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އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

  2    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ކޮމިޓ    ޖުޑ ޝިއަރ  

 
.  ޖަލްސާގައެވެ  ވަނަ  6  މަޖިލ ހުގެ   ރައްޔިތުންގެ  ވަނަ  19،  ޭބއްވި  ގައި  2019  ޖޫން  11  އުފައްދާފައިވަނ   ކޮމިޓ   މި

  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ   ކޮމިޓ ގެ  މި،  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ  121  ގަވާއިދުގެ  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ

  ކަންކަން  މުއައްސަސާތަކާގުޅޭ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   ދާފައިވާއުފައް  ދަށުން  ޤާނޫނުއަސާސ ގެ   ޖުމްހޫރިއްޔާގެ

އެކަން    ،އޮތްނަމަ  ަބދަލެއް  ގެންނަންޖެހޭ  ސިޔާސަތުތަކަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   ދިރާސާކުރުމާއި

ފުރިހަމަކޮށް،  ދިރާސާކޮށް،  ިބލުތައް  ގުޅުންހުރި  ދާއިރާއާ  ޝަރުޢ   ހުށަހެޅުމާއި،  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ފާހަގަކޮށް 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުން އެދި ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ. 

،  އައްސަސާތަކާއި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން ޤާނޫނުއަސާސ އާއި ޤާނޫނުން އުފައްދާފައިވާ މިނިވަން މު  ،މ ގެއިތުރުން

މިނިވަން ކޮމިޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ    ވަނަ މާއްދާއިން މި  121ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ޖަ  ފަރާތްތައް  ތިޭބ  މަޤާމުތަކުގައި  މުސްތަޤިއްލު  މެންަބރުންނާއި  ތިޭބ  އެ މުއައްސަސާތަކުގައި  ކުރުވުމާއި،  ވާުބދާރ  

ފަރާތްތަކުން   އެހެނިހެން  ޢާންމުންނާއި  ގުޅޭގޮތުން  މުއައްސަސާތަކާ  އެ  ދިރާސާކުރުމާއި،  ރިޕޯޓު  އަހަރ   މުއައްސަސާތަކުގެ 

ލަފާދިނުމާއި،   ގުޅޭގޮތުން  ފިޔަވަޅުތަކާ  އެޅިދާނެ  ކަންކަމަށް  އެ  ދިރާސާކޮށް،  މައްސަލަތައް  މުއައްސަސާތަކާ  ހުށަހަޅާ  އެ 

ކުރަންޖެހޭ ަބއްދަ މުއައްސަސާތަކުން  އެ  ސުވާލުކޮށް،  ހޯދައި،  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ހިންގުމާ  މުއައްސަސާތައް  އެ  ލުކޮށް 

ކަންކަން ބަލައި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ަބޔާންކޮށްދިނުމާއި، އެ މުއައްސަސާތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން 

ރުހުން މަޖިލ ހުގެ  ފަރާތްތަކާ ރައްޔިތުންގެ  އެ  ދިރާސާކޮށް،  ހޯދައި  މަޢުލޫމާތު  ގުޅޭގޮތުން  ފަރާތްތަކާ  ހޯދަންޖެހޭ   

މުއައްސަސާތަކުގައި  ރއިންޓަ އެ  ގުޅޭގޮތުން  ވިއުކުރުމާއި،  ފަރާތްތަކާ  ވަކިކުރަންޖެހޭ  މަޤާމުން  ތެރެއިން  ފަރާތްތަކުގެ  ތިޭބ 

އެރުވު ލަފާ  ޤާނޫމަޖިލ ހަށް  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދަށުން    154ނުއަސާސ ގެ  މާއި،  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ކޮމިޝަނަށް ސަރވިސް  ޖުޑ ޝަލް  ވަކިކުރުމަށް  ވަކިކުރުމަށްޓަކައި   ފަނޑިޔާރުން  މަޤާމުން  ފަނޑިޔާރުން  ޤަޫބލުކުރެވިގެން 

މި ހުށަހެޅުމަކ ވެސް  އެދި  ރިޢާޔަތްކޮށްދިނުމަށް  މަޖިލ ހުން  ރައްޔިތުންގެ  ދިރާސާކޮށް  މައްސަލަތައް  ކޮމިޓ ގެ    ހުށަހެޅޭ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.
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 ފް ތަޢާރު  .1

ޙުކުމް  އ ޖިނާ  ،އ މި ޖަލުގައި  ފަރާތްތަކުން   މައްސަލަތަކުގައި  އެކިއެކި  އަދަުބ    ތަންފ ޒުކުރަމުންދާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 

ފޯމު"    ލުއިކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާ  އިލްތިމާސް  ނު  އެއްވެސް  ހުށަހެޅުމުންއިލްތިމާސް    މެދުވެރިކޮށްއެދި  ލިިބ  ޖަވާެބއް 

ޑ ޝިއަރ  ޖު  ސިޓ ދަދަކުން ފޮނުވަމުންދާ  ޢަގިނަ    ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް  އެ ފަރާތްތަކުން   ޝަކުވާކޮށްލަސްވަމުންދާކަމުގެ

 ރިޕޯޓެވެ.ކޮމިޓ ގެ އިސްނެގުމަށް އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ  މި ލިެބމުންދާތ ،ށް ކޮމިޓ އަ

 

 ގޮތް ޔަ ކުރިޔަށް ގެންދި   މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ މަސައްކަތް  .2

ކޮމިޓ ގެ    2020އޮކްޓޫަބރު    12 މި  އަހަރުގެ  މި  ބޭއްވި  ކޮމިޓ ގެ    52ގައި  މައްސަލައާމެދު  މި  ަބއްދަލުވުމުގައި،  ވަނަ 

ސިޓ އެއްގައި،   11ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ތަކުގެ ތެރެއިން  ގޮތުން، އޭރު ކޮމިޓ އަށް  މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވުނެވެ. އެ

)މަޢާފުދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަުބ   2010/2ޤާނޫނު ނަންަބރު 

ލަސްވަމުންދާ ނުލިިބ  ޖަވާުބ  ހުށަހެޅުމުން  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  އިލްތިމާސް  އެދި  ޝަކުވާކޮށްފައިވާކަން ލުއިކޮށްދިނުމަށް   ކަމުގެ 

ފާހަގަކުރެއްވި މެންަބރުން  އިތުރު  އެވެ.  ކޮމިޓ ގެ  ކަންދިމާވެފައިވާ  އެގޮތަށް  ކޮމެއަދި،  ތިބޭނޭކަމަށް  ވެސް  ޓ އަށް ފަރާތްތައް 

 ލަފާކުރެވެއެވެ.

މުކަމަށް ހިންކުރުން މުޞާކްލެމެންސ  ޯބޑާ ޙިއްސިޓ ތަކުގެ ތެރެއިން،    ގެ ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ އަށް ލިޭބރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހު

މަޢުލޫމާތު  ކޮމެޓ އަށް ޝަކުވާތަކުގެ  ކްލެހިމެނޭ    ފާހަގަކުރެވޭ  ކޮމިޓ ން  ޙިއްޞާކުރަމުން ސިޓ ތައް  ޯބޑާ  މެންސ  

ހަމައަށް،    2020ނޮވެންަބރު    9އެގޮތުން،    ގެންގޮސްފައިވާނެއެވެ. ގިނަ  55ގާތްގަނޑަކަށް  އާ  ކޮމިޓ ން   އަށްވުރެ  ސިޓ  

 ކްލެމެންސ  ޯބޑާ ޙިއްޞާކޮށްފައިވާނެއެވެ.

ލަސްވަމުންދާ   ނުލިިބ  ޖަވާުބ  ހުށަހެޅުމުން  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  އިލްތިމާސް  އެދި  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަުބ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 

 9  ނިންމައި، ަބއްދަލުކުރުމަށް  ލެމެންސ  ޯބޑާ  ކް  އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރެއިން، މި ކޮމެޓ ން  މައްސަލައާ ގުޅިގެން،

ޯބޑުގެ    2020ނޮވެންަބރު   ކްލެމެންސ   ޖެރައ ސް  ގައި  ރި  ނެރަލްއެޓާރނ   އިްބރާހ މް  ފްޢަތު އަލްއުސްތާޛު 



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

  6    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

ަބއްދަލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.  ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ މެންަބރުންނާ  ޯބޑުގެ  އެ    43އިތުރު    އެދެމެދުގައިވެސްއަދި،    ގޮތުގެމަތިން 

ނަންަބރު    ން،ފަރާތު ގޮތުގެމަތިން،    2010/2ޤާނޫނު  ގައިވާ  ޤާނޫނު(  ލުއިކޮށްދިނުމުގެ  އަދަުބ  )މަޢާފުދިނުމާއި 

"މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމުން ޖަވާުބ ނުލިިބ ލަސްވަމުންދާކަމުގެ  

 ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ޝަކުވާ

ކޮމިޓ ގެ    2020ނޮވެންަބރު    9 މި  ޭބއްވި  ފަރާތުން    60ގައި  ޯބޑުގެ  ކްލެމެންސ   ަބއްދަލުވުމުގައި،  ވަނަ 

 ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންގެ ތަފްޞ ލު ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

 ؛)ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ ރައ ސް(އެޓާރނ  ޖެނެރަލް އަލްއުސްތާޛު އިްބރާހ މް ރިފްޢަތު  .1

 ؛ޖަމ ލް މޫސާ )ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ ނައިުބ ރައ ސް(هللا އަލްއުސްތާޛު ޢަްބދު .2

ތެރެއިން  .3 މެންަބރުންގެ  މަޖިލ ހުގެ  )ރައްޔިތުންގެ  ޝިފާޢު  މުޙައްމަދު  އަލްފާޟިލް  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  އިހަވަންދޫ 

 ؛ކްލެމެންސ  ޯބޑަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މެންަބރު(

ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ   .4 ޯބޑަށް  ކްލެމެންސ   ދާއިރާއިން  )ޞިއްޙ   ޢަްބދުލްމުންޢިމް  ޝާފިޢ   މުޙައްމަދު  ޑޮކްޓަރ 

 ؛މެންަބރު(

 އަދި  ؛އަލްފާޟިލާ ރިޝްމާ ނަސ މް )ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ ފުލްޓައިމް މެންަބރު( .5

 (. އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައްވާޒު )ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ ފުލްޓައިމް މެންަބރު .6

މި ަބއްދަލުވުމުގައި،  މެންަބރުންނާ  މި  ޯބޑުގެ  ކްލެމެންސ   ކަންޮބޑުވުންތައް  މެންަބރުންގެ  ގުޅޭގޮތުން  މައްސަލައާ   

ޙިއްޞާކުރިއެވެ. އަދި، "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް  

ގުޅޭގޮތުން  ގޮންޖެހުންތަކާ  ދަތިތަކާ    މަށް ހުރިލިއްޔަތު އަދާކުރު، ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ މަސްއޫޖަވާެބއް ނުދެވި ލަސްވާ ސަަބާބއި 

 ަބރުން ސުވާލުކުރިއެވެ.މެންކޮމެޓ ގެ 

 

 



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

  7    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

 ކަންކަން   ކްލެމެންސ  ބޯޑުން ފާހަގަކުރި  .3

ދިރާސާކު މައްސަލަ  ޯބޑުން  ރުމުގައި،  މި  ކްލެމެންސ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ތިރ ގައި   ގަނޑުއިމަ  ފާހަގަކުރިކޮމިޓ ގެ  ކަންކަން 

 އެވަނ އެވެ.

 ންނާއި ޖާގައިގެ ދަތިކަން މުވައްޒަފު އިދާރ    .3.1

ފުންގެ ޢަދަދު  މުވައްޒަކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޮބޑު ދަތިކަމަކ  އިދާރ   

 މަދުކަމާއި ޖާގައިގެ ދަތިކަންކަމަށް އެ ޯބޑުގެ މެންަބރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ގެ މުވައްޒަފުން ތިިބ ކަމުގައިވ ނަމަވެސް، މިހާރު  5ތްކުރާ  ގޮތުން މަސައްކައޮނިގަނޑު އޮތް  އެގޮތުން، އެ ޯބޑުގައި އިދާރ   

މުވައްޒަފަކު އަހަރ  ޗުއްޓ ގައިވާ    2މަސައްކަތްކުރަނ  އެންމެ މުވައްޒަފެއް ކަމަށާއި،    ލަތަށް ަބލާއިރު މަސައްކަތަށް ނުކުމެޙާ

އަދި އެއް މުވައްޒަފަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރަށުގައި ހުރި ކަމަށާއި    19-ކަމަށާއި، އެއް މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް

 ަބދަލުވެފައިވާކަމަށް އެ ޯބޑުގެ މެންަބރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  

ނެގޭ   ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދާ  ސަރވިސްގެ  ސިވިލް  މުވައްޒަފުންނަކ   ނެގޭ  ޯބޑަށް  ކްލެމެންސ   އަދި، 

ހޯދުމަށްޓަކައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރ ން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭކަމަށްވެސް   ވަޞ ލަތްތައްނާއި  މުވައްޒަފުންކަމާއި، އެ މުވައްޒަފުން

ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މެންަބރުން  ޯބޑުގެ  މި  އެ  ފިނޭންސް  ދައްކަނަމަވެސް،  ވާހަކަ  މައްސަލައަ  ވައިގެންނިސްޓްރ އާ  ށް އެ 

 އެ ޯބޑުގެ މެންަބރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ށްޑުން މަސައްކަތްކުރާނޭކަމަކްލެމެންސ  ޯބ އްދެވުމަށްއަވަސް ޙައްލެއް ހޯ

ހުރުމުން  ދަތިކަން  ޖާގައިގެ  ނެގުމުގައި،  މުވައްޒަފުން  މިންވަރަށް  އެކަށ ގެންވާ  މަސައްކަތްތަކަށް  ޯބޑުގެ  އިތުރުން،  މ ގެ 

ޭބ ަބއްދަލުވުންތައް  ޯބޑުގެ  އެ  އެގޮތުން،  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މެންަބރުން  ޯބޑުގެ  އެ  މިހާރު އްވުމަށް  ދަތިވާކަމަށްވެސް 

 ،ޖެހިޖެހިގެން އެއ ވެސް  ހަމަޖެހިފައިވާ ޖާގައިގާ، އެންމެ ގިނަވެގެން ތިެބވޭނ  އެ ޯބޑުގެ ފަސް މެންަބރުންނަށް ކަމަށާއި އަދި

ޖާގައެއް ހޯދޭ  ތިުބމުން  ތަނުގައި   ވެސްކަމަށް  ކައިރިކައިރ ގައި  އެ  އަދި  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މެންަބރުން  ބޯޑުގެ  އެ 

ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށާއި،  ޖާގައެއް  އިން  މިހާރު އެ ޯބޑަށް ވެލާނާގެ  ނަކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ނަމަވެސްފާޚަނާއެއްވެސް ނުހުން



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 
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އި މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވަނ  އެތަން މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދުގެ  އެތަން މަރާމާތުކޮށްގެންކަމަށާއެ ތަނަށް ަބދަލުވެވެން އޮތ ވެސް  

 އެ ޯބޑުގެ މެންަބރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ށްދަތިކަންކަމަ

 އިޞްލާޙުކުރުން )މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު(    2/ 2010ޤާނޫނު ނަންބަރު   .3.2

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  ހުށަހެޅުމުން،  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  އިލްތިމާސް  އެދި  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަުބ   2010/2"މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 

ވަމުންދަނިކޮށް ކުށް ޒުވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފ   24)މަޢާފުދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ަބލާނެ    25ންގަނޑުތަކާއި އެ ޤާނޫނުގެ  މަޢާފުކޮށްދިނުމުގައި މި ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމުގައި 

އަވަސްވުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ޯބޑުގެ  އެ  އިޞްލާޙުކުރެވިއްޖެނަމަ،  މިންގަނޑުތައް  އެ  ވިސްނާ،  އަލުން  މިންގަނޑުތަކާމެދު 

އަދި އެ މާއްދާތަކުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަމަކ  ވަރަށް   ހަގަކުރެއްވިއެވެ.މަގުފަހިވެގެންދާނެކަމަށް އެ ޯބޑުގެ މެންަބރުން ފާ

އިންޓަ ހޯދުމަށާއި  މަޢުލޫމާތު  ސާފުކުރުމަށާއި  އެކަންކަން  ކަމަށާއި  މަޢުލޫމާތު  ސާފުކުރަންޖެހޭ  އިދާރާތަކުން  ވިއު ރގިނަ 

 ގެ މެންަބރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.މަރުޙަލާ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވާކަމަށް އެ ޯބޑު

 މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ނެތުމުގެ ދަތިކަން   ޑޭޓާބޭސް  .3.3

ޑޭޓާ ގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އަވަސްކުރުމުގެ ގޮތުން، "އަޖުމަ އެޕްލިކޭޝަން" ނުވަތަ  ކްލެމެންސ  ޯބޑު

ފެްބރުއަރ     11މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖ އާ    ޭބސް

އެހެ  2020 ޙަވާލުކުރެވިފައިވާކަމަށާއި،  ފަރާތުން  ގައި  ޓެކްނޮލޮޖ ގެ  އިންފޮމޭޝަން  ފޯ  ސެންޓަރ  ނޭޝަނަލް  ންނަމަވެސް 

 އަދިވެސް އެކަމާ ގުޅިގެން ޖަވާބެއް ލިިބފައިނުވާކަމަށް ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ މެންަބރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ހޯދަންޖެ މުއައްސަސާތަކުން  އެކިއެކި  ދައުލަތުގެ  ކުރުމުގައި  މަސައްކަތްތައް  ޯބޑުގެ  ހޯދުމުގައި  ކްލެމެންސ   މަޢުލޫމާތުތައް  ހޭ 

ޑޭޓާ މިފަދަ  ކުރިމަތިވާކަމަށާއި،  ޯބޑުގެ    ދަތިތަކެއް  އެ  ލިިބގެންދާނެކަމަށް  ޙައްލެއް  އެކަމަށް  ޤާއިމުކުރެވުމުން  ޭބސްއެއް 

 މެންަބރުން ފާހަގަކުރައްވާފައިވެއެވެ.

 

 



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 
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 ބޯޑަށް މައްސަލަ ލިބުމުގައާއި ދިރާސާކުރުމުގައި ހޭދަވާ މުއްދަތު  .3.4

"މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު"    984ވަނަ އަހަރު    2019ކްލެމެންސ  ޯބޑަށް  

ފޮނުވާފައިވާކަމަށާއި، އެ ޯބޑަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އިދާރ  މުވައްޒަފުންނާއި ޖާގައިގެ ދަތިކަމުގެ ތެރެއިންވެސް ގިނަ އިލްތިމާސް  

މިހާތަނަށް  މަަބލައި،  ފޯމުތަކެއް   ނިންމުމުގައި  މެންަބރުން    އެއްނަތ ޖާ  ރަނގަޅުއްސަލަ  ޯބޑުގެ  އެ  ނެރެފައިވާނެކަމަށް 

އެގޮތުން،    މަޢުލޫމާތު އަހަރު    2019ދެއްވާފައިވެއެވެ.  ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް    507ވަނަ  އަދަުބ  ނޫނ   މަޢާފު  ފަރާތަކަށް 

ޯބޑުގެ އެ  ލަފާއަރުވާފައިވާކަމަށް  އަހަރުގެ ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  މި  އިތުރުން،  މ ގެ  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މެންަބރުން   

ފަރާތަކަށް މަޢާފު ނޫނ  އަދަުބ ލުއިކޮށްދެއްވުމަށް ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާއަރުވާފައިވާކަމަށް އެ ޯބޑުގެ    244މިހާތަނަށް  

 މެންަބރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

އޮފ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހުށަހަޅާ  އެހެންނަމަވެސް،  އިލްތިމާސް  އެދި  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަުބ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި  ހަށް 

ނުފޮނު ޯބޑަށް  ކްލެމެންސ   ހަމަވަންދެން  ފޯމު  ޢަދަދެއްގެ  ވަކި  ހުށަހެޅުމުން،  މަޑުކުރައްވާކަންފޯމު"  ޯބޑަށް   އްވަވާ  އެ 

އެއްކޮށް   ފޯމު  15ގެ އޮފ ހުން އެ ޯބޑަށް ފޮނުއްވަނ   މު ގޮތެއްގައި ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާންފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޢާ

އޮފ ހުން  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ޯބޑަށް  ކްލެމެންސ   ހަމައެއާއެކު،  ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.  މެންަބރުން  ޯބޑުގެ  އެ  ކަމަށް 

ވަކި   ފޮނުއްވުމުން،  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  އިލްތިމާސް  އެދި  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަުބ  ފޯމު "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި  ޢަދަދެއްގެ 

މެންަބރުން  ޯބޑުގެ  އެ  އެ ފޯމުތަކާ ގުޅިގެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމަށް ނުފޮނުވާ މަޑުކުރާކަމަށްވެސް  ހަމަވަންދެން 

 ދެއްވާފައިވެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު

 މުޙިންމުކަން ކަސްޓޯޑިއަލް ޙުކުމްތަކަށް އިސްކަންދިނުމުގެ  -ރެސްޓޮރޭޓިވް ޖަސްޓިސްއާއި ނޮން  .3.5

މައްސަލައަށް  ލަސްވާ  ނުލިިބ  ޖަވާުބ  އަށް  ފޯމު"  ހުށަހަޅާ  އިލްތިމާސް  އެދި  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަުބ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 

ަބދަލު ގެނެވިގެންކަމަށް ޯބޑުގެ މެންަބރުން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އެގޮތުންޙައްލެއް ލިެބން އޮތ  މުޅި ނިޒާމަށް  ކްލެމެންސ     ،

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2014/9  ، ަބދަލުގައި  މް އިއްވައި ޖަލުތައް ތޮއްޖެއްސުމުގެކުށެއްކުރާ މ ހަކަށް ޖަލުގެ ޙުކު  އ ކޮންމެ ޖިނާ

އަދަާބއި ޖޫރިމަނާގެ   ޚިދުމަތްކުރުމުގެ  ަބންދުކުރުމުގެ އަދަާބއި، މުޖުތަމަޢަށް  ގޭގައި  ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު( 

ބެ އަދަާބ ގާތުން  އުޅޭނޫޅޭގޮތް  ކަނޑައެޅޭއި  އަދަާބއި އަދަާބއި    ލުމަށް ޝަރުތުކޮށް  ކަނޑައަޅާ  ެބހެއްޓުމަށް  ޕްރޮޭބޝަންގައި 



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 
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ފަނޑިޔާރުން   ދިނުމަށް  އަދަުބތައް  އަދަުބފަދަ  ކަނޑައެޅޭ  ފުރިހަމަކުރުމަށް  ޕްރޮގްރާމް  ފަރުވާގެ  ނުލާ  ރުހުމަކާ  ކުށްވެރިޔާގެ 

ހޭލުންތެރިކުރުވަންޖެހޭ ކަމަށް ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ މެންަބރުން ޔާރުން  ފަސްޖެހިވަޑައިގަންނަވާކަމަށާއި އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ފަނޑި

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. 

 ކޮމިޓ އަށް ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަން  .4

ދިރާސާކުރު މައްސަލަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  މުމި  ކަންކަމަށް  ފާހަގަކުރެއްވި  ޯބޑުން  ކްލެމެންސ   ަބއްދަލުވުމުގައި  ކޮމިޓ ގެ  ގައި، 

 ފާހަގަވެފައިވާ ކަންކަން ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.ކޮމިޓ އަށް 

"މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމުން، އެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން  .1

ފަރާތަށް ހުށަހަޅާ  ބަލަމުންދާކަމުގެ    ،ފޯމު  މައްސަލަ  ނުވަތަ  ލިިބފައިވާކަން  ޖަވާެބއް މައްސަލަ  ވަގުތ  

 ؛ ދެމުންނުދާކަން

ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފ ހަށް އެއް  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު"   .2

ފޮނުއްވުހުށަހެޅުމުން، ސ ދާ   ޯބޑަށް  ކްލެމެންސ   ފޯމު  އަވަސްކުރެއްވުމުގެންއެ  ޯބޑަށް ަބދަލުގައި،      ކްލެމެންސ  

  ؛ކަންއެ ފޯމުތައް އެކުއެކ ގައި ދަދަކަށް ފޯމުތައް ހަމަވުމުންޢަ ކިފޮނުއްވަނ  ވަ

އެދި  .3 ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަުބ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި  ޯބޑަށް  ކްލެމެންސ   އޮފ ހުން  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  އަދި، 

ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފޯމު ހަމަވަންދެން އެ ފޯމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ  ،  ފޮނުއްވުމުންއިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު"  

 ؛ މަޑުކުރާކަން މަޢުލޫމާތުތައް ހޯދުމުގައި ކްލެމެންސ  ޯބޑުން

އިދާރ   މުކަމަކަށްވާއިރު، އެކަންކުރުމަށް  ންކްލެމެންސ  ޙައްޤުވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ޙައްޤު ހޯދައިދިނުމަކ  ޤާނޫނ  މުހި .4

ފާހަގަކުރާއިރު،މު ހުރިކަން  ދަތިކަން  މުވައްޒަފުން    ވައްޒަފުންގެ  މުއައްސަސާއެއްގެ  އެއް   އަނެއް ސަރުކާރުގެ 

މަސައްކަތަށް   ގޮތުން  މުއައްސަސާއެއްގެ  އުސޫލުން  ވަގުތ   ކްލެމެންސ  ނަމަވެސް  ވ އްލާ  ހޯދުމަށް  މުވައްޒަފުން 

 ؛ޯބޑުން މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާކަން 

ހަރު ާބއްވާފައިވާ ަބއްދަލުވުންތަކާއި، މެންަބރުން ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ ަބއްދަލުވުންތައް ާބއްވާ ގޮތާއި، މިހާތަނަށް މިއަ .5

 ؛ހަމަނުވުމުގެ ސަަބުބން ކެންސަލްވެފައިވާ ަބއްދަލުވުންތައް ސާފުވެފައިނުވާކަން



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 
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ޖެންޑަރ  ނަމަވެސް   އެންޑް  ރައިޓްސް  ހިޔުމަން  ކޮމިޓ އާއި  ޖުޑ ޝިއަރ   މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ކުރިން،  މ ގެ 

އަހަރު ޭބއްވި ކްލެމެންސ    5 ދިރާސާކުރަމުންދިޔަ މައްސަލައެއްގައި، ވޭތުވެދިޔަ  ކޮމިޓ ން -ކޮމިޓ ގެ ޖޮއިންޓް ސަްބ

ޯބޑުގެ ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދުތަކާއި، ކޯރަމް ހަމަނުވުމުގެ ސަބުަބން ކެންސަލްވެފައިވާ ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު 

 ނ އެވެ.އެގޮތުން، އެ ތަފްޞ ލު ތިރ ގައި އެވަކޮމެޓ ން ދެނެގަނެފައި ވާނެއެވެ.  

 އަހަރު 
ބޭއްވުމަށް އެޖެންޑާކޮށްފައިވާ  
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު 

ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ނުބޭއްވުނު  
 ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޢަދަދު 

2015 33 07 
2016 32 03 
2017 31 01 
2018 30 01 
2019 14 01 

 

ޯބޑުގެ    2020ނޮވެންަބރު    9 އެ  ަބއްދަލުވުމުގައި،  ޭބއްވި  މެންަބރުންނާއެކު  ޯބޑުގެ  ކްލެމެންސ   ގައި 

ޅާފައިވޭތޯއާއި ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި ޭބއްވުމަށް ވަކި ޢަދަދެއްގެ  ޭބއްވުމަށް ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަަބއްދަލުވުންތައް  

އުޞޫލެއް   ޭބއްވުމުގެ  ޭބއްވޭތޯަބއްދަލުވުން  ަބއްދަލުވުންތައް  ޯބޑުގެ  ގަވާއިދުން  ކޮމިޓ ގެ   ކަނޑައަޅާފައިވޭތޯއާއި 

ސުވާލުކުރަ ކުރިއަށް  މެންަބރުން  ަބއްދަލުވުންތައް  ތާވަލުކޮށްގެން  ހަފްތާއަކުވެސް  ކޮންމެ  އެގޮތުން،  އްވާފައިވެއެވެ. 

ަބއްދަލުވުންތައް   ނަމަވެސް  ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާކަމަށާއި،  އުޞޫލެއް  ފޯމުގައިވާ  ގެންދާ  އިލްތިމާސް  ޭބއްވެނ  

މެންަބރުން   ޯބޑުގެ  އެ  ފަހުގައިކަމަށް  ފުރިހަމަވުމަށް  މަރުޙަލާ  ސާފުކުރުމުގެ     ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. މަޢުލޫމާތުތައް 

ާބއްވާކަމަށާއި،   19-ކޮވިޑް  އަދި، އޮންލައިންކޮށް  ަބއްދަލުވުންތައް  ޯބޑުގެ  ކްލެމެންސ   ގުޅިގެން،  ޙާލަތާ  ގެ 

ހޯދުމަށް   އޮންލައިންކޮށް ފުރިހަމައަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ފޯމު  އިލްތިމާސް  ާބއްވާއިރު 

 ދަތިވެގެންދާކަމަށް އެ ޯބޑުން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. 

އިޞްލާޙުތަކެއް  .6 ގިނަ  ގެންނަންޖެހޭ  ޤާނޫނ ގޮތުން  އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި  ބެލުން  މައްސަލަތައް  ޯބޑުން  ކްލެމެންސ  

 ؛ހުރިކަން



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

  12    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

ޖަލަށް  އ ޖިނާ .7 މައްސަލައެއްގައި  ނަންަބރު  ކޮންމެ  ޤާނޫނު  ަބދަލުގައި،  ޙުކުމްކުރުމުގެ    2014/9ލުމަށް 

ޤާނޫނު ތަންފ ޒުކުރުމަށް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޙުކުމްތައް  އަދަުބތަކުގެ  އެހެނިހެން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ލްޢުޤޫބާތު( 

ތަންފ  ކަނޑައެޅުމަށް ހޭކަމާއި،  ޤާއިމުކުރަންޖެ  ސަރުކާރުން  ގައިޑްލައިންތައް  ޒ ބޭނުންވާ  ޙުކުމްތައް  އެފަދަ  އަދި 

 ؛ޖެހޭކަންފަނޑިޔާރުން އަހުލުވެރިކުރުވަން

ހުށަހެޅުމަށް .8 ލިޔެކިޔުންތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ފޯމާއެކު  އިލްތިމާސް  ތިެބ  ދަތިތަކަށް    ދިމާވާ  ޤައިދ ންނަށް  ޖަލުގައި 

ހަމައެކަނިޙަ އެގޮތުން  ހޯދާފައިވާކަމާއި،  އެކަމާ   އްލެއް  ކަމަށާއި  ަބލައިގަންނަ  ހުށަހެޅުމުންވެސް  ފޯމު  އިލްތިމާސް 

 ؛މުގެ ުބރަ ކްލެމެންސ  ޯބޑުން ނަންގަވާކަންއްދެވުގުޅުންހުރި ލިޔެކިޔުންތައް ހޯ

ލަސްވުމަށް  .9 މަސައްކަތްތައް  ޯބޑުގެ  އެ  ހުރިކަމާއި،  ކަންކަން  ދަތިވާ  ހިންގުމަށް  އިދާރ   ޯބޑުގެ  ކްލެމެންސ  

 ން.ހުރިކަ ނޫނ ގޮތުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ވެސްޤާ

 

 ހުށަހެޅުން ކޮމިޓ ގެ   .5

މި ރިޢާޔަތްކޮށް،  ރުން ޙިއްޞާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތައް  ކްލެމެންސ  ޯބޑުގެ މެންަބގައި މި ކޮމެޓ ގެ ހޯދުންތަކަށާއި  އިމި މައްސަލަ

ހުށަހެޅުން އަންނަނިވި  ގުޅިގެން  ގޮތުގައި   ތައްމައްސަލައާ  ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކެއްގެ  ކޮމިޓ   ކޮމިޓ ގެ  އަށް ހުށަހެޅުމަށް 

 . ފެންނަކަމަށް ކޮމިޓ ން ނިންމިއެވެ

ނަންަބރު    :1ހުށަހެޅުން   އަށް  2010/2ޤާނޫނު  ޤާނޫނު(  ލުއިކޮށްދިނުމުގެ  އަދަުބ   އިސްލާޙު   )މަޢާފުދިނުމާއި 

ޯބޑުން   ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުމުގެ   ފާހަގަކުރާތ ، އެގޮތުންގެންނަންޖެހޭކަމަށް ކްލެމެންސ  

ފެއްޓެވުމަށާއި،   އަވަހަށް  ފާހަގަކުރައްވައި  އަދި  މަސައްކަތް  އިޞްލާޙުތައް  ކޮމިއެ  ޓ އާވެސް  މި 

އަވަހަކަށް    ،ޙިއްޞާކުރެއްވުމަށާއި އެންމެ  އެކުލަވާލައިވ   އިސްލާޙުތައް  މަޖިލ ހަށް  ރައް   އެ  ޔިތުންގެ 

 ؛އެޓާރނ  ޖެނެރެލްއަށް ދެންނެވުމަށް ފެންނަކަމަށް ވުމަށްހުށަހެޅުއް

މައްސަލަ  :2ހުށަހެޅުން   ދަތިކަމުގެ  މުވައްޒަފުންގެ  ހޯދައިގެން ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި،    އިދާރ   މުވައްޒަފުން  ވަގުތ  

މުއަ ނުވަތަ    ނަމަވެސް އެއް  މު ސަރުކާރުގެ  އަނެއްއްސަސާއެއްގެ  މުއައްސަސާއެއްގެ   ވައްޒަފުން 



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

  13    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  

 

މިނިސްޓްރ  އޮފް   ށްހޯދޭނޭ ގޮތަ  މުވައްޒަފުން  ނަމަވެސް،  މަސައްކަތަށް ވަގުތ  ގޮތުން ވ އްލާ އުސޫލުން

ޚާއްޞަ ހޯދުމަށް  ފިނޭންސްގެ  ފިޔަވަޅުތަކެއް މަސައްކަތްކޮށް  ޯބޑުން  ކްލެމެންސ     ހުއްދައެއް  އަވަސް 

 ؛ފެންނަކަމަށް ޯބޑުގައި އެދުމަށްއެޅުމަށް އެ 

ފޯމު"    :3ހުށަހެޅުން   ހުށަހަޅާ  އިލްތިމާސް  އެދި  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަުބ  އެއް  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 

އޮފ ހަ ހުށަހެޅުމުން،  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ހަމަޢަ  ކިވަށް  ފޯމުތައް  ފޯމުތައް   ކުރައްވައިދަދަކަށް  އެ 

ގެންދަވާ  އެކުއެކ ގައި ފޮނުއްވަމުން  ޯބޑަށް  އޮތުމުކްލެމެންސ   އޮންނަ  ސަަބުބންނާއިގޮތަށް   ، ގެ 

 އި އެ ފޯމުތަކާ ގުޅިގެން ދެން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމުގަކްލެމެންސ  ޯބޑުންވެސް  

ހަމަވަންދެން   ފޯމު  ޢަދަދެއްގެ  ލަސްތަ  ގޮތަށްމަޑުކުރާވަކި  ސަަބުބން  އޮތުމުގެ  ކެއްވާކަމަށް އޮންނަ 

ޙައްލެއް އެކަމަށް  ފާހަގަކުރާތ ،  ޯބޑުންވެސް  އެދުމަށް   ކްލެމެންސ   ޯބޑުގައި  ކްލެމެންސ   ހޯދުމަށް 

 ؛ފެންނަކަމަށް

ނަންަބރު    އ ޖިނާ  :4ހުށަހެޅުން   ޤާނޫނު  ަބދަލުގައި،  ޙުކުމްކުރުމުގެ  ޖަލަށްލުމަށް  މައްސަލައެއްގައި   2014/9ކޮންމެ 

ޙުކުމްތައް  އަދަުބތަކުގެ  އެހެނިހެން  ަބޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  ޤާނޫނުލްޢުޤޫާބތު(  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ޤާއިމުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ތަންފ ޒުކުރުމުގެ ނިޒާމު   ޖަސްޓިސްގެ ނިޒާމް  ތަންފ ރެސްޓޮރޭޓިވް   ޒ  ބޭނުންވާ 

ހޯމް ގައިޑްލައިންތަކާއި،   އޮފް  މިނިސްޓްރ   ކުރުމަށް  ލަސްނުކޮށް  ކަންކަން  އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ 

ފެންނަކަމަށާއި،    އެފެއާޒްގައި ކަނޑައެޅުމަށް  އެދުމަށް  ޙުކުމްތައް  އެފަދަ  ފަނޑިޔާރުން އަދި 

މަސައްކަތް   ޖުޑ ޑިޕާޓްމައަހުލުވެރިކުރުވުމުގެ  އޮފް  އެ ޝަލް  ންޓް  ކުރުމަށް  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނުން 

  ؛ންޓްގައި އެދުމަށް ފެންނަކަމަށްޑިޕާޓްމަ

މަޢުލޫމާތު   :5ހުށަހެޅުން   ފަސޭހައިން  މުއައްސަސާއަކުން  ހުރިހާ  ދައުލަތުގެ  އަވަސްކުރުމަށްޓަކައި،  މައްސަލަތައް 

ބެލެހެއްޓޭނެ   މަޢުލޫމާތު  އަދި  ޤާއިމުކުރުމުގެ   ޭބސް  ޑޭޓާޙިއްޞާކުރެވޭނެ  ސިސްޓަމް  މެނޭޖްމަންޓް 

މަސަ ގުޅިގެން  މުއައްސަސާތަކާ  ގުޅުންހުރި  ކަމާ  އަވަސްކުރެއްވުމަށް  އްކަތްކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް 

 ފެންނަކަމަށް.   ޯބޑުގައި އެދުމަށްކްލެމެންސ 

 



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 

  14    ޖުޑ ޝިއަރ  ކޮމިޓ  
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ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި، ކޮމިޓ ން މި   60ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޓ ގެ    2020  ނޮވެންަބރު  9މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު،  

ގުޅިގެން   ގޮތުގައި  މައްސަލައާ  ރައްޔިތުންގެ ރެކެމެންޑޭޝަންތަކުގެ  ރިޕޯޓު  މި  ހުށަހެޅުންތަކާއެކު  ނިންމާފައިވާ  ހުށަހެޅުމަށް 

 އެވެ.ންމިކޮމިޓ ގެ ަބއްދަލުވުމުގައި ަބއިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ނިމަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅުމަށް 

ކޮމިޓ ން  މި  ވ މާ،   މި  ރިޢާޔަތްކޮށްދެއްވައިދިރާސާކޮށް  މައްސަލަ  މައްޗަށް  ގޮތުގެ  މަޖިލ ހަށް    ނިންމާފައިވާ 

 މި ރިޕޯޓު މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. ފެނިވަޑައިގަންނަވާނޭ ގޮތުގެމަތިން މި މައްސަލަ ނިންމަވައިދެއްވުން އެދި

މައްސަލަ   ަބއްދަލުވުންތަކަށް    މިޭބއްވި    ދިރާސާކުރުމަށްމި  ހާޒިރުވިކޮމިޓ ގެ  ކޮމިޓ ގެ  މި    މެންަބރުން  ތަފްޞ ލު  ގޮތުގެ 

 ގެ ގޮތުގައި އެވަނ އެވެ. "1-"ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގެ

 2020 ނޮވެންަބރު 09
 

 
 
 

                                       އިމްތިޔާޒު ފަހުމ   މެންބަރު   ދާއިރާގެ   މާފަންނު އުތުރު 
 ކޮމިޓ ގެ މުޤައްރިރު

 

 
 

 

 

 
 ގައެވެ.  2020ނޮވެންބަރު  23މި ރިޕޯޓުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނ  

 



އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި ލަސްވަމުންދާކަން   ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ  "މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި 
 ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓް 
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 1ޖަދުވަލު  
 

"މަޢާފުކޮށްދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމަށް އެދި އިލްތިމާސް ހުށަހަޅާ ފޯމު" ހުށަހެޅުމަށްފަހު ޖަވާބެއް ނުލިބި  
ކޮމިޓ ގެ    ލަސްވަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށް ކޮމިޓ އަށް ފޮނުވާފައިވާ ސިޓ ތައް ކޮމިޓ ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމަށް ދިރާސާކުރުމަށް 

 މެންބަރުން ޙާޒިރުވި ގޮތުގެ ތަފްޞ ލް 
 

    

 

 
 

9.11.2020 60 1:20    sc   sc  sc  

12.10.2020 52 1:10        - sc  sc
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  ްވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  - ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ SC  ިއެހެން ކޮމިޓ އެއްގައ 




