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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ ކައުންސިލް 

 މާެލ،        

 ދިވެހިރާއްޖެ      

 

(ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުގެ  R/2019-1066ގަވާއިދު ނަންބަރު: 

 ގެނައުމުގެ ގަވާއިދުވަނަ އިޞްލާޙު  1އަށް  ގަވާއިދު)

 

އަށް އަންނަނިިވ  (ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރުމުެގ ގަވާއިދު) R-1066/2019ގަވާއިދު ނަންބަރު: 
 އިޞްލާޙު ގެނައުން.

 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  3ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .1

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ  

މަސައްކަތްކުރެވޭނެ 

ފަރާތްތަކާއި 

އެފަރާތްތަކުގެ 

 ޝަރުޠުތައް

 

3 . 
 

އެހެން ޤާނޫނެއްގައި އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހައި ހިނދަކު،  (ހ)

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭީނ، ޤާނޫީނ 

(ތިނެއް)  3ޤާނޫނީ ދާއިރާގައި މަދުވެގެްނ  ،ވަކީލުކަމުގެ ހުއްދަ ލިބުމަށްފަހު

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ( 2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު އަހަރު ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރުމާއެކު، 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބުނާފަދަ ލީގަްލ  61ގެ )ނުޤާނޫނީ ފަންނުެގ ޤާނޫ

ަވނަ މާއްދާގައި ބުނާފަދަ ލޯ ފަރމެއް ެމދުވެރިކޮށް  62ޕްރެކްޓިސްއެއް ނުވަތަ 

ޚިދުމަތްދޭ ޤާނޫނީ ވަކީލުންެގ ތެރެއިްނ ބާ ކައުްނސިލުްނ ހުއްދަ ދޭ ޤާނޫނީ 

 ފަރާތްތަކަށެވެ.

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން. 4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .2
   

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ 

 މަސައްކަތް 

މި މާއްދާގެ (ހ) ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުެގ ތެރެއިން، ިލޔުމެއްގައި  (ށ) .4

ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ފަރާތުގެ ކުރިމަތީގައިކަން ކަށަވަުރ 

 ޕަބްލިކްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރަންވާނީ 

އޮންލައިންކޮށް ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭނަމަ، ލިޔުމުގަިއ  ވެ.ނޯޓަރީގެ ހާޒިރުގައެ
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ނޯޓަރީގެ  ޕަބްލިކްމެދުވެރިކޮށް  ންސްސޮއިކުރެވޭ ވަގުތު، ވީޑިއޯ ކޮންފަރެ

 ހާޒިރުގައެވެ.

  

 ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި މާއްދާތައް އިތުރުކުރުން.  4ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .3

ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ 
ޚިދުމަތް 

 ދިނުން  އޮންލައިންކޮށް

 ޤާނޫނޫއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުްނ ބާރު ލިބިގެްނ އިޢުލާްނކޮށްފައިވާ  (ހ)  .4-1

ޙާލަތްތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން، ދަތުރުފަތުރު ކުރުން މަނާ 

ޕަބްލިކް ނެތްނަަމ،  ވެންދެށްޒްކޮއިގައި ނޯޓަރަޚިދުމަތަށް އެދޭ ފަރާތާ އެއް ހާޒިރު

 ންސް މެދުވެރިކޮށް ދެވިދާނެއެވެ.ނޯޓަރީގެ ޚިދުމަތް ވީޑިއޯ ކޮންފަރެ

ންްސ މެދުވެރިކޮށް ޕަބްލިކް ނޯޓަރީެގ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެ (ށ) 

 އަންނަނިވި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރެވުނުަކން ޔަޤީންކުރަންވާނެއެވެ.

ންސްކޮށް ލިޔުމެއް ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭން ބާއްވާ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެ .1   

ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވީޑިއޯ ފެންނަކަން އަދި 

 އޯޑިއޯ ސާފުކޮށް ލިބޭކަން ކަށަވަރުކުރުން؛ 

ނޯޓަރީ ޢަމަލީގޮތުްނ ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ަމޖިލީހަްށ ހާޒިރުެވ  ޕަބްލިކް .2   

އެންމެހައި ކަންކަން އޮންލައިންކޮްށ  ކޮށްދޭއިރު ކަށަވަރުކުރާޒްނޯޓަރައި

 ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ހާލަތުގައިވެސް ކަށަވަރުކުރުން؛

ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ލިޔުމުގައި ސޮއިކުރަންޖެޭހ ފަރާތުން ސޮއިކުާރ  .3   

ކޮށް، އެ ލިޔުމުގެ ައސްލު ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއަށް މަޖިލިސް ވީޑިއޯ ރެކޯޑު

 ޖަހަިއ ސޮއިކުރުން؛ލިބުމުން އެ ލިުޔމުގައި ސްޓޭމްްޕ 

ތުން ރާނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭންޖެހޭ ލިޔުމަކީ އެއްފަރާތަށްވުރެ ގިނަފަ .4   

ސޮއިކުރަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ަކމުގައިވާނަަމ، އެ ލިޔުމުގަިއ 

ސޮއިކުރަންޖެހޭ ކޮްނމެ ފަރާތެއް ސޮއިކުރާ ަމޖިލިސް ވަކިްނ ވީޑިޯއ 

ކޮށް، މަޖިލިސް ރެކޯޑުންސް މެދުވެރިކޮށް ބާއްވައި، އަދި އެ ކޮންފަރެ

އެ ލިޔުމުެގ އަސްުލ ޕަބްލިްކ ނޯޓަރީއަށް ލިބުމުްނ ެއ ލިޔުމުގަިއ 

 ސްޓޭމްޕް ޖަހަިއ ސޮއިކުރުން؛ އަދި 
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ންްސ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ސްޓޭމްްޕ ހިމެުނމާއެކު އެީއ ވީޑިޯއ ކޮންފަރެ .5   

 މެދުވެރިކޮށް ނޯޓަރައިޒްކޮށްދީފައިވާ ލިޔުމެއްކަން ނޯޓަރައިޒް

 ގައި ބަޔާންކުރުން.  ފިކެޓުކޮށްދިންކަމުގެ ސެޓު

  މި ގަވާއިދުގެ ދަށުން ދޭ ހުއްދަ ދެމިއޮންނާނީ، އެ ހުއްދަ ދޫކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން، .2-4 ހުއްދަ އައުކުރުން 

 (ތިނެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ. 3

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް މާއްދާއެއް ިއތުރުކުރުން. 6ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ     .4
 

ނޯޓަރައިޒްކޮށްދިންކަމުގެ 

 ސެޓުފިކެޓު

ކުރުމަށްފަހު ނޯޓަރައިޒްކޮށްދިން ލިޔުމާއެކު ނޯޓަރީ  ލިޔުމެއް ނޯޓަރައިޒް (ހ)  .6-1

އަންނަނިިވ ގައި ފިކެޓުފިކެޓެއް އެއްކަރުދާސްކުރަންވާނެއެވެ. އެ ސެޓު ސެޓު

 މަޢުލޫމާތު ހިމަަނންވާނެއެވެ.

 ދިން ވަކީލުގެ ނަމާއި ސޮއި؛ކޮށްޒްއިރަޓަނޯ )1(   

 ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ސިއްކަ؛  )2(   

 ؛ނޯޓަރައިޒްކޮށްދިން ތާރީޚު )3(   

 ނޯޓަރައިޒްކޮށްދެވޭ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު؛ )4(   

 އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކަށަވަރުކުރި ގޮތް؛ނޯޓަރައިޒްކޮށްދެވޭ ފަރާތުގެ  )5(   

ންްސ ގައިކަން ނުވަތަ ވީޑިއޯ ކޮންފަރެއިޒްކޮށްދެވުނީ އެއް ހާޒިރުނޯޓަރަ )6(   

 މެދުވެރިކޮށް ކަން؛ އަދި

 ޓަރައިޒްކޮށްދެވުނީ ކޮން ލިޔުމެއްކަން.ނޯ )7(   

ދިވެހިބަހުން ނުވަަތ  ފިކެޓުސެޓުމި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  (ށ)  

 އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކުރެވިދާނެއެވެ.

 

 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގެ ފަހަތަށް އަކުރެއް އިތުރުކުރުން.  7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ   .5
 
ރީކުރާ ސިއްކަތައް ކައުންސިލުގަިއ ރަިޖސްޓަ މަށް ބާ ެގ ބޭނުމި ގަވާއިދު (ބ)  7 

ގައި ހިމަނާފައިވާ ސިއްކަާއ  1 ލުމި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަ ،ހުންނަންވާނީ

އެއްގޮތަށެވެ. މި ނޫންގޮތަކަށް ިމ ސިއްަކ ތައްޔާރުކޮށް ބޭނުންކުރުމަީކ 

 މަނާކަމެކެވެ.
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  އިތުރުކުރުން.މާއްދާއެއްވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް  7ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .6
 

ސިއްކަ 
ރައްކާތެރިކަމާއެކު 

 ބެލެހެއްޓުން 

ނޯޓަރީއަށް  ޕަބްލިކްރީކޮށް، ކައުންސިލުގައި ަރޖިސްޓަދިވެހިރާއްޖޭގެ ބާ  (ހ) .7-1

ދޫކޮށްފައިވާ ސިއްކަ ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި މި ސިއްަކ 

 ނޯޓަރީގެ ހުއްދަ ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތުން އެކަންޏެވެ. ޕަބްލިކް ބޭނުންކުރަންވާނީ، 

ނޯޓަރީއަށް  ޕަބްލިކްމި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް  (ށ)  

ދޫކޮށްފައިވާ ސިއްކަ ބޭނުންކޮށްފިކަން ބާ ކައުންސިލަށް ފާހަގަކުރެވިއްޖެނަމަ، 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ  9ނޯޓަރީއަކާ މެދު މި ގަވާއިދުގެ  ޕަބްލިކްއެ 

 ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ،އެޅުމުެގ ބާރު ފިޔަވަޅުގޮތުގެމަތިން 

 ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 8ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ     .7
  

      ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީއެއްގެ ަމސައްކަތް ކުރާ ޤާނޫނީ ވަކީލުން،  (ހ) .8 ބެލެހެއްޓުން  ޑުރެކޯ

ފަރާތްތަކުގެ  ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުމުގެ ބާވަތާއި ސޮއިކުރާ ންތަކުފަރާތް އެ

މަޢުލޫމާތު އަދި އޮންލައިންކޮށް ނޯޓަރައިޒްކޮށްދޭ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ރިކޯޑިންްގ 

 (ފަހެއް) އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.  5މަދުވެގެން 

 
 ވަަނ މާއްދާގެ (ހ) އަންނަނިިވ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން. 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ     .8
  

މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫާލ ޚިލާފަށް ޕަބްލިކް ޯނޓަރީއެއްގެ  (ހ) . 9 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

ފަރާތެއް އަންނަނިިވ ޮގތުގެމަތިން  ގޮތުގައި މަސައްކަްތ ކޮށްފިނަމަ، އެ 

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. 

 
  ) އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.ށވަނަ މާއްދާގެ ( 9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ  .9

 
މި ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫާލ ޚިލާފަށް ޕަބްލިކް ޯނޓަރީއެއްގެ  (ށ) .9 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

އެ ފަރާތުގެ ޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ  ،މަނާ ކުރުމާއެކުޖޫރި ގޮތުގައި ޢަމަލުކުރި ފަރާތް

ހުއްދަ ވަގުތީގޮތުން ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ އެ ޢަމަލުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

ބާ ކައުންސިލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  ،ކުރުމުގެ ބާރުޕަބްލިކް ނޯޓަރީގެ ހުއްދަ ބާޠިލު

ޢަަމލެއްކަމަށް  އަދި އެ ޢަމަލަކީ ޤާނޫނީ ވަކީލުކަމުގެ ސުލޫކާ ޚިލާފު

ބާ ކައުންސިލަށް  ،ފެނިއްޖެނަމަ އެ ފަރާތަކާމެދު ސުލޫކީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ. 
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 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އޮތް (ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަ) މާއްދާ އުނިކުރުން.  9ބުނެވިދިޔަ ގަވާއިދުގެ     .10

 
 މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ. ،މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ    .11
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