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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 
 

g 
 

ޅުގަނޑުމެން އައަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.  وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި
 وسل م عليه هللا صل ى دمحم   މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އި
 ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ނދަގޫހާލަތުގައި ގެ ދަތި އ19ު-ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވިޑް ވަނަ އަހަރަކީ ދުނިޔެއަށް 2021އާދެ! ނިމިގެންދިޔަ 
ތަކެއް ހާސިލް ކުރެވިފައެވެ. މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނު އަހަރެވެ.  ނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ވަނީ ޙާސިލް ކުރަން ބޭނުންވި ގިނަ ކަންތައް

އްޔިތުންގެ ފުރިހަމަ ރަމެމްބަރުން އަދި ރަށުގެ ލޮބުވެތި  ކައުންސިލްގެ ރައިސާއި،މެމްބަރުން ، ހީވާގި މުވައްޒަފުން ، އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ 
އްޓަކައި މި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލުމާއި އެހީތެރިކަމާއިއެކު ރަށުގެ ކުރިމަގަށް ވަރަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. މިކަމައެއްބާރު

 ންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުންމިނުން ޝުކުރާއި މުބާރިކު ބާދީ ދަ 
އްބާރުލުން މި އެވަނަ އަހަރުގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ދެއްވި  2021އާދެ! އަޅުގަނޑުގެ އުންމީދަކީ ފާއިތުވެ ދިޔަ 

ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު  ވަނަ އަހަރަކީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއާއި ރައްޔިތުންގެ 2022ވަނަ އަހަރުގައި އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވައި  2022ފެށޭ 
 . ހާސިލް ކުރެވޭނެ އަހަރެއްކަމުގައިވުމެވެ ގެ ވާގިފުޅައިއެކު  هللاމާތް ރުމަށް ގިނަ ގުނަ ކާމިޔާބީ ތަކެއްރަނގަޅުކު

ންމެހާ ފަރާތްތަކަށް މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެهللا ޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަނ
މަތަކާއި އަސާސްތަކުގެ ވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނި 

 މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.
 

 1443ޖުމާދަލްއާޙިރާ  6
 

 2022ޖަނަވަރީ  9
 

 ޔޫސުފް ސާމިރާ                        

 ރައީސް  ކޮމެޓީ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  ންހެނުންގެލ.ކަލައިދޫ އަ
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   ތަޢާރަފު  .1
 

ގެ  2010/7ރު ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަމި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ
 ތަރައްޤީއަށް  ންހެނުންގެއަ ލ.ކަލައިދޫ ނަ އަހަރު ވަ  2021ނު ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވ7-56ު 

ނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރެވުނު މިން ންކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް ނޑައެޅުނު ލަ  .ރިޕޯޓެވެވަރާ ގުޅޭ ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކަ

 ގެ ރަށުނާއި، ގެ މިޝަ ކޮމެޓީ އި، ގެ ތަޞައްވުރާކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ގައި މިރިޕޯރޓު
 ތަރައްޤީއަށް  ނުންގެއަންހެތެރޭގައި  ގެނަ އަހަރު ވަ 2021 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުންއަންހެނުންނާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް 

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

ރަކާތްތެރި އްވޭ ހަލ.ކަލައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަކީ ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކޮއްލެ
  ށް ވުމެވެ.ކޮމެޓީއަކަ

 

    އަމާޒު ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .3
 

އި  ކައުންސިލާއި ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ކުރާ ކޮންމެ މަސައްކަތެއްގައި އިސް ސަފުގަ
 މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމެވެ. 

 

 
 ގެ އޮނިގަނޑު  ކޮމެޓީ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   .4

 ވަނަ ދުވަހު އިންތިޙާބު ކުރެވުނު މެންބަރ 2021މެއި  17

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ރައިސާ ސާމިރާ ޔޫސުފް  .1
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ނައިބް ރައީސާ އާމިނަތު ވަލީދާ  .2
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެންބަރ ނަްސމާ ޢަލީ  .3
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެންބަރ އާމިަނތު ރިޔާޝާ  .4
 މެޓީގެ މެންބަރ ފާތިަމތު ރަޙީމާ އ.ތ.މ ކޮ .5
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 ޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު ނަތީޖާ ޙާ  .5
 

 މިންވަރު ލްވި ޔަލަށް ޙާޞި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 
 އްދަތު މު

ނަތީޖާ 
ޙާޞިލްކުރެވުނު 

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

     އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ 

100% 

     އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  

     ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

     ރައްޔިތުންނަށް ޢީދު ސައި އިންތިޒާމްކޮއްގެން ބޭއްވުން 

 .ޓީ.ސީ.ސީ ގެ ފަރާތުން ސީ.އެސް އާރުގެ ދަށުން މަގުތައްއެމް
 ކުރުން  ކެނޑުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ދިޔައިރު ކެއުން އިންތިޒާމް

  
  

ޗް ރާވާ ލ.މާބައިދޫ ހޭޑްބޯލް ޓީމާއި އެކު ބޭއްވުނުއެކުވެރިކަމުގެ މެ
 ހިންގުން 

  
  

ގެ ތަށް ފައިސާގެ ހޭންޑް ބޯޅަ މުބާރާ ލ.އިސްދޫ ކަލައިދޫ ސުކޫލް
 އިނާމް ދިނުމާއި މުބާރާތް ރާވާ ހިންގުމުގައި އެހީވުން 

  
  

2 

      ތަޢުލީމް  

100% 

     ޤުރުއާން ކުލާސް ސާފުކުރުން  ކައުންސިލްގެ

     ޤުރުއާން ކުލާސްތަކުގެ ޑިއުޓީ ބެލެހެއްޓުން  ކައުންސިލްގެ
ޔިތުންނަށް ޢުލޫމާޓު ރައްވިލާ ކޮލެޖް/މައި ކޮލެޖް ގެ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ މަ

 ފޯރުކޮއްދިނުން 
    

      

3 

     ތަރައްޤީ  ޢުމްރާނީ 

100% 

     ހިނަވާގެއަށް އޭ.ސީ ހަދިޔާ ކުރުން 

     

     

     

4 

 %100     ހޭލުންތެރިކަން 

     އްޔާރުކުރުމާއި ރައްޔިތުންނަށް މާސްކު ބެހުން މާސްކު ތަ 19-ކޮވިޑް 

މާތު ރައްޔިތުންނަށް ހިއްސާކުރުމާއި ލީފުލެޓް ގެ މަޢުލޫ 19-ވިޑް ކޮ
 ބެހުން 
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     ދީނީ ދަރުސް ރާވާ ހިންގުން 
 ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީގެ ފަރާތުން އާސާރީ އަދި ސަޤާފީ ތަންތަނާބެހޭ  

 ރުން މައުލޫމާތާއި އެތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ކު 
  

  

ރޮގުރާމް  ގުޅިގެން ދަނޑުވެރިންނަށް ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕުއެގްރޯ އާއި
 ބޭއްވުން 

  
  

5 

     ތިމާވެށި 

100% 

     ވުން ލ.ކަލައިދޫގައި ލާމާފަރު ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމުގައި އެހީތެރި 

     ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން 

     މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ސާފުކޮއް ބެލެހެއްޓުން 

     ކުނި މެނޭޖް ކުރުމާއި ކާދް ހެދުމުގެ މައުލޫމާތު ހޯދުން  

6 

  މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް
 

  
  

100% 

     އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  

-ރުން އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކު 
 ޖު ޑޭ އޮރެން

  
  

     އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 

ކުރާ  ފެނަކަ އެމް.ޑީ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމާއި އަލަށް އިމާރާތް 
 އިންޖީނުގެ ސަރަހައްދުގެ މަގު ސާފުކުރުން 

  
  

 ތ.ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ އިންތިޒާމް ތައް
 ބެލެހެއްޓުން 

  
  

އް ގދ.ހޯޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ އިންތިޒާމް ތަ
 ބެލެހެއްޓުން 

  
  

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމާއި ދަތުރުގެ  
 ކަންތައްތަކާއި ކެއުން އިންތިޒާމް ކުރުން 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 

  ރަށުތެރެ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން
 ދުވަހު މުޅި ރަށް ކުނި ކަހާ ސާފުކުރުން.   2ހަފްތާއަކު 

 
 
 
 
 

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 

 އުމުރުން ދުވަސްވީ ފަރާތްތަކަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމާއި ހަދިޔާ ދިނުން  ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ 

 

 

 

 

 ން ލ.ކަލައިދޫގައި ލާމާފަރު ފެސްޓިވަލް ބޭއްވުމުގައި އެހީތެރިވު
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021 .6
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް 

 

  ްން ބާ.ބަކިއު ސުޓޭންޑަކާއި އަދި ވަޅެއް ބެހެއްޓު ،މޭޒަކާއިއުނދުނާއި 2މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދަށް : 1ޙަރަކާތ 
 ގެ ސަބަބުން  19-ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްދިނުން  އިނާމްޖީ.ސީ.އޯލެވެލް އިމްތިހާނުން ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް  : 2ޙަރަކާތ 
 ގެ ސަބަބުން 19-ކޮވިޑް  :ސަބަބު/ދަތިތައް 
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އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .7
   ޔަފާރި ވި ހަރަކާތްތަކާއި 

 

 ތަކުގެ ތަފްސީލުަޙަރކާތް ާރާވފަިއވާ ިހންގުމަށް އަހަރު  އޮތް ކުރިއަށް
 ފިޔަވަހި  ޙަރަކާތް  

 

 

 

 

1 

 

 

 

  ުތައުލީމ 
  ަސްކޫލު ޤުރުއާން މުބާރާތުން ވަނަ ވަނ

ހާސިލުކުރާ ދަރިވަރުންނަށް ހަދިޔާ 
 ދިނުން.

  ްއިމްތިހާން އިން ރަށު ޖީސީ އޯ ލެވެލ
 5ފެންވަރުގައި އެންމެ މޮޅު 

 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 
  ްދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯހެއް ރަށުގެ އަންހެނ

ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން 
 ހިންގުން.

  ޭ1ފަނުން ތަކެތި ވިޔަން ދަސްކޮށްދ 
 .ދުވަހުގެ ތަމްރީން ޕޮރޮގުރާމެއް ހިންގުން

     10000   

3   ުތަރައްގީ  ތިމާއީ އިޖ 
  ުފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގެ ތަފާތު  ތެރެ ސާރަށ

 ރޮގުރާމުތައް ހިންގުން.ޕް
 ުރާވާ ޕޮރޮގުރާމުތައް ކުރުމުގެ ފެހި  ތެރެ  ރަށ 

 .އިންތިޒާމުކުރުން

 2000  2000  2000  2000 

4   ުމަސައްކަތް  މްރާނީ އ 
 .ްމޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ތަކުގައި ނަން ބޯޑުޖެހުނ 
 .ްގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުނ 

   4000  4000  5000 
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  ުމޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދުގައި އުނދުނަކާއި ބާބަކިޔ
 ސްޓޭންޑަކާއި ވަޅެއް ބެހެއްޓުން.

 
 

5   ްތެރިކަން ހޭލުނ 
  ްކި އެރައްޔިތުން ދީނާ މެދު ހެލުންތެރި ކުރުވުމުގެ ގޮތުނ

 އެކި ޕޮރޮގުރާމުތައް އިންތިޒާމުކުރުން.
 

   2000     

6   ިތިމާވެށ 
 ޮތަކާއި އަދި މި ނޫން ވެސް ތިމާވެށި ހިއްސާވާއްޑުދޮނގ 

 ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ތަން ތަން 
 .ްގަސް އިންދުމުގެ ޕޮރޮގުރާމުތައް ހިންގުނ 

 

 1000  1000  1000  1000 

7   ަރުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ގަކު މުނާސަބާފާހ 
 ްބައިނަލްއަޤުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުނ. 
 .ްކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުނ 
  ުފާހަގަ ކުރުން ޢީދ 
  ެން ގަ ކުރުދުވަސް ފާހަ ޓީޗަރުންގ 
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 ކޮމެޓީގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 2021 .8
 ބައްދަލުވުންތައް 
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 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ޢަދަދު  ރުވި މެންބަރުންގެ ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 4 1އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 
ނައިބް ރައިސާ އާއި  ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސާ 3 .1

 ހޮވުން 

 4 2އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  01 .1
 ކެހުމުގެ ބިލް ލުމަށް ނިންމުން ކުނި  .2

 4 3އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  02 .1
 ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ އެކައުންޓް ފާސްކުނިކެހުމުގެ  .2

 ކުރުން 

 

 4 4އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  03 .1
ހަރުކުރުމަށް އޭސީ ހަދިޔާކުރުމަށް ގޭގައި ހިނަވާ  .2

 ނިންމުން 

 

 4 5އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  04 .1
 އެރަށުތެރެ ކުނިކަހާ ސާފުކުރަމުންދާގޮތަށް  ކުރިން .2

  މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.

 

 5 6އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  05 -1
 .ފާސްކުރުން 

 ރަށުތެރެ ކޮމެޓީން މ.ތ.އ -2
 މަސްވަރާކޮށް ކުނިކަހާބެލެހެއްޓުމާއިމެދު

                .ގޮތެއްނިންމުން

 4 7އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ އާންމު ވަނަ  06 -1
 ފާސްކުރުން.  

 .ދަލުވުމެއްބައް ބެހޭގޮތުން ބޭއްވި  ކުނިމެނޭކުރުމާއި  -2
 ހެދުމުގެވާހަކަ  ކާދު /ކުނިމެނޭޖުކުރުމާ  -3
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 5 8އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  07 -1
 .ފާސްކުރުން 

 .ކުކައުންސިލާއެ ބައްދަލުވުން ހެދުމުގެ އީދުސައި -2

 

 5 9އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  08 -1
 .ފާސްކުރުން 

 މަސްވަރާ  ހެދުމުގެ ޕުލޭން ގެތަރައްޤީ  -2
 ކައުންސިލާއެކު. ބައްދަލުވުން

 

 10ވުން ބައްދަލު  –3ދައުރު 

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  09 -1
 .ފާސްކުރުން 

 ތައްޔާރީތައް ކުލާސްތައްފެށުމުގެ ޤުރުއާން -2
 ވުން.

 .ސާފުކުރުން ކުލާސްތައް -3

 

 11އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  10 -1
 .ފާސްކުރުން 

 ބައްދަލްވުން  މަސްވަރާ ކުނިކެހުމުގެ -2

 

 12އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  11 -1
 .ފާސްކުރުން 

2-  
 .ބައްދަލްވުން މަސްވަރާ ކުނިކެހުމުގެ -3
 ރުފިޔާ މަހުގެ 2 ދިޔަ ނުކަހާ ކުނި -4

 ގޮތެއް ބަހާނެ މަހަށް  ކުނިކެހި
 .ނިންމުން
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 13އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  12 -1
 .ފާސްކުރުން 

 
 ފިޔާރު  މަހުގެ 2 ދިޔަ ނުކަހާ ކުނި -2

 .ނިންމުން ގޮތެއް ބަހާނެ މަހަށް  ކުނިކެހި
 ހިސާބު ބަހަން ރުފިޔާ  ކުނިކެހުމުގެ -3

 .ހެދުން

 

 14އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ އާންމު ވަނ13ަ -1
 .ފާސްކުރުން 

 ހިސާބު ބަހަން ރުފިޔާ  ނިކެހުމުގެކު -2
 .ހެދުން

 ބޭއްވި ބޭފުޅުނާއެކު ކޮލެޖު މައި -3
 .ބައްދަލުވުން

 

 15އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  14 -1
 .ފާސްކުރުން 

 ބޭއްވި އެކުބޭފުޅުނާ ކޮލެޖު އިމަ -2
 .ބައްދަލުވުން

 މަޝްވަރާ ގޮތުން ބެހޭ ކުނިކެހުމާއި -3
 .ކުރުން

 

 16އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  15 -1
 .ފާސްކުރުން 

 
 މަޝްވަރާ ގޮތުން ބެހޭ ކުނިކެހުމާއި -2

 .ކުރުން
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 17އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

5 

 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  16 -1
 .ކުރުން މަޝްވަރާ ގޮތުން ބެހޭ ކުނިކެހުމާއި -2
ރާ އެކު ބާއްވާ ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަ ކައުންސިލާ -3

 ކުރާނެ ކަންތައްތައް ނޯޓުކުރުން.

 

 18އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  17 -1
 .ފާސްކުރުން 

 ބައްދަލުވުމުގައި ބާއްވާ އެކު ކައުންސިލާ -2
   .ނޯޓުކުރުން ކަންތައްތައް ކުރާނެ މަޝްވަރާ 

 .ކުރުން މަޝްވަރާ ގޮތުން ބެހޭ ކުނިކެހުމާއި -3

 

 19އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  18 -1
 .ފާސްކުރުން 

 .ކުރުން މަޝްވަރާ ގޮތުން ބެހޭ ކުނިކެހުމާއި -2
 މެދު އަދާކުރުމާއި ޑިއުޓީ  ކުލާހުގައި ގުރުއާން -3

 .ނިންމުން ގޮތެއް

 

 20އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  19 -1
 .ފާސްކުރުން 

 މެދު އަދާކުރުމާއި ޑިއުޓީ  ކުލާހުގައި ގުރުއާން -2
 .ނިންމުން ގޮތެއް

 މަސައްކަތް މަގުތަކުގެ  ކަނޑާ އަލަށް މިހާރު -3
 ހަމަޖެއްސުމާމެދު ސައި މީހުންނަށް ކުރާ

 .މަޝްވަރާކުރުން
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 21އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  20 -1
 .ފާސްކުރުން 

 މަސައްކަތް މަގުތަކުގެ  ކަނޑާ އަލަށް މިހާރު -2
 ހަމަޖެއްސުމާމެދު ސައި މީހުންނަށް ކުރާ

 .މަޝްވަރާކުރުން
 ތަންތަނާއި އާސާރީ ފަރާތުން ޔޫއެންޑީޕީގެ -3

 ދަތުރުގެ ކުރާ ބަލާލުމަށް މަސައްކަތްތައް
 ގޮތުން ބެހޭ ކުރުމާއި އިންތިޒާމް ކަންކަން

 .މަޝްވަރާކުރުން

 

 22އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  21 .1
 ތަންތަނާއި އާސާރީ ފަރާތުން ޔޫއެންޑީޕީގެ .2

 ކަންކަން ދަތުރުގެ ކުރާ ބަލާލުމަށް މަސައްކަތްތައް
 .މަޝްވަރާކުރުން ގޮތުން ބެހޭ ކުރުމާއި އިންތިޒާމް

 ތްމަސައްކަ  މަގުތަކުގެ ކަނޑާ އަލަށް ކައުންސިލާއެކު  .3
 ދިނުމަށް ބާބަކިއުއެއް މީހުންނަށް ކުރާ

  .މަޝްވަރާކުރުން

 

 23އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  22 -1
 .ފާސްކުރުން 

 މަގުތަކުގެ ކަނޑާ އަލަށް ކައުންސިލާއެކު  -2
 ބާބަކިއުއެއް މީހުންނަށް  ކުރާ  މަސައްކަތް
 .މަޝްވަރާކުރުން ދިނުމަށް

 މީހުންނަށް އަޅާ ވެލި މަގުތަކަށް  ކަނޑާ އަލަށް -3
 މަޝްވަރާ ޖެއްސުމަށް ހަމަ ކަންތައް ސައިގެ
 .ކުރުން

 ސާފުކުރުމާ ގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ރަސްފަންނު -4
 .މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން 
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 24އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  23 .1
 .ފާސްކުރުން 

 މީހުންނަށް އަޅާ ވެލި މަގުތަކަށް  ކަނޑާ އަލަށް .2
 މަޝްވަރާ ޖެއްސުމަށް ހަމަ ކަންތައް ސައިގެ
 .ކުރުން

 ސާފުކުރުމާ ގޮތަކަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ރަސްފަންނު .3
  .މަޝްވަރާކުރުން ބެހޭގޮތުން 

 ނައްތާލުމަށް ކުނި ނަގާ ސާފުކޮށް ރަށުތެރެ .4
 ހުރި ކުރެވެން ފަރާތުން ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ

 އެކު ކައުންސިލާ  ގޮތުން ބެހޭ ކަންތައްތަކާ
 .މަޝްވާރާކުރުން

 

 25އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  24 .1
 .ފާސްކުރުން 

 ނައްތާލުމަށް ކުނި ނަގާ ސާފުކޮށް ރަށުތެރެ .2
 ހުރި ކުރެވެން ފަރާތުން ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ

 އެކު ކައުންސިލާ  ގޮތުން ބެހޭ ކަންތައްތަކާ
 .މަޝްވާރާކުރުން

 ހުޅުވުމަށް  އެކައުންޓެއް މީހުން  ކޮމެޓީ .3
 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް 

 

 26އްދަލުވުން ބަ – 3 ރުދައު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  25 -1
 .ފާސްކުރުން 

 ހުޅުވުމަށް  އެކައުންޓެއް މީހުން  ކޮމެޓީ -2
 .ނިންމުން ގޮތެއް މަޝްވަރާކޮށް 

 ކަލައިދުއަށް.ލ މިނިސްޓަރ ޓުއަރިޒަމް -3
 އިންތިޒާމު ކަންކަން ޒިޔާރަތުގެ ކުރައްވާ 
 .މަޝްވަރާކުރުން  ގޮތުން ބެހޭ ކުރުމާ
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 27އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  26 -1
 ކުރައްވާ ކަލައިދުއަށް.ލ މިނިސްޓަރ ޓުއަރިޒަމް -2

 ންގޮތު  ބެހޭ ކުރުމާ އިންތިޒާމު ކަންކަން ޒިޔާރަތުގެ 
 .މަޝްވަރާކުރުން

 .ބެހުން ރުފިޔާ ކުނިކަހާ -3

 

 28އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  27  -1
 .ފާސްކުރުން ޔައުމިއްޔާ

 .ބެހުން ރުފިޔާ ކުނިކަހާ -2
 ޤަވައިދަށް ހިންގާ  ކޮމެޓީ މ.ތ.އ -3

 ބެލުމަށް އޮތޯ  އިސްލާހެއް ޖެހޭ ގެންނަން 
 .  ބައްދަލުވުން މަޝްވަރާ  ބޭއްވުނު

 

 29އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

5 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  28 -1
 .ފާސްކުރުން 

 ޤަވައިދަށް ހިންގާ  ކޮމެޓީ މ.ތ.އ -2
 ބެލުމަށް އޮތޯ  އިސްލާހެއް ޖެހޭ ގެންނަން 
  .ބައްދަލުވުން މަޝްވަރާ  ބޭއްވުނު

 ނިންމުމުގެ ހަދާ މަގުތައް ކަލައިދޫގެ -3
 ގޮތުން  ތައްޔާރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް
 . ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކައުންސިލާއެކު 

 

 30އްދަލުވުން ބަ – 3 ދައުރު

4 

 ޔައުމިއްޔާ ޖަލްސާގެ  އާންމު ވަނަ  29 -1
 .ފާސްކުރުން 

 ނިންމުމުގެ ހަދާ މަގުތައް ކަލައިދޫގެ -2
 ގޮތުން  ތައްޔާރުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތައް
  .ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކައުންސިލާއެކު 

         .      ބައްދަލުވުން ބޭއްވި ކައުންސިލާއެކު  -3
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  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 
  ނެތް 
 
 

 

 ހިސާބުތައް  މާލީ  އަހަރުގެ ވަނަ 2021މެޓީގެ ކ   .9
 (L-CDWF)އ.ތ.މ.ކ ) އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކ މެޓީ( ފަންޑު   10.1

ގެ 2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ 2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ޖެޓުގެ ތަފްޞީލު ބަ 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 250964.4 200964.4 5000
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ   

 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު   

     

 ޖުމްލަ  250964.4 200964.4 5000

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 99000 99000 

   
ކަށް ނޫން ފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަ

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު   
 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 151964.4 101964.4 5000

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު   
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު   

    
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު    
           -      
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 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  9.2

 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ  -

 އާމްދަނީ  

 އިސާ ދައުލަތުން ލިބޭ ފަ - 250964.4

 )ހޮޓާ ހިންގައިގެން( - -

 )މިސާލަކަށް ކުނި ކަހައިގެން( - -

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  250964.4

  

 ޚަރަދު  

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު -  99000

 ދަތުރުފަތުރު ުކރުމުގެ ޚަރަދު -  -

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު ކުރުމާއި -  -

  

  

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  200964.4

 ބާކީ  5000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

 ނިންމުން  .10
 

މަވެސް ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަ ރުއަހަ ވަނަ  2021ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ
 2022 ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.ންއެކަންކަ  އް ފެށި،ގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

 ވުމެވެ.  ގެ ވާގިފުޅާއިއެކު ކުރެވޭނެ އަހަރެއްކަމުގައިهللا މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ މަސައްކަތްތައް މާތްވަނަ 

ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި  ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށާޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަ
ބަރަކާތް އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ރިތިމަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީ

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ލައްވައި،

 

 1443ޖުމާދަލްއާޙިރާ  6
 

 2022ޖަނަވަރީ  9

 


