މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް
މާލެ ،

ދިވެހިރާއްޖެ

ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު
.1

)ހ( މިއީ  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ  16ވަނަ މާއްދާގެ ) (2ގައިވާގޮތުގެމަތިން ،

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ  ،ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި  ،އެމީހާގެ މައްޗަށް ކުރެވިފައިވާ ކުށުގެ ތުހުމަތުން

ބަރީއަވުމަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަކަށް ބޭނުންވާނަމަ  ،އެފަދަ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގައި

އަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ ގަވާއިދެވެ.

)ށ( މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ " ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގަވާއިދު" އެވެ.
.2

)ހ(

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ތަހްޤީޤުކުރެވޭ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގައިމެ  ،ތަހްޤީޤުކުރެވޭ ފަރާތަށް ޤާނޫނީ

ވަކީލެއްގެ އެހީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ( ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/68ޖ) .އާންމު ޤާނޫނުތަކެއް( ގެ  6ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ފަރާތަކުން  ،އެމާއްދާގެ ދަށުން  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރެވޭ މީހެއް ހައްޔަރު ކުރެވޭވަގުތު

އެމީހާއަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާކަން އަންގަން ވާނެއެވެ.

ޤޤު ކުރުމަށް މީހަކު ހާޟިރު ކުރުމަށް ފަހު
)ނ( ހައްޔަރު ނުކުރެވޭނެ ބާވަތުގެ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ތަޙު ީ
އެމީހަކަށްވެސް

މިގަވާއިދުގައި

ވާގޮތުގެ

މަތިން

ޤާނޫނީ

ވަކީލެއް

ޢައްޔަނު

ކުރުމުގެ ޙައްޤު

ލިބިގެންވެއެވެ .އަދި މިފަދަ ތުހުމަތެއްގެ ތަޙުޤީޤަށް ޙާޟިރުވުމަށް އަންގާ ލިޔުމުގައި އެމީހަކަށް
ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ޢައްޔަނު ކުރުމުގެ އިޚުތިޔާރު ލިބިގެންވާކަން ބަޔާން ކޮށްފައި އޮންނަންވާނެއެވެ.

)ރ( ތަޙްޤީޤު ފެށުމަށްފަހުވެސް  ،އެމީހެއްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުން ބަރީއަވުމަށް ,އެމީހަކު

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދިއްޖެނަމަ  ،މި ނަންބަރުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން

އެމީހަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު  ،ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

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

ނުވާސަބަބު ލިޔެ އެމީހަކު ލައްވާ ސޮއި ކުރުވަންވާނެއެވެ.

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

.3

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު  ،އޭނާ އެކަން ޤަބޫލުކުރިކަމުގެ ލިޔުމެއް )އޭނާއާ

.4

)ހ( ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ  ،މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަނުކުރުމަށްފަހު ،

ގުޅޭނޭ ގޮތުގެ ތަފްޞީލާއެކު( ތަޙުޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އެމީހަކާ އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކޮށް ،މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދިއްޖެނަމަ ،އެމީހަކާ އެކަހެރިކޮށް

ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތުދޭންވާނެއެވެ .މިގޮތުން އެއްފުރުޞަތަށް ވުރެގިނަ ފުރުޞަތަށް
އެދިއްޖެނަމަ އެފުރުޞަތުވެސް ދޭންވާނެއެވެ.

)ށ( މިނަންބަރުގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެދޭ ފުރުސަތުދެވޭނީ ތަޙްޤީޤުގައި ކުރެވެމުންދާ ސުވާލުތައް
މެދުކަނޑާލައިގެންކަމަށްވާނަމަ

ލިބިގެންވެއެވެ.
.5

އެފަދަ

ފުރުސަތު

ނުދިނުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ތަޙްޤީޤުކުރާ

ފަރާތަށް

)ހ( ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ އެދިއްޖެނަމަ  ،އެމީހެއްގެ ތަޙުޤީޤު ހިނގަމުންދާއިރު ،މިގަވާއިދުގައިވާ
ގޮތުގެމަތިން އެމީހަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ޙާޟިރުވެހުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެވަކީލަކަށް
ދެވޭނެއެވެ.

)ށ( ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހެއްގެ ތަޙްޤީޤު ހިނގަމުންދާއިރު  ،އެމީހަކު ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލު

ޙާޟިރުވެހުންނަން ބޭނުންވާކަމަށް ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ބަޔާންކޮށްފައިވާނަމަ  ،ފުރަތަމަފަހަރު ތަޙުޤީޤު
ހިނގާނޭ ތަނަކާއި ތާރީޚަކާއި ގަޑިއެއް  ،ވީ އެންމެ އަވަސް ފުރުޞަތެއްގައި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައިވާ

މީހާ ޢައްޔަންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ތަޙުޤީޤު ކުރާފަރާތުން ލިޔުމުން އަންގަންވާނެއެވެ .މިގޮތަށް

ލ ޙާޟިރުނުވެއްޖެނަމަ ވަކީލުގެ ޣައިރުހާޟިރުގައި ތަޙްޤީޤު ކުރިޔަށް
އަންގާފައިވަނިކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީ ު
ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ތަހްޤީޤު ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

)ނ( ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލު އޭނާގެ މުވައްކިލުގެ ތަޙްޤީޤު އޮންނާނޭ ދުވަހަކާއި ގަޑި
އޮޅުންފިލުވުމަށް އެދިއްޖެނަމަ ،ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އެވަކީލަކަށް އެމަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.

)ރ( މި ނަންބަރުގެ )ށ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް
އަންގަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު  ،އެވަކީލަކު ،އޭނާއާ ގުޅޭނެކަމަށް މިގަވާއިދުގެ  3ވަނަ ނަންބަރުގައިވާ

ގޮތުގެމަތިން ދީފައިވާ އެޑްރެހަށް ނުވަތަ ފެކްސް ނަންބަރަކަށް ތަޙުޤީޤު ކުރާފަރާތުން ފޮނުވުމުން  ،އެ
މަޢުލޫމާތު ލިޔުމުން އެންގުނީކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ.

2

.6

)ހ( މި ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަނުކުރެވޭ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ،

ތިރީގައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް,

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ތަޙްޤީޤު ކުރާފަރާތުން ސުވާލުކުރަމުންދަނިކޮށް ،ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 .1ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ކުރާ ސުވާލުތަކަށް ޤާނޫނީ ވަކީލު
ޖަވާބުދިނުން.

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

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

 .4ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ގަވާއިދު ހުއްދަކުރާގޮތުގެ މަތިން  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގާތު

ވަކި ކަމެއްކުރުމަށް ނުވަތަ ވަކިކަމެއް ނުކުރުމަށް ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން އެންގުމުން ،
އެފަދަ އެންގުމަކާ އިދިކޮޅަށް ނަސޭހަތްތެރިވުން.

)ށ( މި ނަންބަރުގެ )ހ( ބުނެފައިވާކަމެއް  ،މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު
ކޮށްފިނަމަ  ،އެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކު އެ ތަޙްޤީޤަކުން ބޭރުކޮށް ،އެވަކީލަކާމެދު އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު

އެޅުމަށްޓަކައި

ލިބިގެންވެއެވެ.
.7

ކަމާބެހޭ

މައްސަލަ

އިދާރާއަކަށް

ފޮނުވުމުގެ

އިޚްތިޔާރު

ތަޙްޤީޤުކުރާފަރާތަށް

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ތަޙުޤީޤު ފުރިހަމަ ވުމުން  ،އެމީހަކާ ކުރެވުނު ހުރިހާ އިންޓަރވިއުއެއްގެ

އޯޑިއޯ ރެކޯޑިންގގެ ފުރިހަމަ ކޮޕީއެއް  ،އެމީހަކު އެދިއްޖެނަމަ ،ކަނޑައެޅޭ ފީއެއް އެމީހަކު ދެއްކުމުން،
ސީދާ އެމީހަކަށް ނުވަތަ އެމީހަކު ޢައްޔަންކުރާފަރާތަކަށް ،ތަޙުޤީޤުކުރާފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

.8

)ހ( ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު  ،މިގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކާ

އެކަހެރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތަށް އެދުނު ކަމުގައިވީނަމަވެސް  ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
ޙާލަތްތަކުގައި  ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް އެ ފުރުޞަތުނުދީ ލަސްކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ،ކޮމިޝަނަރ

އޮފް ޕޮލިސް ނުވަތަ އެތަޙުޤީޤެއްގެ ކަންތައް ހިންގާ އޮފީހެއް ހިންގުމާ އެވަގުތަކު ޙަވާލުވެހުރި
އެންމެއިސް ވެރިއަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 .1ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 10/90ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެރަރިޒަމް މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން
ކުށެއްގެ ތުހުމަތުކުރެވިގެން ހައްޔަރުކުރާ މައްސަލަތަކުގައާއި ޤާނޫނު ނަންބަރު

1/81

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުލްޢުޤޫބާތު )ޕީނަލްކޯޑް( ޗެޕްޓަރ  (1ގެ ،32 ،31 ،30 ، 29

 36 ،35 ،34އަދި  37ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެއްގެ ތުހުމަތު ކުރެވިގެން

3

ހައްޔަރުކުރެވޭ

މައްސަލަތަކުގައި

ހައްޔަރުކުރާ

)ނުވަދިހަހައެއް( ގަޑިއިރުވަންދެން ؛ ނުވަތަ

ވަގުތުން

ފެށިގެން

ގިނަވެގެން

96

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

)ހ( ތަޙުޤީޤު ކުރެވެމުންދާ ކުށެއްގެ މައްސަލައާ ގުޅުންހުރި ހެތްކެއް ނުވަތަ
ޤަރީނާއެއް ތަޙުޤީޤަށް ފޮރުވަފާނެތީ ؛ ނުވަތަ

)ށ( މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ޖިސްމާނީ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީ ؛ ނުވަތަ
)ނ( މީހެއްގެ މުދަލަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއްލިބިދާނެތީ ؛ ނުވަތަ

)ރ( ކުށްކުރުމުގައި ބައިވެރިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ ނަމަވެސް އެހާތަނަށް ހައްޔަރު
ނުކުރެވޭ މީހުން ފިލާފާނެތީ ،ނުވަތަ ހައްޔަރުކުރުމަށް ހުރަސް އަޅާފާނެތީ ؛
ނުވަތަ

)ބ( ކުށެއްކޮށްގެން ހޯދާފައިވާ މުދާ އަނބުރާ ހޯދުމަށް ހުރަސްއެޅިދާނެތީ.

)ށ( މި ނަންބަރުގެ )ހ( ގައިވާގޮތުގެ މަތިން  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ،އޭނާ ޢައްޔަނުކޮށްފައިވާ
ޤާނޫނީ ވަކީލާ އެކަހަރިކޮށް ބައްދަލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން ލަސްކުރަން ނިންމައިފިނަމަ ،

ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން މިގޮތަށް ނިންމާ ވަގުތުން ފެށިގެން ކޮންމެ ) 12ބާރަ( ގަޑިއިރަކުން އެއްފަހަރު

އެނިންމުން

އަލުންބަލައި ،

ގޮތެއްނިންމަންޖެހޭނެއެވެ.
.9

ތުހުމަތުގައިވާމީހާއަށް

އެފުރުޞަތުނުދީ

އިތުރަށް

ބެހެއްޓުމާމެދު

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށް  ،ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި އެމީހެއްގެ މައްޗަށް
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުން ބަރީއަވުމަށް ޤާނޫނީ އެހީހޯދުމަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިހުގެ
ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ ރަޖިސްޓްރީގައިވާ ވަކީލުންގެ ތެރެއިން ވަކީލެކެވެ.

.10

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކަށް ތަޙްޤީޤު މަރުޙަލާގައި ،އެމީހެއްގެ މައްޗަށް
ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ކުށުން ބަރީއަވުމަށް ޤާނޫނީ އެހީދިނުމަށް ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލު ،ކުށެއްގެ

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާއެކު ބާއްވާ ބައްދަލުކުރުންތަކުގައި  ،ތަޙުޤީޤުކުރާ ފަރާތާމެދު ސުލޫކު ބަހައްޓަންވާނީ

އަޚުލާޤީ ގޮތުން އެދެވިގެންވާ ގޮތަކަށެވެ .އަދި ޤާނޫނީ ވަކީލުގެ ފަރާތުން އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ނުފޫޒެއް
ތަޙުޤީޤަށް ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

4

.11

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހަކު  ،ޤާނޫނީ ވަކީލެއްގެ އެހީއަށް ބޭނުންވެގެން ،ހޯދާ ވަކީލަކު އިޚްތިޔާރުކުރުމާއި

.12

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ފަރާތުން ތަޙްޤީޤަށް ހާޟިރުވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަށް ތަރުޖަމާނެއްގެ އެހީ

.13

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ ބައްދަލުކުރަން އެދޭ  ،މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ޢައްޔަނުކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނީ

އެވަކީލަކަށް އުޖޫރަ ދިނުމަކީ ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ބޭނުންވާނަމަ ،އެފަދަ އެހީ ހޯދުމަކީ އެ ވަކީލެއްގެ ޒިންމާއެކެވެ.

ވަކީލަކު  ،ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ތަޙްޤީޤު ހިނގާ ތަނަށް ދިޔުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމަށް
ހިނގާ ޚަރަދަކީ ތުހުމަތުގައިވާމީހާގެ ޒިންމާއެކެވެ.

.14

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ އެދިއްޖެނަމަ ،އެއްވެސް ބަޔާނެއްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ ޤާނޫނީ

.15

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާއާ އޭނާގެ ޤާނޫނީ ވަކީލާ ދެމެދު ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ''ވަކީލު މުވައްކިލުގެ

.16

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައިވާ މީހާގެ ތަޙްޤީޤުގައި ދެކެވޭ އެއްވެސް ވާހަކައެއް  ،ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުންވެސް ،އަދި

ވަކީލާ އެކަހެރިކޮށް މަޝްވަރާކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަޙްޤީޤުކުރާ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

އިމްތިޔާޒު'' ގެ ދަށުން ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފެހެއްޓިގެންވާ މަޢުލޫމާތެވެ.

ތުހުމަތުގައިވާ މީހާ ނުވަތަ އެމީހަކު ޢައްޔަނުކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުވެސް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ގަވާއިދާ

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

.17

ކުށެއްގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރު ކުރެވޭމީހެއް ހައްޔަރު ކުރެވޭތާ  ،ގިނަވެގެން  15ދުވަހުގެތެރޭ  ،އެމީހަކު

ހައްޔަރު ކުރި ސަބަބާއި ހައްޔަރު ކުރީ ޤާނޫނެއްގެ ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ވަކިމާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެގެންކަން
އެނގޭފަދަ ލިޔުމެއް ،އެހައްޔަރު ކުރެވުނު މީހާއަށް ނުވަތަ އެމީހަކު ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް
ދޭންވާނެއެވެ.

5

.18

ތަޙްޤީޤަށް

ޙާލަތްތަކުގައި

ބަންދުކުރެވިފައިވާ

މީހެއްގެ

ބަންދުގެ

މުއްދަތު

ޤާޟީގެ

ހުއްދައާއެކު

އިތުރުކުރަންޖެހޭ

ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރަންވާނީ ބަންދުގައިވާ މީހާ ނުވަތަ އޭނާގެ ވަކީލުގެ ހާޟިރުގައި

އަދި އެފަރާތުން ދައްކަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އަޑުއެހުމަށްފަހުގައެވެ.

__________________
 1އޭޕްރީލް 2004
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