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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  .1
 

g 
 

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

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

އެކަށީގެންވާގޮތުގައިވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.    ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީން ކުރަން ކަނޑައެޅި މަސައްކަތްތައް  2021
ްޕރޮގުރާމް ވަނީ    8ްޕރޮގުރާމްގެ ތެރެއިން    11ކަނޑައެޅި  ކުރުމަށް  އަޅުގަނޑުމެން  އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށް ލިބިފައިވާ ކުޑަ ބަޖެޓުން    މިގޮތުން

 ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ  ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. މިހުރިހާ ްޕރޮގުރާމް ތަކެއް މިހާފުރިހަމަގޮތެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވުނީ  ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކު  
 މެވެ. މެމްބަރުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ލިބިގެންކަން ފާހަގަކުރަ

 
މިޤައުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގުމަށް ތިއްބެވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް  هللا އަޅުގަނޑުގެ އިޚުލާޞްތެރި ދުޢާއަކީ މާތް

އަސާސްތަކުގެ  ހަމަތަކާއި  ދީމުޤްރާތީ  ދެމެހެއްޓޭ،  އަމާންކަމާއި ޞުލްޙަވެރިކަން  ލިބެނިވި،  މަންފާ  ލާބަޔާއި  މަޞްލަޙަތުހުރި،    ޤައުމަށް 
 ރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ކަންކަން ރޭއްވެވުމުގެ ހެޔޮ ތަޢުފީޤް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. އާމީން. މަތީގައި އިދާ
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   ތަޢާރަފު  .2
 

ހިންގުމާ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ރިޯޕޓަކީ  ގެ    2010/7ބެހޭ 
  މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   ށ.ފޭދޫ ނަ އަހަރު  ވަ  2021ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  56- 7
ނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ   ންކޮމެޓީ  ކުރާ ނޑުދަ 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.   މާލީ ހިސާބު ހިމަނާ ކޮމެޓީގެ 
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  ތަޞައްވަރު  ގެ ޓީ ކޮމެ  ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  .3
 

ތަރައްޤީގެ ރޮނގުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ، އިޖުތިމާޢީގޮތުންނާއި، އިޤްތިސާދީ، އުމްރާނީ އަދި   ގެ އަންހެނުންނަކީށ.ފޭދޫ  
ފުދުންތެރި   އަދި  ދުޅަހެޔޮ  ހޭލުންތެރި  ދީނީގޮތުން  ޤާއިމުވެފައިހުރި  ވަސީލަތްތައް  ޭބނުންވާ  ދިރިއުޅުމަށް  ގޮތުން  މުވާސަލާތީ 

 ރައްޔިތެއް ދިރިއުޅޭ ރަށަކަށްވުން 

      އަމާޒު ގެ ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   އަށް ތަރައްޤީ   އަންހެނުންގެ  .4
 

އަންހެނުންނަ  ށ.ފޭދޫ އެކުވެރި، ގެ  ލޯިބކުރާ،  ތަރައްޤީއަށް  ޢުމްރާނީ  އަދި  އިޖުތިމާޢީ  އިސްލާމްދީނަށާއި،  ކީ 
 ތިސާދީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ރަށަކަށް ހެދުން.އެއްަބއިވަންތަ، ރައްޔިތުންނަށް ފުރުސަތުތައް ފަހި، އިޤް
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 ގެ އޮނިގަނޑު   ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ   .5
 

 

 

 

 

 

 

   އް މިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަ ކޮ 
 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީއަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.  2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ސާމ ކޮމެޓީގެ ރައީ.ތ.އ

ބަރމ ކޮމެޓީގެ މެމް.ތ.އ ބަރމ ކޮމެޓީގެ މެމް.ތ.އ ބަރމ ކޮމެޓީގެ މެމް.ތ.އ

މ ކޮމެޓީގެ .ތ.އ
ނައިބުރައީސާ
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .6
 

 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 

ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ   1.1 100%
 ގޮތުން ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގިފްޓް ެޕކު ބެހުން 

  
 ✓ 

2 

       ތަޢުލީމް 

ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް ގައި ކިޔަވަމުންދާ   2.1 0%10
 ދަރިވަރުންނަށް ފޮތާއި ކުޅޭސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުން 

  

 
 
✓ 

 

 

3 

       ފުދުންތެރިކަން   އިޤްދިޞާދީ 

 އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮއް ކޭކު ކޯހެއް ބޭއްވުން  3.1 0%10
  

  
 
✓ 

 

  
  

4 

     ތަރައްޤީ   ޢުމްރާނީ 

0% 
 

5 

     ހޭލުންތެރިކަން 

0%10 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް   5.1
ދަރިން  ގެން  ށް އާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮ ސަރވިސަސް

ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި ބެހޭގޮތުން  
 ހިންގުނު ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް

  

 ✓ 

ވަސް  ށް އަޑުއުފުލުމުގެ ދު ދެކޮޅައާ އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ  5.2
 ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ްޕރޮގްރާމް 

  
 ✓ 
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6 

       ތިމާވެށި 

0%10 

  ✓   އަތިރިމަތި ސާފްކުރުން  6.1

    

  

7 

     އެހެނިހެން  

0%10 
   ✓  ކޭންޕެއް ބޭއްވުން އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮއްގެން ހޭންޑް ބޯލް ކޯޗިން  

   ✓  ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނަށް ހަދިޔާ ބެހުން   ޙާ އީދުއަޟް

 ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން 
  

   ✓ 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ  .7
 

 ވެ. ހޭންޑް ބޯލް ކޯޗިން ކޭންޕެއް ބޭއްވުނެށް  2021ޖުލައި 11ން 2021ޖުލައި  8އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮއްގެން 

 
 

 ރައްދުކުރެވުނެވެ. ހަދިޔާ ޢީދުކުޑަކުދިންނަށް ރަށުގެ ހުރިހާއަޟްޙާ އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 
 

އުނގެނުމަށް ގައި  2021އޮގަސްޓް  16 ށ.ފޭދޫ ސްކޫލުގެ ފައުންޑޭޝަން ލެވެލް ގައި ކިޔަވަމުންދާ ދަރިވަރުންނަށް 
 ކުޅޭސާމާނު ހަދިޔާ ކުރުން. ، ފޮތާއި ބޭނުންވާ  

 
 ގައި ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ.2021އޮގަސްޓް  28  އަތިރިމަތި ސާފްކުރުން
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  ށް 2021އޮކްޓޯބަރ  8ން   2021ސެްޕޓެމްބަރ  24އެޑްވާންސްކޭކު ކޯހެއް   ، އަންހެނުންނަށް އަމާޒުކޮއް ބޭސިކް
 ބައިވެރިން ތަމްރީނު ކުރެވި ސެޓްފިކެޓް ހާސިލްކުރިއެވެ.  14ހުން މިކޯ ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. 

 
 

 ކުރެވުނެވެ. ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ޓީޗަރުން ކޮއްދެއްވާ ހިދުމަތުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން 

 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން  

ރުމުގެ  ދަރިން ތަރުބިއްޔަތު ކުރުމާއި އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި ބެހޭގޮތުން ހިންގުނު ހޭލުންތެރި ކު  ގައި 2021ނޮވެމްބަރ  30
     އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގުނު ޕްރޮގްރާމް. ްޕރޮގްރާމް

 

 
 
ޚާއްޞަ އެހީއަށް   ގައި  2021ޑިސެމްބަރ   3 އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުންޞަ އްޚާ

 .   ، ހަދިޔާ ރައްދު ކުރެވުނެވެފަރާތްތައް ދިރިއުޅޭ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ހާލުބަލާ އަދި އެފަރާތްތަކަށްބޭނުންވާ  
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2021 .8
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  

 

 ޮޕރޮގުރާމްމާބަނޑު މިހުންނަށް ބާއްވާ އެވެޔާނަސް : 1ޙަރަކާތް   •
 ސިއްހީމަރުކަޒުގެ އެހީތެރިކަން ނުލިބުމުގެ ސަބަބުން.   ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ގައުމީ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން   :   2ޙަރަކާތް   •
 މޫސުން ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް   :   3ޙަރަކާތް   •
 . ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް ނުވެވިގެންމޫސުން ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުން   : ސަބަބު/ދަތިތައް 
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އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ   ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  .9
     ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކާއި  

 
-  

 ތަކުގެ ތަފްސީލު ޙަރަކާތް   ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް  އަހަރު   އޮތް  ކުރިއަށް  .10
 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

   4000 00   ހަރަކާތްތަކަށް   ގެންދާ ކުރިއަށް   ސްކޫލުން •
 

  

         އަންހެނުން  • 2

  ގެންދާ ކުރިއަށް އަމާޒުކޮށްގެން އަންހެނުންނަށް •
 ހަރަކާތްތަކަށް  •

00 4000       

       5000 00 ފާހަގަކުރުމަށް ދުވަސް އަންހެނުންގެ •

           ތަރައްގީ  ތިމާއީ އިޖު  • 3

  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  ކައުންސިލާއި •
 މުބާރާތް  ޤުރުޢާން  ވާބާއް ގުޅިގެން   ކޮމެޓީ

  00 1000     

 2000 00       ފާހަގަކުރުން   ދުވަސް  މީހުންގެ  ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޙާއްސަ •

       3000 00 ހެދުން  ޯޕޑިއަމްއެއް ށްބޭނުންކުރުމަ ހަފްލާތަކުގައި •

            މަސައްކަތް   މްރާނީ އު  • 4

 ފެށުން  ވިޔަފާރިއެއް ވިއްކުމަށް   ގަނެ އުފެއްދުންތައް ލޯކަލް •
 

32 85731       

            ތެރިކަން ހޭލުން  • 5

 ދުވަސް ހުއްޓުވުމުގެ އަނިޔާ ކުރާ އަންހެނުންނަށް
 ފާހަގަކުރުން

  00 500     
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           ތިމާވެށި  • 6

     800 00   ފާހަގަކުރުން   ދުވަސް  ތިމާވެށީގެ •

           ރުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ގަކު ފާހަ   މުނާސަބާ  • 7

  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  ކައުންސިލާއި •
 ފާހަގަކުރުން  ދުވަސް  ކުޑަކުދިންގެ  ގުޅިގެން   ކޮމެޓީ

  00 1000     

  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  ކައުންސިލާއި •
 ފާހަގަކުރުން  ޢީދު   އަޟްޙާ ގުޅިގެން   ކޮމެޓީ

    00 1000   

  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ  ކައުންސިލާއި •
 ފާހަގަކުރުން   ދުވަސް ޒުވާނުންގެ  ގުޅިގެން   ކޮމެޓީ

        

 ފިޓްނަސް ގުޅިގެން ކޮމެޓީ. ތމ.އ އަދި ޕޮލިސް •
 ހިންގުން ޕްރޮގްރާމެއް

  00    00 1000 
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  ކޮމެޓީގެ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ   ވަނަ   2021 .11
 ބައްދަލުވުންތައް 
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 ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު 

 5 1ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ރައިސާކަމަށް  .  1

ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުން  އަދި  ޝައުފާ  ހައްވާ  އަލްފާޟިލާ 

ޟިލާ ސާމިހާ  މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާކަމަށް އަލްފާ 

 ނިންމުނެއެވެ. އިދްރީސް ހޮވުމަށް 

 

 4 2ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 
ކޮމެޓީގެ   މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  ވަނަ    2021އަންހެނުންގެ 

 ހުށައެޅުނު ގޮތަށް ފާސްކުރުވުނެވެ. އަހަރުގެ ހިންގާ ޤަވައިދު 

 5 3ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

ކޮމެޓީގެ  .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ   2އަދި    1އެއްވަނަ ދައުރުގެ   ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 4ބައްދަލުވުން  –  1ދައުރު 

ކޮމެޓީގެ  .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    1  އަންހެނުންގެ 

ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިޔާ ފާސްކުރެވި    3އެއްވަނަ ދައުރުގެ  

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކައަންހެނުންއަދި   ފުރަތަމަ  ގެ  ކޮމެޓީގެ  ތްކުރާ 

ތާވަލް    4ދައުރުގެ   މަސައްކަތު  ޖަލްސާގައި  އާންމު  ވަނަ 

 ފާސްކުރެވިގެން ދިއައެވެ. 

 5 5ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ   .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    1އަންހެނުންގެ 

  މަސައްކަތު ތާވަލަށް   ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ  5އެއްވަނަ ދައުރުގެ  

 ގެނެވުނު ގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  އިސްލާހު

ކޮމެޓީގެ   .2 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    1އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ   ޖަލްސާގެ   4އެއްވަނަ  އާންމު    ޔައުމިއްޔާ   ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 6ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ   .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    1އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ   ޖަލްސާގެ   5އެއްވަނަ  އާންމު  ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ނިންމާ   .2 ގޮތަށް  ހުށައެޅުނު  ކޭމްްޕ  ކޯޗިން  ހޭންޑްބޯލް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 



16 

 

 5 7ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ    .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ   ޖަލްސާގެ   6އެއްވަނަ  އާންމު  ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ނިންމާ   .2 ގޮތަށް  ހުށައެޅުނު  ކޭމްްޕ  ކޯޗިން  ހޭންޑްބޯލް 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 8ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

   ކޮމެޓީގެ   މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ .1

ޖަލްސާގެ   7  ދައުރުގެ   އެއްވަނަ އާންމު  ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ސާފްކުރުމަށް  ފު .2 ދެކުނުކޮޅު  ދަނޑުގެ  ޓްބޯޅަ 

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 5 9ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ    .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ   ޖަލްސާގެ   8އެއްވަނަ  އާންމު  ޔައުމިއްޔާ    ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

އީދު ދުވަހުގެ ހަރަކާތަށް ގެނެވުނު ބަދަލަށް ކޮވިޑް ހާލަތު   .2

 ހުރިގޮތުން ކުރިއަށް ނުގެންދާގޮތަށް ނިންމުނެވެ. 

 

 5 10ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ    .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ  ޔައުމިއްޔާ    9  އެއްވަނަ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 11ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ފަރާތުން   .1 ކޮމެޓީގެ  އަހަރުގެ    1442އ.ތ.މ  ވަނަ 

ްޕރޮގުރާމް   ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  އަޟްޙާއީދުގައި 

ބޭނުންކޮށް   ްޕރޮގުރާމްގައި  ބެހުމުގެ  ހަދިޔާ  އީދު  ތެރެއިން  ތަކުގެ 

އިތުރަށް ހުރި ތަކެއްޗާއި ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރަށް ގެނެވިފައިވާ ތަކެތީގެ  

ޑުތައް ށ.ފޭދޫ ސްކޫލްގެ އެލްކޭޖީ އަދި ޔޫކޭޖީގެ  ސްޓިކާ ކާތެރެއިން  

ތެރެއިން   ުޕރޮގުރާމްގެ  ހަދިޔާކުރުމުގެ  ކުޅޭތަކެތި  ދަރިވަރުންނަށް 

ހަދިޔާކުރުމަށާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން ހުރި ކުރެްޕކަރުދާސް، ފުއްާޕހަން  
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ރޭވިފައިވާ   ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ކޮމެޓީން  އ.ތ.މ  ފަދަތަކެތި 

 ނުންކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. ްޕރޮގުރާމްތަކުގައި ބޭ

 5 12ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ
ކޮމެޓީގެ   .1 ވަނަ އަހަރުގެ  މަސައްކަތު    2021އ.ތ.މ 

 ތާވަލް އިސްލާހް ގެނެވުނުގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވ 

 5 13ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ގެންދިއުމަށް   .1 ކުރިއަށް  ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ  އ.ތ.މ 

ހަރަކާތް  ހަމަޖެހިފައިވާ     2021ސެްޕޓެމްބަރ    28ސާފްކުރުމުގެ 

 ނެވެ. )ހޮނހިރު( ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވު 

 5 14ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ  .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ    ޔައުމިއްޔާ    13އެއްވަނަ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 4 15ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ  .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ   ޔައުމިއްޔާ    14އެއްވަނަ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 4 16ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ތައަރް .1 ރަށުގެ  ފަރާތުން  ބޭނުންވާ  ކައުންސިލްގެ  ޤީއަށް 

އެކު   މިނިސްޓްރީތަކާއި  ސަރުކާރުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ކަންތައްތަކާއި 

ސެްޕޓެމްބަރ    29ން    2021ސެްޕޓެމްބަރ    26މަޝްވަރާކުރުމަށް  

ދަތުރުގައި    2021 ހަމަޖެހިފައިވާ  ދިޔުމަށް  މާލެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

ރައިސާ   ކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

 ބައިވެރިވުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 4 17ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ އަ .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    ންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ    ޔައުމިއްޔާ    16އެއްވަނަ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 18ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ އަ .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    ންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ   ޔައުމިއްޔާ    17އެއްވަނަ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 
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ފަރާތުން   .2 ކޮމެޓީގެ  ފާހަގަ  އ.ތ.މ  ދުވަސް  ޓީޗަރުންގެ 

ތައްޔާރުކޮށް   ހެނދުނުގެ ސައި  ގޮތުން  ފެށުމުގެ  ދުވަސް  ކުރުމަށް 

 ޓީޗަރުންނަށް ދައުވަތު ދިނުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 19ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ  .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ    ޔައުމިއްޔާ    18އެއްވަނަ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 20ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ވަނަ އަހަރުގެ ޒުވާނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް،    2021 .1

ތެރެއަށް   ހަރަދުގެ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ކުރުމަށް  ހަރަދު  ކައުންސިލުން 

ބަޖެޓުން   ނިންމާ    5000ކޮމެޓީގެ  ކުރުމަށް  ހަރަދު  ރުފިޔާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 21ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކުރިޔަށްގެ .1 ގުޅިގެން  މިނިސްޓްރީއާއި  ންދިޔުމަށް  ޖެންޑާ 

ްޕރޮގުރާމް  ނެއަރހަމަޖެހިފައިވާ އެވެ ޑިސެމްބަރ އަށް    2021ސް 

 ލަސްކުރުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކޮމެޓީގެ  .2 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    އަންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ    ޔައުމިއްޔާ    20އެއްވަނަ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ވަނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 5 22ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ވަނަ    2021ނޮވެމްބަރ    3ނަސްރުގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން   .1

ޒުވާނުން ނާއި ގުޅިގެން ހޭންޑްބޯލް  ދުވަހު ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި  

 މެޗެއް ކުޅުމަށް ނިންމާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 
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 5 23ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮމެޓީގެ އަ .2 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    ންހެނުންގެ 

ދައުރުގެ   ޔައުމިއްޔާ  ވަ  22އެއްވަނަ  ޖަލްސާގެ  އާންމު  ނަ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ކޮމެޓީގެ އަ.  1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އެއްވަނަ    ންހެނުންގެ 

 ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.   22ދައުރުގެ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 24ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ފަރާތުންފޮނުވާފައިވާ.  1 ީޕޓީއޭގެ  -GSށ.ފޭދޫ 

109/LTR/2021/PTA/18  ްކޯޗިނ ސިޓީގައިވާ  ނަންބަރ 

ސެސަންފީ   ތެރޭގައި  3000ކޭންްޕގެ  ސުކޫލްގޯތި   އާއި  ރުފިޔާ 

ސުކޫލްގެީޕޓީ    1ބެހެއްޓުމަށް   ށ.ފޭދޫ  ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ  ބެންޗް 

 އޭއަށް ހަދިޔާ ކުރުމަށްނިންމާ ފާސްކުރމެވެ. 

 5 25ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

ކޮއަ .1 މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް    މެޓީގެ ންހެނުންގެ 

ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    24އެއްވަނަ ދައުރުގެ  

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

 

 5 26ބައްދަލުވުން  –  1އުރު ދަ

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އަ.  1   ންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

ވަނަ އާންމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ    24އެއްވަނަ ދައުރުގެ  

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 

ދުވަސް  އަ.  2 ހުއްޓުވުމުގެ  އަނިޔާ  ކުރާ  ންހެނުންނަށް 

 ފާހަގަ ކުރުމަށް ނިންމުނެވެ. 
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 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫ  ❖
 އެކުލަވާލާ ފާސްކުރެވުނެވެ. ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު 

 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   2120ކޮމެޓީގެ     .12
 (L-CDWF)އ.ތ.މ.ކ ) އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ( ފަންޑު    10.1

 ގެ ނިޔަލަށް  2021
 ބަޖެޓް ބާކީ 

ގެ   2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ އަހަރަށް   2021
 ލިބުނު ބަޖެޓް 

 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 240995.20 151972.58 89022.62

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ - - -
 މާލިއްޔަުތން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  ކޮމެޓީގެ 240995.20 151972.58 89022.62

     

 ޖުމްލަ  240995.20 151972.58 89022.62

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    
 މުވައްޒަފުންނަްށ ހިނގާ ޚަރަދު 84000.00 84000 0

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  156995.20 67972.58 89022.62
    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    
   - 

    

 

 މައުލޫމާތު   ޚަރަދުގެ   އާމްދަނީއާއި   ލިބޭ   ކޮމިޓީގެ  10.2
 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ  -

 އާމްދަނީ   

 ދައުލަތުން ލިބޭ ފައިސާ   - 240995.20

  

  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ   240995.20
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 ޚަރަދު  

 ދުމުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ޚަރަ - 151972.58

 ޖުމްލަ ޚަރަދު   151972.58

 ބާކީ  89022.62
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 ނިންމުން  .13
 

ނަމަވެސް    ރުއަހަ  ވަނަ   2120ގެ  ކޮމެޓީ   ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ ހުރި  ގޮންޖެހުންތަކެއް 
އަދި ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްވަނީ ހާޞިލް    ގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި، ކޮމެޓީ   ކުރާ  މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ

ން ކުރި ބުރަ މަސައްކަތުންކަން ފާހަގަކޮށް،  ހާ މެމްބަރުކުރެވިފައެވެ. މިހާފުރިމައަށް މިކަންތައްތައް ހާޞިލް ކުރެވިފައިވަނީ ކޮމެޓީގެ ހުރި
 ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު 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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