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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

 މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ ޔު ހި
ރައްޔިތުންގެ ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  19، ބޭއްވިގައި  2019 ޖޫން 11 އުފައްދާފައިވަނީމި ކޮމިޓީ 

ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީއާއި އިންސާނީ ޙައްޤުތަާކއި، މި ކޮމިޓީގެ މަްސއޫލިއްޔަތަކީ، ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  123މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި ދިރާާސކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް 

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި، ފެމިލީ ޔުޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި، ހިޖެން

މަން ރައިޓްސް، ޖެްނޑަރ އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ ޔުޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި މިޫނންވެސް ހި

ކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ ގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުޔުތް ބެލުމާއި، ހިއިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮ

 ކުރުމެވެ.  މަސައްކަތް

 

 ގެ ނައިބު މިޓީގެ މުޤައްރިރު ކޮ  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

 ތަޢާރަފް  .1
މަން ރައިޓްސް ޔުމާްއދާގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ހިވަނަ  123ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުގެ ގަވާއިދުގެ މި ރިޕޯޓަކީ، 

މި ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއް މުއައްސަސާކަމުގައިވާ، އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީއަށް ލިބޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން، 

 20ގެ ( ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު ހިޔުމަން ) 2006/6ާޤނޫނު ަނންބަރު މެންބަރުން  މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެޔުހި

ވަނަ މާއްދާެގ  15އެ ޤާނޫނުގެ ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފެނި، 

 ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ.ން ދިރާސާކޮށް އިކޮމިޓީ މި މައްސަލަ މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މިޝަނުގެ މެންބަުރންކޮ އެދަށުން 

 ޚުލާސާ ުކރު ސަބަބުތަކުގެ ިނންމި ވަކިުކރުމަށް މަޤާމުން .2

)ހ( ގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމާ ވަނަ މާއްދާގެ  197ހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ވެހި ޖުމްދި

ކުރިަކމަށް، ނުވަަތ އެ މަޤާމް އަދާކުުރމަށް ޢުޛުރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް ެމދުވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ  ވާފަދަ ކަމެއްއެކަށީގެން ނު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީުހގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފެނިގެން، އެ މެންބަރަކު ކޮމިޝަނުން މަޤާމް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ނެތްކަމަށް 

ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބައިވެރިވި މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުން ފާސްކުރުމުން 

ގެ މެްނބަރުން މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުއެގޮތުން، ހިވަިކކުރެވިދާނެއެވެ. އެ މެންބަރަކު މެްނބަރުކަމުން 

 ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެެވ. މި ކޮމިޓީއަށް ށްއަދާކުރުމަށް އެކަށީގެންނުވާފަދަ ަޢމަލުތަކެއް ހިންގާފައިވާކަމަ

ހިޔުމަން ރައިޓްސް  ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ހެކިބަސްތަކުންކޮމިޓީއިން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދިރާސާކުރި ލިޔުންތަކުންނާއި 

މަޤާމާ އެކަށީގެންނުވާފަދަ ކަންތަްއތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމާއި މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ނެތްކަަމްށ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން 

އެގޮތުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކޮށްފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ތުޙުމަތުކުރެވޭ  ހަގަކުރެވިފައެވެ.ވަނީ ފާ މި ކޮމިޓީއަށް

 ކަންތައްތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 މަޤާމާ އެކަށީގެން ނުވާފަދަ ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވުން:

 ؛ މައްސަލައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ ސަ ތަކުރާރުކޮށް ކޮމިޓީއަށް -1

އެނާއަށް ދީފައިވާ ޔާމިން ރަޝީދުގެ މައްސަލައިގައި، ސ. ފޭދޫ/ ޗަނބޭލިގެ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު މަރާލާފައިވާ ބްލޮގަރ  -2

މައްސަލަ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޢާއިލާއިން ކޮމިޝަަނށް ހުށަހެޅުމުްނ  މަރުގެ އިންޒާރުގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ުނބެލި

 ކޮމިޝަނުން ޢަމަލުކުރިގޮތް؛ އެލުވުމާއި، ޢާއިލާއާމެދު މާހުބެލުމުގައި އި އެ މައްސަލަ

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން؛ -3



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 5 

 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

އެންޑް އަދަރ ކްރުއެލް،  ންސްޓް ޓޯޗަރއިގެއިވާ މުޢާހަދާ ''ކޮންވެންޝަން އެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފަ -4

ވަނަ އަހަުރ  2018ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން  19އިންހިޔުމެން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ްޓރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްަމންޓް'' ގެ 

  ؛ހަޤީޤަްތ އޮޅޭ މިންވަރަށް ބައެއް މަޢުލޫމާތު އުނިކުރުމާއި ނުހިމެނުންހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި 

 އަދި؛ މައްސަލަ ހިޝާންގެ އަޙްމަދު އެމްބެސަޑަރު ޑިސޭބިލިޓީ ކުރީގެ -5

 .ހުރަސްއެޅުން މަސައްކަތްތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ކޮމިޝަނުގެ -6

 

 މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ނެތްކަން:

ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިިތބި ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މުވައްޒަފުންތަެކއް އަނިޔާކޮށްގެން  -1

 ނުބަލަން ިނންމާފައިވުްނ؛

 ވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްީޤޤް ލަސްވެގެން ލްއަޙްމަދު ރިމ.ޝައިނިންގ ސްޓަރ،  ނޫސްވެރިޔާމިނިވަންނޫހުގެ  -2

ޢާއިލާއިން ލަސްވުމާ ދެކޮޅަށް  މާލުވެފައިވުމާއި، މައްސަލަ ބެލުންހުޢާއިލާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އި

ވާންގެ ލްކުރުމުގެ ސަބަުބން އަޙްމަދު ރިއެކަށީގެންނުވާ ބާރުެގ ބޭނުން ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި ފުުލހުންެގ ފަރާތުން

 ؛އަނިޔާވި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުެބލުން މަންމައަށް

މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ކޮމިޝަނަށް ސާބިތުާވ މާއި އެފަދަ އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލަންވާ ވަރަށް ބަލާފައި ނުވު -3

 ވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވުން؛މައްސަލަތަކުގައި އެއް

 ޕްރިވެންިޓވް  ނޭޝަަނލްމަހުގައި އިއުލާނުކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުގައި  ވަނަ އަހަރުގެ ެފބުރުވަރީ 2018 -4

 ؛ހުއްޓުވާލުން މެކޭނިޒަމްގެ ޒިޔާރަތްތައް

އަްށ ( ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު) 2013/1ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު  2016 -5

ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން  ލާޙު މެދުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ދިވެހިރާއްޖެޞްގެނައި އި

ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤު  ހޯދުމަކާނުލައި ން ރިކު ހުއްދައެއް ދައުލަތުގެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ، 

އްޤު ބޭނުންކުރި އެތައް ބައެއްގެ ަމއްޗަށް ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ހިންގާ، ނަހަމަގޮތުގަިއ ޙަނިގުޅައިގަނެވިގެންގޮސް، މި 

( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  20ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  އެ ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް މިފަދަ އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން ދިޔައިރުވެސް 

 ؛ގެ ދަށުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާަތއް ތަކުރާރުކޮށް އަދާކޮށްފައިނުވުން 



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 6 

 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

)އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުެގ  2006/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ އަހަރު 2016 -6

ވަނަ މާއްދާއިން ކަަށވަރުކޮށްދީފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަާމިއ  27ޤާޫނނުއަސާސީގެ  ޤާނޫނު( ވުޖޫދުޮކށް

ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުެގ  މާނަގާލުވަންކަމުގެ ޙައްޤު ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނި 28

  މައްޗަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިނުވުން؛ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނުގެ

 ؛ނުވުން މަސައްކަތްކޮށްފައި މިނިވަންކަމާއެކު -7

 އަދި ؛ކޮށްފައިނުވުންމަސައްކަތް ތަކާއެކުޖަމްޢިއްޔާ މަދަނީ މަސައްކަތްކުރާ ޙައްޤުތަކަށް އިންސާނީ -8

 އެޑިޔުކޭޝަން ޓު  އެކްސެސް އޮން އިންކުއަރީ ނޭޝަަނލް" ނިންމި ދިރާސާކޮށް ކޮމިޝަުނން އަހަރަށް ވަނަ 2013 -9

 .ށްފައިނުވުންކޮޢާންމު އަހަރުވީއިރު 4 ،ރިޕޯޓު ދިރާސާ  ގެ "ބިލިޓީސްޑިސޭ ވިތް ޗިލްޑްރަން ފޮރ

  ެގންދިޔަގޮތްކުރިއަށް މަސައްަކތް ން އިމިޓީކޮ-3 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށްނ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާ  123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިުދގެ 

ްނނާއި ވީހިނދު، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އި އެ ކޮމިޝަން ޒިންމާދާރުކުރުވުމަކީ މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކަށްނުހިނގާގޮތް ބަލަ

އެގޮތުން، ެއ  ގޮސްފައިވެއެވެ.ގެންދާގޮތް މި ކޮމިޓީއިން ަވރަށް ގާތުން ބަލަުމން ގެންޔަށްގެ މަސައްކަތް ކުރި އެ ކޮމިޝަނު

ސަލަތަކެއްގައި ކޮިމޓީައށް ލިބިފައިވާ ގިނަ ޝަކުާވތަކަކާ ގުޅިގެންނާއި ކޮމިޓީއިން ދިރާސާުކރި ގިނަ މައް މިކޮމިޝަނާ ގުޅޭގޮތުން 

އޮތްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވުމުން އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ މާލު އެ ކޮމިޝަނުގެ އިހު

އެކަމަށް ބޭނުންވާނެ  ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގައި 2020މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން  ރަމުންގެންދާއަދާކު

އި، ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެިޅ އެވެ. ކޮމިޓީއަށް ލިިބފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކާއިވާނެފަލިޔެކިޔުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއިން ފަށާ 

އަލީގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުން ދިރާސާކޮށްފައިވާ މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ަކްނކަމުގެ 

ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ  2020މާރިޗު  1ރާސާކުރުމަށް، މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މައްސަލަ ދި

ވަނަ ބައްދަލުވުމަށް އެޖެންޑާ ކުރެވުނެވެ. އެ ބައްދަލުވުމުގައި މި  11މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ 

ސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްެގ މަށްފަހު، ިމ މައްމައްސަލައާމެދު ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރު

 އެވެ.ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމަށް ކޮމިޓީއިން ނިންމި

ވަނަ މާއްދާގަިއ  20ގެ ާޤނޫނުގެ ޑިވްސް ގެ މެންބަރުން އެ ކޮމިޝަނުމަން ރައިޓްސް ޮކމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޔުހިއެގޮތުން، 

މަން ރައިޓްްސ ޔުހިބަޔާންކޮށްފައިވާ އެ ކޮމިޝަނުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ޚިލާފުވެފައިވާކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިަފއިވާތީ، 

ޓީގެ ވަކިކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކޮމި އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމުން ގެކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް 



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 7 

 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

 210ގެ މެންަބރުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަމން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުޔުަނށް ފެންާނތީ، ހިންމެންބަރު

 2020 މޭ 17ަދންނަވަން ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ަތޅުމުގައި އިޢުލާންކޮށްދެއްވުމަށް 

އެކަން ރައްޔިތުންގެ  ފަިއވާތީ،ން ިނންމާއްތިފާޤުކޮމިޓީގެ އި ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  26މި ޮކމިޓީގެ  ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި

ވަނަ  37ފުަރތަމަ ދައުރުގެ ވަނަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  2020މޭ  18 ،ދެންނެވުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންަނށް ޤާޫނނުން މަތިކޮށްފައިވާ ޒިންމާ އަދި، އެ އިޢުލާނުކޮށްފައެވެ.  ޖަލްސާގައިވަނީ އެކަން

އަދާކުރަމުންގެންދާ މިންވަރު ދެެނގަތުމުގެ މަސައްކަތް ކޮމިޓީއިން ކުރަމުންގެންދާކަމަށާއި، އެ ކޮމިަޝނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުްނ 

ރުމަށް ފޮނުވާފައިވާކަމާއި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހުގައި އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު މި ކޮމިޓީއަށް ދިރާސާކު

ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ދޭނެކަމަށާއި،  5މެންބަރުންގެ މައްޗަށް ތުޙުމަތުުކރެވޭ މައިގަނޑު ކަންކަމާއި، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ކުރިން 

ބޮޑު ގޮތެއްގައި ކަމަްށ ކޮމިޓީއިން އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދާނީ ޤާޫނނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހާމަކަން

އެ މީގެ އިތުރުން،  ން ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ.ގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނަްށ ވަކިވަކި 2020މޭ  21ބަޔާންކޮށް، 

ޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރުޞަުތ ހާކޮމިޓީއަށް ތައްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ކަންކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުްނނަށް ުތހުމަތުކުރެވޭ 

ފިޔަވައި، އެހެްނ هللا އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އަލްފާޟިލާ ނައިީވން ޢަބްދުގައި  2020ޖުލައި  5ން ގޮތުނުމުގެދި

އެކަމަނާ ހުންނެީވ ދީފައިނުވަނީ،  އަށް އެ ފުރުޞަތުهللاއަލްފާޟިލާ ނައިވީން ޢަބްދުފައެވެ. ފޮނުވާސިޓީ ނީ ވާމެންބަރުންަނށް 

ވިހެއުމާއިގުޅިގެންދެވޭ ޗުއްޓީގައި ކަމަށްވެފައި، އެފަދަ ޗުއްޓީއެްއގައި ހުންނަވައިގެން އެކަމަށް ެއންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގަިއ 

 އެވެ.ޤަބޫލުނުކުރެވޭތީތައްޔާރުވެވިދާނެކަމަށް ކޮމިޓީއަށް 

ޖުލައި  12ަނށް، މެންބަރުން 4ފިޔަވައި ދެންތިބި هللا ނައިވީން ޢަބްދުއަލްފާޟިލާ މެންބަރު  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ

އެ ދުވަހުގެ  ޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީވުމަށް ފުރުޞަތުދީފައިވީނަމަވެސް،ހާވަނަ ބައްދަލުވުމަށް  36ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ  2020

ކޮމިަޝުނގެ މެންބަރު އަލްާފޟިލާ  ،އާއިޮކމިޝަނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީނާސް ،ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުމުގެ ކުރިން

ޒިރުވެވެން ނެތްކަމަްށ ހާޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް މޫސާ ޢަލީ ކަލޭފާނު ކޮމިޓީއަށް ޢާއި

އާއެކު އެދި ހަމަލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެ މި ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ސިޓީ ފޮނުވާފައެވެ. އަހުށަހެޅިފައިވާ ތުހުަމތުތަކަށް ، ބަޔާންކޮށް

އެދުވަހުގެ ކޮމިޓީގެ ބައްަދލުވުްނ ފެށުމުގެ ކުރިން ކޮމިަޝނުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލާ އާމިނަތު އީނާސް ވަނީ ކޮމިޝަނުެގ 

ބަރު އަލްފާިޟލާ ފައެވެ. އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންރައީސްކަމުގެ މަޤާމުންނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދީ

ފައެވެ. ދީވަނަ ދުވަހު އިސްތިޢުފާ 2020ޖުލައި  12ފްރީން މުޙައްމަދުވެސް ވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ޝަތު އަޢާއި

  އެވެ.ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޒާހިދުހަމައެކަިނ ޒިރުެވ ޖަވާބުދާރީ ވެފައިވަނީ ހާއެހެންކަމުން، ކޮމިޓީއަށް 
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

 

 ކޮމިޓީއިން ބެލި ކަންކަން މައްސަލަ ބެލުމުގައި  -4
މަށް ޢަމަލުކުރުމުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންނާއި މުސްތަޤިއްލު މަާޤމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މަޤާމުން ަވކިކުރުމުގައި މުސްތަޤިއްލު 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ ތަފްޞީީލ އުސޫލަކަށް ނުވާތީއާިއ،  210ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހިމަނަންޖެހޭ އިޖުރާޢަތުތައް ހިމެނުމަކީ ކޮމިޓީއިން މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމުގައި 

މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުންނާއި ންމުކަމެއްކަމަށްވާތީ، "ބެލުމަށް މުޙިމިފަދަ މައްސަލަތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި 

" ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީއިން ދިރާސާކުރުމުގައި މުސްތަޤިއްލު މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމު

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. އިވާ ބައެއް މުޙިންމު ކަންކަން އެއް ވަނީ ކޮމިޓީއިން ފާސްކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން، އެ އުސޫލުގައި ހިމެނިފަ

ގެ މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާތަކުގެ މެންބަރުްނނާއި މުސްތަޤިއްުލ މަޤާމުތަކުގައި ިތބޭ މީުހން މަޤާމުން ވަކިކުރުމު ▪

ބަލަުމންާދކަމާއި، ހުށަހެޅިފައިވާ ތުޙުމަުތތަަކށް ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އެފަދަ މައްސަލައެއް އެއް ކޮމިޓީއަށް ލިބުމާއެުކ، މައްސަލަ

 ކަން؛ަވކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މެންބަުރންނަށް ނުވަތަ މީހަަކށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެމަޤާމުން ފުރުޞަތު ދެވޭނެކަން 

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަނަ މާއްދާގަ 197 ާޤނޫނުއަސާސީގެ ނީ،މެންބަރުން ނުަވތަ މީހަކު އެ މަާޤމަކުން ވަކިކުރުމަށް ނިންމޭ ▪

މެންބަރު ނުވަަތ މީހަކު ވަކިކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އެ ގޮތުގެމަތިން، 

ލުކަްނ ކަމެއްކުރުމުންނާއި، އެ މަޤާމު އަދާކުރުމަށް ޤާބިއެ މަޤާމާ އެކަށީގެންނުވާފަދަ  ،މެންބަރަކު ނުވަތަ މީހަކު

 ނެތުމުންކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ަޤބޫލުުކރެވުމުންކަން؛

އެ މަޤާމަކާ އެކަށީގެންނުވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރިކަމަށް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނީ، އެ މަޤާމުގެ ހަިއސިއްޔަތުން އިތުބާރު  ▪

 އި ހުރި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ މަޤާމުގަގެއްލޭ ފަދަ ތުޙުމަތުތަކެއް މެންބަރުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވުމާއި، ވަކިކުރެވޭ 

ކުށެއްކުރިކަން ޝަރީޢަތުން ސާބިތުވުމާއި، ޝަރުޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްވުމާއި، ޤާނޫނާ ޚިލާފު މައްސަލައެއް ނިންމުމުގައި 

ތުން ދޭ ސައްޙަ އެގޮ، ބައިވެރިވެފައިވުމާއި، އެ މަޤާމުގައި ހުރެ، ރަސްމީ އިދާރާއަކަށް ޞައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދީފައިވުމާއި

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ނިންމާ ިންނމުމުގައި ބައިވެރިވުމާއި، އެނޫންެވސް އެ މަޤާމަކާ އެކަށީގެންވާ ފަދަ ކަމެއް ކުރިކަމަށް 

 ކަްނ؛ވުމުންކުރެކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލު

ކޮމިޝަނުގެ ނޭ މަޤާމުގައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތްކަމަްށ ބަލާނީ، އެ މެންބަރަކު ހިމެ ▪

މިންވަރާއި، ޙައްޤުތައް  ޒިރުވެފައިވާހާބައްދަލުވުންތަަކށް ނުވަތަ އެ މީހަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އިދާރާއަކަށް 

ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް އެ މަޤާމެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ މިންވަރާއި، 

މީހާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއްގެ ޙައްޤުތައް ގެއްލިފައިާވ އެ މަޤާމެއްގައި ހުރި 
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

އެ މެންބަރަކު ނުވަތަ މީހަކު ހިމެނޭ ކޮމިޝަނަކަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި، އެ މައްސަލައެއްގެ މިންވަރާއި، 

މިންވަރާއި، އެނޫނަސް މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބާވަތުން ބެލުމުގެ ޢިލްމާއި ތަުޖރިބާއާއި ޤާބިލުކަން ހުރި 

 އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތްކަމަްށ ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވުމުންކަްނ؛

މަޤާމު އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް ނިންމުމުގައި ރިޢާޔަތްކުރާނީ، ސިއްޙީގޮތުން މަޤާމުގެ  ▪

ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ  މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވުމުންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މުންނާއި، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުެރވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރެވޭ ސިޔާސީ މަޤާމަކަށް ކުރިމަތިލުން ނުވަތަ އިންތިޚާބުވު

 ކަން؛އެހެން ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުން

ޒިރުކުރަންޖެހޭ މީހުންނާއި ހެކިްނ ހާތަޙްީޤޤްކުރުމަށްޓަކައި  އިތަޙްޤީޤްކުރާ ކޮމިޓީއަށް، މައްސަލަތައް ބަލަމައްސަލަ  ▪

ސިއްރު  ހެކި ދިނުަމށް އެންގުމާއި، ްސ ނުވަތަ ކިތާބީހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުގެ ދަށުން ޝަފަހީ ހެކި ބަ ހާޒިރުކޮށް،

ކޮމިޓީއަށް އި ހެކި ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމުގެ ބާރު މާލިެޔކިޔު  ތަޙްޤީޤްކުރުމަށް ބޭނުންވާއަދި މައްސަލަ ހެކިބަސް ނެގުމާއި،

 ލިބިގެންވާކަްނ؛

ތު ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން ޞަ ޖަވާބުދާރީވުމުގެ ފުރު ށްމަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ ބެލުމަށްފަހު ހުަށހެޅިފައިވާ ތުހުަމތުތަކަ ▪

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިެވ އެގޮތުން ޖަވާބުދާރީވުމުގަިއ  ކަާމއި،ފަރާތަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަަކށް ދޭންވާނެއެ ތުހުމަތު ރައްދުވާ 

 އަދި  ކަން؛އެންގިދާނެ ންކޮމިޓީއިޖަވާބުދާރީވުމުގެ އިތުރުން ލިޔުމުންވެސް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 

ކޮމިޓީއަށް ހާޒިުރވާ މީހާއަށް، އޭނާެގ  ިދފާުޢުވމަށްޓަކައި،މައްަސލައާ ގުޅޭގޮތުން ަޖވާބުދާރީވެ ަމއްަސލައިން  ▪

 ަކން.ވަކީލަކާެއކުގައި ހާޒިރުެވވިދާނެ

 

 ފާހަގަކުރެވުނު ކަންކަން  އަށް ކޮމިޓީ  -5
 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުެގ މެންބަރުންގެ ަމޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިވާ މިންަވރު ބެލުމުގައި ކޮމިޓީއަްށ 

 ފާހަގަވެފައިވާ މައިގަނޑު ކަންކަމުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

  ކޮށްފައިވުން  ކަންތައްތަކެއް  އެކަށީގެންނުވާފަދަ  މަޤާމާ  5.1

 މައްސަލަ  ދީފައިވާ  މަޢުލޫމާތު  ސައްޙަނޫން  ކޮމިޓީއަށް  5.1.1

 ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުންތައް ކެންސަލްވުން  5.1.1.1

ފައިވާ މިންވަރު ށްގެ މެންބަރުން މަޤާމުގެ ޒިންމާ އަދާކޮއިން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުމި ކޮމިޓީ

 ބާއްާވފައިވާ ، ތެރޭގައި ުދވަހުގެ ައހަރު 3 ފާއިތުވިގެ ސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެ ކޮިމޝަނުދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރެވުުނ މަ 
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މަށާއި މެންބަރުން ހާޒިރުނުވުމުެގ ސަބަބުން ކެންސަލްވެފައިާވ ަބއްދަލުވުންތަކުގެ ތަްފޞީލް ހޯދު  އެެޖންޑާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ

ސިޓީ ފޮނުވާފައިވާނެއެވެ. އަިދ ( ގައި 2020ފެބުރުވަރީ  F/HG/168/2020/924-57 (ނަންބަރު މި އިދާރާގެ  ހޯދުމަށް

 އެ  ސިޓީގައި( 2020ފެބުރުވަރީ  27) CB/57/2020/17-168އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު އެ ސިޓީގެ ޖަވާބުގައި 

 މި ކޮމިޓީއިްނ ވެ. އެެހންނަމަވެސްބޭއްވިފައިާވކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެ ބައްދަލުވުމެއް ހުރިހާ ނިންމި ބޭއްވުަމށް ކޮމިޝަނުން

ގެ ނުޝަމަން ރައިޓްސް ކޮމިޔުހި ޚިލާފަށް މަޢުލޫމާތުތައް އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އެދިފައިވާ ގޮތާ

ގައި މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް އެ ކޮމިޝަނުގައި ކޮމިޝަނު މެންބަރުން

 އާމުވައްޒަފުން ވަނީ މި ކޮމިޓީގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބައެއް ކޮމިޝަނު މިހާރުއަދި އްޒަފުންނާއި ވަމުކޮށްފައިވާ 

މި  ،ރިޢާޔަތްކުރާއިރު ށްޢުލޫމާތައިވާ މަދީފަތަކުން ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ފަރާތް ،ޙިއްސާކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން

ގެ އް ޯހދަން އެދުމުން، އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ކޮމިޝަނުން އެ ކޮމިޝަނުގައި އިސްވެދެންނެވި މަޢުލޫމާތުތައިކޮމިޓީ

ގެ މެންބަރު މޫސާ ޢަލީ ކަލޭފާނު ނުއެ ކޮމިޝައި، ޒިރީތަކުގައި ބެކްޑޭޓްކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށާހާބައެއް ބައްދަލުވުންތަކުގެ 

އެ ، ޒިރުނުވާތީހާގެ ބައްދަލުުވންތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ އެހެން މެންބަރުން ކޮމިޝަނު މުއްދަތުގައިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހުންނެވި 

ތުރުން، ެއ މީގެއިިލބިފަިއވެއެވެ. ތައް ބޭއްވިފައި ނުވާކަމަްށ ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫާމތު ންގެ ބައްަދލުވުކޮމިޝަނު މުއްދަތުގައި

ވީނަމަވެސް އެ ކޮމިޝަނުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަށްކޮމިޝަނުން ބޭއްވުމަށް ނިންިމ ހުރިހާ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވިފައިވާ ކަ

ޒިރުނުވުމުގެ ސަަބބުން އެ ބައްދަލުވުން އެތަްއ ހާލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާުތތަކަށް ބަލާިއރު، ބައްދަލުވުންތައް އެޖެންޑާކޮށް މެންބަރުން 

 ޝެޑިއުލް ކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިެވއެވެ.-ފަހަރެއްގެ މަތިން ރީ

އަދި މުޙައްމަދު ސް، ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަުރ ޢާއިޝާތު އަފްރީްނ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާ

ނިންމާފައިާވ ކޮމިޝަުނން ބާއްވަން ޖަވާބުގައި   ފޮނުވާފައިވާޢަލީ ކަލޭފާނު ކޮމިޓީއަށް ލިޔުމުންކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މޫސާ 

ނަންބަރުގައި އެ ބައްދަލުވުން، އެހެން ދުވަހެއްގައި ގައިވިޔަސް އެ މުބައްދަލުވުން ކަންދިމާވާ ގޮތަކުން އެދުވަހު ނުބޭއްވިދިޔަ ކަ

. ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެމި ހުރިާހ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާނެ ކޮމިޝަުނން ބާއްވަން ިނންބާއްވާފައިވާނެކަމަށާއި 

ޒިރުނުވެގެން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ހާކޮމިޝަނުގެ އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުގެ ގިނަ ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިުނވަނީ 

ކޮމިޝަނުން  ،ހަމައެއާކު ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ތަކުންފަރާތްޖަލްސާގެ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެންކަމަށް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު ދީފައިވާ 

ގިނަ ޖަލްސާތައް ބޭއްވިފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ ޒިރީއާއި އެޖެންޑާތަކުން ނުގެ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ހާކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ކޮމިޝަ

އެންމެ މަދުން ތަކަށް ބައްދަލުުވންކޮމިޝަނުގެ  ،އެގޮތުންިޒރުގައިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ( މެންބަރުންގެ ހާއް)ތިނެ 3

ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ކޮމިޓީއަށް ކަން هللا މެންބަރު ނައިވީން ަޢބްދުމުޙައްމަދުއާއި މެންބަރު ޢާިއޝާތު އަފްރީން ޒިރުވެފައިވަނީ ހާ



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 11 

 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

-168އެހެންކަމުން، ކޮމިޝަނުގެ ަރއީސް އާމިނަތު އީނާސް ސޮއިކޮށް ފޮނުވާފައިވާ އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު 

CB/57/2020/17 (27  ީ2020ފެބުރުވަރ) ިކެންސަލްކޮށްފައިނުވާކަމަށް ބުނުމަކީ ރަސްމީ  އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްޓީގައި ސ

 ވެ.އެއިދާރާއަށް ދޮގު މަޢުލޫމާތު ދިނުްނކަމަށް މި ކޮމިޓީއިން ދެކެ

ޒިުރވެ މި ނުކުތާގައި ކޮމިޓީގެ މެްނަބރުން ކޮމިޓީއަށް ހާ އީސް މުޙައްމަދު ޒާހިދު ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރަ

ސިޓީ ފޮނުވާފައިވަނީ އޭނާއަްށ ( 2020ފެބުރުވަރީ  27) CB/57/2020/17-168ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ސުވާލުކުރުމުން 

އަދި ކޮމިޝަނުން ބުނެފަިއވެއެވެ.  މުމެއްކަމަށްއިނާސްގެ ނިން އާމިނަތު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އެއީ  މަޝްވަރާކޮށްފައިނޫންކަމަށާއި

ފޮނުުވމުގެ ބާރު ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްގެ ޙައިޞިއްޔަތުން ކޮމިޝަނުގެ އެހެން އިދާރާތަކަށް ޙިއްސާކުރާ ސިޓީތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް 

ޙިއްސާކުރުމަށް  ތަކަށްާދރާކޮމިޝަނުްނ އެހެން އިއަށް ލިބިގެންވާނެކަަމށް ޤަޫބލުކުރާކަމަށާއި ނާސްރައީސް އާމިނަތު އީ

 ނުވާކަމަްށ ފައިލެއް ކޮމިޝަނުގައި ހެދިސޫބަޔާންކުރާ އު ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއެއް ބޭއްވުމަށް ގެ ކުރިންފޮނުވުމުލިޔެކިޔުންތައް 

ކޮށް ސޮއިކޮށްފައިނުވާނެކަމަށް ޑޭޓްބެކް ގައިއެއްޒިރީހާމީގެއިތުރުން، ޮކމިޝަނުގެ އެއްވެސް ޖަލްސާއެއްގެ ބުނެފައިވެއެވެ. 

)ތިނެއް( އަހަރުގެ  3އެ ކޮމިޝަނުގެ ވޭތުވެދިޔަ ކޮމިޓީއަށް މަޢުޫލމާތުދިން ބައެއް ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާއިން  ،އިވާއިރުބުނެފަ

ބެކްޑޭޓްކޮްށ އެހެން ެމްނބަރުންވެސް، މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒާހިުދވެސް ހިމެނޭގޮތުން ދަން އެދުމުން  ހޯޒިރީޖަލްސާގެ ހާ

 ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ބުނެފައިވެެއވެ. 

އަޙްމަދު  ވަކީލު  ކުށުގެ ތުޙުމަތުގައި މާލޭ ޖަލުގައި ހުރި މީހަކަށް އަނިޔާކުރި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އޭނާގެ  5.1.1.2

 ށް ކޮމިޝަނުން މަޢުލޫމާތުދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ދިނުން ޝަފީޤަ 

ގައި ކުށެްއ ކުރިކަމުގެ ތުޙުމަތުގައި ބަްނދުަގއި ހުރި މީހަކަށް ާމލެ ޖަލުގައި ބޮޑެތި  2020މާރިޗު  14

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި،  17ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ  2020އެޕްރީލް  09އަނިޔާތަކެއްކޮށްފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން 

 ފައިބަޔާންކޮށްކަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މުން ގެންދާރަޤްއާ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުޝަފީ އަޙްމަދުއަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ވަކީލު 

އަށް ޝަފީޤް މި ކޮމިޓީ މަދުކަމުގައި އަޙް ނުކުރާލޫމާތު ޙިއްސާވީނަމަވެސް، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާުތން މަޢު 

( ސިޓީއިން މި ކޮމިޓީއާ 2020ޖޫން  14) T4/57/2020/55-168ފައިވާތީއާއި، އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު މަޢުލޫމާތު ދީ

 އަޙްމަދު ބަލާއިރު، ެއ މައްސަލަ ގޮސްފައިވާ ހިސާބާ ގުޅޭގޮތުްނ އެ ކޮިމޝަނުން ވަކީލު  ކަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަ

ވަނަ ދުވަހުގައިކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  2020ޖޫން  05ޝަފީޤްއާ ފުރަތަމަ މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ 

މުން ޢުލޫމާތު ޙިއްސާކުރަޝާފީޤްއާ މަ  އަޙްމަދު އެހެންކަމުން، އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އަނިޔާ ލިބުނު ފަރާތުގެ ވަކީލު
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި  17ވުނު މި ކޮމިޓީގެ ވަނަ ދުވަހު ބޭއް 2020އޭޕްރީލް  09، ކަމުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާުތން ވިދާޅުވެގެންދާ

 އެ ކޮމިޝަނުން ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކީ ސައްޙަނޫން މަޢުލޫމާތުތަކެއްކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުެރވެއެވެ.

މުޙައްމަދު ޒާހިދުއާ ކޮމިޓީއިން ސުވާލުކުރުމުން މި  ނައިބު ރައީސްލައާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ މި މައްސަ

އޭނާއަށް ފޮނުވި ސިޓީގަިއ  މަށްޖަވާބުދާރީވުކޮމިޓީއަށް  ،ކޮށްފައިނުވާނެކަމަށާއިޙިއްސާ ކޮމިޓީއާ މަޢުލޫމާތު އޭނާމައްސަލައިގެ 

. ށްފައިވެއެވެވާކަަމށް ފާހަގަކޮބަޔާންކޮށްފައިނު ންވަކިމި މައްސަލަ ތުޙުމަުތތަކުގެ ތެރޭގައި  10ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވަނަ  1ފޮނުވި ސިޓީގެ  ވަނަ ދުވަހު ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންަނށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް 2020ޖުލައި  5ނަމަވެސް، އެހެން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ މީހަާކކުރާ ކޮންމެ ސުވާލަކަށްމެ  ،ގައި( ހ) މާއްދާގެ ވަނަ 99 ޤާޫނނުއަސާސީގެ"ނަންބަރުގައި 

ން ތިޔަ އިކޮމިޓީ އެއެމީހަކަށް އެނގިހުރި އެންމެ ަރނގަޅަކަށް ތެދުބަުހން ޖަވާބުޭދްނވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވީނަމަެވސް، 

 އްވި އަށް ހުށަހެޅި ދިރާސާކުރެ ކޮމިޓީއެ ސިޓީއާއި، އަދި  CB/57/2020/17-168ވާފައިވާ ނަްނބަރު އްކޮމިޝަނަށް ފޮނު

އެ އިރު، ތިޔަ ކޮިމޝަނުން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ބަލާ އްވާ މަޢުލޫމާތައްވާފައިކޮމިޓީއަށް ދެއެ  އެހެނިހެން ބައެއް މައްސަލަތަކުަގއި

އެ ސިޓީގައި  ަބއްދަލުވުމަކީ ކޮމިޓީގެ ފައިވާޖަވާބުާދރީވުމަށް ބޭއްވިކަމަށް ބުނެފައިވާއިރު  "ފައިވުންރައްވާކުޞާކޮމިޓީއާ ޙިއް

 ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ވެސް ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަވެފައިވާ އިތުރު މައްސަލަތަކާފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ އިތުރުން

ޒިންމާތަކާ އުޒުރުވެރިވާ ޙާލަތްތަކުގައި، ރައީސްގެ ިޒރުވުމަށް ށް ކޮމިޝަނަށް ހާކޮމިަޝނުގެ ރައީސަދިން ފުރުޞަތެކެވެ. އަދި 

އެ  ވެސްންކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ޙައިޞިއްޔަތު އަދި  ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށްވެފައިޙަވާލުވާންޖެހެނީ 

ހިނގާުނހިނގާގޮތް ކޮިމޝަނުގެ ނައިބު ރާއީސަްށ ކަންކަން ކަންކަމާއި ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅޭ އެންމެހައި 

ކޮމިޓީއަށް ސައްޙަ  މައްސަލައިގެ މަޢުލޫމާތު ނޭނގޭކަމަށް ުބނުމަކީ އެހެންކަމުން، މިއެނގެންވާނެކަމަށް މި ކޮމިޓީއިން ދެކެއެވެ. 

 ނޫން މަޢުލޫމާތު ދިުނން ކަމުގައި ކޮމީޓީއިން ދެކެއެވެ. 

  ޙަޤީޤަތް ގުޅޭގޮތުން  މަރުގެ މައްސަލައިގެ ޝަރުޢީ މަރުޙަލާގައި ކޮމިޝަނުގެ ދައުރާ  ޔާމީން ރާޝީދުގެ  5.1.1.3

 އޮޅުވާޅުން 

ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައަކާ ގޮތުގެމަތިން  ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައިވާ 

ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުންދާ މައްސަލައެއްގައި ، އެއީވޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ދެ ގޮތަކަށެވެ. ވެގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ބައިވެރި

ކޯޓުގެ މައްސަލަ  ލޫމާތުމަޢު ިލބިއްޖެނަމަ، އެ ލޫާމތު ކޮމިޝަނަށްހައްޤަކަށް ުއނިކަމެއް ލިބިފައިވާކަމުގެ މަޢު މީހެއްގެ އިންސާނީ

ޝަރީޢަތުގައި ހިނގަމުްނާދ  ، ހުށަހެޅުމާއިލޫމާތަށްޓަކައި ކޯޓަށްއިޒުނަޔާއެކު، އެ ފަނޑިޔާރުގެ މަޢު ބަލާ ފަނޑިޔާރުގެ

 (2020މާރިޗު  12) F/HG/168/2020/21-57މެވެ. ނަމަވެސް، މި އިދާރާގެ ލްވުއްގައި ކޮމިޝަނުން ަތދައްޚުމައްސަލައެ
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ގެ ސިޓީއާ ޙަވާލާދީ އެ ކޮމިޝަުނން ފޮނުވާފައި މަުޢލޫމާތުތަކުގައި، ޔާމީން ރަޝީދު މައްސަލައާ ގުޅިގެން "ކްރިމިނަލް ކޯޓުގަިއ 

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝަރީޢަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން މިދަނީ ބައިވެރިވަމުންނެވެ" މިފަދައިްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، މި 

ދެ ގޮތުންކުރެ ގޮތަކަށް  މި ޝަރީޢަތުގައި އިސްވެބުނެވިިދޔަ އެ ކޮމިޝަނުން ،ަތކަށް ބަލާއިރުތުލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާ  އަށްކޮމިޓީ

ރީޢަްތ ޢަތް އަޑުއެހުމަށް ޢާންމު ފަރާތްތަކުންވެސް ޝަރީޔާމިން ރަޝީދުގެ ޝަ ވެފައެއްނުވެއެވެ.މި ޝަރީޢަތުގައި ބައިވެރި

ވަީނ އެހުމުގައި ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް އަޑުޝަރީޢަތުގެ މިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންވެސް އެ ކޮ ،އަޑުއެހުމަށްދާ އުސޫލުން

ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޝަރީޢަތުގައި ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން އެ ކޮމިޝަނުން  ،އެހެންކަުމން ވެ.މަޢުލޫމާތު ލިބިފައެ

ިދނުން ކަމުގައި ކޮމިޓީއިްނ ބައިވެރިވަމުންދާކަމަށް ބަޔާންޮކށްަފއިވުމަކީ މަޢުލޫމާތު އޮޅޭގޮތަށް ަޞއްޙަނޫން މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް 

 ދެކެއެވެ.

 ދަލުވުން ބައް ބޭއްވި  ކޮމިޝަނާއެކު  ސަރވިސް  ސިވިލް  ގުޅިގެން  އާ 19-ކޮވިޑް  5.1.1.4

 2020ޕްރީލް އެ 09އެ ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާ އަދާކުރާ މިންވަރު ބެލުމުގެ ގޮތުން  އާ ގުޅިގެނ19ް-ކޮވިޑް

އާ ގުޅިގެން ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 19-ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުން ކޮވިޑް 17މި ކޮމިޓީގެ  ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި

އާ ގުޅިގެން ބަންދުކުރިފަހުްނ 19-ގައި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ކޮވިޑް 2020މާރިޗު  19ކުރަމުންދާކަމަށް ބުނެފައިވީނަމަެވސް، 

 F/HG/168/2020/26 (4-57ވަނީ މި އިދާރާގެ ނަންބަރު ކޮމިޝަނުގެ ބައްދަލުވުމެއް ެއްނމެ ފުރަތަމަވެސް ބާއްވާފައި

ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ންކަމަށް ކޮމިޓީއަށް މަޢުލޫމާތު( ސިޓީ އެ ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވިފަހު 2020އެޕްރިލް 

ތު ވަރަށް ގާތުްނ އާ ގުޅިގެން ޤައުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުެގ ޙާލ19ަ-ކޮވިޑްއިސްވެ ބަޔާންކުރެވުނު ބައްދަުލވުމުގައި 

ބަލަމުންދާކަމަށާއި މިކަމާ ގުިޅގެން ކޮމިޝަނުން އަމިއްލައަްށ އިސްނަގައިގެންވެސް ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް 

ފަދަ ބޮޑު  19-އެހެންނަމަވެްސ، ކޮވިޑްއިވެއެވެ. ާފހަގަކޮށްފަ ކުރަމުންދާކަމަށް އެ ބައްދަލުވުމުަގއި އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން

ބަލިމަޑުކަމެއްގެ ތެރޭގައި މުޅި ޤައުމު އޮތްއިރު، އެތައް ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލި، ޤައުމުގެ އިންސާނީ ޙައްޤުގެ ޙާލަތު 

އާ ގުޅިގެން އެއްވެސް 19-ދަށަށްދިޔައިރުވެސް މި ކޮމިޓީއިން ސިޓީ ފޮނުވުމުގެ ކުިރން އެ ކޮމިޝަނުން ކޮވިޑް

 ތެއްކޮށްފައި ނުވުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ޒިްނމާ އަދާކޮށްފައިނުވާކަން ހާމަކޮށްޭދކަމެކެވެ. މަސައްކަ

-57ގޮތް ބެލުމުގެ ގޮތުން ޮފނުވާފައިވާ މި އިދާރާގެ ނަންބަރު ދާކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެން

F/HG/168/2020/26 (04 ެސިޓީގެ 2020ޕްރީލް އ )ީސް އާމިނަތު އީނާސް ސޮއިކޮށްޖަވާުބގައި އެ ކޮމިޝަނުގެ ރައ 

 ،( ސިޓީގެ ދެވަނަ ނަްނބަރުގައ2020ިޕްރީލް އެ 06) I(E2)/57/2020/37-168ފޮނުވާފައިވާ، އެ ކޮމިޝަނުގެ ަނންބަރު 

ރައިޓްސް  ހިޔުމަންހަލާގައި ގޮތުގެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުމުގެ މަރު  އިދާރާތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ސަރުކާރުގެއާ ގުޅިގެން  19-"ކޮވިޑް



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 14 

 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ސަރވިސްއަށް ވަނީ  އެ ފަންނީ ލަފާ މި ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށް  ފަރާތުން ސިވިލް ކޮމިޝަނުގެ

ބައްދަލުވުމަކީ ތުތަކަށް ަބލާއިރު، އެ އަރުވާފައެވެ" މިފަދައިން ބަޔާްނކޮށްފައިވީނަމަވެސް މި ކޮމިޓީއަްށ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާ 

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ބާއްވާފައިވާ ބައްދަުލވުމެއް ނޫންކަން ކޮމިޓީއަށް ަމޢުލޫމާތު ލިބިފައިާވތީ، ެއ 

 F/HG/188/2020/26-75  (30އެދި ފޮނުވާފައިވާ މި އިދާރާގެ ނަންބަރު   ނުމަށްބައްދަލުވުމުގެ  ތަފްޞީލު ސާފުކޮށްދި

-188 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފޮނުވާފައިވާ އެ ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު ،ވާލާދީޙަ( ސިޓީއާ 2020މޭ 

CB/57/2020/28 (02  ްސިޓީއިން، އެ ބަްއދަލުވުމަކީ 2020ޖޫނ ) ުދިވެހި ސިވިލް ) 2007/5ޤާނޫނު ނަްނބަރ

 ސަރވިސްގެ ހިންގުމާ ގުޅޭ ކަންތައްތަކުގައި ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ، ިދވެހި ސިވިލް 60ގެ ( ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު

ވަނަ  4ވަނަ އަހަރުގެ  2020ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި އުފެދިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީގެ 

 އެ  ރައީސް ކޮމިޝަނުގެ ރައިޓްސް ހިޔުމަން ަދއުވަތަކަށް ކޮމިޝަނުގެ ސަރވިސް ސިިވލް މަށާިއ، އަދިބައްދަލުވުންކަ

އެ ބައްދަލުވުމަކީ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެްނ ންނެވި ނަމަވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެ ބައްދަލުވުމުގައި

-168ސް ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު މުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، ހިޔުމަން ރައިޓްކުރިއަށްގެންދިޔަ ބައްދަލުވުމެްއކަ

I(E2)/57/2020/37 (06  ްސިޓ2020ީޭއޕްރީލ )ްއިދާރާތައް އޮޕަރޭޓްކުރާނެ ސަރުކާރުގެއާ ގުޅިގެން  19-އިން "ކޮިވޑ 

 ސަރިވސް ކޮމިޝަނާ ބައްދަލުކޮށް  ފަރާތުން ސިވިލް ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ހިޔުމަންގޮތުގެ ނިޒާމެއް އެކަށައެޅުމުގެ މަރުހަލާގައި 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށް މި ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސަރވިސްއަށް ވަނީ އަރުވާފައެވެ"  އެ ފަންނީ ލަފާމި ކޮމިޝަނުގެ 

 ކޮމިޓީއަްށ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.  މަށްދޮގު މަޢުލޫމާތެއްކަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮންމެ މީހަކާކުރާ ކޮންމެ  99ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ރަނގަޅަކަށް ތެދުބަުހން ޖަވާބުދޭންާވނެކަމަށް ބަޔާންޮކށްފައިވީ ނަމަވެސް، ިމ ސުވާލަކަށްމެ އެމީހަކަށް އެނގިުހރި އެންމެ 

މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޓީއަށް ދީފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، ސައްޙަނޫން  ކޮށްފައިވާ އިސްވެބުނެވިދިޔަކޮމިޓީއިން ދިރާސާ

 އަށް ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަން ކޮމިޓީ

 

އެނާއަށް މައްސަލައިގައި،  ޔާމިން ރަޝީދުގެ ސ. ފޭދޫ/ ޗަނބޭލިގެ ގަރ އަނިޔާވެރިކަމާއެކު މަރާލާފައިވާ ބްލޮ  5.1.2

މައްސަލަ ޔާމީން ރަޝީދުގެ ޢާއިލާއިން  ދީފައިވާ މަރުގެ އިންޒާރުގެ މައްސަލަތައް ފުލުހުން ނުބެލި 

ކޮމިޝަނުން  އެމާލުވުމާއި، ޢާއިލާއާމެދު ހު ބެލުމުގައި އި  މައްސަލަ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުން އެ 

 ޢަމަލުކުރިގޮތް؛



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ސ. ފޭދޫ/ ޗަނބޭލިެގ ިވފައިވާ ބްލޮގަރ ވަނަ ދުވަހު އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް މަރާލާ 2017ޕްރިލް އެ 23

އިވާ މައްސަލަ ބެލުން ލަސްވެ، ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފަ އިލާއިންއްސަލައިގައި ޔާމިން ރަޝީދުގެ ޢާޔާމިން ރަޝީދުގެ މަރުގެ މަ

ގެ މެންބަރުންާނ ކޮމިޝަނުތުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ރާއިލާގެ ފަޢާގަކުރެވޭތީ އެ އިލާއަްށ ފާހަޢާކަމަށް ވަމުންދާލުމާއިހު

ބުނެ އެކަށީެގންނުާވ ކުޑައިމީސް ބަސްށް އެ ޮކމިޝަނުގެ މެންބަުރން ޔާމިން ަރޝީދުގެ މަންމައަދިޔުމުން، މަށް ބައްދަލުކުރު

އެވެ. ކޮށްފައިވެަތކުން ފާހަގަތްފަރާ  ދިންމާތު ޢުލޫމި ކޮމިީޓއަށް މަ ށްފައިވާކަމަށްފަދަ ދަރަޖައިގެ ބަސްތަކުން ުމޚާތަބުކޮ

 ދީފައިވެއެވެ.ލޫާމތު ޢުމަ ންފަރާތުވެސް އެށްކަމަރޮވުނު އަށްބުން ޔާމިން ރަޝީދުގެ މަންމަބައެކަމުގެ ސަ ،ހަމައެހެންމެ

މަަތށް ޖާވާބުދާރީވުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންަނށް ހުށަހެޅުމުން ކޮިމޝަނުގެ ހުކަންމިހެން ހުރުމާއެކު، މި ތު

ަޝތު އަފްރީން މުޙައްމަދު އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މޫސާ ޢަލީ ޢާއިއި، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އާރައީސް އާމިނަތު އީނާސް

 3ވެ. އެގޮތުން، ކެފައިވަނި އެއް ާވަހކަތަކެކޮށްމެންބަުރންެވސް ފާހަގަ 3ވި ޖަވާބުގައި ށް ޮފނުފާނު ލިޔުމުން ކޮިމޓީއަކަލޭ

ސ. ފޭދޫ މާއި، އިވާ ޮގތުަގއި މި މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގައިގެން ބަލަމުންދާ މަްއސަލައެއްކަކޮށްފަމެންބަރުން ފާހަގަ

އަނިޔާވެރި ގޮތަކަށް ، އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކަމުގައިވާ ޝަތު ރަޝީދުޢާއިބޭލީގެ ޔާމިން ރަޝީދުގެ ދައްތަ ނޗަ

އިލާއާއި، ރަޙްމަތްތެރިންާނއި ހެޔޮއެދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޢާރާލުމާ ގުޅިގެން ކޮއްކޮއަށް އިންސާފު ލިބުަމކީ އޭނާގެ ކޮއްކޮ މަ

ންޒާރުތައް ތަޙްޤީޤްކޮށްފައިނުވާތީ، ޯމލްޑިވްސް ރާލުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ދީފަިއވާ މަރުގެ އިއި، ޔާމީން ރަޝީދަށް މަމާއެދުމެއްކަ

އް ކަމަށް ކޮމިޓީއިން މާލުވެފައިވޭތޯ ަބލައިދިުނމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްަސލައެލިސް ސަރވިސްއިން އެކަމުގައި އިހުޕޮ

ޢުލޫމާތުތަކަށް އިން ހޯދާފައިވާ މަމި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުން މޯލްިޑވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްފާހަގަކުރެއެވެ. 

ގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުންވަނީ އިސަރވިސްއިން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެ މައްސަލަ އެރިޢާޔަތްކޮށް 

މެންބަރުން މި މައްސަލައިގައި އެ މެންބަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި  3އަދި އެ  ންމާފައެވެ.ވަނީ ނި

 ވަނީ ޖަާވބުދާރީވެފައެވެ.މަށް ވާކަނުފައިވެމާލުހުއި

ބޭލިގެ ޔާމިން ރަޝީދުއަށް މަރުގެ އިންޒާރު އެކި ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ނޗަ /އެހެންނަމަވެސް، ސ. ފޭދޫ

 ތަޙުޤީޤުކޮށްފައިވާކަން އެަކން ކޮމިޝަުންނ ރވިސްއިން ބެލިފައިވާދެމުން ގެންދިޔަ މައްސަލަ ޯމލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަ

ގެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން މަމަްއސަލައަކީ ކަނޑައެޅިގެން ހިޔު ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީއަށް ސާފުކޮްށދީފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި

ދިޔަ އެކު މަރާލުމުގެ ކުރިން ދެމުން އަނިޔާވެރިކަމާ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައްސަލައެއްކަމަށް ވީހިނދު، ޔާމީން ރަޝީދުއިޙްތިޞާޞް

ނުދެވުމާިއ އިންޒާރުގެ މައްސަލަތައް ބަލާަފއިނުވާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކުެގ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްއިންޒާރުތަކާއި ގުޅިގެން އެނާއަށް ރައްކާ

 ނުވެއެވެ.ވެސްވެފައެއް ގޮތުން ޖަވާބުދާރީގުޅޭ މައްސަލައާ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ބަލާފައިވާކަން އެގެން ނެތުމުގެ އިތުރުން މި



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 
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މައްސަލައެއްގައި އެ ކޮމިޝަނުން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް  މިބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓިފައިހުރި އަދި ގިނަ

 ދިޔުމުން  ންބައްދަލުކުރަ ނާގެ މެންބަރުން މަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުއްލިފައިާވ ޙައްޤެއް ހޯދުކޮށްފައިނުވާކަމަށާއި، ގެ

ކުރުން އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި  މަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެްނބަރުންމެދު ޢަމަލުކުރުކާރަޖައިގެ ގޮތަކަށް އެ ފަރާތްތަމިފަދަ ދަށުދަ

  ކޮމިޓީއިން ނުދެކެމެވެ.

ޒިރުވެ ޖަވާބުދާރީިވ ހާ ކޮމިޓީައށްމި މައްސަލައިގައި ޖަވާބުދާރީވުމަށް ދިން ފުރުަޞތުގައި ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވި ފަރާތްތަކާއި 

ޖަވާބުދާީރވެފައިނުވާކަން ކޮމިޓީއަްށ   ގުޅޭގޮތުންޢަމަލުކުރިގޮތާ ކޮމިޝަނުން އެ ޢާއިލާއާމެދު ގެޔާމިން ރަޝީދުފަރާތުން 

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން  5.1.3

ވަނަ މާއްދާއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބޭނުްނާވ  99ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ންކޮށްފައިވާކަމާއި، ްށ ބަޔާކޮންމެ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމުގެ ބާުރ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށާއި މަޖިީލހުގެ ކޮމިޓީތަކަށް ިލބިގެންވާކަމަ

އި ހިންގާ އެންމެހައި ކަންކަން ބެލުމަީކ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރާވަހިޔު

ވަނަ މާއްދާެގ ދަށުްނ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިޔުމަްނ ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ  123ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުެގ 

ވަނަ  88މިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭކަމާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަކީ ސީދާ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ކޮ

 F/HG/188/2020/21 (21-57މާއްދާއިން ބާރު ލިބިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ގަވާއިދެއްކަމަށްވާއިރު، މި އިދާރާގެ ނަންބަރު 

މަސްދުވަސް ފާއިތުވެގެން ގޮސްފައިވާއިރު ކޮމިޓީއާ  3ސިޓީއިން އެދިފައިވާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަްއ  (2020 މާރިޗު

އެނޫންވެސް މި އިދާރާއިން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތު  ން އެދިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި،ޙިއްސާކޮށްފައިނުވާކަމާއި، އޭގެފަހުން އެ ސިޓީއި

 މަޢުލޫމާތޫ ފޯރުކޮށްދީފައިނުވާީތ، މިއީ ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތަކަށް ދިފައިވާގޮތަށް އެކޮމިޝަނުން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޮކމިޓީއިން އެ

 ހުރަސްއަޅާފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 

އެންޑް އަދަރ ކްރުއެލް،  ސްޓް ޓޯޗަރއިވާ މުޢާހަދާ ''ކޮންވެންޝަން އެގެއިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފަ  5.1.4

ވަނަ  2018ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19ން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ޓްރީޓްމަންޓް އޯ ޕަނިޝްމަންޓް'' ގެ އިންހިޔުމެ 

 އަހަރު ހުށަހަޅާފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ބައެއް މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިނުވުން.

ކްރުއަލް، އަދަރ ޑް އެން ްނސްޓް ޓޯޗަރއިދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާ "ކޮންވެންޝަން އަގެ

 2018 ގެ ަދށުން ުހަށހަޅަންޖެހޭ ރިޕޯޓުމާއްދާ ވަނަ 19ޕަނިޝްަމންޓް'' ެގ  އިންހިޔުމެން އޯ ޑީގްރޭޑިންގ ްޓރީޓްމެންޓް އޯ



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ގައި ބައެއް މުހިންމު ން ހުަށހަޅާފައިވާއިރު، އެ ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރު ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތު

ޝަނަްލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޭވަނަ އަހަރު ނޭޝަަނލް ޕްރިވެންޓިންގ މެކޭނިޒަމް  2018ކަމާިއ، އެގޮތުްނ މަޢުލޫމާތު ނެތް

ގެ ފަރާތުން ޖަލުތަކަށް ކުރި ބައެއް ޒިޔާރާތްތަކުގައި އެ ފަރާތްތަކުން ޖަލުތަކަށް  ޕްރިވެންޓިވް މެކޭނިޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް(

ކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ފެބުރުވަރީމަހުގެ ތެރޭގައި އިޢުލާނު 2018ލައާއި، ވަނުމުގެ ފުރުޞަތު ދީފައިނުވާ މައްސަ

ގައި  މައްސަަލއިގެ މަޢުލޫމާތު ރިޕޯޓުޙާލަތާ ގުޅިގެން އެން.ޕީ.އެމްއިްނ ކުރުމަށް ތާވަލުކޮްށފައިވާ ޒިޔާރަތްތައް ކެންސަލްކުރި

މައްސަލަތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޮއޅުވާލާފައިވާކަން ކޮމިޓީއަށް ހިމަނާފައިނުވާކަމާއި، ދިވެހިރާްއޖޭގެ ޝަރުޢީ ދާއިރާގައި ހުރި 

އިވާ މަޢުލޫމާތުތަުކން، އެ ފަގެ ބައެއް މުވައްޒަުފން ދީ ނުުގޅިގެން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮިމޝަހަގަކުރެވިފައިވާކަމާއި، މިކަމާފާ

ހެޅިއިރު އެ މަޢުލޫމާތުތައް އުނިކޮށްފައިަވނީ ހުށަ ހިމެނިފައިީވނަމަވެސް، އެ ރިޕޯޓު ޑްރާފްޓްކުރުމުގައި އެ މަޢުލޫމާތުތައް ރިޕޯޓު

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށްފަހުގައިކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ޤާނޫނުތަކާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްައޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި ޚިލާފަ

 ކޮށްފައިވާ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ޢަމަލުތަކެއްކަން ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ާފހަގަކުރެވިފައެވެ.

 

 އަޙްމަދު ހިޝާންގެ މައްސަލަ ކުރީގެ ޑިސޭބިލިޓީ އެމްބެސަޑަރު  5.1.5

ދުންތެރިކަން ހުންަނ ނުކުޅެކުރީގެ ޑިސޭބިލިޓީ އެމްބެސަޑަރު އަޙްމަދު ޙިޝާން އޭނާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 

ން ަވނީ ދިރާސާކޮށްފައެވެ. މި އިޖިންސީ އަނިޔާކުރުުމގެ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީއަށް ހުަށހެޅި އެ މައްސަލަ ކޮމިޓީ ރާތަކަށްފަ

މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ހިޔު އާއި،ސް ސަމައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މިނސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވި

ސަރވިސްއިން  އެއިން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުާރއިރު، ސަރވިސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް އަދި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ،  ކޮށްފައިވާ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓުވަނަ އަހަރު އަޙްމަދު ޙިޝާންއާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރު 2017

އެ ކޮމިޝަނާއި  އެ ރިޕޯޓު ވާތީ،ށްފައިފާހަގަކޮފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާކަން 

ގެ ބެކްގްރައުންޑް އޭނާ ދިންއިރުއެމްބެސެޑަރުކަން  ބިލިޓީޑިސޭމަން ރައިޓްސް ށް ހިޔުއަޙްމަދު ޙިޝާނަޙިއްސާކޮށްފައިވޭތޯއާއި، 

ޙިޝާންގެ  ވާެނއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ލިބުނު ޖަވާބުގައި އަޙްމަދުފައިބެލުމަށް އެ ކޮމިޝަނަށް ސިޓީ ފޮނުވާ ދާފައިވޭތޯޗެކްއެއް ހަ

 އެ ގައި ފޮނުވާފައިވާ 2020ރުވަރީ ފެބު 20އެހެްނނަމަވެސް،  ވެ.ވަނީ ބަޔާންކޮްށފައެ ބެކްގްރައުންޑް ޗެކް ހަދާފައިވާކަމަށް

ސިޓީގައި އެ ކޮމިޝަނުން ބަލަމުންދާ މައްސަލައަކާ  (2020 ފެބުރުވަރީ 20) CB/57/2020/14-168 ނަންބަރު ގެކޮމިޝަނު

އަޙްމަދު  ދިޔައިރުގެ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ދިރާސާކުރަމުންސްފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަ ،ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންަޑރ

ސް ސަރިވސްއިން  މޯލްޑިވްްސ ޕޮލިރިޕޯޓުްނ އޭނައާ ގުޅޭގޮތުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އެސެސްމަންޓްގުޅޭގޮތުން  ޙިޝާންއާ



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންޓެލިޖެްނސް ރިޕޯޓަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ހިމަނާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ވާކަަމށް ބަޔާންކޮށްފައިވާީތ، އެ 

 168- ނަންބަރު އެ ކޮމިޝަނުގެ ،އެދިފައިވާނެއެވެ. އެގޮތުންގައި މަށް އެ ކޮމިޝަނުސްމަންޓް ރިޕޯޓު ހޯދުސެއެ

I(D2)/57/2020/27  (9 ުސިޓީއިން އަޙްމ2020ަ މާރިޗ )ްކުށެއްގެ ސީރިއަސް ތުޙުމަތުތަކެއް  އަކީ ޖިނާއީދު ޙިޝާނ 

ލިޖެންސް ރިޕޯޓުން ރުކޮށްފައިވާ އިންޓެވަނަ އަހަރު ތައްޔާ 2017މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ މީހެއްކަމަށް 

 އެނގެން އޮތުމުން، އެކަން އެ ޮކމިޝަނަށް އެނގިފައިވާކަން މި ޮކމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވެއެވެ.  

މަން ަރއިޓްސް ބެސަޑަރުކަން ދިނުމުގެ ކުރިން ހިޔުބިލިޓީ އެމްމަން ރައިޓްސް ޑިސޭޝާންއަށް ހިޔުއަޙްމަދު ޙި

ވީނަމަވެސް،  ފައި ބަޔާންކޮށްގްަރއުންޑް ޗެކްއެއް ހަދާފައިވާކަމަށް-މޯލްޑިވްސް ިއން އަޙްމަދު ހިޝާންގެ ބެކްކޮމިޝަން އޮފް ދަ 

އެކަމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް  މެއެނގިހުރެމަޢުލޫމާތު ެއ ކޮމިޝަނަށް ކުރެވޭ ކަންތައްތަކުގެ ށް ތުޙުމަތުއަޙްމަދު ޙިޝާނަ

ލިޖެންސް ރިޕޯޓުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ އިންޓެ ވެބުނެވިދިޔައަޅާފައިނުވާކަމާއި، އަދި ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކުން އިސް

ން ރައިޓްސް މަހިޔު އަޙްމަދު ހިޝާންއަށް ،ފައިނުވާކަން މި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އެހެންކަމުންފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހޯދާ

ޑަރުކަން ިދނުމުގައި އެ މަޢުލޫމާުތތަކަށް ިރޢާޔަތްކޮށްފައި ނުވާކަްނ ކޮމިޓީައށް ވަނީ ާފހަގަކުރެވިފައެވެ. ޑިސޭބިލިޓީ އެމްބެސެ

އަހަރުގައި ވަނަ  2019ނުން ޑަރުކަން އެ ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ޑިސޭބިލިޓީ އެމްބެސެމައަޙްމަދު ހިޝާންއަށް ހިޔު ،މީގެއިތުރުން

ފައިވާކަން އެ ތަކެއް ތަޙްޤީގު ކޮށްސަރިވިސްއިން ގިނަ މައްސަލައިރު އަޙްމަދު ޙިޝާންއާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ންދި

ކޮމިޝަނަށް އެނގިފައިވާކަމަށް ެއ ކޮމިޝަނުން މި ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން ސާފުވާން އޮތްކަން ކޮމިޓީއަްށ 

ޅާލުމާއި ޖުަތމަޢުގެ ޚާއްސަ އަޑަރުކަންފަދަ މުން ރައިޓްސް ޑިސޭިބލިޓީ އެމްބެސެމަކުރެވިފައެވެ. އެހެންަކމުން، ހިޔުވަނީ ފާހަގަ

ޑަރުކަން ދިނުމުގައި އެފަދަ ތުޙުމަތުތަކެއް ކުރެވި އަދި ތަޙްޤީގު ބޭުނންވެފައިވާ ބަޔެއްގެ އެމްބެސެއަށް ރައްކާތެރިކަން އިންތިހާ

މައަށް ލިއްޔަތު ފުރިހަންބަރުން އެ މެްނބަރުންގެ ަމސްއޫޑަރުކަން ދިނުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެއެމްބެސެކުރަމުންދިޔަ ފަރާތަކަށް 

މާލުވެފައިވާ ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީއިން ދެކެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިހުރެ އަޅާނުލާ ދޫކޮށްލުމަކީ އެ އަދާކުރުމުގައި އިހު

  ކުޑަ ކަމެއްކަމަށް ކޮމިޓީއިން ދެކެއެވެ. ކޮމިޝަނުން ކުރި ވަރަށް ޒިންމާދާރުކަން

 

 ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްތަކަށް ހުރަސްއެޅުން  5.1.6

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މުވައްޒަފުން މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންެގ 

އެވެ. އެގޮތުން ވަކިވަކި މުވައްޒަފުން ުހރަސްއަޅަމުންދާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފަފަރާތުން އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން 

 މަންޓެއް ޤާއިމުކުރެވިފައިޝަނުގައި ލީގަލް ޑިޕާޓްވާކަމަށާއި، ކޮމިމަސައްކަތްކުރަން ތިބޭ ތަންަތުނގައި ކެމެރާ ހަރުކޮށްފައި



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 19 

 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ލަފާ ޤަޫބލުުނކޮށް، ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަށް ގެެނވޭ އިޞްލާޙުތައް ޑްރާފްޓް ނީ ނޫވީނަމަވެސް، ކޮމިޝަނުގެ މެންަބރުންނަށް ދޭ ޤާ

ކުރުމުގައި ކޮމިޝަނުގައި މަސައްކަތްނުކުރާ ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް ގަވާއިދު ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާކަމަށާއި، 

މުވައްޒަފުން ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއިން ކެނޑިގެން ދިޔުމަށް  ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ ޤާނޫނާ ޚިލާފު ޢަމަލުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުެޖހޭ

އުލެއް ކޮމިޝަނުގަިއ ޒަފުންނަށް ބިރު ދެއްކުމުގެ މާހަކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ތަކުރާރުކޮށް ބުނެފައިވާކަމަށާއި، ކޮމިޝަނުގެ މުވައް

އަިދ  މަޢުލޫމާތުން ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ޙިއްސާކޮށްފައިވާވާކަމަށް ކޮމިޓީއަށް އެ ކޮމިޝަނުއުފެދިފައި

ވަކިވަކި މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް ޚާއްސަކޮށް ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ށް ގެނެސްފައިވާ ބަދަލުތަކަކީ ކޮމިޝަނުގެ ގަވާއިދަ

ފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުންނާއި ކޮމިޓީއަށް ބަދަލުތަކެއްކަން ކޮމިޓީއަށް ލިބިމަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި ގެނެސްފައިވާ 

 ވެ. މަޢުލޫމާތުދިން ފަރާްތތަކުން ދީފަިއވާ މަޢުލޫމަތުން ފާހަގަކުރެވެއެ

 

 މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތުން  5.2

ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިތިބި ކުޑަކުދިންތަކަކަށް މުވައްޒަފުންތަކެއް އަނިޔާކޮށްގެން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް  5.2.1

 ނުބަލަން ނިންމާފައިވުން؛

ސަރވިސަސްގެ ބެލުމުގެ   އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލްވަނަ 2018

ދަށުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ިފޔަވަތި އަދި ގދ. ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުގައި ތިބި ކުޑަކުދިންތަކަކަްށ 

މައްސަލައެއްކަމުގައި ެގންދާ އިގެން ބަލަމުންއެތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް އަނިޔާކުރި މައްސަލައަކީ ކޮމިޝަނުން އިސްނަގަ

ަޝުތ ޢާއިގެ މެންބަރު ނު އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މޫސާ އަލީ ކަލޭފާކޮމިޝަނު، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް

އަފްރީން ލިޔުމުން ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވާފައިވާ ކަރުދާހުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، އެ މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބަަލްނ 

 2019ދީފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުންނާިއ، އި މި ކޮމިޓީައށް މަޢުލޫމާތުމައްސަލަ މޮނިޓަރުކރަމުން ގެންދާކަމުގަނިންމައި އެ 

ފައިވާ އިޝަތު އަފްރީން ދީޢާ ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު  25ކޮމިޓީގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު ބޭއްވި މި

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުްނ ވެސް، މައެހެންނަ ކަން ކޮމިޓީއަށް ފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތުތަކުން އެނގެން ޮއތް

 ޙިއްސާކޮށްފައެއްނުވެއެވެ.އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެއް މި ކޮމިޓީއާ 

މުޙައްމަދު އީސް ވުމުގެ ގޮތުން، ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް، ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރަލިޔުމުން ޖަވާބުދާރި

ގެ މެންބަރު ޢާއިޝަތު އަފްރީން ފޮނުވާފައިވާ ކަރުދާހުގައި، އަލީ ކަލޭފާނު އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޫމސާ ޒާހިދު، ކޮމިޝަނު

ޖޫން  30ން އި 2017 ޖުލައި 01ގައި ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީގެ ދެވަނަ ނުކުތާއާ ގުޅިގެން " 2020ޖުލައި  05މި އިދާރާއިން 
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ހިންގައިގެން މިނިސްޓްރީ  ކުށެއްކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަމަލެއްދަށުން  އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެތެރޭގައި މި މުއްދަތުގެ ، 2018

ގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ، ފިޔަވަތި އަދި ގދ. ފެމިލީ ރވިސަސްއޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަ

ންޓި އެއަޅާފައިވާކަމަށް،  އިދާރީ ފިޔަވަޅު މުވައްޒަފުންނަށް  10ކަތްކުރާ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރވިސް ސެންޓަރގައި މަސައް

 އެންޓި ޓޯޗަރ ވަަނ އަހަރުގެ 2018އްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ މިނިސްޓްރީއިން މި މާ ،28އަދި  27،25،24ޓޯޗަރ ޤާނޫނުގެ 

މިފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ހިއްޞާކޮށްފައިވެއެވެ"މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނާ ރިޕޯޓަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަަމ، ވަނަ  28އަދި  27،25،24)އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާޫނނު( ގެ  2013/13

ެއ މާއްދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާކަމާއި، ެއ ކު ޓޯޗަރގެ ޢަމަލު ިހންުގމުގެ ކުށުން ކުށްވެރިާވނެކަމަށް އެ ޤާނޫނުގެ އެމީހަ

)ތިނެއް( އަހަރާ  3)އެކެއް( އަހަރުދުވަހާއި  1ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓޯޗަރގެ އެންމެ ކުޑަ ޢަމަލެއްގެ އަދަބަކީވެސް 

، އެ ޤާނޫނުގައި ދައުލަތުގެ ވަނަ މާއްދާއިން އެނގެން އޮންނަކަމާއި 23ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށްލުންަކމުގައި އެ ޤާނޫނުގެ 

އްސަސާތަކުން އަޅަމުންދާ ފިޔަވަޅުތައް އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އަޅަމުންދޭތޯ ބެލުމަކީ ެއ  އިދާރާތަކުންނާއި އެކިއެކި މުއައެކިއެކި

ުލ ވީހިނދު، ޓޯޗަރގެ ޢަމަ ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައި 37ޤާނޫނުގެ 

ހިންގި މުވައްޒަފުންނަށް އެ ޤާޫނނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެަމތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް 

ސަރވިސަސްއިން ޢަމަލުކޮށްފައި ނުވާއިރު، އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ކޮމިޝަނުން އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާ އަދާކޮށްފައިނުވާކަން 

 ފައިވެއެވެ.ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވި

 

 ވާންގެ މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤް ލަސްވެގެން ލް އަޙްމަދު ރި ޝައިނިންގ ސްޓަރ،  މ. ނޫސްވެރިޔާ މިނިވަންނޫހުގެ  5.2.2

ލަސްވުމާ ދެކޮޅަށް ޢާއިލާއިން  މާލުވެފައިވުމާއި، މައްސަލަ ބެލުން ހު ޢާއިލާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގައި އި 

ވާންގެ ލްކުރުމުގެ ސަބަބުން އަޙްމަދު ރި އެކަށީގެންނުވާ ބާރުގެ ބޭނުން  ފުލުހުންގެ ފަރާތުން ބޭއްވި ހިނގާލުމުގައި 

 އަނިޔާވި މައްސަލަ ކޮމިޝަނުން ނުބެލުން  މަންމައަށް 

ލްވާން ގެއްލުނު މައްސަލައަކީ އެތައްބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުން ފާަހގަކޮށްފައިާވ މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރި

 މައްސަލައެއްކަމަށްވާތީ، އެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން އީއެ މައްސަލައަކީ ޖިނާ ،އެއްކަމުގައި ވީނަމަވެސް މައްސަލަ

ެގ ކޮމިޝަނު، ގޮތުގައި ކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާސްޔައީ މޮނިޓަރިްނގ މައްސަލައެއްގެބައްލަވަމުންގެންދި

ގެ މެންބަރު ޢާއިޝަތު އަފްރީންގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައި ކޮމިޝަނުމޫސާ އަލީ ކަލޭފާނު އަދި މެންބަރު 

ސަލައެއްގައި ޙުކުމުގައި މިފަދަ މައް Cr-C/2017/936ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، ކްރިމިނަްލ ކޯޓުގެ ޤަޟިއްޔާ ނަންބަރު 



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 21 

 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ށް ަބޔާންކޮށްފައިވުމުގެ ސަބަބުން، ިމ މައްސަލައގައި އެއްވެސް ދޫކޮށްލައިގެން ނުވާނެފަދަ ބައެްއކަންކަން ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަ

ތޯ ބެލުމަށްކުރާ ތަޙްޤީޤަށް ޭބނުންވާ މަޢުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އަދި މާލުވެފައިވޭހުމުއައްސަސާއަކުން އި

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް  އޮފީހަށް ސިޓީ ފޮނުވައިގެންނާިއ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވައިގެން ގެ ކިއުޓަރ ޖެނެރަލްޕްރޮސި

ގެ ދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މޫސާ އަލީ ކަލޭފާނު އަކޮމިޝަނު، މުގައި ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާސްކުރިއަށްދާކަ

އިސްވެދެންނެިވ މެންބަރު އާއިޝަތު އަފްރީން ަޖވާބުދާރީވެ ފޮނުވާފައި ކަރުދާހުަގއި ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، ކްރިމިަނލް ކޯޓުގެ 

މިއަދާ ހަމައަށްވެސް ކޮިމޝަނުން ކުރާ ތަޙްޤީޤު  ،ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ކުރިފަހުން ދެ އަހަރުވުމާ ގާތްވެފައިވާިއރު

ފުރިހަމަކުރެވިފައިނުވާކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި މައްސަލައިގެ ތަޙްޤީޤަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކޮމިޝަނުގެ 

ވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއަށް އެކިފަހަރު މަތިން ފޮނުވާފައިވާ ސިޓީތަކުގެ ޖަވާބު ުނލިބުމުގެ ސަބަބުން ހިޔުމަން ފަރާތުން މޯލްޑި

( ގައި ކޮމިޝަނަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން އެ މައްސަލަ 5ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 22ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 

  ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅާފައިނުވާކަން ކޮމިޓީއަށް

މިނިވަން ނޫހުގެ ނޫސްވެރިޔާ އަޙްމަދު ރިލްވާނުގެ މައްސަލަ ބެލުން ލަސްވުމާއި ދެކޮޅަށް ޢާއިލާއިން ބޭއްިވ 

ސުލްޙަވެރި ހިނގާލުމުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ޙާލަތާއި ުނބައްދަލު ބާރުގެ ބޭނުންކުރުމުގެ ސަަބބުްނ 

އަށް އަނިޔާވި މައްސަލަ މި އިދާރާގެ ސިޓީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ހުށަހެޅިަފއިނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުގެ ރިލްވާނުގެ މަންމަ

ެގ މެްނބަރު އާއިޝަތު އަފްރީން މޫސާ އަީލ ކަލޭފާނު އަދި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކޮިމޝަނު، ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް

ފައިވާއިރު، ިއންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އުނިކަންައންނަ ފަދަ މައްސަލަތަްއ ޖަވާބުދާރީވެ ފޮނުވާފައިވާ ކަރުާދހުގައި ބަޔާންކޮށް

ވީނަމަވެސް މި މައްސަލައަކީ  ގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގެމަތިން ބެލުމުގެ ބާރު ޤާނޫނުްނ ކޮމިޝަނަށް، ލިބިދީފައިކޮމިޝަނު

ލިިބގެންވާ ބާުރގެ ދަށުން މި މައްސަަލ އިވާ މައްސަލައަކަށްވީއިރު، ކޮމިޝަނަށް އެތައްބައެއްގެ ކަންބޮޑުވުން ފާުޅކޮށްފަ

 ބަލާފައިނުވާކަން ކޮމިޓީައށް ފާހަަގކުރެވިފައިވެއެވެ.

 

 އަނިޔާގެ މައްސަލަތައް ބަލަންވާ ވަރަށް ބަލާފައި ނުވުން  5.2.3

 ދަށުން  ގެ( ޤާނޫނު  ޓޯޗަރ އެންޓި) 2013/13 ނަްނބަރު ޤާނޫނު، ތެރޭގައި ދުވަހުގެ އަހަރު 5 ވޭތުވެދިޔަ

އަނިޔާކޮށްފައިވާކަމަްށ  ތެރެއިން މައްސަލަތަކުގެ ފައިވާނިންމާ ކޮށް ތަޙުޤީޤު މޯލްޑިވްސްއިން ދަ އޮފް  ކޮމިޝަން ރައިޓްސް ހިޔުމަން

ގިނަ  ފައިވާހުށަހަޅާ އޮފީހަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ެއދި މަށްނުދަޢުވާކޮށްދިކޮމިޝަނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި، 

ތީ، އެ މައްސަލަތައް ވާޖިނާއީ ދަޢުވާއެއްކޮށް ކުށް ސާބިތުކުރެވޭ މިންވަރަށް ހެއްކާއި ޤަރީނާ ލިބިފަިއނު މައްސަލަތަކުގައި



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 22 

 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އަނބުރާ ފޮނުވުމުްނ، އެ ކޮމިޝަނުން އެ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނަށް ލިބިގެންާވ 

 އްވެސް އިތުރު ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބާރުގެ ތެރެއިން އިތުރަށް އެ

 

 ހުއްޓުވާލުން  ޒިޔާރަތްތައް  މެކޭނިޒަމްގެ  ޕްރިވެންޓިވް  ނޭޝަނަލް  5.2.4

 ންޖެހޭ އުފައްދަގެއިންސްޓް ޓޯޗާރ )އޮޕްކެޓް(" ގެ ދަށުންޕްރޮޓޮކޯލް ޓު ދި ކޮންވެންޝަން އެލް އޮޕްޝަނަ ދި

އިމުކޮށްފައިވާއިރު، އެން.ޕީ.އެމްގެ ޤާރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގައި  ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޝަން މެކޭިނޒަމް )އެން.ޕީ.އެމް( ހިޔުމަން

ނުވަތަ ބަްނދުކޮށްފައި މީހުން ިތބޭ ަތންތަނުަގއި އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ  ށްމައިގަނޑު ބޭނުމަކީ މީހުންގެ ިމިނވަންކަން ގެއްލޭގޮތަ

ނޫންކަމާއި،  ބެލުމަށާިއ، އަދި އެމީހުްނނާ ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރަނީ އިންސާިނއްޔަތާ ޚިލާފަށް ޖައިގެ ޢަމަލެއް ިހނގާތޯނުވަތަ ދަށުދަރަ

ވާއިދުްނ ގަމު ޙާލަތާއި އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި ންތަނުގެ ޢާ

މަހު ރާއްޖޭގައި ޢިއުލާނުކޮށްފައިާވ  ރީވަރުވަނަ އަހަރުގެ ފެބު 2018 ،ންކަމަށްވީއިރުލެއް ޤާއިމްކުރުސޫޒިޔާރަތްކުރެވޭނެ އު

ން ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ދައުލަތުގެ އެންމެ މަތީ ކޯޓުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެ

ސްކަން ކުރެއްވި އީފަރާތްތަކާއި ކުީރގައި ރަންދިޔަ ބައެއް ފަނޑިޔާރުންނާއި ސަލާމަތީ ބާުރތަކުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން ގެ

ދިމާކޮށް އެން.ޕީ.އެމްއިން ތާވަލްކޮށްފައިވާ ބައެްއ  ދަތާމުއް ހައްޔަރުކޮށް ބަންދުކުރަމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅުގައި، އެ  އްފަރާތެ

ފައިވުމާއެކު، ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ދަތުރުތައް ކެންސަލްކުރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމީޓިއަށް ދީ

 ކޮށްފައިވާ ޒިޔާރާތްތަކުގެ ތަފްޞީުލތައް އެމްގެ ފަރާތުންވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އެްނ.ޕީ. 2019ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2016

ދިރާސާކުރުމުގެ ތެރޭގައި ބުނެވިދިޔަ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެން.ޕީ.އެމްގެ ފަރާތުން މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ބަންދުގައި މީުހްނ 

ިމޝަނުގެ ރައީސް އާމިނަތު ބައިތިއްބާ ތަންަތނަށް ކޮްށފައިވަނީ އެންމެ ޒިޔާރަތެއްކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި ކޮ

ގެ މެންބަރު އާއިަޝތު އަފްރީން ޖަވާބުދާރިވުމަްށ ނުގެ މެްނބަރު މޫސާ އަލީ ކަލޭފާނު އަދި ޮކމިޝަކޮމިޝަނު، އީނާސް

މައްސަލައެއް ކޮމިޝަނުްނ  79ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުން އިސްވެ ބަޔާންކުރި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާ ގުޅިގެން 

ގެ އިންވެސްޓިގޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މައްސަލަތައް ކަމަށްވާއިރު، ނެފައިވީ ނަމަވެސް، މިއީ ކޮމިޝަނުބުވާކަން ތަޙްޤީޤުކޮށްފައި

ގެ އި ގުޅޭގޮތުންނެވެ. މިއީ ކޮމިޝަނުކޮމިޓީއިން ސުވާލު އުފައްދާފައިވަނީ އެން.ޕީ.އެމް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ޒިޔާރަތްތައް ހުއްޓުވާލުމާ

އިވާ އ.ދ.ގެ އަނިޔާވެރި، ލާއިންސާނީ ވެފަމަސައްކަތެއްކަމަށްނުމާއި، އެން.ޕީ.އެމްއަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިމުޅިން ތަފާތުގެ 

 ކޮމިޝަނާ ބެހޭ މުޢާހަދާގެ އިޚްތިޔާރީ މުޢާހަދާގެ ދަށުން ހިޔުމަން ރައިޓްސްދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތަކާއި އަދުބުދިނުން ހުއްޓުވުމާދަށު

 ހިނުދ، އެނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއްގައި އަދާކުރަން މުހިންމުވީ ޒިންމާ ކުއްލި އެއް ކަމުން، މިހަވާލުކޮށްފައިވާ ޚާއްސަ ޒިންމާ
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ނިޒާމު ކަމަށްވާ އެން.ޕީ.އެމްގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވާލުމަކީ ސުވާލު އުފެދޭ އަދާ ޒިންމާ

 ކަމެއްކަމުގައި ކޮމިޓީއިން ޤަބޫލުުކރަމެވެ. 

 36ގައި ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ  2020ޖުލައި  12 ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ޒާހިދު ހިޔުމަން

ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި މެންބަރުްނ މި މަޢުޟޫއުގައި ސުވާލުކުރުމުން އެމަނިކުފާނު އެ މުއްދަތުގައި ނޭޝަނަލް ޕްރިވެންޓިްވ 

ކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް، ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ލިޔެކިޔުންތަކުން އެ މެކޭނިޒަމްގެ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވިކަމަށް ފާހަގަ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އެން.ޕީ.އެމްގެ ދަތުރުތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާކަން ކޮމިޓީއަްށ 

 ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

( ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު ) 2013/1ވަނަ އަހަރު ޤާނޫނު ނަންބަރު  2016 5.2.5

ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ލާޙު މެދުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި ދިވެހިރާއްޖެ ޞް އަށް ގެނައި އި 

 ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު  ހޯދުމަކާނުލައި  ކުރީން ހުއްދައެއް  ދައުލަތުގެ މުޢާހަދާތަކުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ، 

އްޤު ބޭނުންކުރި އެތައް ބައެއްގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ތަޙްޤީޤު ޙަ އެއްވެއުޅުމުގެ ޙައްޤު ނިގުޅައިގަނެވިގެންގޮސް، މި 

ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ  އެ ހިންގާ، ނަހަމަގޮތުގައި ބާރުގެ ބޭނުންކޮށް މިފަދަ އެއްވުންތައް ރޫޅާލަމުން ދިޔައިރުވެސް 

 އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ތަކުރާރުކޮށް އަދާކޮށްފައިނުވުން ގެ ދަށުން ( ޅ)ވަނަ މާއްދާގެ  20

ދަށުން ސަރުކާރުން އެކުލަވާލާ ޤާނޫނުތަކާިއ ގެ ވަނަ މާއްދާގެ )ޅ(  20ގެ ޤާނޫނުގެ ރައިޓްސް ކޮމިޝަނު މަންޔުހި

މާޔަތްކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުމުގެ ޙި ގަވާއިދުތަކާއި، އިދާރީ އުސޫލުތައް އެކުލަވާލުމުގައި، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޚު އާލާކުރުމާއި،

ވަނަ  32ގޮތުން، ދޭންޖެހޭ ަމޝްވަރާއާއި ލަފާ ސަރުކާރަށް ދިނުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުގެ ޒިންމާއަކަށްވީއިރު، ާޤނޫނުއަސާސީގެ 

 އެއްވެއުޅުމުގެ މާއްދާއިން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ދައުލަތުގެ ހުއްދައެއް ކުރީން ހޯދުމަކާނުލައި ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު

 (ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު ) 2013/1ޤާނޫނު ނަްނބަރު އަަހރު  ަވނަ 2016މިނިވަންކަން، 

ަވނަ ާމއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން މި  20ލާުޙން ނިގުޅައިގެންފައިވީއިރު، ކޮިމޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ޞްވަނަ އި 1އަށް ގެނެވުނު 

ފައިނުވާކަން ކޮމިޓީއަްށ ގެ ފަރާތުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކާ މަޝްވަރާކޮށް ލަފާދީމުގައި ކޮމިަޝނުޤާނޫނު އެކުލަވާލު

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ބާރުގެ  އްޤާޫނނުގެ ދަށުން ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު ބާއްވަމުންދިޔަ އެއްވުންތަ ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މި

ދިޔައިރުވެސް މިކަމާގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ރަޢުޔު  އްޔަރުކުރަމުންހަކުގެ ބައިވެރިން ބޭނުންކޮށް ރޫޅާލައި، މިފަދަ ެއއްވުންތަ

ވަނަ މާއްދާގެ )ކ( ގެ ދަުށން ރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުރެވޭ  20މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ ޔުހާމަކޮށްފައިނުވާކަމާއި، ހި

ންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަށް ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެކަންކަން ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާއި، އިާދރީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އި
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އިރު، ލިއްޔަތެއްކަމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވީއޫފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ މަސް

ކޮމިޝަނުެގ އެ ކަންކަން  ކޮށް ކަންކަން ފާހަގަ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ގައި ހުރިއިޞްލާޙުށް ގެނެުވނު އެއްވެއުޅުމުގެ ޤާނޫނަ

 ފާހަގަކުރެވިަފއިވެއެވެ. ކޮމިޓީއަށްފައިނުވާކަން ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ

)އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  2006/15ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ވަނަ އަހަރު 2016 5.2.6

ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  27ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ  މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނު( ވުޖޫދުކޮށް 

މާއި ނަގާލު ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު  28މިނިވަންކަމާއި 

 ނުވުން.ލިއްޔަތު އަދާކޮށްފައިގެ މައްޗަށް މަތިކޮށްފައިވާ މަސްއޫ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުން ކޮމިޝަނު 

)އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ  2006/15ޤާނޫނު ނަންބަރު ، ވަނަ އަހަރު 2016

ވަނަ މާްއދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި  27ޤާނޫނުއަސާސީގެ  މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫުނ( ވުޖޫދުކޮށް 

އެަތްއ  އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނަގާލައި،ވަނަ މާއްދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ނޫސްވެރިކަމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޙައްޤު  28

އިރުވެސް، ކޮމިޝަނުން ދިޔަ މުންދައްކަބިރު އިންޒާރުދީ އި، ނޫސްވެރިން ނޫސްވެރިންނެއްގެ މައްޗަށް ތަޙްޤީޤުކޮށް، ދަޢުވާ އުފުލަ

ވަނަ މާއްދާގެ  20ހިުޔމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނުގެ އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ބަހެއް ބުެނފައި ނުވާކަމާއި، 

ސޫލުތަކުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤަކާ ޚިލާފަށް )ކ( ގެ ދަުށން ރާއްޖޭގައި ޢަމަުލކުރެވޭ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާިއ، އިދާރީ އު

ކަންތައްތަކެއް ހުރިނަމަ އެަކންކަން ފާހަގަކޮށް ސަރުކާރަށް ހުށަހެޅުމަކީ ކޮމިޝަނުެގ މަސްއޫލިއްޔަތެއްކަމުގައި 

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ހުރި  ގައިއަބުރު ރަްއކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ޤާނޫނުއިރު، ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ޚިލާފު ކަންކަން ފާހަގަކޮށް އެ ކަްނކަން ކޮމިޝަނުގެ ފަރާތުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާފައިނުވާކަން ކޮމިޓީައށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.

 މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވުން  5.2.7

ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަކީ ވަކި ފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި، ހިޔުމަން  189ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މުސްތަޤިއްލު މުއައްސަސާއެއްކަމާއި، އެ ކޮމިޝަނުން އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމުގައި މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ އެއްވެސް 

ވަނަ  2018ނަ އަހަރާއި ވަ 2015ފަރާތަކަށް ބުރަވުމެއްނެތި ތަޢަްއޞުބުން އެއްކިބާވެ ތިބެެގންކަމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރު، 

އަހަރާ ދެމެދު ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ބޮޑެތި ކަންކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް 

ނުގެ މި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ކޮމިޝަ ން ކޮމިޓީއަށް މަުޢލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތަތަކުން ފާަހގަކޮށްފައިވެއެވެ.އަޅާފައިނުވާކަ

ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު ދިވެހިމުވައްޒަފުން ދީފައިވާ ބަޔާންތަކަށް ބަލާއިރު، އެ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
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ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް ފިޔަވަޅެއް އަޅާފައިނުވަނީ އެކިއެކި ސިޔާސީ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުންކަމަށް ކޮމިޓީއަްށ 

ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ޚިލާފު މީގެ އިތުރުން، އިސްވެދެންނެވި މުއްދަތުގައި ދިވެހި ގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ފާހަ

ބަޔާނެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ނެރުމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން އެ ކޮމިޝަނުގެ ރަޢުޔު ނޫސް ބޮޑެތި މައްސަލަތަކުގައި

 ށް ާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ފަސްޖެހިފައިވާކަމަށް ކޮމިޓީއަ

 

 އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވުން  5.2.8

ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ގައި އިންސާނީ ޙައްުޤތަކުގެ ރޫޙު  20ެގ ޤާނޫނުގެ މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުޔުހި

ދެމެހެއްޓުމާއި ކުރިއެރުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުން އެ  ،ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާލާކުރުމާއި، އެ

ގެ މައްޗަށް ލާޒިމް ކޮްށފައިވެއެވެ. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމަށާއި ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޝަނު

 4ވޭތުެވދިޔަ ކަމަކަށްވީހިނދު، ކަމެއް ކުރުމަކީ އެ ކޮމިޝަނަށް ލާޒިމްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެކު ގާތުން މަސައްކަތް

މަދަނީ ފައިވާ މަސައްކަތްތަކާމެދު ކޮށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް އެ ކޮމިޝަނުން

ގޮތާމެުދ  ރިފައިވޭތޯއާއި، ޤާނޫީނ ޒިންމާ އަދާކުކޮށްގޮތާއި، ެއ ކޮމިޝަނުގެ ޤާޫނނީ ޒިންާމ އަދާޖަމްޢިއްޔާތަކުން ދެކޭ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އަދި އެ ކޮމިޝަނާއެކު މަސައްކަތްކުރުމުގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަކީ 

 އެގޮތުން،. ފައިވާނެއެވެ ފޮނުވާސިޓީ އިންމަސައްކަތްކުރާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް މި ކޮމިޓީމަށް ރާއްޖޭގައި ރުކޮބައިކަން ސާފުކު

އެއްކުރި މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކާއި އެ ކޮމިޝަނާ ދެމެދު ހަރުދަނާ ގުޅުމެއް އުފެދިފައިނުވާކަން  އިންކޮމިޓީ

 ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި ފައިވާ ގޮތުގައި އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅުން ުހރިކޮށްވެ. މަދަނީ ޖަމްޢިްއޔާތަކުން ފާހަގަވެއެފާހަގަކުރެ

ހަގަކޮށްފައެވެ. އުފައްދާފައިވާ ނެޓްވޯކުގެ ބައްދަުލވުމެއްވެސް ބޭއްވެނީ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކަން އެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ވަނީ ފާ

ބަހާލައިެގން ކަމަށްވާތީ، ކޮންމެ ޖަމްޢިއްޔާއަީކވެސް އެއް ތީމްއެއް ކަމަށް  ތަކަކަށްއަދި މި ނެޓްވޯކް އުފައްދާފައި އޮންނަނީ ތީމް 

 ،މީގެއިތުރުންީދފައެއްނުވެއެވެ. ބަލާތީ، ެއންމެ އެކަށީގެންވާ ޮގތުަގއި އެ ނެޓްވޯކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު އެ ކޮމިޝަނުން 

ޤާނޫީނ ޒިންާމ ގެ އިޓްސް ކޮމިޝަންއިން އެ ޮކމިޝަނުމަން ރަޔުޖަމްޢިއްޔާތަކުން ދެކޭގޮތޮތުގައި ޭވތުވެދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި ހި

މަން ރައިޓްސް އެމްބެސެޑަރުކަމަށް ގ. ނީރްވީކް އަޙްމަދު ޔުހި ،ފައިވެއެވެ. އެގޮތުންކޮށްމާލުވެފައިވާކަން ފާހަގަހުއަދާކުރުމުގައި އި

ތުޙުމަތުތަކެއް ކުރެވިފައިވާ  ސްހިޝާން އައްޔަނުކުރުމުން ޭއނާއަކީ ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންީސ ގޯނާކުރުމުގެ ސީރިއަ

ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާކަން އްސަސަތާކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު އެކަން އެ ކޮމިޝަނުއަ ފަރާތެއްކަމަށްވާތީ، ކަމާބެހޭ މު

ކަމަށް ބެލެވޭތީ މިފަދަ  ޝަން އޮފް ޓްރަސްޓްއެއްޒިމެއް ނުވަތަ ޕޮޤާމަކީ އިތުބާރުކުރެވޭ މަޤާފައިވެއެވެ. އަދި މި މަށްފާހަގަކޮ

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ނުހަނު ަކންބޮޑުވާ ކަމަކަށްވާތީ އެކަންވެސް  ކުރުމަކީކުރެވޭ ފަރާތެއް އެ މަޤާމަށް އައްޔަނު ތުތަކެއްތުޙުމަ
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ެއ  ނަމަވެސް ކޮމިޝަނުންމި ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. ގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެސްފައިވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނު

މުން ދުރުކުރެވެން ޤާމަތެއްކަމަށްވާީތ މަގައި، އަޙްމަދު ހިޝާންއަށް ކުރެވިފައިވަނީ ތުހުފައިވާ ޖަވާބު ދީޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

ޗެކްއެއް ހެދިފައިވޭތޯ ބެލުމަށާއި އެ  ޑްގްރައުންހިޝާން މަޤާމަށް އައްޔަނުކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ބެކް އަޙްމަދު އިނެތްކަމަށާ

 ތައްނުދިނުމަށް ކޮމިޝަުންނ ކުރަމުންދާ ކަންތައް އިދިޔަހިނގަ  ކަންދަނީ ކިިހެނއްކަމާއި އެފަދަ ކަންކުރިއަށްގެން މަރުހަލާ

މާތު ލޫޢުއެދުމުން އެ ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހާމަކޮށްފައިނުވާކަމަށް މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން މަ މަށްސާފުކުރު

  ދީފައިވެއެވެ.

ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއަކީ އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަން ރައިޓްސް ޔުހި

އް ނުވަތަ ބަެއއްގެ ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އުމެޤައްސަސާއަކަށް ވީހިނދު، އައުފައްދަވާފައިވާ މު

. ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުްނ ކުރާކަމެކެވެލާޒިމް ޤާނޫނުން ގެ މައްޗަށްުކރުމަކީ އެ ކޮމިޝަނުަކންކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަން

ދުންތެރިކަން ހުންނަ ފަާރތްތައް ގިނަ ޤައުމަކަށްވެފައި، އެފަރާތްތަކަށް ލިބިެގންވާ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމުގައި ނުވަަތ ނުކުޅެ

ދުްނތެރިކަން ހުންނަ ފަރާްތތަކުެގ މަށް ނުކުޅެފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެ ކޮމިޝަން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިނުވާ ކަ

 ގެއެވެ. ނޙައްޤުގައި މަސައްކަތްކުރާ ގިނަ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމަތުތަކުން އެ

ލަތުގެ ެބލުމުގެ ދަށުގެ ތިޭބ ކުޑަކުދިންގެ ޙާލަތު ބެލުމުގަިއ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން މަދަނީ ޢުދަ

ކޮިމޓީއަށް އްސާކޮށްފައިވާ ަމޢޫލޫމާތުތަކުން ޙިމްޢިއްޔާތަކާއެކު މަސައްކަތްކޮށްފައި ނުވާކަން އެ ޖަމްއިއްޔާތަުކން ކޮމިޓީއާ ޖަ

ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުިދން ދިރިއުޅޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ސަރުކާރުގެ  ކުރެވިފައިވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ފާހަގަ

ވެސް ކޮމިޓީއަށް މަށް އެ ކޮމިޝަނުގައި އެކި ަފހަރުމަތިން ޖަމްޢިއްޔާތަކުން އެިދފައިވާކަންނުއިދިކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ހުަށހަޅަ

މިޝަނުން ދައުލަުތގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ތިބޭ ކުޑަުކދިން ދިރިއުޅޭ ތަންތަަނށް ހިޔުމަްނ ރައިޓްސް ކޮ ފައެވެ.ފާހަގަކުރެވި ވަނީ

 ހޯދުންތަކުގެނަމަވެސް އެ ޒިޔާރަތްތަކުން ފާހަގަކުރެވޭ ޕްރިލިމިނަރީ  ލިޒިޔާރަތްކޮށް އެ ޒިޔާރަތުގެ މައްޗަށް ރިޕޯޓު އެކުލަވާ

އްޔާތަކުން ޢިގާކަމަށް މަދަނީ ޖަމްއި ވަރަށް ގިނަ ދުވަސް ނަކުރުމުގަޢާންމުތައްޔާރުކުރުމާއި   ޒިޔާރަތްތަކުގެ ރިޕޯޓު އިތުރުން

މުގެ ސަަބބުން ޒިޔާރަތުގެ އަސްލު މަޤްަޞދު ޙާޞިލް ނުވާކަމަށް އެ ވުއެވެ. މިފަދަ ކަްނަތއްތަކަށް ގިނަ ދުވަސްކޮށްފައިވެފާހަގަ

  ފަރާތްތަކުން ދެކެއެވެ.

 

ނޭޝަނަލް އިންކުއަރީ އޮން އެކްސެސް ޓު "ވަނަ އަހަރަށް ކޮމިޝަނުން ދިރާސާކޮށް ނިންމި  2013 5.2.9

އަހަރުވީއިރު ޢާންމުނުކޮށް އަދި  4ގެ ދިރާސާ ރިޕޯޓު، " ބިލިޓީސް ޝަން ފޮރ ޗިލްޑްރަން ވިތް ޑިސޭ އެޑިޔުކޭ 

 ރިޕޯޓަށް ވެފައިވާގޮތުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިމަނާފައިނުވުން؛  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި އެ  2019



 ކޮމިޓީ ރިޕޯޓު :ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 

 27 

 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

ރަށަކުން ނުކުޅެދުންތެރިކަްނ  21އަތޮޅެއްގެ  11ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދިޔަ އެ ދިރާސާގައި 

 4ަފއިވެއެވެ. މިދިރާސާއަށް މީހުންގެ ބަޔާން ނަގާ 575ފަރާްތަތކުގެ ޢާއިލާތައް ހިމެނޭހެން ޖުްމލަ  ހުންނަ ފަރާތްތަކާއި އެ

ވެ. މި ދިރާސާ ކެދިރާސާ ޢާންމު ނުކުރުމަކީ މި ކޮމިޓީއިން ނުހަނު ކަންބޮޑުވާކަމެ މި ށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެފައިވާއިރު،އަހަރަ

ސިޓީ ( 2020މާރިޗު  5) F/HG/168/2020/16-57މި އިދާރާގެ ނަންބަރު ސަަބބު ޯހދުމަށް ކޮށްފައިނުވާ ޢާންމު 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިަވނީ ( ިސޓ2020ީމާރިޗު  10) CB/57/2020/31-168 ެގ ަނންބަރުކޮމިޝަނު އެ ،ފޮނުވުމުން

 ކުރިއަށްގެންދިޔަ ރަށްރަށުގެދިރާސާ ދިރާސާގެ ހޯދުންތަކަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި އެ 

 ގެންދާކަމަށެވެ. މަކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އަދާހަމުއައްސަސާތަކުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، އެ ދިރާސާ ރިޕޯޓު

 އިވާ އެ ބުރަ މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓުވަނަ ދައުރުގައި ކޮށްފަ 3ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ނަމަވެސް، 

 މެންބަރުންގެއެ ޢާންމުނުކޮށް އޮތުމަކީ  މެންބަރުން މި ރިޕޯޓުމިހާރުގެ ކޮމިޝަނުގެ  ބުނެކަމަށް އަދާހަމަކުރާ ،ންމުނުކޮށްޢާ

ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުގައި  2019އަދި  ޤަޫބލުކުރެއެވެ.އިދާރީ ހިންގުމުގެ ނާޤާިބލުކަމުެގ ސަބަބުންކަމަށް ކޮމިޓީިއން 

ށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އެކަ ށްމިކަމުގެ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ހިއްސާކޮށްފައި ނެތުމަކީ އެބޭފުުޅން އެ މަސައްކަތް އަދާހަމަކުރުމަ 

  ރެވިފައިވެއެވެ.ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުށްވެސް ކުރަމުންނުދާކަމަމަސައްކަތް 

 

   ނިންމުން .6

ވަނަ  37ވީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭއްވި މި ކޮމިޓީގެ  2020ޖުލައި  16، އިސްވެދެންނެވި ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތްކޮށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ، މެންބަރުން 2ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ ެތރެއިން ތިރީގައިވާ  ހިޔުމަން ރައިްޓސް ،ބައްދަލުވުމުގައި

ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު  ޓްސްހިޔުމަން ރައިވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެަމތިްނ  197ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

 ްސކޮށްފައިވެއެވެ. ފާ އްތިފާޤުން އިއަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތްކަމަްށ ފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުިވ މެންބަރުންގެ

 އެ މެންބަރުންނަކީ: 

 އަދި ؛މުޙައްމަދު ޒާހިދުކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސް އަލްފާޟިލް  ހިޔުމަން ރައިޓްސް .1

  މޫސާ ޢަލީ ކަލޭފާނު.ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު އަލްފާޟިލް ހިޔުމަން ރައިޓްސް .2
 

 ހިޔުމަން ރައިޓްސްވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  197ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ވީމާ

 ބަޔާންކުރި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ނެތްކަމަށް ފެންނަކަމަށް ކޮމިޓީއިން ފާސްކުރި އިސްވެ 
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

އްޒަތްތެރި މަޖިލީހުން ޮގތެްއ އެ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަިކކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ތިޔަ ޢި، ( މެންބަރުންދެއެއް) 2

 ތިޔަ ޢިއްޒަތްތެރި މަޖިލީހަށް ހުށަހަަޅމެވެ. ޕޯޓުނިންމެވުމަށްޓަކައި މި ރި
 

ބަތް ޞްނި ހާޒިރުވިގެ ބައްދަލުވުމަށް މެްނބަރުން ކޮމިޓީ މަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރޔުހި މަށްދިރާސާކުރު މި މައްސަލަ

 އެވަނީއެވެ.ހިމަނާފައި " ގެ ގޮުތގައި 1-"ޖަދުވަލު ޒިރީގެ ތަފްޞީލުހާއެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ 

  

 ޖީހާން މަޙްމޫދް 
 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
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 ހިޔުމަން ަރއިޓްސް ެއންޑް ޖެްނޑަރ ކޮިމޓީ

 1ޖަދުވަލު 
 

 

މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ 

ގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީ  ހިޔުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރމަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  ބޭއްވި 

 މެންބަރުން ހާޒިރުވި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު 
 

 

 

 

 

  ްވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުން  - ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ 

SC ިއެހެން ބައްދަލުވުމެއްގައ S ިސަލާމުގައ 

16.07.2020 37 00:20       -   

12.07.2020 36 02:20      S    

08.06.2020 27 01:02         - 

17.05.2020 26 01:19          

17.03.2020 15 00:43   -       

10.03.2020 12 01:10    -   - SC  SC

01.03.2020 11 00:37    -    - - 
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