
 

 

 
 

                މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް
،މާލެ

  ދިވެހިރާއްޖެ
 

  ގަވާއިދުޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ 
 

  

،ގައިވާގޮތުގެމަތިން) 2( ވަނަ މާއްދާގެ 16ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ، މިއީ  )ހ(  .1
 ތުހުމަތުންގެށުކުއެމީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ، އިތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގަ، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ

އެފަދަ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގައި، ބަރީއަވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަކަށް ބޭނުންވާނަމަ
 .އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ

 

 . އެވެ"ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު"، މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ  )ށ(
  

ތަހްޤީޤުކުރެވޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ،  ތުހުމަތުގައި ތަހްޤީޤުކުރެވޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިމެކުށެއްގެ)  ހ(  .2
  .ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވ6ާގެ ) އާންމު ޤާނޫނުތަކެއް. (ޖ68/4ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހެއް ހައްޔަރު ކުރެވޭވަގުތު، އެމާއްދާގެ ދަށުން، ފަރާތަކުން

  . އެމީހާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާކަން އަންގަން ވާނެއެވެ
ޟިިރު ކުރުމަށް ފަހުހައްޔަރު ނުކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ތަޙުީޤޤު ކުރުމަށް މީހަކު ހާ) ނ(

އެމީހަކަށްވެސް މިގަަވާއިދުގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ޙައްޤު
އަދި މިފަދަ ތުހުުމަތެއްގެ ތަޙުޤީޤަަށް ޙާޟިިރުވުމަށް އަންގާ ލިޔުމުގައި އެމީހަކަށް. ލިބިގެންވެއެވެ

  .ގެންވާކަން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އިޚުުތިޔާރު ލިބި
 އެމީހަކު,އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުން ބަރީއަވުމަށް، ތަޙްޤީޤު ފެށުމަށްފަހުވެސް) ރ(

މި ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން، އެދިއްޖެނަމަޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް 
  . ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ، ކީލަކު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުއެމީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަ

ވަކީލަކުު، ތުހުމަތުގައިވާމީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނު ކުރަން ބޭނުން ނުވާކަމަށް ބުނެފިނަމަ) ބ(
އެމީހަކަށް ދިންކަމަށާއި އެމީހަކު ވަކީލެއް ޢައްޔަނުކުރަން ބޭނުން، ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު

  . ސަބަބު ލިޔެ އެމީހަކު ލައްވާ ސޮއި ކުރުވަންވާނެެއެވެނުވާ



 

 

 ، ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދުމުގައިތުހުމަތުގައިވާމީހަކު ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީހޯދުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދޭނަމަ) ޅ(
  . އޭނާ ބޭނުން ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ފޯނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ

  

އޭނާއާ(އޭނާ އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް ، ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކުގެެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ޢައްޔަނުއްކުށެ  .3
 .ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ) ގުޅޭނޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއެކު

  

،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ) ހ(  .4 ކުރުމަށްފަހު ޢައްޔަނުމަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލަކުމިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ  ،
އެމީހަކާ އެކަހެރިކޮށްއެމީހަކާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް، މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދިއްޖެނަމަ، 

ށްމިގޮތުން އެއްފުރުޞަތަށް ވުރެގިނަ ފުރުޞަތަ. ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެެބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ 
   .ސް ދޭންވާނެއެވެ އެފުރުޞަތުވެއެދިއްޖެނަމަ

އްޤީޤުގައި ކުރެވެމުންދާ ސުވާލުތަދަށުން އެދޭ ފުރުސަތުދެވޭނީ ތަޙްގެ ) ހ(މިނަންބަރުގެ ) ށ(
މެދުކަނޑާލައިގެންކަމަށްވާނަމަ އެފަދަ ފުރުސަތު ނުދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތަށް

 . ލިބިގެންވެއެވެ
  

މިގަވާއިދުގައިވާ، އެމީހެއްގެ ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާއިރު، ޖެނަމަކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ އެދިއް) ހ(  .5
ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙާޟިިރުވެހުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެވަކީލަކަށް

  . ދެވޭނެއެވެ
އިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލުއެމީހަކު ޢައްޔަނުކޮށްފަ، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ތަޙްޤީޤު ހިނގަމުންދާއިރު) ށ(

ފުރަތަމަފަހަރު ތަޙުޤީޤު، ޙާޟިިރުވެހުންނަން ބޭނުންވާކަމަށް ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ
ގެ ތުހުމަތުގައިވާކުށު، ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި، ހިނގާނޭ ތަނަކާއި ތާރީޚަކާއި ގަޑިއެއް

މިގޮތަށް. ޙުޤީޤު ކުރާފަރާތުން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެމީހާ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ތަ
އަންގާފައިވަނިކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީުލ ޙާޟިިރުނުވެއްޖެނަމަ ވަކީލުގެެ ޣައިރުހާޟިރުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރިޔަށް

  . ޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަހް
ނާނޭ ދުވަހަކާއި ގަޑިންނޫނީ ވަކީލު އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ ތަޙްޤީޤު އޮކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ޤާ) ނ( 

  . ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އެވަކީލަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ،އެދިއްޖެނަމައޮޅުންފިލުވުމަށް 
ލަށް ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ޢަައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީކުށެއްގެ، ގައިވާގޮތުގެ މަތިން) ށ(މި ނަންބަރުގެ ) ރ(

 ވަނަ ނަންބަރުގައިވ3ާމިގަވާއިދުގެ ގުޅޭނެކަމަށް އޭނާއާ ، އެވަކީލަކު، އަންގަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު
އެ، ގޮތުގެމަތިން ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ފެކްސް ނަންބަރަަކަށް ތަޙުޤީޤު ކުރާފަރާތުން ފޮނުވުމުން

 . ބެލެވޭނެއެވެއެންގުނީކަމަށްމަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން 
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 ، ,ތިރީގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަނުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލަކުމި ) ހ(  .6
  .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެންކުރާފަރާތުން ސުވާލުކުރަމުންދަނިކޮށް، ތަޙްޤީޤު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ 

 ޤާނޫނީ ވަކީލުކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް .1
  .ޖަވާބުދިނުން

ދޭންވީ ޖަވާބު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް .2
  .  ނުވަތަ ޙަރަކާތުން އިޝާރާތް ކުރުން،ލިޔުމުން ދިނުން

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުނުދިނުމަށް .3
  .ނަސޭހަތްތެރިވުން

 ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގާތުކުށެއްގެ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާގޮތުގެ މަތިން .4
،ވަކި ކަމެއްކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ނުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އެންގުމުން

 .އެފަދަ އެންގުމަކާ އިދިކޮޅަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު، ބުނެފައިވާކަމެއް) ހ(މި ނަންބަރުގެ ) ށ(

އެވަކީލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު، އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އެ ތަޙްޤީޤަކުން ބޭރުކޮށް، ކޮށްފިނަމަ
އެޅުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކަށް މައްސަލަ ފޮނުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަޙްްޤީޤުކުރާފަރާތަށް

 .ލިބިގެންވެއެވެ
  

އެމީހަކާ ކުރެވުނު ހުރިހާ އިންޓަރވިއުއެއްގެ، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ވުމުން  .7
، އެމީހަކު އެދިއްޖެނަމަ، ކަނޑައެޅޭ ފީއެއް އެމީހަކު ދެއްކުމުން،ކޯޑިންގގެ ފުރިހަމަ ކޮޕީއެއްއޯޑިއޯ ރެ

 .ތަޙުޤީޤުކުރާފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެސީދާ އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެމީހަކު ޢައްޔަންކުރާފަރާތަކަށް، 
  

 ވަކީލަކާނުކުރާ ޤާނޫނީޔަޢައްމިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ،  ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުކުށެއްގެ) ހ(  .8
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ، ވީނަމަވެސްއިއެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދުނުު ކަމުގަ

ކޮމިޝަނަރ، ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އެ ފުރުޞަަތުނުދީ ލަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޙާލަތްތަކުގައި
ރިޙަވާލުވެހުއެވަގުތަކު އޮފީހެއް ހިންގުމާ އް ހިންގާ އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ އެތަޙުޤީޤެއްގެ ކަންތަ

 .އެންމެއިސް ވެރިއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ގެ ދަށުން) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު (90/10ޤާނޫނު ނަންބަރު  .1

81/1ޤާނޫނު ނަންބަރު ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހައްޔަރުކުރާ މައްސަލަތަކުގައާއި 
،32، 30، 31، 29ގެ ) 1ޗެޕްޓަރ ) ޕީނަލްކޯޑް (ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތުވެހިރާއްޖޭގެ ދި(

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން 37 އަދި 36، 35، 34
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96ހައްޔަރުކުރެވޭ މައްސަލަތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން 
  ވަތަ ނު؛ގަޑިއިރުވަންދެން) ނުވަދިހަހައެއް(

48ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކުގައި ހައްޔަރުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ގިނަވެގެން  .2
؛ގަޑިއިރަށް)  ސާޅީސްއަށެއް(

 މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ހެތްކެއް ނުވަތަކުށެއްގެތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދާ ) ހ(
 ނުވަތަ؛ ފޮރުވަފާނެތީޤަރީނާއެއް ތަޙުޤީޤަށް 

   ނުވަތަ؛ދާނެތީއް ލިބިބަޔަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެތަ މީހަކަށް ނުވަ)  ށ(
  ނުވަތަ؛ ގެއްލުންތަކެއްލިބިދާނެތީމީހެއްގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ) ނ(
ހައްޔަރުއެހާތަނަށް ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ނަމަވެސް ) ރ(

؛ފާނެތީ ފިލާފާނެތީ، ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާނުކުރެވޭ މީހުން
 ނުވަތަ

  .ކުށެއްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެތީ) ބ(
ނާ ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާއޭ، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ، ގައިވާގޮތުގެ މަތިން) ހ(މި ނަންބަރުގެ ) ށ(

،ންމައިފިނަމަޤާނޫނީ ވަކީލާ އެކަހަރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން ލަސްކުރަން ނި
ގަޑިއިރަކުން އެއްފަހަރު) ބާރަ (12މިގޮތަށް ނިންމާ ވަގުތުން ފެށިގެން ކޮންމެ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން 

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމާމެދުއެފުރުޞަަތުނުދީ ތުހުމަތުގައިވާމީހާއަށް ، އަލުންބަލައިއެނިންމުން 
  .ގޮތެއްނިންމަންޖެހޭނެެއެވެ

  

، މިގަވާއިދުގެ ދަށުން  .9 އްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށްކުށެ ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް، 
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުން ބަރީއަވުމަށް ޤާނޫނީ އެހީހޯދުމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުގެ

 . ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ވަކީލެކެވެ
  

އެމީހެއްގެ މައްޗަށް، ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށް ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި، އިދުގެ ދަށުންމިގަވާ.10
 ކުށެއްގެެ،ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުން ބަރީއަވުމަށް ޤާނޫނީ އެހީދިނުމަށް ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލު

ކުރާ ފަރާތާމެދު ސުލޫކު ބަހައްޓަންވާނީތަޙުޤީޤު، ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުކުރުންތަކުގައި
އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒެއް. އަޚުލާޤީ ގޮތުން އެދެވިގެންވާ ގޮތަކަށެވެ

 .ތަޙުޤީޤަށް ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ
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 ،  ވަކީލަކު އިޚްތިޔާރުކުރުމާއިހޯދާ، ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް ބޭނުންވެގެން ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކުކުށެއްގެ.11
  . ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެެ ޒިންމާއެކެެވެކުށެއްގެކީލަކަށް އުުޖޫރަ ދިނުމަކީ އެވަ

  

 މީހާގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް ހާޟިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީ ތުހުމަތުގައިވާކުށެއްގެ.21
 .ގެ ޒިންމާއެކެވެ ވަކީލެއް އެހޯދުމަކީ ބޭނުންވާނަމަ، އެފަދަ އެހީ 

  

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ، ބައްދަލުކުރަން އެދޭހާއާ  ތުހުމަތުގައިވާ މީކުށެއްގެެ.13
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ތަޙްޤީޤު ހިނގާ ތަނަށް ދިޔުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް، ވަކީލަކު

  .ގެ ޒިންމާއެކެެވެހިނގާ ޚަރަދަކީ ތުހުމަތުގައިވާމީހާ

 އެއްވެސް ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ޤާނޫނީ،އެދިއްޖެނަމަ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ކުށެއްގެެ.14
  .ވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ

ވަކީލު މުވައްކިލުގެ'' ވަކީލާ ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ  ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ އޭނާގެ ޤާނޫނީކުށެއްގެެ.15
  .ވެގެ ދަށުން ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓިގެންވާ މަޢުލޫމާތެ'' އިމްތިޔާޒު

އަދި، ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުންވެސް، ތަޙްޤީޤުގައި ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއްމީހާގެ ކުށެއްގެެ ތުހުމަތުގައިވާ .16
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ،  ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުވެސް ނުވަތަ އެމީހަކުހާތުހުމަތުގައިވާ މީ

މިކަމާބެހޭ، އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން މެނުވީ އިތުރު އެހެން މީހަކަށް ނުވަތަ އެހެން ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށް
  .އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެހެންމީހަކަށް ނުވަތަ ފަރާތަކަށް ދީގެންނުވާނެއެވެ

،  ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭމީހެއް ހައްޔަރު ކުރެވޭތާކުށެއްގެ.17 އެމީހަކު،  ދުވަހުގެތެރ15ޭގިނަވެގެން 
ހައްޔަރު ކުރި ސަބަބާއި ހައްޔަރު ކުރީ ޤާނޫނެއްގެ ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ވަކިމާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެގެންކަން

ތަ އެމީހަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީީލަކަށް އެހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހާއަށް ނުވަ،ފަދަ ލިޔުމެއްއެނގޭ
 .ދޭންވާނެއެވެ
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ތަޙްޤީޤަށް ބަންދުކުރެވިފައިވާ މީހެއްގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު ޤާޟީގެ ހުއްދައާއެކު އިތުރުކުރަންޖެހޭ.18
ރުގައިޙާލަތްތަކުގައި  ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނީ ބަންދުގައިވާ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ވަކީލުގެ ހާޟި

 .އަދި އެފަރާތުން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަަ އަޑުއެހުމަށްފަހުގައެވެ
  

__________________  
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