ޓ | | ރަރައްއްޔިޔިތުތުންންގެގެ މަމަޖިޖިލީލީހުހުގެގެ އިއިދާދާރާރާ
ޓް
ސަރަރޗްޗް ޑިޑިޕާޕާޓްޓްމަމަންން ް
ލެޖިސްކޮލޭމިޓިޓީވް އެއެންންޑްޑް ރިރިސ

ޓއ/2020/19/ރ118-

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މޓީ
މއައްސަސާތަކުގެ ކޮ ި
ނ ު
ނވަ ް
މ ި
ި
ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނުން ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޝްވަރާއަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ މިނިވަން
މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
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 14އޮކްޓޯބަރު 2020
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މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ  11ޖޫން  2019ގައި ބޭއްވި 19 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 6
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ .މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މިނިވަން
މުއައްސަސާތަކުގެ ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލެއް އޮތްނަމަ
އެކަމެއް ފާހަގަކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި ،މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  117ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އެ މުއައްސަސާތަކުން އަދާކުރަމުންދާ މިންވަރު ބަލައި ދިރާސާކޮށް ،އަޅަންޖެހޭ
ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމެވެ.
ޤމުތަކުގެ ތެރެއިން
ޤއްލު މަ ާ
ޤނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަ ި
ޤނޫނުއަސާސީއާއި ާ
މީގެއިތުރުން ާ
ޤއްލު
އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގައި ތިބޭ މެންބަރުންނާއި މުސްތަ ި
ޤމުތަކުގައި ތިބޭ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމާއި ،އެ މުއައްސަސާތަކުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުމާއި ،އެ މުއައްސަސާތަކާ
މަ ާ
ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުން ނާއި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކޮށް ،އެ ކަންކަމަށް އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅުތަކާ
ގުޅޭގޮތުން ލަފާދިނުމާއި ،އެ މުއައްސަސާތަކުގެ ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިލުތައް ދިރާސާކޮށް މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމާއި،
ޤމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ
ޤއްލު މަ ާ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުކަމަށާއި މުސްތަ ި
މަޖިލީހުން ރުހުން ހޯދަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ދިރާސާކޮށް އިންޓަރވިއު ކުރުމާއި ،މިނިވަން
މުއައްސަސާތަކާ ބައްދަލުކޮށް އެތަންތަން ހިންގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ސުވާލުކޮށް ،އެތަންތަނުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން
ޤމުތަކުގެ ތިބޭ
ޤއްލު މަ ާ
ޞލާހުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމާއި ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި މުސްތަ ި
ބަލައި ،އި ް
ޤމުން ވަކިކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހަށް ލަފާ އެރުވުމެވެ.
ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މަ ާ
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މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން:
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ރޮޒައިނާ އާދަމް

މީކާއީލް އަޙްމަދު ނަސީމް

އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން
އަޙްމަދު އުޝާމް

އަޙްމަދު ޢަބްދުﷲ

ވިލިމާލެ ދާއިރާ

ބރަށު ދާއިރާ
ާ

މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ ޝަފީޤު

ޙަސަން އަޙްމަދު

ވެލިދޫ ދާއިރާ

އިގުރައިދޫ ދާއިރާ

އިބްރާހީމް ރިޟާ

ޙުސައިން ޝަހީމް

ގުރައިދޫ ދާއިރާ

އަޙްމަދު ޙަލީމް
ބލެއްދޫ ދާއިރާ
ި

ޢަލީ ޙަމީދު
އިސްދޫ ދާއިރާ

ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ

މުހައްމަދު ވިސާމް
ގަމު ދާއިރާ

ޢަބްދުﷲ ސަނީފު
ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
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ފިހުރިސްތު
1.
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 .1ތަޢާރުފު
ޤނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ
ޝންގެ ާ
ޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 27/2015ނޭ ަ
މިއީާ ،
ޤނޫނުގެ
ޤމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ،އެ ާ
ޝނުގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަ ާ
ޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
ނޭ ަ
ޝވަރާއަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަ ް
ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ  5އޮކްޓޫބަރު  2020ގައި ބޭއްވުނު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ  1ވަނަ ޖަލްސާގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރެއްވުމަށްފަހު ،އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް
ފޮނުއްވުމުން ،ކޮމިޓީން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.

 .2މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދިޔަ ގޮތް
ޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ
ޤނޫނު) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޭ ަ
ޝންގެ ާ
ޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 27/2015ނޭ ަ
ާ
ޤނޫނުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ޝންގެ މެންބަރުކަމަށް މީހަކު ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ،އެ ާ
ކޮމި ަ
ޢާންމުކޮށް

އިޢުލާންކުރުމުން،

އެކަމަށް

އިޖާބަދެއްވި

ބޭފުޅުންގެ

ތެރެއިން،

އެ

ޤމަށް
މަ ާ

ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް

ޤސިމް ޢަބްދުކަރީމްގެ ނަންފުޅު
ޟލް ާ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ،ޅ .ނައިފަރު ނިކަގަސްދޮށުގެ އަލްފާ ި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައިވެއެވެ.
ޝނަލް
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 27/2015ނޭ ަ
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ފޮނުއްވުމާއެކު ާ
ޝނުގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް
ޤނޫނު) ގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި އެ ކޮމި ަ
ޝންގެ ާ
އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
ޤސިމް ޢަބްދުކަރީމްގެ
ޟލް ާ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސިފަތައް ޅ .ނައިފަރު ނިކަގަސްދޮށުގެ އަލްފާ ި

ކިބައިގައި ފުރިހަމަވޭތޯ

ބެލުމަށްޓަކައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  3މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް
ޕެނަލެއް އެކުލަވާލެވުނެވެ.
ޤނޫނުގެ  10ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޤސިމް ޢަބްދުކަރީމްގެ ކިބައިގައި އިސްވެދެންނެވި ާ
ޟލް ާ
މީގެ އިތުރުން ،އަލްފާ ި
ސިފަތައް ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއައްސަސާތަކަށް ލިޔުމުން ދެންނެވުމަށް ކޮމިޓީން
ނިންމިއެވެ.
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
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ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޝން
ޝލް އެޑްމިނިސްޓްރޭ ަ
 .1ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީ ަ
ޝން
ޝންސް ކޮމި ަ
 .2އިލެކް ަ
 .3މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
 .4މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ޝނަލް ސަރވިސް
 .5މޯލްޑިވްސް ކަރެކް ަ
ޝން
 .6މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭ ަ
ޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ
އެއަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނޭ ަ
ޝންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ޅ .ނައިފަރު
ކޮމި ަ
ޝކުވާއެއްވޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ޢާންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުމަށް
ޤސިމް ޢަބްދުކަރީމްއާ މެދު ޢާންމުންގެ ަ
ޟލް ާ
ނިކަގަސްދޮށުގެ އަލްފާ ި
ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ.
ޤނޫނު) ގެ
ޝންގެ ާ
ޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 27/2015ނޭ ަ
ޤސިމް ޢަބްދުކަރީމްއަކީ ާ
ޟލް ާ
އަދި ،އަލްފާ ި
ޝންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢަންޔަނުކުރެވޭ މީހުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް ފުރިހަމަވާ
 10ވަނަ މާއްދާގައި ،އެ ކޮމި ަ
ފަރާތެއް ކަމުގައި ޕެނަލުން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި އިޢުލާނުކުރުމުން ،އެ ފަރާތާ އިންޓަރވިއުކުރުމަށް ކޮމިޓީން ނިންމައި،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަދި (ބ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ބޭފުޅާއާ ކޮމިޓީން އިންޓަރވިއު
ކުރިއެވެ.
މީގެ އިތުރުން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ޅ .ނައިފަރު ނިކަގަސްދޮށުގެ
ޝކުވާއެއްވޭތޯ ބެލެމަށް ކުރި އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު ،އެ
ަ
ޤސިމް ޢަބްދުކަރީމްގެ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމުންގެ
ޟލް ާ
އަލްފާ ި
ޝކުވާއެއް ހުށަހަޅުއްވާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.
ަ
ފަރާތާ ގުޅޭގޮތުން ޢާންމު އެއްވެސް ފަރާތަކުން

 .3ކޮމިޓީގެ ނިންމުން
ޤނޫނު) ގެ  3ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ
ޝންގެ ާ
ޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
ޤނޫނު ނަންބަރު ( 27/2015ނޭ ަ
ާ
ޤނޫނުގެ
ޤމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ،އެ ާ
ޝނުގެ ހުސްވެފައިވާ މެންބަރުކަމުގެ މަ ާ
ޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
ނޭ ަ
ޝވަރާއަށް އެދިވަޑައިގެން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
 11ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަ ް
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ
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ނޭޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަނަށް މެންބަރަކު ޢައްޔަންކުރުމުގެ މައްސަލަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް

ޤސިމް ޢަބްދުކަރީމްއާ ކޮމިޓީން
ޟލް ާ
ނަންފުޅު ފޮނުއްވާފައިވާ ފަރާތްކަމުގައިވާ ޅ .ނައިފަރު ނިކަގަސްދޮށުގެ އަލްފާ ި
އިންޓަރވިއުކުރުމަށްފަހު ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވޯޓަށް އެހުމުން،
ޤސިމް ޢަބްދުކަރީމްއަށް
ޟލް ާ
ޝނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޅ .ނައިފަރު ނިކަގަސްދޮށުގެ އަލްފާ ި
ޝނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމި ަ
ނޭ ަ
ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރުހުންދިނުމަށް ފެންނަކަމަށް ،މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި
ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ ( 2/3ތިންބައިކުޅަ ދެބައި) އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްވެފައިވެއެވެ.
ވީމާ ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ޅ) ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީގެ
އިސްވެދެންނެވި ނިންމެވުމާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނިންމަވައި ދެއްވުން އެދި އެދި،
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  201ވަނަ މާއްދާގެ (ކ) ގެ ދަށުން ،މި ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ.
ޝންގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ނަންފުޅު
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ނޭޝަނަލ އިނޓެގރިޓ ކޮމިޝަނުނ ހުސވެފައިވ މެނބަރުކަމުގެ މަޤމަށ މހަކު ޢައޔަނުކުރެއވުމަށޓަކައި ރައޔިތުނގެ މަޖިލހުގެ މަޝވަރއަށ
އެދިވަޑައިގެނ ރައސުލޖުމހޫރިއޔ ފޮނުއވފައިވ މައސަލަ މިނިވަނ މުއައސަސތަކުގެ ކޮމިޓނ ދިރސކުރެއވި ބައދަލުވުނތަކަށ ،ކޮމިޓގެ
މެނބަރުނ ހޒިރުވެވަޑައިގެނނެވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު

@

އެހެނ ކޮމިޓއެއގައި



ވަޑައިގެނނެވި ބައދަލުވުނ

ވަޑައިނުގަނނަވ
-

ހެނވޭރު ދެކުނު ދއިރގެ މެނ ަ
ބރު ޙުސައިނ ޝަހމ

ގުރައިދޫ ދއިރގެ މެނ ަ
ބރު ޢިބރހިމ ރިޟ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދއިރގެ މެނ ަ
ބރު ޢަބދުﷲ ސަނފ

ގަމު ދއިރގެ މެނ ަ
ބރު މުޙައމަދު ވިސމ

ި
ބލެއދޫ ދއިރގެ މެނ ަ
ބރު އަޙމަދު ޙަލމ
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ބރު ޢަލ ޙަމދު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދއިރގެ މެނ ަ
ބރު މކއލު އަޙމަދު ނަސމ

ބރަށު ދއިރގެ މެނ ަ
ބރު އަޙމަދު ޢަބދުﷲ
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ނޭޝަނަލ އިނޓެގރިޓ ކޮމިޝަނުނ ހުސވެފައިވ މެނބަރުކަމުގެ މަޤމަށ މހަކު ޢައޔަނުކުރެއވުމަށޓަކައި ރައޔިތުނގެ މަޖިލހުގެ މަޝވަރއަށ
އެދިވަޑައިގެނ ރައސުލޖުމހޫރިއޔ ފޮނުއވފައިވ މައސަލަ ،މިނިވަނ މުއައސަސތަކުގެ ކޮމިޓނ ދިރސކުރެއވި އިނޓަވިއުގައި އެ ކޮމިޓގެ
މެނބަރުނ ވޯޓު ދެއވި ގޮތުގެ ތަފސލު

ވޯޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިނުގަނނަވ


ވޯޓު ނުދެއވ
ވޯޓު ދެއވި


ގުރައިދޫ ދއިރގެ މެނބަރު ޢިބރހިމ ރިޟ

ހެނވޭރު ދެކުނު ދއިރގެ މެނބަރު ޙުސައިނ ޝަހމ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދއިރގެ މެނބަރު ޢަބދުﷲ ސަނފ

ގަމު ދއިރގެ މެނބަރު މުޙައމަދު ވިސމ

ބިލެއދޫ ދއިރގެ މެނބަރު އަޙމަދު ޙަލމ

އިނގުރައިދޫ ދއިރގެ މެނބަރު ޙަސަނ އަޙމަދު

ވެލިދޫ ދއިރގެ މެނބަރު މުޙައމަދު ޢަބދުﷲ ޝަފޤ

ވިލިމލެ ދއިރގެ މެނބަރު އަޙމަދު އުޝމ

އިސދޫ ދއިރގެ މެނބަރު ޢަލ ޙަމދު

ގަލޮޅު ދެކުނު ދއިރގެ މެނބަރު މކއލު އަޙމަދު ނަސމ

ބރަށު ދއިރގެ މެނބަރު އަޙމަދު ޢަބދުﷲ

އައޑޫމދޫ ދއިރގެ މެނބަރު ރޮޒައިނ އދަމ
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