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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލު 
 މާލެ،   

 ދިވެހިރާއްޖެ.
 

 

 ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް  ކުރުމުގެ ގަ ވާ އިދު

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާޫނނީ ފަންނުެގ  5/2019ޤާނޫނު ނަންބަރު  ގަވާއިދަކީމި  )ހ(  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރަ
ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަބްލިްކ ނޯޓަރީއެއް ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 72ޤާނޫނު( ގެ 

ކުރާނެ އުޞޫލުތައް ބަޔާންކުރާ  ކުރުމުގައި ޢަމަލު ގޮތުގައި މަސައްކަތް
 .ގަވާއިދެވެ

 ކުރުމުގެ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް" މިގަވާއިދަށް ކިޔާނީ )ށ(  
 ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ   .2 ަޞދު މަޤު
ފަރާތްތަކާއި، އެފަރާްތތަކުގެ ޝަރުޠުތައް ކަނޑައެޅުމާއި، ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްެގ 
 މަސައްކަތް ކުރުމުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންގަނޑުތަކާއި އުޞޫުލތައް ކަނޑައެޅުމާއި، 

އި ކަނޑައަޅައިފައިވާ އުޞޫލުތަކާއި ޚިލާފަށް ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގަިއ ގަވާއިދުގަ މި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއަޅާނެ ގޮތް ކަނޑައެޅުމާއި، ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްެގ 

 މަސައްކަތް ކުރުމާގުޅޭ އެހެނިހެން ކަންކަން ކަނޑައެޅުމެވެ.

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީެއއްގެ މަަސއްކަތް 

 ކުރެވޭނެ ަފރާތްތައް 

 )ހ(   .3

 

ހިނދަކު،  ން ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާަހއިއެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެ
ިދވެހިރާއްޖޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ނޯޓަީރއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ، 

 ޤާނޫީނ ދާއިރާގައި މަދުވެގެްނ  ލިިބފައިވާ، އަދިޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ 
ތެރެއިން  ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެކޮށްފައިވާ  އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތް)ތިނެއް(  3
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އެކަމަށް އެދި ބާ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާ ކައުންސިލުްނ 
 ހުއްދަ ދޭ ފަރާތްތަކަށެވެ.

ފަރާތްތަކުެގ އްދަ ދީފައިވާ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހު )ށ(  
 ވާނެއެވެ. ތަރެއް ބާ ކައުންސިލުން ބަަލހައްޓަންދަފު

ޤާނޫނީ ލިޔެކިޔުންތަކުގަިއ ސޮއިކުރާ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ މަސައްކަތަކީ  )ހ(  .4 ޕަބްލިކް ނޯޓަރީެއއްގެ މަަސއްކަތް 
ފަރާތްތަކުގެ އައިޑެންޓިޓީ ބަަލއި، ކަށަވަރުކޮށްދީ، އެފަދަ ލިޔެކިޔުމުގައި 

 ،ފަރާތްތަކަށް އޭގައި ަބޔާންކުރާ އެއްޗެއް އެނގޭކަން ކަށަވަރުކޮށްސޮއިކުރާ 
އެފަދަ ލިޔެކިޔުންތަކުގައި އެފަރާްތތަކުން ސޮއިކުރިކަން ހެކިކޮށްދީ، އެނޫންވެސް 
އެފަދަ ލިޔުންތަކުގެ ސައްޙަކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަްނ 

 ކުރުމެވެ. 

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން، ލިޔުމެއްގައި މިމާއްދާގެ )ހ(  )ށ(  
 ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ކުރިމަތީގައިކަން ކަށަވަރު

ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނޯޓަރައިޒުކޮށްދޭ ލިޔުންތަކުގައި ޮސއިކުރަންވާނީ، 
 ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ވަކީލުގެ ޙާޟިރުގައެވެ.

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީެއއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކުމެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  )ނ(  
އެފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ނޯޓަރައިޒްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަްށ 
ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ުކރަންވާނެއެވެ. އަދި ޚިދުމަތުގެ ަޞއްޙަކަމާމެދު 

 ގެން ނުވާނެއެވެ.ސުވާލު އުފެދޭފަދަ އެއްވެސް ޢަމަލެއް ކޮށް

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީެއއްގެ ގޮުތގައި 
މަަސއްކަތް ކުރުުމގެ ހުްއދަ 

 ހިފެހެއްޓޭނޭ ޙާލަތްަތއް 

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ، އަންނަނިވި  )ހ(  .5
ޙާލަތްތަކުގައި ހިފެހެއްޓުމުެގ ބާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތުގެ މައްޗަށް   (1)  
 ޖިނާޔަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވުން؛

 ހުއްަދ  ފަރާތުގެ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތުގައި ނޯޓަރީއެއްގެ ޕަބްލިކް  (2)   
 ބާ ކައުންސިލުން ހިފެހެއްުޓން. 
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ޕަބްލިކް ނޯޓަރީެއއްގެ ގޮުތގައި 

މަަސއްކަތްކުރުން މަނާވާ 
 ޙާލަތްތައް 

 ނޯޓަރީއެއްގެ އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްވެސް ޙާލަތެއްގައި، ޕަބްލިކް )ހ(  .6
ގޮތުގައި އާންމުކޮށް ފޯރުކޮްށ ދޭ އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.

 ަވކީލާ  ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ޚިދުމަތް ލިބިގަންަނ ފަރާތަކީ ާޤނޫނީ  (1)  
 ފަރާތަކަށް ވުން؛ އަދި  އޮތް ގުޅުމެއް ޢާއިލީ ދަރަޖައިގެ ފުރަތަމަ

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި ަމސައްކަތްކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލަކީ، ޯނޓަރީގެ   (2)   
 ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތުގެ ާޤޫނނީ ވަކީލަށް ވުން.

މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީލަކުމެ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ނޯޓަރީެއއްގެ  )ހ(  .7 ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ިސއްކަ 
އަންނަނިވި މަޢުލޫމާތު ހިެމނޭ ސިއްކައެއް ޖަހައި ސޮއިކުރުމުން މެނުވީ، ލިޔުމެއް 

 ނޯޓަރައިޒް ކުރެވުނު ކަމުގައި ނުބެލޭނެއެވެ.

  ؛"ޕަބްލިކް ނޯޓަރީ" މި ބަސް  (1)   

 ފުރިހަމަ ނަން؛ އަދި   (2)   

 ނަްނބަރު.ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ހުއްދައިގެ   (3)   

 ން ކޮށްދި މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ސިއްކައިގެ އިތުރުން ނޯޓަރަިއޒް )ށ(  
 . ، ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި ޖަހަންވާނެއެވެތާރީޚު

މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ސިއްކަ، އިނގިރޭސި ނުވަތަ ދިވެހި ބަހުްނ  )ނ(  
 ވަކީލުންނަށް ލިބިެގންވެއެވެ.ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޤާނޫނީ 

މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސިއްކަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގައި ރަޖިސްޓަރީ  )ރ(  
 ކުރަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ނޯޓަީރއެއްގެ މަސައްކަތް ކުރާ ޤާނޫީނ ވަކީލުން،  )ހ(  .8 ރެކޯޑު ބެލެެހއްޓުން 
އެފަރާތުން ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުމުގެ ބާވަތާއި ސޮއިކުރިފަރާތްތަކުެގ 

 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، ބަލަހައްޓަން )ފަެހއް(  5މަދުވެގެން މަޢުލޫމާތު، 
 ވާނެއެވެ.
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މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރިކޯޑުތައް، ބާ ކައުންސިލްގެ އެގްޒެކެޓީވް  )ށ(  
 ކޮމިޓީއިން ބަލަން ނިންމައިފި ހިނދެއްގައި، އެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާ ބަޔަކު، 
އެ ރެކޯޑުތައް ބެލުމުގެ ފުރުޞަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ 

 ލަކުމެ ފަހިކޮށްދޭން ވާނެއެވެ.މަސައްކަތް ކުރާ ކޮންމެ ޤާނޫނީ ވަކީ

9 ފިޔަވަުޅއެުޅން 

. 
މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިގެން ނޫން ގޮތަކަށް އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ  )ހ(

އެފަރާތެއް އަްނނަނިވި ގޮތުގެ މަތިްނ  ،ޮކށްފިނަމަ ތައްގަނޑު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް
 ކުރެވޭނެއެވެ. ޖޫރިމަނާ

)ފަންސަވީސް  -/25,000ފުރަތަމަ ފަހަރު  ،ބަލައިކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް   (1)   
)ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ( އާ ދެމެދުގެ  -/50,000ހާސް ރުފިޔާ( އާއި 

 ؛ޢަދަދަކުން  ޖޫރިމަނާކުރުން

)ަފންސާސް  -/50,000ެދވަނަ ފަހަރު  ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި  (2)   
)އެއްލައްކަ ފަންސާސް ހާސް ރުފިޔާ(  -/150,000ހާސް ރުފިޔާ( އާއި 

 އަދި ؛އާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  ޖޫރިމަނާކުރުން

 ،ކަމުގެ ކުޑަބޮޑު މިނަށް ބަލައި ،ދެފަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ފަހަރުނަމަ  (3)   
)އެއްަލއްކަ  -/150,000އިތުރަށް ޖޫރިމަނާކުރެވޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު 

)ިތންލައްކަ( ރުފިޔާ ާއ  -/300,000ފަންސާސް ހާސް( ރުފިޔާ އާއި 
 .ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން  ޖޫރިމަނާކުރުން

މިގަވާއިދުގެ ދަށުން ހުއްދަ ލިބިެގން ނޫން ޮގތަކަށް ޢަމަލުކުރި ފަރާތަކީ ޤާޫނީނ  (ށ)  
 ،ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އިތުރުން ،ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއްކަމުގައިވާނަމަ

 އެ ފަރާތަކާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާުރ 
 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ތަކުގެ  ލަފުޒުތަކާއި ޢިާބރާތް

 މާނަ 

ޢިބާރާތެއް ނުވަތަ ލަފްޒެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޮގތުން ކަނޑައެޅިގެން މި ގަވާއިދުގައި   .9
ިޢބާރާތްތަކާއި ލަފްޒުތަކަށް ދީަފިއ އެހެން މާނައެއް ދޭހަ ނުވާހައި ިހނދަކު، އަންަނނިވި 

 ށް ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާނައެވެ.އެވަނީ، އެ ޢިބާރާތްތަކާއި ލަފްުޒތަކަ
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"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް" ނުވަތަ "ބާ ކައުންސިލް" ކަމަްށ   (1)  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫީނ  5/2019ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ަނންަބރު 
 ން އުފެދިފައިވާ ދިވެހިރާްއޖޭގެ ފަންނުގެ ޤާޫނނު( ގެ ަދށު

 ބާ ކައުންސިލަށެވެ.

"އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަްނބަުރ   (2)   
)ދިެވހިރާއްޖޭގެ ާޤނޫނީ ފަްނނުގެ ޤާޫނނު( ގެ ދަށުްނ  5/2019

 އުފެދިފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލުގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީއަށެވެ.

 ގެޒެޓުގައި  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގަވާއިދު މި ފަށާނީ ޢަމަލު ކުރަން ގަވާއިދަށް މި  .10 ގަާވިއދަށް ޢަމަލު ކުރަން ފެށުން 
 .ފެށިގެންެނވެ ތާރީޚުން ޝާއިޢުކުރާ

________________________________________ 
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