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ލީހުގެ ކޮމިޓީ ޔައުމިއްޔ  ރައްޔިތުންގެ މަޖި   
 

 ބައްދަލުވުން. ވަނަ  7 ކޮމިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދ ކުރ  މިންވަރު ބަލ   ގެ ސަރުކ ރު  
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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

ސަރުކާުރ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާކުރާ މިްނވަރު ބަާލ ކޮމިޓީއަށް ވަަޑިއގެންނެވި ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް `. 

މިވަުގތު މި ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިެގން ތިއްބެވީ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޝުކުރު ދަންނަވަން. 

ހޯރަފުށީ  ރު މުޙައްމަދު ަވޙީދު އިބްރާހީމް،ޢަބްދުލްލަޠީފް މުޙައްމަދު އަދި ތުލުސްދޫ ދާއިާރގެ ޢިްއޒަްތތެރި މެންބަ

 ރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، އައްޑޫލް، ކެޔޮދޫ ދާއިތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

އަދި އަޅުަގނޑު ވިލުފުށީ ދާއިާރގެ މެންބަރު ރިޔާޟު ރަޝީދު.  ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމްމީދު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަ

އްދާެގ ވަނަ މާ 321މިއަދު މި ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް އަޅުަގނޑު މި ބޭއްވީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަގވާިއދުގެ 

މައްސަލަ ކުރިއަށް  ގުޅިގެން. އެހެްނީވމާ، މި އަށް މައްސަލަ ެއްއ ހުށަހެޅުމާދަށުން ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކު މި ކޮމިޓީ

ނޑު ހުޅުވާލާނަން. ދެން މިގެންދިއު ވަަނ  321ދައުރުަގއި މަޖިލީހުގެ ގަާވއިދުެގ  މަށް ޓަަކއި ފުރުޞަުތ އަުޅގަ

ރަތަމަ މައްސަލަ މި މައްސަލައަކީ. އެހެްނވީމާ، ާޢއްމު ގޮެތްއގަިއ މައްސަލަ ފު މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ެއންމެ

ގެންދާ އުސޫލު  ވަނަ ރަްއޔިތުންގެ މަިޖލީހުގައި މިފަދަ ކަންތައްަތްއ ކުރިއަށް 31ކުރިއަށް ގެންދާ އުސޫލުން 

ސަލަ ކުރިއަށް ގެންދަން ފެނޭތޯ ުފރަތަމަ މައްސަލަ ހުށަހެޅީމާ އެއަށް ތާއީދުކޮށްފައި ަމއް އަޅުަގނޑު ދަންނަވާލާނަން.

ނުފެނޭތޯ ވޯޓަކަށް އަހަިއގެން ކުރިއަށް ގެންދާނީ. އެހެންވީާމ، އެގޮުތގެމަތީން މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން ވެސް ކުރިއަްށ 

މީދު ދާއިާރގެ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ހަމައެަކނި އައްޑޫ 1ގެންދާނަން. އެހެންނަމަވެސް، މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުއްވި 

ޢިްއޒތްތެިރ  1އް ތްތެރި މެންބަރު ރޮޒަިއނާ އާދަމް މިވަގުތު ކޮމިޓީަގއި ހާޒިުރވެަވޑަިއގެން އިންެނވީ. އަނެ ޢިއްޒަ

އަދި މިވަގުތު ކޮމިޓީއަކު ނެތް. އެއީ މަރަދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް ޝަރީފް އަދި  މެންބަރުންނެއް

އެހެންވީމާ،  އެހެންވީމާ،ބޭފުޅުން ނެތް.  2 މި .ބަރު މުޙައްމަުދ ފަލާޙްމާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެން

 އެގޮތުން މި މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށް ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 އަްއޑޫމީދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް ވާހަކަދެއްެކުވން:

ިމއުޅެނީ އަްއޑޫ ސިީޓގެ ކަރަންޓުގެ މަްއސަލަ ޙައްުލ ނުެވ  ިއގެންޅުަގނުޑ މަްއސަލަ ެއއް ހުށަހަޅަޝުކުރިއްާޔ. އަ

ކަރަންޓު  ދުވަހަކު ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހަމަ ގަވާއިދުން ކޮންމެ 2މަހުގެ  ވަރަށްގިނަ ދުވަސްަތކެއް ދާީތވެ ރޯދަ

ނޑެމުން މިއަންނަނީ ނޑުމެްނ ގުޅިފަިއވާ ހުރިހާ ރަށްތަކުން. ދެން ކަރަންޓަކީ އަސާސީ ޚިދުމަތަކަ ކެ ށް ވާހިނދު އަޅުގަ

 ވެސް މިކަން އެހިނގާ ގޮތެއް ބަަލއި  ހަމަ ކަރަންޓުގެ މައްސަަލ ޙައްލުކޮށްދޭން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުން

ނޑުމެން  ނޑު ޤަބޫލުކުާރގޮތުަގއި އަުޅގަ އަޅުަގނޑުމެންނަށް މީަގއި ެދވެން އޮްތ އެހީތެރިކަމެްއ ިދނުމަކީ އަުޅގަ

ބަލާއިރު މިހާރު  ރާއި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރެޭވ ވަރަށްމާ، މިހާރު އައްޫޑގެ އަބާދީ ޮއތްވަކަމެއް. އެހެންވީ ކުރަންޖެހޭނެ

ލިޓީޒްއަކުންނެއް ރަނގަޅަށް މިކަންތައްަތއް ްޕރޮވަިއޑުކުެރވޭ ގޮަތކަށް ނޫން އޮތީކީެއއް. އެހެންވީމާ، ހުރި ފެސި



  

މިކަން ށް ަވޑަިއގެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނަަކއިެގ ފަރާތުން ކޮންމެވެްސ ޭބފުޅަކު މިތަނައަޅުަގނޑުމެން އެދެނީ 

އަޅުަގނޑުމެންނަްށ  އް ލިބިގެންދާނީ ކިހާާތކުތޯ ބަލައިއެ މައްސަަލއަށް ދާއިމީ ަޙްއލެ އޮތްގޮެތއް ސާފުކޮށްެދއްަވއި

 ފަރާތްތަކުން  މިކަމުގައި ބޭނުްނވާ މަޢުލޫމާތުތައް ހިއްާސ ކޮށްދިނުން. އެހެންވީމާ، މިހާރު ައޅުަގނޑުމެްނނަށް އެކި

ތެދެއް ދޮގެއް ާވއެއް ނުާވއެއް ކިހިނެްއކަމެއް ެވގެްނ މީގެ ގޮްތގޮތަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެމުންދަނީ. އެހެންވީމާ،  އެކި

މެްނބަރުންގެ އަރިހުން އެދެނީ އުޅެނީކީ ވެސް މާރަނގަޅަށް އޮޅުމެއް ނުފިލާ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ހަމަ ކޮމިޓީގެ 

މި މަޢުލޫމާތު  ނަކަިއގެ ބޭފުޅުން ވަޑަިއގެން ައޅުަގނުޑމެންނަށްފެ މި މައްސަލަ އަށް ތާއީދުކޮށްދެއްަވއި

 ވެސް ައވަަހކަށް ހޯއްދަަވއިދެްއވުން. ޝުުކރިއްޔާ.  އަދި މިކަަމށް ޙައްލެއް ވީހާ ހިއްސާކޮށްދެްއވުން

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 ޞަތު އަރުވަން. ލަށް ފުރުތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތް

 

 ލް ވާހަކަދެްއކެވުން:ރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީހޯރަފުށީ ދާއި

 ހުށަެހޅުމަށް ތާއީދުކުރަން. އެ އާދެ، ައޅުަގނޑު ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ރޮޒައިނާގެ 

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

މި ކޮމިޓީއަށް ދު ލިބިފައި އޮތީ. ދެން މިވަގުތު މިހާރު ދެންމެގައި އެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ އަށް ހުށަހެޅި ތާއީ އާދެ!

ނުޑ މިހާރު ވޯޓަކަްށ ދާން، ެދވިެވސްދާނެ. އަދި ދެތިން  6ވަަޑއިގެްނ ތިއްެބވީ  މެންަބރުން. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ނުޑ  . އަދިވެސް ެލވިދާނެ މިނިޓު ބަލާ ނޑަކަށް އަދި މިހިނގީ. އަުޅގަ ނޑަކަށް ފަްސ ހަ މިނިޓުވަރުެގ ގާްތގަ ގާްތގަ

 އޭެގކުރިން ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާނަން. 

 

 ކެޔޮދޫ ދާއިާރގެ މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު ވާހަކަދެްއކެވުން:

ވަންޏާ  ޝުކުރިއްާޔ ޢިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. ައޅުަގނޑު ވެސް ހަަމ ތާއީދުކޮށްލަން ފުރުޞަތު ހޯދީ. ވޯޓު އޮތް ކަމަށް

 އިތުރަކަށް ވާަހކަެއއް ނުދައްާކނަން. 

 

 )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު(

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:



  

މެންބަރަުކ  2މައްސަލަ ހުށަހެޅުްއވި އަދި އިތުރު  އީއަޅުަގނޑު ބެލީ އަދި ުކޑަކުަޑ ތަންކޮޅެއް މަޑުކޮށްެލވޭތޯ. އެ

ޓުެވގެން ހިނގައްޖެ. ހުށަހެޅުމެއް، މައްސަލަ ހުށަހެޅި އެއަށް މިނި 31ނެތީމަ. ދެން އެހެންނަމަވެސް، މިހާރު އިތުރަށް 

ނޑު ަޤޞްދުކުރަނީ އަދި މި މައްަސލައިވެްސ ލިބިފަ ތާއީދު ަގއި ވޯޓަކަށް އަހާލަން. އި އޮތީ. އެހެންވީމާ، އަުޅގަ

ބީ. އެހެންވީމާ، ތި  މެންބަރުން މި 6ތިއްބެވި  ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ވެސް ބޭނުންވަނީ މި ކޯރަމްގައި ވެސް މިހާރު މި 

މެންބަރުން ތިއްބަވައިެގން މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންަދން އެ ހުށަހެޅިފައި އޮތް ހުށަހެޅުމަށް ވޯޓަށް އަހަން.  6މި 

މަށް ންނެވީ މަްއސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުދެއްވާ. މިދެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

ފައި އޮތީ. އެންމެ ހުށަހެޅުމެއް އޮތީ. އެހެންވީމާ، އެ ހުށަހެޅުމަށް ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅި

 4އެހެންވީާމ، ވޯޓުަގއި ވޯޓު ދެްއވީ )ވަގުުތކޮޅަކަށްފަހު( ުޝކުރިްއޔާ.  މެންބަރުން ވޯޓު ދެއްވާށޭ. އާދެ! ޢިއްޒަތްތެރި

ދެން ރިޔާސަތުަގއި އިން މީހަކީ. އެހެންވީމާ، މި މައްސަލަ ބޭފުޅުން. ވޯޓު ނުދެއްވާ އިްނނެވީ އެންމެ ބޭފުޅެއް. 

ގުިޅގެން މި މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަމުްނ  އެހެންވީމާ، މަްއސަލަ ފާސްވުމާ ކުރިއަށް ގެންދަން މި ކޮމިޓީން ފާސްވެއްޖެ.

މިކަމާ  ދިނުމަށް ން މަޢުލޫމާތު ސާފުކޮށްޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ފާހަގަުކރެއްވި މިކަން ހިނގާިދޔަގޮަތކާ ބެހޭ ގޮތު

. އެހެންވީމާ، ފެނަކައިގެ ެއމް.ޑީ އަށް އަޅުަގނޑުމެްނ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކޮށްދެއްވުމަށް ހުރި ގުޅުން

ނޑުމެންނަްށ މާދަމާ ކަންނޭނގެ ވަގުެތއް ދެވޭނީ. ެއއީ މިައދަކު އަ ައޅުަގނަޑށް ހީވަނީ، މާދަމާގެ ވަގުެތއް ުޅގަ

ދޭންވާނެ އެ ގެންނަ  ގެ ަވގުތުޮކޅެއް ވެސް ދޭންޖެޭހނެ،ވަެރއް  . ފަހަރެއްގައި ކޮންމެވެސްއް ގެނެވޭނެމިއަދަކަށެއް ުނއެ

އަށް  31:41މީހަކަށް ވެސް. އެހެންވީމާ، މާދަމާ އަޅުަގނޑުމެންނަްށ މަޖިލީސް ރަސްމީ ހަމަ ގަީޑަގއި 

 ބާްއވާލެވިދާނެ. އެހެންވީމާ، އެ  ގަޑިއަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބެންޏާމުން އެހެންވީމާ، އެ

ނޑުމެން ދަންނަވާނަން. ކޮށްދޭމަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީއަށް ހިްއސާގަިޑއަށް ފެނަކަިއގެ އެމް.ޑީ ިމ  ން ަވޑަިއގަތުމަށް އަުޅގަ

އިތުރުްނ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަުކ ެއއްެޗްއ ވިދާުޅވާން އޮެވއްޖެ ކަމަށް ވެއްެޖއްޔާ، މިަވގުތު ިމ  އެހެންވީމާ، ޭއގެ

ކޮމިޓީއަށް އަދި ދަނގެތި ދާއިރާގެ ޢިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިލްހާމް އަޙުމަދު ވަޑައިެގން އެބަ އިންނެވި. ދެންމެ 

މެންބަރަކު މި ކޮމިޓީއަށް ފޮނުްއވާފައި އޮތް މައްސަލައަކަށް. މައްސަަލ  1އަޅުަގނޑުމެން މި ނިންމި ނިންމުމަކީ 

ނޑުމެން ޓީން މިޮއތީ ދެންމެ ފާސްކޮށްފަމިމަށް ކޮއެ މައްސަލަ ކުިރައށް ގެންދިއު، ހުށަހެޅި . އެހެންވީމާ، މިހާރު އަުޅގަ

ފަދައިން ފެނަކަިއގެ މިކަމާ ބެހޭ ބޭފުޅުން މި ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން.  މި ނިންމަނީ އެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އެދުނު

ނޑުމެންނަށް ލިބޭ މާ  ލަސް .31:41އެހެންވީމާ،  ދަމާ އަށް ލިބެން އެބައޮތް ވެސް ކުރެވިދާނެ. ެއގަިޑއަީކ އަޅުގަ

ނޑު ދަނގެތި ްނވީމާ، އާދެ!އެަވގުތު. އެހެ  ން. ނަދާއިާރގެ ިޢއްޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތު އަރުވާ ައޅުގަ

 

 ދަނގެތި ދާއިރާގެ މެންބަރު ިއލްހާމް އަޙުމަދު ވާހަކަދެއްެކވުން:



  

ނަމާދުކުރާ މީހެކޭ ބުނާކަށްނޫން.  ފަހު ދިހައިގެ ރޭތަކަށްވެަފއި އަުޅަގނޑު ކޮންމެހެން ރަމްޟާން މަހުގެ

ނޑަކަްށ އިރުއަރާފަހުން ނިދެނީ.  އެހެންނަމަވެސް، މީަގއި ެއްއކަލަ ފަތިސް ނަމާދު ކޮށްގެން ނިދާ މީހުން ގާތްގަ

އަްށވުރެ ތަްނކޮޅެްއ ލަސްކޮށްދީފިްއޔާ. 31:41އެހެންވީމާ، ދަތިފުޅު ނޫިނއްާޔ ރަނގަޅު މިުދވަސްޮކޅު ޚާްއޞަކޮށް 

 ނުނިދާ ތެޅިފޮޅިގެން އަންނަންޖެހޭނީ. އެހެންެވގެން ހަމަ ހިތަށްއެރީ ދަންނަވާލާނަމޭ. ޝުކުރިއްޔާ.  އެހެންނޫނިއްޔާ

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއެކވުން:

 އަށް ހަދަމާ ހިނގާ. ދެން 31:41ޖަހާއިރު މާދަާމ. އެހެންވީމާ، މާދަމާ  2ދެން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިެބން އެބައޮތް 

ތާނގައި ރަމްޟާން މަހަކު ނާންނާނެ މިކަހަލަ  ދެން އިރާދަކުރެއްިވއްޔާ ކުިރައށް އޮތްރަމްޟާން މަސް ނިމެނީތާ. 

އަްށ  31:41އެހެންީވމާ، މާދަމާގެ  އެހެްނވީމާ، އެގޮތަށް ބަަލއިގެން...މައްސަލަ ެއއް. އޮީތ ހައެްއަކ ދުވަސް ދެން. 

ނޑުމެން ދަންނަވާނަން މި ކަމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު މި ކޮމިޓީއަށް އަޅުަގނޑުމެން ފެނަަކއިެގ ެއމް.ޑީ އަށް އަުޅގަ

އާއި އަދި މިަކމުގައި ކޮމިޓީން ބޭނުންވާ  ހިއްސާކުރުމަށް ަވޑަިއގެން ެދއްވަން. އަދި މި ހުށަހެޅިފައި އޮތް މައްސަލަ

ނޑުމެން  އިތުުރ މަސައްކަތެއް ިމއަދުގެ އެޖެންޑާަގއެއް ނެތް. ހަމަެއކަިނ  ސިޓީގައި ަބޔާންކުރާނަން.ގޮތް ވެސް އަުޅގަ

އެހެންވީމާ، ަވަޑއިގެން ެދްއވި ޢިްއޒަތްތެރި ެމންބަރުންނަށް ޝުކުރު ދަންނަަވމުން މިއަދުގެ ަބއްދަލުވުން ކަން އޮތީ. މި

 ަވބަރަކާތުހޫ.هللا ހިސާބުން ނިންމާލީ. ވައްސަލާމްޢަލައިކުމް ވަރަޙްމަތުމި

__________________ 

 

 


