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 ބަޔާން  ރައީސްގެ  ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ 
 

g 
 

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

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

ނަމުގައިޔާއި، އައްޑޫ   އަޅުގަނޑުގެމެމްމްބަރުންނަށް   އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ އިންތިޚާބުވި އެއްމެހާ
އަދި ކޮމެޓީގެ ހުރިހާ މެމްމްބަރުން ރައީސާ އަށް އިތުބާރުކުރައްވާ   .ސިޓީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް ދެންނެވިއެވެ

ވަރަށް ދެއްވިކަމަށްޓަކައި  ކަމަށް ހޮއްވަވައި  ފުންމިނުން ނބަލުންނަށް  އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު އެއްމެހައި ބޭކަ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ  ހިތުގެ އެންމެ 
މިންވަރުފުޅުން ރައީސާގެ މަސްއޫލިއްޔަތާކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ ފުރިހަމަ    ގެ އިރާދަފުޅާއިهللاއަދި  ދަންނަވަމެވެ.ޝުކުރު

ޒީ ނިޒާމަށް ގެނައި އަށްވަނަ އިސްލާހަށް ފަހު ކައުންންސިލަށް  މިކޮމެޓީ އަކީ ލާމަރުކަ އަރުވަމެވެ. މެމްބަރުންނަށް  ޔަޤީންކަން އެންމެހާ ލޮބުވެތި
ގޮތުގައި ހިމެނިފައި އޮތް ކޮމެޓީ އެއް ކަމަށް ވުމުން، މިކޮމިޓީ ހިންގުމުގައި ދިމާވާނެ އެކި އެކި   ކޮމިޓީގެ ބަޖެޓުގެ  5ފާސްކުރާ ބަޖެޓުގެ %

ލުޔެއް ހުރަސްތަކަށް  ޤަބޫ ލިބިގެންދާނެކަމަށް   ދަތިތަކާއި  ކޮމިޓީގެ   ލުކުރައްވަމެވެ.އަޅިގަނޑު  އެއްބާރުލުން  ފުރިހަމަ  ކައުންސިލްގެ   އަދި 
އަންހެނުން ތަރައްޤީ ކޮށް ބާރުވެރި ކުރުވުމަކީ، އަންހެނުންގެ   އަޅުގަނޑަށް އެބައޮތެވެ.މަސައްކަތްތަކަށް ދެއްވާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން  

ކުރާ  ސަރުކާރުން ވަރަށްބޮޑަށް އިސްކަން ދެއްވަމުންދާ ކަމެއްކަން ފާހަގަ   މުމަކީ، ބަސް ތަފާތު އެކި ކަންކަމުގައި ހިމަނައިގެން ކަންކަން ނިން
އަދި ތާއަބަދު ރައްޔިތުންނަށް    ދަންނަވަމެވެ.ވަރަށް އިޚުލާޞްތެރިކަމާއެކު ޝުކުރު   ރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށްމިހާރުގެ ރައީސް އިބް  ހާލު، 

ކުރައްވާ އަދި ޚާއްޞަކޮށް އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރެއްވުމަށް ކެނޑިނޭޅި މަސައްކަތް ކުރައްވާ  މަސައްކަތް   ހައްޤު މިންވަރު ހޯއްދަވާ ދެއްވުމަށް 
އަދި އެމަނިކުފާނަށް    ދަންނަވަމެވެ. މިހާރުގެ މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަށް ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތް ޝުކުރު   ކުރީގެ ރައީސް އަދި 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރު ކުރިއަށް   ދުޢާކުރައްވަމެވެ.  ޝިފާއެއް މިންވަރު ކުރެއްވުމަށް ދުޢާ އަވަސް
މެމްބަރުންނަށް ހުރިހާ  ވަނީ  ވިސްނާފައި  ގޮތަށް ގެންދަން  ކުރެވޭނެ  މަސައްކަތް  ތަކާއިއެކު  ކޮންމެ    ޒިންމާ  އެއިން  ރާވައި  މަސައްކަތް 

މަސްއޫލި ވަކި  ވަކި  ހަވާލުކޮށްގެން   އްޔަތުމެމްބަރަކަށްވެސް  ތަރައްޤީއަށް ނެވެ ތަކެއް  އަންހެނުންގެ  މެންބަރަކީވެސް  ކޮންމެ  ކޮމެޓީގެ  އަދި   . 
ޒިންމާ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ފުރިހަމަ  ހާސިލްކުރަން ކުރާދާއަމަސައްއްކަތްކުރުމުގައި  ތަރައްޤީ  މިއެދޭ  އަޅުގަނޑުމެން  ވެގެންނޫނީ   ބަޔަކަށް 

 ވަރަށްބޮޑަށް ކުރާހިތުން ކުރާ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އަންހެން ކަނބަލުން  އަޅުގަނޑު ކަނބަލުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އެވެ. ދަތިވާނެ
ގޮތުގައި، އެއިޖުތިމާޢީގޮތުން އެއްބައިވެ   ބައެއްގެ    އަދި ކަނބަލުން  އެދޭގޮތެވެ.މެންގެ ލާބައާއި މަންފާ އަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ  ންއެކުވެރި 

ސިޓީ   ދެއްވަމެވެ.ކުރާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން   އިތުބާރުކޮށް ދެއްވި ފުރުސަތުގައި އެއްވެސް ބޭފުޅަކު ބާކީނުކޮށް މަސައްކަތް  އަޅުގަނޑަށް
ރުންގެ ލަފާ  ހުރި މާހި  ކައުންސިލާއި މަޝްވަރާ ކޮށް ކައުންންސިލް މެމްބަރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދު ހޯދުމާއި އެކު އެހެނިހެން ކަމާއިގުޅުން

ކުރިއަ އަންހެނުން  މިކޮމެޓީ ހޯދައިގެން  އަކަށް  ކޮމެޓީ  ކުރާނެ  މަސައްކަތް  ކުރުމަށް  ބާރުވެރި  ތަރައްޤީއަށް    ހަދާނަމެވެ. ރުވާ  އަންހެނުންގެ 
ކޮމިޓީގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރަކީ ކާމިޔާބުކަމާއި މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މެންޑޭޓުގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތަކާއި އެކު މަސައްކަތްކުރާނެ    އެއްގޮތަށް 

އަންހެނުންނަކީ   ގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވަމެވެ.ގޮތްތައް ބަލާ ހޯދައިގެން އެމަގަށް މަސައްކަތް ކުރާނެކަމު ކޮމެޓީ އަކަށް ހަދާ އާމްދަނީ އިތުރުކުރެވޭނެ 
ހަދާ މާލީގޮތުން ކެރިފޯރުންތެރި ބަޔަ ހަދާއިޖުތިމާއީ، އެއްބައިވަންތަ، ސިއްޙީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބަޔަކަށް  އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި   ކަށް 

. އަދި އެއްވެސް    ފާހަނގަކުރަމެވެ.މަސައްކަތްކަމުގައި   އް ދީގެން ކުރާނެ އެއް ރުމަކީ ކޮމެޓީން އެންމެ އިސްކަމެބަޔަކަށް ހަދަން މަސައްކަތްކު 
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ގިންތި  ވަކި  ކުލައަކަށް  ވަކި  ޚިދުމަތްކުރުމުގައި  ބާކީނުކޮށް  ވަކި ރައްޔިތަކު  އަދި  އެކު    އަކަށް  ހަމަހަމަކަމާއި  ބެލުމެއްނެތި  ފިކުރަކަށް 
ނިއްމާލުމުގެ ކުރިން ނިމިދިޔަ ޑަބްލިއު   އަރުވަމެވެ.ދެމިހުންނާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން   ހުރިހާބޭފުޅުންނަށް ޚިދުމަތް ކުރުމުގައި ސާބިތުކަމާއިއެކު

އަލަށް ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި   އަދި ކު ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ.ވަރަށް އިޙްލާސްތެރިކަމާއި އެޑީސީ މެންބަރުންނާއި ކައުންސިލް މެމްބަރުންނަށް  
މިނުރައްކާތެރި ވަބާއިން އައްޑޫ ސިޓީ ރައްޔިތުންނާއި   .އަދި ކޮވިޑުގެދަންނަވަމެވެއެންމެހާ މެމްބަރުންނަށް ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއާއި ތަޙުނިޔާ  
  ދަންނަވަމެވެ. ގެ ޙަޒުރަތުގައި ދުޢާ  هللاއެދި ރާއްޖޭގެ އެއްމެހައި ލޮބުވެތި ރައްއްޔިތުން ސަލާމަތްކުރެއްވުން 

1444ޖުމާދުއާޚިރު  13   

                                   2023ޖެނުއަރީ  05                       

 

 

 ނުޞްރަތު ރަޝީދު          

   

އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ރައީސް                                             
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   ތަޢާރަފު  .1
 

56- 7ގެ    2010/7ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ރިޯޕޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ
  މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ(  އައްޑޫސިޓީ )ވަނަ އަހަރު    2022  ލިޔެވުނުވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  

ނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލުކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ   ންކޮމެޓީ  ކުރާ ނޑުދަ ނޑައެޅުނު ލަ  . ރިޯޕޓެވެފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް ކަ

ތަޞައްވުރާއި،  ކޮމެޓީ   ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެގައި  މިރިޯޕރޓު ރަށުކޮމެޓީގެ  މިޝަނާއި،    ގެގެ 
  މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2022ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުން  އަންހެނުންނާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް  

ންސިލްގެ މާލީ  ކައުހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ްޕރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި    ކޮމެޓީ  ކުރާ
 ފައިވާނެއެވެ.   ހިސާބު ހިމަނާ

 

 

 

 

 

 

  



 

Addu City Women’s Development Committee                                                                                                                                                            
wdc@adducity.gov.mv 

5 

 

 

 

  ތަޞައްވަރު  ގެ ޓީ ކޮމެ  ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  .2
To make out empowered women as the key contributors to contrive adducity as the 
finest. 

 

 .އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުންނަކީ ، ސިޓީގެ ކުރިމަގު ިބނާ ކުރުމުގައި އިސް ދައުރެއް އަދާ ކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުން         

 

 
 

      އަމާޒު ގެ ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  .3
 

To empower women and to uphold the rights of women economically, politically and socially 

through awareness campaigns and trainings. 

 

އަންހެނުންގެ ހައްޤުތައް ހިމާޔަތް ކުރުމާއި އެކު ، އައްޑޫގެ އަނހެނުންނަކީ ސިޓީގެ ތަރައްޤީގައި ،އިޤްތިސާދީ       
ގޮތުންނާއި،ސިޔާސީ ރޮނގުން އަދީ އިޖްތިމާއި ރޮނަގުން އިސްދައުރެއް އަދާކުރާ ަބޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ޓްރެއިނިންގް 

 ޝަންތަކުގެ ޒަރީޔާއިން އަންހެނުން ާބރުވެރި ަބޔަކަށް ހެދުން. ޕްރޮގްރާމްއާއި ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ސެ
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    އޮނިގަނޑު   ގެ ކޮމެޓީ   ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް   އަންހެނުންގެ  .4
 

 

 

 

(ސް ރައީ)ނުސްރަތު ރަޝީދު 
މަރަދޫ ދާއިރާ

އައިޝަތު  
ދުސޫމާ

ރާހުޅުދޫ ދާއި

ދުއަނޫޝާ މުފީ

ރާހިތަދޫ ދާއި

ނާފާތިމަތު ހީ
ރާހިތަދޫ ދާއި

ފާތިމަތު ނަޒީހާ  
އަހުމަދު 

ރާހިތަދޫ ދާއި

މަރިޔަމް  
ނަސީރާ

ރާހިތަދޫ ދާއި

ޙަދީޖާ  
ދީ އިބްރާހިމްދީ 

ރާހިތަދޫ ދާއި

ސާސަލްމާނާ މޫ
އިރާމަރަދޫފޭދޫ ދާ

ރާޙައްވާ ޒާހި
ފޭދޫ ދާއިރާ

ނައިބު  )هللا ނައުމާ އަބްދު
(ރައީސް

މީދޫ ދާއިރާ
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 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުންގެ މަޢުލޫމާތު 
 

 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން  4

 މު  ޤާ މަ ނަން  ސ.ނ.

 ރައީސާ ރަތު ރަޝީދު ޞްނު 1

 ނައިބް ރައީސާ هللاނައުމާ އަބްދު 2

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އާއިޝަތު ނަދާ  3

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ފާތިމަތު ހީނާ  4

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު   ދީދީ ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް 5

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އަނޫޝާ މުފީދު   6

 މެމްބަރު ހިތަދޫ ދާއިރާގެ  މަރްޔަމް ނަސީރާ  7

 ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ހައްވާ ޒާހިރާ  8

 މަރަދޫފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ސަލްމާނާ މޫސާ 9

 ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އާއިޝަތު ދުސޫމާ  10
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 ކޮމެޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް 
 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން   4 4

 ާާމު  ޤ މަ ނަން  ސ.ނ. 

 ރައީސާ ރަޝީދު ނުސްރަތު  1

 ނައިބް ރައީސާ هللاނައުމާ އަބްދު 2

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ފާތިމަތު ހީނާ  3

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ދީދީ   ޚަދީޖާ އިބްރާހީމް 4

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  އަނޫޝާ މުފީދު   5

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  މަރްޔަމް ނަސީރާ  6

 ދާއިރާގެ މެމްބަރު ފޭދޫ   ހައްވާ ޒާހިރާ  7

 މެމްބަރު ދާއިރާގެ މަރަދޫފޭދޫ   ސަލްމާނާ މޫސާ 8

 މެމްބަރު ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ  އާއިޝަތު ދުސޫމާ  9

 ހިތަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު  ފާތިމަތު ނަޒީޙާ އަޙްމަދު   10
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 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު   .5
 

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

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #

ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް  
 ރޭވިފައިވާ މުއްދަތު 

ނަތީޖާ ޙާޞިލްކުރެވުނު  
 މިންވަރު 

Q1 Q2 Q3 Q4  

1  

       އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ

0% 

 . 1އެކްޓިވިޓީ:  - 
 ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ާޕރްކ ތަރައްޤީ ކުރުން   

  
  

 . 2އެކްޓިވިޓީ:  - 
 ހުޅުދޫ މާފިށި ާޕރކް ތަރައްޤީ ކުރުން   

  
  

 . 3އެކްޓިވިޓީ:  - 
 ފޭދޫގައި މަލްޓި މީޑިއަރ ލައިބްރަރީއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން  

  
  

 . 4އެކްޓިވިޓީ:  - 
 ހިތަދޫގައި ޑޭއި ކެއަރ ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުން  

  
  

 . 5އެކްޓިވިޓީ:  -
 މަރަދޫ ހޭންޑް ބޯލް ޓާރފް ދަނޑެއް ހެދުން. 

  
  

 . 6އެކްޓިވިޓީ:  -
 . ފޭދޫ ސްކޭޓް ާޕރކެއް ހެދުންދޫމަރަ

  
  

2 

     ތަޢުލީމް   

30% 

 .  1އެކްޓިވިޓީ   
  ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިނގިރޭސި އެޑްވާންސް ކޯސް އާއި ބޭސިކް

 އިނގިރޭސި ހޫޅުމީދޫ 
  

  

 . 2އެކްޓިވިޓީ : - 
 ކުދި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ  

 ޓަރ ބޭސިކް ކޯސް( )ކޮމްޕިއު
  

  

 
 
 

 . 3އެކްޓިވިޓީ: -
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ދުވަސް   - އަމާޒުކޮށްގެން   -ޑިމޮކްރަސީ  މީހުންނަށް  ބޮޑެތި 
 ދައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ވާހަކަ

 

  

3 

        ފުދުންތެރިކަން   އިޤްދިޞާދީ 

0%3 

 .   1އެކްޓިވިޓީ  - 

މައި ކޮލެޖްއާއި ގުޅިގެން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން    
 ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް  އްވުނުއައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭ

 

  

  

 .  2އެކްޓިވިޓީ  - 

ޕްރައިމް މޯލްޑިވްސް ގުޅިގެން، އައްޑޫސިޓީގައި ދަނޑުވެރިކަން   
ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރުވިގެން ކުރިޔަށް  

 ގެންދިޔަ ނަމޫނާ ދަނޑުވެރިޔާ ޕްރޮގްރާމް

  

  

 . 3  އެކްޓިވިޓީ  -
އަންހެނުންނަށް   ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނު މަރާމާތުކުރުމަށް 

 ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް 
  

  

 . 4އެކްޓިވިޓީ:   
 ފަހާ ކޯސް   

  
  

 .  5އެކްޓިވިޓީ:   
 ން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ޔަކަސަބު ވި 

  
  

 . 6އެކްޓިވިޓީ:   
 ހަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން( ވަފޮޓޯ ގްރަފީ ކޯސް )ޒުވާނުންގެ ދު  

  
  

4 

     ސިއްޙަތު  

33% 

 . 1އެކްޓިވިޓީ  - 
  ކަސްރަތު އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތަމްރީން ކުރުން މޫދު  

  
  

 . 2އެކްޓިވިޓީ  - 
 މީދޫ އިންޑޯ ޖިމް ޤާއިމްކުރުން )އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަ(  

  
  

 . 3 އެކްޓިވިޓީ - 
  އެވެއަރނެސް -އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވާ ދުވަސް   

   )އޮރެނޖް ހަފްތާ( 25ނޮވެމްބަރ  - ްޕރޮގްރާމް 
  އަވަށުގައި ބިލްބޯރޑު ހަރުކުރެވިފައިވޭ  6އައްޑޫސިޓީ ގުޅިފައިވާ 
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 . 4އެކްޓިވިޓީ  -
  މޯލްޑިވްސް ޒީރޯ)  ްޕރޮގްރާމް އެވެއާރނަސް ކަްޕ  މެންސްޓްރުއަލް  -

 ގުޅިގެން  އާއި
  

  

 .  5އެކްޓިވިޓީ   -
 އިނިންގް ކޯސް އެމްއާރްސީ އާއި ގުޅިގެން ފަސްޓް އެއިޑް ޓްރެ -

  
  

 

 . 6އެކްޓިވިޓީ   -

  ޕްރޮގްރާމެއް ބޭއްވިގެން ދިޔަ ބްރެސްޓް ކެންސަރ ސްކްރީނިންގް  -

 

  

  

5 

     ހޭލުންތެރިކަން 

0%5 

 1.އެކްޓިވިޓީ  - 
އަމާޒުކޮށްގެން   ދަރިމައިވާ އުމުރުފުރާ ކުދިންނަށް - މެންޓަލް ހެލްތް ޑޭ  

   އެވެއާރނަސް ްޕރޮގްރާމް
  

  

 . 2އެކްޓިވިޓީ  -
ންސްޓް ޖެންޑަރ ބޭސްޑް  އިއޮފް އެކްޓިވިޒަމް އެގެ  ޑޭސް 16 

ވަޔަލެންސް ކެމްޕެއިން"ގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާ، އ.ތ.މ 
 ހަރަކާތް  .ސީ ގުޅިގެން ހިންގި ސީ. އެސްކޮމިޓީ އަދި އެފް. 

 

  

  

6 

       ތިމާވެށި 

0%5 

 .  1އެކްޓިވިޓީ  - 
  ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި ކުނިއައްޑޫގެ އެކި 

 މޭނޭޖްކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް 
  

  

  

 .  2އެކްޓިވިޓީ  -

ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް  
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އިސްނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ  

 ޕްރޮގްރާ ސާފުކުރުމުގެ  

  

  

7 

     ފާހަނގަ ކުރާ ދުވަސްތައް 

50% 

     ބައިނަލް އަޤުވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުން 

     ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުން 

     އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުން

     ޓީޗަރުންގެ ދުވަސް 

     ޤަޢުމީ ދުވަސް 
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް    2022 .6
 ގެންދެވިފައިނުވާ ހަރަކާތްތައް 

 
 ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ާޕރކު ތަރައްޤީ ކުރުން : 1ޙަރަކާތް  

 . ބިން ލިބިފައިވީ ނަމަވެސް ޓެކުނިކަލް ސަޯޕރޓުގެ ދަތިކަން ހުރުމުގެ ސަބަބުން  ސަބަބު/ދަތިތައް: 
 ހުޅުދޫ މާފިށި ާޕރކް ތަރައްޤީ ކުރުން  :   2ޙަރަކާތް  

 ޓެކުނިކަލް ސަޯޕރޓުގެ ދަތިކަން  : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 . ފޭދޫގައި މަލްޓި މީޑިއަރ ލައިބްރަރީއެއް ތަރައްޤީ ކުރުން :    3  ޙަރަކާތް 

 ބިން ނުލިބުމާއި ގުޅިގެން   : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 . ސެންޓަރެއް ޤާއިމް ކުރުންހިތަދޫގައި ޑޭއި ކެއަރ :    4  ޙަރަކާތް 

 ބިން ނުލިބުމާއި ގުޅިގެން   : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 .ޓަރ ބޭސިކް ކޯސް()ކޮމްޕިއު  ކުދި ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޙާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާ   5  ޙަރަކާތް 

 ން.ވަގުތުގެ ދަތިކަން ހުރުމު  ކޯސް ހިންގައިދޭ ފަރާތުން  ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމާ އެކީ   : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 . ދައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް  ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވާހަކަ -ޑިމޮކްރަސީ ދުވަސް :     6  ޙަރަކާތް 

 . ވަގުތު ނެތުމާއެކީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވޭ  : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 . އަންހެނުންނަށް ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު ސާމާނު މަރާމާތުކުރުމަށްގޭގައި :     7  ޙަރަކާތް 

 ން.ކޯސް ހިންގައިދޭ ފަރާތުން ވަގުތުގެ ދަތިކަން ހުރުމު  ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމާ އެކީ   : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 :  ފަހާ ކޯސް   8  ޙަރަކާތް 

މާއި ގުޅިގެން  ބިޑު ހުށަހެޅި ފަރާތުން މުއްދަތު ހަމަވިފަހުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައި ވު ކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް  ލާން ޢުއި ކޯސް  ާް:ސަބަބު/ދަތިތައ 
 ދެވަނަ ފަހަރަށް އިޢުލާން ކުރުމުން ހުށަހެޅި ބިޑުތައް ކޯހަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދަށް ވުރެ މަތިވުމުން، ބާޠިާިލުވުން. 

 ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް : ކަސަބު ވިޔަން    9  ޙަރަކާތް 
 އިޢުލާން ކުރުމުންާް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ބިޑު ހުށަހަޅާފައިނުވުން. ކޯސް    : ސަބަބު/ދަތިތައް 

 ފޮޓޯ ގުރަފީ ކޯސް :    10  ޙަރަކާތް 
 . ވަގުތު ނެތުމާއެކީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވޭ  : ސަބަބު/ދަތިތައް 

 . )އިންސްޓްރަކުޓަރުން ތަމްރީނު ކުރުން(މޫދު ކަސްރަތު ްޕރޮގުރާމް :    11  ޙަރަކާތް 

     ކާބޯތަކެތީގެ ދުވަސް 

     ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް 

     މަސްވެރިންގެ ދުވަސް 

     އިންސާނީ ޙައްޤު ތަކާއި ބެހޭ ދުވަސް

     ފިޠުރު ޢީދު ދުވަސް 
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 . ވަގުތު ނެތުމާއެކީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވޭ  : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 .މީދޫ އިންޑޯރ ޖިމެއް ޤާއިމް ކުރުން ) އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަ(:    12  ޙަރަކާތް 

 ޓެކުނިކަލް ސަޯޕރޓު ލިބިފައި ނުވާތީ   : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 (. ގުޅިގެން   އާއި މޯލްޑިވްސް ޒީރޯ)  ްޕރޮގްރާމް އެވެއާރނަސް ކަްޕ   މެންސްޓްރުއަލް:    13  ޙަރަކާތް 

 . ވަގުތު ނެތުމާއެކީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވޭ  : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 އަމާޒުކޮށްގެން އެވެއާރނަސް ްޕރޮގްރާމް.  ދަރިމައިވާ އުމުރުފުރާ ކުދިންނަށް -މެންޓަލް ހެލްތް ޑޭ  :    14  ޙަރަކާތް 

 . ވަގުތު ނެތުމާއެކީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައި ނުވޭ  : ސަބަބު/ދަތިތައް  
 މޭނޭޖްކުރުމުގެ ްޕރޮގްރާމް.  އައްޑޫގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި ކުނި:    15  ޙަރަކާތް 

 ްޕރޮގްރާމް ހިންގައިދޭ ފަރާތުން ވަގުތުގެ ދަތިކަން ހުރުމުން. ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ކަމަކަށްވުމާ އެކީ   : ސަބަބު/ދަތިތައް 
 ހަރު ޓީޗަރުންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ސްކޫލުތަކަށް ޓީވީ ހަދިޔާ ކުރުން. ނަ އަވަ  2022:  16  ޙަރަކާތް 

   ކުރިޔަށް ނުގެންދެވުނު.ހުރުމުގެ ސަބަބުން މި އިވެންޓް ޤާނޫނު ހުރަސްތަކެއް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުސިލް އާއި  : ސަބަބު/ދަތިތައް 

 މަރަދޫ ހޭންޑް ބޯލް ޓާރފް ދަނޑެއް ހެދުން. :  17  ޙަރަކާތް 
އިޢުލާން ކުރުމުން ބިޑް ހުށަހެޅިފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަދައް ވުރެ މަތީ އަދަދެއް ކިޔުމުން ބިޑް ކެންސަލް ކުރެވި   : ސަބަބު/ދަތިތައް 

 ނިމިފައި.އަލުން އިޢުލާން ކުރުމަށް ވަނީ 
 . ފޭދޫ ސްކޭޓް ޕާރކެއް ހެދުންދޫމަރަ :  18  ޙަރަކާތް 

     ބީއޯކިއު ނިމި އިޢުލާން ކުރުމަށް ތައްޔާރުވެފައި.   : ސަބަބު/ދަތިތައް 
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 ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލު   ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް  އަހަރު   އޮތް  ކުރިއަށް  .7

 ފިޔަަވހި  ޙަރަކާތް 

 

 ތަޢުލީމު 

 ޖެނުއަރީ އިން ޑިސެމްބަރ އަށް 

 ރ ލ

 80000 - ބޮޑެތި މީހުންނަށް އިނގިރޭސި ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް )އެޑުވާންސް( 

 40000 - ކުދި ވިޔަފާރި ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭސިކު ކޮމްޕއުޓަރ ކޯސް 

ބޮޑެތި މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން   ހާއި ގުޅިގެންޑިމޮކްރަސީ ދުވަ 
 ވާހަކަ ދައްކަން ދަސްކޮށްދޭ ކޯސް 

- 15000 

 އަންހެނުން 

 130000 - ކޯސްފަހާ  

 100000  ބިއުޓީ ކޯސް 

 50000 - ފޮޓޯގުރަފީ ކޯސް 

 75000 - ކަސަބު ކޯސް 

ގޭގައި ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓު ސާމާން މަރާމާތު ކުރުމަށް ދަސްކޮށްދޭ  
 ކޯސް 

- 51000 

 150000 - އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުން

މަސައްކަތް ކުރާ ހަފުތާ  އަންހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމަށް 
 ފާހަނގަ ކުރުން 

- 35000 

 100000  ހަށިހެއު ދުޅަހެއު ކަސްރަތު ްޕރޮގުރާމް

 ތަރައްޤީ   އިޖުތިމާޢީ
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މަސައްކަތް ތެރިންގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުދި ވިޔަފާރި ކުރާ  
މީހުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އަގު ހޯދައިދިނުމަށް ފުރުޞަތު ފަހި ކޮށް  

 )އެކްސްޯޕ( ދިނުން  

- 50000 

 242093 73 އޭީޕސީ ކޮމިއުނިޓީ ފަރމް ްޕރޮޖެކުޓު 

 ޢުމްރާނީ މަސައްކަތް 

 400000 - ހުޅުދޫ މާފިށި ާޕރކު ތަރައްޤީ ކުރުން 

 925000 - ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ާޕރކު ތަރައްޤީ ކުރުން 

 650000 - ހިތަދޫ ޑޭއި ކެއަރ ސެންޓަރއެއް ޤާއިމް ކުރުން  

ކޮމިޓީގެ ހަރަކާތްތަށް ހިންގުމަށްޓަކައި ހުޅުމީދޫގެ ހޯލުގައި  
 ވަޞީލަތްތަށް ޤާއިމް ކުރުން 

- 80000 

 560000 - މަރަދޫފޭދޫ ސްކޭޓު ާޕރކެއް ޤާއިމް ކުރުން 

 570000 - މަރަދޫގައި ހެންޑުބޯލް ޓާރފެއް ޤާއިމް ކުރުން 

 300000 - މީދޫގައި އަންހެނުންނަށް ޙާއްސަ ޖިމެއް ތަރައްޤީ ކުރުން 

 650000 - ފޭދޫގައި މަލްޓިމީޑިއާ ލައިބްރަރީ އެއް ޤާއިމް ކުރުން 

 ހޭލުންތެރިކަން 

 50000 - ރަށުތެރޭގައި ދީނީ މެސެޖު ހިމެނޭ ޕޯސްޓަރ ހަރުކުރުން 

 80000 - ރަމަޟާން މަހު އިޙުޔާ ްޕރޮގުރާމް  

 ތިމާެވށި

ސިޓީގެ އެކި ސަރަޙައްދުގައި ޑަސްބިން ބެހެއޓުމާއި ކުނި މެނޭޖު  
 ކުރުން 

- 250000 

 މުނާޞަބާ ފާހަނަގ ކުރުމާއި އެހެނިހެން ޙަރަކާތްތަށް

 10000  ކަލަންޑަރުގައި ހިމެނޭ މުހިންމު ދުވަސްތައް ފާހަނގަ ކުރުން 
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 ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލަވުންތައް    2022 .8
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 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

50ަވނަ ދައުރުެގ  4  

 2022ޖެުނއަރީ  10

ަވނަ    01ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

9 

  ަވނަ އަހަރުެގ އެކްޝަން ޕްލޭްނ ހެދުން 2022 •
 އެކްޝަން ޕްލޭނުަގއި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް    •

މެންސްޓުރަލް ކަޕް ، ފާހާ ކޯސް ،ބިއުޓީ ކޯސް، ބޫޓް ކޭމްޕް، 
ހޭންޑް ބޯލް، ކަސަބް ކޯސް، އިނިގރޭސި ކޯސް، ކުނި  

މެނޭޖްކުރުމުެގ އެވެއާރެނސް ޕްރޮގްރާމް، ކޮމްޕިއުޓަރ ކޯސް،  
، ޑީީވ ޝެލްޓަރ އެްނޑް އެލްޑާލީ ހޯމް ފޮޓޯްގރަފީ ކޯސް

އެެވއާރނެސް ޕްރޮްގރާމް، ޯވކަލް ޓްރެއިނިންްގ، ކަރުދާސް 
ދަބަސް ދަސްކޮށްދިުނމުެގ ޕްރޮްގރާމް، ސްޭވިނއާރ ޕްރޮްގރާމް،  
ެވޑިން ޑެކަރޭޝަން ކޯސް، ފަސްޓް އެއިޑް ކޯސް، ދަނޑުެވރިން  

، އ.ތ.މ.  ތަމްރީނުކުރާ ކޯސް، ނެޓް ބޯލް ޓޯނަމެްނޓެއް ބޭއްުވން
ކޮމެޓީއަށް ޭވނެއް ަގތުން، ދަރިމައިާވ އުމުރުފުރާެގ ކުދިންނަށް  

ހޭލުންތެރިކުރުމުަގއި ސެޝަން ެނުގން، ފުޑް ފެއަރ،  
އަންހެުނންެގ ދުަވސް ފާހަނަގ ކުރުން، މެންޓަލް ެވލްބީްންގ  

ޕްރޮްގރާމް، ކުޑަކުދިްނެގ ދުަވސް ފާހަނަގކުރުްނ، އަޛްހާ އީދު 
ެގ ދުަވސް ފާހަނަގ ކުރުްނ، ބްރެސްޓް ފާހަނަގކުރުން، ޓީޗަރުން 

ކެންސަރ ދުަވހާ ގުޅިެގން އެެވއާެނސް ސެޝަން އަދި ޗެކަޕް 
ާވނެ ޮގތަށް އޭއީއެޗް އާއިާި ުގޅިެގންކުރިޔަށް ެގްނދިޔުން. މޫދު 

  . ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް، ހޯމް ސްޓޭއި ޓްރެއިނިްންގ
  

51ަވނަ ދައުާުރުެގ  4  
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ަވނަ    02އަހަރުެގ ަވނަ  2022
 ބައްދަލުުވން 

9 

 ަވނަ އަހަރުެގ އެކްޝަން ޕްލޭްނ އެކުލަާވލުން  2022 •

ކާބޯތަކެތީެގ މައުރަޒް ،ކަސަބަ ވިއުން ކޯސް ،ހޭްނޑް ބޯލް އަދި ނެޓް 
ބޯލް ތައާރަފް ކުރުން، ޕާކްތައް ތަރައްޤީކުރުން، ދީނީ ޕްރޮްގރާމް ،ބޫޓް 

އޮރެންޖް   ކަސްރަތު(  )މޫދު  ެވލްބީން،  ކޭމްޕް  މެންޓަލް  ހަފްތާ، 
އަންހެްނ   އުމުރުފުރައިެގ  ،ދަރިމައިާވ  ކުރުން  ތަމްރީނު  ދަނޑުވެރީން 
ސްޭވިނއަރ   ކުދީންނަށް  ޕްރޮގްރާމް،ސްކުލް  އެވެއަރނަސް  ކުދީންނަށް 
ހަދަން ދަސްކޮށް ދިނުްނ، މެންސްޓްރުއަލް ކަޕް އެެވއަރނަސް ޕްރޮގްރާމް 

ކޯސް، )ޒީރޯ ޭވސްޓް މޯލްޑިްވސް އާއި ުގޅިެގން (، ފަހާ ކޯސް ،ކޭކް 
ބޭސިކް   ކޮމްޕިއުޓަރ  މީހުންނަށް  ،ބޮޑެތި  ްގރަފީ  ،ފޮޓޯ  ކޯސް  ބިއުޓީ 
ކޯސް، އިނިގރޭސި އެޑްާވންސް ކޯސް، ބޮޑެތި މީހުންނަށް ާވހަކަ ދައްކަްނ  
ސްޓޭއި  ،ހޯމް  ުގޅިެގން  ދުަވހާއި  ޑިމޮކްރެސީ  ދަސްކޮއްދިުނން، 

 ލު ވެރި ކުާުރުުވްނ، ޓްރެއިނިްންގ، ކުިނމެޭނޖް ކުރަން މީހުްނ އަހު

ޔުނިފޯމް،ކަރަންޓް  އޭޕީސީ،  ފެކްޓަރީ،  ސެންޓަރ،ފަހާ  ޕެކޭޖިންްގ 
ތަމްރީްނ   މީހުން  ހޯމް  އެލްޑާރލީ  އަދި  ޝެލްޓަރ  ކޯސް،ޑީީވ 
އެއިޑް  ،ފަސްޓް  ަގތުން  ޭވންއެއް  ކޮމެޓީއަށް  ކުރުން،އ.ތ.މ 
މުހިއްމު   ފާހަނަގކުރާ  ކަލަންޑަރުަގއި  އިތުރުން  މީެގ  )އެމްއާރްސީ( 

މެމްބަރުްނެގ ޯވޓުން    09ސްތައް ހިމެިނެގްނދާނެއެެވ. އަދި ބައިވެރިިވ  ދުވަ 
 ފާސްިވއެވެ 
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52ަވނަ ދައުާުރުެގ  4  
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ަވނަ    03ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

 

ަވނަ އަހަރުެގ އެކްޝަން ޕްލޭންަގއި ހިމެނޭ ކަންކަމަށް   2022
މި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިިވ ހުރިހާ މެމްބަރުްނެގ   ބަޖެޓްކުރުން

 އިއްތިފާުގން ަވނީ ދެްނއަންނަ ބައްދަލުުވމަށް ފަސްކުރެިވފައިއެެވ. 

 

 

35ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 

 2022ޖެުނއަރީ  20

ަވނަ    04ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

8 

އަންހެުނން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީެގ ޚަރަދު ތަކުެގ   •
މެމްބަރުން  2ތަފްސީލް ިވޔަމޮޑިލުލްެގ ތެރޭން ބެލޭނެ  

މެމްބަރުންަނކީ ކޮމެޓީެގ ރައީސް އަދި  2އަދި އެ އައްޔަންކުރުން 
ނައިބްރައީސްއެެވ. އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތުމާއިއެކު  

މެމްބަރުންެގ އިއްތިފާުގން   06ބައްދަލުުވމުަގއި ބައިވެރިވ 
 ފާސްެވފައިެވއެެވ. 

އ.ތ.މ.ކޮމެޓީެގ އެސެޓް ކަމަށްާވ ބޮޑުބެރު ދިުނމުަގއި  •
ހުށަހެޅުމުެގ   3އަމަލުކުރާނެ ޮގތުެގ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން. 

ތެރެއިން ތާއީދު ލިބިފައި ަވނީ އެްނމެ ހުށަހެޅުމެކެެވ. އެ  
ސަރުކާރުެގ  ހުށަހެޅުމަކީ އ.ތ.މ.ކޮމެޓީެގ ބެރަތައް ދޫކުރުމުެގ 

މުއައްސަސާތައް ފިޔަވައި ފިކްސްޑް ރޭޓް ނަަގން ފެންނަކަމަށް 
 ރ ެގ ރޭޓުން އަެގއް ނެުގމަށެެވ. 500ދުާވލަކަށް 

 .  އެކްޝަން ޕްލޭން ބަޖެޓް އެކުލަާވލުންަވނަ  2022 •
 ަވާަނަ އަހަރުެގ އ.ތ.މ.ކޮމެޓީެގ ހަމަޖެހިފައިާވ ބަޖެޓަކީ 2022

  ،ފަނަރަހާސް އެއްލައްކަ, މިލިއަން ތިންރ )3,115,256.00
 ެގ ބަޖެޓް 2022ރުފިޔާ( އާއި  ހަ ފަްނސާސް ދެސަތޭކަ

  ތިރީސް ހަތަރުލައްކަ, މިލިއަން ތިންރ )3,433,794.00
 ރުފިޔާ( މުޅި ޖުމްލަ ހަތަރު ުނވަދިހަ ހަތްސަތޭކަ ،ތިންހާސް

  ސާޅީސް ފަސްލައްކަ ،މިލިއަން ހަރ )6,549,050.00
ރުފިޔާ(. ކޮމެޓީެގ އެކްސްޕެންސްެގ   ފަންސާސް,  ނުަވހާސް

  ދެރ )2,543,456.00 ޮގތުން ހަމަޖެހިފައިާވ އަދަދަކީ 
  ހަތަރުސަތޭކަ، ތިްނހާސް ސާޅީސް ފަސްލައްކަ ،މިލިއަން

  07ރުފިޔާ( އެެވ. މި ބައްދަލުުވން ބައިެވރިިވ  ހަ ފަންސާސް
ަވނަ އަހަރުެގ   2022މެމްބަރުްނެގ އިއްތިފާުގން ފާސްވިއެެވ.  
މި  ރ އެެވ.738500ކަލަންޑަރުެގ ދުަވސްެގ ޮގތުގައި ޖުމްލަ  

މެމްބަރުންެގ އިއްތިފާުގން   07 ިވބައްދަލުުވމުަގއި ބައިވެރި 
 ފާސްިވއެެވ. 

މުަގއި ބައިވެރިިވ މެމްބަރުން ހަރަދުތަކުެގ އެކްޓިިވޓީ ތަކަށް މިބައްދަލުުވ
ރ އެެވ. 3038094ޮގތުަގއި ހުށަހަޅާފައިާވ ހަރަދުެގ ޮގތުގައި ޖުމްލަ 

މި ބައްދަލުުވން ބައިެވރިިވ ހުރިހާ މެމްބަރުންެގ އިއްތިފާުގން  

 ފާސްިވއެެވ. 

54ަވނަ ދައުާުރުެގ  4  

 2022ފެބްރުއަރީ  06
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޮފިސަރެގ މަޤާމަށް މުަވއްޒަފަކު އިތުރަށް   8

މުަވއްޒަފާއި  މަސައްކަތު  ެނިގފައިާވ  ކޮމިޓީއަށް  ޮގތުން  ބެހޭ  ނެގުމާއި 
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ަވނަ    05ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 
ފެބްރުއަރީ ެގ ނިޔަލަށް  އަހަރުެގ    ަވނަ  2022  ސެކިއުރިޓީެގ މުއްދަތު

މިކަ ިނން  މަށްހަމަާވތީ  ބައިެވރިިވ  ބަ  މެވިއެެވ.  ޮގތެއް  އްދަލުވުމުގައި 
ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓަރ ެގ ހުށަހެޅުއްީވ މިޮގތުްނ    މެމްބަރުންހުރިހާ  

ނުަގންަނާވ ފެިނަވޑައި  ނަަގން  މީހަކު  އެކަިނ    ކަމަށްމަޤާމަށް  ،ހަމަ 
ކޮމެޓީއިން   ނެުގމަށް  މީހަކު  މަޤާމަށް  ެގ  ަވީނ    އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ 

އިއްތިފާުގްނ    07ބައިެވރިިވ    އެެވ.ފައިނިންމާ މެމްބަރުްނެގ 
 ފާސްކުރެއްިވއެެވ.  

ކުރިޔަށް   2022 • އޮތްބައި  ނުނިމި  ޕްލޭން  އެކްޝަން  ެގ 
 ދެންދިއުމާއި އެކު ބަޖެޓް ފާސް ކުރުންެގން 

ރުެގ ކޮމެޓީެގ ެގ މުވައްޒަފުންެގ މުސާރަ މިިނަވން ވޭޖް  ަވނަ އަހަ  2022

ދަށުން   ރުފިޔާ(ަވީނ     -/260000ެގ  ހާސް  ފަސްދޮޅަސް  )ދެލައްކަ 
މަޝަވަރާ ނިްނމާފައިއެެވ.  މެމްބަރުން  ހުށައެޅުމެއް  ކުރުމަށްފަހު  އިތުރު 

  މެމްބަރުން އިއްތިފާޤުން މި އަދަދު ފާސްކުރެުވެނެވ.   ހާނެތުމުން ،ހުރި
- ރުފިޔާެގ ތެރެއިން    200000/-ރ އަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ  ޑީީވ ޝެލްޓާ

ށަހެޅިއެެވ.  ރުފިޔާ އޮރެންެގ ހަފްތާެގ ބަޖެޓް އަށް ލުމަށް ހު   100000/
ަވީނ   ބަޖެޓް  ހަފްތާެގ  އޮރެންޖް  އެކު   127500/-އަދި  ރުފިޔާއާއި 

-ރިަވއިޒް ކުރެިވފައެެވ. އަދި ެވޑިންްގކޭކް ޑެކަރޭޝަން ކޯހުެގ ބަޖެޓް  
އަދި   110000/-ްނ  އި  160000/ ރިަވއިޒްކޮށްފައިއެެވ.  ރުފިޔާއަށް 

އުނިކުރެުވނު   ޙަރަދުެގ    50000/-އެބަޖެޓްއިން  އޮފީސް  ަވނީ  ރުފިޔާ 

ހިމަނުއްާވފައެެވ. ނެތުމުން   ބަޖެޓްަގއި  ހުށައެޅުމެއް  އިތުރު 
މެމްބަރުންެގ އިއްތިފާޤުން މިހުށައެޅުްނ    07ބައްދަލުުވމުަގއި ބައިވެރިިވ  

 ފާސް ކުރެުވނެެވ. 
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ަވނަ    07ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

7 

މުަވއްޒަފު އިތުރަށް ނެުގން ) ސީިނއަރ    01އ.ތ.މ.ކެގ އިދާރީ   •
 އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިްވ އޮފިސަރ( 

 

މުވައްޒަފަކު ނެުގމަށް ފަހު ޕްރޮބޭޝަން ނިމުމުން އެ މުވައްޒަފެއްެގ    ތީަވުގ
އަދި    ށް ނިންމެިވއެެވ.މަސައްކަތުެގ ގާބިލް ކަމަށް ބަލާފައި ދާއިމީ ކުރުމަ

އެްނގުމުްނ  ކުރިން  ނަމަ  ދާންޖެހިއްޖެ  އަކަށް  ޗުއްޓީ  މުަވއްޒަފު  އެ 

ހު އިތުރު  ނެގުމަށެެވ.  މުވައްޒަފެއް  ަވުގތީ  ތެރޭ  ށައެޅުމެއް  އެދުަވސް 
  05މެމްބަރުްނެގ ތެރޭއިން    06ނެތުމުން ބައްދަލުުވމުަގއި ބައިެވރިިވ  

 މިހުށަހެޅުން ފާސްވިއެެވ.   އަކުންމެމްބަރުން ޯވޓް

އ.ތ.މ.ކެގ އެކްޝަން ޕްލޭން އިތުރަށް ރިވައިޒް ކުރުމަށްފަހު  •
 ޮގތެއް ިނންމުން )ކައުންސިލްެގ ލަފާެގ މަތިން( 
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މާރޗް މަހުަގއި ބާއްަވާވނެ ޙަރަކާތްތަކުަގއި ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާ   •
އެކްޝަން ޕޮލޭންަގއި ހިމަނާފައިާވ މެމެބަރުްނ  .ކޮށް ޮގތް ނިންމުން

އެންޑް  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އެލެަވްނސް  ރޯދަމަހުެގ  ެގ 
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 ފަންސާސް   ލައްކަ  ފަސް)  ރ550،000ޕެކޭޖިންްގ ސެންޓަރ ބަޖެޓް  

ގާއިމްކުރުމަށް     (ރުފިޔާ  ހާސް ސެންޓަރ  ޑޭކެއަރ  އުނިކުރުމަށްފަހު 
ހުށަހެޅިއެެވ.    (ރުފިޔާ  ހާސް  ފަންސާސް  ލައްކަ  ފަސް)  ރ550،000

މެމްބަރުން އިއްތިފާޤުން މި   06އިތުރު ހުށައެޅުމެއް ނެތުމުން ބައިވެރިިވ  
 ހުށަހެޅުން ފާސްކުރެުވެނެވ. 

ރ )ފަސްލައްކަ ހާސް ރުފިޔާ(  500،000ރީ ބަޖެޓް  ފަހާ ފެކްޓަ •
ޕާރކް    ހުޅުދޫ  )ދެލައްކަ 250،000އުނިކުރުމަށްފަހު  ރ 

ޖިމްސެޓް   މީދޫ  އަދި  ރުފިޔާ(  ރ 250،000ފަންސާސްހާސް 

ލުމަށް   ރުފިޔާ(  ފަންސާސްހާސް  މެމްބަރުްނެގ    06)ދެލައްކަ 
 އިއްތިފާުގން މި ހުށަހެޅުން ފާސްިވއެެވ. 

ކުރިއަށް ެގންދަން ނިންމާފައިާވ ސްކޫލް ކުދިންނަށް އަމާޒުލޮށްެގން   •
ރ )ފަންސަީވސް ހާސް ރުފިޔާ( ،ހޯމް  25،000ސްޭވިނއަރ ކޯސް  

ރ )ހަތްދިހަ ފަސްހާސް ރުފިޔާ(  75،000ސްޓޭއި ޓްރެއިިނންްގ  
ކޯސް   ޑެކަރޭޝަން  ކޭކް  ހާސް 11،000،ެވޑީްންގ  )އެާގރަ  ރ 

ޓްރެއިިނންްގ   ހޯމް  އެލްޑާލީ  އަދި  ޝެލްޓަރ  ޑީީވ  ރުފިޔާ(، 

މި 100،000  ޕްރޮްގރާމް  . ރުފިޔާ(  ހާސް  )ސަތޭކަ  ރ 
ބަޖެޓް   މި  ކުރުމަށްފަހު  ކެންސަލް   ރ310،000ޕްރޮްގރާމްތައް 

)ތިންލައްކަ ދިހަހާސް ރުފިޔާ( އިން މަރަދޫފޭދޫ ސްކޭޓްޕާރކްއެއް  
ހުށައެޅުމެއް  އިތުރު  ހުށައެޅުއްިވއެެވ.  ދެއްުވމަށް  ގާއިމްކޮށް 

ދަލުުވމުަގއި ބައިވެރިިވ  ނެތުމުން މިހުށަހެޅުން ބައްދަލުުވމުަގއި ބައް 
 މެމްބަރުްނެގ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރެުވެނެވ.   06

ބަޖެޓް   • ޓޯނަމެންޓް  )ސަތޭކަފަންސާސް  150،000ނެޓްބޯލް  ރ 
ހާސް ރުފިޔާ( ކެންސަލް ކުރުމަށްފަހު ހޭންޑްބޯޅަ ތައާރަފް ކުރުމަށް  

ހަތްދިހަހާސ70،000ްބަޖެޓްކުރެިވފައިާވ   އާއި އެކު    ރުފިޔާ(  ރ) 

ބޯޅަ   ިވހިހާސް  )ދެލައްކަ ރ220،000ޖުމްލަ   ހޭންޑް  ރުފިޔާ( 
ތައާތަފް ކުރުމާއި އެކު ހޭންޑްބޯޅަ ކުޅޭެނ ދަނޑެއް ާގއިމްކުރުމަށް  

މިހުށަހެޅުްނ   ނެތުމުން  ހުށައެޅުމެއް  އިތުރު  ިނންމެވިއެެވ.  ބަޖެޓް 
ބައިވެރިިވ   އިއްތިފާޤުްނ     06ބައްދަލުުވމުަގއި  މެމްބަރުްނެގ 

 ފާސްކުރެުވެނެވ.
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ރަމަޟާްނ   މެމްބަރުްނނަށް  ުނާވތީ  އެކުލަާވފައި  އިން  ޓްރެޟަރީ 
ރުފިޔާ އަށް ޮގތެއް  36،000 ދެެވން ނެތުމުްނ އެ  މަހުެގ އިނާޔަތް 

 ނިންމުން. 

ަވނަ    08ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

ުގޅިެގން   • ދުަވހާއި  މ.ކ.އަންހެުނންެގ  ެގންދަން   އ.ތ.  އިން 
ޮގތާއި   ޮގތާއި ބެހޭ  ެގްނދާނެ  ހަމަޖެހިފައިާވ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް 

 ބެހޭ ޮގތުން މަޟްވަރާ ކޮށް ޮގތް ިނންމުން.
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ަވނަ    09ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

އައްޑޫ ސިޓީ ަގއި  އަންހެުނންެގ ދުަވސް ފާހަނަގ ކުރުމުެގ ޮގތުން   •
ބިލްބޯރޑް ޖެހުމުެގ ޙަރަކާތް ކުރިޔަށް ޮގސްފައިާވ ހިސާބު ޙިއްސާ  

 ކުރުން. 
ޑް ބޭނކް އިން ދިެވާިރާއްޖެ އަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ކަންޓްރީ  ލްރޯވ •

 ަވނަ ދުަވހު އައްޑޫސިޓީ   8ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ ފާރިސް މާރޗް  
މަރުޙަބާ ކި ޔަން މާބޮނ  އަށް ޒިޔާރަތްކުރައްާވތީ އެމަނިކުފާަނށް  

ޑި ހެދުމަށް އ.ތ.މ.ކ އިން ކުރިއަ ށް ެގްނދާނެ ޮގތް ނިްނމައި، 

ބޭފު ޅު ްނނާއި ބައްދަލުާވއިރު ކޮމެޓީ އިން ހުށަހަޅާެނ   އަދި މި
  .ކަންތަކާއި ބެހޭ ޮގތުން މަޝްަވރާ ކޮށް ޮގތް ނިންމުން
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ަވނަ    10އަހަރުެގ ަވނަ  2022
 ބައްދަލުުވން 

މެމްބަރަކު އިސްތިއުފާ ދިނުމާ ުގޅިެގން  ެގ ކ.މ.ތ.އ •
 މެންބަރުންާނއި ހިއްސާ ކުރުން. 

އާދައިެގ ބައްދަލުުވންތަކާއި ރޯދަމަހު ބޭއްޭވ ބައްދަލުުވންތަކަށް   •
 4ރޯދަމަހު .ނިްނމުން އޮންލައިން ކޮށް ބައިވެރިެވޭވޮގތެއް

 3ބައްދަލުުވްނ ފިޒިކަލްކޮއް އަނެއް  1އޮންަނއިރު ބައްދަލުުވން  
ބައްދަލުުވން އޮންލައިންކޮށް ބޭުވމަށް އެދި މަޤުބޫލު އުޒުރަކާއެކު  

އޮންލައިން މީޓިންްގ އަދި   2ހުށަހެޅިއެެވ. އަދި ކޮންމެ މަހަކު،  
ފިޒިކަލް މީޓީން ބޭުވމަށާއި ހަމައެއާއެކޮށް މީެގ ކޮންމެ   2

މީޓިންތަކަކީ ހާލަތާއި ުގޅުަވއި  އޮންލައިންކޮއް ބައިވެރިޭވ 
އިމަޖެންސީ އުޒުރެއް ދިމާާވ ހާލަތު ބައިވެރިާވ މީޓިްންގ ކަމަށެެވ. 

އޮންލައިން މީޓިން އޮންަނއިރު އަދި   2އަދި މީެގ އިތުރަށް 
މީޓިން އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރިާވަނމަ  2އިތުރަށް 

ކަލް ބަލައިަގެނޭވކަހަލަ މަޤުބޫލު އުޒުރެއް ބަޔާން ކުރުމާއެކު މެޑި
މެމްބަރުންެގ   08ހުށައެޅުމަށެެވ. ބައްދަލުުވމުގައި ބައިވެރިިވ 

 ޯވޓުން މި ހުށައެޅުން ފާސްިވއެެވ. 
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 2022މާރިޗު  21

ަވނަ    11ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 
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އީސް އިބްރާހިމް މުޚައްމަދު ސާލިޙު އައްޑޫ ސިޓީއަށް ކުރައްާވ  ރަ •
ދަތުރުފުޅުަގއި ކައުްނސިލް އާއި އ.ތ.މ.ކ މެމްބަރުންާނއި 

 ކުރައްާވ ބައްދަލުވުމުގައި ދައްކާނެ ާވހަކަތައް މަޝްވަރާ ކުރުން. 

އެމްއެންޑީއެފް ސަދަންއޭރިޔަރ ެގ ކޮމާންޑަރު އަދި އ.ތ.މ.ކ  

އާއިގުޅިެގން  ބާއްާވ އަލިފާާނއި ބެހޭޮގތުން ހޭލުންތެރިކަންކުރުާވ  

 ތުން މަޝްަވރާކުރުން. ޕްރޮްގރާމާއި ބެހޭޮގ

 61ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 9

 2022މާރިޗު  24

ަވނަ    12ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

ޕްރޮގްރާމާއި ބެހޭޮގތުން އިހްޔާ ރޯދަމަހުަގއި ކުރިއަށް ެގްނދާ  •
 މެމްބަރުްނނާއި މަޝްަވރާކުރުން.

 

62ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 9  

 2022މާރިޗު  28

ަވނަ    13ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

ނަމޫނާ ދަނޑުެވރިޔާ ޕްރޮގްރާމްެގ ޚަރަދު ތަފްސީލު މެމްބަރުންނާ   •
 ހިއްސާ ކުރުން 

( އެނުއަލް ރިޕޯޓް 2021އ.ތ.މ.ކ ެގ ފާއިތުިވ އަހަރުެގ ) •
 ސޯޝަލް މީޑިއާއައް ލިޔުމަށް މެމްބަރުްނނާ މަށްަވރާ ކުރުން 

އަންހެުނން ފިޠުރު ޢީދު ދުަވސް ފާހަނަގކުރުމުެގ ޮގތުން  •
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީެގ ފަރާތުން ބޭއްޭވ  

 އެކުެވރިކަމުެގ ޮވލީ މެޗްއަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުން 

63ރުެގ ަވނަ ދައު 4 8  

 2022އެޕްރީލު  06

ަވނަ    14ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

64ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 9 . މަޝްަވރާކުރުންފަހުދިހައިެގ ދީނީ ދަރުސް ދިނުމާއީ ބެހޭޮގތުން  •  

 2022އެޕްރީލު  11

ަވނަ    15ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

( އެނުއަލް ރިޕޯރޓް  2021އ.ތ.މ.ކ ެގ ފާއިތުިވ އަހަރުެގ ) •
ސޯޝަލް މީޑިއާއަށް އާއްމު ކުރުމަށްޓަކައި އެްނމެފަހުެގ ޮގތް  

 ނިންމުން. 
  2021މެމްބަރުން ބެލުމަށްފަހު އ.ތ.މ.ކ ެގ އެކްޓިިވޓީ ޕްލޭން  •

 . ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓްެގ އެކްޓިިވޓީ ޕްލޭްނ ފާސްކުރުން
ރ އެކްޓިިވޓީ 30،000ރޯދަ އެލެެވންސް އިން ކެނޑޭ މެމްބަރުްނެގ 

ށް  ޓްޕާރކް ހެދުމަށް ބޭނުންކުރުމަކޭޕްލޭންގައިާވ ހިމެނިފައިާވ ސް

ށްޓަކައި  އަޟްޙާ ޢީދު ދުަވސް ފާހަނަގ ކުރުމަ  ހުށަހެޅިއެެވ. އަދި
  ހަރަކާތެއް ުނަވތަ ޢީދު ދުަވހުެގ ސައިެގ ޚަރަދަށް ބޭނުންކުރުމަށް

މެޖޯރިޓީ ޯވޓާ އެކު   މެމްބަރުްނގެ   ރ ހުށަހެޅިއެެވ.30،000
ރ އަޟްހާ  30،000ރަމަޟާން އެލެަވންސް އަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ 

އީދު ދުަވސް ފާހަނަގ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރަކާތެއް ުނަވތަ ޢީދު ސައިެގ 
 . ބޭނުންކުރުމަށް ފާސް ކުރެުވެނެވ  ހަރަދަށް

65ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 9  

އެޕްރީލު  18  

ަވނަ    16ަވނަ އަހަރުެގ  2022

2022ބައްދަލުުވން   
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އިންފޮމޭޝަން އޮފް ކޮމިޝަނަރުން ހޯއްދެުވމަށް އެދިފައިާވ   •
 މައުލޫމާތު މެމްބަރުންނާއި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ޮގތް ނިންމުން 

ަވނަ އަހަރުެގ ރަމަޟާންމަހުެގ އިޙުޔާ   1443އ.ތ.މ.ކ އިން  •
 . ކަނޑައެޅުން  އަށް ބަޖެޓްކުރުމުެގ ޕްރޮގްރާމް

ރ    30،000ރޯދަމަހުެގ އިނާޔަތަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ 
އަންހެުނން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީެގ ދީނީ  

ރ އަށް ލިޔުމަށްފަހު ޖުމްލަ  80،000ހަރަކާތުެގ ބަޖެޓް 
ރ ކަމަށާއި އެބަޖެޓް އިން  1،10000/-އަދަދަކަށްަވނީ 

ރ  އަންހެުނން ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ 65،000
ޔަށް  ަވނަ އަހަރުެގ ރަމަޟާން މަހުެގ ކުރި 1443ކޮމިޓީއިން 

ެގްނދާ  އިޙުޔާ ޕްރޮްގރާމްެގ ކަންކަން އިންތިޒާމް ކުރުމަށް  
 4އަދި މި ބަޖެޓްެގ ތެރެއިން ބަޖެޓް ހުށަހެޅުމަށެެވ. 

ސެޝަންަނަގއި ދެއްިވ ވާއިޒުންނަށް ކޮންމެ ސެޝަނަކަށް 
އިޙުޔާ ކުރުމުެގ ޕްރޮްގރާމްގައި   މިއެެވ. އަދި ރ ދޭން ނިނ500ް

ަވނަ ހޮޭވ   1 ކައި ުގރުއަތުންބައިވެރިން ޝައުުގވެރި ކުރުމަށްޓަ
ަވނައަށް  3ރ ، 400ަވނައަށް   2ރ ، 500ބައިވެރިންނަށް 

އޮފް   ަވނަ އަށް މިނިސްޓްރީ 5ަވނަ އަދި  4ރ ، 300
ފޮތްތަކެއް ދިނުމަށް  ފައިވާ ދެއްާވ އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް އިން

މެމްބަރުްނެގ  08ނިންމެވިއެެވ. ބައްދަލުވުމުގައި ބައިެވރިިވ 
 ފާސްިވއެެވ.  އިއްތިފާުގން

  ެގންދާ  ކުރިއަށް އޮފީހުން އޮމްބަޑްސްޕރަސަްނެގ  ޗިލްޑްރަންސް •
  ބޭއްޭވ  ހޯދުމަށްޓަކައި މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ  އޮޑިޓާ ރައިޓްސް ޗައިލްޑް

 މެމްބަރުްނ ކަނޑައެޅުން. 4ބައިވެރިާވނެ  ޯވކްޝޮޕްގައި

66ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 9  

އެޕްރީލު   21  

ަވނަ    17ަވނަ އަހަރުެގ  2022
2022ބައްދަލުުވން   

  އެއްކަމަށްާވ ޖަމްއިއްޔާ  ބ.އޭދަފުށީެގ ފަރާތުން ެގ ކ.މ.ތ. އ •
 .ކުރުން ބައްދަލު  އާއި( ޖަމްއިއްޔާ  ފޭލި)

ކުޑަކުދިްނެގ ދުަވސް ފާހަަގ ކުރުމާ ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާ ކޮށް   •
 ޮގތް ނިންމުން. 

އ.ތ.މ.ކެގ ބަޖެޓްަގ ކުޑަކުދިްނެގ ދުަވސް ފާހަަގކުރުމަށް   •
ކޮންމެ  ރ އިން ޙަރަދުކޮއް 1,00,000ކަނޑައެޅިފައިާވ 

ކުއްޖަކަށް ޑޯނަޓް ދިނުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ޑޯނަޓް ޕެކް 
ދިނުމަށް ިނންމެވިއެެވ. އަދި ފޭދޫ ސްކޫލްއިން މާކުރީއްސުރެ  
ކުޑަކުދިްނެގ ދުަވސް ފާހަަގކުރުމަށް އެހީއަކަށް އެދިފައިާވތީ  

ރ ެގ އަުގހުރި 10،000ފޭދޫ ސްކޫލަށް ރ ބަޖެޓުން 00001,
ކެއް ކޮންމެ ކުއްޖަކަށް ދިނުމަށް ނިްނމެވިއެެވ. އެންޓްރީ ިގފްޓް ޕެ

މެމްބަރުންެގ އިއްތިފާުގން   08ބައްދަލުުވމުަގއި ބައިވެރިިވ 
 ފާސްިވއެެވ. 

 

67ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 9  

   2022މެއި  01

ަވނަ    18ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

އ.ތ.މ.ކެގ ކަންކަން ހިްނުގމަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުެގ ޮގތުން   •
 މެމްބަރުްނނަށް ޓާސްކްތައް ހަާވލުކުރުން 

68ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 8  

2022މެއި  09  
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ަވނަ    19ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

ަވނަ އަހަރުެގ އެުނއަލް ރިޕޯޓް އަދި   2021އ.ތ.މ.ކެގ  •
ަވނަ އަހަރުެގ އެކްޓިިވޓީ ޕްލޭންެގ ބަޖެޓްގައިާވ   2022

ރިޕޯޓް ސޯޝަލް މައްސަލަތައް ބެއްލެވުމަށްފަހު އެނުއަލް  
މީޑިއާއަށް އާއްމުކުރުމަށްޓަކައި މެމްބަރުން މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު  

 ޮގތްނިްނމުން. 
އ.ތ.މ.ކ އިން އިއުލާންކޮއްފައިާވ ބިއުޓީ ކޯހަށް އެންމެ  •

ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހަޅައިފައިަވނީ މިކަމަށް މެމްބަރުން  
 މަޝްަވރާކުރުމަށްފަހު ޮގތްނިްނމުން. 

69ދައުާުރުެގ ަވނަ  4 8  

2022މެއި  17  

ަވނަ    20ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީެގ  އަންހެނުްނެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް   •
ކުރާ ކޮމެޓީެގ މެމްބަރުން އައްޑޫ އަށް ތަޖުރިބާ ދަތުރު ކުރެއްާވތީ  

 އެކަމާއި ުގޅިެގން ޮގތް ނިްނމުން. 

70ރުެގ ަވނަ ދައު 4 8  

2022މެއި  19  

ަވނަ    21ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

ދުނިޔޭެގ ތިމާެވށީެގ ދުަވހާއި ުގޅިެގން އ.ތ.މ.ކ އިން ބާއްާވނެ   •
 އިެވންޓައަކާއި ބެހޭޮގތުން މަޝްަވރާކޮއް ޮގތް ނިންމުން. 

އެހެންކަމުން ހޮރައިޒަން އެކަޑަމީެގ ބެޑްމިންޓަން ޓޯނަމެންޓްެގ  •
 ނިންމުން.  މެޑަލް  80ޕްރޮޕޯސަލްގައި ހުށަހަޅާފައިާވ 

އަޟްހާ އީދު ދުަވސް އައްޑޫ ސިޓީަގއި ފާހަަގކުރުމަށްޓަކައި   •
އ.ތ.މ.ކއިން ހިންާގނެ ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާ  

 ކުރުން. 

އަޟްހާ އީދު ދުަވސް އައްޑޫ ސިޓީަގއި ފާހަަގކުރުމަށްޓަކައި   •
އ.ތ.މ.ކއިން ހިންާގނެ ހަރަކާތްތަކާއި ބެހޭޮގތުން މަޝްވަރާ  

ންހެނުންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ  އަ ކުރުން. އެޮގތުން 
ހ ަވނަ އަހަރުެގ އަޟްހާ ޢީދު ފާހަނަގ 1443ކޮމިޓީއިން 

)ހަތްދިހަ ހާސް(ރުފިޔާ  70،000ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިާވ ބަޖެޓް 
އަަވށަށް ސައި ހެދުމަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅުމާށް   6ެގ ތެރެއިން 

  ކޮމިޓީެގހުށަހެޅިއެެވ. އަދި މި ހުށަހެޅުމުަގއި  މިކަމާއި ުގޅިެގން 
ހުށައެޅީ ހިތަދޫ ފިޔަަވއި ކޮންމެ   هللاއަބްދު ަނއުމާ ނައިބްރައީސް
ރ )ދިހަ ހާސް(ރުފިޔާ ެގ ތަކެތި ދިނުމަށާއި  10،000އަަވށަކަށް 

ރ )ިވހިހާސް(ރުފިޔާ ދިނުމަށް  20،000އަދި ހިތަދޫ އަށް 
 ނިންމުން 

71ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 9  

   2022ޖުާޫން  1

ަވނަ    22ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ރަސްމީ ބައްދަލުުވން 

މަސްދުަވހުެގ ރިޕޯޓް ޮގސްފައިާވ މިންަވރު  6އ.ތ.މ.ކޮމެޓީެގ  •
 މެމްބަރުްނނާއި ހިއްސާކުރުން. 

މަސްދުަވހުެގ ޚަާަރަދު ތަފްސީލު  6އ.ތ.މ.ކޮމެޓީެގ  •
 މެމްބަރުްނނާއި ހިއްސާކުރުން. 

72ރުެގ ަވނަ ދައު 4 9  

2022ޖޫން  08  
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ޯވލްޑް ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއާރެނސް މަންތް އާއި ުގޅިެގން  
އިެވންޓެއް ބޭވުމާއި ބެހޭޮގތުން  މަޝްވަރާކުރުމަށް މަރަދޫ ހެލްތް  

 ސެންޓަރެގ ޓީމް އާއި ބައްދަލުކުރުން.

 

ަވނަ    23ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ރަސްމީ ބައްދަލުުވން 

މަސްދުަވހުެގ ރިޕޯޓް އިސްލާހުކުރުމަށްފަހު   6އ.ތ.މ.ކޮމެޓީެގ  •
 ޮގތް ނިންމުންާް. 

އ.ތ.މ.ކޮމެޓީއިން ކުރެޭވ އިއުލާންތައް އިއުލާންކުރާނެ   •
 ޮގތަކާއިމެދު ޮގތް ނިްނމުން. 

މުއައްސަސާތަކުން ލިބިފައިާވ ސިޓީތަކަށް ޖަވާބު ދިނުމާއި ޮގތް   •
 ނިންމުން. 

   73ަވނަ ދައުރުެގ  4 9

  2022ޖޫން  14

ަވނަ    24ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ރަސްމީ ބައްދަލުުވން 

ލާއި ، އ.ތ.މ.ކ އާއި އެކު ބާއްާވ  ގ.އ ެގމަނަފުށި ކައުންސި •
ބައްދަލުުވމުަގއި އެބޭފުޅުންެގ މެހްމާްނދާރީ އަދާކުރުމުެގ ޮގތުން 

ކޮމެޓީެގ ބަޖެޓުން ރޭަގނޑުެގ ފަރިއްކޮޅެއް ދިުނމާއިމެދު  
 މެމްބަރުްނެގ މެދުަގއި މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިންމުން .

ަވނަ ދައުރުެގ   4 5  

ަވނަ ކުއްލި ބައްދަލުުވން   07  

2022 ޖޫން 08  

އ.ތ.މ.ކ އިން ކޮށްފައިާވ އިއުލާންތަކާއި ުގޅޭ ޮގތުން   •
 މެމްބަރުްނެގ މެދުަގއި މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިންމުން 

ަވނަ ދައުރުެގ   04 7  

ަވނަ ކުއްލި ބައްދަލުުވން    08  

2022ޖޫން  09  

ަވނަ  2022ޖުލައި   02ތަދޫ ބިޒްނަސް ސެންޓަރ އިން ހި •
ފޯރަމް އާއި ބެހޭޮގތުން އ.ތ.މ.ކ ެގ  ދުަވހު ބިޒްެނސް ލިންކޭޖް 

 މެމްބަރުްނނާއި މަޝްަވރާކުރުން 

ަވނަ ދައުރުެގ އ.ތ.މ.ކ ގެ  04 9  

ަވާަނަ އަހަރުެގ ބިޒްެނސް  2022
ސެންޓަރ ކޯރޕަރޭޝަން އާއި އެކު  

 ބައްދަލުކުރެއްުވން 

ަވނަ އަހަރުެގ އަޟްހާ އީދު ދުަވހާއި  1443އައްޑޫ ސިޓީަގއި  •
 އާއިލީ ހަވީރާއި ބެހޭ ޮގތުން މަޝްވަރާ ކުރުން ގުޅިެގން ބައްާވ 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އާއި   9
 ބައްދަލު ކުރުން  

2022ޖޫން  15  
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އަޟްހާ އީދު ދުަވހުގެމުާނސަބަތުަގއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުްނސިލުން   •
ބާއްަވން ނިްނމާފައިާވ ޢާއިލީ ހަވީރު ކުރިޔަށް ޮގސް ފައިާވ  

 މެމްބަރުންެގ މެދުގައި މަޝްަވރާ ކުރުން. މިންަވރު ބަލައި 

 މަސް ދުަވހުެގ އެނުއަލް ރިޕޯޓު މެމްބަރުްނނާ ހިއްސާ ކުރުން.  6

74ރުެގ ަވނަ ދައު 4 9  

2022ޖޫން  20  

ަވނަ    25ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ރަސްމީ ބައްދަލުުވން 

 މަސް ދުަވހުެގ އެނުަވލް ރިޕޯރޓް ފާސް ކުރުން   6ފާއިތުިވ  •
 ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓް އެކުލަާވލުން 2023 •

75ރުެގ ަވނަ ދައު 4 8  

2022ޖޫން  27  

ަވނަ    26ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ރަސްމީ ބައްދަލުުވން 

އައްޑޫ ސިޓީެގ އަަވށްތަކުގައި ޑަސްބިން ބެހެއްޓުމާއި ބިލްބޯޑް   •
 ހަރުކުރުން 

 އ.ތ.މ.ކ އިން ވެމްކޯއާއި   4

 ބައްދަލުކުރެއްުވން  

2022ޖޫން  29  

އާއިލީ ހަވީރުެގ ކަންކަން ކުރިޔަށް ޮގސްފައިާވ މިންަވރު   •
 ބެލުމާއި، މެމްބަރުންާނއި ބައެއް ޓާސްކްތައް ހަާވލުކުރުން 

76ރުެގ ަވނަ ދައު 4 9  

2022ލައި ޖު 03  

ަވނަ    27ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

ޢާއިލީ ހަވީރުެގ ބަޖެޓް އިތުރަށް މެމްބަރުން މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް   •
އާއިލީ ހަީވރްެގ ބަޖެޓްއަށް ބަދަލު ނިންމުން.އެޮގތުން 

ެގންނަްނޖެހޭތީ ހިތަދޫ ދާއިރާެގ މެމްބަރު ޚަދީޖާ އިބްރާހިމް ދީދީ  
ރ  500،000ރިޔާސަތަށް ހުށަހެޅީ އ.ތ.މ.ކ ތަޖްރިބާ ދަތުރުެގ 

ރ 5،000ލައްކަ( ރުފިޔާ ބަޖެޓް އިން ެންނިގފައިާވ )ފަސް 
ރ )ދިހަ ހާސް( 10،000)ފަސްހާސް(ރުފިޔާ ެގ އިތުރުން އަދި 

 ރުފިޔާ ނެނުގމަށެާެެވ. 

77ރުެގ ަވނަ ދައު 4 9  

2022ލައި ޖަ 05  

ަވނަ    28ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

 ިވލާ ކޮލެޖް ބޭފުޅުންނާއި ބައްދަލު ކުރެއްުވން  •

 ެގ ހިްނާގ ޤަވައިދަށް މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިްނމުން އ.ތ.މ.ކ  •
78ރުެގ ަވނަ ދައު 4 9  

2022ލައި ޖަ 07  

ަވނަ    29ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ރަސްމީ  ބައްދަލުުވން 

އ.ތ.މ.ކ އިން ބާއްާވ އާއިލީ ހަވީރުެގ ކަންތައްތައް ޮގސްފައިާވ  •
 މިންަވރު ބަލައި އެްނމެ ފަހުެގ ތައްޔާރީުވން 

79ަވނަ ދައުާުރުެގ  4 8  
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2022ލައި ޖު 12  

ަވނަ    30ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ރަސްމީ  ބައްދަލުުވން 

80ރުެގ ަވނަ ދައު 4 8 އ.ތ.މ.ކ ެގ ކުރިޔަށް ރޭިވފައިާވ ކަްނތައްތައް ހިއްސާ ކުރުން  •  

2022އޮަގސްޓް  02  

ަވނަ    31ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ރަސްމީ  ބައްދަލުުވން 

އ.ތ.މ.ކ އާއި އެމް.އާރް.ސީ އާއި ގުޅިެގން އައްޑޫ ސިޓީގައި   •

ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ފަސްޓް އެއިޑް ޕްރޮގްރާމް މިމަހު 
 ފަހުކޮޅުަގއި ބޭއްުވމާ ބެހޭޮގތުން މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިްނމުން.  

 ޑޭކެއަރ ސެންޓަރެގ ބިން ހޯދުމާބެހޭޮގތުން މަޝްަވރާކުރުން. •

81ރުެގ ަވނަ ދައު 4 9  

2022އޮަގސްޓް  10  

ަވނަ    32ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ރަސްމީ  ބައްދަލުުވން 

ޓީޗާސްޑޭ ފާހަަގކުރުމުެގ ޮގތުން ޓީޗަރުްނނަށް ދޭނެ ހަދިޔާ އަދި   •

އެދުަވހުގައި ކުރިޔަށް ެގްނދާނެ ހަރަކާތްތަކާމެދު މަޝްަވރާކޮށް  

 ޮގތްނިްނމުން. 
"ޯވލްޑް ހިއުމެނިޓޭރިއަން ޑޭ" އަދި މޯލްޑިްވސް   •

ަވނަ އަހަރީ ދުަވސް ފާހަަގ ކުރުމުެގ   13ރެޑްކްރެސެންޓްެގ 
 -ޮގތުން ދިެވހި ރެޑްކޮރެސެންޓްެގ ފަރާތުން "ރަން ފޯ ހިއުމެނިޓީ

ަވނަ ދުަވހު އައްޑޫ ސިޓީަގއި ބާއްަވން   19" މި މަހު 2022
 ފަރާތުން މިދުަވހު  ަވނީ ހަމަޖެހިފައެެވ. މިކަމުަގއި އ.ތ.މ.ކ ެގ

ދެިވދާނެ އެހީތެރިކަމާ ބެހޭޮގތުން މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިްނމުން.  
މިޮގތުން އ.ތ.މ.ކ ެގ ފަރާތުން ކޮމިޓީެގ އެކްޓިިވޓީ ޕްލޭްނގައި  

އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ބެހޭ ދުަވސް ފާހަނަގކުރުމުެގ ޮގތުން  
ރ )ހަތަރު ހާސް(ރުފިޔާ އިން އިެވންޓްެގ  4,000ބަޖެޓްެވފައިާވ  

އުްނޑް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އެމް.އާރ.ސީ އަށް ދިުނމަށް  ސަ
ހުށަހަޅާ ކަމުގައި ހިތަދޫ ދާއިރާެގ މެމްބަރ ޚަދީޖާ އިބަރާހިމް  

 ދީދީ ހުށަހެޅުއްިވއެެވ.  
ަވނަ އަހަރު މާރޗް މަހު އައްޑޫ ސިޓީ އަށް އަންނަ   2023 •

ކުރޫސް ލައިނާ އާއި ބެހޭޮގތުން މިހާތަަނށް ލިބިފައިާވ މައުލޫމާތު 
 މެމްބަރުްނނާ ހިއްސާކުރުން.  

  

 

82ރުެގ ަވނަ ދައު 4 10  

2022އޮަގސްޓް  14  

ަވނަ    33ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ރަސްމީ  ބައްދަލުުވން 
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އިޢުލާން ކުރެިވފައިާވ ބޭސިކް ކޮމްޕިއުޓަރ  އ.ތ.މ.ކ އިން  •
ކޯހާއި ބެހޭ އެންމެ ފަހުެގ މަޢުލޫމާތު ދީ އެއަށް ޮގތެއް  

 ނިންމުން. 

ެގ އިންތިޒާމީ  2023އައްޑޫ ސިޓީ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަްނޝިޕް  •
ކޮމިޓީގައި އ.ތ.މ.ކ ހިމެނިފައިާވކަން މެމްބަރުްނނާއި  

 ހިއްސާކުރުން. 

ހުެގ އިްނެވންޓްރީ މަސް ދުވަ  06އ.ތ.މ.ކ ެގ ފާއިތުިވ  •

 މެމްބަރުްނނާއި ހިއްސާކުރުން. 

09 

83ރުެގ ަވނަ ދައު 4  

2022އޮަގސްޓް  23  

ަވނަ ރަސްމީ    34ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

ަވނަ އަހަރުެގ އެކްޓިިވޓީ ޕްލޭްނ ހެދުމަށްޓަކައި އަަވށްތަކުެގ   2023 •

ކަނޑައެޅުން.އެޮގތުްނ   ދުަވހެއް  ބައްދަލުކުރާނެ  އަންހެުނންނާއި 

ަވނަ އަހަރުެގ އެކްޓިިވޓީ ޕްލޭްނ ހެދުމަށްޓަކައި އ.ތ.މ.ކ    2023

ބަޖެޓް   ސައިފޮދުެގ  ޖަލްސާެގ  ރަސްމީ  )ތިރީސް 30,000ެގ  ރ 

ޓޯކް -ރ )އެާގރަހާސް(ރުފިޔާ ޓ11,000ީއިން   ހާސް(ރުފިޔާެގ ތެރެ 

ނަސީރާ      މަރިޔަމް  މެމްބަރ  ހިތަދޫ  ެނުގމަށް  ހިންުގމަށްޓަކައި 

 ހުށަހެޅުއްިވއެެވ.

ރ )ހަތަރުލައްކަ ނުަވދިހަ  490,000ތަޖުރިބާ ދަތުރުަގއި ބާކީ ހުރި   •

)ފަސްހާސް( އަކަފޫޓްގައި    5,000ހާސް(ރުފިޔާ ތެރެއިން ފޭދޫ ގައި  

ރ )ދެލައްކަ  250,000ލައިބްރެރީއެއް ހެދުމަށްޓަކައި  މަލްޓިމީޑިއަރ  

ފަންސާސް ހާސް(ރުފިޔާ ނެނުގމަށް ފޭދޫ މެމްބަރ ޙައްާވ ޒާހިރާ  

 ހުށަހެޅުެނެވ. 

 

  

ބެހޭ  • އާއި  އެކްސްޕޯ'  'ސަދަން  ބާއްާވ  އިން  މޯލްޑިްވސް  ޓައިޓަން 

 ޮގތުން ބާއްާވ މަޝްވަރާ ބައްދަލުުވން.  
09 

ަވނަ ދައުރުެގ   04  

ަވނަ ކުއްލި ބައްދަލަުވން   09  

2022އޮަގސްޓް  23  

ަވނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީއަށް އައުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ކުރޫސް   2023 •

ލައިނާއިން އަންނަ ފަތުރުވެރިްނނަށް މަރްޙަބާ ކިޔުމުެގ އިންތިޒާމް  

ކުރަން   އިްނ  އ.ތ.މ.ކ  ހަމަޖެހިފައިާވ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި 

 ކަންތައްތަކުެގ ބަޖެޓް ޕްލޭން އެކުލަާވލުން.

05 

84ރުެގ ަވނަ ދައު 4  

2022އޮަގސްޓް  28  

ަވނަ    35ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 
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އަންހެުނންެގ ދުަވހާއި ުގޅިެގން ހައަަވށުގައި ބިލްބޯޑް ހަރުކުރުމަށް 

ނިންމާފައިާވ   އިން  ފޮޓޯތަކަށް  އ.ތ.މ.ކ  ޕޯސްޓަރުތަކުެގ 

 މަޝްަވރާކޮށް ޮގތްނިްނމުން. 

08 

ަވނަ ދައުރުެގ   04  

ަވނަ ކުއްލި ބައްދަލަުވން   10  

2022އޮަގސްޓް  30  

އެންޑް  • ފެމިލީ  ޮގތުން  ކުރުމުެގ  ފާހަނަގ  ދުަވސް  ކާފަ  މާމަ، 

ޗިލްޑްރެން ސާރިވސަސް އިން ބާއްާވ އާއިލީ ހަީވރަށް އ.ތ.މ.ކ 

ނަމޫނާ އިން   ޮގތްނިންމުން.އެޮގތުން  މެދު  ކަމަކާއި  ކޮށްދެޭވނެ 

ހުރި   ބާކީ  އައިޓަމްގައި  )އެގާރަހާސް  11،508ދަނޑުެވރިޔާ  ރ 

ފަސްސަތޭކަ އައް( ރުފިޔާ މާމަ ކާފަ ދުަވސް ފާހަަގ ކުރުމުެގ ޮގތުްނ  

އާއިލީ   ބާއްާވ  އިން  ސަރިވސަސް  ޗިލްޑްރެންސް  އެންޑް  ފެމިލީ 

ން ބަހައްޓާ ސްޓޯލް ހެދުމަށްޓަކައި  ހަވީރުަގއި އ.ތ.މ.ކ ެގ ފަރާތު

މި ފައިސާ އިން ޚަރަދު ކުރުމަށް މަރަދޫ ފޭދޫ ދާޢިރާެގ މެމްބަރު 

 ސަލްމާނާ މޫސާ ހުށަހެޅުއްވިއެެވ. 

ފަސްޓްއެއިޑް   • ބޭއްިވ  ުގޅިެގން  ރެޑްކްރެސެންޓާއި  ކޮމިޓީ  އ.ތ.މ 

ހިްނަގއި  ޓީޗަރުްނނަށް  ސުކޫލުެގ  މަރަދޫ  އަދި  ފޭދޫ  ޕްރޮްގރާމް 

ނީ އެދިފައެެވ. އެހެންކަމުން މިކަން މެމްބަރުްނެގ މެދުަގއި ދިނުމަށް ވަ 

 މަޝްަވރާކޮށް ޮގތްނިްނމުން. 
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2022އޮަގސްޓް  28  

ަވނަ ރަސްމީ    35ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

 09 އ.ތ.މ.ކ ެގ ހިްނާގ ޤަވާއިދު އެކުލަާވލާ ފާސްކުރުން  •

86ރުެގ ަވނަ ދައު 4  

2022ސެޕްޓެމްބަރ  04  

ަވނަ ރަސްމީ    36ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

ހުރުމާއިއެކު   • ތަކެއް  އިސްލާހް  ޤަާވއިދުަގއި  ހިންާގ  ެގ  އ.ތ.މ.ކ 

 ފާސްކުރުން. އިތުރަށް މެމްބަރުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު 

ބޭއްޭވ  • ލ.ގަމުގައި  މަހާސިންތާ  ރާއްޖެ  ވިއަެވތި  އަދި  ފަނޯލާ 

މި  ބައިވެރިާވތީ  އިން  އ.ތ.މ.ކ  ސިޓީ  އައްޑޫ  ބައްދަލުުވމުަގއި 

ހުރި   ހިންުގމުަގއި  ެގ  އ.ތ.މ.ކ  ސިޓީެގ  މި  ކޮންފަރެންސްަގއި 
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 ބައްދަލުުވން 



 

Addu City Women’s Development Committee                                                                                                                                                            
wdc@adducity.gov.mv 

30 

ދަތިތަކާއި އަދި މި ކޮންފަރެްނސްަގއި ފާޅުކުރާނެ ޙިޔާލާއި ބެހޭޮގތުން 

 ރާ ކުރުން. މަޝްވަ 

ަވނަ އަހަރު ޓީޗާސް ޑޭ ފާހަަގ ކުރުމަށްޓަކައި ނިްނމާފައިާވ    2022 •

ކޮްނމެ  މިއަހަރު  ސިޓީެގ  އައްޑޫ  ކެންސަލްކުރުމަށްފަހު  ހަރަކާތް 

ކުރުމަށް   ހަދިޔާ  އެއް  ޓީީވ  ބަޖެޓުން  ކަނޑައެޅިފައިާވ  ސްކޫލަކަށް 

  މަރަދޫފޭދޫ ދާއިޜާެގ މެމްބަރ ސަލމާާނ މުސާ ހުށަހެޅިއެެވ.މިކަމަށް

އެެވ. هللا ތާއިދު ކުރެއްިވ ކޮމެތީެގ ަނއިބް ރައިސާ ނައުމާ އަބްާްދު

 މެމްބަރުންެގ އިއްތިފާުގން މިހުށަހެޅުން ފާސްިވއެެވ.   8

 

މުބާރާތަށް އ.ތ.މ.ކ އިން ެވިވދާެނ  ކައުންސިލްއިން ބާއްާވ ފުޓްބޯލް   •

މަޝްވަރާކޮށް   މެދުގައި  މެމްބަރުންެގ  ބެހޭޮގތުން  އެހީއަކާއި 

 ޮގތްނިްނމުން. 

ހުށަހަޅަްނ   • މެމްބަރުން  ބައްދަލުވުމުަގއި  އެޖެންޑާ  ެގ  އ.ތ.މ.ކ 

ބޭނުްނާވ މައްސަލަތައް ފޯމަކުން ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި ބޭުނންާވ ފޯމް  

 މެމްބަރުްނނާއި ހިއްސާ ކުރުން.
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2022ސެޕްޓެމްބަރ  11  

ަވނަ ރަސްމީ    38ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

ޗެމްޕިއަންޝިޕް   • ފުޓުބޯޅަ  ސްޕޮންސަރ 2022"އައްޑޫ   "

މެމްބަރުންނާއި   ސިޓީ  ފޮނުާވފައިާވ  ކައުްނސިލްއިން  ހޯދުމަށްޓަކައި 

އެކްޓިިވޓީ   ޮގތްނިްނމުން.އެޮގތުންހިއްސާކޮށް   ެގ  އ.ތ.މ.ކ 

ޕްލޭންގެ ަބޖެޓްގައި ފައިސާ ނެގެން ހުރިނަމަ ޑައިމަންޑް  

ފެންަނ  15،000ސްޕޮންސަރގައިާވ   )ފަނަރަހާސް(ރުފިޔާ ދޭން  ރ 

 ކަމުަގއި ހިތަދޫ މެމްބަރު މަރިޔަމް ަނސީރާ ވިދާޅުވިއެެވ. 

ފައްސަތޭކަ(ރުފިޔާ ރ )ދެހާސް  2،500ޯގލްޑް ސްޕޮންސަރ ަގއި ާވ   •

މޫސާ   ސަލްމާނާ  މެމްބަރު  މަރަދޫފޭދޫ  ކަމުަގއި  ފެންނަ  ދޭން 

 ވިދާޅުިވއެެވ. 
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ކާފަ  • މާމަ  ފައިސާ  ހުރި  ބާކީ  އައިޓަމްަގއި  ދަނޑުެވރިޔާ  ނަމޫނާ 

އެފައިސާ  ީވނަމަެވސް  ހަމަޖައްސާފައި  އިެވންޓަށް  ދުަވހުެގ 

އިސާ ބާކީ ބޭނުންނުކުރުިވ ހުރުމުން ދެން އެހެން އައިޓަމްއެއްގައި ފަ

ެވފައި ހުރިނަމަ އެ ފައިސާޔާ އެއްކޮށް ޑައިމަްނޑް ސްޕޮންސަރަގއިާވ 

ފޭދޫ  15،000 ކަމުގައި  ފެންނަ  ދޭްނ  )ފަނަރަހާސް(ރުފިޔާ  ރ 

 މެމްބަރ ހައްާވ ޒާހިރާ ިވދާޅުިވއެެވ. 

ރ )ފަނަރަހާސް(ރުފިޔާ 15،000އިެވންޓްއިން ބާކި ިވ ފައިސާ އާ އެއްކޮށް    03

" ސްޕޮންސަރ ޕްރޮޕޯސަލް 2022ބޯޅަ ޗެމްޕިއަްނޝިޕް  ހަމަުވމުން " އައްޑޫ ފުޓު

ގައި ާވ ޑައިމަްނޑް ސްޕޮްނސަރ ދިުނމަށް ކޮމިޓީއަށް މެމްބަރ ހައްާވ ޒާހިރާ 

 ހުށަހެޅުެނެވ. 

" 2022އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް އިން ބާއްާވ "އައްޑޫ ފުޓްބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް  

މުެގ ޮގތުން، މާމަ  އަށް އ.ތ.މ.ކ ެގ ފަރާތުން ޑައިމަްނޑް ސްޕޮންސަރ ދިނު 

ޗިލްޑުރެްނސް   އެންޑް  ފެމިލީ  ޮގތުން  ފާހަނަގކުރުމުެގ  ދުަވސް  ކާފަ 

ބަޖެޓްކޮށްފައިާވ  ބައިވެރިުވމަށްޓަކައި  ހަވީރުަގއި  އާއިލީ  ބޭއްިވ  ސާރިވސްއިން 

އާއެކު  11،508 އެމް.އާރް.ސީ  އަދި  އަށް(ރުފިޔާ  ފައްސަތޭކަ  )އެގާރަހާސް  ރ 

ޕްރޮގްރާމްގަ  އެެވއަރނަސް  އަދަދުން  ބޭއްުވނު  ިވ  ބާކީ  ރ 2،000އި 

ބާކީިވ  އިން  )އައި.ޓީ.ޔޫ(  ބައްދަލުުވން  ރައްޔިތުންެގ  އަދި  )ދެހާސް(ރުފިޔާ 

ރ  15،858ހުރި    )ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ފަންސާސް( ރުފިޔާ އެއްކޮށް  2،350ރ

އިން   އަށް(ރުފިޔާ  ފަންސާސް  އައްސަތޭކަ  ރ  15،000)ފަނަރަހާސް 

ދާޢިރާެގ   މި ހުށަހެޅުމަށް ފޭދޫ  ށަހެޅުެނެވ.)ފަނަރަހާސް(ރުފިޔާ ދޭން ނެުގމަށް ހު

 މެމްބަރު ޙައްާވ ޒާހިރާ އަދި ަނއިބް ރައީސާ ތާޢިދުކުރެއްވިއެެވ. 

 

ކެންސަރ   • ބްރެސްޓް  ހަމަޖެހިފައިާވ  ބޭއްުވމަށް  އިން  އ.ތ.މ.ކ 

ޙަރަކާތް   ެގ  ޑޭ  މެމްބަރުންާނ  އެެވއާރނެސް  ހިސާބު  ޮގސްފައިާވ 

 ޙިއްސާ ކޮށް ޮގތް ނިްނމުން. 
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ރަސްމީ  ަވނަ   39ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 
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ޓީޗަރުންެގ ދުަވސް ފާހަނަގ ކުރުމުެގ ޮގތުން ސްކޫލް ތަކަށް ހަދިޔާ  •

ކުރަން ނިްނމި ޓީީވ ތަކުެގ އެްނމެ ފަހުެގ މައުލޫމާތު މެމްބަރުްނެގ  

 ހިއްސާ ކުރުން. 

މެދު   • އާއި  ފައިސާ  ނިްނމާފައިާވ  ދޭްނ  ޕްރޮޖެކުޓަރ  އޭޕީސީ 

 މްބަރުްނެގ މެދުަގއި މަޝްަވރާ ކުރުން. މެ

ބެހޭޮގތުްނ   • ކުރުމާ  ތަމްރީން  އިްނސްޓްރަކުޓަރުން  ބޯލް  ހޭންޑް 

ނިންމުން.އެޮގތުްނ    ޮގތް  ކޮށް  މަޝްަވރާ  މެދުަގއި  މެމްބަރުްނެގ 

ހެދުމަށާއި    80*50ރަސްމިއްޔާތުަގއި   ރިފުރެޝްމެންޓް  ފަރާތަށް 

އެހެ ސެޓްފިކެޓްތަކާއި  ތަކާއި  ދަތުރު  ޚަރަދުތައް  ޓިކެޓް،  ނިހެން 

އަދި    ހަމަޖެއސެުވމަށެެވ.   ބަޖެޓް  )ތިރީސް 30000/-ލައިެގން 

ހާސް( ރުފިޔާ، ކާބޯތަކެތީެގ ދުަވސް ެގ ބަޖެޓް ރިވައިސް ކޮށް އެ  

ަގއިާވ   އިން  80000/-ބަޖެޓް  ރުފިޔާ  ހާސް(  - )އައްޑިހަ 

ެނުގމަށް 30000/ ޕްރޮގްރާމަށް  މި  ރުފިޔާ(   ހާސް  )ތިރީސް 

ބައް މެމްބަރުންެގ  ނިންމެުވެނެވ.  އެންމެ  ބައިެވރިިވ  ދަލުވުމުގއި 

 އިއްތިފާުގން ފާސްިވއެެވ.  

މެންޓަލް އެވެއާނެސް ޑޭ ެގ ޕްރޮގްރާމް ކުރިޔަށް ެގންދާނެ ޮގތާއިމެދު   •

 މަޝްަވރާ ކޮށް ޮގތް ނިްނމުން.  

ހުޅުމީދޫަގއި ބާއްާވ އިނގިރޭސި ކޯސް އެންމެ މެމްބަރުންެގ   •

 މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުން. 

 

ޮގތުްނ   • ބެހޭ  ތަކާއި  ހަރަކާތް  ެގ  ޑޭ  ކެންސަރ  ބްރެސްޓް 

 މުއައްސަސާތަކާއި މަޝްވަރާ ކުރުން. 

ހޭންޑްބޯލް އާއި ބެހޭ ފަހުެގ މަޢުލޫމާތު ދިނުން. ބަޖެޓް މަދުވުމާއި  •

ގުޅިެގން އަްނހެނުންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުާވ ދުަވހުެގ ބަޖެޓް ަގއިާވ  

ރުފިޔާ   1،27،500/- ފައްސަތޭކަ(  ހާސް  ހަތާީވސް  )އެއްލައްކަ 

މެމްބަރ  20،000/-އިން   ހިތަދޫ  ނެުގމަށް  ރުފިޔާ  ހާސް(  )ިވހި 

ސީރާ ހުށަހެޅުއްވިއެެވ. އަދި ކޯޗުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް މަރިޔަމް ނަ

10 

91ރުެގ ަވނަ ދައު 4  

 ބައްދަލުުވން 

2022އޮކްޓޯބަރ  04  
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) ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރުމަށް  50،000/-މުޅިއެކު 

  ނިންމެުވެނެވ.

ބްރެސްޓް ކެންސަރ ޑޭ ޕްރޮްގރާމް ެގ އެންމެ ފަހުެގ ތައްޔާރީތައް   •

ކުރުން. މި ދުަވހަށް ޓީޝާރޓް ލާން ބޭނުންާވތީ އިންތިޒާމް ޙިއްސާ  

ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޓީޝާރޓް ތައްޔާރު ކޮށް 

ދުަވހުެގ ޝިޢާރު ޖެހިެގން ޕްރިންޓް ކުރުމަށް މެމްބަރު ނިންމެވިއެެވ.  

އަދި ބްރެސްޓް ކެންސަރ ޑޭ ެގ ބަޖެޓުން މިކަން ކުރުމަށް އެންމެ  

 އްބަސް ވިއެެވ. މެމްބަރުން އެ

ދެިވފައިާވ   • ކޯހަށް  އިނގިރޭސި  ބޭސިކް  ބާއްާވ  ަގއި  ހުޅުމީދޫ 

 ޝެޑިއުލް އަށް ބަދަލު އައުމާ ުގޅިެގން މެމްބަރުންނާ ޙިއްސާ ކުރުން.

10 

92ރުެގ ަވނަ ދައު 4  

2022އޮކްޓޯބަރ  17  

ަވނަ ރަސްމީ    41ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

އާއި   2022ޗެމްޕިއަމްޝިޕް )އޯަގަނއިޒިން ކޮމެޓީ(  އައްޑޫ ފުޓްބޯޅަ   •

 ބައްދަލުކުރުން. 
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93ރުެގ ަވނަ ދައު 4  

2022އޮކްޓޯބަރ  18  

ަވނަ ރަސްމީ    41ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

މީހުްނެގ   • ބޮޑެތި  ބާއްާވ  ުގޅިެގްނ  އެމްއެންޔޫ  އާއި  އ.ތ.މ.ކ 

އިނގިރޭސި ކޯހުެގ ފަހުެގ ިނންމުން މެމްބަރުްނނާއި ހިއްސާ ކުރުްނ  

 . 

10 
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2022އޮކްޓޯބަރ  25  

ަވނަ     42ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 
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ދުަވސް ފާހަނަގ  އަންހެުނންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުެގ  •

ކުރުމުެގ ޮގތުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލް ކަނޑަ އަޅާފައިާވ  

 ކައުންސިލަރ އަދާލާ އާއި އެކު މަޝްަވރާ ކުރުން. 

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރިވސް އާއެކު "އަްނހެނުންނަށް   •

ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުެގ ދުަވސް"  ޕްރޮްގރާމް ކުރިއަށް ެގންދާނެ  

 ރުން.ޮގތުެގ މަޝްވަރާ ކު

ފާހަނަގ ކުރުމުެގ   2022ވިމެން އެންޓަރޕުރީިނއަރޝިޕް ޑޭ  •

ޮގތުން މަޝްަވރާ ކުރުމަށް އެދިފައިާވތީ ބީސީސީ  އާއި އެކު  

 ބައްދަލުކުރުން. 
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2022އޮކްޓޯބަރ  26  

ަވނަ     43ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

ހިނާގފައިާވ ޚަރަދުެގ  ަވނަ އަހަރުަގއި މިހާ ތަނަށް  2022 •

 ތަފްޞީލު ބެއްލެުވން. 

އަންހެުނންެގ ދުަވހާއި ުގޅިހެން ކޮމެޓީްނ އިން އައްޑޫ ސިޓީެގ ހަ   •

އަަވށުަގއި ހަރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިާވ  ބިލްބޯޑް ޖެހުމުެގ ތައްޔާރީ  

ވުމުެގ ޮގތުން ކާރޓޫން ެގ ބަދަލުަގއި މެމްބަރުން ފޮޓޯ ނަަގއިެގން  

ނިްނމާފައިާވތީ ފޮޓޯ ނަާގނެ ދުަވހެއް ކަނޑައަޅައި ޖަހަން 

ނިންމުން.އަދި  ބިލްބޯޑުގައި މީހުންެގ ފޮޓޯ ޖަހާފައި ހުރުމުން  

ާެއްލުން ދީފައިާވ ކަމަށާއި ފޮޓޯ ނުޖަހާ  ގ ބައެއްފަހަރު އެއަށް

ކުރިންެވސް ހުރިޮގތައް ކާޓޫން ޖަހައިެގްނ ކުރިއަށް ެގްނދިޔުމަށް 

   މެމްބަރުްނެގ އިއްތިފާުގން ނިްނމުނެެވ.އެންމެ  

10 
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2022އޮކްޓޯބަރ  30  

ަވނަ     45ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 
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އަންހެުނންެގ ދުަވހާއި ުގޅިެގން އ.ތ.މ.ކ އިން އައްޑޫ ސިޓީެގ   •

ހަ އަަވށުަގއި ހަރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިާވ  ބިލް ބޯޑު ޖަހާނެ  

 ން.ދުަވހެއް ކަނޑައެޅު 

 ެގ ހިނާގފައިާވ ޚަރަދުެގ ތަފުޞީލު ބެއްލެުވން.  2022 •

 

10 
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2022އޮކްޓޯބަރ  30  

ަވނަ ރަސްމީ     46ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެްނަވޔަރަންމަންޓް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް   •

ޓެކްނޮލޮޖީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ އ.ތ.މ.ކ އާއި ުގޅިެގން ކުނި 

މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި ހިއްސާކޮށްފައިާވ ފަހުމުނާމާ މެމްބަރުެގ  

މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ޮގތް ނިންމުން. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލާއި  

މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު މި ފަހުމުނާމާެގ އިތުރު  ލީަގލް ކޮމެޓީއާއި  

 ނިންމުންތައް ނިްނމުމަށް ހުރިހާ މެމްބަރުން އެއްބަސްވިއެެވ.  

 ެގ ޚަރަދުެގ ތަފްސީލް ބެއްލެުވން 2022 •
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2022ނޮެވްނބަރ   06  

ަވނަ ރަސްމީ     47ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 

 ެގ ޚަރަދުެގ ތަފްސީލް މެމްބަރުންނާއި ހިއްސާކުރުން.  2022 •

އަންހެުނންނަށް ކުރާ އަނިޔާ އާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމުެގ ޮގތުން  •

ސ.ފެމިލީ  ދުަވހުެގ ކޭމްޕޭން އާއި ބެހޭ ޮގތުން  16ބޭއްޭވ 

 އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާރިވސް އާއިއެކު ބައްދަލުކުރެއްުވން.

އާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމުެގ ޮގތުން  އަންހެުނންނަށް ކުރާ އަނިޔާ •

އައްޑޫ ސިޓީ   ދުަވހުެގ ކޭމްޕޭން އާއި ބެހޭ ޮގތުން  16ބޭއްޭވ 

ތަކުެގ އެޑްމިން އާއީ ބައްދަލު  މަމްސް ޖަމިއްޔާ ެގ އަަވއް

 ކުރެއްުވން 
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ަވނަ ރަސްމީ     48ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 
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އައްޑޫ ސިޓީަގއި ކުނި މެޭނޖް ކުރުމާއި ގުޅޭ ޮގތުން   •

ހޭލުންތރެާިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމެއް ރާާވ ހިންގުމަށް މިިނސްޓްރީ 

އޮފް އެްނަވޔަރަންމަންޓް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ  

އަދި އ.ތ.މ.ކ އާއި ޭވސްޓް މެޭނޖްމަްނޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ލައިފައިާވ ފަހުމުނާމާ އާއި ގުޅޭޮގތުން   ލިމިޓެޑްެގ މެދުަގއި އެކުލަާވ

 މެމްބަރުްނެގ މެދުަގއި މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިންމުން.އެޮގތުން

ފަހުމުނާމާަގއިާވ މިނިސްޓްރީެގ ޒިންމާތަކުެގ ތެރެއަށް ކުނި 

މެނޭޖްކުރުމުެގ ޮގތުން އ.ތ.މ.ކ ން ހިންޭގ ހޭލުންތެރިކަމުެގ 

ފޯރުކޮށް ދިނުން ޕްރޮްގރާމްެގ މާލީ އެހީތެރިކަން މިނިސްޓްރީން 

 09މި ޕްއިންޓް އިތުރު ކުރުމަށް ބައްދަލުުވމުގައި ބައިވެރިިވ 

 މެމްބަރުްނެގ ނިްނމެިވއެެވ. 

އަންހެުނންނަށް ކުރާ ހާނިކަތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުމުެގ ޮގތުން   •

ދުަވހުެގ ކެމްޕެއިްނެގ ކަންކަން ކުރިއަށް ޮގސްފައިާވ   16ހިންޭގ 

ސާކޮށް އަދި  ކެމްޕެއިްނެގ ތެރެއިން  މިންަވރު މެމްބަރުންާނއި ހިއް 

ދުަވހު މަމްސް ޖަމިއްޔާއިން ބާއްާވ ފޯރަމަށް  ަވނަ 25

އ.ތ.މ.ކ އިން ދެޭވނެ އެހީތެރިކަމާއި ބެހޭޮގތުން މެމްބަރުންާނއި 

 މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިންމުން. 

މޫލެކެޑެ ދާއިރާެގ ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު  އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ •

 ދަލު ކުރެއްުވން. ސައީދު އ.ތ.މ.ކ އާއި ބައް

ަވނަ އަހަރު އ.ތ.މ.ކ އިން ކުރައްާވ ތަޖުރިބާ ދަތުރާއި  2022 •

މެދު މެމްބަރުްނެގ މެދުަގއި ޮގތް ނިްނމުން.އެޮގތުން ށ.އަތޮޅަށް 

 އެންމެ މެމްބަރުން ިނންމެވިއެެވ.  
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 ބައްދަލުުވން 
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ބައިނަލްއަޤްާވމީ ފިރިހެުނންެގ ދުަވހު ބާއްާވ އިެވންޓާއި ުގޅޭ  •

 ޮގތުން މަރަދޫ އޮފީހުަގއި ބައްާވ ބައްދަލުުވން 

އައްޑޫ ސިޓީަގއި ކުނި މެޭނޖް ކުރުމާއި ގުޅޭ ޮގތުން   •

ހޭލުންތރެާިކަމުެގ ޕްރޮގްރާމެއް ރާާވ ހިންގުމަށް މިިނސްޓްރީ 

އޮފް އެްނަވޔަރަންމަންޓް ކުލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ  

އަދި އ.ތ.މ.ކ އާއި ޭވސްޓް މެޭނޖްމަްނޓް ކޯޕަރޭޝަން 

ހުމުނާމާ އާއި ގުޅޭޮގތުން  ލިމިޓެޑްެގ މެދުަގއި އެކުލަާވލައިފައިާވ ފަ 

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްއާއި އެކު  މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް  

 ނިންމުން.  

ބައިނަލްއަޤްާވމީ ފިރިހެުނންެގ ދުަވސް ފާހަނަގ ކުރުމުެގ ޮގތުން   •

ކުރިޔަށްެގންދާ ހަރަކާތާއި ބެހޭ ޮގތުން މެމްބަރުންާނއި 

          މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިންމުން.                           
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2022ނޮެވްނބަރ   16  

ަވނަ      50ަވނަ އަހަރުެގ  2022
 ބައްދަލުުވން 

އައްޑޫ ސިޓީަގއި ކުނި މެޭނޖްކުރުމާއި ުގޅޭޮގތުން  •

ހޭލުންތެރިކުރުވުމުެގ ޕްރޮްގރާމެއް ރާާވ ހިންުގމަށް މިިނސްޓްރީ  

އޮފް އެްނަވޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެްނޑް 

ކްނޮލޮޖީއާއި އައްޑޫ ސިޓީ ވިމެންސް ޑިެވލޮޕްމެންޓް ކޮމެޓީއާއި  ޓެ

ޭވސްޓް މެޭނޖްމަންޓް ކޯފަރޭޝަން ލިމިޓެޑްެގ މެދުަގއި  

އެކުލަާވފައިާވ ފަހުމުނާމާ އާއި ގުޅޭ ޮގތުން އައްޑޫ ސިޓީ 

ކައުންސިލްެގ ލީަގލް ޓީމުން ދެއްާވފައިާވ ލަފާ  މެންބަރުންާނއި  

 ހިއްސާ ކުރުން   

އައްޑޫ ސިޓީ މަރަދޫަގއި އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ހޭންޑް ބޯލް   •

ދަނޑުެގ ޓާފް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިާވ ބަޖެޓާއި 

 ގުޅޭ ޮގތުން މެމްބަރުންާނއި މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިންމުން           

ަވނަ ރަސްމީ ޖަލްސާަގއި ނިމުނު ޮގތައް  100އ.ތ.މ.ކ ެގ  •

ރިބާ ދަތުރު ށ.އަތޮޅަށް ދިއުމާއި ގުޅޭ  ަވނަ އަހަރުެގ ތަޖް  2022

ޮގތުން ދަތުރުެގ ހުރިހާ ކަމެއް މެމްބަރުންނާއި މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް  

 ނިންމުން                          
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ަވނަ      51ަވނަ އަހަރުެގ  2022

 ބައްދަލުުވން 
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ަވނަ އަހަރު އައްޑޫ ސިޓީަގއި ބޭއްުވމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ   2023 •

ކޮރަލް ކޮންފަރެންސް އާއި ބެހޭ ޮގތުން ކައުންސިލާރ ހުސެން  

ޒަރީރު އާއި އެމްއެންޔޫެގ ފަރާތުން ބައިވެރިިވ އިދުހާމް ފަހުމީ 

ރަޝީދު )އައިސީ(  هللا އާއި އެމް.އެމް.ޕީ.އާރުސީެގ މެމްބަރ އަބްދު

 ރުން .  އާއި އެކު މަޝްވަރާ ކު

10 

ަވނަ އަހަރު ބޭއްުވމަށް  2023

ހަމަޖެހިފައިާވ ކޮރަލް ކޮންފަރެްނސް އާއި 
 ބެހޭ ޮގތުން ބޭއްުވނު ބައްދަލުުވން  

2022ނޮެވްނބަރ  26  

އަންހެުނންނަށް ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުެގ ދުަވސް ފާހަނަގ   •
ކުރުމުެގ ޮގތުން އ.ތ.މ.ކ ން އައްޑޫ ސިޓީެގ އަަވށްތަކުގައި  
ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިާވ ބިލް ބޯޑްތައް ބަހައްޓާނެ ދުަވހެއް 

 ކަނޑައަޅައި މެމްބަރުްނެގ މެދުަގއި މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިްނމުން  
ލިބިފައިާވ ސިޓީތައް މެމްބަރުންާނއި ހިއްސާ އ.ތ.މ.ކ އަށް  •

 ކުރުމަށްފަހު ޮގތް ނިންމުން 

ްގލޯބަލް އެްނަވޔަރަމަންޓްެގ ފަންޑްެގ ސްމޯލް ގްރާންޓް   •
ޕްރޮްގރާމްެގ ދަށުން އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީއިން  
ކުރިޔަށްެގންދާ "އައްޑޫ ކޮމިއުނިޓީ ފާރމް" އ.ތ.މ.ކ އިން  

ގްރީން ހައުސްެގ   3ކުރަން ިނންމާފައިާވ މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހަދިޔާ
ރ )ދެ ލައްކަ ސާޅީސް ދެހާސް 242،093.73ހަރަދު ކަމަށްާވ

ނުަވދިހަ ތިން ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި ( އައްޑޫ ޕީޕަލްސް  
ކޯޕަރޭޓިްވ  ސޮސައިޓީެގ އެކައުންޓަށް ރިލީޒް ކުރުމާއި ުގޅޭ  

 މުން ޮގތުން މެމްބަރުްނެގ މެދުަގއި މަޝްވަރާކޮށް ޮގތް ނިން
ަވނަ އަހަރު އ.ތ.މ.ކ ން ށ.އަތޮޅަށް ކުރުއްާވ ތަޖްރިބާ   2022 •

 ދަތުރުެގ ޝެޑިއުލް މެމްބަރުންނަށް ހިއްސާ ކުރުން 
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އތ.މ.ކ ެގ ރައިސާ ލ.އަތޮޅަށް ކުރެއްިވ ރަސްމީ ދަތުރުެގ   •
 ރިޕޯރޓް ހުށަހެޅުން  

ަވނަ  2ކޮރަލް ކޮންފަރެންސްެގ އިންތިޒާމް ކޮމެޓީއާއިއެކު  •
 ބައްދަލުުވން  

ބައިނަލްއަޤްާވމީ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭުންނާވ މީހުްނެގ ދުަވސް ފާހަނަގ  

ކުރުމުެގ ޮގތުން އައްޑޫ ސިޓީެގ ސްކޫލުތަކުގައި ކިޔަވަމުްނދާ ހާއްސަ  
އެހީއަށް ބޭނުްނާވ ކުދިްނނަށް ދެޭވ ހަދިޔާއާއި ބެހޭޮގތުން މެމްބަރުންެގ  

ނުމަށް  ކުދިންނަށް ހަދިޔާ ދި 122މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުން ޖުމްލަ 

 މަޝްަވރާ ކުރެުވެނެވ. 
މި ބައްދަލުުވމުގައި ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ކުދިންނަށް ދެޭވނެ  

ހަދިޔާއެއް، ވައިބާ ްގރޫޕްަގއި މަޝްަވރާ ކޮށްެގން ކުރިޔަށް  
 ެގްނދިއުމަށް އެްނމެ މެމްބަރުންެގ ިނންމެވިއެެވ. 

ަވނަ އަހަރު އ.ތ.މ.ކ ެގ ތަޖްރިބާ ދަތުރުެގ އެންމެ   2022  •
  މައުލޫމާތު މެމްބަރުްނެގ މެދުަގއި ހިއްސާ ކުރުން ފަހުެގ
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 ބައްދަލުުވން 

އައްޑޫ   ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓް ޕްލޭން ހެދުމަށް މަޝްަވރާ ކުރުން. 2023
ަވނަ   2023ސިޓީ އަންހެުނންެގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީެގ 

 4،109،913.85އަހަރުެގ ބަޖެޓެއްެގ ޮގތުގައި ގްރާންޓް ކުރެިވފައިަވނީ 
)ހަތަރު މިލިޔަން އެއް ލައްކަ ނުަވ ހާސް ނުަވ ސަތޭކަ ތޭރަ ރުފިޔާ އައްޑިހަ  

 ފަސް ލާރި( އެެވ. 
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 ބައްދަލުުވން 
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ަވނަ އާއްމު ބައްދަލުުވމުން  22ަވނަ ދައުރުެގ  4ކޮމިޓީެގ  •
ޕެޓީކޭޝްއެއް ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީެގ ރައީސާެގ އަތުަގއި ބެހެއްޓުމަށް  

ނިންމައި، ރައީސާ ނެތްނަމަ ަނއިބުރައިސާެގ ުނަވތަ ޗެކްަގއި  
ސޮއިކުރެޭވ ދެ މެްނބަރުްނެގ އަތުަގއި ފައިސާ ބެހެއްޓުމަށް 

ަވނަ ބައްދަލުވުމުން ހިލޭ   29ފާސްކޮށްފައި ާވ ިނންމުމާއި އަދި 
ބަސްތާ ސިމެންތި   50އެހީ އެއްެގ ޮގތުަގއި ދޭން ނިންމާފައިާވ 

ަވނަ   32ޖަމިއްޔަތުލް އުލަމާ އަށް ދީފައިނުާވތީ އަދި 
ކަށް ޓީީވ ހަދިޔާ ކުރަން ބައްދަލުުވމުން ހުރިހާ ސްކޫލް ތަ

 ނިންމާފައި ާވތީ މި ނިްނމުންތައް ބާޠިލް ކުރުން.
ހިތަދޫ ކުޑަކުދިްނެގ ޕާރކު ބެލެހެއްޓުމަށް އ.ތ.މ.ކ އަށް  •

ފޮނުިވފައިާވ ފަހުމުނާމާ އާއި ގުޅޭޮގތުްނ ކައުންސިލަރުންނާއި  
 އަދި ލީަގލް ޓީމާއެކު ބައްދަލުކުރުން.

ހެދުމަށް މެމްބަރުްނެގ  ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓް ޕްލޭނަށް  2023 •
 މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށް ޮގތް ނިންމުން. 

ްގލޯބަލް އެްނަވޔަރަމަންޓްެގ ފަންޑްެގ ސްމޯލް ގްރާންޓް   •
ޕްރޮްގރާމްެގ ދަށުން ކުރިޔަށްެގންދާ "އައްޑޫ ކޮމިއުނިޓީ ފާރމް"  

 3އ.ތ.މ.ކ އިން މިޕްރޮޖެކްޓަށް ހަދިޔާކުރަން ނިންމާފައިާވ 
ރީން ހައުސް އަކީ އަންހެނުނަށް  ގް  1ގްރީން ހައުސްެގ ތެރެއިން

ހާއްސަ ކުރެިވފައިާވ ގްރީން ހައުސްއެކެެވ. މިްގރިން  
ރ )ދެ ލައްކަ 242،093.73ހައުސްތަކުެގ ހަރަދު ކަމަށްާވ

ސާޅީސް ދެހާސް ނުަވދިހަ ތިން ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ތިން ލާރި ( 
އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިްވ  ސޮސައިޓީެގ އެކައުންޓަށް ރިލީޒް  

ގުޅޭ ޮގތުން އައްޑޫ ޕީޕަލްސް ކޯޕަރޭޓިްވ ސޮސައިޓީ  ކުރުމާއި 
 އާއިއެކު ބާއްާވ ބައްދަލުުވން . 
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 ބައްދަލުުވން 

އައްޑޫސިޓީ ކައުްނސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީެގ އެހީތެރިކަމާއެކު  •
އައްޑޫސިޓީެގ ހިތަދޫަގއި ހިްނުގމަށް  ޖާރނީ ޖަމްޢިއްޔާ އިން 

ޕްރޮގްރާމް" އަށް   2022ިވލަރެސް ކުރެެވމުްނދާ "ރައިޒް އައްޑޫ  
ބޭފުޅުްނެގ   2ޖާރނީ ޖަމްޢިއްޔާ އިން ަވޑައިަގންަނާވ  

އެކޮމޮޑޭޝަން އ.ތ.މ ކޮމިޓީެގ ބަޖެޓްެގ ތެރެއިން ހަމަޖައްސަވައި  
މްޢިއްޔާ  ދެއްުވމަށް އެސް.ޖީ ިވދާޅުެވފައިުވމާއި އެކު ޖާރނީ ޖަ 

ދުަވހުެގ އެކޮމޮޑެޝަން   9ބޭފުޅުްނެގ  2އިން ަވޑައިަގންަނާވ 
ހަމަޖައްސަަވއި ދިުނމާއި ބެހޭ ޮގތުން މެމްބަރުްނެގ މެދުަގއި 

 މަޝްަވރާކޮށް ޮގތް ނިންމުން. 
އަަވށްޓެރި ފުލުހުންެގ ހިދުމަށް ރަށްރަށުގައި ހަރުދަނާކޮށް  •

ފުލުހުންނާއި މުއައްސަސާތައް އަދި ރައްޔިތުން ގުޅިެގން އަމާން  
ރައްކާތެރި ެވއްޓެއް ާގއިމް ކުރުމަށްޓަކައި ދިެވހި ފުލުހުްނެގ 

ހިދުމަތުެގ ފަރާތުން ކުރަމުްނދާ މަސައްކަތުެގ ތެރެއިން ހިތަދޫއަކީ  
ދަހި މުޖުތަމައުއަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދިެވހި ކުށްމަދު އަދި ބަ 

ފުލުހުންެގ ފަރާތުން އެކުލަާވލާ އިންޓަރ އޭޖެްނސީ ކޯޑިނޭޝަން  
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   އް ކޮމެޓީގެ އުސޫލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަ  ❖
 

.  ދެއްވާފައެވެ  އިސްތިއުފާ  ކޮމިޓީއިން  ގައި  2022މާރިޗު    15  ނަދާ ވަނީ  ޝަތުއިއަމެމްބަރުން ހިމެނޭ ކޮމިޓީ އިން ހިތަދޫ މެމްބަރު    10
  ވާ ބުރާސްފަތި   2022ޖޫން    16މިހާރު ވަނީ ހިތަދޫ ދާއިރާގެ ބައިއިލެކްޝަން އިއުލާންކޮށް ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިއެވެ.    ނަމަވެސް
ފޯމް    14:00ދުވަހުގެ   އެްޕލިކޭޝަން  ފަރާތުގެ  އެދޭ  ލުމަށް  ކުރިމަތި  އިންތިހާބަށް  މި  ހުޅުވާލައިފައެވެ.  ވަނީ  ފުރުސަތު  އެ  ނިޔަލަށް  ގެ 

  ނިޔަލަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން އަންހެނުންގެ   14:00ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ    2022ޖޫން    16ބަލައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  
ވާ    2022ޖުލައި    23އިންތިޚާބުކުރުމަށް ބާއްވާ ބައިއިލެކްޝަން    ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިއަށް މެމްބަރު

 ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައިއެވެ. 

 

އަހަރުގެ    2022 ހޮވިވަޑައިގެންފަ  4ވަނަ  ގޮނޑިއަށް  ހުސްވެފައިވާ  ދައުރުގެ  ނަޒީހާ  ވަނަ  ފާތިމަތު  މެމްބަރ  އިން  ދާއިރާ  ހިތަދޫ  އިވަނީ 
 އަޙްމަދުއެވެ.  

 

 

 

 

 

މެމްބަރެއްެގ ަނން އެންމެ މެމްބަރުެގ  1ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިާވ 
 މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ހުށަހެޅުން. 

ބަރުްނެގ ަވނަ އަހަރުެގ އެކްޓިިވޓީ ޕްލޭން އެންމެ މެމް 2023 •
 މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމަށްފަހު ބަޖެޓް ޕްލޭން ފާސް ކުރުން. 
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 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓިއިން ހިންގާފައިވާ ޙަރަކަތަކުގެ ތަފަޞީލް   2022 .9

 ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީ އިން ހިންގާފައިވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލާއި ކޮމެޓީއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުހިއްމު ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްސީލް  2022

 

ކޮމެޓީއ • ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  ދަނޑުވެރިކަން ާަންހެނުން  އައްޑޫސިޓީގައި  ގުޅިގެން،  މޯލްޑިވްސް  ޕްރައިމް  އާއި 
ގެންދިޔަ  ޝައުގުވެރިވާކުރުމަށް   ކުރިޔަށް  އަމާޒުކުރުވިގެން  ނަމޫނާ   ފަރާތްތަކަށް 

ހިންގާފައިއެވެ.   ވަނީ  ޕްރޮގްރާމް  ޕްރޮގްރާމް  ދަނޑުވެރިޔާ   ފޭދޫ،  ހިންގިފައިވަނީމި 
ހުޅުދޫ  ކްލާސް  1  އަވަށަށް  4  މި  ހިތަދޫ  އަދި  މަރަދޫ  މަރަދޫފޭދޫ،  2  މި  މީދޫ  އާއި  އަދި 

ސެޝަންގައި  .އެވެކްލާސް  1  އަވަށަށް ސެޓްފިކެޓް   ބައިވެރިން  22  ބައިވެރިވިވހިތަދޫ  ވަނީ 
ބައިވެރިވި  .  އެވެހާސިލުކޮށްފައި ސެޝަންގައި  ހުޅުމީދޫ  ވަނީ   18އަދި  ބައިވެރިން 

 ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިއެވެ.

 
 

އިން   • ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަހަރުގެ   1443އަންހެނުން  ވަނަ 
ޕްރޮގްރާމެ ދިނުމުގެ  ދަރުސް  ގޮތުން  އިޙްޔާކުރުމުގެ  ރޭތައް  ޕްރޮގްރާމް ހިންގިފައިވެއެވެ.  އް  ރަމަޟާންމަހުގެ  މި 

ހުޅުމީދޫގައިާްއެވެ.  ހިތަދޫ  މަރަދޫ  ފޭދޫ،  ހިންގިފައިވަނީ ނެގޭ   އަދި  ގުރުއަތުން  ގެންގޮސްފައިވަނީ  ކުރިޔަށް  ސެޝަން  މި 
ތަކަކާ އިނާމް  ޙާއްސަ  ވަރަށް  ކުރައްވާފައިފަރާތްތަކަށް  ސްޕޮންސަރ  އިނާމްތައް  މި  އަދި  އެކުއެވެ.  މިނިސްޓްރީ   އި  ވަނީ 

އެފެއާރޒް، އިސްލާމިކް  ނާދިރު،    އޮފް  އަޙްމަދު  ކައުންސިލަރ  މުޙައްމަދު،މަރަދޫ  ޚާލިދާ  ކައުންސިލަރ  ހިތަދޫ މަރަދޫފޭދޫ 
ސަލްމާ، އާމިނަތު  ކައުންސިލަރ  ފޭދޫ  ސަޢީދު،  އަހްމަދު  ޕްރަވެޓް     ކައުންސިލަރ  ހޯލްޑިންގް  އެން   ، ވިލެޖް  އީކުއޭޓާރ 

ކިއުކޯނާރ،ލިމިޓެޑް މަރަދޫ  އަމްޒާނާ   ،  އަދި  މޯބައިލް  ޒެޑް  އެވެނިއު،  ޒޭސް 
  ޓޭސްޓީއެވެ.

 

 

މުނާސަބަތުގައި،   • ދުވަހުގެ  އަވަށެއްގެ ކުޑަކުދިންގެ  ހުރިހާ  އައްޑޫސިޓީގެ 
)ހިތަދޫ   ދެވިފައިވެއެވެ.  ހަދިޔާ  މަރަދޫ    7ސްކޫލަކަށް   ސްކޫލް،   2ސްކޫލް، 

ފޭދޫ    2މަރަދޫފޭދޫ   ހުޅުދޫ    1ސްކޫލްާެ،  މީދޫ    2ސްކޫލް،  ( ސްކޫލ2ްސްކޫލް، 
ކޮންމެ   ގޮތުގައި  ގެ  ޕެކްސް  ސްކޫލަކަށްހަދިޔާ  ފޭދޫ   އަދި  ދެވިފައެވެ.  ޑޯނަޓް 

 ރ ގެ އަގުހުރި އެންޓްރީ ގިފްޓް ޕެކެއް ވަނީ ދެވިފައިއެވެ.10،000ސްކޫލަށް 
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މުނާ • ޢީދުގެ  ވޮލީ ބަތުގައި،  ސަފިތުރު  އެކުވެރިކަމުގެ  އިންތިޒާމްކުރި  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުން 
 ހިންގިފައިވެއެވެ.  މެޗެއް

 

 
 
 
 
 
 

ގުޅިގެން   • ދުވަހާއި  ތިމާވެށީގެ  ތަރައްޤީއަށް ދުނިޔޭގެ  އަންހެނުންގެ 
ގެންދި ކުރިއަށް  އިސްނަގައިގެން  ފަރާތުން  ކޮމެޓީގެ   ޔަމަސައްކަތްކުރާ 

 ހިންގިފައިވެއެވެ. ޕްރޮގްރާމެއް ސާފުކުރުމުގެ
 
 

 
 

ސިޓީގައި • ގޮތުން  ފާހަގަކުރުމުގެ  1443ބޮޑުޢީދު އައްޑޫ 
ތަރައްޤީއަށް ކޮމެޓީއާއި  އަންހެނުންގެ  މަސައްކަތްކުރާ 

ކައުންސިލްއައްޑޫ   ބޭއްވުނު  ސިޓީ  ޕާރކްގައި  ސްކެއަރ  ހިތަދޫ  ގުޅިގެން 
 ކުޑަކުދިންގެ ހަވީރުގެ ތެރެއިން

 
 

 

 

 

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސަތްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ އާއި މައި ކޮލެޖްއާއި  •
ގުޅިގެން އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގައި  

 ދަނޑުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ބާއްވަމުންދާ 
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އަދި ކެންސަރ   އައި.އެމް.ޑީ.ސީ ކޮމެޓީ އާއި ، އޭ.އީ.އެޗް އާއި،  އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ •
  ޕްރޮގްރާމް ސްކްރީނިންގްބްރެސްޓް ކެންސަރ ބޭއްވުނު ގުޅިގެން  ސޮސައިޓީއާއި، އައްޑޫގެ ސިއްޙީ މަރުކަޒުތައް 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

ަބއިނަލް އަޤްވާމީ ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުމުގެ  •
ގޮތުން އ.ތ.މ.ކ އާއި ސ.ފެމިލީ އެންޑް ޗީލްޑްރެންސް  

 ސާވިސް އާއި ގުޅިގެން ޭބއްވުން ހަރަކާތް  
 
 
 
 
 
 

ންސްޓް ޖެންޑަރ  އިޑޭސް އޮފް އެކްޓިވިޒަމް އެގެ  16" •
ބޭސްޑް ވަޔަރލެންސް ކެމްޕެއިން"ގައި އައްޑޫސިޓީ  

ސީ.  ކައުންސިލް އިދާރާ، އ.ތ.މ ކޮމިޓީ އަދި އެފް.
 ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން  .ސީ ގުޅިގެން ހިންގިއެސް
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އައްޑޫ ސިޓީ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ އާއި   •
އެމް.އެން.ޔޫ ހިތަދޫ ކެމްޕަސް ގުޅިގެން ބޮޑެތި މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން  

 .އިނގިރޭސި ކޯސް ހުޅުމީދޫ ކްލާސް ފެށުމުގެ ހަފްލާގެ ތެރެއިންބާއްވާ 
 
 
 

 
 
 
 
 

ޙާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ މީ  އަގްވާ  ބައިނަލް •
ތެރެއިން ހޮވާލެވުނު   އަވަށުގެ  6އައްޑޫ ސިޓީ ގެ    ކުރުމުގެ ގޮތުން

ބައްދަލުކޮށް، ފަރާތްތަކާއި  ސިޓީ   ނަމޫނާ  އަންހެނުގެ އައްޑޫ 
އެންޑް   ފެމިލީ  ސ.  އާއި  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް 

ކޮށް  ޗިލްޑްރެން ސާރވިސް އާއި އެކު އެބޭފުޅުންގެ ގެތަކަށް ޒިޔާރަތް
އެބޭފުޅުންގެ ހާލު ބެއްލެވުމަށްފަހު ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ވަނީ ކުޑަ ހަދިޔާ 

  އެއް ދެވިފައެވެ.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Addu City Women’s Development Committee                                                                                                                                                            
wdc@adducity.gov.mv 

46 

 
އަންހެނުންނަށް ކުރާ ހާނިއްކަ ތަކާއި ދެކޮޅަށް އަޑު   •

ދުވަހުގެ   16އުފުލުމުގެ ގޮތުން ފާހަނގަ ކުރާ 
ކެމްޕޭންގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އަށް  
މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ހަ  

 ރުންއަވަށުގައި ދުވަހާއި ގުޅޭގޮތުން ބިލްބޯޑް ހަރުކު
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 ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ހިސާބުތައް.   2022ކޮމެޓީގެ  .10
 

 ގެ ނިޔަލަށް 30 ޑިސެމްަބރ އިން ފެށިގެން 1ޖެނުއަރީ  - ވަނަ ދައުރު 4

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

6549050.00  

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  6549050.00

 
 
 
  

 ޚަރަދު  

   ްޕރޮގްރާމްނަމޫނާ ދަނޑުވެރިޔާ ވަނަ ދައުރުގެ  4 30,991.98

 އިޙްޔާ ްޕރޮގްރާމް ވަނަ ދައުރުގެ  4 48,890.00

 ރަކާތް ޙަކުޑަކުދިންގެ ދުވަހުގެ  4946،623.

 ރަކާތް ޙަފިތުރު ޢީދު ދުވަހުގެ  5119.99

 ތިމާވެށީގެ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ބޭއްވުނު ސާފުކުރުމުގެ އިވެންޓް  3,050.00

 އެލަވަންސްގެ ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުން 4 577,375.73

 ވަނަ ދައުރުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ސައ4ި 6,003.00

 ސެކިއުރިޓީ  28،996.32

 މުސާރަ އަދި ސަޯޕޓް ސްޓާފްގެ  އެޑްމިން ސްޓާފް 100,028.28

 ވަނަ އަހަރުގެ އަންހެނުންގެ ދުވަާަސް ފާހަނގަކުރުމަށް   2022 2,226.00

 އޮފީސް މަރާމާތް   299,289.29

 ބިލް ފޯނުބިލް، ކަރަންޓު 21،765.72

 މެހުމާންދާރީ  20،789.99

 ރ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް މާބޮނޑި  ވޯލްޑް ބޭންކް ގެ ކަންޓްރީ ލީޑަ 1000.00

 ވަނަ ދައުރުގެ މެމްބަރުންގެ ދަތުރު ޚަރަދު  4 9710.00

 ވަނަ އަހަރީ ދުވަސް  01ވަނަ ދައުރުގެ  4 1425.00

 ފަސްޓްއެއިޑް ްޕރޮގްރާމް   2،020.00

 ބްރެސްޓް ކެންސަރ އެވެއަރނެސް ްޕރޮގްރާމް   22،541.12

 ޑް ހަރުކުރުން  އޮރެންޖް ހަފްތާ ފާހަނގަ ކުރުމާއި ބިލްބޯ 37،877.76

 އަޟްހާ އީދު ފާހަނގަ ކުރުން   81،682.68

 ސޭފްގާރޑް ސެމިނަރ  4799.50
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 ހޮރައިޒޯން ބެޑްމިނިންޓަން މުބާރާތައް މެޑަލް ހަދިޔާ ކުރުން   1،200.00

 ރައްޔިތުންގެ ބައްދަލަވުންތައް 8،925.00

 ފިރިހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަނގަ ކުރުން  6،829.34

 ސަދަން އެކްސްޯޕ   11،847.28

 ވަނަ އަހަރުގެ ތަޖުރިބާ ދަތުރު   2022ވަނަ ދައުރުގެ  4 137309.00

             

1,5 81 ,316.47 
 ޖުމްލަ ޚަރަދު  

 ބާކީ  5,030,733.53
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 ނިންމުން  .11
  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ވަނަ އަހަރު ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް    20 22ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ   މަސައްކަތް   ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ 

ދިމާވި ހުރަސް ތަކާއި އެކު ބައެއް މަސައްކަތްތައް ނުކުރެވި ހުރިކަމުގައި ވީ  ގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،  ކޮމެޓީ  ކުރާ
އެކަން   2023ނަމަވެސް   ވަނީ  ްޕލޭންގައި  އެކްޓީވިޓީ  އަހަރުގެ  ހިމެނިފައެވެ.އަދި  ވަނަ  ތައް    2023ތައްތައް  އެކަންތައް  އަހަރުގައި  ވަނަ 
އަދި ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިގެން ދާނީ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް ތާވަލާއި އެއްގޮތަށް، ދެންނެވުނު    އުއްމީދުކުރަމެވެ.  އިންދާނެ ކަމުގަހާސިލްވެގެ

 މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ވާ ނަތީޖާ ޙާޞިލުކުރުމުގެ އަޒުމާއި އެކުގައެވެ. 

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

  آمــــــــــين، ކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ. ލައްވައި

 

 1444ޖުމާދުލްޢާޙިރު  13
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