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ވުމުގެ ބައްދަލު އާންމު ނަ ވަ 10ވަނަ ދައުރުގެ  40 ގެ ތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްހުވަދުއަތޮޅު އު 
 ޔައުމިއްޔާ 

 

 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ  ތަން:ޖަލްސާ ބޭއްވި

 0402 އޮގަސްޓް 05   :  ތާރީޚްބޭއްވި ޖަލްސާ

 22:04  :ގަޑިޖަލްސާ ފެށި

 20:21 ނިމުނު ގަޑި:ޖަލްސާ 

 ވޭ.ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވިފައި ޖަލްސާ މެދުކަނޑާލެވުނު: 

 ރައީސް ނާސިޙް އިބްރާހިމް ކައުންސިލްގެ  ފަރާތް: ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓި
 

 އެޖެންޑާ  ފާސްކުރި 

 ޖަލްސާ ފެށުން -2
 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން 9 -0
 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  -0
 ލަފާދޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން  ކައުންސިލަށް -0
 ފަޅު ތެރެއިން ވެލި ނެގުމުގެ އުސޫލު އިސްލާޙްކުރުން. -1

 

 ޖަލްސާ ފެށުން  :2އެޖެންޑާ އައިޓަމް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

 ފާސްކުރުން ޚަރަދު ކުރުމަށް . 0އުމިއްޔާ ފާސްކުރުން، . ޔ0ަޖަލްސާ ފެށުން، . 2މިއަދުގެ ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާ ދަންނަވާލާނަން. 
. ރަށު ފަޅުތެރެއިން ވެލި ނެގުމުގެ 1. ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށް ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ، 0

ށް އުސޫލަށް އިސްލާޙް ގެނައުމަށް މެމްބަރު ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ. އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަ
 ގޮތަށް  ވޯޓް ދެއްވާ މެމްބަރުްނ އަތްަމއްޗަށް ނެންގެވުން އެެދން. ުޝކުރިއްޔާ. އެޖެންޑާ ހުށަހެޅިފައިވާ

  ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނިންމަން. 
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 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން  49 :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ޔައުމިއްޔާ މެމްބަރުން ބައްލަވާ ޗެކު ުކރައްވާފަކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. އަދި  0އެޖެންޑާ އައިޓަމް ނަންބަރު 
ޔައުމިއްޔާއަށް އިސްލާހެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންފުޅުނަމަ އިާޝރާތެއްކޮށްލެއްވުން އެދެން. އިޝާރާތެއް ނުކުރައްވާނަމަ އެގޮތަށް 

މެމްބަރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. ޔައުމިއްޔާ  ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ފާސްވުމަށް ވޯޓް
 ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ.

 ޚަރަދު ކުރުމަށް ފާސްކުރުން  :3އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 
 

ތިބޭފުޅުންަނށް ޗެކްކުރުމަށް  ބިލް 16.48.80/-ހުށަހަޅާފައިވާ  ފާސްކުރުމަށް. ޚަރަދުކުރުމަށް ފާސްކުރުން 40އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
އަދި ތަފްސީލް ފޮނުވިފައިވާނެ. ެމމްބަރުން ބިލްތައް ބައްލަވައި ޗެކްކުރައްވާފައިކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. މީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް 

ފުރުސަތަކަށް އެދި  އެއްވެސް މެންބަރަކު  .ބިލަކަށް އެއްވެސް ހިޔާލެއް އޮތްނަމަ އެ ފުރުސަތު މިހާ ހިސާބުން ހުޅުވާލަން
ބިލް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  16.48.80/-ނުލައްވާތީ އެއްވެސް ހިޔާލެއްނެތްކަމަށް ބަލާފަ. ފާސްކުރުމަށް ހުަށހަޅާފައިވާ 

ބިލްތަށް ުހށަހެޅިފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. ހުށަހެޅިފައިވާ  ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މެމްަބރުން އަތްމައްޗަށް ނެގުން އެދެން.
ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެކަމަށް ނިންމަްނ. މެމްބަރުންގެ އަޤުލަބިއްޔަތުން. މެމްބަރުން ވޯޓު ދެއްވި ގޮތް އަޅުގަނޑު ކިޔަމުންނުދަނީ 

 އަޤުލަމިއްޔަތުން ވޯޓުތައް ނިންަމމުން ދާތީވެ.

 ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން. :0އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެްއކެވުން 

ކުލަާވލުން. ކައުންސިލަށް ަލފާދޭކޮމެީޓއެއް އެކުލަވާލުމަށް ކައުންސިލް ކަުއންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮެމޓީއެއް އެ 0އެޖެންޑާ ނަންބަރު 
 މެމްބަރު ޒިޔާދު މުހައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ. ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވައިދެއްވުން އެދެން.

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ޒިޔާދު 

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަ، ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން. މަޤްސަދު. ކައުންސިލްގެ 
ކަމުގައި ކައުންސިލަށް މަޝްވަރާދިނުން. ކަންއެކިއެކި ނިންމުންތަކާއި ވީހާވެސް ބޮޑަށް  ގިނަ ރައްޔިތުން ޝާމިލްކުރުން. ދިމާވާ 

ރަށުގަ ހުންނަ ކުޑަ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސް މަޝްވަރާކުރުން. އާންމުންނާއި ކައުންސިލާއި ދެމެދު 
 އޮންނަ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުން.

ސާއަކުން ބޭފުޅަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް އާންމު ރައްޔިތުންެގ ތަފްސީލް: ކައުންސިލަށް ލަފާދޭޮކމެޓީ އެކުލަވާލަންވާނީ ޮކންމެ ުމއައްސަ
ބޭފުޅަކު ކޮމެޓީގައި ހިމެނިފައިވާ ގޮތަށެވެ. ކްލަބް އަދި ޖަމްއިއްޔާތަކަށްވެސް މިކޮމެޓީގެ މެމްބަރަށް ވުމުގެ ފަހި  40ތެރެއިން 

 ފުރުސަތު އޮންނަ ވާހަކަ ފާހަގަކުރަމުން ނިންމާލަން. ވައްސަލާމް އަލައިކުމް.

 ން ވާހަކަ ދެއްކެވުން ރިޔާސަތު 
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މިހާ ހިސާބުން މެްމބަރުންގެ ިހޔާލަށް އަދި ބަހުސްއަށް ިމ ަމއްސަލަ ހުޅުވާލަން. މެމްބަުރ ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު ޒިޔާދު. 
 ޝާނީޒްއަށް ފުރުސަތު ދެއްވަން

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 

އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން  މި މައްސަލައަކީ ވަރަށް މުހިއްމު މައްސަލައެއްކަން  ޒިޔާދުގެ  ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.
މިކުރާ މަސައްކަތުގައި ރައްޔިތުން އިތުރަށް ބައިވެރިކުރުވޭނެ މަގެއް ކަންނޭގެ މީ. ކޮންމެ ގޮތެއްިވޔަސް ރައްޔިތުން ކައުންސިލަށް 

އި ސީދާ މިކަން ކުރާނީ ކިހިނެތް ތޯ ބަޔާންކޮށްުނލެވި އިންނަމަވެސް އަޅުގަނޑަށް ލަފާދޭކޮމެޓީއެއް. ދެން ޒިޔާދުގެ މިމައްސަލައިގަ
ފެންނަނީ ހަމަ އިއުލާނެއްކޮށްެގން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޮކްނބަޔަކުތޯ މި ކޮމެޓީގައި ބައިވެރިވާން ބޭުނންވަނީ. އޭގެ ތެރެއިްނ 

މައްސަލައިގައި އެގޮތަށް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް. އެހެންނަމަވެސް ސީދާ  .މިކޮމެޓީއެއް ނެގިގެން ދިއުން އަޅުގަނޑު އެންމެ އެދެނީ
ރައްޔިތުން އިތުރަށް ބައިވެރިކުރުވާ، އަޅުގަނޑުމެން ގެންގުޅޭ ދެފުއް ފެންނަ ސިޔާސަތު އަޅުގަނޑުމެން މިކުރާ މަސައްކަތުގައި 

ވަނީނަމަ، އެހެންމަ މީ ވަރަށް ރަނގަޅު  އިތުރަށް ބޮޑަށް ހަރުދަނާވެގެންާދނެ ކަންނޭގެ މި ކޮމެޓީއެއް އުފެއްދިއްޖެ ކަމުގައި
 މައްސަލައެއްކަމަށް އަޅުގަނޑު ދެކެނީ. އަދި މިކަމަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދުކުރާ ވާހަކަ ދަންނަވަން.ޝުުކރިއްޔާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ނިންމާުލމަށް. މައްސަލައިގެ ހުލާސާއިްނ އިތުރު މެމްބަރަކު ފުރުސަތަށް އެދިލަްއވާތަން ނުެފންނާނީވެ. . މެމްބަރުޝުކުރިއްޔާ 
 ނިންމާލުމަށް ޒިޔާދު މުޙައްމަދަށް ފުރުސަތުދެން.

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  މުޙައްމަދު  ކައުންސިލްގެ މެންބަރ ޒިޔާދު 

އެއީ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. އާދެ ހަޤީޤަތުގައިވެސް މިކަހަލަ މައްސަަލތަކުގައި ތަންކޮޅެއް ފުޅާދާއިރާެއއްގައި މަޝްވަރާކުރުން 
އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި އޭގެ، މައްސަލައިގެ ޒާތުގައި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިންހަމަޖެހިގެން ދާނެ ކަމެއްކަންނޭގެ. މިކަހަލަ 

ނޫނީ   އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި މީގެ ތަޖުރިބާއެއް ކުރިން ކުރެވިފަ ހުރިތޯ، ،ކައުންސިލަށް ލަފޭދޭ ކޮމެޓީއެއް އެކުލެވިގެންދާއިރު
އަޅުގަނޑު ސީދާ މިމައްސަލަ ، ދަ ކޮމެޓީއެއް އެކުލެވިގެން ދެން އަޅުގަނޑުމެންގެ ކަންތައްަތއް ކިހިނެތްތޯ ބައްޓަންވެެގންދާނީ މިފަ

. ހަޤީގަތުގައިވެސް މިކަހަލަ މައްސަލަތަކުގައި ޖެޭހ ހުށަހަޅާފައި އިތުރު ފުރުސަތަކަށް މި އެދުނީ މި ވާހަކަ ދައްކަންވެގެން
ޝްވަރާއަކަށް ކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލްސާގައި މިފަދަ މައްސަލައެއް ހުށަހެޅިގެންދާއިރު މީގެ ވާހަކަދެކެވިގެން ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑު މަ

އަންނަންޖެހޭކަން އަޅުގަނޑަށް ޤަބޫލުކުރެވޭތީވެ އަސްލު ދެ ވަނަ ފުރުސަތަކަށްވެސް މި އެދުނީ. ފަހުންދުވަހުގަ މީގެ ކޮންމެސް 
ހާސިލްކުރެވުނަސް އަދި ނުކުރެވުނަސް އޭގަ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޖާމިލުވެފައި އޮތް މިންވަރު  ވަރެއްގެ ނަތީޖާ އަޅުގަނޑުމެންނަށް

ތަންކޮޅެއް ކުޑަވީމަ، މީގެ ައސަރު އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ކުރެވިދާނެެހން، 
ަށަހޅާ މެމްބަރުގެ ރައުޔަށް އެކަިނ މި ވާހަކަތައްވެސް އަދި މުޅި ހު ،ހަޤީޤަތުގައިވެސް މިކަހަލަ މަްއސަލަ ހުށަހެޅިގެންދާއިރު

އިގެ ނަޒަރިއްޔާ ހުއްޓުމަކީ، ހަޤީޤަތުގައިވެސް މައްސަލަތަކުގައި ދެން އިތުރަށް ކުރިއަށްދާން މިކަހަލަ މައްސަލަތައް ދެން މައްސަލަ
ކޮޅެއް ބޮޑަށް ފުުރސަތު ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމެއްހެން. ކައުންސިލްގެ އާންމު ޖަލްސާތަަކށް  ވެއްދުމުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ތަން

ންމު ޖަލްސާތަކަށް ވައްދާ މައްސަލަތަކަށް އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އެދެނީ ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މިހެން ކައުންސިލްގެ އާ
ށް އަނެއްފަރާތުންވެްސ ވުފޭވަރެއްގެ ރަނގަޅު ބަހުސްކުރެވި، މީގެ ދެފުއް ފެންނަ ގޮތަށް، އެއްފަރާތުގެ ާވހަކަތަކަ

ކޮންމެސްވެސްވަރެއްގެ ވާހަކަތަކެއް ދެކެވި އޭގެ ދެކޮޅުވެސް ފެންނަގޮތަށް ވާހަކަ ދެކެވިގެން މިކަހަލަ ކަންތައްތަކަށް 
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އެހެންވީާމ، ހަަމ މިވެސް އެކަހަލަ މައްސަލައެއް ނިމުން އައުން އެއީ އަޅުގަނޑު އެންމެ އެދޭގޮތްކަމަށް އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ. 
ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުގެ،  0424/.4ގެ ޒާތުގައި މިވެދާނެ ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންނަށްޓަކައި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު މީ

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ހަޤީޤަތުގައިެވސް ފުރުސަތު އެބައޮތް  ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމަށް، ހިޔާލުހޯދުމަށް، 
ގިނަ  ފުރުސަތުތަކެއް އެބަހުރި އޭގެ ެތރޭގައި މީހާރުވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިއަންނަނީ އެކިއެކި ތަފާުތ މަޝްވަރާހޯދުމަށް ވަރަށް

އެކިއެކި ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ހޯދަމުން، ވާޗުއަލްކޮށް ކްަލބް ަހއުސް ބޭނުންކޮށްގެން އަދި ހަަމ ފިޒިކަލީ މިތަނަށް ރައްޔިތުން 
. އެހެންމަ ބުނަން މިުއޅޭ އެއްޗަކީ ކޮންމެ ގޮތެއްވެސް އަޅުގަނޑުމެންނަށް މިފުރުސަތު ގެނެސްގެންވެސް ބައްދަލުކުރަމުން މިދަނީ

ކަމުގައިވިޔަސް އަދި ކްލަބް  މިއަށްވުރެ ތަންކޮޅެއްކައިރިން ހޯުދމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ބަޔަކު އަދި އެއީ މުއައްސަސާތަކެއް
ތަންކޮޅެއް ކައިރިން ހޯދުމުގެ  ކަމުގައިވިޔަސް އެމީހުންގެ މަޝްވަރާ  އަދި އާންމު ރައްޔިތުން ކަމުގައިވޔަސް ޖަމްއިއްޔާ

ވިސްނުމެއްގައި އަސްލު މިމައްސަލަ މިހިސާބަށް ވުޖޫދަށް މި އައީ. އެހެންމަ މިވެސް ހަމަ ޭއގެ ބައެއް. ރައްޔިތުންނާއި ގާުތން 
ބުން ނިުމނީއެއް ނޫން. ހަމައެކަނި މިެހން މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބައެއް މިވެސްހަމަ. މީކީ ހަމައެކަނި ނިްނމުމެއް ނޫން މިހިސާ

އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީއަކުންނެއް ގއ.ނިލަންދޫގެ ތަސައްވުރެއް ކަނޑައެއް ނޭޅޭނެ، އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަނީ މިވެސް އޭގެ ބައެއްކަމަށް، 
އަށް ވެއްދި މައްސަލައެއް، ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން މަސައްކަތްކުރުމުގެ ބައެއް. އެވިސްނުމުގައި އަޅުގަނޑު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާ

އެހެންމަ އުއްމީދު ކުރަން މެްމބަރުން އަދި ަތންކޮޅެއް ބޮޑަްށ މިކަހަލަ މައްސަލަތަކަށް ަރނގަޅު ހިޔާލުތަކާއި، މަޝްވަރާ 
ކައުންސިލަށް އަދި ރައީސްއަށް ދޭނެކަމަށްވެސް އަދި މުޅި ކައުންސިލަށްވެސް މަޝްވަރާ ލިބިގެންދާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަން. 

 ކުރިއްޔާ ރައީސް ތިދިން ފުރުސަތަށް.ޝު

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ނުވަަތ ިމ މައްސަލަ ފާސްކުރުމަށް ވޯޓަްށ އެހުމުގެ ކުރިން މެމްބަުރންގެ ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރު. މި މަްއސަލަ ބަލައިގަތުމަްށ 
މައްސަލައަކީ ހަމަ ވަރަށް ރަނގަޅު މައްސަލައެއް. އަދި  މައުލޫމާތައްޓަކައި ހަމ އަޅުގަނޑުގެވެސް ތަޖުތިބާއެއް ދަންނަވާާލަނން، މި 

މިފަދަ ހިޔާލު ހޯދުމުގެ ގިނަ ުފރުސަތުތައް ފަހިވާގޮތަށް ކަންަކން ކައުންސިލް ތެރޭގައި ހުރުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެއްކަމަށް 
ކަތްތައްކުރެވިފައިވޭ. އެހެންނަމަވެސް ލަފާދޭ ދެކެން. ހަމައެޔާއެކު މީގެ ކުރިންވެސް މިފަދަ ލަފާދޭ ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް މަސައް

ކޮމެޓީތައް އެކުލަވާލުމަށްފަހު ަލފާހޯދުމުގައި އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ ކައުންސިލްތަކުގައި ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ މައްސަލަތަކެއް 
ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުމަށްފަހު، ދިމާވެފައިވަނީ. އެހެންނަމަވެސް، އަޅުގަނޑުމެން ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް ލަފާޭދ 

 މަޝްވަރާ  ލަފާދޭކޮމެޓީގެ ބޭނުން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިފަމުންދާނަމަ ނުވަތަ ހިފޭގޮތަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތަކާއި، އަދި އާންމު
ން ވިސްނަންީވ ބައްދަލުވުންތައް ކުރިއަްށ ގެންާދނަމަ، ހީވާގޮުތން ފައިދާ ކުާރެނ އަދި ވަރަށް ރަނގަޅުވެގެންދާެނ، ކައުންސިލަރު

ކަމަކީ ކައުންސިލަށް ލަފާދޭ ަބޔަކު ނޫނީ ހިޔާލުދޭ ބަޔަކު އައިސް ބުނެދޭންވަނީ ކައުންިސލުން ނުކުރެވި އޮތްކަމެއްކަން. 
ކުރަންޖެހޭކަމެއްކަމެއް، އެކަމަށް އަޅާނުލެވި އޮތް ކަމެއްކަން. އޭރުން ކައުންސިލަށް އެއަްށ އަޅާލެވޭނީ. ނުވަތަ ކުރެވޭނީ. 

އްޔާ އަހަރުމެންނަށް ނުވެ އޮތްކަމެއް، ރައްޔިތުމީހާއަށް ފާހަގަކުރެވޭނީ އަހަރުމެންނަށް އަޅާނުލެވި އޮތްކަމެއް. އެކަން އެހެންވެއްޖެ
 ކަން ފާހަގަކުރުމުގެ ސަބަބުން ރުޅިއައުމުގެ ބަދަލުގައި، އެކަމަށް އެޓެްނޑްވުން ނުވަތަ އެކަން ހައްލުކުރަން ކުރެވިދާނެ ކަމަކީ ކޮބައި

ކައުންސިލަރުްނގެ ޒިންމާއަކަށް ވާންޖެހޭނީ، ޭއރުން ލަފާދޭ ކޮމެޓީގެ މެމްބަރުްނނަށްވެސް ހިންހަމަޖެހުމާއެކީ އަދި  ދެނެގަތުން އެއީ
. އެގޮތަށް ކުރިއަށްދަންޏާ އަދި އުދަގުލެއްނެިތ އައިސް ކައުންސިލަށް ލަފާދޭން ފަސްނުޖެހި ކުރިއަށް ދެވޭނީ ، ބިރެއްނެތި

ދާނެ އަދި މީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމެއް އަދި ތާއީދު ކުރާކަމެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރަްނ އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މިކަން ކުރިއަށް
 އަޅުގަނޑުވެސް. 
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މިހާ ހިސާބުން ިމމައްސަލަ ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަްށ ފާސްވުމަށް ވޯޓު ދެއްަވން ފެންނަ މެމްބަުރން އަތްމައްޗަްށ  އެހެންކަމުން
ންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވާލާަނން. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ ނެންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. ދެ

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްާވ މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯުޓ ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 41އަދަދު 
ހަމައެޔާއެކު  އަދި ށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެަކމަށް ނިންމަން.. އެހެންކަުމން މިމައްސަލަ ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ހ40ުބޭނުންވާ އަދަދު 

ބަޔަކު ކުރިއަށްގެންގޮސް ފާސްވުމާއިއެކީ މިމައްސަލައިގައި ދެންކުރަންޖެހޭކަންތައްތަްއ ހަމަ ކަނޑައެޅިފައި ނުވަތަ އެޒިންމާާއއި ބެހޭ 
 ތައް ކުރަންޖެހޭނެކަން ހަމަ ާފހަގަކޮށްލަން.އަވަހަށް މައްސަލައިގެ މަސައްކަތްކޮށް އިދާރީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަްނތައް

 ރަށު ފަޅުތެރެއިން ވެލި ނެގުމުގެ އުސޫލު އިސްލާޙްކުރުން  :1އައިޓަމް  އެޖެންޑާ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ނެގުމުގެ ރަށު ފަޅުތެރެއިން ވެލި ނެގުމުގެ އުސޫލު އިސްލާޙްކުރުން. ގއ.ނިލަންދޫ ފަޅުތެރެއިން ވެލި  41އެޖެންޑާ އައިޓަމް 
އުސޫލަށް އިސްލާހް ގެނައުމަށް ކައުންސިލް މެމްބަރު ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅުއްވާ މައްސަލަ. މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައި ދެއްވުން 

 .އެދެން، ޒިޔާދު

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

. އާދެ ތަންކޮޅެއް ކުރިންވެސް އަޅުގަނޑުވަނީ ޖަލްސާގައި މިއުސޫލު ހަމަ. މިއުސޫލާއިގެން އަޅުގަނޑުމެންވާނީ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް
މަސައްކަތްކޮށްފައި. ނަމަވެސް މިއުސޫލުގެ އަޅުގަނޑުމެން އިތުރަށް އިތުރުކޮށްލާ މާއްދަތަކެއް. ހުށަހަޅާ މައްސަލައަކީ ރަށުގެ ފަޅު 

 އިސްލާޙްކުރުން. ތެރެއިން ވެލި ނެގުމުގެ އުސޫލު 

 ވަނަ މާއްދާ )ށ( އިސްލާޙްކުރުން.  41މައްސަލައިގެ ހުލާސާ: ގއ.ނިލަންދު ފަޅުތެރެއިން ވެލިނެގުމުގެ ުއސޫލުގެ 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އެއީ   ،ހުށަހަޅުއްވާފައި އެބައިންފޯރމެއް  40ޒިޔާދު މުޙައްމަދު މަޑުކޮށްލަ ދެއްވުން އެދެން. ޒިޔާދު މުޙައްމަދު މިމައްސަލައިގައި 
 ؟އިސްލާޙްތޯ 40އެއް މައްސަލަ  42އިސްލާޙް ތޯ؟  40

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

 އިސްލާޙް. 40މައްސަލައެއް  42

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ގެންދަވާ ޒިޔާދު.އިސްލާޙް ދެއްތޯ؟ އާދެ ކުރިއަށް  40  

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

 މި މައްސަލައިގެ މަޤްސަދު ޤާވާއިދާ ޚިލާފަށް ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން ނަގަމުންދާ ވެލިނެގުން ހުްއޓުވުން. ޤަވާއިދަ ހިލާފަށް ނަގަމުންދާ
 ވެލީގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ތިމާވެްއޓަށް، ކުރަމުންދާ އަސަރު ކުޑަކުރުން.
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މި ރުފިޔާގައި ކައުންސިލަށް ރުފިޔާއަށެވެ.  40ލް: އިސްލާޙް: ދަރުމަކޮޅުން ވެލި ނެގޭނީ ގިނަވެގެން ވެލި ަބސްތާއަކަށް ތަފްސީ
ރުފިޔާ ދައްކަންޖެހޭނީ، މިކައުންސިލުން ވެލިނެގުމަށް  40ރުފިޔާ ނުހިމެނޭނެއެވެ. މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ  42ދައްކަންޖެހޭ 

ވާ ފަރާތަށެވެ. ރެޖިސްޓްރީ ހުއްދަކުރެވިފައި  

މާއްދާއަށް ފޮއިންޓެއް  40: މައްސަލައިގެ ހުލާސާ ގއ.ނިލަންދޫ ފަޅުތެރެއިން ވެލިނެގުމުގެ އުސޫލުގެ 40އިސްލާޙް ނަންބަރު 
މާއްދާއަށް ފޮއިންޓެއް އިތުރުކުރުން. 48ގއ.ނިލަންދޫ ފަޅުތެރެއިން ވެލިނެގުމުގެ އުސޫލުގެ  އިތުރުކުރުން.  

މަޤްސަދު: ޤާވާއިދާއި ހިލާފަށް ރަށުގެ ފަޅުެތރެއިން ނަގަމުންދާ ވެލި ނެގުން ހުއްޓުވުން. ޤަވާއިދާއި ޙިލާފަށް މިމައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
 ނަގަމުންދާ ވެލީގެ ސަބަބުން ރަުށގެ ތިމާވެއްޓަށް ކުރަމުންދާ އަސަރު ކުޑަކުރުން.

އަށެވެ. ހަވަނަ މާއްދާގެ  20:44އިން  44:6ްށ އެދި ހުށަހެޅޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ތަފްސީލް: ވެލިނެގުމަށް ހުއްދައަ
 އިސްލާޙް ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި ވެލި ނެގުން ހުއްދަކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އެހެންކަމުން މި އިސްލާްހތަަކށް  .ޝުކުރިއްޔާ ޒިޔާދު މުހައްމަދު. މި މައްސަލައިގައި ތިން ިއސްލާހެއް ހުށަހެޅިފައި މި ަވނީ
 . ޝަނީޒްހުޅުވާލަންުފރުސަތު ބަހުސްކުރުމަށް މެމްބަރުންނަށް 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 

ގައި  .042ވަރަށް ރަނގަޅު އިސްލާހެއް ކަންނޭގެ. ަވރަށް ދުވަސްވެއްޖެ މިހާރު ކުރީގެ އުސޫލު އެއީ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. 
ފާސްކުރެވިފައޮތް ކައުންސިލުން ނެރެފައިވާ އުސޫލެއް މިއުސޫލަކީ. އެހެންމަ މިހާހިސާަބށް އަންނައިރު ކޮންމެވެސް ކަހަލަ 
އިސްލާހްތަކެއް، ޒަމާނާއި އެއްގޮތަށް މިއަށް އަންަނން ޖެހޭކަްނނޭގެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ަޤވާއިދާއި ޙިލާފަށް، ހަޤީޤަތުަގިއ 

ގެ ސަބަބުން. ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ވެލި ނެގުމުގެ ސަބަބުން ރަށުގެ ތިމާވެއްޓަށް ަވރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް މިހާރު މޮނީޓަރ ނުވުމު
 އަޅުގަނޑުމެން  އިންތަންކޮޅެއް ފަސޭހަ ޔައިމައިޤަބޫލުކުރަނީ މިއިސްލާޙްތައް ފާސްވެގެން ދި މެންވަމުންދަނީ. އެހެންމަ އަޅުގަނޑު 

ލާަފށް ނަގަމުންދާ ވެލި އަޅުގަނޑުމެންަނށް ހުއްޓުވިގެންދާނެ ކަަމށް. ޒިޔާދު ހުށަހެޅި މައްސަލަގައި ވެލި ޤަވާއިދާއި ހި މޮނިޓަރކޮށް
ރުފިޔާ އެހެންކަމުން ވަރަށް  48ރުފިޔާއަށްކަމަށް އިސްލާހްގައިވަނީ، ކުރީގެ އުސޫލުގައި މި އިންނަނީ  40ބަސްތާއެއް ނެގޭނީ 

ސަބަބުން ހަޤީަޤތުގައި ައޅުގަނޑުމެން ލޭބަރ ކޯސްޓް، ެވލި ނަގާ މީހުންގެ ޭލބަރ ކޯސްޓް ބޮޑުތަން އަސްލުކުޑަވެގެން މިދަީނ. މީގެ 
ވަނަ  48 ،ވަރަށް ބޮޑަށް ދައްކުރަން އެބަެޖހޭ ކޮންމެގޮތެއްވިޔަސް ވެލި ނެގުމުގަ.  އަޅުގަނޑު މި އުސޫލު ކިޔާލި އިރުގައި

ގެ )ރ( ގައި ވެލި  48ލާހެއް ހުށަހަޅުއްވަން ބޭނުންވޭ. އެއީ މާއްދާއަށް އަޅުގަނޑުވެސް ޒިޔާދު ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހަށް އިސް 
ކަމުގައި ބެލޭނީ އިންޖިނިއަރިން ތަކެއްޗާއި،ޕަންޕް އަދި  ނެގުމަށް އެއްވެސް މެޝިނަރީއެއް ބޭނުންކޮށްގެން ނުވާނެ. ެމޝިނަރީ

ވެލި ނުނެގޭނެކަމަށް އޮތް އިސްލާހް  އެސްކެވޭޓަރ ފަދަ ތަކެއްވެޗެ. މީގަ މެޝިނަރީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ޕަންޕް  ބޭނުންކޮށްގެން
އަޅުގަނޑު ބޭނުންވަނީ ޕަންޕް ބޭނުންކޮށްގެން ެވލި ނެޭގނެގޮތަށް މިޔަށް އިސްލާހް ފާސްވެގެންދާއިރު، އުސޫލަށް 

ހަމަ  އިސްލާހްގެނެވިގެންދާއިރު ،އިސްލާހް ކުރުން. ސަބަބަކަށް ވަނީ. ޕަންޕް ބޭނުންކޮށްގެންވެސް ވެލި ަނގަނީ އަދި ފަކީރާއިންވެސް
ވެލި ނަގަނީ. ވެލި ނެގުމުގައި މިއަންނަނީ ހަމަ އެކައްޗެއް. ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވެގެންދަނީ. ދެން މިއުސޫލުގަ ވާގޮތުން ވެލިތަްށ 

ން މިެޖހެނީ. އަބުރާ ގެންނަން މިޖެެހނީ ސީދާ ހަމަ މެއިން ޖެޓީއަށް، ެޖޓީގަ ކައުންސިލުން ދައްކާތަނެއްގައި ެވލި ބަހައްޓަ
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ތަންކޮޅެއް ފަސޭހަވާނެ ކަންނޭގެ ވެލިނަގާ  ބަބުން ހަޤީޤަތުަގއި ޕަންޕް ބޭނުންކޮށްގެން ވެލި ނަގާކަމުގައި ވަނީނަމަމިހެންވުމުގެ ސަ
ފަރާތްތަކަށްވެސް އަދި ޤަވާއިދާ ހިލާފަށް ނަގާވެލިތަކަށްވެސް ތަްނކޮޅެއް ހުއްޓިގެން ދާނެކަންނޭގެ،އެ ގޮތަށް ބޭނުންކުރަން ފަސޭހަ 

ޅުގަނުޑމެންނަށްވެސް މޮނިޓަރ ކުރަން.  އެހެންކަމުން އަޅުގަނޑު އުއްމީދުކުރަނީ އަޅުގަނޑު މި ވެގެންދާނެ ކަންނޭގެ އަ
 ހުށަހެޅިގޮތަށް )ރ( އިސްލާޙްވެގެން މި އުސޫލު ފާސްކުރެވިގެން ދިއުން. ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

 ދަވާ. އިތުރު މެމްބަރަކު. އައިޝަތު ކުރިއަށް ގެންޝުކުރިއްޔާ

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  އާއިޝަތު އަންވަރު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

 40. އައްސަލާމް އަލައިކުމް. ފަޅުތެރެއިން ވެލި ނެގުމުގެ އުސޫލާއި ގުޅިގެން ޒިޔާދު މުޙައްމަދު ހުށަހަޅާފައިވާ ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް
ހުށަހެޅި މެޝިނަރީ ބޭނުންކޮށްގެން ވެލި ނެގުމުެގ އެ އިސްލާޙަށް އަޅުގަނޑު ވަރަށް ތާއީދުކުރަން. އެކަމަކު ޝަނީޒް މުޙައްމަދު 

ރަށަކީ ގުދުރަތީގޮތުން އުފެިދފައިވާ ރަށަކަށް ވަތީވެ މާދަމާވެސް އިސްލާހަށް އަޅުގަނޑު ތާއީދެއް ނުކުރަން އެއީ އަޅުގަނޑުމެންގެ 
ގެ އަތްމަތީގައިކަމަށްވުން މެޝިނަރީަފަދ އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ދަރިންނާއި ހަމައަށް ގެްނދަން އޮތީ އަޅުގަނޑުމެން

 .ޝުކުރިއްޔާތަކެތި ބޭނުންޮކށްގެން ވެލިނެގުަމކީ އެހާ ރަނގަޅުކަމެއްކަމަށް އަޅުގަނޑަކަށް ނުފެނޭ. ތި ދެއްވި ުފރުސަތަށް 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

އްސަލައިގެ ބަހުސް ނިންމާލުމަށް ޒިޔާދަށް ފުރުސަތު އިތުރު މެމްބަރަކު ފުރުސަތަކަށް އެދިފައި ނެތުމާއެކު މިމަ އައިޝާ.ޝުކުރިއްޔާ 
އަޅުގަނޑަށް.  އަރުވަން. ތި ބޭފުޅުންގެ މައުލޫާމތައްޓަކައި ދަންނަނަަވން ޖަލްސާ ފައްޓަވަމުން މާލޭބަުހން ވާހަކަ ެދއްކެނީ އޮޅުމަކުން

 ކުރިއަށް ގެންނަވާ ޒިޔާދު.ތިބޭފުޅުން ޭބނުްނނަމަ ބޭނުން ބަހަކުން ކުރިއަށް ެގންދެވޭނެ. އެހެންނަމަވެސް 

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން ޒިޔާދު މުހައްމަދު ކައުންސިލްގެ މެންބަރ 

ޝުކުރިއްޔާ ރައީސް. މިމައްސަލަ ހަޤީޤަތުގަިއ އަޅުގަނޑުމެްނ ކައުންސިލްގެ ސަމާލުކަން ައޅުގަނޑުމެންވެސް މިދައުރުގައި 
އެއްގޮތަކަށްވެސް އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމެއްނުވޭ، ހަީޤޤަތުގައިވެސް އިންތިޙާބްވި ކައުންސިލަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންވެސް މިގެނައީކީ 

އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށަށް ތަފާތު އެކި ގޮތްގޮތުން، ހަޤީަޤތަކީ މިއީ ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީއާއި ދޭރެތޭގައި އެއްބަސްވޭ އެބޭފުޅުން 
ބޭފުޅުން ދެއްކި ހިސާބުން ކައުންސިލުން ވެލި  އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުން ވެލި ނެގޭނީ ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން މިހިސާބުންނޭ. އެ

ނަގަމުން މިދަނީ ހުއްދަ ދީެގން. އެހެންމަ ހަޤީޤަތުގައި އަޅުގަނޑުެގ މަޤްސަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދަިތކުރުމެއް ނޫން. ނޫނިއްޔާމު މި 
ސަދަކީ. މަޤްސަދަކީ މިނިޒާމް . އެއީ ނޫން އަޅުގަނޑުމެންގެ މަޤްރަށު ފަޅުތެރެއިން ވެލިނެގޭނެ އެއްގޮތެއްވެސް ނެތުމެއްނޫން

ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާކުރުން. ހަޤީަޤތުގައިވެސް އަޅުގަނޑާއި ފޭސްވާ، ތަންކޮޅެއްކުރިން ފުރަތަމަ ކަުއންސިލް ޖަލްސާއެއްގައި ރައީސް 
އަށްވެސް އަދި ވިދާޅުވި ފަދައިން އިތުރު މަްޝވަރާއަކަށް ދިއުމަކީ މިމައްސަލަގައި ބުއްދިވެރި ގޮތެއްކަން ކައުްނސިލްގެ ރައީސް

އަޅުގަނޑުމެންނަށްވެސް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ މި މައްސަލަ ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި އިތުރަށް ރިވައިސްކޮށް އިތުރު އިސްލާޙްތަކެއް 
ހަޤީޤަތުގަިއ ގިނަ ބޭފުޅުން ބޭނުމެއްނުޭވ  ޝްވަރާކުރެވުނު ގިނަ ބޭފޫޅުންހުށަހެޅިގެން މިދަނީ. އެދޭތެރޭގަިއ އަޅުގަނޑާއިވެސް މަ

ިއ ޅުގަނޑުމެންގެ ރަށުން ވެލި ނަގާކަށްވެސް. އެކަމަކު މީގަ ދިމާވެދާނެ ކުއްލިއަކަށް އަޅުގަނުޑމެންގެ ތެރޭގައި ނަގަމުން އައަ
ވޭ ވެލިތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރަްއޔިތުންނަށް ކުއްލިއަކަްށ އެ ޚިުދމަތް ހުއްޓުމަކީ އެއީ އަޅުގަނަޑށްވެސް ޤަބޫލުކުރެ
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ށް ނުވެދާނެ. އޭގެ ސަބުބުން ހަމަ ފުދޭވަރެއްގެ ބޮޑެތި ދަތިތަކެއް އަޅުގަނޑުމެންނާއި ކުރިމަތިވެދޭނެ. ގޮތުގައި އެހާ ފަސޭހަކަމަކަ
އެހީ އަޅުގަނޑުވެސް ޤަބޫލުކުރާ ގޮތެއްނޫން. އެހެނެއްކަމަކު އުސޫލު ތަންކޮޅެއް ހަރުދަނާކޮށް އަޅުގަނޑުމެންގެ، ހަޤީޤަތަކީ ކޮންމެ 

ރަށުގެ އިހްތިސާސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ތަނަކުން ވެލިނަގަން ހުއްދަ ދިނަސް މީގެ ތަނަކުން ވެލި ނެގިކަމުގައިވިޔަސް، މި
ޒިންމާވާ ފަރާތަކަށްވާނީ ކަުއންސިލް. އެހެންމަ އެ މަޤާމުަގ ކައުްނސިލަރުންގެ މަޤާމުގައި މިތިީބ އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންމަ މިޔަްށ 

އެހެްނމަ މިއުސޫލު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ންމާ ނަަގްނތިބީވެސް އަޅުގަނޑުމެން. ބަސްކިޔަން ތިބީވެސް އަޅުގަނޑުމެން. އެހެންމަ މީގެ ޒި
ބެލެހެއްޓޭ ގޮތަކަށް ބަްއޓަންކުރެިވގެން މި އުސޫލު މި ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރެވޭނީ. ހަޤީޤަތަކީ މި ދިޔަ ދައުރުގެ ކައުންސިރުންވެސް 

މިހުރީ. ހަމަ ރަނގަޅު. ުއސޫލުވެސް ރަނގަޅު. އެކަން މި  އެބޭފުޅުންނަށްވެސް ެބލެހެއްޓޭެނ ގޮތަކަށް އުސޫލު ބަްއޓަންކޮްށފަ
އަމަލުކުރަން އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުންނުވަީނ،  އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި ވެލި ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުމެއްނުވޭ އުސޫލަްށ 

އުސޫލު ފާސްވެގެން މިދަންނަވަނީކީ މި އަޅުގަނޑުތަބާވާކަށް. އެއީ ޖެހިގެން އުޅޭ މައްސަލައަކީ ހަޤީޤަތުގައިވެސް. އެހެންވީމަ، ވަކި 
އެއީ  ނޫްނ އަޅުގަނޑު މި ދަންނަވަނީ. އެހެންނެއްވެސް ދިޔައިމަ މި ރަށުން އެއްގޮތަކަްށވެސް ޤަވާއިދާ ހިލާފަށްވެލި ނުަނގާނެއެކޭ

އެގިވަޑައިގަންނަވާނެ ފަދައިން ައޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ބޭފުޅަުކ ނުހުންާނނެ މީތި ޮމނިޓަރ ުކރާކަށް، ހަމަ މިއޮތް އުސޫލުެގ 
އާވެސް މަޝްވަރާކޮށްފަ. އެީއ  ޕީ.އޭތެރެއިން އޭރުވެސް މިހާރުވެސް މިކަންތައްތައް ދާނީ. އެހެންމަ ައޅުގަނޑުމެންވަނީ މިހާރު އީ.

ދާނެ މިއުސޫލު އަޅުަގނޑުމެންނާއި އައިސް މިއަށް އަމަލު ކުރަން ފެށުުމން ދެްނ އަޅުގަނޑުމެންނާއި ދިމާވެދާެނ ދެންދިމާވެ
ކަންތައްތަކާއި މެދުވެސް އީ.ޕީ.އާއި މަޝްވަރާކޮށްފައި. އަޅުގަނޑު ހުދުވާނީ. ދެން މީގަ އަޅުގަނޑުމެން އަމަލުކުރާނީ ކިހިނެތްތޯ. 

.ޕީ.އާއި މަޝްވަރާކޮށްގެން މިރަށުން އެއްކޮށް އެބޭފުޅުންަނށް ަދއްކަންވާނެ ދެން އަޅުގަނޑުމެން މިސާލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދެން އީ
ތަނެްއ، އޭރުން އެބޭފުޅުން ހުއްދަ ދެއްވާނެ. ައޅުގަނޑުމެން ބޭނުންވަީނ،ޭބނުންާވ ތާކުން ވެލި ނެގުމަށް. އެފަދަ  ވެލި ނަގާނެ

ގައިވެސް އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުނާއި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރެވިގެން. ނިންމުމަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ދާންޖެހޭނީ ހަޤީޤަތު
ކހިނެތްތީ އަޅުގަނޑުމެން މިކަންތައްތައް މިގޮތަށް ކުރިއަށްދާީނ. މި އޮތް އިސްލާހްގެ ތެރެއިން މިކަން އަދިވެސް މނިޒާމް 

މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެން އަޅުގަނޑުމެން  ޕީ.އޭ އާއިހޭ. އީ.ރަނގަޅެއްނުވެޔޭ. އެހެންނަމަ ައޅުގަނޑުމެން ދާން ޖެހޭނީ ކިިހަނކުން
އެމަޝްވަރާ އަޅުގަނޑުމެން ޖެހޭނެ ރައްޔިތުންނާއި ކުރަން. ވެލި އެހެންތަނަކުން ނަގަން  ޯތ؟ވެލި ނަގަންޖެހޭނީ ކޮންތާކުން 

ހަކަވެސް ފާހަކުރުމަށްޓަކައި ތުގައި އެވާބޭނުންނަމަ އެމަޝްވަރާޮކށްގެން އަޅުގަނޑުމެން ކުރިއަށްދާނީވެސް. އެހެންކަމުން މި ފުރުސަ
 ޝުކުރިއްޔާ ދެއްވި ފުރުސަތަށް. ރައީސްގެ ފަރާތުން އިޒުނައަށް މިއެދުނީ.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 

ޙް ޝުކުރިއްޔާ ޒިޔާދު. ޝަނީޒް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާޙް ވޯޓަށް އަހަން ހުށަހެޅުއްވައިދެއްވުން އެދެން. ޝަނީޒް ހުށަހެޅުއްވާ އިސްލާ 
އެންމެ ފަހުން ވޯޓަށް އަހާނަން. ފަހަރަކު އިސްލާހެއް އަޅުގަނޑަށް އިދާރީ މޭޒުން ދެއްވުން އެދެން ވޯޓަށް އެހުމަށްޓަކައި، ހުރިހާ 

މާއްދާއަށް އިތުރުކުރާ ޕޮއިންޓް ވެލި  48މެމްބަރުން އަޅުގަނޑު މިހާރު ވޯޓަށް މިއަހަނީ މެންބަރު ޒިޔާދު މުހައްމަދު ހުށަހެޅުއްވި 
އްދަކޮށްފައިވާ ސަރަހައްުދން ވެލިނެގުމަށްފަހު އެދިާމލުން އެއްގަމަށް ވެލި އެރުވުމަކީ މަނާކަމެކޭ ވެލި އަރުވަންވާނީ މި ނަގަންހު

އެގޮަތށް ވޯޓު ދެއްަވްނ  ވަނަ މާއްދާގެ އިތުރު ކުރާ ޕޮއިންޓަށް 8އެހެންކަމުން ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.  8އުސޫލުގެ 
ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ  ވޯޓު ދެއްވުން އެދެން. ދެންމެ ނެގުނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ދަންނަވާލާނަން.  ފެންނަ މެމްބަރުން

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްާވ މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯުޓ ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 41އަދަދު 
ވެލިނެގުމަްށ  ދެވަނަ އިސްލާހް:ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. މިއިސްލާހް ހަމަ . އެެހންކަމުން މިމައްސަލަ 40ބޭނުންވާ އަދަދު 

އަށެވެ. ހަަވނަ ާމއްދާގެ އިސްލާޙް ރަސްމީ ބަންދު  20:04އިން  6:44ހުއްދައަށް އެދި ހުަށހެޅޭނީ ރަސްމީ ދުވަސްތަކުގައި ހެދުން 
ދުވަސްތަކުގައި ވެލި ނެގުން ހުއްދަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. ހުށަހެޅިަފއިވާ ގޮތަށް މި އިސްލާހަށް ވޯޓު ދެއްވަން 
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ދެންމެ ނެގުުނ ވޯޓުގެ ަނތީޖާ ދަންަނވާލާނަން.  ތްމައްޗަްށ ނެންގެވުްނ އެދެން. ޝުކުރިްއޔާ މެމްބަރުން. ފެންނަ މެްމބަރުން އަ
ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 41ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު 
 . އެހެންކަމުްނ މިމައްސަލަވެސް ހުށަހަޅުނު ގޮތަށް އިސްލާހް ހަމަ ފާސްވެއްޖެ.40އަދަދު  މެމްބަރެއް ނެތް. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ

ރުފިޔާއަށެވެ. މި ރުފިޔާގައި ކައުންސިލަށް ދައްކަންޖެޭހ  40އިސްލާހް: ދަރުމަކޮޅުން ވެލި ނެގޭނީ ގިނަވެގެން ވެލި ބަސްތާއަކަށް  
ރުިފޔާ ދައްކަންޖެހޭނީ، މިކައުންިސލުން ވެލިނެގުމަށް ރެޖިސްޓްރީ  40 ރުފިޔާ ނުހިމެނޭނެއެވެ. ަމތީގައި ދެންނެވިފައިވާ 42

ުހށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް މި އިސްލާަހށް ވޯޓު ދެއްވަން ފެްނނަ މެމްަބރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުްނ  ހުއްދަކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށެވެ.
ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 41ދު އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަ

އެހެންކަމުން މިއިސްލާޙް ާފސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވަން ޭބުނންފުޅުވާ މެންބަރުން ައތްމައްޗަށް ނެގުން އެދެން.  ފާސްކުރުމަށް ، 40
ޓު ޓައި ވެފައިވުމުގެ ސަބަބުން ރައީސްގެ ވޯ . 40. ފާސްކުރުމަށް ޭބނުންވާ އަދަދު  40ންގެ އަަދދަކީވެސް ވޯޓު ނުދެއްވާ މެމްބަރު 

 ޖަލްސާގެ ބޭރުން ވަގުތުކޮޅެއްއިދާރީ ގޮތުން ވޯޓަށް މެންބަރުން އިްނތިޒާރުކޮްށފާނެތީ، ރައީސް ނިންމަނީ ވޯޓުަގއި ބައިވެރިނުވުމަށް. 
 ދެއްވުން އެދެން.

ސްލާްހ ދަންނަވާލާަނން ގއ.ނިަލންދޫ . އ41ިދެންމެ ނެގުނު ޯވޓުގެ ަނތީޖާ. ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ އަދަދު 
މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވާ މަޤްސަދު ޤާވާއިދާ  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އިސްލާހްކުރުން. 1ފަޅުތެރެއިން ވެލި ނެގުމުގެ އުސޫލުގެ 

ރަށުެގ  ޚިލާފަށް ރަށުގެ ފަޅުތެރެއިން ނަގަމުންދާ ވެލިނެުގން ހުއްޓުުވން. ޤަވާއިދަ ހިާލފަށް ނަގަުމންދާ ވެލީގެ ސަަބބުން
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( މި ޮގތަށް އިސްލާހްކުރުމަްށ ދެންމެ ނެގުުނ ވޯޓުގެ ނަތީާޖ  1ތިމާވެއްޓަށް، ކުރަުމންދާ އަސަރު ކުޑަކުރުން. 

ފާސްކުރުމަށް ، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 41ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެންބަރުންގެ އަދަދު  ދަންނަވާލާަނން
. ވޯޓުގައި ބައިެވރި ނުވާ މެމްބަރުންގެ އަދަުދ 40. ފާސްކުރުމަށް ބޭނުްނވާ އަދަދު  40ދެއްވާ މެމްބަރުންެގ އަަދދު ވޯޓު ނު

 ރައީސް ބައިވެރިނުވޭ. އެހެންކަމުން މިމައްސަލަ ފާސްނުވޭ. 

ުމގެ އުސޫލަށް އިސްލާހުގެނައުން. ހަމައެޔާއި ގުޅިގެން ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާއަށް މައްސަލަހުށަހެޅުމަްށ ޝަނީޒް މުހައްމަދު ވެލި ނެގު
 ޝަނީޒް މިމައްސަލަ މެމްބަރުންަނށް އިއްވާލާދެއްވުން އެދެން.

 ވާހަކަ ދެއްކެވުން  ނާއިބް ރައީސް ޝަނީޒް މުޙައްމަދު ކައުންސިލްގެ 

ގައި މިވަނީ،  ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( އަށް އިސްލާހްގެނައުން. އެގެ ތެރޭގައި މެޝިނަރީޒް ހިމެނޭ )ރ( 8އަޅުގަނޑުގެ މިއިސްލާހަކީ 
ކުރީގެ އުސޫލުގައި )ރ( ގައި މިވަނީ ވެލި ނެގުމުގައި ެއއްވެސް މެޝިނަރީއެއް ބޭނުްނކޮށްގެން ނުވާނެ. މެިޝނަރީޒް 
މާނަކުރުމުގައި މެޝިނަރީޒް ކަމުގައި ބެލޭނީ އިންޖިނިއަރިން ތަކެއްޗާއި،ޕަންޕް އަދި އެސްކެވޭޓަރ ފަދަ ތަކެއްވެޗެ. ދެން 

މެޝިނަރީގެ ގޮތުގައި ޕަންޕް  ނުހިމެނުން. ޕަންޕަކީ މެޝިނަރީޒް ގޮތުގައި ނުހިމަނާ ޕަންޕް  އަޅުގަނޑުގެ އިސްލާހަކީ
 ބޭނުންކޮށްެގން ވެލި ނެގޭނެކަމަްށ އިސްލާހްފާސްކޮށްދިނުން.

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަ ދެއްކެވުން 
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ޝުކުރިއްޔާ. އެހެންކަމުން މިމައްސަލައަށްވަނީ ބަހުސްކުރެވިފައި. ބަހުސްކޮށްނިމިފައި. ވޯަޓށް އަާހނަން. ވެލި ނެގުމުމުގެ އުސޫަލށް 
އިތުރަްށ ހުށަހެޅި އިސްލާޙް މެމްބަރު ޝަނީޒް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހް އެ ގެނެވުނު އިސްލާހްތަކާއި ގުޅިެގން އެ އިސްލާހްތަކަްށ 

ތަށް ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވަން ބޭނުންފުޅުވާ މެމްބަރުން އަތްމައްޗަށް ނެންގެވުން އެދެން. ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. ހުށަހެޅުނު ގޮ
 ދެންމެ ނެުގނު ވޯޓުގެ ނަތީޖާ ަދންނަވާލާަނންމިމައްސަލަ ފާސްވުމަށް ވޯޓު ުނދެއްވާ މެމްބަރުން އަތްމައްޗަްށ ނެންގެވުން އެެދން. 

ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ނުދެއްވާ ، 40ފާސްކުރުމަށް ވޯޓު ދެއްވި މެމްބަރުންގެ އަދަދު ، 41ބަރުންގެ އަދަދު ޖަލްސާއަށް ހާޒިރުވި މެން
. އެހެންކަމުން މި އިސްލާްހ ހުށަހެޅުނުގޮަތށް ފާސްވެއްޖެ. 40. ާފސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އަދަދު  42މެމްބަރުންގެ އަދަދު 

މުގެ ކުރިން މެމްބަރުންނަށް ހަމަ ދަންަނވާލާނަން. މީ އަޅުގަނޑުމެންެގ ޝުކުރިއްޔާ މެމްބަރުން. އަދި ހަމަ ޖަލްސާ ނިންމާލު
 މިދައުރުގެ ޖަލްސާއެއްގައި  އެކި ގޮތްގޮތަށް ޯވޓު ޖަލްސާއެއްގަިއ ފެނިގެންދިޔަ ފުރަތަމަ ފަހަރު.ަދންނަވާލަން ބޭނުންަވނީ ވޯުޓ އެކި 

ގެން އެއްވެސް މެމްބަރަކު އެއްވެސް ހިތްނުތަވަސްކަމެއް ގޮތްގޮތަށް ދެއްވުމަކީ އެކި ެމމްބަރުންގެ ހައްޤެއް އެކަމާއި ގުޅި
އަދި ހިޔާލުގެ ހުރި މުއްސަދިކަމާއި ނުގެންގުޅުމަކީ ވަރަށް މުހިއްމުަކމެއް. އަދި މިދަފަ ކަންތައްތަކީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޑިމޮކްރަސީގެ 

ތްކަން ހާމާޮކށްދޭ ކަމެއް. އަދި  ހަމައެޔާއެކު އަދި އެންމެން ހިޔާލު ތަނަވަސް ކަމާއި އެކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން އޮ
މިފަދަ އިސްލާޙް އެޔަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށްފައިއަނެއްކާވެސް  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު މެމްބަރުންނަށް ލިބިގެންދާނެ. އެއްވެސް 

އީއެއް ނޫން. އަނެއްކާވެސް ހާލެއްގައި މިހާހިސާބުން މި އިސްލާޙް އަނެއްކާވެސް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު އެއްކޮށްބަންދުވެގެްނ ދިޔަ
އިސްލާހް އެހެންގޮތަކަށް ނަމަވެސް އަދި އިތުރަށްވެސް އެ އިސްލާޙް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ކޮންސިޑަރ ކޮށްފައި ހުށަހެޅުމުގެ 

ލްސާތަކަށް މެމްަބރުން ކައުންސިލްގެ ޖަ ފުރުސަތު މެމްބަރުނަށް އޮްނނާެނ ވާހަކަ ހަމަ މައުލޫމާތަްށޓަކައި ދަންނަވަން. އެެހންކަމުން
ތިކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. އަދި ހަމައެޔާއެކު މެމްބަރު ޒިޔާދު މުހައްމަދުވެސް ތިމާވެއްޓާ ގުޅޭތުން އަދި ވެިލ 

ނެގުމުގެ އުސޫލާއި ގުޅޭގޮތުްނ ހުށަހަޅުއްވަމުންދާ އިސްލާްހތަކަކީ ރަނގަޅު އަޅުގަނޑުމެންގެ ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުންހުރި  
 ތަކެއްކަން ފާހަގަކޮށް ަހމަ ޝުކުރު ދަންނަވަން. އިސްލާހް

އެންމެހާ . ނީނިންމާލާމިހާ ހިސާބުން އަޅުގަނޑު މިނެތުމުން މިއަދުގެ ޖަލްސާ  މައްސަލައެއް އެޖެންޑާގައި އިތުރުއެއާއެކު 
 ވައްސަލާމް އަލައިކުމް.ނަށްވެސް ބާއްޖަވެރި ުދވަހަކަށް އެދެން. ވަލްހަމްދުލިއްާލހި. މެމްބަރުން
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