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  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
  މާލެ،

  .ދިވެހިރާއްޖެ
  

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ޢައްޔަންކުރެއްވުމަށް 
   ރިޕޯޓްގެ ކޮމިޓީ ވަގުތީދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ފުޅުތައްނަން

 

 ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ) ށ (އްދާގެމާ ވަނަ 168 ޤާނޫނުއަސާސީގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

 ކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް (2008/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު އްޔަނުކުރުމަށްޓަކައިއަ މެންބަރުން ކޮމިޝަނަށް އިލެކްޝަންސް

 އެކަމަށް އިޢުލާނުކުރުމުން ޢާންމުކޮށް ،ގޮތުގެމަތީން ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ 3 ގެ )ށ (މާއްދާގެ ވަނަ 29 ގެ) ޤާނޫނު

 ތައްނަންފުޅުއެ ،ހުށަހަޅައި މަޖިލީހަށް ނަންފުޅުތައް ފޮނުއްވި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ،ތެރެއިން ބޭފުޅުންގެ އިޖާބަދެއްވި

 މެންބަރުންގެ 7 ގޮތުގެމަތީން ގައިވާ 2 ގެ) ހ (މާއްދާގެ ވަނަ 152 ވާއިދުގެޤަ މަޖިލީހުގެ ކުރެއްވުމަށް ދިރާސާ

  . ބޭފުޅުންނެވެމިދަންނަވާކޮމިޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ތިރީގައި މި . އެކުލަވާލައްވާފައެވެވަނީ ވަގުތީ ކޮމިޓީއެއް 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދާއިރާގެ މެންބަރު މަތިވެރި -1

 ޙަސަން ލަޠީފް ދެކުނު ދާއިރާގެ މެންބަރު ހިތަދޫ -2

  އަޙްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްދޫ -3

 މުއްޠަލިބްއިބްރާހީމް ދާއިރާގެ މެންބަރު ފަރެސްމާތޮޑާ  -4

 މުޙައްމަދު ޠާރިޤްދާއިރާގެ މެންބަރު މަނަދޫ  -5

 ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނަޝީދު -6

 އަޙްމަދު މޫސާދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ކުރެން -7
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ކޮމިޓީގެ  ގައި ބާއްވަވައި 2009 އޮކްޓޯބަރު 26ން މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި މިކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވު

 މަނަދޫއަޅުގަނޑު  އްވެވީހޮ އިއްތިފާޤުންންނެވި މެންބަރުންގެ ޑައިގެތުގައި ކޮމިޓީއަށް ޙާޒިރުވެވަގެ ގޮމުޤައްރިރެއް

  .އެވެމުޙައްމަދު ޠާރިޤްދާއިރާގެ މެންބަރު 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް  އިލެކްޝަންސްމިބައްދަލުވުމުގައި އެއަށްފަހު، 

ކުރެއްވޭ ގަ މެންބަރުންނަށް ފާހަގެކޮމިޓީމިޖެހޭނެކަމަށް  ބައްލަވަން ދިރާސާކުރެއްވުމުގައިއްތަހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ނަންފުޅު

  . މަޝްވަރާކުރެއްވިއެވެކޮމިޓީގައި މިންގަނޑުތަކާމެދު 

ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިލެކްޝަންސްގޮތުން އެ

 ވަނަ މާއްދާގައި 5ގެ )  ޤާނޫނުކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް (2008/8ނު ނަންބަރު ޤާނޫ ، ކިބައިގައިބޭފުޅުންގެ

ލޫމާތު ވައިގެން އެމަޢު ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ލިޔުއްތޯފުރިހަމަވޭ ސިފަތައް ފައިވާބަޔާންކޮށް

ބަޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި)އ ( އަދި)ކ(، )ޅ(، )ބ(، )ރ(މިމާއްދާގެ މިގޮތުން، . ވުމަށް ނިންމެވިއެވެއްސާފުކުރެ

  .ވެވުނެސިފަތައް ފުރިހަަމ ވޭތޯ ބެއްލެވުމަށްޓަކައި ތިރީގައި މިވާ ފަރާތްތަކަށް ސިޓީ ފޮނުއްވައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެ

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައި ކޯޓް. 1

  ޖިނާއީ ކޯޓް. 2

  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސަރވިސް. 3

 ސަރވިސް ކޮމިޝަންސިވިލް . 4

  އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން. 5

  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް. 6

ޤާނޫނު  މިދެބޭފުޅުންނަކީއިރު އްލެވިމަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތްތަކުން ފޮނުއްވި މަޢުލޫމާތުތައް ބެ

އިވާ ޝަރުތުތަށް ފަމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްވަނަ  5ގެ )  ޤާނޫނުކޮމިޝަނުގެ އިލެކްޝަންސް (2008/8ނަންބަރު 

  .އްކަމަށް ކޮމިޓީއަށް ޤަބޫލުކުރެވުނެވެހަމަވާ ފަރާތްތަފުރި

 ދެއްވާނެއިރު މާކްސް އިންޓަރވިއު ކުރައްވާ  އިންޓަރވިއު ކުރެއްވުމަށާއިމޭިބފުޅުންނާއިއިތުރުން، މީގެ

   .ޅުއްވިއެވެކަނޑައެ ތިރީގައިވާގޮތަށް އްނެ ދާއިރާތައްވާ ވަޒަންކުރަޑުތަކާއިމިންގަނ
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 20%                  ޤާބިލިއްޔަތު .1

 20%                  ތަޖުރިބާ .2

 20%              ތަޞައްވުރު އިސްނެގުމާއި .3

 20%                  ގްރިޓީއިންޓެ .4

  20%  ގުޅުން ހުރި ދާއިރާއާ މަސައްކަތްކުރައްވާ ދާއިރާއާއި ކުރައްވާފައިވާ ޙާޞިލް ތަޢުލީމް .5

 ކަނޑައަޅުއްވާނެ މިންގަނޑުތަކާކަމަށް  ޤާބިލުއައްޔަނުކުރަން ށްކޮމިޝަނަ އިލެކްޝަންސްމީގެއިތުރުން 

  މިބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކުރެއްވުމަށްފަހުކޮމިޓީން ނިންމެވީ، އްވުމަށްފަހުގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކެުރ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް ކޮމިޓީން ކަނަޑައަޅުއްވާނީ 

 70%  އަދި . ކަމުގައެވެވާ ބޭފުޅުންން ހޯއްދަވުރެ މަތިއަށް)  އިން ސައްތައައްޑިހަ( 80% އިއިންޓަރވިއުގަ

 މާކްސް ހޯއްދަވާ ބޭފުޅުން ކޮމިޓީގައި ގައިދެމެދުއާއި  )އައްޑިހަ އިން ސައްތަ (80%އާއި ) ހަތްދިހަ އިން ސައްތަ(

ވާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ފެނިވަޑައިގަންނަ ކުރެއްވުމަށްއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަނުވޯޓް ނަގައިގެން 

 ކީންނަން ދަށުން މާކްސް ހޯއްދަވާ ބޭފުޅުއަށްވުރެ) ހަތްދިހަ އިން ސައްތަ (70%އަދި  .ވެކަނޑައެޅުއްވުމަށެ

 ކަމަށް ޅުންކޮމިޓީއަށް ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ބޭފުކުރެއްވުމަށް މިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަނުއިލެކްޝަންސް ކޮ

  . އެވެނިންމެވި ކޮމިޓީން ވެސްމަޖިލީހަށް ލަފާއެރުވުމަށް

  ބޭފުޅުންނާއި ދެ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމަށްގެ މެންބަރުކަކްޝަންސް ކޮމިޝަންއިލެމަތީގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

މާކްސްތައް އެވްރެޖްކުރުމުން ކޮންމެ ބޭފުޅަކަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި މިކޮމިޓީން ދެއްވި މާރކްސް ކުރައްވައި، އިންޓަރވިއު 

  .ވަނީއެވެއެތިރީގައި 

 76%     މަނިކު މުޙަންމަދު  އަލީއަލްފާޟިލް .1

  71%   އަހްމަދު ފަޔާޒު ހަސަންއަލްފާޟިލް  .2

އައްޑިހަ އިން  (80%އާއި ) ހަތްދިހަ އިން ސައްތަ (70%ދެބޭފޫލުންނަށްވެސް މި ،އެހެން ކަމުން

ފައިވާ ގޮތުގެ މަތީން  ކޮމިޓީން ކުރިން ނިންމަވާންގުޅިގެ މާކްސް ލިބިވަޑައިގަތުމާއި ގައި ދެމެދުއާއި )ސައްތަ
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އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ކަނޑައެޅުއްވުމަށް 

ބޭފުޅުންވެސް މިދެޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތުން ވޯޓަށް އައްސަވައި ކިޮމޓީގައި ހާޒިރުވެވަޑައިގެން ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ވޯ

 ފާސްވުމާއި ގުޅިގެންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް އައްޔަނުކުރެއްވުމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަށް 

އެންމެ ރަނގަޅުކަމަށް މަޖިލީހަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށް  މިދެބޭފުޅުންވެސް

  .ވިއެވެކޮމިޓީން ނިންމެލަފާއެރުވުމަށް މި

ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް މިވީމާ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަްށ ނިންމެވުމަށްޓަކައި 

.  ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުނެވ3ެނަންފުޅު ދިރާސާކުރެއްވުމަށްޓަކައި މިކޮމިޓީގެ ދެމި. މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ

 ބައްދަލުވުމަށް 3ކޮމިޓީގެ މިއަދި . މިނެޓް ހޭދަކުރެއްވިއެވެ 15 ގަޑިއިރާއި 2މިބައްދަލުވުންތަކުގައި ގާތްގަޑަކަށް 

  .އެވަނީއެވެރިޕޯޓާއެކު ނގިވަޑައިގަންނަވާނެ ލިޔުމެއް މިމެންބަރުން ވަޑައިގެންނެވި ނިސްބަތް އެ

ލީހުގެ އިދާރީ  ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމަށާއި، މަޖިބަރުން ދެއްވިންމިކޮމިޓިގެ މަސައްކަތުގައި މެ
  .އްވި ބުރަ މަސައްކަތަށް ޝުކުރުދަންނަވަމެވެމުވައްޒަފުން ކޮށްދެ
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