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 މުޙައްމަދު ނާޝިޒް{ ދާއިރާެގ މެންބަރު ކިނބިދޫ  ؛ }ރިޔާސަތުގައި އިންެނީވ ކޮމިޓީެގ މުޤައްރިރު

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ކޮމިޓީެގ   މާލިއްޔަތު  ދަންނަވަން.    23`.  މަރުޙަބާ  މެންބަރުންނަށް  ހުރިހާ އިއްޒަތްތެރި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ކައުންސިލަރުންެގ   ުގޅިެގން  ބަދަލާ  ައއި  ާގނޫނަށް  ކައުންސިލުެގ  ލޯކަލް  މިއޮތީ،  އެޖެންޑާަގއި  މިއަދު  އަޅުަގނޑު 

ތުން ކޮމިޓީަގއި މަޝްވަރާކުރުން. އެހެންވީމަ، މިހާރު އަޅުަގނޑު  މުސާރަ އަލުން މުރާޖަޢާކޮށް، ޮގތެއް ނިންމުމާ ުގޅޭޮގ

އަރުވާނަން  ފުރުޞަތު  މިަވުގތު  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  މެންބަރުންނަށް.  އިއްޒަތްތެރި  ހުޅުވާލަނީ  ފުރުޞަތު  މި 

 ރިޔާޟަށް. هللا ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

 

 ރިޔާޟު ވާހަކަދެއްކެވުން: هللا ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދު ތިމަރަފުށި

ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިރު. އަޅުަގނޑު ދެކޭޮގތުަގއި މިއޮތީ މިހާރު މި ޕޭ ކޮމިޝަން، ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވެސް 

ކެއް. އަދި  މަޝްވަރާކޮށްެގން ޕޭ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާފައި، ދައުލަތުެގ  ބަޖެޓުން މުސާރަ ދެވިދާނެ ޮގތްތަ

ެއއްޗެއް   ެއއްެވސް  ރަްއޔިތަކަށް  އެހެންވީމާ،  އެބައޮތް.  ޮގތްތަކެްއ  ހުށަހަޅާ  އަދި  އޮތްޮގތާިއ  މިހާރު  ކުރިއަށްވުރެ 

ކޮމިޝަނުން  ޕޭ  އަޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  ަގބޫލެއްނުކުރަން.  ައޅުަގނޑު  ކަމަށް  ަމްއސަލައެއް  ެއއީ  ލިބުމަކީ  އިތުރަށް 

ޮގތަށް ފާސްކުރަން އަ ހުށަހެޅުެމްއ  ހުށަހަޅާ  އެއީ  ައޅުަގނޑު  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން. އެހެންވީާމ،  ފެންނަނީ  ޅުަގނޑަށް 

 ކަމުަގއި ނޯޓުކޮށްލަދެްއވުން ެއދެން. ޝުކުރިއްޔާ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 ޝަރީފަށް. ޝުކުރިއްޔާ. އަޅުަގނޑު ދެން، ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ މަރަދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް

 

 މަރަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެުވން:

މިހާރު ިގނަ ބޭފުޅުންެގ ރޫޙު ހުރީ މި ޕޭ ކޮމިޝަނުން ހުށަހެޅި ޮގތަށް ފާސްކުރަން ކަމަށްވާތީ، އަޅުަގނޑު ެއޮގތަށް  

 ތާއީދުކޮށްފިން ދެން މިހާރު ކުރިން ހުރި ޮގތް ދޫކޮށްލާފަ.

 

 ްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެ

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ވިލުފުށި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޢަފީފަށް. 
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 ފީފު ވާހަކަދެއްކެވުން: ޢަދާއިރާެގ މެންބަރު ޙަސަން  ވިލުފުށި

އެ ހުށަހަޅާފައި  އަލަށް  މިހާރު  އެއީ  ދަންނަާވލަން.  ހަމައެކަނި  ތަންކޮޅެއް  ފާހަަގވާ  މީަގއި  ޮގތުން  އަޅުަގނޑު  އޮތް 

ރުފިޔާެގ ތަފާތު މުސާރާއިެގ. ޭއެގ ކުރީަގއި ިމ    7000ރައީސާިއ ނައިބު ރައީސާ ދޭތެރޭަގިއ ާގތްަގނޑަކަށް އެބައުޅޭ  

ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ؟ )ރުފިޔާެގ ތަފާތު ިމ ެގންނަން މި ޖެހުނީ ކީްއެވެގންތޯ  7000ރުފިޔާ. މިހާރު މި    3000އުޅެނީ  

ތަފާތެ މާބޮޑު  އެީއ  އެީއ  އެހެންވީމާ،  އެްއވަރުކޮށްލަން.  އެބަޖެހޭ  އެ  އެހެންވީމާ،  ފެންނަނީ.  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  އް 

 ރައީސްެގ ބައިން އުނިކުރުން، ނޫނިއްޔާ ނައިބު ރަީއސްެގ ބަިއން އިތުރުކޮށްލަން ޖެހެނީ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފުރުޞަތު މި  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  ިއއްޒަތްތެރި  ިއްއޒަތްތެރި   ޝުކުރިއްޔާ  ދާއިރާެގ  ކުޑަހުވަދޫ  އަރުވަނީ 

 މެންބަރު އަޙްމަދު ޢާމިރަށް.  

 

 މިރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

މިކަން  ބޮޑަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދަނޑިވަޅުަގިއ  ިމ  އެދުނީ  ފުރުޞަތަކަށް  ައޅުަގނޑުވެސް  ޝުކުރިއްޔާ. 

ވަނަ މާއްދާެގ ލާޒިމުކޮށްފައި ވީނަަމވެސް، ައޅުަގނޑުމެން މިހާރު މިވަނީ    102އަޅުަގނޑުމެންނަށް ޤާނޫނުއަސާސީެގ  

ދި އަދި އޭެގތެރެއިން ޕޭ ކޮމިޝަނެއް ވެސް އުފެދިފަ. މުސާރައިެގ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުމުެގ ބިލެއް، ާގނޫނެއް ުއފެ

ލަފަޔާެއއްކޮށް   މިނިސްޓްރީެގ  ފިނޭންސް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިކަން  މިހާރު  މިއޮތީ  ކޮމިޝަނުން  އެހެންވީމާ، 

ށް ހުށަހެޅިފައި ކަމަށް އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމަ، މިއީ އަސާސެއް ޮގތުަގއި ބަލަިއެގން މިއަށް ހަމަ ކުރިއަ

ދިއުން އެއީ މި ދަނޑިވަޅުަގިއ އަޅުަގނޑަށް ެވސް ފެންނަ އެންމެ ރަނަގޅުޮގތް ކަމަށްވާތީވެ، އަޅުަގނޑު ވެސް ހަމަ 

 ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ މެންބަރު ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑު ދަންނަވާލާނަން، އަސްލުަގއި މުސާރަ، ބޭސިކު މުސާރަ އެހެން އިން  ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އަޅުަގ

ކަމަށް މި މަޢުލޫމާތު މި ލިބިފައި އިންނަނީ، މިހާރު ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމުަގއި ހުންނަވާ ބޭފުޅަކަށް އެބަ ލިބޭ، 

ޖެނެރަލްއަށް   ުމސާރަ  17300ސެކްރެޓަރީ  ެއއަށްވުރެ  އެހެންވީމާ،  އިންނަނީ.  މި  ކުޑަނުކުރާންެވެގން މުސާރަ   



 2021 އެްޕރީލް 25                ވަނަ ބައްދަލުވުން   23މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީގެ 

 

 

3 

 

އަޅުަގނޑަށް   ޭއެގ  އެއީ  އެހެންވީމަ،  ކަމަށް.  ނަާގފައި  ލެވެލްއަށް  އެ  އެއިނދީ  މުސާރަ  ރައީސްެގ  ކައުންސިލުެގ 

މަޢުލޫމާތު. ދެން، އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ފުރުޞަތު އަރުވަނީ ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު  

 މޫސާއަށް. 

 

 އިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: ހަނިމާދޫ ދާ

ރުފިޔާ.    20000މިހާރު އަޅުަގނޑަށް މި ކައުންސިލުެގ ރައީސްެގ މުސާރަ ބޮޑު. އަޅުަގނޑު ހަމަ ރެކޮމެންޑުކުރަނީ  

ބަލް.  ރަީއސަށް ލިބޭއިރު ޑަބަލްވެެގން އެ ދަނީ. ޑަ  23000ލިބިފައި،    12000ސަބަބަކީ، މި އާދައިެގ މެންބަރަކަށް  

އޭނަ ކަމަކީ  ކުރަންޖެހޭ  އިތުރަށް  ވަކި  ؟ ކޮބައިތޯ  ނޯވޭ.  ބާރުތަކެއް  އިތުރު  ފިޔަވައި  ބުނުން  ރައީސޭ 

މުސާރައިެގ   ތަފާތެއް  ބޮޑު  މިހާ  ކުރާއިރު  ރަންކުރަނީ.  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން  އޮެވެގން  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނެއް 

މަ އިންތިޚާބުވެެގން އައިސް ތިބި މެންބަރުން. އެކަމަކު، ެއ  އަންނާކަށް ހެޔޮނުވާނެ. ހަމަ އެހެން މެންބަރުން ވެސް ހަ

މެންބަރާ ރައީސާ ދޭތެރޭަގިއ ެއހެރީ ޑަބަލް. މިވަރު ބޮޑު ތަފާތެއް ައއިމަ މި އިންޞާފުވެރިކަން މުޅިއެތިން ެގއްލިެގން  

ހޭ ކަމެއް ނެތް. ހަމައެކަނި  ދާނެ. ރައީސަކަށް ވީތީ އިތުރަކަށް އޭނަ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއެއް ނެތް. އިތުރަކަށް ކުރަންޖެ

؟ މި، އެކަމުަގއި އެހެން މީހަކު ވެސް ކުރަންޖެހޭ ވަުގތު ޭއނަވެސް ހޭދަކުރަންޖެހެނީ. އެހެންވީމަ، ރަށު ކައުންސިލު

ދާތީ  މީޓީންގއަށް  ދެ  ނޫނީ  މީޓިންއަށް  ެއއް  އަހަރަކު  އެކަަމކު،  ނެތޭ.  މައްސަލަެއއް  ދާންޖެހުނީމަ  އަތޮޅަށް  އޯކޭ! 

މަހަކު ދޭތި ވިޔަސް ހެޔޮ، ބޮޑު. ދަތުރުެގ ޚަރަދު  ؟ ހެއްޔޭ މެންބަރަކަށް ލިބޭ އެްއޗެްއެގ ޑަބަލް ަމހަކުއޭނައަށް ޙައްޤު

 ދޭނެ. ހިލެއަކު ނޫން ދަނީއެއް. އެހެންވީމާ، ައޅުަގނޑު ހަމަ ހުށަހަޅަން ވިއްސަށް ބަދަލުކުރަން ރައީސްެގ މުސާރަ.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

 އަށް.  هللاފުރުޞަތު އަރުވަނީ، ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު އަޅުަގނޑު މިހާރު މި

 

 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ރުފިޔާެގ ފަރަޤެއް ވާތީ،    8000އަޅުަގނޑު ވެސް ރަށު ކައުންސިލުެގ ރައީސާއި ނައިބާ ދެމެދުެގ އެހާ ބޮޑު ފަރަޤެއް،  

އެކަމާ އަސްލު ކަންބޮޑުވޭ. ދެން، އަޅުަގނޑު ހަމަ ތާއީދުކުރަން ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

 ިވއްސަށް ކުޑަކޮށްލަން. އޭރުން ހަމަ ރީޒަނަބަލް ކަމަށް ވަނީ. ހުށަހެޅި ޮގތަށް ތޭވީސްހާހުެގ ބަދަލުަގއި 
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ިއއްޒަތްތެރި   ދާއިރާެގ  އުތުރު  ހިތަދޫ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  ދެން  އަޅުަގނޑު  މެންބަރު.  އިްއޒަތްތެރި  ޝުކުރިއްޔާ 

 މެންބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމަށް. 

 

 ބަރު މުޙައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަދެއްކެވުން: ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާެގ މެން

މުސާރައަކީ ކުޑަކުރަން ފަސޭހަ ެއއްޗެއް ނޫން އިނޭގތޯ. ދެން، ކުރީމަ ކުރެވޭނެ. ކުރީ ސަރުކާރުތަކުން ވެސް އެހެން 

ޑުން  ކޮށްފައި ވެސް ހުރޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަސްލު މީހެްއެގ ުމސާރަ މަޤާމެއްަގއި ކުޑަެއއް ނޫން. އެ ދާންވާނީ މަޑުމަ

ނަމަވެސް މަްއޗަށް، އިތުރުވަުމން ދާންވާނީ އަބަދުވެސް ރިަވއިސްކުރާއިރު. ދެން، އަޅުަގނޑުެގ ކަންބޮޑުވުންތައް ހުރީ،  

ހަމައަކަށް  މުޅި އިޤުތިޞާދީ ކަންކަން  ތިބިއިރު، އަދިވެސް  ައޅުަގނޑުމެން  މެދުތެރޭަގއި  ޕެންޑެމިކުެގ  މި  އެްއކަމަކީ 

ޚަރަދާއި   ދައުލަތުެގ  އަދި  ދެއްތޯ  ނޭޅޭ.  ނިންމީ  މި  ައޅުަގނޑުމެން  މިއަދުެވސް  ނުބައްދަލުެވެގން  އާމްދަނީއާ 

ބިލިއަން    12އޯވަރޑްރާފްޓު ފެސިލިޓީެގ މުްއދަތު ވެސް އިތުރުކުރުމަށާިއ، އަދި ހަމައެހެންމެ މިއަހަރުެގ ބަޖެޓު ވެސް  

އޮތްއިރު، ހަމަ ކޮންމެ ހެން މިވަުގތު ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ރުފިޔާެގ ޑެފިސިޓެއްަގއި އެ އޮންނަނީ. ދެން، ކަން މިހެން 

ކޮންކަމެއްތޯއޭ ލާޒިމުކުރަނީ ައދި ނުވަތަ މަސްއޫލިްއޔަތުތަކާިއ، މިވީ ހިސާބަށް އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުން ވެސް، ސިޓީ  

ކައުންސިލުތަކުން ެވސް، ރަށު ކައުންސިލުތަކުން ވެސް އަދާކުރަމުންދިޔަ މަސްއޫލިއްޔަތު ިއތުރުވެެގން ހިނަގއްޖެތޯއޭ،  

އިތުރުވެެގންދިޔައީތޯއޭއިތު ތެރޭަގއި  ބަދަލުެގ  ެގނެުވނު  ާގނޫނަށް  މި  ކަންތަްއތަކެއް  ކުރަންޖެހޭ  ަވުގތު  ؟ ރަށް 

ޖެހުނީތޯއޭ އިތުރު  ؟ އިތުރުކުރަން  ބަދަލަކާއެކު  އައި  ޝަރުތަށް  ބޭފުޅުންެގ  ކުރިމަތިލައްވާ  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ނުވަތަ 

މިޮގތަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް. މިސާލަކަށް ރަށު  ؟  ނޫންތޯއޭއެލަވަންސްތަކެއް ދޭންޖެހޭ ބޭފުޅުން އައީތޯ، ނުވަތަ

ރައީސަކަށް   ލިބޭ    15000ކައުންސިލުެގ  ކުރީަގއި  ބަދަލުެވެގން    23000ރުފިޔާ    15000ރުފިޔާއިން،  ރުފިޔާއަށް 

އް ައއިއިރު ނައިބު  ދިޔައީ. އަދި ހަމައެހެންމެ ިއއްޒަތްތެރި ބައެްއ މެންބަރުން ފާހަަގކުރެްއވި ފަދައިން، ެއ ބަދަލުތަ

އޮންނަނީ  މި  އަިއއްސަ  ެގޕްތަކެްއ  ބޮޑު  އެހާ  ެވސް  ބަދަލަށް  އަިއ  ދެމެދު  މެންބަރުންނާ  އަދި  ރައީސާިއ 

މުސާރައަށް  ؟ ކީްއވެެގންތޯއޭ މިންވަރަކަށް  އެްއވެސް  ިމވަުގތު  އަސްލުަގއި  ނުކުރެވޭ  ތާއީދެއް  އަޅުަގނޑަކަށް  ދެން، 

ައޅުަގނޑު ދެން،  ެގންނާކަށް.  ކޮބައިތޯ  ބަދަލު  އަދަދަކީ  އިތުރުވާ  މި  ބަދަލާއެކު  މި  ބޭނުންވޭ،  އެ  ؟ ސާފުކޮށްލަން 

ބަލާލަން   ލިބޭތޯ، ނުވަތަ ނޫންތޯ އަޅުަގނޑު  ޖާަގ  ައދަދު  ބަޖެޓުން އެ  މިހާރު މިއަހަރަށް އެކުލަވާލެވިފަިއވާ  އަދަދު 

 ބޭނުން.
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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ށް ބޮޑަށް އަސްލުަގިއ ޒިންމާތައް ިމއޮތީ އިތުރުކުރެވިފަ. ޚާްއޞަކޮށް މި ރަށު  ޝުކުރިއްޔާ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު. ވަރަ

ކައުންސިލުެގ ރައީސުންނަށް، އެއީ އަތޮޅުެގ ލެވެލްަގއި ނިންމާ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ރަށު ކައުންސިލު ރައީސުންެގ  

ކީަގއި ަވރަށް ބޮޑަށް މި ޒިންމާތަްއ  ދައުރު މިހާރު ފުޅާވެ، އެ ކަންކަމުެގ ތެރޭަގއި ވެސް އެ ބޭފުޅުންެގ މަޝްވަރާާއއެ

މިހާރު މިއޮތީ،  އަޅުަގނޑު  ުގޅިެގން. އެހެންވީމަ،  ބަދަލާ  ާގނޫނަށް އައި  މިހާރު  ފާހަަގކުރެވޭ  އިތުރުވެފައި އޮތްކަން 

 އަޅުަގނޑު މިހާރު ފުރުޞަތު މި އަރުވަނީ ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްޔާސް ލަބީބަށް. 

 

 ލްޔާސް ލަބީބު ވާހަކަދެްއކެވުން: އި މެންބަރު ހުޅުދޫ ދާއިރާެގ

އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. މިހާރު ލާމަރުކަޒީ ާގނޫނު އޮތް ޮގތުން ރަށްރަށުެގ ކައުންސިލުތަކާިއ، އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި،  

އަޅުަގނޑު   ޮގތުން  ުއސޫލެއް  ވަނީ.  އިތުރުވެފައި  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  ަމސްއޫލިްއޔަތު  ކައުންސިލުތަކުެގ  ސިޓީ 

މުސާރައެއް ކަމުަގއި އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރަން. އެހެންވީމަ، ެއ   ތާއީދުކުރަން، މިހާރު މިވަުގތު ދޭ މުސާރަ އެއީ ކުޑަ

އިތުރުކުރަން އަޅުަގނޑު ތާއީދުކުރަން. އަދި ފިނޭންސުން އަދި ޕޭ ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކުރައްަވއި އެ ހުށަހަޅުްއވާފަިއ  

ކަމުދޭ އަޅުަގނޑަށް  މުސާރަ  ލިބޭ  ރައީސުންނަށް  ކައުންސިލުތަކުެގ  ރަށު  ބަލާއިރު،  ޮގތަށް  އެހެންނަމަވެސް،  އޮތް   .

ައޅުަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވޭ ެއ   ރަށު ކައުންސިލުެގ ނައިބު ރައީސާިއ މެންބަރުންެގ މުސާރަ ކުޑަތަންކޮޅެއް ދަށްކަމަށް 

ފަރަުގ މާބޮޑު. އަދި ރަށު ކަުއންސިލުތަކުެގ ރައީސުންނަކީ ައތޮޅު ކައުންސިލުެގ މެންބަރުން. އަދި އެ ބޭފުޅުން އަތޮޅު  

ބައްދަ ކޮންމެ ސިޓިންގައކަށް  ކައުންސިލުެގ  ވަޑަިއަގންނަާވއިރު  ލިބޭ    500ލުވުމަކަށް  އެބަ  ރުފިޔާެގ    2000ރުފިޔާ 

  2000ބައްދަލުވުން ބާއްަވއިފިްއޔާމު ވެސް ެއބަ އިތުރަށް ލިބޭ    4ލިމިޓާ ހަމައަށް. އެހެންވީމާ، މަހަކު އެ ބޭފުޅުން  

ންެގ ދަތުރު ޚަރަދު އަޅުަގނޑަކަށް މިހާރު މިއޮތް ރުފިޔާއަށް އެބަ އަރާ. ދެން، އެ މީހު  25000ރުފިޔާ. އެހެންވީމަ،  

ޮގތުން ައޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ައމިއްލަ ޚަރަދުަގއިހެން ދާންޖެހެނީ. މިހާރު އަޅުަގނޑުމެން މި ފާސްކުރާ ޮގތުން އޮފީސް  

ޢިނާޔަތްތަްއ   އިތުރަށް  އަދި  އެބަދޭ،  އެލަވަންސެއް  ސިޓިންގ  މީހުން  ެއ  ދާންޖެހޭނީއެއް.  ނޫން  ނުދޭ ޚަރަދަކުއެްއ 

ދަތުފަތުރަކަށް. އެހެންވީމަ، ިމހާރު އޮތް ޮގތުން އަމިއްލައަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭ ޮގތަށް އަޅުަގނޑަށް މިއިން ފާހަގަވަނީ.  

މެންބަރުންެގ މުސާރަ   އަދި ނައިބު ރައީސްެގ މުސާރަ    12000އެހެންނަމަވެސް،  ރުފިޔާ ވެފައި،    15000ރުފިޔާ، 

ޔާ ވީމަ ފަރަުގ ތަންކޮޅެއް ބޮޑު. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ބޭނުން ބަލާލަން  ރުފި  23000ކައުންސިލު ރައީސްެގ މުސާރަ  

އަށް، މެންބަރުންެގ މުސާރަ    18ފިނޭންސްއާއި އަދި ޕޭ ކޮމިޝަނުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނައިބު ރައީސްެގ މުސާރަ  
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ހެންވީމަ، ެއޮގތަށް ބަލާލަން އަށް ހަދައިފިްއޔާމު އެީއ އެފޯޑުކުރެވޭނެ ވަރެއްތޯ، ނޫންތޯ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެ  15

 ބޭނުންވޭ. ޝުކުރިްއޔާ.  

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފަހު   ޢާމިރަށް  އަޙްމަދު  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ކުޑަހުވަދޫ  އަރުވަނީ  މި  ފުރުޞަތު  މިހާރު  އަޅުަގނޑު 

 ފުރުޞަތު. ނިމުނީ މިހިސާބުން. 

 

 މިރު ވާހަކަދެއްކެުވން:ޢާކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު އަޙްމަދު 

، ޙަޤީޤަތުަގއި ދެންމެ އިލްޔާސްެގ އެ ވާހަކަތަކުަގއި  އަސްލު އަޅުަގނޑު ވެސް ދަންނަވާލަން ބޭނުންވީ ރިކޯޑަށް ޓަކައި

އަޅުަގނޑު   ވެސް  ދަންނަަވމުން  މިވާހަކަ  ދެން،  އެބަހުރި.  ނުކުތާތަކެއް  ަގބޫލުކުރެވޭ  ވެސް  އަޅުަގނޑަށް 

މި   ނޫނޭ.  ރަނަގޅެއް  ދައްކާކަށް  މިވާހަކަ  ބޮޑުެވެގން  މުސާރަ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  މިއަދު  ދަންނަވާލާނަން. 

ދެކެވުނު ކައުންސިލުތަ ޓަކައި  ަމދުކުރުމަށް  ެއއަށްވުރެ  ކައުންސިލު  އިން  ކައުންސިލު  ތިން  އެކުލަވާލިއިރުަގއި  އް 

މީހުންނަށް އެ ފުރުޞަތު   މީހުންނެއް ވިޔަސް އެ  ކިތަންމެ ބައިވަރު  ހުރީ  މަިއަގނޑު ރޫޙު  އޭރުަގއި  ވާހަކަތަކުަގއި 

ައދު މާ ބައިވަރު މީހުންތަކެއް ކައުންސިލަށް ލާފަިއ، ެއ  ހޯދަދިނުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްެގ ޮގތުަގއި. އެހެންވީމަ، މި

ދެން   އިނޭގތޯ.  ކަމަކުނުދޭ  އެްއޗެހި  އެ  ދެއްކީމަެއއް  ވާހަކަ  ކުޑަކުރާ  އަޅުަގނޑުމެން  މުސާރަ  ކައުންސިލުެގ 

ނައި ވަންޏާމު،  ކަމަށް  ވަނީ  މުސާރައިަގއި  ކަުއންސިލުެގ  ރަށު  ަގބޫލުކުރެވޭ  ައޅުަގނޑަށްވެސް  ބު އެހެންނަމަވެސް، 

ރައީސާިއ މެންބަރުންނަށް މުސާރަ އިތުރުކޮށްލަންވީ. ކައުންސިލުެގ ރައީސްެގ މުސާރަ ިއންވަރަށް ހަމަ ބަހައްޓާފައި،  

 ދެން ހުރި އެއްޗެހި އިތުރުކޮށްލަނީ ކަމަށް ވަންޏާމު އެއަށް އަޅުަގނޑު ތާއީދު. 

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ދެްއކެވުން:ރިޔާސަތުން ވާހަކަ

 ދާންދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު.  
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 ވާހަކަދެްއކެވުން: هللا ދާންދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު

ާވހަކައާއި ޚިލާފު ވާހަކަެއްއ   އަޅުަގނޑު މި ފުރުޞަތަކަށް އެދުނީ، ސީދާ ކަނޑައެޅިެގން އަޅުަގނޑުމެން މި ދައްކާ 

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ދެއްކެވީ. ައޅުަގނޑުމެން އެްއވެސްވަރަކަށް މިހާރު ދޭ މުސާރައަށްވުރެ ކުޑަކުރާ ވާހަކަެއއް  

 ވީަމ، އެކަން މަޢުލޫމާތަށް ޓަކައި ދަންނަވާލީ. މިތާނަގއި ޑިސްކަސްެއއް ނުކުރެވޭ. އެހެން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ހުށަހެޅުމަކީ،   އެްއ  ހުށަހެޅުން.  ދެ  މިއޮތީ  މިހާރު  ދަންނަާވލަނީ.  މި  ވޯޓަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑު  އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ. 

ހުށަހަޅުއްވާ، މަރަދޫ ދާއިރާެގ   އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރަހީމް ޝަރީފް  ތިމަރަފުށި ދާއިރާެގ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 

ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުން. ދެވަނަ ހުށަހެޅުމަކީ، ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ  

. އެހެންވީމަ،  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ ހުށަހެޅުންهللا ހުށަހަޅުއްވަިއ، ދާންދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޔަޢޫޤޫބު ޢަބްދު

 އަޅުަގނޑު މިހާރު މި ވޯޓަށް މި ދަންނަވާލަނީ...

 

 )އޮފް ދަ ރެކޯޑުަގއި މެންބަރުން މަޝްވަރާކުރެްއވުން( 

 

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާެގ މެންބަރު ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އަޅުަގނޑުެގ ހުށަހެޅުން އަނބުރާ ެގނެސްފިން. 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށި  ހުށަހެޅުމަށް. އެއީ  ފުރަތަމަ  ދަންނަވާލަނީ  މި ވޯޓަށް  މިހާރު  އަޅުަގނޑު 

ރިޔާޟް ހުށަހަޅުއްާވ، މަރަދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުން.  هللا ޢަބްދު

ކޮމިޓީއަށް   ކޮމިޝަނުން  ޕޭ  ކައުންސިލުެގ    2020ވަރީ  ޖަނަ  9އެއީ  އެްއޮގތަށް  ހުށަހެޅުާމ  ފޮނުވާފައިވާ  ަގއި 

މޭޔަރުެގ މުސާރަ   ެއީއ، އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން ރިކޯޑުަގއި އިނޭގތޯ. އެއީ  .   40000މުސާރަތައް ކަނޑައަޅަން. 

ވަންސް  ، އެލ30000ަ. އުހުނ! މޭޔަރެގ މުސާރަ  30000. މެންބަރުންެގ މުސާރަ  35000ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރު މުސާރަ  

. މެންބަރުންެގ  35000، ޖުމުލަ  8000، އެލަވަންސް  27000. ޑެޕިއުޓީ މޭޔަރުެގ މުސާރަ  40000، ޖުމުލަ  10000
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، އެލަވަންސް 22400. ައތޮޅު ކައުންސިލު ރައީސްެގ ުމސާރަ  30000، ޖުމުލަ  6000، އެލަވަންސް  24000މުސާރަ  

ޖުމުލަ  5600 މުސާރަ  28000،  ރައީސްެގ  ކައުންސިލުެގ  ރަށު  އެލަވަންސް  18400.  ޖުމުލަ  4600،   ،23000 .

ރައީސް  މުސާރަ  ؛ ނައިބު  ކައުންސިލުެގ  ެއލަވަންސް  11600ރަށު  ޖުމުލަ  3400،  ކައުންސިލު  15000،  ރަށު   .

. ވީމާ... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ހުށަހެޅީ މި ސިޓީަގއި 12000، ޖުމުލަ  2400، ެއލަވަންސް  9600މެންބަރުެގ މުސާރަ  

ައޅުަގ ޮގތަށް.  މަރަދޫ އޮތް  ހުށަހެޅުން،  ހުށަހެޅުއްވި  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ  ތިމަރަފުށި  އެހެންވީމަ،  ނޑު 

މެންބަރުންނަށް  އިއްޒަތްތެރި  ހުށަހެޅުމަށް  ތާއީދުކުރަްއވާފަިއވާ  ޝަރީފް  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  ިއްއޒަތްތެރި  ދާއިރާެގ 

މިހާ ައޅުަގނޑު  ވޯޓުދެްއވުމަށް  ޮގތަށް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ފެނިވަޑަިއަގންނަާވ  ހުޅުާވލަނީ.  ފުރުޞަތު  މި  ރު 

ފާސްެވއްޖެ   އާދެ!  ިމ    6)ވޯޓުދެްއވުން(  މިހިސާބުން  ައޅުަގނޑު  އެހެންވީމާ،  އާދެ!  ވޯޓާއެކީގައި.  ބޭފުޅުންެގ 

 ބައްދަލުވުން ނިންމާލާނަން. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުން.  

 

_______________ 


