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  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

`. ސަރުކާރު މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރާ މިންވަރު ބަާލ ކޮމިޓީއަށް ަވޑަިއގެންދެްއވި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް 

މި ވަގުުތ މި ކޮމިޓީއަށް ވަަޑއިގެން ިތއްބެވީ ދިއްދޫ ާދއިރާގެ އިްއަޒތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުލްލަޠީފް  ޝުކުރުދަންނަވަން.

ފަރު ދާއޫދު، ހުޅުދޫ ާދއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު އިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަުރ ޖަޢުމުޙައްމަދު، އަދި އުނގޫފާރު ދާ

ތްތެރި މެންބަރު މޫސާ ނިޒާރު، ދަނގެތީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެިރ ކެޔޮދޫ ދާއިރާގެ ިއއްޒަމުޙައްމަދު ޝާހިދު، އަދި 

އޮތީ  މެންބަރު އިލްހާމް އަޙްމަދު، ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ އިްއޒަްތތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް. މިއަދު މި

މައްސަލަ އައުާމ  ށްއަކޮމިޓީއަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިޔުްނ މިކަމާ ބެހޭ ގޮތުން ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ.  ވަޒީރުންނަށް

އަދި ިސވިލް ކޯޓު، ކްރިމިނަލް ކޯޓު،  ،ކުށުގެ ރެކޯޑް ސާފުކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓުމި ބޭފުޅުންގެ ގުިޅގެން 

މޯލްޑިވްސް ކަެރކްޝަނަލް ަސރވިސްއަށް ވަނީ ފޮނުވިފަ. މި ބޭފުޅުންގެ އެްއވެސް ަމްއސަލައެއް ނެތް ކަމަށް ވަނީ 

މަށާއި އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ކަމަށް ޑިފެންސްގެ މަޤާމޯލްޑިވްސް އެހެންކަމުން، އް ލިިބފަ. ހުރިހާ ޑޮކިއުމެންޓްސްއެ

މި ދެ ނަމުގައި ެއއް ނަމަީކ  ފޮނުއްވާފަިއވާ ދެ ނަން.މި ރިއްޔާ ހޫމި ދެ ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ރައީސުލްޖުމް

ދަމް ޝަރީފް. އަދި އާއަލްފާޟިލް  2762ށް މަނެޝަނަލް ސެކިޔުރިީޓގެ މަޤާ މިނިސްޓަރ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް

އަލްފާޟިލް މޫސާ ޒަމީރު. މި ދެ ބޭފުޅުން ޢައްޔަންކުރުމާ  ދަށުގޭނިވާރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ކަމަށް ތ.ބުރުނި/މިނިސްޓަ

މެދުގައި އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުން. ފުރުޞަތު 

 އަރުވަން. ވާލަން. ފުރަތަމަ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރަށް ފުރުޞަތުހުޅު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން: ލަޠީފް މުޙައްމަދުއްދިއްދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު

ނޑުމެންގެ ކުރިމައްޗަށް ޑް ޑިފެންސް އެންހުށަހެޅިފަިއވާ މިނިސްޓަރ  ޝުކުރިއްޔާ އިްއޒަތްތެރި މުޤައްރިރު. މިހާރު އަޅުގަ

މޫސާ ޒަމީރުެގ މަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީަކމުގެ މަޤާ، ދަމް ޝަރީފާއިއާއަލްފާޟިލް ނެޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީގެ މަާޤމަށް 

 ފާސްކޮށްދެްއވުން އެދި ދަންނަަވން. ށަހަޅައިކޮމިޓީއަށް ހުނަން 

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

 އަރުވާނަން ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލަށް. ފުރުޞަތު

 

  ވާހަކަދެްއކެވުން:ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު އިސްމާޢީލް  ހޯރަފުށީ

މް ޝަރީފާއި ދައާ މިނިސްޓަރު ކަމަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތްމި ޑިފެންސް ޝުކުރިއްޔާ މުޤައްރިުރ. އަުޅަގނޑު ވެސް ހަމަ 

ހުށަހެޅުއްވި ގޮތަށް ހަމަ ފާސްކުރަން ދިއްދޫ ދާއިރާގެ އިއްޒަްތތެރި މެންބަރު ލަޠީފް  ޒަމީރުގެ ދެ ނަންފުޅު ހަމަ މޫސާ
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ނޑު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހަމަ  ނޑަށް ހަމަ އެކަމަށް ތާީއދުކޮށްލަން ކަމަށް އަުޅގަ މި ދެން އަޅުަގނޑުމެން  .އަުޅގަ

ބަލައިލާފިން. ދެން ޙަޤީޤަތުގައި އަުޅަގނޑުމެން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ވަރަކަށް  ވަނަވަރުަތކާއި ެއއްޗެހި ކޮްނމެވެސް

ނޑު ، އެހެންވީމާ އެްއެޗހި ސާފުކުރެވިފަިއ މި ފެންނަނީ. ކުށުެގ ރެކޯާޑއި އެ މައްސަަލއެްއ ހުރިތޯ، ލޫމާތެއްމަޢު އަުޅގަ

ކަމަށް ޤާބިުލ  ަޔންކުރައްވާނީކެބިނެޓަށް ޢައްރިއްޔާ އެ ނުޑމެންގެ މިއަދުގެ ރައީސުލްޖުމްހޫގޮތުަގއި އަުޅގަ ޤަބޫލުކުރާ

ނޑުމެން އަުތަގއި މި ހުރީ އެ ބޭފުޅުންެގ  އެކަމަށް އެކަީށގެންވާ ބޭފުުޅން ކަމަށް އަުޅަގނޑުމެން ަބލަނީ. އަުޅގަ

ނޑުމެންނަށް އެކަމުން  ސީވީތަާކއި އެ ބޭފުޅުންެގ މައްސަލަތަކުެގ ރިޕޯޓާއި ެއްއޗެއްސަށް ބަަލއިލާއިުރަގއި ައޅުގަ

ނޑު ތާއީދުކުރާ  އެްއވެސް ކަހަލަ ގޯސް ކަެމްއ ނުފެނޭ. އެހެންވީމާ، އަޅުަގނޑު ލަޠީފް ހުށަހެޅުއްވި ހުށަހެޅުމަށް އަޅުގަ

 ވާހަކަ ދަންނަވާލަން. ޝުކުިރްއޔާ.

 

  ވާހަކަދެްއެކވުން:ރިޔާސަތުން 

ނޑު ދިއްޫދ ދާއިރާެގ ިއއްޒަތް ދެންދަމާތޯ.  އިތުރު ހުށަހެޅުމެއް ނެތިްއޔާ އަޅުަގނޑުމެން ވޯޓަށް ތެރި މެންބަުރ އަުޅގަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް  ރު ތާއީދުކުރެްއވި ހުށަހެޅުމަށްހުށަހަޅުއްވައި އަދި ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަ

އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުން މި ވަގުތު ތިބީ. ޭއގެ ތެރެއިން  7ުޝކުރިްއޔާ. ދެއްވާ.  ފެނިވަޑަިއގަންނަވާ ގޮތަކަށް ޯވޓު

މެންބަރުންގެ ވޯާޓ އެުކަގއި މި ކޮމިީޓއަށް  6ގަިއ ެއއީ. އެހެންވީމާ، ބާކީ ިތއްެބވި މުޤައްރިރާއި އެކު 

ހާޒިރުެވވަަޑއިގެންދެްއވި ިއްއޒަތްތެރި މެންބަރުންގެ އިްއތިފާޤުން މިގޮތަށް ފާސްވެއްޖެ. ވަޑަިއގެންދެްއވި ހުރިހާ 

 .المّعليكملسّ اوނިންމާލަން. އިްއޒަތްތެރި މެންބަރުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދު ބަްއދަލުވުން 
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