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އެމް.ޑީ.ޕީ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ އޮފީސް
ކަސްތޫރިވިލާ
ދ.ކުޑަހުވަދޫ

ދޫސް ބަޔާދް
ދ.އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް ޢަބްދުﷲ ގާޒީގެ މައްސަލައިގާ ދެރެފައިވާ ދޫސްބަޔާދާ ގުޅޭ.
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުދް ހިދްގުމާއި ބެހޭ ޤާދޫދުގެ  23ވަދަ މާއްދާގެ
(ދ) ގެ  4އަދި  5ކާ ޚީލާފަފް ކައުދްސިލް އިދްތިޚާބުގައި ވާދަ ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދ.އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ ރައީސަފް ޝަރުޢީ
ދާއިރާއިދް ދެއްވާފައިވާ ދެއްވުމަކީ ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މިދިވަދްކަދް ދ .އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ ރައީސަފް ކަފަވަރު ވެގެދް ދާދެ
ކަމެއް ކަމުގައި ދެކެމެވެ.
އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުދް ހިދްގުމުގެ ޤާދޫދުގެ  23ވަދަ މާއްދާގެ (ދ) ގެ  4ގައި
ބުދަދީ " މިމާއްދާގެ ( )5އާއި ( )6ގައި ބަޔާދްކޮފްފައިވާ ކުފްތައް ފިޔަވައި އެހެދް ޖިދާޢީ ކުފެއް ކުރިކަދް ޘާބިތުވެ 23
(ބާރަ) މަސްދުވަހަފްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ޙުކުމެއް ކުރެވިފައިވާ މީހަކު ދަމަ އެ ޙުކުމެއް ތަދްފީޒުކޮފް ދިމުދުތާ ކ ދުވަތަ އެ
ޙުކުމުދް ކަދޑައެޅުދު އަދަބު މަޢާފު ކުރެވުދުތާ ( 4ތިދެއް) އަހަރު ދުވާ މީހަކު ކަމުގައިވުދް ".މިގޮތަފެވެ 23 .ވަދަ މާއްދާހެ
(ދ) ގެ  5ގައި ބުދަދީ އިސްލާމް ދީދުގައި ޙައްދެއް ކަދޑައެޅިފައިވާ ކުފެއް ދުވަތަ ޚިޔާދާތުގެ ކުފެއް ދުވަތަ ރިޝްވަތުގެ
ކުފެއް ކ ދުވަތަ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ދުވަތަ މަސްތުވާ ތަކެތި ބޭދުދް ކުރުމުގެ ކުފެއް ކުރިކަދް ޝަރީޢަތަފް
ޘާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައިވުދް .މިގޮތަފެވެ.
ދ .އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ ރައީސަކަފް މިހާރު ހުދްދެވި ބޭފުޅާއަކީ  2895ވަދަ އަހަރު އެލައިޑްހެލްތު
ސަރވިސަސް ޓަރޭދިދްގ ސެދްޓަރ ގެ ކާތިބުކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުދްދަވައިގެދް އެ އިދާރާގެ ވެރިމީގެ ސޮއި އަމިއްލަފުޅަފް
ޗެކެއްގައި ކުރައްވައިގެދް އެމް.އެމް.އޭ އިދް ފައިސާ ދެގުމުގެ މައްސަލައެއްގައި އެތައްދުވަހަކު ޖަލުގެ ކުޑަގޮޅީގައި ބިޑިއަޅުވާފައި
ބޭވުމަފްފަހު އަމިއްލަ އިޢުތިރާފުދް ޚިޔާދާތުގެ ކުފް ޝަރީޢަތަފް ޘާބިތުވެ ފ.ގޮއިދޫއަފް އަރުވާލައި އެޙުކުމް ތަދްފީޘު ކުރެވިފައިވާ
ބޭފުޅެއް ކަމުގައި ވީދަމަވެސް އެ ވިދާޅުވާ މިދިވަދް ޝަރުޢީ ދިޒާމުދް އެބޭފުޅާޔަކީ އެފަދަ ކުފެއް ކުރައްވާފައިވާ ބޭފުޅެއް ދޫދް
ކަމަފް ލިޔުމުދް ޖަވާބުތައް ދެރުއްވައި އެބޭފުޅާޔަފް ކައުދްސިލަފް ކުރިމަތި ލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ތަދަވަސް ކޮފްދެއްވީވެސް މި
ޢަބްދުﷲ ގާޒީ ކަމަފް ވީއިރު ދ.އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ ރައީސް ޢަބްދުއްﷲ ގާޒީ ޙިމާޔަތް ކުރުމަފް އަތުކުރި އޮޅާލައި ދިކުތުމަކީ
ހައިރާދްވާދް ޖެހޭ ކަމެއް ދޫދް ކަމުގައި ދަދްދަވަމެވެ.
ކަދްމިހެދް ހުރުމާއިއެކު ދ .އަތޮޅު ކައުދްސިލުދް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ދިޒާމު ހަމަމަގުދް
ދައްޓާލައި މުޅި ޤައުމުގައި ޢަދުލް އިދްސާފު ގެއްލި ދިޔަ މި ދަދޑިވަޅުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްޔިތުދްގެ
ރައްކާތެރިކަދް ކަފަވަރު ކޮފްދެއްވުމުގެ މުހިދްމު ވާޖިބު އެބަޔެއްގެ ބޮލުގައި އެޅިފައިވާ ޤައުމުގެ ދިފާޢީ ބާރުތަކުދް ކުރައްވާ މި
މުހިދްމު މަސައްކަތް ހުއްޓާލަދް ގޮވާލާފައި އެވާ ގޮވާލުމަކީ ދ .އަތޮޅު ކައުދްސިލްގެ ރައީސްގެ އަމިއްލަ މަސްލަޙަތުގެ މައްޗަފް
ގޮވާލާފައިވާ ގޮވާލުމެއް ކަމަފާއި ކ މިގޮވާލުދް މިޕާޓީގެ ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާއިދް ހަރުކަފި ޢިބާރާތުދް ކުފްވެރި ކުރާ ކަމުގައި
ދަދްދަވަމެވެ.
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