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 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

ފެށުނީ. ހާޒިރުަވޑަިއެގން މި ތިއްބެވީ ވެލިދޫ    ވަނަ ބަްއދަލުވުން މި  38ކޮމިޓީެގ  ރީ  އަޖުޑީޝި   .ލަިއކުމްޢައައްސަލާމް

މު މެންބަރު  ިއއްޒައްތެރި  މު  ،ޝަފީޤްهللا ބްދުޢައްމަދު  ޙަދާއިރާެގ  މެންބަރު  ިއއްޒަްއތެރި  ދާއިރާެގ  އްމަދު ޙަފޭދޫ 

ުގރައިދޫ ދާއިރާެގ އިްއޒައްތެރި   ،ޢަބްދުލްޙަކީމްޝަހީމް  هللا މެންބަރު ޢަބްދުއިްއޒަތްތެރި  ނޑިތީމު ދާއިރާެގ  ކަ  ،ނިހާދު

ދެން އަޅުަގނޑު މާފަންނު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު އިމްތިޔާޒް ފަހުމީ. އަޅުަގނޑުމެންެގ    ،މެންބަރު އިބްރާހީމް ރިޟާ

ާގނޫނުެގ    ތުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގޢާޖިނާޢީ އިޖުރަ  .އޮތީ މައިަގނޑު ދެ ކަމެއް  އެޖެންޑާަގއި މިއަދުެގ މި

އިޖުރަ މަދަނީ  ދެން  ވެސް ޢާދިރާސާކުރުން.  ކަންކަން  އެހެނިހެން  ދެން  މަޝްވަރާކުރުން.  ުގޅޭޮގތުން  ބިލާއި  ތުެގ 

އްުމ  ޢާކޮމިޓީއަށް ލިބިފައިވާ ބިލެއް ެއއީ  މި  އެއާެއކުަގއި ސުންަގނޑު ކަނޑައެޅުމަށް ޓަކައި    ހިމެނިފައިވޭ. ދެން ހަމަ

އްމަދު ޙަނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލު ފުަވއްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާެގ މެންބަރު މުޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ާގނޫ

ރަޝީދު ހުށައެޅުއްވި ބިލު މި ކޮމިޓީއަށް ލިބިފައި އެބަވޭ. ެއހެންވީމާ، ފުރަތަމަ އެޖެންޑާެގ ފުރަތަމަ ހުރި ބައިތަކަށް 

މައްސަލައަ އޮތް  ކަނޑަައޅަން  ހިންަގވާ ސުންަގޑި  ކުރީަގއި  ބޭފުޅުންެގ ދިއުމުެގ  ތި  ނިންމާލަން  ޮގތެްއ  ފުރަތަމަ  ށް 

ޢާއްމު ޞިއްޙަތުެގ ރައްކާތެރިކުރުުމެގ ާގނޫނަށް ިއޞްލާހު ެގނައުމުެގ ބިލުެގ    .އް ނެތް ކަުމަގިއ ވަނީނަމަޟެތިރާޢުއި

ހިމެނޭ   އަޅުަގނޑު ވެސް  އި ބޭފުޅުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދޭނަން. ރޭަގ  ސުންަގޑި ކަނޑައެޅުމަށް މި ބިލާމެދުަގއި ރޭަގއި ތި

ކޮމި މި  ކޮމިޮގތުން  މި  އައިސްފައިވާތީ  ބިލު  ރޭަގޓީއަށް  ހައިސިއްޔަތުން  މެންބަރެއްެގ  ބޭއްިވ    އިޓީެގ  މަޖިލީހުަގއި 

ބޭބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކޮށްލުމުެގ އާންބަިއވެރިވިން.    އިޕެނަލް ޑިސްކަޝަންަގ ދާއިރާތަކުެގ  މުންނަށް އަދި އެކަމާބެހޭ 

ކީ ވެސް. ދެން އަދި މި ކޮމިޓީަގއި މި މަސައްކަތްކުރަމުންދާއިރުަގއި ވެސް ދައުލަތުެގ  ބައްދަލުވުމެއް އެ ބައްދަލުވުމަ 

ައދި ޞިއްޙީ ދާއިރާެގ ޚިދުމަތްތެރިންނާ   ހޯދުމުެގ މަސައްކަތް ވެސް  އާންކަމާބެހޭ މުއައްސަސާތަކާއި  މުންެގ ޚިޔާލު 

ކަނޑަެއޅުމުަގއި   ސުންަގޑިެއއް  އެހެންވީމާ،  ެގންދެވޭނެ.  ރިޢާޔަތްކުރަްއވާ    އިމެހައެންމި  ކުރިއަށް  ކަންކަމަކަށް 

ތި ކަނޑައެޅުމަށް  ސުންަގޑިއެއް  ބިލަށް  މި  ހީވަނީ    އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑަށް  އެދެން.  ޚިޔާލަކަށް  ބޭފުޅުންެގ 

އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ކުރީަގއި  އެއަށްވުރެ  ދެން  ރަނަގޅުވާނެހެން.  ދިނުން  ުމއްދަތެއް  ދުވަހުެގ  ވިއްސަކަށް 

އެ އިތުރުކުރަމުން   ނިންމިއްޖިއްޔާ  މުއްދަތު  ެއ  ނަމަވެސް  ކަމަށްވަނީ  ނުނިމުނު  އަދި  އެހެންނަމަވެސް،  ނިމުނީ. 

މަހުެގ   ޮއަގސްޓު  ޮގތުަގިއ  ސުންަގޑީެގ  އާދެ!  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޮގތުަގިއ    20ެގންދެވޭނެ.  ސުންަގޑިެއއް  އެީއ 

ވަނީނަމަ. ެއއީ ައޅުަގނޑުމެން ެއޮގތަށް   އިގަ ްއ ނެތް ކަމުޟެއަޅުަގނޑު މި ސަޖެސްޓުކުރަނީ ތި ބޭފުޅުންެގ އިޢުތިރާ

ުގޅޭޮގތުން އެއީ އެޖެންޑާެގ  ޢާއޮތީ މަދަނީ އިޖުރަ  ނިންމިއްޖެ ކަމަށް ބަލާނީ. އާދެ! ޝުކުރިއްޔާ ދެން މި ތުެގ ބިލާ 

ން މިއަދު އަޅުަގނޑުމެ  ެގ މަސަްއކަތްތުެގ ާގނޫނުޢާއޮތް ކަންތައް އިނޭގތޯ. އެހެންވީމާ، ޖިނާޢީ އިޖުރަ  ދެވަނަަގއި މި
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އިޖުރަ މަދަނީ  ކުރިން  ތިޢާފެށުމުެގ  ބިލާުގޅޭޮގތުން  ޭއެގ    ތުެގ  އަދި  ވާހަކަތަކަކާއި  ދަންނަވާލަންޖެހޭ  ބޭފުޅުންނަށް 

އިބު އޮފީހުން ފޮނުއްވާފަިއވަނީ ވަރަށް  ބިލު ބަންޑާރަ ނަ  ،ތުެގ ާގނޫނުޢާމަޝަވަރާއަކަށް ބޭނުންވަނީ. މަދަނީ އިޖުރަ

ކުރިން ބިލެއް  ހޯދުމަށްވެސް    ބޮޑު  ޚިޔާލު  ބިލުެގ  މި  ފަދައިން.  ހުޅުާވލެވުނު  ދެންނެވި  އެހެންނަމަވެސް،   .ވެސް 

ބަިއވަރު  ބަންޑާރަ ނަ ބިލުެގ ވަރަށް  މި  ބޭފުޅުން  އެ  ެއއް ވާހަކައަކީ  އިބު އޮފީހުން އަޅުަގނޑުމެންނަށް ހިއްސާކުރި 

ބިލަށް ހުރިހާ ބަދަލުތަކެއް ެގންނަވާފަިއ އެ    ެގންނަވާ ކަމަށް. އެހެންވީމާ، މުޅި  މައިަގނޑު ބަދަލުތަކެއް އަލުން އެބަ

ެވސް އޯލްރެޑީ ވަރަށް ދިުގ ުމއްދަތެއް މިކަމުަގއި ނަަގއިފި.    ފޮނުއްވަންދެން ވަރަށް ިގނަ ަވުގތުތަކެއް ނަާގ. މިހާރު

އްަވވާފަިއ  ދެން މިހާރު އެ ބޭފުޅުން އެ މަސައްކަތްކުރައްާވ ޮގތަކީ ބަިއބަޔަށް އަލުން އެ ފުރަތަމަ ބައި ފުރަތަމަ ފޮނު

ފޮނުއްަވއިފި   ބޭފުޅުން  އެ  ފަހުަގިއ  ދުވަހަށް  ިގނަ  ަވރަށް  ެގންދަނީ.  އެ  ފޮނުއްވަމުން  މިހާރު  ޮގތަކަށް  އެކަހަލަ 

އަނެއްކާ  ބަެއއް.  ފޮނުއްަވއިފި.    ކޮންމެސް  މިހާރު  ވާޝަނެއް  ިމ  އިތުރު  ބިލަށް  ބޮޑު  ހުށައެޅި  ބޭފުޅުން  އެ  ެވސް 

ަގސް ފޮނުވަމުން  އެ  މި  ކުރަދުބައިބަޔަށް  އަޅުަގނޑުމެން  ކިހިނެއްތޯ  އެކަމާމެދު  އެހެންވީމާ،  މުންެގ އާންްއވަނީ. 

 ފޮނުވާއިރުަގއި މި  ،ސްއިންެގ ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލާިއރުަގއި ރބެހޭ އެހެން ސްޓޭކް ހޯލްޑަ  ކޮމެންޓާ އަދި ދައުލަތުެގ ކަމާ 

ން ކުރިއަށް ެގންދާނީ ތި ބޭފުޅުންގެ ޅޭ ބައި ވަކިން ފޮނުވަންވިތޯ މުޅި ބިލުތޯ ކިހިނެއްތޯ މިކަހެބައިބަޔަށް މި ހުށަ

 ކުރިއަށް ެގންދަވާ.  !ލަން ބޭނުން. އާދެހުރި ޮގތެއް ބަލާ އްޚިޔާލެ

              

 ރިޟާ ވާހަކަދެއްކެުވން: ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ުގރައިދޫ

ޫގ ކަންނޭނެގ  ެވސް އުނދަން  ހޯދުޔާލު  ޚި  މުންނަށް ވެސްއާންބައިބަޔަށް ފޮނުވީމަ    މިހާރު  އަރަނީށްހިތަޑު  އަޅުަގނ 

 ދާނީ. ދާއިރުަގއި ވާނެޮގތަކީ   މި  ކަންނޭނެގ  ުގޅުަވިއެގން  އި އަނެއް ބަޔާ އެއްބަޔާ  މިހާރު  ެއއީ ފަހަރަކުވާނީ އަސްލު.  

އަޅުަގނޑަށް ހީވަނީ ހަމަ   ، އެހެންވީމާ  .ޮގތް ވެދާނެ  ދިމާނުވާ  މާފަހުން އަނެއްބައި ލިބުނީމަ އެޭއެގ  އެއްބައި ލިބިފައި  

   މުންެގ އަނެކައްޗަށް ހުޅުވާލަންވާނީ.އާންރިހާ ބައެއް ލިބުނީމަ ކަންނޭެގ ހު

 

 ރިޔާސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:

އަޅުަގނޑު ޔަ  ތިޟާ  ރި  ރުންބަމެ  އިްއޒައްތެރި ވަރަށް ފާހަަގކުރެއްވީ  ެއއީ  ވާހަކަ އިނޭގތޯ.  ހިތުަގއި އޮތް  ެގ ެވސް 

ކޮމެންޓުކުރާއިރުަގިއ އެ ކޮމެންޓު ކުރަްއވާ ބޭފުޅުން ބައްލަވާނެ މުޅި ބިލުެގ ފަހަތުަގިއ  އުނދަޫގވާނެ ކަމެއް ެއއްބަޔަކު  

ޮގތްތަކަކަށް އޮޅުންތަކެއް ިގނަ  މިންވަރު އޮތް ވަރަށް  ުގޅޭ  ބިލަށް  ހުރި ވާހަކަތަކާ  މުޅި  އަރާފާނެ. އެކަމަކު  ވެސް 

މުއްދަ ިގނަ  ވަރަށް  ެއއީ  އަނެއްކާ  މަޑުކޮށްފިއްޔާ  ހޯދަން  މިހާރުކޮމެންޓު  އަޅުަގނޑަށް  ކަމަށް  ބިލު  ތު  މި  ވެސް 
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ނަ ބަންޑާރަ  ފަހުން  މިހާރުހުށަހެޅުއްވި  ފަހުން  ހުށައެޅުްއވި  މި  އޮފީހުން  ދިޔަީއ    އިބުެގ  އެ  މަހެްއ  އެތައް  ވެސް 

އެހެން  ވިދާޅުިވޮގތަށް  ބޭފުޅުން  އެ  ބިލަށް  މި  މީެގ  އިންތިޒާރުކޮށްފީމު  އަޅުަގނޑުމެން  އިނޭގތޯ.  ފާއިތުެވެގން 

މިހާރުވާޝަ މުއްދަތު  މާިގނަ  ކަމަށް  އެ  ިއންތިޒާރުކޮށްެގން  ފޮނުްއވަންދެން  ނަންަގވާފަިއވާތީެވ،    ނެއް  ވެސް 

ެއ   އެއްބައި  މިހާރު  އެޮގތުން  ފޮނުވިދާނެއޭ.  ބަިއބަޔަށް  މިވިދާޅުވަނީ  ވާހަކަދެއްކުމުން  ދެން  އަޅުަގނޑުމެން 

މުޅި ނިމެންދެން  ބިލު  މުޅި  ދެން  އެހެންވީމާ،  ފޮނުވަންދެން   ފޮނުއްެވވުނީ.  ވާޝަނެްއ  ރިަވއިސްޑް  ބިލަށް 

ވެސް ނުވެދާނެ މިންވަރަށް އަޅުަގނޑުެގ ކަންބޮޑުވުން އެބައޮތް.    މަޑުކޮށްފިއްޔާ އެީއ ހަމަ ދެން މި ދައުރުެގ ތެރޭގައި

އް ކަމަކު  އެހެންވީމާ، މިހާރު ލިބެމުންދާ ބަޔާ އެކުަގއި މުޅި ބިލު ފޮނުާވއިރުަގއި މިއީ މުޅި ބިލު ކޮމެންޓަށް ހުޅުވާލިއެ 

އެކުަގއި  މިބަޔާ  ކިހިނެއްތޯވާނީ  ،ވެސް  ފޮނުއްވިއްޔާ  ބަޔާއެކުަގިއ  ލިބުނު  މި  ވެސް    . މިފަހުން  ބަޔަށް  އެ  އޭރުން 

     .ރިޢާޔަތްކުރަްއވާނެ ކޮމެންޓު ފޮނުއްވާ ފަރާތްތަކުން

                                     

 ވާހަކަދެއްކެުވން:ރިޟާ  ިއބްރާހީމް މެންބަރު ދާއިރާެގ ުގރައިދޫ

ކޮމެންޓު އަޅުަގނޑުމެން  މިސާލަކަށް  ހީވަނީ  އޭހުޅުވާލާއިރު    އަޅުަގނޑަށް  ބަޔާ.މިސާލަކަށް  ފޮނުވި  އޮފީހުން    އި ޖީ 

ނޫންތޯ. ވެސް ޗޭންޖެއް އަތުވެދާނެ    ނެއްކާއަ  ެގމިހާރު އޮތް ބައި،  ފޮނުވާއިރު.  ފޮނުވާނީއެއްކޮށްތާ    ބަޔާ  މިހާރު އޮތް

ބޭފުޅުން އެ  ހަަމ  މިސާލަކަށް  ބަިއަގ  ތާކުރަްއވާނެ  ކޮމެންޓު  އޮތް  މިހާރު  އިޞްލާޙަށް  ތިމަންނައަށް    ވެސް  އިމި 

ވެސް    ޖީ އޮފީހުން ފޮނުވާ ބައިަގ އެބައި ެއއްކޮށް.އޭ  މިސާލަކަށް ފަހުންބުނާއިރު ާވޮގތަކީ    .ކިޔާފަ  ފެންނަނީ މިހެންނޭ

ބޭކާރު މަސައްކަތްތަކެއްތާ    ،ދަޫގތަކެއް އަންނާނެނވެސް ހިނގައިދާނެ ދެްއތޯ. އެހެންވީމާ، މިދެންނެވީ ޭއެގ އު  ނެތި

ހޯދިފަިއ އިން ޚިޔާލު  ކުރެވޭނީ. މިސާލަކަށް  ވެއްޖިއްޔާ  އޭ  ނައެޮގތުން  ބޮޑުބައެްއ އުނިވެެގން  ހިނަގއިދާނެ  ޖީ  .ބައި 

 . އި، ައސްލުަގދެއްތޯ. އެހެންވީމާ އޮފީހުން އަންނަ މި ބަޔާ ދޭތެރޭގައި

 

 )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

       

 ސަތުން ވާހަކަދެްއކެވުން:ރިޔާ

ބަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް!  އާދެ މި  އޭ  އިސްކޮށްލާފަޙުދެންމެ  އެއްބަސްެވވުނީ  އޮފީހުން.މި  ޗެޕްޓަ  އެ  ޖީ    ރވަކިވަކިން 

އެރަޗެޕްޓަ ބައިތަކަށް    ށް  ކަމާ  މުންެގއާންފޮނުއްވާ  ައދި  މު  ކޮމެންޓާ  .  ފޮނުވުމަށް  ކޮމެންޓަށް  އްސަސާތަކަށްއަބެހޭ 

އަނެއްކާ  ވެސް    އިރަށް ދެން އޮންނަ ޗެޕްޓަރެއްލިބޭއެ ކޮމެންޓުތައް    ،ލިބުމުން އަޅުަގނޑުމެންެގ  ޓުތައްކޮމެން  އެ  ދެން
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އަޅުަގނޑު   އޭމި  ލިބޭނެކަމަށް  އޮފީހުން .އުއްމީދުކުރަނީ  އޭަގިއ  އެާއއެކު   ހަމަ.  ޖީ  އޮފީހަށް  .އަޅުަގނޑުމެން  ޖީ 

  . ދެްއވުމަށްއިފޮނުއްވަ   އިނިންމަާވފަ  ރޗެޕްޓަ  ރޗެޕްޓައެ  ންނަށް  ދަންނަވާނަން ވަރަށް ޓައިމްލީ ޮގތަކަށް އަޅުަގނޑުމެ

ކޮމެންޓު ޮގތުން  މިއޮތް  ބިމިހާރު  މުޅި  މިއަކީ  ނޫން  މާފަސޭހަޮގތެއް  ބައިބަ  ލުކުރަން  ނުލިބެނިސް   ޔަށް.އަތަށް 

މިނޫން،  އެހެންނަމަވެސް ކުރުމަށް  އަަވސްކުރުމުެގ    މަސަްއކަތް  ނުފެނުނީމާ  އަޅުަގނޑުމެނަށް  މިހާރު ޮގތުން  ޮގތެއް 

ބައިބައި ކޮމެންޓާއާންހަމަ  ވަކިވަކިން    ލިބޭ  ފޮނުވާޮގތަށް   ކޮމެންޓަށް  ގެ މުއައްސަސާތަކު ކަމާބެހޭ    އިމުންެގ 

ެގ ފަރާތުން ެއ ފޮނުއްެވވި ފުރިހަމަކުރަްއވާފަިއ  ޖީ އޮފީހު. މިހާރު އޭ،  އެހެންވީމާ.  އަޅުަގނޑުމެން މި ެއއްބަސްެވވުނީ

ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް އަޅުަގނޑުމެން ޢާއްމުކުރާ ޮގތަށް މި ނިމުނީ. އަދި މި ބިލު ކުރިއަށްދާއިރުގައި...  ށް  ރައޮތް ޗެޕްޓަ

ޓީަގއި ިއއްޒައްތެރި މެންބަރު މުޢިއްޒު އަދި އިްއޒައްތެރި މެންބަރަކީ ޙުސައިން އަދި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު ކޮމި

ުގޅިވަޑަިއެގން މޫސާ ސިރާޖު  މެންބަރު  އެކުަގއި  އިްއޒަތްތެރި  ޓަކައި  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންެގ  އެ  އަޅުަގނޑުމެން  ފި. 

ކުރިއަށް މި އެޖެންޑާެގ    ދަންނަވާލާނަން މިހާރު  ތުެގ ާގނޫނަށް ޢާަގއި މިވާ މައްސަލަ. އެއީ މަދަނީ އިޖުރަ  2ދަނީ 

ބަންޑާރަ ނަ ބިލު  ެގނައުމުެގ  މި ދެއް  .އިބު އޮފީހުންއިޞްލާޙު  މި ވާހަކަ  ބިލަށް ައޅުަގނޑުމެން ދެންމެ  މުޅި  ކުނީ 

ކުރަްއވާފަިއވާތީވެ އެ ާވޝަން އެއްކޮށް އެކުލަވާލަިއ  ދުން ަގސްއިބު އޮފީހުން ފޮނުއްވައިތުރު ވާޝަނެއް ބަންޑާރަ ނަ

އެ ބައިބަޔަށް    .ވެސް މުއްދަތު ނަާގތީވެ ބައިބަޔަށް އެ ބޭފުޅުން މިހާރު ފޮނުއްވަުމން ެގންދަނީ  އަނެްއކާ  ންނުއްވުމުފޮ

ހޯދުމުެގ ޮގތާ   ކޮމެންޓު  ެގންދާނެ  ކުރިއަށް  އޭއިކަންތައް  މިހާރު  ެއއްބަސްެވވުނީ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ދެންމެ  ޖީ .މެދު 

ލިބޭ އެ  ހުރިޮގތަށް    ،އޮފީހުން  ބައިބައި  ލިބޭ  މި  އަނެއްކާ  ރޗެޕްޓައެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަމަ   ހުރިޮގތަށް  ވެސް 

ކަމާ އާން ކޮމެންޓަށާއި  ފޮނުވަމުންެގ  މުންެގ  ފަރާތްތަކަށް  ކަމަށް.   ވުން.ންދެބެހޭ  މަސައްކަތްދާނެ  ކުރިައށް  އޭރުން 

އެހެންވީމާ،  ދެންނެވީ.  މަޢުލޫމާތަށް  ބޭފުޅުންެގ  ތި  އެއްބަސްެވވިފަިއާވތީވެ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ެއޮގތަށް  އެހެންވީމާ، 

ޮގތަށް   ޢާއްމުކޮށް އިއާންމިދެންނެވިޮގތަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް އެއްބަސްވެވުނު  ހޯދުމަށް  ޚިޔާލު  ޢުލާންކުރުމާއި  މުންެގ 

ޅުއްަވއި ދެްއވުމަށް ހަކޮމެންޓު ހޯދުމަށް ހުށަ  ފަރާތްތަކަށް ވެސް މި  ، ދައުލަތުެގ ކަމާ ބެހޭބެހޭ  ކަމާސަރުކާރުެގ  އަދި  

އެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަށް މި އަޅުަގނޑުމެން ކޮމި  އިއެދެން. އަދި ކުރީަގ ޓީން ކޮމެންޓު ހޯދުމަށް ޓަކައި ނިންމި 

ަގއި މިާވ ބަޔާމެދުަގއި އަޅުަގނޑުމެންނަށް މިވަުގތު ޮގތެއް    2ޅާޮގތަށް. އެހެންވީމާ، އެޖެންޑާެގ  ހަކޮމެންޓަށް އެދި ހުށަ

ތުެގ ާގނޫނަށް އިޞްލާޙު ެގނައުމުެގ ބިލުެގ ދިރާސާެގ މަސައްކަތް ކުރިއަށް  ޢާމި ނިންމުނީ. ދެން އޮތީ ޖިނާޢީ އިޖުރަ

މިހާރު މަޖިލީހުެގ  .ެމންބަރުންެގ ސަމާލުކަމަށް ދަންނަވާލަން ފަހުން ުގޅިވަޑައިެގން ންމެދެ ވެސް   ެގންދިއުން. އަނެއްކާ

އުސޫލަކުން   އެކުލަވާލި  ކަންތައްމި  އަލުން  ޑްރާފްޓު  އޮތް   ،ބިލުެގ  ހަމަޖެހިފައި  ކުރުމަށް  ކަންތައް  ދިރާސާ  ބިލުެގ 

ކޮމި ތެރެއިން  ޮގތަކީ  ބިލުތަކުެގ  ލިބޭ  ކަމާއާންޓީއަށް  އަދި  ކޮމެންޓާ  ކޮމެންޓާބެހޭ    މުންެގ    އި މުއައްސަސާތަކުެގ 
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ޓީަގއި އެއްބަސްވާންވީ  މްތަކަކަށް އަޅުަގނޑުމެންނަށް ކޮމިޙޫމި މަފް  ޔާއިމަޖިލީހުެގ ތަޅުމުަގއި ދެކެވޭ ާވހަކަތަކުެގ އަލީަގ

ބޭފުޅުން   އިދާރީ  ދެން  ކަމަށް.  މުހިންމު  ހިމެނުން  ބައެއް  މީެގ  މި  މިވެނި  ބޭބޭފުޅުން  އެ  ޕާރސަން  ޑްރާފްޓްސް 

ފައިނަލައިޒު ކުރުުމެގ    މެ ބޮޑަށް އެންތައްޔާރުކުރައްަވިއެގން ެގންނެވީމާ އަޅުަގނޑުމެން ެއ ރަނަގޅުކޮށް އެޑްރާފްޓު  

މި ބިލަށް ލިބިފައި    ،މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް ލިބިފައި  ،ެވސް ކޮށްލެއްވުން. އެހެންވީމާ  ޓީން އަނެއްކާކަންތައް ކޮމި

ވާ ދެކެވުނު  ތަޅުމުަގިއ  ކޮމެންޓުތަކާއި  ެއއްބަސްެވވޭ ހުރި  މަތީން  ކަންކަމުެގ  ފެންނަ  އަޅުަގނޑުމެންނަށް  ހަކަތަކާިއ 

ކަމަށް ދެކޭ ކަންކަން އަޅުަގނޑުމެން    ހިމަނަން ރަނަގޅު ކަމަށް ނޫނިއްޔާ އުނިކުރަން ފެންނަ  އިމްތަކެއް އޭގަ ޙޫމަފް

މަސަްއކަތް ކުރިއަށް ެގންދެވުމަށް  ެގ ކަންތަކާ ހަވާލުވާނެޮގތަށް  ކަނޑައަޅާފައި އަދި އިދާރީ ބޭފުޅުންނަށް މީެގ ޑްރާފްޓު

  40އަޅުަގނޑު ސަޖެސްޓުކުރަން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މިހާރު އަޅުަގނޑުމެންނަށް އާދެވިފަިއ މިާވ ހިސާބަކީ މި ބިލުެގ  

މި   އިޞްލާޙުކުރުން. ޮގތަށް މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވި ވަނަ  40 ނޫނުެގާގ ބުނެވިދިޔަ -40ވަނަ މާއްދާއާ ހަމައަށް.  

 ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަންވާނީ ސަބް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސްެގ ރޭންކުން ފެށިެގން މަތީ ރޭންކެްއެގ  މާއްދާެގ

މީހަކު   އޮފިސަރަކު  ފުލުހުނެްގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ިމ  އޮފިސަރެކެވެ.  ފުލުހުންެގ  ހުއްދަާއއެކު  އޮފިސަރެްއެގ 

ކަމު  ޔުނިފޯމުަގއި  ފުލުހުންެގ  ހުރީ  އޭނާ  ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފަހު  ގައިނުވާހައްޔަރުކުރާއިރު  ކާކުކަން  އޭނާއަކީ  ނަމަ، 

މީހާއަށް ާގއޭނާއަކީ   ހައްޔަރުކުރެވޭ  ލިޔުމެއް،  ރަސްމީ  އަންަގއިދޭ  އޮފިސަރެއްކަން  އިދާރާެގ  ތަންފީޛުކުރާ  ނޫނު 

ކޮމެންޓުތަްއ ލިބިފައިވޭތޯ މި މާއްދާއަށް. ދެން ތަޅުމުަގއި ދެއްކި މަިއަގނޑު ވާހަކަައކީ ކޮބަިއކަން   .ވެ ދައްކަންވާނެއެ

ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ތަޅުމުަގއި މެންބަރަކު ދައްކަވާފައި އޮތް ވާހަކައަކީ ނައިފަރު ދާއިރާެގ  ؟ )އެ ފާހަަގކުރެވިފައިވޭތޯ

މެންބަރު   މީހުން  ވަނަ  40ޝިޔާމް    އަޙްމަދުއިްއޒައްތެރި  އަދިވެސް  މީހުންނަށް  ނާޅާ  ޔުނީފޯމް  މާއްދާަގއި   

ބަ ވާހަކަތައް  ާގނޫނުެގ  މި  އަޅުަގނޑުމެން  ކުރިން  މީެގ  ވެސް  މިކަމަކީ  ލިބިދޭ.  އެބަ  ބާރު  ސް ޙުހައްޔަރުކުރުމުެގ 

މާއް މި  އެއީ  ކަމެއް.  އޮތް  އިންތިހާއަށް  ކަންބޮޑުުވން  ރައްޔިތުން  ދިވެހި  ކުރެވުނުއިރުަގއި  ވަކި  މިތަނުަގއި  ދާއަށް 

ތަޅުމުގައި އޮންނާނެ  ާވހަކަފުޅެއް  ފާހަަގކުރެއްވި  ޮގތުގައި  .މެންބަރަކު  ކޮމެންޓުެގ  އެބައޮތް    ދެން  ލިބިފައި 

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހުން ފޮނުއްވާފަިއވާ ކޮމެންޓެްއަގިއ މިވަނީ މި ާމއްދާއަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙުަގއި  

ތަންފީޛުކުރާ އިދާރާަގއި ބަދަލުކުރުމަށް   ާގނޫނު  ޮގތަށް  މި  އަންަގއިދޭ  ފުލުހެއްކަން  ބަދަލުަގއި  ޭއެގ  އޮފިސަރެއްކަން 

ކޮމިޓީަގިއ   މި  ެއްއބަސްވެވޭތޯ  ކޮންސެޕްޓަށް  މި  އަޅުަގނޑުެމންނަށް  ޮގތެްއަގިއ  ޖުމްލަ  އެހެންވީމާ،  ކަމަށް.  ފެންނަ 

( ކިޔާލުން.  ޑްރާފްޓް  ދެން  ވާހަކަދައްކާލާފައި  ކުޑަކޮށް  ކޮމިޓީެގ އަޅުަގނޑުމެން  އަޅުަގނޑުމެން  ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

ވެސް   ފުލުހުންނަށް  ތިބޭ  ނާޅާ  ޔުނިފޯމު  އެއީ  ކަމަށް.  ރަނަގޅު  ކޮންސެޕްޓް  މި  ފާހަަގކުރެވުނީ  މި  މެންބަރުންނަށް 

އި.ޑީ  އަމުރާއެކުަގއި ޮގސް ހައްޔަރުކުރުމުެގ އިޚްތިޔާރު ލިބިދޭ ޮގތަށް އަދި މިއީ ފުލުހެއްކަން އަންގައިދޭން އެބަޖެހޭ އަ
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މާއްދާ  މި  ބިލުެގ  މި  ޮގތަށް  މި  އެހެންވީމާ،  ޮގތަށް.  އަންަގއިދެވޭ  ބޭފުޅެއްކަން  ފުލުހުންެގ  ދެްއކުމަށް  ކާޑު 

ޑްރާފްޓްކޮށްދެްއވުމަށް އިދާރީ ބޭފުޅުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ! މިހާރު މިހާހިސާބުން ވެސް އެ މާއްދާ ބަދަލު ވެސް  

އަޅުަގ އެހެންވީމާ،  ދަންނަަވއިލާނަން.  ކޮށްލެވިއްޖެ.  ޮގތް  ެއއްބަސްެވވުނު  މާއްދާެގ    40ނޑުމެންނަށް  މި  )ރ(  ެގ 

ރޭންކެްއެގ  މަތީެގ  ފެށިެގން  ރޭންކުން  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  އިންސްޕެކްޓަރ  ސަބް  ހައްޔަރުކުރަންވާނީ  މީހަކު  ދަށުން 

އޮފި ފުލުހުންެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  މި  އޮފިސަރެކޭ.  ފުލުހުންެގ  ހުއްދަާއއެކު  މީހަކު އޮފިސަރެްއެގ  މި  ސަރަކު 

ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފަހު   ކާކުކަން  އޭނާައކީ  ކަުމގައިނުވާނަމަ  ޔުނިފޯމުަގއި  ފުލުހުންެގ  ހުރީ  އޭނާ  ހައްޔަރުކުރާއިރު 

އޭނާއަކީ ފުލުހެްއކަން އަންަގިއދޭ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާއަށް ދަްއކަންވާނެޭއ. މިއީ އަޅުަގނޑުމެންނަށް 

ތަކީ. ދެން އޮތް މާއްދާ. މި ވަުގތުަގިއ ކޮމިޓީެގ ިއއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޙަސަން ޒަރީރު ކޮމިޓީއާ އެއްބަސްެވވުނު ޮގ

)ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ާގނޫނުެގ    41ުގޅިވަޑައިެގންފި.  އަންނަނިވި   40ބުނެވިދިޔަ  ފަހަތަށް  ެގ  )އ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އިތުރުކުރުން.   އަކުރެއް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(40ފަދައިން  އޮތް   40އާދެ!    ...  އެހެން  )ރ(  މާްއދާެގ  މި  )ވ(.  ެގ 

ނަމަވެސް މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ ެއްއވަނަ ނަންބަރާއި ދެވަނަ ނަންބަރާއި ތިންވަނަ ނަންބަރާއި ހަތަރުވަނަ ނަންބަރުެގ  

ރޭންކު ޕޮލީސްެގ  އޮފް  ސަބްއިންސްޕެކްޓަރ  ކުރިން  ހައްޔަރުކުރުމުެގ  މީހާ  އެ  ހައްޔަރުކުރުމުަގއި  މީހަކު  ން ދަށުން 

ފެށިެގން މަތީެގ ރޭންކެްއެގ ޮއފިސަރެއްެގ ހުއްދަ ހޯދަން ހޯދުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އެއިން އެްއވެސް  

ނަންބަރެއްަގއި ބަޔާންކުރާ ހާލަތުަގއި ފުލުހުންެގ އޮފިސަރަކު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިނަމަ އެކަން ކުރުމަށްފަހު ވީ އެންމެ 

އޮފި ރޭންކުެގ  އެ  ކޮބައިތޯ އަވަހަކަށް  ކޮމެންޓްތަކަކީ  ލިބުނު  މާއްދާއަށް  މި  އަންަގންާވނެއެވެ.  އެކަން  ؟ ސަރަކަށް 

ފޮނުއްވާފަިއވާ  ޖަމްޢިއްޔާއިން  ފަނޑިޔާރުންެގ  ތެރޭަގއި  ކޮމެންޓުތަކުެގ  ލިބުނު  މާއްދާއަށް  މި  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( 

މި މާއްދާއާ )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އާދެ!  ޖަމްޢިއްޔާއިން ކޮމެންޓެއް ދަންނަވައިލާނަން.  ުގޅިެގން ދެން ފަނޑިޔާރުންެގ   

ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއ    40އޮތީ   ވަނަ މާއްދާެގ )އ( އަށް އިޞްލާޙެއް. ދަންނަަވއިލާނަން. މި މާއްދާެގ )ކ( 

  ވަނަ ނަންބަރުެގ ބޭނުމަށް ހައްޔަރުކުރެވޭ ފަރާތެއް ފަނޑިޔާރެްއެގ ކުރިމައްޗަށް   5ވީނަމަވެސް މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ  

ިގނަވެެގން   ބެހެއްޓޭނީ  ކުރިން   72ހާޒިރުނުކޮށް  ހަމަވުމުެގ  މުްއދަތު  އެ  އަދި  މުއްދަތަކަށޭ.  ަގޑިއިރުެގ 

ޮގތެްއ   މުއްދަތާއިމެދު  ބަންދުެގ  އޭނާ  ހާޒިރުކޮށް  ކުރިމަްއޗަށް  ފަނޑިޔާރެްއެގ  މީހާ  ހައްޔަރުކުރެވިފަިއވާ 

މިއީ   ބޭފުޅުން  ތި  )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ދަންނަވައިލާނަން. ކަނޑައަޅަންވާނެއޭ.  ސަބަބު  ހުށަހެޅުނު  އިޞްލާޙު  މި 

ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހާ ހައްޔަރުކުރެވޭނީ ކޯޓު އަމުރު ނެރުނު ކޯޓު ހުރި ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްަގއި ކަުމަގިއވެފަިއ ެއ  

ން ެގންދިއުމުން  ަގޑިއިރުެގ ތެރޭގައި ބަންދާއިމެދު ޮގތެއް ކަނޑައަޅަ  72މީހާ ހައްޔަރުކުރެވުނު ރަށުަގިއ ހުންނަ ކޯޓަށް 

ހައްޔަރުަގިއ   މީހާ  އެ  ނުލާ  ެގންދިއުމަކާއި  ކޯޓަކަށް  ެއއްެވސް  މީހާ  އަދި  ނުބާއްވާތީ  މަޖިލީސް  މުއްދަތު  ބަންދުެގ 
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ބެހެއްޓުމަށް  ބަންދުަގއި  ހާޒިރުކުރެވެންދެން  މީހާ  އެ  ކޯޓަށް  ރަށުެގ  ނެރުނު  އަމުރު  ހާޒިރުކުރަން  ބަހައްޓަިއެގން 

އަމުރު މައްޗަށް  ކަމަށް  ފުލުހުންެގ  ހިމާޔަތްކުރެވޭ  ޙައްޤުތައް  މީހާެގ  ބަންދުކުރެވޭ  ހާލަތުަގއި  އެފަދަ  ނެރެމުންދާތީ   

މަޖިލީސް ބޭއްވޭނެ  ުގޅޭ  ބަންދުެގ މުއްދަތާިއ  އެފަދަ މައްސަލަތަކުަގއި  ފެންނާތީ  ހިމާޔަތްނުކުރެވޭ ކަމަށް  ފެންނާތީ، 

ެއއީ ސަބަބަ ބޭނުންވާތީ.  ހައްލެއް  ާގނޫނީ  ހަމަޖެއްސުމަށް  )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  ޮގތެއް  )ވ(   40ކީ.  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ކަމަށް.  ފެންނަ  އިތުރުކުރަން  ފެނުނީ.  ައޅުަގނޑުމެންނަށް  ކަމަށް  ރަނަގޅު  އަކުރު  ެއ  އަކުރެއް.  އިތުރުކުރާ  އެއީ 

  ދަންނަވައިލާނަން އެ މާއްދާ. މި މާއްދާެގ )ރ( ަގއި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް މި މާއްދާެގ )ނ( ެގ އެކެއް އަދި )ނ(

މީހަކު  ދަށުން  ނަންބަރުެގ  ހަތަރުވަނަ  ނަންބަރާއި  ތިންވަނަ  ނަންބަރާއި  ދެވަނަ  ނަންބަރާއި  އެްއވަނަ  ެގ 

މަތީ   ފެށިެގން  ރޭންކުން  ޕޮލިސްެގ  އޮފް  ސަބްިއންސްޕެކްޓަރ  ކުރިން  ހައްޔަރުކުރުުމެގ  މީހާ  އެ  ހައްޔަރުކުރުމުަގއި 

ނޫނެވެ ލާޒިމެއް  ހޯދުން  ހުްއދަ  އޮފިސަރެްއެގ  ނަންބަރެްއަގިއ  ރޭންކެއްެގ  އެްއވެސް  ެއއިން  އެހެންނަމަވެސް،   .

ބަޔާންކުރާ ހާލަތުަގއި ފުލުހުންެގ އޮފިސަރަކު މީހަކު ހަްއޔަރުކޮށްފިނަމަ އެކަން ކުރުމަށްފަހު ވީއެންމެ ައވަހަކަށް އެ  

ވަނަ މާއްދާ )ވ(   40ންވީމާ، މި މާއްދާ،  އެވެ. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( އެހެރޭންކުެގ އޮފިސަރަކަށް އެކަން އަންަގންވާނެ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( އަޅުަގނޑުމެން   40މި އޮތް ޮގތަށް ައޅުަގނޑުމެން ރަނަގޅު ކަމަށް ފެނުނީ. )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  

ދަންނަވާލަންވެެގން.   ކަމެްއ  ފާހަަގކުރެވުނު  ތެރޭަގއި  ދިއުމުެގ  ދިރާސާކުރަމުން  ަގއި   40މި  )ނ(  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ިއން ހާލަތެއް ވުޖޫދުަގއިާވ ކަަމށް ފުލުހުންނަށް އެކަށީެގންާވ ސަބަބުެގ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް  އަންނަނިވި ހާލަތްތަކުެގ ތެރެ

ލިބިެގންވޭ.  ފުލުހުންނަށް  ބާރު  ހައްޔަރުކުރުމުެގ  މީހާ  ހާލަތުަގިއ  އެ  ނުލާ  އަމުރަކާ  ކޯޓު  ކަމަށްވާނަމަ  ޤަބޫލުކުރެވޭ 

ކަށީެގންވާ ހެކި ލިބިފަިއވާ ހާލަތުަގއި މީހަކު ކުރަމުންދާ  މީހަކު ކުށެއްކޮށްފި ކަމަށް އެ   -1މީހަކު ކުށެއްކޮށްފިނަމަ،  

ކުށެއް ހުއްޓުވުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ އެ ަވުގތު ކުށުެގ ޢަމަލު ތަކުރާރުކުރިޔަ ނުދިނުމަށް ޓަކައި ނުވަތަ ހިނަގމުންދިޔަ 

ކޮބައިތޯ ޓަކައި...  ނުދިނުމަށް  ކުރިޔަ  ކުށެއް  އެހެން  ާއދެ!  ؟ )ޢަމަލުން  އަޅުަގނޑުމެން ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(  މިއީ 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ޅ( ެގ    38ދިރާސާކުރަމުންދިއުމުެގ ތެރޭަގއި ފާހަަގކުރެވުނު ކަމެްއ، ސަމާލުކަމަށް އައިކަެމއް. ެއއީ  

ކޯޓު  މީހަކު  ހާލަތެއްަގިއވާ  ތެރެއިން  ހާލަތްތަކުެގ  ބަޔާންެވެގންވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  މި  އެއީ  އަކުރު.  އޮތް  މި 

  1އި އެ މީހަކާ ުގޅޭޮގތުން އަންނަނިވި ކަންކަން ކުރުމުެގ ބާރު ފުލުހުންނަށް ލިބިެގންވެެއވެ.  އަމުރަކާ ނުލާ ހުއްޓުވަ

އެދުން.   ބުނެދިނުމަށް  ކާކުކަން  މީހަކީ  އެ  އޮންނަނީ  މި  ހައްޔަރުކުރުމަށް   2ަގއި  މީހަކު  އެ  އޮންނަނީ  މި  ަގއި 

ންނަށް މިހާރު ޢަމަލުކުރަމުންދާ ާގނޫނުަގއި އޮންނަ ނުވާޮގތުން ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށަށް ެގނައުން. ިމއީ އަޅުަގނޑުމެ

ޮގތެއް. އެހެންނަމަވެސް، ކޮމިޓީެގ މެންބަރުން އެބަ ފާހަަގކުރައްވާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ނުވާ ޮގތަށް ފުލުހުންެގ ބެލުމުގެ  

އެތައް ހައްޔަރެއްކަން  ހަމަ  ެއއީ  ކަމަށް.  ކަންބޮޑުވުމެްއ  ކަންބޮޑުވާ  ެއއީ  ެގނައުމަކީ  ެގންނަ  ަގޑިއިރެއް ދަށަށް   
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ވަންދެން މީހަކު ފުލުހުންެގ ބެލުމުެގ ދަށުަގއި ބައިދަންޖެހޭ ޮގތަށް ހަްއޔަރުކުރުމެްއ ނެތި ބައިންދާ ބެއިންދުމަކީ ވެސް  

މެދުަގިއ   މާއްދާއާ  މި  އެހެންވީާމ،  ޮގތުަގއި.  ކަމެއްެގ  ކަންބޮޑުވާ  އެީއ  ފާހަަގކުރޭ.  އެބަ  ޮގތުަގިއ  ހައްޔަރެްއެގ 

މާއް މި  މުއައްސަސާތަކުެގ  އަޅުަގނޑުމެން،  ބެހޭ  ކަމާ  މެދުަގއި  މާއްދާއާ  މި  ނުަވތަ  އަދި  މެދުަގއި  ުއނިކުރުމާ  ދާ 

ޚިޔާލު ހޯދާ، މިއީ ބޮޑު ބަދަލެއް އިނޭގތޯ މި މާއްދާ އުނިކުރާ ކަމަށްވަނީނަމަ އެ ކުރެެވނީ. އެހެންވީމާ، އެކިއެކި  

ހޯދުން   މިކަމާއިމެދުަގއި  ޚިޔާލު  ފަރާތްތަކުެގ  ބެހޭ  ކަމާ  މެންބަރުންނަށް  ދައުލަތުެގ  ކޮމިޓީެގ  އަޅުަގނޑުމެން  އެއީ 

ވަުގތު.   ދިރާސާކުރަމުންދާ  ބިލުެގ  މި  އެދެން  ބޭއްވުމަށް  ނޯޓުކޮށްލާފައި  ވާހަކަ  މި  ކަމަކަށްވާތީވެ  ފާހަަގކުރެވުނު 

ާގނޫނުެގ    42)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ބުނެވިދިޔަ  މާއްދާ.  ޮގތަށް   42ަވނަ  އަންނަނިވި  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ެގ )ނ( އެހެން ާގނޫނެްއަގއި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުާވހާހިނދަކު، ހައްޔަރުކުރެވޭ   42ރުން.  އިޞްލާޙުކު

ެއ   ފޮނުްއވާފަ.  ކޮމެންޓެއް  އެބައޮތް  ކޮމިޝަނުން  ރައިޓްސް  ހިއުމަން  މާއްދާއަށް  މި  ބިޑިއެޅުވުން.  ަގއިަގއި  މީހާެގ 

ން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް، އެހެން ާގނޫނުަގއި އެހެން ޮގތަކަށް  ކޮމެންޓް ދަންނަވައިލާނަން. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަ

ަގިއަގ   މީހާެގ  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ދެކޮޅުނުހަދާނަމަ  ހަްއޔަރަށް  މީހާ  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ބަޔާންކޮށްދީފައިނުވާހާހިނދަކު، 

ށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ބިޑިއެޅުވުން، ބިޑިނޭޅުވުން. )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ދެންމެ އަޅުަގނޑުމެން މި ދެންނެވި މާއްދާއަ

ދަންނަވާލިން  އަޅުަގނޑު  އެީއ  އެބަހުރި.  ކޮމެންޓްތަކެއް  ފޮނުއްވާފައިވާ  ޖަމްޢިއްޔާއިން  ފަނޑިޔާރުންެގ  ކޮމިޝަނާއި 

ޮގތަކަށް   އެހެން  ާގނޫނެއްަގއި  އެހެން  ވިދާޅުވަނީ  ކޮމިޝަނުން  ރައިޓްސް  ހިުއމަން  އެހެން  ވެސް.  ކުރިން 

ހަ ބިޑި  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާހިނދަކު،  ަގިއަގ  މީހާެގ  ހައްޔަރުކުރެވޭ  ނަހަދާނަމަ  ދެކޮޅު  ހައްޔަރަށް  މީހާ  އްޔަރުކުރެވޭ 

ާގނޫނުން  ބާރު  ހައްޔަރުކުރުމުެގ  މީހުން  ސަބަބުތަކާހުރެ  އެކިެއކި  ސަބަބަކީ  ބަދަލުކުރުމަށް.  ެއޮގތަށް  ނޭޅުވުން. 

ތެރެއި ބާރުެގ  ލިބިދީފައިވާ  ފުލުހުންނަށް  ލިބިދީފައިވާއިރު  ހައްޔަރުކުރެޭވ  ފުލުހުންނަށް  ހަްއޔަރުކުރުމުަގއި  މީހަކު  ން 

ފުލުހުންެގ  ނުލާ  މަސައްކަތްކުރުމަކާ  އުފައްދަން  ހަމަނުޖެހުން  ހާލަތްތަކުގައާއި  ނުހަދާ  ދެކޮޅު  ހައްޔަރާ  ފަރާތުން 

ބަދަލުަގ ބޭނުންކުރުމުެގ  ހަރުކަށިކަން  ނެތި  ސަބަބެއް  އެްއވެސް  އިތުރު  ވަުގތުތަކުަގއި  އެއްބާރުލުންދޭ  ިއ  ވާޖިބަށް 

އޮތުމަކީ   ޮގތަށް  ބޭނުންކުރެވޭނެ  ހާލަތްތަކެްއަގއި  ވަކި  ހަމަތަކަކާއެކު  ވަކި  ބޭނުން  ބާރުެގ  ލިބިދީފައިވާ  ފުލުހުންނަށް 

ކަމަކަށްވުމުެގ   ބާރުއަޅާ  ހިފެހެއްޓުމަށް  ތެރޭަގއި  މިންަގނޑެްއެގ  ވަކި  ޢަމަލުތައް  އޮފިސަރުންެގ  ތަންފީޛުކުރާ  ާގނޫނު 

ފަރާ ހައްޔަރުކުރެވޭ  މި  އިތުރުން  ފެންނާތީ  ކޮމިޝަނަށް  ކަުމަގއި  ކަމެއް  ރަްއކާތެރިކޮށްދޭ  ވެސް  މަސްލަޙަތު  ތުެގ 

ކޮމިޝަނުން  ިއތުރުކުރުމަށް  ބައިތަްއ  ދެމިފައިވާ  ރޮނުގ  ދަށު  އިޞްލާޙުަގއި  މާއްދާެގ  މި  އިޞްލާޙުަގއި،  މާއްދާެގ 

ޖަމްޢިއްޔާއިން ދެއްވާފައިން ކޮމެންޓުަގިއ  ހުށަހަޅަމޭ. ދެން އޮތީ ޕްރޮސެކިއުޓަރ... )ަވުގތުކޮޅަކަށްފަހު( ފަނޑިޔާރުންެގ  

ފާހަަގކުރަްއވާފަިއ އޮތީ.   ޮގތް ރަނަގޅު ކަމަށް  ާގނޫނުަގއި އޮތް  ޢަމަލުކުރަމުންދާ  މިހާރު  ެއއީ  ާގނޫނުަގއި  މިހާރުެގ 
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އި...  މާއްދާ އަޅުަގނޑުމެން މި ވަުގތުަގއި ޕާކުކޮށްލާނީ އަދި އިތުރު ޑިސްކަޝަނަށް ެގންދިއުމަށް ޓަކައެހެންވީމާ، މި  

ެގ )ރ(   42ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( އަންނަނިވިޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.    42ބުނެވިދިޔަ ާގނޫނުެގ    )ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(

ބާރުެގ   މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ކޮންމެހެން  ހައްޔަރުކުރުމަށް  އޭނާ  ހާލަތުަގއި  ދެކޮޅުހަދާ  ހައްޔަރާ  މީހާ  ހައްޔަރުކުރެވޭ 

ދެ ރަނަގޅު  މާއްދާ  މި  ދައްކާލަދެއްވުން  ؟ އްތޯބޭނުންކުރުން.  ކޮމެންޓް  ފޮނުވާފަިއވާނަމަ  ކޮމެންޓެއް  މާއްދާއަށް  މި 

އެދެން. ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން އެބައިން މި މާއްދާއަށް ވެސް ކޮމެންޓެއް ހުށަހަޅުއްވާފަ. އާދެ! މިއަކުރުެގ  

ދަން މި  ހުށަހަޅުއްާވފައިވަނީ.  ބޭފުޅުން  އެ  އިތުރުކުރުމަށް  އެއް  )ބ(  މީހާ ފަހަތަށް  ހައްޔަރުކުރެވޭ  )ބ(.  ނަވާލަނީ 

ހަްއޔަރުކުރުުމަގއި   އާއި  ީމހާ  ހަްއޔަރުކުރެވޭ  އެތަނާއި  ހާލަތުަގިއ  ބޭނުންކުރާ  ބާރުެގ  ވަުގތުަގއި  ެގނެވޭ  ހައްޔަރަށް 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު(   ނެުގން.  ވީޑިޯއ  އަދި  ފޮޓޯ  ފެންނާނެހެން  އޮފިސަރުން  ދެންމެ   42ހަރަކާތްތެރިވާ  )ރ(  ެގ 

ކުރެވުނީ. އަޅުަގނޑު މި  ފާހަަގ  ކޮމިޓީއަށް  ޮގތުަގއި  ރަނަގޅުޮގތެއް  އެންމެ  ެއއީ  ިއއްވާލިޮގތަށް  އެ  މެން 

)ވަުގތުކޮޅަކަށްފަހު( މި މާއްދާއާ ހަމައިން މިއަދުެގ މި މަސައްކަތް ނިންމާލަނީ. ނިންމާލަމުން އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ 

ޔާ އެކަމަށް ފުރުޞަތު އެބައޮތް. ދެން އިތުރު ކަމެއް ނެތުމާ ތެރެއިން ތި ބޭފުޅުން ފާހަަގކޮށްލަން އޮތް ކަމެއް އޮތިއް 

ތި  އެހެންވީމާ،  ފަހަނައަޅައި.  ދިޔައީ  އެ  ވަުގތު  މާިގނަ  ވެސް  ހަމަވެ  ވަުގތު  އަޅުަގނޑުެމން  މިަވުގތު  އެކުަގއި 

 ބޭފުޅުންނަށް ޝުކުރުދަންނަވަން. މިއަދުެގ ބައްދަލުވުން ނިމުނީ. ޝުކުރިއްޔާ. 

____________________ 

 

 
 

  




