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  ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ޖުޑީޝި  ކޮމިޓީެގ  އައައްސަލާމްޢަލަެއކުމް.  ބަ   43ރީ  އަޅުަގނޑުއްދަލުވުވަނަ  ަވުގތު   މި  ން  މި  ކޮމިޓީެގ  ފެށީ. 

ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް، ކެންދޫ ދާއިރާެގ  هللا ވަޑައިެގން މި ތިއްބެވީ ކަނޑިތީމު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދު

ރާެގ  އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަލީ ޙުސައިން، ފޭދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު މުޙައްމަދު ނިހާދު، ުގރައިދޫ ދާއި

ފަހުމީ.   އިމްތިޔާޒު  މެންބަރު  ދާއިރާެގ  އުތުރު  މާފަންނު  އަޅުަގނޑު  އަދި  ރިޟާ  އިބްރާހީމް  މެންބަރު  އިްއޒަތްތެރި 

ެގނައުމުެގ މަސައްކަތް،    ލާޙުނަށް އިޞްތުެގ ާގނޫޢާއިްއޔެ އަޅުަގނޑުމެން ކުރަމުންދިޔަ މަސައްކަތް އެއީ ޖިނާޢީ އިޖުރަ

ވަނީ.  ފައި ކެވިމަސައްކަތްކުރުމަށް އިްއޔެ ވާހަކަދެއެ  ން ޓާެގޓެއް ކަނޑަައޅަިއެގން  އެ ބިލުެގ މަސައްކަތް. އަޅުަގނޑުމެ

ަވނަ ދުވަހުަގއި މަޖިލިސްެގ    27ވަނަ ދުވަހު މި މަހުެގ ދިުއމުެގ ކުރިން ނިންމޭތޯ.    27އެއީ މަޖިލިސް ރިސެސްއަށް  

އަޅުަގނޑުމެން ކަަމކު  ބޭްއވިެއއް  ޖަލްސާ  ދިއުމުެގ  ެއކުލަވާލައި ޕޯރި  ެގކޮމިޓީ   ެގރިސެސްއަށް   3މަދުެވެގން    ޓު 

އެ ދޭންޖެހޭ.  އެބަ  ފުރުޞަތު  މަހުެގ  23،  ހެންވީމާދުވަހެއްެގ  މި  އެކުލަވާލައި   ގައި  23،  ރިޕޯޓު    އަޅުަގނޑުމެން 

ނިންމާލެވިއްޖެއްޔާ މި ބިލު ރިސެސްއަށް ދިއުމުެގ ކުރީަގއި ފާސްވާ ހިސާބަށް ެގންދެވޭނީ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  

ފަ  3ޮގތަށް  މިދެންނެވި މަޖިލީހެުގ  ދޭންޖެހޭ  ފުރުޞަތެއް  ޖަލްސާއާދުވަހުެގ  އޭެގ    ހު  އަދި  ދެން  ވެސް.  ދެމެދުަގއި 

ކޮމިޓީން ބިލެއް  އަޅުަގނޑުމެން  ކައުންސެލް  އިތުރުން  ފޮނުާވ    ނިންމުމާއެކުަގިއ  އެބަ  ވެސް  އަތްޕުޅަށް  ޖެނެރަލަށް 

 ، އެައށް ވެސް މުއްދަތެއް އޮންނަލެުވމަށް ޓަކައި. އެހެންވީމާއްއިތުރު ބެއްލެވުމެއް ފާހަަގކުރެއްވޭ ކަމަށް ވަނީނަމަ ބެ

ނި މަސައްކަތް  ކޮމިޓީެގ  ފާސްކުރެވޭ ޮގތަށް  ބިލު  މި  ކުރިން  ދިއުމުެގ  ރިސެސްއަށް  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  މިއްޖެއްޔާ 

ެގންދެވިދާ މި  ހިސާބަށް  އަދި  ހިމެނޭ.  އެބަ  ބައެއް  ބޮޑު  ތެރޭ  މަސައްކަތުެގ  ބިލުެގ  މި  އަދިެވސް  ދެމެދުަގިއ  ނެ. 

ދައުލަތުެގ   އެކިއެކި  ހުށަހެޅުއްިވ  ކޮމެންޓު  ަމޖިލީހަށް  ޖެހޭ  އެބަ  އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ުމއަްއސަސާތަކާއި 

ބޭނު މުއައްސަސާތަކާކޮމިޓީން  އެފަދަ  މާއްދާތަްއ   ންފުޅުވާ  ބިލުެގ  މި  ައޅުަގނޑުެމން  އެީއ  ބަްއދަލުކުރަން.  އިތުރަށް 

ންެގ ޚިޔާލުފުޅު ހުރި ޮގތް ދެނެަގނެ އަދި  ޅުބޭބޭފު  މެދުަގއި އެ  ފާހަަގކުރެވުނު ާމއްދާތަކާތަށް  ކިޔަމުންދާއިރުަގއި އެޮގ

ކުރެވޭނެ   އެހެންވީމާއެްއޮގތް  ޓަކައި.  ހެދުމަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ޮގތް  ވިސްނެވުމާއެކުަގއި  ކަމަކަށް  ހުރިހާ  މި   ،

މަސައްކަތެއް ހަމައެކަނި  މިއީ  އެދެން.  ެގންދެުވން  ކުރިއަށް  ޓާެގޓެްއ  މަސައްކަތް  މިއީ  އެހެންނަމަވެސް،  ނޫން.   

ޮގތުަގއި ބަލަިއެގން މި މަސަްއކަތް ނިންމާލުމަށް އަޅުަގނޑު ވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް އެބަ އެދެން. މިނޫން ބިލުތައް ވެސް 

  ކޮމިޓީަގއި އެބަ ހުރި. އެ މަސައްކަތް ވެސް ައޅުަގނޑުމެން ކުރިއަށްެގންދަންޖެހޭނެ. އެހެންނަމަވެސް، އެ ބިލުތަކަކީ

އިޖުރަޢާތެރޭ   އޭެގ މަދަނީ  ބިލަކީ  އެއް  ނަާގނެަގއި  ަވުގތު  ިގނަ  ވަރަށް  އެއީ  ބިލެއް.  ނޫނިްއޔާ    ،ތުެގ  މަސްތައް 

. އަދި އެނޫން  އިއެބަ ޮއތް ކޮމިޓީަގ  ،ދުވަސްތައް ނަާގނެ ބިލެއް. ައދި އެނޫން ވެސް އެހެން ބިލެއް ވެސް އެބަ ހުރި

ދެ ކޮމިޓީ އެއްެވެގން ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއް ވެސް    ތަކާ،ހެން ކޮމިޓީއިތުރު މަސައްކަތްތައް ޖުޑީޝަރީ ކޮމިޓީ އާއި އެ

އެބަ ހުރި. މި ހުރިހާ ިގނަ މަސައްކަތްތަކެއް އެބަ ހުރިމެ ެވސްމެ. އެހެންނަމަވެސް، ޓާެގޓެއްެގ ޮގތުަގއި މިދެންނެިވ 



  

އިޖުރަ ޖިނާޢީ  ައޅުަގނޑުމެޢާމަސައްކަތް  މަސައްކަތްކުރެވޭތޯ  ފާސްކުރުމަށް  ބިލު  މަސައްކަތްންތުެގ  އެބަ    ކުރުމަށް 

ވެސް  ދުވަހަށް  ބުރާސްފަތި  ވިދާޅުވޭ  އެބަ  ެއކުލަވާލައްވާފައިާވިއރުަގއި  ތާވަލެއް  ބޭފުޅުން  އިދާރި  އެދެން. 

މަސަްއކަތް ބިލުެގ  ޝެއަޅުަގނޑުމެން  ޮގތަށް  ބި ޑިއުކުރެވޭ  މި  ދެން  މެނުވީ  އަޅުަގނޑުމެންނަކަށް  ލްކޮށްެގން  ލެއް 

ބޭފުޅުންނަށް ދަންނަވާލީ. ކޮމިޓީަގއި އިތުރަށް ުގޅިވަޑަިއެގންފި   ، މި ވާހަކަ ތިއެހެންވީމާ  .މަށްކަ  ނުލެވޭނެ  ނިންމައި

ންވޭރު އުތުރު ދާއިރާެގ އިްއޒަތްތެރި މެންބަރު އިބްރާހީމް މުޢިއްޒު އަދި މަތިވެރި ދާއިރާެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ހެ

ނިންމާލިއި އިްއޔެ  އަޅުަގނޑުމެން  އާދެ!  ވެސް.  ޒަރީރު  އަޅުަގނޑުމެންޙަސަން  ބިލުަގއި  މި  ދެވިފަިއާވ    ނަށްރު 

ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިެގން   51،  ނޑުމެންނަށް އާދެވުނީ. އެހެންވީމާއްދާ ާއއި ހަމައަށް އަޅުަގމާވަނަ    51ހިސާބަކީ  

  51ެއ ނަންބަރު. ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    ،59ލާނަން  ދަންނަވައި  އަޅުަގނޑުމެން މިއަދު ކުރިއަށް ެގންދާނީ. އަޅުަގނޑު

ވަނަ މާއްދާެގ )ކ(ެގ    51.  ެގ )އ(51ވަނަ މާއްދާެގ )ކ(ެގ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން އަކުރެްއ އިތުރުކުރުމަށް.  

މި މާއްދާެގ )ނ( ާއއި )ކ(ެގ ބޭނުމަށް ޓަކައި    -ެގ )އ(51ނިވި ފަދައިން ދެ އަކުރު އިތުރުކުރުމަށް.  ފަހަތަށް އަންނަ

ފުލުހު ުގޅޭޮގތުން  ކަންކަާމއި  ގަވާއިދުަގިއ  އަންނަނިވި  ހަދާ  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  މި  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ން 

އަދަދު    -1ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.   މީހުންެގ  ހާޒިރުވެވޭނެ  ޮގތުަގއި  ވަކީލުންެގ  މީހާެގ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ 

ައދަދު މީހުންެގ  ހާޒިރުެވވޭނެ  ޮގތުަގއި  ވަކީލުންެގ  މީހާެގ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  ކުށުެގ  ކަނޑައެޅުން.   ކަނޑައެޅުން. 

ވަކީލާ އޭނާެގ  އާއި  މީހާ  ަވުގތު  ތުހުމަތުގައިވާ  ބައްދަލުކުރެވޭނެ  )ވ(އެކަހެރިކޮށް  ކަނޑަެއޅުން.  މާއްދާގެ   ތައް  މި 

ކަނޑަ ުއސޫލުތައް  ކަނޑައަޅާ  ދަށުން  އެހީ  އަޅަން )އ(ެގ  ވަކީލެއްެގ  ާގނޫނީ  މީހާއަށް  ތުހުމަތުަގއިާވ  ކުށުެގ  ވާނީ 

ޙައްޤު ލިބިދޭ  އުސޫލުތަްއ  ހޯދުމަށް  އެފަދަ  ޙާލެއްަގއި  އެްއވެސް  އަދި  ޮގތުެގމަތީންނެވެ.  ހިފޭނެ  އޭނާއަށް  ބޭނުން  ެގ 

ބޭނުން ޙައްޤު  ެއ  އާދެ  ކަނޑައެޅުުމަގިއ  ހަނިކޮށްެގންނުވާނެެއވެ.  ކަންކަން  މިންވަރަށް  ނުހިފޭ  ޮގތުަގިއ    51!  ހެޔޮ 

އަޅު  އެްއކޮށް  މާއްދާ  ބާއްަވއިވަނަ  ޕާކްކޮށްލާފައި  ކަމާލާނީަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރާއިރުަގއި  މި  ފަރާތްތަކާ       ބެހޭ 

ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    -60ބޭފުޅުން ައރިހުން ކަންކަން ސާފުކޮށްލަން.    ބައްދަލުކުރާ ދުވަހު އަޅުަގނޑުމެން އިތުރަށް އެ

އަރިމަތީ  . ެއއީ  ލާޙުކުރުން. ބަންދުަގއި ހުންނަ މީހާ ބަލައި ފާސްކުރުންނިިވ ޮގތަށް ިއޞްވަނަ މާއްދާެގ އަންނަ  53

ބާރު މި   -ެގ )ހ(53.  ސުރުޚީ ބަލައި ފާސްކުރުުމެގ  މީހަކު  ހުންނަ  ބަހައްޓާފައި  ބަންދުަގއި  ހައްޔަރުކޮށް   ފުލުހުން 

މި މާއްދާެގ )ހ(ެގ ދަށުން ީމހަކު ބަލައި ފާސްކުރުމުަގިއ    ވެެއވެ. )ށ(ބާބުަގިއވާ ޮގތުެގމަތީން ފުލުހުންނަށް ލިބިެގން

ބަލައި އޭނާ  ފަދައިން  ފާސްކުރެވިދާނެެއވެ.  އަންނަނިވި  ބަލަިއ    -1  ބޭރުން  އަންނައުނުެގ  ހުރި  ލަިއެގން  އޭނާ 

ރީޕް ސާޗެއް ހެދުން.  ސްޓްފުލުހުންެގ ކަސްޓޯޑިއަލް ފެސިލިޓީއެްއަގއި ބަންދުކޮށްފައި ހުރި މީހެއްެގ    -2ފާސްކުރުން.  

ސްޓް  )ނ( ޓަކައި  ބޭނުމަށް  ނަންބަރުެގ  ދެވަނަ  )ށ(ެގ  މާއްދާެގ  ކަމަށްޗުރިޕް ސާ މި  މީހަކު      ވަނީ  އެ  ބުނެފައި 

މި    ނޑު ބަލައި ފާސްކުރުމަށެވެ. )ރ(ލައިެގން ހުންނަ އަންނައުނު ހިއްލައިެގން ނުވަތަ ބާލުަވިއެގން އޭނާެގ ހަށިަގ

ޚިލާފު    ންބަރުަގއި ބަޔާންކުރާފަދަ ސްޓްރިޕް ސާޗެއް ހަދަންވާނީ ހަތިޔާރެއް ނުވަތަ ާގނޫނާވަނަ ނަ  2މާއްދާެގ )ށ(ެގ  



  

ނުވަތަ ފޮރުާވފައިެއއްޗެއް    މުދަލެއް  ހަށިަގނޑުަގއި  ސަބަބެްއ  އޭނާެގ  އެކަށީެގންވާ  ޤަބޫލުކުރުުމަގިއ  ވާކަމަށް 

)ށ(ެގ    )ބ(އޮެވެގންނެވެ.   މާްއދާެގ  ސްޓް  2މި  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ހަދަންވަނަ  ސާޗެއް  ސަބް ރިޕް  ވާނީ 

ރޭންކަށްއިންސް ޕޮލިސްެގ  އޮފް  އޮފިސަރެ ޕެކްޓަރ  ރޭންކެްއެގ  އޮފިސަރ،  މަތީ  ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.    ްއެގވުރެ  ހުއްދަ 

ވާނީ އަދި އޭނާ ބަލައި  ކުރެވޭ މީހާެގ ަގއިަގއި އަތްލާންމި މާއްދާެގ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި ބަލަިއ ފާސް  )ޅ(

މި   )ކ(އެްއ ޖިއްސެއްެގ ީމހުން އެކަންޏެވެ.    ނަގއި ތިބެންވާނީ ބަލައި ފާސްކުރެޭވ މީހާއާއެތާ  ،ފާސްކުރެވޭހިނދު

 ( ޓަ  ޅ(ަގިއވާމާއްދާެގ  ފާސްކުރުމަށް  ބަލައި  މީހަކު  މީހާއާޮގތުެގމަތީން  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  ޖިން  ކަިއ  ސުެގ  ެއއް 

އެއް ޖިންސުެގ މީހަކު އެތަނުަގއި ހާޒިރުކުރުވާ އެ މީހަކު މެދުވެރިކޮށް ކުށުެގ   އޮފިސަރަކު އެތަނުަގއި ނެތްނަމަ އޭނާއާ

ފާސްކުރެވިދާނެެއވެ ބަލައި  މީހާ  އެތާނަގިއ ތުހުމަތުގައިވާ  ވެސް  ފާސްކުރެވޭއިރު  ބަލައި  މީހަކު  ޙާލަތުަގއި  އެ   .

މި މާއްދާެގ... )ކ( އަށް ކޮމިޓީެގ    އ(އެއް ޖިންސެއްެގ މީހުން އެކަންޏެވެ. )  ތިބެންވާނީ ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ

އިޞްމެން އިތުރު  ެގންނަވައިފިބަރުން  )ކ(ލާޙެއް  އިޞްގަ .  ެގނެވުނު  އަށް  )ކ(  މިހާރު  އޮތްޮގތަށް    މިލާޙު  އި 

ދަންނަވައި މާއްދާެގ  އަޅުަގނޑު  މި  ކުށުެގ  )ލާނަން.  ޓަކައި  ފާސްކުރުމަށް  ބަލައި  މީހަކު  ޮގތުެގމަތީން  ޅ(ަގއިވާ 

މީ މީހާ  ހާއާތުހުމަތުގައިާވ  ތުހުމަތުަގިއވާ  ކުށުެގ  ނެތްނަމަ  އެތަނުަގިއ  އޮފިސަރަކު  ބަލަިއ    އެއްޖިންސުެގ 

ސަރަކު އެތަނުަގއި ހާޒިރުކުރުަވިއެގން އެ އޮފިސަރަކު މެދުވެރިކޮށެވެ. ެއ  ެއއް ޖިންސުެގ އޮފި  ނާއާވާނީ އޭފާސްކުރަން

އެއްޖިންސުެގ މީހުން    އާވާނީ ބަލައި ފާސްކުރެވޭ މީހާބެންަގއި ތި ނ ޙާލަތުަގއި މީހަކު ބަލައި ފާސްކުރެޭވއިރު ވެސް އެތާ

އަޅުަގނ  މިޮގތަށް  މި އެސްބަސްވެުވނީ، އިޞްއެކަންޏެވެ.  )ށ(ެގ  -53  ލާޙުކުރެވުނީ. ޑުމެންނަށް  ލިބިފައި   2ެގ  އަށް 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ  އިޞް  ހުރި ބަލައިލާއިރު  އިޞްލާޙަށް  ފޮނުއްވެވި  އޮފީހުން  އިޞް  ލާޙު. ޖެނެރަލް  މިއޮތީ  މި  ލާޙުަގއި 

މި   އޮފީހުން  ޖެނެރަލް  އިޞްޕްރޮސެކިއުޓަރ  އޮތް  ހުށަހަޅާފައި  ސާޗު  މާއްދާއަށް  ސްޓްރިޕް  ބަޔާންކުރާ  ލާޙުަގއި 

 ކަމަށް ފެންނާތީ އާއި ނެމެދުވެރިކޮށް ބަލައި ފާސްކުރުމަށް ހައްލު ހޯދިދާ  ބޮޑީ ސްކޭން މެޝިނުހެދުމުެގ ބަދަލުަގއި  

ުގޅިފައިވާ    މީހުން ކަރާމާތާވާތީ އާއިެވެގންދާނެ ކަމެއް ކަމަށްރައްކާތެރިކަން ހަނި  އް ކަށަަވރުވާމިއީ މީހުންެގ ޙައްޤުތަ

ސާޗު ސްޓްރިޕް  ފެންނާތީ  ކަމަށް  ިއޞް  ކަމެއް  މި  ެގނައުމަކަށްހެދޭޮގތަށް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(ލާޙު  މާއްދާއަށް    ... 

ޖަމްފަނޑުޔާރު އިންެގ  ފޮނުއްވާފައި  ދަންނަވައިޢިއްޔާއިން  އަޅުަގނޑު  ކޮމެންޓެއް  މާއްދާ،  ން  މި  ވަނަ    53ލާނަން. 

އިޞްލާޙުމާއްދާއަށް   މެންބަރު  ިއޞްލާޙު،  ރަނަގމެންބަރުން  ޮގތް  ހުށަހަޅުއްވާފަިއވާ  ކަމަށްދެކެން.    ޅު 

އެހެންނަމަވެސް، މި ާމއްދާެގ މި އަކުރު )ބ(ަގއި ބަޔާންކުރާ ސްޓްރިޕް ސާޗު ހެދުމުެގ ހުްއދަ ދޭ ފަރާތަކީ ފުލުހުންެގ 

ރޭން ޕޮލިސް  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ޮގތުަގއި ކަށްސަބް  އޮފިސަރެްއެގ  ރޭންކެއްެގ  މަތީ  އޮތުން    ،ވުރެ  އޮފިސަރެއް 

އޭެގ ނުދެކެން.  ކަމަށް  އޮރަނަގޅު  އަކުރު  މި  ބަދަލުަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ންނަން  )ވ(ަގއި  މާއްދާެގ  މި  ވާނީ 

ވަނަ ނަންބަރުެގ    2ޮގތުެގމަތީން މި އަކުރު އޮންނަންވީ ޮގތް ތިރީަގއި އެ ވަނީ. ޑްރާފްޓެއް ެއއީ. މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ  

  ވާ ޮގތުެގމަތީން ކޯޓު އަމުރަކާ ފައި ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށް  55ވާނީ މި ާގނޫނުެގ  ޓްރިޕް ސާޗު ހަދަންދަށުން ސް



  

ފާސްކުރުމުގައި ބަލައި  ދަށުން  އަުމރެއްެގ  ކޯޓު  އެފަދަ  މަތީން   އެކުަގެއވެ.  ޮގތެްއެގ  ބަޔާންވެެގންވާ  އަމުރުަގއި  އެ 

ާގނޫނުެގ   މި  އިތުރުން  މާއް  55ޢަމަލުކުރުމުެގ  އިޖުރަޢާވަނަ  ބަޔާންކުރާ  ހަދާ އި  ތްތަކާދާަގއި  ދަށުން  ާގނޫނުެގ  ިމ 

އިަގާވއި އިތުރު  ބަޔާންކުރާ  އާދެ!    ޖުރަށާތްތަކާދުަގއި  ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.  ސާޗުެގ  އެ  ެއްއޮގތަށް  ެއ  ސްޓްރިޕް 

ބޭބޭފު ބައްދަލުކުރާ  ކޮމިޓީން  އަޅުަގނޑުމެން  ބައްދަލުކުރުމާމާއްދާަގއި  އެއަށް  ޅުންނާ  ޑިސިޝަން   އެކުަގިއ  ވެސް 

 ދަށުން މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ ދެވަނަ ނަންބަރުެގ  -މި )ބ(  .ތައްއެ މާއްދާ ބޭއްވީ. އެ މާއްދާެގ އެހެން އަކުރު  ންނަަގ

ހަދަން  އޮފިސަރެްއެގ  "ސްޓްރިޕް ސާޗެއް  ރޭންކެްއެގ  މަތީ  ރޭންކަށްވުރެ  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ވާނީ ސަބް 

ހޯ އޮތްހުއްދަ  ޢިބާރާތް  އޮތް  ކުރިން  ކޮށްލީ  ދުމަށްފަހުގައެވެ"  މި  ބަދަލު  ލި"ޮގތް  ހުއްދަ  ޔުމުން  އޮފިސަރެއްެގ 

ލާޙު މި އިޞްލާޙު ެގންނާނީ  އަޅުަގނޑުމެން މި ެގންނަ ކުޑަކުޑަ އިޞްލާޙެއް. އެއީ އެ ިއޞް  އީމި  "ހޯދުމަށްފަހުގައެވެ.

ބަދަލު ައޅުަގނޑުމެން  މި  އަނެްއ އިޞްމިޮގތަށް  ބާްއވާ  ކޮށްލީ  ެއޮގތަށް  ބައި  އޮތްޮގތަށް ސްޓްރިޕް ސާޗްެގ  އެ  ލާޙު 

ެގ  ރުޠުއަށް ެގންނަން އަޅުަގނޑުެމން އޭރުން އެ ޝަެއކަމަކު މި މާއްދާެގ މި )ބ(ޔާ.  ކަމަށް ފަހުން ވެސް ނިމިއްޖެއް 

މި މާއްދާެގ ދަށުން ބަލައި ފާސްކުރުމުަގއި ބަލަިއ    -ލާޙު މި ކޮށްލީ. ދެން )ޅ(ތީން އަޅުަގނޑުމެން މިބައި މި އިޞްމަ

އަތްލާ ަގއިަގއި  މީހާެގ  ފާސްކުރެވޭހިނދުންފާސްކުރެވޭ  ބަލައި  އޭނާ  އަދި  ބަލަިއ  އެތާނަގއި    ،ވާނީ  ތިބެންވާނީ 

)ޅ(. އާދެ! )ޅ(   ،މި މާއްދާެގ  -)ކ()ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އެއް ޖިންސެއްެގ މީހުން ެއކަންޏެވެ.    ފާސްކުރެވޭ މީހާއާ

ަގިއވާ ޮގތުެގމަތީން މި މާއްދާެގ )ޅ(  -އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޓީެގ ެމންބަރުންނަށް ރަނަގޅު ކަމަށް ބެލެވިއްޖެ. )ކ(

ބަލަ ތުހުމަތުަގިއވާ  މީހަކު  ކުށުެގ  ޓަކައި  ފާސްކުރުމަށް  ޖިން  މީހާއާއި  ނެތްއެްއ  އެތަނުަގިއ  އޮފިސަރަކު  ނަމަ ސުެގ 

ތުހު ފާސްކުރަންވާނީ،ކުށުެގ  ބަލައި  މީހާ  ނި  އީ މި  މަތުަގއި  އާދެ! އަޅުަގނޑުމެން  މާއްދާެއއް.  އޮތް    ންމާފައި 

.  އޮތީ  މި  ކުރުމުެގ ތެރެއިންބަލައިލުމަށް ޓަކައި ސްކްރޯލްއް  މަޢާފްކުރައްވާ! އެީއ ދެންމެ ައޅުަގނޑުމެން އެހެން އެްއޗެ 

އަށް ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓް ކިޔާލަންވާނެ. މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ  )ވ( އަކީ )އ( ދެއްތޯ.  އާދެ! މިހާރު ދެން އޮތް މާްއދާ

  މިއި ބަދަލުކޮށް  މި އަކުރަކީ މި ާމއްދާެގ )ބ(ެގ ޮގތުގަ   ކީލިބިފައިާވ ކޮމެންޓަ ؟ޢިްއޔާއިންތޯޔާރުންެގ ޖަމްފަނޑި އެއީ  

ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ސްޓްރިޕް ސާޗެއް ހެދޭނީ    2ލާޙުކުރުން. މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ  އަކުރު އަންނަނިވި ޮގތަށް ިއޞް

އެއްފަހަރުެއވެ.   މައްސަލައެްއަގއި  ސާޗެއް؛ ސަބަބުހައްޔަރުކުރެވިފަިއވާ  އަމުރުކުރާނެ  ސްޓްރިޕް  ހެދުމުަގއި   

ސާޗުއިޖުރަޢާ ސްޓްރިޕް  ނުވާނަމަ   ތްތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފައި  )ބ(ަގިއ  މާއްދާެގ  މި  ފަހަރުކަން  ކިތަްއ  ހެދޭނީ 

ނަމަ ހަްއޔަރުަގިއ ހުންނަ މީހާއަށް އެކަމުެގ  ތީ ާއިއ އެހެންވެއްޖެކުރެވޭނެސާޗު  ފަހަރު ސްޓްރިޕްށްވުރެ ިގނައެއްފަހަރަ

ކުރާނެ އަސަރުތަކެއް  ނޭދެވޭ  )ށ(ެގ    )ވ(ފެންނާތީ.    ކަމަށްސަބަބުން  މާއްދާެގ  ދަށުން   2މި  ނަންބަރުެގ  ވަނަ 

ުގނަވަނެއްެގ ޖިންސީ  އެއްެވސް  ހެދުމުަގިއ  ސާޗެއް  އެކަން އިންވޭސިވް    ސްޓްރިޕް  ޖެހިއްޖެނަމަ  ހަދަން  ސާޗެއް 

އެކުަގެއވެ. އެފަދަ ކޯޓު    ކާ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތުެގމަތީން ކޯޓު އަމުރަ  55ވާނީ މި ާގނޫނުެގ  ކުރަން

ލައި ފާސްކުރުމުަގއި އެ އަމުރުަގއި ބަޔާންެވެގންވާ ޮގތެްއެގ މަތީން ޢަމަލުކުރުމުެގ އިތުރުން މި އަމުރެްއެގ ދަށުން ބަ



  

ަގއި ބަޔާންކުރާ އިތުރު  ހަދާ ަގާވިއދުދަށުން  ތްތަކާއި މި ާގނޫނުެގ   މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ އިޖުރަޢާވަނަ  55ާގނޫނު  

ދާ، މި އަކުރު ރަނަގޅު ކަމަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ފެނުނީ.  އެްއޮގތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ. މި މާއް  އިޖުރަޢާތްތަކާ

ިއނީ   ދެން  އަކުރު.  އިން  ާގނޫނުެގ  61ދެން  ބުނެވިދިޔަ  އެއީ  )ހ(ެގ    55.  މާއްދާެގ  ނަންބަރުެގ   4ވަނަ  ވަނަ 

ިއ  އެ މީހެްއެގ ިއސްކޮޅާއި ބަރުދަން ބަލަ   -5  -ެގ )ހ(55ނަންބަރު އިތުރުކުރުން.    2ފަހަތަށް އަންނަނިވި ފަދައިން  

ެއއްވެސް    -6ރެކޯޑުކުރުން.   ެގނެވުނުއިރު  މަރުކަޒަށް  ފުލުހުންެގ  ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހު  ނުވަތަ  ހައްޔަރުކުރެވުނުއިރު 

  5ެގ )ހ(ެގ  55އަނިޔާެއއް ލިބިފަިއވޭތޯ ބެލުން. ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް. މި ދެ ކަންތައް. މި ދެ އަކުރަށް ވެސް،  

އަޅުަގނޑުމެންނަ  6އަދި   ކަމަށް  ފެނުނީ.  ރަނަގޅު  ާގނޫނުެގ    -62ށް  މާއްދާެގ  55ބުނެވިދިޔަ  ފެށޭ ަވނަ  )ށ(ެގ   

އަން އިޞްލާޙުކުރުން.  ނަނިޢިބާރާތް  ޮގތަށް  )ށ(  55ވި  އޮތް  -ެގ  އެހެން  )ހ(  މާއްދާެގ  ޖިނާޢީ    މި  ނަމަވެސް 

ބޭނުމަށް އަންނަނި  ތަޙުޤީޤެއްެގ  އަމުރެއް ޓަކަިއ  އެ  ދަށުން  އަމުރެއްެގ  ކޯޓު  ކުރެޭވނީ  ކަންކަން  ޮގތުެގ  ަގއި ވި  ވާ 

އާދެ! )ހ(55  މަތިންނެވެ.  ރިކޯ  -4)ހ(ެގ    ،ެގ  ބަލާ  ބަރުދަން  އިސްކޮޅާއި  މީހެއްެގ  ޭއެގ  ޑުއެ    -5ކުރުން. 

ނުވަހައްޔަރުކުރެވުނު ހައްޔަރުކުރުމަށްފަހުއިރު  މަރުކަ  ތަ  ެގނެވުނުފުލުހުންެގ  އަނިޔާެއްއ ޒަށް  އެްއވެސް  ިއރު 

ކޮ އަޅުަގނޑުމެން  މިކަމަށް  ބެލުން.  އިއްތިލިބިފައިވޭތޯ  މެންބަރުންނަށް  ރަނަގޅުފާޤުމިޓީެގ  އެހެންވީމާ،    ެވވޭ  ކަމަށް. 

އެާއއެކުަގިއ   ދެން  ފާސްވީ.  ެއ  އެބައި  ާގނޫނުެގ  62އެޮގތަށް  ދިޔަ  ބުނެވި  )ހ(ެގ    55،  މާއްދާެގ  ވަނަ    4ވަނަ 

އުނިކުރުމަށް އަކުރު  އެ  އޮތްޮގތް  ކުރީަގއި  އޭަގިއ  އުނިކުރުމަށް.  އޮތީ  .ނަންބަރު  އަކުރުަގިއ  ހަށިަގނޑު   އެ  އޭނަެގ 

އަމުރެއް ކޯޓު  އެއީ  ނެުގން.  ސާމްޕަލް  ޢަބޭރުން  ކުރީަގއި  ނެޭގޮގތަށް  އޮތީ.  މަލުކުރެވެމުނެތި  ާގނޫނުަގއި  ންދާ 

، މާއްދާއަށް ެގނެވުނު މާެއ ބަދަލު މިއަީއ ކޯޓު އަމުރަކާ އެކުަގިއ ނެޭގ ޮގތަށް. އެހެންވީ   އެހެންވީމާ، އެ އުނިކޮށްފައި 

ނަނިވި ޮގތަށް  ބާރާތް އަންދާެގ )ށ(ެގ ފެށޭ ޢި ވަނަ މާއް 55ބުނެވި ދިޔަ ާގނޫނުެގ   -63މަށް.  އިޞްލާޙަކީ އެ އުނިކުރު

)ށ(58ކުރުން.  އިޞްލާޙު އޮތް  -ެގ  އެހެން  )ހ(ަގއި  މާއްދާެގ  ބޭނުމަށް  މި  ތަޙުޤީޤެއްެގ  ޖިނާޢީ  ޓަކައި   ނަމަވެސް 

އަމުރެއްަގިއވާ  އަންނަނި ދަށުން  އަމުރެްއެގ  ކޯޓު  ކުރެޭވނީ  ކަންކަން  ަމތިންނެވި  އާދެ!ޮގތުެގ  ެއޮގތަށް    ވެ. 

 55ެގ  ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނު   -65ޞްލާޙު ބަލައިެގނެވިފައިވަނީ.  އަޅުަގނޑުމެން ކޮމިޓީެގ މެންބަރުންނަށް މި ެގނެވުނު އި

މި މާއްދާެގ )ށ(ެގ އެްއވަނަ ނަންބަރުަގިއ    -ެގ )ނ(  55ތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  ވި ޮގވަނަ މާއްދާެގ )ނ( އަންނަނި

އެދެވޭނީ    ވި ހާލަތްތަކުަގއި އެކަންޏެވެ. ކޯޓު އަމުރަކަށްނަނިކަމެއް ކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ އަންބަޔާންކުރާ  

ފާސްކުރަން   ރެޭވ މީހެއް ބަލައިރޭޕްކުރުމުެގ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއި ހަްއޔަރުކު  -1ވި ހާލަތްތަކުަގއި އެކަންޏެވެ.  އަންނަނި

ކުރެވޭ ކުށާއި ުގޅޭ ެއްއޗެއް އޭނާެގ  ގައިވާ ީމހާ ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުތުހުމަތު  ކުށުެގ  -2ނުވަތަ    ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި،

ސަބަބު ެއކަށީެގންވާ  ޤަބޫލުކުރުމުަގއި  ކަމަށް  ފޮރުވާފަިއވާ  ބަލައި  ހަށިަގނޑުަގއި  ޖެހިއްޖެ   ޮއެވެގން  ފާސްކުރަން 

ކިއުޓަރ   ބަލައިލާނަން. ޕްރޮސެޑުމެންކިއުޓަރ ޖެނެރަލްެގ ކޮމެންޓު އަޅުަގނއާދެ! މި މާއްދާއަށް ޕްރޮސެހިނދެއްަގއި.  

އޮތީ   މި  ކޮމެންޓެއްަގއި  ފޮނުްއެވވި  އޮފީހުން  )ނ(ެގ    55ޖެނެރަލްެގ  މާއްދާެގ  މާއްދާއަށް   2އަދި    1ވަނަ  މި 



  

ފާސްކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރަކަށް އެދެވޭނީ ދެ   ެގ ޖިންސީ ުގނަަވނެއް ބަލައިހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުަގއި ހިމެނޭ މީހެއް

 ރެވޭ މީހެއް ބަލައި ެއކަނި ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވެެއވެ. ެއއީ ރޭޕްކުރުމުެގ ކުށުެގ ތުހުމަތުަގއި ހައްޔަރުކުހާލަތެއްގައި

ތު ކުށުެގ  ހާލަތެއްަގއި  ޖެހިއްޖެ  ކަމަށް  ހުމަތުފާސްކުރަން  ފޮރުވާފައިވާ  އެްއޗެއް  ހަށިަގނޑުަގއި  މީހާެގ  ކުރެޭވ 

ހާލަތުަގއި  އެ  އެ  ،ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ  ުގނަވައެހެންކަމުން  ޖިންސީ  މީހެްއެގ  ހާލަތެްއަގއި  ެއްއވެސް  ބަލައި ހެން    ން 

ނަމަ މި މާއްދާެގ މާނަ ވަރަށް  އްޖެމި ިއޞްލާޙު މިޮގތަށް ެގނެވި  .ފާސްކުރުމަށް ކޯޓު އަމުރެއް ނުދެވޭނެކަން އެނޭގ

ތަނުަގއި   އޮތް  ކުރިއަށް  އެކަމުެގ ސަބަބުން  ފެންނާތީ  ދާނެކަމަށް  ހަނިވެެގން  މަބޮޑަށް  ދަރުޙަތަޙުޤީޤީ    ތިތަކާލާަގއި 

ބޮޑު    ކުރިމަތިލާންޖެހިދާނެ ޖިނާޢީ  އޮތްޮގތުން  މާއްދާ  މި  މިހާރު  ފެނޭ.  ކުށްކުށުެގ    އިކުށާކުށްކަމަށް  ޖިންސީ 

މީހުންނާތުހުމަ ހައްޔަރުކުރެވޭ  ުގ  ތުަގއި  ޖިންސީ  މީހުންެގ  އެ  ބަލައިުގޅިެގން  ޮގތަށް    ނަވަން  އެދެވޭ  ފާސްކުރުމަށް 

މާއްދާ މި  މިހާރު  ފެނޭ.    އޮތުމުން  ބޭްއވުމަށް  ަވުގތު  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  އޮތްޮގތަށް  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެންެގ 

މެ އިްއޒަތްތެރި  އެދެން  އިތުރުކޮށްލުމަށް  ަވުގތު  އާދެ!ކަނޑައެޅިފަިއވާ  ބޭނުންފުޅުވޭ   ންބަރުންނަށް.  އެބަ    މެންބަރުން 

ާގތްއިތުރު...   ކޮިމޓީެގ  ނެީގ  އިތުރަށް  ަވުގތުކޮޅެއް  މިނި  15  ަގނޑަކަށްައޅުަގނޑުެގ  އާދެ! ޓުަވރަކަށް  ެގ. 

  ..ވަނަ މާއްދާ.  62ފްކުރަްއވާ ބިލުެގ ޢާމަވަނަ މާއްދާެގ...   51)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

 )ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލަައކާ ުގޅިެގން ކޮމިޓީެގ ފަހުބައި ރެކޯޑުނުކުރެވޭ( 
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