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މާ ލޭ ސި ޓީ ކަ އު ން ސިލްގެ އި ދާ ރާ
މާ ލެ ،ދި ވެ ހި ރާއްޖެ.
މާ ލެ ސި ޓީ ކަ އު ން ސިލްގެ  04ވަ ނަ ދަ އު ރު ގު  48ވަ ނަ ރަ ސް މީ އާ ން މު ޖަ ލް ސާ ގެ ޔަ އު މި އްޔާ
ޖަ ލް ސާ ބޭ އް ވުނު ތަ ން :ކައުން ސިލް ބިއުރ
ޖަލް ސާގެ ނަންބަރާއި ތާރީޚް 13 CRJ-04/2022/48 :އެޕްރީލް 2022
ޖަލް ސާ ފެށުނު ގަޑި09:40 :
ޖަލް ސާ ނިމުނު ގަޑި10:00 :
ރި ޔާ ސަ ތު ބެ ލެ ހެއްޓެވި ފަ ރާ ތް :މޭޔަރ ،މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު
ފާ ސް ކުރި އެ ޖެ ންޑާ
 . 1އެ ޖެ ން ޑާ އި އް ވު މާއި ފާ ސްކުރުން.
 06 . 2އެޕްރީލް  2022ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  47ވަނަ ރަ ސްމީ ޢާއްމު ޖަލް ސާގެ
ޔައުމިއްޔާ ފާ ސްކުރުން.
 . 3އި ދާ ރީ ގޮ ތު ން ހު ށަ ހަޅާ މަ އް ސަ ލަ.
މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޓު ކައުން ސިލަރުންނާ ހިއްޞާކޮށް ފާ ސްކުރުން.
 . 4އި ދާ ރީ ގޮ ތު ން ހު ށަ ހަޅާ މަ އް ސަ ލަ.
 1443ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން މި ކައުން ސިލުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތްތަކުގެ
ނިންމުމުގެ އިވެންޓު ބާއްވާނެ ދުވަ ސް ކަނޑައެޅުން.
 . 5މޭ ޔަރ ދަ ން ނަވާލަން ބޭ ނު ންވާ ވާ ހަ ކަތައް ދަ ން ނަވާލުން
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. 01

އެ ޖެ ން ޑާ އި އް ވު މާއި ފާ ސްކުރުން.

މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލްގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  48ވަނަ ރަ ސްމީ އާންމު ޖަލް ސާގެ އެޖެންޑާއާ ގުޅިގެން އެއްވެ ސް އުނިއިތުރެއް ނުވަތަ
އި ސްލާހެއް އޮތް ނަމަ ހުށަހެޅުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ .އެއްވެ ސް އި ސްލާހެއް ނެތުމުން މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލްގެ  04ވަނަ
ދައުރުގެ  48ވަނަ ރަ ސްމީ އާންމު ޖަލް ސާގެ އެޖެންޑާ ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި  09ކައުން ސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާ ސްކުރެވުނެވެ.
. 02

 06އެ ޕް ރީ ލް  202 2ވަ ނަ ދު ވަ ހު ބޭ އް ވުނު މާ ލޭ ސި ޓީ ކަ އު ން ސިލުގެ  04ވަ ނަ ދަ އު ރު ގެ  47ވަ ނަ ރަ ސް މީ ޢާ އްމު ޖަލް ސާގެ

ޔަ އު މި އްޔާ ފާ ސްކުރުން.
 06އެޕްރީލް  2022ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  47ވަނަ ރަ ސްމީ ޢާއްމު ޖަލް ސާގެ ޔައުމިއްޔާ
ފާ ސްކުރުމަށް އި ސްލާހެއް ގެންނަން އޮތް ނަމަ އެ ފުރުޞަތު ރިޔާ ސަތުން ހުޅުވާލެއްވިއެވެ .އެއްވެ ސް

އި ސްލާހެއް ގެންނަން ނެތުމުން

 06އެޕްރީލް  2022ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލުގެ  04ވަނަ ދައުރުގެ  47ވަނަ ރަ ސްމީ ޢާއްމު ޖަލް ސާގެ ޔައުމިއްޔާ
ފާ ސްކުރުމަށް ހުޅުވާލެއްވުމުން ވަޑައިގެން ތިއްބެވި  09ކައުން ސިލަރުންގެ އިއްތިފާޤުން ޔައުމިއްޔާ ފާ ސްވިއެވެ.
 . 3މާ ލޭ ސި ޓީ ކަ އު ން ސިލުން ކު ރި އަށްގެންދާ ޕް ރޮ ޖެކްޓްތަކުގެ އި ވެ ލު އޭޝަން ރިޕ ޓު ކަ އު ން ސިލަރުންނާ ހި އް ޞާ ކޮށް ފާ ސްކުރުން.

މި މައް ސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ރިޔާ ސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ އެޖެންޑާ ފޮނުވި އިރު މީގެ ދެ ދުވަ ސް މި ރިޕޓުވެ ސް ވާނީ ހުރިހާ
ކައުން ސިލަރުންނަށް ސަރކިއުލޭޓު ކުރެވިފައި ކަމަށާއި މި ރިޕޓުގައި ވާ ފަދައިން ކޮންމެ މަރުހަލާއެއްވެ ސް ކުރިއަށް މި ގެންދިޔައީ
ކައުން ސިލުގައި މަޝްވަރާކުރެވި ހުރިހާ ކަމެއްވެ ސް ސްޓެޕްބައި ސްޓެޕް އޮން ނަ ގޮތަށް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ކައުން ސިލުން
ފާ ސްކުރަންޖެހޭ ފާ ސްކުރުންތައްވެ ސްކޮށްގެން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ 29 .ސެޕްޓެމްބަރ  2021ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން މިކަންކަން ކުރިއަށް
ގެންދާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ހުށަހެޅިފައިވާ ރިޕޓަށް އެއްވެ ސް މަޝްވަރާއެއް އޮތް ތ ބެލުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލެއްވިއެވެ.
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ލިބުނު ފުރުޞަތުގައި ކައުން ސިލަރ އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ވިދާޅުވީ މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލުގެ ފަރާތުން އެންމެ އި ސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް
ގެންދިޔައީ އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ ކޮންމެހެން މުހިއްމު ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލުން ތަރައްޤީކުރާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް
ކުރި އަށް ގެންދިއުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ކުންފުނީގެ ބޑުން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރިއަށް ގެންދެވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އިވެލުއޭޝަން ރިޕޓަށް ވާހަކަ
ދައްކާލާއިރު މިކަމަކީ ފެށުނީން ސުރެ މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލުން ސްޓެޕްތަކެއް އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ހުރިހާ ކައުން ސިލަރުންގެ މެދުގައި
ވާހަކަ ދެއްކިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަމަށާއި މި އެވެލުއޭޝަން ރިޕޓު ވަރަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށް
ވިދާޅުވިއެވެ .މި ފުރުޞަތުގައި ކައުން ސިލުން ހުޅުވާލި ހުޅުވާލެއްވުމަށް ތަރުހީބުދީ އެކަމަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު
ދަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ކޮމެޓީގެ ފަރާތުން ނުވަތަ ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގާ ފަރާތުން އިވެލުއޭޓުކޮށް ފޮނުވާފައިވާ ރިޕޓު މިއޮތް ގޮތަށް
ކައުން ސިލުން ފާ ސްކުރުމަށް ހުށަހަޅުއްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުން ސިލަރ އަޙުމަދު އައިފާން ވިދާޅުވީ ސިޓީ ކައުން ސިލުގެ ކުންފުނި އުފައްދައިގެން ކުންފުނިން ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމި މަޝްރޫޢުތައް
މި މަޝްރޫއުތަކަކީ މީގެ ކުރިންވެ ސް ކައުން ސިލު ފްލރއަށް ހުށަހެޅި ކައުން ސިލު ފްލރއިން ފާ ސްކޮށްގެން ސިޓީ ކައުން ސިލުން ކުރިއަށް
ގެންދަން ނިންމާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން ބޑު މެންބަރެއްގެ ހައި ސިއްޔަތުން ފާހަގަކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން މީގެ
ކުރިންވެ ސް ކައުން ސިލު ބައްދަލުވުންތަކުގައި ވާހަކަ ދެއްކިފައިވާ ކަންކަމަށްވާތީ މީގެ އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮ ސެ ސްއަކީވެ ސް ދައުލަތުގެ އެހެން
އިދާރާތަކުން ފޮލ ކުރަމުން އަންނަ ރަ ސްމީ ޕްރޮ ސެ ސްގެ ތެރެއިންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކައުން ސިލަރ ނަހުލާ ޢަލީ ވިދާޅުވީ ހުށަހެޅިފައިވަނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލުގެ ވަރަށް މުޙިއްމު މަޝްރޫއުތަކެއްގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް
ގެންގޮ ސްފައިވާ ގޮތުގެ ރިޕޓު ކަމަށާއި މިރިޕޓަކީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވަރަށް ތަފްޞީލުކޮށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިޕޓެއް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
ކައުން ސިލުގެ ޕާކިންގ ބިލްޑިންގތަކާއި މާރުކޭޓުގެ މަ ސައްކަތް ދާނެ ގޮތާއި ކައުން ސިލުގެ އޮފީ ސް އިމާރާތް ފަދަ ކަންކަން މި ރިޕޓުގައި
ހިމެނިފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މި ރިޕޓު އޮތް ގޮތަށް ފާ ސްކުރަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ކައުން ސިލަރ މުޙައްމަދު ޞައިފް ފާތިހު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކުރަމުންދާ މަ ސައްކަތަކީ ސިޓީ ކައުން ސިލުން ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް އުފައްދާ
އަދި އައު ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން ލިބުނު އިޚުތިޔާރުތަކުގެ ދަށުން މާލޭގެ ހުރި މައް ސަލަތަކަށް ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ނޫ ނީ އަމިއްލަ
ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން މާލޭގައި ހުރި މައް ސަލަތަކަށް ހައްލުތަކެއް ގެނައުން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ސިޓީ ކައުން ސިލުން އުފައްދަން ނިންމަވާފަ
ވާ ކުންފުނީގެ ހަބަރެއް ނުވާކަން ހިތަމާޔަކާއެއްކޮށް ފާހަގަކޮށްލަން ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މީ ހަމައެކަ ނި މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލަށް
ދިމާވެގެން އުޅޭ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އެއްވެ ސް ސިޓީ ކައުން ސިލަކުން އެއްވެ ސް ރަށު ކައުން ސިލަކުން އުފައްދަވަން
ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އެއްވެ ސް ކުންފުންޏެއް އެއްވެ ސް ކޕަރޭޓިވްއެއްގެ ކަމެއް އަދި ނުހިނގާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ލާމަރު ކަޒީ ޤާނޫނަށް
ބަދަލުތަކެއް ގެނެވިއްޖެ ކަމަށާއި އެހެންނަމަވެ ސް ފެންނަނީ ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ ވަކި ތަންތަންކޮޅު ޕާކުކުރެވިފައިވާ ތަން ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިކަމުގެ ދަތި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ލކަލް ކައުން ސިލްތަކަށް ހާއްޞަކޮށް މާލޭގެ

ކައުން ސިލަށް ދަނީ ނުހަނު ބޮޑަށް ފރަމުން ކަމަށް

ވިދާޅުވިއެވެ .ޤާނޫނުގައި ލން ނަގައިގެން ވިޔަފާރި އުފައްަައިގެން މި މަ ސައްކަތްކުރުމަށް ފުރުޞަތު އޮތް ކަމަށާއި ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓަށް ބަރ ސާވެގެން ރައްޔިތުންނަށްޖެހޭ ކަންކަން ހައްލުކުރުމަށް ހިފުމަކީ ވާނެ ކަމެއް ނޫންކަން ފެނިގެ ން ހިނގައްޖެކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެހެންކަމުން ކުންފުނީގެ ކަންތައްތައް މިހާރު ކުރިއަށް ގޮ ސްފައިވާ ހި ސާބުގެ އަޕްޑޭޓެއް ދެއްވުމަށް ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލްގެ އަރިހުން
އެދިވަޑައިގަތެވެ.
ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ މީޓިންތަކުން އެލް.ޖީއޭއާއެކު އޭގެ ފަހުންވެ ސް ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުންތަކުން އެލް.ޖީ.އޭގައި ކައުން ސިލަރސްވެސް
ވަރަށް ސްޕެ ސިފިކްކޮށް މިވާހަކަތައް ދެއްކިކަމަށާއި މިކަމުގައި އެލް.ޖީ.އޭއިން ކޮށްދެވޭނީ ކޮންކަމެއްތ އޮޅުންފިލުވި ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އޭރު އެލް.ޖީ.އޭއިން ވިދާޅުވީ ކައުން ސިލްތަކަށް ކުންފުނިތައް ހުޅުވަން ފު ރުޞަތު ދެއްވީމަ ބައެއް ކައުން ސިލުތަކުން އެ މީހުންނަށް ނުކުރެވޭ
ވަރުގެ އެ މީހުންނާ ނުބައްދަލު ހުށަހެޅުންތަކެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށާއި އެހެންކަމުން މިހެން ހުށަހެޅުންތަކެއް އައުމުން އިކޮނޮމިކް
މިނި ސްޓްރީން މިކަމާގެން ކުރިއަށް ދާން ދައްޗޭ ދަންނަވާފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އިންޑައިރެކްޓްރީ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މިއާ
ގުޅިގެން ހަދަންޖެހޭ އެހެނިހެން އިދާރީ ގޮތުން ހަދަންޖެހޭ ޤަވާއިދުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެއަށްވެ ސް މިނި ސްޓްރީއަށް އިޖާބަ ދެއްވިފައި
ނުވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .އެހެންކަމުން މިހުރިހާ ކަ މެއް ފުރިހަމަވެގެން ނޫނީ ކުންފުނިތަކާއެކު ކުރިއަށް ނުދެވޭނެ ވާހަކަ ދަންނާވާފައިވާ
ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
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ކައުން ސިލަރ ސަޢީދާ ރަޝާދު ވިދާޅުވީ އެއްވެ ސް ކަމެއް ކުރެވޭނެ ފުރުޞަތު ކައުން ސިލަށް އެބައޮތް ތ ސުވާލުކުރެއްވިއެވެ.
ކައުން ސިލަށް އެއްވެ ސް ކަމެއް ކުރެ ވޭ ގޮތެއް ނުވާ ކަމަށާއި އެލް.ޖީއޭއިން ހުއްދައެއް ސަރުކާރުންވެ ސް ހުއްދަ ނުދެއްވާ ކަމަށެވެ.
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަކީ ނަމެއްގައި އޮތް އެއްޗެއް ކަމަށާއި އެއްވެ ސް ކަމެއް އިންޕްލިމެންޓްވާ ތަނެއް ނުފެންނަ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
އެލް.ޖީ.އޭގެ ކަމަކީ ކައުން ސިލަށް އައި ސް އޮ ޑިޓް ކުރުން ކަމަށާއި މޮނިޓަރކުރަނީއެއްވެ ސް ނޫން ކަމަށާއި އެ މީހުން ކުރަނީ ތަންތަން
އޮޑިޓް ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަ އު ން ސިލް ޖަ ލް ސާއިން ނި ން މެވި ގޮ ތް
މާލޭ ސިޓީ ކައުން ސިލުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ރިޕޓު މިއަދުގެ ޖަލް ސާއަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާ ސްކުރުމަށް
އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް ،ރިޔާ ސަތުން ވޓަށް އެއް ސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލް ސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް  12މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން
މިހުށަހެޅުން ފާ ސްވިއެވެ.

 1443 . 3ވަ ނަ އަ ހަރުގެ ބަ ރަކާތްތެރި ރަ މަ ޟާން މަ ހާ އި ގު ޅިގެން މި ކަ އު ން ސިލުގެ ފަ ރާތުން ކު ރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތްތަކުގެ ނިންމުމުގެ
އި ވެ ން ޓު ބާ އް ވާނެ ދު ވަ ސް ކަނ ޑައެޅުން.
މި މައް ސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުން ރިޔާ ސަތުން މޭޔަރ ވިދާޅުވީ ރަމަޟާން މަހާ ގުޅިގެން ކައުން ސިލުން ފާ ސްކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ
ތިން މުބާރާތެއް ކުރިއަ ށް ދާ ކަމަށާއި ވޮލީ މުބާރާތް ގުރުއާން މުބާރާތް އަދި މަދަހަ މުބާރާތެއް ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .މި
މުބާރާތްތަކުގެ ފރި އަދި ތަރުހީބު ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެކަމަށްޓަކައި ކައުން ސިލުގެ ފަރާތުން މާލޭގެ ލޮބުވެތި ރައްޔިތުންނަށް
އަދި

ވޮލީ ކުޅުއްވާ ހުރި ހާ ފަރާތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ގުރުއާން މުބާރާތް އަދި މަދަހަ މުބާރާތުގައިވެސް

އެތައް ސަތޭކަ ކުދިންނެއް ބައިވެރިވި ކަމަށާއި ގުރުއާން މުބާރާތުގެ ކިޔެވުން މިހާރު ވަނީ ނިމިފައި ކަމަށާއި މަދަހަ ކިޔުން  15ވަނަ
ދުވަހު ފަށާނެ ކަމަށާއި ވޮލީ މު ބާރާތްވެ ސް ވަރަށް ފރީގައި ކުރިއަށް ދާ ކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ވޮލީ ކުޅުއްވާ ޓީމުތަކުން ދެއްވި
މައުލޫމާތަށް ބަލާ މި ވޮލީ މުބާރާތަކީ އެންމެ ގިނަ ޓީމްތައް ބައިވެރިކޮ ސްގެން ކުރިއަށް ދާ އެންމެ ބޮޑު މުބާރާތްކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މާލެ ސިޓީ ކައުން ސިލްއިން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިކަހަލަ މުބާރާތްތަކަށް ކުޅިވަރު ކުޅޭ ފަރާތްތަކުން ތަރުހީބްލިބުމަކީ ސިޓީ ކައުން ސިލްއިން
ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާވެ ހިތްވަރުލިބޭކަމެއްކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ .މިތިން މުބާރާތުގެ އިނާމުދިނުމުގެ ހަފްލާ ދުރާލާ އެންމެންނަށް
އިނގިގެން ކަޑައެޅުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ .ވޮލީމުބަރާތުގެ ޝެޑިއުލް ތައްޔާރުވެ މީޑިއާ ހިއް ސާ ކުރެވިގެން ދާކަމަށާއި އެޕްރީލް  21ގައި
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އަންހެން އަދި ފިރިހެން ޓީމްތައްވެ ސް ފައިނަލް މެޗްއާއިއެކީ އިނާމްދިނުމުގެ ރަ ސްމިއްޔާތު ރޭވިފާވާކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ .ޤުރްއާން
މުބާރާތާއި މަދަހަ މުބާރާތް ރދަމަ ސް ނިންމުމާއި އެކީ ނިމޭނެކަމަށާއި ޖަޖްކުރައްވާ ބޭފުޅުން ގިނަވަގުތު ޖަޖްކުރުމަށް ބޭނުންވާކަމަށާއި
ވަރަށް ގިނަ ކުދިން ވަރަށް ޓެލެންޓްޑްކަމަށްވެ ސް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ޓެކްނިކަލް ގޮތުގައި ވަގުތުކޮޅޭއް
ބޭނުންވާކަމަށާއި ދުރާލާ ދުވަ ސް ކަނޑައެޅުމުން ދުވަ ސް އޮޅުންއަރައިގެން ނުދާނެކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ .ކައުން ސިލް ހުވާކުރިތާ
 1އަހަރުދުވަ ސް ފުރުމުގެ ރަ ސްމިއްޔާތު  17މެއި އޮންނާތިއާއި  1ވަރަށް ގިނަ ކުދިން ބައި ވެރިވާ މުބާރާތަކަށް ވާތީ ބެލެނެވެރިންނަށް
ދައުވަތު އަރުވައިގެން އިނާމްދިނުމުގެ ރަ ސްމިއްޔާތު  31މެއި ނޫނީ  1ޖޫން ހި ސާބުގައި ބޭވުމަށް ކަޑައެޅުވުމަށް ވިދާޅުވިއެވެ.
މިފަދަހަރަކާތްތަކާއި އަދި އިވެންޓްތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި ކައުން ސިލަރުން ކުރައްވާ މަ ސައްކަތްތަކަށް ކައުން ސިލަރ
ޝުޖާއު ވަރަށް ބޮޑަށް ތައުރީފްކުރެއްވިއެވެ .މޭޔަރގެ ވާހަކަފުޅަށް ވަރަށް ބޮޑަ ތާއިދްކޮށް ޤުރްއާން އަދި މަދަހަ މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ
ރަ ސްމިއްޔާތު ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއް ބަންދުވެ ބެލެނެވެރިންނަށްވެ ސް އާދެވޭނެ ދުވަހަކަށް ވާތީ  3ޖޫން ،ހުކުރުދުވަހަކަށް
ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް ކައުން ސިލަރ ޝުޖާއު ހުށަހެޅުއްވިއެވެ.
ކައުން ސިލަރ ޝުޖާއުގެ ހުށަހެޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ތާއިދުކޮށް ބަންދުދުވަހަކަށް ރަ ސްމިއްޔާތު ބަދަލުކޮށްދެއްވުމަށް

ކައުން ސިލަރ

ނަހުލާ ޢަލީ ވިދާޅުވިއެވެ.
ކައުން ސިލްތެރޭ ދިމާވަމުންދާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ރައްޔިތުންނަށް ހިއް ސާކުރައްވަން ޖެހޭނެކަމަށް ކައުން ސިލަރ ޝުޖާއު
ވިދާޅުވިއެވެ .ޤާނޫނުގައި އެލް.ޖީ.އޭއިން ކައުން ސިލް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް މޮނީޓަރ ކުރުމަށް އޮންނައިރު އެއްވެ ސް ގޮތަކަށް ޤާނޫނުގައި
އެލް.ޖީ .އޭއިން ކައުން ސިލް އޮޑިޓްކުރުމަކީ އޮންނަކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އަދި މިގޮތަށް މިއަދު މިވަގުތުގައި ކުރިއަށް ދާކަމަށް ކައުން ސިލަރ
ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ .ސިޓީ ކައުން ސިލަކީ ވަރަށް ސާފްތާހިރުކޮށް ކުރިޔަށްދާ ކައުން ސިލެއްކަމަށާއި ޤާނޫނުގައި ހުއްދަނުކުރާކަންތައްތައް
އެލް.ޖީ .އޭއިން ކުރިޔަށް ގެންދަވާތީ މައް ސަލައެއްކަމަށް ކައުން ސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ .ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ނުކޮށް ސިޓީ
ކައުން ސިލަށް އުދަނ ގޫވާކަންތައްތައް ކުރަމުންދާތީ އެއީ ވަރަށް ހިތާމަހުރިކަމެއްކަމަށް ކައުން ސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި މީގެ
އިތުރުން ޤާނޫނުނު ހުރިހައި ކައުން ސިލްތަކަށް ކުންފުނި އުފައްދަވައިގެން އާމްދަނީ ހދުމަށް ބާރުދެއްވާފައިވާއިރު އެލް.ޖީ.އޭއިން
ވިދާޅުވަނީ އެއީ ޕްރެކްޓިކަލީ ކުރެވޭކަމެއް ނޫންކަމަށް ކައުން ސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ .އަދި ހަމައެޔާއެކު މިގޮތަށް ކުންފުނިހެދުމުގެ
ބާރު ނުދޭންގަ ސްތުކުރާކަމަށް ރައްޔިތުންނަށް ހިއް ސާނުކޮށް އެލް.ޖީ .އޭއިން ސިއްރުކޮށް ސިޔާ ސީ ގޮތުން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދަވާކަމަށް
ކައުން ސިލް ޝުޖާޢު ވިދާޅުވިއެވެ .ކުންފުނި ތާއާރަފެއް ނުކުރެވޭނެކަމަށާއި ސަރުކާރަކުން މިބާރުތަކެއް ދޭންބޭނުން ނުވާކަމަށާއި އަދި
އެލް.ޖީ .އޭއިންވެ ސް މިކަންކޮށްދެއްވަން ބޭނުންނުވާކަމަށް ކައުން ސިލަރ ޝުޖާއު ވިދާޅުވިއެވެ.
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ސަރުކާރުން ކުންފުނި އުފައްދައި ގެން އުޅޭކަމަށާއި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ގޮތުން އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތް ކައުން ސިލްތަކަށް
މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ލާމަރު ކަޒީ ޤާނޫނަށް ބަދަލުވެނެ ސްފައި ވާކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ .ޤާނޫނުގެ މައްޗަށް އަމަލުނުކުރެވޭނަމަ
ޤާނޫނުގެ ބޭނުމެއްނެތްކަމަށާއި އެކަންއެގޮތަށް ނުވެލަ ސްވެގެން ދިޔުމަކީ ވަރަށް ހިތާމަހުރި ކަމެއްކަމަށް މޭޔަރ ވިދާޅުވިއެވެ.

ކަ އު ން ސިލް ޖަ ލް ސާއިން ނި ން މެވި ގޮ ތް
 1443ވަނަ އަހަރުގެ ބަރަކާތްތެރި ރަމަޟާން މަހާއި ގުޅިގެން މި ކައުން ސިލުގެ ފަރާތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މުބާރާތްތަކުގެ ތެރެއިން
ޤުރުޢާން މުބާރާތް އަދި މަދަހަ މުބާރާތުގެ އިނާމް ދިނުމުގެ ހަފްލާ  03ޖޫން ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށާއި ވޮލީ
މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗާއި އިނާމު ދިނުމުގެ ހަފްލާ  22އެޕްރީލް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވާ ގޮތަށް އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމަށް،
ރިޔާ ސަތުން ވޓަށް އެއް ސެވުމުން މިއަދުގެ ޖަލް ސާގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތް މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުން މިހުށަހެޅުން ފާ ސްވިއެވެ.
މިހާ ހި ސާބުން  10:00ގައި ޖަލް ސާ ނިންމަވާލެއްވިކަން ރިޔާ ސަތުން އިޢުލާން ކުރެއްވިއެވެ.
ބަ އި ވެރިވެ ވަ ޑަ އި ގެންނެވި ބޭ ފު ޅުން
#

މަ ޤާ މް

ނަ ން

 01ޑރ.މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު

މޭޔަރ

 02އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސައިފް ފާތިޙް

ކައުން ސިލަރ

 03އަލްފާޟިލާ ސަޢީދާ ރަޝާދު

ކައުން ސިލަރ

 04އަލްފާޟިލް އާދަމް ރަމީޒް

ކައުން ސިލަރ

 05އަލްއު ސްތާޛާ ފާޠިމަތު ޝަމްނާޒް ޢަލީ ސަލީމް

ކައުން ސިލަރ

 06އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު

ކައުން ސިލަރ

 07އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޔުމްނާ

ކައުން ސިލަރ

 08އަލްފާޟިލް އިބްރާޙިމް ޝުޖާއު

ކައުން ސިލަރ
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 09އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނާޡިމާ

ކައުން ސިލަރ

 10އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު

ކައުން ސިލަރ

 11އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު ޟަމީރު

ކައުން ސިލަރ

 12އަލްފާޟިލާ ނަހުލާ ޢަލީ

ކައުން ސިލަރ

 13އަލްފާޟިލް އަޙުމަދު އައިފާން

ކައުން ސިލަރ

ބަ އި ވެ ރިވެވަޑައި ނު ގަ ންނަވާ ބޭ ފު ޅުން.
 01އަލްފާޞިލް އަޙުމަދު ނަރީޝް

ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރ (އާއިލީ ޒިންމާ )

 02އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާޞިރު

ކައުން ސިލަރ ( ޗުއްޓީ )

 03އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ރީޙާން ނާޡިމް

ކައުން ސިލަރ ( ޗުއްޓީ )

 04އަލްފާޟިލާ މަރްޔަމް ނާޡިމާ މުޙައްމަދު ފާއިޒު

ކައުން ސިލަރ ( މެޑިކަލް )

 05އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު ނިޒްލީ ރަޝީދު

ކައުން ސިލަރ ( ޗުއްޓީ )

 06އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު އަރީޝް

ކައުން ސިލަރ ކައުން ސިލަރ ( ޗުއްޓީ )
0 7

ސެ ކް ރެޓޭރިއެޓް ބެ ލެ ހެއްޓެވި މު ވަ އް ޒަފުން
#

ނަ ން

މަ ޤާ މް

01

އަލްފާޟިލް މުޖުތަބާ ޖަލީލް

ސެކްރަޓަރީ ޖެނެރަލް

ޔަ އު މި އްޔާ ލި ޔެ ތަ އް ޔާ ރުކުރީ
#

ނަ ން

މަ ޤާ މް

01

އަލްފާޟިލާ އައިޝަތު އިރާޝާ

އެސ ސިއޭޓް ކައުން ސިލް އޮފި ސަރ

02

އަލްފާޟިލް މުޤްޞިތު ޒުބައިރު

އެސ ސިއޭޓް ކައުން ސިލް އޮފި ސަރ
 12އެޕްރީލް 2022
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