
20XX ަރިޕޯޓް  ތަފްސީލް ހަރަކާތްތަުކގެ ހިްނގި ކައުްނސިލުންއަަހރު  ވަނ  

ލ.އިސްދޫ / ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 
      info@isdhoo.gov.mv :އީމެއިލް    www.Isdhoo.gov.mvވެބްސައިޓް:    6800709/6800920ފޯން:   ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 

 
 

  

mailto:info@isdhoo.gov.mv
mailto:info@isdhoo.gov.mv


2 

 

 

 ފިހުރިސްތު 

 
 3 ބަޔާން  ރައީސްގެ ކޮމެޓީ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ

 4 ތަޢާރަފު  .1

 5 ތަޞައްވަރު ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .2

 5 އަމާޒު ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .3

ނޑު  ކޮމެޓީގެ ކުރާ އްކަތްމަސަ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .4  6 އޮނިގަ

 7 މިންވަރު  ޙަޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާ .5

  ތަފްޞީލް  ނަތީޖާގެ  ޙާޞިލްކުރެވުނު .6

 ކުރިއަށް ތެރެއިން ޙަރަކާތްތަކުގެ ރޭވިފައިވާ ހިންގުމަށް ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ 2021 .7
 8 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވ9ާ

 09 ވިޔަފާރި  ހަރަކާތްތަކާއި ހިންގާ ހޯދުމަށް އާމްދަނީ ކޮމެޓީ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .8

 10 ތަފްސީލު  ޙަރަކާތްތަކުގެ ރާވާފައިވާ ހިންގުމަށް އަހަރު އޮތް ކުރިއަށް .9

 11 ބައްދަލުވުންތައް  ކޮމެޓީގެ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ އަހަރުގެ ވަނަ 2021 .10

 17 ނިންމުން  .11

 

 
 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
 

g 
 

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، މިތުރު އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމު
 ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ދަތިތަކެއް ހުރިކަން މިފުރުޞަތުގައި ގައި  ވަނަ އަހަރު  2021
ވަސީލަތްތަކުގެ ދަތިކަން  ކޮމެޓީ ގެއާއި ގުޅިގެން ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލުމާއި، ،  19-ފާހަގަކުރަމެވެ. ސަބަބަކަށްވީ، ކޮވިޑް 

ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓުމެއްނެތި ރައްޔިތުންނަށް ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށް ގިނަ  މެޓީ  އިން ވަނީ އ.ތ.މ ކޮހުރުމުންނެވެ. މިދަތިތައް ހުރުމާއެކުވެސް 
ނޑު މިފުރުޞަތުގައި އުފަލާއެކު ފާހަގަކުރަމެވެ.  ފޯރުކޮށްދީފައިކަން ނޑާއި އެކު މަސައްކަތް  އަޅުގަ ނޑު މި ފުރުސަތުގައި އަޅުގަ އަޅުގަ

ދޫ ކައުންސިލްގެ ކައުންސިލަރުންނާ އަދި އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ ހީވާގި މުވައްޒަފުންނަށް ކުރަމުން ގެންދާ ކޮމެޓީ ގެ މެންބަރުންނާއި އިސް
 އިޙުލާސްތެރިކަމާ އެކު ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. 

 
މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް هللا އަޅުގަންޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

ތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ ޤައުމަށް މަޞްލަޙަ
 މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
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   ތަޢާރަފު  .1
 

ގެ  2010/7ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ
 ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ލ.އިސްދޫ ނަ އަހަރު ވަ 2021ފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށް 56- 7

ނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓެވެ ންކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް ނޑައެޅުނު ލަ  .ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކަ

 ގެ ރަށުގެ މިޝަނާއި، ކޮމެޓީ ގެ ތަޞައްވުރާއި، ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ގައި މިރިޕޯރޓު
 ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެތެރޭގައި  ގެނަ އަހަރު ވަ 2021 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުންއަންހެނުންނާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ  ކޮމެޓީ ކުރާ މަސައްކަތް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި  ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެހިންގުމަށް ކަ
 ފައިވާނެއެވެ.  ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާކައު
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  ތަޞައްވަރު  ގެޓީ ކޮމެ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .2
 

އަންހެނުންެގ މާއި، ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ކަންކަމުގައި ލަފާދިނުލ.އިސްދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގެ ތަޝައްވަރަކީ 
 އަންހެނުންގެ  ކަންކަމުގައި ސިޔާސީއި، ދީނީ ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުުކރުމަށާއި، ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށާ

އަންހެނުންނާއި ގުޅުންހުރި އި، ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމާ ޙަޞިލްކުރާ ތަޢުލީމް މަތީއި، ން އިތުރުކުރުމަށާބައިވެރިވު
ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢެްއ އި، ފުދުންތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށާމާއި، ތަފާތު ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރު

 .ބިނާކުރުން

 

    އަމާޒު ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .3
 

 ތަރައްޤީއަށް ކައުންސިލުްނ ކުރާ ކަންކަމުގައި ލަފާދިނުން.ރަށުގެ  .1

 އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާެތރިކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .2

 އަންހެނުންގެ ދީނީ ޭހލުންތެރިކަްނ އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .3

 ކުރުން. ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް .4

 މަތީ ތަޢުލީމް ޙަޞިލްކުރާ އަންެހނުންގެ ޢަދަދު އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .5

 އަންހެނުންނާއި ގުޅުންހުރި ތަާފުތ ދާއިރާގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން. .6

 ކޮމިޓީގެ މާލިއްޔަތު އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .7

 .ފުދުންތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމަށް ަމސައްކަތް ކުރުން .8

 ދުޅަހެޔޮ ހަށިހެޔޮ މުޖުތަމަޢެއް ބިނާކުރުން. .9
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ނޑު  ކޮމެޓީ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   .4  ގެ އޮނިގަ
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

     )މިސާލު(  އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ 

100%  
     ރަށުގެ އެކިއެކި ޝަރަހައްދު ތައް ކުނިކަހާ ބެލެހެއްޓުން  

      

      

3 

     )މިސާލު(   ފުދުންތެރިކަން  އިޤްދިޞާދީ 

0% 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

      

4 
     ތަރައްޤީ  ޢުމްރާނީ 

0% 
     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

5 

     ހޭލުންތެރިކަން 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -  0%

      

6 

      ތިމާވެށި 

100% 

ހަވިއްތަ ޝަރަހައްދު އަދި އިސްފަންނު ޝަރަހައްދު ގައި ގަސް  
 އިންދުން 

  
  

      

     

      

7 

     

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީ  -  0%
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ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭިވފަިއވާ ަޙރަކާތްތަކުގެ ެތރެއިްނ ކުރިއަށް  2021 
 ަހރަކާްތތައްގެންެދވިަފއިުނވާ 

 

  ްތައްޔާރުކުރުން. ތައްގަޑު ) ސްޓޭމްޕް(ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ : 1 ޙަރަކާތ 
 ނުވާތީއެވެ  ސްޓޭމްޕް ހެދުމަށް ކުރިއަށް ދާނެ ގޮތެއް ނިންމިފައި މިސާލު: ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

  ްދަސްކޮށްދިނުމުގެ ކޯސް  ކޭކު ހަދަން  : 2ޙަރަކާތ 
 އަގު ބޮޑުކަމުން ކޯސް މުހިންގުނެވެ.  ކޭކު ހަދަން ދަސްކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ރަށްތަކަށް ކޯސް ހިންގާމީސާލު:  ސަބަބު/ދަތިތައް:
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އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .6
   ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކާއި 

 
 އެގްރޯ ބިން ސާފުކުރުން 

) ދިހަ ހާސް( ރުފިޔާ ކޮމެޓީގެ އާމްދަނީ އަށް ހޯދާފައެވެ. މި  10000އ.ތމ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ އެގްރޯ ބިން ސާފުކޮށްދީ     
 މަސައްކަތް ކޮށްފައި ވަނީ އެމް.ޓީ.ސީ ގެ ވެހިކަލްތައް ބޭނުނުކޮށްގެންނެވެ.

 ) ތިން ހާސް ރުފިޔާ( ވަނީ ޙަރަދުކުރެވިފައެވެ.   3000މި މަސައްކަތައް 
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 ތަކުގެ ތަފްސީލު ޙަރަކާތް  ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް  އަހަރު  އޮތް  ކުރިއަށް  .7
 ފިޔަވަހި  ޙަރަކާތް  

 

 

 

 

1 

 

 

 

  ުތައުލީމ 
 ށު ސްކޫލުން ބާއްވާ ގުރްއާން މުބާރާތުންމިސާލު: ރަ 

 ވަނަ ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުން 

1-3 

 އިންޖެނުއަރީ
  ށްމާރޗަ

4-6 

 އޭޕްރީލުން ޖޫން 

7-9 

ޖުލައި އިން 
 ސެޕްޓެމްބަރއަށް

10-12 

އޮކްޓޯބަރުން 
 ޑިސެމްބަރ 

 ރ ލ ރ ލ ރ ލ ރ ލ

  

/-5000 
 
 

 

   
 

  

2   ްއަންހެނުނ 
ކޯހެއް  ކޭކުއަޅަން ދަސްކޮށްދޭއަންހެނުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން 

 ހިންގުން 
 

     -/35000   

3   ުތަރައްގީ  ތިމާއީ އިޖ 
 

        

4   ުމަސައްކަތް  މްރާނީ އ 
 

 

        

5   ްތެރިކަން ހޭލުނ 
  ްދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އެއް ހިންގުނ 
 

   -/10000      

6   ިތިމާވެށ 
 ގަސްއިންދުމުގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގުން 

 

       -/5000 

7   ަރުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ގަކު މުނާސަބާފާހ 
  ްކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުނ 
 

   -/10000      
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 ކޮމެޓީގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 2120 .8
 ބައްދަލުވުންތައް 
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 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 5 1ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ހައްދުންމަތީ

ނައިބް ރައީސާކަމަށް މަރްޔަމް ޝަމީމާ  ކޮމެޓީގެ 
 ހޮވިވަޑައިގެންނެވި.

 5 2ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އިސްދޫ ހައްދުންމަތީ

ހިންގާ ޤަވައިދު ރިޔާސަތުން  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 
 ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ނިންމުން.

 5 3ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
އާއި ގުޅިގެން ރަށުތެރެ ސާފުކުނުރެވި  19-ކޮވިޑު

ގިނަދުވަސްވެފައިވާތީ، ރަށުގެ ެދކުނުފަރާތުގެ ބޮޑުމަގުގެ 
ދެ ފަރާތާށް ވެރިފައިވާ ފަްނތަށް ހޮވަން ދިޔުމަށް 

 ނިންމުން 
 ފައިސާ  އިނާޔަތުގެ  ޙާއްސަ ތެރޭގައި ފަރާތްތަކުގެ ކުނިކަހަންދާ 5  4ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  

 ނުކުރުމަށް ނިންމުނު  ބައިވެރި ކެހުމުގައި ކުނި ލިބެފަރާތްތައް

 ދިޔުމަށް ނިންމުނު ނެގުމުން ކުނިކަހަން  އިންރަށް މޮނިޓާރ  5 5ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  

 6ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  
5 

ދާއިގުޅިގެން ބާއްވާނެ އެކި އެކި  ކުޅިވަރުތަކާ ބެހޭގޮތުން ޢީ
 ހަރަކާތްތަކެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނު މަސްވަރާކޮށް، ގިނަ 

ގައި ދިދަ ނަގަން  6.00ވަނަ ދުވަހު ހެދުނު  26ޖުލައި  5 7ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  
 ދިޔުމަށް ނިންމުނު 

އިޖުތިމާޢީ ސަރަހަށްދު ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރީގެ  5 8ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  
 ނިންމުނު ތިންމަހު ލިބިފައިވާ ފައިސާ ބެހުމަށް 

ނިމުމުން ކޮންމެވެސް  ކަހަންދާ ފަރާތްތަކަށް ކުނިކަހާ ކުނި 5 9ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  
 ށް ނިންމުން ފިނިހިއްޕެވުމެއް ދިނުމަ

ވަނައަހަރުގެ ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން ސަތަރި އާއި ކަތިވަޅި  2021 5 10ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  
 ގަތުމަށް ނިންމުން 

ކޮވިޑުވެކުސިން ފުރިހަމަ ނުކޮށް ތިބިމީހުން ކުނިކަހަންނާދެވޭ  5 11ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  
 ގޮތަށް ނިންމުނު 
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މަތީތަޢުލީމު ޙާސިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައިނެތް  5 12ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  

 ެއުފުރަޞުތ ޯހަދިއިދުނަމްށ ިންނުމްނ ،  ފަރާތްތަކުން

އެގްރޯ ބިން ސާފުކުރުމަށް ކައުންސިލްގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދެން  5 13ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  
 ކައުންސިލަރުންނާ އެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމެއް ނިންމުނު 

ރަށުގެ ދެ ސަރަޙައްދެއްގެ އަތިރި މަތި ސާފުކުރަން  5 14ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
 ނިންމުނު ދިޔުމަށް 

 15ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

ގެ ގްރޭޑް ތަކަށް  4،7ލ.އިސްދޫ ސްކޫލްގެ ގްރޭޑް 
ޓީވީ ހަލާކުވުމާ  02ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ 

 ނިންމުނުޓީވީ ގަނެދިނުމަށް  01ގުޅިގެން ، 

 16ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

 04އިޖުތިމާއީ ޝަރަހައްދު ކުނިކެހުމަށްފަހު ނުިލބިވާ 
މަސް ދުވަހު ފައިސާ ، ލިބުމުން އެ ފައިސާ އެ 

މަހެއްގެ ދުވަހަކަށް ޖެހޭވަރު ކުނިކަހަން ދިޔަ 
 ނިންމުނުފަރާތްތަކަށް ބެހުަމށް 

 17ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

އެލް.ޖީ.އޭ އާއި އެކު ބާއްވާ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގަ 
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގެ ފަރާތުން ކޮެމޓީގެ ރައީޝާ ދިޔުމަށް 

  .ނިންމުން
ނޑެއް ފަރުމާ ކޮށް ހުށައެޅުމަށް  5 18ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު  އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގެ ތައްގަ

 ނު ނިންމުއިޢުލާން ކުރަން 
 19ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 
މެމްބަރުންގެ  5އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ގެ މަސައްކަތްތައް 

 މެދުގައި ބެހުމަށް ނިންުމނު 

 20ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

 05ސްކޫލް އިން ބޭއްވުނު ފުޓުސަލް މުބާރާތައް 
 މެމްބަރ އަމިއްލަ ޙަރަދުގައި އިނާމް ދޭގޮތަށް ނިންމުނު 

 21ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

ފަރާތުން ލ.ފޮނަދޫ ގައި ބޭއްވުމަށް ފެމެލީ ޕްރޮޓެކްސަން ގެ 
ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކޮމެޓީ ހަމަޖެހިފައިވާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމް

 ގެ ރައީސާ ދިޔުމަށް ނިންމުނު 

 22ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

އިދާރީ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލެޕްޓޮޕް، ޕެންޑުރައިވް، 
ޕުރިންޓަރ އަދި ލެޕް ބޭގެއް މާލިއްޔަތު ޤަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް 

 ގަތުމަށް ނިންމުނު.  
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 ނިންމުނު  އަންހެނުންގެ ދަފްތަރެއް އެކުލަާވލުމަށް 5 23ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

 24ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

ވަނަ ދުވަހު ޔޫތް ބައްދަލުވުމަކަށް  15ސެމްބަރ ޑި
 ދިއުމަށް ނިންމުނު  ކޮމެޓީގެ ރައީސާ

 25ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

އިސްދޫ އަށް ކުރައްވާ އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އިން ހޯޑޭއްދޫ 
ދަންނަވައި އަދި ކޮމެޓީ އާއެކު ދަތުރުގައި މަރުޙަބާ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނު 

 26ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

އިޖުތިމާއީ ޝަރަޙައްދު  ސާފުކުރަން ދިޔަފަރާތް ތަކަށް 
 ފައިސާ އޮންނަ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ބެހުމަށް ނިންމުނު  

 27ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

4 

ކޮމެޓީގެ ރައީޝާ އަމިއްލަ ދަތުރެއްގަ މާލެ ދަތުރެއް 
މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ކޮމެޓީ  ،ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީވެ
އްވާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެ މެމްބަރުންނާ އެކު ބާ

 ނިންމުނު

 

  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 
 

  ްކޮމިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަށ 
 
ވަނަ ދުވަހު ލ.އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް އަލަށް އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުންަވިނ  17މޭ  2021

މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާުތ ޙުވާކޮށްފައެވެ. ލ.އިސްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް އަލަށް އިންތިޚާުބވި 
 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

 މަޤާމް  ނަން 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ  މަރްޔަމް ޝާއިރާ 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ނާއިބްރައީސާ މަރްޔަމް ޝަމީމާ 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރު އާމިނަތު ރަޝީދާ 
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އާމިނަތު ޒުމްރާ
 މެމްބަރއ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  ފާތުމަތު އާސިއާ

 



15 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  2021ކޮމެޓީގެ  .9
 (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 286914.00 100999.01 185914.99
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ         

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު           

        

 ޖުމްލަ       

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު   

        
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު               
 ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގުއޮފީސް             

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު             
 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު   

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު               
    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް                   
                

 

 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  9.2

 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ  

 އާމްދަނީ  

 ދައުލަތުން ލިބޭ ފައިސާ  - 

 )ހޮޓާ ހިންގައިގެން( - 

 )މިސާލަކަށް ކުނި ކަހައިގެން( - 

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  
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 ޚަރަދު  

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު -  

 ދަތުރުފަތުރު ުކރުމުގެ ޚަރަދު -  (

 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  -  

  

  

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  

 ބާކީ  
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 ނިންމުން  .10
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް  ރުއަހަ ވަނަ  2021 ގެކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ
ފައިދާ ރައްޔިތުންނަށް  އެކަންކަމުގެ ގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،ކޮމެޓީ ކުރާ  މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ 

 ކުރާގޮތަށް މަސައްކަތް ތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. 

ނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ  ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި  ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށާއަޅުގަ
ބަރަކާތް އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ލައްވައި،

 

1443 E 06    
 

   2022 ޖެނުއަރީ 09

 
 


