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 ދައުުރެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ަރއްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  0މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުެގ  4102
ވަނަ ާމއްދާަގިއާވ  24ޤާނޫނުއަސާީސގެ  "ލުބި ކުށްވެރިން ބަދަލުުކރުމުގެ" ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާްސކުރެްއވި 41

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ރައީ ުދވަހު ބުރާސްފަތިހ( ވި 0236 ޞަފަރު 02) 4102 ޑިސެްނބަރު 00 ،ގޮތުގެ މަތިން
 ދިވެހިސަުރާކރުގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިުޢ ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ިބލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން
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 4103/44 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންާދ ދިވެހިރައްޔިތުން ،ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކުށްޮކށް ،މިއީ )ހ(  .0 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ރާއްެޖއަށް ގެނައުމާބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުޮކށް ނިންމުމަްށޓަކައި ދިވެހި

ޙުކުމް ތަންފީުޛކުރަމުންދާ ބޭރު  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށްކޮށް ،އުސޫލުތަކާއި
އެމީުހންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ޙުުކމް ތަންފީޛުޮކށް  ،ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން

ބަޔާންކުރުމުގެ  ނިންމުމަށްޓަކައި ެއ ޤައުމުތަަކށް ބަދަލުކުރުާމބެހޭ އުސޫލުތައް 
 .ޤާނޫނެވެ

 ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު" އެވެ." ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ )ށ(  

 އަންނަިނވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ. ،މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަކީ   .4 މަޤްޞަދު 

ދިވެހި  ،ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިން )ހ(  
މަގުފަހިކޮށްދިނުމަްށޓަކައި އެމީހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް  މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އައުމަށް

 އަދި  ؛އަނބުރާ ގެނެވޭނެ މަގު ތަނަވަްސކޮށްދިނުން

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބޭރު ޤައުމުަތކުގެ ކުށްވެރިން )ށ(  
ންގެ އެމީހުންގެ މުޖުތަމަޢަށް އެނބުިރ ދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށްަޓކައި އެމީހު

 ޤައުމަށް އެމީހުން އަނބުރާ ފޮނުޭވނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.

 މިނިސްޓަރެވެ. ،މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އިްސ ޒިންމާ އުފުލާނީ  .4 މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާ 

 ދެވަނަ ބާބު 

 ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ޢާންމު މާއްދާތައް 

ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، "ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުްނ" މި ޤާނޫނުގައި އެެހން   .3 ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުން 
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ބޭުރ ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު، މި ޤާނޫނުގައިވާ 
ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށެވެ. ނުވަތަ ދިވެހިރާްއޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ 

 އިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުަމށެވެ.މި ޤާނޫނުގަ، ކުށްވެރިޔަކު
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މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، "ދިވެހި ކުށްވެރިއެއް" ކަމަށް   .5 ދިވެހި ކުށްވެރިއެއް 
ޖަލުގަިއ ބަންދުކުރުމުގެ ނުަވަތ  ،ބޭރު ޤައުެމއްގައި ކުށެއް ކޮށް ،ބުނެފައި އެވަނީ 

، ބަްނދުގަިއ ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމެއް އެ ޤައުމުގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދާ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް
 ދިވެހިރައްޔިތަކަށެވެ.

 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިއެއް 

 

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުާވހާ ހިނަދކު، "ބޭރު ޤައުމެއްެގ   .6
ޖަލުގަިއ  ،ށެއް ކޮށްދިވެހިރާއްޖޭގައި ކު ،ކުށްވެރިއެއް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމެއް 
 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށެވެ.، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ

މަށް މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ، "ކުށްވެރިއެއް" ކަ  .7 ކުށްވެރިއެއް 
ބޭރު ޤައުމެއްަގއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ުނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން  ،ބުނެފައި އެވަނީ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ދިވެހި ކުށްވެރިންނާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ 
ންނަްށ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ގެންދެވޭ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރި

 ނިސްބަތްކޮށެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، "ދިވެހިރައްޔިތެއް" ކަމަށް   .4 ދިވެހިރައްޔިތެއް 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ދިވެހި ކޮންމެ  9ޤާނޫނުއަސާސީގެ  ،ބުނެފައި އެވަނީ
 ރައްޔިތަކަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކށް ަބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ، "ޭބރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް"   .9 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް 
ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ، ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ެއ ޤައުމުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް 
ބެލެވޭ މީހުްނނާއި، ދިވެހިރާްއޖެއާއި ބޭރު ޤައުމަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުާމ 
ގުޅޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ 

 މީހަކަށެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، "ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެަފިއ   .01 ކުށެއް 
ރެވޭ ބޭރު ޤައުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނުެގ ދަށުން އަދި ކުށްވެރިޔާ ބަަދލުކު ،އެވަނީ

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށަކަށެވެ.  ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިޖނާއީ ކުށެއް ކަމުގައި ކަ

މި ޤާނޫނުގައި އެެހން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާާހ ހިނދަކު، "ޙުކުމް" ކަމަށް ބުނެފަިއ   .00 ޙުކުމް 
ނޑައަޅައި، ޭއނާ ޖަލުގައި ަބން ،އެވަނީ ދުކުރުމަްށ މީހެއްގެ މައްޗަށް ުކށެއް ސާބިތުވާކަން ކަ

އެންެމ ، ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ
ނޑައަޅާފައިވަނީ،  ފަހުގެ ޙުކުމަށެވެ. އަދި މީހެއްެގ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަުކން ައދަބު ކަ

އްގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިުތވާ ކަމަށް ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު، ފަހުގެ މަރުޙަލާއެ
ނޑައަޅާ  ކަމުގައިވާނަމަ، އެ އަދަބު ިހމެނޭގޮތުންނެވެ. ެއހެންނަމަވެްސ، އެގޮތުން ކަ
އަދަބަކީ، އޭނާ ޖަލުގައި ބަންދުުކރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަަކށް ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމަްށ 

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.  ކަ

ގައި އެހެން ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަުކ، "އެންމެ ފަހުގެ ޙުކުމް" މި ޤާނޫނު  .04 އެންމެ ފަހުގެ ޙުކުމް 
ަޝރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ، އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިތުުރ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެަވނީ

 ފުރުޞަތެއް ނެތް ޙުކުމަށެވެ.
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ވާހާ ިހނދަކު، "ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް" މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނު  .04 ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް 
ނޑައަޅައި، އޭނާެގ  ،ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ މީހެްއގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާިބތުވާކަން ކަ

މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިޔުމަށެވެ. 
ނޑައަޅާފައިވަނީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް  އަދި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އަދަބު ކަ

ސާބިތުވާ ކަމަށް ޙުކުމް ކުރުމަްށފަހު، ފަހުެގ މަރުޙަލާއެއްގައި ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި، ފަހުްނ 
ނޑައެޅި އަދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިޔުންވެސް ހިމެނޭގޮތުންެނވެ.  ކަ

ނުވާހާ ިހނދަކު، "ބޭރު ޤައުމު" ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކްށ ބަޔާންކޮށްފައި  .03 ބޭރު ޤައުމު 
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ބުނެފައި އެވަނީ

ބަދަލުކޮށްދެވޭ ބޭރު ޤައުމަށެވެ. ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގައި ދިވެހި ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށް ކުށް 
ނޑައަޅާފައިވާ ބޭރު ޤައުމަށެ  ވެ.ސާބިތުކޮށް، ޙުކުމް ކަ

 ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް 

 

ނޑު ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ )ހ(  .05 ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި  ،އަންނަނިވި މައިގަ
ކުށްވެރިއެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވިދާނެއެވެ. އަދި ދިވެހިާރއްޖޭގައިވާ ބޭރު 

 އެ ޤައުމަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. ،ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ައދި ބޭުރ   (1)   
 އަދި ؛ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައިވުން

އެންމެ ފަހުެގ ޙުކުމެއް  ،ކުށްވެރިޔާ ތަންފީޛުކުރަމުންާދ ޙުކުމަކީ  (2)   
 އަދި ؛ކަމުގައިވުން

ލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ނުވަަތ ޖަ ،ކުށްވެރިޔާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމަކީ  (3)   
އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބަންދުަގއި ބެހެއްޓުމަްށ ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް 

)ހައެއް(  6އެ ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި މަދުވެގެން  ،ކަމަށްވެފައި
ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ތަންީފޛުކުރަްނ  ،މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު
 އަދި ؛ވުންއޮތް ޙުކުމެއް ކަމުގައި

ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބެންޖެޭހ ރުހުން   (4)   
 ލިބިފައިވުން؛ އަދި 

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިާވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުާޢހަދާއެއްަގއި ނުވަތަ   (5)   
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުްނ 

 އެއްބަސްވުމެއްގައި ބަޔާންކުރާ އިތުރު ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވުން. ވެވޭ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަްށަޓކައި ވަކި ކުށަކީ 0މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ އަދި ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކުށެްއ 

ޢަމަލަކީ ދިެވހިރާއްޖޭގައި އަދި ބޭރު  އެ ކުށަކީ ނުވަތަ ކުށުގެ ،ކަމުގައި ބެލުމުގައި
 ނުވަތަ އެއް ލަފްޒުތަކަކުން ، ޤައުމުގައި އެއް ދަރަޖައެއް ދީފައިވާ
ނުވަތަ ދެ ޤައުމުގައިވެސް އެއް  ،ނުވަތަ ޢިބާރާތްތަކަކުން އިާޝރާތްކުރާ

ގިންތިއެއްގެ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުން ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. 
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އެ ކުށުގެ ރުކުންތަކަކީވެސް ދެ ޤައުމުގައި އެއް ރުކުންތަކެއް ކަމުގައިވުން  އަދި
 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ.

އޭނާ ބަދަލުކުރުމާމެދު އޭނާގެ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ބަދަލުކުރެވޭނީ )ހ(  .06 ރުހުން 
 ދިވެހިާރއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ  ،ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާެބހޭ ފަރާތުގެ ރުހުމާއި ،ރުހުމާއި

 ފަރާތުގެ ރުހުން ލިބިފައިވާނަމައެެވ.

ކުށްވެރިޔަކު ބަދަލުކުރުމާމެދު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ދޭންޖެހޭ ރުހުން  )ށ(  
 މިނިސްޓަރެވެ.، ދޭނީ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ މިނިސްޓަރު ރުހުން ދޭން ނުވަތަ ނުދޭްނ  )ނ(  
 ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. މި ޤާނޫނުގެ މަްޤޞަދުތަކަށް ،ނިންމުމުގައި

ނުވަތަ ރުހުން ދިނުމަްށ  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ރުހުން ދޭންވާނީ )ރ(  
 ލިޔުމުންނެވެ. ،އިންކާރުކުރަންވާނީ

ބުއްިދ ސަލާމަތުން ހުރެ، އަިދ އެ ރުުހން ދިނުމުގެ ނަތީޖާ  ،ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުމަކީ )ބ(  
ޔާރުގައި ދޭ ރުހުމެއްކަން މިނިސްޓަރު އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތި ،އެނގިހުރެ

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ބ( އެހެން ޮއްތނަމަވެސް، ވަކި ކުށްވެރިޔަކީ، ރުހުން ދިނުމުގެ  )ޅ(  
އޭނާގެ ، ޤާބިލުކަން ލިބިފައިނުާވ ކުށްވެިރއެއްނަމަ، އޭނާގެ ފަާރތުން ރުުހން ދޭނީ

ވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ ބަލަދުވެިރޔަކު ނު
 ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުންނެވެ.

ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުމަކީ މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ކ(  
ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުމަށް ފުރުޞަތު  ،ދީފައިވާ ރުހުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް

 ނެއެވެ.ދޭންވާ

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައި ަބޔާންކުރާ ކަންކަމަށް މަގުފަިހކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  )އ(  
ނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތައް، ިމ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަާދ ގަވާއިުދގައި މިނިސްޓަރު  ކަ

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ކަ

ނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކު )ވ(    ،ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ކަ
ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް  ،ކުށްވެރިޔާ އެހެން ޤައުމަކަށް ަބދަލުކުރެވުމުގެ ކުރިން

 އޭނާ އެކަމަށް ދީފައިވާ ރުހުން އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ.
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ކުށްވެރިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ބަދަލުކުރުން 

ަދށުން ދިވެހިރާއްޭޖގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެިރން ގެންދެވޭީނ، ކުށްވެރިްނ  މި ޤާނޫނުގެ  .07 ކުށްވެރިން ގެންދެވޭނެ ޤައުމު 
 ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ޤައުމާއެކު އެއްބަސްވުމެއް 
ވެފައިވާ ޤައުމަކަށެވެ. ނުވަަތ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ުގޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

 ޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބޭރު ޤައުމަކަށެވެ.ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ކުށްވެރިން 

 ބަދަލުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޭޖގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެ ޤައުމަކަށް  )ހ(  .04
ށްވެރިޔާ ުނވަތަ ކު ،ކުށްވެރިޔާ ބަަދލުކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން ،ބަދަލުކުރެވޭނީ

އަމިއްލައަށް، ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާގެ ގާތް ތިމާގެ މީހަކު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
 ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިިނސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ.

ބޭރު ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް  )ށ(  
އް ލިބުމުްނ، އެ ކުްށވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގައި ހުށަހެޅުމެ

ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު، އޭނާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށް 
 ރުހުން ދިނުމާމެދު މިނިސްޓަރު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

އެދޭ ކުށްވެރިޔަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގަިއ  ބޭރު ޤައުމަކަށް ަބދަލުވުމަށް )ހ(  .09 ރުހުން ދިނުމަށް ނިންމުން 
އެ ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރުގެ  ،ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާަނމަ

 ރުހުން ދެވިދާނެއެވެ.

 ،އެކަން ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ރުހުން ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު ނިންމައިފިނަމަ )ށ(  
ކުށްވެރިޔާ  ،ވެރިޔާއަށް އެންގުމުގެ އިތުރުންއެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ުކށް

 ބަދަލުވާން އެދޭ ޤައުމަށްވެސް ިމނިސްޓަރު އަންގަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ުކށްވެރިޔަކު ބަދަލުކޮށްދިނުަމށް އެދި ބޭރު ަޤއުމަކުން ހުށަހަޅާ  )ނ(  
ނިސްޓަރު ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން އެ ކުށްެވރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ރުހުން ުނދޭން މި

އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަްތވާ ކުށްވެިރޔާއަށް އެންގުމުގެ  ،އެަކން ،ނިންމައިފިނަމަ
ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުވާން އެދޭ ޤައުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ. އެފަދައިން ފޮނުވާ  ،އިތުރުން
 އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާެނއެވެ. ،ލިޔުމުގައި

ލުކުރަން އެދޭ ަޤއުމަށް އޭނާ ގެންދެވިއްޖެނަމަ، އޭނާގެ ފުރާނައަށް ކުށްވެރިޔާ ބަދަ )ރ(  
ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ބެލެޭވނަަމ، ނުވަތަ އޭނާއަށް ައނިޔާކޮށްާފނެ ކަމަށް ނުވަތަ 
އަނިޔާވެރި އަދަބެއް ދީފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ އޭނާއާމެދު އެނޫްނވެސް ލާއިންސާނީ 

މަ، އޭނާ އެ ޤައުމަށް ބަަދލުކުރުމުގެ ރުހުން ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްާފނެ ކަމަށް ެބލެވޭނަ
 މިނިސްޓަރު ދީގެންނުވާނެއެވެ.

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ މުޢާހަދާތަކުގެ 
 މަޢުލޫމާތު ދިނުން 

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެވޭ   .41
ގައިވާ އެ ޤައުމުގެ ކުށްވެރިންނަށް މިނިސްޓަުރ ދިވެހިރާއްޖޭ ،އެއްބަސްވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު

 ދޭންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ކުށްވެރިން 
ބަދަލުކުރުމުގައި މިނިސްޓަރު 

 ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  )ހ(  .40
 ންމައިފިނަމަ، ެއކަން ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުމުގައި އެދުމަށް މިނިސްޓަރު ނި

އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އަދި، 
އެ ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުން ދެކޭ ގޮތާއި، 

އެ ޤައުމުގައި ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ޤައުމުން ރުހުން ދީފިނަމަ، 
ކުށްވެރިޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ 

 ފަރާތުގައި އެދެންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ބޭރު ޤައުމަކަށް ހުށަހެޅުމެއް  )ށ(  
ކަށް ހުށަހަޅާއިރު، އެ ހުަށހެޅުްނ ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ އެހެން ޤައުމަ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްެޖއަށް ހުށަހެޅުމެއް 
ލިބިފައިވާނަމަ، އެކަން ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. އޭގެ އިުތރުން، ކުށްވެރިްނ 
ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައުމާ ދެމެދު ވެފައިވާ 

ލޫމާތާއި، ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމާމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މަޢު 
ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ުމހިންމު ވެދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ެފންނަ އެނޫންވެސް 

 މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގަިއ  ބޭރު ޤައުމަކަށް ަބދަލުވުމަށް އެދޭ ކުށްވެރިޔަކާ ގުޅޭގޮތުން )ހ(  .44 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ 
އެ ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ޤައުމަށް  ،ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަ

ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރު ދޭންވާެނއެވެ.

އްދައަކީ، އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހު )ށ(  
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް، ެއ ޤައުމުގައި ތަންފީޛުޮކށް ނިްނމުމަށްޓަކައި އޭާނ 
 ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ީދ، ދޫުކރާ ލިޔުމެކެވެ. އެ ހުއްދައިގައި، އޭނާގެ ޙުކުމް 

ކަމާއި، އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމުގައި ތަންފީޛުކުރެވެންވާނެ
އެގޮތުން އޭނާ ަބންދުގަިއ ބަހައްޓަންޖެޭހނަމަ ަބންުދގައި ބެހެއްޓުމަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާއަކީ  )ނ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ، 

އި، އޭނާ ދޫކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި، އެއިން ޝަރުޠަކަށް އެކަމާ
ބަދަލުގެނެވިފައިާވނަމަ، އެކަމާއި، ޕެރޯލްގެ ދަށުން އޭާނ ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތާއި، 
ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ކުށްވެރިން އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ 

ޤައުމާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ  އުސޫލުތައް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ
 އުސޫލުތައް، އެ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ިމިނސްޓަރު ދޭ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް، ކޮމިޝަނަރ އޮފް  )ރ(  
 ޕްރިޒަންސްއަށް މިނިސްޓަރު ދޭންވާނެއެވެ.
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ދަ ދިނުމުން، އެ ހުއްދަ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއް )ބ(  
ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ ބަަދލުުކރެވޭ ޤައުމަށް އޭނާ ގެންދިުޔމަށްޓަކައި އޭނާ 
ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާާތ އޭނާ ޙަވާލުުކރުމުގެ ކަންކަން، 
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައުާމ ދެމެދު ވެފައިވާ 

ވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ އެއްބަސް
 ރިޒަންސް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.ޕްފް ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮ ގަވާއިދުގައިވާ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކީ،  )ޅ(  
ހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް އެ ހުއްދަ ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ ދިވެ

ތަންފީޛުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުްނ ނިމުމަކަށް އައުމެވެ. އަދި އޭނާގެ ޙުކުމް 
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުްނ އޭނާ ިދވެހިރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ަބންދުކުރުން ވަގުތީ 

 ގޮތުން ނިމުމަކަށް އައުމެވެ.

އިްނ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މިނިސްޓަރު ދޫކުރާ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެ )ކ(  
އެހެން ހުއްދައެއް މެދުވެރިކޮށް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ިމނިސްޓަރު ދޫކުރާ 

 ހުއްދައަށް ބަދަލުގެނެވިާދނެއެވެ. ނުވަތަ އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވިދާެނއެވެ.

ހުން އަނބުާރ ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ބޭުރ ޤައުމުން ދީފައިވާ ރު  (1)   
 ގެންދިޔުން؛

ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމާމެދު ޭއނާ ދީފައިވާ ރުހުން ޭއނާ އަނބުރާ   (2)   
 ގެންދިޔުން؛

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުާމ ދެމެދު   (3)   
 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އެނޫންވެސް ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުން.

 ރުވަނަ ބާބު ހަތަ 

 ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ިނންމުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަްށ   .44 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ ކުށްވެރިން 
 ގެނެވޭނީ ދިވެހި ކުށްވެރިންނެވެ.

ބަދަލުކުރުމަށް އެދެވޭނެ  ދިވެހި ކުށްވެރިން 
 ފަރާތްތައް 

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހިކުށްެވރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް   .43
 ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ޤައުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ނުވަަތ 

 ނެއެވެ.އެ ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުަށހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާ

 ދިވެހި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމަށް 
 ބޭރު ޤައުމުން އެދުން 

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް  )ހ(  .45
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި އޭނާ އެ ޤައުމުގައި އެދުމުން، އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް 

ވާިއދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ މިނިސްަޓރަށް ހުށަހެޅުމެއް މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.



10

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 344 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 488                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 10 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ުހަށހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުން  )ށ(  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާގެ ނަމާއި، އުފަން ތާރީޚާއި، އޭނާއަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން   (1)   
ނެ މަޢުލޫމާތާއި، އޭާނއަކީ ކާކުކަން އެނގޭނެ އެނޫންވެސް އެނގޭ

 މަޢުލޫމާތު؛

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށްވެރިޔާގެ އެޑްރެހެއްވާނަމަ، އެ އެޑްރެސް؛  (2)   

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރި ކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް   (3)   
ފަރާތުްނ ސޮއިކޮށް، ދޫޮކށްފައިވާ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ 

 ކޮޕީއެއް؛

ނޑައެޅި ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް   (4)    ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަ
ނޑައެޅުނު ގޮތާއި، އެ ނިންމުމަށް ވާސިުލވުމުގައި  ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަ

 ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުާތަތކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބަޔާނެއް؛

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ މާްއދާތަކުެގ ކުށް  (5)    ވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ކުށް ކަ
 ؛ކޮޕީ

ކުށްވެރިޔާ ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ އަދަބުގެ ބާވަތާއި، އެ އަދަބުގެ ުމއްދަތާއި،   (6)   
 ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ފެށި ތާރީޚު؛

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުެގ   (7)    ކަމާބެހޭ ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބު ކަ
 ؛މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ

ކުށްވެރިޔާއަކީ އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ޤާޫނނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ޕެރޯލްގެ   (8)   
ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން  ،ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ

އަދި އެ ޤައުމުގެ  ،ދޫކޮށްފައިވާ އެކަން ހެކިކޮށްޭދ ރަސްމީ ލިޔުމެއް
 ؛ހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކަމާބެ 

ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރުހުންދޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޭާނ   (9)   
 ؛ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤުރާރު

 ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަަދލުކުރުމަށް ރުހުންދޭ ކަމަށް ަބޔާންކޮށް   (11)   
 ؛އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤުރާރު

އެ ަފރުވާއެއްގެ  ،ކުށްވެރިޔާ އެއްވެސް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ހޯދަމުންދާނަމަ  (11)   
އަިދ ކުށްވެރިޔާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު ެއ ފަރުވާ ދަަމހައްޓަްނ ، މަޢުލޫމާތު

އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހުށަހަާޅ ، ބޭނުންވާނަމަ 
 ؛ހުށަހެޅުން
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ލުކުރުމަށް ކޮްނމެހެން ބޭުނންވާނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުެގ ހުށަހެޅުމަށް ޢަމަ  (12)   
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައުމާ ދެމެދު 
ނޑައަޅާ  ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުާމ ބެހޭޮގުތން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ކަ

 އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު.

ބިލުކަން ިލބިފައިނުވާ ކުށްެވރިއެއްނަމަ، އޭނާ ކުށްވެރިޔާއަކީ، ރުހުން ދިނުމުެގ ޤާ )ނ(  
ވަަނ  06ރުހުންދޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޭާނގެ ފަރާތުން އިޤްރާރުވާނީ، މި ާޤނޫނުގެ 

 މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ އިނގިރޭސި  )ރ(  
 ،އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮތީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކަމުގައިނުވާނަމަ ބަހުންނެވެ. އަދި

އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން  ،އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް
 ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ ލިޔުމުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުްނނަންވާނެ ގޮތުގެ މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ހުށަ )ބ(  
 ، އެފަދަ ހުށަހެޅުްނ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު ،ނަމޫނާއާއި

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުވުމަށް 
 ދިވެހި ކުށްވެރިން އެދުން 

  ،ވާ ދިވެހި ކުްށވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަުލވުމަށް އެދޭނަމަބޭރު ޤައުމެއްގައި )ހ(  .46
ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމުގައި އެދުމުގެ ބަދަލުގައި  45މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާިއދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން މިނިސްޓަރަށް 
 ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ވަނަ  45މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ުހށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުންވެސް މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުްނ، އެކަން، ބޭރު  )ނ(  
ންވާނެއެވެ. އަދި އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގައި ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ައންގަ

ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން، އަދި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި 
އެ ޤައުމާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެްއބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެަމތިން މިނިސްޓަރު 

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 ދަ ދިނުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ހުއް
 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކާ  )ހ(  .47
 އޭނާ  ،ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ުފރިހަމަވާނަމަ

އެ ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ 
 ވާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓަރު ދޭންވާނެއެެވ.ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައި

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދައަކީ، އޭނާ ބޭރު ޤައުމުގައި  )ށ(  
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކޮށް ނިްނމުމަށްޓަކައި އޭނާ 

. އެ ހުއްދައިގައި، އޭނާގެ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދީ، ދޫކުރާ ލިޔުމެކެވެ
ޙުކުމް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަތންފީޛުުކރެވެންވާނެކަމާއި، 
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އެގޮތުން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހަްއޓަންޖެހޭނަމަ ބަންދުގަިއ ބަހައްަޓންޖެހޭ މުއްދަތާިއ 
 ގޮތް އަންގާފައި އޮންނަންާވނެއެވެ.

 ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާއަކީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ނ(  
އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްަފއިވާ މީހެއްނަމަ، 

އެއިން ޝަރުޠަކަށް ، އެކަމާއި، އޭނާ ދޫކުރެވިފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި
ދަތާއި، ބަދަލުގެނެވިފައިާވނަމަ އެކަމާއި، ޕެރޯލްގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކުރެވިަފއިވާ މުއް

ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ 
އުސޫލުތައް ކަމުގައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައުމާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ 

 އުސޫލުތައް، އެ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ހުއްދަ ދިނުމުން، އެ ހުއްދަ  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ )ރ(  
ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ ބަންުދގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު، މި ޤާނޫނުގައި 

 ރިޒަންސް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.ޕްގޮތުގެމަިތން ކޮމިޝަނަރ އޮފް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ދޫކުރާ  އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ، މިނިސްޓަރު )ބ(  
އެހެން ހުއްދައެއް މެދުވެރިކޮށް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ިމނިސްޓަރު ދޫކުރާ 

 ހުއްދައަށް ބަދަލުގެނެވިާދނެއެވެ. ނުވަތަ އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވިދާެނއެވެ.

ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ބޭުރ ޤައުމުން ދީފައިވާ ރުހުން އަނބުާރ   (1)   
 ގެންދިޔުން؛

ދަލުކުރުމާމެދު ޭއނާ ދީފައިވާ ރުހުން ޭއނާ އަނބުރާ ކުށްވެރިޔާ ބަ  (2)   
 ގެންދިޔުން؛

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުާމ ދެމެދު   (3)   
 ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އެނޫންވެސް ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުން.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 އްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާ

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން   .44 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށްފަުހ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް، އަންނަނިވި ގޮްތތަކުެގ 

 ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ. ތެރެއިން ގޮތަކަށް

 އެ ޤައުމުގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އެގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންީފޛުކުރުން؛ ނުވަތަ  )ހ(  

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު )ށ(   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އެ ޤައުމުގައި ކަ
ލުކުރުމަށްފަހު، ަބދަލުކުރެވޭ އަދަބު ޤާނޫނަށް ފެއްތުމަްށޓަކައި، އެ އަދަބު ބަދަ

 ތަންފީޛުކުރުން.
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 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަުތގައި ފިޔަވައި،  41މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .49 ޙުކުމް ދެމެހެއްޓުން 
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް، އެގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.

ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  ބޭރު ޤައުމެއްގައި )ށ(  
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، ބޭރު ޤައުމުގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކީ 

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމެކޭ އެއްފަދަ ޙުކުމެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަ

ވެހިރާއްޖޭގައި އެގޮތުގައި ދި، ބޭރު ޤައުމެއްގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް )ނ(  
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކަިއ، މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 މިނިސްޓަރު އަމުރެއް ނެރެންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން ިމނިސްޓަރު ނެރޭ އަމުރުގައި، އަންނަނިވި ކަންކަްނ  )ރ(  
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމް އެ އަމުރަކީ ބޭރު ޤައު  (1)    މުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކަ
 އެގޮތުގައި ތަންފީޛުކުރުމަށް ނެރޭ އަމުރެއްކަން؛ އަދި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގައި، ބޭރު ޤައުމުަގއި އޭނާ   (2)   
ތަންފީޛުކޮށް ނިންމާފައިވާ މުްއދަތު އުނިކުރެވޭނެކަމާއި، އެ މުއްދަތު 

ހިރާއްޖޭގައި އޭނާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ އުނިކުރުމުން، ދިވެ
 ކޮބައިކަން.

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް  )ހ(  .41 އަދަބު ބަދަލުކުރުން 
ނޑައަޅާފައިވާ  ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި އެކުށަްށ ކަ ކަ

 ރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު އަދަބެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ އަދަބާ ވަ
ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބާ އެ އަަދބު އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކައި   ޤާނޫނުގައި ކަ

 މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އަދަބު ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.

ބު ބަދަލުުކރެވޭނީ، ސުޕްރީމް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަދަ )ށ(  
 ކޯޓުގެ އަމުރަކުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ޯކޓަށް މައްސަލަ ހުަށހަޅާނެ ގޮތުެގ އިޖުރާއަތުތައް،  )ނ(  
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުަރންވާނެއެވެ.

ށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން، ބޭރު މި މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހު )ރ(  
ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް 

ނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު އެ ކޯޓުން ބަދަލުކުރު ގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި މުކަ
 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ނޑައަޅާފައިވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާިބތުާވ ކަމަށް ބޭރު ޤައުމުގަ  (1)    އި ކަ
 ޙުކުމް މުރާޖަޢާނުކުރުން؛
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ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަށްވުރެ،   (2)    ބޭރު ޤައުމުގައި އޭނާގެ ަމއްޗަށް ކަ
 ބަދަލުކުރެވޭ އަދަބު ބޮޑުނުވުްނ؛

ބަދަލުކުރެވޭ އަދަބުގެ މިންވަަރކީ، ބޭރު ޤައުމުގައި އޭނާެގ މައްޗަށް   (3)   
ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބާ ވީވަރަކުން ގާތްކުރާ  މިންވަރަކަށްވުން؛ ކަ

ބަދަލުކުރެވޭ އަދަބަކީވެސް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެްސ   (4)   
 ގޮތަކުން ބަންދުގައި ެބހެއްޓުމުގެ އަދަބެއް ކަމުގައިވުން؛

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ ޖުމްލަ   (5)    ބޭރު ޤައުމުގައި އޭނާގެ މަްއޗަށް ކަ
ތަންފީޛުޮކށްފައިާވ މުއްދަތު، މުއްދަތުގެ ތެރެއިން އޭނާ ެއ ޤައުމުގައި 

 ބަދަލުކުރެވޭ އަދަބުން އުނިކުރުން.

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ދިވެިހރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ބޭރު ަޤއުމެއްގައި ޙުކުމް  )ހ(  .40 އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވުން 
ނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް،  ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކަ

 ސްތިއުނާފެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގައި އި

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ދިވެިހރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ބޭރު ަޤއުމެއްގައި ޙުކުމް  )ށ(  
ނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް  ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކަ
ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ނިންމާ ނިންމުމެްއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 އުނާފެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.އިސްތި

 މަޢާފުދިނުން ނުވަތަ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުން 

 

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ދިެވހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ދިވެިހ ކުށްވެރިއަކަްށ، ބޭރު ޤައުމުެގ  )ހ(  .44
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަުބ ލުއިކޮށްދީފިނަމަ، އޭނާގެ އަދަބު، އެގޮތުގެމަތިން 

 ލުއިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާްއޖެއަށް ގެނެވޭ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު )ށ(  
ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިޔުމުގައި، މަޢާފުދިނުމާއި 
އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުެގ ާޤނޫނުގެ ދަުށން އަދަުބ ލުއިކޮށްދިނުމަްށ 

ވާ ގޮތުގެމަިތން އޭނާގެ އަދަބު، ޝަރުޠުހަމަވާނަމަ، އެ ާޤނޫނުގައި
 ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ދިވެހި ކުށްވެރިއަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ނ(  
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ުނވަތަ ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ 

ނިމުމަކަްށ ގެނެސް، އޭނާ ބަންުދން  މަޢާފުދީފިނަމަ، ޭއނާގެ ޙުކުމް ަތންފީޛުކުރުން
 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤަުއމަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ކުށްވެރިއަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ރ(  
 ޤާނޫނުގެ ދަުށން މަޢާފުދީިފަނމަ، ނުވަތަ އަަދބު ލުއިކޮށްީދފިނަމަ، އެކަްނ، 

 ގަންވާނެއެވެ.އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ިމނިސްޓަރު އަން
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މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އަަދބު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް   .44 އަދަބު 
ސާބިތުވާ ކަމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަުކން ޙުކުމް ކުރުމާއެކު ނުވަތަ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު، އޭނާެގ 

ނޑައަޅާ އަދަބަށެވެ.  މައްޗަށް ކަ

 ހަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަުރ ނިންމަންޖެހޭ އެއްވެސް ނިންުމމެއް ނިންމަންވާނީ، އެކަާމ   .43 ރަލްގެ ލަފާ ހޯދުން އެޓަރނީ ޖެނެ 
 ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަުހ، އެ ލަފާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

މަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު އެހެން ބޭރު ޤައު )ހ(  .45 ޓްރާންޒިޓްކުރުން 
ދަތުރުކުރާއިރު އެ ދަތުރުމަތީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމަށް އޭނާ ގެންދެޭވ 

އަދި އަންަނނިވި ޝަރުޠުތައް އެފަދަ ހުށަެހޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،ޤައުމުން އެދޭނަމަ
 ޖޭގައި އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ މީހެއްގެ ޙަވާލުގައި ދިވެހިރާއް ،ފުރިހަމަވާނަމަ

 އެ ކުށްވެރިޔާ ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް މިނިސްޓަރަށް ދެވިދާެނއެވެ.

ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަްށ  ،ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން  (1)   
 އަދި  ؛ކުށްވެރިޔާ ގެންދެވޭ ޤައުމުން އެދިފައިވުން

ޤާނޫނުގެ ދަށުން  މި ،ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުމަކީ  (2)   
 ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ޤައުމަަކށްވުން.

ރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރަން އެދޭ ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ  )ށ(  
ފުރިހަމަވާނަމަ، އޭނާ ދިވެިހރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދީ 

 މިނިސްޓަރަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

 ކީ ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން؛އޭނާއަ  (1)   

އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިާވ ކުށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނުނގެ ދަށުްނ   (2)   
 ކުށެއް ކަމުގައިނުވުން؛

ނޑައަޅާފައިވާ   (3)    އޭނާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ކަ
ސަބަބުން ހޯދަމުންާދ  ކުށެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރުމުގެ

 މީހެއް ކަމުގައިވުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ  )ނ(  
 ޓްރާންޒިޓްކުރެވޭ ކުށްވެރިާޔއާ ޙަވާލުވެހުރި  ،ހުއްދަ މިނިސްޓަރު ދީިފނަމަ

ހީތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުުލހުްނގެ އެ ،އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ އޮފިަސރަށް
 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ޓްރާންޒިޓްކުރާ  )ރ(  
ކުށްވެރިޔާ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޖެއްސީއްސުރެ ނުވަތަ 

ނޑައަޅާ  ،ބަނދަރުކުރީއްސުރެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރަންދެން  މިނިްސޓަރު ކަ
 ގެމަތިން ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން މިނިސްޓަރު އަްނގަންވާނެއެވެ.ގޮތެއް

 ޚަރަދު 

 

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބައިވެރިވެފައިވާ  )ހ(  .46
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގަިއ ނުވަތަ ކުށްވެރިން ބަދަލުުކރުމާ ގުޅޭގޮތުން 

އްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބޭރު ޤައުމަކާއި ދިވެހިރާ
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާާހ ހިނދަކު، ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިެވހި ކުށްވެރިޔަކު 

 ދިވެހި ސަރުކާރުންނެވެ.  ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ހިނާގނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ

ހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ހިނގާނެ ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ދިވެ )ށ(  
 ޚަރަދު މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން ދިެވހި ސަރުކާރުން އުފުލި ނަމަވެސް، 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކުށްވެރިޔާގެ 

 ކިބައިން އެ ޚަރަދު އަނބުރާ ހޯދުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެެވ.

ން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބައިވެރިވެފައިވާ ކުށްވެރި )ނ(  
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގަިއ ނުވަތަ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުާމ ގުޅޭގޮތުން ބޭރު 
ޤައުމަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް 

 ރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ަޤއުމުގެ ކުށްވެރިޔަކު ބަޔާންކޮށްފައިނުވާާހ ހިނދަކު، ދިވެހި
 އެ ޤައުމަކުންނެވެ. ،އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ

ކުށްވެރިޔަކު އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ރ(  
ޖޭގައި ހުންނަ ހުރުމާ ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއް ،ޓްރާންޒިޓްކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކުށްވެރިޔާ  ،ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާނީ
 ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުމުންނެވެ.

 ދަށުން  ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، މި )ހ(  .47 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 
 ހަދާނީ ިމނިސްޓަރެވެ. ގަވާއިދުތައް ޖެހޭހަދަން

މި ޤާޫނނަށް ޢަމަލުކުރަްނ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް )ށ(  
ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ދިވެހި ،)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި 4ފަށާތާ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުެގ  ،ތަޞްދީުޤކޮށް ،މި ޤާޫނނު ފާސްވެ ،ްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ މި ޤާނޫނަ  .44 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން 
)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން  4ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ފެށިގެންނެވެ.

ތަކާިއ އަންނަނިވި ލަފްޒު ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު  .49 މާނަކުރުން 
 އެ ަލފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ. ،ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިަވނީ
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ދިވެހިރާްއޖޭގައި ޙުކުމް  ،"މިނިސްޓަރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ހ(  
ތަންފީޛުކުރަމުންގެންާދ ކުށްވެިރންނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ. އެއިރެއްގައި

ވަނަ  044"އެޓަރނީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނުއަާސސީގެ  )ށ(  
 މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ބަންޑާރަނައިބަށެވެ.

ވެހިާރއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި "ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދި )ނ(  
 ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓަކަށް ނިސްބަތްކޮށް  ،"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  
ކަމުގައިވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާޫނނުގައި އެ ލަފްޒަށް ދީފައިވާ 

ރު ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަމުގައިވާަނމަ، އެ ޤައުމެއްގެ މާނައިގައެވެ. ބޭ
 ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށެވެ.

 "ސުޕްރީމް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ. )ބ(  

ބޭރު ޤައުމެއްގަިއވާ ކުށްވެރިޔަކު  ،"ޓްރާންޒިޓްކުރުން" ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ )ޅ(  
ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުަމށްޓަކައި ދަތުރުކުރާއިރު ދިވެިހރާއްޖޭގެ މަގުން އެހެން 

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ،ދަތުރުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ ކުރުމަށެވެ.

ގައިވާ "ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޭބރު ޤައުމެއް )ކ(  
 ކުށްވެރިން އެހެން ޤައުމަކަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ޒިންމާ 

 އެ ޤައުމުގައި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

 

________________________ 
 
 
 


