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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
 

` 
 

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި
 وسلّم عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމު 
 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ދިވެހި  ރާއްޖޭ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  2010/7 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ބާރުތަކުގެ މައްޗައް ބުރަވެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީތަރަޤީގެ ންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އަންހެނު

ކައުންސިލްގެ ޤާނޫނުން  ތައްޔާރުކުރެވުނު ތަރައްޤީގެޕްލޭނުގައިޕްލޭނާއި އެއްގޮތަވާގޮތުގެ މަތީން ރައްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއިއެކު 
އަހަރުދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި  ދުމަތްތަކާއި ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގެ ތެރެއިން ކުރިޔަށްއޮންނަ ފަސްރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލާޒިމްކުރާ ޚި

އިން  2021މެއި  17ކޮންމެހެން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުން ތަރުތީބު ކުރެވިފައިވާ ގޮތަށްބަލާ 
ނޑިތައް ޙާސިލްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައްވަނަ  4އްކަތްކުރާ ފެށިގެން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަ ނޑުދަ ޢަމަލީގޮތުން  ކޮމެޓީގެ ލަ

ހުށަހެޅުނު  ވަނަ އަހަރު ކައުންސިލު ހިންގުމަށް ފާސްކޮށް 2021ވާއިރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި  ފަށައިގަނެވިފައި
ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން  އެއްވެސް ތައަޤީގެ މަސްރޫޢްތައް ހިންގުމަށް ކަތްކުރާ ކޮމެޓީން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްބަޖެޓްތަގައި 

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެވޭ ބަޖެޓްގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  2022މިންވަރެއް ލިބިފައި ނުވިނަމަ ވެސް 
 ބޭނުންވާ ފައިސާ ލިބޭނެމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ.  ކޮމެޓީން ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ މަސްރޫޢްތައް  ހިންގުމަށް 

މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް
ރާތީ ހަމަތަކާއި ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤް
 އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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     ތަޢާރަފު 
 

ގެ  2010/7ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާމި 
 އަންހެނުންގެ  ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫނަ އަހަރު ވަ  2021ނު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވު 56-7

ނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ  ފާއިތުވެދިޔަ  ންކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ނޑައެޅުނު ލަނޑުދަ އަހަރަށް ކަ
 .ރިޕޯޓެވެ

 ގެ ރަށުގެ މިޝަނާއި، ކޮމެޓީ ގެ ތަޞައްވުރާއި، ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ގައި މިރިޕޯރޓު
 ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި  ގެ ނަ އަހަރު ވަ 2021 އެވެ. މީގެއިތުރުންވާނެ ހިމެނިފައި އަންހެނުންނާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި ކޮމެޓީ ކުރާ މަސައްކަތް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި  އެ، ހިންގުމަށް ކަ
 ފައިވާނެއެވެ.  ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާކައު

  ތަޞައްވަރު  ގެޓީ ކޮމެ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .1
ވަނަ މާއްދާގަިއ   56.7 ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާޫނނުގެ      

ރައްޔިތުންނަށް ިލބެންޖެޭހ އަންހެނުްނނާއި އެންމެހައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްޢޫލިއްޔަތުަތކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަީތްނ 
ގެ ރަޙުމަތާއިއެކު هللاޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚިދުމަތްތައް މާތް

ވަްސ ކުރިޔަށްއޮތް ދުވަސްތަކުގެ ތެރޭގައި، އެކަންތައްތަކަށް ވާސިލްވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް)ބަެޖޓް( ލިބޭނެމަގު ތަނަ
އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަހަރުތަކަށް ަބހާލެވި ޕްލޭން ކުރެވިފައިާވ  5ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިޔަށްއޮތް  2022ވެއްޖެނަމަ 

 އެންމެހައި ކަންކަން ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހިންގާ ިންނމާލުމެވެ.   

 

    ޒު އަމާ ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .2
އަމާޒަކީ ަކއުންސިލުްނ ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެީޓގެ         

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަްށ އެކުަލވާލާފައިވާ ކުރިޔަށް އޮތް ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ ޕްލޭނުގަިއ 
ގެ ަދއުރު ހަމަވުމުގެ ކުރިްނ ކޮމެޓީކަންކަމުެގ ތެރެއިން ކުރިޔަށްއޮތް ދުަވސްތަކުގެ ތެރޭ ޚާއްޞަކުެރވިފަިއވާ 

ނޑައެޅިަފއިާވ ކަންކަން ކޮށް ނިންމުމެވެ.  ކޮށްނިންމުމަށް ކަ
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ނޑު ކޮމެޓީ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   .3  ގެ އޮނިގަ
 

 

 

 

 

  އް މިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަ ކޮ 
 

 ވަނަ ކޮމެޓީ އިންތިޙާބުވުމުގެ ކުރީގައި  4އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ހިތަދޫ ހައްދުންމަތީ           
ވަނަ ކޮެމީޓ  4ަމސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއެއް ނޯންަނތާ މިވަނީ ފަސްއަހަރު ަފހަނަާޅފައެވެ.  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 އައިސްފަކާ ނުވެއެވެ.  ގައެވެ. އަދި އިތުރުރު ބަދަލެއް  2021މެއި  17އިފްތިތާޙް ކުރެވުނީ 
 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .4
 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ނަތީޖާ  ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު ޙަރަކާތް 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 
 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

        ބޭބީ ނާސަރީ ކުލާސްހިންގުންތަޢުލީމް: 

%50  

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

      2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

       3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

2 

      ސުކޫލްގެ ދޮރުމަތީ މަގުހެދުން ޢުމްރާނީ ތަރައްޤީ: 

%100 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

      4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 

 މަރާމާތުކުރުން 
 
 

 ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުމުން ކޮމެޓީން އެއްވެސް ތަނެއް މަރާމާތު ކުރެވިފަކާ ނުވެއެވެ.  2021މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 
 
 

 ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް އެހީތެރިވުން 
 

  
 

 ނުވެއެވެ. މުބާރާތެއް ބާއްވަކާ ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓް ލިބިފައި ނެތުމުން ކޮމެޓީން އެއްވެސް  2021މަރާމާތުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް 
 
 

ވަނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭިވފަިއވާ ަޙރަކާތްތަކުގެ ެތރެއިްނ ކުރިއަށް  0202 
 ަހރަކާްތތައްގެންެދވިަފއިުނވާ 

 

  ްކުލާސްރޫމް ނިންމުން  1ޕްރީސުކޫލްގެ : 1ޙަރަކާތ 
މައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ތިންފަހަރު . ކުލާސްރޫމް ނިނ1ްކިޔަވައިދެވޭ ފެންވަރަށް ން ލިބިފައިވާ ބަޖެޓު  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ވެސް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ކުރިމަތި ލާފައި ނުވާތީއެވެ. ކޮށްގެންއިޢުލާނު
 

  ްކުޅީ ކުޑަރަށުގައި ޕިކުނިކު ޕްއިންޓެ ގާއިމުކުރުން   : 2ޙަރަކާތ 

 :ްވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  2021 މަސައްކަތްކުޅީ ކުޑަރަށުގައި ޕިކުނިކު ޕްއިންޓެ ގާއިމުކުރުމުގެ  ސަބަބު/ދަތިތައ Q3 ، Q4  ެގ
އެފަދަ ޕްރޮގުރާމެއް ފެތުރެމުން ދާތީ ގެ ބަލިމަޑުކަން ރަށުގައި ހަލުވިކަމާއެކު  19-ކޮވިޑް ނުވަނީ  ގެންދެވިފައި ކުރިޔަށްތެރޭގައި 

  ނެވެ.ހިންގުމަށް މިވަގުތަކީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ވަގުތުކަމުގައި ނުވުމުގެ ސަބަބުން

  

 ފޮޓޯ 

 ފޮޓޯ 
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އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .5

   ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކާއި 
 

 ނަން  /ޚިދުމަތް ވިޔަފާރި 
 

 
 

 ވަނަ އަހަރު އެއްވެސް އާއްމުދަނީއެއް މިކޮމެޓީއަށް ހޯދިފަކާ ނުވެއެވެ. 2021ވިޔާފާރިކޮށްގެން  
 

 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު  ރާވާފައިވާ ހިންގުމަށް  އަހަރު  2022 އޮތް  ކުރިއަށް  .6

  ޙަރަކާތް ފިޔަވަޅު 

10-12  
އޮކްޓޯބަރުން 
 ޑިސެންބަރ

-7-9  
ޖުލައި  އިން  
ސެޕްޓެންބަރ 

 އަށް

4-6  
 އޭޕްރީލުން ޖޫން 

1-3  
 ޖެނުއަރީއިން
 މާރޗަށް

  

  ތައުލީމު  ލ ރ ލ ރ ލ ރ ލ ރ
        

 1 ޕްރީސުކޫލް ހިްނގުން  80 9520 40 28,562 40 28,562 40 28,562

 2 އަންހެުނންނަށް ިއގިޭރސި ަދސްކޮށްދޭ ުކލާހެއް ހިންުގން      - 2,000  
 3 ޓިއުޝަން ކުލާސް ހިންގުން      - 24,575  
 3 މުޅިރަށަށް ހުޅުވައި ލައިގެން ޤުރުއާން މުބާރާތެއް ބޭއްވުން    - 10,000    
 4 ކަރަންޓް ސާމާނާ ކުޅެން ދަސްކުރާ ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން  - 2,000      
  އަންހެނު           
 1 އަންހެނުންނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިން ކުއްޔަށް ދޫކުރުން         
ޞިއްޙަތު ދުޅަހެޔޮ            
ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމެއް ހިންގުން     - 2,000      1 
   އުމްރާނީ         

 1 ޕްރީސްކޫލު ޢިާމރާތުގެ ަމަސއްކަތް ނިްނމުން    - 240,000       

ރުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ގަކު މުނާސަބާފާހަ            

 1 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާފަގަކުރުން  - 5,000      
 2 ތަރާވީސް ނަމާދުކުރާނެ މީހަކު ހޯދުން    - 8,000    

 

 ފޮޓޯ 
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 ކޮމެޓީގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 2021 .7
    ބައްދަލުވުންތައް 

  ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް   ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު   ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 

  1/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން 
 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 

ތަމަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ
 5އެޖެންޑާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާގެ
އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި   ގެމެންބަރުން

 ވެއެވެ.

ވަނަ  3ކޮމެޓީގެ   :2 ނިންމުން 
ދައުރު ހިނގައިދިޔަގޮތުގެ ބަޔާން 

 ރިހަމަރުބާރަށް އިއްވުން. މިނަންބަރު ފު ދަ
 3ކޮށްފަކާ ނުވެއެވެ. އެއީ ކޮމެޓީގެ  

ވަނަ ދައުރު ކޮމެޓީ ހިންގުމަށް ކޮމެޓީއެއް 
 ނެތުމުންކަމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :3ނިންމުން 
ކޮމެޓީއަށް ވަނަ  4މަސައްކަތްކުރާ 

ދަރުބާރާއި ރައީސާ ކުރެވުނު  އިންތިޙާބު
 މުޚާތަބުކުރުން. ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ އަން
ހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

 ވަނަ ދައުރުގެ  މެންބަރުން 04ކޮމެޓީގެ 
ނާއި، ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން ނާއި 
 ދަރުބާރަށް ވަޑައިގެންނެވި ޢިއްޒަތްތެރިން 
ނާއި ހިތަދޫގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް 

 މުން ދެއްކެވި ވާހަކަޝުކުރު ދަންނަވަ
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  20210/7ފުޅުގައި 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން 
ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުން އަންހެނުންގެ 
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 

ކޮށްފައިވާ އެންމެހައި  މައްޗަށް ލާޒިމު
ވާގޮތައް ހިންގުމުގައި  ޤާނޫނުގައިކަންކަން 

ޓީ ކުރިޔަށް ދިއުމުގައި އިންތިޙާބީ ކޮމެ
ރައްޔިތުންނަށް ނަމޫނާ ދައްކާނެ ކަމަށާއި 
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ކުރުމުގައި  ރަށުގެ ކުރިމަގު ބައްޓަން
ނާއި  މުވައްސަސާތަކުގެ މުވައްޒަފުން 

ތުންގެ ފުރިހަމަ ބައިވެރިވުމާއި ރައްޔި
އެކީގައި ކުރިއަށް ދިއުމުގައި ކައުންސިލަށް 
 ދޭންޖެހޭ އެއްބާރުލުން ދޭނެކަމަށާއި އަން

ހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ގެވެށި އަނީޔާއިން 
ސަލާމަތް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ 
އިތުރުން އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާގެ 
ފުރުސަތު ފަހި ކުރެވޭތޯ ކުރެވެންއޮތް 

ކަތެއް ކުރުމުގެ އިތުރުން  ހުރިހާ މަސައް
ރާއްޖެއަށް، މުޅި ދުނިޔެއަށް  މިވަގުތު މުޅި

ގެ  19-ވެފައިވާ ކޮވިޑު  ކުރިމަތި
މަތްވުމަށް ކަމާއިބެހޭ  ބަލިމަޑުކަމުން ސަލާ 
ޝާދާއި އެއްގޮތައް  ފަރާތްތަކުގެ އިރު

ކައުން ސިލާއި ގުޅިގެން އެއްރޫޙެއްގައި 
މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައި 

       ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން  5 2/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 

 ދެވަނަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ
 5އެޖެންޑާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާގެ

އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި  މެންބަރުންގެ 
 ވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :2ނިންމުން 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
 ފުރަތަމަތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ

 ވަނީ  ވެފައި ސް ޔައުމިއްޔާ ފާ ޖަލްސާގެ
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  5ކޮމެޓީގެ 

 ވެއެވެ.ނެ

ލ.ހިތަދޫ އ.ތ.މ  :3ނިންމުން 

ޔަވައިދޭން ކި ކޮމެޓީން ބޭބީ ނާސަރީއަށް
 ފައިވެއެވެ. ނިންމާ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން  5 3/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
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ވަނަ  3ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 
 5އެޖެންޑާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާގެ

އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި  މެންބަރުންގެ 
  ވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :2ނިންމުން 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  2ތަމަ ދައުރުގެ އަހަރުގެ ފުރަ ވަނަ 

 ވަނީ  ވެފައި ސް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާ
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  5ކޮމެޓީގެ 

  ވެއެވެ.ނެ

ލ.ހިތަދޫ އ.ތ.މ  :3ނިންމުން 

 ޔަވައިކި  ކޮމެޓީން ބޭބީ ނާސަރީއަށް
ޢިމާރާތް ކުރަމުން ގެންދެވޭ ނުމަށް ދި

ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތް ނިންމައިގެން ދިރާސީ 
އަހަރުގެ ކިޔެވުމުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 
މިންވަރެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނެ ކަމަށް 
ނުފެންނާތީ ރަށްވެހިގެ ނުވަތަ ރައްޔިތުންގެ 
ގެސްޓްހައުސް ހޯދުމަށް ކައުންސިލުގައި 

 ދެންނެވުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.  

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން  5 4/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  4ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 5އެޖެންޑާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާގެ
އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި  މެންބަރުންގެ 

  ވެއެވެ.

ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  :2ނިންމުން 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  3ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ވަނީ  ވެފައި ސް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާ
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  5ކޮމެޓީގެ 

  ވެއެވެ.ނެ
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ޕްރީސްކޫލް ޢިމާރާތް ނިން  :3ނިންމުން 

މުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އެތަން ސާފު 
 2021ޖޫން  23ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން  4 5/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  5ތަމަ ދައުރުގެ ގެ ފުރަ ވަނަ އަހަރު
 4އެޖެންޑާ ކޮމެޓީގެ ޖަލްސާގެ

އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި  މެންބަރުންގެ 
 ވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :2ނިންމުން 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  4ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ވަނީ  ވެފައި ސް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާ
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  4ކޮމެޓީގެ 

  ވެއެވެ.ނެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :3ނިންމުން 

ބަނދަރުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން 
އަކާއި ހޮޓަލެއް ހެދުމާއި އެކިއެކި ރަފިހާ

ކޯސް ހިންގުމާއި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތަކާއި 
ތަރައްޤީގެ  ކަސްރަތު ޕްރޮގުރާމް ހިންގުން 

 ހިމެނުމަށް ކަނޑައަޅާ  ޕްލޭނުގައި
 ވެއެވެ. ނިންމާފައި 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން  4  6/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  6ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  4

  ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :2ނިންމުން 
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 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  5ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ވަނީ  ވެފައި ސް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާ
 މެންބަރުންގެ  4 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 

   ވެއެވެ.ނެއިއްތިފާގުން 

 500/-ކުއްޖަކު އަތުން  :3ނިންމުން 

ބޭބީ ރުފިޔާގެ ފީއެއް ނަގައިގެން 
ނާސަރީގައި ކިޔަވާނެ ކުދިން ހޯދުމަށް 

  އިޢުލާނު ކުރުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.  

 

 7/2021 ބައްދަލުވުން – 1ދައުރު 
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  7ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  4

  ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :2ނިންމުން 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  6ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ވަނީ  ވެފައި ސް ޔައުމިއްޔާ ފާޖަލްސާގެ 
 މެންބަރުންގެ  4 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 

    ވެއެވެ.ނެއިއްތިފާގުން 

ނިންމުމަށް  ޕްރީސްކޫލް :3ނިންމުން 

އެކުލަވާލި މަސައްކަތު ތާވަލް ޖަލްސާގައި 
ފާގުން މެންބަރުންގެ އިއްތި  4ބައިވެރިވި 

 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

 އަލަށް ޢިމާރާތްކުރެވޭ :4ނިންމުން 
ކުލާސްރޫމް ނިންމުމަށް  01ލުން ޕްރީސްކޫ

ނޑަ  80،000/- ފުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ކަ
އެޅުމާއި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް 
ހޯދުމަށް އިޢުލާނު ކުރުމަށް ޖަލްސާގައި 

މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  4ބައިވެރިވި 
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 ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން  4 8/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  8ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  4

  ފާސްކޮށްފައި ވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :2ނިންމުން 

 2021 ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  7ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ވަނީ  ވެފައި ސް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާ
 މެންބަރުންގެ  4 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 

     ވެއެވެ.ނެއިއްތިފާގުން 

ވަގުތީގޮތުން ލ. ހިތަދޫ  :3ނިންމުން 

ކައުންސިލްގެ އިދާރާގެ އެކަމަޑޭޝަން 
ބޭބީ ނާސަރީގެ ކުދިންނަށް  ބުލަކުގައި 

ފެށުމަށް އިޢުލާނުކުރަން  ކިޔަވައިދޭން 
 ނިންމާފައި ވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން  4 9/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  9ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި އެޖެންޑާ ޖަލްސާގެ
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  4

 ވެއެވެ.  ފާސްކޮށްފައި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :2ނިންމުން 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ  8ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 

 ވަނީ  ވެފައި ސް ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާ
 މެންބަރުންގެ  4 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 

  ވެއެވެ.ނެއިއްތިފާގުން 
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އަންހެނުންގެ  :3ނިންމުން  

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމެޓީގެ 
ހިންގުމަށް  ބޭބީ ނާސަރީފައިސާއިން 

ނިންމާފައި ބޭނުންވާ ކުޅޭތަކެތި ގަތުމަށް 
     ވެއެވެ.

 

އަންހެނުންގެ  :1ނިންމުން   4 10/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ  4ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ތަމަ އަހަރުގެ ފުރަވަނަ  2021ކޮމެޓީގެ 
އެޖެންޑާ ވަނަ ޖަލްސާގެ 10ދައުރުގެ 

 މެންބަރުންގެ  4 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 ވެއެވެ.  އިއްތިފާގުން ފާސްކޮށްފައި

އަންހެނުންގެ  :2ނިންމުން  

ވަނަ  4ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 2021ކޮމެޓީގެ 
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  9ދައުރުގެ 

 4 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި ވަނީ ވެފައިސްފާ
 ވެއެވެ.ނެ އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ 

އަށް ކިޔަވައި ބޭބީ ނާސަރީ :3ނިންމުން 

ޓީޗަރުންނަށް މީހަކަށް  2ދިނުމަށް ހޮވުނު 
)ދެހާސް( ރުފިޔާ ދިނުމަށް 2000/-މަހަކު 

 ދިނުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :1ނިންމުން  5 11/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
 11ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ
ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ވަނަ ޖަލްސާގެ

އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  5 ޙާޟިރުވި
 ވެއެވެ.  ފާސްކޮށްފައި

އަންހެނުންގެ  :2ނިންމުން  

ވަނަ  4ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 
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ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 2021ކޮމެޓީގެ 
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  10ދައުރުގެ 

 5 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި ވަނީ ވެފައިސްފާ
 ވެއެވެ.ނެ އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ 

ކުދިންނަށް  ބޭބީ ނާސަރީ :3ނިންމުން  

ޑިޒައިންއާއި ހުދު ޔުނީފޯރމް ނުއަށްދާ 
އެކްޓިވިޓީ ޔުނީފޯރމް އެކަނި ހެއްދުމަށާއި 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ޔުނީފޯރމް 
ގެނެސްގެން ކުދިންނަށް ދޫކުރުމަށް 

 ނިންމާފައިވެއެވެ.   

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން    5 12/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ އަށް 
ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ  2021

ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ވަނަ ޖަލްސާގެ 12
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  5 ޙާޟިރުވި

 ވެއެވެ.  ފާސްކޮށްފައި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :2ނިންމުން 
 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 

 11ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ
 ވެފައި ސް ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާ

 5 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި  ވަނީ
  ވެއެވެ.ނެ އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ 

  

ކުލާ  ބޭބީ ނާސަރީ  :3ނިންމުން  
ހުލުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބެލޫން 
ދެކަރޭޝް އާއިއެކު ކުދިންނަށް ކަޕްކޭކް 

ން އަކާއިއެކު ހަދިޔާއެއް ދީގެން ޔިޔެވު
 ހުޅުވަން ނިންމާފައި ވެއެވެ.  

 

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން  5 13/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ  2021

ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ވަނަ ޖަލްސާގެ 13
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އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  5 ޙާޟިރުވި
 ވެއެވެ.  ފާސްކޮށްފައި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  :2ނިންމުން 

 2021ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4މަސައްކަތްކުރާ 
 12ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސް ވެފައި 
 5 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި  ވަނީ

 ވެއެވެ.ނެ އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ 

ކުލާސް  ބޭބީ ނާސަރީ :3ނިންމުން 

ނަވަ ދުވަހު  2021އޮކްޓޯބަރ  24
 ހުޅުވުމަށް ނިންމާފައި ވެއެވެ.  

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން  5 14/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ  2021

ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ވަނަ ޖަލްސާގެ 14
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  5 ޙާޟިރުވި

 ވެއެވެ.  ފާސްކޮށްފައި

އަންހެނުންގެ  :2ނިންމުން  

ވަނަ  4ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ 2021ކޮމެޓީގެ 
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  13ދައުރުގެ 

 5 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި ފާސްވެފައި ވަނީ
 ވެއެވެ.ނެ އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ 

 ކުޅީ ކުޑަރަށް ސާފުކޮށް  :3ނިންމުން 
 އެތަނުގައި ޕިކްނިކް  ރިތިކުރުމަށްފަހު 

 16ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕޮއިންޓެއް 
ނިންމާފައި ގައި ފެށުމަށް  2021އޮކްޓޯބަރ

 ވެއެވެ.   

 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން  5 15/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
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ތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަ  2021
ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ވަނަ ޖަލްސާގެ 15

އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ  5 ޙާޟިރުވި
 ވެއެވެ.   ފާސްކޮށްފައި

 ތަރައްޤީ  އަންހެނުންގެ: 2 ނިންމުން 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ތަމަ ދައުރުގެ ގެ ފުރަ ވަނަ އަހަރު 2021

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެފައި  14
މެންބަރުން  5 ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި ވަނީ
  ވެއެވެ.ނެއިއްތިފާގުން ގެ  

ލ. ހިތަދޫ މާވިނަ  :3ނިންމުން 

ގޯތީގެ ހުޅަނގުން މިކޮމެޓީއަށް  
 18ކައުންސިލުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެއް 

 ވަނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު 2021އޮކްޓޯބަރ 
 ނިންމާފައި ވެއެވެ.   ސާފުކުރުމަށް 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން  5 16/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެއެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް  16
މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާގުން  5ޙާޟިރުވި 

 ފާސްކޮށްފައި  ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :2ނިންމުން 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެފައި  15
މެންބަރުން  5ވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 ގެ  އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ. 

 މިކޮމެޓިން އިސްނަގައި :3ނިންމުން 

ގައި ވޮލީ  2021ޑިސެންބަރ  9ގެން 
މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް މި ކޮމެޓީއާއި ޒުވާން 
އަންހެނުން ގުޅިގެން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް 
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ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް މަސައްކަތު 
ފާހަގަ ކުރުމާއި ހެޔޮއެދޭ ދުވަސްތަކެއް 

ފަރާތްތަކުގެ އެހީތެރިކަމާ އެކު ފައިސާ 
ފަހު މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ހޯދުމަށް

  ވެއެވެ.            ނިންމާފައި 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން  5 17/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެއެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް  17
މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާގުން  5ޙާޟިރުވި 

 ފާސްކޮށްފައި  ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :2ނިންމުން 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެފައި  16
މެންބަރުން  5ވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 ގެ  އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ. 

ލ. ހިތަދޫ ސުކޫލުގެ  :3ނިންމުން  

އިރުމަތީ މާފަންނުމަގު ޗަކަވެ ހަލާކުވެފައި 
ވާތީ ސުކޫލުގެ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނި 
ވެރިންނަށް އުނދަގޫތަކަކާއި ކުރިމަތިވެފައި 
ވާތީ އެމަގަށް ވެލިއަޅާ މަގު ހަދައިދިނުމަށް 
މިކޮމެޓީން ކައުންސިލްގައި ދެންނެވުމުން 

ށް އެމަގަށް ވެލިއަޅާ މަގުހެދުމުން މަގަ
އަޅާފައިވާ ވެލިތަކުގެ މައްޗަށް ދޮންވެލިއަޅާ 

ލެނިވެރިން ބެ މަގު ރީތިކުރުމަށް 
އިސްނަގައި ގެން ކުރަމުން ގެންދާ 

ލީގޮތުން ޢަމަސައްކަތުގައި ވެސް 
މިކޮމެޓީން ބައިވެރި ވުމަށް ނިންމާފައި 

  ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން  5 18/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
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ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެއެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް  18
މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާގުން  5ޙާޟިރުވި 

 ފާސްކޮށްފައި  ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :2ނިންމުން 

ޓީގެ ވަނަ ކޮމެ 4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެފައި  17
މެންބަރުން  5ވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 ގެ  އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ. 

ރަށުގެ ޒުވާނުންނާއި  :3ނިންމުން 

އެކި ޢުމުރުފުރާގެ މީހުންނާއި ކުދިން 
 ވުމާއެކު އުފާކޮށްލުމަށް ހިނިތުން

ދަތުރުދާނެ ޕިކްނިކް ޕޮއިންޓެއް 
ގާއިމުކުރަން އެންމެ އެކަށީގެންވާ 
އެއްތަނަކީ ކުޅީ ކުޑަރަށް ކަމަށް ކޮމެޓީގެ 
 މެންބަރުންނަށް ފެނުނު ހިނދު އެ ޝަރަ 

 ނޮވެންބަރ 14 ޙައްދު ސާފުކުރުމަށް
ކަމުގައި  ވަނަ އާދީތަ ދުވަސް 2021

 ވެއެވެ.  ނިންމާފައި

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން  4 19/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެއެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް  19
މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާގުން  4ޙާޟިރުވި 

 ފާސްކޮށްފައި  ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :2ނިންމުން 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެފައި  18
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މެންބަރުން  4ވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 ގެ  އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް  2022 :3ނިންމުން 

ކަންތައްތަކުގެ  ނެމި ކޮމެޓީން ރާވާ ހިންގާ 
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ  

އެކްޝަން ޕްލޭން ފާސްކުރެވިފައި ވަނީ   
މެންބަރުން ގެ   4ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން  4 20/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެއެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް  20
މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާގުން  4ޙާޟިރުވި 

 ފާސްކޮށްފައި  ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :2ނިންމުން 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެފައި  19
މެންބަރުން  4ވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 ގެ  އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ. 

ރަށުކައުންސިލަށް އެންމެ  :3ނިންމުން 

އިންތިޚާބުކުރެވުނު ކައުންސިލުން ފުރަތަމަ 
ކުލާސްރޫމުގެ ޢިމާ  3ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ 

ރާތުގައި ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް 
ނިންމުމަށް ބޭނުންވާތީ ކުރަންޖެހެނީކޮން 

ހިގާނެކަމަށް  ،މަސައްކަތެއް ތޯއާއި
ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދުބަލާ ރިޕޯޓެއް 

ރުކުރާނީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރު ތައްޔާ
އިދުރީސްކަމަށް  ޢަބުދުލްވާހިދު 

ކައުންސިލްގެ ރައީސް ނިންމާ އަދި 
އެމަސައްކަތް ކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ 
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މެންބަރު ޢަބުދުލްވާހިދު އިދުރީސް 
ވެފައިވާތީ އެ ރިޕޯޓަށް ބަލާ  އެއްބަސް

މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތައް ނިންމާ 
 ފައިވެއެވެ.  

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން  4 21/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެއެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް  21
އިއްތިފާގުން  މެންބަރުންގެ 4ޙާޟިރުވި 

 ފާސްކޮށްފައި  ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :2ނިންމުން 

ޓީގެ ވަނަ ކޮމެ 4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެފައި  20
މެންބަރުން  4ވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 ގެ  އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް  2022 :3ނިންމުން 

މި ކޮމެޓީން ރާވާ ހިންގާނެ ކަންތައްތަކުގެ 
ވާ  މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައި

އެކްޝަން ޕްލޭން ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 މެންބަރުން ގެ  އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ.     4

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން   22/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެއެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް  22
މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާގުން  4ޙާޟިރުވި 

 ފާސްކޮށްފައި  ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :2ނިންމުން 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެފައި  21
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މެންބަރުން  4ޙާޟިރުވި  ވަނީ ޖަލްސާއަށް
 ގެ  އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ. 

ބޭބީ ނާސަރީގެ ކިޔެވުން  :3ނިންމުން 

ނިމި ޕޯޓްފޯލިއޯ)ދަރިވަރުންގެ ރިޕޯޓް 
ފޯރމް ޙަވާލުކުރާ( ރަސްމިއްޔާތުގައި 
ކޮންމެ ދަރިވަރަކަށް އާފަލެއް 

ގެން ހަދިޔާކުރަން ޕާރުސަލްކޮށް 
     ނިންމާފައިވެއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :1ނިންމުން   23/2021ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެއެޖެންޑާ ޖަލްސާއަށް  23
މެންބަރުންގެ  އިއްތިފާގުން  4ޙާޟިރުވި 

 ފާސްކޮށްފައި  ވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ  :2ނިންމުން 

ވަނަ ކޮމެޓީގެ  4އަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  2021

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވެފައި  22
މެންބަރުން  4ވަނީ ޖަލްސާއަށް ޙާޟިރުވި 
 ގެ  އިއްތިފާގުން ނެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް  2022 :3ނިންމުން 

ކަންތައްތަކުގެ  މި ކޮމެޓީން ރާވާ ހިންގާނެ
މައްޗަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ  

ޝަން ޕްލޭނަށް ބައެއްބަދަލު ގެނެސް  އެކް
 ޖަލްސާއަށް ފާސްކުރެވިފައިވަނީ 

ގެ  އިއްތިފާގުން މެންބަރުން  4ޙާޟިރުވި 
 ނެވެއެވެ.    
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  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 
  އުސޫލުތަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ގެނެވިފަކާ ނުވޭ  .1
ގައި އިފްތިތާހުކުރެވި ރައީސާއި ނައިްބ  2021މެއި  17މެމްބަުރން އިންތިޚާބުކުރެވި  5ކޮމެޓީއަށް އ.ތ.މ.ކ  .2

މެމްބަރަކު ވަކިވުމާއި/ ރައީސް/ނައިބް ރައީސް ބަދަލުވުންފަަދ  ރައީސް އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި
 ކާ ނުވޭ ބަދަލެއް އައިސްފަ

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  2021ކޮމެޓީގެ  .8
 (L-CDWF)އ.ތ.މ.ކ ) އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ( ފަންޑު   10.1

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  274,797.75    183,887.85    90,909.90     

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  -        -      -        

     193,240.00  
  2,452,010-

.00  
   -2,645,-25--

0.00  
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

        

 ޖުމްލަ   274,797.75    183,887.85  90,909.90   

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  -    148,500   5,000 

- - - 
މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  - - -
 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު - 35,387.85     85,909.90

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު - - -
 ަޚރަދު ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ - - -

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  -        -       -      
    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު   -       -       -           
           -      
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 މައުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ  2.8
 

 ޖުމުލަ  ތަފްޞީލް 
 90909.90 ކުރީއަަހރުގެ ބާކީ 

 498946.55 ދައުލަތުން ލިބޭ ަފއިސާ 

 7350 ޕްރީސުކޫލު ދަރިވަރުންގެފީ 

 12600 ޔުނިފޯމް ވިއްކައިގެން  ޕްރީސުކޫލު ދަރިވަރުންގެ

 609806.45 ޖުމުލަ އާއްމުދަނީ 

  ޚަރަދު 
 186560 މުަވއްޒަފުްނނަށް ހިނގާ ޚަަރދު  -

 

 

 ނިންމުން  .9
ވަނަ  2021އިންތިޙާބުކުރެވި އިފްތިތާޙް ކުރެވުނީ  ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ             
ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ އަހަރު ވަނަ  2021  ވަނަ ދުވަހުގައި ކަމުން  17އަހަރުގެ މެއިމަހުގެ 

ނޑުދަނޑި ޙާޞިލްކުރުމަށް ފަހި ފުރުޞަތެއް ލިބިފައިނުވި ނަމަވެސް   ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެލަ
ބޮޑު ޚަރަދަކާއިނުލާ ކުރެވެންހުރި ކަންތައްތައް މިގެންދަނީ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، އް އެކުލަވާލެވި މަސައްކަތު ތާވަލެ

 ކުރަމުންނެވެ. 
ޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި  ދުޢާ އަކީ ރަށާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިބެ، ރައްޔިތުންގެ އަ         

އަޅަމެންގެ هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި
  ينـــــــــآمـއި، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. މަސައްކަތު ގައި  ބަރަކާތް ލައްވަ

 1443ޖުމާދަލްއާޚިރާ  22                            
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