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 ފެކްޓް ޝީޓް  – އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕް 

 ންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕަކީ ކޮން ބައެއް؟ސ: އަންހެނު

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އެމްޑީޕީގެ ޓީގެ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށާއި ޕާޖ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕަކީ 

މަގްސަދްތައް ހާސިލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށާއި އެމްޑީޕީގެ އަންހެން މެމްބަރުންގެ ބައިވެރިވުން މިހާރަށްވުރެ 

 ހަރަކާތްތެރިންގެ ގްރޫޕެއް.އެ ޕާޓީގެ އިތުރުކުރުމަށް އެކުލަވާލާ 

 

 ށް؟ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގައި ބައިވެރިވެވޭނީ ކޮންބަޔަކަ

އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޮލބީ ގްރޫޕްގައި ޮކންމެ އަންހެން މެމްބަރަކަށްވެސް  ހަމަޖެހިފައިވާޖ: ޕާޓީގެ މެމްބަރެއް ގޮތުގައި 

 ބައިވެރިވެވޭނެ. 

 

 ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގައި ބައިވެރިވާންވާނީ ކޮންބައެއް؟

އަންހެން  ބައިވެރިވާންވާނީ ޕާޓީގެ މެމްބަރެއްގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވާއަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގައި ޖ: 

 މެމްބަރުން

 

 ސ: އަންހެނުން ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ކުރަންޖެހޭނީ ކޮންކަމެއް؟

ނަންނޯޓުކުރާނީ.  ޖ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް އިއުލާންކުރުމުން އިއުލާންގައިވާ ގޮތަށް

 ވުމަށް ފޯމް ފުރާނީ.ޝޮޕްތަކަށް ހާޒިރުވެ ރަޖިސްޓްރީއެއަށްފަހު އެކަމަށް ބާއްވާ ވޯކް 

 

 ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގެ ނަމުގައި ކިތައް ގްރޫޕް އޮންނާނެތަ؟

 ޖ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގެ ގޮތުގައި ޮއންނާނީ 
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)މިއީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި އިންތިޚާބީ ދާއިރާތަކެއްގެ މައްޗަށް  ގްރޫޕް 24ދާއިރާ ފެންވަރުގައި ޮއންނަ  .1

 ގްރޫޕްތަކެއް(ޮލބީ އެކުލަވާލެވޭ 

ރަށު ފެންވަރުގައި ރަށްރަށުގައި ކަނޑައަޅިފައިވާ ވަކި  އީ)މި ގްރޫޕް  173ރަށު ފެންވަރުގައި ޮއންނަ  .2

 (ތަކެއްލޮބީ ގްރޫޕް އެކުލަވާލާ 

އަވަށު ފެންވަރުގައި  )މިއީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ރަށްރަށެއްގައި ގްރޫޕް 16 އަވަށު ފެންވަރުގައި އޮންނަ .3

 ގްރޫޕްތަކެއް( އެކުލަވާލެވޭ ޮލބީ

 ލޮބީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުން. ފެންވަރުގެއަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގައުމީ ވެސް މިހުރިހާ ގްރޫޕްތަކެއްގެ މެމްބަރުންނަކީ

 

 މަސައްކަތްކުރާނީ އަބަދުވެސް ވަކި ވަކި ގްރޫޕްތަކެއް ގޮތުގައިތަ؟ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްތައް 

މި ގްރޫޕްތައް އަވަށު ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަހަރުތައް އަންނާނެ. އަދި ރަށު ފެންވަރުގައިވެސް ޖ: ނޫން. 

މީ ފެންވަރުގެ ބޮޑު އެއް އަދި އިންތިޚާބީ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަހަރުތައްވެސް އަންނާނެ. އަދި ގައު

 ގްރޫޕްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަހަރުތައްވެސް އަންނާނެ.

 

 ސ: ބައިވެރިވާނެ ޮލބީ ގްރޫޕް ކަނޑައަޅާނީ ކިހިނެއް؟

ބައިވެރިވާނެ ޮލބީ ގްރޫޕް ނިންމާނީ އެމެމްބަރަކު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް އަށް  މެމްބަރެއް ޮކންމެ މެމްބަރެއްވެސް އެ ޖ: 

 ބިނާކޮށް.

މެމްބަރަކު ވެގެންދާނީ އެ މެމްބަރަކު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ހުންނަ ދާއިރާގެ ނުވަތަ ރަށުގެ ނުވަތަ އަވަށުގެ ގެ އެ 

 ޮލބީ ގްރޫޕް މެމްބަރަކަށް.

ވެ މަސް ފުރިހަމަ 3ދިރިއުޅޭތާ އެގޮތުން ޮލބީގްރޫޕްގައި މެމްބަރަކު ބައިވެރިވާ ވަގުތު ދރިއުޅޭ އެޑްރެހަކީ އެމެމްބަރަކު 

 ވާން ޖެހޭނެ.އެޑްރެސް ކަމުގައި ވެސް ދިރިއުޅުމަށް ގަސްދުކުރާ މަސްދުވަހު 6 ކުރިއަށް އޮތް 
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 ސ: ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ގްރޫޕްގައި ޮލބީ ދާއިރާ/ރަށް/އަވަށު އެޑްރެސް ހުންނަ ބަދަލުވާ  އެޑްރެސް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ ޖ: ދިރިއުޅޭ

 ބައިވެރިވާނީ 

 

 އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް އޮންނާނެތަ؟ސ: 

ކި ހަރަކާތެއްގައި ވަ ޖ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ޯނންނާނެ. ނަމަވެސް 

ރިން ތިބި މެމްބަރުން ކަމުގައި ނިންމިދާނެ. ވަކި މުއްދަތެއްގެ ކުލޮބީ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރެއް ގޮތުގައި  ބައިވެރިވެވޭނީ

 ވޯޓެއްލުމަށް.މިސާލަކަށް 

 

 ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގެ އިސްވެރިންނަކީ ކޮންބައެއް؟

ޖ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގެ އިސްވެރިޔަކީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސާ. ރައީސް ނެތިއްޖެ ހާލަތެއްގައި 

 ގެ ޮލބީ ގްރޫޕްގެ ހިންގާ ގަވާއިދުގައިވާ ބުނާ ފަރާތް.އަންހެނުންގެ ރޫހު

 

 ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްތައް ހިންގަނީ ކިހިނެއް؟

ޕްގެ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕް ހިންގާނީ ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލެވޭ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޮލބީ ގްރޫޖ: 

އިންތިޚާބީ ދާއިރާ/ރަށް/އަވަށު ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލާ ލޮބީ ގްރޫޕްތައް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ  ގައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން.

 .ން ހިންގާ ކޮމެޓީ ހިންގާނީ އެ ގްރޫޕްތަކުގެ

 

 ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާ ލަނީ ކިހިނެއް؟

މީ ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ތިބޭނީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް އާއި ޖ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްގެ ގައު

 .މެމްބަރުން  އެގްޒެކެޓިވް 7އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ނައިބު ރައީސް އާއި އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ރައީސް އައްޔަންކުރައްވާ 
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އެ ކޮމެޓީއަށް ންގާ ކޮމެޓީން އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ޮލބީ ގްރޫޕްގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވޭނީ ޕާޓީގެ ގައުމީ ހި

 .ރުހުން ދިނުމުން

 

ޮލބީ އިންތިޚާބީ ދާއިރާ ފެންވަރުގެ ނުވަތަ ރަށު ފެންވަރުގެ ނުވަތަ އަވަށު ފެންވަރުގެ ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ 

 ގްރޫޕްތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގައި ތިބޭނީ ކޮންބައެއް؟

ގްރޫޕްތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީތަކުގައި ތިބޭނީ ރައީސް އަކާއި ނައިބު ޮލބީ ދާއިރާ/ރަށު/އަވަށު ޖ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ 

 މެމްބަރުން. 5ރައީސް އަކާއި އެގްޒެކެޓިވް 

 

ލޮބީ ގްރޫޕްތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީއަށް މެމްބަރުން ހަމަޖައްސަނީ ދާއިރާ/ރަށު/އަވަށު ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ 

 ކިހިނެއް؟

ޮލބީ ގްރޫޕްތަކުގެ ހިންގާ ކޮމެޓީގެ ރައީސް އާއި ނައިބު ރައީސް ހޮވަނީ ށު ދާއިރާ/ރަށު/އަވަޖ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ 

އެ ގްރޫޕްގެ މެމްބަރުން ބައިވެރިވާ ޖަލްސާއެއްގައި އެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ނުވަތަ ނަންހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް 

މްބަރުން ހޮވާނީ ރައީސް. ހިންގާ އެގްޒެކެޓިވް މެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވި އެ ގްރޫޕް މެމްބަރުން ދޭ ސިއްރު ވޯޓަކުން.

 މްބަރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުން.ރައީސާ އެ ކޮމެޓީގެ މެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލެވޭނީ އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ 

 

 ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕް ހިންގާނީ ކިހިނެއް؟

 ނީ އެ ގްރޫޕެއްގެ ހިންގާ ކޮމެޓީން.ހިންގާ ންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްޖ: އަ

 ހިންގުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ ހިންގާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް. ތައްއެ ގްރޫޕް  އެޮގތުން އެ ގްރޫޕްތައް ހިންގަންޖެހޭނީ

 

 ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްތައް އުފައްދަނީ ޮކންއިރަކުން؟
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ސިޓީއާއި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި  ޖ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފުރަތަމަ އެކުލަވާލަނީ މާލޭ 

 ފުވަށްމުލަކުގެ ގްރޫޕްތައް. އެއަށްފަހު އެހެން ގްރޫޕްތައް އެކުލަވާލަމުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ.

 

 ސ: އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ލޮބީ ގްރޫޕްތައް އެއްފަހަރާ ނުއުފައްދަނީ ކީއްވެ؟

 .ޖ: އެ ގްރޫޕްތައް އެކުލަވާލަނީ އެކަމަށް ބާއްވާ ވޯކްޝޮޕްތަކަކަށްފަހު

 

 އް:ޮލބީ ގްރޫޕްތަމާލެ ސިޓީ، އައްޑޫ ސިޓީ އަދި ފުވަށްމުލައް ރޫހުގެ އަންހެނުންގެ ތިރީގައި މިވަނީ 

 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހުޅުހެންވޭރު  .1
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ މެދުހެންވޭރު  .2
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހެންވޭރު އުތުރު  .3
 ލޮބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހެންވޭރު ދެކުނު  .4
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގަލޮޅު އުތުރު  .5
 ލޮބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު  .6
 ލޮބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ މައްޗަންގޮޅި އުތުރު  .7
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ މާފަންނު އުތުރު  .8
 ލޮބީ ގްރޫޕް ގެ މާފަންނު ދެކުނު އަންހެނުންގެ ރޫހު .9
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ މާފަންނު މެދު  .10
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ މާފަންނު ހުޅަނގު  .11
 ޮލބީ ގްރޫޕް ގެ ރޫހުގެ ވިލިމާފަންނު އަންހެނުން .12
 
 ގްރޫޕް  13  ޖުމްލަ
 

 ތައް ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ އައްޑޫ ސިޓީ
 ލޮބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހުޅުދޫ  .1
 ލޮބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފޭދޫ  .2
 ލޮބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ މަރަދޫ  .3
 ލޮބީ ގްރޫޕް  އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހިތަދޫ އުތުރު .4
 ޮލބީ ގްރޫޕް  އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހިތަދޫ މެދު .5
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 ލޮބީ ގްރޫޕް  އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހިތަދޫ ދެކުނު .6
 ޮލބީ ގްރޫޕް  ނުންގެ ރޫހުގެ އައްޑޫ މީދޫ އަންހެ .7
 ގްރޫޕް  7ޖުމްލަ: 

 
 އް ޮލބީ ގްރޫޕްތައަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފުވައްމުލައް 

 ޮލބީ ގްރޫޕް ދަނޑިމަގު އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ  .1
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ދިގުވާންޑު  .2
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ހޯދަނޑު  .3
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ މާދަނޑު  .4
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ މިސްކިތުމަގު  .5
 ޮލބީ ގްރޫޕް މާލެގަން އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ  .6
 ލޮބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ފުނާޑު  .7
 ޮލބީ ގްރޫޕް އަންހެނުންގެ ރޫހުގެ ދޫޑިގަން  .8
 ގްރޫޕް  8ޖުމްލަ 

 


