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 ސް ލިޖި ގެ މަތުންރައްޔިވަނަ  19



  

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

  3ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ    2020ބަލާ ކޮމިޓީގެ މި   އޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރުސަރުކާރު މަސް `.  

މިއަދުގެ   އަޅުގަނޑުމެން  ދަންނަވަން.  މަރުޙަބާ  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ތިއްބެވި  ވަޑައިގެން  މި  ބައްދަލުވުމަށް  ވަނަ 

ނޫނަށް  އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ގާ  ހިރާއްޖޭގައިސޫލުން މި ދިވެއެޖެންޑާގައި މިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލާމަރުކަޒީ އު 

އިޞްލާޙާ   8ގެންނަ   ކުރިމަތިލާފަ  ވަނަ  ކައުންސިލަށް  ލޯކަލް  އޮތް  ކުރިއަށް  މިހާރު  ބޭފުޅުންގެ  ގުޅިގެން  އެ  އިވާތީ 

ނިންމުމަށް  މުސާރައާ ގޮތެއް  މަ   ބެހޭގޮތުން  ލިބިފައިވާ  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  ލިއްޔަތު  މާ އެއީ  އްސަލައެއް.  ޓަކައި 

ކޮމިކޮމިޓީ މި  ސިޓީއަކާން  ފޮނުއްވާފައިވާ  މުސާރައާބެހޭގޮތު  ޓީއަށް  މަޝްވަރާކުރުމަށް،  އެހެންވީމާ ބެހޭގޮތުން  ން   .  ،

ގަވާއިދުގެ   މަޖިލީހުގެ  މުސާރަތައް    12ރައްޔިތުންގެ  ކަނޑައަޅާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  )މ(ގައި  މާއްދާގެ  ވަނަ 

މަޝް ކޮމިޓީގެ  އެހެން  މަޤާމުތައް  ކަނޑައެޅުމަށް  އިންތިޚާބުގެ  ކައުންސިލު  ލޯކަލް  ހިމަނުއްވާފައިވާތީ  ހޯދުމަށް  ވަރާ 

ނާޔަތްތަކުގެ ތަފުސީލު ހިމަނުއްވާފައި ނެޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނުން މާލިއްޔަތު  އާއި ޢި  ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަ މުސާރަ

މިންވަރު  އަދާކުރާ  މަސްއޫލިއްޔަތު  ސަރުކާރު  މައްސަލަ  ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީގެ ކޮމިޓީއަށް  ބަލާ  ހޯދުމަށް      ޚިޔާލު 

މި    އެކަމާ  ފޮނުވާފައިވާތީ ބައްދަލުވުމެއް.ބެހޭގޮތުން  މިކަމާ  ބައްދަލުވި  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  ބެހޭގޮތުން    އެހެންވީމާ، 

 . ހާރޫން މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މަނަދޫމަޝްވަރާއަށް ހަމަ ހުޅުވާލަން. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

މުޤަ ކަމަކީ ރައްޔިތުންގެ  ޝުކުރިއްޔާ  ބޭނުންވާ  ފާހަގަކޮށްލަން  މިކަމުގައި  ވެސް  ފުރަތަމަ  އެންމެ  އްރިރު. އަޅުގަނޑު 

މައް ލިބޭ  ޝަކުވާ  ބޮޑަށް  ވަރަށް  މިސާލަކަށްފަރާތުން  މީގައި  މިއީ.  މެންބަރެއްގެ    ސަލައެއް  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީ 

އެއްކޮށް މެންބަރުން ހޮވިފައި    މި ފަހުން ގާނޫނަށް އައި ބަދަލާ ހާސް ރުފިޔާ.    30ވެސް    މުސާރަ އެބަ އިނދޭ މިހާރު 

ހާސް    30އިންނަނީ    ގެ. އެގޮތަށް ހޮވިފައި އިންނައިރު ވެސް މިނ ހާސް ރައްޔިތަކަށް މެންބަރެއް ކަންނޭ  4މިވަނީ  

އެއާއެ ހަމަ  ބަދަލާ ރުފިޔާ.  އެ  ރައީސް   އްކޮށް  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  އިންނަނީ    އެކީގައި  މި  ހޮވިފައި  މިފަހަރު 

މީހު  17ގާތްގަނޑަކަށް   ރެ  20ން  ހާސް  މީހުން  އިންނަޕްރެޒެންޓްހާސް  އެކަކު.  ސިޓީ  ކުރަން  މި  އިރުގައި 

މްލަ މި  އްގެ މުސާރައަށް ޖުރައީސެހާސް އިނދެފައި، އަތޮޅު ކައުންސިލު    30މެންބަރެއްގެ މުސާރައަށް    ކައުންސިލުގެ

،  ހެންވީމާ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި. އެ އީ ކަމެއް މި ކުރެވޭ ރަށް ބޮޑަށް ޝަކުވާކޮށް މަޝްވަރާވަ ހާސް. މިކަމާ  28ލިބެނީ 

ބަލާއިރުގައި   ޒިންމާއަށް  ފާހަގަކުރައްވަނީ. އެއީ  ބޭފުޅުން  ސިޓީ ކައުންސިލަކުން  މީގައި ހަމަހަމަކަން ގެއްލޭގޮތަށް އެ 

ކައުންސިލަކުން އަތޮޅު  ބެލެހެއްޓުމާއި  ސިޓީ  އެއް  އެ  ބޮޑު  ބެލެހެއްޓުމާބޮޑު  އަތޮޅު  އަތޮޅު    އް  ޒާތުގައި  އޭގެ 

ބޮޑުވާނީ. އެހެންނަމަވެސްނބެލެހެއްޓުން ކަންނޭ އުނދަގޫވެފައި މަސްއޫލިއްޔަތު  ތަފާތު  މުސާރަ   ،ގެ  އިގެ ތެރެއިން މި 

ސިލުގެ   އިންނާތީ ވަރަށް ގިނައިން ވާހަކަދެކެވޭ ކަމެއް އެއީ. ދެން ހަމަ އެއާއެއްކޮށް އަޅުގަނޑު ރަށު ކައުންފެންނަން



  

ރަށު   އެއީ  ނުޖެހޭ  ހިތްހަމައެއް  އެހާ  އަޅުގަނޑަކަށް  އިންގޮތުގައި  ހުށަހަޅާފައި  މި  މިހާރު  މުސާރައިގައި 

ބޮޑު ބައްޔެއް    މީހަކަށް  .އީމިގަޑިއިރުގައި ވަޒީފާއެއް    24ކައުންސިލު މެންބަރުންނަކީ މިއީ    ބޭތި  ކައުންސިލެއްގައި މި

ރަށު ފަރަށް  ޔަސް ހޭލާ ތިބެނީ.  ރުވެގެން ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ނިންމަންވި މަ ޖެހުނަސް އެ މީހުން ހޭލާ ތިބެނީ. މީހަކު  

އޮތްގޮތުން   ހުށަހަޅާފައި  މިހާރު  ފެންނަގޮތުގައި  އަޅުގަނޑަށް  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ތިބެނީ.  ހޭލާ  އެރިޔަސް  ދޯންޏެއް 

  12ސިލު މެންބަރަކަށް  ހާސް، ކައުން  15ށް  ނައިބު ރައީސަހާސް،    23ކަށް ޖުމްލަ  ސައިންނަނީ ރައީ  ވެއްޖިއްޔާ މި

ކަށް  ގޮތަކަށް ފެންނަނީ ރައީސަ  ހާސް ކުޑަ. އަޅުގަނޑަށް މީގައި އެންމެ އިންސާފުވެރި   12ހާސް. އަޅުގަނޑަށް މި  

ލިބޭގޮތަށް  ހާސް  15ރަކަށް  ހާސް ހަދާފައި މެންބަ  18ކަށް މިސާލަކަށް  ނައިބު ރައީސަ  ،ހާސް އިނދެފައި  23 ވަރު 

މުސާރަތަ  މި  އެއީ  ޤަބޫލުކުރާބަދަލުގެނައުން.  އަޅުގަނޑު  މި  އް  ކަނޑައެޅެން  ބޭ  ގޮތުގައި  އެ  ފުޅުން  ޖެހެނީ 

ޒިންމާއާ  ގޮތަކަ  އަދާކުރަންޖެހޭ  އަޅުގަނޑުގެއެކަށީގެންވާ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ކަހަލަ    ށް.  ދެންނެވި  މި  ވިސްނުމުގައި 

ރަނގަޅު އެއީ  ގެނައުން  ތެރެއިން  ވިސްނުމުގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ  ދެކެން. ކަ  ކަމެއް  ބަދަލުތަކެއް  އަޅުގަނޑު    މަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.  

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 . މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން  މެންބަރު އިއްޒަތްތެރި  ދާއިރާގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:   މުޙައްމަދުދީދީ ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ މެދު  ފުވައްމުލަކު

މަނަދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެ ފާހަގަކުރެއްވި ބައެއް ކަންތައްތަކަށް  އްރިރު.  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މުޤަ

އެހެންނަމަވެސް ތާއީދުކުރެވޭ.  ވެސް  ކައުންސިލާއަޅުގަނޑު  ސިޓީ  މި  އަޅުގަނޑު  ވިދާޅުވި    ،  އެ  ގޮތުން  ބެހޭ 

ނެތް ތާއީދުކުރެވޭކަން  ބޮޑަށް  އެހާ  އަޅުގަނޑަކަށް  ވެއްޖިއްޔާ.  އެއްޗަކަށް  މާލެ  ކައުންސިލެއްގެ    މުންއެއީ  ސިޓީ 

  މި ހޮވިގެން އަންނަނީ ހަތަރު އަދި އެ މީހާ  ކުރާނީ.  އްކަތްހާސް މީހުންގެ އާބާދީއަކަށް މަސަ  60ކުރާއިރު  މަސައްކަތް

ން  މަސައްކަތުގައި މަސްއޫލިއްޔަތާއި އެކަންތަކަށް ބަލާއިރުގައި އަޅުގަނޑު ދެކޭ ގޮތު   ހާސް މީހުންގެ ވޯޓުން ނަމަވެސް

މީގެ ކޮންމެ    .ވާނެޔަތާއި ވަރަށް ބޮޑުތަނުން ތަފާތުއްގެ ނޫނީ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްސިލެއްގެ ރައީސެއަތޮޅު ކައުން

ކައުންސިލެއްގެ   ތިބޭ.  އަތޮޅު  ރަށްތަކެއް  އެތައް  އެ  ދަށުގައި  ތިބޭ.  ކައުންސިލަރުންތަކެއް  އެތައް  ރަށްތަކުގައި  އެ 

އެހެންވީމާ،  ކައުންސި ތިބެފައި  ރައީސުން  އަނެއްލުންތަކުގައި  އޯގަނައިޒޭޝަނެއްގައި  ބޮޑު  ބައިވަރު  އެހާ  ވަރަށް  ހެން 

، އަޅުގަނޑު  އިންނަނީ. އެހެންވީމާ  ސް މިރައީ  ތަކެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކައުންސިލުމެންބަރުން

ވެއްޖިއްޔާ   ގޮތުން  ކައުންސި ލިއްޔަތުގެ  މަސްއޫދެކޭ  ސިޓީ  މަސައްނިސްބަތުން  މޭޔަރެއްގެ  ސިޓީ    ކަތާއިލެއްގެ  އަދި 

މަސައްކަތާކައުންސި މެންބަރެއްގެ  ކުރަންޖެހޭ    ލުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  ބޮޑުތަނުން  ވަރަށް 



  

ކަމަށް އަޅުގަނޑު   މަދުވާނެ  މުއެހެންވީމާ  ދެކެނީ.ކަންތައްތަކުގައި  މިހާރު  އެއީ  މިއިން  ، އަޅުގަނޑަކަށް  ސާރައިގައި 

ހެން  ދެން އަނެއް   އަޅުގަނޑަށް ތާއީދެއް ނުކުރެވޭ.ކިރައިގެން ތަފާތުކުރުން ކަމަށް ދެކޭކަށްއެއީ އެގޮތަށް މިނެތަފާތަކީ  

ރަނގަޅު ބޮޑުކުރުމަކީ  މުސާރަތައް  އެ  ކައުންސިލުގެ  ރަށު  ވެއްޖިއްޔާމުން  ދެކޭގޮތުން  ކަމުގައި    ކަމެއް  އަޅުގަނޑު 

އެހެންނަމަވެސް ދެކެން.  ވެސް  ހެދިފައި  ، އަޅުގަނޑު  ބަޖެޓް  މި  މި  މިހާރު  ސަރުކާރުން  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް  ވާއިރު 

ކައުންސިލު   ބަމި  ލޯކަލް  އެސްޓިމޭޓެޑް  އޭގެ  ދަށުން  ގާނޫނުގެ  އަންނަ  މި  ބަޖެޓާ އަލަށް  އެ  ހެދުމަށްފަހު    ޖެޓެއް 

ކަންނޭ އިންނާނީގެ  ނއެއްގޮތަށް  ހެދިފައި  މި    .ބަޖެޓް  އަޅުގަނޑު  މިހާރަށް  މިހާރުން  މިއީ  ހީވަނީ  އަޅުގަނޑަށް 

ގެނެއްސިއްޔާ ބަދަލުކޮށް ބަދަލެއް  ބޮޑު  އެހާ  މުސާރަތަކަށް  އަ  ފިއްޔާމުން  އިމްޕްލިކޭޝަނެއް  ބޮޑު  ންނާނެ.  ވަރަށް 

ފުރުޞަތު އިންނާނެ ކަންނޭއެހެންވީމާ މި  ހަމަ  އިތުރަށް  ނ، އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ އަދި އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ގެ އަދި 

، އަޅުގަނޑަށް މި ހީވަނީ  ސް ކުރެވިދާނެ. އެހެންވީމާހުން ވެހަމަ ފަތުތައް ވެސް.  މުސާރަ ރިވައިސްކުރުމުގެ ފުރުޞަ

 ޝުކުރިއްޔާ.   .ކުރަން އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަންގޮތަށް މީތި ފާސް މިހާރު ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑުމެން މުސާރައާ  އަޅުގަނޑު ހަމަ ދަންނަވާލަން އަ  ބޭނުން  މުސާރަ ދޭންވީ     ނޫނީގެއް ކަނޑައެޅުބެހޭގޮތުން 

ސާލަކަށް މިއީ  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނަ ލަފައެއް ދޭންވީ މި ން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލަފާ، ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން އެއެއް ނޫ

ތީ ސިޓީ  ވާމީހަކަށް  ހޮވޭ  އެކުއްޔިތުންތަކެއްގެ ބައިވެރިވުމާއިކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މުސާރައަކީ މިއީ ގިނަ ރައަތޮޅު  

މޭ އޮންނަންކައުންސިލުގެ  މުސާރަ  އެ  އެއްވަރަށް  މި    ޖެހޭނެތޯޔަރަކާ  ކައުންސިލުގެ  ރަށު  މި  ނޫނިއްޔާ  އާއި 

ކުޑަ  12މިސާލަކަށް  ވެސް  ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައަކީ   ރުފިޔާއަށްވުރެން އޮތުން އެހާ  ރަނގަޅު އަދަދެއް    ،ހާސް 

ޓަކައި އަޅުގަނޑުމެން    ޝްވަރާ ދިނުމަށް، އެ މައަޅުގަނޑުމެން ދޭންވީ. އެހެންވީމާވަންޏާ އެ މަޝްވަރާ    ނޫންކަމަށް

  އެއީ ހަމަ މިކަމާ ގަނޑުމެން ބުނަންވީ.  ގޮތެއް އަޅު  އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެންނަދަނީ.    ކުރެވެމުން މިމިއަދު މި ބަޙުސް

މަ އިއްޔެ  އަޅުގަނޑުމެން  ލާމަރުކަޒީ  ޝްވަރާބެހޭގޮތުން  މި  ވެސް  ކުރެވުނު  ކޮމިޓީގައި  ލާމަރުކަޒީ  ވެސް.  ކޮމިޓީގައި 

އަދި މި އެއީ މި  ، އެ ލަފާ އަޅުގަނޑުމެން ދޭންވީ.  މާހެންވީ އެމަޝްވަރާ ހުރީ މިކަހަލަ ގޮތަކަށް.  މަ އެ ބޭފުޅުން  ހަ

އެބަތިބި   ކައުންސިލަށް  ލޯކަލް  އޮތް  ޤާ ކުރިއަށް  އެކަފުދޭވަރެއްގެ  ރަނގަޅު  ހަމަ  ކުރެވޭބިލު  ކެނޑިޑޭން  ޓުން  ވަރުގެ 

ހަދާކުރިމަތިލާފަ.   ހަފައި،  މާސްޓަރސް  އެބަޑިގްރީ  ބޭބޭފުޅުން  ފެންވަރު  ލޯޔަރުން  ހަމަ    ފަ. ކުރިމަތިލާ  ތިބި ދާފައި، 

ކުރިއަށް އޮތްތާނގައި އަޅުގަނޑުއެހެންވީމާ ވެސް  މެން މި ކައުންސިލުތައް ރަނގަޅު، އަޅުގަނޑުމެންނަށް މި  ކުރުމަށް 

މަސައްކަތްބާރަކަ ގޮތަކަށް  ވާކަހަލަ  ބަހައްޓަން  ށް  ވިސްނުން  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ކަމަށް  ކުރުން  ގޮތެއް  ޖެހޭނެ 

 ށް ފުރުޞަތު އަރުވަން.  ތްތެރި މެންބަރު އަޙްމަދު ރަޝީދައަޅުގަނޑު ހަމަ މި އިއްޒަގަނޑަށް ފެންނާތީ. އަޅު

 



  

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ

އެއަޅުގަނޑު   މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  އެއީ  ފުވައްމުލަކު  ތާއީދުކުރަން.  ހުށަހެޅުއްވުމަށް   

މިހާރު ބަޖެޓުން  ބޭސްކޮ  ވަނީދައުލަތުގެ  އޮތް  މި  އުނިއިއެހެންވީމާށްގެން.  ފާސްކުރެވިފައި  އަހަރަށް  މި  ތުރެއް  ، 

ލޮޅުމެ  ގެނެއްސިއްޔާ  އިތުރު  ވެސް  ކަމެއް.  ބަޖެޓަށް  އެކަށީގެންވާ  އައުމަކީ  ފެންނަނީ  އެހެންވީމާއް  އަޅުގަނޑަށް   ،

ދިރާސާ   މިއަށް ބޮޑަށް  ތަންކޮޅެއް  ކޮމިޓީތަކުގެ  ވި ކުރެއަދި  އެހެން  ވެސް ރަޢުޔައަދި  ކުރިއެރުމެއް  ބަ   ށް  މިއަށް  ލައި 

އުނިއިތުރެއްގެންނަން މިއަށް  އަޅުގަނޑުމެން  ނުފެނޭ.  . ކުއްލިއަކަށް  އަޅުގަނޑަށް  ފެންނަނީ   ގެންނާކަށް  އަޅުގަނޑަށް 

ޒިންމާއާ  މި މިކަންކަ  ބޭފުޅުންގެ  ކަމުގެ  މި  ވެސް  އަދި  ކޮމިޓީގެ  އެހެން  ރިޢާޔަތްކޮށް  އިތުރަށް  މިއަށް  ބަލާފައި  މަށް 

 ޝުކުރިއްޔާ.   .ވިސްނުމަށް ބަލައި ކުރިއަށް ގެންދަން

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ކޮންމެވެސް   މި  މިއަދުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ނުބެލޭނެ.  ވިސްނުމެއް  ކޮމިޓީތަކުގެ  އެހެން  އަޅުގަނޑުމެންނަކަށް 

ވިސްނުވަގުތެއްގަ  ފޮނުވަންޖެހޭ. އަޅުގަނޑުގެ  އެބަ  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  މި  އެބަ  އަޅުގަނޑުމެން  ލަފާ  މި  މުގައި  އި 

ވެސް    ދެންމެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން ވާހަކަ ދެއްކިއިރުމެންނަށް ވެސް އިނގޭނެ  ހުރީ މި އަޅުގަނޑުމެން އެން

ކައު ސިޓީ  ވިދާޅުވެއްޖެ  މަސްއޫ ހަމަ  އަދި  މި  ވި   ލިއްޔަތުތަކާންސިލުގެ  ނޫންކަމުގައި  އަތޮޅު  އެއްވަރު  ޔަސް 

ފުދޭވަރެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމެއް އޭގައި އޮވެގެން އެ  ވާތީ  ށްކީ މުޅި އަތޮޅުން ހޮވޭ މީހަކަކައުންސިލުގެ ރައީސަ 

އޮވެގެން   އެއްޗެހި  ކޮމިޓީތައެހެންވީމާދަނީ.  އެ  ހޮވިގެން  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ބައެއް  އަޅުގަނޑު  ވިސްނުން  ،  ކުގެ 

ށް ދިނުން އެއީ  އެއް އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސައެއްވަރު މުސާރަ  ކައުންސިލުގެ މޭޔަރުގެ މުސާރައާ އެބަހުރި ސިޓީ  

އޮތުން    12ކަމަށް. އަދި ދެން    އެންމެ ރަނގަޅު ކަމެއް ރުފިޔާ ރަށު ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލު މެންބަރަކަށް  ހާސް 

އަދަދެއް ނޫން އެހާ ރަނގަޅު  މިކަން    .ކަމަށް  އެއީ  އުސޫލުން  ވެސް ލާމަރުކަޒީ  ވިސްނުމެއް  އަޅުގަނޑުމެންގެ  އެއީ 

އެކަން ކުރަން  ވެސް ހުންނަންމުގެ ފިކުރެ ކުރުމަސައްކަތް   ނުކުމެ   ކުރާއިރުގައި އެ ބޭފުޅުން  ، އެ  އެހެންވީމާވާނެ.  އް 

އެކަހަލަ    އެބަހުރި އެބަ  ސްނުމުގައި  ، އެއީ އަޅުގަނޑު ވެސް ވިއެއް ކޮމިޓީތަކުގައި. އެހެންވީމާވިސްނުން އެބަ ހުރި ބަ 

އެހެންނަމަވެސް އަޅުގަނޑުމެން    ،ވާހަކައެއް.  މި  ވިދާޅުވިހެން  އެ  މުޙައްމަދުދީދީ  ޙުސައިން  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

ނިމިބަޖެ ހަދައި  ބަޖެޓް  ލިބިފައިވަނީ.  އެހެންނަމަވެސްޓު  ހަމަ    ،ފައިވަނީ.  ގޮތުގައި  ލަފައެއްގެ  އަޅުގަނޑުމެންގެ 

  ، ކުރުމެއް ނޫންރުވިދާނެ. އެ އަދި މިތަނުން ފާސްނުކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް. ފާސްމެން ބޭނުންވާ ލަފައެއް އެއަޅުގަނޑު

ނި އަޅުގަނޑުމެން  ދިނުމަށް  މިތަނުންންމާ  ލަފާ  އެހެންވީ  ނިންމުމެއް  މިކަމަށް  އޮންނަނީ.  ބޭފުޅުން  ތި  މާ، 

މިރިޢާޔަތް މިކުރާއިރުގައި  ދެން  ކަމަށް  ވާއަޅުގަނޑު  ދެއްކި  ރިޢާޔަތްމެ  އެދެން.  ހަކަތަކަށް  ބޮޑަށް  ވަރަށް  ކޮށްދިނުން 

 . ޒިޔާދު ޙުސައިން އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު 



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 

ސާލަކަށް  އްރިރު ތި ވިދާޅުވިހެން އަތޮޅު ކައުންސިލު މިޅުގަނޑަށް ވެސް ޤަބޫލުކުރެވޭ މުޤަ އްރިރު. އަޝުކުރިއްޔާ މުޤަ

މި ހދ.އަތޮޅު  ބަލާއިރު  އަތޮޅަށް  އަތޮޅު  އީއަޅުގަނޑުގެ  ހުރެފައި،  ކައުންސިލަރެއް  އަތޮޅު  އަތޮޅެއް.  ތަފާތު   

،  އެހެންވީމާ   .އޮތީ  ކައުންސިލަށް އަދި މި ސިޓީ ވެސް ވޯޓުލާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އޮތް ކައުންސިލެއް އަޅުގަނޑުމެންގެ މި

ރު މި ހުންނަނީ އެއް  އެ މޭޔަރާއި، މޭޔަ  އަތޮޅެއްގެ އަތޮޅު ކައުންސިލާއި  ޑުއަޅުގަނޑުމެންނަށް ހދ.އަތޮޅު ކަހަލަ ބޮ

ގާތްގަނޑަކަށް މިހިރީ ދެބައި ކުޅަ އެއްބައިގެ    ދޭ މުސާރައާ  ޓީގެ މޭޔަރާއި އަތޮޅު ކައުންސިލާސިޓީގައި. ސިރަށެއްގެ  

ފަ  މި  ވިޔަސް،  ނޫންކަމުގައި  އެއްވަރު  މޭޔަރާއި  އަދި  ފެނޭ  އަޅުގަނޑަށް  ޖެހޭކަމަށްފަރަގެއް.  ކުޑަކުރަން    . ރަގު 

.އަތޮޅަކީ ހދ  .ހުރީ އަޅުގަނޑުގެ އަތޮޅަށް  އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ އަޅުގަނޑު މި ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުން މި

ވުރެން ސިޓީ ބޭރުގައި އުޅޭ  ބޮޑުވޭ އެބަ. ސިޓީ އާބާދީއަށްއާބާދީ  ސިޓީގެ ބޭރުގައި އުޅޭ    ،ވެފައި އާބާދީބޮޑު އަތޮޅަކަށް

އާއަތޮޅު އެހެންވީމާ  އެބަ.  ބޮޑުވޭ  ވިސްނުމުގައި  ބާދީ  އެ  އެގޮތުގައި  މިއަށް،  ވިޔަސް  ކަމުގައި  ވުރެން  ކަންކުރާ 

މުޅިން   ވާންޖެހޭ ކަމަށް. މާލެ ސިޓީ އާއި އައްޑޫ ސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާ އަޅުގަނޑަށް ފެނޭ މި ތަފާތު ކުޑަ

އަޅުގަނޑު ވާހަކަ  ސިޓީއެއްގެ  ދައްކަނީ،  ތަފާތު  މި  އާބާދީކުޅުދު  އުޅޭ  ސިޓީގައި  ކުޅުދުއްފުށި  ސިޓީ.  އި  އާ   އްފުށި 

މި ސިޓީގެ ތަފާތުތަކެއް  ން ބޭރުގައި އުޅޭ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު އަތޮޅުގައި އުޅޭ އާބާދީ ބޮޑުވޭ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ސިޓީ

ޤަބޫލެއް  ،ހެންނަމަވެސްއެއެބަހުރި.   ވެއްޖިއްޔާ  ނުކުރަން  އަޅުގަނޑު  ސިޓީގެމޭޔަރެއް  މޭޔަރާއިކުޅުދުއްފުށި  އައްޑޫ     

، އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލު  ޓީ މޭޔަރާއި މާލެ ސިޓީ މޭޔަރާ އެއްވަރުވާން އެބަޖެހޭ. އެހެންވީމާސި

މި    އަދި ވިޔަސް  ނުވިކަމުގައި  ކުޑަވާންޖެހޭއެވަރު  ޤަބޫލުކުރަމޭ   ތަފާތު  އަޅުގަނޑު  ކައުންސި   ކަމަށް  .  އި ލުގައަތޮޅު 

ވެސް އެހެން ހދ.އަތޮޅުގައި މި    އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަން ހަމަ ޔަޤީނުން ވެސް އެކަން އޮތީ   އެހީވާއަޅުގަނޑު ހަމަ  

ތަފާތު ސިޓީއެ މުޅިން  ތަފާތު.    އާށްގެން އައްޑޫ ސިޓީފަތުރުކޮއް. ދަތުރުއޮންނަ ސިޓީއަކީ  ފުވައްމުލަކު ސިޓީއާ  ވެސް 

އެހެންވީމާ ތަފާތު.  ވެސް  ސިޓީއާ  މާލެ  ތަފާތު.  ފެވެސް  އަޅުގަނޑަށް  ރައީސަނޭ،  ކައުންސިލު  އަތޮޅު  ހަމަ  ށް   

  ގެ 50ގާތްގަނޑަކަށް މިހާރު މި އޮންނަނީ ހަމަ %  .ކުރަންކަމުގައި ވިޔަސް މި ތަފާތު ކުޑަ  މޭޔަރެއްގެ މުސާރަ ނޫން

އަޅުގަނޑު    ،، އަޅުގަނޑުގެ ވިސްނުމަކީއެހެންވީމާއުޅެނީ.    ތީގައި މިވަރަށް މައެ    48ޑިފަރެންސެއް އެބަ ފެނޭ. %

ކައުގޮ  ޤަބޫލުކުރާ  ކުޑަތަކީ އަތޮޅު  މި ތަފާތު  މުސާރަ   . މޭޔަރެއްގެ މުސާރަ ދިނުމެއް ނޫން  .ކުރެވެންޖެހޭނެންސިލުގެ 

   .ކަމަށް ތަފާތު މިއަށްވުރެން ކުޑަވާންޖެހޭނެ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 ... ތި ވިދާޅުވަނީ ތަފާތުކުރުމަށް ކައުންސިލު ރައީސްގެ މުސާރަތޯ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަތޮޅު



  

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 

އަތޮޅު   ގޮތް.ޖެހޭ  އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތް ކުރަންއަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސްގެ މުސާރަ ތަފާތު. މިސާލަކަށް  އާދެ!

ނެ މި  ވެސް އިންތިހާއަށް ބުރަވާ ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  މި ކުރަންޖެހޭ ގޮނޑިއަށް އަންނަން  ށްކައުންސިލުގެ ރައީސަ

އޮންނައިރުގައި  ސިޓީ މޭޔަރަށް   ހދ.ގައި ސިޓީގައި.   ހަތަރު ސިޓީ  ތަފާތު ތިން  މުޅިން  ރަށް. މި  އެއް  ވުރެން. އެއީ 

ސިޓީދުކުޅު ތަފާތު  ސިޓީއަކީ  އަޅުގަނޑުގެ  އްފުށި  ވިސްނުމުގައި  އެ  ދައްކަނީއެއް.  އެބައުޅޭ  ވާހަކަ  ހދ.އަތޮޅުގައި   .

ބޭރުގައިސިޓީ އާބާދީ  ން  މިވަރުގެ  ސިޓީހަމަ  އެ  ބޭރު.  އަތޮޅުން  އައެއް.  ބޭރުގައި.  ހަމަ  ން  އެބައުޅޭ  ތޮޅުގައި 

އާބާދީއެއް  ސިޓީއަށްވުރެ  ޤަބޫލުކު   .ބޮޑު  އަޅުގަނޑަށް  އޮންނައިރުގައި  ރައީސައެހެން  ކައުންސިލު  އަތޮޅު  ށް  ރެވެނީ 

ކަމަށް    ކަމުގައި ނުވިޔަސް އެ ތަފާތު ކުޑަވާންޖެހޭއެއްވަރު  މުސާރައާ މޭޔަރުގެ  ދޭންވާ މުސާރަ މި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ  

 ޝުކުރިއްޔާ.   .އަޅުގަނޑު ޤަބޫލުކުރަމޭ

 

  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މެންގެ  އޭ ނޫނިއްޔާ އަޅުގަނޑުމެން ހަމަ އަޅުގަނޑުމެންގެ އެންކުރާނީތޯމެން މި ހުށަހަޅައިގެން މި ފާސްމި އަޅުގަނޑު

ދޭނީތޯ ލަފައެއް  އަންނަ  އަޅުގަނޑު  ވިސްނުމަށް  ވެސް  ބެހޭގޮތުން  އެއާއި  ހުށަހަޅައިގެން،  އޭ.  އަޅުގަނޑުމެން  ހަމަ 

ކޮމިޓީ ލާމަރުކަޒީ  މަސައްކަތްއަޅުގަނޑުމެން  މި  އަޅުގަނޑުމެގައި  ދާއިރުގައި  އަޅުގަނޑުމެން  ކުރަމުން  ހުށަހެޅުން  ން 

ފިކުރާ ވިސްނުމާއި  އެ  އެންމެންގެ  މި  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ދެވެމު  އެއްގޮތަށް  އިއްޒަތްތެރި  ލަފާ  ދެން  ދިޔައީ.  ން 

 ވެސް ކުރެވިދާނެ އިނގޭތޯ.    ކަމަށްވަންޏާ ހުށަހަޅައިގެން ފާސް މެންބަރުން ބޭނުންފުޅުވާ

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 

ރެކޮ އޮތީއަޅުގަނޑުމެންގެ  އަހާފައި  ބޭފުޅުން  އެ  އަޅުގަނޑުމެންނަށްމަންޑޭޝަނަކަށް  ރެކޮ  މަ  މި  މަންޑޭޝަން  ވެސް 

ވެސް ފެނެއޭ އަޅުގަނޑު މި ހުށަހަޅަނީ އަޅުގަނޑަށް ފެނެއޭ މި   އަޅުގަނޑަށް ހަމަ ގައިމު  .މިގޮތަށް ދެވިދާނެ ނޫންތޯއޭ

 ތަފާތު ކުޑަކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 .ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު  ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އިއްޒަތްތެރި

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން:  ރަޝީދު އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ މެދު ހިތަދޫ



  

 އަޅުގަނޑު އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޒިޔާދު އެ ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ތާއީދުކުރަން.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހާރޫން.  

 

 ކެވުން: ވާހަކަދެއް ހާރޫން އަޙްމަދު މެންބަރު ދާއިރާގެ  މަނަދޫ

 ލަފައެއްގެ  އްރިރު. އަޅުގަނޑު ކުރިން ވެސް ފާހަގަކުރި ގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނޭ މި ކޮމިޓީގެޝުކުރިއްޔާ މުޤަ 

ތަފާތު  ގޮތުގައި ނޫނީ ރެކޮ ފާހަގަކުރާ  މަންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާއިރުގައި މި ދަންނަވާހެން އަޅުގަނޑުމެން މި 

ކުރަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން ބަލަންވީ މީގައި  ސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ސްޓްރަކްޗަރ މި މުމިއަށްވުރެން ކުޑަވާނެ ގޮތަކަށް

މެން ވެސް  ލަކަށް އަޅުގަނޑުމެން ހުރިހާ އެންމިސާ  ،ހުރި ޒިންމާއަށް. މިސާލަކަށް ސިޓީ ކައުންސިލެއްގައި ވެއްޖިއްޔާ

މަސައް އެއް ރަށުގެ ގޮތުގައި  ވެއްޖިއްޔާ ބޮޑު  މާލެ. މާލޭގައި  ނަގަނީ  ކައުންސިލެއްގެ    ، ކަތްކުރާ ތަނަކާއިމި  އަތޮޅު 

ދިރިއުޅޭ   މީހުން  އަތޮޅުގައި  އެ  ބެލެހެއް  13ރައީސް  ކަންކަން  މި   ޓުމާ ރަށުގެ  ޒިންމާއެއް  ދެ  ތަފާތު  .  އީވަރަށް 

ކައުންސި އަތޮޅު  ތަފާތެއް  ބޮޑު  މިހާ  ނުކުރަން  ޤަބޫލެއް  އަޅުގަނޑެއް  މުސާރައަށް  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ރައީސްގެ  ލުގެ 

ކަމަކަށެއް. އެހެންވީމާއިންނަ ގޮންޖެހޭނެ  ފެންނަ  ރެކޮ، އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑުމެންނަށް  ހަމަ  މަންޑޭޝަނެއްގެ  ތުގައި 

 ކައުންސިލު ރައީސްގެ މުސާރައާ  އާއި މި އަތޮޅު  ގޮތުގައި ދެވިދާނެ މާލޭ ސިޓީގެ ކައުންސިލު މެންބަރުންގެ މުސާރަ

ހުންނަންޖެހޭ  ކިޔޭވަރުގެ އަޅާ އެބަ  ކަމުގަ   އެއާ.ގާތްކަމެއް  ނުވި  އި  .ސްޔަވި  އިއެއްވަރު  ންވަރަކީ  މިހާރު 

  ކަމަކަށް އަޅުގަނޑު ފާހަގަކުރަން ބޭނުންވަނީ ހަމަ ކުރިން   ބޫލުކުރެވޭ ވަރެއް ނޫން. ދެން އަނެއް ޤައަޅުގަނޑުމެންނަށް  

ހާސް    23ދޭ  މިހާރު ރައީސްގެ މުސާރައެއް އެބައިނރަށު ކައުންސިލުގައި    ،ވެސް ފާހަގަކުރިހެން ރަށު ކައުންސިލުގައި

ނަ  ރުފިޔާއިން. ދެނ15000ްރައީސަށް    އިބު އިންނައިރުގައި  މެންބަރަކަށް  .  އަދަދ12000ު  މި  ވެސް    ތަކަކީ. 

މީގައި  ޤައަޅުގަނޑަށް   ރައީސްގެ  ކައުންސިލުގެ  ރަށު  މިސާލަކަށް  ނޫން.  އަދަދުތަކެއް  ފަސޭހަ  އެހާ  ބޫލުކުރަން 

ލިޔުމުގައި އެބައޮވޭ    ގެ އިތުރުން އަނެއްކާ މި ހަމަ މި  23000  މިއޮންނަ  ، މި އޮނިގަނޑުގައި ހިމަނާފައިހިމަނާފައި

ގެ  އަތޮޅު ކައުންސިލު މި ފުރިހަމަވަނީ ހުރިހާ ރަށެއްގެ ރަށު ކައުންސިލު   ގ އެލަވަންސެއް. އެއީ ފާހަގަކޮށްފައި ސިޓިން

ބައްދަލުވުރައީސު ކޮންމެ  އޭގެ  އެހެންވެއްޖިއްޔާ  ބައްދަލުވުމަކުން.  ބާއްވާ  އެ  ވަޑައިގެން  ސިޓިންގ  ން  މަކަށް 

ހަމަ އިތުރު  ރުފިޔާ ދޭ ވާހަކަ. އެހެންވެއްޖިއްޔާ އަނެއްކާ ރައީސަށް    500އެބައިނދޭ އަނެއްކާ  ގޮތަށް  އެލަވަންސެއް  

ރެއާއެބަ ހަމަ  ފާހަގަކުރިހެން  ކުރިން  ވެސް ހަމަ  މެންބަރުންނަކީ  ތިބި  ބާކީ    24  މި  ދުވާލު  އިވޭ. އިތުރުވާއިރުގައި 

ހަވާލުކުރަނީ ޒިންމާއެއް. ރަށު ފަރަށް ދޯންޏެއް އެރިއަސް    މި  ބޭފުޅުންނާ  ޅުގަނޑުމެން އެގަޑިއިރުގައި ވަޒީފާއިން އަ

ވަޅުލާ ނިމެންދެން   މިޖެހެނީ. މީހަކު މަރުވެއްޖިއްޔާ  ތިބެން  ވެސް  ހޭލާ  މިއެކަމުގައި  . އުޅެނީ  ހަމަ ކައުންސިލަރުން 



  

ރެއްގެ މުސާރަ މިހާ ކުޑަކޮށް އިނުން މިއީ އެންމެ  ބޫލެއް ނުކުރެވޭ ކައުންސިލު މެންބަޤައެހެންވެއްޖިއްޔާ އަޅުގަނޑަށް  

ހަމަ އަޅުގަނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަނޑުގެ ލަފައެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހަޅާއިރުގައި    ،އެކަށޭނެ ގޮތެއް ކަމަކަށް. އެހެންވީމާ

ލުކުރަން  ޗެހި ބަދައެއް  އެއްޗެހި އަޅާކިޔޭ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އެހާބޮޑު ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި މި ޒިންމާއާ އެއްވަރަށް މި  މި

 އްރިރު.  ޤަހުށަހަޅަން. ޝުކުރިއްޔާ މު

 

 ރިޔާސަތުން ވާގަކަދެއްކެވުން: 

 އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް.  

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އަޅުގަނޑު އިނގޭތޯ.  ޝުކުރިއްޔާ  ބޮޑަށް  މި  ވަރަށް  މިތަނުގައި  ހަމަ  ރޫޙާ  ވާހަ  ވެސް  ބޭފުޅުންގެ  ގިނަ  ކަދެއްކެވި 

އަޅުގަނޑު ވަރަށް ކަން  އެއްގޮތަށް  މަސައކަތްވެސް ހަމަ  އަޅުގަނޑުމެން  ޚާއްޞަކޮށް  ބޮޑުވޭ  މެދުގައި  ކުރާ މީހުންގެ 

އެ  މަސައްކަތްތަކާއި  ހުންނަ  ކުރަންޖެހޭ  މަސައްކަތްތައް  އެ   ބޭފުޅުންގެ  އިތުރު    ގޮތުން  ނަންގަވަންޖެހޭ  ބޭފުޅުން 

  ލިބެން ހުންނަ ވަސީލަތްތަކާ އެކީގައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މާހައުލުގެ ތަފާތުކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއި މި   ޒިންމާތަކާއި

ވެސް އަޅުގަނޑުމެން ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކައެއް ބޮޑެތި މީހުންނަށް    ތްކުރުމުގެ އިތުރުން އަބަދުޔަޢާހުރިހާ ކަމަކަށް ރި

މި ކަންކަމަށް ވެސް  .  އިނގޭތޯ  ވާހަކަ   ކުރުންތަކެއް ހުންނަކެއް ފަރަގުތަންތަނުގެ ތަފާތުތަ  އާއި މި  ނޫނީ މާލޭ ސިޓީ 

ފެންނަން މި  އިން  ވެސް އަޅުގަނޑަށް ހީވަނީ މި  ކުރާއިރުތްޔަޢާރި އޮތީ ހަމަ ގާތްގަނޑަކަށް ހަމަ އެއް    ވެސް ހަމަ 

އަޅުގަނޑަށް  އިނގޭތޯ  މަންޒަރުހެން އެބަޖެހޭ  ޤަ.  އަޅުގަނޑުމެން  މިކަން  ގޮތުން  ރަނގަޅަށް  ބޫލުކުރެވޭ  ވަރަށް 

ހުރި ހުށަހަޅުއްވާފައި  އެ  މިހާރު  ކައުންސިލަށް  ސިޓީ  އިއެޑްރެސްކުރަން.  ރާއްޖޭގެ  އެއީ  އަދަދުތަކަކީ  ތިޞާދަށް  ޤް 

ކަމަކަށްވާ ތަކާވަރުގެ  މާބޮޑު    ކަމަށް  ފޫބެއްދޭވަރުގެ  ދައްކާނެ  ނެތް  އަޅުގަނޑުގެ  ދޭތެރޭގައި  އެއަކާ  ވެއްޖިއްޔާ 

އެހެންނަމަވެސް ރަ   ،ވާހަކައެއް.  ކައުންސިލުގެ  މި  28އީސަކަށް  އަތޮޅު  ރުފިޔާ.  ދެކޭ  ދައަ  ހާސް  އަޅުގަނޑު  ދަކީ 

ގޮތުގައި ހަމަ އެއްގޮތަކަށް ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުގެ އަޅާ މިންގަނޑަށް ބަލާއިރު އެކަށީގެންވާ އަދަދެއް ނޫން. ހަމަ  

އެ ބޭފުޅުންގެ  އެހެން  ދެއްކެވި  ވާހަކަ  އަޅުގަނޑު  މިތާ  ހަ  ވާހަކަފުޅަށް  ތާވެސް  ބޮޑަށް  ވަރަށް    . ދުކުރަން އީމަ 

ނައަތޮހަމަ  ވެސް    ނޑުއަޅުގަ ރައީސާއި  ކައުންސިލުގެ  ނަރައީސްގެ    އިބުޅު  ހުންނަންޖެހޭނެ  ހަމަ  އިބު  ތަފާތެއް 

ން  އަތޮޅު ތެރެއި  ކަމަށް  އިބު ރައީސެއް ހުންނަވާނެ ބޫލުކުރަނީ ނަޤަނޑު  ހޮވާކަމަށް ވެއްޖިއްޔާ. ދެން އަޅުގަ  އް ރައީސެ

ބޭފުޅެ ކަމަށް ވިނަންގަވާ  ވެއްޖިއްޔާ ރަށެއްގެ   ، ސް. އެހެންވީމާޔައް  ބޭފުޅެއް ކަމަށް  ތެރެއިން އަންނަ    އެއި އަތޮޅު 

ޒިންމާއެއް އޭނަ އުފުއްލަވަން ވެއްޖެ ޔަކައުންސިލެއްގެ ރައީސްކަމަށް ވި  ވެއްޖިއްޔާ އިތުރު    ކަމަށް  ސް ވެސް އިތުރު 

އޮންނަންޖެހޭނެ  އޭނައަށް  އަޅުގަނޑަ  އެލަވަންސެއް  ކައުންސިލަޤަށް  ކަމަށް  ރަށު  މިހާރު  ދެން  މިހިރަ    ށް ބޫލުކުރެވޭ. 



  

ބަލަ  ރައީސަށް    ލާއިރުއިއަދަދުތަކަށް  އެ    23ވެސް  ނަ ހާސް  ކުއްލިއަކަށް  އިނދެފައި  ރައީސަށް  އަދަދު    1500އިބު 

އެ ތަފާތެއް  ބޮޑު  ވަރަށް  އެހާ   އިނދެފައި  ހިއެއްނުވޭ  އަޅުގަނޑަށް  އިނީމައެއް  ތަފާތެއް  އެވަރުގެ    އިންނަނީ. 

ރަ މެންބަރެއް  އަންނަ  ހޮވައިގެން  ރައްޔިތުން  ވޯޓަކުން  އަނެއްކޮޅުން  މެރަނގަޅުހެނެއް.  މަޖިލީހުގެ    ބަރަކީ ންއްޔިތުން 

ދާއިރާއަކުން. މެންބަރަކީ  ވެސް  ހޮވޭ  މި  ހަމަ    ކައުންސިލަށް  ރައްވެސް  ވަރަށް  ރަށެއްގެ  ހޮވާ  ވޯޓުލައިގެން  ޔިތުން 

ރުފިޔާއަކީ އަޅުގަނޑަށް ވެސް    12000ކުރައްވާނެ ބޭފުޅުން އެއީ.  ސައްކަތްތުންނާ އެންމެ ގާތުން މަޔިޒިންމާދާރު ރައް

އަދަދެއްޤަ އެކަށީގެންވާ  މިހާރަށް  ހަމަ  ނުކުރެވޭ  ހުށަ  ބޫލެއް  އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލުގެ  ކަމަކަށް.  ރަށު  ހަމަ  ހަޅަން 

ގޮތަށް ދައްކާއިރު އަޅުގަނޑު  ވާހަކަ މި  ވެސް މުސާރަ ހަމަ ބޮޑުކުރަން. ދެން މި  އިބު ރައީސާއި މެންބަރުގެ އަދަދުނަ

ސިވިލް އްއު ރާއްޖޭގެ  ތަންތަނުގަ  މީދުކުރަނީ  އެހެނިހެން  އަދި  ބޭފުޅުންނާއި  ތިއްބެވި  މުސާރަ    އި ސަރވިސްގެ  ވެސް 

ބޮޑު ޚާއްޞަކޮށް    ކުރައްވާނެ ހަމަ  ނުވޭ.  އަދަދުތަކަކަށް  އެކަށީގެންވާ  އަދަދުތަކަކީ  މިހުރި  މިހާރު  އެއީ  ކަމަށް. 

އަޅުގަ މިތިބޭއިރު  މަޖިލިސްގައި  ރަށްފުށު  80000ނޑުމެން  ލިބޭއިރުގައި  ވެސް  ރުފިޔާ  އަދަދަކީ  އަޅާކިޔާ  މީހުން  ގެ 

ރި  ހުރިހާ މި    ،އެހެންވީމާ  އެއީ. ރަށު ޢާކަމަކަށް  ޚާއްޞަކޮށް  މަސައްކަތްޔަތްކުރާއިރު  ކައުންސިލުތަކުގައި  ކުރައްވާ   

 ސްނޭ. ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ.   ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ވި  ބޭފުޅުންގެ ހަމަ މުސާރަ ބޮޑުކުރަންޖެހޭނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ންޑޭޝަނެއްގެ ގޮތުގައި އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމަލާނަން އަޅުގަނޑުމެންގެ ރެއިއަޅުގަނޑު ހަމަ ކުރުކޮށް ދަންނަވަ   ،އެހެންވީމާ

އެންމެ އަޅުގަނޑުމެން  މިންދޭން  ވެސް  އަތޮޅު  ނަށް  މުސާ   ފެންނަނީ  ރައީސްގެ  ސިކައުންސިލުގެ  ޓީތަކުގެ  ރަ 

އަދި    ރައީސާ  އިބުރައީސާއި ރަށު ކައުންސިލުގެ ނަ   ރަށު ކައުންސިލުގެ  އި ފަރަގު ކުޑަކުރުމާ  މޭޔަރުންނާ  ،މީހުންނަށް

މުސާރަ  ކުޑަމެންބަރުންގެ  ފަރަގު  އޮތް  ދޭތެރޭގައި  ރައީސާ  ކައުންސިލުގެ  ރަށު  ވެސް  ލަފާތޯ    އެ  ކުރުމަށް. 

ފެންނަނީ. ކިހިނެ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ މިކަމާއަޅުގަނޑުމެން ދޭން މި  ބެހޭގޮތުން.    އްތޯ 

މި   ތޯނުންއެއީ ކަންބޮޑުވުން  ނަމިސާލަކަށް  އޮތީ    އަޅުގަނޑުމެންގެ  ކައުންސިލުގެ  މުސާރަ  ރަށު  ރައީސްގެ  އިބު 

ކުޑަވުން.   މުސާރަ  މެންބަރުންގެ  ރައީކުޑަވުމާއި  ކައުންސިލުގެ  ސިޓީސާއަތޮޅު  މޭތަކުއި  ދޭތެރޭގައި  ގެ  ޔަރުންނާ 

އެ ކުޑަކުރުން.  ތަފާތު  އަޅުގަ  މުސާރައިގެ  މިމޭރުމުން  ވާހަކަ  މި  އެހެންވީމާ  ނޑު  އެގޮތަށްތޯ  ،  ދެކެވެނީ. 

އިއްޒަ  .ދޭންވީއަޅުގަނޑުމެން ލަފާ މެންބަރު ؟ ންގެ ވިސްނުން ހުރި ގޮތަކީންބަރުރި މެތެތްއެއީތޯ  އާދަމް    އިއްޒަތްތެރި 

 ޝަރީފް. 

 

 ގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: މަޑުއްވަރީ ދާއިރާ



  

ހިތަށް އަޅުގަނޑަށް  އަޅުގަނޑު  އޮނިގަނޑެއް  ކޮންމެވެސް  ވެސް  ސަރުކާރަށް  ހަމަ  ކަމެއްގައި  މިކަހަލަ  ދެން  އަރަނީ 

ގައި  ހީވަނީ ކޮންމެވެސް ހަމަޖެހޭ ގޮތަކަށް އެކުލަވާލެވެން ޖެހޭނެހެން. އަދި މިކަން ކުރީއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ވިސްނުމު

 ... ން ކަމަށްވާއިރު އަޅުގަނޑު ހަމަ ކުޑަކުރުގު ހުރީ ފަރަ މި

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މަޖިލީހުން   ކަނޑައެޅުމަކީ  މުސާރަ  ކައުންސިލުތަކުގެ  ބޭނުން  ދަންނަވާލަން  ހަމަ  އަޅުގަނޑު  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި 

އެހެންވީމާ  އަބަދު ގެންދާކަމެއް.  ކުރަމުން  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު    ،ވެސް  މާލިއްޔަތު  ކޮމިޝަނުން  ޕޭ  ކޮމިޓީއަށް 

މި  ވާހަކަ  މި  އަޅުގަނޑު  ބެހޭގޮތުން  ޝީޓަކާ  އަޅުގަނޑުމެން  އެއީ  ދައްކަނީ.    ފޮނުވާފައިވާ  ކޮމިޓީން  މާލިއްޔަތު 

ޅުން  ވާތީ އެކޮވަނަ މާއްދާގެ )މ( ގައި ބުނެފައި  112ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ    ކޮމިޓީތަކުގެ މި ލަފާ ހޯދަންޖެހޭނެ

މަޝްވަރާއެއް  ކުރާ  ތެރެއިން  ލިޔުމެއްގެ  އޮތް  އެހެންވީމިއީ  ފޮނުވާފައި  ކޮމިޓީއަށް    މާ،.  މާލިއްޔަތު  އަޅުގަނޑުމެން 

  އީ މުސާރަ ފާސްކޮށް ނިންމާނީ މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީން. އަޅުގަނޑުމެންގެ ލަފާ މި   ،ފޮނުވަންޖެހެނީ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމުގެ

މި ދޭން  އަޅު  އަޅުގަނޑުމެން  ކޮމިޓީއަށް އުޅެނީ.  ލާމަރުކަޒީ  ހަމަ    ގަނޑުމެން  ފޮނުވާފައިވަނީ  ލަފާ  މިހާރު  ވެސް 

 ވާހަކަ ހާމަކޮށްލީ.   އެ  ،ދާ މޭރުމުން ހަމަ އިނގޭތޯ. އެހެންވީމާ ވާހަކަ ދައްކަމުން މި މި އަޅުގަނޑުމެން 

 

 މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އާދަމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެވުން: 

އިނގޭތޯ. ޝުކުރިއްޔާ  ބަލާއިރު  އާދެ!  މަސައްކަތްތަކަށް  އަދި  ކުޑަކުރުމާއި  ފަރަގު  ހިތަށްއެރީ  ވެސް    އަޅުގަނޑު 

އަތޮޅެއްގައި   ކޮންމެ  ނުހުންނަ  މޭޔަރެއް  ދެކޭގޮތުގައި  އަޅުގަނޑު  ކައުންސިލުގެ ރައީސަކީ  އަތޮޅު  އެ  ހަމަ  އަތޮޅެއްގެ 

ކުރައްވަން   މަސައްކަތްތަކެއް  އަދާކުރާވަރުގެ  ޒިންމާ  ބޭފުޅެއް  ޖެހިވަޑައިމޭޔަރުގެ  މިހާރުގެ  ޙަގަންނަވާނެ  ޤީޤަތުގައި 

މަސައްކަ އިންގޮތުން ކައުންސިލުގެ ރައީސްކަމަށް ހުރިހާ ރަށެއްގެ  އޯވަރސައިޓްނިޒާމު  އިނގޭތޯ.    ޖެހޭ އެބަ  ކުރަންތް 

ދަތުރުކުރައްވަންޖެހޭނެ. މި އަޅުގަ  ހުރިހާ  ރަށްރަށަށް  ވީހާ    ގުނޑު ދެކޭގޮތުގައި މީގެ ހަމަ ފަރަކަމެއް ކުރަންޖެހޭއިރު 

 ގާތްކުރުން ރަނގަޅުކަމަށް އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅާނީ މޭޔަރާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ރައީސަށް.  

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

މިކަމާ  .ޝުކުރިއްޔާ މެންބަރު  ޙުސައިން    އިއްޒަތްތެރި  މެންބަރު  އިއްޒަތްތެރި  ދަންނަވަން.  އެއްޗެއް  ގޮތުން  ބެހޭ 

 ޒިޔާދު. 

 

 ވާހަކަދެއްކެވުން: ޒިޔާދު  ޙުސައިން މެންބަރު  ދާއިރާގެ ވައިކަރަދޫ 



  

މު މިކަމަށް  ޤަޝުކުރިއްޔާ  އުފާކުރަން  ވަރަށް  އަޅުގަނޑު  ވެސް  ބޭފުޅުންނަށް  ހުރިހާ  ދެން  ނުމަށް  ވިސްމި  އްރިރު. 

މިދުއީތާ އަޅުގަނޑުމެން  ވާހަކައަކީ    ކުރައްވާތީ.  ކުޑަވާންމި  ދައްކާ  އެބަޖެހޭ    އަޅުގަނޑު   ،އެހެންނަމަވެސް  .ތަފާތު 

ވިސްޤަސް  ވެ އަޅުގަނޑުމެން  އަޅުގަނޑާބޫލުކުރަންޖެހޭނެ  ވިސްނުމުގައި  ހަމައަށް  ނާ  ހުރި    އައިސްފައި  މިއަދު 

ލަށް ޖެހޭ އަދަދަށް  ބޮ  ،ތިބީ. މާލޭ ސިޓީގައި މިވަރޭ. އެހެންވީމާ  ކުގައި މިހާރު މި ސިޓީގައި މިވަރޭ މީހުންތަކޮމެންޓް

  . އެހެންނެއް މޭނުކުރައްބޫލެޤަކަމަކަށް އަޅުގަނޑު    އެކަމެއް ކުރެވޭނެ  ންބަލައިގެންބަރުން ބޮލަށް އަދަދަށް  ބަލައިގެން މެ

މީހަކަށް އެބަހުރި ކައުންސިލަރެއް. އެކަމުން ޖެހިގެން އޮތް    1600މިސާލަކަށް ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީގައި ކޮންމެ    ،ނޫން

ދުއްފުށީ  ޅުރުފިޔާ. ކު  11000ލިބެނީ    ކައުންސިލުގައި އިންނަ މެންބަރަށް މި   . އެ 3400ނޮޅިވަރަމްގައި އެބަ އާބާދީ  

ހަވާލުވާން    މީހުންނާ އޭނަ  1000ހާލާއިރު އެއީ  ރުފިޔާ މެންބަރަށް. މެންބަރު ބޮލަށް ބަ  30000ލިބޭ    ވީމަ އެބަސިޓީ

ނޮޅިވަރަމްގައި   މިގޮތަކަށް   3000މިޖެހެނީ.  ޑިފަރެންސް  މި  އަޅުގަނޑު    މީހުން.  ކަމަކަށް  ބޫލެއް  ޤަކުރެވޭނެގެ 

އެހެންނަމަވެ ހުންނައިރުގައި    ،ސްނުކުރަމޭ.  ޖެހިފައި  މިހެން  ނަމްބަރުތަކެއް  ބަލާލީމާ  އެ  ސްޓޭންޑަރޑް  ތަފާތު 

ނީމަ އަޅުގަނޑަށް ކުޑައޭ.  އި  11000ނުފެންނަވަރު އެބަ ކުރެވެންޖެހޭ. އަޅުގަނޑަށް ވެސް ރަށު ކައުންސިލުގެ މުސާރަ 

އަޅުގަނޑުމެން  ،ނަމަވެސްއެހެން ވެސް  އެބަޖެހޭ  ދައުލަތަށް  ވިސްނަން  އަޅުގަވެސް  އެހެން  ހަމަ  ހަމަ  .  ނޑު 

ތަފާތުވޭލާނަން އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ސިޓީ ކައުންށް ތަކުރާރުކޮށް ފާހަގަކޮ މެންބަރަކާ ވެސް  ތަފާތު    ސިލުގެ  އެބަ. އެ 

އިނދެގެން ވެސް  ކައު  ،އެއްގޮތަކަށް  ސިޓީ  އެދެމޭ  އަޅުގަނޑު  ކުޑަމިނުން  މުސާރަ  އެންމެ  މެންބަރެއްގެ  ންސިލެއްގެ 

ކައިން އެބައަތޮޅު  ރަނގަޅު   ސިލަށް  އެއަށްވުރެ  ތަފާތު  ލިބެންޖެހޭ.  ވާންޖެހޭނީ.  އަޅުގަނޑުމެން    4ވިއްޔާ  ސިޓީ 

އެއްވަ  ސިޓީ އްއޮންނައިރުގައި  ދެ  ސިޓީ  މި   ތަރެއްގެ  ފުވައްމުލަކު  ސިޓީއާ އާ  އޮތީ.  މާލެ  ކުޅުދުއްފުށީ    އި  އެކަނި. 

ތަފާތު ސިޓީއެއް. އެހެންވީމާ މުޅިން  މިދެން އަންނަ ސިޓީތަ  ،ސިޓީއަކީ  އަޅުގަނޑު  ވެސް  މި ތަފާތު    އް  ފެންނަނީ 

އުފެދޭ ސިޓީތަކުގަ  ހުންނާނެ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ    އާއި   މި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ   މާ،ވެސް. އެހެންވީ   އި ކަމަށް ދެން 

މުސާރައެއް ނަ ދޭވަރުގެ  ރައީސަށް  ނަންބަރަކަށް  އެއީ  ކަމަށް    އިބު  ރަނގަޅު  އެއީ  ގޮތުގައި  ވިސްނުނު  އަޅުގަނޑަށް 

 އެކަން ފާހަގަކޮށްލީ. އެހެންވީމާ، . ވެދާނެ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެއްކެވުން: 

ނިންމަނީ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ މޭޔަރުގެ    އަޅުގަނޑުމެން ލަފާދޭން މި  ،ޝުކުރިއްޔާ އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު. އެހެންވީމާ

ރަ  މުސާރަ ކައުންސިލުގެ  އަތޮޅު  ފަރައާއި  ދޭތެތޭގައި  މުސާރައާ  ކުޑަކުރުމަށާއި  ގު އީސްގެ  ކައުންސިލުގެ    ރަށު 

މުސާރަ   އަދަދެއް   12000މެންބަރެއްގެ  ކުޑަ  އެއީ  ނަ ކަ  ރުފިޔާ  ކައުންސިލުގެ  ރަށު  އަދި  ރައީސްގެ  މަށާއި  އިބު 

  އް ދުކޮށް ވޯޓެ އީގަންނަވާ ބޭފުޅުން މިއަށް ތާކަމަށް. އެގޮތަށް ލަފާ ދިނުމަށް ފެނިވަޑައި އަކީ ވެސް ކުޑަ އަދަދެއް މުސާރަ

ޝުކުރިއް އެދެން.  މިއަދުގެ  ދެއްވުން  އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ  ލަފާ  މިގޮތަށް  އަޅުގަނޑުމެން  މެންބަރު.  އިއްޒަތްތެރި  ޔާ 



  

ފޮނުވަވަގުތެއްގަ  ކޮމިޓީއަށް  މާލިއްޔަތު  މުސާރައާ  އި އި  ކައުންސިލުތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަޅުގަނޑުމެން  ލާނަން. 

 ޝުކުރިއްޔާ.   މުނީ. ވަރަށް ބޮޑަށްދަލުވުން ނިބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ ބައްމި މަޝްވަރާކުރުމަށް މި ބެހޭގޮތުން 

_____________________ 

 

 




