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 ބަޔާން  ރައީސާގެ

` 

އަށް ޙަމްދާއި، ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން  وتعالى سبحانه هللاނިޢުމަތްތަކުގެވެރި ގަދަކީރިތިވަންތަ         

 هللا صلّى محّمدއުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން، ޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިާބ 

ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި އެ މާތް ނަިބއްޔާގެ އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާ ދަންނަވަމެވެ. މި  وسلّم عليه

 .އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާީބން ޝާމިލްކުރަމެވެ

)  T/2010 ހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ ޤާނޫނު އަސާސީގެއަން        

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ާބރު   6-56ގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިން

ވަރާ އާއި އެކު އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި އަމަލު ޝް ލިިބގެންވާ )ކައުންސިލްގެ( މަ

 .ކުރުމެވެ

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަކީ އަންހެނުން ާބރުވެރިކުރުމަށް          

ވަނަ  2022ކުރަންޖެހޭ އެއްމެހާ ކަންކަންކުރުމަށް އަތުކުރި އޮޅާލާ އެކަމަށް ތައްޔާރަށް އޮތް ކޮމެޓީއެކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި 

ކަންތައްތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މިކޮމެޓީއަށް ގިނަގޮންޖެހުން ތަކެއް  އަހަރު މިކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ހާއްސަ

ހުރިކަން ފާހަގަކުރަމެވެ. މީގެތެރޭގައި ކޯސްތައް  ނުވަތަ ކަންކަން ހިންގުނު ކަމުގައިވިނަމަވެސް މައުލޫމާތު ޝީޓް  

 ގުތައް ހިންގުމަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރި ކަމެއް ގޮތުގައެވެ.    ތައްޔާރުކުރުން ވެގެން ދިޔައީ މިކޮމެޓީ އަށް ކޯސްތައް ވަގުތުން ވަ

އެހެން ނަމަވެސް މިދަތިތަކާ އެކުވެސް ގިނަކަންކަން ނިންމުނުކަން ފާހަގަ ކޮށްލަމެވެ. އެގޮތުން ފުރީޑައިވް ލެވެލް         

ސަުބ ގެތުމުގެ މުާބރާތެއް ކާމިޔާުބ ކޯސް ފާހަގަ ކޮއްލެވެއެވެ. އަދި ކަނަބލުންނަށް ހާއްސަކޮށް ފުޓްސަލް މުާބރާތަކާއި ކަ 1

ކަމާއިއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނެވެ. މީގެ އިތުރުން ގެވެހި ސާމާނު ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާ ގެންގުޅެން ދަސްކޮށްދޭ 

ޕްރޮގްރާމެއްވެސް އަންހެން ޭބފުޅުންނަށް ޭބއްވުނެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ތިން ސްކޫލަށް ފޮތް  

ދިޔާކުރެވުނެވެ. އަދި އަޅުގަނޑުމެންގެ ކޮމިޓީގެ ހިންގުން ރަނގަޅުކުރުމަށާއި އިތުރު ތަޖުރިާބ ހޯދުމަށް ޏ.ފުވައްމުލަކަށާއި ހަ

ލ.ގަން އަދި ލ.ފޮނަދޫއަށް ތަޖުރިާބ ދަތުރު ކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. މީގެ އިރުތުން ރަށަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވި ތަފާތު 

ޭބފުޅުންނާއި ަބއްދަލުކޮށް ކަންކަމާއި މަޝްވަރާކުރެވިގެން ދިޔައެވެ. މި ހުރިހާ ކަމެއް    ޖަމިއްޔާތަކާއި މުވައްސަސާތަކުގެ
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ކުރުމުގާ ކައުންސިލްގެ ޓީމުން ލިުބނު އެއްާބރުލުން ފާހަގަކޮށް އެފަރާތައް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިކޮމެޓީގެ އެއްމެހާ 

 ވެ. މެންަބރުން ކުރެއްވި ުބރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެ

އަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާއަކީ ރަށާއި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންގެ ތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިެބ ރައްޔިތުންގެ        

هللا މަންފާއަށް އަގުހުރި ޙިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސްނުން އަޅުގަނޑުމެން އަށް މިންވަރު ކުރައްވާށެވެ. ކިރިތި 

 ަބރަކާތްލައްވާ ކާމިޔާުބ އިތިރު ކުރައްވާށެވެ. އާމީންއަޅުގަނޑުމެންގެ މަސައްކަތުގައި  

 2022 ޖަނަވަރީ 02

 1444ޖުމާދަލްއާޙިރާ  10

 

 

 

 ޚަދީޖާ މޫސާ                                                                  

 ރައީސާ                                                                
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 ތަޢާރަފް

އުޞޫލުން ހިންގުމާެބހޭ ޤާނޫނު ނަންަބރު   އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ  ގެ    2010/7މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

އަންހެނުންގެ   ވަނަ އަހަރު ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  2022ލިޔެވުނު  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން    106

 ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލީ ރިޕޯޓެވެ.ގެ ފަރާތުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

 2022މިޝަނާއި، ރަށުގެ ވަނަވަރު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން    ކޮމިޓީގެތަޞައްވުރާއި،    ކޮމިޓީގެމިރިޕޯޓްގައި  

ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ    ކޮމިޓީންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  ވަ

 މާލީ ހިސާުބ ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ. ކޮމިޓީގެތަފްޞީލާއި، މި އަހަރު ކުރިޔަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، 
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 ތަސައްވަރު  ސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެއަންހެނުންގެ ތަރައީްޤއަށް މަ

ކުޅުދުއްފުށި ސީޓީގެ އަންހެން ކަނބަލުންނަކީ އިޤްތިސާދިގޮތުން ފުދުންތެރި، ދީނަށް ލޯބިކުރާ ތައުލީމީ ދުޅަހެޔު 

 އްކަމުގައިވުން އެބަ

 

    މިޝަންއަންހެނުންގެ ތަރައީްޤއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ 

އަންހެން   ސިޓީގެ  ދީނަށް  ކުޅުދުއްފުށި  ސާބިތުކުރާ،  ފައިތިލަ  ތަކުގައި  ވިޔަފާރި  ވާދަވެރި  ކަނބަލުންނަކީ 

 މުޖުތަމައަކަށްވުން.  އަހުލުވެރިވެފައިވާ ތަޢުލީމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ ބަޔެއްކަމުގައިވުން އަދި ދުޅަހެޔޮ
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 ެގ އޮނިަގނޑު   ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންެގ

 

 ރައީސާ 

 

 ަނއިބުރައިސާ

 

 ެމްނބަރުން 

 

 

  ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް •

  ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް އެއްވެސް ަބދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
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 ސިޓީގެ ވަނަވަރު 

 އަދަދު  ޑީޓެއިލް 

 10554 ރަށުގެ އާބާދީ 

 13000 ބައިބޯމިން 

 5152 އަންހެން 

 5402 ފިރިހެން 

 ހެކްޓަރ 247 ރަށުގެ ބޮޑުމިން 
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 ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު 

 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ޙާޞިލްވި މިންވަރު 2022

ޙާޞިލްކުރެވުނު   ނަތީޖާ 

 މިންވަރު 

 ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

 # ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q4 Q3 Q2 Q1 

20% ✓  
  

 1 ާބެބކިއު ސަރަހައްދު ތަރައްޤީ ކުރުން

 2 އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ތަރައްޤީ ކުރާ ފިނިމައިޒާން  ✓  ✓ 20%

 3 ދިނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ފުރޮގްރާމް)އާންމުކޮން ހުޅުވާލާގެން(      0%

 4 ސްކުރީނިން ޕްރޮގްރާމް ހެލްތް  -އެވެއާނެސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް      0%

%100    ✓ 
 

 5 ވަޔަރިން ކޯސް 

%100 ✓  
 

 6 ، އަދި ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުން( ލާ.ގަން، ލ.ފޮނަދޫ ތަޖުރިާބ ދަތުރުތައް ކުރުން)  

%100  ✓ 
 

 7 ކަސަުބ ގެތުން ކޯސް -އަތްތެރި މަސައްކަތް   

0%     
 

 8 ތަކެތި ހެދުން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުން ފަނުން  -އަތްތެރި މަސައްކަތް 

%100 
✓  

 
 9 ފުޓްސަލް މުާބރާތް ހިންގުން   -ކުޅިވަރު މުާބރާތެއް ހިންގުން   
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%100 ✓  
 

 10 އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ހުޅުވާލެވެވޭ އިވެންޓެއް  -ިބޒިނަސް އެކްފޯ   

0%   
 

 11 އަންހެނުން ކޮމިޓީ ތަކުގެ ފޯރަމް   -އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްސިސާސީ ދާއިރާއަށް އަންހެނުން    

 12 ޑައިވިން ކޯސް     ✓ %100

 13 މެންޓަލް ހެލްތާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން     0%

 14 ކޮފީ މެސިނެއް ގަތުން     0%

 15 ގެވެށި އަނިޔާ އާއި ގުޅޭގޮތުން ވޯރކްސޮޕެއް ހިންގުން     0%

%100  ✓ 
  

 16 ިބއްލޫރި ކޫލަރެއް ގަތުން 

 17 އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއަށް ކެމެރާއެއް ހޯދުމަށް    ✓ %100

 18 އިން އައިޓީ. 3ސެޓްފިކޭޓް   -ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސް     0%

 19 އަންހެނުންގެ ދުވަހު ހަވީރެއް ޭބއްވުން ✓    100%

 20 ނެޓްޯބޅަ ކުޅޭ ސާމާނު ގަތުމަށް   ✓  %100

 21 ަބށި ކުޅޭ ސާމާނު ގަތުމަށް   ✓  %100

 22 އަންހެނުނާއި ެބހޭ ގިނަ މަޢުލޫމާތެއް އެއްކުރުމަށް ސާވޭއެއް ކުރުން.     0%

 23 ޢަންހެނުން ކޮމިޓީގެ ޔުނީފޯމް ހެދުމަށް    ✓ 50%

 24 ކައްކާ ކޯސް ހިންގުމަށް     0%
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 25 ފަހާ ކޯސް ހިންގުމަށް     0%

 26 ދެއްކުމުގެ މުާބރާތެއްވާހަކަ      0%

 27 ޭބނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން      0%

 28 )ލައިްބރަރީ އަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުން(   އ.ތ.މ.ކ ފަރާތުން ސްކޫލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް    ✓ %100

 29 އެހެނިހެން މުއައްސަސާ ތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ހަރަކާތްތައްސިލާއި ސިޓީ ކައުން ✓ ✓ ✓ ✓ %100
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 ޙާޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް 

   

. 

   

އޮތޯރިޓީއާއި  މޯލްޑިވްސް ޑްރަގް  އެންޑް  ފުޑް 

ގުޅިގެން ކައުންސިލް  ސިޓީ    "އުފަކާރަ"  ކުޅުދުއްފުށީ 

ޕްރޮގްރާމްގައި    ނަމުގައި ގެންދިޔަ  ކުރިއަށް 

ކޮމިޓީން  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ވެއެވެ.   ޕްރޮގްރާމުގައިަބއިވެރިވެފައި    ވަނީ   މި 

ރައްކާތެރިކަން  ކާބޯތަކެތީގެ  އުފައްދާ   ރާއްޖޭގައި 

ކަށަވަރުކުރުމާއި އެތަކެތީގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށްޓަކައި 

ެބ ކުރެވިދާނެ ޕްރޮކަންކަމާއި  ގްރާމުގެ  ހޭގޮތުން 

 ހިއްސާކުރެވިފައެވެ ަބއިވެރިންނަށް މައުލޫމާތު

ގެވެހި ސާމާނު ރައްކާތެރިގޮތުގައި ބަލަހައްޓާ ގެންގުޅެން ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް ހިންގުނެވެ. މި ކޯހުގެ ތެރެއިން ގޭގައި އާންމުކޮށް  

ވަނީ  ގެންގު ަބއިވެރިން  ކޯހުގެ  ހައްލުކުރުމަށް  ދެނެގަނެ  މައްސަލަތައް  ދިމާވާ  އެއެއްޗެއްސަށް  މަރާމާތުކޮށް  ސާމާނުތައް  ޅޭ 

މޯލްޑިވެސް އިންސްޓްޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި ކުޅުދުއްފުށީ ސީޓީގެ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް    ދަސްކޮށްފައެވެ. މި ކޯހަކީ 

 މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ އާއި ގުޅިގެން ހިންގުނު ކޯހެކެވެ. 

 

 ވަޔަރިންގ ކޯސް 

 

އުފަކާރަ ޕްރޮގްރާމް 
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މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން ހއ . ހދ ގެ ރަށްތަކަށް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ  އައްޑޫސިޓީ  

 ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު 

ދުއްފުށީ އައްޑޫސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއިން ހއ . ހދ ގެ ރަށްތަކަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން، ހދ. ކުޅު

އެކު   ކޮމިޓީއާއި  ބޭއްވުނެ އ.ތ.މ  ބައްދަލުވުން  ކުރެވިދާނެ  ވެ.  މަޝްވަރާ  ގުޅިގެން  ދެފަރާތް  ކުރެވުނީ  މަޝްވަރާ  ބޮޑަށް  މިބައްދަލަވުމުގައި 

 .ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުންނެވެ 

  

 

 

 

 

 އައްޑޫސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

. 
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 2022އަންހެނުންެގ ދުަވސް 

ކުޅުދުއްފުށީ   ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  ދުވަސް  އަންހެނުން  އަންހެނުން 

ގެ ފަރާތުން ބަށިބޯޅަ މެޗެއް ބޭއްވުނެވެ.  ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ 

މި ހާއްސަ   ވެ.މި މެޗުގައި ބައްދަލުކުރީ ކުޅުދުއްފުއްޓާއި ނޮޅިވަރަމްގެ ޓީމެ 

ތަރައްގީއަށް   އަންހެނުން  ކުޅުދުއްފުށީ  ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ  މެޗު 

 .މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް ހަދީޖާ އަލީ އެވެ

 

 

ކައުންސިލުން  ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ 

ގެންދެވިފަ  އިންތިޒާމްކޮށްގެން   އިވާ ކުރިއަށް 

ސައްލާ އަންހެނުންގެ  އަންހެނުންގެ  ގައި 

ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

ސައްލާއަކީ    ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަންހެނުންގެ 

ާބރުވެރިކުރުމުގެ  ސިލްސިލާކޮށް އަންހެނުން 

މަޢޫލޫމާތާއި ޭބނުންވާ  އަންހެނުންނަށް   ގޮތުން 

މަޢުލޫމާ  ެބހޭ  ޤާނޫނުތަކާ  ގުޅޭ  ޭބފުޅުންނަށްއަންހެނުންނާ  އަންހެން  ރޭވިފައި ތާއި  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  މިވާ  ޓްރެއިނިންގ   ހަރަކާތެކެވެ. 

ނިންމުމުގެ ރައްޔިތުންގެ  ހަރަކާތުގެ  ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ  ޝަރަފުވެރި  އީވާ  މަޖްލީހުގެ ރަސްމިއްޔާތު  ރައީސް  ނައިްބ  ޢިއްޒަތްތެރި 

. ފުރަތަމަ ހަރަކާތުގައި އެވެފުރިހަމަކޮށްފައިވެ ަބއިވެރިއަކު ސެޝަންތައް  30ގައި  އަންހެނުންގެ ސައްލާ ފުރަތަމަ ހަރަކާތު އެވެ.هللاޢަްބދު

ތަކުގެ އަދި ވަސީލަތް ރައްކާތެރިކުރުމާ ގުޅޭ ޤާނޫނު ޤާނޫނުތަކާެބހޭ މަޢުލޫމާތު، ގެވެށި އަނިޔާ އަދި ކުޑަކުދިން އަންހެނުންނާއި ގުޅުންހުރި

 .ވެއެވެލިޓޭޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ހިއްސާކޮށްފައިއޮފީހުގެ ފެސި މަޢުލޫމާތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

 

 

 

   ންހެނުންެގ ސައްލާއަ

 



14 

 

 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުން   1ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް  

ވަނީ ވަރަށް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއް   ވަނަ ދުވަހު   2022މެއި    19  ަބތުގައިއަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަ  1ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލަށް  

 މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ަބއިވެރިވެފައި ވެއެވެ.ފައެވެ. ާބއްވާ

 

 

ވަނަ ދުވަހު    11މެއި    2022އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން  

 ކެނެޑިއަން ހައިކޮމިޝަން އާއި ަބއްދަލުކުރެވުނެވެ.

 

 

 

ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ކުރެއްވި ޒިޔާރަތުގައި 

. މި  އެވެއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީއާއި ަބއްދަލުކުރެއްވި

ަބއްދަލުވުމައި ކޮމިޓީގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްކުރެވި ދާނެ ކަންކަމާއި ެބހޭ 

 ގޮތުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވުނެވެ.

 

 

 ޑިއަން ހައިކޮމިޝަން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން ނޭ ކެ 

 

ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަން ކުރެއްވި  

 ޒިޔާރަތް 
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 2022ބަށި މުބާރާތް    - ހދ އަތޮޅު ލީގު  

ގުޅިގެން  ފައުންޑޭޝަން  ަބށިޯބލް  ކައުންސިލާއި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ 

އަށް ަބށިޯބޅަ   2022ޖޫން    11ޖޫން އިން    9ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި  

މި    ދެވުނެވެ.ކުރިއަށްގެންއި  ކުޅުދުއްފުށި ސްޓޭޑިއަމް އެރީނާގާމުާބރާތެއް  

ޓީމް  ތުގައި ަބއިވެރިވެފައި ވަނީ ޓީމް ކޮރަލްސް، ޓީމް ހިރަފުސް،މުާބރާ

ހދ މެޗެއް ކުޅެވި    7ނެއްލައިދޫ އަދި ޓީމް ނޭކުރަންދޫ އެވެ. ޖުމްލަ  

 ކުޅުދުއްފުށީ ކޮރަލްސްހޯދާފައިވަނީ  އަތޮޅު ަބށިޯބޅަ ލީގްގެ ޗެމްޕިއަންކަން  

  އެވެ.

 

ދުނިޔޭގެ   އިސްނަގައިގެން  ސިޓީ  ދުވަހާއި ކުޅުދުއްފުށި  ތިމާވެށީގެ 

ސާފުކުރުމުގެ   04ޖޫން    2022ގުޅިގެން   ޭބއްވި  ދުވަހު  ވަނަ 

ކޮމިޓީގެ  ޕްރޮގްރާމުގައި އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 

 މެންަބރުންވަނީ ަބއިވެރިވެފައެވެ.

 

 

ފަރާރުން ޖޫން   މަހުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް  ޔޫ.އެން.އާރ.ސީގެ 

ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  ކުޅުދުއްފުށި  ޒިޔާރަތުގައި  ކުރެއްވި 

ވަނީ   ބައްދަލުވުމެއް  މަޝްވަރާ  އާއިއެކު  ކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރާ 

 ބޭއްވިފައެވެ. 

 

 

 

 ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

 

 ބައްދަލު ކުރެއްވުން   އާއި   ޔޫ.އެން.އާރ.ސީ 
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ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް 

ދިރިއުޅޭ   ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  ކުރާ 

އަންހެން ޭބފުޅުންނަށް ހިންގޭ ކަސަުބ ގެތުން ޭބސިކް އިން  

އިވެއެވެ. މިކޯހަކީ ފެށިގެން އެޑްވާންސަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިފަ

ގިނަ   15 ނަމަވެސް  ކޯހެއް  ހިންގުނު  ަބއިވެރިންނަށް 

 .އަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކެއްގެ ތަރުހީުބ ލިުބނު ކާމިޔާުބ ކޯހެކެވެ

 ދުވަހު ބޭއްވުނު ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރު އީދު  

ޭބއްވުނު   ދުވަހު  މަސައްކަތްކުރާ  އީދު  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ހަވީރުގައި  ކުޑަކުދިންގެ 

 ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ަބހާފައިވެއެވެ.

  

 

 

 

 ޒިޔާރަތް ޔުަނއިޓެޑް ޭނޝަްނގެ ރެޒިޑެްނޓް ކޯޑިޭނޓަރ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ކުރެއްވި

 14އޮގަސްޓް    2022  ކޯޑިނޭޓަރޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންގެ ރެޒިޑެންޓް  

ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ދުވަހު  ވަނަ 

ަބއްދަލުކުރައްވާފައެވެ.  ޭބފުޅުންނާއިވަނީ  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

ހުރި  އަންހެނުންނަށް  މުޖުތަމައުގައި  ަބއްދަލުވުމުގައި  މި  އަދި 

ެބހޭގޮތު  ހައްލުތަކާއި  ގެނެވިދާނެ  ން ގޮންޖެހުންތަކާއި 

 މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ.

 ކަސަބު ގެތުމުގެ ކޯސް  

 

 

. 
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 އޭޝިއާ ފައުންޑޭޝަން އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި  

އޮގަސްޓް    2022  ފައުންޑޭޝަން އާއި އެކު އޭޝިއާ  

ބޭއްވިފައެވެ.    31 ބައްދަލުވުމެއް  ވަނީ  ދުވަހު  ވަނަ 

ބޭނުންވާ   ގޮންޖެހުންތަކާއި  ހުރި  މިބައްދަލުވުމުގައި 

 އެހީތެރިކަމާއިމެދު މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. 

 

 

 އުމެނިޓޭރިއަން ފެސްޓިވަލް ހި

ކޮ އިންތިޒާމު  ފަރާތުން  ކްރެސެންޓްގެ  ރެޑް  ހަވީރެއް މޯލްޑިވްސް  ކުޑަކުދިންގެ  ނަމުގައި  ގެ  ފެސްޓިވަލް"  "ހިއުމަނިޓޭރިއަން  ށްގެން 

ތައްޔާރުކޮށް  ސްޓޯލްއެއް  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ފެސްޓިވަލްގައި  މި  އަދި  ާބއްވާފައިވެއެވެ. 

  އިއެކު ހަދިޔާ ދެވިފައިވެއެވެ.ކުޑަކުދިންނަށާއި ޮބޑެތި މީހުންނަށް ހާއްސަ ކުޅިވަރު ހަރަކާތަކާ

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 އުމެނިޓޭރިއަން ފެސްޓިވަލް ހި

 އުމެނިޓޭރިއަން ފެސްޓިވަލް ހި
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 ޕްރިޕެއާޑްނެސް ސެންޓަރާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން    މޯލްޑިވްސް ރެޑްކްރެސެންޓް އަދި އޭޝިއަން ޑިޒާސްޓަރ 

 

 

ޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤިއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި އެކު މޯލްޑިވިއަން ރެޑްކްރެސެންޓްއަދި އޭޝިއަން ޑިޒާސްޓަރ  ކު
 ަބއްދަލުކުރެވިފައިވެއެވެ. ޕްރިޕެއާޑްނެސް ސެންޓަރ އަދި ޔޫއެސް އެއިޑްގެ ވަފުދަކާއެކު 

ކްރެސެންޓާއި އޭޝިއަން ޑިޒާސްޓަރ ޕްރިޕެއަރޑްނެސް ސެންޓަރ އަދި ޔޫއެސް އެއިޑާއި  މިަބއްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވިއަން ރެޑް  

ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮމިއުނިޓީ ޭބސްޑް ޑިޒާސްޓަރ ރިސްކް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ 

ސީ ހިރާސް ކުޑަ ކުރުމަށް އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ ދައުރާއި  ކާރިސާތަކަށް އިޖާާބދިނުމާއި ކާރި އަދި ރަށުގައި  އެވެ.ކުރެވިފައިވެ

 .ވެއެވެކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއިގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރެވިފައި

 ސްމޯލް އައިލެންޑް ޖޯގްރަފިކް ސޮސައިޓީ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 

 

ޖޯގްރަފިކް ސޮސައިޓީސް އައިލެންޑް  ފަރާތުން  މޯލް  ކުރިއަށްގެންދާ ގެ 

ޕްލޭނިން   އެކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ  "ސަސްޓައިނަބަލް ލައިވްލިހުޑް އެންޑް 

  ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން އިޖްތިމާއީ އަދި އިގްތިސާދީ  

ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށީ  ތެރެއިން  ަބއްދަލުވުންތަކުގެ  ޭބއްވުނު 

ކޮމިޓީއާއެކު   މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް   2022އަންހެނުންގެ 

 ވަނަ ދުވަހު ަބއްދަލުކުރެއްވިއެވެ. 25އޮގަސްޓް 
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އދ ގެ "ސްޕެޝަލް ޕްރޮސީޖަރސްމެންޑޭޓް ހޯލްޑަރސް" އަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން  

އޮން   ގްރޫޕް  ވާރކިންގ  ދަށުން  އިންވިޓޭޝަންއެއްގެ  ސްޓޭންޑިންގ  ދީފައިވާ 

 ގަރލްސްގެ ވަފުދެއް ކުޅުދުއްފުށީ  ޑިސްކްރިމިނޭޝަން އަގެއިންސްޓް ވިމެން އެންޑް 

މަސައްކަތްކުރާ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ދަތުރުފުޅުގައި  ކުރެއްވި  ސިޓީއަށް 

 .ކޮމިޓީއާއި ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ

 

 

ރާ ހޯޕް ފޯ ވިމެންގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އަންހެނުންނަށް ކު

އަނިޔާއާއިދެކޮޅަށް ކުރާ ކެމްޕެއިންގ ގެ ދަށުން ޭބއްވި ހިނގާލުމުގައި 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން 

ަބއިވެރިވެފައިވެއެވެ. މި އިވެންޓްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ގިނަ 

 މުވައްސަސާތަކަކުން ަބއިވެރިވެ އަޑު އުފުލާފައިވެއެވެ.

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން "ކަނބަލުންގެ  

"ގެ ނަމުގައި އަންހެން ޭބފުޅުންނަށް ހާއްސަ  2022ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 

އަށް 22އޮކްޓޯަބރ  2022އިން  16އޮކްޓޯަބރ  2022ފުޓްސަލް މުާބރާތެއް 

 އިކުޅުދުއްފުށީގަދެވިފައެވެ. މި މުާބރާތުގެ މަގްސަދުތެރޭގައި ވަނީ ކުރިއަށް ގެން

އަންހެން ފުޓްސެލް ކުރިއަރުވާ، ފުޓްސެލް ކުޅެން ބޭނުންވާ އަންހެން 

ކުޅުދުއްފުށީގެ މާއި ކުޅުންތެރިންނަށް އެފުރުޞަތު ހޯދައިދިނު

އަންހެންކަނަބލުންނަކީ ހަރަކާތްތެރި ދުޅަހެޔޮ ަބޔަކަށް ހެދުމުގެ ހިތްވަރު 

އަންހެން ކުޅުންތެރިންގެ މެދުގައި އެއްަބއިވަންތަކަން އުފެއްދުމާއި މަށާއި ދިނު

 ން ހިމެނެއެވެ.އެއްަބޔަކު އަނެއްަބޔަކާއި ަބއްދަލުވެ އެކުވެރިކަން އާލާކުރު

ޑިސްކްރިމިނޭޝަން  އޮން  ވާރކިން ގްރޫޕް  ގެ  އެކު    އދ  ވަފުދާއި  އެންޑް ގާރލްސްގެ  ވިމެން  އަގައިންސްޓް 

 ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 

 

 ހޯޕްފޯ ވިމެންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހިނގާލުން 

 

 

ނބަލުންގެ ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް  ކަ 

2022 

 

 



20 

 

 ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް 

      

 

 

 

އިންޓަނޭޝަނަލް ރިޕަބްލިކަން އިންސްޓިޓުޓް އަދި ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް 

ންގެ ތަރައްޤީއަށް  އޮޓޯރިޓީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ "އަންހެނު 

މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އެކްސްޗޭންޖް ޕްރޮގުރާމް" ގެ ތިންވަނަ ޕްރޮގުރާމު  

މި ޕްރޮގްރާމް ކުޅުދުއްފުށީގައި   ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ބޭއްވފައިވެއެވެ.

  އެވެ.ފައްޓަވައިދެއްވާފައިވަނީ ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ މޭޔަރ މުޙައްމަދު ޢާޠިފް 

ޕްރޮގުރާމުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގެ އިތުރުން ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު، މި 

ހދ. ފިނޭ، ހއ. ކެލާ އަދި ހއ. ދިއްދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 

 ނުނެވެ. ކޮމިޓީ ހިމެ މަސައްކަތްކުރާ

 

 2022ހިޔަލަ އެކްސްޕޯ  

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ގެވެށި މަސައްކަތްތެރީންގެ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ  

އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ބިޒްނަސް ސެންޓަރ  

އާއި ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް   ކޯޕަރޭޝަން 

ލްޑިވްސް ގުޅިގެން  އަދި އުރީދޫ މޯ މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީ

" ގެ ނަމުގައި މައުރަޒެއް ވަނީ  2022"ހިޔަލަ އެކްސްޕޯ 

 އެވެ. ބާއްވާފަ

މި މައުރަޒުގައި ހދ އަތޮޅުގެ އެކި ރަށްރަށުން ތަފާތު ގިނަ  

ބާވަތުގެ ތައްޔާރީ ކާނާ އަދި އަތްތެރި މަސައްކަތުގެ ހުނަރުވެރި  

 ވެއެވެ. ގޮސްފައި އައިޓަމްތަކެއް ފެނިގެން
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ށް  ނައިފަރު ކައުންސިލް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި ބައްދަލުކުރައްވާފަ، މި ބައްދަލުވުމުގައި ދެރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަ

މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށުގައި ހިންގޭ އެކި އެކި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ހަރަކާތްތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، އެވެ.ކޮމެޓީވެސް ބައިވެރިވެފައިވެ ކުރާމަސައްކަތް 

 އްވިއެވެ. ދެފާރާތުގެ މަސައްކަތު ތަޖުރިބާއާއި ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތާއި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތައް ހިއްސާކުރެ

 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި

މިބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީއަށް     ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ.  އިއާ ޔޫއެސް.އެއިޑްސް

ދެފަރާތުގެ އަދި  މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެ.  ބެހޭގޮތުން  ގޮންޖެހުންތަކާއި   ހުރި 

 . މަސައްކަތްތައް ހިއްސާކުރެވިގެން ދިޔައެވެ

 

 

 

ވެސްޓްމިންސްޓަރ ފައުންޑޭޝަން ފޯ ޑިމޮކްރަސީ )ޑަބްލިއު.އެފް.ޑީ( ގެ  
ފަރާތުން ބޭއްވި ދެދުވަހުގެ ވޯކްޝޮޕެއްގައި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ  

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި  
 ކޮމިޓީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

 

 

 ނައިފަރު ކައުންސިލުން ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީއަށް ކުރި ތަޖުރިބާ ދަތުރު 

 ޔޫއެސް.އެއިޑްސް އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

 ވެސްޓްމިންސްޓަރަ ފައުންޑޭޝަން ފޯ ޑިމޮކްރަސީގެ ފަރާތުން ބޭއްވުނު ވޯރކްސޮޕް 
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 ސްކޫލްތަކަށް ފޮތް ހަދިޔާކުރުން 

 ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގެ ތިން ސްކޫލްގެ ލައިްބރަރީއަށް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފޮތް ހަދިޔާ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ޖެންޑަރ މިނިސްޓަރ އާއި އެކު ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން 

ކުޅުދުއްފުށީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި 
މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް  

ަބއްދަލުކުރައްވާފައިވެއެވެ. އަދި  އާއިޝަތު މުޙައްމަދުދީދީ 
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި އިަބމަ ޕްރޮގްރާމް ފެށުމުގެ ގޮތުން 

އުގައި އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ  މަޝްވަރާކުރެވި މުޖުތަމަ
 ދައުރާެބހޭގޮތުން ހިޔާލާ މަޝްވަރާކުރެވިގެންދިޔައެވެ.
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 ފްރީ ޑައިވް ކޯސް 

 2022އިން  1ޑިސެމްަބރ  2022ގެ ކޯހެއްވަނީ  1އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ފްރީ ޑައިވް ލެވެލް 

ފިރިހެން ަބއިވެރިންވަނީ ފްރީ ޑައިވިން ކޯސް  5އަންހެން ަބއިވެރިންނާއި  10ވަނަ ދުވަހަށް ހިންގިފައެވެ. އެގޮތުން 10ޑިސެމްަބރ 

 އެވެ. މިކޯހަކީވެސް ގިނަ ަބއެއްގެ ޝައުގުވެރިކަން ލިުބނު ކާމިޔާުބ ކޯހެކެވެ. ފުރިހަމަކޮށްފަ

 

 

 

 

 

 ތަޖުރިބާ ދަތުރު 

  2022އް ސިޓީ، ލ.ގަން އަދި ލ.ފޮނަދޫއަށް ވަނީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޏ.ފުވައްމުލަ

އެގޮތުން ޏ. ފުވައްމުލައް ކައުންސިލް އަދި އެސިޓީގެ އަންހެނުންގެ  ދަތުރު ކުރެވިފައެވެ.އަށް ތަޖުރިާބ 30އިން  24ޑިސެމްަބރ 

ތްކޮށް ކޮމިޓީއާއި ަބއްދަލުކޮށް ދެފަރާތުގެ ތަޖުރިާބ ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ފުވައްމުލަކުގެ ހާއްސަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަ

 ދެ ސިޓީގެ ގުޅުންަބދަހިކޮށްފައިވެއެވެ.
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މީގެއިތުރުން ޏ.ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ޖަމިއްޔާއެއް ކަމަށްވާ "ވިމެން 

އިން ފުވައްމުލައް" އާއިވެސް ަބއްދަލުކޮށް އެޭބފުޅުން ކޮށްފައިވާ ގިނަ 

މަސައްކަތްތަކެއް އަދި ރާވާފައިވާ ކަންތައްތައް  

 ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ.  

 

އެރަށު އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީއާއިވެސް ލ.ގަމު ކައުންސިލް އާއި 

ަބއްދަލުކޮށް ދެފަރާތުގެ ވޯކް ޕްލޭން އާއި ތަޖުރިާބ 

 ހިއްސާކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 

މި ތަޖުރިާބ ދަތުރުގެ ތެރެއިން ލ.ފޮނަދޫއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެރަށުގެ 

ކައުންސިލް އަދި ޑަްބލިއު.ޑީސީ އާއި ަބއްދަލުކޮށް ކަންކަން  

ހާއްސަ ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ތަޖުރިާބ   ހިއްސާކުރުމުގެ އިތުރުން

 ހޯއްދެވިއެވެ.

  

 ތަޖުރިބާ ދަތުރު 
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ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް މަހުގެ    ޑިސެމްބަރ   2022   

 ޭބއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދީނީ ނަސޭހަތް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ފަރާތުން  :  1ޙަރަކާތް   •

 އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ޖަވާެބއް ނުލިބުމުން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 އެވެއަރނެސް ޕްރޮގްރާމް، ހެލްތް ސްކްރީނިން ޕްރޮގްރާމް: 2ޙަރަކާތް   •

 މައުލޫމާތު ޝީޓް ފުރިހަމަނުވުމުން  އް:ސަބަބު/ދަތިތަ 

 އަންހެނުންގެ މަސްރޭސް : 3ޙަރަކާތް   •

  ންމުއެއްާބރުލުން ނުލިުބ ސަބަބު/ދަތިތައް:

 މެންޓަލް ހެލްތާއިގުޅޭގޮތުން ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން: 4ޙަރަކާތް   •

 މަސައްކަތް ފަހަށް ެބހެއްޓިފައި ަބއެއް މަސައްކަތްތައް ދިގުލާ ދިޔުމުގެ ސަަބުބން   ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ގެވެށި އަނިޔާ އާއިގުޅޭގޮތުން ވޯކްޝޮޕް ޭބއްވުން: 5ޙަރަކާތް   •

 ަބއެއް މަސައްކަތްތައް ދިގުލާ ދިޔުމުގެ ސަަބުބން މަސައްކަތް ފަހަށް ެބހެއްޓި ނުކުރެވިފައި ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ސް ރާތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކައްކާ ކޯއަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ފަ: 6ޙަރަކާތް   •

 ހިންގަން ވާހަކަދެކެވުނު ފަރާތުން ފޯނު ނުނެގުމުން ސަބަބު/ދަތިތައް:

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށި ސްކޫލް ފީޓީއޭ އަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  :  7ޙަރަކާތް   •

 ގްރޭންޓްގެ އުސޫލް 

 އެލް   ގްރާންޓް އުސޫލުގެ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދެވެން އަންނަނީ ކައުންސިލް އިން ދޭ ގްރާންޓާއި އެކުގައި ކަމަށްވާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: •

 ފަހާ ކޯސް ހިންގުން:8ޙަރަކާތް   •

 މުންމައުލޫމާތު ޝީޓް ހެދުމުގައި ދަތިތަކެއް ދިމާވު ސަބަބު/ދަތިތައް:  •

 ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މާުބރާތް : 9ޙަރަކާތް   •

 މެންޑޭޓް ތެރޭގައިވާ ކަންކަމަށް ފުށުއަރާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް: •
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 ރޭވިފައިވާ ހަރަކާތްތައްވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި   2023

 ލަފާ ކުރާ ބަޖެޓް 

ހިންގުމަށް   ޙަރަކާތް 

 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ރޭވިފައިވާ   ހިންގުމަށް 

 ޙަރަކާތްތައް 
 # ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް 

Q4 Q3 Q2 Q1 
  

 
 

 1 މުސާރައާއި އިނާޔަތް ކޮމިޓީއަށް ދެވޭ  ✓ ✓ ✓ ✓ 414000

 2 ކަސަބު ކޯސް   ✓   60000

 3 އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން )މަސް ރޭސް، ކުޅިވަރު ހަވީރު(      80000

 4 އަންހެނުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ފާހަގަކުރެވޭ އަންހެނުންނަށް ހާއްސަ އެވޯޑްތައް ދިނުން  ✓    200000

 5 ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކަނބަލުންގެ     ✓  50000

 6 ބަށިބޯޅަ މުބާރާތް   ✓   100000

 7 ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސް     ✓ 80000

 8 ފަހާ ކޯސް )ދިވެހި ލިބާސް، ދިގުހެދުން(   ✓   150000

 9 އެހެނިހެން މުވައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ހަރަކާތްތައް  ✓ ✓ ✓ ✓ 234103.05

 10 ްޕރޮގްރާމް )ހަމަސް( މޫދު ކަސްރަތު    ✓  50000
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 11 ތަޖުރިބާ ދަތުރު   ✓  ✓ 150000

 12 ނެޓްބޯލް ކޯޓެއް ތަރައްޤީކުރުން   ✓   1000000

 13 ބެންޗް، ހިޔާގަނޑާ އެކު(  6އެއަރޯޕޓް ސަރަހައްދުގައި ބެންޗް ބެހެއްޓުން  )   ✓  150000

 14 ތަރައްޤީކުރުން ކަނބަލުންގެ ފިނިމައިޒާން  ✓ ✓   500000

 15 މައިޒާންތަކާއި އާންމު ސަރަހައްދުތަކުގައި ބެންޗް ބެހެއްޓުން    ✓ ✓ 200000

 16 އަހަރާދެމެދު އަންހެނުންނަށް ފަތަން ދަސްކޮށްދިނުން )ޮޕލިހުންނާއި ގުޅިގެން(  45 - 16 ✓    10000

 17 އަންހެނުންނަށް ސްނޯކްލިން ކޯސް      35000

 18 ދަނޑުވެރިކަމުގެ ކޯސް  ✓    30000

 19 އަންހެނުންނާއި ގުޅޭ ސަރވޭއެއް ހެދުން    ✓  100000

 20 އަންހެނުންގެ ހެލްތް ސްކްރީނިންގ ްޕރޮގްރާމް     ✓ 8000

 21 ދީނީ ނަސޭހަތްދިނުން )ތަރުބިއްޔަތުގެ ވޯކްޝޮްޕތައް/ ބެލެނވެރިންނަށް(   ✓   10000

 22 މަހާސިންތާ އަންހެނުންގެ   ✓ ✓  50000

 23 އަންހެނުންގެ ސައްލާ    ✓ ✓ 50000

 24 + އުމުރު( 30އިނގިރޭސި ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް )  ✓   30000

 25 އަހަރުގެ ކުދިންނަށް އެވެއަރނެސް ްޕރޮގްރާމް   17، 16 ✓    6000
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 26 ބިޒްނެސް އެކްސްޯޕ    ✓ 50000

 27 އިބަމަ  ✓  ✓  50000

 28 ޑަބްލިޔުޑީސީގެ ވަކި ކެންވާސް ހެދުން )ބަހައްޓާ ވައްތަރު(  ✓    20000

 29 އެހެނިހެން )ދުވަސްތައް ފާހަގަކުރުން( ✓ ✓ ✓ ✓ 300000
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 ބައްދަލުވުންތައް  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ  ވަނަ އަހަރު   2022

 ވަަނ ދައުރު ބޭއްވުުނ ބައްދަލުވުްނތަކުގެ ިންނުމްނތައް  4

 

 ނިންމުންތައް  ކޮމިޓީގެ  ޙާޟިރުވި ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ދައުރުގެ   ވަނަ     34ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ކޮމިޓީގެ .1 06 ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ޔައުމިއްޔާވަނަ   32  އަންހެނުންގެ  ފާސްވިކަމުގައި     ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކޮމިޓީގެ .2 ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ޔައުމިއްޔާ 33  އަންހެނުންގެ  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި     ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ދައުރުގެ   ވަނަ    35ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި    34  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ .1 06

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ން އަންހެނުން ދުވަހުގެ އިވެންޓްތައް އިތުރު މަޝްވަރާއަކަށް އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީ .2

 ވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ފާސްއެޖެންޑާ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ދިއުމަށް ދިއުމަށްފަހު އަލުން 
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ދައުރުގެ   ވަނަ     36ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

މަސްރޭސް،ަބއިސްކަލް (އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޖަލްސާއެއް ޭބއްވުމަށާއި، ގިނަ ހަރަކާތްތައް  .1 06

  ޅިވަރުތައް( އެކުލެވޭ ކުޅިވަރު ހަވީރެއް ޭބއްވުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ރޭސް އަދި އެކި އެކި ކު

ދައުރުގެ   ވަނަ     37ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  35އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި     ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 ޭބއްވުމަށް     2022  ފެްބރުއަރީ    25ރީ ޑައިވް ކޯހެއް  ފްންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީން  އަ .2

  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     38ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ކޮންމެ  .1 06 ގޮތުން  ތެރިވުމުގެ  އެހީ  ސްކޫލްތަކަށް  ކުރާކޮމެޓީން  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  އަންހެނުން 

ހުށައަޅާ   50000.00 ސްކޫލަކަށްވެސް   އެސްކޫލަކުން  ތަކެތި  ގެ  އަދަދެއްގެ  ޮބޑުނުވާ  ވުރެން  ރުފިޔާއަށް 

  ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އްޗަށް ބިނާކޮށް ދިނުމަށްފްރޮޕޯސަލްގެ މަ

ރުފިޔާއަށް    60000.00އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ އިވެންޓްތަކުގެ ފޮޓޯ ނެގުމަށްޓަކައި   .2

ގަތުމަށް ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން  ވުރެން ޮބޑު ނުވާނެ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ކެމެރާއަށް  

  ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     39ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

އެޑްމިން ސްޓާފް   2ންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ އެޑްމިން އަށް ަބޖެޓް ކުރެވިފައިވާ  އަ .1 06

 ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. އެޑްމިން ސްޓާފް ނެގުމަށް 1 އިންތެރެ
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މާރޗް   .2 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަޔަރިން ކޯސް 

   ކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.އަށް ާބއްވަން ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ވޯޓުން ފާސްވި  19އިން  17

އިސްނަގައިގެން   1433 .3 ޖަމިއްޔާއިން  ޒުވާނުންގެ  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  ކުޅިވަރު  ޢީދުގެ  އަލްޙާ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

-އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުމަށް އެދިފައިވާތީ، މިކަމުގައި ކޮމެޓީން )

ހުރިހާ މެންަބރުންގެ ވޯޓުން    މިކަމަށް ހަރަދު ކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް  އްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް( އެއްލ100000ަ/

 ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     40ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ަބއްދަލުވުމުގެ އެޖެންޑާ ފާސްވިކަމުގައި  ވަނަ ޢާންމު    36  އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ  .1 06

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ގޮތުން  .2 ކުރުމުގެ  ފާހަގަ  ދުވަސް  އަންހެނުންގެ  ފަރާތުން  ކުރާކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  އަންހެނުން 

ހަ ަބށިމެޗަށް  ޭބއްވުމަށާއި  މަސްރޭހެއް  އަދި  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ަބށިމެޗެއް  )އެކުވެރިކަމުގެ  ކުރުމަށް  - ރަދު 

( ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާ ގެ  35000/-( ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާ އަދި މަސްރޭހަށް ހަރަދު ކުރުމަށް )15000/

  ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ަބޖެޓެއް 
 

ދައުރުގެ   ވަނަ     41ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ތަރައްޤީއަށް .1 06 ގެ  ކުރާކޮމެޓީގެ    އަންހެނުން  ޔައުމިއްޔާ  37މަސައްކަތް  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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( ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ ަބށި ކުޅޭ 50000.00ގެ ފަރާތުން )ންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީއަ .2

 ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ސާމާނު ގަތުމަށް 

( ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާގެ ސާމާނު 50000.00ގެ ފަރާތުން )ންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީއަ .3

  ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ނެޓްކުޅޭ ސާމާނު ގަތުމަށް 

 
 

ދައުރުގެ   ވަނަ     42ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  40އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކުރާކޮމެޓީގެ   .2 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  41އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 

ދައުރުގެ   ވަނަ     43ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  38އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކުރާކޮމެޓީގެ    .2 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ ވަނަ   39އަންހެނުން  ފާސްވިކަމުގައި   ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކުރާކޮމެޓީގެ   .3 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ 42އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ކޮފީ މެޝިނެއް ގަތުމަށް  އަށް އިވެންޓް ތަ ންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީއަ .4

 ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ( ތިރީސް ފަސްހާސް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ކަނޑައަޅުމަށް 35000.00)

ދައުރުގެ   ވަނަ     44ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 05 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  43އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީން ހިންގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދީނީ ދަރުސް ދިނުމުގެ ފުރޮގްރާމް   .2

( ހަތ4000.00ަހިންގުމަށް  ކަނޑައަޅައި  (  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ  ހާސް  ފަރާތުން  ރު  މިނިސްޓްރީގެ  އިސްލާމިކް 

ފާސްވިކަމަށް  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ފަހުކޮޅު  ރޯދަމަހުގެ  ދިނުމަށްޓަކައި  ދަރުސް  ދީނީ  ގެނެސްގެން  ޝައިޚަކު 

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

  

ދައުރުގެ   ވަނަ     45ހަތަރުވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ޢާންމު  

 

 

 

 

 

 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  44އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކުރާކޮމެޓީތަރައްޤީ  ގެ   އަންހެނުން .2 މަސައްކަތް  ހިންގުމަށްއަށް  ކޯހެއް  ގެތުމުގެ  ކަސަުބ  ( 60000.00)   ން 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ސް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފަސްދޮޅަސް ހާ

 

 

 

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     46ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  45އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ނިންމެވިއެވެ.ރިޔާސަތުން 
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    އަށް އިވެންޓްތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ފެން ކޫލަރެއް ގަތުމަށްޓަކައި އަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީއަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީ .2 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ަބޖެޓެއް  ( އަތްހާސް ރުފިޔ8000.00ާ)
 

ދައުރުގެ   ވަނަ     47ހަތަރުވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ޢާންމު  

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  46އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
 

ދައުރުގެ   ވަނަ     48ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ ޢާންމު ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވިކަމުގައި    47ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ   .1 06

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އަށް ކުރަން    އަންހެނުން ތަރައްޤ އަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓ ގެ ފަރާތުން ފުވައްމުލަކު ސިޓ އަދި އައްޑޫ ސިޓީ  .2

  75000ގެ ގޮތުން   ޓެއްއަށް ކުރުމަށާއި، ަބޖެ  2022،  23އިން    17ހަމަޖެހިފައިވާ ތަޖުރިާބ ދަތުރު ޖުލައި  

 . ހަތްދިހަ ފަސް ހާސް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

 

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     49ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  48އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ަބއްދަލުވުމުގެ ކުއްލި    ވަނަ  01  ވަނަ އަހަރުގެ  2022  އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ .2

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  ޔައުމިއްޔާ

ޓީ އާއި ގުޅިގެން އަޟްހާޢީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ  އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އީދު ކޮމި  .3

 .( އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވ100000.00ެގޮތުން )

ދައުރުގެ   ވަނަ     50ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  49އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތަރައްޤީ ކުރާ ފިނި މައިޒާން ތަރައްޤީ ކުރުމަށް   .2

 .ސްހާސް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ( ދެލައްކަ ފަންސ250000.00ާ)

 

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     51ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  50އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާވިސް ގުޅިގެން ސެލްފް ޑިފެންސް  .2

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ  ކޯހެއް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާކަމަށް
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ދައުރުގެ   ވަނަ     52ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   51އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ހިންގުމަށް  .2 ކޯސް  ކައްކާ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ހިންގުމަށް  ފަރާތުން  ކުރާކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުން 

  .ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ( ނުވަދިހަ ހާސް  90000.00)

 
ދައުރުގެ   ވަނަ     53ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  52އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ގެ ފަރާތުން ކުޅުދުއްފުށި ސްކޫލް ފީޓީއޭ އަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީއަންހެނުން ތަރައްޤީ .2

 ންޓް ޤަވައިދު ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ގްރާ

ގެ ފަރާތުން ތަޖުރިާބ ދަތުރު ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އައްޑޫ ސިޓީގެ  އަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީންހެނުން ތަރައްޤީއަ .3

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ަބދަލުގައި ލ. ގަމަށް ަބދަލު ކުރަން 
 

ދައުރުގެ   ވަނަ     54ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކޮމިޓީން   .1 05 ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުން  ކުރަން  ލ.ގަމަށް  އަދި  ފުވައްމުލައް ސިޓީ 

ޭބފުޅުންގެ   7އެޑްމިން ސްޓާފް ހިމެނޭނެހެން ޖުލްލަ    1މެންަބރުނާއި    6ތަޖުރިާބ ދަތުރަށް އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ  

އެކު  ހަރަދާއި  ހެދުމުގެ  ފިލާ  ހަނދާނީ  ދޭ  އެޭބފުޅުންނަށް  އަދި  ހަރަދު  ފަތުރުގެ  ދަތުރު  ހުރުން،    ކެއުމާއި 

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ( ނުވަދިހަ ހާސް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއ90000.00ް)
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ދައުރުގެ   ވަނަ     55ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ  53އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ނިންމެވިއެވެ.ރިޔާސަތުން 

އަރުތަވެރި ޖީލަކަށް އަންހެނުންގެ    ޝިއާރެއްގެ ގޮތުން "  ކުރާކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުން  .2

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެހިއްސާ" މި ޝިއާރު 

ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ލޯގޯގެ ގޮތުގައި ހުށައެޅިފައިވާ ލޯގޯ  އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .3

 .ނިންމެވިއެވެ

( ފަނަރަ ހާސް ރުފިޔާގެ  15000.00ޔުނީފޯމްގެ ހޯދުމަށް )އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .4

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެަބޖެތަކުން 

ލ.ގަމަށް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަ .5 ދި 

ޭބފުޅުންގެ   7އެޑްމިން ސްޓާފް ހިމެނޭނެހެން ޖުލްލަ    1މެންަބރުނާއި    6ތަޖުރިާބ ދަތުރަށް އަންހެނުން ކޮމިޓީގެ  

އެކު   ހަރަދާއި  ހެދުމުގެ  ފިލާ  ހަނދާނީ  ދޭ  އެޭބފުޅުންނަށް  އަދި  ހަރަދު  ފަތުރުގެ  ދަތުރު  ހުރުން،  ކެއުމާއި 

 .ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ ކަ ާބރަ ހާސް ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް( އެއްލައ112000.00ް)

ދައުރުގެ   ވަނަ     56ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ހުރިހާ މެންަބރުން ވޯޓް ދެއްވާފައިވާތީ އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ޢީދު ފާހަގަ   .1 06

( އެއްލައްކަ ރުފިޔާގެ ަބޖެޓް ސަރުކާރުގެ ހަރަދު  100000.00ހަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކޮށްފައިވާ)ކުރުމުގެ ގޮތުން  

 ކުޑަ ކުރުމުގެ ސިސާސަތުގެ ދަށުން ދޭން ނުފެންނަ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވެއެވެ. 
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ދައުރުގެ   ވަނަ    57ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއްލި ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ    2022މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ  އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް   .1 06

 ވިއެވެ. ފާސްކުރެ

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީން މުވައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ރޭވުނު ކުޑަކުދިންގެ  .2

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. ހާގޮތަށް ހަވީރަށް ގަނެފަވާތަކެތި ހަތަރުވަނަ އީދުދުވަހު ަބ

އެއްލައްކަ  .3 ނިންމާފައިވާ  ދޭން  ކުޅިވަރަށް  އީދު  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުން 

 ރުފިޔާއަށް ަބދަލުކުރިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 66000، ރުފިޔާ

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     58ހަތަރުވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ޢާންމު  

 

  އަންހެނުން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމް ކުރާ ކަނބަލުންގެ ފުޓްސަލް މުާބރާތަށް  .1 06

 ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 50000/-

ދައުރުގެ   ވަނަ     59ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިންގުމަށްހަމަޖެހިފައިވާ ކަސަުބ ގެތުމުގެ ކޯހުގެ   .1 05

 ަބއިވެރިންނަށް ކަނޑައެޅުނުކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  10ަބއިވެރިންގެ އަދަދު 

ދައުރުގެ   ވަނަ     60ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   59އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ކޮމިއުނިޓީ ނާރސިންގ ކެއަރގެ ހިދުމަތްދިނުމަށް   .2 

 ރިޔާސަތުން ކަނޑައެޅިއެވެ.ފެންނަކަމަށް 

ދައުރުގެ   ވަނަ     61ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   60އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

  ގެ ފަރާތުން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ މުާބރާތަށް ކުރާކޮމެޓީއަށް މަސައްކަތް  އަންހެނުން ތަރައްޤީ .2

 .ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ )ތިރީސް އަށް ހާސް ރުފިޔާ( 38000/-

ދައުރުގެ   ވަނަ     62ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   58އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ކުރާކޮމެޓީގެ   .2 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   61އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ދިވެހި ރެޑްކްރެސެންޓް އާއިގުޅިގެން ބާއްވާ އާއިލީ  އަންހެ .3

 ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.  9000/-ހަވީރުގައި ަބއިވެރިވުމަށް ނިންމާ، މިކަމަށް  

ދައުރުގެ   ވަނަ     63ހަތަރުވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ޢާންމު  

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   57އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ކުރާކޮމެޓީގެ   .2 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   62އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     64ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   63އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

 

ދައުރުގެ   ވަނަ     65ހަތަރުވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ޢާންމު  

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   64އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     66ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   65އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ސްކޫލަކަށް   .2 ކޮންމެ  ސްކޫލަށް،  ތިން  ހަދިޔާކުރުމަށް   5000/-ކުޅުދުއްފުށީގެ  ފޮތް  ރުފިޔާ(ގެ  ހާސް  )ފަސް 

 ނިންމެވިއެވެ.ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން 

 ފަރާތުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ތަޖުރިާބ ދަތުރު ދާންއަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .3

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ދައުރުގެ   ވަނަ     67ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   66އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ފާސްވިކަމުގައި  ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާކުއްލި  ވަނަ    03އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .2

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     68ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   67އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

މީހުންގެ   .2 ދުވަސްވީ  އުމުރުން  ގުޅިގެން  އާއި  ރެޑްކްރެސެންޓް  ފާހަގަކުރުމުމޯލްޑިވްސް  މިފަހަރު ދުވަސް  ގައި 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ަބއިވެރިނުވާގޮތަށް 

ފިނިމައިޒާނަށް  .3 ހަމަޖެހިފައިވާ  އެޅުމަށް  ފަރާތުން  ކުރާކޮމެޓީގެ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  އަންހެނުން 

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. "ކަނަބލުންގެ މައިޒާން" ކިޔުމަށް

ދައުރުގެ   ވަނަ     69ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

މަސަ .1 06 ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ކުރާކޮމެޓީގެ  އަންހެނުން  ޔައުމިއްޔާ   68އްކަތް  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     70ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   69އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ސްކޫލްތަކަށް ދިނުމަށް ނިންމި ސްކޫލް ގްރާންޓްގެ  .2 

 ރުފިޔާ މިއަހަރު ނުދެވޭތީ ތަކެތީގެ އެހީ ދިނުމަށް ފާސްކޮށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 50000/-

ދައުރުގެ  ވަނަ     71  ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   70އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ސްކޫލް ގްރާންޓްގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ސްކޫލްތަކަށް ދިނުމަށް ނިންމި   .2

ދިނުމަށް ފާސްކޮށް    އިންޗީގެ ސްމާޓް ތިން ޓީވީ ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް  65ރުފިޔާގެ ަބޖެޓް ތެރެއިން    150000/-

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ     72ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ ވަނަ    71އަންހެނުން  ފާސްވިކަމުގައި   ަބއްދަލުވުމުގެ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ވަނަ އަހަރު ސްކޫލް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި  2023އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން  .2

 ދިނުމަށް ފާސްކޮށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.   50000/-ކޮންމެ ސްކޫލަކަށް 

ކުރާ  .3 ކުދިންނަށް  އަންހެން  އަންހެނުންނަށާއި  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ހިންގާ   ދެކޮޅަށް  ހަރާކާތަށް    16އަނިޔާއާއި  ކެމްޕެއިންގ  ފާސްކޮށް   5000/-ދުވަހުގެ  ަބޖެޓެއް  ރުފިޔާގެ 

 ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.
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ދައުރުގެ   ވަނަ     73ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06 މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ގެ  ޔައުމިއްޔާ   72އަންހެނުން  ަބއްދަލުވުމުގެ  ފާސްވިކަމުގައި   ވަނަ 

 .ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ

- ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން   ކުރުމަށް އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީތަކުގެ މަހާސިންތާގެ ކަންތައްތައް .2

 ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްކޮށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ. 6000/

ރުފިޔާގެ ަބޖެޓެއް   5000/-އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ހިޔަލަ އެކްސްޕޯއަށް   .3

 ފާސްކޮށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ    74ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  73އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06

 ނިންމެވިއެވެ. 

ދައުރުގެ   ވަނަ    75ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  74އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 05

 ނިންމެވިއެވެ. 

 75000/-އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީން ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަޖުރިާބ ދަތުރުގެ ަބޖެޓް   .2

 ޔާގެ ަބޖެޓެއް ފާސްކޮށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.)ހަތްދިހަ ފަސްހާސް( ރުފި

ދައުރުގެ   ވަނަ    76ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  75އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06

 ނިންމެވިއެވެ. 
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ގައި ކޮމިޓީގެ މަޝްވަރާ ަބއްދަލުވުންތައް ކުރިއަށް   10:00ހަފްތާއެއްގެ ުބރާސްފަތި އަދި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ  ކޮންމެ   .2 

 ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.

ދައުރުގެ   ވަނަ    77ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  76އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06

 ނިންމެވިއެވެ. 

ދައުރުގެ   ވަނަ    78ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  77އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06

 ނިންމެވިއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު މިއަދުން ފެށިގެން ފާސްވިކަމަށް ރިޔާސަތުން  .2

 ނިންމެވިއެވެ. 

ދައުރުގެ  ހަތަރުވަ  ވަނަ    79ނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ކަންތަކާއި އެކަމަށް   21ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓް ޕްލޭނަށް    2023އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06

 ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން ނިންމެވިއެވެ.ލަފާކުރާ ަބޖެޓް 

ދައުރުގެ   ވަނަ    80ހަތަރުވަނަ 

 ބައްދަލުވުން ޢާންމު  

 

ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  78އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06

 ނިންމެވިއެވެ. 
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ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  79އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .2

 ންމެވިއެވެ. ނި

ދައުރުގެ   ވަނަ    81ހަތަރުވަނަ 

 ޢާންމު ބައްދަލުވުން 

 

ފާސްވިކަމުގައި ރިޔާސަތުން  ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ  80އަންހެނުން ގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާކޮމެޓީގެ   .1 06

 ނިންމެވިއެވެ. 
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 ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް   2022
 ޖެޓުން ކުރެވުނު ޚަރަދުތައް ބަ

 



47 

 
 



48 

 

 



49 

 

 



50 

 

 

 ިންނުމން 

ވެރި   ސަލާމްލެއްވުންއެދި هللا ނިޢުމަތްތަކުގެ  ޞަލަވާތާއި  ކުރަމެވެ.  ޝުކުރު  ޙަމްދާއި،  ވަތަޢާލާއަށް  ސުްބޙާނަހޫ 

ޢަލައިހި ވަސައްލަމައަށެވެ. މިޞަލަވާތާއި، ސަލާމްގައި هللا ދުޢާކުރަނީ މިއުއްމަތަށް ކައުކުރެއްވި މާތް ނަިބއްޔާ މުޙައްމަދު ޞައްލަ

 އެކަލޭގެފާނުގެ އިތުރު އާލުންނާއި، މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލް ކުރަމެވެ.

ލޮުބވެތި   އެކަލާނގެ  އަދި.  ޝުކުރުކުރަމެވެ  ޙަމްދާ  ވަތަޢާލާއަށް   ސުުބޙާނަހޫ هللا  ތަޥްފީޤުދެއްވި  އެކުލަވާލުމުގެ  މިރިޕޯޓް

ދިވެހި    އަދި.  ދުޢާކުރަމެވެ  ލެއްވުންއެދި  ސަލާމް  ޞަލަވާތާއި  އަޞްޙާުބންނަށް  އާލު  އެކަލޭގެފާނުގެ  ނަށާއިމުޙައްމަދުގެފާ  ނަިބއްޔާ

ކުރައްވާ    ކަމާއެކު  އިޚްލާޞްތެރި  އިސްވެރިން  ޤައުމުގެ  ކުރެއްވުމަށްޓަކައި  ރަގަޅު  އިޞްލާޙްކޮށް  ކަންތައްތައް  ޤައުމުގެ

އެހީތެރިވެދެއްވި   ހިންގުމުގައި  ކަންތައްތައް  ރަށުގެ.  ދުޢާކުރަމެވެ  ދެއްވުންއެދި  މެދުވެރިކޮށް  ހެޔޮގޮތްތައް   މަސައްކަތްޕުޅުތަކަށް

އެއްާބރުލުމަށް  ރައްޔިތުންނަށް  އެންމެހާ  މުވައްޒަފުންނާއި ދެއްވާ    ޝުކުރު   އަދި ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން 

 .ތަޥްފީޤުދެއްވާށިއެވެ ކުރިއަށްދިއުމުގެ ޤައުމަށްހުރިހާގޮތެއްގައި ދިވެހި ސުުބޙާނަހޫވަތަޢާލާ هللا .ދަންނަވަމެވެ

އި ޤައުމަށް ވަފާތެރި ޚާދިމުންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ތިެބ، ރައްޔިތުންގެ ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީއަށާއަޅުގަނޑުގެ އިޚްލާސްތެރި ދުޢާ އަކީ  

އަޅަމެންގެ  هللا ނުން އަޅަމެންނަށް މިންވަރުކުރެއްވުމެވެ. ކީރިތިލާަބއާއި މަންފާއަށް އަގުހުރި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރުމުގެ ހެޔޮވިސް

  آمــــــــــينމަސައްކަތުގައި ަބރަކާތް ލައްވައި، ކާމިޔާީބ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  
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