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ކޮންމެ އިންސާނަކުވެްސ  އިންސާނުންނަކީ ހަމަ ހަމަ ބައެއްގެ ގޮތުގަ ހައްދަވައި، ޖިންސަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގަތުމެއް ނެތި،

ވަތަޢާލާގެ ހަޒްރަތަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރުކުރަން. އަދި ިމ  ސުބްޙާނަހޫ هللاކުރާ ޢަމަލަކަށް ޖަޒާދެއްވާ ، ގަދަ ކީރިތިވަންތަ 

ސަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ކުރަން.  އަށް وسلم عليه هللا اللهصلىއުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދުއް ރަސޫލު 

 ތާބިޢީން ޝާމިލްކުރަން. މި ދުޢާގައި އެކަލޭގެފާނުގެ މާތް ސަޙާބީންނާއި

 

ހޯފް ޯފ  ،ހަފްލާގެ ަޝރަފްވެރި މެހެމާން، މިނިސްޓަރ ފޯ އިކޮންމިކް ޑެވެލޮޕމެންޓް އޮނޮރަބަލް މުހައްމަދު ސައީދްމި 

ވިމެން އޮން  ، ވިމެން ގެ ރައީސާ   އޮނޮރަބަލް އަނީސާ އަހްމަދު ސިވިލްސާވިސް ކޮމިސަންގެ ރައީސް ޑރ. އަލީ ސަމީމް

 . ބޯޑްސް ގެ މެންބަރުން އިއްޒަތްތެރި ހާޒިރީން.

 هللا.އައްސަލާމް އަލައިކުމް ވަރަޙުމަތު 

ވިމެން އޮން ބޯޑްސް ޖަމިއްޔާގެ "އެނުއަލް އެވޯޑްސް ސެރަމޮނީ" ބޭއްވޭ މި އުފާވެރި ޙަފްލާއަށް ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  

ނޑުމެންނާއެކު  އެންމެހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ދަންނަވަން. އަދި މިއުފާވެރި މާހައުލުގައި އަޅުގަ

 ވަގުތުކޮޅެހިއްސާކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގެންދެއްވީތީ ޝުކުރު ދަންނަވަން.  

ވިމެން އޮން ބޯޑްސް   ޖަމިއްޔާއިން ކުރާ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ޗޭނަށް ކާމިޔާބުގެ ބޮޅެއް އިތުރުވެގެންދާތީ މި އަދަކީ 

ގުންތެރި އަންހެން ކަނބަލުންގެ އަގު ވަޒަންކުރާ ހިން ،ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހެއްްް! އަދި މިއީ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ތިއްބެވި ހީވާގި

ނޑަށް  ދުވަހެއްްް! އެކަނބަލުންނަށް ހައްްްްުޤު ލަޤަުބދެވިގެންދާ ދުވަހެއްްް! މިއުފާވެރި މާހައުލަށް ނަޒަރުހިންގާލުމުން އަޅުގަ

ނޑުގެ ހިތަށް ތަސައްވުރުވެގެން އަންނަނީ ދިވެހި އަންހެން ކަނބަލުން ިމ  ފެންނަނީ މި ޤައުމުގެ ފަހި ފާގަތި ކުރިމަގު. އަޅުގަ

 ޤައުމުގެ ތަރައްގީ އާއި ތަހުޒިބުގެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ މުގުލުގައި ހިއްޕަވައިގެން ހިތްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާތަން ފެންނަ ފޮނި

 މާދަމާއެއް. 

http://www.womenonboards.org.mv/
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ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ އެ މާދަމާ ފަހި، ފެހި ކުރާނޭ ބިޔަ ގަސްތަކުގެ ރަނގަޅު މުޑުވަ އްތަކެއް އިންދުން. އަޅުގަ

ނޑުމެން މިއަދު މިއިންދާ މުޑުވައްތަކަކީ މާތް އެ އެމުޑުވައްތަކުން ހެދޭ ގަސްތަކުގެ ހިޔަލުގައި މުޅި  ،ގެ އިރާދަފުޅާއެކުهللا އަޅުގަ

އެ މުޑުވައްތަކުން ހެދޭ ގަސްތަކުގެ  ،ގެ އިރާދަފުޅާއެކުهللا ޤައުމު މާދަމާ އޮންނާނެ ފަހި ހިޔާލިބޭ ގަސްަތކަށް ވާނެ.  މާތް

ފޮނިމީރު  ، ތަކުން މިދީބުގެ ތަހުޒީބާއި ތަމައްދުން ބަދަހިކަމާއެކު ހިފަްަހައްޓާނެ. އަދި އެގަސްތަކުން ލިބޭ ވަސްމީރު މާމެލާމެއްޔާމޫ

މި ޤައުމުގެ އިޤްތިސާދާއި އިޖްތިމާއީ ފޭރާމަށް އާރޯކަމާއި ތާޒާކަން ލިއްބައިދޭނެ . އާދެ، ވިމެން އޮން ބޯޑްސްއިން  ،މޭވާއިން

 އަދި މިޤައުމުގެ އަންހެން ކަނބަލުންނާމެދު އޮތް އިތުބާރާއި ޔަޤީންކަމަކީ ވެސް މީ.  ، ކުރާ އުންމީދަކީ މީ މިޤައުމާމެދު

އެނުއަލް އެވޯޑްސްްް ދިނުމަށް ވިމެން އޮން ބޯޑްސްއިން ނިންމީ ވަރަށް މުޙިއްމު މަޤްސަދެއްގަ. ދިވެހި އަންހެން 

ޤީއާ ތަހުޒީބަށްޓަކާ ވަރަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންދާ ބައެއް. ކަނބަލުންނަކީ، ޒަމާނުއްސުރެ ދިވެހި ޤައުމުގެ ތަރައް

ނޑުމެން ބަލާލި ކޮންމެ ދިމާއަކުންވެސް ފެނިހާމަވާ ހަގީގަތެއް. ނަމަވެސް ގިނަފަހަރު އަންހެން ކަނބަލުން ތިއްބަވަނީ  މިއީ، އަޅުގަ

ކޯޕަރޭޓް ގަވަނެންސް ، ގެ ދިގު ތާރީޙެއްއޮތް ކަމުގައި ވިއަސް ފަރުދާގެ ފުރަގަހުގައި. އަދި އެކި ނަންނަމުގައި އެވޯޑުތައް ދިނުމު

ކޯޑުގަ އަދި އެކި މުހިއްމު ނިންމުންތަކުގަ" އަންހެން ކަނބަލުން ބައިވެރިކުރުމަށް މިންގަޑު ތަކެއް، އަދަދު ތަކެއް ކަޑައެޅިފައި ީވ 

ސްވިކޭ މަތީ މަގާމްތައް ލިބިފައިވާ މިންވަރުވެސް މާ ނަމަވެސް އަންހެން ކަބަލުންނަށް ލިބިފައިވާ އެވޯޑުތައް ވަރަށް މަދު އަދި ބަ

 މަދު. 

ނޑުމެންނަކަށް ވަޒަނެއް ނުކުރެވޭ. އެކަނބަލުން ެއ  އަންހެން  ކަނބަލުންގެ އަގު އެންމެ އެކަށޭނަގޮތެއްގައި އަޅުގަ

ނޑުމެންނަކަށް ނުފެނޭ.  އެހެންނަމަވެސް، އެކަނބަލުން އެގޮތުގައި އުފުއްލަވާ ބުރައެއް، އެ ވަޑައިގަންނަވާ ގުރުބާނީއެއް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ އިޤްތިސާދީ ލޭނާރުގައި ހިތްވަރާއެކު ވިންދުޖަހަމުން ނުދިޔައީސް.. މިޤައުމުގައި  މަސައްކަތް ނުކުރައްވާނަމަ، އަޅުގަ

މިޤައުމައްޓަކަިއ  ތަޢުލީމީ، މަސައްކަތްތެރި ޖީލުތަކެއް އުފެދިގެން ނުދިޔައީސް.. އެހެންކަމުން ދިވެހި އަންހެން ކަނބަލުން 

 ވެވަޑައިގަންނަވާ ގުރުބާނީތަކައް ހައްޤުވާ ޝުކުރަށް ނިމުމެއްނެތް..

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ، އަންހެން ކަނބަލުން ކުރައްވާ މިންނެތް މަސައްކަތް ފާހަގަކޮށް، އެކި  އާދެ، އަޅުގަ

އަގުވަޒަންކުރުން. ވިމެން އޮން ބޯޑްސް ޖަމިއްޔާގެ "އެނުއަލް ދާއިރާތަކުގަ ތިއްބެވި އާދަޔާޙިލާްފ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ކާމިޔާބުގެ 

އެވޯޑްސް" ގެ ބޭނުމަކީ ވެސް އެކި ދާއިރާތަކުގައި ތިއްބެވި ކެރޭ މުރާލި ހިތްވަރުގަދަ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ 

 ،ރު އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހިތްވަރު ލިބިއިތު ،ކުރުން. އަދި އަންހެން ކަނބަލުންގެ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ކާމިޔާބީގެ ތެރެއިން

 މުޖްތަމައުގެ ޒިންމާދާރު މަޤާމްތަކަށް ނިކުތުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެއްދުން.

http://www.womenonboards.org.mv/
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ލިބިގަންދާ އެވޯޑް ތަކާއެކު މިއަދު އެވޯޑް ހާސިލްކުރާ ފަރާތް ތަކުން އަންހެން ކަނބަލުންނަްށ   ވީމާ، މިހަފުލާގައި

 ޖަމިއްޔާ އާއި ގުޅިގެން ހިއްވަރާއެކު މަސައްކަތް ކުރުމަށް  އަޅުގަޑު ގޮވާލަން. ހިތްވަރު ދީ ޖޯޝުއުފެއްދުމަށް މި

ކުންފުނިތަކުގެ  ،އިން ސައްތަ ހިއްސާކުރާ ބައެއް. އެހެންނަމަވެސް 05އަންހެން ކަނބަލުންނަކީ ދިވެހި އާބާދީގެ 

އަންހެން  ،މިނޫންވެސް ޒިންމާދާރު އިސް މަޤާމުތަކަށް ބަލާއިރު ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ ، ސަރުކާރުގެ އިސް މަޤާމްތަކާ ، ބޯޑުތަކާ

 ، އިންސައްތަ އާ ކައިރުކުރާ ވަރަށް ވުރެވެސް މާ ފަހަތުގަ. އިޤްތިސާދީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގަ 05ކަނބަލުންގެ ހިއްސާ އޮތީ  

ތަސައްރަފުފުދޭ ޤާބިލް އަންހެން ކަނބަލުން  ޤާނޫނުތައް ހެދުމުގަ އަދި ތަފާތު އެކިއެކި ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅުމުގަ އެކަމަށް

ނޑުމެން ހިތާމަކުރާ ކަމެއް. އަޅުގަޑު ގަބޫލްކުރާ ގޮތުގަ ދިވެހި  ތިބިނަމަވެސް ދެޖިންސުގެ ހަމަަހމަ ހިއްސާ ނެތުމަކީ އަޅުގަ

ގާބިލު އަންހެން ގައުމުގެ ތަރައްގީ އާ ކަބަލުންގެ ތަރައްގީ އާ ވަނީ ގުޅި ލާ މެހިފަ. ވުމާއެކު ތަރައްގީގެ މަސައްކަތުގަ 

ކަބަލުންނަށް ގާބިލު ފިރިހެން  ބޭފުޅުންނަށް ދެވޭ ފަދަ ފުރުސަތުތައް ހަމަހަމަ  އުސޫލަކުން ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މައްޗަށް ލާޒިމް 

 ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެން. 

 އާދެ، 

ތު ނުލިބޭތީ އެ ފަރަގު ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އުފެދިގެން އައީ ތަރައްގީގެ މަސައްކަތުގައި ދެ ޖިންސަށް ހަމަހަ ފުރުސަ

ނޑުމެން ބޭނުންކުރާ އެންމެ މުހިންމު އުކުޅަކީ ހޭލުންތެރިކަން  ކުޑަކުރުމުގެ މުހިއްމު މަޤުސަދުގަ. މި ފަރަޤު ކުޑަކުރުމަށް އަޅުގަ

 ،ތައް ހޯދާ އިތުރުކުރުން. އަންހެން ކަނބަލުން ޒިންމާދާރު އެކިއެކި މަޤާމުތައް ފުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަރައްޤީގެ ފުރުސަތު

އެ ފުރުސަތުތަކާއި އަންހެން ކަނބަލުންނާއި ފައި ހަމަ ކުރުން. އަދި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހިކުރުމަށް 

އެ ފުރުސަތުތަކާއި  ، އެފަދަ ފުރުސަތުތައް އުފައްދާ ،ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގަ އަދި އެކިއެކި ފޯރަމްތަކުގައި ވަކާލާތުކޮށް

 ން ކަނބަލުންނާއި ގުޅުވުން. އަންހެ

ނޑިތަކެއް ހާސިލްކުރެވުނު ކާމިޔާުބ  ،އާދެ ނޑުދަ މިފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަކީ ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އަށް ވަރަށް މުހިންމު ލަ

ނޑުމެންގެ ޖަމިއްޔާ އަްަށް ގިނަ  އަދަދެއްގެ މެމްބަރުން ވަނީ ގުޅިވަޑައިގެ ންފަ. އަހަރެއް. މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި އަޅުގަ

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތައް  ، ވިޔަފާރިތަކާ ، ސަރުކާރާ ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކާ ،ހަމައެހެންމެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް  ،ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އިން ވަނީ  ،ހިމެނޭހެން

 ،ވިމެން އޮން ބޯޑްސް ގެ ޕޯޓޮފޯލިއޯ ފުޅާވެ ،ބަދަހި ގުޅުންތަކެއް ޤާއިމްކޮށްފަ. މި ބަދަހި ގުޅުންތަކުގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވާނެ ފަދަ 

http://www.womenonboards.org.mv/
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ނޑުމެންގެ މޭންޑޭޓަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ލިބި ނޑުމެން ކުރާ މަސައްކަތްތައް މިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިތުރުން ބޭރުގެ  ،އަޅުގަ އަޅުގަ

އަދި މިޖަމްއިއްޔާގެ މަސައްކަތާއި ގުލިގެން ލިބިފައިވާ އެވޯޑުތަކާއި އެހިްިތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ އަށް ދުނިޔެ އަށްވެސް ހާމަވެފަ. 

ކުއީން ޔަންގް ލީޑަރ އެވޯޑް ލިބުމުގައި  ރީތި ނަންލިބި މަންފާ ކޮށްފައި ވޭ. މިގޮތުން ރާއްޖެ އަށް ފުރަތަމަ ފަހަރު 

 މިޖަމްއިއްޔާގެ ދައުރު ފާހަގަކުރަން.

ވިމެން އޮން ބޯޑްސް އިން އިފްތިތާހުކުރި އެންމެ މުހިންމެ އެއް ޕްރޮގްރާމަކީ ރާއްޖެގެ  ،އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ވޭތުވެ ދިޔަ

އެންްޑ  އެންޑް އައުޓްރީޗް އޭޖަންޓުން" ޤާއިމްކުރުން. "އެމްޕަވަރމެންޓް  އަތޮޅުތަކުގަ ވިމެން އޮން ބޯޑްސްގެ " އެމްޕަވަރމެންޓް

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ޤައުމީ މަސައްކަތެއްކަން ދަލީލުކޮށްދޭ ކަމެއް.  އައުޓްރީޗް އޭޖަންޓުން" ޤާއިމްވެގެން ދިޔުމަކީ އަޅުގަ

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައިްި  މި މަސައްކަތަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅުތަކެއްގެ އަންހެން ކަނބަލުން ވެސް އަޅުގަ

ނޑުމެންގެ  ،ވިމެން އޮން ބޯޑްސްގެ އޭޖަންޓުން" ޤާއިމްވެފައިވާއިރު އަތޮޅެއްގަ 3ތަފާތު   ،ހިއްސާވާކަމުގެ ހެއްކެއް. މިއަދު އަޅުގަ

އުންމީދަކީ މުސްތަގުބަލުގަ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ އަތޮޅެއްގައި ވިމެން އޮން ބޯޑްސް ތަމްސީލުކުރެވިގެން ދިޔުން. ވިމެން އޮން ބޯޑްސްގެ 

ގައިވާ ވަޒީފާއާއި ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކު ،"އައުޓްރީޗް އޭޖަންޓުން" ގެ ސަބަބުން

ބޭނުންވާ އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އަދި މިޖަމްއިއްޔާގެ ކެޕޭސިޓީ ޑެވެލޮޕްމެންޓް ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރގެ މަސައްކަތް 

ތަކަކާއި ދެމެދުވާ ދުރުމިން ގާތްކޮށް ގިނަ ފެށުމާއެކު އެކިއެކި ފުރުސަތުތައް ބޭނުންވާ އަންހެން ކަނބަލުންނާއި އެފަދަ ފުރުސަތު

 އަންހެން ކަނބަލުންތަކަކަށް ފަހި ފުރުސަތުތަކެއް ހުޅުވިގެންދާނެ. 

ޙާޞިލް ކުރެވިފައިވާ  މިޖަމިއްޔާ އިން މިހާތަނަށް ހާސިލުކޮށްފައިވާ ކާމިޔާބަކީ ގިނަފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު

އަދި މި މިޖަމިއްޔާ އައް އެހީތެރި ވެދެއްވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިޙްލާސްތެރިކަާމ ، ނަށްކާމިޔާބުތަކެއް. މިޖަމިއްޔާ ގެ މެމްބަރުން

ހިންގުމުގައި އެހީތެރި ވެދެއްވި ބަޑޮހުގެ އިސް ވެރިންނާ މުވައްޒަފުންނާ އަދި  އެކު ޝުކުރު ދަންނަވަން. މިކޮންފަރަންސް ރާވާ

ންނަވަން. އަދި ވިްިމެން އޮން ބޯޑްސް ގެ އެނުއަލް އެވޯޑްސް ކޮމިޓީ އެނޫން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަ

އިން ކޮށްދެއްވާފައިވާ ބުރަ މަސައްކަތަށްޓަކައި އެކޮމިޓީގެ ޗެއަރޕާރސަން ޑރ. އައިސަތް މުނީޒާ އަށާއި އެކޮމިޓީގެ ހުރިހާ 

ބިވަޑާ ގަންނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ވެސް މެމްބަރުންނަށް ވެސް ވަރަށް ޚާއްސަ ޝުކުރެއް ދަންނަވަން. މި ހަފްލާގައި އެވޯޑް ލި

 ވަރަށް ހޫނު މަރްހަބާ އެއް ދަންނަވަން. 

ވިމެން އޮން ބޯޑްސްގެ އިޙްސާސްތަކަކީ ދިވެހި އަންހެން ކަނބަލުންގެ އިޙްސާސްތައް. އަދި ވިމެން އޮން ބޯޑްސް  ،އާދެ

ނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތަކީ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ  ގެ އުންމީދަކީ ދިވެހި އަންހެން ކަނބަލުންގެ އުންމީދު. އަޅުގަ

http://www.womenonboards.org.mv/
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މެން އޮން ބޯޑްސް ގެ ފަލްަސފާއަކީ ޖީލުތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ފަލްސަފާއެއް. އަިދ ގެ އިރާދަފުޅާއެކު ވިهللا މަސައްކަތެއް. މާތް

ނޑުވުމެއްނެތް ފަލްސަފާއެއް. މިރޭގެ އެންމެ ފަހު ބަހެއްގެ ގޮތުގައި ނޑު ދަންނަވަލާނީ: ،ފަ  އަޅުގަ

ނިށާނޭ އުޖާލާ! މިނިވަްނ  މީ ،ވާށެ ދަރީންނޭ އަންހެން އުފަލުން! ދިރުވާށެވީ އަޒުމާ ޚިޔާލާ ،"ދާށެ މިރަމްޒީ ހިޔަލުން

 މީ ނިށާނޭ އުޖާލާ.." ،ވަޔާ ކުޅެލާށެ ތާޒާ

 ޝުކުރިއްޔާ
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