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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ 
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ   6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19،  ޭބއްވިގައި    2019  ޖޫން   11މި ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ  
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ލުމާއި، ހިއުމަން ރައިޓްސް އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮތް ެބ
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ފުރައްސާރަ ރިޕޯޓުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ހަރުދަނާ :  14- ޗާޓު 

 20 - -----------------------------------------------------------------------------------ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވެ. 

 21 - ------------------------------------އަމިއްލަ/ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަޤާމްތައް ފުރުން އަންހެނުން ސަރުކާރު/:  15- ޗާޓު 

 
 އް ތާވަލުތަ 

 

   13 ----------------------------------------------------  އަންހެނުންނާއި ފިރހެނުންނަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތްތައް  : 1- ތާވަލު 

     21 ----- --------- ----------------------------------------------------- މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަންކަން:  2- ތާވަލު 

   22 --------------------------------------------- ސަަބުބތައްއަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ :  3- ތާވަލު 

 23 ----------އް ންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައަ:  4- ތާވަލު 
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 ޖަދުވަލު 1- : "ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ކަމާގުޅޭ  

ސިޔާސަތުތަކާއި، ނިޒާމާއި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ޕާލިމަންޓަރީ

އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" -------------------------------------------------------------------

ޖަދުވަލު 2- : ޤަރާރު ދިރާސާކުރުމަށް ޭބއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ

ަބއްދަލުވުންތަކަށް އެ ކޮމިޓީގެ މެން ަބރުން ހާޒިރުވެފައިވާގޮތުގެ ތަފްޞީލު --------------------------------------------- 41

   ޖަދުވަލު 3- : މި އިންކުއަރީއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާ ރިޕޯޓު ---------- 42
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 

 ފު ތަޢާރު .  1

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި  މި ރިޕޯޓަކީ،  

ތަފާތުކުރުންތައް   ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  ގަވާއިދުތަކުގައި  ޤާނޫނުތަކާއި  އިންކުއަރީއެއް ދެނެގަތުމަނިޒާމާއި  ޕާލިމަންޓަރީ  ށްޓަކައި 

  ހިއުމަން  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު  هللا ހެދުމަށް ގޮވާލައި، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންަބރު އީވާ ޢަްބދު

 .ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ ންކޮމިޓީ  ޖެންޑަރ އެންޑް ރައިޓްސް

 

 އިންކުއަރީގެ މަޤްޞަދު ޕާލިމަންޓަރީ  .  2

ތަމަޢުގައި އޮތް  އެކަމެއް މުޖް  ،އެ ކޮމިޓީއެއްގެ މެންޑޭޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން   ،ޕާލިމަންޓަރީ އިންކުއަރީއަކީ

ޒިންމާތަކާއިޙާ އަދާކޮށްފައިވާ  މުއައްސަސާތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ދެނެގަތުމަށާއި  މިންވަރާއި  ،ލަތު  ޙާލަތު    ،އިހުމާލުވެފައިވާ 

ޙާލަތު   އެ  ދެނެގަތުމަށާއި  މުއައްސަސާއެއް  ނުވަތަ  ފަރާތެއް  ޒިންމާދާރުކުރުވަންޖެހޭ  ޖަވާުބދާރީކޮށް  ރަނގަޅުކުރުމަށް 

މިފަދަ  ރަނގަ ދިރާސާއެކެވެ.  ތަޙްޤީޤީ  ކުރާ  ދެނެގަތުމަށް  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ކުރާއިރު  ޅުކުރުމަށްޓަކައި  ދިރާސާތައް 

މުއައްސަސާތަކުން ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެ އިތުރަށް، މުއައްސަސާތަކުގެ ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތައް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްގެންނާއި 

 ޢާންމު ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ާބރު ކޮމިޓީތަކަށް ލިިބގެންވެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީއާ ގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ަބލައި   123ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމަށް ވީހިނދު، މި އިންކުއަރީއަކީ އެ މާއްދާގެ   މި ކޮމިޓީގެ  ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ 

 ކެވެ.ދަށުން ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ އިންކުއަރީއެ

މި އިންކުއަރީގެ މަޤްޞަދަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ަބޔާންކުރާ އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން 

އެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިުބމުގައި ޖިންސަށް    މާއެކު،ވުގެންފައިއެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިިބ

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާތީ،    17އި ތަފާތުކޮށްގެން ނުވާނެކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ަބލަ

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ަބއިވެރިވުން   ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާއި، ޤައުމީ

  ، ދުތަކުގައި ހުރި ކަންކަން ދެނެގަތުމާއި ގަވާއިމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރި ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމާއި ޤާނޫނުތަކާއި  ކަށަވަރުކުރު

ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަތުމާއެކު، އެކި ފަންތީގެ   އެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި

  އަންހެނުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއި އެފަދަ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ސަަބާބއި އެ ތަފާތުކުރުންތައް 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި    ،ދެނެގަތުމެވެ. މީގެ އިތުރުން  ކަންކަމާއި ދާއިރާތައްގެންގުޅޭ

ލަތާ ގުޅުން އޮތް ނުވަތަ  ޙާންމު  ޢާ އި، ނިޒާމުގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ  ،މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި

ތަމަޢު  އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިރިހެނުން އަދި ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޖް  ،ގަތުމާއިނެތް މިންވަރު ދެނެ

އަންހެނުންނާމެދު އެފަދަ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ސަަބުބ ދެނެގަތުމާއެކު އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން    ،އަދި  .ހޯދުމެވެ ދެކޭގޮތް

އަންހެނުންނަށް ކުޑަކުރުމަށް  ހޯދައިދީ،  ނުވަތަ  ނައްތާލުމަށް  ތަފާތުކުރުންތައް  ކޮަބއިކަން  ކުރާ  ކަންކަމަކީ  ކުރެވިދާނެ 

  ކެވެ.ޞަދެދެނެގަތުމަކީވެސް މި އިންކުއަރީގެ މަޤް

 

 ންމުކަން ހި އިންކުއަރީގެ މު ޕާލިމަންޓަރީ  .  3

އަންހެނުންނަށް    ،އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން އޮތް މިންވަރާއިތަމަޢުގައި  މި އިންކުއަރީގެ ސަަބުބން މިހާރު ރާއްޖޭގެ މުޖް

ދެނެގަނެވިގެންދާނެއެވެ. ހުރަސްތައް  ގޮންޖެހުންތަކާއި،  ހުރި  ގެނައުމުގައި  ހުއްޓުމެއް  ތަފާތުކުރުންތަކަށް    ، އަދި  ކުރާ 

ގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ަބއިވެރިވުން  ތަރައްޤީ ޤައުމީ  ،އި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލަ

  ، ނެދުތަކުގައި ހުރި ކަންކަން ދެނެގަގަވާއިކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރި ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމާއި ޤާނޫނުތަކާއި 

 ވިގެންދާނެއެވެ. ގަނެދެނެ ތަފާތުކުރުންތައް އެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި

އިންކުއަރީއަކަށްވުމާއެކު  ކުރިއަށްގެންދާ  ހޯދައިގެން  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން  އަންހެނުންގެ  ފަންތީގެ  އެކި  އިންކުއަރީއަކީ  މި 

އް ގެންގުޅޭ އެފަދަ ތަފާތުކުރުންތަ  ،އަންހެނުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކި ފަންތީގެ  

  ، އިތުރުން   އެފަރާތްތަކުގެ ކިަބއިން ސާފުކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މީގެ ދާއިރާތައް  ،އެ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަންކަމާއި  ،ސަަބާބއި

ހުއްޓުމެއަ ތަފާތުކުރުންތަކަށް  ކުރާ  ާބރުވެރިކޮށްގެނައުމަށާ  އްންހެނުންނަށް  އަންހެނުން  އަންހެނުންނާއި  މުޖް  ،އި  ތަމަޢުގައި 

ޢަމަލުކުރަމުންދާ ޤާނޫނުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމަ  މަށްކުޑަކުރުފިރިހެންނާމެދު އޮންނަ ފަރަޤު   ށް ގެންނަންޖެހޭ މިހާރު 

ދާނެއެވެ.  ދެކޭގޮތް ދެނެގަނެވިގެންއަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިރިހެނުން    ،ދެނެގަތުމާއެކު  އްަބދަލުތަ

ތަމަޢުގެ މި އިންކުއަރީއަކީ އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުތަކާއި އެ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޅި މުޖް

 ންމު ދިރާސާއެކެވެ.  ހިވަރަށް މު ޔަޚިޔާލު ހޯދައިގެން ކުރިއަށްގެންދި

ތަފާތު   އިންކުއަރީގައި  އަންހެނުންނާމެދުމި  ކުރާދާއިރާތަކުގައި  އެހެންކަމުން    ދެނެގަނެވިގެންދާނެއެވެ.    ، ތަފާތުކުރުންތައް 

މު ކަމާގުޅޭ  ނައްތާލުމުގައި  ތަފާތުކުރުންތައް  ގެންގުޅޭ  އަންހެނުންނާމެދު  ާބރުވެރިކޮށް    ޚާއްޞައްސަސާތަކުން  އައަންހެނުން 

 ދާއިރާތަކަށް އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ. ސަމާލުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ދާއިރާތައް ފާހަގަކުރެވި އެ 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
 ރިޕޯޓު   އިންކުއަރީ 

 8 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 

   ގޮތް   ގެންދިޔަ ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރިއަށް .  4

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި    35  ވަނަ އަހަރުގެ  2020  ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ  2020ޖުލައި    07،  ފޮނުވުމުންމި ޤަރާރު ކޮމިޓީއަށް  

ގޮތަޤަރާރާ ކުރިއަށްގެންދާނެ  އިންކުއަރީ  ހޯދުމަށާއި،  މަޢުލޫމާތުތައް  ހޯދަންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ޤަރާރާ  މަޝްވަރާކޮށް،    ކާ މެދު 

  2020  މި ކޮމިޓީގެ ބޭއްވި  ގައި    2020ޖުލައި    20ނިންމިއެވެ. އެގޮތުން،    މަށްގުޅޭގޮތުން ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކާ ބައްދަލުކުރު

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޮރ ޑިމޮކްރަސީ )ޑަބްލިޔު.އެފް.ޑީ( ގެ ޭބފުޅުންނާ    38  ވަނަ އަހަރުގެ

 ަބއްދަލުކޮށް އިންކުއަރީ ތައްޔާރުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

ޭބއްވި    2020އޮކްޓޫަބރު    20   ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި، އިންކުއަރީގެ ދިރާސާ   53  ވަނަ އަހަރުގެ  2020  ކޮމިޓީގެ މި  ގައި 

އެގޮތުން، އިންކުއަރީ ތައްޔާރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެގޮތުން  އަށްގެންދާނެ ދާއިރާއާމެދު މަޝްވަރާކޮށްފައިވެއެވެ.  ރިކު

ޤާނޫނުތަކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، ނިޒާމީގޮތުން ހުރި ހުރަސްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެގޮތުން،  މިހާރު ހުރި  

ޔުނިވަރސިޓީގެ   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީއަދި،    މިހާރު ލިެބންހުރި މަޢުލޫމާތަށް ިބނާކޮށް ޑެސްކް ރިވިއުއެއް ހެދުމަށް ނިންމިއެވެ.

 ވެ. އަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ނިންމިއެކުއަރީރާތްތަކާ އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު އިންއެހީތެރިކަމާއެކު ޢާންމު ފަ

 2020 ގައި މި ކޮމިޓީގެ  2020ނޮވެންަބރު  16ވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޭބފުޅުންނާ ަބއްދަލުކުރުމުގެ ގޮތުން، ދި

ރާއްޖޭގެ އެކި ދިވެހިކުއަރީއަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ގޮތުން  އިންވަނަ ަބއްދަލުވުން ާބއްވައި،    59  ވަނަ އަހަރުގެ

ދިރާސާއެއް   ގުޅިގެން  ޔުނިވަރސިޓީއާ  އެ  މަޤްޞަދުގައި،  އެއްކުރުމުގެ  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން ކަންކޮޅުތަކުން  ހެދުމާ 

އެ   މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.  ދިރާސާމަޝްވަރާކުރެވި،  ގުޅޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާ  ހިމަނާނެ  މަޝްވަރާތަކުގައި އެ  އަދި،  ގައި 

ކަންކަމުގެ ދިރާސާއާއި  އެއްަބސްވެވުނު  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ޔުނިވަރސިޓީން  އެ  ިބނާކޮށް  ހޯދުންތަކާ    ،މައްޗަށް  ދިރާސާގެ  އެ 

އެ ޔުނިވަރސިޓީގެ  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި    15  ވަނަ އަހަރުގެ  2021  ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ  2021މޭ    31ގުޅޭގޮތުން  

 ފަރާތުން ޕްރެޒެންޓޭޝަނެއް ހުށަހަޅައިދީފައިވެއެވެ.

  

 ޙުދޫދުތައް )ލިމިޓޭޝަންސް( .  5 

މަސައްކަތަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން އަތޮޅު ތެރެއަށް އިންކުއަރީގެ  ޕާލިމަންޓަރީ  މި  

ލުމުގެ  ގެ ކޭސްތަކެއް ފެނުމާއި، ަބއެއް ރަށްތައް މޮނިޓަރިންއަށް    19-އަތޮޅު ތެރެއިން ކޮވިޑް  ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް،

ަބދަލުގައި އޮންލައިން ކޮންވީނިއަންޓް ސާމްޕްލިންގ އެއް    އެއް ނެގުމުގެ  ރޭންޑަމް ސާމްޕްލިންގ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ސަަބބުން،  



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ގޮސްފައިވާތީ،  ނެގުމަށް ނިންމައި، ދަތުރުކުރެވެން ހުރި ރަށްތަކުން ފޯކަސް ގްރޫޕް އަދި ވަކިވަކި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެން

ރެ އެންމެ  ދިރާސާގައި  މަޤްޞަދު  އިންކުއަރީގެ  މި  އެހެންކަމުން،  ނެގިފައެއްނުވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ސުވާލުކޮށްގެން  ންޑަމްކޮށް 

ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ   19-ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ޙާޞިލުކުރުމަށް ދަތިތަކާކުރިމަތިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކޮވިޑް

 މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި، ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންގެ ަބހެއް ހޯދުމަށް ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާއަށް

އެފަރާތްތަކާ ަބއްދަލުކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ލިިބފައިނުވާތީއާއި، އޮންލައިން ސަރވޭގައިވެސް އެފަރާތްތައް ަބއިވެރިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

 ލަތު މި ދިރާސާއިން ދެނެގަނެވިފައެއްނުވެއެވެ.  ލިިބފައި ނެތުމުން، އެފަދަ އަންހެނުންގެ ޙާ

   

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާ .  6

ޔަ ދިރާސާގައި މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވަނީ )ކޮންޓިޓޭޓިވް( ސަރވޭއަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ކުރިއަށްގެންދި

ސިފައިގައި   ކަރުދާހެއްގެ  އިންޓަރވިއު  އެގޮތުން،  ަބއްދަލުވުންތަކަކުންނެވެ.  މަޝްވަރާ  އެކި ދިވެހި)ކޮލިޓޭޓިވް(  ރާއްޖޭގެ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށާއި، އެ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން ނަމަވެސް  އަންހެނުންނާ ސުވާލުކޮށް ސަރވޭ    498ކަންކޮޅުތަކުން މަދުވެގެން  

ފިރިހެނުންނާ މަޝްވަރާކުރުމަށް   20އަންހެނުންނާއި  50ފިރިހެނުން ހިމެނުމަށާއި، ތަފްޞީލީ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަދުވެގެން 

ފުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި ވަނިކޮށް،    އަތޮޅުތަކަށްއެ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޭބފުޅުން  ނަމަވެސް، މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް    އެވެ.ނިންމި

ގ ޕްލިންމްރޭންޑަމް ސާ  ،ަބއެއް ރަށްތައް މޮނިޓަރިންއަށް ލުމުގެ ސަަބުބން  މާއި،ކޭސްތަކެއް ފެނު  ގެ  19-އަތޮޅު ތެރެއިން ކޮވިޑް

 ފޯކަސް ގްރޫޕް ަބދަލުގައި އޮންލައިން ކޮންވީނިއަންޓް ސާމްޕްލިންގ އެއް ނެގުމަށް ނިންމައި، ދަތުރުކުރެވެން ހުރި ރަށްތަކުން

 އަދި ވަކިވަކި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ނިންމިއެވެ.  

ސުވާލު ސަރވޭ  އޮންލައިން  ކުރިއަށްގެންދިޔަ  ޔުނިވަރސިޓީން  ޤައުމީ  ޭބނުމަކީ    ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މައިގަނޑު  ކަރުދާހުގެ 

މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެ. ސަރވޭ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ ސޯޝަލް   އޮތް  ރާއްޖޭގެ މުޖްތަމަޢުގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ދިވެހި

މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އޮންލައިން ސަރވޭގެ ލިންކް ޙިއްޞާކޮށް، ަބއިވެރިން އަމިއްލައަށް ސުވާލު ކަރުދާސް ފުރައިގެންނެވެ. 

ދިވެހިން ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ.    619ޖުމްލަ  ކުން  ސަރަޙައްދަ  6ރާއްޖޭގެ  ދިވެހިމާލެ ސަރަޙައްދުގެ އިތުރުން  ދިރާސާގެ ސަރވޭގައި  

ސް  މި ސަރވޭ ކަރުދާަބއިވެރިންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ.    21.1ވީއިރު، % ަބއިވެރި  އަންހެނުން  78.9%އެ ސަރވޭގައި    ،އެގޮތުން

 އެ ޔުނިވަރސިޓީން އިސްކަންދީފައިވާ ަބއިތައް ތިރީގައި ލިސްޓްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ. އެކުލަވާލިއިރު

 

 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 ، އަންހެނުން ގޭގައި ތިުބމާމެދު ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ދެކޭގޮތް .1

 ، އުޖޫރަލިޭބ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ލިޭބ ފުރުޞަތުތައް ދެގޭގައި އިނ .2

 ، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމުގައި އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް އަދި ހުރި ފުރުޞަތުތައް .3

 ، މައިދާނުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ފުރުޞަތުތައް )ވަޒީފާގެ ާބޒާރުގައި ހުރި ތަފާތުކުރުންތައް(ވަޒީފާގެ  .4

 ، އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ަބއިވެރިވުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ފުރުޞަތުތައް .5

 ، ޞާދީ ހުނަރުތައް(އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ާބރުވެރިކަން )އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ލިޭބ މަންފާ އަދި ފުރުޞަތުތައް، އިޤްތި .6

 ،މަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އަންހެނުންނަށް ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ހުރަސްތައް .7

 ،ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ހުރި ފުރުޞަތު އަދި ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން އޮތް މިންވަރު .8

 ،ވަކި ޖިންސަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ދެވޭ އަނިޔާ )ޖެންޑަރ ޭބސްޑް ވަޔަލެންސް( .9

ޙައްޤުތައް   .10 ޤާނޫނުތަކާއިހިއަންހެނުންގެ  ހުރި  ހެދިފައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ާބރުވެރިކުރުމަށް  އަންހެނުން    ، މާޔަތްކޮށް 

 ، އަދިގަވާއިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު

ޤާނޫގަދިވެހިރާއްޖޭ .11 ހުރި  ހެދިފައި  ާބރުވެރިކޮށް  ، ނުތަކާއިއި  އަންހެނުން  ޙައްޤުތައް އަންހެނުން  ،ގަވާއިދުތަކުން  ގެ 

 .މާޔަތްކުރެވޭ މިންވަރުހި

އެ  ހޯދުމުގެގޮތުން،  ތަފްޞީލް  ތަފާތުކުރުންތަކާގުޅޭ  ދިމާވާ  އަންހެނުންނަށް  އިތުރުން،  ދެން  ޔުނިވަރސިޓީން    މީގެ 

އިންޓަރވިއުއީ  ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަދި  ގްރޫޕް  އެގޮތުން   ފޯކަސް  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ   ،ަބއްދަލުވުންތަކެކެވެ.  މަޝްވަރާގެ    މި 

 އް ތިރީގައި ލިސްޓްކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.ހޯދުންތައް ަބހާލެވިފައިވާ މައިގަނޑު ަބއިތަ

 ، އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އޭގެ ސަަބުބތައް .1

 ،ލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރުމިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވާސިލުވުމަށް މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް ޢާންމުން އަހު .2

ޤާނޫނާއި .3 ުބރޫއަރާގޮތަށް  ޙައްޤުތަކަށް  ޢާންމުންނަށް    ،އަންހެނުންގެ  ހުރި  ސިޔާސަތުތަކުގައި  ނުވަތަ  ގަވާއިދުތަކުގައި 

 ، ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން

 ، ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް .4

 އަދި   ،ން ދެކޭގޮތްމިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާމެދު ފިރިހެނު  .5

  ން.ތަފާތުތައް ނައްތާލައި އަންހެނުން ާބރުވެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަ .6



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
 ރިޕޯޓު   އިންކުއަރީ 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 

 )އޮންލައިން ސަރވޭ(   އް ތަ ހޯދުން  ދިރާސާގެ  ޔުނިވަރސިޓީގެ  އުމީ ޤަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   6.1

 މިންވަރު ތަމަޢުގައި މިންތީގެ )އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން( ހަމަހަމަކަން އޮންނަ  މުޖް  6.1.1

 

( 32.7)%  197  ،ސަރވޭގެ ަބއިވެރިންނާ ސުވާލުކުރުމުން  ންތޯމުޖްތަމަޢުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮންނަކަމަށް ޤަޫބލުކުރަ

ހަމަހަމަކަން އޮންނަކަމަށް ޤަޫބލުކުރާއިރު،    ަބއިވެރިން(  22.7)%  137ބުނެފައިވަނީ ވަކިކޮޅަކަށް ުބރަނުވާކަމަށެވެ.    ަބއިވެރިން

ޤަޫބލުނުކުރާކަމަށް   އޮންނަކަމަށް  މިކަމާ  ަބއިވެރިން(  44.5)%  268ހަމަހަމަކަން  ގޮތުން ގުޅޭ  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަކިން ަބލައިލުމުން ދޭހަވަނީ މުޖްތަމަޢުގައި ހަމަހަމަކަން އޮންނަކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާ  ކިވައަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވިސްނާގޮތް  

ހަމަހަމަކަން އޮންނަކަމަށް ޤަޫބލުކުރާ ފިރިހެނުންގެ އިންސައްތަ އަންހެނުންގެ    ،އަންހެނުން ގިނަކަމެވެ. އަދިފިރިހެނުންނަށްވުރެ  

 އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަކަމެވެ. 
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އެއްވެސް ވަރަކަށް  
ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ންކުޑަކޮށް ޤަބޫލުކުރަ ވެވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަނު ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް
ޤަބޫލުކުރަން

ލުކުރަންވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫ

ހަމަހަމަކަން  ( ނުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެ)މި މުޖްތަމަޢުގައި މިންތީގެ 
އޮންނަކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވަންތޯ 

އަންހެން ފިރިހެން

1ޗާޓު    



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
 ރިޕޯޓު   އިންކުއަރީ 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 

އަންހެނުން  6.1.2 ޤާނޫނުތަކުން  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ރައްކާތެރިކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙައްޤުތައް  ގެ 

 މިންވަރު 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވޭކަމަށް ޤަޫބލުކުރާ މިންވަރާ ގުޅޭގޮތުން 

ުބނެފައިވަނީ ވަކިކޮޅަކަށް ުބރަނުވާކަމަށެވެ.    ަބއިވެރިން(  29.9)%  180  ތެރެއިން  ސުވާލުކުރުމުން ސަރވޭގެ ަބއިވެރިންގެ

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރެވޭކަމަށް 'ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޤަޫބލުކުރާ' އަދި 'ވަރަށް  

ޖުމްލަ   ކަމަށް  ޤަޫބލުކުރާ'    ަބއިވެރިންގެ ލުނުކުރާ  ޤަޫބއެކަން  ަބޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.    ަބއިވެރިން(  37.9)%  228ޮބޑަށް 

%ސްނި ރައްކާތެރިކުރެވޭކަމަށް އެވެ.  (  194)  32.2ަބތަކީ  ޙައްޤުތައް  އަންހެނުންގެ  ޤާނޫނުތަކުން  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

 'ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ޤަޫބލުކުރާ' އަދި 'ވަރަށް ޮބޑަށް ޤަޫބލުކުރާ' އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުންގެ އިންސައްތަ މައްޗެވެ.
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ބޫލުކުރަންވަރަށް ބޮޑަށް ޤަ ށް  ކޮންމެވެސް ވަރަކަ
ޤަބޫލުކުރަން

ނުވެވަކި ކޮޅަކަށް ބުރަ ރަންކުޑަކޮށް ޤަބޫލުކު އެއްވެސް ވަރަކަށް
ޤަބޫލެއްނުކުރަން

އް  ން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކު 
ރައްކާތެރިކުރެވޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މިންވަރު 

އަންހެން ފިރިހެން

2ޗާޓު 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
 ރިޕޯޓު   އިންކުއަރީ 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އެކަށޭނެ މަސައްކަތްތައް    6.1.3

 އަންހެނުންނާއި ފިރހެނުންނަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތްތައް :    1  ތާވަލު 

ވަކި  ފިރިހެން  އަންހެން   ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ 
ޖިންސަކަށް 
ޚާއްޞައެއް  

 ނޫން 
 %14.9 %1.3 %83.8 އަންހެން  ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް: ކެއްކުން 

 %37.0 %0.0 %63.0 ފިރިހެން 

 %79.6 %1.3 %19.2 އަންހެން  ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް: ދޮވެ އިސްތިރިކުރުން 

 %62.2 %1.6 %36.2 ފިރިހެން 

 %60.2 %38.9 %0.8 އަންހެން  ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް: މަރާމާތުކުރުން 

 %33.9 %63.8 %2.4 ފިރިހެން 

 %82.3 %16.4 %1.3 އަންހެން  ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތައް: ފަރުނީޗަރު ފަދަ ބޮޑެތި ތަކެތި ގަތުން 

 %59.8 %38.6 %1.6 ފިރިހެން 

 81.7 %0.4 %17.9 އަންހެން  ދަރިން ބެލެހެއްޓުން: ކާންދިނުން، ފެންވެރުވުން ފަދަ 

 %70.9 %3.1 %26.0 ފިރިހެން 

 %90.9 %1.9 %7.2 އަންހެން  ކަންތައްތައް   ދަރިން ބެލެހެއްޓުން: ސްކޫލާއި ކިޔެވުމާގުޅޭ 

 %84.3 %3.1 %12.6 ފިރިހެން 

 %77.9 %21.5 %0.6 އަންހެން  ދަރިން ބެލެހެއްޓުން: ޚަރަދުކުރުން 

 %50.4 %47.2 %2.4 ފިރިހެން 

 %94.1 %1.9 %4.0 އަންހެން  ރޯލުގައި ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި: އެހީތެރިވެދޭ  

 %85.8 %3.9 %10.2 ފިރިހެން 

 %91.8 %7.2 %1.1 އަންހެން  ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި: އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި 

 %78.0 %21.3 %0.8 ފިރިހެން 

 %95.4 %3.4 %1.3 އަންހެން  މުސާރަދިނުމުގައި: ބޮޑު މުސާރަ 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 

ަބއިވެރިވި  ގޮތުން  ގުޅޭ ކަންކަމާ  ގައިވާ    1ތާވަލް   ގޮތްތައް  ސަރވޭގައި  ތަފާތު  ޖަވާުބދީފައިވާ  ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި 

އެވަނީއެވެ. ޗާޓުތަކުގައި  ަބއެއް  މި  ތިރީގައިވާ  ވިސްނާގޮތުގައި  ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނާއި  ފެންނަގޮތުގައި   ޗާޓުތަކުން 

އަދި ތަންތަނުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިުބން އެއީ  ކަންކަން ފަދަ ން މަރާމާތުކުރުމާޮބޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް  ކަންތަކުގައި

 ފިރިހެނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށްވުރެ ގިނަ ފިރިހެނުން ދެކެއެވެ. 

 %95.3 %3.9 %0.8 ފިރިހެން  

 %92.8 %4.8 %2.3 އަންހެން  ވަޒީފާގެ ޒިންމާތަކުގައި: ގޮތް ނިންމުމާއި ލީޑަރޝިޕް ރޯލްތަކުގައި 

 %81.1 %18.1 %0.8 ފިރިހެން 

 %96.4 %2.3 %1.3 އަންހެން  ވަޒީފާ: ޑޮކްޓަރުން 

 %93.7 %3.1 %3.1 ފިރިހެން 

 %90.3 %1.3 %8.4 އަންހެން  ވަޒީފާ: ނަރުހުން 

 %84.3 %0.8 %15.0 ފިރިހެން 

 %94.1 %4.4 %1.5 އަންހެން  ވަޒީފާ: ޕްރިންސިޕަލުން 

 %86.6 %11.8 %1.6 ފިރިހެން 

 %85.7 %1.1 %13.3 އަންހެން  ވަޒީފާ: ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން 

 %80.3 %1.6 %18.1 ފިރިހެން 

 %86.7 %12.0 %1.3 އަންހެން  ވަޒީފާ: ރިސޯޓު ވަޒީފާ 

 %66.9 %32.3 %0.8 ފިރިހެން 

 %81.1 %18.4 %0.5 ވަޒީފާ: އިންޖިނިއަރުން 

 91.4 %6.9 %1.7 އަންހެން  ވަޒީފާ: ޕޮލިޓިކަލް މަޤާމްތައް 

 89.0 %9.4 %1.6 ފިރިހެން 

 %59.2 %39.8 %1.1 އަންހެން  ވަޒީފާ: މަސްވެރިކަން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން 

 %40.2 %58.3 %1.6 ފިރިހެން 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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ކެއްކުމަކީ   ތެރެއިން  މަސައްކަތްތަކުގެ  މަސައްކަތެއްކަމަށްގޭތެރޭގެ  އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށް  ސަރވޭގައި    އަންހެނުން 

%  63%  ަބއިވެރިވި އެގޮތަށް  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  ކެއްކުމަކީ   83.8ފިރިހެނުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  އަންހެނުން 

 1.3ނުވާއިރު، % ފާހަގަކޮށްފައިަބއިވެރިއެއް ތެއްކަމަށް ސަރވޭގެ އެއްވެސް ފިރިހެން ފިރިހެނުން ކުރުމަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަ

ޖިންސަކަށް   ވަކި  އަދި  ކަމެއްކަމެވެ.  އެކަށީގެންވާ  ފިރިހެނުންކުރުމަށް  އެއީ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  އަންހެނުން 

 އަންހެނުން ދެކެއެވެ. 14.9ފިރިހެނުން އަދި % 37ޚާއްޞަކަމެއްނޫންކަމަށް %

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ސަރވޭގައި    އަންހެނުން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއްކަމަށް  ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމަކީގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  

%  36.2%  ަބއިވެރިވި އެގޮތަށް  ހަމަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު،  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.    19.2ފިރިހެނުން  ދޮވެ އަންހެނުން 

 1.3ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، %  ންފިރިހެނު  1.6%ފިރިހެނުން ކުރުމަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތެއްކަމަށް ސަރވޭގެ    އިސްތިރިކުރުމަކީ
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4ޗާޓު 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ފިރިހެނުން އެއީ  ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ  އަދި    އަންހެނުން  ކަމެއްކަމެވެ.  އެކަށީގެންވާ  ޖިން  އެއީކުރުމަށް  ސަކަށް ވަކި 

 އަންހެނުން ދެކެއެވެ.  79.6ފިރިހެނުން އަދި % 62.2ޚާއްޞަކަމެއްނޫންކަމަށް %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ކަންތައްތަކަކީ   ކިޔެވުމާގުޅޭ  ސްކޫލާއި  ތެރެއިން  ޒިންމާގެ  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޚާއްޞަކަމެއްނޫންކަމަށް ދަރިން  ޖިންސަކަށް   ވަކި 

ސްކޫލާއި  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.    ފަދައިންއެ  ހަމައަންހެނުން    90.9ފިރިހެނުން ދެކޭއިރު، %  84.3%  ަބއިވެރިވި  ސަރވޭގައި

އެއީ    އަންހެނުން ދެކެއެވެ.  7.2ފިރިހެނުން އަދި %  12.6ކިޔެވުމާގުޅޭ ކަންކަމަކީ އަންހެނުންނަށް އެކަށޭނަ ކަމެއްކަމަށް % 

އެކަށޭނަ   ސަރވޭގެފިރިހެނުންނަށް  ދެކެނީ  ތެރެއިން   މަސައްކަތެއްކަމަށް  %  3.1%  ަބއިވެރިންގެ    1.9ފިރިހެނުންނާއި 

   އަންހެނުންނެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ސަރވޭގެ އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ އަންހެނުންތޯ ނުވަތަ ފިރިހެނުންތޯ  ހެއްޓުމުގެ ޒިންމާގެ ތެރެއިން ޚަރަދުކުރުމަށް  ދަރިން ެބލެ

  77.9ން ދެކެނީ %ފަދައިފިރިހެނުން ދެކޭއިރު، އެ   50.4ވަކި ޖިންސެއް ނެތްކަމަށް %  އެހުމުން ޖަވާުބގައިކުރެން    ަބއިވެރިން
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ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

އެކަށީގެންވައަންހެނުންނެވެ.   އެންމެ  %ޚަރަދުކުރުމަށް  ފިރިހެނުންކަމަށް  އެފިރި  47.2ނީ  ދެކޭއިރު،    ފަދައިން ހެނުން 

ދެކެނީ ސަރވޭގެއަންހެނުންނެވެ.    21.5ދެކެނީ % ކަމެއްކަމަށް  އެކަށީގެންވާ  ކުރުމަށް  އަންހެނުންނަށް  ަބއިވެރިންގެ   އެއީ 

 އަންހެނުންނެވެ.  0.6ފިރިހެނުންނާއި % 2.4% ތެރެއިން

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

އެންމެ   ވަޒީފާއަށް  ނެތްކަމަށްނަރުހުންގެ  ޖިންސެއް  ވަކި  ަބއިވެރިވި  އެކަށީގެންވާ  ފިރިހެނުން    84.3%  ސަރވޭގައި 

އެކަށޭނައަންހެނުންނެވެ.    90.3ދެކެނީ %  ފަދައިންއެޤަޫބލުކުރާއިރު،   އަންހެނުންނަށް  ވަޒީފާއަކީ  ކަމެއްކަމަށް   ނަރުހުންގެ 

  އަންހެނުންނެވެ. އަދި، އެއީ ފިރިހެނުންނަށް އެކަށޭނަ  8.4ނާއި %ފިރިހެނުން 15% ތެރެއިން ަބއިވެރިންގެ ސަރވޭގެ ދެކެނީ

 އަންހެނުން ދެކެއެވެ.  1.3ފިރިހެނުންނާއި % 0.8% ތެރެއިން ަބއިވެރިންގެ ސަރވޭގެ މުގައިކަމެއްކަ
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ނަރުހުން: ވަޒީފާ

އަންހެން ފިރިހެން ވަކި ޖިނެސެއްނޫން
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އި ލީޑަރޝިޕް  ގޮތް ނިންމުމާ: ވަޒީފާގެ ޒިންމާތަކުގައި
ރޯލްތަކުގައި  

އަންހެން ފިރިހެން ވަކި ޖިނެސެއްނޫން

8ޗާޓު 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ސަރވޭގެ   އަންހެނުން އެކަށޭނަކަމަށްވަޒީފާގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރެއިން ކަންކަމުގައި ގޮތް ނިންމުމާއި ލީޑަރޝިޕް ރޯލުތަކަށް  

ފިރިހެނުންނެވެ. އަދި ސަރވޭގެ އެންމެ ގިނަ   0.8ދެކެނީ % ފަދައިންއަންހެނުން ދެކޭއިރު، އެ 2.3% ަބއިވެރިންގެ ތެރެއިން

ަބއިވެރިންގެ   ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ، ސަރވޭގެ  ގޮތަށްންސަކަށް ޚާއްޞަ ކަމެއް ނޫންކަމަށެވެ. އެަބއިވެރިން ދެކެނީ އެއީ ވަކި ޖި 

%  81.1%  ތެރެއިން ސަރވޭގެއަންހެނުންނެވެ.    92.8ފިރިހެނުންނާއި  ތެރެއިން  އަދި،   18.1%  ަބއިވެރިންގެ 

 އަންހެނުން ދެކެނީ އެފަދަ ރޯލުތަކަށް އެކަށީގެންވަނީ ފިރިހެނުންކަމެވެ.  4.8ފިރިހެނުންނާއި، %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 86.6%  ަބއިވެރިންގެ ތެރެއިން  ވަކި ޖިންސެއް ނެތްކަމަށް ސަރވޭގެ  މައިންަބފައިން ެބލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ

 އަންހެނުން ފާހަކޮށްފައިވެއެވެ.  93.5ފިރިހެނުން އަދި %
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ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުން: ވަޒީފާ

އަންހެން ފިރިހެން ވަކި ޖިނެސެއްނޫން
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ގެ ޒިންމާތަކުގައިމުސްކުޅި މައިންބަފައިން ބެލެހެއްޓުމު

އަންހެން ފިރިހެން ވަކި ޖިނެސެއްނޫން
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ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 18.1%  ަބއިވެރިންގެ ތެރެއިން    ސަރވޭގެޖިންސަކީ އަންހެނުންކަމަށް    ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރުންގެ ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެކަށޭނަ

ުބނެފައިވަނީ    އަންހެނުންނެވެ.  13.3%ދެކޭއިރު، އެފަދައިން ދެކެނީ    ފިރިހެނުން އެކަށޭނަކަމަށް  އެ ވަޒީފާއަށް ފިރިހެނުން 

ނޫންކަމަށް   އަންހެން ަބއިވެރިންނެވެ. އަދި އެއީ، ވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަ ވަޒީފާއެއް  1.1ފިރިހެން އަދި %  1.6ސަރވޭގެ %

 ވެ. އަންހެނުން ދެކެއެ 85.7ފިރިހެނުންނާއި % 80.3% ަބއިވެރިންގެ ތެރެއިން ސަރވޭގެ

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ކަމެއްކަމަށް   އެކަށޭނަ  ޖިންސަކަށް  ވަކި  މަސައްކަތަކީ  ކޮންސްޓްރަކްޝަން  މަސްވެރިކަމާއި  ތެރެއިން  ވަޒީފާތަކުގެ 

% %  40.2ސަރވޭގެ  ަބއިވެރިންއަންހެން  59.2ފިރިހެނުންނާއި  އެކަށޭނަ      ފިރިހެނުންނަށް  ވަޒީފާތަކަކީ  އެ  ދެކެއެވެ. 

% ސަރވޭގެ  %   58.3މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށް  ަބއިވެރިން  އަންހެ  39.8ފިރިހެނުންނާއި  ސަރވޭގެ ން  އަދި،   ދެކެއެވެ. 

ތެރެއިން އެކަ  1.1ފިރިހެނުންނާއި %  1.6%  ަބއިވެރިންގެ  އަންހެނުންނަށް  މަސައްކަތްތަކަކީ  އެ  ދެކެނީ  ށޭނަ  އަންހެނުން 

  މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށެވެ.

 އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ދެކޭގޮތް    6.1.4

89.1

3.2 7.8

81.9

2.4 15.7

އާނއެކެވެ ނޫނެކެވެ ވެވަކިގޮތަކަށް ނުދެކެމެ

ސައްކަތުގެ މާހައުލުގައިމަ-އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ދެކޭގޮތް 
ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ  ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން އަންހެނުންނަށް 
ކުރިމަތިލާންޖެހޭ 

އަންހެން ފިރިހެން

12ޗާޓު 

1.1 1.6

39.8

58.359.2

40.2

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

އަނެހެނުން ދެކޭގޮތް ފިރިހެނުން ދެކޭ ގޮތް

މަސްވެރިކަން، ކޮންސްޓްރަކްޝަން: ވަޒީފާ

އަންހެން ފިރިހެން ވަކި ޖިނެސެއްނޫން
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ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 20 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 
 

ަބއިވެރިވި   ގިނައިން  87.5)%  527ސަރވޭގައި  ފިރިހެނުންނަށްވުރެ  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ  ދެކޭގޮތުގައި  މީހުން   )

މީހުންނާއި   89.1އިވެރިންގެ %ަބއަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެން  

ަބއިވެރިންގެ % ތެރެއިން  ހުންނެވެ.  މީ  81.9ފިރިހެން  ަބއިވެރިންގެ  އަދި   57ސަރވޭގެ  ނުދެކެއެވެ.  ވަކިގޮތަކަށް  މީހުން 

% ޖުމްލަ  އެއަްބސްނުވަނީ  ކުރިމަތިލާންޖެހޭކަމަށް  ފުރައްސަރައާ  ޖިންސީ  އަންހެނުންނަށް  ގިނައިން   3ފިރހެނުންނަށްވުރެ 

 ަބއިވެރިންނެވެ. 

 

(  60.8)%  366ށްޓަކައި ޖިންސީ ނުފޫޒަށް ހުށަހެޅޭކަމަށް ސަރވޭގައި ަބއިވެރިވި  އަންހެނުން ވަޒީފާގައި ދެމިތިުބމަށާއި ކުރިއެރުމަ

( މީހުންނާއި،  62.7)%  298މީހުން ޤަޫބލުކުރެއެވެ. އެގޮތަށް ޤަޫބލުކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެން ަބއިވެރިންގެ  

 ( މީހުންނެވެ.  53.5)%  68ފިރިހެނުން ަބއިވެރިންގެ 
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ޕޯޓުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ފުރައްސާރަ ރި
އިމްކުރެވިފައިވެއެވެވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާ

14ޗާޓު 

60.8

15.3
23.9

0

10

20

30

40

50

60

70

އާނއެކެވެ ނޫނެކެވެ މެވެވަކިގޮތަކަށް ނުދެކެ

ންހެނުން ވަޒީފާގައި  އަ-އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމާމެދު ދެކޭގޮތް 
ޒަށް ހުށަހެޅެއެވެދެމިތިބުމަށާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ޖިންސީ ނުފޫ
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ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 

 

ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ  ތަނުގައި  އަދާކުރާ  ވަޒީފާ  ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް  ރިޕޯޓުކޮށް  ފުރައްސާރަ  ދިމާވާ  މާހައުލުގައި  މަސައްކަތުގެ 

އެކަމާ އެއްަބހެއްނުވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެން    ަބއިވެރިން(  57.5)%  346ޤާއިމްކުރެވިފައިވޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން  

  މީހުންނެވެ.( 30.7)% 39( އާއި ފިރިހެން ަބއިވެރިންގެ 26.5)% 126ަބއިވެރިންގެ 

 

 

ސަރުކާރު/އަމިއްލަ/ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަޤާމްތަކުގައި އަންހެނުން ތިބެންޖެހޭކަމަށް ދެކޭ އަންހެނުންގެ އިންސައްތަ ފިރިހެނުންގެ  

 އަށްވުރެ ގިނައެވެ.   އިންސައްތަ އަންހެނުންގެ އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނައެވެ. އަދި އެކަމާ ދެކޮޅުހަދާ ފިރިހެނުންގެ    އިންސައްތަ

 ކަންކަން   ގެންގުޅޭ   ތުކުރުން ތަފާ   މިންތީގެ  6.1.5

 ގެންގުޅޭ ކަންކަން  ތަފާތުކުރުންމިންީތގެ 2 ާތވަލު

 އިންސައްތަ  މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަންކަން 

 %76.2 މަސައްކަތްތަކުގައި ގޭތެރޭގެ  

 %79.8 ދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި 

 %64.4 ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި  

 %28.1 މުސާރަ ދިނުމުގައި 

 %48.5 ވަޒީފާގެ ޒިންމާތަކުގައި 

 %60.1 އަދާކުރެވޭނެ ވަޒީފާތަކުގައި 

 %40.4 ކުޅިވަރުތަކާއި ބައިވެރިވުމުގައި 

84.6

3.2 11.8

67.7

9.4 22.8

އެދެވޭކަމެއް އެދެވޭކަމެއް ނޫން ވަކިގޮތަކަށް ނުދެކެން

އިސް މަޤާމްތައް ފުރުން ކުންފުނިތަކުގެ /އަމިއްލަ /އަންހެނުން ސަރުކާރު 

އަންހެން ފިރިހެން
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ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
 ރިޕޯޓު   އިންކުއަރީ 

 22 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 އިންސައްތަ  މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަންކަން 

 %42.4 އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގައި 

 %55.0 ތަފާތު ޙާލަތްތަކުގައި މުޚާތަބުކުރުމުގައި 

 %54.8 ތަފާތު ޙާލަތްތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާ މެދުގައި 

 %59.9 މުސްކުޅި މައިންބަފައިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތަކުގައި 

 %54.8 ޒިންމާތަކާ މެދުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ  

ބަލި  މިސާލަކަށް  ޙާލަތްތަކުގައި  ބެލެހެއްޓުމުގެ  ޙާ ޚާއްޞަ  އަޅާލާ  އެހެންމީހުންނަށް  ޢާއިލާގެ  ލަތުގައި، 

 ޒިންމާތަކުގައި 

55.3% 

 %49.2 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އިސްނެގުމާއި ބައިވެރިވުމުގައި 

 

 ސަބަބުތައް   ގެންގުޅޭ   ތަފާތުކުރުންތައް   ކުރެވޭ   އަންހެނުންނާމެދު  6.1.6

 ރެވޭ ތަފާތުކުރުންަތއް ގެންގުޅޭ ސަބަބުަތއްއަންހެނުންނާމެދު ކު 3 ާތވަލު

 އިންސައްތަ  އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ސަބަބުތައް 

 %60.9 )ޚާއްޞަކޮށް އަންހެންކުދިންނާއި ފިރިހެންކުދިން( ތަފާތު ކުރާތީ ދަރިންގެ މެދުގައި މައިންބަފައިން  

ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އަށަގެންނެވުމަށް ބާރުއެޅިފައިވާ  

 މިންވަރު ދަށްވުމުން 

44.5% 

ނަމަވެސް،   އެއްވަރުވީ  ފެންވަރު  ފިރިހެނުންނާ  ތަޢުލީމީ  ޤާބިލިއްޔަތާމެދު  އަންހެނުންގެ  ޖުމްލަގޮތެއްގައި 

 އަޅާކިޔާ ދަށްކޮށް ދެކޭތީ 

60.6% 

ކަނޑައެޅިފައި   އަދަބުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  އެކަށީގެންވާ  ހުއްޓުވުމަށް  އިހުމާލުތައް  ކުރެވޭ  އަންހެނުންނާމެދު 

 ނުވާތީ 

50.7% 

 %69.0 ންވާ އަދަބު ތަންފީޒުނުކުރެވޭތީ އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ އިހުމާލުތަކަށް އެކަށީގެ 

 %50.8 ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކުން އެކަށީގެންވާ ހަމަހަމަކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްނުދެވޭތީ 

 %79.6 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދައުރާއި ޒިންމާތަކާމެދު މުޖްތަމަޢު ދެކޭގޮތް ތަފާތުވުން 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 ހުރަސްތައް   ގޮންޖެހުންތަކާއި   ހުރި   ގެނައުމުގައި  ހުއްޓުމެއް   ތަފާތުކުރުންތަކަށް   ކުރާ   އަންހެނުންނަށް  6.1.7

 އަންހެނުންނަްށ ކުރާ ތަފާތުކުރުންަތކަްށ ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްަތއް  4 ާތވަލު

 އިންސައްތަ  ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް އަންހެނުންނަށް ކުރާ  

 %46.0 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑެއް ނެތުން 

 %43.7 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނެ ބައެއް ދާއިރާތަކުގައި ޤާނޫނެއް ނެތުން 

 %56.5 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ބައެއް ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވުން 

 %46.9 ޤާނޫނުގައި ކަން އޮންނަގޮތް ސާފުނުވާތީ ދިމާވާ ހުރަސްތައް 

 %47.0 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ލިބުމުގައި ފަހި ގޮތްތައް ނެތުން 

 %71.0 ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތުން ކަންކަމާމެދު މުޖްތަމަޢުގެ ޢާންމު  

 %42.4 ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ކަންކަން ނިންމުމަށް އޮންނަ އިދާރީ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން 

 %42.5 ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ނުވަތަ ޢާއިލާގެ މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ވިސްނަންޖެހޭތީ 

 %40.7 ށް ބަރޯސާވާން ޖެހުން ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް އެހެންމީހުންނަ 

ގޮތްތައް   ހޯދާނެ  އާމްދަނީ  ނުވަތަ  ނުފުދުން  މިންވަރުން  ލިބޭ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަރަދުތައް  ދިރިއުޅުމުގެ 

 މަދުވުން/ނެތުން 

47.7% 

ލިބެން   ވަޞީލަތްތައް  ޚިދުމަތްތަކާއި  ޤާނޫނީ/ތަޢުލީމީ/ސިއްޙީ  މިސާލަކަށް  ކަންކަމުގައި،  ޚާއްޞަ  ވަކިވަކި 

 ނެތުން ނުވަތަ ދަތިތައް ހުރުން 

30.1% 

 %32.5 ވަކިވަކި ފަރުދުންގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަން ނެތުން 

 %37.1 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި ޢުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއް ނެތުން 

 %39.1 ދިމާވާ ދަތިތަކެއް ހުރުން ލަތުގެ ސަބަބުން  ޙާ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ  

 %49.3 ގައި އަންހެނުން ބައިވެރިކުރުން ކުޑަވުން ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު 

 %66.7 ތަފާތު ނުފޫޒުތަކުގެ )މިސާލަކަށް ސިޔާސީ، ޢާއިލީ، އިޖްތިމާޢީ( ސަބަބުން 

 

 

 

 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ހޯދުންތައް )ފޯކަސް ގްރޫޕް އަދި  އުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދިރާސާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤަ  6.2
 އިންޓަރވިއު( 

 

 އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތައް  6.2.1

 ގެ މެދުގައިަބލާއިރު އަންހެނުންތަފާތުކުރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން ކުރިއާ އަޅާގެންގުޅޭ  މުޖްތަމަޢުގައި އަންހެނުންނާމެދު  

ފާހަގަކޮށްފައި ަބއިވެރިން  މަޝްވަރާގެ  ކުޑަކަމަށް  މިހާރު  މިސާލުތަ  ތަފާތުކުރުން  ތަފާތުތަކުގެ  ކުރެވޭ  ކަމަށް އްވީނަމަވެސް، 

ސަޤާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން އައިސްފައިވާ ަބއިވެރިން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކުން ތަފާތުކުރުން އޮތްކަމަށް ހާމަވެއެވެ. އެގޮތުން،  

 ވިސްނުންތަކުގެ ތެރެއިން، މުޖްތަމަޢު އަދި ޢާއިލާތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ޤަޫބލުކުރެވިފައިވާ ޤަޫބލުކުރުންތަކުގެ  ތަފާތުކުރުމުގެ

ސަަބުބން ދަރިން ތަރުިބއްޔަތުކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ތަފާތުތަކުގެ ސަަބުބން އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅެވޭ ތަފާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  

  ވާހަކަދެކެވިފައިވެއެވެ.

 

އަންހެނުންގެ   އަޅުގަނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އަޅުގަނޑުމެން ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ގޮތްތަކަކުން ވަރަށްބޮޑަށް ވަކިގޮތަކަށް "

މުޢާމަލާތްކުރެވި ވަކި   ކުޑައިރުއްސުރެ ވަކި ގޮތަކަށް އަންހެންކުދިންނަށް..  މެންޓަލިޓީ )ވިސްނުން( އެބަ ބައްޓަންކުރެވޭ ކަމަށް.

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް   ލައްވާ ނުކުރުވާ ވަރަށްގިނަ   މަސައްކަތްތަކަކަށް އަންހެންދަރިން ހާނުވާތަން އެބައާދޭ. ފިރިހެންދަރިން

ސްނިފައި  ފިރިހެނުންނަށް ވެސް ވި އަންހެންދަރިން ލައްވާ ކުރުވުމުގެ ވިސްނުން ހުރޭ. މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް އަދި 

ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ   ހަމަ ކަލްޗަރގެ އޮންނަނީ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކަމެއް ގޮތަށް. 

 އަންހެން ބައިވެރިއެއް~  ތެރެއިން އަންނަކަމެއް."

 ..... 

ކުއްޖާ ބޮޑުކުރާ   ފަށައިގެން އަންހެން ބޮޑެތިކުރާ އިރުގައި ވެސް ކުޑައިރުންމައިގަނޑުގޮތެއްގައި ތަފާތުތައް ފެށެނީ ގޭތެރެއިން. ކުދިން "

އަންހެން ކުއްޖެއްނަމަ ވަކި  ... ލް ކުރެވޭ ވެލިއުސްތައް ވެސް ވަރަށް ތަފާތުގޮތާ އަދި ފިރިހެން ކުއްޖާ ބޮޑުކުރާގޮތާ އަދި އެ އިންސްޓި 

މިސާލަކަށް އަންހެންކުއްޖެއް މިލިޓަރީ   .ޓުންނަށް އެންކަރޭޖް ކުރެވޭ ލީމީ ދާއިރާއަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް ޭޕރެން ޢު ވައްތަރެއްގެ ތަ

އަންހެން ކުއްޖަކު ޮޕލިހަށް ނޫނީ   ކަމަކަށްވާނެ...  ވަރަށް ބަލައިނުގަނެވޭ  ލާފު އަދިޚި ކުރަން އުޅެފިއްޔާ ވަރަށް އާދަޔާޒްކެރިޔާއެއް ޗޫ

ވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތަކުން   ސަޯޕޓެއް ނުލިބޭނެ. ވަކި  ލީގެބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ގިނަ ފަހަރު ފެމިއެފް އަށް ވަންނަން .ޑީ.އެން.އެމް

އަންހެން   ~ ރޯލްސް އަންހެން ކުއްޖާއަށް ހަވާލުކުރެވެން ފަށާ."  އެހިސާބުން، ސްޓީރިއޯޓިިޕކަލް ... ކުރިއަށްދިއުމަށް ހިތްވަރުދޭނީ

 ބައިވެރިއެއް

 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ކުރާނެ   ންވާވަރަށް )ތަފާތުކުރުންތައް( ނައްތާނުލެވިގެން އުޅެނީ ބަސްބުނެ ކަންތައްތައް ނިންމާ ހިސާބުގައި ވަކާލާތުއަސްލު ނައްތާލަ "

އަންނަނީ   ރައްދު އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން މިހާރުގެ މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ. ނަމަވެސް އޭގެ އަންހެނުން މަދީ. 

  އެ މިފަދަގޮތަކަށް(...) އް މުގުރާލަނީއޭ، މުގުރާލާފައި އަންހެނުން ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީއޭދީނީގޮތުން އޮންނަ ކަންތައްތަ

 "ވިސްނުން އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވިގެން އެ ތަފާތުކުރުންތައް ކުޑަކުރެވޭނީ 

 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްކަމަކީ ތަފާތު ސަަބބުތަކާހުރެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި  ޔާލުތަކުން  ޚި  ޝްވަރާގެ ަބއިވެރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގިނަމަ

 . ފުރުޞަތުވެސް ހަނިކަމެވެ ލިޭބ އަންހެނުން މަދުކަމާއި ކުރިއަރަން

 

ތިބެންވާނީ   އިމުތަކުގައި، ބަސްކިއުމުގަޤާމަ މުތަކުގައި އަންހެނުން މަދީ ހީވާގޮތުން ވިސްނުން ހުންނަގޮތުން. މަތީޤާލީޑަރޝިްޕ މަ"

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރީމަ   ފިރިހެނުންނޭ އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭތީވެހެން ހިވަނީ. ޝަރުތު ހަމަވި ނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް ވީތީ 

ށްވެސް  ސަނަލް މައްސަލައެއް ހުރީމަކަމަރަޕ .ބޫލުކުރެވެނީޤަމުތަކަށް އަންނަށް ބޭނުންނުވަނީކަމަށް  ޤާލަތުތަކުގައި އެކަހަލަ މަ ޙާބައެއް 

ސަޕޯޓްނުލިބެނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ. އެކަނި ކުރިމަތިލާން   އިއިލާ ތެރޭގަޢާވެދާނެ. އެކަމަށް އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާ 

 ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް ~ ތަންކޮޅެއް އުނދަގުލީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ."

 

ތަފާތުތަކެއް   އަންހެނާއާއި ފިރިހެނާ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ ޒިންމާނެގުމުގައިވަޒީފާގެ ޒިންމާ އުފުލާ    ވަތަ އެއްނު  މެއް،ޤާމަ  އެއް

ދެކޭ    ޖްތަމަޢުކަމުގައި މު ބެލެހެއްޓުންތެރިން ގެ  ކަމެއް  އިހުންނަކަމަށް ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ. އަންހެނުންނަކީ ގޭތެރޭގެ އެންމެހަ

ތެރެއިންވެސް އިތުރު ޒިންމާ ނެގުމުގައި   ވަޒީފާގައިއުޅޭ އަންހެނުންގެ ދެކުމުގެ ސަަބުބން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ޖެހިލުންވުމާއި

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ މުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގައި( އަންހެނުން ފަސްޖެހޭކަމަށް މަޝްވަރާތަކުންޤާ)މަތީ މަ

ލިބޭ   ށްމަސައްކަތްކޮށް ކަންތައްތައް ކުރަނީ، ފިރިމީހާއައެކަން ނުވެގެން ދޯ އަޅުގަނޑުމެން މި  .. މަސައްކަތްކުރަން ދޯ ޖެހޭނީ."

އަޅުގަނޑަށް ފެންނަ   ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން ހުންނަ މަސައްކަތްތަކަކީ ފިރިމީހާ  އިއެއްޗަކުން ނުވެގެންދޯ. ދެން ގޭތެރޭގަ 

 އަންހެން ބައިވެރިއެއް  ~  ގޮތުގައި"

..... 

 ނަމަވެސް، ގެއަށް އައިސް ވެސް މަންމަ ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީ. ...އެހެންވީމަ ދިޔަކަމުގައިވީއެއްކަލަ މަންމަ އޮފީހަށް  "

 ދިމާވާ ވަރަށް ބޮޑުކަމެއްގައި މެނުވީ ފިރިމީހާއާ ވެސް ކަމެއް ވަރުބަލިވެފައި ހުންނަ މަންމަޔަކަށް ނޯއްނާނެ ގިނަފަހަރު

 ރިއެއްފިރިހެން ބައިވެ ~ ހިއްސާކޮށްލާނެ ވަގުތެއް ވެސް"

 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވާސިލުވުމަށް މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް ޢާންމުން އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު  6.2.2

 މަޝްވަރާގެމިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހެޔޮ ަބދަލެއް ގެނައުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ޤާނޫނުތައް އެނގޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން،  

ޤާނޫނުތަކަށް އެގޮތުން    ފައިވެއެވެ.ކަން ކުޑަކަމަށް ފާހަގަވެހޭލުންތެރިލަގޮތެއްގައި  ޖުމްގިނަ ަބއިވެރިން އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކަށް  

ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ކުޑަކަ  ރިކަން ލުންތެހޭ   ޢާންމުންގެ ރައްޔިޢާޤާނޫނުތަކަށް  ން  ކުޑަކަމަށް ންމު  ހޭލުންތެރިކަން  ތުންގެ 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ އިވުނުއިރު  އަޑު  ވާހަކަތަކެއް  ގިނަ  ހުށަހެޅުމުގެ   ހާމަވާގޮތަށް  އަމިއްލައަށް  ކޯޓަށް  އެދި  ވަރިއަށް  އެއްކަމަކީ 

 ނޭނގޭ ކަމެވެ. އޮތްކަން ވެސް ަބއެއް އަންހެނުންނަށްއަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު 

 

  ރަނގަޅު ޑުމެންނަންނއަޅުގަ  އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ގެއަކާ ހަމައަށް މިކަން ގެންނަން. ވަރަށްގިނަ ކަންކަމުގައި"

ކޮންމެ ރައްޔިތަކީ   .ލޫމާތު އެނގޭ ރައްޔިތުން މަދުޢުބެހޭގޮތުން މަ ވާއިދުތަކާގަވާއިދުތައް ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރޭ. )ނަމަވެސް(  ގަ

އަޑުއިއްވަން ކޮންމެވެސް  އެއްޗެހި  ނެޓަށް އެކްސެސް ވެގެން ނުވަތަ ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން ކިޔައި ހަދާނެބައެއް ނޫން. އެހެންވީމާ މިރއިންޓަ

 އަންހެން ބައިވެރިއެއް ~  ކަހަލަ މެންޑޭޓަރީ ކަންތައްތަކެއް އިންނަންޖެހޭ އެބަ!"

 

 ާބެބހޭ ކަންކަންޚާލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އައު ދައުރަށް މެންަބރުން ހޮވުމުގެ އިންތި

ަބއިވެރިންނަށް   ކޮށްދިނުމަށް ގިނަ  ކަށަވަރު  ގޮނޑި  ޢަދަދަކަށް  ވަކި  އަންހެނުންނަށް  މިގޮތަށް  ފާހަގަކުރެވުނެވެ.  އެނގޭކަން 

އްޓީމަ، ފިރިހެނުންނަށް  ހެޔާލު ފާޅުކުރިއެވެ. ވަކިަބޔަކަށް އެ ޖާގަތައް ހިފެ ޚި  ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ަބއިވެރިން ދެކޮޅަށް

 ށްފައިވެއެވެ.ފާހަގަކޮ ލިޭބ ނިކަމެތިކަމެއްގެ ގޮތުގައި

 

ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެ   އަޅުގަނޑު އަސްލު ބޭނުމެއްނުވޭ މި ޤާނޫނު މިގޮތަށް ގިނަ ދުވަހު ދަމަހައްޓާކަށް. އެހެންނަމަވެސް އެބޭފުޅާ އެ"

އަންހެނުން އައިސް، ކަންނޭގެ  ދުކުރަން. އެއް ދައުރު އެގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދަންވީ ކަންނޭގެ. އޭރަށް ޢީ ތަންކޮޅަށް އަޅުގަނޑު ތާ 

ފުރުޞަތު ހަމަ އެބައޮތްތާ.   އުވާލިއަސް އެ ބޫލުކުރީމަ، ދެންޤަބޫލުކުރާނީ. ޤަތެރޭ  ޖްތަމަޢުއަންހެނުންނަށް މިކަން ކުރެވިދާނެކަން މު

ތިބެވުމުގެ    ދަމަހައްޓައިފިނަމަ، ހުސް އަންހެނުންނަށް ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތްތާ. އެކަމު މި ޤާނޫނު

 ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް~ ގެއްލިގެން ދާނެ."  ޙައްޤު ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް. އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ފިރިހެނުންގެ

..... 

 ޚާއްޞަކޮށްނޫނެއް އެނގޭތޯ. ޤާނޫނަކީ( ހަމަ ވަރަށް ނުރައްކާ  ޤާނޫނަކީވެސް )ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ  ޤާއެ "

  ވާނެކަމަށް... އަޅުގަނޑުމެން ފިރިހެނުންނަށް. އެއީ އޭގަ އެބަ އިނދޭ ބަލައިލާ ގޮތަކުންވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކަށް 

 ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް ~  އުޅެންވެސް." އި، މި ދާއިރާގައިއަޅުގަނޑު ވަރަށް ބިރުގަނޭ ޙަޤީޤަތުގަ



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 

ޙައްޤުތަކަށް   6.2.3 ހުރި  އަންހެނުންގެ  ނުވަތަ ސިޔާސަތުތަކުގައި  ގަވާއިދުތަކުގައި  ޤާނޫނާއި  ބުރޫއަރާގޮތަށް 

 ޢާންމުންނަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަން 

 ހުރި ހުރަހަކަށްވުރެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި  އިވާއިދުގަގަނޫނާއި  ޤާމަޝްވަރާތަކުން ލިުބނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވެނީ  

 ދާއިރާގައި،   ހިއްސާއެއް އޮންނަ ޓޫރިޒަމް  ގެ ޮބޑުޤްތިޞާދުގޮތުން އި އެހުރަސްތަކެއްގެ ސަަބުބން ޝަކުވާތަކެއް ހުރިކަމަށެވެ.  

 .މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ  ކާ ގުޅޭގޮތުންއިލީ ދިރިއުޅުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަޢާކޮށް ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގައި  ޞަޚާއް

ފަސޭހައިންއެގޮތުން   މުވައްޒަފުންނަށް  ރޭވުމުގައި  މަސައްކަތް  އިންތިޒާމު  ރިސޯޓު  ދަތުރުފަތުރުގެ  ގޮތަކަށް  ރަށަށްދެވޭނޭ 

ކަންކަމަށް   ލިޭބނޭ ގޮތްތަކެއް ރޭވުމާއި މިފަދަ ނަށް ވަޒީފާންއްދުން ގިނަ މީހުޙަސަރަ   އިރިހަމަޖެއްސުމާއި، އެ ރިސޯޓަކާ ކަ 

 ގިނަ ަބއިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް ބޭނުންވާކަމަށް 

 

ދުވަހު   65، އެންމެ އިދުވަހު ވަޒީފާގަ  300ދުވަހުން  365ބޫލުކުރާ ވަޒީފާއެއް ނޫން ރިސޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަކީ! ޤައަޅުގަނޑު  "

 ބައިވެރިއެއް(  އަންހެނުން ކައިރިއަށް ރަށަށް... އެއީކީ ލައިފްއެއް ނޫން" )ރިސޯޓެއްގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި ފިރިހެން 

 

 ފިރިހެނުންކަމުގައި ވީހިނދު،ތަނަކަށް ހެދުމަށް ހިއްސާވާނޭ ަބޔަކީ    ތެރިރިސޯޓުތަކަކީ އަންހެނުން އުޅުމަށް ރައްކާ  ،މީގެއިތުރުން

ހަރުދަނާގޮތެއްގައި   ވުމާއެކު، ދިމާވާ ފުރައްސާރަތަކަށް  އަންހެނުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިެބނީވެސް ފިރިހެނުންގެ ސަަބުބންކަމަށް

. އަދި އިތުރު ފައިވެއެވެދޭހަވެ ޢަމަލުނުކުރެވުން އެއީ ސިޔާސަތުތަކުގައި ހުރި ހުރަހެއްކަމަށް ަބއެއް ަބއިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން

ަބދުނާމުވާގޮތަށް   މަލެއް ހިންގުމުން އެއީ ޮބޑު މައްސަލެއްކަމުގައި ދެކިޢަލާގީ  ޚްމަޝްވަރާތަކަށް ަބލާއިރު، އަންހެނަކު ަބދުއަ

މިއީ ވަރަށް ޮބޑު   ގިނަމީހުންގެ ަބސްމަގު ހުންނައިރު، އެ ޢަމަލު އެކުގައި ހިންގި ފިރިހެންމީހާ އެގޮތަށް ލޭަބލް ނުކުރާކަން

 .ަބއިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ ށްސާފެއްކަމަޭބއިން

 

ވާތީއާ   ބަލްލެއިއެވެ އިއެންމެބޮޑު އެއްކަމަކީ ރިސޯޓު ޖޮބަކީ. ޓޫރިސްޓުން އައުމާ، އެލްކޮހޯލް ބޭނުންކުރުމާ އަސްލު ސޭފް ނުވުން މި"

 ".މިއީ އަންހެން ކުދިން ކުރަން އެކަށީގެންވާވަރު މަސައްކަތެއް ނޫން  ، މިކަހަލަ ކަންތައްތައް. މީހުން ދެކޭގޮތުގައި

 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ނޭޅި،   ފިޔަވަޅުތައް  އެކަށީގެންވާ  ރިޕޯޓުކުރުމުންވެސް  މައްސަލަތައް  ގޯނާގެ  ފުރައްސާރަތަކާއި  ކުރިމަތިވާ  އަންހެނުންނަށް 

ކަމާގުޅޭ  ދައުލަތުގެ  ުބރޫއަރާގޮތަށް  ޙައްޤުތަކަށް  އަންހެނުންގެ  އަދި  ދިގުލައިގެންގޮސް  މައްސަލަތައް  ހުށަހެޅޭ  އިދާރާތަކަށް 

 މުގެ ކަންޮބޑުވުން މަޝްވަރާގެ ަބއިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އިދާރާތަކުން ޢަމަލުކުރާކަ

 

 ވެސް އަދަބުތަކެއް، ށް އެބަހުރި، ހަމަ ކޮންމެ ކަމަކަށްކައި އަދަބުތަކެއް ކަނޑައެޅިފަ އިމައްސަލައަކީ( ތަންފީޒުނުކުރެވޭތީ. ޤާނޫނުގަ)"

 " )ޚަބަރުތަކުން( ބަންދަށް ލައިފިޔޭ ދެން ދޫކޮށްލައިފިޔޭ ފެންނަނީ  އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެނަށް ގިނަފަހަރު މި

..... 

ވަރިއަށް   މިސާލަކަށް އަންހެނަކު ކޯޓު މަރުހަލާގައި އަޅުގަނޑަށް ވަރަށް ފާހަގަކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަމުގައި ވަރަށް ދިގުލައި ދާކަން...."

 "..އަނެއްކާ ފޮނުވަނީ ލަ ވަރިވާން އެދުނު ފިރިމީހާ ކައިރިޔަށްހަމަ ނަސޭހަތްދީފައި އެއްކަ  އެދިގެން ވަރަށް ދިގުލައިގެން ހިނގައިދާނެ.

..... 

 އަންހެން ބައިވެރިއެއް ~ މަހުރޫމުވަނީ"  ހަމަ ތަކުންޤުދަރިންގެ ޚަރަދު މައްސަލައިގައިވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ދިގުލާފަ އެބަހުރި. ޙައް"

 

  ކަން  ދުތަކާއި ޤާނޫނުތައް ރަނގަޅު. އެކަމަކު ކޮރޮްޕޝަންއާއި މީހުންގެ މަސްލަހަތަށް ގަވާއި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރި  "

 "ނިންމުން ބޮޑީ

 

ރިޯޕޓުކުރުމުގެ   ކަންކަމުގެދުތަކުގެ އިމުގެތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާފަދަ ބޮޑެތި  ގަވާއިކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި  

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ގޫތަކާއި ނުތަނަވަސްކަން ނދަ ގައި ހުންނަ ބޮޑެތި އުނިޒާމާއި މެކޭނިޒަމް

 

 .އެހެންއެވަނީނާނެތީވެ ން ންކަން ނޯޤީންކަން ނޯންނަނީ. ޔަ ޤީއަސްލުގައި މި މެކޭނިޒަމްގެ މައްސަލައެއް... އެބައުޅޭ. އެ ޔަ"

 ".ނޫން ސްޓްރޯންގެއް ްޕރޮސެސް އެ އެހެންވިމާ

..... 

އިދާރީ   ހިމެނެނީ ކޯޓުގެ މަރުހަލާގައާއި ރިޯޕޓިން މަރުހަލާގައި އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ވަރަށްގިނަ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި މި"

ތަކަށް ސަމާލު  ސިއްރު  އްޓަންޖެހޭހަނުގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން ހިފަ މުތަކުގައި ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ޤާމަ

ފިރިހެން  ~ރަގަޅުކުރުން މުހިންމު"  ނުވެވުމާއި މަސައްކަތު އަޚްލާޤު ހަރުދަނާކަމެއް ނެތުމުން ދިމާވާ ކަންކަން، މިފަދަ ކަންކަން

 ބައިވެރިއެއް

 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
 ރިޕޯޓު   އިންކުއަރީ 

 29 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 ތިމާޢީ ގުޅުމުގެ ސަަބުބންއިލީ/އިޖް ޢާއަންހެނުންގެ ފަރާތުން ރިޕޯޓުކުރާ މައްސަލައިގެ ާބވަތުން ތުހުމުތުކުރެވޭ މީހާއާ އޮންނަ  

ފަސްޖެހޭކަން  އިލީގޮތުން( ަބދުނާމުވެދާނެކަމަށް ރިޕޯޓުކުރުމުންޢާމައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމުން މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތަށްވެސް )

އެގޮތުން   ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ވާހަކަތަކުން  ގަދަރަށްޓަކަޢާަބއިވެރިންގެ  އެޅުމަށްވުރެ    އިއިލާގެ  ފިޔަވަޅެއް  ރިޕޯޓުކޮށް 

 ކަން ަބއެއް ަބއިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވެފައިވެއެވެ.  ޅާއިލާއިން ާބރުއަޢާސިއްރުކުރުމަށް 

 

 ".ނީނަނިޓީއަށް ނާންގާ ފެމިލީ އަދި މަދުބަޔަކަށް އެންގިފަ އޮއްބާލާފައި އޮންއުމިކަންތައް އޮންނަނީ ކޮމި ބޭޒާރުވެދާނެތީ

..... 

މެންބަރުން   އިލާގެ އެހެންޢާއިލާގެ ގަދަރު ހިފެހެއްޓުމަށް މިކަހަލަ ކަންކަން ސިއްރުކުރެވެނީ! އަންހެންކުއްޖާއަށް ވިސްނައިދެނީ ޢާ"

ނަށް  ންކަންކަން ކުރާމީހު ނަށް އެނގިއްޖެނަމަ އެހެންވެ އެކަހަލަ ކަންކަން އޮއްބާލަނީ. މީ އެފަދަ ންލަދުގަންނާނެކަން މީހު ދެރަވާނެކަން 

 " ދެވޭ ބާރެއް އަދި ގޯނާ ލިބޭ ކުދިންނަށް އަމިއްލައަށް މިކަހަލަ ކަންތަކަށް ފައިޓްކުރާކަށް ސަޯޕޓެއްނުދޭ

 

މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާ ގޮތް ގިނަ އަންހެނުންނަށް ނޭނގޭކަމާއި، އެފަދަ ކަންކަމާ ގުޅޭ  އިތުރުން މިފަދަ ގެ މީ

 ންމުކަމެއް ކަމުގައި ަބއިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  ހިމަޢުލޫމާތު އަންހެނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މު

 

ލަތެއް  ޙާ އަންހެންކުދިންނަށް ސެޝަންތަކެއް ހިންގާ މިފަދަ ކަންކަމުގެ މުހިންމުކަން އަދި މިފަދަސަރުކާރުން ކުރެވިދާނެކަމަކީ "

ނުވެދާނެ އެހެންވެ   ކަމަކީ މުޅި ރަށަށް އެނގި ބޭޒާރުވާންވީ ކަމަކަށް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންތައްކުރަންވީ ގޮތްވެސް ކިޔާދެވިދާނެ ކޮންމެ

 ".އަންގާލަދިނުން މުހިންމު މަލުކުރަންވީ ގޮތްޢަމިފަދަ ކަންކަމުގައި 

 

 ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް 6.2.4

ކުރެވިފައިވާކަމަށް ކަންކަން  ސަލާމަތްކުރުމަށް  ނިކަމެތިކަމުން  ދިމާވާ  އަންހެނުންނަށް  ކަންކަމުގައި   ވަރަށްގިނަ 

ވާހަކަތަކެއް  ަބއެއް ކަންކަމުގެ ސަަބުބން އިތުރު ނިކަމެތިކަމަކަށް ދާކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ދެކެވުނު  ،މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް

 ފާހަގަކުރެވުނެވެ.

ފަރާތުން   ގަޅު ޢަދަދެއް ނޫނޭ ބައްަޕގެނ ބޫލުކުރެވޭ އަސްލު ކުއްޖަކު ބެލޭނެ ރަޤަޤާޟީއަށްވެސް އެބަ   ، ޑިވޯސްޑް ކޭސްއަކަށް ދާއިރު"

ގެއްލުން މިވަނީ.   ނަގައިދެނީ މަންމައަށް. އެއްހާސް ރުފިޔާއަކީ އަސްލު ވަރަށް ކުޑަ އެއްޗެއް. ދެމަފިރިން ދުރުވީމަ ކުދިންނަންމި 

  ޙައްޤުކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ  އެކަމަކު ދެމަފިރިން އެއްކޮށް އުޅެގެންވެސް ކުދިންނަށް ގެއްލުންވަންޏާ ހަމަ ދެމަފިރިން ރީތި ގޮތުގައި

އެއްހާސް ރުފިޔާއެއް ނޫނޭ.    މިންވަރަކީ ޙައްޤުއިމަ އެހިސާބުން އިންނާނީ ރަނގަޅަށޭ. ކުއްޖާއަށް ން ދުރަށް ދިޔަފޯރުކޮށްދީގެ

 އަންހެން ބައިވެރިއެއް ~  ރަދުކުރަނީ."ޚަވަރިވުމުގެ ކުރިންވެސް އެއްހާސް ރުފިޔާއެއް ނޫން 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
 ރިޕޯޓު   އިންކުއަރީ 

 30 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 

  މަހަށް 6 ވް އެންޑް ޓަރންއޯވަރ ހައިވީމައޭ ކިޔާފަ އެބަ ނުނަގާ، އެހެން ވަޒީފާތަކުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން ގިނަ ވީމަ މެޓަރނިޓީ ލީ "
 އަންހެން ބައިވެރިއެއް ~ހެން ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތުކުރުން ބޮޑު ކުރޭ."ކުރީމަ އަން ރު ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ އިތު

..... 
 

 .މަޝްވަރާތަކުގައި ގިނަފަހަރަށް )އަންހެނުން( ބައިވެރިނުކުރާނެވާގޮތަކީ ...ކަންތައްތައް ... އޮގަނައިޒްކުރާއިރު އެ   ގިނަފަހަރު"

ތިބެންވާނީ.   މުބާރާތް ހުށަހަޅާ މީހެއްގެގޮތުގަ... ނޫން އަންހެނުން މުބާރާތެއް އޮވެއްޖެއްޔާ އެ ނާނެ.... ންލީޑިންގ ރޯލްއަކުން ނީ 

 ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް~  މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިކުރަންވާނެ." 

 

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާމެދު ފިރިހެނުން ދެކޭގޮތް  6.2.5

މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކެއް ރާއްޖޭގައި އޮތްކަމަށް މަޝްވަރާގެ ގިނަ ފިރިހެން ަބއިވެރިން ނުދެކެއެވެ. އެގޮތުން ދެޖިންސުގެ  

ފޯރުކޮ ފުދަރިންނަށް  ފުރުޞަތުތަކުގައިވެސް ށްދޭ  ވަޒީފާގެ  ފުރުޞަތާއި  ކިޔެވުމުގެ  ނެތްކަމާއި،  ތަފާތެއް  ރުޞަތުތަކުގައި 

އެއްގޮތަށް   އޮތްކަމަށްދެކެވެ.  ފިރިހެނުންނެކޭ  ފުރުޞަތު  ތަީބއަންހެނުންނަށް  ތަފާތަކީ  ހުރި  ދެކި،  ހަމައެކަނި  ޢީކަމެއްކަމަށް 

އަންހެނުންނަށް   ތަބީ ފިރިހެނުން  ފިރިހެނުންގެ  ކުރުމަކީވެސް  ަބއިވެރިން  ފުރައްސާރަކުރާ  ަބއެއް  ދޭހަވާގޮތަށް  ޢީކަމެއްކަމަށް 

 ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 
 

"ރާއްޖޭގެ އަދިވެސް ހަމަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ހަމަ ވަރަށްބޮޑު އިނގޭތޯ. ހުރިހާ ތާކުވެސް. ވަކި ތާކު ނޫން. އެ ޖެހިލުންތަކާ  

~ ސަރުކާރުގެ    އިންނަށް ފޮނުވަން ނުކުރެނީވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ކަންކަން ހަމަ އޮތީމަ"އެއްޗެހި ހަމަ، މައިންބަފަ

 އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް 

... 

މިންވަރަކަށް   އެއް  ދަރިންެބލުމުގައި  ވާހަކައިން  ަބއިވެރިންގެ  އަންހެން  ޙިއްޞާ  މަޝްވަރާގެ  ޭބނުންވާކަމަށް  ފިރިހެނުންގެ 

އަންހެނުން   ކަންކަމުގައި  ގޭތެރޭގެ  ދަރިންެބލުމާއި  ހާމަވާކަމަކީ  ވާހަކަތަކުން  ަބއިވެރިންގެ  ފިރިހެން  ހުރިހާ  ހާމަވާއިރު، 

 ކަމަށް ދެކޭކަމެވެ. އިސްދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ
 

)އަންހެނުން( ހަމަ ކިޔަވައިގެން ގޭގަ ތިބެންވީ. އެމީހުން ކިޔަވައިގެން ތިބީމަ އަސްލު ދަރިން ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވޭނީ.  "

އަޅުގަނޑުމެން ގައިގަ ހުންނާނީ. ބައްަޕގެ  އަޅުގަނޑު މަންމައަކީވެސް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް. އަޅުގަނޑު މަންމަމެންގެ ތަރުބިއްޔަތު 

 ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަތީ ފަންތީގެ ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް ~  " ތަރުބިއްޔަތަށްވުރެ މަންމަގެ ތަރުބިއްޔަތު ހުންނާނީ.

 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
 ރިޕޯޓު   އިންކުއަރީ 

 31 
 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ކަމަށާއި ނެދަރިންނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ވަގުތު ނުދެވިދާމަސްއޫލިއްޔަތު ޮބޑު ގިނަވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅެމުން 

  ހެނުން އެދޭ ގޮތެއްކަމަށް މަޝްވަރާތަކުން ހާމަވެއެވެ. ދަރިންނާއެކު ގިނަވަގުތު އެޅެވޭނެގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިންތިޒާމް އޮތުމަކީ އަން

ކަމުގެ އިސް ޒިންމާ ނަގާ މީހާކަމާއި، ފިރިހެން  އަންހެންމީހާއަކީ ގޭތެރޭގެ އިންތިޒާމްތައް ހަމަޖައްސައި ގޭިބސީގެ އެންމެހައި ކަން

އަންހެނުން ވަޒީފާ އަކީ ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ ކަމެއްގެ މާލީ ޒިންމާ އުފުލާ މީހާކަމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅޭ ވިސްނުމަށް  މީހާ

 ނަކަމަށް ފިރިހެނުން ދެކެއެވެ.ންއަދާކުރިއަސް ނުކުރިއަސް އަންހެނުންގެ އެ ޒިންމާއަށް ަބދަލު ނާ 
 

"އަޅުގަނޑަކަށް ނޭނގޭ އެހެންމީހުންގެ ގޮތެއް. އަޅުގަނޑު މީހަކާ އިންއިރު އަންހެނުންނަކީ ޓީޗަރެއް. އަޅުގަނޑު ބުނިން ވަޒީފާއިން  

ވަކިވާށޭ. ވަޒީފާ އަދާކުރަންޏާ އަޅުގަނޑު އިންނާނީ ގޭގައޭ. އަޅުގަނޑަށް ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވެންޏާއޭ އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ދާނީ.  

ގަނޑު ބުނިން. އެއީ )ނަން( ފާހަގަކުރި ތަންކޮޅު އަންނާނެ. ފިރިހެނަކަށް އަންހެނަކު ބަލާހެން ދަރިއަކު ނުބެލޭނެ.  އެހެން އަޅު

 ~ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްކުރާ ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް  ތަރުބިއްޔަތެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ. އަޅުގަނޑު ޤަބޫލެއް ނުކުރަން"

 

ެބ އޮތްގޮތަކީ   އަންހެނުންގެލުމަކީ  ދަރިން  ދިރިއުޅެވެން  މިހާރު  ނަމަވެސް  ދެކުނު  ފިރިހެނުން  ގިނަ  ގޮތުގައި  ޒިންމާއެއްގެ 

އަންހެން މީހާއަށްވެސް އެ އިޚްތިޔާރު    ވާދަރިން ބަލަން ގޭގައި އިންނަން ޭބނުންދެމަފިރިންވެސް މަސައްކަތްކޮށްގެން ކަމުގައިވާތީ  

ނެތްކަމަށާއި ހުރިހާކަމެއް ވަޒީފާއަށް    އަދި  މިހާރު  ދަރިންގެ  ނުލިބޭނަމަ،  އެހީތެރިކަމެއް  އިތުރު  ެބލުމަށް  ދަރިން  ދަމުން، 

 ަބރާަބރަށް ކުރުމަށް ދަތިވާކަމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ. 

ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަންހެނުން ކުރުމަށް އެދޭކަމުގައި ސަރވޭގައި ަބއިވެރިވި ދަރިން ތިިބ ހުރިހާ ފިރިހެނުންވެސް  

ން އުޅޭ ދަނޑިވަޅެއްގައި އަތްގާތްކޮށްދިނުމުގެ  ގެފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އަންހެނުން ަބލިވެ އުޅޭނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެ

 ގޮތުން ފިރިހެނުންވެސް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭންވާނެ ކަމުގައި ަބއެއް ފިރިހެނުން ުބނެފައިވެއެވެ. 

 

 ކަން ނައްތާލައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތަފާތުތައް   6.2.6

ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ނެތުންކަމަށާއި  ންޖެހުމަކީ ކުޑަވަޒީފާއަށްދާ އަންހެނުންނަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދިމާވެފައިވާ އެއް ގޮ

ވާލުކުރަން ޖެހޭކަމަށާއި  ޙައެކިފަހަރު އެކި މީހުންނާ  އެކަމުގެ ސަަބުބން ވަޒީފާއަށްދާ އަންހެނުން އެމީހުންގެ ކުދިން ެބލުމަށް  

ނިޔޭގެ އެކަމުގެ ސަަބުބން ކުދިންނަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރަމުންދާކަމަށް ަބއިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން ދު 

ަބއިވެރިން    ށްރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރުން މުހިންމުކަމައުމުތަކުގައި ޢަމަލުކުރާ ފަދައިން ޑޭކެއަރ ސެންޓަރުތަކެއް  ޤައެހެނިހެން  

މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ނިޒާމަކުން ރިޕޯޓުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް މީގެ އިތުރުން  ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.  

ވެގެންދާނެކަމަށް ަބއެއް ަބއިވެރިން  ހަމަޖައްސަން ޖެހޭކަމަށާއި އެކަމުގައި ސަަބުބން މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރު



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަވުން ފަދަ 

 ވެއެވެ. ކަންކަން ހިނގާނަމަ އެކަންކަމަށް އެދެވޭ ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭކަމުގައި ވެސް ަބއިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައި

 

އެއް "ރިޯޕޓުކުރުމުގެ ކަންކަން ވަރަށްބޮޑަށް ރަނގަޅުކުރެވޭނެ ހަރުދާނެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެހެން މީހުންނަށް ނޭނގި އަމިއްލައަށް ޯޕޓަލް

 މެދުވެރިކޮށް ރިޯޕޓު ކުރެވޭނަމަ" 

 

ކަމަށް ދެކުމާއި، އެއީ  ންހުންނަ ތަފާތުތައް އެއްގޮތްކުރުން ކަމަށް ހެދު   އިދުރަތީގޮތުން ދެ ޖިންސުގަޤުމިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަކީ  

ތަމަޢުގެ ަބއެއް ފަރާތްތަކުން ދެކުމުގެ ސަަބުބން އަންހެނުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިޭބކަމުގައި  ލާފު ޝިއާރެއްކަމުގައި މުޖްޚިދީނާ  

ސަ  މަޝްވަރާއިން ދިމާވާ  ކަންކަން  އެފަދައިން  ގަދަރު ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  ދީފައިވާ  އަންހެނުންނަށް  ދީނުގައި  ަބަބކީ 

ކީ ފިރިހެނުންކަމުގައިވާތީ ފިރިހެނުންގެ ވިސްނުމަށް ކަންކަން ކައޮޅުވާލެވޭތީއާއި ދީނީ ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި އުޅޭ ގިނަ ފަރާތްތަ

ޔާލުފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި އެކަންކަމަކީ  ނިންމައި އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެވިފައިވުމުގެ ސަަބުބންކަމުގައި ަބއެއް ަބއިވެރިން ޚި

ޢާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަވުމުގެ ސަަބުބން މެދުވެރިވާ ކަމެއްކަމަށާއި ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކަން  

 ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އިތުރުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް

ވެރިއެއް ނޫން. އެވެއަރނަސް  ންނަށް އަމާޒުކޮށް ހަދާފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކަށް އެހާ އަހުލު "އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެ

ްޕރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގަން އެބަޖެހޭ. ބޮޑަށް ޑިސްަޕރސް ވެފަ އޮންނާތީ ދަތިވަނީ. މާލޭގަ ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް ރާއްޖޭގެ  

 ރަށްރަށުގައި ނުގެންދޭ" 

ށް އިތުރަށް އަންހެނުން ާބރުވެރިކުރުމުގެ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކާމިޔާުބވާނީ ފިރިހެނުންވެސް މިކަންކަމައިތުރުން    މީގެ

 ހޭލުންތެރިކުރެވިގެން ކަމުގައި ގިނަ ަބއިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. 

ން. ފުރައްސާރަކުރުން ފަދަ ކަންކަމަށް  ރާމުކުރަ"އަޅުގަނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފިރިހެން ދަރިންނަށްވެސް ދަސްކޮށްދޭން އަންހެނުންނަށް އިހުތި

 ދީ، އެއީ ކޮށްގެން ނުވާނެ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކޮށްދޭން ޖެހޭ" އި ކުޑައިރުއްސުރެ ލޯ ހުޅުވަ

މިގޮތުން  ންމުކޮށް ފިރިހެނުން ކަމަށާއި، އަންހެނުންނަކީޢާންކަމުގައި ަބސްކިޔައި، ކަންކަން ނިންމައި މަސައްކަތްކުރާ ަބޔަކީ  ކަ

އިޖް ކަމެއްގެ  ކޮންމެ  ަބއެއްކަމަށް  ޢީމާތިކުރެވޭ  ަބއިވެރިވާ  ަބދަލުކުރަންޖެހޭކަމަށް    އިޫބލުކުރެވިފަޤަގޮތުން  އޮތުން  އޮންނަ 

 އިވެރިން ވާހަކަ ދައްކާފައިވެއެވެ. ަބމަޝްވަރާތަކުގައި 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

 މިސާލަކަށް ބުނަމާ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ހުންނަ ބޮޑީސްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށު ލެވެލްގައި މަސައްކަތް މިކުރަނީ"

  ކުރުނބާ އެރުވުމާކުރަންވީގޮތަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭ.... ކެއްކުމާއި މި ވެލްކަމް ކިއުމާއި  ޑަބްލިއުޑީސީސް. އެކަމަކު އަދިވެސް 

 ހުއްޓާލަން މިހާރު އެބަޖެހޭ." 

 

 ހުށަހެޅުންތައްކޮމިޓީގެ  .  7

ހަމަހަމަކަ  :1  ހުށަހެޅުން  މިންތީގެ  ތެރެއިން  އޮނިގަނޑުގެ  ވާސިލުމަނިޒާމީ  އަންހެނުންގެ  ށް  ޢިޖުތިމާޢީ  ޙާވުމަށާއި،  ލަތާއި 

ހޯދުމަށް ހިންގުމަށް  ކުރިއެރުން  މެއިންސްޓްރީމްކޮށްގެން  ޖެންޑަރ  އިދާރާތައް  އިންސާނީ    ،އިަބޖެޓާ  ޭބނުންވާ  ދައުލަތުގެ 

 ؛ވަސީލަތްތައް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

ޖިންސީގޯނާ އަދި   ،އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި ފުރައްސާރައާއި  ،އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި  :2  ހުށަހެޅުން 

ތަމަޢުގެ ތެރޭގައި އަށަގެންފައިވާ އަނިޔާއަކީ ޢާންމުކޮށް ސަޤާފީގޮތުން، އަންހެނަކަށް ވީތީ ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކެއްކަމަށްވާތީ މުޖް

 ،އެގޮތުން  ަބދަލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން.  މީހުންގެ ވިސްނުން  ގުޅޭގޮތުންމިކަމާ    ،މި ނުރަނގަޅު ސަޤާފަތް ނައްތާލުމަށާއި

 ؛ތަމަޢުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާމެދު އަންހެނުން ދެކޭގޮތް ަބދަލުކުރުންއިލާއާއި މުޖްޢާގޮތެއްގައި ޚާއްޞަ

އިލާ ތެރޭގައި ގެންގުޅޭ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ޢާކުޑައިރުން ފެށިގެން އަންހެން ކުދިންނާ ފިރިހެން ކުދިންނާމެދު  :  3ހުށަހެޅުން  

ހޭލުންތެރިކުރުވުން އިތުރަށް  ެބލެނިވެރިން  އެކި  )؛ ނައްތާލުމަށް  ހާސިލުކުރުމަށް  ތަޢުލީމު  މަތީ  ކުދިން  ފިރިހެން  މިސާލު: 

ަބއެއް ން ކުދިން މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށް ފޮނުވުމަށް ފަސްޖެހުންތަންތަނަށް ފޮނުވިނަމަވެސް އަންހެ ، ގޭތެރޭގައިކުރާ 

 ( އަންހެންކުދިން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ުބނެދެވިފައި އޮތުންހަމައެކަނި ކަންކަމަކީ 

މަދުވުމުގެ ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، އަންހެނުންނަށް ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައި އަންހެނުން ަބއިވެރިކުރެވޭ މިންވަރު    :4  ހުށަހެޅުން 

ގޮތެއްގަ އެކަށީގެންވާ  ޚިދުމަތްތައް  ކަނޑައަޅާ   އިލިބެންޖެހޭ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންކަމާ  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ނުދާތީ،  ލިިބގެން 

ސިޔާސަތުތަކެއްކަން  އެކަށަޅާ  އޮވެގެން  ަބއިވެރިވުންވެސް  އަންހެނުންގެ  އެއްމިންވަރަކަށް  ފިރިހެނުންނާ  ސިޔާސަތުތަކަކީ 

 ؛ކަށަވަރުކުރުން

ާބ  :5  ހުށަހެޅުން  މާލީގޮތުން  އަންހެނުން  ލިޭބނެ  ވިހެއުމަށްފަހުވެސް  އާމްދަނީ  ދިއުމަށާއި  ވަޒީފާތަކަށް  ރުވެރިކުރުމަށްޓަކައި 

ކެއަރ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ  -މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގޮތުން ކުދިން ބަލަހައްޓާނެ ޑޭ

 ؛މަސައްކަތް އަވަސްކުރުން



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ސްކޫލްތަކުގައި   ހަމަހަމަކަމަށްމިންތީގެ  :  6ހުށަހެޅުން   ހިމަނައިގެން  މަންޙަޖުގައި  ތަޢުލީމީ  އަހުލުވެރިކުރުމަށް  ކުދިން 

  ؛ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

އަންހެނުންނަކީ ވަކި ާބވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހޭ ަބއެއްކަމުގައި ދެކޭ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ   :7ހުށަހެޅުން  

އެކަމަށް   ާބރުއަޅައި  މަސައްކަތްކުރުމަށް  އަންހެނުން  ގިންތިތަކެއްގައިވެސް  ހުރިހާ  ދާއިރާއެއްގެ  ހުރިހާ  މަސައްކަތުގެ 

 ؛ހޭލުންތެރިކުރުވުން

ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުގައާއި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އަންހެނުންގެ ަބއިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން    :8ހުށަހެޅުން  

ތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޤާއިމުކޮށްފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންަބރުކަމުގެ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ވަކި މިންވަރެއް ޤާނޫނު

 ؛ކުރުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުތަކަށް ޭބނުންވާ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުންޞައަންހެނުންނަށް ޚާއް

އި ދީނުގައި އޮންނަގޮތް ކަމުގައިުބނެ ސްނުންތަކާގެންގުޅޭ ނޭދެވޭ ވިތަމަޢުގައި  ޙައްޤުތަކާމެދު މުޖްއަންހެނުންގެ    :9ހުށަހެޅުން  

  އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ނިކަމެތިކުރުން ނައްތާލުމަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް 

 ؛ކުރިއަށްގެންދިއުން

ކާއި، ގަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްކޮށް، ދެ ޖިންސުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދޭ ޤާނޫނުތަ  :10ހުށަހެޅުން  

 ؛ޭބނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މިންތީގެ ނަޒަރިއްޔާއަކުން ހެދިފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން

ހަމަހަމަކަން    ތުތަކާއިސިޔާސަ  އުނގެނުމާގުޅޭ  ކިޔަވައިދިނުމާއި  :11ހުށަހެޅުން   ޖިންސުގެ  ކަނޑައަޅާއިރު،  އުސޫލުތައް 

 ؛ކަށަވަރުވާނެ ފަދަ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައެޅުން

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތައް  :  12ހުށަހެޅުން  

 ތަކާއިޤާނޫނު   އެ  ތީގެ މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމާއި، ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުންހިންގުމުގެ ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވެ ތިިބ އެކި ގިން

 ؛ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން

ޒިންމާތައް  :  13ހުށަހެޅުން   މަތިކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުތަކުން  ޤާނޫނުތަކާއި  ހެދިފައިވާ  ޤާއިމުކުރުމަށް  ހަމަހަމަކަން  މިންތީގެ 

 ؛އިހުމާލުވާ މުވައްޒަފުން ޖަވާުބދާރީކުރުވުންއަދާކުރުމުގައި 

އި  :14ހުށަހެޅުން   ނިސްަބތް  އަންހެނުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ދާއިރާގައި  ސެކްޓަރގައި  ތުޓޫރިޒަމް  ޕްރައިވެޓް  ރުކުރުމަށާއި 

  ؛ޤާއިމުކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް އެކުލަވާލުން ސިޔާސަތުތައްއަންހެނުންނާ ރައްޓެހި ވަޒީފާގެ  



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
 ރިޕޯޓު   އިންކުއަރީ 
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

އަންހެނުންނަށްކުރާ ގޯނާތަކަށް މީހުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގައި އެންމެ   ،މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށާއި:  15ހުށަހެޅުން  

ގެންގުޅޭ   އަންހެނުންނާމެދު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  މީޑިއާތައްކަމަށްވީއިރު  ފަރާތްތަކަކީ  އަދާކުރެވޭނެ  ދައުރެއް  އެއް  މުހިންމު 

 ؛ކަތުގައި މީޑިއާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުންތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރާ މަސައް

ކުރާ:  16ހުށަހެޅުން   މަސައްކަތްތަކެއް  ގިނަ  ގޭތެރޭގެ  އިތުރުން  ވަޒީފާގެ  އަދާކުރާ  ކަމުގައިވާތީ   އަންހެނުންނަކީ  ަބއެއް 

ކިންގ  ރފްލެކްސިަބލް ވަ  އަންހެނުންނަށް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރެވޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ؛އިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރުންޤާކަލްޗަރ އެއް 

  އެހީތެރިކަން އަންހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ކައުންސެލިންނާއި އެނޫނުންވެސް ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޭބނުންވާ    :17ހުށަހެޅުން  

 ؛ރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުންރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައިވެސް ޤާއިމުކުދިވެހިފަސޭހައިން ލިޭބނެ އިންތިޒާމްތަކެއް 

ތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށާއި އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާއާއި  އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާ  :18ހުށަހެޅުން  

)ގެވެށި އަނިޔާ   2012/3އަނިޔާއިން ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެކަށައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުތައް ކަމުގައިވާ ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި،  )ޖިންސީ   2014/16ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( އާއި، ޤާނޫނު ނަންަބރު  

)ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު( އިން ހާސިލްކުރަން ޭބނުންވާ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެ   2016/18ޤާނޫނު ނަންަބރު  

މަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ ކަނޑައަޅައި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ޭބނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ މިންވަރު ދެނެގަނެ، އެކަ

 ؛އެ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން

)ނުރަސްމީ(    :19ހުށަހެޅުން   ގޭތެރޭގައި  ގޮތެއްގައި  ޢާންމު  ހޯދުމަށް  އާމްދަނީ  އަންހެނުންނަކީ  ަބއެއް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ވުމާއެކު ފަރާތްތަކެއްކަމަށް  ލިޭބ  އެފަރާތްތަކަށް  ،  މަސައްކަތްކުރާ  ފަރާތްތަކަށްވެސް  އެހެނިހެން  ތެރެއިން  ނިޒާމްގެ  ރަސްމީ 

ކަމުގައި)މިސާލު:    ،ލުއިތަކާއި ނެތް  ވަޒީފާއެއް  ފަސޭހަކަމާއެކު    ރަސްމީ  ގަތުމުގެ  އިންސްޓޯލްމަންޓަވީނަމަވެސް  ތަކެތި  ށް 

(  އްޕެންޝަން ސްކީމްތަމިސާލު:  އަދި ރައްކާތެރިކަން )  ލިޓްރަސީ(އަލް  ފައިނޭންޝިމިސާލު:  )  ން( އެހީތެރިކަލިުބމާއި  ފުރުޞަތު

  ؛ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުންރަސްމީ ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ދާއިރާގައި ފަންނީ މުވައްޒަފުން ނެތުމުގެ މައްސަލައަކީ   މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާ  :20ހުށަހެޅުން  

ކޮށް މަތީ ޞައްޚާރާތަކުން ފަންނީ މީހުން އުފެއްދުމަށް، އެ ދާއިރާތަކަށް  ދާއި  ވީއިރު، އެކަށްކަމަ   އްސަސާތަކުން ފާހަގަކުރާއަމު

 ؛ފޯރުކޮށްދިނުންފުރުޞަތުތައް  އިތުރުތަޢުލީމު ޙާސިލުކުރުމަށް 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އަންހެނުންނަށް ކުރާ ފުރައްސާރައާއި ގޯނާގެ މައްސަލަތައް  އަންހެނުންނާމެދު    :21ހުށަހެޅުން  

  ؛ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުން ނިޒާމް މަށް އޮތްރިޕޯޓުކުރު

ވަނަ މާއްދާގައި ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ   20)ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު( ގެ    2016/18ޤާނޫނު ނަންަބރު    :22ހުށަހެޅުން  

ދާކުރާ އަންހެނުންނާއި ފަދައިން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާގެ ދަށުން އެއް ފަންތީގެ މަޤާމުތައް އަ

ފިރިހެނުންނަށް ލިޭބ މުސާރައާއި ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުމާއި ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް، އެއް ހަމައެއްގައި ލިޭބކަން ކަށަވަރުކުރާނެ 

 ؛ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުން

ތަފާސްހިސާުބ  ދެ ޖިންސު ވަކިން  ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަނެ އެ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި،  މިންތީގެ    :23ހުށަހެޅުން  

 ؛އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން އްއުސޫލެ ބެލެހެއްޓޭނެ

އިލާ ރޫޅިގެންދާ ޙާލަތުގައި ކުދިންގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމާއި ކުދިންނަށް ޭބނުންވާ ޚަރަދާއި އަދި އެނޫންވެސް  ޢާ:  24ހުށަހެޅުން  

 2000/4އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ޙައްލެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު ނަންަބރު  

 ން.އިޞްލާޙުކުރު (އިލާއާެބހޭ ޤާނޫނުޢާ)

އުސޫލުތައް    :25ހުށަހެޅުން   ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ  އެހީތެރިކަން  އަންހެނުންނަށް  އިޤްތިޞާދީގޮތުން  ގޮތުންނާއި،  އިޖްތިމާޢީ 

ހަރުދަނާކޮށް އަންހެނުން ާބރުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް މަސައްކަތްކުރާ 

 ؛ކުގެ ަބއިވެރިވުން އިތުރުކުރުންމަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަ

މެދުގައި  :  26ހުށަހެޅުން   މީހުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  ރައްކާތެރިކަމާ  ޙައްޤުތަކާއި  ލިިބދީފައިވާ  އަންހެނުންނަށް  ޤާނޫނުތަކުން 

 ؛ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މިހާރަށްވުރެ ޮބޑަށް މަސައްކަތްކުރުން

މެދުގައި    ތަކުގައިސްކޫލް  ކިޔަވައިދޭ  އެކުގައި  ފިރިހެންކުދިން  ކުދިންނާއިންއަންހެ:  27ހުށަހެޅުން   މުދައްރިސުން  ކުދިންގެ 

 އަދި ؛ އުސޫލުތަކެއް އެކުލަވައިލުންނުގެންގުޅޭކަން ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ކެއް ތަފާތުކުރުންތަ

 ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާއެއްކުރުން.ޖިނާޢީ އަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންގެ ޙާލަތު : 28ހުށަހެޅުން  

 

 



ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުމާގުޅޭ ޕާލިމަންޓަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް  
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 ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

  ނިންމުން  .  8

ހި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ، ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ  އު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  މަން 

ކަމާގުޅޭ  هللا ޢަބްދު ގެނައުމަށްޓަކައި،  ހުއްޓުމެއް  ތަފާތުކުރުންތަކަށް  ކުރާ  އަންހެނުންނާމެދު  "ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ 

ގަ ޤާނޫނުތަކާއި  ނިޒާމާއި  ޕާލިމަންޓަރީ  ސިޔާސަތުތަކާއި،  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ތަފާތުކުރުންތައް  ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  ވާއިދުތަކުގައި 

ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާގޮތަށް ފާސްކޮށް، ޤަރާރުގައި ގޮވާލާފައިވާގޮތަށް މި ކޮމިޓީން  އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"  

  ގެ މަސައްކަތް ހުށަހެޅުންތަކާއެކު، އެ ޤަރާރުއަރީއާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވާ ޕާލިމަންޓަރީ އިންކު

ގަވާއިދުގެ   މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  އެދި  ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވުމަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ނިންމާފައިވާގޮތަށް  ވަނަ    99ކޮމިޓީން 

ވަނަ އަހަރުގެ    2021ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ    2021އޮކްޓޫބަރު    25ފޮނުވުމަށް،  މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް  

 ންވަނީ ނިންމާފައެވެ. ޤު ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާ 44

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި، ކަމާގުޅޭ  ވީމާ، ކޮމިޓީން ފާސްކޮށްފައިވާ "

ޕާލިމަންޓަރީ   ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ތަފާތުކުރުންތައް  ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  ގަވާއިދުތަކުގައި  ޤާނޫނުތަކާއި  ނިޒާމާއި  ސިޔާސަތުތަކާއި، 

އަދި "ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް    ޤަރާރު"ޅާ  އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަ

ރިޕޯޓު"   އިންކުއަރީ  ޕާލިމަންޓަރީ  ދެނެގަތުމާގުޅޭ  ކަންކަން  ކުރަންޖެހޭ  ގެނައުމަށްޓަކައި  މަޖިލީހަށް  ހުއްޓުމެއް  ޢިއްޒަތްތެރި  ތިޔަ 

 މަވައިދެއްވުން އެދި، މި ރިޕޯޓާއެކު ހުށަހަޅަމެވެ.  ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތެއްގެމަތިން ނިން

ދިރާސާކޮށް "ފައިވާކޮމިޓީން  ކަމާގުޅޭ  ،  ގެނައުމަށްޓަކައި،  ހުއްޓުމެއް  ތަފާތުކުރުންތަކަށް  ކުރާ  އަންހެނުންނާމެދު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ތަފާތުކުރު ހުރަސްތަކާއި  ހުރި  ގަވާއިދުތަކުގައި  ޤާނޫނުތަކާއި  ނިޒާމާއި  ޕާލިމަންޓަރީ  ސިޔާސަތުތަކާއި،  ދެނެގަތުމަށްޓަކައި  ންތައް 

  ދިރާސާކުރުމަށް   ޤަރާރު  އަދި،  " ގެ ގޮތުގައި އެވަނީއެވެ.1- ޖަދުވަލު ޤަރާރު" މި ރިޕޯޓުގެ "   އިންކުއަރީއެއް ހެދުމަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާ

ޖެންޑަރއުހި  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ބޭއްވި އެންޑް  ރައިޓްސް  މެންބަރުން    މަން  ކޮމިޓީގެ  އެ  ބައްދަލުވުންތަކަށް  ކޮމިޓީގެ 

އި، މި އިންކުއަރީއާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  ގެ ގޮތުގައި ހިމަނަ "  2- ޖަދުވަލު " ގޮތުގެ ތަފްޞީލު މި ރިޕޯޓުގެ  ހާޒިރުވެފައިވާ

 އި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ. " ގެ ގޮތުގ3ަ- ޖަދުވަލު މި ރިޕޯޓުގެ "  ،ޔުނިވަރސިޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ދިރާސާ ރިޕޯޓު
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި

 އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުން 
Inquiry on elimination of all forms of 

discrimination  

against women in the Maldives 
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި، އެކަންކަމަށް ހުއްޓުމެއް 
ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުން 

 

ދިރާސާ ޓީމު 

ޑރޢާއިޝަތު ޝެހެނާޒް އާދަމް   
ޢާއިޝަތު ޝާހީން އިސްމާއީލް 

ޑރ ރަޙީމާ ޢަބްދުއްރަހީމް 
ޑރ އާމިނަތު ރިޔާޟް 

ޑރ ފަޒީލާ ވަހީދު 
 ޑރ އާމިނަތު ޝާފިޔާ އާދަމް
އަލްއުސްތާޛާ ފާތިމަތު ވަޙީދާ 

ޑރ ޢާއިޝަތު ނާއިލާ 
މިދްހަތު ޢަބްދުއްރަޝީދު 
ހައްވާ ޝިއުނާ މުސްތަފާ 
ނާސިޙާޢަބްދުލް މުޙައިމިން 
ނަޝްޢާ އަޙުމަދު ނަސީމް 

ޒީނަތު ޝާކިރު 
ރިފާޢަތު ޙަސަން 
 މަރިޔަމް ވަޞީލާ
 އާމިނަތު ޝަހުލާ
 އިދުހާމް ފަހުމީ

 
 

 

 

 

 

މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމާއި 
ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް 
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 74 އާމްދަނީ ލިބުމުގައި ހުރި މިންތީގެ ތަފާތުތައް .6.2.1
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ނޑު ޖެހިފައިވުން(މިންތީގެ ސްޓީރިއޮޓައިޕްސް  .6.3.2  77 )ވަކިގޮތަކަށް ތައްގަ
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 78 ސަގާފީ އަދި ދީނީގޮތުން އަންހެނުންގެ ދައުރާއި މެދު އުފެދިފައިވާ ތަސައްވަރު .6.4.1

 78 އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ނިކަމެތި ޚާލަތުތަކުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އޮންނަ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް .6.4.2
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 79 މިންތީގެ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަން .6.5

 79 ތަޢުލީމީ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން .6.5.1
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ނޑައެޅުން .6.5.4  81 ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކާ ކޯޓާ ކަ

 81 ނިންމުން .6.6

 82 ހަވާލާ ލިސްޓު .7
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 64 ........................ ފ/އ- ދިވެހިރާއްޖޭގައިގެވެށިއަނިޔާއަކީއާންމުކަމެކެވ33ެ ދިވެހިރާއްޖޭގައިގެވެށިއަނިޔާއަކީއާންމުކަމެކެވެޗާޓ32ު ޗާޓު
 66 ........................ އަންހެނުންސިޔާސީޕާޓީގެލީޑަރުކަންކުރުނ35ް ކުންފުނިތަކުގެއިސްމަޤާމްތައްޗާޓު/އަމިއްލަ/އަންހެނުންސަރުކާރ34ުޗާޓު
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އެކަންކަމަށް ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި
 ހުއްޓުމެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ދެނެގަތުން

 

ތަޢާރުފު  .1

އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް  .1.1
މިންތީގެ . މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން މާނަކުރެވެނީ ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހަކަށްވީތީ އަމާޒުކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކަށެވެ

ނޑު ސަބަބަކީ މިންތީގެ  ތަފާތުކުރުންތަކާއިމެދު ފުންކޮށްވިސްނައި ނޭދެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މައިގަ
ތަފާތު ކުރުމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުގެ ބޮޑު ބައެއް، ކަންކަމުން އެކަހެރިކުރުމާއި ލިބެންޖެހޭ ޙައްޤުތަކުން މަޙުރޫމް 

ނޑުގޮތެއްގައި ނޭދެވޭ އަސަރުކުރަނީ އަންހެން ކުދީންނާއި .ކުރެވޭތީއެވެ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން މައިގަ
މިގޮތުން އަންހެނުންގެ އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރުން ކަންކަން ނިންމުމުގައި . )2017، ޕްލޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް(އަންހެނުންނަށެވެ

ނަފުސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި އަނިޔާއަށް ހުށަހެޅޭ . )1993ސްޓީފަން، (ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެއެވެ 
 ،ޔުނިސެފް؛ 2009، ޔުނިސެފް(އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ޢަދަދުވެސް ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ނިސްބަތުން ގިނައެވެ

 ތަފާތު ކުރުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ ގެމިފަދަ ދިރާސާވެރިންގެ ރައުޔުތަކުން ހާމަވާގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުގައި ކުރެވޭ މިންތީ. )2016
 .އަސަރު ބޮޑަށް ކުރަނީ އަންހެނުންނަށެވެ

މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެންމެ އާންމު ކަމެއްކަމުގައި 
މިސާލަކަށް، މަގުން ހިނގާފާއި ދާއިރު، އެކި . ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ފުރަސައްރާކުރުންތަކެވެ

އަލްބްރެކްޓްސެން، (ގޮތްގޮތުން ފިރިހެނުން އަންހެނުންނާ ފޮށުމަކީ ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކެއްގައި އާންމުކަންކަމެވެ
ހަމަ . )2015ހާރޝް، (ކުރުންތައްވެސް ހިމެނެއެވެ  މީގެ އިތުރުން އޮފީހުގެ މާހަލުގައި ދިމާވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ.)2018

 އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ފިރިހެނުންގެ ފަރާތުން ޖިންސީ 30މިފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
މީގެ ތެރޭގައި ހުތުރު . )2005. އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް(ފުރައްސާރަކުރުން ކުރިމަތިވެފައިވާކަމަށް ސާރވޭއަކުން ދައްކާފައި ވެއެވެ 

މިފަދަ ފުރައްސާރަ ތަކަކީ .ބަހުންނާއި ޝަހުވަތްތެރި ބަސްތަކުން މުޚާތަބުކުރުމާއި، ނޭއްގާނި ޖިސްމާނީ ބީހުންތައް ހިމެނެއެވެ
ހިއުމަން . )2015ބަރނާޑްސް، (އަންހެނުން މިނިވަންކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމަށް އެޅޭ ހުރަހެކެވެ 

ގެ އިތުރު ސަރވޭ އަކުން )2012، .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް( މޯލްޑިވްސް  ދަރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަންކަން އިޞްލާޙު ވުމުގެ ބަދަލުގައި އަންހެނުންގެޙައްޤުތައް ރައްކައުތެރިކުރުމާއި މެދު ،ދައްކާގޮތުގައި

މިފަދަ ދިރާސީ ރިޕޯޓްތަކުން ހާމަވާން އޮތް ޙަޤީޤަތަކީ .ނައްސި ވިސްނުންތަކެއް ފާހަގަ ކުރެވިފާވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ
އަންހެނުންނާމެދު މިންތީ ތަފާތު ކުރުން ގެންގުޅެވުމުގެ ސަބަބުން އެމީހުންގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ހަމަޖެހިގެން އުޅުމަށް އޮތް 

. މިކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު އެމީހުންގެ ދުވަހީ ދިރިއުޅުމަށް އަދި ދުޅަހެޔޮކަމަށް ކުރުމަކީ ވަރަށް ގާތްކަމެކެވެ. ގޮންޖެހުންތަކެވެ
 . ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ ދޫކޮށްލެވޭތަފާތުކުރުންތަކެއް ކަމަށްމީގެ އިތުރުން ބައެއް ކަންކަމަކީ މާބޮޑުކަމެއްކަމަށް ނުބެލެވި

މިގޮތުން ފިރިން އަނބިންނަށް އަނިޔާ ކުރެވިދާނޭ ޖާއިޒު ހާލަތުތަކެއް ވޭތޯ ބެލުމަށް ކުރެވުނު ސުވާލުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި 
 މީގެ ، އަނިޔާކުރުން ޖާއިޒުކަމަށް ދެކޭ ކަންކަން ވަރަށް ގިނަ ކަމާއި،ދެ ޖިންސުގެ މީހުންގެ ރައުޔު ދާދި އެއްގޮތްކަމާއި

ތެރެއިން އެންމެ ގިނަ މީހުން އެއްބަސްވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ފިރިމީހާއަށް ނުކިޔަމަންތެރިވުމާއި އެއްދާންވުމަށް އިންކާރު 
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ވަނަ އަހަރުގެ ސަރވޭ އާ އަޅާބަލާއިރު 2005ނަމަވެސް މި ހޯދުންތައް . )2012. އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް(ކުރުން ހިމެނެއެވެ 
މިފަދަ ކަންކަމުން . މިކަންކަމަށް އެއްބަސްވާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު މަދުވެފައިވާކަމީ ހެޔޮ ބަދަލެއްކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

އަރައިގަތުމަށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ އިތުރުން ފިރިހެނުން މިކަންކަމަށް ހޭލުންތެރިކުރުން ވެސް މުހިއްމެވެ 
ނުކުތާއަކީ އެއް ޚާއްޞަކޮށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި .)2018އަލްބްރެކްޓްސެން، (

 އެމީހުންގެ ކުންއަންހެނުންނަށް އެމީހުންނާމެދު ކޮށްގެންނުވާނެ ކަންކަން އެނގުނު މިންވަރަކުން ނުވަތަ އަހުލުވެރިވާ މިންވަރަ
މީހުންގެ ޢާއްމު ވިސްނުންތައް . ޙައްޤު ހޯދުމާއި އަމިއްލަ ހިމާޔަތް ހޯދުމުގެ ވިސްނުންވެސް އިތުރު ކުރެވިދާނެ ކަމެވެ

. ބަދަލުކުރުމަކީ ބައެއް ސަޤާފަތްތަކުގައި ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެކެވެ

 އަކީވެސް ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރާ 'ސްޓީރިއޯޓައިޕްސް'މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން މެދުވެރިވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މިންތީގެ 
ގޭތެރޭގައާއި، މަދަރުސާ އަދި ވަޒީފާގެ މާޙައުލުގައިވެސް އަންހެނަކަށްވީތީ ވަކިގޮތަކަށް ވަކި މީގެ ސަބަބުން. އެއްޗެކެވެ

. )2007ހެއިލްމަން، & ވެލް (ކަންކަމެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަކި ކަންކަމުން މަޙުރޫމުވާންޖެހުމަކީ އާންމުކަމެކެވެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ދިނުމުގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިނެތް ނަމަވެސް، ވަޒީފާ "

މިސާލަކަށް، . )2020، ނިޡާމް(ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ " އަދާކުރުމުގައި އަންހެނުންނަށް ދަތިތަކާކުރިމަތިލާންޖެހޭ
 1ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވަޒީފާތަކަށް ބަލައިލާއިރު ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނައީ އަންހެނުން ކަމުގައިވިޔަސް

ކަންކަން ނިންމުމުގައި ފަހުބަސް ބުނަން އެންމެ މަތީ ހަރުފަތްތަކުގައި އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުން ގިނަ ކަމުގައި 
ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާއި އަންހެނުންގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި މިކަމާ ގުޅޭ .)2020ފައިޒަލް، (ފާހަގަކުރެވެއެވެ 

ކްލީވްލެންޑް، ވެސިއޯ، ؛ 2018، .އެން.ޖީ.އެމް(ސަގާފީ ފިކުރުތައް ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވެއެވެ -މެދު ގެންގުޅޭ ދޯހަޅި އިޖުތިމާއީ
. )2012ފެރެލް، -ބާރންސް

 ގެ މިސާލުތަކުގެ ތެރޭގައި، އަންހެނުންގެ ދައުރަކީ ގޭތެރޭގެ ކަންތައް 'ސްޓީރިއޯޓައިޕްސް'އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ އިތުރު 
ފަރުދާވާންޖެހޭ ފިރިހެނުންނާ ތަފާތުކޮށް އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުން ، މާއިބެލެހެއްޓުމާއި ދަރިން ބެލުންކަމުގައި ދުށު

މިއީ . )2017، ޕްލޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް(ބޭރުތެރެއަށް ނިކުމެ އުޅުމަކީ ވިޔާނުދާކަމެއްކަމުގައި ދުށުން ހިމެނެއެވެކަމަށާއި 
ދީނާއި ސަގާފަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ރިވެތި އާދަކާދަތައްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މިކަމަކީ ހަމައެކަނި އަންހެނުންނަށް އަމާޒުވާ 

 ގޮތެއްގައިކަންކަމަށް ވުމުން އުފެދޭ މައްސަލަތަކާއި އަންހެން ކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އެންމެ އެކަށޭނަ
 ތަކުގެ ސަބަބުން މަތީ ތަޢުލީމު 'ސްޓީރިއޯޓައިޕްސް'މިގޮތުން ގެންގުޅެވޭ މިންތީގެ . ބޭނުން ކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ދިމާވެއެވެ

ހޯދުމަށް ޚިޔާރު ކުރާ ދާއިރާ ތަކާއި، މަސައްކަތުގެ ދާއިރާ ޚިޔާރުކުރުމުގައި އަމިއްލަ އިޚުތިޔާރު އިސްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 
ޕްލޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް، (މުޖުތަމަޢު އާއި އާއިލާ އެދޭގޮތަށް ކަންކަން ބަދަލުކުރުމަށް އަންހެނުންނަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ 

އަންހެނުންގެ ދައުރު ހަނިކުރުމުގައާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ޖާއިޒުކުރުމަށް އަދި އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކުރެވޭ . )2017
މިއިން . )2018، .އެން.ޖީ.އެމް(ތަކުގައި ދީން ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރާކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވެއެވެ " ސްޓީރިއޯޓައިޕްސް"

 އިސްނެގުމާއި، އެމީހުންގެ މުގައިކޮންމެ ފިކުރަކީ ވެސް އަންހެނުންގެ ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގައި ނަގާ ޤަރާރުތަކާއި ކަންކަ
 .  ފާހަގަ ކުރެވެއެވެކަންގާބިލިއްޔަތުތައް ތަރައްޤީވުމަށް ވެސް ހުރަސް އެޅިދާނެކަންކަން

ކުރުމާއި މުޖުތަމައުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ހީނަރުވާގޮތަކަށް ކަންކަން ބައްޓަންވެފައި ' އޮބްޖެކްޓިފައި'އަންހެނުން 
ހުރުމަކީވެސް މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އަންހެން ކުދީންނާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް އެޅޭ 

 ތަކެތި އިޝްތިހާރު ކުރުމާއި އަދި މީޑިއާގެ ،މިސާލަކަށް. )2017ޕްލޭން އިންޓަރނޭޝަނަލް، (ހުރަހެކެވެ

                                                           
 /https://www.csc.gov.mv/en ސިވިލް ސަރވިޝަސް ކޮމިޝަންގެ ތަފާސް ހިސާބުތައ1ް
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ގެ ގޮތުގައި 'އޮބްޖެކްޓެއް'ޤަދަރާއި ކަރާމާތަށް އިސްކަންދިނުމުގެ ބަދަލުގައި، އަންހެނުންނަކީ އަންހެނުންގެ ،ބޭނުންތަކަށް
ނޑު ހުންނަން ޖެހޭ ވަކި ބައްޓަމެއް .އާންމުކަމެކެވެ ގޮތަށް ހުށަހެޅުމުކީތަޞާއްވަރުވާ މިކަމުގެ ސަބަބުން އަންހުނުންގެ ހަށިގަ

 އަމިއްލަނުވަތަ ރީތިހުތުރުގެ ތަޞާއްވަރެއް އާންމުވެ އަންހެނުންގެ ދަރަޖަ އަކީ ކޮބައިކަމާމެދު ޣާފިލުވެވި އަންހެނުންނަށް
ޕްލޭން ؛ 2011ކާރ، & ސްޒމާންސްކީ، މޮފިޓް، (ނަފުސަށްއޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލި، އިތުރު ނިކަމެތިކަން ލިބެއެވެ 

މިފަދައިން މުޖުތަމަޢުގައި ކުރެވޭ ވަރަށް އާދައިގެ ކަމަކުންވެސް ޢާއްމު މުޖުތަމަޢުގެ މީހުން . )2017އިންޓަރނޭޝަނަލް، 
 .އަންހެނުންނާ މެދު ވަކިގޮތަކަށް ބެލެވޭ ފިކުރުތައް އަށަގަތުމަށް ޖާގަ ދެވެއެވެ

 ފިރިހެނުންނެކޭ އެއް ގޮތަށް އަންހެނުންނަށްވެސް ،އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައިކަމުގައި ވީ ހިނދު
އަދި ފިރިހެނުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުވޭ ގޮތަށް އަންހެނުންގެ މަސައްކަތް .ހަމަތަކަކާއި އިޚުތިޔާރުތަކެއް އޮތުން ލާޒިމެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ 2019. ވަޒަންކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އެކަންކަން އެކަހެރިކޮށްލުމަކީގެންގުޅެވޭ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމެކެވެ
ބައިނަލްއަޤަވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި، އޭރުގެ، މިނިސްޓަރ އޮފް ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސްޝިދާތާ ޝަރީފް، މިކަން ހާމަކުރައްވަމުން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުން ވެރިކަން 
ކުރައްވާފައިވާކަން ތާރީޚުން ފެންނާން އޮތް ނަމަހީވެސް ބައެއް ރަސްރަސްކަލުންނާއި ރަނިންގެ ދައުރު ލިޔެ އަރުޝީފުކުރުމާއި 

، .އެސް.އެސް.އެފް.އެމް(އާންމުކުރުމުގައި މިންތީގެތަފާތުކުރުން ގެންގުޅެފައިވާކަން އެ ފަދަ ލިޔުންތަކުން ފެންނަން އޮތްކަމަށެވެ 
ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ވެސް އަންހެނުންގެ މަސައްކަތް ބަލާގަތުމުގައި ތަފާތު ކުރެވޭކަން މިފަދަ ރައުޔުތަކަށް .)2019

 .ބަލާލުމުން ވެސް ހާމަވެއެވެ

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެއް ހަމައެއްގައި މުޖުތަމަޢުގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކަން މިހެން އޮތްނަމަވެސް، 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިންތީގެ . ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަމާއިމެދު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ

ގޮތުން މި. ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި ރަނގަޅު ކުރިއެރުން ތަކެއްޙާޞިލުކުރެވިފައި ވެއެވެ
 ވިހެއުމުގެ ތެރެއިން ،ސާނަވީތަޢުލީމާއި ހަމައަށް ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމުގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލެވިފައި ވުމާއި

މަރުވާ އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުކުރެވިފައިވުމާއި މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުން ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް 
މި ހެޔޮ ބަދަލުތަކަކީ މިކަމަށް . )2018، .އެން.ޖީ.އެމް(ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށް މަގުފަހިވެފައިވެއެވެ އަންހެނުންގެ ނިކުތުމާއި 

.  ނަތީޖާއެވެހެޔޮ އަމާޒުހިފައިގެން އެކި ސަރުކާރުތަކުންނާއި އެކިއެކި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ 

މީގެ އިތުރުން، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް . މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީން މަނާކުރެއެއެވެ
މިގޮތުން ޑޮމެސްޓިކް . ރައްކައުތެރިކުރުމާއި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކެއް ހެދިފައިވެއެވެ

ޖިންސީ އަނިޔާ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު އަދި،2016ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޓް ، 2012ވަޔަލަންސް އެކްޓް 
. )2018، .އެން.ޖީ.އެމް(ށް ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތައް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ އާއިލާގެ ޤާނޫނަހިމާޔަތެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން 

ގައި ތަޢާރުފު ކުރެވުނު ރެހެންދި އެވޯޑާއި، އަންހެނުން 2014މީގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން 
ގައި އެކުލަވާލެވުނު ކައުންސިލް ފޮރ އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވަރމަންޓް ފޮރ 2015ބާރުވެރިކުރުމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުމަށް 

ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެން ރަށްރަށުގައި އުފެދި 1970. )2018، .އެން.ޖީ.އެމް(ފާހަގަކުރެވެއެވެ  (CEEW) ވިމެން
ހަމަ އެ އަހަރު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނޫ ، ގައި އުވާލައ2010ިމަސައްކަތް ކުރަމުން އައި އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތައް 

 . )2018، .އެން.ޖީ.އެމް(ގެ ދަށުން އެފަދަ ކޮމިޓީތަކެއް އުފައްދާފައިވެއެވެ )2020/7ނަންބަރު (

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުން ހިމާޔަތްކޮށްދީފައިވީނަމަވެސް އެކިއެކި ސަބަބުތަކަށްޓަކައި، މިންތީގެ 
މިކަންކަމުން .ހެދިފައި ހުރި ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެތަފާތުކުރުންތައް ދިވެހި މުޖުތަމަޢުގައި އަދިވެސް އޮތްކަމަށް 
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 )2018، .އެން.ޖީ.އެމް( ންއަރައިގަތުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ދެނެގަތުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ބައްދަލުވުންތަކުގައި، އިތުރަށް ބަލައި ހޯދަންޖެހޭ ދާއިރާތަކުގެ ގޮތުގައި 

:  ފާހަކޮށްފައިވަނީ

 ްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ޙައްގުތައް ދެނެގަތުނ، 
  ިފުރާވަރުގެ ކުދީންގެ ޖިންސީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި ދަރިމައިވުމުގެ ހައްޤުތަކާއި އިޚުތިޔާރުތައް ދެނެގަތުމާއ

 ،ބާރުވެރިކުރުވުން
  ްއަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައްޙިމާޔަތް ކުރުމާއި މިންތީގެ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމުގައި ފިރިހެން ކުދީންނާއި ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުނ

 ،ހޯދުން
 ްއަދި ،ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުނ  

 ެއުޖޫރައަކާ ނުލައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އިތުރު ސަމާލުކަމެއް ދިނުމެވ. 

މީގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމާއި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށް ޓަކައި އެންމެ 
އެކަށޭނަ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށް، މިންތީގެ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމުގައި ހުރަހެއްގެ ގޮތުގައި ހުރި ވިސްނުންތަކާ 

، .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް(ފިކުރުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަނެ ތަފާތުކުރުމަށް ދިމާވާ ސަބަބުތަކަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ 
 އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި އި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާ،ހަމައެހެންމެ.)2012

 ފިރިހެނުން އަދި ޖުމްލަކޮށް މުޅި މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިވެފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްކަންވެސް އިހުރި ޤާނޫނުތަކަށް އަންހެނުނާ
 . މިގޮތުން މިދިރާސާގައި މިކަންކަން ދެނެގަންނަން މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ދެނެގަންނަން ޖެހެއެވެ

ދިރާސާގެ ބޭނުމާއިމަޤުޞަދު  .1.2
ނޑު ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމާއި، ޤައުމީ  މި ދިރާސީ މަސައްކަތުގެ މައިގަ

 މި މަގަށް ،މިގޮތުން. ތަރައްޤީގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މަޢުލާމާތު އެއްކުރުމެވެ
 މިހާރު ހުރި ކަމާގުޅޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ނިޒާމާއި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ،ވާސިލުވުމަށް

ތަފާތުކުރުންތައް ދެނެގަތުމާއި އެކު، އެކި ފަންތީގެ އަންހެނުންނަށް ދިމާވަމުންދާ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް 
 މީގެ އިތުރުން މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި، ނިޒާމުގައި ހުރި ކަންތައްތަކާ .ދެނެގަތުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ

. ތުން ވެސް އެއީ މިދާސާގެ ބޭނުމެކެވެއާންމު ހާލަތާއި ގުޅުން އޮތް ނުވަތަ ނެތް މިންވަރު ދެނެގަ

ނޑު މަޤްޞަދު ތަކަކީ  :މިގޮތުން މި ދިރާސާގެ މައިގަ

އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތު ކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި  .1
 ؛ސިޔާސަތުތަކުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ދެނެގަތުން

 ؛މިހާރު ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުން .2
 ؛އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ހުރަސްތައް ދެނެގަތުން .3
އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދީ، އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް  .4

 ؛ކުރެވިދާނެ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުން
 ؛އެފަދަ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ސަބަބު ދެނެގަތުން .5
  އަދި؛ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަންކަމާއި، ދާއިރާތައް ދެނެގަތުން .6
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އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން ފިރިހެނުން އަދި ޖުމްލަގޮތެއްގައި މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް  .7
 .ހޯދުމެވެ

ދިރާސާގެމެތޮޑޮލޮޖީ  .2
މިނެވަޒަންކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ގައި މައުލޫމާތު އެއްކޮށްފައިވާނީ ހާސިލުކުރުމަށް މި ދިރާސާމަޤްޞަދު މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ 

. މަޝްވަރާތަކަކުންނެވެ )ކޮލިޓޭޓިވް(ނުސަރވޭއަކާއި ތަފުސީލު ހޯދުމަށް ބޭއްވު )ކޮންޓިޓޭޓިވް( ނުކުރިއަށް ގެންދެވު

ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަށް ޖެނަރަލައިޒްކުރުމަށް ބޭނުންވާނޭ ސާމްޕަލްއެއް ނެގުމުގެ ބޭނުމުގައި ދިރާސާ ފުރަތަމަ ރޭވުނީ މިގޮތުން 
ރާއްޖޭގެ އެކި އިންޓަރވިއު ސުވާލުކަރުދާހެއްގެ ސިފައިގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސް ރެޕްރެސެންޓެޓިވް ސާމްޕަލްއެއް ނެގޭނޭހެން 

އަދި . އި ދިރާސީ ޓީމުން ސުވާލުކޮށް ސަރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށެވެ އަންހެނުނ498ާކަންކޮޅުތަކުން މަދުވެގެން 
ތަފުޞީލު މީގެ އިތުރުން، .ފިރިހެނުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް މި ޢަދަދަށްވުރެ މަދުން ނަމަވެސް ފިރިހެނުން ހިމެނުމަށް ނިންމުނެވެ

 . މަޝްވަރާތަކެއް ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ ފިރިހެނުންނ20ާ އަންހެނުންނާއި 50މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަދުވެގެން 

އެހަނަސް، މި އިންޓަރވިއުތައް ކުރުމަށް ދިރާސާ ޓީމުން ދަތުރަށް ފުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނިކޮށް ކޮވިޑްގެ ކޭސްތަކެއް 
އަތޮޅުތެރެއިން ފެނި ބައެއް ރަށްރަށް މޮނިޓަރިންގ ހާލަތަށް ލުމާއި ގުޅިގެން، ރެންޑަމް ސާމްޕަލްއެއް ބޭނުންކޮށް އިންޓަވިއު 

ގެ ހުއްދައާއެކު ދަތުރުކުރެވެން .އޭ.ޕީ.ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޮންލައިން ކޮންވީނިއަންޓް ސާމްޕަލްއެއް ނެގުމަށް ނިންމައި، އެޗް
 . ހުރި އަތޮޅުތަކަށް ދަތުރުކޮށް ފޯކަސްގްރޫޕް އަދި ވަކިވަކި މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުނެވެ

 . ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވ2.3ެ އަދި 2.2ސަރވޭ އަދި މަޝްވަރާތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލު 

 ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ މުރާޖަޢާ .2.1
މިންތީގެ ހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ގާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކާއި، ސަރުކާރާއި ކަމާގުޅޭ ގައުމީ އަދި 
މިގޮތުން، މި މުރާޖަޢާގެ . ބައިނަލްއަގްވާމީ ޖަމާތް ޖަމިއްޔާތަކުގެ ރިޕޯޓުތަކާއި ތަފާސް ހިސާބުތައް މުރާޖަޢާ ކުރެވުނެވެ

ބޭނުމަކީ އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ތަކަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި ދިރާސާއަށް ޑާޓާ އެއްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރާނެ އާލާތްތައް 
 .ތައްޔާރުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ )އިންސްޓުރުމަންޓްތައް(

 ސާމްޕަލް / ސަރވޭއޮންލައިން  .2.2
ނޑު ބޭނުމަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން އޮތް  ސުވާލުކަރުދާހުގެ ސާރވޭއޮންލައިން  މައިގަ

ދިރާސާގެ ،ރާއްޖެއަށް ޖެނެރަލައިޒްކުރެވޭނެ ގޮތަށްމުޅި މިގޮތުން ބޮޑު ސާމްޕަލްއެއްގެ އެހީގައި. މިންވަރު ދެނެގަތުމެވެނެތް 
ގޮސަފައިވަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ސަރވޭ ކުރިއަށްގެން.ހޯދުނެވެމަޤުޞަދުތަކަށް ބިނާކޮށް، ހޯދުންތަކެއް 

ސަރވޭ ސުވާލު . އަމިއްލައަށް ސާރވޭ ކަރުދާސް ފުރައިގެންނެވެއޮންލައިން ސަރވޭގޭ ލިންކް ހިއްސާކޮށް، ބައިވެރިން 
 . ހިމަނާފައި ވާނެއެވެގައި)ށ(ޖަދުވަލު ކަރުދާސް 

ނޑު ގޮތެއްގައި، އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ، ސަރވޭ ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ ޤައުމީ . އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެހި އަންހެނުންނަށެވ18ެމައިގަ
 މީހުންނެވެ 344,023ބޯހުމިނުމުގެ ހިސާބުތަކުގައި ވާގޮތުން ދިވެހީންގެ އާބާދީއަކީ  )ގ2014ެ(އިދާރާގެ އެންމެފަހުގެ 

.  ދިރިއުޅެނީ އަތޮޅު ތެރޭގައެވ60ެ% މާލޭގައި  ދިރިއުޅޭއިރު، އާބާދީގެ 40%އަދި، އާބާދީ ގެ . )2020، .އެސް.ބީ.އެން(
 އަހަރުން މަތީގެ ދިވެހި އަންހެނުންގެ އާބާދީއަކީ 15އަދި . އެވ169,357ެމީގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ޖުމުލަ އާބާދީއަކީ 
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މަރޖިން '%5އަދި ' ކޮންފިޑެންސް ލެވެލް' ގެ 95%މި އަންދާޒާއަށް ބުރަވެ ތަފާސްހިސާބުގެ މިންތަކުން . 2އެވ123,731ެ
.   އަންހެނުންނެވ383ެހިމަނާނަމަ މަދުވެގެން ނަގަންޖެހޭ ސާމްޕަލްގެ އަދަދީ ' އޮފް އެރަރ

އަންހެނުންގެ އިތުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނާއި މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތު ތަކާއި ބެހޭގޮތުން ފިރިހެނުންގެ ހިޔާލު 
 އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހުން ސާރވޭގައި 18ހޯދުމަކީވެސް މި ދިރާސާގެ އަމާޒަކަށްވާތީ، ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން 

 . ބައިވެރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ

މީހުންނަކީ  )78.9%( 488ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން .  ދިވެހިން ބައިވެރިވެފައި ވެއެވ619ެމި ސަރވޭގައި ޖުމުލަ 
ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ އިތުރު . ބައިވެރިންނަކީ ފިރިހެނުންނެވެ )21.1%( 131އަދި އަނެއް . އަންހެނުންނެވެ

 .ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވ5ެޑިމޮގްރެފިކްސް އަދި ސަރވޭގެ ހޯދުންތައް ސެކްޝަން 

 )ފޯކަސް ގްރޫޕް/އިންޓަރވިއު(މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން  .2.3
ނޑު ބޭނުމަކީ މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގެމަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ސަރވޭގެ އިތުރުން،   މައިގަ

 މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުތަކާއި ،މިގޮތުން. އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ބެހޭގޮތުން ތަފުޞީލު ހޯދުމެވެ
 މިއީ .ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެއެކަންކަމުން އެއްކިބާވުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކަކީ ކޮބައިކަން މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން 

މަތީގައި ބުނެވެދިޔަ ސަރވޭގައި ހިމެނޭ ސުވާލުތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް ތަފުޞީލު ހޯދަންބޭނުންވާ ސުވާލުތަކަށް 
 . ނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކެކެވެއަމާޒުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދެވު

 :ފައިވާބައިތަކަކީމަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި އިސްކަންދެވި

 އަންހެނުން ގޭގައި ތިބުމާއި މެދު ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ދެކޭގޮތް  .1
  ލިބޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއި ލިބޭ ފުރުޞަތުތައްއުޖޫރަގޭގައި އިނދެ  .2
 އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރުމުގައި އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް އަދި ހުރި ފުރުޞަތުތައް .3
 )ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ހުރި ތަފާތުކުރުންތައް(ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ފުރުޞަތުތައް  .4
 ޢިޖުތިމާއީ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ފުރުޞަތުތައް .5
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ލިބޭ މަންފާ އަދި ފުރުޞަތުތައް، އިޤްތިޞާދީ (އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ބާރުވެރިކަން  .6

 )ހުނަރުތައް
 ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ހުރަސްތައްނަށްމަތީ ތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް އަންހެނުން .7
 ސިޔާސީ މައިދާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ހުރި ފުރުޞަތު އަދި ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން އޮތް މިންވަރު .8
 )ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވަޔަލަންސް(ވަކި ޖިންސަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ދެވޭ އަނިޔާ  .9

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކޮށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި  .10
 ޤަވާޢިދުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން އަންހެނުން ބާރުވެރިކޮށް އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް  .11
 ހިމާޔަތްކުރެވޭ މިންވަރު 

                                                           
 އަހަރާ ދެމެދުގެ ގްރޫޕުގައި 19އަހަރާ 15 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން ހިމެނުމަށް 18 ގްރޫޕްކޮށްފައިވާގޮތުން ތައްއުމުރުއިއާބާދީގެ ތަފާސް ހިސާބުގ2ަ

. އަންހެނުން ހިމަނައިގެން ހިސާބު ހަދާފައ15471ިހިމެނޭ 
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މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސާމްޕަލް  .2.3.1
 ސަރަހައްދަކުން 6މި މަޝްވަރާތަކަށް މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތައް ނިސްބަތްވާނޭހެން އިތުރު 

ނޑައެޅުނުމިގޮތުން . ބައިވެރިން ހޮވުމަށް މަސައްކަތްކުރެވުނެވެ ލިސްޓު ގައި 1ތާވަލު ތައް ށް ސަރަޙައްދު ތަކާއި ވަކިވަކި ރަކަ
ނޑައަޅާފައި މިވަނީ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ފަސޭހައާއި ޔުނިވަރސިޓީގެ ކެމްޕަސް ނުވަތަ ރަށްތައްމި .ކުރެވިފައިއެވަނީއެވެ  ކަ

 ދެ ޖިންސުގެ މީހުންގެ  މި މަޝްވަރާތަކުގައި.މުވައްޒަފުން ތިބި ސަރަހައްދުތައް ބަލައިގެން މުޅި ރާއްޖެ ތަމްސީލުވާ ގޮތަށެވެ
 .ކުރެވުނެވެރައުޔު ހޯދުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައިވާތީ މި މަޝްވަރާތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ބައިވެރި 

 ސާމްޕަލް ފްރޭމް. 1ތާވަލު 

 )ހޮވާލެވުނު ރަށްތައް( ސަރަހައްދު
އަންހެނުންގެ ޖުމުލަ 

އާބާދީ 
 މަޝްވަރާތަކުގެ ބައިވެރިންގެ ޢަދަދު

 އަންހެން       ފިރިހެން
 3 6 23,785 )ހއ އިހަވަންދޫ(ހއ، ހދ، ށ : އުތުރު-މަތި .1
 4 7 22,452 )ނ ކެނދިކުޅުދޫ(ނ، ރ، ބ، ޅ : އުތުރު .2
 2 6 15,614 )ހުރާ. ކ(ކ، އއ، އދ، ވ، މ : ރާއްޖެ-މެދު .3
 - - 15,370 3)ފޮނަދޫ. ގަން، ލ. ލ(ފ، ދ، ތ، ލ : ދެކުނު-ތިމަ .4
 4 7 9,835 )ތިނަދޫ. ގދ(ގއ، ގދ : ދެކުނު .5
 3 5 14,810 )ފުވައްމުލައް، ހިތަދޫ؟(ޏ، ސ : ދެކުނު .6
 1 10 67,084 )މާލެ( މާލެ ސަރަހައްދު .7

 17 41 168,950 4ޖުމުލަ

 

އަތޮޅުތެރޭގެ ސަރަހައްދުތަކުން ކޮންމެ  ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ 1 ތާވަލު ހޮވާފައިވަނީމަޝްވަރާތަކަށް ބައިވެރިން 
ސާމްޕަލްގެ .  އިންޓަރވިއުއަށް އަމާޒުކޮށްގެންނެވ1ެ ފޯކަސް ގްރޫޕް އާއި ސަރަހައްދަކުން މަދުވެގެން 1ސަރަހައްދަކުން 

 . ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވ1ެގޮތުގައި ނެގުނު ޢަދަދުތައް ތާވަލު 

އަދި މާލޭގެ ސަރަހައްދުން އިސްކަންދީފައިވަނީ . އެކަހެރިކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރުމަށް އިސްކަންދީފައިވާނީ އަންހެނުންނަށެވެ
އެކަހެރި އިންޓަރވިއުގެ ބޭނުމަކީ، ދިރާސާގެ މައުލޫއު ގޮތުން، ގްރޫޕެއްގެ . ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ ބައިވެރީންނަށެވެ

ގޮތުގައި ފާޅުކުރަން ޖެހިލުންވެދާނެ ކަހަލަ ނުވަތަ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންޖެހޭކަހަލަ މަޢުލޫމާތު ވެސް އެކަހެރިކޮށް 
 .މަޝްވަރާކޮށްލުމުން ލިބޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީއެވެ

 މީހުން އެއްތަންކުރުވޭނޭ އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކަށ10ްއާއި 4ފޯކަސް ގްރޫޕެއްގެ ގޮތުގައި  ޕެންޑެމިކްގެ ހާލަތުގައި 19-ކޮވިޑް
. ވިފައިވެއެވެވަކިވަކިން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ގްރޫޕު މަޝްވަރާއަށް އިސްކަންދެގިނަ މީހުންނާއި މާހައުލެއް އޮތްނަމަ 

 14ފިރިހެނުން، އަދި ވަކިވަކި އިންޓަރވިއުތަކުގައ15ި އަންހެނުންނާއި 27 ފޯކަސް ގްރޫޕްގައި 7މިގޮތުން ޖުމުލަ
 .ފައިވެއެވެމަޝްވަރާކުރެވި ފިރިހެނަކާއި އެކު 2އަންހެނުންނާއި 

 58 ފިރިހެނުން ހިމެނޭހެން ޖުމުލަ 17 އަންހެނުންނާއި 41މިގޮތުން މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާތައް ނެރުމުގައި ދިރާސާ ޓީމުން 
 ގަޑިއިރާ ދެމެދުގެ 2ގްރޫޕް މަޝްވަރާތައް ދޮޅު ގަޑިއިރާ ފޯކަސް .މީހުންނާ ސީދާ ބައްދަލުކޮށް މައުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ

                                                           
ގެ ޕޮސިޓިވް ކޭސްތަކެއް ފެނި އެ އަތޮޅު 19-އަތޮޅުން ކޮވިޑް. މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކަށް ދިރާސާ ޓީމު ދަތުރު ހަމަޖެހުނު ދުވަސްވަރަކީ ލ3

 .ދެކުނު ސަރަހައްދުން މި މަޝްވަރާތަކަށް ބައިވެރިން ނަގާފައި ނުވެއެވެ-މޮނިޓަރިންގގެ ހާލަތަށްގެނެވިފައިވާ ދުވަސްވަރަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުން މަތި

 ރަށްރަށުގެ (non-administrative(ރާއްޖޭގެ ވަކި ސަރަޙައްދެއް ވަކިން ނުއެނގޭ ގޮތަށް، މީހުން ދިރިނޫޅޭ  ބޯހިމަނާފައިވަނީ ގެ އަންހެނުނ4407ް
ނޑުކޮން ކަމުގައިވާތީ،ގޮތުގައި  .މި ޢަދަދު މި ތާވަލުގައި ހިމެނިފައި ނުވެއެވެ ގަ
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 މިނިޓާ 60 މިނިޓާ 45އަދި އެކަހެރިކޮށް ކުރެވުނު ވަކިވަކި އިންޓަވިއުތައް ކުރިއަށް ދިޔައީ . ހޭދަވެފައިވެއެވެވަގުތެއް 
 . ދިގުމިނެއްގައެވެދެމެދުގެ

 ޕާރޕަސިވް ސާމްޕްލިންގ ބޭނުންކޮށް، ރަށުން ހަމަޖައްސާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްގެ ފައިވަނީމީހުން ހޮވާމި މަޝްވަރާތަކަށް 
ގައިވާ ގިންތިތައް 2ތާވަލު  މަޝްވަރާތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ގުރޫޕުފޯކަސް /މިގޮތުން، އިންޓަރިވިއު. އެވެއެހީތެރިކަމާއެކު

. ނިސްބަތްވާނެހެން ސާމްޕަލް ނެގުމަށް އިސްކަންދެވުނެވެ

 ސާމްޕަލްގައި ހިމެނުމަށް އިސްކަންދީފައިވާ އަންހެނުންގެ ގިންތިތައް. 2ތާވަލު 

 (Housewives)ގޭގައި ތިބޭ އަންހެނުން .1
 (Businesswomen)އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ އަންހެނުން  .2
 (Home-based workers) ންގޭގައި އިނދެ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކޮށް އާމްދަނީ ހޯދާ އަންހެނު .3
 (service sector – government/private)ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން އިދާރާ /އޮފީސް .4
 (Teachers)ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން  .5
  (Health professionals such as nurses)ޞިއްޙީ ހިދުމަތުގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުން .6
 އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރާ އެކި އުމުރުފުރާގެ އެކި ގިންތީގެ ފިރިހެނުން .7
 

ގާނޫނާއި ގަވާއިދާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ މުރާޖަޢާ  .3
ޓޫރިޒަމް އާއި ، ދިވެހި ރާއްޖޭއަށް، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ކުރިއެރުން ލިބިފައިވަނީ

ނަމަވެސް އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީ ވަފައިވާ .  ސާރވިސް ސެކްޓަރއެއްގެ ސަބަބުންނެވެހަރުދަނާމަސްވެރިކަމާއި، 
މިންވަރަށް ބަލާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހޯދުމުގައި ކުރިއެރުން ލިބިފައިނުވާކަމަށް ދިރާސާތަކާއި ތަފާސް 

. ހިސާބުތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނޑު ވަރުގަދަކުރުމާއި، އާ ޤާނޫނޫތައް އެކުލަވާލައި،  ބައިނަލްއަޤްވާމީ އުސޫލުތައް ހިމަނައި، ޤާނޫނުތަކުގައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ
 .)2018. އެން.ޖީ.އެމް(ގެ އިސްކަންދޭކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނިފައިވާކަންކަމެވ2017ެބަލައިގަތުން، އެއީ ސަރުކާރުގެ 

 ސިއްޙީދާއިރާގައި އަދި ގެ ދާއިރާއާއިތަޢުލީމުދިވެހިރާއްޖޭގައި، ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ބޭންކް ރިޕޯޓުން ދައްކާގޮތުގައި 2016
އިކުއަލިޓީ ޔޫއެންޑީޕީ ޖެންޑަރ .ދިރިއުޅުމުގައި ތަފާތުކުރުން މަދުކަމުގައިވިޔަސް، މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ނެތިގެންނުދެއެވެ

މިފަދަ އެހެން . )2019ޔޫއެންޑީޕީ، (އެވެ ވަނަ 81ޤައުމުގެ ތެރެއިން 162އިންޑެކްސް ގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވަނީ 
އިން 2018 ގެ ވޯލްޑް އިކޮނިމިކް ފޯރަމްގެ ގްލޯބަލް ޖެންޑަރ ގެޕް ރިޕޯޓުން، ދައްކާގޮތުގައި،2020އިންޑެކްސްއެއް ކަމުގައިވާ

ލްޑް ވޯ( ވަނައަށް ބަދަލުވެފައެވެ 123 ޤައުމުގެ ތެރެއިން 153 ހަރުފަތް ފަހަތަށް ޖެހި، 10 ވަނީ  ދިވެހި ރާއްޖެފެށިގެން،
 .)2019އިކޮނިމިކް ފޯރަމް، 

އަންހެނުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާކަމަށް ކުރިމަތިލުން ، ގައި އެކުލަވާލެވުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގައ2008ި
އަންހެނުން ސަރުކާރުގައާއި ލާމަރުކަޒީ ސަރުކާރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ވަކި .މަނާކުރެވިފައިވާކުރުން ވަނީ އުވާލެވިފައިވެއެވެ
 އަންހެނުންގެ ސިޔާސީ ބައިވެރިކުރުވުން މަތިކުރަން ސިޔާސަތުތަކުންކޯޓާއެއް ނެތްކަމުން، އެކިފަރާތްތަކުންނާއި 

 ކޮމިޓީ އުފެއްދުމަށް ކުރިއަރުވާ ކައުންސިލްތަކުގައި އަންހެނުން ، ގައ2010ިލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު . މަސައްކަތްކުރެވެއެވެ
ނޑައަޅާފައިވުމަކީ މިޤާނޫނުގެ ވަރަށް މުހިންމު މަޤްޞަދެކެވެ  އެންމެ ފުރަތަމަ އަންހެނުންގެ . )2016ޕާންޑެ، &ހޯ -އެލް(ކަ

ފޯރަމް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީއިން ބާއްވާފައިވަނީ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުގެ އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީ 
މިފޯރަމްގައި ތަޖުރިބާ ހިއްސާކުރުމާއި، ޝަކުވާތައް އުފުލުމަށް ފުރުޞަތު ފޯރުކޮށްދީ، އަދި . ބައިވެރިކޮށްގެންނެވެ
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އެން، .ޖީ.އެމް( ދަގޫތައްވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެނ ކޮމިޓީތަކުގެ ޒިންމާތައް އުފުލުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި އުގެއަންހެނުން
2018(. 

އަންހެނުންގެ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމާއި ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް  .3.1
 'މެނުފެކްޗަރިންގް'،'ސޯޝަލް ވޯކް' ސަރވޭ އަކަށް ބަލާލާއިރު، އަންހެނުން އާންމުގޮތެއްގައި ތައުލީމީ، ސިއްޙީ، ކްގެބޭންލްޑްވޯ

ގެ )2020، .އެސް.ބީ.އެން(ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް . އަދި ގޭގައި ކުރާ ވިޔަފާރީގައި ބައިވެރިވެއެވެ
އަމިއްލަ އަކީ  އިންސައްތަ 26މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންގެ ދައްކާގޮތުން، ހިސާބުތަކުން 

 ތަފާސްހިސާބުތައްގެ ސަރުކާރުގެ 2017. އިންސައްތަ އަކީ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންނެވ67ެއަދި ،ވިޔަފާރިކުރާމީހުން
 .)2019އެސް، .ބީ.އެން(ސިވިލް ސާރވަންޓުންނެވެއަކީ އިންސައްތަ 60  ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ އަންހެނުންގެދައްކާގޮތުގައި،
 އިންސައްތަ 26 އިންސައްތަ އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަނީ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ދާއިރާގައި، 32މީގެތެރެއިން 
އިންސައްތަ އެކައުންޓިންގއާއި 3 އިންސައްތަ ސާފުކުރުމާއި ތަންތަންބެލެހެއްޓުމާއި، 13ގައި، ކިޔަވައިދިނުމު

. )2019، .އެސް.ބީ.އެން(ނެވެ ނަރުހުންއަކީ އިންސައްތަ  11ބަޖެޓްބެލެހެއްޓުމުގައާއި އަދި

: ގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި، ވަޒީފާގެ އެކި ދާއިރާތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވާ ނިސްބަތަށް ބަލާލާއިރ2018ު
ޕޮލިހުންގެ ؛  އިންސައްތ6ަ ލޯކަލް ކައުންސިލަރުންގެ ؛ އިންސައްތ73ަޓީޗަރުންގެ ؛  އިންސައްތ35ަކެބިނަޓް މެމްބަރުންގެ 

ރޑް ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ؛  އިންސައްތ15ަ  އިންސައްތަ  އަދި 5ޕާލަމެންޓް މެންބަރުންގެ ؛  އިންސައްތ39ަރެޖިސްޓަ
ގެ ސަރުކާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުގައި 2020. )2020. އެސް.ބީ.އެން( އިންސައްތައެވ6ެމެޖިސްޓްރޭޓުންގެ /ޖަޖުން
 އިންސައްތަ ސިވިލްސާވަންޓުންނަކީ އަންހެނުން ކަމުގައިވީއިރު، ލިބޭ މުސާރައަށް ބަލައިލާއިރު އެވްރެޖްކޮން 63

ރުފިޔާއަށް ވުރެ 5000އިންސައްތަ އަންހެނުންނަށް ލިބޭނީ 36. )2020. އެސް.ބީ.އެން(އަންހެނުންނަށް ލިބޭ މުސާރަދަށެވެ 
 13މިގޮތުން ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ބަލައިފިނަމަ ފިރިހެނުންނާއި އަޅާބަލާއިރު އަންހެނުންނަށް ލިބޭނީ . ދަށުން ނެވެ

.  އިންސައްތަދަށް އާމްދަނީ އެކެވެ

މީގެ މާނައަކީ .  އިންސައްތަ އަކީ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މީހުންނެވ40ެ ތެރެއިން، ގެ އަހަރުން މަތީ އަންހެނުނ15ް
 އިންސައްތަ 49. )2020.އެސް.ބީ.އެން(ވަނީ ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ ބޭރުގައެވެ  ) އިންސައްތ58ަ(އަންހެނުން 80,000

މިގޮތުން . އަންހެނުނަށް ވަޒީފާއަކަށް ނުދެވެނީ ގޭގެ މަސައްކަތާއި ކުދިންބެލުމުގެ މަސައްކަތުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރަންޖެހޭތީއެވެ
 ގަޑިއިރެވެ 3 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރާއިރު ފިރިހެނުން ހޭދަކުރަނީ ދުވާލަކު 6އަންހެނުން ގޭގެ މަސައްކަތުގައި ދުވާލަކު 

 . )2020. އެސް.ބީ.އެން(

 މަގާމުގެ 99އަންހެނުން އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކަށް ތަފާސްގެ 2018
 ގޮޑި 4 ގޮޑިން 87 ހުގައިވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލ19ީ ހަމައެއާއެކު .)2020، .އެސް.ބީ.އެން(މަގާމަށެވެ  24 ތެރެއިން

 35ވަނަ އަހަރުގެ ކެބިނެޓްގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް 2019 .)2020، .އެސް.ބީ.އެން(އަންހެނުންނަށެވެލިބިފައިވަނީ 
. )2020.އެސް.ބީ.އެން(އިންސައްތަ މަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއެވެ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ . ވަނީ ދަށަށް ގޮއްސައެއެވެގައި 2020އިރު ކިޔާއާއަޅ2017ާއަންހެނުންނަށް ދިމާވާ އަނިޔާތައް 
ށަށް ދަ )ޖިސްމާނީ އަނިޔާ( އަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ކޭސްތަކަށް ބަލާއިރު، ޕިޒިކަލް ވައިލަންސް 2018 އިން 2015އަށް 
ގެވެށި އަނިޔާގެ . )2020،.އެސް.ބީ.އެން(ފައިވާއިރު، ނަފްސާނީ އަނިޔާ އާއި ޖިންސީ އަނިޔާ ވަނީ މަތިވެފައެވެ ގޮސް

 އިންސައްތަ އަންހެނުނަށް ދިމާވެފައިވަނީ އިހުމާލު ނުވަތަ 50  ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިންގައ2018ިތެރޭގައި 
 .)2020،.އެސް.ބީ.އެން( އިންސައްތަ އަށް ދިމާވެފައިވަނީ ނަފްސާނީ އަނިޔާއެވެ 18އަޅާނުލުން އަދި 
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އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު  .3.2
ގައުމުގެ ވެރިކަމަށާއި ހިންގުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކާއި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމުގެ 

ނޑުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކާއި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރަށްވެސް ބަދަލު އާދެއެވެ އެގޮތުން . މިންގަ
އަދި، . ގެ އަހަރުތަކުން ފެށިގެންވެސް އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވެއެވ1970ެ
އިތުރަށް  އުސޫލުތައް ދިމުކުރާތީ އަދި ، އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް އަދި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ވަނަ އަހަރުގައ2009ި

އެގޮތުން ވަރަށް ގިނަ ރިފޯމުތަކެއް، ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކާއި .  މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވުނެވެހަރުދަނާކުރުމަށް
 އިކުއަލިޓީ ޕޮލިސީ އުފައްދާ ހުރިހާ މިނިސްޓްރީން ރގައި ނޭޝަނަލް ޖެންޑ2009ަ. ބެހޭ، ކަންތައްތަކެއް ކުރިޔަށްގެންދިޔައެވެ

އަށް އިސްކަންދިނުމަށް " ޖެންޑަރ"ޕްރޮގްރާމް، އަދި ޕްރޮޖެކްތަކުގައި ،ހަރަކާތް، ސިޔާސަތުތަކުގައާވެސް ހުރިހާ 
 އްމީގެ އިތުރުން މިޕޮލިސީގެ ދަށުން ޖެންޑަރ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެ. )2014އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް، (އަންގާފައިވެއެވެ 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ  އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް، (ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަދި ޓެކްނިކަލް ލެވެލްގައި ބެހެއްޓުމަށް ކަ
 ޔޫއެސް ޑޮލަރ ޖަމާ 780،000މީގެ އިތުރުން އަންހެނުންގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ފަންޑެއް އުފައްދައި، .  )2014

 ވިޔަފާރި ފަންތީގެކޮށް، އަންހެނުންނަށް އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަން ހޯދައިދިނުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުދި އަދި މެދު
ޖިކް ޕްލޭން ޓެމީގެ އިތުރުންވެސް ސްޓްރެ. )2011ކުޔިން، ( އިންސައްތަ ކޯޓާއެއް ދީފައިވެއެވެ 40 ނަށްކުރުމަށް އަންހެނުން

މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ސިވިލް ސާރވިސް ވާޒިފާއަށް ހޮވުމުގައާއި " ޖެންޑަރއަށް ޚާއްސަކޮށް ، ގައި ބައެއ2009-2013ް
. )2012ހޯޕް ފޮ ވިމެން، (ހިމަނައިފައިވެއެވެ " ވަކިކުރުމުގައި ނުބޭއްވުން ކަށަވަރުކުރުމަށް

މީގެ ތެރޭގައި ސިވިލް ސާރވިސް .  ދުވަހުގެ ޖެންޑަރ އިޝޫސް އާއި ބެހޭ ރޯޑްމެޕެއް އެކުލަވާލިއެވ100ެގައި 2014
ނޑައަޅާ، ތިން ޢާޤަވާއިދުތައް މުރާޖަ  ކޮށް ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަކަށް ފަސޭހައިން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ގަޑި ކަ

އަހަރުންދަށުގެ ކުދިން ތިބޭ އަންހެނުނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތް، ކުދިން ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފެސިލިޓީތައް، 
އިލެކްޝަންތަކުގައި ވާދަކުރަން ބޭނުންވާ އަންހެނުން ތަމްރީނު ކުރާނެ ފުރުޞަތުތައް އަދި ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް 

 ގެ މެދާއި ހިސާބަށް ގިނަކަންތައްތަކެއްވަނީ ތަންފީޒ2015ު. )2014 ،. އެޓް އަލްރިޗީ(ސިޔާސަތެއް ހިމަނައިފައި ވެއެވެ 
މިސާލަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރުމާއި، އަދި ކެޕިޓަލް . ކުރެވިފައިވެއެވެ

 މަގު ރުމަށްއައްޔަންކުނުން އަންހެނ2ްއަށް ރސް  ބޯޑް އޮފް ޑައިރެކްޓާ،މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު އިސްލާހުކޮށް
.    ފަހިކޮށްފައިވެއެވެ

 މަކީ އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ކުރިއަރުވަން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ އަސަރު މިންކުރުއެކި ސަރުކާރުތަކުން
ގަޅު ކަންތައްތަކެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ނދަގޫކަމެއްކަމުގައި ވިޔަސް، މި ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން، ރަނއު

ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި، ތަޖުރިބާއާއި ތަޢުލީމީ ސަނަދުތަކަށް ބަލައި، މިސާލަކަށް، . ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ގަޅު ކަންތައްތައް ނމިފަދަ ރަ. )2020 ،.ލް އެމެޓޯވާ އެޓްޚްއެ( އެންމެ ހައްޤުވެގެންވާ ފަރާތަށް ވަޒީފާދިނުން ހިމެނެއެވެ

ގެ 2000.  ކެބިނެޓްގައި އަދި މަޖިލީހުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް ކުޑަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެހުރިކަމުގައި ވިޔަސް
 ފައިޒަލްއަހަރުތަކުން ފެށިގެން ވެސް އަންހެނުންގެ ކަންކަމުގައި އެކިނަންނަމުގައި މިނިސްޓްރީތައް އުފައްދާފައިވީނަމަވެސް 

 ބަދަލުވުމުގެ އަވަސްއަވަހަށް ފާހަގަކުރާ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީގެ ސްޓަރކްޗަރ އާއި މިނިސްޓަރުންގެ މަސައްކަތްތައް )2020(
 ސަބަބުން، އަންހެނުންނާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް، ސިޔާސަތުތައް، އަދި ހުނަރުކުރިއަރުވާ ޕްރޮގްރާމްތައް ދަމަހައްޓަން އުދަގޫވެގެ

. ދިޔައެވެ

އެއްދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ . ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ އަމިއްލަ މުއައްސަސާތައް ވަރަށް ގިނައެވެ
ގަޅަށް ނތައް ރަތްގިނަވުމަކީ، ސަރުކާރުން އެދާއިރާއަށް ވަސީލަ ).އޯ.ޖީ.އެން( 'ނޮން ގަވަމަންޓަލް އެސޯސިއޭޝަންސް'

ގެ ހާލަތު .އޯ.ޖީ.ސިވިލް ސޮސައިޓީ އަދި އެން. )2020ލް، އެ.މެޓޯވާ އެޓްޚްއެ(ދެވޭކަން ދައްކުވައިދޭކަމެކެވެ ނުފޯރުކޮށް
ވިމެން އިން ޑިމޮކްރަސީން ހާމަކުރި ގޮތުގައި . ރަގަޅުވަމުން ދިޔަ ކަމުގައިވިޔަސް، އަދިވެސް ކުރިއެރުން ބޭނުންވެއެވެ
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 ސިޔާސަތުތަކާއި ޤާނޫނުތަކާއި ބެހޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރު އުތަކުން އަ.އޯ.ޖީ.ގެ ފަހުން، އެނ2018ް
ނަމަވެސް މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުގެ . )2017އަމީން،(ވެގެންދިޔައެވެ 

 .)2017އަމީން،(ދައުރަށް ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އިސްކަންނުދޭކަމަށް ވިމެން އިން ޑިމޮކްރަސީން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 ތައްޤާނޫނީ އަދި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކުރިއަރުންވަން ކުރެވިފައިވާ ކަންތައް .3.3
 އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ފާހަގަކުރެވޭ 30މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ދެމެހެއްޓުމުގައި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވޭތުވެދިޔަ 

ނޑު ވަރުގަދަކޮށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤާނޫނުގައިވާ މާއްދާތަކަ. ކުރިއެރުންތަކެއްލިބިފައިވެއެވެ ށް ޚާއްސަކޮށް، ޤާނޫނީ އޮނިގަ
ކޮންވެންޝަން އޮން އެލިމިނިޝޭން އޮފް އޯލް .  އުޞޫލުތައް އެއްހަމަކުރެވިފައިވެއެވެދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ކަންކަމުގެ

. ގައެވ1993ެބަލައިގަނެ، ދިވެހިރާއްޖޭއިން ސޮއިކޮށްފައިވަނީ  )ސީޑޯ(ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގޭންސްޓް ވިމެން 
އެންމެ ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ސީޑޯ . ގައި ބައިވެރިވެފައިވެއެވ2006ެއޭގެ ފަހުން ސީޑޯ އޮޕްޝަނަލް ޕްރޮޓަކޯލް ގައި 

 އަށް 'ޕަބްލިކް ބޮޑީސް'ހުރިހާ އިލެކްޝަންއެއްގައި އަންހެނުންނަށް ވޯޓުލުމުގެ ހައްޤު އަދި (އޭ 7 އާޓިކަލް ،ބަލައިގަނެފައިވަނީ
ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން  2008، އިކަމުގައި ވީނަމަވެސްމިމާއްދާ ނުލަ(ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

 ގައި މި 2010ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކަށް އަންހެނަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއެކު،މާރޗް 
. )2012ހޯޕް ފޮ ވިމެން، ؛ 2014ރިޗީ، ( އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެރިސަވޭޝަން ވަނީ

މިހައްޤުތަކާއި " ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން،  ވަނަ މާއްދާގައ17ިވަނަ އަހަރުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ އާ ޤާނޫނު އަސާސީގެ 2008
މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި، އެމީހެއްގެ ނަސްލަށް، ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް، ނުވަތަ ކުލަޔަށް، ނުވަތަ ޖިންސަށް، ނުވަތަ 

އުމުރަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް، ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރި ކަމަކަށް، ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ 
 ވަނަ 19މީގެ އިތުރުން ." ނުވާނެއެވެން ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައި ތަފާތުކޮށްގެ

ނޑައެޅިގެން މަނާކޮށްފައިނުވާ ކޮންމެ ކަމެއްކުރުމުގެ މާއްދާ ގައިވާގޮތުން އިސްލާމީ ޝަރީޢަތުގައި ނުވަތަ ޤާނޫނުގައި ކަ
އަދި ޤާނޫނަކުން ހުއްދަ ލިބިގެންމެނުވީ އެއްވެސް މީހަކު ކުރާ އެއްވެސް . މިނިވަންކަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ

 ޤާނޫނު ކުރިމަތީ،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުނ20ް ހަމައެއާއެކު. ކަމެއް ހަމަ އެކަކުވިޔަސް ހުރަސްއަޅައި ހުއްޓުވައިގެން ނުވާނެއެވެ
.  އަދި އެ މީހެއްގެ މައްޗަށް ޤާނޫނު ހިންގުމުގައި ކޮންމެ މީހަކީވެސް ހަމަހަމަވެގެންދާ މީހެއް ކަމުގައި ބަޔާންވެގެންވެއެވެ

އަދި ޤާނޫނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި، ޤާނޫނުން ލިބިދޭ މަންފާތައް ހަމަހަމަކަމާއެކު ލިބުމަކީ ހަމަ ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް 
. )2008ޤާނޫނު އަސާސީ، ( ހައްގެއްކަން ކަށަވަރުކޮށްފައިވެއެވެ

މިޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާ . އެވެފައިވެ ތަފާތުނުކުރުމުގެ މާއްދާތައް އެކުލަވާލާގެ ދަށުނ2008ް ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު
ނޑައެޅުމުގައި، އުޖޫރަ އިތުރު ކުރުމުގައި، ތަމްރީނު ދިނުމުގައި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި، ވަޒީފާ  ނުދިނުމުގައާއި، އުޖޫރަ ކަ
އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި، މީހުން ނަސްލަށް، ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް، ދީނަށް، ސިޔާސީގޮތުން 

ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް، ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ޖިންސަށް، ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް، އާއިލާގައި އަދާކުރާ 
ޒިންމާތަކަށް، މި ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް އުމުރަށް، ނުވަތަ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ މެދުގައި 

ވިހެއުމާއި އަދި، .)ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު، 4ސެކްޝަން (އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެއްކަމުގައިވެއެވެ 
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަނީ )މަންމަ އާއި ބައްޕައަށް(ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ، މަޔަކަށް ނުވަތަ ބަފައަކަށް ވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ 

ވިހެއުމާއި ގުޅިގެން މައިމީހާއަށްދޭ ގައި ގެނެވުނު އިސްލާހާއި އެކު 2019އަދި ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނަށް .ކަށަވަރުކޮށްދީފައެވެ
 މަހަށް ވަނީ 1 ) ދުވަހުގެ ބަދަލުގައ3ި(  ޗުއްޓީބަފައިންނަށްދޭ މަހަށް އަދި 6 ) މަހުގެ ބަދަލުގައ3ި( ޗުއްޓީ

 .އިތުރުކުރެވިފައެވެ

އަދި މީގެ އިތުރުންވެސް މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޙާޞިލުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ގުޅޭ އެހެން 
ގައި މީހުން ޓްރެފިކްކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު، 2013މީގެތެރޭގައި، . ޤާނޫނުތައް ވަނީ އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ
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ގައި  ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނާ އަދި ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު ވަނީ 2014
އެއީވެސް ، އަމަލުކުރަން ފެށި ޤާނޫނުލް އުގޫބާތުގައި ރޭޕްގެ މާނަކޮށްފައިވުން، 2015އަދި . ތަންފީޒުކޮށްފައެވެ

 .ފާހަގަކުރެވޭކަމެކެވެ

ގުޅިގެން، )އެންޑޯޒްކުރުމާއި( އެޖެންޑާ ފޮ ސަސްޓޭނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަލައިގަތުމާއި 2030ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް 
ނޑިތައް  ނޑުދަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން، ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް، ދެމެހެއްޓެނެވި ތަރައްގީގެ ލަ

ޑިވިޝަނެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް . ޖީ.ޑީ.މިހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެސް. ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ
އަދި . އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނާޖީގެ ދަށުގައި އުފައްދާ، މިއީމިކަމާއި ބެހޭ މައި އޮފީސް ކަމަށް ހަމަޖައްސާފައިވެއެވެ

ނެޝަނަލް މިނިސްޓީރިއަލް ކޯޑިނޭޝަން ކޮމިޓީއެއް އަދި ، ގައުމީ ފެންވަރުގައި މި މަސައްކަތްތައް ވިލަރަސްކުރުމަށްޓަކައި
. )2017، .އެން.ޔޫ(އެސްޑީޖީ ޓެކްނިކަލް ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވާލައިފާވެއެވެ 

ފައިވަނީ، މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ގައި ތަންފީޒު ކުރެވ2017ި  ވަނަ އަހަރު އެކުލަވާލައ2016ި އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު ރޖެންޑަ
 އާޢިލާ އާއި މާއިމިންތީގެ ހަމަހަމަކަން މިޤާނޫނު. އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެކުރާ ނައްތާލައި އަދި އަންހެނުންނަށް 

 މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތަކާއި އަދާ .ބާރުއަޅައެވެއިޖްތިމާއި ދިރިއުޅުން ކުރިއެރުވުމަށް
އަދި ވިކްޓިމައިޒޭޝަން މަނާކޮށް، ދެޖިންސުގެ ތަފާތުކުރުމަށް ދެވޭނެ ޙައްލުތައް . ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

. ތަޢާރަފުކޮށްފައިވެއެވެ

 އެޖެންސީއިން ހޯދާފައިވެއެވެ .އެން.އެއް ތަރައްޤީކޮށް ޓެކްނިކަލް އެހީ ޔޫ )ގެޕް(ގައި ޖެންޑަރ އެކްޝަން ޕްލޭންއެއް 2017
ޑް ޒްއިންޑިއު-ސަޕޯޓިން ވަލްނަރަބަލް ކޮމިއުނިޓީޒް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް ޓު މެނޭޖް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް. ")2018އެން، .ޔޫ(

. މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދެ ޖިންސްގެ ހަމަހަމަކަމާއި ގުޅޭ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ގެޕްއިން އެހީވެދެއެވެ" ވޯޓަރ ޝޯޓޭޖަސް

 ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތައް އެއްހަމައެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް ، ވަނަ އަހަރު، ހަވަނަ ޕީރިއޯޑިކް ސީޑޯ ރިވިއުގައި ސަރުކާރަށ2019ް
: މީގެ ތެރޭގައި. ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

  ީމިނިސްޓްރީތަކުގެ އެތެރޭގެ އިންތިޒާމުތައް، އަތޮޅާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް، ބަދަލުވަމުންދާ ޤާނޫނ
ނޑުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގެ، މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން ރަގަޅުކުރުން  ،މިންގަ

 ްސިޔާސަތުތަކާއި ގުޅިގެން އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަންނަ ޑޭޓާ އާއި އެއްގޮތަކަށް މޮނިޓަރ ކުރެވެން ނެތުނ، 
 ްސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަދި މާލީ ވަސީލަތްތައް ނެތުނ، 
  ،ްސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ވާޒީފާއިން ވަކިވާ އަދަދު މަތިވުނ 
 ްއަދި ،  ގިނަވުންސިއްޙީ ދާއިރާގައި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުނ
 ްޕޮލިސީތައް ބަދަލުވަމުންދާ ހަލުވިކަމަށް ބަލާފައި ، މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ހައްޤުތަކާއި ބެހޭ އަހުލުވެރިކަނ

 .ހިމެނެއެވެ، ކުޑަވުން

މީގެ . އެވެފަސް ސްރެޓްޖިކް ގޯލެއްވަނީ އެކުލަވާލާފަ، ކޮށްމުރާޖަޢާ ގައި ސަރުކާރުން ނެޝަނަލް ޖެންޑަރ ޕޮލިސީ 2019
ލީޑަރޝިޕް އެންޑް ގަވަރނަންސް، އިކޮނޮމިކް އެމްޕަވަރމަންޓް، އިންސްޓިޓޫޝަނަލް ޖެންޑަރ މޭންސްޓްރީމިންގ، : ތެރޭގައި

ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 2019. ޖެންޑަރ ބޭސްޑް ވައޮލެންސް އެންޑް އެކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް ހިމެނެއެވެ
ދިވެހި ( 2023-2019ޕްލޭން އެކްޝަން އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ޞޯލިޙުވަނީ ދައުލަތުގެ ފަސްއަހަރުގެ ސްޓްރެޖިކް 

މިއެކްޝަން ޕްލޭންއަކީ މުޅި ޖުމްލަ ތަރައްޤީ އާއި ޑައިރެކްޝަން، ސަރުކާރުގެ . އިޢްލާން ކުރައްވާފައެވެ )2019ސަރުކާރު، 
ޚާއްސަކޮށް  މީގެ ތެރޭގައި. މެނިފެސްޓޯގައި ވަޢުދުތަކާއި، އެކި ދާއިރާގައި ޚާއްސަކުރެވިފައިވާ ކަންތައް ހިމަނައިފައިވެއެވެ

މިބައިގައި ޤާނޫނާއި ސިޔާސަތުތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި . މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން، ގަވަރނަންސްގެ ދަށުން ހިމަނާފައިވެއެވެ
ގެވެށި އަނިޔާ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު، އަދި ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު ތަންފީޒް 
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 ފީޒުންކުރެވިފައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް، އިދާރީ، ބަޖެޓް އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތައް ނެތުމުގެ ސަބަބުން، މިޤާނޫނުތައް ވަނީ ތަ
މިބައިގެ މަޤްޞަދަކީ  ޑެސިޝަން ނެގުމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން . ކުރަން ދަތިވެފައިވާ ކަންފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ގެވެށި އަނިޔާ، އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުން ހުއްޓުވުމާއި، ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ، އިތުރުކުރުމާއި
ބައިވެރިވުމަށް ހުންނަ އިޖުތިމާއީ ހުރަސްތައް، މިސާލަކަށް ކުދިން ބެލުމުގެ ޒިންމާއާ ގޭތެރޭގައި ކަންތައް ބަހައިލައިގެ ކުރުން 

. ކުރުމާއި މިފަދަ ގޮންޖެހުންތައް ނައްތާލުމެވެހަގަފާ

މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ހުއްޓުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި ގޮންޖެހުން  .3.4

ރެސްޓްރިކްޝަން /އެކްސެސް/މޮބިލިޓީ .3.4.1
ށް އަގެ ސްކޯއެއް އަންހެނުންގެ މޮބިލިޓ1ީ އިން 4ދަ ވިމެން ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑޭޓާބޭސް ދައްކާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އެއްވެސް ޤާނޫނީ ހުރަހެއް  )އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދިއުމުގައި(މީގެ މާނައަކީ އަންހެނުންގެ މޫވްމަންޓްސް . ލިބެއެވެ
. )ޑީ.އެން، ވިމެންސް ސްޓެޓްސް(ނުވާކަމުގައ ވިޔަސް، އަންހެނުންނަށް ޢާއްމުތަންތަނުގައި ފުރައްސާރަކުރުން ކުރިމަތިވެއެވެ 

އެވެ ށް ހެޔޮބަދަލެއް އައިސްފައި ވެ ކަމުގައިވިޔަސް، ކުރިޔާ އަޅާބަލާއިރު އަންހެނުންގެ މޮބިލީޓީގެ ޙާލަތަ ހުރިމިކަންމިހެން
 . )2017އަމީން،(

ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދުގެ ބޮޑުބައެއް ކަމުގައިވާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރުމާއި މެދު މުޖުތަމައުން ދެކޭގޮތް 
 ދަތުރުކުރުމުގައި ދިމާވެދާނެ އަނިޔާ ،ކުރުމާއިކަތް ކައިވެނި ނުކުރާ އަންހެން ކުދިން ރިސޯޓުގައި މަސައް. ވަރަށް ތަފާތެވެ

އާއި އަދި ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ދަތިކަން، އަންހެނުންނަށް ދިމާވުމުގެ ސަބަބުން، މިދާއިރާގައި، މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންގެ 
ބުރުގާއަޅާ އަންހެންކުދިން، އެއީ ، އަދި މީގެ އިތުރުން. )2015. އެން.ޔޫ، 2016ހޯ -އެލް( އިންސައްތައެވެ 13އަދަދަކީ
. )2020 ،.އެޓް އަލްމެޓޯވާ އެޚް( އަށް ފިޓްނުވާ ބައެއްކަމުގައި ދެކެއެވެ ރމިސެކްޓާ

މަތީ ހަރުފަތްތަކަށް ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނަނީ ، ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރގައި އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރިކަމުގައި ވިޔަސް
ނުވަތަ ހުރިހާކަމެއް  އިންސައްތަ ގޭބިސީތަކުގައި އެންމެ އިސްފަރާތަކީ 39ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ކިހާވަރަކަށްކަން ސާފެއް ނޫނެވެ

 މިއީ ވެސް އަންހެނުން ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރގައި ،)2019، .އެސް.ބީ.އެން(އަންހެނުން ކަމަށްވުން ބަލަހައްޓާ މީހަކީ 
މިސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުން ގިނަވަގުތު ރިސޯޓުގައި ހުންނަން . މަސައްކަތްކުރުމަށް އެޅޭ ހުރަހަކަށް ވެދާނެއެވެ

ޖެހުމާއި، ރިސޯޓު، އުޅޭ ރަށާއި ކައިރިކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާނިންމާފައި އަނބުރާ ރަށަށް ނުދެވުން، މިއީ އަންހެނުންނަށް 
އެމިންވަރަށް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް، ، މިފަދަ ހުރަސްތައް އެހެން ދާއިރާތަކުގައި. )2017އަމީން،(ދަތިވާ ކަންތައްތަކެވެ

މިވިސްނުން އެހެން ދާއިރާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނާއި ނިސްބަތްވެ، އަންހެނުން އިސްމަގާމެއް އަދާކުރާނަމަ، 
ގޭތެރެ އާއި ދަރިންގެ ޒިންމާ ތަކާއި ދުރުވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ޤާބޫލުކުރެއެވެ ، ކުރީންސުރެ އަންހެނުންގެ ޒިންމާގެ ގޮތުގައި ބަލާ

. )2014 ،. އެޓް އަލްރިޗީ(

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އެލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސްއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުން އިޖްތިމާއީ ކަންކަމުގައި 
ބައިވެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުންގެ ގިނަ ވަގުތު 

ން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއަކުން .ބީ.ޑީ. ވަނަ އަހަރު އ2007ޭ. )2015އަބްދުލްޤަފޫރު، (ހޭދަކުރަނީ އާއިލީކަންކަމުގައެވެ 
.  އިންސައްތައެވ4ެދައްކާގޮތުގައި ދަރިން ބެލުމުގެ ކަންތައްތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ރާއްޖޭގެ ފިރިހެނުންގެ އާބާދީގެ 

 އަންހެނުން އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި އަންހެނުން މިގޮތުން
އިޖުތިމާއީ އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރުވުމަށް ހުރި އެންމެ ބޮޑު ހުރަހަކީ އަންހެނުންނާއި ދޭތެރޭ މުޖުތުމައުއިން 

މި ދިރާސާގެ . )2015އަބްދުލްޤަފޫރު، (ދެކޭގޮތާއި، އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި އަންހެނުން ނަގަންޖެހޭ އިތުރު ޒިންމާތަކެވެ 
ބައިވެރިވި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފިރިހެނުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި އަންހެނުން އިޖުތިމާއީ ކަންކަމުގައި އެދެވޭ 
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އަދި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށްވެސް . މިންވަރަކަށް ބައިވެރިވެއެވެ
. ގަބޫލުކުރެވެއެވެ

 41ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްމެ ފަހުގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ 
އެހެންނަމަވެސް، ނުރަސްމީ . )2021، އެސް.ބީ.އެން( އިންސައްތައިގައެވެ 59އިންސައްތަ އަދި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ

ގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި .އޯ.އޭ.އެފް.  އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ އަންހެނުންނެވ40ެމަސައްކަތަށް ބަލާއިރު، 
ނޑުބިމުގެ މިލްކުވެރިފަރާތަކީ އާންމުގޮތެއްގައި ފިރެހެނުންނެވެ  ނޑުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތަށް ބެލިކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދަ ދަ

ނޑުބިންތަކުގައި ސީދާ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ގިނައިން އަންހެނުންނެވެ. )2019، .އޯ.އޭ.އެފް( . އެހެންނަމަވެސް، ދަ
އަދި މަސްބޭނުމުގައި ސީދާ ގޮތުން . މަސްވެރިކަމަށް ބެލިކަމުގައިވީނަމަވެސް، ދޯނީގެ މިލްކުވެރިފަރާތަކީ ފިރިހެނެކެވެ

އެހެންނަމަވެސް، މަސް ސާފުކޮށް ހިއްކުން ފަދަ ކަންކަމުގައި ގިނައިން ބައިވެރިވަނީ . ބައިވެރިވަނީވެސް ފިރެހެނެކެވެ
. އަންހެނުންނެވެ

އިޤުތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖެ ތަރައްޤީވަމުން އައި ދުވެލީގައި، އިހު ޒަމާނުގައި އާންމުގޮތެއްގައި އަންހެނުން ކުރަމުން އައި 
މިހެން ވުމާއިއެކު، އާމްދަނީ . ).ނ.އ، ވްކޮބިލަރޭ(މަސްކެއްކުން އަދި މަސްހިއްކުން ފަދަ މަސައްކަތްތައްވަނީ މަދުވެފައެވެ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ފުޅާވި . ހޯދުމަށްޓަކައި އަންހެނުންނަށް ބައިވެރިވެވޭ ހަރަކާތްތައްވެސް މަދުވެފައިވާކަން ފާހަގަވެއެވެ
މިންވަރަށް، އެ ދާއިރާއިން އަންހެނުން ތަމްސީލުވުމުގެ މުހިންމުކަމަށް މުޖުތަމަޢު ހޭލުންތެރިވެފައިނެތުމުގެ ސަބަބުން، އެ 

 .).ނ.އ، ވްކޮބިލަރޭ(ދާއިރާގައިވެސް އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް ދަށްކަމަށް ފާހަގަވެއެވެ 

އަންހެނުން ސިޔާސީ މައިދާނަށް ކުރިމަތިލުން  .3.4.2
ޕާލިމަންޓަރީ ޔޫނިއަންއިން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކާގޮތުގައި އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގައި - ވަނަ އަހަރު އިންޓަރ2017

 ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގެ އެކި ގިންތިތަކަށް .)2017، .ޔޫ.ޕީ.އައި(ދިވެހިރާއްޖެއިން އަންހެނުން ބައިވެރިވާ މިންވަރު މަދެވެ
 މިގޮތުން މެނެޖީރިއަލް މަގާމުތަކުގައި .ބަލާއިރުވެސް މަތީ ހަރުފަތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން މަދުކަމަށް ފާހަގަވެއެވެ

 .)2021އެސް، .ބީ.އެން( އިންސައްތައެވެ 22މަސައްކުރާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ 

ކެބިނެޓް :  އާއި އަޅާކިޔާލާއިރު ފާހަގަކުރެވެނ2020ީ އާއި 2017ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނިސްބަތަށް، 
އިންސައްތަ 7 ޕާލަމެންޓް މެމްބަރުން އިންސައްތަ އަށް މަތިވެފައިވާކަން،35 އިންސައްތަ އިން 33މެމްބަރުންގެ ނިސްބަތް 

އިންސައްތައިގައި 6އިންސައްތަ އަށް ދައްވެފައިވާކަން އަދި ލޯކަލް ކައުންސިލަރުންގެ އަދަދު، 5އިން 
 .)2021. އެސް.ބީ.އެން؛ 2019އެސް، .ބީ.އެން(ދެމެހެއްޓިފައިވާކަމެވެ

 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 2013ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އެލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސްއިން ވަނީ 
ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކަށް އަންހެނުން ވާދަކުރާ މިންވަރާއި ހޮވޭ މިންވަރުގެ މައްޗަށް 

ން ދައްކާގޮތުން، ސިޔާސީ މައިދާނުގައި، އިންތިހާބުތަކުގައި އިދިރާސާމި. )2014، . އެޓް އަލްރިޗީ(ދިރާސާއެއްކޮށްފައެވެ 
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވާ މިންވަރު މަދުނަމަވެސް، ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތަކުގައްޔާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ 

ދަ . )2014، . އެޓް އަލްރިޗީ(ގްރާސްރޫޓްގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވާކަންވަނީ ފާހަގަވެފައެވެ 
 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 2014އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އެލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސްއިން 

މި ބައްދަލުވުންތަކުން ކޮންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައިވެސް އަންހެނުންނަށް . ސިޔާސީ ފަސް ޕާޓީއާއި ބައްދަލުކުރިއެވެ
އަދި ބައެއް ޕާޓީތަކުގައި ޕާޓީގެ ބައެއް މަގާމުތައް . ޚާއްސަކުރެވިގެން އަންހެނުންގެ ގޮތްޕެއް އޮންނަކަންވަނީ ދެނެގަނެވިފައެވެ

. އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާކަންވެސްވަނީ ފާހަގަވެއެވެ
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ގެ )2014( ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު ދަށްވުމުގައި ހަތަރު ސަބަބެއްރިޗީ
 :މިގޮތުން. ދިރާސާއިން ފާހގަވެފައިވެއެވެ

i. ެއެހެނީ . ދިވެހިރާއްޖޭގައިއަންހެނުންސިޔާސީހަރަކާތްތަކުގައިބައިވެރިވުމަށްއޮތްއެއްމެބޮޑުއެއްހުރަހަކީމާލީދަތިތަކެވ
ރާއްޖޭގައި ވޯޓު ގަނެވިއްކުމުގެ އާދައެއް އޮތުމުގެ ސަބަބުން އިންތިހާބުތަކަށް ކެމްޕެއިންކުރުމަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ދިވެހި

ރާއްޖޭގައި އަންހެނުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަށްވުރެ ދަށްކަމަށް . ފައިސާ ބޭނުންވެއެވެ
ވުމާއިއެކު، ރާއްޖޭގެ އިންތިހާބުތަކުގައި ވާދަ ކުރާ ގިނަ އަންހެނުންނަކީ . ޖެންޑަރ ގެޕް އިންޑެކްސްއިން ދައްކައެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުން . ސިޔާސީގޮތުން ބާރުގަދަ އާއިލާތަކަށް ނިސްބަތްވާ މާލީގޮތުންވެސް ފުދުންތެރި ފަރާތްތަކެވެ
ފާހަގަވެފައިވާ ދެވަނަ ކަމަކީ މިންތީގެ މިދިރާސާގައި އިންތިހާބީ މަގާމުތަކަށް ވާދަކުރުމުގެ ހުރަހެއްގެ ގޮތުގައި 

ވަނަ އަހަރު ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން 2013. ހަމަހަމަކަމަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެއްބާރުލުން ދަށްވުމެވެ
 ދައްކާގޮތުގައި ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ތިން ބައި ކުޅަ ވެސް ދިރާސާއިން'ޑިމޮކްރަސީ އެޓް ކްރޮސްރޯޑްސް'ހެދި 
 .)2014ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް، ( މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގަބޫލެއްނުކުރެއެވެ ،ދެބައި

ii. 2005 ިވަނަ އަހަރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ހެދި ދިރާސާއަކުން 2011 އަހަރު އަދ 
ދައްކާގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮންނަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ފިރެހެނުންގެ ނިސްބަތް 

 ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ އެ. )2012 ،.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް(ދަށްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ 
 އިންސައްތަ އަންހެނުން ގަބޫލުކުރާގޮތުގައި އިސްވާރުންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުން 70ތެރެއިން 
އެހެންނަމަވެސް، ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި މި ވިސްނުން ބަދަލުވަމުންދާކަމުގެ ހެކި ފެނިފައިވެއެވެ . ރަނގަޅެވެ

 . )2012،.އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް(

iii.  ީތިންވަނަ ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮރ އެލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވަނ
ތަށް 'ހޮޓާ'މިސާލަކަށް، ރާއްޖޭގައި . އާންމު ތަންތަންތަނަށް އަންހެނުން ވަދެ ނިކުމެ އުޅުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކެވެ

ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި އާންމުން އެ . )2014، . އެޓް އަލްރިޗީ(އާންމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރަނީ ފިރިހެނުންނެވެ 
ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ، ކެމްޕޭން ހަރަކާތްތައް ފަރުމާކުރުމުގައި ހޮޓާތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ މުހިންމު 

ވުމާއެކު، މިފަދަ ތަންތަން ބޭނުންކުރުމަށް އޮތް ހުރަހަކީ އަންހެނުންނަށް ފިރެހެނުންނާއި އެއްހަމައެއްގައި . މައުލޫމާތެވެ
 ހަމަމިއާއެކު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ކުޑަކުދިން .ބެލެވެއެވެފައިތިލަ ސާބިތުކުރުމަށްހުރި ހުރަހެއްކަމުގައި 

ބެލުމަށްޓަކައި ޑޭކެއަރ ސެންޓަރުތައް ގާއިމުކޮށްފައިނެތުމަކީ، އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އެކި ދާއިރާތަކުން މަދުވާ 
.  ސަބަބެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ

iv.  ާމަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސާރވޭއިން ރާއްޖޭގައި އިންތިހާބީ މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިވާ މިންވަރު މަދުވ
މީގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން . ހަތަރުވަނަ ސަބަބެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނީ މައްސަލަތަކެވެ
ނޑައެޅިފައިނެތުންފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ ނޑި ކަ . )2014، . އެޓް އަލްރިޗީ(އިންތިހާބުތަކުގައި ގޮ

އާދަކާދަ، ދެކޭގޮތް، އަންހެނުން ގެ ތައުލީމު  .3.4.3
އެހެންކަމުން އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނާ .ދިވެހިރާއްޖެގެ އާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ އަސްލަކީ އިސްލާމީ ޝަރީޢަތެވެ

ކުރުމާއި، ހަތަރު ފިރިހެނުން ހެއްކެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން އަދި  ނުކައިވެނިކުރުމާއި، މުސްލިމުން ނޫންމީހުންނާ ކައިވެނި
އިން 2000 އޭގެ އިތުރުން އާއިލާއާއިބެހޭ ޤާނޫނު .)2015، .އެން.ޔޫ(ޒިނޭގެ ކޭސްތަކުގައި  އިޢްތިރާފް  ބޭނުންވެއެވެ 

ނޑައަޅާ އަގެއް ދިނުންވެޔެއެވެ،ޝަރްޢީ ބަލަދުވެރިޔާ ވަލީދިނުމާއި އަދި ކޯޓު .  އަންހެން މީހާއަށް ރަނުގެ ގޮތުގައި އޭނާ ކަ
ފިރިހެނުންނަށް ބައެއް ކަންތައްތައް . ރުފިޔާގެ ޖޫރިމަނާއެއް ދައްކަންޖެހެއެވ5000ެކޮށްފިނަމަ، ވަރިމެދުވެރިކޮށް ނޫންގޮތަކަށް 



23 
 

، ހަޑްސަން(އެވެ މީހުން ހިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވެޚާއްސަކުރެވިފައިވުން އެއީ، އަންހެނުން ނިކަމެތިކުރުމުގެ އަސްލުކަމުގައި ބައެއް 

. )2020، ނީލްސަން& ބޯވެން، 

ކުގައި އްތަބައެއްކަންތަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާއިލާއާއި ބެހޭ ކަންތައްތައް، އިސްލާމީ ޝަރީޢަތަށް ބިނާވެފައިވީ ކަމުގައިވިޔަސް
ނޑުބޭނުންކުރެވެއެވެ ޢަޒަމާނީ ކުލަޖެހި، އިސްލާމް ދީނަށް  ، މިސާލަކަށް. )ހ2016ޖަބީން، (މަލު ކުރުމުގައި މެދުމިންގަ

ގެ މުއްދަތުގައި، ފިރިހެނުންނަށް ހަތަރު 2017-2016، ގެ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ސަރވޭއަކުން ދައްކާގޮތުގައ2018ި
 އިންސައްތައަށްވުރެ މަދު 2ފިރިމީހާ ދެވަނަ ކައިވެންޏެއް ކޮށްގެން އުޅޭކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ، ކައިވެނި ހުއްދަކަމުގައިވިޔަސް

ދޭންޖެހޭ ހާލަތުގައި، މީގެ އިތުރުން ފިރިހެން ބަލަދުވެރިޔާ ވަލީ . )2018މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް، (އަންހެނުންނެވެ 
އޭޝިއަން ( އޮންނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ކޯޓަށް ވަލީދިނުމުގެ ފުރުޞަތު ،ބަލަދުވެރިޔާ ވަލީދޭން ނުރުހޭ ހިނދު

. )2014 ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް،

: ގެ ތަފާސްހިސާބުން ދައްކަނ2014ީދިވެހިރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމު ހާސިލު ކުރާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިލާއިރު، 
 އިންސައްތަ، މާސްޓަރސް 61 އިންސައްތަ، ފުރަތަމަ ޑިގްރީ 63 އިންސައްތަ، ޑިޕްލޮމާ ލެވެލް 67ސެޓްފިކޭޓް ލެވެލް 

މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ދަށްކޮށް، .  އިންސައްތައަކީ އަންހެނުން ކަމަށެވ45ެޑީ .އެޗް. އަދި ޕީ، އިންސައްތ49ަޑިގްރީ 
މައިދާނުގައި އެއްހަރުފަތެއްގައި ވާދަކުރުމަށް، އަންހެނުންނަށް މަތީ ތައުލީމު ލިބިދީ، ތައުލީމުގެ ގެ ފިރިހެނުންނާއި ވަޒީފާ

. އެސް.ބީ.އެން(ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް . ފުރުޞަތު ލިބި، މިކަމުގައި ބާރުއެޅުން ވަރަށް މުހިންމެވެ
 އިންސައްތައަކީ ސެކަންޑަރީ ނުވަތަ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ 59ވަޒީފާގައި އުޅޭ އަންހެނުންގެ ، އިން ދައްކާގޮތުން )2020

މިދެ އިންސައްތައަކީ ވެސް .  އިންސައްތައަކީ ޓާރޝަރީ ލެވެލް ތަޢުލީމެއް ލިބިފައިވާ މީހުންނެވ11ެލެވެލް އަދި 
.  ފިރިހެނުންނާއި އަޅާކިޔާއިރު މަތީ އަދަދެކެވެ

ޤާނޫނީ ނިޒާމާއި ޤާނޫނީ ވަސީލަތްތައް  .3.5
އާއި ޢު ލިބޭ ބާރުވެރިކަން ބިނާވަނީ މުޖުތަމަށްއަންހެނުންނަ، ތަރައްޤީވެފައިވީކަމުގައިވިޔަސް ޤާނޫނުތަކުގައި އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމު

މީގެ ތެރޭގައި ކޯޓަށް . އަންހެނުންނަށް ޤާނޫނީ ހައްލު ހޯދަން ދަތިވާބައެއް ސަބަބުތައް ވެއެވެ. ދިރިއުޅޭ ރަށުގެ އާދަކާދައަށެވެ
މިފަދަ ކަންތައްތަކުގެ . ދިޔުމުގެ ދަތިކަން، ނުވަތަ ފިރިހެން ބަލަދުވެރިޔެއް ނުލާ ކޯޓަށް މައްސަލަހުށަހަޅަން ދިޔުން ހިމެނެއެވެ

ވީމާ މިފަދަ ކަންތައް ހުންނަ ހާލަތުގައި ހަމައެކަނީ . ސަބަބުން ޤާނޫނު ތަންފީޒު ކުރުން އެއީ ހުރަހަކަށް ވެގެންދެޔެއެވެ
. ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން އަންހެނުން ބާރުވެރިވެގެން ނުދެޔެއެވެ

ގެ ހިއުމަންރައިޓްސް ކޮމިޝަން އަދި މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން، އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، އަދި މިކަމާއި 2008
 ޕޮލިސް، ޖަލުގައި މަސައްކުރާ މީހުންނަށް، ޤާނޫނީ ށް،ބެހޭ މައުލޫމާތު އާންމުންނަށާއި،ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަ

، ޔަރބަރީ& ދުހިޝާ(ވަކީލުންނަށް، ޤާޟީން، ނޫސްވެރިން އަދި މުދައްރިސުންނާއި ހިއްސާކުރަން ގޮވާލައިފައިވެއެވެ 

އެހެނީ އިންސާނީ ހައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވައިގެން މެނުވީ، ގެއްލޭ ހައްޤުތައް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން ނޭގުން . )2014
 .އެއީ އެކަށީގެންވާ ކަމަކަށްވާތީއެވެ

މިފަދަ ހަރަކާތްތަކުގެ ސަބަބުން، އާންމުންގެ އަހުލުވެރިކަން އިތުރުވިކަމުގައިވިޔަސް، ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް ޤާނުނީ 
. )2015، .އެމް.ޔޫ( މައްސަލަ ހައްލުކުރަނީ ކޯޓުންބޭރުގައެވެ ޔަކުދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަރަށް ގިނަބަ. ތެރޭގައި ވެއެވެގެ ނިޒާމު

ނޑު އަދި އިންތިޒާމުތައް ރަ ގަޅަށް ހަމަޖެހިފައިނުވާތީއެވެ ނމިކަން މިގޮތަށް ހިނގަނީ މުޅި ޤައުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ
ގައި އާ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ ޤާނޫނު ތަކެއް އެކުލަވާލައި އައިސްފައިވާ 2008. )2020މެޓޯވާ، ޚްއެ(

އި ންނާޤާޟީ،ބަދަލުތަކަށް، ޤާނޫނޫ ވަކީލުން އަހުލުވެރިނުވުމާއި، އާންމުންނަށް ޤާނޫނީ އުޞޫލުތަކާއި، ޤާނޫނީ ވަކީލުން
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ނޑިޔާރުންނަށް އިތުބާރުނުކުރުން އެއީ ޤާނޫނީ ނިޒާމު  ސްޓަރލިން، &ޖަބީން (އި ހުރި ހުރަސްތަކެވެ ގަބޭނުންކުރުމު ފަ
2015(  .

ގެ ރިޕޯޓަކުން ދައްކާގޮތުގައި ބައެއް ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމާއި )2005، .އެމް.ސީ.އާރް.އެޗް(ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 
ނޑުތައް ނެތުމުން ބައެއް ޤާނޫނުތައް ބޭނުންކުރުމަށް ދަތިވެއެވެ އަދި، މިކަން މިހެން . ތަންފީޒު ކުރަން ބޭނުންވާ މިންގަ

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު . ދިމާވާ ސަބަބަކީ ޤާނޫނު ތަންފީޒކުރުމަށް މަތިކޮށްފައިވާ ވުޒާރާތައް ރަނގަޅަށް މަސައްކަތްނުކުރާތީއެވެ
ތަންފީޒުކުރުމާއި ގުޅިގެން، ކޯޓުތަކުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލުމުން، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ވަރަށް ގިނަ 

މިއީ ޤާނޫނު ފާސްކުރިކަމުގައި ވިޔަސް މިކަން . )2005، .އެމް.ސީ.އާރް.އެޗް(މައްސަލަތަކުގައި ހައްލެއް ނުލިބިދިޔައެވެ 
އަދި . މޮނިޓަރ ކުރާނެ ރަގަޅު ނިޒާމެއް ނެތުމުން، އެޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ނުވެދިޔުމުގެ ސަބަބުން، ދިމާވާކަންކަމެވެ، ބަލައި

މީގެ ހެއްކެއްގެ ގޮތުން ގެވެށި އަނިޔާގެ . )2012ހޯޕް ފޮ ވިމެން، (އަންހެނުންނަށް މިކަމުން ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކުރެއެވެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ނެތުމުން، ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހައްތަރައްޤީކުރެވިފައި ޤާނޫނުން ލިބިދޭން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ލުކަ

 .)2014 އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް،( ލިބިގެން ނުދެއެވެ ހާލަތުގައިވެސް ރަގަޅު ފަރުވާ

 މުރާޖަޢާގެ ނިންމުން .3.6
ގެ ފަހުން އައު ޤާނޫނު އަސާސީއާ ޤާނޫނާއި ގުޅިގެން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ 2008ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް 

އިންސާނީ އަދި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް އަދި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ހުއްޓުވުމަށް ވަނީ އިހުނަށްވުރެ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 
މިގޮތުން އަންހެނުންނަށް ލިބިފައިވާ ކުރިއެރުން ލިބިފައިވަނީ ޤާނޫނުތައް ފާސްކުރެވި ނުވަތަ އިސްލާހު ކުރުމުގެ . ކުރެވިފައެވެ

އިތުރުން، އަންހެނުންނަށް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތައް ގިނަވެ، އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކަން އިތުރުވުމުގެ 
ދެކޭގޮތް އަދި ޤާނޫނީ ނިޒާމުތަކުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ، 'މޮބިލިޓީ'އަންހެނުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ހުރަސްތައް، . ސަބަބުންނެވެ

މީގެ އިތުރުން ޤާނޫނީ ނިޒާމަށް . ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، ރަނގަޅު ކުރިއެރުންތައް ވަޒީފާގެ މާހައުލުން ފެންނަން އެބަހުއްޓެވެ
 ދަތިތައް ދިމާވާއިރު، މިއީ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމުގެ ކުރުމުގައިބޭނުންކުރުމުގައާއި ތަންފީޒުޤާނޫނު ބެލިކަމުގައިވިޔަސް، 

އަދި ޤާނޫނުތަކާއި، އުސޫލުތަކާއި ސިޔާސަތުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ރޯލަށް . މައްސަލައެއް ނޫންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
އެހެންނަމަވެސް . ކުރިއެރުން ދިނުމުގެ ރޫހުގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ، އަހަންމިއްޔަތުކަން ދީ

އަންހެނުން ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ އަދި އަންހެނުންނަށް ޤާނޫނީ ގޮތުން ލިބިދޭ ހައްޤުތަކާއި 
އެހެންކަމުން މިދިރާސާގައި . ރައްކާތެރިކަން އެނގެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަމެއް ހެދިފައިހުރި ދިރާސާތަކުން ފާހަގައެއް ނުވެއެވެ

 .މިކަން ދެނެގަތުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ
 

 ފޯކަސް ގްރޫޕް އަދި އިންޓަރވިއުތަކުގެ ހޯދުންތައް .4
ން ހޯދުންތަކުގައި އަލިއަޅުވާލެވިފައިވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކު ބައިގައި ހުށަހަޅައިދީފައިވާ މި
ނެގުމަށްފަހު  )ވަކިވަކި އިންޓަރވިއު ނުވަތަ ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާއިން(ފިރިހެނުންގެ ބަސްދީގަތުނ17ްއަންހެނުންނާއ41ި

އި، މިންތީގެ އެއްކުރެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތުތައް ތަހުލީލުކޮށް އެ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ދެނެގަނެވުނު މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކާ
ނޑުހޯދުންތަކުގައި ހިމެނޭ .ހަމަހަމަކަމަށް ހުރި ހުރަސްތަކާއި ފުރުޞަތުތަކަށެވެ  އަންހެނުންނާ )1(:  ބައިތަކުގެ ތެރޭގައިމައިގަ

މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް ވާސިލުވުމަށް މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކަށް  )2(،  އޭގެ ސަބަބުތައްމެދު ގެންގުޅެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި
 ނުވަތަ އަންހެނުންގެ ހައްޤުތަކަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގައި )3(އާންމުން އަހުލުވެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި، 

ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި  )4( ،ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމާއިސިޔާސަތުތަކުގައި އާންމުންނަށް 
ތަފާތުތައް ނައްތާލައި އަންހެނުން  )6(މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި މެދު ފިރިހެނުން ދެކޭ ގޮތާއި،  )5(ގޮންޖެހުންތަކާއި، 
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 ހުށަހަޅާފައިވާނީ ވަކިވަކި ފަރުދުން ތައްހޯދުންމިދިރާސާގެ .ބާރުވެރިވެރިކުރުވުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަމަށް ބަލައިލެވިފައިވާނެއެވެ
. އަދި ވަކިވަކި ސަރަހައްދުވެސް ފާހަގަ ނުކުރެވޭގޮތަށް ޖުމުލަގޮތެއްގައި ބަލާލައި ތަހުލީލުކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާތަކަކުންނެވެ

 އްއަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އޭގެ ސަބަބުތަ .4.1
ޢާއްމު މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނާމެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާ ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބައެއް ބައިވެރިންގެ ތަފާތު 

ގިނަ މީހުންނާއި ސީދާ މި ސުވާލުކުރުމުން ދީފައިވާ ޖަވާބުތަކުން ހާމަވަނީ މާބޮޑު ތަފާތެއް . މިސާލުތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ
އަޅާބަލާއިރު އަންހެނުން ތަފާތުކުރުން އާ ކުރިއަދި ހަމަ އެގޮތަށް ކުރެވޭ ތަފާތުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، . ނުކުރާކަމަށެވެ

ކަށް  މިސާލުތަނަމަވެސް، ކުރެވޭ ތަފާތުތަކުގެ. ގިނަ ބައިވެރިން ދެކޭކަމަށް ހިޔާލުފާޅުކޮށްފައިވެއެވެކުޑަކަން މިހާރު 
 : މީގެ ތެރޭގައި. ބަލައިލުމުން ތަފާތުކުރުންތައް އެބައޮތްކޮށް ހާމަވިއެވެ

   ،ްސަޤާފަތާއި އާދަކާދަ ތެރެއިން އައިސްފައިވާ ބައެއްކަންކަނ
 ުންވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އިސްދައުރު އަދާކުރަން ފުރުޞަތު ހަނިވ ، 
  ެއަދި  ނުވަތަ ނުގުޅޭދާއިރާއެއްކަމުގަ ދެކޭދެކުން،ވަކިބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަންހެނުން ނުކުރެވޭނެ ކަމުގ 
 ުނޑުގޮތެއްގައި  ގޭމާއިދަރިންބެލެހެއްޓ އްކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށް އަންހެނުންގެ ޒިންމާއެތެރޭގެ ކަންކަމަކީ މައިގަ

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނޑު ކަންކަމާއި ހޮވާލެވިފައިވާ ބުނުންތަކެއް މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ  .  އެވަނީ އެވެހުށަހަޅާފައިތިރީގައި މައިގަ

 އްސަޤާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން އައިސްފައިވާ ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްނުންތަ .4.1.1
މިގޮތުން . ތެރޭގައި ދީނާއި، ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަތަކާއި ގުޅޭ ކަންކަން ހިމެނެއެވެމުގެ އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅެވޭ ތަފާތުކުރު

 އިސްމަޤާމުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމާ ،ތަޢުލީމު ދިނުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިސްނާގޮތާއި، ޢާއިލާބެލެހެއްޓުމާއި، ވަޒީފާއަށް ދިޔުމާއި
އަދި ހަމަ އެހެންމެ، ދަރިންތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި . ކޮށްފައި ވެއެވެގުޅޭގޮތުން ތަފާތު މިސާލުތަކެއް ބައިވެރިން ހިއްސާ

 .މައިންބަފައިން ތަފާތުތަކެއް ގެންގުޅޭކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވެއެވެ

މެދު މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ  އަންހެނުންގެ ދައުރާއި މިގޮތުން ސަގާފީ އަދި ދީނީ ގޮތުން
ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ތަފާތުތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅެވޭ ޤަބޫލުކުރުންތަކުގެ ސަބަބުން 

 .ތަފާތުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ދެކެވުނު ބައެއް ވާހަކަ ނަކަލުކޮށްލާނެމެވެ

މިސާލަކަށް އަންހެން ދަރިޔަކާ ފިރިހެން ދަރިޔަކު ބޮޑުކުރާއިރު ތަފާތު . ތިޕޮއިންޓަކީ އަސްލު ވަރަށް ފުރެޖައިލް ޕޮއިންޓެއް" ●
ނޑު ! އެކަމަކު އަންހެން ކުއްޖާ ގޭގައި ހުންނާނެ! މިސާލަކަށް ފިރިހެން ކުދިންވިއްޔާ މިސްކިތަށް ގެންދެޔޭ.ނެކުރެވޭ  އަޅުގަ

 ".ޤަބޫލުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނޫން އެގޮތަށް އެކަން ކުރުން އެއީ ގޯހެކޭ

ނޑުމެން ތަރުބިއްޔަތު ދިނުމުގައި ގެންގުޅެވޭ ގޮތްތަކަކަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ވަކިގޮތަކަށް " ● ނޑަށް ފާހަގަ ކުރެވެނީ އަޅުގަ އަޅުގަ
ކުޑައިރުއްސުރެ ވަކި ގޮތަކަށް އަންހެން ކުދިންނަށް  ....އެބަ ބައްޓަން ކުރެވޭ ކަމަށް )ވިސްނުން(އަންހެނުންގެ މެންޓަލިޓީ 

ފިރިހެންދަރިންލައްވާ ނުކުރުވާ ވަރަށް ގިނަ . މުޢާމަލާތްކުރެވި ވަކި މަސައްކަތްތަކަކަށް އަންހެން ދަރިން ހާނުވާ ތަން އެބައާދޭ
އަދި މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް . ގެ މަސައްކަތް އަންހެންދަރިން ލައްވާ ކުރުވުމުގެ ވިސްނުން ހުރޭތެރޭގޭ

ހަމަ ކަލްޗަރގެ . ޚާއްޞަކަމެއް ގޮތަށްނަށްގެ މަސައްކަތްތަކަކީ އަންހެނުންތެރޭވިސްނިފައި އޮންނަނީ ގޭފިރިހެނުންނަށް ވެސް 
ނޑުމެންގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއި  )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ން އަންނަކަމެއްތެރެއިން އަޅުގަ
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ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރަމުން އަންނައިރު އަންހެންކުއްޖާކައިރީގަ ތަށި ދޮންނަންބުނާފަދައިން ހަމަ ފިރިހެންކުއްޖާ ކައިރީގަވެސް " ●
ކުރިން ދެކެމުންއައީ ވަރަށް ހުތުރު . ތަށިގެންގޮސް ސިންކަށްލާދޮވެލާށޭ އެގޮތަށް އާދަކޮށްގެން ބޮޑުވާ ކަމަށްވަންޏާ ވާނެ

 މިހާރު މަދުންނަމަވެސް ފެނޭ އެކަމު އަދި .ކަމެއްކަމުގަ ފިރިހެނުން ކެއްކުން ތަށިދޮވެ އެއްޗެހިދޮވެ އިސްތިރިކޮށް ހެދުމަކީ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .އެއްކޮށް ފެނެއެކޭ ނުބުނެވޭނެ

އޭރުވެއްޖިޔާ . )ތަފާތުކުރެވެނީ(އޭރު ރިވެތި އާދަތަކުގެ ނަމުގަ . ކާބަފައިންގެ ޒަމާނުއްސުރެ އައިސްފައިވާ ކަންތައްތައް" ●
 އެކަނި އުޅެންޖެހުނީމަ .ވަކިންތަންތަނަށް ދާންޖެހުނީމަ )ދިރިއުޅެން( މިހާރު އެއްޗެހި ރިއަލައިޒްވަނީ ،އެއްމުޖުތަމައެއްގަ އުޅެނީ

ފިރިހެން (." ދަސްވެފަހުރުން އަންހެން ކުއްޖަކަސް ފިރިހެން ކުއްޖަކަސް )ގޭތެރޭގެ އެކި މަސައްކަތް( މުހިންމުކަން އެނގެނީ
 )ބައިވެރިއެއް

އަންހެން އާއިލާ އަދި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބެލެވިފައި އޮންނަ ދައުރުގެ ސަބަބުން 
މިހާރުވެސް ކޮންމެސް ވަރެއްގެ ތަފާތެއް ގެންގުޅޭކަމަށް މަޝްވަރާތަކުގެ ތެރެއިން ދަރީންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި 

 .ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ނަމަވެސް މިތަފާތު . ބައެއް ރަށްރަށުގައި ބައެއްމީހުން ދެކޭގޮތުގައި އަންހެން ކުދިން ކިޔެވުމަކީ އެހާމުހިންމު ކަމެއްނޫން" ●
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(".މިހާރު ފަރަޤު ކުޑަވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަ ކުރެވޭ

ނޑު ފުރަތަމަ ބޭނުންވީ ރިސޯޓަށް ދާން" ● އެކައުންޓިންގ . މެން ބުނީ ޓީޗިންގް ހަދާފަ ރަށަށޭ އަންނަން ޖެހޭނީމަމަން. އަޅުގަ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ވެސް ބަހައްޓަން ޓީޗިންގ ނުހަދާނަމައި މަންމަ ބޭނުން ނުވި މާލެގަ. ހަދަން ދެން ބޭނުންވީ

ނޑު ގޮތެއްގައި ތަފާތުތަ" ● އިގެން އަންހެން ށަކުދިން ބޮޑެތި ކުރާ އިރުގައި ވެސް ކުޑަ އިރުންފަ.  ފެށެނީ ގޭތެރެއިންއްމައިގަ
. ސްތައް ވެސް ވަރަށް ތަފާތުއުކުއްޖާ ބޮޑު ކުރާ ގޮތާ އަދި ފިރިހެން ކުއްޖާ ބޮޑު ކުރާ ގޮތާ އަދި އެ އިންސްޓްލް ކުރެވޭ ވެލި

. ޕޭރެންޓުންނަށް އެންކަރޭޖް ކުރެވޭއަކަށް އިސްކަންދިނުމަށް  ވަކި ވައްތަރެއްގެ ތައުލީމީ ދާއިރާއްނަމައަންހެން ކުއްޖެ...
 ވަރަށް އާދަޔާ ހިލާފު އަދިވަރަށް ބަލައިނުގަނެވޭ މިސާލަކަށް އަންހެންކުއްޖެއް މިލިޓަރީ ކެރިޔާ އެއް ޗޫސް ކުރަން އުޅެފިއްޔާ

އަންހެން ކުއްޖަކު ޕޮލިހަށް ނޫނީ އެމްއެންޑީއެފް އަށް ވަންނަން ބޭނުން ވެއްޖެނަމަ، ގިނަ ފަހަރު ފެމެލީ ގެ ....ކަމަކަށްވާނެ
އެހިސާބުން، ސްޓީރިއޯޓިޕިކަލް . ...ވަކިވައްތަރެއްގެ މަސައްކަތަކުން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ހިތްވަރުދޭނީ. ސަޕޯޓެއް ނުލިބޭނެ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ރޯލްސް އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ހަވާލު ކުރެވެން ފަށާ

އިސްވެދިޔަ މިސާލުތަކުން އަންހެން ދަރިންނަށް ތަޢުލީމު ދިނުމުގައި އަދިވެސް ކޮންމެސް ވަރަކަށް ބައެއް ހިސާބުތަކުގައި 
  ގޮތުންވެސް ގާބިލުކަމަށްނުން ފިކުރުގެ ވުރެ ފިރިހެންނަށްއަންހެނުއަދި ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި . ފަރަޤުކުރެވޭކަން ފާހަގަވެއެވެ

ކަމެއްކަމަށް ބެލެވޭ ބެލުމަކީ ސީދާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދީނާއި ސަޤާފަތާއި އާދަކާދަ ތަކާއި ވެސް ގުޅިފައިވާ 
 . މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެހެން ބައެއް މިސާލުތައް ތިރީގައި ހިމަނާލާނާމެވެ.ވާހަކަދެކެވުނެވެ

ނަމަވެސް މިއާ ޚިލާފަށް ވިސްނާ ...)ދަށްކަމަށް( ފިރިހެނުން ދެކޭއަންހެނުންފިކުރުގެގޮތުން ތަފާތުތަކެއް ހުންނާނެކަމަށް" ●
ނޑު ދެކޭގޮތުގައި މިފިކުރުގެ މީހުން ގިނަވެދާނެ ފަހަރެއްގަ...މީހުންވެސް ތިބޭ  )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" އިއަޅުގަ

މި ބުނީ ފިރެހެނުންގެ ހުންނަހެން ...)ރާއްޖޭގެ ރައީސްކަމާ ގައުމީ ފެންވަރުގެ އިސް މަގާމުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން( ●
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .ނުހުންނާނެ )އަންހެނުންގެ( އެއްޗިއްސެއްވެސް )ހިޔާލުތަކާ/އައިޑިޔާ(ވިސްނުންތަކާ

މެންޓަލީ . ޑީގައި ކުޑަ އުނިކަމެއް ހުންނާނޭނމީ ރާއްޖޭގައި އާންމުގޮތެއްގައިވެސް އިންނަގޮތެއް ކަންނޭގެ އަންހެނުންގެ ސިކު" ●
ނޑު ގަބޫލުކުރާގޮތެއް ނޫން. ފީޑްކޮށްފައި އިން އެއްޗެއް  )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." އަޅުގަ
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ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައިވެސް ވަރަށް ސަޕޯޓިވްމީހުން އުޅޭ ހަމަ އަންހެނުން ކަންކަމަށް ކުރިއަރުވަން މަސައްކަތް ކުރާމީހުން " ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" އެބައެއްގެ ފިކުރަށް އެކަމެއް ޑިޕެންޑްވަނީ

ވެސް އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންގެ ތަފާތުތަކެއް ހުންނަ ކަމަށާއި އެއީ ދެ ޖިންސުގެ ތަފާތުގެ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި 
 .ސަބަބުން އެ ބައަކަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ގޮތްކަމަށް ދެކެވޭ ކަމަށް މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ނޑު ގަބޫލުކުރަނީ ކޮންމެ ސޮސައިޓީއެއް" ● އަންހެނުންނާ ފިރިހެނުންނާ ދެބައިމީހުންގެ ވެސް ޒިންމާ އޮންނާނީ ގައި އަޅުގަ
ފިރިހެންނުންނަށް ވެސް ޚާއްޞަ ..  ނަމަވެސް ކޮންމެ ބަޔަކަށް ވެސް ޚާއްޞަކަންތައްތަކެއް ހުރޭ.ހަމަހަމަކޮށް ކަމަށް
ހަމައެހެން .. ފިރިހެންނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އަންހެނުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންކަން ހުރޭ. މަސައްކަތްތައް ހުރޭ

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .އަންހެނުން ކުރާ ކަންތައްތަކުގައި ފިރިހެނުންގެ އެހީތެރިކަން ބޭނުންވާ ކަންތައްތައްވެސް ހުރޭ

ދެން ހަމަ ޓެކްނިކާލީ މި އިންނަ ގޮތަކީ އަންހެނުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް، ފިރިހެނުންނަށް ވަކި ޚާއްޞަ " ●
ދެން އަނެއްހެން އެބައެއްގެ ފީލްޑްގަ ވަރަށް ކޯޕަރޭޓިވްވާނެ މި ރަށުގަ ހަމަ ދެބައިމީހުން . ކަންތައްތަކެއް ކުރިންސުރެވެސް

، އެހެންވިއްޔާ ފިރިހެނުން ނުކުންނާނީ މަސައްކަތަށް– މިދެންނެވީ މިސާލަކަށް ތަރައްގީގެ މަސައްކަތެއް ކުރަނީ ރަށުގަ . ވެސް

 )އްން ބައިވެރިއެފިރިހެ(." އެކަހަލަ ކޮންސެޕްޓެއް މި އިންނަނީ. އަންހެންވެރިން ނިކުންނާނީ ކާންހިފައިގެން

ރާއްޖޭގައި އެކި ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް ބޮޑަށް ގުޅޭ މަސައްކަތުގެ ތަފާތުތަކެއް ދެ ޖިންސުގެ މީހުންނަށް 
ނަމަވެސް . އަންހެނުންގެ އާބާދީ މިހާރު ގިނަ ކަމަށް މަޝްވަރާގެ ބައިވެރިންގެ ވާހަކައިން އެކަނި ވެސް ހާމަވެއެވެ

މުޖުތަމައުގައި ގެންގުޅެވޭ މިންތީގެ ތަފާތު ވިސްނުންތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ދިއުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ނުވަތަ 
 .ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ބައެއްފަހަރު . ބޭނުންނުވޭ އާއިލާއިން ބޭނުންވިޔަސްފޮނުވަން އަންހެނުން މަސައްކަތަށް،ބައެއްމީހުންގެ ފިރިން" ●
 ޢާއްމުކޮށް ގޭގައި ށްފިރިމީހާބޭނުންނުވޭ އަނެއްބައި ފަހަރަށް ބައްޕަ ބޭނުންނުވޭ ބޮޑަށް ބެލެވެނީ މަންމަމެނަށް ވުރެބޮޑަ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ބޮޑުމީހަކަށްބަލާނީ ފިރިހެންމީހާވީމަ އެމީހުންބުނާއެއްޗަކަށް ޑިޕެންޑްވެވެނީ މަންމަމެނަށްވެސް

އިސްލާމްދީނުގައި އޮންނަގޮތުންވެސް ބޮޑަށް ފިރިހެންމީހާއަށް ...އެހެންވީމަ، ގޭގައި އެންމެ ބޮޑުމީހަކީ ފިރިހެންމީހާ" ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ އެހެންވީމަ އެގޮތަށް ކަންނޭގެ އެކަން އެއޮންނަނީ

މިސާލަކަށް އާއިލާގެ ފަރާތުން އެއްބާރުލުން . ދިރިއުޅުމެއް ފެށުމަށްފަހުގައި އުދަގޫތަކެއްވެސް ހުރެދާނެ...ނަށްއަންހެނުން" ●
ނޫނީ ހަމަ ކުރިމަތިލާން ބޭނުންވާ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައިގެން އަންހެނުނަށް އެފުރުޞަތު . ނުލިބެނީކަމަށްވެސް ވެދާނެ
 ".ނުލިބެނީކަމަށްވެސް ވެދާނެ

 ކުރިން ހުރި ވަރަށް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ނައްތާލެވިފައިވާކަމަށް ބައެއް ،ކުރިއާއި އަޅާބަލާއިރު ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އައިސް
 .ބައިވެރިން ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ

. މިރަށުގައި އެހާ ބޮޑަކަށް ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނާއި ތަފާތު ކުރާކަމެއް އެއްވެސް އިދާރާއަކުން" ●
އަންހެނުން ގިނަވާނީ ކައުންސިލް އިދާރާގައިވެސް، ހެލްތުގައިވެސް، ސުކޫލްތަކުގައިވެސް، ސްޕޯޓްސްގަވެސް އަދި 

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .އިނޖީނުގޭގައިވެސް އަންހެނުން އުޅޭ

.  އަންހެނުން، ކައުންސިލްގައިވެސް އަންހެނުން އެބައުޅ98ޭ%ހެލްތް ދާއިރާގައި ، 99%ސްކޫލުގައި ވަޒީފާތަކުގައި " ●
.  އަންހެނުން ދާނީ މާލެއަށްވިޔަފާރިތަކަށް ބެލިޔަސް،ފާހަގަ ކުރެވޭނެ .... މިރަށުގައި ވަސީލަތްތައް ވަރަށް ފަހިކޮށް އޮތީ

ވަރަށްކުރީގަ މިރަށު އަންހެނުން . ދަނީސްކޫލު ބަންދުގައި ރާއްޖެއިންބޭރަށް ދިޔައަސް ފިރިހެނުން ބަހައްޓާފައި އަންހެނުން 
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." އުޅެނީ
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ނައްތާނުލެވިގެން އުޅެނީ ބަސްބުނެ ކަންތައްތައް ނިންމާ ހިސާބުގައި ވަކާލާތު  )ތަފާތުކުރުންތައް(އަސްލު ނައްތާލާންވާވަރަށް " ●
 ރައްދު އޭގެނަމަވެސް. އެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދޭން މިހާރުގެ މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތްކުރަމުން ދަނީ.ކުރާނެ އަންހެނުން މަދީ

 ބޭރުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީއޭ އަންހެނުން މުގުރާލާފައި، އަންނަނީ ދީނީ ގޮތުން އޮންނަ ކަންތައްތައް މުގުރާލަނީއޭ
ނޑުމެންގެ ތެރެއިން ނައްތާނުލެވިގެން އެ ތަފާތުކުރުންތައް ...)މިފަދަގޮތަކަށް(  ." ކުޑަކުރެވޭނީއެވިސްނުން އަޅުގަ

މިބައިގައި ފާހަގަކޮށްލެވިފައިމިވާ ސަޤާފަތާއި އާދަކާދައިގެ ތެރެއިން އައިސްފައިވާ ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑައިރުން 
ތައްތަފާތު ކަމާއިއަންހެންކުދިންނަށްވަކިވައްތަރެއްގެތައުލީމީދާއިރާއެއް 'ވެލިއުސް'ފަށައިގެންކުދިންގެ ކިބައިގައި އަށަގަންނުވާ 

ހިޔާރުކުރުމަށް ބެލެނިވެރިން ބާރުއަޅާކަމާއި ބައެއް ދާއިރާތަކުން ކުރިއަށް ދިއުން ރަނގަޅުނޫން ކަމަށް ބާރުއަޅާކަމަށް 
މިސާލަކަށް، އަންހެންކުއްޖަކުޕޮލިހަށްނޫނީމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް . މަޝްވަރާތަކުގައި ފާހަވެގެން ދިޔައެވެ

ގިނަފަހަރުއާއިލާގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭކަމާއިނުރުހޭކަމަށް ގިނަ އަންހެނުންގެ ،އަށްވަންނަންބޭނުންވެއްޖެނަމަ).އެފް.ޑީ.އެން.އެމް(
އަދި ރިސޯޓުތަކަކީ އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށޭނަ ނުވަތަ ކަމުދާ ތަނެއް ނޫންކަމުގައި ގިނަ . ފަރާތުން ހާމަވިއެވެ

 ގައ4.1.3ިވަކިވަކި ވަޒީފާގެ ދާއިރާތަކުގެ އިތުރު ތަފުސީލަށް ސެކްޝަން . ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
 .އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ

  އަދި އިސްނެގުންއިސްމަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުން ގިނަވުން .4.1.2
މަތީގައި ބަލައިލެވުނު މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ގޮތުގައި ރަށްރަށުގައި ވެސް ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާތަކުގައި އަދި 

 ބައިވެރިން ހާމަކޮށްފައިވާ ގިނަ ނަމަވެސްމަޝްވަރާގެ. ކިޔަވައިދިނުމުގައިވެސް އަންހެނުން ބޮޑުތަނުން އިތުރުކަމެވެ
 ކުރިއަރަން މާއި ތަފާތު ސަބަބުތަކާ ހުރެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުން މަދުކަހިޔާލުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ކަމަކީ

. ކަންކަން ތިރީގައި އެވަނީއެވެހިއްސާކޮށްފައިވަ ބައެއް މިގޮތުން ބައިވެރިން . ކަމެވެލިބޭފުރުޞަތުވެސް ހަނި

ނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވުނު އެއްކަމަކީ ތަފާސް ހިސާބުތަކުންދައްކާގޮތުން އަންހެނުން މަތީ ތަޢުލީމްގައި ބައިވެރިވުން ،މައިގަ
 ސަބަބުން ގޮންޖެހުންތަކެއް އިސް މަގާމުތަކަށް އައުމުގަ މަތީ ތައުލީމު ނެތުމުގެއަންހެނުންނަށް ބޮޑުކަމުގައިވީ ނަމަވެސް،

މަޝްވަރާތަކުގެ ބައިވެރީންގެ ތެރެއިން ގިނައީ އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ މީހުންކަމުގައި .ދިމާވާކަމަށް ބައިވެރިން ދެކޭކަމެވެ
ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުންނަށް ، ލައިފިނަމައިއަތޮޅުތެރެއަށް ވަކިން ބަލަވުމުން މި ހޯދުންތަކުން އަލިއަޅުވާލެވޭ އެއްކަމަކީ

 . ކަމެވެހަނިށް ވާސިލުވުމަށް އޮތް ފުރުޞަތުތަކާއި އިހުތިޔާރު މަތީ ތަޢުލީމަ

ފަހަރެއްގައި އަންހެނުންނަށް ލިބޭ ފުރުޞަތުތައް މަދުވީމަ . މިރަށުގައި މަތީމަޤާމުތަކުގައި ގިނައިން ތިބެނީ ފިރިހެނުން" ●
 .ހުންނަލެވަލްގަ ކިޔަވަންފަށާފަ ބައެއްފަހަރު ޙާލަތުދިމާވާ ގޮތުން އިތުރަށް ކުރިއަރައިގެން ނުދެވިފަތިބޭ، ...ކަމަށްވެސް ވެދާނެ

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." އެކަހަލަ ސަބަބުތަކާހުރެ ކަންނޭނގެ ކުރިއަށްނުދެވިފަ ތިބެނީ ގިނަ އަންހެނުންނަށް

 ހުރޭ، އާއިލީ ޒިންމާ، ގޭތެރޭގެ ޒިންމާތައް އެގޮތަށް ބަލާއިރު ޒިންމާތަކެއްއަންހެނެއްވީމަ ބައެއްމީހުންނަށް ވަރަށް ބޮޑެތި " ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(."ތަޢުލީމުލިބި އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން ބޭނުންވެ އެބަތިބި ކުރިއަށް ނުދެވިފައި

 ބައެއް މީހުން މަތީ މަޤާމުތަކަށް އަންހެނުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ކުފޫ ހަމަނުވާކަމަށްކަންކަން ނިންމުމުގެ އިހުތިޔާރު އޮންނަ 
މީގެ ތެރޭގައި ކިޔަވައިގެން ތިބި އަންހެނުންގެ ވެސް އަމިއްލަ ނަފުސަށް އޮންނަ އިތުބާރު . ދެކޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 .ކުޑަކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވެއެވެ

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި ...މަތީ މަޤާމުތަކުގައިއަސްލު ފިރެހެނުން ތިބީމަ ދޯ ރަނގަޅުވާނީ، އަންހެނުންނަށްވުރެ" ● ދެން އަޅުގަ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(".ކޮށް އުޅެވެނީ ފިރެހެނުންނަށްދޯ...ފިރެހެނުންދޯ ބޮޑަށް ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ޤާބިލުވާނީ



29 
 

ސަބަބަކަށް ވެދާނެ އެއްކަމަކަށް ފިރިހެނުންގެ އަޑު ތަންކޮޅެއް . ލީޑަޝިޕް ލެވެލްގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ގިނަނުވަނީ" ●
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .ޓީކަމަށްވެސް ވެދާނެންޓްބޮޑަށް ސަރުކާރަށް އިވެނީކަމަށްވެސް، ޑޮމިނަ

އެކަމު އާހިރުގަ ގެއަށް . މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސްގަ ތަފާތުނުކުރެވޭ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި، އެއީ ޤާނޫނުގައި އެހެން އޮންނާތީ" ●
ސަބަބަކީ މަތީ މަޤާމުތަކުގަ . ގެންދަން ލިބެނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބަލާއިރު ގެއަށްގެންދާ އާމްދަނީ ނިސަބަތުން މަދުވަނީ އަންހެނުންގެ

ސިވިލް ސަރވިސްގަ ގިނައީ އަންހެން މުވައްޒަފުން، އެހެނަސް ބޮޑު މުސާރަލިބޭ މަތީ ފެންވަރުގެ ހުރިހާ . ތިބީ ފިރިހެނުން
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." މަގާމެއްގައިހެން މިތެބެނީ ފިރިހެނުން

ނޑު ދެކޭ ގޮތުގަ އަންހެނުންނަކީ އެހާ އަނެއް ކަހަލަ ބައެއް ނޫން ދޯ އިސް މަގާމުތަކުގައި، ފިރެހެނުންނާ ބަލާފައި" ● . އަޅުގަ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" . ދޯއް ބަލަހައްޓަމުންއަސްލު މަސައްކަތް ގިނަ ފަހަރު ނުކުރެވިފަ އޮންނަނީ ކުދިންގެ ކަންތަ

މަތީމަގާމުތަކުގައި، ބަސްކިއުމުގަ . ލީޑަރޝިޕް މަގާމުތަކުގައި އަންހެނުން މަދީ ހީވާގޮތުން ވިސްނުން ހުންނަގޮތުން" ●
ރުތު ހަމަވި ނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް ވީތީ ޝަ. ތިބެންވާނީ ފިރިހެނުންނޭ އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް ގެންގުޅޭތީވެހެން ހިވަނީ

. ގޮންޖެހުން ތަކެއް ހުރީމަ ބައެއް ހާލަތުތަކުގައި އެކަހަލަ މަގާމު ތަކަށް އަންނަށް ބޭނުން ނުވަނީ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވެނީ
އެކަމަށް އެކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާ އާއިލާ ތެރޭގަ ސަޕޯޓް . ޕާސަނަލް މައްސަލައެއް ހުރީމަކަމަށްވެސް ވެދާނެ

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .އެކަނި ކުރިމަތިލާން ތަންކޮޅެއް އުނދަގުލީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ. ނުލިބެނީ ކަމަށްވެސް ވެދާނެ

ވަކި ފިރިހެނަކަށް . ...އެއްލެވެލްއެއްގަ ކިޔަވާފަ ތިބިއްޔާ މަތީ މަގާމަކީ ވަކި މީހަކަށް ދޭންޖެހޭނެ ކަމެއްކަމަކަށް ނުދެކެން" ●
ހުންނާނެ .  ނޫންތަފާތެއް )ގިނަކަންކަމުގަ(  އަންހެނެކޭ ފިރިހެނެކޭ.ޔާލު ހުރެގެންނުވާނެޚި އެ ،ދޭންޖެހޭނެކަމަށް

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ބައެއްމަޤާމުތައް އަންހެނުންނަށް ނުކުރެވޭ މިސާލަކަށް ޤާޟީކަން، ޤައުމުގެ ވެރިކަން

މިކަންކަމުގައި  ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެކެވި މީހުންގެ ލޯހުޅުވި)އަންހެނުން ހަމަހަމަކުރުމާ(މިހާރަކަށް އައިސް މިކަންކަމާ " ●
 ." މަތީ މަގާމުތަކުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް ވެސް އަދާކުރެވިދާނެކަން ފާހަގަކުރެވޭ... ބަދަލުވާން ފަށާފައިވަނީދެކޭގޮތްވެސް

އިސްމަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުން ގިނަކަމަށާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެންމެ މަތީ ހަރުފަތްތަކަށް އަންހެނުންނަށް 
ވާސިލުވުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަމަށާއި، މަތީ މަޤާމުތަކަށް އަންހެނުން ކުރިމަތިލުމަށް ޖެހިލުންވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި 

އަމިއްލަ ނަފުސަށް އިތުބާރު ކުޑަވުމާއި ޒާތީ ދިރިއުޅުމުގެ ޒިންމާގެ ބޮޑުކަމުން ވަޒީފާގައި އިތުރު ޒިންމާ އުފުލަން 
އަދި ބައެއް އަންހެނުންވެސް ދެކޭ ގޮތުން އަންހެނުންނަށް މަތީ މަޤާމްތަކުގެ ޒިންމާ ރަނގަޅަށް ޖެހިލުންވުމާއި 

 . ހިމެނޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެއަދާނުކުރެވޭނެކަމަށް ދެކުން

 ވަކިބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް އަންހެނުންނަށް ނުކުރެވޭނޭ ކަމުގައި ނުވަތަ ނުގުޅޭކަމުގައި ދުށުން .4.1.3
 ކަންމަޝްވަރާތަކުގައި ކުރެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ އަދި ކުރުން އެކަށީގެންނުވާ ކަންއި އަންހެނުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ

ހުންނަކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިން ވާހަކަ ނުގުޅޭ ބައެއް މަސައްކަތްތައް އަންހެނުންނާ . ކޮށްފައިވެއެވެބައިވެރިން ހިއްސާ
 .ދެއްކިއެވެ

ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަވަނީ އަންހެނަކަށްވީތީވެ ވަކި މިވެނިމަސައްކަތެއް ނުކުރެވޭނޭބުނެ ބައެއްފަހަރު " ●
މިސާލަކަށް ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތްތަކާއި ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ، ...އެބަހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ދޫކޮށްލެވިފައި

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(!" ނަށް ނުވާނޭންކުރިން ކިޔާނެ އަންހެނު

 ރިސޯރޓްތައް ފަދަ ވަޒީފާތަކަށް(ނޭގެ ން އަރަނީ ކަށްހިތަ.  އަންހެން ކުދިން ކުރިމަތި ނުލަނީ!އަނެއްހެން ތަފާތެއް ނޯވޭ" ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ފިރިހެން ވަނީ އޭ )ކުރިމަތިލާނަމަ
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ވަޑާންކުރުން، ބޯޓުދުއްވުން ލޯންޗްދުއްވުން ފިރިހެނުންކުރާން ޖެހެނީ، ކުރީއްސުރެ އެގޮތަށް ވިސްނުންހުރީމަ ބަދަލުނުވެހުރީ " ●
އެހެންވެ އެއްވެސް ބަޔަކުނޫޅޭ ދަސްކުރާކަށްވެސް އެކަމުމިހާރު އުޅޭ އަންހެނުންވެސް މީގެ މަސައްކަތްކުރާ މިސާލަކަށް 

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ވަޑާންކުރާ އަންހެނުންވެސް އުޅޭ

އަންހެނުން އެކަހަލަ އިންޖިނިއަރިންގ . މިވެސް ކަލްޗަރަލީ ވިސްނޭގޮތެއްކަންނޭގެ. މީހުންގެތެރޭގައި ވިސްނުން ހުންނަގޮތް" ●
ވައަރިން . މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވޭ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަންހެނުން އެއްވެސްކަހަލަ. މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވާނޭ
މިރަށުގައި . ލާންޗް ކެޕްޓަނުންނަށް ވެގެން ނުވޭ. ޓެކްސީ ޑްރައިވަރުކަން ކޮށްގެން ނުވޭ ....މަސައްކަތެއް ކޮށްގެން ނުވޭ

އެވެސް ހަމަ . އެހެން ރަށެއްގައި ނުވެސް ހުންނާނެ. އެންމެ އަންހެނެއްކަންނޭގެ ހުންނަނީ ދޯނި ދުއްވާ ލައިސަންސް ނަގާފައި
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ހަމަ ލައިސަންސް ނެގީ. ލައިސަންސް ނެގުމަށްފަހުގައި އަނެއްހެން ދުއްވަނީއެއްނޫން

ނޑަށް ހީވަނީ ތީގައިވެސް " ● އެންމެ ބޮޑުބައެއް އަންނަނީ ސެކަންޑަރީ ސްކޫލްގައި  )ކެރިއަރެއް ހިޔާރުކުރުމުގައިވެސް(އަޅުގަ
. ސަބްޖެކްޓް ޗޫސްކުރުމުގައި ޕޭރަންޓުންގެ އިންފުލުއެންސް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮވޭ. އައްޔަނުކުރުމުގަހެންކުދިންގެ ސަބްޖެކްޓް

 ".ޕޭރަންޓަލް އިންފުލުއެންސް ސޮސައިޓަލް އިންފުލުއެންސް ޓީޗާރސް އިންފުލުއެންސް މީ ހުއްޓުވަން ޖެހޭކަމެއް

 ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ދެކިފައި އޮންނަނީ، އޭރުއްސުރެން ޚާއްޞަނަރުސްކަމަކީ އެންމެ ކުރީއްސުރެން ވެސް އަންހެނުންނަށް " ●
ނޑުދެކޭ ގޮތުގައި މިއަކީ ވަކި އަންހެންކުދިންނަށް ... ފިރިހެނުން މިދާއިރާއަކަށް އިންޓްރެސްޓެއްނުހުރޭ  ޚާއްޞައަޅުގަ

 ."އޮންނަނީކަމެއްގޮތުގައި ގިނަމީހުންނަށް އެނގިފައި 

ނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖޭގެ ކަލްޗަރގެ ގޮތުން ހަމަ ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތް އަންހެނަކަށް " ● އަޅުގަ
 ...އޮންނާނޭ މިގޮތަށް ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭނޭ ދީނުގައި ނުވެސްއިސްލާމު...މިސާލަކަށްވައިސްޕްރެޒިޑެންޓަކަށް …ނުކުރެވޭނޭ

ނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ހަމަ އަންހެނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަން ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތް ހުރޭ އަންހެނަކަށް ވީމާ . ..އަޅުގަ
ހަމަ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ...  ގޮސްފިއްޔާމު ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ހުންނާނޭ ވިސްނަން ޖެހޭ...ވަކި ހިސާބަކަށް ނުދެވޭނޭ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(". އަންހެނަކަށް ނުވާނޭ ހިތަށް އަރާ ބައެއް ކަންކަން ހުރޭ...ގަބޫލުކުރާނޭ

ކުރިން ވިސްނިފައި އޮންނަނީ ވަކި ކަހަލަ ވަޒީފާ ނުވަތަ މަސައްކަތު ދާއިރާތަކަކީ ފިރިހެނުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރެވޭނެ " ●
ބޭނުންޖެހޭ މަސައްކަތް ' މޭންޕަވަރ'މިސާލަކަށް ޢާއްމުކޮށް ހުންނަ ބައެއް މަސައްކަތްތައް ފިރިހެން . ކެއް ކަމުގައިކަންތައްތަ

ނުވަތަ ..އެއާރކޯންގެ މަސައްކަތްތައް...ބައެއްއަންހެނުންގަބޫލުކުރަނީމިސާލަކަށްރެފްރިޖިރޭޓަރފަދަމެކޭނިކެއް…ހުންނަކަމަށް 
ވަރަށް . ..އާރކިޓެކް މިމަސައްކަތް ކުރެވޭނޭ...ސިވިލް އިންޖިނޭރިން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނީ ފިރިހެނުންނަށޭ

 ."އަންހެނުންމަދުންނަމަވެސް ފެނޭ 

ރިސޯޓުގަވެސް ކޮންމެވަޒީފާއެއްގަވެސް އަންހެނުން އުޅުމަކީ މައްސަލައެއްނޫން އެކަމު ބައެއްމީހުން ދެކޭގޮތުގައި ރިސޯޓަށް " ●
ކޮންމެ ، ވާނެގޯސް އެކަމު ގޯސްވާން ހުރިމީހަކު ޓީޗަރަކަށްހުރިނަމަވެސް .އަންހެނަކު ގޯސްމަގުންދާނެގޮސްފިޔާ 

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ތަނެއްގަހުއްޓަސް ގޯސްވާނެ

ސަވައިވްގިނަފަހަރުމިވަނީހައިލެވަލްސްގަ . އަދިވެސްރާއްޖޭގައިރިސޯޓުތަކުގައިވޯކްކުރާއަންހެނުންފުދޭވަރަކަށްމަދު" ●
. އެކަމަކުޖެނަރަލްމެނޭޖަރލެވަލްގައަންހެނުން މިތިބީއިނގިލިންގުނާލެވޭވަރަށް.ތިބޭމީހުން،މިސާލަކަށްޖެނަރަލްމެނޭޖަރ

. ދެއާ އިޒްސޯމަޗްސްޓިގްމާއަރައުންޑްއިޓް. ،އެކަމަކުލޯވަރލެވެލްސްޓާފުންނަށްސޭފެއްނޫން)ރިސޯޓުތައް(އެމީހުނަށްސޭފްވެދާނެ 
. އަންހެނެކޭ" ލޫސް "ބުނާނެރިސޯޓެއްގަމަސައްކަތްކުރަންދާނީ

އަންހެނުންރިސޯޓުތަކުގައިމަސަށްކަތްކުރުވަންއަދިވެސްނެތްމާބޮޑު ...ރިސޯޓެއްގަމަސައްކަތްކުރަންދިޔައިމައުޅުންބަދަލުވާނޭ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައެއް، މިސާލަކަށް ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކެމްޕޭންކުރެވިފައެއް ނެތް
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ޚާއްޞަކޮށް ގެއިން .. ގަބޫލު ކުރެވޭހެން ހީވަނީކަމުގައި ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަކީ އަންހެނުންނަށް ނުކުރެވޭނެ ކަންކަން " ●
މިދަންނަވަނީ އެހެން ..  ފިރިހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ވަޒީފާތައް...ބޭރުގައި ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަން ޖެހޭ ފަދަ މަސައްކަތްތައް

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .މީހުންގެ ގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި ވަކި ކަހަލަ ވަޒީފާތަކެއް އަންހެނުންނާ ގުޅޭ ވަޒީފާތައް ހުރެއޭ

ބުނީމަ .  ނުފޮނުވަން ތިއުޅެނީށްދެން އެ ކުއްޖާ ނެތް ގަޑިއެއްގަ އެހިން އޭނަގެ މަންމަކައިރީ، ކީއްވެގެން ހެއްޔޭ ރިސޯޓަ" ●
ބުނީ ނޫނެކޭ ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ ކުއްޖެކޭ، އޭނައަށް . ދެން އެހިން އޭނަގެ ހިތްވަރު ނުހުންނަނީ ހޭ! ބުނީ އެއީ އަންހެނެކޭ

ކުރެވޭނެއޭ، އޭނައަށް ނުކުރެވޭނެކަމެއް ނޯންނާނެއޭ، އެކަމަކު އެއީ އަންހެނަކަށް ވީތީ ތިމަންނަގެ ލަނގޮޑިއަކަށް ކެތެއް ނުވެއޭ 
ފިރިހެން (" )ރިސޯޓުތަކުގައި އަންހެން ކުދިން ކަތި މަގަކުން ދިއުމަށް މަގުފަހިވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީ( .އޭނަ ފޮނުވާކަށް

 )ބައިވެރިއެއް

ހަމައެކަނި އެންމެ ފަހު !...ފިއްޔާއިއަންހެން ކުއްޖާވިއްޔާ ވަރަށް ފަސޭހައިން މަގުކައްސާލައިގެން ހިނގައިދާނޭ ނުބަލަ" ●
ނޑެއް ހިފައިގެން އަންނާނީ އެހެންވީމާ އޭނާ މާބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރަން ޖެހެއޭ.ނަތީޖާއަށް ވިސްނަނީ  ، އަންހެންކުއްޖާއޭ ބަ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." )ނުފެންނަ ހިސާބަށް ފޮނުވަން ނުކުރެނީ އެހެންވެ(. އެކަހަލަ ވިސްނުމެއް މިއޮންނަނީ

ނޑާލެވިފައި(" ● " . ނުވައްދާކަށް ވަކި ޑިޕަރްޓްމެންޓައްޔާފިއިތަފާތު ކުރޭ، ބުރުގާ އަޅަރިސޯޓުތަކުގައި ފަދަ މި)ރިސޯޓުގެ ނަން ކަ
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(

މުޖުތަމައުގެ އެހެން މީހުން، އަންހެނުންނަށް ކުރެވޭނޭ ކަންކަކަމާ ނުކުރެވޭނޭ ކަންކަމުގެ ތަސައްވަރެއް ޒަމާނުއްސުރެ 
 ފެންވަރެއްގެ ކަމެއް ހުދު އަންހެނުން އަމިއްލައަށް އެ މީހުންނަށް ވަކިބާވަތެއްގެ ކަމެއް ނުވަތަ ވަކިގެންގުޅޭއިރު، 

 .ނުކުރެވޭނޭކަމުގައި ނިންމާކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިސާލަކަށް ރިސޯޓްތައްފަދަ ތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެނުން މިހާރު އެއްގޮތަކަށްވެސް ނެތޭ ނުވަތަ މަދޭ މުޅިއެކުން " ●
ނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ ދަރިންތިބި، ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ .  ނުވެވޭހެއްއަޅުގަޑަކަށް އެއްބަ އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .އަންހެނުންނަށް އެހާ ފަސޭހައެއް ނޫނޭ ރިސޯޓުދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރަން

.  ކުރިމަތި ލިޔަސް ފުރުޞަތު ނުދޭ ފަހަރު ވެސް އެބަ ހުރޭއޮތް،ސިޔާސީ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެފުރުޞަތު އެބަ " ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ހަރަދު ކުރަންކެމްޕެއިން ފަދަ ކަންކަމަށް އަންހެނުން އަތުގައި ފައިސާ ވެސް ނުހުރެދާނެ 

" . ނުގަންނާނޭއިމުޖުތަމަ ބަލަ. ހިތަށް އަރާ، އަންހެނުން މަޖިލިސް ގައި ތިއްބަސް ވަކި ރަންގަޅު ވާނޭ ހެން ހީ ނުވޭ" ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(

ގޮސްފިއްޔާމު .. އަންހެނަކަށް ވީމާ ވަކި ހިސާބަކަށް ނުދެވޭނޭ.. ވަރަށް ބޮޑަށް އެކަން ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތް ހުރޭންނަށްއަންހެނު" ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ވެސް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައް ހުންނާނޭ ވިސްނަން ޖެހޭ

. އެޕްލައިކުރަންނުންހޭ ޖެހެނީ. ކޮންމެހެން ސެލެކްޓް ކުރަނީކީ ނޫނެއްނުންހޭ. މިބުނީ ލީޑިން ޓީޗަރުންވެސް. ސްކޫލްގަ ދޯ" ●
 ނުތިއްބަސްވެސް މިހާރުވެސް ހަމަ ގިނަކަންތައްތަކުގަ އުޅޭނީ ހަމަ އްގައެކަމަކު ހަމަ މަގާމެ. ..އެހެންވީމަ ހަމަޖެހިލުންވަނީ

ނޑުމެން ރޒް ނިންމާފައި ހުރި ޓީޗަރެއް(" .އަޅުގަ  )އަންހެން ބައިވެރިއެއް، ޓީޗިންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓާ

އެހެންވީމާ އެ މަގާމެއްގަ ނޫންވީމަ އަދި .  އެކުރެވެނީމަގާމެއްގަ ނެތި ވެއްޖެޔާމު ކަންތައްކުރާއިރު ވޮލަންޓިޔަރކޮށްދޯއިސް " ●
މި .އެކަން ރަނގަޅަށް ނުކުރެވުނަސްވެސް، ރަނގަޅަށް ނުދިޔަސްވެސް މީހުންގެ ފާޑުކިޔުމާ އެހާބޮޑަށް ކުރިމަތިލާކަން ނުޖެހޭނެ

ފިރިހެނުންނަށް ކްރިޓިސިޒިމްއާ ކުރިމަތިލާން ވަރަށް . ރެޑީ ނޫނިއްޔޭ އެކަންތައްތަކާ ފޭސްކުރަން އަދިއަންހެނުން ބުނީ 
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ފަސޭހަކަންނޭގެ
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މިސާލަކަށް އަންހެނުންނަށް (ބައެއް ކަންކަމުގައި މި ތަފާތު ފެންނަނީ މަސައްކަތް ކުރާ ވަކި ތަނަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަމާއި 
ނަމަވެސް ގިނައިން ފާހަގަކުރެވެނީ ކޮންމެ ، )، ރިސޯޓުތައް.އެފް.ޑީ.އެން.އެމް، ކަމުނުދާ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި ޕޮލިސް/ނުގުޅޭ

މިސާލަކަށް ކިޔަވައިދިނުން އަންހެނުނަނަށް، (ކުރެވިދާނޭ އަދި ނުގުޅޭ މަސައްކަތްތަކެއް /ތަނެއްގައިވެސް އަންހެނުންނާ ގުޅޭ
މި . ހުންނަކަމަށް ވާހަކަދެކެވުނުކަމެވެ ) މަރާމާތުކުރުން ފިރިހެނުންނަށް،ހިންގުން ފިރިހެނުންނަށް؛ ސާފުކުރުން އަންހެނުންނަށް

ތަފާތުކުރުންތައް އުފެދިގެން އަންނަނީ އާއިލާގެ ބަސްކިޔަން ތިބޭ ފިރިހެނުންގެ ނުފޫޒުން، ނުވަތަ އަންހެނުން އަމިއްލަ 
ނަފްސަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވުންމުން، ނުވަތަ ބައެއް ތަންތަނުގެ މަސައްކަތުގެ މާހައުލު އަންހެނުންނަށް ހުރަސްތަކެއް 

. ހުރުމުން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 އާއިލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާއާއި ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތަކީ އަންހެނުންގެ ޒިންމާއެއް ކަމުގައި ދުށުން .4.1.4
އެއް މާގާމެއް، ނުވަތަ އެއްވަޒީފާގެ ޒިންމާ އުފުލާ، އަންހެނާ އާއި ފިރިހެނާ ކަންކަމުގައި މަސްއޫލުވެ ޒިންމާ ނެގުމުގައި 

ކައްކާ ކާންދިނުން، (އަންހެނުންނަކީ ގޭތެރޭގެ އެންމެހާ ކަމެއް . ތަފާތުތަކެއް ހުންނަކަމަށް ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ
ބެލެހެއްޓުންތެރިން  )ދޮވެއިސްތިރުކުރުން، ގޭތެރެބެހެލެއްޓުން، ދަރިންގެ ކިޔެވުމުގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ފަދަ ކަންކަމުގެ

ކަމުގައި މުޖުތަމައު ދެކޭ ދެކުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަން ޖެހިލުންވުމާއި ވަޒީފާގައި އުޅޭ އަންހެނުންގެ 
އަންހެނުން ފަސްޖެހޭކަމަށް މަޝްވަރާތަކުން  )މަތީ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގައި(ތެރެއިންވެސް އިތުރު ޒިންމާ ނެގުމުގައި 

ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބުރަކަމާއި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އެންމެ ތަންކޮޅެއްވެސް . ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ
ނޑު ޒިންމާކަމުގައި އަބަދު ހަނދާނުގައި . ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ކުޑަކަމަށް ނުބެލެވެއެވެ ނަމަވެސް އާއިލީ ޒިންމާ އަކީ މައިގަ

ބަހައްޓައި ވަޒީފާގެ ރަސްމީ ޒިންމާއަށް ވަގުތު ހުސްނުވެދާނޭކަމަށް ބޮޑެތި ޒިންމާތަކާއި ހަވާލުވާން އަންހެނުން 
އިސް މަގާމަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު ފަހިވެފައި އޮތަސް، އެކަމަށް ވަގުތު ހުސްނުކުރެވިދާނެތީ ނުވަތަ އެންމެ . ފަސްޖެހެނީއެވެ

 .އެދެވޭގޮތަށް ނުކުރެވިދާނެތީ އެ ކަމަށް އަމިއްލައަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފަސްޖެހެއެވެ

ޕަވަޓީ ކަލްޗަރއެއް ... ގަބޫލު ނުކުރެވެނީ. އަންހެނުން ވަރަށް ކުރިމަތިނުލާނެ...ވް ރޯލްތައްމިސާލަކަށް ބުންނަޏާ އެގްޒެކްޓި" ●
 އަރައިގަންނަށް އެއްވެސް މަސައކަތެއް ފަގީރުކަމުންއެކަލްޗާ ގަބޫލުކުރާގޮތުން އެކަލްޗަރ މީހުން . ކިޔާ ކަލްޗާއެއް އިންނާނެ

އުޅޭނީ، އެގޮތަށް ވިސްނުން ބައްޓަންވެފަ ހަމަ އެގޮތަށް . އެމީހުންގަބޫލު ކުރާގޮތުގައި އެމީހުންގެ ނޯމަލް އެއީ. ނުކުރާނެ
!  ރާއްޖޭގައިވެސް އެހެންވެފައި މިތިބީ!ގޮސް އެ ފިކުރުން ބޭރަކަށް ނުނިކުމެވޭ ވިސްނުވައިދީދީ  އެގޮތަށްއަބަދު... ހުންނަނީ

ނޑުމެން ކަހަލަ މަދުބަޔަކަށް ވިސްނެނީ އެ ލިމިޓުން މައްޗަށް ގޮސްގެން . ގިނަ މީހުނަށް ވިސްނެނީ މިއޭ ލިމިޓަކީ. އަޅުގަ
 ".ނުވާނޭ

 ކަންތަތައް، ކުދިންގެ ކަންތައްތަކާ، އާނއަންހެނުންކުރަންޖެހޭ!...ބަދިގެއަށް ވަނީމަ )ފިރިހެނުން(ދެން ވަރަށް ހަޑި އާނ " ●
އަނެއްހެން އަބަދު ސާފުކުރުމެއް ނޫން ދެން ... އަންހެނުން ކުރުން ރަނގަޅީދެން އެއްޗެހި ދޮވެ، ގޭތެރެސާފުކުރުމަކީ 

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" . ފިރިމީހާ ކުރުމަކީ އެއީކީ މައްސަލައެއް ނޫންސާފުކުރުންތައްއޮންނާނެތާ އަނެއްހެން ދެން ބޮޑެތި 

އެވާހަކަ   ކީއްވެހޭނު؟މިއިން އެއްވެސް ވާހަކައެއް ސޮސައިޓީތެރޭ ނުދައްކާ.ހޭ ކޮންސާންތައް އަޑުއަހަންއެބަޖެންގެއަނބި" ●
. އެކަމު ފިރިމީހާ އަނބިމީހާއަށް އޯގާތެރިވެސް ވާންއޮވޭ ދޯ. ނެ ފިރމީހާއަށް ކިޔަމަންވާންޖެހޭ، ރަނގަޅު ވާހަކައެއް!ނުދައްކަނީ

ވަޒީފާ މާހައުލުގައި ބިޒީކޮށް އުޅެފައި ކާން ހަދާފައި ހުރީމަ ކައިގެން . އަޅާލުމެއް ނާދެޔޭ. ނާދެޔޭ އެކަމަކު އެ އޯގާތެރިކަމެއް
އެއީ . އަނބިހާ ދުވާލު ހަތަރުދަމު ކުރާ މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރެވޭ. ނީގޮސްސަ ނިދާ ފިރިހެންނުން ގިނަވާ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ސަގާފަތާއި އާދަކާދަތެރެއިން ވިސްނިފައި ހުރި ގޮތް ދޯ

ޒަވާޖީޙަޔާތެއްފަށައިގެން އުޅޭއިރު ފިރިހެންމީހާ އަންހެނުންނަށް ކަންތައްތައްލުއި ކޮށްދިނުމަށް އެހީތެރިވެދީފަ ދެމީހުންއެއްކޮށް " ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ވަގުތު ހޭދަކޮށްލާނަމަ މާރަނގަޅުވާނެ
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. ދެމީހުން ވެގެން ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރެވޭނެ، އެއީކީ ވަކި އަންހެންމީހާ ނުވަތަ މަންމަގެ އެކަނި ޒިންމާއެއްނޫން" ●
" .އާއިލާއަށް ވަގުތުދިނުމަކީ ދެމީހުންގެވެސް ޒިންމާއެއް ހައްގެއް، މެނޭޖްކުރަން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭނީ ދެމީހުންވެސް

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(

ލައިޒްވޭ މީ އަ އަމިއްލައަށް އެއްޗެހިދޮންނަން ޖެހުނީމަ ކައްކަން ޖެހުނީމަ ހަމަ ރި،މިސާލަކަށް މާލެ ގޮސް ކިޔަވަން ޖެހުނީމާ" ●
ދަސްވާން ޖެހޭ ކަންތައްކަން އެހެންވީމަ ކުޑައިރުން ފެށިގެން މިކަހަލަ ކަންތައްތައް ދަސްކޮށްދެމުން އަންނަންޏާ 

ދަރިން ބެލުމަކީ ވެސް . ...ވެސް ރެސްޕޮންސިބިލިޓީއެކޭގެ މީހަކާއިންނަހިސާބަށް ދިޔައީމަ ވިސްނޭނެ ކަންނޭނގެ ތިމަންނާ
އަންހެން (." ހެންމީހާގެ ޒިންމާއެއްނޫން ދެމީހުންގެ ދަރިން އެހެންވީމަ އީކުއަލްވާންޖެހޭނެ ކޮންމެ ކަމެއްގަވެސްންއަ

 )ބައިވެރިއެއް

ރައްޓެހިންނާއެކު  ކުޅެންދާނެ،، ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ދާނެ އެހެންތަނަކަށް...ބައްޕަ އޮފީހަށް ގޮސް އައިސް ބައްޕަމެން " ●
ގޭތެރޭގެ އެއްވެސް ހާލަތެއް އަސްލު . ދެން، ނިދާގަޑީގައި ގޮސް ގެއަށް ވަންނަ އިރު ކުދިން މިތިބެނީ ނިދާފައި. ކޮފީތަކަށްދާނެ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(!" ނުބެލޭތާ

 ބައިވެރިން ހިއްސާކުރެއްވި ވަރަށް ގިނަ ވާހަކަތަކުގައި އަންހެނުން ވަޒީފާއަށްދާން ފެށުމުން އެމީހުންގެ މަޝްވަރާތަކުގައި
މަސްއޫލިއްޔަތު ބުރަވެ، އުޅެންޖެހޭގޮތުގެ ނުތަނަވަސްކަމާއި ބުރަކަން ދެގުނަ އިތުރު ވެއްޖެކަން ތަފާތު މިސާލުތަކުން 

ޢާއްމު ދިރިއުޅުމުގެކަންކަން ހަމަޖައްސާގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ބައެއް ބައިވެރިން ވަރަށް . ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ
 ބަރޯސާވެގެން ގޭގެ ކަންކަން ށްސާފުކޮށް ހާމަކުރިގޮތުގައި މިހާރު ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ހަމައެކަނި ފިރިމީހާގެ މަސައްކަތަ

 :މިސާލަކަށް. ހަމަނުޖެއްސެއެވެ

ނޑުމެން މި މަސައްކަތްކޮށް ކަންތައްތައް ކުރަނީ، ފިރިމީހާއާށް .... މަސައްކަތްކުރަން ދޯ ޖެހޭނީ" ● އެކަން ނުވެގެން ދޯ އަޅުގަ
ދެން ގޭ ތެރޭގަ ހުންނަ މަސައްކަތްތަކަކީ ފިރިމީހަ ކުރަންޖެހޭނެ ކަންތައްތަކެއް ނޫން . ލިބޭ އެއްޗަކުން ނުވެގެންދޯ

ނޑަށް ފެންނަ ގޮތުގައި  )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." އަޅުގަ

ނޑުވެސް ހަމަ މަސައްކަތްކުރަމުން ފިރިމީހާވެސް " ● ވަރަށް މަދު މުސާރައެއް ދޯ ފިރިމީހާއަށް ... އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމުގައި އަޅުގަ
ތިން ކުދިންނާއެކު އެ ...  ދެން ،ފަސް ހާސް ރުފިޔާ ލިބެނީ... މަސައްކަތު މީހެއްވީމަ ... ލިބެނީ ސުކޫލުގަ އުޅެމުން 

ވަކި ކުދިން ބަލަން ދިއުމެއްނޫން ދެން ... ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭންޖެހޭތީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކޮށްގެންދޯ އުޅެން ޖެހެނީ 
މާލޭތަންތަނަށް ފޮނުވައިގެން އެ ކުދިންނަށް ... ހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން ދޯ ދެން އެއްޗެއް ލިބޭނީ 

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ނީކިޔަވައިދެ

އެހެންވީމަ .... ހުރިހާ ކަމެއް ކުރާނީގޭތެރޭގެ  މަންމަ  ވެސްގެއަށް އައިސް އެއްކަލަ މަންމަ އޮފީހަށް ދިޔަކަމުގައިވީނަމަވެސް،" ●
 ގިނަފަހަރުދިމާވާ ވަރަށް ބޮޑުކަމެއްގައި މެނުވީ ފިރިމީހާ އާ ވެސް ކަމެއް ނެވަރުބަލިވެފައި ހުންނަ މަންމަޔަކަށް ނޯއްނާ

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." ހިއްސާކޮށްލާނެ ވަގުތެއް ވެސް

ނޑުވެސް" ●  އެއްޗެހި ތައްޔާރުކޮށްފަ ހާ ޖަހާއިރު ޑިއުޓީއަށް މި ދަނީ ހެނދުނަށް ސައިކައްކާ މެންދުރަށް ހުރ7ި  ހެނދުނުއަޅުގަ
އަންހެން (."  ފިރިމީހާއަށް ޖައްސާފައެއްވެސް ވަރަކަށް ނުހުންނާނެ ގޭގަ ކުރަންހުރި އެކަހަލަ ކަމެއްގައި. ދޯ އަބަދުވެސް
 )ބައިވެރިއެއް

ނޑު ގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ  ނޑު އެއްކަމަކީ ދަރިންބެލުމާ ގޭތެރެ ބެލެހެއްޓުމަކީ މައިގަ މަޝްވަރާތަކުން ހާމަވި މައިގަ
ދަރިންގެ . ޒިންމާއެއް ކަމަށް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި ހުރިހާ ފިރިހެނުން އަދި ގިނަ އަންހެނުންވެސް ދެކޭ ކަމެވެ

ކަންކަން ހެޔޮމަގުން ބެލެހެއްޓޭނީ ކޮންމެސް އެއް ބެލެނިވެރިއަކު ދަރިންގެ ކަންކަމަށް އިސްކަންދީ ގޭގައި މަޑުކޮށްގެން ކަމަށް 
ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަ ގިނަ އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ދަރިން ތިބި އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ނިކުންނަނީ . ގިނަ ބައިވެރިން ދެކެއެވެ

މަތީ މަޤާމެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ނުވަތަ ރަނގަޅު އުޖޫރައެއް . އާއިލާގެ ޚަރަދުތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށް ކަމަށް ހާމަވެއެވެ
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ލިބޭ މަސައްކަތުގައި އުޅޭ ފިރިހެނުންކުރެ މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވި ގިނަ ފިރިހެނުން ދެކެނީ އަނބިމީހާ ގޭގައި ހުރުން މާ 
މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ މަތީ . އަދި މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ފިރިން، އަނބިން މަސައްކަތަށް ނިކުތުމަށް ނޭދެއެވެ. ރަނގަޅުކަމަށެވެ

އަންހެނުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތަށް ނިކުންނަ ގިނަ މީހުން ވަޒީފާއަދާކުރަނީ . ތަޢުލީމު ޙާސިލުކޮށްފައިވާ ފިރިހެނުންނެވެ
އަދި، ބައެއް އަންހެނުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ . އަމިއްލަ ކަންކަމަށް ޚަރަދުކުރާނޭ ފައިސާ އަމިއްލައަށް ހޯދުމަށް އެދޭތީއެވެ

. ފިރިމީހާގެ ނުވަތަ ވަރިވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ދަރިންގެ ބައްޕަގެ އެހީތެރިކަމެއް ނެތި ދަރިން އެކަނި ބަލަންޖެހިފައިވުމުންނެވެ
މިފަދަ އަންހެނުންނަށް ދަރިން ބަލަހައްޓާނޭ އިތުރު ރަނގަޅު އިންތިޒާމެއް ނެތި ދަރިންދޫކޮށް ވަޒީފާއަށް ދާންޖެހުމުން 

 .ކުރިމަތިލެވޭ ދާއިރާތަކާއި ވަޒީފާތައް ހަނިވެއެވެ

 މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާއިދުތަކާއި ސިޔާސަތުތައް އެނގޭ މިންވަރު .4.2
މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނައުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ޤާނޫނުތައް އެނގޭތޯ ސުވާލުކުރުމުން، މަޝްވަރާ 

ވަކިވަކި ގާނޫނެއް . ކުރެވުނު ގިނަ ބައިވެރިން އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކަށް އަހުލުވެރިކަން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ކުޑަކަމަށް ފާހަގަވެއެވެ
އެކަނިވެރި 'ނުވަތަ ' ގެވެށިއަނިޔާގެ ޤާނޫނު'ބަޔާންކޮށްދޭން ގިނަ ބައިވެރިންނަށް ނޭނގުމުން މިސާލެއްގެ ގޮތުން 

މިފަދަ މިސާލުތައް ބަޔާންކޮށް، އެ ޤާނޫނުތަކާ ޤަވާއިދުތައް އެނގޭތޯ ވެސް ' ބެލެނިވެރިންނަށް ލިބިދެވޭ އިނާޔަތް
މިގޮތުން ގިނަ މިސާލުތައް ނެގިފައިވަނީ ކައިވެނި، ވަރި، ދަރިންގެ ޚަރަދު، ގެވެށި އަނިޔާ ފަދަ . ސުވާލުކުރެވުނެވެ

ނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވުނީ. ކަންކަމެވެ ޤާނޫނުތަކަށް އާންމު ރައްޔަތުންގެ އަހުލުވެރިކަން  )1(: މި މަޝްވަރާތަކުން މައިގަ
ކައުންސިލުތަކަށް މީހުން ހޮވުމުގެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލާމެދު އެނގިފައިވާކަމާއި  )2(ޖުމުލަގޮތެއްގައި ކުޑަކަން، 

ޖިންސީ  )3(ކައުންސިލްތަކަށް އަންހެނުންނަށް ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ ބޭއިންސާފެއް ކަމުގައި ފިރިހެނުން ދުށުން، 
 )4(ފުރައްސާރަ ހުއްޓުމުގެ ޤާނޫނާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ގާނޫނަކީ ފިރިހެނުންނަށް ހުރި ބިރެއްކަމުގައި މާނަކުރުން، އަދި 

އެކަނިވެރި ބެލެނިވެރިންނަށް އެލަވަންސެއް ދިނުމަކީ ކައިވެނި ރޫޅޫލުމަށް އަންހެނުންނަށް ދެވޭ ނުކިއްސަރު ހިތްވަރެއްކަމަށް 
 .ދެށުން، މިއެވެ

 ޤާނޫނުތަކަށް އާންމު ރައްޔަތުންގެ އަހުލުވެރިކަން ކުޑަކަން .4.2.1
ޤާނޫނުތަކަށް އާންމު ރައްޔަތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަކަމަށް ހާމަވާގޮތަށް ގިނަ ވާހަކަތަކެއް އަޑު އިވުނުއިރު ފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ސް ބައެއް އަންހެނުންނަށް މުގެ ފުރުޞަތު އޮތްކަން ވެހުށަހެޅުއަމިއްލައަށް އަންހެނުންނަށް ކޯޓަށް  އެދި  ވަރިއަށްއެއްކަމަކީ
 އަދި ބައެއް ބައިވެރިންގެ ވާހަކައިން ފާހަގަކުރެވުނު ގޮތުގައި ކޯޓަށް ވަރިއަށް އަންހެނަކު ހުށަހެޅުމުން ވަރަށް .ނޭނގޭ ކަމެވެ

ބައެއް ބައިވެރިން .  ކަމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ އަދި ވަރަށް ދިގުލައިގެންދާ ކަމަށާއިމަދު ފަހަރެއްގަ ނޫނީ ވަރިނުކޮށްދޭ
 އަންހެނުންގެ ބުމާއި ޢާއްމުކޮށް ފިރިހެނުން ތިބޭތިގެ ގޮތުގައިންވާންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައިޤާޟީޤަބޫލްކުރާގޮތުން މިހެން 

 . ބުރަވުން ހިމެނެއެވެންނަށް ނޭނގުން ނުވަތަ ފިރިހެނުންގެ ބަހަށް ޤާޟީންއެ ޤާޟީއިޙުސާސްތައް ދެނެގަންނަން 

ށޑުމެންނަން ކަންކަމުގައިވަރަށް ގިނަ. މިކަން ގެންނަން އެބަޖެހޭ ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ކޮންމެ ގެއަކާ ހަމައަށް" ● އަޅުގަ
. ގޭ ރައްޔިތުން މަދުނޤަވާއިދުތަކާއިބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު އެ )ނަމަވެސް(.ގަޅު ޤަވާއިދުތައް ރާއްޖޭގައި ހެދިފައި ހުރޭނރަ

އެހެންވީމާ މި .  ހަދާނެބައެއް ނޫންއި ޑައުންލޯޑްކޮށްގެން ކިޔަނުވަތަ އެކްސެސް ވެގެން ށްކޮންމެ ރައްޔިތަކީ އިންޓަނެޓަ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(!" އިންނަންޖެހޭ އެބަ އެއްޗެހި އަޑުއިއްވަން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މެންޑޭޓަރީ ކަންތައްތަކެއް

ނޑަކަށް ސީދާ ނޭނގޭ ގާނޫނީ ގޮތުން ކޮންކަހަލަ ކަންތައްތަކެއް ކަމެއް ހުރީ" ●  )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." އަޅުގަ

އޭގެ ތެރޭގަ މިސާލަކަށް އެ . ހިއުމަން ރައިޓްސް ގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ކަންތައްތަކެއް ހުންނާނެތާ ދޮތްތޯ" ●
ބޭފުޅުންނަށް ގެވެށި އަނިޔާއާއި، މިސާލަކަށް ފުރާވަރު އަންހެންކުދިންނަށް ލިބޭ ޖިންސި ގޯނާ، އަދިވެސް އެހެން ކަހަލަ ގޯނާ، 

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" އެކަހަލަ ޤާނޫނުތަކެއް ކަންނޭގެ ބޮޑަށް ހުރީ
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ޤާނޫނު އެހާބޮޑަށް . އެހާބޮޑަށް ނޭނގޭ. ކިޔާދޯ އެހެން؟ ދެން ސީދާ އެއްޗެއް އޮންނަކަމެއް ނޭނގޭ! ގެވެށިއަނިޔާ ދޯ" ●
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." ބަލާވެސް  އެއްޗެއް ނޫން

ދެން އެމީހުން . އަލުން މީހުނާ އިންނަންވީމަ ކޯޓުން ބުނާނެ، ނޫނޭ ނީނދެވޭނޭ މިވެނި ވަރެއް ދައްކަން ވެފަ އެބައޮތޭ" ●
 .)އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" އަތަށް ލާރި )ދަރިންގެ މަންމަގެ(ބުނާނެ ތިމަންނަ ދެމޭ 

ދެ މީހުން ކުރި މަސައްކަތުގެ ފައިދާ ފިރިހެން މީހާއަށް ލިބޭ، އެއީ ވަރަށް . އަންހެން މީހާ ދާންޖެހެނީ ހުސްއަތާ، ވަރިކުރީމަ" ●
ޤާނޫނުން މިކަމަށް އަދި އެހެން ކަންކަމަށް . ވިއްސަކަށް އަހަރުގެ ކައިވެނި ރޫޅުމުން ހުސް އަތާ ގެއިން ނިކުތީ... ދެރަކަމެއް 

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" ވެސް ހުރި ފުރުޞަތެއް ނޭނގޭ

ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރެވުނީ އާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ބައެއް ކަންކަން ގިނަ ބައިވެރިންނަށް އެނގޭ ކަމާއި، 
މީގެ ތެރޭގައި ދަރިންގެ ޚަރަދު . ނަމަވެސް މިކަންކަމަކީވެސް ގާނޫނަކުން މާ އެދެވޭ ހައްލު ލިބޭ ކަންކަން ނޫންކަމުގައެވެ

މީގެ އިތުރުން އެންމެ . ނަގައިދެވެން އޮންނަކަން އެނގޭކަމުގައާއި ނަމަވެސް އިހުމާލުވާ މީހުން ގިނަ ކަމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ
 .ބޮޑަށް އެނގޭ ޤާނޫނެއްގެ މާއްދާއަކީ ކައުންސިލުތަކަށް އަންހެނުންނަށް މިފަހުން ދެވިފައިވާ ޖާގައިގެ ކަށަވަރުކަމެވެ

 ކައުންސިލުތަކުން އަންހެނުންނަށް ޖާގަ ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ ބޭއިންސާފެއް ކަމުގައި ފިރިހެނުން ދުށުން .4.2.2
ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރަށު އަދި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކަށް އައު ދައުރަށް މެންބަރުން ހޮވުމުގެ އިންތިހާބާބެހޭ ކަންކަން 

 . މިއީ އިންތިހާބު ބާއްވާ ދުވަސް ގާތްވެފައިވާތީ ކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. ގިނަ ބައިވެރިންނަށް އެނގޭ ކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

އެޤާނޫނު . މީހުން ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މަޖުބޫރުކޮށްފ2ަ  މި ރަށުންއެބައޮތް ދޮތްތޯ ކައުންސެލަރުން، އަންހެނުންގެ ތެރެއިން" ●
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." ދެން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގަވެސް ޖިންސް ތަފާތު ނުކުރެވޭނެކަމަށް އޮވޭ.. .ދެން އެނގޭ

ނޑި ކަށަވަރު ކޮށްދިނުމަކީ އަންހެނުންނަށް ލިބިދެވުނު ވަރަށް ބޮޑު  މިގޮތަށް އަންހެނުންނަށް ވަކި ޢަދަދަކަށް ގޮ
ފުރުޞަތެއްކަމުގައި ހުރިހާ އަންހެން ބައިވެރިން ފާހަގަކުރި އިރު، ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބައިވެރިން މިކަމާ ދެކޮޅަށް 

މިގޮތަށް ވަކި ބަޔަކަށް އެ ޖާގަތައް ހިފެއްޓީމަ، ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ ނިކަމެތިކަމެއްގެ ގޮތުގައި . ހިޔާލު ފާޅުކުރިއެވެ
 .ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

އެހެންނަމަވެސް އަދިވެސް .  ދެއްކޭނީ މިކަހަކަ ފުރުޞަތެއްގަ، ކުރެވޭކަން،ވެސް ކައުންސިލަރުކަން ކުރެވޭނޭކަންށްއަންހެނުންނަ ●
ރަށުތެރޭގަ ނުވަތަ އާންމު މުޖުތަމައުގަ ވިސްނުން ހުރީ އަންހެނުންނަށްވުރެ ކައުންސިލަށް ރަނގަޅުވާނީ ފިރިހެނުންނޭ، މި 

ދެން އެހެން ނަމަވެސް ގާނޫނަކުން އެބާރު ލިބުނީމަ ކޮންމެއަކަސް އެކަން އެގޮތަށް ވާނެ . ވިސްނުން އެބަހުރި އެނގޭތޯ
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް( .ތޯއްމިފަހަރު ދެ

ނޑު އަސްލު ބޭނުމެއް ނުވޭ މި ޤާނޫނު މިގޮތަށް ގިނަ ދުވަހު ދަމަހައްޓާކަށް" ●  އެ އެބޭފުޅާއެހެންނަމަވެސް . އަޅުގަ
ނޑު ތާއީދު ކުރަން އޭރަށް . އެއް ދައުރު އެގޮތަށް ކުރިއަށް ގެންދަންވީ ކަންނޭގެ. ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތަށް އެ ތަންކޮށްޅަށް އަޅުގަ

ގަބޫލުކުރީމަ، ދެން . ކަންނޭގެ އަންހެނުން އައިސްސަ، އަންހެނުންނަށް މިކަން ކުރެވިދާނެކަން މުޖުތަމައުތެރޭ ގަބޫލުކުރާނީ
އެކަމު މި ޤާނޫނު . ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ކުރިމަތި ލުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތްތާ. އުވާލިއަސް އެފުރުޞަތު ހަމަ އެބައޮތްތާ

އެހެންކަމަށް ވަންޏާ ފިރިހެނުންގެ . ދަމަހައްޓައިފިނަމަ، ހުސް އަންހެނުންނަށް ތިބެވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަރަށް ބޮޑަށް އެބައޮތް
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .ހައްގު ގެއްލިގެން ދާނެ

ނޑި ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަކީ އެންމެ އެދެވޭ ގޮތް  މި ވާހަކަތަކުން ހާމަވާގޮތުގައި، ކައުންސިލުން ވަކި މިންތިއަކަށް ގޮ
މި ބަދަލު ގެންނަން ޖެހުނު ސަބަބާމެދު ގިނަ ބައިވެރިންނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިތިބެމެ މި . ނޫންކަމުގައި ޚިޔާލުތަފާތު ވެއެވެ
 ވާހަކަތަކުން ހާމަވި އެއްކަމަކީ އަންހެނުން ޤާބިލުކަމުގައި ވާނަމަ އެ ތަފާތު ގެންނަން ގެބަދަލާމެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމު

 ފިރިހެނުންނަށް  މި ގެނެވުނު ބަދަލުގެ ސަބަބުންނުޖެހޭނޭ ކަމަށް ދެކޭ ދެކުމާއި ހައްގުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމުގެ ނަމުގައި
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ނޑައަޅާއިރު، ކަން . ބޭއިންސާފުވާކަމަށް ގިނަ ފިރިހެނުން ދެކޭ ދެކުމެވެ މިކަމުން ދޭހަވާ މާނައަކީ މިފަދަ ޤަވާޢިދުތައް ކަ
ނޑު ސަބަބާއި ބޭނުންތެރިކަން މުޖުތަމަޢުގެ ގިނަ މީހުންނަށް ދޭހަ ނުވާކަމެވެ   .އެގޮތަށް ނިންމާ މައިގަ

 ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ގާނޫނާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ގާނޫނަކީ ފިރިހެނުންނަށް ހުރި ބިރެއްކަމުގައި މާނަކުރުން .4.2.3
ޖިންސީ ފުރާއްސާރަ ކުރުން ހުއްޓުވާ ގާނޫނާއި ގެވެށި އަނިޔާގެ ގާނޫނަކީ އަންހެނުންނަށް ބުރަވާ އެއްޗެއްކަމަށް ގިނަ 

ގެވެށި އަނިޔާގެ ވާހަކަ ގިނައިން އަންހެނުންނަށް ދިމާވާކަމަށް . ފިރިހެނުން މާނަކުރާކަމަށް، މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ
އަޑު އިވެނީ ފިރިހެނުންނަށް އެކަން ދިމާނުވާތީ ނޫން ކަމާއި ފިރިހެނުން އެވާހަކަ ނުދައްކާތީ ކަމަށްވެސް ހިޔާލު 

އަދި ހަމަ އެހެންމެ މި ޤާނޫނުތަކަކީ ފިރިހެނުންނަށް ހުރި ނު ހައްގު ބިރެއްކަމުގައި ބައެއް ފިރިހެނުންގެ . ފާޅުކުރެވުނެވެ
 .ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ފިރިހެނަކަށް ލިބޭ އަނިޔާއެއްގެ ވާހަކައެއް ނުވެއް ... ވަންނަނީ ހަމަ އަންހެނުންގެ ހައްގޭށްގެވެށި އަނިޔާއޭ ބުނީމަ ހިތަ" ●
 އެކަމު އޭތި ބޮލަށް ހަމަ  އެކަންކަން ދިމާވޭފިރިހެނުންނަށްވެސް.އަންހެނުންނަށް ލިބޭ އަނިޔާގެ ވާހަކަ ދެން ބޮޑަށް. ދައްކާ

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .އަންނަނީ އަންހެނުންނޭ

 އާ 'ގެ'އެހެންވީމަ ކަންނޭގެ ގެވެށި އަނިޔާއޭ ބުނީމަ . އިސްމަގާމެއް އަދާކުރާނީ އާންމުކޮށް އަންހެން ވެރިން، ގޭގަ ދޯ" ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ގުޅުވަނީ )އަންހެނުންނާ(

ޚާއްޞަކޮށް . ހަމަ ވަރަށް ނުރައްކާ ގާނޫނެއް އެނގޭތޯ )ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަނޫނަކީ(އެ ގާނޫނަކީވެސް " ●
ނޑުމެން ފިރިހެނުންނަށް ލާ ގޮތަކުންވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރައަކަށް އިއެއީ އޭގަ އެބަ އިނދޭ ބަލަ. އަޅުގަ

ނޑު ވަރަށް ބިރުގަނޭ ޙަޤީޤަތުގަ، މި ދާއިރާގަ އުޅެންވެސް...ވާނެކަމަށް  )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .އަޅުގަ

މިފަދަ ބައެއް ޚިޔާލުތަކުން ހާމަވެގެންދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ މީހުންގެ އާންމު ވިސްނުން ބަދަލުކުރުމަށް ޓަކައި އަދިވެސް ކުރަން 
ވަކި ކަހަލަ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ހެދޭ ޤާނޫނުތަކަކީ މީހުންގެ އިޖުމަޢީ ނުވަތަ ވަކި ޖިންސަކަށް . ހުރި މަސައްކަތްތައް ގިނަކަމެވެ

  .ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވޭ ކަންތައްތަކެއްކަން އަދިވެސް ބޮޑަށް މީހުންނަށް ޢާއްމުކުރަން ޖެހޭ ކަމެވެ

 އެކަނިވެރި ބެލެނިވެރިންނަށް ދޭ އެލަވަންސަކީ ވަރި އިތުރުކުރުމަށް ދެވޭ ހިތްވަރެއްކަމުގައި ދުށުން .4.2.4
އެކަނިވެރި ބެލެނިވެރިންނަށް ސަރުކާރުން ދޭ އިނާޔަތަކީ ވަރި އިތުރު ވުމަށް މެދުވެރިވާ ، ވަޒީފާއެއް ނެތް، ދަރިން ބަލަހައްޓާ

ސަބަބެއް ކަމަށް ދެކޭ މީހުން މަދު ނޫން ކަމާއި މިގޮތަށް ޤަބޫލުކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންވެސް ހިމެނޭކަން 
ހަމަ މިގޮތަށް، ސަރުކާރުގެ އެ އެހީތެރިކަން ނުލިބޭނަމަ ބިކަވެގެންދާ ކުޑަކުދިން ގިނަވާނޭކަމަށް ގާބޫލުކުރާ . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 .މީހުންވެސް ތިބިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ވަރި . އެކަނިވެރި މައިންނަށް ރުފިޔާވެސް އެބަ ލިބޭ. ޚަރަދު ކޯޓަށް ދޭންމިހާރު ބައްޕަ ޖެހޭދޯ ވަރިކުރުމަށްފަހު، " ●
އެހެންވީމަވެސް އަންހެނުން ހަމަ ވަކި މީހަކާ އެއްކޮށް އުޅެން . ވިޔަސްވެސް ނީނދޭ އެއްވެސް ކަހަލަ ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖެއް

އެއްވެސް ވަރަކަށް ދިރިއުޅުން ދަމަހައްޓާކަށް ބޭނުމެއް . ބޭނުން ނުވީމަ ހަމަ ވަރަށް ވަރިއާ ދިމާލަށް ދާކަމެއް އެއީ މިހާރު
 )ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މައެއް(" .ވަރިވިޔަސް ޑިސްއެޑްވާންޓޭޖެއް ނީންނާތީ ބޭނުންވަނީ ހަމަ ވަކިވާން. ނުވެއޭ

އެއީ . ޖެހޭދޯ ސަރުކާރުން ދޭކަށްވެސްނު. ލިބޭތީ ކަންނޭގެ އެ އުޅެވެނީ އެމީހުނަށްއެކަނިވެރި ބެލެނިވެރިންނަށް ދޭ ލާރިކޮޅު " ●
 ގިނަ ފިރިން ވަރިކުރުމަށްފަހު ދައުލަތުން އެ ދޭން މަޖުބޫރު ވީވެސް،. ދަރިންގެ ޚަރަދަކީ،  ޒިންމާއެއްދޯ އަސްލުބައްޕަގެ

" .އެ އުޅެވެނީ ދަރިންނަށް ހަރަދުކޮށްގެން)އަންހެނުންނަށް(އެ ދޭތީތާއޭ އެމީހުންނަށް ސަރުކާރުން. ދަރިންނަށް އަޅާނުލާތީ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(
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މިކަންކަން މިހެން ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް، ޤާނޫނު ތަކާއި ތައުލީމުގެ ސަބަބުން ހެޔޮ ބަދަލު ގެނުވާފައިވާކަން ވެސް 
ވަރަށް  )ކެޝުއަލް ޑިވޯސް(' ސަމާސާ ވަރި'އާއިލާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ސަބަބުން ރަށްފުށުގައި ކުރިން ކުރާ . ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 . ބޮޑުތަނުން މަދުވެފައިވާކަމަށް އަތޮޅު ގެ އިސް ހިންގުން ތެރިއަކު ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

ނޑަށް ހީވަނީ މި މުޖުތަމައުގަ އަނެއްހެން ސަމާސައަކަށް ވަރިކުރުން ނޯވެއޭ" ● ވަރަށް ޚާއްޞަ . މިހާރު މިދުވަސްވަރުގަ އަޅުގަ
ނޑުމެން ކުޑައިރުގަ ހަނދާން ހުންނަން ފެށީއްސުރެ . ވަރިއަކާ ހަމައަށް ދަނީސަބަބެއް އޮވެގެން މިހާރު  އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަ

ޚާއްޞަކޮށް ވާހަކަދައްކަމުންވެސް ބުނެދާނެ . ވަރިއަކީ ދެން ވަރަށް ފަސޭހައިން މަޖާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކޮށްލާ ކަމެއް ހަމަ
މިހާރު ސަބަބެއް . މިކަންކަން ވަރަށް ދޯދިޔާ ގޮތަކަށް އޭރުގަ އެކަން އޮތީ. ތިކަން އެގޮތަށް ނުވެއްޖެއްޔާ ތީ އަންބެއް ނޫނޭ
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .އޮތިއްޔާ ނޫނީ ކައިވެނި ރޫޅިގެންނެއް ނުދޭ ހަމަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިންތީ ތަފާތު ނުކުރުމާއި އެކަންކަން އޮންނަން ޖެހޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކަށް ބަލާއިރު 
އޭގެ މަގުސަދާއި ބޭނުން އާންމު . ގޮތާމެދު ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަށް ޢާއްމުން އެހާ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރި ނޫންކަން ހާމަވެއެވެ

މީހުންނަށް ރަގަޅަށް ފަހުމުވާވަރަށް އެއަށް އަހުލުވެރިކުރަން ޖެހޭ ކަން މި ނުކުތާއާ ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިގޮތަށް ޢާއިލީ ތަފާތު ކަންކަމަށް އިޖުތިމާޢީ ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރު ކުރުމުގެ .ވާހަކަ ތަކުން ހާމަވެއެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ  ގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކަކީ ދިރާސީ މަސައްކަތްތަކާއި ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެއްބަސް ވެވި ކަ
ކަންތައްތައްކަން އަދި ވެސް އާންމުނަށް ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށް އަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ މުހިންމުކަން ސާފުކޮށް މިވާހަކަ ތަކުން 

.  އެނގެއެވެ

 ކާއި ސިޔާސަތުތަކުގައި ހުރި ހުރަސްތައްޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަ  .4.3
މަޝްވަރާތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވެނީ ގާނޫނާއި ޤަވާއިދުގެ ހުރި ހުރަހަކަށްވުރެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި 

މިގޮތުން އިގުތިސާދުގެ ބޮޑުހިއްސާއެއް އޮންނަ ޓޫރިޒަމްދާއިރާގައި، . ހުރަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ޝަކުވާތަކެއް ހުރިކަމަށެވެ
ޚާއްސަކޮށް ރިސޯޓުތަކުގައި، މަސައްކަތް ކުރުމުގައި އާއިލީ ދިރިއުޅުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކާއި، އަންހެނުންނަށް ހުރި 

މިސާލަކަށް ގެވެށި (އަދި، އާންމުކޮށް އަންހެނުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ޢަމަލުތައް . ހުރަސްތަކެއްގެ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
 . ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ވާހަކަ ދެކެވުނެވެ/ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ހުރި ފަސްޖެހުންތަކެއް )އަނިޔާ

ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަހަރުގެ ގިނަ ދުވަހު  )1(ރިސޯޓުތަކުގައި ތިބެ ވަޒީފާއަދާކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކަކީ 
ރިސޯޓުތަކަކީ އަންހެނުން އުޅުމަށް ރައްކައުތެރި މާހައުލަކަށް  )2(އާއިލާއާއި ދުރުގައި އުޅެންޖެހުން، އަދި 

ރިސޯޓުތަކުގައި ވިޔަސް އަދި އެހެން ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ މުޖުތަމައުގައި ވިޔަސް، ރައްކައުތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް .ނުވުމެވެ
ކުރެވޭނޭ އެއްކަމަކީ ނޭދެވޭ ކަމަކަށް ހުށަހެޅޭ ހާލަތުގައި އެކަންކަމުގައި އިންސާފު ހޯދުމަށް ރިޕޯޓުކޮށް އެފަދަކަންކަން 

މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމާއި އެކަންކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި . ތަކުރާރުނުވާނޭ މަގުން ކަންކުރެވޭނޭ އިންތިޒާމުތަކެއް ހުރުމެވެ
ނޑު ކަންކަމަކީ  ދިމާވާފުރައްސާރަތައް ރިޕޯޓު ކުރުމުންވެސް  )3(ބައިވެރިންދެއްކި ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަ

ރިޕޯޓު ކުރުމުގައި ސިއްރު ކަށަވަރު  )4(، އަންހެނުންނަށް ރައްކައުތެރިކަން ނުލިބުމާއި މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދިއުން
އާއިލާގެ ގަދަރަށްޓަކާ ރިޕޯޓުކޮށް އެކަމަށް ރަސްމީ  )5( އަދި،ނުކުރެވުމާއި ރިޕޯޓު ކުރަންޖެހޭގޮތުން ރައްކައުތެރިމެއް ނެތުން

 .ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށްވުރެ ސިއްރުކުރުމަށް އާއިލާއިން ބުރަވުން ހިމެނެއެވެ

 ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އަހަރުގެ ގިނަ ދުވަހު އާއިލާއާއި ދުރުގައި އުޅެންޖެހުން .4.3.1
ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް އާއިލާއާ ދުރުގައި ފިރިހެނުން އުޅެން ޖެހުމުގެ ސަބަބުން އަހަރުގެ ގިނަދުވަސްދުވަހު 

މީގެ އިތުރުން، . އަނބިދަރީން އެކަނި އުޅެންޖެހުމުން އަންހެނުންނަށް އާއިލާ ބެލެއްޓުމަށް އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާ ބޮޑުވެއެވެ
މިފަދަ ގޮތަކަށް އާއިލާއާ ދުރުގަ އުޅުމަށް އަންހެނުންނަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރުމާއެކު އަންހެނުން ރިޒޯޓުތަކަށް މަސައްކަތުގައި 

ރިސޯޓު މަސައްކަތް ރޭވުމުގައި މުވައްޒަފުންނަށް ފަސޭހައިން . ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރި ކަމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
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ރަށަށްދެވޭނޭ ގޮތަކަށް ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމާއި، އެ ރިސޯޓަކާއި ކައިރީ ސަރަހައްދުން ގިނަ މީހުނަށް ވަޒީފާ 
 .ލިބޭނޭ ގޮތްތަކެއް ރޭވުމާއި މިފަދަކަންކަމަށް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކެއް ބޭނުންވާކަމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

ނޑު ގަބޫލުކުރާ ވަޒީފާއެއް ނޫން ރިސޯޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަކީ" ●  65 ދުވަހު ވަޒީފާގަ، އެންމެ 300 ދުވަހުން 365! އަޅުގަ
ރިސޯޓެއްގައި ކުރިން މަސައްކަތް ކުރި ފިރިހެން (" އެއީކީ ލައިފްއެއް ނޫން... ދުވަހު އަންހެނުން ކައިރިއަށް ރަށަށް

 .)ބައިވެރިއެއް

. އެހެންވެއްޖެއްޔާ އިޓްސް ނޮޓް ޕްރެކްޓިކަލް. އޭނާ އެދިރި އުޅޭ އަތޮޅަކުންނެއް ނޫންގިނަ ފަހަރު،އެއީ ރިސޯޓު ޖޮބް މިލެބެނީ" ●
ދެން . ޖޮބް ގެ ގެޕްސް ދާނެ. ކުރާ ހިސާބުން މިކަން ރަގަޅު ވާނެޒްމް އިންޑަސްޓްރީން ފެމެލީ ޓައިޒް ރެކޮގްނައިޒަޓޫރި

 ،ޗެކްސް އެއް ނުހުރެ.  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިޒް ވެރީ އަންސޭފް ފޮ ވިމެން،ލާއިރުއިޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އަށް ބަލަ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .މޮނިޓަރިން ބޮޑީޒް އެއް ނެތް

 ރިސޯޓުތަކަކީ އަންހެނުން އުޅުމަށް ރައްކައުތެރި މާހައުލަކަށް ނުވުން .4.3.2
ރިސޯޓުތަކަކީ އަންހެނުން އުޅުމަށް ރައްކައުތެރިތަނަކަށް ހެދުމަށް ހިއްސާވާނޭ ބަޔަކީ ފިރިހެނުންކަމުގައި ވީހިނދު، 

 ދިމާވާ ފުރައްސާރަތަކަށް ،އަންހެނުންނަށް ނިކަމެތިކަން ލިބެނީވެސް ފިރިހެނުންގެ ސަބަބުންކަމަށްވުމާއި އެކު
ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ޢަމަލު ނުކުރެވުން އެއީ ސިޔާސަތުތަކުގައި ހުރި ހުރަހެއްކަމަށް ބައެއް ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން 

ރިސޯޓުތަކަކީ އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރަން އެންމެ ކަމުދާ ތަނެއް ނޫންކަމަށް މަޝްވަރާގައި ބައިވެރިވި އަދި . ދޭހަވެއެވެ
 .ހުރިހާ ބައިވެރިންވެސް ކޮންމެސް ސިފައެއްގައި ފާހަގަކުރިއެވެ

އެ ދެން ބޭސްމިވަނީ އިވޭ . ޕޭރަންޓްސްގެ ކޮންސަރނެއް ވަރަށް ބޮޑަށް އޮވޭ އަންހެން ކުދިން ރިސޯޓް ޖޮބަކަށް ފޮނުވުމުގަ" ●
ދެން އެކަމު ހަމަ ޕޭރަންޓަކު . އަޑުތަކަށާ، ރިސޯޓު ސަގާފަތް، މިސާލަކަށް އެތަނުގަ އުޅޭ މީހުން އައިސްކިޔަދޭ ވާހަކަތަކަށް

އެހެނަސް ރިސޯޓަކަށް ފޮނުވަން މާ . ކޮންސަރންވާނެ ފުރާވަރަށް އަރާ އަންހެން ކުއްޖަކު ކޮންމެ ތާކަށް ދިޔަޔަސް
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." ޖެހިލުންވާނެ

އެހެންވެއްޖެއްޔާ މޭލް ކްރައުޑްއެއް .  މީހުންނަކީ ފިރިހެނުން، ދިވެހިންނަށް ބަލާއިރ98ު%ރިސޯޓެއްގެ އަނެއްހެން ބުނަންޏާ " ●
ދެން ޕޭރަންޓްސް އަކަށް އެހާ އެވެއަރއެއް ނޫން ރިސޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތައް، .  ވަރަކަށް އަންހެނުން މިދަނ15ީތެރެއަށް 

ނޭދެވޭ ކަމެއް ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑު ދިމާލެއްގެ ... ދިވެހިކުދިންގެ ސޭފްޓީ ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ރޭވިފަ އޮންނަގޮތްތަކެއް
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." ގޮތުގައި ރިސޯޓުތައް ފާހަގަކުރެވެނީ

ނޑު ދަންނަ އަންހެން ރަހުމަތްރެރިއަކު އެބަ ހިފަހައްޓާލާ ރިސޯޓެއްގަ ● ނަމަވެސް ދާއިރާއިން މަތީ ތައުލީމު ހޯދައި . އަޅުގަ
ވަރަށް ޅަ އަންހެންކުދިން އަދި ފިރިހެން ކުދިން ގިނައިން ... ކަންކަން ޑީލްކުރާނޭ ގޮތްތަކައް ލޯހުޅުވިފަހުރި ކުއްޖެއް އެއީ

ފިރިހެން (." އޭރުން ރަނގަޅުވާނެހެން ހީވަނީ. ލައިފް ސްކިލްސް ދަސްކޮށްދޭންޖެހޭނީ. އެންޓްރީ ޖޮބްސްތަކަށް މިދަނީ
 )ބައިވެރިއެއް

ތަނުގެ އިސްވެރިންގެ ފަރާތުންވެސް އަދި އެހެން ފިރިހެން މުވައްޒަފުންގެ ހުށަހެޅުންތަކެއް ނުވަތަ ފުރައްސާރަތަކެއް ދިމާވޭ " ●
ނޑަށް ފެނިފަ ހުރިތަނުގަ ދެން އެކުދިންނަށް އެކަހަލަ ހާލަތުގައި ރަނގަޅު ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރެ މަގު . އަޅުގަ

ސަލާމަތް ހޯދުމަށް . ވަރަށް ގިނަފަހަރު، އަންހެންކުދިންނަށް އެއް ރިސޯޓެއްގަ ހިފަހައްޓާނުލެވޭހެން ހީވަނީ. ގެއްލޭގޮތް ވަނީ
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." އެހެން ދިމާލަކަށް ވަޒީފާ ބަދަލުކުރަނީ

 އެލްކޮހޯލް ބޭނުން ކުރުމާ އެވޭލަބަލް ، ޓޫރިސްޓުން އައުމާ.އަސްލު ސޭފް ނުވުން މިއެންމެ ބޮޑު އެއްކަމަކީ ރިސޯޓު ޖޮބަކީ" ●
.  މިއީ އަންހެން ކުދިން ކުރަން އެކަށީގެންވާވަރު މަސައްކަތެއް ނޫން،މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި. އްތައްވާތީއާ މިކަހަލަ ކަންތަ

 ."ންޓްވަނީއެހެންވެގެން އަންހެން ކުދިން މިދާއިރާ ގައި މަސަކަށް ކުރަން ހެސިޓަ
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އިތުރު މަޝްވަރާތަކަށް ބަލާއިރު، އަންހެނަކު ބަދުއަހުލާގީ އަމަލެއް ހިންގުމުން އެއީ ބޮޑު މައްސަލެއްކަމުގައި ދެކި 
ބަދުނާމުވާގޮތަށް ގިނަމީހުންގެ ބަސްމަގު ހުންނައިރު، އެ ޢަމަލު އެކުގައި ހިންގި ފިރިހެންމީހާ އެގޮތަށް ލޭބަލް ނުކުރާކަން 

އަދި ހަމަ އެފަދައިން، ނުރުހުމުގައި ކުރާ އެފަދަކަންކަން . މިއީ ވަރަށް ބޮޑު ބޭއިންސާފެއްކަމުގައި ބައިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެ
ރިޕޯޓު ކުރުމުންވެސް އަންހެން މީހާބަދުނާމުވެ އަދި އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހާއާމެދު  )މިސާލަކަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ(

ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި، ނުވަތަ އެޅުނުކަމުގައިވިޔަސް، ގިނަމީހުންގެ ނަޒަރުގައި ފުރައްސާރައަކީ ހިނގާކަމެއް ނޫންކަމަށް ދެކޭދެކުމުގެ 
މިފަދަ ކަންކަމަކީ ހަމައެކަނި ރިސޯޓު . ސަބަބުންވެސް އިތުރު ނިކަމެތިކަމެއް އަންހެނުންނަށް ލިބޭކަމަށް ހިޔާލު ފާޅުކުރެވުނެވެ

މާހައުލުގައި ހިނގާކަމެއް ނޫންކަމާއި، ރަށްރަށުގައި މުޖުތަމައުގެ ތެރޭ، އާއިލާގެ ތެރޭ، ހިނގާ މިފަދަ ފުރައްސާރަތައް 
އަދި އެކަންކަމަށް އިންސާފުހޯދޭނޭގޮތަށް ޤާނޫނުތަކެއް ހެދިފައި . އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާކަމަށް މަޝަވަރާކުރެވުނެވެ

 . ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، އިންސާފުގެ މަގަށްވާސިލުވުމަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ތަކުލީފުތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 ންލިބުން އަދި މައްސަލަ ދިގުލައިގެން ދިއުމާޔަތް ނުހިދިމާވާ ފުރައްސާރަތައް ރިޕޯޓު ކުރުމުންވެސް .4.3.3
ކަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢާއިލީ ކޯޓުގެ މައްސަލަތަ.ލިބިދެވެންޖެހޭ ހައްޤެކެވެދިރިއުޅުމުގެ ހަމަޖެހުމަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް 

 މަޝްވަރާތަކުގެ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ބުރޫއަރާގޮތަށް ވަރަށް ގިނަކަންތައްތައް ކުރެވޭކަމަށް މިސާލާއެކު ޢަމަލުކުރާ ގޮތުން
މިގޮތުން ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ހިއްސާކުރި ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ވަރީގެ މުޢާމަލާތްތަކުގައި . ބައިވެރިން ހިއްސާކުރިއެވެ

 . ކަމެއް ތަޖުރިބާއާއެކު ހިއްސާކުރިއެވެއްއަނިޔާގެ ވެއްޓަށް ތަކުރާރުކޮށް ހުށަހެޅޭގޮތަށް މައްސަލަ ނިންމުންފަދަ އެތަ

އެއީ ވަރަށް ކައިރިން ވަރަށް ކްލޯޒްފްރެންޑެއް ހަމަ ވަރަށް ސްޓްރަގްލްގައި އުޅެނީ ހަމަ ވަރަށް . ހަމަ ރީޒެންޓްލީ އެބަހުރި" ●
ހަމަ   ނުގަބޫލުގައި އަތްލައިގެން ގޮތަށްދެން އޭނަ ހަމަ ތިބުނާހެން ތިފާހަގަކޮށްލި. ބައިވަރު ކަންތައް ގޯ ތްރޫ އެބަކުރޭ

އޭނަގެ ރެޕިއުޓޭޝަން . އެކަމު މައްސަލަ ޖެއްސީމަ އޭނައަށް އައި ވަރަށް ބައިވަރު ގޮށްޖެހުންތައް. މައްސަލަ ޖައްސާފަ އިނީ
އޭނަ މިހާރު ވަޒީފާއަށް ދާތީވެ އޭނަ މިހާރު  .މަސައްކަތްކުރީ އޭނަގެ ވަޒީފާ ގެއްލުވާލަން މަސައްކަތްކުރީ ގެއްލުވާލަން

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(". ކުރިއަށް ދާންމީހާބޭނުންވަނީއޭ އޭނަ ޖަލަށް ފޮނުވާލާފަ ދެން އަނެއް

ބޮޑު ކަންތަކަކީ މިއަދު ކުއްޖަކާ ބެހިގެން ހައްޔަރުކުރާމީހާ މާދަމާ ނެރެދޫކޮށްލަނީ، އެކަށީގެންވާ ހައްގު އަދަބުނުދޭތީ  އެންމެ" ●
މީހަކު ރަޖަމްކޮށްފިޔޭ ވަކި ކަމެއް . ހައްގު އަދަބު ދެވޭކަމަށްވަންޏާ މީހުން ޖެހިލުންވާނެ. މީހުން އެކަންކަން ތަކުރާރުކުރަނީ

 ."ކޮށްގެން އެހެންވިއްޔާ ދެން ތިބޭ މީހުން އެ ކުށަށް އަރައިގަންނަން ޖެހިލުންވާނެ

ނޑައެޅިފަ އެބަހުރި، ހަމަ ކޮންމެ ކަމަކަށްކަވެސް އަދަބުތަކެއް، . ތަންފީޒުނުކުރެވޭތީ )މައްސަލައަކީ(" ● ޤާނޫނުގަ އަދަބުތަކެއް ކަ
ނޑުމެނަށް ގިނަފަހަރު މިފެންނަނީ  ގިނަ މީހުން . ބަންދަށް ލައިފިޔޭ ދެން ދޫކޮށްލައިފިޔޭ )ޚަބަރުތަކުން(އެކަމަކު އަޅުގަ

ކުރާކުށެއް ސާބިތު ނުވެދާނެ އެވަރަށްހެކި ނުލިބިދާނެ، އަނެއްހެން ބުނަންޏާ ބާރުގަދަ މީހުންގެ ބާރު ބޭނުންކޮށްގެން ހަމަ 
 ".އެންމެ ނިކަމެތިމީހާއަކީވެސް ހައްޤުލިބެންވާނެމީހަކަށްވާންޖެހޭއެބަ.... ގިނަމީހުން އެބަ އަދަބު ލިބިގަތުމުން ސަލާމަތްވޭ

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަވާލަން ޖެހޭ ޤަވާއިދުތައް އެކުލަވާލެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޤާނޫނު " ●
 ".ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރަސްތައް ދިމާވޭ

ކޯޓުގެ މަރުހަލާގައި ގެންގުޅެވޭ އުސޫލުތަކާއި ހެދިފައިވާ ޤާނޫނުތަކުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ގިނައަންހެނުންނަށް ތަފާތު 
ބައެއް ބައިވެރިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި .  ބައިވެރިން ފާހަގަކުރިއެވެމަޝްވަރާގެތަކުލީފުތައް އުފުލަން ޖެހޭ ކަމުގައި 

 ދިގުލައިދެމިގެން ދިޔުމާއެކު ދިމާވާ އުދަނގޫތަކާއިޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތައް 
އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެންމީހާއަށް އެކަމުން ސަލާމަތް ނުވެ އަނިޔާގެ ވެށީގައި އެތަށް  .ނަފުސާނީ އެތަށް ކަމެއް ހިމެނެއެވެ

ބައިވެރިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ދެތިން .ދިމާވާކަމަށް މަޝްވަރާތަކުގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެއުދަނގުލެއް ތަހައްމަލުކުރަން ޖެހޭފަހަރު 
  .ކަމެއް ހިމަނާލާނަމެވެ
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 "ަނޑުގެ ދެކުދިން އެކަހަލަ ކަމެއް ވެފަ ހުރި . މީހާ ދޭ ބަޔާން ވެސް ހަދާން ނެތޭހާ ދުވަސްވެފ  ކުއްޖާ  ފިރިހެންބެހުނު(އަޅުގަ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." އެކަމަކު އެކަން ދިގުލާ ދެމިގެން ދިޔައީ )އެއްބަސް ވެފަ ހުރީ

 " ެވާތީއެ ދެން ރަށުތެރޭ ރިޕޯޓު ކުރާން އްއަދި އެކުއްޖެއްގެ ކަންތަ.ވެސް ހައްލު ވެސް ނުވޭއަދި.  އަހަރު ކުރިނ12ްމީގ 
 ) ހިސާބުނ6ް، 5ގްރޭޑް (ރައްޓެހިންގެ ފަރާތުން، ޕްލަސް އުމުރު ފުރައިގެ ކުދިން ކައިރިން ވެސް  .ވެސް ޖެހިލުންވޭ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ފާހަގަ ކޮށްލެވޭށްކޯޅުންގަޑު ބޮޑު ކަމަ

ނޑަށް ވަރަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަމުގައި ވަރަށް ދިގުލަ" ● މިސާލަކަށް އަންހެނަކު .... ދާކަންއި ކޯޓު މަރުހަލާގައި އަޅުގަ
ހަމަ ނަސޭހަތްދީފައި އެއްކަލަ ވަރިވާން އެދުނު ފިރިމީހާ ކައިރިޔަށް .ވަރިއަށް އެދިގެން ވަރަށް ދިގުލައިގެން ހިނގައިދާނެ

 އެތަށް ދުވަހަކު ދެމިގެން ...އޭނާ އަނިޔާ ކުރާތީ އިނދެގެން އުޅެން ބޭނުން ނުވާތީ ވަރިއަށް އެދެނީ.. އަނެއްކާ ފޮނުވަނީ
 ދަންނަވަން މިއުޅެނީ ފިރިހެނަކު ...ބިރުވެރިކަމާ ކުރިމަތިލާން އެބަ ޖެހޭ އަންހެނުންނަށްއަނެއްކާއިތުރުއަނިޔާތަކާއި…އެބަދޭ

 ކޯޓު މަރުހަލާގައި މިކަމުގައި ށްއެކަމަކު އަންހެންމީހާއަ. ވަރިކުރަން ބޭނުންވާ އިރަށް މާ ފަސޭހައިން ވަރި ވެވޭގޮތް އޮވެޔޭ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ހޭވަރަށް އުނދަގޫތަކާއި ކުރިމަތިލާންޖެ

އަންހެން (." ޙައްގުތަކުންހަމަމަހުރޫމުވަނީ. ފަ އެބަހުރިޚަރަދު މައްސަލައިގައިވެސް ހަމަ އެގޮތަށް ދިގުލާދަރިންގެ " ●
 )ބައިވެރިއެއް

ނޑު ދަންނަ  އަންހެނެއް.ނުބެލޭ ކަންވާގޮތެއް.ރަގަޅަކަށް އިންވެސްޓިގޭޓް ނުކުރެވޭ" ●  އޭނާގެ ފިރިމީހާ ،ދާދި ފަހުން އަޅުގަ
 މަސް ދުވަސް ޖަހާފައި އިސްލާހު ވާން 3.ހަކުރު ބޯތީ އަދި މަސައްކަތެއް ނުކޮށް އުޅޭތީ އަނިޔާކުރާތީ ވަރިވާން އެދުނީ

 ބޯކަންވެސް އިނގޭ އެކަމަކު މިހުރިހާ ކަމަކަކާއެކު ސްތިމަންނަ ފަތް ނުބޯނަމޭ ބުންޏަ. ވާނުވާ އެއް ނުބަލާ. ފޮނުވަނީ
ފިރިމީހާ އާއެކު ދަރިން ފަތްބޮއި ބުއްދިފިލައިދާ އަންހެން މީހާ އެބަޖެހޭ އެޖަހާ ހުރިހާ މުއްދަތުތަކުގައި އެއްކަލަ އަނިޔާކުރާ 

 މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަކަށް ؟ ޓެސްޓްވެސް ހެދޭނެ ނޫންތޯ؟ބުއިކަން ބެލޭނެ ގޮތްތައްވެސްހުރޭ ދެއްތޯ!އުޅެންގޮވައިގެން ވެސް 
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(!" ދެރަކަމެއް. ނުބަލާ

 ބައެއްފަހަރު ޤާޟީންގެ ނަޒާހަތްތެރިކަން ނެތުމުގެ ހިއްސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި،ބައެއް ބައިވެރިންގެ ހިތްހަމަ ނުޖެހުންތައް 
ނޑައެޅިފައި ވާކަމަ މިފަދަ . ށް ތުހުމަތުތައް ކުރެވިފައި ވެއެވެސަބަބުން ވެސް މައްސަލަތަކުގައި ނާއިންސާފުން ހުކުމުތައް ކަ

 މިވާހަކަ ތަކާއި އެއްބަސްވަމުން އެހެން އަންހެން ބައިވެރިޔަކު ފޯކަސްގުރޫޕުގައި ވަރަށް ރުމުންބަޔާންކުބައިވެރިއަކު މިސާލެއް 
. ހިތްހަމަނުޖެހި އެކަމަށް ބާރުލާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ

ހަމަ އެމައްސަލަވެސް ދިޔައީ ކޯޓުގެ މައްސަލަ ތަކަށް ބަލާއިރު މިސާލަކަށް ދާދިފަހުން ކާފައެއް ދަރިފުޅާ ބެހުމުންވެސް  ●
. ހަމައެކާފަގެތިމާގެމީހެއްކޯޓުގަ ހުންނާތީދުވަހަކުވެސްއެކުއްޖާއަކަށްއިންސާފެއްނުލިބޭ. ލިބެންވާ ހައްގުތަކެއް ނުލިބޭ...ފަނުފުލުން

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(.ކާފަ ހަމަ ކުށްވެރި ނުވޭއެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ނުފޫޒުގައި 

މަޝްވަރާތަކުގައި ބައެއް ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވަރަށް ގިނަ ފަހަރަށް ރަށްރަށުގައި ޤާޟީންގޮތުގައިތިބޭނީ ހުސް 
އޭގެ ސަބަބުން މައްސަލަތަކާއި މެދު މުޢާމަލާތްކުރެވޭ ގޮތާއި ވާހަކަ ދެކެވޭގޮތުންވެސް ، ފިރިހެންނުން ކަމަށްވެފައި

މީގެ ތެރޭގައި އަންހެނުން ތަހައްމަލު ކުރާ ކަންކަމަށް ބީރު ކަންފަތެއް ދިނުން، ނުވަތަ . އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތު ކުރެވެއެވެ
 އިތުބާރެއް ކުރުން، ނުވަތަ އަންހެން 'ކަނު'އަންހެންމީހާގެ ބަހަށްވުރެ ބޮޑަށް ފިރިހެންމީހާ ދިފާއުގަ ދައްކާ ވާހައަށް ބޮޑަށް 

މީހާގެ ވާހަކަ ގަބޫލުނުކުރުން، ނުވަތަ ފިރިހެނުންގެ ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ޖާގަ އޮންނަނީކަމަށް ބެލުމުގެ ޖާގަވެސް އެބައޮކަމަށް 
. ފާޅުކުރެވުނު ހިޔާލުތަކުން ދޭހަވެއެވެ

ނޑަށް ހީވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރި ޤަވާޢިދުތަކާއި ޤާނޫނުތައް ރަނގަޅު" ●  އެކަމަކު ކޮރޮޕްޝަންއާއި މީހުންގެ މަސްލަހަތަށް .އަޅުގަ
 ".ކަންނިންމުން ބޮޑީ
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ނޑު ގެ މަންމަ" ● ސީދާ ...ކައިވެނީގައި އުޅެފައި ވަރިވެގެން ޚަރަދު ހޯދަން އެދުނީމަ )ވަރަށް ދިގުމުއްދަތެއްގައި(... އަޅުގަ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." ޤާޟީބުނަނީ ޚަރަދު ނުދީ ވެސް އޭނާއަށް ހުރެވިދާނޭ

އެކަމަކު ފިރިހެންމީހާ ބުނަނީ އޭނާގެ . ދާދި ފަހުން ވެސް ހިނގި މައްސަލައެއްގައި އަންހެން މީހާ އެބަބުނޭ އެމީހާގެ ކުއްޖެކޭ" ●
.  ނޫނޭ ބުނާއިރަށް އޭނާ ސަލާމަތްވޭގެ ދަރިއެއްއަންހެންމީހާ އަށް އަދަބު ލިބުނު އެކަމަކު ފިރިހެންމީހާ ތިމަންނަ. އެއް ނޫނޭ

ނޑު ގެ ވާހަކަ އަކީ ކީއްވެހޭ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓު ނުހެދެންވީ ކުއްޖާއަކީ އޭނާގެ ދަރިއެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ބަލަން  އަޅުގަ
ހަމަގައިމު އެމީހާގެ ކުއްޖެއް ވިއްޔާ އޭނާވެސް އެކުށުގައި އަންހެންމީހާއެކޭ އެއްފަދައިން ބައިވެރިވީކަމަށް ހެކި ލިބޭނެ 

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(".ނޫންތޯ

 ނިމެނީ ފިރިހެނުން ވަރިކުރަން ބޭނުން ނޫންނަމަ ނުވާ ގިނަފަހަރުއަންހެން މީހާ ވަރިވާން ބޭނުންވެގެން ދިޔުމުން ވަރަށް " ●
. ބައެއް ފަހަރު އަންހެންމީހާ ބޭނުންވުމުން އެކަން އެހާ ދިގުލާ ދަމަނީ ގިނަ ފަހަރަށް ހަމަ ތަފާތު ކުރުމުގެ ތެރެއިން. ގޮތަށް

ގާޟީ . އެންމެ އެދޭވޭ ހާލަތުގައެއް ނޫނޭ ވަރިވާން އެއެދެނީދެކެނީ  ނުވަތަ ،އަންހެނުންނަށް ހަމަ ނުވިސްނޭ ކަމަށް
އަންހެން (".އޭނާގެ ހާލަތެއް ރިޢާޔަތް ނުކުރޭ. އެއްގޮތަކަށް ވެސް ގަބޫލެއް ނުކުރޭ އަންހެންނުން އަސްލު ކޮންސާރން އެއް

 )ބައިވެރިއެއް

 ކަމަށް ކަމަކާނުލާ؟ދާނެއަންހެނަކު ދެފައި ވަރިއާއި ހިސާބަށް ވަރިވާން ނ ހަމަ އާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައި އި ކުރެވޭތޯގަބޫލު" ●
ން އަންހެންމީހާ ވަރިވާ (. ...ގެ ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރެވިފަހުރީއެއީ އެކި ފަހަރު އެކި ރައްޓެހިން! ނުދާނެއިޝޫސްތައް ނެތިއެއް

އަންހެން (" . ގާނޫނީ މައްސަލައެއް ވެސްއެއީ ވަރަށް ބޮޑަށް. ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް. އެ ޕްރޮސެސް ދިގުވަނީ)އެދުމުން
 )ބައިވެރިއެއް

 މާބޮޑު ތަޙުޤީޤަކާއި ނުލައި !މައްސަލައަކީ ތަހުޤީޤީ މަރުހަލާގައި ވަރަށް ދޯދިޔާކޮށް ޤާޟީންނަށް ފެންނަގޮތަށް ކަންނިންމުން ●
ހަމައެކަނި ފިރިމީހާ ދައްކަވާހަކަތައް އަޑުއަހާފައި ނިންމާލާފަހަރު 

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" ؟ކީއްވެގެންތޯއަނިޔާކުރާވާހަކަބުނުމުންއެކަމާބެހޭފަރާތަކަށްހަށަހަޅާމައްސަލަނުބެލެންވީ…އާދޭ

 ންރިޕޯޓު ކުރަން ޖެހޭގޮތުން ރައްކައުތެރިކަމެއް ނެތުރިޕޯޓު ކުރުމުގައި ސިއްރު ކަށަވަރު ނުކުރެވުމާއި .4.3.4
ނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތަކުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ނުވަތަ ގެވެށި އަނިޔާފަދަ ބޮޑެތި ކަންކަމުގެ  ކަ

ދިރާސާގެ . ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ނިޒާމާއި މެކޭނިޒަމުގައި ހުންނަ ބޮޑެތި އުދަނގޫތަކާއި ނުތަނަވަސްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
 ވަރަށް ބޮޑަށް )ހަމެޖެހިފައި އޮންނަ ތަރުތީބުކުރަންރިޕޯޓު (ބައިވެރިން އިޝާރާތްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ރިޕޯޓްކުރުމުގެ މެކޭނިޒަމް
މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ރައްކައުތެރިކަމަށްވުރެ ނިކަމެތި . ލަސްވުމާއި ކަންކަމުގައި ވާނުވާ ނޭނގި ދިގުލާ ދެމުން ހިމެނެއެވެ
 . ކަމެއް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުކަމަށްވެސް ހިޔާލު ފާޅުކުރެވުނެވެ

ރިޕޯރްޓިންގް .  ޓީނޭޖާސް ވާހަކަ ދައްކައިގެން މާފަހުން ޕޭރެންޓްސް އެބަ ރިޕޯރޓުކުރޭ،ބައެއްފަހަރު ވަގުތު ފާއިތު ވާފަހުން" ●
މެކޭނިޒަމްގަ އަންނަ ޑިލޭ، އަދި ތަކުރާރުކޮށް ގެންގޮސްގެން ވާހަކަ ދައްކާތީ ނަފްސާނީ ގެއްލުން ތަކެއް އެބަ 

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(".ކުރިމަތިވޭ

. ޕޭރެންޓް އަށް ނޯޓިސް ވަނީ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ވާފަހުން. އަޅުގަޑަށް ހީވަނީ ވަގުތުން ރިޕޯޓު ކުރަން ޖޭހޭތީ ކަންނޭގެ" ●
މިނިސްޓްރީއާ އެފަދަ އިދާރާތަކަށް މައްސަލަ ހިފައިގެން ދިޔައީމަ މާ . މަދުން ނަމަވެސް ރަށު ތެރޭގަ ކުޑަ ކުދިންނަށް ދިމާވޭ

އެއްބަޔަކަށް ވެސް މިފަދަ . ބޮޑު ސަޕޯޓެއް ނުލިބޭ، ހިތްހަމަ ޖޭހޭ ވަރަށް ހައްލު ކޮށްދީފަ އެއް ވެސް ނެތް އަދި
އަދި މުޖުތަމަޢުގަ ދެކޭ ގޮތާ، ސްކޫލް ބުލީ ކޭސަސްގެ ކަންތައްވެސް ، ވެސް ޖެހިލުންވޭ މައްސަލަތަކުގައި ކާމިޔާބު ނުވާތީ

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(."މިރަށުގަ ވެސް ފުރާވަރު އަދި އެޔަށް ވުރެ ދަށް އުމުރުގަ ވެސް ދިމާވޭ. ދިމާވޭ
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މައްސަލަ ކުރިޔަށްދާ ޕްރޮސީޖާރ .  ކުރަން އުނދަގޫޓުނެތީމަ ރިޕޯ )ރަށުގަ(ޤާނޫނު ހެދިފަ އޮތަސް، ވަކީލެއްއެތާގައި " ●
 ."ލަސްވޭ

ނޑަށް ފެނޭ ވަރަށްބޮޑު ލޫޕްހޯލްތައް" ● މިސާލަކަށް ޖެންޑަރ ކޮންމެ . ރިޕޯޓިން މެކޭނިޒމްގައި އަދިވެސް އަޅުގަ
މިތަންތަނުގައި މަސައްކަތަކަށް މި އޮންނަނީ ބަޔަކު މައްސަލަޖެއްސީމައޭ މައްސަލަ . ހަދާފައިޕީސީ އެފްސީ ރަށެއްގައިވެސް

މިހާރު އެކަހަލަ މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަ ޕާސަނަލީ ވަރަށް ! އެއީ ބަދަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗަކީ! ބަލާންވާނީ
އެއީ  އެކަމަކު އެ މައުލޫމާތުތައް އެމީހުން ނަގައިގަނެގެން. މައުލޫމާތުތައް އިނގޭނެ އެކިއެކި ތަންތަނާއި ބެހޭގޮތުން ބައިވަރު

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް( !"އެއީ ހަމަ މައްސަލަ .ދޭ ޖަސްޓް ވެއިޓް ހަމަ ކޭސްއެއް އަންނަންދެން. ކޭސްއަކަށް ނުބަލާ

ނޑު" ● ނޑުގެ އަވައްޓެރިއެއްގެ ގޭގައި ދިމާވިކަމެއް ގެއަޅުގަ ނޑު މި ރިޕޯޓުކުރަނީ، ނޫނީ އަޅުގަ  ގޭގައި ދިމާވިކަމެއް އަޅުގަ
ނޑުކުރަނީ ނޑު. އަޅުގަ ޖެހިލުން އެބަވޭ  ރިޕޯޓުކުރާ މީހާ ގިނަފަހަރަށް އޭގައި.  ގޭގައި ދިމާވިކަމެއް އަވައްޓެރިޔާކުރަނީގެއަޅުގަ

އެހެންވީމަ . އެވާހަކަ އަންނާނެކަމަށް އެއްކަލަ މުވައްސަސާގެ ތެރެއިން ކޮންމެވެސް ދޮރަކުންލާފައި އޭނައާއި ހަމައަށް
ދެން ރިޕޯޓްކޮށްފައި ދެން އެހާ ހިސާބުން އެމައްސަލަތައް ނުބެލި . އޭނަ ރިޕޯޓެއް ނުކުރާނެ. އެހިސާބުން އޭނަ ބިރު ހީވޭ އެބަ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ދިގުދެމިގެން ދިޔައިމަ

. ޔަގީންކަން ނޯއްނާނެތީވެ އެހެންއެވަނީ. ނަނީންއެ ޔަގީންކަން ނޯ.  އެބައުޅޭ...އަސްލުގައި މި މެކޭނިޒަމްގެ މައްސަލައެއް" ●
 ".އެހެންވިމާއެޕްރޮސެސްސްޓްރޯންގއެއްނޫން

އެހެންވީމަ އެ ޔަގީންކަމެއް . ރަށުގަ މި އޮންނަ ރިޕޯޓިން މެކޭނިޒަމް، ރ ނޫނޭ ފީލް ވެފައިކަންނޭގެ ހަމައޮންނަނީކީއެއްކުއަސެ" ●
އެއީ ކިޔައި . ދެދާނެނ ނީޓީ ކުރާ މީހަކާ ހެދިވެސް ސެކިއުރިމަސައްކަތްތަނެއްގައި އްއެއީ މިސާލަކަށް ހަމަ އެ. ނެތް

އެއީ ހަމަ މުވައްޒަފުންގެ ވެސް އެބައުޅޭ އިޝޫސް . ދީފިއްޔާމަކުންނެއް ދެން އިންނަ ބައެއް ކައިރީގައި އޭތި ކިޔައިދޭނޭ
ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ލާފައި ނުކުންނައިރު އިޝޫސް، ޖެންޑަރ އަށް ގޮސްސަ މައްސަލައެއް . އެކަމުގައި

 ".ނުކުންނައިރުވެސް ހަމަ ގެއަށް ނާދެވޭ އޭތި މިހެން ސްޕްރެޑްވާނީ ހުށަހަޅާފައި

އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ވަރަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި މިހިމެނެނީ ކޯޓުގެ މަރުހަލާގައާއި ރިޕޯޓިން މަރުހަލާގައި " ●
 ތިއްބަވާ ބޭފުޅުންގެ މަސައްކަތްތައް ރަގަޅަށް ނުގެންދެވުމުގެ ސަބަބުން ހިފައްޓަންޖެހޭ އިދާރީ މަގާމުތަކުގައި

 މަސައްކަތު އަޚްލާޤު ހަރުދަނާ ކަމެއް ނެތުމުން ދިމާވާ ކަންކަން، މިފަދަ ކަންކަން ކަށް ސަމާލު ނުވެވުމާއިސިއްރިއްޔާތުތަ
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް( ".ރަގަޅުކުރުން މުހިންމު

 ޖިންސީ ފުރައްސާރަފަދަ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ މި މަޝްވަރާތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ދެއްވި ބައިވެރިން
މީހުންގެ އަބުރާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް ވުމުން އެކަން އެންމެންނަށް އެކިގޮތްގޮތުން ގުޅިފައިވާ  )އިޖުތިމާއީ/އާއިލީ(މަކީކަންކަ
 ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާގެ އިތުބާރު ހިފޭ ،އަދި އެއީ ކަންކުރި މީހާ ކުރީ ގޯސްކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް.  ބޭނުމެއް ނުވެއެވެންއެނގެ

 ހާމަވާފަދަ ބުރަވާކަން އެމީހުންގެ އަބުރަށާއި ޢާއިލާގެ އަބުރަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ،މަޤާމެއްގައި ހުރެ އެފަދަ ކަމެއްކުރުމުން
ނޑު ނުތަނަވަސް ކަމަކީ ރިޕޯޓު ނުކުރުމަށް ވުރެ ރިޕޯޓު ކުރަން ޖެހޭ . ވާހަކަތައް ހިއްސާކުރިއެވެ މިކަމުގައި މައިގަ

.  މެކޭނިޒަމާއި އެކަމުގެ ސިއްރު ކަށަވަރު ވުމުގައި އޮންނަ ނުތަނަސްކަމެވެ

 އާއިލާގެ ގަދަރަށްޓަކާ ރިޕޯޓުކޮށް ފިޔަވަޅެއް އެޅުމަށްވުރެ ސިއްރުކުރުމަށް އާއިލާއިން ބާރު އެޅުން .4.3.5
މަތީގައި ބަޔާންވެފައިވާ ގޮތަށް މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭ ފަސްޖެހުންތަކުގެ އެއް ސަބަބަކީ މައްސަލަ ރިޕޯޓު ކުރާ 
ފަރާތުގެ ސިއްރު ކަށަވަރު ނުވުމާއި ކަމާނުބެހޭ ފަރާތްތަކަށް މައްސަލައާ ބެހޭކަންކަން ސިއްރުކުރުމުގެ ކަށަވަރުކަން ނެތުން 

އިޖުތިމާޢީ ގުޅުމުގެ ސަބަބުން /މީގެ އިތުރުން މައްސަލައިގެ ބާވަތުން ތުހުމުތުކުރެވޭ މީހާއާ އޮންނަ އާއިލީ. ކަމަށް ހާމަވެއެވެ
ބަދުނާމު ވެދާނެކަމަށް ރިޕޯޓުކުރުމުން  )އާއިލީގޮތުން(މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމުން މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރާ ފަރާތަށްވެސް 

 . ފަސްޖެހެއެވެ
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 ހަމަ .މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކުވެއްޖެއްޔާމަކުންނެއް ވިސްނާ ތަންކޮޅެއް އިނދެދާނެ މިސާލަކަށް ޕަބްލިކް ފިގާރޒްގެ ގޮތުގައި" ●
، ނުކެރޭ، ރެޕިއުޓޭޝަނަށް ވިސްނަންޏާ މާދަމާވެސް މިސާލަކަށް ކުދިން ތިބިއްޔާ އަދި އަމުދުން ކުދިންގެ ބައްޕައޭ މީކީ

ހުންނަ  )މަންމަ(ވިސްނާފައި އެކްޝަން ނަގަން ނުކެރި .  ކުރިއެރުމެއް ނުލިބޭނޭވަކި އަގު ވައްޓާލައިގެން ގެބައްޕަ ކުދިންގެ
 ".ފަހަރުވެސް އާދޭ

އެކަން ފޮރުވަން މައިންބަފައިންގެ ތެރެއިންވެސް  އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުންމިސާލަކަށް އިތުބާރު ހިފޭ މަގާމެއްގައި ހުންނަމީހަކު" ●
އެއްކަލަ ހުރިހާ އިހުމާލެއް ވެވިގެން މި ދަނީ . އެހެންވީމަ އެކަން ސިއްރުކުރެވިގެން އެދަނީ. ފޮރުވަން މަސައްކަތްކުރަނީ

އެހެންވީމަ އެހިސާބުން އޭނަގެ ފަރާތުން އަންނަ . އަންހެންކުއްޖާއަށް )ގިނަ ފަހަރު(އަނިޔާވެސް ލިބޭނީ . އަންހެންކުއްޖާއަށް
 އެހެންވީމަ، އިހުމާލު އެބައޮތް ތަންފީޒުކުރުމާއި ....ހުރިހާ ރުޅިވެރިކަމެއްއަންނާނެތާ އޭނަގެ ދިގުދެމިގެންދާ ދަރިކޮޅަށް

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .މައްސަލަ ރިޕޯޓްކުރުމާއި ހިސާބުންވެސް. ހިސާބުންވެސް

 ".ބޭޒާރުވެދާނެތީމިކަންތައް އޮންނަނީ ކޮމިޔުނިޓީ އަށް ނާންގާ ފެމިލީ އަދި މަދުބަޔަކަށް އެންގިފަ އޮއްބާލާފައި އޮންނީ] ●

އެހެން  އަންހެންކުއްޖާއަށް ވިސްނައިދެނީ އާއިލާގެ ! މިކަހަލަ ކަންކަން ސިއްރުކުރެވެނީ ހިފެހެއްޓުމަށްއާއިލާގެ ގަދަރު" ●
މީ އެފަދަ . ބަރުން ދެރަވާނެކަން ލަދު ގަންނާނެކަން މީހުނަށް އެނގިއްޖެނަމަ އެހެންވެ އެކަހަލަ ކަންކަން އޮއްބާލަނީންމެ

ކަންކަން ކުރާމީހުނަށް ދެވޭ ބާރެއް އަދި ގޯނާ ލިބޭ ކުދިންނަށް އަމިއްލައަށް މިކަހަލަ ކަންތަކަށް ފައިޓްކުރާކަށް ސަޕޯޓެއްނުދޭ، 
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(".ވަރަށް ގޯސްވީމަ މިއެނގެނީ ކަމެއްވެގެންއުޅޭކަން ދަހެއްވެސް ނުވޭ ހާލަތު

ކަންކަމުގެ މުހިންމުކަން އަދި މިފަދަ  ސަރުކާރުން ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ އަންހެންކުދިންނަށް ސެޝަން ތަކެއް ހިންގާ މިފަދަ" ●
ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ ކަންތައް ކުރަންވީ ގޮތްވެސް ކިޔާދެވިދާނެ ކޮންމެކަމަކީ މުޅި ރަށަށް އެނގި ބޭޒާރުވާންވީ ކަމަކަށް 

 ."ނުވެދާނެ އެހެންވެ މިފަދަ ކަންކަމުގައި އަމަލު ކުރަންވީ ގޮތް އަންގާލަދިނުން މުހިންމު

ނޑު އެއްކަމަކީ މިފަދަ މައްސަލަތައް އެނގިހުރެ ރިޕޯޓު ނުކުރުމަކީ ކުށެއްކަމަށް ވަކިވަކި  މިކަންކަމުން ދޭހަވާ މައިގަ
 .ފަރުދުންނަށް އެނގިފައިނުވާ ކަމެވެ

 ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް .4.4
ވަރަށް ގިނަ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ނިކަމެތިކަމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް ކަންކަން ކުރެވިފައިވާކަމަށް 

ނަމަވެސް ބައެއް ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ނިކަމެތިކަމަކަށް ދާކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ދެކެވުނު . މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ
މިގޮތުން ވަރިވެފައިވާ ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން މަންމަ ދަރިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލާއިރު . ވާހަކަތަކެއް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 . ބައްޕައިންގެ އަތުން ކޯޓުން ނަގައިދޭ ޚަރަދުގެ ކުޑަކަމާއިމެދު ވާހަކަދެކެވުނެ

 ގެބައްޕަޢަދަދެއް ނޫނޭއަށްވެސް އެބަ ގަބޫލުކުރެވޭ އަސްލު ކުއްޖަކު ބެލޭނެ ރަގަޅު ޤާޟީޑިވޯސްޑް ކޭސްއަކަށް ދާއިރު " ●
ދެމަފިރިން ދުރުވީމަ ކުދިންނަން .  އެއްހާސް ރުފިޔާ އަކީ އަސްލު ވަރަށް ކުޑަ އެއްޗެއް.ފަރާތުން މި ނަގައިދެނީ މަންމައަށް

އެކަމަކު ދެމަފިރިން އެއްކޮށް އުޅެގެންވެސް ކުދިންނަށް ގެއްލުން ވަންޏާ ހަމަ ދެމަފިރިން ރީތި ގޮތުގައި . ގެއްލުން މިވަނީ
ކުއްޖާއަށް ހައްގު މިންވަރަކީ . ދުރަށް ދިޔާއިމަ އެހިސާބުން އިންނާނީ ރަނގަޅަށޭފޯރުކޮށްދީގެން ކުއްޖާއަށް ދޭންޖެހޭ ހައްގު 
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ވަރިވުމުގެ ކުރިންވެސް އެއްހާސް ރުފިޔާއެއް ނޫން ހަރަދުކުރަނީ. އެއްހާސް ރުފިޔާއެއް ނޫނޭ

އެމީހުންގެ ވިސްނުމަށް .  ބަސްކިޔާ މަގާމުތަކުގައި ތިބެގެންމިޤަވާއިދު އަސްލު ހެދިފައި މިވަނީވެސް އަސްލު ފިރިހެނުން" ●
. ދެވޭނެ ފުރުޞަތެއްވެސް ނެތްކަހަލަނދެވަނަ މީހަކާ އި ނަގޮތުން އަސްލު އަންހެންމީހާއަށްއޮންއެޤަވާއިދު. ބަރޯސާވެގެން

އެ ބެދިފައި އެ  މިކަހަލަ ޤަވާއިދުތަކުންވެސް އަސްލު އަންހެން މީހާ ކުރިއަށްދާ މަގު... ހަދާފައި އިން ގަވާއިދެއް ތާށިކޮށް
އެކުއްޖާ ބެލުން އޮޓެމެޓިކުން ބައްޕައަށް   މީހަކާ އިނުމަށްފަހު....މިކަހަލަ ޤަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރެވެން އެބަޖެހޭ .ހުންނަނީ

 ".ދެފިއްޔާވެސް ބައްޕައަށް އެކުއްޖާ ނެގޭނމީހަކާ އި...ނުވާނެވެސް ދެގެން ނލިބޭގޮތަށް އި
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މިގޮތުން ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ . ޤާނޫނުތަކުން ލިބިދޭ އިނާޔަތްތައް ކަށަވަރުކުރުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
މިގޮތުން ސަރުކާރުގެ . އަކީ ތަނަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށް ދޭހަވާގޮތަށް ބައެއް މަޝްވަރާތައް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

 މަސް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ވިހެއުމަށްފަހު ދެވޭތީ، އެ 6ވަޒީފާތަކުގައި ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ކުރިއަށްވުރެ ދިގުކޮށް މިހާރު 
މުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތްތައް، ބަދަލުގައި ކުރެވެނޭ އިންތިޒާމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކެއްގެ ސަބަބުން އަންހެނުން ވަޒީފާތަކަށް 

 .ނެގުމަށް ފަސްޖެހޭކަމަށް ހާމަވެއެވެ

އެހެން ވަޒީފާތަކުގައި އަންހެން ބޭފުޅުން ގިނަ ވީމަ މެޓަރނިޓީ ލީވް އެންޑް ޓަރންއޯވަރ ހައިވީމައޭ ކިޔާފަ އެބަ ނުނަގާ، " ●
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .އިތުކުރީމަ އަނެހެން ބޭފުޅުންނަށް ތަފާތުކުރުން ބޮޑު ކުރޭ މަހަށްވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ 6

މީގެ އިތުރުން، މަޝްވަރާގެ މޭޒުން އަންހެނުންނަށް ޖާގަލިބޭލެއް ކުޑަކަން ނުވަތަ އެ ޖާގަ ހޯދުމަށް އަންހެނުން 
 .ކުރިމަތިނުލާކަން ހާމަވާ ބައެއް ވާހަކަ ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ

. ބައިވެރިނުކުރާނެ )އަންހެނުން( އޮގަނައިޒްކުރާއިރު އެ މަޝްވަރާތަކުގައި ގިނަފަހަރަށް ...ކަންތައްތައް ...ގިނަފަހަރުވާގޮތަކީ " ●
ނޫން އަންހެނުން ...އްގެ ގޮތުގަމުބާރާތެއް އޮވެއްޖެއްޔާ އެމުބާރާތް ހުށަހަޅާ މީހެ... .ލީޑިންގ ރޯލްއަކުން ނީއްނާނެ

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިކުރަންވާނެ .ތިބެންވާނީ

 މީހުން ގިނަވީމަ ހޮވެނީ އެޕާޓީ އިން އެ ޕާޓީގެމިރަށު ކައުންސިލްގައި އަންހެނުންނެތީ އަންހެނުން ކުރިމަތި ނުލާތީ ރަށުގައި " ●
 ."ކުރިމަތިލާމީހުން

 ފިރިހެނުން ދެކޭގޮތް .4.5
މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރި ގިނަ ފިރިހެނުން ދެކޭގޮތުގައި މުޖުތުމައުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް މުޖުތަމައުގައި ހުރި 

ދަރިން  )2(މިގޮތުން، . ތަބަޢީ ތަފާތު ތަކެކެވެ )1(ހުރި ތަފާތަކީ . ފުރުޞަތުތަކުގައި ތަފާތުކުރުންތަކެއް ނެތެވެ
އަދި . އެއީ އަންހެނުންނަށް މާރަނގަޅަށް ކުރެވޭނެކަމެކެވެ. ތަރުބިއްޔަތުކުރުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ އަންހެނުންނަށެވެ

ބައެއް ފިރިހެން ބައިވެރިން ބަޔާންކުރިގޮތުގައި އާއިލާ އުފަލުގަ  )3(. ފިރިހެނުންނަށް އެހާ ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭނޭ ކަމެކެވެ
އަދި ގޭތެރެ ތަރުތީބުކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ ، އުޅުމަށް ބޭނުންވާ އާމްދަނީ ފިރިހެންމީހާ ހޯދަންވާނެ ކަމަށް ދެކޭ ކަމާށާއި

 . ކަމަކަށް ހެދުން ރަނގަޅުކަމަށް ދެކެއެވެ

 މިންތީގެ ތަފާތުތަކެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށާއި ހުރި ތަފާތަކީ ތަބަޢީކަމެއް ކަމުގައި ދުށުން .4.5.1
ނޑު އެއްކަމަކީ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކެއް ރާއްޖޭގައި  ގިނަ ފިރިހެން ބައިވެރިންގެ ވާހަތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަ

އަންހެން ދަރިންނާ ފިރިހެން ދަރީންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތަކުގައި . އޮތްކަމަށް ފިރިހެނުން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ނުދެކޭ ކަމެވެ
ތަފާތެއް ނެތް ކަމާއި ކިޔަވުމުގެ ފުރުޞަތާއި ވަޒީގެ ފުރުޞަތު ތަކުގައިވެސް އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު އޮތް ފިރިހެނުންނެކޭ 

 . އެއްގޮތަށް އޮތްކަމަށް ދެކެވެ

އަންހެނުން ކުރިއަށް ދާންބޭނުން ދާއިރާއަކުން ކުރިއަށް ދިއުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް ކަމާއި، ހުރިތަފާތު ތަކަކީ ތަބަޢީކަމެއް 
މިގޮތުން ފިރިހެނުން އަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަކުރާ ކުރުމަކީ ވެސް ފިރިހެނުންގެ ތަބަޢީކަމެއްކަމަށް . ކަމަށް ދުށުމެވެ

 .ދޭހަވާގޮތަށް ބައެއް ބައިވެރިން ވާހަކަދެއްކިއެވެ

އެ . ވަކި ތާކު ނޫން. ހުރިހާ ތާކުވެސް. ރާއްޖޭގަ އަދިވެސް ހަމަ ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ހަމަ ވަރަށް ބޮޑު އެނގޭތޯ" ●
" . އޮތީމަ ހަމައިގެ ކަންކަންޖެހިލުންތަކާ އެއްޗެހި ހަމަ، މައިންބަފައިންނަށް ފޮނުވަން ނުކުރެނީވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ

 )ސަރުކާރުގެ އިދާރާއެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(
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އަންހެން ކުދިންތަކެއް  )ދެތިން(އެހެންނަމަވެސް ވާގޮތަކީ، ރިސޯޓުގަ ވަރަށް މަދު . ރައްކާތެރިކަން އޮންނާނެރިސޯޓުތަކުގަ " ●
ރިހެނުން ތިބީމަ ވާގޮތަކީ، ފިރިހެނުންނަކީ ދޯ ވަރަށް ބޮޑަށް އަންހެން ކުދިން ފެނުނީމަ، އެމީހުނަށް  ވަރަކަށްފ100ިތެރޭގަ 

 )ކުރިން ރިސޯޓެއްގަ މަސައްކަތްކުރި ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" ހަމަ ކޮންމެސް ގޮތަކުން ފޮށޭނެ ދޯ؟

 ދަރިންބެލުން އެންމެ އައުލާކަން ބޮޑީ އަންހެނުންނަށް .4.5.2
 )ފިރިހެން/އަންހެން(ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމަކީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން މައިމީހާގެ ޒިންމާއެއްކަމަށް މަޝްވަރާގެ ހުރިހާ 

ބައިވެރިން ޖުމުލަގޮތެއްގައި ޤަބޫލުކުރާއިރު، އަންހެން ބައިވެރިންގެ ވާހަކައިން ހާމަވަނީ ފިރިހެނުންގެ ހިއްސާ ދަރިން 
ނަމަވެސް ހުރިހާ ފިރިހެން ބައިވެރީންގެ ވާހަކަތަކުން ހާމަވާ ކަމަކީ ދަރިން . ބެލުމުގައި އެއް މިންވަރަކަށް ބޭނުންވާކަމަށެވެ

 .ބެލުމާއި ގޭތެރޭގެ ކަންކަމުގައި އަންހެނުން އިސްދައުރެއް އަދާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭކަމަށެވެ

އަންހެނުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގަ ގޭގެ އޮޅި، . މިސާލަކަށް ކައުންސިލަށް ހޮވުނީއޯ ދޮތްތޯ، އަންހެނުން އެކަހަލަ ވަރުގަދަ ވަޒީފާއަކަށް" ●
. ފިރިހެނަކު ދަރިން ބަލައި ދަރިއަށް ކާންދީ ދަރި ފެންފަރުވާ ހަދަންވެއްޖެޔާ މިއޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅިފަ ދޮތްތޯ. ދޮތްތޯ އެއީ

އެހެންވީމަ އެ . އަންހެނުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް، އަންހެނުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ފިރިހެނުން އަދާކުރަންވީމަ ވަރަށް ދެރަ
އޭތި . އޭތި އަންނާނީ މުޖުތަމައުގެ ތެރެއަކަށް ނޫން. އެ ވެސް މައްސަލައެކޭ، ވާހައަކައަކީ. ކޮންސެޕްޓްވެސް އެބަ އިނދޭ

" .އެ ވެސް ވަރަށް މުހިންމު ޕޮއިންޓެއް. އެހާ ހިސާބުން ދެމަފިރިން ދޭތެރޭ މައްސަލަ ޖެހޭ. އަންނާނީ ދެމަފިރިން ދޭތެރެއަށް
 )މެނޭޖްމަންޓް ރޭންކްގެ ވަޒީފާއެއްގެ ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(

އެމީހުން ކިޔަވައިގެން ތިބީމަ އަސްލު ދަރިން ރަނގަޅަށް ތަރުބިއްޔަތު . ހަމަ ކިޔަވައިގެން ގޭގަ ތިބެންވީ )އަންހެނުން(" ●
ނޑު މަންމައަކީ ވެސް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް. ކުރެވޭނީ ނޑުމެން . އަޅުގަ ނޑު މަންމަމެންގެ ތަރުބިއްޔަތު އަޅުގަ އަޅުގަ

ޚިދުމަތުގެ މައިދާނުގައި މަސައްކަތް ކުރާ (" .ބައްޕަގެ ތަރުބިއްޔަތަށްވުރެ މަންމަގެ ތަރުބިއްޔަތު ހުންނާނީ. ގައިގަ ހުންނާނީ
 )މަތީ ފަންތީގެ ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް

ހައްތާވެސް އެ ރުފިޔާ ހޯދައިގެން . ދެން އަސްލުގަ ދަރިންނަށް ދޭންޖެހޭ އަޅާލުމެއް ނުވެއް ދެވޭމަންމަ ވަޒީފާއަށް ދިޔައީމަ " ●
ވާހަކައަކީ އެ ރުފިޔާ ހޯދުމަށްވުރެ ދަރިފުޅު ތަމްރީނުކޮށް ތަރުބިއްޔަތު ކުރުން މުހިންމު ކަމެއްކަމުގަ . ރުފިޔާ ގިނަކުރަން

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(" .ހަމަ ބޭނުންވަނީ ރުފިޔާ. މިހާރަކު ނުވެއް ދެކެއޭ

މިފަދަ މަޝްވަރާތަކަށް ރައްދު ދެމުން ދެމަފިރިން އެ ޒިންމާތައް ބަހާލައިގެން އަދާކުރާނަމަ، މަންމަ ވަޒީފާއަށް ދިއުމަކީ 
 .ދަރިންގެ ތަރުބިއްޔަތަށް ހުރަސް އެޅޭ ކަމެއް ނޫންކަމުގައި އަންހެން ބައިވެރިން ވަކާލާތު ކޮށްފައި ވެއެވެ

ނޑު ހަނދާން ހުރީއްސުރެވެސް ދައް. ދައްތަ )ކައިރީގަ އިން(މިސާލަކަށް ބަލާ މި " ● .  ވަޒީފާގަ އުޅޭ ހަނދާން ހުރޭތައަޅުގަ
.  ޓީޗިންގ ހަދަނީދަރިވެސްދެވަނަ . ޓީޗަރެއް އެއީ، ކިޔަވައިގެން ހުރީ.  މީހަކާވެސް އިނދެއްޖެ ދަރިޔަކުމިހާރު އެއް

ވަޒީފާއަށް ދާތީ ނުދާތީކީ މަންމަ ކޮންމެހެން . ހަމަ ރަނގަޅޭ ކުދިންތައް.  ދަރިންބެލީވެގެންދެމަފިރިންހަމަ ވަޒީފާއަށް ދަމުން 
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" .ނޫނޭ ތަރުބިއްޔަތު ނުކުރެވެނީ

ހަމަ މި ފަދައިން، އަމިއްލަ އާމްދަނީއެއް ލިބުމަކީ ހިތްހަމަޖެހޭކަމަކަށް ވާއިރު، މަސްއޫލިއްޔަތު ބޮޑު ގިނަ ވަގުތު 
ހޭދަކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާތަކުގައި އުޅެމުން ދަރިންނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ވަގުތު ނުދެވިދާކަމަށާއި ދަރިންނާއެކު ގިނަވަގުތު އުޅޭވޭނޭ 

 .ގޮތަކަށް ވަޒީފާގެ އިންތިޒާމު އޮތުމަކީ އަންހެނުން އެދޭ ގޮތެއްކަމަށް މަޝްވަރާތަކުން ހާމަވެއެވެ

 ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ފިރިމީހާ ހޯދުމާއި ގޭތެރޭގެ ކަންކަމަށް އަންހެނުން އިސްކަން ދިނުން .4.5.3
ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން އަންހެން މީހާއަކީ ގޭތެރޭގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާ ގޭބިސީގެ އެންމެހާ ކަންކަމުގެ އިސް ޒިންމާ 

ނަގާ މީހާކަމާއި، ފިރިހެން މީހާއަކީ ގޭތެރޭގެ ހުރިހާކަމެއްގެ މާލީ ޒިންމާއުފުލާ މީހާކަމުގައި ޒަމާނުއްސުރެ ގެންގުޅޭ ވިސްނުން 
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މިހާރުވެސް ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އޮންނަކަމަށާއި، އަންހެނުން ވަޒީފާ އަދަކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް އަންހެނުންގެ އެ ޒިންމާއަށް 
 .ބަދަލު ނާންނަކަމަށް ފިރިހެނުން ދެކެއެވެ

ނޑަކަށް ނޭނގޭ އެހެންމީހުންގެ ގޮތެއް" ● ނޑު މީހަކާއިންއިރު އަންހެނުންނަކީ ޓީޗަރެއް. އަޅުގަ ނޑު ބުނިން . އަޅުގަ އަޅުގަ
ނޑު އިންނާނީ ގޭގައޭ. ވަޒީފާއިން ވަކިވާށޭ ނޑަށް ވަޒީފާ އަދާ ނުކުރެވެންޏާއޭ އަންހެނުން . ވަޒީފާ އަދާކުރަންޏާ އަޅުގަ އަޅުގަ

ނޑު ބުނިން. ވަޒީފާއަށް ދާނީ ފިރިހެނަކަށް އަންހެނަކު . އެ ފާހަގަކުރި ތަންކޮޅު އަންނާނެ )ނަން(އެއީ . އެހެން އަޅުގަ
ނޑު ގަބޫލެއް ނުކުރަން. ތަރުބިއްޔަތެއްވެސް ނުކުރެވޭނެ. ބަލާހެން ދަރިއަކު ނުބެލޭނެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްކުރާ (" .އަޅުގަ

 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް

ދަރިން . ދެމަފިރިން މަސައްކަތް ކޮށްގެން މެނުވީ މިހާރު ދިރިއުޅެވޭނޭ ގޮތެއް ނެތްކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
ބަލަން ގޭގައި އިންނަން ބޭނުން އަންހެން މީހާއަށްވެސް އެ އިހުތިޔާރު މިހާރު ނެތްކަމަށާއި ވަޒީފާއަށް ދަމުން، ދަރިން 

މި . ބެލުމަށް އިތުރު އެހީތެރިކަމެއް ނުލިބޭނަމަ، ދަރިންގެ ހުރިހާކަމެއް ބަރާބަރަށް ކުރުމަށް ދަތިވާކަމަށް ވާހަކަދެކެވުނެވެ
ކަންކަމަކީ ހިފެއްހެއްޓުމެއް ނެތި އަރަމުންދާ ތަކެތީގެ އަގުތަކުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ކަމެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް ވާހަކަ 

މިއީ ދައުލަތުގެ އެކި ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރައިގައި ހުންނަ ބޮޑު ފަރަގުގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ ކަމެއްކަމަށް . ދެކެވުނެވެ
 . އިޝާރާތް ކުރެވުނެވެ

ރޑް މިހާރު ވަރަށް ހައި ދޮތްތޯ؟ " ● ނޑުމެންގެ ލިވިންގ ސްޓޭންޑަ މިސާލަކަށް ބުނާނަމަ މިކަހަލަ ތަނެއްގެ ...އެއީ އަޅުގަ
އެއަށްވުރެ .  ރުފިޔާއަކުން ދަރިއަކާ އަންބަކާ ގެންގުޅެވޭވަރެއް ނުވާނ5000ެ.  ރުފިޔ5000ާމަސައްކަތު މީހަކަށް މިލިބެނީ 

އެހެންވީމާ އަންހެން މީހާއަށްވެސް އެބަ މަޖުބޫރުވޭ ކޮންމެސް މަސައްކަތެއް . ތަންކޮޅެއްމަތީގަ ތަކެތީގެ އަގު މި އުޅެނީ
 )ފިރިހެން ބައިވެރިއެއް(." އެހެން ނޫނިއްޔާމު އެމީހުން ތިބެނީ ހަމަ ދަރާފަ. ކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދަން

އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރުވުމާއި އަންހެނުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި މެދު ފިރިހެނުން ދެކޭގޮތުގެ ވާހަކައިން 
ސުވާލުކޮށްލުމުން އަންހެން ބައިވެރިންގެ ޖަވާބުތަކުން ފާހަގަކުރެވެނީ، ބައެއް ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅޭ ކަމަށާއި 

އެގޮތުން، ފިރިހެނުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހޭކަމަށް . ނަމަވެސް ގިނަ ފިރިހެނުން ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށެވެ
 .ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

 ވާންދޫކޮށްލަން އެބަޖެހޭ ދޫކޮށްލާފައި ފިރިހެނުން ހޭލުންތެރި'ދެޓް މޭން އީގޯ ބައި'ފިރިހެންންގެ  ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަންވީ" ●
އެހެންވެއްޖެއްޔާމުން މަންމައަށް ދަރިފުޅުގެ ފޮތް ބެލޭ އުސޫލުން ...ދެމީހުން އެއްކޮށް ފެމެލީއެއް ބިލްޑް މިކުރަނީ ....ޖެހެނީ

އޭގެ  ....މުން މަންމަވެސް އިނދޭ ޓައިމް ޝެޑިއުލްކޮށްއްފައިޏާއަށް ދަންވަޒީފާމަންމަވެސް ...ބައްޕައަށްވެސް ފޮތް ބެލެން ވާނެ
ފިރިހެންމީހާއަށްވެސް އަންހެންމީހާއަށް ހެލްޕު . ފިރިހެންމީހާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކައްކަންށޭ ވާނީ އެއްނޫންކީ މާނައަ
މަންމަގެ އެކަނި ޒިންމާއެއް ނޫންކަންނޭގެ އޮފީހުގައި ހުރެފައި ދުވެފައި ސްކޫލް ދޮށަށް ކުދިން .ދެވޭނެއިލުއިގޮތް ހޯދަ.ވެވޭނެ

އަންހެން (" .އޭތި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސްލު ހޭލުންތެރިކުރުވަންވީ ފިރިހެނުން. ބައްޕަގެ ވެސް ޒިންމާއެއް އެއީ. ބަލާދިއުމަކީ
 .)ބައިވެރިއެއް

ކުދިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަންހެނުން ކުރުމަށް އެދޭކަމަށް ދަރިން ތިބި ހުރިހާ ފިރިހެން ބައިވެރިންވެސް 
ކަންތައްތަކެއް  )މިސާލަކަށް ގޯތިތެރެ ކުނިކެހުން ފަދަ(ފިރިހެނުންވެސް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް .ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

ނަމަވެސް އިތުރަށް ސާފުކޮށްދެއްވަމުން ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ . ކޮށްދޭންވާނެކަމަށް ބައެއް ފިރިހެނުން ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ
ނޑިވަޅެއްގައި އަތްގާތްކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކަންކުރާ  އަންހެނުން ބަލިވެއުޅޭނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެގެން އުޅޭ ދަ

 .މާނައިގައިއެވެ
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 ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަން .4.6
ނޑު ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވުނީ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭކަމަށް ދެ ޖިންސުގެ  މަޝްވަރާތަކުން މައިގަ

ދެ ޖިންސަށް ޚާއްސަ ޒިންމާތަކާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް ހުރި ކަމަށް ، ބައިވެރިންވެސް މާބޮޑަށް ނުދެކޭ ކަމަށާއި
އެހެންނަމަވެސް މަޝްވަރާތަކުގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް މުޖުތަމަޢުގައި ސަޤާފީ .ޤަބޫލުކުރާކަމަށް ފާހަގަކުރިއެވެ

 އިތުރު މަޢުލޫމާތު މިގޮތުން. ގޮތުންނާއި، ޢިޖުތިމާޢީގޮތުންނާއި އަދި ޤާނޫނީގޮތުން ހުރިކަމަށް ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
ތަކުން ހާމަވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އިހުތިޔާރުގައާއި، ކުރިއަށްދާނޭ ރޮނގެއް ހިޔާރުކުރުމުގައާއި، 

ޤާނޫނީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރަމުން ދަރިން ބެލުމުގައި އަންހެނުންނަށް ފިރިހެނުންނާއި އެއްހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ނެތްކަމާއި 
ގޮތުން އަންހެނުންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް އޮޅުންނުފިލާކަމާއި އަދި އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ދިފާއުކުކުރުމަށް އިތުރުޤާނޫނުތަކެއް 

 މިގޮތުން މި ފާހަގަކުރެވުނު ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ކުރެވިދާނޭ .ނުވަތަ ޤަވާއިދުތަކެއް ހެދުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަވެއެވެ
ނޑު ބައިތައް ތިރީގައި ޚުލާސާކޮށްލާފައި  ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ބައިވެރިންނާއި ސުވާލުކުރުމުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަ

 .އެވަނީއެވެ

 ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުމަށް ސަމާލުވުން .4.6.1
އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކޮށް ނުވަތަ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި " ●

ނޑުމެންގެ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދަރިންނަކީ  ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އެންމެ މުހިންމު ކަމަކީ އެންމެ ތުއްތު އިރު އަޅުގަ އަޅުގަ
ބެލެނިވެރިން ފުރަތަމަ މިކަމަށް . ވަކި ޖިންސެއްވީމަ ވަކިކަމެއް ކުރަން ތައްޔާރުކުރާ ބައެއްގޮތަށް ތަރުބިއްޔަތު ނުކުރުން

 ".ވަކިގޮތަށް ވަކި ޖިންސެއް ބައްޓަން ކުރުން ހުއްޓާލުން.ސަމާލުކަންދޭންޖެހޭ

ނޑަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ކުދިންނަށްވެސް މިފަދަކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރެވެން ޖެހޭކަން" ● ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި މިފަދަ . އަޅުގަ
ހައްގުތަކާއި ރައްކާތެރިކަމާއި މިފަދަ .. ހިމަނަންޖެހޭ ގޮތުގައިވެސްއެއްގެ މަންހަޖުގެ ބައި.. ޕްރޮގްރާމުތައްވެސް ހިންގަންޖެހޭ

ނޑުމެންގެ ސްކޫލުތެރޭގައި ވާހަކަ އެއްގޮތަކަށްވެސް ނުދެކެވޭ އޭ ބުންޔަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ  ."ކަންކަމަށް އަޅުގަ

 ވަޒީފާއަށްދާންޖެހިފައިވާ ނުވަތަ ދާން ބޭނުންވާ ބެލެނިވެރިންނަށް ފަހި ފުރުޞަތުތަކެއް ގާއިމުކޮށްދިނުން .4.6.2
ނޑު މިހާރުވެސް ކުރީގެ އެކްސްޕީރެއަންސްއިން ބަލަ" ● ނޑުގެ ދޮށީ ދަރިފުޅު މިހާރު . ދެރަވޭ ލާއިރުގައިއިއަޅުގަ  13އަޅުގަ

ކުއްޖާއަށް ވަރަށް ބޮޑެތި . އޭނަ ބެލުމަށްޓަކައި ނޭޕާލު މީހެއް، އޭގެފަހުން އިންޑިއާ މީހެއް، ދެން ދިވެއްސެއް .އަހަރު
ފުރުޞަތުތަކުން މަހުރޫމްވެގެން .... ކީޖައެއީކަންނޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޗެލެން. ބަދަލުތަކެއް އާދޭ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން

އަންހެން (" .އަޅުގަޑު ނުދަންނަވާނަށް މަދެކޭއުޅެންޖެހިފައިވާ އަންހެނުންއެގޮތަށް.  ފަހަރުފަހަރު އާދޭގޭގައި އިންނަންޖެހޭ
 )ބައިވެރިއެއް

މިހާރު މިޖެހެނީ ދަރިން ލިބުމަށްފަހު . ދިވެހި ރާއްޖޭގައި އެންމެ އުދަގޫކަމަކަށް އޮތީ ކުޑަކުދިން ބެލުމުގެ ނިޒާމެއް ނޯއްނަކަން" ●
އޭގެ ބަދަލުގައި ! ...އެކިއެކި މީހުން ލައްވާ ދަރިފުޅު ބަލުވަން. ނޫނީ މާމަލައްވާ ދަރިފުޅުބަލަން ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިއެއް

ޗައިލްޑްކެއަރ   ގޮތުގައި ކަމެއްގެ މޭންޑިޓަރީއޮވޭއަޅުގަޑަށް އެކްސޕީރެއެންސް ވެފައި މިހިރީ ތައިލޭންޑްގައި ގަވަމެންޓްގައި 
އެޗައިލްޑްކެއަރ ސެންޓަރުތަކުގައި މިހުންނަނީ ހަމަ ސްކޫލްވެސް އެތާތެރޭގައި، ކިޔެވުން ވެސް ހަމަ . ސެންޓަރުތައް ހެދުން

 7ހެދުނު . ނިދުންވެސް، ބެލުންވެސް، އެތާތެރޭގައިހުރިހާކަމެއް )ދުވާލުގަޑީގެ( ކެއުންވެސް، ގެމިއިންނަނީ އެތާތެރޭގައި ކުދިން
އަންހެންމީހާއަށް ވަޒީފާގައި . ގޮސް އެތަނަށް ޑްރޮޕް ކޮށްލީމަ އަންހެންމީހާއަށް ވަޒީފާއަށް އެބަދެވޭ ގެންޖަހާއިރު ކުއްޖާ

 ބެލުމާހަމައެކަނި ކުއްޖާ މަންމަ އޮފީހުން އަންނަދެން  ޗައިލްޑް ކެއަރސެންޓަރުގެ މާނައަކީ.... ހަމަޖެހިގެން އެބައުޅޭވޭ
. ކެއުމަށް ވަކި ތަނަކަށް ދާނެ ކާގަޑީގައި. ހަމަ ސްކޫލް ގަޑީގައި ސްކޫލަށް ޔުނިފޯމްގައި ވަކިތަނަކަށް ދާނެ .ފެންވެރުވުމެއް ނޫން

އުޅޭނެ މާހައުލުވެސް ލިބިގެން  އެހެންވީމަ ކުއްޖާވެސް ތަރުބިއްޔަތު ވެގެން މަންމައަށްވެސް ވަރަށް ފަސޭހަކަމާއެކު ވަޒީފާގައި
 ".އެބަދޭ
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 މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ސިއްރު ހިފެއްހެއްޓޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން .4.6.3
 އޭގެ ސަބަބުން ޢާއިލީ .މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ސިއްރު ހިފެހެއްޓޭފަދަ ނިޒާމަކުން ރިޕޯޓްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ހަމަޖެހެން ޖެހޭ" ●

ޤާނޫނާއި  .މައްސަލަތަކާއި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފުރައްސާރަތައް ތަހައްމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ރިޕޯޓްކުރުން ވެސް އިތުރުވާނެ
 ފަރާތުން މައްސަލަ ލީކުވުން ފަދަ ކަމެއް ހިނގާނަމަ އެކަމަށް ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ. ޤަވާޢިދުތަކެއް ހެދެންޖެހޭ

މިފަދަ ޕޯޓަލެއް . މިޒަމާނުގައި އޮންލައިންކޮށް ޕޯޓަލްއަކަށް ރިޕޯޓްކުރެވޭ ގޮތަށް އޮތުން. އެދެވޭ ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ
އަންހެން (" .އިނގޭނެ ކޮންބައެއްކަން އެމައްސަލަ ރިޕޯޓް ވިއު ކުރެވިފައިވަނީ ކޮންބައެއް ކަން އިނގޭނެ ބަލާލަން ހެދުނީމަ

 )ބައިވެރިއެއް

މީހުންނަށް ނޭނގި ގެ ތެރެއިން އެހެން ރިޕޯޓްކުރުމުގެ ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑު ތަނުން ރަނގަޅު ކުރެވޭނޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް" ●
ލުގައިވެސް ކަމެއް ހިނގީމަ އުވަރަށް ގިނަފަހަރަށް މަސައްކަތު މާހަ. ކުރެވޭނަމަރިޕޯޓު އަމިއްލައަށް ޕޯޓަލެއް މެދުވެރިކޮށް 
ބައެއް ފަހަރު .  ބިރުން ރިޕޯޓްނުކޮށް ވަރަށް ގިނަ މީހުންތިބޭގެއްލިދާނެތީވަޒީފާ ނުވަތަ ބޮސްދެކެ ބިރުން ޖެހިލުންވެގެން 

ހަމައެގޮތަށް ވަޒީފާ ދިނުމުގައިވެސް އަދި ވަޒީފާ  .ޕްރައިވެޓް އިންސްޓިއުޝަން ތަކުން އަދި މާބޮޑަށް މިކަހަލަ ކަންކަން ފެނޭ
 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(." މާހައުލުގައި ވަރަށް ހަރުދަނާކުރަން ޖެހޭ

 ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ފަދަ މަޢުލޫޢުތަކަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުން .4.6.4
.  މަޝްވަރާތައް ބާއްވަންހަރަކާތްތަކާއިތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއަށް އެބަޖެހެ މިފަދަކަންކަމަށް ކުދިން ޅައިރު ލޯހުޅުވޭ ފަދަ " ●

ނޑަށް ފެނޭ އިތުރުކުރަން  މިންތީގެ އެހެންވެސް ކަންކަމަށް ސްކޫލުކުދިން އަހުލުވެރި ކުރުވާހެން،. މަންހަޖަށް އެބައި އަޅުގަ
ހަމަހަމަކަމާއި ފުރައްސާރަކުރުމާއި ތަފާތު މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް ކުރާނެކަންތައްތަކާއި ގޮތްތައް ދަރިވަރުންނަށް ވެސް 

 ".ކިޔަވައިދޭންޖެހޭ

ތަފާތުތައް ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވޭނެ ކަންކަމަށް ދަރިވަރުންވެސް އެއްބަޔަކު އަނެއްބަޔަކަށް އިހުތިރާމުކުރުމާއި ވަކި " ●
ނޑައެޅުންފަދަ ވިސްނުންތަކުން ދުރުކުރުން  ".މަސައްކަތްތަކަށް ވަކި ޖިންސެއް ކަ

 އާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕުރޮގުރާމުތައްހިންގުން .4.6.5
މިންތީގެ ހަމަހަމަ ކަމުގެ ވާހަކަދެއްކުމުން އެއީ އިސްލާމްދީނާއި ފުށުއަރާކަމެއް ގޮތަށް ނުވަތަ ގުދުރަތީ ގޮތުން ދެ ޖިންސުގަ 
ހުންނަ ތަފާތުތައް އެއްގޮތް ކުރަނީކަމަށް ހަދައި، ދީނާ ހިލާފު ޝިއާރެއްކަމުގައި ދެކެވޭ ދެކެވުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް 

މިގޮތަށް މިކަން ދިމާވުމުގެ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ދީނުގައި . ނިކަމެތިކަން ލިބޭކަމަށް މަޝްވަރާގެ ތެރެއިން ދޭހަވެއެވެ
މިގޮތުން ދީނީ . އަންހެނުންނަށް ދީފައި އޮންނަ ޤަދަރު އޮޅުވާލެވޭ ކަމަށް ވެސް ބައެއް ބައިވެރިން ހިޔާލުފާޅުކޮށްފައި ވެއެވެ

ޢިލްމުވެރިންގެ ގޮތުގައި މުޅިންކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިމެނެނީ ފިރިހެނުން ކަމުގައި ވުމުން ފިރިހެނުންގެ ވިސްނުމަށް ކަންކަން 
ނިންމައި އެކަންކަމަށް ސަމާލުކަން ދެވިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުންވެސް ގާފިލުވާކަމުގައި ބައެއް 

އަދި މިކަންކަމަކީ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން ވެސް އާންމުންގެ ކުޑަވުމުން މެދުވެރިވާ . ބައިވެރިން ހިޔާލު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ
 .ކަމެއްކަމަށާއި ޖުމުލަގޮތެއްގައި އާންމު ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

ން ވެސް ދައްކާލެއް ޤާޟީކައިވެންޏާއި ވަރީގެ ކަންކަމުގައި އިސްލާމް ދީނުގަ އަންހެނުންނަށް ދީފަ އޮންނަ ގަދަރުގެ ވާހަކަ " ●
އިންސާނަކަށް ސަޖިދަޖަހަން . ފިރިހެނުން ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލަފަ އެވެރިންނަށް ފައިދާވާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އިސްކުރޭ....ކުޑަ

އަމުރުކުރާނަމަ ފިރންނަށް ސަޖިދަޖަކުރުމަށާއި، އެއް އަންބައްވުރެ ގިނަ އަނބިންނާއި އިނުމަށް ހުއްދަކުރެވިފަ އޮންނަ 
އަނބިންނަށް ޚަރަދުކުރުމާ، ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ލޯތްބާ އަޅާލުން ދިނުމުގެ . އޮތުމާއި މިފަދަކަންކަމަށް ބާރުދޭގޮތަށް ވާހަކަދައްކާ

 )އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" ވީމާ މިފަދަ ކަންކަމުގެ ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރަންޖެހޭ. ވާހަކަ އެހާ ނުދައްކާނެ



49 
 

ނޑުމެނަށް " ● ނޑުމެންވެސް އަޅުގަ . އަމާޒުކޮށް ހަދާފައި ހުރި ގަވާއިދުތަކަށް އެހާ އަހުލު ވެރިއެއް ނޫން )އަންހެނުންނަށް(އަޅުގަ
މާލޭގަ ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ . ބޮޑަށް ޑިސްޕަރސް ވެފަ އޮންނާތީ ދަތިވަނީ، އެވެޔާނަސް ޕްރޮގްރަމްތަކެއް ހިންގަން އެބަ ޖެހޭ

 ."ނުގެންދޭ )ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ކުރިއަކަށް(ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގަ ، ކަމުގައި ވިޔަސް

އެކަހަލަ ކަންތަކަށް .  އަގުހެޔޮވެސް ވާނެ! އެކިކަހަލަހިންގާ އޮންލައިން އެވެޔާނަސްއެބަ މިހާރު ކޮވިޑް އާ ގުޅިގެން " ●
ނޑު ތެރޭ ބެލެނިވެރިންގެ ބައްދަލުވުން އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވީމަ  ....އިސްވެރިން ވަރަށް ސަޕޯޓިވް ދެން މި ކަންތައްގަ

 އިންއޮންލަ.  ބައިވެރިވޭ ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށްފިރިހެން ބެލެނިވެރިން އޮންލައިން ބައްދަލު ވުން ބޭއްވީމަ. ފަސޭހަތަކެއް ވެއްޖެ
 )ޓީޗަރެއް- އަންހެން ބައިވެރިއެއް (!"ޔަންގް ބައްޕަމެން ރަންގަޅު. ވޭވެރި ވެއި ވެސް ބަންވީމަ ރިސޯޓު

އެއްކަލަ އަލަށް ވަޒީފާއަށް އަންނަ . ދޭކަންނޭގެ ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި އަނިޔާ ލިބުމުން ރިޕޯޓކުރާނެ ނިޒާމެއްނމިހާރުވެސް އި ●
އެހެންވެއްޖެއްޔާ އެ .  އެއީ ދިމާވެދާނެ ކަމެއްކަންވެސް، އަދި ދިމާވެއްޖެނަމަ ހެދޭނެ ގޮތްވެސް ނޭނގިދާނެގިދާނެނމީހަކަށް ނޭ

 ".ތާޒާކޮށްލަން ޖެހޭ ދޭތެރެދޭތެރެއިންވެސް. އިންޑަކްޝަން ޕްރޮގްރާމްތެރެއިން އެމުވައްޒަފަށް އިނގެން އެބަޖެހޭ މިގަވާއިދުތައް

އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކަ ހަމައެކަނި އަންހެނުން ކައިރިއަކު ނޫން ދައްކަންވީ، ފިރިހެނުން ވިސްނާ ގޮތް ވެސް ބަދަލު " ●
. އޫލިއްޔަތު، ފިރިމާހާގެ މަސްއޫލިއްޔަތުމިސާލަކަށް އަދި ދެމަފިރިން ދޭތެރޭ ޖެހޭ މައްސަލަ،އަނބިމީހާގެ މަސް. ކުރަން ޖެހޭ

 ".ވެރި ނުވޭ މިކަހަލަ ޕްރޮގްރާމްގައިގިނަ ފަހަރު ފިރިހެނުން ބަ...

 މިންތީގެ ތަފާތު ނައްތާލުމަށް ފިރިހެނުންކުދިންނާއި ފިރިހެނުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން .4.6.6
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށާއި އިގުތިސާދީ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް އަދި އެކި ކަހަލަ 

ފުރައްސާރައިން ރައްކައުތެރިކުރުމަށް ޤާނޫތައް ހެދި، އަންހެނުންނަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އާމާޒުކޮށްގެން ކަންކަން ކުރުމުން ހެޔޮ 
ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަމުގައިވިޔަސް، މިކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ކާމިޔާބުވާނީ ފިރިހެނުން ވެސް މިކަންކަމަށް އިތުރަށް 

ފުރައްސާރަކުރުމާއި ޖިންސީ ގޯނާފަދަ ކަންކަން ހިނގަން . ހޭލުންތެރި ކުރެވިގެންކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިން ވާހަކަދެއްކިއެވެ
މެދުވެރިވަނީ ޙަޤީޤަތުގައި އަހުލާގީގޮތުން ދަށް ބަޔަކު ނުވަތަ ކުޑައިރުއްސުރެ އެމީހުންގެ ހަމަތަކާއި މިންތަކަށް ރަނގަޅަށް 

 . އަހުލުވެރި ނުވެވޭތީ ކަމުގަގައި ގިނަ ބަޔަކު ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ

 ".ންހެނުން ދަށްކުރުމާއި ބާރު ފޯރުމާއި ބެހުންފަދަކަންކަމަކީ ކުދިންނަށް ދެވޭ ތަރުބިއްޔަތުގެ ތެރެއިން ދިމާވާކަންކަންއަ" ●

މިގޮތުން، މިންތީގެ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ފިރިހެން ކުދިންގެ ޅަ އުމުރުގައި ތަފާތުތަކުން އެއްކިބާވެ 
އަންހެންކުދިންނާއި އަންހެނުންނަކީ މުޖަތައުގެ އެއްބައިކަން ކަމަށާއި އެއީވެސް އިހުތިރާމް ލިބިގެންވާ ބައެއްކަމަށް 

މީގެ އިތުރުން އާއިލާގެ ޒިންމާތައް އުފުލުމުގައި . އެކުދީންނަށް ވިސްނައިދިނުމަކީ މުހިންމުކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ
ހަމަހަމަ ދައުރެއް އަދާކުރުމާއި، މިހާރު ހުރި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކަކީ ޖިސްމާނީ ގޮތުން ވަކި ޖިންސަކަށް ވުމުން ހުންނަ 

ތަފާތުގަކެއް ނޫންކަމާއި، ގިނަ ތަފާތުކުރުންތަކަކީ އަންހެނުން ނިކަމެތި ކުރުވާ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑެތި ޒިންމާތަކެއް 
 . އަންހެނުން އުފުލަންޖެހޭފަދަ ކަންކަން ކަމުގައި ހޭލުންތެރިކުރުވުން މުހިއްމެވެ

ނޑުމެންގެ ދަރިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމުގައި ދޫކޮށްލެވޭ " ● ހަޤީޤަތުގައި ޖިންސީ ގޯނާކުރުންފަދަ ކަންތައްތައް ހިނގަނީ އަޅުގަ
ނޑުމެން އެބަޖެހޭ ފިރިހެން ދަރިންނަށްވެސް ދަސްކޮށްދޭން އަންހެނުންނަށް އިހުތިރާމު .ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އަޅުގަ

 ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކޮށްގެން ނުވާނެއެއީ ، ފުރައްސާރަކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ކުދިންކުޑައިރުއްސުރެ ލޯހުޅުވާދީ.ކުރަން
 . އެއީ މަސައްކަތު މާހައުލުގައިވިޔަސް އަދި މަގުމަތީގައި ވިޔަސް އެބަޖެހޭ އެކަން ކަމުގެ ވާޙަކަ ދައްކަން.ބަޔާންކޮށްދޭންޖެހޭ

 ".މިކަމަކީ އޭނާ ބޮޑުވެ ތަޞައްރަފު ފުދި ވަޒީފާއަށް ދިޔައީމަ އެނގެން އެކަނި ޖެހޭ ކަމެއްނޫން

ދެޓް މޭން 'ފިރިހެންންގެ  ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަންވީ !އަންހެނުންނެއް ނޫން ފިރހެނުން ންވެފަ އޮތީ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިކުރުވަ" ●
ދެމީހުން އެއްކޮށް ފެމެލީއެއް ބިލްޑް  .... ޖެހެނީވާން ދޫކޮށްލާފައި ފިރިހެނުން ހޭލުންތެރި.ކަންދޫކޮށްލަން އެބަޖެހޭ'އީގޯ ބައި
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މަންމަވެސް ...އެހެންވެއްޖެއްޔާމުން މަންމައަށް ދަރިފުޅުގެ ފޮތް ބެލޭ އުސޫލުން ބައްޕައަށްވެސް ފޮތް ބެލެން ވާނެ...މިކުރަނީ
ފިރިހެންމީހާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ކައްކަންށޭ ވާނީ މިބުނަނީ ....މުން މަންމަވެސް އިނދޭ ޓައިމް ޝެޑިއުލްކޮށއްފައިޏާވާކްއަށް ދަން

މަންމަގެ އެކަނި ޒިންމާއެއް ނޫންކަންނޭގެ .ދެވޭނެއިލުއިގޮތް ހޯދަ.ފިރިހެންމީހާއަށްވެސް އަންހެންމީހާއަށް ހެލްޕު ވެވޭނެ. އެއްނޫން
އޭތި ހަމަ ވަރަށް ބޮޑަށް . ބައްޕަގެ ވެސް ޒިންމާއެއް އެއީ. އޮފީހުގައި ހުރެފައި ދުވެފައި ސްކޫލް ދޮށަށް ކުދިން ބަލާދިއުމަކީ

 ".އަސްލު ހޭލުންތެރިކުރުވަންވީ ފިރިހެނުން

ދަރިންބެލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި އިހުމާލުވާ ބައްޕައިން ރާއްޖޭގައި ގިނަ ކަމުގައި އިންޓަރވިއުކުރި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 
އަދި ފިރިންގެ ޒިންމާ އަދާކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ވިސްނޭމީހުން ނެތީކަމަށާއި އަދި ބަފައިންގެ . ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލުކުރެއެވެ

ގޮތުން އިހުމާލުވުމުން ދަރިންނަށް އެ ދެވެނީ ކިހާވަރެއްގެ ނިކަމެތިކަމެއްކަމާ ދޭތެރޭވެސް ވިސްނާނޭ ބައްޕައިން މަދީކަމުގައި 
މިގޮތުން ދީނުގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ލިބޭ އިހުތިޔާރުތަކެއް ހަނިވާ ހާލު، ދީނީ ގޮތުން . ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ

ފިރިހެނުންނަށް ވާޖިބުވާ ކަންތައްތަކަށް ފިރިހެނުން އަހުލުވެރި ނޫންކަމުގައި ދެ ޖިންސުގެ ގިނަ ބައިވެރިން ހިޔާލު ފާޅު 
 . ކޮށްފައިވެއެވެ

. އެއީ ފިރިމީހާގެ ޒިންމާއެއްދޯ އެމީހެއްގެ ދަރިއަށް ޚަރަދުކުރުން އަސްލުގަ. ނުވެއްޖެހޭ ދޯ ސަރުކާރުން ދޭކަށްވެސް" ●
ދައުލަތުން އެ ދޭން މަޖުބޫރު . އެކަމު ދަރިންވާނީ ދަރިންނަން ނު. އަންހެނުންނަށް ތާ އެ ކަނެކްޝަން ނީންނާނީ )ވަރިވީމަ(

އެ ދޭތީތާއޭ އެމީހުންނަށް އެ އުޅެވެނީ ދަރިންނަށް  )ސަރުކާރުން(މި ބުނާ ވާހަކައަކީ . އެވީވެސް، ދަރިން ބިކަވާތީ
 .)އަންހެން ބައިވެރިއެއް(" ހަރަދުކޮށްގެން

ނޑައެޅުމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން .4.6.7  ސިޔާސަތު ކަ
ކަންކަމުގައި ބަސްކިޔައި، ކަންކަން ނިންމައި މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކީ އާންމުކޮށް ފިރިހެނުން ކަމަށާއި، އަންހެނުންނަކީ 

މިގޮތުން ކުރެވޭ ކޮންމެ ކަމެއްގެ އިޖުތިމާއީގޮތުން ބައިވެރިވާ ބައެއްކަމަށް ގަބޫލުކުރެވިފަ އޮންނަ އޮތުން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ 
 .ކަމަށް މަޝްވަރާތަކުގައި ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ

. އަންހެނުންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅު، ފިރިހެނުން މައްސައްކަތެއް ކުރަންޏާމުން އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެންވެސް ބައިވެރިވާނެ" ●
ނޑިއިރު އަންހެންވެރިން ...މިސާލަކަށް ނޑިއިރުވެސް ފިރިހެނުން ރުއްކެ  މިދޭތެރޭން ގޯތި ދޭންވެގެން ރުއްތައް ކެ

އެމީހުނަށް . ގުރޫޕެއްހަދައިގެން އެމީހުން ޖޫސްތައްޔާރުކޮށް އެމީހުންގެ ސައިޑުން ކުރެވެން ހުރިކަންކަމުގައި ބައިވެރިވޭ
ފިރިހެން ( .އެމީހުންނަކަށް ހުރަހެއްނާޅައޭ، އެމީހުންނަށްވެސް އެބައޮތޭ ފުރުޞަތު. ފުރުޞަތު އޮތްގޮތަކުން އެމީހުން ބައިވެރިވޭ

 )ބައިވެރިއެއް

މަސައްކަތް މިކުރަނީ  ބުނަމާ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމަށް ހުންނަ ބޮޑީސްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށު ލެވެލްގައި މިސާލަކަށް" ●
އެކަމަކު އަދިވެސް . ) ކޮމިޓީތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާއަންހެނުން /ވިމެން ޑިވިލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ(ޑަބްލިއުޑީސީސް 

އެ . މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދަން އުޅޭ ހޭންޑް ބޯލް މުބާރާތެއް. ...ވޭ މަސައްކަތެއް ނުކުރެކުރަންވީގޮތަށް
އެކަމަކު އެ ޖަމއިއްޔާއިން . އިން އެކަން ކުރަން އުޅެނީ އެ ޖަމްއިއްޔާ ޑަބްލިއުޑީސީ އާއި ގުޅިގެން މުބާރާތުގައި

އެއީއެއް ނޫން .މާފަތި ހިފައިންގެންދާން ވެލްކަމް ކިޔަންށް ޑަބްލިއުޑީސީގައި މި އެދޭކަމަކީ އެހެން ރަށްރަށުން އަންނަ ޓީމުތަކަ
އެކަމަކު އެޔެއް ނޫނޭ ޑަބްލިއުޑީސީގެ . އެކަން ކުރެވިދާނެ. އެކަން ނުކުރާށެކޭވެސް ނޫން. ޑަބްލިއުޑީސިއިން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކީ

އަންހެން (." ވެލްކަމް ކިއުމާއި ކުރުނބާ އެރުވުމާއިހުއްޓާލަން މިހާރު އެބަޖެހޭ ކެއްކުމާއި މި. ނިމެންޖެހޭ ހިސާބަކީ
 )ބައިވެރިއެއް

އަންހެނުންގެ ދައުރަކީ އިޖުތިމާއީ ރޯލެއްގެ ގޮތުގައި ހަނިކޮށް ބޭއްވުމުގެ ބަދަލުގައި މަޝްވަރާގެ މޭޒުދަށުން އަންހެނުންނަށް 
ހަމަ ފުރުޞަތުތަކެއް ލިބި ސިޔާސަތު އެކުލަވާ ލުމުގައި ބަސްބުނާއަދި ބަސްވިކޭ ބަޔަކަށް އަންހެނުން ވެގެން މެނުވީ މާނަވީ 

 .ހެޔޮ ބަދަލެއް ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ތަކުން ނުފެންނާނޭ ކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިން ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ
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 މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން ތަކުން ހޯދުނު ހޯދުންތަކުގެ ޚުލާސާ .4.7
ނޑު ކަންކަމަކީ 58 ސަރަހައްދަކުން ހޮވާލުވުނު 7ތަފާތު   މީހުންނާއިއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކުރެވުނު މައިގަ

ނަމަވެސް ބައެއް ،އިބައިވެރިން ނުދެކޭ ކަމަށާފިރިހެން މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކެއް ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭކަމަށް ގިނަ 
ކަންކަމުގައި ސަގާފީ ގޮތުން ގެންގުޅޭ ވިސްނުމުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް އޮންނަ އިހުތިޔާރު ހަނިކަމަށް ގިނަ އަންހެނުންގެ 

އަދި ގިނަ ފިރިހެނުންގެ ވާހަކައިން ހާމަވަނީ އަންހުނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދައުރުގެ ތަފާތުތަކެއް . ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ
ހުންނަކަމަށާއި، ދިރިއުޅުމުގެ ހަމައާއި އުސޫލުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ތަފާތު ތަކަކީ އޮމާން ދިރިއުޅުމަކަށް އަދި އާއިލާއެއް 

ނަމަވެސް ހަމަ މިއާއެކު، އާއިލާ ރޫޅުމާއި މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން . ބިނާކުރުމަށް މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ފިރިހެނުންގެ ޒިންމާ ބަރާބަރަށް އަދާނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން މައިންވެސް 

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަޒީފާ އަދާން ކުރަން ޖެހިފައިވުމުން އަންހެނުންނަށް ވެސް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހަމަހަމަކަމާއެކު 
މީގެ އިތުރުން، މަސައްކަތް ކޮށް އަމިއްލަ އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަކީ ލިބޭ . ލިބެނެޖެހޭނޭކަމަށް ގިނަ މީހުން ދެކެއެވެ

މިގޮތުން މިފަދަ ކަންކަމަށް ރިއާތައްކޮށް . ހިތްހަމަޖެހުމެއްކަމުގައި އަންހެނުންގެ ގިނަ މީހުންގެ ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ
މިންތީގެ ތަފާތު ނައްތާލުމުގެ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، 

ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުން ޤާނޫތައް ނަގައްހައްޓާ އިންސާފު ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި 
ހުރަހަކަށްވުރެ ބޮޑަށް މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް މިހާރު ބޭނުންވަނީ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރާތަކާއި އާންމު 

. ރައްޔަތުންގެ އެއްބާރުންލުން ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ދެން، މިހާހިސާބުން ހުށަހަޅާފައި އެވަނީ މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ސަރވޭއިން ހޯދުނު 
 .ހޯދުންތަކެވެ

 ސަރވޭގެ ނަތީޖާ .5
ސަރވޭ . ސަރވޭ ކުރިއަށްގެންގޮސްފައިވަނީ އޮންލައިން ސުވާލުކަރުދާހެއް މެދުވެރިކޮށް މުޅި ރާއްޖެއަށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ

. ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކަންކޮޅުތަކުން ސަރވޭގައި ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ. ގައެވ2021ެކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ ފެބްރުއަރި 
 ގައި އެވަނީ އެކި 1ޗާޓު. އެއީ މާލެ ސަރަޙައްދުހިމެނޭ ގޮތަށެވެ. އަތޮޅުންނެވެ. އެންމެ ގިނަ މީހުން ބައިވެރި ވެފައިވަނީ ކ

 .ސަރަޙައްދުން ސަރވޭގައި މީހުންބައިވެރިވެފައި ވަރެވެ

 ރވޭގައި އެކި އަތޮޅުތަކުންބައިވެރިވެފައިވާ އަދަދުސަ. 1ޗާޓު
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 ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ މިންތި، އުމުރުފުރާ، އަދި ޒަވާޖީ ހަޔާތް .5.1
 )79%( 479 ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންގެ.  މީހުންނެވ619ެބައިވެރިވެފައިވަނީ މި ސަރވޭގައި 
.  )2ޗާޓު (ނެވެ ފިރިހެނުން )21%(127އަންހެނުން އަދި 

 އަހަރާ 35 އަހަރާއި 26 )38.2%( މީހުންނަކީ 230ސަރވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންގެ އުމުރުފުރާއަށް ބަލައިލާއިރު 
 އަހަރާ 45 އަހަރާއި 36. މިއީ މި ސަރވޭގައި ބައިވެރީ އެންމެ ގިނަ އުމުރުފުރާއެވެ. ގެ މީހުންނެވެދޭތެރޭގެ އުމުރު ފުރާ

 މީހުން )15.8%( 95  އަހަރުން މަތީގ46ެ.  މީހުން ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ)31.4%) 189ދޭތެރޭގެ އުމުރުފުރައިގެ 
.  )3ޗާޓު ( ބައިވެރި ވެފައިވެއެވެ

 ރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންގެ އުމުރު ސ3ަރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންގެ ޖިންސް                         ޗާޓު ސ2ަޗާޓު

 

 

 

 )13.5%( 81.  މީހުން އުޅެނީ ކައިވެނި ކޮށްގެންނެވެ)%77.7( 468 މިސަރވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރޭން
ންސައްތަ މީހުންނަކީ ނި އި)%8.3( 50 ސަރވޭ ބައިވެރިން ގެ ތެރެއިން. ރާ މީހުންނެވެކުމީހުންނަކީ އަދި ކައިވެނި ނު

ންގެ ދެ ޖިންސުގެ ތަފާތު ބަލައިލާނަމަ އަންހެނުވަރިވެފައިވާ މީހުންގެ . )4ޗާޓު ( ފައިވާ މީހުންނެވެ ވަރިވެކައިވެނި ރޫޅި
މީހުން ވަރިވެފައިވާއިރު، ފިރިހެން ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ވަރިވެފައިވާ މީހުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވައިނީ  )46( %10
ނަމަވެސް ތަފާތު .  މީގެ މާނައަކީ ފިރިހެނުން ވަރިވިކަމުގައިވިޔަސް ގިނަބަޔަކު އަލުން ކައިވެނިކުރެއެވެ.މީހުންނެވެ )4( %3

 .)5ޗާޓު ( މަދެވެނިސްބަތް ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ފިރިހެނުންނާއި އަޅާކިޔާއިރު އަލުން ކައިވެނި ކުރާ އަންހެނުންގެ 
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 ރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންގެ ކައިވެނިސ2ަރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންގެ ކައިވެނި ދެޖިންސު ވަކިންޗާޓު ސ1ަޗާޓު

 

 

 އަހަރުންދަށުގެ އެންމެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް ވަނީ 25 އަޅާކިޔާނަމަ ކައިވެނީގެ ހާލަތު އެކި އުމުރު ފުރައިގެ ތަފާތުތަކަށް
 . )6ޗާޓު ( އަހަރުން މަތީގައެވެ 45ވަރިވެފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ . ކައިވެނި ނުކޮށެވެ

 ރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންގެ ކައިވެނިސ6ަޗާޓު 

 

 ސަރވޭގެ ބައިވެރީން ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ މީހާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު .5.2
މީހުންވަނީ  )26.4%( 159. މިސަރވޭގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ގިނަމީހުންނަކީ މަތީ ތަޢުލީމު ޙާސިލު ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ

. މީހުން ވަނީ މާސްޓަރސް ނުވަތަ އެއައްވުރެ މަތީފާހެއް ހޯދައިފައެވެ )32.9%(198. ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާސިލް ކޮށްފައެވެ
ސަރވޭގެ ބައިވެރިން . )7ޗާޓު (މީހުންނަކީ އަސާސީ ތަޢުލީމު ފެންވަރުގެ މީހުންނެވެ  )2%( 12ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ 

 106. މީހުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ޙާސިލުކޮށްފައި ވެއެވެ)13.8%( 71އިނދެގެންއުޅޭ މީހާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރަށް ބަލައިލާއިރު 
ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތަޢުލީމީ . ވަނީ މާސްޓަރސް ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީފާހެއް ހޯދައިފައެވެ )%20.9(

 ސަރވޭގައި ބައިވިރިވި ގިނަމީހުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ،ފެންވަރާއި އިނދެގެން އުޅޭމީހާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި އަޅާކިޔާއިރު
 . )8ޗާޓު (ރެ މައްޗެވެއިނދެގެން އުޅޭ މީހާއަށްވު
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 ރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންގެ ބައިވެރިޔާގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރުސ8ަރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު                ޗާޓުސ7ަޗާޓު

 

ނަމަވެސް ސަރވޭގެ . މީހުންގެ ދަރިންނެއް ނުތިބެއެވެ )30.2%( 182ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުންގެ ތެރެއިން 
ދަރިން ހޯދައިފައިތިބި . އިންސައްތައަކީ މީހުންނާއި ނީނދެ ތިބި މީހުންކަން ފާހަގަކޮށްލަންޖެހެއެވެ% 13ބައިވެރިންގެ 

އިންސައްތަ މީހުންގެ ހުންނަނީ  )23.4%(141. މީހުންގެ ތިބެނީ ދެކުދިންނެވެ )%28.6( 172މީހުންގެ ތެރެއިން 
 .)9ޗާޓު (މީހުންގެ ތިންކުދިންނަށްވުރެ ގިނައިން ތިބެއެވެ )17.8%( 72. އެއްކުއްޖެކެވެ

މީހުން ދުރިއުޅެނީ  )50%( 301މި ސަރވޭއިން ދައްކާގޮތުގައި 
މީހުން އުޅެނީ އިނދެގެން )34.9%( 210.ގައެވެ)މައިންބަފައިންނުވަތައާއިލާގެއެހެންމެންބަރުންނާއި އެކު(އާއިލާއާއެކު

މީހުންނަކީ ދަރިންގޮވައިގެން އެކަނިއުޅޭ  )5.3%( 32.  އުޅޭމީހާއާ އެކު އަދި ދަރިންތިބިނަމަ ދަރިންނާއި އެކުގައެވެ
މީހުންނަކީ  )97%( 31އެކަނިވެރި ބެލެނިވެރިންގެ ތެރެއިން . އެކަނިވެރި މައިންނާއި ނުވަތަ ބަފައިންނެވެ

 .)10ޗާޓު (އަންހެނުންނެވެ

 ރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންނާއި އެއްކޮށް ދިރިއުޅޭ އާއިލާސ10ަރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންގެ ދަރިން ތިބި އަދަދު              ޗާޓުސ9ަޗާޓު

 

 

 ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ވަޒީފާ އާއި އާމްދަނީގެ ތަފުސީލު .5.3
 )13.3%(79. އުޅެނީ ސަރުކާރު ވަޒީފާގައެވެ )53%، 319(އަދާކުރާ ވަޒީފާތަކަށް ބަލައިލާއިރު ސަރވޭގެ ގިނަބައިވެރިން 

ބައިވެރނި )11.8%( 70އަމިއްލަ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް. މީހުން އުޅެނީ ޕްރައިވެޓް ވަޒީފާގައެވެ
% 24.7، 116އެއީ .މީހުންނަކީ އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ މީހުންނެވެ )20.9%( 124. ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

 ގައި 12އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި އަންހެންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހުރިތަފާތު ޗާޓު . ފިރިހެނުންނެވެ% 6.5، 8އަންހެނުންނާއި 
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ނަމަވެސް އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ . ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފިރިހެނުން ނިސްބަތުން އަންހެނުންނަށް ވުރެ ގިނައެވެ. އެވަނީއެވެ
 .ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ އަމިއްލަ މަސައަލަތްކުރާ އަންހެނުންގެ އިންސައްތަ ގިނައެވެ

 

 ރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގައި ޖިންސުގެ ތަފާތުސ12ަރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުން އަދާކުރާ ވަޒީފާ                  ޗާޓުސ11ަޗާޓު

 
 ފ/ރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އސ14ަރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންނަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  ޗާޓު ސ13ަޗާޓު

 

 

ހިމެނެނީދިހަހާސް ރުފިޔާއާއި ވިހިހާސް  )%43.2 ،181(ސަރވޭގައި ބައިވެރިވިމީހުންގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނަމީހުން
 ރުފިޔާއާ ދެމެދު 10000އާއ6000ިދެންގިނައީ . ދެމެދުގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ކެޓަގަރީގައެވެ(20,000-10,001) ރުފިޔާއާއި 

މިޗާޓުން ފާހާގަ ކޮށްލެވޭ ކަމަކީ މި ސަރވޭގައި ބައިވެރިވީ ދެހާސް ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށުން . އާމްދަނީ ލިބޭ ކެޓަގަރީއެވެ
އާމްދަނީ ލިބޭ އަދަދުގަ އަންހެން ފިރިހެން . )13ޗާޓު(މީހުންނެވެ )5%( 28އާމްދަނީ ލިބޭކަމަށް ބުނާ އެންމެ 

 .)14މާބޮޑުތަފާތެއްނެތެވެ ޗާޓު
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 ރވޭގައި ބައިވެރިވީ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ މަގުތައްސ15ަޗާޓު 

 

.  އިން ދައްކައިދޭގޮތުގައިސަރވޭ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަމީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބެނީ އަދާކުރާ ވަޒީފާއިންނެވ14ެޗާރޓު 
. މީހުން އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއް ނުކުރެއެވ14.7ެ%،  101ފައިސާލިބޭ އެހެން ގޮތްގޮތުގެ ތަފްސީލަށް ބަލައިލައިފިނަމަ

އަދާކުރާވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ .މީހުންނެވ19.8ެ%، 136އަމިއްލަ މަސައްކަތުން އާމްދަނީ ހޯދަނީ 
މީގެ އިތުރުން އަމިއްލަ ވިޔަފާރި އާއި . އެޑިޔުކޭޝަން ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކާއި ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކެވެ

 .އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ދާއިރާތަކާއި، ފަތުރުވެރިކަން، ލީގަލް ދާއިރާ، އައިޓީ، ގޭގެ މަސްއްކަތް ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ

 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބާރުވެރިވެރިކުރުވުން .5.4
ނާއި ސަރވޭގެ ބައިވެރިންކުރަމުތޯހަމަހަމަކަން އޮންނަ ކަމަށް ޤަބޫލު  )އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން(މިމުޖުތަމަޢުގައި މިންތީގެ 

ހަމަހަމަކަން އޮންނަ ކަމަށް . މީހުން ބުނެފައިވަނީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަނުވާކަމަށެވެ )32.7%( 197ސުވާލު ކުރުމުން
މީހުން  )44.5%(268މީހުން ބައިވެރިވިއިރު، ހަމަހަމަކަން އޮންނަ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް  )%22.7( 137ޤަބޫލުކުރާ

މިކަމާގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވިސްނާގޮތް ވަކިން ބަލައިލުމުން ދޭހަވަނީ . )16ޗާޓު (ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ 
އަދި ހަމަހަމަކަން . މުޖުތަމަޢުގައި ހަމަހަމަކަން އޮންނަ ކަމަށް ޤަބޫލުނުކުރާ އަންހެނުން ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ގިނަކަމެވެ

 .)17ޗާޓު (އޮންނަ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ ފިރިހެނުންގެ އިންސައްތަ އަންހެންގެ އިންސައްތައަށްވުރެ ގިނަކަމެވެ 
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މިސާލަކަށްުވިޔަފާިރ،ު(
ފެހުން،ުމަސްކެއްކުން،ު
ހެދިކާުހެދުންުފަދުަު

)ކަންތައްތައް

އެހެނިހެންުގޮތްގޮތުންު
ޕެންޝަން،ޙިއްސާ،ު(

ދައުލަތުންުދެއްވުާު
)އެލަވަންސް

އާމްދަނީުލިބުޭު
މަސައްކަތެއްުނުކުރަން

އަމިއްލަުމުދަލުންުހޯދުާު
މިސާލަކަށްު( އާމްދަނީު

ބިން،ުއުޅަނދުުު
ފަދަތަެކތިު
)ކުއްޔަށްދީގެން

އާމްދަނީުލިބޭގޮތްު
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ހަމަހަމަކަން  )އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން(މިމުޖުތަމަޢުގައި މިންތީގެ 16ޗާޓު

 

 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ދެކޭގޮތް- ހަމަހަމަކަން )އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން(މިމުޖުތަމަޢުގައި މިންތީގެ 17ޗާޓު

 

އި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވޭކަމަށް ޤަބޫލުކުރާ މިންވަރާ
ޤާނޫނު .  މީހުންބުނެފައިވަނީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަނުވާކަމަށެވެ)%29.9( 180ގެ ސަރވޭގެބައިވެރިންބެހޭގޮތުން ސުވާލުކުރުމުން 

ވަރަށް 'އަދި ' ޤަބޫލުކުރާކޮންމެސް ވަރަކަށް 'އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވޭކަމަށް 
 32.2%ގަބޫލު ނުކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ. މީހުންބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ )37.9%( 228ކަމަށް ޖުމްލަ ' ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާ

.  ގައި ދައްކައިދެނީ މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ދެކޭ ގޮތެވ19ެޗާޓު . )18ޗާޓު (މީހުންނެވެ  )194(
އަދި ' ޤަބޫލުކުރާކޮންމެސް ވަރަކަށް 'ނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވޭކަމަށް ޤާ
 .އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުންގެ އިންސައްތަ މައްޗެވެ' ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާ'
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ހަމަހަމަކަންުއޮންނުަު) އަންހެނުންނާއިުފިރިހެނުން(މިމުޖުތަމަޢުގައިުމިންތީގެު
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ހަމަހަމަކަނުްު) އަންހެނުންނާއިުފިރިހެނުންު(މުޖުތަމަޢުގައިުމިންތީގެުމިު
އޮންނަުކަމަށްުޤަބޫލުުކުރައްވަންތޯު

އަންހެންު ފިރިހެން
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 މިންވަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވ18ޭޗާޓު

 
 މިންވަރު އަންހެނުން ދެކޭ ގޮތާއި ފިރިހެނުން ދެކޭ ގޮތްޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވ19ޭޗާޓު 

 

ޤަބޫލުކުރާ ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި މީހުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރެވޭކަމަށް 
އަދި ' ޤަބޫލުކުރާ'އެކަން.  ބުނެފައިވަނީ ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަނުވާކަމަށެވެބައިވެރިން)34.7%( 209ށް ބަލައިލާއިރު މިންވަރަ

 )28.9%( 174ޤަބޫލު ނުކުރާކަމަށް ކަމަށް . މީހުން ހިމެނެއެވެ )%36.4(219ޖުމްލަ ' ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަބޫލުކުރާ'
 . )20ޗާޓު (މީހުންޖަވާބުދީފައި ވެއެވެ 

 

 

 

 

 

 

11.3

20.9
29.9

23.4
14.5

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

އެއްވެސްުވަރަކަށުްު
ޤަބޫލެއްނުކުރަންު

ކުޑަކޮށްުޤަބޫލުކުރަންު ވަކިކޮޅަކަށްުބުރަނުވެު ކޮނަމެވެސްުވަރަކަށުްު
ޤަބޫލުކުރަންު

ވަރަށްުބޮޑަނުްުު
ޤަބޫލުކުރަންު

ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤާނޫނުުއަސާސީއާއިުޤާނޫނުތަކުންުއަންހެނުންގެުޙައްޤުތައްުރައްކާތެރިު
ކުރެވޭކަމަށްުޤަބޫލުކުރާުމިންވަރު

5.9
12.4

33.3 30.9

17.517.3
22.0

30.7

18.9
11.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

އެއްވެސްުވަރަކަށްު
ޤަބޫލެއްނުކުރަން

ކުޑަކޮށްުޤަބޫލުކުރަންު ވަކިކޮޅަަކށްުބުރަނުވެު ކޮނަމެވެސްުވަރަކަށްު
ޤަބޫލުކުރަންު

ވަރަށްުބޮޑަންުޤަބޫލުކުރަންު

ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤާނޫނުުއަސާސީއާއިުޤާނޫނުތަކުންުއަންހެނުންގެުޙައްޤުތައްުރައްކާތެރިު
ކުރެވޭކަމަށްުޤަބޫލުކުރާުމިންވަރުު

އަންހެންު ފިރިހެން
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  މިންވަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރެވ20ޭޗާޓު 

 

 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އެކަށޭނަ މަސައްކަތްތައް .5.5
މިސަރވޭގެ ބައިވެރިން ގާތު ބައެއްކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަކީ އަންހެނުން ނުވަތަ ފިރިހެނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައްތޯ ކުރެވުނު 

ގިނަމީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ގިނަ މަސައްކަތަކީ .  ގައި އެވަނީއެވ4ެސުވާލަށް ޖަވާބުދިން މީހުންގެ އިންސައްތަ ތާވަލް 
އެހެންނަމަވެސް ކެއްކުމާއި ދޮވެ އިސްތިރި ކުރުމާއި ކާންދިނުމާއި ކުދިން . ވަކިޖިންސަކަށް ޚާއްޞަނޫން މަސައްކަތްތަކެވެ

މިއާ . ފެންވެރުވުން ފަދަ ކަންކަން އެއީ އަންހެނުން ކުރަން ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އެހެން މަސްއަކައްތަކާ އަޅާކިޔާއިރު ދެކެއެވެ
ޚިލާފަށް، މަރާމާތު ކުރުމާއި ފަރުނީޗަރު ފަދަ ބޮޑެތި ތަކެތި ގަތުމާއި ދަރިންނަށް ޚަރަދު ކުރުން އެހެންކަންތަކާ އަޅާކިޔާއިރު 

 .ފިރިހެނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ކަމުގައި ދެކޭ މީހުން ގިނައެވެ

  މިންވަރުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުން ބާރުވެރި ކުރެވ3ޭތާވަލް 

 ވަކިޖިންސަކަށްޚާއްޞައެއްނޫން ފިރިހެނުން އަންހެނުން ތިރީގައިވާކަންކަންކުރުމަށްއެންމެއެކަށީގެންވަނީ
 %79.4 %1.0 %19.6 ކެއްކުން: ގޭތެރޭގެމަސައްކަތްތައް
 %75.9 %1.3 %22.8 ދޮވެއިސްތިރިކުރުން: ގޭތެރޭގެމަސައްކަތްތައް
 %54.7 %44.2 %1.2 މަރާމާތުކުރުން: ގޭތެރޭގެމަސައްކަތްތައް
 %77.6 %21.1 %1.3 ފަރުނީޗަރުފަދަބޮޑެތިތަކެތިގަތުން: ގޭތެރޭގެމަސައްކަތްތައް

 %79.4 %1.0 %19.6 ކާންދިނުން،ފެންވެރުވުންފަދަ: ދަރިންބެލެހެއްޓުން
 %89.5 %2.2 %8.3 ސްކޫލާއިކިޔެވުމާއިގުޅޭކަންތައްތައް: ދަރިންބެލެހެއްޓުން
 %72.1 %26.9 %1.0 ޚަރަދުކުރުން: ދަރިންބެލެހެއްޓުން

 %92 %4.7 %3.3 މުސްކުޅިމައިންބަފައިންބެލެހެއްޓުމުގެޒިންމާތަކުގައި
 %92.4 %2.3 %5.3 އެހީތެރިވެދޭރޯލުތަކުގައި: ވަޒީފާގެމާހައުލުގައި
 %88.9 %10.1 %1.0 އިސްވެރިންގެގޮތުގައި: ވަޒީފާގެމާހައުލުގައި
 %95.3 %3.5 %1.2 ބޮޑުމުސާރަ: މުސާރަދިނުމުގައި

 %90.4 %7.6 %2.0 ގޮތްނިންމުމާއިލީޑަރޝިޕްރޯލްތަކުގައި: ވަޒީފާގެޒިންމާތަކުގައި
 %95.8 %2.5 %1.7 ޑޮކްޓަރުން: ވަޒީފާ
 %89.0 %1.2 %9.8 ނަރުހުން: ވަޒީފާ
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އެްއވެސްުވަރަކަށްުު
ޤަބޫެލއްނުކުަރންު

ކުޑަކޮށްުޤަބޫލުކުަރންު ވަކިކޮޅަކަށްުުބރަުނވެު ކޮނަމެެވސްުަވރަކަށްު
ޤަބޫލުކުަރންު

ވަރަށްުބޮަޑންުު
ޤަބޫލުކުަރންު

ދިވެހިރާއްޖޭގެުޤާނޫނުުއަސާސީއާއިުޤާނޫނުތަކުންުއަންހެނުންުބާރުވެރިުކުރެވޭކަމަށުްު
ޤަބޫލުކުރާުމިންވަރުު



60 
 

 %92.5 %6.0 %1.0 ޕްރިންސިޕަލުން: ވަޒީފާ
 %84.6 %1.2 %14.3 ޕްރީސްކޫލްޓީޗަރުން: ވަޒީފާ
 %82.6 %16.3 %1.2 ރިސޯރޓްވަޒީފާ: ވަޒީފާ
 %81.1 %18.4 %0.5 އިންޖިނިއަރުން: ވަޒީފާ
 %90.0 %7.5 %1.7 ޕޮލިޓިކަލްމަޤާމްތައް: ވަޒީފާ
 %55.1 %43.7 %1.2 މަސްވެރިކަން،ކޮންސްޓްރަކްޝަން: ވަޒީފާ

 

މިތާވަލްގައިވާ ބައެއް ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ޖަވާބުދީފައިވާ ތަފާތު ގޮތްތައް ތިރީގައިވާ ޗާޓުތަކުގައި 
މިޗާޓުތަކުން ފެންނަ ގޮތުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވިސްނާ ގޮތުގައި ބައެއްކަންތަކުގައިމާބޮޑު ތަފާތެއް .އެވަނީއެވެ

ނަމަވެސް މަރާމާތުކުރުން ކަހަލަ ކަންތައް އަދި ތަންތަނުގެ ވެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބުން އެއީ ފިރިހެނުން ކުރަން ޖެހޭ . ނެތެވެ
 .)25- 21ޗާޓު  (ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި އަންހެނުންނަށްވުރެ ގިނަ ފިރިހެނުން ދެކެއެވެ
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 ދޮވެއިސްތިރި ކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޖިންސ22ުކައްކަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޖިންސު                      ޗާޓު 21ޗާޓު 

 
 އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޖިންސ24ުމަރާމާތުކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޖިންސު                  ޗާޓު 23ޗާޓު 

 
 ރިސޯޓު ވަޒީފާއަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޖިންސ25ުޗާޓު 
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މަސައްކަތު މާހައުލުގެ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކަށް ބަލައިލާއިރު ވެސް، ގިނަ ބައިވެރިންގެ ޖަވާބުތަކުގައި ގިނައީ އަންހެނުން 
ނަމަވެސް ވަކިގޮތަކަށް ދެކޭ . ނުވަތަ ފިރިހެނުންނަށް ވަކި ވައްތަރެއްގެ ކަންތަކެއް ގުޅޭކަމަށް ވަކިގޮތަކަށް ނުދެކޭ މީހުންނެވެ

ނޑު ދާއިރާ ތަކަކީ  : މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ނަޒަރިއްޔާތުގައި މިންތީގެ ތަފާތު ފެންނަ މައިގަ

  ްއިސްވެރިންގެ ގޮތުގައާއި، ޕްރިންސިޕަލުން، އަދި ލީޑަރޝިޕް އަދި ސިޔާސީ މަޤާމުތައް ބޮޑަށް ފިރިހެނުންނަށ
ގުޅޭކަމަށާއި، ރިސޯޓު ވަޒީފާ، އިންޖިނިއަރިންގ، އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންއަކީ ވެސް ބޮޑަށް ފިރިހެނުންނާ ގުޅޭ 

 .މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވެއެވެ

  ްނަރުސްކަމާއި ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރުކަމަކީ އަންހެނުންނާ ގުޅޭ ދާއިރާތަކެއް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާލެއް ނިސްބަތުނ
މިއީ ބޮޑަށް )މިސާލަކަށް އިދާރީ، މަސައްކަތު(އަދި ހަމައެގޮތަށް އިދާރާތަކުގައި އެހީތެރިވެދޭ ރޯލުތައް . ގިނައެވެ

 .އަންހެނުންނާ ގުޅޭ މަސައްކަތް ކަމުގައި ސަރވޭގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

 އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މެދު ދެކޭގޮތް .5.6
މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި )87.5%( 527މިސަރވޭގައި ބައިވެރިވި 

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެން  ބައިވެރިންގެ . )26ޗާޓު ( އެވެ  ކުރިމަތިލާންޖެހެއާއަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ
 57ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން .)27ޗާޓު ( މީހުންނެވެ 81.9% މީހުންނާއި ފިރިހެން ބައިވެރިންގެ %89.1
އަދި ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ . މީހުން ވަކިގޮތަކަށް ނުދެކެއެވެ )%9.5(

މި ޖަވާބުތަކުގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން . )26ޗާޓު ( މީހުންނެވެ 3%ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމަށް އެއްބަސް ނުވަނީ ޖުމުލަ 
 .)27ޗާޓު (ދެކޭގޮތުގައި މާބޮޑު ތަފާތެއް ނެތެވެ 

 ހުންމަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ކުރިމަތިލާންޖ26ެޗާޓު 
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މަސައްކަތުގެުމާހައުލުގައިުފިރިހެނުންނަށްވުރެުު -  އަންހެނުންގެުރައްކާތެރިކަމާއިުމެދުުދެކޭގޮތް
ގިނައިންުއަންހެނުްނނަށްުޖިންީސުފުރައްސާރަުއާއިުކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ
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 ފ/އ-ހުންމަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ގިނައިން އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ އާއި ކުރިމަތިލާންޖ27ެޗާޓު

 

  )%44.2(266އެއްކަމާމެދު ސުވާލު ކުރުމުން ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުންނަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ބަލައިގަންނަ ބަ
 223ނަމަވެސް ނިސްބަތުން ގިނަ ޢަދަދެއްކަމުގައިވާ . މީހުން ބުނެފައިވަނީ މުޖުތަމައިން އެމީހުން ބަލައިގަންނަ ކަމަށެވެ

ޗާޓު (މީހުން ބުނެފައިވަނީ އަންހެނުން ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރުން މުޖުތަމައިން ބަލައި ނުގަންނަކަމަށެވެ  )37%(
28( . 

ތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ނިސްބަތުން ގިނަ  ކުރިމަތި ވަނީ އެމީހުންގެ ޢަމަލުތައް ހުންނަ ގޮތުންއާއަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަ
މީހުން އާނއެކޭ )20.3%( 122ނަމަވެސް . މީހުން އެކަމަށް އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ)57.3%( 346ޢަދަދެއްކަމުގައިވާ 

 . )29ޗާޓު (މީހުން ވަކިގޮތަކަށް ނުދެކެއެވެ  )22.3%( 134އަދިސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން . ބުނެފައި ވެއެވެ

 ވުންއަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަ އާއި ކުރިމަތ29ި                    ޗާޓު ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުނ28ްޗާޓު 
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ފިރިހެނުންނަށްވުރެުގިނައިންުއަންހެނުންނަށްުޖިންސީުފުރައްސާރަުއާއިުު

ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެު
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 366ކަމަށް މިސަރވޭގައި ބައިވެރިވި އަންހެނުން ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމަށާއި ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ޖިންސީ ނުފޫޒަށް ހުށަހެޅޭ
 ، 298މިގޮތަށް ޤަބޫލުކުރާ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެން ބައިވެރިންގެ . )30ޗާޓު (މީހުން ޤަބޫލުކުރެއެވެ )%60.8(

 . އެވެ. މީހުންނެވ53.5ެ%، 68އާއި ފިރިހެން ބައިވެރިންގެ %62.7

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ދިމާވާ ފުރައްސާރަ ރިޕޯޓުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް 
މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ . )31ޗާޓު (މީހުން އެކަމާ އެއްބަހެއް ނުވެއެވެ  )57.5%( 346ވޭތޯ ސުވާލު ކުރުމުން ޤާއިމްކުރެވިފައި

 . އެވ30.7ެ%،  39އާއި ފިރިހެން ބައިވެރިންގެ 26.5%، 126އަންހެން ބައިވެރިންގެ 

 

 ވުންއަންހެނުންނަށް ފުރައްސާރަ އާއި ކުރިމަތ31ި                    ޗާޓު ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އަންހެނުނ30ްޗާޓު 

 

ގެވެށި އަނިޔާއަކީ އެހާ . މީހުން ދެކޭގޮތުހައި ގެވެށި އަނިޔާއަކީ އާންމު ކަމެކެވެ )80.7%( 486ގައި ބައިވެރިވި މިސަރވޭ
.  ވަކިގޮތަކަށް ނުދެކެއެވ10.1ެ%އަދި . މީހުނެވެ)9.1%( 55އާންމު ކަމެއް ނޫންކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހަމައެކަނި 

އަންހެން ބައިވެރިންގެ ގެވެށި އަނިޔާއަކީ އެހާ އާންމުކަމެއް ނޫންކަމުގައި ޖަވާބުދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ .)32ޗާޓު (

ގެވެށި އަނިޔާ އޮންނަކަމަށް ދެކޭ އަންހެންގެ .)33ޗާޓު ( އެވ58.3ެ%، 74 އާއި ފިރިހެން ބައިވެރިންގެ %86.7 ، 412
 .އިންސައްތަ ފިރިހެނުންގެ އިންސައްތައާއި ބަލާފަ ބޮޑެވެ

 ފ/އ- ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާއަކީ އާންމުކަމެކެވ33ެޗާޓު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި އަނިޔާއަކީ އާންމުކަމެކެވ32ެޗާޓު
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އާނއެކެވެު ނޫނެކެވެު ވަކިގޮތަކަށްުު
ނުދެކެެމވެު

މަަސއްކަތުގެުާމހައުުލގައިުދިާމވާުފުަރްއސާރަުރިޕޯޓްކޮށްުު
ފިޔަވަޅުުއެުޅމަށްުވަޒީފާުއަދާުކރާުތަނުަގއިުހަުރދަނާު

ނިޒާެމއްުާޤއިމްުކރެވިަފއިެވެއވެު
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އަކީުދިވެހިރާއްޖޭގައިުގެވެށިުއަނިޔާ
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އަކީުދިވެހިރާއްޖޭގައިުގެވެށިުއަނިޔާ
އާންމުކަމެކެވެު

އަންހެންު ފިރިހެން
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އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭތަފާތު ކަންކަމުގައި މީހުން .  ގައި އެވަނީ މަތީގައިވާ ޗާޓުތަކުގެ ޚުލާސާއެކެވ4ެތާވަލްގައި 
ރިސޯޓުތަކަކީ އަންހެނުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް ނޫންކަމުގާއި ނިސްބަތުން ގިނަ ބަޔަކު . ދެކޭގޮތް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ

އަދި އެހެނިހެން ވަޒީފާތަކުގައިވެސް ކުރިއެރުން ހޯދުމުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައަށް ހުށަހެޅޭކަމަށް ވަރަށް ގިނަ . ދެކެއެވެ
 .މީހުން ޤަބޫލު ކުރެއެވެ

  އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މެދު ދެކޭގޮތ4ްތާވަލް

  އަންހެނުންގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މެދު ދެކޭގޮތް
އާނއެކެ
 ވެ

ނޫނެކެ
 ވެ

ވަކިގޮތަކަ
ށް 
 ނުދެކެން

% ފަތުރުވެރިކަމުގެދާއިރާޚާއްޞަކޮށްރިސޯޓްތަކަކީއަންހެނުނަށްއެކަށީގެންވާދާއިރާއެކެވެ
51.8 

22.8
% 

25.1% 

36.0 ރިސޯޓްތަކަކީއަންހެނުންމަސައްކަތްކުރަންރައްކާތެރިމާހައުލެކެވެ
% 

39.4
% 

%24.6 

44.2 ރިސޯޓްތަކުގައިމަސައްކަތްކުރާއަންހެނުންނަކީމުޖުތަމަޢުގައިބަލައިގަންނަބަޔެކެވެ
% 

37.0
% 

18.8% 

% އަންހެނުންނަށްފުރައްސާރައާއިކުރިމަތިވަނީއެމީހުންގެޢަމަލުތައްހުންނަގޮތުންނެވެ
20.3 

%
57.5 

%22.3 

% އަންހެނުންވަޒީފާގައިދެމިތިބުމަށާއިކުރިއެރުމަށްޓަކައިޖިންސީނުފޫޒަށްހުށަހެޅެއެވެ
60.8 

%
15.3 

%23.9 

މަސައްކަތުގެމާހައުލުގައިދިމާވާފުރައްސާރަރިޕޯޓްކޮށްފިޔަވަޅުއެޅުމަށްވަޒީފާއަދާކުރާތަނުގައިހަރުދަނާނިޒާމެއް
 ޤާއިމްކުރެވިފައިވެއެވެ

%
27.4 

57.3
% 

15.3% 

80.7 ދިވެހިރާއްޖޭގައިގެވެށިއަނިޔާއަކީއާންމުކަމެކެވެ
% 

9.1% 10.1% 

 އަންހެނުން ތަފާތު މަޤާމުތައް ފުރުމާ ބެހޭގޮތުން ދެކޭގޮތް .5.7
 އަންހެނުން ތަފާތު މަޤާމުތައް ފުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރވޭގައި ބައިވެރި މީހުން ދިން ޖަވާބުތަކުގެ ގައި އެވަނީ 5 ތާވަލު

ލިސްޓުކުރެވިފައިވާ މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން އަންހެނުން ފުރުމަށް އެދެވޭ މަޤާމުތަކެއް ނޫންކަމަށް ގިނަ މީހުން . އިންސައްތައެވެ
ނޑިޔަރުކަން ، )37%(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން :ފާހަގަކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ، )35.6(%އުއްތަމަ ފަ

ނޑިޔާރުކަން  ނޑިޔާރު ކަމާއި ޤާޟީކަން ، )31.7%(ފަ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ ، )25.2(%ނައިބު ރައީސްކަން ، )28.7%(ފަ
 )15.1(%އަދި ސިޔާސީ ޕާޓިގެ ލީޑަރުކަން  )19.1%(ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަން ، )18.3%(އިސް މަޤާމުތައް 

 . މިއެވެ

އަންހެނުން ތިރީގައިވާ މަޤާމްތައް ފުރުމާމެދު ދެކޭގޮތް 5ތާވަލް

ވަކިގޮތަކަށް ނުދެކެން އެދެވޭކަމެއް ނޫން އެދެވޭކަމެއް އަންހެނުން ތިރީގައިވާ މަޤާމްތައް ފުރުމާމެދު ދެކޭގޮތް 
 14.1 4.8 81.1ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަޤާމުތައް /އަމިއްލަ/ސަރުކާރު

 27 4.5 83.1މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ މެމްބަރުކަން 
 13.1 10.3 76.6މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ ރައީސްކަން 
 14.5 18.3 67.3ސަލާމަތީ ބާރުތަކުގެ އިސް މަޤާމްތައް 

 17.6 15.1 67.3ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން 
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 11.8 4.8 83.4އަތޮޅު ކައުންސިލް މެމްބަރުކަން / ރަށު
 11.5 13.6 74.9އަތޮޅު ކައުންސިލް ރައީސްކަން / ރަށު

 10 4.8 85.2ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެމްބަރުކަން 
 12.8 9.8 77.4ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ނާއިބު ރައީސްކަން 

 14.8 19.1 66.1ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ ރައީސްކަން 
ނޑިޔާރުކަމާއި ޤާޟީކަން   18.3 28.7 53.0ފަ

ނޑިޔާރުކަން   18.8 31.7 49.5ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަ
ނޑިޔާރުކަން  18.9 34.6 46.5 އުއްތަމަ ފަ

 13.3 25.2 61.5ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނައިބް ރައީސްކަން 
 16.3 37.0 46.7ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސްކަން 

 

 34ގައިވާ ބައެއްބައެއް މަޤާމުތައް އަންހެނުން ފުރުމާމެދު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ވިސްނުމުގައި ތަފާތުތައް ޗާޓުމިތާވަލު
ކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަޤާމްތަކުގައި އަންހެނުން ތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ /އަމިއްލަ/ސަރުކާރު. ދައްކައިދީފައިވާނެއެވ36ެ-

އަދި މިކަމާ ދެކޮޅުހަދާ ފިރިހެނުންގެ އިންސައްތަ . އަންހެނުންގެ އިންސައްތަ ފިރިހެނުންގެ އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނައެވެ
 .އަންހެނުންގެ އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނައެވެ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރު ކަމުގައި އަންހެންތިބެންޖެހޭ ކަމަށް ދެކޭ އަންހެނުންގެ އިންސައްތަ ފިރިހެނުންގެ މިގޮތައް 
އަދި މިކަމާ ދެކޮޅުހަދާ ފިރިހެނުންގެ އިންސައްތަ އަންހެނުންގެ އިންސައްތައަށް ވުރެ . އިންސައްތައަށް ވުރެ ގިނައެވެ

މަތީގައިވާ ތާވަލްގައިވާ ޕްއިންޓްތަކާ ބެހޭގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން ވިސްނާ ގޮތުގެ ތަފާތައް ބަލައިލާއިރު . ގިނައެވެ
 .ކޮންމެ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް ތަފާތު ހުންނަނީ ގާތްގަޑަކަށް އެއްވަރަކަށެވެ

އަންހެނުން ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުކަން ކުރުނ35ް          ޗާޓު އްކުންފުނިތަކުގެ އިސް މަޤާމްތަ/އަމިއްލަ/އަންހެނުން ސަރުކާރ34ުޗާޓު  

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެމްބަރުކަނ3ްޗާޓު 
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އެދެވޭކަމެއް އެދެވޭކަމެއްުނޫންު ވަކިގޮތަަކށްު
ނުދެކެމެވެ

ކުންފުނިތަކުގެުއިސުްު/އަމިއްލަ/އަންހެނުންުސަރުކާރުު
ފުރުންުމަޤާމްތައް

އަންހެންު ފިރިހެން
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އެދެވޭކަމެއް އެދެވޭކަމެއްުނޫންު ވަކިގޮތަަކށްު
ނުދެކެމެވެ

އަންހެނުންުސިޔާސީުޕާޓީގެުލީޑަރުކަންުކުރުންު
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 މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަންކަން .5.8
ސަރވޭގެ ބައިވެރިން ދެކޭ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްދިނުމަށް ހުށަހެޅުނު 
ސުވާލުގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން މިންތީގެ ތަފާތު ގެންގުޅޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތަފުސީލު 

. ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވ6ެތާވަލު 

ދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތައް : މިގޮތުން މިންތީގެ ތަފާތު ގެންގުޅޭ ކަމަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމަކީ
، )64.4%( ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ގެންގުލޭ ތަފާތުކުރުން ،)76.2%(ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި ،)79.8%(އަދާކުރުމުގައި 

. މިއެވެ )59.9%(ސްކުޅި މައިންބަފައިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތަކުގައި މު، )60.1%(އަދާކުރެވޭނެ ވަޒީފާތަކާއި 

މުސާރަ ދިނުމުގައި : މިންތީގެ ތަފާތު ގެންގުޅޭކަމަށް އެންމެ މަދު މީހުން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވެނީ
. މިއެވެ، )42.4%(އިޖުތިމާއި ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގައި ، )40.4(%ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގައި ، )%28.1(

 މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަންކަނ6ްތާވަލް 

 މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ކަންކަން އިންސައްތަ

 ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކުގައި 76.2

 ދަރިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި 79.8

 ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި 64.4

 މުސާރަ ދިނުމުގައި 28.1

 ވަޒީފާގެ ޒިންމާތަކުގައި 48.5

 އަދާ ކުރެވޭނެ ވަޒީފާތަކުގައި 60.1

 ކުޅިވަރުތަކާއި ބައިވެރިވުމުގައި 40.4

 އިޖްތިމާޢީ ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގައި 42.4

 ތަފާތު ހާލަތްތަކުގައި މުޚާތަބު ކުރުމުގައި 55.0

 ތަފާތު ހާލަތްތަކުގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ދައުރާއި މެދުގައި 54.8

 މުސްކުޅި މައިންބަފައިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތަކުގައި 59.9

 އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ޒިންމާތަކާއި މެދުގައި 54.8

 ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި މިސާލަކަށް ބަލިހާލަތުގައި،  އާޢިލާގެ އެހެން މީހުންނަށް އަޅާލާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތަކުގައި 55.3

 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އިސްނެގުމާއި ބައިވެރިވުމުގައި 49.2
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 މިންތީގެ ތަފަތުކުރުން ގެންގުޅޭ ސަބަބުތައް .5.9
އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ . އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ސަބަބުތަކެވެ ގައި އެވަނީ 7ތާވަލު 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ : ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ފާހަގަކޮށްފައިވާކަންކަމަކީ
އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ އިހުމާލުތަކަށް ، )79.6%(ދައުރާއި ޒިންމާތަކާއި މެދު މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް ތަފާތުވުން 

ޚާއްޞަކޮށް، އަންހެން (އަދި ދަރިންގެ މެދުގައި މައިންބަފައިން ، )69.0%(އެކަށީގެންވާ އަދަބު ތަންފީޒު ނުކުރެވުން 
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެއްވަރުވީ ނަމަވެސް، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ، )%60.9(ތަފާތު ކުރުން  )ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން

މީގެ އިތުރުންވެސް . މިއެވެ، )60.6%(އަންހެނުންގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި މެދު ފިރިހެނުންނާއި އަޅާ ކިޔާ ދަށްކޮށް ދުށުން 
ޤާނޫނާއި ޤަވާއިތުތަކުން އެކަށީގެންވާ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރު ކޮށް ނުދޭކަމަށާއި، އަންހެނުންނާމެދު ކުރާ އިހުމާލުތައް 

ނޑައެޅިފައި ނުވުމަކީ މި ތަފާތުތައް ގެންގުޅުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި  ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އަދަބުތައް ކަ
.  ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ދެކެއެވެ

 

 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ސަބަބުތައ7ްތާވަލް

 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ސަބަބުތައް އިންސައްތަ
 ތަފާތު ކުރާތީ )ޚާއްޞަކޮށް، އަންހެން ކުދިންނާއި ފިރިހެން ކުދިން(ދަރިންގެ މެދުގައި މައިންބަފައިން  60.9
ތަޢުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ދަރިވަރުންގެ ވިސްނުމުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން  އަށަގެންނެވުމަށް ބާރުއެޅިފައިވާ  44.5

 މިންވަރު ދަށްވުމުން
ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އެއްވަރުވީ ނަމަވެސް، ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި އަންހެނުންގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި މެދު ފިރިހެނުންނާއި އަޅާ  60.6

 ކިޔާ ދަށްކޮށް ދެކޭތީ
ނޑައެޅިފައި  50.7 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ އިހުމާލުތައް ހުއްޓުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އަދަބުތައް ކަ

 ނުވާތީ
 އަންހެނުންނާއި މެދު ކުރެވޭ އިހުމާލުތަކަށް އެކަށީގެންވާ އަދަބު ތަންފީޒު ނުކުރެވޭތީ 69.0
 ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކުން އެކަށީގެންވާ ހަމަހަމަކަމާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ނުދެވޭތީ 50.8
 އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދައުރާއި ޒިންމާތަކާއި މެދު މުޖުތަމަޢު ދެކޭގޮތް ތަފާތުވުން 79.6

 

 އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް .5.10
އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައި އެވަނީ 

ކަންކަމާއި މެދު : މިކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ މީހުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ. ހުރަސްތަކެވެ
 )މިސާލަކަށް ސިޔާސީ، ޢާއިލީ، ޢިޖުތިމާޢި(ތަފާތު ނުފޫޒު ތަކުގެ ، )71.0%(މުޖުތަމައުގެ އާންމު ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތުން 

ސިޔާސަތު ، )56.5%(މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ބައެއް ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވުން ، )66.7%(ސަބަބުން 
ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ލިބޭ ،)49.3%(އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިކުރުން ކުޑަވުން 

އަދި މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި  )47.7%(ނެތުން /މިންވަރުން ނުފުދުން ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތްތައް މަދުވުން
. ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ )47.0%(ލިބުމުގައި ފަހި ގޮތްތައް ނެތުން 

 އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައ8ްތާވަލް 

 އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް އިންސައްތް
ނޑެއް ނެތުން 46.0  މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނޭ ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ އޮނިގަ
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 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭނޭ ބައެއް ދާއިރާތަކުގައި ޤާނޫނެއް ނެތުން 43.7
 މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ބައެއް ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒު ނުކުރެވުން 56.5
 ޤާނޫނުގައި ކަން އޮންނަ ގޮތް ސާފު ނުވާތީ  ދިމާވާ ހުރަސްތައް 46.9
 މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ލިބުމުގައި ފަހި ގޮތްތައް ނެތުން 47.0
 ކަންކަމާއި މެދު މުޖުތަމައުގެ އާންމު ވިސްނުން ހުންނަ ގޮތުން 71.0
 ސަރުކާރާއި އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުން ކަންކަން ނިންމުމަށް އޮންނަ އިދާރީ އުސޫލުތަކުގެ ސަބަބުން 42.4
 ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިޔާ ނުވަތަ އާއިލާ ގެ މަސްލަހަތު ހިފެހެއްޓުމަށް ވިސްނަން ޖެހޭތީ 42.5
 ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަކަށް އެހެން މީހުންނަށް ބަރޯސާވާން ޖެހުން 40.7
 ނެތުން/ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ލިބޭ މިންވަރުން ނުފުދުން ނުވަތަ އާމްދަނީ ހޯދާނެ ގޮތްތައް މަދުވުން 47.7
ސިއްޙީ  ޚިދުމަތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް ލިބެން ނެތުން / ތަޢުލިމީ/ ވަކިވަކިޚާއްޞަ ކަންކަމުގައި، މިސާލަކަށް ޤާނޫނީ  30.1

 ނުވަތަ ދަތިތައް ހުރުން
 ވަކި ވަކި ފަރުދުންގެ ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަން  ނެތުން 32.5
 ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް  އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުތަކެއް ނެތުން 37.1
 ޖިސްމާނީ ނުވަތަ ނަފްސާނީ  ހާލަތުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ދަތިތަކެއް ހުރުން 39.1
 ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތުގައި އަންހެނުން ބައިވެރިކުރުން ކުޑަވުން 49.3
 ސަބަބުން )މިސާލަކަށް ސިޔާސީ، ޢާއިލީ، ޢިޖްތިމާޢީ(ތަފާތު ނުފޫޒުތަކުގެ  66.7

 

 ސަރވޭ ހޯދުންތަކުގެ ޚުލާސާ .5.11
މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ބާރުވެރިކުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދެވުނު 
ނޑު  އޮންލައިން ސަރވޭ ކަރުދާހަށް ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އިޖާބަދިން ބައިވެރިންގެ ޖަވާބުތަކުން ދޭހަވާ މައިގަ

ގިނަ .  މީހުން ކަމެވ22.8ެ%ނުކުތާއަކީދިވެހިރާއްޖޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮންނަކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ ޖުމުލަގޮތެއްގައި 
ލީޑަރޝިޕް ،  ވަކި މިންތިއަކަށް ވަކި މަސައްކަތެއް ޚާއްސަނުވާކަމަށް ބޮޑަށް ބުރަވިކަމުގައި ވިޔަސް،ބައިވެރިންގެ ޖަވާބުތަކުން

މިއީ އަންހެނުންނަށްވުރެ  )ޕްރިންސިޕަލް، ޕޮލިޓިކަލް މަޤާމުތައް،އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި، ގޮތްނިންމާ މަޤާމުތައް(ރޯލުތައް 
މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ، . ބޮޑަށް ފިރިހެނުންނަށް ގުޅޭ ކަންކަންކަމުގައި ނިސަބަތުން ގިނަ މީހުން ދެކެއެވެ

. މަސްވެރިކަން، އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަކީ ބޮޑަށް ފިރިހެނުންގެ މަސައްކަތް ކަމަށް ނިސަބްތުން ގިނަ މީހުން ބުރަވެއެވެ
އަދި ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމާ، ކެއްކުމާއި، ދަރިން ބެލުމާއި، ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރު ކަމަކީ ބޮޑަށް އަންހެނުންނަށް ގުޅޭ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންގެ . ކަންކަންކަމުގައި ނިސްބަތުން ގިނަ މީހުން ދެކެއެވެ
ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވޭކަމަށާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރެވޭ ކަމަށް ޤަބޫލުކުރަނީ ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ތިންބައިކުޅަ 

 87.5%ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި  ޖިންސީ ފުރައްސާރައަށް އަންހެނުން ހުށަހެޅޭލެއް ގިނަ ކަމަށް . އެއްބައި މީހުންނެވެ
، އަދި.  ބައިވެރިން ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވ80.7ެ%ބައިވެރިން ޖަވާބުދީފައި ވާއިރު، ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ އާންމުކަމެއް ކަމުގައި 

ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ދިމާވާ ފުރައްސާރަ ރިޕޯޓުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް ދެކެނީ 
ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މުޖުތަމަޢުގެ މީހުންގެ ވިސްނުމުގައި ހުރި .  ބައިވެރިންނެވ27.5ެ%ހަމައެކަނި 

ތަފާތު ތަކާއި، ދަރިންގެ މެދުގައި ބެލެނިވެރިން ގެންގުޅޭ ތަފާތު ތަކާއި، ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދުތަކުން އަދިވެސް އެކަށީގެންވާ 
އަށް ވުރެ ގިނަ 50%ހަމަހަމަކަން ނުދޭކަމަށާއި އަދި ހުރި ޤާނޫނުތައް އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ތަންފީޒުނުކުރާ ކަމަށް ސަރވޭގެ 

މިގޮތުން މިންތީގެ ތަފާތު ނައްތާލުމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ ކަންކަމާއި މެދު މުޖުތަމައުގެ . ބައިވެރިން ދެކެއެވެ
ކަމުގައި  )މިސާލަކަށް ސިޔާސީ، ޢާއިލީ، ޢިޖުތިމާއި ނުފޫޒުތައް(އާންމުން ވިސްނުން ހުރިގޮތާއި ތަފާތު ނުފޫޒުތައް 

ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި، މި ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް . ބައިވެރިންގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ
ބުރަވާއިރު، ދިވެހިރާއްޖޭގައ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، ތަފާތުކުރެމެއް ނެތި 
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އަންހެނުންނަށް ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވީނަމަވެސް، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން 
.  ޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ
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 މި ދިރާސާއިން ހޯދުނު ކަންކަމުގެ މަޝްވަރާ .6
 ސަރވޭ ،މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު އިންޓަރވިއު އަދި ފޯކަސް ގްރޫޕް ބައްދަލުވުންތަކާއި

ނޑަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލައި  ސުވާލުކަރުދާހުން ހޯދުނު ހޯދުންތަކާއި، ޤާނޫނީ އޮނިގަ
އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ހަރުދަނާ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިފައިވާކަމާއި އަދި 

ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތަކާއި،  )1(މިގޮތުން . އިތުރަށް ކުރަންހުރި ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ
މުޖުތަމަޢުގައި މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން މިހާރު އޮތް މިންވަރާއި ދާއިރާތައް، އަދި ޚާއްސަކޮށް މިންތީގެ ތަފާތުތަކާއި މެދު  )2(

 )5(ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، އަދި  )4(ތަފާތުތަކުގެ ސަބަބުތަކާއި،  )3(ފިރިހެނުން ދެކޭ ގޮތާއި،
 އިތުރަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަމުގެ މައްޗަށް ތިރީގައި ،މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް

 .ތަފުސީލުކޮށްފައިވާނެއެވެ

 ސިޔާސަތުތަކުގައި ހުރި ހުރަސްތައް .6.1
ތައް އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތު ކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި މިހާރު ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާއި ސިޔާސަތު
ނޑު ހުރަސްތަކަކީ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި ހުސްކަމެއް ނުވަތަ  ޖުމުލަގޮތެއްގައި ރަނގަޅު ކަމަށާއި ދިމާވެފައިވާ މައިގަ

 . ތަކުލީފުތަކެއް ކަމުގައި މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ދަ ކޮންވެންޝަން އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް އޯލް ފޯމްސް އޮފް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން 'ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއި ކޮށްފައިވާ 
އެއްބަސްވުމުގައިވާ ކަންކަން މެދުވެރިކޮށް އަންހެނުންގެ ހައްގުތައްކަށަވަރު ކުރުމާއި )ސީޑޯވ(' އެގޭންސްޓް ވިމެން

ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ދިރާސާގެ  )ށ2016(ރައްކައުތެރިކަން ހޯދުމަށް އެހީތެރިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށްތޯ ދެނެގަތުމަށް ޖަބީން 
ހޯދުންތަކުގައިވެސް މި މޭރުމުން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރެވިފައިވާ މި 

ގައި ސީޑޯވގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވުމަށް  1993.ސަރަހައްދުގެ މަދު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް ގައުމު ކަމުގައެވެ
 ލިބިދޭން ޖެހޭ ރައްކާތެރިކަން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނީ ނިޒާމުގައި ،ފަހު އަންހެނުން ހައްގުތައް ހިޔާމަތްކޮށް

މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ . )2011 ،ކުއިން؛ ށ2016ޖަބީން، (ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތައް ތަންފީޒު ކުރެވެން ފަށައިފައިވެއެވެ 
ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ހަމަހަމަ ތަޢުލީމުގެފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުންވެސް ކުރިއަރާފައިވާ 

މި ދިރާސާގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު . )2019،.އެފް.އީ.ޑަބްލިއު(ގައުމުތަކާއި އެއްހަމައެއްގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
. ބައިވެރީންގެ ވާހަކަތަކުންވެސް މަތީ ތަޢުލީމާއި ހަމައަށްވެސް އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ފަހިވެފައިވާކަން ހާމަވެއެވެ

ނަމަވެސް އަންހެނުންގެ އާއިލީ އަދި އިޖުތިމާއި ޒިންމާތަކުގެ ސަބަބުން އެ ފުރުޞަތުތަކަށް ވާސިލުވުމަށް އަދިވެސް ދަތިތަކެއް 
 މިންތީގެ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ބާރުލިއްބައިދޭ ،ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ އިތުރުންވެސް. ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

. އި ޤާނޫނުތައް ލިސްޓުކުރެވިފައިވާނެއެވެގ9ަ ތާވަލު. ޤާނޫނުތަކެއް ވުޖޫދުކުރެވިފައިވެއެވެ

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ރޭވުންތައް ލަސްވުން .6.1.1
 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް، އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ޤާނޫނުތަކެއް

މި ހުރަސްތަކުގެ ތެރޭގައި ސިޔާސަތު ތަންފީޒކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި ރޭވުންތައް . ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
ޑިޕަޓްމަންޓްގެ ހިންގުމާއި މެންޑޭޓް އަވަސްއަވަހަށް / މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހަވާލުވެފައިވާ މިނިސްޓްރީ،ލަސްވުމާއި

ނޑުންތައްއިންޓަރވިއުގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް . ބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އަންނަ މެދުކެ
ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރަހެއް  )ރީސްޓްރަކްޗަރވުމަކީ(ބަދަލުވުމަކީ މުއައްސަސާތައް އަވަސްއަވަހަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ގައި 2008މަޝްވަރާތަކުގެ ބައެއް ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވާގޮތުގައި .ވެސް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ )2020(ކަމުގައި ފައިޒަލް

ސަރުކާރު ބަދަލުވިއިރު އުވުނު މިނިސްޓްރީތަކުގެ ތެރޭގައި ޖެންޑަރ މިނިސްޓްރީ ހިމެނުމާއި އޭރުގެ ސިއްހީ ވުޒާރާއާއި 
އްހުއްޓުވުމަށް ޖެންޑަރގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ކުޑަވެގެން ދިޔަ ދިއުމަކީ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަ، އެއްކޮށްލެވުމުން
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ހަމަ މިގޮތަށް ސަރުކާރު ބަދަލުވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު ޖެންޑަރގެ .ކަމެކެވެލަސްތަކެއް އައި ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ދުވެއްޔަށް 
 .ކަންކަމުގެ ތަންފީޒީ އިދާރާއަށް ބަދަލުތަކެއް އަންނަކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

 ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ނުލިބުން .6.1.2
ގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޤާނޫނުތަކާއި )2016ހޯ، -އެލް(ރިޕޯޓު ' އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ޖެންޑަރ އިން މޯލްޑިވްސް'

ޤަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި ދިމާވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމަކީ މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް މަދުވުމާއި 
ނޑައެޅިފައި ނެތުމެވެ  މި ދިރާސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު ބައިވެރިންގެ ،މިގޮތުން. ތަންފީޒީ މަރުހަލާއަށް އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓު ކަ
ގައި ތަސްދީޤުކުރެވުނު 2016 ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު ،ތެރެއިން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވުނު މިސާލަކަށް ބަލާނަމަ

ކަމުގައިވިޔަސް އެ ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާ އެކްޝަން ޕްލޭން ތައްޔާރު ކުރެވެމުން މި އަންނަނީ 
 ކަމަށާއި ޤާނޫނެއް ހަދާފައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން ރޭވުމުގައި ލަސްތަކެއް ،އަހަރުތަކެއް ފަހުން، އަދި މިހާރު

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭން ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި ، މީގެ އިތުރުން. ހުންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
ނޑައެޅިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ  ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފަންނީ މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި އެކަށީގެންވާ ބަޖެޓް ކަ

 ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމް ކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައި ،ފެންވަރުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް
 .ވެއެވެ

 މިންތީގެ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ބާރުލިއްބައިދާ ޤާނޫނުތައް. 3ތާވަލު 
 ޤާނޫނު ނަންބަރު ޤާނޫނު ތައް

 2019/19 ކުޑަކުދިންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާ ބެހޭ ޤާނޫނު
 2019/18 ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނު
 ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޤާނޫނު

  ްވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ނިޒާމު އެކުލަވާލުމުގައި އެންމެ ދަށްވެގެނ
ނޑު ބަޔާންކުރާ އުސޫލު  ހުންނަންޖެހޭ މިންގަ

2016/18 

 2014/17 ޖިންސީ ކުށުގެ ޤާނޫނު
 ޖިންސީ ފުރައްސާރުކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު

 ުޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގަވާއިދ 
2014/16 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޤާނޫނު
 ުއެކަނި ދަރިން ބަލަހައްޓާ މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް މާލީ އެހީދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދ 

2014/2 

 ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު
 ުގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާބެހޭ އާންމު ގަވާއިދ 
 ުޖިންސީ ކުއްކުރާ މީހުންގެ ދަފުތަރުގެ ގަވާއިދ 

2012/3 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު
  ޭވަނަ އިޞްލާޙ8ުމި ޤާނޫނަށް ގެނެވ 
 ުއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ގަވާއިދ 

2010/7 

 2009/12 ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރާ މީހުންނާމެދު ޚާއްޞަ އުސޫލުތަކަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
 ޢާއިލާއާއި ބެހޭ ޤާނޫނު

 ުޢާއިލާއާބެހޭ ޤަވާއިދ 
2000/4 

 

  



73 
 

 ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ފަދަ ފިރިހެނުން ނިސްބަތުން ގިނަ ދާއިރާތަކުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް .6.1.3
މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާކުރަންޖެހޭ އެއް ދާއިރާއަކީ ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކުގައި 

އެހެން ގިނަ . ފިރިހެނުންނެކޭ އެއްހަމަ އެއްގައި އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނޭ ރައްކައުތެރި މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމެވެ
ދާއިރާތަކުގައި އަދި ސަރުކާރުގެ މަތީ މަގާމުތަކުގައި ދިވެހި އަންހެނުން ކުރިއަށްވުރެ މިހާރު ގިނަކަމުގައި ވިޔަސް ރާއްޖޭގެ 

އިޤްތިޞާދުގެ މައިނާރު ކަމުގައިވާ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އަންހެނުންނަށް ބައިވެރިވުމަށް ގިނަ ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމަށް 
 އެހެން ތަންތަނަށްވުރެ ގިނައިން ،ރިސޯޓުތަކުގެ އެކަހެރި މާހައުލުގައި. މަޝްވަރާތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

އަންހެނުންނަށް ޖިންސީ ފުރައްސާރައަށް ހުރަހެޅޭކަމަށާއި، އަންހެން މަސައްކަތްތެރިންގެ ޢަދަދު ނިސްބަތުން މަދުވުމުން އެ 
ގޮތަށް ދިމާވާ ކަންކަމުގައި މަދަދު ހޯދުމަށް ވެސް ތަކުލީފުތަކަކާ އަންހެނުން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިންގެ 

މިގޮތުން މައްސަލަ ބަލަން ތިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ ކޮމިޓީގައި ނިސްބަތުން އަންހެނުން . ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ
 . މަދުވުމުން ދިމާވާ ހުރަސްތަކެއް ހުރެއެވެ

އަންހެންކޮއްކޮ، ، ދަރިން، އަނބިން( އެ މީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ އަންހެނުން ،މިކަންކަމުގެ ސަބަބުން ބަލަދުވެރިން
ރިސޯޓުގެ ވަޒީފާއަށް ފޮނުވުމަށް ޖެހިލުންވުމާއި، ރިސޯޓު ތަކަކީ އަންހެނުން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވިޔާދާ ތަނެއް  )ދައްތަ

ގައި ހުށަހަޅާފައިވާ ސަރވޭގެ 5.5ސެކްޝަން . ނޫންކަމުގެ ތަސައްވަރެއް މުޖުތަމަޢުގެތެރޭގައި އުފެދިފައިވެއެވެ
އަދި ހަމަ . ހޯދުންތަކުންވެސް ރިސޯޓު ވަޒީފާއަކީ ބޮޑަށް ފިރިހެނުންނަށް ކަމުދާ ދާއިރާއެއްކަމަށް ގިނަ މީހުން ދެކެއެވެ

 މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ރިސޯޓުތަކުގައި އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާ 58އެހެންމެ، މަޝްވަރާކުރެވުނު 
 . އަދާކުރުމުގައި ތަކުލީފުތަކެއް ހުރެއެވެ

. އެފް.ޑީ.އެން.ހަމަ މިފަދައިން ކުރީއްސުރެވެސް ފިރިހެނުން އާންމުކޮށް ފެންނަ މުއައްސަސާތައް ކަމުގައިވާ ޕޮލިސް އަދި އެމް
އަކީވެސް އަންހެނުންނަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއެއް ނޫންކަމަށް މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ތަސައްވަރެއް ގެންގުޅޭ 

ގިނަ ވަގުތު ޑިއުޓީ ކުރުމާއި، ނުރައްކާތެރި ކަންކަމާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ (އެ މަސައްކަތުގެ ގޮތުން . ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
އަންހެނުންނަށް މިކަންކަން ނުކުރެވޭނޭ ކަމަށް ގެންގުޅޭ ތަސައްވުރެއްގެ އިތުރުން، ނިސަބަތުން ފިރިހެނުން  )ދާއިރާއަކަށްވާތީ

މުއައްސަސާތަކަކަށް ވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، ފިރިހެނުންއަންހެނުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ  )ޑޮމިނޭޓެޑް-މޭލް(ގިނަ 
ދެކޮޅު  )ފިރިހެނުން(ތަސައްވުރެއްގެ ސަބަބުން މި ދާއިރާތަކަށް އަންހެނުން ފޮނުވުމަށް ބަލަދުވެރިން ' ސެކްޝުއަލައިޒްޑް'

މިފަދަ ދާއިރާތަކުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް މިހާރަށްވުރެ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް . ހަދާކަމަށް ހޯދުންތަކުން ހާމަވެއެވެ
 .ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ކުރެވެން ހުރިކަންކަން އިތުރަށް ދެނެގަތުމުގެ މުހިންމުކަން ހާމަވެއެވެ

 ހަރުދަނާކުރުން )މެކޭނިޒަމް(މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމުގެ ނިޒާމު  .6.1.4
ސިޔާސަތުތައް ހުރިކަމުގައި ވިޔަސް އެ ފަދަ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމަށް އޮންނަ /ބައެއް ކަންކަމުގައި ޤާނޫނުތަކާއި

އަދި ހަމައެހެންމެ ރިޕޯޓުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި އެކަށީގެންވާ . ގޮތްތަކާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލައިގެ ސިއްރު ހިފެއްހެޓުމުގައި
ގޮތަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމުގައި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކުގައި ހުރި ނުކުޅެދުންތެރި ކަމެއްގެ ސަބަބުން މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމަށް 

މިގޮތުން ގެވެށި އަނިޔާގެ ކަންކަމުގައި، . ފަސްޖެހުން ތަކެއް ހުރި ކަމަށް މަޝްވަރާތަކުގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި އިދާރީ . ޚާއްސަކޮށް ރަށްރަށުން، ރިޕޯޓުކުރުމަށް ފަސްޖެހޭ ކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ގޮތުން އެކަންކަން ބަލަހައްޓާ މުވައްޒަފުން މައްސަލައިގެ ސިއްރު ހިފެއްހެއްޓުމުގައި އިހުމާލު ވުމާއި، މައްސަލަ ރިޕޯޓުކުރުމަށް 
ރަށުގައި މިކަމަށް ޚާއްސަ ފޯކަލް ޕޮއިންޓެއް ނެތުމުން އުފުލަން ޖެހޭ ތަކުލީފާއި، ގެވެށި އަނިޔާ ނުވަތަ ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ 

ނަފްސާނީ (ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ފަދަ ކަންކަން ރިޕޯޓުކުރުމުން އެ ފަރާތްތަކަށް ދޭންޖެހޭ ސައިކޮސޯޝަލް ސަޕޯޓް 
 .ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާބިލު މީހުން އެ ރަށްރަށުގައި ނެތުން ފަދަ ކަންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ )އެހީތެރިކަން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުން އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރި ކުރެވޭކަމަށާއި އަންހެނުން 
.  މީހުން އެކަންޏެވ22.8ެ% ޤަބޫލުކުރަނީ ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ) ގައިވާގޮތުނ5.4ްސެކްޝަން ( ބާރުވެރިކުރެވޭ ކަމަށް

ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި  ޖިންސީ ފުރައްސާރައަށް އަންހެނުން ހުށަހެޅޭލެއް ގިނަ .މީގެ ތެރޭގައި ފިރިހެނުން ނިސްބަތުން ގިނައެވެ
 80.7%ސަރވޭގެ އާންމުކަމެއް ކަމުގައި ރާއްޖޭގައި  ޖަވާބުދީފައި ވާއިރު، ގެވެށި އަނިޔާ އަކީ ން ބައިވެރި%87.5ކަމަށް 

އަދި، ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ދިމާވާ ފުރައްސާރަ ރިޕޯޓުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ހަރުދަނާ . ބައިވެރިން ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ
 ބައިވެރިން 57.3% ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައި ވާއިރު، 27.5%ހަމައެކަނި ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާކަމަށް 

ޖުމުލަ ގޮތެއްގައި، މި ހޯދުންތަކުގެ މައްޗަށް ބުރަވާއިރު، . ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށެވެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވި، ތަފާތުކުރެމެއް ނެތި އަންހެނުންނަށް 
ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ވީނަމަވެސް، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް 

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން އޮތް މިންވަރު އަދި ދާއިރާތައް .6.2
މަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރވޭއިން އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމިހާރު ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން 

 އަދި ފިރިހެނުންގެ 48.4%އަންހެނުންގެ ( މީހުން 44.5%ދައްކާ ގޮތުގައި ތަފާތުތަކެއް ކުރާކަމަށް ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ 
އަދި ބައިވެރިންގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި، މިކަމުގައި ވަކިކޮޅަކަށް ބުރަނުވާކަމަށް . ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ )  ބައިވެރިނ%28.9ް

މި ދިރާސާގައި ކުރިއަށް . އެވ22.7ެ%ފަހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮންނަކަމަށް ދެކެނީ ބައިވެރިންގެ 
 ،އާންމު ރައްޔަތުންގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވަނީ 58ފޯކަސް ގްރޫޕް މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި /ގެންދުވުނު އިންޓަރވިއު

އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފުރުޞަތުތަކުގައި މިންތީގެ ތަފާތެއް ނެތްކަމާއި، ނަމަވެސް ތަފާތު ސަބަބުތަކާހުރެ ފިރިހެނުންނަށްވުރެ 
 .އަންހެނުންނަށް އެ ފުރަސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފޭނޭ ޖާގަ ހަނިކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިން ޤަބޫލުކުރެއެވެ

 އާމްދަނީ ލިބުމުގައި ހުރި މިންތީގެ ތަފާތުތައް .6.2.1
 123 ޤައުމުގެ ތެރެއިން 153ން ދައްކާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ވަނީ 2020ގްލޯބަލް ޖެންޑަރ ގެޕް އިންޑެކްސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުން އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ޢަމަލީގޮތުން .)2019ލްޑް އިކޮނިމިކް ފޯރަމް، ވޯ(ވަނައިގައެވެ
 ސެކްޝަން .އާންމުގޮތެއްގައި އަންހެނުން ނިސްބަތްވަނީ ވަޒީފާގެ ދަށް ހަރުފަތްތަކަށެވެ، ބައިވެރިވާ މިންވަރު ގިނަ ނަމަވެސް

ސަރުކާރުގެ އިސްވާރުވެރި މަގާމުތަކުގެތެރޭގައި މިނިސްޓަރުން، .ގައި އިތުރު ތަފާސް ހިސާބު ހިމެނިފައިވާނެއެވ3.1ެ
އެމްބެސެޑަރުން، މަޖުލިސް މެމްބަރުން، ގާޟީން، އަދި ބޮޑެތި ކޮމްޕެނީތަކުގެ ، ޕަރމެނެންޓް ސެކަރެޓަރީ، ކޮމިޝަނަރުން

.  )ށ2016ޖަބީން، (ވެރިންގެ ގޮތުގައި މަދުންނަމަވެސް މިހާރު އަންހެނުން ހިމެނެއެވެ 

 ތަފާތު ކުރުންތައް ހުރިކަމަށް މިންތީގެ މުޖުތަމަޢުގެ ތެރޭގައި ،ކަންމިހެން އޮތްކަމުގައި ވިޔަސް އާންމު ދިރިއުޅުމުގައި
ހާސް ރުފިޔާއިން ދަށުގެ 10 މީހުން ހިމެނެނީ 45% މިގޮތުން، މި ދިރާސާގެ ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން .ހާމަވެއެވެ

 35% ބައިވެރިންނާއި ފިރިހެނުންގެ 47.9%މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެނުންގެ. އާމްދަނީ ލިބޭ ޤިންތީގައެވެ
ނޑާއި އަޅާކިޔާނަމަ މަހު މުސާރައިގެ ގޮތުގައި .ބައިވެރިންނެވެ އަށްވެރު 10،000ސިވިލް ސަރވިސް ގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަ

 .ދަށުން ލިބެނީ އާންމު އިދާރީ މަޤާމުތަކަށާއި މަސައްކަތު މީހުންގެ މަޤާމުތަކަށެވެ

ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ، ސެކަންޑަރީ، ޓަރޝަރީ އަދި މަތީ ތައުލީމުގެ ނިސްބަތްވެސް އަންހެންކުދިން ބައިވެރިވާ 
 މީހުންގެ ތަޢުލީމީ 59.3%އަދި ހަމައެހެންމެ ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ .މިންވަރު އިތުރުކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާތަކުން ދައްކައެވެ

މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އަންހެނުންގެ . ފެންވަރުކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފަނީ ފުރަތަމަ ޑިގްރީ ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ މަތީ ސަނަދެކެވެ
 .  ބައިވެރިންނެވ57.8ެ% ބައިވެރިންނާއި ފިރިހެނުންގެ %61.1



75 
 

މިގޮތުން މި ފާހަގަކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ތަފާތަކީ މަތީ ފަންތީގެ މަޤާމުތަކަށް ނުވަތަ މަތީ މުސާރަލިބޭ ބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކަށް 
އަދި ހަމަ އެހެންމެ . އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިލުމުގައި ހުރި ތަފާތު ހުރަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން ހުރި ފަރަގުތަކެއްކަމަ ދޭހަވައެވެ

އަންހެނުން ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވާ މަޤާމުތައް، މިސާލަކަށް ޓީޗަރުކަމާއި ނަރުސްކަން ފަދަ މަސައްކަތްތަކުގެ މުސާރަތަކަކީ 
ނޑާއި  )މިސާލަކަށް ޓޫރިޒަމް، ސަލާމަތީ ބާރުތައް(ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ގިނަ ދާއިރާތަކުގެ  މުސާރައިގަ އޮނިގަ

ތަފާތުތަކެއް ހުރުމުން ދިމާވާ ފަރަގުތަކެއް ކަމުގައި ދުށުމުގެ ފުރުޞަތު އެބައޮތް ކަމަށް މި ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ 
މި ދިރާސާއަށް މި މުސާރަތަކުގެ ތަފާތުތައް އަޅާ ބަލާފައި ނުވާތީ މިކަމަކީ އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން . ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ

 .ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ވަޒީފާއާއި އެކުވެސް ގޭތެރޭގެ ކަންކަމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އަންހެނުން އުފުލަން ޖެހުން .6.2.2
ވަޒީފާއަށް ދިޔަކަމުގައި ވިޔަސް އަންހެނުން ، ވިސްނުންތައް ބައްޓަންވެފައި ހުންނަ ގޮތްތަކަށް ބަލާއިރުމުޖުތަމައުގައި މީހުންގެ 
އްކަމަށް މުޖުތަމައުގެ ގިނަ  އަންހެނުންގެ ޒިންމާއެތަކަކީ )ކެއާ ވާރކް/ ޕެއިޑް ވާރކް-ޑޮމެސްޓިކްއަން(ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތް 

ރޑަން( މިހެންކަމާއެކު، ވަޒީފާއަށްދާ އަންހެނުންނަށް ދެ ބުރަ .).ނ.އ، ކޮބިލަރެވް(މީހުންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ   )ޑަބަލް ބާ
އާންމު ފާހަގަވާ ގޮތުގައި  )ގައ5.5ި އަދި ސެކްޝަން 4.1.4ސެކްޝަން (ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން .ކުރިމަތިވާކަން ހާމަވެއެވެ

ދެ ޖިންސުގެ މީހުން ކަމަށް ޒިންމާއަންހެނުންގެ ގެ އެންމެހާ ކަމެއް ކޮށްދިނުމަކީ  ދަރިންއި ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތާ،ގޮތެއްގައި
 . އެވެކެ ދެވެސް

މީގެ އިތުރުން ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި އުފުލިގެންދާ އަގުތަކަށް ބަލާއިރު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ގެއިން ބޭރުގައި ވަގުތު 
މަގާމުތަކަށް އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުން . ހޭދަކުރުމަކީ މިހާރުގެ އަންހެނުންނަށް ގޮތަކުން މަޖުބޫރުވެފައިވާ ކަމެކެވެ

މައިންބަފައިން އަދި (އަންހެނުން ވަޒީފާއަށް ފޮނުވުމަށް ގިނަ އާއިލާތަކުން  .ކެވެއެކަށީގެންވާކަމަށް ދެކުމަކީވެސް މީގެ މިސާލެ
އަންހެނުންގެ އާއިލީ ޒިންމާ ކުޑަނުވުމާއި، ގޭގެ ކަންކަމާއި ވަޒީފާއަށް ހަމަހަމައަށް ، މިހާރު ރުހުނަސް )ފިރިންވެސް

ޕެޓްރިއާކަލް ނިޒާމުގެ .އިންސާފުކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮކަމަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމެކެވެ
 އަންހެނުން އަމިއްލައަށްވެސް އެއީ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމުގައި ތައްތެރެއިން އުފެދިފައިވާ މި ފަދަ މިންތީންގެ ރޯލުގެ ތަފާތުވުން

ގާބިލުކަން ދަށްކަމަށް ގެ ވިސްނުމާ ފިކުރުގެ  އަންހެނުން، ތަބީއީގޮތުން ފިރެހެނުންނާ އަޅާބަލާއިރު،ދެކުމުގެ އިތުރުން
އަދި ހަމަ  .ކަންކަމެވެ )އިންޓަރނަލައިޒްޑް މިސޯޖިނީ(ކޮށްފައިވާކަން ދޭހަކޮށްދޭ 'އިންޓަރނަލައިޒް' މި ނިޒާމު ކަމީބަލައިގަންނަ 

އެހެންމެ، މިއީ ވަޒީފާއަށް ނިކުތް ކަމުގައިވިޔަސް ބޮޑެތި ޒިންމާ ނަގަންޖެހޭ ވަޒީފާތަކަށް ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑުތަނުން 
ނޑު އެއްސަބަބެވެ  .އަންހެނުން ފަސްޖެހޭ މައިގަ

 މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ދާއިރާތައް .6.2.3
 ސިޔާސީ މައިދާނުގައްޔާއި ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައިވެސް އަންހެނުންގެ މަތީގައި ބަޔާންވެދިޔަ ދެގުނަ ޒިންމާގެ ސަބަބުން

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި އަދި ޚާއްސަކޮށް ސިޔާސީ ދާއިރާގައި . ފާހަގަވެއެވެކުޑަކަންބައިވެރިވުން 
ނޑީގެ ތެރެއިން އަންހެނުން 87މިސާލަކަށް މަޖިލީހުގައި . އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގެ މިންތީގެ ފަރަގު ބޮޑެވެ  ގޮ

ނޑިއަށެވެ 4އިންތިޚާބުވެގެން ހޮވިފައިވަނީ އެންމެ   .)2020އެސް، .ބީ.އެން( ގޮ

ގިނަ ބައިވެރިންގެ ޖަވާބުތަކުން، ވަކި މިންތިއަކަށް ވަކި މަސައްކަތެއް ޚާއްޞަ ނުވާކަމަށް ބޮޑަށް ބުރަވިކަމުގައި ވިޔަސް، 
މިއީ  )ޕޮލިޓިކަލް މަޤާމުތައް، އިސްވެރިންގެ ގޮތުގައި، ގޮތްނިންމާ މަޤާމުތައް، ސްކޫލް ޕްރިންސިޕަލުން(ލީޑަރޝިޕް ރޯލުތައް 

 ކަމުގައި އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކު ދުއްކަމުގައިވިޔަސް އަންހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް  ނޫންވަކި ޖިންސަކަށް ޚާއްސާ މަޤާމުތަކެއް
މި މަޤާމުތައް ބޮޑަށް ގުޅެނީ .  މީހުން ދެކެއެވ8ެ%ފިރިހެނުންނަށް ގުޅޭ ކަންކަން ކަމުގައި އެވްރެޖްކޮށް ބައިވެރިންގެ 

.   އެވ1ެ%އަންހެނުންނާ ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ އެވްރެޖް 
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 ބޮޑަށް ފިރިހެނުންގެ މަސައްކަތް  މަސައްކަތަކަކީމަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކާ، މަސްވެރިކަން، އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން
މި ދާއިރާތައް ބޮޑަށް ގުޅެނީ އަންހެނުންކަމަށް . ބުރަވެއެވެސަރވޭގެ ބައިވެރިން  44%ކަމަށް އެވްރެޖްކޮށް 
އަދި ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމާ، ކެއްކުމާއި، ދަރިން ބެލުމާއި، ޕްރީސްކޫލް ޓީޗަރު . ބައިވެރިންނެވެ% 1.2ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ 

މިކަންކަމަކީ ފިރިހެނުންނާ ގުޅޭ .  މީހުން ދެކެއެވ19ެ%ކަމަކީ ބޮޑަށް އަންހެނުންނަށް ގުޅޭ ކަންކަންކަމުގައި އެވްރެޖްކޮށް 
 . މީހުންނެވ1ެ%ކަންކަންކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ އެވްރެޖްކޮށް 

އާންމު ރައްޔަތުންނާ ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން ހާމަވާ ގޮތުގައި ތަންތަނުގެ އިސް މަޤާމުތަކަށް އަންހެނުން ކުރިމަތިލުމަށް 
މި ފަސްޖެހުމުގެ ސަބަބަކީ އަންހެނުންނަށް ގޭގެ އާއި އާއިލާގެ ޒިންމާ ބުރަވުމުގެ ސަބަބުންނާއި، .ފަސްޖެހުންތަކެއް ހުރެއެވެ

އެ ޒިންމާ ފުރިހަމައަށް އަދާނުކުރެވިދާނޭ ކަމުގެ ބިރަށް ލީޑަރޝިޕް ރޯލްތަކަށް އަމިއްލައަށް ކުރިމަތިލާން ގިނަ އަންހެނުން 
ހަމަ އެއާއެކު މަޝްވަރާތަކުން ހާމަވި އެއްކަމަކީ، އެފަދަ ރޯލަކަށް އައްޔަނުކޮށްފިނަމަ އާއިލާގެ ޒިންމާއާއެކު . ޖެހިލުންވާކަމެވެ

އަދި ހަމަ އެހެންމެ މަންމައިން . ވެސް އިތުރު ހިތްވަރެއްލައިގެން ލީޑަރޝީޕް ރޯލް ފުރުމަށް އަންހެނުން ފަސްނުޖެހޭކަމެވެ
ވަޒީފާ އަދާކުރަމަކީ ދަރިންނަށް ލިބޭ ދެރައެއްގެ ބަދަލުގައި ދަރިންވެސް ޒިންމާދާރު ބަޔަކަށް ވުމަށް މެދުވެރިއެއްކަމަށް 

ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު ނުކުތާއަކީ، އެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ . މިސާލާއެކު ބައެއް އަންހެނުން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވެއެވެ
 .ހުނަރާ، ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، މަޤާމުތަކަށް ވާދަކުރުމަށް އަންހެނުން ފަސްޖެހޭ ކަމެވެ

ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކުގެ (ގައި ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ފިރިހެނުން ނިސްބަތުން ގިނަ ދާއިރާތައް 6.1.3މީގެ އިތުރުން، 
މިއީ އަނެހްނުންނަށް ބައިވެރިވުމަށް ހުރަސްތަކެއް ހުރި ދާއިރާތަކެއްކަމުގައި  )ވަޒީފާތައް، ސަލާމަތީ ބާރުގެ މުއައްސަސާތައް

ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ ފުށުން . މި ދިރާސާއަށް މާއުލޫމާތު ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރެވުނު ރައްޔަތުން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ
ލިބުނު މަޢުލޫމާތުތަކުން މިތަނުގައި ފާހަގަކޮށްލަންޖެހޭ މުހިންމު ތަފާސްހިސާބުތަކަކީ އަންހެނުން ވަޒީފާގައި ދެމިތިބުމަށާއި 

 ފާހަގަކޮށްފައިވުމާއި، މަސައްކަތުގެ 60.8%ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ޖިންސީ ނުފޫޒަށް ހުށަހެޅޭކަމަށް ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގެ 
މާހައުލުގައި ދިމާވާ ފުރައްސާރަ ރިޕޯޓުކޮށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށް ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަނުގައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްޤާއިމު 

 ބައިވެރިން ބާޔާންކޮށްފައި ވުމާއި، އަދި ރިސޯޓުތަކަކީ އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ރައްކާތެރި 57.3%ކުރެވިފައިނުވާކަމަށް 
 . ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭ ކަމެވ37.0ެ%މާހައުލެއް ނޫންކަމަށް 

މި ހޯދުންތަކުން ހާމަވަނީ މިންތީގެ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމުގައާއި، މަސައްކަތު މާހައުލުގައި އަންހެނުންގެ ރައްކައުތެރިކަން 
 .ކަށަވަރު ކުރުމުގައި ފިރިހެނުންގެ އެއްބާރުލުމާއި ބައިވެރިވުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ބޭނުންވާކެމެވެ

 މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން ފިރިހެނުންގެ ތަސައްވަރު .6.2.4
މިންތީގެތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށްކުރެވޭ މަސައްކަތުގައި ފިރިހެނުން މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމަކީ މުހިންމުކަމެއް 

މިންތީގެ ތަފާތުތަކެއް ނުގެންގުޅޭ ކަމަށާއި، ގެންގުޅޭ ތަފާތަކީ ތަބައީ . ކަމުގައި މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔައެވެ
ގޮތުން ދެ ޖިންސުގެ ތަފާތުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދައުރުގެ ތަފާތުވުމުން އޮންނަ ތަފާތެއްކަމަށް، އަދި 

 .އާއިލީ ހަމަޖެހުމަށްޓަކައި ގެންގުޅެން ޖެހޭ ތަފާތެއްކަމަށް ބައިވެރިން ބުރަވެއެވެ

އަންހެން ތަފާތު ވަޒީފާގެ މާހައުލުގައި ނުގެންގުޅުމަށް /މިކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިންމު އެއް ނުކުތާއަކީ ފިރިހެން
މަޝްވަރާތަކުން ފާހަގަވި އެއް ކަމަކީ އަންހެނުންނާ . މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރަން ޖެހޭކަމެވެ

ކުރުމަކީ ފިރިހެނުންގެ ތަބީއަތުގައި ހުންނަކަމެއްގެ ގޮތުގައި ފިރިހެނުންވެސް އަދި އަންހެނުންވެސް ދެކޭ ދެކުން 'ފްލަރޓް'
މަސައްކަތު މާހައުލުގައި އަދި އާންމު ދިރިއުޅުމުގައިވެސް އެއް އިންސާނަކު އަނެއް އިންސާނަކަށް . ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ކުރަންޖެހޭ އިހުތިރާމާއި ގެންގުޅެއްޖެހޭ އަޚުލާޤީ އިންތައް ކުޑައިރުއްސުރެ ދަސްކޮށްދިނުމުގެ މުހިންމުކަން މި ހޯދުންތަކުން 
 .ހާމަވެއެވެ
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 އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ސަބަބުތައް .6.3

 ސަޤާފީ އަދި ދީނީގޮތުން އަންހެނުންގެ ދައުރާއި މެދު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން .6.3.1
ނޑު އެއްކަމަކީ ސަޤާފީ އަދި ދީނީގޮތުން ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅޭ ސަބަބުމިންތީގެ  ތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވޭ މައިގަ

އަންހެނުންގެ ދައުރާއި މެދު މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ޒަމާނުއްސުރެ ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ ޤަބޫލުކުރުންތައް ކަމަށް މަޝްވަރާގެ 
ހާމަކުރައްވާގޮތުގައި މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އޮންނަ އާދަކާދައާއި  )2011( ވިންކްލޯވ.ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ

ވިންކްލޯވ ޚާއްޞަކޮށް ބައެއް މިސާލު ނަންގަވަމުން . ސަގާފަތަކީ މިންތީގެ ރޯލްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ކަންކަމެވެ
 ތަފުސީލުކުރައްވަނީ ބައެއްފަހަރު ފިރިހެނުން ގޭތެރޭގެ ތަފާތު ކަންކަމުގައި މާބޮޑަށް ބައިވެރިވެ ހަދާނަމަ )2011(

ވަރަށް ގިނަ އަންހެނުން ދެކެނީ އެމީހުންގެ ގެއާއި ޢާއިލާގެ . އަންހެނުންނަށް އެކަމުން އުނދަގޫވާ ފަހަރުވެސް އަންނަ ކަމެވެ
މިގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ . ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަކީ އޭނާ ވަޒީފާ އަދާ ކުރިޔަސް ނުކުރިޔަސް އޭނާ ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ގޮތަށެވެ

ކުށެއް /ނުތަނަވަސްކަން/ ނުދެވޭތީ ގިލްޓްކަންއެހެންކަމަކީ ވަޒީފާ އަދާ ކުރާ އަންހެނުން އެމީހުންގެ ގެއަށް ދޭންވާ އަހަމިއްޔަތު
މި .ކޭ ކަމެވެގޮތަށް އިހުސާސް ކުރުވާކަމަކަށް ވުމުގެ އިތުރުން މުޖުތަމަޢުގެ މީހުންވެސް އެއީ ރަގަޅު ގޮތެއް ނޫންކަމަށް ދެ

ވާހަކަތަކުން ވެސް ސަޤާފީގޮތުން ގެންގުޅޭ  )4.1.1ސެކްޝަން ( ބައިވެރިންގެ 58ދިރާސާގައި މަޝްވަރާކުރެވުނު 
 . ވިސްނުމުގެ ސަބަބުން ގެންގެޅޭ މިންތީގެ ތަފާތުތައް ހާމަވެއެވެ

ނޑު ޖެހިފައިވުން(މިންތީގެ ސްޓީރިއޮޓައިޕްސް  .6.3.2  )ވަކިގޮތަކަށް ތައްގަ
މިގޮތަށް މި ގެންގުޅޭ ވިސްނުންތަކުގެ ސަބަބުން ވަކި ޖިންސެއްގެ މީހެއްގެ ދައުރަކީ ވަކިބާވަތެއްގެ ވަކި ކަމެއްކަމަށް 

ނޑު ޖެހުންތަކަކީ ކޮންމެ މުޖުތަމަޢެއްގައި ވެސް ތަފާތު . ސްޓީރިއޯޓައިޕް ކުރުވެއެވެ ސްޓީރިއޯޓައިޕް ނުވަތަ ވަކިގޮތަކަށް ތައްގަ
ދިރާސާއަކުން ހާމަވާ .)2018އެލެމާރސް، (ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔަކާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަސައްވުރެކެވެ 
މިގޮތުން ދެޖިންސުގެ މީހުން މުޖުތަމަޢުގައި . ގޮތުގައި މިވިސްނުންތަކުން މުޖުތަމަޢުގެ ހުރިހާ ކަމަކަށްވެސް އަސަރުކުރެއެވެ

އަދާކުރާ ދައުރާއި ވަޒީފާތަކާއި ހަމަތަކާއިލަމަތަކާއި، ހައްޤުތަކާއި މިނޫންވެސް އެއްބަޔަކު އަނެއް ބަޔާކާ މެދު ވިސްނާ 
 .)2011ވިންކްލޯވ، ؛ 2015ކިލެން، &މަލްވީ (ވިސްނުންތަކަށްވެސް އަސަރު ކުރެއެވެ 

ނޑުވެސް ޖެހިފައިވާ  މިގޮތުން ހަވާލުކުރެވޭ ނުވަތަ ހަވާލުވެވޭ ރޯލުތަކަކީ ވަރަށް ގިނަފަހަރަށް އެކަންކަމާމެދު ވަކިގޮތަކަށް ތައްގަ
ނޑު . ކަންތައްތަކެވެ މިސާލަކަށް މަސައްކަތު ދާއިރާގައި، މަގުމަތީގައި، ސްކޫލުގައި، ޢާއިލާއެއްގެ ތެރޭގައިވެސް، އެއްބަ

ދެމަފިރިންގެ މެދުގައި، ދަރިންގެ މެދުގައި ފާހަގަކުރެވާ މިންވަރަށް ދެ ޖިންސުގެ ފަރަގު ކުރުން ، އެއްބަފައި ކުދިންގެ ތެރޭގައި
ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ގައުމަކަށް ބަލައިލާއިރު، މިސާލަކަށް އަންހެން ދަރިއެއްނަމަ ގޭގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން . އޮވެއެވެ

ޚާއްޞަކޮށް ކެއްކުމާއި، ތަށިދޮވެ ހެދުންފަދަ ކަންތައްތަކަކީ އަންހެން ދަރިން ކުރަން ޖެހޭ، ދަސްކުރަން ޖެހޭ ކަންކަން 
 ގޭގައި ހުންނަ ،ހަމަ މިބީދައިން ފިރިހެނުން ނަމަ. ކަމުގައި ދެ ޖިންސުގެ މީހުންވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ހަމަ މިބީދައިން އަންހެން . ބަރު އެއްޗެހި އުފުލުން ފަދަ ކަންތައްތައް އެއީ އެމީހުންގެ ޒިންމާ ކަމުގައި ވެސް ދެކެއެވެ
ދައްތައެއް ވިޔަސް ކޮއްކޮއަކަށް ވިޔަސް އެމީހުން ހިމާޔަތް ކޮށް ބަލަހައްޓަން ޖެހޭ ބަޔަކީ ފިރިހެން ދަރިންކަން ނުވަތަ 

މިއީ މުޖުތަމަޢުތެރޭގައި ޢާއްމުކޮށް ބުނެދެވޭ ހަރުލައްވަން މަސައްކަތް . ބޭބެމެންކަން ކުޑައިރުއްސުރެ ވިސްނާދެވޭތަން އާދެއެވެ
މީގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަކީ ބަލިކަށި، ނިޔަނެތި، ޖަޒުބާތީ ބައެއް ކަމަށް ވެސް ދެކެވޭތަން . ކުރާ ގަބޫލު ކުރުންތަކެކެވެ

 .އާދެއެވެ

މިގޮތުން . މި ދިރާސާއަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސަރވޭއިން ހާމަވެއެވެ،ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ ބައެއް ސްޓީރިއޮޓައިޕްސްތައް
ނަރުސްކަމާއި ޕްރީސްކޫލްގެ ޓީޗަރުކަމާ، ދަރިން ބެލެހެއްޓުން، އަދި ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމަކީ ބޮޑަށް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ 

ހަމަ މިގޮތަށް، މަސްވެރިކަމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ދާއިރާ އަދި . މަސައްކަތްތަކެއް ގޮތަށް ދޭހަވާކަމަށް ދައްކައެވެ
އިންޓަވިއުކުރުވުނު . އެންޖިނިއަރުންގެ ގޮތުގައިމަސައްކަތްކުރުމަށް ބޮޑަށް ގުޅެނީ ފިރިހެނުންނާ ކަމަށް ދައްކުވައިދެއެވެ
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ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންގެ ވާހަކަތަކުން އަންހެނުންނަކީ ހައްދާލަން ފަސޭހަ ހިތްބަލި ބަޔެއްކަމަށް ދެކޭކަމަށާއި 
މިކަމުގެ ސަބަބުން ސިޔާސީ މަޤާމުތަކާއި މަތީ ފެންވަރުގެ ނިންމުންތައް ނިންމާ މަޤާމުތަކަށް އަންހެނުން އެހާ 

 .ކަމުނުދާނޭކަމަށް ގިނަ ފިރިހެނުން އަދި ބައެއް އަންހެނުންގެ ވާހަކަތަކުން ހާމަވިއެވެ

. ނަމަވެސް، މިގޮތުން ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ވަރަށް ބޮޑަށްވެސް މިހާރު މަދުކަމަށް ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ހާމަވެއެވެ
 އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭފާހަގަކުރައްވާ ގޮތުގައި ދުނިޔޭގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގައުމުތަކުގައި  )1999(ޑޮލަރ އަދި ގެޓީ 

އެހެންނަމަވެސް އަންހެނުންނަށް ތަފާތު ކުރުމެއް . ތަފާތު ކުރުންތައް ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކަށްވުރެ ބޮޑަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ގައުމުތަކުގައިވެސް މުޖުތަމަޢުގެ އެކި ކަންކަމުގައި ތަފާތުތައް އެ ނެތި ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން ޢާއްމުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް 

މި ދިރާސާގައި އިންޓަރވިއުކުރެވުނު މީހުންގެ ވާހަކަތަކުންނާއި، ސަރވޭ ގެ ހޯދުންތަކަށް .ކުޑަވަމުން ދާކަންހާމަވެއެވެ
ބަލާއިރު، މަތީ ތަޢުލީމު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ މިންތީގެ ތަފާތުތަކާއި މެދު ގެންގުޅޭ ވިސްނުންތައް ބޮޑަށް ބުރަވަނީ މިންތީގެ 

 .ހަމަހަމަކަން އޮންނަންވާނެ ކަމުގެ މައްޗަށެވެ

 އަންހެނުންނާމެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތައް .6.4

 ސަގާފީ އަދި ދީނީގޮތުން އަންހެނުންގެ ދައުރާއި މެދު އުފެދިފައިވާ ތަސައްވަރު .6.4.1
އަންހެނުންނަށް ކުރާ ތަފާތުކުރުންތަކަށް ހުއްޓުމެއް ގެނައުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކާއި، ހުރަސްތައް ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން 

މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ސަޤާފީ . މަޝްވާރާގެ ބައިވެރިންނާއި ސަރވޭގެ ބައިވެރިން މިކަމުގައި ދެކޭގޮތްތައް ބެލިފައި ވެއެވެ
އަދި ދީނީގޮތުން އަންހެނުންގެ ދައުރާއި މެދު އުފެދިފައިވާ ތަސައްވަރު ބަދަލުކުރަމަކީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭނޭ 

 ދައްކާ ގޮތުގައި )2020، .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް( ނ3ް ސައިޑް އޮފް ލައިފް ސަރވޭ ސްރައިޓް. ކަމެއް ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ
 ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒު އިތުރުވެ، އެފަދަ ވިސްނުންތަކުގެ ސަބަބުން އާންމުންގެ ޅޭދިވެހިރާއްޖޭގައި ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރު ގެންގު

މެދުގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމާއި އަންހެނުންގެ ހައްޤުގަތައް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އިސްލާމް ދީނާއި ފުށުއަރާކަމެއްކަމުގައި 
.  ޤަބޫލުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވެއެވެ

ގެ ސަރވޭ ނަތީޖާތަކުން ދައްކާގޮތުން ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑަށް ގިނަ އަންހެނުން، )2020(. އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް
 މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ .ހަނިވުމަކީ އެކަން އޮންނަންވާނެ ގޮތް ކަމަށް ދެކެއެވެ އިހުތިޔާރުތައް ވެންޖެހޭށް ލިބިދެވެންނައަންހެނު

 72%ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި ރަނގަޅު އަންބެއް، ޚިޔާލުތަފާތުވި ކަމުގައި ވިޔަސް، ފިރިމީހާ ބުނާބަހަށް ތަބާވާނެކަމަށް 
ހަމަ މިގޮތަށް . )2020، .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް( ނެވެ  ފިރިހެނުނ57ް % ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު އެގޮތަށް ދެކެނީއަންހެނުން

  އަންހެނުނ72ް%އާއިލާ ތެރޭގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކަކީ ހަމައެކަނި އާއިލާތެރޭގައި ދެކެވެންޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް 
. )2020، .އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް( ނެވެ  ފިރިހެނުނ57ް %ދެކޭއިރުއެކަމަށް އެއްބަސްވަނީ

ބަޔާންވެ ދިޔަ ގޮތަށް މި ދިރާސާގެ މަޝްވަރާތަކުގެ ހޯދުންތަކުންވެސް  )ގައި ވެސ4.1ްސެކްޝަން (މިގޮތުން ކުރިން 
ހާމަވަނީ އަންހެނުން ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގައި ވިޔަސް ގޭތެރޭގެ އެންމެހާ ކަމާއި ދަރިން ބެލުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާއެއް އުފުލުމަކީ 

އެއާއެކު ވަޒީފާގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އަމިއްލައަށް ހުރަސްތަކެއް . އަންހެނަކަށް ވީތީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ ގޮތުގައެވެ
 .މަތިކުރުވައެވެ

 އަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ނިކަމެތި ޚާލަތުތަކުގައި އެހީތެރިކަން ހޯދުމަށް އޮންނަ ނިޒާމުގެ މައްސަލަތައް .6.4.2
 ހާމަވެގެން ދިޔަ އެއްކަމަކީ އާއިލާ މި ދިރާސާއަށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދެވުނު މަޝްވަރާތަކުން

ނިޒާމަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަވުމަކީ . ބަދުނާމުވެދާނޭކަމަށް ޓަކައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުން އަދި ވެސް މަދުކަމެވެ
 އެގޮތުން، ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް .މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރި ހުރަހެކެވެ
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ދެކެވުނު ވާހަކަތަކުން ފާހަގަވީ އެއްކަމަކީ މިފަދަ . ރިޕޯޓުކުރުމުގައި ފަސްޖެހުންތަކެއް ހުންނަކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ
މައްސަލާގައި ބައިވެރިވާމީހުންގެ ސިއްރު ހިފެއްހެއްޓޭނޭކަމުގެ  ސަބަބުން މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރަން އޮންނަ ގޮތްތަކުގެ

 4ން ދައްކާ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮންމެ 2017-2016ޑިމޮގްރެފިކް ހެލްތު ސަރވާ . ނޯންނަކަމެވެޔަޤީންކަން 
. )2018މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު، ( އަންހެނަކީ ކޮންމެވެސް ކަހަލަ އަނިޔާއެއް ތަހައްމަލު ކޮށްފައިވާ މީހެކެވ1ެއަންހެނަކުން 

 މީހުން ދެކޭ ގޮތުގައި ވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގެވެށި 80.7% މީހުންތެރެއިން 619މި ދިރާސާގެ ސަރވޭގައި ބައިވެރިވި 
މިގޮތަށް ޖަވާބު ދިން މީހުންގެ ތެރޭގައި ސަރވޭގެ . )ގައ5.6ިއިތުރު ތަފުޞީލު ސެކްޝަން (އަނިޔާ އަކީ ޢާއްމު ކަމެކެވެ 

މިފަދަ މާހައުލެއްގައި ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައި .  ހިމެނެއެވ58.3ެ% އަދި ފިރިހެނުންގެ 86.7%ބައިވެރިވި އަންހެނުންގެ 
އޮތް އިރު، އެފަދަ ކަންކަން ރިޕޯޓު ކުރުމުން ރައްކާތެރިކަން ލިބުމުގެ ބަދަލުގައި އިތުރު ނިކަމެތިކަމަށް ހުށަހެޅިދާނޭކަމަށް 

 .މަޝްވަރާތަކުން ހާމަވިއެވެ )ގައި ހާމަކޮށްފައިވާގޮތަށ4.3.5ްއަދި ، 4.3.4، 4.3.3ސެކްޝަން (ދެކޭކަމަށް 

 ބާރުގަދަ ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ދަތިވުން .6.4.3
މީގެ އިތުރުންވެސް ބާރުގަދަ ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަށް 

ވަޒީފާގެ ކަންކަމުގައި ސިޔާސީ ނުފޫޒު އެކުލެވުމަކީ ފިރެހެނުންނާ އަޅާ ބަލާއިރު . ބުރޫއަރާކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ
 ).ނ.އ(ކަމަށް ކޮބިލަރޭވް  )ޑިސްޕްރޮޕޯޝަނަލް އިމްޕެކްޓްސް(އަންހެނުންނަށް އިތުރަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ކަމެއް 

މިގޮތުން އަންހެނުން މުޖުތަމައުގަ، އަދި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރު މަދުވުމާއެކު މީގެ . ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ
ނިސްބަތުން މަދުވުން  )ސޯޝަލް ކެޕިޓަލް(' ދަންނަ މީހުންނާ ގުޅުންތައް ބަދަހި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތުތައް'ސަބަބުން 

ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި ޖިންސީ ފުރައްސާރައަށް އަންހެނުން ހުށަހެޅޭ ޢަދަދުވެސް ގިނަ ކަމަށާއި، ދިމާވާ .އެކަށީގެންވެއެވެ
މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދުމަށް އުސޫލުތަކެއް އޮތަސް، އެ ޢަމަލު ހިންގި މީހަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން ނުވަތަ މާލީ ގޮތުން ވިޔަސް 
ނުފޫޒު ގަދަ މީހެއް ނަމަ އިސްލާހުގެ މަގަށް ކަންކަން ކުރުމަށް ފަހަތަށް ޖެހޭކަމަށް މަޝްވަރާތަކުގެ ބައިވެރީންގެ މަޢުލޫމާތުން 

 މީހުން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ތަފާތު ނުފޫޒުތަކުގެ 66.7%މިގޮތުން ސަރވޭގައި ބައިވެރީންގެ . ހާމަވެއެވެ
ސަބަބުން އަންހެނުންނަށްކުރާ ތަފާތުކުރުންތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމުގައި  )މިސާލަކަށް ސިޔާސީ، އާއިލީ، އިޖުތިމާއީ(

.  ހުރަހަކަށް ވެއެވެ

 މިންތީގެ ތަފާތުތައް ނައްތާލުމަށް ނުވަތަ ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންކަން .6.5

 ތަޢުލީމީ މުޖުތަމައެއް ބިނާކުރުން .6.5.1
.  ގަރުނުގެ ތެރޭގައި ދެޖިންސުގެ މީހުން އަދާކުރާ ދައުރާއި ރޯލްތަކަށް ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފައިވެއެވެމި ހިނގާ

ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުން ވަޒީފާގެ ދާއިރާއަށް ނުކުމެ ފިރިހެނުންނާއި އެއް ސަފެއްގައި އާމުދާނީ ހޯދުމާއި، އިގުތިޞާދީގޮތުން 
މިކަމުގެ އިތުރުން، ކައިވެނި ކުރާ ޢުމުރު . )2011 ވިންކްލޯވ،(އިތުރު ވެފައިވެއެވެ ކުރިއަށްވުރެ އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން 

ލަސްވެ ދަރިން ހޯދާ ޢުމުރު ފަސްވުމުން ޢާއިލާ ބެލެހެއްޓުމާއި ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމުގެ ކަންކަން ފެށެނީ ވަޒީފާގެ 
މިކަމުގެ ސަބަބުން ޢާއިލާ ބެލެހެއްޓުމާއި އެކުއެކީ އާމުދަނީ ހޯދުމުގެ . ދާއިރާއަށް ގިނަ އަންހެނުން ވަނުމަށްފަހުއެވެ

ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދު ބަރަދު ހުންނަގޮތުން ދެމަފިރިން . މަސައްކަތްވެސް އަންހެނުން ވަރަށް ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ކުރެއެވެ
އެއްކޮށް އާމުދަނީ ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ހާލަތުތައް ގިނަވެ އަދި ހަމައެހެން އަންހެނުންގެ ތަޢުލީމީ ފެންވަރު 

އިތުރުވެ ވަޒީފާގެ ދާއިރާއަށް ޢާއިލާއެއް ފެށުމުގެ ކުރިން ވަނުން ފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ގައުމުތަކުގައި 
ޚާއްޞަކޮށް މިފަދަ ކަންކަމުގެ ސަބަބުން . މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާ އެތަށް ގުނައަކަށް އިތުރުވެފައި ވެއެވެ

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މުޖުތަމަޢުގައި އަދާ ކުރާ ރޯލްތައް ކުރިއާ އަޅައިބަލާއިރު ތަފާތު ވެފައިވާކަން ހާމަވެއެވެ 
. )1996ޝިޒްލިންޔ އދި އޮލިވޭރާ، (
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މި ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުގެ، ޚާއްސަކޮށް މަޝްވަރާކުރެވުނު އާންމު ރައްޔަތުންގެ ވާހަކަތަކުން، ހާމަވަނީ މާލޭގެ އިތުރުން 
ނަމަވެސް މަތީ ސާނަވީއަށް ކިޔެވުމާއި މަތީ . ރަށްރަށުގައިވެސް އަންހެނުންގެ ތަޢުލީމަށް މިހާރު އިސްކަމެއް ދީފައިވާކަމެވެ

ތަޢުލީމު ހޯދުމަށް ރަށްރަށުގައި އަދިވެސް ފުރުޞަތުތައް ހަނިވުމުގެ ސަބަބުން ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުން މަތީ ތައުލީމު 
 . ހޯދުމަގައި އިތުރު ތަކުލީފުތަކަކަށް ހުށަހެޅޭކަމަށް ހާމަވެއެވެ

 ނައްތާލުން/މަދުކުރުން )އިންއިކުއަލިޓީ(މުޖުތަމައުގައި ހުރި އެހެނިހެން ފަރަގުތައް  .6.5.2
. ގުޅިގެންމިންތީގެތަފާތުތަކެއްގެ ގޮތުގައި ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ )އިންއިކުއަލިޓީ( މުޖުތަމައުގައިހުރިއެހެނިހެންފަރަގުތަކާ

އާމްދަނީގެ ފަރާގާއި، ތައުލީމީ ފަރަގާއި، އަދި އެ މީހަކު އުޅޭ ރަށެއް ނުވަތަ ސަރަހައްދެއްގެ ސަބަބުން އެކިއެކި ހިދުމަތްތައް 
މިފަދަ . ހޯދުމަށް ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ މިންތީގެ ތަފާތުކުރުމުގެ އިތުރުން އަންހެނުން ތަހައްމަލުކުރަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ

ކަންކަމުގެ ސަބަބުން އެ މީހަކު ނިސްބަތްވާ ފަންތިއާއި ފަރަގުތަކަށް ބިނާކޮށް އިތުރު ގޮންޖެހުން ކުރިމަތިވާކަން 
އަދި މިފަދައިން އިތުރު ރައްކާތެރިކަން ދޭންޖެހޭ . ޤާނޫނުހެދުމާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމުގައި ރިޔާއަށް ކުރަންޖެހެއެވެ

ހާލަތުތައް ދިރާސާކޮށް، ޚާއްސަ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ވަސީލަތްތައް 
 .ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހެއެވެ

 ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރާއި މެދު އިތުރު ދިރާސާކުރުން .6.5.3
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހެދިފައިވާ އެކިއެކި ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މިންވަރު އަދި އޭގެ 
ސަބަބުން މުޖުތަމަޢުއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް މިހާރަށްވުރެ ފުންކޮށް ދިރާސާކޮށް ހޯދުމުގެ މުހިންމުކަން މި 

ނޑު ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި . ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކުން ހާމަވެއެވެ  މަޝްވަރާގެ ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ހާމަވި މައިގަ

  ްރަށްރަށުގައި ޚާއްސަކޮށް ވަރިއާއި މިފަދަ މައްސަލުތަކުގައި ކޯޓު މަރުހަލާގައި އަންހެނުންނަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކެއ
މިގޮތުން ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ޤާޟީންގެ ގޮތުގައި ފިރިހެނުން ތިބުމުން ފިރިހެނުންގެ ކޮޅަށް ގިނަ ކަންކަން . ހުރެއެވެ

 .ނިމޭ ގޮތް ވުމާއި، އަދި ފިރިހެނުންގެ ވާހަކަތަކަށް ބޮޑަށް ބުރަވެ މައްސަލަ ނިންމާ ކަމުގައި ވާހަކަދެކެވުނެވެ

  ެމީގެ އިތުރުން އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނުން ދަރިންގެ ޚަރަދާއި މިފަދަ ހައްޤުތައް ކަށަވަރުކޮށްދެވިފައިވީނަމަވެސް އާއިލާ ރޫޅުމުގ
ސަބަބުން ގިނަފަހަރު ދަރިން ބެލުމުގެ ޢަމަލީ ޒިންމާ އަދި މާލީ ޒިންމާވެސް އަންހެނުން އުފުލަންޖެހި އިތުރު 

 . ތަކުލީފުތަކަށް ކުރިމަތިވާކަމުގެ މަޝްވަރާކުރިއަށް ދިޔައެވެ

  ާއަދި އެކަނިވެރި ބެލެނިވެރިންނަށް ސަރުކާރުންދޭ ފައިސާގެ އެހީތެރިކަން ދަރިން ބެލުމުގެ ޒިންމާ ހަވާލުވ
މި ގޮތުން މައިމީހާ ދަރިން . ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖެހުމުގެ މުހިންމު ކަމުގައި ވާހަކަވެސް ދެކެވުނެވެ" ބެލެނިވެރިޔަކަށް"

ބެލުމުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހިފައިވާ ޚާލަތެއްގައި މައި މީހާ މަރުވުމުން މާމަ އެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ޚާލަތުގައި ފައިސާގެ 
އެހީތެރިކަން އެ މާމައަށް ލިބޭގޮތް ނުވުމުންނާއި ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އެ ޒިންމާ ނުއުފުލުމުން އެޅޭނޭ ފިޔަވަޅުތައް ފަދަ 

 .ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ކަމަށް ހާމަވެއެވެ

  ިގެވެށި އަނިޔާއާއި ޚާއްސަކޮށް ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ރިޕޯޓުކުރުމާއި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައ
 .ކަންކަން ހަރުދަނާކުރުން މުހިންމުކަމަށް ގިނަ ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

  ިއަންހެނުންނަށް ދިމާވާ ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުންތަކުގެ މައްސަލަތައް ބެލުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައ
އެދެވޭ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ދާކަމާއި ނަމަވެސް ރިސޯޓުތަކުގައި މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލައި ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި މިހާރަށްވުރެ 

 .ކަންކަން ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމަށް މަޝްވަރާކުރެވިފައިވެއެވެ

  ްއަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމަށް ހެދިފައިވާ ޤާނޫންތަކުން ބައެއް ފަހަރު ފިރިހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލޭކަމަށ
މިސާލަކަށް ގެވެށި އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކުގައި އަނިޔާ ލިބޭކަމަށް ބުނާ މީހާ އާއި އެއްކޮޅަށް . މިދިރާސާއިން ދޭހަވިއެވެ
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އެހެންކަމުން ޤާނޫންތައް . މައްސަލަތައް ބޭއިންސާފުން ނިމިފައިހުންނަކަމަށް ދިރާސާގެ ބައިވެރިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
 .އިތުރަށް މުރާޖަޢާ ކުރުމުގެ މުހިންމުކަން މިދިރާސާއިން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ނޑައެޅުން .6.5.4  ސިޔާސީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކާ ކޯޓާ ކަ
ނޑައެޅުމަކީ  ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ހިއްސާއާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓާތައް ކަ

ޖުމުލަ . އާންމު ރައްޔަތުންގެ ވާހަކަތަކުން ދޭހަވެއެވ58ެމުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ދިރާސާގެ މަޝްވަރާތަކުގައި ބައިވެރިވި 
ގޮތެއްގައި ފިރިހެނުން ދެކޭ ގޮތުގައި ކޯޓާ ސިސްޓަމަކީ ފިރިހެނުންގެ ފުރުޞަތުތައް ހަނިކުރުވާކަމެއް ކަމަށާއި އިންސާފުވެރި 

ނޑައަޅާފައި އޮތް ކޯޓާ  ގޮތެއް ނޫން ކަމެއް ޤަބޫލުކުރި ކަމުގައިވިޔަސް، ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އަންހެނުންނަށް މިފަހަރު ކަ
މިއާ ހިލާފަށް މަޝްވަރާތަކުގެ . ސިސްޓަމް އެއް ދައުރަށް ތަޖުރިބާކޮށްލުން ރަނގަޅުކަމުގައި ވެސް ހިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ

މި ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ . އަންހެން ބައިވެރިން ދެކޭގޮތުގައި ކޯޓާ ސިސްޓަމަކީ ހެޔޮ ބަދަލެކެވެ
މެންބަރުން ހޮވުމުގަ އާއި ޕަބްލިކް ޕްރޮކިއުމަންޓްގައި ވެސް އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ކޯޓާ ސިސްޓަމް 

މި ބަދަލުތަކަކީ ޤާނޫނާއި، ޤަވާއިދު އަދި ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި . މުހިންމު ކަމުގައި ޚިޔާލު ފާޅުކޮށްފައިވެއެވެ
އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމަނައިގެން އަންހެނުންގެ ބޭނުންތަކަށްވެސް ރިޢާޔަތްކުރެވި މިންތީގެ ފަރަގު ނައްތާލުމަށް 

 . އަޅަންޖެހޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމުގައި ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ

 ނިންމުން .6.6
ޖުމުލަގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގައި ދުނިޔަގެ ނިސްބަތުން މިންތީގެ ތަފާތުކުރުން ކުޑަކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނެ ޖާގަ 

ތަފާތު ފުރުޞަތުތަކަށް ބަލާއިރު މިންތީގެ ތަފާތުކުރުންތަކެއް ނެތް ކަމަށް ވިޔަސް ކަންކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގައި . އެބައޮތެވެ
ސަޤާފީ ވިސްނުމުގެ ތެރެއިންނާއި، އާއިލީ ދިރިއުޅުމުގައި ހުންނަ ހުރަސްތަކެއްގެ ސަބަބުން އަންހެނަކަށްވީތީ އެ 

ނޑަ އެޅުމާއި ދިނުމުގައި އެއް މަޤާމެއްގައި . ފުރުޞަތުތައް ބޭނުންކުރުމަގައި ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ އުޖޫރަކަ
އުޅޭ މީހުންގެ ދެމެދު މިންތީގެ ފަރަގު ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް، ކުރިމަތިލެވޭ ނުވަތަ ފުރުޞަތު ލިބޭ ދާއިރާތަކުގައި ހުރި 

މިގޮތުން . ތަފާތުތަކުގެ ސަބަބުން އަންހެނުންނަށް ޖުމުލަގޮތެއްގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ކުޑަކަމަށް ނިންމުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތެވެ
ފާހަގަކުރެވުނު މުހިންމު އެއް ނުކުތާއަކީ، އެ މަސައްކަތައް ބޭނުންވާ ހުނަރާ، ޢިލްމާއި ތަޖުރިބާ ހުރިކަމުގައިވިޔަސް، މަތީ 

މަޤާމުތަކަށް ވާދަކުރުމަށް އަންހެނުން ފަސްޖެހޭ ކަމާއި، ނިސްބަތުން ފިރިހެނުން ގިނައިން ހަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާތަކަށް 
ނޑުގައި މިންތީގެ . އަންހެނުން ކުރިމަތިލުމަށް އާއިލީ ދިރިއުޅުމުގެ ތެރެއިން ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަމެވެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ނޑު ޤާނޫނުތައް ހުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ތަންފީޒުކުރުމުގައި އިދާރީ ލަސްކަމެއް  ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މައިގަ
މީގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް . ނުވަތަ ހުރަސްތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

އެކުލަވާލުން ލަސްވުމާއި ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އަދި 
މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަކީ ޤުދުރަތީ . އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

ނުވަތަ ތަބަޢީ ގޮތުން ދެ ޖިންޖިސުގެ ދައުރަށް ޚާއްސަވާ ކަންކަމަށް ފުށޫ އަރާކަމެއް ކަމުގެ ވިސްނުން މުޖުތަމަމަޢުގެ 
ތެރޭގައި އޮތްކަމާއި، އަންހެނުންގެ ޖާގައަކީ ގޭތެރޭގައި ހަތަރުފާރު ކަމުގައި ދެކޭ ދެކުން އަދިވެސް އެބައޮތް ކަމާއި މިކަމުގައި 

 .އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން މިހާރަށްވުރެ ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

މި ކަންކަމުގެ އަލީގައި، މިހާރު ހުރި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް ތަންފީޒުކުރުވޭ މިންވަރާއި، އެކަންކަމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް 
އަންހެނުންގެ މީގެ އިތުރުން، ލީޑަރޝިޕް ރޯލުތަކުގައި . އިތުރަށް ދެނެގަތުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ބައިވެރިވުންއިތުރުކުރުމަށް ކުރެވެން ހުރި ކަންކަމަކީ ކޮބައިކަން ދެނެގަތުމާ އެކު، އަންހެނުންގެ ލީޑަރޝިޕް ސްކިލްސް އަދި 
ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބޭނުންވާ . އެ ކޮންފިޑެންސް ލިއްބައިދިނުމަށް އިތުރު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ

ނޑު މަސައްކަތަކީ ފިރިހެނުން  އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާތަކަށް ނިކުތުމަށް ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށް ކުރަންޖެހޭ މައިގަ
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އިތުރަށް ހޭލުންތެރި ކުރުމާއި ފިރިހެނުން ނިސްބަތުން ގިނަ ދާއިރާތަކުގައިވެސް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ މުޅިން ނައްތާލުމަށް 
. ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި، އެ ދާރިތަކަކީ އަންހެނުންނަށްވެސް ރައްކާތެރި ދާއިރާތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމެވެ

ނޑައެޅިފައި އުޖޫރާ ނިސްބަތުން ކުޑަ ދާއިރާތަކެއް ކަމުގައި  ނިސްބަތުން އަންހެނުން ގިނަ ދާއިރާތަކަކީ އެ މަސައްކަތައް ކަ
އަންހެނުންނަށް ކަމުދާ ވަޒީފާތައްކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބަލަދުވެރިން . ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގެ ވާހަކަތަކުން ފާހަގަކުރެވުނެވެ

މަސައްކަތް ބުރަވި ކަމުގައި ވިޔަސް އުޖޫރަ ނިސްބަތުން  )މިސާލަކަށް ޓީޗަރުކަން، ނަރުސްކަން(ދެކޭ ދާއިރާތަކުގައި 
ދަރިން، (ކުޑަވެފައި، އަންހެނުންނަށް އެހާ ނުގުޅޭ އަދި ބަލަދުވެރިން އެބައިމީހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަންހެނުން 

އުޖޫރަތައް ނިސްބަތުން ) މިސާލަކަށް ރިސޯޓު ވަޒީފާ، ސަލާމަތީ ބާރުތައް(ފޮނުވަން ބޭނުން ނުވާ ދާއިރާތަކުގެ  )އަނބިން
ނޑައެޅުމާއި ގުޅުން ހުރި ކަންކަމުގައި ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ވަރަށް ބޮޑުތަނުން އިތުރުވުމުގެ  ބޮޑު ވުމަކީ އުޖޫރަ ކަ
ސަބަބުން އޮންނަ ތަފާތުތަކެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނޭ ޖާގަވެސް އޮތަތީ، މިއީ އިތުރަށް ބަލައި ހޯދައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަމަށް 

 .ވާސިލުވުމަށް ކުރަން މުހިންމު ކަމެއް ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 

ހަވާލާ ލިސްޓު  .7
 :doi. 188، ވޯލްޑް އޮފް ލޭބަރ. އޭ.ޒެޑް.އައި. ސެކްޝުއަލް ހެރެސްމަންޓް އިން ދަ ވަރކްޕްލޭސް. )2015(. ހާރޝް، ޖޭ

10.15185/izawol.188 

ހައު ސެކްސް : ދަ ފަރސް ޕޮލިޓިކަލް އޯޑަރ. )2020(. އެލް. ނީލްސަން، ޕީ& . އެލް. ، ބޯވެން، ޑީ.އެމް. ހަޑްސަން، ވީ
 .ކޮލަމްބިއާ ޔުނިވަރސިޓީ ޕްރެސް: ނިއުޔޯކް. ޝޭޕްސް ގަވަރނަންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ވޯލްޑްވައިޑް

ޝެޑޯ ރިޕޯޓް ޓު ދަ ކޮމިޓީ އޮން ދި އެލިމިނޭޝަން އޮފް . އޯ.ޖީ.މޯލްޑިވްސް އެން. )2012(. ހޯޕް ފޮ ވިމެން
. ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސޓް ވިމެން

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/HopeForWomen_MaldivesForPSWG.pdf 

ބައެއް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކުން އަންހެނުންނާމެދު ތަފާތުކުރުމުގެ ވިސްނުން . )8މާޗް ، 2020(. ދާނިޝް، ނިޡާމް
 https://raajje.mv/72716ނެގީ . އޮންލައިން ނިއުސް. ވީ.އެމް. ރާއްޖެ!ގެންގުޅޭ

ވިމެންސް އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ދަ ޕޮލިޓިކަލް . )2014(. ސައުނަރ، އެލް& . އޭ. ، ރޮޖަރސް، ޓީ.ރިޗީ، އެމް
. އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް. ޕްރޯސަސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް

https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_womens_empowerment_in_political_processes_final_0.pdf 

ފިލޯސޮފިކަލް އެންޑް ޖުރިސްޕްރުޑެންޝަލް އިޝޫސް އިން ޑޮމެސްޓިކް ވަޔަލަންސް . )2015(. އެން. ބަރނާޑްސް، އެމް
. ސަލްގަޑޯ، އެލް. ލޯޕެސް، ކޭ. އެސް. ގުލައްޕޯ، އެމް. އެމް، ހިމެނިފައިވަނީ. އެންޑް ޖެންޑަރ ޑިސްކްރިމިނޭޝަން

ހިއުމަން ރައިޓްސް، ރޫލް އޮފް ލޯ އެންޑް ދަ ކޮންޓެމްޕަރަރީ ، )އެޑޓަރުން(ބުސްޓަމަންޓޭ .  ޓީ&ގޮންޓިޖޯ، 
.  ބެލޮ ހޮރިޒެންޓޭ: ބްރެޒިލް. )1502-1489. ސސ( ސޯޝަލް ޗެލެންޖަސް އިން ކޮމްޕްލެކްސް ސޮސައިޓީސް

ދަ :ވިމެންސް އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެންޑް އެމްޕަވަރމަންޓް އިން ސްމޯލް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް. ).ނ.އ(. ކޮބިލަރޭވް، އެމް
 . ކޮމިޓީ އޮން ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް. އޯ.ޖީ.އެން. މޯލްޑިވްސް

http://co-ngo.squarespace.com/updated-information 

: ދިވެހިރާއްޖެ. ސިޓުއޭޝަނަލް އެނެލިސިސް: ވިމެން އިން ޕަބްލިކް ލައިފް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް. )2011(. ކުއިން، އައި
ނެގީ . ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

https://www.undp.org/content/dam/maldives/docs/Democratic Governance/Women_in_Public_Life_Report.pdf 

https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/HopeForWomen_MaldivesForPSWG.pdf
https://raajje.mv/72716
https://raajje.mv/72716
https://www.ifes.org/sites/default/files/ifes_womens_empowerment_in_political_processes_final_0.pdf
http://co-ngo.squarespace.com/updated-information


83 
 

ޖެންޑަރ ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އިން . )2012(. އެލް. ފެރެލް، ޖޭ- ބާރންސް&، .ކޭ. ޓީ، ، ވެސިއޯ.އެން. ކްލީވްލަންޑް، ޖޭ
ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އެޓް ، )އެޑަރުން(ކޮލެއްލާ .  އޭ&ޑިޕްބޯއި، . އެލް. ހިމެނިފައިވަނީ އާރ. އޯގަނައިޒޭޝަންސް

. ސައިކޮލޮޖީ ޕްރެސް: ނިއު ޔޯކް. )176-149. ސސ( ދަ ސައިކޮލޮޖިކަލް އެންޑް އޯގަނިޒޭޝަނަލް ބޭސް: ވާރކް

، .، ޕެނިންގޓަން، ޓީ.، ކްރެހމިއަރ، ކޭ.، އެޚްޚާރޓް، އެސް.، ޑޭވިސް، އެމް.، ޗިލްޓަން، އެލް.އެޚްމެޓޯވާ، އޭ
އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ސަކްސަސްފުލް ލީގަލް ރިފޯމް ފޮ ވިމެންސް އިކޮނޮމިކް . )2020(. ވޮށިންގްޓަން، އީ
ދަ ބުޝް ސްކޫލް އޮފް ގަވަރމަންޓް އެންޑް ޕަބްލިކް : ޓެކްސަސް. އަ ކޭސް ސްޓަޑީ އެނެލިސިސް: އެމްޕަވަރމަންޓް

 https://bush.tamu.edu/wp-content/uploads/2020/07/WPS2020CapstoneFullReport.pdf. ސަރވިސް

ނެޝަން ބިއުރޯ އޮފް :  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.ވިމެން އިން މޯލްޑިވްސް. )2019(. އެސް.ބީ.އެން
-http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2019/03/Womens-Day.ސްޓްޓިސްޓިކްސް

2019.pdf. 

ނެޝަން ބިއުރޯ އޮފް :  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.ސްޓެޓިސްޓިކަލް އިޔަރބުކް އޮފް މޯލްޑިވްސް. )2020(. އެސް.ބީ.އެން
. ސްޓްޓިސްޓިކްސް

-http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp. އިންޓަރނެޝަނަލް ވިމެންސް ޑޭ. )2021(. އެސް.ބީ.އެން

content/uploads/2021/03/International-Womens-Day-2021-ammended.pdf 

ޕަރސެޕްޝަންސް އަބައުޓް ވިމެންސް ޕަރޓިސިޕޭޝަން އިން : ކޮލިޓޭޓިވް އެސެސްމަންޓް. )2015(. އަބްދުލްޤަފޫރު، އެޗް
. އިންޓަރނެޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޮ އޮލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް. ޕަބްލިކް ލައިފް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް

https://www.ifes.org/publications/qualitative-assessment-perceptions-about-womens-participation-

public-life-maldives. 

-https://www.ipu.org/resources/publications/infographics/2017. ވިމެން އިން ޕޮލިޓިކްސް. )2017(. ޔޫ.ޕީ.އައި

03/women-in-politics-2017 

ނުބައި ތަޞައްވުރެއް އުފެދިގެން ދާ ގޮތަށް، އަދިއޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ މަޢުލޫމާތު . )7މާރޗް ، 2019(. އެސް.އެސް.އެފް.އެމް
ނުހިމެނޭ ގޮތަށް އައްސުލްޠާނާ ޚަދީޖާގެޝަޚްޞިއްޔަތު ސިފަކުރެވިފައި އޮތްއޮތުމަކީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތް 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް :  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.ނޫންކަމަށް މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ވިދާޅުވެއްޖެ
 http://gender.gov.mv. ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

ޕްރޮމޯޝަން އެންޑް ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ ރައިޓްސް އޮފް ޗިލްޑްރަން، ވިމެން، އެލްޑަރލީ، . )2018(. އެން.ޖީ.އެމް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް : މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ. 2018-2013އެންޑް ޕަރސަންސް ވިތް ޑިސްއެބިލިޓީ 

. ފެމިލީ

. ސްޓްރައިވިންގ ފޮރ ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އިން ލީޑަރޝިޕް: ވިމެން އެންޑް ޑިމޮކްރަސީ. )2017(. އަމީން، އަލިފް
https://the-inkline.com/2017/09/24/women-democracy-striving-for-gender-equality-in-

leadership 

. ކަންޓްރީ ޖެންޑަރ އެސެސްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ދަ ރޫރަލް ސެކްޓަރ އިން މޯލްޑިވްސް. )2019(. އޯ.އޭ.އެފް
. ފުޑް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އޯގަނިޒޭޝަން އޮފް ދަ ޔުނައިޓަޑް ނޭޝަންސް

http://www.fao.org/3/ca6071en/ca6071en.pdf 

https://bush.tamu.edu/wp-content/uploads/2020/07/WPS2020CapstoneFullReport.pdf
https://bush.tamu.edu/wp-content/uploads/2020/07/WPS2020CapstoneFullReport.pdf
http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2019/03/Womens-Day-2019.pdf
http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2019/03/Womens-Day-2019.pdf
http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2019/03/Womens-Day-2019.pdf
http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2019/03/Womens-Day-2019.pdf
https://www.ifes.org/publications/qualitative-assessment-perceptions-about-womens-participation-public-life-maldives
https://www.ifes.org/publications/qualitative-assessment-perceptions-about-womens-participation-public-life-maldives
http://gender.gov.mv/
http://gender.gov.mv/
https://the-inkline.com/2017/09/24/women-democracy-striving-for-gender-equality-in-leadership
https://the-inkline.com/2017/09/24/women-democracy-striving-for-gender-equality-in-leadership
http://www.fao.org/3/ca6071en/ca6071en.pdf
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ރޑް އިންކްލޫސިވް : އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ ޖެންޑަރ އިން މޯލްޑިވްސް. )2016(. ޕީ.ޕާންޑޭ، އާރް& .  ޖޭ،ހޯ-އެލް ޓުވަ
.  ކަންޓްރީސް އެންޑް ރީޖަންސް–ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑައިރެކްޝަންސް އިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-1-4648-0868-5 

އޮންލީ ބައީ ޗޭންޖިންގ މޭލް ބިހޭވިއަރ ކޭން ވީ މޭކް އަވަރ ސިޓީސް ސޭފް ފޮރ . )2018( .ލިފްއަލްބްރެކްޓްސެން، އަ
-https://plan-international.org/blog/2018/10/only-changing-maleނެގީ . {ވެބް ލޮގް ޕޯސްޓ}ގާރލްސް 

behaviour-can-we-make-our-cities-safer-girls 
 .298-275، 69. އެނުއަލް ރިވިއު. ޖެންޑަރ ސްޓީރޮޓައިޕްސް. )2018(. އެލެމާރސް، އެން

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ޑައެގްނޮސްޓިކް އޮފް ސެލެކްޓެޑް : މޯލްޑިވްސް. )2014(. އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް
 .އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް: ފިލިޕީންސް. ސެކްޓަރސް

މާލެ، . އަ ބޭސްލައިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ސަރވޭ: ސައިޑް އޮފް ލައިފް" ރައިޓްސް"ދަ . )2005(. އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް
. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް: ދިވެހިރާއްޖެ

. ސެކަންޑް ބޭސްލައިން ހިއުމަން ރައިޓްސް ސަރވޭ: ސައިޑް އޮފް ލައިފް" ރައިޓްސް"ދަ . )2012(. އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް
.  ޔޫއެންޑީޕީ ގެ އެހީތެރިކަމާއެކު، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް: މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

: މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ.  އިޔަރސ15ްރިފްލެކްޓިންގ : 'ރައިޓްސް ސައިޑް އޮފް ލައިފް'ދަ . )2020(. އެމް.ސީ.އާރ.އެޗް
. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް

ޖެންޑަރ ރޯލްސް : ހިމެނިފައިވަނީ ސޯޝަލޮޖީ ރެފަރަންސް ގައިޑް. ޖެންޑަރ ރޯލްސް. )2011(. އޭ. ވިންކްލޯވ، އާރ
 .ސާލެމް ޕްރެސް. އެންޑް އިކުއަލިޓީ

 .ވިމެންސްޓެޓްސް ޑާޓާބޭސް. މޯލްޑިވްސް. ).ޑީ.އެން(. ވިމެންސް ސްޓެޓްސް

ފޯމަލް އެންޑް އިންފޯމަލް ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގައިންސްޓް ވިމެން އެޓް . )2007(. އީ.  ހެއިލްމަން، އެމް&، .ވެލް، ބީ
ސްޓެއިނަރ، . ޑީ.ގިލިލަންޑް، ޑީ. ޑަބްލިއު. ހެމެނިފައިވަނީ އެސް. ދަ ރޯލް އޮފް ޖެންޑަރ ސްޓީރިއޯޓައިޕްސް: ވާކް
، މެނޭޖިންގ ސޯޝަލް އެންޑް އެތިކަލް އިޝޫސް އިން އޯގަނައިޒޭޝަންސް )އެޑިޓަރުން(ސްކާލިކީ . ޕީ.  ޑީ&
. އިންފޮރމޭޝަން އޭޖް ޕަބްލިޝިނގް: ގްރީންވިޗް، ކަނެކްޓިކަޓް )23-40. ޞޞ(

ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް : ޖެނީވާ. 2020ގްލޯބަލް ޖެންޑަރ ގެޕް ރިޕޯޓު . )2019(. ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf 

މާލެ، . 2017-2016މޯލްޑިވްސް ޑިމޮގްރަފިކް އެންޑް ހެލްތު ސަރވޭ . )2018(. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތު: ދިވެހިރާއްޖެ

އެޗީވްމަންޓަސް އެންޑް ޗެލެންޖަސް ފޮރ ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ އިން ދަ އެމްޕްލޯއިމަންޓް . )2020(. އެމް، ފައިޒަލް
.  އެމް&ލަސްނާ، . އެސް. އަމީނުއްޒަމާން، ކޭ. ޖަމީލް، އެސް.  އައި،ހިމެނިފައިވަނީ. ސެކްޓަރ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް

ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމިންގ އިން ޕޮލިޓިކްސް، އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕަންޓް އިން ، )އެޑިޓަރުން(ހަޤް 
. ޕެލްގްރޭވް މެކްމިލަން. )230-209. ޞޞ( ސައުތް އޭޝިއާ

 .ރައީސް އޮފީސް: މާލެ، ދިވެހިރާއްޖޭ. 2023-2019ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  )2019(. ދިވެހި ސަރުކާރު

https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/978-1-4648-0868-5
https://plan-international.org/blog/2018/10/only-changing-male-behaviour-can-we-make-our-cities-safer-girls
https://plan-international.org/blog/2018/10/only-changing-male-behaviour-can-we-make-our-cities-safer-girls
https://plan-international.org/blog/2018/10/only-changing-male-behaviour-can-we-make-our-cities-safer-girls
https://plan-international.org/blog/2018/10/only-changing-male-behaviour-can-we-make-our-cities-safer-girls
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf
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: ސެކްޝުއަލް އޮބްޖެކްޓިފިކޭޝަން އޮފް ވިމެން. )2011(. އާރް. ، ކާރ، އީ.ބީ. ، މޮފިޓް، އެލް.އެމް. ސްޒމާންސްކީ، ޑީ
. 38-6، )1(39ދަ ކައުންސެލިންގ ސައިކޮލޮޖިސްޓް، . އެޑްވާންސަސް ޓު ތިއަރީ އެންޑް ރިސަރޗް

doi:10.1177/0011000010378402 

ގްރާސްރޫޓްސް އީގަނައިޒިންގ އަމަންގ ވިމެން ރޫރަލް : ޗެލެންޖިންގ ޖެންޑަރ އިންއިކުއަލިޓީ. )1993(. އެލް، ސްޓީފަން
. 55-33، )1(13ކްރިޓީކް އޮފް އެންތްރޮޕޮލޮޖީ، . ވޯރކާރސް އިން ބްރެޒިލް އެންޑް ޗިލީ

އަ ކޭސް ސްޓަޑީ އޮފް ދަ ސޯޝަލައިޒޭޝަން އޮފް ހިއުމަން ރައިޓްސް . )2014(. ޔަރބަރީ، އެޗް& . ޝާހިދު، އޭ
ޖަރނަލް އޮފް ހިއުމަން . ޕްރޯސެސް، އިމްޕެކްޓް، އެންޑް ޗެލެންޖް: ލޭންޖުއެޖް އެންޑް ނޯމްސް އިން މޯލްޑިވްސް

 .281-305، )2(6ރައިޓްސް ޕްރެކްޓިސް، 

ޑަޒް ޖެންޑަރ : ދަ ޑިކްލައިނިންގ ސިގްނިފިކަންސް އޮފް ކްލާސް. )1996(. އޮލިވޭރާ، ޖޭ& ، .ޝިޒްލިންޔ، އެސް
 .730-725، )5(25ކޮމްޕްލިކޭޓް ދަ ސްޓޯރީ؟ ތިއަރީ އެންޑް ސޮސައިޓީ، 

އާރ ގުޑް ޓައިމްސް ފޮ : ޖެންޑަރ އިންއިކުއަލިޓީ، އިންކަމް، އެންޑް ގްރޯތު. )1999(. ގެޓީ، އާރ& . ޑޮލަރ، ޑީ
 .ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރިސަރޗް ގްރޫޕް، ވޯލްޑް ބޭންކް.: ސީ.ވޮމެން؟ ވޮށިންގްޓަން، ޑީ

 .ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް: ދިވެހިރާއްޖޭ. ޑިމޮކްރަސީ އެޓް ކްރޮސްރޯޑްސް. )2014(. ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސް

އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑް އޮފް ދަ : ނިއުޔޯކް. )2019-2016(ކަންޓްރީ ޕްރޮގްރާމް ޑޮކިއުމަންޓް ފޮ މޯލްޑިވްސް  .)2015(. އެން.ޔޫ
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 )ހ(ޖަދުވަލު 

 )އިންޓަވިއު' ކީ އިންފޯމަންޓް'/ ފޯކަސް ގްރޫޕް (މަޝްވަރާތަކުގެ ބައިވެރިން 
 ތާރީޙު ބާވަތް ޓީމުކުރު ތައާރަފެއް  އުމުރު  މިންތި #
  / ކައިވެނިކޮށްގެން /ސެކަންޑަރީ ޓީޗަރެއް 37 ފިރިހެން 1

ދަރިން އެބަތިބި 
  ޖެނުއަރ12ީ 1އިންޓަވިއު  ފވ/އރ

 ޕްރީ ސްކޫލް ޓީޗަރެއް، ހޯމްބޭސްޑް- ކޭކު އެޅުން 23 އަންހެން 2
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. ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއެއްގެ އިސް ވެރިއެއް 53 ފިރިހެން 3
ކައިވެނިކޮށް ދަރިން އެބަތިބި 

 ފވ/އރ
 

  ޖެނުއަރ13ީ 1ފޯކަސް ގްރޫޕް 

 ދަރިން  / ކައިވެނިކޮށްގެން /ސިއްހީ ދާއިރާގައި 35 ފިރިހެން 4
އެބަތިބި 

  ޖެނުއަރ13ީ 1ފޯކަސް ގްރޫޕް  ފވ/އރ

 ދަރިން  / ވަރިވެފައި /ސެކަންޑަރީ ޓީޗަރެއް 32 އަންހެން 5
އެބަތިބި 

  ޖެނުއަރ13ީ 1ފޯކަސް ގްރޫޕް  ފވ/އރ

 ކުރީގެ  /ސަރުކާރުގެ އިދާރީ މަގާމެއްގަ 46 އަންހެން 6
 ކައިވެނިކޮށް  /އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ މެންބަރެއް

ދަރިން އެބަތިބި 

  ޖެނުއަރ13ީ 1ފޯކަސް ގްރޫޕް  ފވ/އރ

  /އަމިއްލަ ކުންފުންޏެއް ހިންގާ މީހެއް 35 ފިރިހެން 7
  /ކުރިން ރިސޯޓެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރި

 ދަރިން އެބަތިބި  /އަނބީމީހާ ގޭގައި

  ޖެނުއަރ13ީ 1ފޯކަސް ގްރޫޕް  ފވ/އރ

ގޭގައި ހިންގާ ފިރިމީހާގެ ފިހާރަ ހިންގައި  28 އަންހެން 8
  / ފިރިމީހާ ރިސޯޓު ވަޒީފާގައި /ދިނުމުގައި

ދަރިން އެބަތިބި 

  ޖެނުއަރ13ީ 1ފޯކަސް ގްރޫޕް  ފވ/އރ

  / ކައިވެނިކޮށްގެން /ސިއްހީ ޙިދުމަތުގައި 33 އަންހެން 9
ދަރިން އެބަތިބި 

  ޖެނުއަރ13ީ 1ފޯކަސް ގްރޫޕް  ފވ/އރ

 / ކައިވެނިކޮށްގެން / ކައުންސިލް މެންބަރުކަން 26 އަންހެން 10
ދަރިން އެބަތިބި 

  ޖެނުއަރ13ީ 2އިންޓަވިއު  ފވ/އރ

 / ސަރުކާރު އިދާރާއެއްގެ ޑޮމެސްޓިކް ވަޒީފާ 54 އަންހެން 11

 ދަރިން އެބަތިބި  /ކައިވެނިކޮށްގެން
  ޖެނުއަރ14ީ 3އިންޓަވިއު  ފވ/އރ

  ޖެނުއަރ16ީ 4އިންޓަވިއު  ވ/ޝ ސްޕޯޓްސް ކައުންސިލަރެއް 31 އަންހެން 12
ޕޯސްޓްގްރެޖުއެޓް ޑިގްރީއެއް ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ  40 އަންހެން 13

ތައުލީމީދާއިރާގައި އަދި / ވަޒީފާގައި އުޅޭ 
 އަމިއްލަ މަސައްކަތްވެސް ކުރޭ

  ޖެނުއަރ18ީ 5އިންޓަވިއު  ވ/ޝ

މެދު އުމުރު، ވަޒީފާގައި އުޅޭ، ތައުލީމީ  40 އަންހެން 14
 ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތެއް

  ޖެނުއަރ18ީ 6އިންޓަވިއު  ވ/ޝ

  ޖެނުއަރ17ީ 2ފޯކަސް ގްރޫޕް  ވ/ޝ   އަންހެން 15
  ޖެނުއަރ17ީ 2ފޯކަސް ގްރޫޕް  ވ/ޝ   އަންހެން 16
  ޖެނުއަރ17ީ 2ފޯކަސް ގްރޫޕް  ވ/ޝ   އަންހެން 17
  ޖެނުއަރ17ީ 2ފޯކަސް ގްރޫޕް  ވ/ޝ   އަންހެން 18
  ޖެނުއަރ17ީ 2ފޯކަސް ގްރޫޕް  ވ/ޝ   ފިރިހެން 19
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  ޖެނުއަރ17ީ 2ފޯކަސް ގްރޫޕް  ވ/ޝ   ފިރިހެން 20
  ޖެނުއަރ17ީ 2ފޯކަސް ގްރޫޕް  ވ/ޝ   ފިރިހެން 21
  ޖެނުއަރ17ީ 2ފޯކަސް ގްރޫޕް  ވ/ޝ   ފިރިހެން 22
 ޖެނުއަރީ 7އިންޓަރވިއު  ނއމ މަންމައެއް/ ސިއްހީދާއިރާގައި  38 އަންހެން 23
ގޭގައި އިނދެ އާމްދަނީ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ  34 އަންހެން 24

 މަންމައެއް
 ޖެނުއަރީ 8އިންޓަރވިއު  ނއމ

 ޖެނުއަރީ 3ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނއމ ދަރިންތިބޭ/ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއް  42 ފިރިހެން 25
 ޖެނުއަރީ 3ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނއމ ދަރިންތިބޭ/ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއް  58 އަންހެން 26
 ޖެނުއަރީ 4ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނއމ ދަރިންތިބޭ/ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިކުރާ މީހެއް  46 ފިރިހެން 27
 ޖެނުއަރީ 4ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނއމ ދަރިންތިބޭ/ ސަރުކާރު ވަޒީފާއެއްގައި  39 ފިރިހެން 28
 ޖެނުއަރީ 5ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނއމ ދަރިންތިބޭ/ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރާމީހެއް  37 އަންހެން 29
 ޖެނުއަރީ 5ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނއމ ދަރިންތިބޭ/ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ކުރާމީހެއް  44 އަންހެން 30
  ޖެނުއަރ21ީ 10އިންޓަވިއު  މ/ޝ/ނ މަސްވެރިއެއް 54 ފިރިހެން 31
  ޖެނުއަރ21ީ 11އިންޓަވިއު  މ/ޝ/ނ ޑިޕްލޮމާއަށް ކިޔަވާ ދަރިވަރެއް 22 އަންހެން 32
  ޖެނުއަރ21ީ 6ފޯކަސް ގްރޫޕް  މ/ޝ/ނ އަމިއްލަ މަސައްކަތް 24 ފިރިހެން 33
  ޖެނުއަރ21ީ 6ފޯކަސް ގްރޫޕް  މ/ޝ/ނ ގެވެހި އަންހެނެއް 53 އަންހެން 34
  ޖެނުއަރ21ީ 6ފޯކަސް ގްރޫޕް  މ/ޝ/ނ ޓީޗަރެއް 36 އަންހެން 35
  ޖެނުއަރ21ީ 6ފޯކަސް ގްރޫޕް  މ/ޝ/ނ ކައުންސިލްގެ މެންބަރެއް 29 ފިރިހެން 36
  ޖެނުއަރ21ީ 6ފޯކަސް ގްރޫޕް  މ/ޝ/ނ ނަރުހެއް 30 އަންހެން 37
  ޖެނުއަރ21ީ 6ފޯކަސް ގްރޫޕް  މ/ޝ/ނ  އެޓަންޑަންޓެއް–ސިއްހީ ދާއިރާގައި  38 އަންހެން 38
  ޖެނުއަރ21ީ 6ފޯކަސް ގްރޫޕް  މ/ޝ/ނ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިއެއްގައި 21 އަންހެން 39
ކުދިންގެ މަންމައެއް، 2ހައުސްވައިފް،  38އަންހެން  40

ކައިވެނިކޮށްގެން 
ޖެނުއަރީ 12 12 އިންޓަވިއުހުޅުމާލެ 

ޕީއެޗްޑީ ހަދާފަ، އެޑިއުކޭޝަން ދާއިރާގައި  42އަންހެން  41
މަސައްކައްކުރާ، ޑިވޯސްޑް، ކުދިންނެތް 

ޖެނުއަރީ 12 13އިންޓަވިއު މާލެ 

ކުދިންގެ 3ޖެންޑަރ އާގުޅޭ ދާއިރާ،   39އަންހެން  42
މަންމައެއް، ޑިވޯސްޑް  

ޖެނުއަރީ 13 14އިންޓަވިއު މާލެ 

ކުއްޖެއްގެ 1ޢިލްމުވެރިއެއް،  ޝަރިއާ ދާއިރާގެ  33އަންހެން  43
މަންމައެއް، ކައިވެނިކޮށްގެން  

ޖެނުއަރީ 16 15އިންޓަވިއު މާލެ 

ކުދިންގެ 2ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސް މެމްބަރެއް،   39އަންހެން  44
މަންމަ، ކައިވެނިކޮށްގެން   

ޖެނުއަރީ 19 16އިންޓަވިއު މާލެ 

 ޖެނުއަރީ 17އިންޓަވިއު މާލެ ޖެންޑަރ ދާއިރާ   އަންހެން  45
 ޖެނުއަރީ 7ފޯކަސް ގްރޫޕް މާލެ ސޯސަލް ސެކްޓަރ  49އަންހެން  46
 ޖެނުއަރީ 7ފޯކަސް ގްރޫޕް މާލެ ޔޫތު ސެކްޓަރ  24ފިރިހެން  47
 ޖެނުއަރީ 7ފޯކަސް ގްރޫޕް މާލެ  ޤާނޫނީ ވަކީލެއް 30އަންހެން  48
 ޖެނުއަރީ 7ފޯކަސް ގްރޫޕް މާލެ ލް ޑިސްއެބިލިޓީ ސެކްޓަރ ޝަސޯ 30އަންހެން  49
 ޖެނުއަރީ 7ފޯކަސް ގްރޫޕް މާލެ ޕޮލިޓިކްސް  39އަންހެން  50
 ޖެނުއަރީ 8ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނ/ޝ/ރރަށު ކައުންސިލް  54ފިރިހެން  51
 ޖެނުއަރީ 8ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނ/ޝ/ރ ރަށު ކޯޓު 40ފިރިހެން  52
 ޖެނުއަރީ 9ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނ/ޝ/ރތަޢުލީމީ ދާއިރާ  33އަންހެން  53
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 ޖެނުއަރީ 9ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނ/ޝ/ރޞިއްޙީ ދާއިރާ  44އަންހެން  54
 ޖެނުއަރީ 9ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނ/ޝ/ރޞިއްޙީ ދާއިރާ  42އަންހެން  55
 ޖެނުއަރީ 9ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނ/ޝ/ރއެކަނިވެރި މައެއް  35އަންހެން  56
 ޖެނުއަރީ 9ފޯކަސް ގްރޫޕް  ނ/ޝ/ރއަމިއްލަ ވިޔަފާރި  49އަންހެން  57
/ ގޭގެ މަސައްކަތް ކުރާ މަންމައެއް 42އަންހެން  58

ކައުންސިލަރެއްގެ އަތްނބެއް 
 ޖެނުއަރީ 9ފޯކަސް ގްރޫޕް  
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ސަރވޭ ސުވާލު ކަރުދާސް : )ށ(ޖަދުވަލު 
 




