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 ނިންމުންތައް ޖަލްސާގެ  ކައުންސިލް 
 MMC/C7-2023-01: ނަންބަރު  ޖަލްސާ 

 ކައުންސިލްގެ މީޑިއާ މޯލްޑިވްސް :ބޭއްވި ތަން  ޖަލްސާ 

  މާލަމް ނޫސް

 15:00 :ގަޑި  ހަމަޖެހިފައިވާ  ފެށުމަށް 

 15:07 :ގަޑި  ފެށުނު  )ބުދަ( 2023ރީ ޖަނަވަ 04 (މީލާދީ: )ތާރީޚް 

 16:14 :ގަޑި  ނިމުނު  1444 َجَماِدي الثَّانِي 12 (ހިޖުރީ : )ތާރީޚް 

 
 ކަންތައް  ޖަލްސާއިން ނިންމި  

ރައްވާތީ މެންބަރުގެ ސިމާޢުގެ ނަން ރަނގަޅު ކުރުމަށްފަހު ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރަން އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ އިއުތިރާޒްނުކު •
03-MMC/C7-2022 .ިވަނަ ޔައުމިއްޔާ ފާސްވ 

 ދުވަސް  ކަމުގެ މިނިވަން ނޫސްވެރިކަމުގެން ޅުކުރެއްވި ހުށަހެ އަފްރާހް ތާއީދުމެންބަރު އާޒިފް ހުށަހަޅާ މެންބަރު •
ފާހަގަކުރުމުގެ ހުރިހާ ޕްރޮގްރާމެއް ރާވާ ހިންގުމުގެ ހުރިހާ މަސްއޫލިއްޔަތެއް ޕީއާރް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރުމަށް، އެއްވެސް 

 ފާސްވި. ފާގުންންބަުރންގެ އިއްތިއްބެވި ހުރިހާ މެޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތި މެންބަރެއް އިއުތިރާޒްނުކުރައްވާތީ
 17ގެ ހަފްލާ  2022އިނާމު  ނޫސްވެރިކަމުގެ ހުަށހެޅުން ތާއީދުކުރެއްވި އަމީން މެންބަރު ހުަށހަޅުއްވައި އާޒިފް މެންބަރު •

 ހާ ހުރި ވިތިއްބެ ހާޒިރުވެވަޑއިގެން ޖަލްސާއަށް އްވާތީޒްނުކުރައިއުތިރާ މެންބަރެއް އެއްވެސް ށް،ގައި ބޭއްވުމަ 2023ޖޫން 
 .ފާސްވި  އިއްތިފާގުން މެންބަރުންގެ

މެންބަރު އާޒިފް ހުށަހަޅުއްވަިއ މެންބަރު އަފްރާހް ތާއީުދ ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން ނޫސްވެރިކަމުގެ އިނާމު މިއަހަރު  •
 ގެ ބަރުންމެން  ތިއްބެވި ހާޒިރުވެވަޑއިގެން ށްޖަލްސާއަ. ރީބްރޭންޑްކުރުމަށް، މެްނބަރު އަމީން އިއުތިރާޒްކުރެއްވި

 .ފާސްވި އްޔަތުންލަބިއަގު
މެންބަރު މޫސަ ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު ސިމާޢު ތާއީދު ކުރެއްވި ހުށަހެޅުން ރީބްރޭންޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ ބަޖެޓަކީ  •

މަށް ގަ އަދި އިތުރަށް މެންބަރުންގެ މެދުގައި މިކަހިޔާލެއް އުޅޭތީއާ ވެސް އެކީ 2ކޮބައިތޯ ބަލާ މެންބަރުންގެ މެުދގައި 
މު ކޮމިޓީން މިކަން ކުރިއަށް ގެންދާނެގޮތުގެ ތަފްސީލެއް މައި ކައުންސިލަށް ގެންނަ ށްފަހު އަދި އިނާރުމަރާކުޝްވަމަ

 ރުވެވަޑއިގެންހާޒި ޖަލްސާއަށް އިއުތިރާޒްނުކުރައްވާތީ މެންބަރެއް  އެއްވެސްހިސާބުން އެކަމަށް ވަިކ ގޮތެއް ނިންމުމަށް، 
 .ފާސްވި ންފާގުއިއްތި މެންބަުރންގެ ހުރިހާ ތިއްބެވި

ހެދުމަށް ޓަކައި ވަގުތީ ހުށަހެޅުން މީޑިއާ ސެންޓަރެއް  ށަހަޅުއްވައި މެންބަރު މޫސަ ތާއީދު ކުރެއްވި ހުމެންބަރު ސިމާޢު •
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  މެންަބރު އަމީން އަދި މެންބަރު ނިޝާން އިއުތިރާޒްކުރެއްވި.އެއް އެކުލަވާލުމަށް، ކޮމިޓީ

 ވި.ފާސް ޔަތުންއަގްަލބިއް މެންބަރުންގެ ތިއްބެވި
މިނެޓް އިތުރުމަށް،  15ލްސާގެ ވަގުތު ޢު ތާއީދުކުރެއްވި ހުށަހެޅުން ޖަމެންބަރު މޫސާ ހުށަހަޅުއްވައި މެންބަރު ސިމާ •

ހާ މެްނބަރުންގެ އިއްތިފާގުން އެއްވެސް މެންބަރެއް އިއުތިރާޒްނުކުރައްވާތީ ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރި
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 .ފާސްވި
ލާ ހަފް ގެ 2022ނޫސްވެރިކަމުގެ އިާނމު  ކުރެއްިވ ހުށެހެޅުންއްވައި މެންބަރު ނިާޝން ތާއީދުބަރު އަމީން ުހށަހަޅުމެން •

ްއވެސް މެންބަރެއް އިއުތިރާޒްނުކުރައްވާތީ ޖަލްސާއަށް އެންނާނެކަމަށް އިއުލާންކުރުމަށް، ސް ތެރޭގައި އޮޖުލައި މަ
 ފާްސވި. ންބަރުންގެ އިއްތިފާގުންހާ މެހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި ހުރި

 
 


