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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ  
 ނިންމުންތައް ޖަލްސާގެ  ކައުންސިލް 

 ނަންބަރ: MMC/C6-2022-45 ތަން: މީޑިއާ ކައުންސިލް ޖަލްސާކުރާ މާލަން 

2:25:00 PM :ިތާރީޚް: (ބުދަ ) 2022އޮގަސްޓް  10 ގަޑ 
 

 ކަންތައް  ޖަލްސާއިން ނިންމި 
-MMC/C6-2022 ،38-MMC/C6-2022 ،39-MMC/C6-2022 40-MMC/C6-2022 ،44-37ޔައުމިއްޔާ  •

MMC/C6-2022 ްރާޒްނުކުރައްވާތީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވި.ރެއް އިއުތި މެންބައެއްވެސ 

ލްގެ އާ ބިލަށް މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިމެންބަރު ފައުޒީ ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުން  •

އްވެސް މެންބަރަކު އިއުތިރާޒް ސްލާހްތަކާއި ކުރެވިފައިވާ މަޝްވަރާތަކާ އެއްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް، އެގެނެވިފަވާ އިމިހާތަނަށް 

 ގައި ވާނަމަ އިއްތިފާގުން ފާސްވެއްޖެ.ނުކުރައްވައިކަމު

ދު ޕްރޮގްރާމަށް މެންބަރު މުޢިއްޒު ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުން މިރޭ ޕީއެސްއެމް ރާއްޖެ މިއަ •
 ޅުން ފާސްވި.އެ ހުށަހެއިވާނަމަ އަޅުގަނޑު އަދި ނައިބު ރައީސް ދިޔުމަށް، އެއްވެސް މެންބަރަކު އިއުތުރާޒްނުކުރައްވާ ކަމުގަ

އިންޑިއާއަށް ނޫސްވެރިން ދިޔުމަށް  ށަހެޅުއްވި ގޮތަށް މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުންބަރު މުޢިއްޒު ހުމެން •
ށް އެ ފަރާތްތަކަ ފަރާތެއްވާނަމަ  ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ލިޔުމެއް މިހާރު ހަމަނުވާހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުގައި ފުރުސަތު 

 ން ނުކުރެވިއްޖެކަމަށްވާނަމަ އެބޭފުޅުއި އެހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަގައެ މުއްދަތުގެ ތެރޭ ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު އާ ހަމައަށް 20:00މިރޭ 
ނޭރުވޭނެކަން ފުރުސަތެއް ފުޅުންނަށް އެކަން އަންގާފަ އިތުރުއްދާން. އަދި އެބޭ ކަޑައަޅާ ފަރާތްތަކެޑިސްކޮލިފައިކޮށްފަ ކައުންސިލުން

 ރު މިހާރު އިނީ އެންމެ ނަންބަރެކޭ ޅުން ގުޅާފަ ވިދާޅުވެދާނެ ޑޮކްޓަ އް މިދެންނެވީ އެބޭފުއެއްވެސް ސަބަބަކާ ހުރެ، އެއްވެސް ސަބަބެ
އެސްޖީ  އެވަރަށް ރަންވާނީގްރޫޕުން ރިމޫވްކު ވާނެ އަދިންދުވުމަށްފަހުގައި ފުރުސަތު ބަ 20:30ނޯންނާނެ. ވެސް ސަބަބެއްއްއެބާކީ.

ށް ޖަލްސާއަ ބަރެއް އިއުތިރާޒްނުކުރައްވާތީއެއްވެސް މެން، ވެސް ދެންނެވުމަށް ށް ވުމަވްލީ ބެއްލެ ރޭޓި ޓް ވެސް އެކަންކަން އެޑްމިނިސް
 ބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވި.ހާޒިރުވި ހުރިހާ މެން

 2އެ އޮތް މިރޭގެ ޑެޑްލައިންއާ ހަމައަށް އްވި ހުށަހެޅުން ރު ޝާފިޢު ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ތާއީދުކުރެބަންމެ •
ޓީން ކަޑައަޅާ ގޮތެއްގެ  ކޮމި މްއާރްޑީފަރާތުންކުރެއް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަނުދެއްވައިފިނަމަ ނުވަތަ މަދުވާ ފަރާތެއްގެ ސްލޮޓައް އެ

އެމްއާރްޑީ  ބަރުންނާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެތަނަށް މީހުންނަގައި ހަމަކުރުމަށްއާ ކައުންސިލް މެންލްޑިވްސް މީޑިމޯމަތިން 
 ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްވި.ވި އަށް ހާޒިރު ސާއް އިއުތިރާޒްނުކުރައްވާތީ ޖަލް އެއްވެސް މެންބަރެ، މިޓީއަށް ބާރުދިނުމަށްކޮ

މީސް މީޑިއާގެ ނަމުގައި ފޭސްބުކްގައި ހިންގާ  ތާއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން ރު އަޙްމަދު މޫސާބަމެން  ހުށަހަޅުއްވައި ޒުޢިއްމެންބަރު މު •
ބަރު ޝާފިޢު މެން ޓުން ފާސްވި.މެންބަރުންގެ ވޯ 6، ފޮނުވުމަށްކުރުމަށް ތަހްގީގްޕޭޖްގެ މައްސަލަ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް 

ބަރު ބަރު ާއދަމް ނަޒީރު، މެންބަރު މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް، މެންބު ރައީސް ޘަޤީފް، މެންއްވީ ނައިޓް ދެ އި. ވޯ ޓް ނުދެއްވަތަކަށް ވޯވަކިގޮ
 ބަރު އަޙްމަދު މޫސާ.އަދި މެން ޢަލީ ޙުސައިން، މެންބަރު މުޙާއްމަދު ޝާކިރު ޙަސަން

 
 

 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް

 # ނަން ސޮއި # ނަން ސޮއި

 1 މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަން އަލްފާޟިލް  9 އަންވަރު އިބްރާހީމްއަލްފާޟިލް  
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 2 ޙުސައިން ޘަޤީފް އަލްފާޟިލް   10 އިބްރާހީމް ފައުޒީ  އުސްތާޛްއަލް 

 3 އަލްފާޟިލް ޞަހުބާން ފަހުމީ   11 އަޙްމަދު  ފާޠިމަތު އަލްފާޟިލާ 

 4 އާދަމް ނަވާޒް  އަލްފާޟިލް  12 ޝަފާޢަތު ޙަބީބު އަލްފާޟިލް  

 5 ޙަސަން ޝާކިރު މުޙައްމަދު އަލްފާޟިލް  13 އަޙްމަދު މޫސާ އަލްފާޟިލް  

 6 އާދަމް ނަޒީރު އަލްފާޟިލް   14 މުޙައްމަދު އިޤްނާޒް ޢަލީއަލްފާޟިލް  

 7 އަލްފާޟިލް މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް  15 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު  

 8 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން     


