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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

g 
ގަދަކީރިތިވަންތަ  ނި ދަންނަވަމެވެ. އަޅުގަނޑުމެން    وتعالى سبحانه هللاޢުމަތްތަކުގެވެރި  ޙަމްދާއި، ޝުކުރު  އަށް 

 وسلّم عليه  هللا صلّى محّمدޢަމަލީގޮތުން މަގުދެއްކެވި މި އުއްމަތުގެ މާތް ސާހިބާ    ،އުޅެންވީގޮތުގެ ރިވެތި ނަމޫނާއާއިގެން ވަޑައިގެން
ދަންނަވަމެވެ. މި   ދުޢާ  އެދި  ލެއްވުން  އާލުންނާއި،  އަށް ޞަލާވާތާއި، ސަލާމް  އިތުރު  ނަބިއްޔާގެ  މާތް  އެ  ޞަލަވާތާއި، ސަލާމުގައި 

 މިތުރު ޞަޙާބީން ޝާމިލްކުރަމެވެ. 
  މާއްދާގެ  ވަނަ  56- 7  ޤާނޫނުގެ  ހިންގުމުގެ   އުސޫލުން   ލާމަރުކަޒީ   ދާއިރާތައް   އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  މިރިޕޯޓަކީ

  އަހަރު   ވަނަ  2021  ގޮތުން  އަދާކުރުމުގެ   ވާޖިބު   ޤާނޫނީ  ލާޒިމުކުރާ   އަށް   ކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އިން(  ށ)
  ޚުލާސާ  އެކުލަވާލެވޭ  މައްޗަށް  ދިޔަގޮތުގެ  ހިނގާ  މަސައްކަތްކުރާކޮމިޓީ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކުރިނބީ  ދެކުނުބުރީ  ތިލަދުންމަތީ
 .ރިޕޯޓެކެވެ 

  ކުރިނބީގެ  އުފެދިގެންދިއުމަކީ  އަލަށް   ރާކޮމިޓީމަސައްކަތްކު  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   ކުރިނބީގައި . ހދ
  ހެޔޮ  އެޅިގެންދިޔަ  ކުރުވުމަށް  ބާރުވެރި  އަންހެނުން  ސަފުގައި  ތަރައްޤީގެ  އަދި  .ކުރިއެރުމެކެވެ   ވަރަށްބޮޑު   ލިބުނު  ރައްޔިތުންނަށް

  ދިއުމަކީ  އަހުލުވެރިވެގެން  ކަނބަލުން   މާހައުލަށް  މަސައްކަތުގެ  އިތުރުކޮށް   އިހުނަށްވުރެ   ދައުރު  އަންހެނުންގެ  މުޖުތަމައުގައި.  ފާލެކެވެ
  .ދެކެމެވެ ކަމެއްކަމަށް މުހިންމު   ނުހަނު  މުޖުތަމައުގައި  ތަހުޒީބީ އަދުގެ

 ގޮންޖެހުންތައް  އެކި   ތަފާތު   ހިންގުމުގައި  ކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އަހަރު  ވަނަ 2021
  ،ނެތުމާއި  ވަސީލަތްތައް  ކޮމިޓީގެ   މ. ތ.އ   އިތުރުން  ދަތިކަމުގެ  މުވައްޒަފުން   އިދާރީއި،  ތާށިކަމާ  ބަޖެޓްގެ  އެގޮތުން.  ކުރިމަތިވިއެވެ

  ، ސަބަބުން  ގެ ކަމު  ބަލިމަޑު  ގެ  19  ކޮވިޑް   ދިމާވި  ދުނިޔެއަށް   އަހަރު   ވަނަ   2021  ނެތުމާއި  މާހައުލެއް  ކުރާނެ   މަސައްކަތްތައް  ކޮމިޓީގެ
  ނުވާކަން   ޙާސިލްވެފައި  އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް  ނަތީޖާ  ބޭނުންވި  ކުރަން  ޙާސިލް  އިން  ކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރާ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ

 .ކުރަމެވެ ފާހަގަ
ގޮންޖެހުންތަކެ އަހަރު    އަންހެން   އަދަދެއްގެ  ގިނަކުގައި  ހަރަކާތްތަ  ގެންދެވުނު   ކުރިއަށް   ހުރިނަމަވެސް އް  ނިމިދިޔަ 

  ތަފާތު  އެގޮތުން.  ކޮށްލަމެވެ  ފާހަގަ  އުފަލާއިއެކު  އާލާވެފައިވާކަން  ރޫހު  އިޖުތިމާއީ  ކުރިއަށްގެންދެވި  ޝާމިލްވާގޮތަށް  ކަނބަލުން
   ކޮށްލަމެވެ. ފާހަގަ ހަރަކާތްތެރިކަން ބޭފުޅުންގެ އަންހެން އުމުރުފުރާގެ

  މަސައްކަތް  ކުރެވުނު   ކުރުމަށްޓަކައި  ޙާސިލް  ލަނޑުދަނޑިތައް  ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ
ފަރާތްތަކެއް  ތަކުގައި އެހީތެރިކަ ގިނަ  ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެމާއި  ގެ    ކައުންސިލުން  މެމްބަރުންނާއި  ކޮމިޓީގެ  އ.ތ.މ  އެގޮތުން  އެއްބާރުލުން 
  ވަނަ  2021 ގޮތްގޮތުންއެކި  އެކި އަދި. ޝުކުރުދައްނަވަމެވެ ތެރިކަމާއެކުއިޚްލާޞް ނުހަނު އެއްބާރުލުމަށް އެހީތެރިކަމާއި ފުރިހަމަ ދެއްވި
މިފަރާތްތަކަށް  އެންމެހާ   ވެދެއްވި  އެހީތެރި  އަށް   ކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރާ   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އަހަރު   ނުހަނު  ފުރުސަތުގައިވެސް 

 .ދަންނަވަމެވެ ޝުކުރު  އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު 
  ކަމާއެކު  ކާމިޔާބު   މަސައްކަތް   ކުރަމުންދާ  އަޅުގަނޑުމެން  ތަރައްޤީއަށްޓަކައި   ރަށުގެ   އަކީ  ދުޢާ  އަޅުގަނޑުގެ

  ރައްޔިތުންގެ  ރިއެރުމަށާއިކު   ކޮމިޓީގެ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ވެގެންދިޔުމެވ  ތަނަވަސް  މަގު  ނިންމާލުމުގެ
 .. ލެއްވުމެވެ ބަރަކާތް هللا މާތް  މަސައްކަތުގައި ކުރެވޭ  ލާބަޔަށްޓަކައި

 1443ޖުމާދަލްއާޚިރާ   07
 2022ޖެނުއަރީ   10

 
 އަފީފާ އަޙްމަދު                         

 އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ރައީސް  ހދ.ކުރިނބީ 
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   ތަޢާރަފު  .1
 

ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާމި ރިޕޯޓަކީ   ނަންބަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ  ގެ    7/ 2010ބެހޭ ޤާނޫނު 
  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  ހދ.ކުރިނބީ ނަ އަހަރު  ވަ   2021ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު  56- 7

 . ރިޕޯޓެވެފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ  ންކޮމެޓީ   ކުރާ މަސައްކަތް 

ތަޞައްވުރާއި،  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެގައި  މިރިޕޯރޓު މިޝަނާއި،  ކޮމެޓީގެ   ގެ ރަށުގެ 
ހިސާބުތައް   ތަފާސް  ގުޅޭ  އަހަރުވަ   2021  ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުންއަންހެނުންނާއި    ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެތެރޭގައި    ގެނަ 

 ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި  ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ  ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް
 ފައިވާނެއެވެ.   ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާކައު
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  ތަޞައްވަރު  ގެ ޓީ ކޮމެ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .2
 

  ތަރައްޤީގެ  ތެރެއިން  ރައްތަކުގެ  ސަރަހައްދުގެ  އުތުރު  މަތި   އަކީ   ކޮމިޓީ  މަސައްކަތްކުރާ  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  ކުރިނބީ
  ދިރިއުޅޭ   އަންހެނުންތަކެއް  ހޭލުންތެރި   ގޮތުން  ތަޢުލީމީ    އަދި  އުމްރާނީ  ، އިގްތިސާދީ  ،އިޖުތިމާއީގޮތުންނާއި  ،ކޮށްލެވޭ  ފާހަގަ  ރޮނގުން 

 ރަށަކަށްވުން 
 

 

    އަމާޒު  ގެ  ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .3
  ގޮތުން   ތަޢުލީމީ   އަދި  އުމްރާނީ  ،އިގްތިސާދީ  ،އިޖުތިމާއީގޮތުންނާއި  އަކީ  ކުރިނބީ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022"

 " ހެދުން   ރަށަކަށް ދިރިއުޅޭ  އަންހެނުންތަކެއް ހޭލުންތެރި
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 ގެ އޮނިގަނޑު  ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ    .4
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 ސްފައިވާ ބަދަލުތައް އަށް އައި   ކޮމިޓީ 

އަންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން އިޤުރާރުެވ  ިވ ކުރިނބީ އިންތިޚާބު އަހަރު އަލަށް ަވނަ  2021
 . ގައެެވ 2021އި މެ 17މަސައްކަތާއި ހަާވލުެވަވޑައިެގންނެވީ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ރައީސާ( އަފީފާ އަޙްމަދު )އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   

 

އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ނައިބު ރައީސާ( )ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ   

 

 އާމިނަތު ވަހީދާ )އ.ތ.މ ކޮމިޓީ މެމްބަރ( 

 

 ޝެހެނާޒް އާދަމް )އ.ތ.މ ކޮމިޓީ މެމްބަރ( 

 

000000 

 ފާޠިމަތު ރިފާ )އ.ތ.މ ކޮމިޓީ މެމްބަރ( 
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .5
 

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

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ  
 މުއްދަތު 

ނަތީޖާ  
ޙާޞިލްކުރެވުނު  

 Q1 Q2 Q3 Q4 މިންވަރު 

1 
     އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ  

     އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  -  100%

     ހިތާނީ ހަދިޔާ ދިނުން  - 

2 

       ތަޢުލީމް   

100% 
     ހަދިޔާ ކުރުން  ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލަށް ޕްލޭ ސްލައިޑެއް   - 

އަމާޒުކޮށްގެން، ބޭސިކް  އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުނަށް  - 
 ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހެއް ހިންގުން 

  
 

 

3 

     ތަރައްޤީ   ޢުމްރާނީ 

100% 
ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އީ ސެންޓަރަށް އޭސީއެއް   - 

 ގަތުން 
   

 

ކުރިނބީ ޔޫތު މޫވްމަންޓް އިސްނަގައިގެން ތަރައްޤީކުރާ ޕިކްނިކް   - 
 މަސައްކަތް އޭރިއާ ސާފު ކުރުމުގެ 

   
 

4 

       ތިމާވެށި 

100% 
     "ޕްލާސްޓިކް ފްރީ ކުރިނބީ" ޕްރޮގްރާމް  - 

މަގޭ މަދަރުސާ"   -ފެހިވެށި  " ސްކޫލް ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  - 
  ގަސް ހަދިޔާ ކުރުން ހަރަކާތަށް

   
 

5 

        މުނާސަބާ ފާހަގަކުރުމާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތައް 

     މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  -  100%

     ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން  - 
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 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 

 އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސްފާހަގަކުރުން 
މުގެ ގޮތުން ހދ.ކުރިނބީގައި  އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ދުވަސްފާހަގަކުރު

އަހަރުން މަތީގެ ކޮއްމެ ފަރާތަކާ ބައްދަލުކޮށް ހާލަތު އޮޅުންފިލުވާ   65ދިރިއުޅޭ  
 އެފަރާތްތަކުގެ އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ގޮތުން ވަނީ ހަދީޔާ ދެވިފައެވެ. 

 
 
 
 
 

 ން ހިތާނީ ހަދިޔާ ދިނު 

ކޮއްމެ ކުއްޖަކަށް  އަހަރު ތެރޭ ހިތާނު ކުރާ  5ކުރިއަށް އޮތް  އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ  
ވަނަ އަހަރު   2021ހިތާނީ ހަދިޔާ ދިނުމަށް ވަނީ ފާސްކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން 
 ތެރޭ ހިތާނު ކުރި ހުރިހާކުދިނަށް ވަނީ ހަދިޔާ ދެވިފައެވެ. 

 

 

 ހަދިޔާ ކުރުން ކުރިމަގު ޕްރީސްކޫލަށް ޕްލޭ ސްލައިޑެއް  

ސްކޫލް ދަރިވަރުން ކުޅުމަށްޓަކއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޕްލޭ  ޕްރީ   ކުރިމަގު
 ސްލައިޑެއް ވަނީ ހަދިޔާ ކުރެވިފައެވެ.  

 

 

 

އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން، ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހެއް  
 ހިންގުން 

އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން ކޮމްޕިޓަރަށް އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭސިކް  
 ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ.  
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 ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އީ ސެންޓަރަށް އޭސީއެއް ގަތުން 
ރަށް އޭސީއެއް ގަތުމަށް ވަނީ ޚަރަދު  ކުރިނބީ އީ ސެންޓަރު މަރާމާތު ކުރުމަށްޓަކައި ކުރިނބީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން އީ ސެންޓަ

 ކުރެވިފައެވެ. 
 
 

  ވައި.އެމް އާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީ ގުޅިގެން ކައުންސިލާއި، ކޭ.   ކުރިނބީ 
 ން ސާފުކުން ޕިކްނިކް އޭރިއާއެއް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބި 

ގައި  ތަރައްޤީކުރާ ޕިކްނިކް އޭރިއާ ސާފު ކުރުމުގެ މަސައްކަތު އިގަކުރިނބީ 
 ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.  ގޮތުން ކުރިނބީ އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންޢަމަލީ 

 
 
 
 
 

 "ޕްލާސްޓިކް ފްރީ ކުރިނބީ" ޕްރޮގްރާމް 
ކުރިނބީން  ޕްލާސްޓިކް މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުން "ޕްލާސްޓިކް ފްރީ ކުރިނބީ"  
ޕްރޮގްރާމް ގެ ނަމުގައި އ.ތ.މ ކޮމިޓީން އިސްނަގައިގެން ރަށުގެ ގޮނޑު  

ޕްލާސްޓިކް ހޮވުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ވަނީ ހިންގިފައެވެ. މި  ދޮށުން  
 ޕްރޮގްރާމްގައި ހުރިހާ މުއައްސަސާ އަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. 

 
 

  މަގޭ މަދަރުސާ" ހަރަކާތަށް   -ފެހިވެށި   " ސްކޫލް ފެހިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް 
 ގަސް ހަދިޔާ ކުރުން 

އިމާރާތް އައު  ސްކޫލްގެ  އެސްކޫލުން    ކުރިނބީ  ކުރުމަށް  ހަދިޔާ  ގަސް 
ފަރާތުން ވަނީ ގަސް    މެމްބަރުންގެ  އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގައި  

 ހަދިޔާ ކުރެވިފައެވެ. 
 
 

 މަސްވެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 

ކުރިނބީ    ދުަވހު    ހޮނިހިރު  ީވ  2021ޑިސެންބަރ    11

މުއައްސަސާތައް ސަރުކާރު  ކޮމިޓީ   ކައުންސިލާއި  އ.ތ.މ    އަދި 
ރަށުފެންވަރުަގއި ކުލަަގދަކޮށް    2021  ުގޅިެގން މަސްވެރިންގެ ދުަވސް

ހުޅުާވލައިެގން     ިވެގންދިޔައެވެ.ފާހަަގކުރެ އާންމުނަށް  އެގޮތުން 

ޖުމްލަ   ރޭހުަގއު  މަސް  ވެއެވެ.  ބޭއްިވފައި  ޓީމް    5މަސްރޭހެއް 
ެވފައިެވއެެވ. އަދި ރަށުެގ އެންމެހާ ކުދި ބޮޑު ރައްޔޮތުންނަށް  ބައިެވރި
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 ހުޅުާވލައިެގން ަވރަށް ޚާއްސަ ބާބެކިއު އެއް ކުރިއަށް ެގންދެުވނެެވ. 

 
 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއިޑްސް ދުވަސް ފާހަގަކުރުން 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއިޑްސް  އ.ތ.މ ކޮމިޓީން އިންތުޒާމްކޮށްގެން  

ގޮތުން ހދ.ނޭކުރެންދޫ ގެ ވޮލީޓީމާއެކު ވޮލީ   މުގެދުވަސް ފާހަގަކުރު 
 މެޗެއް ބޭއްވުނެވެ. 

 
 
 
 
 
 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން    2021 .6

 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ  ކުރިއަށް  
 

 ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށް ފަހާ ކޯހެއް ހިންގުން : 1ރަކާތް  ޙަ  •
 ހާލަތާއި ގުޅިގެންނެވެ.   ކޮވިޑްގެ  މި ހަރަކާތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:    

 ރަށުގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޑަސްޓްބިން ބެހެއްޓުން  :   2ޙަރަކާތް   •
ގެ   : ދަތިތައް / ސަބަބު      ކުރިއަށް  މުއްދަތުގައި  ކަނޑައެޅިފައިވާ  ހަރަކާތް  ނުވަނީ  މި  މުޅިރަށުގައި  ންދެވިފައި  ކައުންސިލުން  ކުރިނބީ 

ހަރަކާތް   ދެންނެވި  މި  ގުޅިގެން  ކައުންސިލާއި  ނިންމާފައިވާތީ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިއަށް  ޕްރޮގްރާމެއް  ބެހެއްޓުމުގެ  ޑަސްބިން 
 ގެންދިއުމަށްޓަކައެވެ. 

 ކޭމްޕެއް ބޭއްވުން ވޮލީބޯލް ކޯޗިން  ކަނބަލުންނަށް އަމާޒުކޮށް   :   3ޙަރަކާތް   •
 މޫސުން ތަންނުދިނުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.   މި ހަރަކާތް ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވަނީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:    

 
 

އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ހިންގާ    ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .7

   ވިޔަފާރި ހަރަކާތްތަކާއި  
   އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އެއްވެސް ހަރަކާތެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއެއް ހިންގިފައެއްނުވެއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރު 
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 ތަކުގެ ތަފްސީލު ޙަރަކާތް   ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް   އަހަރު   އޮތް   ކުރިއަށް  .8
 ފިޔަވަހި  ޙަރަކާތް  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 ތައުލީމު  •
ވަނަ   ންމުބާރާތު ޤުރުއާން  ރަށު ސްކޫލުން ބާއްވާ    -

 ހޯދާ ދަރިވަރުންނަށް ހަދިޔާ ދިނުން  

1-3 

  އިންޖެނުއަރީ
   ށްމާރޗަ

4-6 

 އޭޕްރީލުން ޖޫން 

7-9 

ޖުލައި އިން  
 ސެޕްޓެމްބަރއަށް 

10-12 

އޮކްޓޯބަރުން  
 ޑިސެމްބަރ  

 ރ ލ ރ ލ ރ ލ ރ ލ

  

 
 
 

 
2,000/- 

  
 

  

 އަންހެނުން  • 2
 އަންހެނުނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ފަހާ ކޯހެއް ހިންގުން  -

 

 
   

30,000-/ 

  

 - - - - - - - -   ފަހިކޮށްދިނުން ފުރުސަތު ވަޒީފާގެ އަންހެނުންނަށް  -

  ހިންގުން    ޕްރޮގްރާމް  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ -
2,000/- 

   
2,000/- 

  

 ތަރައްގީ  ތިމާއީ އިޖު  • 3
 މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުން އުމުރުން ދުވަސްވީ   -
 ހިތާނީ ހަދިޔާ ދިނުން  -
 

     

 

 

1,000/- 

 ތެރިކަން ހޭލުން  • 4

 ދަރުސް ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން  -

 

 
 

2,500/- 
 

 

 

 

 ތިމާވެށި  • 5
މޫދު ސަރަހައްދުގައި ތަފާތު ޝިއާރުތަކުގެ ބިލްބޯޑް   -

 ހަރުކުރުން 

     

1,000/- 

  

 ސާފުކުރުން  ގޮނޑުދޮށް -

 
 250/-  250/-  250/-  250/- 

 ކުނި ތަފާތުވައްތަރުގެ އެކިސަރަހައްދުތަކުގައި ރަށުގެ -
 ބެހެއްޓުން  ޑަސްބިން  ވަކިކޮށް އެޅޭނެގޮތަށް

 

10,000/- 

 
 

    

 ރުމާއި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ގަކު މުނާސަބާފާހަ  • 6
 ތަމްރީނުކުރުން  ޖަމާއަތްތެރިން -
 

   

5,000/- 
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  ކޮމެޓީގެ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   އަހަރުގެ   ވަނަ   2021 .9

 ބައްދަލުވުންތައް 
 

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

 5 1ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

  މ . ތ.އ  ކުރިނބީ  ލިބިފައިވާތީ  ވޯޓު  3ފެންނަކަމަށް   .1
  އަފީފާ   ރައީސާއަކީ  ދައުރުގެ  ވަނަ  1  ކޮމެޓީގެ
 . ނިންމުނެވެ  ކަމުގައި އަޙްމަދު

 
އ.ތ.މ    5ފެންނަކަމަށް   .2 ކުރިނބީ  ލިބިފައިވާތީ  ވޯޓު 

ރައީސާއަކީ    1ކޮމެޓީގެ   ނައިބު  ދައުރުގެ  ވަނަ 
   ފާޠިމަތު ޝިފާޒާ ކަމުގައި ނިންމުނެވެ.

  

 5 2ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
ކޮމެޓީގެ .1 ޑްރާފްޓުކޮށްފައިވާ  ހިންޤާގަވާއިދު    އ.ތ.މ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. ގޮތަށް 

 3ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ވަނަ އާއްމު    02އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   .1
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމުގެ  

 4ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ނައްތާލުމާގުޅޭ    1މަހަކު   .1 ޕްލާސްޓިކް  ފަހަރު 
ހިންގުމަށް     މެންބަރުންގެ   5ޕްރޮގްރާމްއެއް 

  ނިންމުނެވެ. އިއްތިފާގުން

 5ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ވަނަ އާއްމު    04އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   .1
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމުގެ  

 6ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

  ފަސްހާސް )  ރ5000/ -  ބަޖެޓުން  ކޮމެޓީގެ  މ.ތ.އ .1
  ޕްރީ   ކުރިމަގު   ގޮތަށް   ނުވާނޭ  ބޮޑު  އަށްވުރެ (  ރުފިޔާ

  5  ގަތުމަށް  ސާމާނު  ކުޅޭ  ބައެއް  ބޭނުންވާ  ސްކޫލަށް
 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ.  މެންބަރުންގެ
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 7ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

  އާއްމު   ވަނަ  05  ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ  ކޮމެޓީގެ  މ.ތ.އ .1
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާ  ބައްދަލުވުމުގެ

ވަނަ އާއްމު    06އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   .2
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމުގެ  

 8ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

4 

ވަނަ އާއްމު    07އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   .1
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމުގެ  

ބަޖެޓުން   .2 ކޮމެޓީގެ  )ސަތޭކަ  150/ -އ.ތ.މ  ރ 
ފަންސާސް ރުފިޔާ( އަށް ވުރެ ބޮޑު ނުވާގޮތަށް ކޮންމެ  

ދިނުމަށް   ހަދިޔާ  ހިތާނީ    މެންބަރުންގެ   4ކުއްޖަކަށް 
 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ. 

ކޮމެޓީގެ   .3 ޙަރަދުކޮށް  ބަޖެޓުން  ކޮމެޓީގެ  އ.ތ.މ 
ކުޅުދުއްފުއްޓަށް   ހުޅުވުމަށް  އެކައުންޓް  މެންބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ.  މެންބަރުންގެ  5ދިއުމަށް  

 9ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ވަނަ އާއްމު    08އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   .1
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމުގެ  

ބޭސިކް  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ މެންބަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް   .2
ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯހެއް ހިންގުމަކީ މުހިންމު ކަމަކަށް ވާތީ  

  ދެހާސް )  ރ2000/ -  ބަޖެޓުން  ކޮމެޓީގެއ.ތ.މ  
  5އުމަށް  ގެންދި  ކުރިޔަށް  ހަރަދުކޮށްގެން (  ރުފިޔާ

  ނިންމުނެވެ. އިއްތިފާގުން މެންބަރުންގެ

 01ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ލެޕްޓޮޕް   .1 ބޭނުންކުރަން  މެންބަރުން  ކޮމެޓީގެ  އ.ތ.މ 
އ.ތ.މ   ވާތީ  ކަމަކަށް  މުހިންމު  ހުރުމަކީ  އެއް 

ޚަރަދުކޮށްގެން ލެޕްޓޮޕްއެއް ގަތުމަށް  ކޮމެޓީގެ ބަޖެޓުން  
 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ.  މެންބަރުންގެ 5

 11ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

4 

ވަނަ އާއްމު    09އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   .1
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމުގެ  

ވަނަ އާއްމު    10އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   .2
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމުގެ  

،  ބެހެއްޓުމަށް  ތަކުގައި  ސަރަހައްދު  އެކި  ރަށުގެ .3
ޚަރަދުކޮށް   ބަޖެޓުން  ކޮމިޓީގެ    ޑަސްބިން   އ.ތ.މ 

 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ.  މެންބަރުންގެ 5ގަތުމަށް 



14 

 12ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ވަނަ އާއްމު    11އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   .1
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމުގެ  

 

 31ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ވަނަ އާއްމު    12އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ   .1
 . ފާސްކުރެވުނެވެ އޮތްގޮތަށް ޔައުމިއްޔާބައްދަލުވުމުގެ  

  އަދި   ލެޓާހެޑް  ލިޔުންތަކާއި  ރަސްމީ  ކޮމެޓީން  މ.ތ.އ .2
  ލޯގޯއެއް   ބޭނުންކުރުމަށް  ކަންކަމުގައި  އެހެނިހެން 

  ޑިޒައިން   ލޯގޯ  ކޮމިޓީގެ  މ. ތ.އ  އަދި  ކުރުމަށް  ފަރުމާ
ކުރުމަށާއި، ޢިއުލާ  ހުޅުވާލާ  އާއްމުކޮށް  ކުރުމަށް   ން 
  ފަރާތަކަށް   ހުށަހަޅާ  ޑިޒައިނެއް  ރަނގަޅު  އެއްމެ

  ފައިސާގެ   ގެ  ރ1000/ -  ބަޖެޓުން  ކޮމިޓީގެ  މ.ތ.އ
އިއްތިފާގުން    މެންބަރުންގެ  5  ދިނުމަށް  އިނާމެއް 

 ނިންމުނެވެ. 

 41ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ހެދުމާ  1      ސްޓޭމްޕް  ބޭނުންކުރަން  ކޮމެޓީ  އ.ތ.މ    .
ހެދުމަށް   ސްޓޭމްޕް  މަޝްވަރާކޮށް    މެންބަރުންގެ   5ބެހޭގޮތުން 

 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ. 

 

 51ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ޢާއްމު  ވަނަ    13ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

ޢާއްމު  ވަނަ    14ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .2
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.   ބައްދަލުވުމުގެ

 61ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ކޮމެޓީގެ   .1 ޢާއްމު  ވަނަ    15ދައުރުގެ  އ.ތ.މ 
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.   ބައްދަލުވުމުގެ

 

 71ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ކޮމެޓީގެ  .1 ޢާއްމު  ވަނަ    01ދައުރުގެ    އ.ތ.މ 
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ
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 81ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ޢާއްމު  ވަނަ    16ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

ޢާއްމު  ވަނަ    17ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .2
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

ވަކި   .3 ކުރުމަށް  މެމްބަރުން  ބޭނުން  ކޮމިޓީގެ  އ.ތ.މ 
އ.ތ.މ   އެކަމަށް  ކަނޑައަޅާ  ޔުނީފޯމެއް  ޚާއްސަ 

ޚަރަދުކުރުމަށް    ބަޖެޓުން    މެންބަރުންގެ   5ކޮމެޓީގެ 
 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ. 

 91ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ކޮމެޓީގެ    .1 ދައުރުގެ  އ.ތ.މ  ވަނަ    18ފުރަތަމަ 
އޮތްގޮތަށް    ބައްދަލުމުގެޢާއްމު   ޔައުމިއްޔާ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ. 
ކުލަގަދަކޮށް   .2 ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާ  ރަށުގެ 

  ކުރުމުގެ   ފާހަގަ  ދުވަސް  މީހުންގެ  ދުވަސްވީ  އުމުރުން
  ދިނުމަށްޓަކައި   ހަދިޔާ  އެއްފަހަރު  އަހަރަކު  ގޮތުން

  5ޚަރަދުކުރުމަށް    ބަޖެޓުން  ކޮމިޓީގެ  މ.ތ.އ
 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ.  މެންބަރުންގެ

 

 20ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ޢާއްމު  ވަނަ    19ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

 

 12ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ޢާއްމު  ވަނަ    20ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

 

 22ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ޢާއްމު  ވަނަ    21ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

ކުޅެން   .2 ވޮލީ  ޚާއްސަކޮށްގެން  ކަނބަލުންނަށް 
ކޯޗެއް   ވޮލީ  އ.ތ.މ  ގެނައުމަދަސްކުރުމަށް  އަދި  ށް 

ބަޖެޓުން   ޚަރަދުކުރު   ކޮމިޓީ    5މަށް  އެކަމަށް 
 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ.  މެންބަރުންގެ
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 23ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ޢާއްމު  ވަނަ    22ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

 

 24ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ޢާއްމު  ވަނަ    23ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

 

 25ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ޢާއްމު  ވަނަ    24ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

ކަމެއް   .2 މުހިއްމު  ވަރަށް  އޮތުމަކީ  ފާހެއް  ރަސްމީ 
އިނގިރޭސިން   އަދި  ދިވެހިން  ފާހުގައި  އަދި  ކަމަށާއި 
އ.ތ.މ   އެގޮތުން  މުހިއްމުގައެވެ.  ހުރުން   ވެސް 
ހެއްދުމަށް   ފާހެއް  ރަސްމީ  ބޭނުންކުރުމަށް    5ކޮމެޓީ 

 ތިފާގުން ނިންމުނެވެ. އިއް މެންބަރުންގެ

 26ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ޢާއްމު  ވަނަ    25ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

 

 27ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ޢާއްމު  ވަނަ    26ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

  ޓީމެއް   ކުޅޭ  ވޮލީ   ޚާއްސަކޮށްގެން  ކަނބަލުންނަށް  .2
  މ . ތ.އއެކަމަށް    ނިންމުނެވެ.އެގޮތުން  ގެނައުމަށް
  މެންބަރުންގެ   5ކުރުމަށް    ޚަރަދު  ބަޖެޓުން  ކޮމިޓީގެ

 އިއްތިފާގުން ނިންމުނެވެ. 

 28ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ޢާއްމު  ވަނަ    27ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ
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 29ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 

5 

ޢާއްމު  ވަނަ    28ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

  މަސައްކަތްކުރާކޮމިޓީއިން   އަށް   ތަރައްގީ  އަންހެނުންގެ .2
  އަލަށް   ބާތިލުކޮށް  ގަވާއިދު  ހިންގާ  ،ފާސްކޮށްފައިވާ

ނު  ހުށަހެޅު     ގަވާއިދު   ހިންގާ   އެކުލަވާލެވިފައިވާ
  މެންބަރުންގެ   5ފާސްކުރުމަށް     އިސްލާހާއެކު
 ނިންމުނެވެ. އިއްތިފާގުން  

 30ބައްދަލުވުން   –  1ދައުރު 
5 

ޢާއްމު  ވަނަ    29ފުރަތަމަ ދައުރުގެ  އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ   .1
 ޔައުމިއްޔާ އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.  ބައްދަލުމުގެ

 

 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫ  ❖

 ނުވެއެވެ. ކޮމިޓީގެ އުސޫލްތަކަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް 
 

 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް   2021ކޮމެޓީގެ   .10
 ފަންޑުގެ ބަޖެޓް ރިޕޯޓް  (L-CWDF)އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ ފައިސާ  10.1

ގެ    2021
ބަޖެޓް   ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ    2021
ހިނގި   ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ    2021
އަހަރަށް ލިބުނު  

 ބަޖެޓް 
 ތަފްޞީލު ބަޖެޓުގެ  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  170,810.95 95,665.00 75,145.95

 ެކޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ  - - -

     

 ޖުމްލަ  170,810.95 95,665.00 75,145.95

     

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    

 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 103,500.00 81,000.00 22,500.00

 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާާކއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  67,310.95 14,665.00 52,645.95

    

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  - - -
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 ނިންމުން  .11
 

ނަމަވެސް   ރު އަހަ  ވަނަ  2120ގެ  ކޮމެޓީ  ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ހުރި  ގޮންޖެހުންތަކެއް 
ގިނަކަންތައްތަކެއް  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ ތާވަލުގެ  މަސައްކަތު  ކުރެވިފައެވެ.   ގެ  ލިޔެ  ވަނީ  ރިޕޯޓް  މި 

އަދި މި  ނިންމުމުގައި ފަންނީގޮތުންނާއި އިދާރީގޮތުން އެހީތެރިވެދެއްވި އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއިއެކު ޝުކުރުދަންނަވަމެވެ.  
ވިލަރެސްކޮށް،    ކޮމިޓީގެ ގެންދިއުމުގައި   ހަރަކާތްތައްހަރަކާތްތައް  ކުރިނ  ކުރިއަށް  މެމްބަރުންނާއި  ކޮމިޓީގެ  ކައުންސިލްގެ  އ.ތ.މ  ބީ 

ދެއްވި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށް އެންމެހައި  ކުރިނބީގެ މުއައްސަސާތަކުން   އިދާރީ އިސްވެރިންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ އިތުރުން
 ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

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

  ــــــــينآمــކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ބަރަކާތް ލައްވައި،މަސައްކަތުގައި  

 

 1443ޖުމާދަލްއާޚިރާ   07
 

 2022ޖެނުއަރީ   10
 


