ވޮލިއުމް43 :

ރޚު 19 :ޞަފަރު  11 - 1436ޑިސެންބަރު  2014ބުރާސްފަތި
ތާ ީ

އަދަދު488 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު38/2014 :

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

gazette@po.gov.mv
www.gazette.gov.mv

ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ލިޔުންތަކެވެ.

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް43 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު488 :

ގ
ރ ެ
ގ މަޖިލީހުގެ ތިންވަނަ ދައު ު
ރއްޔިތުން ެ
ސންބަރު މަހުގެ  0ވި ހޯމަ ދުވަހު އޮތް ަ
ގ ޑި ެ
 4102ވަނަ އަހަރު ެ
ވ
އ ާ
ގ ި
މއްދާ ަ
ސގެ  24ވަނަ ާ
ކރުމުގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާ ީ
އވި "ކުށްވެރިން ބަދަލު ު
ސކުރެ ް
ސއިން ފާ ް
 41ވަނަ ޖަލް ާ
ޔ
ދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއް ާ
ނބަރު  02( 4102ޞަފަރު 0236ހ) ވި ބުރާސްފަތި ު
ގޮތުގެ މަތިން 00 ،ޑިސެ ް
އވެ.
ވއްޖެ ެ
ޢ ކުރެ ި
ޝއި ު
ާ
ޓގައި މިއަދު
ގޒެ ު
ކރުގެ ެ
ރ ާ
ބލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ދިވެހިސަ ު
ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން ،މި ި

2

ވޮލިއުމް43 :

އަދަދު488 :

ވޮލި ުއމް34 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ދދު344 :
އަ ަ

ޓ
ކރުގެ ގެޒެ ް
ދިވެހިސަރު ާ

ނބަރު44/4103 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު
އެއްވަނަ ބާބު
އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް
ތަޢާރުފާއި ނަން

.0

މަޤްޞަދު

.4

މިނިސްޓަރުގެ ޒިންމާ

.4

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުން

.3

(ހ)

ދ ދިވެހިރައްޔިތުން،
ކށް ،ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުން ާ
މިއީ ،ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ކުށް ޮ
ޖއަށް ގެނައުމާބެހޭ
ށޓަކައި ދިވެހިރާއް ެ
ކށް ނިންމުމަ ް
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ޮ
އުސޫލުތަކާއި،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ކުށްކޮށް،

ޙުކުމް

ޛކުރަމުންދާ
ތަންފީ ު

ބޭރު

ކށް
ކމް ތަންފީޛު ޮ
ހންގެ އަމިއްލަ ޤައުމުގައި ޙު ު
ޤައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުން ،އެމީ ު
އ ބަޔާންކުރުމުގެ
މބެހޭ އުސޫލުތަ ް
ކށް ބަދަލުކުރު ާ
އ ޤައުމުތަ ަ
ެ
ނިންމުމަށްޓަކައި
ޤާނޫނެވެ.
(ށ)

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ" ،ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ ޤާނޫނު" އެވެ.

ނވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ.
ކ ،އަންނަ ި
މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަ ީ
(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިން ،ދިވެހި
ށޓަކައި އެމީހުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް
މުޖުތަމަޢަށް އެނބުރި އައުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަ ް
ދ
ސކޮށްދިނުން؛ އަ ި
އަނބުރާ ގެނެވޭނެ މަގު ތަނަވަ ް

(ށ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޙުކުމް

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ

ބޭރު

ތކުގެ
ޤައުމު ަ

ކުށްވެރިން،

ޓކައި އެމީހުންގެ
ރ ދިޔުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް ަ
އެމީހުންގެ މުޖުތަމަޢަށް އެނބު ި
ވނެ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.
ޤައުމަށް އެމީހުން އަނބުރާ ފޮނު ޭ
ސ ޒިންމާ އުފުލާނީ ،މިނިސްޓަރެވެ.
މި ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ އި ް

ދެވަނަ ބާބު
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ ޢާންމު މާއްދާތައް
ހން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު" ،ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުން"
މި ޤާނޫނުގައި އެ ެ
ރ ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ،މި ޤާނޫނުގައިވާ
ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ބޭ ު
އޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ
ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށެވެ .ނުވަތަ ދިވެހިރާ ް
މށެވެ.
ކުށްވެރިޔަކު ،މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔު ަ
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3

މް43 :ް:
ވޮލި
ވޮ
34
އުމ
އ
ލި ު

ދިވެ
ޓ
ކރުރުގެގެ ގެގެޒެޒެޓް ް
ރުރުކާ ާ
ސަސަ
ހިހި
ދިވެ

ދދު:ދު488 :
344
ދަ ަ
އައަ

ދިވެހި ކުށްވެރިއެއް

.5

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިއެއް

.6

ކުށްވެރިއެއް

.7

ދިވެހިރައްޔިތެއް

.4

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް

.9

ކުށެއް

.01

ޙުކުމް

.00

އެންމެ ފަހުގެ ޙުކުމް

.04

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު" ،ދިވެހި ކުށްވެރިއެއް" ކަމަށް
ތ
ވ ަ
އ ބަންދުކުރުމުގެ ނު ަ
މއްގައި ކުށެއް ކޮށް ،ޖަލުގަ ި
ނ ،ބޭރު ޤައު ެ
ބުނެފައި އެވަ ީ
އ ބެހެއްޓުމުގެ ޙުކުމެއް އެ ޤައުމުގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދާ،
ނދުގަ ި
އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބަ ް
ދިވެހިރައްޔިތަކަށެވެ.
މި

ޤާނޫނުގައި

ކުށްވެރިއެއް"
ބަންދުކުރުމުގެ

އެހެން
ކަމަށް
ނުވަތަ

ގތަކަށް
ޮ
ބުނެފައި

ވހާ
ބަޔާންކޮށްފައިނު ާ
އެވަނީ،

އެނޫންވެސް

ދކު،
ހިނ ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ގޮތަކަށް

ކުށެއް

ބަންދުގައި

"ބޭރު

ގ
ޤައުމެއް ެ

ކޮށް،

އ
ޖަލުގަ ި

ބެހެއްޓުމުގެ

ޙުކުމެއް

ނދާ ،ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތަކަށެވެ.
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރަމު ް
ށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު" ،ކުށްވެރިއެއް" ކަމަށް
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
ށން
ނވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަ ު
ގއި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ު
ބުނެފައި އެވަނީ ،ބޭރު ޤައުމެއް ަ
އ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ދިވެހި ކުށްވެރިންނާއި ،ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ށ
ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކަށް ގެންދެވޭ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިންނަ ް
ނިސްބަތްކޮށެވެ.
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު" ،ދިވެހިރައްޔިތެއް" ކަމަށް
ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނުއަސާސީގެ  9ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ދިވެހި ކޮންމެ
ރައްޔިތަކަށެވެ.
ބރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް"
ބޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކުޭ " ،
ކށް ަ
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަ ަ
އ ޤައުމުގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށް
ދށުން ެ
އ އެވަނީ ،ބޭރު ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުގެ ަ
ކަމަށް ބުނެފަ ި
މ
އޖެއާއި ބޭރު ޤައުމަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރު ާ
ނނާއި ،ދިވެހިރާ ް
ބެލެވޭ މީހު ް
ގުޅޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ
މީހަކަށެވެ.
އ
ފ ި
ނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު" ،ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެ ަ
މި ޤާނޫނުގައި އެހެ ް
ދލުކުރެވޭ ބޭރު ޤައުމުގެ
ގ ދަށުން އަދި ކުށްވެރިޔާ ބަ ަ
ނނު ެ
އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
ޖނާއީ ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުށަކަށެވެ.
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ި
އ
ހ ހިނދަކު" ،ޙުކުމް" ކަމަށް ބުނެފަ ި
ށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ާ
ހން ގޮތަކަ ް
މި ޤާނޫނުގައި އެ ެ
ށ
ބންދުކުރުމަ ް
އނާ ޖަލުގައި ަ
ކށެއް ސާބިތުވާކަން ކަނޑައަޅައިޭ ،
އެވަނީ ،މީހެއްގެ މައްޗަށް ު
މ
ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ،އެން ެ
އދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ،
ކން ަ
ގ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަ ު
ފަހުގެ ޙުކުމަށެވެ .އަދި މީހެއް ެ
ތވާ ކަމަށް ޙުކުމް ކުރުމަށްފަހު ،ފަހުގެ މަރުޙަލާއެއްގައި
އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބި ު
ކަމުގައިވާނަމަ ،އެ އަދަބު

އހެންނަމަވެސް ،އެގޮތުން ކަނޑައަޅާ
ެ
ހމެނޭގޮތުންނެވެ.
ި

ށ
އޓުމަ ް
ކށް ބަންދުގައި ބެހެ ް
ކރުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަ ަ
އަދަބަކީ ،އޭނާ ޖަލުގައި ބަންދު ު
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބެއް ކަމުގައިވާންވާނެއެވެ.
ށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު" ،އެންމެ ފަހުގެ ޙުކުމް"
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަ ް
ރ
ޝރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ ،އިސްތިއުނާފުކުރުމުގެ އިތު ު
ަ
ވނީ،
ކަމަށް ބުނެފައި އެ ަ
ފުރުޞަތެއް ނެތް ޙުކުމަށެވެ.
44
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ދަ ަ
އައަ

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް

.04

ބޭރު ޤައުމު

.03

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ޙާލަތްތައް

.05

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު" ،ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް"
ގ
ބތުވާކަން ކަނޑައަޅައި ،އޭނާ ެ
އގެ މައްޗަށް ކުށެއް ސާ ި
ނފައި އެވަނީ ،މީހެ ް
ކަމަށް ބު ެ
މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން ކޮށްފައިވާ އެންމެ ފަހުގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިޔުމަށެވެ.
އަދި މީހެއްގެ މައްޗަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަކުން އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް
ނ
ގ މަރުޙަލާއެއްގައި ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި ،ފަހު ް
ށފަހު ،ފަހު ެ
ސާބިތުވާ ކަމަށް ޙުކުމް ކުރުމަ ް
ނވެ.
ކަނޑައެޅި އަދަބު ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިޔުންވެސް ހިމެނޭގޮތުން ެ
ށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު" ،ބޭރު ޤައުމު" ކަމަށް
ކ ް
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަ ަ
ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ބަދަލުކޮށްދެވޭ ބޭރު ޤައުމަށެވެ .ނުވަތަ އެ ޤައުމެއްގައި ދިވެހި ކުށްވެރިންގެ މައްޗަށް ކުށް
ސާބިތުކޮށް ،ޙުކުމް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބޭރު ޤައުމަށެވެ.
(ހ)

އަންނަނިވި މައިގަނޑު ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަވާނަމަ ،ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި
ކުށްވެރިއެއް

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ގެނެވިދާނެއެވެ.

ރއްޖޭގައިވާ
ދިވެހި ާ

އަދި

ބޭރު

ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ،އެ ޤައުމަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ.
()1

ރ
އދި ބޭ ު
ދށުން ަ
ދވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ަ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ި
ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި

()2

ކުށްވެރިޔާ

ދ
ތަންފީޛުކުރަމުން ާ

ޙުކުމަކީ،

ގ
ފަހު ެ

އެންމެ

ޙުކުމެއް

ކަމުގައިވުން؛ އަދި
()3

ތ
ކުށްވެރިޔާ ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމަކީ ،ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމަށް ނުވަ ަ
އެނޫންވެސް

ގޮތަކަށް

ގއި
ބަންދު ަ

ށ
ބެހެއްޓުމަ ް

ކޮށްފައިވާ

ޙުކުމެއް

ކަމަށްވެފައި ،އެ ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި މަދުވެގެން ( 6ހައެއް)
ނ
ފޛުކުރަ ް
މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތު ،ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ތަން ީ
އޮތް ޙުކުމެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި
()4

ކުށްވެރިޔާ

ބަދަލުކުރުމަށް

މި

ޤާނޫނުގެ

ދަށުން

ހ
ލިބެންޖެ ޭ

ރުހުން

ދ
ލިބިފައިވުން؛ އަ ި
()5

ގއި ނުވަތަ
ޢހަދާއެއް ަ
ވ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މު ާ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައި ާ
ނ
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތު ް
ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ބަޔާންކުރާ އިތުރު ކަންކަން ފުރިހަމަވެފައިވުން.

(ށ)

ޓކައި ވަކި ކުށަކީ
ށ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ( )0ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަ ް
އ
ގ ދަށުން ކުށެ ް
ނ އަދި ބޭރު ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ެ
ދށު ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ަ
ވހިރާއްޖޭގައި އަދި ބޭރު
ކަމުގައި ބެލުމުގައި ،އެ ކުށަކީ ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ ދި ެ
ޤައުމުގައި
ނުވަތަ

އެއް

ދަރަޖައެއް

ޢިބާރާތްތަކަކުން

ދީފައިވާ،

ޝރާތްކުރާ،
އި ާ

ނުވަތަ
ނުވަތަ

ދެ

އެއް

ލަފްޒުތަކަކުން

ޤައުމުގައިވެސް

އެއް

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

.06

(ހ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ބަދަލުކުރެވޭނީ ،އޭނާ ބަދަލުކުރުމާމެދު އޭނާގެ
ރއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ
ބހޭ ފަރާތުގެ ރުހުމާއި ،ދިވެހި ާ
ރުހުމާއި ،ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާ ެ
ފަރާތުގެ ރުހުން ލިބިފައިވާނަމައެވެ.

(ށ)

ނ ދޭންޖެހޭ ރުހުން
ކުށްވެރިޔަކު ބަދަލުކުރުމާމެދު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއި ް
ދޭނީ ،މިނިސްޓަރެވެ.

(ނ)

ނ
ނ މިނިސްޓަރު ރުހުން ދޭން ނުވަތަ ނުދޭ ް
މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށު ް
އވެ.
ޤޞަދުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެ ެ
ނިންމުމުގައި ،މި ޤާނޫނުގެ މަ ް

(ރ)

ށ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ރުހުން ދޭންވާނީ ،ނުވަތަ ރުހުން ދިނުމަ ް
އިންކާރުކުރަންވާނީ ،ލިޔުމުންނެވެ.

(ބ)

ހން ދިނުމުގެ ނަތީޖާ
ދ އެ ރު ު
ދ ސަލާމަތުން ހުރެ ،އަ ި
ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުމަކީ ،ބުއް ި
އޭނާގެ

އެނގިހުރެ،

އަމިއްލަ

އިޚްތިޔާރުގައި

ދޭ

ރުހުމެއްކަން

މިނިސްޓަރު

ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.
(ޅ)

ތނަމަވެސް ،ވަކި ކުށްވެރިޔަކީ ،ރުހުން ދިނުމުގެ
އ ް
މި މާއްދާގެ (ބ) އެހެން ޮ
ހން ދޭނީ ،އޭނާގެ
ރތުން ރު ު
ރއެއްނަމަ ،އޭނާގެ ފަ ާ
ވ ކުށްވެ ި
ޤާބިލުކަން ލިބިފައިނު ާ
ރޔަކު ނުވަތަ އޭނާގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުމަށް
ބެލެނިވެރިޔަކު ނުވަތަ ބަލަދުވެ ި
ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ އެނޫންވެސް ފަރާތަކުންނެވެ.

(ކ)

ނ
ފއިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުމަކީ މި މާއްދާގެ (ބ) ގައި ބަޔާންކޮށް ަ
ދީފައިވާ ރުހުމެއްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ،ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުމަށް ފުރުޞަތު
ދޭންވާނެއެވެ.

(އ)

މި

މާއްދާގެ

(ކ)

ގައި

ބޔާންކުރާ
ަ

ކަންކަމަށް

ހކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
މަގުފަ ި

ދގައި މިނިސްޓަރު
ދ ގަވާއި ު
ދށުން ހަ ާ
މ ޤާނޫނުގެ ަ
ކަނޑައަޅަންޖެހޭ އުސޫލުތައްި ،
ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.
(ވ)

ބޭރު

ޤައުމުގެ

ޤާނޫނުގައި

އެހެން

ގޮތަކަށް

ކަނޑައަޅާފައިނުވާހާ

ހިނދަކު،

ބދަލުކުރެވުމުގެ ކުރިން ،ކޮންމެ ވަގުތެއްގައިވެސް
ކުށްވެރިޔާ އެހެން ޤައުމަކަށް ަ
އޭނާ އެކަމަށް ދީފައިވާ ރުހުން އަނބުރާ ގެންދެވިދާނެއެވެ.
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ތިންވަނަ ބާބު
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ކުށްވެރިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ބަދަލުކުރުން
ކުށްވެރިން ގެންދެވޭނެ ޤައުމު

.07

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ކުށްވެރިން

.04

ނ
ރން ގެންދެވޭނީ ،ކުށްވެރި ް
ޖގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެ ި
ދށުން ދިވެހިރާއް ޭ
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ބަދަލުކުރުމާ
ވެފައިވާ

ގުޅޭގޮތުން

ޤައުމަކަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ތ
ނުވަ ަ

ކުށްވެރިން

ޤައުމާއެކު

އެ
ބަދަލުކުރުމާ

ގޅޭގޮތުން
ު

އެއްބަސްވުމެއް
ނ
ދިވެހިރާއްޖެއި ް

ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ ބޭރު ޤައުމަކަށެވެ.
(ހ)

ޖގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެ ޤައުމަކަށް
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއް ޭ
ނވަތަ ކުށްވެރިޔާ
ު
ދލުކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން،
ބަދަލުކުރެވޭނީ ،ކުށްވެރިޔާ ބަ ަ

ބަދަލުކުރުން

އަމިއްލައަށް ،ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާގެ ގާތް ތިމާގެ މީހަކު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ނސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެންނެވެ.
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މި ި
(ށ)

ބޭރު ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެދި މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް
ށވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގައި
ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން ،އެ ކު ް
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވޭތޯ ބެލުމަށްފަހު ،އޭނާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށް
ރުހުން ދިނުމާމެދު މިނިސްޓަރު ގޮތެއް ނިންމަންވާނެއެވެ.

ރުހުން ދިނުމަށް ނިންމުން

.09

ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާގުޅޭ މުޢާހަދާތަކުގެ

.41

(ހ)

އ
ބދަލުވުމަށް އެދޭ ކުށްވެރިޔަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގަ ި
ބޭރު ޤައުމަކަށް ަ
ނމަ ،އެ ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް މިނިސްޓަރުގެ
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާ ަ
ރުހުން ދެވިދާނެއެވެ.

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ރުހުން ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު ނިންމައިފިނަމަ ،އެކަން،
ކށްވެރިޔާއަށް
ު

އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ

އެންގުމުގެ

އިތުރުން،

ކުށްވެރިޔާ

މނިސްޓަރު އަންގަންވާނެއެވެ.
ބަދަލުވާން އެދޭ ޤައުމަށްވެސް ި
(ނ)

ޤއުމަކުން ހުށަހަޅާ
މށް އެދި ބޭރު ަ
ކށްވެރިޔަކު ބަދަލުކޮށްދިނު ަ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ު
ނދޭން މިނިސްޓަރު
ވރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ރުހުން ު
ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން އެ ކުށް ެ
ރޔާއަށް އެންގުމުގެ
ތވާ ކުށްވެ ި
ކން ،އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަ ް
ނިންމައިފިނަމަ ،އެ ަ
އިތުރުން ،ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުވާން އެދޭ ޤައުމަށް އަންގަންވާނެއެވެ .އެފަދައިން ފޮނުވާ
ނއެވެ.
ލިޔުމުގައި ،އެ ނިންމުމަށް ވާސިލުވި ސަބަބުތައް ބަޔާންކުރަންވާ ެ

(ރ)

ޤއުމަށް އޭނާ ގެންދެވިއްޖެނަމަ ،އޭނާގެ ފުރާނައަށް
ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރަން އެދޭ ަ
ފނެ ކަމަށް ނުވަތަ
އނިޔާކޮށް ާ
ވނަމަ ،ނުވަތަ އޭނާއަށް ަ
ނުރައްކާވެދާނެ ކަމަށް ބެލެ ޭ
ނވެސް ލާއިންސާނީ
އަނިޔާވެރި އަދަބެއް ދީފާނެ ކަމަށް ނުވަތަ އޭނާއާމެދު އެނޫ ް
ދލުކުރުމުގެ ރުހުން
ބލެވޭނަމަ ،އޭނާ އެ ޤައުމަށް ބަ ަ
ފނެ ކަމަށް ެ
ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށް ާ
މިނިސްޓަރު ދީގެންނުވާނެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ދިވެހިރާއްޖެއާއި

ބޭރު

ޤައުމަކާ

ދެމެދު

ކުށްވެރިން

ބަދަލުކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ވެވޭ

ރ
އެއްބަސްވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ އެ ޤައުމުގެ ކުށްވެރިންނަށް މިނިސްޓަ ު
ދޭންވާނެއެވެ.
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ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ކުށްވެރިން
ބަދަލުކުރުމުގައި މިނިސްޓަރު

ދިވެ
ޓ
ކރުރުގެގެ ގެގެޒެޒެޓް ް
ރުރުކާ ާ
ސަސަ
ހިހި
ދިވެ

.40

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް
އެ

ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް

ޤައުމުގައި

މިނިސްޓަރު

އެދުމަށް

އކަން
ެ

ނިންމައިފިނަމަ،

ބަޔާންކޮށް

އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް މިނިސްޓަރު ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ .އަދި،
އެ ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމުން ދެކޭ ގޮތާއި،
ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ބަދަލުކުރުމަށް އެ ޤައުމުން ރުހުން ދީފިނަމަ ،އެ ޤައުމުގައި
ކުށްވެރިޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ ގޮތް ސާފުކޮށްދިނުމަށް އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ
ފަރާތުގައި އެދެންވާނެއެވެ.
(ށ)

މި

(ހ)

މާއްދާގެ

އެ

ހުށަހަޅާއިރު،

ގެ

ދަށުން

ނ
ށހެޅު ް
ހު ަ

ބޭރު

މިނިސްޓަރު
ނިސްބަތްވާ

ޤައުމަކަށް
އެހެން

ކުށްވެރިޔާ

ހުށަހެޅުމެއް
ޤައުމަކަށް

ޖއަށް ހުށަހެޅުމެއް
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއް ެ
ލިބިފައިވާނަމަ،
ބަދަލުކުރުމާ

އެކަން

ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ގުޅޭގޮތުން

ދިވެހިރާއްޖެއާއި

އޭގެ
އެ

ތރުން،
އި ު

ޤައުމާ

ދެމެދު

ނ
ކުށްވެރި ް
ވެފައިވާ

އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތާއި ،ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމާމެދު
ފންނަ އެނޫންވެސް
މހިންމު ވެދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ެ
ނިންމުމެއް ނިންމުމަށް ު
މަޢުލޫމާތު ހާމަކުރަންވާނެއެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބަދަލުކުރުމުގެ ހުއްދަ

.44

(ހ)

އ
ބދަލުވުމަށް އެދޭ ކުށްވެރިޔަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގަ ި
ބޭރު ޤައުމަކަށް ަ
ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަ ،އެ ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ޤައުމަށް
ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ނއެވެ.
ގޮތުގެމަތިން މިނިސްޓަރު ދޭންވާ ެ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދައަކީ ،އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ނ
ނމުމަށްޓަކައި އޭ ާ
ކށް ނި ް
އ ޤައުމުގައި ތަންފީޛު ޮ
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމްެ ،
ކރާ ލިޔުމެކެވެ .އެ ހުއްދައިގައި ،އޭނާގެ ޙުކުމް
ގެންދިޔުމަށް ހުއްދަ ދީ ،ދޫ ު
އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމުގައި ތަންފީޛުކުރެވެންވާނެކަމާއި،
އެގޮތުން

އޭނާ

އ
ބންދުގަ ި
ަ

ހނަމަ
ބަހައްޓަންޖެ ޭ

ދގައި
ބން ު
ަ

ބެހެއްޓުމަށް

އަންގަންވާނެއެވެ.
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާއަކީ
ގ ދަށުން ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ މީހެއްނަމަ،
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނު ެ
އެކަމާއި،

އޭނާ

ދޫކުރެވިފައިވާ

ޝަރުޠުތަކާއި،

އެއިން

ޝަރުޠަކަށް

ނ ދޫކުރެވިފައިވާ މުއްދަތާއި،
ވނަމަ ،އެކަމާއި ،ޕެރޯލްގެ ދަށުން އޭ ާ
ބަދަލުގެނެވިފައި ާ
ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ކުށްވެރިން އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ
އުސޫލުތައް

ކަމުގައި

ދިވެހިރާއްޖެއާއި

އެ

ޤައުމާ

ދެމެދު

އެއްބަސްވެފައިވާ

އުސޫލުތައް ،އެ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

ނސްޓަރު ދޭ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއެއް ،ކޮމިޝަނަރ އޮފް
މ ި
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ި
ޕްރިޒަންސްއަށް މިނިސްޓަރު ދޭންވާނެއެވެ.
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(ބ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދަ ދިނުމުން ،އެ ހުއްދަ
ޔމަށްޓަކައި އޭނާ
ކރެވޭ ޤައުމަށް އޭނާ ގެންދި ު
ދލު ު
ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ ބަ ަ
ކރުމުގެ ކަންކަން،
ތ އޭނާ ޙަވާލު ު
ޙަވާލުކުރަންޖެހޭ އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާ ާ
މ ދެމެދު ވެފައިވާ
ތން ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައު ާ
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮ ު
އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން އަދި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

(ޅ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ނަތީޖާއަކީ،
އެ ހުއްދަ ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް
ވަގުތީ

ތަންފީޛުކުރުން

ނ
ގޮތު ް

ނިމުމަކަށް

އައުމެވެ.

އަދި

އޭނާގެ

ޙުކުމް

ބންދުކުރުން ވަގުތީ
ދވެހިރާއްޖޭގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ ަ
ނ އޭނާ ި
ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތު ް
ގޮތުން ނިމުމަކަށް އައުމެވެ.
(ކ)

ނ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މިނިސްޓަރު ދޫކުރާ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއި ް
މނިސްޓަރު ދޫކުރާ
ށން ި
އެހެން ހުއްދައެއް މެދުވެރިކޮށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ނއެވެ.
ދނެއެވެ .ނުވަތަ އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވިދާ ެ
ހުއްދައަށް ބަދަލުގެނެވި ާ
() 1

ރ
ރ ޤައުމުން ދީފައިވާ ރުހުން އަނބު ާ
ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ބޭ ު
ގެންދިޔުން؛

()2

ކުށްވެރިޔާ

ބަދަލުކުރުމާމެދު

އނާ
ޭ

ދީފައިވާ

ރުހުން

އނާ
ޭ

އަނބުރާ

ގެންދިޔުން؛
() 3

މ ދެމެދު
ތން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައު ާ
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮ ު
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އެނޫންވެސް ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުން.

ހަތަރުވަނަ ބާބު
ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރުން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ ކުށްވެރިން

.44

ދިވެހި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމަށް އެދެވޭނެ

.43

ދިވެހި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމަށް

.45

ށ
ނންމުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަ ް
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ި
ގެނެވޭނީ ދިވެހި ކުށްވެރިންނެވެ.

ފަރާތްތައް

ބޭރު

ޙުކުމް

ޤައުމެއްގައި

ތަންފީޛުކުރަމުންދާ

ވރިޔަކު
ދިވެހިކުށް ެ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް

ތ
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ޤައުމަށް ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ .ނުވަ ަ
ށހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
އެ ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހު ަ

ބޭރު ޤައުމުން އެދުން

(ހ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް
ބަދަލުކުރުމަށް އެދި އޭނާ އެ ޤައުމުގައި އެދުމުން ،އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް
ޓރަށް ހުށަހެޅުމެއް
ނ މިނިސް ަ
އދުގައިވާ ގޮތުގެމަތި ް
ދށުން ހަދާ ގަވާ ި
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
99
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ދަ ަ
އައަ

(ށ)

ށހަޅާ ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުން
ހ ަ
މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ު
ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
() 1

ކުށްވެރިޔާގެ ނަމާއި ،އުފަން ތާރީޚާއި ،އޭނާއަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއްކަން
މަޢުލޫމާތާއި،

އެނގޭނެ

ނއަކީ
އޭ ާ

ކާކުކަން

އެނގޭނެ

އެނޫންވެސް

މަޢުލޫމާތު؛
()2

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށްވެރިޔާގެ އެޑްރެހެއްވާނަމަ ،އެ އެޑްރެސް؛

()3

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުކުރި ކޯޓުގެ ޙުކުމުގެ އަސްލާ އެއްގޮތް
ކށްފައިވާ
ނ ސޮއިކޮށް ،ދޫ ޮ
ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތު ް
ކޮޕީއެއް؛

()4

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ކުށް އޭނާގެ މައްޗަށް
ލވުމުގައި
ސާބިތުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުނު ގޮތާއި ،އެ ނިންމުމަށް ވާސި ު
ތކުގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ބަޔާނެއް؛
ތ ަ
ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިންމު ނުކު ާ

()5

ގ
އދާތަކު ެ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ކުށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ މާ ް
ކޮޕީ؛

()6

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

()7

ގ ކަމާބެހޭ
ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ކުށުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނު ެ
މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛

()8

މތިން ޕެރޯލްގެ
ނނުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
ކުށްވެރިޔާއަކީ އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ޤާ ޫ
ދަށުން

ދޫކޮށްފައިވާ

މީހެއް

ކަމުގައިވާނަމަ،

ކަމާބެހޭ

އިދާރާއިން

ދ ރަސްމީ ލިޔުމެއް ،އަދި އެ ޤައުމުގެ
ދޫކޮށްފައިވާ އެކަން ހެކިކޮށް ޭ
ބހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކަމާ ެ
() 9

ނ
ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ރުހުންދޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޭ ާ
ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤުރާރު؛

ބޔާންކޮށް
ދލުކުރުމަށް ރުހުންދޭ ކަމަށް ަ
( )11ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަ ަ
އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤުރާރު؛
ފރުވާއެއްގެ
( )11ކުށްވެރިޔާ އެއްވެސް ޞިއްޙީ ފަރުވާއެއް ހޯދަމުންދާނަމަ ،އެ ަ
ނ
މހައްޓަ ް
އ ފަރުވާ ދަ ަ
ދ ކުށްވެރިޔާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު ެ
މަޢުލޫމާތު ،އަ ި
ޅ
މ ،އެކަން ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުން ހުށަހަ ާ
ބޭނުންވާނަ ަ
ހުށަހެޅުން؛

10
10
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ގ
ނންވާނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނު ެ
ނމެހެން ބޭ ު
( )12ހުށަހެޅުމަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ކޮ ް
ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެ ޤައުމާ ދެމެދު
ތން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި ކަނޑައަޅާ
ގ ު
މ ބެހޭ ޮ
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރު ާ
އެނޫންވެސް މަޢުލޫމާތު.
(ނ)

ވރިއެއްނަމަ ،އޭނާ
ލބިފައިނުވާ ކުށް ެ
ގ ޤާބިލުކަން ި
ކުށްވެރިޔާއަކީ ،ރުހުން ދިނުމު ެ
ނ
ޤނޫނުގެ  06ވަ ަ
ނގެ ފަރާތުން އިޤްރާރުވާނީ ،މި ާ
ރުހުންދޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށް އޭ ާ
މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ބަޔާންކުރާ ފަރާތުންނެވެ.

(ރ)

މި މާއްދާގެ (ށ) ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ އިނގިރޭސި
ބަހުންނެވެ .އަދި އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮތީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކަމުގައިނުވާނަމަ،
އަސްލާ އެއްގޮތް ކަމަށް ބަޔާންކޮށް ،އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން
ސޮއިކޮށްފައިވާ އެ ލިޔުމުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

(ބ)

ނނަންވާނެ ގޮތުގެ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ހު ް
ނ ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އިޖުރާއަތު،
ނަމޫނާއާއި ،އެފަދަ ހުށަހެޅު ް
ދގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއި ު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުވުމަށް

.46

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދިނުން

.47

ދިވެހި ކުށްވެރިން އެދުން

(ހ)

ލވުމަށް އެދޭނަމަ،
ށވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަ ު
ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި ކު ް
މި ޤާނޫނުގެ  45ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމުގައި އެދުމުގެ ބަދަލުގައި
ތން މިނިސްޓަރަށް
އދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާ ި
ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

(ށ)

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

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުން ،އެކަން ،ބޭރު
އންގަންވާނެއެވެ .އަދި އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގައި
ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ަ
ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ،އަދި ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި
މތިން މިނިސްޓަރު
އބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ ަ
އެ ޤައުމާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެ ް
ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

(ހ)

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުވުމަށް އެދޭ ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކާ
ގުޅޭގޮތުން

މި

އ
ޤާނޫނުގަ ި

ބަޔާންކުރާ

ކަންކަން

ފރިހަމަވާނަމަ،
ު

އޭނާ

އެ ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ
ތގެމަތިން މިނިސްޓަރު ދޭންވާނެއެވެ.
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮ ު
(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދައަކީ ،އޭނާ ބޭރު ޤައުމުގައި
ނމުމަށްޓަކައި އޭނާ
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ޙުކުމް ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކޮށް ނި ް
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ދީ ،ދޫކުރާ ލިޔުމެކެވެ .އެ ހުއްދައިގައި ،އޭނާގެ
ކރެވެންވާނެކަމާއި،
ތންފީޛު ު
މތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ަ
ޙުކުމް މި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ ަ
11
11
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ދަ ަ
އައަ

އ
ޓންޖެހޭ މުއްދަތާ ި
އ ބަހައް ަ
އޓަންޖެހޭނަމަ ބަންދުގަ ި
އެގޮތުން އޭނާ ބަންދުގައި ބަހަ ް
ވނެއެވެ.
ގޮތް އަންގާފައި އޮންނަން ާ
(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ހުއްދަ ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާއަކީ
ފއިވާ މީހެއްނަމަ،
އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށް ަ
އެކަމާއި،

ދޫކުރެވިފައިވާ

އޭނާ

ޝަރުޠުތަކާއި،

ޝަރުޠަކަށް

އެއިން

ފއިވާ މުއްދަތާއި،
ވނަމަ އެކަމާއި ،ޕެރޯލްގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކުރެވި ަ
ބަދަލުގެނެވިފައި ާ
ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނެ
އުސޫލުތައް

ދިވެހިރާއްޖެއާއި

ކަމުގައި

އެ

ޤައުމާ

ދެމެދު

އެއްބަސްވެފައިވާ

އުސޫލުތައް ،އެ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
(ރ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދަ ދިނުމުން ،އެ ހުއްދަ
ދގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިންތިޒާމު ،މި ޤާނޫނުގައި
ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ ބަން ު
ތން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަ ި

(ބ)

ނ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ،މިނިސްޓަރު ދޫކުރާ
އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއި ް
މނިސްޓަރު ދޫކުރާ
ށން ި
އެހެން ހުއްދައެއް މެދުވެރިކޮށް ،މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަ ު
ނއެވެ.
ދނެއެވެ .ނުވަތަ އެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރެވިދާ ެ
ހުއްދައަށް ބަދަލުގެނެވި ާ
() 1

ރ
ރ ޤައުމުން ދީފައިވާ ރުހުން އަނބު ާ
ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުމަށް ބޭ ު
ގެންދިޔުން؛

() 2

ކުށްވެރިޔާ

ބަދަލުކުރުމާމެދު

އނާ
ޭ

ދީފައިވާ

ރުހުން

އނާ
ޭ

އަނބުރާ

ގެންދިޔުން؛
() 3

މ ދެމެދު
ތން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައު ާ
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮ ު
ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ އެނޫންވެސް ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުން.

ފަސްވަނަ ބާބު
ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުން

.44

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ގ
ތތަކު ެ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށްފަހު ،އޭނާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ،އަންނަނިވި ގޮ ް
އ ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.
ތެރެއިން ގޮތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
(ހ)

ތ
ފޛުކުރުން؛ ނުވަ ަ
އެ ޤައުމުގައި ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އެގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަން ީ

(ށ)

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އެ ޤައުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބު ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ބދަލުކުރެވޭ އަދަބު
ށޓަކައި ،އެ އަދަބު ބަދަލުކުރުމަށްފަހުަ ،
ޤާނޫނަށް ފެއްތުމަ ް
ތަންފީޛުކުރުން.
12
12
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ދަ ަ
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ޙުކުމް ދެމެހެއްޓުން

.49

އަދަބު ބަދަލުކުރުން

.41

(ހ)

މި
ބޭރު

ޤާނޫނުގެ

ވަނަ

41

ޤައުމެއްގައި

މާއްދާގައި

ކޮށްފައިވާ

ބަޔާންކުރާ

ޙުކުމެއް،

ތގައި
ޙާލަ ު

އެގޮތުގައި

ފިޔަވައި،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ތަންފީޛުކުރަންވާނެއެވެ.
(ށ)

ބޭރު

ޤައުމެއްގައި

ތަންފީޛުކުރުމުގެ

ކޮށްފައިވާ

ޙުކުމެއް،

ށޓަކައި،
ބޭނުމަ ް

މި

ބޭރު

މާއްދާގެ

ޤައުމުގައި

(ހ)

ގެ

ކޮށްފައިވާ

ދަށުން
ޙުކުމަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމެކޭ އެއްފަދަ ޙުކުމެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.
(ނ)

ބޭރު

ޤައުމެއްގައި

ޙުކުމެއް،

ކޮށްފައިވާ

އެގޮތުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ނ
އވާ ގޮތުގެމަތި ް
ނނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގަ ި
ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ،މި ޤާ ޫ
މިނިސްޓަރު އަމުރެއް ނެރެންވާނެއެވެ.
(ރ)

ނ
މނިސްޓަރު ނެރޭ އަމުރުގައި ،އަންނަނިވި ކަންކަ ް
ށން ި
މި މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަ ު
ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.
()1

އެ އަމުރަކީ ބޭރު ޤައުމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޙުކުމް
އެގޮތުގައި ތަންފީޛުކުރުމަށް ނެރޭ އަމުރެއްކަން؛ އަދި

() 2

ގއި އޭނާ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ،ބޭރު ޤައުމު ަ
އދަތު އުނިކުރެވޭނެކަމާއި ،އެ މުއްދަތު
ތަންފީޛުކޮށް ނިންމާފައިވާ މު ް
އުނިކުރުމުން ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭނާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ މުއްދަތަކީ
ކޮބައިކަން.

(ހ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް
ށ ކަނޑައަޅާފައިވާ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި އެކުށަ ް
އަދަބާ ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު އަދަބެއް ކަމުގައިވާނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ
ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޤާނޫނުގައި

އަދަބާ

އެ

އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކައި

ދބު
އަ ަ

މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ އަދަބު ބަދަލުކުރެވިދާނެއެވެ.
(ށ)

ކރެވޭނީ ،ސުޕްރީމް
މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން އަދަބު ބަދަލު ު
ކޯޓުގެ އަމުރަކުންނެވެ.

(ނ)

ގ އިޖުރާއަތުތައް،
ށހަޅާނެ ގޮތު ެ
ކޓަށް މައްސަލަ ހު ަ
މި މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ޯ
ރންވާނެއެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކު ަ

(ރ)

މި މާއްދާގެ ދަށުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ،ބޭރު
ޤައުމެއްގައި

ޙުކުމް

ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ

ދިވެހި

ކުށްވެރިއެއްގެ

މައްޗަށް

ކަނޑައެޅިފައިވާ އަދަބު އެ ކޯޓުން ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންނަނިވި
ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
() 1

ވ ކަމަށް ބޭރު ޤައުމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ބތު ާ
އޭނާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާ ި
ޙުކުމް މުރާޖަޢާނުކުރުން؛
13
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()2

ބޭރު

ޤައުމުގައި

އޭނާގެ

މއްޗަށް
ަ

އަދަބަށްވުރެ،

ކަނޑައަޅާފައިވާ

ބަދަލުކުރެވޭ އަދަބު ބޮޑުނުވުން؛
()3

ގ މައްޗަށް
ރކީ ،ބޭރު ޤައުމުގައި އޭނާ ެ
ބަދަލުކުރެވޭ އަދަބުގެ މިންވަ ަ
ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބާ ވީވަރަކުން ގާތްކުރާ މިންވަރަކަށްވުން؛

() 4

ސ
ބަދަލުކުރެވޭ އަދަބަކީވެސް ޖަލުގައި ބަންދުކުރުމުގެ ނުވަތަ އެނޫންވެ ް
ބހެއްޓުމުގެ އަދަބެއް ކަމުގައިވުން؛
ގޮތަކުން ބަންދުގައި ެ

() 5

އޗަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދަބުގެ ޖުމްލަ
ބޭރު ޤައުމުގައި އޭނާގެ މަ ް
ވ މުއްދަތު،
ކށްފައި ާ
އ ޤައުމުގައި ތަންފީޛު ޮ
މުއްދަތުގެ ތެރެއިން އޭނާ ެ
ބަދަލުކުރެވޭ އަދަބުން އުނިކުރުން.

އިސްތިއުނާފު ނުކުރެވުން

.40

(ހ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ށން
ދަ ު

ގެނެވޭ

ހރާއްޖެއަށް
ދިވެ ި

ބޭރު

ޤއުމެއްގައި
ަ

ޙުކުމް

ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙުކުމް،
ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
(ށ)

މި

ޤާނޫނުގެ

ށން
ދަ ު

ގެނެވޭ

ހރާއްޖެއަށް
ދިވެ ި

ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރިއެއްގެ
ތަންފީޛުކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުން

މިނިސްޓަރު

ބޭރު

މައްޗަށް

ނިންމާ

ޤއުމެއްގައި
ަ

ޙުކުމް

ކަނޑައެޅިފައިވާ

ޙުކުމް

އ
ނިންމުމެ ް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އިސްތިއުނާފެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.
މަޢާފުދިނުން ނުވަތަ އަދަބު ލުއިކޮށްދިނުން .44

(ހ)

ގ
ހ ކުށްވެރިއަކަށް ،ބޭރު ޤައުމު ެ
ވހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ދިވެ ި
ދށުން ދި ެ
މި ޤާނޫނުގެ ަ
ބ ލުއިކޮށްދީފިނަމަ ،އޭނާގެ އަދަބު ،އެގޮތުގެމަތިން
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަދަ ު
ލުއިކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

(ށ)

އޖެއަށް ގެނެވޭ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ،މި ޤާނޫނުގެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާ ް
ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިޔުމުގައި ،މަޢާފުދިނުމާއި
އަދަބު

ގ
ލުއިކޮށްދިނުމު ެ

ޝަރުޠުހަމަވާނަމަ،

އެ

ޤނޫނުގެ
ާ
ޤނޫނުގައިވާ
ާ

ށން
ދަ ު

ބ
އަދަ ު

ތން
ގޮތުގެމަ ި

ށ
ލުއިކޮށްދިނުމަ ް
އޭނާގެ

އަދަބު،

ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
(ނ)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭ ދިވެހި ކުށްވެރިއަކަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ނ
ނވަތަ ބޭރު ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
ު
ދށުން
ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަ
ދން
ށ ގެނެސް ،އޭނާ ބަން ު
ތންފީޛުކުރުން ނިމުމަކަ ް
އނާގެ ޙުކުމް ަ
މަޢާފުދީފިނަމަޭ ،
ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

(ރ)

އމަކަށް ބަދަލުކުރެވޭ ކުށްވެރިއަކަށް ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ޤަ ު
ދފިނަމަ ،އެކަން،
ދބު ލުއިކޮށް ީ
ނމަ ،ނުވަތަ އަ ަ
ފ ަ
ށން މަޢާފުދީ ި
ޤާނޫނުގެ ދަ ު
މނިސްޓަރު އަންގަންވާނެއެވެ.
އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތަށް ި
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ދަ ަ
އައަ

އަދަބު

.44

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދުން

.43

ޓްރާންޒިޓްކުރުން

.45

ދބު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް
މި ބާބުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އަ ަ
ގ
ކން ޙުކުމް ކުރުމާއެކު ނުވަތަ ޙުކުމްކުރުމަށްފަހު ،އޭނާ ެ
ސާބިތުވާ ކަމަށް ޝަރުޢީ ކޯޓަ ު
މައްޗަށް ކަނޑައަޅާ އަދަބަށެވެ.

ހަވަނަ ބާބު
އެހެނިހެން
މ
މމެއް ނިންމަންވާނީ ،އެކަ ާ
ރ ނިންމަންޖެހޭ އެއްވެސް ނިން ު
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިސްޓަ ު
ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ ހޯދުމަށްފަހު ،އެ ލަފާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
(ހ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު އެހެން ބޭރު ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި
ވ
ދަތުރުކުރާއިރު އެ ދަތުރުމަތީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމަށް އޭނާ ގެންދެ ޭ
ހޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން
ނނިވި ޝަރުޠުތައް އެފަދަ ހުށަ ެ
ޤައުމުން އެދޭނަމަ ،އަދި އަން ަ
ފުރިހަމަވާނަމަ،

އެ

ޤައުމުގެ

މީހެއްގެ

ކަމާބެހޭ

ޙަވާލުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ނއެވެ.
އެ ކުށްވެރިޔާ ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް މިނިސްޓަރަށް ދެވިދާ ެ
() 1

ށ
ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން ،ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަ ް
ދ
ކުށްވެރިޔާ ގެންދެވޭ ޤައުމުން އެދިފައިވުން؛ އަ ި

()2

ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުމަކީ ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން
ކށްވުން.
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރެވޭނެ ޤައުމަ ަ

(ށ)

ނ
ރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރަން އެދޭ ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަ ް
ފުރިހަމަވާނަމަ،

އޭނާ

ހރާއްޖޭގައި
ދިވެ ި

ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ

ހުއްދަ

ނުދީ

މިނިސްޓަރަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.
()1

އޭނާއަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން؛

()2

ނ
ނގެ ދަށު ް
ނ ު
ވ ކުށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާ ޫ
އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައި ާ
ކުށެއް ކަމުގައިނުވުން؛

()3

އޭނާއަކީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ
ދ
ކުށެއް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ހޯދަމުން ާ
މީހެއް ކަމުގައިވުން.

(ނ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ
ހުއްދަ
އެ

މިނިސްޓަރު

ޤައުމުގެ

ކަމާބެހޭ

ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.
15
15

ފނަމަ،
ދީ ި

ޓްރާންޒިޓްކުރެވޭ

ސރަށް،
އޮފި ަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ޔއާ
ކުށްވެރި ާ

ޙަވާލުވެހުރި

ނގެ
ލހު ް
ފު ު

އެހީތެރިކަން
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ދަ ަ
އައަ

(ރ)

އ ޓްރާންޒިޓްކުރާ
ނ ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި
ގ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެ ް
މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
ކުށްވެރިޔާ

ދަތުރުކުރާ

ބަނދަރުކުރީއްސުރެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އުޅަނދު

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ނ،
ފުރަންދެ ް

ޖެއްސީއްސުރެ
ސޓަރު
މިނި ް

ނުވަތަ
ކަނޑައަޅާ

ނގަންވާނެއެވެ.
ގޮތެއްގެމަތިން ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން މިނިސްޓަރު އަ ް
ޚަރަދު

.46

ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން

.47

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން

.44

މާނަކުރުން

.49

(ހ)

ބަދަލުކުރުމާ

ކުށްވެރިން
ބައިނަލްއަޤްވާމީ

ގުޅޭގޮތުން

އ
މުޢާހަދާއެއްގަ ި

ނ
ދިވެހިރާއްޖެއި ް
ކުށްވެރިން

ނުވަތަ

ބައިވެރިވެފައިވާ

ކރުމާ
ބަދަލު ު

ގުޅޭގޮތުން

ބޭރު ޤައުމަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް
ހިނދަކު،

ހ
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ާ

ބޭރު

ޤައުމެއްގައިވާ

ކުށްވެރިޔަކު

ވހި
ދި ެ

ގނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ ،ދިވެހި ސަރުކާރުންނެވެ.
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ހިނ ާ
(ށ)

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ހިނގާނެ
ވހި ސަރުކާރުން އުފުލި ނަމަވެސް،
ގ ދަށުން ދި ެ
ޚަރަދު މި މާއްދާގެ (ހ) ެ
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ކުށްވެރިޔާގެ
ކިބައިން އެ ޚަރަދު އަނބުރާ ހޯދުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

(ނ)

ކުށްވެރިން

ބަދަލުކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ނ
ދިވެހިރާއްޖެއި ް

ބައިވެރިވެފައިވާ

މ ގުޅޭގޮތުން ބޭރު
އ ނުވަތަ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރު ާ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގަ ި
ޤައުމަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެހެން ގޮތަކަށް
ޤއުމުގެ ކުށްވެރިޔަކު
ަ
ހ ހިނދަކު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ާ
އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާނެ ޚަރަދު އުފުލާނީ ،އެ ޤައުމަކުންނެވެ.
(ރ)

ކުށްވެރިޔަކު އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ޓްރާންޒިޓްކުރުމަށް
ގުޅޭގޮތުން

މ،
ހުށަހަޅާނަ ަ

ހިނގާ

ޚަރަދަށް

ކުށްވެރިޔާ
ޒިންމާވާނީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި

އެ

ހުރުމާ

ކުށްވެރިޔާ

ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުމުންނެވެ.
(ހ)

ނ
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށު ް
މނިސްޓަރެވެ.
ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ ި

(ށ)

ނ
ނނަށް ޢަމަލުކުރަ ް
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް ،މި ޤާ ޫ
ފަށާތާ ( 4ތިނެއް) މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި ،ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

ގ
ޤކޮށް ،ދިވެހި ސަރުކާރު ެ
ނނު ފާސްވެ ،ތަޞްދީ ު
ނ ،މި ޤާ ޫ
ށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ީ
މި ޤާނޫނަ ް
ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ( 4ތިނެއް) މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން
ފެށިގެންނެވެ.
އ
މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު ،އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާ ި
އ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.
ލފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގަ ި
ވނީ ،އެ ަ
ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި ަ

16
16
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ދަ ަ
އައަ

(ހ)

ކަމަށް

"މިނިސްޓަރު"

ބުނެފައި

އޖޭގައި
ދިވެހިރާ ް

އެވަނީ،

ޙުކުމް

މގެ މަސްއޫލިއްޔަތު
ރންނާގުޅޭ ކަންކަން ބެލެހެއްޓު ު
ދ ކުށްވެ ި
ތަންފީޛުކުރަމުންގެން ާ
އެއިރެއްގައި ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.
(ށ)

ސސީގެ  044ވަނަ
"އެޓަރނީ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ޤާނޫނުއަ ާ
މާއްދާގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ބަންޑާރަނައިބަށެވެ.

(ނ)

ރއްޖޭގެ ޖަލުތަކާއި
"ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހި ާ
ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށެވެ.

(ރ)

ކަމަށް

"ކޯޓު"

ބުނެފައި

އެވަނީ،

ދިވެހިރާއްޖޭގެ

ކޯޓަކަށް

ނިސްބަތްކޮށް

ނނުގައި އެ ލަފްޒަށް ދީފައިވާ
ކަމުގައިވާނަމަ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކާބެހޭ ޤާ ޫ
ނމަ ،އެ ޤައުމެއްގެ
މާނައިގައެވެ .ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކޯޓަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަމުގައިވާ ަ
ޝަރުޢީ ކޯޓަކަށެވެ.
(ބ)

"ސުޕްރީމް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.

(ޅ)

އވާ ކުށްވެރިޔަކު
ނފައި އެވަނީ ،ބޭރު ޤައުމެއްގަ ި
"ޓްރާންޒިޓްކުރުން" ކަމަށް ބު ެ
އެހެން

ޤައުމަކަށް

ދަތުރުކުރާ

މށްޓަކައި
ބަދަލުކުރު ަ

ޙާލަތްތަކުގައި،

މި

ދަތުރުކުރާއިރު

ޤާނޫނުގައި

ހރާއްޖޭގެ
ދިވެ ި

ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މަގުން

ގޮތުގެމަތިން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާ ކުރުމަށެވެ.
(ކ)

ބރު ޤައުމެއްގައިވާ
"ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތް" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީޭ ،
ކުށްވެރިން އެހެން ޤައުމަކަށް ގެންދިޔުމާގުޅޭ ކަންކަން ހަމަޖެއްސުމުގެ ޒިންމާ
އެ ޤައުމުގައި ޙަވާލުވެފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

________________________
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