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   ތަޢާރަފު  .1
 

ހިންގުމާ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ރިޯޕޓަކީ  ގެ    2010/7ބެހޭ 
ލިޔެވުނު  56- 7 ގޮތުގެމަތީން  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ށ(  މާއްދާގެ  އަހަރު  ވަ   2021ވަނަ    ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެލ.މާބައިދޫ  ނަ 

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

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

ނޑައަޅާފައިވާ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި  ހިންގުމަށް ކަ
 ފައިވާނެއެވެ.   ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާކައު
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  ތަޞައްވަރު  ގެ ޓީ ކޮމެ  ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  .2
މުޓީ އަކީ މެދުރާއްޖެ ދެކުނު ސަރަޙައްދުެގ ރައްތަކުެގ ތެރެއިން  މާބައިދޫ އަންހެުނންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮ                   

އް ދިރިއުޅޭ  ހޭލުންތެރި އަްނހެނުންތަކެޮގތުން  ތަރައްޤީެގ ރޮނުގން ފާހަަގކޮށްލެޭވ، އިޖުތިމާޢީ ޮގތުްނނާއި،އިޤްތިޞާދީ، އުމްރާީނ އަދި ތަޢުލީމީ
 ރަށަކަށްުވމެެވ.  

      އަމާޒު ގެ ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  .3
 

އިޖުތިމާޢީ ޮގތުންާނއި،އިޤްތިޞާދީ، އުމްރާނީ އަދި ތަޢުލީމީ ޮގތުން ހޭލުންތެރި  ަވނަ އަހަރުެގ ނިޔަލަށް މާބައިދޫ އަކީ   2022"          

  ހެދުން" ރަށަކަށްއަންހެުނންތަކެއް ދިރިއުޅޭ 
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 ގެ އޮނިގަނޑު   ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ   .4
 

 

 

 

 

 

 

 

   އް މިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަ ކޮ 
ވެ  މެމްބަރުން އިޤްރާރު 4ވަނަ އަހަރު އަލަށް އިންތިހާބުވި މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ    2021 .1

 ގައެވެ.   2021މެއި    17މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ  

އެއް މެމްބަރަކު މަދުވުމާއި  1ރާ ކޮމެޓީގެ  ވަނަ އަހަރު އަލަށް އިންތިހާބުވި މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކު  2021 .2

މެމްބަރު  1ގުޅިގެން އިތުރު މެމްބަރަކު އިންތިޙާބު ކުރުމަށްފަހު މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  
 ގައެވެ.   2021ސެޕްޓެމްބަރ    13ނެވީ  އިޤްރާރުވެ މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެން 
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .5
 

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

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 

       އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ 

100% 

  ✓  ✓  ✓  އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުން  

      

      

      

2 

       ތަޢުލީމް   

0% 

      

      

      

      

3 

       ފުދުންތެރިކަން   އިޤްދިޞާދީ 

100% 

  ✓    ދުނިޔޭގަ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  

      

      

      

4 

     ތަރައްޤީ   ޢުމްރާނީ 

100% 

ތަރައްޤީކުރި ރަށާ ގުޅިފައިވާ ބުރިޖް މަގު   މާބައިދޫ ކައުންސިލުން 
 ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  
✓   

ގެ އިމްރާން އިސްނަގައިގެން ތަރައްޤީކުރި  މާބައިދޫ ކުޑަޖެހިއާ  
 "ގައްޑާ ބީޗް" ިޕކްނިކް އޭރިއާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

  
✓  ✓  

     

      

5 

     ހޭލުންތެރިކަން 

0% 
      

      

     3ސަބްއެކްޓިވިޓީ  - 
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6 

     ތިމާވެށި   

100% 

  ✓  ✓   ހޭޅިފަށު ގަސް އިންދުމުގެ ޙަރަކާތް ހިންގުން 

  ✓    ސާފްކުރުން ކޯރުތެރެ 
     

      

7 

     މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމާ އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަށް   

100% 

  ✓    ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް ކުރާ އަނިޔާ    ދެކޮޅަށްއަންހެނުންނާ

  ✓    މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  

  ✓    ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  

  ✓    އަލްޙާއީދު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 
 

 ފާހަގަ ކުރުން ދުނިޔޭގަ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް  
ގުޅިގެން  2021އޮކްޓޫބަރ    16 ކައުންސިލާ  އާއި  އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ  ދުވަހު  ހޮނިހިރު  ވީ 

  ކާބޯތަކެތީގެ މައުރުޒެއް ބޭއްވިގެން ދިޔައެވެ. އެގޮތުން އެންމެ ގިނަ އައިޓަމް ހުށައެޅިފަރާތުގެ 
ވަނަ  1ވަނަ،އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ބައިން  3ވަނަ  2ވަނަ  1ވަނަ، ޤުދުރަތީގެ ބައިން  1ބައިން  

  ދެވުނެވެ. ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ އަށް ހޮވުނު  ވަނަ 1ވަނަ، މުޅި މުބާރާތުން 3ވަނަ 2
 
 
 
 
 
  

 

   ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މާބައިދޫ ކައުންސިލުން ތަރައްޤީކުރި ރަށާ ގުޅިފައިވާ ބުރިޖް މަގު    

ބްރިޖް މަގު ސާފުކުރުމުގެ   ތަރައްޤީކުރި  ކައުންސިލުން  ގުޅިގެން  އަންހެނުން  ރައްޔިތު  ކައުންސިލަރ އަދި  މާބައިދޫ އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ އާއި 
 މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ. 

............................................................................................................................. ..............
..................................................................................................................... ...............................................

............................................................................................................................. .......................................
 ........... 

.............................................................................................................................................................. ......
 ............................................................................................................ 

 
 
 

 ފޮޓޯ 

 ފޮޓޯ 
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 މާބައިދޫ ކުޑަޖެހިއާގެ އިމްރާން އިސްނަގައިގެން ތަރައްޤީކުރި "ގައްޑާ ބީޗް" ޕިކްނިކް އޭރިއާ ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް 
    
 

ިޕކްނިކް އޭރިއާ "ގައްޑާ  އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ އާއި ރައްޔިތު އަންހެން ކަނބަލުން ގުޅިގެން މާބައިދޫ  
  ނެވެ. ސާފުކުރުމުގައި މަސައްކަތް ކުރެވު ބީޗް" ސަރަޙައްދު 

 
 
 
 

 ރަށް ސާފުކުރުން 
ރަށުގެ ސާފުތާހިރުކަން ބޭއްވުމަށް ޓަކައި   ދުވަހު ސާފުކުރެއެވެ. އެގޮތުން  4ކޮންމެ މަހަކު  ޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  އި

   ވުނެވެ. މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެ ކުނިކެހުމުގެ  އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ އާއި ރަށުގައި އުޅުއްވައި އަންހެން ބޭފުޅުން ވަރަށް ޖޯޝާ ފޯރީގައި  މާބައިދޫ  

 

 މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 

   މުގެ ގޮތުން މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުވީ ބުދަ ދުވަހު މާބައިދޫ އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލަރ ގުޅިގެން    2021އޮކްޓޫބަރ    6
"ޑިނާރ ނައިޓް"  ގޮތުން މުދައްރިސުންނަށް  މުދައްރިސުންނަށް  އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ  ފިލާ    ބޭއްވުނެވެ. އެގޮތުން  އެރޭގެ    ދުނުމާއިހަދާނީ 

 ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.  ފަރިއްކޮޅުވެސް މާބައިދޫ އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ ފަރާތުން ހާއްސަ 

 
 ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 

ބައިނަލް އަޤްވާމީ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ބޭއްވުނީ ހައްދުންމަތީ  
ން އެއިޑްސް ދުވަހާއި ގުޅިގެން އެޗް އައި ވީ ގެ އިތުރުން ގިނަ ޓެސްޓު ތަށް  އެގޮތު   މާބައިދޫގައެވެ. 
ހެދުމު ފުރުސަތު  އެދުވަހު  ރައްޔިތުންނަށް  ފުރުސަތު  ރަށަށް  ގެ  ގުޅިގެން  ދުވަހާ  ފަހިކޮށްދިނެވެ. 

 ޒިޔާރަތްކުރި ބޭފުޅުންނަށް އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ އިން ކެއުމުގެ ކަންތަށް އިންތިޒާމް ކޮށްދިނެވެ.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ފޮޓޯ 

 ފޮޓޯ 
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 އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް 
 

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން  
 އެކު  އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ އިސްނަގައިގެން މުއައްސަސާތަކާއި އަދި ރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންނާ

   މިހިނގާލުމުގައި ދުވަހާ ގުޅޭ މަޢުޟޫމާތު ހިއްސާކުރެވުނެވެ. ހިނގާލުމެއް ބާއްވާފައިވެއެވެ.
 ރަށް ސާފުކުރުން 

ދުވަހު ސާފުކުރެއެވެ.  4އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެ މަހަކު  
އެގޮތުން މާބައިދޫ އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ އާއި ރަށުގައި އުޅުއްވައި އަންހެން ބޭފުޅުން ވަރަށް  

 ޖޯޝާ ފޯރީގައި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 ....................................................................................................................... 
ކައުންސިލަށް ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރެވުނު  ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުން  ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ނޯޓް: *** 

 މިންވަރާއި އެއްގޮތަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށް 

  

 ފޮޓޯ 

 ފޮޓޯ 
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2021 .6
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް  

 

 ހެނދުނުގެ ސައިފޮދު  އަލްޙާއީދު ދުވަހު: 1ޙަރަކާތް   •
އުޅުން މަނާކުރުމުގެ  އެއްވެ  ގިނަ މީހުން  މުޅިރާއްޖެ އަށް ފެތުރުމުން ދާތީ އެޗް.ޕީއޭ އިން    19ހަލުވިކަމާއި އެކު ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 ސަބަބުން.

 ލޯގޯ ކުރެހުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން    -  :   2ޙަރަކާތް   •
ފަހަރު އިޢުލާންކޮށްގެން  1ހުޅުވައިލުމައި ގުޅިގެން    ކުރެހުމުގެ މުބާރާތު ފުރުޞަތު ސުކޫލު ކުދިންނަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ލޯގޯ    : ސަބަބު/ދަތިތައް 

  އަދި އިތުރު މުއްދަތު ދީގެންވެސް ޝައުޤުވެރިކަން ފާޅުނުކުރުމުގެ ސަބަބުން
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އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ   ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  .7
     ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކާއި  

 
   އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ކުނިކެހުން 

.  އަހަރު ދުވަހަށް ނެގުނ1ްއިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންޓެކްޓު އުޞޫލުން މާަބއިދޫ އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ    
)ވިހިހާސް ރުފިޔާ( 20000)ވިހިހާސް ރުފިޔާ( ކުނިކަހަންދާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާޞިރީ ބެލުމަށްފަހު އެފަރާތްތަކަށް  20000އަދި 

 ބެހުމަށްފަހު އެރުފިޔާ އެފަރާތްތަކުގެ އަކައުންޓަށް ޖަމާކުރުން.
 

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

 

 

 

 

1 

 

 

 

   ތައުލީމު  •
-  

 

 

 

1-3 

 އިންޖެނުއަރީ
   ށްމާރޗަ

4 -6 

 އޭްޕރީލުން ޖޫން 

7-9 

ޖުލައި އިން 
 ސެްޕޓެމްބަރއަށް

10-12 

އޮކްޓޯބަރުން  
 ޑިސެމްބަރ 

 ރ  ލ ރ  ލ ރ  ލ ރ  ލ

  
50,000/- 

 
 

 

   
 

  

 އަންހެނުން  • 2
އަންހެނުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަހާ ކޯހެއް 

 ހިންގުން  
ން ޖަނާޒާކޯހެއް  އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެ 

 ހިންގުން 
 
 
 

  
-/35000 
-/5000 
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3  
 

 އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީ 
ދުންފަތުގެ އިސްތިޢުމާލުކުރުމާއި   -

 މަސްތުވާތަކެތި 
ބޭނުންކުރުމާއި ރިހެބިލިޓޭޝަންއާ  

 ބެހޭގޮތުން ދިރަސާ 
 ކުރުން 

    
 

-/2000  

    

 މަސައްކަތް   މްރާނީ އު  • 4
 

 
 

        

• 5

6 

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ ހަރަކާތްތައް    އަންހެނުންގެ
  ރާވާ ހިންގުމާއި އެފަދަ ހަރަކާތްތައް

   ސްޮޕންޒަރކުރުން

  
-/3000 

      

 ތިމާވެށި  • 6
 

        

ރުމާއި އެހެނިހެން  ގަކު މުނާސަބާފާހަ  • 7
 ހަރަކާތްތައް 

 ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރެއް ބޭއްވުން -
 ރަމަޟާން މާހެފުން   -

  
-/2000 

      

 

  ކޮމެޓީގެ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ   ވަނަ   2021 .9
 ބައްދަލުވުންތައް 
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 ނިންމުންތައް ކޮމިޓީގެ   ރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 4      1ބައްދަލުވުން  –    4 ދައުރު

ވަނަ އާއްމު    01ވަނަ ދަޢުރުގެ    04ވަނަ އަހަރުގެ    2021
ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހަން  
މަސްވަރާ   ކައުންސިލަރުންނާއި  ކަނޑައެއުމަށް  ވަކިދުވަހެއް 
ތާރީޚެއް   ވަކިދުވަހަކާ  ކުނިކަހަން  ބޭއްވުމަށްފަހު  ބައްދަލްވުމެއް 

 ނިންމާލެއްވީއެވެ.   ކަނޑައަޅާ  ބައްދަލުވުން 

 

 

  

 

 4     2ބައްދަލުވުން  –4ދައުރު 

  02ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021   .1
ވަނަ އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ އ.ތ.މ  

ކުމެޓީގެ ހުރިހާ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން  
ބައްދަލްވުން ބާއްވަން ފާސްކުރެވުނީ ހަފްތާގެ ކޮންމެ  

ގައިއެވެ. އަދި ޖޫން  21:00ހޯމަދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 
ހަށްދު ތަކުގައި  ވަނަ ދުވަހު އިޖުތިމާއީ ސަރަ 04

އާމު ރަށްޔިތުންނަށް އުންދަގޫވާގޮތަށް ހުރި ގަސްތަށް  
ކޮށައި ސާފުކުރުމަށް އެޖެންޑާކުރެވުނުވެ.ނަމަވެސް  
ކައުންސިލްއިން ރަށްޔިތުންނާއި ގުޅިގެން ބުރިޖް  

ޖޫން ކަނޑައެޅުމުން އ.ތ.މ  04މަގު ސާފުކުރުށް  
ޖޫންގައި ކުރަން ނިންމި ކަންތަށް   04ކޮމެޓީއިން 

 ކުރުމަށްފަހު ބަށްދަލްވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ. ފަސް
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 4     3ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    03ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
ވަނަ އަހަރުގެ ޢަލްޙާޢީދު   1442ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލާ  
ލަތަށް ބެލުމަށް ފަހު ކުރިއަށް  ގުޅިގެން ރަށުގެ ހާ 

ގެންދިއުމަށްށެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމީ އެހެން  
އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ޖަމާއަތުގައި ނަމާދު ކުރުމާއި  

ހެންދުނުގެ ސައިފޮދާއި އަންހެން ފިރިހެން ހަރުބީނެގުމާއި އަދި  
އެހެނިހެން ކުޅިވަރުތަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް  

ވަނަ އަހަރު މާރޗް، އޭްޕރީލް    2021ޖެހިފައެވެ. ވަނީހަމަ
މަހުގެ ކުނިކެހި ފައިސާ ނިމިދިޔަ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ  
)އައިމިނަތު މޫސާ( އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ވަނީ މެމްބަރުންގެ  

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރުމަށްފަހު ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ.   

 4      4ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    04ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އިދާރާގެ  ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

އޮފީސްބައި ވަކިކުރުމަށްށާއި )ވެއިޓިން އޭރިޔާއެށް( ހެދުމަށް   
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ވާހަކަ ދެއްކުމަށް މަސްވަރާ ކުރެވުނީ  
ކައުންސިލްއާއި ބައްދަލްވުމެށް ބޭއްވުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމައި  

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ.   

 4      5 ބައްދަލުވުން -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    05ވަނަ ދަޢުރުގެ   05ވަނަ އަހަރުގެ   2021
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ތިން  ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

މެންބަރުންނާއި މަސްވަރާކުރިމަށްފަހު ރަށުގެ އިޖްތިމާއީ 
ސަރަހަށްދުތަކުގައި އުފެދިފައިވާ ކުނިގޮންޑުތަށް ނަގައި  

ވާ ބިންތަކުތެރޭގައި  ސާފުކުރުމައްށާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ހިއްސާ
ހިމެނޭ )އަންހެނުންގެ އެާޕރޓްމެންޓް،އަންހެނުންގެ ވެހި ހޮޓާ(  

މި ސަރަހަށްދުތަކުގައި ފަޅާފައިވާ ވިނަގަސްތަށް ކޮށައި  
ސާފުކުރުމައްޑެވެ.އަދި މި މަސައްކަތުގައި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި  
ކައުންސިލް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި  

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ. ރައްވައި ފާސްކު
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 4   6ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    06ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ ލޯގޯ ހެދުމާއި   ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ބެހޭގޮތުން ޙާޒިރުވި މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ  
ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނީ ލ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ުޕރިންސިަޕލް  

އާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ވަކި  هللا( )ޝަރީފާ ޢަބްދު
އުމުރުފުރާ އަކަށް ބަހާލައިގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ލޯގޯ  

ރާތެއް ބާއްވާ މުބާރާތުން އެއްވަނަ އަށްދާ ލޯގޯ  ހެދުމުގެ މުބާ
ވަނަ،ދެވަނަ،ތިންވަނައަށް  1ފާސްކުރުމަށްށެވެ. އަދި މުބާރާތުން 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ކުޑަ ނުވާނެ ވަރުގެ   100ދާ ފަރާތްތަކަށް 
އިނާމެއް ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.ދެވަނަ ކަމަކަށް ވާހަކަ  

ރުމަށް ނިކުންނަ  ދެކެވުނީ އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކު
ބައިވެރިންގެ ޙާޒިރީ ރިޯޕޓްތަށް ހެދުމާއި 

ބެހޭގޮތުންނެވެ.ތިންވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަ ކޮއްލީ ޢަލްޙާ  
ޢީދުދުވަހު ހެނދުނު ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ސައިފޮދު ދިނުމާއި  
ބެހޭގޮތުން މެންބަރުންނާއި ވާހަކަދެއްކުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނީ  

 ހެދުމަށްށެވެ.އަދި ހެދިކާހެދުމަށް  ހެނދުނުގެ ސައިފޮދަށް ހެދިކާ
ބޭނުންވާ ބައެއް އައިޓަމްތަށް ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ  

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ.   ކުރުމަށްފަހު 

 4   7ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    07ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
މާޢީ ސަރަޙަށްދު  އިޖުތި  ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ކުނިކަހަން ހަމަޖެހިފައިއޮތް ދުވަހު ވިއްސާރަވެ  
ވައިގަދަވުމުގެސަބަބުން ކުނިކެހުން ކުރިޔަށް ނުގެންދެވޭނެތީވެ  

ކެންސަލް ކުރެވުނެވެ.އަދި އަލްޙާ ޢީދަށް މުޅިރަށް ސާފުކުރުމަށް  
 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ. ޖުލައި ކަނޑައަޅައި  16

 8    8ންބައްދަލުވު  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    08ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
އަލްޙާ އީދުދުވަހު ހެނދުނު   ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ރައްޔިތުންނަށް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިއޮތް ސައިފޮދު  
ކެންސަލްކުރަން ޖެހުނީ ގިނައިން އެއްވެގެން ބާއްވަން  

ހަރަކާތްތައް ނުބާއްވަން އެޗްޕީއޭއިން އަންގަވައިފައިވާތީ އަދި  
ރަށުގެ ކޮވިޑް ޓާސްކްފޯސްއާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ނިންމީ  

ރާވައިފައިވާ ބައެއް ހަރަކާތްތަށް އުނިކުރުމަށްފަހު  އީދުގައި 
 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ. 
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 4        9ބައްދަލުވުން -4ދައުރު 

ވަނަ    09ވަނަ ދަޢުރުގެ    04ވަނަ އަހަރުގެ    2021     
ބަނދަރު   އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

ސަރަތަހައްދުގައި ހުރި ގަސްތައްދިގުވެ އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް  
އުނދަގޫވާގޮތަށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގަސްތައް ކޮށުމައި 

ޖުލައި   16ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނީ 
 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ. ކަނޑައަޅައި 

 4       10ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ    10ވަނަ ދަޢުރުގެ    04ވަނަ އަހަރުގެ    2021     
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އިދާރާއަށް    އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

މެދުގައި   މެންބަރުންގެ  ބެހޭގޮތުން  ހޯދުމާއި  ސާމާނު  ބޭނުންވާ 
އައިޓަމްތައް   މަސްވަރާކުރެވުނު  ބަހުސްކުރެވުނެވެ.އެގޮތުން 

 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. 

  2.  6               ްޕރިންޓަރ      1 .1
  ޑަސްބިން  1.  11                      ލޮގްފޮތް

މުނީޓަރ  5.  7ފައިލް                       3 .2
 ފޮތް 

ގަލަން    5.  8ކުނިކަހާ ފިހިގަނޑު                .3
 ގަލަން )ކަޅުކުލަ(   5)ނޫކުލަ(  

 ޓިެޕކްސްފުޅި  1.  9މޮްޕ                         .4
 A4 1.  10ވައިަޕރ                       .5

 ރީމް ކަރުދާސް 
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 4       11ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ    11ވަނަ ދަޢުރުގެ    04ވަނަ އަހަރުގެ    2021     
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ލޯގޯ   އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އިން ހުށަހެޅި ލޯގޯ  
ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށްދާ ފަރާތްތަކަށް ދޭންނިއްމި  

ރ )ސަތޭކަ ރުފިޔާ( މުރާޖާކުރުމަށްފަހު ކައުންސިލްގެ  100
މެންބަރުންނާއި އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުންގެ މެދުގައި  

ށްފަހު ފާސްކުރެވުނީ ދެވަނަ އަދި ތިންވަނަ  މަޝްވަރާކުރުމަ
ރ  500އުނިކުރުމަށްފަހު އެއްވަނައަށްދާ ފަރާތަކަށް  

)ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ކުޑަނުވާނެވަރުގެ އިނާމެއް 
ދިނުމަށްށެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކޮށްލީ ކޮމެޓީ އިދާރާ  
ވެއިޓީން އޭރިޔާއެއް ހެދުމަށް ކައުންސިލް މެންބަރުންގެ  

ދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނީ މަސައްކަތަށް  މެ
ދާނެ ޚަރަދުގެ ކޯޓޭޝަން ހުށައަޅާ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް  
ގެންދިޔުމަށްށެވެ. ތިންވަނަ ކަމަކަށް މަސްވަރާ ކުރެވުނީ  
ކޮމެޓީއިދާރާގެ ނަންބޯޑު ނެތުމުގެ ސަބަބުން އިދާރާގެ  

ވާލުކުރުމަށް  ނަންބޯޑެއް ހެދުމަށް ނަންބޯޑު ހަދާ ތަނަކާއި ހަ 
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި ކޮމެޓީ އިދާރާގެ  
ދޮރުތަކުގައި ހަރުކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިސްޓިކާގެ ކޯޓޭޝަން  
ހުށަހަޅާ މަސައަކަތް ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  

ހަތަރުވަނަ ކަމަކަށް މަޝްވަރާކުރެވުނީ ހީނާވިލާ  
ބިން( ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް  ހުޅަންގުފަރާތުގައިވާ )ހުސް

އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށް ދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން މަސްވަރާކުރެވުނެވެ.  
ނަމަވެސް ކައުންސިލް އިން ނިންމާފައިވަނީ އެބިން  

ކުޑަކުދިންގެ ާޕރކްއެއް ހެދުމަށް ނިންމާފައިވާތީ އެހުސްބިން  
 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ.   ދެވެންނެތްވާހަކަ ދަންނަވައި 
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 4       12ބައްދަލުވުން  -4އުރު ދަ

ވަނަ އާއްމު    12ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
އަތޮޅު ކައުންސިލްއާއި އަތޮޅު  ބައްދަލްވުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ރައްތަކުގެ ރައީސުން ތަޢާރަފް ވުމުގެގޮތުން އަތޮޅުގެ ރައްތަކަށް  
ރުގައި  ކުރަމުންގެންދާ ޒިޔާރަތުގައި ލ.މާބައިދޫއަށް ކުރައްވާ ދަތު 

އެބޭފުޅުންގެ ކެއުމުގެ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެގޮތުން އ.ތ.މ  
ކޮމެޓީއިން ވަނީ ނިންމާފައިއެވެ.އަދި އެބޭފުޅުންނާއިއެކު  
ލ.މާބައިދޫ ކައުސިލް އިދާރާ މުވައްޒަފުންނާއި ރަށުގެ  

މުވައްސަސާތަކުގެ ވެރިންނަށް މި ދައުވަތުގައި  
މީގެ އިތުރުން   .ބައިވެރިކުރުމަށްވެސް ވަނީހަމަޖެހިފައިއެވެ

ހަވީރުގެ ސައި،ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކުޅައުމާއި ހެނދުނުގެ ސައި  
 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ.   ހަދަން ނިންމައި  

 4       13ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    13ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
އަންހެނުންގެ ވެހިހޮޓާ )ބާ   ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

އިމާރާތް( ބޭނުންނުކޮށް ގިނަ އަހަރުތަކެއްވަނަދެން ހުރުމުން  
އަލުން އެއިމާރާތް މަރާމާތުކޮށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބަޔަކަށް  

ދޫކުރާނެގޮތަކާއިމެދުގައިއެވެ. އެގޮތުން މެންބަރުންނާއި  
ފަހު ހުށަހެޅުނު ޚިޔާލް ތަކަކީ ވިޔަފާރި  މަޝްވަރާ ކުރުމަށް

އުސޫލުން ދޫކުރާނެ ރީޓެއިލް ފިހާރައެއްހެދުމަށްށާއި ދުވަހު  
ކުއްޔައްދޭނެ ކޮޓަރިތަކެއްހެދުމަށްށެވެ.ހުށަހެޅި ޚިޔާލަށް  
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅި  
ޚިޔާލުތަކުގެތެރެއިން ފިހާރައެށް ހެދުމަށްށާއި ދުވަހު  

އްޔައްދޭނެ ކޮޓަރިތަކެއް ހެދުމަށް ނިންމައި މި ްޕރޮޖެއްޓާއި ކު
ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި މަސްވަރާކުރުމަށްފަހު  
ގޮތެއްނިންމުމަށް ކަނޑައަޅާ ފާސްކުރެވުނެވެ. އަދި ދެވަނަ  

ކަމަކަށް ފާހަގަ ކޮށްލީ ލ.މާބައިދޫ ކޭބަލް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް  
ރަތް( އިން ބައެއް އަންހެނުންގެ ވެހި )ބާ އިމާ

ބޭނުންކުރަމުންދާތީ އެތަނުން ކުލިނެގުމާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ. އަދި  
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސްކޮށް ފާސްކުރެވުނީ ކައުންސިލް  

މެންބަރުންނާއި ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ގޮތެއްނިންމުމަށް  
 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ.ކަނޑައަޅާ 



22 

 

 4       14ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    14ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
ޖުލައި އަދި އޮގަސްޓް މަހުގެ   ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ކުނިކެހުމުގެ ފައިސާ މެންބަރުން މެދުގައި  
  37މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ބެހުމަށްށެވެ.އެގޮތުން ޖުލައި މަހު 

ރ )ތޭވިސް ހާސް ރުފިޔާ(  23000މެންބަރުންގެ މަށްޗަށް 
މެންބަރުންގެ މަށްޗަށް   39ބެހުމަށްށާއި އަދި އޮގަސްޓް މަހު 

ފިޔާ( ބެހުމަށް ނިންމައި   ރ )ތޭވިސް ހާސް ރ23000ު
 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ.   

 4        15ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ    16ވަނަ ދަޢުރުގެ    04ވަނަ އަހަރުގެ    2021     
ވަނަ    5އޮކްޓޫބަރ  އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

ދުވަހަކީ ޓީޗަރުންގެ ދުވަސްވުމުން އެދުވަސް ފާހަގަކުރުމާއި  
ގޮތުން މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނީ  ބެހޭ

ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްއާއި ގުޅިގެން މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް  
ފާހަގަ ކުރުމަށް ކައުސިލްއާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ. ގޮތެއްނިންމުމަށް ފާސްކޮށް  

 4    16ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    16ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ލޯގޯ ކުރެހުމުގެ   ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގެ ގޮތުން ލ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ  
އިން މަތީގެ ދަރިވަރުންނަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައި   6ގުރޭޑް 

މުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ދުވަހެއް ކަނޑައެޅުމާއި ބެހޭގޮތުން  
ތުން  މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްށެވެ. އެގޮ

)އެކެއް(   1މެމްބަރުންގެ މެދުގައި ފާސްކުރެވުނީ މުބާރާތް 
ހަފްތާގެ މުއްދަތަކަށް ދަންމާލައިގެން ކުރިޔަށް  
ސެްޕޓެމްބަރ   26ގެންދިޔުމަށްށެވެ.އަދި މުބާރާތް ފެށޭ ތާރީޚަކީ  

އޮކްޓޯބަރ އާއި ހަމައަށް ނިޔަލަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅާ   03އިން 
 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ. 



23 

 

 4   17ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    17ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އިދާރާ ލޯގޯޖެހި   ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ތަށްގަނޑުހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް  
މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްށެވެ.އަދި މެންބަރުންގެ  

ޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނީ ލޯގޯ ފަރުމާކޮށް  މެދުގައި މަ 
ނިމުނުހާއި އަވަހަކަށް ތައްގަނޑު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް  

ކުރިޔަށްގެންދިޔުމަށްށެވެ.ދެވަނަ ކަމަކަށް ވާހަކަ ދެއްކެވުނީ  
މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލް  

ކައުންސިލް  ގުޅިގެން ފާހަގަ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ.އަދި 
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ފާސްކުރެވުނީ ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް  

އިން އެދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މުދައްރިސުންގެ  
އަގުވަޒަން ކުރުމުގެގޮތުން ކައުންސިލް ނަމުގައި  

މުދައްރިސުންނަށް ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށްށެވެ.އަދި އ.ތ.މ  
ކޮމެޓީ ނަމުގައި   ކޮމެޓީއިން މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް އ.ތ.މ

މެންދުރުގެ ފަރިއްކުޅައުމެއް ދިނުމަށްށާއި އެދުވަސް  
ރ  5000ފާހަކުރުމުގެ ގޮތުން ތައްޔާރުކުރާ ފަރިއްކުލައުމަށް 

)ފަސްހާސް ރުފިޔާ( ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ.ތިންވަނަ  
  16ކަމަކަށް ވާހަކަ ދެކެވުނީ ދުނިޔޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް )

 ކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލް  އޮކްޓޯބަރ( ގައި ފާހަގަ
މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްށެވެ.އެގޮތުން އ.ތ.މ  

ކޮމެޓީއިން މި މަޢުރޫޒު ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ރާވައިފައިވާގޮތް  
ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް އާއި ހިއްސާކުރިއެވެ.އ.ތ.މ  

ކޮމެޓިއިން މި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ރާވައިފައިވަނީ މުޅި 
އަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވައިލައިގެން މުބާރާތެއްގޮތަށް  ލ.މާބައިދޫ

ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށްށާއި ކެޓަގެރީތަކަކަށް ބަހައިލައިގެން  
ވަނަތަށް ދިނުމަށްށެވެ.އަދި އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިން މި މަޢުރޫޒަށް  

ރ )ތިންހާސް  3500ޙަރަދުވާނެކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވަނީ 
ން ލ.މާބައިދޫ  ފައްސަތޭކަ ރުފިޔާ(އެވެ.އަގާއި ބެހޭގޮތު

ކައުންސިލް އާއި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އިން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު  
އަގު ރަންގަޅުކަމަށް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރިއެވެ.ހަތަރުވަނަ  

ވަނަ ދުވަހު   16ކަމަކަށް ވާހަކަ ދެކެވުނީ އޮކްޓޯބަރ  
ލ.ގަމުގައި ބާއްވައި ފްޑް އެކްސްޯޕގައި އ.ތ.މ ކޮމެޓީ އިން  

ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް   ބައިވެރިވުމާއި ބެހޭގޮތުން
މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރުމަށްށެވެ.އެގޮތުން މެންބަރުންގެ  
މެދުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނީ ލ.މާބައިދޫއަކީ  
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ވަކިން އޮންނަ ރަށަކަށް ވުމާއިގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރާއި  
ލ.ގަމުގައި ހުރުމަށް ބޮޑެތި ޙަރަދުތަކެށް ހިނގާނެތީވެ މި ފޮޑް  

ބައްދަލުވުން  ސްޯޕގައި ބައިވެރިނުވުމަށްނިންމައި އެކް
 ނިންމާލެއްވީއެވެ. 

 4     18 ބައްދަލުވުން -4ދައުރު 

ވަނަ    18ވަނަ ދަޢުރުގެ    04ވަނަ އަހަރުގެ    2021     
 އަންހެނުންގެ ވެހި  އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

ހޮޓާ)ބާ ޢިމާރާތް( ގެ ވަށާ ފާރު ވަރަށް ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ފާރުގެ  
ސަބަބުން އާއްމުންގެ މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީވެ ބައުފާރު  

ތަޅައި އައުފާރެއް ރޭނުމާއި ބެހޭގޮތުން އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިން  
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. ނަމަވެސް އިމާރާތަކީ އަންހެން  

ގެ އިޤްތިސޯސް ތެރޭގައި ހިމެނޭ ތަނަކަށްވުމާއިއެކު  ރައްޔިތުން
އަންހެން ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކޮށް އަންހެން ރައްޔިތުންގެ  

ހިޔާލާއި މަޝްވަރާއާއިއެކު ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް  
މެންބަރުންނާއި މަސްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިންމުމަށް  

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ. ކަނޑައަޅައި 
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 5      19ބައްދަލުވުން  -4އުރު ދަ

ވަނަ    19ވަނަ ދަޢުރުގެ    04ވަނަ އަހަރުގެ    2021     
 އ..ތ.މ ކުމެޓީ އިދާރާގެ  އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

ކައުންސިލް ގުދަނުގައި ހުރި   ވެއިޓިން އޭރިޔާއެއް ހެދުމަށް 
މެންބަރުންނާއި  ލަކުޑި ފަތި ހޯދުމަށް ކައުންސިލް 

މަޝްވަރާކުރުމަށްށެވެ.އަދި ފާސްކުރެވުނީ އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށް  
އެއްބާރުލުން ދިނުމުގެ ގޮތުން ކޮމެޓީއިން ބޭނުންވާ ސާމާނު  

ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްއިން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްށެވެ.ދެވަނަ  
ކަމަކަށް ވާހަކަ ދެކެވުނީ މެންގޯގާޑަން ހިންގުމާއި ހަވާލުވެހުރި  

ރިމެންޓްއާއި އެއްގޮތައް އަމަލްކުރަމުންނުދާތީވެ  ފަރާތުން އެގް
އެކަމާއިބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި  

މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.އަދި މެންބަރުންގެ މެދުގައި ފާސްކުރެވުނީ  
އެގްރިމެންޓްގެ ދަށުން އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިން އެގްރިމެންޓް  
  6 ކުރެވުނު ފާރާތާއި ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ފުރަތަމަ

ހަޓް ހަދައި  6މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި   6ހަވާލުކުރުމަށްށެވެ.ނަމަވެސް ފުރަތަމަ 

)ހައެއް( ހަޓު ހަވާލް ކުރެވިފައި ނުވާތީ   6އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިން 
  6މަސްދުވަހުގެ މުހުލަތެއް އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށް  6އިތުރު 

ށްފަހު  )ހަޔެއް( ހަޓުތައް ހެދުމަށްދީ އެއްކޮށް ނިންމުމަ
އެގްރިމެންޓް ކުރެވުނުފަރާތާ ހަވާލްކުރުމަށްފަހު އެގްރިމެންޓް  
ކުރެވުނު ފަރާތަށް އެގްރިމެންޓްއާއި އެއްގޮތައް އަމަލްކުރުމަށް  

ތިންވަނަ  މުހުލަތެއް ދިނުމަށް ކަނޑައަޅައި ފާސްކުރެވުނެވެ. 
ކަމަކަށް ވާހަކަ ދެކެވުނީ އިޖުތިމާއީ ސަރައްދުތަކުގައި ހެދިފައި  

ތައް ދިގުވެ މީހުންނަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ހުރުމުގެ  ހުރި ގަސް
ސަބަބުން ގަސްތައް ކޮށައި ސާފުކުރުމަށްށާއި އަންހެން  
ރައްޔިތުން އިގުތިމާޢީ ސަރަހައްދު ކުނިކަހަން ނިކުންނަ  

ގަޑިއަކީ ކުނިކޮށި ބަންދު ގަޑިއަކަށްވުމާއި ގުޅިގެން އ.ތ.މ  
 އަލަށް  ކޮމެޓީއަށް ކުނި އުކުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވުމާއި

ކައުންސިލް ކުނިއުކުމާއި ނަށްތާލުމުގެ އުސޫލުގެދަށުން  
ކުނިގޮނޑަށް ވަނުމަށް އެންޓްރަންސް ފީއެއް ނާގާތީވެ މި ފީ  

މާފްކޮށްދިނުމާއި ބެހޭގޮތުން ކައުންސިލް މެންބަރުންނާއި  
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.އަދި ކައުންސިލް މެންބަރުންގެމެދުގައި  

ނީ އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށްދޭ އުޖޫރަ  ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވު
ކުޑަވުމާއި ގުޅިގެން ރައްސާފު ކުރަން ނިކުންނަ ދުވަސްދުވަހު  

އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިން އެއްވެސް އުޖޫރައެއް ނުނަގައި  
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ބައްދަލުވުން  ކުނިގޮންޑައް ކުނިއުކޭގޮތައް ފާސްކޮށް 
 ވެ. ނިންމާލެއްވީއެ

 5     20ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    20ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
ގައި    2021އޮކްޓޯބަރ  16 ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

  2021ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ މަޢުރޫޒު 
ބޭއްވުމުގެ އެއްމެ ފަހުގެ ތައްޔާރީތަތް ވުމުގެގޮތުން މަޢުރޫޒު  
ގެ  ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ޓައިމްލައިންއެއް ހެދުމަށްށާއި ޖަޖުން

ގޮތުގައި ދަޢުވަތު ދޭނެ ފަރާތްތައް ކަންޑައެޅުމަށް 
މެންބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.އަދި މެންބަރުންގެ މެދުގައި  

ފާސްކުރެވުނީ ޖަޖުންގެ ގޮތުގައި ޝަރީފާ  
ނޫރިއާގެ،ލ.މާބައިދު އަދި އައިމިނަތު هللا/އަބްދު

މޫސާ/ކަނީރުމާގެ،ލ.މާބައިދޫ އަށް ކާބޯތަކެތީގެ މަޢުރޫޒުގެ  
ން ކޮށްދިނުމަށް ދައުވަތުދިނުމަށްށެވެ. އަދި ކާބޯތަކެތީގެ  ޖަޖުކަ

މަޢުރޫޒު ފެށުމުގެ ގޮތުން ޖަޖުންނަށް ފިނި ބުއިމެއް )ކުރުންބާ(  
އެރުވުމަށްށާއި ފައިސާ ބަލައިގަންނަ ކައުންޓަރ އެއް ގާއިމް  

އިން   14:00ކުރުމަށްށާއި އަދި މައުރޫޒު ކުރިޔަށްދާނީ 
ބައްދަލުވުން  އަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި  18:00

 ވެ. ނިންމާލެއްވީއެ
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 5    21ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    21ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
 އަންހެނުންގެ ވެހި  ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ހޮޓާ)ބާއިމާރާތް( ބޭނުންނުކޮށްހުރުމުން އެއިމާރާއިތް 
އަލުން   މަރާމާތުކުރުމާއި އަދި އެއިމާރާތުގެ ވަށާފާރު

ރޭނުމާއިބެހޭގޮތުންނެވެ.އަދި އަންހެނުންގެ ވެހިހޮޓާ  
ބާއިމާރާތުގައި ކުރިންބޭނުންކޮށްފައިވާ ބައެއްތަކެތި  
)ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެތި( ރައްޔިތުން އަންހެނުންނާއި  

ހިއްސާކުރެވުނެވެ.އަދި މިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުން  
ތާޢީދާއެކު    އަންހެނުން މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގިނަމީހުންގެ

ނިމުނީ އެއިމާރާތް )އަންހެނުންގެ ވެހި ބާއިމާރާތް(  
ވިޔަފާރިއުސޫލުން ދޫކުރުމަށް ރީޓައިލް ފިހާރައެއް ހެދުމަށްށާއި  

ކޮޓަރީގެ އެާޕޓްމެންޓްއެއް ހެދުމަށްށެވެ.އަދި އިމާރާތުގެ   1
އިންވަކިކުރާ ފާރު ވަރަށްބޮޑައް ހަލާކުވެ ފާރުގެ ސަބަބުން  

އްލުމެއްލިބިދާނެތީވެ ބާއުފާރުނަގައި  އާންމުންގެ މީހަކަށް ގެ
އައުފާރެއް ރޭނުމަށް އެސްޓިމޭޓަށް ދޫކޮށްލުމެވެ.އަދި  

މީގެއިތުރުން އަންހެނުންގެ ވެހިހޮޓަލުގެ ކުރިން ބޭނުންކުރަމުން  
ދިޔަތަކެތި ނީލަން ކިޔުމަށްށާއި އިޖުތިމާއި ސަރަހައްދު  

ސާ  ކުނިކަހަންދާމީހުގެ ފައިސާ ހަވާލުކުރާ ސީޓް އެމަހުގެ ފައި
ހަވާލުކުރުމުގެ ކުރިން ކުނިކަހަންދާ ފަރާތްތަކަށް  

ހިއްސާކުރުމަށްފަހު ފައިސާހަވާލުކުރުމަށް ފާސްކޮށް   
 ވެ. ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެ

 5      22ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ    22ވަނަ ދަޢުރުގެ    04ވަނަ އަހަރުގެ    2021     
ންބަރ މަހުގެ  ނޮވެ އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

އިޖުތިމާއީ ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް ނިކުންނަ ބައިވެރިންގެ  
ޙާޒިރީ ރިޯޕޓްތަށް ހެދުމަށްށާއި ފައިސާ ސީޓް ތައްޔާރު  

ބައްދަލުވުން  ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު 
 ނިންމާލެއްވީއެވެ. 
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 5    23ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު   32ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021  
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިން  ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

އިސްނަގައިގެން ލ.މާބައިދޫއާއި ގުޅިފައި އޮންނަ ކަނޑާގެ  
ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި ހަދާފައިވާ ބީޗް )ގައްޑާ ބީޗް(އަށް ދިޔުމަށް  

އޮންނަ މަގު ސާފްކުރުމައްށާއި އަދި ސާފްކުރުމަށް ދާނެ  
ނޑައެޅުމަށްށެވެ.އެގޮތުން މެންބަރުންގެ މެދުގައި  ދުވަހެއް ކަ

ވާ   2021ނޮވެމްބަރ  12މަސްވަރާކުރުމަށްފަހު ފާސްކުރެވުނީ  
ގައި ސާފްކުރުމަށް ނިކުތުމަށް ފާސްކޮށް    14:00ހުކުރު ދުވަހު  

 ވެ. ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެ

 5      24ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    24ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
 އ.ތ.މ ކޮމެޓީއިން  ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

އިސްނަގައިގެން ލ.މާބައިދު ކަނޑާގެ ރަށުގެ ހޭޅިފަށުގައި  
ހަދާފައިވާ ބީޗް )ގައްޑާ ބީޗް( ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން  

ތުން  މެންބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.އެގޮ
މެންބަރުންގެ މެދުގައި ބަހުސްކުރުމަށްފަހު ހުށައެޅި ހިޔާލްތަކަކީ  

އެތަނުގައި )ގައްޑާ ބީޗް( އުނދޯލި ގެއެއް ހެދުމަށްށާއި  
ގޮނޑި ހެދުން އަދި މިހާރު    5އިށިންދެގެން ތިބުމަށް 

ހަރުކޮށްފައި އިން ކުޑަ މަރާމާތުކޮށް އައު ފަންލުމަށް  
ގޮތުން ލ.މާބައިދޫ  ނިންމުމަށްފަހު މި ުޕރޮޖެކްޓާއި ބެހޭ 

ކައުންސިލް އާއި އިތުރައް މަޝްވަރާކުމަށް ކަނޑައަޅައި 
 ވެ. ބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެ

 5     25ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު   25ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021  
ޓުވަރިޒަމް މިނިސްޓަރ   ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ޑރ.މައުސޫމް ލ.މާބައިދޫއަށް ކުރަށްވާ ޙާއްސަ ދަތުރުފުޅުގައި  
މަރުޙަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލް އާއި  

ލ.މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީ  
ނަވައި މެންބަރުންނަށް ހަވީރުގެ ސައިފޮދެއް  ގުޅިގެން ވަޑައިގަން

ދިނުމުގެ ގޮތުން ލ.މާބައިދޫ ކައުންސިލްއާއި އ.ތ.މ 
ބައްދަލުވުން  ކޮމެޓީއިން މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހު 

 ނިންމާލެއްވީއެވެ. 
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 5    26ބައްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު   26ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021  
ކުރިޔަށްދިޔައީ "އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާއާއި   ބައްދަލްވުމުން

މިދުވަސް ފާހަގަކުރަން ހާޒިރިވި ތިއްބެވި   ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް"
މެމްބަރުންނާ މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން މި ދުވަހާ  

)ހުކުރު ދުވަސް( ހަވީރު   10ގުޅުވައިގެން ޑިސެމްބަރ 
ބޭއްވުމަށާއި އަދި ދުވަހާ  ހިނގާލުމެއް  17:30އިން  16:30

ގުޅޭގޮތުން އޮރެންޖު ކުލަ ފެންނަ ގޮތައް )ބުރުގާ،ހެދުން(  
އެޅުމަށްވެސް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި އެދުވަހު ކުރިއަށް ދާނެ  

މަސައްކަތްތައް މުއައްސަސާތަކާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު  
ގައި މަސައްކަތްތައް  14:00ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރުފަހު 

  އ.ތ.މ.ކޮމެޓީ މެމްބަރުންނާއި ހަވާލުކުރުމަށްފަހު  ނިމުމުން
 ބައްދަލްވުން ނިންމާލެއްވީއެވެ. 

 27ަބއްދަލުވުން  -4ދައުރު 
     5       

ވަނަ އާއްމު    27ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު   2022 ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ކަލަންޑަރ ހެދުމާއި ބެހޭގޮތުން ކޮމެޓީ މެމްބަރުންނާ  
މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. މިގޮތުން ކޮމެޓީ މެމްބަރުންނާ  

ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު  2022މަޝްވަރާކުރުމަށް ފަހު ނިންމީ 
ދުވަސް މައްޗަށް  2ކަލަންޑަރ ހެދުމަށާއި މި މަސައްކަތް 

ގައި ކޮމެޓީ މެމްބަރުން  21:00 ބަހާލައިގެން ރޭގަނޑު
ވަނަ އަހަރު  2022ހާޟިރުވެ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްށެވެ. އަދި 

  2021ޑިސެމްބަރ  13މަސައްކަތު ކަލަންޑަރ ހެދުމަށްފަހު  
ވަނަ ދުވަހުގައި ކައުންސިލް އިދާރާ ފައިނޭންސިއަލް  
އޮފިސަރ)އިސްމާޢިލް ރަޝީދު( އަށް ހުށައެޅުމަށްފަހު  

 ވެ. ވުން ނިންމާލެއްވީއެބައްދަލު ކަނޑައަޅައި 
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 5      28ަބއްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ އާއްމު    28ވަނަ ދަޢުރުގެ   04ވަނަ އަހަރުގެ   2021
 ލ.ގަމު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ

ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މާބައިދޫ ކައުންސިލް ޓީމުން ފުޓްބޯޅަ  
މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާ  ގުޅިގެން ކުޅުންތެރިންނާ  

އޮފިޝަލުން ހިމެނޭގޮތަށް އެބޭފުޅުންގެ ކެއުމާއި ބެހޭގޮތުން  
ކޮމެޓީ މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެގޮތުން  

މ.ކޮމެޓީ މެމްބަރުން ނިންމީ ކައުންސިލުން ކެއްކުމަށް  އ.ތ.
ބޭނުންވާ ބައެއްތަކެތި)ހަނޑޫ،ރޯމަސް( ކައުންސިލުން  

ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި އަދި އެކަމަށް ބޭނުންވާ ކުދިކުދި ސާމާނު  
ކޮމެޓީ މެމްބަރުން ފޯރުކޮށްދިނުމުން، ކައްކާދެވޭނެ ކަމަށް   

 . ވެބައްދަލުވުން ނިންމާލެއްވީއެކަނޑައަޅައި 

 5        29ަބއްދަލުވުން  -4ދައުރު 

ވަނަ    29ވަނަ ދަޢުރުގެ    04ވަނަ އަހަރުގެ    2021     
ޑިސެމްބަރ މަހުގެ   އާއްމު ބައްދަލްވުމުން ކުރިޔަށްދިޔައީ 

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ސާފުކުރުމަށް ނިކުންނަ ބައިވެރިންގެ  
ޙާޒިރީ ރިޯޕޓްތަށް ހެދުމަށްށާއި ފައިސާ ސީޓް ތައްޔާރު  

ބައްދަލުވުން  ކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު 
 ނިންމާލެއްވީއެވެ. 
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 ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ލްތަކަށް  ކޮމެޓީގެ އުސޫ  ❖
އެއް މެމްބަރަކު މަދުވުމާއި  1ވަނަ އަހަރު އަލަށް އިންތިހާބުވި މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ    2021 ❖

މެމްބަރު އިޤްރާރުވެ  1މަސައްކަތްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ  ގުޅިގެން އިތުރު މެމްބަރަކު އިންތިޙާބު ކުރުމަށްފަހު މާބައިދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
 ގައެވެ.   2021ސެޕްޓެމްބަރ    13މަސައްކަތާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވީ  
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 ހިސާބުތައ    މާލީ އަހަރުގެ  ވަނަ   2120  މެޓީގެ ކ   .10
 (L-CDWF)އ.ތ.މ.ކ ) އަނ ހެނުނ  ތަރައ ޤީ އަށ  މަސައ ކަތ ކުރާ ކ މެޓީ( ފަނ ޑު   10.1

ގެ   2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ   2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 197076.40 172479.71 24596.69

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 25000.00 22258.94 2741.06
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު   

     

 ޖުމްލަ    

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު   

   
މުވައްޒަފުންނަާށއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަްށ ނޫން  ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ 

 ގޮުތން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު  4976.00  4976.00

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަްށ ހޯދާ ތަކެީތގެ އަގު 4000.00  4000.00
 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދު 48100.31 48100.31 

 ަތމްރީން ކުރުމަްށ ކުރެވޭ ޚަރަދު 10000.00  10000.00
 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 30000.0 24378.91 5620.69

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ އިސްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީސް  108250 108250 
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަްށ  25000.00 22258.94 2741.06
    

 

 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  10.2

 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ  

 އާމްދަނީ   

 ދައުލަުތން ލިބޭ ފައިސާ   - 222076.40

 )ހޮޓާ ހިންގައިގެން(  - 

 ކުނިކަހައިގެން ލިބުނު ފައިސާ  - 255000.00

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ   477076.40

  

 ޚަރަދު  
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 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު -  255000.00

 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު -  

 މަރާމާުތ ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  -  24378.91

 ސަރުކާރުންދޭ ސަބްސިޑީސް - 108250.00

 ޚިދުމަުތގެ ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ  - 48100.31

 އޮފީސް ހިންގުމަްށ ބޭނުންވާ ޚަރުމުދާ ހޯދުމްަށ ހިނގި ޚަރަދު  - 22258.94

 ޖުމްލަ ޚަރަދު   449738.65

 ބާކީ  27337.75
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ނަމަވެސް    ރުއަހަ  ވަނަ   2021ގެ  ކޮމެޓީ   ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ ހުރި  ގޮންޖެހުންތަކެއް 
ތާވަލުގެ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  މަސައްކަތު  ކުރެވިފައެވެ.ކަންތައްތަކެއް  ގިނަ ގެ  ލިޔެ    ވަނީ  ރިޯޕރޓް  މި 

އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މި ކޮމެޓީގެ ހަރަކާތްތައް  ނިންމުމުގައި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް  
ގެން  ކުރިއަށް  ހަރަކާތްތައް  އިސްވެރިންނާއި،  ވިލަރެސްކޮށް،  އިދާރާގެ  ކައުންސިލް  މާބައިދޫ  މެމްބަރުންނާއި  އ.ތ.މ.ކޮމެޓީގެ  ދިއުމުގައި 

ދެއްވި  މައައްސަސާތަކުން  މާބައިދޫ  އިތުރުން  ޝުކުރު   މުވައްޒަފުންގެ  ފަރާތްތަކަށް  އެންމެހައި  ފާހަގަކޮށް  އެހީތެރިކަން    އެއްބާރުލުމާއި 
 ދަންނަވަމެވެ. 

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

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ލައްވައި، 
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