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2022އޮގަސްޓު    18  – ނޫސްބަޔާން    

އްޖެ މާލެ، ދިވެހިރާ   

 

ގެ މައްސަލައިގާ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމާބެހޭ ކަންބޮޑުވުން ޑރ އިޔާޒު އަބްދުއްލަތީފް   

 

އޭގެ   ވަނީ  މުޅި މުޖުތަމައުއަށް އާންމުވެފައިވާތީރާއްޖޭގައި މައްސަލަތައް   އާއި ގޯނާގެއަނިޔާ އަންހެން ކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ އިއަންހެނުންނަށާ

  މި ގެންދަނީ ހާމަކުރަމުންނެވެ.  ތަކުރާރުކޮށް ކަންބޮޑުވާ މިންވަރު މި ޖަމްއިއްޔާތަކުންމިކަމާމެދު ވެ. އަދި ފޯރާފައެ އަސަރު   ރަނގަޅު ނު

ތްތައް  އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ އިސްލާމްދީން ބާރުއަޅާ ކަމެއްކަމަށް ބުނެ، މީސްމީޑިއާއާއި އެނޫންވެސް މައުލޫމާތު ފެތުރުމުގެ ވަސީލަ 

  ރުކާރުގެސަ  ވަނަ އަހަރު އޭރުގެ 2009މީގެ ކަންބޮޑުވުން މެދުވެރިކޮށް، ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަކާލާތު ކުރަމުންދާތާ އަހަރުތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. 

ބަންޑާރަ ނައިބު ފާހަގަކުރައްވާފައި  ވެއެވެ.  އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި  އެކި ދީނުގެ މީހުން ކުރަމުން އަންނަ ،  

 ޝަރީއަތުގައި  ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް މިކަމަކީ އިސްލާމީ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި،  ، ނުރައްކާތެރި ސަގާފަތާ ގުޅިފައިވާ އެބައިމީހުންގެ ބައެއް ބޯދާ

  އަންހެނުން އިއަންހެންކުދިންނާ ންކަމުގައި ދީނީ އިލްމުވެރިން ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައި އޮވެގެން ދީނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ނޫ

ޔާތައް ދިގުދެމިގެންދާ ބޮޑެތި ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ އަނިޔާލިބޭ، ފުރާނައަށްވެސް ނުރައްކާތެރި ވެގެންދާފަދަ  ހަމުޅި އެމީހުންގެ ޚިތާނުކުރުމަކީ

ރުގައި  އެހެންކަމުން އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަ  ފަންނީ އަދި އިލްމީ ދިރާސާތަކުން އެނގެންއޮވެއެވެ.  ކަމާބެހޭކަމެއްކަން 

ކުރަމުންދާ ބޮޑު  އާންމު ސިއްހަތައް އޮތް ނުރައްކަލެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރާ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާއަތްތަކާ ސަރުކާރުތަކުން ހުއްޓުވަން މަސައްކަތް

އްކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. ސިއްހީ މައްސަލައެ  

 

ނުރަނގަޅު   ސިފަކޮށް  ފަރާތްތަކުން ދީނީކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކުރުމަކީ ބައެއްނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަށް ވަކާލާތު 

އެންޑް ޑެމޮގްރަފިކް މޯލްޑިވްސް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ " ސަރުކާރުން އުމީ ފެންވަރުގައިޤަގައި   2016/2017ދާ ކަމެކެވެ. އަދި މައުލޫމާތު ފަތުރަމުން 

މީހުން  10ސާވޭގެ ބައިވެރިންގެ %ކަމެއްކަމަށް  ވާޖިބުންކުދިން ޚިތާނުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން އަންހެސާވޭ" ގެ ހޯދުންތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި   ހެލްތް

   ކަން ހާމަވެފައި ވެއެވެ. ތަހައްމަލު ކޮށްފައިވާ   ނުރައްކާތެރި އަމަލު  މި އަންހެނުން 13% އަދި ސާވޭގެ ބައިވެރިންގެ   ވެ. އެ ގަބޫލުކުރެ

ކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްގެ   ގަބޫލުކުރެވޭ ގޮތުގައި މި މައްސަލަ ރާއްޖޭގައި ފުޅާވެގެން ދަނީ މި އަނިޔާވެރި އަމަލު ށްމްއިއްޔާތަކަޖަމި 

 ގޮތުގައި ސިފަކޮށް ފަތުރަމުން ގޮސްފައިވާ ނުރަނގަޅު މައުލޫމާތުގެ ސަބަބުންނެވެ. 

 

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ލެކްޗަރާގެ   އްކަމަށް ފާހަގަކުރެވެނީ އެއް ފަރާތެ ވާ އިސްދައުރެއް އަދާކޮށްފައި ގައިމިފަދަ މައުލޫމާތު ފެތުރުމު 

ގެ ނައިބު  ހު އެކެޑަމީޤު ފި  އި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒްގެ ދަށުގައި އޮތްކުރީގައެވެ.  ޑރ އިޔާޒު އަބްދުއްލަތީފް  ހުންނެވި މަގާމުގައި

ރައީސްގެ މަގާމުގައި ހުންނަވައިގެން އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމަށް އޭނާ ވަކާލާތުކުރާކަމުގެ ޚަބަރު 2014 ގައި ރިޯޕޓު  ކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި   

އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމަށް ވާގިދީ އޭނާ މީސްމީޑިއާގައި ލިޔެފައިވާކަމުގެ ރިޯޕޓެއް  2020 ގެ ނޫސް ޚަބަރެއްގައިވެސް ތަފްސީލު ކޮށްފައި  

ސްމީޑިއާގައި އަންހެންކުދިން ޚިތާނުކުރުމަށް ވަކާލާތުކުރާ ކަމަށްފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ ކަންބޮޑުވުން އުފެދި  ގެ ޖޫންމަހު އޭނާ މީ  2021 ވެއެވެ. 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރަކު  އެ މަޖިލިހުގެ ޖެންޑާ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޓީއަށް ޑރ އިޔާޒު  އަބްދުއްލަތީފްއާ ބެހޭގޮތުން  

ކަމަށް  އްލެވި  މައްސަލަ ބެމިކަމާބެހޭގޮތުން އޭނާގެ އިން ވެސް ރޒް އެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީއޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާއްވި މައްސަލައެއް ހުށަހެޅު

  
 

 
 

https://minivannewsarchive.com/politics/female-circumcision-occurring-in-addu-atoll-reveals-ag-1101
https://minivannewsarchive.com/politics/female-circumcision-occurring-in-addu-atoll-reveals-ag-1101
https://minivannewsarchive.com/politics/female-circumcision-occurring-in-addu-atoll-reveals-ag-1101
https://minivannewsarchive.com/politics/figh-academy-vp-endorses-female-genital-mutilation-77037
https://maldivesindependent.com/society/iyaz-on-female-circumcision-149752
https://maldivesindependent.com/society/iyaz-on-female-circumcision-149752
https://maldivesindependent.com/society/iyaz-on-female-circumcision-149752
https://timesofaddu.com/2021/06/23/case-submitted-against-mnu-lecturer-dr-iyaz-for-promoting-female-genital-mutilation/
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ރިޯޕޓުކޮށްފައިވެއެވެ.  މީގެ އިތުރުން  2021  ގެ ޖުލައިމަހު މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ފަރާތުން  މިފަދަ ކަމަކާ ގުޅިގެން އޭނާއާއި  

ދޭތެރޭ ޑިސިްޕލިނަރީ ފިޔަވަޅު އަޅާ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރިއެވެ.  ނަމަވެސް  8 އޮގަސްޓު  2022 ގައި ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން   

ޔުނިވަރސިޓީގައި ޑރ އިޔާޒް ހުރިމަގާމަށް އޭނާ އިޔާދަކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމާމެދު މި ޖަމްއިއްޔާތަކުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވެއެވެ. ސަބަބަކީ  

ވަކާލާތު ކުރަމުންދިޔަ ފަރާތެއް އެފަދަ   ދިގުމުއްދަތެއްގައި ތަކުރާރުކޮށް ނުރައްކާވާކަން އިނގޭ ކަމަކަށް އަންހެނުންނަށް  އިއަންހެން ކުދިންނާ

  އަންހެންކުދިންނަށް އި، ޚާއްސަގޮތެއްގައި އަންހެނުންނާއަށްއު ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަ އިމަގާމެއްގައި ބެހެއްޓުމަކީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަރިވަރުންނަށާ

ހުމާލެއްކަމަށް ގަބޫލު ކުރެވޭތީއެވެ.  އި ސީރިއަސް ދައުލަތުގެ ޒިންމާދާރު ފަރާތަކުން ވެފައިވާ  

 

އަދި މި  އް ކަމަށް މި ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދެކެމެވެ. ކަންނިންމަން ޖެހޭ މުއައްސަސާއެވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އަކީ ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި 

ވަޒީފާއާ   ފަރާތެއް  ޓީއިން ގަބޫލުކުރެވިގެން ވަކިކޮށްފައިވާޔުނިވަރސި  އެ ކަމަށްދިނުމަށް އެކަށީގެން ނުވާއިޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވަ އުމީޤަ ހާލަތުގައި

މަށް ހީނަރުވު  މާހައުލު މިންގަނޑުތަކާއި ތައުލީމީ   ޔުނިވަރސިޓީގެ ނިންމުމަކީޓްރައިބިއުނަލްގެ ފަރާތުން އަނބުރާ އެ މާހައުލަށް ރުޖޫއަކުރުމަށް   ބެހޭ

  މިފަދަ ނިންމުމަކުން ދޭހަވެގެންދަނީ އަންހެނުންނާ އަންހެން ކުދިންގެ ސިއްހީދެކެމެވެ.   މި ޖަމްއިއްޔާތަކުން ވާނެ ކަމެއްކަމުގައިހި މަގުފަ

މެމްބަރުން ކުޑަކޮށްވެސް ނުވިސްނާކަމާއި   ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  މެދުގެ އަސާސީ ހައްގުތަކާއިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމު އިދުޅަހެއުކަމާ

ސީރިއަސްކަން ވަޒަންކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ޒިންމާ  މައްސަލައިގެއުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން ޤައަދި   އްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދޭކަމެވެ. އެކަންކަމަށް އެ

މިއީ  . ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމުން ވަނީ ހުރަސްއެޅިފައެވެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ރައްކާތެރިކަން ނެގެހެއްޓުމަށް ނާއި މުޖުތަމައުގެދަރިވަރުން ، ނެގިނަމަވެސް

މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރާއްޖޭގައި އަންހެން ކުދިން ޚިތާނުކުރުމުގެ ނުރައްކާތެރި   މި ޖަމްއިއްޔާތަކުން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ. 

ވިއެވެ. އަދި މި މައްސަލަ  އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް ގެންނެދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު  ވަނަ އަހަރު  2009 ސަގާފަތެއް އާލާކުރުމުގެ ކަންބޮޑުވުން

އުމީ ސިއްހަތާ ބެހޭ ސާވޭ އިން  ޤަގެ  2017/ 2016ފުޅާވެގެންދާ ސަބަބުތައް ދެނެތިބެ އެކަމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ވެފައިވާ އިހުމާލުގެ ނަތީޖާ 

   ހާމަވެފައިވެއެވެ. 

 

  އަށާއި މަދު ސާލިހުއްއިބްރާހިމް މުހަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޖަމްއިއްޔާތަކުންމި  މަތީގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ސަބަބުތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް، 

   : ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލަނީ އެންމެހާ ކަމާބެހޭ

   ރުމަށް ކު  ބާތިލް   ނުވަތަ ހުއްދަ   ލައިސަންސް  އަށް ސަރުކާރުން ދީފައިވާ   ޑރ އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް  ދިނުމަށް  ދީނީދަރުސް  އާއި  ދީނީފަތުވާ  •

މިނެއްގައި  އިޖްތިމާއީ  ލްމީ، ފަންނީ އަދިޢި   މުގެ އުމީ ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔަވައިދިނުޤަ  އަކީނާއޭ • އެކަށީގެންވާ  ފަރާތެއް    ފެންވަރު  ނެތް 

 އެ މަގާމުން އޭނާ ދުރުކުރުމަށް  އިޅަކަމަށް ކަނޑައަ

 ށް އުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ގެ ފަރާތުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އިސްތިއުނާފު ކުރުމަޤަ •

ޚިތާނުކުރުމަކީ • އަންހެނުން  އިތުރުކުރުމަށް    އަންހެންކުދިންނާ  ހޭލުންތެރިކަން  މިކަމާބެހޭ  ވާތީ،  ނުރައްކަލަކަށް  އޮތް  އާންމު ސިއްހަތަށް 

 މަށް ހިންގާ، ސިއްހީ މައްސަލަތައް މޮނިޓަރ ކުރުމުގެ އެޖެންޑާގައި ހިމެނުރާވާމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުން ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް 

 ކަން ގަބޫލުކުރައްވާ  ޚިތާނުކުރުމަކީ ދީނީގޮތުން ވާޖިބުކަމަކަށް ނުވާއިރު، އެކަން އޮތީ އެގޮތަށްކަންއަންހެންކުދިންނާ އަންހެނުން  •

 މަށް ޑރ އިޔާޒް އަބްދުއްލަތީފް ބަލައިގަންނަކަން އާންމުކުރު

ލާމަތާ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރު  އަންހެންކުދިންގެ ސަ  އިއަންހެނުންނާ  މަކީ މަތީގައިވާ އެންމެހާ ނުކުތާތަކަށް އިޖާބަދީ ލަސްނުކޮށް ތަންފީޒުކުރު

 ކަން މި ޖަމްއިއްޔާތަކުން ދެކެމެވެ. ތައްކަންތައް ކުރަންޖެހޭ ދިވެހިދައުލަތުން  ޓަކައިއަދާކުރުމަށް ޤާނޫނީޒިންމާ  އިޖްތިމާއީ އަދި ކުރުމުގެ

 

 ނިމުނީ

https://timesofaddu.com/2021/06/28/islamic-ministry-initiates-probe-against-dr-iyaz-for-promoting-fgm/
https://www.southasiamonitor.org/index.php/maldives/maldivian-professor-who-supported-female-genital-mutilation-fired-job
https://www.sun.com.mv/76664
https://www.sun.com.mv/76664
https://www.sun.com.mv/76664

