މީހަީކވެސް ުފރިހަމަ މިނިވަނެއްކަމަށް ޑިްކލަރޭޝަންަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއ 

އޮތުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން އަޅުންގެންގުޅުން މަނާކަމެއްަކން ޑިކްލަރޭޝަންަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. މޯލްޑިވިްސ 

ވަަނ މާއްދާގަިއ  4) ހާމަކުރަްއވާގޮތުަގއި އިްނސާނީ ހައްޤުތަުކގެ އާންުމ ޤަާރރުގެ 2010ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްާވރކް (

ވަނަ މާއްދާަގއި އަޅުވެތިުކރުމުެގ  8ބަޔާން ކޮށްފައިވާގޮތުްނ މީހުން އަޅުވެތިުކރުން މަނާުކރެއެވެ. އައި.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 

ސަލަަތއް ހިމެނޭފަދަ ގޮތަކަށް އަޅުވެތިކަްނ މާނަ ބޮޑަށް ފުޅާކުރެވި މިޒަމާނުގައި ހިނގާ އަޅުވެތިުކރުމުގެ މައް

  މަނާކުރެވިފައިެވއެވެ.  

ގަިއ އުފެދިފައިާވ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށްފައެްއ  1932އަޅުން ގެންގުޅުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަްށ 

ޔާން ކޮށްފައެްއ ނުވެެއވެ. ެގ ޤާނޫުނ އަސާީސގަިއ ބަ 1932ނުވެއެވެ. ެއހެންކަމުްނ އަޅުންގެންގުޅުން މަނާވުުމގެ ަޙއްޤު 

ވަނަ ާމއްދާގައި އަޅުވެތި ނުުކރުމަށާއި ގަދަކަމުްނ  25ގަިއ އުފެދިފައިާވ ޤާނޫނު އަސާސީެގ  2008އެހެންނަމަވެސް 
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) ހާމަުކރަްއވާގޮތުގަިއ 2010މަސައްކަތް ނުކުުރވުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ. މޯލްޑިވްްސ ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރަސީ (

ެގ  2008ޅުވެތިކޮށްގެްނ އަދި އެއްވެްސ މަޖުބޫރުުކުރވުމެއްނެތި މަސައްކަތްުކރުަވއިގެން ުނވާނެކަމަށް އެއްވެސް ީމހެއް އަ

ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ބާރުލިބިދީަފއިވެއެވެ. މިބޭފުޅާ އިތުރަްށ ސިފަކުރައްާވގޮތުގަިއ އަޅުވެތިކޮށްގެްނ ގެްނގުޅުމަކީ މަޖްބޫުރ 

ހަުކ ލަްއވަިއ މަސައްކަތް ކުުރވުމެވެ. މިގޮތައް އަޅުވެތި ކުެރވިފަިއ ޙާލަތެއްގައި އެއްވެްސ މިނިވަންކަމެއްނެތި މީ

ތިބޭމީހުންނަކީ އެމީހުްނގެ މުަދލެއްެގ ގޮތުަގއި ަބއެއްމީހުްނ ދެކެއެވެ. އަިދ އެމީހުންނާމެދު ބޭނުންގޮަތކަށް ކަންަތްއ 

ނޑައެޅިގެން އަުޅވެތިކުރުްނ މަނާކޮށްފައި ެގ  2008ވެެއވެ. ެއހެންކަމުން ކުރަމުންދާތީވެ މިޤާނޫުނ އަސާީސއިން ކަ

  ޤާނޫނު އަސާސީއިން މިޙައްުޤ ފުިރހަމައަށް ލިބޭކަމަށް ގަޫބލުުކރެވެއެވެ. 

  ލާއިންސާނީ ރަޙުމުކުޑަ ޢަމަލު ނުހިންގުމާއި މީހުންހިފާ ހައްޔަރު ނުކުރުން

ރާމަތްެތރި ބަެއއްެގ މިއީވެސް އިްސލާމްދީނުގަިއ ލިބިދީފައިާވ ޙަްއގެކެވެ. އިްސލާްމދީނުގައި އިންސާނުންނަީކ ކަ  

ގޮތުގަިއ ލަްއވާފައިވެެއވެ. މިޙައްޤުތަްއ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކަިއ ިދރިހުރުުމގެ ަޙއްޤުވެްސ އިސްލާމްދީނުަގިއ ލިބިދީފައިވުެމވެ. 

ޙަރާމްުކރައްވާަފއެވެ. އަިދ ލާއިންސާީނ هللا ހައްޤަކާނުާލ އެްއވެސް މީެހއްެގ ގަިއގައި އަތްލުމާއި، ީމހަކު މެރުންވަނީ މާތް

ކަށް ފައުީޒ ޫއ ުބ ދެއްވާނޭކަްނ އަްނގަވާފައިވާ ހުީޝ ޢަމަލު ީމހުންނާމެދު ހިްނގާ ީމހުންނަށް ގަދަފަދަ ެވގެންވާ ޢަޒާވަ

) ހާމަކުރަްއވައެވެ. އަިދ ހަނުގރާމަތަކުަގއި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުްނ ބައިެވރި ނުކުރުމަްށވެްސ 2011ސިއްދީޤް (

ނޑައާޅާފައިވަީނ އެމީ ހުންނާިއ މެުދ ާލއިންސާނީ އަދަބުަތއް ހިންގަމުްނ ދާތީއެވެ. އެހެންކަމުްނ އިސްލާމްދީނުގަިއ ކަ

  އިސްލާމްދީނުގައިެވސް ާލއިންސާނީ ޢަމަުލ ހިންގުމާިއ މީހުންިހފާ ހައްަޔރުކުރުްނ މަނާ ުކރައްވާފަިއވެއެވެ.

ފަިއވާގޮތުން އެއްވެްސ ގައި ބުނެ 5ބަާލއިުރ އާރިިޓކަލް ނަންބަުރ  ށްގަިއ މިޙައްޤު ލިބިދީފައިާވގޮތަޑިކްލަރޭޝަން

މީހަކަށް ނުޙައްޤުން އަނިާޔއެއް ޖެއްސުމެްއ ނުވަތަ އަދަެބއް ދެވިގެން ނުވާެނއެވެ. މާނަޔަކީ ެއއްވެސް މީަހކަްށ 

ަގއިވެސް ބަޔާންުކރައްވާަފއިވާގޮތުން މިފަަދ   8 7ނުޙައްޤުން އަދަބެއް ދެވިގެން ނުވާެނކަމެކެވެ. އަދި ާއރޓިަކލް 

ަގއި ބުނެފަިއވަނީ ރައްކާެތރިކަމުގެ ަޙއްުޤ  7 ލް ހިްނގުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުްނ އާރިޓކަ ލާއިންސާނީ ޢަމަލުަތއް

ގަިއ ބުނެފައިވާގޮތުން އެމީހަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤު ހޯދުމުެގ  8ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ލިިބގެންވާކަމެވެ. އާރޓިކަލް 
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އެްއ ިލބޭހިނދު އެާވހަކަތަްއ ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކަްށ އަންގައިީދ ޙައްޤު ކޮންމެ ީމހަކަށްވެްސ ލިބިގެްނވެއެވެ. އަނިޔާ

) ހާމަުކރައްަވއެވެ. އިތުރަްށ މިބޭފުޅާ 1998އެކަމުން ސަލާމަތްވުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންާވކަމަށް ޓީ ިބްރގަންތަލް (

ޭނގިއެްއވެސް މީެހްއ ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުްނ ސަބަބެއް  9ބަޔާންކުރައްާވގޮތުގަިއ ޑިކްަލރޭޝަންގެ 

) ހާމަުކރައްާވގޮތުގައި ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ 2010ހައްޔަރު ކުރެިވގެން ނުވާނެެއވެ. މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަީސ ނެޓްވާރކް (

ނިޔާެވރި ލާއިންސާީނ ތަސްދީގު ކޮށްފައިާވ ބައިނަްލ އަޤްވާީމ މުއާއްހަާދއެއް ކަމުަގއިވާ 'އަނިޔާުކރުމާއި" އެހެނިހެްނ އަ

ދަރަޖަިއގެ ޢަމަުލ ހިްނގުމާއި، އަދަުބ ދިނުމާއި ދެކޮޅު މުއާހަދާ "ކޮންވެންޝަން އަގައިނިސްްޓ ޯޓރޗާރ ނުވަތަ ދަށު

އެންޑް އަދަްރ ްކރޫައލް އިްނ ހިޔުމަްނ އޮރ ޑިްގރޭޑިންްގ ްޓރީތްމެންޓް އޮްފ ޕަނިޝްމަންްޓ (ކެޓް)" އިންެވސް މިފަަދ 

ނޑައެޅިގެން މަނާކޮށްފަެއވެ. މިމުއާ ހަާދގަިއ "އަނިާޔ" މާނަކޮށްފަިއވަީނ މީހެއްެގ ކިބައިްނ ނުވަަތ ޢަމަލުތައްވަީނ ކަ

އެހެން ތިންވަަނ ފަރާތްަތކުން މަޢުލޫމާތެްއ ނުވަަތ އިޢުިތާރފެއް ހޯދުމުެގ ނިޔަތުަގއި ުނވަތަ ީމހަުކ ނުވަތަ އެހެްނ 

ގެ ނިޔަުތގައި، ނުވަަތ ނުމުތިންވަނަ ފަރާތަކުން ކޮށްފައިވާ ުނވަތަ ކޮށްފަިއވާކަމަށް ުތުހމަތު ކުރެޭވ ކަމަށް އަދަުބ ދި

ނުވަތަ އެހެން ތިންވަނަ ަފރާތަކަށް ބިރުދެްއކުމަށްަޓކައި، ނުވަތަ ކަމަކަށް މަޖުބޫރު ުކރުވުމަށްޓަކައި، ނުވަަތ މީހަކަށް 

އެއްވެްސ ކަަހަލ ސަބަބެއްެގ މައްޗަްށ ބުަރެވ ތަފާތު ުކރުމެްއ ގެނައުމަށްޓަަކއި ރަސްީމ އިދާާރއެއްެގ މީހެްއެގ ފަރާތުްނ 

ނުވަތަ ރަސްމީ ަހއިސިއްޔަތަކުްނ ހަަރކާތްތެރިާވ މީހެއްެގ ފަރާތުން ނުވަތަ އެފަދަ މީެހއްގެ އިސްނެގުމުން ނުވަަތ 

ރުހުމުގަިއ ނުވަަތ އެނގުމުަގއި ޤަސްދުަގއި ުކރާ ޢަަމލަުކން ޖިސްމާނީގޮތުން ނުވަަތ ނަފްސާނީގޮތުން މީަހކަށްލިޭބ 

ްނ މީގަިއ ަބއިވެރިާވ ކޮންެމ ދަޢުލަތަކުންވެްސ މިފަދަ އަނިޔާތަްށ ހަާދގަިއ ވާގޮތުކާއި ތަދަކަެށވެ. މިމުއާވޭނަ

ލިބިނުދިނުމަށްޓަކައި ކުެރވެންުހރި ުހރިހާ މަަސއްކަތެއް ކުަރންޖެހޭނެ ކަމަށްވެސް ބަޔާންުކރަްއވައެވެ. ކެްޓގެ އިުތރުްނ 

ވެްސ ލާންއިންސާނީ ރަޙުމުކުަޑ ވަނަ މާއްާދގައި 5ވަނަ މާއްާދގައި އަދި ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރްގެ  7އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގެ 

ަމނާކަމެއްކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިވާކަމަްށ މިބޭފުޅާ ހާމަކުރައްަވއެވެ. ހަަމއެއާއެުކ މީހުން ހިފާ ަހއްޔަުރ  ޢަމަލު ހިންގުމަކީ 

 ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުންނާއި  9ކުރުމަކީވެސް މަނާކަމެްއކަމަށް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގައި ބަާޔންކުރައްވަެއވެ. އެގޮތުން 

ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުްނ ޤާނޫނީ ހަމަެއއްގެ މަތީން މެނުީވ އެްއވެސް މީަހކު ހިާފ ހަްއޔަރެްއ  37ސީ.އާރު.ސީ ގެ 



  49ޞަފްޙާ                             DHI307                       12590 –މުޙައްމަދު އަޝްފާހު 
 

ނުކުރެވޭނެއެވެ. އަދި ޤާނޫނީ ހަމައެއްެގ މަތީން ނޫންގޮތަކަށް ބަންދުކުރެވޭ ީމހަކަށް އެކަީށގެންވާ ބަދަުލ 

  ލިބިގެންވާނެއެވެ. 

އި އުފެިދފައިވާ ޤާނޫނު ައސާސީއިންވެްސ މިދެޙައްުޤ ގަ  2008ެގ ޤާނޫނު އަސާސީާއއި  1932  

ނޑައެޅިގެްނ  2ެގ ޤާނޫުނ އަސާީސެގ  1932ލިބިގެންވެެއވެ.  ވަަނ މާްއދާގައި ަބޔާންވެގެންާވ ގޮތުގަިއ ޤާނޫނުގަިއ ކަ

ނުވާެނއެވެ.  ބަޔާންވެގެންވާ ކުެށއްގެ މައްޗަްށ މެނުވީ އެްއވެސް އިންާސނެއްގެ ގަޔަށްެއއްލަިއ ހިފައި ހައްަޔރުކޮށްގެން

ނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމެއްގެ ަމއްޗަށް މެނުީވ އެއްވެްސ  3އަދި  ވަނަ ާމއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނުގަިއ ކަ

މީހަކަށް އަދަބެްއ ދީގެންނުވާނެެއވެ. އަދި އެއްވެްސ ާހލަތެްއގައި އަނިާޔއެއްލިޭބ ހާނިަކއެއްވެްސ ކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ. 

) ހާމަކުރަްއވާގޮތުަގއި މިހައްޤުތަކަީކ އެއިރުަގވެސް ދިެވހިރާއްޖެއަށް ބެނުންެތރި ޙައްޤުތަކެެކވެ. 2012އަލީ މޫސާ ދީދީ (

އަާސސީ ގަިއާވ  ެގ ޤާނޫނު އަާސސީގެ ދުވަސްަވރަށެވެ. މިާހރުގެ ޤާނޫނު 1932އެއިރުެގ މިތާ މާނަކޮށްފައިއެވަނީ 

ޙައްގުތަކެްއކަމަށް ޢަބްދުލް ޙަކީމް ޙުސެއިން މަނިުކ ގެ ޤާނޫނު އަާސސީއިން ލިބިދީފަިއވާ  1932ކީ ގިނަޙައްޤުތަކަ

  ގެ ޤާނޫުނ އަސާސީއިްނ ލިބިދީފަިއވޭ ދެޙައްޤެވެ.  1932) ހާމަުކރައްަވއެވެ.  އެހެންކަމުން މިދެަހއްޤަކީވެްސ 1998(

ބަާލއިުރ ޤާނޫުނ  ށް ޙައްުޤ ލިބިދޭގޮތަެގ ޤާނޫނު އަާސސީގައި މި 2008މިހާރު ޢަމަުލ ުކރެވެމުންމިދާ 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ލާއިންސާީނ އަދަުބ ނުދިނުން ހިމަނާފައިވެެއވެ. އިތުުރ ތަފްސީލަކަްށ ބަާލއިުރ އެއްެވްސ  54ސީގެ އަސާ

މީހަކަށް ރަޙުމުކުޑަ ލާއިންސާނީ އިހާނެތިކަމެްއ ކޮންގެން ުނވާނެއެވެ. އަދި އިންސާނީ ަކރާމަތް ގެްއލޭފަދަ އަދަބެްއ 

ދި އެްއވެސް މީހަަކށް އަނިޔާއެއް ކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ. ޓްރާންސް ޕޭރެންީސ އެއްވެސް މީހަކަށް ީދގެން ނުވާނެއެވެ. އަ

ގެ ާޤނޫނު އަސާސީއިން ލިބިޭދ ޙައްޤުތަކަކީ އިންސާނުންނަްށ  2008) ހާމަކުަރއްވާގޮތުަގއި 2008މޯލްޑިވެސް (

އްޤުތަުކގެ ސަބަބުްނ އަނެކާއަްށ ބޭނުންތެރި އެްއވެސް ިބރެއް ނެިތ މުޖުތަމަޢު ތެރޭަގއި އުޅެޭވނެ ޙައްޤުތަކެކެވެ. އަދި މިޙަ

ވަަނ މާއްދާގަިއ ޤާނުނާިއ ޚިލާފަްށ  45ެގ ޤާޫނނު އަސާސީެގ  2008ސަލާމަތްތެރިކަމާިއ އަމާންކަްނ ލިބިދެެއވެ. 

ނޑައެޅިފައިާވ  ވަނަ 16ހައްޔަުރ ނުކުރުމާއި ބަންދުނުުކރުން ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. ިމޤާނޫނު އަސާސީގެ  މާއްދާަގއި ކަ

ން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލިހުްނ ފާސްކޮށްފައިާވ ޤާޫނނަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީން މެނުީވ އެްއވެސް ީމހެއްެގ ގެ މަތީގޮތު
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ގަޔަށް އެްތލަިއ ހިފަިއ ަހއްޔަުރކޮށް ބަންދުކޮށްގެްނ ނުވާނެެއވެ. އެހެންކަމުްނ މިޤާނޫނު އަާސސީގައިެވސް މިދެޙައްުޤ 

  އެކުލެވޭކަމަްށ ޤަބޫލުުކރެވެެއވެ. 

 މަނާކުރުން  އަރުވާލުން

ޤާނޫުނ އަސާީސގަވެްސ ފާހަގަކޮށްފަިއވާގޮތުްނ ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނވެގެންާވ ގޮތުްނ މެނުވީ އެއްވެްސ  1932   

މީހެއް އަުރވާލެިވގެންނެއް ނުވާނެެއވެ. އަދި ވަކިތާކަށް ނުިދއުމަކަށް ވަކިތާކު ުހރުމަކަށް އަމުުރކުރެިވގެން ނުވާނެއެވެ. 

އިޓްްސގައި ބުާނގޮތުން ެއއްވެސް ޤާނޫނީ ބިންަގލެއްނެތި ީމހުން ބަންދުކުރުާމިއ ޑިކްލަރޭޝަން އޮްފ ހިއުމަްނ ރަ

ގެ ޤާނޫުނ އަސާސީެގ އިންސާީނ  1932) ާހމަކުރައްވަެއވެ. 1997އަރުާވލުމަކީ މަނާކަމެއްކަމަްށ ޓީ ިބރްގަންތަްލ (

ެގ ޤާނޫުނ  2008ފައިވާިއރު ވަަނ މާއްދާގަިއ ައރުާވލުން ަމނާކުރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިދީ 4ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބަިއގެ 

ެގ ޤާނޫނު ބުނާގޮތުން ެއއްވެްސ ކުށެއްަގއި ދިެވހިރާއްޭޖެގ  1932އަސާސީގައި މިަޙއްޤު ގެނެސްދީފަެއއް ނުެވއެވެ. 

ެވސް ކުރިކުެށއްެގ އަދަބަްށ އެއްވެްސ ަރއްޔިތަުކ ދިވެިހރާއްޖެއިްނ ޭބރުތަނަކަށް އަުރވަެއއް ުނލެވޭނެއެވެ. އެހެންނަމަ

) 1380ންވެގެންާވ ގޮތަކުްނ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ވަިކރަަށކަށް އަުރވާލެވިދާެނއެވެ. މުޙައްމަދު އަމީން (ން ބަޔާޤާނޫ

ެގ ޤާނޫުނ އަސާސީއިްނ ކުށްުކށުގެ އަދަބެްއގެ ގޮތަްއ ރާއްޖެދޫކޮށްފަިއ ނުދެޭވ ގޮަތްއ  1932ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ 

  ަކމެއްކަމަށް ބަޔަންކުަރއްވަެއވެ. އޮތުމުން އެއީ އެޤާނޫނު އަސާީސއަށް ލިބިގެންދިޔަ ުފރިހަމަ 

  ވެރި ޝަރީޢަތެއް ލިބިދިނުން އިންސާފު

ފަިއާވ ) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގަިއ އިްސލާމްދީނުން އަހަރެމެންނަްށ ލިބިދ2009ީޙުސެއިން ޢަބްދުްއ ރަޙްމާން (

ޤެކެވެ. ދިވެިހރާއްޖޭެގ ެވރި ޝަރީޢަެތވެ. އެއީ އިންާސނުންނަށް ލިބިދީފައިވާ ފުރިހަމަ ަޙއްފުޝަރީޢަތަކީ އެންމެ އިންސާ

ެގ ޤާނޫނު އަސާސީއަްށ ބަލާިއރު އިންސާފުވެިރ ަޝރީޢަތެއް ލިބިދިނުމުގެ ަޙއްުޤ  1932ޤާނޫނު އަސާސީެގ ތެެރއިން 

އެްނމެންނަކީވެސް ޤާނޫނުެގ ކުރިމަތީަގއި ހަމަހަމަ ެވގެންާވ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްާދއެއް ހިމެނިފައިވެެއވެ. ުހރިހާ

ުކރިމަތީގަިއ ހަމަހަމަ ކަެމއް ލިބިިދފައިވާނަމަ އެތަނެއްަގއި ުކރެވިގެންދާނީ އިންސާފުވެިރ  ބަޔެކެވެ. ޤާނޫނުގެ
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) ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ މިާހުރ ޢަމަލު ކުރެވެމުންމިާދ ޤާނޫުނ 1998ޝަރީޢަތެކެވެ. ޢަބްދުްލ ަހކީމް ހުސެއިން މަނިްކ (

ެގ  1932ސާީސގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަޙއްޤުތަކެކެވެ. ެގ ޤާނޫނު އަ 1932އަސާސީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ޙައްޤުތަކަީކ 

 ޤާނޫނު އަސާސީގަިއވާ މާއްދާަތއް މަދުކަމުަގއި ވީނަމަެވްސ އެއްމާއްދާައކުން ލިބިދޭ ތަފާތު ގިނަ ޙައްޤުތަެކއްވާކަން 

ާދލެއްިވ އެގޮތުން ޤާނޫނު އަސާީސގައި ަކނޑައަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ޤާނޫނު ައސާސީ ވީ .ަފއިވެއެވެބަޔާންކުރައްވާ

   ބޭފުޅުންނާއިމެދު އިންސާފުވެރި ަޝރީޢަތެއް ުކރަްއވާފައިވާކަަމށް ބަޔާންކުރަްއވައެވެ.

ޤާނޫނު އަސާސީގަިއ އިންސާފުވެިރ ަޝރީޢަތެްއ  ނަ ވަަނ އަަހރުން ފެިށގެން ޢަަމލުކުެރވެމުން މިއަން 2008   

ވަަނ މާއްދާގަިއ  42ެގ ޤާނޫނު އަސާސީެގ  2008 ލިބިދިނުމުގެ ޙައްުޤ ަވރަްށ ސާފުކޮށް ަބޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. ެއގޮތުން

ުތރަށް ތަފްސީުލކޮށްފައިާވ ޢަދުލުވެރިކަމާިއ ހާމަކަމާެއކު ަޝރީޢަތްކުރުމަށް ަބޔާންކޮށްަފއިވެއެވެ. ޤާނޫނުން މިމާއްާދ އި

ނޑައެޅުމުގައި ުނވަތަ ޖިނާީޢ ކުށެ ށްގޮތަ އްެގ ދަޢުާވ ބަާލއިުރ ކޮންމެ ީމހެއްެގ މަދަނީ ޙައްޤުތަާކއި ވާިޖބުތައް ކަ

ަފއިވާ މިނިވަން އަދި މުސްތަޤިްއލު ކޯެޓއްގައި ުނވަަތ ލުމުަގއި ޤާނޫނަކުން ޤާއިމު ކޮށްމީހެއްގެ މައްޗަްށ އުފު

ޓްރިބިއުނަލެްއގައި އެކަށީގެންާވ މުއްދަތެއްެގ ތެރޭަގއި އާންުމކޮށް ހުޅުވާެލވިގެން ބާްއވާ އަޑުެއހުމެއްގަިއ އިންސާފުްނ 

) 2010ކްރަީސ ނެޓްާވރްކ (ބިގެްނެވއެވެ. މޯލްޑިވިއަްނ ޑިމޮެމ ލިކަންކޮންެމ މީހަ ކުރެވުުމގެ ަޙއްޤުޝަރީޢަތް

ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ މިގޮތަްއ މިޤާނޫނު ައކުލަާވލާފައިވުުމން ދިވެިހރާއްޖޭގަިއ ހިންާގ އެންމެާހ ޝަރީޢަތްަތްއ 

ންކަމެވެ. ކުރިއަްށ ދާނީ ހުޅުވާެލވިގެހިންގިގެންދާނީ ޢަުދލުވެިރކަމާއި ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެްއގައެވެ. އަދި ޝަރީޢަތް 

ުކރެޭވ ޝަރީޢަތްތަުކގެ ުޙކުމްތައް ރަްއޔިތުންނަށް ފެންނަން ުހރުމުްނ އިންސާފުން ނިމިގެންިދަޔ  ށް ހަމައެއާއެުކ މިގޮތަ

 ޝަރީޢަތެއްކަްނ ހާމަެވގެންދާނެއެވެ. އޭެގ ސަބަބުްނ ޤަޢުމުގެ ހުރިާހ ކަންކަމާމެދު ލޯހުޅުިވ ދެންހުިރ ަމއްސަލަތައް 

ެގ  2008ދެނެގަތުމުގް ފުުރސަތުތައް ލިބިގެންދާނެކަމަްށ ބަޔާންކުަރއްވަެއވެ. އެހެންކަމުްނ އިންސާފްެވިރ ޝަރީޢަތެްއ 

ޤާނޫނުން ދިވެހިންނަްށ ލިބިދީފަިއވާކަްނ ފާހަގަުކރެެވއެވެ. ައދި މިީއ ޔުނިާވރސަްލ ޑިްކލަރޭޝަންއިންެވސް ފާޅުކަްނ 

ވެްސ ާފހަގަުކރެވެއެވެ. މޯލްޑިވްސް ސެންަޓރ ފޮރ ިހއުމަން ރައިޓްްސ އެންްޑ ބޮޑުގޮތަކަށް ލިިބގެންދާ ަޙއްޤެއްކަން

) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި ަބއިނަލް އަޤްާވމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއިބެހޭ ޔުނިޓުްނ އިންސާފްެވިރ 2006ޑިމޮކްރަސީ (

ެވރި ަޝރީޢަތުގެ ަޙއްޤުވަީނ ޝަރީޢަތެއް ކޮންމެ ކަމަކުްނވެސް ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށް ބަާޔންކޮށްފައިވެއެވެ. އިންސާފު
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ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރައްވާަފއެވެ. އަދި އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގައި އިންސާފްވެރި ަޝރީޢަތެއްެގ  10ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރްގެ 

ނޑުތައް ބަޔާްނ ުކރައްވާަފއިވެއެވެ. މީެގ ތެޭރގަިއ އާންމުންނަްށ  ގޮތުގަިއ ބެލެވޭެނ ަބއިނަްލ އަޤްވާީމ ހަމަތަާކިއ މިންގަ

ރީޢަތް ހިނގާގޮްތ ފެންނަކަހަަލ ގޮަތކަށް ަޝރީޢަތް ހިންުގމާއި އަިދ ޝަރީޢަްތ ނިމުނުގޮތް އާންމުކުރުްނ ހިމެނޭކަމަްށ ޝަ

  ) ހާމަުކރައްަވއެެވ. 2010މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަީސ ނެޓްވާރކް (

  ތު ނުކުރުން ނުވަތަ ހަމަހަމަ ކުރުން ފާތަ

މަތީން ަކންތައްތައް ކޮށްދިނުމެވެ. އިސްލާމީ ނަަޒރަކުްނ  ތަފާތު ނުކުރުމުގެ މާނައަީކ ހަމަހަމަ ުއސޫލެްއގެ

ފިިރހެނުން ަބއެްއ  ތަފާތު ނުކުރުްނ ނުވަަތ ހަމަހަމަކުރުމުެގ ަޙއްޤު ލިިބދޭގޮތައް ަބލާިއރު އަންހެނުންނާއި 

. އަނާާރ ނަޢީްމ ކަންތައްތަކުގަިއ ހަމަހަމަވުާމއި އަެނއްބައި ކަންތައްތަކުގަިއ ތަފާތު ކުރެވިަފއިވާކަްނ ފާހަގަުކރެވެެއވެ

) ހާމަކުރަްއވާގޮތުަގއި އަޅުކަން ކުރުމުގަިއ އަންހެނުްނނާއި ފިިރހެނުން ހަމަހަމައެވެ. ޢަޒާބާިއ ޘަވާުބ ލިބުމުގަިއ 2010(

ހަމަހަމައެވެ. ތަޢުލީުމ ލިިބގަތުމާއި އުނގަންނަިއ ދިނުމުގައިވެސް އަންހެނުންނާިއ ފިރިހެނުްނ ހަމަހަމަެއވެ. 

ނުންނާިއ ފިރިހެނުްނ ބަެއއް ކަންކަމުގަިއ ތަފާތުކުރަްއވާފައިވެެއވެ. އަްނހެނުންނަީކ އެހެންނަމަވެސް އަންހެ

އުފެދުމުގައިވެސް ިފރިހެނުންނަށް ުވރެްއ ބަލިކަށި ަބޔަކަްށވެފައި، ކޮންމެ އަންހެަނކީވެސް ެބލެހެއްޓުްނ ތެރިެއއްެގ 

) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ 2009އި އޭނާެގ ބައިެވރިްނ (ދަށުގައި ހުންނަންޖެޭހ މީހަކަށްވުމެވެ. ޔަޢުޤޫުބ އަބްދުްއރަޙުމާނުއާ

  ތަކުެގ އަސާްސތަކުގެ ތެޭރގައި މިިނވަންކަން ލިބިދީފަިއވެއެވެ. ިއ ލިބިދީފައިާވ އިންސާނީ ަޙއްޤުއިސްލާމްދީނުގަ

 އިސްލާމްދީނުގަިއ ތަފާތު ުނކުރުމަށްވެްސ ަވރަށްބޮޑަށް ާބުރއަޅުއްވާފައިވެެއވެ. ެއގޮތުން ަދރިންެގ މެދުގައި 

ތަފާތު ނުކުރުމަށާއި އެްއޗެހި ލިބިދިނުމުގައި ތަފާތު ުނކުރުމަށާއި ބަލިމަޑުކަމެްއގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ހުންަނ 

ތުކުރުމަކީ ިއސްލާމްދީން ރުހޭކަމެްއ ނޫންކަން ފައުޒީ އޫ ސިއްދީްޤ ކަމެއްގެ ސަބަބުންވިއަްސ ތަފާނުކުޅެދުންތެރި 

ތައިން ސައްަތ މުސްލިމު ބަަޔކަށް ވާީތވެ ައހަރެމެންެގ ހިާރއްޖެއަކީ ސައްރެމެންގެ މިިދވެ) ހާމަުކރައްަވއެވެ. އަހަ 2008(

  އަތުން ހަދާ ޤާނޫުނ ތަކުގަިއވެސް މި ަޙއްޤުތައް ހިމަނަންވާެނއެވެ. 
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ގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ަބލާއިުރ މިޤާނޫނު އަސާސީގައި ތަފާތު ުނކުރުމާއި ހަމަހަމަކަްނ  1932

އަސާސީގައި ބަޔާްނެވގެންވާގޮތުން ކޮންމެ މީހަީކވެސް ޤާނޫނުގެ ުކރިމަތީގަިއ ލިބިދީފައިވެއެވެ. ެއގޮތުން މިޤާނޫނު 

ހަމަހަމަ މީހެްއކަން ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. އަިދ އެމީހުްނގެ އެންމެންނަކީ ސިޔާސީ ަޙއްޤުތަކާއި މަދަނީ ަޙއްޤުތަކުްނ 

ވެ. އެީމހުންގެ މައްޗަށް ޤާނޫުނގެ ފަރާތުްނ ލާބަޔާއި ފަސޭަހކަން ލިބިގަތުމާިއ މެދު އެންމެން އެްއވަރުެވެގންވާ ބަޔެއްމެއެ

ވާޖިބުކުާރ ކަންތައްތަކާިއ ޢާންމުވެގެްނވާ ގޮތުން ލާޒިމުާވ ކަންތައްތަކުގަިއ އެންމެްނ ހަމަހަމަެވގެންާވ ބަޔެއްކަމަްށ 

ނުުކރުން"  މަވެސް "ތަފާތު) ހާމަކުަރއްވަެއވެ. ހަމަހަމަކަްނ ިމޤާނޫނުގައި ގެނެސްދީަފއި ވީނ1380ަމުޙައްމަދު އަމީން (

ސީދާ ބަޔާންކޮށް ވަިކ މާއްދާއެއް ހިމަނާފައެއް ނުެވެއވެ. އެހެންކަމުން ތަފާތު ނުކުރުން މިޤާނޫނު އަސާސީއިްނ  ށްމިގޮތަ

) ހާމަުކރަްއވާގޮތުގަިއ 2012ލިބިދޭ ކަމަށް ނަލަންޖެހޭނީ ހަމަހަމަކަުމގެ މާނައަށް ވިސްނަިއގެންނެވެ. އަލީ މޫސާ ދީދީ (

ިނކަމެްއ ލިބޭގޮަތއް އެއްވެްސ ޤާނޫެނއް މާނަުކރުމަކީ ރަނގަުޅ ކަމެއްނޫންކަމަށްވާީތ މިޤާނޫުނ ޤާނޫނު އަސާސީއަްށ އު

ެގ ޤާނޫނު އަސާސީގަިއވެްސ  1932އަސާސީގައިާވ ހަަމހަމަކަމުގެ މާަނ ތަފާތު ނުުކރުމުެގ މާނަ ނެގޭކަމަށް ބަަލއި 

ނޫނު އަސާސީގައި ތަފާތު ނުުކރުން ގެނެސް ދީފަިއވަީނ މިދެޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށް ޤަޫބލުކުރަެމވެ. އެހެންނަމަވެސް ިމޤާ

  ވަރަށް ހަނިކޮން ކަންެވސް ފާަހގަކުރަމެވެ. 

ބަލާިއރު ޤާނޫުނ  ށް ނު ޤާޫނނު އަސާސީއިްނ ލިބިދޭގޮތަގައި އުފެދު 2008ތަފާތު ނުކުރުމާއި ހަމަހަމަކަްނ 

ވަަނ  20މަހަމަކަްނ ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަްށ ވަަނ މާއްދާަގއި ތަފާުތ ނުކުރުްނ ބަޔާންކޮްށފައިވާއިރު، ހަ 17އަސާސީގެ 

ވަަނ ޤާނޫނު އަާސސީގައި ތަފްސީުލކޮށްދީފައި ާވގޮތައް ަބލާިއރު މިބާބުގަިއ  17މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާިއ މިނިވަންކަން، މިބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގ މަތީން އެއްވެސް ގޮތަކަްށ 

ތުކަމެއްނެތި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެެއވެ. މިހައްޤުތަާކއި މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި އެމީހެއްެގ ނަސްލަށް، ނުވަަތ ތަފާ

އުފަންވީ ޤައުމަށް، ނުވަތަ ުކލައަށް، ނުވަތަ ޖިންސަށް، ނުވަތަ އުމުރަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ުނވަތަ ނަފްސާީނ 

ޔާީސ ނުވަަތ ެއނޫންވެސް ވިސްނުމަކަްށ ނުވަތަ ާމލީ ފުދުންތެިރކަމަކަްށ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ އެމީހެއްެގ ސި

ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ޢާިއލާއަށް ުނވަތަ އުފަން ރަށަށް ނުވަަތ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަަލއި ތަފާތު ކޮްށގެން ނުވާނެެއވެ. 

ހަކަށް ުނވަތަ ބަަޔކަށް ުނވަތަ އިޖްތިމާޢީ ހަމައެއާއެުކ މުޖުތަމަޢުގެ އާންމު ާޙލަތަށްވުެރއް ނިކަމެތިކަެމްއ ލިބިފަިއވާ މީ 
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ގޮތުން ޚާއްަސ ރައްކާެތރިކަމެްއ ލިބިދޭންޖެޭހ ަބޔަކަްށ ެއހީތެރިެވ ދިނުމަށްޓަކަިއ ުނވަތަ ރައްކާެތރިކަްނ 

ެއވެ. ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކުރާކަންަތއްތަކަކަކީ މިމާއްދާގެ ުކރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަފާތު ކުރުމެއް ކަމުަގއެއް ނުވާނެ

) ހާމަކުަރއްާވގޮތުގަިއ މިޤާނޫނު އަސާސީގަިއ ތަފާތުނުކުރުްނ މިގޮަތްއ 2010ނެޓްވާރްކ ( މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮްކރަސީ 

ތަފްސީލާއެކު ގެނެސްދީފަިއ އޮތުމުން ައހަރެމެންެގ ތެރޭަގއި އުޅޭ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް ފަޭސހަތައް ވެގެންދާނެއެވެ. 

  އްުޤ މިޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ިލބިދެއެވެ.އެހެންކަމުން ތަފާތުނުކުރުުމގެ ޙަ

ވަނަ ާމއްދާގައިވަީނ  20މިޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ލިބިދޭ ހަމަހަމަކަމުެގ ޙައްޤަްށ ބަލާިއރު ޤާނުނު އަސާސީެގ 

ޤާނޫނުގެ ކުރިމަތީަގއި، އަދި އެމީެހއްގެ ަމއްޗަށް ޤާނޫނު ިހންގުމުގައި ކޮންމެ މީަހކީވެސް ހަމަހަމަވެގެްނވާ މީހެެކވެ. 

ނޫނުެގ ރަްއކާތެރިކަމާިއ ޤާނޫނުްނ ލިބިޭދ މަންފާތައް ހަަމހަމަކަމާއެުކ ލިބުމަީކ ހަަމ ކޮންމެ ީމހެއްގެެވްސ އަދި ޤާ

ގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައި ލިބިދީފައިވާ ހަމަހަމަކަމަީކ  2008) ހާަމކުރަްއވާގޮތުަގއި 2009ޙައްޤެކެވެ. އަނާރާ ނަޢީމް (

ވެ. އެހެންކަުމން މިޤާނޫނު އަސާސީއިން ހަަމހަމަކަން ގެނެސްދީފަިއވަީނ އިސްލާމްދީނުގައިެވސް ލިބިދީފަިއވާ ހަމަހަަމކަމެ

  އިސްލާމްދީނާވެސް އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެ މަތީންކަން ގަބޫލުުކރެވެެއވެ. 

ތަފާތު ނުކުރުމުެގ އަސާީސ ޙައްޤަީކ އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާބެޭހ އެންމެހާ ބައިަނލް އަްޤވާމީ މުާއހަދާތަކުގަިއވެްސ 

ެޤކެވެ. ޔުނިާވރސަލް ޑިްކލަރޭޝަްނގެ ެދވަނަ މާއްދާގައިެވސް މިޙައްޤުހަމަ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫުނ ބަޔާންވެފައިވާ ޙައް

ނޑަކަށް ބަހުން ބަހަށް ބަާޔން ކުރައްވާފަިއވެއެވެ. އަދި އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ އަިދ  އަސާސީގައިވާ ފަަދއިން ގަިއގަ

ިއންޓަރނޭޝަނަލް ކޮވެނަންްޓ އޮން އިކޮނޮމިްކ ސޯޝިއަްލ  ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ަބއިނަލް އަޤްވާމީ މުއާހަާދ ނުވަތަ

ވަނަ ާމއްދާގަިއ އެންމެހާ ނަްސލީ ތަފާތު ކުރުންތަްއ  2އެންޑް ކަލްަޗރަލް ރައިޓްްސ (އައި.ސީ،އީ.އެސް.ސީ.އާރް) ެގ 

ްފ އޯްލ ނައްތާލުމާބެޭހ ބައިނަްލ އަްޤވާމީ ުމވާހަާދ އިންޓަރނޭޝަަނލް ކޮންވެންޝަން އޮްނ ދި އެލިމިނޭޝަްނ އޮ

ޭވ ފޯރމްސް އޮފް ރޭޝިައލް ޑިސްްކރިމިނޭޝަން (އައި.ސީ.އާރް.ޑީ) ގެ ެއއްވަނަ މާއްާދގައާއި، އަންހެނުންނާމެދު ުކރެ

ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާބެހޭ ުމއާހަދާ، އިންޓަރނޭޝަަންލ ކޮވެނަންޓް އޮން ދި ެއލިމިނޭޝަން އޮފް ޯއލް ފޯރމްްސ 

ްޓ ވިމެންްސ (ސީޑޯ) އާއި އަިދ މަދަނީ އަދި ސިޔާީސ ޙައްޤުތަކާެބހޭ މުާއހަދާ، އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަްނ އެގެއިންސް
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ވަނަ މާއްދާތަުކގައިވެްސ މިޙައްޤު ަބޔާންވެގެންާވކަމަްށ  26ވަަނ އަދި  24ވަނަ، އަދި  3(އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރް) ގެ 

) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ 1912) ހާމަކުރަްއވައެވެ. އެްލ އޮޕެންހަމް (2010މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެްޓވާރްކ (

ޑިކްލަރޭޝަންގަިއ ބަޔާންވެގެްނވާގޮތުން ޤާނޫނުެގ ކުރިމަތީަގއި އެންމެން ހަމަހަަމވާ އުޫސލުން މުޖުތަމަޢުގައި ދޭޭދ 

  ފަރުދުންގެ މެދުގަިއ ކުެރވޭ މަސަްއކަތްތަކުގަިއވެސް ތަފާތު ުކރުމުގެ ޖާަގއެއް ލިބިދީފައި ނޯންނާނެއެވެ.   

  ރައްކާތެރިވުން    ށް ށާއި މިލްކިއްޔާތައަމިއްލަވަންތަކަމަ

އަމިއްލަވަންތަކަމަކީ މިނިވަްނކަމެވެ. މިއީ ކޮންމެ މީހަކަްށވެސް ލިބިދޭން ޖެހޭނެ ޙައްޤެެކވެ. އަމިއްަލ    

ދިރިއުޅުމުގައި އަިމއްލައަްށ ކަންތައް ުކރުމާއި ގޮތްކިޔުމާިއ ަކންތައްތައް ނިންމުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިދޭން ޖެހޭެނއެވެ. އަިދ 

ހަމައެއާއެކު އެމީހެއްގެ ިމލްކިއްޔާުތގައިވާ އެއްވެސް ެއއްޗަކަށް އެހެން ީމހެއްގެ ާބރު ފޯރުވުުނގެ ޙައްޤެްއ 

ލިބިދީފައެއްނުވެެއވެ. އދ. ެގ އިންސާީނ ޙައްޤުތަާކިއ ބެޭހ މުއައްސަސާތަކުންވަީނ ކޮންެމ މީހެްއގެވެްސ އަމިްއލަވަންަތ 

) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި އަމިއްަލ 1908ހިތުމަށް ގޮާވލާފައެވެ. ޓީ ބިްރގަންތަްލ ( ކަމަށާއި މިލްިކއްޔާތައް ުޙރުމަތްތެރިކޮށް 

ނޑައެޅިގެްނ ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤެ  ކެވެ. އިޔާުޟ މިނިވަންކަމާއި ިމލްކިއްޔާތަްއ ރައްކާެތރިވުމަީކ ޑިކްަލރޭަޝންއިން ކަ

ހުންގެ އަމިއްަލވަންތަކަމަށާއި ިމލްކިއްޔާަތްއ ) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ އިސްލާމްދީނުަގއިެވސް ވަނީ މީ ޢަބްދުއްލަތީފް (އނ

ހުރުމަތްތެރިކޮްށ ހިތުމަްށ އަންަގވާފައެވެ. ެއއްވެްސ މީެހއްގެ ހުއްދައެއްނެިތ އެމީެހއްެގ އެއްެޗއް ގެންދިޔުމަީކ 

  އިސްލާމްދީނުގަިއ ނަހީކުަރއްވާފަިއވާ ކަމެެކވެ. 

ެގ ޤާނޫުނ އަސާީސއިން އަމިއްަލ  1932އިުރ އަހަރެމެންްގ ޤާނޫުނ އަސާީސއިން މިޙައްުޤ ލިބިދޭގޮތަްއ ަބލާ 

މިލްކިއްޔާތައް ރައްކާެތރިވުމުގެ ަޙއްޤު ވަރަްށ ސާފުކޮށް ވަކިމާއްދާއެއްަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. އަދި ެއހެނިހެްނ 

ންސާީނ ެގ ޤާނޫުނ އަާސސީެގ އި 1932މާއްދާތަކުން މިޙައްޤަްއ އިތުރަްށ ބާުލލިބޭގޮތަްއ ގެނެސްދީފަިއވެއެވެ. އެގޮތުްނ 

ވަަނ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވެެއވެ. މީހުްނގެ މިލްކު ތަަކކީ ޙުރުމަތްތެިރ ވެގެްނވާ ތަނެކެވެ. ފަެހ  6ޙައްޤުތަކުގެ 

ކުްނ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންެވގެންވާ ާޙލަތްތަކުަގއި އާންުމވެގެންާވ މަންފާޔަކަށް ޓަކަިއ އަިދ ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންވެގެްނވާ ފަދަޔަ

ބަދަލުދީފަިއ މެނުވީ ހަމަ ެއކަމުގެ ކިބައިްނވެސް އެީމހާގެ އެއްވެްސ މިލްުކވެރިކަެމްއ  ށް ރި ގޮތައެއްޗަކަށް ޢަުދލުވެ 
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ވަނަ މާއްދާަގއި ެއއްެވސް ބާވަތެއްެގ ކުށެްއގެ ބަދަުލގަިއ މީހަކުެގ މުޅިމިލްުކ  7ނިގުޅައެއް ނުގަނެވޭެނއެވެ. އަިދ 

ވަނަ މާއްާދގައިވެްސ  8ވަަނ މާއްދާއާިއ  5ވެ. އަިދ މިނޫނަސް ހިފައިގަނެގެްނ ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަްއ ބަޔާންކޮށްފައިެވއެ

މިޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ލިބޭގޮަތއް އެމާއްދާތައް ހިމަނާފައިވެއެެވ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ވިމެންސް އެފެއާރްޒ 

ވެގެންާވ މަތްެތރިއެންޑް ސްޕޯރޓް (އނ) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި ކޮންމެ ީމހެއްގެވެްސ އަމިއްަލ މިލްކުތަަކކީ ޙުރު

ނަްށ އެބައެްއެގ ހުއްދަާޔ ވަެދ ނިކުެމ ުއޅުން ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ މަނާކޮށްފަިއ އޮތުމަީކ އެޤާނޫުނ ތަންތަނެވެ. އެތަން ތަ

އަސާސީއިން އިންސާނީ ަޙއްޤުތަްއ ހިމާޔަތްކޮށްޭދ ކަމުެގ ެޙއްކެކެވެ. އެހެންކަމުްނ މިޤާނޫނު އަާސސީއިްނ މިޙައްުޤ 

  ޤަޫބލުކުެރވެއެވެ. ލިބިދީފައިވާކަން 

ވަނަ އަަހރުގެ ޤާނޫނު އަާސސީގައި ސީދާ ވަކިމާއްާދއެއްގެ ގޮަތއް މިމާއްދާ ހިމަނާފައި ނުވިކަުމގަިއ  2008

ވަަނ މާއްދާގަިއ "ޒާތީ ދިރިއުޅުން" މިނަމުގަިއ ބަޔާންކޮށް މިޙައްޤުަތްއ  24ވިއަސް މިޤާނޫނު އަސާސީގެ 

ގޮވެތި ގެދޮާރއި، އަނެކުންނާ ކުރާ ޒާީތ  ޒާތީ އަދި ޢާިއީލ ދިރިއުޅުމާއި، ލިބިދީފައިވެއެވެ. ެއގޮތުން ކޮންމެ މީހެއްގެ

މުއާއްސަލާތުތަކަީކ ުޙރުމަތްތެިރ ވެގެންާވ ކަްނކަމާިއ ތަންތަނެވެ. ހަަމ ކޮންމެ ީމހަކުވެްސ އަނެކުްނގެ މިބުނެވުުނ 

ްއވައެވެ. މޯލްޑިވްްސ ޑިމޮކްރަީސ ޙައްޤުތަކަށް ހުރުމަތްތެރިކޮްށ ހިތަންވާނެކަމަްށ ޤާނޫނު ައސާސީގަިއ ބަޔާން ކުރަ

) ހާމަކުރަްއވާގޮތުަގއި މިމާއްދާަގއި ބަާޔންވެފައިވާ ުޙރުމަތްތެރި ވެގެންާވ ކަންކަމާިއ ތަންތަޭނ 2010ނެޓްވާރކް (

ިއ އެބުނެވެނީ އިނގިރޭއްިސ ބަހުންނަަމ "ޕްރަިއވެސީ" ގެ ަޙއްޤަށް އިާޝރަތްކޮށްފައެވެ. އިތުރަްއ ހާމަުކރައްާވގޮތުގަ

ގައި އުފެދުނު ޤާނޫނު އަސާީސއިން ފުިރހަމައަށް  2008ިކއްޔާތަށް ރައްކާެތރިވުމުެގ ޙައްުޤ ލްވަންތަކަމަށާއި، މި އަމިއްލަ

ވަަނ  17) ހާމަކުރަްއާވގޮތުގައި މިޙައްޤު އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރު ގެ 2004ލިބިދީފައިވެއެވެ. ުހސްނުއް ސުޢޫދު (

ެގ ޤާނޫުނ އަސާސީއިންެވސް މިޙައްުޤ  2008ފައިވެެއވެ. ެއހެންކަމުން މާއްދާގައި ަބހުންބަހަްށ ކަަހލަ ގޮތަކަށް ގެނެސްދީ

  ލިބިގެންދާކަމަށް ގަޫބލުކުރަެމވެ.
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  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު

ދިިރއުޅުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތްަތކަށެވެ. އެގޮތުްނ ދިރިއުޅުމަްށ  ނީތްކުރުމުެގ ޙައްޤުކަމަށް މިަބލައްކަމަސަ

ރާކޮންެމ މަސައްކަތަީކ މިޙައްޤުެގ ތެޭރގަިއ ހިމެނިގެންދާެނ ކަމެކެވެ. މަަސއްކަްތ ކުރުމުެގ އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކަިއ ކު 

، ޙައްޤުތަކުގެ ތެެރއިން ޑިކްަލރޭޝަންގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ަބއެއް ޙައްޤުތަކަށް ަބލާއިުރ ވަޒީފާ އަދާުކރުމުގެ ޙައްާޤއި

ަކމާއި، އަދި ޢައިލާއަްށ އުޅެވޭަވރުގެ އުޖޫރައެްއ އެުކާރ އެއަދާ ކުާރވަޒީފާއިން ހަމަހަަމ އުޖޫރަެއއް ލިިބގެންވާނެ

ެއއް ލިބިދޭންޖެހޭކަމަށާިއ ޕެންޝަންގެ ގޮުތގައި ވަކިަވރެްއ ޓީކަމާއި، މުާސރަލިބޭގޮަތއް ޗުއް މަސައްކަތުން ލިބިދޭންޖެހޭނެ

ދިފަިއވާ ޤާނޫނު އަސާސީެގ އެމީހެއްެގ މުސާރައިްނ ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ. ދިވެިހރާއްޖޭަގއި އުފެ

ެގ ޤާނޫުނ އަސާސީއިްނ މިޙައްޤުަތްއ ލިބިދޭގޮތަްއ ބަލާިއުރ މިޤާނޫނު އަސާސީއިްނ މިޙައްުޤ  1932ތެރެއިްނ 

ވަނަ މާއްާދގަިއ  19ލިބިދިފައިވަނީ އެއްމެ މާއްާދއަކުންނެވެ. ެއގޮތުން ޤާނޫުނ އަސާސީެގ ޙައްޤުތަުކގެ ބާބުެގ 

. ދަޢުލަުތގެ ކޮންެމ ނޯަކރަކުެމ ވިދިވިިދގެން ފަންސަވީްސ ައހަުރ ނޯިކރީ ކޮށްފިނަަމ ބާޔާންކޮށްފައިވަނީ ިމގޮތަށެވެ

މުސާރައިެގ ދެބައިކުޅަ އެއްބަިއގެ ޕެންޝަްނ ލިބޭނެެއވެ. ިމހެން މިމާއްާދ އޮތުމުން މިޙައްޤުަތއް ކޮންމެ މީހަކަްށވެްސ 

ކުރުން) ކުރުުމގެ ޙައްުޤ ކޮންެމ މީހަކަށްވެްސ ލިބިދީފައިވާކަން އެނގެެއވެ. ދަޢުލަތުގަިއ ނޯިކރިކަން (ވަޒީފާ އަދާ

ލިބިގެންވެެއވެ. އަދި ނޯކިރިކަން ކޮށްފިނަމަ، މުސާރަ ލިބޭކަްނވެސް އެނގިގެން އެބަެދއެވެ. އެއީ މިމާއްދާގައި ބުާނގޮތުްނ 

ްއވާގޮތުގަިއ ) ހާމަުކރ1380ަމުސާރައިގެ ދެަބއިކުޅަ އެއްަބއި ޕެންޝަންެގ ގޮތުގަިއ ލިޭބތީއެވެ. މުޙައްމަދު އަމީން (

ގެ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެެކވެ. މިޙައްޤު ލިބިދީފައިވާނީ ޤާނޫުނ  1932ވަޒީފާ ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤަކީ 

) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި ޤާނޫުނ 2012ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ޢަލީ މޫސާ ދީީދ ( 19އަސާސީގެ ަޙއްޤުތަކުެގ  

ވެސް އެމާއްދާއަކުްނ ޤާނޫުނ އަސާސީެގ ުޙރުމެއް ގެއްިލގެން ނުާދގޮތައް މާނަުކރުމުެގ އަސާސީގައިާވ ކޮންެމ މާއްދާއެއް 

ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަްށ ލިިބގެންވެއެވެ. އެހެްނކަމުން މިމާްއދާ މާނަކުެރވިފައިމިވަީނ ޤާނޫނު އަސާސީއަްށ އުނިކަމެްއ 

  ނުވާގޮތައްކަން ޤަޫބލުކުރަެމވެ.
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ވަަނ މާއްދާ މިގޮތަްއ ބަޔާންކޮށްަފއި އޮތްނަމަވެްސ  19 ެގ ޤާނޫނު އަސާސީެގ މިބާބުގެ  1932   

މިމާއްދާއަކުން ޑިކްަލރޭޝަންގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުޗއްޓީ ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤާިއ ޢާިއލާއަށް އުޅޭވޭވަުރގެ އުޖޫރަެއްއ 

ެގ  1932ޤުވެްސވަނީ ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަކަށް ބަޔާްނކޮށްފައެްއ ނުވެެއވެ. އެހެންނަަމވެސް ުޗއްޓީ ލިބިދިނުމުެގ ޙައް

) ހާމަކުރަްއވާގޮތުަގިއ 2004ޤާނޫނު އަސާސީ އެުކލަާވލިއިުރ އޮތް ވަރިކަމުަގއި ދެްއވާފައެެވ. ކަށިމާ އަޙުމަދު ޝާކިުރ (

ނޑޭރިކިލޭގެފާުނ ވަީނ  ޤާނޫނު އަސާީސ އެުކލަާވލި ުދވަސްަވރު އެންމެ އިސްކޮްށ ހަަރކާތްތެރިިވ ޢަބްދުްލ މަޖީދު ރަންނަބަ

އުޅުއްވާތީ ބޭސްަފރުވާައކަށް ކޮޅުނބަށް ވަަޑއިގަތުމަށްޓަކައި ުޗއްޓީއެްއ ނަންގަވަން އެދިފައެވެ. އެިއުރ  އާލާސްކަންފުޅާ

ވަނަވަީނ އެބޭފުޅާއަށް ުޗއްޓީއެްއވެސް ދެްއވާފައެވެ. ެއހެންކަމުްނ  3ވެރިއަކަްށ ހުންނެިވ މުޙައްމަދު ޝަމްުސއްދީން 

  މަްށ މިބޭފުޅާ ާހމަކުރައްވަެއވެ.ޗުއްޓީއަކީ އެިއރުވެސް ލިބިދީފައިާވ ޙައްޤެއްކަ

ވަަނ ައހަުރ އުފެދިފައިާވ ޤާނޫުނ އަސާސީއަްށ ަބލާއިރު، ވަޒީފާ ލިބިދިނުމުގެ ަޙއްޤާއި، ހަމަހަަމ  2008  

. މުާސރަލިބިޭދ ގޮތަްއ ޗުއްީޓއެއް ލިބިދެންޖެހޭނެކަމުގެ ަޙއްޤުތައް ަބޔާންކޮށްފައިވެެއވެ، އުޖޫރައެްއ ލިބިދިނުމުެގ ޙައްޤާއި

ފައިވެެއވެ. އެގޮތުން މިޙައްުޤގެ ކޮންެމ މަސައްކަްތކުރުުމގެ ޙައްޤު ލިބިދީވަނަ މާއްދާަގއި  37އަސާސީގެ  ޤާނޫނު

ރައްޔިތަކަށްމެ އެމީހަކު އިޚުތިޔާރުުކރާ ވަޒީފާއެއް އަދާުކރުމުެގ ނުވަތަ މަސައްކަތްުކރުމުގެ ަޙއްޤު ލިިބގެންވެެއވެ. އަިދ 

ށް ެއކަށީގެންާވ ތެރި މާަހއެއްަގިއ މަސައްކަތް ުކރުމާއި، ކުރާމަަސއްކަތަހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުުކރެޭވ ރަްއކާ

އުޖޫަރ ާމއި ކުާރ މަސައްކަްތ ެއއްމިންގަޑަކުން ަވޒަންކުރެވި އެްއ ނިސްބަތަކުްނ ހަމަހަމަކަމާެއކު އުޖޫރައެްއ ލިބު

އަިދ މީގެއިުތރުްނ ލިބިގެންެވއެވެ.  އެްއހަމައަކުން ވަޒީފާގެ ުކރިއެރުްނ ލިބުމުެގ ޙަްއޤު ކޮންމެ މީހަކަންމެ، ލިބުމާއި

ނޑައެޅިފައިވުމާއި، އަރާމުުކރުމާއި މުނިފޫިހ  ވަޒީފާއެއް އަދާުކރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، މަސައްކަްތކުރަންެޖހޭ ވަގުތު ކަ

ފިލުވުމަށް ވަގުުތ ލިބުމުެގ ަޙއްޤު ލިބިފައިެވއެވެ. އޭގެެތރޭގަިއ ަވކިމުއްދަތަކަްށ މުސާރަާއއެުކ ޗުއްީޓ ލިބުމުެގ 

ޙައްޤުވެސް ލިބިދީފައިވެެއވެ. އަިދ ހަމަެއއާއެުކ ކޮންމެ ީމހަކަްށމެ އަރާމުުކރުމާިއ މުނިފޫހި ިފލުވުމަށް ވަގުުތ ހޭދަުކރުމުެގ 

ޙައްޤު ލިިބގެންވެއެވެ. ވަޒީފާއެްއ އަދާުކރާ ކޮންެމ މީހަަކށްމެ މިޙައްޤު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މަަސއްކަތްކުރަންޖެޭހ 

ނޑައެ ޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި އުޖޫރައާއެުކ ލިޭބ ޗުއްީޓ ކަނަޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެއެވެ. އެންމެގިނަ ވަގުެތއް ކަ

ގެ ޤާނުނު އަސާސީއިން ވަރަްށ  2008) ހާާމކުރަްއވާގޮތުަގއި މަސައްކަތްުކރުމުގެ ޙައްޤަީކ 2004ހުސްނު ސުއޫދު (
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މާއްދާގައި ވަޒީފާެގ މައިދާނުގަިއ ލިބިދޭންޖެހޭ ހުިރާހ ތަފްސީލުކޮށް ަރއްޔިތުންނަށް ލިބިދިފަިއވާ ޙައްޤެެކވެ. އެގޮތުްނ މި

  ޙައްޤެއް ލިބިދީފަިއވެއެވެ.

ެގ ޤާނޫުނ އަސާީސއިން ތަފްީސލުކޮްށ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  2008ީކވެްސ ޝަން ލިބިދިނުމުެގ ޙައްޤަޕެން

މިމާއްާދ . ަޙއްޤުވެެއވެ ގެވަަނ މާއްދާގަިއ ޕެންޝަްނލިބުމު 38ޙައްޤެކެވެ. ެއގޮތުން ޤާނޫުނ އަސާޯސެގ 

ބަާލއިރު، ދަޢުލަތުެގ ވަޒީފާއެްއ ައދާކުރާ ކޮންެމ މީހަކަށްމެ، ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ށް ތަފްސީލުކޮށްފައިވާގޮތަ

) 2010ގޮތުގެ މަތީން ޕެންޝަން ލިބިމުގެ ަޙއްޤު ލިބިދީަފއިެވއެވެ. މޯލްޑިވްސް ޑިމޮްކރަސީ ނެޓްާވރކް (

ސްކުޅިާވ ދުވަުހ ޮކންމެ މީހަކަށްވެްސ އެހެންީމހެއްެގ މައްޗަްށ ބަރޯސާުނެވ ހާމަކުރައްާވގޮތުގަިއ ޕެންޝަންއަީކ މު

ފަިއވުމަކީ ކޮންެމ ނޫނު އަސާސީގަިއ މިޙައްުޤ ލިބިދީއަމިއްލައަްށ އުޅެވޭެނ މަުގ ފަހިކޮށްޭދ ވަސީލަަތކަށްވީިއރު މިޤާ

ލަތްަތއް ބަޔާންކޮށްފަިއއޮތް ނަމަވެްސ މީހަކަށްވެސް ބޭނުންތެިރ އަދި ެއހާމެ މުހިންމުކަމެެކވެ. އަިދ މިމާއްދާގައި ދަޢު

އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ަތކުންވެސް ވީވަަރކުން މުވައްޒަފުންނަށް ެޕންޝަން ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި އޮތުމަީކ މިމާއްާދ 

މައެކަިނ އިތުރަށް މުއްސަނިދ ވެފަިއވާ ކަމެެކވެ. އިުތރަށް ބަޔާންުކަރއްވާގޮތުަގއި ޕެންޝަން ލިބިދިނުމުގެ ަޙއްޤަކީ ހަ

ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ލިބިދީފަިއވާ ޙައްޤެއް ޫނންކަމަށާއި މިއީ ޑިކްލަޭރޝަންގައިވެްސ ބަޔާންކޮށްފައިާވ 

ޙައްޤެއްކެމެވެ. ހަމައެާއއެކު މަސަްއކަތްކުރުމުެގ ޙައްޤަކީެވސް އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުގައި ބަޔާންވެފަިއވާ ޙައްޤެެކވެ. 

ޤައުމުތަކުން އެބަެޔއްގެ ޤަުއމުގައި އެންމެންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ދިނުމަށްޓަކަިއ މިމުޢާހަދާގައި ސޮއިކޮށްފަިއވާ 

ވަަނ  7ފަންނީ ތަޢުލީމު ޯފރުކޮށްދިނުމަށްޓަކަިއ ފަންނީ ތަުޢލީމު ޯފރުޮކށްދިނުމަށްވަނީ އެއްބަްސވެފައެވެ. އަދި މުާޢހަދާެގ 

އްޤާއި، ކުރާ މަސައްކަތައް އެކަށީގެންވާ އުޖޫރަެއްއ މާއްދާގައި ރަްއކާތެރި މާަހއުލެްއގައި މަސައްކަތްުކރުމުގެ ޙަ

 2008ލިބިދިނުމުގެ ޙައްާޤއި، ޤަވާއިދުްނ ބަންދު ުދވަސްތަްއ ލިބިދިުނމުގެ ޙައްޤުތަްއ ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. އެހެންކަމުްނ 

  ގެ ޤާނޫނު އަސާީސއިން މިޙައްޤުތަްއ ލިބިދީފަިއވާކަމަށް ޤަބޫުލކުރެވެެއވެ. 
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  ބެންޖެހޭ ޙައްޤުތައްހައްޔަރުކުރުމުން ލި

ޑިކްލަރޭޝަން އޮފް ިހޔުމަން ރައިޓްްސއިން ހައްަޔރު ުކުރމުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކުގެ ތެޭރގައި ބަންދުކޮށްފަިއ 

ހުންނަނަމަ އެކަން އަންގަން ޖެހުމާއި، އަނިާޔއެއް ލިބޭނެނަމަ އެކަން ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމާއި، ޤާނޫނީ ވަކީަލުކ 

ަޙއްޔަރުުކރުމުްނ ލިޭބ ދުސްތޫީރ ޙިމާޔަތާިއ، ސަބަބެއްނެިތ ހައްަޔުރ ނުކުެރވޭނެކަމާއި، ޤާނޫނީގޮތުްނ ، ހޯދުމުގެ ަޙއްޤާއި

) 1912ކުށެއްކަން ސާބިުތ ނުވާާހ ހިނދަުކ އެކުށުްނ ބަރީޢަތްވުމުެގ ޙައްޤުތަްއ ލިބިގެންދާކަމަްށ ޓީ ްބރިގަންތަްލ (

  ހާމަކުރައްަވއެވެ. 

ރުުކރުމުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކަްށ ބަާލއިރު، އަނިޔާެއއް ލިބޭނަމަ ެއކަްނ ެގ ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ހަްއޔަ 1932

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެްނގުމާއި ަހއްޔަުރކުރުމުން ލިޭބ ދުސްތޫރީ ޙިމާޔަތާއި ކުެށއްގެ ބަދަުލގައި ރާއްޖެއިްނ 

ަވކިތާުކ ހުރުަމކަށް އަމުުރ  މެނުވީ ށްޤާނޫނުަގިއ ބަާޔންވެގެންާވ ގޮތަ ،ބޭރުތަނަކަށް އަރުަވިއ ނުލެވޭނެކަާމއި

ވަަނ  4) ހާމަކުަރއްވަެއވެ. މިޤާނޫނު އަސާސީެގ ޙައްޤުތަކުެގ ބާބުެގ 2004ނުކުރެވޭނެކަމަށް ހުސްނު ސުޢޫުދ (

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާވގޮތުން އެއްވެސް ާބވަތެއްެގ  7މާއްދާގައި މިގޮތައް ބަޔާންކޮށްފަިއވާއިރު، މިބާބުގެ 

ބަޔާްނކޮށްފައިވެެއވެ. ޢަބްދުްލ  ށްރު ކޮްށގެން ނުވާނެއެވެ. މިގޮތަުލގައި މީހަުކ މުޅި މިލްކުހިފަިއ ހައްޔަ ކުށެއްގެ ބަދަ

ގެ ޤާނޫުނ އަސާީސ ތަސްދީޤު ކުރެްއވިފަހުން ހިގާފައިާވ  1932) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ 1997ޙަކީމް ޙުސެއިން މަނިްކ (

އިވަީނ އެިއުރގެ ޤާނޫުނ އަސާީސއިން ލިބިދީފައިާވ ގޮތަެށވެ. ެއއްވެްސ ހަމަނުޖެހުންތަކާިއ ކުށްތަކުގަިއ އަދަބުތަްއ ދީފަ

ހާލަތެއްަގއި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް މީަހކު މުޅި މިލްކުހިާފ ހައްޔަުރކޮށްފައެއް ނުވާެނއެވެ. އެހެންކަމުން މިޤާނޫުނ 

ކަން ހާމަވެގެންދެެއވެ. އަސާސީއިން އެްއވެސް ކުށެްއގެ ބަދަލުަގއި މީހެްއގެ ުމޅި މިލްކު ހިފާހައްަޔރު ނުުކރެވޭ

ހަމައެއާއެކު، ޙައްަޔރުކުރުމުްނ ދުސްތޫީރ ޙިމާޔަްތ މިޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ލިބިދޭގޮތަްއ ބަލާިއރު، މިޙައްުޤގެ ވާހަަކ 

ކަމަކު ަޙއްޤުތަުކގެ ބާބުގެ ފުރަތަމަ ާމއްދާއިން މިޙައްޤު ލިބިދީފައިވާކަމަްށ ތްސީދާ މާއްދާއެްއ ލިެޔވިފައި ނެ ބަޔާންކޮށް

ކުރެެވއެވެ. ސަބަބަީކ މިމާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާގޮތުްނ އެންމެންނަކީ ިސޔާސީ ޙައްޤުަތކާއި، މަދަނީ ަޙއްޤުތަކުްނ ޤަބޫލު

ލާބަޔާއި ފަސޭަހކަން ލިބިގަތުމާމެދު އެންމެން އެއްަވރު އެއްވަުރވެގެންވާ ަބޔެއްމެއެވެ. އަދި ޤާނޫުނގެ ފަރާތުްނ 
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ވާ ގޮތުން ލާޒިމުވާ ަކންތައްތަކުގައި އެންމެން ހަމަހަމަ ެވގެންވެެއވެ. ދުސްތޫީރ ވާޖިބުކުރާ ކަންތައްތަާކއި އާންމުވެގެން

) ބަޔާންކުަރއްވާިއރު، މިމާއްާދއިްނ 2004ޙިމާޔަތަކީ ޤާނޫުނ އަސާސީއިްނ ލިބިދޭ ޙިމާޔަްތކަމަށް ޙުްސނު ސުޢޫދު (

ރާއްޭޖގައި އެންމެ ުފރަތަމަ އުފެދެުނ ، ޙައްޔަރުުކރުމުން ލިބޭ ދުސްޫތރީ ޙިމާޔަްތ ލިޭބކަމަށް ޤަބޫުލުކރެވެއެވެ. އެހެނީ

ޤާނޫނު އަސާސީއަީކ މާއްދާތަްއ މަދު ކަމުަގއި ވީނަަމވެސް ިސޔާސީ ގޮތުންނާިއ މަދަނީ ގޮތުްނ ރަްއޔިތުންނަށް ގިަނގުަނ 

  ) ވިދާޅުވާތީއެވެ. 1380ޙައްޤުތަކެއް ގެނެސްދީަފއިވާ ޤާނޫުނ އަސާސީެއއްކަމަށް މުޙަްއމަދު އަމީން (

ގެ ޤާނޫުނ އަސާީސއިން ަވރަށް ސާުފކޮށް ަވކިމާއްދާއެްއގެ ގޮތަްއ ިމ  2008މުން ލިބޭ ޙައްޤުަތއް ޙައްޔަރުުކރު  

ވަަނ މާއްދާގަިއވާގޮތުްނ ހައްަޔރުުކރެޭވ ހިނުދ ނުވަަތ  48ޙައްޤު ލިބިދީފަިއވެއެވެ. އެގޮތުްނ ޤާނޫނު އަސާސީެގ 

ކާމެދު ޢަމަލުކުރުުމގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީަހކަށްެމ ބަންދުކުރެވޭ ހިނދު ިތރީގައި މިބަޔާން ުކރާގޮުތގެ މަތީން އެމީހަ

ލިބިގެންވެެއވެ. މިގޮތުން އެމީހަކު ހަްއޔަރު ުކރެވުނު ސަބަުބ ވަގުތުން އެމީހަކަށް އަްނގަންވާނެއެވެ. އަދި ގިަނވެގެްނ 

ނޫީނ ަވކީލެްއެގ ގަޑިިއުރ ތެރޭަގިއ ހައްަޔރުުކރެވުުނ ސަބަބު ލިޔުމަކުްނ އެމީަހކަށް ދޭންވާެނއެވެ. ހަމައެއާެއކު ޤާ 24

އެހީތެރިކަްނ ހޯދުމުެގ ަޙއްޤު ލިބިގެންާވކަން އެމީހަކަްށ އަްނގަންވާނެއެވެ. އަދި ލަސްުކރުމެއްނެިތ ޤާނުނީ ަވކީލެްއެގ 

އެހީތެރިކަްނ ހޯދާ، އެމީަހކު ެއހައްަޔރުކުެރވުނު ނުވަަތ ަބންދުކުރެވުނު މައްަސލައެްއ ނިމޭންދެން ޤާނޫނީ ވަީކލުެގ 

އްޓުމުގެ ުފރުޞަތު އެީމހަކަށް ފަހިކޮށްޭދންވާނެއެވެ. އަދި ހަަމއެއާއެުކ ތިމާއަކީ ާކކުކަންފިޔަވަިއ އެހީތެރިކަން ދެެމހެ

އަންގައި ދިނުމަށްފަުހ ހަުނހުރުމުެގ ޙައްުޤ އެމީަހކަށް ލިބިެގންވާކަން ބުނެދޭންޖެހޭނެއެވެ. އަިދ މީގެއިތުރުްނ ކުށެްއެގ 

ނޑައެޅުމަށް، އެމީހަުކ ހަްއޔަުރ ތުހުމަތުގައި ބަންދުކޮށްަފއިވާމީާހ ބަންދުކޮށްފަ އިވަީނ ޤާނޫީނ ހަމަތަކުެގ މަތީންޯތ ކަ

ކުރެވުނުތާ ގިނަެވގެން ސައުީވސް ގަޑިއިރު ެތރޭގައި ަފނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަްއޗަށް ހާޒިުރކުރެވެން ޖެހޭެނކަމަްށ 

އްަޔުރ ކުެރވެީނ ކުށެއްެގ ) ހާމަކުރަްއވާގޮތުަގިއ ހ2010ަބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. މޯލްޑިވްްސ ޑިމޮކްރަީސ ނެްޓވާރްކ (

ތުހުމަތު ކަމުގައި ވީނަމަވެސް ކޮންމެ ީމހަކީ ސާބިތު ުކެރވެންދެން ކުށުން ބަރީޢަތް ެވގެންވާ ީމހެއްކަން މިޤާނޫުނ 

ޤާނޫނުތަްއ އެކުަލވާލާަފއިވުމުން ތުޙުމަުތ ުކރެވިގެްނ ަހއްޔަުރ ުކރެވޭމީހުންނާމެދު،  ށްސާސީއިްނ ދަނެއެވެ. އަދި ިމގޮތައަ

ންނާމެދު ދެޭކ ނަޒަަރކުން މީހުންެނއް ނުދެކޭެނއެވެ. އެހެްނކަމުން މިޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ޙައްަޔރުުކރުމުްނ ކުށްވެރި

ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަކި ވަރަށް ުފރިހަމަ ރަނގަޅު ގޮތުަގއި ބޭުނންކޮށްފިނަމަ ފައިދާތައް ކުރާނޭ ަޙއްޤުތަކެކެވެ. މިނޫނަްސ 
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ލިބޭ ިއތުރު ޙައްޤުަތކެއްވެްސ މިޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ލިބިދޭކަމަްށ  ެޤ ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ހަްއޔަުރ ުކރުމުން 2008

) ހާމަުކރައްަވއެވެ. އެގޮތުން ޢަދުލުެވރިކަމާ ހާމަކަމާއެކު ަޝރީޢަތްކުރުާމއި، 2008ޓްރާންސް ޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސް (

މާއި، އަަވހަށް މައްސަލަތަށް ަބލަިއ ޙައްޔަރުުކރުމާއި ބަންދުކުރުުމގެ ބާރާއި، ކުށްކުށުން ުތހުމަތުުކރެވޭ މީހުން ަހއްޔަުރކު

  ތަހުޤީޤުކުރުންފަދަ ޙައްޤުަތއް ލިބިދިފަިއވެއެވެ. 

މިޙައްޤުތަކަކީ ޑިކްލަރޭޝަްނއާއި، އައި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުއިންެވސް ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެެކވެ. އަދި ވަިކ   

ުކރެވުނު ސަބަބާިއ އަދި އޭާނގެ މައްޗަްށ މާއްދާއެއްގެގޮަތއް އެްއވެސް މީހަުކ ހައްަޔރު ުކރެވުމުން ެއމީހަކު ހައްަޔރު

ތުހުމަތު ކުެރވޭނަމަ އެުކރެޭވ ތުހުމަތެްއ އޭނާއަްށ އަންގަންާވނެއެވެ. އަދި މީަހކު ހައްޔަުރ ުކރެވުމުން އޭނާ ީވއެންެމ 

ނޑިޔާެރއްގެ ުކރިމައްޗަށް ހާޒިރުުކރަން ޖެޭހނެކަމަށް ބަޔާ ީސ ވްސް ޑިމޮްކރަކުރާކަމަށްވެްސ މޯލްޑިންއަވަހަކަށް ފަ

  ) ހާމަކުރަްއވައެވެ. 2010ނެޓްވާރކް (

  ކައިވެންޏާއި ޢާއިލާ ބިނާކުރުން

ެގ ޤާނޫުނ  1932ކައިވެންޏާިއ ޢާިއާލ ބިނާކުރުމުެގ ޙައްުޤ ޤާނޫުނ އަސާސީިއން ލިބިދޭގޮަތއް ަބލާިއރު 

ސް މާއްދާެއއްގަިއ އަސާސީއިން މިޙައްޤު ެއއްވެސް ގޮތަކަށް ލިބިދީަފއެއް ނުެވެއވެ. އެހެނީ މިޤާނޫނު އަސާީސގެ އެްއވެ

މިކަމަށް ބާުރލިބޭ ޕޮއިންެޓއް ުނވަތަ ޖުްމލައެްއވެސް ަބޔާންކޮށްފައެއް ުނވާތީއެވެ. ޢަބްުދލް ަޙކީމް ޙުެސއިން މަނިްކ 

) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި ޤާނޫނު ައސާސީ އެުކލަވާަލިއފައިވާގޮތުން މިޙައްޤު ޤާނޫނު ައސާސީއަކުން ލިބިދީފައެްއ 1997(

ނަމަވެސް ަކއިވެންޏާިއ ޢާއިލާ ބިނާުކރުމުެގ ޙައްޤަކީ އެއިުރވެސް ލިބިދީފަިއވާ ޙައްޤުތަކެެކވެ. އަީލ ނުވެއެވެ. އެހެން

މޫސާ ދީދީ (އނ) ހާމަކުަރއްވާގޮުތގައި އެއިުރ ޤާނޫނު ައސާސީ އެުކލަވާަލއްވަން ިތއްބެވި ބޭފުޅުންނަކީ އެބޭފުޅުންެގ 

ލާފަިއވާ ޤާނޫނު އަސާސީއެއްކަމުން އެންމެ ުފރިހަމަ ަޙއްޤުތަކެްއ އަމިއްލަޒާތީ ކަންތައްތަކަށް އިސްކަންދީގެން އެކުަލވާ

  މިޤާނޫނު އަސާސީއަކުން ލިބިދީފައެއްނުެވއެވެ. ޚާއްސަކޮްށ މިަޙއްޤާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލާފަެއއްވެްސ ނުވެއެވެ. 
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ގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިން ސާފުކޮްށ  2008އެހެންނަމަވެސް ކައިވެްނޏާއި ޢާިއލާ ބިނާކުރުމުގެ ަޙއްޤަީކ 

 34ބިދީފައިާވ ޙައްޤެއްކަްނ ފާުލވާން އެބައޮތްކަމަށް އަީލ މޫާސ ދީދީ (އނ) ހާމަކުަރއްވައެވެ. މިޤާނޫނު އަާސސީެގ ލި

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާކޮށްފަިއވާގޮތުން ކަިއވެނިކުރުމާއި ާޢއިލާ ބިނާކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފަިއވެއެވެ. އެގޮތުން ޤާނޫނުަގިއ 

ނޑައެޅިފައިާވ އުުމރުެގ ކޮންމެ ީމހަކަށްމެ ކައިވެނިުކރުމާިއ ޢާއިާލ ބިނާުކރުމުެގ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކައިވެިނ ުކރު މަށް ކަ

ޙައްޤު ލިބިގެންވެެއވެ. އަިދ ޢާިއލާއަީކ މުޖުތަމަޢުެގ ޠަބީީޢ ައދި އަސާީސ ބިންާގކަމަށް ވީހިނދު، ކޮންމެ ޢާިއލާއަކަށްެމ 

ްނާވނެއެވެ. އަިދ ަކއިވެންޏެްއ ރޫޅިއްެޖ ޙާލަތެްއގަިއ ދަރީްނ މުޖުތަމަޢުއާއި، ދަޢުލަތުެގ ޚާއްަސ ރައްކާެތރިކަްނ ލިބިގެ

ތިބިނަމަ، އެދަރީންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ާޚއްސާ ރައްކާެތރިކަެމއް ލިބެންޖެެހއެވެ. ަކއިވެނިުކރެޭވ ވަކިއުުމރެްއ ޤާނޫނުގަިއ 

ނޑައެޅިފައި އޮންނަނީ ކައިވެނީގައި ހިމެނޭ ފަރުދުންެގ ޙިމާޔަތަކަށްވީހިނދު، ތަޞައް ރަފު ުފރިފައިާވ އުމުރުެގ ކަ

މީހުންނަށް ކަިއވެނި ުކރުމުެގ އަިދ އެުކގަިއ އުޅުމަށް މީަހުކ އަމިްއލަޔަްއ އިޚުތިާޔުރ ކުރުމުެގ ޙައްުޤވެްސ މިޤާނޫނު 

) 2004) ހާމަކުަރއްވަެއވެ. ހުސްުނ ސުޢޫުދ (2010އަސާސީއިްނ ލިބިދީފައިާވކަމަށް ޯމލްޑިވްްސ ޑިމޮކްރަީސ ނެޓްާވކް (

ގޮތުގަިއ ތަަސއްރަުފ ނުފުދޭކުދިންނަށް ަކއިވެިނ ކައިވެިނ ކުެރވުމަކީ ކުޑަކުދިންނަށްދެވޭ އަިނޔާއެއްކަމަްށ ހާމަކުރައްވާ 

މިޤާނޫނު އަސާސީގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވުމަކީ ވަރަްށ ރަނގަުޅ ކަމެކެވެ. އެހެީނ އޭެގ ސަބަބުްނ ޢާއިލާތަްއ ބިނާުކރުމުގަިއ 

  އި ވާތީއެވެ. މިޤާނޫނުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތަްއ މަތިވެިރވެފަ

ގަިއ ކައިވެނި ުކރުމާިއ ޢާއިާލ ބިނާކުރުމުެގ ޙައްޤާއި.  3، 2، 1ވަނަ ާއރޓިަކލްގެ  16ޑިކްލަރޭޝަންެގ   

) 1912ކައިވެނި ކުރުމަްށ މީހަުކ އިޚުތިާޔރު ުކރުމުެގ ޙައްޤާއި، ޢާއިާލގެ ޙިމާޔަްތ ލިބިދޭންޖެހޭކަމަްށ އެްލ އޮޕެްނހަމް (

ނޑައެޅިގެންާވ ޤާނޫނީ ހަމަތަކެްއގެ މަތީްނ  12ޔޫ.ޑީ.އެޗް.އާރް ެގ  ހާމަކުރައްަވއެވެ. ހަަމއެއާއެކު  ވަނަ މާއްދާގައި ކަ

ވަަނ މާއްދާގަިއ  16މެނުވީ ޢާއިލާެއއްގެކަމަްށ ބޭރުެގ ނުފޫޒު ފޯުރވިގެން ނުާވނެކަމަށް ބަޔާންކުރަްއވާފައިާވއިރު، 

ނޑައެޅިފައިވާ ކޮންމެމީހަކަށްމެ ަކއިވެިނކޮށް ޢާއިލާއެއް ފެށުމުެގ ޙައްޤު ލިިބގެންވާކަމާއި ަކއިވެިނ  ކައިވެނީގެ އުުމރަށް ކަ

ކުރެވޭނީ ދެފަރާތުްނވެސް މިނިވަން އަިދ ފުރިހަމަ ރުހުމުަގިއ ކަމުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާކަމަށް މޯލްޑިވްްސ ޑިމޮކްރަީސ 

ލިބެންޖެހޭ ޙިާމޔަތާިއ ) ހާމަުކރައްަވއެވެ. އަދި ކައިވެންެޏއް ޫރޅިއްޖެ ޙާލަތެްއގަިއ ކުޑަކުދިންނަށް 2010ނެޓްވާރްކ (

ވަނަ މާއްާދގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިެވއެވެ. އަިދ  10ރައްކާތެިރކަމާއި، މަންމައިންެގ ޙައްޤުތަްއ ައއި.ސީ.ސީ.ޕީ.އާރުެގ 
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ވަަނ  16މީގެއިތުރުްނ ކައިވެީނގެ ެތރޭގަިއ ިފރިމީާހ އަިދ އަނބިމީހާެގ މެދުގަިއ އޮންނަންޖެޭހ ހަަމހަމަކަން ސީޑޯެގ 

ގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިން ކައިވެިނ ކުރުމާިއ  2008ކޮށްަފއިވާކަމަށްވެްސ ހާމަުކރައްަވއެވެ. އެހެްނކަމުން މާއްދާގައި ބަޔާން

  ޢާއިލާ ބިނާުކރުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިދީފަިއވާކަމަށް ޤަޫބލުކުެރވެއެވެ. 

 އުނގެނުމާއި އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޙައްޤު 

ވަަނ  26ދީފައިވާ ޙައްެޤކެވެ. ޑިްކލަރޭޝަންެގ މިއީވެސް ޑިްކލަރޭޝަްނ އޮްފ ހިޔުމަްނ ރައިޓްސްއިްނ ލިބި   

މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވގޮތުން އުނގެނުމާިއ އުނގަންަނއިދިނުމުގެ ޙައްަޤީކ ހަމަކޮންެމ މީހަކަށްެމ ލިބިދީފަިއާވ 

ެމ ޙައްޤެކެވެ. އެންެމ އާދައިެގ ފަންތީެގ ހިސާބަށްެވސް ުއނގެނުމުގެ މިނިވަންކަްނ ލިބިދީފަިއވެއެވެ. އަދި އެން

މަތީލެވެލްަގއި އެްއހަމައެއްަގއި ކިެޔވުމުގެ ޙައްުޤވެސް ލިބިީދފައިވެއެވެ. ހަމަެއއާއެކު ތަުޢލީމުން އިންސާނާ ކުިރއަުރާވ 

ލީމެްއ އިޙްިތރާމް ުކރުމުގެ ަޙއްޤު ލިބިދީަފއިެވއެވެ. އަދި މީެގއިތުރުްނ ދަރިންނަށް ދޭނެ ތަޢު  ށްނިއްޔަތައިންސާ

  ) ހާމަކުަރއްވަެއވެ. 1912ކުެރވުމުގެ ަޙއްޤުވެސް ލިބިދީފަިއވާކަމަށް ެއލް އޮޕެންހަްމ (ޔާުރ މައިންބަފައިންނަށް އިޚުތި

ެގ ޤާނޫުނ  1932ޑިކްލަރޭޝަންއިްނ ލިބިދީފައިމިާވ އުނގެނުމާިއ އުނގަންަނއި ދިނުމުެގ ޙައްޤަީކ   

އަިދ  11އްޤުތަުކެގ ބާބުެގ އަސާސީއިންވެްސ ލިބިދީފަިއވާ ަޙއްޤެކެވެ. މިޙައްޤު ލިބިދީފަިއވަނީ މިޤާނޫނު އަސާސީެގ ޙަ

ވަނަ މާއްދާަގިއވާގޮތުން ކޮންމެ ދިވެހި ރައްޔިަތކުގެ މައްޗަށް ުޤރްއާްނ  11ވަނަ މާއްދާއިންނެވެ. އެގޮތުން  12

ކިޔެވުމާއި، ޢަރަބި އަކުާރއި ތާނައަުކރު ިލޔަންކިޔަން ދަްސކުޅައުމަކީ މިޤާނޫނު އަސާސީއިން ލާޒިމު ކުރާކަެމއްކަމަްށ 

) ހާމަުކރައްަވއެވެ. "ލާޒިމު" ިމތާ މާނަކުރާގޮތުްނ މިއީ ކޮންމެ މީހަުކވެސް ުކރަންޖެހޭެނ 1380މީން (މުޙައްމަދު އަ

ވަނަ މާއްދާަގއިވާގޮތުން ޤާނޫނަށާއި އަދަބުތަކާިއ  12ކަމެއްގެ ގޮތުަގއި ފާހަަގކޮށްފައިވާ ކަެމއްކަން ދޭހަެވއެވެ. 

މިނިަވންކަން ލިބިގެްނވާ ކަމެްއކަމަށް މިބޭފުޅާ ހާމަުކރައްަވއެވެ.  ޚިލާފުނުވާ ގޮުތގެ މަތީްނ ކިޔެވުމާިއ ކިަޔވަިއ ދިނުމަކީ

ގެ ޤާނޫުނ ައސާސީއިްނ އުނގެނުމާިއ  1932) ހާމަުކރައްާވގޮތުގަިއ 2004ކަށިމާ އަޙުމަދު ޝާކިުރ (

ތަސްދީުޤ އުނގަންނައިދިނުމުގެ ޙައްޤަީކ ހަމަކޮންމެ މީހަކަްށވެސް ލިިބެގންވާ ޙައްޤެކެވެ. ސަބަބަކީ މިޤާނޫނު އަސާސީ 

ްނމިއްޔަތުގެ ބޮޑުކަމެވެ. ޢަރަބި އިނިގރޭއްސި ތަުޢލީމުލިިބ ހައިރުގެ ވެރިން ދެްއވާފައިވާ އަކުރުމަށްފަހު ތަޢުލީމަށް އެ 
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ގެ ޤާނޫުނ އަސާީސ  1932މަދަރުސާތައް އިތުރުެވގެން ިދޔައެވެ. އެހެންނަމަވެްސ މިފަދަ ކަންތައްތައް ހިނގާފައިވަީނ 

ގެ ޤާނޫުނ  1932މީެގ ފަހުން އުފެދިފައިާވ ޤާނޫނުތަކުގެ އަސްަލކަށް ބަލާފައިވަީނ ވީދާލުމަށް ފަހުގަިއވިއަސް 

ހަަމއަށް ޢަމަލުުކރެވިފައިާވ  އިކާ 1968ވަެއވެ. އެހެންކަމުން ) ހާމަކުަރއ1380ްއަސާސީކަމަށް މުޙައްމަދު އަމީން (

ގެްނ ތައްާޔރު ކޮށްފަިއވާ ޤާނޫނުތަކެވެ. ޤާނޫނުތަކަކީ ހަމައެންމެ ފުރަތަަމ އުފެދުނު ޤާނޫނު ައސާސީ އަސްލަކަށް ަބލައި

) ހާމަކުަރއްާވގޮތުގައި ާރއްޖޭގައި ޢަަމލު ކުެރވުނު ުހރިހާ ޤާނޫުނ 1997ޢަބްދުލް ޙަކީމް ޙުސެއިން މަނިކު (

އަސާސީއެއްެގ މަންމައަީކ ފުރަތަަމ ޤާނޫުނ އަސާސީެއވެ. އެހެްނކަމުން މިޤާނޫުނ އަސާސީއިްނ އުނގެނުާމިއ 

  ެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވެެއވެ. އުނގަންނައި ދިނުމު

ވަނަ މާއްދާއިްނ  36ގެ ޤާނޫނު އަސާީސއިން މިޙައްޤު ލިބިދޭ ގޮތައް ަބލާއިރު ޤާނޫނު އަސާސީގެ  2008  

އުނގެނުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިދީފަިއވެއެވެ. އެގޮތުން އެއްވެްސ ާބވަތެއްގެ ތަފާުތ ކުރުެމއްނެތި އުނގެނުުމގެ ޙައްުޤ ކޮންެމ 

މަށް ބަޔާްނކުރަްއވައެވެ. އެގޮތުން ަފށާތަޢުލީމާއި މެދު މަދުރަސީ ތަޢުލީމު ދަޢުލަތުން ިހޭލ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާކަ

ފޯރުކޮށްދެވެންވާނެެއވެ. ކުދީންނަށް ފަށާތަޢުލީމާއި މެދުމަދުރަސީ ތަޢުލީމު ދިނުމަކީ އެކުދިންގެ މައިންބަފައިންނަށާިއ 

ުއނގެނުމުގެ ފުރުސަތު އެންެމހާ ަރއްޔިތުންނަށް އާންމުކޮްށ ދަޢުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމު ކަމެކެވެ. އަދި މަތީތަޢުލީމު 

ހުޅުވާލެވިފަިއ އޮންނަންވާެނއެވެ. އަދި މީެގއިތުރުްނ ތަުޢލީމީ ނިޒާމުެގ ތެރެއިްނ ިއސްލާމްދީނަށް ބޯނލަބަިއ 

ކުރުމަާށއި،  ކިޔަމަންގަތުމަށް ބާުރއެޅުމަށާއި، އިްސލާމްދީނަށް ލޯބިޖެއްުސމަށާއި އިންސާީނ ޙައްޤުތަކަްށ އިޙުތިރާމް 

އާންމުކޮށް އެންމެންެގ މެދުގަިއ ޞުލްހަމަަސލަސްކަމާިއ ރަޙްމަތްތެިރކަން ބާްއވައިގެްނ އުޅުމުގެ ުމހިންމުކަްނ 

އުނގަންނައިދީ މިކަންކަްނ ކުިރއެރުވުމަްށ ބާރުއަޅުްއވަން ާވނެކަމަށް ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ބަޔާންުކރައްވަެއވެ. އަނާާރ 

ގެ ޤާނޫނު ައސާސީއިން ވަކިޖިންސަކަށް އުުމރަކަށް ތަފާތު ކުރުވުެމއްނެިތ  2008ތުގައި ) ހާމަކުރަްއވާގ2010ޮނަޢީމު (

އުނގެނުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިދީފައިވުަމކީ އަންހެނުންނަްށ ލިބިެގންދިޔަ ވަރަށްބޮޑު ުކރިެއރުމެކެވެ. މޯލްޑިވްްސ ސެންޓަރ 

ގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ  2008ިއ ) ހާމަކުރަްއވާގޮތުގ2006ަފޮރ ހިއުމަން ަރއިޓްސް އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ (

  އުނގެނުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިދީފަިއވުމުން ދިވެހިންނަީކ އެކިފަންނުަގއި ަވރަށް ުކރިއަށްގޮސްފަިއވާ ބަެއކެވެ. 
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ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެޭހ ޤަރާރު، ކޮންވެންޝަން އޮްނ ދަ ރައިޓްސް އޮްފ ދަ ޗަިއލްޑު (ސީ.އާރް.ސީ) ގަިއ 

 26އިވެސް އުނެގެނުނުމުގެ ހައްޤު ިލބިގެންވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ. ސީ.އާރު.ސީ ގެ އައި.ސީ.އީ.އެސް.ސީ.އާރް ގަ

ވަނަ މާއްދާގައި ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރައިެމރީ ތަޢުލީމު ިހލޭިލބިދޭން ޖެހޭންކަމާއި، ޕްރައިމެރީ ކުދިންނަށް ސުކޫލަށްގޮްސ 

ވަަނ  13ަމށް ބުނެފައިވެެއވެ. ައއި.ސީ.އީ.އެސް.ސީ.އާރްގެ ތަޢުލީމު ޙާސިުލކުރުމުެގ ފުރުސަުތވެްސ އޮންނަން ެޖހޭނެކަ

މާއްދާގައިވެސް ިމކަމަށް ގޮާވލާފައިެވއެވެ. އަދި ވީަވރަކުްނ މަތީތަޢުލީމުގެ މަުގ ހުިރހާ އެންމެންނަށްވެްސ ފަިހ 

  ) ހާމަކުރަްއވައެވެ. 2010ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވާރކް ( ކޮށްދިނުމަށްވެސް ގޮާވލާފައިވާކަމަްށ މޯލްޑިވްސް 

މިފާހަގަ ުކރެވުުނ ޙައްޤުތަުކެގ އިތުރަްށވެްސ ޑިކްލަރޭޝަްނ އޮްފ ހިޔުމަްނ ރައިޓްސްއިންނާިއ އިންސާީނ 

ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްުކރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާިއ ޗައިލްްޑ ޕްރޮޓެކްޝަންތަކުން ލިބިދިފައިވާ ަޙއްޤުތަކެއް ވާކަމަްށ 

މަުކރައްވާގޮުތގައި މުޖުތަމަޢުއިން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަުކެގ ) ހ2004ާފާހަގަކުރަމެވެ. އެގޮތުން ޫހސްނު ސުޢޫދު (

ތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުެގ އަފްރާދަކަްށވީތީ ލިބިދޭންޖެޭހ ޙައްޤާއި، އިންސާނުންގެ ަކރާމަތްތެރިކަުމގެ ޙައްޤާިއ ސާފުބޯފެްނ 

އަެނކުންގެ ފަރާތުްނ ލިބިދޭންޖެޭހ ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤާިއ ލޯފަން އަދި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ލިިބދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި، 

ޙައްޤުތަކާއި ދުޅަހެޔޮ ޞިއްޙަތެްއ ލިބިދިނުމުގެ ޙައްާޤއި، ޘަާޤފީ ކަންކަމުގައި ބައިެވރިވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤުފަދަ ޙައްޤުތަްއ 

ލިބިދިނުމަީކ  ލިބިދީފައިވެއެވެ. މިޙައްޤުތަުކގެ ެތރެއިން އިންސާނީ ކަރާމަތްެތރިކަމުގެ ޙައްާޤއި، އިޖުތީމާޢީ ަރއްކާތެރިކަން 

  ) ހާމަުކރައްވަެއވެ. 1380ެގ ޤާނޫނު އަސާސީއިްނވެސް ލާޒިމު ކުާރކަމެއްކަމަށް މުޙައްމަދު އަމީން ( 1932

ގެ ޤާނޫނުއިްނވެސް ލިބިދީފައިާވ  2008ެގ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ލިބިަފއިމިވާ ަޙއްޤުތަަކކީ  1932  

ގެ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ަޙއްޤުތަކެވެ.  2008ވާ ަޙއްޤުތަކަކީވެްސ ޙައްޤުތަކެކެވެ. އެަޙއްޤުތަކުގެ އިތުރުްނ ބަޔާންކޮށްފައިއެ 

ޚާއްސަކޮށް ސާފުބޯފެން ލިބިދިނުމުގެ ޙައްޤާއި، ލޯފަން އަދި ނުކުޅެދޭ މީހުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތަކާއި، 

ރަސީ ނެޓްވާްކ ޞިއްޙަތާއި، ޘަޤާފީ ކަންކަމުގައި ަބއިެވރިވުމުގެ ޙައްޤުަތއް ލިބިދީފައިވާކަމަށް މޯލްޑިްވސް ޑިމޮކް

ނޑައެޅިގެން ލިބިދީފައިވާ ަޙއްޤުތަކެއްކަން މިފޮތުަގިއ 2010( ) ހާމަުކރައްވަެއވެ. އަދި މިީއ ޑިކްލަރޭޝަްނއިންވެްސ ކަ

      ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. 
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  ނިންމުން 

ގަިއ ވަނަ އަަހރު 2008ގައި ލިޔެވުުނ ޤާނޫނު އަސާސީއާިއ ވަނަ އަަހރު 1932މިދިރާސާގައި ަބލާފައިވާނީ 

ުނ ލިޔެވުނު ޤާނޫުނ އަސާސީެގ ތެރެއިްނ އިންސާނުންެގ ޙައްޤުތައް އެންމެބޮޑަށް ގެނެސްދީފަިއވަނީ ކޮންޤާނޫ

ދިރާސާެގ ަމއްސަލައަށާއި، ތަޢާރަފަކަށާއި، ލިްޓރެަޗރ ރިވިުއއަކަްށ ގަިއ ތޯއެވެ. އެގޮތުްނ މިދިރާސާ އަސާސީއަކުން

ވެްސ އަށާއި ިދރާާސގެ ވެލިޑިޓީ އަދި ިރލައިބްލިޓީ ހިފެހެއްޓިަފއިވާގޮތައް ބަލާލާފައިވާެނއެވެ. އަދި މިދިރާާސގެ މެތަޑޮލޮޖީ

ހޯދުންތަކުން އެނިގގެންދިޔައީ މިދެާޤނޫނު އަސާސީގައިެވސް އިންސާނީ ަޙއްޤުތައް ފުިރހަމައަްށ  ބަލާލާފައިވޭެނއެވެ. ހޯދި

ންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ަފއްތައިގެން ދީނާިއ ގެނެސްދީފާ ވާކަމެވެ. އަދި ަޙއްޤުތައް ގެނެސްދީަފއިވަނީ ބަިއނަލް އަޤުވާމީ އި

ެގ ޤާނޫނު އަސާީސގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ އެންެމ  1932އަދި  ޘަޤާފަތާއި އާަދކާދަތައް ހިމަނައިގެންނެވެ.

ެގ ޤާނޫުނ އަސާީސއިްނ  2008ހަމަެއއާއެުކ  މާއްދާއަކުންވެްސ އެތަްއ ޙައްޤުތަެކްއ ލިބިގެްނ ދާކަްނ ެއނގުނެވެ.

 1932ގެ ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ ލިބިދީފައިވާކަން ފާަހގަ ކުެރވުނެވެ. ހަމައެގޮތައް  1932އްޤުތަްއވެސް ލިބިފައިނުވާ ޙަ

ގެ ޤާނޫުނ  1932ގެ ޤާނޫުނ އަސާސީއިން ލިބިދީފައިެވއެވެ. އަދި  2008ގެ ޤާނޫނު އަސާީސއިން ނުލިޭބ ޙައްޤުތަްއ 

ެގ ޤާނޫނު އަސާސީއިންނެވެ.  2008ފައިވަނީވެސް އަސާސީއަށްވުެރއް މާއްދާަތއް ަވކިވަކިްނ ތަފްޞީލާއެުކ ގެެނސްދީ

ެގ  2008ާމއްދާއެއް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގައި ގެނެސްދީފައިވާިއރު  19ގެ ޤާނޫނު ައސާސީގައި  1932އެގޮތުން 

ޙައްުޤ ބަޔާްނކޮށްފައިވެެއވެ. ެއހެންކަމުން މިދިރާާސއަީކ އެންެމ ގިނައިްނ ޙައްޤުތަްއ  53ޤާނޫނު އަސާސީއިްނ 

އެންމެ ގިނައިން ަޙއްޤުތަްއ  އިވަނީ ކޮންޤާނޫނު އަސާީސއަކުންތޯ ަބލާ ިދާރސާއަކަށްވާތީެވ މިދިރާސާަގއިގެނެސްދީފަ

  ވަަނ އަަހރުންފެށިގެން ޢަމަލުުކރެވެުމންމިދާ ފެހި ޤާނޫނު އަސާީސއިންނެވެ. 2008ގެނެސްދީފައިވަނީ 

އި ޙައްޤުތަެކއް ވާކަާމއި ޤާނޫުނ މިދިރާސާގެ ސަބަބުން އެނގުނީ  މިނޫނަސް އިންސާނީ ޙަްއޤުތަކުގެ ގޮތުގަ 

އަސާސީ އެުކލަވާ ލުމުގަިއ އަދިވެސްބޮޑަށް ވިސްނަން ެޖހިފާވާކަމެވެ. އަދި ަބއެއް ޤާނޫުނ ތަކުން ލިބިދީފަިއާވ 

ޙައްޤުތަކުގެ ސަބަބުްނ ބައެއްމީހުްނގެ ޙައްޤުަތއް ެގއްލިގެްނ ދާތީވެ، އެފަދަ ަހއްޤުތައް އިސްލާޙުކޮްށ އެންމެންނަށްވެްސ 

ހަމަގޮތެއްަގއި ޙައްޤުތަްއ ހޯދައިދޭން މަަސއްކަތް ުކަރންޖެހޭނެކަމެވެ. މިދިރާސާގައި ަބލާެލވިފައިވަނީ ދެޤާނޫުނ ހަމަ
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އަސާސީއަށްކަމުން ޙައްޤުތަްއ ހޯދުމުަގއި ދަތިތަކެްއ ކުރިމަިތވިއެވެ. އެހެްނކަމުން މުސްތަޤުބަލުަގއި މިފަދަ ދިރާސާަތްއ 

ނަ ޤާނޫުނ އަސާސީަތކަކަށް ަބލާލުްނ މުހިންމެވެ. އޭރުްނ އިތުުރ އިންސާީނ ގި ،ކުރުމުގުގަިއ ވަގުތުެގ ބޭނުންކޮށް

     ޔަޤީންކަމެކެވެ.ޙައްޤުތަކެއް ފެންމަތިވުމަީކ 
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  ރެފަރެންސް 

  . މާލެ: ލޯމާފާުނ ޕްރިންޓް.ބައިނަްލ އަުޤވާމީ އިންސާނީ ަޙްއޤުތައް). 2004ޙުސްނުއްޞުޢޫދު (

  ާމލެ: ލޯމާފާނު ްޕރިންޓް. ޤާނޫނީ ނިޒާމު.ދިެވހިރާއްޖޭެގ ). 2007ޙުސްނުއްޞުޢޫދު (

  . ާމލެ:ދަޢުލަތާިއ ެވރިންނާއި މަސްއޫލިއްޔަުތ އަދި ިކޔަމަންވުމުގެ މަފްހޫމު). 2009ޙުސެއިން ޢަބްދުއްރަޙްމާނު (

   ޕަބްލިާޝރޒް ޕވޓ. ލޓނޮވެލްީޓ ޕްރިންާޓރސް އެންޑް       

  .ދަ ކޮންސްޓިިޓޔުޝަން އެންޑް ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ިހޔުމަން ަރއިޓްސް). 2009ރޮބާރޓް ްފރެންޗް (

  . ިދވެހިބަާހއި ާތރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ 1ވިހިވަަނ ަގރުނުގެ ެތރޭަގއި ދިވެިހރާއްޖެ ). 2000ކަށިމާ އަޙުމަދު ޝާިކރު (

  .ޤައުމީ މަރުކަޒު

  . ިދވެހިބަާހއި ާތރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ 3ވިހިވަަނ ަގރުނުގެ ެތރޭަގއި ދިވެިހރާއްޖެ ). 2004ކަށިމާ އަޙުމަދު ޝާިކރު (

  ޤައުމީ މަރުކަޒު.

  . ާމލެ: ޮނވެލްޓީ ްޕރިންޓަރްސ އެންޑް ޕަބްލިާޝރޒް ޕވޓ.އިއްޔެ). 1997ޢަބްދުލް ޙަކީމް ޙުސެއިްނ މަނިކް (

  ލޓޑ.

  . މާލެ: ނޮވެލްޓީ އިސްލާްމ ދީނުގަިއ އައިސްފައިާވ ވެިރކަމުގެ ނިޒާމު). 2012ޢަބްދުލް މަޖީދު ޢަބްދުލް ާބރީ (

  ޕްރެސް. 

  .ދަުއރުދިެވހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނީ ނިޒާމުގަިއ އިސްލާިމ ޝަރީއަާތއި ވަޟަީޢ ޤާނޫނުގެ ). 2015އަޙުމަދު ޝިފާޢު (

  ޓް. މާލެ: މޯލްޑިވްްސ ކަސްޓަމް ާސރވިސް.އޯގަސް 27 ކަްސޓަމް ޖާރަނލް،     
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  . މާލެ: ކުްއލިޔަތުއް ަބއިނަްލ އަޤްވާީމ އިންސާނީ ޤާނޫނުތަކުެގ ތަޢާރަފް). 2011ޢަބްދުއްސައްތާރު ޢަބްދުްލ ޙަމީދު (

  ިދރަސާތުްލ އިސްލާިމއްޔާ.   

  ޢާ އެންްޑ ލޯ. މާލެ: ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޤައުމީ . ފެަކލްޓީ ޮއފް ޝަރީއަންހެނުންެގ ހެކިބަސް). 2014އަނާރާ ނަޢީމް (

   ޔުނިަވރސިޓީ.       

   ޕްރިންޓާރްސ އެންޑް ޕަްބލިޝަރޒް ޕވޓ. ލޓ.. މާލެ: ނޮވެލްީޓ ޤާނޫނު އެނގުން). 2012އަލީ މޫާސ ދީދި (

  . ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާީމ ޝަރީޢަތުަގއި އަްނެހނުން ޤާޝީކަމަށް އިސްުކރުމުގެ ުޙކުމް). 2010އުސްމާން ޔޫސުފް (

   ޝަރީާޢ އެންޑް ލޯ. ާމލެ: މޯލްިޑވްސް ޮކލެޖް އޮްފ ހަަޔރ އެޑިޔުކޭޝަން.    

  ދެވަނަ އެޑިޝަން. ނިއުޯޔރކް:، 2. ވޮލިއުމް ންޓަރނޭޝަނަްލ ލޯ، އަޓްރީޓިސް ). އ1912ިއެލް އޮޕެްނހަމް (

  ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ލަންޑަން.

  . ޔޫއެްސ: ަގވަރުމެންޓް 1ވޮިލޔުމް ، ޑައިޖެސްްޓ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަްލ ލޯ). 1963ވައިޓްމެންސް (

  ޕްރިންޓިންގް އޮފީސް.

  . މާލެ: ޮނވެލްީޓ ޕްރިންޓަރްސ އެންޑް ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީެގ ޙަޔާތް). 1370މުޙައްމަދު އަމީން (

  ޕަްބލިޝާރްޒ ޕވޓ. ލޓޑ.   

  . މާލެ: ގޯލްޑަން ބުްކސޮޕް.ޤާނޫނަށް މަެގއް). 2006މޫސާ ފަތުޙީ (

  މް އެންޑް ރިސާޗް ގައިޑް އޮްނ ލީަގލް ސިްސޓަ). 2013މުޙައްމަދު އިބްރާހިްމއާއި އެމް ޑީ ެއރަޝުދުްލ ކަރީްމ (

 . ެނގީ ރިސާޗް އޮފް މޯލްޑިވްސް
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http://www.nyulawglobal.org/globalex/Maldives.htm#TheConstitution 

  ތަފާތުތައް  ުކރެޭވ ނޭދެވޭއަންހެނުންނާމެދު  އނ).( އެންޑް ސްޯޕރްޓސް ވިމެންްސ އެފެާއރޒްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް 

  ޕީ އެން.ޑީ.ޔޫ. .މުޢާހަދާ ނައްތާލާ       

  މާލެ: ނޮެވލްޓީ. ދިވެިހރާއްޖޭގެ ުފރަތަމަ ޤާނޫނު ައސާސީ.). 1932ޤާނޫނު އަސާސީ (

  މާލެ: ޮނވެލްޓީ. ސާސީ.ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޖުުމހޫރިްއޔަތުގެ ާޤނޫނު އަ). 2008ޤާނޫނު އަސާސީ (

  . ޔޫއެސް:ހިއުމަންަރއިޓްސް، އިންަޓރނޭޝަނަލް ޯލ އެންޑް ެހލްސީންކީ އެކޯޑް). 1977ޓީ ބިރްގަންަތލް (

  ގަވަރމެންޓް އޮފީސް 

  . މާލެ: ނޮެވލްޓީ ްޕރިންޓާރސް.ހިޤާނޫނު އަސާސީމަޭގ ފެ). 2008ޓްރާންސް ޕޭރެންީސ މޯލްޑީވްްސ (

  އިސްލާީމ ތަރުބިްއޔަތު، ދަރިަވރުންެގ ). 2009ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުއް ރަޙުމާނުާއއި މޫާސ ނިޒާރުއާިއ އިބްރާޙިްމ ައޙުމަދު (

  ާމލެ: ދިެވހިރާއްޭޖގެ ތަޢުލީުމ ކުިރައރުވާ ަމރުކަޒު.  .9ފޮތް، ގްރޭޑް      

   :ގީނެޑިކްަލރޭޝަން އޮްފ ހިޔުމަން ރައިޓްްސ (އނ). ޔުނިވާރސަްލ 

     http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf  

   ކުއިންޓިޓޭޓިްވ އެންޑް މިކްސްޑް މެތަޑްސް އެޕްރޯޗް ، ރިސާްޗ ޑިޒައިން ކޮލިޭޓޓިވް). 2003(ޖޯން ޑަބްލިއު ްކރޮސްެވލް 

  . ލަންޑަން: ސޭޖް ޕްްބލިޝަން.2   
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