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 ނޫސްބަޔާން 
 
 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަުނން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލުކަމާއެކު އަާދކުރަމުންދާ ޤާނޫނީ ވާޖިބާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގަިއ ޝައްކު 
ވަނަ ދުވަހު އޮންލައިން ނޫސް ރާއްޖެ.އެމްީވަގއި ާޝއިޢުކޮްށފައިވާ ޚަބަރު " 'މިނިވަްނ' ހިއުމަން  19މެއި  2020އުފެދޭ ގޮތަށް 

ގެ ބަދަިހ އާއިލީ އޮިނގަނޑު" ގައި ާހމަކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކުަގިއ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ރައިޓްސް ކޮމިޝަން
 ހިމަނާފައިވާކަން ފާހަގަކުރަމެެވ. އަދި މި ޚަބަރު ޝާއިޢު ކުރުމުގެ ކުރިން ޚަބަރުަގއި ހިމަނާފައިވާ ެއއްެވސް ކަމަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

 އި ނުވާކަން ހިތާމަާޔއެކު ފާހަަގކުރަމެވެ. ކޮމިޝަނަށް ގުޅައި ސާފުކޮށްފަ
 

އެގޮތުން، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާމިނަތު އީނާސް އާއި ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރު ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު 
ންގެ މެދުގައި ނަފްރަތު އަކީ ދެބެންގެ ދެދަރި މީހުންކަމަށް އެ ޚަބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތް އޮތުމަކީ ކޮމިޝަނާމެދު ޢާއްމު

އުފެއްދުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި ފަތުރާފައިވާ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ވާހަކަތަެކކެވެ. ހިއުމަން ރައިްޓސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އާމިނަތު 
 އީނާސް އަދި ކޮމިޝަުނގެ މެންބަރު ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދަކީ ދެބެންގެ ދެދަރި ބައެއް ނޫނެވެ. 

 
، ހިއުމަން ަރއިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ަނއިބު ަރއީސް މުޙައްމަދު ޒާހިދަށް ބޮޑު ބޭބެ ކިޔާ މުވަްއޒަފެއް ކޮިމޝަނުގެ އަދި ހަމައެހެންމެ

ބަޖެޓުގެ ަވޒީފާއަކަށް ަނގާފަިއވަނީ މުޙައްމަދު ޒާހިދު ކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރަީއސް ކަަމށް ޢައްޔަނު ކުރި ފަހުން ަކމުގައި 
ފައި ިވޔަސް، ޙަޤީޤަތަކީ އެ މުަވއްޒަަފކީ  ކޮމިޝަނުގެ  ނައިބު ަރއީސް މުޙައްމަދު ާޒހިދު ބަރުަގއި ާޝިއޢުކޮށްޚަޙަވާލާދީފައިާވ 

އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަުނ ކުރުމުެގ ކުރިން މި ކޮމިޝަުނގެ ވަީޒފާ އަށް ކޮމިޝަުނގެ އުޞޫލުަތކާ ެއްއގޮތަށް ނަގާަފއިާވ މުަވްއޒަފެއް 
ަގއެެވ. އަދި  2017ޖޫން  15ޙަްއމަދު ޒާހިދު ޢައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ ކަމެވެ. ެއގޮތުން، ކޮމިޝަުނެގ ނައިބު ރައީސް ކަމަށް މު

ވަނަ އަހަުރގެ ފެުބރުވަރީ  2017ނައިބު ރައީސް މުޙައްމަދު ޒާިހދަށް ބޮޑު ބޭބެ ިކޔާ މުަވއްޒަފު ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީާފއާ ގުޅިފަިއަވނީ 
 މަހުގެ ތެރޭގަެއވެ. 

 
ން ރައިޓްްސ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދު ކޮމިޝަނުގެ މީގެއިތުރުން، ރާއްެޖއެމްީވގެ އެޚަބަރުަގއި ހިއުމަ

ވަނަ ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ޢަމަލުކުރައްވާފަިއާވ ގޮތާމެދު ސުވާލު އުފެދޭފަދަ ގޮތަކަށް  18މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނު ކުރުުމގައި 
މަށް ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދާއި އެހެނިހެން މެންބަރުންވެސް ޚަބަރު ގެނެސްދީފައި ވިޔަސް، ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމުގެ މަޤާ

ޢައްޔަނުކޮށްފަިއވަނީ ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިނިވަން މުއައްސަސާތަކަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނު ކުރާ ޢާއްމު އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކާ 
ން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރެކޯޑުތަކުން ެއނގެން އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދެފުށް ފެންނަ ފުރިހަމަ ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިންކަ

 އޮންނާނެއެވެ. 
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ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ޢާއިޝަތު އަފްރީން މުޙައްމަދުގެ ފިރިކަލުންގެ ދައްތަެއއް ކޮމިޝަުނގެ އިްނވެސްޓިޭގޝަން އޮފިަސރެއްގެ 
ނަގާފައިވަނީ ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރު ކަމަށް  ވަނަ އަހަރު 2010ގޮތުަގއި ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީފާއަށް ކޮމިޝަނުގެ އުޞޫލުގެ ތެރެިއން 

ވަނަ  2010އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެހެންކަމުން، ކޮމިޝަނުގެ ވަޒީާފއަށް  5އްމަދު ޢައްޔަނު ކުރުމުެގ ޙަ ޢާއިޝަތު އަފްރީން މު
ށްފާނެކަމަށް އަހަރު މި މުވައްޒަފު ެނިގއިރު މުސްތަޤްބަލުގައި އޭާނގެ ފަހަރިއެއް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކޮ

ތަޤްދީރުގަިއވާކަން އެނގެން ޯނންނާނެކަމީ އެނގެން އޮތް ޙަީޤޤަތެކެވެ. އަދި މިއީ ކޮމިޝަުނގެ މިނިވަންކަާމއި މުސްތަޤިްއލުކަމާ 
 18އަދި ކޮމިޝަނުން ކުރާ ޤާނޫނީ މަސައްކަތާމެދު ސުވާލު އުެފއްދޭނެ ކަމެއްނޫން ކަުމގައި ަދންނަވަމެވެ. އަދި ހަމަެއާއއެކު، 

ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުން މަޖިލީހަށް ޙާޟިރުކޮށް ސުވާލު  4އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގެ ވަނަ ރަ
ކޮށްފައިނުވުމަކީ ެއކަމުގެ ސަަބބުން މި ކޮމިޝަނުގެ މިިނވަން މުސްތަޤިއްލު ކަމާމެދު މިކޮިމޝަނާ އެްއވެސް ފަރާތަކުން ެއއްވެސް 

 ެމއް ނޫންކަމުަގއިވެސް ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ. ސުވާލެއް ކުރިމަތިކުރެވޭނެ ކަ
 

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުގަިއ، ކޮމިޝަނުގެ މަސަްއަކތްތައް ކުރުމަށް އަތުރާލާފަިއ އޮތް އޮނިގަނަޑކީ މިނިވަންކަމާއެކު 
މުއައްޒަފުންނަށް މަަސއްކަތް ކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ތަުރތީބު ކޮށްފަިއވާ އޮިނގަނެޑކެެވ. އަދި ފެށުނީއްސުެރ، ކޮމިޝަނުެގ 

 ގާަފއިވާނީ ހުުޅވާލާފަިއވާ މިނިވަްނ އިންސާފުވެރި ުއޞޫލާ ހަމަތަކުގެ މަތިންކަމުަގއި ދަންނަވަެމވެ. ވަޒީާފއަށް މުވަްއޒަފުން ނަ
 

މިފުރުޞަތުގައި، ާރއްޖޭގެ ިމނިވަން މުސްތަޤިއްލު ކޮމިަޝނަކާމެދު ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު މަޢުލޫމާތު ފަތުރައި، މިނިވަންކަމާއެކު މި 
އްޖެއެްމވީ އިްނ ސުވާލު އުފައްަދއި ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ދޮގު ޚަބަރު ފަތުރާފަިއވާކަމީ، ކޮމިޝަނުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަްށ ރާ

ޒިންމާދާރު ނޫސްވެރިކަމުން ެއއްކިާބވެ، ވަިކއަތަކަށްޖެހި ކޮްށފައިވާ ވަރަށް ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައި މިކޮމިޝަނުން ސިފަ 
ޔަްސ، ޮކމިޝަނުގެ ޤާނޫނީ ވާޖިބު އަާދ ކުރުންމަތީ މިކޮމިޝަނުން ދެމިތިބޭނެ ކުރަމެވެ. އަދި މިފަދަ ޚަބަރުތައް ފެތުރި ކަުމގަިއވި

 ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ދެމެވެ. 
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