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ަސްގެބަޔާންައީަރަައަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީ
ަ

gަ
ަ

ަނި ަގަދަކީރިތިވަންތަ ައަޅުގަނޑުމެންަަاللهسبحانهوتعالىޢުމަތްތަކުގެވެރި ަދަންނަވަމެވެ. ަޝުކުރު ަޙަމްދާއި، އަށް
ަވަޑައިގެން ަނަމޫނާއާއިގެން ަރިވެތި ަަ،އުޅެންވީގޮތުގެ ަސާހިބާ ަމާތް ައުއްމަތުގެ ަމި ަމަގުދެއްކެވި އަށަްަمحّمدصلّىاللهعليهوسلّمޢަމަލީގޮތުން

ަލެޞަލާވާތާ ަޞަލަވާތާއި،ަސަލާމުގައިއި،ަސަލާމް ަދަންނަވަމެވެ.ަމި ަދުޢާ ައެދި ައާލުންނާއި،ަމިތުރަުަައްވުން ައިތުރު ަނަބިއްޔާގެ ަމާތް އެ
 ޞަޙާބީންަޝާމިލްކުރަމެވަެ.
ަ ަކުނަހަންދޫަމިއީ 2021ަޖެނުއަރ01ަީައަންހެނުންގެަކޮމެޓީަަހައްދުންމަތީ ގެަނިޔަލަށ2021ަްަޑިސެންބަރ31ަައިން

ަހަ ަހުރި ަބަލާލައިހިންގިފައި ަމައްޗަށް ަރިޯޕޓެކެވެރަކާތްތަކުގެ ަފައިވާ ައެކުލަވާލެވި ަރިޯޕ. ަހާލަތާއަިަަރަށުގެމިަހިމަނާފައިވާނީަޓްމި އާންމު
ަރައްޔިތުންނަައަންހެނުންގެަކޮމެޓީަ ަތަކާއި ަހަރަކާތް ަޚިދުމަތްތައްަދިނުމަަށްަހިންގި ައެންމެހާ ަދަތިތަކާއިަރައްވެހިަކަމުގެ ަަށްކުރިމަތިވެފައިވާ

ަތަަކުރެވިފައިވާ ަ، ކާއިމަސައްކަތް ަހާލަތާއި ަސިއްޚީ ަހާލަތާއި ަކިޔެވުގެ ަމަިަސްކޫލްގެ ަކުރުކޮށް ަމައްޗައް ަމައުލޫމާތުގެ ަބައެއް ަނޫންވެސް މި
ހުރިަނަމަވެސްއެަގޮންޖެހުންތަށަްަހަރަކާތްތައްަހިންގުމުގައިަތަފާތުަގޮންޖެހުންަައަންހެނުންގެަކޮމެޓީއަދިަަ.ރިޯޕޓްގައިަބަލާލެވިފައިަވާނެއެވެ

ަބަދަލްތަކަކާގިރާކޮ ަރަގަޅު ައެދެވޭ ަވަރަށް ައެކުށް ަކޮމެޓީައި ަމަސައްކަތްކުރެވިފައިހިންގުައަންހެނުންގެ ަފާހަގަކުރަަމަށް މެވެ.ަަަވާކަން
ަބޮ ަރައްޔިތުންގެ ައަބަދުހެންމެ ަކުރިމަތިވާކަމީ ަދަތިތަކާ ައުޅުމަށް ަބިނގާވެ ަހިނގާ ަނެތި ަރަނގަޅުފެންވަރެއްގައި ަމަގުތަށް ޑަުަހަމައެފަދައިން

ަބިންތިރިަޝަކުވާއެ ަރަށުގެ ައިތުރުން ަމީގެ ައެކިސަރަހައްދަުަކެވެ. ަރަށުގެ ައަބަދުހެންމެ ަވަގުތުތަކުގައި ަބޮޑުވާ ަދިޔަވަރު ަސަބަބުން، ވުމުގެ
ަތަގައްޔަރުވަެަ ަވަޅުފެން ަބޭނުންކުރާ ަރަށުގައި ައަދި ަކުރިމަތިވަމުންނެވެ. ަދަނީ ަގެއްލުންތަށް ައެކިވަރުގެ ަހަރުލައި ަލޮނުގަނޑު ތަކުގައި

ައަދިބޭނުންނުކުރެވޭ ަބަދަލްވެފައެވެ. ަވަނީ ަަަހާލަތަށް ަކޮވިޑް ައެހެންމެ ަކަންކަނ19ަަްަހަމަ ައެންމެހާއި ަވާތީ ަވެފައި ަކުރިމަތި ބަލިމަޑުކަން
ަކޮމެޓީ ައަންހެނުންގެ ަކަންކަމުގައި ަމި ަވިއެވެ. ަކުރިމަތި ަތަކާއި ަގޮންޖެހުން ައާއަިަަކުރުމަށް ަޒިންމާދާރުވެރިޔާ ައިދާރާގެ ަކައުންސިލް އަދި

ަަފާހަގަަކޮށްަމިަދަނޑިވަޅުގައިައެފަރާތަށްަވަރަށްަހާއްސަަޝުކުރެއްަދަންނަވަމެވެަ.ދާރީަމުވައްޒަފުންގެަހިންގުންތެރިކަންކައުންސިލްގެައި
ަމާތް ަދުޢާއަކީ ައިޚުލާޞްތެރި ައަޅުގަންޑުގެ ައެންމެހަާަهللا ަތިއްބެވި ަހިންގުމަށް ަކަންކަން ައެންމެހާ މިޤައުމުގެ

ަލާބަ ަމަޞްލަޙަތުހުރި، ަޤައުމަށް ަޞުަފަރާތްތަކަށް ައަމާންކަމާއި ަލިބެނިވި، ަމަންފާ ަހަމަތަކާއަިަޔާއި ަދީމުޤްރާތީ ަދެމެހެއްޓޭ، ލްޙަވެރިކަން
ައަސާސްތަކުގެަމަތީގައިައިދާރީަދާއިރާތައްަހިންގުމުގެަކަންކަންަރޭއްވެވުމުގެަހެޔޮަތަޢުފީޤްަމިންވަރުކުރެއްވުމެވެ.ައާމީންަ.

ަ
1443ަޖުމާދުލްައާޙިރ07ަަު

ަ
2022ަޖަނަވަރ9ަަީ

ަ
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ަތަޢާރަފުަ .1
ަ

ަހިންގުމާ ައުޞޫލުން ަލާމަރުކަޒީ ަދާއިރާތައް ައިދާރީ ަދިވެހިރާއްޖޭގެ ަރިޯޕޓަކީ ަމި ަނަންބަރު ަޤާނޫނު ގ2010/7ަަެަބެހޭ
7 -56ަ ަލިޔެވުނު ަގޮތުގެމަތީން ަބަޔާންކޮށްފައިވާ ަގައި ަ)ށ( ަމާއްދާގެ ަވ2120ަަވަނަ ައަހަރު ަަނަ ަަތަރައްޤީއަށްަައަންހެނުންގެކުނަހަންދޫ

ނޑިތަކުގެަތެރެއިންަޙާޞިލުކުރެވުނުަމިންވަރާަގުޅަޭަންަކޮމެޓީަަމަސައްކަތްކުރާ ނޑުދަ ނޑައެޅުނުަލަ ަަ.ރިޯޕޓެވެފާއިތުވެދިޔަައަހަރަށްަކަ

ަމިރިޯޕރޓު ައަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީަގައި ަތަޞައްވުރާއި، ަަގެކޮމެޓީަގެ ަަގެަރަށުމިޝަނާއި،
ަ ަހިސާބުތައް ަތަފާސް ަގުޅޭ ަމީގެއިތުރުންއަންހެނުންނާއި ައަހަރުވ2021ަަަހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ތެރޭގައަިަަގެަނަ

ައެއަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީ ަމިންވަރާއި، ަޙާޞިލުވި ަނަތީޖާ ަްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ނޑައަޅާފައިވާ ަކަ ަހިންގުމަށް
ަފައިވާނެއެވެ.ަަަންސިލްގެަމާލީަހިސާބުަހިމަނާކައުަފްޞީލްައަދަިަްޕރޮގްރާމުތަކުގެަތަ
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ަގެތަޞައްވަރުަޓީައަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެަ .2
ަ

 އެޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނު ޖުމުހޫރިއްޔާގެ ދިވެހި އިސްލާމްދީނާއި މާތްވެގެންވާ މަޤުޞަދަކީ ކޮމެޓީ އަންހެނުންގެ މި

 ލާމަރުކަޒީ ދާއިރާތައް އިދާރީ ރާއްޖޭގެ މަތީންދިވެހި ގޮތުގެ އެއްގޮތްވާ ތަކާއި ޤަވައިދު ހެދިފައިވާ މައްޗައް ތަކުގެ

 ކަމުގެ ރަށްވެހި ކުރުމެއްނެތި ތަފާތު އެއްވެސްފާރާތެއް ފައިވާގޮތައް ބަޔާންކޮށް ޤާނޫނުގައި ހިންގުމުގެ އުސޫލުން

 ރައްޔިތުންގެ. ހިތުމާއި ރިކޮށްތެ ހުރުމަތް ތަކަށްހައްޤު ރައްޔިތުންގެ އެކުގައި ސިލާއިކައުން ދިނުމާއި ޚިދުމަތްތައް

 ޚިދުމަތް އެފަރާތްތަކައް ގޮތެއްގައި ހަމަހަމަ ދެމެހެއްޓްމާއި އުސޫލުތައް ހަމަ ހަމަ މެދުގައި

 ދެމެހެއްޓުމަށް ވަރުގަދަކޮއް އެގުޅުން މުކޮއްޤާއި ގުޅުން އޮންނަ މެދުގައި ސަރުކާރާއިރައްޔިތުންގެ،ފޯރުކޮއްދިނުމާއި

 ޤާނޫނީ ވަސީލަތްތައް އެންމެހާ ދައުލަތުގެ،ކުރުމާއި ޤާއިމު އަމާންވެއްޓެށް ސުލްހަވެރި ރަށުގައި ،ތްކޮއްމަސައްކަ

 .ބުމެވެ ދެމިތި މަޤުޞަދުގައި ދިނުމުގެ ފޯރުކޮށް ގޮތެއްގައި ހަމަހަމަ ރައްޔިތުންނަށް މަތިން ހަމަތަކުގެ

 

ައަމާޒުަގަެަމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީަަަތަރައްޤީއަށްަަައަންހެނުންގެަ .3
ަ

އަންހެނުންގެަކޮމެޓީގެަިނންމާަިނންމުންަތަންފީޒުކުރުމާއިަކައުންސިލްންަރާވާަހިންގާަކަންކަމުގައިަ
ަމަސައްކަތްކުރުންގީއަްށައެއްާބރުލުންދީަަރަށްަތަރައް

ަ

 ަ
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 ގެައޮނިގަނޑުައަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީަ .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އްަމިޓީއަށްައައިސްފައިވާަބަދަލުތަަކޮަ
ަދައްކަމުންދާަނަމޫނާަހަރަކާތެއްގައިވެސްަކޮންމެަހިންގޭަރަށުގައިަަކޮމިޓީއަކީަކުރާަމަަސއްކަތްަތަރއްޤީއަށްަނުންގެހެއަން
ަފާހަގަކޮއްލަމެވެަަބއެއްގޮތުގައިަަބދަހިަގުޅުންަރައްޔިތުންނާަ،ހީވާގި ަަކޮމެޓީގެަަހޮވިފައިވާައަހަރުަވަނ2020ަަަހާއްސަކޮށް.

ަކޮށްލެވެއެވެަފާހަގަަކުގައިތަަންޕުލޭަތަރައްޤީގެަރަށުަދައުރު ަަދނީަކަންތައްތައްަގިނަަރަށުގެަައިސްނަގައިގެންައަިމއްލައަށް.

ަކުރެވުމުންނެވެ ަފާހަކަައިތުރުވެފައިވާކަންަހަރަކާތްަތށްަަހިންގޭަަބދަހިވެަގުޅުންައޮންނަަކޮމިޓީތެރޭގައިައެހެންކަމުން.
ަކޮއްލެވެއެވެ ައަންހެނުންެގަ  .ކޮށްލަމެވެަފާހަގަައަންނަމުންދާކަންަހެޔޮަބދަލްަދިރިއުޅުމަށްައާންމުަަރަށުގެައަދި. ަރަށުގެ އަދި

ަވަ ަކޮއްދިނުމަށް ަހައްލު ަދަތިތަށް ަދިމާވާ ަގުޅިގެނަްަކުރިއެރުމަށާއި ަކައުންސިލާއި ައަދި ަކުރެއެވެ. ަމަސައްކަތް ައަޅާ ަގަދަ ރަށް

ަރަށުގެަކަންކަންައިސްލާހުކޮށްަަތރައްޤީަކުރުމަށްަމަސައްކަތްަކުރެއެވެ.

އީސްކައުންސިލްގެކޮމެޓީގެ ރަ

ފާތިމަތު ނަސީރާ

ކޮމެޓީގެ ނައިބްރައީސް

އާއިޝަތު އަބޫބަކުރު

ކޮމެޓީގެ މެންބަރ

ފާތިމަތު ފަރީދާ 
ކޮމެޓިގެ މެންބަރ

މައުސޫމާ ހުސައިން

ކޮމެޓީގެ މެންބަރ

ގަމަރިއްޔާ އަބްދުލް ލަތީފް
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ަރެވުނުަމިންވަރުަޞިލްކުަތީޖާަޙަަނަަ .5
ަ

20XXަަަްަަމިންވަރުަޔަލަށްަޙާޞިލްވަިައަހަރުގެަނިަވަނަައަހަރުގެަމަސައްކަތުަތާވަލްގައިަހިމެނިފައިވާަޙަރަކާތްތަކުގެަތެރެއިނ

 ހިންގުމަށްަރޭވިފައިވާަޙަރަކާތްތައްަ #

ޙަރަކާތްަހިންގުމަށްަރޭވިފައިވަާަ
ަމުއްދަތުަ

ނަތީޖަާަ
ޙާޞިލްކުރެވުނަުަ

 Q1 Q2ަQ3 Q4 މިންވަރުަ

1 

ަަ   މުޖުތަމައުއަށްައެހީވުންަ)މިސާލު(ަައިޖްތިމާޢީަތަރައްޤީަ

85% 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

    2ަސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

2 

     އަންހެނުންގެަތައުލީމަށްައެހީވުންަ)މިސާލު(ަަަަަތަޢުލީމްަ

80% 

     1ވިޓީަސަބްއެކްޓިަ-ަ

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

      

3 

     ޑުވެރިންނަށްައެހީވުނަްަދަަނ)މިސާލު(ަަަަައިޤްދިޞާދީފުދުންތެރިކަންަ

75% 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

      

4 

     ލެހެއްޓުނަްަންަ،ަމަގުބެަކުނިކޮށިަސާފްކުރުަަަޢުމްރާނީތަރައްޤީަ

75% 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

      

5 

     އެވެއަނެސްަޕްރްގްރާމްަހިންގުނަްަަަަަހޭލުންތެރިކަންަ

50% 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

      

 %65     ރަށުގެަގޮޑުދޮށްަސާފްކުރުންަގަސްއިންދުންަަަތިމާވެށިަ 6
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     1ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

      

7 

     ކަސްރަތުަޕްރޮގްރާމްަބޭއްވުނަްަަަަކުޅިވަރުަ

90% 

     1ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     2ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީަަ-ަ

      

ަ
ަ

ަމިސާލު:ަަަ

1. ަ ަިދެވހިަވން ަދިރުުވްނ، ަރޫޙް ަހިލޭސާބަހުެގ ަބަދަހިކުރުން، ަުގޅުން ަ)އާއިލީ ަތަރައްޤީ އާދަަތްއ،ައިޖްތިމާޢީ

ަކުދިންނަށްައެހީުވން(ަރިކުރިއޭޝަން،ަުދަވްސީވަމީހުނަށްައެހީުވން،ަތެލެސީމިާއ،ަެއހީތެރިކަމަށްަބޭނުންާވ

ަތަޢުލީމްަ)ޕްރީސްކޫލް،ަވަޒީާފެގ)އާމްދަނީަލިބޭނެ(ތަމްރީނަްަ .2

ައިޤްދިޞާދީަފުދުންތެރިކަން)މަސްެވރިކަން،ަދަނުޑެވިރކަން،ަިވޔަފާރި،ަމަަސއްކަތަތެރިކަން( .3

،ަޘަާޤީފަިއސްކޫރުބަރިމާ،ަަކރަންޓް،ަޕާރކް،ަކުނިކޮިށ،މަުގ،ަފެންތާނީގ،ަަނަރުދަ، ނީަތަރައްޤީ)ފާލަންޢުމްރާ .4

ަކަޒުަހެދުން،ައާޘާރީަތަންތަންަހަދާަމަރާމާތުކުރުންަ(މަރު

ަހޭލުންތެރިކަންަ)ދީނީ،ަސިއްހީ( .5

ަތިމާެވށި .6

 މުނާސަބާަފާހަަގކުރުމާއިައެހެނިހެންަޙަރަކާތްތައް .7

ަަަަަަަަހާއްސަަކަންތައްަރަށުގައިަހިނގަިަ

ަަމަސައްކަތްކުރެވުނުައާއިަގުޅިގެނ19ަަްކޮވިޑްަ .1
ަކުރިއަށްގެންދެވުން.ފުކުރުމުގެަމަސައްކަތްައިޖުތިމާއިަސަރަހައްދުަސާ .2

ަހަރުކުރެވުނެވެ.ަ .3 ަސަރަޙައްދު ަަބނދަރު ަނަން ައަންަގއިދޭ ަކަން "ަ ަރީތިކުރުަމށް"ލ.ކުނަހަންދޫ ަމަލަމަތި ކުނަހަނދޫގެ
ައަންހެނުންގެަކޮމެޓީއިންަަ

ަހިތްފަސޭހަަމަގުަސާފްކުރުންަނިމުން .4
ައަލިކުރެވުމެވެ.ަަރަށުގެައެކިަސަރަހައްދުތަކުގައިަމަގުަބއްތިަޖަހައި .5

ަކުންފުންނަކާއިަގުޅިގެންަރަށުގެަަބއެއްަމަގުތަކަށްަދޮންވެލިައެޅުެނވެ. .6
ަރަށުގެަޖެޓީގައިަެބހެޢްޓިފައިވާަަނންޯބޓްައަލުންަރީތިކުރުންަ .7
 ނޑުގެަމަގަށްަވެލިއަޅައިަނިންމުންަ)ައތމަކޮމެޓީ(ފުޓްޯބޅަަދަ .8
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 ރުކުރުންަ)އތމަކޮމެޓީ(ރަށުގެަޖެޓީގައިަރަށަށްައަރާަދެަމަގުގައިަސޯލާަލައިޓްަހަ .9
 ދީނީަމައުލޫމާތުަދިނުމުގެަޕްރޮގްރާމްަޭބއްވުނުަ .10

 ދަނޑުވެރިންނާއިަަބއްދަލްަކުރެުވނު .11
 ކައުންސިލްގެަޕާކުަޒީނަތްތެރިކުރުން .12
 ހެލްތުސެންޓަރާއިަދިމާަހުޅަނގުަފަރާތުމަގުަހެދުންަ .13
 ޑިންގީަސަރަހައްދުަސޯލާލައިޓްަޖެހުންަ .14

 ންދުނުނެވެ.ސާފްކޮށްަދެަފަރާތުގައިަރުއްގަސްައިަރަށުގައިައަލަށްަހަދާފައިވާަމަގުަތއް .15
 ސާފްކުރެވުނެވެަ.ރަށުގެަގޮޑުދޮށަށްަކުނިއެޅުންަމަާނކޮށްަގޮޑުދޮއްަ .16
 ޒުވާނުންަނާއިަރައްޔިތުންަޭބނުްނަކުރުމަށްަހަޓެއްަތައްޔާރުކުރެވުނެވެ. .17

 ޖެހުނެވެ.ަށްަރަށުގައިރައްޔިތުންަހޭލުންަތެރިކުރުމަށްަަތފާތުައެނައުސުމެންޓްތަށްަތައްޔާރުކޮ .18

 ކައުންސިލްަފެހިކުރުމުގެަހަރަކާތްަހިންގުންަ .19
 ކައުންސިލްައިދާރާައާއިަސްކޫލްަދޮރުމައްޗައްަވެލިއެޅުންަ .20
 ނެޕީތަށްަވަޅުލުމުގެަހަރަކާތްަހިްނގުންަ .21

 ޤައުމީަދުވަސްަފާހަގަަކުރުންަ .22
 ކައުންސިލްައިދާރާގެަޭބރުގައިަފިނިމައިޒާނެއްަތައްޔާރުކުރެވުނު .23
 ތުންނަށްަެބހުންަުބނުަތަކެތިަރައްޔިހަދިޔާގެަގޮތުގައިަލި .24
 ފްގެައެހީގައިަބޯފެންަރަށަށްަގެނެވުނުައެމްއެންަޑީއެ .25

 އަމިއްލަަފަރާތަކުންަމިސްކިތަށްަފެންކޫލާރައެއްަހަދިޔާކުރަިަ .26

ަކުޑަކުދިންގެަޕާކުައެޅުމަށްަބޭނުންވާަތަކެތިަގެނެވުނުަ .27

ަ
ަ
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ަޞިލްކުރެވުނުަނަތީޖާގެަތަފްޞީލްަޙާަ
ަމަރާމާތުކުރުނަްަ

ަހައްދުަސާފުކުރުމުގެަމަސައްކަތްަކުރިއަށްގެންދެވުން.އިަސަރައިޖުތިމާ .1
ަަސާފްކުރެވުނުަސަރަހައްދުައިޖުތިމާއީަރަށުގެަހަވާލުކޮއްގެންަކޮމެޓީއާއިައތމ

ަ

 

ަ
ކުނަހަނދޫގެަމަލަމަތިަރީތިކުރުަމށް"ލ.ކުނަހަންދޫަ"ަކަންައަންގަިއދޭަަ .2

 މެޓީއިްނަަނަންަބަނދަރުަސަރަޙައްދުަހަރުކުރެވުނެވެ.ައަންހެނުންގެަކޮ

ައެކަށީގެންވާަމުވައްޒަފުންަރަގަޅުކުރުމަށްަހިންގުންައިދާރީަކައުންސިލްގެަކުނަހަންދޫ

ަވަނީަމާހައުލުަކުާރނެަމަސައްކަތްައަދިަޓޭަބލްަޮއީފސްަގޮތަށްަތިެބވޭނެަަގޮތެއްގައި
ަަޒަމާނީކުރެވިފައި

ަ

ަ
ަ

ަ

ަހިތްފަސޭހަަމަގުަށަފްކުރުންަ .3
a. ަ ަރަށުގެ ަގުޅިގެން ަމަގަުަތްހިކޮމެޓީއަންހެނުން ފަސޭހަ

ަސާފްކުރެވިފައިަވެއެވެަ.

ަ

ަ
ަ

ަ

ަޒުވާނުންގެައަޚްލާޤީަފެންވަރުަރަނގަޅުކުރުން .4
a. ަެަރަށުގެަކަމުވޮށިގެންވާަމީހުނާއިަަބއްދަލްކޮށްަމަސްވަރާަކުރުމުގ

ަހަރަކާތްތަށްަޭބއްވުނެވެ.ަ
ަ

ަ
ަ
ަ

 އެއްވަރުކުރުންމަގުތަކަށްަވެލިއަޅައިަގެ .5
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ަަނިމިފައިައެއްކޮއްަތްމަސައްކަަކުރުމުގެައިމާރާތްަހައުސްަގެސްޓް ަކުރެވޭަަބޭނުންަތަނުގެަކުރެވިފައިަފެންވަޔަރުައަދި.
ަަހޯދުމަށްަފައިސާަދީގެންަކުއްޔައްަރޫމްތަށްަނުވޭަލިވިފައިަފަރުނީޗަރުައަދިަނަމަވެސްަހާލަތުގައި

ަ
ަ

ަ
 ަޖެޓީއަށްަދާ(މަގުތަކުގައިަސޯލާލައިޓްަޖެހުންަ) .6

ަޖެޓީ ަރަށުގެ ަފަރާތުްނ ަކޮމެޓިެގ ަލައިްޓައަންހެނުންގެ ަސޯލާ ަމަުގގައި ަދެ ަދާ އަށް
 އެވެ.ޖަހާފައިވެ

ަމިސްކިތްަނަުހޟަރަތުަމަސްޖިދުލްަނުވެގެންަަވރުަކުރެވޭަނަމާދުަމިސްކިތުގައި

 ަހަރުކުރުންަޯބޑުަނަންަކުލަލައިައަދިަމަރާމާތުކުރުން

 
 

 ގައިަފިނިމައިޒާންަހެދުންަކައުންސިލްގެައިދާރާގެަގޯތިތެރޭ .7

ަގޯތިަތެރޭގައަިަަދަށުންަކައުންސިލްައިދާރާގެކައުންސިލްގެައެސްޖީގެައެހީގެ
ަމީހުނަށްައިށިންދެަިތެބވޭނެައަށިަަބހައްޓައިަވޯކްވޭައަޅާފައިވެއެވެ.

 

ަ

 

 

 

 

 ޑިންގީތަށްައަޅާަސަރަހައްދުގައިަސޯލާަލައިޓްަޖެހުންަ .8
ައަމިއްލަަ ައުދާގޫވާތީ ަމީހުނަށް ަކުރާ ަދަތުރު ަވެރިންނާއި ަތަކުގެ ޑިންގީ

ަހިފައިަވެއެވެ.ަސޯލާަލއިޓްަޖެފަރާތެއްގެައެހީގެަދަށުން
ަ

 

 

 

 

 މަގުަބއްތިަޖެހުންަ .9
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ަަބއްިތަ ަިބގާވެައުޅުމަށްަދަތިވާތީ،ަަމގުތަކުގައި ައަލިކަމެއްަނެތުމުންަރޭގަނޑުަިހގާ ަަބއެއްަމަގުތަކުގައި ކުނަހަންދޫގެ
ަޕަސެންޓްަނިމިފައ50ިޖެހުންަމަސައްކަތުގެަ

ަ

 

 

 

 ކުރުންަލާއެއްަހަދިޔާނަހަންދޫަސިއްހީަމަރުކަޒަށްަކޫކު .10
ައެސީަަަަ ަެބެހއްޓުމަށް ަރޫމްގައި ަަބހައްޓާ ަޭބސް އެއްަަކުނަހަންދޫަސިއްހީމަރުކަޒުގެ

ަހަދިޔާކުރެވުނު

ަ

 

 

ަ

 

 

 މަގުތަށްަވަކިަކުރުމަށްަގަސްއިންދުންަ .11
ަވަކިކުރުމަށާއިަ ަހެދިމަގުތަށް ައަލަށް ަަގއި ަކުނަހަންދޫ ަކޮމެޓީއިން އތމ

ަރައްަފެހިކުރުމަށްަގަސްއިންދުންަަ

ަ

 

 

 

 

 އްަސާފްކުރުނަްަގޮޑުދޮަރަށުގެ .12
ަަަަަަަަަ ަކޮމެޓީއިން ަސާފުކުރުންައތމ ަސަރަހައްދުތަށް ައެކި ކުނަހަންދޫގެ

ަކުރިއަށްަގެންދިޔަަަބލިމަޑުކަމުންަސަލާމަތްަވުމަށްަ
 

 

 

 

 

 

 ޖެޓީަސަރަހައްދުގައިަޑަސްޕިންަބެހެއްޓުންަ .13
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ަސަރަހައްދުގައިަ  ަޖެޓީ ަރަށުގެ ަގުޅިގެން ަކައުންސިލް ައާއި ަކޮމެޓީ އތމ
ަަހައްޓާފައިޑަސްޕިންަަބ

ަ
ަ

 

 

 

 އަންހެނުންގެަބައިވެރިވުންައިތުރުކުރުނަްަ .14
ކަަބލުންގެަަބއިވެރިވުންަރަށުގެަަކންކަމުގައިައިތުރުކުރުންައަދިަެއވެއަނެސްަ 

ަަަކުރުންަ
ަ
ަ

 

 

 އީދުަފާހަގަކުރުނަްަ .15
ަަަައީދުފާހަގަކުރުންަށްަރަށުގެަރައްޔިތުންނާއިަގުޅިގެންަކުލަގަދަކޮ

ަ

 

ަ

 

 ނެޕީަނައްތާލުނަްަ .16
ަަަަައިަނައްތާލުންަގެައެކިަސަރަހައްދަށްައުކާފައިވާަނެޕީތަށްަނަގަށުރަ
ަ

ަ
ަ
ަ

 

ަދަަނ .17 ަމަގަަފުޓްބޯޅަ ަވެލިއަޅަާަޑުގެ ށް

 ސާފްކުރުންަ
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ަނަްައަޅައިައެއްވަރުކުރުޅަދަންޑުގެަމަގައްަވެލިޓްޯބރަށުގެަފު
ަ

ަ

 

 ރޯދަވިއްލުންަބޭއްވުންަ .18
ަވުންަންަރޯދަަވިއްލުންަޭބއްމާޒުކޮއްގެތުންނަށްައަރައްޔިރަށުގެަ

ަ
ަ
ަ
ަ
ަ
ަ
ަ

ކައުންސިލަށްަނަތީޖާަހާސިލްަކުރެވުނުަމިންވަރާއަިަހިންގާފައިވާަހަރަކާތްތަކުންައަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީަނޯޓް:***
ައެއްގޮތަށްަފުރިހަމަަކުރުމަށަްަ

  

 



15 

 

ވަނަައަހަރުގެަނިޔަލަށްަހިންގުމަށްަރޭވިފައިވާަޙަރަކާތްތަކުގެަތެރެއިނ2021ަްަ .6

ަހަރަކާތްތައްަދެވިފައިނުވާަންަގެަކުރިއަށަްަ
 

 ބީޗުަހެދުނަްަ:1ަޙަރަކާތަްަ •
 ފަންޑުަނުލިބުމުގެަސަބަބުނަްަަަމިސާލު:ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މޫދުަކަސްރަތުަްޕރޮގްރާމްަަ:2ަަަޙަރަކާތަްަ •
ަބައިވެރިންަނުލިބުންަަަ:ސަބަބު/ދަތިތައްަ

ަ

 ަ
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ރަކާތްތަކާއަިައާމްދަނީަހޯދުމަށްަހިންގާަހައަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީ .7

ަވިޔަފާރިަ
ަނެތަްަަ

ަނަންަަަޚިދުމަތްަަ/ވިޔަފާރިަ
ަނެތަްަ.

 

 

 

 

ަތަކުގެަތަފްސީލުަޙަރަކާތްަރާވާފައިވާަހިންގުމަށްަކުރިއަށްއޮތްއަހަރުަ .8
ަފިޔަވަހިަަޙަރަކާތްަ 

 

 

 

 

1 

 

 

 

ަތައުލީމުަ •
ަަަބީޗުަހެދުންަމިސާލު:ަ

1-3 

ައިންޖެނުއަރީ
ަށްމާރޗަ

4-6 

 އޭްޕރީލުންަޖޫންަ

7-9 

ޖުލައިައިންަ
 ބަރއަށްސެްޕޓެމް

10-12 

އޮކްޓޯބަރުނަްަ
 ޑިސެމްބަރަ

ަރަލަރަލަރަލަރަލ

ަ 

ަ
ަ
 

ަ

10,000/- ަަ
ަ

ަަ

ައަންހެނުންަ • 2
ަކޭކުަކޯސްައެޅުންައަންހެނުނަށްައަމާޒުކޮށްގެންަ

ަ
ަ

     5,000/-   

ަތިމާއީތަރައްގީައިޖުަ • 3
ަރަށުގެަމަގުތަށްަހެދުމަށްައެހީވުނަްަ

 10,000/-       

ަމްރާނީމަސައްކަތްައުަ • 4
ަރައްޔިތުންނާއިަގުޅުންަހުރިަމަސައްކަތްތަށްަކުރުންަރަށުގެަ

     10,000/-   

ަތެރިކަންަހޭލުންަ • 5
ަބެލެވެވެރިންނަށްަްޕރޮގްރާޟްަހިންގުންަ

   2,000/-    2,000/- 

 ފޮޓޯަ
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ަތިމާވެށިަ • 6
ަވެލިބެޑުަޖެހުމަށްައެހީވުނަްަ

 10,000/-    10,000/-   

ަތްތައްަރުމާއިައެހެނިހެންަހަރަކާަގަކުަމުނާސަބާފާހަަ • 7
ައަންހެނުންގެަދުވަސްަފާހަގަކުރުނަްަ

   2,000/-     

 

 

 

 

 ވަނައަހަރުގެއަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީގެބައްދަލުވުންތައ2021ަަަް .9
ބައްދަލުވުމުގަެަ

ަނަންބަރުަ
ޙާޟިރުވަިަ

މެންބަރުންގަެަ
ަޢަދަދުަ

ަކޮމިޓީގެަނިންމުންތައްަ

ަަ–3ަދައުރުަ
1ަަބއްދަލުވުންަ

ައަ .5ަ1 ަަފރާތްތަްށަރަށުގެ ަޭބުނންވާ ައެކަމަށް ަތެރެއިން ންހެނުންގެ
ަަބއިވެރިވާންަ ަވެސް ަފިރިހެނުން ައަދި ަގެންދިއުން ަކުރިއަށް ަބއިވެރިކޮއްގެން

 ޭބނުންނަމަައެކަމަށްަފުރުސަތުަިދނުންަަ

ަވަނަައަހަރުގެަޕުލޭންައެކުލަވާލުނ2021ަް .2

ަަ–3ަދައުރުަ
2ަަބއްދަލުވުންަ

ަދަްއކައިގެންަވާހަކަަަބޔަކާަދަންނަަސައްކަތްމަަނަންޯބޑުެބހެްއޓުންަރަށުގައި .5ަ1
 ަކުރާގޮތަށްަސާަބހައްަހިލޭ
ަހުރިހ1ާ .2 ަޔައުމިއްޔާ ަޖަލްސާގެ ަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަވަނަ ައެކު ތާއީދާއި

ަފާސްކުރުން

ަަ–3ަދައުރުަ
3ަަބއްދަލުވުންަ

ަަބްއދަލްކޮށްައަންހެނުްނނާއިަހުރިހާައަހަރުންމަތީގ18ަެަދިރިއުޅޭަރަށުގައި .05ަ1
 (ަަަަބއްދަލްކުރުމަށްަޖެނުވަރީގައ20ަި)ަެބލުންަދަތިތަށްަހުރިަންގެއެމީހު

ތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ2ާ .2
ަފާސްކުރުން

ދަތިހާލާއިަގުޅިގެންަކުނިކެހުމަށްަލިޭބަފައިސާަޖަމާކުރާނެަގ19ަެކޮވިޑްަ .5ަ1ަަ–3ަދައުރުަ

 ފާތިމަތުަނަސީރާެގައެކައުންޓްަހަމަޖެއްސުންއެކައުންޓަކަށްަ
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ދީނީަހޭލުންތެރިކަންައިތުރުކުރުުމގެަޕްރޮގްރާމްަހިންގުންައަދިައެފަދަަ .4ަ2ަބއްދަލުވުންަ
 ކަންކަމަށްަކޮމެޓީގެަފަރާތުންައެީހވުން

ަފާސްކުރުންަަޔައުމިއްޔާވަނ3ަަތާއީދާއެކުަމެންަބރުންގެަހުރިހާ .3

ަަ–3ަދައުރުަ
5ަަބއްދަލުވުންަ

 ގުންަ)ޮއންލައިންކޮށް(ަރަށުގައިަކޯސްތަށްަހިން .5ަ1
ތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ4ާ .2

ަފާސްކުރުން

ަަ–3ަދައުރުަ
6ަަބއްދަލުވުންަ

ޒީނަްތތެރިކުރުމަށްަނިންމުންަކުނިކެމުންަިލުބނުަނަންޯބޑްައަލުންަ .5ަ1
 ފައިސާއިން

ައެކުަޔައުމިއްޔަާަތާއީދާއިަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ5ާ .2

ަފާސްކުރުން

ަަ–3ަދައުރުަ

7ަަބއްދަލުވުންަ

ަރަށުގެަޖެޓީގައިަސޯލާލައިޓްަޖެހުމަށްަނިންމުނ5ަަް

ަތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔާަފާސްކުރުންަަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ6ާ

ަަ–3ަދައުރުަ
8ަަބއްދަލުވުންަ

 ސިއްހީމަރުކަޡުގެ މަގުތަށް ހެދުމަށް ނިންމުން 5ަ

 ތާއީދާއި އެކު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  މެންަބރުން ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ހުރިހ7ާ

ަަ–3ަދައުރުަ

9ަަބއްދަލުވުންަ

ަައަޅާނެަކަޑަަަކުރުމަށްަފާހަގަަދުވަސްަދިރުވުމުގެަޤައުމިއްޔަތު .5ަ1

ަޭބއްވުމަށްަފހުަަހަރަކާްތތަކެއްަކުޅިވަރުަގޮތުންައެަހަމަޖެއްސުންަޕްރޮގްރާމްތަށް
 (ރ200)ަންދިނުައިނާމު

ަައަޅާނެަކަޑަަަކުރުމަށްަފާހަގަަދުވަސްަދިރުވުމުގެަޤައުމިއްޔަތު .2
ަޭބއްވުމަށްަފހުަަހަރަކާްތތަކެއްަކުޅިވަރުަގޮތުންައެަހަމަޖެއްސުންަޕްރޮގްރާމްތަށް

 (ރ200)ަދިނުންައިނާމު
ަހުރިހ8ާ .3 ަޔައުމިއްޔާ ަޖަލްސާގެ ަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަވަނަ ައެކު ތާއީދާއި

ަފާސްކުރުން

ަަ–3ަދައުރުަ

10ަަބއްދަލުވުންަ

ަދޭތެރޭަގޮތަކާއިަހިންގާނެަޕްރޮގްރާމެއްައަހުލުވެރިކުރުމުގެަވަޒީފާތަކަށ5ަް

ަހުރީަދުވަުހގެރ15ަޭަކުރުމަށްފަހުައިޢުލާންައާންމުައެގޮުތންަގޮތެއްނިންމުން

ަހާޒިރުވާަތައްޔާރުކުރުމަށްފަހުަޕްރެޒެންޓޭޝަންަދިުނންަމައުލޫމާތުަފަރާތްތަކަށް
 ކުރުންަހަރަދުައެކަމަށްަރުފިޔ300ާަޓީއިންކޮމެަދިުނންަރެސްމެންޓްރިފްަފަރާތްތަކަށް
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ަތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔާަފާސްކުރުންަަމެންަބރުންަރިހާވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހ9ު

ަަ–3ަދައުރުަ
11ަަބއްދަލުވުންަ

އަންހެނުންގެަަބއިވެރިވުންަިއތުރުކުރުމަށްަރަށުގައިައަންހެނުންނަްށައަމާޒުކޮއްގެނ5ަަް
ަކާތްތަކެއްަޭބއްވުންަހަރަ
ަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަފާސްކުރުނ10ަް

ަަ–3ަަދައުރަުަ
12ަބައްދަލުވުނަްަ

ރުފިޔ10000ަަާނަންަޯބޑްަހެދުމުގެަމަސައްކަތަްށަކޮމެޓީަފައިސާއިނ5ަަް
ަހަރަދުކުރުމަށްަނިންމުންަ

ތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ3ަ11ާ
ަރުންފާސްކު

ަަ–3ަަދައުރަުަ
13ަބައްދަލުވުނަްަ

 ައްކާތެރިވުމަށްަހަރަކާތްތަށްަހިންގުންރަަނ19ް-ކޮވިޑ5ަް

ތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ12ާ
ަފާސްކުރުންަ

ަަ–3ަދައުރުަ
14ަަބއްދަލުވުންަ

ަރަށުގެަމަގުތަށްަސާފްކުރުނ5ަަް

ތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަރިހާވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހ13ަު
ަފާސްކުރުން

ަަ–3ަދައުރުަ
15ަަބއްދަލުވުންަ

ރަސްމިއްޔާތުގައިައަމަލީަގޮތުންަވޭސްޓްަމެނޭޖުމަންޓްަސެންޓަރަހުޅުވުމުގ5ަަެ
 ަބއިވެރިވުންަ

ތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ14ާ
ަފާސްކުރުން

ަަ–3ަދައުރުަ
16ަަބއްދަލުވުންަ

އަންހެނުންަަނށްަަބއްދަލްވުމެއްަާބއްވައިަކުނިކެހުމުގެަމަސައްކަތާއިަގުޅޭގޮތުނ5ަަް
ަމަސްވަރާކުރުންަ

ތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ15ާ

ަފާސްކުރުން

ަަ–3ަދައުރުަ
17ަަބއްދަލުވުންަ

ކުރެވުނުަމަސައްކަތްތަށްައާމުންނަށްައތމަކޮމެޓީގެަފަރާތުންަމިހާތަަނށ5ަަް
ަކައުންސިލްގެަަބއްދަލްވުމުގައިަހާމަކުރުމަށްަނިންމުންަ
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ތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ16ާ
ަފާސްކުރުން

ަަ–3ަދައުރުަ
18ަަބއްދަލުވުންަ

 ކަބަލުންަނށްަަބއިވެރިަވެވޭނެަގޮަތށްަކޯސްތަށްަހޯދުންަ .5ަ1
ތާއީދާއިައެކުަޔައުމިއްޔަާަަމެންަބރުންަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހާަވަނ17ަ .2

ަފާސްކުރުން

ަަ–3ަދައުރުަ
19ަަބއްދަލުވުންަ

ކުނިނެގުމުގެަމަސްރޫއާއިަގުޅިގެންަރަށުގެަރައްޔިތުންަހޭލުންތެރިކުރުމަށްަ .5ަ1
 ޕްރޮގްރާމްަހިންގުން

އުމިއްޔަާަތާއީދާއިައެކުަޔަަމެންަބރުންަވަނަަޖަލްސާގެަޔައުމިއްޔާަހުރިހ18ާ .2

 ފާސްކުރުން

ަަޔައުމިއްޔާައެކުަތާއީދާއިަމެންަބރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނ19ަ .3
ަފާސްކުރުން

ަަ–4ަދައުރުަ
01ަަބއްދަލުވުންަ

މެންަބރުންގެަވޯޓުނ3ަަްކޮމެޓީގެަރައީސްައަކަށްަފާތިމަތުަނަސީރާަ .5ަ1
 ހަމަޖެއްސުން

3ަރުަހޮވުންަކޮމެޓީގެަނައިްބަރައީސާގެަމަގާމަށްައާއިޝަތުައަޫބަބކު .2

ަަމެންަބރުންގެަވޯޓުންަ

ަަ–4ަދައުރުަ

02ަަބއްދަލުވުންަ

ފާތިމަތުަނަސިރާގެައެކައުންޓަށްަފައިސާަޖަމާކުރުމަށްަނިންމުންަކޮވިޑްަ .5ަ1

 އާއިަގުޅިގެންަފޮނަދޫަމޮނީޓަރިންގައިައޮތުމުނ19ަް

ަވާހަކަަޒުވާނުންނާއިަރަށުގެަމަގުތަކަށްަވެލިައަޅާނެަގޮތެއްަރަށުގެ .2
 ަަަަދިއުމަށްަރިއަށްކުަދައްކައިގެން

ަަޔައުމިއްޔާައެކުަތާއީދާއިަމެންަބރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނ1ަ .3
ަފާސްކުރުން

ަަ–4ަދައުރުަ
03ަަބއްދަލުވުންަ

ަކައުންސިލާއިައެކުަވެޅިއެޅުމަށްަދިއުމަށްަނިންމުނ5ަަް

ންަފާސްކުރުަޔައުމިއްޔާައެކުަތާއީދާއިަމެންަބރުންަހުރިހާަަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނަ
ަަ

ަަ–4ަދައުރުަ
04ަަބއްދަލުވުންަ

 ކުނިކޮށިަމަގަށްަވެލިއެޅުންަ .5ަ1
ަަޔައުމިއްޔާައެކުަތާއީދާއިަމެންަބރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނ3ަ .2

ަފާސްކުރުން
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ަަ–4ަދައުރުަ
05ަަބއްދަލުވުންަ

 ަސާފްކުރުންަމަގުަގަުބރުސްތާނު .5ަ1
 ަހެދުންަމަގުތަށް .2

 ަހެދުންަތަނެއްަައެރޭނެަމޫދަށްަކޮޅުގައިަކުޑަރަށު .3
ައެކުަތާއީދާއިަމެންަބރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނ4ަަ .4

ަަފާސްކުރުންަޔައުމިއްޔާ

ަަ–4ަދައުރުަ
06ަަބއްދަލުވުންަ

 މޫދަށްައެރޭނެަސަރަހައްދެއްަގާއިމްކުރުންަ .5ަ1
 ބަދިގޭަކުނިއެޅުމަށްަފާލަމެށްަހެދުމަށްަނިންމުންަ .2
 މަގުތަކަށްަވެލިއެޅުންަ .3
 ަގުޅިގެންަނިކުމެަމަސައްކަތްަކުރުމަށްަނިންމުންމެންބަރުންނާއިކައުންސިލްގެަ .4

ައެކުަތާއީދާއިަމެންަބރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނ5ަަ .5

ަަފާސްކުރުންަޔައުމިއްޔާ

ަަ–4ަދައުރުަ

07ަަބއްދަލުވުންަ

ަދީގެނަްަ .5ަ1 ަގޮޅިއެއް ަމީހަކަށް ަކޮންމެ ަގޮޅިބަހައިގެން ަސާފްކުރުމަށް ަމަގު ހިއްފަސޭހަ
 ކުރާގޮތަށަްަ

 ހައްދުަސާފްކުރުންައޮގަސްޓްަމަހުގައިަބީޗުަސަރަ .2

ައެކުަތާއީދާއިަމެންަބރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނ6ަަ .3
ަަފާސްކުރުންަޔައުމިއްޔާ

ަަ–4ަދައުރުަ

8ަަބއްދަލުވުންަ

ަަޔައުމިއްޔާަައެކުަތާއީދާއިަމެންަބރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނ7ަަ .5ަ1

 ފާސްކުރުން

 ޅުންއެއީދުަގެޔަށްަކަރަންޓްަކޭަބލްަ .2

ަދުަސައިަހެދުންއީ .3

ަަ–4ަދައުރުަ
9ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަތާއީދާއިަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނ8ަަ .5ަ1
 ފާސްކުރުންަ

 އީދުަކުޅިވަރަހަމަޖެއްސުންަކައުންސިލްައާއިއެކު .2
 ގޭޓްަހިޔާކުރުންަ .3
ައީދުަކުޅޭަސާމާނުަހޯދުންަ .4

ަަ–4ަދައުރުަ

10ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަތާއީދާއިަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަވަނ9ަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ބޭއްވުންަަކާތްަކޯޑިަހަރަަ .2
ަކޯޑިަސައިހެދުންަ .3

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ10ަަަ .5ަ1ަަ–4ަދައުރުަ
ަފާސްކުރުންަ
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 ނަްަޑަކުދިންގެަހަވީރުަބޭއްވުކު .11ަ2ަބއްދަލުވުންަ
 ވޮލީަމެޗްަބޭއްވުނަްަ .3
ަރާޒުވާަމުބާރާތްަބޭއްވުންަ .4

ަަ–4ަދައުރުަ
12ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ11ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

ައާައިންޖީނުގެަމަގުަސާފްަކުރުންަ .2

ަަ–4ަދައުރުަ
13ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަބަރުންމެންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ12ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ކާރިޔަށްަވެލިއެޅުންަސްކޫލްަދޮރުަ .2
ަކައުންސިލާއިައެކުަބާއްވާަބައްދަލުވުންަ .3

ަަ–4ަދައުރުަ
14ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަންމެންބަރުަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ13ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ލިައެޅުންަށްަވެަޤަބުރުސްތާނުަމަގަ .2
ައޮޅުތޮޅުައަދިަބޮޑުހުރާަބެލުމަށްަދިއުން .3

ަަ–4ަދައުރުަ

15ަަބއްދަލުވުންަ

ަމިއްޔާަޔައުައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ14ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

ައިަތައްޔާރުކުރުންަޅުަކައުންސިލްގެަޓީމަށްަސައަތޮ .2

ަަ–4ަދައުރުަ

16ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ15ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ޓާދިމާލުަފާލަންއެޅުންަކުނިކޮއްަ .2
ަގަބުރުސްތާނާއަށްަވެލިއެޅުންަ .3

ަަ–4ަދައުރުަ

17ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ16ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

ަރެހެންދިައެވޯޑުަހޯދިަކަބަލަށްަމަރުހަބާކިއުންަ .2

ަަ–4ަަދައުރު
18ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ17ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ންަދުަގަސްއިންދުޖެޓީަސަރަހައް .2
ަޖެޓީަސަރަހައްދުަރުއްތަކުގައިަބުރުަހެދުންަ .3

ަަ–4ަދައުރުަ

19ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ18ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

ަހަޓްގެަބާކީަމަސައްކަތްަނިންމުންަކައުންސިގައިައެދިގެންަ .2
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ަަ–4ަދައުރުަ
02ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ19ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ކުގައިވާަގަސްތައްަސާފްކުރުންަމަގުތަ .2
ައިކޮނޮމިކުަމިނިސްޓްރީގެަމީހުންނަށްަކެއުންހެދުންަ .3

ަަ–4ަދައުރުަ
21ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ20ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 މަގުތަކަށްަވެލިއެޅުންަ .2
ަފުޓްަބޯޅަދަނޑުގެަމަސައްކަތުަފައިސާަފުޓްބޯޅަަޓީމަށްަދިނުންަ .3

ަަ–4ަދައުރުަ

22ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ21ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

ަވޯކުސޮަޕށްަދިއުމަށްަނަސީރާަހަމަޖެއްސުން .2

ަަ–4ަދައުރުަ
23ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ22ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

ައަންހެންަކަސްރަތުަްޕރޮގުރާމްަހިންގުން .2

ަަ–4ަދައުރުަ

24ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަައިަތާއީދާަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ23ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ދޮއްަސާފްކުރުންގެަގޮޑުަހިތްފަސޭހަމަގު .2
ަމަރުކަޒުގެަހަޓްަފައުންޑޭސަންައެޅުންަސިއްހީ .3

ަަ–4ަދައުރުަ
25ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ24ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 މަހުގެތެރޭަމޫދުަކަސްރަތުަްޕރޮގުރާމްަހިންގުންަަޑިސެމްބަރ .2
ައަ .3 ަބޭނުައަންހެނުންނަށް ަގޭސް ަކަރަންޓާއި ަވޯމާޒުކޮއްގެން ކްސޮޕެއަްަކުރާގޮތުގެ

 ގުންަހިން
ަގެަޕްރޮގުރާމްަހިންގުންަްޕލާސްޓިކާއިަދަޅުައެއްކުރުޔމުަނޮވެމްބަަރ3ަ .4

ަަ–4ަދައުރުަ

26ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަންމެންބަރުަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ25ަަަ .5ަ1
ަންަފާސްކުރު

 މޫދުަކަސްރަތުަްޕރޮގުރާމްަހަރަދުަހަމަޖެއްސުންަ .2
ައިންޖީނުގެަމަގފުަސާފްކުރުމަށްަނިންމުން .3

ަަ–4ަދައުރުަ
27ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ26ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

ަންަކޮއްަވިއްކުކުނިަކޮށީގައިވާަދަގަނޑުަދަޅުަވަކިަ .2
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ަަ–4ަދައުރުަ
28ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ27ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

2. ަ ަޒުވާނުންަފުޓްބޯޅު ަމަސައްކަތް ަފެންސުޖެހުމުގެ ަޓީމާއަިަދަނޑުގެ ަފުޓްބޯޅު ނާއި
ަންަނިންމުންަގުޅިގެ

ަަ–4ަދައުރުަ
29ަންަަބއްދަލުވު

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ28ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ހާސްަރުފިޔާަހަރަދުކުރުމަށްަނިންމުނ30ަަްފުޓްބޯޅުަމުބާރާތައްަ .2
ަ

ަަ–4ަދައުރުަ

30ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ29ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 މަސްވެރިންގެަދުވަސްަފާހަގަަކުރުމަށްަނިންމުންަ .2
ަންމުންަމަގުަކުނިކެހުމަށްަގޮތެއްަނި .3

ަަ–4ަދައުރުަ
31ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ30ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ރަތްަކުރާަމެހެމާނުންނަށްައިސްތިގްބާލްަދެންނެވުންަޒިޔާ .2
ަންަފުޓްަބޯޅުަކުޅޭަކޮންމެދުވަހަކުަހަވީރުަސައިަހެދު .3

ަަ–4ަދައުރުަ

32ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަމެންބަރުންަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ31ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ފުޓްަބޯޅުަޓީމަށްަމަރުހަބާަކިއުންަ .2
ަކޮމެޓީގެަބަޖެޓްަފާސްކުރުންަ .3

ަަ–4ަދައުރުަ
33ަަބއްދަލުވުންަ

ަޔައުމިއްޔާަައެކުަަތާއީދާއިަަރުންމެންބަަަހުރިހާަޔައުމިއްޔާަޖަލްސާގެަަވަނ32ަަަ .5ަ1
ަފާސްކުރުންަ

 ޓްަތަބުޖެހުންަސިއްހީމަރުކަޒުަހަަ .2
 ރުަމަސައްކަތުަތާވަލްަފާސްކުރުންަވަނަައަހ2022ަަަ .3
4. ަ ަކުނިކެހުން ަސަރަހައްދު ައެދ2022ަަިައިޖުތިމާއީ ައާކޮއްދިނުމަށް ައަހަރު ވަނަ

ަޅުންކައުންސިލަށްަސިޓީަހުށައެ
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 ބަދަލުތަށްަލްތަކަށްަގެނެވިފައިވަާަކޮމެޓީގެައުސޫަ ❖
 އެއްވެސްަަބދަލެއްަގެނެވިަފައިަނުވޭަ .1

2. .....................................................................................................................................ަ
(ަަ ***ަ ައަދިައ.ތ.މ.ކ ަވަކިވުމާއި/އިންތިޚާބުކުރުމާއި ަމެމްބަރަކު ަރައީސަްައ.ތ.މ.ަކަގެ ަރައީސް/ނައިބް ގެ

ަބަދަލުވުންފަދަަބަދަލެއްައައިސްފައިވާނަމަައެކަންަފާހަގަކޮށްަމިބައިގައިަހިމެނުމަށް(ަަަ

 ވަނައަހަރުގެމާލީހިސާބުތައ20ަް  21މެޓީގެަކޮަ .10

 (L-CDWF)ފަންޑުަަ( ޤީައަށްަމަސައްކަތްކުރާަކޮމެޓީައަންހެނުންަތަރައް) ކަ. މ. ތ. އ 10.1

ގަެަ 2021
 ނިޔަލަށްބަޖެޓްަބާކީަ

ގ2021ަެަ
ނިޔަލަށްހިނގަިަ

ަޚަރަދުަ

ވަނަަަ 2021
އަހަރަށްަލިބުނަުަ

ަބަޖެޓްަ
ަބަޖެޓުގެަތަފްޞީލުަ

35000ަ 00ަ 35000ަ ަރިކަރަންޓްަޚަރަދުގެަޖުމްލަ

ަ ަ ަ ަކެޕިޓަލްަޚަރަދުގެަޖުމްލަ
ަ ަ ަ ަގްރާމުތަކުގެަޖުމްލަަޚަރަދުކައުންސިލްގެަމާލިއްޔަުތންަހިންގޭަޕްރޮ

     

35000 00ަ 35000ަ ަޖުމްލަަ

     

 ރިކަރަންޓްަޚަރަދުަ 35000 00 35000
ަ ަ ަ ަމުވައްޒަފުންނަްށަހިނގާަޚަރަދު

ަ ަ ަ
ޕެންޝަނާއި،ަމުސްކުޅިކުރައްވާަމުވައްޒަފުންނަާށއިައަދިަވަކިަޚިދުމަތަކަްށަނޫނަްަ

ަގޮުތންަދޭަފައިސާ
ަ ަ ަ ަދަތުރުަފތުރުަކުރުމުގެަޚަރަދުަ

ަ ަ ަ ަަބޭނުމަްށަހޯދާަތަކެީތގެައަގުއޮފީސްަހިންގުމުގެ
ަ ަ ަ ަހިންގުމަްށަބޭނުންވާަޚިދުމަުތގެަޚަރަދުއޮފީސްަ

ަ ަ ަ ަަތމްރީންަކުރުމަްށަކުރެވޭަަޚރަދު
ަ ަ ަ ަމަރާމާުތަކުރުމާއިަބެލެހެއްޓުމުގެަޚަރަދު

ަ ަ ަ ަ
00ަ  ކެޕިޓަލްަޚަރަދުަ 00 00

ަ ަ ަ ައޮފީސްަހިންގުމަްށަބޭނުންވާަހަރުމުދާަހޯދުމްަށަކުރާަޚަރަދުަ
           -  ަ ަ ަ ަ
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 އާމްދަނީއާއިަޚަރަދުގެަމައުލޫމާތުަކޮމިޓީގެަލިބަޭަ 10.2

 

ަތަފްޞީލްަ ޖުމްލަަ

ަކުރީައަހަރުގެަބާކީަ 00

 އާމްދަނަީަ 

 ދައުލަުތންަލިބޭަފައިސަާަަ- 

 )ހޮޓާަހިންގައިގެންަ(ަ- 

 )މިސާލަކަްށަކުނިަކަހައިގެން(ަ- 418000

 ޖުމްލަައާމްދަނަީަ 418000

  

 ޚަރަދުަ 

 އްޒަފުންނަްށަހިނގާަޚަރަދުމުވަަ-ަ 418000

 ދަތުރުފަތުރުަުކރުމުގެަޚަރަދުަ-ަ 

 މަރާމާުތަކުރުމާއިަބެލެހެއްޓުމުގެަޚަރަދުަަ-ަ 

  

  

  

 ޖުމްލަަޚަރަދަުަ 418000

ަބާކީަ -

ަ
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
ަ
ަ
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ަނިންމުންަ .11
ަ

ައަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީަ ަނަމަަރުަވަނައަހ2021ަަގެ ަހުރި ވެސަްަގޮންޖެހުންތަކެއް
ަފެށިަ،އަންހެނުންގެތަރައްޤީއަށްމަސައްކަތްކުރާކޮމެޓީަ ަގިނަކަންތައްތަކެއް ަތާވަލުގެ ަމަސައްކަތު ަމަސައްކަތްތައަްަަގެ އެކަންކަމުގެ

ަ ަފާހަގަކުރަމެވެ. ައުފާކުރާކަމެއްކަން ަކައުންސިލުން ައަހަރ2021ަުކުރިއައްގެންދެވުމަކީ ަވަނަ ަގެ ަތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވަާަމަސައްކަތު
ަގިނަމަސަ ަކޮށްނިމިފައެވެ. ަވަނީ ަކުއްކަތްތައް ަމަސައްކަތުން ަކައުންސިލްގެ ަހަމައެކަނި ަބައެއްކަންކަމަކީ ަގެންދެވޭނެފަދަަަނަމަވެސް ރިއަށް

ައެދިއް ައެއްބާރުލުމަކަށް ައެފަދަ ައަދި ަކަންކަމެވެ. ަބޭނުންވާ ައެއްބާރުލުން ަމުއައްސަސާތަކުން ައެކި ަސަރުކާރުގެ ަނުވާތީ ޖެަްޕރެޖެކްޓްތަކަށް
ައެދުމެކެވެ.ަހިނދެއްގަ ަބޮޑު ަވަރަށް ަކައުންސިލްގެ ަދިނުމަކީ ައެއްބާރުލުން ަފުރިހަމައަށް ަމުއައްސަާސއަކުން ަމަިައި،ައެ ަސަރުކާރުން އަދުގެ

ަކައުންސިލްަހިންގުމަށްަވެދެއްވާައެހީތެރިކަންަފަހަގަކޮށްަރައްޔިތުންނާއިަކައުންސިލްަނަމުގައިަސްކުރުދަންނަވަމެވެަ.

އިވާަކޮންމެަމަސައްކަތެއްަކޮއްފައިވާނީަރަށުގެަރައްޔިތުންގެަމަންފާއަށެވެ.ައަދިަކުރިއަށަްަމިހާތަނަށްަކޮއްފަަކޮމެޓީއިން
ައޮތްތަނުގައިަ ަކޮމެޓީގެވެސް ަަމި ަކުރިއެރުމާއި ަރައްޔިތުންގެ ަކުރިއަށްދާނީ ަމަސައްކަތެއް މަންފާލިބޭނަެަަބަލުންގެައަންހެންކަހުރިހާ

ަވަސީލަތަކަށެވެ. ަމަގުކޮށައިދޭ ައަަަގޮތްމެދުވެރިކޮއްދީ ަކޮއްލަމަވެ. ަފާހަގަ ަބަލައިގަންނަކަންވެސް ައެކަން ަރައްޔިތުން ަރަށުގެ ަަކުރިއަށްަދި
ަ ަަކޮމެޓީގެއޮތްތަނުގައި ައުފާކުރަމެވެ. ަކޮށް ަފާހަގަ ައެކަން ަފެނިފައިވާތީ ަމަގުތަށް ަދާނެ ަވެގެން ަރަގަޅު ައިތުރަށް ކޮމެޓީގަެަަމިހިންގުން
ަ ަކުރިއެރުމަމަގުސަދަކީ ަކަބަލުންގެ ަމައަންހެން ަކުރެވޭ ައެަށް ަކުރާ ަތަރައްޤީއަށް ަރަށުގެ ަކައުންސިލުން ަތަކާއި ަމަސައްކަތަްަސައްކަތް ކިއެކި

ައެހީތެ ަފޯރުތަކުގައި ަކުރީގެަކޮމެރިކަން ަމީގެ ަފުރުސަތުގައި ަދިނުމެވެ.ަމި ަލިބިފައިވަާަކޮށް ަތަރައްޤިއަށް ަފަރާތުންަރަށުގެ ަމެންބަރުންގެ ޓީގެ
ައަދާަކުރަމެވެ.ަަަރުކުޝުަކުރިއެރުންތަށްަފާހަގަކޮށްަ

ައަ ައަކީ ަދުޢާ ައިޚްލާސްތެރި ަރަށާޅުގަނޑުގެ ަގޮތުގައި ަޚާދިމުންތަކެއްގެ ަވަފާތެރި ަޤައުމަށް ރައްޔިތުންގަެަަތިބެަ،އި
ަކީރިތި ަމިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ައަޅަމެންނަށް ަހެޔޮވިސްނުން ަކުރުމުގެ ަޚިދުމަތްތަކެއް ައަގުހުރި ަމަންފާއަށް ަލާބައާއި އަޅަމެންގަެަهللا

ަــــــــينآمــކާމިޔާބީައިތުރުަކުރައްވާށިއެވެ.ަަބަރަކާތްަލައްވައިަ،މަސައްކަތުގައިަ
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