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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް

މޓީ
ނޑަރ ކޮ ި
ޖ ް
ނޑް ެ
ނ ރައިޓްސް އެ ް
މ ް
ހިއު ަ

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވުނު ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ އަޒްޙަރު އިބްރާޙިމްއަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގެ
ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގެ
ރިޕޯޓު

ރިޕޯޓު ނަންބަރުM19/HG/2021/2 :
 23މާރިޗު 2021

ވސް
ގ ފުލުހުންނާއި ،މޯލްޑި ް
ގ އަޒްޙަރު އިބްރާހީމްއަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނު ެ
ވއްމާ ެ
ވނު ހ.ކުއްޅަ ަ
ގއި ހައްޔަރުކުރެ ު
ގ ތުހުމަތު ަ
ކުށެއް ެ
ގ ރިޕޯޓު
ވ މައްސަލައި ެ
ނ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައި ާ
ގ އޮފިސަރު ް
ވސް ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރ ި

ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ
ބއްވި 19 ،ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  6ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ .ރައްޔިތުންގެ
މި ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ  11ޖޫން  2019ގައި ޭ
މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  123ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ،އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ،ޖެންޑަރ
ބލައި ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި ،މިނިސްޓްރީ
އީކުއަލިޓީއާއި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ަ
އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސްއާއި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާއި ،ފެމިލީ
ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި މިނޫންވެސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ،ޖެންޑަރ އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ
ބރުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުމުގެ
ބލުމާއި ،ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަންގެ މެން ަ
އިދާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ހިނގާގޮތް ެ
މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ޖީހާން މަޙްމޫދު

ޙުސައިން ޒިޔާދު

ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ

ވައިކަރަދޫ ދާއިރާ

އިމްތިޔާޒު ފަހުމީ

މުޙައްމަދު ރާޢީ

މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

ޔޫނުސް ޢަލީ

މުޙައްމަދު ނާޒިމް

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

ދަނގެތި ދާއިރާ

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް
ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

ރޮޒައިނާ އާދަމް
އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ
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ވސް
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ގ ރިޕޯޓު
ވ މައްސަލައި ެ
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ވސް ެ
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ވސް
ގ ފުލުހުންނާއި ،މޯލްޑި ް
ގ އަޒްޙަރު އިބްރާހީމްއަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނު ެ
ވއްމާ ެ
ވނު ހ.ކުއްޅަ ަ
ގއި ހައްޔަރުކުރެ ު
ގ ތުހުމަތު ަ
ކުށެއް ެ
ގ ރިޕޯޓު
ވ މައްސަލައި ެ
ނ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައި ާ
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ވސް ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރ ި

 .1ތަޢާރަފް
ބރާޙިމް (އައި.ޑީ ކާޑު
މި ރިޕޯޓަކީ ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ އަޒްޙަރު އި ް
ބރު  )A281861އަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި އެވަގުތު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް
ނަން ަ
ބޑެތި
ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އޮފިސަރުން  05އޯގަސްޓު  2017ވަނަ ދުވަހު ވަރަށް ޮ
އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމުން،
އެ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓެވެ .މި މައްސަލަ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅީ ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު ހިންނަވަރު ދާއިރާގެ
ބރު ޖީހާން މަޙްމޫދެވެ.
މެން ަ

ގތް
ގންދިޔަ ޮ
 .2ކޮމިޓީން މަސައްކަތް ކުރިއަށް ެ
ބރު
ބރާޙިމް (އައި.ޑީ ކާޑު ނަން ަ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ އަޒްޙަރު އި ް
 )A281861އަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި އެވަގުތު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނާއި ،މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ބޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައިވާ
ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އޮފިސަރުން  05އޯގަސްޓު  2017ވަނަ ދުވަހު ވަރަށް ޮ
ބނު
މައްސަލަ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމާއެކު ،މި މައްސަލާގައި ކަންހިނގާފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް މައްސަލައިގައި އަނިޔާ ލި ު
ބރާހީމްގެ ފަރާތުންނާއި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ
ފަރާތުގެ ވަކީލު ،ހ .ދިއްލީގެ ،ޔާމީން އި ް
ބރާހީމްއަށް އަނިޔާކޮށްފައިވާކަން ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
ސާފުކޮށްފައެވެ .އެގޮތުން ،މި މައްސަލައިގައި އަޒްޙަރު އި ް
ބރު ( 13/2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  )2013ގެ 13
ބތުވެފައިވީނަމަވެސް ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ތަޙްޤީގަށް ސާ ި
ބރާހީމަށް ފުލުހުންނާއި ކަރެކްޝަނަލް
ބޔާންކުރާފަދަ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް އަޒްޙަރު އި ް
ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބތުނުވާކަމުގައި އެ ކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާތީ ،ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް
އޮފިސަރުން ޤަސްދުގައި ކުރިކަމަށް ސާ ި
ބރުން މަޤާމުން ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައާއެކު އިތުރަށް މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް
ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެން ަ
ބރުން
ކޮމިޓީން ނިންމިއެވެ .އެގޮތުން ،ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ ހަތަރުވަނަ ދައުރުގެ މެން ަ
ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލައިގެ އެކި މަރުޙަލާތަކުގައި އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އެ ފަރާތްތަކާ ސުވާލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.
ބނު ފަރާތުގެ ވަކީލު މި މައްސަލައިގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން
މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަނިޔާ ލި ު
ބފައިވާތީ ،އެ މައްސަލަ މުރާޖަޢާކޮށް އަލުން މައްސަލަ ނިންމި
މުރާޖަޢާކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީއަށް ލި ި
ރިޕޯޓު ކޮމިޓީއާ ޙިއްސާކުރުމަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގައި ދަންނަވާފައިވެއެވެ.
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ވސް
ގ ފުލުހުންނާއި ،މޯލްޑި ް
ގ އަޒްޙަރު އިބްރާހީމްއަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނު ެ
ވއްމާ ެ
ވނު ހ.ކުއްޅަ ަ
ގއި ހައްޔަރުކުރެ ު
ގ ތުހުމަތު ަ
ކުށެއް ެ
ގ ރިޕޯޓު
ވ މައްސަލައި ެ
ނ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައި ާ
ގ އޮފިސަރު ް
ވސް ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރ ި

ވނު ކަންކަން
ގކުރެ ު
 .3ކޮމިޓީއަށް ފާހަ ަ
ބނު ފަރާތުގެ ވަކީލުގެ ފަރާތުން ހޯދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުންނާއި މި
މި މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރުމުގެ ގޮތުން އަނިޔާ ލި ު
ބއްވުނު އެ ކޮމިޝަނުގެ
މައްސަލައިގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްގެ 05 ،މެއި  2019ވަނަ ދުވަހު ޭ
( 805)4ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓުންނާއި ،އެ ކޮމިޝަނުގެ ( 51)5ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓުން
އަންނަނިވި ކަންކަން ކޮމިޓީއަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.
•

ބރާހީމް (އައި.ޑީ ކާޑު
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ އަޒްޙަރު އި ް
ބރު  )A281861އަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި އެވަގުތު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނާއި،
ނަން ަ
މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދިޔަ އޮފިސަރުން  05އޯގަސްޓު  2017ވަނަ ދުވަހު،
ބރާހީމް ހައްޔަރުކުރެވުނު ވަގުތުން ފެށިގެން (ރޭގަނޑު  01:25ހާއިރުން ފެށިގެން) އިރު އަރަންދެން
އަޒްޙަރު އި ް
ބޔާނުގައި
ބރާހީމް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ަ
ބޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައިވާކަމަށް އަޒްޙަރު އި ް
ޮ
ބނެފައިވާކަން؛
ު

•

ބރާހީމަށް އަނިޔާކުރާތަން
ބޔާންތަކުން ،އަޒްޙަރު އި ް
މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީޤަށް ހެކިން ދީފައިވާ ަ
ބފައިވާ ޒަޙަމްތައް ލޮލަށް ފެނިފައިވާކަމަށާއި އަޒްޙަރު
އެފަރާތްތަކަށް ފެނިފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އޭނާއަށް ލި ި
ބނެފައިވާކަން؛
ބރާހީމްއަށް އަނިޔާކުރަމުންދިޔަ ވަގުތު އޭނާ ރުއިމުގެ އަޑު އިވިފައިވާކަމުގައި ު
އި ް

•

ބނެފައިވާފަދަ އަނިޔާތަކެއް
ބރާހީމް ު
ބޔާންތަކުގައި ،އަޒްޙަރު އި ް
އެ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީގަށް ޑޮކްޓަރު ދީފައިވާ ަ
ބލި ޑޮކްޓަރުގެ ޑައިގްނޯސިސްގައި،
ބރާހީމް ެ
ބފައިވާކަމަށް ޑޮކްޓަރަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ،އަދި އަޒްޙަރު އި ް
ލި ި
ބރާހީމްގެ ވައަތް ދުޅަވެފައިވާކަމަށާއި ،ތިރީ ތުންފަތް ފަޅައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި ،ނިތްކުރިމަތި
އަޒްޙަރު އި ް
ބރަކަށިމަތީގެ އެތައްތަނަކާއި ،ކޮނޑުގެ އެތައްތަނެއް މަށައިގެންގޮސް ހަލާކުވެފައިވާކަން
މަށައިގެން ގޮސްފައިވާކަމަށާއި ު
ފާހަގަކޮށްފައިވާކަމަށާއި،

އަދި

އެއީ

(ފުލުހުން)

ބނުންކުރުން
ޭ

ހުއްދަދެވިފައިވާ

ހަތިޔާރަކުން

ބފައިވާ
ލި ި

ބރާހީމްގެ ހަށިގަނޑުގައި ހުރި އަނިޔާގެ
އަނިޔާތަކެއްކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ނުވަތަ ލަފާކުރެވޭކަމަށާއި އަދި އަޒްޙަރު އި ް
ބނެފައިވާކަން؛
ބފަދަ އަނިޔާތަކެއް ކަމުގައި ު
ބއެއް ނިޝާންތަކަކީ މީހަކު ޖަހައިގެން ލި ޭ
ަ
•

މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން
ބއެއް އޮފިސަރުންނަށް އެ ކޮމިޝަނުން ދެއްކި ފޮޓޯތަކުގައިވާފަދަ އަނިޔާ
ބޔާންތަކުގައިަ ،
އެ ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ަ

5
ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

ވސް
ގ ފުލުހުންނާއި ،މޯލްޑި ް
ގ އަޒްޙަރު އިބްރާހީމްއަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނު ެ
ވއްމާ ެ
ވނު ހ.ކުއްޅަ ަ
ގއި ހައްޔަރުކުރެ ު
ގ ތުހުމަތު ަ
ކުށެއް ެ
ގ ރިޕޯޓު
ވ މައްސަލައި ެ
ނ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައި ާ
ގ އޮފިސަރު ް
ވސް ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރ ި

ބފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާކަމާއި ،އަދި
ބރާހީމް ފުލުހުންގެ ލޯންޗަށް ނެގުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ލި ި
އަޒްޙަރު އި ް
ބއެއް އޮފިސަރުންނަށް ފާހަގަކުރެވިފައި ނުވާކަމުގައި
ބފިވާއިވާކަން ަ
ބރާހީމަށް އެއްވެސް އަނިޔާއެއް ލި ި
އަޒްޙަރު އި ް
ބނެފައިވާކަން؛
ު
•

ބއެއް ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން އޮފިސަރުންގެ އެ ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ
ަ
ބނެފައިވާކަން؛
ބރާހީމްގެ ހަށިގަނޑުގައި އަނިޔާގެ ނިޝާންތައް ހުރިކަމަށް ު
ބޔާންތަކުން އަޒްޙަރު އި ް
ަ

•

މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރިވސްގެ އޮފިސަރުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން
ބރާހީމް ހައްޔަރުކުރެވުނު ސަރަޙައްދަކީ ގައު ގިނަ
ބޔާންތަކުގައި އަޒްޙަރު އި ް
އެ ކޮމިޝަނަށް ދީފައިވާ ަ
ބފައިވާ އަނިޔާތަކަކީ ހައްޔަރުކުރަން އުޅުމުގެތެރޭގައި ގައުތަކުގެ
ބރާހީމްއަށް ލި ި
ސަރަޙައްދެއްކަމަށާއި ،އަޒްޙަރު އި ް
ބރާހީމް ހައްޔަރު
ބނެފައިވާކަމަށާއި ،އަދި އަޒްޙަރު އި ް
ބފައިވާ އަނިޔާތަކެއް ކަމުގައި ު
ބން ލި ި
ބ ު
މައްޗަށް ވެއްޓުމުގެ ސަ ަ
ބރާހީމަށް
ކުރެވުނު ސަރަޙައްދަކީ ގައު ގިނަ ސަރަހައްދެއްކަން އެ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އަޒްޙަރު އި ް
ބފައިވާ އަނިޔާތަކެއްނޫކަން މެޑިކަލް އެކްސްޕަރޓްގެ
ބފައިވާ ހުރިހާ އަނިޔާތަކަކީ ގާތަކުގެ މައްޗަށް ވެއްޓިގެން ލި ި
ލި ި
ބހުން އެ ކޮމިޝަނަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާކަން؛
ބޔާނުންނާއި ހެކިންގެ ހެކި ަ
ަ

•

އެހެންނަމަވެސް ،މި މައްސަލައިގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން  05މެއި  2019ވަނަ
ބރު ( 13/2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު
ބއްވުނު އެ ކޮމިޝަނުގެ ( 805)4ވަނަ ޖަލްސާގައި ،ޤާނޫނު ނަން ަ
ދުވަހު ޭ
ބރާހީމަށް
ބޔާންކުރާފަދަ ނަފްސާނީ އަދި ޖިސްމާނީ އަނިޔާއެއް އަޒްޙަރު އި ް
 )2013ގެ  13ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ބތުނުވާކަމުގައި
ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން ޤަސްދުގައި ކުރިކަމަށް ސާ ި
ނިންމަވާފައިވާކަން؛

•

މި މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަކިވަކި
އޮފިސަރުންނަށް ޖިނާއީ ދަޢުވާކުރެވޭނެ ހެކިނެތްކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ނިންމާފައިވާކަން؛

•

ބރާހީމްގެ ވަކީލު މި މައްސަލަ
އެހެންނަމަވެސް ،އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް އަޒްޙަރު އި ް
މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް އެދި ހުށަހަޅުމުން ،މި މައްސަލައިގައި ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން
ބއްވި އެ ކޮމިޝަނުގެ ( 805)4ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާ ރިޕޯޓު މުރާޖަޢާކޮށް
 05މެއި  2019ވަނަ ދުވަހު ޭ
ބޔާންކުރާ
ބރު ( 13/2013އެންޓި ޓޯޗަރ ޤާނޫނު  )2013ގެ  14, 13އަދި  15ވަނަ މާއްދާގައި ަ
ޤާނޫނު ނަން ަ
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ވސް
ގ ފުލުހުންނާއި ،މޯލްޑި ް
ގ އަޒްޙަރު އިބްރާހީމްއަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނު ެ
ވއްމާ ެ
ވނު ހ.ކުއްޅަ ަ
ގއި ހައްޔަރުކުރެ ު
ގ ތުހުމަތު ަ
ކުށެއް ެ
ގ ރިޕޯޓު
ވ މައްސަލައި ެ
ނ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައި ާ
ގ އޮފިސަރު ް
ވސް ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރ ި

ބތުވާތީ ،އެ މައްސަލަ
ބފައިވާކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުގެ ތަޙްޤީގަށް ސާ ި
މާއްދީ ،ނަފްސާނީ އަދި ލާ އިންސާނީ އަނިޔާ ލި ި
އަލުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހަށް ފޮނުވުމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ( 51)5ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން.

ގ ހުށަހެޅުންތައް
 .4ކޮމިޓީ ެ
ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން  :1މި މައްސަލައިގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްއާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްގެ ވަކިވަކި
އޮފިސަރުންނަށް

ޖިނާއީ

ދަޢުވާކުރެވޭނެ

ހެކިނެތްކަމަށް

ޕްރޮސެކިއުޓަރ

ޖެނެރަލް

އޮފީހުން

ނިންމާފައިވާ

ނިންމުން

މުރާޖަޢާކުރުން؛
ބރު ( 6/2006ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން  :2ޤާނޫނު ނަން ަ
ގެ ދަށުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން މަދަނީ ގޮތުން އެޅެންހުރި ފިޔަވަޅުތައް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން
އެޅުން؛
ބރު ( 6/2006ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  20ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)
ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން  :3ޤާނޫނު ނަން ަ
ބދަލު ހޯދައިދިނުމަށް ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން
ބރާހީމްއަށް މަދަނީ ަ
ގެ ދަށުން މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އަޒްޙަރު އި ް
އިސްވެ މަސައްކަތްކުރުން؛ އަދި
ބރު ( 6/2006ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނު) ގެ  23ވަނަ
ކޮމިޓީގެ ހުށަހެޅުން  :4މި މައްސަލައަކީ ޤާނޫނު ނަން ަ
ބޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން
ބވަތުގެ މައްސަލައެއްކަމުގައިވާނަމަ ،އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ަ
ބޔާންކުރާ ާ
މާއްދާގެ (ހ) ގައި ަ
ކޮމިޝަނުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

 .5ނިންމުން
ބރު
ބރާހީމް (އައި.ޑީ ކާޑު ނަން ަ
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި މާފުށީ ޖަލުގައި ހައްޔަރުކުރެވިފައިވާ ހ.ކުއްޅަވައްމާގެ އަޒްޙަރު އި ް
 )A281861އަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި އެވަގުތު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދިޔަ ފުލުހުންނާއި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް
ބޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައިވާ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ
ސަރވިސްގެ އޮފިސަރުން  05އޯގަސްޓު  2017ވަނަ ދުވަހު ވަރަށް ޮ
މަޖިލީހުގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ސަމާލުކަމަށް އައުމުން އެ މައްސަލަ މި ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރިއިރު
ކުރީގެ ހިޔުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއިން މި މައްސަލައާމެދު އިހުމާލުވެފައިވާކަން ކޮމިޓީއަށް
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ވސް
ގ ފުލުހުންނާއި ،މޯލްޑި ް
ގ އަޒްޙަރު އިބްރާހީމްއަށް ކ .މާފުށީ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނު ެ
ވއްމާ ެ
ވނު ހ.ކުއްޅަ ަ
ގއި ހައްޔަރުކުރެ ު
ގ ތުހުމަތު ަ
ކުށެއް ެ
ގ ރިޕޯޓު
ވ މައްސަލައި ެ
ނ ބޮޑެތި އަނިޔާތަކެއް ކޮށްފައި ާ
ގ އޮފިސަރު ް
ވސް ެ
ކަރެކްޝަނަލް ސަރ ި

ބޑުވުން އޮތަތީވެ މި ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ހުށަހެޅުންތައް
ފާހަގަކުރެވިފައިވާތީ ،މި ކޮމިޓީން އެކަމާމެދު ނުހަނު ކަން ޮ
ތަންފީޒުކުރުމަކީ މުހިންމުކަމެއް ކަމުގައި ކޮމިޓީން ދެކެމެވެ.
ބތް
ބރުން ހާޒިރުވި ނިޞް ަ
ބއްދަލުވުމަށް މެން ަ
މި މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީގެ ަ
އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ހާޒިރީގެ ތަފްޞީލު "ޖަދުވަލު "1-ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.

ޖީހާން މަޙްމޫދް
ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު
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ވސް
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