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 c  

 

 
 2/2008ޤާނޫނު ނަްނބަރު: 

 
 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ އަސާސީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، މި ޤާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 ،ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައަޅައި އެޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް ދިނުމަށްވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 

ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލެއް ޤާއިމުކޮށް އަދި މިނޫންވެސް ލޭބަރ 
 ވަޒީފާއާބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ެއންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމާބެހޭ ާޤނޫނެވެ.

 ނަން ތަޢާރުފާއި  .1 )ހ(

   )ށ( ެބހޭ ޤާނޫނު[ އެވެ.]ވަޒީފާއާ ،މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ

    

ލަތުގެ ނުަވތަ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިސްިތސްނާ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ަފރާތްތައް ފިޔަވައި ދައު
މައްޗަށް މި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާގަިއ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާައދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

ނަމަވެްސ ފުލުހުންނާ ސިފައިްނނަކީ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ  ޤާނޫނު ހިންޭގނެއެވެ.
)ސިފައިންގެ ޤާނޫނު(  1/2008ބަޔަކަށްވުމާއެކު ސިފައިންނާ ފުލުހުންނަށް ހިނގާނީ ޤާޫނނުނަްނަބރު 

 )ފުލުހުންގެ ޤާޫނނު( އެވެ. 5/2008އާއި 

 ހިންގޭނެ ދާއިރާ  .2 )ހ(

ޤާނޫނުގެ ަދށުން ލިބިދޭ ަޙއްޤުތައް މި ޤާޫނނުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުަރށް  މި
މި ، ލިބޭގޮތަްށ ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް އެއްބަސްވުމަކީ

 ޤާނޫނު މަނާކުރާ ކަމެއްނޫނެވެ.

   )ށ(

ޤާނޫުނގެ ދަށުން ލިިބދޭ ޙައްޤެއް ނުވަަތ މަންފާއެއް ނުލިބޭ ޮގތަށް ނުަވތަ މި  ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތަށް

އެއްވެސް ، ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ ަވޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި އެފަދަ ކަމަކަށް އުނިކަމެއް ލިޭބގޮތަށް
 ބާޠިލު މާއްދާއަކަށެވެ. ،އެާމއްދާއެއް ވާނީ، މާއްދާއެއް ހިމެނިގެންވާނަމަ

   )ނ(

 

 

   

 
 

 



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
 

2                                                     

        

 ވަނަ ބާބު  2
 އަސާސީ އުސޫލުތައް 

 މަޖުބޫރުން .3 )ހ( މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.، އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި
 މަސައްކަތްކުރުވުން

 މަނާކުރުން

 

މީހަކު އޭނާގެ އަިމއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޭ ޚިދްމަތެއް ، "މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުން" މާނަކޮށްދެނީ

އަދަބެްއ ޭދނެކަމުގެ އިންޒާރުދީގެން ނުަވތަ ނުފޫޒުގެ ބާރު ބޭުނންކޮށް ، ހޯދުން ފިޔަވައި
ބިރުދައްކައިގެން މީހެއްގެ ފަރާުތން ޚިދްމަތެއް ހޯދުމަށެވެ. ނުަވތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެއް ނުހިެމނެެއވެ.، ނަމަވެސް މި މާނަކުރުމުގައި

  )ށ(

ޝަރީޢަތުން ކުރާ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން މީހަކު ލައްވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުެގ 
 ؛ކޮންޓްރޯލާއި ބެލުމުގެ ދަުށން ކުރުވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދްމަތް

(1)    

މުޅި އާބާދީގެ ނުވަތަ އާބާދީގެ ބަެއއްގެ މީހުންގެ ފުރާނަޔަށް ނުވަތަ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުމެއް 
އެފަދަ ޙާލަތުތަކުގަިއ ކުރުވަން އެކަށީގެންވާ ، ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކުއްލި ާޙލަތުތަކުގައި

 ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނިސްބަތަށް ކުރުވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދްމަތް.

(2)    

     

، ތަމްރީނު ދިނުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ އިތުރު ކުރުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ ކަނޑަ އެޅުމުގަޔާއި، ވަޒީފާ ދިނުމުގަޔާއި

ވަޒީފާ ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަޔާއި، ވަޒީފާގެ ޝަރްޠުތަކާއި ވަޒީފާ ައދާކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި
، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް، ކުލަޔަށް، މީހުންގެ ނަސްލަށް، އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި

، ޖިންސަށް، ނުވަތަ ނިސްބަްތވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ތަކަށްސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޭޅ ޚިޔާލު، ދީނަށް

، މިޤާނޫާނއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން އުމުރަށް، އާއިލާގަިއ އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް، ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް

އެއްވެސް ، މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ މީހުންގެ މެދުގައި، ނުވަތަ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަްށ ބަލައި
  ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެެކވެ.ގޮތަކުން 

 ތަފާތު ނުކުރުން  .4 )ހ(

 

އިޖްތިމާޢީގޮތުން ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަބަބަކާ ހުރެ ނިކަމެތިވެފައިވާ ފަރާތްތަކާއި

، ނިކަމެތިކަން ފޯރާފައިވާ ފަރާތްަތކުގެ ޙާލަތަށް ލުއިފަސޭހަކަމެއް ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި

ނުވަތަ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ވަކި ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ ، ވަކިއުސޫލެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން 
 ހަމަހަމަ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ކަމުގައެއް ނުބެލެޭވެނއެވެ.

   )ށ(

ންވެސް ތަޖުރިބާއާ އަދި މިނޫ، ހުނަރާއި، ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ބޭުނންާވ ތަޢްލީމީ ފެންވަރާއި

 މަސައްކަތާ ސީދާގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށްބެުލން މި މާްއދާގެ )ހ( އިްނ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

   )ނ(
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ތަާފތެއް ، ޖެނަމަވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގެ ޝަުކވާއެއް ހުށަހެޅިއް

ން އެކަށީގެންާވ )ހ( އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިމި މާއްދާގެ ، ނުކުރެވޭ ކަމަށް ނުވަތަ ތަފާތު ގެނައީ
 އެކެވެ.ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާ، ސަބަބެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަްނ ސާބިތުކޮށް ދިނުމަކީ

   )ރ(

މިމާއްދާގައި ، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ދިވެހިންނަށް ިއސްކަން ދިނުމަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

 ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.ބުނެފައިވާ ތަާފތުކުރުން 

   )ބ(

    

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން މީހަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް 

މި ޤާނޫނުގެ ، ހިންގަިއފިނަމަ އެ އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ދެކޭ ފަާރތުްނ އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޢަމަލެއް ލިބޭ

 ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅިދާނެެއވެ. ވަނަ ބާބުގައި 10

އަސާސީ އުސޫލުތަކާ  .5 )ހ(

 ޚިލާފުވުން 

މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަާސސީ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤަކާގުޅޭގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލަްށ 
ބަަލންވާނެއެވެ. މިގޮތުްނ ޝަކުވާކުރާ ޓްރަިއބިުއނަލުން އަވަސް ގޮތެއްގައި ، ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް

ފަރާތާއި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވާހަކަތައް ހުށަހެޅުމަށާއި އެއަށް ޖަވާބުދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ 
 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

   )ށ(

 ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ުހށަހެޅިފައިވާ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުާވއަކީ

އަްނނަިނވި އަމުރުތަކުގެތެރެއިން އަމުރެއް ، ޞައްޙަ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްެޖނަމަ

މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ައސާސީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ، ނެރުމުގެ ބާރު ހިމެނޭޮގތުން
 ވެއެވެ.ޓްރައިބިއުނަަލށް ލިބިގެން، ޢަމަލުކުރުމަށް ނެރެންޖެހޭ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު

   )ނ(

    (1) ؛ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު

    (2) ؛ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ މީހާއަްށ އަނބުރާ އެވަޒީފާ ދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު

އަނބުރާ އެީމހަކަށް ލިބޭނެޮގތް ހެދުމަްށ ، މީހަކަށް ގެއްލިފައިވާ މަންފާއެއް ނުވަތަ ފަސޭހައެއް

 ؛އަމުރުކުރާ 

(3)    

    (4) ބަދަލުދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު.

 

 

 

    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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 ވަނަ ބާބު  3
 ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން 

އެކުއްޖެއްގެ ތަޢްލީމާއި ަތރުބިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ، އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު 16އުމުރުން 

މަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. އުމުރުން ކުރުމަށް ގެންގުޅުވަޒީފާއެއްގައި ުނވަތަ މަސައްކަތެއް ، ދިނުމަށްމެނުވީ
ޢާއިލާގެ ފަރާތުންކުރާ މަސައްކަތެއްގައި  ،އެ ކުއްޖެއްގެ ރުހުމާއެކު ،އަހަރުނުފުރޭ ކުއްޖަކު 16

 ބައިވެރިވުން މި އުސޫލުން އިސްތިސްނާވެއެވެ.

 އެންމެ ހަގު އުމުރު .6 

 

    

ނުވަަތ އެމަސައްކަތް ނުވަތަ ވަޒީފާ ، ސަބަބުންކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ 
 ނުަވތަ ތަޢްލީަމށް ނުވަތަ، މުވައްޒަފުގެ ޞިއްަޙތަށް، އަދާކުރަންޖެހޭ  ޙާލަތުތަކުގެ ސަބަބުން

ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ އަޚްލާޤަްށ ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ފޯރުވައިދޭ ޒާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް 
  ކުޑަކުއްޖަކު ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް

ކުޑަކުދިންލައްވާ  .7 )ހ(
މަސައްކަތް 
 ނުކުރުވުން

އަހަރު  18މި ބާބުގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ހުިރހާ އުމުރެއްވެސް ބަލާނީ މީލާދީ ަކލަންޑަރުންނެވެ. އަދި 
)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  91/9ޤާޫނނު ނަްނބަރު  ،ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކަމުގައި ަބލާނީ

 ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގަިއވާ  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

   )ށ(

    

ކުޑަކުއްޖަކު ، ވަނަ މާއްދާއާ  ތަޢާރުޟު ނުވާގޮތުގެ މަތިން 7، ވަނަ މާއްދާއާއި 6މި ޤާނޫނުގެ 
އެކުއްޖެއްގެ ޝަރްޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ    ވަޒީފާގައި ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގުޅެވޭނީ
 ބަލަދުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

ބަލަދުވެރިޔާގެ ހުއްދަ  .8 )ހ(
 ހޯދުން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޝަރްޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޤާޫނނު ނަންބަުރ 
 ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ.)އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫުނ( ގައި އެ  2000/4

   )ށ(

    

ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟު ނުވާގޮތުގެ މަތިން އެކުްއޖަކަށް ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ  6މި ޤާނޫނުގެ 
 ކުޑަކުއްޖަކު  ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.، ދުވަހެއްގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ގަޑީގައި

 މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި  .9 )ހ(

   )ށ( ވަޒީފާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ. ،ގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި 11:00ރޭގަނޑު 

    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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އެކުއްޖެއްގެ ، ވެސްމި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކުޑަކުއްޖަކު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުން

 ބަލަހަްއޓަންވާނެއެވެ.ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުފަން ތާރީޚު އެނގޭނެ ދަފުތަރެއް ލިޔެ 

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ  .10 
 ކުދިންގެ ދަފުތަރު 

    

އުޅަނދެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ،  ވަނަ މާއްދާއާ ތަާޢރުޟު ނުވާގޮތުގެ މަތިން 6މި ޤާނޫނުގެ 

ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ، ވަޒީފާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެންގުޅެވޭނީ
އެކުއްޖާގެ ކިބައިގައި އެފަދަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ޞިއްޙީގޮތުން ، މަސައްކަތްތެރިއަކު

 ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ ދޫުކރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

ޞިއްޙީ  .11 )ހ(
މަސައްކަތްތެރިއަކަށް 

 ދެއްކުން

 

، އެއް އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު

ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެކުއްޖަކު
އުޅުމުގެ ޞިއްޙީ ،  އެފަދަ މަސައްކަތެއްގައި ،ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް ދައްކައި

 ހޯދަންވާނެއެވެ.، ޤާބިލުކަން އެ ކުއްޖަކަށް ލިބިފަިއވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް

   )ށ(

    

 -/5,000 ،ރުފިޔާއާއި -/1,000 ،މި ބާބުގައިވާ މާއްދާއަކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 އަދަބު .12 

    

 ބާބު  ވަނަ  4
 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،އެހެން ގޮތަކަށް މި ާޤނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު
 ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވަީޒފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައްޗަށް ހިންގޭނެއެވެ.، މާއްދާތައް

ވަޒީފާގެ  .13 )ހ(
އެއްބަސްވުމުގެ 

 ބާވަތްތައް 

 
ދެމެދު ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ  ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާއި ،ފަރާތާއި ވަޒީފާދޭ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ އެއްބަްސވުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު 
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  )ށ(

އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް ނަންބަރު  ،މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެހާއި ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި

ޤައުމީ ނިސްބަތް އަދި އިމަޖެންސީކޮށް  ،ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރު އަދި އުފަންތާރީޚާއި
 ؛އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު ،ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި

(1)    

    (2) ؛ވަޒީފާއެއްކަންދާއިމީ ވަޒީފާއެއްކަން ނުވަތަ ވަގުތީ 



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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    (3) ؛ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚް

    (4) ؛ނާޔަްތތައްޢިލިބޭ އުޖޫރައާ އެހެނިހެން 

    (5) ؛އުޖޫރަދެވޭ މިންގަނޑާއި އުޖޫރަ ހިސާބުކުރެވޭނެގޮތް

    (6) ؛އުޖޫރަދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ ދުވަސް 

    (7) ؛ޗުއްޓީ ދެވޭ ދުވަސް

    (8) ؛އަޚްލާޤާއި ގުޅޭ ގޮތުން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދާނެ އުޞޫލުތައްމުވައްޒަފުގެ 

    (9) ؛މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތް ބެލޭ އުޞޫލު )ސްޓާފް އެޕްރައިޒަލް(

    (10) ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި އޮތުން.

   )ނ( އެއްަބސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމެއް އޮތުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ.ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

    ؛ވަޒީފާގެ ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އެއްބަސްވުން

    (1) ؛ވަޒީފާގެ ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ އެއްބަސްވުން

    (2) ؛ވަޒީފާގެ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުން

    (3) ވަކި މަސައްކަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން.

މި ބާބުގެ ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނުވަަތ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ނޯޓިްސ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން
 ، ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް، މާއްދާތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ބާޠިލު ކުރެވިދާނެއެވެ.، އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސްއެ 

   )ރ(

މި މާއްދާގެ )ކ( ގައިވާ ޙާލަތުގައި ، ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްނަމަ

ތާރީޚުގައި އިތުރު ނޯޓިހެއް އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްަދތު ހަމަވާނެ ކަމަްށ ކަނޑައަޅާފައިވާ ، މެނުވީ

 އެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. ،ދިނުމަކާނުލާ

   )ބ(

ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ 
 އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ޅ(

ވަޒީފާގެ ޖުމްލަ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ، އެއްބަސްވުމެއްވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ 

 ،ނުވަތަ އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ ،ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާގޮތަށް އާކޮށްފިނަމަ

   )ކ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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އެ ، ނުވަތަ އިތުރުކޮށްފިކަން ދޭހަވާނަމަ ،އާޮކށްފިކަން، ނުވަތަ ދެފަރާތުންމެ ޢަމަލުތައް ަބހައްޓާގޮތުން

 އެއްބަސްވުމަކީ ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްނޫން ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

ވަޒީފާގެ ، ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ވަކި މަސައްކަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ
އާދައިގެމަތިން  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތާނގައި، ނުވަތަ ނަތީޖާއަކީ ،އެއްބަސްވުމެއްގެ މަޤްޞަދަކީ

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުން ކަމުގައިވާނަމަ އެ ، އަބަދުވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް
 އެއްބަސްވުމަކީ ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

   )އ(

އެއްވެސް ، އެމަސައްކަތެއް ނިމުމުން، ފާގެ އެއްބަސްވުންވަކި މަސައްކަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްަފއިވާ ވަޒީ

 ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ނިމުމަަކށް އަންނާނެއެވެ.

   )ވ(

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާއެކު  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކްށފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން
އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް މުވައްޒަފާ ޙަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. މި  ،އެކުލަވާލައި ދެފަރާތުން ސޮއިކޮށް 
މި ޤާނޫނަްށ  ،އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީ ޙަވާލުނުކޮށްހުރި ފަރާތްތަކުން ،ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާއިރު

 )ިތނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޙަވާލުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 3 ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ

   )މ(

ނުަވތަ މި  ،މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ހަދާފައި ނުވާނަމަމި 
މުވައްޒަފާ އެއްބަސްވުން ޙަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ ވިޔަފާރީގެ  ،މާއްދާގެ )މ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

)ވިހިހާސް( ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  -/20,000)ދެހާސް( ރުފިޔާއާއި  -/2,000 ،ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެވެ. ،ޢަދަދަކުން

   )ފ(

    

)ތިނެއް( މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން  3ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޭޅ ވަގުތީ މުއްދަތުކަމުގައި 
 މުއްދަތެއް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

މުއްދަތު  ވަގުތީ .14 )ހ(
 )ޕްރޮބޭޝަން(

ވަޒީފާގެ  ،އެއްވެސް ޯނޓިހެއް ދިނުމަކާ ުނލައި ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި

އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިްޚތިޔާރު ދެ ފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެންވެއެވެ. 
ވަނަ މާއްާދއާ ހަމައަށް ހުރި މާއްދާތަކުގަިއ  57ވަނަ މާއްދާއިން  32މި ޤާނޫނުގެ  ،އެހެންނަމަވެސް

ވަގުތީ މުއްދަތުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި  ،ބަޔާންކުރާ އެންމެހައި ޙައްޤުތައް
ން ޭދންޖެހޭ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނު 59މި ޤާނޫނުގެ 

ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް އެ  ،މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަިތން ،އުޖޫރަ ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު
 މުއްދަތުގައި ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
 

8                                                     

        

، ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ

ލިޔުމަކުން ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ވަޒީފާ ބަޔާނެއްއެވަޒީފާގައި 
 ދޭންވާނެއެވެ.

 ވަޒީފާ ބަޔާން  .15 )ހ(

 

އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ ބަޔާން މި ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް، މި ޤާނޫނު ހިންގަން ަފށާއިރު

ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ، ފެށިގެން ިތންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައިޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާ ދުވަހުން 
ވަޒީފާދޭ ފަާރތަކުން ، ފަރާތަކުން ވެސް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު

އެވަޒީފާއެއް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ، އެއްވެސް މީހަކަށް ވަޒީފާއެއް ދޭނަމަ
ޔާން ހަވާލުކުރަންާވނެެއވެ. އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ބަ

 މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެއައި ބަދަލާގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީފާ ބަޔާން އާކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

އަންނަނިވި ކަންތަްއތައް ، ވަޒީފާގެ ބަޔާން ހިމެނޭ ލިުޔމުގައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ
 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

    (1) ؛ޤައުމީ ނިސްބަތާއި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް، އެޑްރެހާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި

އައިޑެންޓިޓީކާޑު  ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި
 ؛  ޤައުމީ ނިސްބަތް ،އުފަންތާރީޚާއި ،ނަންބަރާއި

(2)    

    (3) ؛ވަޒީފާގެ ނަމާއި ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާއި ތަފްޞީލުތައް

    (4) ؛ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭތަން

    (5) ؛އާދައިގެމަތިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް

   )ރ( މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ. ވަޒީާފއަދާކުރާ މީހުން މި، އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި

ހަފުތާއެއްގެ  ތެރޭގައި  އާދައިގެ  މަތިން   މަސައްކަތް  ކުރަންޖެހޭ   މިންވަރު  ޖުމުލަ  
 ؛ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުވާ މީހުން 16

(1)    

ހަފުތާގެ ތެރޭގައި  6ނުވަަތ ، ކަނޑައެޅިގެން ހަ ހަފުތާއަށްުވރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް
 ކަނޑައެޅިގެން ނިމޭނެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން.

(2)    

ދެފަރާތުގެ ދެމެުދގައި ، ވަޒީފާދޭ ފަރާުތން މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާގެ ބަޔާން
ހިމެނެންޖެހޭނެ އަނގަބަހުން އެއްބަސްވެވިފައިވާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

އެ ، މާއްދާތަކާއި ޝަރްޠުތަކުގެ ަދުށން އެމުވައްޒަފަކަށް ިލބެންޖެހޭ މަންފާއެއް ލިބިަގތުމަށްޓަކައި

އެއްބަސްވުމެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިެގންވެެއވެ. އަދި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްގެ 

   )ބ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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ަތންފީޒުކުރުމުގެ ޙައްޤެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެނެއް  ސަބަބުން މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް

 ނުވެއެވެ.

، މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ،ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން -/1,000
   )ޅ(

    

ވަޒީފާގެ ަމސައްކަތް އަދާކުރަން މުވައްޒަފަކު  ،ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ދެމިއޮންނަ މުްއދަތު ގުނަން ެފށޭނީ
، ނުވަަތ ވަކިކުރެވޭ ދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް ،ފަށާ ދުވަސް ހިމަނައިެގންނެވެ. ައދި އެވަޒީފާއިން ވަކިވާ

 އެވަޒީފާގެ މުއްދަތު ދެމި އޮންނާެނއެވެ.

 ދާއިމީ ވަޒީފާ  .16 )ހ(

 

ޭއނާ ، މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުމުން، އަންނަނިވި ކަންތަްއތަކުން ކަެމއް ދިމާވެގެން
 ވަޒީފާއަދާކުރާ މުއްދަތު މެދުކެނޑުނީ ކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެެއވެ.  

   )ށ(

ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

 ؛ޗުއްޓީއެއް ހޯދައިގެން ަމސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުންނަ ހުުރން، ދަށުން

(1)    

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ، މަހުއުޖޫރަ ލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ ނުިލބޭގޮތަށްނަމަވެސް

މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ، ނުަވތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން
 ؛މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުންނަ ހުުރން ،ނުކުތުން ވަކިމުއްދަތަކަށް ިހފެހެްއޓުމުގެ ސަބަބުން

(2)    

ވަނަ މާއްދާގެ  29މި ޤާނޫނުގެ  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ނަހަމަގޮތުގައި ކަމަށްބަލައި
އަލުން އެވަޒީފާ ހަވާލުކުރަންދެން ، ނުވަތަ އެހެން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ،ދަށުން

 ؛މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުން

(3)    

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން  ،މުވައްޒަފުން މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުން
މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށްފަހު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން 

 ؛އެމުއްދަތުގައި މަސައްކަތަށް ނުނިކުެމހުރި ހުރުން ،ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިވާނަމަ

(4)    

    (5) އެއްބަސްވެގެްނ މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުންނަ ހުރުން.ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

     

، ވަޒީފާގެ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މެނުވީ

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒިފާ ލިބިދޭ ަފރާތަށް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް  ،މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި

 ބަދަލުކޮށްގެން ނުާވނެއެވެ.

 .17 )ހ(

 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 
އެއްފަރާތުން 

އަނެއްފަރާތަށް 
 ބަދަލުކުރުން 
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ނުވަތަ އެވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ ، ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުރާ މަސައްކަތެއް

ނުވަތަ ، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން ނުވަތަ ނަޤުލުކުރުމުން، ވިއްކާލުމުން، އެމަސައްކަތެއްގެ ބައެއް
އެވަގުތު ، އެވިޔަފާރިއަކާ ނުވަތަ އެަމސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދޫކޮށްލުުމން

އެވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ، މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިތިބި މީހުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ ، ނަޤުލުވާނެއެވެ. މިޮގުތން، އެމަސައްކަތެއް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ފަރާތަށް
އެވިޔަފާރިއެއް ނުވަަތ ، އަދާކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކާ ދެމެދު އުފެދިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް

 ތިބި ފަރާތްތަކަށް  ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތެއް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ފަރާތާއި ވަޒީފާގައި
ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި ނުވަތަ ަމސައްކަތް ބަދަލުކުރި ފަރާތާދެމެުދ ، ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން

ބެލެވޭނީ ވަޒީފާގައި ތިިބ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި ނުވަތަ ، ހިނގާފައިވާ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެްއވެސް
 ވެގެންދިޔަ ފަރާތާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.މަސައްކަތް ބަދަލު

  )ށ(

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ ެއއިން ބައެއް ވިއްކާލުމުން ،ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް 

މަސައްކަތް ވިޔަފާރި ނުވަތަ ، ކުރިން ވަޒީފާދިން ފަރާތަާށއި، ނުވަތަ ނަޤުލުުކރުމުން، ކުއްޔަށް ދިނުމުން
، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށްދިން މުއްދަތު، ނަޤުލުވުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ަކމުގައި ބެލޭ ފަރާތަށް

އެމީހުންގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ގުޭނނީ އެއްމުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެއްވެސް މެދުކެނޑުމެއް 
 އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތަށް އައިކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

  )ނ(

ނުވަަތ ޙުކުމެއް  ،ދަޢުވާ ކުރެވެމުންދާ ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވެފައިވާ، އެއްވެސް ކުށަކާގުޅިގެން
އެހެން ފަރާތަކަށް ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ޙާލަތުގައި، އައިސްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއް

ޒިންމާއަށްވެސް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ބަދަލުވެގެނެއް ނުދާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ މީހަކު އުފުލަންޖެހޭ 

 ނާންނާނެއެވެ.

   )ރ(

    

، ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްނަމަ ، އަހަރުގެ ވަކިދުވަސްވަރެއްގައި އެކަނި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި

މެދުނުކެނޑި އެއްއަހަރަށްވުރެ ިގނަ އަހަރު ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް އެއްދުވަސްވަރަކު ވަޒީފާދޭ ވަކި 

އެކި އަހަރުމަތިން އެޚިދްމަތްކުރި ، އޭނާ، ފަރާތަކަށް އެމުވައްޒަފަކު ޚިދްމަތް ކޮށްފައިވާނަމަ
 އެަވޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިުހރި މީހެއް ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.، ދުވަސްތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދަށް

ކަނޑައެޅޭ ވަކި  .18 
ދުވަސްވަރެއްގައި 

 އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ 
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 މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

މި މާއްދާގައި ، މުވައްޒަފުން ތަބާވާންޖެހޭ މަަސއްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑުތަކަށް ތަބާނުާވނަމަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅަން ފެންނަ އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،އެޅުމުގެ ބާރުފިޔަވަޅު 

މުވައްޒަފާމެދު  .19 )ހ(
އިޞްލާޙީ 

 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު" ގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް 
 ހިމެނޭނެއެވެ.

   )ށ(

    (1) ؛ނަސޭހަތްދިނުން

    (2) ؛ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން

    (3) ؛ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްަދތަކަށް ހުއްޓުވުން 14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން 

    (4) ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށްމަގާމަކަށް ބަދަލުކުރުން.

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަކި މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއްތޯ 
، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް އެމުވައްޒަފަކު ތަބާނުވި މިންވަރާއި، ބެލުމަށްޓަކައި

އެފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެޅިިފޔަވަޅާއި، އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުތަކާއި

އެމުވައްޒަފަކު ، ޚިލާފުވުމުން ލިބުނު ގެއްލުމާއި، އެ މުވައްޒަފަކު އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ، ޢަމަލުކުރިގޮތާއި
 މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ކުރިން ބަހައްޓަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ތަާބނުވުމުން އެޅިފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަްށ 

 ްޓރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ.، އެކަމުގެ ޝަކުވާ، ފެނިއްޖެނަމައެފިޔަވަޅު އެޅުނު މުވައްޒަފަކަށް 

   )ރ(

    

އޭނާގެ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާޔަށް ނުނިކުންނަ ވަގުތަށްވާ މިންވަރު
ގުޅިގެން މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، މުސާރައިން ކެނޑުން ފިޔަވައި

 އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

މުސާރައިން ކެނޑުން  .20 )ހ(
 ހުއްދަވާ މިންވަރު 

ލިބޭނޭކަން އެނގިހުރެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުދަލަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުމެއް 
ވަޒީާފދޭ ފަރާތަށް ލިބުުނ ގެއްލުމަށް  ،ނުވަަތ ނުކޮްށ ދޫޮކށްލާ ކަމެއްގެ ސަަބބުން ،ޢަމަލަކުން

 އެކަށީގެންވާ ބަދަލު ދިނުަމށް ކަނޑައެޅުން މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

   )ށ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ޤާިބލުކަން ނުވަަތ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު 
ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީާފއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅު ގޮތުގަިއ  އެޅުމަށްފަހުވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި

ވަޒީފާ ، ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާލައިގެން މެނުވީ

 އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.، އަދާކުރަމުންދާ މުވައްޒަފަކު

އެކަށީގެންވާ  .21 )ހ(
ސަބަބެއްނެތި 

ފާއިން ވަކިކުރުން ވަޒީ
 މަނާކުރުން

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް މުވައްޒަފަކު ތަބާނުވާކަމަށް ބެލުމުގައި
އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ، އެއީ، ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް، އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގައި

 ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

  )ށ(

ސިޔާސީގޮތުން  ،ދީން ،އިޖްތިމާޢީ ނިސްަބތް ،ޤައުމީ ނިސްބަތް ،ކުލަ ،މުވައްޒަފުގެ ނަސްލު
ޢާއިލީ  ،ކައިވެނީގެ ނިސްބަތް ،ޖިންސު، ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ،ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތައް

 ؛ނުވަތަ އޭނާގައި ހުރި ނުކުޅެދޭ ސިފައެއް ،ގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންާމތައް

(1)    

    (2) ؛ބަލިވެއިނުން ނުަވތަ ބަލިވެއިނުމާ  ގުޅިފައިވާ  ސަބަބެއް

    (3) ؛މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަްށ ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުން އޭނާ ކުރުން

ވަކި ދުވަސްތަކަކު ، ވަގުތީގޮުތން، ބަލިވުމުން ނުަވތަ ލިބުނު ހާިނއްކައެއްގެ ސަބަބުން
 ؛މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ ހުރުން

(4)    

މަސައްކަތް ކުރަން ތިމާ އުޅެންޖެހޭ މާޙައުލަކީ ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން ނުރައްކާތެރި 
އެކަށީގެންވާ ، ނުވަތަ ފުރާނައަށް ލިބިދާނެ މާޙައުެލއް ކަމަށް ،ގެއްލުމެއް ތިމާގެ ޞިއްޙަތަށް
ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ އެމާޙައުލުން ދުރުވުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ، ގޮތުގައި ގަބޫލު ކުރެވިގެން

 ؛ބޭނުން އޭނާ ކުރުން ނުަވތަ ކުރަން އުޅުން

(5)    

ނުވަތަ އެފަަދ  ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރަކަށް މުވައްޒަފަކުވުން

 ؛ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޙަރަކާތެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވުން

(6)    

މުވައްޒަފަކު ، ޤާނޫނާއި ނުަވތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

ނުވަތަ އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ހިމެނިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި އެއްވެސް  ،ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުން
 ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުން.

(7)    
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިންގާ ވިޔަފާރިއެއް  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް

ުނވަަތ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހިންގުމަްށ  ،ނުވަތަ ދެމުންގެްނދާ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓާލަންޖެހުމާ ގުޅިގެން
ގެންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެްނ ނުަވތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މާލީ ޙާަލތު ދަށްވުމާ ގުޅިގެން މަޤާމެއް 

އްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ިމ މާ ،އުނިކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަކީ
 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކަމުގައި ެބލެވޭނެއެވެ. 

   )ނ(

އެފަދައިން ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮ  ،އެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ،މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަަމވެސް
އަދި ވަކި މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަކެއް ަވޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ނިޔަތުގައި  ،ނިޔަތުގައި

 ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްިދނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.

   )ރ(

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނެ މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ 

އެފަދަ ޙާލަތެއްގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ޙާލަތްތަކާއި
 ހަދާ ގަވާއިދެއްގައި މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

   )ބ(

އެ  ،ރާ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މުވައްަޒފު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރުމި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާްނކު

 1 ،)އެކެްއ( އަހަރު ފުރިފައިނުވާނަމަ 1މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށް 

)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްގެ މުއްަދތަށްވާ ަފއިސާ ދޭންވާނެއެވެ. ވަޒީފާގައި 
 ،)ަހތަރެއް( އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ 4)އެކެއް( އަހަރާއި  1އިވާ މުއްދަތު ޚިދުމަތްކޮށްފަ

)ދޭއް( މަސްދުވަހުެގ ނޯޓިސް ނުވަތަ ެއ ނޯޓިސްެގ  2މަދުވެގެން  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް
)ހަތަރެއް(  4މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ވަޒީފާގައި ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ މުއްދަތު 

)ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ  3މަދުވެގެން  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ،ހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާނަމައަ
 ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަށްވާ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ.

   )ޅ(

    

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި މެނުވީ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  23މި ޤާނޫނުގެ 
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ާބޠިލުކުރެވޭީނ އެންމެ މަދުވެގެން ނޯޓިސް 

 ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފައި އެވާ ނޯޓިސް ދިނުމަށްަފހުގައެވެ.

ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން  .22 )ހ(
 ނޯޓިސް ދިނުން 

ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ހަ މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި އެއްއަހަރަށްވުރެ 
 :ބަހައްޓާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ދެަހފުތާގެ ނޯޓިސް

(1)    

ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި  އެއްއަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި ފަސް އަހަރަށް

 ؛ބަހައްޓާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެްއމަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް

(2)    
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ގިނަ ދުވަހު ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ދެމަސް ދުވަހުގެ ފަސްއަހަރަށްވުރެ 

 ނޯޓިސް.

(3)    

މުވައްޒަފަކު ކުރަމުންދާ  ،މި ބާބުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުން
ގައި އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތާއެކު ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ގުނޭގޮތަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ، ދަނޑިވަޅެއްގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހެއް ދީެގން ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(

މި މާއްދާގައި ނޯޓިސް ދިނުމަްށ ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަަތށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ޯނޓިސް 
ނުވަތަ ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށް، ދިނުމުގައި

ކުރިން ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް ވަކިމުއްދަތެއްގެ 

 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.، އެއިރަކު އޭނާ ދޫކޮށްލުމަކަށް

   )ނ(

   )ރ( މި މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ ނޯޓިސް ދޭންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ.

    

އޭނާގެ  ،ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭނީވަޒީާފ އަދާކުރާ ، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި
އެކަށީގެންވާ ، އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު

 ކުރެވޭނެ ކަެމއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެްނނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.، ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު

ނޯޓިހެއް  .23 )ހ(
ދިނުމަކާނުލައި 

 ވަކިކުރުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު 

 އެކަށީގެން ނުވާކަމަށް ބެޭލނީ އަްނނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ.

   )ށ(

އަދާކުރާ ތަނަށް ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުްނ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ 
 ؛ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަަމށް ފެުނން

(1)    

    (2) ޚިޔާނާތެއް ވެފައިވުން.

ނުވަތަ ވަޒީފާގެ  ،ޤާނޫނުގައިާވ ގޮތުގެމަތިން، "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަކިުކރުން" މާނަކޮށްދެނީ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިްނ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ ޯނޓިސް ދިނުމަކާ 
ވަޒީފާގެ ، ނުވަތަ އެ ނޯޓިސް ޭދންެޖހޭ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްަދތަަކށް ނޯޓިސް ިދނުމަށްފަހު، ނުލައި

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބާޠިލުކުރުމެވެ.، އެއްބަސްވުން

   )ނ(
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ރީޚުން ފެށިގެން ތާއެކަން މުވަްއޒަފަށް އަންގާ ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްފަހު

ކަށް އިޝާރާތްކޮްށ އަންނަނިވި ކަންތައްތަ، މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ނަމަ 6
 ކުރަންވާނެއެވެ.ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތަށް  ދޫވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ، ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމެއް

ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ  .24 )ހ(
 ލިޔުން

    (1) ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

    (2) ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް

    (3) ؛ މެދުކެނޑުމެއްނެތި ވަޒީފާގައި އެމުވައްޒަފަކު ދެމިހުރި މުއްދަތު

    (4) ؛އަދާކުރި ތަންވަޒިފާ 

    (5) ؛ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން އެމުވައްޒަފަކު އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާ

އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ، ވަޒީފާއިން ވަކިވި ތާރީޚާ ހަމަޔަށް
 މާލީ ޢިނާޔަތްތައް.

(6)    

ނުވަތަ ، އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ދިމާވި ސަބަބު، މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ

، ވަޒިފާ އަދާކުރި ގޮތުގެ ލިޔުމުގައި ، އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރި ގޮތާމެދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް

 ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(

    

އެނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމުގެ ބަދަުލގައި

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންެޖހޭ ، ދުވަހުން ފެށިގެްނ އެނޯޓިސްެގ މުއްދަތު ނިމޭދުވަހާ ހަމައަށް 
އޭނާ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް، ހަމައަށް އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު، މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

ގެ ނޯޓިސްދިނުމު .25 
ބަދަލުގައި ފައިސާ 

 ދިނުން

    

 ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި ާޤނޫނާ ނުަވތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ކަނޑަެއޅިގެން ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ
ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެކަން ުހށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ. މިޮގތުން ދޭ 
ނޯޓިސްގައި އެފަދަ ކަންކަން ަރނގަޅުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުަގއި އެދިފައިވާ ކަންކަން ވަޒީފާގެ 

މުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަްސވު ،އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ
 ވަކިވުމުގެ ޙައްޤު ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަށްަފހު

 ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުން  .26 )ހ(

 



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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އެކަށީގެންާވ ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން

 ވޭނެއެވެ.ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ކަމުގައި ބެލެސަބަބެއްނެތި 

   )ށ(

    

 ،އެ މުވައްޒަފަކު ހުަށހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ ދަޢުވާެއއްގައި ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަަބބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަަބބެއްކަްނ ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާޭދ ފަރާތުގެ 
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ކަމުގައި ަވޒީފާދޭ  ،ޒިންމާއެކެވެ. އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ

ީރ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެްއނެތި ަކމުގައި އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކު ،ފަރާތަށް ސާބިތުކޮްށ ނުދެވިއްެޖނަމަ

 ބެލެވޭނެއެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި  .27
ސަބަބު 

 ސާބިތުކޮށްދިނުން 

 

    

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ، ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަަތ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައިަނމަވެސް
ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި އެވަޒީފާއިން އޭާނ ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ، ވަކިކޮށްފިނަމަ

ވަޒީާފއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ، މީހާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރި  ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ

ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް ަމއްސަލަ ހުށަހެޅުމަކަށް މިމާއްދާ  މީހާއަށް ނޯޓިސް ލިބުނު ތާރީޚުން

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ  .28 )ހ(
ވިދިގެން ޝަކުވާ 

 އުފުލުން 

 

ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ  ،ވަޒީފާގެ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން
ވަޒީފާއިން ، އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ މުސްކުޅި ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްއައުމުން އެވަޒީފާގެ ގޮތުން، މީހާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކުރުމުގެ ޙައްޤެއް ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ، ވަކިކޮށްފިނަމަ

 އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެެއވެ.

   )ށ(

    

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެްއ ނެތިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަަލށް ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ، ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި

 ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރު ނެރެންާވނެއެވެ.

އެކަށީގެންވާ  .29 )ހ(
ސަބަބެއްނެތި 
ވަޒީފާއިން 

ވަކިކުރުމުން 
ލިބިދޭ މުވައްޒަފަށް 
 ޤާނޫނީ ޙައްލު

އެމުވައްޒަފަކު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުަމށާއި އޭނާއަކީ އެއްވެސް 
 ؛ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށް އަމުރުކުރުން

(1)   

ނުވަތަ ، ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައިމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ 
އަދި އެއަމުރުގައި  ،އެކަށީގެންވާ އެހެން ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން

ބަޔާންވެގެންވާ ނުަވތަ ވަޒީފާދޭ ަފރާތާއި މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު އެއްަބސްވެވޭ ޝަރްޠުތަކަކާއި 

(2)   



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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ން ފެށިގެން އެވަޒީފާއާ ޙަވާލުވުމަށް ވަކި ތާރީޚަކު ،މާއްދާތަކަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށާއި

 ؛އަމުރުކުރުން

   (3) ބަދަލުިދނުމަށް އަމުރުކުރުން.، މި މާއްދާގެ )ރ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ ެއމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ، ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރެއް ނެުރމުގައި

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ  ،ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުަމށެވެ.
، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވުނު ޙާލަތުތަކަށާއި، ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. މިފަދައިން ބެލުމުގައި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ދިމާވީ މުވައްޒަފަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގައި އޭނާ 

 ރިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.ބައިވެ

   )ށ(

އޭނާގެވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހުނީ
، ހިއްސާއެއްއޮތްކަމަށް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭނާ ފަހިކޮށްދިން ކަމެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް

 ، އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށްކުރާ އަމުރުގެ ތެރޭގައި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްެޖނަމަ

 އެމުވައްޒަފަކު އުފުލަންޖެހޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ޢުޤޫބާތެއްވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ.

   )ނ(

ބަދަލުޭދންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ، ބަދަލުދިނުމުގެ އަމުރެއް ޓްރަިއބިއުނަލުން ނެރުމުގައި
އެކަށީގެންވާކަމަށް އަދި ޢަުދލުވެރިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަަލށް ފެްނނަ އަދަދަކަށެވެ. މިފަދައިން އަދަުދ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ަޢމަލުކުރިގޮތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ، ކަނޑައެޅުމުގައި

ރުމަށް ދިމާވި މުވައްޒަފަކުކުރި އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކު ، ސީދާގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށާއި
ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްާވނަމަ އެކަމުގައި އޭނަ ބައިވެރިވާ މިްނވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ )ނ(  23އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ މި ޤާނޫނުގެ ، މުވައްޒަފަށް ބަދަލު ދިނުމުގައި

އެކަމަށްޓަކައި އެމުވައްޒަފަކަށް ، ބިނާކޮްށ ކަމުގައިވާނަމަގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް 
 އިތުރު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކުރެިވދާނެއެވެ.

   )ރ(

    

 ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ކަމުގައިވާނަމަ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބިނާވެފަިއއޮތީ

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  22މި ޤާޫނނުގެ ، އޭނާ ނިޔާވި ދުވަހުންެފށިގެން އެްއމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި
އެ އެއްބަސްވުން ، އެ އެއްމަސް ދުވަސް ހަމަވުމުން، އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި ނުވާނަމަ

 ބާޠިލުވާނެއެވެ.

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް  .30
 މަރުވުން

 

    

ފަރާތް ބަނގުރޫޓު ވެްއޖެނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަސައްކަތް ވަޒީފާދޭ 
ވަނަ މާއްދާގެ  22މި ޤާނޫނުގެ ، އެދުވަހުން ެފށިެގން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހުއްޓާލައިފިނަމަ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް  .31 )ހ(
 ބަނގުރޫޓުވުން
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އްމަސްދުވަސް އެ އެ، )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްަފއިނުވާނަމަ

 އެވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.، ހަމަވުމުން

 

ނުަވތަ  ،އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް ނުގެންނަނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަނގުރޫޓުވިޔަސް
މާއްދާެގ ދަށުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން މި ، އެމަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ

 ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(

މުވައްޒަފުން ނުވަަތ ، ނުވަތަ އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން ،ބަނގުރޫޓުވުމުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް
ފައިސާއަށް އެމުވައްޒަފުންނަށް ލިެބންވާ ުމސާރައާއި އެހެނިހެން ، އެމީހުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން 

، ވަޒީފާޭދ ފަރާތް ދަރަނި އަދާކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާއެއް ވާނަމަ ، އެދި ދަޢުވާ ކޮށްފިނަމަ

އެދާއިރާއަކަށާއި އެހެން ހުރިހާ ަފރާތްތަކަށް ިލބެންވާ ފައިސާ ހޯަދއިދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަްނ 
 ހޯދައިދިނުމަށެވެ.ތިރީގައިއެވާ ނިސްބަަތްށ މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ، ދޭންވާނީ

   )ނ(

ހަފުތާގެ ތެރޭގައި  27ބަނގުރޫޓުވުމުން ނުވަތަ ވިޔަފާރި ހުއްޓާލުމުގެ ކުރިން ހިނގައިދިޔަ 

އަދި ، ސަރވިސްޗާޖް، ކޮމިޝަން، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ، މުާސރަ، މުވައްޒަފުންނަށް ިލބެންވާ
 ؛އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތައް

(1)    

މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ކުރިން ހިނގަިއދިޔަ ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ބަނގުރޫޓުވުމުގެ ނުަވތަ 

ޗުއްޓީނުނަާގ ، ޗުއްޓީ ލިބެންވާ ދުަވސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، ތެރޭގައި

 ؛މަސައްކަތް ކުރުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި ލިބެންވާ ފައިސާ

(2)    

މަސްދުވަހުގެ  12ހިނގަިއދިޔަ  ބަނގުރޫޓުވުމުގެ ނުވަތަ މަސައްަކތް ހުއްޓާލުމުެގ ކުރިން
އެދުވަސްތަކަށް ، މުސާރައިން ނުކެނޑޭގޮތަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރިނަމަ، ތެރޭގައި

 ؛ލިބެންވާ ފައިސާ

(3)    

 ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުދޭން ޖެހިފައިވާނަމަ
އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޭން އޮތްނަަމ ، އެބަދަލުގެ ފައިސާއާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު

 އެފައިސާ.

(4)    
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 މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި 

ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ލައްވާ  48ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެގިނަވެގެން 
މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ނުވާެނއެވެ. މި އުޞޫލުގެ ތެރޭގައިމަސައްކަތް ކުރުވައިގެން 

 ގޮތުގެމަތިން އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމެއް ނުހިމެނެއެވެ.

ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި  .32 )ހ(
ޢާންމުކޮށް އެންމެ 

ގިނަވެގެން 
މަސައްކަތްކުރެވޭ 

އާދައިގެމަތިން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއްގައި ނުވަތަ ދެފަރާތުން މުވައްޒަފަކު އަރާމުކުރުމަށް  ގަޑިތައް 
އެއްވެސް ، ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއްނުދީ 24އަރާމުކުރުމަށް ވިދިވިދިގެން ، އެއްބަސްވެފައިވާ ދުވަހެއްގައި

 .ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ 6މުވައްޒަފަކުލައްވާ ވިދިވިދިގެން 

  )ށ(

ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނުވަތަ މީހުން އަދި  ،ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނުވަތަ މީހުންނާއި 
ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތީން ވިދިވިދިގެން  ،ވަޒީފާ ދޭފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި

ދުވަހަށްވުރެ  6ވިދިވިދިގެން  ،ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު 6

ދުވަހުގެ ަމގުން އަރާމްކުރުމަށް ދުވަސްތައް  1ދުވަހަކަށް  6ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ 
 )ށ( ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.އެއްކޮށް ނެގުމަށް މި މާއްދާގެ 

  )ނ(

ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ނުވަތަ މީުހން އަދި  ،ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި

ނުވަތަ މީހުން  ،މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު

ގަޑިއިރު މަސައްކަތްކުރުވުމަކަށް  2ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދުވާލަކު އިތުރު 
މިގޮތުން  ،ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 37މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ނަމަވެސް މިޤާނޫނުގެ 

 .އިތުރުވާ ގަޑިތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ

   )ރ(

 ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާ ވަގުތާއި  ،މި މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އިތުރު ގަޑީގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަށްދޭ ފައިސާގެ  ،އިތުރު ގަޑީގައި މަސައްކަތްކުރުވާ ވަގުތާއި ،ގަޑިއާއި

ވަޒީފާދޭ ފަރާުތން  ،މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ޮގތުގެމަތިން ،މަޢުލޫމާތު
 ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ.

   )ބ(

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބަލަން ބޭނުްނވެއްޖެ  ،މި މާއްދާގެ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު
 އެ އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން އެ އޮތޯރިޓީއަށް ދޭންވާނެއެވެ. ،ހިނދެއްގައި

   )ޅ(

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ  ،މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން

ލޭބަރ  ،)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު -/5,000 ،ފަރާތެއް
 ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިެގންވެއެވެ.

   )ކ(
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ޢާންމުކޮށް ދުވާލަކު އެންމެ ގިނައިން މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ގަޑިތައް ކަނޑައަޅާ ގަވާއިދެއް ހެދުމުގެ 

 ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް 

ދުވާލަކު ޢާންމުކޮށް  .33 
 އެންމެ ގިނަވެގެން
މަސައްކަތްކުރެވޭ 

    ގަޑިތައް ކަނޑައެޅުން 

 38ވަނަ މާއްދާއާއި  37ވަނަ މާއްދާއާއި  32ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަރާތްަތއް މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަނަ މާއްދާއިން އިސްތިސްނާވާނެއެވެ.

އިސްތިސްނާވާ  .34 )ހ(
 މުވައްޒަފުން 

    (1) ؛ކުއްލި ޙާލަތުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން

    (2) ؛ކަނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ނުވަތަ މަތިންދާ ބޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން

    (3) ؛މިސްކިތު މުދިމުންނާއި މިސްކިތު މަސައްކަތުމީހުން

    (4) ؛އޮންކޯލް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ މީހުން ،އޮންކޯލް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ވަގުތުަތކުގައި

    (5) ؛ހިންގުމުގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން

އެ ޙާލަތެއްގައިހިމެނޭ ަފރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މިާބބުގައިވާ ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުަތކުގައި

 ގަވާއިދަކުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަހދާ ، މާއްދާތައް ވަގުތީގޮތުން ނުިހނގާޮގތް

   )ށ(

، ނުިހނގާ ކަމެއް ދިމާވުމުން ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ބާރު، އެކްސިޑެންޓެއް ދިމާވުމުން

ނުަވތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާެނކަންކަން ޔަޤީންވުމުން
ކޮންމެހެްނ ، ނުވަތަ ަމސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާާނ ގުޅޭގޮތުން ،އިމާރާތާ ނުގުޅޭގޮތުން

އެކަންކަަމށްޓަކައި އިތުރުގަޑީގައި ، އަވަހަށް ކޮށްިނންމަންޖެހޭ މަސަްއކަތެއް ކުރަންޖެހުމުން
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް އާދައިގެމަތިން ، އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށްފިނަމަ

 ؛ނގަޅު އަދި ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުންނުރަ، ހިނގަމުންދާގޮަތށް

(1)    

އާދައިގެމަތިން ކުރާ މަސައްކަތަށްވުރެ އިތުރަށް ވަޒީފާދޭ ، ޚާއްޞަ ޙާލަތުތަކެއްގެ ސަބަބުން

 ؛ ފަރާތުން ކޮށް ނިންމަންެޖހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ދިމާވުން

(2)    

ަހލާކުވިޔަ ނުދިނުމަށް ކޮންމެހެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭފަދަ ، އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ތަކެތި
 ޙާލަތެއް ދިމާވުން.

(3)    

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުެގމަތިން ވަގުތީޮގތުން އިސްތިސްާނވާ ފަރާތްތަކުން ކުރަންެޖހުނު 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ  32މި ޤާނޫނުގެ  ،މަސައްކަތެއްކޮށް ނިމުމުން

އެއްވަރުގެ މުއްދަތެއް އެމީހުން އަރާމުކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމީހުންނަށް ދޭންާވނެއެވެ. އަދި 

، ދުވާލަކު ޢާންމުކޮށް އެންމެގިނަވެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގަޑީގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ

   )ނ(
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، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާވެސް، ަވނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޮގތުގެ މަތީން 37ގަޑިތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ އެ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމީހުންނަށް ޭދންވާނެއެވެ.

    

އޭނާ މަސައްކަތްކުރާ  ،މުވައްޒަފަކު އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި ނިމުމުން

ސައިޓުގައި ނުވަތަ ރަށުގައި ނުވަތަ އުޅަނދެއްފަދަ ތަނެއްގައި ހުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އޭނާއަްށ 
މުވައްޒަފަކު އޭނާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގަޑި  ،މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި

އި ވަޒީފާއަްށ ުނކުންނަންޖެހޭ ގަޑިއަށް ެއތަނަްށ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ަތން ދޫކޮށް ދިއުމާ ،ނިމުމުން

 އަނބުރާ އައުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާުތން ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާުތން ހުރަސްއަޅައިގެންނުވާނެއެވެ.

މަސައްކަތު ގަޑި  .1-34 )ހ(
ނިމުމުން މަސައްކަތް 

ކުރާ ތަން ދޫކޮށް 
 ދިއުމުގެ ޙައްޤު 

މުވައްޒަފަކު އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް އަދި ވަޒީފާއަށް  ،މަސައްކަތު ގަޑި ނިމުމުން
 ،ނުކުންނަންޖެހޭ ގަޑިއަށް އެތަނަްށ އަނބުރާ އައުމަށް ފުރާދުއްވާ އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނަމަ
 އެ އުޅަނދަކަށް އެތަނަކަށް ކައިރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން

 ދޭންވާނެއެވެ.

   )ށ(

    

މުވައްޒަފަކުަލއްވާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެްއ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

 ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން ހުއްދަ ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

 ކެއުމުގެ ގަޑި  .35 )ހ(

 

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ގިނަވެގެން ، ވަގުތުކޮޅެއް ކެއުމަށް ނުދީމިނެޓުގެ  30މަދުވެގެން 
 ؛ފަސްގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުވުން

(1)    

    (2) އޭނާ ލައްވާ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރުވުން.، މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ވަުގތުގައި، ކެއުމަށް

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ  34މި ޤާޫނނުގެ  ،މިމާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެން ޮއތްނަމަވެސް
އެމުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެުދ  ،އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުންނަށް

 އެހެްނ އުޞޫލަކުން ކެއުމުގެ ގަޑި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. ،އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން

   )ށ(

    

، އެނަމާެދއްގެ ވަގުތު ފާއިތުނުަވނީސް، ނަމާދުކުރުމަށް، މީހަކަްށވެސްވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ 

 މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ.  15މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނޭ ގޮތުެގ މަތިން 
ނަމާދު ކުރުމުގެ  .36 )ހ(

 ހުސްވަގުތު ، ވަގުތާއި

މަސައްކަތުގައި ހޭދަވާ ކޮންމެ ހަތަރު މިމާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނުލިބި 

 މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭން ވާނެއެވެ. 15ގަޑިއަކުން އެއްފަހަރު 

  )ށ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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އިތުރުގަޑީގައި ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މެނުވީ
މި ، ނުވާނެއެވެ. މިފަދައިން މަސައްކަތްކުރުވާނަމަމުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތަށް ޢަަމލުކުރަންވާނެއެވެ. 38ިމ ޤާނޫނުގެ ، މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށާއި

 އިތުރުގަޑި  .37 )ހ(

 

އޭނާގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ ، މުވައްޒަފަކުލައްވާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ
ހުކުރު ދުވަހެއް ، އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތްކުރުވީ، ބަޔަށްވާ ފައިސާ 1¼މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 

އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން ، ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައިނަމަ

ވަޒީފާދޭފަރާތުން ، އެމުވައްޒަފަކަށް، ފައިސާގެ ގޮތުގައިއިތުރުގަޑީގެ ، ބަޔަށްވާ ފައިސާ 1½

 ދޭންވާނެއެވެ.

   )ށ(

    

މުވައްޒަފަކުލައްވާ  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު، ޢާންމުކޮށް މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި

އޭނާއަށް މަދުވެގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ  ،މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ
ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އޯވަރޓައިމްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން 

 ވެ.އެުމވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެ، އެމުވައްޒަފުގެ މުސާރައިގައި ހިމަނައިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

ރަސްމީ ބަންދު  .38 
ދުވަސްތަކުގައި 

 މަސައްކަތް ކުރުން

 

    

 ޙައްޤުވާ އެކިއެކި ޗުއްޓީ 

ކޮންމެ ، ވަޒީާފ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުން، މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ

އަހަރީ ، ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 30މުސާރަލިބޭގޮތަށް ކޮންެމ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މަދުވެގެން ، އަހަރަކު
 ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެއެވެ.

 އަހަރީ ޗުއްޓީ  .39 

 

    

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ެދވޭނީ 39 މި ޤާނޫނުގެ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ޗުއްޓީދޭ ތާރީޚު  .41 )ހ(

، އެޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ޗުއްޓީފެށޭ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާނީ

ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ އަހަރު ނިމުުނ ، ޗުއްޓީފެށޭ ތާރީޚަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ. މިގޮތުން 
 މަސްދުވަހަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 12ތާރީޚުން ފެށިގެން 

(1)    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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ގޮތުގެމަތީން ދެވޭ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުެގ ވަނަ މާއްދާގައިވާ  42 މި ޤާނޫނުގެ

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެަމީތން ދެވޭ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްދޭ  43
 ނޯޓިސް ދީފައިވާ މުއްދަތު އަހަރީ ޗުއްޓީން އުނިވާގޮތަކަށް ޗުއްޓީ ނުދެވޭނެއެވެ.

(2)    

އެމުވައްޒަފަކު އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަްތ ، ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށްމުވައްޒަފަކު އަހަރީ 

އެފަދަ ކޮންމެ ބަންދު ، ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ
 އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއަށް އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.، ދުވަހެއް، ދުވަހަކަށް

(3)    

އޭނާއަށް ލިބޭ އަހަރީ  ،ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފަކު އެދެފިނަމަވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި 

 ،ޗުއްޓީ ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްަކތަށް ނުުކންނަ އެންމެ ފަހު ދުަވަހށްވުރެ ލަސްނުވާނެ ޮގތުގެމަތިން

އެ ނަގާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިންޖެހޭ ފައިސާގެ ޢަދަދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އޭނާއަށް 
ދައުލަތުން މުސާރަދޭ މުވައްޒަފަކު އެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީގައި ހުރި  ،ވާނެއެވެ. ނަމަވެސްދޭން

 ޢާންމު ގޮތެއްގައި މުސާރަދޭ އުސޫލުން މުސާރަ ދެވިދާނެއެވެ. ،ނަމަވެސް

   )ށ(

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުން ނުކޮްށ  ،ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނަމަ ،މުވައްޒަފަކު
، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދީ އޮތްކަމަށްވާނަމަ، އޮތުމުން  އެ ޗުއްޓީއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ

 އެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ. ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު

   )ނ(

އޭނާ ޗުއްޓީ ނެގި ދުވަހުގެ ކުރިްނ  ، މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައަޅާނީމި 

ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ލިބެމުންއައި މުސާރައިގެ ނިސްބަތަށް 
 ބަލައިގެންނެވެ.

   )ރ(

ަވނަ މާއްދާގެ ދަުށން މުވައްޒަފަކަްށ  39މި ާޤނޫނުގެ  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދީގެން ނުވާނެއެވެ.، އެއްވެސް ފައިސާއެއް، ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ބަދަލުގައި

   )ބ(

ނުަވތަ ބޭނުްނ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ަދށުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޗުއްީޓއެއް ދޫކޮށްލުމަށް 39 މި ޤާނޫނުގެ 
 އެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު އެއްބަސްވުމެކެވެ.، ނުކުރުމަށް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނަމަ

   )ޅ(

    

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މަދުވެގެން  ،މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކު
 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެއެވެ. ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް 30

 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ  .42 )ހ(

 ،ބަލީގެ ބާަވތާއި އެ ބަލީގެ ސަަބުބން މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ 

   )ށ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ،އެ ުމވައްޒަފަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން ،ދުވަހު ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ

 ލާޒިމުވެގެންނެއް ނުވެއެވެ.

)ތިރީސް(  30ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބަޔާންކުރާ  ،ނަމަވެސްމި މާއްދާގެ )ށ( އެހެންއޮތް 
)ދޭއް( ދުވަހަށްވުރެ ދިގު ނުވާނެ ގޮތެއްގެ  2ވިދިވިދިގެން  ،)ފަނަރަ( ދުވަސް 15ދުވަހުގެ ތެރެއިން 

 ،ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު  ،މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓަކާ ނުލައި ،މަތިން
 ކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.ވަޒީފާއަދާ

   )ނ(

    

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ، ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ،އަންހެން މުވައްޒަފަކު

ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ، އެ ުމވައްޒަފަކަށް، މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން
ދޭންާވނެެއވެ. ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ވިހާނެކަމަްށ ލަފާކުރާ ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ  60

 ،ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެވެ. މިމާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން 30ދުވަހުގެކުރިން ހިނގާގޮތަށް ގިނަެވގެން ދެވޭނީ 

 އް ނުކުރެއެވެ.ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ ފުރިަހމަނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން އެމުވައްޒަފަކަށް މަނައެ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ  .43 )ހ(
 ޗުއްޓީ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުަވތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެހެނިހެްނ  ،ވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއަކީ
 ޗުއްޓީތަކުގެ އިތުރަށް އަންހެން ުމވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ.

   )ށ(

ވަޒީފާގެ ، ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި އިންނަ މުއްދަތުގައިވިހެއުމާ ، އަންހެން މުވައްޒަފަކު

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބިދިުނން ، ޢިނާޔަްތތަކާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ، ފަދަ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް ލިބެންވާނެއެވެ. މިގޮތުން

މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ވަޒީފާގެ ުމއްދަތުގުނޭ ގުނުމަކަށް އެއްވެސް ، ޙައްޤުތަކަށާއިލިބިދޭ 

އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް 
 ގެން ނުވާނެއެވެ.ނުވަތަ މެދުކެނޑުނީ ކަމަށް ނުވަތަ އެމުއްދަތު ކުރުވީކަމަށްވެސް ބަލައި، އައީކަމަށް

   )ނ(

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީެއއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފަކު އިންނައިރު އޭނާގެ 

ޢާންމުކޮށް ، މުސާރަ އޭނާއަށް ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ މުސާރައިގެ ފައިސާ ދޭނީ

 މުސާރަދޭ ދުވަހައެވެ.

   )ރ(

ވަޒީފާއަްށ ނުކުތުަމށް ، ނުވަތަ ވިހެއުމުެގ ސަބަބުން، ަބލިވެއިުނމުގެ ސަބަބުން، މުވައްޒަފަކުއަންހެން 
ރަޖިސްޓަރީ ، އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައްޔެއް ވެއްޖެކަމަށް

މުގެ ކުރިން ވިހެއު ،ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ދީފިނަމަ
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މި  28ދުަވހުގެ ޗުއްޓީެއއް އަދި ވިހެއުމުގެ ފަުހން ގިނަެވގެން  28ގިނަވެގެން 

   )ބ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް 

 ވެއެވެ.މުސާރަ ދިނުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންނެއް ނު

    

އެ މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބެމުންއައި  ،ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން

 ،އެ ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާއަށް ،މަންފާތަކާއި ޙައްޤުތައް ލިބޭގޮތަށް 
އަނބުރާ އައުމުގެ ޙައްޤު  ،ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ

 އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

އަނބުރާ އައުމުގެ  .44 )ހ(
 ޙައްޤު

 

، ނުވަތަ އިންތިޒާމީ ސަބަބަކާހުރެ، ނުވަތަ ފަްނނީ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ އިޤްިތޞާދީ

 ؛ނެތުންއެވަޒީފާ ،އެތަނުގައި 

(1)    

    (2) އޭނާ އެވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދެމިހުރުމަށް ނުކުޅެދުން.

އެ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެްއ މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުނު ވަޒީފާގެ ބަދަލުގައި އެކަށޭނަ އެހެން ވަޒީފާއެއް  ،މުވައްޒަފަށް ގެއްލުނު
 މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ހޯދައިދިުނމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެކަށީގެްނވާ ފިޔަވަޅު އަޅަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ބަދަލުގައި އެ އޭނާ ކުރިން އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާގެ ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން
އަދާކުރުމަށް ، މުވައްޒަފަކަށް އެކަށޭނަ ވަޒީފާއެއް ހޯދައިނުދެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ވަޒީފާއެއް

ވަަނ  22މި ޤާނޫނުެގ  ،އެމުވައްޒަފަކު އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެިތ އިޢުތިރާޟް ޮކށްފިަނމަ
ޓިސްދީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ވަޒީާފދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނޯ  ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ބާޠިލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

   )ނ(

    

ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް  ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ، މުވައްޒަފަކު

ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ، ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން ުނކެނޑޭގޮތުން
ފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ.  2މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދުވާލަކު  30ދަރިފުޅުގެ ގާތަށް ދިޔުމަށް 

އަހަރު ފުރުމާ  1މިގޮތުގެމަތިން ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދިނުން ލާޒިމުވެގެންވަނީ ދަރިފުުޅގެ ޢުމުރުން 
 ހަމައަށެވެ.

ކުއްޖާ ބެލުމަށް  .45 
 ވަގުތުދިނުން 

 

    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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ގެ މަންމައަށް ނުަވތަ ވިހޭ ދަރިފުޅު، އަންހެން މުވަްއޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުންވިހެއުމާ ގުޅިގެން 

 ނެއެވެ.އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ނެިގދާ 1ބައްޕައަށް 

މަޔަކަށް ނުވަތަ  .46 )ހ(
ބަފަޔަކަށްވުމުން ލިބޭ 

 ޗުއްޓީ
އެމީހުންނަށް ފެންަނ ، ދަރިފުޅުގެ  މަންމައާއި  ބައްޕަވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ، ވަޒީފާދޭ އެއްފަރާތެއްގައި

 ގޮތަކަށް އެޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ.
  )ށ(

    

ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ ، ޢާއިލާގެ މެންބަރަކު ބަލިވުންަފދަ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން
 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި ނެގިދާނެއެވެ. 10މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް މުވައްޒަފަކަށްވެސް 

ޢާއިލީ ޒިންމާގެ  .47 
 ޗުއްޓީ

    

ދުަވހުގެ ޗުއްޓީއެއް  3މުސާރަިލބޭގޮތަށް ، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، ފިރިހެން މުވައްޒަފަކަށް
 ޙައްޤުވާނެއެވެ.

 އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން  .48 
 ޗުއްޓީ  ދެވޭ

   

ދުވަހުގެ  5، އެދުވަހުން ފެށިގެން ުމސާރަ ލިބޭގޮތަށް، މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުން
 ޗުއްޓީއެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާނެއެވެ.

ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން  .49 
 ދޭ ޗުއްޓީ 

   

 އުޖޫރަ 

މަދުވެގެން ، ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސްއެހެން ، ވަގުތީ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ުމސާރަ ފިޔަވައި
 މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ ދޭންވާނެއެވެ.

 މުސާރަ ދިނުން  .50 )ހ(

 

ވަޒީފާދޭ ، ވަގުތީ މުވައްޒަފަކަށް ޢާންމު އުސޫލެއްގެގޮތުން ދޭންވާނީ ދުވަހު މުސާރައެވެ. ނަމަވެސް

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ ، މަތިންފަރާތާއި އެ ވަގުތީ މުވައްޒަފާ ދެމެދު އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ 
 ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން އެއްފަހަރު ނުވަތަ މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަދޭގޮތަށްވެސް ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

   )ށ(

މި ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަަކށް ވަޒީާފ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދެޭވ ުމސާރަ ދިނުމަށް ކަ ނޑައަޅާފައިވާ 
 :މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ދޭންވާނީ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުގައިޙާލަތުތައް 

   )ނ(

    (1) އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތަށް ނުވަތަ އޭނާ ލިޔުމަކުން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ.



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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ންނަ ބޭންކެއްގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ހު، ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ފައިސާއަކުން ނަގުދުގެގޮތުގައި

 ޗެކަކުންނެވެ.

(2)    

ެއމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ، ބަންދުނޫން ދުވަހެއްގައި، ނަގުދު ފައިސާއިން މުސާރަދޭަނމަ
 ކުރާތަނުން ނުވަތަ އެަތނާ ކައިރި ތަނަކުންނެވެ.

(3)    

، މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަސައްކަތުގެ އާދަކާދައިގެ މައްޗަށް ިބނާކޮށް، ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކުގަޔާއި

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާނޫން އެހެން އެއްޗެއް ދީއުޅޭ 
އެއެއްޗަކީ ތިރީގައި  ،އެފަދައިން އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ދެވޭނީ، ޒާތުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި

 މިވާ ޝަރްޠުތައް ފުރިހަމަވާ އެއްޗަކަށް ވާނަމައެވެ.

   )ރ(

    (1) ؛މަސްތުވާތަކެތީެގ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކަށް ނުވުން ބަނގުރާ ނުވަތަ

މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް އެއިން ބޭނުމެއް ހިފޭ ނުވަތަ ފައިދާއެއް 
 ؛ކުރާ އެއްޗަކަށްވުން

(2)    

    (3) ؛އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަގަކަށްވުން، އެއެއްޗަކަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ އަގަކީ

    (4) އެއެއްޗަކީ ގެންގުޅުން ނުވަތަ އަތުގައިބެހެއްޓުން މަނާއެއްޗެއް ކަމުގައި ނުވުން.

     

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި މުަވއްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ިޢާނޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

 )ތިންހާސް( ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ. -/3,000ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން 

ރަމަޟާން މަހުގެ  .51 )ހ(
 ޢިނާޔާތް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ިޢނާޔަްތ ދިނުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރައާއި ިޢނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި 

 ފަރާތްތައްވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން ަމހުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ 
ފަރާތަށް އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންާވ ކަމެކެވެ. މި އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި 

މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާްނ މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް 

ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. އަދި ޕްރައިވެޓް 
ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ިޢނާޔަތް 

ދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއް

 މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ.

   )ނ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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މި  ،ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ިހނގާނީ

)އެކެއް( އަހަރު ފަހުންނެވެ.  1ށާ ާތރީޚުން ފެށިގެން ހިޖުރީގޮތުން ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަ
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްަފހު އަންަނ ފުރަތަމަ ރަމަޟާން މަހުގައި  ،އެހެންނަމަވެސް

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންަންށ ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ 

އެމީކަހަށް ލިބޭ ުމސާރައިގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައެވެ. މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައި ގޮތުގައި ދޭނީ 
)ެދހާސް( ރުފިޔާއެވެ. މުސާރައިގެ  -/2,000)ދެހާސް( ރުފިޔާއަށްުވރެ މަދުނަމަ ދޭނީ  -/2,000

( )ދިހަހާސް -/10,000)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަނަމަ ދޭނީ  -/10,000ތިންބައިކުޅައެއްބައި 
 ރުފިޔާއެވެ.

   )ރ(

    

 %10 ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކުން
 ،)ދިހައެއް އިންސައްތަ( ައށްވުރެ މަދުނޫން ަޢދަދަކުން ސަރިވސްޗާޖް ނަގަންވާނެއެވެ. އަދި

އެހެން ވިޔަފާރިތަކަށްވެސް އެ  ،ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގައި ހިންގާ ވިޔަފާރިތައް ފިޔަވައި
ވިޔަފާރިތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ ޚިދުމަތަކުން ސަރވިސްޗާޖް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާތްތަކަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

 ސަރވިސްޗާޖް  .52 )ހ(

 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހުރިހާ  ،ަސރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ނަގާ ފައިސާމި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން 

 މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ހަަމހަމަކަމާއެކު ބަހަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ހިނގަމުންދާ މަސް ނިމުމުގެ  ،ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ފާއިތުވި މަހު ލިބުނު ފައިސާ
 ކުރިން މުވައްޒަފުންނަށް ދީ ނިްނމަންވާނެއެވެ.

(1)    

އެއްވެސް ތަނެއްގައި ސަރވިސްޗާޖް ބެހުމުގައި އެތަނެއްގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް 
މަސައްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާުތކުރެވިގެން ނުވާނެއެވެ.  ،ދިނުމުގައި

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ވިޔަފާރިއެއްގެ ތެރޭގައި ތަފާތު ޚިދުމަތްދޭ ވަކިވަކި ވިޔަފާރިތައް 
 މާނަކުރަންވާނީ އެއް ހަމައަކުންެނވެ.

(2)    

ޚިދުމަތެއް ހޯދާ ފަރާތަކުން  ،ކަމަށް ުބނެފައިެއވަނީމި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް "އެންމެހައި މުވައްޒަފުން" 
 ވަޒީފާގެގޮތުން ބަިއވެރިވާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ.  ،ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސީދާ އަދި ުނސީދާގޮތުގައި

   )ނ(

ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ކޮންމެ މަހަކު ިލުބނު ފައިސާގެ ޖުމުލަ ޢަދަދުގެ 

)އެކެއް އިންސައްތަ( ނެގިދާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި  %1އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި  ،ތެރެއިން
 އެއަށްވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނަގައިގެންނުާވނެއެވެ. 

   )ރ(
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ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮްށދިނުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާަތށް  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޮގތުގެމަތިން

އެމަހަކު ސަރވިސްޗާޖް  ،ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މަހަކަށް ލިުބނު ޖުމުލަ އާމްދަީނ އާއި
 ،ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ މިންވަރާއި  ،ލިބުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ގަވާއިދުން  ،އި ދިން ފައިސާގެ ޢަދަދުގެ މަޢުލޫމާތުސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގަ

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ހަދާ  ،)ދޭއް( ފަހަރު 2ބަލަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު 
ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ާތރީޚެއްގެ ކުރިން އެ މަޢުލޫމާުތ އެ އޮތޯރިޓީއަށާއި މޯލްޑިވްސް 

 ންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީއަްށ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އިންލަ

   )ބ(

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް  ،އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ މަޢުލޫމާތު ،މި މާއްދާގެ )ބ( އެހެން އޮތްނަަމވެސް

 ،އެ އޮތޯރިޓީން އަންގާ ގޮތެއްގެމަތިން އެފަރާތާ ،އޮތޯރިޓީން ބަލަން ބޭނުންވެއްެޖ ހިނދެއްގައި
 ސާކުރަންވާނެއެވެ. ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިއް

   )ޅ(

)ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/50,000 ،މި މާއްދާގެ )ބ( އަދި )ޅ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ ފަރާތެއް

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުުރމުގެ ބާރު

   )ކ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކުން ސަރވިސްޗާޖް 
ނަގަމުންނުދާނަަމ ނުވަތަ ިމ މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެަމތިން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  -/100,000ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަހަމުންނުާދނަަމ އެފަރާތްތައް 

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު އެފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުމުގެ ބާރު ޭލބަރ ރިލޭޝަންސް 
ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އުސޫލުތަކާއި އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް މި  ،އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ެއގޮތުން

 ން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޭލބަރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީ

   )އ(

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާ ޚިާލފުވާ ފަރާތްތައް ެދނެގަތުމުގައި ،މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ބޭނުަމށް
މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަުށން ުހށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު 
އޮތޯރިޓީން ލޭބަރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީއަށް ކަށަވަރުކޮށްދޭންާވނެއެވެ. މިގޮތުން މޯލްޑިވްސް 

 2019/25 ،އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިީޓްނ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަަށވަރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ

 )އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ާޤނޫނު( ގެ ދަށުން ޓެކްސް ބަޔާްނ ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެއެވެ.  

   )ވ(

    

  .53  ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނުން އުވާލެވިފައި. 6* ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް 

    

ތިރީގައިއެވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް އެމުސާރަޔާއެކު ، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭއިރު 
 މުވައްޒަފުންނަްށ ދޭންވާނެއެވެ.، ވަޒީފާދޭފަރާތުން

 މުސާރައިގެ ބަޔާން  .54 )ހ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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    (1) ؛ދުމުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައިގެ ޖުމުލަ އަދަ

އެގޮތުން ކެނޑި  އަދަދާއި ، ކަނޑާފައިވާނަމައެއްވެސް އަދަދެއް އެމުސާރައިގެ ޖުމުލައިން 
 ؛އެ އަދަދު ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު

(2)    

    (3) މުވައްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އަސްލު އަދަދު.، މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި

މުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
ހުންނަންވާނެކަަމށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުެނފައިވާ މަޢްލޫމާުތ ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

މުސާރަ ލިބޭ ވަގުތު ސޮއިކުރުވާ ގޮތަށްވެސް  ،އޮންނަ މުސާރައިގެ ދަފުތަރެއްގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

   )ށ(

އެކަމަށް އެދޭ  ،ދަފުތަރުގައިވާ ކަމާބެހޭ ަޞފްޙާއެއްގެ ކޮޕީމި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މުސާަރއިގެ 
 މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު އުޖޫރައެއް ނެގުމަކާނުލައި ދޭންވާނެއެވެ.

   )ނ(

 ،މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ދޭއިރު ، މުސާރައިގެ ބަޔާނެއް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ނުވަތަ މުސާރައިގެ ދަފުތަރުގެ މަޢްލޫމާތު އެމުވައްޒަފަކަށް  ،ވަޒީފާދޭފަރާތުން ނުދީފިނަމަ
 ޓްރައިބިއުނަަލށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.، އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެމުވައްޒަފަކަށް ،ނުދައްކައިފިނަމަ

   )ރ(

    

މުސާރައާ ގުޅޭގޮތުން  .55 )ހ( ،ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން
 މަނާ ކަންތައްތައް 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިވާ މުސާރައެއް ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކަށް ، މި ޤާނޫނުގެދަށުން
އަންގައިގެްނ ، ނުަވތަ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދިނުމަށް، ދޭންޖެހޭ މުސާރައެއް

 ނުވާނެއެވެ.

(1)   

ނުވަތަ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ މުސާރައަކުން ނުވަތަ ލިބެންވާ މުސާރައަކުން 
އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންާވ ފައިދާއަށް ސީދާކޮްށ ، އެފަދަ މުސާރައެއްގެ ބަޔަކުންނަމަވެސް

 ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ވިޔަސް ހުރަސްއެޅޭ ޒާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

(2)    

ފައިސާއެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބުނު މުސާރައިގެ އިތުރަށް އެއްވެސް އަދަދެއްގެ 

ރަސީދެއް ދިނުމަކަށް ނުވަތަ އެގޮތަށް ހާމަކުރުމަށް އެދިގެން ، އޭނާއަށް ލިބުނުކަމަށް
 ނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

(3)    

އޭނާގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް އޮތް މިނިވަންކަމަށް 

 ހުރަސްއެޅޭފަދަ ކަމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

(4)    
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ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް 

 އުނިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުަތކުގައެވެ.

   )ށ(

ގޮތުގެމަތިން އުނިކުރަންޖެޭހ ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަަތ ކޯޓުގެ އަމުރަކާ އެއްގޮތްވާ 
 ؛އެއްޗެއް އުނިކުރުން

(1)    

 ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެއެއް ނުވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް
ނުވަތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވިްއކާ މުދަލަކަށް ލިެބންާވ ، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ީދފައިވާ

ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ އޭާނ ފައިސާއާ 

ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދޭ ޯލަނކާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފައިވާ 

، އެ ހުއްދަދޭ އަދަދަކަށް، ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ،އަދަދަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ

ށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަ
 ؛އުނިކުރުން

(2)    

އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ ނުވަަތ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ 
ނުވަތަ ޕްރޮވިޑެންްޓ ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް ިލބެންެޖހޭ ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން  ،ފަންޑަކަށް

 އުނިކުރާ އުނިކުރުން.

(3)    

     

ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބޭނުންތަަކށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ުހޅުވާ ފިހާރައަކުން
، އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ލިބޭގޮތަށް ހަދައިފިނަމަ، ފަރާތުން ވިޔާފާރީގެ އުސޫލުން ދޭ ޚިދްމަތް

އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު ، އެފަދަ ފިހާރައަކުން ތަކެތި ވިްއކަންވާނީ ނުވަތަ އެޚިދްމަތެއް ދޭންވާނީ

 އަގަކަށެވެ.

ފުންނަށް މުވައްޒަ .56 )ހ(
ފިހާރައެއްގެ 

 ދިނުން  ޚިދްމަތް

 

، ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފިހާރައަކުން ނުވަތަ ދޭ ޚިދްމަތަކުންވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހުޅުވާ މި މާއްދާގެ )ހ( 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ، އެއްޗެތި ގަތުމަކަށް ނުވަތަ ޚިދްމަތުގެ ބޭނުން ކުރުމަކަށް

 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(

    

ނުވަތަ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދޭންޖެހޭ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާތާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ، ފައިސާއެއްވާނަމަ

 ދީ ނިންމަންވާނެއެވެ. ،ވަޒީފާދޭފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ

ވަޒީފާއިން  .57 
އިރު އުޖޫރަ ވަކިކުރާ
 ދިނުން

    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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ވަނަ މާއްދާ  53 ،މާއްދާއާއި ވަނަ 52 ،ވަނަ މާއްދާއާއި 51 ،ވަނަ މާއްދާއާއި  50މި ޤާނޫނުގެ 

އެފަރާތަކުން ޚިލާފުވި  ،ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ވަނަ މާއްދާއާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުން 57އަދި 
ސަރުކާރުގެ  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ،އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ،އިޞްލާޙުކުރަންދެން ޚިލާފުވުން

ހުއްާޓލަން އެންގުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް  އިދާރާތަކުން އެވަގުތަކު ފޯރުކޮށްެދމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް

 .ލިބިގެންވެއެވެ

 އިދާރީ ފިޔަވަޅު .58 )ހ(
 އެޅުމާއި

 މުސާރައާބެހޭ
 ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ

 މައްޗަށްފަރާތުގެ 
 ތަންފީޒު ކުރުމާބެހޭ

މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި  ސަރވިސްޗާޖް އަދި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިެބންވާ މުސާރަ ގަވާއިދު އެކުލަވާލުން
މި ޤާނޫނުގެ  ،ހޯދައިދިނުމަށް ބާުރ އެޅުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް އެފަރާތްތަކަށް

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް 53ވަނަ މާއްދާ އަދި  52 ،ވަނަ މާއްދާއާއި  51،ވަނަ މާއްދާއާއި 50

ޢިނާޔަތް ދިނުާމބެހޭ ޮގތުން  މި ޤާޫނނުގައި މުސާރައާއި ،ޢަމަލުކުރާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާްތތަކުގެ މައްޗަށް
 އެވެ.ކަމާބެހޭ ގަވާއިދު މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލަންވާނެ، ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން ތަންފީުޒކުރުމަށްޓަކައި

  )ށ(

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު

މަސްދުވަހުގެ  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާީރޚުން ފެށިގެން  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް 5
 .ޢާންމުކޮށް ާޝއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ،ހަދައި ތެރޭގައި

   )ނ(

    

މި  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މުސާރައިގެގޮތުން ެއންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭެނ އުޖޫރަ

 ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އެންމެ ކުޑަމިނުން  .59
ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ 

 ކަނޑައެޅުން

   

އެނޫންވެސް މަސައްކަތްތައްކުރާ ތަންތަނުގައި މުވައްޒަުފން  ،އެކިއެކި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުަގއާއި
އެތަންތަނުަގއި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް  ،މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި ދެނެގަތުމަށާއި

މުސާރައިގެގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކަިއ 

 "މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު" ގެ ނަމުގައި ބޯޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

މިނިމަމް ވޭޖް  .1-59 )ހ(
 އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު( އަށް  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުާރ ބޯޑުމި 
)ތިރީސް( ދުވަހުެގ ތެރޭގައި  30ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާތާ  6

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ބޯޑަށް ެމންބަރުްނ  60މި ޤާނޫނުގެ  ،އުފައްދައި

 ޢައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން 59މި ޤާނޫނުގެ 

އެންމެ  ،މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮުތން އެންމެ ކުޑަމިނުން ޭދންޖެހޭ ުއޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި
ހަމަތައް ދިރާސާކޮށް  ،މިންގަނޑުތަކާއި ،ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ެދވޭނެ ސިޔާސަތުތަކާއި

 ؛ދެނެގަތުން

ބޯޑުގެ  .2-59 )ހ(
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ 
 ،އަންނަނިވި ޞިނާޢަތްތަަކށާއި ދާއިރާތަކަށް ވަކިވަކިން ރިޢާޔަތްކޮށް  ،ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައިއުޖޫރަ 

 އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައިގެ ޢަދަދާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުން:

   )ށ(

    (1) ؛މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް

    (2) ؛ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް

    (3) ؛ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތުގެ ޞިނާޢަތް

    (4) ؛ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތް

    (5) ؛ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ

    (6) ؛ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ

    (7)  ؛ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދާއިރާ

    (8) ؛ކޮމިއުނިކޭޝަން އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ ،އިންފޮމޭޝަން

    (9) މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީ.  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން 62މި ޤާނޫނުގެ 
މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު 

އަދި މިގޮތުން މުސާރައިގެ ގޮތުން  ،)ދޭއް( އަހަރަކުން މުރާޖަޢާކުރުން 2ކޮންމެ  ،ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު

މިނިސްޓަރަށް  ،ޢަދަދު އިޞްލާޙުކުރަން ޯބޑަށް ފެންނަނަމަ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންެޖހޭ އުޫޖރައިގެ
 ؛ލަފާދިނުން

   )ނ(

)ދޭއް(  2 ،ޤައުމަށް ދިމާވާ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަކާ ގުޅިގެން ،މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެންއޮތް ނަމަވެސް

މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި  ،އަހަރުވުމުގެ ކުރިންވެސް
 ،މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޯޑަށް ފެންނަ ޙާލަތެއްގައި

 ؛މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން

   )ރ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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މަޢުލޫމާތު  ،ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތަކާއި ސަރވޭކުރުމާއި 

މިނޫންވެސް ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،ޝާއިޢުކުރުމާއި ،އެއްކުރުމާއި ،ހޯދުމާއި
  ؛އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ އެންމެހައި ވާޖިުބތައް އަދާކުރުން ،އަދާކުރަންޖެހޭ ފަންނީ

   )ބ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ  ،މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން

ހަމަތައް  ،މިންގަނޑުތަކާއި ،ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންެޖހޭ އުޖޫރަ ދެވޭނެ ސިޔާސަތުތަކާއި
ކަނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާެގ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަަކށް ހިނާގނެ 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން  ،މީގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތަކަށާއި ،ށާއިޚަރަދުތަކަ
 ،އިްޤތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މިންގަނޑުތަަކށާއި ،ދިރިއުޅުުމގެ މިންގަނޑުތަކަށާއި ،ލިބިދޭ ޢިނާޔަްތތަކަށާއި

މާއި ގިނަ ފަރާތްތައް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް އިުތރުކޮށްދިނު ،އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރަށާއި 
 ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް ފަދަ އިްޤތިޞާދީ ކަންކަަމށް ބޯޑުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

   )ޅ(

    

އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންެޖހޭ  ،ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުަވއްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރައާ ގުޅޭ  ،އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި

ބޯޑުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އެދިއްޖެ ޙާލަތެއްގައި އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ  ،މަޢުލޫމާތު
 ޯބޑަށާއި މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ،ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގެ ބާރު

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް  .3-59 )ހ(
 ންގުމުގެ ބާރު އެ

ވަޒީފާދޭ ފަާރަތކަށް މަޢުލޫމާތު ިދނުމަށް ބޯޑުން  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން
)ފަންސާސްހާސް(  -/50,000 ،ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެންގުމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ފަރާތެއް
ބޯޑަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަށް  ،ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުެގ ުމވައްޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރައާ ގުޅޭ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ދަށުން
މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން  ،މަޢުލޫމާތު ބޯޑަްށ ނުވަަތ މިނިްސޓްރީއަށް ދިނުމަްށ އެންގުމާގުޅޭ އުސޫލުތައް

 ޔާންކުރަންވާނެއެވެ. ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަ

   )ނ(

    

)އެގާރަ(  11އަންނަިނވި ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރާ  ،ބޯޑު އެކުލެވިގެންވަނީ
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ.

ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ  .60 )ހ(
 ގޮތް 

ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުށަހަާޅ ބޯޑުގެ ޗެއަރޕަރސަންގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް 
 ؛ފަރާތެއް

(1)    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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    (2)  ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ުހށަހަޅާ ފަރާތެއް

ކުދި  ،އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނާއި ،ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ޞިނާޢަތާއި ،ފަތުރުވެރިކަމާއި
)ހަތަރެއް( ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  4މި  ،އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި

 ؛)ހަތަރެއް( މެންބަރުން 4ފަރާތުން ހުށަހަޅާ 

(3)    

ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅާ 
 )ފަހެއް( މެންބަރުން. 5

(4)    

ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ  ،ޢައްޔަނުުކރަންވާނީބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް 

 ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މީުހންނެވެ.

   )ށ(

އެ މެންބަރަކު  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބޯޑަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެންބަރެއްގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ
 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 3ޢައްޔަނުކުރެވުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 

   )ނ(

( ވަނަ ނަންބަރުެގ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މެްނބަރަކު 4( ވަނަ ނަންބަރާއި )2މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ )

އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކީ އަލުން އިތުރު ދައުރަކަށް ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް  ،ފިޔަވައި
 ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެ މެންބަރެކެވެ. 

   )ރ(

   )ބ( އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވާނެއެވެ.  ،އަންނަނިވި ކަންކަމުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ

    (1)  ؛މެންބަރުކަމުން އިސްތިއުފާދިނުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން 

 ،)ތިނެއް( ބައްދަލުވުމަށް 3ވިދިވިދިގެން ބޯޑުގެ  ،ބޯޑުގެ ރިޔާސަތުގެ ހުއްދަ ނެތި 
 ؛އެކަށީގެންވާ އުޒުރެއް ނެތި ހާޒިރުނުވުން

(2)    

    (3)  ؛މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން

މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނިގެން އެ 

 މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުން. 

(4)    

   )ޅ( ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ބޯޑުން އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

    

ކަނޑަައޅާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެމަތިން ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ.

ބޯޑު މެންބަރުންގެ  .60-1 
 އުޖޫރަ



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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އެމީހެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ބޯޑުން ، ވަކިމީހަކު ހާޒިރުކޮށް، ބޯޑުން ބަލަމުން ެގންދާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން
، އެފަރާތަކަށް އެކަން އަންގައި، މެންބަރުބޯޑުެގ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ ، ބޭނުންވެއްޖެ ިހނދެއްގައި

 އޭނާގެ ގާތުން އެދެވިދާނެއެވެ.، ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް

 ޖަލްސާ ބޭއްވުން  .61 )ހ(

ބޯޑަށް ހުަށހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް ކޮންމެމީހަަކށްވެސް  ،އެމީހަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައާ ބެހޭގޮުތން ކަމެއް
ބޯޑުން ބަލަމުން ގެންދާ ނުވަތަ ެބލިދާނެ ކަމަކާގުޅޭ ފަރާތެއްކަމަށް ބޯޑުގެ  ،އެދެވިދާނެއެވެ. އެފަރާތަކީ

ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭނާއަށް ފުރުޞަތު  ،ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެންބަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ދޭންވާނެއެވެ.

   )ށ(

ބޯޑުގެ  ،އަހައިދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށްމި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާފަދައިން ބޯޑުން އެމީހެއްގެ ވާހަކަ 
 ޓްރައިބިއުނަލަށް ިއސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،އެކަން، ރިޔާސަތުން އެ ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ

   )ނ(

    

 ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30 ،ގިނަވެގެން ،ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ދޭ ލަފާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު

މިނިސްޓަރު ނެރޭ އަމުރެއް  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ
 މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

އެންމެކުޑަމިނުން  .62 )ހ(
ދޭންވާނެ އުޖޫރަ 
 ކަނޑައަޅާ އަމުރު 

މުވައްޒަފެއްގެ  ،އަމުރުގައިއެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ނެރޭ 

އިތުރުގަޑީގައި ލިބޭެނ  ،މަސައްކަތުގެ ބަޔަކަށް ޖެހޭ ޢަދަދާއި ،މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރާއި
މިންވަރު ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ވަކި މަސައްކަތެއްގައި ނުވަތަ ވަކި ދާއިރާއެއްގައި 

 ،ވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ވަކިން ބަޔާންކުރުމާއެކުހަރަކާތްތެރިވާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ދެ
މިގޮތުން ކަނޑައަޅާ އުޖޫރައެއް ދިނުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަާރތްތަުކން އެ އަމުރަކަށް ފުރިހަމަައށް 

އެކަން  ،ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކި މުއްދަތެއް ނުވަތަ މުއްދަތުތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ
 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

 ،ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ދޭ ލަފަޔަށް ބިނާކޮށް  ،މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިންމި 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ 
ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ އާއިލާގެ ޒަރޫރީ  ،އުޖޫރަ މިނިސްޓަރު ކަނޑައެޅުމުގައި

ޤައުމުގެ ފުދުންތެރިކަމާއި  ،އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމަާށއި ،ބޭނުންތަަކށް ހިނގާނެ ޚަރަދުަތކަށާއި
 އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ކުރާ އަމުރެއް
 ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރެވެްނދެން ނުވަތަ ބަދަލުކުރެވެންެދން ،ޝާއިޢުކުރުމާއެކު

   )ރ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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އެ އަމުރު ރައްދުވާ  ،އެ އަމުރު ދެމިއޮންނާނެއެވެ. ައދި އެއީ ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ ބާރު ލިބިގެންވާ

 ކަންކަމުގެ މައްޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު އެއްޗެކެވެ. އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އެ އަމުރުގައި ހިމެނޭ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 
މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެޭހ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރު ކުާރ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭތާ  ،ފުރަތަމަ އަމުރު
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  ،މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅައި ،)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 30ގިނަވެގެން 

 ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ބ(

ށުން މިނިސްޓަރު ކުރާ ފުރަތަަމ މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( އެެހން އޮތްަނމަވެސް

 ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 2021އަމުރަށް 

   )ޅ(

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކީ  ،މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެންއޮތް ނަމަވެސް
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން  ،މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ކުރާ އަމުރަށް ،ބިދޭސީއެއްނަމަ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން  ،)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 2ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެންމެ ިގނަވެގެން 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ކ(

    

މިނިސްޓަރ ، އެންމެ ކުޑަކޮށް ދެޭވނެ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާއޭނާގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން

އެ އަމުރެއްގައި ހިމެނިގެންވާ މަޢްލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް ފެންާނނެގޮތަށް ، ކުރާ އަމުރެއް ލިބިއްޖެނަމަ
 ބަހައްަޓންވާނެއެވެ.، މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި

ނޯޓިސް  .63 )ހ(
ފެންނާނެހެން 

 ބެހެއްޓުން 

އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. ، ޚިލާފުވާ ގޮތަށް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާގެ ކަމެއް ކުރަނީނަމަމި މާއްދާއާ  

 ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. -/1,000އެކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 

  )ށ(

    

އެއަށްވުރެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަްށ ދޭންޖެހޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ނުދީ 
ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  -/1,000އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. އަދި އެކުށް ކުރާ ފުރަތަމަފަހަރު ، ދީފިނަމަ

 -/1,000، އެކުށް ކޮށްފިނަމަ، އަދަދަކުން ވަޒީފާދޭފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް
ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން އޭނާ ޖޫރިމަާނ  -/3,000ރުފިޔާ އަށްވުރެ ކުޑަނޫން އަދި 

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ަޖލުގައި ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ. 3ނުވަތަ  ކުރެވޭނެއެވެ.

އެންމެ ކުޑަމިނުން  .64 )ހ(
ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ 

 ނުދިނުން

 



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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، ޒަފަކަށް ދީފިނަމަވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވައްއެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއް 

ފަރާތަށް އަމުރު ދޭއެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާ ، އެމަދުވާ އަދަދަށްވާ ފައިސާ
 ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއް ވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ދީގެން

މިނިސްޓަރ ، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ އުފުލިއްޖެނަމަ 
 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ،ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ޚިލާފު ނުވާކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ

   )ނ(

    

 ވަނަ ބާބު  5

 ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން  ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމާއިބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް 
ވަޒީފާއަދާކުރާ މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ  ،ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ހުއްދަ ދިނުާމއި

އްގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދެއްގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތެ ،)ވަރކް ޕަރމިޓް( ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު
 ކަމާގުޅޭ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،މަތިން

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި  .65 )ހ(
 ވަޒީފާއަދާކުރުން 

ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ ކޯޓާ  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ

މި ޤާޫނނުގެ ދަުށން  ،ދޫކުރާނެ ގޮތުގެ ޝަރުުޠތަކާއި ުއސޫލުތަކާއި ކޯޓާ ފީ ނަަގންފަާށެނ މުއްދަތު

)ދެހާސް(  -/2,000ހަދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާންކުރަންާވނެއެވެ. އަދި ކޯޓާ ފީގެ ގޮތުގަިއ އަހަރަކަށް 
 ރުފިޔާ މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަކަށް ދައްކަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

 

 ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުރުމުގެ ހުއްދަ )ވަރކް ޕަރމިޓް( ދޫކުރެވޭނީ ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ 

އަދި ވަރކް  ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅާ ޝަރުޠުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
)ތިންސަތޭކަ ަފންސާސް( ރުފިޔާ މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ  350/-ޕަރމިޓް ފީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

 އިދާރާއަކަށް ދެއްކުމުންނެވެ.

   )ނ(

 

    

އެއް ގައުމަކުން އެންމެ ގިނައިން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށްޓަކައި
 )އެއްލައްކަ( މީހުންނެވެ. 100,000 ،ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ ޢަދަދަކީ 

އެއް ގައުމަކުން  .1-65 )ހ(
އެންމެ ގިނައިން 

ބިދޭސީން 
ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް 
ރާއްޖެ ގެނެވޭނެ 

 ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޢަދަދަށްވުރެ  ،ތެރެއިންދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ 

 ،އިތުރަށް އެއްވެސް ޤައުމަކުން ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ހުއްދަދެވި ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާނަމަ 
ވަަނ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫަނށް  6)ވަީޒފާއާބެހޭ ޤާޫނނު( އަްށ   2008/2ޤާނޫނު ަނންބަރު 

  )ށ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ،)ތިނެއް( އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި 3ޚުން ފެށިގެން ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީ

 މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޢަދަދަށް ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. ،ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ ޢަދަދު

    

އޭނާގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ، ނުވަތަ އޭނާއާ ގުޅޭގޮތުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން
އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ، އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގެ ތުހުމަތެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ޝަކުވާ .66

   

 ވަނަ ބާބު  6
 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީތައް 

އެކިއެކި ަމސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ، ]ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެްނސީ[ މާނަކޮށްދެނީ
ނުވަތަ ަވޒީފާދޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅެދޭނެ މީހުން  ،ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން

ނުަވތަ އެކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުެގ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ، ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން

ތެކެވެ. ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދްމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތައް ޚިދްމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާ
 މީގެތެރެއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.

ވަޒީފާ  .67 
ހަމަޖައްސައިދޭ 

 އޭޖެންސީ 

 

    

ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި  .68 )ހ( މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއެއް ހިންގަން ވާނީ
 ހިންގުން 

 ،ހުއްދަ އައުކުރުމާއި  ،ހުއްދަދިނުމާއި ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި
އެފަދަ އޭޖެންސީން ދެވޭ  ،ހިންގުމާއި އޭޖެންސީ ،ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި ،ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި

ބެހޭގޮުތން ގަވާއިުދ ހެދުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަަރށް  ޚިދުމަތުގެ މިންގަނޑުތަކާ ،ޚިދުމަތާއި

 .ލިބިގެންވެއެވެ

  )ށ(

ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކަށް މިނިސްޓްރީން
ޚިދުމަތަށް ފީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެެއވެ. އެގޮތުން ދެވޭ  ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

)ވަޒީފާއާެބހޭ  2008/2ކަމާބެހޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އުސޫލާއި މިންވަރު ކަނޑައަޅައި ނެގޭނެ
 3ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުަރން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 5ޤާނޫނު( ައށް 
 .އެވެޝާއިޢުކުރަންވާނެ ،ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލައި މަސްދުވަހުގެ

   )ނ(

 

 



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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އޭނާ ެއދޭ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުަކން ލިބިގެންވޭތޯ ބެލުަމށް ކޮންމެެހން ، ވަޒީފާއަކަށް އެދޭ މީހަކަށް
އެމީހެއްގެ އެހެން އެއްވެސް ޒާތީ މަޢްލޫމާތެއް ހޯދުމަށް ، ހޯދަންޖެހޭ މަޢްލޫމާތެއް ހޯދުން ފިޔަވައި
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކުން  ،ރިކޯޑު ކުރުމަކީއެދުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ މަޢްލޫާމތެއް 

 ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

 ސިއްރު  .69 )ހ(

 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ޮގތުގެަމތިން އެއްކުރެވޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ މަޢްލޫމާތު 
އަދާކުރުމަށް ވަކިކަހަލަ ސިފަތަކެއް  ވަޒީފާ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ހާމަކުރަންވާނީ

 ހުރި މީހަކު ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

   )ށ(

    

އެ އޭޖެންސީއަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާދެމެދު އެްއބަސްވާ  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކަށް
ނެގިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ަވޒީފާއަކަށް އެދޭ މީހެއްގެ އަތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާުތން ފީއެއް ، ގޮތެއްގެމަތިން

 ސީދާކޮށް ވިޔަސް ނުސީދާކޮށް ވިޔަސް އެއްވެސް ފީއެއް ނަގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

 ފީ  .70 

 

    

އެ ޝަކުވާއެއް މިނިސްޓަރަށް ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާބެހޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 ޝަކުވާ .71 )ހ(

 

އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ
އެއީ ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮްށ ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަްނ  ،ބަލާއިރު

 އެފަރާތަކާމެދު  ،ބޮޑު މިނަށް ބަލައި އޭޖެންސީއެއް ކުރި ކަމެއްގެ ކުޑަ، މިނިސްޓަރަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ

 ލިބިގެންވެއެވެ. އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް

   )ށ(

އެ އޭޖެންސީއެއްގެ ހުއްދަ  މިނިސްޓަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަަމށް ފެންަނ މުއްދަތަކަށް 

 ؛ހިފެހެއްޓުން

(1)    

    (2) ؛ރުފިޔާއާ ދެމެދު ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން 50,000/-ރުފިޔާއާއި   5,000/-

    (3) ؛އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން

ވިޔަފާރިއަކަށް އޭޖެންސީ  އޭޖެންސީއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތައް ޙިއްޞާވާ އެއްވެސް
 .ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫނުކުރުން

(4)    
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ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަީޒފާ 

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާޫނނު(  2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު  ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު
މަސްދުވަހުގެ  3ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ާތރީޚުން ފެށިގެން  ވަނަ އިޞްލާޙު 5އަށް 

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ،ނިސްޓަރު އެކުލަވާލައިތެރޭގައި މި

   )ނ(

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  60އެނިންމުން ނިންމާތާ ، މިނިސްޓަރ ނިންމާ ނިންމުމަކާެމދު ހިތްހަމަނުެޖހޭނަމަ
 ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާަފށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   )ރ(

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާެގ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާބެހޭ މައްސަލައެއް 

 )ހ( ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

   )ބ(

    

 ވަނަ ބާބު  7
 ތަމްރީނުދިނުން އަދި ތަމްރީނުދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން 

، މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ުނވަތަ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަރސްމީ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި 

ނުވަތަ ކޯހެއްގައި ބައިވެރިކޮށްގެން އެމުވައްޒަފަކަށް ، ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްގެންނުވަތަ 
 ،ތަމްރީނާގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި، އެތަމްރީނު ދޭންފެށުމުގެ ކުރިން، ތަމްރީނެއް ދޭނަމަ

 އެމުވައްޒަފަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.

ބެހޭ ތަމްރީނުކުރުމާ .72 )ހ(
 އެއްބަސްވުން 

 

   )ށ( ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ިތރީގައިވާ މަޢްލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮްށފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

    (1) ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

    (2) ؛އައިޑެންޓިޓީކާޑު ނަްނބަރު، މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެހާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި

    (3) ؛މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ތަމްރީނާބެހޭ ަތފްޞީލު

    (4) ؛ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު

    (5) ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ ތަމްރީނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު

ދެފަރާތަށްމެ ލިބިެގންވާ ޙައްޤުތަކާއި ދެފަރާތުންެމ ، ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

 އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް.

(6)    

މި މާއްދާގެ )ހ(  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް ކުރި ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރު ފައިސާއެއް
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ތަމްރީނުދެވޭ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން  ،ގެ ދަށުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

   )ނ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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، ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުްނނަމަވެސް އެ ތަމްރީނެއް ދިނުމުގައި  އޭނާ ބައިވެރިވިކަމަށްޓަކައި

 އަތުލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

    

، ވަޒީފާއެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ތަމްރީނުކުރުމާ އެކުއެކީގައި، ވަކިކަހަލަ ތަމްރީނެއް ދިނުމަްށަޓކައި

އެ ތަމްރީނެއްދޭން ، މުވައްޒަފަކަށް ތަްމރީނު ދޭނަމަ، ހުނަރުތައް ވަކިން ދަސްކޮށްދީގެން ކަމާގުޅޭ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ، ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް، ފެށުމުގެ ކުރިން

ފައިވާ ކަންކަން ވަޒީފާގެ އެއްބަސް ވާންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށް، އެމުވައްޒަފަކާދެމެދު

 އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވާނެއެެވ.

ތަމްރީނު ދިނުމަށް  .73 )ހ(
ވަޒީފާގައި 

ގެންގުޅުމާބެހޭ 
 އެއްބަސްވުން 

 

ތިރީގައިވާ ، ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި ވަޒީާފގައި ގެންގުޅުމަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމުގައި
 ުހންަނންވާނެއެވެ.މަޢްލޫމާތުތައް ހިމަނާފައި 

   )ށ(

    (1) ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެޑްރެސް

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެހާއި އައިޑެންޓިޓީކާޑު 
 ؛ނަންބަރު

(2)    

    (3) ؛މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ތަމްރީނާބެހޭ ަތފްޞީލު

    (4) ؛ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު

އޭނާއަށް ލިބޭެނ ، އެވަޒީފާގައި މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭނެ ފައިާދތަކާއި، ވަޒީފާގެ ޝަރްޠުތަކާއި
 އުޖޫރަ.

(5)    

ތަމްރީނު ދިނުމުގެގޮތުން ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން ދޭންވާނެ އުޖޫރަ މި 
 ޤާނޫނުގެ ދަށުްނހަދާ ގަވާއިދެއްގައި  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

   )ނ(

ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ ނެރެފައިވާ އަމުރެއް  60މި ޤާނޫނުގެ  ،މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދޭނީ

 %70ނިސްބަތްވާ ވަޒީފާއަކަށް ނުަވތަ މަސައްކަތަކަށް އެ އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައިގެ 
 އެވެ.

   )ރ(

އިތުރުވެގެން ހަމަސް ދުވަހަށްވުރެ ، ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފަކު  ގެންގުޅޭ މުއްދަތު

 ނުވާނެއެވެ.

   )ބ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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އެމުވައްޒަފަކަށް ، ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޮގތުން ވަިކ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެްއސުމާ ގުޅިގެން

އޭނާގެ އަތުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ، އެފުރުޞަތު ތަނަވަސް ވެގެން ިދޔަކަމަށްޓަކައި
 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަތުލައިގެން ނުާވނެއެވެ. ،އެއްވެސް އަގެއް، ނަމަވެސް

   )ޅ(

ނުގެންގުޅެވޭނެ ، ތަމްރީނު ދިނުމަށް މުވައްޒަފުން އެވަޒީފާތަކުގައި، ވަޒީފާގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަކީ

 މި ޤާނޫނުގެ ަދށުންހަދާ ގަވާއިދަކުން ހަމަޖެއްިސދާނެއެވެ.                              ، ދާއިރާތަކެއްކަމަށް

   )ކ(

    

ނުވަތަ ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމަާކ  ،ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ުހށަހެޅިދާނެއެވެ. ،އެކަމެއްގެ ޝަކުވާ، ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ

އެއްބަސްވުމާ  .74 

 ޚިލާފުވުން 

ިއތުރުކުރުމަށްޓަކައި ތަމްރީނާއި ހުަނރު އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  ދިވެހިންގެ މަސައްކަތުގެ ހުނަރު
ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިން މަދު  ،ހިންގޭނެ އިްނތިޒާމު މިނިސްޓްީރން ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ. އެގޮުތން

އެފަދަ  ،ދާއިރާތަކުގައި ދިވެހި މަސައްކަތްތެރިންނަށް ފުރުޞަުތތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން

ދާއިރާތަކުގައި ހުނަރު އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތަމްރީނުތައް ދިވެހިންނަށް ދެޭވނެ އިންތިޒާުމ 
   މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިން  .1-74 )ހ(
ތަމްރީނުކުރުމާއި 
ވަޒީފާ ދިނުމުގައި 

 އިސްކަންދިނުން 

)ފަންސާސް( މުވައްޒަފުންނަށްވުރެ ގިނައިން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި މުވައްޒަފުންނާގުޅޭ  50

 ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި އެންމެ އިސްކޮށް ހުންނަންވާނީ ދިވެހި ުމވައްޒަފެކެވެ. 

   )ށ(

 )ފަންސާސް( މުވައްޒަފުްނނަށްވުރެ ގިނައިން މަސައްކަްތކުރާ ތަންތަނުގައި ސީނިއަރ 50
)ފަސްދޮޅަސް އިންސައްތަ( ދިވެހި މުވައްޒަފުން ތިބެންާވނެއެވެ. ިމ  %60މެނޭޖްމަންޓްގައި 

މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަކީ ކޮބައިކަން ިމނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދުގައި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ. 

   )ނ(

)ފަހެއް( އަހަރު ތެރޭގައި   މި މާއްދާގެ  5މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ އެންމެ ލަސްވެގެން 
  )ށ( އަދި )ނ( އަށް ޢަމަލުކުަރންވާނެއެވެ.

   )ރ(

މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަރު ބަޔާންކޮށް 

ންކޮށްފައިވާ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ަހދާ ގަވާއިދުގައި ބަޔާ ،)އެކެއް( ފަހަރު 1އަހަރަކު 
ތާރީޚެއްގެ ކުރިން އެ މަޢުލޫމާތު އެ އޮތޯރިޓީއަށް އެ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ކުންފުނިތަކުްނ 

 އެ މަޢުޫލމާތު ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯިރޓީން ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ. ،ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި

   )ބ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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އިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފަ ،އަހަރާ ދެމެދުގެ ތަޢުލީމާއި 65އަހަރާއި  55އުމުރުން 

ގެންވާ ވަޒީފާގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ކަަށވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީ
 ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްޭދންވާނެއެެވ. 

   )ޅ(

)އެއްލައްކަ( ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/100,000 ،މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ ފަރާތެއް
 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.   ،ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުުރމުގެ ބާރު

   )ކ(

    

 ވަނަ ބާބު  8

 މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތު 

މަސައްކަތްކުރާ ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި، އެއްވެސް އުޖޫރައެއް އެކަމަށް ނުނަގައި ،މުވައްޒަފުންގެ އަތުން
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ، މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް

 އަޅަންވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ .75
 ވާޖިބުތައް 

 

ރައްކާތެރިގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ތަނަކާއި ގޮތެއް މުވައްޒަފުންނަްށ 
މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ،ރައްކާތެރި ތަކެއްޗާއި ސާމާނާއި މެޝިނަރީ، ހަމަޖައްސައިދިނުމާއެކު

 ؛އެތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަްނ ދެމެހެއްޓުން، ހޯދައިދީ

(1)    

    (2) ؛މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަްތތައް ފޯރުކޮށްދިނުންރައްކާތެރިގޮތުގައި 

ިޞއްޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ކަންތަްއތައް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ، ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން
އެފަދަ ނުރައްކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް ، ނައްތާނުލެވޭނަމަ ނުަވތަ ކޮންްޓރޯލު ނުކުރެވޭނަމަ

 ؛ރައްކާތެރި ހެދުމާިއ ތަކެތި ހޯދައިދިނުންބޭނުންކުރާނެ 

(3)    

، ރައްކާތެރިވާން ބޭނުންކުރާ ެހދުމާއި ތަކެތި ބޭުނންކުރާނެ ގޮތްތައް ހިމެނޭގޮުތން

މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމީހުންނަށް ތަމްރީނާއި މަޢްލޫމާތު 

 ؛ކަންތަްއތައް އަންގައިިދނުންއެނގެން ބޭުނންވާނެ ެއހެނިހެން ، ދިނުމާއި

(4)    

ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ޞިއްޙަތަށް އެއްވެސް  ،ކެމިކަލެއް ނުވަތަ ބަޔޮލޮޖިކަލް މާއްދާއަކުން

ގަވާއިދުން ޞިއްޙީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ، ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާފަދަ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން
 ؛ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން ގެންދިއުން

(5)    

އޭނާއަށް ބޭނުންވާެނ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރަނިކޮށް މުވައްޒަފަކަށް ހާނިއްކައެއް ވެއްޖެނަމަ

 ؛ނުވަތަ އެފަދަ ފަރުވާ ލިބޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުން ،އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުން

(6)    
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ފުރަތަމައެހީގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުތަކާއި އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި ބޭނުންކުރާނެ 

 ހަމަޖައްސައިދިނުން. ،ޚިދްމަތްތައް މުވައްޒަފުންނަށް ލިޭބނެ އިންތިޒާމު

(7)    

     

 ،ނުވަތަ ނިދުމަށް ހަމަޖައްސާ ތަންތަނާއި ،އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

އެތަންތަނުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުްނތަކަށް އެތަންތަނުގައި ހުްނނަންޖެހޭ ވަީސލަތްތަކާއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ 
 މި ޤާނޫުނގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.  ،ޢާންމު މިންގަނޑުތައް

މުވައްޒަފުން  .1-75 )ހ(
ދިރިއުޅުމަށް 
ހަމަޖައްސާ 
ތަންތަނުގެ 
މާއްދާގެ )ހ( ގެ ަދށުން ކަނަޑއަޅާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ަޢމަލުކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާްތތަކަށް މި  މިންގަނޑު

 ލާޒިމުވާނެއެވެ.

  )ށ(

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދު
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި  30ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  6އަށް 

 ހަދައި ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންާވނެއެވެ.

   )ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިންގަނޑުތަކަށް ވަޒީފާދޭ 
 )ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 6މަދުވެގެން ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރުމަށްޓަކައި 

   )ރ(

    

މުވައްޒަފުންގެ  .76 ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަންކަމެވެ. ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ
 ވާޖިބުތައް 

ތިމާއަށާއި ތިމާއާ އެކުގައި ، މަސައްކަތްކުރުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަމަކަށް ސަމާލު ނުވުމުގެ ސަބަބުން
މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ 

 ؛ރައްކާތެރިކަމަށް ބެލުން، ކަންކަމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަންދީ

މުވައްޒަފުންގެ   )ހ(
 ވާޖިބުތައް 

 

ބެހެްއޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ރައްކާތެރި ވުމަށާއި ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން 
 ؛ފަރާތަށާއި ތިމާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިެވދިނުން

މުވައްޒަފުންގެ   )ށ(
 ވާޖިބުތައް 

އެ ތަކެތި ބޭނުްނކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާިއ ، ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހެުދމާއި ސާމާނު 

 ؛އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުުރން

  )ނ(

ނުަވތަ  ،ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭުނންކުރާ ހެުދމަށާއި ސާމާނަށް އެއްވެސް ކަހަަލ ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ
 ؛ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އެކަން ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެންގުން، އެއިން އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ

   )ރ(
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އެމީހަކަށް ، އަދި އެކަމަކީ، ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ

 ،އެކަމެއްގެ ވާަހކަ ވަގުތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާަތށް، އަމިއްލަޔަށް ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވާނަމަ
 ؛ނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރަކަށް އެންގުން

   )ބ(

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓެއް ،ކުރުމުގެ ތެރޭގައިމަސައްކަތް 

 ގެއްލުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވތަ އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައި ުހންނަ ސުޕަވައިޒަރަކަށް އެންގުން.

   )ޅ(

    

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ގަބޫުލކުރެވޭ ތިމާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުާރަނޔަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަަމށް 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ،އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމުގެ ޙައްޤު، އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުިރަނމަ

 ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

މަސައްކަތުން  .77

ދުރުހެލި ވުމުގެ 
 ޙައްޤު

   

ނުވަތަ ުފރަތަމަޞިއްޙީ އެހީ ދިނުމަށްވުެރ  ،މަރުވެއްޖެނަމަވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކު 

އެީމހަކު މަރުވި ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ބޮޑަށް ފަރުވާދޭން ޖެހޭަފދަ ހާިނއްކައެއް
ގަޑިއިރުގެ  48ނުވަތަ އެާހނީއްކައެއް ލިބުނު ދުވަހުން ފެިށގެން ލަސްވެގެން  ،ދުވަހުން ފެށިގެން

 މަޢްލޫމާތު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓަރަށް އަންގަްނވާނެއެވެ.އެ ، ތެރޭގައި

 އެންގުން .78 

 

    

 ވަނަ ބާބު  9
 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮޯތރިޓީއެއް ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަްށޓަކައި

 ވާނެއެވެ.މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކުރަން 

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް  .79
 އޮތޯރިޓީ

ަތންފީޒު  ،މި ޤާނޫނުގެަދށުްނ ހެދޭ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުޭރތޯ ބަލައި، މި ޤާނޫނާއި

 ؛ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

(1)   

މި ޤާޫނނުގެ ަދށުން ހެދޭ ގަވާއިުދތަކަށް އެންެމ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގަިއ  ،މި ޤާނޫނާއި

ވަޒީފާދޭ ަފރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ، ހޭލުންތެރިަކްނ އިތުރުކުރުމާއި ،ޢަމަލުކުރުމަށް
 ؛ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ ަމޢްލޫމާތާއި ލަފާ ދިނުން

(2)    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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އްތަާކ ގަވާއިދުތަކުގައި ހިެމިނގެންނުވާ ކަންތަމި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ަދށުންހެދޭ 

އި ފައިދާ އެފަދަ ކަންކަމުން ނަހަމަގޮތުގަ ،ގުޅޭގޮތުން ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި
 ؛މިނިސްޓަަރށް އެންގުން، އެކަންކަން ،ނަގާނަމަ

(3)    

ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާުކރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު މުޢާމަލާުތ 

 ގަވާއިދުތައް ހެދުން.

(4)    

     

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ހެދޭ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދޭތޯ 

މަސައްކަތްކުރާ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އޮފިސަރުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ، ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން

 ތަންތަން ބަލައި ޗެކު ކުރަންވާނެއެވެ.

 ބަލައި ޗެކުކުރުން .80

 

   

ވަޒީފާއާބެހޭ  .81 )ހ( ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް ލިިބގެންވެއެވެ.، އަންނަނިވި ކަންތައްކުރުމުގެ ބާރު
އޮފިސަރުންނަށް 

ކޮންެމ  ،ކުރިން އެންގުމަކާނުލައި، ޙާލަތުގައި މެނުވީ( ގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ 3މި މާއްދާގެ ) ލިބިގެންވާ ބާރުތައް 
 ؛މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް ވަދެ އެތަނެއް ބަލައި ފާސް ކުރުން،  ވަގުތެއްގައިވެސް

(1)   

، މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް ކަމަށް، ( ގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވ3ީމި މާއްދާގެ )

 ،ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ ތަނަކަށްވެސްއޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ 

 ؛ފާސް ކުރުން ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި ވަދެ އެތަނެްއ ބަލައި

(2)   

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކީ ވަޒީފާދޭ ަފރާތް ދިރިއުޅޭ ގެ ކަމަށް ވާނަމަ
 ؛ނުވަތަ ިމނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އެތަަނކަށް ވަނުން ،ލިބިގެން

(3)   

މި ޤާނޫނާއި މި ާޤނޫނުގެ ދަުށްނހެދޭ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ކަންތަްއަތއް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު 
މީހުންާނ  އެތަނުގެ ،މަސައްކަތްކުރާތަން ބެލުާމއި، ކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން

 ސުވާލުކުރުމާއި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންނަނިވި ކަްނތައްތައް ކުރުން.

(4)    

ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީގޮތުން ބަލަހައްޓަންެޖހޭ 

އެގޮތުަގއި ބަލަހައްާޓތޯ ، ދަފުތަރެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް، ފޮތެއް، ރިކޯޑެއް
އެފަދަ އެއްޗެއް ، ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް އަންގައިކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ 

 ؛ނުވަތަ އެތަކެިތން މަޢްޫލމާތު ނެގުން، އެފަދަ ތަކެތީގެ ކޮީޕ ހެދުން، ހުށަހެޅުމުން

     )ހ(
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 އެންގުމެއް ޤާނޫނީ ގޮތުން ަބހައްޓަންޖެހޭ ެއންގުމެއް ބަހައްޓާފައި ނުވާނަމަ ެއފަދަ

 ؛ބެހެއްޓުމަށް އެންުގން

     )ށ(

ތަޙްލީލު  ،ވަޒީފާދޭފަރާތް ނުވަތަ އެފަާރތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް އެންގުާމއެކު
މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައިހުރި އެކިއެކި އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް އެތަނުން ، ކުރުމަށްޓަކައި

 ؛ގެންދިއުން

     )ނ(

އުޖޫރައާއި އެމީުހންގެ ، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި
 ؛މަޢްލޫމާތު ހޯދުން، މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކާ ބެހޭގޮތުން

     )ރ(

މަސަްއކަތާ ގުޅިފައިވާ ، ބަަލހައްޓަންޖެހޭ، ޤާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން

ބަލިތަކާގުޅޭ ރެކޯޑު ބެލުން. އަދި އެފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ  ،އެކްސިޑެންޓުތަކާއި
ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދިމާވި ސަބަބު ނުވަތަ ޙާލަތާ ގުޅޭޮގތުން މަޢްލޫމާުތ  ،ބައްޔެއް
 ؛ހޯދުން

     )ބ(

ނުވަތަ ތަނުގަިއ ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ސާމާނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުން
ނުވަތަ  ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ،މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ ގޮތުން

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްެގ ، ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް

އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް ، ަގބޫލު ކުރެވޭަނމަ، މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 އެޅުން.

     )ޅ(

ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަްށ ، ވަނަ ނަްނަބރުގެ )ޅ( ގައިވާ ކަންތައްތައް  4މި މާއްދާގެ 
އަންނަނިވި ކަންތަްއތަކާގުޅޭ އަމުރުތައް ކުރުމުގެ ބާރު އެމީހުންނަށް ، އަދާކުރެވޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމުގައި

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުްނ ޓްރައިބިއުަނލަްށ ، ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަމުރުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުެޖހޭ
 އްޤު އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ޙަ

   )ށ(

ނުވަތަ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިާވ  ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް

ތަނުގައި ޭބނުންކުާރ ، ޤާނޫނުތަކުގައިވާ މާއްދާތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމު ކުރުވުމަށްޓަކައި

 ،ކަނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ،އަތުރާފައިވާ ގޮތަށްނުވަތަ މެިޝނަރީ ، މެޝިނަރީއަށް
 ؛ބަދަލުގެނައުމަށް ކުރާ އަމުރު

(1)   

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަްށ ޔަޤީނުންވެސް ނުރައްކަލެްއ 

ވަގުތުްނ ވަކިކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ، ގަޫބލު ކުރެވޭ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި، ދިމާވެދާނެ ކަމަށް
 އެޅުމަށް ކުރާ އަމުރު.

(2)   

   



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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، މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި ކަންތައް ހިނގާގޮތް ބެލުމަށް އެަތނަށް ދިުޔމަށްފަހު، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން

އެތަނެއްގައި އެމީހުން ތިބިކަްނ ވަޒީފާދޭ ، އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަމަށް ނުފެންަނނަމަ
 ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލުުކރާ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،ފަރާތަށް

 އެންގުން .82

 

   

އޭނާގެ ވަޒީފާގައި ގެންގުޭޅ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާާއބެހޭ  ،ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް 
މިނިވަންކަމާއެކު އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި ވާހަކަ ެދއްކޭނެ ފުރުޞަތު ތަަނވަސްކޮށް  ،އޮފިސަރުންނާ
 ދޭންވާނެއެވެ.

މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ  .83 )ހ(
 ފުރުޞަތު ދިނުން 

އޭނާއާމެދު ، މުވައްޒަފަކު ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން، މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.، ފިޔަވަޅެއްއެއްވެސް ނުރަނގަޅު 

   )ށ(

    

އެމީހުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ

ގޮތުން މަޢްލޫމާތު ިލބޭ  އެކިެއކި މަސައްކަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ސިއްރު މަޢްލޫމާތާއި 
އެމީހުްނ ވަޒީފާގައި ތިބޭ ދުވަސްތަކުގައިވެސް އަދި ، އުފެއްދުންތެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ ަމޢްލޫމާތު

 ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން ވާނެއެވެ.، ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސް

މަޢްލޫމާތު ފާޅުކުރުން  .84 )ހ(
 މަނާކުރުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޒާތުގެ އެއްޗެއްމުވައްޒަފުންގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަަކށް ، މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނަމަ އެކަން
 އަންގަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

، ބަޔާންކޮށްޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ަތބާނުވާ ކަންަތއްތަކެއް ހުރިކަމަށް ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި

މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ ލޭބަރ ރިޭލޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް އެކިއެކި ުމވައްޒަފުން ފޮނުވާ ޝަކުވާާއބެހޭ 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހާމަޮކށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި އެތަނެްއ ، އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ދިން މުަވއްޒަފެއް

ކި މުވައްޒަފެއްގެ ޝަކުވާއެއް ލިބިގެން ވަ ،އެތަަނށް ދިޔައީ، ބެލުމަށްދާ ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން

 ކަމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ނ(

ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ، އެމީހުން ބެލުމަށް ަކނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުން، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން
 އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ. ،ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ގުޅުމެއް

   )ރ(

    

 ،އެކިތަްނތާންގައި މަސައްކަތް ހިނގާނުިހނގާގޮތް ބަލައި ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތައް، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން
 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވަްނވާނެއެވެ.

 ރިޕޯޓު .85



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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ެއކުރަނީ ކުށެކެވެ. އެފަދަ ކުެށށް ކޮށްފި ، މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ،އަންނަނިވި ކަްނތައްތަކުގެ ތެރެިއން ކަމެއް
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން  -/50,000، ރުފިޔާއާއި 500/-މީހެއްގެ އަދަބަކީ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން   -/25,000ނުވަތަ އެއްއަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަަތށް ޖަލަްށލުމާެއކު ، ޖޫރިމަނާކުރުން

 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

 ކުށާއި އަދަބު  .86

 

    (1) ؛ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފުވުން 83ވަނަ މާއްދާއާއި  82މި ޤާނޫނުގެ 

ނުވަތަ އޭނާ ކުރަންޖެޭހ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުތަްއ އަދާކުރުމަށް

 ؛ކަމެއް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

(2)    

ާޤނޫނީގޮތުން ިލބިދޭ ބާރުގެ ދަުށން އެމީހުންގެ ވާޖިުބ ، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް
، ކަމެއް ކުރުމަށް މީހަކަށް އެންގުމުން ،ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ،އަދާކުރުމުގައި

 ؛އެކަމެއް ނުކުރުން

(3)    

ދޮގު މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ ޙަޤީަޤތް އޮޅޭފަދަ މަޢްލޫމާތު ގަސްތުގަިއ ، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރަށް
 ؛ދިނުން

(4)    

ނުވަތަ އެފަދަ ، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް ހުރަސްއެޅުން
ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ުކރަން އުޅުން ،މީހަކާ ސުވާލުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

 ؛އެފަދަކަމެއް ވިޔަނުދިނުން

(5)    

އެފަދަ އޮފިސަރެއް ކަަމށް މީހެއްގެގާތު ބުުނން  ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރަކަށް ނުާވ ހިނދު
 ނުވަތަ އެގޮތަށް ތިމާ ތަމްސީލުުވން.

(6)    

     

 ވަނަ ބާބު  10

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ އަދި މި ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެމަތިން ހިންގާ ވަޒީފާާއބެހޭ މި 

 ޓްރައިބިއުނަލެއް އޮންަނންވާނެއެެވ.

ޓްރައިބިއުނަލެއް  .87 )ހ(
 ޤާއިމުކުރުން

ކަނޑައަޅާ ، ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުަމށް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން
ޓްރައިބިއުނަލަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަގޮަތކަށް އެމައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ  ،މައްސަލަތައް ބަލައި

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ފުރިހަމަ ބާރު

   )ށ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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، ހެކިބަސް ހޯދުމާއި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި މީހުން ާހޒިރުކުރުމާއި

އަދި މިނޫންގޮތަކުންވެސް މައްސަލައިެގ ޙަޤީޤަތް ހޯދާ ކަށަވަރުކުރުމަށް ، ޤަރީނާ ހޯދުމާއިހެއްކާއި 
 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ިލބިގެންވެެއވެ.

   )ނ(

    

އުފެދުނު ރަށު މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް އެ މައްސަލައެއް 
 ކޯޓު މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅިދާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް  .1-87 )ހ(
ހުށަހަޅާ 

މައްސަލަތައް 
ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް 

 ބެލުން
މައްސަލަ ހުށަހެޅުނު ކޯޓު  ،ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަަކށް ހުށަހެޅޭ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަަލތައް

މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެއެވެ. މިގޮަތްށ ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގައިވެސް 

 ގޮތެއް ނިންމާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނެވެ.

  )ށ(

ުހށަހެޅޭ މައްސަލަތައް މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަށު ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 
)ހައެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ  6ބަލާނެ އުސޫލު މި ޤާނޫނަށް ޢަަމލުކުރަން ފަށާތާ 

 ޓްރައިބިއުނަލުން އެކުލަވާލައި ާޢންމުކުރަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

    

އެމައްޗަށް ، ޓްރައިބިއުނަުލގެ ނިންމުްނތަކަކީ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ާޙލަތުގައި މެނުވީ
 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ިނންމުންތަކެވެ.

 އިސްތިއުނާފު  .88 )ހ(

 

ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ، ޝަރްީޢ އުސޫލުތަކާއި، ޓްރައިބިއުނަލުްނ ނިންމާ މައްަސލައެއް ނިންމާފައިވަނީ
 ،ޭބނުންކޮށްެގންނަމަުނވަތަ އެ ޓްރައިބިއުަނލަށް ިލބިގެްނނުވާ ބާރެއް ، ގަވާއިދާ ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަ
އިސްތިއުނާފު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރަިއބިުއނަލުގެ ނިންުމން 60އެމައްސަލައެއް ނިންމާތާ 

 ކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެުޅމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

، މަޓްރައިބިއުނަލުގެ ިނންމުން ތަްނފީޒު ނުކުރުމަށް ކޯޓުން ކަނަޑއެޅިގެން އަމުރެއް ނުކުރާނަ

 ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންާމފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްާޓލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ނ(

    

އެ ިނންމުމާ ެއއްގޮތަށް އެ ނިންމުން ރައްދުވާ  ،ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައެއް ނިންމުމަށްފަހު
 ފަރާތުން ޢަމަލުކޮށްފައިޭވތޯ ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމިއްލަ އިސްނެގުމުގައި ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

 ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުން  .1-88 )ހ(

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމާ އެއްޮގތަށް އެ ނިންމުން ރައްދުވާ ފަރާތުން 

އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމަްށޓަކައި  ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތަކުން ްޓރައިބިއުނަލަށް އަްނގައިފިނަމަ

   )ށ(
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އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެންވާ ކޯޓަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އެ ނިންމުމެްއ 

ހެޅޭ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ފޮނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަ
އެ ކޯޓެއްގައި  ،ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ އެެހނިހެން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މައްސަލަތަކާ އެއް އުސޫލަކުން

 ކުރިއަށް ގެންދަންވާނެއެވެ.

 ،މައްސަލައެއްގައިޓްރައިބިއުނަލުން ފޮނުވައިގެން ޯކޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙުކުމް ަތންފީޒުކުރުމުގެ 
 އެ މައްސަލައިގެ ޚަޞްމެއްގެ ގޮތުގައި ޓްރައިބިއުނަލް ޖާމިނުކުރުަވއިގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ނ(

މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ ޓްަރއިބިއުނަލުން ނިންމާ ިނންމުމެއް 

ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިނުމަށް އެދި އަމިއްަލއަށް އެ މައްސަލައެއް ކޯޓަށް  ،ރައްދުވާ ފަރާތަކުން

 ހުށަހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން މާނަކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.

   )ރ(

    

ޓްރައިބިއުނަލްގެ  .2-88 )ހ( ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ިހންގަންވާނީ ޢާންމުޮކށް ހުޅުވާލައިގެންނެވެ.
އަޑުއެހުންތައް 

 ،ތިރީގައިވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަަބބަކަށްޓަކައި ދީމިޤްރާޠީ އުސޫލުަތކާ ޚިލާފުނުވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލުން 
އަޑުއެހުމެއް އެކުގައި ނުވަތަ އަޑުއެހުމުން ބައެއް ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާނުލައި ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ 

 އެ މައްސަލައެއް ބަލާ މެންބަރުންަނށް ލިބިގެންވެއެވެ.އިޚްތިޔާރު 

  )ށ(

މުޖްތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުަވތަ މުޖްތަަމޢުގައި އަމަންއަމާންކަްނ 

 ޤާއިމުކުރުން ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސަލާމަތަށް ބުރޫއެރިޔަ ނުދިނުން.

(1)    

ނުވަތަ މީހަކު  ،މައްސަލައެއްގައި ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުންހުށަހެޅިފައިވާ 
 ކުރި ކުށެއްގެ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްގެ މަޞްލަޙަުތ ރައްކާތެރިކުރުން.

(2)    

އެހެން ޤާނޫނަކުން ހުޅުވާލައިެގން އަޑުއެހުމެއް ބޭއްވުމަށް މަނާކޮށްފައިވާ ސަބަބެްއ 
 މެދުވެރިވުން.

(3)    

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަުކންކުރެ ސަބަބަކަްށޓަކައި އެހެން ގޮތަަކށް 
ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރޭ ހުރިހާ އަމުރުތަކާއި ޙުކުމްތައް  ،ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާފައިުނވާނަމަ

އިއްވަންވާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްގައެވެ. އަދި ހުޅުވާލައިގެން ބޭްއވޭ 
އަޑުއެހުންތަކުން ނެރޭ އަމުރުތަކާއި ކުރާ ޙުކުމްތައް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ެފންނަްނ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

   )ނ(
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ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަމއްސަލައަކާ ގުޅިގެން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން         މި 

ހާޒިރުކުރުމާއި ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުކުރާ  ،ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދާ ެއއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން
ނަލަށް ހުށަހަޅަންެޖހޭ ލިޔުމެއް ޓްރައިބިއު ،މީހުންނާ ޓްރައިބިއުަނލުން ޭބނުްނވާ ސުވާލެއް ކުރުމާއި

ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމަކީ ޓްރައިބިުއނަލަށް ިލބިގެންވާ ބާރެކެވެ. ޓްަރއިބިއުނަލްގެ އަމުރެއްގެ ދަށުްނ 

މަޤްބޫލު އުޒުރެއް ނެތި ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ މީހަކު
ކުރާނެގޮތް       މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުގައި ޓްރައިބިއުނަުލން ޢަމަލު ،ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ

 ބަޔާންކުރަންވާނެއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް  .88-3 
 މީހުން ހާޒިރުކުރުން

    

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 
އަދި އެނޫނަސް ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،އެފަރާތްތަކުގެ ވަކީލުންނާއި ،މައްސަލަ ރައްދުވާ ފަރާތާއި ،ފަރާތާއި

މައްސަލަ ބަލާ މެންބަރުްނނާ  ،ހާޒިރުވާންޖެހޭ މީހުންކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަޅާ މީހުްނާނއި

 އެއް ހާޒިރެއްގައި އަދި އެއް މަޖިލީހެއްގައި ތިބެގެްނނެވެ.

އަދި ވީޑިއޯ  އޯޑިއޯ .4-88 )ހ(
ކޮންފަރެންސިންގ 

މެދުވެރިކޮށް 
 އަޑުއެހުން ހިންގުން 

 ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކޮށްފައިވާ އުސޫލަކީ ޢާންުމ އުސޫލުކަމުގައި ވީނަމަވެސް 
ޢަދުުލ ިއންޞާފުގެ ހަމަތަްއ ނުގެއްލޭނެ  ،ޓްރައިބިއުނަލުްނ ކަނޑައަޅާ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި

މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެްނ  ،ޓްރައިބިއުަނލްގެ އަޑުއެހުންތައް ހިންގާ މާލަމާއި ،ގޮތުގެމަތިން

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވާލައިގެން  ،ފަރާތްތައް ތިބޭ މާލަންތައް
ތިރީގައި  ،ގޮތުންއަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އިޚްތިޔާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. މި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކެއްކަމަށް ޓްރައިބިުއނަލަށް ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

   )ށ(

ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަުކން ބާރު ިލބިގެން އިުޢލާންކޮށްފަިއވާ ކުއްލި ނުރައްކަލުެގ 
މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުމަށް ހާޒިރުވުމުގަިއ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެއްގެ ސަބަބުން 

 ؛ރައްކާތެރިކަމެއް ނެތުން

(1)    

ޖޯގުރަފީ ގޮތުން ރަށްތަކާއި ސަރަޙައްދުތައް އެތުރިފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން ދަތުރުފަތުުރ 

މޫސުމީ ގޮތުންނާއި ޚަރަދުގެ ގޮތުންނާއި ނުވަތަ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް  ،ކުރުމަށް
އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ބުރައެއްގެ ސަބަބުން އެވަގުތަކު އޮްތ ހުަރސްތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކަްށ 

 ،އަދި ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލައެއް ނިންމުމަްށ ލަސްވުން މެދުވެރިވެ ،ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު

 ޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ޙާލަތެއް އޮތުން.ޢަދުލު އިން

(2)    

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނވެގެންވާ ގޮތުގެމަތިން
މި ޤާނޫނަްށ  ،މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަޑުއެހުންތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމާބެހޭ ގަވާއިދު

   )ނ(
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)އެކެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލުން  1ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ. އަދި އެ ގަވާއިދުގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.

މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިާވ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުމުގެ 
 ؛އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް

(1)    

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މާލަމުގައި
ގުޅާލެވިގެން އަޑުއެހުމުގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އަޑުއެހުމުގެ 

 ؛މަޖިލީހުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ުއސޫލުތައް

(2)    

ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ ހެދުމަށް ހޯަދންޖެހޭ ަތކެއްޗާއި 

 ؛ވަސީލަތްތައް

(3)    

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް  ،މާލެއިން ބޭރުގައިވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ
މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވާ އޯޑިއޯ  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ މަޝްވަރާއާއެކު

އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ހިފުަމށް ކޯޓުަތކުން އެހީތެރިކަން ހޯދާެނ 
 ؛އުސޫލު

(4)    

    (5) ؛ޓްރާންސްމިޝަން ސްޕީޑާއި ބޭންޑްވިތްގެ މިންގަނޑުތައް

    (6) ؛ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތްދިމާވާ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން 

އަޑުއެހުން ބާއްވާ ވަގުތާިއ  ،ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވާ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ
 ؛އެފަރާތެއް ހުރި ޤައުމެއްގެ ވަގުތާ ދެމެދުގައިވާ ފަރަޤު ބޮޑުވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް

(7)    

    (8) އަދި  ؛ގޮތްތަރުޖަމާނަކު ބޭނުންކުރަންެޖހޭ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން ކުރިއަށް ގެންދިއުމާގުޅޭ 
 މިނޫންވެސް އެންމެހައި އުސޫލުތައް.

(9)    

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ އަޑުއެހުންތަކުގެ މަޖިލިސްތަކުގެ 
)ދިހައެއް( އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް  10އެ މައްސަލައެއް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ރެކޯޑިންގ

 ރައްކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންާވނެެއވެ.

   )ރ(

    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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އް އޮންަންނވާނެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެންމެހައި މެްނބަރުން ހިމެނޭގޮަތށް ޓްރައިބިއުަނލްގެ ޢާންމު މަޖިލީހެ

ނަލްެގ ޢާންމު ރިޔާސަތު ަބލަހައްޓަންވާނީ ޓްރައިބިއުނަލްެގ ރައީސްއެވެ. ޓްރައިބިއުޢާންމު މަޖިލީހުގެ 
 މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލްގެ  .88-5
 ޢާންމު މަޖިލިސް 

 ކަންކަމާމެދު ޓްރައިބިއުނަލުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ

 ގޮތެއް ނިންމުން. ،މަޝްވަރާކޮށް

   )ހ(

   )ށ( ވަނަ ބާބުގެ ަދށުން ޓްރައިބިއުނަުލން ހަދަންޖެޭހ ގަވާއިދުތައް ހެދުން. 10މި ޤާނޫނުގެ 

ޓްރައިބިއުަނލުން މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހިންގާގޮތާއި

 ،ްޓރައިބިއުނަލްގެ މެންބަުރން ތަބާާވންޖެހޭ ސުލޫކީ މިންގަނޑުތަކާއި ،ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޢާންމު މަޖިީލހުެގ ގަވާއިދު ހެދުން.

   )ނ(

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުުކރުމުގެ ކުރިން ބަޖެޓުގައި ހިމަނަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާމެދު ގޮތެއް 
 ނިންމުން.

   )ރ(

   )ބ( މުވައްޒަފުން ތަްމރީނުކުރަން ބޭނުން ދާއިރާތައް ަކނޑައެޅުން.ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

   )ޅ( ޤާނޫނަކުން ކަނޑައެޅޭ ނުވަތަ ޙަވާލުކުރެވޭ ކަމެއް ކުރުމުގެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖެއްސުން.

   )ކ( މަތީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަުމގެ އިތުރުން ކުރަންޖެހޭ ކޯޓުގެ ދާޚިލީ ކަންކަން ކުރުން.

ބަލަމުންދާ މައްސަލަތަކުގެ މަރުކަޒީ ދަފްތަރެއް ޓްރައިބިއުނަލްގައި ާޤއިމުކޮށް       އެ މައްސަލަތައް 

އެކަށީގެންވާ ހަލުވިމިނުގައި ިހންގުމަށް ބޭނުންވާ އިދާރީ ަފސޭހަތައް މަރުކަޒީ ގޮތެއްގައި 
 ލިބެމުންދާނެޮގތް ހެދުން.

   )އ(

    

 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް  .89 )ހ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 7ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރާ  ،ޓްރައިބިއުނަލް އެކުލެވިގެންވަނީ

އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީ އެ މެންބަރަުކ  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެންބަރަކު
 .އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ 5ޢައްޔަނުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 މެންބަރުންގެ މުއްދަތު   )ށ( (1)

އެހެން ކޮންމެ މެްނބަރަކު  ،މިމާއްދާގެ )އ( ގެ ދަުށން ވަިކކުރެވޭ މެންބަރަކު ފިޔަވައި
އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ޢައްޔަނުކުރެވޭ  5އަލުން 

 އަހަރަކުން ޢައްޔަނުކުރަމުން ގެންދެވިދާނެއެވެ. 5މެންބަރަކު ކޮންމެ 

(2)    

  )ނ( ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރުންގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް ހުންަނންާވނެއެވެ.



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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އަހަރުދުވަހުގެ  5އިސްލާމްދީނުގައި ޙައްދެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކަން ވޭތުވެދިޔަ 

 ؛ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެަފއިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

މެންބަރުންގެ    (1)
 ސިފަތައް 

    (2) ؛ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިާވ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުްނ 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރެވޭ ސިޔާސީ މަގާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި 
 ؛ނުވުން

(3)   

ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކު ކަމުގައި ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ސިޔާސީ 

 ؛ކަމުގައި ނުވުން

(4)    

ވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމާއި ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން އިލްމީޮގތުްނ 
 ނުވަތަ ތަޖުރިބާގެ ގޮުތން ލިބިފަިއވުން.

(5)    

ޓްރައިބިއުނަލަްށ ޢައްޔަނުކުރާ ެމންބަރުން ޕާްޓޓައިމްކޮށް ނުަވތަ ފުލްޓައިމްކޮށް ޢައްޔަނުކުރުމަކަށް 

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

މެންބަރުކަމަށް   )ރ(
ފުލްޓައިމްކޮށް އަދި 

ޕާޓްޓައިމްކޮށް 
ޓްރައިބިއުަނލަށް ރައީސަކާއި ނާއިބު ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢައްޔަނުުުކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން  ޢައްޔަނުކުރުން 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ. ،ރައީސެއް

  )ބ( (1)

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގައި 

 ރައީސްއެވެ.ބެލެހެއްޓުމުގައި ޓްރައިބިުއނަލްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

(2)    

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްޖެ 
ނުވަތަ އެމަޤާމު ހުސްވެއްޖެ  ،ނުވަތަ އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި ،ޙާލަތެއްގައި

އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތުން އަދާކުރާނީ ޓްރައިބިއުނަލްެގ  ،ޙާލަތެއްގައި
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނާއިބު ރައީސާ  ،މީގެ އިތުރުން. ނާއިބު ރައީސެވެ

 .ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ    (3)
ނާއިބު ރައީސާއި 

 ރައީސް 

، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ މަޤާމު ނުވަތަ ނާއިބު ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެްއ 
 .ކުރިމަތިވުމުންނެވެ

(4)    

ޙަވާލުވެވޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކަށް ެއމީހެއްގެ މަޤާމާ 

 .އަންނަނިވި ހުވާކުރުމުންނެވެ

މެންބަރުން މަޤާމާ   )ޅ(
 ޙަވާލުވުން



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  
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ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ،އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ިހތުމަށާއި....................... އަހުރެން "

 ،ޙައްޤުތަކަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއިރައްޔިތުންގެ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 
މެންބަރެއްގެގޮތުން އަދާކުރަންެޖހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް  ،އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ،ޢަދްުލވެރިކަމާއި، ވާޖިބުތައް މިނިވަންކަމާއި

ގަންދީ هللا ންމަތީ ދެމިހުރުަމށް މާތްލެނބުމެއްެނތި އިޚްލާޞްތެރިކަާމއެކު އަދާކުރު
 ."ހުވާކުރަމެވެ

    

 މަޤާމު ހުސްވުން   )ކ( .ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ ައންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ

    (1) .މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން 

    (2) .އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން

    (3) .މެްނބަރުކަުމން ވަކިކުރުމުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ، ގޮތުގެމަިތން ގައިވާމިމާއްދާގެ )އ( 

    (4) .މަރުވުމުން

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރުންގެ ކިަބއިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު ލާޒިމްކުރާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިްނ 
 .ސިފައެއް އުނިވުމުން

(5)    

އަންނަިނވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް  ،ވަކިކުރެވޭނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެްނބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން
 .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެންބަރަކަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެވެ ،މެދުވެރިވެގެން

މެންބަރުކަމުން   )އ(
 ވަކިކުރުން

    (1) .ޝަރްޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރުން

އުފުލަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރެއްގެ ަހއިސިއްޔަތުން 
ނުވަތަ ޓްރައިބިއުަނލްގެ މެންބަރެއްގެ ހައިސިއްޔަތުްނ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިާބ  ؛ނުކުޅެދުން

ތަޢާރުޟުވާފަދަ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ ދައުރެއް 
 .އޮތް ޙާލަތެއް ދިމާވުން

(2)    

    (3) .ޚިލާފުވުންހުވަޔާ 

ޓްަރއިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކު  ،މެންބަރެއްގެ މައްޗަށް ސާބިުތވާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން

ހިފަހައްޓަންޖެހޭ ައބުރުވެރިކަމަށް އުނިކަން އަތުވެއްޖެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް 
 .ފެނުން

(4)    



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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ތުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން 

 .އެކަމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ނުދިުނން ،އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުމާއި

(5)    

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ނުވަަތ ނާއިބުރައީސް ނުވަތަ މެންަބރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން 
ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ  ،އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެަނމަ

ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އިސްތިޢުފާ . ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާެނއެވެ
ދުވަސް  30ގަބޫލުކުރިކަން އަންގަންެދން ނުަވތަ އިސްތިޢުފާ ުހށަހެޅި ތާރީޚުްނ ފެށިގެން 

  . ރުންމަތީ ދެމިހުންނަންާވނެއެވެވަންދެން އެމީހަކު އޭނާގެ ވާޖިބުަތއް އަދާކު

 އިސްތިޢުފާ ދިނުން   )ވ( (1)

 

ގެ ދަުށން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ނުަވތަ ނާއިބުރައީސް އޭނާގެ  (1މި މާއްދާގެ )ވ( ގެ )

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމުން އޭާނ  ،މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިން ަކމުގައިވިޔަސް
 .އިސްތިޢުފާ ދިނީކަމުގައެއް ނުބެެލވޭނެއެވެ

(2)    

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި ނާއިުބރައީސާއި މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން 

މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މިގޮތުން މެންބަރުންގެ 
މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެމެންބަރަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ފުލްޓައިމްކޮްށ 

 ނުވަތަ ޕާޓްޓައިމްކޮށް ވަޒީފާއަދާުކރާ ފަރާތެއްކަމާމެދު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

މެންބަރުންގެ   )މ( (1)
މުސާރައާއި 
 ޢިނާޔަތްތައް 

 

 ،ދެވޭ މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައްޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަށާއި ނާއިބުރައީސަށް 
އަދި ޓްރައިބިއުނަލްެގ . މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ

އެމީހުންގެ މެންބަރުކަމުެގ  ،މެންބަރުންަނށް ދެވޭ މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައްވެސް

 .މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

(2)    

އެއް މަޤާުމން އަނެއް މަޤާމަށް ބަަދލުކޮށް  ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭނުންވާ މުވަްއޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ
އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދެއްގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޓްރައިބިުއނަލްގެ ރައީސެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލަށް   )ފ(
މުވައްޒަފުން 
 ޢައްޔަނުކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،މުވައްޒަފުންަނށް ދެވޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ޓްރައިބިއުނަލްގެ
ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަނޑައަޅާީނ ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރުްނގެ 

 އީެސވެ.ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ   )ދ(
މުވައްޒަފުންގެ 
މުސާރައާއި 
 ޢިނާޔަތްތައް 

ކޮންެމ  ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ޭބނުންވާ ފައިސާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެްއގެ ދަށުން ދައުލަތުެގ  ،އަހަރަކުވެސް

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ޫދކުރަންވާނެއެވެ. ،މާލިއްޔާއިން

 މާލީ ކަންކަން  )ތ( (1)



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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 ،މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު ،މިލްކިއްޔާތާއި ،ޚަރަދާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާމްދަނީއާއި

ޓްރައިބިއުނަލުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު
ކޮންމެ އަހަރެއްގެ  ،އެކުލަވާލެވޭ މާލީ ބަޔާެނއް ،ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަްށފަހު

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ  28ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

 މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންާވނެއެވެ.

(2)    

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަުރންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންނަީކ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި 
 ހިމެނޭ ބަޔެއް ނޫނެވެ.

ދިވެހި ސިވިލް   )ލ(
ސަރވިސްގައި 

 ނުހިމެނުން 

 ޓްރައިބިއުނަުލން ަމއްސަލަތައް ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ، ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތް ހިންގާގޮތާއި
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ  ،ޓްރައިބިއުނަލާބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ަގވާއިދެއް، އުސޫލުތަކާއި

 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އިޢުލާން ކުރަންވާނެއެވެ. 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ޓްރައިބިއުނަލުގެ  .90
 ގަވާއިދު

    

 ވަނަ ބާބު  11

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް 

  :ުއާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުެގ ޤާނޫނު( އިން މި ބާބުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ރެމިޓެންސް ޓެްކސް  25/2019* ޤާނޫނު ަނންބަރ(
  އުވާލެވިފައި.

ދުވަހުްނފެށިގެން  ވަނަ 2016އޮކްޫޓބަރު  1ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން 

"ރެމިޓެންސް ެޓކްސް" ގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް  3ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ޮފނުވާ ފައިސާގެ %
 ނެގޭނެއެވެ.

 ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން  .91 )ހ(
 ބޭރަށް ފޮނުވާ
 ފައިސާއިން

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު  ނެގުން

 )ދިވެހިރާއްޭޖގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު( ގެ ަދށުން ދޫކުރާ ވާކް ވީޒާ ލިބިފައިވާ 2007/1ނަންބަރު 

ވީޒާގެ މުއްދަތު  ބިދޭސީންނަށާއި، އެފަދަ ވީޒާއެްއ ލިބިފައި ނެތްކަމުގައިވިއަސް ނުވަތަ އެފަދަ
ނާ ދިވެހިރާްއޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަ ހަމަވެފައިވީކަމުގައިވިއަސް ވާކް ވީޒާ ލިބިގެން ެމނުވީ

 ބިދޭސީންނަށެވެ.

  )ށ(

އިދާރީ ޤާޫނނު( ގައިާވ  )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ 2010/3ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގާނީ ޤާޫނނު ނަންބަރު 

 .އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިންނެވެ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް އިންލަްނޑް ރެވެނިއު

  )ނ(



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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އަތުން ނަގައި،  ެޓކްސް ބިދޭސީން ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ރެމިެޓންސް 89މި ޤާނޫނުގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކްތަކާއި  މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެމަިތން އެ ެޓކްސް ދައުލަތަށް ދެއްކުމަކީ

ތެރެއިްނ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން  ބޭންކް ޫނން މާލީ ވިޔަފާރި ހިްނގާ ފަރާތްތަކުގެ

 .މަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެޚިދު ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް .92 
 ނަގައި ދައުލަތަށް 

 ދެއްކުން

    

ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ  ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަީރވެފައިވާ ކޮންމެ ފަރާތަކުންެމ، ޮކންމެ މަހަކު

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ބަޔާނެއް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އެކުަލވާލާ  ގޮތުގައި މީރާއާށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު

ޓެކުހުެގ  ަވނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައި، ރެމިޓެންސް 15މަހުގެ  ވިދިގެން އަންނަ
 .ދައްކަންވާނެއެވެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް

 ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން  .93 )ހ(

 ބޭރަށް ފޮނުވާ
 ފައިސާއިން

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
 ނެގުން

  )ށ( .ރެމިޓެންސް ޓެކްސް މީރާއަށް ދައްކަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ

    

ބަޔާން ުހށަހަޅަންޖެހޭ  ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދައްކަންޖެޭހ ތާރީޚަށް ނުދައްކައިފިނަމަ، ނުަވތަ ޓެކްސް

ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން އަދާކުރަންޖެޭހ ފޮނުވައިދިނުމުގެ  ތާރީޚަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ނުވަަތ ފައިސާ
 )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ އިދާރީ  2010/3އަދާނުކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަްނބަރު  އެނޫންވެސް ޒިންމާއެއް

 .ޤާނޫނު( ގައިވާ ގޮތުގެ މަިތން އެފަރާތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ

 ފިޔަވަޅު އެޅުން  .94 )ހ(

މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، ނުވަަތ  އެއްވެސް ފަާރތަކުންރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދެއްކުމުްނ ބަރީޢަވާން 
ހ( ައށް ޢަމަލުކުުރމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖެއިްނ (އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދީފިނަމަ މި މާއްދާގެ 

 އެއްވަރުގެ ޢަދަދަކުން އެފަރާތް ޖޫރިަމނާވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ  ބޭރަށް ފޮނުިވ ފައިސާއާ
ދޫކޮށްފައިވާ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ  އިވާނަމަ، ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، އެފަރާތަށްވިޔަފާރިއަކުން ކަމުގަ

 .އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަށް ހިފެހެްއޓުމުގެ

   )ށ(

    

އަންނަނިިވ  މަޤްޞަދަށްޓަކައި،މިޤާނޫނުގައި އެހެން ގޮތަކަށް ަބޔާންވެފައިވީނަމަވެސް، މި ބާބުގެ 
 ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެެވ.

 95.  

   )ހ( ؛ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް ރަޖިސްޓަރީކުރުން



 

 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(     2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު:  

 (2020ސެްޕޓެންަބރު  22ެއކުލަވާލީ: ލޭބަރ ރިޭލޝަންްސ ޮއތޯިރޓީ )އިސްލާޙުތަާކއެުކ  
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ދޭ ފަރާތްތަުކން ޚިދުމަތް ބިދޭސީންގެ އަތުން ރެމިެޓންސް ެޓކްސް ނެގުމުގައި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ

 ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތައް؛

   )ށ(

   )ނ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުން؛

   )ރ( .ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ އެނޫްނވެސް ކަންކަމާއި އުސޫލުތައް

    

 ވަނަ ބާބު  12

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެޭހ  ،މި ޤާނޫނުގައި އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޙާލަތެއްގައި

 ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ މިނިސްޓަރެެވ.

 ގަވާއިދުތައް ހެދުން  .96 

    

 މާނަކުރުން .97  މި ޤާނޫނުގައި:

ކީރިތި ރަސޫލާގެ ، ޤައުމީ ދުވަހާއި، ހުކުރު ދުވަހާއި، ބުނެފައިއެވަނީ]ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް[ ކަމަށް 

ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ، މިނިވަން ދުވަހާއި، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި، ޢީދުމީލާދު ދުވަހާއި
 އަޟުޙާ ޢީދު ، ޙައްޖު ދުވަހާއި، ޖުމްހޫރީ ދުވަާހއި، ަނޞްރުގެ ދުވަހާއި، ފިޠުރު ޢީދު ދުަވހާއި، ދުވަހާއި

 ދުވަހަށެވެ.

   

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،]ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްީޙ މަސައްކަތްތެރިޔާ[ ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ
 ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން ެމޑިކަލް ސެޓިފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތް ތަކަށެވެ.

   

ނުވަތަ އަގުހުރި  ،ފައިސާއިން، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ،]އުޖޫރަ[ ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ 

، އިތުރު މަންފާތަކާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭ މުސާރައާއި، އެހެންވެސް އެއްޗަކުން

 އެލަވަންސްތަކާއި ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތަކަށެވެ.

   

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ  ،މުވައްޒަފު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ވަގުތީ
 މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށެވެ.، ދުަވހު މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުން، އުންމީދެއް ނެތްގޮތުން

   

މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  ،ދަށުންވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ، ]ވަޒީފާދޭ ފަރާތް[ ކަމަށް ުބނެފައި އެވަނީ
މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ކޮންމެ ، ސަރުކާރާއި، ކުންފުންޏަކާއި ،ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކާއި

މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޚިދްމަތް ބޭނުންކުރާ ، ޖަމާޢަތަކަށެވެ. އަދި މި މާނަކުރުމުގައި
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ވާރިސުންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ ބަަދލުގައި އުފެދޭ ، ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ އެފަަދ ފަރާތްތަކުގެ

 ޤާނޫނީ ގޮތުން ނަޤުލުވާ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. ،އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް، ފަރާތްތަކާއި

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހިންގުމުގެ  ،"ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމުގައި ތިބޭ މީހުން" ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ 
ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގެ  ،ދާއިރާގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން

ގޮތުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކަނަޑއަޅާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މިގޮތުން ިހްނގުމުގެ އިސް މަޤާމެއްގެ ގޮތުގައި 
ތައް މި ޤާޫނނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅުމުގެ ޝަރުޠުތަކާއި މިންގަނޑު

 ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

   

މުވައްޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަށް  ،]މަސައްކަތްކުރާ މީހާ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށެވެ.

   

މި ޤާޫނނުގެ ދަުށން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ކަްނތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ  ،]މިނިސްޓަރ[ ކަމަށް ބުެނފައި ެއވަނީ
މަސްއޫލިއްޔަތު އެވަގުތަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ ހުރި ވަޒީރަކަށެވެ. 

 ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތަަކށެވެ.

   

ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު  ،އެވަނީ]މިނިސްޓްރީ[ ކަމަށް ބުނެފައި 
 އެވަގުތަކަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ.   

   

ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ޚިދުމަތްދޭ  ،"މުވައްޒަފު" ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ

ކުރިން  ،މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ،މީހާއަށެވެ. އަދި ބަހުގެ މާނައިގައި
 މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. 

   

، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކާއެކު ،]ދާއިމީ ވަޒީފާ[ އަދި ]ވަޒީފާެގ ދާއިމީކަން[ މިހެން ުބނެފައި އެވަނީ

 ގޮތުގައި މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ކުރުމަށެވެ.މެދުކެނޑުމެއްނެތް ، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި

   

ދެވޭ ޚިދްމަތަކަށް ނަގާ އަގުގެ އިތުރަށް ސަރވިސްޗާޖުގެ ، ]ސަރވިސްޗާޖް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ
 އެގޮތަށް ނަގާ ފައިސާައށެވެ.، ގޮތުގައި ވަކި އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާނަމަ

   

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިާވ  10މި ޤާނޫނުގެ  ،އެވަނީ]ޓްރައިބިއުނަްލ[ ކަމަށް ބުނެފަިއ 

 ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ.  ،ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ

   

، ފަތުރުވެރިން ުޗއްޓީ ހޭދަކުރާ ރިސޯޓުތަކަށާއި ،]ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތައް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކަށެވެ.
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ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުކުރާ ދުވަހުން ެފށިގެން މި ޤާނޫނަށް 

ގުޅޭގޮތުްނ ބަދަުލ ނުވަތަ ހަރުދަނާ ކުރަންެޖހޭ  މި ޤާނޫނާ. ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގައެވެ 45
 ސަރުކާރުގެ ނިޒާމެއްވާނަމަ އެފަދަ ކަންތައްތައް ިމ ޤާނޫުނ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރާ

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސާ ނިންމަން ވާނެއެވެ. 90ދުވަހުން ފެށިގެން 

ޤާނޫނަށް  .98 
 ޢަމަލުކުރުން

 

 

 

 


