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އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ ނި
 وسلّم عليه هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ  ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން

ގައި އެ މާތް ނަބިއްޔާގެ އިތުރު އާލުންނާއި، އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި ޞަލަވާތާއި، ސަލާމު 
 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ.

ވަނަ  4ވަނަ އަހަރު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އަލަށް އިންތިޚާބުވެ މެމްބަރުން  2021
ގެ  19-ޚާބުވުމާއި އެކު، ލ. މާމެންދޫއަށް ކޯވިޑް ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ކޮމިޓީ އިންތި 2021މޭ   17ދައުރަކަށް ހުވައި ކޮށްފައިވަނީ 

ބަލިމަޑުކަމެއް ކުރިމަތިވުމުން، ، ބަލިމަޑިކަން ކުރިމަތިވީ ނަމަވެސް މި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. އެހެންނަމަވެސް
 އުންމީދު ކުރި ހަލުވިކަމާއި އެކު ނުގެންދެވުނުކަން ފާހަގަކޮށްލަމެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް ތާވަލުކުރެވިފައިވާ، ރަށުގެ ހެވާއި ލާބައަށް  2021ހަތަރު ވަނަ ދައުރުން ވެސް ވަނީ ވަނަ އަދި  3
އި، އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ހާއްސަކޮށް ގިނަގުނަ ހަރަކާތްތަކެއް ފުރިހަމަކަމާއިއެކު ޙާޞިލްކުރެވިފައެވެ.  އެގޮތުން ކައުންސިލާ

ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި މުބާރާތްތަކުން ވަނަތަކަށް ހޮވޭފަރާތްތަކަށް އިނާމް ހުށަހެޅުން، ސްކޫލް އަދި ޖަމިއްޔާތަކުން ބާއްވާ 
 "ޕްލާސްޓިކް ފްރީ ލާމް" ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް ފޮތިކޮތަޅު ބެހުން، އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން،

އާއި ގުޅިގެން ކަރަންޓީންގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން  19-ހަގަކުރުން ކޯވިޑް އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާ
މެވެ. ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އިތުރުން އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަކޮށް ފިޓްނެސް ޕްރޮގްރާމެއް ނޮވެމްބަރ މަހުން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރަ

ނޑައެޅިފައިވާ ކޯސްތައް މަޑުޖެހިފައިވަނީ ކޯވިޑް އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނާފައިވާ  -އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ކަ
 ވެ.ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވުމާއި ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ކަރަންޓީންވާން ޖެހުމާއި ގުޅިގެންނެ  19

ނޑުގެ އުންމީދަކީ  ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކީ  2022ކޭ އެއްފަދައިން، ވަނަ އަހަރެ  2021އަޅުގަ
ވަނަ އަހަރަކީ ކައުންސިލާއި،  2022މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައް ޙާޞިލްކުރެވޭނެ އަހަރަކަށް ވެގެން ދިއުމެވެ. 

ޤީއަށް ހާއްސަކޮށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް ގިނަ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް އަދި ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ތަރައް
ނޑާއި އެންމެ ގާތުން މަސައްކަތް ކުރައްވަވާ ކޮމިޓީގެ ނަ ނޑާއި  އަދި އަޅުގަ އިުބ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިގެންދާނެ އަހަރަކަށް ވުމީ އަޅުގަ

 ރައީސާ އަދި މެމްބަރުންގެ ނުހަނު ފޮނި އުއްމީދެކެވެ.
ނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި  މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ هللا ދުޢާއަކީ މާތްއަޅުގަ

 ފަރާތްތަކަށް ޤައުމަށް މަޞްލަޙަތުހުރި، ލާބަޔާއި މަންފާ ލިބެނިވި، އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން ދެމެހެއްޓޭ، ދީމުޤްރާތީ ހަމަތަކާއި 
 ން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން.އަސާސްތަކުގެ މަތީގައި އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަ
 1443ޖުމާދަލްއާޚިރާ  27

 
 2022ޖަނަވަރީ  30

 ޢާއިޝަތު ނީރާ                          

  ލ.މާމެންދޫ 
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   ތަޢާރަފު  .1
 

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

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

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

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

ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ކޮމެޓީގެ ލަފަޔާއި މަޝްވަރާ ދިނުމާއި، ކޮމެޓީގެ ތަސައްވުރަކީ، ކައުންސިލުން ރަށުގެ 
ދިވެހި ސަރުކާރާއި ކައުންސިލާއި ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި

ންމެހާ ކަންތައްތައް ދެނެގަނެ، ކައުންސިލާ ގުޅިގެން ކުރުމެވެ. އަދި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރްއްޤީއަށް ކުރަންޖެޭހ އެ
 އެކަންތައްތައް ކުރުމެވެ.

 

    އަމާޒު ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .3
 

ކޮމެޓީގެ މިޝަން އަީކ އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއް ނެިތ، ރަުށގެ ތަރައްޤީއަށާއި އަންެހނުންެގ ތަރައްޤިއަށް ސަރުކާރަިއ 
 ކައުންސިލާ ގުޅިގެން އެކުވެރި މާހައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމެވެ.
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ނޑު  ކޮމެޓީ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   .4  ގެ އޮނިގަ
 

 

 

 

   

 

 

 

  އް މިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަ ކޮ 
 5ދައުރަށް އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވާ  3އަހަރު ފެށުނުއިރު، ކޮމެޓީގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން ދިޔައީ ވަނަ  2021

ވަނަ  17މޭ  2021ހުވާކޮށްފައިވަީނ މެމްބަރުންނެވެ. އައު ދައުރަށް އިންތިޙާބު ކުރެވުނު ފަސް މެމްބަރުން މަޤާމުގެ 
ވަނަ ދައުރުގެ ަރއީސާއަކަށް އިންތިޚާބު ކުރެވިފައިވަނީ ލ.މާމެންދޫ / އާކާޝް ާޢއިޝަތު ނީރާ އެވެ. އަިދ  4ދުވަހުއެވެ. 

 ނައިބު ރައީސާއަކަށް އިންތިހާބު ކުރެވިފައިވަނީ ލ.މާމެންދޫ / ސޯމާ މަދީހާ މޫސާއެވެ.

 
 

 

 

 

 

 

 

 ކޮމެޓީގެ ރައީސާ 
 ޢާއިޝަތު ނީރާ 

ރައީސާ ނައިބު ކޮމެޓީގެ   
މަދީހާ މޫސާ 

 މެމްބަރ
 ޙައްވާ ޢަޒީލާ 

 މެމްބަރ
ޢާއިޝަތު ނީޝާ 

 މެމްބަރ
 ސަޢީދާ ޔޫސުފް 
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 މިންވަރު ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު  .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 

  ވާ ހަރަކާތްތައް ކައުންސިލްތަކާއި، ސްކޫލް އަދި ޖަމިއްޔާތަކުން ބާއް 

 
     100% އެކި އެކި ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވުން

     100% ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ބާއްވާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް  

     100% ކައުންސިލްއިން ބާއްވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތައް )އަންހެނުން( 

     100% ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އިނާމް ހުށަހެޅުން  

2 
 ރަށުތެރެ ސާފުކުރުމާއި އެހެނިހެން ތަންތަން ސާފުކުރުން  

     100% ގެސްޓް ހައުސް ސާފުކުރުމުގެ ކަންކަން  

3 

 ތަޢުލީމާއި ހުނަރުވެރިކަމާއި ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން 

     0% އިތުރުކުރުން )ކޯސް ހިންގުން(ތަޢުލީމާއި ހުނަރު  

     100% އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  

     100% އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން  

4 
 ޕްރައިމަރީ ހެލްތް ކެއަރ

     100% މަ ދިރިއުޅޭނީ މަދިރިއާ ނުލާ ކެމްޕެއިން 

5 

 ކައުންސިލަށް ޖަވާބުދާރީވުން 

ޤާނޫން ލާޒިމްކުރާ މަހަކު އެއް ބައްދަލުވުން ކައުންސިލާއެކު  
 ބޭއްވުން 

  
  

90% 

6 
  ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތައް 

     100% ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން  

7 

 ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުން އެކިއެކި 

     100% އަންހެނުންގެ ދުވަސް 

     100% ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް 

     100% ކުޑަކުނިންގެ ދުވަސް 

     100% އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންގެ ދުވަސް 

     50% ފިތުރުއީދު އަދި އަޟްހާއީދު ދުވަސް 

     100% ޤައުމީ ދުވަސް 



8 

 

     0% އަންހެނުންބާރުވެރިކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ އޮރެންޖު ޑޭ 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 

 ކޮމެޓީން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތްތައް 

 

 ޑައުން ސިންޑްރޯމްއާ ގުޅޭ ޚާއްސަ ސެޝަން 
ޑަުއން ސިންޑްރޯމްއާ ވޯލްޑް ޑައުން ސިންޑްރޯމް ޑޭ ފާހަގަކުރުމުގެގޮތުން، 

އެލް މޯބައިލް އާިއ ގުޅޭގޮތުން ބެލެނވެިރން ހޭލުްނތެރިކުރުމުގެ މަޤްސަދުގައި، 
ޑައުން ސިންޑްރޯމް ކޮމިއުނިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ވެބިނަރގައި ސްކޫލް 

ށް، މި ވެބިނަރގަިއ ކޮމެޓީން ވަނީ ބައިވެރިކޮ ދަރިވަރުންނާއި ބެލެނެވެރިން
 ހިއްސާވެފައެވެ. 

 
 
 ޕްލާސްޓިކް ފްރީ ލާމް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން، ސިކްސް ސެންސަސް ލާމް ރިޒޯޓާއި ގުޅިގެން  2020
"ޕްލާސްޓިކް ފްރީ ލާމް" ގެ ނަމުގައި، ރަށުގައި އެއްފަހަރު ޭބނުންކުރުމަށްފަހު 
އުކާލާ ޕްލާސްޓިކް މަދުކުރުމަށް ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓެއް ވަނި ހިންގާަފއެވެ. އެގޮތުްނ 

ފޮިތ ކޮތަޅު ފަހައި  200ހުޅުވާލައި،  މި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ތެރެއިން ބީލަން އުސޫލުން
ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީއަކަށް ވަނީ ބަހާފައެވެ. އަދި ބާޒަރު ކުރުމުގައި ފޮތި 
ކޮތަޅުގެ ބޭނުން ހިފުމަށް އިލްިތމާސްކޮށް ކަމާ ގުޅުން ހުރި ލީފްލެޓްތައް ވެސް 

  ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބސީއަކަށް ވަނީ ބަހާފައެވެ.
 
 

 ނެސް ޕްރޮގްރާމް އަންހެނުންނަށް ޚާއްސަ ފިޓް 
ކޮމެޓީން އިސްނަގައިގެން ާނެބ ފިޓްނަސްއާ ގުޅިގެން ރަށުެގ އަންހެނުންަނށް 

ނޮވެމްބަރ މަހުގައި ފެށިގެްނ  2021ޚާއްސަކޮށްގެން ފިޓްނެސް ޕްރޮގްރާމެއް 
ބައިވެރިްނ  30 މަހަށް ކުރިއަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމްގައި ޖުމްލަ  4ކުރިއަށްދެއެވެ. 

ފަރާުތްނ  ހަރަކާތަކީ ރަށުގެ އަންހެނުްނނާއި ފިރިހެނުންގެ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މި
  ވަރަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިެގންާދ ހަރަކާތެކެވެ.
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 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ސްވީ ވަނަ އަހަރުގެ އުމުރުްނ ދުވަ 2021ކޮމެޓީ އާއި ކައުންސިލް ގުޅިގެްނ 
އަހަރުން މަތީގެ ދެ ޖިންސުގެ  65މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ރަށުގެ 

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަްށ އަމާޒުކޮްށގެން ހަވީރެއް ވަނީ ބާއްވާަފއެވެ. މި 
ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިންގެ ބަރުދަން، ބްލަޑް ޕްރެޝަރ އަދި ހަކުރު ބެލުން 

ބައިވެރިންނަށް ސިއްޚީ ބައެއް ކުރިއަށްގެންދެވުނެވެ. މީގެއިތުރުން ހަވީރުގެ 
 މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްސާކުރެވުނެވެ. 

 
 

 ކަރަންޓީންގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން  19ކޯވިޑް 
އާ ގުޅިގެން ރަށުގެ ގިނަ ގޭބިސީތައް ަކރަންޓީން ކޮށްފައިާވ  19ކޯވިޑް 

އެހީތެރިކަމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދުވަސްވަރެއްގައި، ކަރަންޓީން ކުރެވިފައިވާ ގެތަކަށް 
ނޑޫ ވަނީ ވަނީ މި ގޭބިސީތަކަށް ބަހާފައެވެ.  މަޤްސަދުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ހަ

 
 

 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ވޮލީ މުބާރާތެއް ބޭއްވުން 
ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮމެޓީްނ  2021

އިސްނަގައިގެން ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ސްޕޯރޓސް ކްލަބްއާ ގުޅިގެން، 
ވަީނ ރަށުގެ ކަނބަލުންަނށް ޚާއްސަކޮށްގެން ވަން ޑޭ ވޮލީ މުބާރާތެއް 

ރުފިޔާ އަދި  3000/-ބާއްވާފައެވެ. މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 
  ރުފިޔާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ދެވުނެވެ. 2000/-ރަނަރއަޕް ޓީމަށް 

 
 

 2021 ޔުނިކްސް ވިމެންސް ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖް 
ޔޫތް އެކަޑަމީގެ ފަރާތުން ލ އަތޮޅަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި "ޔުނިކްސް 

" ގައި މި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ވަީނ 2021ވިމެންސް ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖް 
ބައިވެރިކޮށްފައެވެ. އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްތަކުން ޓީމްތައް ބައިވެރިވި މި ޓީމެއް 

ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށްގެންދެވުނީ މި އަތޮޅު ފޮނަދޫގައެވެ. މި މުބާރާތުގަިއ 
 ކޮމެޓީގެ ޓީމުން ރަނަރއަޕް ހާސިލްކޮށްފައިވެއެވެ.
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 ހަދިޔާކުރުން  ވޯޓަރ ޑިސްޕެންސަރލ.މާމެންދޫ ސްކޫލަށް 

އަހުރެންގެ ބައިވެރިވުން" ޝިއާރުގެ ދަށުން،  –"ދަރިވަރުންގެ ކުރިއެރުން 
ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުން ހުަށހަޅާފައިވާ ޕްރޮޕޯޒަލް އާ ގުޅިގެން، ސްކޫލްގެ 

ވޯޓަރ ފަރާުތން  ސްޓަރފް ރޫމްގެ މާހައުލު ަތރައްޤީކުރުމަށް ކޮމެޓީގެ
 ދިޔާކުރެވިފައެވެ.ވަނީ ހަ ޑިސްޕެންސަރއެއް

 
 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވުނު ޙަރަކާތްތައް ކޮމެޓީގެ 
 

 ގައި ބައިވެރިވުން " މަ ދިރި އުޅޭނީ މަދިރިއާ ނުލާ" ހަރަކާތު 
" މަ ދިރި އުޅޭނީ މަދިރި އާ ނުލާ" ޝިއާރުެގ  ލ.މާމެންދޫ ކައުންސިލާ ގުޅިގެން

ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަާކއި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް، މަިދރި އުފެދި އާލާވާގޮތަްށ  ،ދަށުން
ހުރި ތަންތަނާއި ތަކެތި ހުރިޯތ ބަލައި ޗެކްކުރެވުނެވެ. އަދި މި ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން 

އަދި މީގެ އިތުރުން  ފާހަގަކުރެވުނު މަދިރި އާލާވާ ތަންތަން ވަނީ ނައްތާލެިވފައެވެ.
 އި ތަެކތި ނުބަހަްއޓައި ނައްތާލުމަށް ޢާންުމންނަށް އިލްތިމާސްކުރެވުނެވެ.މިފަދަ ތަންތަނާ

 
 ރަށުގެ ފްލޯޓިންގ އާބާދީ ބެލުމަށް ކުރިއަށްގެންދެވުނު ހަރަކާތް 

ވެކްސިން ފުރިހަމަކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ  19ރަށުގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އާބާދީ އާއި ކޯވިޑް 
ލ.މާމެންދޫ ލ.މާމެންދޫ ސިއްޚީ މަރުކަޒާއި ގުޅިގެން  ،ދެނެގަތުމަށް އަދަދު ސައްޚައެންމެ 

ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ހަރަކާތަށް، ކޮމެޓީގެ ފަރާުތން އެއްބާރުލުންދީ، ހަރަކާތުގަިއ 
ގޭ ، ށްރަށުގެ ގޭބިސީތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮޢަމަލީގޮތުން ބައިވެރިވެފައިވާނެެވ. މި ހަރަކާތުގައި 

 ލޫމާތު ނެގުނެވެ.މަޢުއި އެ ފަރާތްތަކުގެ އެކި ރާތްތަކާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ފަބިސީތަކު
 

 ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގައި ބައިވެރިވުން 
އަށް ކަުއންސިލުން އެކުލަވާލި، ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުެގ  2026އިން  2021

ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން އެކި ސިލްސިލާ ބައްދަލުވުްނތަކުގައި ކޮމެޓީްނ ވާނީ ބައިވެރިެވ، 
ކަމާ ގުޅުންހުރި ޙިޔާލުތައް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ޚާއްސަކޮށް އަންހެނުންެގ 

ންދެވިދާނެ ހަރަކާތްތަކަށް ފޯކަސް ކޮށް، ކޮމެޓީއާ ގުޅިގެން ކުރިމަގަށް ކުރިއަށް ގެ
 ހިންގިދާނެ ހަރަކާތްތައް ބައްދަލުުވންތަކުގައި ހުށަހަޅާފައިވާނެވެ. 
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 ޤައުމީ ދުވަހާއި މިނިވަން ދުވަސް 

ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް  56ވަނަ އަހަރުގެ ޤައުމީ ދުވަހާއި ދިވެހި ރާއްޖޭގެ  1443
ސިލް އިދާރާއިން ބޭއްވި ދިދި ނެގުމުގެ ހަަރކާތުގައި ކޮމެޓީެގ ފާހަގަކުރުމަށް ކައުން

 ފަރާތުން ވާނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.
 
 

 ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން:
ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ކައުންސިލާއި ސަރުކާރުގެ ބައެއް 

އަތިރިމަތީ ގިރާ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހުޅަނގު ފަރާތާއި ދެކުނު ފަރާތުގެ 
މަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ހަރަކާތުގައި މި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ސަރަހައްދުގައި ގަސް އިންދު

މަގޫ،  ިމ ަހރަކާތުގެ ތެރެއިންމިޮގތުން  ވާނީ ޢަމަލީގޮުތން ބައިވެރިވެ އެްއބާރުލުންދީފައެވެ.
 ކުރެދި ފަދަ ގަސްތައް އިންދުނެވެ.

 
 

 ހަރަކާތުގައި އެހީތެރިވުން  ކުޑަކުދިންގެ މައިޒާން ހުޅުވުމުގެ 
ބޭއްވުނު ޚާއްސަ  ވަނަ ފިޔަވަހި ނިމި، މައިޒާން ހުޅުވުމަށް 3ކުޑަކުދިންގެ މައިޒާނުގެ 

ހަރަކާތް އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ކޮމެޓީން ވަނީ އިސްރޯލެއް އަދާކޮށްފައެވެ. މިގޮތުން ދުވަާހ 
ޓީގެ ބަޖެޓުްނ ހަރަކާތަށް ކޮމެ އަދި ގުޅިގެން ހިންގުނު ހަރަކާްތތަކުަގއި ކޮމެޓީން ބައިވެރިވެ

 ޚަރަދުކުރެވިފައިވާނެވެ.
 
 

 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް އިނާމް ހުށަހެޅުން  11ކައުންސިލްގެ 
ވަނަ  2ވަނަ  1ވަނަ ޤުރުއާްނ މުބާރާތުން، މުޅި ުމބާރާތުން  11ކައުންސިލްގެ 

ވަނަ ޯހދި ދަރިވަރުންަނށް، ކޮމެޓީެގ ފަރާތުްނ ފައިސާގެ އިނާމާއި ޓްރޮީފ  3އަދި 
 ހަދިޔާ ކޮށްފައިވާނެވެ. 
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 ފޯރުކޮށްދިނުން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލަށް މާލީ އެހީތެރިކަން 
ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް، ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުން  2021

ރުފިޔާގެ މާލީ  2000/-ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ ޙަރަކާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޯށްދިނުމަްށ، 
 އެހީތެރިކަން އެ ފަރާތަށް ވާނީ ޯފރުކޮށްދީފައެވެ.

 
 

 ސައުންޑް ސިސްޓަމް ހަދިޔާކުރުން ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލަށް 
ހެޔޮ އެދޭ ފަރާތްތެއްގެ އެހީއާއެކު، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ކުރއެރުވުމުގެ މަޤްސަދުގައި، 

ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ވަނީ ސައުންޑް ސިސްޓަމްއެއް 
 ހަދިޔާކޮށްފައެވެ. 
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2021 .6
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް 

 

  ްތަޢުލީމާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށް ކޯސް ހިންގުން: 1ޙަރަކާތ 
ހިންގުމަށް ދިމާވި ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން އިންސްޓްރަކްޓަރުން ގެނައުމާއި ކޯސް  19ކޮވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަުބން މި ަހރަކާތް ހިންގިފައިނުވެއެވެ.

  ްފިތުރު ޢީދު ފާހަގަކުރުން : 2ޙަރަކާތ 
 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން ފިތުރު އީދު ފާހަގަކޮށްފައިނުވެއެވެ  19ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:

  ްއޮރެންޖު ޑޭ އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށް ފާހަގަކުރާ  : 3ޙަރަކާތ 
 މި ދުވަސް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ފާހަގަކުރެވިފަިއ ނުވެއެވެ.ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން  19ކޯވިޑް  ސަބަބު/ދަތިތައް:
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އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .7
   ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކާއި 

 

 ޕާކު ސާފުކުރުން  ގެސްޓް ހައުސް އާއި ކުޑަކުދިންގެ 
ކޮމެޓީގެ ޢާމްދަނީ ިއތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، ކައުންސިލާއެުކ ވެފައިވާ 
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލ.މާެމންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް އާއި ލ.މާމެންދޫ ރައްޔިތުންގެ 
ގެސްޓް ހައުސް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދަނީ ކޮމެީޓގެ ފަރާތުންނެވެ. ިމ 

ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ކޮމެޓީގެ އެކައުންޓަްށ  2000ކަތުން މަހެއްގެ މައްޗަށް މަސައް
 އިތުރުވެއެވެ.
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 ތަކުގެ ތަފްސީލު ޙަރަކާތް  ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް  އަހަރު  އޮތް  ކުރިއަށް  .8
 ފިޔަވަހި  ޙަރަކާތް  

 

 

 

 

1 

 

 

  

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 

  ެހަރަކާތްތައް  ކުރިއަށްގެންދާ  ފާރާތުން  ކޮމެޓީގ 

 ް(އަންހެން) މުބާރާތް ހޭންޑްބޯލ 

  ް(އަންހެން ) މުބާރާތް ފުޓްސަލ 

 ްޕްރޮގްރަމް  ތަމްރީން ކުރުމުގެ  ޑެކަރޭޓް ހަފްލާތައ 

 ުކޯސް  ކޭކ 

 ްކަރަންޓް ޚާއްސަކޮށްގެން އަންހެނުންނަށ 
 ޕްރޮގްރާމް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ވައިރުކުރުން

 ިހޭލުންތެރިކުރުވުމަށް އަންހެނުން ވިޔަފާރިއަށް ކުދ 
 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމް

  
 
 
 
 
 
 
 

5000/- 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

8000/- 
8000/- 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5000/- 

  
5000/- 
5000/- 

2  :ިޖަމިއްޔާތަކުން  އަދި  ސްކޫލް  ،ކައުންސިލްތަކާއ 
  މުބާރާތްތައް  އެކިއެކި  ބާއްވާ 

 ިބައިވެރިވުމަށް ކުޅިވަރުތަކުގައި އެކިއެކ 
 ްހަރަކާތްތައް އެކިއެކި ބާއްވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލ 
 ްޚާއްސަކޮށްގެން  އަންހެނުންނަށް  ކައުންސިލްއިނ 

 ޙަރަކާތްތައް  ހިންގާ
 ްބާއްވާ  ހާއްސަކޮށްގެން އަންހެނުންނަށް  ޖަމިއްޔަތަކުނ 

 ކުޅިވަރުތައް
 ްހުށައެޅުން އިނާމު މުބާރާތަށް ޤުރުއާން ކައުންސިލ 

  

 

 

7500/- 

750/- 

 

2000/- 

 

 

1250/- 

1250/- 

 

  

 

 

7500/- 

750/- 

 

2000/- 

 

 

1250/- 

1250/- 

 

  

 

 

7500/- 

750/- 

 

2000/- 

 

 

1250/- 

1250/- 

 

  

 

 

7500/- 

750/- 

 

2000/- 

 

 

1250/- 

1250/- 

 

3   ިތަންތަން  އެހެނިހެން  ރަށުތެރެސާފުކުރުމާއ 
 ސާފުކުރުން 

 ުކަންކަމަށް  ސާފުކުރުމުގެ ޕާކ 
 ްކަންކަމަށް ސާފުކުރުމުގެ ގެސްޓްހައުސ 

  

 

 

1250/- 

1250/- 

 

  

 

 

1250/- 

1250/- 

 

  

 

 

1250/- 

1250/- 

 

  

 

 

1250/- 

1250/- 
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4   ިހޭލުންތެރިކަން  ދީނީ  ހުނަރުވެރިކަމާއި  ތަޢުލީމާއ 

 ި( ހިންގުން ކޯސް)  އިތުރުކުރުން  ޙުނަރު ތައުލީމާއ 
 ްހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް އަންހެނުންބާރުވެރިކުރުމަށ 
 ިޕްރޮގްރާމްތައް ގުޅިގެން ފަރަތްތަކާއި އެކިއެކ 

 ހިންގުމަށް 

  

1250/- 

1250/- 

 

1250/- 

 

  

1250/- 

1250/- 

 

1250/- 

 

  

1250/- 

1250/- 

 

1250/- 

 

  

1250/- 

1250/- 

 

1250/- 

 

5   ީކެއާރ ހެލްތް  ޕްރައިމެރ 

 ަކެމްޕެއިން  ނުލައި މަދިރިއާއި ދިރިއުޅޭނީ މ 

  

625/- 

  

625/- 

  

625/- 

  

625/- 

6   ްޖަވާބުދާރީވުން  ކައުންސިލަށ 

 ުބައްދަލލުވުނ1ް މަހަކު  ލާޒިމްކުރާ  ގާނޫނ 
 ބޭއްވުން  ކައުންސިލާއިއެކު

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

  

 

- 

7   ްކުރެވޭމަސްކަތްތައް  ރަށުގެތަރައްޤީއަށ 

 ްކުރެވެމަސައްކަތްތަކުގައި ރަށުގެތަރައްޤީއަށ 
 ބައިވެރިވުން 

  

 

2500/- 

  

 

2500/- 

  

 

2500/- 

  

 

2500/- 

   ިފާހަގަކުރުން  މުނާސަބަތު  ދުވަސްތަކާއި  އެކި  އެކ 
 ެދުވަސް  އަންހެނުންގ 
 ްދުވަސް މީހުންގެ  ބޭނުންވާ ހާއްސައެހީއަށ 
 ެދުވަސް  ކުޑަކުދިންގ 
 ްދުވަސް ދުވަސްވީމީހުންގެ އުމުރުނ 
 ުދުވަސް އަޟްހާއީދު އަދި ފިތުރުއީދ 
 ަދުވަސް މާމަ/ކާފ  
 ީދުވަސް ޤައުމ 
 ާއޮރެންޖުޑޭ  އަންހެނުްނބާރުވެރިކުރުމަށްފާހަގަުކރ 

  

8000/- 

  

 

 

 

4000/- 

 

 

1500/- 

  

 

 

 

 

 

 

1500/- 

2000/- 

  

 

 

3000/- 

 

3000/- 

 

 

 

 

1000/- 

3000/- 
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 ކޮމެޓީގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 2021 .9
 ބައްދަލުވުންތައް 

 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު ޙާޟި  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 5 1ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުްނގެ ތަރައްޤީއަށް  2021 .1

  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެވުނު

 5 2ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޔޫތް އެކަޑަމީން އިންތިޟާމް ކޮށްެގން ނިންމުން  .1
ހައްދުންމައްޗަށް އަމާޒް ކޮށްގެން ބޭއްވުމަްށ 
ހަމަޖެހިފައިވާ "ޔުނިކްސް ސްޕޯޓިންގ ހޭންޑްބޯްލ 

" ގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން 2021ޗެލެންޖް 
ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް  30،000ބައިވެރިވުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ބެ ފިްޓނަސް ސެންޓަރާއި ގުޅިގެން ރަށުގެ ނާ .2
 އް އަންހެނުންަނށް އަމާޒުކޮށް ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމެ 

 ފާސްކުރެވުނު ހިންގުމަށް 

 5 3ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

ޔޫތް އެކަޑަމީން އިންތިޟާމް ކޮށްގެން ހައްދުންމައްޗަްށ . 1
އަމާޒް ކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ޔުނިކްސް 

" ގައި ކޮމެޓީގެ 2021ސްޕޯޓިންގ ހޭންޑްބޯލް ޗެލެންޖް 
ފަރާތުން ޓީމެއް ބައިވެރިވުމަށް ނިންމުމާގުޅިގެން މުބާރާތާ 

 ގުޅޭ މައުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެވުނު

 5 4ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

. އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުާމއެކު އިދާރީ ސެކްޝަނުން 1
، 57ވަނަ ދައުރުގެ  03ކޮމެޓީެގ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް 

58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،63 ،64 ،65 ،66 ،67 ،68 ،

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު  70ައިދ  69

 5ބައްދަލުވުން  – 3ރު ދައު
5 

މަސް ދުވަހުގެ ކަސްރަތު  3ނާބެ ފިޓްނަސްއާއެކު . 1
 ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު
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 6ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

5 

 1000ވަނަ އަށް  1. ކައުންސިލް ޤުރުއާން މުބާާރތުގެ 1
 400ވަނައަށް  3ރުފިޔާ އަދި  600ވަނަ އަށް  2ރުފިޔާ 

 ރުފިޔާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ދިނުމަްށ ފާސްކުރެވުނު

 7ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

4 

 އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި . 1
ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

 8ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

4 

އަންހެނުންގެ ދުވަހާ ގުޅިގެން އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި . 1
ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

ޕްރޮގްރާމްގެ ނާބެ ިފޓްނަސްއާ އެކު ހިްނގާ ކަސްރަތު . 2
 ލޫމާތު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެވުނުމައު

 9ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

5 

. މުބާރާތުގައި ބޭނުންވާ ަތކެތި ގަތުމަށް، އެކިއެކި 1
ކުޅިވަރުތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް 

ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން،  )ފަސް ހާސް( ރުފިާޔ  5000ކަ
 ފާސްކުރެވުނު ޚަރަދުކުރުމަށްއަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާގޮތަށް 

ނޑައެޅި 2 ރުފިޔާގެ  5000. މުބާރާތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ބަޖެޓްގެ ތެރެއިްނ އެންޓްރެްނސް ފީއަށް ދައްކަންޖެޭހ 

 ރުފިޔާ ދެއްކުމަށް ފާސްކުރެވުނު 1000



20 

 

 10ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

5 

އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމަށް ވަން ޑޭ ވޮލީ . 1
ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުގެ ސްޕޯތްސް ކުލަބްއާ  ކަޕެއް

 1000/-ޙަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުަމށް، އެ ފަރާތަށް 
-ރުފިޔާ ދިނުމަށް އަދި މި މުބާރާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް 

ރުފިޔާ  2000/-ރުފިޔާ، ރަނަރއަޕް ޓީމަށް  3000/
 ފާސްކުރެވުނު ދިނުމަށް

ނޑައަޅާފައިވ2ާ  30،000/- . މުބާރާތް ހިންގުމަށް ކަ

ުރިފާޔެގ ަބެޖުޓެގ ެތެރިއްނ، ުމާބާރުތަގިއ ޯކުޗަކްނ 

 ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 5000/-ޮކްށެދްއިވ ަފާރަތްށ 

. މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފަހުން މުބާރާތް ބޭއްވުމާމެުދ 3
 ކައުންސިލާ މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 11ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

5 

އައު އިންތިޚާބީ ކޮމެޓީއަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް އަުއ . 1
 ކޮމެޓީއަށް ކެއުމެއް ދިނުމަށް ާފސްކުރެވުނު

 

 12ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

5 

ޒީރޯ ޕްލާސްޓިކް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ޕޯސްޓަރ . 1
 ތައްޔާރުކޮށް ގެނެސް ތަތްކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ބައްދަލުވުން އޭޕްރީލް . އިންތިޙާބީ ކޮމެޓީއާއެކު ބާއްވާ 2
 ފާސްކުރެވުނު ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވުމަށް 29
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 13ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

5 

މޭ ވާ ހުކުރު ދުވަހު ހޭންޑްބޯލް ޓީމުެގ  07. 1
 މެމްބަރުންނަށް ިފނި ހިއްޕެވުމެއް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު

. ނާބެ ފިޓްނަސްގެ އިންސްޓްަރކްޓަރއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް 2
ބާއްވައި މިކަމަށް ދާނެ ޚަރަދާ ގުލޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިްނމުމަށް ފާސްކުރެވުނު

. ނާބެ ފިޓްނަސްގެ އިންސްޓްަރކްޓަރއާއެކު ބައްދަލުވުމެއް 3
ބާއްވައި މިކަމަށް ދާނެ ޚަރަދާ ގުލޭގޮތުން 

 މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ގޮތެއް ނިްނމުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 14އްދަލުވުން ބަ – 3ދައުރު 

5 

ވަނަ ދައުރުގައި ކައުންސިލުން  3ކޮމެޓީގެ . 1
ފޯރުކޮށްދީފައިވާ އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު 

 ދެންނެވުނު 

 15ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 
5 

ސްކޫލާއި ގުޅިގެން ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް . 1
 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 2000/-

 16ބައްދަލުވުން  – 3ދައުރު 

5 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް އަލަށް . 1
އިންތިޚާބުވި މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް 

 ހިއްސާކޮށްދެއްވި 

އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު އިދާރީ ސެކްޝަނުން . 2
ވަނަ ދައުރުގެ  03ކޮމެީޓގެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް 

78,77,76,75,74,73,72,71،79 ،80 ،81 ،82 ،83 ،

 އުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔަ 85އަދި 
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 17ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

އަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީ. 1
ރައީސާކަމަށް ޢާއިޝަތު ނީރާ، އާކާޝް / ލ.މާމެންދޫ އަދި 

ކަމަށް މަދީހާ މޫސާ، ސޯމާ / ލ.މާމެންދޫ ނައިބުރައީސާ 
 އިއްތިފާގުން ހޮވުނު 

 3ކޮމެޓީގެ  –އ.ތ.މ ކޮމިޓީްނ ހުށަހަޅާ މައްސަލަ . 2
 ތުގެ ަބޔާން ދަރުބާރަށް އިއްވުނުވަނަ ދައުރު ހިނގައިދިޔަގޮ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ . 3
އާކާްޝ / އައު ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ޢާިއޝަތު ނީރާ، 

 ލ.މާމެންދޫ ދަރުބާރާއި މުޚާތަބު ކުރެއްވި

 18ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ . 1
 ފާސްކުރެވުނު  ހިންގާ ޤަވާޢިދު

 19ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެގޮތުން ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް . 1
ނޑޫ އަދި ކިލޯ  5  ކިލޯ ފިޔާ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 3ހަ

 20ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ރައްޔިތުންނަށް އެހީވުމުގެގޮތުން ރަށުގެ ކޮންމެ ގެއަކަށް . 1
ނޑޫ ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު 5  ކިލޯ ހަ

. ބަނދަރު ޕާކް ސާފުކުރުމުގެ ކަންކަން ކޮންމެ 2
ނިކުެމ  ދެދުވަހުން އެއްދުވަހަކު ކޮެމޓީގެ މެމްބަރުން

 ކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 21ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

4 

. މިހާރުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން މިއަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ 1
މަހުގެ ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު

 22ދަލުވުން ބައް – 4ދައުރު 

5 

އޮކްޓޫބަރުމަހުެގ . މިހާރުގެ ހާލަތު ހުރިގޮތުން މިއަހަރުގެ 1
ތެރޭގައި ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ޕްރޮގްރާމުގެ 
އިންސްޓްރަކްޓަރާއި ވާހަކަ ދެކެވި ނިންމާފައިވާކަމުެގ 

 މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާއި ހިއްސާކުރެވުނު
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 23ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކު ހުޅުވުމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަކަްށ . 1
ދުވަސްތަކާއި މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމަްށ އެކިއެކި

ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ބަޖެޓުން  ކަ
އަށް ވުރެ ބޮޑުނުވާގޮތަށް ޚަރަދުކުރުމަށް  100

 ފާސްކުރެވުނު

 24ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ނޑުގެ މަސައްކަތާ ހަވާލުވެފައިވާ . 1 ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަ
ނޑުގައި  ކުނިކަހާ ސާފުކޮށްދިނުމަށް ފަރާތުން ދަ

ކޮމެޓީގެ ަފރާތުން މި މަސައްކަްތ  އެދިލައްވާފައިވާތީ
 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 25ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅިގެން . 1
ޖުލައި ވާ ހޮނިހިުރ  31މަޝްވަރާކުރުމަށް ކައުންސިލާއެކު 

 ދުވަހު ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 26ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

 ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުންތަކާ ހުރި ޕާކުގައި ކުޑަކުދިންގެ. 1
 މަޝްަވރާކުރެވުނު މެމްބަރުންނާ ކައުންސިލް

 27ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 
5 

. ނާބެ ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމްގެ އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްސް 1
 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންނާ ޙިއްސާކުރެވުނު

 28ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ނޑު ފުޓްބޯޅަ. 1  ހަވާލުވެފައިވާ  ތަރަްއޤީކުރުމަށް ދަ
ނޑު ފަރާތުން  އެދިލައްވާފައިވާތީ ސާުފކުރުމަށް ކުނިކަހާ ދަ
ނޑު ފަރާތުން ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތް  ސާފުކޮށްދިނުމުގެ ދަ
 ފާސްކުރެވުނު ކުރުމަށް

 29ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ރަށުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ޤައުމީ މާމަ . 1
ކާފަ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު
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 30ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

 ކޮމެޓީގެ  ދަރިވަރުންނަށް ދުވަހު  ހުޅުވާ ޕްރީސްކޫލް. 1
 ބާއްވާ ދަރިވަރުންނަށް ސްކޫލް  ހަދިޔާދިނުމަށް ފަރާތުން
 ނެގުމަށް ރުފިޔާ  500 ކޯޑުން  ހަރަކާތްތައް އެކިއެކި

 ފާސްކުރެވުނު

 31ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

މުސްކުޅިން ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކޮމެޓީގެ ބަެޖޓުގަިއ . 1
ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ދުވަހާ ގުޅިގެްނ  ކަ

 ފާސްކުެރވުނުހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް 

. އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު އިދާރީ މޭޒުން 2
ވަނަ ދައުރުގެ  04ހުށަހަޅާފައިވާގޮތަށް ކޮމެޓީެގ 

ވަނަ  14އަދި  1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،11،12،13
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

 32ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ކުރުމާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ. 1
 ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާ މަޢުލޫމާުތ ހިއްސާކުރެވުނު

 ގުޅޭގޮތުން  ހަރަކާތްތަކާ ރާވާފަިއވާ ކުރިއަށް ކޮމެޓީން. 2
 ހިއްސާކުރެވުނު މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ

 33ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ކުޑަކުދިންގެ މައިޒާން ސާފުކޮށްގެން ކޮމެޓީއަށް ލިޭބ . 1
އެކަުއންޓަށް ޖަމާކުރުމަްށ އަދި ރުފިޔާ ކޮމެޓީގެ  500

ރުފިޔާ  1500ގެސްޓްހައުސް ސާފުކޮށްގެން ލިބޭ 
 ވުނުމެމްބަރުންގެ މެދުގައި ބެހުމަށް ާފސްކުރެ
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 34ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓް ބެލުމަށްފަުހ ސްޓަރފް ރޫމް  .1
ތަރައްޤީކުރުމަށް ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލުން ހުށަހަޅާފައިވާ 

އަލުން އެޖެންޑާކޮށްގެން ޕްރޮޕޯޒަލް 
 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކުރެވުނު

ކައުންސިލުން ބާއްވާ އެކިއެކި މުބާރާތްތަްއ  .2
)އަންހެން( ކޯޑުން ޚަރަދުކޮްށގެން ކައުންސިލްގެ 
ކަނބަލުންގެ ޮވލީ މުބާރާތުގަިއ ބައިވެރިވި ތިްނ 
ޓީމަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާުތްނ ހަދިޔާ ދިނުމަށް 

 ފާސްކުރެވުނު
ވަނަ  04ސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކޮމެޓީގެ އެއްވެސް އި .3

ވަނަ ޖަލްސާގެ  17އަދި  16، 15ދައުރުގެ  
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނު

 35ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ލ.މާމެންދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްއާ ގުޅިގެން ހިންގާ  .1
ބޭސިކް ކަރަންޓް މަސައްކަތް ަދސްކޮށްދޭ ސެޝަން 

އެންމެހާ ޚަރަދުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ކުރަންޖެހޭ 
ކޮމެޓީގެ "އަންހެނުން ބާރުވެިރކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމް 
 ހިންގުން" ކޯޑުން ކުރިއަށްގެންދިުއމަށް ފާސްކުރެވުނު

ވަނަ  04އެއްވެސް އިސްލާހެއް ނެތުމާއެކު ކޮމެޓީގެ  .2
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  18ދައުރުގެ  
 ފާސްކުރެވުނު

 36ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްއާ ގުޅިގެން ހިންާގ ލ.މާމެން .1
 ގެ ބޭސިކް މަސައްކަތްތައް ދަސްކޮށްދޭކަރަންޓް

ގޮތުން ކައުންސިލާ މަޢުލޫމާުތ ސެޝަންއާ ގުޅޭ
 ހިއްސާކުރެވުނު
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 37ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ލ.މާމެންދޫ ފެނަކަ ބްރާންޗްއާ ގުޅިގެން ހިންގާ  .1
ޕްރޮގްރާމް ބޭސިކް ކަރަންޓް މަސައްކަތް ަދސްކޮށްދޭ 

 ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ފެށުމަށް ފާސްކުރެވުނު
ސްކޫލުން ކުރިއަށްގެންދާ ލާމާަފރު ފެސްޓިވަލްގައި،  .2

ކަނބަލުްނނަށް ހުޅުވައިގެން ކޮމެޓީގެ ފަރާތުްނ 
 ސްޓޯލްއެއް ބެހެއްޓުމަށް ފާސްކުރެވުނު

 1ލ.މާމެންދޫ ސްކޫލްގެ ޕްރޮޕޯޒަލްއާ ގުޅިގެން  .3
ހާސް ފަސް ސަތޭކަ  )ދެ 2500/-ފެންކޫލަރަށްވާ 

 ރުފިޔާ( ސްކޫލަށް ދިނުމަށް ފާސްކުރެވުނު
 ކޮމެޓީގެ މަަސއްކަތްކުރާ ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ .4

 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ ަވނަ 19 ދައުރުގެ ވަނަ 04
 ފާސްކުރެވުނު

 38ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ޢާންމުކޮްށ ނާބެ ފިްޓނަސްއާ ގުޅިގެން  .1
ޝައުގުވެރިާވ ދެ ޖިސްނުގެ އިއުލާނުކޮށްގެން 

ރައްޔިތުންނަށް ބައްދަލުވުްނ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 
 ފާސްކުރެވުނު

 39ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ފިޓްނެސް ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސްޓްރަކްޓަރ ކެއްކުމަށް  .1
ބޭނުންކުރުމަށް ގޭސް ފުޅިއެއް، ކޮމެޓީގެ 
އަންހެނުންަނށް ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ކޯޑުން ޚަރަދުކޮށްގެން ގަތުމަްށ  ކަ

 ފާސްކުރެވުނު

 40ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

4 

ކޮމެޓީން މިހާރު ކުރިއަށްގެންދާ ފިޓްނެސް ޕްރޮގްރާމާ  .1
ގުޅިގެން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ކައުންސިލާ 

 ހިއްސާކުރެވުނު
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 41ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

ރިޒޯޓުން އެދިލައްވާފައިވާ ސިކްސް ސެންސަސް ލާމް  .1
ނޑި ވިނުމުގެ މަސައްކަތް  1000ގޮތަށް،  ފަންގި ބޮ

ޢާންމުކޮށް އިޢުލާނުކޮށްެގްނ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް 
 ފާސްކުރެވުނު

 42ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

އަންހެނުންަނށް ޚާއްސަކޮށްގެން އިނގިރޭސި ބަސް  .1
ފެބްރުއަރީ ގައި  1111ދަސްކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމެއް، 

 ފެށުމަށް ފާސްކުރެވުނު 
، 22، 21، 20 ދައުރުގެ ވަނަ 04 ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ .2

 ޔައުމިއްޔާ  ޖަލްސާގެ ވަނަ 25 އަދި 24، 23
 ފާސްކުރެވުނު

 43ބައްދަލުވުން  – 4ދައުރު 

5 

 ތަރައްޤީއަށް  ައންެހނުންގެ މާމެންދޫ ހައްދުންމަތީ .1
" ޤަވާއިދު ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްކުރާ
 ފާސްކުރެވުނު
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް  2021ކޮމެޓީގެ  .10
 (L-CDWF)އ.ތ.މ.ކ ) އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ( ފަންޑު   10.1

ގެ  2021
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ  2021
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2021
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  151,305.00  40,941.00    110,364.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ - - -
 ކައުންސިލްގެ މާލިއްޔަތުން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު -    - -

        

 ޖުމްލަ   151,305.00  40,941.00   110,364.00

        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު   

   
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން 

 ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
 ދަތުރުަފތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު   
 ޚަރަދުއޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ    

 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ަޚރަދު   
 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު   

 ސަބްސިޑީޒް  އަދި އިޝްތިރާކާއި ،އެހީ ސަރުކާރުންދޭ 151,305.00 40,941.00 110,364.00

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 ކުރާ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް  - -   -           
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 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  2.01

 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ  60,305.00

 އާމްދަނީ  

 ދައުލަތުން ލިބޭ ފައިސާ  - 93,000.00

 ޕާކް ކުނިކަހާ ސާފްކުރުން - 2,000.00

 ގެސްޓް ހައުސް ސާފްކުރުން - 9,760.00

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  165,065.00

  

 
 ޚަރަދު 

 މުބާރާތްތައް  އެކިއެކި ބާއްވާ ޖަމިއްޔާތަކުން އަދި ސްކޫލް ކައުންސިލްތަކާއި -  28,018.00

 ސާފުކުރުން އެހެނިހެންތަންތަން ސާފުުކރުމާއި ރަށުތެރެ -  0

 ހޭލުންތެރިކަން  ދީނީ ހުނަރުވެރިކަމާއި ތަޢުލީމާއި -  3,420.00

 މަސައްކަތްތައް  ުކރެވޭ ތަރައްޤީއަށް ރަށުގެ - 0

 ފާހަގަކުރުން  މުނާސަބަތު ދުވަސްތަކާއި އެކި އެކި - 4,793.00

 ޙަރަދު  އެހެނިހެން - 4,710.00

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  40,941.00

 ބާކީ  124,124.00
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 ނިންމުން  .11
 

ނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ރައަހަ ވަނަ  2021ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ށް ކަ
ގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ކޮމެޓީ ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް  ތަންފީޒުކުރުމަށް

 19ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޯވިޑްކޮމެޓީން ވަނީ ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ކޮމެޓީއަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ، މުޅި ގިނަކަންތައްތަކެއް 
ނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް، ކޮމެޓީން ހޯދަން ބޭނުންވި ފަންނީ އެހީތެރިކަން ލި ބުމުގައި ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އޮތުމާއެކު، ކަ

ހަރަކާތްތައް ބޭނުންވާ ފެންވަރުގައި ދިމާވި ދަތިތަކެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން، ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމަކީ ވެސް، ކޮމެޓީން ބޭނުންވާ 
 ވެ.ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދިމާވި ގޮންޖެހުމެކެ

ވަނަ އަހަރަށް ކޮމެޓީން ކުރިމަތި ލާފައިވަނީ، އައު ހިތްވަރަކާއެކު، ކޮމެޓީގެ އެކްޓިވިޓީ ކަލަންޑަރުގައި  2022
ކައުންސިލާއި، ރަށުގެ ދާއެކުއެވެ. ކޮމެޓީގެ އަމާޒަކީ އުއްމީ ހާސިލްކުރުމުގެ ހިމަނާފައިވާ ހަރަކާތްތައް، އެންމެ ފުރިހަމަކަމާއއެކު 

ރަށުގެ ތަރައްޤީ އަށާއި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ  މުއައްސަސާތަކާއި، ޖަމްިއއްޔާ ޖަާމއަތްތައް އަދި ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުމާއެކު
 ހާސިލްކުރުމެވެ.   ތަރައްޤީއަށް، ގިނަގުނަ ކާމިޔާބާއި ތަރައްޤީ

ނޑުގެ އިޚް  ރައްޔިތުންގެ  ތިބެ،އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ރަށާލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ އަޅުގަ
އަޅަމެންގެ هللا ލާބައާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތި

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި 

 

 1443ޖުމާދަލްއާޚިރާ  27
 

 2022ޖަނަވަރީ  30
 


