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 ދުވަހުގެ ބަޔާން އަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ބައިނަލް 
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މުގައި ދެ ސަބަބެއް ދގެ މަޖިލީހުން އަންހެނުންގެ ދުވަހެއް ފާހަގަކުރު.އ. މިއަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހެވެ
އި އަންހެނުންގެ ފުރިހަމަ ކަމަށް ވާސިލުވުމުމަށްޓަކަމިނިވަން  އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއިއެއީ . ވެއެވެ

 އާަދުކރަމުންދާ މުހިންމު  އި ރައްކާތެިރކަްނ ޤާއިމުކުރުމުގަިއ އަންހެނުންއާސުލްހަ ،ބައިވެރިވުމުގެ މުހިންމުކަން ސަމާލުކަމަށްގެނައުމާއި
މި ދަުވަހީކ . އެއްގައެވެދެނީ މިއަށްވުރެ ފުޅާ މާނައަންހެނާއަށް މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން ރަމްުޒޮކށް އާންމު .ދައުރު ބަލައިގަތުމެވެ

އަންހެނުންނަށް ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލާ ކަރާމާތްތެރި ކަމާެއކު ދިރިއުުޅމުގަޔާއި މަސައްކަތުްކރުމުގައި ހަމަހަމަ ޙައްޤުަތާކިއ 
އަންހެނުންގެ ހާލަތު މުޖުތަމަޢުތަކުގަިއ  އަދި ހަމައެހެންމެ .ފުރުޞަތުތައް ލިބިދިނުމަށް ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރުިކރުވާ ދުވަހެކެވެ

 މިހާރުއޮތްގޮތާމެދު ވިސްނާ އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތްކުރުމަށް އަޒުމް ވަރުގަދަކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުސަތެއްވެސް 
ގެން ހަރަާކތްތެރިވާނެ ވިއުގައެްއ ބަދަލަކަށް ވާސިލުވުމަށްޓަކައި އެންމެން ގުޅިނަތީޖާ ނެރެވޭނެ ފަދަ އަދި ހަމަ އެހެންމެ . މެއެވެ

 . ވެސްމެއެވެޤާއިމުކުރުމަށް ލިބިދޭ ފުރުޞަތެއް
  

ނޑައަޅާފައިވާ ޝިާޔރަކީ  ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން އަދި ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީއަށް " މިއަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަހަށް ކަ
 .މިއެވެ  "މަށް މަގުފަހިވުން އަންހެނުންނަށް ގަދަރުވެރި މަސައްކަތް ކުރު : ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ލިބުން 

  
ފާހަޤަކުރަމުން ދާއިރު މިޮރގުން ކާމިޔާބީތަކެއް ލިބިފައިވާކަން  މިއަހަރު ންފުރު އަހަރު 100އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
ވާ ގިަނ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީގެ ުކރިމަގު އިތުރަށް އުޖާލާކުރުމަށްޓަކައި ުކރަންޖެހިފައިނަމަވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމުގައިވީ

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްުކާރ ފަރާތްތަކުގެ އަޑުތައް . ކަންތައްތަކެއް އަދިވެސް އެބަވެއެވެ
 އަނެްހނުންނަށް ކުރާ ނޭދެވޭ ޢަމަލުތަކާއި ދެކޮޅަްށ ތެދުވާ އަންހެނުން އަދިވެސް ފެންނަނީ . އަދިވެސް އެކަށީގެންވާވަރަކަށް ނީވެއެވެ

ޤާބިލް އަންހެނުންނަށް އިސްސަފުގައި ބަސްކިއުމަށާއި ކަންކަން ރޭވުމުގަިއ ލިބޭފުރުޞަތު ވަރަށް ހަނިކަން . މަދުންނެވެ
ދިވެހި މުުޖތަމަޢުގައި ދެބައިކުޅަ ެއއްބަޔަކީ އަންހެނުނަްކމަށް ވީހިނދު ކަންކަންނިންމުގައި އަންހެނުންނަށް . ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 . ލިބިފައިނުވާކަމީ ކަންބޮޑުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ އެކަށީގެންވާ ދައުރެއް 
  

. ރާއްޖޭގެ އާބާދީގައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ޤާނޫނީގޮތުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ތެަކްއ ކަށަވަުރކޮށްީދފައިވެއެވެ
ތަޢުލީމީގޮތުން ޙާޞިލްކާުރ . ވެސްކޫލްތަކުގައި ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކުރާ ަދރިވަރުްނގެ އަދަދަށް ބަލާއި ދެޖިންސުގެ އަދަދު ދާދި ހަމަހަމައެ

ނަތީޖާތަކަށް ބަލައިފިނަމަ ފިރިހެންކުދިންނަށްވުރެ ކުރީގައި އަންހެންކުދިން އުޅޭކަންވެސް ތަފާސްހިސާބުތަކުން މިފަހަކަށް އިައްސ 
ން މަތީ ފަންތީގައި އެެހންނަމަވެސް،  އަންހެނުން ވަޒީފާ އަދުާކރުން އެންމެ ގިނަ ދާއިރާތަކުގައިވެްސ މަޤާމުގެ ގޮތު. ދައްކައެވެ

 PR-007/2011 :ނަމްބަރު 



 

  

ނޑައެޅުމުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރު ކުޑަވެފައި ހިއްސާ . ގިނައީ ފިރިހެނުންނެވެ މުހިއްމު ނިންމުންތައް ނިންމުމާއި ސިޔާސަތު ކަ
 . މަދުކަމަށް ފެނެއެވެ

  
% 63މީގެ ތެރެއިން . ނެވެމީހުން 110000ތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކަުރނީ ގޮއެންމެ ފަހުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަުކން ދައްކާ

އަހަރާ ދެމެދުގެ އަންހެނުންގެ  24އަހަރާ  15އަދި . އަކީ އަންހެނުންނެވެ އިންސައްތަ 37އަކީ ފިރިހެނުން ކަމުގައި ވާއިރު 
ނޑިތައް ހާސިލްވަމުންދާގޮތުގެ .ޑީ.އެމް .އަކީ އާމްދަނީ ލިބޭފަދަ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ މީހުންނެވެ%40ތެރެއިން  ނޑުދަ ޖީގެ ލަ

އެންމެ  އަންހެނުން އިސްކޮށް ހުންނަ އާއިލާތައް ދައްކާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން ) 2010(ޕޯޓްރި
. ބަލަހައްޓަމުންދަނީ އަންހެނުންނެވެ އިންސައްތަ ގޭބިީސތަކުގެ އާއިލާތައް 47އާބާދީގެ މިގޮތުން ތަފާތު ސަބަބުތަކާހެދި . ގިނަޤައުމެވެ

  .ބއިކުޅައެއްބައި އާއިލާތަކަކީ ވަިރ އާއި ހުވަފެންވުމުގެ ސަބަބުބް އަންހެނުން އިސްކޮށް ހުންނަ އާއިލާތަކެވެމީގެ ތެރެއިން ހަ 
  

ވަޒީފާގެ މައިދާނުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާލައިލާއިރު، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުގައި އަންހެނުން ތަމްސީލްކުރާ 
ފިރިހެން ބޭފުޅުން  124ސަރުާކުރގެ މަތީ މިނިސްޓަރުން ފެށިގެން މަތީ މާަޤމްތަކުގައި . އިންސައްތައެވެ 3.85ނިސްބަތަކީ 

މިނިވަން މުސްތަގިއްލު . އިންސައްތައެވެ 34.72މިއީ . އަންެހން ބޭފުޅުންނެވެ 28ތިއްބެވިއިރު އޭގެ ތެރޭގައި ތިއްބެވީ ހަމައެކަިނ 
އަދުލު އިންސާފު ގާއިމްކުރުމުގެ . އިންސައްތަ ބޭފުޅުންނެވެ 12.5 މަޤާމްތަކާއި މުއައްސަސާތަކުގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ

ރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ މީހުންގެ ތެރޭގައި . އިން ސައްތަ ބޭފުޅުންނެވެ 1.9ބާރުގައި ތިއްބެވީ އަންހެން ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން 
ސް ސަރވިސަސްގަިއ ތިއްބެވި އަންހެްނ މޯލްޑިވްސް ޕޮލި. އިންސައްތަ އަންހެން ބޭފުޅުންނެވެ 2.3ހަަރކާތްތެރިވަނީ ހަމައެކަނި 

  .އިސް މަޤާމްތައް ފުރުއްވާ އަންހެން ބޭފުޅުން އެންމެ ގިނައީ ސިވިލް ސަރވިްސގައެވެ. އެވެ  1.6ބޭފުޅުންގެ ނިސްބަތަކީ 
   

ދާނަށް އަންހެނުްނ ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިންގެ ޢަދަދު ދުވަހަކަށް ުވރެ ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންދާއިރު މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވަޒީފާގެ މައި
އަހުލުވެރިުކރާ ޕްރޮގްރާމްަތކާިއ ތަމްރީނުތަކުގެ ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމީަކ ސަރާުކރުްނ މިއަދު އެންމެ އިސްކަންދޭންޖެހޭނެ 

ރީނާިއ ޚާއްަޞކޮށް އަތޮޅުތެރޭގައި ސްކޫލް ނިންމާ އަންހެންކުދިންނަށް ރަށު ނުވަތަ އަތޮޅުފެންވަރުގައި ތަމް . ކަމެއްކަމުގައި ެދކެމެވެ
އެކަށީގެންވާ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އޮތުމަކީ ހަަމހަމަކަމާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ އިޤްތިސާދީ ފުދުންތެރަިކްނ 

އަދި މިފަދަ ފުދުން ތެރިކަމެއް އަންހެނުންނަށް ހޯދާދިނުމަށް ބޭނުންވާ . ކަށަވަުރކޮށްދިނުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހޭ ކަމެކެވެ
ކަން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ސިޔާސަތުތަކާިއ އިންތިޒާމުތައް ދައުލަތުގެ ފރާތުން އެކަށައަޅާ ތަންފީޒުކުުރްނ ފެށުމަކީ މިވަގުތު އެހީތެރި

  .ރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިންމުކަމެކެވެ 
ގެނިޒާމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަީޒ އުސޫލުން ހިންގަން ފެށުމާއި ގުޅިގެން ތަޢާރަފްވަމުންދާ ވެރިކަމު  

ށް ލިބޭނެ ރަނުގެ އަންހެނުންގެ ުހނަރުތަކާއި ޤާބިލިއްޔަތުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފުމައަންހެނުން އަހުލުވެރިކުުރން ވެގެންދާނީ 
ާރ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފެއްދުން ލާޒިމްކު  35އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ިހންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ . ފުރުޞަތަކަށެވެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްުކރާ ކޮމިޓީތަަކކީ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ަހރުދަނާކޮށް ުކރިއެރުވުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް 
ނަމަވެސް މިއިން ކޮންމެކަމެއްވެސް ޙާޞިލުކުރެވޭނީ މަތީގައި ބުނެވިދިޔަފަދަ ފުރުޞަތުލިބި، . އަދާކުރެވިދާނެ ކޮމިޓީތަެކކެވެ

އެކަށީގެންވާ ހުނަރުވެރި ޤާބިލް . ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތަޢް ލިބިގެންނެވެ. އެފަދަ މާޙައުލެއް އުފެދިގެންނެވެ ހިންގުމަށްޓަކައި
 .މި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަކީ ދައުލަތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އަންހެނުންތަކެއް އުފެދިގެންނެވެ

  
ނޑި އަކަށް ވާންވީ  ނޑުދަ ނޑުމެންގެ ލަ ސިޔާީސ، މަދަީނ، ނާއި ފިރިހެނުން ހަމަހަމަކާަމއެކު، އަންހެނުން އަޅުގަ
މިކަްނ ޙަޤީޤަތަކަށްހެދޭނީ . ހެދުމެވެ ށްމައަށް ބައިވެރިވާ މުޖުތަމައަކައިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ތަޤާފީ މައިދާނުގައި ފުރިހަ



 

  

ހަމަ އެހެންމެ އަންހެނުންނަށް ޙައްޤުވާ މަޤާމު  އަދި. އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ަކރާާމތަށް އިޙްތިރާމްކުރާ ސަޤާފަތެއް އުފެދިގެންނެވެ
 ތަޢުލީމް އުނގެނުމުގަޔާއި، ތަމްރީނާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާއިން ހަމަހަަމ ފުރުޞަތުތެަކއް އަންހެނުންނަށްހޯދަިއދެވޭނީ  

ުކރުަމީކ ދަޢުލަތުގެ އެއްމެާހ  މިކަމަށް މަސައްކަތް. ންނެވެުކރުމަށް މަގުފަހިވުމު ކެއްަގދަރުވެރި ަމަސއްކަތްތަ،  ހޯދަދީ
އެހެންކަމުން ދިވެހިން ދިވެހި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު . މުއައްސަސާތަާކއި، ޤައުމުގެ ޮކންމެ ފަރުދެއްގެވެސް ޒިންމާއެކެވެ

  .ދިރިއުޅުމުގެ ުހިރހާ ދާއިރާއެއްގައި ހޯދާ ދިނުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ގާޮވލަމެވެ
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