"އެއްވެ އުޅުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލް" އަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ހުށަހަޅާ އިސްލާޙްތައް

 .1މި ބިލްގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރުން.
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެއްވެއުޅުން ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،ނުވަތަ

ވަކިބަޔަކު އެއްވީ ޞުލްޙަވެރިކަމާއެކު

ކަމުގައި ބެލެވޭނީ ،އެ އެއްވުމެއް އިންތިޒާމުކުރާ ފަރާތުން އެއީ ،ޞުލްޙަވެރި މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްވާ
ދނޑިވަޅުގައި ،އެ އެއްވުމަކީ އަނިޔާވެރި ޢަމަލެއް ނުހިނގާ
އެއްވުމެއްކަމަށް ބަޔާންކޮށް އަންގާފައިވުމާއެކު ،އެ އެއްވުން ކުރިޔަށްދާ ދަ
އެއްވުމެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ނުވަތަ އަނިޔާވެރި ޢަމަލަށް ހިތްވަރު ލިބިދޭ ގޮވުންތަކާއިި،ލިޔުންތަކާއި،ކުރެހުންތަކާއި ހަރަކާތްތަކުން
ހިމެނިގެން ނުވާ އެއްވުމެއް ކަމުގައިވާނަމައެވެ .އަދި މިފަދަ އެއްވުމެއްގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު އެއްވެސް އަމަލެއް ކުރުމާއި އެފަދަ
ެސް ގެއްލުމެއް
ާރީ ހިންގުމަށް ނުވަތަ އެއްވސ
އއްވެސް އަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ .ނުވަތަ މާރާމރ
އަމަލަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ ެ
ލިބިދާނެފަދަ އެއްޗެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.
ލޙް ކުރުން.
ސ ާ
ނވި ގޮތަށް އި ް
 .2މި ބިލްގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަ ި
ޅވައި ބަޔާންކޮށްފައިއެވަނީ ،އެއްވުމެއް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން އެއީ ،ޞުލްޙަވެރި
"ސުލްޙަވެރިވުން" ކަމުގައި އެއްވުމަކާގު ު
ަނޑިވަޅުގައި ،އެ
ބޔާންކޮށް އަންގާފައިވުމާއެކު ،އެ އެއްވުން ކުރިޔަށްދާ ދ ޑ
މަޤްޞަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި އެއްވާ އެއްވުމެއްކަމަށް ަ
އެއްވުމަކީ

އަނިޔާވެރި

ޢމަލެއް
ަ

ިނގާ
ނުހނ

އެއްވުމެއް

ކަމުގައިވާނަމަ ،ނުވަތަ

އަނިޔާވެރި

ޢަމަލަށް

ހިތްވަރު

ލިބިދޭ

ެނިގެންނުވާ އެއްވުމެއް ކަމުގައިވާނަމައެވެ .އަދި މިފަދަ އެއްވުމެއްގައި ޤާނޫނާ ޚިލާފު
ި،ލޔުންތަކާއި،ކުރެހުންތައް ހިމނ
ގޮވުންތަކާއ ލި
ެސް އަމަލެއް ހިންގައިގެން ނުވާނެއެވެ .ނުވަތަ މާރާމާރީ
ަމލެއް ކުރުމާއި އެފަދަ އަމަލަކަށް ހިތްވަރު ލިބޭ އެއްވސ
އެއްވެސް އމަ
ހިންގުމަށް ނުވަތަ އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެފަދަ އެއްޗެއް ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.
 .3ބިލްގެ  24ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އުނި ކުރުން.

 .4ބިލްގެ  49ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ގޮތަށް އިސްލާޙް ކުރުން.
މި ޤާނޫނުގައި މަނާވެގެންވާ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ ،ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހުއްދަ ހަނި ކުރުމެއް ގެނެސްފައިވާ ޙާލަތެއްގައި
ެރކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ހުރިހާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަކީ ފުލުހުންގެ
އވުމެއްގެ ބައިވެރިން ރައްކާތރި
މެނުވީ ،ބާއްވާ ކޮންމެ އެ ް
އިދާރާގެ ޒިއްމާއެކެވެ .މިގޮތުން ،އެއްވުން ބާއްވާކަމަށްޓަކައި ،ދަތުރުފަތުރުކުރާ މީހުންނާއި ހިނގާބިނގާވާ މީހުންނަށް ކުރިމަތިވާނެ
ނއެވެ.
ހން މަގުތަކަކުން ދަތުރުކުރެވޭނެ ގޮތްތަކެއް ހަމަޖައްސަންވާ ެ
ުމށްޓަކައި ،އެ ެ
ދަތި ލުއިކުރމަ
.5

ސުލްޙަވެރިކަމާއެކު އެ ް
އވެ އުޅުމުގެ ޙައްޤު ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުންދަނިކޮށް އެތަނަށް އެހެން ބަޔަކު އެއްވާ ނަމަ އެއްވެވޭނެ

ަޔަކަށް އެއްވެ
ލގައި ހިމަނަން ފެނެއެވެ .އެއީ ،އެއްވުމަކަށް ހުރަސް އެޅުމުގެ ގޮތުން އެހެން ބޔ
ގޮތްަތަކާއި ޙާލަތްތަކެއް މި ބި ް
ތ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައެވެ.
މނުޖެހުން ހިންގުމުގެ ފުރުޞަ ު
ހަ ަ
.6

މި ބިލްގައި ކަންކަން ބަޔާން ކުރުމުގައި މާލެއަށް ބޮޑަށް ފޯކަސް ކުރެވިފައި ވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ .އެހެން ކަމުން،

ރާ ް
އޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް އެއް އުސޫލަކުން އަމަލުކުރެވޭ ގޮތަށް ކަންކަން ބަޔާން ކުރެވިފައިވުން މުހިންމު ކަމަށް ފެނެއެވެ.
.7

މި ބިލްގެ  25ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަށް ތިރީގައިވާ ގޮތަށް އަކުރެއް އިތުރު ކުރުން.
) (10އޮފީސްތައް ހިިނގަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި އޮފީސްތަކުގެ އިމާރާތުގެ މައި ދޮރުމަތިން ފެށިގެން  25ފޫޓް ހިމެނޭ
ސރަޙައްދު.
ަ

----------------------------------------

 06އޮގަސްޓް 2012

