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3/ Divhehi

 ތަރުޖަމާކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކުން 
 

1 

 ޑިފެންޑަރުންނާއިބެހޭ ޢާއްމު ޤަރާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 (ދަ ޑެކްލަރޭޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް)

ޢާލަމީކޮށް ބަލައިގެންފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި 

 ޤަރާރު  އި ބެހޭ އާ ގެ ގުނަވަންތަކުގެ ޙައްޤާއި އަދި ޒިންމާ ދައުލަތު 

 މި ޢާއްމު ބައްދަލުވުން،

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައިވާ އެންމެހަިއ މީުހންގެ އެްނމެހައި ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަްނ ކުރިއަރުވައި 

އްމުަކމަށް ދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމުގެ މުހިޞަޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް" ގެ މަޤު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި "ޗާޓަރ އޮފް ދަ

 ބާރުއަޅަމުން،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރެއްގައި އިްނސާީނ ޙައްޤުތަކާއި އަާސސީ މިނިވަންކަމަްށ އިޚްތިރާމްކުރުން ކުރިއެރުުވމުގައި  

ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްުވންތަކާއި ސް" އާިއ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާއި"ޔުނިވަރސަލް ޑިކްލަރޭޝަން އޮްފ ހިއުމަްނ ރައިޓް

ދ ގެ ތެރެއިންނާއި އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރެއްގައި އެކުލަވާެލވިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާލާތްތަކުގެ މުހިއްމުަކމަށް އ.

  ބާރުއަޅަމުން،

ބައިނަލްޢަޤްވާމީ މުޖުތަމުޢުގެ ހުރިހާ މެންބަރު ޤަޢުމުތަކުން، ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަކި ވަކިން ކަމުގައިވިޔަސް، މީހެއްގެ ނުވަަތ 

ީމ އުގޮތަކުްނ ފާޅުކުރާ ޙިޔާލަށް، ޤައްގެ ނަސްލަށް، ކުލައަށް، ޖިންސަށް، ބަހަށް، ދީނަށް، ސިާޔސީ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ބައެ

އި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އިންާސނީ ލަތިމާއީ ފަންތިއަށް ބަަތ ޢިޖްނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ައސްލަށް، މުދަލަށް، އުފަންވާތަނަކަށް ނުވަ

ނިވަންަކމަށް އޮންަނ އިޙްތިރާމް ކުރިއެރުުވމަށް އޮންަނ ޒިްނމާއަދާކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރާނޭ ކަމާއި، ޙައްޤުތަކަށާއި އަސާސީ މި

 ބާރުއަޅަމުން،ޗާރޓަރގެ ދަށުން އަންނަ މި ިޒންމާ އަދާ ކުުރމުގައި ބައިނަލްއަޤްާވމީ އެއްބާރުލުމުގެ މުހިއްމުަކމުގެ މައްޗަށް 

އިސްތިޢުމާރުކުރުމާިއ ބޭރުގެ ބައެއް އަތްގަދަ ކުރުމާިއ ޤައުމީ ިއސްތިޤްލާލަށާއި އަޕާތައިޑް އާއި ނަްސލީ ތަފާތު ކުރުމާިއ 

އެއްބައިވަންތަކަމާއި ސަރަހައްދީ ަނޒާހަތްތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަންކަމާއި އަދި ރައްޔިތުްނ އެމީހުންެގ އަމިއްަލ އިޚްތިޔާރާއި 

އެބައެއްގެ މުދަލާއި ޤުދްރަތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ލިބިގެންވާ އަރާފަދަ ކަންކަމާއި މުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގަިއ ބުރޫއަޒު

ފުރިހަމަ އިސްތިޤްލާލަށް ބުރޫއަރާފަދަ އެންމެހައި ބޮޑެިތ އަދި އުޞޫލީ ކަންކަްނ ހިމެޭނ ފަދަ ގޮތަކަށް، މީުހންނާއި ވަިކ ވަިކ 

ންމެހައި ކަންކަން ނައްތާލުމުގައި ވަކި ވަކި ފަރުދުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާއި ދެކޮަޅށް ކުރެވޭ އެ

ޤްވާމީ ފަރުދުންނާއި، ޖަމާއަތްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ކުާރ އަގުހުރި މަަސއްކަތާއި، މިކަންކަން ނައްތާުލމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަ

 ބަލައިގަންަނމުން،އްމުަކމަން ހިއެއްބައިވަންތަކަމުގެ މު
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This book was written for the benefit of human rights 
defenders and may be quoted from or copied so long as 
the source and authors are acknowledged.
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7/ Divhehi

 ތަރުޖަމާކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކުން 
 

1 

 ޑިފެންޑަރުންނާއިބެހޭ ޢާއްމު ޤަރާރު ހިއުމަން ރައިޓްސް 

 (ދަ ޑެކްލަރޭޝަން އޮން ހިއުމަން ރައިޓްސް ޑިފެންޑަރސް)

ޢާލަމީކޮށް ބަލައިގެންފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއަރުވައި ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ފަރުދުންނާއި ޖަމާޢަތްތަކާއި އަދި 

 ޤަރާރު  އި ބެހޭ އާ ގެ ގުނަވަންތަކުގެ ޙައްޤާއި އަދި ޒިންމާ ދައުލަތު 

 މި ޢާއްމު ބައްދަލުވުން،

ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައިވާ އެންމެހަިއ މީުހންގެ އެްނމެހައި ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަްނ ކުރިއަރުވައި 

އްމުަކމަށް ދުތަކާއި އުސޫލުތަކަށް ތަބާވުމުގެ މުހިޞަޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް" ގެ މަޤު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި "ޗާޓަރ އޮފް ދަ

 ބާރުއަޅަމުން،

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރެއްގައި އިްނސާީނ ޙައްޤުތަކާއި އަާސސީ މިނިވަންކަމަްށ އިޚްތިރާމްކުރުން ކުރިއެރުުވމުގައި  

ބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްުވންތަކާއި ސް" އާިއ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާއި"ޔުނިވަރސަލް ޑިކްލަރޭޝަން އޮްފ ހިއުމަްނ ރައިޓް

ދ ގެ ތެރެއިންނާއި އަދި ސަރަހައްދީ ފެންވަރެއްގައި އެކުލަވާެލވިފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ އާލާތްތަކުގެ މުހިއްމުަކމަށް އ.

  ބާރުއަޅަމުން،

ބައިނަލްޢަޤްވާމީ މުޖުތަމުޢުގެ ހުރިހާ މެންބަރު ޤަޢުމުތަކުން، ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަކި ވަކިން ކަމުގައިވިޔަސް، މީހެއްގެ ނުވަަތ 

ީމ އުގޮތަކުްނ ފާޅުކުރާ ޙިޔާލަށް، ޤައްގެ ނަސްލަށް، ކުލައަށް، ޖިންސަށް، ބަހަށް، ދީނަށް، ސިާޔސީ ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ބައެ

އި ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އިންާސނީ ލަތިމާއީ ފަންތިއަށް ބަަތ ޢިޖްނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ައސްލަށް، މުދަލަށް، އުފަންވާތަނަކަށް ނުވަ

ނިވަންަކމަށް އޮންަނ އިޙްތިރާމް ކުރިއެރުުވމަށް އޮންަނ ޒިްނމާއަދާކުރުމަށް ަމސައްކަތްކުރާނޭ ކަމާއި، ޙައްޤުތަކަށާއި އަސާސީ މި

 ބާރުއަޅަމުން،ޗާރޓަރގެ ދަށުން އަންނަ މި ިޒންމާ އަދާ ކުުރމުގައި ބައިނަލްއަޤްާވމީ އެއްބާރުލުމުގެ މުހިއްމުަކމުގެ މައްޗަށް 

އިސްތިޢުމާރުކުރުމާިއ ބޭރުގެ ބައެއް އަތްގަދަ ކުރުމާިއ ޤައުމީ ިއސްތިޤްލާލަށާއި އަޕާތައިޑް އާއި ނަްސލީ ތަފާތު ކުރުމާިއ 

އެއްބައިވަންތަކަމާއި ސަރަހައްދީ ަނޒާހަތްތެރިކަމަށް ބުރޫއަރާފަދަ ކަންކަމާއި އަދި ރައްޔިތުްނ އެމީހުންެގ އަމިއްަލ އިޚްތިޔާރާއި 

އެބައެއްގެ މުދަލާއި ޤުދްރަތީ ވަޞީލަތްތަކުގެ މައްޗަށް ލިބިގެންވާ އަރާފަދަ ކަންކަމާއި މުގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގަިއ ބުރޫއަޒު

ފުރިހަމަ އިސްތިޤްލާލަށް ބުރޫއަރާފަދަ އެންމެހައި ބޮޑެިތ އަދި އުޞޫލީ ކަންކަްނ ހިމެޭނ ފަދަ ގޮތަކަށް، މީުހންނާއި ވަިކ ވަިކ 

ންމެހައި ކަންކަން ނައްތާލުމުގައި ވަކި ވަކި ފަރުދުންގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާއި ދެކޮަޅށް ކުރެވޭ އެ

ޤްވާމީ ފަރުދުންނާއި، ޖަމާއަތްތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ކުާރ އަގުހުރި މަަސއްކަތާއި، މިކަންކަން ނައްތާުލމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަ

 ބަލައިގަންަނމުން،އްމުަކމަން ހިއެއްބައިވަންތަކަމުގެ މު



8 UN Declaration on Human Rights Defenders
 ތަރުޖަމާކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކުން 
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ކާތެރިކަން ނެތުމަކީ ކަނޑައެޅިފައިވާ އުޞޫލުތަކާ ޙިލާފުވުމަށް އޮތް އުޒުރެްއ ލަސްަކމާއި ރައްބައިނަލްޢޤްވާމީ ސުލްޙަމަސަ

ލަސްަކމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ން، ބައިނަލްޢަޤްވާމީ ސުލްަޙމަސަނޫންކަން ވިސްނުމުގައި ބަހައްޓައިގެ

 ދެނެގަންނަމުްނ،ވާ ގުޅުްނ ގައިއަސާސީ ިމނިވަންކަން ލިުބމާއިމެދު

ލާމެހިފައިވާ ޙައްޤުތަކަކާއި ކުރެވޭނެ، އެކަތި އަނެއްޗާ ގުޅިއިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އަސާސީ މިނިވަންކަމަކީ ޢާަލމީ، ވަިކނުހުރިހާ 

ވެރި އަދި ހަމަަހމަ ގޮތެއްގަިއ ކުރިއަރުާވ އިންޞާފުމިނިވަންކަްނ ކަމާއި، އަިދ ިމ ޙައްޤުތަކާއި މިނިަވންކަން 

 ތައައްޞުބުން އެއްކިބާވެހުގެންކަން ަތންފީޒުކުރަންވާނީ  ންކަމިނިވަން ތަކާއިޙައްޤުމިތަންފީޒުކުރަންވާނެކަމާއި، 

 ތަކުރާރުކުރަމުން،

ތްކޮށް ކުރިއެރުވުމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބަކީ މައިގަނޑުގޮތެއްގަިއ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން ހިމާޔަ

 ބާރުއަޅަމުްނ،ގެ މަސްޢޫލިއްޔަތަކާއި ވާޖިބެއްކަމުގައި ދައުލަތު

މީ ފެންވަރެއްގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންަކމުގެ ޢިލްމު ކުރިއަރުވައި ޙައްޤުތަކާއި އުބައިނަލްޢަޤްވާމީ އަދި ޤަ

ންކަމަށް އޮންަނ އިޙްތިރާމު ކުރިއެރުވުމުގެ ޙައްޤާއި މައްސޫލިއްޔަތު ޢާއްމު ފަރުދުންނާއި ަޖމިއްޔާތަކާއި މިނިވަ

 ބަލައިގަންނަމުްނ،ޖަމާޢަތްތަކަށްވެސް ލިބިގެންވާކަން 

 

 ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރަމެވެ.

 

 1މާއްދާ 

މީ ފެންވަރުގައިވެސް، އުޤްވާމީ އަދި ޤައަޔަކާ ގުޅިގެންނަމަވެސް، ބައިނަލްކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، ފަރުދީ ފެންވަރުގައްޔާއި ބަ

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން ކުރިއަރުާވ ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

 

 2މާއްދާ 

ނުޑ ަމސްއޫލިއްޔަތަކީ މާޔަތްކުރުމުގެ މައިގަ ޙިަކން ތަންފީޒުކޮށް، ކުރިއަރުވާ އްޤުތަކާއި އަސާީސ މިނިވަން. އިންސާނީ ޙ1ަ

ޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިވާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް، ފަރުދީ އިލަތެއްގެ އުްސ ޒިްނމާއެކެވެ. އެގޮތުން ެއ ދަލަތެއްގެވެއުކޮންމެ ދަ

ގައިވިޔަްސ، ައމަީލ ސިފައެއްގައި ެއ ޙައްޤުތަކާއި ިމނިވަންކަމުެގ ފައިދާ ފެންވަރެއްގައި ނުވަތަ ބަޔަކާ ުގޅިގެންކަމު

ޖްތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައިވެސް ޤާއިމްކޮށްދީ އިޤްތިޟާދީ، އި މަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޙާލަތްތައްލިބު



9/ Divhehi
 ތަރުޖަމާކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކުން 
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 އަދި ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ޔަޤީންކަން ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 

. ިމ ޤަރާރުގައި އިޝާރާތް ކުރެވިފައިވާ އެްނމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިަވންކަްނ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އެްނމެހަިއ 2

 ކުންވެސް އަޅަންވާނެއެވެ. ދައުލަތަޤާނޫނީ، އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން ފިޔަވަޅުތައް ކޮންެމ 

 

 3މާއްދާ 

ރިއަރުވައި ިހމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންވާނޭ ކަމަށް މި ޤަރާރުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ އަސާސީ މިނިވަންކަްނ ކު

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ކަންކަްނ ކުރަންވާނީ، އަދި އިްނސާީނ ޙައްޤުތަކާއި އަސާީސ މިނިވަންަކން ތަންފީޒުކޮށް އޭެގ 

ަކމާިއ ގުޭޅ ޤުތަކާއި އަސާީސ މިނިވަންްނސް އާއި އިންސާީނ ޙައްޗާޓަރ އޮފް ަދ ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަ، ފައިދާ ލިބިގަންނަންވާނީ

 ޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ތަރަހައިގެ ތެރެއިންނެވެ. އައެހެނިހެން ބައިނަލް

 

 4މާއްދާ 

ބަޔާންކުރެވިގެންާވ  މި ޤަރާރުގައި ބަޔާންކުރެވިގެންާވ އެއްވެްސ މާއްދާއެއް ޗާޓަރ އޮފް ދަ ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސްގައި 

ނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ގަިއ ބަޔާންކުރެވިގެންވާ ވާގޮތަށް ނުވަތަ ޗާޓަރ އޮފް ދަ ޔުމައިގަނުޑ ބޭނުންތަކާއި އުސޫލުތަކާ ތަޢާރުޒު

އްުމ ކަންތައްތަކަށް ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއް އަންނަ ގޮތަކަށް މާނަކުރެވިގެްނ ނުވާނެއެވެ. ަހމައެއާއިއެކު އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާ

ޤަރާރުގައްޔާއި ބައިނަލްޢަޤުވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާހަދާތަކުގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ނުވަތަ ކަމަކަށް 

ދޭންވާ އަހައްމިއްޔަތު ކުޑަކުރަނިިވ ފަދަ ގޮތަކަށް ިމ ޤަރާރުގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ އެއްވެްސ މާއްދާއެއް މާނަކުރެވިގެްނ 

 ނުވާނެއެވެ.

  

 5މާއްދާ 

އިންސާނީ ޙައްޤުކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަން ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިެއރުވުމުގެ މަޤުޟަދުގައި، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، އަމިްއލަ 

މީ ފެންވަރުގައި، އަންނަނިިވ ޙައްޤުތައް އުުޤވާމީ އަދި ޤައަކާ ގުޅިގެން ނަމަެވސް، ބައިނަލްޙައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ބަޔަ

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ( ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ބައްދަލުވުންތައް ނުވަތަ އެއްވުންތައް ބޭއްވުން.)ހ 

 ޕްތައް އުފެއްދުމާއި އެފަދަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅުމާއި ބައިވެރިވުން.ކާ ަޖމާޢަތްތަކާ ގުރޫ)ށ( މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަ 



10 UN Declaration on Human Rights Defenders
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 ލާތު ކުރުން.މައާޖަމިއްޔާތަކާއި މު )ނ( މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކާ ނުވަތަ ސަރުކާރުތަކުން ގުޅިގެްނ ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 

 

 6މާއްދާ 

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، ެއމީހެއްގެ އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުގައި ނުވަތަ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައިވިޔަސް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް 

 ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

އި، ޤާނޫީނ ޝަރުޢީ އަދި އިދާރީ ނިާޒމުގެ )ހ( އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާީސ މިނިވަންކަާމ ބެހޭގޮތުްނނާ 

 ތެރެއިން އެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ތަންފީޒުކުރެވޭ ގޮތްތަކާއި ެމދު މަޢުލުމާތު އުނގެނި، ހޯދާ، ލިބިގަނެ، ގެންުގޅުން.  

ތްތައް )ށ( އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރެއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިވާ ޢާލާތްތަކާއި އަދި އެނޫންވެސް ގުޅުްނހުރި ޢާލާ 

ޢިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންަކމާ ގުޅުންހުިރ މަޢުލޫމާތާއި ޢިލްމާިއ ޚިޔާލު ޝާޢިރުކޮށް  ،ތަންދޭގޮތުގެ މަތިން

 ޙިއްސާކުރުން 

)ނ( އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާީސ މިނިވަންަކން، ޤާނޫނުގައާިއ އަމަީލ ގޮތުން، ތަންފީުޒ ކުރެވޭ ގޮތާއި މެދު  

ވަރާކޮށް، މި ގޮތުންނާއި އަދި މިޫނންވެސް ެއކަށީގެންވާ ގޮތްގޮތުން، އެކަމަށް ޢާއްމުންގެ ަސމާލުކަްނ ދިރާސާކޮށް، މަޝް

 ހޯދުން

 

 7މާއްދާ 

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، އެމީހެއްެގ އަމިއްަލ ޙައިސިއްޔަތުގައި ނުވަަތ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ަކމުގައިވިޔަސް، އިންސާީނ ޙައްޤާއި ގުޭޅ 

ވިސްނުންތައް ތަރައްޤީކޮށް އެކަމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށް، ޢާއްމުން އެ އައު ޚިޔާލާއި ވިސްނުްނ އާ ޚިޔާލުތަކާއި 

 ބަލައިގަތުމަށް ވަކާލާތުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

 

 8މާއްދާ 

. ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، ެއމީހެއްގެ އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުަގއި ނުވަތަ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައިވިޔަސް، އެއްވެްސ 1

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޤަޢުމެއްެގ ސަރުކާރުގައްޔާއި ޢާއްމުންނާިއ ގުޅުންހުިރ ކަންތައްތައް ހިންުގމުގަިއ 

 ވެއެވެ. ޝާމިލުވެ އުޅުމުެގ ޙައްޤު ލިބިގެން

. މީގެތެރޭގައި، ކޮންމެ މީހަކަށްވެްސ، އެހެނިހެން ަކންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަށް، އެމީހެއްގެ ައމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުގައި ނުވަތަ 2
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ބަޔަކާ ގުޅިގެްނ ކަމުގައިވިޔަސް، ޢާއްމުްނނާ ުގޅުންހުިރ ކަންކަމުަގއި ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާތަކަށާއި ޖަމާޢަތްތަކަށް ފާޑުކިއުމާިއ 

އްގެ ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމާިއ އެބައެއްގެ ފަރާތުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ އެބައެ

އި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ކަންކަން ފެންނަނަމަ އެކަންަކމަށް ޢާއްމުންގެ ސަާމލުކަްނ ކުރިއެރުވުމަށާ ކަންމިނިވަން

 ގެނެއުމުގެ ޙައްޤު ހިމެނެއެވެ. 

 

 9އްދާ މާ 

. މި ޤަރާރުގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމުގައްޔާއި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި 1

އަސާސީ މިނިވަންކަްނ ލިބިގަތުމުގައްޔާއި، ކޮްނެމ މީހަކަށްވެްސ ެއމީހެއްގެ ައމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުގައި ނުވަތަ ބަޔަކާ ގުޅިގެްނ 

އެކަށީގެންވާ ޙައްލެއްގެ ފައިދާލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤާއި، ޙައްޤެއް ގެއްލިއްޖެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ރައްކާތެރިކަން ، ކަމުގައި ވިޔަސް

 ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

އްޔަތުން . މިގޮތުން، އެމީހެއްގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ގެއްލިއްޖެކަމަްށ ދަޢުވާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، އަމިއްލަ ޙައިޟ2ި

ނުވަތަ ޤާނޫނީ ތަމްސީލުކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީގައި ނަމަވެސް، މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ، އަވަސްގޮތަކަށް ެއ 

ޤާއިުމ ކުރުމަށް ަކނޑައެޅިފަިއވާ ނުވަތަ އެކަމެްއ ބެލުމަށް ބާރުލިބި އެކަށީގެންވާ ވަިކ  އިންޞާފުމައްސަލައެއް، ޢަދުލު 

ުމސްތަޤިއްލު މުޢައްސަސާއަކުން، ާޢއްމުންނަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ އަޑުެއހުމެއްގައި، އެކަށީގެންާވ ، ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ، މިނިވަން

ގޮތެއްގެމަތިން ބަލާ، އެފަދަ މުޢައްސަސާއަކުްނ ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ނިންމާ ިނންުމމަކުްނ 

ށިގެންވާ ބަދަލެއް ނުވަތަ ޙައްލެއް ލިބި، ލަސްވުމަކާނުާލ އެ ނިްނމުމެްއ ގެއްލިފައިވާ ޙައްޤަށް ނުވަތަ މިނިވަންކަމަށް އެކަ

 ތަސްދީޤުކުރެވެންޖެހޭނެއެވެ.

ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، އެމީހެއްެގ އަމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުގައި ނުވަތަ ބަޔަކާ ުގޅިގެްނ ، . ހަމަ ިމ މަޤްޞަދުގައ3ި

 އަންަނނިވި ކަންތައް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ: ކަމުގައިވިޔަސް، އެހެނިެހން ކަންތައްތައް ހިމެނޭގޮތަށް

)ހ( އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭގޮތުްނ، މަޤާމެއް އަދާކުރަމުންދާ މީހެއްގެ ނުވަތަ  

ގެން ސަރުކާރުގެ މުޢައްސަސާއެއްގެ ޙަރަކާތްތަކާ ނުވަތަ ސިޔާސަތުތަކާ ދެކޮޅަށް، ޕެޓިޝަން ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެކަށި

ސިފައެއްގައި ޤާނޫނު ހަާދ ފަރާތަށް ނުވަތަ ޝަރުޢީ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އިދާރީ ނުވަތަ އެނޫންެވސް ޤާނޫުނން ަކނޑައެޅިފައިާވ 

 މުޢައްސަސާއަކަށް މައްސަަލ ހުށަހަޅާ، އެ މަްއސަލައެއް ަލސްނުކޮށް ބަލައިދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުން ދައުލަތައެ ، ތްތަކަށް ގޮސް، އެފަދަ ޝަރީޢަތްތައް ހިނގަނީ ޤާނޫނުތަކާއި)ށ( ޢާއްމު އަޑުއެހުންތަކާއި ޝާރީޢަ  
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 އެއްބަސްވެފައިވާ ބައިނަލްޢަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންތޯ ބަލާ އަމިއްލަ ޙިޔާލު ެގންގުޅުން. 

ނީ މީހެއްގެ ހަިއސިއްޔަތުން )ނ( އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިަވންކަން ިހމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން، ފަން 

 ޤާނޫނީ ލަފާ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ ލަފައާއި އިރުޝާދު ދިނުން.

ބައިނަލްޢަޤުވާމީ ޢާލާތްތަކާއި އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން، ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، ، . ހަމަ މި މަޤްޞަދަށްޓަކައ4ި

ކަމުަގއިވިޔަސް، އިްނސާީނ ޙައްޤުތަކާއި އަސާީސ މިނިަވންކަާމ  އެމީހެއްގެ ައމިއްަލ ޙައިސިއްޔަތުން ނުވަަތ ބަޔަކާ ުގޅިގެން 

ގުޅުންހުރި ކަންަކމުގައި މަޢުލޫމާތު ބަލައިގަތުމަށް ޢާއްުމ ނުަވތަ ޙާއްޞަ އިޙްތިޞާސް ލިބިގެންވާ ބައިނަލްޢަޤްވާމީ 

 މުއައްސަސާތަކާ އެއްވެްސ ހުރަހެއް ނެތި މުޢާޞަލާތުކޮށް ހެދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. 

ން، ެއ ދަޢުލަތެއްގެ ޢިޙްތިޞާސްގެ ދަށުގައިވާ ސަރަޙައްދެއްގައި އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާ އަސާީސ ިމނިވަންކަމާިއ ދައުލަތު. 5

ކަން އެކަމެއް އަވަސްގޮތެއްގައި، ދައުލަތައެ ، ޚިލާފް ކަމެއް ހިނގައިފި ކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްވާނަމަ

ާކ ނުލާ ތަޙުޤީޤުކުރަންޖެހޭނެއެވެ ނުވަތަ އެހެންފަރާތަކުން އެފަދަ ތަޙްޤީގެއް ކުރާކަން ވަކި ފަރާތަކަށް ޖެހުމަ

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
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އެކަމެއްގައި ބައިވެރިވުމުން ނުވަތަ ޙާލަތް ނިޔާ ކުރާގޮތުން ބައިވެރި ނުވުމުގެ ސަބަބުން، އިންސާނީ ޙައްޤަށާއި އަސާސީ 

މިނިވަންކަމަށް ހުރަސްެއޅޭފަދަ އެއްވެސް ކަމެއްގައި އެއްެވސް މީހެއް ޝާމިލުވެގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަކަމެއްގައި 

 ސް މީހަކަށް އަދަބެއްދެވި އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅެއް އެޅިގެން ނުާވނެއެވެ. ޝާމިލުނުވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެ
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ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، ެއމީހެއްގެ ައމިއްަލ ޙައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ަކމުގައިވިޔަސް، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތަކާ 

މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ އޭާނގެ ފަންނުގައި ދެމިހުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. އެމީހަުކ އެއްގޮތަވާ ގޮތުގެ މަތިން އޭނާ ކުރާ 

ކުރާ މަސައްކަތަކީ ނުވަތަ އޭނާގެ ފަންނަކީ އެހެންމީުހންގެ ިއންސާނި ކަރާމާތާއި، އިންާސނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ 

ންކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ގެންގުޅުމަށް އެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަ، މިނިވަންކަމާއި ުގޅިފައިވާ ކަމަކަށްވާނަމަ

 ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާީމ ސުލޫީކ މިންަގނޑުަތކާއި އުޞޫލުތަކުގައި ހިފަހަށްޓަންވާނެއެވެ. 

 12މާއްދާ 
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ން ަކމުގައިވިޔަސް، އިްނސާީނ . ކޮންމެ މީހަކަށްވެްސ، އެމީހެއްެގ އަމިއްަލ ޙައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ބަޔަކާ ގުޅިގ1ެ

ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަމާ ޙިލާފު ކަންަކމާ ދެކޮޅުހަދާ، ސުލްޙަވެރި ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވެއުޅުމުގެ ޙައްޤު 

 ލިބިގެންވެއެވެ. 

ގައި ިމ ޤަރާރުގައިވާ . މީހަކު، ެއމީހެއްގެ ައމިއްަލ ޙައިސިއްޔަތުން ނުވަތަ ބަޔަކާ ުގޅިގެން ަކމުގައި ވިޔަސް، ޙައްޤުގޮތ2ު

ޙައްޤެއްގެ ބޭނުން ކުރަމުގެ ސަބަބުން، އެމީހަކާ ނުވަތަ ބަޔަކާ ދެކޮޅަށް މާރާމާރީ ހިންގައި، ބިރުދައްކާ، ރައްދުދީ، ޤާނޫނީ 

ގޮތުން ނުވަތަ ައމަީލ ގޮތުން ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުެޅ، ފިއްތުްނތައް ކުރިމަތިކޮށް ނުވަަތ އެނޫންވެްސ ގޮތަކަށް އެއްވެްސ 

ސޫލަކާ ނުާލ ޙަރަކާތްތައް ހިންގިޔަ ނުދިނުމަށާއި އަދި އެފަދަ ކަމަކުން ގެއްލުްނ ލިބޭނެ ފަރާތްތައް ޒިްނމާދާރު ފަރާތުން އު

 ން އަޅަންެޖހޭ ހުރިހާ ިފޔަވަޅެއް އަޅަންވާނެއެވެ. ދައުލަތުހިމާޔަތްކުރާކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށް 

ނުކޮށް ދޫކޮށްލާކަމަކުން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންަކމާއި  ން ކުރާ ކަމަކުން ނުވަތަދައުލަތު. މިއާ ގުޅިގެން، 3

ޚިލާފު ކަމެއްވާނަަމ އެކަމާިއ، އަިދ ވަިކ ފަރުދުންނާއި ަޖމާޢަތްތަކުން ހިންާގ އިންާސނީ ޙައްޤުތަކާއި އަާސސީ މިނިވަންަކމާިއ 

ކޮންމެ ީމހަކަށްވެސް، އެމީހެއްެގ އަމިއްަލ  ދުމުގައިޞުލްޙަވެރިކަމާއިއެކު ދެކޮޅުހެ، ޚިލާފަށް ހިންގާ އަމަލުތަކާއި

 ޙައިސިއްޔަތުގައި ނުވަތަ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ކަމުގައިވިޔަސް، އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް ލިބުމުެގ ޙައްޤުލިބިގެންވެއެވެ.  
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ވަަނ 3އިވިޔަސް، މި ޤަރާރުގެ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް، ެއމީހެއްގެ ައމިއްލަ ޙައިސިއްޔަތުން ނުވަަތ ބަޔަކާ ގުޅިގެން ަކމުގަ

ކަމާ އެކު ކަނޑައެޅިގެން އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާސީ މިނިވަންކަްނ ގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ސުލްޙަވެރިމާއްދާއާއި އެއް

ޤު ރައްކާތެރިކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި  ވަޞީލަތްތަކަށް އެދި، ވަޞީލަތްތައް ލިބިގަނެ އަދި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައް

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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. ހުރިހާ އެންމެންެގ މަދަނީ، ސިޔާސީ އިޤްތިޞާދީ، ޢިޖްތިާމޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙާއްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން އެ ދަޢުލަތެއްގެ 1

ޢިޙްތިޞާޞްގެ ތެރޭގައިވާ ހުރިހާ އެންމެންެގމެދުގައި ހޭލުންތެރިަކން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނީ، ޝަރުޢީ، އިދާރީ އަދި 

 ގެ ޒިްނމާއެެކވެ. ދައުލަތުނޫންވެސް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެުޅމީ އެ

 . މިގޮތުން އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި، އެހެނިހެްނ ކަންކަްނ ހިމެނޭގޮތަށް:2
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ކޮށް އިޢުބެހޭ ވަސީލަތްތައް ޢާއްމުކޮށް ޝާއްޤުތަކާނީ ޙަޤްވާމީ އިންސާއަ ތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާއި ބައިނަލްއުމީ ޤާނޫނު)ހ( ޤަ

 ޢާއްމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން. 

)ށ( އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކަމާއެކު ހަމަަހމަގޮތެއްގައި ޢާއްމުންނަށް ލިބޭނެގޮްތ 

އެއްގޮތަށް  ކުން ސޮއެކޮށްފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ މުޢާޙަދާތަކާދައުލަތަހަމަޖައްސައިދިނުން، އޭގެތެރޭގައި؛ އެ 

ކުން ފޮނުވާ ރިޕޯޓްތަކާއި، އެ ރިޕޯޓްތަކާ ުގޅިގެްނ ދައުލަތަޢަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ެއ 

 ރަސްމީގޮތުން ބޭއްވޭ މަޝްވަރާތަކުގެ ޙުލާޞާ ރިޕޯޓްތައް ހިމެނެއެެވ. 

ގެ އިޙްތިޞާޞް ހިނގާ ހުރިާހ ދައުލަތުރުވުމަށްޓަކާ މިނިވަންަކން ިޙމާޔަތްކޮށް ކުރިއެ. އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާ އަސާީސ 3

ވެ. އެއީ އްސަސާތައް އުފައްދައި ތަރައްޤީކުރުންވާނެއެއަމީ ފެންވަރުގަިއ މިނިވަްނ މު އުސަރަހައްދެއް ހިމެޭނ ގޮތަށް ޤަ

ލުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ  މުއައްަސސާއެްއ ހެޅޭ ޝަކުވާތަށް ބެ ށް ހުށަލަތާ ދެކޮޅައުޢާއްމުންގެ ފަރާތުން ދަ

މީ މުޢައްސަސާއެްއ އުމުގައިވުޔަސް، ނުވަތަ އެހެްނ ޤަކަމުގައިވިޔަސް، ނުވަތަ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކޮމިޝަނެއް ކަ

 ކަމުގައިވިޔަސްމެއެވެ. 

 

 15މާއްދާ 

ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ހުރިހާ މަރުޙަލާއެއްގައި އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާ އަސާސީ މިނިވަންކަްނ އުނގަންނައިދިނުން ކުރިއަރުވަިއ 

ގެ ޒިންމާއެކެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ޤާނޫނީ ވަކީލުން ތަމްރީން ކުރުމަށާއި، ޢަދުލު ދައުލަތުއެކަމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ 

ދުމަތްކުރުމަށް ޚިޢާއްމުންނަށް ، މުގައި ޝާމިލުާވ މީހުްނނަށާއި، ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށާއިޤާއިމުކުރުމުގެ ނިޒާ އިންޞާފު

ކަނޑައަޅާފައިވާ މުޢައްޒަފުންނަށް ހިންޭގ ތަމްރީނުތަކުގަިއ އިްނސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެކަށީގެންާވ މަޢުލޫމާުތ ހިމެނޭކަްނ 

 ދައުލަތުން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ. 

 

 16މާއްދާ 

ޙައްޤުތަކާ އަސާސީ މިނިަވންކަާމމެދު ޢާއްމުން ހޭލުންެތރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމު ދިނުމާއި، ތަމްރީނު ދިނުމާިއ އިންސާނީ 

ދިރާސާކުރުން ފަދަ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައާއި، އަދި އެ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ދެނެގަތުމާއި، ތަޙައްމަލުކުރުމާއި، 

ނީ ޖަމާއަތްތަކާއި އެިކ ނަްސލުެގ ަޖމާއަތްތަކުގެ މެދުގައި ޞުލްޙަވެރިކަމާިއ ބަދަހި ގުުޅން ސުލްޙަވެރިކަމާއި، ޤައުމުތަކާއި، ދީ

ކުރިއެރުވުމުގައި އަމިއްލަ ފަރުދުންނާއި، މަދަނީ ަޖމިއްޔާތަކާއި އެނޫންވެސް ގުޅުންހުރި މުއައްސަސާތަކުގެ މުހިއްމު ދައުރެްއ 
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 އޮވެއެވެ.  

 

 17މާއްދާ 

ެގ އަމިއްަލ ޙައިސިއްޔަތުން ނުަވތަ ބަޔަކާއި ގުޅިގެްނ ކަމުގައިވިޔަސް، މި ޤަރާރުގައި އެމީހެއް ،ކޮންމެ މީހެއްވެސް

ބަޔާންވެގެންވާ ޙައްޤުތަކާ މިނިވަންކަން ބޭނުންކުރުން ހިފެހެއްޭޓނީ ނުވަތަ ހަނިކުރެވޭނީ ަހމައެކަނި އެެހން މީުހންގެ 

ކައި، ހެވާ ނުބައި ދެނެގަތުމުެގ މިންަގނޑުތަކަށް ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަމަށް އިޙްތިރާމްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަްށޓަ

މުޖުތަމަޢުގެ ހަމަޖެުހމަށްޓަކައި، ދިމިޤްރާތީ އުސޫްލތަކުގެ މަތިން ޢާއްމުންެގ ލާބައަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ، ތަބާވުމަށްޓަކައި

 މެއްގެ ޤާނޫނުތަކުން ތަންދޭ މިންވަރަކުންނެވެ. އުމުޢާހަދާތަކާއި އެ ޤަ

 

 18މާއްދާ 

ރާނީ މުޖުތަމަޢުއެއްގެ ތެރޭގައިކަމަށް ވީ ހިނދު، ކަމާ ފުރިހަމަކަމާެއކު ކުރިއަވަންކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ޝަޙްސިއްޔަތު މިނި. 1

 އެ މުޖުތަމަޢުއަށާއި މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ކޮްނމެ މީހަކުވެސް އަދާުކރަންޖެހޭ ިޒންމާތަކެއް ހުންާނނެއެވެ.

މިޤްރާތީ ންކަްނ ކުރިއެރުވުމުގައްޔާއި، ދީއްޔާއި، އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާ އަސާސީ މިނިވަމިޤްރާތީ ނިޒާމް ރައްކާތެރިކުރުމުގަ. ދ2ީ

މުޖުތަމަޢުއަކާއި، މުއައްސަސާތަކާއި ނިޒާމްތަްއ ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީކުރުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގައި ވަކި ވަކި ފަރުދުންނާއި، 

 ރެއް އޮވެއެވެ. އުްއމު ދަހިމުމުޢައްސަސާތަކާ މަދަނީ ަޖމިއްޔާތަކުގެ ، ޖަމާއަތްތަކާއި

. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާއްމު ޤަރާރާއި އިންސާީނ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި އެެހނިހެން އާލަތްތަކުގައި ބަޔާންކުރެވިގެންާވ 3

އި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި އަސާީސ ިމނިވަންކަން ފުރިހަމައަްށ ލިްއބައިދޭފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ނިާޒމެއް ލިބުމުެގ ޙައްޤާ

ރަކާއި އުމަދަނީ ޖަމިއްޔަތަކުގެ ބޮުޑ ދަ ހިސާބަށް ވާސިލުވުމުށްޓަކައި، ވަިކ ވަކި ފަރުދުންނާއި، ގުރޫޕްތަާކ، މުޢައްސަސާތަކާ 

 ޒިންމާއެއް އޮވެއެވެ. 

 

 19މާއްދާ 

ކުރެވިގެންާވ ކުން، ިމ ޤަރާރުގައި ބަޔާންދައުލަތައެއްވެސް ފަރުދެއް، ގުރޫޕެއް ނުވަަތ ުމޖުތަމަޢުގެ ގުނަަވނަކުން ނުވަތަ 

 ިމ ޤަރާރުގައި ބަޔާންކުރެވިގެންވާޙައްޤުތަކާ މިނިވަންކަން މުގުރާލުމުެގ މަޤުޞަދުގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމަށް މަގުފަހިާވ ގޮތަށް 

 އެއްވެސް ކަމެއް މާނަކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ. 



16 UN Declaration on Human Rights Defenders
 ތަރުޖަމާކޮށްފައިވަނީ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވަރކުން 
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 20މާއްދާ 

އްސަސާތަކުން ނުވަތަ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ޗާޓަރ އޮފް ދަ ޔުނައިޓެޑް އަނުވަތަ ގުރޫޕްތަކުން ނުވަތަ މު ވަކި ވަކި ފަރުދުން

ކަށް އެއްބާރުލުން ނުވަތަ ހިތްވަރުދެވޭ ފަދަ ގޮތަކަށް މި ދައުލަތަނޭޝަންސްއާއި ފުށުއަރާފަދަ ހަރަކާތެއް ހިންގުމަށް އެއްވެސް 
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