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ހޯމް  މިނިސްޓަރ އޮފް    ، ރެއްވި ސުވާލަށް ކު   ދު ޝިޔާމް އަޙްމަ ދާއިރާގެ މެންބަރު   ރު ނައިފަ 

 ދެއްވި ޖަވާބު هللا އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދު

 

 

އާދެ! ޝުކުރިްއޔާ ިއއްޒަތްތެރި ރައީސް އަދި މަޖިލީހުެގ މެންބަރުން. އާދެ!    .الم عليكم الس  . بسم هللا الرحمن الرحيم

ވަނަ    75ވުޖޫދުވެެގން ައއިއިރުަގިއ އެ ާގނޫނުެގ    2020/34އެނިގވަޑައިަގންނަވާނެ ފަދަިއން، ފުލުހުންެގ ާގނޫނު  

މަސައްކަތް  ފުލުހުންެގ  ކަނޑަެއޅިފަިއވަނީ  އެކުލަވައިލުމަށް  ބޯޑެއް  ޕޮލިސް  ނިޒާުމ  މާއްދާަގިއ  ހަރުދަނާކޮށް،   

ފުރިހަމަކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ފުރިހަމަ ޮގތުަގިއ ާގއިމުކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި. އެކަުމަގިއ  

ވަޒީރަށާއި އަދިވެސް މި ާގނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުަގިއ ލަފާއަރުވަންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލަފާއެރުވުމުެގ މުހިންމު ޒިންމާ  

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގއި ވިދާޅުވެފަިއާވ    3ޑާ ހަވާލުކުރައްވާފަ. އާދެ! މި ޒިންމާތަކުެގ ތެރެއިން އެ ާގނޫނުެގ  ޕޮލިސް ބޯ

ހުރިހާ ؛ މަސައްކަތް މަސައްކަތްތަކުެގ  ކުރަްއާވ  ބޯޑުން  ޕޮލިސް  ހަވާލުކުރަްއވާފަިއާވއިރުަގިއ  މަސައްކަތް  އެ 

ެގ )ނ(  3ެގ ދައުރު އޮންނ ަަޮގތަށް އޮތް ކަމުަގއި ވީނަމަވެސް،  ކަމެއްަގއިހެން ވަޒީރަށް ލަފާެއރުވުމާއި އަދި ަވޒީރު

ަގއި އެ ބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތް ކުރައްާވއިރުަގއި ވަޒީރުެގ އެްއވެސް ދައުރެއް އެ މަސަްއކަތުަގއި ހިމަނާ ޮގތަކަށް 

އެ  އެހެންކަމުން،  ނުޭވ.  ހިމަނާފައެއް  މާއްދާަގިއ  ެއ  ނުވަތަ  ނުވޭ  ފަރުމާކޮށްފައެްއ  މާއްދާ  މަސަްއކަތް   އެ 

ހިނަގމުންދިޔައިރު އެ މަސަްއކަތުަގިއ އަޅުަގނޑުެގ އެްއވެސް ދައުރެއް ހިމެނިފައި ނެތް ކަަމށް ދަންނަވަން. އަދި އެ  

ެވސް   ކަމުަގއި  ހިއްސާކުރަްއވާފައިނުވާ  އަޅުަގނޑާ  ނަތީޖާ  މަސައްކަތުެގ  އެ  ނިންމެވުމަށްފަހުަގއި  މަސައްކަތް 

ނުަގއި އޮތް ޮގތަށް އެ ބޭފުޅުން އެކަން ކުރައްވާފައި ވަނީ، އެކަމުަގއި މިނިސްޓަރުެގ  ދަންނަވަން. އަޅުަގނޑު ހިތުން ާގނޫ

މުއްދަތުަގިއ   މަސައްކަތް  އެ  ހިނަގމުންދިޔައިރު  މަސަްއކަތް  މި  އާދެ!  ނުވާތީ.  ާގނޫނުަގއި  ހިމެނިފައި  ދައުރެއް 

މަކަށް މަސައްކަތް މުއްދަތުަގއި ނިންމުމަށް ނުނިމިދާނެތީވެ އެކަމާ މެދުަގއި އެ ބޭފުޅުން އަޅުަގނޑަށް ދެންނެވި ދެންނެވު

ހައިސިއްޔަތުން   ފަރާތުން މިނިސްޓަރުެގ  އަދި ނިންމުމަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުމަށް ޓަކައި އަޅުަގނޑުެގ  ބާރުއެޅުމަށާއި، 

އެއްެވސް  އެހެން  އެނޫން  ބާރުއަޅާފަިއވާނެ.  އެކަމަށް  އެހީތެރިވެދީ  އަޅުަގނޑު  ކުރުމަށް  ކަންކަން  ހުރި  ކުރެވެން 

މައްސަލަކަ ބޭފުޅުންނަށް  އެ  އަޅުަގނޑު  ؛ މެއްަގއި  ނުކުރުމަށް  ނުވަތަ  ކަންކުރުމަށް  ޮގތަކަށް  ަވކި  އެކަުމަގއި 

އެްއވެސް   މިކަމުަގއި  ަމއްޗަށް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  ޮގތުން  ަގބޫލުކުރާ  އަޅުަގނޑު  އެހެންކަމުން  ނުވާނެ.  ދަންނަވާފައެއް 

ނުފޫޒެއް އް ނުާވނެ. އަދި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ވެސް އެފަދަ  ސިޔާސީ ނުފޫޒެއް އަޅުަގނޑުެގ ފަރާތުން އައިއްސައެ 
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އައިސްފައާވކަމުެގ ެއއްެވސް ޝަކުާވއެްއ އަދި ެއއްެވސް ކަމެއް ައޅުަގނޑަކަށް އެނިގފަެއއް ނުޭވ. އެހެންކަމުން، 

ންކުރަްއވާފަިއާވ  އަޅުަގނޑު ަގބޫލުކުރާ ޮގތުަގިއ މި މަސައްކަތް ޕޮލިސް ބޯޑުން ކުރަްއވާފައި ިމ ވަނީ ާގނޫނުަގއި ބަޔާ

 ޮގތުެގ މަތީން. އެ ބޭފުޅުން ެއ މުއްދަތުަގއި އެ މަސަްއކަތް ކުރަްއވައި ވަނީ ނިންމަވާފަ. ަވރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިްއޔާ.  
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