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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 

 މާލެ،         
 ދިވެހިރާއްޖެ.  

 ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރު ޤައުމުތަކާ ދެމެދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު 

 އެއްވަނަ ބާބު 
 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

ޤައުުމތަކުގައި ކުށްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަުމންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިން ިމއީ، ބޭރު   )ހ(  . 1 ތަޢާރަފާިއ ނަން 
ނިންުމަމށް ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުްމ  ދިވެހިރާއްެޖއަށް   ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ޓަކައި 

ޙުކުމް   ކުށްކޮށް  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ކަނޑައެޅުާމއި،  އިުޖރާއަތު  ބަދަލުކުރުުމގެ 
ކުށް ޤައުުމތަކުގެ  ބޭރު  ކުރަުމންދާ  އަިމއްލަ  ތަންފީޛު  ީމހުންގެ  އެ  ވެރިން 

ޓަކައި އެ ޤައުުމތަކަށް ބަދަލުކުރުުމގެ    ޤައުުމގައި ޙުކުްމ ތަންފީޛުކޮށް ނިންުމަމށް
 އިުޖރާއަތު ކަނޑައެޅުުމގެ ގަވާއިދެވެ.

އެކުލަވައިލެވިފައިވަނީ )ށ(    ގަވާއިދު  ނަންބަރު    ،މި        2014/38ޤާނޫނު 
 ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުންނެވެ.   ވަނަ   37)ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  

ޤައުުމތަކާ )ނ(    ބޭރު  ކިޔާނީ، "ދިވެހިރާއްެޖއާއި  ގަވާއިދަށް  ކުށްވެރިން  މި  ދެެމދު 
 ބަދަލުކުރުުމގެ އިުޖރާއަތު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު" އެވެ.

 މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުަމކީ، އަންނަނިވި ަމގުސަދުތައް ހާސިލުކުރުެމވެ. . 2 މަގުސަދު 

ކުށްވެރިން،  )ހ(    ދިވެހި  ކުރަުމންދާ  ތަންފީޛު  ޙުކުމް  ޤައުުމތަކުގައި  ބޭރު 
ނިންުމަމށް ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުްމ  ދިވެހިރާއްެޖއަށް   ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ޓަކައި 

 ބަދަލުކުރުުމގައި ޢަަމލު ކުރަންވީ ގޮތުގެ އިުޖރާއަތު ކަނޑައެޅުން.  

ތަންފީޛު   )ށ(    ޙުކުްމ  ކުށްވެރިން، ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ޤައުުމތަކުގެ  ބޭރު     ކުރަުމންދާ 
ނިންުމަމށް ތަންފީޛުކޮށް  ޙުކުމް  ޤައުުމގައި  އަިމއްލަ  ީމހުންގެ         ޓަކައި  އެ 
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އިުޖރާއަތު  ގޮތުގެ  ކުރަންވީ  ޢަަމލު  ބަދަލުކުރުުމގައި  ޤައުުމތަކަށް  އެ 
 ކަނޑައެޅުން.

 ދެވަނަ ބާބު 
 ކުރަމުންދާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިން އެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު  

       ބޭރު ޤަުއމެްއގެ ކުށްވެރިން   
ެއ ޤަުއމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  

 ހުށަހެޅުން 

ވަނަ    18)ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ    2014/38ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 3
ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޖލެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު ކުރަުމންދާ 
ތިރީގައިވާ  އެދި  ބަދަލުކުރުަމށް  ޤައުަމކަށް  އެ  ކުށްވެރިއަކު  ޤައުެމއްގެ  ބޭރު 

 ނެއެވެ. ފަރާތްތަކުން ިމނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާ

 ؛ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރުަމށް އެދޭ ޤައުުމން (1)   

 ؛ކުށްވެރިޔާ އަިމއްލައަށް (2)   

 ކުށްވެރިޔާގެ ގާތްތިާމގެ ީމހަކު.  (3)   

ޤައުަމށް  )ށ(    އެ  ކުށްވެރިޔާ  ޤައުުމން  އެދޭ  ބަދަލުކުރުަމށް  ކުށްވެރިޔާ 
ިމނިސްޓަރަށް   އެދި  ފޮރިން   ،ހުށަހަޅާނީބަދަލުކޮށްދިނުަމށް  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 

 އެފެއާޒް ެމދުވެރިކޮށެވެ. 

ކުށްވެރިޔާ އޭނާގެ ޤައުަމށް ބަދަލުކޮށްދިނުަމށް އެދި އެ ކުށްވެރިޔާ އަިމއްލައަށް  )ނ(   
 ިމނިސްޓަރަށް އެޑްރެސްކޮށް ލިޔާ ސިޓީއަކުންނެވެ.  ،ިމނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާނީ

ގާތްތިާމގެ  )ރ(    ކުށްވެރިޔާގެ  އެދި  ބަދަލުކޮށްދިނުަމށް  ޤައުަމށް  އޭނާގެ  ކުށްވެރިޔާ 
ހުށަހަޅާނީ ިމނިސްޓަރަށް  އެފެއާޒް    ، ީމހަކު  ފޮރިން  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 

 ލިޔުުމންނެވެ. ،ެމދުވެރިކޮށް

ތިރީގައިވާ ލިޔުންތައް   ،ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުަމކާއެކުމި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ   )ބ(   
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާގެ ނަާމއި، އުފަން ތާރީޚާއި، ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުުމގައި އޭނާގެ  (1)   
ރައްޔިތެއްކަން  ޤައުުމގެ  އެދޭ  ބަދަލުކުރަން  އޭނާއަކީ  އެޑްރެހާއި، 

 ؛  އަންގައިދޭ ރަސްމީ ލިޔުެމއް 
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ފަހު  (2)    އެންެމ  ކޯޓަކުން  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ަމއްޗަށް  ކުށްވެރިޔާގެ 
ޙުކުުމލާގައި  ޙަަމރު ބަޔާންކޮށް ކޮށްފައިވާ  އެއްގޮތްކަަމށް  އަސްލާ  ގެ 

 ؛ ކޮޕީލިޔުުމގެ  ދޫކޮށްފައިވާ    ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް 

އަސްލާ   ޙުކުުމގެ  ށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކ2ޮމި ާމއްދާގެ ) (3)   
 ފަރާތުން ސޮއިކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަާމބެހޭ އެއްގޮތްކަަމށް ބަޔާންކޮށް

 ފުރިހަމަ އިނގިރޭސި ތަރުަޖާމގެ ކޮޕީ.ދޫކޮށްފައިވާ 

މިނިސްޓަރަށް ލިބޭ  
ހުށަހެޅުންތަކާ ގުޅިގެން  

 ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ިމނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުަމކާ    3މި ގަވާއިދުގެ   . 4
ފޮރިން   އޮފް  ިމނިސްޓްރީ  ެމދުވެރިކޮށްގުޅިގެން  ަމޢުލޫާމތު    ،އެފެއާޒް  ތިރީގައިވާ 

 ިމނިސްޓަރު ހޯދަންވާނެއެވެ.

ކުރެވޭނެ    ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުުމގައި އޭނާގެ ޙުކުުމގެ ބާކީބައި ތަންފީޛު  )ހ(   
  .ގޮތް

 .ކުށްވެރިޔާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރާނެ ތަނުގެ ަމޢުލޫާމތު )ށ(   

އެ ޤައުަމށް   ކުށްވެރިޔާ  ގުޅޭ ފަރާތުން  ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުުމގެ ކަާމކުށްވެރިޔާ   )ނ(   
 ބަދަލުކުރުާމެމދު ދެކޭގޮތް. 

ސޮއިކޮށްފައިވާ   )ރ(    ދެެމދު  ޤައުމާ  ބަދަލުކުރެވޭ  ކުށްވެރިޔާ  ދިވެހިރާއްެޖއާއި 
 އިތުރު ކަންކަން. ކޮށްފައިވާއެއްބަސްވުުމގައި ބަޔާން

ޕްރިޒަންސްގެ  ކޮމިޝަނަރ އޮފް 
 ދަުއރު

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 5 ބަޔާން  4މި  ާމއްދާގައި  ިމނިސްޓަރަށް   ކޮށްފައިވާވަނަ  ަމޢުލޫާމތު 
 ،ހިއްސާކޮށްއެ ަމޢުލޫާމތު  ލިބުުމން، ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއާ ލިޔުުމން  

ިމނިސްޓަރު   ފުރިހަަމކުރުަމށް  ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާއަށް (1)    ރުހުން   ،ބަދަލުކުރެވޭ  ބަދަލުވުަމށް  ޤައުަމށް  އޭނާގެ 
 ؛ދިނުުމގެ ނަތީާޖއަކީ ކޮބައިކަން އެންގުން

ރުހުން (2)    ބަދަލުވުަމށް  އެނގިހުރެ  ނަތީޖާ  ބަދަލުވުުމގެ   ކުށްވެރިޔާ 
ަޖދުވަލު    ،ދޭނަަމ ގަވާއިދުގެ  ފުރިހަަމކޮށް  1މި  ފޯމު   ފައިގައިވާ 

 ިމނިސްޓަރަށް ފޮނުވުން.

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުަމކީ،  2މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) )ށ(   
ކުރުަމށް އެ ޤައުަމކަށް   އެއްވެސް ަމުޖބޫރުކަެމއްނެތި އަދި އޭނާގެ ޙުކުމް ތަންފީޛު
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 ، ޓަކައި  ބަދަލުކުރުުމގެ ނަތީޖާ އެނގިހުރެ ދީފައިވާ ރުހުެމއްތޯ ކަށަވަރު ކުރުަމށް
ޙުކުްމ   އޭނާގެ  އަދި  ަމުޖބޫރުކަެމއްނެތި  އެއްވެސް  ރުހުަމކީ  ދޭ  ކުށްވެރިޔާ 

ބަދަލުކުރުުމގެ ނަތީާޖ އެނގިހުރެ ދީފައިވާ   ތަންފީޛު އެ ޤައުަމކަށް  ކުރުަމށް 
ޑައިރެކްޓަރ އޮފް    އާއި، ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްރުހުެމއްކަން ބަޔާންކޮށް  

 ގައި ސޮއިކުރަންވާނެއެވެ.ގެ ލިޔުުމކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުުމ ،ޕްރިޒަންސް

) )ނ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ބަޔާނ2ްމި  ނަންބަރުގައި  ވަނަ  ފޯމު   ކޮށްފައިވާ( 
ކޮިމޝަނަރ    ،ަމޢުލޫާމތު  ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން  ،ިމނިސްޓަރަށް ފޮނުވާއިރު

 އޮފް ޕްރިޒަންސް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ތަންފީޛު (1)    އަދަބުގެ   ކުށްވެރިޔާ  އެ  ބާވަތާއި،  އަދަބުގެ  ކުރަންެޖހޭ 
ުމއްދަތާއި، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ފެށި ތާރީޚާއި، ޙުކުމް ތަންފީޛުވީ 

 ؛ޙުކުުމގެ ބާކީ ުމއްދަތު ،ުމއްދަތާއި

ވާނަމަ،  ކުށްވެރިޔާއަކީ ޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ީމހެއް ކަުމގައި (2)   
 ؛އެކަން ހެކިކޮށްދޭ ރަސްމީ ލިޔުެމއް

ނަންބަރު   (3)    އަދަބު  2/2010ޤާނޫނު  ލުއިކުރުުމގެ   )ަމޢާފުދިނުާމއި 
ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާއަށް އަދަބު ލުއިކޮށްދީފައިވާނަމަ، އެކަމާ 

 ލިޔުެމއް. ގުޅޭ ރަސްީމ 

) )ރ(    )ނ( ގެ  ާމއްދާގެ  ބަޔާނ2ްމި   ،ލިޔުުމގައި  ކޮށްފައިވާ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 
 ަމޢުލޫާމތު ހިަމނަންވާނެއެވެ. ކޮށްފައިވާތިރީގައި ބަޔާން

 ؛ ޚުޕެރޯލްގެ ދަށުން ދޫކުރެވުނު ތާރީ (1)   

 ؛ޕެރޯލްގެ ުމއްދަތު (2)   

ޝަރުޠުތަކާއި (3)    އައިސްފައިވާ   ،ޕެރޯލްގެ  ޝަރުޠުތަކަށް  ޕެރޯލްގެ 
 ބަދަލުތައް. 

ަމޢުލޫާމތުގެ   )ބ(    ލިޔުންތަކާއި  ހުށަހަޅާ  ިމނިސްޓަރަށް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ލިޔުންތައް   ކަާމއި،އިވާބަލައިފައްޙަކަން  ޞަ ހުށަހަޅަންެޖހޭ 

ކަށަވަރުކޮށް  ،ފުރިހަަމކޮށްފައިވާކަން ޕްރިޒަންސް  އޮފް     ، ކޮިމޝަނަރ 
  ރަސްީމ ތައްގަނޑު ަޖހަންވާނެއެވެ.ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސްގެ
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      ބޭރު ޤަުއމެްއގެ ކުށްވެރިައކު  
ެއ ޤަުއމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  

ެއދި ހުށަހެޅުނެ ހުށަހެޅުމާމެދު  
 މިނިސްޓަރު ގޮތެްއ ނިންމުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 6 )ހ(    3މި  ާމއްދާގެ  ހުށަހެޅުާމެމދު  ގެ  ވަނަ  ހުށަހެޅޭ  ދަށުން 
ނިންަމންވާނީ ގޮތެއް  ރިޢާޔަތްކޮށް  ، ިމނިސްޓަރު  ކަންތައްތަކަށް       ، ތިރީގައިވާ 

 އެވެ.ގަފަހު ކުރުަމށް ކަންތައްތައް ފުރިހަަމވެފައިވާކަން ކަށަވަރު އެ

ކުށްވެރިޔާއަކީ އޭނާ ބަދަލުކުރުަމށް ބޭރު ޤައުަމކަށް ބަދަލުކުރަން އެދޭ   (1)   
 ؛ކަށަވަރުކުރުން ންއެދޭ ޤައުުމގެ ރައްޔިތެއްކަ

އަދި  (2)    ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ކުށަކީ  ކޮށްފައިވާ  ކުށްވެރިޔާ 
ކުށެއް  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ޤައުުމގެ  އެދޭ  ބަދަލުކުރަން  ކުށްވެރިޔާ 

 ؛ ވުން ކަުމގައި

ލާއިން ޙަކުރަުމންދާ ޙުކުަމކީ، އެންެމ ފަހު ަމރު  ކުށްވެރިޔާ ތަންފީޛު (3)   
 ؛ވުން ކުެމއް ކަުމގައިޙުފައިވާ ަމއިނިން

ތަންފީޛު (4)    ބަންދުކުރުަމށް   ކުށްވެރިޔާ  ަޖލުގައި  ޙުކުަމކީ،  ކުރަުމންދާ 
ވެފައި، އެ ޙުކުުމގެ ބާކީ އޮތް ުމއްދަތުގައި   ކޮށްފައިވާ ޙުކުެމއް ކަަމށް

އެއަށްވުރެ   6ން  ަމދުވެގެ ުމއްދަތު، ނުވަތަ  )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ 
 ؛ވުން ބޮޑު އަދަބެއް ތަންފީޛުކުރަން އޮތް ޙުކުެމއް ކަުމގައި

އެދޭ ޤައުަމށް ބަދަލުވުަމށް ކުށްވެރިޔާ ރުހުން   ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރަން (5)   
 ؛ދީފައިވުން

ދެެމދު  (6)    ޤައުމާ  އެދޭ  ބަދަލުކުރަން  ކުށްވެރިޔާ  ދިވެހިރާއްެޖއާއި 
ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެވޭ އެއްބަސްވުުމގައި ބަޔާންކުރާ 

ފުރިހަަމވެފައި ކަންކަން  ދިވެހިރާއްެޖއިން   އިތުރު  ނުވަތަ  ވުން 
ބަޔާން ުމޢާހަދާއެއްގައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ކޮށްފައިވާ ބައިވެރިވެފައިވާ 

 ވުން. އިތުރު ކަންކަން ފުރިހަަމވެފައި

) )ށ(    ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ބަޔާނ5ްމި  ނަންބަރުގައި  ވަނަ  ރުހުަމކީ،    ކޮށްފައިވާ( 
ަމުޖބޫރުކަެމއް  ތަންފީޛު  އެއްވެސް  ޙުކުްމ  އޭނާގެ  އަދި           ކުރުަމށް    ނެތި 

ބެލުަމށް،  އެ ޤައުަމކަށް ބަދަލުކުރުުމގެ ނަތީާޖ އެނގިހުރެ ދީފައިވާ ރުހުެމއްތޯ  
 އެ ޤައުަމކަށް ިމނިސްޓަރު ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

ެއޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ލަފާ  
 ހޯދުން 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ކޮންެމ ހުށަހެޅުަމކާ ގުޅިގެން    3މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 7
 ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. އެޓަރނީ ެޖނެރަލްގެ  ިމނިސްޓަރުގެ ނިންުމާމެމދު
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ަމތިން ޢަަމލުކުރުން އެއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި   )ށ(    ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ 
ގެ  2014/38 ޤާނޫނު(  ބަދަލުކުރުުމގެ  ާމއްދާއަށް   34  )ކުށްވެރިން  ވަނަ 

 ިމނިސްޓަރު ޢަަމލުކުރުން ކަުމގައި ބަލަންވާނެއެވެ. 

ާމއްދާގެ )ހ(    3މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 8 މިނިސްޓަރުގެ ރުހުން  ދަށުން  ހުށަހެޅުނު ހުށަހެޅުާމެމދު  ގެ  ވަނަ 
ދިންކަުމގެ  ރުހުން ދިނުަމށް ިމނިސްޓަރު ނިންަމއިފިނަމަ، ިމނިސްޓަރު ރުހުން  

 ގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށެވެ.   2ަޖދުވަލު  މި ގަވާއިދުގެ    ،އޮންނަންވާނީލިޔުން  

ބަޔާން )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ނަންބަރު  ،ރުހުަމކީ  ފައިވާކޮށްމި        ޤާނޫނު 
ގެ    2014/38 ޤާނޫނު(  ބަދަލުކުރުުމގެ  ާމއްދާގެ  22)ކުށްވެރިން        ވަނަ 

 )ހ( ގެ ދަށުން ިމނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދަކަަމށް ބަލަންވާނެއެވެ.

 ، ކޮޕީލިޔުުމގެ  މި ާމއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ިމނިސްޓަރު ދޭ ރުހުުމގެ   )ނ(   
 ތިރީގައިވާ ފަރާތްތަކަށް ިމނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  

 ؛ބަދަލުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާއަށް (1)   

 ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް. (2)   

ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ޤަުއމާ  
މިނިސްޓަރުގެ ރުހުން  

 ހިްއސާކުރުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 9 ިމނިސްޓަރު   8މި  ަމތިން  ގޮތުގެ  ގައިވާ  )ހ(  ާމއްދާގެ        ވަނަ 
ރުހުުމގެ   އިތުރުންލިޔުުމގެ  ދޭ  ލިޔުންތައް  ،ކޮޕީގެ            ،ތިރީގައިވާ 

 ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ިމނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ގަވާއިދުގެ   (1)    )  5މި  )ހ( ގެ  ާމއްދާގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2ވަނަ 
 ؛ކޮޕީލިޔުުމގެ ކުށްވެރިޔާ ދޭ ރުހުުމގެ  ށްފައިވާބަޔާންކޮ

އަސްލާ  (2)    ޙުކުުމގެ  ކޮށްފައިވާ  ކޯޓުން  ަމއްޗަށް  ކުށްވެރިޔާގެ 
އެއްގޮތްކަަމށް ބަޔާންކޮށް ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް، 

 ދޫކޮށްފައިވާ ފުރިހަމަ އިނގިރޭސި ތަރުަޖާމގެ ކޮޕީ.  

ކޮޕީ   )ށ(    ލިޔުންތަކުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ         ހުންނަންވާނީ މި 
ކޮޕީއެއްކަން ޞައްޙަ  އަސްލުގެ  ލިޔުުމގެ  ކޮޕީއަކީ  ނަންބަރު   ،އެ  ޤާނޫނު 

ފަންނުގެ)  5/2019 ޤާނޫނީ  ބަޔާންކޮށްފައިވާ (  ޤާނޫނު  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ގައި 
ެމދުވެރިކޮށް ވަކީލެއް  ޤާނޫނީ  ފުރިހަަމވާ  އެއްގޮތްކަުމގެ   ،ޝަރުޠު  އަސްލާ 

  ތައްގަނޑު ަޖހައި ސޮއިކޮށްފައެވެ.
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ގަވާއިދުގެ   )ނ(    ހުށަހެޅުާމެމދު    3މި  ހުށަހެޅުނު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
 ، އެ ހުށަހެޅުން ހުށަހެޅި ފަރާތަށާއިރުހުން ނުދޭން ިމނިސްޓަރު ނިންަމއިފިނަމަ،  

އިތުރުން،  އެންގުުމގެ  އެކަން  ކުށްވެރިޔާއަށް  ނިސްބަތްވާ  ހުށަހެޅުން  އެ 
ނުދޭން ނިންިމ    ިމނިސްޓަރު ރުހުން   ،ވެސް  ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުވާން އެދޭ ޤައުަމށް

 ސަބަބާއެކު ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ.  

ނަންބަރު   )ރ(    ލުއިކޮށްދިނުުމގެ  2/2010ޤާނޫނު  އަދަބު         )ަމޢާފުދިނުާމއި 
އަދަބު  ނުވަތަ  ަމޢާފުދީފިނަމަ،  ކުށްވެރިޔާއަށް  ދަށުން  ގެ  ޤާނޫނު( 

ޤައުުމގެ ކަާމލުއިކޮށްދީފިނަމަ،   ފޮރިން   ،ގުޅޭ ފަރާތަށް  އެ  ިމނިސްޓްރީ އޮފް 
 އަންގަންވާނެއެވެ. އެކަން ިމނިސްޓަރު ލިޔުުމން  ،އެފެއާޒް ެމދުވެރިކޮށް

ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ިމނިސްޓަރު ފޮނުވާ ލިޔުންތައް   9މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 10 ނިސްޓްރީގެ ދަުއރު ފޮރިން މި
ގުޅޭ    ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުުމގެ ކަާމ

ހިއްސާކޮށް ިމނިސްޓަރާ    ފައި،އިދާރާއާ  ސާފުކޮށް  ަމޢުލޫާމތު  ތިރީގައިވާ 
 ނެއެވެ.ހިއްސާކުރަންވާ

 ؛  ޚުކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުަމށް ބަދަލުކުރަން ހުށަހަޅާ ތާރީ (1)   

 ؛ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުަމށް ބަދަލުކުރެވޭ ގޮތް (2)   

ކަާމ (3)    ޤައުުމގެ  އެ  ހަވާލުވާން  އިދާރާއިން   ކުށްވެރިޔާއާ  ގުޅޭ 
 ،ހައިސިއްޔަތާއި ،ދިވެހިރާއްެޖއަށް އަންނަ ފަރާތުގެ ނަާމއި، ަމޤާާމއި

 ؛ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ

ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ އޭނާގެ   12މި ގަވާއިދުގެ   (4)   
އެ ޤައުމާ ދެެމދު ވެވޭ ޓަކައި ދިވެހިރާއްެޖއާއި    ޤައުަމށް ބަދަލުކުރުަމށް

ހޭންޑް އޯވަރ އިންސްޓްރަަމންޓުގައި ސޮއިކުރާނެ ފަރާތުގެ ނަާމއި، 
 ޕާސްޕޯޓުގެ ކޮޕީ. ،ހައިސިއްޔަތާއި ،ަމޤާާމއި

ަމޢުލޫާމތު )ށ(    ހިއްސާކުރާ  ދަށުން  )ހ( ގެ  ާމއްދާގެ  )ހ( ގެ  ،މި  ާމއްދާގެ      މި 
ތ1ާ) ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ނަންބަރުގެ  ވަނަ  ަމދުވެގެން  ރީ(  )ފަނަރަ(   15ޚުގެ 

 ކުރިން ިމނިސްޓަރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ހުގެދުވަ

ބަދަލުކުރުމުގެ  ކުށްވެރިޔާ 
ކުރިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ  

 ކަންތައްތަްއ

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުން ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒުން  10މި ގަވާއިދުގެ  )ހ(  . 11
ކުރުަމށް ކަންތައްތައް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި  ލިބުުމން،   ،ަމޢުލޫާމތު 

 ނެއެވެ. ިމނިސްޓަރު އަންގަންވާ ،ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް



 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް  ދިވެހި                   R-74/2021ގަވާިއދު ނަންބަރު:            174 ައދަދު:       50 ލިުއމް: ވޮ

8 

 

ދޫކޮށްލުަމށް (1)    ޖަލުން  ކުށްވެރިޔާ  އިދާރީގޮތުން   ބަދަލުކުރެވޭ  ޓަކައި 
 ؛ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ލިޔުންތައް ފުރިހަަމކުރުން

 ؛ކުށްވެރިޔާއާ ޖަލުން ހަވާލުކޮށްފައިވާ ތަކެތި ނެގުން (2)   

 ؛ހަވާލުކުރުންފައިވާ ތަކެތި އޭނާއާ ގައިކުށްވެރިޔާގެ އަތުން ނަ (3)   

ކުށްވެރިޔާ ަޖލުގައި ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އޭނާއަށް އުޫޖރައެއް  (4)   
 ؛އްޤުވާ އުޫޖރަ ދިނުންޙައޭނާއަށް  ،ދޭންޖެހޭނަަމ

ކުށްވެރިޔާ ަޖލުގައި ހުރިއިރު ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުތަކަށް އުނިކުރަންެޖހޭ  (5)   
 އުނިކުރުން.ީމހެއްގެ އަތުން  ފައިސާ އެ

ބަޔާން )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކުރުަމށްފަހު  ކޮށްފައިވާމި  ފުރިހަމަ    ،ކަންކަން 
ޕްރިޒަންސް އޮފް  ލިޔުުމން    ،ކޮިމޝަނަރ  އެކަން ިމނިސްޓަރަށް 

 އަންގަންވާނެއެވެ.

މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަންގާ އެންގުާމ   )ނ(   
ތައްޔާރުކަންގުޅިގެން   ބަދަލުކުރުަމށް  ޤައުަމށް  ބަދަލުކުރެވޭ   ،ކުށްވެރިޔާ 

ިމނިސްޓަރު ލިޔުުމން އަންގަންވާނެއެވެ.   ،ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް
ބަދަލުކުރުަމށް ޤައުަމށް  އޭނާގެ  ކުށްވެރިޔާ  ދިވެހިރާއްެޖއާއި   އަދި         ޓަކައި 

ދެެމދު ޤައުމާ  އޯވަރ  ވެވޭ    އެ  ސޮއިކުރުުމގެ  ޓުއިންސްޓްރަަމންހޭންޑް  ގައި 
 އްސުަމށް ިމނިސްޓަރު އަންގަންވާނެއެވެ.ކަންތައްތައް ހަަމެޖ

ބަޔާން )ރ(    ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  އިންސްޓްރު  ހޭންޑް  ކޮށްފައިވާމި  ަމންޓް އޯވަރ 
 ވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. ގައި 3ަޖދުވަލު ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ވާނީއޮންނަން

ގައި  ޓުއޯވަރ އިންސްޓްރަަމން  ހޭންޑް  ކޮށްފައިވާާމއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންމި   )ބ(   
ސޮއިކުރާނީ ފަރާތުން  ސަރުކާރުގެ  ކަނޑައަޅާ    ، ދިވެހި  ިމނިސްޓަރު 

  ފަރާތަކުންނެވެ.

ހޭންޑް ޯއވަރ  
ގަިއ  ިއންސްޓްރަމަންޓު 

ސޮިއކުރުން ައދި ކުށްވެރިޔާ  
ގުޅޭ   ބަދަލުކުރެވޭ ޤަުއމުގެ ކަމާ 

 ން ވާލުކުރު ހަ ފަރާތާ 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 12 ބަޔާން  11މި  ގައި  )ނ(  ާމއްދާގެ  ކަންކަން    ކޮށްފައިވާވަނަ 
ސޮއިކުރުަމށާއި އިންސްޓްރަަމންޓުގައި  އޯވަރ  ހޭންޑް   ،ފުރިހަަމކުރުަމށްފަހު 

ޤައުމާ   ބަދަލުކުރެވޭ  ތާރީޚާއިހަކުށްވެރިޔާ  ހަަމެޖހިފައިވާ   ، ވާލުކުރުަމށް 
ގޮތް ިމނިސްޓަރަށް   ،ހަވާލުކުރެވޭ  އެފެއާޒުން  ފޮރިން  އޮފް  ިމނިސްޓްރީ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.
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ބަޔާން )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ކުށްވެރިޔާ   ކޮށްފައިވާމި  ލިބުުމން،  ަމޢުލޫާމތު 
  ، ބަދަލުކުރުަމށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ތާރީޚުގައި ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރާނެ ތަނާއި ގަޑި

ކަނޑައަ  އެފެއާޒަށް    ޅައި،ިމނިސްޓަރު  ފޮރިން  އޮފް  އެކަން  ިމނިސްޓްރީ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ބަޔާން )ނ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  ލިބުުމ  ކޮށްފައިވާމި  ކުށްވެރިޔާ ަމޢުލޫާމތު  ން، 
ބަދަލުކުރެވޭ ތަނަށް  ކުށްވެރިޔާ   ،ބަދަލުކުރުަމށް ހަަމެޖހިފައިވާ ތާރީޚާއި ގަޑިއަށް

އޮފް  ކޮިމޝަނަރ  ހަަމެޖއްސުަމށް  އިންތިޒާމް  ގެންދިއުުމގެ  ކުށްވެރިޔާ 
 ޕްރިޒަންސްއަށް ިމނިސްޓަރު އަންގަންވާނެއެވެ.  

 ،ގުޅޭ ފަރާތާ ކުށްވެރިޔާ ހަވާލުކުރަންވާނީ  ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުުމގެ ކަާމ )ރ(   
 ގައި ސޮއިކުރުަމށްފަހުގައެވެ.ޓުހޭންޑް އޯވަރ އިންސްޓްރަަމން

ގައި  ޓުހޭންޑް އޯވަރ އިންސްޓްރަަމން  ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާން )ބ(   
އިންސްޓްރަަމން  24ސޮއިކުރާތާ   ތެރޭގައި  ގަޑިއިރުގެ  ގެ  ޓު)ސައުވީސް( 

 ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ިމނިސްޓަރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.  ،ކޮޕީއެއް

       ބޭރު ޤަުއމެްއގެ ކުށްވެރިޔަކު  
ެއ ޤަުއމަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް  

 މިނިސްޓަރު ެއދުން 

ވަނަ    21)ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ    2014/38ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 13
)ހ( ގެ ދަށުން   ބޭރު    ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޙުކުްމ ތަންފީޛުާމއްދާގެ  ކުރަުމންދާ 

ޤައުެމއްގައި  އެ  އެދި  ބަދަލުކުރުަމށް  ޤައުަމކަށް  އެ  ކުށްވެރިއަކު  ޤައުެމއްގެ 
ފުރިހަމަ   ކަންތައްތައް  ތިރީގައިވާ  އެދެންވާނީ  ލިޔުުމން  ިމނިސްޓަރު 

 އެވެ. ގަކުރުަމށްފަހު

ގަވާއިދުގެ   (1)    )ހ( ގެ    5މި  ާމއްދާގެ  ( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2)ވަނަ 
 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ ަމތިން ކުށްވެރިޔާގެ ރުހުން ހޯދުން

ގަވާއިދުގެ   (2)    ބަޔާން  6މި  ާމއްދާގައި  ކަންކަން   ކޮށްފައިވާވަނަ 
 ންކުރުން.ގީފުރިހަަމވޭތޯ ޔަ

ޤައުަމކަށް   )ށ(    ބޭރު  ިމނިސްޓަރު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ހުށަހެޅުެމއް  މި 
ގުޅޭ ކުށްވެރިޔާއާ  ނިސްބަތްވާ  ހުށަހެޅުން  އެ  ތިރީގައިވާ   ،ހުށަހަޅާއިރު، 

 ަމޢުލޫާމތު އެ ޤައުަމށް ިމނިސްޓަރު ހާަމކުރަންވާނެއެވެ.

 ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ އެހެން ޤައުަމކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓް (1)   
ދިވެހިރާއް ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ކަާމބެހޭ  ހުށަހެޅުެމއް ކުރުަމށް  ެޖއަށް 

 ؛ލިބިފައިވާނަމަ އެކަން
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ދިވެހިރާއްެޖއާއި އެ ޤައުާމ ދެެމދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން  (2)   
 ؛ަމޢުލޫާމތު ކޮށްފައިވާވެފައިވާ އެއްބަސްވުުމގައި ބަޔާން

މުހިންުމ ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުަމށް ގެންދިޔުާމެމދު ނިންުމެމއް ނިންުމަމށް   (3)   
 ވެދާނެ ކަަމށް ިމނިސްޓަރަށް ފެންނަ އެނޫންވެސް ަމޢުލޫާމތު.

ގުޅިގެން  )ނ(    ހުށަހެޅުަމކާ  ހުށަހަޅާ  ިމނިސްޓަރު  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ        މި 
ރުހުން  ބަދަލުކުރުަމށް  ކުށްވެރިޔާ  ޤައުަމކަށް  ކުށްވެރިޔާ   އެ  ދީފިނަމަ، 

ވަނަ   12އްދާއިން ފެށިގެން ވަނަ ާމ 4ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ގަވާއިދުގެ 
 ާމއްދާގެ ނިޔަލަށް ހުރި ކަންތައްތައް ފުރިހަަމކުރަންވާނެއެވެ.

ޤައުުމން   )ހ(  . 14 ަޚރަދު ދެ  ޒިންމާ  ޚަރަދުތަކުގެ  ހިނގާނެ  ބަދަލުކުރުުމގައި  ކުށްވެރިޔާ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ    ،އުފުލަންޖެހޭނީ ބައިވެރިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްެޖއިން 

ުމޢާހަދާއެއްގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއާއި ކުށްވެރިޔާ ބަދަލުކުރެވޭ ޤައުމާ ދެެމދު  
 ކޮށްފައިވާ ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުުމގައި ބަޔާން

 ގޮތަށެވެ. 

ގައި   )ށ(    )ހ(  ާމއްދާގެ  ކުށްވެރިޔާ   ކޮށްފައިވާބަޔާންމި  އެއްބަސްވުުމގައި 
ދެފަރާތުން   ޒިންމާ  ޚަރަދުގެ  ތަފުއުފުލާބަދަލުކުރުުމގެ   ސީލުނެގޮތުގެ 

ކުށްވެރިޔަކު   ބަޔާންކޮށްފައި ޤައުުމގެ  ބޭރު  ދިވެހިރާއްޭޖގައިވާ         ނުވާނަމަ، 
ޚަރަދު ހިނގާނެ  ގުޅޭގޮތުން  ގެންދިޔުމާ  ޤައުަމށް  ޒިންމާ އެ          އުފުލާނީ   ގެ 

 ަމކުންނެވެ.އެ ޤައު

ގުޅޭ   ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ 
ެއއްބަސްވުންތަކުގެ މަޢުލޫމާތު  

 ކުށްވެރިންނަށް ދިނުން 

ދިވެހިރާއްެޖއާއި ބޭރު ޤައުަމކާ ދެެމދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެވޭ   )ހ(  . 15
ތިރީގައިވާ ަމޢުލޫާމތު، ދިވެހިރާއްޭޖގައިވާ އެ ޤައުެމއްގެ   ،ގުޅޭ  އެއްބަސްވުންތަކާ

 ކުށްވެރިންނަށް ިމނިސްޓަރު ދޭންވާނެއެވެ.

ވެވުނު ދިވެހިރާއްެޖއާއި އެ ޤައުމާ ދެެމދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުަމށް   (1)   
ސޮއިކު ޢަަމލުކުރަން   ޚާއި،ތާރީ  ރި އެއްބަސްވުުމގައި  އެއްބަސްވުަމށް 

 ؛ ޚުފަށާ ތާރީ

ބަދަލުކުރެވޭނެ  (2)    ކުށްވެރިން  ޤައުަމށް  އެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުުމގެ 
 ؛ޝަރުޠުތައް

ބަދަލުކުރެވޭނޭ  (3)    ކުށްވެރިން  ޤައުަމށް  އެ  ދަށުން  އެއްބަސްވުުމގެ 
 ؛ތުއައިުޖރާ
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ޤައުަމށް   (4)    އެ  ދަށުން  ކުށްވެރިންގެ އެއްބަސްވުުމގެ  ބަދަލުކުރެވޭނެ 
 ؛ރެވޭނެ ގޮތްކުޛު ޙުކުުމގެ ބާކީބައި އެ ޤައުެމއްގައި ތަންފީ

ކުށްވެރިން  (5)    ބަދަލުކުރެވޭ  ޤައުަމށް  އެ  ދަށުން          އެއްބަސްވުުމގެ 
 ގޮތް. އެ ޤައުަމށް ބަދަލުކުރުުމގެ ޚަރަދުގެ ޒިންާމ އުފުލަންޖެހޭނެ 

ބަޔާން )ށ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  އޮފް   ،ަމޢުލޫާމތުތައް  ކޮށްފައިވާމި  ކޮިމޝަނަރ 
 ޕްރިޒަންސްއަށް ިމނިސްޓަރު ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ބަޔާން )ނ(    ގައި  )ހ(  ާމއްދާގެ  އޮފް   ކޮށްފައިވާމި  ކޮިމޝަނަރ  ަމޢުލޫާމތު 
ތަންފީޛު ޙުކުމް  ލިބުުމން، ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ބޭރު   ޕްރިޒަންސްއަށް  ކުރަުމންދާ 

ޤައުުމގެ   ނިސްބަތްވާ  އެއްބަސްވުން  އެ  ތެރެއިން  ީމހުންގެ  ޤައުުމތަކުގެ 
ޕްރިޒަންސްގެ   އޮފް  ކޮިމޝަނަރ  ދިނުަމކީ  ަމޢުލޫާމތުތައް  އެ  ކުށްވެރިންނަށް 

 . މަސްއޫލިއްޔަތެކެވެ

 ތިންވަނަ ބާބު 
 ކުރަމުންދާ ދިވެހި ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ އިޖުރާއަތު   ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛު 

ބޭރު ޤަުއމުތަކުގަިއ ޙުކުމް  
  ކުރަމުންދާ ދިވެހި  ތަންފީޛު 

ކުށްވެރިން ދިވެހިރާްއޖެއަށް  
 ބަދަލުކުރުމަށް ހުށަހެޅުން 

ތަންފީޛުބޭރު   )ހ(  . 16 ޙުކުމް  ކުށްވެރިން   ޤައުުމތަކުގައި  ދިވެހި  ކުރަުމންދާ 
އެދި ބަދަލުކުރުަމށް  ގޮތަކަށް   ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ކުރެ  ގޮތުން  ދެ  ތިރީގައިވާ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

އެ (1)    ކަާމ  ދިވެހިރާއްެޖއިން  އިދާރާ  ޤައުެމއްގެ  ލިޔުުމން   އަށްގުޅޭ 
 ؛ހުށަހެޅުން

ތަންފީޛު (2)    ޙުކުމް  ދިވެހިރާއްެޖއަށް   ކުށްވެރިޔާ  ޤައުުމން  ކުރަުމންދާ 
 ޅުން.ހުށަހެ

ތަންފީޛު )ށ(    ޙުކުްމ  ޤައުެމއްގައި  ކުށްވެރިޔަކު   ބޭރު  ދިވެހި  ކުރަުމންދާ 
އެދި ބަދަލުކުރުަމށް  ގޮތަކަށް   ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ކުރެ  ގޮތުން  ދެ  ތިރީގައިވާ 

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 

 ކުރަުމންދާ ޤައުެމއްގެ ކަާމ  އެ ކުށްވެރިޔާއަށް އޭނާ ޙުކުމް ތަންފީޛު (1)   
 ؛ޅުންގުޅޭ އިދާރާއަކަށް ހުށަހެ

 ޅުން. ސީދާ ިމނިސްޓަރަށް ލިޔުުމން ހުށަހެ (2)   
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ތަންފީޛު )ނ(    ޙުކުްމ  ޤައުެމއްގައި  ކުށްވެރިޔަކު   ބޭރު  ދިވެހި  ކުރަުމންދާ 
ގާތްތިާމގެ   ކުށްވެރިޔާގެ  ބަދަލުކުރުަމށް އެދި   ،ވެސް  ީމހަކަށްދިވެހިރާއްެޖއަށް 

 ިމނިސްޓަރަށް ލިޔުުމން ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ބޭރު ޤަުއމުތަކުގަިއ ޙުކުމް  
ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި  
ކުށްވެރިން ދިވެހިރާްއޖެއަށް  

އެ ޤަުއމުން   ބަދަލުކުރުމަށް
 ެއދުން

ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ( ގެ ދަށުން  1ވަނަ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ )  16މި ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 17
އެ   އެދި  ބަދަލުކުރުަމށް  އިދާރާގައި ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ކަާމބެހޭ  ޤައުެމއްގެ 

ިމނިސްޓަރަށް  އެދި  އެކަަމށް  އިދާރާއިން  ކަާމބެހޭ  ޤައުުމގެ  އެ  އެދުުމން، 
 ފުރިހަަމކޮށްފައެވެ.  ުމގައިވާ ފޯ 4ަޖދުވަލު ިމ ގަވާއިދުގެ  ،ހުށަހަޅަންވާނީ

ފޯަމކާއެކު )ށ(    ކޮންެމ  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ތިރީގައިވާ   ،މި 
 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އޭނާއަކީ   (1)    ތާރީޚާއި،  އުފަން  ނަާމއި،   ދިވެހި  ކުށްވެރިޔާގެ 
އެނގޭނެ  ަމޢުލޫާމތާއި، އޭނާއަކީ ކާކުކަން  އެނގޭނެ  ރައްޔިތެއްކަން 

 ؛އެނޫންވެސް ަމޢުލޫާމތު

 ؛އެ އެޑްރެސް ވާނަަމ، އެޑްރެހެއްދިވެހިރާއްޭޖގައި ކުށްވެރިޔާގެ  (2)   

ކޯޓުގެ   (3)    ސާބިތުކުރި  ކުށް  ަމއްޗަށް  އަސްލާ   ކުުމގެ ޙުކުށްވެރިޔާގެ 
އެއްގޮތްކަަމށް ބަޔާންކޮށް އެ ޤައުެމއްގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށް 

 ؛ދޫކޮށްފައިވާ ލިޔުުމގެ ކޮޕީއެއް

ކުށްވެރިޔާގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވާކަަމށް ކަނޑައެޅި ކުށް އޭނާގެ ަމއްޗަށް  (4)   
ވާސިލުވުުމގައި ސާބިތުވާކަަމށް ކަނޑައެޅުނު ގޮތާއި، އެ ނިންުމަމށް  

 ؛ފާހަގަކޮށްފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތަކުގެ ަމއްޗަށް އެކުލެވޭ ބަޔާނެއް

ކަނޑައަ (5)    ކުށް  ކޮށްފައިވާ  ކަާމބެހޭ ޅައިކުށްވެރިޔާ  ޤާނޫނުގެ  ފައިވާ 
 ؛ާމއްދާތަކުގެ ކޮޕީ

ތަންފީޛު (6)    ބާވަތާއި،  ކުށްވެރިޔާ  އަދަބުގެ  އަދަބުގެ   ކުރަންެޖހޭ  އެ 
 ؛ ޚުުމއްދަތާއި، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަން ފެށި ތާރީ

ކަނޑައަ (7)    އަދަބު  ކުށުގެ  ކޮށްފައިވާ  ޤާނޫނުގެ ޅައިކުށްވެރިޔާ  ފައިވާ 
 ؛ކަާމބެހޭ ާމއްދާތަކުގެ ކޮޕީ

ކަާމބެހޭ   (8)    ޤައުުމގެ  އެ  ަމތިން ކުށްވެރިޔާއަކީ  ގޮތުގެ  ޤާނޫނުގައިވާ 
ކަުމގައި ީމހެއް  ދޫކޮށްފައިވާ  ދަށުން  ކަާމބެހޭ   ޕެރޯލްގެ  ވާނަމަ، 
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ލިޔު ރަސްމީ  ހެކިކޮށްދޭ  އެކަން  ދޫކޮށްފައިވާ          ަމކާއި، އިދާރާއިން 
 ؛އެ ޤައުުމގެ ކަާމބެހޭ ޤާނޫނުގެ ކަާމބެހޭ ާމއްދާތަކުގެ ކޮޕީ

ދިވެހިރާއްެޖއަށް ބަދަލުކުރުަމށް ރުހުންދޭ ކަަމށް ބަޔާންކޮށް   ރިޔާވެކުށް (9)   
 ؛ވާ އިޤުރާރުއޭނާ ސޮއިކޮށްފައި

ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ބަދަލުކުރުަމށް ރުހުންދޭ ކަަމށް ބަޔާންކޮށް  (10)   
 ؛އެ ޤައުުމގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އިޤުރާރު

ހޯދަުމންދާނަމަ،  (11)    ފަރުވާއެއް  ޞިއްޙީ  އެއްވެސް            ކުށްވެރިޔާ 
ަމޢުލޫާމ ފަރުވާއެއްގެ  ގެނައުަމށްފަހު   ތާއި،އެ  ރާއްޖެ       ކުށްވެރިޔާ 

ބަ އެކަން  ބޭނުންވާނަމަ،  ދަަމހައްޓަން  ފަރުވާ             ންކޮށްޔާއެ 
 ؛އެ ޤައުެމއްގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން

ކަަމށް  (12)    ބޭނުންވާނެ  ކޮންެމހެން  ޢަަމލުކުރުަމށް             ހުށަހެޅުަމށް 
ގަވާއިދުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއާއި އެ ޤައުމާ ދެެމދު ކުށްވެރިން މި  

ބެހޭގޮތުން ކަނޑައަޅާ   ބަދަލުކުރުމާ  އެއްބަސްވުެމއްގައި  ވެފައިވާ 
 އެނޫންވެސް ަމޢުލޫާމތު.

ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުންތައް ހުންނަންވާނީ އިނގިރޭސި  މި ާމއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން   )ނ(   
ކަުމގައި  ބަހުން  އިނގިރޭސި  އޮތީ  އަސްލު  ލިޔުެމއްގެ  އެ  އަދި    ބަހުންނެވެ. 

އެ ޤައުުމގެ ކަާމބެހޭ ރަސްީމ    އަސްލާ އެއްގޮތް ކަަމށް ބަޔާންކޮށް،  ،ނުވާނަަމ
އިނގިރޭސި   ލިޔުުމގެ  އެ  ސޮއިކޮށްފައިވާ  ތަރުަޖާމއެއް  އިދާރާއަކުން 

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

ބޭރު ޤަުއމުތަކުގަިއ ޙުކުމް  
ކުރަމުންދާ ދިވެހި   ތަންފީޛު 

ކުށްވެރިން ދިވެހިރާްއޖެއަށް  
ބަދަލުކުރުމަށް ެއދި  

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 81 ސީދާ    16މި  ކުށްވެރިޔާ  ދަށުން  ގެ  )ށ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ިމ ގަވާއިދުގެ ަޖދުވަލު    ، ޅުންތައް ހުށަހަޅަންވާނީިމނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެ

 ގައިވާ ފޯމު ެމދުވެރިކޮށެވެ.  5

ބަޔާން )ށ(    )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  ގަވާއިދުގެ  ،ފޯާމއެކު  ކޮށްފައިވާމި  ވަނަ    17  މި 
 ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.  ކޮށްފައިވާާމއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން

ތަންފީޛު )ހ(  . 19 މިނިސްޓަރުގެ ހުްއދަ  ޙުކުމް  ޤައުުމތަކުގައި  ކުށްވެރިން   ބޭރު  ދިވެހި  ކުރަުމންދާ 
ހުށަހެޅުންތަކާ   ހުށަހެޅޭ  ިމނިސްޓަރަށް  އެދި  ބަދަލުކުރުަމށް  ދިވެހިރާއްެޖއަށް 
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ހުއްދަ   ދެއްވާ  ިމނިސްޓަރު  ގަވާއިދުގެ  ،އޮންނަންވާނީގުޅިގެން           ިމ 
 ގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 6ަޖދުވަލު 

ބަޔާން )ށ(    )ހ( ގައި  ާމއްދާގެ  ކޮޕީ  ކޮށްފައިވާމި  ކޮިމޝަނަރ އޮފް   ،ހުއްދައިގެ 
 .ފޮނުވަންވާނެއެވެ)ފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  5ޕްރިޒަންސްއަށް 

ބަޔާން )ނ(    )ށ( ގައި  ާމއްދާގެ  ކޮޕީ  ކޮށްފައިވާމި  ކޮިމޝަނަރ އޮފް   ،ހުއްދައިގެ 
ލިބުުމން އިންތިޒާްމ    ،ޕްރިޒަންސްއަށް  ގެނައުުމގެ  ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ކުށްވެރިޔާ 
ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް    ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް  ، ހަަމެޖއްސުުމގެ ގޮތުން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ޙުކުމް   (1)    ޤައުެމއްގައި  ކުށްވެރިޔަކު ކުރަުމންދާ    ތަންފީޛުބޭރު  ދިވެހި 
ޒިންމާ  ޚަރަދުތަކުގެ  ހިނގާނެ  ބަދަލުކުރުކުުމގައި       ދިވެހިރާއްެޖއަށް 
ޙުކުްމ  ކުށްވެރިޔާ  ދިވެހިރާއްެޖއާއި  އުފުލަންޖެހޭނީ  ޤައުުމން  ދެ 

ގުޅޭގޮތުން   ކުރަުމންދާ ޤައުމާ ދެެމދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުާމ  ތަންފީޛު
ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުުމގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ   ޤުދީ ޞްސޮއިކޮށް ތަ
ިމނިސްޓްރީ   ،ކުށްވެރިޔާއަށް  ށާއިކުށްވެރިޔާ ހުރި ޤައުަމ  ،ަމތިންކަން

 އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ެމދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

އެއްބަސްވުުމގައި ކުށްވެރިން  ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން (2)   
ޒިންމާ   ޚަރަދުގެ  ބަޔާންކޮށްފައިއުފުލަބަދަލުކުރުުމގެ  ގޮތް   ންެޖހޭ 

ނުވާނަމަ، ބޭރު ޤައުެމއްގައިވާ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްެޖއަށް 
ޚަރަދު ހިނގާނެ  ޒިންާމގެނައުަމށް  ދިވެހި   ގެ  އުފުލާނީ، 

ޤައުަމ  ،ސަރުކާރުންކަން ހުރި   ،ށްވެރިޔާއަށްކު  ށާއިކުށްވެރިޔާ 
 ިމނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ެމދުވެރިކޮށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ބަދަލުކުރުުމގައި  )ރ(    ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ކުށްވެރިޔަކު  ދިވެހި  ޤައުެމއްގައިވާ        ބޭރު 
ސަރުކާރުން ދިވެހި  ޚަރަދުކުރަނީ  ގެނައުަމށް  ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ކުށްވެރިޔާ    އެ 

ބަދަލުކުރެވުުމންނަމަ،   ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ސަރުކާރުން    ، ކުށްވެރިޔާ  ދިވެހި 
ސަރުކާރަށް ހާއެދިއްޖެ   ދިވެހި  އަނބުރާ  ޚަރަދު  އެ  ކުށްވެރިޔާގެ  ލަތެއްގައި 

ޚަރަދު އަނބުރާ ދައްކާނެ ގޮތް ހުށަހަޅާ    ،ދައްކާނެކަަމށް ކުށްވެރިޔާ އެއްބަސްވެ
ސޮއިކޮށްފައިވާ  ތާވަލު ކުށްވެރިޔާ  އޮފް   ،އިޤްރާރު  ހިމެނޭގޮތަށް  ިމނިސްޓްރީ 

 ފޮރިން އެފެއާޒް ެމދުވެރިކޮށް ހޯދަންވާނެއެވެ.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 
 ކުރުން   ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޙުކުމް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛު 

ތަންފީޛު )ހ(  . 20 ވާލުވުން ހަ ދިވެހި ކުށްވެރިޔާއާ  ޙުކުްމ  ކުށްވެރިޔަކު  ދިވެހި  ޤައުެމއްގައިވާ  ޓަކައި   ކުރުަމށް  ބޭރު 
ގެނެވުުމން ޯމލްޑިވްސް    ،ދިވެހިރާއްެޖއަށް  ހަވާލުވާނީ  ކުށްވެރިޔާއާ  އެ 

 ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސްއިންނެވެ.

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް   ،މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާއާ ހަވާލުވާއިރު )ށ(   
 ންކުރަންވާނެއެވެ. ގީފުރިހަަމވެފައިވޭތޯ ޔަ

 ؛ޙުކުްމކުރަުމންދިޔަ ޤައުުމގެ  ދިވެހި ކުށްވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޛު (1)   

 ؛ކުށްވެރިޔާއަކީ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން (2)   

 ތަފުސީލު. ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ  ކުށްވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޛު (3)   

ކުށްވެރިޔާގެ ުޙކުމް  
  ދިވެހިރާްއޖޭގައި ތަންފީޛު

ކުރުމަށް މިނިސްޓަރު ައމުރު  
 ނެރުން 

ވަނަ    30)ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ    2014/38ޤާނޫނު ނަންބަރު   )ހ(  . 21
ބަޔާން ޙުކުްމ  ހާ  ކޮށްފައިވާާމއްދާގައި  ޤައުެމއްގައި  ބޭރު  ފިޔަވައި،  ލަތުގައި 

ދިވެހިރާއްެޖއަށް ބަދަލުކުރެވުުމން،    ޔަކުކުރަުމންދިޔަ ދިވެހި ކުށްވެރި  ތަންފީޛު
ގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޭޖގައި    އޭނާގެ ަމއްޗަށް އެ ޤައުުމގައި  ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް އެ

އަުމރެއް    ތަންފީޛު ަމއްޗަށް  ޕްރިޒަންސްގެ  އޮފް  ކޮިމޝަނަރ  ކުރުަމށް 
 ިމނިސްޓަރު ނެރެންވާނެއެވެ. 

ިމ ގަވާއިދުގެ   ، އަުމރު އޮންނަންވާނީ  ކޮށްފައިވާމި ާމއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާން )ށ(   
 ގައިވާ ނަޫމނާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 7ަޖދުވަލު 

ކުށްވެރިޔާގެ ުޙކުމް  
 ދިވެހިރާްއޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުން 

ގަވާއިދުގެ   )ހ(  . 22 އޮފް    21މި  ކޮިމޝަނަރ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  ާމއްދާގެ  ވަނަ 
ކުށްވެރިޔާގެ ޙުކުމް    ،ޕްރިޒަންސްގެ ަމއްޗަށް ިމނިސްޓަރު ނެރޭ އަުމރު ލިބުުމން

ތަންފީޛު ކަންތައްތައް  ،ޓަކައި  ކުރުަމށް  ދިވެހިރާއްޭޖގައި   ، ތިރީގައިވާ 
 ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ކުރަންވާނެއެވެ.

ގުޅޭގޮތުން   (1)    ބަންދުކުރުމާ  ަޖލުގައި  ފުރިހަމަ ކުށްވެރިޔާ  އިދާރީގޮތުން 
 ؛ކުރަންެޖހޭ އެންެމހައި ލިޔެކިޔުންތައް ފުރިހަަމކުރުން

 ؛ކުށްވެރިޔާގެ މެޑިކަލް އެސެސްަމންޓް ފުރިހަަމކުރުން  (2)   
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ކުށްވެރިޔާ ބަލައި ފާސްކުރުަމށް އޭނާގެ އަތުގައި ހުރި ަޖލަށް ވެއްދުން  (3)   
 ؛ަމނާ ތަކެތި ނެގުން

 ؛ވާލުކުރުންހަވާލުކުރަންެޖހޭ އަސާސީ ތަކެތި ހަކުށްވެރިޔާ ަޖލުގައި  (4)   

 ؛ކުރުން ފުކުށްވެރިޔާ ަޖލަށް ތަޢާރަ (5)   

 ؛ކުށްވެރިޔާގެ ސަލާަމތީ ގިންތީގެ ދަރަޖަ ކަނޑައެޅުން (6)   

 ޅައިފައިކުށްވެރިޔާ ަޖލުގައި ފުރިހަަމކުރަންެޖހޭ ޕްރޮގްރާްމތައް ކަނޑައަ (7)   
 އެކަން ކުށްވެރިޔާއަށް އެންގުން.

ދިވެހި ކުށްވެރިން ޓަކައި ދިވެހިރާއްެޖއަށް ބަދަލުކުރެވޭ    ކުރުަމށް  ޙުކުމް ތަންފީޛު )ށ(   
ޤާނޫނު    ،އެ ކުށްވެރިޔާއާެމދު ޢަަމލުކުރާނީ  ،ދިވެހިރާއްެޖއަށް ބަދަލުކުރުަމށްފަހު

ޤާނޫނު(    2013/14ނަންބަރު   ޕެރޯލްގެ  ަޖލުތަކާއި        ،އިއާ)ދިވެހިރާއްޭޖގެ 
ގަވާއިދުތަކާއި ހެދިފައިވާ  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  އަުމރުތަކާއި  ،އެ  ޙުކުްމ    ،ަޖލު 

ޢަަމލުކުރާ   ތަންފީޛު ސަރވިސްއިން  ކަރެކްޝަނަލް  ޯމލްޑިވްސް  ކުރުުމގައި 
 ންނެވެ.ތީގޮތުގެ ަމ ލުތަކާ އެއްގޮތްވާސޫއެންެމހައި އު

ތަންފީޛު . 23 ައދަބު ބަދަލުކުރުން  ޙުކުމް  ޤައުެމއްގައި  ަމއްޗަށް   ބޭރު  ކުށްވެރިޔެއްގެ  ދިވެހި  ކުރަުމންދިޔަ 
ފައިވާ  ޅައިކުށަކަށް ކަނޑައަ  ފައިވާ އަދަބަކީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުގައި އެޅައިކަނޑައަ

ކަުމގައި އަދަބެއް  ތަފާތު  ބޮޑުތަން  ވަރަށް  ކަާމބެހޭ    އަދަބާ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ވާނަމަ، 
ޓަކައި، ސުޕްރީމް    ކުރުަމށް  ފައިވާ އަދަބާ އެ އަދަބު އެއްގޮތްޅައިޤާނޫނުގައި ކަނޑައަ
ކަނޑައަ ަމތީ  އެއްގޮތްވާ  އިުޖރާއަތުތަކާ  ފައިވާޅައިކޯޓުން  ކުރިގޮތުގެ  ށް  ޔަން 
 ގެންދަންވާނެއެވެ. 

ނަންބަރު   . 24 ައދަބު ލުިއކުރުން  ދަށުން   2014/38ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު(  ބަދަލުކުރުުމގެ  )ކުށްވެރިން 
ލުއިކޮށްދެވޭނީ އަދަބު  ކުށްވެރިޔަކަށް،  ގެނެވޭ  ތިރީގައިވާ    ،ދިވެހިރާއްެޖއަށް 

 ލަތްތަކުގައެވެ.  ހާ

ތަންފީޛު )ހ(    ޙުކުމް  ދަށުން   ކުށްވެރިޔާ  ޤައުުމގެ ކަާމބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ކުރަުމންދިޔަ 
ދިވެހިރާއްެޖއިން  އަދަބު   ަމތިން  އެގޮތުގެ  އަދަބު،  އޭނާގެ  ލުއިކޮށްދީފިނަމަ، 

 ލުއިކޮށްދޭންވާނެއެވެ. 
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ނަންބަރު   )ށ(    ލުއިކޮށްދިނުުމގެ   2010/2ޤާނޫނު  އަދަބު       )ަމޢާފުދިނުާމއި 
ޝަރުޠު  ލުއިކޮށްދިނުަމށް  އަދަބު  ދަށުން  ގެ               ހަމަވާނަމަ،   ޤާނޫނު( 

 ަމތިން އޭނާގެ އަދަބު ލުއިކޮށްދެވިދާނެއެވެ. އެ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ 

ނަންބަރު   . 25 ދިނުން މާފު ދަށުން   2014/38ޤާނޫނު  ގެ  ޤާނޫނު(  ބަދަލުކުރުުމގެ  )ކުށްވެރިން 
ދިވެހިރާއްެޖއަށް ގެނެވޭ ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކަށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކަާމބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

ކަާމބެހޭ   ޤައުުމގެ  ބޭރު  ޙުކުްމ  ނުވަތަ  އޭނާގެ  ަމޢާފުދީފިނަމަ،  ދަށުން  ޤާނޫނުގެ 
 ވާނެއެވެ. ކޮށްލަންތަންފީޛުކުރުން ނިުމަމކަށް ގެނެސް، އޭނާ ބަންދުން ދޫ

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 އެހެނިހެން 

ޓަކައި    ބަދަލުކުރުަމށް  ބޭރު ޤައުެމއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު އެހެން ބޭރު ޤައުަމކަށް   )ހ(  . 26 ޓްރާންޒިޓްކުރުން 
ޓްރާންޒިޓް ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ދަތުރުަމތީގައި  އެ  އޭނާ    ދަތުރުކުރާއިރު  ކުރުަމށް 

ކުށްވެރިޔާ ޓްރާންޒިޓް ކުރުުމގެ ހުއްދައަށް އެދި  ގެންދެވޭ ޤައުުމން އެދޭނަމަ،  
 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ލިޔުުމން އެދެންވާނެއެވެ.  ންކުށްވެރިޔާ ގެންދެވޭ ޤައުަމކު

މި ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ ޓްރާންޒިޓް ކުރުުމގެ ހުއްދައަށް އެދޭ   )ށ(   
އެއްބަސްވުެމއްގައި   ބަދަލުކުރުުމގެ  ކުށްވެރިން  ދިވެހިރާއްެޖއާއެކު  ޤައުަމކީ، 

 ވާންވާނެއެވެ. ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުަމކަށް

ކަންތައްތައް ފުރިހަމަވާނަމަ،    ކޮށްފައިވާ)ށ( ގައި ބަޔާން  އާއިމި ާމއްދާގެ )ހ(   )ނ(   
ދިވެހިރައްޭޖގައި    ،ވާލުގައިހަކުށްވެރިޔާ ގެންދެވޭ ޤައުުމގެ ކަާމބެހޭ އޮފިސަރެއްގެ  

 އެ ކުށްވެރިޔާ ޓްރާންޒިޓް ކުރުުމގެ ހުއްދައެއް ިމނިސްޓަރަށް ދެވިދާނެއެވެ.

 މި ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ިމނިސްޓަރު ދޭ ހުއްދަ ދޭންވާނީ ލިޔުުމންނެވެ. )ރ(   

ކުށްވެރިޔާ ގެންދެވޭ ޤައުުމގެ ކަާމބެހޭ    ކޮށްފައިވާބަޔާންމި ާމއްދާގެ )ނ( ގައި   )ބ(   
 އޮފިސަރަށް، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ. 

މި ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޓްރާންޒިޓްކުރާ  )ޅ(  
ނުވަ ެޖއްސީއްސުރެ  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އުޅަނދު  ދަތުރުކުރާ  ތަ  ކުށްވެރިޔާ 

  ކޮށްފައި ބަނދަރުކުރީއްސުރެ ދިވެހިރާއްެޖއިން ފުރަންދެން، ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރު
 ބަހައްޓަން ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށް ިމނިސްޓަރު އަންގަންވާނެއެވެ.
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ހައްޔަރު )ކ(    ދަށުން  ގެ  )ޅ(  ާމއްދާގެ  ކުށްވެރިޔާ   ކޮށްފައިމި  ބަހައްޓަންެޖހޭ 
އު  ކޮށްފައިހައްޔަރު ގޮތުގެ  ހަަމަޖއްސާނެ  އިންތިޒާމް   ،ލެއްސޫބެހެއްޓުުމގެ 

 ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް ލިޔުުމން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. 

ހުންނަ   )އ(    ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ކުށްވެރިޔާ  ކުރެވޭ  ޓްރާންޒިޓް  ދަށުން  ާމއްދާގެ  މި 
ޚަރަދަށް ޒިންމާވާނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގައި އެ ކުށްވެރިޔާ   ހުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ

 ކުރުުމގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުުމންނެވެ. ޓްރާންޒިޓް

ކުރަން އެދޭ ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ތިރީގައިވާ ކަންކަން    ރާއްޭޖގައި ޓްރާންޒިޓް  )ވ(   
ޓްރާންޒިޓް  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  އޭނާ  ނުދީ ކުރުުމގެ    ފުރިހަމަވާނަމަ،  ހުއްދަ 

 ިމނިސްޓަރަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. 

 ؛ވުން އޭނާއަކީ ދިވެހިރައްޔިތެއް ކަުމގައި (1)   

އޭނާގެ ަމއްޗަށް ސާބިތުވެފައިވާ ކުށަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  (2)   
 ؛ނުވުން ކުށެއް ކަުމގައި

ކުށެއް   (3)    ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ކަުމގައި އޭނާއަކީ، 
ކުރުުމގެ ޅައިކަނޑައަ ޚިލާފަށް  ޤާނޫނާ  ދިވެހިރާއްޭޖގެ  ކުށެއް  ފައިވާ 

 ވުން.  ކަުމގައި ސަބަބުން ހޯދަުމންދާ ީމހެއް

ކަނޑައަ  . 27 ާއންމު މާްއދާ  ޢަަމލުކުރުަމށް  ގޮތަކަށް  ވަކި  ގަވާއިދުގައި  ކަންތައްތަކުގައި ޅައިމި  ފައިނުވާ 
ދިވެހިރާއްެޖއިން ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ުމޢާހަދާއެއްގައި ނުވަތަ   ،ޢަަމލުކުރާނީ

އެ ވެފައިވާ    ދިވެހިރާއްެޖއާއި  ގުޅޭގޮތުން  ބަދަލުކުރުާމ  ކުށްވެރިން  ދެެމދު  ޤައުާމ 
 އެއްބަސްވުަމށެވެ.

އެހެ . 28 މާނަކުރުން  ގަވާއިދުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިމި  ގޮތަކަށް  އަންނަނިވި    ހައިނުވާ  ން  ހިނދަކު، 
ޒުތަކާއި އިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިވާ  ފުއިބާރާތްތަކަށް ދީފައިވަނީ، އެ ލަލަފުޒުތަކާއި  
 ާމނަކުރުެމވެ.

ބޭރު ޤައުެމއްގައިވާ  އެވަނީ،    "ބޭރު ޤައުެމއްގެ ކަާމބެހޭ ފަރާތް" ކަަމށް ބުނެފައި )ހ(   
ގުޅޭ ކަންކަން ހަަމެޖއްސުުމގެ ޒިންާމ    ގެންދިޔުާމން ޤައުަމކަށް  ކުށްވެރިން އެހެ

 އެ ޤައުުމގައި ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ފަރާތަށެވެ. 
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އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ   "ކަާމބެހޭ ފަރާތް" ކަަމށް ބުނެފައި ( ށ)  
ވުޒާރާ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ކުރުަމށް  އެކަން  ަމތިން  ނުވަތަ   އަކަށްގޮތުގެ 

 ފަރާތަކަށެވެ. 

ބުނެފައި ( ނ)   ޕްރިޒަންސް" ކަަމށް  ޤާނޫނު ނަންބަރު    އެވަނީ،   "ކޮިމޝަނަރ އޮފް 
 ކޮށްފައިވާ ގައި ބަޔާން  )ދިވެހިރާއްޭޖގެ ަޖލުތަކާއި ޕެރޯލްގެ ޤާނޫނު(  2013/14

 ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްއަށެވެ.

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޯޓަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަުމގައިއެވަނީ،    "ކޯޓު" ކަަމށް ބުނެފައި ( ރ)  
ނަންބަރު   ޤާނޫނު  ކޯޓުތަކާބެހޭ   2010/22ވާނަމަ،        )ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ލަ  ޤާނޫނު( އެ  ކޯޓަކަށް ފުގައި  ޤައުެމއްގެ  ބޭރު  ާމނައިގައެވެ.  ދީފައިވާ  ޒަށް 
 ނިސްބަތްކޮށް ކަުމގައިވާނަމަ، އެ ޤައުެމއްގެ ޝަރުޢީ ކޯޓަށެވެ. 

ބުނެފައި ( ބ)   ކަަމށް  ތަންފީޛު   "ިމނިސްޓަރު"  ޙުކުމް  ދިވެހިރާއްޭޖގައި    އެވަނީ، 
ކުށްވެރިންނާ ަމސްއޫލިއްޔަތު   ކުރަުމންގެންދާ  ބެލެހެއްޓުުމގެ  ކަންކަން       ގުޅޭ 

 އިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ. އެ

 ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ސުޕްރީްމ ކޯޓަށެވެ. "ސުޕްރީމް ކޯޓު" ކަަމށް  (ޅ)  

އެވަނީ، ބޭރު ޤައުެމއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު   ކުރުން" ކަަމށް ބުނެފައި  "ޓްރާންޒިޓް ( ކ)  
ޓަކައި ދަތުރުކުރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުން    އުަމކަށް ބަދަލުކުރުަމށްއެހެން ޤަ

ނަންބަރު  ލަތްތަކުގައި،  ހާދަތުރުކުރާ   )ކުށްވެރިން   2014/38ޤާނޫނު 
ަމތިން ދިވެހިރާއްޭޖގައި    ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެބަދަލުކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގައި  

 މަޑުކުރާ ކުރުަމށެވެ. 

ފަށާނީމި   . 29 ގަވާިއދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން  ޢަަމލުކުރަން  ގެޒެ  ،ގަވާއިދަށް  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދު  ގައި  ޓު ދިވެހި  މި 
 ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. 

ތާ . 30 ލެވޭ ގަވާިއދު ވަިއުއ ފަށާ  ޢަަމލުކުރަން  ގަވާއިދަށް  ފެށިގެންރީމި  ނަންބަރު  ،ޚުން         ގަވާއިދު 
2015/R-158   ާދެެމދު ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުުމގެ    )ދިވެހިރާއްެޖއާއި ބޭރު ޤައުުމތަކ

 އިުޖރާއަތު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު( ބާޠިލުވީއެވެ. 

___________
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 1ޖަދުވަލު  
                                                         ` 

 

 

 

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 the Government of Republic of 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: 

 

a) Copy of the courts’s final order/decision/judgement; 

b) Document in proof of my being citizem of (Receiving State); OR 

c) Copy of the National Identity Card or Passport. 

 

 

I, (name) national of (Receiving State) lodged in (prison name) prison, am certifying 

that I have given the consent at my own will and without any coercion or duress, and I am fully 

aware of the consequences of my transfer to ………………………  

 

I shall be thankful for the kindness. 

 

Encls: As above 

 

 

 

Yours Sincerely, 

     (signed) 
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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. 

 

Date: 
 

 

 

                      (signed)      (signed)     

        Commissioner of Prisons                 Director of Prisons    

   Maldives Correctional Service      Maldives Correctional Service 

                        Male’        Male’  

          Republic of Maldives      Republic of Maldives 
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2ޖަދުވަލު    

` 
 

 

 
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 detail of the sentence is as follows: 

 

Name:  

Passport no:  

Offence 

committed: 

 

Law stating the 

offence (with 

Article): 

 

Term of 

imprisonment: 

 

Date of 

commencement of 

the sentence: 

 

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:  
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If the prisoner has been granted clemency under the Celemency Act (Law No 2/2010 

Date of clemency:  

Duration of 

clemency: 

 

Term remaining:  

 

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. 

 

BE IT ALSO KNOWN that once transferred, the mentioned national will be on the 

Blacklist of the Maldives Immigration, 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) 

 

 

Date: 
 

 

 

           (signed) 

……………………….. 

Minister of Home Affairs 

  Republic of Maldives 

 

 

 

 

 

 

Copy to:  
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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

REPUBLIC OF MALDIVES 

 
 

HANDOVER INSTRUMENT 

 

WHEREAS the Agreement between the Government of the Republic of Maldives and 

the (Receiving State) on the ………………………. was signed on …………………, and 

thereafter ratified on ………………….; 

 

WHEREAS the Government of the Republic of Maldives has received and duly 

considered the transfer of sentenced prisoners’ requests with respect to ……………………… 

named below, who are currently serving prison sentences in the Republic of Maldives: 

 

1. Mr. XX (Passport Number: XX) 

2. Mr. XX (Passport Number: XX) 

3. Mr. XX (Passport Number: XX) 

4. Mr. XX (Passport Number: XX) 

 

 

AND WHEREAS, pursuant to Section 22 (a) of the Act No. 38/2014 (Transfer of 

Prisoners Act), the Minister of Home Affairs has authorised the transfer of the said 

(..nationality…) nationals to prisons in (Receiving State), in order to serve the remainder of 

their prison sentences in (Receiving State), in accordance with the provisions of the said 

Agreement and Act No. 38/2014 (Transfer of Prisoners Act) and the Regulations made 

thereunder; 

 

 WHEREAS the Government of the of (Receiving State) has agreed to the repatriation 

of said individuals, under the care of the ………………………………. 

 

NOW THEREFORE, BE IT KNOWN that the Government of the Republic of 

Maldives hereby hands over to ………………………., the said …………………… for 

transfer to prisons of (Receiving State) in accordance with the terms of the authorisation 

granted by the Minister of Home Affairs; 

  

 IN WITNESS WHEREOF, the undersigned have signed the present Instrument, for 

the handover of the …………………. named herein, from the custody of the officials of the 

Government of the Republic of Maldives to the care of the …………………………., for 

repatriation to (Receiving State).  

 

  

DONE at, Male’, this XXth Day of XX One Thousand Four Hundred and XX of the 

Hijree Calendar, corresponding to the XXth Day of XX, Two Thousand and XX, in two 

originals in the English language, both being equally authentic.  
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……………………….           H.E. XX 

………………………           XX 

For the Government of the Republic of Maldives         XX 
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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/name of 

the person requesting) 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 

commencement of 

sentence: 

 

Term served:  

 

Term remaining:  

 

Date of release on 

parole: 

 

Period of parole:  

 

Parole conditions:  
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Any changes to parole 

conditions: 

 

Conditions agreed between the Maldives and (Requesting State) for transferring a 

prisoner released on parole:  

 

 

 

 

 
Date: 
 
              (signed)   

……………………….. 

……………………….. 

………………………. 

 
Attach verified copies of the following documents with this form: 

• Passport; 
• Judgement of the court sentencing the prisoner; 
• Report of the conviction; 
• Articles of the law stating the offence committed; 
• Articles of the law stating the punishment for the offence committed; 
• Documents proving the release of the prisoner on parole; 
• Relevant artciles of the law relating to parole; 
• Signed consent of the prisoner for his/her transfer; 
• Signed consent of the requesting Government for the transfer of the prisoner; 
• Documents stating all the information relating to medical care the prisoner is 

undergoing, if any; 
• Request of the concerned authority for continuation of the medical care after 

transfer of the prisoner; 
• 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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MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

REPUBLIC OF MALDIVES 

 
REQUEST BY THE PRISONER TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF 

MALDIVES 

 

WHEREAS it is the request of (name of the person requesting) currently serving prison 

sentence in (name of prison) prison, to be transferred to the Government of the Republic of 

Maldives, under the agreement dated (dated) signed between the Government of the Republic 

of Maldives and the Government of (country where the prisoner is) on (purpose of 

agreement/name). 

 

Name:  

 

Date of Birth:  

 

Nationality:  

 

National ID No:  

 

Passport No:  

 

Permanent Address:  

 

Offence committed:  

 

Law stating the 

offence (with Article): 

 

Type of 

imprisonment: 

 

Term of 

imprisonment: 

 

Date of 

commencement of 

sentence: 

 

Term served:  

 

Term remaining:  

 

Date of release on 

parole: 

 

Period of parole:  

 

Parole conditions:  
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Any changes to parole 

conditions: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Date: 
 
              (signed) 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

 
 
Attach verified copies of the following documents with this form: 

• Passport; 
• Judgement of the court sentencing the prisoner; 
• Report of the conviction; 
• Articles of the law stating the offence committed; 
• Articles of the law stating the punishment for the offence committed; 
• Documents proving the release of the prisoner on parole; 
• Relevant articles of the law relating to parole; 
• Signed consent of the prisoner for his/her transfer; 
• Signed consent for the transfer of the prisoner by Government where the prisoner 

is imprisoned,  
• Documents stating all the information relating to medical care the prisoner is 

undergoing, if any; 
• Request of the concerned authority for continuation of the medical care after 

transfer of the prisoner; 
• 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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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: 

 

Date of 

commencement of 

sentence: 

 

Term served:  

Term remaining:  

If the prisoner is released on parole under the relevant laws of the (Requesting State) 

Date of release on 

parole: 

 

Period of parole:  

Parole conditions: 

 

 

 

Any changes to parole conditions: 

 

 

 

 

Procedure under the agreement between the …………. and ………… to transfer a 

person under parole: 
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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. 
            

Date: 
 

 

           (signed) 

 

 

……………………….. 

Minister of Home Affairs 

  Republic of Maldives 

 

 
Copy to 
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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް 
 މާލެ،        

 . ދިވެހިރާއްޖެ
 ނަންބަރު:                                                        

 
ބޭރު ޤައުމެއްގައި ދިވެހި ކުށްވެރިޔަކަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް، އެގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި  
 ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި، ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސްގެ މައްޗަށް މިނިސްޓަރު ނެރޭ އަމުރު 

 
ގެ    ކުރަުމންދިޔަ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ރައްޔިތެއްކަަމށްވާ )އެޑްރެސް(/)ނަން(  ނަން( ގައި ޙުކުްމ ތަންފީޛު)ަޖލުގެ    

ކުރަުމން ދިޔަ ޤައުުމ(    ޓަކައި ދިވެހިރާއްެޖއާއި )ކުށްވެރިޔާ ޙުކުްމ ތަންފީޛު  ކުރުަމށް  ޙުކުުމގެ ބާކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ތަންފީޛު
 ން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުުމގެ ދަށުން ވަނީ ދިވެހިރާއްެޖއަށް ބަދަލުކުރެވިފައެވެ.  ސަރުކާރާ ދެެމދު ބަދަލުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުގެ 
 

ތަންފީޛު   ޙުކުމް  ުމއްދަތުން    )ކުށްވެރިޔާ  ޙުކުުމގެ  ކުރި  ަމއްޗަށް  )ނަން( ގެ  ޤައުުމ( ގައި  ދިޔަ  ކުރަުމން 
ތަންފީޛު ޙުކުމް  ނިން  )ކުށްވެރިޔާ  ތަންފީޛުކޮށް  އޭނާ  ގައި  ޤައުުމ(   ދިޔަ  އުނިކުރުުމން،  ަމއިކުރަުމން  ުމއްދަތު  ފައިވާ 

 ކުރަންެޖހޭ ުމއްދަތަކީ )ުމއްދަތު( ދުވަހެވެ.  ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޭނާ ޙުކުމް ތަންފީޛު
 

    ކުރަުމން ދިޔަ ޤައުުމ(  ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް   )ކުށްވެރިޔާ ޙުކުމް ތަންފީޛު،  ވީމާ، )ނަން( ގެ ަމއްޗަށް  
ތާރީޚާއި    ކުރި  ްމ)ޙުކު އެކޯޓާއި،  ތަންފީޛު  ނަންބަރު(  ދިވެހިރާއްޭޖގައި  ނަންބަރު  ގޮތުގައި  ޤާނޫނު                  ކުރުަމށް 

 ވަނަ ާމއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އަުމރު ކުރަެމވެ.  28)ކުށްވެރިން ބަދަލުކުރުުމގެ ޤާނޫނު( ގެ  2014/38
 

 ( )ތާރީޚު
 
 

 )ސޮއި( 
 ފް ހޯްމއެފެއާޒް ިމނިސްޓަރ އޮ                                                         

 ކޮިމޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް   
 ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 
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