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   ތަޢާރަފު  .1
 

ގެ  2010/7ބެހޭ ޤާނޫނު ނަންބަރު މި ރިޕޯޓަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމާ
 ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ލ.މުންޑޫ ނަ އަހަރު ވަ 2202ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ލިޔެވުނު 56- 7

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

 ގެ ރަށުގެ މިޝަނާއި، ކޮމެޓީ ގެ ތަޞައްވުރާއި، ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ ގައި މިރިޕޯރޓު
 ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެތެރޭގައި  ގެނަ އަހަރު ވަ 2202 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. މީގެއިތުރުންއަންހެނުންނާއި ގުޅޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް 

ނޑައަޅާފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ނަތީޖާ ޙާޞިލުވި މިންވަރާއި، އެ ކޮމެޓީ ކުރާ މަސައްކަތް  ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ ތަފްޞީލް އަދި ހިންގުމަށް ކަ
 ފައިވާނެއެވެ.  ންސިލްގެ މާލީ ހިސާބު ހިމަނާކައު
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  ތަޞައްވަރު  ގެޓީ ކޮމެ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .2
 އެކުގައިކަން ބައިވެރިވުމާ އަންހެނުންގެ  ،ރައްކާތެރިކުރެވި ޙައްޤުތައް އަންހެނުންގެ ހިނގަނީ ސިޓީތައް ރަށްރަށާއި

 ކަށަވަރުކުރުން 
 

   އަމާޒު ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  .3
 ހެދުމެވެ  ރައްޔިތަކަށް ފުދުންތެރި   އަދި  ހޭލުންތެރި ،ތަޢުލީމީ ،ކަނބަލުންނަކީ އަންހެން ދިރިއުޅޭ މުންޑޫގައި
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 ގެ އޮނިގަނޑު  ކޮމެޓީ ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ   .4
 މަގާމު  ނަން  ސ.ނ.

 ކޮމެޓީގެ ރައީސާ  ޙައްވާ ޚުޒައިމާ 1

 ކޮމެޓީގެ ނާއިބު ރައީސާ  ޝެހެނާޒު ފާޠިމަތު  2

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ މަރްޔަމް ޚަތުމާ ޖަމީލް 3

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އައިމިނަތު ސިމްލާ 4

 ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އައިމިނަތު އަޒީމާ  5

 

  އް މިޓީއަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަ ކޮ 
 17 މެމްބަުރންވަނީލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީައށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީގެ އައު ދައުރަކަށް އިންތިހާބުވި 

 ގައި އިޤްރާރުވެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރެވިފައެވެ. 2021 މެއި 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ނަތީޖާ ޙަޞިލްކުރެވުނު މިންވަރު  .5
 

 މިންވަރު ޔަލަށް ޙާޞިލްވި އަހަރުގެ ނި ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލްގައި ހިމެނިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022

 ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތައް  #
ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ 

 މުއްދަތު 



7 

 

Q1 Q2 Q3 Q4 
ނަތީޖާ 

ޙާޞިލްކުރެވުނު 
 މިންވަރު 

1 
ގުޭޅގޮތުން ަކުއންސިލާއިއެކު މަްޝވަރާ ޙިދުމަތްތަކާއި 

 ްއވުން ބައްދަލުވުންތަށް ބޭ
  

 
 

 
50% 

 %100     ރަށުގެ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ގަސް އިންދުން  2

3 
 ޖެނެރަލް  މަހު  1 މަހުން  2 ކޮންމެ  ގުޅިގެން  ޞިއްހީމަރުކަޒާއި  ރަށު 

 އަންހެން  ހުރިހާ  އަހަރުންމަތީގެ  18) ހެއްދުން  ޗެކްއަޕްއެއް 
 (ކަނބަލުންނަށް 

  
  

100% 

 %80     މިސްކިތު ގޯތިތެރޭގައި ހިޔާ ލިބޭފަދަ ބޮޑަތި ގަސް އިންދުން  .4

 %100     އަންހެނުންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުން  .5
 

 

 ޞިލްކުރެވުނު ނަތީޖާގެ ތަފްޞީލް ޙާ 
 
 

 

 

 ރަށުގެ ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ޕޭސްޓްރީ ކޯހެއް ހިންގުން  .01
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ޕްރޮމޯ ކޯހުގައި މުންޑޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން  ޝެޕް މޮމް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބޭއްވި ރޯދަ 
 ކަނބަލަކު ބައިވެރިވެ ވަނީ ކޯސް ފުރިހަމަ ކޮށްފައެވެ.  9ރަށުގެ 

 
 
 
 
 
 

 ބައިވެރިވުން ލާމު އަތޮޅުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ ކޮންފަރެންސް ގައި  .02
 

ވަނަ އަހަރު  ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ އ.ތ.މ.ކ އިން އިސްނަގައިގެން  2022
ހިންގި ލާމު ކޮމެޓީތަކުގެ ކޮންފަެރންސްގައި މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ ރައީސާ އަދި 

 ނައިބު ރައީސާ ވަނީ ވައިވެރި ވެލައްވާފައެވެ.

 

                                            
 
 

"ހެދުން  ން ޤަވާއިދު  ޓެސްތުތައް  ހެމަޓޮލޮޖީ  މަހުން  03 މަހުން  03 ތިބެގެން  ރަށުގައި  - އަންހެނާ  ދުޅަހެޔޮ " .03
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 އަންހެނުންނާއި" ތެރެއިން މަސްޢޫލިއްޔަތުގެ 08 މައިގަނޑު ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ 
 "މަސައްކަތްކުރުން ރަނގަޅުކުރުމަށް ޙާލަތު ޞިއްޙީ ކުޑަކުދިންގެ

 ތެރެއިން ހަރަކާތްތަކުގެ ރޭވިފައިވާ ތާވަލުގައި މަސައްކަތު އަހަރަށް 01 އޮތް ކުރިއަށް
 ދެވަނަ، (ތެރެިއން ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގޭ ގުޅިގެން މަރުކަޒާއި ޞިއްޙީ ރަށުގެ) 

 ހެމަޓޮލޮޖީ މަހުން 03 މަހުން 03 ތިބެގެން ރަށުގައި - އަންހެނާ ދުޅަހެޔޮ" ހަރަކާތް
ގައި ވަނީ  2022މާރިޗ  17 ބުރު ފުރަތަމަ" ހެދުން ންޤަވާއިދު ޓެސްތުތައް

 ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ.
 
 
 
 
 
 

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުން  .04
 ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު ހަރަކާތްތަށް ވަނީ

 ހިންގިފައެވެ.ގައި  2022މާރިޗް  08
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 ރާވާ ހިންގުން  1443އަހަގުން މާހެފުން  .05

 
  

" ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ. މި މާހެފުމުަގއި ރަށުގައި 1443ރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅިގެން  " އަހަގުން މާހެފުން 
 ދިރުއުޅުއްވާ ހުރިހާ ފަރާތަކުން ބައިވެރިކުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލެވުނެވެ.

 
 ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވުންޤުރުއާން ކުލާސް  .06

         
ވަނަ އަހަރު ކޮމެޓީން ހިންގި ގުރުއާން ކުލާހުގެ ބައިވެރިންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލު ކުރުމަށް ހަރަކާތެއް ވަނީ  2021

 ހިންގިފައެވެ.
 
 
 

 

                                       ރަށުކޮޅު ބީޗް  ސާފުކުރުން  .07
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 ދިމާކޮށް އ.ތ.މ.ކ އިން އިސްނަގައިގެން ރަށުކޮޅު ބީޗް ސާފުކުރުމުގެ ހަރަކާތެއް ވަނީ ހިންގާފައެވެ.ބޮޑު ޢީދާއި 

 

 އަލްޙާ ޢީދުގެ ރައްޔިތުންގެ ސައި އިންތިޒާމުކުރުން  .08

 
ން ވަނަ އަހރުގެ އަލްޙާ ޢީދުގެ ރައްޔިތުންގެ ސައި އިންތިޒާމް ކުރުމުގައ ކޮމެޓީއިން ވަނީ ކައުންސިލަށް އެހީތެރިކަ  1444

 ފޯރުކޮށްދީފައެވެ. 
 

 ރަށުކޮޅު ބީޗް ފާހަނާ ބަރި ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވުން  .09
ރަށުކޮބީޗް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ކޮމެޓީއިންވަނީ ރަށުކޮޅު ފާހަނާ ބަރި ހުޅުމުވުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރު ވުމުގެ ގޮތުން 

 ސަރަހައްދުގައި ގަސް އިނަދާފައެވެ. 

 ހުއްޓުވުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން މަދިރި އާލާވުން  .10

 
 3"މަދިރި ހޯހޯ" ގެ ނަމުގައި ރަށުގައިވާ މަދިރި އާލާވާ ގޮތަށް ދޫކޮށްލެވިފައިވާ ތަންތަން ބަލައި ނައްތާލުމަށް ހާއްސަ ހަރަކާތެއް 

 ގައިވަނީ ހިންގިފައެވެ.  2022ނޮވެމްބަރ 
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ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން  2022 .6
 ހަރަކާތްތައް ގެންދެވިފައިނުވާ ކުރިއަށް 

 

 ކުރުވުން  ހޭލުންތެރި ރައްޔިތުން ރަށުގެ ގުޅޭގޮތުން ޙައްޤުތަކާއި އިންސާނީ: 1ޙަރަކާތް  •
 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ގުޅިގެން  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 ހެދުން  އޭރިއާއެއް ވެއިންޓިންގ ޕޭރެންޓް : 2ޙަރަކާތް  •
 ކައުންސިލުން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެނދާތީ  ސަބަބު/ދަތިތައް:

 އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން  ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން:  3ޙަރަކާތް  •
 ބަޖެޓްގެ ދަތިކަމާއި ގުޅިގެން ސަބަބު/ދަތިތައް: 

 އައުޓްޑޯ ބެންޗް ހަދިޔާ ކުރުން : ސްކޫލް ހެލްތް ސެންޓަރަށް 4ހަރަކާތް  •
 ސަބަބު/ދަތިތައް: ބަޖެޓް ގެ ދަތިކަމާއި ގުޅީގެން 

 : ކުޅިވަރު ބިންތަކަށް އަދި ކުޅިވަރުތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހަދިޔާ ކުރުން 5ހަރަކާތް  •
 ސަބަބު/ދަތިތަށް ؛ ބަޖެޓުގެ ދަތިކަމާއި ގުޅިގެން 

 

 
އާމްދަނީ  ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ ވަނަ އަހަރު  2022 .7

   ވިޔަފާރިހޯދުމަށް ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާއި 
 

 ކެންޓީން ހިންގުން  .1
ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ އިން ވަނީ އަލްޙާ ޢީދުގެ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންގެ  2022  

 މަތް ދީފައެވެ.ހަވީރު ބޭއްވި ސަރަހައްދުގައި ކެންޓީންގެ ހިދު
 
 

 

 

 ތަކުގެ ތަފްސީލު ޙަރަކާތް  ރާވާފައިވާ  ހިންގުމަށް  އަހަރު  އޮތް  ކުރިއަށް  .8
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 ފިޔަވަހި  ޙަރަކާތް  

 

 

 

 

 

 

 
 

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

1  
 ކައުންސިލުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކުގައި އެއްބާރުލުން ދިނުން 

 

        

 ރަށުގެ  ގުޅޭގޮތުން  ޙައްޤުތަކާއި  އިންސާނީ  3
 ކުރުވުން  ހޭލުންތެރި  ރައްޔިތުން 

   2000/-     

 1 މަހުން  2 ކޮންމެ  ގުޅިގެން  ޞިއްހީމަރުކަޒާއި  ރަށު  4
 އަހަރުންމަތީގެ  18) ހެއްދުން  ޗެކްއަޕްއެއް  ޖެނެރަލް  މަހު 

 (ކަނބަލުންނަށް އަންހެން  ހުރިހާ 

       - 

 -/400  -/400  -/400  -/400  ހާއްސަ ދުވަސް ތައް ފާހަގަ ކުރުން   5

         މަހަކު އެއްފަހަރު މަސައްކަތު ދުވަހެއް ފާހަގަ ކުރުން  6

ރަމްޟާންމަހާއި ގުޅުވައިގެން ދީނީ ނަސޭހަތް ދޭނެ  7
 ފަރާތެއް ހޯދުން 

 1000/-       

         ހަފްތާއަކު އެއްފަހަރު ހެދިކާ ހަދައިގެން ވިއްކުން   8

         ސިއްހީ މަޢުލުމާތު އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ދިނުން  9
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 ކޮމެޓީގެ  ކުރާ  މަސައްކަތް  ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 2120 .9
 ބައްދަލުވުންތައް 

 
 ކޮމިޓީގެ ނިންމުންތައް  ޙާޟިރުވި މެންބަރުންގެ ޢަދަދު  ބައްދަލުވުމުގެ ނަންބަރު 

ވަނަ  33ވަނަ އަހރުގެ  2021އ.ތ.މ ކޮމރޓީގެ  .1 5 1ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 

ކައުންސިލްގެ ފައިނޭންޝަލް ޕްލޭންގައި  .2
އަންނައަހަރަށް އ.ތ.މ.ކ އިން ކުރުމަށް ރާވާފައިވާ 

ހަރަކާތްތަކަށް ހިނގާނެ ހަރަދާއި، ހަރަކާތްތަކާއި އެ 
ވަނަ އަހަރު އ.ތ.މ.ކ އަށް  2022މިހިނގާ 

އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮދުން ކުރެވިދާނެ ކަންކަމާއި 
 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.

 ހިންގާ މެދުގައި މެންބަރުންގެ ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ .1 5 2ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
 ލިހުޅުވާ ހުށައެޅުމަށް އިސްލާޙު  ޤަވައިދަށް

 ބަދަލުތައް ބައެއް މެންބަރުންވަނީ ފުރުސަތުގައި
 ހުށައެޅުނު.ހުށައަޅާފައެވެ އިސްލާޙު ގެނެއުމަށް

 ކައުންސިލްގެ ފާސްކުރާނީ އިސްލާޙުތައް
 އިސްލާޙުތަކާއިއެކު  މި ،ނަމަވެސް.މަޝްވަރާއަށްފަހު

 ހޯދުމަށް މަޝްވަރާ ލަފަޔާއި ކައުންސިލްގެ  ރަށު
 ބައްދަލުވުމަށް ބާއްވާ ކައުންސިލާއިއެކު ބޭނުންވާތީ 
 .ނިންމުނެވެ ހުށައެޅުމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ  2022 .1 3 3ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 

ކުރިއަށްއޮތް ފަސްއަހަރުގެ ތަރައްޤީ ޕަލޭންގައިވާ  .2

ވަނަ އަހަރަށް  2022ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތަށް ވަކިކޮށް އ.ތ.މ.ކ ގެ 

މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމަނައި އަދި މިހަރަކާތތަށް 
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ހިންގާނެ ތާރީހްތަށް ކަނޑައެޅުމަށް މަޝްވަރާ 

 ކުރެވުނެވެ.

 

 4ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

5 

 03ވަނަ އަހރުގެ  2022އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1
 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

ޚަރަދުތަށް ވިޔަ މޮޑިއުލްގެ  ކޮމެޓީގެ މ.ތ.އ .2
ތެރެއިން ބެލޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމަށް 

މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ކޮމެޓީގެ ނައިބު  02
ރައީސާ އަލްފާޟިލާ ފާތިމަތު ޝެހެނާޒް އަދި 

ކޮމެޓީގެ މެމްބަރ އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް 
 ޚަތުމާ ޖަމީލް ހަމަޖެއްސުމަށް ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ . 1 5 5ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 
ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  4އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ޤަވައިދު . 2
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 .1 4 6ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 5

ރަށުގެ އިޖުތިމާއީ ބައެއް ސަރަހައްދު ތަކުގައި ރުކާއި  .2

ގަސް އިންދުމަށް ބޭނުންވާތީ އެކަމަށް ވަކި ސަރަހައްދު 

ކަނޑައެޅުމަށް ކައުންސިލް އާއިއެކު ތަކެއް 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑްގެ   .3

ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގައި 

 ނިންމުން. ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށްކޮމެޓީގެ ފަރާތުން 

ންދާ ރިޒަމް އިން ކުރިއަށްގެޓޫމިނިސްޓްރީ އޮފް  .4

"ރީއިމޭޖިނިން ޓޫރިޒަމް ޕްރޮޖެކްޓް" އިން ލ.އަތޮޅަށް 
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ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް  ހާއްސަ ކުރެވިގެން

ހުގެ ކޯ 2ގެ 3ސެޓްފިކެޓް ލެވެލް  ހަމަޖެހިފައިވާ

މަޢުލޫމާތު ޝައުގުވެރިކަން ހުރި ފަރާތްތަކަށް ދިނުމަށް 

ފެބްރުއަރީ ގައި ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް  10

 ނިންމުން.

 

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  . 1 .1 4 7ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  6އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާން މަހަށް ތައްޔާރު  1443 .2

ވުމުގެ ގޮތުން ރަށުކޮޅު ބީޗް ސަރަހައްދު ސާފުކުރުމަށް 

 ނިންމުން.

ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޞާން މަހަށް ތައްޔާރު  1443 .3

ވުމުގެ ގޮތުން  ރަށުގެ ކުދިބޮޑު އެންމެނަށް މާހެފުމެއް 

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

ރޯދަ ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ރަށުގެ ކޮންމެ ގޭބިސީ  .4

 އަކަށް ގިފްޓް ޕެކް އެއް ދިނުމަށް ނިންމުން.

ރަމަޞާން މަހާދިމާކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ދީނީ  .5

ދޭނެ ފަރޭތެއް ހޯދުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނަސޭހަތް 

އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  އަށް ސިޓީ ފޮނުވުމަށް 

 ނިންމުން.

 2022ފެބްރުއަރީ  20ޝެފްމޮމްސް ގެ ފަރާތުން  .6

ގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރޯދަ ޕްރޮމޯ ޕޭސްޓްރީ 

ކޯހުގައި ރަށުގެ އަންހެން ކަނބަލުންގެ ތެރެއިން 
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ރާތެއް ބައިވެރި ފަ  10ޝައުގުވެރިކަން ހުރި 

 ކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން.

 

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 8ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  7އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑް އަށް އެދި  .2

ހުށަހެޅުމަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ތައްޔާރު 

ޕްރޮޕޯސަލް ފައިނަލް ކުރުމަށް ކޮއްފައިވާ 

ކައުންސިލާ އެކު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުމެއް 

 ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

 

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 9ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  8އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރަށް ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ  2022 .2
ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ 

 މަސައްކަތު ތާވަލު އެކުލަވާލުމަށް ނިންމުން.

ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 10ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 09

ވަނަ އަހަރަށް ލ.މުންޑޫ އަންހެނުންގެ  2022 .2

ކަތްކުރާ ކޮމެޓީގެ މަސައްކަތު ތަރައްޤީއަށް މަސައް

ތާވަލު ފާސްކުރުމަށް ކައުންސިލާއެކު މަޝްވަރާ 

 ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.
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ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 11ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  10އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރަމްޟާން މަހަށް  .2

ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ރޯދައާއި ތަރާވީސް 

ނަމާދު އަދި އެކިއެކި ދީނީ މަޢުލޫމާތު 

 ހިމަނައިގެން ލީފްލެޓެއް ތައްޔާރުކޮށް 

 ގޭބިސީތަކަށް ބެހުމަށް ނިންމުން.

ވަނަ އަހަރުގެ " ދުޅަހެޔޮ އަންހެނާ  2022 .3

ވާ  2022މާރިޗް  17"  2ޕްރޮގްރާމް 

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 ނިންމުން.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 12ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  11އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ ޤްރްއާން ކުލާހުގައި  .2
ސެޓްފިކެޓް ބައިވެރިވި ކަނބަލުންނަށް 
މާރިޗް ގައި  30ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު 

މުނޑު ރަށުކޮޅުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
މާހެފުމުގެ ތެރެއިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް 

 ނިންމުން.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 13ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  12އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީން ކައުންސިލާއެކު  .2

ބޭއްވުނު ޖަނުއަރީ މަހުގެ ބައްދަލުވުމުގެ 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .3

 މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރަން ނިންމުން.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 14ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  13އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .2

ބައްދަލުވުންތަކުގައި މެމްބަރުންނަށް 

އޮންލައިންކޮށް ބައިވެރި ވެވޭނެ ގޮތަށް 

 ނިންމުން.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 15ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  14އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 2022ރައީސާ ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .2

ދުވަހުގެ  45އިން ފެށިގެން  17އޭޕްރިލް 

މުއްދަތަކަށް ޗުއްޓީއަށް ދިއުމަށް 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ގައި ހުންނަވާ ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ޗުއްޓީ .3

މުއަދަތުގައި ރައީސާގެ މައްޢޫލިއްޔަތުތަށް 

ކޮމެޓީގެ ނައިބު ރައީސާ އާއި ހަވާލު ކުރުކުމަށް 

 ނިންމުން.
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ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 3 16ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  15އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވާ ފަން ސިކް ސެންސް ރިސޯޓަށް ބޭނުން  .2

 79ބޮނޑި އާންމު ރައްޔުތުންގެ އަތުން 

ރުފިޔާއަށް ގަނެ ކޮމެޓީއަށް ފައިދާއެއް ލުމަށް 

ރުފިޔާއަށް ރިސޯޓަށް ވިއްކުމަށް  80ފަހު 

 ނިންމުން.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 3 17ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  16އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ކުޑަކުދިންގެ ދުވަހު  2022 .2

ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ރަށުގެ ކުޑަކުދިންނަށް 

 ހަދިޔާއެއް ދިނުމަށް ނިންމުން.

ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 18ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 17

ދި ފުވައްމުލަކަށް އަ އަށް އައްޑޫ 16އިން  13ޖޫން  .2

ދިއުމަށް އޮތް ތަޖުރިބާ ދަތުރުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން 

ކޮމެޓިގެ މެމްބަރ މަރްޔަމް ޚަތުމާ ޖަމީލް 

ބައިވެރިވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވި އެންމެހައި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 19ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 18
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މަސްޖިދުލް އަމާނާތު އަދި ރަށުގެ އެކި ސަރަހައްދު  .2

 ތަކުގައި ގަސް އިންދުމަށް ނިންމުން.

 

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 20ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  19އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ބޭސްފިހާރަ ގޯތިތެޜޭގައި ދަނޑުހެއްދުމާއި  .2
ގުޅޭގޮތުން އަދި ކޮމެޓީ މެމްބަރުންގެ 

މުސާރައިން ވަކި އިންސައްތައެއް ކޮމެޓީގެ 
ބަޖެޓްއަށް ލުމާމެދު  ކައުންސިލްގެ ލަފާ 

 ހޯދުމަށް ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމުން.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 21އްދަލުވުން ބަ – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  20އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރަށުގެ ދަނޑުބިން ދޫކުރާ ސަރަހައްދުން ބިމެއް  .2

ހޯދުމަށް އެދި ކައުންސިލް އަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 ނިންމުން.

މިއަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްނޭން އަށް  .3

 2023ލާހުތައް ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް އިސް

ވަނަ އަހަރުގެ އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނުމަށް 

 ނިންމުން.

ގައިން ގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާގުޅޭ ހާއްސަ  .4

ސެޝަން އެއް ލ.މުންޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒާއި 

 ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމުން.

 21ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 22ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.



22 

 

މިސްކިތު ގޯތިތެރޭގައި ކޮމެޓީން އިންދާފައި ހުރި  .2

ގަސްތަށް ރަނގަޅަށް ހެދެންދެން ގަސް ބަލަހައްޓާނީ 

 ކޮމެޓީ މެމްބަރުން ކަމުގައި ނިންމުން.

 

 22ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5  23ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

އެގްރޯގެ ކޮންޓްރެކްޓް ފުރޭމިންގެ މަޢުލޫމާތު  .2

 ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ނިންމުން.

 23ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 24ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.ވަނަ ޖަ

ލްހާ ޢީދަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ރަށުގައި އަ .2

ކުރާއެއްމެހައި ކަންކަމުގައި ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން 

 ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމަށް ނިންމުން.

ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 25ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 24

ކައުންސިލާއި އެކު ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު 

ކޮންމެ މަހަކުވެސް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 

ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 

ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 

ބައިވެރިވި އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ 

 ސްކުރެވުނެވެ.އިއްތިފާގުން ފާ

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 26ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  25އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ފޮތި ކޮތަޅު ތައްޔާރުކުރުމަށް ސިކްސް  .2
ސެންސްގެ ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑަށް ޕްރޮޕޯސަލް 
ހުށަހެޅުމަށް ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 

ބައިވެރިވި އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 27ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  26އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކޮމެޓީ މެމްބަރުންގެ އަމިއްލަ ޙަރަދުގައި  .2
ބައްދަލުވުމުގައި ކެންޓީންގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް 

ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ 

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 28ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  27އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން  .2
ކުދިބޮޑު އެންމެންގެ މެދުގައި ދުވުމެއް ރަށުގެ 

ބޭއްވުމަށާއި ކަނބަލުންގެ މެދުގައި ފުޓްސަލް 
މެޗެއް ބޭއްވުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 
ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1          5 29ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ. 28އަހަރުގެ 

އަންހެނުންގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމަށް . 2
ބައްދަލުވުމުގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ގޫގުލް ފޯމް 

ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހައި 
 ކުރެވުނެވެ.މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސް 
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ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 30ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  29އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ކޮމެޓީގެ ފުރަތަމަ ފުންޑްރައިޒިންއިން ލިބުނު  .2

 ކޮމެޓީގެ ފަންޑް އަށް ޖަމާކުރުމަށް   -/2826

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

  ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރު ލ.މުންޑޫ ސުކޫލްގެ  2022 .3
ލިޓްރަސީ ވީކްއަށް ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން 

ވާހަކަފޮތް ހަދިޔާ ކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި 
އެންމެހައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 30ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 31ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

އިން ޕްލޭން އެއް ށް ފެހިކުރުމަށް ކޮމެޓީރަ .2

ސަރަހައްދުތަކެއްގެ ށާއި ގަސްއިންދާނެ އެކުލަވާލުމަ

ގޮތުގައި ބަނދަރު ސަރަހައްދު ، ޕާކުތަށް ، އަލަށް 

ހަދާފައިވާ މަގުތަށް، ކުރީގެ ކުނި ގޮނޑު، ރަށުކޮޅު 

ބީޗް އަދި ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ބައެއް 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ  ބިންތަށް ހިމެނުމަށް

 ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
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ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 5 32ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  31އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ކަނބަލުންނަށް ހާއްސަ ކަސްރަތު  .2
ޕްރޮގްރާމްއެއް އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ 

ބައްދަލުވުމުގައި  އެހީތެރިކަމާއިއެކު ހިންގުމަށް 
ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
އެކުއެކީ ބައްދަލުވުމުގައި ލިބުނު މުހިންމު  .3

މަޢުލޫމާތަކެއް ރައްޠިތު އަންހެނުންނާ ހިއްސާ 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ކުރުމަށް 

އިއްތިފާގުން ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 33ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  32އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ އެހީތެރިކަމާއިއެކު  .2
ހިންގުމަށް ރާވަމުން އަންނަ ކަނބަލުންނަށް 

އޮކްޓޯބަރ  7ހާއްސަ ކަސްރަތު ޕްރޮގްރާމް 
އޮކްޓޯބަރ އަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސް  21އިން 

ދިނުމަށް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އަށް ހުށަހެޅުމަށް 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 

ބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ބައިވެރިވި މެމް
 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 34ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ  33އަހަރުގެ 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ބާބުގައި  3ކޮމެޓީގެ ހިންގާ ގަވައިދު ގެ  .2
ވަނަ ޖަލްސާގައި  14ކޮމެޓީގެ 

ނިމިފައިވާގޮތަށް އޮންލައިންކޮށް 
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ބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރި ވެވޭގޮތަށް 
ހިމެނުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 
 އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސް ކުރެވުނެވެ.

 33ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 35ބައްދަލުވުން  – 1ރު ދައު

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރަށުކޮޅު ބީޗް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ގަސްއިންދުމާއި  .2

 ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

 35ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 36ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

 ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރެވުނެވެ.

 ވަނަ އަހަރުގެ  2023ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީގެ  .1 4 37ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ހަމައެކަނި ކޮމެޓީގެ އެލަވެންސް 

ހިމެނުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 36ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1 5 38ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

އްޔާ ބައްދަލުވުމުގައި ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމި 37އަދި 

ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

 އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 38ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1 5 39ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ރަށުތެރެ ކުނިކަހާ ސާފު ކުރުމުގެ ކަންކަން އ.ތ.މ.ކ  .2

އިން ކުރުމަށް ހަވާލުވުމަށް ކައުންސިލާއިއެކު 

ގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް  ބައްދަލުވުމު
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ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

 .އަޤަލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ

 

 39ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1 5 40ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ން ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތު

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް  .1 5 41ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ތައްޔާރު 

ކުރަމުންދާ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް 

ވަނަ ދުވަހު  2022ނޮވެންބަރ  06ކަނޑައެޅި ތާރީހް 

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ކުރުމަށް  

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤަލަބިއްޔަތުން 

 .ފާސްކުރެވުނެވެ

މަދިރި ހޯހޯ ޕްރޮގްރާމްގެ ފޮޓޯނެގުމަށް ބޯޑެއް  .1 5 42ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

 އިއްތިފާގުން ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 41ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1 5 43ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ވޯޓްގައި 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ތާވަލުގެ ކަންކަން ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު  2023 .2
މަޝްވަރާކޮށް، މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނުމަށް 
ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި 

 މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.
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 42ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1 5 44ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބައް

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ވޯޓްގައި 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކުރަން  .2

ވަނަ  2023ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ސެޝަންތަކެއް 

އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނުމަށް 

ބައިވެރިވި ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 

 މެންބަރުންގެ އަޤަލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 43ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1 5 45ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ވޯޓްގައި 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރު މަސައްކަތު ތާވަލުގައިވާ  2022 .2

ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ރަށު ތަރައްގީ ޕްލޭންގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ  2023ލާޒިމްކުރާ ކަންކަންވެސް 

މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި 

ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ 

 އަޤަލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

 45ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1 5 46ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ވޯޓްގައި 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

އާއެކު ބޭއްވުނު މަޝްވަރާ ހއ.ދިއްދޫ ކޮމެޓީ .2

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު  2023 ބައްދަލުވުމަށްފަހު
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ގުޅޭގޮތުން ތާވަލުގައި ހިމަނާނެ ބައެއް ކަންކަމާއި  

 މަޝްވަރާ ކުރެވުނެވެ.

 45ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1 5 47ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގައި  46އަދި 

މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 

 އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ކާމިޔާބީ  2021ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .2

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު  2023ހިއްސާ ކުރުމަށާއި 

ތާވަލުގައި ހިމަނާނެ އެކިއެކި ކަންކަމުގައި ރައްޔިތު 

ޑިސެމްބަރ  11އަންހެނުންގެ ހިޔާލު ހުރިގޮތް ހޯދުމަށް 

ގައި  20:30އްތަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު ވާ އާދީ 2022

ރަށުގެ ކަނބަލުންނާއެކު ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް 

ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ 

 އަޤްލަބިއްޔަތުން ފާސް ކުރެވުނެވެ.

 47ވަނަ އަހަރުގެ  2022ލ.މުންޑޫ އ.ތ.މ.ކ ގެ  .1 4 48ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

ވަނަ ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ 

ބައިވެރިވި މެމްބަރުންގެ އަޤްލަބިއްޔަތުން ވޯޓްގައި 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި  2023 .2

ހިމަނާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ 

 ކުރެވުނެވެ.

 15އިން ޖެނުއަރީ  25ކޮމެޓީގެ ރައީސާ ޑިސެމްބަރ   .1 5 49ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

އަށް ޗުއްޓީ ދިނުމަށް އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ 

 އިއްތިފާގުން ފާސްކުރެވުނެވެ.

ވަނަ ދުވަހު ރަށުކޮޅު ބީޗްގައި ގަސް  29ޑިސެމްބަރ  .1 4 50ބައްދަލުވުން  – 1ދައުރު 

އިންދުމަށް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެ ވޯޓްގައި 
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ބައިވެރިވި އެންމެހައި މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން 

 ފާސްކުރެވުނެވެ.

 

 ލްތަކަށް ގެނެވިފައިވާ ބަދަލުތަށް ކޮމެޓީގެ އުސޫ  ❖
 .ފާސްކުރެވިފައެވެ ވަނީ ޤަވައިދު ހިންގާ ކުރާކޮމެޓީގެ މަސައްކަތް އަށް ތަރައްޤީ އަންހެނުންގެ މުންޑޫ.ލ
 

 

 ހިސާބުތައް ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ  2220ކޮމެޓީގެ  .10
 (L-CDWF)އ.ތ.މ.ކ ) އަންހެނުން ތަރައްޤީ އަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީ( ފަންޑު   10.1

ގެ  2022
ބަޖެޓް  ނިޔަލަށް 
 ބާކީ 

ގެ 2022
ހިނގި  ނިޔަލަށް 

 ޚަރަދު 

ވަނަ  2022
އަހަރަށް ލިބުނު 

 ބަޖެޓް 
 ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލު 

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 225000     225000 0.00     

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ -                    
 ޖުމްލަ  225000 225000  0  

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު       
 ސަރުކާރުންދޭ އިސްތިާރކާއި ސަބްސިޑީސް 0 0  

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      

 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު             -           

 

 ކޮމިޓީގެ ލިބޭ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ މައުލޫމާތު  10.2

 

 ތަފްޞީލް  ޖުމްލަ 

 ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީ  0

 އާމްދަނީ  

 ދައުލަތުން ލިބޭ ފައިސާ  - 225000

 ކެންޓީން ހިންގައިގެން  2826

 ޖުމްލަ އާމްދަނީ  227826
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 ޚަރަދު  

 ކޮމެޓީ އެލަވަންސް  -  225000

  

  

  

 ޖުމްލަ ޚަރަދު  225000

 ބާކީ  2826

 
 
 
 
 

 

 ނިންމުން  .11
 

ގޮންޖެހުންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސް  ރުއަހަ ވަނަ  2021ގެ ކޮމެޓީ  ކުރާ މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް  އަންހެނުންގެ
ނަތީޖާ ވަނީ  އެކަންކަމުގެ ގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގެ ގިނަކަންތައްތަކެއް ފެށި،ކޮމެޓީ  ކުރާ  މަސައްކަތް ތަރައްޤީއަށް އަންހެނުންގެ 

 ހާސިލްކުރެވިފައެވެ.

ވަނަ  2022ވަނަ އަހަރު ކުރުމަށްޓަކައި ގިނަކަންތައްތެކެއް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އުންމީދަކީ  2022އަދި 
 ގިނަކަންތައްތެކެއް ރޭވި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވޭނެ އަހަރަކަށް ވެގެންދިޔުމެވެ.

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

  آمــــــــــينކާމިޔާބީ އިތުރު ކުރައްވާށިއެވެ.  ލައްވައި،

 

 1444ޖުމާދުލްއާޚިރާ  27
 

 2023ޖެނުއަރީ  19
 


