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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މެންބަރުންނަށް. މިއަދު އަޅުގަނޑުމެން އްޒަތްތެރި އިވަަޑއިގެންެނވި ހުރިހާ ޝުކުރިއްޔާ ވަރަށް ބޮޑަށް `. 

މަސައްކަތް އަުޅގަނޑުމެން ކުރިއަށް ގެންދާީނ  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ފަށަިއެގން ކުރިއަށް މި ގެންދަނީ. މިއަދުގެ

ޓުން ވިދާުޅވެދެްއވާނެ މިހާރު މި ބިލުގެ ދެން ުހިރ އަށް. އެހެންކަމުން، ެސކްރެޓޭރިއޭ ާއއި ހަމަ 11މިއަދުގެ 

 މާއްދާތަކުން ފެށިގެން ކުރިއަށް.

 

  ވާހަކަެދއްެކވުން:މޭޒުން އިދާރީ

ދާރީ ދާއިރާތަކުގަިއ ން. މާލެ ފިޔަވައި އެހެނިހެން އިވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެ 16ވަނަ ބާބު. އެއީ  4`. 

ދައުލަތުގެ އިދާރާތަުކގެ ޒިންމާ. މާލެ ފިޔަވައި އެހެނިހެން އިދާރީ ދާއިރާތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ ދިރިއުޅޭ އަންހެނުން. 

ދަނީ ނުލިބޭ އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަާކއި، އިޤްތިޞާދަށް ފައިދާާވގޮތަށް އެ ފަރާތްތަކުން ކުރާ އާމް

ން ާއއިލާގެ ަރއްކާތެރިކަމަާށއި ދުަޅހެޔޮކަމަށް އެ ފަރާތްތަކުން ައދާކުރާ ދައުރު ދެނެގަނެ މި މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތު

ށީގެްނވާ ފިޔަވަުޅ ގާނޫނުގެ ޙަޤީޤީ މަންފާ އެ ފަރާތްތަކަށް ލިއްބައިދިނުމަށް ޓަކައި ދައުލަުތގެ އިދާރާތަކުްނ އެކަ

މާލެ ފިޔަވައި އެެހނިހެން އިދާރީ ދާއިރާތަކުަގިއ ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނަށް  ނަ މާއްދާ.ވަ 17 އެެވ.އަޅަންވާނެ 

މާލެ ފިޔަވައި އެހެނިހެން އިދާރީ ދާއިރާތަކުަގއި ދިރިއުޅޭ އަންހެނުންނާ މެދު ކުރެވޭ ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް. 

ކުރުމަށް ކުެރވޭ އެކު އެ ާދއިރާަތއް ތަރައްޤީ  މާތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާަލއި، ޖެންޑަރ ީއކުއަލިޓީ ާޤިއމުކުރު

މަސައްކަތްތަުކގަިއ އަންހެުނން ބައިވެިރކޮށް ތަަރއްޤީެގ މަންފާ އަދި ޚާްއޞަކޮްށ އަންނަނިވި ަޙއްޤުަތއް 

ޭދ  ޖަމްޢިއްާޔ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވަޒީފާތަންތަނާއި  އަންހެނުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދިުނމަކީ ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ވިޔަފާރި

 ތަރައްޤީއަށް ރޭވޭ އެކި  -. )ހ(ރުދުންގެ ޒިންމާއެކެވެ އަމިއްަލ ފަތަކާއި އަދި ތްތަކާއި އެހެނިހެން ގާނޫނީ ޝަޙްޞްފަރާ

ހިއްސާއެއް ލުކުރުމާއި، ތަންފީޛްކުރުުމގެ ެއކި މަރުޙަލާތަކުަގއި އެ މީހުންގެ ޢަމަލީ ކަންކަން ފަރުމާކުރުމާއި، ތަުފޞީ

ޙަާތއި ުގޅުންހުރި ޤީޤީ މަންފާ ލިބޭ މިންވަރުގެ އަދި ފެންވަުރގެ ޚިދުމަތާއި ޞިއްޙަ -)ށ(ހިއްސާ އޮތުން.  އޮތުން،

ތިމާޢީ އިޖު -)ނ(ކައުންސިލިންގ އަދި ާއއިލީ ޭރވުމާ ުގޅޭ ިޚދުމަތްތައް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ލިބުން.  މަޢުލޫމާތުތާއި

އެިކ  -ތްތަކެކޭ ެއއްފަދައިން ލިބުން. )ރ(އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސީދާ މަންާފ އެހެން ފަރާ

ސެލްފް ހެލްތް ގުރޫޕްތަކާއި ކޯޕަރޭޓިވް  -ލިބުން. )ބ( ނުރަސްމީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ބާވަތްތަުކގެ ރަސްމީ އަދި

ސޮސައިޓީަތއް މެދުވެިރކޮށް ަވޒީފާ އަދާކުރުމަށް ުނވަތަ އަިމއްލަ މަސަްއކަތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހުރި އިޤްތިޞާދީ 

މުޖުތަމަޢުގެ  -ފަިހވެފައި ޮއތުން. )ޅ(މަގު ރުޞަތުތައް ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން އެްއ ހަމައެްއަގއި ހޯދުމުގެފު

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް މާލީ ފެސިލިޓީތަކާއި  -ހުރިހާ ހަރަކާތެއްގަިއ ބަިއވެިރވުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން. )ކ(

 އާއި މުދަލުގެ މިލްކުވެރިކަން ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި ހަމަހަމަކަމާ  ނޮލޮޖީމާކެޓްކުރުމުގެ ަވސީލަތްތަކާިއ އެކަށޭނަ ޓެކް



  

ޯގއްާޗއި ނަރުދަމާއާއި ކަރަންޓާިއ ފެނުގެ ޚިދުމަތާއި ދަތުރުފަތުރާއި  -އެކު ފުރުޞަތު ހުުޅވިފައި ޮއތުން. އަދި )އ(

ަވަނ  5ގެ މަގުފަހިވެފައި އޮތުން. މުވާސަލާތު ހިމެނޭގޮތުން އެކަށީގެންވާ ފެންވަެރއްގެ ދިރިއުުޅމެއްގެ މަންފާ ހޯދުމު

 -)ހ( 18އެކި އިދާރާތަކާއި ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ. ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާއި ިވޔަފާރި ތަންތަނުގެ ޒިންމާ. ބާބު. 

ތަނަކުން އެ އިދާރާއެްއގެ ނުވަތަ ތަނެއްގެ ަމސްއޫލިްއޔަތު އަދާކުރުމަށް  ދައުލަތުގެ އިދާރާައކުން ނުވަަތ ވިޔަފާރި

މި ގާނޫނުަގއި  -1އެވެ. ަކށީގެންވާ ިފޔަވަުޅ ައޅަންވާނެ ންނަނިވި ކަންކަްނ ހާސިލުކުރުމަށް ޓަކަިއ އެ ޓަކައި އަ

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެ މަީތން ސީދާގޮތުން ކުެރވޭ ތަފާތުކުރުންތަކާއި ނުސީދާ ގޮުތން ކުރެވޭ ތަފާތުކުރުންތަްއ 

ހަމަހަމަކަން ެގއްލިފައިވާ ިނޒާމެްއގެ  -2ުކރުން ނައްތާލުން. ތަފާތު ޖެންޑަރއަށް ބަލައިނައްތާލުން ވެސް ހިމެނޭގޮތުްނ 

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި، އަންހެނުންނާއި  -3ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ިނޒާމީ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން. 

ތްކޮށް މުޖުތަމަޢުގަިއ ވަކި ޖެންޑަރައކަށް ނިސްބަ -4 ގައި ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަން ކުރިއެރުވުްނ.ފިރިހެނުންގެ މެދު

ގެ މެދުގައި ޖެންޑަރ އީުކއަލްީޓ ގެންގުޭޅ ނޭދެވޭ ތަޢަޞުއްުބ ނައްތާލުމަށް ޓަކައި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން

ވަނަ ނަންބަރުަގއި  3މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ  -އިމުކުރުމާ ބެހޭ ވިސްނުާމއި ފިކުރު ކުރިއެުރވުން. )ށ(ގާ

 -1ކަން ކުރިއެރުމުގެ މާނައިގެ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަ

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަން ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަކި ޖިންސަކަށް ކުރިމަތިވާ 

ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަން  އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި -2ދެރަކަމެއް ނުވަތަ ދަތިކަެމްއ ނައްތާލުން. 

ޚިދުމަތްތަކާއި ފަސޭހަތަްއ ލިބިގަތުމާއި  -3ނެތުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަިތާވ ނޭދެވޭ ނަތީޖާެއއްެގ ައސަުރ ކުަޑކުރުން. 

އެފަދަ ބޭނުންތައް ފުއްދައިދިނުމަށް  ންތައްތަކެއްނަމަކަމަކީ ތަފާތު ކަްއގެ މީހުންނަށް ބޭނުންޖެހޭ ކަންވަކި ޖިންސެ

އްުމ ދިރިއުޅުމުަގއި އަންހެނުންނާިއ ާޢއްމު ޚިދުމަތުގަާއއި ޢާ 4ްނވާ ފިަޔވަުޅ އެޅުން. ނުވަތަ ީށގެޓަކައި އެކަ

ބައިވެިރވުން މަދުކަމަށް ވާނަމަ ނިސްބަތުން  ގެފިރިހެނުން ބައިވެރިވާ ނިސްަބތަށް ބަލައި ވަިކ ޖިންސެްއެގ މީހުން

 ...-)ނ(ިރުވން އިތުރުކުރުން. ބައިވެިރވުން މަދުކަމަށް ފެންނަ ޖިންސްގެ މީހުންގެ ބައިވެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ލް...ސައްކަްތކުރުން. ކިހިނެއް ފައިޞައިތުރުކުރަން މަ

 

  ވާހަކަދެއްކެވުން: މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް

 ގޮތަްށ ގާނޫނެއް...މީގައި ހަމަ ކޮންމެ އެްއޗެްއަގިއ ވެސް މިހުރީ ހަމަ އިތުރުކުރުން، ފިޔަވަޅު އެޅުން. އެ 

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

އޮތް ގޮތަްށ ބަލާއިރުަގއި ސްޓައިލަްށ ބިުލގަިއ ގެަނއްސަ ދެން އެތަނަށް ިއ ބައިންދާ. އެތަން ހައިލަިއޓްކޮށްލާފަ

ަބއިންދާ. ދެން އިތުރުކުުރމަށް މަސައްކަތްކުރުން، ަހިއލައިޓްކޮށްލާފައި ބަލާއިރުަގއި މިތަންކޮުޅގައި ެވސް އެއިީނ؛ 

 އާދެ!އަޅުގަނޑު ދަންނަވާލާަފއި އެބައި ރަނަގޅުކުރާނަން ވޯޓަށް ެއހުމުގެ ކުރިން. އިތުރުކުރުމަްށ މަސައްކަްތކުރުން. 

އެތަންކޮޅު ހައިލައިޓްކޮށްަލއްަވްއޗޭ އިނގޭ. އެ ވިދާުޅވި ގޮތަށް ދެން އެތަންކޮޅު ފާހަގަކޮށްލާނަން ިއނގޭތޯ ރަޝީދު. 

 ކުރިއަްށގެންދަވާ. ކުރުން.ރުމަށް މަސައްކަތް އިތުރުކު

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ލިއްޔަތެްއ އޫންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއާކަށް ބަޔާންކޮށްފަިއ ވީނަމަވެސް މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެންގޮތަ މި -ނ

. )ރ( މި ފަރާތެްއގެ މައްޗަށް މިމާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަްނ ހިނގާނެއެވެ އަދާކުރާ ކޮންމެ

 ޓަކަިއ މި މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ޒިންމާެއއް ދައުލަުތގެ އިާދރާއަކުން ނުވަތަ ވިޔަފާރި  ގާނޫނުަގއި މަޤްޞަދަށް

ނޫުނގެ ދަށުން ގާބޮޑު ގޮތެއް މެުދެވރިވުމަކީ މި  ތަނަކުން އަދާކުރުމުގެ ސަބަުބން ވަކި ޖިންސެއް މީހުންނަށް ފަހިކަން

އި ޚިދުމަތެއް ދިނުމަގައްޔާ -19. މާއްދާ ވެނީ ކަމުގައި ބެެލވޭނެކަމެއް ނޫނެރުމެއް ހުއްދަކުރެވުމަނާކުރެވިފަިއވާ ތަފާތުކު

ންމުންނަށް ނުވަތަ އާސަށް ބަލާ ތަފާތު ނުކުރުން. )ހ( ލިއްޔަތު އަދާކުރުމުަގއި ޖިން އޫ ންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއާ

ކުރުަމކީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތުގެ ކަަށވަރު ވި ކަްނކަންންމުންގެ ބަަޔކަށް ޚިދުމަެތއް ފޯރުކޮށްދިނުމުަގއި އަންނަނިއާ

އެފަދަ މީހަކަށް  ވަކި ޖިންސެްއގެ މީހެއް ަކމުގަިއވީތީޚިދުމަތެއް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މީހަކީ  -1ޒިންމާއެެކވެ. 

 ހަކީ ވަކި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަމީ -2ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލުން. 

ޚިދުމަތް  -3ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ހުއްޓާނުލުން.  އެ، ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ޖިންސެއްގެ މީހަކު ކަމުަގއިީވތީ

ށް ަދތިކަމެއް ނުވަތަ ދެަރކަމެއް ުކރިމަތިވާނެކަމެއް ނުކުރުން. ކައެމީހަ އިނުމުގައި މީހެްއގެ ިޖންސަށް ބަލަފޯރުކޮށްދި

މެދު ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން ޚިދުމަތް ތުމަށް ބޭނުންވާ މީހަކާޚިދުމަތް ލިބިގަޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުގެ  -4

 ެވސް ގޮތަކުން ފުރައްސާރަ  ދިނުމުގައި ޖިންސީ ގޮތުން ނުވަތަ އެނޫންދާ މީހަކާމެދު ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްފޯރުކޮށްދެމުން

ންމުންެގ އާންމުންނަށް ނުވަތަ އާރުުމގައި ލިއްޔަެތއް އަދާކުއޫންމުންނާ ގުޅުންހުރި މަސްއާ އާއި ގޯނާ ނުކުރުން. )ށ( 

ލިއްޔަތެއް އަދާކުރާ މީހެއް ނުވަތަ ފަރާެތއްގެ މަްއޗަށް މި މާއްދާެގ އޫއް ފޯރުކޮށް ދޭނަމަ އެފަދަ މަސްބަޔަކަށް ޚިދުމަތެ

ފައިވަނީ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ަކންކަން ހިނގާނެއެވެ. )ނ( ިމ މާއްދާގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށް ބުނެ

ޓަކައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެހެން ފަރާތެއް  ދިނުމަށެވެ. )ރ( މި މާއްދާގެ ަމޤްޞަދަށްދަލާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްމު

 ފަިއވާ ޚިދުމަތްދޭމާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށް ދިނުމަކީ މިފުންނަށް ޚިދުމަތެއް ފޯުރކޮށްޒަމެދުވެރިކޮށް އެފަރާތުގެ ުމަވއް

ގައި ވަޒީފާ ދޭ ލަތުޙާމެއް ނޫނޭ. އެހެންނަމަވެްސ އެ ކަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ހިމެނޭނެ ފަރާތުގެ މާނައިގެ ތެޭރގައި އެ 

ންމުންގެ ބަެއްއގެ ގޮުތގަެއވެ. )ބ( މި އާމި މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ފުން މާނަކުރެވޭނީ ފަރާތުގެ މުވަްއޒަ



  

 ތެއްމަމަތެއްގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ނުވަތަ ޚިދު މާއްދާގައި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ބޭނުންވާ މީހެއްކަމަށް ބުނެފައިވަނީ ޚިދު

ނުދިނުން މީހަކަށް ިޚދުމަތެއް ފޯރުކޮށް އިވަނަ ނަންބަރުގަ  1އްާދގެ )ހ( ގެ . )ޅ( މި މާވެހޯދުމަށް ބޭނުންވާ މީހަކަށެ

ކަށް އެ ންގެ ބަޔަންމުއާންމުންނަށް ނުވަތަ އާޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން  -1ށެވެ. ކަމަށް ބުނެފައިވަނީ އަންނަނިިވ ކަންކަމަ

ނުވަތަ ެއއަށްވަުރ ަދށް ފެންވަރެްއގަިއ ފޯރުކޮށް  ފެންވަުރގައި ފޯުރކޮށް ނުދިނުން މުގޮެތއްަގއި ފޯުރކޮށްދޭއްޚިދުމަތެއް ޢާ

މު ގޮތެްއގައި އްންގެ ބަޔަކަށް އެ ިޚދުމަތެއް ޢާންމުއާންމުންނަށް ނުވަތަ އާޚިދުމަތް ދޭ ފަރާތުން  -2ނުން. ދި

ންމުންގެ އާންމުންނަށް ނުވަތަ އާމަތް ދޭ ފަރާތުން ޚިދު -3ގޮތަކަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން. ފޯރުކޮށްދޭ ގޮތް ނޫން އެހެން

ތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ފޯރުކޮށް ޠުތަކާއި ތަފާތު ޝަރުޠު މު ގޮތެްއގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޝަރުއްޢާއެ ޚިދުމަތެއް ބަޔަކަށް 

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ. އަންނަނިިވ  ވަޒީފާ ދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ. ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އ20ަދިނުން. މާއްދާ 

ކަންކަން ކުރުމަކީ މި ގާނޫުނގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އަދި ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރެގ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ 

އި ވަޒީާފގެ ކުިރއެރުން ޔާ ަނއިރު ދޭ ތަމްރީނުތައް ދިނުުމގަިއ ަވޒީފާަގއި ހުންޔާންމާއެެކވެ. )ހ( ަވޒީފާ ދިނުމުގަޒި

ަތނެއްަގއި ެއއް މަސަްއކަތެްއ  ދިނުމުގައި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ދިނުން. )ށ( އެއް

ަގއި ަވޒީފާ އަާދކުރުމުަގިއ ތަެނއް ކުރާ އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރަ ދިނުން. )ނ( އެއް

ގަށާއި ކުރާ މަސަްއކަަތށް ބަލާއިރު އެކަށީގެްނވާ އްކަުތެގ އަރާ މަސައްކަތަކީ މަސައަންހެނަކާއި ފިރިހެނެއް ކު

ނާޔަތާިއ އެަލވަންްސ ޢި ާއއި އާިއ އިތުރު ގަީޑގެ ފައިސާ  ނަމަ މުސާރަކަށް ެއްއގޮތް މަސަްއކަތްތަކެއްމިންވަރަ

ކޮންމެހެން ވަިކ ދިނުމުގައި އެ ދެ ފަރާުތގެ ެމދުގައި ހަމަހަމަ އުސޫލުން ޢަމަލުކުރުން. )ރ( ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތަީކ 

ކުރާއިރު ހަމައެކަނި ވަިކ ފާއަށް އިޢުލާނުކޮށް އިޝްތިާހރުޖިންސެއްގެ މީހަކަށްވުން ާލޒިމުކުރާ މަސައްކަތް ފިަޔަވއި ަވޒީ 

ރެ އަންހެނުން މަދުން ޖިންސަކަށް ޚާއްޞަކޮްށގެން ެއފަދަ ވަޒީފާެއއްގެ ފުރުޞަތު ނުހުޅުވުން. )ބ( ފިރިހެނުންނަށްވު

ށް އަންހެނުން ވެސް ދަޢުވަތު ރާތަކުގެ ަވޒީފާގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލާއިުރ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމަފަދަ ދާއިކުރިމަތިލާ

ފަދަ ގޮތަކަށް ވަޒީާފގެ އިޢުލާންތަކާއި އިޝްތިހާރުތައް ިލޔުން. )ޅ( އަންހެނުންނަށް މަސައްކަތަށް ުނކުތުމަށް ހުރި ދޭ

 ޓަކައި  ލެއް ާގއިމުކޮށް ދިނުމަށްއުތްކުރަން ފަހި މާހަައދި އަންހެނުންނަށް މަސައްކަ  ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި

ޓަކައި ޝަުކވާ ހުށަހެޅޭނެ  ވަނަ ާމއްދާގެ މަޤްޞަދަށް 29ންހުރި ހުރިހާ ފިޔަަވޅެްއ އެޅުން. )ކ( މި ގާނޫނުެގ ޅެއެ

 ނިޒާމެއް ާގއިމުކުރުން. 

 

 މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ައނާރާ ނަޢީމް ވާހަކަދެއްކެވުން:

ސެކްޓަރ އަދި އާދެ! ޝުކުިރއްާޔ މުޤައްރިރު. އަުޅގަނޑު ފާހަަގކޮށްލަން ޭބނުންވަނީ މީގަިއ މިހާރު މިއޮީތ ޕަބްލިކް 

ގެ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ. މީގައި އަުޅގަނޑަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާހަގަވޭ ާޚއްޞަޮކްށ ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރ

އްތަކަށް ވަރަށް ކުޑަކުޑަ މުސާރައަކަށް ުއޅެީނ އަންހެން ބޭފުޅުން. މުޅި ރަށްރަށުގައި މަގުކެހުން، ކުިނކެހުން މިކަންތަ



  

ބަލުންނަށް އެބަލިބޭ މަހަކަށް ހައިގެން ވެސް ކުނިކެހުމުން ކަނވަންދެން މުޅި ރަށް ބަހާލައިގެން ކަމަސް ރަށް އެއް

 މަސައްކަތްކުރާނެ ދެްއތޯ  ރުންޤީޝަުކވާ މިއީ. ެއގޮތަށް ެވސް ފަ ހުރި އަިއއްސަ ނަށްރުފިޔާ. އަުޅގަނޑުމެން 500

. އެ ބޫލެއް ނުކުރެވޭޤައަދަދެއް ކަުމގައި އަުޅގަނޑަށް  އެކަީށގެންވާ  ކުއެކަމަ .ކިތަންމެ ކުޑަ ެއއްެޗއް ލިުބނަސް

 . ދެން ކޮންމެވެސްާވލުކޮށްފަޙައޮންނަނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއާ  ސް މިހާރު އެކަންތައްތައް އޮންަނގޮތުންއެހެންނަމަވެ

 އި އަންހެން ކަނބަލުންނަށް ހަމަ އެކަށީގެންނުވާ އަދަދެއް ރަށްރަށުގަ  އިޢިއްޔާއަކުން ނަގާފަ ނީ ޖަމްނޫ ކުންފުންޏަކުން

މަގު ކެހުމަށް މި ދެނީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަނޑަށް ފެނޭ ިމ ބަޔަށް އެކަީށގެންވާ މުސާަރއެއް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް. 

ބެހޭ މާއްދާއެއް އިތުރުކުރަން ިއނގޭތޯ، މި ބަޔަށް ފެނޭ އެކަީށގެންވާ އުޖޫރައެއް ދޭންެޖހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމާ 

 އަޅުގަނޑަށް. ޝުކުިރއްޔާ. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ވާހަކަެދއްެކވުން:އިދާރީމޭޒުން 

މީިޑއާގެ ޚިދުމަްތދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި މީޑިއާަގިއ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުެގ ޒިންމާ. )ހ( މީޑިއާގެ  .21މާއްދާ 

މަަސއްކަްތކުާރ ފަރާތްތަކުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުަގއި  އިތްތަކުންނާއި މީޑިާއގަޚިދުމަތްދޭ ފަރާ

މި މާއްދާގައި )ހ( ގެ މަޤުޞަދަށް ޓަކަިއ  -އެވެ. )ށ(ވުމުގެ އަާސސް ކުރިއަުރވަންވާނެ ހަމަހަމަކަން ބޭއް

ެއއް ކަމަްށ ޤަބޫލުކުރާ ވިސްނުމާިއ އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ އެއް ހަމައެއްަގއި ޙައްާޤއި ފުރުަޞތު ލިބިގެންވާ ބަ

ޠަބީޢީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ކިބަިއގަިއ ތަފާތުތަކެއް ހުރި ކަމުަގއި ިވޔަސް އަންހެނުންށާިއ 

ފިރިހެނުންނަށް މުޖުތަމަޢުގައި ވަިކ ޚާއްޞަ ަދއުރެްއ ަކނޑައެޅުމެްއ ނެތި ތަމްސީލުުކރުމަކީ މީޑީާއގެ ޚިދުމަތްދޭ 

ތަޢުލީމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކާިއ  -22ފަރާތްތަުކގެ ޒިންމާއެެކވެ.  މީޑިާއގައި ަމސައްކަތްކުރާފަރާތްތަކާއި 

ނޫނުގެ ދަށުން ތަޢުލީމުގެ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކާިއ ގާންަނނިވި ކަންކަން ކުރުމަކީ ިމ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ. އަ

ނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުަގއި ހަމަހަމަކަން ފަރާތްތަކުގެ ޒިންާމއެެކވެ. )ހ( ތަޢުލީމުގެ މަންހަޖުގަިއ އަންހެ

ފުރުޞަތު ލިބިގެންވާ ބައެއް ކަމަްށ  އިާއއި ެއންމެންނަކީ ހަމަހަމަ އެއް ހަމައެްއގައި ޙައްޤާ  ބޭއްވުުމގެ އަސާސް

ތަފާތުތަކެްއ  އިޤަބޫލުކުރާ ވިސްނުން ކުރިެއރުވުން. )ށ( ތަބީޢީގޮތުން އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ކިބަިއގަ

އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް މުޖުތަމަޢުގައި  އިއި ިކޔަަވއިިދނުމުގަޔާއި ވިޔަސް ތަޢުލީމުގެ މަންހަޖުގަހުރިކަމުގަ

އި ެއއިން ފައިާދ ޔާރުން. )ނ( ތަޢުލީމު ލިބިގަތުމުގަވަކި ޚާއްޞަ ދައުެރއް ކަނޑައެޅުެމއް ނެތި ތަމްސީލުކު

އި ަސއިންސާިއ ޔާ އި މަޢުލޫމާތު ދެނެގަތުމުގަޔާ އި ހުނަރުތައް ލިބިގަތުމުގަޔާ ތަމްރީނުވުުމގަިއ ދަސްކުރުމުގަ އިޔާހޯދުމުގަ

އި އީޖާދުކުުރމުގައި ައއު ގޮތްތައް އުފެއްދުުމގަިއ އަންހެން ކުދިންނަށާިއ ޔާ ކުން ފަިއދާ ލިބިގަތުމުގަޓެކްނޮލޮޖީގެ މާއްދާތަ 



  

ތު ފޯރުކޮށްދިނުން. )ރ( އަންހެން ފިރިހެން ކުދިންނަށާއި އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަ

ކުދިންނަށާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ހަމަހަމަވާ ގޮތުގެ މަތިން ފުރާވަރަށް އަރާ އުމުރުގެ ކުދިންގެ ޞިއްޙަާތއި ބެހޭ 

އިމުކޮށް އަންހެން ގާކާތްތަކުަގއި ޖެންޑާ އީުކައލިޓީ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން. )ބ( ކިޔެވުުމގެ ބޭރުން ހިންގާ ހަރަ

ނަށާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައި އެ ފުރުޞަތު ބޭނުން ހިފުމަށާއި މަންފާ ލިބިގަތުމަށް ކުދިން

ބާރު އެޅުން. )ޅ( ީޓޗަރުން ތަމްރީނުކުރާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި ޓީޗަރުްނގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވަލޮޕްމަންޓްގެ ތެޭރަގިއ 

ބެޭހ  އިމުކުރުމާގާ ތަކަށް ވެްސ ޖެންޑާ ީއކުއަލިޓީ ިރވާ ހުރިހާ ފަރާތްޓީޗަރުންނަށާއި ްސކޫލް ހިންުގމުގައި ހަރަކާތްތެ

ގަންނައިދޭ ނުވަތަ ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގާ ނމަޢުލޫމާތާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދިނުން. އަދި ތަޢުލީމު އު

ބައިވެިރވުން  އަންހެނުންގެ ތަންތަނުގައި އަންހެނުންނާިއ ފިރިހެންނުންގެ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ކުރިއަރުވައި 

މާލީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކުގެ ޒިންމާ. އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް މާލީ  .23މާއްދާ  -23އިތުރުކުރުން. 

އެކު ފުރުޞަތު ޯފރުކޮށްދިނުމަކީ މާލީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަުކގެ ޒިންާމއެެކވެ.  ވަޞީލަތްތަކަށާިއ ޚިދުމަތް ހަމަހަމަކަމާ

އެްއ ހަމައެްއގަިއ އަންހެުނންނަށް މާލީ ފެސިލިޓީތައް  ްޤޞަދަށް ޓަކަިއ ފިރިހެންނުންނާދާެގ )ހ( މަމި މާއް -)ށ(

ލިބޭނޭ ގޮތް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އެކަީށގެްނވާ ޙާލަތްތަކުަގއި މާލީ ޚިދުމަތްދޭ އިދާރާތަކުންނާއި މާލީ ކަންކަމާ 

ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުްނ  އެވެ. މުައއްސަސާތަކުްނ، ަކމާވާލަންާވނެހޭ ސިޔާތުތައް އެކުލަ ބެ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކުން ކަމާ

އިމުކުރުުމެގ ގާދާނުަގއި ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ސިޔާސީ މައި -24ލަންވާނެެއވެ. ބެހޭ ސިޔާސަތުތައް އެުކލަވާ ކަމާ

ންނަށް އަންހެނުޒިންމާ. ސިޔާސީ ަމއިދާނުެގ ހުރިހާ ފަންތިއެއްަގއި ފިިރހެނުންނާއި އެއް ހަމަ ފުުރޞަތުތަކެއް 

ލަތާިއ އުނުމަށް މަސައްކަތްކުރުަމކީ ދަލަތާިއ ސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޒިންމާެއކެވެ. ަމގުފަހިކޮށްދިއުމަގުފަހިކޮށްދިނުމަކީ ދަ

އެއް ހަމައެއްަގިއ  ހާ ފަންތިއެއްަގއި ފިރިހެނުންނާސިޔާސީ ޕާޓީތަުކގެ ޒިންމާއެެކވެ. )ށ( ސިޔާސީ މައިދާނުެގ ހުރި

ރިވުމާއި އިސްނެގުން އިތުރުކުރުމަށް ޓަކައި އަންހެނުންނަށް އެހީެތރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި އަންހެނުންގެ ބަިއވެ

ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މި ނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާއެކެވެ. ތަމްރީނު ގާރީނު ދިނުމަކީ މި ތަމް

އައްޔަންކުރުުމގަާއއި ސަރުކާުރގެ ހުރިހާ  ނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާެއކެވެ. )ނ( މަޤާުމތަކަށް މީހުންގާ

އި އަދި ޔާ ަގއި ސަރުކާރު ަތމްސީލުކުރުމުގައި ަބއިނަލްޢަޤްވާމީ ފެންވަރުޔާންތިތަކުަގއި މަސަްއކަތްކުުރމުގަގި

އެއް ހަމައެްއގައި އަންހެނުންނަށް  ބައިވެިރވުުމގައި ފިރިހެނުންނާ ބައިނަލްޢަޤްވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މަސައްކަތުަގއި

ނޫުނގެ ދަށުން އެއިރަކު އޮންނަ ސަރުާކރެއްގެ ޒިންމާއެެކވެ. )ރ( ގާދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މި ރުޞަތު ހޯދައިފު

އިންތިޚާބުކުރެވޭ މަޤާމުތަކަްށ ކުރިމަތިލުމަގަޔާއި އެފަަދ މަޤާމުތަކަށް ކެނޑިޑޭޓުްނ ނެރުމުގައި ފިރިހެންނުންނާ 

ދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިޔާސީ އިދައެއްހަމަެއއްަގއި އަންހެނުންނަށް ފުރުޞަތު ހޯ

 އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުވެރިުކރުން. އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާގައި ވަސީލަތްތައް ލިބުމުަގޔާއި  -25ޕާޓީތަކުގެ ޒިންމާެއކެެވ. 

އިޤްތިޞާދީ  )ށ( އެވެ.އެއްހަމައެްއަގއި އަންހެނުނަށް ފުރުޞަތު އޮންނަންވާނެ ބޭނުންކުރުމުގައި ފިރިހެނުންނާ



  

ދާއިރާަގއި ފެންނަ ފެނުމަށް އަންހެނުނާއި ފިރިހެނުންގެ މެދުގައި ފުރުޞަތުގެ ހަމަހަމަކަން އޮތް ނަމަވެސް އިޖުތިމާޢީ 

ނަށް އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބާރުވެރިވުމަްށ ންގޮތުން ފިރިހެނުންނަށް ވަކި ދައުރެއް ދެވިަފއި އޮތުމުގެ ސަަބބުން އަންހެނު

ތަންފީޒުކުރުމަކީ ސަރުކާރާިއ  އިށް ޓަކަިއ ސިޔާސަތު އެކުަލވައިލަ ނެގަނެ އެ ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަހުރި ހުރަސްތައް ދެ

. ބޯހިޔާވަިހކަމާ ބެހޭ 26މާއްދާ  މާއެެކވެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(ބެހޭ މުައްއސަސާތަކުގެ ޒިން ދައުލަތުގެ ކަމާ

 މުކުރުމަްށ އިސްކަންދިނުން. )ހ(އިގާ ލިޓީ އަކު ލަވާލުމުަގއި ޖެންަޑރ އިކުއެ ސިޔާސަތުތަާކއި ޕްރޮގްރާމުަތއް 

ބެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް އެކުލަވާލުުމގަާޔއި ރަށްރަށުގެ ބިނާވެށި ޕްލޭން  ސަރުކާރުން ބޯހިޔަވާކަމާ

ލިީޓ ުކއަގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޖެންޑަރ އީވަނަ މާއްދާ 4މި ގާނޫނުގެ  އިމުގަާޔއި ރަށްފުށް ފަރުމާކުރުމުގައެކުަލވާ

މި މާއްދާގެ )ހ(ގެ މަޤްޞަދަށް ޓަކައި ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ  -މަށް އިްސކަންދޭންާވނެއެވެ. )ށ(އިމުކުރުގާ

ސިޔާސަތެއް ުނވަތަ މަޝްރޫޢެއްގެ ދަށުން މަންފާ ލިބުމުގެ ޙަޤީޤީ ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށް 

 -ރާތްތަކުގެ ޒިންމާ. )ހ(ޚިދުމަތް ދޭ ފަ  ޙީ. ިޞއ27ް( މާއްދާ ހަމަހަމައަށް އޮންނަންވާނެއެވެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު

 ންވާ ރަނަގޅު ޚިދުމަތާއި އަދި ޞިއްޙަާތއި ުގޅުންހުރި މަޢުލޫމާތު އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ހަމަހަކަމާ ގެއެކަށީ 

މީގައި ދަރިމައިވުމުެގ  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަުހ( ޙީ އެކު ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ ޞިއް

މަޢުލޫމާތާއި އަދި  ފަދައެހީތެިރެވދޭ ދުޅަހެޔޮަކން ކަށަވަރުކުރުމަށްޙަާތއި އްބެހޭ މަޢުލޫމާތާއި އާއިާލގެ ޞި ޞިއްޙަތާއި

 ޙީއިމުކުރުމަކީ ިޞއްގާހަމަހަމައަށް ލިބޭނޭ ނިޒާމެއް  ލޫމާތު އަންހެނުންނަށާއި ފިރިހެނުންނަށްޢުބެހޭ މަ އާއިލާ ރޭވުމާ

ގުިޅގެން އަނިާޔެގ  ވަނަ ބާބު. ޝަުކވާ ހުށަހެޅުމާ 6. )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ވެމާއެކެ ތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންޚިދުމަ

 -ހެދުން މަނާކުރުން. )ހ(ުގޅިގެން އަނިާޔގެ ޝިކާަރއަކަށް . ޝަުކވާ ހުށަހެޅުމާ 28ހެދުން މަނާކުރުްނ. ޝިކާރައަކަށް

ގެްނގުުޅން، ގެންުގޅުނު މީހެއްގެ ުނވަތަ ފަރާތެްއގެ މައްޗަްށ  މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާ ތަފާތުކުރުމެއް

. ވެކީ މި ގާނޫނުގެ ދަށުން މަނާކަމެކެތް އަނިޔާގެ ޝިކާރައަކަށް ހެދުމަހެޅުމާ ގުޅިގެން ޝަކުާވކުރާ ފަރާޝަކުވާ ހުށަ

ގައި ަޝކުާވ ހުށަހެޅުމާ މި މާއްދާގެ )ހ( -)ށ( ށަހެޅި...، )ވަގުުތޮކޅަކަށްފަހު(މި މާއްދާގެ )ހ(ގައި ޝަކުވާ ހު -)ށ(

ހެދުން ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ އަންނަނިވި ކަންކަުމެގ ތެރެއިން ކަމެއް މީހަކު ގުިޅގެން އަނިޔާގެ ޝިކާަރައކަށް

މުގެ ސަބަބުން، ނުވަަތ ވުށް ޝައްކުރުކުރުުމގެ، ަޝއްކުކުރެ ކުރުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ުކރާނެކަމެއް، ކުރާނެ ކަމަ

 އްކުެމވެ. ދެތަ ގެއްލުެމއް ދޭނެކަމުގެ ބިރު ގެއްލުެމއް ދިނުމަށެވެ. ނުވަނެތީ އެ މީހަކަށް ކޮށްފާ

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އާދެ! މި މައްދާގެ، މި މާއްާދެގ ފުރަތަމަ )ހ( އަދި ކިޔުއްވާަލދެއްވާ!



  

 

 އިދާރީމޭޒުން ވާހަކަެދއްެކވުން:

ނުގެ ދަށުން މަނާކޮށްފައިވާ ތަފާތުކުރުމެއް ެގންގުޅުނު މީހެއްގެ ނުވަަތ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދެއްތޯ. މި ގާނޫ 28

ފަރާތެއްގެ ަމއްޗަށް ަޝކުާވ ހުށަހެޅުމާ ގުޅިގެން ަޝުކވާުކރާ ފަރާތް އަނިާޔގެ ޝިކާަރައކަށް ހެދުމަކީ މި ގާނޫުނގެ 

 މަނާކަމެކެވެ.  ދަށުން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ގުޅުންހުރި ދާއިރާައަކށް. އެހެންވީމާ، އެތަްނކޮޅު  މަްއސަލައަކާކަމާ ބެހޭ ދާިއރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނީ އެ ! އެކަހަލަ އާދެ

އެހެން ބުެނގެންނުވާނެދޯ؟ އެ ޖެހޭނީ  ،ަޝކުާވއެްއ ހުަށހެޅޭނީ އެކަމަާކ ުގޅޭ ދާއިާރައކަށްދޯ؟ އުހުނއިތުރުކޮށްލާ! 

 ރިޕޯޓުކުރަންޖެހޭ ފަރާތަކަށް. ނިޔާެއއް ލިބިގެންދާ ކަމަށް ވަންޏާ އެ އަިނޔާެއއްުގޅުން، މިސާލަކަށް ީމހަކަށް އަ އެކަމާ

އަކުން ެއްއ މުޅި އެތީގައި ައޑުއަހާލީމާ ތި ހުރިހާ އެއްަޗކަށް ޖަވާބު ލިބޭނީ. އަސްލުވާ އެއްަޗީކ އެއް މާއްދާ

ެއއް ނުކުރެވޭނެ. ކަވަރ ެއއް ސެކްޝަނަކުން ެއއް މާއްދާއަކުން މިހުރިހާ އެއްެޗއް  ،ސެކްޝަނަކުން، އުހުނ

ވިދާޅުވި ެއއްޗަށް ޖަާވބެއް ލިބިގެންދާނެކަން މުޅި  ޝާޙު ތިއެހެންވީމާ، ހުރިހާ އެއްެޗްއ އައިްސގެން ޔަޤީން 

... )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( އިަބއިންދަމާ ހިނގާ މިތަން. ފާހަގަކޮށްާލފަ އިއަނެކަތިެވގެންދާއިުރަގއި. އެަކން ފާހަގަކޮށްފަ

ވަނަ  28ވަނަ މާއްދާ ބިލުގެ  28މިހާރު އަުޅގަނޑުމެން މިދިޔައީ  .ށް ޝުކުރިްއޔާ އިނގޭތޯމިހާރު ވަރަށްބޮޑަ

މާއްދާއާ ހަމައަށް އަުޅގަނޑުެމންނަށް ގޯތުރޫކުރެިވއްޖެ. ދެްނ ބާކީ އޮްތ ބައި އަުޅގަނުޑމެން ކުރިއަށްދާނީ ބާްއވާ 

އްދަލުވުން ނިންމާލާނީ. ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރިްއާޔ އެހެން ބައްދަލުވުމެްއގައި. އެެހންކަމުން މިހާހިސާބުން މިއަދުގެ ބަ

 ވަަޑއިގެން ތި ދެްއވި ހުރިހާ ޮކންޓްރިބިއުޝަނަށް. 
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