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بســن اللّـه الرّحوـن الرّحيــن
الحود هلل رب العالوين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والورسلين نبينا هحود
وعلى آله وصحبه أجوعين

ޔޫ.އެދް.ޑީ .ޕީ އޮފިސަރ އިދްޗާރޖް މރ .އަރޫދް ކަޝްޔާޕް
ޕްރޮޖެކްޓް މެދޭޖަރ މިސް ދާޒް އާމިދަތު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ ޢިއްޒަތްތެރި ފަދޑިޔާރުދް
މި ސެމިދާރ އިދްތިޒާމް ކުރެއްވުމުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތައް
މި ސެމިދާރ ގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ބޭރުގެ ތަޖްރިބާ ކާރު މިސްޓަރ މާރކް އެދޑްރޫ ޖޯދްސް
ހާޟިރުވެ ވަޑައިގެދް ތިއްބެވި ހުރިހާ ޢިއްޒަތްތެރިދް

السّــالم عليــكن ورحـوــت اللّـه وبـركاتـه،
މިއަދު އަޅުގަޑުމެދް އިހްތިފާލު މިކުރަދީ މީގެ ދޮޅު ހަފުތާއެއްހައި ދުވަސް ކުރިދް އަޅުގަޑުމެދް އިފްތިތާހުކުރުދް
ފާހަގަކުރި އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ސެމިދާރު ގެ ދިމުދް .އެ ސެމިދާރ ދިމިގެދްދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް އެ
ސެމިދާރގައި އަޅުގަޑުމެދް ފުޅާގޮތެއްގައި ބަހުޘު ކުރި ކަދްތައްތަކައް ދިމުމެއް ދާދްދާދެ .އެހެދްކަމުދް
ޙަޤީޤަތުގައި އަޅުގަޑުމެދް މިއަދު އިޙްތިފާލުކުރަދީ

އަލުދް އާއަހުދެއް ކަފަވަރުކޮފް

އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކުގެ އާ

ދައުރަކާއިގެދް ކުރިއަފް ދިޔުދް .ދިމިދިޔަ ސެމިދާރއިދް އަޅުގަޑުމެދްގެ ފަދޑިޔާރުދް އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކުގެ
ބައިދަލް އަޤްވާމީ މާހިރަކާ އެކު ތަދަވަސްދާއިރާއެއްގައި ބަހުޘުކޮފް އެހުރިހާ ބޭފުޅުދްގެ ތަޖުރިބާތައް
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ހިއްސާކުރައްވައި

އިދްސާދީ

ޙައްޤުތައް

ތަޠްބީޤުކޮފް

ތަފްސީރު

ކުރުމުގެ

އުދަރެސްތަކަކަފް

ހުރިހާ

ވާސިލުވެފައިވޭ .އެބޭފުޅުދްގެ މި ތަޖުރިބާތައް ޖުޑިޝަރީގެ އެހެދް ފަދޑިޔާރުދްދާއެކު ހިއްސާކުރެއްވުމާއި
އިދްސާދީ ހައްޤުތަކުގެ މަބާދީތައް ތަޠްބީޤުކުރުމުގެ އުސޫލު ޖުޑިޝަރީގައި އަފަގެދްދެވުމަފް

އާ އަޒުމެއް

މިސެމިދާރއިދް ކަދޑައެޅިފައިވޭ.

މި ސެމިދާރގައި އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ބައިދަލް އަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޤާދުދުތަކާ މެދު ފުޅާ ދާއިރާގައި
ބަހުޘުކުރެވިފައިވަދީ.
ޤާދޫދުއަސާސީގައި

އަދި ހަމައެހެދްމެކ މާތްވެގެދްވާ އިސްލާމީ ޝަރީއަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިްއޔާގެ
އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކާއި މިދިވަދްކަދްތަކާއި އިދްސާދީ ކަރާމަތް ދެގެހެއްޓިފައިވާ މަތިވެރި

އުސޫލުތަކާމެދު ބަހުޘުކުރެވިފައިވޭ .މި ސެމިދާރގެ ސަބަބުދް ރާއްޖޭގައި އިދްސާދީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް
ކުރުމުގެ އުސޫލަފް ވަރަފް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިގެދް ގޮސްފައިވާކަދް ޔަޤީދް

މި ސެމިދާރަގއި ރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ އިސް ފަދޑިޔާރުދްތައް ބައިވެރިވެވަޑައިގެދް ބަހުޘުތަކުގައި
ފުރިހަމައަފް ބައިވެރިވެ ހިއްސާކުރެއްވިކަމީ އެބޭފުޅުދް އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކުގެ އުސޫލުތައް ޖުޑިޝަރީގެ ފުރިހަމަ
ބެލެދިވެރިކަމާއެކު ހިދްގަވައި ތަޠްބީޤުކުރެއްވުމަފް ދެއްވާ އިސްކަދް ކަމާމެދު އެއްވެސް ޝައްކެއްދެތް.

އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކުގެ

މަބާދީތަކުގެ މައިގަދޑަކީ ޢާލަމީ ދުވަތަ ޔުދިވަރސަލް

އުސޫލުތަކެއް ކަމަފްވެފައި

މި ޙައްޤުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާދޫދު އަސާސީދް ކަފަވަރުކޮފްދީފައިވާއިރުކ ޤައުމުތަކުގެ ޤާދޫދު
އަސާސީތަކުދް ކަފަވަރުކޮފް ދީފައިވުމާއި އަދި ބައިދަލްއަޤްވާމީ ޤާދޫދުތަކުގައި މިޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުދް
ހިމެދިފައިވާއިރުކ

ޑިމޮކްރެޓިކް

ސޮސައިޓީތައް

އެއަފް

ތަބާވެފައިވާއިރުކ

އިދްސާދީ

ޙައްޤުތަކުގެ

މާދަ

ޤައުމުތަކުގެ ކޯޓު ކޭސްތަކާއި ބައިދަލޢަޤްވާމީ ކޯޓު ކޭސްތަކުގައި ސާފުކޮފް ބަޔާދްކޮފްފައިވާއިރުކ އިދްސާދީ
ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މި އިސޫލުތައް އައިސްފައިވަދީ އިދްސާދީ ކަރާމަތާއި ފަރުދުދްގެ ހަމަހަމަ ޒާތީ
މިދިވަދްކަމާއި އިސްތިޤްލާލިއްޔަތު އޮތުމުގެ އަޚްލާޤީ އުސޫލުތަކުދް ކަމަފްވާއިރު މި އުސޫލުތައް ޤައުމުތަކުގެ
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ސިޔާސީ ދިޒާމުތަކަފްވުރެ މަތިވެރިވެގެދް ގޮސް ޖުޑިޝަރީ ދިޒާމުގެ ބެލެހެއްޓުމާއި ބެލެދިވެރިކަމުގެ ތެރޭގައި
ބޭއްވެދް ވާދެކަމަފް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރްޢީ ދާއިރާ ޤަބޫލު ކުރޭ.

ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ދުފޫޒުދް އެއްކިބާވެފައިވާ މިދިވަދް

އަދި މިގޮތުދް އިދްސާދީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރެވޭދީ

މުސްތަޤިއްލު ވަކިފަރާތަކަފް ޖެހިފައިދުވާކ ޖުޑިޝަރީއަކުދްކަމާއި
ޖެހެދީ

މަތީފެދްވަރުގައި

މީގައި އެދްމެ މުހިދްމު ދައުރެއް އަދާކުރަދް

ތަމްރީދުވެފައިވާ ވަކިފަރާތަކަފް ބުރަ ދުވާ މުސްތަޤިއްލު އަދި ޕްރޮފެޝަދަލް

ޤާޟީދްތައްކަމާއި ފަދޑިޔާރުދް

ޤާދޫދުތަކާއި ޤާދޫދު އަސާސީ މާދަކޮފް ތަޤްބީޤުކުރައްވުމުގައި އިސްލާމީ

ޝަރީޢަތާއި ބައިދަލް އަޤްވާމީ އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި ވެލިޔުތަކާއި އެއްގޮތްވާގޮތަފް ޤާދޫދުތައް
މާދަ

ތަޠްބީޤުކޮފް

ކުރެއްވުމުގެ

މައްޗަފް

ރިޢާޔަތް

ކުރަދްވާދެކަމަފްވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ފަދޑިޔާރުދް

އެއްބަސްވޭ.

އަދި އަޅުގަދޑުމެދް ދިވެހި ފަދޑިޔާރުދް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އެދްމެހާ ފަރާތްތަކަފް އިލްތިމާސްކޮފް
ގޮވާލަދީ

އިދްސާދީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުދް ކަފަވަރުކޮފް ދިދުމަފްޓަކައި ފަސޭަހަކަމާއެކު އަދްލު އިދްސާފަފް

ވާސިލުވެވޭދެ މަގު ތަދަވަސް ކޮފް ދިދުމަފް.

އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކާއި ޚިލާފުވުމުގެ އަމަލު އިސްލާހު ކުރުމަފް

ކޯޓުތަކުދް ކުރާ ހުކުމްތަކާއި އަޅާ ފިޔަވަޅު އަވަސް ކަމާއެކު ތަދްފީޒުކުރެވޭދެ ގޮތް ހެދުމަފްޓަކައި ޤާދޫދުތަކާއި
އިޖްރާއާތުތަކާއި ވަސީލަތްތަކުގެ ޒަރީޢާއިދް އެހީތެރިވެވަޑައިގަތުމަފް .އަދި

ކޯޓުތަކުދް އެކަފީގެދްވާގޮތުގައި

މަސައްކަތް ކުރުމަފް ބޭދުދްވާ ފަދްޑުތަކާއި ވަސީލަތްތައް ތަދަވަސްކޮފް ދިދުމަފް .ހަމަ އެހެދްމެ ފޯރުދް
ތެރިކަދް ދެތް ފަރާތްތަކަފް ޤާދޫދީ އެހީތެރިކަދް ލިބޭދެ ދިޒާމެއް ޖުޑިޝަރީ ތެރޭގައި ޤާއިމްކޮފް ދިދުމަފް
ގޮވާލަދް.

އަޅުގަޑުމެދްކ ފަދޑިޔާރުދްދަކީ

ޤައުމުގެ މަސްލަހަތާއި އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކާއި ރައްޔިތުދްގެ އިހްސާސްތައް

ވިސްދައި ދެދެގަތުމުގެ ޤާބިލުކަދް ހުރިބައެއްކަދް އަޅުގަޑުމެދް ކަފަވަރުކޮފް ދެދް .ދަމަވެސް އީކުވަލް
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ޖަސްޓިސް ދުވަތަ ހަމަހަމަކަމާއެކު އިދްސާފު ޤާއިމް ކުރުމަފްޓަކައި ޤާބިލުކަމާއި މިދިވަދްކަމާއެކު މަސައްކަތް
ކުރެވޭދެ ޝަރުޢީ ދިޒާމެއް އޮދްދަދްޖެހޭ .އަދި ޝަރުޢީ ދިޒާމުގައި

ޚިދްމަތް ކުރައްވާ ފަދޑިޔާރުދްދަކީ

ރައްޔިތުދގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮދްދަ ބަޔަކަފް އެބޭފުޅުދް ވާދްޖެހޭ .ހަމައެފަދައިދް ފަދޑިޔާރުދްދަކީ ޤަދަރާއި
އިހްތިރާމް އަދި އިތުބާރު ލިބޭ ބަޔަކަފް ހެދުމަކީ ދައުލަތުގެ އެދްމެހާ ފަރާތްތަކަފް ވެސް ލާޒިމް ވާކަމެއް.
އެހެދްކަމުދް ފަދޑިޔާރުގެތަކަކީ

ސިޔާސީ ފިއްތުދް ތަކުދް މިދިވަދް ވެގެދްވާ އަދި މުއައްސަސީގޮތުދް

ފުރިހަމައަފް ރޭވި ތަރްތީބުވެފައިވާ މުއައްސަސާއެއްކަދް ކަފަވަރުކޮފް ދިދުދް ދައުލަތުގެ އެދްމެހައި ފަރާތްތަކުގެ
މައްޗަފް ލާޒިމްވޭ .އަދި އެގޮތުދް
ޢައްޔަދްކުރަދީ

ހުރިހާ

ސިޔާސީ

ފަދޑިޔާރުދް އިޚްތިޔާރުކޮފް ޢައްޔަދް ކުރާ
ސިޔާސީ

ވިސްދުދްތަކާއި

ޕްރެޝަރތަކުދް

ފަރާތްތަކުދް ފަދޑިޔާރުދް
އެއްކިބާވެގެދް

ތިބެކަދް

ޔަޤީދްކޮފްދޭދްޖެހޭެ .އަދި މިކަމުގައި ޖުޑިޝަރީދް ދެކޭގޮތްތަކަފް ބުރަދަދް ދޭދްޖެހޭ.

އިދްސާދީ ޙައްޤުތައް ތަދްފީޒުކުރުމަފްޓަކައި

އެދްމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހައި ބާވަތެއްގެ ދުފޫޒުތަކާއި

ފިއްތުދްތަކުދް އެއްކިބާވެފައިވާ ޖުޑިޝަރީއެއް އޮތުދް ކޮދްމެހެދްވެސް ލާޒިމްވޭ .އަދި މިފަދަ ޖުޑިޝަރީއެއް
ވާދް ޖެހެދީ ސިޔާސީ މުއައްސަސާތަކާއި މުއްސަދދި ފަރާތްތަކާއި ބާރުގަދަ އަދި ދުފޫޒު ހުރިފަރާތްތަކުގެ
ކިބައިދް މިދިވަދްވެފައިވާ ޖުޑިޝަރީއަކަފް .ދައުވާގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ދުފޫޒުދް މިދިވަދްވެގެދްވާ
ޖުޑިޝަރީއަކަފް.

އަދި

ޖުޑިޝަރީ

ވާދްޖެހެދީ

ހުޝިޔާރު

ވަކިފަރާތަކަފް

ދުޖެހޭ

ފެދްވަރު

ހުރިޤާބިލު

ޖުޑިޝަރީއަކަފް .ޤާދޫދު އަސާސީދް ވަދީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީގެ މިދިވަދްކަމާއި ފަދޑިޔާރުދްގެ
އިސްތިޤްލާލިއްޔަތު ޔަޤީދްކޮފް ދީފައި .ދަމަވެސް ހިތާމައަކީ ޤާދޫދު އަސާސީ އަފް އަމަލުކުރަދް ފެފިތާ
ދެއަހަރެއްހައި ދުވަސް ވީއިރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެދްމެ ދާމާދް ކަމާއި މަޤާމާއި ހައިޘިއްޔަތުގެ ޔަޤީދްކަދް
ދެތުމުގެ ހިތި ތަޖްރިބާ ކުރަދް ޖެހިފައިވަދީ ފަދޑިޔާރުދްކަދް .މިފަދަ ހާލަތެއްގައި ބޭއްވިފައިވާ ޖުޑިޝަރީއަކުދް
އިދްސާދީ ޙައްޤުތަކުގެ މަބާދީތަކާ ބެހިގެދް ކިތަދްމެ ތަމްރީދުތަކެއް ދެވި އަހްލުވެރި ކުރެވުދުކަމުގައި ވިޔަސް
މާބޮޑު ކަދްތައްތަކެއް ހާސިލެއް ދުވާދެ .މަހްރޫމްކުރެވިފައިވާ ބަޔަކަފް އެހެދް ބަޔެއްގެ މަހްރޫމުކަދް
ފިލުވާދުދެވޭދެތީ .އެއްޗެއް ގެއްލިފައިވާމީހެއްގެ އަތުގައި އެހެދް މީހަކަފް ދިއްކޮފްލާދެ އެއްޗެއް ދޯދްދާދެތީ.
އެހެދްކަމުދް ދައުލަތުގެ އެދްމެހާ ފަރާތްތަކަފާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިދްސާދީ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި
ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުތައް ހިދްގުމަފް މަސައްކަތްކޮފް އެހީތެރިވާ ބައިދަލް އަޤްވާމީ ދާއިރާތަކުދް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
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ިޅަފަތުގައި އޮތް މިދިވަދް ޖުޑިޝަރީއަފް އަޅާލުދްދުދެވިއްޖެދަމަ އަދި ފަދޑިޔާރުދްގެ އިސްތިޤްލާލިއަޔްތާއ
ްޙައްޤުތަކަފް އިހްމާލުކުރެވިއްޖެދަމަ ޅަފަތުގައި ޖުޑިޝަރީ ކަތިލެވި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިދިވަދް ޖުޑިޝަރީއަކުދ
ްއިދްސާދީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމަފް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުދް ކުރަމުދް އައި ހުރިހާ އުއްމީދުތަކެއް ގެއްލިގެދ
.ްދިޔުމުގެ ބިރު އެބައޮތ
 މި ސެމިދާރ.ްސެމިދާރ އިދްތިޒާމް ކުރެވިފައިވަދީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ޖުޑިޝަރީއާއި ޔޫއެދްޑީޕީއާއި ގުޅިގެދ
.ްއިދްތިޒާމް ކޮފްދެއްވި ހުރިހައި ފަރާތްތަކަފް އިޚްލާސްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު ދަދްދަވަދ
UNDP Officer in charge Mr. Arun Kashyab, Ms Naz Aminath , Project Manager,
Mr MarkAndrew Jones. I would like to commend UNDP for organizing this
knowledge and information sharing seminar for judges. This topic, human rights
is very close to our hearts as these are fundamental and important areas to which
we require better understanding and reform within judiciary. UNDP has of course
contributed significantly towards the strengthening of our judiciary. Thank you
very much for your work at access to justice project. I would like to take this
opportunity to thank UNDP. The judiciary of Maldives and the UNDP enjoy
excellent relationship. I would also like to take this opportunity to recognize the
contribution towards the strengthening of our judiciary and to thank its on going
support.

ާމި ސެމިދާރަގއި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ފުރިހަމަ ކުރެއްވިކަމަފްޓަކައި ސެމިދާރގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް އެދްމެހ
ި އަޅުގަޑު ވާހަކަ ކޮޅު ދިދްމާލާދީ ދިވެހި ރާއްޖޭގައ.ްފަދޑިޔާރުދްދަފް ތަހްދިޔާއާއި މުބާރިކް ބާދީ އަދާކުރަދ
ްޖުޑިޝަރީދް އިސްދަދްގަވާފައިވާ އިދްސާދީ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ މިއަދަފް ވުރެ ފެހި މާދަމާއަކަފ
.ްއެދެމުދ
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