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ހިއުމަ ބލުންނަށް
ކުރެވިފައިވަނީ މ
ކގެ ވާހަކަ ނު
ނުގަޔާއި، ސިޔާ

ވެސް ރ ވަރަށް
ތައް ހޯދައިގަތުމ

މިޒަމާނު ފައިދާ 
ނޖެހުންތައް ނުހަ
އންހެނުންނަށް ވަ

ވަޢު'. ންދެއެވެ
ިޔާރުގެ މައިގަނ
 މިކަމުގެ ސަބަބު
ތ ގޮސް މިހާރު

ހުންތައް ގިނަކަ
ޙައްޤުސާސީން 

ވީނަމަވެސް ދި
މަސައްކަ. 

ޢީ ހަރަކާތްތަކު
ގ މަޖިލިސްތަކު
ސާނީ ޙައްޤުތަ

ް ސައްތައިން ސަ
ޮ ނންތައް ބަދަލު

13: ނަމްބަރ

ން ކަނބައަންހެ
ޔޭގައި ފާހަގަ ކު
ނންގެ ޙައްޤުތަކު
އކަތުގެ މައިދާނު
ނނާ އަޅާބަލާއިރު
ބަލުންގެ ޙައްޤުތަ
 އެންމެ އެދެވޭ

ަނށް ހުރި ގޮން
ސް އެތަކެއް އަ
ކަން ހާމަވެގެން

މި ޝި' ވގުތު
 ނާންނަކަމާއި

ސްނުމުގެ ވަގުތު
  . އވެ

ފައިވާ ގޮންޖެހު
 ޤާނޫނު ޢަސާ
އޮތްކަމުގައި ވީ
 ގެންގުޅޭތަނެވެ
ސް، އިޖްތިމާޢީ
ސް، ޝަރީއަތުގެ

 ގޮތަކީ އިންސ
 މިއަދު މި ސ

ފަދަ ވިސްނުމި 

ނަ

  ދވަސް
ދިވެހި އަ ޙނިޔާ

ދުވަހެއް ދުނިޔޭ 
ސވަރު އަންހެނު

މަސަްއ. ވެއެވެ
އަދި ފިރިހެނުން
ހެނުން އެކަނބަ
އިވާ ކަންކަމުގެ

ސް އަންހެނުންނ
އްޤުތައް އަދިވެސ
ޔާރުންވެސް އެކަ
ކަތްކުރުމުގެ ވަ
 މެދުކެނޑުމެއް

މިކަމާ ވިސް. ވ
ޤބޫލުކުރަންޖެހެއެ

ަ ސް ކުރިމަތިވެ
މްހޫރިއްޔާގެ ޖު

ޔާންކޮށްފައި އޮ
ތުކުރުންތައް

 ކަމުގައިވިޔަސް
ންކަމުގައިވިޔަސް

ދޭތެރޭ ދެކެވޭ
ވިސްނުންތަކަކީ

.ލެވިދާނެއެވެ

 ނ

ނންގެ ދުވަ
ހޔޮއެދުމާއި ތަޙު
އި އަންހެނުންގެ

ނުވަތަ އެދުވަސް
އް ނުވެއރުލާފައެ

ހަނު ނިކަމެތި އަ
ކުރިން އަންހެހރު

ޙާސިލްކުރެވިފައި
ވ ދުނިޔޭގައިވެސ
 އިންސާނީ ޙައް
އަޅާފައިވާ ޝިޔާ
ގޮތުން މަސައްކަ

ތ އަނިޔާތަކަށް
ކުރިމަތިވާކަމެވެ
އންމެންވެސް ޤަ

ންހެނުންނަށްވެސް
ޤްކުރި ދިވެހި

ވޭނެކަމަށް ބަޔާ
ކުގައި ތަފާތު

 ބަލައިގަތުން
އި ހަމަހަމަ ވުނ
އަންހެނުންނާ ދޭ

މިފަދަ ވ. ކެވެ
ބެބަބުކަމުގައި 

ނޫސްބަޔާން

 އަންހެނު
ނ މިދުވަހުގެ ހެ
މީ ފެންވަރުގައި

އެދުވަހު ނު. ވ
އި މާބޮޑަށް އާ
ދވިފައިވަނީ ނުހަ
ގ ސަތޭކަ އަހަ
ކަތުން މިއަދު ޙާ

ރައްޤީވެފައިވާ ތަ
ދަން އަޑުއުފުލާ

ތުގައި ކަނޑައަ
ތލުމަށް ޢަމަލީގޮ
ސްފައިވާ ތަފާތު

ު ގޮންޖެހުންތަކާ 
އިކަން ހުރިހާ އެ

 ރާއްޖޭގެ އަން
އަހަރު ތަސްދީޤް
ޭ ތަފާތު ނުކުރެ
ި މަރުޙަލާތަކު

 ބައިވެރިވުން
ކުރިމަތީގަ ނުގެ

ކަމުގައިވެސް އަ
ނުންތަކެކެ ވިސް

ސަބަ ލިބިގެންދާ

ނޫ

ޢަޤްވާމީ
 ދުވަސްކަމުން

ބައިނަލްޢަޤްވާމ
ފ އެމެރިކާގައެވެ
މގެ ވާހަކައިގައި
ންހެނުންނަށް ދެ
ސުވާލަކީ، މީގެ
؟ އެ މަސައްކަ

 މިއަދުގެ މި
ސިއްޔަތުން ހޯދަ

ގޮތު  ޝިޢާރުގެ
 އަނިޔާ ނައްތާ
ސް ކުރަމުން އައި

މުގައި ގިނަ ގޮ
ނީ ޖެހިފައި މިވަ

މިއަދު ދިވެހި
ވަނަ އަ 200

ސަށް ބަލާ 
އެކިނނާމެދު

 އަންހެނުންގެ
އިވިޔަސް، ޤާނޫނު
 ތަފާތު ކަންކަ
ޔގަނޑުން ބޭރު

ލިއަނިޔާ އެކި

ބައިނަލްޢަ
މީ އަންހެނުންގެ
.އަރިސްކުރަމެވެ

ސް އޮފްސްޓޭޓް
ކެއް ލިބިދިނުމު
ނުގައިވެސް އަން

ނމެ މުޙިންމު ސ
ކީ ކޮބައިތޯއެވެ؟
ނވަރަކަށްތޯއެވެ؟

ސާނުންގެ ޙައިސ
ންގެ ދުވަހުގެ
ކރާ އެންމެހާ
ނހެނުންނާމެދު

ތައް ލިބިދިނުމު
ޓުވުމުގެ ވަގުތު

 ދެކެވޭއިރު މި
08. ގަކުރަމެވެ

ލެއްގައި ޖިންސ
 އަންހެނުން
ޔާސީ ގޮތުން

ތކުގައި ކަމުގައި
 އަދި މިނޫން

ވިސްނުމުގެ ގުިޔ
އެތަފާތު ނަށް

ބަ     
 ބައިނަލްޢަޤްވާމީ
ނގެ ފަރާތުން އަ

 ޔުނައިޓަޑް ސ
މަހަމަ ޙައްޤުތަކެ
ޖްތިމާޢީ މައިދާނު
ދު އުފެދޭ އެން
އަޑުގެ ނަތީޖާއަ
ރަނީ ކިހާ މިން

ނބަލުން، އިންސ
ރުގެ އަންހެނުން
ނންނާ މެދު ކު
މނުއްސުރެ އަން
މީހުންގެ ޙައްޤު
ން މިކަން ހުއްޓު

އް މިގޮތަށް
ތމަޔާއެކު ފާހަގަ
 އެއްވެސް ހާލެ
 ފެނިގެންދަނީ

ވިޔަސް، ސިޔާ
ބިދޭ ފުރުސަތުތަ

މުގައިވިޔަސް
ތަމަޢުއެއްގެ ވި

ިއ އަންހެނުންނަ

   
މިއަދަކީ

ޓްސް ކޮމިޝަނު
އަހަރުކުރިން 1

ހެނުންނަށް ހަމަ
ދާނުގަޔާއި، އިޖް

މިއަދު. ޖައެކެވެ
ލަންފަށާފައިވާ އަ
ހެނުންނަށް ކުރަ

އެކަނ. ގުނައެވެ
މިއަހަރު. ބިއެވެ
އަންހެނުނ: ދެއް

ޙޫމަކީވެސް ޒަާމ
ހެނުންނަށް އެމީ
ރަށް ޢަމަލީގޮތުން

ް މިވާހަކަތަ
މިޝަނުން ހިތާ

ބައިދިނުމުގައި
ތަމަޢުންވެސް

ދާނުގައިކަމުގައިވ
ހެނުންނަށް ލިބި
ސާފު ލިބުންކަ
ތިރާމްކުރާ މުޖު

ސލިމް ޤައުމުގައ

 
ރައިޓް
104
އަންހެ
މައިދާ
ދަރަޖަ
އުފުލަ
އަންހެ
ގިނަގު
ނުލިބ
ވަޢުދެ
މަފްޙޫ
އަންހެ
މިހާރަ

  
 

މިކޮމ
ލިއްބަ
މުޖުތަ
މައިދާ
އަންހެ

އިންސ
އިޙުތި
މުސް



 

 

މަކީ 

ނިޔާ 
ވސް 
ތކުގެ 
ޔތައް 
ކިޔާ، 

ނު ހަ

ރެވި 
ރމުގެ 
މަށް 
އަދި 
ވސް 
ނިޔާ 
ލައި، 
 ވާ 

. މވެ
ނިޔާ 

 

އިވެސް ގެންގުޅު

ތަ ޖިންސީ އަނ
ހެން ކުއްޖެއްވެ
ތަފާތު އަނިޔާތަ

ާސނީ އަނިޔާން
 އެކައްޗެއް ކި
މިޝަނުން ނުހަ

އަށްވެސް ނުކުރ
އާސރަ މަނާކުރުމު
ތީޖާ ހޯދައިދިނުމ

.  ގޮވާލަމެވެ
ުމަށްވެ ޤަބޫލުކުރ

ށް އިތުރު އަނ
ން ގޮވާލަމިޝަނު

ސ މަރުކަޒުތައް
ުރަމެއިލްތިމާސްކ

ނަށް ކުރާ އަނ

 

މެއްގައި ހުރިހާކަ

ޖިސްމާނީ ނުވަތަ
 ކޮންމެ އަންހެ
ރިމަތުވެފައިވާ ތަ
 އެފަދަ ލާއިން

އި އެންމެން
ޖހުމަށް މިކޮމި

ދި މިއަދާ ހަމައަ
 ޖިންސީ ފުރައްސ
ލގެ އެދެވޭ ނަތީ
 މިކޮމިޝަނުން
މެއްނޫންކަމަށް

 އެފަރާތްތަކަށް
ށ މިދުވަހު ކޮމި
ތކާއި، ޑީޓޮކްސް
ތއް ހެދުމަށް އި
ދީ އަންހެނުންނަ

ންމު ފިކުރުހިމ

ހިސާބެއްގައި ޖި
އަށް އުފަންވާ

ހެނުންނަށް ކުރި
 އަމަލީ ގޮތުން

މުން މިކަމުގައ
ގައި ފަސްނުޖެ

ކުރަންޖެހޭ އަދި
ނިޔާގެ ބިލާއި،

ނާކުރުމުގެ ބިލު
ސއްކަތްކުރުމަށް

ލައިގަނެވޭނެ ކަމެ
ދެކިނުގތުގައި

މހާ ފަރާތްތަކަށް
ާ ނލް ފެސިލިޓީތަ
ކަން ލިބޭނެގޮތެ
އ ކަށަވަރުކޮށްދީ

ތ ނުކުރުމުގެ މު
  

 ކޮންމެވެސް ހި
މިއަދު ރާއްޖެއަ
ދިވެހި އަންހެ

އަދި. ހެއެވެ
އެހެންކަމު. އވެ

ކށް ގޮވާލުމުގަ

 ފަރާތްތަކުން ކު
އި ޖިންސީ އަނ
ވެށި އަނިޔާ މަ
ރ ބޮޑަށް މަސަ
 ޙާލެއްގައި ބަލަ
ކީ ކުއްވެރިންގޮ
ދއުލަތުގެ އެންމެ

ކަރެކްޝަަނ، އި
ނަށް ރައްކާތެރިކަ
ންގެ ޙައްޤުތައް
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ހަމަކަމާއި ތަފާތު
.އިލްތިމާސެކެވެ

ލންގެ އުމުރުގެ
މ.  ދައްކައެވެ

.މގެ ތެރެއަށެވެ
 ހިތާމަކުރަންޖެހެ
ސާސްކުރެވޭނެއެ
އި، ޙައްޤުތަކަ

ލަތުގެ ހުރިހާ
ތެރޭގަ ނުތަކުގެ

ލކުރަމުންދާ ގެވެ
މިހާރަށްވެުރ ން

އަކީ އެއްވެސް
ން ކުދިންނަކީހ

ޢިމުކުރުމަށް ަދ
ވަހިކަމާއިސ ހިޔާ

ވާ އަންހެނުންނަ
ވސް އަންހެނުން
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ކަމުގައިވާ ހަމަހަ
 ވަރަށް ބޮޑު އި

ކީ އެކަނބަލުނ
 ހިސާބުތަކުން

ތުގެ ނާމާންކަމު
ކަމާ ލަދުގަނެ

އޖެކަމުގެ އިހުސ
ފުރުސަތުތަކަށާއި

  . ވާލަމެވެ

ދިނުމުގައި ދަޢުލަ
ކުރަންޖެހޭ ޤާނޫނ
ދި މިހާރު ޢަމަލު
ރުޢީ ދާއިރާއިން
ށކުރާ އަނިޔާ އަ

އަނެްހ ނންނާއި
ވަސީލަތްތައް ޤާ
ދންނަށް ޙާއްސަ
 ޝިކާރައަކަށްވާ
މން އެންމެންވެ

  . ވލަމެވެ
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 އަސާސްތައް ކަ
މިޝަނުން ކުރާ

1ންހެނަކުން
ގައި ތަފާސް

ބިރުވެރި ޙަޤީގަތު
ޅގަނޑުމެން އެކަ
ސް މާލަސްވެއް

ު  ހަމަހަމަ 
އޔިތުންނަށް ގޮވާ

 ކަށަވަރުކޮށްދި
އެގޮތުން ފާސްކު

އަދި. ހިމެނެއެވެ
ޝަރ ސާތަކާއި،

 އަންހެނުންނަށް
ޔލިބޭ އަންހެުނ
އހީތެރިކަމާއި ވަ

ންކުދިނއަންހެވޭ
ފދަ ކަންކަމުގެ
ން އަޅުގަނޑުމެ
ތްކުރުމަށް ގޮވާ

އިގަނޑުކގެ މަ
ވަހެއްގައި މިކޮމި

އަން 3 ކޮންމެ 
ނެ މީހެއްކަމުގަ
ނުރައްކާތެރި، ބި
ނ މިއަދު އަޅު

ވަން މިހާރުވެސް
ލިބިދޭންޖެހޭ 

ކ އެންމެހާ ރައް

ންގެ ޙައްޤުތައް
.  ގިނަގުނައެވެ

ފތު ބިލްތައް ހި
ތުގެ މުއައްސަސ

ން އެއްގޮތްކޮށް
އަދި އަނިޔާ 

ނޖެހޭނެގޮތަށް ެއ
 ދަށަށް ގެނެވޭ
 ޤާއިމުކޮށް މިފަ

ފަދައިންގައިވާ 
ގޮތުން މަސައްކަ

ސާނީ ޙައްޤުތަކު
ންމު ދުވަހިދަ މު

ރާއްޖޭގެ
އްމަލްކުރަންޖެހޭނ

މި ނުފަންވަނީ
ޤަތް އެނގުމުްނ
ޓުވުމަށް ތެދުވަ

ނަށް ހެނުން
ލާސްތެރިކަމާއެކު

އަންހެނުން
ންކަން ނުހަނު

އި، މިފަދަ ތަފާ
ރކާރާއި ދައުލަތު
މުގައި ވިސްނުން

.ތިމާސްކުރަމެވެ
ންމަލުކުރަން ުނ
ލަތުގެ ބެލުމުގެ
މެ އަވަހަކަށް

ަ ވަހުގެ ޝިޢާރު
ޓުވުމަށް އަމަލީގޮ

  

އިންސ
މިފަދަ

  
 

ތަޙައް
މިއުފަ
ހަޤީޤަ
ހުއްޓު
އަންހެ

ލާޚްއި
  
 

ވާކަން
ބިލާއި
ސަރު
މިކަމު
އިލްތ
ތަޙަން
ދައުލަ
އެންމެ
މިދުވަ
ހުއްޓު


