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ޤާނޫނު ނަންބަރު: 30/2014

ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/2007 )އޮޑިޓް ޤާނޫނު( އަށް

1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 444                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުރުެގ  ތިންވަނަ ހު އޮތް ރައްޔިތުްނގެ ަމޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  29މަހުގެ  ޮއކްޫޓބަރުވަނަ އަހަރުގެ  4102
 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުުމގެ  0އަށް  (ޤާނޫނުއޮިޑޓް ) 4117/2ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްސާއިން ފާްސކުެރއްވި 7
ހ( ިވ 0206 މުޙައްރަމް 6) 4102 އޮކްޓޫބަރު 01 ،ވަނަ މާއްދާަގިއވާ ގޮތުގެ މަިތން 24ޤާނޫނުއަސާސީެގ  "ލުބި

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެުޓަގިއ  ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ ،ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްުވމުންރައީ ދުވަހު ބުރާސްފަތި
 މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެިވއްޖެެއވެ.
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ވޮލިއުމް: 43     އަދަދު: 444                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 333 އަަދދު:  34 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 4103/41 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް ޤާނޫނު(  އޮޑިޓް ) 7002/4ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  1

 .ގެނައުން ިއޞްލާޙުތައް އަްނނަނިވި އަށް( ޤާނޫނު އޮޑިޓް) 4112/3 ނަްނބަރު ޤާނޫނު

 ވަނަ މާްއދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލހުުކރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .0

ޓަރ ޖެނެރަލް އޮޑި 
 ޢައްޔަންކުރުން 

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި، ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުސްތަޤިއްލު އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލެއް ހުންނަންާވނެއެވެ. )ހ( .2

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރާނީ، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ށ(  
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު ޢައްޔަންކުރަން ބޭނުންވާ ކޮންމެ ފަހަރަކު، އެއް ނަން  ()ނ  
 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ނަން، ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ

 ނަމަކީ ހުށަހަޅާ ޔާރައީސުލްޖުމްހޫރިއް މަޖިލީހަށް ރައްޔިތުންގެ ދަުށން ގެ( ނ) މާއްދާގެ މި )ރ(  
 ހޮވާލެވޭ  ތެރެއިން  މީހުންގެ އިޖާބަދޭ  އެކަމަށް ިއޢުލާންކޮށްގެން  ޢާންމުޮކށް ަނންތަކަކީ ނުވަތަ
 .ވާންވާނެއެވެ ކަމުަގއި ނަންތަކެއް ނުވަތަ ނަމެއް

)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  41މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށތާ  )ބ(  
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ ނަމެއް ނުވަތަ ނަންަތކެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  މަޤާމަށް،

 ރުހުން ހޯދުމަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުށަހަޅާ  (ޅ)  
މްލަ މެންބަުރންެގ އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރާ ނަންތަކުގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖު

 މީހަކު، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކަމުގެ މަޤާމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ.

 އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާްއދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި މާއްދާ  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 އޮފީސް ޤާއިމުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާ ޙަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް  )ހ( .4
ވަނަ އިޞްލާޙު  0)އޮޑިޓް ޤާނޫުނ( އަށް  4112/3އަދާކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުަރން ފެށުމާއެކު "އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް" ގެ ނަމުގައި 
 އް އުފެދުނީއެވެ.އޮފީހެ

ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް  0)އޮޑިޓް ޤާނޫނު( އަށް  4112/3ޤާނޫނު ނަްނބަރު  )ށ(  
ބޭނުންކުރަމުްނ  ގައިޢަމަލުކުރަން ފެށުމުގެ ކުރިން ިހނގަމުންއައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހު

އެ އޮފީހަްށ އެކަށައަޅައި  ގެންދިޔަ އެންމެހައި މުދަލާއި ަވސީލަތްތަކާއި، ދައުަލތުގެ ބަެޖުޓން
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 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ާފސްކޮށްފައިވާ ފައިސާއާއި، އެ އޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނާއި 
އެ މުވައްޒަފުންގެ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތަކާއި، ޤާނޫީނގޮތުންނާއި އެއްބަސްވުންތަކުެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޤާނޫނީގޮުތންނާިއ ދަށުން އެ އޮީފހުން އުފުަލންޖެހޭ އެންމެހައި ވާޖިބުތަކާިއ 
 އެއްބަސްވުންތަކުގެ ދަށުން ެއ އޮފީހަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާިއ މަންފާތައް، މި މާއްދާގެ 
)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އުެފދޭ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އުފެދުމާއެކު، އެ އޮފީހަށް 

 ބަދަލުވީއެވެ.

މިއްލަ ނަމުގައި ދަޢުވާކުރުމާއި ދަޢުވާ ލިބިގަތުމާއި، އަމިއްލަ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަކީ، އަ  )ނ(  
ނަމުގައި މުޢާމަލާތުކުރުމުގެ ހައިސިއްޔަތު ލިބިފައިވާ، އަދި މުދާ މިލްކުކުރުމާއި އެ މުދަލުން 
ފުރިހަމައަށް ބޭނުންކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިފައިވާ، ވަކި ސިއްކައެއް އޮންނަ، މިނިވަން ޤާނޫީނ 

 ޝަޚްޞެކެވެ.

 އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާްއދާގެ )ހ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިިވ އަކުރު  4ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި .4

 އަންނަނިވި ތަްނތަނުގެ އެކައުންްޓތަކާއި، ހިސާބުތަކާއި، މާލީ ިހްނގުމާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓްކުރުން: )ށ(  

ނޑު ގޮތެއްގައި ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން ހިންގާ ކޮ (0)     ންމެ ތަނެއް؛މައިގަ

 އެ ވިޔަފާރިއެއްގައި ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާއެއް އޮތް ކޮންމެ ވިޔަފާރިއެއް. (2)   

 އިތުރުކުރުން.ވަނަ މާްއދާގެ ކުރިއަށް އަންނަނިވި ތިން މާއްދާ  4ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 މަޤާމުގެ މުއްދަތު 

 ޢައްޔަންކުރެވޭ  އޭނާ މުއްދަތަކީ މަޤާމުގެ ޖެނެރަލްގެ ރއޮޑިޓަ ޢައްޔަންކުރާ  ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި )ހ( .4
 .ދައުރެވެ( އެކެއް) 0 ދުވަހުގެ ައހަރު( ހަތެއް) 2 ފެށިގެން ތާރީޚުން

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  04 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ )ށ(  
ށް ޢައްަޔންކޮށްފައިވާ މީހެއްގެ މަޤާމުގެ ވަކިކުރެވޭ މީހަކު ފިޔަވައި، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަ

)ފަހެއް( ައހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަަކްށ އިތުރުކުރުމަށް، ރައްޔިތުންގެ  5މުއްދަތު، އިތުރު 
 މަޖިލީހުގެ ޖުމްލަ މެންބަރުންގެ ައޣުލަބިއްޔަތުން ފާސްކުރެވިދާނެއެެވ.

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގައި 
ހުރުން ލާޒިމުވާ 

 ޝަރުޠުތައް 

 ސިފަތައް އަންނަނިވި ކިބައިގައި މީހެއްގެ ޢައްޔަންކުރާ މަޤާމަށް ޖެނެރަލްގެ ޓަރއޮޑި .3
 .ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ

 މުސްލިމަކު ކަމުގައިވުން؛ )ހ(  

 ދިވެހި ރައްޔިތެއް ކަމުގައިވުން؛ )ށ(  

 ބޭރު ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތެއް ކަމުގައިނުވުން؛ )ނ(  

( އަހަރު ވެފައިނުވާ ފަހެއް)ފަސްދޮޅަސް 55 ހަރު ވެފައިވުމާއެކު)ތިރީސްފަހެއް( އަ 45އުމުރުން  )ރ(  
 މީހަކު ކަމުގައިވުން؛

 ބުއްދި ހަމައަށް ހުރި މީހަކު ކަމުގައިވުން؛ )ބ(  
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އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ނުވަތަ ޚިޔާނާތުގެ ކުށެއް ނުވަތަ  )ޅ(  
 ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ަކމުގައިނުވުން؛ ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ކުރިކަން ޝަރީޢަތަށް

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ އިތުރުން، އެހެން އެއްވެސް މަޤާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު  )ކ(  
 ކަމުގައިނުވުން ނުވަތަ އެހެން ެއއްވެސް ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހަކު ކަމުގައިނުވުން؛

ން ނުަވތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރެއް ކަމުގައިނުވު )އ(  
 މީހަކު ކަމުގައިނުވުން؛

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭވަރުގެ ތަޢުލީމާއި ޤާބިލުކަން ހުރި  )ވ(  
މީހަކު ކަމުގައިވުން. އެގޮތުްނ، އިންޓަރނޭޝަަނލް ފެޑެރޭަޝން އޮފް އެކައުންޓަްނޓްސް 

އިން ޤަބޫލުކުާރ އެކައުންޓިންގ ޖަމާޢަތެއްެގ މެންބަރެއް ކަމުގައިވުމާއެކު،  )އައިފެކް(
)ަހތެއް( އަހަރުެގ  2އެކައުންޓިންގގެ ދާއިރާގައި ދިެވހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާތާ މަދުވެގެން 

 ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ މީހަކު ކަމުަގއިވުން؛

 ކުންފުންޏެއްގައި  އަމިއްލަ ނުވަތަ ންޏެއްގައިކުންފު ަބއިވެރިވާ ދައުލަތް ނުވަތަ ދައުލަތުގެ )މ(  
 .ނުވުން ކަމުގައި މީހަކު އޮތް ޙިއްޞާއެއް

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
ނޑުތައް   ސުލޫކީ މިންގަ

މަޤާމުގެ މުއްދަތުގައި، އޭނާގެ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ  .5
 އޭނާއަށް ލިބިދޭ ބާުރތައް ބޭނުންުކރުމުގައި އަންނަނިވި ގޮތަށް ޢަމަުލކުރަންވާނެއެވެ.

 ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަން ކުރުމަށް؛ )ހ(  

އްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައާއި ބާރުަތއް ބޭނުންކުރުމުގައި އެއްވެސް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަސްއޫލި )ށ(  
މީހަކު ނުވަތަ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އަންގާ ގޮތަށް ކަންކުރާ، ައދި އެއްވެސް މީހެއްގެ ނުވަތަ 
އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއްގެ ދަށުގައިވާ މީހަކަށް ނުވުްނ؛ އޭެގ ތެރޭގައި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ 

 މާބެހޭ ފަާރތްތަކުްނ އަންގާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުެމއް ނުހިމެނެއެވެ.ގޮތުގެމަތިން ކަ

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޖެހިލުންވުެމއް ނެތި، އަދި ވަކިފަރާތަަކށް ަމންފާއެއް ހޯދައިދިނުމެއް ެނތި،  )ނ(  
 ތަޢައްޞުބުން އެއްކިބާެވހުރެ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމުގައިވުން؛

ލްގެ މަސައްކަތުގެ އަސާސް، ހަމަހަމަކަމާއި، ހާމަކަމާއި، ޖަވާބުދާރީވުމުގެ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަ )ރ(  
 މައްޗަށް ބިނާކުރުން؛

ކުރާ ނުވަތަ ބައިވެރިވާ ކަމަކުން ނުވަތަ ދައްކާ ވާހަކައަކުން ނުަވަތ ފާޅުކުރާ ޚިޔާލަކުން ނުވަތަ  )ބ(  
ޞާފުވެރިކަމާމެދު އިން އެނޫންވެސް އެހެން ގޮތަކުން، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މުސްތަޤިއްލުކަމާއި

 ސުވާލު އުފެދޭނެ ނުވަތަ އުފެދިާދނެ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުން؛

މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއްގެ ނުވަތަ އޭނާ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ  )ޅ(  
ށް މަންފާއެއް ބޭނުން، އަމިއްލައަށް ނާޖާއިޒް މަންފާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް، ނުަވތަ އެހެން މީހަކަ 

 ހޯދައިދިނުމަށް ޭބނުންނުކުރުްނ؛
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މަޤާމުގެ ހައިސިއްޔަތުން އޭނާއަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތެއް، އޭނާެގ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތު  )ކ(  
 އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފިޔަވައި ތިންވަނަ ފަރާތަކަށް ހާމަނުކުރުން؛

އިވެރިނުވުން ނުަވަތ ކުންފުޏެއްގެ ޙިއްޞާދާރެއް ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި ޢަމަލީގޮތުން ބަ )އ(  
ކަމުގައި ނުވުން ނުވަަތ އާމްަދނީ ހޯދުމަށް ަފންނީ މަސައްކަެތއްގައި ޝާމިލުނުވުން ނުވަތަ 
އާމްދަނީއެއް ލިބޭ ފަދަ އެެހްނ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކުރުން އަދި އެހެން އެއްވެސް 

 މަޤާމެއް އަދާނުކުރުން؛ ފަރާތެއްގެ ވަޒީފާއެއް ނުވަތަ އެހެން އެއްވެސް

ހުރިހާ ވަގުތެއްގައިވެސް، ހުރިާހ ޢަމަލެއްގައިވެސް މުޖުތަމަޢު ަޤބޫލުކުރާ ފެންވަރުގައި އޮޑިޓަރ  )ވ(  
 ޖެނެރަލްގެ އަޚްލާޤާއި އަބުރުގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން.

 ރުން.ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި މާއްދާ އިތުރުކު 5ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ 
 ހުވައި 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި އަންނަނިިވ  .5
 ހުވައިކޮށް، އެ ހުވައިގެ އިޤްރާރުގައި ސޮއިކުރުމުންނެވެ.

ަމށާއި، ދިެވހިރާއްޖޭެގ "އަހުރެން ...... )މީހާގެ ނަން( ...... އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތު
ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއަށް ރައްކާތެރި ވުމަށާއި، ދިވެހި ޤައުމަށް އިޚްލާޞްތެރިވުމަށާއި، އޮޑިޓަރ 

އާއި  ޖެނެރަލްގެ ވާޖިބުތަކާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 
 މާނާތްތެރި ކަމާއެކު، އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުުރމަށް ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަީތން، ެތދުވެރިކަމާއި އަ

 ގަންދީ ހުވައިކުރަމެވެ."هللا މާތް

ވަނަ މާއްދާ އެއީ އެ މާއްދާގެ )ހ( ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި، އަންނަނިިވ ގޮތަށް އެ މާއްދާއަްށ )ށ( އެްއ  00ބުނެވިދިޔަ ޤާޫނނުގެ  .5
 އިތުރުކުރުން.

ްށފައިވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މައްޗަށް އެކުލަވާލެވޭ އަހަރީ ރިޕޯޓެއް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކޮ )ށ( .00 
ކޮންމެ އަހަރަކު ތައްޔާރުކޮށް، އެ އަހަރެއްގެ މާލީ ހިސާބުތަކާެއކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި 
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮިޑޓަރ ޖެނެރަލް ޮފނުވަންވާެނއެވެ. އަދި އެ ރިޕޯޓު 

)ސާދަ( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  03ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުާވތާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި 
 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އެ ރިޕޯޓު ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

 ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 04ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2

ސްތިޢުފާދޭން ބޭުނންވެއްޖެނަމަ، ސިޓީއަކުން އެކަން ބަޔާންކޮްށ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް އޭނާގެ މަޤާމުން އި .04 މަޤާމުން އިސްތިޢުފާދިނުން 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅާނީއެވެ. އަދި އެ ސިޓީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބުމުން، އޮޑިޓަރ 

 ޖެނެރަލް އެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.

 ން.ވަނަ ާމއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރު 04ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް 
 މަޤާމުން ވަކިކުރުން 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް މަޤާމުްނ ަވކިކުރެވޭނީ، އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޤާމާ އެކަށީގެްނ ނުވާފަަދ ކަމެއް  .04
 ރުވެރިވާފަދަ ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެކަމަށް، ނުވަތަ އުޒުއަދާކުރުމަށް  މު ކުރިކަމަށް، ނުވަތަ އެ ަމޤާ

ކަން ނެތްކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ފެނިެގން، ޮއޑިޓަރ ލުމުގެ ޤާބިއަދާކުރު މުއެ މަޤާ
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ޖެނެރަލް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާއެއްގައި ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ބަިއވެރިވި 
 ދައިްނ ފާސްކުރުމުން، މެންބަރުންގެ އަޣުަލބިއްޔަތުން ާފސްކުރުމުންނެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އެފަ

 އެ ހިނދުން ފެށިގެން އޮޑިޓަރ ެޖނެރަލް އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިވީއެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންަނނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9

ނޑައަޅާނީ، ރައް .03 މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް   ޔިތުންގެ މަޖިލީހުންެނވެ.އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 ( ވަނަ ަނންަބރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުުކރުން.4ވަނަ ާމއްދާގެ )ހ( ގެ ) 41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .01

( ވަނަ ނަްނބަރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކުށެއްކޮށްިފ މީހެއްގެ މައްސަލަ 0މި މާއްދާގެ ) (4) )ހ( .41 
ރަލްގެ އޮފީހަށް އޮޑިޓަރ ސިކިއުޓަރ ޖެނެަކއި ޕްރޮބެލުމަށްފަުހ، ދަޢުވާކުރުމަށްޓަ

 ޖެނެރަލް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

 މި ޤާނޫނުން ުބނެވިދިޔަ ޤާނޫނަްށ އިތުރުކުރާ މާއްދާތަކާ ގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަްނަބރު ތަރުތީބުކުރުން. .00

ލާދީފައިވާ ތަންތަން، މި ާޤނޫނުން ގެްނނަ ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާްއދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއްގެ ބަޔަކަށް ޙަވާ .04
 އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން.

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާނީ، މި ޤާނޫނު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. .04

 

________________________ 
 
 
 


