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  F/HG/PMC/2020/99-57ރު:ނަންަބ

 

 ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދަށް،، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް

 ވެދުން ސަލާމަށްފަހު ދަންނަވަމެެވ.

ޤާޫނނުން މަތިކޮްށފަިއވާ ޒިންމާ މެންަބރުންނާ ގެ މޯލްޑިވްސްމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ އުހި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ވަނަ ދުވަހު ޭބއްވުނު  2020މާރިޗު  1 އެއްއަދާކުރައްވަމުންގެންދަވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ

ގެންދަނީ  އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ،ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި އެޖެންޑާކޮށް 11ކޮމިޓީގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ 

 ކަންކަންއަންނަނިިވ ދު މެލީގައި އެ ކޮމިޝަންގެ މެްނަބރުްނނާއަ މުންނެވެ. އެގޮތުން، ޮކމިޓީން ކުރެވުނު މަސައްކަތުގެ ދިރާސާކުރަ

 ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެެވ. ކޮމިޓީއަށް

މަޖިލީހުން ކޮންމެ މީހަކާކުރާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށްމެ އެމީހަކަށް އްޔިތުންގެ  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ރަ  99ޤާނޫނުއަސާސީގެ   -1

މި ކޮމިޓީން އެ ކޮމިޝަނަށް ގަޅަކަށް ތެދުބަހުން ޖަވާުބޭދންވާނެކަމަށް ަބާޔންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް،  ނއެނގިހުރި އެންމެ ރަ

 ަބއެއް އެހެނިހެން ދިރާސާކުރި އަށް ހުށަހެޅި ކޮމިޓީސިޓީއާއި، އަދި  CB/57/2020/17-168ފޮނުވާފައިވާ ނަްނަބރު 

 ؛ންދޮގު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވު ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ަބލާއިރު، މައްސަލަތަކުގައި

ވަނަ މާއްދާގައި އަނިޔާގެ މައްސަލައެއްގައި ޝަކުވާ   18ގެ ( އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު) 2013/13ޤާނޫނު ނަންަބރު  -2

މިފަދަ ޝަކުވާއެއް   ،ގައި މާއްދާގެ )ހ( އެން ޖެހޭނީ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ކަމަށާއި، ހަމަ ހުށަހަޅަ

، އެކަށީެގންވާ އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ކުރުމަށް ކޮމިޝަނަްށ އް ޙްޤީޤެނަމަ ވަކިފަރާތަކަްށ ނުޖެހޭ ތަޖެހުށަހެޅިއް

އުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ކިމަލެއް ހިނގައިފިކަން ފާހަގަވާނަމަ ޕްރޮސިޢަލާޒިމްކޮށްފައިވުމާއި، ކޮމިޝަންެގ ތަޙްޤީޤަށް ޓޯޗަރގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ޖަކަށް،  ކުޑަުކއް  22  އިވާދައުަލުތގެ ެބލުމުގެ ަދށުގަވީިހނދު،    ކޮށްފައިދަޢުވާކުރުމަށް ފޮނުވަންެޖހޭނެކަން ަބޔާން

 މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އެ   ަބއެއްހިޔާ، ފިޔަވަތި އަދި ގ.ދ ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި މަސައްކަތްކުރި 

ްނ ނުަބލަ ތައް ުހށަހަޅާފައިވާ ަމއްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ށްގެން އެ ތަންތަނުގައި ބަލަހަްއޓަމުން ގެްނދާ ކުދިންނަްށ އަނިޔާކޮ

 ؛ރިޕޯޓުން އެނގެން އޮތްކަންޓޯޗަރ -އެންޓި ގެވަނަ އަހަރު 2019އަހަރާއި  2018ކޮމިޝަނުގެ  އެ ނިންމާފައިވާކަން
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ފައިވާ މަރުގެ އިންޒާރުގެ  އަނިޔާވެރިކަމާއެކު މަރާލާފައިވާ ްބލޮގަރ ޔާމީން ރަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި، އެނާއަށް ދީ -3

މައްސަލަ ެބލުމުގައި   ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ  އިލާއިން އެޢާޔާމީން ރަޝީދުގެ  މައްސަލަތައް ފުލުހުން ނުެބލި މަްއސަލަ  

 ؛ އިލާއާމެދު ޢަމަުލކުރިގޮތްޢާމާލުވުމާއި ހުއި

އިލާއިން ހުށަހަޅާފައިާވ ޢާވެގެން ވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ލަސްޟްމިނިވަންނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރި -4

ފުލުހުްނެގ އިލާއިން ޭބއްވި ހިނގާލުމުގައި ޢާދެކޮޅަށް  ެބުލން ލަސްވުމާ އި އިހުމާލުވެފައިވުމާއި، މައްސަލަމައްސަލައިގަ

 ؛ ވާންގެ މަންމައަށް އަނިޔާވި މައްސަލަ ނުބެލުންޟްރިއަޙްމަދު    ރުމުގެ ސަަބުބންގެންނުވާ ާބރުގެ ޭބނުންކުއެކަށީފަރާތުން  

ްށ ގެނަިއ ( އަނު މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫއެއްވެއުޅުމުގެ)ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު    2013/1ޤާނޫުނ ނަްނަބރު  ވަނަ އަހަރު    2016 -5

ކުްނ ަބއިވެރިވެފައިވާ ަބއިނަލްައޤްވާމީ މުޢާހަދާތަ ނުއަސާސީންނާއި ދިވެހިރާއްޖެމެދުވެރިކޮށް، ޤާނޫ ޙުއިސްލާ

 ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ، ކުރިން އެންގުމަކާއި ނުލާ ސުލްޙަވެރިކަމާއިއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަނެވިގެންގޮސް، މި

ގޮތުގައި ާބރުގެ ބޭނުންޮކްށ މިފަދަ އެއްވުންތައް ހަމައްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގާ، ނައެއްޤުގެ ބޭނުންކުރި އެތައް ަބހަ

)ޅ( ގެ ދަށުން އަދާުކރަންޖެހޭ ޒިންމާތަްއ ވަނަ މާއްދާގެ  20ެގ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނު އެ ޔައިރުވެސްދި މުންރޫޅާލަ

 ؛ތަކުރާރުކޮށް އަދާކޮށްފައިނުވުން

)އަުބރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ  2006/15ޤާނޫނު ަނންަބރު  ވަނަ އަހަރު 2016 -6

 ދަޢުވާވުޖޫދުކޮށް ނޫސްވެިރކަމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލާ، ެއތައް ނޫސްވެރިންނެއްގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް،  ' ޤާނޫނު(

ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ  20ގެ ރުގަންަނވަމުން ދިޔައިރުވެސް، ޤާނޫންއުފުލާ، ނޫސްވެރިން ިބ

 ؛ ޒިންމާތައް ތަކުރާރުކޮށް އަދާކޮށްަފއިނުވުމާއި މިކަންކަން ހުއްޓުވުމަްށ އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިވާކަން އެނގެން ެނތުން

 ޭބުނންކޮށްގެން   ފުުލހުން  ނާއިސިފައިން  ފަނޑިޔާރުން،  ކޯޓުގެ   ގުޅިގެން  އަމުރަކާ  ކުރި  ކޯޓުން  ސުޕްރީމް  އަހަރު  ވަނަ   2018 -7

 ލާންކޮށް،ޢުއި ލަތުޙާ ނުރައްކަލުގެ  ކުއްލި ޭބރުން ތަކުގެތުޢައިޖުރާ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ނޫނުއަސާސީގައިޤާ ހައްޔަރުކޮށް،

ގެން ރައްޔިތުންގެ މަްއސަލަ ތަޙްޤީޤުނުކުރުމާއި، އެކަމާ ގުޅި  އެ  ކޮމިޝަނުން   އިަގތުމުންވެސްނިގުޅަ  ތައްޤުހައް  ރައްޔިތުންގެ

ޝަނަލް ޕްރިވެންޓިވް ކޮމިޝަނުންގެ ނޭ  ފައިވާ އެށް ކޮ ، އެދުވަސްވަރަށް ތާވަލުނުުބނެޙައްޤުގައި އެއްވެސް ަބހެއް 

 ؛ ހުއްޓުވާލުން ތައްނިޒަމްގެ ޒިޔާރަތްކޭމެ

އެކްސެސް ޓު އެޑިޔުކޭޝަން  ޭނޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން  " ދިރާސާކޮށް ނިންމި  ކޮމިޝަނުން  ށްނަ އަހަރަވަ  2015-2013 -8

ވަނަ އަހަރުގެ  2019އަދި ނުކޮށް ޢާންމު ވީއިރު އަހަރު 4 ،ޓުގެ ދިރާސާ ރިޕޯ ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސްއެިބލިޓީސް"

ންމުކޮށް  ޢާދިރާސާއަކީ  : މިޯނޓް) ؛ހިމަނާފައިނުވުންވެފައިވާގޮތުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް  އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި އެރިޕޯޓަށް



 

  .committee@majlis.gov: މެއިލް.އީ، 3324104: ފެކްސް  ، 3322617: ފޯން . ދިވެހިރާއްޖެ، 20080މެދުޒިޔާރަތްމަގު، މާލެ،    

 

3 

 ރަށަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ  21އަތޮޅެއްގެ  11ދިރާސާގައި  ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދިރާސާއެކެވެ. މި

 ަބޔާން ނަގާފައިވެއެވެ.(ީމހުންގެ  575 އިާލތައް ހިމެނޭހެން ޖުމްލަޢާފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ 

ަބދަުލތަކުންނާއި، ކޮމިަޝންގެ މެމްަބުރންގެ ނިންމުްނތަކާއި  ސްފައިވާ ކުއްލިވާިއދަށް ގެނެގަ ގެކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުން -9

ކަމެއްނެތި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މާޙައުލެއްނެތުމާއި، ކޮމިޝަންގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ަބސްމަގާއި ޢަމަލުތަކުން ިބރުެވރި

އުފުލޭގޮތަށް ކޮމިަޝންގެ ނިންުމންތަކާއި، އިންސާީނ ގެ ތުހުމަތު ލާފަށް ސިޔާސީ ތަޢައްސުުބމުވައްޒަފުންދޭ ލަފަޔާ ޚި

  އަދި؛ އް ނިންމާފައިވާކަން އެނގެން އޮުތން ލަތަޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެވިގެން ހުަށހަޅާފައިވާ ަބއެއް މައްސަ

ގައި ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން  ،މި ޙާލަތުގައި ގ19ެ-ކޮވިޑް -10

 .ހުށަހެޅިފައިވުން ޓީއަށް މައްސަލައިސްކަންދެމުންދާ މައްސަލަތަކާއިމެދު ކޮމި

ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ގެ  އިސްވެދެންނެވި

ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ އެ ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން   20ާޤޫނނުގެ  ގެ  މެންަބރުން އެ ކޮމިޝަން

އެ ކޮމިޝަންގެ  މަޤާމުންމެންަބރުކަމުގެ  ގެމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމަން ރައިޓްސް ކޮއުހިކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ، 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ  26ގައި ޭބއްވި މި ކޮމިޓީގެ  2020މޭ  17ންޖެހޭ ކަމަށް ކިކުރަވަ މެންަބރުން

 ނީ ފާސްކުރައްވާފައެވެ.ން ވައްތިފާޤުއި

 210، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްސަލަ ކޮމިޝަންގެ މެންަބރުންގެ ވަކިކުރުުމގެހިއުމަން ރައިޓްސް ، ވީމާ

ީވ   2020މޭ    17ދަންނަވަން  ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ތަޅުމުގައި އިޢުލާންކޮށްދެއްވުމަށް  ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގ މަތިން  

 ދެންނެވީމެވެ. ނިންމަވާފަިއވާތީ، އެ ވާހަކަ ންއްތިފާޤު އިކޮމިޓީގެވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  26މި ކޮމިޓީގެ ދުވަހު ޭބއްވުނު  އާދީއްތަ

 އިޙްތިރާމް ޤަޫބލުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.
   1441 ރަމަޟާން 24
    2020 މޭ 17

 ތުކުމް މަޚާދި     
 
 

 ީޖހާން މަޙްމޫދުހިންނަވަރު ދާއިރާގެ މެންަބރު 
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު     

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ




