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  ީކޮންމެ ހަފްތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާނ
 ވެ.އެބުރާސްފަތި ދުވަހު

 ާގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ށް ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝ 
ރު ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތަކީ، ކުރީ ހަފްތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދު

ފޮނުއްވާ އިޢުކުރުމަށް ގެ ކުރިންނެވެ. އަދި ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާ 12:00
ފޮނުއްވުމުގެ އެންމެފަހު ވަގުތަކީ، ހިނގަމުންދާ ހަފުތާގެ  ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް

 ގެ ކުރިންނެވެ. 12:00އަންގާރަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 
 ުކޮށްދިނުމަށް އެދި ފޮނުއްވާނީ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢ 

legalaffairs@po.gov.mv .ެއަށެވ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް 
 ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު 
 މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ 

 6334 333  ފޯނު: 
 0274 331ފެކްސް: 

 www.gazette.gov.mvވެބްސައިޓް: 

 

52 އަދަދު: 6201 އެޕްރީލް 6 – 7143 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 28 ތާރީޚު: ބުދަ  45 ވޮލިއުމް:   

  ާޤނޫނު( ައށް  ޕްޮރސިކިއުޓަރ ެޖނެަރލްގެ) 2008/9ޤާނޫުނ ަނންބަުރ 
  ވަަނ ިއޞްލާުޙ ެގނަުއމުެގ ޤާޫނނު 2

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުގެ  ފުރަތަމަ ހު އޮތް ރަްއޔިތުންގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ހޯމަވި  4މަހުގެ  އެްޕރީލްވަނަ އަހަރުގެ  2016
ވަަނ  2 ޤާނޫނު( އަށް ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ) 2008/9ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަަނ ޖަލްސާއިން ފާްސުކރެއްވި  20

       2016 އެޕްރީލް 6 ،މަތިން ަވނަ މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެ 92ގެ ޤާނޫނުއަސާސީ" ބިލު އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،އީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެްއވުމުންރަ ދުވަހު ބުދަހ( ވި 1437 ޖުމާދަލްއާޚިރާ 28)

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި

 



 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 52 އަަދދު:  45 ލިުއމް: ވޮ
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 އަށް ( ޤާނޫނު  ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ) 2008/9 ނަންބަރު  ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ  އިޞްލާޙު  ވަނަ  2

 

  .ގެނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަންނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ) 2008/9 ނަންބަރު ޤާނޫނު  

 އަންނަނިވި ގޮަތށް އިޞްލާޙުކުރުން. )ހ( ގެވަނަ މާއްދާ 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

 ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޑެޕިއުޓ  
 ޖެނެރަލް 

 އެހ ތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި  އަދާކުރުމަށް  ަމސްއޫލިްއޔަތުތައް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ )ހ( .7

 ބަަޔކު ނުވަތަ މ ހަކު މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޑެޕިއުޓ 

 . ޢައްޔަންކުރަްނވާނެެއވެ

 .އިޞްލާޙުކުރުން ގޮތަށް އަންނަނިވި ( ށ) މާއްދާގެ ވަނަ 7 ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ.  2

 ކުރާނ   ވަކި ޢައްޔަންކޮށް މ ހުން މަޤާމަށް ެޖނެރަލްގެ ޕްރޮިސކިއުޓަރ ޑެޕިއުޓ  (ށ) .7 

 .ޖެނެރަލްެއވެ ޕްރޮސިކިއުޓަރ

 އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ފެށޭ ޢިބާރާތް  ގެ ގެ )ރ(ވަނަ މާއްދާ 7ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .  3

 
ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް އެކަކަށްވުރެ ގިނަ މީހުން  (ރ) .7

   ޢައްޔަންކުރާނަމަ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއްގައި، މި ޤާނޫނާއި 

ލް މަސްއޫލުވާ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުތަކުގެ ދަށުން ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަ

އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި، ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްއަށް ލިބިފައިވާ ބާރު، ވަގުތީ 

ގޮތުން ޙަވާލުކުރާނެ މީހަކު، ޑެޕިއުޓީ ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ތިބި 

 މީހުންގެ ތެރެއިން ކަނޑައެޅިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގއި ޝާއިުޢކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ށާނ ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިމި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ  .4
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