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މި އުންމަތުގެ  ން.ރަ ކުއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު  َوَتَعاَلى سهبَْحاَنهُهُللاُه
  للاُه َرسهْولُه مهَحمَّدُهމާތް ނަބިއްޔާ 

َ
 َعَليْهُه للاُه َصّل

މި  .ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަން އަށް  َوسَلَّمَُ
 ޞަލަވާތާއި ސަލާމުގައި އެކަލޭގެފާނުގެ އާލު އަޞްޙާބުން ޝާމިލްކުރަން.

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިއްޒަތްތެރި ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު 
ރ އޮފް ޓަމިނިސް ނަސީމް،ސަލް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައި ސާލިޙް،

، ދީއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީޢާވިސަސް ރއެންޑް ސޯޝަލް ސަ  ލީ ޖެންޑަރ ފެމި

ލަތުގެ އިސްވެރިން، އުިމިންސްޓީރެގ ެވިރްނާނ ުމައްއަޒުފްނ، ދަ 
  .އައްސަލާމް އަލައިކުމް ،އެކްސަލަންސީޒް، އެންމެހާ ހާޒިރީން

 

ކުރުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޙަފްލާގައި ގައަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަބައިނަލް އަޤްވާމީ 
ކަމަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އެއްޗެއް ބުނެލުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވި 

މުޙައްމަދުދީދި އަށާއި އެ ކަމަނާގެ ޓީމަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި މިރޭ 
ރެހެންދި އެވޯޑް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް މުބާރަކްބާދް 

 އަރިސްކުރަން. 

 



 

 

  ީމި އަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކ
“Gender equality today for a sustainable tomorrow”  

 2021  ީވަނަ އަހަރުގެ ޝިއާރަކ 

, “Women in leadership: Achieving an equal future in 
a COVID-19 world.” 

 2020   ެއާރަކީ ޝިވަނައަހަރު ގ 
'An equal world is an enabled world' 
 2019  ީވަނައަހަރުގެ ޝިއާރަކ.BalanceforBetter 

 

  ްހަގަ ފާ ކޮންމެ ޝިއާރެއްގެ ދަށުން އަންހެނުންގެ ދުވަސ
 އަމާޒަކީ ކުރިކަމުގައިވިޔަސް،  އެ ޝިޔާރުތަކުގެ މައިގަޑު 

 ތަކެއް.  ތައްއެއްކަން
 

 ދެމެހެއްޓެނެވި   އަހަރަކު އަޅުގަނޑުމެން މިދައްކާ ވާހަކައަކީ ކޮންމެ



 އަންހެނުން ކުރަމުންގެންދާ އަގުހުރި، ބުރަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަރައްގީ އަށްޓަކައި
ވާހަކަ. އެމަސައްކަތުގެ އަގު  ވަޒަންކުރަން ޖެހޭ ވާހަކަ.  އަދި ރައްކާތެރި 
ދުޅަހެޔޮ ދެމެހެއްޓެނެވި  މުސަތަޤްބަލަކަށްޓަކައި އެ މުޖުތަމައުއެއްގެ ހުރިހާ 

 ވާހަކަ.   ކަމުގެދާއިރާއެއްގައި  މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން އޮތުން ލާޒިމް 
 

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހާގަކުރުމާ، އަދި މިކަމާގުޅިގެން ބޭނުންކުރާ 
ވެގެން ނުވާނެ. އެއީ އަންހެނުންގެ ދުވަހު އަށް  ބަޒް ވާޑްސްޝިއާރުތަކަކީ 

ފޮޓޯނަގާލާ އިންސްޓަގްރާމް ކޮށްލާ ހޭޝްޓެގްއަކަށް ވެގެންނުވާނެ. އެކަން 
ތެރޭ ވިސްނާ ފިޔަވަޅުއަޅާ ނަތީޖާ ނެރޭ ވާންޖެހޭނީ އަޅުގަނޑުމެން އެކަމާދޭ

 ///ބަސްބަހަށް.

 

ދެމެހެއްޓެނެވި މުސްތަޤުބަލެއް ބިނާ ކުރުމަށްޓަކައި އަންހެނުން ކުރާ 
ގެ މެން ނީ އަޅުގަނޑުވާ އަޅުގަނޑު ދަންނަ  ހޭ އަހާލައިފިއްޔާ،ބައި މަސައްކަތަކީ ކޮ
ކާފަގޭ މަންމަ އާއި އާއި  އަޒިއްތަ ތުއްތަ އާއި މައިދައިތައާއި މަންމަޔާ މާމަޔާ 

ހެނުންނެއް ބޯކިބާ އަޅަމުން ތެޔޮހާނަމުން، ފަހަމުން، ން ފަދަ އެތައް އަ ދައްތަ
ޖަހަމުން އެ ތަކެތި ވިއްކަމުން ގޭތެރޭގެ ހިސާބު ބަލަހައްޓަމުން، ކެއުން  މާ



ނަްށ ން އެކުދި ބަލަމުން ދަރިން ހަމަޖައްސަމުން ބުއިމުގެ ކަންތައް 
 މަސައްކަތޭ.  ބުރަ ކުރަމުން ގެންދާ   އަދިއެކުރި މުން ނައިދެން އުނގަ

 

ބޭފުޅުންނަކީ  އަންހެން އަދި ފިރިހެން ގިނަބެވި ތިއްއަޅުގަނޑާ މިތާ މި
. މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާމިދެންނެވި އަންހެނުން ކުރި އަދި ކުރަމުންދާ 

ޑުމެނަށް ލިބިފައިވާ ކޮންމެ ކާމިޔާބީއެއްގެ ފަހަތުގައި އެމީހުންގެ ގައަޅުނ
 ހިއްސާ ވާކަމީ ދެބަސްވެވެންނެތް ހަގީގަތެއް. ބުރަމަސައްކަތާ 

 

ފާ އަށް ޒީވަ މައިންނަށް ވެސް އަދި ބަފައިންނަށް ވެސް  ގިނަ ދަރިން ލިބުނީމަ
 ޖޫންތަ ނީ ނުޒްތަ ނޫ ނުކުމެ އުޅެވެނީ އެކުދިންގެ މާމަ ނޫނީ ބޮޑުދައިތަ ނޫނީ 

 ދޭތީ. ލައިކާންތި އެކުދިން ބަނޫނީ ޒުހުރާ ނޫނީ  އީންތަނޫނީ 

 

 ދަރިފުޅާ ކުޅެދުންތެރިކަން ހުރި ނުއަދި ، މަންމަ އާއި ބައްޕަ މުސްކުޅި  ތިބޭގޭގައި 
 އިސްތައައާއި  ޖީދު ދޮންދައްތަ އާއި ދައްތަ ބަލަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޯބިވާ

ނުވަތަ ގޭ މަސައްކަތަށް ކޮށްލާފައި ދޫވަޒީފާ  މީހުން މެންފަދަ ފާތުންއާއި 
 މުޅި ރެއާއި ދުވާލަށް ހެދީތީ.  އެމީހުންގެ އެއީ ޚާއްސަވެފައި ތިބީތީ. 



 

ަވީޒފެާއްއ ، މި ބުރަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ އަންހެނުންނާ ދިމާލަށް

ވަރަށް އަރާމުދޯއޭ ބުނުމަކީ އޭނާއަށް ރައްދުވާ  ތިބެން ތިހެން ގޭގައި ައާދުނޮކްށ 
ނަށް ލިބޭ ބޭއިންސާފު އަދި އެހާމެ އިހާނެތި ބަސްތަކެއް. އަދި އަޅުގަނޑުމެ

ދައްތަ އާއި މަންމަ މާމައާއި މިދެންނެވި  ފާހަގަ ކުރާއިރު ކުރިއެރުމާ ކާމިޔާބީ
 //.ހިތާމަ ހުރިކަމެއްނުކުރުމަކީ  އަގުވަޒަންފުރިހަމަ ދައުރާ  ގެބިމީހާ ނއަ އާއި

 

މުޖުތަމަޢުގައި އަންހެނުންގެ ދައުރާމެދު ފައްސި އަޅުގަނޑު މިދަންނަވަނީ 
އަދި އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ މީހުން ނެތެކޭ ނޫން. 

ޙުދު  މީހުން ނެތެކޭވެސް ނޫން. ރާ އޮންނަން ޖެހޭކަމަށް ޤަބޫލު ކުފުރުސަތު 
ށް ޑަހެނަކަށް ވީތީ އަޅުގަނމީހާއަކީވެސް އަންފިރި ،ބައްޕައަކީވެސް ގެ  އަޅުގަނޑު 

އް މަޖްބޫރު ކުރާ ބައެއްނޫން. ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް އެއްވެސް ކަމެ
 މިކަން ސަގާފަތާއި ނިޒާމް ގައި  އާންމުގޮތެއްގައި  ނެވީ ންދެމި ކުރިން އަޅުގަނޑު 

 ގޮތުގެވާހަކަ.ތް އޮޤަބޫލުކުރެވިފައި 

 



 ތަށް ދެން އޮފީހަށް ނުވަތަ މަސައްކަ ،ދަރިއަކު ލިބިއްޖެނަމަ އެގޮތުން
މަކީ ފިކުރުވެސް ކޮށްލަންނުޖެހޭ ކަ ހެނުން ގިނަފިރި ނުކުމެވޭނެކަމާ މެދު 

އަށް މިޙާލަތުގައި އިޚްތިޔާރުވެސް ނެތުމަކީ، ފުރުސަތުގެ ހާޤީޤަތެއް. އަންހެންމީހަ
 ////. ންހަމަހަމަކަން ނެތްކަމޭ އަޅުގަނޑުމެން މިބުނާ ބުނު 

 

. އެއްދުވަހަކު ންނަ ލާމީގެ ކުޑަކުޑަ މިސާލެއް އަޅުގަނޑު ދަންނަވާ
ދެވަނަ އޭނާ އެއީ ފެށި. ރޯންވަދެ  އޮފީހަށް އަޅުގަނޑު ގެ  މުދައްރިސެއް
 އިންފާޒީ ވަ ން ޖެހުމުންބަލަ އިނުމުން، ދެކުދިން ވެބަލި ދަރިއަކަށް

އުއްމީދު  އޭނާ ސްކޫލުން ކެނޑެން ފިރިމީހާ ވަކިވާންޖެހޭނެކަން ޔަޤީން ވާތީ.
 ތީ. ކުރާ

 

އަންހެން  ހިއްސާނުވާނަމަ، ނުންނާއި ފިރިހެނުންއަންހެ ގޭގެ ޒިންމާތަކުގައި 
ގޭތެރޭގައި ކުރަން ހުންނަ  އޭނާ ވޭނީ ކުމެ ނުމީހާއަށް މަސައްކަތަށް 
ކިތައް އާއިލާއަށްތޯ މި މީހުން ލާފާ. އެހެން ގެއަށް  މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް
  ////އިޙްތިޔާރު އޮންނަނީ؟

 



ހަމަހަމަކަމަށް ހުރި  ހިއްސާވާނަމަ ފިރިހެންމީހާ ގޭގެ ޒިންމާތަކުގައި 
އަންހެން މީހާ އުފުލަން ޖެހޭ ބުރަ ޒިންމާތައް  ލެވޭނެ.ހުރަސްތައް ނައްތާ

  .އިންސާފުވެރިކަމާއި އެކު ކުޑަކުރެވޭނެ 

 

ތާޖުއްދީން ސްކޫލުގައި މަސައްކަތްކުރި ދުވަސްވަރު، ހަނދާންވަނީ އަޅުގަނޑު 
ތް ކުރައްވާ ސްކޫލްގައި މަސައްކަވަނަ އަހަރުގައޭ، 2003 ނުވަތަ 2002އެއީ

 ކަރުދާހެއް ސްކޫލް ގެ ފަރާތުން  އެ ،ދިނުމުގެ ގޮތުންދައިޔެއް ހޯލުބޭފުޅުންނަށް 
ރުގަޑިއަްށ ތުއި މުދައްރިސުން  ހުށައެޅިން. އެއީތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓަރަށް

ހަމަޖައްސަވާ ކްލާސްރޫމް  ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތަށް އެއްދަރިން ވަޑައިގަންނަވާއިރު 
  ދެއްވުމަށް.

 

ައުޅަގނުޑެމްނ ެއުދަވުހ ަވާކާލުތުކިރަކެމްއ ، އަހަރުފަހުން 20އޭގެ 

ފެންނަން ަޙީޤަގަތަކްށުވުމެގ ޮކުޅަމިތ ިމައަހުރ ަބެއްއ ުމައްއަސާސަތުކްނ 
 މައަދި މިސަރުކާރުގެ ފުރަތަ އުފާކުރަން. ވަރަށް އެކަމާ އަޅުގަނޑު  ފަށައިފި.
 6ހަމަ މުސާރައާއެކު ގެން އަންހެނުންނަށް ޅި ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވިހެއުމާގު 100

ވެސް ވަރަށް އުފަލާއެކު ޗުއްޓީ ހަމަޖައްސަވާ ދެއްވިކަން  ހުގެމަސްދުވަ
 ފާހަގަކުރަން.

 



އެއް  ދަރިންބެލުމުގެ ޚިދްމަތް އަތްފޯރާފަށުގައި ލިބުމާއި މަދަރުސާތައްއަދި 
އޭގެ ލުއިފަސޭހަ   ބެލެނިވެރިންނަށްވަރަށް ގިނަ އަށް ބަދަލުކުރުމަކީވެސްދަންފަޅި
ފަދަ ސިޔާސަތުތައް މި އަޅުގަޑު ދެކޭ ގޮތުގައި ނަމަވެސް ދާނެކަމެއް. ންލިބިގެ

އަހަރު  20ކުރަން ފަށަން ކަނޑައަޅާ، ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ތަންފީޒް 
 . ން ނުވާނެ ގެނަގައި 

 

މާލީ ބުރައެއް ކަމުގައި ދައުލަތަށް  ތަންފީޒް ކުރުމަކީ ތައްމިފަދަ ސިޔާސަތު
ރައްކައުތެރި ޖީލެއް އުފެދުމަށްޓަކައި ދުޅަހެޔޮ  އެއީ. އަޅުގަނޑު ނުދެކެން 
ތަކަކީ ތުސިޔާސަމިފަދަ  އިންވެސްޓްމަންޓެއް. އަގުހުރި  ވޭމުސްތަޤްބަލަށް ކުރެ

ވާނެ އައިސްގެން ބަދަލު  ރުކާރުތައް ބަދަލުވެގެންދާއިރު އޭގެ ރޫޙަށްސަ
 /////މެއްނޫން. ކަކަން

 

ވަރު އެތައް ންތަމްސީލްވާ މިއިސް މަޤާމުތަކުގައި އަންހެނުން މި ފަހުން، 
. މިސާލަކަށް ލޯކަލް ކަން އުފަލާއެކު ފާހަގަ ކުރަން ގުނައަކުން އިތުރުކޮށްފި

 ނަށް ޚާއްޞަކުރުމުގެ އަންހެނުން އިންސައްތައެއްވަކި ސިލް ތަކުގެ ންކައު
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތައްވެސް އެވަނީ އިތުރުން 

 ލިބިގެން އުފެދިފައި. ޤާނޫނަކުން ބާރު



 
ން މައުނަވީ ވުފައްދާ ސުވާލަކީ އަންހެނުންގެ ބައިވެރިނަމަވެސް މިހާރުވެސް އު

ނޫނީ އަދިވެސް އަންހެނުންކޮމިޓީގެ އިސް  ކުރެވިއްޖެތޯ؟ގޮތެއްގައި އިތުރު 
 އަންހެނުންގެ ޙަޤީގީ  މަސައްކަތަކީ މެހްމާންދާރީ އަދާކުރުން އެކަނި ތޯ. 

 ؟ކޮންކަންތައް ތަކެއް ތޯ އިތުރު ކުރަން އޮތީ ހޯދާދިނުމަށް ބާރުވެރިކަން 
  

 ނުންގެ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި އަންހެ  ން.އަޅުގަނޑު ތަކުރާރުކޮށްލާނަ
ކޮންމެހެން  ސަބަބަކީބައިވެރިވުން އޮންނަންޖެހޭ. އޭގެ މައިގަނޑު  ފުރިހަމަ

ފިރިހެނެއްގެ ވާތީއެއް ނޫން. އެއީ އެއްބަޔަށް ކުޅަގެ ދެބައިދީއަންހެނުންނަކީ އާބާ 
ނަޒަރުން ވިސްނިފަނުވާ، ތަޖުރިބާ ކޮށްފަނުވާ ކަންތައްތަކެއް އަންހެނެއްގެ 

 ނިންމުމުގެ އެއީ  .ނަޒަރުން ވިސްނާ، ސުވާލުކޮށް ހުށައެޅުންތައް ހިއްސާކުރާނެތީ
ޙަޤީޤީ ޙައްެލއް  ކަންކަމަށް ހިނދަކު  ނުގެންނަހާ އަންހެނުންގެ ވިސްނުން މޭޒަށް

 ތީ.ނެވާހޯދުން ދަތި
 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ގާތު  މިސާލަކަށް
 ކަމެއް އެބައޮތްތޯ؟ ވީވިސްނާލަން  އިތުރަށް  ދަރު ހަދާއިރު ނބަ އައްސަވާ ބައްލަވަ 

ގައި ފާހާނާ ބަރިއެއް ނދަރަށް ލަފާތާނބަ ވިދާޅުވާނެހެން  ހީވަނީ އަޅުގަނޑަށް 
މުސްކުޅި ބަހައްޓާދެއްވާށޭ. ދިގު ދަތުރެއް ނިންމާލާފާ، ކުޑަކުދިން ސާފުކޮށްލާ، 



ބުއްކޮޅެއް  ރޯ ދަރިފުޅަށްހައިވެގެން މަންމައާއި ބައްޕަ ފާޚާނާއަށް ވައްދާލާ، 
  .މޭދޭނެ ތަނެއް ހުރުން މުހިން

 
 ވާއިރުރުރޯދަމަހަށް ތައްޔާމަރްކަޒުގެ އާބާތުރަ ފިލުވާ ހަމަ އެފަދައިން އިސްލާމީ 

 .އައްސަވާ ބައްލަވަ އަންހެނެއް ގާތު  ތޯކަމެއް އެބައޮތް ވީއިތުރަށް ވިސްނާލަން
 ނަމާދުކުރަން  ވެސް ތިރީގައި ހެނުންނަށް ން އަ  ،ވިދާޅުވާނެ  ޔަޤީން އަޅުގަނޑަށް 
ރޭނެ އަންހެނުންވެސް ވަނަ ބުރިއަށް ނޭ 2. ހައްދަވާދެއްވާށޭ އެއްތިބެވޭނެ ޖާގަ
 /////ތިބޭނެއޭ. 

 

މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގައި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު އަންހެނުން ބައިވެރި ވުމަށް  
ކުރަން. އަދި ކިތަންމެ މިއަދުވެސް އެތައް ގޮންޖެހުން ތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަ

 .މަސައްކަތެއް ކުރަން ހުރިކަން ޤަބޫލް ކުރަން
 

ތާ ހެއުމުގެ ޗުއްޓީނަގާ އަންހެންމީހާގެ މަސައްކަ މަސްދުވަހަށް ވި  6މިސާލަކަށް 
 ހުރި ބިރަކަށް  އެއީ އަންހެންމީހާއަށް  މަކު އެކަމީހަކު ހަވާލުވާންޖެހޭނެ. 

ބުރާ މަސައްކަތައް ނުކުތުމުން އޭނާ ކުރަމުން ނއަންހެންމީހާ އަވެގެންނުވާނެ. 
ގެންދިޔަ މަސައްކަތް އަބުރާ ލިބޭނެކަމުގެ ފުރިހަމަ އިތުބާރާ ހިތްހަމަޖެހުން 

  ނެ.އޮންނަންޖެހޭއޭނާއަށް 

 



ލިބިފައިތިބި،  އަކީ ކިޔަވައިގެން ތަމްރީން  ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ނަގާ ޗުއްޓީ 
ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ދިމާވާ  ގެހުނަރުވެރި ގާބިލް އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާ 

  ވެގެންނުވާނެ.ހުރަހަކަށް 

 

އެއީ  ގމާ ކުއްލިއަކަށް ބާއްވާ މީޓިން ވީމިނެޓަށް  1އޮފީސް ގަޑި ނިމެން 
އިންކާރު ކުރުން އެއީ ވެގެން ނުވާނެ. މިފަދަ ކަންކަމަށް  ކަށް ޢާންމު އުސޫލަ

އަދި އަންހެންމީހާ ވަޒީފާއަށް ކުފޫ ހަމަނުވުން ކަމަށް ބަލައިގެން ނުވާނެ. 
ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދަރިން ބަލާނެ ގޮތެއް ހޯދާށޭ އެ  ބައްދަލުވުން މިފަދަ

 ބުނެވިގެން ނުވާނެ. މުވައްޒަފާ ދިމާއަށް 

 

 ނަކަށް ވީތީ ވާލު އަންހެސު  ނުގުޅޭނާ ވަޒީފާއަކަށް ކުރިމަތި ލާއިރު ވަޒީފާ ބަޔާ 
ފިރިހެނަކާ ދަރިން ހޯދުމަށް ހުރި ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން  .ގެންނުވާނެކޮށްކުރިމަތި 
 އަންހެނަކަށް ވީތީ ކޮށްގެންނުވާނެ. ސުވާލު ނުކުރާ 

  

 ކާ ދިމާލަށް އެކަކު އަނެކަ ކޮންނާ ނުސީދާކޮށްހަޑިހުތުރު ބަސްބަސް ސީދާ 
އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަނީ އެކި އުމުރުފުރައިގެ  . ކިޔައިގެން ނުވާނެ 
ނާއެކު. އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮލީގްސް. މިސޮޖިނީ، ން ދެ ޖިންސްގެ މީހު



މަސައްކަތް ކުރާ މާހައުލުގާ ސެކްސިޒަމް މީ އެއްގޮތަކަށް ވެސް 
 /////ބަލައިގަނެވޭނެ ކަންކަމެއްނޫން. 

 

 

ޑުމެން މިވަކާލާތުކުރަނީ ފިރިހެނަކަށް އަޅުގަނޑު މެންނަކީ އަންހެނުން. އަޅުގަނ
ކުރާ މަސައްކަތެއް އަތުލާކަށެއްނޫން. އަދި  ނަކު ވުރެ މޮޅުވާކަށްނޫން. ފިރިހެ 

ދަރިން ނުބަލާކަށެއްވެސް  އަންހެނުންގެ ދަށުކުރާކަށްވެސްނޫން.ފިރިހެނުން 
އާއިލީ ޒިންމާއިން އިންބަފައިން ނުބަލާކަށެއްވެސް ނޫން. މަނޫން. 

އަޅުގަނޑުމެން މިވަކާލާތުކުރަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ބަރީއަވާކަށްވެސް ނޫން. 
 ބަސްބުނުމަށް ތަރައްޤީގައި މުޖުތަމައުގު ތިބެ އަންހެންވަންތަކަންމަތީ 

ގޭގެ  ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން  ވަޒަން ކުރުމަށް. އަގު   ފުރިހަމަ އޭގެ  ދިނުމަށް.ޖާގަ
 އެޒިންމާތައް ނެގުމުގައި ހިއްސާވުމަށް.  ރާއިރުޒިންމާއަދާކު

 ކަންބޮޑުވުންތަކެއްގެ ގެ އުމުޖުތަމަ ންގެ މި ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ މުޅިހެނު އަން
 ///// ކަން އޮތުމަށް.މިންތީގެ ހަމަހަމަމުޖުތަމައުގައި  !އާދެމަށް. ށުގޮތުގައި ދު

 

 ޝުކުރިއްޔާ
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