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 بســن الّلـه الّرحمـن الّرحيــن 

وعلى آله الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين 

 وصحبه أجمعين

 

 އެދްޑުރޫ ކޮކްސް. ޕީ އޮފިސަރ އިދްޗާރޖް މރ .ޑީ.އެދް.ޔޫ

 ޕްރޮޖެކްޓް މެދޭޖަރ މިސް ދާޒް އާމިދަތު

 ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފަދޑިޔާރުދް

 މި ސެމިދަރގައި ބައިވެރިވި އެދްމެހާ އިއްޒަތްތެރި މެޖިސްޓްރޭޓުދް

 އިދްތިޒާމް ކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތައް މި ސެމިދާރ

 ޢިއްޒަތްތެރިދް އެދްމެހާހާޟިރުވެ ވަޑައިގެދް ތިއްބެވި  

 ،وبـركاتـه الّلـه ورحـمــة عليــكن الّســالم

މިއަދުގެ މި ހަފްލާއަކީ މީގެ ތިދް ދުވަސް ކުރިދް ފެފިގެދް ކުރިޔަފްދިޔަ މެޖިސްޓްރޭޓުދްގެ 

ސެމިދާރ އިދްތިޒާމް ކުރެވިފައިވަދީ . ތަމްރީދް ޕްރޮގްރާމް ދިދްމުމުގެ ގޮތުދް ބާއްވާ ހަފްލާއެއް

ދެއްވި މި ސެމިދާރ އިދްތިޒާމް ކޮފް. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއާއި ޔޫއެދްޑީޕީއާއި ގުޅިގެދް

އަދި މި ސެމިދާރ . ދްހުރިހައި ފަރާތްތަކަފް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަދްދަަވަ

ވެ ވަޑައިގަތް އެދްމެހާ މަފް ޓަކައި ސެމިދާރގައި ބައިވެރިކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކުރެއްވިކަ

 . ދްދަފް ތަހްދިޔާއާއި މުބާރިކް ބާދީ އަދާކުރަދްމެޖިސްޓްރޭޓު
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ގަދޑުމެދްގެ މިއަދުގެ މި ހަލަބޮލި ދިވެހިރާއްޖެއަފް ދުހަދު ބޭދުދްތެރި މި ސެމިދާރއަކީ އަޅު

މަޢްލޫމާތުތަކެއް ފޯރުކޮފް ދެވުދު އަދި ކާމިޔާބު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިގެދްދިޔަ 

 . ސެމިދަރއެއްކަމުގައި އަޅުގަދޑު ޔަގީދްކުރަދް

. ރީތި ކުލަވަރުސާސީއެއްގެ އަޅުގަދޑުމެދްގެ ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު މި ދެކެމުދްދަދީ އައު ޤާދޫދު އަ

ޔުދިވާރސަލް އެދްމެހާ އިދްސާދީ ޙައްޤުތަަކެއް އެ ޤާދޫދު އަސާސީ އަޅުގަދޑުމެދްދަފް 

އަޅުގަދޑުމެދްދަފް ލިބިފައިމިވާ ޙައްޤުތައް ވަރަފް ގިދަ ފަހަރަފް ދަމަވެސް . ކަފަވަރުކޮފްދޭ

އެކަމާ މެދު ފުދްކޮފް ވިސްދާލަދް ދިގުޅައިގަދެ އެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެދްދާކަމީ އަޅުގަދޑުމެދް 

ކޮދްމެ އިދްސާދަކަފްވެސް ލިބިގެދްވާ މިދިވަދްކަމާއި ޙައްޤުތަކުގެ މަތިވެރިކަމާއި  .ވެއްޖެކަމެއް

މާތް ދެމެހެއްޓުމަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައިވެސް އަޅުގަދޑުމެދްދަފް އަމުރު އޭގެ ކަރާ

ހޯދައިދިދުމާއިކ އެ ޙައްޤެއް ރައްކާތެރި  ގެއްލިގެދްދާ މިފަދަ ކޮދްމެ ޙައްޤެއް. ވެވިގެދްވާކަމެއް

ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެދްމެ ބޮޑަފް އުފުއްލަވަދްޖެހޭ ބަޔަކީ ކޯޓުތަކުގައި މިތިއްބަވާ 

 . ޑިޔާރުދާއިކ މެޖިސްޓްރޭޓުދްދޤާޟީދްދާއިކ ފަ

 

އް ކަމުގައިވިޔަސް އެ ޙައްޤުތަ ވީޤާދޫދީގޮތުދް ޙައްޤުތަކެއް ކޮދްމެ ރައްޔިތަކަފް ލިބިދީފައި

ކުމްތައް އިއްވަވަމުދް ކޯޓުތަކުގެ ޙު ތަދްފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލަވާ ބޭފުޅުދްދަކީ

ފުރިހަަމަ ގޮތުގައި  މަސްއޫލިއްޔަތެއް އޭގެ އެދްެމެމިފަދަ ބުރަ  .ގެދްދަވާ ފަދޑިޔާރުދް

ކަމަފް ތިޔަ  އަދާކުރުމަފް އެފަދަ މުޢައްސަސާތަކުގެ މިދިވަދްކަމަކީ ވަރަފްވެސް ބޭދުދްތެރިކަމެއް

ކޯޓުތަކުގެ ޙުކުމްތައް އިއްވަވަމުދް ގެދްދަވާ ބޭފުޅުދްދަކީ . އެދްމެ ބޭފުޅުދްވެސް ޔަޤީކުރައްވާދެ

މިދިވަދްކ މުސްތަގިއްލު ވަކި ފަރާތަކަފް ބުރަދުވާދެކ އެދްމެހާ ދުފޫޒުތަކުދް އެއްކިބާވެގެދް 

ކުރުމަފް މިހާރު މިދިވަދް ހާސިލްމިކަދްކަދް . ތިއްބަވާ ބޭފުޅުދްދަފް ވުމީ ލާޒިމްކަމެއް
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ދަތް މަސައްކަތްތަކެއް ދަދީ ދްޖުޑީޝަރީއެއްގެ ބިދްގާއެޅިި އެކަދް ފުރާފުރިހަމަ ކުރުމަފްޓަކައ މި

ޝަރީތަކެކޭ އެއްފަދައިދް މުޖްތަމައުތަކުގެ ޖުޑީ ދީމިޤްރާޠީ އެދްމެހާދުދިޔޭގެ  .ކުރެވެމުދް

އެދްމެހާ ވެގެދް މެދުވީ އަކަފްޝަރީޑީޖު މުސްތަޤިއްލު ވެސް މިދިވަދް ޝަރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑީ

 ލުދް ކޮދްމެ މީހެއްގެވެސް އަސާސީޞޫދުލުވެރިކަމާއެކު ހަމަހަމަކަމުގެ އުޢަމެދުގައި  ގެރައްޔިތުދް

އާލަމީ އިދްސާދީ  .ކަމީ ޝައްކެތްވެސްއޮތް ކަމެއް ދޫދްއް ހޯދައި ދުދެވޭދެއްޤުތަޙަމަދަދީ އަދި 

 ދަމަ އަޅުގަދޑުމެދްލިބިގެދް ދުދާރައްޔިތުދްދަފް  ކަމާއެކުއްޤުތައް އޭގެ އެދްމެ ފުރިހަަމަ ޙަ

 .މިއެދޭފަދަ މިދިވަދް ޑިމްކޮރަޓިކް ސޮސައިޓީއެއް ޤާއިމް ދުކުރެވޭދެ މިއަދު

  

އަޅުގަދޑުމެދް ޢަދުލު އިދްސާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ ބުރަ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުއްލެވުމަފް 

ޤާއިމްކޮފް ދިދުމަފް ފުރިހަަމަޔަފް ތައްޔާރުވުމަކީ އިދްސާދީ ޙައްޤުތައް  ކުރިމަތިލައްވާފައިވާއިރު 

ހަލުވި ބާރުމިދެއްގައި ތަރައްޤީވަމުދް އަދްދަ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްދޮލޮޖީ . ވަރަފްވެސް މުޙިއްމުކަމެއް

ޙައްޤުތައް ގެއްލިގެދްދާއިރުކ ބައެއް ތްތަކުގެ ސަބަބުދް މި ދެދްދެވި ސީލައަދި މުވާސަލާތީ ވަ

އައު ހޯދުދްތައް އެދގި އެކަމަފް އަހުލުވެރިބަޔަކަފް ފަޑިޔާރުދްދާއިކ  މިފަދަ އައު ބަދަލުތަކާއިކ

އެހެދްކަމުދް މި ސެމިދަރގެ ސަބަބުދް . ޤާޟީދްވާދްޖެހޭދެކަމަފް އަޅުގަދޑު ޤަބޫލުކުރަދް

ތުގެ ދިޒާމަފް އަދްދަމުދްދާ ބަދަލުތަކަފް އަޅުގަދޑުމެދްގެ ލޯހުޅުވި ޔޭގެ ތަރައްޤީއާއެކު ޝަރީޢަދުދި

 .ދު ދިރާސާކޮފް ވިސްދުދްހިދްގާ ބަޔަކަފް އަޅުގަދޑުމެދްވާދެއެކަދްކަމާމެ

  

ދިމިގެދް މިދިޔަ ސެމިދަރގައި ޓްރެއިދާރޒްގެ ގޮތުގައި ހަރާކާތްތެރިވެވަޑައިގެދްދެވި 

މިކަމަފް ޚާއްސަކޮފް ތަމްރީދު ކުރެވިފައިވާ ބޭފުޅުދްކަދް އަޅުގަދޑު  ފަޑިޔާރުދްދާއި ޤާޟީދްދަކީ

ގެ މި ތަޖްރިބާތައް ޖުޑިޝަރީގެ އެހެދް ފަދޑިޔާރުދްދާއެކު އެބޭފުޅުދް .އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަދް
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ހިއްސާކުރެއްވުމާއި އިދްސާދީ ހައްްޤުތަކުގެ މަބާދީތައް ތަޠްބީޤުކުރުމުގެ އުސޫލު ޖުޑިޝަރީގައި 

އެބޭފުޅުދްގެ މަޢްލޫމާތާއި  އަދި. އަފަގެދްދެވުމަފް  އާ އަޒުމެއް މިސެމިދާރއިދް ކަދޑައެޅިފައިވޭ

ގެ އަލީގައި އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުދް ޕްރޮފެޝަދަލް މަޝްވަރާތައް ކުރެވި ހަރުދަދާ ތަޖްރިބާ

 .އުސޫލުތަކެއް ކަޑައެޅުމަފް މަގުފަހި ވެގެދްދާދެކަމާމެދު ޝައްކެތްދެތް

I would like to formally welcome Mr. Andrew Cox, UNDP Officer in charge.  UNDP 

has of course contributed significantly towards the strengthening of our judiciary. 

I have no doubt that the same corporation would be extended to us during your 

tenure.  I would also like to thank UNDP for the generous corporation conveyed 

to the Judiciary of Maldives in carrying out the activities in the access to justice 

project. I am confident that the excellent relationship between UNDP and the 

judiciary of Maldives will continue. And I look forward to seeing more of similar 

training programs for our judiciary.   

 

ހަކަ ދިދްމާލާދީ މިފަދަ ސިލްސިލާ ތަމްރީދު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިޔަފްް އޮތް އަޅުގަދޑު ވާ

ތާދގާވެސް ހިދްގައި އޭގެ ފައިދާ ދިވެހި ރައްޔިތުދްދަފް ދެމިގެދްދާފަދަ ގޮތަކަފް ލިބެމުދްދާދެ 

ރު މި ސެމިދަރ މިހާ ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ރާއްވަވައި ފަަހަދިވެސް އެއްއަ. ކަމަފް ޔަޤީދް ކުރަމުދް

ގަވައި ދެއްވުމުގައި ޝާމިލުވެވަދައިގެދް އެދްމެހާ ބޭފުޅުދްދަފް އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ހިދް

 . ދަދްދަވަދް

 

 

 


