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ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު

އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

2015/R-158 ގަވާއިދު ނަންބަރުުު:

ހޯމަ    2015 އޮގަސްޓު   3  -  1436 ޝައްވާލް   18 ތާރީޚު:      236 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު 

ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު

އެއްވަނަ ބާބު

އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް

ކުށްވެރިން )ހ(1.ތަޢާރަފާއި ނަން ދިވެހި  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ކުށްކޮށް  ޤައުމުތަކުގައި  ބޭރު  މިއީ، 

ބަދަލުކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ނިންމުމަށްޓަކައި  ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުމް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އިޖުރާއަތު އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ 

ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ  ކުށްވެރިން އެ މީހުންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި 

ގަވާއިދެވެ. ނޑައެޅުމުގެ  ކަ އިޖުރާއަތު  ބަދަލުކުރުމުގެ  ޤައުމުތަކަށް 

)ކުށްވެރިން )ށ(  38/2014 ނަންބަރު  ޤާނޫނު  ވަނީ  އެކުލަވައިލެވިފައި  ގަވާއިދު  މި 

ދަށުންނެވެ. ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   37 ގެ  ޤާނޫނު(  ބަދަލުކުރުމުގެ 

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ، ]ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ )ނ(

އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު[ އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަކީ، އަންނަނިވި މަގުސަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ.2.މަގުސަދު

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް )ހ(

ތަންފީޛުކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަކު ކުރަންވީ ގޮތުގެ 

ނޑައެޅުން؛  އިޖުރާއަތު ކަ

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން، އެމީހުންގެ )ށ(

އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިންމުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމުތަކަށް ބަދަލުކުރުމުގައި 

ނޑައެޅުން. ޢަމަލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު ކަ
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ދެވަނަ ބާބު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިން އެ ޤައުމަކަށް 

ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިން  

އެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 

ހުށަހެޅުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 38/2014 )ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 18 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(3.

)ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖަލެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ 

ކުށްވެރިއަކު އެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓަރަށް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން؛)1(

ކުށްވެރިޔާ އަމިއްލައަށް؛)2(

ކުށްވެރިޔާގެ ގާތްތިމާގެ މީހަކު.)3(

ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް އެދި )ށ(

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް 

ނުވަތަ އެމްބަސީ ނެތް ޤައުމެއްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށެވެ.

އަމިއްލައަށް )ނ( ކުށްވެރިޔާ  އެ  އެދި  ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް  ޤައުމަށް  އޭނާގެ  ކުށްވެރިޔާ 

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް 

މެދުވެރިކޮށް  އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޤައުމެއްނަމަ  ނެތް  އެމްބަސީ  ނުވަތަ 

ސިޓީއަކުންނެވެ. ލިޔާ  އެޑްރެސްކޮށް  މިނިސްޓަރަށް  ކުށްވެރިޔާ 

މީހަކު )ރ( ގާތްތިމާގެ  ކުށްވެރިޔާގެ  އެދި  ބަދަލުކޮށްދިނުމަށް  ޤައުމަށް  އޭނާގެ  ކުށްވެރިޔާ 

މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ އެ ޤައުމެއްގެ އެމްބަސީ މެދުވެރިކޮށް 

ނުވަތަ އެމްބަސީ ނެތް ޤައުމެއްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށެވެ.

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިއަކު  

އެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 

އެދި ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމާމެދު 

މިނިސްޓަރު ގޮތެއް ނިންމެވުން

ގޮތެއް )ހ(4. މިނިސްޓަރު  ހުށަހެޅުމާމެދު  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   3 ގަވާއިދުގެ  މި 

ނިންމަންވާނީ ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އެކަންތައްތައް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން 

ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހުއެވެ.

އެދޭ )1( ބަދަލުކުރުމަށް  އޭނާ  ކުށްވެރިޔާއަކީ  އެދޭ  ބަދަލުކުރަން  ޤައުމަކަށް  ބޭރު 

ކަށަވަރުކުރުން؛ ރައްޔިތެއްކަމަށް  ޤައުމުގެ 

ކުށްވެރިޔާ )2( އަދި  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުށަކީ  ކޮށްފައިވާ  ކުށްވެރިޔާ 

ކަމުގައިވުން؛ ކުށެއް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޤައުމުގެ  އެދޭ  ބަދަލުކުރަން 



5

ކުށްވެރިޔާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމަކީ، އެންމެ ފަހު މަރުހަލާއިން ނިންމާފައިވާ )3(

ހުކުމެއް ކަމުގައިވުން؛

ކޮށްފައިވާ )4( ބަންދުކުރުމަށް  ޖަލުގައި  ޙުކުމަކީ،  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ކުށްވެރިޔާ 

ޙުކުމެއް ކަމަށްވެފައި، އެ ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި މަދުވެގެން 6 )ހައެއް( 

މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު، ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ތަންފީޛުކުރަން އޮތް 

ކަމުގައިވުން؛ ޙުކުމެއް 

ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރަންއެދޭ ޤައުމަށް ބަދަލުވުމަށް ކުށްވެރިޔާ ރުހުން ދީފައިވުން؛)5(

ކުށްވެރިން )6( ދެމެދު  ޤައުމާ  އެދޭ  ބަދަލުކުރަން  ކުށްވެރިޔާ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި 

ކަންކަން  އިތުރު  ބަޔާންކުރާ  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ވެވޭ  ގުޅޭގޮތުން  ބަދަލުކުރުމާ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން  ނުވަތަ  ފުރިހަމަވެފައިވުން 

ފުރިހަމަވެފައިވުން. ކަންކަން  އިތުރު  ބަޔާންކުރާ  މުޢާހަދާއެއްގައި 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )5( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔާގެ ރުހުން އޮންނަންވާނީ ޖަދުވަލު )ށ(

1 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )5( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުމަކީ، އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި )ނ(

އަދި އޭނާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށް އެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެނގިހުރެ ދީފައިވާ 

ރުހުމެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުމަކީ އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި 

ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެނގިހުރެ  ޤައުމަކަށް  ތަންފީޛުކުރުމަށް އެ  ޙުކުމް  އަދި އޭނާގެ 

ދީފައިވާ ރުހުމެއްކަން ބަޔާންކޮށް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަދި ޑައިރެކްޓަރ އޮފް 

ޕްރިޒަންސް ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުމުގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )5( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުމަކީ، އެއްވެސް މަޖުބޫރުކަމެއްނެތި )ރ(

ބަދަލުކުރުމުގެ ނަތީޖާ އެނގިހުރެ  ޤައުމަކަށް  ތަންފީޛުކުރުމަށް އެ  ޙުކުމް  އަދި އޭނާގެ 

ދީފައިވާ ރުހުމެއްތޯ ބެލުމަށް، އެ ޤައުމަކަށް މިނިސްޓަރު ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ދިނުމަށް )ހ(5.މިނިސްޓަރުގެ ރުހުން ރުހުން  ހުށަހެޅުމާމެދު  ހުށަހެޅުނު  ދަށުން  މާއްދާގެ  ވަނަ   3 ގަވާއިދުގެ  މި 

ގައިވާ  ޖަދުވަލު 2  އޮންނަންވާނީ  ރުހުން  މިނިސްޓަރުގެ  މިނިސްޓަރު ނިންމައިފިނަމަ، 

އެއްގޮތަށެވެ. ނަމޫނާއާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ރުހުމަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 38/2014 )ކުށްވެރިން )ށ(

ދޭ  މިނިސްޓަރު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   22 ގެ  ޤާނޫނު(  ބަދަލުކުރުމުގެ 

ބަލަންވާނެއެވެ. ހުއްދަކަމަށް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓަރު ދޭ ރުހުމުގެ ކޮޕީ އެ ހުށަހެޅުން )ނ(

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  މިނިސްޓަރު  ކުށްވެރިޔާއަށް  ނިސްބަތްވާ 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓަރު ދޭ ރުހުމުގެ ކޮޕީ، މި ގަވާއިދުގެ )ރ(

)5( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުމުގެ ކޮޕީ އަދި  4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކޯޓުން ކުރި ޙުކުމުގެ ކޮޕީ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ ކުށްވެރިޔާ 

ބަދަލުވާން އެދޭ ޤައުމުގެ އެމްބަސީ ނުވަތަ އެމްބަސީ ނެތްނަމަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން 

އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް އެ ޤައުމުގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަށް މިނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ލިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ ހުންނަންވާނީ އެ ކޮޕީއަކީ ލިޔުމުގެ )ބ(

ފަރާތުން  އޮފީހުގެ  ޖެނެރަލްގެ  އެޓަރނީ  އެނގޭގޮތަށް  ކޮޕީއެއްކަން  ޞައްޙަ  އަސްލުގެ 

ސޮއިކޮށްފައެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ދަށުން ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުމާމެދު ރުހުން ނުދޭން )ޅ(

މިނިސްޓަރު ނިންމައިފިނަމަ، އެކަން، އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާއަށް އެންގުމުގެ 

އިތުރުން، ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުވާން އެދޭ ޤައުމަށްވެސް މިނިސްޓަރު ރުހުންނުދޭން ނިންމި 

ސަބަބާއެކު ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

މި ގަވާއިދު 5 ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދައިގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ އެ )ހ(6.

ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ބަދަލުކުރުމާ  ކުށްވެރިން  ދެމެދު  ޤައުމަކާ  އެ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ނުވަތަ  މުޢާހަދާއެއްގައި 

ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކޮމިޝަނަރ 

އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލިޔުމުން މިނިސްޓަރު އަންގަންވާނެއެވެ. 

އަންގާ )ށ( ޕްރިޒަންސްއަށް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  މަތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ކޮޕީ  ހުއްދައިގެ  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ  ގަވާއިދުގެ 5  މި  އެންގުމާއެކު 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރު  ޕްރިޒަންސްއަށް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އަންގާ އެންގުމާ ގުޅިގެން ތިރީގައިވާ ކަންކަން ކޮމިޝަނަރ )ނ(

އޮފް ޕްރިޒަންސް ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުމުގައި އޭނާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭނެގޮތާ ގުޅޭގޮތުން )1(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު ހޯދަންވާނެއެވެ.

ޤައުމުން )2( ދެ  ޒިންމާ  ޚަރަދުތަކުގެ  ހިނގާނެ  ބަދަލުކުރުކުމުގައި  ކުށްވެރިޔާ 

އުފުލަންޖެހޭނީ ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި 

ކުށްވެރިން  ދެމެދު  ޤައުމާ  ބަދަލުކުރެވޭ  ކުށްވެރިޔާ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ނުވަތަ 

ގޮތަށްކަން  ބަޔާންކުރާ  އެއްބަސްވުމުގައި  ވެފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ބަދަލުކުރުމާ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުމަކަށް 

އަންގަންވާނެއެވެ. ޕްރިޒަންސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ 
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މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ )2( ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމުގެ )3(

ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ތަފުސީލު  ނަގާނެގޮތުގެ  ދެފަރާތުން  ޒިންމާ  ޚަރަދުގެ 

ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަކަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ، އެ 

ޤައުމަކަށް  އެ  މެދުވެރިކޮށް  އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ޤައުމަކުންކަން 

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަންގަންވާނެއެވެ.

ކޮމިޝަނަރ )ރ( މަޢުލޫމާތު  ބަޔާންކުރާ  ނަންބަރުގައި  ވަނަ   )1( ގެ  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 

އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލިބުމުން، ކުށްވެރިޔާ އޭނާގެ ޤައުމަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް 

ކުރަންވާނެއެވެ. ޕްރިޒަންސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  މަތިން  ގޮތުގެ  ތިރީގައިވާ 

ބަދަލުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާ ޖަލުން ދޫކޮށްލުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ )1(

ލިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން؛

ކުށްވެރިޔާއާއި ޖަލުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނެގުން؛)2(

ކުށްވެރިޔާގެ އަތުން އަތުލާފައިވާ ތަކެތި އޭނާއާ ހަވާލުކުރުން؛)3(

ކުށްވެރިޔާ ޖަލުގައި ހުރިއިރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް އުނިކުރަންޖެހޭ ފައިސާ އެ )4(

މީހެއްގެ އެކައުންޓުން އުނިކުރުން.

ކުރުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް )ބ( ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަ  މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި 

އަންގަންވާނެއެވެ. ޕްރިޒަންސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  އެފެއާޒަށް  ފޮރިން 

ކުށްވެރިޔާ އޭނާގެ ޤައުމަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައުމާ ދެމެދުވެވޭ )ޅ(

ހޭންޑް އޯވަރ އިންސްޓްރަމަންޓުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނީ މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުންނެވެ.

ކުށްވެރިޔާ އޭނާގެ ޤައުމަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމަށް ފުރުވާލެވޭ އެންމެ ކައިރި )ކ(

ކަރެކްޝަނަލް  މޯލްޑިވްސް  ހަމަޖައްސާނީ  ކަންތައްތައް  ގެންދިއުމުގެ  އެއަރޕޯޓަށް 

ސަރވިސްއިންނެވެ. 

ކުށްވެރިޔާ އޭނާގެ ޤައުމުގެ އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލުކުރަން ވާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް )އ(

ސަރވިސް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގެ އޮފިޝަލުންގެ ހާޒިރުގައެވެ.

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު 

އެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް 

މިނިސްޓަރު އެދުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 38/2014 )ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ(7.

)ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިއަކު 

އެދެންވާނީ  ލިޔުމުން  މިނިސްޓަރު  ޤައުމެއްގައި  އެ  އެދި  ބަދަލުކުރުމަށް  ޤައުމަކަށް  އެ 

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހުއެވެ.
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ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ 5 ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )1(

ލިބިފައިވުން؛ ރުހުން  ކުށްވެރިޔާގެ  މަތިން  ގޮތުގެ 

މި ގަވާއިދުގެ 4 ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ )2(

ޔަގީންކުރުން.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ބޭރު ޤައުމަކަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅާއިރު، އެ )ށ(

ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅޭ ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު އެ ޤައުމަށް މިނިސްޓަރު 

ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް )1( ޤައުމަކަށް  އެހެން  ކުށްވެރިޔާ  ނިސްބަތްވާ  ހުށަހެޅުން 

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން؛

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައުމާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ )2(

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު؛

ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިއުމާމެދު ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް މުހިންމު ވެދާނެ )3(

ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު.

ބޭރު )ނ( ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު(  ބަދަލުކުރުމުގެ  )ކުށްވެރިން   38/2014 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 

ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢާފުދީފިނަމަ، 

މިނިސްޓަރު  ފަރާތަށް  ކަމާގުޅޭ  ޤައުމުގެ  އެ  އެކަން،  ލުއިކޮށްދީފިނަމަ،  އަދަބު  ނުވަތަ 

އަންގަންވާނެއެވެ. ލިޔުމުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެދޭ އެދުމާ ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ )ރ(

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިއަކު އެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ހުއްދަ ދޭންވާނީ 

އެ ޤައުމުގެ ރުހުން ލިބުމަށްފަހު އަދި ޤާނޫނާއި މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް 

ފުރިހަމަވުމުންނެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ހުއްދަ ދޭނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 2 ގައިވާ )ބ(

ފޯމުންނެވެ. 

އޮފް )ޅ( ކޮމިޝަނަރ  ކޮޕީ  ހުއްދައިގެ  ދޭ  މިނިސްޓަރު  ދަށުން  ގެ  )ބ(  މާއްދާގެ  މި 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ޕްރިޒަންސްއަށް 

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ލިބުމުން، ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމުގެ )ކ(

އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  މަތިން  ގޮތުގެ  މާއްދާގައިވާ  ވަނަ  ގަވާއިދުގެ 6  މި  އިންތިޒާމުތައް 

ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ޕްރިޒަންސް 
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ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ 

އެއްބަސްވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު 

ކުށްވެރިންނަށް ދިނުން

ވެވޭ )ހ(8. ގުޅޭގޮތުން  ބަދަލުކުރުމާ  ކުށްވެރިން  ދެމެދު  ޤައުމަކާ  ބޭރު  ދިވެހިރާއްޖެއާއި 

ޤައުމެއްގެ  އެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ  މަޢުލޫމާތު،  ތިރީގައިވާ  އެއްބަސްވުންތަކާގުޅޭ 

ދޭންވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރު  ކުށްވެރިންނަށް 

ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައުމާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި )1(

ސޮއިކުރެވުނު ތާރީޚު އަދި އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚު؛

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ޤައުމަށް ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ޝަރުޠުތައް؛)2(

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ޤައުމަށް ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރެވޭނޭ އިޖުރާއާތު؛)3(

އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އެ ޤައުމަށް ބަދަލުކުރެވޭނެ ކުށްވެރިންގެ ޙުކުމުގެ ބާކީބައި )4(

އެ ޤައުމެއްގައި ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތް؛

ޤައުމަށް )5( އެ  ކުށްވެރިން  ބަދަލުކުރެވޭ  ޤައުމަށް  އެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ 

ގޮތް. އުފުލަންޖެހޭނެ  ޒިންމާ  ޚަރަދުގެ  ބަދަލުކުރުމުގެ 

ޕްރިޒަންސްއަށް )ށ( އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  މަޢުލޫމާތުތައް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ފޮނުވަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރު 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ލިބުމުން، )ނ(

އެ  ތެރެއިން  މީހުންގެ  ޤައުމުތަކުގެ  ބޭރު  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

އެއްބަސްވުން ނިސްބަތްވާ ޤައުމުގެ ކުށްވެރިންނަށް އެ މަޢުލޫމާތުތައް ދިނުމަކީ ކޮމިޝަނަރ 

އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ. 

ތިންވަނަ ބާބު

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޙުކުމް 

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި 

ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް )ހ(9. ކުށްވެރިން  ދިވެހި  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ޤައުމުތަކުގައި  ބޭރު 

އެދި: ބަދަލުކުރުމަށް 

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ؛ )1( ލިޔުމުން  އިދާރާގައި  ކަމާގުޅޭ  އެޤައުމެއްގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ނުވަތަ
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ކުށްވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.)2(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް )ށ( ކުށްވެރިޔަކު  ދިވެހި  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ޤައުމެއްގައި  ބޭރު 

އެދި: ބަދަލުކުރުމަށް 

އެ ކުށްވެރިޔާއަށް އޭނާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޤައުމެއްގެ ކަމާގުޅޭ އިދާރާއަކަށް )1(

ހުށަހެޅިދާނެއެވެ؛ ނުވަތަ

ސީދާ މިނިސްޓަރަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ؛ ނުވަތަ)2(

ދިވެހިރާއްޖެއަށް )ނ( ކުށްވެރިޔަކު  ދިވެހި  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ޤައުމެއްގައި  ބޭރު 

ލިޔުމުން  މިނިސްޓަރަށް  މީހަކަށްވެސް  ގާތްތިމާގެ  ކުށްވެރިޔާގެ  އެދި  ބަދަލުކުރުމަށް 

. ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޙުކުމް 

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި 

ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ބަދަލުކުރުމަށް އެ ޤައުމުން 

އެދުން

ކުށްވެރިޔަކު )ހ(10. ދިވެހި  ދަށުން  ގެ   )1( ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   9 ގަވާއިދުގެ  މި 

އެދުމުން،       އިދާރާގައި  ކަމާބެހޭ  ޤައުމެއްގެ  އެ  އެދި  ބަދަލުކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއިން އެކަމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅަންވާނީ ޖަދުވަލު 3 

ފުރިހަމަކޮށްފައެވެ. ފޯމު  ގައިވާ 

ލިޔެކިޔުންތައް )ށ( ތިރީގައިވާ  ފޯމަކާއެކު  ކޮންމެ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާގެ ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ؛)1(

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރި ކޯޓުގެ ހުކުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް )2(

ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް، ދޫކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް؛

ނޑައެޅި ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ )3( ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަ

ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ވާސިލުވުމުގައި  ނިންމުމަށް  އެ  ގޮތާއި،  ނޑައެޅުނު  ކަ ކަމަށް 

މުހިންމު ނުކުތާތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބަޔާނެއް؛

ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛)4( ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ކުށް ކަ

ކުށްވެރިޔާ ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ އަދަބުގެ ބާވަތާއި، އެ އަދަބުގެ މުއްދަތާއި، ޙުކުމް )5(

ތަންފީޛުކުރަން ފެށި ތާރީޚު؛

ކަމާބެހޭ )6( ޤާނޫނުގެ  ނޑައަޅާފައިވާ  ކަ އަދަބު  ކުށުގެ  ކޮށްފައިވާ  ކުށްވެރިޔާ 

ކޮޕީ؛ މާއްދާތަކުގެ 

ކުށްވެރިޔާއަކީ އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޕެރޯލްގެ ދަށުން )7(
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އެކަން  ދޫކޮށްފައިވާ  އިދާރާއިން  ކަމާބެހޭ  ކަމުގައިވާނަމަ،  މީހެއް  ދޫކޮށްފައިވާ 

ކަމާބެހޭ  ޤާނޫނުގެ  ކަމާބެހޭ  ޤައުމުގެ  އެ  އަދި  ލިޔުމެއް،  ރަސްމީ  ހެކިކޮށްދޭ 

ކޮޕީ؛ މާއްދާތަކުގެ 

އޭނާ )8( ބަޔާންކޮށް  ކަމަށް  ރުހުންދޭ  ބަދަލުކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކުށްވަރިޔާ 

އިޤުރާރު؛ ސޮއިކޮށްފައިވާ 

ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރުހުންދޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުމުގެ )9(

ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤުރާރު؛

ފަރުވާއެއްގެ )10( އެ  ހޯދަމުންދާނަމަ،  ފަރުވާއެއް  ޞިއްޙީ  އެއްވެސް  ކުށްވެރިޔާ 

ދަމަހައްޓަން  ފަރުވާ  އެ  ގެނައުމަށްފަހު  ރާއްޖެ  ކުށްވެރިޔާ  އަދި  މަޢުލޫމާތު، 

ހުށަހަޅާ  ފަރާތުން  ކަމާބެހޭ  ޤައުމެއްގެ  އެ  ބަޔާންކޮށް  އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ، 

ހުށަހެޅުން؛

ހުށަހެޅުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ )11(

ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައުމާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ 

ނޑައަޅާ އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު. ބެހޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ކަ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. )ނ(

އަދި އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮތީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކަމުގައިނުވާނަމަ، އަސްލާ އެއްގޮތް 

ކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ ލިޔުމުގެ 

އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޙުކުމް 

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި 

ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ބަދަލުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް 

ހުށަހެޅުން

މިނިސްޓަރަށް )ހ(11. ސީދާ  ކުށްވެރިޔާ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   9 ގަވާއިދުގެ  މި 

ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީ މިފަދަ ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހެޅުމަށް އެ ކުށްވެރިޔާ 

ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައުމުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ފޯމު ނުވަ ސީދާ މިނިސްޓަރަށް 

ސިޓީއަކުންނެވެ. ފޮނުވާ  އެޑްރެސްކޮށް 

ވަނަ )ށ(  10 ގަވާއިދުގެ  މި  ހުށަހެޅުންތަކާއެކުވެސް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ލިޔެކިޔުންތައް  ބަޔާންކުރާ  ގައި  )ށ(  މާއްދާގެ 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް )ހ(12.މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ކުށްވެރިން  ދިވެހި  ތަންފީޛުކުރަމުންދާ  ޙުކުމް  ޤައުމުތަކުގައި  ބޭރު 

ބަދަލުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދަ 

އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 4 ގައިވާ ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް )ށ(

ފޮނުވަންވާނެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހުއްދައިގެ ކޮޕީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް )ނ(

ގޮތުން  ހަމަޖެއްސުމުގެ  އިންތިޒާމު،  ގެނައުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ކުށްވެރިޔާ  ލިބުމުން 

ކުރަންވާނެއެވެ. ޕްރިޒަންސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ކަންތައްތައް  ތިރީގައިވާ 

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް )1(

އުފުލަންޖެހޭނީ  ޤައުމުން  ދެ  ޒިންމާ  ޚަރަދުތަކުގެ  ހިނގާނެ  ބަދަލުކުރުމުގައި 

ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކުށްވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަމުންދާ ޤައުމާ ދެމެދު ކުށްވެރިން 

އެއްބަސްވުމުގައި  ކުރެވިފައިވާ  ތަޞްދީޤު  ސޮއިކޮށް  ގޮތުން  ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ 

ކުށްވެރިޔާއަށް  އަދި  ޤައުމަށް  ހުރި  ކުށްވެރިޔާ  މަތިންކަން  ގޮތުގެ  ބަޔާންކުރާ 

އަންގަންވާނެއެވެ. މެދުވެރިކޮށް  އެފެއާޒް  ފޮރިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްބަސްވުމުގައި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ )2(

ޤައުމެއްގައިވާ  ބޭރު  ބަޔާންކޮށްފައިނުވާނަމަ،  ގޮތް  ނަގަންޖެހޭ  ޒިންމާ  ޚަރަދުގެ 

ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ، ދިވެހި 

ސަރުކާރުންކަން ކުށްވެރިޔާ ހުރި ޤައުމަށް އަދި ކުށްވެރިޔާއަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް 

ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރުމުގައި އެ ކުށްވެރިޔާ )ރ(

ކުށްވެރިޔާ  ސަރުކާރުންނަމަ،  ދިވެހި  ކުރަނީ  ޚަރަދު  ގެނައުމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރެވުމުން ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ކުށްވެރިޔާގެ 

އެ ޚަރަދު އަނބުރާ ދިވެހި ސަރުކާރަށް ދައްކާނެ ކަމަށް ކުށްވެރިޔާ އެއްބަސްވެ ޚަރަދު 

އަނބުރާ ދައްކާނެ ގޮތް ހުށަހަޅާ ތާވަލު ހިމެނޭގޮތަށް ކުށްވެރިޔާ ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤްރާރު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް މެދުވެރިކޮށް ހޯދަންވާނެއެވެ.

ހަތަރުވަނަ ބާބު

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުން

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް )ހ(13.ދިވެހި ކުށްވެރިޔާއާ ހަވާލުވުން

ގެނެވުމުން އެ ކުށްވެރިޔާއާ ހަވާލުވާނީ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ.

ކަންތައްތައް )ށ( ތިރީގައިވާ  ހަވާލުވާއިރު  ކުށްވެރިޔާއާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  މި 

ޔަގީީންކުރަންވާނެއެވެ. ފުރިހަމަވެފައިވޭތޯ 

ދިވެހި ކުށްވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޤައުމުގެ ބަންދު އަމުރު؛)1(
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ކުށްވެރިޔާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން.)2(

ކުށްވެރިޔާގެ ޙުކުމް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުމަށް 

މިނިސްޓަރު އަމުރު ނެރުން

ޤާނޫނު ނަންބަރު 38/2014 )ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 30 ވަނަ މާއްދާގައި )ހ(14.

ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި، ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި 

ކުށްވެރިއަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރެވުމުން، އޭނާގެ މައްޗަށް އެ ޤައުމުގައި  ކޮށްފައިވާ 

ޕްރިޒަންސްގެ  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ތަންފީޛުކުރުމަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އެގޮތުގައި  ޙުކުމް 

މައްޗަށް އަމުރެއް މިނިސްޓަރު  ނެރެންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އަމުރު އޮންނަންވާނީ މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު 5 ގައިވާ )ށ(

ނަމޫނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.

ކުށްވެރިޔާގެ ޙުކުމް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުން

ޕްރިޒަންސްގެ )ހ(15. އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ވަނަ   14 ގަވާއިދުގެ  މި 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޙުކުމް  ކުށްވެރިޔާގެ  ލިބުމުން  އަމުރު  ނެރޭ  މިނިސްޓަރު  މައްޗަށް 

ޕްރިޒަންސް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ކަންތައްތައް  ތިރީގައިވާ  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި 

. ވެ އެ ވާނެ ރަން ކު

ކުށްވެރިޔާ ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ ގޮތުން ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ )1(

އެންމެހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަމަކުރުން؛

ކުށްވެރިޔާގެ މެޑިކަލް އެސެސްމަންޓް ފުރިހަމަކުރުން؛)2(

ކުށްވެރިޔާ ބަލައި ފާސްކުރުމަށްފަހު އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ޖަލަށް ވެއްދުން މަނާ )3(

ތަކެތި ނެގުން؛

ކުށްވެރިޔާއާ ޖަލުގައި ހަވާލުކުރަންޖެހޭ އަސާސީ ތަކެތި ހަވާލުކުރުން؛)4(

ކުށްވެރިޔާ ޖަލަށް ތަޢާރަފު ކުރުން؛)5(

ނޑައެޅުން؛)6( ކުށްވެރިޔާގެ ސަލާމަތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަ ކަ

އެކަން )7( ނޑައަޅައި  ކަ ޕްރޮގްރާމުތައް  ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  ޖަލުގައި  ކުށްވެރިޔާ، 

އެންގުން. ކުށްވެރިޔާއަށް 

ކުށްވެރިން )ށ( ދިވެހި  ބަދަލުކުރެވޭ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ޙުކުމް 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރުމަށްފަހު އެ ކުށްވެރިޔާއާ މެދު ޢަމަލުކުރާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

އަދި އެ ޤާނޫނުގެ  ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު(، ޤާނޫނު  ޖަލުތަކާއި  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   14/2013

ދަށުން ހެދިފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ޖަލު އަމުރުތަކާއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގައި މޯލްޑިވްސް 

އެއްގޮތްވާގޮތުގެ  އުސޫލުތަކާ  އެންމެހައި  ޢަމަލުކުރާ  ސަރވިސްއިން  ކަރެކްޝަނަލް 

މަތިންނެވެ.
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ނޑައަޅާފައިވާ 16.އަދަބު ބަދަލުކުރުން ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިޔެއްގެ މައްޗަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބާ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު  އަދަބަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި އެކުށަކަށް ކަ

ނޑައަޅާފައިވާ އަދަބާ އެ އަދަބު  އަދަބެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑައަޅައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން  އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކައި، މައްސަލަ ހުށަހަޅާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތުތައް ކަ

ޕްރިޒަންސް ސުޕްރީމް  އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  އެދި  ބަދަލުކުރުމަށް  އަދަބު  ދަށުން  ގަވާއިދުގެ  ހަދާ 

ކޯޓަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 38/2014 )ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 17.އަދަބު ލުއިކުރުން

ގެނެވޭ ކުށްވެރިޔަކަށް، އަދަބު ލުއިކޮށްދެވޭނީ ތިރީގައިވާ ޙާލަތްތަކުގައެވެ. 

އަދަބު )ހ( ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކަމާބެހޭ  ޤައުމުގެ  ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ  ޙުކުމް  ކުށްވެރިޔާ، 

ލުއިކޮށްދީފިނަމަ، އޭނާގެ އަދަބު، އެގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖެއިން ލުއިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2010 )މަޢާފުދިނުމާއި އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން )ށ(

އޭނާގެ  މަތިން  ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ  އެ  ޝަރުޠުހަމަވާނަމަ،  ލުއިކޮށްދިނުމަށް  އަދަބު 

ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އަދަބު، 

ޤާނޫނު ނަންބަރު 38/2014 )ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް 18.މަޢާފުދިނުން

ގެނެވޭ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ބޭރު ޤައުމުގެ 

ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން މަޢާފުދީފިނަމަ، އޭނާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން ނިމުމަކަށް ގެނެސް، 

ދޫކުރަންވާނެއެވެ. ބަންދުން  އޭނާ 

ފަސްވަނަ ބާބު

އެހެނިހެން

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު އެހެން ބޭރު ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރާއިރު )ހ(19.ޓްރާންޒިޓްކުރުން

އެ ދަތުރުމަތީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމަށް ބޭނުންވާނަމަ، ކުށްވެރިޔާ ޓްރާންޒިޓް 

ލިޔުމުން  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ޤައުމަކަމުން  ގެންދެވޭ  ކުށްވެރިޔާ  އެދި  ހުއްދައަށް  ކުރުމުގެ 

އެދެންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ ޓްރާންޒިޓް ކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުމަކީ، )ށ(

ސޮއިކޮށްފައިވާ  އެއްބަސްވުމެއްގައި  ބަދަލުކުރުމުގެ  ކުށްވެރިން  ދިވެހިރާއްޖެއާއެކު 

ޤައުމަކަށްވާންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމަ، ކުށްވެރިޔާ )ނ(

ކުށްވެރިޔާ  އެ  ދިވެހިރައްޖޭގައި  ހަވާލުގައި،  އޮފިސަރެއްގެ  ކަމާބެހޭ  ޤައުމުގެ  ގެންދެވޭ 
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ޓްރާންޒިޓް ކުރުމުގެ ހުއްދަ މިނިސްޓަރަށް ދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ.)ރ(

އޮފިސަރަށް، )ބ( ކަމާބެހޭ  ޤައުމުގެ  ގެންދެވޭ  ކުށްވެރިޔާ  ބުނާ  ގައި  )ނ(  މާއްދާގެ  މި 

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އެހީތެރިކަން  ފުލުހުންގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ ކުށްވެރިޔާ )ޅ(

ބަނދަރުކުރީއްސުރެ  ނުވަތަ  ޖެއްސީއްސުރެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އުޅަނދު  ދަތުރުކުރާ 

އޮފް  ކޮމިޝަނަރ  ބަހައްޓަން  ހައްޔަރުގައި  ކުށްވެރިޔާ  ފުރަންދެން،  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

އަންގަންވާނެއެވެ. މިނިސްޓަރު  ޕްރިޒަންސްއަށް 

ހައްޔަރުގައި )ކ( ކުށްވެރިޔާ  ބަހައްޓަންޖެހޭ  ހައްޔަރުގައި  ދަށުން  ގެ  )ޅ(  މާއްދާގެ  މި 

ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސާނެ ގޮތުގެ އުސޫލެއް ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް 

ނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ކަ ލިޔުމުން 

ހުރުމާ )އ( ހުންނަ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކުށްވެރިޔާ  ކުރެވޭ  ޓްރާންޒިޓް  ދަށުން  މާއްދާގެ  މި 

ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކުށްވެރިޔާ ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ 

ހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުމުންނެވެ.

ކަންކަން )ވ( ތިރީގައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ކުށްވެރިޔާއާ  އެދޭ  ޓްރާންޒިޓްކުރަން  ރާއްޖޭގައި 

މިނިސްޓަރަށް  ނުދީ  ހުއްދަ  ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އޭނާ  ފުރިހަމަވާނަމަ، 

. ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ

އޭނާއަކީ، ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން؛)1(

އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް )2(

ކަމުގައިނުވުން؛

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް )3( އޭނާއަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހޯދަމުންދާ މީހެއްކަމުގައިވުން.

ނޑައަޅާފައިނުވާ ކަންތައްތަކުގައި ޢަމަލު ކުރާނީ 20.އާންމު މާއްދާ މި ގަވާއިދުގައި ވަކި ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކަ

ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ނުވަތަ  މުޢާހަދާއެއްގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމަށެވެ. އެޤައުމާ ދެމެދު 

ޝާއިޢުކުރާ 21.ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  މި  ފަށާނީ،  ޢަމަލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  މި 

ފެށިގެންނެވެ. ތާރީޚުން 
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ޖަދުވަލު 1

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF MALDIVES

 
CONSENT BY THE PRISONER

 I, (name), national of (Receivig State) holding Passport No. (   ) issued on (date) at (Receiving State), am 
presently serving (years of)  imprisonment in (name of prison) prison, (Island), Republic of Maldives, for the offence of 
(Offence) under (law stating the offence) Act.

 I request to be transferred to the (Receiving State) under the agreement on(name of agreement/Treaty/MOU), 
signed between Maldives and (Receiving State).

 I hereby declare that I am fully aware of the consequences that may arise upon my transfer to (Receiving State).

 I also declare that I was born at (address/Country)  on (date) and am a resident of (Receiving State).

Enclosed herewith are the copies of the following documents:

Copy of the courts’s final order/decision/judgement;
Document in proof of my being citizem of (Receiving State); and
Copy of the National Identity Card or Passport.

I, (name) national of (Receiving State) lodged in (prison name) prison, am certifying that given I have given the consent 
at my own will and without any coercion or duress.

I shall be thankful for the kindness.

Encls: As above

Yours Sincerely,
   (sgd)

It is certified that (name), national of (Receiving State) lodged in (prison name) prison has given his/her consent to be 
transferred to the (Receiving State) at his own free will without any coercion or duress and knowing the consequences of 
his/her transfer to the (Receiving State).

There are no other proceedings against the prisoner named above.

        (sgd)                (sgd)
      Commissioner of Prisons                                            Director of Prisons   
   Maldives Correctional Service                                     Maldives Correctional Service
                     Male’                                                                                                 Male’
         Republic of Maldives                  Republic of Maldives
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ޖަދުވަލު 2

 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

REPUBLIC OF MALDIVES

 
CONSENT BY THE MINISTER OF HOME AFFAIRS FOR TRANSFER OF PRISONER 

 WHEREAS the Government of the Republic of Maldives wishes to transfer the below mentioned national of 
the (Receiving State) on the request of the (Receiving State/name of the person requesting) based on the agreement dated 
(date) signed between the Government of the Republic of Maldives and the Government of (Receiving State) on (purpose 
of agreement).

The below mentioned national of (Receiving State), is currently serving prison sentence in  (prison name) prison. The 
details of the sentence is as follows:

Name:

Passport no:

Offence committed:

Law stating the offence 
(with Article):

Term of imprisonment:

Term served:

Term remaining:

If the prisoner is released on parole under Maldives Prison & Parole Act

Date of release on parole:

Period of parole:

Parole conditions:

Any changes to parole 
conditions:

Conditions agreed between the Maldives and (Receiving State) for transferring a prisoner released on parole: 

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN that once transferred, the remaining sentence of the mentioned nationalof 
(Receiving State) shall  be implemented in (Receiving State) according to the laws of the (Receiving State) and if so 
required, the mentioned national shall be detained for the purpose of the implementation of his/her sentence.
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BE IT ALSO KNOWN that once transferred, the mentioned national will be on the Black List of the Department of 
Immigration and Emigration, Republic of Maldives and henceforth will be banned from re-entering the Republic of 
Maldives, unless and until his/her sentenced has been implemented in the (Receiving State) according to the laws of 
(Receiving State)

              (sgd)
………………………..
Minister of Home Affairs
  Republic of Maldives

Copy to: 
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ޖަދުވަލު 3

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF MALDIVES

 

REQUEST TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MALDIVES FOR TRANSFER OF A 
MALDIVIAN PRISONER TO THE REPUBLIC OF MALDIVES

 WHEREAS it is the request of the Government of the (Requesting State) to transfer the below mentioned 
national of Maldives, currently serving prison sentence in  (name of prison) prison, based on the agreement dated (dated) 
signed between the Government of the Republic of Maldives and the Government of (Requesting State) on (purpose of 
agreement/name).

Name:

Date of Birth:

Nationality:

Permanent Address:

Passport no:

Offence committed:

Law stating the offence 
(with Article):

Type of imprisonment:

Term of imprisonment:

Date of implementation:

Term served:

Term remaining:

Date of release on parole:

Period of parole:

Parole conditions:

Any changes to parole 
conditions:

Conditions agreed between the Maldives and (Requesting State) for transferring a prisoner released on parole: 
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Attach verified copies of the following documents with this form:

 y Passport;
 y Judgement of the court sentencing the prisoner;
 y Report of the conviction;
 y Articles of the law stating the offence committed;
 y Articles of the law stating the punishment for the offence committed;
 y Documents proving the release of the prisoner on parole;
 y Relevant artciles of the law relating to parole;
 y Signed consent of the prisoner for his/her transfer;
 y Signed consent of the requesting Government for the transfer of the prisoner;
 y Documents stating all the information relating to medical care the prisoner is undergoing, if any;
 y Request of the concerned authority for continuation of the medical care after transfer of the prisoner;
 y Any other information required under the relevant laws or the agreement between the Government of the Maldives 

and the requesting government.
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ޖަދުވަލު 4

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
REPUBLIC OF MALDIVES

 

CONSENT BY THE MINISTER OF HOME AFFAIRS FOR TRANSFER OF A MALDIVIAN PRISONER 
SERVING SENTENCE IN A FOREIGN COUNTRY

 
 WHEREAS it is the wish of the Government of the Republic of Maldives to honor the request of the (Requesting 
State) For the transfer of the below mentioned national of Maldives serving prison sentence in (prison name) prison, 
based on the agreement dated (date) signed between the Government of the Republic of Maldives and the Government of 
(Requesting State)on (name of agreement).

Name:

Passport no:

Offence committed:

Law stating the offence 
(with Article):

Term of imprisonment:

Term served:

Term remaining:

 NOW THEREFORE, BE IT KNOWN that once transferred, the remaining sentence of the above mentioned 
national of Maldives Shall  be implemented in Republic of Maldives according to the laws of the Republic of Maldives 
and if so required, the mentioned national shall be detained for the purpose of the implementation of his/her sentence.
            

              (sgd)
………………………..
Minister of Home Affairs
  Republic of Maldives

Copy to:
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ޖަދުވަލު 5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

   މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް، އެގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މައްޗަށް މިނިސްޓަރު ނެރޭ އަމުރު

)ޖަލުގެ ނަން( ގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ )އެޑްރެސް(/)ނަން(، ގެ ޙުކުމުގެ    

ދެމެދު  ސަރުކާރާ  ޤައުމު(  ދިޔަ  ތަންފީޛުކުރަމުން  ޙުކުމް  )ކުށްވެރިޔާ  ދިވެހިރާއްޖެއާއި  ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ބާކީ 

ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.  ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ވަނީ  ދަށުން  އެއްބަސްވުމުގެ  ވެފައިވާ  ގުޅޭގޮތުން  ބަދަލުކުރުމާ  ކުށްވެރިން 

)ކުށްވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ދިޔަ ޤައުމު( ގައި )ނަން( ގެ މައްޗަށް ކުރި ޙުކުމުގެ މުއްދަތުން )ކުށްވެރިޔާ    

ޙުކުމް  އޭނާ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  އުނިކުރުމުން،  މުއްދަތު  ތަންފީޛުކޮށް ނިންމާފައިވާ  އޭނާ  ގައި  ޤައުމު(  ދިޔަ  ތަންފީޛުކުރަމުން  ޙުކުމް 

ދުވަހެވެ. )މުއްދަތު(  މުއްދަތަކީ  ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ 

ވީމާ، )ނަން( ގެ މައްޗަށް، )ކުށްވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ދިޔަ ޤައުމު( ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އެގޮތުގައި    

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުމަށް ޤާނޫނު ނަންބަރު 38/2014 )ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ 

ކުރަމެވެ. އަމުރު  ދަށުން 

            )ސޮއި(

                                                         މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް


