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 ތިންވަނަ  ހު އޮތް ރަްއޔިުތންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުާރސްފަތިވި  42މަހުގެ  ޑިެސންބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
ވަނަ ާމއްދާަގއިާވ  24ޤާނޫނުައސާީސގެ  "ލުބިއެކްްސޓްރަިޑޝަންގެ " ވަނަ ޖަލްސާއިްނ ފާސްކުރެްއވި 42ދައުރުގެ 

ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައީ  ުދވަހު ހޯމަހ( ިވ 0236 ރަބީޢުލްައްއވަލް 02) 4102 ޖަނަވަރީ  2 ،ގޮތުެގ މަތިން
 ދިވެހިސަުރާކރުގެ ެގޒެުޓގައި މިއަދު ާޝއިުޢ ކުރެިވއްޖެެއވެ. ،މި ިބލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުން
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 1025/1 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ 

 އެއްވަނަ ބައި 

 އިބްތިދާއީ މާއްދާތައް 

 އެއްވަނަ ބާބު 

 ތަޢާރުފާއި މަޤްޞަދު 

 މިއީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން އަްނނަިނވި ބޭނުްނތަކަށްޓަކަިއ  )ހ(  .2 ތަޢާރުފާއި ނަން 
ޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތަކާއި، ބޭުރ އެ ޤައުމުތަކަށް އެކްސްޓްރަޑައި

ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށްވެރިްނ އަންނަނިވި ބޭނުްނތަކަްށޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމުގެ ޤާނޫނެވެ.

ޝަރީޢަތް  އެމީހަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށެއްގެ  (2)   
 ހިންގުމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ 

އެމީހަކީ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުްށ ސާބިތުވެ، ޙުކުމްކޮށްފައިވާ، ެއހެންނަމަވެސް   (1)   
ނޑައެޅިފައިނުވާ މީހެއްނަމަ ނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ؛ ނުވަތަ ، އަދަބު ކަ  އަދަބު ކަ

 އެމީހަކީ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމްކޮށް، އަދަބު   (3)   
ނޑައެޅިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި.  ކަ

 އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޤާނޫނު" އެވެ."މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ،  )ށ(  

 މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަީކ، އަންނަިނވި މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމެވެ.  .1 މަޤްޞަދު 

 ެއ ޤައުމުތަކަށް ން ވެރިދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ަޤއުމުތަކުގެ ކުށް )ހ(  
ނޑައެޅުން؛  އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައް ކަ

އެ ޤައުމުތަކަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިްނ  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ )ށ(  
ނޑައެޅުމާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން އެމީހުން ކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެއެ ކުށް ކަ

ނޑައެޅުން؛އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރެ  ވޭނެ ޙާލަތްތައް ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން ހޯދައި، ހިފަހައްަޓއި ހައްޔަރުކުރުމާބެހޭ  )ނ(  
ނޑައެޅުން؛ ނޑައެޅުމާއި، މުދާ ހިފެހެއްޓުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަ  އުސޫލުތައް ކަ



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                        2 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 4 

 ސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކް  )ރ(  
ނޑައެޅުން؛  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަ

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށްެވރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި  )ބ(  
 ޢަމަލުކުރެވޭނެ އުސޫލުތައް ބަޔާންކުރުން.

 ދެވަނަ ބާބު 

 ފު މަފްހޫމްތަކުގެ ރަދީ 

ކުށެްއ  ،"ކުށްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންނާއި  .3 ކުށްވެރިން 
ކުށެއް ކުރިކަން ސާބިތުވެ ޙުކުމްކުރެވި،  ،ކުރިކަން ސާބިތުވެ ޙުކުމްކުރެވިފައިވާ މީހުންނާއި

ނޑައެޅިފައިނުވާ މީހުން ހިމެނޭގޮުތންނެވެ.  އެހެންނަމަވެސް އަދަބު ކަ

އްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ދިވެހިރާ
 ކުށްވެރިން 

"ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ބޭރު ޤައުމެއްެގ   .4
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށް ކޮށްފައިވާ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައިވާ ކުށްވެރިންގެ 

އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށް ބޭނުްނާވ ނަނިވި ބޭނުްނތަކަށްޓަކައި ައން ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ،
 މީހުންނަށެވެ.

އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް  )ހ(  
 އެ ޤައުމުގައި ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ 

ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ޙުކުމްކޮށް، އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް  )ށ(  
ނޑައެޅިފައިނުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް އެ ޤައުމުގައި އަދަބު  އެހެންނަމަވެސް އަދަބު ކަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ   ކަ

އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ އަދަުބ  )ނ(  
ނޑައެޅިފައިވާ މީހުންގެ ޙު  ކުމް، އެ ޤައުމުގައި ތަންފީޛުކުރުމަށްަޓކައި.ކަ

"ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށްވެރިން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށް   .5 ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށްވެރިން 
ބޭުރ ކޮށްފައިވާ، އަންަނނިވި ޙާލަތްަތކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައިވާ ކުށްވެރިންގެ ތެރެއިން 

ޤައުމެއްގައިވާ، އަންނަނިވި ބޭނުންތަަކށްޓަކައި ދިވެހިރާއްެޖއަށް ގެނައުމަށް ބޭުނންވާ 
 މީހުންނަށެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހުންގެ މައްޗަށް  )ހ(  
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޝަރީޢަތް ހިންުގމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ 

ވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެ ޙުކުމްކޮށް، ދި )ށ(  
ނޑައެޅިފައިނުވާ މީހުންގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަދަބު  އެހެންނަމަވެސް އަދަބު ކަ

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ   ކަ
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ސާބިތުވެ އަދަބު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަުށްނ ކުށެއް ކުރިކަމަށް ޝަރީޢަަތށް  )ނ(  
ނޑައެޅިފައިވާ މީހުންގެ ޙުކުމް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރުމަްށޓަކައި.  ކަ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ބާވަތުގެ 
 ކުށް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުާޢހަާދ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، "އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ބާވަތުގެ ކުށް"   .6
ނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމަ  ކަށް ނިސްބަތްކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ، ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޤައުމެއް ކަމަށް ކަ

އެ ޤައުމާ ދެމެދު ވެފައިވާ ެއއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކުށްކުށަށެވެ. އެޫނން ޤައުމެއް 
 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްކުށަށެވެ. 23 ކަމުގައިވާނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ

 މަށް ުބނެފައިއެވަނީ، ުކށްވެރިން ކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ޤައުމުތައް" ކަ"އެ  .7 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ޤައުމުތައް 
ނޑައެޅޭ ޤައުމުތަކަށެވެ.  އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ އަށްވަނަ ާބބުގެ ދަުށން ކަ

 ކުރެ މާނައެއްގައެވެ."އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ައންނަނިވި މާަނތަކުން  .8 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުންނަމަ،  )ހ(  
އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި އެ ޤައުމުްނ ހުށަހެޅުމުން، އޭާނ 

ޖެހޭ އެންމެހައި ދަށުން ފުރިހަަމކުރަންއިޓްކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ އެކްސްޓްރަޑަ
މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ނެޭރ އެކްސްޓްރަޑިޝަން 

 އަމުރެއްގެ ދަށުން އޭނާ އެ ޤައުމަށް ގެންދިޔުމަށް؛ ނުވަތަ 

ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ  )ށ(  
ކޮށްދިުނމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން  ރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓް ގުޅޭގޮތުންނަމަ، އޭނާ ދިވެހި

 އެ ޤައުމުގައި އެދުމުން، އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި 
އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަރުޙަލާތައް 

 އަށް ގެނައުމަށެެވ.ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެ ޤައުމުން އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ  )ނ(  
ގުޅޭގޮތުންނަމަ، އޭނާ ހުރި ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 

 ކުރުމަށް.މަރުޙަލާތައް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އޭނާ އެ ތިންވަނަ ޤައުމަށް އެްކސްޓްރަޑައިޓް

 ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް 
 އެދޭ ޤައުމު 

"ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމު" ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައިާވ   .9
ވަނަ މާއްދާގެ  25ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި މި ޤާނޫނުގެ 

 ޤައުމަށެވެ. ދަށުން ހުށަހަޅާ

"އެކްސްޓްރަޑިޝަން އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެަވނީ، ދިެވިހރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ   .20 އެކްސްޓްރަޑިޝަން އަމުރު 
ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި 

މަރުޙަލާތައް ނިމުަމށްފަހު، ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި 
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ނިންަމއި، އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  19އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުމުގެ ގޮތުން މި ޤާޫނނުެގ 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރަށެވެ.
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 ދެވަނަ ބައި 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާގުޅޭ ޢާންމު މާއްދާތައް 

ކުށްވެރިން 
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ޤައުމުތައް 

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް  ކުށްެވރިންޤައުމުތަކުގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ދިވެހިރާއްޭޖގައިވާ ބޭރު   .22
ނޑައަާޅ  ހުއްދަކުރެވޭނީ، ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަ

 ޤައުމުތަކަށެވެ.

ދިވެހިރައްޔިތުން 
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރެވުން 

 

ނެއެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ދިވެހިރަްއޔިތުން ބޭރު ޤައުމަކަށް އެްކސްޓްރަޑައިޓެއް ނުކުރެވޭ  .21
އެހެންނަމަވެސް، އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދި ހުަށހަޅާ ޤައުމުްނ އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އޭާނ 
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެ ޤައުމުން ބޭނުންވާ ކުށުގެ ަދޢުވާ ޭއނާގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

 .ދަޢުވާ އުފުލެން އޮތްނަމަ، އެ ަދޢުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލަންވާެނއެވެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިން 
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ 

 ބާވަތުގެ ކުށް 
 

ވަކި ކުށަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތްަތކަށް ފެތޭ ކުށެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެއީ، މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .23
ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ޭބރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިްނ އެ ޤައުމުތަކަްށ 

 ބާވަތުގެ ކުށް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ

އެ ކުށަކީ، ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ   (2)   
)އެކެއް(  2ދަށުން އެ ކުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އަދަބެއްގެ ގޮތުގައި މަދުވެގެން 

ަގިއ އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަްށ ޖަލަްށލުމަށް ނުވަަތ އެނޫންވެސް ގޮތަަކށް ބަންދު
ނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ޮބޑު އަދަބެއް  ،ބެހެއްޓުމަށް އަަދބު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވުން  އަދި ؛ ކަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެ ކުށަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކުށުގެ ޢަމަލު ހިނގައިފިނަމަ   (1)   
ދަބެއްގެ އެ ޢަމަލުްނ ފުރިހަމަވާ ކުށުގެ އެންމެ ބޮޑު އަޤާނޫނުގެ ދަށުން 
)އެކެއް( އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމަށް ނުވަަތ  2ގޮތުގައި މަދުވެގެން 

ނޑައެޅިފައިވާ ނުވަަތ  ،އެނޫންވެސް ގޮތަކަށް ަބންދުގަިއ ބެހެއްޓުމަށް އަަދބު ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވުން.  އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ކަ

ންކުރާ ފަދަ ކުށަކާގުޅޭ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ މީހަކާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާ )ށ(  
ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އޭނާ ތަންފީޛުކުރަމުްނދާ ޙުކުމަކީ ޖަލުގައި 
ބަންދުކުރުމަށް ނުަވތަ އެނޫންެވސް ގޮތަކަށް ބަންދުގައި ބެހެއްުޓމަށް ކޮށްފައިވާ ޙުކުމެއް 

 އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭންވާނީ، އޭނާ ، ކަމުގައިވާ ޙާލަތުގައި
 ،)ހައެއް( ަމސްދުވަހުގެ މުއްދަތު 6އެ ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަުތގައި މަދުވެގެން 

 ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ބޮޑު އަދަބެއް ތަންފީޛުކުރަން އޮތް ކަމުގައިވާަނމައެވެ.
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ކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އަިދ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ބޭނުމަށްަޓކައި ވަކި ކުށަ )ނ(  
ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން ކުށެއް ކަމުގަިއ 

ދި އޭނާ އެ ކުށަކީ ނުަވތަ ކުށުގެ ޢަމަލަކީ ދިވެހިާރއްޖޭގައި އަ ،ބެލުމުގައި
 ނުވަަތ  ،އެދޭ ޤައުމުގައި އެއް ދަރަޖައެއް ދީފައިވާއެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން 

އެއް ލަފްޒުތަކަކުން ނުވަތަ ޢިާބރާތްތަކަކުން އިޝާރާތްކުރާ، ނުަވތަ ދެ ޤައުމުގައިވެސް 
އެއް ގިންތިއެއްގެ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވަތަ ކުށުގެ ޢަމަލެއް ކަމުގައިވުން ލާޒިމެއް 
ނޫނެވެ. އަދި އެ ުކށުގެ ރުކުންަތކަކީވެސް ދެ ޤައުމުގައި އެއް ރުކުންތަކެއް ކަމުގައިވުްނ 
 ލާޒިމެއް ނޫނެވެ. އެހެންނަަމވެސް، ވަކި ކުށަކީ މި މާއްދާގެ ދަށުން 
ނޑައެޅުމުގައި، ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުްނ  ކުށެއް ކަމުގައި ކަ
ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައި ކުށްވެިރޔާ ކުރިކަމަށް ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަށް ުބާނ 

 ތްުކރަންވާނެއެވެ.އެންމެހައި ޢަމަލުތަކަށް ރިޢާޔަ

ޓެކުހާއި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޢަމަލުކުެރވޭ ޤާނޫނުތަކާ ޚިލާފު  )ރ(  
ޢަމަލުތަކަކީ، ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގައިވެސް އެއް ބާވަތުގެ 

)ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މި މާއްދާގެ އިވާނަމަ، އެއީ، ކުށް ކަމުގައި ބެލެވޭ ޢަމަލު ކަމުގަ
ފަދަ ކުށްކުށް ކަމުގައި ބެލޭނެެއވެ. އަދި އެ ޓެކުހަކީ ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއަކީ، 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ބާވަތުގެ ޓެކުހަކަށް ނުވަތަ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއެއް 
 ކަމުގައި ނުވާތީ، ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގައި 
އް ޢަމަލުކުރެވޭ ޓެކުހާބެހޭ ނުވަަތ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީއާބެހޭ ޤާނޫެނއް ނުވަތަ ގަވާއިދެ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނެތުމަކީ، 
 ހުއްދަ ނުދީ ހިފެހެއްޓޭނެ ސަަބެބއް ނޫނެވެ.

ކުރިކަމަްށ ނީ، އޭާނ ކޮށްފަިއވާ ނުވަތަ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދެ )ބ(  
އެއް ކުށަށްވުރެ ގިނަ ކުށާ ގުޅިގެން ކަމުގައިވާނަމަ، އަދި އޭގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ 

ތެރެއިން ބައެއް ކުށަކީ، މި ާޤޫނނުގައި ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރެވޭނެ ބާަވތުގެ 
ނޑައަޅާފައިވާ ކު  ވެސް، އޭނާ ށެއް ކަމުގައި ވީނަމަކުށް ކަމުގައި ކަ

މަދުެވގެން ެއއް ކުށަކީ، ކުށްވެރިްނ މަށް އެދޭ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރު
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދެވިދާނެ ކުށެއް 

މަށް ކަމުގައިވާނަމަ، ދެން ހުރި ކުްށކުށާ ގުޅޭގޮތުންވެސް އޭނާ އެްކސްޓްރަޑައިޓްކުރު
 ހުއްދަ ދެވިދާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިން 
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރެވޭނެ 

 ޙާލަތްތައް 

އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި، ދިެވހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން   .24
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ނުދެވޭނެއެވެ.

އިވާ ނުވަތަ ކޮށްފަިއވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަކީ، ސިޔާސީ ކުށެއް އޭނާ ކޮށްފަ )ހ(  
ކަމުގައިވުން ނުވަތަ އެ ކުށަކީ ުކށް ކުރަން މެދުވެރިވި އެންމެހައި ޙާލަތްތަކަށް ބަލާއިރު 

 ސިޔާސީ ކުށެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛

މުން އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދެނީ، އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައު )ށ(  
އޭނާ ނިސްބަތްވާ ނަސްލަށް ނުަވތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ ދީަނށް ުނވަތަ ޤައުމަށް ނުވަަތ 
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އޭނާ ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ ވިސްނުމަކަށް ބަލައި، އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށް ނުވަަތ 
ފަދަ އެކަށީގެންވާ ހެިކ އޭނާއަށް އަދަބުިދނުމުގެ މަްޤޞަދުގައި ކަމަށް ބެލެިވދާނެ 

 ލިބިފައިވުން؛

އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ، އެ ޤައުމުގައި އޭނާގެ  )ނ(  
މައްޗަށް ހިންގާ ޝަރީޢަތުގައި، އޭނާ ނިސްބަތްވާ ނަސްލަށް ނުވަތަ ޖިންސަށް ނުވަތަ 

ވިސްނުމަކަށް ބަލައި، ދީނަށް ނުވަތަ ޤައުމަށް ނުވަަތ އޭނާ ގެންގުޅޭ ސިޔާސީ 
 ތަފާތުކޮށްާފނެކަމަށް ބެލެުވން؛

އޭނާ ކުރި ޢަމަލަކީ ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލި ކަމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮށްފިނަމަ،  )ރ(  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަސްކަރީ ޤާނޫުނގެ ދަށުން ކުށެްއ ކަމުގައި ބެެލވޭ، އެހެންނަމަވެސް، 

 ށްވުން؛ޢާންމު ޖިނާއީ ކުށަކަށް ނުވާ ކަެމއް ކަމަ

އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދެނީ،  )ބ(  
، އޭނާގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްގައި އެްނމެ ފަހުގެ ޙުކުމްކޮށް

 އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމިފައިވާ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށްވުން؛

ނާ ކުރި ކުށަކީ، ވަގުތު ފާއިތުވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އެނޫންެވސް ސަބަބަކަށްޓަކައި އޭ )ޅ(  
އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާގެ މައްޗަްށ ދަޢުވާ ނުއުފުލޭނެ ކުށެއް ކަމުަގއިވުން؛

ކުރި ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އެ ކުށުގެ ޢަމަުލން ފުރިހަމަވާ އެހެން އޭނާއަކީ، އޭނާ  )ކ(  
ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން އޭާނ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުގެ ާޤނޫނުގެ ދަުށން ނުަވަތ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކޮށް، ކުުށން ބަރީއަވެފައިވާކަމަްށ 

ނޑައަޅާ ފައިވާ، ނުވަތަ ކުްށ ސާބިތުވުމަްށަފހު އެ ކުށަށް އަަދބު ޝަރީޢަތުން ކަ
 ލިބިފައިވާ ނުވަތަ ކުަށށް މަޢާފު ލިބިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވުން.

 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދުން 

ރާއްޖޭގައިވާ ކުށްވެރިން 
 ކުރުމަށް އެދުން އެކްސްޓްރަޑައިޓް 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެ ޤައުމަކަށް  )ހ(  .25
އަދި އޭނާ ، އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ބޭުނންތަކަްށޓަކައި

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން، މި ޤާޫނނުގެ ދަށުން ިދވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅާ 
 ށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދައެއްގެ ދަށުންނެވެ.ހު

އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށެއްގެ ޝަރީޢަތް ހިންގުމަށްޓަކައި؛   (2)   
 ނުވަތަ 

އޭނާއަކީ، އޭނާގެ މައްޗަށް ކުްށ ސާބިތުވެ، ޙުކުމްކޮށްފައިވާ، ެއހެންނަމަވެްސ   (1)   
ނޑައެޅިފައި ނޑައެޅުމަށްޓަކަިއ؛ ނުވަތަ ، ނުވާ މީހެއްނަމައަދަބު ކަ  އަދަބު ކަ
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އެމީހަކީ އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމްކޮށް، އަދަުބ   (3)   
ނޑައެޅިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި.  ކަ

ވެރިޔަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިދވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤަުއމެއްގެ ކުށް )ށ(  
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި ބޭރު ޤައުމުތަކުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހުށަހަޅާ 
ހުށަހެޅުންތައް ހުށަހަޅާނީ، އެ ަޤއުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއެއް މެދުވެރިކޮށް، 

 ފޮރިން މިނިސްޓަރަށެވެ.

ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް  )ނ(  
 ކޮންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު ތިރީގައިވާ ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

 ކާކުކަން އެނގޭނެ މަުޢލޫމާތު؛ ،ކުށްވެރިޔާއަކީ ކޮން ޤައުމަކަށް ނިސްބަތްވާ  (2)   

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަަތ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުުފިލފައިވާ ކުށް   (1)   
 ނާއި ވަގުތު އެނގޭެނ ގޮތަށް، ކުށުގެ ތަފްީޞލު؛ކޮށްފައިވާ ތަ

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުުފލިފައިވާ ކުްށ   (3)   
ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛  ކަ

ުބ ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮްށފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ އަދަ  (4)   
ނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނުގެ ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛  ކަ

ކުށްވެރިޔާއަކީ އެ ޤައުމުގައި ކުށެއް ކުރިކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިާވ މީހެއްނަމަ،   (5)   
އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެ ޤަުއމަކުން ނެރެފައިވާ އަމުރު ނުަވތަ އަމުރުގެ 

ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ ޤައުމުގެ 
 ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް؛

ކުށްވެރިޔާއަކީ އެ ޤައުމުގައި ކުށެއް ކުރިކަމަށް ސާބިތުެވފައިވާ މީހެއް   (6)   
އޭނާގެ  ،ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާގެ މައްޗަްށ ކުށް ސާބިތުކުރި ކޯޓެއްގެ ޙުކުމާއި

ނޑައެޅުނު އަދަބު، އަދި އެ ޙުކުމުގެ އެއްވެސް މިންވަރެއް  މައްޗަށް ކަ
ތަންފީޛުކޮށްފައިާވނަމަ، އެކަން ހެކިކޮށްދޭ، އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުްނ 

 ދީފައިވާ ރަސްމީ ލިޔުމެއް؛

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ކުްށ   (7)   
 ހުށަހަޅާ، ކުށްވެރިޔާ ކުރިކަން، ފުރަތަމަ ނަޒަރުގައި ސާބިތުވާ މިންަވރަށް 

 މި ޤާނޫނު ޤަބޫލުކުރާ ހެކި.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ލިޔެކިޔުން ހުންނަންވާނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ.  )ރ(  
އަދި އެ ލިޔުމެއްގެ އަސްލު އޮތީ އިނގިރޭސި ބަހުން ކަމުގަިއ ނުވާނަމަ، އަސްާލ 

ދާރާއަކުން ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ ަޤއުމުގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އި
 އެ ލިޔުމުގެ އިނގިރޭސި ތަރުޖަމާއެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމުތަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަްއ ހުންނަންވާނެ ގޮތުގެ  )ބ(  
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 އެފަދަ ހުަށހެޅުން ހުށަހެޅުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ  ،ނަމޫނާއާއި
 ގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.މި ޤާނޫނު، އިޖުރާއަތު

މި މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމެއް ފޮރިން މިނިސްޓަރަްށ  )ޅ(  
ލިބުމުން، ިމ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގެ ދަށުްނ ފުރިހަަމކުރަންޖެހޭ ކަންކަން 

އް ފޮނުވާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ އެ ހުށަހެޅުމެ ،ފުރިހަމަކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުަމށްފަހު 
 ޖެނެރަލަށެވެ.

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ހުަށހެޅޭ ހުށަހެޅުމެްއ ފޮރިން މިނިސްޓަރު  25މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .26 ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަދިނުން 
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފޮނުވުމުން، އެ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންކަްނ 

 ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ނުވަތަ ކުރިކަމަްށ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ުކށަކީ ބޭުރ ޤައުމުތަކަްށ   (2)   
 ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުްށ ކަމުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށްތަކުގެ ތެރެއިން ކުށެއްކަން؛ ައދި  މި ޤާނޫނުގައި ކަ

ސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ކުށްވެރިޔާ އެކް  (1)   
ނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމެއްކަން؛ އަދި  ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ކަމަށް ކަ

ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް މި ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ   (3)   
 އް ނެތްކަން؛ އަދިނުވަތަ އެހެން ޤާޫނނެއްގެ ދަށުްނ ހުރަސްއަޅާ ކަމެ

 ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭންވީ އިތުރު ސަބަބެްއ ނެތްކަން.  (4)   

 ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ކަންކަން ފުރިހަމަވާނަމަ،  )ށ(  
 އެވެ.އެ ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެވިދާނެ

 މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދޭން ނިންމައިފިނަމަ،  )ނ(  
އެ ހުއްދަ ފޮނުވާީނ ހައިކޯޓަށެވެ. ހައިކޯޓަކީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ މައްސަލަތައް ބަާލެނ 

 ފުރަތަމަ މަރުޙަލާގެ ކޯޓެވެ.

މަ، ލް ހުއްދަިދނުމަށް ނިންމަިއފިނަމި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ )ރ(  
 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް، އެ ހުއްދައިގެ ކޮޕީއަކާއި، 

 އެ ހުށަހެޅުން ނިސްބަތްވާ ކުށްެވރިޔާއަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭންވާނެއެވެ.

ދަ ނުދިނުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ މި މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމައިެގން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއް )ބ(  
 ޖެނެރަލް ނިންމައިފިނަަމ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އެކަން ހައިކޯޓަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ ވަކި ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ނުދިނުމަށް  )ޅ(  
އެކަން ކޯޓަށް  ނިންމައި، މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް

ވަނަ މާއްދާގެ  12 އެ ހުށަހެޅުން ނިްސބަތްވާ ކުށްވެރިޔާ ހުރީ މި ޤާނޫުނގެ، އަންގާއިރު
 ދަށުން ބަންދެއްގަިއނަމަ، އޭނާ ޫދކޮށްލުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންާވނެއެވެ.
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ިދވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤަުއމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު  )ކ(  
އިޓްކުރުމަށްޓަކައި އެ ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅިގެން އެއް ޤައުމަށްވުރެ ގިނަ އެކްސްޓްރަޑަ

ޤައުމުން ހުށަހެޅުމެއް ހުަށހަޅައިފިނަމަ، އޭގެ ތެރެއިން އެ ކުށްވެރިޔާ 
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރާނެ ޤައުމެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމުމުގައި، 

ހޭ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޢާހަދާތަކަާށިއ ދިވެހިރާއްޖެއާއި އެއިން ޤައުމަކާއެކު ވެފައިވާ ކަމާބެ
އެނޫންވެސް ކަމާގުޅޭ އެންމެަހއި ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަްނވާނެއެވެ. އެގޮތުން، 

 އަންނަނިވި ކަންކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 ހުށަހެޅުންތައް ލިުބނު ތަރުީތބު؛  (2)   

 ކުށްވެރިޔާގެ ޤައުމީ ނިސްބަތް؛  (1)   

 ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތަކުގެ ޤައުމީ ނިސްަބތް؛  (3)   

 ކުށްވެރިޔާ ޢާންމުކޮށް ދިރިއުޅޭ ތަން؛  (4)   

 ކުށުގެ ޝިކާރައަކަށްވީ ފަރާތް ނުވަތަ ފަރާތްތައް ޢާންމުކޮށް ދިރިުއޅޭ ތަން؛  (5)   

 ކުށް ކުރި ތަނާއި ވަގުތު؛  (6)   

ބޭނުންވަނީ ތަާފތު ކުށްަތކަކާ ގުޅިގެން  ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން  (7)   
 ކަމުގައިވާނަމަ، ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިން؛

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތް  ކުށްވެރިޔާ ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް  (8)   
 މިންވަރު؛

 ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވާ ސަބަުބ؛   (9)   

ލާއިރު އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތް ކަމަށް ޢަދުލު އިންޞާފުގެ ހަމަތަކަށް ބަ  (20)   
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެންނަ ގޮތް.

ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން 
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ޤަބޫލުވުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް  )ހ(  .27
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  26އޭނާ ޤަބޫލުވާކަން، މި ޤާޫނނުގެ  އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް

ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދިނުމަށްފަހު ކޮންމެ 
ނޑިޔާރެއްގެ ކުރިމަތީގައި ހާމަކުރެވިދާނެއެވެ.  ވަގުތެއްގައިވެސް ފަ

ސްޓްރަޑައިްޓކުރުމަށް ކުށްވެރިޔަކު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ބޭރު ޤައުމަކަށް އެކް )ށ(  
ޤަބޫލުވާނަަމ، އަދި އެފަދައިން އޭނާ ޤަބޫލުވެފައިވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުން 
ނޑިޔާރު  ނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނަމަ، އަންަނނިވި ގޮތުެގމަތިން ފަ ކަމަށް ފަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

އޭނާ އެކްސްޓްަރޑައިޓްކުރުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުން   (2)   
އެދިފައިވަނީ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ުނވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުުފލިފައިވާ ކޮްނ 

 ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން އޭނާއަށް އެނގޭކަން ޔަޤީންކުރުން؛ އަދި
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އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ޤަބޫލުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ ކޮބައިކަން   (1)   
 ންކޮށްދިުނން.އޭނާއަށް ބަޔާ

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ބޭނުމަްށޓަކަިއ، ބޭރު ޤައުމަކަށް 1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) )ނ(  
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކުށްވެރިޔަކު ޤަބޫލުވުމުގެ ަނތީޖާއަކީ، ައންނަނިވި ޮގތުގެމަތިްނ 

 އޭނާއާމެދު ޢަމަލުކުރެވުމެވެ.

 ނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް އޭ  (2)   
މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ގޮތެއް ނިްނމެންދެން، ޝަރީަޢތެއް ބޭއްވުމަާކ ނުލައި އޭާނ 

 އަދި ؛ ބަންދުކުރުން

ވަަނ  18އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް މި ޤާނޫނުެގ   (1)   
 ،މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމައި

ސްޓްރަޑިޝަން އަމުރެއް ނެރުމުން، އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ އެކް
 ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވުން.

ބޭރު ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކުށްވެރިޔަކު ޤަޫބލުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ  )ރ(  
 ( ވަނަ ނަްނބަރުެގ ދަށުން ކުށްވެރިޔާއަށ1ް))ށ( ގެ ކޮބައިކަން މި މާއްދާގެ 

ނޑިޔާރު ބަޔާންކޮށްދިނުމަށްފަުހގައިވެސް، އޭނާ އެ ޤައުމަށް ެއކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް  ފަ
 ޤަބޫލުވާކަން ހާމަކޮްށފިނަމަ، އަްނނަނިވި ގޮތުގެމަތިން ަފނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 އޭނާ ބަންދުކުރުމަށް އަމުރެއް ެނރުން؛ އަދި  (2)   

ކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓް ވާކަމާއި، އޭނާ އޭނާ ބަންދުކޮށްފައި  (1)   
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ އޭނާ ކޮށްފައިާވ ނުވަަތ އޭނާގެ މައްޗަްށ 
ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެންކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް 

 ލިޔުމުން އެންގުން.

ނޑިޔާރަކު އަންގާ އެންގުމެއް  ( ވަނަ ނަންބަރުގ1ެމި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ) )ބ(   ދަށުން ފަ
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބުމުން، ކުށްވެރިާޔ ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ވަަނ މާއްާދގެ )ށ( ގެ ދަުށން  18އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް މި ޤާނޫނުެގ 
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.

ކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދެނީ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ބޭރު ޤައުމަކަށް ކުށްވެރިޔަކު އެ  )ޅ(  
އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުުފލިފަިއވާ އެއް ކުށަށްވުރެ ގިަނ ކުށާ ުގޅިގެން ކަމުގައިވެފައި، 
އެ ކުށްތަކަކީ މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ކުށްވެރިން ެއހެން ޤައުމުތަކަށް 

 ވެސް، މި މާއްދާގެ ދަށުްނ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ފަދަ ކުށްކުށް ކަމުގައި ވީނަމަ
އެ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކުށްވެރިޔަކު ޤަބޫލުވަނީ، އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ 
 ކުށެއް ނުވަތަ ބައެއް ކުށާ ގުޅިގެން ކަމަށްވާނަމަ، މި ާމއްދާގެ ދަށުން އޭާނ 

ވާ ކުށް ނުވަތަ އެ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ނިންމަންވާނީ، އޭނާ ަޤޫބލުވެފައި
 ކުށްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެކަންޏެވެ.
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ގައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިްނ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށެއް ކަމު )ކ(  
ނޑައަޅާފައިނުވާ ކުށަކާ  ގުޅޭގޮތުން ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އޭނާ ކަ
އެ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން އެ ހަޅާފައިވާނަމަ، ޤައުމުން ހުށަ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ 

ނޑިޔާރު  ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އޭނާ ޤަބޫލުވޭތޯ ފަ
ނަމަ، ެއ ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭާނ ސުވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެަފދައިން އޭނާ ަޤބޫލުނުވާ 

ނިންމައިގެން އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން 
 ނުވާނެއެވެ.

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުން 

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވާ 
 ކުށްވެރިން ހައްޔަރުކުރުން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި ފިޔަވައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ހ(  .28
ކު ބޭރު ޤައުމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަ

 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ހައްޔަރުކުރަންވާނީ، އެމީހަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުގެ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދައެއް  26

 ދީފައިވާނަމައެވެ.

ގެ ަދުށން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ހުއްދައަކާ ނުލައި، މި ާޤނޫނު )ށ(  
ވަނަ މާއްދާގައި  10ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 އެ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.، ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެެރއިން ޙާލަތެއްގައި

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
ހުއްދައިގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރާ 

ތްވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮ 
 ބަންދުކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ  26މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .29
ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދިނުމުން، އެ ހުއްދަ ނިސްަބތްވާ ހުަށހެޅުމަކީ، މި ޤާނޫނުެގ 

ކަމުގައި ނުވާނަމަ،  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކޮށްފައިވާ މީހަކާގުޅޭ ހުށަހެޅުމެއް 12
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވާކަމަށް އެ ހުއްދައިގައި ބަޔާންކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން

 ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެނރޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ށ(  
އްޔަރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި، އަިދ ހަ

 )ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ. 14ލަސްވެގެން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް  )ނ(  
 މަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި އެދިފައިވާ ޤައު

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ ޝަރީޢަތް ބާއްވާ ނިމެންެދން، އޭނާއާމެދު އަންނަނިިވ 
ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަ

 ކުރުމަށް؛ ނުވަތަ އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމަށް އަުމރު  (2)   

ނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ،   (1)    އޭނާ ފިލުމަށް މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފަ
 އޭނާ ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން ދޫކުރުމަށް އަމުރުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                        2 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 14 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ަދށުން އަމުރެއް 1( ވަަނ ނަްނބަރު ނުވަތަ )2މި އަކުރުގެ )  (3)   
ޢަތް ނިމެންދެން އޭނާގެ ޕާސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް ކުރުމާ އެކުއެކީގައި، ޝަރީ

 އަމުރުކުރުމަށް.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔަކު ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮްށދިނުމަށް އެދި ކޯޓަްށ  )ރ(  
ހުށަހަޅާފައިވަނިކޮށް، އޭނާ ބަންުދގައި ބެހެއްޓުމަށް ކޯޓުން އަމުރުޮކށްފިނަމަ، ކަފާާލތުގެ 

 ަމށް އެދި އޭނާއަށް އަލުން ހުށައެއްނޭޅޭނެއެވެ.ދަށުން ދޫކޮށްދިނު

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަފާާލތުގެ އުސޫލުން ދޫކުރުމާ ގުޅޭޮގތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ބ(  
ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުތަކާއި ުއސޫލުތައް، މި މާއްދާގެ ދަުށްނ ކަފާލާތުގެ އުސޫލުން 

 ދޫކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.

ޖިނާއީ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ބޭރު ޤައުމަކަށް ބޭނުންވާ ކުށްވެރިޔަކު ވީ  )ހ(  .10 އްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު ހަ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް ބެލުމުގައި، ނުވަތަ ކައިރި މުސްތަޤުބަލެއްަގއި އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ 

ފައިވާނަމަ، އޭާނ އަތުވެދާނެ ކަމަށް ބެލުމުގައި ެއކަށީގެންވާ ހެކި އެ ޤައުމަކަށް ލިބި
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި އެ ޤައުމަކުން ރަސްމީގޮތުން ހުށަހަޅަންދެން ޭއނާ 
ހައްޔަރުކޮށްފައި ބެހެއްޓުމަށްޓަކަިއ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި 

 އެ ޤައުމެއްގެ ފަރާތުން ހުށަހެޅިާދނެއެވެ.

ހުށަހެޅުމެއް ހުށަހެޅުމުގައި، އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ށ(  
ކަމާބެހޭ ފަރާތް މެދުވެރިކޮްށ ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަަންލ ކްރިމިނަލް ޕޮލިސް 
އޮގަނައިޒޭޝަން )އިންޓަރޕޯލް( މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ދެ ޤައުމުގެ ދެމެދުގައިވެފައިވާ 

 ނެއެވެ.މުޢާހަދާއެއްގެ ދަށުން އެފަދަ ހުަށހެޅުމެއް ހުށަހެޅިދާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ  )ނ(  
އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި ެއ ޤައުމަކުން ހުށަހަޅާނެ އިޖުރާައތުތައް، މި ާޤނޫނުގެ 

 ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

ުހށަހަޅާ ހުށަހެޅުމުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކޯޓު އަމުރަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  )ރ(  
 އެދި ހައިކޯޓަށް ހުށަހަޅާނީ، ޕްޮރސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.

މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަކަށް އެދި ހައިކޯޓަށް  )ބ(  
ފުރިހަމަވޭޯތ ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ެއ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން އަންަނނިވި ަކންކަން 

އެ އަމުރު ނިސްަބތްކުރާ ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓަށް ވަގުީތ ، ބެލުމަށްފަހު 
 އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާއަކީ، އޭނާ ބަންދުކުރަން އެދޭ ޤައުމުގައި ކުށް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް   (2)   
 ކަމުގައިވުން؛ އަދި

ްށ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ުކށަކީ ބޭުރ ޤައުމުތަކަްށ ކުށްވެރިޔާ ކުރި ނުވަތަ ކުރިކަމަ  (1)   
ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި   ކަ
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ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާ ބަންދުކުރުމަށް ، )ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 24ގިނަވެގެން   (3)   
ވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެދޭ ޤައުމާއި ދި

ނޑައެޅިފައިވާނަމަ އެ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، އޭނާ  އެއަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ކަ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅަްނ 

 ޤަޞްދުކުރާކަން އެ ޤައުމަކުން ހާމަކޮށްފައިވުން؛ އަދި 

އެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ ލިޔެކިޔުން   (4)   
 ހުށަހަޅާފައިވުން؛ އަދި 

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ނުވަތަ ކުރިކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ުކށަކީ ިދވެހިރާއްޖޭގައި   (5)   
ހިނގައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އެމައްޗަށް ހިނގާނެ ކުށަކަށްވެފައި، 

ކުށެއް މީހަކު ކޮށްފިނަަމ، އެމީހަކު ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ  އެފަދަ
 އިޚްތިޔާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކޯޓަށް ލިިބފައި އޮތުން.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި  )ޅ(  
ރާތަކުން ުހށަހަޅާ ޮކންމެ ހުށަހެޅުމަކާއެކު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަާޔންކުރާ ފަ
 އަންނަނިވި ލިޔެކިޔުން ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުކުރުމަށް އެ ޤައުމުގައި ނެރެފައިވާ އަމުރުގެ އަސްލާ   (2)   
އެއްގޮތްކަމަށް ބަޔާންކޮށް، އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ރަސްމީ އިދާރާއަކުން 

 ސޮއިކޮށްފައިވާ ކޮޕީއެއް؛

 ކުށްވެރިޔާއާބެހޭ ތަފްޞީލު؛  (1)   

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިަފއިވާ ކުށުގެ   (3)   
 ތަފްޞީލު؛

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަަތ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުުފލިފައިވާ ކުްށ   (4)   
ނޑައަޅާފައިވަނީ ޤާނޫނަކުންނަަމ، އެއީ ކޮން ޤާނޫނެއް ކަމާއި، އެ ޤާ ނޫނެއްގެ ކަ

 ކަމާބެހޭ މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުިލަފއިވާ ކުށަކީ   (5)   
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައި ނުވާނަމަ، އެ ކުށް ކުށަކަށްވަީނ  ޤާނޫނެއްގައި ކަ

 ކިހިނެއްކަން ބަޔާންކޮށްދޭ ޞައްަޙ ލިޔުމެއް؛

އިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުިލަފއިވާ ކުށަކީ ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފަ  (6)   
ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްނަމަ، އެ ާޤނޫނެްއގެ ކަމާބެޭހ  ޤާނޫނަކުން އަަދބު ކަ

 މާއްދާތަކުގެ ކޮޕީ؛

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުިލަފއިވާ ކުށަކީ   (7)   
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނޫންނަމަ، އެ ކުށަށް އެނޫންގޮތަކަްށ  ޤާނޫނަކުން އަދަބު ކަ

ނޑައެޅިދާނެ ގޮތް ބަޔާންކޮށްދޭ ޞައްޙަ ލިޔުމެއް  އަދި ؛އަދަބު ކަ
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 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންކުރާ އިތުރު މަޢުލޫމާތު.  (8)   

 ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ 
 އަމުރުގެ ދަށުން 

 ބަންދުކުރުން 

މާއްާދގެ ދަށުން ނެރޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރަާކ ވަނަ  10މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .12
އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި ހައިކޯޓަްށ  14 ތެރޭގައި، އަދި ލަސްވެގެން
 ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.

ދަށުން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  )ށ(  
އެދި އެ ޤައުމުން ހުށަހަޅަންެދން، އަދި އެފަދައިން އެ ަޤއުމަކުން ހުށަހެޅުމެްއ 

ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށްނ  26ހުށަހަޅައިފިނަމަ، ެއ ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާޫނނުގެ 
ޓަރ ޖެނެރަލް ދެންދެން، އެމީހަކާމެދު އަންނަނިިވ ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދައެއް ޕްރޮސިކިއު

ނޑިޔާރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކުުރމުގެ އިޚްތިޔާރު ފަ

 އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމަށް އަުމރުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ   (2)   

ނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުުކރެވޭނަމަ،   (1)    އޭާނ އޭނާ ފިލަން މަސައްކަތް ނުކުރާނެ ކަމަށް ފަ
 ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރުމަށް އަުމރުކުރުމަށް؛ ނުވަތަ 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ަދށުން އަމުރެއް 1( ވަަނ ނަްނބަރު ނުވަތަ )2މި އަކުރުގެ )  (3)   
އޭނާ ބަންދުކުރުމަށް އެުދނު ޤައުމަށް އޭާނ ، ކުރުމާ އެކުއެކީގައި

ގެ ދަށުން ބާއްާވ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނު
 ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން އޭނާގެ ާޕސްޕޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމަށް.

ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ކަފާާލތުގެ ދަށުްނ ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮުތން ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ނ(  
( ވަނަ 1ޢަމަލުކުރެވޭ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް، މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )

 ތުގެމަިތން ކަާފލާތުގެ ދަށުން ދޫކުރެވޭ މީހެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.ނަންބަރުގައިވާ ގޮ

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ަފނޑިޔާރަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ރ(  
ނޑިޔާރު ޢަމަލުކޮށްފިނަމަ، އަންނަނިވި މަޢުލޫާމތު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  ފަ

ނޑިޔާރު ހުށަހަޅަންވާނެއެ  ވެ.ފަ

( ވަނަ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ ކުށްވެރިޔަކު 2މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ )  (2)   
( ވަަނ ނަްނބަރުގެ ދަށުްނ 1ބަންދުކޮށްފައިވާކަްނ ނުވަތަ ިމ ާމއްދާގެ )ށ( ގެ )

 ؛ކަފާލާތުގެ ދަށުން އޭނާ ދޫކޮްށފައިވާކަން

 ؛ކުށްވެރިޔާ ބަންދުކުރުމަށް އެދުނު ޤައުމުގެ ނަން  (1)   

ފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުިލަފއިވާ ކުށަކީ ކުށްވެރިޔާ ކޮށް  (3)   
 ކޮބައިކަން.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް ނެރުމުގައި ކޯޓުން ރިޢާޔަތްކުިރ  )ބ(  
ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ކޮޕީ، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށާއި ބަންދުުކރެވޭ މީހާއަށް ކޯޓުން 

 ދޭންވާނެއެވެ.
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)ސާޅީސްފަހެއް(  45 ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ މީހަކު 12މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11 ންދުން ދޫކުރުން ބަ
 ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ަބންދުގައި ބަހައްޓައިގެން ނުާވނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ކުށްވެރިޔާ ބަންދުކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމާއި  )ށ(  
އްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެއަްށވުރެ ދިގު މުއްދަތެއް ދިވެހިރާ

ނޑައެޅިފައިވާނަމަ، އެ މުއްދަަތކަށް ކުށްވެރިޔާ ބަންދުގައި ބެެހއްޓުމަކަށް މި ޤާޫނނު  ކަ
 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

ގެ ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ނެރޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއް 10މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބަންދުކުރާ ކުށްވެރިޔަކު ބަންދުގައި  12 ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ

)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަސް ވާއިރު، ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާ ބަންދުކުރުމަށް އެދޭ  45ހުންނަތާ 
ޤައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އެހެން މުއްދަތެއް 

ނޑައެޅިފައި ވާނަމަ، އެ މުއްދަެތއް ފާއިތުވާއިރު، ކުށްވެރިޔާ އެްކސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކަ
އެދި އެ ޤައުމުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، ނުވަތަ އެ ޤައުމުން އެފަދައިން ހުށަހަޅާފައި 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދައެއް  26 ވީނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 
 ފައި ނުވާނަމަ، އޭނާ ހައިކޯަޓށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދީ

މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ޯކޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް  މި )ރ(  
އެދި އޭނާ ބަންދުކުރަން އެދުނު ޤައުމުން ރަސްމީކޮށް ހުށަހަޅާފައި ނުވާނަމަ، އޭާނ 

ނުވާނެއެވެ. އެެހންނަމަވެސް، އޭނާ އިތުރަށް ބަންދުގައި ބަހަްއޓައިގެން 
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެ ޤައުމުން ރަސްމީކޮށް ހުށަހެޅުމަށްފަހު، މި ޤާނޫުނެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދަ ދީފައިނުވާ ޙާލަތުގައި،  26
ނުވަތަ ކަފާާލތުެގ  )ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް އޭނާ ބަންދުކުރުަމށް 45 އިތުރު

ވަނަ މާއްދާެގ  26ދަށުން ދޫކުރުމަށް ަފނޑިޔާރަށް ނިންމިދާނެއެވެ. އެއީ މި ޤާނޫުނގެ 
)ސާޅީސްފަހެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  45އެ  ،ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދަ

ނޑިޔާރަށް ޤަބޫުލކުރެވޭނަމައެވެ.  ދީފާނެ ކަމަށް ފަ

ވަނަ  26ޔާންކުރާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައިވެސް މި ޤާނޫނުގެ މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަ )ބ(  
ނޑިޔާރަށް  މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ދީފާނެކަމަށް ފަ
ޤަބޫލުނުކުރެވޭނަަމ، މި މާއްދާެގ )ނ( ގެ ދަުށން ކޯޓަށް ާހޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާ 

 ބަންދުން ދޫކުރަންވާނެއެވެ.
ށުން ޯކޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމުެގ މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަ )ޅ(  

މުއްދަތު މި މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން އިތުރުކޮށްފިނަމަ، އެ އިތުރުކުރި މުއްދަތު 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  26ހަމަވާއިރުވެސް މި ޤާނޫނުގެ 

 ންވާނެއެވެ.ހުއްދަ ދީފައި ނުވާނަމަ، އޭނާ ަބންދުން ދޫކުރަ
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 ހަވަނަ ބާބު 

 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ބާއްވާ ޝަރީޢަތް 

އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަާވކަމަށް ހައިކޯޓަށް ޤަބޫލުކުރެވޭަނމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު   .13 ޝަރީޢަތް ބޭއްވުން 
ސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ ޤައުމަށް އެކް

 ނިންމުމަށްޓަކައި ބާއްވާ ޝަރީަޢްތ ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި ބާއްވަންވާނެއެވެ.

ހެޅުމައިގެން ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި ބޭރު ޤައުމުން ހުށަހަޅާަފއިވާ ހުށަ )ހ(  
ގެ ދަށުްނ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ވަނަ މާއްދާ 26މި ޤާނޫނުގެ ކުރިއަށްދިޔުމަށް 

 ހުއްދަ ދީފައިވުން؛ އަދި 

ބޭރު ޤައުމަްށ ވަަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  27މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކުށްވެރިޔާ ޤަބޫލުވެފައިނުވުން؛ އަދި 

ފައިވާ ން ހުށަހަޅާއެ ޤައުމުކުރުމަށް އެދި ކުށްވެރިޔާ ބޭރު ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓް )ނ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާއަށް  26މި ޤާނޫުނގެ ހުށަހެޅުމުގެ ކޮޕީއެއް، 

ލިބުމަށްފަުހ، އޭނާއަށް ނުވަތަ ޭއނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމަށް ޝަރީޢަތަްށ 
 ތައްޔާރުވުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުުތ ލިބިފައިވުން.

މާއްދާގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ަޝރީޢަތެއްގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ޞައްޙަ ލިޔުމެއް ކަމުގައި  މި  .14 ޤަބޫލުކުރެވޭ ހެކި 
 ބަޔާންކުރާ ކޮންމެ ލިޔުމެއްވެސް ހެކީގެ ގޮތުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭނެއެެވ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތް ހިނގާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  13މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .15 ޝަރީޢަތް ހިނގާނެ ގޮތް 
ޖިނާއީ މައްސަލަތަކުގައި ޝަރީޢަތް ހިނގާ އުސޫލުންނެވެ. އަދި އަންނަނިވި ކަންކަާމ 
ގުޅޭގޮތުން އެފަދަ ޝަރީަޢތްތަުކގައި ޢަމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ަދށުްނ 

 ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތްތަކުގެ މައްޗަށްެވސް ހިނގާނެއެވެ.

 ؛ހެކިން ހާޒިރުކުރުން  (2)   

 ؛ލިޔެކިޔުން ހޯދުން  (1)   

 ؛ދަޢުވާލިބޭ މީހުން ބަންދުކުރުން  (3)   

 ؛ހުވައި ކުރުމާއި ބަޔާންނެގުން  (4)   

 ؛ކޯޓުގެ ހުރުމަތާ ޚިލާފުވުން  (5)   

 ކުށްކުށަށް ޖޫރިމަނާކުރުމާއި ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ދަރަޖަތައް.  (6)   

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭއްވޭ ޝަރީޢަތެއްގައި، ކުށްވެރިޔާ  13މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
ށް، ނުވަތަ ކޮްށފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާކަމަށް ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަ

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ، ޭއނާ ކޮށްފައިވާ ކުށެއް 
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ނޫންކަމަށް ސާބިތުކުރުމުގެ ޮގތުްނ ކުށްވެރިޔާއަށް ހެކި ހުށައެއްނޭޭޅނެއެވެ. އަދި އެފަދަ 
 ެގން ނުވާެނއެވެ.ހެކި ކޯޓަށް ބަލައިގަނެ

ކުށްވެރިޔާ 
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް 

 ނިންމުން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ގޮުތގެމަތިން މެނުީވ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ  )ހ(  .16
 ކުށްވެރިޔަކު އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް، މި ޤާނޫނުެގ 

 ބޭއްޭވ ޝަރީޢަތެއްގައި ހައިކޯޓުން ނިްނމައިގެން ނުވާނެއެވެ. ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 13

އަންނަނިވި ކަންކަން ކޯޓަށް ަޤބޫލުކުރެވޭނަމަ، ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް  )ށ(  
 އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ނިންމިދާނެއެވެ.

މި ާޤޫނނުގެ ދަށުްނ ޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަކީ ޓްރަޑައިކުށްވެރިޔާ އެކްސް  (2)   
ނޑައަޅާފައިވާ  ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކުރެވޭނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި ކަ

 ޤައުމެއްކަން؛ އަދި

ކުށްވެރިޔާ ކުރި ނުވަތަ ކުރިކަމަްށ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ުކށަކީ ބޭުރ ޤައުމުތަކަްށ   (1)   
މި ޤާނޫނުގައި ތުގެ ކުށް ކަމުގައި ރެވޭނެ ބާވަކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކު

ނޑައަޅާފައިވާ ކުށެއްކަން؛ އަދި  ކަ

ކޯޓުން މައްސަލަ ަބލަމުންދާ ީމހާއަކީ، ބޭރު ޤައުމުން އެކްސްްޓރަޑައިޓްކުރަން   (3)   
 ބޭނުންވާ ކުށްވެރިޔާކަން ކަށަވަުރވާކަން؛ އަދި

ންމެހައި ވަނަ މާއްދާެގ )ބ( ގެ ދަުށން ހުށަހަޅަންެޖޭހ އެ 25މި ޤާނޫނުގެ   (4)   
 ލިޔެކިޔުން ކޯޓަށް ލިބިފައިވާކަން.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންމުމުގައި، ކުށްވެރިޔާ  )ނ(  
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ކުށްވެރިޔާ 

މަކީ، މި މާއްދާގެ ފައި އޮތުއިޢުތިރާޟްކޮށް، އެއްވެސް ކޯޓަކަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅާ
އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ނުނިންމޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމުގައި ދަށުން އޭނާ 

 ކޯޓުން ބަލަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ކުްށވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަްށ  )ރ(  
ނޑިޔާރު ނިންަމއިފިނަމަ، އަްނނަނިވި އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ެފން ނަ ކަމަށް ފަ

ނޑިޔާރު ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.  ގޮތުގެމަތިން ފަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގޮތެްއ  18މި ޤާނޫނުގެ   (2)   
 ނިންމަންދެން ކުށްވެރިޔާ ބަްނދުަގއި ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަމުރެއް ެނރުން؛ އަދި

 )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އަމުރު ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ  މި މާއްދާގެ  (1)   
 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  17)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، މި ޤާނޫނުގެ  30

އެ އަމުރު އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާެނކަން އޭނާއަްށ 
 އެންގުން؛ އަދި 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                        2 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 20 

ނޑިޔާރުގެ ނިންމުމާއި ކުށްވެިރޔާ ކޮށްފައިވާ  (3)    ނުވަތަ ޮކށްފައިާވކަމަށް ދަޢުވާ  ފަ
 އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ މަޢުލޫމާތު ިލޔުމުން ރެކޯޑުކުރުން؛ އަދި 

 އި ބަޔާންކުރާ ރެކޯޑުގެ ކޮޕީއެއް( ވަނަ ނަންބަރުގ3ަމި އަކުރުގެ )  (4)   
 ކުށްވެރިޔާއަށާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދިނުން.

ފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި )ބ(  
 ފެންނަ ކަމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހައިކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އަިދ 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިްނ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށް ކަމުގައި 

ނޑައާފައިނުވާ ކުށަކާ ގުޅޭގޮތުން ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓް ކުރުމަށް އޭނާ ކަ
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންާވ ޤައުމުން އެދިފައިވާނަމަ، އެ ކުށާ ގުޅިގެން 
ނޑިޔާރު އޭނާއާ  އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އޭނާ ޤަޫބލުވޭތޯ ފަ
ސުވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން އޭނާ ޤަބޫލުނުވާނަަމ، އޭާނ 

މަށް ކޯޓުން ނިންމީ، ހަމައެކަނި އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ފެންނަ ކަ
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފުރަތަމަ އެދިފައިވާ ކުށާ ގުޅޭގޮތުން ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ ެއކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން  )ޅ(  
ންނަނިިވ ގޮތުގެމަތިން ކޯޓުން ނުފެންނަ ކަމަށް ހައިކޯޓުްނ ނިންމައިފިނަމަ، އަ

 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރުން؛ އަދި  (2)   

އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށް އަމުރުކުރިކަމާއި، އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ   (1)   
ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ނުފެންނަ ކަމަށް ނިންމި ސަބަބު، 

 ޖެނެރަލަށް ލިޔުމުން އެންގުން. ޕްރޮސިކިއުޓަރ

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ  )ހ(  .17 އިސްތިއުނާފުކުރުން 
އްދާގެ ވަނަ މާ 16 ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ފެންނަ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

ަވނަ މާއްދާގެ ަދށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  18މި ޤާނޫނުގެ )ނ( ގެ ދަށުން ނިންމައި، 
ޖެނެރަލް ގޮތެއް ނިންމަންެދން އޭނާ ބަންދުގައި ެބެހއްޓުމަށް ހައިކޯޓުްނ 
އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އެ ނިންމުްނ އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެދި ކުށްވެރިޔާއަށް ސުޕްރީމް 

 ކޯޓަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ށުން ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ވަނަ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަ 16މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ އެްކސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ނުފެންނަ ަކމަށް ނިންމައި، ޭއނާ 

ެއ ނިންުމން އިސްތިއުނާފުކުރުމަށް އެިދ ހައިކޯުޓން އަމުރުޮކށްފިނަމަ،  ދޫކޮށްލުމަށް
ބެހޭ ފަރާތަށް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމެއްގެ ކަމާ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މާއްދާގެ  ވަނަ 16މި ޤާޫނނުެގ މަށް ހުށަހެޅޭނީ، މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާުފކުރު )ނ(  
އެ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރު ނެރޭ ތާރީޚުން )ނ( ގެ ދަށުން ނުވަތަ 
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 )ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައެވެ. 30ފެށިގެން 

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިުއނާފުކުރާ މައްސަލައެއް ބެލުމުަގއި ސުޕްރީމް ކޯޓުން  ރ()  
 މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން ނުވަތަ  ވަނަ  16މި ޤާނޫނުގެ ރަންވާނީ، ރިޢާޔަތްކު

އެ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަުށން ނެރޭ އަމުރު ހައިކޯޓުން ނެރުުނއިރު ކޯޓަށް ލިިބފައިވާ 
 ކަންޏެވެ.ހެއްކާއި ލިޔެކިޔުންތަކަށް އެ

 މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިއުނާފުކުރާ މައްސަލައެއް ބެލުމަްށފަހު، މި ޤާނޫނުެގ  )ބ(  
ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ަދށުން ނުވަަތ އެ މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން ނެރެފައިާވ  16

އެ އަމުރަށް ތާއީދުކުރުމަށްވެސް ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމަށް ނުވަތަ  އަމުރެއް ބާޠިލުކުރުމަށް
 ރީމް ކޯޓަށް ނިންމިދާނެއެވެ.ސުޕް

ބޭުރ  މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްތިުއނާފުކުރާ މައްސަލައެއް ބެލުމަްށފަހު ކުށްވެރިޔާ )ޅ(  
ކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަްށ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިިފނަމަ، ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓް
ވަނަ މާއްދާގެ  18 މި ޤާނޫނުގެންދުކޮށްފައި ކަމަށް ނުވާނަމަ، އަދި ކުށްވެރިޔާ ހުރީ ބަ

ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގޮތެއް ނިންމަންދެން ކުށްވެރިޔާ ބަންދުގައި 
 ބެހެއްޓުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ކޯޓުން ނިންމުމެއް ނިންމާިއރު، ކުށްވެރިޔާ ހުރީ  )ކ(  
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  18ނުގެ ބަންދުކޮށްފައި ކަމަށްވާނަަމ، މި ޤާނޫ

ޖެނެރަލް ގޮތެއް ިނންމަންެދން އޭނާ ަބންދުގައި ެދމެހެއްޓުމަށް ކޯޓުްނ 
 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ރަޑައިޓްކުރުމަށް ފެންނަ ޤައުމަށް އެކްސްޓް)ޅ( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ ބޭރު  މި މާއްދާގެ )އ(  
ކޯޓުން ިނންމައިފިނަމަ، ކޯޓުގެ ޙުކުމްގައި، ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކަމަށް 

އެދޭ ޤައުމުން އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވަނީ އޭނާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ 
ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުުފިލފައިވާ ކޮން ކުށަކާ ގުޅިގެްނކަން ބަޔާންކޮށްފަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން އިސްިތއުނާފުގެ މައްސަލައެއް ބެލުަމށްފަހު ކުށްވެރިޔަކު  )ވ(  
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ނުފެންަނ 
 ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފިނަމަ، އޭާނ ދޫކޮށްލުމަށް ކޯޓުން 

 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

 ބު ހަތްވަނަ ބާ 

 ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން 

ކުށްވެރިޔާ 
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު 

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ގޮތެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ  )ހ(  .18
ވަނަ މާއްދާގެ  16 ރަން ފެންނަ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކު
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 އޭނާ ބަންދުގައި ބެހެްއޓުމަށް އަމުރުކޮށްފިނަމަ، އަދި  ދަށުން ހައިކޯޓުން ިނންމައި، ނިންމުން 
އެ ނިންމުމާމެދު އިސްތިއުނާފުކުރަން އޮތް މުއްދަތު ހަމަވިއިރު އެ ނިންމުން 

 ގަިއ އިސްތިއުނާފުކުރުމުން އިސްތިއުނާފުކޮށްފައި ނުާވނަމަ ނުވަތަ އެ މުއްދަތުެގ ތެރޭ
 ަވަނ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އިސްތިއުނާފުގެ  17މި ޤާނޫނުގެ 

މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބެުލމަށްފަހު ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ 
ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް އެ ކޯޓުން ނިންމާފައިވާނަމަ، 

ކުރުމާމެދު އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓް
 ޖެނެރަލް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންމީ ކުށްވެރިޔާ ބޭރު  )ށ(  
 އްޖެއިން ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ، 

ވަނަ މާްއދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  19އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް، މި ޤާނޫނުގެ 
މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް  ވަނަ  30ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

 ނެރެންވާނެއެވެ.

އިޓްކުރުމަށް އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުންކުރެ ޙާލަތެއްގައި، ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑަ )ނ(  
އެދިފައިވާ ޤައުމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރުމަށް ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުން ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން   (2)   
ްނ؛ ނުވަަތ ކުށްވެރިން ކަށަވަރުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންކަން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިނުވު

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއާއި ކުށްވެރިޔާ 
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމާ ދެމެދު ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްގައި އެފަދަ 

 ކަށަވަރުކޮށްދިނުމެއް ހިމެނޭ މާއްާދއެއް ނެތުން؛

ނޫން އެހެން ކުށަކަށް އޭނާެގ  ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށް  (1)   
 މައްޗަށް އެ ޤައުމުގައި ދަޢުވާ ނުކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަންދޭ ޤާނޫނެްއ 

 އެ ޤައުމުގައި ނެތުން؛

 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ކުށްވެރިޔާއަކީ ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވުން؛  (3)   

ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ އެ ކުށަކަށް  (4)   
ނޑައެޅިފައިނުވާ، ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގައި މަރުގެ ޙުކުމް  މަރުގެ ޙުކުމް ކަ
ނޑައެޅިފައިވާ ކުށަކަށްވެފައި، ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް ގެންދެވިއްޖެނަމަ،  ކަ
އޭނާގެ މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމެއް ނާންނާނެކަމުެގ ޔަޤީންކަން ުނވަތަ އޭނާެގ 

ކުރެވުނު ނަމަވެސް އެ ޙުކުމް ތަންފީޛުނުކުރެވޭެނ  މައްޗަށް މަރުގެ ޙުކުމް 
 ؛ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ޤައުމުން ދީފައިނުވުން

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭނާގެ މައްޗަށް   (5)   
 ދަޢުވާ އުފުލާފައިވާ ކުށަކަށްވުްނ؛
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ށަކީ، އޭނާ އެކްސްްޓރަޑައިޓްކުރަން ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކު  (6)   
އެދޭ ޤައުމުން ބޭރުގައި ހިނާގފައިވާ ކުށަކަށްވެފައި، އެފަދަ ޙާލަތްތަކުގައި 
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނާގ ކުށްކުށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނު އެމައްޗަށް 

 ނުހިނގާ ކުށްކުށަށް ުވން؛

ގެ ބައެއް ނުވަތަ ކުށް އެކުގައި ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށު  (7)   
 ކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކަމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޤަބޫލުކުރެވުްނ؛

ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުން ޙުކުމް   (8)   
ކޮށްފައިވަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ޚާއްޞަ ކޯޓަކުން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުނަލަކުްނ 

ނުަވތަ ކުށްވެރިޔާއަކީ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ ދަޢުވާ އުފުލިފައިާވ ؛ ކަމަށްވުން
މީހެއްނަމަ، އެފަދަ ކޯޓަުކން ނުވަތަ ޓްރައިބިއުަނލަކުން އޭާނގެ މައްޗަށް 

 ޙުކުމްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮތުން؛

ކުށްވެރިޔާއަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގައި އަނިޔާކޮށްފައިވުން   (9)   
ނިޔާވެރި އަދަބެއް ދީފައިވުން ނުވަތަ ޭއނާއާމެުދ އެނޫންވެސް ނުވަތަ އަ

ނުވަތަ އެ ޤައުމުގައި އޭނާއާމެދު ؛ ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮށްފައިވުން
 އެފަދަ ކަމެއް ހިނގާފާނެކަމަށް ެބލުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިަފއިވުން؛

މަދުކުރުމަށްޓަކައި  ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ފައިދާއަށް ވިސްނާއިރު، އަދި ކުށް  (20)   
ބައިނަލްއަޤްވާމީގޮުތން އެއްބާރުުލންދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންގުޅޭ 
ސިޔާސަތުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާއިރު، އަދި ބޭރު ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން 
އެދޭ ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ ކުޑަ ބޮޑުމިނަްށ 

އޭނާ ބޭރު ޤަުއމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ، ރުރިޢާޔަތްކުރާއި
 ޖެނެރަލަށް ނުފެުނން.

( ަވަނ ނަންބަރުގެ ދަުށން ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން 2މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) )ރ(  
އެދޭ ޤައުމުން ކުށްވެރިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަންަކން ކަމުގައި ބަލާނީ، 

ޔާއަށް އެ ޤައުމުން ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިފައި ުނވަނީސް އަންނަނިވި ކުށްވެރި
 ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް އޭނާއާމެދު ނުކުރާނެކަން އެ ޤައުމުން ޔަޤީންކޮށްދިނުމަށެވެ.

ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭއިރު ކޮށްފައިވާކަމަށް   (2)   
ކުށެއް އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ  ބަޔާންކުރާ ކުށް ނޫން އެހެން

ކުރިން ކޮށްފައިވާނަމަ، އެ ކުށަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ނުހިފަހައްޓާނެކަން ނުވަަތ 
 ؛އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ނުކުރާނެކަން

ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ   (1)   
ންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭނާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާ ތި

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދިފައިވާ ޤައުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދީފައިވާ 
 ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، އޭނާ އެފަދަ ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް ނުގެްނދެޭވނެކަން.

ނިންމީ ކުށްވެރިޔާ ބޭރު ޤައުމަށް  މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް )ބ(  
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 އެކްސްޓްރަޑައިޓްނުކުރުމަށް ކަމަށްވާނަމަ، އޭނާ ބަންުދން ދޫކޮށްލުަމށް އަންގަންވާނެއެވެ.

 ކުށްވެިރޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން  ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭުރ ޤައުމެއްގެ )ހ(  .19 އެކްސްޓްރަޑިޝަން އަމުރު 
ނަ މާއްދާެގ )ށ( ެގ ދަށުްނ ވަ  18 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންުމމަށްފަހު ނެރޭ އެކްސްޓްރަޑިޝަްނ އަމުރު އޮންނަންވާީނ 
ލިޔުމުންނެވެ. އަދި އެ އަމުރުގައި އަންނަނިވި ކަްނކަން ބަޔާންކޮށްފަިއ 

 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 ؛އަމުރުގައި ބަޔާންކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާއަކީ ކާކުކަން  (2)   

ރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށަކީ ނުވަަތ ކުށްވެ  (1)   
 ؛ކުށްތަކަކީ ކޮބައިކަން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޭބރު ޤައުމަށް  27ކުށްވެރިޔާއަކީ މި ޤާނޫނުގެ   (3)   
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ޤަބޫލުވި މީހެއްނަމަ، އެކަން؛ ނުވަތަ ކުށްވެރިޔާއަކީ 

 ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން ބޭއްވުނު ޝަރީަޢެތއްގައި ނުވަތަ  13 މި ޤާނޫނުގެ
 ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭއްުވނު ޝަރީޢަތެއްގައި  17މި ޤާނޫނުގެ 

އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ފެންނަ ކަމަށް ނިންމި މީހެއްނަމަ، 
 ؛އެކަން

ލުސް އޮފިސަރަކާ ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ފު  (4)   
 ؛ޙަވާލުކުރުމަށް އޭނާއާ ޙަވާލުވެގެން ހުރި މީހާއަށް އެންގުމަށް

 ޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ޤައުމަށްކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައި   (5)   
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުގައި 

 ކަން.ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް ދޭ

ކުށްވެރިޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކާ ގުޅިގެން ބަންދެއްގައިވާ ނުވަަތ  )ށ(  
ކަފާލާތުގެ ދަުށން ދޫކޮށްފައިާވ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެމީހާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމުްނ 

ވީ، މެނުވީ، ނުވަތަ ކަފާާލތުގެ ދަުށން އޭނާ ދޫކޮށްފައިވާ މުއްދަުތ ހަމަވުމުން މެނު
 އޭނާއާ ދެކޮޅަށް މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއް ތަންފީޛުކޮށްެގން ނުވާނެއެވެ.

ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން 
 ގެންދިޔުމުގެ އަމުރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކީ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަށް ފެތޭ  )ހ(  .30
އްދާގެ ދަށުން އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނަ މާ 19ކުށްވެރިއެއްނަމަ، މި ޤާނޫނުގެ 

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބަދަލުގައި ވަގުތީގޮތުން އޭާނ 
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ނެރެވިދާނެއެވެ.

ބަންދެއްގައިާވ  ކުށްވެރިޔާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން  (2)   
 މީހެއް ކަމުގައިވުން؛ އަދި

ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން   (1)   
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީ އޭނާގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިނުވާ، ަނމަވެސް އޭނާ 
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 ން؛ އަދި ކުރި ކަމަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވު

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގައި ކުށްވެރިޔާގެ ޝަރީޢަްތ   (3)   
)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަނބުާރ ދިވެހިރާއްޖެ  24 ބާއްވާ ނިމުމަށްފަހު

 ގެނެސްދޭނެކަން އެ ޤައުމުން ކަަށވަރުކޮށްދީފައިވުން؛ އަދި 

އެދޭ ޤައުމަށް އޭާނ ގެްނދިޔުމާއި އޭނާ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން   (4)   
އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުެގ އިންތިޒާމު އެ ޤައުމުްނ ހަމަަޖއްސާފައިވާކަން 

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔާއަކީ ޕެރޯލް ނިޒާމުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ  )ށ(  
އެޫނންވެސް ހުއްދައެއް ލިބިެގން އޭނާެގ މައްޗަށް ކޮށްފައިާވ މީހެއްނަމަ، ނުަވތަ 

ޙުކުމުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތަްށ ަބންދުން ދޫކޮށްފައިާވ މީހެއްނަމަ، އޭނާއަކީ މި މާއްދާގެ 
( ވަނަ ނަންބަުރގެ ބޭނުމަްށޓަކައި، ަބންދުގައިާވ މީހެއް ކަމުގައެއް 2)ހ( ގެ )

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގެ  19އަމުރެއްގައި ހިމެނެންވާނެ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  އެކްސްޓްރަޑިޝަން )ނ(  
)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބަިއތައް، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނެރޭ ވަގުީތ 

 އަމުރުގައިވެސް ހިމެނެންވާނެއެވެ.

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ެނރޭ ވަގުތީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ޭބރު ޤައުމަކަށް ގެންދެވޭ  )ރ(  
ކުށްވެރިޔާ އެ ޤައުމުގައި ހޭދަކުރާ މުއްދަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޭނާ 
ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޭޖގައި އޭނާ ހޭދަކުރި 

 ވަގުތު ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ރު ޤައުމުގައި މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނެރޭ ވަގުތީ އަމުރެއްގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ ބޭ )ބ(  
ވަނިކޮށް، އޭނާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް ނިމުމަކަށް އައިސްފިނަމަ، 
 އޭނާ ޝަރީޢަތަށް ހާޒިރުކުރުމާއި އޭނާ އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމާ ގުޅޭގޮތުން 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން އޭނާ އެްކސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ 3މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ޤައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ކަންަކން އޭނާގެ މައްޗަށް ނުިހނާގނެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަގުތީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރެއް  )ޅ(  
އުމަްށ އެމީހަކާ ދެކޮޅަށް ނެރެފައިާވ ކުށްވެރިޔަކު، އޭނާ ގެންަދން އެދުނު ޤަ

ގެންދިޔުމަށްފަހު އޭނާގެ ޝަރީޢަްތ އެ ޤައުމުގައި ހިންގައި ނިމި، އޭނާ ގެންދެވުނު ކުށާ 
ނޑައަޅާ ިނމުމަށްފަހު ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެްސފައިވާނަމަ، އަދި އޭާނ  ގުޅިގެން އަދަބު ކަ

( ވަނަ ނަންބަރުގައި 2ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަންފީޛުކުރަމުްނދިޔަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  19ކޮށްފައިވާ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމުން، މި ޤާނޫނުގެ ބަޔާން

އޭނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްަރޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް 
 ނެރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް، ެއވަގުތު އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގެ 

ޭއނާ އެ ޤައުމަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަކީ އެންމެ ، ޙާލަތު ބަދަލުވެފައިވާނަމަ
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އިންޞާފުވެރިގޮތް ޫނން ކަމަށް ްޕރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްެޖ ހިނދެއްގައި އެފަަދ 
 އަމުރެއް ނުނެރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ލިބިގެްނވެއެވެ.

ރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް އޭނާ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓް )ކ(  
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނިންަމންވާނީ، މި ޤާނޫނުެގ 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އަދި )ރ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތައް، ކުށްވެރިާޔ  18
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމުން މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން ހުށަހަާޅ 

 ހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން ފުރިހަމަާވނަމައެވެ.ހުށަ

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން 
 ލަސްވުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން  )ހ(  .32
)ދޭއް( މަސްދުވަހުގެ  1އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އަމުރެއް ނެރޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ގައި އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަށް ތެރޭ
ކޮށްފައި ނުވާނަމަ، އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮްށލުމަށް އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް  އެކްސްޓްރަޑައިޓް

 އެދި އޭނާއަށް ހައިކޯޓަށް ހުށަހެިޅދާނެއެވެ.

މަށް ކުށްވެރިޔާ އެދެފިނަމަ، އެކަން އޭާނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބަްނދުން ދޫކޮށްލު )ށ(  
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އަންގަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމެއް ލިބުމުްނ، އެކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ  )ނ(  
 ޖެނެރަލަށް އެނގޭތޯ ބެލުަމށްަފހު، ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓް 

އިނުވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކަށްޓަކައި ކަމަށް ކޯަޓށް ޤަބޫލުނުކުރެވިއްޖެ ކޮށްފަ
 ހިނދެއްގައި، އޭނާ ބަްނދުން ދޫުކރުމަށް ކޯޓުން އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ބޭނުމަށްޓަކައި އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކަކީ، އެކަށީގެންވާ ސަބަބު  )ރ(  
 ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ.

ރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަކީ، އޭނާގެ ޞިއްޙަތަށް ކުށްވެ  (2)   
 ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވެދާެނ ކަމެއް ކަމުގައިވުން؛ ނުވަތަ

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަްށ އޭާނ   (1)   
ނެތުން، އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކުރެވޭނެ އެކަށީގެންވާ ވަސީލަތެއް 

އަދި އެފަދަ ވަސީލަތެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަށީގެްނވާ ގޮތެއްގަިއ 
 މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން؛

 ޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަްށ އޭނާ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަ  (3)   
 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ ެއހެން ޭބރު ޤައުމަކުން 

ހުއްދަ ހޯދުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ  އެ ހުއްދަ ދީފައި ނުވުން، އަދި އެ
 ގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކޮށްފައިވުން؛

ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާ ވަރަށް ދުރުގައި   (4)   
 އޮތް ޤައުމަކަށްވީތީ، މި މާއްދާެގ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަުތގެ ތެރޭގަިއ 
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 ޞަުތ އޮތުން.އެ ޤައުމަށް ނުދެވުމުގެ ފުރު

ހަމައެކަނި ޝަރީޢަތް 
ހިންގުމަށްޓަކައި 

 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެްއގެ ކުށްވެރިޔަކީ އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދޭ ޤައުމަްށ   .31
ތީ ކޮށްފިނަމަ، އޭނާއަށް އަނިޔާކޮށްފާނެތީ ނުވަތަ އަނިޔާވެރި އަދަބެއް ދީފާނެ އެކްސްޓްރަޑައިޓް

ނުވަތަ އޭނާއާމެދު ލާިއންސާނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުކޮްށފާނެތީ ޭއނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ 
( ވަނަ ަނންބަރުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ 9ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 18 ނުދޭން މި ޤާޫނނުގެ

ގަިއ ޖެނެރަލް ނިންމާފައިވާ ުކށްެވރިއެއްނަމަ، ހަމައެކަނި އޭނާެގ ޝަރީޢަތް އެ ޤައުމު
 ހިންގުމަށްޓަކައި އޭނާ އެ ޤައުމަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް އެދި އެ ޤައުމަކުން ހުށަހަޅައިފިނަމަ، އަިދ 
 އެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ޝަރުޠުތައް ފުރިހަމަާވނަމަ، ކުށްވެރިޔާގެ ޝަރީޢަްތ 

މުގެ ހުއްދަ އެ ޤައުމުގައި ހިންގުމަްށޓަކަިއ އެ ޤައުމަކަށް އޭާނ އެްކސްޓްރަޑައިޓްކުރު
 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެވިދާނެއެވެ.

އެ ޤައުމުގައި ޝަރީޢަތް ބޭއްވުމަށްފަހު ކުށް ސާބިތުކުރެޭވ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ  )ހ(  
 ގެނައުމަށް އެ ޤައުމުގެ ޤާނޫނު ުހއްދަކުރާނަމަ؛ އަދި

އްޖެނަމަ، އޭނާ އެ ޤައުމުގައި ކުށްވެރިޔާގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ ޙުކުމް ކުރެވި )ށ(  
 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވާނެކަން އެ ޤައުމުން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވުން؛ އަދި

ކުށްވެރިޔާއާ ދޭތެރޭގައި ލާއިންސާނީ ގޮތަކަށް ޢަމަލުނުކުރާނެަކން ނުވަތަ އޭނާައްށ  )ނ(  
 އެފަދަ އަދަބު ނުދޭނެކަން ދިވެހިާރއްޖެއަށް ޤަބޫލުކުރެވުން.

ބަދަލުގައި އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ 
 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަޢުވާކުރުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރެއިން  18މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .33
ސަބަބަކަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭގަިއވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިަޔކު ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ލަށް ނުފެންަނނަމަ، އޭާނ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޭން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ
ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް 

 އެދިފައިވާ ކުށަށް އޭނާގެ މައްޗަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަޢުވާކުރަން ނިންމިދާނެއެވެ.

 ،ޔާންކޮށްފައިވާ ކުށަކީމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަ )ށ(  
އަދި އެ ޙާލަތްތަކުގައި ހިނގައިފިނަމަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ހަމަ އެވަގުތު ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށެއް ކަމުގައި ބެލެވޭ ކުށަކަށް ވާންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަން  )ނ(  
އިފިނަމަ، މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، އެމީހާ ކޮށްފައިވާ ކުށަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ނިންމަ

ކުރި ކުށެއް ކަމުގައި ބެލޭނެއެވެ. އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޤާނޫނު އެމައްޗަށް ިހނގާ ކުށްުކށާ ގުޅިގެން ދަޢުވާކުރުމުގައި ަޢމަލުކުރެވޭ އުސޫލުތައް 

 ރިޔާގެ މައްޗަށް ހިނގާނެއެވެ.އެ ކުށްވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރަންވާނީ،  )ރ(  
އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލިބިފައިވާކަމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

ރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ހުއްދަ ޖެނެރަލަށް ޤަބޫލުކުރެވޭނަަމ، ައދި އެ ދަޢުވާކުރުމަށް ޕް
 ދޭނަމައެވެ.
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 އަށްވަނަ ބާބު 

 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ޤައުމުތައް 

މި ބާބުގެ ދަށުން ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުކުރެވޭ ޤައުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިްނ  )ހ(  .34 ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ޤައުމުތައް 
މެއް ކަމުގައި މި ާޤނޫނުގެ ޭބނުމަށްޓަކަިއ އެ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭނެ ޤައު

 ބެލޭނެއެވެ.
ވަކި ޤައުމަކީ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ކުށްވެރިން ގެންދެޭވނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި  )ށ(  

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި މި ބާބުގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިްނ އެފެއާޒް ގެޒެޓުގައި  ކަ
ދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ )ސާ 24ޤަރާރެއް ޝާއިޢުކޮށްފިނަމަ، މަދުވެގެން 

 މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ޤަރާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުްނ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭ ޤަރާރަކަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުން  )ނ(  
ފެށިގެން އެ ޤަރާރެއް ނުލިބިއްޖެނަަމ، މަޖިލީހުން ެއކަން ފާސްކުރާ ދުވަހުން 

 ބާޠިލުވާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ޤަރާރެއް ާބޠިލުވެއްޖެނަަމ، މިނިސްޓަރ އޮްފ  )ރ(  
 ފޮރިން އެފެއާޒް އެކަން ބަޔާންކޮށް، ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަންވާނެެއވެ.

ގެ ޞައްޙަކަމާމެދު މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ޤަރާރެއް )ބ(  
 އެއްވެސް ޝަރުޢީ ކޯޓެއްގައި ސުވާލެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ޤައުމަކާއެކު  )ހ(  .35 މުޢާހަދާ ޤައުމުތައް 
 މުޢާހަދާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާ ޤައުމަކީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ ކުށްވެރިން ގެންދެވޭނެ 

ނޑައަޅައި، ގެޒެޓުގައި  ޤައުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ކަ
ޝާއިޢުކުރާ ޤައުމަކީ، މި ާޤޫނނުގައި އެހެން ޮގތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ިހނދަކު، 
އެހިނދުން ފެށިގެން މި ޤާޫނުނ އެ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި 

 ބެލޭނެއެވެ.

ދާގެ ދަށުން ޤައުމެއް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭނީ، ކުށްވެރިްނ މި މާއް )ށ(  
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ޤައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު އެއްބަސްވެފައިވާ 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  24މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކުރާ އެއްވެސް ކަމެއް، މި ޤާނޫނުގެ 
 ކަމަކާ ތަޢާރުޟުނުވާނަމައެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ޤައުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިްނ  )ނ(  
އެ ޤައުމަކަށް ގެންދެވޭ ޤައުމެއް ކަމުގައި ބެލޭނީ، އެ ޤައުމާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ ދެމެދު 

 އެއްބަސްވެފައިވާ މުޢާހަދާ ދެމިއޮތްހާ ހިނދެއްގައެވެ.

ޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވޭ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ހިނގާީނ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެޒެ )ރ(  
ނޑައަޅާފައިނުވާހާ ހިނދަކު، އެ މުޢާހަދާއެއްގައި  މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކްށ ކަ
ނޑައަޅާފައިވާ ޝަރުޠުތަކާއި އިސްތިސްނާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަިދ   ކަ
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 .އެ މުޢާހަދާ ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަަތކަށެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޤައުމުތައް ފިޔަވައި އެހެން ޤައުމަކުން  35މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .36 އެހެން ޤައުމުތައް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި 

ށްފައިވާ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ހުށަހަޅައިފިނަމަ، މި މާއްާދގައި ބަޔާންކޮ
ގޮތުގެމަތިން އެ ޤައުމަކީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިން ގެންދެޭވނެ ޤައުމެއް ކަމުގައި 

ނޑައަޅައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒަށް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރެވިދާނެއެވެ.  ކަ

ނިިވ އަންނަ، މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަކި ޤައުމެއް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަން ިންނމުމުގައި )ށ(  
ެއކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ލަފައެއް ، ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު

 މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް ހޯދަންވާނެއެވެ.

 ރާއްޖޭގެ ޢާންމު ފައިދާއަށް؛  (2)   

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވާ ކުށްވެރިޔާ ކޮށްފައިވާ ނުވަތަ ކޮށްފައިވާކަމަްށ   (1)   
 ވާ އުފުލިފައިވާ ކުށުގެ ބޮޑުިމން؛ދަޢު

 އެ ޤައުމުގެ ޢާންމު ފައިދާއަށް.  (3)   

މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ޤައުމަކީ، މި ޤާޫނުނގައި އެހެން ގޮތަކަްށ  )ނ(  
ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ހިނދަކު، ެއހިނދުން ެފށިގެން މި ޤާނޫނު ެއ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް 

 ކަމުގައި ބެލޭެނއެވެ.ހިނގާނެ ޤައުމެއް 

 މި މާއްދާގެ ދަށުން ގެޒެޓުަގއި ޝާއިޢުކުރެވޭ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނީ،  )ރ(  
މި ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ތެރެިއން އެ ޤައުމެއްގެ މައްޗަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ގެޒެޓުގައި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރެކެވެ.

 ނުވަވަނަ ބާބު 

 ންޒިޓްކުރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ހޯދައި ހިފެހެއްޓުމާއި ޓްރާ 

މި ބާބުގެ މަޤްޞަދަީކ، މި ޤާޫނނުގެ ބޭނުމަްށޓަކައި ކުށްވެރިން ހޯދައި ހައްޔަރުކުރުމާއި، މުދާ   .37 ބާބުގެ މަޤްޞަދު 
ހިފެހެއްޓުމާއި، ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ ކުށްވެރިން ތިންވަނަ ޤައުމަަކށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭއިރު 

ނޑައެޅުމެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކު  ރުމާބެހޭ އުސޫލުތައް ކަ

 ބަލައި ފާސްކުރުމާއި 
 ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު 

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ނެރޭ ައމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ޮއފިސަރަކު ކުށްވެރިޔަކު  )ހ(  .38
ހައްޔަރުކުރާއިރު އޭނާގެ ކައިރީގައި ހުރި އެއްޗަކީ، އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް 

މަށް މުހިންމު ހެްއކަކަށް ވެދާނެ އެއްޗެއް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި ސާބިތުކުރު
އެކަށީގެންވާ ހެކި ިލބިފައިވާނަމަ، ނުވަތަ އެ އެއްޗަކީ، އެ އަމުުރގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ 
 ކުށް ކޮށްގެން ޯހދާފައިާވ އެއްޗެއް ކަމަށް ޤަބޫުލކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ 
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 އޮފިސަރަކަށް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ. ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، އެ އެއްޗެއް އެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ނެރޭ ައމުރެއްގެ ދަށުން ފުލުހުންގެ ޮއފިސަރަކު ކުށްވެރިޔަކު  )ށ(  
ހައްޔަރުކުރާއިރު، އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް މުހިންުމ 

ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ  ހެއްކަކަށް ވެދާނެ ނުވަތަ އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށް
ނޑުގައި، ނުވަތަ އޭނާ ލައިގެން  އެއްޗެއް، އެއީ ފައިސާކަމަށްވިޔަސް، އެމީހާގެ ހަށިގަ
ހުރި ހެދުމުގައި، ނުވަތަ އޭނާ ކައިރީގައިވާ، އޭނާގެ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެއްޗެއްގައި 

 ބިފައިވާނަަމ، ނުވަތަ އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި ވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރުމުގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި ލި
ނޑާއި އޭނާ ލައިގެން ހުރި ހެދުން ނުވަތަ އޭނާ ކައިރީގައި  އެ އޮފިސަރަށް އޭނާގެ ހަށިގަ
ހުރި އެއްޗެއް ބަލައި ފާސްކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެފަދައިން ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ 

 ސަބަބުން ފެްނނަ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓިދާނެއެވެ.

އި ފާސްކުރުމުގައި، މީހަކު ލައިގެން ހުރި ހެދުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ބަލަ )ނ(  
ނުވަތަ ހެދުމުގެ ބައެއް ޭބލުުމގެ ނުވަތަ ބޭލުމަށް ެއންގުުމގެ ބާރު ފުލުހުންގެ 

 އޮފިސަރަކަށް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ.

ނޑާއި ހެދުން ަބަލއި ފާސްކުރާނީ އޭނާއާ  )ރ(   މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަުށން ީމހެއްގެ ހަށިގަ
 ފިސަރެކެވެ.އެއް ޖިންސުގެ އޮ

މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ހިފަހައްާޓ ެއއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ވަކި ޮގތެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  )ބ(  
ޖެނެރަލް އަންގަންދެްނ، އެ ެއއްޗެއް ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެެލހެއްޓުމަކީ ފުލުހުންެގ 

 ޒިންމާއެކެވެ.

އް ނުވަތަ ޤާނޫނުތަކެއްގެ ދަުށްނ މި މާއްދާގެ ދަށުން ލިބިދޭ ބާރުަތކަކީ، އެހެން ޤާނޫނެ )ޅ(  
 ފުލުހުންަނށް ލިބިދޭ ބާުރތަކުގެ އިތުރުން ލިބިދޭ ބާުރތަކެކެވެ.

ބަލައި ފާސްކުރުމުގެ އަމުރާއި 
 ހިފެހެއްޓުމުގެ އަމުރު ނެރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ ބޭރު ޤައުމުގެ ކުށްވެރިޔަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާންކުރާ ކުްށ  )ހ(  .39
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ ނެރޭ ހައްޔަރުކުރުމުގެ  10މި ޤާނޫުނގެ  ސާބިތުކުރުމަށް ނުވަތަ

ވަގުތީ އަމުރެއްގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމަށް މުހިްނމު ހެއްކަކަށް ވެދާނެ 
އެއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ އެއްޗެއް، ވަކި ތަނެއްގައި ހުރިކަމަށް 

ިކ ލިބިފައިވާކަމަްށ ބަޔާންކޮްށ، ކޯޓަށް ލިޔުމެއް ބެލުމުގައި އެކަށީގެންާވ ހެ
ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ، އަދި އެ ލިޔުމުގައި އެފަދައިން ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަްއ 
ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ، އެ އެއްޗެްއ ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެ އެއްޗެއް ހުރި ކަމަށް ބެލެވޭ 

ވާނަމަ އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ތަނަކަށް ވަނުމުގެ ބާރު އަދި އެތަނުގައި އެ އެއްޗެއް
ބާރު، އަދި އެ އެއްޗެއް ހޯދުމަށްޓަކައި އެތަނެއް ބަލައި ފާސްކުުރމުގެ ބާރު ފުލުހުންެގ 

 އޮފިސަރަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ކޯުޓ އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.

ބަބު މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހެޅޭ ލިޔުމެއްގައި އެފަދަ އަމުރަކަށް އެދޭ ސަ )ށ(  
ނޑިޔާރު ސާފުކުރަންޖެހޭ އިތުރު  ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅިގެން ފަ
ކަމެއްވާނަމަ، އެކަމެއް ސާފުކުރުމަށްފަހުގައި މެނުވީ، އަދި އެ އަމުރު ނެރުމަށް 
ނޑިޔާރަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ، އެފަދަ  އެކަށީގެންވާ ސަބަބު ހުރި ކަމަށް ފަ
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 ނުވާނެއެވެ. އަމުރެއް ނެރެގެން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ެނރޭ އަމުރެއްގައި، އަންނަނިވި ަކންކަން ބަޔާންކޮށްފަިއ  )ނ(  
 އޮންނަންވާނެއެވެ.

 އަމުރު ނެރެވޭ ބޭނުން؛  (2)   

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބޭރު ަޤއުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ   (1)   
ވަނަ  10ންކުރާ ކުށް ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ކުށްވެރިޔަކު ކޮށްފައިވާކަމަށް ބަޔާ 

މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ ހައްޔަރުުކރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރެއްގައި ބަޔާންކުރާ ކުށުގެ 
 ބާވަތް؛

އެ އަމުރުން ބާރު ދޭ ކަންކަން ކުރުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާ މިްނވަރަކަށް ބާރުގެ   (3)   
 ބޭނުންކުރުމަށް ހުއްދަކުރާނަަމ، އެކަން؛

ނޑުގެ ކޮންމެ އެ އަމު  (4)    ރުން ވަނުމަށް ހުއްދަ ޭދ ތަނަކަށް ދުވާލުގެ ނުަވތަ ރޭގަ
ވަގުތެއްގައިވެސް ވަނުމަށް ހުްއދަދޭނަމަ އެކަން ނުަވތަ އެަފދަ ތަނަކަްށ 
ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ވަގުތުތަކެއްގަިއ  ވަދެވޭނީ ދުވާލުގެ ނުވަތަ ރޭަގނޑުގެ ކަ

 ކަމަށްވާނަމަ އެކަން؛

 އްޓޭނެ ވަިކ ބާވަތްތަކެއްގެ އެއްޗެހި؛އަމުރުގެ ދަށުން ހިފެހެ  (5)   

 އަމުރު ދެމިއޮންނާނެ މުއްދަތު.  (6)   

)އެކެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ  2 މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެނރޭ އަމުރެއްގެ މުއްދަތު، )ރ(  
 ދިގުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

 އްގައި، މި މާއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދާ ހޯދުމެ )ބ(  
 އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް ނޫން އެހެން އެއްޗެއް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި، 
އެ އެއްޗަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ކުށަކާ ގުޅިފައިވާ އެއްޗެއް ކަމަށް 
ފުލުހުންގެ އޮފިސަރަށް ބެލެވޭަނމަ، އަދި އެ އެއްޗެއް ފޮރުވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުވަަތ 

 މުގެ ފުރުަޞުތ އޮތްކަމަށް އެ އޮިފސަރަކަށް ބެލެވޭނަމަ، ހަލާކުކޮށްލު
އެ އެއްޗެއް ހިފެހެއްޓުމުގެ ބާރު، އެ އަމުރުން ދޭ ކަމަށް، މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކަިއ 

 ބެލޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ހިފަހައްާޓ ެއއްޗަކާމެދު ޢަމަލުކުރަންވީ ވަކި ޮގތެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ  )ޅ(  
ންދެްނ، އެ ެއއްޗެއް ރައްކާތެރިކަންމަތީ ބެެލހެއްޓުމަކީ ފުލުހުންެގ ޖެނެރަލް އަންގަ

 ޒިންމާއެކެވެ.
 މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި: )ކ(  

"ތަނެއް" ކަމަށް ުބނެފައިއެވަނީ، ޢާންމު ތަނެއް ނުވަތަ ދުއްވާ ެއއްޗެއް ނުވަަތ   (2)   
ރަޙައްދެއް އުޅަނދެއް ނުވަތަ ބޯޓެއް ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގެ ވަކި ސަ

 ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.
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"އެއްޗެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ދުއްވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އުަޅނދެއް ނުވަަތ   (1)   
 ބޯޓެއް ހިމެނޭ ގޮުތންނެވެ.

ހިފެހެއްޓޭ މުދާ ކަމާބެހޭ ޤައުމާ 
 ޙަވާލުކުރުން 

ވަނަ ަމއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެްއގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  39މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .40
ފެހެއްޓިފައިވާ އެއްޗަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ބޭރު ޤައުމަކަށް ހި

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދިފައިވާ ކުށް ސާބިތުކުރުމުގައި ބޭނުްނކުރެވިދާނެ ހެއްކަކަށް 
ވެދާނެ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެފަދަ ކުށެއް ކޮށްގެން ހޯާދފައިވާ އެއްޗެއް ކަމުގައިވާނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން  19ގެ އަދި މި ޤާނޫނު
ވަނަ މާއްދާގެ  30އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވަނީ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ދަށުން ވަގުތީގޮުތން ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައިވަީނ 
ރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުަމށް މި ާޤނޫނުގެ ދަުށން ބާއްާވ އެ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކު

ޝަރީޢަތް ނިމުމަށްފަހުގައި ކަަމށްވާނަމަ، އެ އެއްޗެއް އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް 
 އެދިފައިވާ ޤައުމާ ޙަވާލުކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް އެންގިދާނެއެވެ.

ތެއް ނިންމުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްާވ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާމެދު ގޮ )ށ(  
ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން  19ޝަރީޢަތް ބާއްވާ ނިމުނުއިރުެވސް، މި ޤާނޫނުެގ 

ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެފައި ނުވާނަމަ، 
ގެ ހަމަތަކަްށ ކުށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމުގެ ޢަދުލު އިންޞާފު

 ބަލާއިރު އެންމެ އިންޞާފުވެރި ގޮތަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ އެއްޗެއް، 
އެ ޤައުމަށް ފޮނުވުން ކަމުގައި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ފެނިއްޖެ ހިނދެއްގައި 
މެނުވީ، އެ އެއްޗެއް، އެ އެއްޗެއް އަތުލެވުނު މީހާއާ އަނބުރާ ޙަވާލުކުރުމަށް 

 ރ ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެއެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަ

ވަނަ މައްދާގެ  39މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
ތިންވަނަ ފަރާތެއްެގ ، ދަށުން ނެރޭ އަމުރެއްގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ހިެފހެއްޓޭ މުދަލަކީ

ކަށް ގެންދިޔުމުގެ މަޞްލަޙަތު އެކުލެވޭ މުދަލެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އެ މުދާ އެ ޤައުމަ
 ހުއްދަ ދޭންވާނީ، އެ ޤަުއމުގައި ހިންގާ ޖިނާއީ ޝަރީޢަތް ނިމުމާއެކު 
އެ ޤައުމުގެ ޚަރަދުގައި އެ މުދާ އަނބުރާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފޮނުވައިދޭނެކަމުެގ 

 ޔަޤީންކަން އެ ޤައުމަކުން ދީފައިވާނަމައެވެ.

ްއގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ ވަނަ ަމއްދާގެ ދަށުން ނެރޭ އަމުރެ 39މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  
 ހިފެހެއްޓިފައިވާ މުދަލެއް، ުކށްވެރިޔާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން އެދޭ ޤައުމާ، 
މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުްނ ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ެއ މުދަލެއް ދައުލަތަްށ 
ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުދަލަކާމެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ، ދަުއލަތަށް މުދާ ނެގުާމ 

 ޢަަމލުކުރެވޭ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތންނެވެ. ބެހޭގޮތުން

މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ަބންދުކޮށްަފއިވާ ކުށްވެރިޔަކު ފިލައިފިކަމަށް ބެލުމުގައި އެކަށީގެންާވ  )ހ(  .42 ބަންދުގައިވާ މީހާ ފިލުން 
 ހެކި ލިބިފައިވާނަމަ، ކޯޓު އަމުަރކާ ނުލައި، އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންނަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުްނ ހައްޔަރުކުރެވޭ ކުށްވެރިޔާ ފިލާފައިވަނީ، ޞައްޙަ  )ށ(  
ބަންދެއްގައި ހުއްާޓތޯ ކޯޓުން ަކނޑައެޅުމަށްޓަކައި، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ 

)ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، އޭނާ ކޯޓަްށ  14އަދި ލަސްވެގެން ، ތެރޭގައި
 ކުރަންވާނެއެވެ.ހާޒިރު

މި މާއްދާގެ )ށ( ެގ ދަށުްނ ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރެވޭ މީހާ ިފލާފައިވަނީ، ޞައްަޙ  )ނ(  
ބަންދެއްގައި ހުއްޓާކަަމށް ކޯޓަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އޭާނ އަލުން ބަންދުކުރުމަށް ކޯުޓްނ 

 އަމުރުކުރަންވާނެއެވެ.

ކަފާލާތުގެ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ 
 މީހަކު ހައްޔަރުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކަފާާލތުެގ ދަށުން ދޫކޮށްފައިވާ ކުށްވެިރޔަކު، އޭނާ ދޫކުރި  )ހ(  .41
ޝަރުޠަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ނުވަތަ ޚިލާފުވެދާނެކަމަށް ބެލުުމގައި އެކަށީގެންވާ ހެކި 
ލިބިފައިވާނަމަ، ޯކޓު އަމުރަކާ ނުލައި، އޭނާ ހައްޔަރުކުރުމުގެ ބާރު ފުލުހުންަންށ 

 .ލިބިގެންވެއެވެ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހަކު، ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމާމެދު ގޮތެްއ  )ށ(  
 އަދި ލަސްވެގެން  ،ނިންމުމަށްޓަކައި ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގެ ތެރޭގައި 

 )ސައުވީސް( ގަޑިއިރުގެ ތެރޭގައި، ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަންވާނެއެެވ. 14

ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކްްސޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި  ބޭރު )ހ(  .43 ޓްރާންޒިޓްކުރުން 
ދަތުރުކުރާއިރު އެ ދަތުރުމަތީގަިއ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުުރމަށް އޭނާ ގެްނދެވޭ 
ޤައުމުން އެދޭނަމަ، އަދި އަްނނަނިވި ޝަރުޠުތައް އެފަދަ ުހށަހެޅުމަކާ ގުޅޭގޮތުން 

ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ މީހެއްގެ ޙަވާލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެ ކުށްވެރިޔާ ފުރިހަމަވާނަމަ، އެ 
 ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައެއް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ ކުރިން، ޓްރާންޒިޓްކުރުުމގެ ހުއްދައަްށ   (2)   
 އަދި ؛ ކުށްވެރިޔާ ގެންދެވޭ ޤައުމުން އެދިފައިވުން

ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ ޤައުމަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ކުށްވެރިްނ   (1)   
ނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމަކަށްވުން.  ގެންދެވޭނެ ކަމަށް ކަ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ  )ށ(  
 މަ، ޓްރާންޒިޓްކުރެވޭ ކުށްެވރިޔާއާ ޙަވާލުވެހުރި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ދީފިނަ

އެ ޤައުމުގެ ކަމާބެޭހ އޮިފސަރަށް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފުުލހުންގެ އެހީތެރިކަްނ 
 ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ހުްއދަ ލިބިގެްނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްާރންޒިޓްކުރާ ކުށްވެރިޔާ  )ނ(  
ހިރާއްޖޭގައި ޖެއްސީއްސުރެ ނުވަތަ ބަނދަރުކުރީއްސުރެ ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ދިވެ

ނޑައަޅާ ގޮތެއްގެމަތިން  ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރަންދެން، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ކަ
 ކުށްވެރިޔާ ހައްޔަރުގައި ބަހައްޓަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެއެވެ.

އިރަށްވުރެ ގިނައިރު ކުށްވެރިޔަކު )ސައުވީސް( ގަޑި 14މި މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަުށން  )ރ(  



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                        2 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 34 

ބަންދުގައި ބެހެއްޭޓނީ، އޭނާ ަބންދުގައި ބެހެއްޓުމަްށޓަކައި އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި 
ކޯޓަށް ހާޒިރުކޮށް، އެފަދަ އަމުރެއް ކޯޓުން ނެރެދިނުމުން، އެ އަމުރާ އެއްގޮތްވާ 

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

 

 

 ތިންވަނަ ބައި 

 ވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށް 

 ދިހަވަނަ ބާބު 

 ބޭރު ޤައުމުތަކުގައިވާ ކުށްވެރިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދުން 

ބޭރު ޤައުމުގައިވާ ކުށްވެރިން 
ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

 އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުން 

ކޮށްފައިވާ ކުށްވެރިޔަކު، ބޭރު ޤައުމެއްގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ކުށެއް )ހ(  .44
ވާކަމަށް ބެލެވޭނަމަ، އަްނަނނިވި ބޭނުންތަަކށްޓަކައި އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ ފަާރތުަގއި މިނިސްޓަރ އޮފް 

 ފޮރިން އެފެއާޒަށް އެދެވިދާނެއެވެ.

މަށް ދަުޢވާ އުފުލިފައިވާ ކުށާ ގުޅިގެން ޝަރީޢަްތ އެމީހަކު ކޮށްފައިވާކަ  (2)   
 ހިންގުމަށްޓަކައި؛ ނުވަތަ 

އެމީހަކީ އެމީހަކު ކޮށްފައިވާ ކުށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމްކޮށް، އަަދުބ   (1)   
ނޑައަޅައި، ޙުކުމް  ނޑައެޅިފައިނުވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ، އަދަބު ކަ ކަ

 ނުވަތަ ؛ ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި 

މީހަކު ކޮށްފައިވާ ކުށް ސާބިތުވެ، ޙުކުމްކޮށް، އަަދުބ އެމީހަކީ އެ  (3)   
ނޑައެޅިފައިވާ މީހެއް ކަމުގައިވާނަމަ، ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަަކއި.  ކަ

ވަކި މީހަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުށެއް ކުރިކަމަށް ސާބިތުވެފައިވާ ނުވަތަ ކުށެއް ކުރިކަމުގެ  )ށ(  
ގެ )ހ( ގެ ޭބނުމަށްޓަކައި ިނންމާނީ ދަޢުވާ އުފުލިފައިވާ މީހެއްަކްނ މި މާއްދާ

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކު،  )ނ(  
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށް ފިޔަވައި އިތުރު ކުށެއް އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ 

އިވާނަަމ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގައި ެމނުވީ، އެފަދަ ކުށަކާ ގެނައުމުގެ ކުރިން ކޮށްފަ
 ގުޅިގެން އޭނާ ނުހިފަހައްޓާނެކަން ނުވަތަ ހައްޔަރުނުކުރާނެކަން ނުވަތަ 
އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ ނުކުރާނެކަން ނުވަތަ އޭނާ ތިންަވނަ ޤަުއމަކަށް ނުގެންދާނެކަްނ 
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 މި ޤާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދެއެވެ.

އޭނާ ދިވެހިރާއްޖެ ގެނެވުނު ކުށުގެ ޢަމަލުން ސާބިތުވާ، ނަމަވެސް ، އެ ކުށަކީ  (2)   
އެ ކުށަށްވުރެ ކުޑަ ކުށެއް ނުވަތަ އެ ކުށާ އެއްވަރުގެ އަދަބެއް ނުވަަތ 

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛  އެއަށްވުރެ ކުޑަ އަދަބެއް ކަ

އްޖޭގައި އެ ކުށަކީ، އޭނާ ގެނެވޭ ަޤއުމުން، އޭނާގެ މައްޗަށް ިދވެހިރާ  (1)   
 ދަޢުވާކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އެހެން ކުށެއް ކަމުގައިވުން؛

އޭނާ ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޭނާ ގެނެވުުނ   (3)   
 ޤައުމުން ދީފައިވުން.

 މި ބާބުގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށްވެރިއެއްގެ މައްޗަށް  )ރ(  
މާއްދާގެ )ނ( އާ ޚިލާފަްށ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދަޢުވާ އުފުަލއިފިނަމަ، އެއީ ބާޠިުލ  މި

 ނިންމުމެއް ކަމުގައި މި ޤާނޫނުގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ބެލޭނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( އިން ލިބިދޭ ރައްކާތެރިކަން، ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެ ދޫކޮށް  )ބ(  
ދިޔުމުގެ ފުރުޞަތު މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޭނާއަްށ  ދިޔުމަށްފަހު، ނުވަތަ ދިވެހިރާއްެޖއިން

 ލިބިފައިވަނިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަޑުކޮށްފި ޙާލަތެއްގައި ލިބިގެނެްއނުވެއެވެ.

 ވަގުތީ ގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ 
 ގެނެވޭ މީހުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދިވެހިާރއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރެވޭ ކުށްވެރިޔަކީ، އޭނާ  )ހ(  .45
ރާއްޖެ ގެންނަން އެދުނުއިރު އޭނާ ހުރި ޤައުމުގައި ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރަމުންދާ ދިވެހި

މީހަކަށްވެފައި، އޭނާ ދިެވހިރާއްޖެ ގެނެވޭއިރު އޭނާ ތަންީފުޛކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް 
ނިމުމަކަށް އައިސްފައި ނުވާނަަމ، އަދި އޭާނ ދިވެހިރާއްޖެ ެގނެސްފައިވަނީ އޭނާެގ 

ހިންގުމަށްފަހު ޭއނާ ގެނެވުުނ ޤައުމުގައި އޭނާ ޝަރީޢަތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ތަންފީޛުކުރަންޖެހޭ ޙުކުމް ތަްނީފޛުކުރުމަށްޓަކައި އެ ޤައުމަށް އޭާނ އަނބުރާ ފޮނުވުމަްށ 
ކަމުގައިވާނަމަ، އޭނާ ދިެވހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ މުއްދަތުގަިއ އޭނާ ބަްނދުގަިއ 

އޭނާ ިދވެހިރާއްޖެ ގެނައުމުގެ  ،ބެހެއްޓުމަްށޓަކައި ކޯޓު އަމުރެއް ނެރެދިނުމަށް އެދި
 ކުރިން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްެޖ ގެނެވޭ މީހަކު ދިވެހިރާއްޖެ ެގނެވުނު ކުށާ ގުޅިގެްނ  )ށ(  
 މެނުވީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދަޢުވާ އުފުލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

އްޖެ ގެނެވޭ މީހެއްގެ ޝަރީޢަތް ނިމުމުން، އޭނާ ގެނެވުނު މި މާއްދާގެ ދަށުން ދިވެހިރާ )ނ(  
 ޤައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވަންާވނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ނެރޭ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި  )ރ(  
ވަނިކޮށް، އޭނާ ގެނެވުނު ަޤއުމުން އޭނާ އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންނުވާކަަމްށ 

 ނަމަ، އޭނާ ަބންދުން ޫދކުރުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަންގަންވާނެއެވެ.އަންގައިފި

މި ޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަަކްށ ބަޔާންކޮށްފައިނުވާހާ ިހނދަކު، މި މާއްދާގެ ދަށުން  )ބ(  
ވަގުތީގޮތުން ދިެވހިރާއްޖެ ެގނެވޭ ކުށްވެރިއެއްގެ ޝަރީަޢތް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
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ނޑަައޅައިފިނަމަ، އޭނާއަްށ ބޭއްވުމަށްފަހު އޭނާގެ މަ އްޗަށް ކުށް ސާބިތުވެ، އަދަބު ކަ
ނޑައެޅުނު އަދަބު ތަންފީޛުުކރާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްިވ އޭނާގެ ޝަރީޢަްތ  ކަ
ނިމުމަށްފަހު އޭނާ ހުރި ޤައުމަށް އޭނާ ގެންގޮސް، އެ ޤައުމުގައި އޭނާ 

ދިވެހިރާއްޖެ  ތަންފީޛުކުރަމުންދިޔަ ޙުކުމް ތަންފީޛުކޮށް ނިމުމަށްަފުހ އޭނާ
 ގެނައުމުންނެވެ.

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގެ ބަދަލުގައި 
 ދަޢުވާކުރަން ނިންމުން 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް  45މި ޤާނޫނުގެ   .46
ޓްކުރުމުގެ އެ ކުށްވެރިޔާ ދިެވހިރާއްޖެއަށް އެކްސްޓްރަޑައި ،އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދުމުން

ބަދަލުގައި އޭނާ އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރަން ބޭނުންވި ުކށަށް ެއ ޤައުމުގައި އޭނާގެ މައްޗަށް 
 ދަޢުވާކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން އެ ޤައުމަކުން ދީފިނަމަ، އޭނާެގ މައްޗަށް ދަޢުވާކުރުމަށްޓަކައި 

އެހީތެރިކަން  އެ މައްސަލައިގައި ލިބެންހުިރ ހެކި ފޯރުކޮށްދީ، އެޫނންެވސް ގޮތަކުން
 ފޯރުކޮށްދެވެން އޮތްނަމަ، އެފަދަ އެހީތެރިކަން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ފޯރުކޮށްދޭންވާނެއެވެ.

 ހަތަރުވަނަ ބައި 

 އެހެނިހެން 

 އެގާރަވަނަ ބާބު 

 ޢާންމު މާއްދާތައް 

ނޑައެޅިގެން އެހެން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްަފއިނުވާ  .47 ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ  ހާ ހިނދަކު، ކުށްވެރިން މި ޤާނޫނުގައި ކަ
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ަބއިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާއެއްގަިއ 

 ބަޔާންކުރާ ކަންކަން ހަންޏެއް ނުކުރެއެވެ.

ލިޔުމެއް މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހެކީގެ ޮގތުގައި ހުށަހެޅޭ ބޭރު ޤައުމުތަުކގެ ލިޔުމަކީ ޞައްޙަ   .48 ޞައްޙަ ލިޔުން 
ކަމުގައި ބެލޭނީ، އެ ލިޔުމަކީ އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާގުޅޭ ބަޔާން ނެގި ކޯޓުގެ ޤާޟީ ސޮއިކޮށްފައިވާ، 
އަދި އެ ޤައުމެއްގެ ދައުލަތުގެ ނިޝާނެއް ނުވަތަ ޢަދުލު އިްނޞާފު ޤާއިމުކުރުމުގެ އިދާރާއެއްގެ 

ނޑެއް ޖަހާފައިވާ ލިޔުމަކަށް ވާނަމައެވެ.  ތައްގަ

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ކުށްވެރިޔަކު ބަންދުކުރަން ކޯުޓން އަމުރުކޮްށފިނަމަ، ނުަވތަ ޓްރާންޒިޓްގައިާވ   .49 ރާ ތަން ކުށްވެރިން ބަންދުކު 
ކުށްވެރިޔަކު ބަންދުގައި ބެހެއްޓުމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އަމުރުކޮށްފިނަމަ، ނުވަަތ 

ށްފިނަމަ، ެއފަދަ ކުށްވެރިްނ ފިލައިގެންއުޅޭ ކުށްވެރިޔަކު މި ާޤނޫނުގައިވާ ގޮތުގެަމތިން ހައްޔަުރކޮ
 ބަންދުގައި ބައިތިްއބަންވާނީ ުފލުުހންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައެވެ.

 އެކްސްޓްރަޑިޝަނާބެހޭ 
 ޝަރީޢަތުގެ ޚަރަދު 

 

ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ އެކްސްޓްރަޑިޝަނާގުޅޭ މުޢާހަދާތަކަށް ހަނިކަމެްއ  )ހ(  .50
ޅޭ ަޚރަދުތައް އުފުލާނީ، ނާންނާެނ ގޮތުގެމަތިްނ، ައންނަނިވި ކަންކަމާގު

 ދިވެހިރާއްޖެއިންނެވެ.
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ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި ބޭރު ޤައުމަުކން ހުށަހަާޅ  (2)   
ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންގޭ އެކްސްޓްރަޑިޝަންގެ ޝަރީޢަތްތަކާގުޅޭ 

 ޚަރަދުތައް؛ އަދި

ހުން ހައްޔަރުކުރުމާއި ބަންދުކުރުމާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރަޙައްދުގައިވާ މީ (1)   
 ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ ޚަރަދު؛ އަދި

 ދިވެހިރާއްޖޭގައިވާ މުދަލެއް ހިފެހެއްޓުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ ޚަރަދު. (3)   

ކުށްވެރިޔަކު އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ޤައުމުން އުފުލާނީ، ލިޔެކިޔުން  )ށ(  
ކުށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖެއިން އެ ޤައުމަށް ތަރުޖަމާކުރުމުގެ ޚަރަދާއި، 

އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޓްރާްނޒިޓްކުރުމުގައި ހިނގާ 
 ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނެއެވެ.

ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު ތިންވަނަ ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމުގައި  )ނ(  
ކުރުމަށް ހުށަހަޅާނަމަ، ުކށްވެރިޔާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންަނ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޓްރާންޒިޓް

ހުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހިނގާ ޚަރަދަށް ޒިންމާވާނީ، ޓްރާންޒިޓްކުުރމުގެ ހުއްދައަށް އެދޭ 
 ޤައުމުންނެވެ.

ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް 
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި 

 ބޭނުންވާ ހެކި ހޯދުން 

ން ބޭުރ ޤައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށު  )ހ(  .52
އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހެކީންގެ ހެކިބަސް ހޯުދމަށް ޕްރޮސިކިއުޓަރ 

 ޖެނެރަލަށް ހުއްދަދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަުށން ހެކި ހޯދުމަށް ހުއްދަޮކށްފިނަަމ، ހެކިބަސް ހޯދުމުގައި  )ށ(  
 ޢަމަލުކުރަންވާނީ އަންަނިނވި ގޮތުގެމަތިންނެވެ. ކޯޓުން

 ހެކިބަސް ދޭ މީހުން ހުވައި ކުރުވުމަށްފަހު އެމީހުންގެ ހެކިބަސް ެނގުން؛  (2)   

ހެކިން ދޭ ހެކިބަސް ލިޔުމުން ރެކޯޑުކޮށް، އެ ބަޔާން ނެގީ ކޮްނ   (1)   
ނޑިޔާރެއްކަން ބަޔާންކޮށް ސޮއިކުރުމަށްފަހު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލަށް  ފަ

 ފޮނުވުން.

 ހަދާނީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލެވެ. ަގވާއިދުތައް ހަަދންޖެހޭ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ(  .51 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަަދންޖެޭހ އެންމެހައި ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ  )ށ(  
ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި، ދިވެ 3ފަށާތާ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ، ތަޞްދީޤުކޮށް، ދިވެހިސަރުކާރުގެ   .53 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން 
)ތިނެއް( މަސްދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުން  3ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ފެށިގެންނެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި އެެހން ގޮތަަކށް ބަޔާންކޮށްފަިއނުވާހާ ިހނަދކު، އަންނަނިިވ ލަފްޒުތަކާިއ   .54 މާނަކުރުން 
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 ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައިަވނީ، އެ ަލފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގަިއ ދީފައިވާ މާނަކުރުމެވެ.

" ކަމަށް "ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ" ނުވަތަ "ކުރިއަށްދިޔުމުގެ ހުއްދަ )ހ(  
ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއވާ ބޭރު ޤައުމެއްގެ ކުށްވެރިޔަކު އެ ޤައުމަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެ ޤައުމަކުން  25އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް އެދި މި ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  26ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމައިގެން ކުރިއަށްދިޔުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ރ ޖެނެރަލް ދޭ ހުއްދައަށެވެ.ޕްރޮސިކިއުޓަ

ވަނަ މާއްދާގެ  29"ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  
 ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯޓުން ނެރޭ އަމުރަށެވެ.

ވަަނ  10"ހައްޔަރުކުރުމުގެ ވަގުތީ އަމުރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  
 މާއްދާގެ ދަށުން ކުށްވެރިޔަކު ވަގުތީގޮތުން ހައްޔަރުކުރުމަށް ހައިކޯުޓން ނެރޭ އަމުރަށެވެ.

 "ހައިކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށެވެ. )ރ(  

"ޚާއްޞަ ކޯޓެއް" ނުވަތަ "ޓްރައިބިއުނަލެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ބޭރު ޤައުމެއްގައި  )ބ(  
މުއްދަތަކަށް، ވަިކ ބޭުނމަކަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ަވގުތީ ކޯޓެއް ނުަވަތ  ވަކި

 ޓްރައިބިއުނަލަކަށެވެ.

ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެ ފިަޔވައި އެހެން ކޮންެމ " "ބޭރު ޤައުމެއް )ޅ(  
 ، ޤައުމަކަށެވެ. މި މާނަކުރުމުގެ ތެރޭގައި އެ ޤައުމެއްގެ އެންމެހައި ސަރަޙައްދުތަކާއި

 އެ ޤައުމެއްގެ ސިޔާސީ ބާރުގެ ދަށުގައިވާ އެންމެހައި ރަށްތައް ހިެމނެއެވެ.

"ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ޝަރީޢަތުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަާލގައިނަމަ ހައިކޯޓަށެވެ.  )ކ(  
 އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައިނަމަ، ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ.

)ސިފައިންގެ  1008/2ވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު "އަސްކަރީ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައިއެ )އ(  
ޤާނޫނު( އާއި އެ ާޤނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިުދތަކާއި އެޫނނަސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 އަސްކަރިއްޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ހަދާ އެންމެހައި ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުަތކަށެވެ.

ބުނެފައިއެވަނީ،  "ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ގެންދިޔުމުގެ އަމުރު" ކަމަށް )ވ(  
 ކުށްވެރިޔަކު ވަގުތީގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެއިން ގެންދިޔުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމުގެ ގޮތުން 

 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް ނެރޭ އަމުރަށެވެ. 30މި ޤާނޫނުގެ 

 "މަޖިލިސް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށެވެ. )މ(  

ނޑިޔާ )ފ(   ރު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އިސްތިއުނާފުގެ މަރުޙަލާގައިނަމަ، ސުޕްރީމް "ފަ
ނޑިޔާރަކަށެވެ. ނޑިޔާރަކަށެވެ. އެނޫން ޙާލަތްތަކުގައި ހައިކޯޓުގެ ފަ  ކޯޓުގެ ފަ

"ފޮރިން މިނިސްޓަރު" ނުވަތަ "މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް" ކަމަށް  )ދ(  
ފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ބުނެފައިއެވަނީ، ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ތަން
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 ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

"ސިޔާސީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، އެ ކުށް ކުރި ޙާލަތަށް ބަލާއިރު އެ ކުށް  )ތ(  
ްނ ކޮށްފައިވަނީ ސިޔާސީ ސަބަބަކަްށޓަކައި ކަމަށް ެބލެވޭ، އަްނނަނިިވ ކުށްތަކުގެ ތެރެއި

 ކުށަކަށް ނުވާ ކުށްކުށެވެ.

 ؛ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ އެނޫންގޮތަކަށް މީހަކު ެމރުމުގެ ކުށް  (2)   

ނޑަށް ނުރައްކާެތރި ހާނީއްކައެއް ކުރުމުގެ ކުށް  (1)     ؛މީހެއްގެ ހަށިގަ

މީހަކު ވަގަށްނެގުމުގެ ކުށް ނުވަތަ ރަހީނުކުރުމުގެ ކުށް ނުވަތަ ބާރުެގ   (3)   
 ؛ކޮށްެގން ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެއްޗެއް ހޯދުމުގެ ކުށްބޭނުން

މީހެއްގެ ފުރާނައަށް ނުރައްކާތެރިވެދާނެ ނުވަތަ މީހަކަްށ ނުރައްކާތެރި   (4)   
ހާނީއްކައެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ނުަވތަ މީހެއްގެ މުދަލަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ފަަދ 

 ؛ހަތިޔާރެއް ބޭުނންކުރުން ގޮތަކަށް ގޮވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެފަދަ

( ވަނަ ނަންަބރުގެ ނިޔަލަށް 4( ވަނަ ނަންބަރުން ފެށިގެން )2މި އަކުރުގެ )  (5)   
ހުރި ނަންބަރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ކުށެއް ކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ރޭވުން ނުވަަތ 
ހިތްވަރުދިނުން ނުަވތަ އެފަަދ ކުށެއް ކުރުމުގައި ނުވަަތ ކުރުމަށްފަހު 

 ން.އެހީތެރިވެދިނު

 "ސުޕްރީމް ކޯޓު" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށެވެ. )ލ(  

"ޖިނާއީ ކުށެއް" ކަމަށް ބުނެަފއިއެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާޤޫނނުގެ ދަށުްނ ނުވަަތ  )ގ(  
ކުށްވެރިން އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއދޭ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ 

 ދަށުން ިޖނާއީ ކުށް ކަމުގައި ހިމެނޭ ކުށްކުށަށެވެ.ޤާނޫނުގެ 

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓަށެވެ." ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ، ދިވެހި"ގެޒެޓް )ޏ(  

"ޓްރާންޒިޓްކުރުން" ކަމަށް ބުެނފައިއެވަނީ، ބޭރު ޤައުމެއްގައިވާ ކުށްވެރިޔަކު އެހެން  )ސ(  
ރާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަގުން ޤައުމަކަށް އެކްސްޓްރަޑައިޓްކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުކު

ދަތުރުކުރާ ޙާލަތްތަކުގައި، މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުެގމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 މަޑުކުރާ ކުރުމަށެވެ.

"ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލް" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަީނ، ދިވެހިާރއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ  )ޑ(  
 ބަޔާންކުރާ ފަރާތަށެވެ. ވަނަ މާއްދާގައި 110ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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