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   ތަޢާރަފު  .1
 

ގެ  2212/7ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ
 ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ލ.މުންޑޫ ނަ އަހަރު ވަ 2221ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 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 2221 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުންގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް  އަންހެނުންނާއި

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ކޮމެޓީ ކުރާ މަސައްކަތް ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި  ހިންގުމަށް ކަ
 ފައިވާނެއެވެ.  ލީ ހިސާބު ހިމަނާންސިލްގެ މާކައު
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  ތަޞައްވަރު  ގެޓީ ކޮމެ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .2

 އެކުގައިކަން ބައިވެރިވުމާ އަންހެނުންގެ  ،ރައްކާތެރިކުރެވި ޙައްޤުތައް އަންހެނުންގެ ހިނގަނީ ސިޓީތައް ރަށްރަށާއި
 ކަށަވަރުކުރުން 

 

   އަމާޒު ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ  ތް މަސައްކަ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .3
  ހެދުމެވެ  ރައްޔިތަކަށް ފުދުންތެރި   އަދި  ހޭލުންތެރި ،ތަޢުލީމީ ،ކަނބަލުންނަކީ އަންހެން ދިރިއުޅޭ މުންޑޫގައި
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 ގެ އޮނިގަނޑު  ކޮމެޓީ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   .4
 މަގާމު  ނަން  ސ.ނ.

 ކޮމެޓީގެ ރައީސާ  ޙައްވާ ޚުޒައިމާ 1

 ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާ  މަތު ޝެހެނާޒު ފާޠި 2

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ މަރްޔަމް ޚަތުމާ ޖަމީލް 3

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އައިމިނަތު ސިމްލާ 4

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އައިމިނަތު އަޒީމާ  5

 

  އް މިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަ ކޮ 
އު ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވި ކައުްނސިލަރުންވަނީ ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އަ

 ގައި އިޤްރާރުވެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ.2221މެއި  17

 
 

 

 

 

 

 

 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

 ރު މިންވަ ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 
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Q1 Q2 Q3 Q4 
ނަތީޖާ 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 
 މިންވަރު 

1 

 އިންދުމުގެ ގަސް ސަރަހައްދުތަުކަގއި  ބައެއް ރަށު
 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް

  
  

     ދުން ގަސްއިން ސަރަހައްދުތަކުގައި ބައެއް ށުގެރަ  -  60%

     ގަސްއިންދުން ސަރަޙައްދުގައި ޕާކު - 

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

     4ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 

2 

     ހިންގުން  ކިލާސް  ޤުރުއާން  

122% 

 ސުކޫލާއިއެކު ،ތައްޔާރުކުރުމާއި ކަރުދާސްތައް މަޢުލޫމާތު 
 އިޢުލާންކުރުން  ،މަޝްވަރާކުރުމާއި

  
  

     1 ސް ކިލާ ރުއާންޤު 

     އިނގިރޭސި ދަސްކޮށްދޭ ކުލާސް

      

3 

 ޖެނެރަލް  މަހު  1 މަހުން  2 ކޮންމެ  ގުޅިގެން  ޒާއި ޞިއްހީމަރުކަ  ރަށު 
 އަންހެން  ހުރިހާ  އަހަރުންމަތީގެ  18) ހެއްދުން  ޗެކްއަޕްއެއް 

 (ކަނބަލުންނަށް 
  

  

     އަހަރުން މަތި  18 އުމުރުން -  100%

     

      

      

 

 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
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 ރައްކާތެރިގޮތުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް: .21

 

 

 

 

 

 

 

 

ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރުގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ވަމުންދާ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅިގެން ގޭބީސީތަކަށް ޚާއްޞަކޮށް  
ވީ ދުވަހު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި ހަރަކާތް ކުރިއަށް ގެންގޮސްދެވިފައިވަނީ  2221ޖޫން  21ރޮގްރާމެއް ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕް

 މި ކޮމެޓީގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުގައިއެވެ.
 
 

 
 
 
 

 އެހީތެރިވުން  ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް  .22
 

ށުގެ ބަނދަރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ތިމާވެށީގެ ދުަވހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަ 
ހުޅަނގު ފަރާތު އަތިރިމަތި ސާފުކުރުމުގެ  ،ސަރަޙައްދުގައި ރުއް އިންދުމާއި

ވީ ދުވަހުގެ ހެނދުނު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 2221ޖޫން  26މަސައްކަތް 
މިޙަރަކާތް ރާވާފައިވަނީ މި ކޮމެޓީއާއި ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެންނެވެ. އަދި 

ރަށުގެ ކަނބަލުން ހިެމނޭގޮތަށް  ،ވަރުންނާއި މިޙަރަކާތުގައި ސްކޫލްގެ ދަރި

 .ގިނަފަރާތްތަކަކުން ބައިވެރިވެފައިެވއެވެ

 

 "ހެދުން ން ޤަވާއިދު ޓެސްތުތައް ހެމަޓޮލޮޖީ މަހުން 23 މަހުން 23 ތިބެގެން ރަށުގައި - އަންހެނާ ދުޅަހެޔޮ" .23
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 އިއަންހެނުންނާ" ތެރެއިން މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ 28 މައިގަނޑު ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ 
މަސައްކަތްކުރުން  ރަނގަޅުކުރުމަށް ޙާލަތު ޞިއްޙީ ކުޑަކުދިންގެ " 

 ތެރެއިން ހަރަކާތްތަކުގެ ރޭވިފައިވާ ތާވަލުގައި މަސައްކަތު އަހަރަށް 21 އޮތް ކުރިއަށް
 ދެވަނަ، (ތެރެިއން ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގޭ ގުޅިގެން މަރުކަޒާއި ޞިއްޙީ ރަށުގެ) 

 ހެމަޓޮލޮޖީ މަހުން 23 މަހުން 23 ތިބެގެން ގައިރަށު - އަންހެނާ ދުޅަހެޔޮ" ހަރަކާތް
 ސެޝަނާއި ދިނުުމގެ މަޢުލޫމާތު ބުރުގެ ފުރަތަމަ" ހެދުން ންޤަވާއިދު ޓެސްތުތައް
 ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. 25އަދި  24ނޮވެމްބަރ  2221 ނެގުން ސާމްޕަލް

 
 
 
 
 
 

 21 ކިޔެވުން  ކިލާހުގެ  ޤުރުއާން  ފުރަތަމަ  ހިންގި  އިން  ކޮމެޓީ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެންގެ  މުންޑޫ  ހައްދުންމަތީ  .24
 ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ  އަށް  2221 އޮކްޓޫބަރ 31 އިން  އޮކްޓޫބަރ

 އެވެ.ފާއިޒާ ފާތިމަތު އަލްފާޟިލާ މުދައްރިސް އުނގަންނަވައިދެއްވި ޤުރުއާން ބައިވެރިންވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. 15 ކިލާހުގެ މި
 ނަޒީރާއަށް ފާތިމަތު އަލްފާޟިލާ ޕްރިންސިޕަލް ސުކޫލުގެ މުންޑޫ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވީތީ ( ކިލާސްރޫމް) ހައުލުމާ  އުނގެނުމުގެ

 ފާހަގަކޮށް އެހީތެރިކަން  ލިބޭ  ފަރާތުން މުވައްޒަފުންގެ  އިދާރާގެ ކައުންސިލް ކައުންސިލާއި މުންޑޫ ހައްދުންމަތީއަދާކުރަން. ޝުކުރު
 .އަދާކުރަން ޝުކުރު  އެކަމަށް
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 ކޮންމެ ފަރާތުން  މެމްބަރުންގެ ކޮމެޓީގެ. މ.ތ.އ  މުންޑޫ.ލ ގެތަކަށް ހާލަތުަގއިވާ މޮނިޓަރިން މުންޑޫގައި.ލ .25
 ހަދިޔާކޮށްފައިވޭ ކިޔުކަމްބާ ކިލޯ 21 ގޭބިސީއަކަށް

 
 ޒުވާނުންގެ ދުވަހުގެ ހަރަކާތްތަކުަގއި ބައިވެރިވުން .26

 ރަށުގައި އެވަގުތު ކޮމެޓީގެ އިންތިޒާމްކުރުމުގައި ކެއުން ރައްޔިތުންގެ ވި ބޭއް ގޮތުން ނިންމުމުގެ ހަރަކާތް ދުވަހުގެ ޒުވާނުންގެ
 ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި  މެންބަރުން  24 ތިއްބެވި

 

 ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގައި ބައިވެރިވި  .27
 ހަރަކާތުގައި  ބޭއްވި  ލުންކައުންސިލ ރަށު  ގޮތުން ކުރުމުގެ  ފާހަގަ ދުވަސް މީހުންގެ ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން

 ބެހުން  ތައްޔާރުކޮށް ބެޖުއެގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި
 

 އަންދާ ކުނި ނަގާ  ތަކެތި ފަންބުޑިފަދަ ،އިހާގޮނޑި ،ފަން ހުރި ސަރަހައްދުތަކުގައި އެކި ރަށުގެ މަހަށްފަހު 23 މޮނިޓަރިންގެ .28
 .ފޯރުކޮށްދީފައިވޭ  އެހީތެރިކަން  ކައުންސިލަށް ގެންދިޔުމުގައި ސަރަހައްދަށް 

 އަލަށް ކޮށާފައިވާ މަގުގައި ގަސްއިންދުން  .20

 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2221 .6
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް 

 

  ްކުރުވުން  ތެރިހޭލުން  ރައްޔިތުން ރަށުގެ ގުޅޭގޮތުން ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ: 1ޙަރަކާތ 
 ކޮވިޑްގެ ހާލަތާއި އަދި ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް:
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  ްހެދުން  އޭރިއާއެއް ވެއިންޓިންގ ޕޭރެންޓް : 2ޙަރަކާތ 
 ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށްޓަކައި އަލުން ޕްލޭންކުރެވިފަ  2222 ސަބަބު/ދަތިތައް:

 

 
އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  ކަތް މަސައް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .7

   ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކާއި 
 

  އާމްދަނީ  ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގައިގެން ލިބުނު 
ވަނަ އަހަރުގައި ޤުރުއާން ކުލާސް ހިންގާގެން އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ފައިސާ  2221
 ވަނީ ހޯދާފައެވެ.

 
 

 

 

 ތަކުގެ ތަފްސީލު ޙަރަކާތް  ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް  އަހަރު  އޮތް  ކުރިއަށް  .8
 ފިޔަވަހި  ޙަރަކާތް  

 

 

 

 

1 

 

 
 ހެދުން  އޭރިއާއެއް ވެއިންޓިންގ ޕޭރެންޓް

1-3 

 އިންޖެނުއަރީ
  ށްމާރޗަ

4-6 

 އޭޕްރީލުން ޖޫން 

7-9 

ޖުލައި އިން 
 ސެޕްޓެމްބަރއަށް

11-11 

އޮކްޓޯބަރުން 
 ޑިސެމްބަރ 

 ރ ލ ރ ލ ރ ލ ރ ލ

  
50,000/- 
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2  
 އަމާޒުކޮށްގެން ފަހާ ކޯހެއް ހިންގުން  އަންހެނުނަށް

 

   10,000/-     

 ރަށުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނީ  3
 ކުރުވުން  ހޭލުންތެރި  ރައްޔިތުން 

   2000/-     

 އިތުރުކުރުމަށް  ހޭލުންތެރިކަން  ދީނީ  4
 މަސައްކަތްކުރުން 

 

     2000/-   

 1 މަހުން  2 ކޮންމެ  ގުޅިގެން  ޒާއި ޞިއްހީމަރުކަ  ރަށު  5
 އަހަރުންމަތީގެ  18) ހެއްދުން  ޗެކްއަޕްއެއް  ޖެނެރަލް  މަހު 

 (ކަނބަލުންނަށް އަންހެން  ހުރިހާ 

       - 

   -/2000      އެހީތެރިވުން  ތަރައްޤީކުރުމުގައި   ބީޗް  ރަށުކޮޅު  6

 ފާހެއް  އޯލެވެލް  މާއްދާއިން  އިސްލާމް / ދިވެހި  7
 މަސައްކަތްކުރުން  ހޯދައިދިނުމަށް 

       20000/- 

 

 

 

 

 ކޮމެޓީގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 2122 .0
 ބައްދަލުވުންތައް 

 
 ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ޢަދަދު މެންބަރުންގެ ރުވި ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 ރައީސާގެ ނައިބު އަދި ރައީސާ ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ 1 5 1ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 21 މަޤާމަކަށް ކޮންމެ ކުރިމަތިލާފައިވަނީ މަޤާމަށް

 ބައިވެރިވި  ބައްދަލުވުމުގައި ކަމަށްވާތީ  މެންބަރުން
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 ރައީސާކަމަށް ކޮމެޓީގެ އިއްތިފާޤުން  މެންބަރުންގެ
 ،ޚުޒައިމާ ޙައްވާ އަލްފާޟިލާ ،އަސުރުމާގެ މުންޑޫ.ލ

 ،ނޫވިލު މުންޑޫ.ލ ކަމަށް ރައީސާ ނައިބު އަދި
 .ކުރެވުނު އިންތިޚާބު ޒު ޝެހެނާ ފާތިމަތު އަލްފާޟިލާ

 ހިންގާ މެދުގައި މެންބަރުންގެ ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ .1 5 2ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 ހުޅުވާލި ހުށައެޅުމަށް އިސްލާޙު  ޤަވައިދަށް

 ބަދަލުތައް ބައެއް މެންބަރުންވަނީ ފުރުސަތުގައި
 ހުށައެޅުނު.ހުށައަޅާފައެވެ އިސްލާޙު ގެނެއުމަށް

 ކައުންސިލްގެ ފާސްކުރާނީ އިސްލާޙުތައް
 އިސްލާޙުތަކާއިއެކު  މި ،ނަމަވެސް.މަޝްވަރާއަށްފަހު

 ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ލަފަޔާއި ކައުންސިލްގެ  ރަށު
 ބައްދަލުވުމަށް ބާއްވާ ކައުންސިލާއިއެކު ބޭނުންވާތީ 
 .ނިންމުނެވެ ހުށައެޅުމަށް

 .މ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު  ފާސްކުރެވުނު.ތ.އ .1 5 3ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކޮށްފައިވަނީ މަތީގައި 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނަމްބަރުތަކުގެ އަކުރުތަކަށް 

ލިޔެވިފައިވާ ބަދަލުތަކާއި އިތުރުކުރުންތައްވެސް 

 .ހިމަނައިގެވެ

 

 ،ޔައުމިއްޔާވެސް 23 ހުށަހެޅުނު .1 5 4ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 މެންބަރުންގެ  އެންމެހާ ޙާޒިރުވި ބައްދަލުވުމަށް

 .ފާސްކުރެވުނެވެ ޣުލަބިއްޔަތުންވަނީއަ
 ނައިބު ،ރައީސާއާއި ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ .2

 މެންބަރުންގެ  23 ރައީސާއާއި
. ހަވާލުކުރެވުނެވެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

 މެންބަރުން ކޮމެޓީ މިމަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގައި
 ހުށަހެޅުމަށް ކައުންސިލަށް ،ކުރުމަށްފަހު ސޮއި

 .ނިންމުނެވެ
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ކައުންސިލްގެ މެގަ ޕްރޮޖެކްޓެއް ކަމަށްވާ . 1 5 5ން ބައްދަލުވު – 1ދައުރު 
ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ސެންޓަރަށް ކޮމެޓީގެ 
ފަރާތުން ވެދެއްވާނެ އެހީތެރިކަމަކާއި މެދު 
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް 
ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ 
ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް ކޮމެޓީގެ 

 .ޒިންމާއެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމުނެވެ

މ ކޮމެޓީގެ އެކްޝަން ޕްލޭން .ތ.އ. 2
ވެރިވެ ވަޑައިގަތް އެންމެހާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައި

 .މެންބަރުންގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ

ތިމާވެށިގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  .1 5 6ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
ރުއް )ކައުންސިލްއިން ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް 

ފުރިހަމަ ( އިންދުން، ގޮނޑުދޮށްތައް ސާފުކުރުން 
 .ށް ކޮމެޓީއިން ފާސްކުރެވުނެވެއެއްބާރުލުން ދިނުމަ

މިއަހަރު )ބައްދަލުވުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރެވުނު ކަންތަކަށް  . 1 4 7ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ކޮމެޓީގެ މާލީހާލަތު ހުރިގޮތުން ބޭސްފިހާރަ އިމާރާތާއި ގޯތި 

 މެމްބަރުންގެ ޚިޔާލުހޯދުން (  ނެގުމަށް ނުވަތަ ނުނެގުމަށް

މެމްބަރުންގެ ތާއީދާއެކު  4 ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި
މިއަހަރު ބޭސްފިހާރަ އިމާރާތާއި ގޯތި މިހާރު 
 .ބަލަހައްޓަމުންދާ ގޮތަށް ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ

އަޟްޙާ ޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް ކައުންސިލުން  .1 4 8ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
ރާވާފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބާރުލުން ދޭން 

ގެ ކަންކަމުގައި އަދި އީދު ސައި. ނިންމުނެވެ
ކޮމެޓީއިން ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އިސް 
 .ދައުރެއް އަދާކުރުމަށް ވަނީ ނިންމިފައެވެ

ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު  2221ޖުލައި  14 .1 4 9ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
އަށް ރަށުގެ އުތުރުކޮޅު ގޮނޑު އަދި  16:22

ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު  2221ޖުލައި  15
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ގޮނޑު އެންދުމުގެ ރަށުގެ ދެކުނުކޮޅު  16:22
މިދެދުވަހު . މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ނިންމުނެވެ

މަސައްކަތް ނިންމާ ނުލެވިއްޖެނަމަ، އިތުރު 
ދުވަހަކު މަސައްކަތްކޮށްގެންވެސް އެންދުމަށް 

 .ނިންމުނެވެ

މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ ކަންކަން ކުރުމުގެ  .1 4 10ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
ވަރާކޮށް ކައުންސިލްގެ ކުރިން ކައުންސިލާއި މަޝް

އެހީތެރިކަމާއިއެކު، އެވެއަރނެސް ސެޝަންތަކަށް 
މީހުން ހޯދުމުގައި / ބޭނުންވާ ރިސޯސަސް 

އަދި މަސައްކަތު . މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމުނެވެ
ތާވަލުގައިވާ ގޮތަށް އޯގަސްޓް މަހު ރޭވިފައިވާ 

ކަންކަން މަސްއޫލިއްޔަތާއި ހަވާލުވެހުރި ފަރާތުން 
 .މަށް ނިންމުނެވެއިސްވެ ކުރު

ރަށުގެ އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންގެ ސިއްޙީ  .1 5 11ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
ޙާލަތު ރަނަގަޅުކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ 

ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ރަށުގެ ސިއްހީ 
މަރުކަޒުގެ އެހީތެރިކަމަށް އެދި ރަސްމީކޮށް 

 .ލިޔުމުން ފޮނުވުމަށް ނިންމުނެވެ 
ތައް ރަށުގެ އިންސާނީ ހައްޤު  .2

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ 
ތެރެއިން، ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 

އެވެއަރނެސް ސެޝަންއަށް މަޢުލޫމާތު 
ދިނުމަށް ކަމާއި ގުޅުންހުރި ބައެއް 

އިދާރާތަކަށް ރަސްމީކޮށް ލިޔުމުން ފޮނުވުމަށް 
 .ނިންމުނެވެ

އަންހެނުންގެ ތަޢުލީމީ ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމުގެ  .3
ގޮތުން ރޭވިފައިވާ ކިލާސްތަކާއި 

ފުރުސަތުތަކުގެ މައުލޫމާތު ކަރުދާސްތައް 
 .ނިންމާ، އިއުލާންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ 
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، މ ކޮމިޓީގެ ހަތަރުވަނަ، ފަސްވަނަ.ތ.އ .1 5 12ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ހަވަނަ، ހަތްވަނަ، އަށްވަނަ، ނުވަވަނަ، 
ދިހަވަނަ އަދި އެގާރަވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ 

 .މިއްޔާތައް ފާސްކުރެވުނެވެޔައު
ރަށުގެ ދެކުނު ކޮޅުގައިވާ މަގު ރީތިކުރުމުގެ  .2

. ގޮތުން މާގަސް އިންދުމަށް އިންމުނެވެ
މިކަމަކީ ކައުންސިލްގައި 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ހުއްދަ ލިބިފައިވާ 
ގަސްތަކަށް ފެންދޭނީ ކޮމެޓީގެ . ކަމެކެވެ

ހުރިހާ މެންބަރުން އެއްވަގުތެއްގައި 
 .ނެވެހާޒިރުވެގެން

މ ކޮމިޓީގެ ބާރަވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 5 13ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ތަރައްޤީ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމަށް   .2
ކައުންސިލުން ބައްވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި 
ކޮމެޓީގެ އެންެެހާ މެންބަރުންގެ ފުރިހަެަމަ 

 .އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ނިންމުނެވެ
ޤީ ޕްލޭން ބައްދަލުވުންތަކުގައި ތަރައް .3

 .ފުރިހަމައަށް ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ތޭރަވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 5 14ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި އަންހެނުންގެ  .2
ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި ކުރެވިދާނެ ތަފާތު 

އްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިޖުތިމާޢީ މަސަ
މަސައްކަތު ތާވަލުގައި އެކުލަވާލާފައިވާ ބައެއް 

މަސައްކަތްތައް ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި 
މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން ކުރުމަށް 

މިކަންކަމުގައި ކޮމެޓީއިން އިސް . ނިންމުނެވެ
 .ދައުރެއް އަދާކުރުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ

ކޮމިޓީގެ ސާދަވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ މ .ތ.އ .1 5 15ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ
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ރަށުގެ ޙާލަތު ބަދަލުވުމާއި ގުޅިގެން، ރަށުގެ  .2
މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތު އުވާލެވެންދެން ކޮމެޓީގެ 

އާންމު ބައްދަލުވުންތައް އޮންލައިންކޮށް 
 .ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ

ނަރަވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ މ ކޮމިޓީގެ ފަ .ތ.އ .1 5 16ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ރަށް މޮނިޓަރިންގ އަށް ލެވި، ގިނަ  .2
އަދަދއްގެ ރައްޔިތުން ގެެަތަކުގައި ކަރްނަޓިނު 

ވެފައި ވުމުގެ ސަބަބުން ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ 
 21މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ގެއަކަށް 

. ކިލާ ކިޔުކަމްބާ ހަދިޔާކުރުމަށް ނިންމުނެވެ
މަށް ޚަރަދު ކުރާނީ ކޮމެޓީގެ މިކަެަ

 .މެންބަރުންނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ސޯޅަވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 5 17ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

އެލް ކޮމިޔުނިޓީ ފަންޑަށް .އެމް.ބީ .2
އެޕްލައިކުރާނީ ކޮމިޔުނިޓީ ލައިބްރަރީއަކަށް 

 އަދި ޕްރޮޕޯސަލް. އެދި ކަމުގައި ނިންމުނެވެ
ނިންމާ، އެޕްލިކޭޝަން ފޯމާއިއެކު 

 .ހުށައެޅުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ސަތާރަވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 5 18ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ރަށް މޮނިޓަރިންގެ ގައިވާ ދުވަސްތަކުގައި ކުރުމަށް  .2

މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަން، 

ނިޓަރިންގެ ހާލަތު އުވާލެވުނުހާ އަވަހަކަށް މޮ

 .ތަރުތީބުން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމުނެވެ
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މ ކޮމިޓީގެ އަށާރަވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ .ތ.އ .1 5 19ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 .ފާސްކުރެވުނެވެ

ކައުންސިލް މެންބަރ ފާތިމަތު ސާޖިދާގެ އެދުމުގެ  .2

މަސައްކަތުގައި  މަތިން ކޮމެޓީ މެންބަރުން 

ބައިވެރިވުމަށް މިކަމާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން 

 .އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  .3

މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއް 

ކިލާސްތަކުގެ ތެރެއިން ފުރުތަމަ ޤުރުއާން ކިލާސް، 

އޮކްޓޯބަރ ގައި ފެށުމަށް ވާންޖެހޭ ހުރިހާ  21

ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ ގޮތުން، ކިލާހުގެ މަހުފީއެއްގެ 

ނެގުމަށް ( ސަތޭކަ ރުފިޔާ) 122ގޮތުގައި 

 .ނިންމުނެވެ

 

 

މ ކޮމިޓީގެ ނަވާރަވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 5 20ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ސް ހިންގުމަށް ވެފައިވާ ޤުރުއާން ކިލާ .2
އެންމެހާ ތައްޔާރީތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމެޓީގެ 

މެންބަރުންނާއި ހިއްސާކުރެވި، 
މިމަސައްކަތުގައި ކޮމެޓިގެ ހުރިހާ 

މެންބަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު ކުރުމަށް 
 .ނިންމުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ވިހިވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 3 21ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .އްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެޔައުމި

ކޮމެޓީގެ ނަމުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް  .2
ކުރެވިދާނެ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން 
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މަޝްވަރާކޮށް، ދަނޑު ހެއްދުމަށްވަނީ 
 .ނިންމިފައެވެ

މ ކޮމިޓީގެ އެކވީސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 3 22ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ބި ކަނބަލުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް ރަށުގައި ތި .2

ގޫގަލް ފޯމެއް ހަދާ ގޫގަލް ފޯމް ފުރުމުގެ 

މުހިންމުކަމާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް 

 .ނިންމުނެވެ

 

މ ކޮމިޓީގެ ބާވީސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 3  23ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން، ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާ .2

ކައުންސިލުން އެދިފައިވާ އެންމެހާ އެހީތެރިކަން 

އަދި މިދުވަހުގެ ހުރިހާ . ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުނެވެ

ހަރަކާތެއްގައި ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ފުރިހަމަ 

 .އެއްބާރުލުމެއް ދިނުމަށްވެސް ނިންމުނެވެ

ނަ ބައްދަލުވުމުގެ މ ކޮމިޓީގެ ތޭވީސްވަ.ތ.އ .1 5 24ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ބައެއް  .2

ކަންކަން މިހާހިސާބަށް އައިރު ނުވެވި ހުރި ކަންކަމަކީ 

ކޮބައިކަން ބަލާ އެކަންކަން ކުރުން އަވަސްކުެުމަށް 

 .ނިންމުނެވެ
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ވީސްވަނަ މ ކޮމިޓީގެ ސައު.ތ.އ .1 5 25ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 .ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ސައުވީސްވަނަ .ތ.އ .2

 .ބައްދަލުވުމުގެޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

 

މ ކޮމިޓީގެ ފަންސަވީސްވަނަ .ތ.އ .1 5 26ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ށް އޮކްޓޯބަރ އަ 31އޮކްޓޯބަރ އިން  21 .2
ހިންގުނު ޤުރުއާން ކިލާސް ނިންމުމުގެ 

ރަސްމިއްޔާތަށް ބޭނުންވާ ހަނދާނީފިލާތަކަށްވާ 
ދެހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ) 2422/-ޖުމުލަ 
 .ޚަރަދުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ( ރުފިޔާ

މ ކޮމިޓީގެ ސައްބީސްވަނަ .ތ.އ .1 5 27ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

އަހަރަށް ތައްޔާރުކުރެވޭ  25އަށް އޮތް ކުރި .2
ރަށު ތަރައްޤީ ޕްލޭންގެ ޑްރާފްޓަށް 

އަދި ކޮމެޓީއިން ކުރިއަށް . ކޮމެންޓުކުރެވުނެވެ 
އަހަރު ދުވަހަށް ރޭވިފައިވާ  25އޮތް 

މައިގަނޑު ހަރަކާތްތައް ހިމެނުމަށް 
 .ކައުންސިލަށް ފޮނުވުނެވެ

ހަތާވީސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ މ ކޮމިޓީގެ .ތ.އ .1 5 28ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ހަތާވީސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .2
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ އަށާވީސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1          5 29ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަހަށް ޚާއްސަ އެހީއަށް . 2
ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން، ކޮމެޓީ ފަރާތުން ރަށުގެ 
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ރައްޔިތުންނަށް ދުވަހާއި ގުޅޭ ޚާއްސަ ބެޖެއް ހަދާ 
 .ހިނގާލުމުގައި ބެހުމަށް ނިންމުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ނަވާވީސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 5 30ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

މުންޑޫ ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާގެ ފަރާތުން  .2
ބައިވެރިވެފައިވާ ފުޓުސަލް މުބާރާތަށް، ކޮމެޓީ 

ކޭސް  25މެންބަރުންގެ ނަމުގައި ޓީމަށް 
މިޚަރަދު . )ފެން ދިނުމަށް ވަނީ ނިންމިފައެވެ

 .(ކުރާނީ ކޮމެޓީ މެންބަރުންގެ މެދުގައެވެ

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ މ ކޮމިޓީގެ ތިރީސް.ތ.އ .1 5 31ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ސުކޫލު ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ރަށުގެ ހިތްގައިމު  .2

" ރަށުކޮޅު ބީޗް"ޕިކްނިކް ޕޮއިންޓެއް ކަމަށްވާ 

 .ސާފުކުރުމަށް ނިންމުނެވެ

 

މ ކޮމިޓީގެ އެއްތިރީސްވަނަ .ތ.އ .1 5 32ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ވުނެވެބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެ 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  .2
ކޮމެޓީތަކުގެ ހިންގާ ޤަވައިދަށް އަލުން 

ފާސްކުރުމަށް ފޮނުވާފައިވުމާއިއެކު، ހިންގާ 
ޤަވައިދަށް އުނިއިތުރު ކުރަންޖެހޭ 

ކަންކަމާއިމެދު މެންބަރުންގެ މެދުގައި ޚިޔާލު 
 .ހޯދުމަށް ޙިއްސާކުރެވުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ބައްތިރީސްވަނަ .ތ.އ .1 5 33ން ބައްދަލުވު – 1ދައުރު 
 .ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

 10 -ރަށުގައި ހުމާއި ރޯގާއާއި އަދި ކޮވިޑް  .2
ގެ ޕްޒިޓިވް ކޭސްތަކަކާއި ގުޅިގެން 

އަނެއްކާވެސް ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް 
އޮންލައިން ( ޙާލަތު ރަނގަޅުވަންދެން )
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ދުވެރިކޮށް މެ ( ގޫގަލް މީޓް)ޕްލެޓްފޯމް 
 .ބޭއްވުމަށް ނިންމުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ތެއްތިރީސްވަނަ .ތ.އ .1 5 34ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 .ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގގައި  .2
މ ކޮމެޓީއިން ކުރުމަށް .ތ.އަންނަ އަހަރަށް އ

ތަކަށް ރާވާފައިވާ ހަރަކާތްތަކާއި، އެހަރަކާތް 
ވަނަ  2222ހިނގާނެ ޚަރަދާއި، މިހިނގާ 

މ ކޮމެޓީއަށް އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ .ތ.އަހަރު އ
ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި ގުޅޭ 

 .މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ

މ ކޮމިޓީގެ ސައުރަތިރީސްވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ .ތ.އ .1 5 35ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 .ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ

ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭނިންގގައި އަންނަ ކައުންސިލްގެ  .2

މ ކޮމެޓީއިން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ .ތ.އަހަރަށް އ

ހަރަކާތްތަކާއި، އެހަރަކާތްތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދާއި، 

މ ކޮމެޓީއަށް .ތ.ވަނަ އަހަރު އ 2222މިހިނގާ 

އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި 

 .ވެގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް މަޝްވަރާކުރެވުނެ

 

  ޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސ 
 .ފާސްކުރެވިފައެވެ ވަނީ ޤަވައިދު ހިންގާ ކުރާކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް އަށް ތަރައްޤީ އަންހެނުންގެ މުންޑޫ.ލ
 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  2122ކޮމެޓީގެ  .12
 (L-CDWF)ޓީ( ފަންޑު  އ.ތ.މ.ކ ) އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެ 12.1
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ގެ  2221
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ 2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 82222     82222   2.22     

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ -                    
 މްލަ ޖު  82000   82000  0  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 ސަރުކާރުންދޭ އިސްތިާރކާއި ސަބްސިޑީސް 82000  82000   

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު             -           

 

 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  1..2

 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ  2

 އާމްދަނީ  

 ދައުލަތުން ލިބޭ ފައިސާ  - 82222

 ޤްރުއާން ކުލާސް ފީ 1522

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  83522

  

 ޚަރަދު  

 ކޮމެޓީ އެލަވަންސް  -  82222

  

  

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  82222

 ބާކީ  1522
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 ނިންމުން  .11
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް  ރުއަހަ ވަނަ  2021ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ
ނަތީޖާ ވަނީ  އެކަންކަމުގެ ގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ 

 ހާސިލްކުރެވިފައެވެ.

ވަނަ  2222ކަންތައްތެކެއް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އުންމީދަކީ ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަ  2222އަދި 
 ގިނަކަންތައްތެކެއް ރޭވި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ އަހަރަކަށް ވެގެންދިޔުމެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ލާބައާއި  ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ 
ބަރަކާތް އަޅަމެންގެ މަސައްކަތުގައި هللا ފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިމަން

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ލައްވައި،

 

 1443ޖުމާދުލްއާޚިރާ  27
 

 2222ޖެނުއަރީ  12
 


