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 މެންބަރުން ހުށަހަޅުއްވާ ހުށަހެޅުއްވުން

 ވަނަ ޖަލްސާ 7 ދައުރުގެ ތިންވަނަ އަހަރުގެ ވަނަ 2010 : ޖަލްސާ

 2010 އޮކްޓޯބަރ 18 : ތާރީޚް

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ : މައްސަލަ

 އެންގުންތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށް އަންގާ

 ޓީން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުވެވަޑައިނުގަންނަވާ މައްސަލައަށް ގޮތެއްް ނިންމަވާދެއްވުމަށް އެދި އެކޮމި

 ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް

 ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙަންމަދު މުޖުތާޒް : މެންބަރު ހުށަހެޅުއްވި

 ޔާމީން هللا މުލަކު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދު : މެންބަރު އްވި ތާއީދުކުރެ

 : ހުށަހެޅުން

 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ސްޕްރީމް ކޯރޓްގެ އިސްތިޝާރީ ލަފަޔެއް ހޯދުމަށް ރައްޔިތުންގެ 95 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ޤަރާރު 144 މަޖިލީހުގެ ޤަވާއިދުގެ

 ދީބާޖާ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ 237 ހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދިވެ

 ؛ މާޔަތްކޮށް ޤާނޫނު ދެމެހެއްޓުން ހިމެނިގެންވާ ވީހިނދު ޙި ވާޖިބު ތަކުގެތެރޭގައި ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ދިމިގްރާތީ މުއައްސަސާތައް

 އަދި އެތަންތަނުން ންވާނީ، ޚިދުމަތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަ ތީ މަ މާއްދާގައި ސަލާ ވަނަ 238 އަދި، ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ާ ހިންގާ އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވ

 ހިނދު؛

 ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ގައި ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 239 އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ހިންގޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހިނދު؛

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކުރެވިގެންވާ ގޮތުގެމަތިން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާ 241 އަދި ޤާނޫނުއަސާސީގެ

ން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް މޯލްޑިވްސް ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޗީފް އޮފް ނުހިނގާގޮތް ބަލަމުން ގެންދިއުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހު



 ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާ އެންގުން ތަކަށް އިޖާބަ ނުދީ ހާޒިރުވުމަށް އިންކާރު

 ކުރަމުން ގެންދާ ހިނދު؛

 އަދި، އިސްވެދިޔަ ކޮމިޓީގެ އެންގުމަށް އެކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވުމަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ފަސީޙު އިޖާބަ

 ؛ ނުދީ އިންކާރު ކުރަމުން ގެންދާ ހިނދު

 ޤަރާރު

 މަށް މޯލްޑިވްސް ތީ ޚިދުމަތް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވު މަ ސަލާ

 ޑިފެންސް ފޯސްގެ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖަރ ޖެނެރަލް މޫސާ ޢަލީ ޖަލީލް އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސްގެ

 ގައި ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 239 އެންގުމުން ހާޒިރުވެފައި ނުވުމާއެކު، ޤާނޫނުއަސާސީގެ އަށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު ފަސީޙު

 ތް ތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބާރު ހިނގާނޭކަމަށް ބުނެފައިވުމާއެކު، އަދި އިސްވެ ބުނެވުނު ކޮމިޓީއަކީ ސަލާމަތީ ޚިދުމަ

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް ހިނގާ ނުހިނގާގޮތް ބެލުމަށް އުފައްދާފައިވާ ކޮމިޓީއަކަށް 241 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 އަދި އެތަންތަނުން ހިންގާ ންވާނީ، ޚިދުމަތްތަކުން މަސައްކަތްކުރަ ވަނަ މާއްދާގައި ސަލާމަތީ 238 ގެ ވުމާއެކު އަދި ޤާނޫނުއަސާސީ

 އެންމެހާ ކަންކަން ހިންގާންވާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީ އާއި ޤާނޫނާއި، އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ކަމަށް ބުނެފައިވުމާއެކު އަދި

 ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ނުވަތަ އެމަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރުވުމަށް ވަކިމީހަކަށް ) ށ ( ވަނަ މާއްދާގެ 99 ޤާނޫނުއަސާސީގެ

 ނުވަތަ ވަކި މުއައްސަސާއަކަށް އެންގުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާކަމަށް އޮތުމާއެކު، އިސްވެދިޔަ މާއްދާތަކުގެ އަލީގައި ރައްޔިތުންގެ

 ތަކާއިމެދު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާއި، ން ވުމަށް އަންގާ އެންގު މަޖިލީހަށް ނުވަތަ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ އަކަށް ހާޒިރު

 ސަރުކާރާއި، ދައުލަތުގެ އެންމެހާ މުއައްސަސާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނާއި އަމިއްލަ ފަރުދުން ޢަމަލު ކުރަންޖެހޭނެ

. އިސްތިޝާރީ ލަފައެއް ހޯދުމަށްއެދި މިޤަރާރު ހުށަހެޅީމެވެ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ 95 ގޮތަކާއިމެދު ޤާނޫނުއަސާސީގެ


