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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް އަާދކުރާ މިންވަރު ބަާލ ކޮމިޓީ ިލއްޔަތުސަރުކާރު މަސްއޫ`. 

ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް  ގެތީނދަ ަވޑަިއގެން މި ތިއްބެވީ ަވގުތުމި  އިމި ކޮމިީޓގަ ޝުކުރުދަންނަވަން.

އަދި މަރަދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ، ްއޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރުއަދި ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ އި ،އަޙްމަދު

ރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޙައްމަދު އިސްމާޢީލް، ދިއްދޫ ދާއިއިބްރާހީމް ޝަރީފް، އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މު

ދު، އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ ްއޒަްތތެރި މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދުއްލަޠީފް މުޙައްމަދު، އަދި އުނގޫފާރު ދާއިރާގެ އިޢަބް

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އަދި މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ  ،އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ވަހީދު މުޙައްމަދު

އަށްފަހުަގިއ ލުވުމެއް މި ބޭއްވީ ޗުއްޓީ އިނާ އާދަމް. މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދައަދި އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަ ފަލާޙު

 ންޑާގެ ތެރެއިން އެޖެ ައދު މިމި، ބައްދަލުުވން ބޭއްވީ. އެހެންވީމާ މި ކޮމިޓީގެ އިބައެއް ކަންތައްަތއް ހުރުމާއެުކގަ

ގެ ގާނޫނު އައުމާ ގުިޅގެްނ ދީނީ އެއްބައިވަންތަަކމުމި ސްދުކުރަނީ. މި ގަކަމަށް ލަން ކުރިއަށް ގެންދަން އަޅުަގނޑު ބަލާ

ގުޅިެގން  މިނިސްްޓރީގެ ދަށަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް އޮތުމާ ތަކުެގ، މިސްކިތްަތއް އިސްލާމިކްމިސްކިތް

ރާސާކުރުމަށްފަހުގައި ެއ . އަދި މި ކޮމިޓީން އެކަން ދިވާފައެަކން މަޖިލީހަށް އަންގަ ވަނީރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

ވެސް ވަނީ އެކަން ފާސްކޮށްފަ.  މަޖިލީހުން ފޮނުވައިރިޕޯޓު ކަމަށް ބަލާފައި އެކަން ޤަބޫލުކޮށް މިތަނުން  ވެއްޖެބަދަލު

 ސް ިއސްލާމިކްމިސްކިްތތައް އަދިވެބަެއއް  ،ވެސް މި މިސްކިތްތައް އެހެންނަމަވެސް މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު

ވެސް  ކުރިން . ދެން މި މައްސަލަ ފާހަގަކުރުމާ ުގޅިގެން މީގެނުދާކަން އޮތީ ފާހަގަކުރެވިފަ މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް

ވާހަކަދެްއކުމަށްފަހު  ފާސްކުރިފަހުން ދެފަހަރެއްެގ މަތިން ،ިމ ކަންތަުކގައި  އިން މި ޮކމިޓީގަދެފަހަރެއްގެ މަތީ

ނޑުމެން ކޮޅުން އަށް މިއިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އެ ފޮނުވުމަށްފަހުަގިއ  އި. އަދި އެ ިސޓީގަންއެއް ފޮނުވިސިޓީ އަުޅގަ

އޮތީ  އިމިނިސްޓްރީން ބުނެފަ އި ިއސްލާމިކްއްލުކޮށްދިނުމަށް ެވސް އެދިފައި އޮންނާނެ. ދެން އޭރުގައެކަން ޙަ

ަމދިމާލުން ކުރަންޖެހޭ ބައެއް މި ދި ރިޓީންނާއި ކައުންސިލްތަކުންނާތިމަންނަމެންނަށް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓު އޮތީ

 އެ މަަސއްކަތް ކުިރއަށް ގެންދަްނވީ.، ން ލަްސވެގެންިދޔައީ. އެހެންވީމާކަންތައްތައް ފުރިހަމަނުކުރެިވވާތީވެ އެކަ

އެެހންވީމާ، މި މައްސަލަިއަގއި ވެސް އަދިވެްސ އެކަން ވަނީ ނުނިމިފަ.  އިރުހެންނަމަވެސް، މިއަދާ ހަަމއަށް ައއިއެ

ނުޑމެން ސުވާލުކުރަންއިސްލާމިކް މި  ކީްއވެގެްނތޯ މިއަދާ ހަމައަށް އަިއއިރު ނިސްޓްީރގެ ޭބފުޅުންނާ އެބަޖެހޭ އަުޅގަ

ލޯކަލް  ،މިނިސްޓްރީ ާއއި ައންގާފައި އޮންނާނެ އިސްލާިމކް  ވެސް މިކަްނ ނުނިމި އޮތީ. އަދި އަެނއްާކ މި ކޮމިޓީން

މި ނިން އިާބއްވާަފިއ މިކަން ނިންމާފަ އި ބައްދަުލވުމެއްގަ ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ެއކު ގަވަރމަންޓު އޮތޯރިޓީ ާއއި ިސވިލް

، ވެސް ނުލިބޭ މި ކޮމިޓީއަކަށް. އެހެންވީމާއެއް އަދިންމި ގޮތް އަދިވެްސ ޭއެގ ނަތީޖާ. އެ ނިއަށް އަްނގަންގޮތް މި ކޮމިޓީ 

 ބޭފުޅުން  އެ ،ޅުންނަށްދެން ެއ ބޭފުމަްޝވަރާކޮްށލަން  ބޭނުންވަނީ.  އިކޮމިޓީގަ މި އެކަންތަކާ ބެޭހގޮތުން މިއަުދ 

ނޑުމެންނަށް. އަނެއްކާ އެހެން ދެން އޭގެ ކުރިއަށްދާނެ ގޮެތއް. ެއީއ ގާނޫނުއަސާސީ ބުާނގޮތުން  ގެނެިވވެސްދާނެ އަުޅގަ
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އަށް އަންނަ ބަދަލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހިންގުމަށް އަންނަ ަބދަލު، ދާއިރާރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިނިްސޓްރީގެ 

ގެންނަ ަބދަލެއް މަޖިލީހުން ގެންނަ ބަދަލަކާ އެްއގޮތަށް ެއކަން ޮއންނަންވާނީ ހަމަޖެހިފަ. އެއީ  ފޮނުވައި އަދި އެ

ޅުަގނުޑ ެއގޮތަށް އެކަން ޢަމަލުކުެރިވގެންދާންޖެހޭނެ ކަމަށް އަ، އި އޮންނަ ގޮތް. އެހެންވީމާގާނޫނުއަސާީސގަ 

ނިންމާފައި އޮތް  ލިއްޔަުތ ތެރެއިންކޮމިޓީގެ މަސްއޫޖިލީހުން ނޫނީ މި އެަކން އެގޮތަށް މަ، ޤަބޫލުކުރަނީ. އެހެންވީމާ

ނޑުމެންނަށް ކޮންމެ ަވުގތެއްގަ ގޮތަށް ނުދާކަމަްށވަްނޏާ އެކަމެއް ކަމެއް އެ  ވެސް ކުރަންޖެހޭނެ  އިބެލުމަީކ ެއއީ ައޅުގަ

ނޑު ގަސްދުކުރަނީ. އެހެންވީމާކަމަކަށްވާީތވެ ެއގޮތަށް ކުރި ވެސް  ބޭފުޅުން  އެކަމާ ބެހޭ، ައށް ގެންދަން ކަމަށް އަޅުގަ

ންބަރަކު މިކަމާ އްސާކޮށްލާފައި ިއއްޒަތްތެރި މެމިކަން ހިިއއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ، ގެނެވިދާނެ. އެހެންވީމާ

ކޮންެމ ، އަުރވާނަން. އެހެންވީމާވާ ޚިޔާެލއް ޮއވެއްޖެ ކަމަށް ވަންޏާ އެ ފުރުޞަތު ކުރަން ބޭނުންބެހޭގޮތުން ފާޅު

ންބަރުންނަށް ފެންނަ ބެހޭގޮތުން އިއްޒަްތތެރި މެ ތެރޭަގިއ މިކަމާ ޓުގެ ަވގުތެްއގެމިނިމެންބަރަކު ދެ  އިްއޒަތްތެރި

 ދޭތެރޭގައި ގޮެތއް ނިންމަން. ދާނެ ގޮތަކާދެން ކުރިއަށް  ައޅުަގނޑުމެން މީގައި  ގޮތަކަށް މަޝްވަާރކޮށްލުމަށްފަހުގައި

ރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ މެންބަރު މުޙައްމަދު ވަޙީދު ފުރަތަމަ އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަރުވާނަން ތުލުސްދޫ ދާއި، އެހެންވީމާ

 އިބްރާހީމަށް. 

 

 މުޙައްމަދު ވަޙީދު އިބްރާހީމް ވާަހކަދެއްެކވުން:ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކަން ެއީއ  ތި ވިދާޅުވި ގޮތަށް އެ މުޤައްރިރުއަޅުަގނޑަށް ފެންނަނީ ދެންމެ ތި ވިދާުޅވި ގޮތަްށ، ިއްއޒަތްތެރި 

ކަން ހިނގާފައިވާ ގޮތެއް މިނިސްޓްރީން  ކަމުަގއި ަވނީނަމަ އެ ގައި ފާަހގަކުެރވިފަިއވާމައްސަލަެއއް ގޮތު 

ގެ ޖަވާބު ލިބޭ ގޮތަކުން ހާޒިރުކުރަްނ އެ ިލޔުމު އިއަށް ލިޔުން. ެއައށްފަހުގަކޮމިޓީްނ މިނިސްޓްރީސާފުކޮށްދެއްވުމަށް މި 

ވަން. ޒިރުކޮށް އެކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އޮޅުންފިލުތަނަށް ހާބެހޭ ފަރާތްތައް މި ލަތެއްގައި މިނިސްޓްރީގެ ކަމާޖެހިއްޖެ ހާ

ނޑު އެދޭގޮެތއް، އެހެންވީމާ ނުޑ އެ ވާހަކަ ދަންަނވަިއލީ. އަދި ައޅުަގނޑު ހުށަހަާޅ ކަުމގައި  މިީއ އަުޅގަ ވާތީެވ އަުޅގަ

 ނަވަން. ޝުކުރިއްާޔ. ކުުރވާނެ ވާހަަކ ދަން އިއޭރުން ަވގުތު ސަލާމަތްވެފަ ގެ ގޮުތގައި ވެސް ދަންނަވާލަން.ހުށަހެޅުމެއް

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ން. ނައަޅުަގނޑު ހޯރަފުށީ ދާއިާރގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ

 

 ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް ވާހަކަދެްއކެވުން:

ނޑަށް ފެންޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަޅު  ނޑުމެންގަ ނާގޮތުން ެގ ގާނޫނުއަސާސީ ބުނަނީ ދެން ހަމަ އަޅުގަ

އަށް އެ ގެނައި ބަދަލުތަުކގެ ތެރޭަގިއ އެ މުައއްސަސާ އެ ބޭރުން ކުރަްއވަިއގެން އޮތް ާބރުތަކެއް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ
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އަިދވެސް ސަުރކާރުެގ  ގެ ވާހަކައިންމުޤައްރިރު  ތްތަކުގެ ަބއެއް ިމސްކިތްތައްއަޅުަގނޑުމެންނަށް އަިދވެސް މި މިސްކި

ނޑުެމން މި ކޮމި މިނިސްޓްީރގެ ބެުލމުގެ ދަށަށް އިސްލާމިކް ޓީަގއި ދެން ިމ ނައިްސ އޮންނަ އޮތުމާ ބެހޭގޮތުން އަުޅގަ

އެއް ނަގަން ަގނޑުމެން ތެރެިއން ކުޑަ ކޮމިޓީރުވެ ތިބެ މިކަންކަން ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އަޅު ހުރިހާ ބޭފުޅުން ހާޒި

ެގ ެއއްޑަށް ފެންނަނީ އިނޭގތޯ. އަޅުަގނޑު ހަމަ އެ ުކަޑ ކޮމިޓީގެ ނަންތައް ައޅުަގނޑު ހަމަ، ސަބް ކޮމިޓީއަޅުަގނ

ނޑު ހަމަ ަދން ނޑު ބޭނުްނ. ެއއީނަންތައް އަުޅގަ އެމް.ޑީ.ޕީން ައއްޫޑ މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި  ނަވާލަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ޖޭ.ޕީން އިލްހާ ނޑުމެން ދިއްދޫ މެންބަރު ޝަރީފް. ދެން އަޅުގަ މް، އިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް. ދެން އަޅުގަ

ދާއިރާގެ މެންބަރު ލަޠީފް، ދެން ތުލުސްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ވަޙީދު، އަޅުަގނޑު، މުޙައްމަދު އިސްލާމީލް. 

ނޑު އެދެން މި ނަންތަކަކައަނަންތައް ހުށަހަޅަން ސަބް ކޮމިޓީއަޅުަގނޑު މި  ެއއް ބޭފުޅަުކ ށް ކޮންމެވެސް ށް. ައޅުގަ

 . ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިރު. ތާއީދުކޮށްދިނުން

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަޅުަގނޑު ފުރުޞަތު އަުރވާަނން މަރަދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްެތރި މެންބަރު ޝަރީފަށް. 

 

 ުވން:މަރަދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް ވާހަކަދެއްކެ

ނޑަށް ހީވަނީ ޮކމިޓީއަށް ހާއާދެ!  އެއް ކަމެއް ކަމަށް ރާއެްއަގއި ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަޒިރުކޮށްގެން މިހާ ފުޅާ ދާއިއަުޅގަ

ނުޑ ނުދެކެން.  ށް ވެސްކަެއއް ހަދާވަރު ކަމެއް ކަމަޓީމިއީ އަދި ސަްބ ކޮމި މި ކަަމކީ.އަޅުަގނުޑ ނުދެކެން  އަުޅގަ

ން މިދަންނަވަނީ އިސްލާމިކް މިހެ މެންބަރުކަމުން.  ސަބް ކޮމިޓީގެވަން ފުރަތަމަ ތަނާޒިލު ައޅުަގނޑު، އެހެންވީމާ

ބޭފުޅުން  މަސައްކަތް ކުރެްއވުމަކަށް އިްނކާރުކުރަްއވާ ވާހަަކެއއް އަުޅަގނޑަކަށް ނުފެނޭ. އެ ވުނުވާލުކުރެ ޙަ އާމިނިސްޓްރީ

މައްސަލަެއއް ނިކުންނާނީ.  2މިކަމުގައި  ،މަކީއިންކާރުކުަރއްވާނަމަ ކަންނޭނގެ މައްސަލަައކަށްވާނީ. ދެން ދެވަނަ ކަ

ނޑަށް މިފެންނަނީ. އެހެންވީމާ މިގެން އެންއެއީ އިދާރީ ކަންތައްަތއް ނުނި  ކަން އެކަން، ބޭފުޅުންނަށް ދާކަމަށް އަޅުގަ

ދު ޙީއްމަދު ވަނުނިމިގެން އުޅެނީ ކޮންގޮތަކަްށތޯ މި ކޮމިޓީން ބައްލަވަން ބޭނުންފުޅިއްޔާ ހަމަ ސިޓީއެއް ފޮނުވަިއގެން މުޙަ

ޒިުރކޮށްގެްނ ހާމަކީ ކުެރވިދާނެ ކަމެއް. ސަބް ކޮމިޓީއަްށ ފޮނުވައިގެން އުއިބްރާހީމް ހުށަހެޅުއްވި ގޮަތށް ގެންދި

ބޭފުޅުން މިކަންުކރަން އިންކާރުކޮށް އެކަހަލަ މައްސަލަެއއް ުއޅޭނަމަ. އެފަަދ  ސް އިޝޫއެއް އޮވެ އެޔަބަލަންޖެހެނީ ސީރި

ނޑަށް ދޭހައެއް ނުވި. ދެވަނަ ކަމަކަްށ އިކަށް ކަމަ މައްސަލަެއއް އޮތް ްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުގެ ވާަހކަފުޅަކުން އަުޅގަ

ތަކުން ނުވަތަ ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކުރެްއވި ކަމަކީ ފަހަރެއްަގއި އެކި ރަށްރަށުގެ ަކއުންސިލު
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، ވެސް ވެދާނެ. އެހެންވީމާ  ށްވަީނވިްއޔާ އެކަން ކުރަްއވަންޖެހޭ ބައެއް މަސަްއކަތް ނުނިމި ހުރެގެން ލަސްވަނީ ކަމަ

 . މި ވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީއާގަފަރާތަކާ. ެއއްފަރާތަކީ ލޯކަލް  އަޅުަގނޑުމެން ފުރަތަމަ ސުވާލުކޮށްލަންީވ ދެ

 ވާލުނުކުރެވި ހެންޑްޯއވަރޙައެ  އެ، ތަުކގެ ދަށުގައި ކަްނނޭނގެ ކުރިން މިސްކިތްތައް ހުންނާނީ. އެހެންވީމާކައުންސިލު

ހަމަ އެފަދައިްނ  ؟އިދާީރ ގޮތުން ނިންަމންޖެހޭ ކޮންކޮން މައްސަަލއެއް ހުރެގެންތޯ ؟ނުކުރެވެނީ ކޮންދަތިތަކެއް ހުެރގެންތޯ

. މި ދެފަރާތުން ވެސް ހުރެގެންތޯ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ވެސް އެކަން ލަސްވަނީ ކޮންކަަހލަ އިދާރީ މައްސަލައެއް

އެ ައޅުަގނޑުމެން ެއ ، ތު ގެނެސްގެން މިކަްނ ހަމައަކަށް އެޅޭނީ. އެހެންީވމާސުވާލުކޮްށގެން ދެފަރާތުން މަޢުލޫމާ

އެޭބބޭފުޅުން ގެންނަވަންޖެހޭނީ.  ކޮންމެހެން ވީސުވާލުކޮްށގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުނުކުރެވިއްޖެ ހާލަެތއްަގިއ މެނު

ބޭފުޅުްނގެ ޒިންމާ  ލި ަފދައިން އެކުރިން ެވސް ދަންނަވާހަމަ އަޅުަގނަޑކަށް ެއްއގޮތަކަށް ެވސް ފާހަގަެއއް ނުކުެރވުނު 

ިއދާރީ ކޮންކަހަލަ ދަތިތަކެއް  އެހެންެވގެންއަދާކުރަްއވަން އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން އިންކާރު ކުރައްވާތަެނއް. 

ްއޔާ ކުރުމަާށއި، އަދި ށް ގެންދަން ބޭނުން ކަަމށްވެއްޖެއަހުރެގެންތޯ ސާފުކޮށްލަިއގެން ދެން އަޅުަގނޑުމެން ކުރި 

ނޑުމެން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ގޮތުގައި މިކަންއެފަރާތުގަ  ވީ އަވަސް މުއްަދތެއްގެ ތެރޭަގއި ނިންމުމަކީ ކަން އި އަުޅގަ

އަޅުަގނޑުމެން ޤަބޫލުކުރާ ޮގތް ކަމަށް އެފަރާތުަގއި ަދންނަވަންވެްސވާނެ. އަދި ައވަސް ކުެރްއވުމަށް ކޮމިޓީން 

ނޑުމެންނަށް މިހާރު ފާ ފައިނިންމާ ވެސް ައަވސް  މައްސަލަތައް ވީހާ ސްކުރެވިދާނެ. މިދަންނަވަން ވެސް އަޅުގަ

މަލުކުރެއްވުމަށް. ެއއްގޮަތކީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުއްދަތެއް މީގައި ޢަ މުއްދަތެއްގެ ތެޭރގައި ނިންމަވާފައި ދެގޮަތކަށް 

ންނެވުމަށް ކަމުގަިއވަނީިވއްޔާ ދެ އެކަންކަން ނުނިމި އޮތް .ދީފައި މިކަންކަން މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް

ދެގޮތުްނކުރެ އެހެންވީމާ، މިތަނުން ޤަރާރެއް ފާސްކުރުން. ނޫނިއްޔާ ލަސްވަނީ ކީްއެވެގންތޯ ބަލަން ސިޓީއެއް ފޮނުަވން. 

ށްދިޔާމަ ރަނގަުޅވާނެ. ކޮމިޓީއެއް ހޮާވކަށް އައެކު ނިންމަވާ ގޮަތކަށް ކުރި ޔާލާއިޚިއިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރުގެ 

 އަޅުަގނަޑކަށް ނުފެނޭ. 

 

 ޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:ރި

 ފަރު.ޢުއިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޖަ

 

 އުނގޫފާރު ދާއިާރގެ މެންބަރު ޖަޢުފަރު ދާއޫދު ވާހަކަދެއްެކުވން:

ފަދައިްނ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަާކިއ  އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ މުޤައްރިުރ. މުޤައްރިރުގެ ވާަހކަފުޅު ފައްޓަވަމުން ވިާދޅުވި

 ާވ މެންޑޭޓެްއގެ ދަށުން ކުަރއްާވ މަސަްއކަތެއް. ދެން މި ކުަރއްވާލު ޙަސަްއކަތްތަަކީކ ރައީްސ އޮފީހުން އޮފީސްތަުކގެ މަ

ވި ވިދާޅު ވާުލވިފަހުން އިްސލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ މެންޑޭަޓށްވަނީ ބަދަލު އައިސްަފއި ާދދިފަހުން. ދެން އެޙަސަރުކާރު 

 މާެއ މިސްކިތްތަކާިއ ގުޭޅގޮތުން ެއކިއެިކ ޝަުކވާތަެކއް އައު ވާލުކުރެްއވުން. ދެން ޙަގޮތަށް މާލޭެގ މިސްކިތްތަްއ 
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ފޮނުވި ސިޓީއަށް އެކަށީގެްނވާ ޖަވާބެއް ނުލިބޭ ކަމަށްވަންޏާ ގޮތުން ގެން މި ކޮމިޓީން އަސްލު މިކަމާ ގުޅޭގުޅި 

ދަތިތަކެއް ފަދައިން އެކަމުަގއި ކޮން އިދާރީ  ވެސް މިކަހަލަ މައްސަލަތައް މި ބަލާއެހެން އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ 

ހެން ކަމާިއގުޅޭ ބޭފުޅުންކޮެޅއް މިކޮޅަްށ އްބަލާލުން އަނެ ހަމަ އުޅެނީއެ އޮެވގެންތޯ ެއކަން ެއގޮތަށް ދިމާވެގެން 

ނޑު ހުށަހަޅަން އެގޮތަށް ނޑަށް ފެންނަނީ އަޅުގަ  ހަމަ ގެނައުމަކީ މަްއސަލަެއއް ނޫން. އެގޮތަށް ގެަނއުމަށް ވެސް ައޅުގަ

ޒިރުކޮްށގެން ދިމާވެގެން ުއޭޅ ހާކޮމިޓީއަށް  ބެހޭ އެތާގެ ިއސްވެރިން. މި ށްލަން ކަމާއިޒިރުކޮހާމި ކޮމިޓީއަށް ހަމަ 

ކޮންަކމަކާ ހެދިތޯ މިކަން ނުނިމިގެން އުޅެނީ ރައީސް އޮފީހުން  ،އިދާރީ ަމއްސަލަެއއް އުޅެނީތޯ ،ދައްޗަކީ ކޮަބއިތޯ

 ގެން އުޅެނީެބއް ނުލިބެންޏާ ޖަވާބު ނުލިބިއަދި މިކޮޅުން ފޮނުވި ސިޓީއަށް ެއަކށީގެންވާ ޖަވާ .އެންެގވި ގޮތަށް

ާސފުކޮށްލަން ކުޑަ ކޮމިޓީެއއް ނެގުމަށްވުރެ ހަމަ މި ކޮމިޓީ ބާއްވާލާފައި އެހެން ވެްސ  ކަންކީްއވެގެންތޯ. މިކަން

އޭރަށް ހުރިހާ އެންމެންނަށް  އި މީހުން ގެނެސްގެން ުސވާލުކޮށްލަކަމާ ބެހޭ ވުޒާރާަތކުން މީހުން ގެންނަ ގޮތަށް 

ނޑު ހުށަަހޅަ، ތް ރަނގަޅަށް އިނގޭނެ. އެހެންީވމާްވކޮށް ކަންެވގެން ުއޅޭގޮލައި  ން. ވާހަކަ ދަންަނވަ ލާއިއެގޮތަށް އަުޅގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިއއްޒަތްތެރި ެމންބަރު މޫސާ ނިޒާރު.

 

 :ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު އިބްރާހީމް ވާހަކަދެްއކެވުން

ނޑަށް ވެސް ފުރަތަމައިނުން މި ކޮމިޓީ ސަބް ކޮމިޓީއެއް ނަަގިއގެން  އަށްޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. އަުޅގަ

 ކުީރަގއި ައޅުަގނޑު މުޤައްރިރާ  ޭއގެ، ލާ ހިސާބަށް ދިޔަކަމަކަށް ޤަބޫލުނުކުެރޭވ. އެހެންވީމާއަދި ބަ މިކަން

ނުވެގެން ކޮންކަހަލަ ދަަށށް ބަދަލު ގެލާމިކް މިނިސްޓްރީތްަތއް ިއސްސުވާލުކޮށްލަން ބޭނުންާވ ކަަމކީ ބަެއއް މިސްކި

ރިޕޯޓް އެކަން ށް ހަށް މި ކޮމިޓީއަށް ޫނނީ މަޖިލީެވގެްނ އުޅޭކަމަގެންތޯ ކިހާވަރެްއގެ އިޝޫައކަށްމައްސަލަތަކެއް ދިާމވެ

ނޑަށް އަނެ ކުރެިވގެންތޯ މި ޖަވާބު ނުލިބޭ ކަމެއް އޮްތ ހުރި  ތިދެން ހެން ިއދާރީގޮތުން އްއުޅެނީ. އެީއ އަުޅގަ

އުޅޭ  ކަހަލަ ކަމެއް ބޭފުޅުންނަށް އެނގިވަަޑިއގަންނަވާނީ. އެކަމަކު އެނޫން އެހެން ސަބަބެއް އެ ކަމަށްވަންޏާ އެކަން ތި

ވެސް އަދި އެނޫން ގޮތަކަށް ެވސް ދެން  ގައިވެސް ގޮތަކުންނެއް އެހާ ޕަބްލިކުއެއް މި ދެންނެވީ ށް އަޅުަގނޑަށް ކަމަ

ެނތޭ. އެހެން މިސާލަކަށް ވަިކ  އްުކ އަުޅަގނޑަށް ފާހަަގކުރެވިަފއެއެކަމަ .ކަންނޭނގެ މަޢުލޫމާތު ދަށީ އަޅުަގނޑަށް 

ން ރައްޔިތުްނގެ ަބދަލު ނުވެިވގެ ދަށަށް ނުގެނެިވެގން ނާދެވިގެން ނޫނިއްޔާ އެ ގެމިސްކިތްތަކެއް އިސްލާމިކް ިމނިސްޓްރީ

ކަހަލަ ބޮޑު އުނދަގޫ ކަމެއް ދިމާެވގެްނ  ނިީޓގެ ބަަޔކަށް އެ ޔުކޮމި ނޫނީ ވަކި ށްރަށެްއގެ ބަޔަކަ، ށް ތެރެއިން ބަޔަކަ

 ހެން އޭރުން .އެނގިަވޑަިއގެންފައި އޮިތއްޔާ ވިދާުޅވެދެްއވީމަ ފަސޭހަވާނެއަޅުަގނޑަށް ހަމަ ކަމަީކ.  އުޅެނީތޯ. ކޮަބއިތޯ އެ

ނޑުމެން ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް މި ،އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ  ކަމަށް އަވަސް ފިޔަަވޅެއް ތި އެހެްނ ކަމަށްވަންޏާ އަޅުގަ
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ނޑުމެން ތަކުރާރުކޮްށ މަސައްކަތްތަެކއް ކުރެވިަފއި ޮއތް ކަމެއް ކަމަށް ައޅުަގނުޑ  ވިދާޅުވާހެން އަޅަންޖެހޭނެ. ައޅުގަ

ނޑަށް ެއކަހަލަ ކަމެއް ފާހަގަކުެރވިފައި އޮތީމަ ވިދާުޅވެެދއްިވއްޔާ ، ހަމަ ހަނދާންވޭ. އެހެންވީމާވެސް  ވަރަްށ އަުޅގަ

 ޅު. ޝުކުިރއްޔާ.ރަނގަ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެބަބުނޭ ވުޒާރާަތކަށް ގެންނަ ބަަދލު ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން  116ގާނޫނުއަސާީސގެ 

ނ . އެއްެވސް ސަބަބެއް ދިމާނުވި ކަމުގައި ޑުމެްނވަނީ ެއަކން ނިންމާފަފާސްކުރަންވާނޭ. އެގޮުތގެމަިތން އަުޅގަ

 ން އެކަންުވޒާރާެއްއެގ ދަށަށް މަސައްކަތް ބަދަލުިވ ކަމަށް މަޖިލީހުން ނިންމާ ހިސާބުން ފެށިގެ ވެސް އެވީނަމަ

ނޑު ސަބް ކޮމިޓީއަކަށް ވާނީ އެގޮތަށް ނިމިފައޮންނަން ނޫން. ފޮނުވާކަށް މި . މިތަނަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އަޅުގަ

މިއަދާ ހަމައަށް  ދެފިން. އެެހންނަމަވެސްއްލުކޮށްދޭން އެޙަތަރު ސިޓީ ފޮނުވަިއގެން މިކަން ހައަޅުަގނޑު މިކަމަށް ތިން

އެމީހުންނާ މީތި ައޅުަގނޑުގެ ބެލުުމގައި ނުވެ އޮތީމަ. ދެން ކުަޑ ކޮމިޓީައކަށް ލަިއގެން އްލުޙަ އަިއއިރު ވެސް 

ނޑު އޭުރ ވިސްނީ. އެހެންނަމަވެސް އަވާލުކޮްށގެން ކުރިޙަ ބަރުން މެންއިއްޒަތްތެރި ހަމަ ށް ގެްނދަން ކަމަށް އަޅުގަ

ްއޔާ ހަމަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މުޅި ކޮމިޓީގައި ވެސް ިއއްޒަތްތެރި އެހެން މެންބަރުން ެވއްޖެ ބޭނުންފުޅުވާ ކަމަށް

ށް ގެންދެވިދާނެ. ގެންދާކަށް ދައްެޗއް އުނދަގުލެއް ނެތް. އަބޭފުޅުން ގެނެސްގެން ކުރި ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް އެ

ނޑުމެންނަށް މިކަން ފާހަގަކުެރވޭ ހިސާބުން މިކަްނ އެހެންނަމަވެސް މިކަން ނިމެންޖެހޭ އި ނގޭތޯ. ެއއީ އަުޅގަ

ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  ކުރަންޖެހޭ. އެއީ މިކަން ކުރަންޖެހޭ ސަބަބަކީ މިދެންނެވި ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ ެއގޮތަށް އޮވެ

ެއއީ. އަދި ދީނީ  ލައެއްށް ނުދާކަމަށްވަްނޏާ އެއީ ވަރަށްބޮޑު މަްއސަ އައަދި އެކަން ެއޮގތަށް ކުރި އިނިންމަ

ފަހުން ހުރިހާ މިސްކިތްތަކެއް އިްސލާމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށަށް މަސް 3 ޭއގެ ދީޤުވެޞްއެއްަބއިވަންަތކަމުގެ ގާނޫނު ތަ 

ނަޑއެޅި ބަދަލުވާނެ ކަމަށް   އާ ސަބަބަކީ މިކަމުގެ. ދެން މި އީމި، ބުނެފަިއ އެބައޮތް. އެހެްނވީމާ ަގއި ެވސްގާނޫނުއެ ކަ

ބޭފުޅުންނަށް އެނގިަވޑަިއގަންނަވާެނ މިހާރަކަށް އައިސް ބަެއްއ  ން ދިމާވާ އަނެއް މައްސަލައަކީ މިހާރު ތިގުިޅގެން ދެ

ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ދަތިތަކެއް އުނަދގޫތަެކއް ހުރި މުދިމުން ކަންތައް ކުރާ ގޮތުެގ ސަބަބުން ންމިސްކިތްތަކުަގއި އިމާމު

މީހުންނަށް  މަލުތައް ހުންނަ ގޮތުން. އެއީ އެޢަމުދިމުން އިމާމުން ލިބޭ. ބައެއް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ނޫހުން އެބަ 

ތައް އެބައޮތް. ގެ ސިާޔސަތާއި ދެޮކޅު ކައުންސިލުއަންގަންޖެހެނީ ކައުންސިލަށް. އަްނގާއިުރގައި ސަރުކާރު އެންގުން މި

ހުރިހާ ، ވަނީ. އެހެންވީމާ ކަށް މި ިދމާޕާޓީއަ  ވެސް އެއް  އެމީހުންނާއި ެއ މިސްކިތުަގއި ހުންނަ މުދިމާ، އެހެންވީމާ

އޮންނަނީ ޕާޓީ ސިސްޓަމް މީގެ ތެރެއަށް ވަދެގެން  މިހުރިހާ ކަމެއް ދީނީ ކަމެއް ވެސް މި އޮންނަނީ ކަމެއް ވެސް 

ބެހޭ މިކަހަަލ  ނަމަވެސް އިސްލާމީ ކަންތައްތަކާށް ނުދަނީ. އެހެންއަބޮޑަށް ޖެހިގެްނ މިކަންކަން ކުރި ޕާޓީގެ ކުަލ މާ

ދީީނ  .ދީނީ ކަންތައްތައްމިއީ ނޫން.  މެއްތެރެއަށް ަވއްދަންޖެހޭ ކަންކަ ސިާޔސީ ކަންކަން މީގެ މިއީ ކަންތައްތަކަކީ 
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ނޑުމެން  ގެهللاދާންވާނީ ކަން ކަން އިސްލާމްދީނުަގިއ  ވާގެންދާ މާތްވެގެން ކުރަމުން މިމަލުޢަަކލާންފުޅު އަދި އަޅުގަ

ގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން. އެއް  ޖެހިފައި އޮންނަ ގާނޫނުތަކާހަމަވާނީ. ދެން މި އޮންނަނީ ންނަގޮތަށް ކަންތައްަތއް ކުަރންއޮ

އާއި އެ ުއސޫލުތަކުގެ މަތީން ގެންދަންާވނީ. އެހެންނަމަވެސް،  އެ ހަމައިން ނެއްޓިގެން ކަންތައްަތއް  ހަމަ، އެހެންވީމާ

ލާއިުރގަިއ މިއޮންނަނީ ގޮެތްއ ބަލާއިރުަގއި ވެފައި އޮތް ގޮެތއް ބަ ކުރަމުން ދާކަމަށް ެވއްޖެއްޔާ އޭގެ ޝަުކވާ ައއިމަ ވީ

މަޖިލީހުން ނިންމާފައި އޮތް ގޮތާއި ވެސް ޚިލާފަށް. އެހެން ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ަކުއންސިލު އެ މީހުންގެ ނެތް 

ީއ. ަވރަށް ބޮޑު އިޝޫެއއް މި އީމަސްއޫލިއްޔަެތްއގެ ދަށުން އެެހން ބަޔަކު މިްސކިތްތައް ބަލަަހއްޓަމުން މި ގެންދަނީ. އެ 

އަސްލު ދިމާވެގެން މިއުޅޭ ަމއްސަލަައކީ. މި މައްސަލަ ޙައްލުކުަރން ގިނަ މަސައްކަތްތަެކްއ  މިއީ، އެހެންވީމާ

ނޑު ވެސް ގަ އަ ސްދުކުރަނީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓަރު މި ކޮމިޓީއަށް މާދަމާ ޅުަގނޑަށް ކުެރިވއްޖެ. އެެހންވީމާ، އަުޅގަ

ނޑު ބަލާނަން ކޮން ގަޑިއެ  ްއގައިތޯ. ދެން ހަމަ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންެގ ގަިޑއެްއގައި ހާޒިުރކުރަން. ދެން އަޅުގަ

ނޑު އެ މީހުންނަށް އަްނާގފައި އޮންނާނެ އިސްލާމިކް  ބޭފުޅުން ވެސް މާދަމާ މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރކުރަންވީ. ެއއީ ައޅުގަ

އްގަިއ މި ތިން ބައި މީހުން އެއް ތަނެ ސިވިލް ަސރވިސް ކޮމިޝަންއާއި  ލޯކަލް ގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ، މިނިސްޓްރީ

ށް އަންގާފަެއއް ނުވޭ. ތިބެގެން މި މައްސަލަ ޙައްުލުކރުމަށްފަހު މި ތަނަށް އަންގާށޭ. އެހެންނަމަވެސް، އަދިވެސް މި ތަނަ

އޭެގ މާނައަކީ އަިދވެސް އެކަން ުނވެއޭ އޮތީ. ެދން އިްއޔެއާ ހަމައަްށ ބެލިއިުރގައި ވެސް އެކަން އަިދވެސް ، އެހެންވީމާ

ާމލޭގައި ހުރި މިސްކިތްަތއް ހުރީ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީެގ ދަށަށް ބަދަލުވެފަ. އެހެން ާއއި  އޮތީ ނުވެ. އަްއޑޫ

ިމ ، އެހެންވީމާއެްއވެސް ތަނެްއަގއި ހުރި މިސްކިތެއް އަދިވެްސ ބަދަލެއް ނުވޭ. ދެން މިހަމަ ކަށަވަރުަކމެއް މިއީ. 

ނޑައަޅަީނ އަކީ އެކަން ބެލެން މިއީ. އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީގުޅިފައި އޮތް ތިން ތަ ނިވެރި ފަރާތް. ދެން މީހުން މި ކަ

ފަިއ ސިވިލް ސަރވިްސގެ މުވަްއަޒފުން ގޮތުގައި މި ތިބެނީ މުދިމުން. ބައެއް ތަންތަނުގައި ކޮންޓްރެކްޓް އުސޫލުން ނަގާ

ނޑު ތެެރއިން. އެހެންވީމާ، އެއީ އެ  ޮއންނަނީ އެ ނަގަނީ ވެސް ސިިވލް ސަރވިސް ވެސް ތިބޭ. އެހެންނަމަވެސް  އޮިނގަ

ވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީ. އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކުގެ ބެލެނިވެރި ފަރާތަކީ ލޯކަލް ގަ ދެން. ބޭފުޅުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމެއް

ނޑުމެންނާމި ތިން ތަުނގެ މީހުން މާދަ، އެހެންވީމާ މިކަން މިހާރުން މިހާރަށް  ެގންވާހަކަަދއްަކއި މާ ގެނަސްގެން ައޅުގަ

ނޑުމެން އެ މީހުން ނިންމުމެއް ގޮތުގައި މި ތަނުން  ،އެބަޖެހޭ. އެންގުމެއް ގޮތުަގއި ނަށް އަންގަންޙައްލުކުރަން އަުޅގަ

ނޑުމެން ކުރަންޖެހެނީ، އެބަ. އެހެންވީމާ ނިންމަންޖެހޭ ގާނޫނީ  މިކަން އެބަ އަުޅަގނޑުމެްނ ކުރަންޖެހޭ. މިކަން އަޅުގަ

ނޑުމެންނާ ޙަ ނޑުމެން އަދާކުރަންޖެހޭ ާވލުވެފައި އޮތް މަްސއޫލިްއޔަތެްއ މިއީ. އެ މަސްގޮތުން އަުޅގަ އޫިލއްޔަތު ައޅުގަ

ެއގޮތަށް ކަމަްށ ބަލައި ައޅުަގނޑު ކުރިއަްށ ، އެހެންވީމާހިސާބުން ފެށިގެން.  އަޅުަގނޑުމެންނަށް ެއ މަޢުލޫމާތު ލިބޭ

ނޑަށް މިހާރު ވަގުތީ ގޮ، އެހެންވީމާ ގެންދާނަން މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުން މާދަމާ ގަޑިއަކަށް. ތުްނ މިނިސްޓަރު އަުޅގަ

ވާުލވެ ހުންނެވި ަހއުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑޮްކޓަރ މުޢިއްުޒ. ެއހެންވީމާ، މާދަމާ، މިއަުދެގ އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ ޙަ 

މިއަުދ ، އެހެންވީމާވަގުެތްއގައި އިސްލާމިކް ިމނިސްޓަރ ޒިޔާދު ވަަޑިއގަންނަވާނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެނީ. 
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ނޑު މާދަމާ ، ކަށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ވަޑަިއގެންނެވިދާނެތާ. އެހެންވީމާވަަޑއިގެންފި ކަމަށް ވަންޏާ ާމދަމާ ގަޑިއަ  އަުޅގަ

އި ފަރާުތގެ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރުކރާނަން. އަދި ޭއގެ ކުރީގަ  3ފަރާތާިއ ވާަހކަދައްަކއިގެްނ މި  3ގަިޑއަކަށް މި 

ނޑު  އެ މީހުންނަށް ކުރާނަން. ސަބަަބކާހެދިގެންތޯ ެވސް ުސވާލު ނުވެ އޮީތ ކޮންމިއަދު ފޯނުން ގުޅާަފއި މިކަން  އަުޅގަ

އެއީ ނިމެންވާނެ ކަމެއް އެއީ. އެހެންވީމާ، އެގޮތަށް ކަމަށް ބަލައިގެން ކުިރއަށް ގެންދާނަން. ދެން އިތުރު ކަމެއް ިމއަުދ 

 ދެން، ކޮމިޓީގަިއ ކުިރއަށް ގެންދާކަެށއް ނެތް. އެހެންވީާމ، ެއގޮަތށް ކަމަށް ބަލައިގެން މި ޮކމިޓީގެ ބައްދަުލވުން

ވެސް މެްނބަރަކު ނުކުރަްއވާ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ ދެން ކޮންމެހެން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅައިގެން އެއް  އިޢުތިރާޟް

ކަމާ ބެހޭ  ،ފަރާތުގެ ބޭފުޅުން 3ފާސްކުރުމުގެ މާނައެއް ނެތް. އަޅުަގނޑުމެން އެންމެން އެޮގތަށް އިއްތިފާޤުވަން މި 

ނޑު ކޮމިީޓގެ ، ން ކުރިއަްށ ގެންދަން. އެހެންވީމާދަލުވުސްގެން މި ޮކމިޓީގެ ބައްބޭފުޅުން ގެނެ  ެއގޮތަށް އަުޅގަ

ކުރިއަށް ގެންދާނަން. ވަަޑއިގެންެދއްވި ހުރިާހ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ބާްއވަިއގެން  ބައްދަލުވުން

 .والسالم عليكمޝުކުރުދަންނަވަން. 
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