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ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം 
ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം ഗ്ഗ്ലാറിയസ് വിപ്ലവം എന്നം അറിയലെട്ടന. 

 1688-1689 കാെഘട്ടത്തിൽ നടന് ഒരന രക്തരഹിത അട്ടിമറിയായിരനന്ന ഇംഗ്ലണ്ടിലെ 

മഹത്തായ വിപ്ലവം, അതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കത്ത്താെിക്കാ രാജാവ ്ലജയിംസ് 

രണ്ടാമലന സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കനകയനം അത്േഹത്തിന്ലറ ലഭ്രാട്ടസ്റ്റന്റ ്മകൾ ത്മരി 

രണ്ടാമനനം അവരനലട  ഡച്്ച രർത്താവ്  വിെയം മൂന്ാമൻ രാജകനമാരനനം 

അധികാരത്തിൽ വരികയനം ലെയ്തന.രാഷ്്ഭ്ടീയത്തിെനം മതത്തിെനം ഭ്രത്ൊദനം 

ഉൾലക്കാണ്്ട, വിപ്ലവം 1689-ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ്ബിൽ ഓഫ് റററ്റ്സ് 

അംഗീകരിക്കനന്തിത്െക്്ക നയിച്ചന, അത്താടനകൂടി ഇംഗ്ലണ്ടി രരണസംവിധാനം 

എന്ത്ന്ക്കനമായി മാറി. രാജകീയ രാജവാഴ്ചയനലട സമ്പൂർണ്ണ അധികാരത്തിത്േൽ 

രാർെലമന്റ് കൂടനതൽ നിയഭ്രണം ത്നടിയത്താലട, ആധനനിക രാഷ്്ഭ്ടീയ 

ജനാധിരതയത്തിനല്റ വിത്തനകൾ രാകലെട്ടന.  

 

പ്രധാന ഗ്രായിന്റുകൾ 

  1688-1689 കാെഘട്ടത്തിൽ നടന് ഒരന രക്തരഹിത അട്ടിമറിയായിരനന്ന 

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം, അതിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ കത്ത്താെിക്കാ രാജാവ ്

ലജയിംസ് രണ്ടാമലന സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കനകയനം അത്േഹത്തിന്ലറ ലഭ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് 

മകൾ ത്മരി രണ്ടാമനനം അവരനലട  ഡച്്ച രർത്താവ്  വിെയം മൂന്ാമൻ 

രാജകനമാരനനം അധികാരത്തിൽ വരികയനം ലെയ്തന. 

 ലഭ്രാട്ടസ്റ്റന്റ ്രൂരിരക്ഷത്തിന്ലറ ആഭ്ഗഹങ്ങൾക്്ക വിരനദ്ധമായി 

കത്ത്താെിക്കർക്്ക ആരാധനാ സവാതഭ്രയം വിരനെീകരിക്കാനനള്ള ലജയിംസ് 

രണ്ടാമന്ലറ ഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ാണ് മഹത്തായ വിപ്ലവം ഉടലെടനത്തത്. 

 മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിന്ലറ ഫെമായി ഇംഗ്ലീഷ്് ബിൽ ഓഫ് റററ്റ്്സ് 

ഇംഗ്ലണ്ടിലന സമ്പൂർണ്ണ രാജവാഴ്ചയ്ക്്ക രകരം ഒരന രരണഘടനാരരമായി 

സ്ഥാരിക്കനകയനം,  യന.എസ ്ബിൽ ഓഫ് റററ്റ്്സിനന ഒരന  മാതൃകയായി 

വർത്തിക്കനകയനം ലെയ്തന. 
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ലെയിംസ് രണ്ടാമൻ രാൊവിന്ലറ ഭരണം  

1685-ൽ ലജയിംസ് രണ്ടാമൻ ഇംഗ്ലണ്ടിന്ലറ സിംഹാസനം ഏലറ്റടനത്തത്ൊൾ, 

ലഭ്രാട്ടസ്റ്റന്റനകാരനം കത്ത്താെിക്കരനം തമ്മിെനള്ള ബന്ധം 

വഷ്ളായിലക്കാണ്ടിരനന്ന.  കത്ത്താെിക്കൻ രക്തനായ, ലജയിംസ് കത്ത്താെിക്കർക്്ക 

ആരാധനാ സവാതഭ്രയം വിരനെീകരിക്കനകയനം റസനിക ഉത്ദയാഗസ്ഥലര 

നിയമിക്കനന്തിൽ കത്ത്താെിക്കലര അനനകൂെിക്കനകയനം ലെയ്തന. ലജയിംസിന്ലറ 

ഭ്രകടമായ മത ഭ്രീണനവനം, ഭ്ഫാൻസനമായനള്ള അത്േഹത്തിന്ലറ അടനത്ത നയതഭ്ര 

ബന്ധങ്ങൾ, ഇംഗ്ലീഷ്നകാരിൽ രെലരയനം ത്രാഷ്ാകനെരാക്കനകയനം രാജവാഴ്ചയ്ക്കനം 

ഭ്ബിട്ടീഷ് ്രാർെലമന്റിനനമിടയിൽ അരകടകരമായ രാഷ്്ഭ്ടീയ 

വിള്ളെനണ്ടാക്കനകയനം ലെയ്തന. 

 

ലജയിംസ് രണ്ടാമനായിരനന്ന  1685 ലഫഭ്ബനവരി 6 മനതൽ 1688-ലെ മഹത്തായ 

വിപ്ലവത്തിൽ സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കലെടനന്തനവലര ഇംഗ്ലണ്ടിലെയനം അയർെണ്ടിലെയനം 

രാജാവ്.  

1687 മാർച്ചിൽ, െർച്്ച ഓഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിലന നിരാകരിച്ച ലഭ്രാട്ടസ്റ്റന്റനകാലര 

രിക്ഷിക്കനന് എല്ലാ നിയമങ്ങളനം താൽക്കാെികമായി നിർത്തിവച്ചനലകാണ്്ട 

ലജയിംസ് വിവാദരരമായ രാജകീയ ഭ്രഖ്യാരനം രനറലെടനവിച്ചന. അത്ത വർഷ്ം 

തലന്, ലജയിംസ് രണ്ടാമൻ രാർെലമന്റ് രിരിച്ചനവിട്്ട ഒരന രനതിയ രാർെലമന്റ ്

സൃഷ്ടിക്കാൻ ഭ്രമിച്ചന, അത് തന്ലറ രരണലത്ത ഒരിക്കെനം എതിർക്കനകത്യാ ത്ൊദയം 

ലെയ്യനകത്യാ ലെയ്യരനലതന്് "രാൊക്കന്മാരുലെ ദിവയാവകാശം" എന് 

സിദ്ധാരമനനസരിച്്ച അംഗീകരിക്കനകയനം ലെയ്തന.  

ലജയിംസിന്ലറ മകളായ ത്മരി II, 1688 വലര ഇംഗ്ലീഷ് ്

സിംഹാസനത്തിനല്റ  അവകാരിയായി തനടർന്ന, ലജയിംസിന് ഒരന മകനനണ്ടായി, 

അവലന ഒരന കത്ത്താെിക്കനായി വളർത്തനലമന്് അത്േഹം ഭ്രതിജ്ഞ ലെയ്തന. 

രാജകീയ രിരനടർച്ചയനലട രരമ്പരയിലെ ഈ മാറ്റം ഇംഗ്ലണ്ടിൽ ഒരന കത്ത്താെിക്കാ 

രാജവംരത്തിന് കാരണമാകനലമന് രയം ഉടലെടനത്തന.   

രാർെലമന്റിൽ, ലജയിംസിന് എതിലര രക്തമായ എതിർെ് വന്ത് വിഗ്്സിൽ 

രാഷ്്ഭ്ടീയ രാർട്ടിയിൽ നിന്ാണ്, അതിന്ലറ അംഗങ്ങൾ ലജയിംസിന്ലറ സമ്പൂർണ്ണ 

രാജവാഴ്ചലയ എതിർക്കനകയ്യനം രരണഘടനാരരമായ രരണലത്ത അനനകൂെിച്ചന. 1679 

നനം 1681 നനം ഇടയിൽ ലജയിംസിലന സിംഹാസനത്തിൽ നിന് ്ഒഴിവാക്കാനനള്ള ഒരന 

ബിൽ രാസാക്കാനനള്ള ഭ്രമത്തിൽ രരാജയലെടനകയ്യനം, കാത്ത്താെിക്കത്രാടനള്ള 

രാജാവിന്ലറ അകമഴിഞ്ഞ രിരനണ വിഗ്്്സ് രാർട്ടിയിൽ ഭ്രത്കാരനം സൃഷ്ടിച്ചന. 

കത്ത്താെിക്കാ വിത്മാെനം മനത്ന്ാട്്ട ലകാണ്ടനത്രാകാനനള്ള ലജയിംസിന്ലറ 

തനടർച്ചയായ ഭ്രമങ്ങൾ, ഭ്ഫാൻസനമായനള്ള അത്േഹത്തിന്ലറ ജനഭ്രീതിയില്ലാത്ത 

സൗഹൃദബന്ധം, രാർെലമന്റിലെ വിഗ്്മാരനമായനള്ള അത്േഹത്തിന്ലറ സംഘർഷ്ം, 

സിംഹാസനത്തിൽ തന്ലറ രിൻഗാമിലയക്കനറിച്ചനള്ള അനിശ്ചിതതവം എന്ിവ 

വിപ്ലവത്തിന് ആക്കം കൂട്ടി.   
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വിെയം മൂന്നാമന്ലറ അധിനിഗ്വശം 

1677-ൽ, ലജയിംസ് രണ്ടാമന്ലറ  മകൾ, ത്മരി II, തന്ലറ ആദയലത്ത കസിനനം ദക്ഷിണ 

ഭ്ഫാൻസിന്ലറ രാജകനമാരനനമായ വിെയം മൂന്ാമലന വിവാഹം കഴിച്ചന . 

ലജയിംസിലന രനറത്താക്കാനനം കത്ത്താെിക്കാ വിത്മാെനം തടയാനനമനള്ള 

ഭ്രമത്തിൽ ഇംഗ്ലണ്്ട ആഭ്കമിക്കാൻ വിെയം വളലരക്കാെമായി രദ്ധതിയിട്ടിരനന്ന. 

എന്ിരനന്ാെനം, ഇംഗ്ലണ്ടിനനള്ളിൽ തലന് ഒരന തെത്തിെനള്ള രിരനണയില്ലാലത 

ആഭ്കമിത്ക്കണ്ടതിലല്ലന്് വിെയം തീരനമാനിച്ചന. 1688 ഏഭ്രിെിൽ, ലജയിംസ് 

രാജാവിന്ലറ കൂട്ടനകാരായ ഏഴ ്ത്രർ, വിെയം ഇംഗ്ലണ്ടിലന 

ആഭ്കമിക്കനകയാലണങ്കിൽ തങ്ങളനലട കൂറ ്വാഗ്ദാനം ലെയ്തനലകാണ്്ട അത്േഹത്തിന് 

കലത്തഴനതി.  
 

"ഭ്രരനക്കോരനലടയനം  വെിയ ഒരന രാഗം ലജയിംസ് രണ്ടാമന്ലറ രരണത്തിൽ 

അതൃപ്തരാലണന്നം വിെയമിത്നാടനം അവന്ലറ ആഭ്കമണകാരികത്ളാടനം ഒെം 

ത്െരനലമന്നം" അവരനലട കത്തിൽ  ഭ്രസ്താവിച്ചന.  

അസംതൃപ്തരായ ഇംഗ്ലീഷ്് ഭ്രരനക്കോരനലടയനം ഭ്രമനഖ് ലഭ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് 

രനത്രാഹിതരനലടയനം രിരനണയനലട ഭ്രതിജ്ഞയാൽ റധരയലെട്ട വിെയം, 1688 

നവംബറിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ത്ഡവണിലെ ത്ടാർത്ബയിൽ ഇറങ്ങനകയനം, ഒരന 

നാവികത്സനലയ ആഭ്കമിക്കനകയനം ലെയ്തന.  

ലജയിംസ് രണ്ടാമൻ ആഭ്കമണം മനൻകൂട്ടി കണ്ടിരനന്ന, വിെയമിന്ലറ അധിനിത്വര 

രദ്ധതിലയ  ത്നരിടാൻ െണ്ടനിൽ നിന് ്തന്ലറ റസനയലത്ത അത്േഹം 

ത്നരിട്്ട  നയിച്ചിരനന്ന. എന്ിരനന്ാെനം, ലജയിംസിന്ലറ നിരവധി റസനികരനം 

കനടനംബാംഗങ്ങളനം അത്േഹത്തിലനതിലര തിരിയനകയനം വിെയമിത്നാട് കൂറ ്

ഉറെിക്കനകയനം ലെയ്തന. അത്േഹത്തിന്ലറ രിരനണയനം ആത്രാഗയവനം 

രരാജയലെട്ടത്താലട ലജയിംസ് 1688 നവംബർ 23-ന ്െണ്ടനിത്െക്്ക മടങ്ങി.  

സിംഹാസനം നിെനിറനത്താനനള്ള ഭ്രമലമന് നിെയിൽ, സവതഭ്രമായി 

തിരലഞ്ഞടനക്കലെട്ട രാർെലമന്റിന് സമ്മതിക്കാനനം തനിലക്കതിലര കൊരം 

നടത്തിയ എല്ലാവർക്കനം ലരാതനമാെ ്നൽകാനനം ലജയിംസ് വാഗ്ദാനം ലെയ്തന. 

എന്ിരനന്ാെനം, വാസ്തവത്തിൽ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്് രൊയനം ലെയ്യാൻ 

ഇതിനകം  ലജയിംസ് സമയം തീരനമാനിച്ചിരനന്ന. തന്ലറ ലഭ്രാട്ടസ്റ്റന്റ്, വിഗ് 

രഭ്തനക്കൾ തലന് വധിക്കണലമന്് ആവരയലെടനലമന്നം വിെയം തത്ന്ാട് 

ക്ഷമിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കനലമന്നം ലജയിംസ് രയലെട്ടന. 1688 ഡിസംബറിന്ലറ 

തനടക്കത്തിൽ ലജയിംസ് രണ്ടാമൻ തന്ലറ റസനയലത്ത ഔത്ദയാഗികമായി 

രിരിച്ചനവിട്ടന. ഡിസംബർ 18 ന,് ലജയിംസ് രണ്ടാമൻ സനരക്ഷിതമായി ഇംഗ്ലണ്ടിൽ 

നിന്് രൊയനം ലെയ്തന, അങ്ങലന  വിെയം മൂന്ാമൻ, ജനങ്ങലള അരിവാദയം 

ലെയ്തനലകാണ്്ട അത്ത ദിവസം തലന് െണ്ടനിൽ ഭ്രത്വരിച്ചന. 

ഇംഗ്ലീഷ ്ബിൽ ഓഫ് റററ്റ്സ് 

1689 ജനനവരിയിൽ, ഇംഗ്ലണ്്ട, സ്ത്കാട്്ടെൻഡ്, അയർെൻഡ് എന്ിവയനലട കിരീടങ്ങൾ 

റകമാറനന്തിനായി   ഇംഗ്ലീഷ്് കൺലവൻഷ്ൻ രാർെലമന്റ ്ത്യാഗം ത്െർന്ന.വിെയം 

തിരലഞ്ഞടനക്കലെട്ട രാജാവായി വാഴണലമന്് റാഡിക്കൽ വിഗ്സ് വാദിച്ചന,  
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അതായത് അത്േഹത്തിന്ലറ അധികാരം ജനങ്ങളിൽ നിന് ്ഉരനത്തിരിഞ്ഞതാണ്. 

ത്ടാറിസ് ത്മരിലയ രാജ്ഞിയായി വാഴ്ത്താൻ ആഭ്ഗഹിച്ചന, വിെയം അവളനലട 

റീജന്റായി.തലന് രാജാവാക്കിയിലല്ലങ്കിൽ ഇംഗ്ലണ്്ട വിടനലമന്് വിെയം 

രീഷ്ണിലെടനത്തിയത്ൊൾ, വിെയം മൂന്ാമലന രാജാവായനം ലജയിംസിന്ലറ മകൾ 

ത്മരി രണ്ടാമൻ രാജ്ഞിയായനം ഉള്ള സംയനക്ത രാജവാഴ്ചയിൽ രാർെലമന്റ് വിട്ടനവീഴ്ച 

ലെയ്തന.  

മഹത്തായ വിപ്ലവലത്തത്തനടർന്്  വിെയം മൂന്ാമനനം ത്മരി രണ്ടാമനനം, ത്ഭ്ഗറ്റ് 

ഭ്ബിട്ടന്ലറയനം അയർെൻഡിന്ലറയനം രാജാവനം രാജ്ഞിയനമായി 

ലതരഞ്ഞടനക്കലെട്ടന. 1694-ൽ ത്മരിയനലട മരണം വലര അവർ ഒരനമിച്്ച രരിച്ചന, 

അതിനനത്രഷ്ം വിെയം ഒറ്റയ്ക്്ക രരിച്ചന. 

 

രാർെലമന്റിന്ലറ ഒത്തനതീർെ ്കരാറിന്ലറ രാഗമായി വിെയമനം ത്മരിയനം " ലരാതന 

അവകാരങ്ങളനം സവാതഭ്രയങ്ങളനം ഭ്രഖ്യാരിക്കനകയനം കിരീടത്തിന്ലറ 

അനരരാവകാരം നിശ്ചയിക്കനകയനം ലെയ്യനന് ഒരന നിയമം" ഒെിടണലമന്് 

ആവരയലെടനന്ന. 
 

ഇംഗ്ലീഷ് ബിൽ ഓഫ് റററ്്റസ് എന്റിയലെടനന്ന, ഈ നിയമം ജനങ്ങളനലട 

രരണഘടനാരരവനം രൗരാവകാരവനം വയക്തമാക്കനകയനം രാജവാഴ്ചയിൽ 

രാർെലമന്റിന് കൂടനതൽ അധികാരം നൽകനകയനം ലെയ്തന.മനൻ രാജാക്കോത്രക്കാൾ 

രാർെലമന്റിൽ നിന്നള്ള നിയഭ്രണങ്ങൾ സവീകരിക്കാൻ കൂടനതൽ സന്ദ്ധത 

ലതളിയിച്ചനലകാണ്്ട, വിെയം മൂന്ാമനനം ത്മരി രണ്ടാമനനം 1689 ലഫഭ്ബനവരിയിൽ 

ഇംഗ്ലീഷ്് ബിൽ ഓഫ ്റററ്റ്സിൽ ഒെനവച്ചന. 

ഇംഗ്ലീഷ്് ബിൽ ഓഫ ്റററ്റ്സ് രാർെലമന്റനകളനലട രതിവ് മീറ്റിംഗനകൾ, സവതഭ്ര 

തിരലഞ്ഞടനെ്, രാർെലമന്റിലെ സംസാര സവാതഭ്രയം എന്ിവയ്ക്കനള്ള അവകാരം 

അംഗീകരിച്ചന. മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിന്ലറ അവിരാജയ ഘടകലത്തക്കനറിച്്ച 

സംസാരിക്കനത്മ്പാൾ, രാജവാഴ്ചലയ ഒരിക്കെനം കത്ത്താെിക്കാ നിയഭ്രണത്തിൽ 

ലകാണ്ടനവരനന്തിന് അത് നിത്രാധിച്ചന. 

ഇന്,് രെ െരിഭ്തകാരോരനം വിരവസിക്കനന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ്ബിൽ ഓഫ് റററ്റ്സ് 

ഇംഗ്ലണ്ടിലന സമ്പൂർണ്ണമായ ഒരന രരണഘടനാരരമായ രാജവാഴ്ചയിത്െക്കനള്ള 

രരിവർത്തനത്തിന്ലറ ആദയരടിയാലണന്നം യനറണറ്റഡ ്ത്സ്റ്ററ്റ്സ് ബിൽ ഓഫ് 

റററ്റ്സിന്ലറ മാതൃകയായി വർത്തിക്കനകയനം ലെയ്തന..   

മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിന്ലറ പ്രാധാനയം 

ഇംഗ്ലീഷ്് കത്ത്താെിക്കർ മഹത്തായ വിപ്ലവത്തിൽ നിന് ്സാമൂഹികമായനം 

രാഷ്്ഭ്ടീയമായനം കഷ്ടലെട്ടന. ഒരന നൂറ്റാണ്ടിത്െലറയായി, കത്ത്താെിക്കർക്്ക 

ത്വാട്ടനലെയ്യാത്നാ രാർെലമന്റിൽ ഇരിക്കാത്നാ കമ്മീഷ്ൻ ലെയ്ത റസനിക 

ഓഫീസർമാരായി ഭ്രവർത്തിക്കാത്നാ അനനവാദമില്ലായിരനന്ന. 2015 വലര, 

ഇംഗ്ലണ്ടിലെ സിറ്റിംഗ ്െഭ്കവർത്തി കത്ത്താെിക്കനാകാത്നാ ഒരന കത്ത്താെിക്കലന 

വിവാഹം കഴിക്കാത്നാ വിെക്കിയിരനന്ന. 1689-ലെ ഇംഗ്ലീഷ് ്ബിൽ ഓഫ് റററ്റ്സ് 

ഇംഗ്ലീഷ്് രാർെലമന്ററി ജനാധിരതയത്തിന്ലറ യനഗത്തിന് 
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തനടക്കമിട്ടന. അതിന്ലറ നിയമാവെിക്്ക ഒരന ഇംഗ്ലീഷ്് രാജാത്വാ രാജ്ഞിത്യാ 

സമ്പൂർണ്ണ രാഷ്്ഭ്ടീയ അധികാരം വഹിച്ചിട്ടില്ല. 

യനറണറ്റഡ് ത്സ്റ്ററ്റ്സിന്ലറ െരിഭ്തത്തിെനം മഹത്തായ വിപ്ലവം ഒരന ഭ്രധാന രങ്ക ്

വഹിച്ചന. വിപ്ലവം അത്മരിക്കൻ ത്കാളനികളിൽ താമസിച്ചിരനന് ലഭ്രാട്ടസ്റ്റന്റ് 

രയൂരിറ്റൻമാലര കത്ത്താെിക്കാ രാജാവായ ലജയിംസ് രണ്ടാമൻ അടിത്ച്ചൽെിച്ച 

കടനത്ത നിയമങ്ങളിൽ നിന്് ത്മാെിെിച്ചന. വിപ്ലവലത്തക്കനറിച്ചനള്ള വാർത്തകൾ 

അത്മരിക്കൻ ത്കാളനിക്കാർക്കിടയിൽ സവാതഭ്രയലത്തക്കനറിച്ചനള്ള ഭ്രതീക്ഷകൾ 

ഉണർത്തി, ഇത ്ഇംഗ്ലീഷ് ്രരണത്തിലനതിരായ നിരവധി ഭ്രതിത്ഷ്ധങ്ങൾക്കനം 

ഭ്രത്ക്ഷാരങ്ങൾക്കനം കാരണമായി.  

 

ഒരനരത്ക്ഷ ഏറ്റവനം ഭ്രധാനമായി, മഹത്തായ വിപ്ലവം രരണഘടനാ നിയമം 

ഗവൺലമന്റ് അധികാരം സ്ഥാരിക്കനന്തിനനം നിർവെിക്കനന്തിനനം 

അവകാരങ്ങൾ നൽകനന്തിനനം രരിമിതലെടനത്തനന്തിനനമനള്ള അടിസ്ഥാനമായി 

ഭ്രവർത്തിച്ചന. എക്സികയൂട്ടീവ്, ലെജിത്േറ്റീവ,് ജനഡീഷ്യറി എന്ീ ഗവലെനറ്് 

അധികാരങ്ങളനം ഭ്രവർത്തനങ്ങളനം വിരജിക്കനന്തിലനക്കനറിച്ചനള്ള ഈ ബില്ല് ഓഫ് 

റററ്റ്സ് തതവങ്ങൾ  ഇംഗ്ലണ്്ട, യനറണറ്റഡ ്ത്സ്റ്ററ്റ്സ്, മറ്റ് രെ രാശ്ചാതയ രാജയങ്ങൾ 

എന്ിവയനലട രരണഘടനകളിെനം ഉൾലെടനത്തിയിട്ടനണ്്ട.  
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