ވޮލިއުމް44 :

އަދަދު204 :

ބުރާސްފަތި

ތާރީޚު 24 :ޝަޢުބާން  11 - 1436ޖޫން 2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު14/2015 :

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް
 4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ބޮޑުތަކުރުފާނުމަގު
މާލެ ،ދިވެހިރާއްޖެ.



ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރަނީ ،ޤާނޫނުތަކާއި ،ގަވާއިދުތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން
ނެރުއްވާ

އިޢުލާންތަކާއި،

ދެންނެވުންތަކާއި،

ނޫސްބަޔާންތައް

ފަދަ

ލިޔުންތަކެވެ.



ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.



ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމަށް ފޮނުއްވާ ލިޔުންތައް ފޮނުއްވުމުގެ
އެންމެފަހު ވަގުތަކީ ،ކުރީ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު  12:00ގެ
ކުރިންނެވެ.

ފޯނު3336137 ، 3323701 :
ފެކްސް3325500 :

އީމެއިލްgazette@po.gov.mv :
އޓްwww.gazette.gov.mv :
ވެބްސަ ި

ފޮނުއްވާ
ހަފުތާގެ

އަދި

ބުރާސްފަތި

ލިޔުންތައް
އަންގާރަ

ދުވަހުގެ

ފޮނުއްވުމުގެ

ދުވަހުގެ

ގެޒެޓުގައި
އެންމެފަހު
12:00

މެންދުރު

ޝާއިޢު
ވަގުތަކީ،

ގެ

ކުރިންނެވެ.

ކުރެއްވުމަށް
ހިނގަމުންދާ
ލިޔުންތައް

 gazette@po.gov.mvމި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.


ގެޒެޓުގައި
މައިކްރޯސޮފްޓް

ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް
ވާރޑުގައި

ފޮނުއްވާ

ފަރުމާ

ލިޔުންތައް

ފޮންޓުންނެވެ.

ލިޔެފައި ހުންނަންވާނީ

ވޮލިއުމް44 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އަދަދު204 :

ގ
ރ ެ
 2015ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ  10ވި ބުދަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދެވަނަ ދައު ު
ޙ
ފއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް  4ވަނަ އިޞްލާ ު
ކރެއްވި "ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީ ާ
ސއިން ފާސް ު
 4ވަނަ ޖަލް ާ
ވ ގޮތުގެ މަތިން 11 ،ޖޫން  24( 2015ޝަޢުބާން
އ ާ
ދގަ ި
މގެ ބިލު" ޤާނޫނުއަސާސީގެ  92ވަނަ މާއް ާ
ގެނައު ު
ތ
ވ ބުރާސްފަ ި
ި
1436ހ)

ވ،
ނ ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށް ެ
ރއްވުމު ް
އސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކު ެ
ދުވަހު ރަ ީ

ޖއެވެ.
ރވިއް ެ
މއަދު ޝާއިޢު ކު ެ
ގއި ި
ގޒެޓު ަ
ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެ

ވޮލިއުމް44 :

ވޮލި ުއމް44 :

ގ ގެޒެޓް
ދިވެހިސަރުކާރު ެ
ޓ
ގ ގެޒެ ް
ކރު ެ
ދިވެހިސަރު ާ

އަދަދު204 :

ދދު204 :
އަ ަ

ނބަރު14/2015 :
ޤާނޫނު ނަ ް

ޤާނޫނު ނަންބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް
 4ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު
ވ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.
ނބަރު ( 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އަންނަނި ި
ޤާނޫނު ނަ ް
.1

ޙކުރުން.
މއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާ ު
ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  51ވަނަ ާ

ރަމަޟާން މަހުގެ
ޢިނާޔަތް

.51

(ހ)

މ
ގ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮން ެ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހު ެ
ހސް) ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ.
އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ( 3,000/-ތިން ާ

(ށ)

މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި
އޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާ
ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަ ް
ނންވާނެއެވެ.
އެންމެހައި ފަރާތްތައްވެސް ހިމަ ަ

(ނ)

ކ
ނ މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމަ ީ
ޟ ް
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަ ާ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ .މި އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް
ތ
ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަ ް
ދ
ވ އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ .އަ ި
ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައި ާ
ގ
ޟން މަހު ެ
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަ ާ
ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިވެޓް
ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ.

(ރ)

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް މި މާއްދާގެ (ހ) ހިނގާނީ،
އހަރު
ރގޮތުން ( 1އެކެއް) ަ
ނ ހިޖު ީ
ފށާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ް
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަ
މ
ފަހުންނެވެ .އެހެންނަމަވެސް ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އަންނަ ފުރަތަ ަ
ރަމަޟާން މަހުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް
ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭނީ އެމީހަކަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައެވެ.
މުސާރައިގެ

ތިންބައިކުޅައެއްބައި

2,000/-

(ދެހާސް)

ރުފިޔާއަށްވުރެ

މަދުނަމަ

ނ
ދޭ ީ

( 2,000/ދެހާސް) ރުފިޔާއެވެ .މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައި ( 10,000/-ދިހަހާސް)ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަނަމަ ދޭނީ ( 10,000/-ދިހަހާސް) ރުފިޔާއެވެ.
.2

ވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން
ތޞްދީޤުކޮށް ،ދި ެ
ޤނޫނު ފާސްވެަ ،
ށނީ ،މި ާ
ށ ޢަމަލުކުރަން ފަ ާ
މި ޤާނޫނަ ް
ފެށިގެންނެވެ.
________________________

3

ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން  7:45އަށް

