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 ކޮމިޓީ   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 

 6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19ގައި ބޭއްވި،    2019ޖޫން    11މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ  

ކޮމިޓީގެ   މި  ޖަލްސާގައެވެ.  މިނިވަން  ވަނަ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ދާއިރާގެ  މަސްއޫލިއްޔަތުގެ  ކޮމިޓީގެ  މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، 

މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި، މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްނަމަ  

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ    117ހުގެ ގަވާއިދުގެ  އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި، މަޖިލީ 

އަދާކުރަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ދިރާސާކޮށް، އަޅަންޖެހޭ  ތައް އެ މުއައްސަސާތަކުން  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު

 އެޅުމެވެ.  ތައްފިޔަވަޅު

ން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަާޤމުތަކުގެ ތެރެއިން  ން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަނުމީގެއިތުރުން ާޤނޫނުއަސާސީއާއި ާޤނޫ

އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބޭ މެންބަރުންނާއި މުސްތަިޤއްލު 

ޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކާ މަާޤމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރީ ރި

ނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް، އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ  ންގުޅޭގޮތުން ޢާންމު

ލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި،  ށް މަޖިގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލުތައް ދިރާސާކޮ

ރައްޔިތުންގެ   ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ޢައްޔަންކުރާ  މަާޤމުތަކަށް  މުސްތަިޤއްލު  މެންބަރުކަމަށާއި  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން 

މިނިވަން   ކުރުމާއި،  އިންޓަރވިއު  ދިރާސާކޮށް  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތްތަކާ  ހޯދަންޖެހޭ  ރުހުން  މަޖިލީހުން 

ސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެތަންތަން ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ސުވާލުކޮށް، އެތަންތަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  މުއައްސަ 

ތިބޭ  މަާޤމުތަކުގެ  މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކާއި  މިނިވަން  ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި،  ކަންކަން  އިްޞލާހުކޮށްދޭންޖެހޭ  ބަލައި، 

 މުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ލަފާ އެރުވުމެވެ. ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަާޤ
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 :މެންބަރުން   ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ   މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ 
 

 ގެ ނައިބު މިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
 

 ރޮޒައިނާ އާދަމް 
 ދާއިރާ  އައްޑޫ މީދޫ

 
 މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް  

 ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ 

 
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
 

 އަޙްމަދު އުޝާމް 
 ދާއިރާ ވިލިމާލެ

 
 هللاއަޙްމަދު ޢަބްދު 

 ދާއިރާ ާބރަށު

 

 ޝަފީޤު  هللا މުޙައްމަދު ޢަބްދު 
 ވެލިދޫ ދާއިރާ 

 
 ޙަސަން އަޙްމަދު  

 ދާއިރާ  އިގުރައިދޫ

 

 އިބްރާހީމް ރިޟާ 
 ދާއިރާ  ގުރައިދޫ

 

 

 ޝަހީމް ޙުސައިން  
 ދާއިރާ ދެކުނު ހެންވޭރު

 

 

 އަޙްމަދު ޙަލީމް 
 ދާއިރާ ިބލެއްދޫ

 
 މުހައްމަދު ވިސާމް  

 ދާއިރާ ގަމު

 

 ޙަމީދު   ޢަލީ 
 ދާއިރާ  އިސްދޫ

 
 ސަނީފު  هللاޢަބްދު 

 ދާއިރާ  ތިނަދޫ ދެކުނު
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ކޮމިޓީ މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން 5  

 ތަޢާރުފު  .1

 ދަށުން   މާއްދާެގ  ވަނަ  3  ެގ(  ޤާނޫނު  ކޮމިޝަންެގ  އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް)  2015/27  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ  ،މިއީ

ށް މަޤާމަ  މެންބަރަކު އިސްތިޢުފާދީފައިވާތީ، އެ  3  ެގ މެންބަރުކަމުންކޮމިޝަނު   ިއންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް  އުފައްދަވާފައިވާ 

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ   ޮގތުެގމަތިން،  ަގިއވާ(  ހ)  މާއްދާެގ  ވަނަ  11  ޤާނޫނުެގ  އެ  ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި،މީހުން  

  ބޭްއވުނު  ަގއި  2020  ޮއަގސްޓް  12މަްއސަލަ    ނުްއާވފައިވާފޮ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެދިަވޑަިއެގން  އަށް  މަޝްވަރާ

  އެ   އިޢުލާނުކުރެްއވުމަށްފަހު،  މަޖިލީހުަގއި  ރަްއޔިތުންެގ  ޖަލްސާަގއި  ވަނަ  26ދެވަނަ ދައުރުެގ    މަޖިލީހުެގ  ރައްޔިތުންގެ 

ށް  ދިރާސާކޮ  މައްސަލަ  އެ  ޓީންކޮމި  ފޮނުްއވުމުން،  ކޮމިޓީއަށް  މުއައްސަސާތަކުެގ  މިނިވަން  ޓަކައި މަށްދިރާސާކުރު  މައްސަލަ

 . ރިޕޯޓެވެ ނިންމިޮގތުެގ

 

 ގޮތް   ކުރިއަށްގެންދިޔަ   މަސައްކަތް   މުގެ ދިރާސާކުރު   މައްސަލަ    .2

 އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް  ޮގތުެގމަތިން  ަގއިވާ(  ޤާނޫނު  ކޮިމޝަންެގ  އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް)  2015/27  ނަންބަރު  ޤާނޫނު

  ޮގތުެގމަތިން  ަގިއވާ(  ރ)  ާމއްދާގެ   ވަނަ  11  ޤާނޫނުެގ  އެ  ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކަިއ،  މެންބަރުކަމަށް  ކޮމިޝަންެގ

  ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް  ަމޤާމަށް  އެ  ތެރެއިން،  ންެގބޭފުޅު  އިޖާބަދެްއވި  އެކަމަށް  އިޢުލާންކުރުމުން،  ޢާންމުކޮށް

 މަޖިލީހަށް   ރައްޔިތުންެގ  ނަންފުޅު  ބޭފުޅެއްެގ  )ސަތާރަ(  17  ފެނިވަޑައިަގންނަވާ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 :ބޭފުޅުންނަކީ އެ.  ފޮނުއްވާފަިއވެެއވެ

 # ނަން  ދާއިމީ އެޑްރެސް 

  .1 އަލްފާޟިލާ ޚަދީޖާ މޫސާ ، މާލެ މ. ަބޝީރީހިޔާ

  .2 ޝުޢައިުބ ޢަްބދުއްރަޙްމާން އަލްއުސްތާޛް 1188ދަފްތަރު ނަންަބރު ރސ 

  .3 އަލްއުސްތާޛާ ޢާޝިޔަތު ޝިއުނާ  ، މާލެގ. ދޫރެސްވިލާ

  .4 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ  ، މާލެހ. އަމްސާވިލާ

  .5 އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު މަނިކު 1851ދަފްތަރު ނަންަބރު ރސ 

  .6 ޢާއިޝަތު ޙުސައިން މަނިކުއަލްފާޟިލާ  ، މާލެހ. ރީނދޫކޮކާގެ

  .7 އަލްއުސްތާޛް މުޙައްމަދު ޢަލީ ރަތްފުސްގެ/ ހއ. ހޯރަފުށި

  .8 އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝާދިޔާ  ، މާލެމ. ޕިސްތާގެ



ރިޕޯޓް   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓީން   މުއައްސަސާތަކުގެ   މިނިވަން   މައްސަލަ   ޢައްޔަންކުރުމުގެ   ން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރު   ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ   
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  .9 އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ސާޖިދު ، މާލެމއ. ވިލާރޮދި

  .10 އަލްއުސްތާޛާ ޚަދީޖާ ނަޢީމު ، މާލެމ. ރަންވަރު

  .11 އަލްއުސްތާޛާ އާމިނަތު އަޒްލިފާ ރަސްގެތީމުރ.  / ގުލާީބގެ

  .12 އަލްފާޟިލް ޙާރިޘް މުޙައްމަދު  4289ދަފްތަރު. ނަންަބރު 

  .13 އިްބރާހީމް ޝިޔާމް ޑޮކްޓަރ ، މާލެމ. ކަފިޔާވިލު

  .14 އަލްފާޟިލް ޢަލީ ނިޡާމް  ، މާލެމ. މޮޑަންކޮމެޓް

  .15 ނަޖީބު އަލްއުސްތާޛް ޢަލީ  137-1-03ހުޅުމާލެ. ފްލެޓް ނަންަބރު 

  .16 އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝަރީފް ފުސްތަޅާގެ/ ގދ. ތިނަދޫ

  .17 އަލްއުސްތާޛު މަޖީދު ޢަލީ މަތަރަސްމާގެ/ ގއ. ދާންދޫ

 

ދިރާސާކު މައްސަލަ  މި  ކޮމިޓީއަށް  މުއައްސަސާތަކުެގ  ފޮނުއްވުމާެއކުރުމިނިވަން  ނަންބަރު    މަށް   2015/27ޤާނޫނު 

އިންޓެްގރިޓީ   ޤާނޫނު()ނޭޝަނަލް  ކިބަިއަގއި    10ެގ   ކޮިމޝަންެގ  މެންބަރުންެގ  ކޮމިޝަނުެގ  އެ  މާއްދާަގިއ  ަވނަ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތައް   ފަރާތްތަކުަގިއ  ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ބެލުމަތީަގއި  މަށްޓަކައި،  ފުރިހަމަވޭތޯ 

މުވަްއޒަފުންެގ މައްޗަށް ޕެނަލެްއ   3ވާ ޮގތުެގމަތިން  ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ަގއި   201ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާިއދުެގ  

 . އެކުލަވާލެވުނެވެ

ވަނަ މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    10ޤާނޫނުެގ    ދެންނެވިިއސްވެމަތީަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުަގއި    ،މީެގ އިތުރުން

މަށް  މަށްޓަކައި ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔުމުން ދެންނެވުސިފަތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރު

 އެވެ.   ކޮމިޓީން ނިންމި

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސުޕްރީމް ކޯޓް  .1

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހަިއކޯޓް  .2

 ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޝަންޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް  .3

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން   .4

 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް  .5

 މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް   .6



ރިޕޯޓް   ނިންމިގޮތުގެ   ދިރާސާކޮށް   ކޮމިޓީން   މުއައްސަސާތަކުގެ   މިނިވަން   މައްސަލަ   ޢައްޔަންކުރުމުގެ   ން ކޮމިޝަނަށް މެންބަރު   ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ   
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 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  .7

 މޯލްޑިވްސް އިިމްގރޭޝަން   .8

ނޭޝަނަލް އިންޓެްގރިޓީ  ަގއިވާ ޮގތުެގމަތިން( ރ)ވަނަ މާއްދާެގ   201އެއަށްފަހު، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  

ނަންފުޅުމެންބަރުކަމަށް    ކޮމިޝަންެގ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ފަރާތް  ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި  ތަކާމެދު  ފޮނުއްވާފަިއވާ 

  އެވެ.  މަށް ކޮމިޓީން ނިންމިޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރު ޝަކުާވއެްއވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައިެގ ންޢާންމު

 އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް  ޮގތުެގމަތިން  ަގއިވާ(  ޤާނޫނު  ކޮިމޝަންެގ  އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް)  2015/27  ނަންބަރު  ޤާނޫނު

މީހުންެގ  މެންބަރުކަމަ  ކޮމިޝަންެގ ޢަންޔަނުކުރެވޭ  ސިފަތައް  ކިބަިއގައިށް  ޤާނޫނުެގ    ފުރިހަމަވާންޖެހޭ  ވަނަ   10އެ 

އަހަރު   7ވުާމއެކު މަދުެވެގން  އިފުރަތަމަ ޑިްގރީ ޙާޞިލުކޮށްފަ "އެ މާއްދާެގ )ޅ( ަގއި  ،  މާއްދާަގިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވއިރު

 .  ވުން" މި ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެށްދުވަހުެގ މަސަްއކަތު ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކަ

މެންބަރުކަމަށް   ކޮމިޝަންެގ  އިންޓެްގރިޓީ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނޭޝަނަލް  ނަންފުޅު ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

 ނުވާތީ، ެއ ފަރާތްތަކަކީ،)ތިނެއް( ފަރާތެއް ފުރަތަމަ ޑިްގރީ ޙާޞިލުކުރަްއވާފައި  3ތެރެއިން،    ފޮނުއްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކުެގ

ކިބައިަގއި   މެންބަރެއްެގ  ކޮމިޝަންެގ  އިންޓެްގރިޓީ  ޤާނޫނުގައި  ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ނޭޝަނަލް  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ    އެ 

 ؛ ފަރާތްތަކަކީ އެވެެއވެ.  ފައި އަޅާޕެނަލްއިން ކަނޑަ ކަމުަގއި  އްނުވާ ފަރާތްތަސިފަތައް ފުރިހަމަ

  .1  ޚަޖީދާ މޫސާއަލްފާޟިލާ މ.ބަޝީރީހިޔާ، މާލެ

  .2 އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު މޫސާ މ.އަމްސާވިލާ، މާލެ 

  .3 އަލްފާޟިލް ޙާރިޘް މުޙައްމަދު 4289ދަފްތަރު ނަންބަރު 

 ފަރާތްތައް)ތިނެއް(    3ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން، ިއސްވެދެންނެވި  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  އަދި،  

  10ެގ  (  ޤާނޫނު  ކޮމިޝަންެގ  އިންޓެްގރިޓީ   ނޭޝަނަލް)  2015/27  ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ކީ، ކައެހެން ފަރާތްތަ  ފިޔަވައި 

ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ   ހުންނަންޖެހޭށް ޢަންޔަނުކުރެވޭ މީހުންެގ ކިބަިއަގިއ  މެންބަރުކަމަ  ކޮމިޝަންެގ  އެވަނަ މާއްދާަގއި  

މަށް ކޮމިޓީން ކުރުމުން، އެ ފަރާތްތަކާ އިންޓަރިވއުކުރުން ކޮމިޓީެގ ބައްދަލުވުުމަގއި އިޢުލާނުޕެނަލުފަރާތްތައް ކަމުަގއި  

ފަރާތްތަކާ    އެ  ޮގތުެގމަތިން  ދި )ބ( ަގއިވާ ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( އަ  201ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  އި،  ނިންމަ

 އެވެ. ކުރި  ކޮމިޓީން އިންޓަރިވއު
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ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާ   201މީެގ އިތުރުން، ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  

އިޢުލާނުެގ މުއްދަތު ހަމަިވއިރު،    ޝަކުާވއެްއވޭތޯ ބެލެމަށް ކުރި ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކާ ުގޅޭޮގތުން ޢާންމުންެގ  

 ފާހަަގކުރަމެވެ.      ކަންޅުްއވާފައިނުވާޝަކުާވެއއް ހުށަހަޢާންމު އެްއވެސް ފަރާތަކުން  ޮގތުން  ުގޅޭ   ފަރާތަކާއެއިން އެްއވެސް  

އިންޓެްގރިޓީ   މެންބަރުކަމަށް  ކޮމިޝަނުނޭޝަނަލް  ނަންފުޅުެގ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ   ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

ކޮމިޓީއަށް އިންޓަރވިުއއަށް    ޤާނޫނުަގއި ބަޔާންކުރާ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް  ފޮނުއްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން

ފަހުން ފުސްތުދެންނެވުނު  ޝަރީފް،  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  އެ،  ަވނީ،  ގދ.ތިނަދޫ   / އަނބުރާ    ނާެގޅާެގ  ނަން 

   ެއވެ. ެގންދަވާފަ

 ކޮމިޓީގެ ނިންމުން   .3
 

  އުފައްދަވާފަިއވާ  ދަށުން  ާމއްދާެގ  ވަނަ  3  ެގ(  ޤާނޫނު  ކޮިމޝަންެގ  އިންޓެްގރިޓީ   ނޭޝަނަލް)   2015/27  ނަންބަރު  ނޫނުޤާ

މެންބަރުކަމުންކޮިމޝަނު  އިންޓެްގރިޓީ  ނޭޝަނަލް އެމެންބަރަކު    3  ެގ  މީހުން  މަޤާމަ  އިސްތިޢުފާދީފައިާވތީ،  ށް 

މަޖިލީހުެގ    ޮގތުެގމަތިން،  ަގިއވާ(  ހ)  ާމއްދާެގ  ވަނަ  11  ޤާނޫނުެގ  އެ   ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި،  ރަްއޔިތުންެގ 

ޔާންކުރާ  ކުެގ ތެރެިއން، ޤާނޫނުަގިއ ބަތަފަރާތް  ނުއްވާފަިއވާފޮ ނަންފުޅު    ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެދިަވޑަިއެގން  އަށް  މަޝްވަރާ

ވަނަ މާއްދާެގ  201މަށްފަހު، ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގވާއިދުެގ  ކޮމިޓީން އިންޓަރވިުއކުރުޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ފަރާތްތަކާ  

  ، އެއިން ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި   ފަރާތްތައްފޮނުވާނެ    ނަންފުޅު  ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން ރަްއޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ތަޅުމަށް( ޅ)

އަ  ފަރާތަކަށްކޮންމެ   ވޯޓަށް  ތިރީގައިއެ .  ހާފަިއވާނެެއވެވަކިވަކިން  ނޭޝަނަލް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ    ޮގތުން  ފަރާތްތަކަކީ، 

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ   ،ކަމަށްނަފެން  ރުހުން ދިނުމަށް  ޢައްޔަންކުރެްއވުމަށްމެންބަރުކަމަށް    އިންޓެްގރިޓީ ކޮމިޝަނުެގ

ހާ  ކޮމިޓީެގ ވޯޒި ބައްދަލުވުމަށް  ބަިއވެރިވި  ޓު ރުވެ  އަޣުލަބިްއޔަތުން   3/2ެމންބަރުންެގ  ަގއި  ދެބައި(  )ތިންބައިކުޅަ 

  އެންމެ އެކަށީެގންވާފެންނަ    އަށް ކޮމިޓީއެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރުމަށް  މި ފަރާތްތަކުެގ ތެރެއިން،  ފާސްވެފަިއވާ ފަރާތްތަކެވެ.  

ކަމާިއ،  ތްފަރާ ފަރާތްތައް  ރެކޮމެންޑެޑް"  "ހައިލީ  "ރެކޮމެންޑެޑް" ތަކަކީ  ފަރާތްތަކަކީ  އެކަށީެގންާވ  އެންމެ  ދެވަނައަށް 

 ވެ.  ފައެށްފަރާތްތައް ކަމުަގއި ކޮމިޓީން ަވނީ ފާސްކޮ

 : ފަރާތްތަކަކީ އެ
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ަގިއވާ ޮގތުެގމަތިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ( ޅ)ވަނަ މާްއދާެގ   201ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  ވީމާ،  

ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުން   ފުޅު( ފަރާތެްއެގ ނަން)ތިނެއް  3  ތެރެިއންފަރާތްތަކުެގ  އިސްވެދެންނެވި    ފަިއވާށްފާސްކޮކޮމިޓީން  

ެގ ދަށުން، މި ރިޕޯޓް ޢިއްޒަތްތެރި ( ކ)ވަނަ މާއްދާެގ    201ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުެގ ަގާވއިދުެގ  

 މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. 

މެންބަރުކަމަށްއަދި،   ކޮމިޝަންެގ  އިންޓެްގރިޓީ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ    ނޭޝަނަލް  ނަންފުޅު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

 ހާޒިރުވިމެންބަރުން  ބައްދަލުވުންތަކަށް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮމިޓީެގ  ރި  ވިުއކުރއިންޓަ  ފޮނުއްވާފަިއވާ ފަރާތްތަކާ

   .ިއ އެވަނީއެވެެގ ޮގތުގަ " 1-ޖަދުވަލު"ެގ މި ރިޕޯޓު ޒިރީެގ ތަފްޞީލުހާނިސްބަތް އެނިގވަޑައިަގންނަާވނެ 

މެންބަރުކަމަށް  އަދި،   ކޮމިޝަންެގ  އިންޓެްގރިޓީ  ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ނޭޝަނަލް   ނަންފުޅު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި 

ގެ  ރިޕޯޓު  މި  ލު ޞީގޮތުެގ ތަފްން  ެގ މެންބަރުން ވޯޓު ދިމިނިވަން މުއައްސަސާތަކުެގ ކޮިމޓީށް  ތްތަކަފޮނުއްވާފަިއވާ ފަރާ

   .ެގ ޮގތުަގއި އެަވނީއެވެ" 2-ޖަދުވަލު"

_______________________ 

 2020އޮކްޓޫބަރު  11
 
 
 
 

 އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ރޮޒައިނާ އާދަމް 

 ކޮމިޓީގެ މުަޤއްރިރު        

 ހައިލީ ރެކޮމެންޑެޑް  މ. ޕިސްތާެގ، މާލެ  އާމިނަތު ޝާދިޔާ، އަލްފާޟިލާ  .1
 ހައިލީ ރެކޮމެންޑެޑް  ގ. ދޫރެސްވިލާ، މާލެ ނާ، އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު ޝިއު  .2
 ރެކޮމެންޑެޑް  1851 ރސ ނަންބަރު ދަފްތަރު، އަލްފާޟިލް ޢަލީ މުޙައްމަދު މަނިކް  .3
 ރެކޮމެންޑެޑް  1188،  ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ  އަލްއުސްތާޛު ޝުޢައިބް ޢަބްދުއްރަޙްމާން  .4
 - ،  މ. ކަފިޔާވިލު، މާލެ ޑޮކްޓަރ އިބްރާހީމް ޝިޔާމް  .5
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