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 މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް 

 ދިވެހިރާއްޖެ  ،މާލެ  
 ނިންމުންތައް ޖަލްސާގެ  ކައުންސިލް 

 ނަންބަރ: MMC/C6-2020-2 ތަން: މާލަން ކައުންސިލްގެޖަލްސާކުރާ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް

2:15:00 PM :ިތާރީޚް: )ބުދަ( 2020ޑިސެންބަރު  23 ގަޑ 
 

 ކަންތައް  ޖަލްސާއިން ނިންމި 

ވަނަ ދައުރުގެ އެްނމެ ފަހުން ބޭއްވުނު  5ނަވާޒު ހުށަހަޅުއްވައި ެމންބަރު ނަޒީރު ތާއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން  މެންބަރު •
ގެ ޔައުމިއްޔާ އެ މެންބަރުން ( C5/MMC-44 ،2020-C5/MMC-45-2020ކައުންސިލް ޖަލްސާތައް )

ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި ފޮނުވުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންެގ އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްވި. ވޯުޓނުދެއްވަނީ މެންބަުރ 
 ޔާމީން އަދި މެންބަރު ފައުޒީ.

ދައުރުގެ ފުރަތަމަ  ވަނަ 6މެންބަރު ޝާކިރު ހުށަހަޅުއްވަިއ މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ ތާއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން  •
 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވިމެންބަރުންގެ އިއްތިފާުގން މި ހުށަހެޅުން ފާސްވި.

މެންބަރު ޝާކިރު ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު ނަޒީރު ތާއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން މެންބަރު ފައުޒީ، މެންބަރު ޔަމީން،  •
މެންބަރުން އެތިކްސް އެންޑް ލިގަލް ކޮމެޓިގައި  5މެންބަރު މުއިއްޒު، މި  މެންބަރު ސަފާޢު، މެންބަރު ނަވާޒު، އަދި

 ހިމެނުމަށް ޖަލްސާއަށް ވަޑައިގެންތިއްބެވި މެންބަރުންގެ އިއްިތފާުގން ފާސްވި.
މެންބަރު ނަވާޒު ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު އަންވަރު ތާއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޮމެޓީގައި  •

ނުމަށް މެންބަރު ޡަޤީފް، މެްނބަރު ފާތުމަތު، މެންބަރު ނަޒީރު، މެންބަރު އަޙްމަދު މޫސާ އަދި މެންބަރު ޝާކިރުގެ ހިމެ
 ނަން ފާސްކުރުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުްނ ފާސްވި.

ރު ޝަފާޢު، ެމންަބރު އަލީ ހުސައިން، މެންބަރު ނަވާޒު ހުށަހަޅުއްވައި ެމންބަރު ނަޒީރު ތާއީދު ކުރެވި ހުަށހެޅުން މެންބަ •
މެންބަރު ނާއިފް، ެމންބަރު ަޝފާތު އަދި މެންބަރު އަންވަރު ެއމް އާރޑީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި 

 މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްިވ.
 5ހުށަހެޅުން ޝަކުވާ ބަލާ ކޮމެޓީގެ އަދަދު މެންބަރު މުއިއްޒު ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު ޝާކިރު ތާއީދު ކުރެއްވި  •

 މެންބަރުންަނށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ާފސްވި
މެންބަރު މުއިއްޒު ހުށަހަޅުއްވަިއ މެންބަރު އަހްމަދު މޫސާ ާތއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން ޝަުކވާ ބަލާ ކޮމެޓީގައި  •

ވަރު، މެްނބަރު ފާތުމަތު، މެްނބަރު ޔާމީން އަދި މެންބަރު ނަވާުޒ ހިމެނުމަށް މެންބަރު ޝާކިރު، މެންބަރު އަން
 ހިމެނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އިއްތިފާގުން ފާސްިވ.

މެންބަރު ޝަފާޢު ުހށަހަޅުއްވައި މެންބަރު މުއިއްޒު ތާއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން ބިޑުކޮމެޓިގައި ހިމެނުމަށް މެްނބަރު  •
ފާޢު އަދި މެންބަރު ފައުޒީގެ ނަން ހިމެނުމަށް ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ޝާކިރު، މެންބަރު ޝަ

 އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްވި. ވޯޓު ުނދެއްވަނީ މެންބަރު ޔާމީން.
ވަޓްސްއަޕް މެންބަރު ފައުޒީ ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު ނަވާޒު ތާއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން މީޑިއާ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށް  •

ގުރޫޕެއް އުފެއްދައި އެ ގުރޫޕުގެ ތެރެއިން މީޑިއާތަކަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް، ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ 
 އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްވި.

ލީ މެންބަރު ނަވާޒު ހުށަހަޅުއްވަިއ މެންބަރު ނަޒީރު ތާއީދު ކުރެއްވު ހުށަހެޅުން ހައްގުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި މާ •
އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ާޤނޫނު މުރާޖާ ކުރުމަށް ކައުންިސލް ތަމްސީލް ކުރައްވާނީ މިކައުންސިލުގެ މެންބަުރ 

 ފައުޒީގެ ނަން. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަގުލަބިއްޔަތުން ފާސްވި.
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 ޔައުމިއްޔާ ފާސްކޮށް ސޮއި ކުރެއްވުމަށް

 # ނަން ސޮއި # ނަން ސޮއި

 1 އަލްފާޟިލް ޞަހުބާން ފަހުމީ   9 އިބްރާހީމް ފައުޒީ  އުސްތާޛްއަލް 

 2 ޙުސައިން ޘަޤީފް އަލްފާޟިލް   10  ފާޠިމަތު އަޙްމަދު އަލްފާޟިލާ 

 3 އާދަމް ނަވާޒް  އަލްފާޟިލް  11 ޝަފާޢަތު ޙަބީބު އަލްފާޟިލް  

 4 ޝާކިރު މުޙައްމަދުޙަސަން  އަލްފާޟިލް  12 މުޙައްމަދު ޝަފާޢު ޙަސަން އަލްފާޟިލް 

 5 އާދަމް ނަޒީރު އަލްފާޟިލް   13 އަޙްމަދު މޫސާ އަލްފާޟިލް  

 6 އަލްފާޟިލް މުޢިއްޒު އިބްރާހީމް  14 އަޙްމަދު ނާޢިފްއަލްފާޟިލް  

 7 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ޙުސައިން   15 އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޔާމީން އިބްރާހިމް 

 8 އިބްރާހީމްއަންވަރު އަލްފާޟިލް     


