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 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު: 

 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު  

 

ވަޒީާފއާ ބެހޭ އަސާީސ ، މި ޤާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި ( ހ) .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 
ނޑައަަޅއި  ފަރާތްތަކުެގ  ވަީޒފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަާދކުރާ، އުސޫލުތައް ކަ

ނޑައަަޅއި އެަޙއްޤުތަްއ ޙިމާަޔތްކޮށް ދިނުމަށް  ،ޙައްޤުތަކާިއ ޒިންމާތައް ކަ
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިީޓއަާކއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިިބުއނަލެއް ޤާއިމުކޮްށ 
އަދި މިނޫންވެސް ވަޒީފާއާެބހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް 

 ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ.
 ]ަވޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު[ އެވެ. ،ޤާނޫނަށް ކިޔާނީމި  )ށ(

 
( އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަުށން އިސްތިސްނާ ކުެރވިފަިއާވ ހ) .2   ހިންގޭނެ ދާއިރާ 

ލަތުގެ ުނވަތަ އަިމއްލަ ފަރާތްތަކުެގ ދާއިރާތަކާއި ފަރާތްަތއް ފިަޔވައި ަދއު
ދާއިރާަގއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަަކށާއި ވަޒީާފއަދާކުރާ މުަވއްޒަުފންގެ މައްޗަށް މި 

                              ޤާނޫނު ހިންގޭނެއެވެ. 
ނަމަވެސް ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަކީ ޚާއްސަ މަަސއްކަތްަތކެއް ކުރަންޖެހޭ 

 1/2008ނާ ފުލުހުންނަށް ހިނގާނީ ޤާނޫނުނަންބަރު ބަޔަކަށްވުާމއެކު ސިަފއިން
 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އެވެ. 5/2008)ސިފައިންގެ ޤާނޫނު( ާއއި 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް މި  )ށ(  
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ލިބޭގޮތަށް ކުރެޭވ 

، ފަރާތާއި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާްތ އެއްބަްސވުމަކީއެއްބަްސވުމެްއގައި ަވޒީފާދޭ 

 މި ޤާނޫނު މަނާކުރާ ކަމެއްނޫނެވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  )ނ(  ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތަށް  

ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ނުވަތަ މަްނފާއެއް ނުލިބޭ ގޮތަށް ުނވަަތ އެފަދަ ކަމަކަށް 
، އްބަްސވުމުަގއިަގާވިއދެއްަގއި ނުވަތަ ވަޒީާފގެ އެ އުނިކަމެއް ލިޭބގޮތަށް

ބާޠިލު  ،އެމާއްދާެއްއ ވާނީ، އެްއވެސް މާއްދާެއއް ހިމެނިގެންވާނަމަ
 މާއްދާއަކަެށވެ.

   

 



 
 

 

 ވަނަ ބާބު  2

 އަސާސީ އުސޫލުތައް 

 މަޖުބޫރުން 

 މަސައްކަތްކުރުވުން 

 މަނާކުރުން 

މަޖުބޫރުން މަސައްކަްތ ، ލައްވައި  މީހަކު އެއްެވސް( ހ) .3 
 ކުރުަވއިގެން ުނވާނެެއވެ.

، "މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުން" މާނަކޮށްދެނީ )ށ( 

އަދަެބއް ، މީހަކު އޭނާެގ އަިމއްލަ އިޚްިތާޔރުގަިއ ދޭ ޚިދްމަތެއް ހޯދުން ިފޔަަވއި
ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީގެން ުނވަތަ ނުފޫޒުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށް ބިރުދައްކަިއގެން 

ްއކަެތއް ކުުރވުމަށެވެ. މީހެއްގެ ފަރާތުން ޚިދްމަތެއް ހޯދުމަށެވެ. ނުވަތަ މަސަ
 އަންނަނިވި ކަންތައްަތކެއް ނުިހމެނެއެވެ.، ނަމަވެސް މި މާނަކުރުމުގައި

ޝަރީޢަތުން ކުރާ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން މީހަކު ލައްާވ  (1)
ސަރުކާރުެގ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯލާއި ބެލުމުެގ ދަށުްނ 

 ؛ކުރުވާ މަސަްއކަތް ނުވަތަ ހޯާދ ޚިދްމަތް
އާބާދީގެ ނުވަތަ އާބާދީގެ ބައެްއގެ މީހުންގެ ފުރާނަޔަށް މުޅި  (2)

ނުވަތަ ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްުލމެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަ 
އެފަދަ ޙާލަތުތަކުގައި ކުރުވަްނ ، ކުއްލި ޙާލަތުތަކުަގއި

އެކަީށގެންވާ ކަމަށް ގަބޫުލކުރެވޭ ނިސްބަތަށް ކުުރާވ 
 މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދްމަތް.

 
ނޑަ އެޅުމުަގޔާއި ، ދިނުމުގަާޔއި ވަޒީފާ ( ހ) .4   ނުކުރުން ތަފާތު  ، އުޖޫރަ ކަ

ވަޒީާފގެ ޝަރްޠުތަކާިއ ، ތަމްރީނު ދިނުމުގަޔާއި ، އުޖޫރަ އިތުރު ކުރުމުގަޔާއި 
ަވޒީފާ ، ަވޒީފާއިން ަވކިކުުރމުގަޔާއި ، ވަޒީފާ އަދާކުރާެނގޮތް ަކނަޑެއޅުމުގަާޔއި

، ކުލަޔަށް ، މީހުންގެ ަނސްލަށް، ކަންކަމުގައި އަދާކުރުމުަގއި ދިމާވާ އެހެނިެހން 

ނުަވަތ ، ސިޔާީސގޮތުން ގެްނގުޅޭ ޚިާޔލުތަކަށް، ދީނަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް
ާއއިލާަގިއ ، ަކއިވެީނގެ ނިސްަބތަށް، ޖިންސަށް، ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާީޓއަށް

ހުިރ  ނުވަތަ، މިޤާޫނނާއި ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން އުުމރަށް، އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް
، މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ މީހުންގެ މެދުގައި ، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި

 އެްއވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ސަބަބަާކ  )ށ( 

އިޖްތިމާޢީގޮތުން ނިކަމެތިކަން ފޯރާފައިާވ ، ހުރެ ނިކަމެތިވެފައިވާ ފަރާތްަތކާއި 
، ފަރާތްތަކުގެ  ޙާލަތަށް ުލއިފަސޭހަކަމެއް ހޯދައިދިނުމުެގ މަޤްޞަދުގައި 

ނުވަތަ ވަކި ޕްޮރގްރާމެްއ  ނުވަތަ ަވިކ ، ވަިކއުސޫލެއް ހަމަޖައްަސއިދިނުން



 
 

 

ޙަރަކާތެއް ހިންގުމަކީ ހަމަހަމަ މުވައްޒަފުންގެ މެދުަގއި ތަފާތުކުރުްނ 
 ކަމުގަެއއް ނުބެލެވޭެނއެވެ.

ރުމަށް ބޭނުންވާ ތަޢްލީމީ ވަޒީާފއެއް އަދާކު )ނ( 
ތަޖުރިބާާއ އަދި މިނޫންވެސް މަސައްކަާތ ސީދާގުޅުންހުިރ ، ހުނަާރއި، ފެންވަރާއި

 ކަންތައްތަުކގެ މަްއޗަށްބެލުން މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ާއ  )ރ(

ތަފާތެްއ ނުކުރެވޭ ކަމަްށ ، މަޚިލާފުވެއްޖެ ކަުމގެ ޝަުކވާެއއް ހުށަހެޅިއްޖެނަ
މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުުނވާ ގޮތުގެމަތިްނ ، ނުވަތަ ތަފާތު ގެނައީ 

ަވޒީފާ ، އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއްގެ ަމްއޗަށް ބިނާކޮށްކަން ސާބިތުކޮްށ ދިނުމަކީ
 ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ.

ަވޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުަގިއ ، )ބ( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން
މިމާއްދާަގއި ބުނެފައިާވ ތަފާތުކުރުން ، ށް އިސްކަން ދިނުމަކީދިވެހިންނަ

 ކަމުގަެއއް ނުބެލެވޭެނއެވެ.
 
 

އަސާސީ އުސޫލުތަކާ 
 ޚިލާފުވުން 

 އުސޫލުތަުކގެ  އަސާސީ ަބޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި މި( ހ) .5 
 ން މީހަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ޢަމަލެްއ ހިންގައިފިނަމަ ދަށު
 މި ޤާނޫުނެގ ، އުިނކަން ލިބޭކަމަށް ދެޭކ ފަރާތުން އެކަުމގެ ޝަުކވާ އެ 
 ވަނަ ބާބުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޓްަރއިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. 10

)ށ(   މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ ުއސޫލުތަުކެގ  
، ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤަކާގުޭޅޮގތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަުކވާތައް 

ޓްރައިބިއުނަލުން ައވަސް ގޮެތއްަގއި ބަލަންވާނެެއވެ. މިގޮުތން ޝަކުވާކުާރ 
ފަރާތާއި ޝަކުވާ ރައްދުާވ ފަރާތުގެ ވާހަކަތައް ހުށަހެޅުމަށާއި އެއަްށ 

 ޖަވާބުދިނުމަށް އެކަށީގެްނވާ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
ރަނގަުޅ ، )ނ( ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުަށހެޅޭ ޝަކުާވއަކީ 

ޙަޤީޤަތްތަކެއްެގ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަޞއްޙަ ޝަކުާވއެްއކަމަްށ 
އަންނަނިވި އަމުރުތަުކގެެތރެއިން އަމުރެއް ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ
ިމބައިަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ައާސސީ އުސޫލުތަާކ ، ނެރުމުގެ ބާރު ހިމެނޭގޮތުން

ޓްރައިބިއުނަލަްށ ، އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ނެރެންޖެހޭ
 ލިބިގެންެވއެވެ.

 ؛ވަކިކަެމއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ުނކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު (  1) 
ވަޒީާފއިން ވަކިކޮށްަފއިވާ މީހާއަށް އަނބުރާ އެވަޒީާފ  (2) 



 
 

 

 ؛ ދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު
، މީހަކަށް ގެއްލިފަިއވާ މަންފާއެއް ނުވަތަ ފަސޭހައެއް  (3) 

 ؛ބުރާ އެމީހަކަށް ލިބޭނެގޮްތ ހެދުމަށް ކުރާ އަމުރުއަނ
 ބަދަލުދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު. (4) 

 
 ވަނަ ބާބު  3

 ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން 
 

ެއކުއްެޖްއެގ ، ކުއްޖަކު ނުފުރޭ އަހަރު 16 އުމުރުން .6   އެންމެ ހަގު އުމުރު 
ަވޒީފާެއއްަގއި ، މެނުވީތަޢްލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ ގުޭޅޮގތުން ތަމްރީނު ދިނުމަށް 

 16ނުވަތަ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަްށ ގެންުގޅުމަކީ މަނާ ކަެމކެވެ. އުމުރުން 
އަހަރުނުފުރޭ ކުއްޖަކު، އެ ކުއްޖެްއގެ ރުހުމާއެކު، ޢާއިާލގެ ފަރާތުންކުރާ 

 މަސައްކަތެްއަގއި ބަިއވެރިވުން މި އުސޫލުން އިސްތިސްނާެވެއވެ.
 ( 

ކުޑަކުދިންލައްވާ މަސައްކަތް 
 ނުކުރުވުން 

، ސަބަބުން  ވަޒީާފގެ އަދާކުރާ ނުވަތަ މަސަްއކަތް ކުރާ( ހ) .7 

، ނުވަތަ އެމަސައްކަތް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ  ޙާލަތުތަކުގެ ސަބަބުން

ނުަވތަ ތަޢްލީމަށް ނުވަތަ ރަްއކާެތރިކަމަށް ނުވަަތ ، މުވަްއޒަފުގެ ިޞއްޙަތަށް
ުތގެ މަސަްއކަތެއް ކުރުމަްށ އަޚްލާޤަށް ނުރަނގަޅު އަސަެރއް ފޯރުވައިދޭ ޒާ

 ނުވަތަ ަވޒީފާއެއް އަދާކުރުމަްށ ކުޑަުކއްޖަކު ގެްނގުެޅގެން ނުވާނެެއވެ.
މި ބާބުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ހުރިހާ އުމުރެއްެވްސ  )ށ(  

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކަމުަގިއ  18ބަލާނީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުންނެވެ. އަދި 
)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުަތްއ  91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،ބަލާނީ

 ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގަިއވާ  ގޮުތގެމަތިންނެވެ.
 

ވަނަ ާމއްދާާއ   7، ވަނަ މާއްދާއާއި  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .8  ބަލަދުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ހޯދުން 
ކުަޑކުއްަޖކު ަވީޒފާގައި ުނވަތަ ، ތަޢާރުޟު ނުވާގޮުތގެ ަމތިން
ެއކުއްޖެްއގެ ޝަރްީޢ ނުވަތަ ޤާނޫީނ    މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންުގޅެޭވނީ

  ބަލަދުވެރިޔާގެ ުހއްދަ ލިޔުމަުކން ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޝަރްޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ  )ށ( 

)އާއިާލއާބެހޭ  2000/4ބަލަދުވެރިޔާ ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
  ލަފުޒުަތކަށް ދީފައިވާ މާނަިއގަެއވެ. ޤާނޫނު( ގައި އެ

 



 
 

 

ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުޟު ނުާވގޮުތެގ  6މި ޤާނޫނުގެ  (ހ) .9  މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި 
މަތިން އެކުއްޖަކަށް ސްކޫލުެގ ކިޔެވުން އޮންނަ ދުވަހެްއެގ ކިޔެވުން އޮންަނ 

 ުކޑަުކއްޖަކު  ަވޒީފާަގއި ގެްނގުެޅގެން ނުވާނެެއވެ.، ގަީޑގައި 
ނޑު  )ށ(   ،ގެ ފަހުގެ ވަގުެތއްަގއި  11:00ރޭގަ

 ވަޒީާފގައި ކުޑަުކއްޖަކު ގެންގުެޅގެން ނުވާނެެއވެ.
 

ވަޒީފާއާ ގުޅޭ ކުދިންގެ 
 ދަފުތަރު 

 ަވޒީފާަގއި  ކުޑަުކއްޖަކު ގޮތުގެމަިތން ޤާނޫނުގަިއވާ މި .10 
އެުކއްޖެްއގެ ނަމާއި ެއޑްރެހާއި އުފަން ، ފަރާތަކުންެވސް ކޮންމެ ގެންގުޅޭ
 އެނގޭނެ ދަފުތަރެއް ިލޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.ތާރީޚު 

 
ޞިއްޙީ 

މަސައްކަތްތެރިއަކަށް 
 ދެއްކުން 

ވަނަ މާއްދާއާ ތަޢާރުުޟ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .11 
އުޅަނދެއްަގއި އަދާކުރަންޖެހޭ އެްއެވސް ވަޒީފާެއއްަގިއ ،  ނުވާގޮުތގެ މަތިން

ޮކށްފައިވާ ިޞއްީޙ ސަރުކާރުަގއި ރަޖިސްޓަރީ ، ކުޑަުކއްޖަކު ގެންގުެޅވޭނީ
އެުކއްޖާެގ ކިބަިއގައި އެފަދަ ވަޒީާފެއއް އަދާކުރުުމެގ ، މަސައްކަތްތެރިައކު

ޤާބިލުކަން ޞިއްޙީގޮތުން ިލބިފައިވާކަން ކަށަވަުރކޮށްދީ ދޫކުރާ މެޑިކަްލ 
 ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

އެްއވެސް ުއޅަނދެްއގައި ުކޑަުކއްޖަކު ެއއް އަހަުރ  )ށ(
ަވޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ، ދިގު ުމއްދަތަަކށް ވަޒީފާ އަާދކުރާނަމަ ދުވަހަށްވުރެ

ސަރުކާރުަގިއ ، ޚަރަދުގައި މަދުެވގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެުކއްޖަކު
އެފަދަ  ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފަިއވާ ިޞއްޙީ މަސަްއކަތްތެރިައކަށް ދައްކައި 

ފައިާވކަން އުޅުުމގެ ޞިއްޙީ ޤާބިލުކަން އެ ކުއްަޖކަށް ލިބި،  މަސައްކަތެްއަގއި
 ހޯދަންވާނެެއވެ.، ކަށަވަރުކޮށްދޭ މެިޑކަލް ސެޓުފިކެޓެއް 

  
 ފަރާތަކުން  އެްއވެސް ާމއްދާއަކާ  ބާބުގައިވާ މި .12  އަދަބު

ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ  -/5,000ރުފިޔާއާއި  -/1,000 ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ
 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެެއވެ.
 ވަނަބާބު  4

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 
 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 
 ބާވަތްތައް 

އެހެން ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއ  )ހ( .13 
ހުރިހާ ބާވަތެްއެގ ، މި ބާުބގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ާމއްދާތައް ،ނުވާހާ ހިނދަކު



 
 

 

 ވަޒީާފގެ ެއއްބަސްވުންަތކުގެ ަމއްޗަށް ހިންގޭެނއެވެ.
ދެމެދު  ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި، ކޮންމެ މުވަްއޒަފަާކއި، )ށ(

ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ލިޔުންަތަކކުން އެކުެލިވގެންވާ ަވޒީފާެގ އެއްބަްސވުމެްއ 
އޮންނަންވާނެެއވެ. މިފަދަ އެއްބަްސވުމުަގއި ތިރީގަިއވާ މަޢުލޫމާތު 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.
( މުވައްޒަުފގެ ނަމާއި، ދާއިމީ ެއޑްރެހާއި، މިހާުރއުޅޭ ެއޑްރެހާއި، 1)     

ަބރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރު އަދި އަިއޑެންޓިޓީ ކާޑް ނަން
އުފަންތާރީޚާއި، ަޤއުމީ ނިސްބަތް އަދި އިމަޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުެގ 

 ނަމާއި، އެޑްެރސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު؛
 (  ދާއިމީ ވަޒީފާެއއްކަން ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީާފެއއްކަން؛2)     
 (  ވަޒީފާގެ އެއްަބސްވުން ފެށޭ ތާރީޚް؛3)     
 (  ލިބޭ އުޖޫރައާ އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް؛4)     
ނާޑއި އުޖޫރަ ހިސާބުކުރެޭވނެގޮތް؛5)       (  އުޖޫރަދެވޭ މިންގަ
ނަޑއަޅާ ދުަވސް؛6)       (  އުޖޫރަދިނުމަށް ކަ
 (  ޗުއްޓީ ދެވޭ ުދވަސް؛7)     
(  މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤާއި ުގޅޭ ގޮތުން އޭާނއާމެދު ފިޔަވަުޅ 8)     
 އުޞޫލުތަްއ؛ އެޅިދާނެ
(  މުވައްޒަފުްނގެ މަސަްއކަތް ބެލޭ ުއޞޫލު )ސްޓާފް 9)     

 އެޕްރަިއޒަލް(؛
(  ަވޒީފާއިްނ ވަިކކުރެވިދާނެ އުޞޫލުަތއް ަކނަޑއެިޅ 10)     

 ބަޔާންކުރެވިަފއި އޮތުން.  
ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ އެއްބަްސވުންތަުކެގ   )ނ(

 ދަ ކަމެެކވެ.ތެރެއިން އެއްބަްސވުމެއް އޮތުަމކީ ހުއް
ނަޑއެޅިފައިުނވާ ެއއްބަްސވުން (1)   ؛ވަޒީާފގެ ަވކިމުއްދަތެއް ކަ
ނޑައެޅިަފއިވާ އެއްބަްސވުން (2)   ؛ވަޒީާފގެ ަވކި މުއްދަތެއް ކަ
 ވަކި މަސަްއކަތަކަށް ާޚއްޞަޮކށްފައިވާ ެއއްބަްސވުން. (3) 

ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުމަށް ނުވަަތ   )ރ( 
މި ބާބުެގ މާއްދާތަކުަގިއާވ ، ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީާފއިން ަވކިވުމަށް ނޯޓިްސ 

ނަޑއެޅިފައިުނވާ ަވޒީފާގެ އެއްބަްސވުމެއް ، ގޮތުގެމަތިން  ، ވަކިުމއްދަތެއް ކަ
ބާޠިުލ ، އެ އެއްބަްސވުމުަގއި ހިމެނޭ ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް 

 ކުރެވިދާނެެއވެ.
ނޑަެއޅިފައިވާ ަވޒީާފެގ  )ބ( ވަކި މުއްދަތެއް ކަ



 
 

 

ެއ ، މި މާްއދާގެ )ކ( ަގިއވާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ ، ބަްސވުމެއްނަމައެއް
ނަޑއަޅާފަިއވާ ާތރީޚުގައި އިތުރު  އެއްބަްސވުމުގެ ުމއްދަތު ހަމަާވނެ ކަމަށް ކަ

 އެ ެއްއބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. ،ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލާ
ވަކިމުއްދަެތއް ަކނަޑއެިޅފައިވާ ވަޒީާފެގ  )ޅ(

 އެއްބަްސވުމެްއގެ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުުރެވެގން ނުވާނެއެވެ.
ވަކިމުއްދަެތއް ަކނަޑއެިޅފައިވާ ވަޒީާފެގ  )ކ(

ަވޒީފާގެ ޖުމްލަ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ، އެއްބަްސވުމެއް 
ނުވަތަ ެއ ެއއްބަްސވުމުގެ ުމއްދަތު  ،އިތުރުާވގޮތަށް ާއކޮށްފިނަމަ

 ،އާކޮށްފިކަން ، ނުވަތަ ދެފަރާތުންމެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާގޮތުން ،ނަމައިތުރުކޮށްފި
އެ އެއްބަްސވުމަީކ ވަކިމުއްދަެތްއ ، ނުވަތަ އިތުރުކޮށްފިކަން ޭދހަވާނަމަ

ނަޑއެޅިފަިއވާ އެއްބަްސވުމެްއނޫން ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.  ކަ
ނޑަެއޅިފައިވާ ުނވަތަ ަވިކ  )އ( ވަކި މުއްދަެތއް ކަ

 ،ވަޒީާފގެ ެއއްބަސްވުެމއްެގ މަޤްޞަދަކީ، ކަށް ޚާްއޞަކޮށްފަިއވާމަސައްކަތަ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތާނގައި އާދަިއގެަމތިން އަބަދުވެސް ، ނުވަތަ ނަތީޖާއަކީ

ދާއިމީ ގޮެތއްަގއި ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުން ، ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް 
ނޑަެއިޅފައި ނުވާ ަވޒީފާެގ ކަމުގަިއވާނަމަ އެ އެއްބަްސުވމަކީ ވަކިމުއްދަެތއް ކަ

 އެއްބަްސވުމެއް ކަމުަގއި ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.
ވަކި މަަސއްކަތަކަށް ާޚއްަޞކޮށްފައިވާ ަވޒީފާެގ  )ވ(

އެއްެވސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލަިއ ، އެމަސަްއކަތެްއ ނިމުމުން، އެއްބަްސވުން
 ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.

 
ވަގުތީ މުއްދަތު 
 )ޕްރޮބޭޝަން(

ީތގޮތުން ވަޒީާފަގއި ގެންުގޅޭ ވަގުތީ މުއްދަތު ކަމުަގިއ ވަގު .14 
މަސްދުވަހަށްވުެރ ދިގުޫނން މުއްދަތެއް ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުމުަގިއ  3

ނަޑއެޅި ދާނެެއވެ. އަިދ އެމުއްދަތުަގއި  އެ ެއއްަބސްވުން ެއްއވެސް ، ކަ
ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބާޠިުލ ، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި

 ރެވިދާނެެއވެ.ކު
  

( މި މާއްދާގެ )ރ( ަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ޙާލަުތގަިއ ހ)   .15  ވަޒީފާ ބަޔާން 
ެއަވޒީފާަގިއ އަދާކުރަންޖެހޭ ، ަވޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، މެނުވީ

ލިޔުަމކުން ، ކޮންމެ ުމވަްއަޒފަކަށް، ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ވަޒީާފ ބަޔާނެއް 
  ދޭންވާނެއެެވ.

ވަޒީާފ ، ހިންގަން ފަށާއިރުމި ޤާނޫނު  )ށ(



 
 

 

އެމީހުންގެ ވަޒީާފގެ ބަާޔން މި ޤާނޫނަށް ، އަދާކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކަށް
ވަޒީފާޭދ ، ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިންމަސް ދުވަހުގެ ެތރޭގައި 

ކޮންމެ ފަރާތަކުން ވެސް ޭދންވާނެެއވެ. އަދި މި ޤާނޫަނށް ޢަމަލުކުރަން 
، ފަރާަތކުން ެއއްެވސް މީހަކަށް ަވޒީފާއެްއ ދޭނަމަ ވަޒީފާދޭ، ފެށުމަށްފަހު

އެަވޒީފާެއއް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ަވޒީފާެގ 
ބަޔާން ހަވާލުކުރަންވާނެެއވެ. އަދި އެްއވެސް މުވަްއޒަފެްއގެ ވަީޒާފ 

ބަދަލާުގޭޅ ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުިރއެރުމެއް ލިިބއްޖެނަމަ އެައއި 
 ގޮތުން ަވޒީފާ ބަޔާން އާކުރަްނވާނެެއވެ.

ަވޒީފާގެ ބަޔާްނ ، ޔާންކޮށްފަިއވާ މި މާއްދާގައި ބަ )ނ( 
 އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ހިމަނަންވާނެެއވެ.، ހިމެނޭ ލިޔުމުގައި

ޤައުމީ ނިސްބަތާިއ ، ެއޑްރެހާއި، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި (1)  
 ؛ކުރާ މަސައްކަުތގެ ބާވަތް 

މިހާރު އުޭޅ ، ދާއިީމ އެޑްރެހާއި ، މުވަްއޒަފުގެ ނަމާއި  (2) 
އެޑްރެހާއި  ައއިޑެންޓިީޓކާުޑ ނަންބަރާއި އުފަންތާރީޚާިއ 

 ؛  ޤައުމީ ނިސްބަތް
   ؛ ވަޒީާފގެ ެއއްބަސްވުން ފެށޭ ާތރީޚު (3) 
ނޑާއި އުޖޫރަ ހިސާބުކުރެވޭނެގޮތް  (4)   ؛އުޖޫރަ ދެވޭ މިންގަ
ނޑަޅާ މު (5)   ؛  ްއދަތުތައްއުޖޫރަ ދިނުމަށް ކަ
ވަޒީާފގެ ނަމާއި ވަޒީާފގަިއ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުެގ  (6) 

 ؛ބާވަތް
 ؛ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭތަން (7) 
 ؛އާދަިއގެމަތިން މަސައްކަތް ކުަރންޖެހޭ ގަޑިތައް (8) 
 ؛ޗުއްޓީ ލިޭބގޮތް (9) 
 މުވަްއޒަފުގެ އަޚްލާޤާ ގުޭޅގޮުތން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަުޅއެޅިދާނެ (10) 

 އުސޫލުތައް.
 ަވޒީފާއަދާކުރާ މީހުން ، އަންނަނިވި ޙާލަތުތަުކގައި  )ރ( 

 މި މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ާވނެއެވެ.
ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭަގއި އާަދއިގެ މަތިން މަސައްކަތް  (1) 

ގަޑިއިރަްށވުރެ މަދުވާ  16ކުރަންޖެހޭ މިންވަރު ޖުމުލަ 
 ؛މީހުން

ނަޑއެިޅގެން ހަ ހަފުތާއަށްވުރެ  (2)  ނުވަަތ ، ކުރު މުއްދަތަކަށްކަ
ނޑައެޅިގެން ނިމޭނެ މަސައްކަތެްއ  ހަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކަ



 
 

 

 ކުރުމަށް ވަޒީފާ އަާދކުރާ މީހުން.
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަާފ ، ވަޒީާފގެ ބަޔާން )ބ( 

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އަނގަބަހުން ، ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ
ނުގެ ދަށުން އެ އެއްބަްސވުމެްއގަިއ އެއްބަްސެވވިފަިއވާ ނުވަތަ މި ޤާނޫ

ހިމެނެންޖެހޭނެ މާއްދާތަކާއި ޝަރްޠުތަކުގެ ދަށުން އެމުަވްއޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ 
އެ އެއްަބސްވުެމއް ތަންފީޒުކުރުމުެގ ޙަްއުޤ ، މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށްޓަަކއި

އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިބިގެްނެވއެެވ. އަދި އެފަދަ އެއްބަްސވުެމއްގެ ސަބަބުްނ 
ވަްއޒަފަކަށް ގެއްލުމެްއ ިލބޭގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުުމގެ ަޙއްޤެއް ަވޒީފާދޭ މު

 ފަރާތަށް ލިބިގެނެއް ނުވެެއވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކޮށްފައިާވ ަވޒީާފ  )ޅ( 

ރުފިޔާ އަށްުވެރ  -/1,000، މުވަްއޒަފާ ހަވާލުޮކށްފައި ނުވާނަމަ، ބަޔާނެއް
 ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ،ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން

 
 ،( ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ދެމިޮއންނަ މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނީހ) .16  ދާއިމީ ވަޒީފާ 

ވަޒީާފގެ މަސަްއކަތް އަދާކުަރން މުވަްއޒަފަކު ފަށާ ުދވަްސ ހިމަނައިގެންނެވެ. 
ެއަވޒީފާެގ ، ުނަވތަ ވަިކކުރެވޭ ުދވަސް ހިމެނޭޮގތަށް ،އަދި ެއވަޒީާފއިން ަވކިވާ 

 މުއްދަތު ދެމި އޮންނާނެއެވެ.
، އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުން ކަމެއް ދިމާެވގެން  )ށ( 

އޭނާ ވަޒީާފއަދާކުރާ މުއްދަުތ ، މުވަްއޒަފަކު މަސައްކަތަށް  ނުނިކުތުމުން
ނޑުނީ ކަމުަގއި ބަލަިއެގން ނުވާނެއެވެ.    މެދުކެ

 ،ދަށުން މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގެ (1) 
ޗުއްީޓެއްއ ، ނުވަތަ ަވޒީފާގެ ެއއްބަްސވުމުގެ ދަށުން

 ؛ހޯދައިގެން މަސައްކަތަށް ނުނިުކމެ ހުންނަ ހުރުން
 ، މަހުއުޖޫރަ ލިބޭގޮތަށް ުނވަތަ ނުލިބޭގޮތަށްނަމަެވސް (2) 

، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

މުވަްއޒަފަުކ ، ންނުވަތަ ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސުވމުގެ ދަށު
މަސައްކަތަށް ނުކުތުން ަވކިމުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުެގ 

 ؛މަސައްކަތަށް ނުިނކުމެ ހުންނަ ހުރުން ،ސަބަބުން
  ،ވަޒީާފއިން ވަިކކޮށްފަިއވަނީ ނަހަމަގޮތުގައި ކަމަށްބަަލއި (3) 

ނުވަތަ އެހެން  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން 29މި ޤާނޫނުގެ 
އަުލން އެވަޒީފާ ަހވާލުކުރަންދެްނ  ،އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން

 ؛މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުން



 
 

 

ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތުން  ،މުވަްއޒަފުން މަދު ކުރުމުގެ ގޮތުން (4) 
ވަގުީތގޮތުން ަވޒީފާއިން ަވކިޮކށްގެން މަސައްކަތަށް ނުނިކުެމ 
ހުރުމަށްފަހު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވަްއޒަފެްއގެ ގޮުތަގިއ 

އެުމއްދަތުަގިއ  ،ކުެމފައިވާނަމައަލުން ވަޒީފާއަށް ނު
 ؛މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެހުރި ހުރުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ެއއްބަސްެވގެން މަސައްކަތަށް ނުިނކުެމ  (5) 
 ހުންނަ ހުރުން.

 
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 

އެއްފަރާތުން އަނެއްފަރާތަށް 
 ބަދަލުކުރުން 

 މަތިން ގޮުތގެ ަބޔާންކޮށްފަިއވާ ަގއި( ށ) މާއްދާގެ މި( ހ) .17 
 ،ުމވަްއޒަފެްއެގ ރުހުމާ ނުލައި، ވަޒީާފގެ އެްއވެސް އެއްބަްސވުމެއް ، މެނުވީ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒިފާ ލިބިދޭ ފަރާތަށް ފިޔަވައި ެއހެން ފަރާތަކަށް 
 ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.

ވިޔަފާރިެއއް ނުވަތަ ިވޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުާރ  )ށ( 
، ެއިވޔަފާރީގެ ނުވަަތ އެމަަސްއކަތެްއގެ ބަެއއްުނވަތަ ، މަސައްކަތެއް 

ނުވަަތ ، ނުވަތަ ުކއްޔަްށ ދޫކުރުމުން ނުވަތަ ނަޤުލުކުރުމުން، ވިްއކާލުމުން
އެިވޔަފާރިައކާ ނުވަަތ އެމަސައްކަަތާކ ، އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދޫކޮްށލުމުން

ެއަވގުތު މުވަްއޒަފުންގެ ގޮުތގައިތިބި މީުހންގެ ވަޒީާފެގ ، ގުޭޅގޮތުން
އެިވޔަފާރިެއއް ނުވަތަ އެމަސައްކަެތއް ބަދަލުވެގެންދިަޔ ، އްބަްސވުންތައް އެ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާިއ ވަޒީފާ އަދާކުާރ ، ނަޤުލުވާނެެއވެ. މިގޮތުން، ފަރާތަށް
ެއވިޔަފާރިެއްއ ، ކޮންމެ ފަރާތަކާ ދެމެދު އުފެދިގެންވާ ޙައްޤުަތކާއި ވާޖިބުތައް 

ރާތާއި ވަޒީާފގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް  ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ބަދަލުެވގެންދިޔަ ފަ
ވަޒީާފއަާދކުރާ ފަރާތްތަކާިއ ، ބަދަލުވެގެން ދާނެެއވެ. އަދި ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން 

ވިޔަފާރި ުނވަތަ މަސަްއކަްތ ބަދަލުކުރި ފަރާތާދެމެދު ހިނގާފަިއވާ ކޮންމެ 
ބެެލވޭނީ ަވޒީފާަގއި ތިބި ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި ނުަވަތ ، މުޢާމަލާތެއްވެސް

 މަސައްކަތް ބަދަލުެވގެންދިޔަ ަފރާތާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 
ނުވަަތ  ،ވިޔަފާރިެއއް ނުވަތަ ެއއިްނ ބައެއް )ނ( 

، ުނވަތަ ުކްއޔަށް ދިނުމުން ،މަސައްކަތެްއ ނުވަތަ އެއިން ަބއެއް ިވއްކާލުމުން

ވަަތ ވިޔަފާރި ނު، ކުރިން ވަޒީފާދިން ފަރާތަށާއި، ނުވަތަ ނަޤުލުކުރުމުން
މުަވއްޒަފުްނ ، މަސައްކަތް ނަޤުލުވުމުން ވަޒީާފދޭ ފަރާތް ކަމުގައި ބެލޭ ފަރާަތށް

އެމީހުންގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ގުނޭީނ ، މަސައްކަތްކޮށްދިން މުއްދަތު 
އެއްމުއްދަެތއްގެ ގޮުތގަެއވެ. އަދި އެްއވެސް މެދުެކނޑުމެއް އެމީހުންެގ 

 އެވެ.ވަޒީާފގެ މުއްދަތަށް ައއިކަމަކަްށ ނުބެލެވޭނެ



 
 

 

ަދޢުވާ ކުރެވެމުންާދ ، އެްއވެސް ކުށަާކގުިޅގެން )ރ( 
ނުވަތަ ޙުކުެމއް ައއިްސފައިވާ ފަރާތެްއެގ  ،ނުވަތަ ދަޢުވާެއއް ސާބިތުވެަފއިވާ 

ެއހެން ފަރާތަކަށް ، މި މާއްާދގެ )ށ( ގަިއވާ ޙާލަުތގައި ، ޒިންމާއެއް 
ންމާއަށްެވްސ ބަދަލުވެގެނެްއ ނުދާނެއެވެ. ައދި އެފަދަ މީހަކު އުފުލަންޖެހޭ ޒި

 އެްއވެސް އުިނކަމެއް ނާންނާނެއެވެ.
 

ނޑައެޅޭ ވަކި  ކަ
ދުވަސްވަރެއްގައި 

 އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ 

 ކުރަންޖެހޭ  ެއކަނި ވަކިުދވަްސވަރެްއަގއި އަހަރުގެ .18 
ނިޑ ، ަވޒީފާައދާކުރާ މުވަްއޒަފެއްނަމަ، މަސައްކަތެްއަގއި  މެދުނުކެ

އަހަރެއްެގވެްސ އެއްދުަވސްވަަރުކ އެްއއަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ކޮންމެ 
ެއިކ ، އޭނާ، ވަޒީފާދޭ ަވކި ފަރާތަކަށް އެމުވަްއޒަފަކު ޚިދްމަތް ކޮށްފައިާވނަމަ
ެއވަޒީފާ ދޭ ، އަހަރުމަތިން އެޚިދްމަތްކުރި ދުވަސްތަުކގެ ޖުމުލަ އަދަދަށް

 ފަރާތުގެ ވަޒީާފގައި ދެމިހުރި މީހެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭނެެއވެ.
 

 ލާޤު އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މަސައްކަތުގެ އަޚް 
 

މުވައްޒަފާމެދު އިޞްލާޙީ 
 ފިޔަވަޅުއެޅުން 

 އަޚްލާޤީ  މަސައްކަތުގެ ތަބާވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން( ހ)  .19 
ނޑުތަކަށް  މި މާއްދާަގއި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ ފިަޔވަޅުތަުކެގ ، ތަބާނުވާނަމަ މިންގަ

އެކަށީގެްނވާ ިއޞްލާޙީ ފިޔަވަުޅ ތެރެއިން އެ މުވަްއޒަފަކާމެދު އަޅަން ފެންނަ 
 ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ. ،އެޅުމުގެ ބާރު 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިޞްލާޙީ ފިޔަަވޅު"  )ށ(
 ގެ މާނައިަގއި އަންނަިނވި ކަްނތައްތައް ހިމެނޭނެއެވެ.

 ؛(   ނަސޭހަތްދިނުނ1ް)     
 ؛ލިޔުމުން އިންޒާރު ދިނުން (2)
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން  14މަސައްކަތަށް ނިކުުތން ވަޒީާފގެ  (3)

 ؛މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން 
 ހުރި މަގާމަށްވުރެ ދަށްމަގާމަަކށް ބަދަލުކުރުން. (4)

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ަވކި މުަވްއޒަފަކާމެދު އަޅާަފއިާވ  )ނ(
މަސައްކަުތެގ ، އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅަކީ ެއކަީށގެންވާ ފިޔަވަެޅއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި 

ނޑަށް އެމުަވއްޒަފަކު ތަބާުނވި މިންވަާރއިއަޚް އެމުަވއްޒަެފްއެގ ، ލާޤީ މިންގަ
އެިފަޔވަޅު އެޅުުމގަިއ ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެޅިފިަޔވަާޅއި، ވާޖިބުތަކާއި 

ޚިާލފުވުމުން ލިބުނު ، ެއ މުަވއްޒަަފކު އަޚްލާޤީ މިންަގނޑާ ، ޢަމަލުކުރިގޮތާއި 
ޚްލާޤު ކުިރން ބަހައްޓަމުން އެމުަވްއޒަފަކު މަސައްކަުތގެ އަ، ގެއްލުމާއި 



 
 

 

 އައިސްަފއިވާ ގޮުތގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެެއވެ.
މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤީ މިންަގނޑަށް ތަބާނުވުމުްނ  )ރ(

އެޅިފިަޔވަޅަކީ ެއކަށީގެންުނާވ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް އެިފޔަވަޅު ެއޅުނު 
ލަްށ ޓްރައިބިއުނަ، ެއކަމުގެ ަޝކުވާ ، މުވަްއޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

ނޑުން   މުސާރައިން ކެ

 ހުއްދަވާ މިންވަރު 
 ގަޑީަގއި  އަދާކުރަންޖެހޭ ަވޒީފާ މުވައްޒަފަކު( ހ)  .20 

ނޑުްނ  ،މިންވަރު ވަގުަތށްވާ ނުނިކުންނަ ވަޒީފާޔަށް އޭނާގެ މުާސރައިން ކެ
މުަވއްޒަފަުކ ަވޒީފާއަްށ ނުނިކުތުމާ ގުިޅގެްނ ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން، ފިޔަވައި 

 އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުދަލަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިައްށ  )ށ(

ނުވަަތ  ،ލިބޭނޭކަން އެނިގހުރެ މުވައްޒަފަކު ކުރާ ޢަަމލަކުން ގެއްލުމެއް 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް  ،ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ަސބަބުން

ނަޑއެޅުން މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅަެއވެ.އެކަީށގެންވާ ބަދަލު ދިނުމަށް   ކަ
 

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

 މަނާކުރުން 

މުވަްއޒަފެްއގެ މަސަްއކަތުެގ ޤާބިލުކަން ނުވަަތ  )ހ(  .21 
ނޑު ރަނަގުޅ ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަްށފަހުވެސް އޭނާެގ  އަޚްލާޤީ މިންގަ

އޭނާ ވަޒީާފއަދާކުރާ ތަން ަރނގަޅު ގޮުތަގއި މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤާއި ުނވަަތ 
ހިންގުމާ ގުޅިފަިއވާ އޭނާެގ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާކަުމގެ ެއކަށީގެްނާވ 

އޭނާެގ ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ މުަވއްޒަފަކު ، ސަބަބަކާލަިއގެން މެނުވީ
 ވަޒީާފއިން ވަިކކޮށްގެން ުނވާނެއެވެ.

ޒަަފުކ މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤީ މިންަގނޑަށް މުަވއް )ށ( 
ނުވަތަ މުވަްއޒަފަކު އޭާނެގ ވަޒީފާއިން ވަިކ  ،ތަބާނުވާކަމަށް ބެލުމުގައި 

އެކަީށގެންވާ ސަބަބުތަެކްއ ، ެއއީ، ތިރީަގއި ެއވާ ކަންތައްތައް ، ކުރުމުގައި 
 ކަމުގަެއއް ނުބެލެވޭެނއެވެ.

އިޖްތިމާޢީ  ،ޤައުމީ ނިސްބަތް ،ކުލަ ،މުވަްއޒަފުގެ ނަސްލު (1) 
 ،ިސޔާީސޮގތުން ގެންގުޭޅ ޚިޔާލުތައް  ،ދީން ،ނިސްބަތް

 ،ކަިއވެނީގެ ނިސްބަތް  ،ޖިންސު، ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ
ުނވަތަ އޭނާަގިއ  ،ޢާއިލީ ގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް

 ؛ހުރި ނުކުޅެދޭ ސިފައެއް
 ؛ބަލިވެއިނުން ނުވަތަ ބަލިެވއިުނމާ  ގުޅިފައިވާ  ސަބަެބއް (2) 
ްއޒަަފކަށް ލިބިދޭ ޙައްެޤއްގެ ބޭނުްނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުވަ (3) 



 
 

 

 ؛އޭނާ ކުރުން
، ބަލިވުމުން ނުވަތަ ލިބުނު ހާނިއްކަެއއްގެ ސަބަބުން  (4) 

ވަކި ދުވަސްަތކަކު މަސައްކަތަށް ނުނުކުެމ ، ވަގުީތގޮތުން
 ؛ހުރުން

މަސައްކަތް ކުރަން ތިމާ އުޅެންޖެހޭ މާޙައުލަކީ  (5) 
ގެއްލުމެްއ  ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮުތން ނުރައްކާތެރި

ނުވަތަ ުފރާނައަށް ލިބިދާނެ މާޙައުލެްއ  ،ތިމާގެ ޞިއްޙަތަށް 
، ެއކަށީގެްނވާ ގޮުތގައި ގަބޫލު ކުެރިވގެން، ކަމަށް

އެމާޙައުލުން ދުރުވުމަށް އެމުަވއްޒަފަކަްށ ލިބިދޭ ޙައްެޤްއެގ 
 ؛ބޭނުން އޭނާ ކުރުން ނުވަތަ ުކރަން އުޅުން

ެއއްގެ މެންބަރަކަްށ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ަޖމްޢިއްޔާ (6) 
ނުވަަތ ެއފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ުކާރ  ،މުވަްއޒަފަކުވުން 

 ؛ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޙަރަކާތެއްަގއި އޭނާ ބަިއވެިރވުން
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ަގާވއިދާ ޚިލާފުެވއްެޖ  (7) 

 ،މުވައްޒަަފކު ޝަކުާވއެއް ހުށަހެޅުން، ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް
ދަ ޝަުކވާެއއް ހިމެނިފައިވާ މައްސަލަެއއްަގިއ ނުވަތަ އެފަ

 އެްއވެސް ހައިިސއްޔަަތކުން ބައިވެިރވުން.
 

 ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން 

 ނޯޓިސް ދިނުން 

ވަނަ ާމއްދާގަިއވާ ޙާލަތުތަުކަގިއ  23މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .22 
ނަޑއެޅިފައިުނވާ ަވޒީފާގެ ެއއްބަްސވުމެއް ވަޒީފާޭދ  މެނުވީ ވަކި ުމއްދަތެއް ކަ
ފަރާތަށް ބާޠިލުކުރެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެން ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ތިރީގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައި ެއވާ ނޯޓިސް ިދނުމަށްފަހުގައެވެ.
ހަ މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި އެއްއަހަރަްށވުެރ  (1) 

ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާަގއި ބަހައްޓާފަިއާވ 
 .؛ސްމުވަްއޒަފަކަށް ދެހަފުތާގެ ނޯޓި

ވުެރ  އެްއއަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި ފަސް އަހަރަށް (2) 
ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާަގއި ބަހައްޓާފަިއާވ 

 ؛މުވަްއޒަފަކަށް ެއއްމަސް ދުވަުހގެ ނޯޓިސް
ފަސްއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުަވހު ވަޒީފާަގއި ބަހައްޓާފަިއާވ  (3) 

 މުވަްއޒަފަކަށް ދެމަސް ދުވަހުެގ ނޯޓިސް.
ބާބުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ މި  )ށ(

ނިޑވަޅެްއގައި  ،ޗުއްީޓއެްއގެ ބޭނުން އެ ުޗއްީޓެގ ، ުމވަްއަޒފަކު ކުރަމުންދާ ދަ



 
 

 

މުއްދަތާއެކު ނޯޓިްސގެ ުމްއދަތު ގުނޭގޮތަށް މި މާއްާދގެ )ހ( ގަިއ 
 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ނޯޓިހެއް ދީެގން ނުވާނެއެވެ.

ންކޮށްފައިާވ މި މާއްދާގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށް ބަޔާ )ނ(
ަވީޒފާ ދޭ ފަރާތާއި ، މުއްދަތަށްވުރެ އިތުުރ މުއްދަަތކަށް ނޯޓިސް ދިނުމުަގއި
ނުވަަތ ވަކިމުއްދަތެްއެގ ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަްސވުމަކަށް 

ކުރިން ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަަފކަށް ލިބިގެންާވ 
 މި މާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.، ށްުލމަކަށްޙައްޤެއް އެއިރަކު އޭނާ ދޫކޮ

)ރ( މި މާއްދާގެ ދަށުްނ ދެވޭ ނޯޓިސް ދޭްނވާީނ 
 ލިޔުމުންނެވެ.

  
ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި 

 ވަކިކުރުން 
ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެްއ ، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި )ހ(  .23 

އޭނާގެ މަސައްކަުތގެ ައޚްލާޤު އެކަށީގެްނ  ،އޭނާގެ ަވޒީފާއިން ވަިކކުރެޭވނީ
އެކަީށެގންވާ ހަމަތަކަށް ، އޭނާ ވަޒީާފގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، ނުވުމާއެކު 
 ކުެރވޭނެ ކަމެްއކަމަްށ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގަެއވެ.، ބަލާއިރު

)ށ(  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފަިއާވގޮތުގެމަތިްނ 
އަާދކުރާ ފަރާތެއްގެ މަސައްކަުތގެ އަޚްލާޤު އެކަީށގެން ނުވާކަމަްށ ވަޒީފާ 

 ބެލޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުަގއެވެ.
( ވަޒީާފގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަަތ 1)

 ؛ވަޒީފާ އަާދކުރާ ތަނަށް ގެއްުލންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން
 ( ޚިޔާނާތެއް ވެފަިއވުން.2)

ޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަކިކުރުްނ" "ނޯ )ނ(
ނުވަަތ ަވޒީފާގެ އެއްބަްސވުމުަގިއާވ  ،ޤާނޫނުގަިއވާ ޮގތުގެމަތިން، މާނަކޮށްދެނީ

ގޮތުގެ މަތިން ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ 
 ނުވަތަ އެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ނޯޓިސް، ނުލައި

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބާޠިލުކުރުމެވެ.، ވަޒީފާގެ އެއްބަްސވުން، ދިނުމަށްފަހު
 

ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސވުމެްއ ނިމުމަކަށް  )ހ(  .24  ވަޒީފާ އަދާކުރިކަމުގެ ލިޔުން 
މަސް  6އެކަން މުަވްއޒަފަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެިށގެން ، ގެނައުމަށްފަހު

އަންނަނިވި ކަންތައްަތކަްށ ، ނަމަދުވަހުގެ ތެރޭަގއި އެ  މުަވްއޒަފަކު އެިދއްޖެ 
ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީާފ ، އިޝާރާތްކޮށް ަވޒީފާ އަދާުކރިގޮތުގެ ލިޔުެމއް

 އަދާކުރި ފަރާތަށް  ދޫކުރަންާވނެއެވެ.
 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެްޑރެސް (1) 



 
 

 

 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކުރާ މަސަްއކަތުގެ ާބވަތް (2) 
ނޑުމެއްނެތި ވަޒީފާ  (3)  ގަިއ އެމުަވއްޒަފަކު ދެމިހުިރ މެދުކެ

 ؛ މުއްދަތު
 ؛ވަޒިފާ އަާދކުރި ތަން (4) 
ވަޒީާފއިން ަވކިވުުމގެ ކުރިން އެމުަވއްޒަަފކު އަާދކުރަމުްނ  (5) 

 ؛އައި ވަޒީފާ 
އެ މުަވއްޒަފަަކްށ ، ވަޒީާފއިން ވަިކވި ތާރީޚާ ހަމަޔަށް (6) 

 ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އެހެިނހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް.
، މުވަްއޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްަގއި މެނުވީ )ށ( 

ނުަވތަ އޭނާ ވަޒީފާ ، އެމުަވއްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ަވކިވާން ދިމާވި ސަބަބު
ވަޒިާފ އަދާކުރި ގޮުތެގ ، އަދާކުރި ގޮތާމެދު ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް

 ހިމަނައިގެން ުނވާެނއެވެ.، ލިޔުމުގައި 
 

ނޯޓިސްދިނުމުގެ ބަދަލުގައި 
 ދިނުން ފައިސާ 

 ދިނުމުގެ  ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ގޮތުން ަވކިކުރުުމގެ ވަޒީާފއިން .25 
އެނޯޓިްސގެ މުއްދަުތ ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެނޯޓިސްގެ މުއްދަުތ ، ބަދަލުގައި

އެމުވަްއޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެްނ ، ނިމޭދުވަހާ ހަމައަށް
ޭއާނ ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް، ހަަމއަށް އޭާނއަށް ދިނުމަށްފަހު، ޢިނާޔަތްތައް

 ވަޒީާފއިން ވަިކކުރެވިދާެނއެވެ.
 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މިޤާނޫނާ ނުވަތަ ަވޒީފާެގ  )ހ(  .26  ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުން 
ނަޑއެިޅގެން ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން  އެއްބަްސވުމާ ކަ

ދޭންވާނެއެވެ. ިމގޮތުން ދޭ ވަޒީފާދިން ފަރާތަށް އެކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު 
ނޯޓިސްގައި އެފަދަ ކަންަކން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުަގިއ 
އެދިފައިވާ ކަްނކަން ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުމާ އެްއގޮތަށް ރަނަގޅު ނުކޮށްފިނަމަ، 
ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުމުަގިއ ވަޒީާފއިން ވަިކވުމުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް 

 ުރޞަތު ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންެވއެވެ.ދިނުމަށްފަހު، ވަކިވުމުގެ ފު
މުވަްއޒަފަކު ަވޒީފާެގ ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން )ށ(

އެކަށީގެްނވާ ސަބަބެއްނެތި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ، އެއްބަްސވުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ
 އެމުަވއްޒަފަކު ވަޒީާފއިން ަވކިުކރީ ކަމުގައި ބެެލވޭނެެއވެ.

 
ސަބަބު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 

 ސާބިތުކޮށްދިނުން 
އެުމވަްއޒަފަުކ ، ުކރުމާ ގުޅިގެން ވަކި  ަވޒީފާއިން މުވަްއޒަފަކު .27 

އޭނާ ވަީޒފާއިން ވަިކކުިރ ، ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެއް ުނވަަތ ދަޢުވާެއއްަގއި



 
 

 

 މި ޤާނޫނުެގ ، ސަބަބަކީ އެކަީށގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ
އެހެނިހެން  ،ކޮށްފައިވާ ޙާލަތު ފިަޔވައި ވަނަ މާއްދާަގއި ބަާޔން  29

ޙާލަތުތަކުގައި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާެއކެވެ. އެމުަވއްަޒފަކު ވަޒީާފއިްނ 
ެއކަށީެގންވާ ސަބަބެއް ކަމުަގއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް ، ވަކިކުިރ ސަބަބަކީ 

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަިކުކރީ އެކަށީގެްނވާ ، ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ
 ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ. ސަބަބެއްނެތި

 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ 

 ވިދިގެން ޝަކުވާ އުފުލުން 
ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ  )ހ( .28 

ެއވަޒީާފއިން އޭާނ ، މުަވއްޒަފަކު ވަޒީާފއިން ަވކިކޮށްފިނަމަ، ނުލައިނަމަވެސް
މީހާއަށް ވަކިކުރީ އެކަީށގެްނވާ ސަަބބެއްނެތި ކަމުަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރި 

ަވޒީފާއިން ަވކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ިތންމަސް ދުވަހުގެ ، ގަބޫލުކުެރވޭނަމަ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުެގ ޙައްޤު އޭާނއަްށ  ،ތެރޭގަިއ ެއކަމުގެ ަޝުކވާ

ލިބިގެންެވއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުިރ މީހާއަށް ނޯޓިސް ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ަށހެޅުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެެވ.ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހު

ވަޒީާފގެ ަވގުތީ މުއްދަުތގައި ުމވަްއޒަފަުކ  )ށ( 
އެަވޒީފާެގ ، ނުަވތަ އެ ވަޒީާފއެއް އަދާކުރާ މީހާ ،ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުމުން

، ގޮތުން އިސްތިޢުފާ ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ މުސްކުޅި ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްައއުމުން

މި ާމއްދާގެ )ހ( ަގިއާވ ، އެކަމުގެ ޝަުކވާ ،ވަޒީާފއިން ަވކިކޮށްފިނަމަ
 ގޮތުގެމަތިން ކުރުމުގެ ަޙއްޤެއް އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިިބގެނެއް ުނވެެއވެ.

 
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި 
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން 

މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ 
 ޙައްލު

، މުވަްއޒަފަކު ވަޒީާފއިްނ ވަކިކޮށްފަިއވަނީ )ހ(  .29 

، ސަބަބެއް ނެިތކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެހިނދެއްަގއި އެކަީށގެންވާ

ތިރީގަިއވާ ކަންަތއްތަުކގެ ެތރެއިން ކަމެއް ުނވަތަ ކަންތައްތަކެްއ ކުރުމަްށ 
 ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރު ނެރެންވާނެެއވެ.

އެމުަވއްޒަފަުކ ކުރިން އަދާުކރަމުންދިޔަ ވަޒީާފގަިއ އަލުްނ  (1) 
ެއްއވެސް ޙާލެްއގައި ަވޒީފާއިްނ  ބެހެއްޓުމަށާއި އޭނާައކީ

  ؛ވަިކވެފަިއވާ މީހެއްކަުމގައި ނުެބލުމަށް އަމުރުކުރުން
މުވަްއޒަފަކު ވަޒީާފއިްނ ވަކިކުރުމުގެ ކުިރން  (2) 

ނުވަަތ ، އަދާކުރަމުންދިޔަ ބާވަތުެގ ވަޒީފާެއއްަގއި
އެކަީށގެންވާ އެހެން ަވޒީފާއެްއަގއި ބެހެއްޓުމަްށ 

މުުރގައި ބަޔާްނވެގެްނވާ ނުވަަތ އަދި ެއއަ ،އަމުރުކުރުން
ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވަްއަޒފަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވެޭވ 



 
 

 

 ،ޝަރްޠުތަކަކާއި މާއްދާަތކަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށާއި
ވަކި ތާރީޚަކުން ފެިށގެްނ އެަވޒީފާއާ ަޙވާލުވުމަްށ 

 ؛އަމުރުކުރުން
ށް ބަދަލުދިނުމަ، މި މާއްދާގެ )ރ( ގަިއާވ ގޮތުގެމަތިން (3) 

 އަމުރުކުރުން.
ފުރަތަަމ ، ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރެއް ނެރުމުގައި )ށ( 

ބަލަންވާނީ އެމުވަްއޒަފަކު ަވިކކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާަގއި އަުލން ބެހެއްޓުމަށެވެ. 
ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭާނއާ އެކަީށގެްނވާ ަވޒީފާއެްއަގިއ  ،ނުވަތަ އެަވޒީފާާއގުޅޭ 

، ަވޒީފާއިން ވަިކކުރެވުުނ ޙާލަތުތަކަށާއި ، ގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. މިފަދައިން ބެލުމު

ވަޒީާފއިން ވަކިކުރަން ދިމާވީ މުވައްޒަފަކު ުކރި ޢަމަލެއްގެ 
ސަބަބުންކަމަށްވާނަމަ އެކަމުަގއި އޭނާ ބައިވެިރވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް 

 ކުރަންވާނެެއވެ.
، މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިްނ ަވކިކުރަން ޖެހުނީ )ނ( 

ކޮންެމވެސް މިންވަރެއްގެ ިހއްާސއެްއއޮްތކަމަށް ނުވަތަ އޭނާެގވެސް 
، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭާނ ފަހިކޮށްދިން ކަމެއްެގ ސަބަބުންކަމަށް

އެމުވަްއޒަފަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށްކުރާ ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ
ރެްއެގ އެުމވަްއޒަފަކު އުފުލަންޖެހޭ ކޮންމެެވސް މިންވަ ، އަމުރުގެ ތެޭރގައި 

 ޢުޤޫބާތެއްވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ.
ބަދަލުދިނުމުގެ އަމުރެއް ޓްރައިބިއުނަލުްނ  )ރ( 

ނޑައަޅާނީ އެކަީށެގންވާކަމަށް އަިދ ، ނެރުމުގައި ބަދަލުދޭންޖެހޭ މިންވަރު ކަ
ޢަދުލުވެރިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަަލށް ފެންނަ އަދަދަކަށެވެ. މިފަދައިން އަދަދު 

ނަޑއެޅުމުަގއި  ަވކިކުރުމުަގއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުްނ ޢަމަލުކުރިގޮތުން  ވަޒީާފއިން، ކަ
އެމުަވްއޒަފަކު ވަޒީާފއިްނ ، އެމުަވއްޒަފަކަްށ ސީދާގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށާއި 

ވަކިކުރުމަށް ދިމާވި މުަވްއޒަފަކުކުރި ޢަމަލެއްގެ ަސބަބުންކަމަށްވާނަމަ 
. މުަވއްޒަފަްށ އެކަމުަގއި އޭނަ ބަިއވެރިވާ ިމންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާެގ  23އޭނާ ވަޒީާފއިން ވަކިކުރީ މި ޤާނޫނުގެ ، ބަދަލު ދިނުމުގައި
، )ނ( ގަިއވާ ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިން ކަމަކަށް ބިނާޮކށް ކަމުގަިއވާނަމަ

އެކަމަށްޓަަކއި އެމުަވއްޒަފަަކށް އިތުރު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމަށް 
 އެވެ.ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކުެރވިާދނެ

 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ، ބިނާވެފަިއއޮތީ ެއއްބަްސވުން ވަޒީާފގެ .30  ވަޒީފާދޭ ފަރާތް މަރުވުން 

އޭނާ ިނޔާިވ ދުވަހުންފެށިގެން  ،ފަރުދީ ހައިސިއްޔަުތގެ ަމއްޗަްށ ކަމުަގއިވާނަމަ



 
 

 

ވަނަ ާމއްދާެގ )ހ( ގެ ދަށުން  22ިމ ޤާނޫނުގެ ، އެއްމަސް ުދވަހުގެ ތެޭރގައި 
އެ ެއއްމަސް ދުވަްސ ، ނިމުމަކަށް ެގނެސްފައި ނުވާނަމައެއްބަްސވުން 

 އެ ެއއްބަްސވުން ބާޠިލުވާނެެއވެ.، ހަމަވުމުން
 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް 

 ބަނގުރޫޓުވުން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެނަމަ ނުވަަތ  (ހ) .31 
އެދުވަހުްނ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަސައްކަތް ުހއްޓާލަިއފިނަމަ

 ވަނަ ާމއްދާެގ  22މި ޤާނޫނުގެ ، ފެށިގެން ެއއްމަސް ުދވަހުެގ ތެރޭަގއި
)ހ( ގަިއވާ ގޮތުގެމަިތން ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސުވން ނިމުމަކަށް 

އެަވޒީާފގެ ެއއްބަސްވުްނ ، އެ އެއްަމސްދުވަސް ހަމަވުމުން، ގެނެސްފައިުނވާނަމަ
 ބާޠިލުވާނެެއވެ.

އެފަރާުތެގ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަނގުރޫޓުވިޔަސް  )ށ( 
ނުވަތަ އެަމސައްކަތް އެހެން  ،މަސައްކަތް ހުއްޓުަމކަށް ުނގެންނަނަމަ

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީާފގެ ެއއްބަސްުވްނ ، ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ
 ބާޠިލެއް ނުވާނެެއވެ.
ނުވަަތ  ،ބަނގުޫރޓުވުމުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް )ނ( 

ްއޒަފުން ނުވަތަ އެމީހުްނ ުމވަ، އެފަރާތުގެ މަަސއްކަތް ުހއްޓާލުމުން
އެމުވަްއޒަފުންނަށް ލިބެންވާ މުސާރައާއި އެހެނިހެްނ ، ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ދަރަނި އަދާކުރަންޖެހޭ ، ފައިސާއަށް އެދި ދަޢުވާ ކޮްށފިނަމަ
އެދާއިާރއަކަާށއި އެހެން ުހރިހާ ފަރާތްތަކަށް ، ސަރުކާރުެގ ދާއިާރއެްއ ވާނަމަ 

ތިީރގަިއއެާވ ، ފައިސާ ހޯދައިދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދޭްނވާނީ ލިބެންވާ
 ނިސްބަތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ހޯދައިދިނުމަށެވެ.

ބަނގުރޫޓުވުމުން ނުވަތަ ިވޔަފާރި ހުއްޓާލުމުގެ ކުރިްނ  (1) 
ހަފުތާެގ ތެރޭގައި މުވަްއޒަފުންނަށް  27ހިނގައިދިޔަ 

، ކޮމިޝަން، ފައިސާ  އިތުުރަގޑީގެ، މުސާރަ، ލިބެންވާ

 ؛އަދި އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތައް، ސަރވިްސޗާޖް
ބަނގުރޫޓުވުުމގެ ނުވަތަ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ކުިރން  (2) 

ޗުްއޓީ ލިބެންާވ ، ހިނގައިދިޔަ ދެ އަހަރުދުވަުހގެ ތެރޭަގއި
ުޗއްޓީނުަނގާ ، ދުވަސްތަުކގައި މަސަްއކަްތ ކޮށްފައިވާނަމަ

 ؛ޭއގެ ބަަދލުގައި ލިބެންވާ ަފއިސާމަސައްކަތް ކުރުމުން 
ބަނގުރޫޓުވުުމގެ ނުވަތަ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ކުިރން  (3) 

މުސާރައިްނ ، މަސްުދަވހުގެ ތެރޭގައި  12ހިނގައިދިޔަ 
ނޭޑގޮތަށް މަސައްކަަތށް ނުނިކުމެ ހުރިނަމަ ، ނުކެ



 
 

 

 ؛އެދުވަސްަތކަށް ލިބެންވާ ފަިއސާ
އިން ވަިކކުރުމުގެ ސަބަބުްނ އެކަީށގެންވާ ސަބަެބއްނެތި ަވީޒފާ (4) 

އެބަދަލުގެ ފައިސާާއއި ވަޒީާފއިްނ  ،ބަދަލުދޭން ޖެހިފައިވާނަމަ
 ެއއްެވސް ފައިާސއެއް ދޭން އޮތްނަމަ އެަފއިސާ.، ވަކިކުާރއިރު 

 
 

 މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި 
 

ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި 
ޢާންމުކޮށް އެންމެ 

ގިނަވެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ 
 ގަޑިތައް 

 48ހަފުތާއެއްގެ ތެޭރަގއި އެންމެގިަނެވގެން  (ހ) .32 
 ަލްއވާ މަސަްއކަތް  ގަިޑއިރަށްވުރެ އިތުރަށް ެއއްވެްސ މުަވއްޒަފަކު

މި އުޞޫލުގެ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނުގަިއ  ކުރުަވއިގެން ނުވާެނެއވެ.
ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮުތގެމަތިްނ އިތުރުަގޑީަގއި މަަސއްަކތް ކުރުވުމެްއ 

 ނުހިމެނެއެވެ.
މުވަްއޒަފަކު އަރާމުކުރުމަށް އާދަިއގެމަތިްނ  )ށ( 

، ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއްަގއި ުނވަތަ ދެފަރާތުން އެއްބަްސވެަފއިވާ ުދވަހެްއގައި 

ެއްއވެްސ ، ގަިޑއިރުގެ ުމއްދަތެއްނުދީ 24އަރާމުކުރުމަށް ވިދިވިިދގެްނ 
ަކްތ ދުވަހަށްވުރެ ދިގުުމއްދަތަކަށް މަސައް 6މުވަްއޒަފަކުލަްއވާ ވިިދވިިދގެން 

 ކުރުަވއިގެން ުނވާނެެއވެ.
 ޓުތަކާިއ، ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަުކގައި )ނ( ޓޫރިސްޓް ރިސޯ
ދިރިނޫޅޭ ސިނާީއ  އަދި މީހުން މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ުނަވތަ މީހުން

މަސައްކަތްތަްއކުރާ ރަށްރަުށަގއި މަސަްއކަތްކުރާ މީެހއް ުނވަތަ މީހުންނާއި 
ނަޑއަޅާފަިއާވ  ވަޒީފާ ދޭފަރާތާ ދެމެދު ެވޭވ ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސވުމުަގއި، ކަ

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުުމއްދަތަކަށް މަސައްކަްތ  6ގޮތެްއގެމަތީން ވިދިވިިދގެން 
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަަތކަށް މަސައްކަތްުކާރ  6 ކުރުމަށްފަހު، ވިދިވިިދގެން

ދުވަހުގެ މަގުން އަރާމްކުރުމަށް ދުވަސްތައް އެްއކޮްށ  1ދުވަހަކަށް  6ކޮންމެ 
 ނެގުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ހުރަހެއް ނާޅަެއވެ.

 ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަާކިއ، ޓޫރިސްޓު ުއޅަނދުތަކުަގއި )ރ( 
ދި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސިނާީއ މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ނުވަތަ މީހުން އަ

މަސައްކަތްތަްއކުރާ ރަށްރަުށގަިއ މަސައްކަްތކުރާ މީހަކު، ުނަވތަ މީހުން ވަޒީާފ 
ގަިޑއިރު  2ން ުދވާލަކު ިއތުރު ގަިއ ެއއްބަސްވެަފިއާވ ގޮތުގެމަތިބަޔާނު

 37ގެ މަސައްކަތްކުުރވުމަކަށް މިމާއްާދ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ނަަމވެސް މިޤާނޫނު
މިގޮތުން އިތުރުވާ ގަޑިތަަކށް އިތުރުގަީޑެގ  ،ން އިވާ ގޮތުގެމަތިވަނަ މާއްދާގަ 



 
 

 

 ފައިސާ ދޭންވާނެެއވެ.
 

ދުވާލަކު ޢާންމުކޮށް އެންމެ 
ގިނަވެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ 

ނޑައެޅުން   ގަޑިތައް ކަ

 ކުެރވޭނެ  މަސައްކަތް ިގނައިން އެންމެ ދުވާލަކު ޢާންމުކޮށް .33 
ނޑައަޅާ ގަޑިަތއް  މިނިސްޓަރަށް އިޚްތިޔާރު  ހެދުމުގެ ަގވާިއދެއް ކަ

 ބިގެންެވއެވެ.ލި
     

 މިބާބުގަިއވާ  ފަރާތްތައް  ކުެރިވފައިވާ ަބޔާން ތިރީގައި( ހ)  .34  އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުން 
 .ވާނެއެވެ އިސްތިސްނާ މާއްދާތަކުން
 ؛ކުއްލި ޙާލަތުތަުކގައި މަަސއްަކތް ކުރާ މީހުން (1) 
ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ނުވަތަ  (2)  މަތިންދާ ބޯޓުަގިއ ކަ

 ؛މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން
 ؛މިސްކިތު މުދިމުންނާއި މިސްކިތު މަސައްކަތުމީހުން (3) 
އޮންކޯލް ޑިއުީޓަގއި ތިބޭ ވަގުތުތަުކަގއި، އޮންކޯްލ  (4) 

 ؛ޑިއުީޓގައި ތިބޭ މީހުން
 ؛ހިންގުމުގެ އިސް ަމގާމުތަކުަގިއ ތިބޭ މީހުން (5) 

ެއ ، ޙާލަތުތަކުގައި ތިރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  )ށ(
ޙާލަތެއްަގއިހިމެނޭ ފަރާތްތަކުެގ މައްޗަށް މިބާުބގަިއވާ މާއްާދތައް ަވގުީތގޮތުްނ 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިދަކުން ހަމަޖެްއސިދާނެއެވެ.، ނުހިނގާގޮތް
 ުނވަތަ ަވޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ބާރު ، އެކްިސޑެންޓެއް ދިމާވުމުން (1) 

ުނވަތަ އެފަދަ ކަެމްއ ، ނުހިނގާ ކަމެްއ ދިމާވުމުން
ނުވަތަ މަސައްކަތްކުާރ ، ދިމާވެދާނެކަންކަން ޔަޤީންވުުމން
ނުވަތަ މަސައްކަތުަގިއ  ،ތަނުގެ އިމާރާތާ ނުގުޅޭގޮތުން 

ކޮންމެހެން އަވަހަްށ ، ބޭނުންކުރާ ސާމާނާ ގުޭޅޮގތުން
، ކޮށްނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހުމުން

ެއްއވެސް މަސަްއކަެތްއ  އެކަންކަމަށްޓަަކއި އިތުރުަގޑީަގއި
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މަސައްކަތް އާދަިއގެމަތިްނ ، ނުކޮށްފިނަމަ

ނުރަނަގޅު އަދި ބޮޑު އަސަެރްއ ، ހިނގަމުންދާގޮތަށް
 ؛ކޮށްފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން

އާަދއިގެމަތިން ުކާރ ، ޚާއްޞަ ޙާލަތުތަކެްއގެ ސަަބބުން (2) 
ރާތުން ކޮްށ މަސައްކަތަށްވުރެ އިތުރަްށ ވަޒީފާދޭ ފަ

 ؛ ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ދިމާވުން
ހަލާުކިވޔަ ނުދިނުމަށް ، އަވަހަށް ހަލާުކވާ ޒާތުެގ ަތކެތި (3) 



 
 

 

 ކޮންމެހެން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން.
މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިާވ ގޮުތގެމަތިްނ  )ނ(

ހުނު މަސައްކަތެއްކޮްށ ވަގުީތގޮތުން އިސްތިސްާނާވ ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެ 
ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ  32މި ޤާނޫނުގެ  ،ނިމުމުން

މުއްދަތާ އެްއވަރުގެ ުމއްދަތެްއ އެމީހުން އަރާމުކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 
އެމީހުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި ދުވާލަކު ޢާންމުކޮށް އެންމެގިނަެވގެްނ 

ެއގަޑިތަކަްށ ިމ ، ތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަމަސައްކަތް ކުރެވޭ ަގޑީގެ އި 
އިތުރުަގޑީެގ ، ވަނަ މާއްދާެގ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަީތން 37ޤާނޫނުގެ 
 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމީހުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.، ފައިސާވެސް 

 
މުވަްއޒަފަކުަލއްވާ ތިީރގަިއ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން (ހ) .35  ކެއުމުގެ ގަޑި 

ކަންތައްަތކުެގ ތެރެއިން ކަމެއް ކުުރވަިއެގން ނުވާނެެއވެ. ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 
 އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން ހުްއދަ ދީގެންވެސް ނުވާެނއެެވ.

، މިނެޓުގެ ވަގުުތކޮެޅއް ކެއުމަށް ނުދީ 30މަދުވެގެން  (1) 

ނޑުމެއްނެތި ގިަނެވގެން ފަސްގަޑިއިރަްށވުރެ އިތުރަްށ  މެދުކެ
 ؛މަސައްކަތް ކުުރވުން

އޭނާ ަލްއާވ ، މުަވއްޒަފަކަށް ލިޭބ ަވގުތުަގއި، ށްކެއުމަ (2) 
 އެްއވެސް މަސަްއކަތެއް ކުރުުވން.

)ށ(  މިމާއްދާގެ )ހ( ަގިއ އެހެން އޮތްނަމަވެްސ، މި 
ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާާވ  34ޤާނޫނުގެ 

މުވަްއޒަފުންނަށް، އެުމވަްއޒަުފންނާއި އެުމވަްއޒަފުންނަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާާތ 
މެދު އެއްބަްސވާގޮެތްއގެ މަތިން، އެހެން ުއޞޫލަކުްނ ކެއުުމގެ ގަިޑ ދެ

ނަޑއަޅަްނވާނެެއވެ.  ކަ
 

، ނަމާދު ކުރުމުގެ ވަގުތާއި

 ހުސްވަގުތު 
، ނަމާދުކުރުމަށް، މީހަކަށްވެސް ކޮންމެ ވަޒީާފއަދާކުރާ( ހ) .36 

މަސަްއކަތަށް ދަތި ނުާވނޭ ގޮތުގެ މަތިްނ ، އެނަމާދެއްގެ ަވގުތު ފާއިތުުނަވނީސް
 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅްއ ދޭންވާނެއެވެ.  15

)ށ( މިމާއްދާގެ )ހ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން ހުްސވަގުުތކޮެޅްއ 
 15ނުލިބި މަސައްކަތުގައި ހޭދަާވ ކޮންމެ ހަތަރު ގަޑިއަކުްނ އެއްފަހަރު 

 މިނެޓުގެ ހުސްަވގުތުކޮެޅއް ދޭން ވާނެެއވެ.
 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ުމވަްއަޒފަކާ ދެމެދު ވެޭވ  )ހ(  .37  އިތުރުގަޑި 



 
 

 

އިތުރުަގީޑގައި ުމވަްއޒަފަކު ލަްއަވިއ ، އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން މެނުވީ
 ، މަސައްކަތް ކުރުަވިއގެން ުނވާނެެއވެ. މިފަދައިން މަަސއްކަތްކުުރވާނަމަ

ާދގަިއ ވަނަ މާއް 38މި ޤާނޫނުގެ ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާ ގޮތަށާއި 
 ބުނާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއެވ.

މުވަްއޒަފަކުލަްއވާ އިތުރުަގީޑގައި މަަސއްކަްތ  )ށ(
 1¼އޭނާެގ މުސާރައިން ަގޑިައކަށްޖެހޭ މިންވަުރެގ މަދުވެގެްނ ، ކުރުަވއިފިނަމަ

ހުކުުރ ދުވަހެްއ ނުވަަތ ، އަދި އެފަަދއިން މަސަްއކަތްކުުރވީ، ބަޔަށްވާ ަފއިސާ
އެމީހެއްގެ މުސާރައިްނ ގަޑިއަކަށްޖެޭހ ، ހެއްގަިއނަމަރަސްމީ ބަންދު ދުވަ

އިތުުރގަީޑގެ ފައިާސެގ ، ބަޔަށްވާ ަފއިސާ 1½މިންވަރުގެ މަދުެވގެން 
 ަވީޒފާދޭފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.، އެމުަވްއޒަފަކަށް، ގޮތުަގއި

 
ރަސްމީ ބަންދު 

ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް 
 ކުރުން 

، ގޮތުަގއި  ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޢާންމުކޮށް .38 

އޭނާއަްށ  ،މުަވއްޒަފަކުަލއްާވ މަސަްއކަތް ކުުރވާނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު 
ނޑަެއޅިފަިއވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބަިއކުަޅ  މަދުވެގެން ކަ
އެއްބަާޔ ެއްއވަރުެގ އަދަެދއްެގ ފައިސާ ޯއވަރަޓއިމްެގ ގޮުތގަިއ ލިބޭ ފައިާސެގ 
، އިތުރުން އެމުވަްއޒަފުގެ ުމސާރައިަގއި ހިމަނައިގެން ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން

 ވެ.އެމުަވއްޒަފަކަށް ދޭންވާެނއެ 
 
 

 ޙައްޤުވާ  އެކިއެކި ޗުއްޓީ 
 

، ނުވާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައި އެހެންގޮތަކަށް  ޤާނޫނުގައި މި .39  އަހަރީ ޗުއްޓީ 

މުސާަރލިބޭގޮތަށް ކޮންމެ ، ކޮންމެ އަހަރަކު ، ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަުރވުުމން
އަހަރީ ޗުއްީޓެގ ، ދުވަހުގެ ުޗއްީޓއެއް  30މުވަްއޒަފަކަށްވެސް މަުދވެގެްނ 

 ދޭންވާެނއެވެ.ގޮތުަގއި 
 

ޗުއްޓީގައި ހުންނައިރު 
 މަސައްކަތް ނުކުރުން 

ވަނަ ާމއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއވާ އަހަީރ  39 ޤާނޫނުގެ މި .40 
އެަފރާތުގެ ެއްއވެސް ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ޗުއްީޓގަިއ މުަވއްޒަފަކު ުހްއޓާ

މަސައްކަތެއް އެމުަވއްޒަަފުކ ލައްަވއި ކުރުަވިއގެން ނުވާނެެއވެ. ނުވަަތ 
 އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވުަމށް ހުއްދަކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

 
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  39 މި ޤާނޫނުގެ )ހ( .41  ޗުއްޓީދޭ ތާރީޚު 



 
 

 

 ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެ މަތިންނެވެ. ،އަހަރީ ޗުއްޓީ ެދވޭނީ
ނަޑއަޅާނީ (1)  ެއޗުއްީޓ ޙައްުޤާވ ، ޗުއްޓީފެށޭ ތާރީޚު ކަ

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ. ، މުވަްއޒަފަކާ މަޝްވަާރކުރުމަށްފަހު
ުޗއްޓީ ަޙއްޤުވާ އަހަުރ ، ުޗއްޓީފެށޭ ތާރީޚަކީ ، މިގޮތުން

މަސްދުވަހަށްވުެރ ފަހުެގ  12ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 ތާރީޚަކަށް ވެގެން ުނވާނެެއވެ.

ވަނަ މާއްދާަގއިާވ ގޮުތގެމަތީން ދެޭވ  42 މި ޤާނޫނުގެ (2) 
ވަަނ  43ސަލާމުގެ ުޗއްޓީ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތީން ދެޭވ ވިހެއުުމގެ ޗުއްީޓ ނުވަަތ  
ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުމަށްދޭ ނޯޓިސް ދީފައިވާ މުއްދަތު އަހަީރ 

 ޗުއްޓީން އުނިާވގޮތަކަށް ުޗއްީޓ ނުދެވޭނެއެވެ.
އެުމވަްއޒަފަުކ ، ކު އަހަރީ ުޗއްީޓަގއި ވަނިކޮށްމުވަްއޒަފަ (3) 

އާދަިއގެ ގޮތުން މަސައްކަްތ ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެީއ 
އެފަދަ ކޮންމެ ބަންދު ، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެްއޖެނަމަ

އެުމވަްއޒަފެްއގެ ުޗއްީޓއަށް އިތުުރ ، ދުވަހެއް ، ދުވަހަކަށް
 ކުރެވޭނެެއވެ.

ބޭ އަަހރީ ޗުއްީޓ ފެށުމުެގ މުވަްއޒަފަކު އޭާނއަށްލި )ށ( 
ކުރިން މަސައްކަތަްށ ނުކުްނނަ އެންމެ ފަހު ދުވަހަށްުވރެ ލަސްނުވާޭނ 

އޭާނ އެަނގާ ުޗއްޓީެގ ދުވަސްަތކަށް މުސާރަިއންޖެހޭ ފައިސާެގ ، ގޮތުގެމަތިން
 އަދަދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އޭާނއަށް ދޭން ވާނެެއވެ.

 ،ަވޒީފާއިްނ ވަިކ ކުރާނަމަ ،މުވަްއޒަފަކު )ނ( 
އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ ޗުއްޓީެއްއގެ ބޭނުން ނުކޮށް އޮތުމުން  އެ 

ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުަވއްޒަފަކަށް ނުީދ ، ޗުއްީޓއަށް ލިބެންާވ ފައިސާ 
އެ ފައިާސ އެމުވަްއޒަފަކަްށ  ،ވަޒީާފއިން ވަކިކުރާއިރު ، އޮތްކަމަށްވާނަމަ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނެެއވެ.
މާއްދާގެ ދަށުން މުވަްއޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ މި  )ރ( 

ނޑަައޅާނީ އޭނާ ޗުއްޓީ ެނގި ުދވަހުގެ ކުރިން  ނުވަތަ އޭާނ ، ފައިސާ ކަ
ވަޒީާފއިން ވަިކވުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ލިބެމުންއައި މުސާރައިގެ ނިސްބަތަްށ 

 ބަލައިގެންނެެވ.
މި  ،މި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޙާަލތުގައި މެނުވީ  )ބ( 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ަޙއްޤުާވ އަހަރީ ޗުއްީޓެގ  39ޤާނޫނުގެ 
 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދީގެން ނުވާނެެއވެ.، ެއއްެވސް ފައިާސެއއް، ބަދަލުގައި



 
 

 

ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން  39 މި ޤާނޫނުގެ )ޅ( 
ނުވަތަ ޭބނުން ނުކުރުމަށް  ،މުވަްއޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޗުއްީޓެއއް ދޫކޮށްލުމަށް

އެ އެއްބަްސވުމަކީ ބާޠިުލ ، އްަބސްވުމެްއ ވެފަިއވާނަމައެްއވެސް އެ
 އެއްބަްސވުމެެކވެ.

 
، މުވަްއޒަފަކު ޚިދްމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކު )ހ(  .42  ބަލިވެގެން ސަލާމްބުނުން 

ދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާުތެގ ، ސަލާމުގެ ުޗއްީޓގެ ގޮތުަގއި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް
 ުދވަހުގެ ޗުއްީޓެއެވ. 30މައްޗަށް ލާޒިުމވެގެްނވަނީ ގިަނވެގެން 

ބަލީގެ ބާވަތާއި އެބަީލގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކަްށ  )ށ(
ރަޖިްސޓަރީ ކޮށްފަިއާވ ، މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް

ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެިރޔަުކ ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ވަޒީާފއަްށ 
ވިދިވިިދގެން ެދ ، ފަކަށް އެމުަވއްޒަ، ނުކުންނަ ދުވަހު ހުށަހެޅުމުންނޫނީ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ، ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަަތކަްށ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން
 މައްޗަށް ލާޒިުމވެގެންނެއް ުނެވއެވެ.

 
ވިާހނެކަމަށް ލަފާކުރާ  ،އަންހެން މުވަްއޒަފަކު )ހ(  .43  ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ 

ޞިއްީޙ މަސަްއަކތްތެރިޔަކު ދޫކުާރ ރަޖިސްޓަީރ ކޮށްފަިއވާ ، ދުވަސް ބަޔާންކޮށް 
 60ވިހެއުާމ ގުޅިގެންދޭ ، އެ މުވަްއޒަފަކަށް ، މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން

ދުވަހުގެ ުޗއްޓީ ދޭންވާެނެއވެ. ވިެހއުމާ ގުިޅގެންދޭ ުޗއްޓީ ދިނުމުގަިއ 
 30ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުެގކުރިން ހިނގާގޮތަށް ގިަނވެެގން ދެވޭނީ 

ވިހެއުމާ ގުިޅގެންދޭ ޗުްއީޓ  ،ުޗއްީޓއެވެ. މިާމއްދާ މިހެން އޮތުމަކުންދުވަހުގެ 
 ފުރިހަމަނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުުކތުން އެމުވަްއޒަފަކަށް މަނައެްއ ނުކުރެއެވެ.

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ވިހެއުމާުގޅިގެންދޭ ޗުއްީޓއަކީ  )ށ(
އިތުަރްށ ނުވަތަ އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން ލިބިދޭ އެހެނިހެން ޗުއްޓީތަކުގެ 

 އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދެޭވ ޗުއްީޓއެެކވެ.
ވިހެުއމާ ގުިޅގެން ލިޭބ ، އަންހެން މުވަްއޒަފަކު  )ނ(

ަވޒީފާގެ ެއއްބަްސވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ، ޗުއްީޓގައި އިންނަ މުއްދަތުަގއި
މަޤާމުގެ ކުިރއެރުން ލިބިދިނުން ފަދަ ، ޢިނާޔަްތތަކާއި، ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި 

ަވޒީާފގެ އެއްބަްސވުުމގެ ، އް ފުރިހަމައަށް ލިބެންވާނެެއވެ. މިގޮތުންޙައްޤުތަ
މަގާުމގެ ކުިރއެރުން ލިބުމަށް ވަޒީފާެގ ، ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްުޤތަކަށާއި

މުއްދަތުގުނޭ ގުނުމަކަށް އެްއެވސް އުނިކަމެއް ގެނެްސގެން ނުވާނެެއވެ. އަިދ 
ނުަވަތ ، ހުއްޓުމެްއ ައއީކަމަށް އޭނާ ަވޒީފާ އަދާކުރާ ުމއްދަތަށް އެްއވެސް 



 
 

 

ނޑުނީ ކަމަށް ނުވަތަ އެމުއްދަތު ކުރުވީކަމަްށެވސް ބަލައިގެްނ  މެދުކެ
 ނުވާނެެއވެ.

ވިހެއުމާ ުގޅިގެން ލިޭބ ޗުއްީޓއެްއަގިއ  )ރ(
ވަޒީާފއަދާކުރާ އަންހެން މުަވއްޒަފަކު އިންނައިރު އޭނާެގ މުސާރަ އޭނާއަްށ 

، ުޤވާ މުސާަރއިެގ ފައިސާ ދޭނީދޭންވާނެއެެވ. މިގޮތުން އޭާނއަށް ޙައް

 ޢާންމުކޮށް މުސާރަދޭ ދުވަހއެެވ.
، ބަިލެވއިނުމުގެ ސަބަބުން، އަންހެން މުވައްޒަަފކު )ބ(

ވަޒީާފއަށް ނުކުތުމަށް އޭާނެގ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ، ނުވަތަ ވިެހއުމުގެ ސަބަބުން
ރަޖިސްޓަީރ ، ތަންނުދޭކަމަށް ނުވަތަ އޭނާެގ ދަރިފުޅު ބައްެޔއް ެވއްޖެަކމަށް

 ،ކޮށްފައިވާ ިޞއްޙީ މަަސއްަކތްތެރިޔަކު މެޑިކަލް ސެޓުިފެކޓެއް ދީފިނަމަ
ދުވަހުގެ ޗުއްީޓެއއް އަދި ވިހެއުމުގެ ފަހުްނ  28ވިހެއުމުގެ ކުރިން ގިަނވެގެން 

ދުވަުހގެ ުޗއްޓީެއއް މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ މުއްދަުތގެ  28ގިނަެވގެން 
ުދވަސްތަކަްށ މުސާރަ ދިނުން  އިތުރަށް ދޭންވާނެެއވެ. މިގޮުތން ދެވޭ ޗުްއޓީގެ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަްއޗަށް ލާިޒމުވެގެންނެއް ުނވެެއވެ.
 

  ،ވިހެއުމާ ގުިޅގެން ލިބޭ ޗުއްީޓ ހަމަވުމުން )ހ(  .44  އަނބުރާ އައުމުގެ ޙައްޤު 
އެ މުަވއްޒަފަުކ ުޗއްޓީ ެނގުމުގެ ކުރިން ލިބެމުންައއި މަންފާތަކާއި ަޙއްޤުަތްއ 

 ،އެ ުޗއްޓީ ނެގުުމގެ ކުރިން އޭނާ އަދާކުރަމުްނ އައި ަވޒީފާއަށް ،ލިބޭގޮތަށް
އަނބުާރ  ،ތިރީގަިއވާ ގޮތްތަކުްނކުރެ ގޮެތއް މެދުވެރިެވއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި މެނުވީ

 އައުުމގެ ޙައްޤު އޭާނއަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
ުނވަަތ ، ނުވަތަ ފަންނީ، މަސައްކަތްކުރާ ތަުނގެ އިޤްިތޞާދީ (1) 

  ؛ެއވަޒީފާ ނެތުން،އެތަުނގައި ، ބަކާހުރެއިންތިޒާމީ ސަބަ
 އޭނާ ެއވަޒީފާ އަާދކުރުމުަގއި ދެމިހުރުމަށް ނުކުޅެދުން. (2) 

މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަާޔންކުރާ ޙާލަތުތަކުެގ  )ށ( 
 ،ެއ މުަވްއޒަފަށް ެގއްލުނު، ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެުދވެރިެވއްޖެ ހިނދެއްަގއި

ފާގެ ބަދަލުގައި އެކަށޭނަ އެހެން ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް ނުކުެޅދުނު ވަޒީ
ވަޒީާފއެއް މަސަްއކަތްކުރާ ތަނުން ހޯދައިދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން 

 އެކަީށގެންވާ ފިަޔވަޅު އަޅަންާވނެއެވެ.
އޭާނ ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން )ނ( 

ކުރިން އަދާކުރަމުންައއި ވަީޒފާގެ ބަދަލުގައި އެ މުވަްއަޒފަކަށް އެކަށޭަނ 
އަދާކުރުމަްށ ، ޒީާފއެއް ހޯދައިނުދެިވއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ވަޒީފާެއއްވަ

މި  ،އެމުަވއްޒަފަކު އެކަީށގެްނވާ ސަބަބެއްނެތި އިޢުތިރާޟް ކޮށްފިނަމަ



 
 

 

ވަީޒފާދޭ ފަރާތުން  ،ވަނަ މާްއދާގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން 22ޤާނޫނުގެ 
 ވިދާނެެއވެ.އެމުަވއްޒަފަކަށް ނޯޓިސްދީ ވަީޒފާގެ ެއއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރެ 

 
ވިެހއުމާގުިޅގެްނ ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮްށ  ، މުވަްއޒަފަކު .45  ކުއްޖާ ބެލުމަށް ވަގުތުދިނުން 

ވަޒީާފއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުްނ ފެށިގެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް 
ނޑޭގޮތުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެްސ ، ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރަިއން ނުކެ

ފަހަުރ  2މިނެޓުގެ ހުސްވަގުުތކޮެޅއް ދުވާލަކު  30ދިޔުމަށް ދަރިފުޅުގެ ގާތަށް 
ދޭންވާނެއެެވ. މިގޮތުގެމަތިްނ ހުސްވަގުތުކޮެޅއް ދިނުން ލާޒިމުވެގެްނވަނީ 

 އަހަރު ފުރުމާ ހަމައަށެވެ. 1ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން 
 

މަޔަކަށް ނުވަތަ 
 ބަފަޔަކަށްވުމުން ލިބޭ ޗުއްޓީ 

މުވަްއޒަފަކަށް ލިބޭ ވިހެއުމާ ގުިޅގެން އަންހެން  )ހ(  .46 
 ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބައްޕައަށް ، ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން

އެްއއަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން ޗުއްީޓއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް 
 ނެގިދާނެއެެވ.

ދަިރފުޅުގެ  މަންމައާއި  ، ވަޒީފާދޭ އެއްފަރާެތއްަގއި )ށ(
އެީމހުންނަށް ފެންނަ ގޮތަކަށް އެޗުއްީޓގެ މުއްދަތު ، ބައްޕަަވޒީފާ އަދާކުރާނަމަ

 ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ.
 

 ޒިންމާތަކާ  މުހިންމު ބަލިވުންފަދަ މެންބަރަކު ޢާއިލާގެ .47  ޢާއިލީ ޒިންމާގެ ޗުއްޓީ 
 10ވަޒީފާއަާދކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަްށވެސް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ، ގުިޅގެން
 ުޗއްީޓއެއް އަހަރުދުވަުހގެތެރޭަގއި ނެގިދާެނއެވެ.ދުވަހުގެ 

 
 އަނބިމީހާ ވިހެއުމުން 

 ދެވޭ ޗުއްޓީ 
، ދަރިައކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުވައްޒަފަކަށް ފިރިހެން .48 

 މުސާރަލިބޭގޮތަށް ތިންދުވަހުގެ ޗުއްީޓއެއް ަޙއްޤުވާެނެއވެ.
 

 ޚިތާނުކުރުމާ ގުޅިގެން 

 ދޭ ޗުއްޓީ 

އެުދވަހުން ފެށިގެްނ ، ޚިތާުނކުރުމުން ދަރިއަކު މުވަްއޒަފެްއގެ .49 
 ދުވަުހެގ ޗުއްީޓއެއް އެ މުަވއްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާެނއެވެ. 5، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް

 
 

 އުޖޫރަ   
 

، ވަގުތީ ުމވަްއޒަފަކަށް ލިބެްނާވ މުސާރަ ފިޔަަވއި )ހ(  .50  މުސާރަ ދިނުން 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

މަުދވެގެން މަހަކު ެއއްފަހަރު މުސާރަ ، މުވައްޒަފުންނަށްވެސްއެހެން ހުރިހާ 
 ދޭންވާނެއެެވ.

ވަގުތީ މުަވއްޒަފަކަށް ޢާންމު އުސޫލެއްެގގޮތުްނ  )ށ(
ވަޒީފާދޭ ފަރާާތއި އެ ަވގުތީ ، ދޭންވާނީ ދުވަހު މުސާރަެއވެ. ނަމަވެސް

ެއއްފަހަުރ ކޮންމެ ހަފުތާއަކު ، މުވަްއޒަފާ ދެމެދު އެއްބަސްާވގޮތެްއގެ މަތިން
ނުވަތަ ކޮންމެ ދެ ހަފުތާައކުން ެއއްފަހަރު ނުވަތަ މަހަކު އެއްފަހަުރ 

 މުސާރަދޭގޮތަށްވެސް ހަމަޖެއްިސދާނެއެވެ.
މި ޤާނޫނުގައި ވަިކގޮތަކަްށ ވަޒީފާ އަދާކުާރ  )ނ(

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މުސާރަ ދިނުމަށް ކަ ނޑައަޅާފަިއވާ ޙާލަތުތައް ފިޔަވަިއ 
 :މުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ދޭންާވނީ އިއެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުގަ

ނޑަައާޅ  (1)  އެ މުަވއްޒަެފއްެގ އަތަްށ ނުވަަތ އޭނާ ލިޔުަމކުން ކަ
 ފަރާތަކަށެވެ.

، ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ފައިސާައކުން ނަގުދުެގގޮތުަގއި  (2) 

 ނުވަތަ ރާއްޖޭަގއި ހުންނަ ބޭންކެްއގެ ޗެަކކުންނެވެ.
، ބަންދުނޫން ދުވަހެއްގައި ، ނަމަނަގުދު ފައިސާއިން މުސާރަދޭ (3) 

އެމުަވއްޒަފަކު މަަސއްކަތް ކުާރތަނުން ނުވަތަ އެތަނާ ަކއިިރ 
 ތަނަކުންނެވެ.

މުަވއްޒަަފުކ ، ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކުގަާޔއި )ރ( 
މުސާރައިގެ ގޮުތަގިއ ، އަދާކުރާ މަސަްއކަތުގެ އާދަާކދައިގެ މަްއޗަށް ބިނާކޮށް 

އި ަފއިސާނޫން އެހެން އެްއޗެްއ ދީުއޭޅ ނުވަތަ މުސާރަިއގެ ަބއެްއގެ ގޮތުގަ 
 ،ެއފަދައިން އުޖޫރައިގެ ގޮުތގައި އެްއޗެއް ެދވޭނީ، ޒާތުގެ މަަސއްކަތްތަުކގައި 

 އެެއއްަޗކީ ތިރީަގއި މިވާ ޝަްރޠުތައް ފުރިހަމަވާ އެްއޗަކަށް ާވނަމައެވެ.
ބަނގުރާ ނުވަތަ މަސްތުވާތަކެތީގެ ތެރޭަގއި ހިމެނޭ  (1) 

 ؛އެްއޗަކަށް ނުވުން 
މުވަްއޒަފަށް ނުވަތަ އޭާނގެ ާއއިލާގެ މެންބަރުންނަށް އެިއްނ  (2) 

 ؛ބޭނުމެއް ހިފޭ ނުވަތަ ފައިދާއެއް ކުރާ ެއއްަޗކަށްވުން 
އެކަީށގެންވާ ރަނަގުޅ ، އެެއއްަޗކަށް ނިސްބަތްކުެރވޭ އަަގކީ (3) 

 ؛އަަގކަށްވުން 
ްނ އެެއއްަޗކީ ގެްނގުޅުން ނުވަތަ އަތުަގއިބެހެއްޓު  (4) 

 ކަުމގައި ުނވުން. މަނާއެއްެޗއް

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި  މުވައްޒަފަަކްށ ( ހ) .51           ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔާތް 



 
 

 

ރަމަޝާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުަގއި  ކޮންމެ އަހަެރއްެގ ރަމަޝާން މަސް 
 )ތިްނ ހާސް( ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ. 3000/-ފެށުމުގެ ކުރިނ

ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮތުެގ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި  )ށ( 
މަތިން ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫުނަގއިވާ ގޮތުގެމަތިން 
ނޑައަޅާ އެންމެހަިއ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްަތއް ކަ

 ފަރާތްތައްވެސް ހިމަނަންވާނެެއވެ.
ވަޒީފާ އަާދކުރާ ބިދޭީސ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް   )ނ(

ން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އިްޙތިޔާރު ލިބިގެންާވ ރަމަޟާ
ކަމެކެވެ. މި އިޙްތިޔާުރގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރަގިއ މަސައްކަތްކުާރ 
ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވަްއޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމުަގިއ 

އުޫސލުގެ މަތިންނެވެ.  ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ
އަދި ޕްރައިވެޓް ެސކްޓަރގައި މަސަްއކަތްކުރާ ބިޭދސީ މުސްލިމް 
މުވަްއޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި 
މާއްދާގައި ަބޔާންކޮށްފަިއާވ ގޮތުގެމަތިން ޕްރަިއވެްޓ ސެކްޓަރަގިއ 

 ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުެގ މަތިންނެވެ.މަސައްކަތްކުރާ ިދވެހި މުވަްއަޒފުންނާމެދު 
ޕްރަިއވެޓް ެސކްޓަރަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ިދވެިހ )ރ( 

މުވަްއޒަފުންނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ހިނގާނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢާމަލުކުރަން ފަށާ 
)އެެކއް( އަހަުރ ފަހުންނެވެ.  1ތާރީޚުން ފެށިގެން ހިޖުރީގޮތުން 

ފެށުމަށްފަހު އަންނަ ފުރަތަމަ އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން 
ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުެގ ގޮތުަގއި ދޭނީ އެީމކަހަށް ލިބޭ މުސާރައިެގ 

 2000/-ތިންބައިކުަޅއެއްަބއެވެ. މުސާރައިގެ ތިންަބއިކުަޅއެއްަބއި    
)ދެހާސް( ރުފިޔާއެެވ.  2000-/)ދެހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނަމަ ދޭނީ

)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ   10,000/-އި މުސާރައިގެ ތިންބައިުކޅަެއއްބަ 
 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއެވެ.  10000-ގިނަނަމަ ދޭނީ /

 
 ސަރވިސްޗާޖް 

 
 
 
 
 
 

   
ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ޚިްދމަތް ލިބިގަންނަ  )ހ(  .52

ފާއިތުވެަފއިވާ މަހު ލިބުނު  ،ފަރާތްތަކުން އެްއވެސް ސަރިވސްޗާޖެއް ނަގާނަމަ 
ފައިސާ ނުވަތަ އެ ފައިސާއިްނ މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ވަޒީފާދޭ 
ފަރާތަށް ނަގާ އިދާރީ ފީ ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާ ހިނގަމުންދާ މަސް 

 ނިމުމުގެ ކުރިން އޭނާގެ މުަވްއޒަފުންނަށް ބަހައި ނިންމަންވާނެއެވެ.
ަވީޒފާދޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ، ގެ ގޮތުަގއިސަރވިްސޗާޖު )ށ(       

އަްށވުރެ ގިނަނޫން އަދަދެްއެގ  1ފައިސާެގ ޖުމުލަ އަދަދު ގެ ތެރެއިން %



 
 

 

 
 

ބިދޭސީ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ
 އުޖޫރަ ދިނުން  ފަރާތްތަކަށް

 

 ވަޒީފާ ދޭފަރާތަށް ނެގިދާެނއެވެ.، އިދާރީ ފީއެްއގެ ގޮތުަގއި، ފައިސާ
 

) ދިވެހިރާއްޖޭެގ    2007/1)ހ( ޤާނޫނު ނަންބަރު   .53
ީވޒާ ލިބިފަިއވާ ބިދޭސީންނަށާއި، ދަށުން ވާކް  އިމިގްރޭޝަްނގެ ޤާނޫނު( ގެ
ިދވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަާދކުރުން މަނާ އެްއެވްސ  ވާކް ީވޒާ ލިިބގެން މެނުވީ
ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން، ސަރވިސްޗާޖް އަދި މުސާރަިއެގ  ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަްށ،

ފައިސާެގ ޢަދަދެއް ޭދންވާނި ތިރީަގއި  ގޮތުަގއި ެދވޭ ެއްއވެސް 
 .ގެމަތިންނެވެ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ގޮތު 

 ( ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ލިބިފައިވާ 1)
 ބޭންކެއްަގއި، އެ ބިދޭސީ ުމަވއްޒަފެްއގެ ނަުމގައި ހުުޅވިފަިއވާ ބޭންކް 

 އެަކއުންޓެއް މެދުވެިރކޮށް:އަދި 
ައކުން ނަގުދުގެ ގޮުތގަިއ ނުވަތަ ( ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ފައިސާ(2

 ޒަފެްއގެބޭންކެްއގެ ެޗކަކުން، އެ މުަވއް  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުންނަ
 އެަކއުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްެގން

ގަިއ އެހެން އޮތް ނަމަވެްސ،  (ހ)މި މާއްދާގެ  ށ((
ވަނަ އިޞްލާުޙ  5އަށް  (ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 (ތިނެއް) 3ފެށިެގން ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން  ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް
ވަޒީާފދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާަގއި ުބނެފައިވާ ގޮތަްށ  މަސްދުވަހުގެ ތެޭރގަިއ،

ނަމުގައި ބޭންކް އެަކއުްނޓެއް ހުޅުވަިއ  ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ
  .ނިންމަންވާނެއެވެ 

ާއ  (ހ)ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ  )ނ(
 .ޚިލާފުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ
ާއ  (ހ)ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ  (ރ)

- ރުފިޔާއާއި  )ދިހަހާސް -/10,000 (ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތް 
ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުްނ ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ރުފިޔާއާ )ފަންސާސް ހާސް) 00050,/

ނަޑއަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިނިސްޓްރީން ކަ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ
 .ލިބިގެންެވއެވެ 



 
 

 

 

 މުސާރައިގެ ބަޔާން 

      
އެމުސާރަާޔެއުކ ، މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ދޭއިރު (ހ) .54

މުވަްއޒަފުންނަށް ، ތިރީގަިއއެާވ ކަންތައްަތއް ހިެމނޭ ލިޔުމެއް ވަޒީފާދޭފަރާތުން
 ދޭންވާނެއެެވ.

މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި އެމުަވއްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި  (1) 
 ؛ޖުމުލަ އަދަދުމުސާރައިގެ 

އެްއވެސް އަދަދެއް އެމުސާރަިއގެ ޖުމުލައިން  (2) 
ނޑާަފއިވާނަމަ ެއގޮތުން ެކނޑި  އަދަދާއި އެ އަދަުދ ، ކަ

ނޑަންޖެހުނު ސަބަބު  ؛ކަ
މުަވއްޒަފަށް މުސާރައިގެ ގޮތުަގިއ ، މުސާރަދެވޭ މުއްދަތުގައި  (3) 

 ދެވޭ އަސްލު އަދަދު.
ގޮތުގެމަތިްނ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ  )ށ( 

ުމސާރައިގެ ބަޔާުނގައި ހުންނަންވާނެކަމަށް މި ، ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި
މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްަފިއ 

މުާސރަ ލިބޭ ވަގުުތ  ،އޮންނަ މުސާރައިެގ ދަފުތަރެްއގައި ުމވަްއޒަފުންލަްއވާ
 ސިދާނެެއވެ.ސޮއިކުުރވާ ގޮތަްށވެސް ހަމަޖެއް

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ މުސާަރިއެގ  )ނ( 
އެކަމަށް އެދޭ މުވަްއޒަފަކަްށ  ،ދަފުތަރުގައިާވ ކަމާބެހޭ ޞަްފޙާއެްއގެ ކޮޕީ 

 އިތުރު އުޖޫރަެއއް ނެގުމަކާނުަލއި ދޭންވާނެެއވެ.
، މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ގޮުތގެމަތިން )ރ( 

ވަޒީފާދޭފަރާތުން  ،މުސާރަ ދޭއިރުމުަވްއޒަފަކަށް ، މުސާރައިގެ ބަޔާެނއް
ނުވަތަ މުސާރައިގެ ދަފުތަުރގެ މަޢްލޫމާތު އެމުަވއްޒަފަކަްށ  ،ނުދީފިނަމަ

ޓްރައިބިއުނަލަްށ ، ެއކަމުެގ ޝަކުވާ އެމުަވްއޒަފަކަށް ،ނުދައްކައިފިނަމަ
 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 
 މުސާރައާ ގުޅޭގޮތުން 

 މަނާ ކަންތައްތައް 

 ،ފަރާތަކުންވަޒީފާދޭ ެއްއވެސް  )ހ(  .55 
އެްއެވސް މުވަްއޒަފަކަށް ދީފަިއާވ ، މި ޤާނޫނުގެދަށުން (1) 

، މުސާރައެއް ނުވަތަ އެމުަވއްަޒފަކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައެއް

، ނުވަތަ އަނބުރާ ދެްއކުމަށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދިނުމަށް

 އަންަގއިގެން ުނވާނެެއވެ.
ނުވަަތ  އެްއވެސް މުަވއްޒަފަކަށް ލިިބފައިވާ މުސާރަައކުން (2) 

ލިބެންވާ މުސާރައަކުން ުނވަތަ އެފަދަ މުސާރައެްއެގ 



 
 

 

އެމުަވއްަޒފަކަށް ލިބެންވާ ފައިދާއަްށ ، ބަޔަކުންނަމަވެސް 
ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮްށ ވިޔަސް ހުރަްސއެޅޭ ޒާުތެގ 

 އެްއވެސް ކަެމއް ކޮްށގެންނުވާެނއެވެ. 
 އެްއވެސް މުަވއްޒަފަކަށް ިލބުނު މުސާރައިގެ އިތުރަށް  (3) 

، އެްއވެސް އަދަދެްއގެ ފައިާސއެއް އޭނާއަށް ލިބުނުކަމަށް

ރަސީދެއް ދިނުމަކަށް ނުވަތަ އެގޮތަށް ހާމަކުރުމަށް އެިދގެްނ 
ނުވާނެެއވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްގެްނވެްސ 

 ނުވާނެެއވެ.
އޭނާގެ ުމވަްއޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައާމެދު ޢަމަލުކުރުމަށް  (4) 

ތް މިނިވަްނކަމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ކަމެްއ އެމުަވއްޒަފަކަށް އޮ
 ކޮށްގެން ނުވާެނއެވެ.

ވަޒީފާދޭ އެްއވެްސ ފަރާތަކުން އޭާނެގ  )ށ( 
 މުވަްއޒަފުންނަށް 

ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫަރއިން އެްއވެސް އެްއޗެއް އުނިކުެރވޭނީ އަންނަނިިވ 
 ޙާލަތުތަކުގަެއވެ.

ާކ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ނުވަތަ ކޯުޓގެ އަމުރަ  (1) 
 ؛އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން އުނިުކރަންޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަަފކަށް ހޯދައިދީފަިއވާ ެގެއްއ  (2) 
ނުވަތަ ކުްއަޔށް  ،ނުވަތަ ދިރިއުޅޭެނ ތަނެްއ ހޯދުމަށް

ުނވަތަ އޭނާ އެމުަވއްޒަފަކަށް ވިްއާކ ، ހިފުމަށް ދީފައިވާ
ފައިސާއާ ގުޭޅގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ މުދަލަކަށް ލިބެންވާ 

އެމުަވއްޒަފަކަްށ ދޫކުާރ ލޯނަކާ ނުވަަތ ޭއނާ 
ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުވަތަ މުސާރައިެގ 
އެްޑވާންސްގެ ގޮތުަގއި ދީފައިވާ އަދަދަކާ ގުޭޅގޮތުްނ 

އެ ހުއްދަޭދ ، ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ،މުވަްއޒަފެްއގެ ހުއްދަ
ަވްއޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރަިއެގ ުނވަތަ މު، އަދަދަކަށް

ތިންބައިކުޅަ އެއްަބޔަށްވުެރ ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުާރ 
 ؛އުނިކުރުން

އެމުަވއްޒަފެްއގެ ުޗއްޓީާއގުޭޅ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާުގޭޅ  (3) 
ނުވަަތ  ،ނުވަތަ އިންޝުއަރެންާސުގޅޭ ފަންޑަކަށް

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަްށ ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ 
 ގޮތުން އުނިކުރާ ުއނިކުރުން.ފައިސާާއގުޅޭ 



 
 

 

މުވައްޒަފުންނަށް 
 ފިހާރައެއްގެ ޚިދްމަތް ދިނުން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ުމވަްއޒަފުންގެ ބޭނުންތަކަްށ  )ހ(  .56 
ނުވަަތ ަވޒީފާދޭ ަފރާތުން ވިޔާފާީރގެ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހުުޅވާ ފިާހރައަކުން

، ލިބޭޮގތަށް ހަދައިފިނަމައޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ، އުސޫލުން ދޭ ޚިދްމަތް

، އެފަދަ ފިހާރައަކުން ތަކެތި ވިްއކަންވާނީ ުނވަތަ އެޚިދްަމތެއް ދޭންވާނީ

 އެކަީށގެންވާ ރަނަގޅު ައގަކަެށވެ.
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހުޅުވާ މި މާއްދާގެ )ހ( ަގިއ  )ށ(

ެއއްޗެތި ގަތުމަކަްށ ، ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފިހާރައަކުްނ ނުވަތަ ދޭ ޚިދްމަތަކުން 
ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ މުވަްއޒަފުންނަށް ، ނުވަތަ  ޚިދްމަތުގެ ބޭނުން ކުރުމަކަށް

 މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.
 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު 

 އުޖޫރަ ދިނުން 
ުނވަތަ އޭާނެގ  ،މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކިކުރާއިރު  .57 

ވަޒީާފއިން ވަިކކުރާާތ ، ވަޒީާފގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ޭދންޖެހޭ ފައިސާއެްއވާނަމަ
ނުވަތަ ަވޒީފާގެ މުއްދަތު ަހމަވާތާ ހަތްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ވަޒީފާދޭފަރާތުން 

 ދީ ނިންމަންާވނެއެވެ. ،އެމުަވއްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ އެްނމެހައި ފައިސާ
 

 މާއިއެޅު އިދާރީ ފިޔަވަޅު 
ކަންކަން  މުސާރައާބެހޭ

 ފަރާތުގެ މައްޗަށް ވަޒީފާ ދޭ
ގަވާއިދު  ކުރުމާބެހޭފީޒު ތަން

 އެކުލަވާލުން 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ވަަނ  51ވަނަ މާއްދާއާއި،  50މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .58 
ވަނަ މާއްދާާއ  57ވަނަ މާއްދާ އަދި  53މާއްދާާއއި،  ވަނަ 52މާއްދާއާިއ، 

ޚިލާފުިވ  ތަކުާރރުކޮށް ޚިލާފުެވއްޖެނަމަ، އެަފރާތަކުން ވަޒީފާ ޭދ ފަރާތަކުން
އިޞްލާޙުކުރަންދެްނ، އިދާރީ ފިަޔވަެޅއްގެ ގޮތުަގއި، ވަޒީފާ ޭދ  ޚިލާފުވުން
ސަރުކާރުގެ ިއދާރާތަކުން އެަވގުތަކު ޯފރުކޮށްދެމުންގެންދާ  ފަރާތަށް

  .ހުއްޓާލަން އެންުގމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ  ޚިދުމަތްތައް
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަާރތްތަކަށް ލިބެންވާ މުސާރަ،  )ށ)

މުސާަރއިގެ ަބއެްއގެ ގޮތުަގއި ދެޭވ ފައިސާ ނުވަަތ  ސަރވިްސޗާޖް އަދި
ހޯދައިދިނުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ  ޢިނާޔަތް އެފަރާތްތަކަށް

 53ވަނަ މާއްދާ އަދި  52ވަނަ މާއްދާާއއި،  51 ވަނަ ާމއްދާާއއި، 50
ޢަމަލުކުރާ ަވޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަުކގެ މަްއޗަށް، ިމ  ދާާއ ޚިލާފަށްވަނަ މާއް

ޢިނާަޔތް ދިނުމާބެހޭ ގޮތުން ބަޔާންވެގެންވާ ކަްނކަން  ޤާނޫނުގައި މުސާރަާއއި
 ކަމާބެހޭ ގަާވއިދު މިނިސްޓަރު އެކުަލާވލަންވާނެއެެވ. ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކަިއ،

ނޫުނ )ނ( މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު، ޤާ
ވަނަ އިޞްލާުޙ  5ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނ( އަށް ( 2008/2ނަންބަރު 

)ތިނެއް(  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް
 .ހަދައި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ  މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި



 
 

 

 
 އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން 

 ލަފާދޭ ބޯޑު 

  

އެނޫްނވެްސ  ،އެކިއެކި ިވޔަފާރި ކުރާ ތަންތަނުގަޔާއި )ހ(  .59
މަސައްކަތްތައް ކުރާ ތަންތަނުގައި މުަވއްޒަފުން މަސައްކަްތ ކުރަމުންދާގޮްތ 

ެއތަންތަނުގައި މަސައްކަްތކުާރ މީހުންނަށް ، ބަލައި ދެނެގަތުމަށާއި
މުސާރައިެގގޮތުން އެންމެ ކުަޑމިނުން ދެވޭނެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް 

އާ ގުޭޅގޮތުން ލަފާދޭ  ބޯޑެއް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައާިއ އުޖޫރަ
 އޮންނަންވާނެެއވެ.

މަސައްކަތްކުާރ މުަވއްޒަުފންނަށް އެންމެ  )ށ(
ނަޑއެުޅމަށް މި ޤާނޫނުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  59ކުޑަކޮށްެދވޭ އުޖޫރަ ކަ

މަދުވެގެން ދެ އަހަރުން އެއްފަހަރު ބޯޑުން މުރާޖަޢާ  ،ކުރާ އަމުރު
 ކުރަންވާނެެއވެ.

ގާނެ ގޮތާއި ބޯޑަށް ލިބިގެންވާ މި ބޯޑު ހިން )ނ(
މި ޤާނޫނުގެދަށުން ިމނިސްޓަރ ހަދާ ، ބޯުޑގެ ވާޖިބުތައް ،ބާރުތަކާއި

 ގަާވއިދަކުން ަކނަޑއަޅަންވާެނެއވެ.
 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ، ބޯޑު ެއކުލެިވގެންވަނީ  )ހ(  .60  ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 
 މެންބަރުންގެ މައްޗަށެެވ. 5ޢައްޔަންކުރާ 

ޯބުޑެގ  ، މެންބަރުކަމަށް ޢައްަޔންކުރަންވާނީބޯޑުގެ  )ށ(
މަސްއޫލިއްޔަާތއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ލަޔާޤަތާއި ާޤބިލިއްޔަތު ހުރި 

 މީހުންނެވެ.
ބޯުޑެގ ، ބޯޑުގެ ިރޔާސަތު ބަަލހައްޓާނީ )ނ(

ނޑަައާޅ  މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަަމށް ކަ
 މެންބަރެކެވެ.

 
، ބޯޑުން ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަކާުގޅޭގޮތުން  )ހ( .61  ބޭއްވުން ޖަލްސާ 

އެމީެހއްެގ ވާހަަކ ައޑުއަހަން ބޯުޑން ބޭނުންވެއްެޖ ، ވަކިމީހަކު ހާޒިުރކޮށް
އެފަރާތަކަށް އެކަްނ ، ބޯޑުގެ ރިޔާަސތު ބަލަހައްޓާ މެންބަރު، ހިނދެއްގައި 

 ެއދެވިދާނެއެެވ.އޭނާގެ ގާތުން ، ޯބޑުގެ ޖަލްާސގައި ަބއިވެިރވުމަށް، އަންަގއި
 ،އެމީހަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައާ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް  )ށ( 

ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް ކޮންމެމީހަކަށްވެްސ އެދެވިދާނެެއވެ. 
ބޯޑުން ބަލަމުން ެގންދާ ނުވަތަ ބެލިދާނެ ކަމަާކުގޅޭ ފަރާތެއްކަމަްށ  ،އެފަރާތަކީ

ބޯޑުގެ ޖަލްާސގަިއ  ،ނަމަބޯޑުގެ ިރޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެންބަރަށް ފެނިއްޖެ



 
 

 

 ބައިވެިރވުމަށް އޭނާއަށް ފުުރޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.
މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއވާފަދައިން ބޯޑުްނ  )ނ( 

ބޯޑުގެ ރިޔާސަތުން ެއ  ،އެމީހެއްގެ ވާހަކަ އަަހއިދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށް
ޓްރައިިބއުނަލަްށ އިސްިތއުނާފަށް  ،އެކަން، ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ

 ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
 

އެންމެކުޑަމިނުން ދޭންވާނެ 
ނޑައަޅާ އަމުރު   އުޖޫރަ ކަ

ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ދޭ ލަފާ ދިރާސާ  )ހ(  .62 
ަވކި މަސަްއކަަތކާ ުގޅޭގޮތުން ެދވޭނެ އެންެމ ، ކުރުމަށްފަހު

ނުވަތަ ބަަދލު  ،ކުޑަ އުޖޫރަެއއް ަކނަޑއެުޅމުގެ ގޮތުން
މިނިސްޓަަރށް  ،ކުރުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ބާޠިުލ ކުރުމުގެގޮތުން

 އަމުރެއް ނެރެވިދާނެެއވެ.
އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައާ ގުޭޅގޮތުްނ  )ށ(

ުމވަްއޒަފެްއގެ މުސާރައިން ގަިޑއަަކްށ ، މިނިސްޓަރ ނެރޭ އަމުރުގައި
އިުތރުގަީޑގަިއ ލިބޭެނ ، އަދަާދއިމަސަްއކަތުެގ ބަޔަކަށް ޖެހޭ ، ޖެހޭވަރާއި

ނަޑއެޅިދާނެެއވެ.  މިންވަރު ކަ
 

ނޯޓިސް ފެންނާނެހެން 
 ބެހެއްޓުން 

ޭއނާގެ މުވަްއޒަފުންނަށް އެންމެ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން (ހ) .63 
ނަޑއަޅާ ، މިނިސްޓަރ ކުރާ އަމުރެއް ލިބިއްޖެނަމަ، ކުޑަކޮށް ދެވޭނެ އުޖޫރަ ކަ

މަޢްލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަްށ ފެންނާނެގޮތަށް އެ އަމުރެްއގައި ހިމެނިގެްނާވ 
 ބަހަްއޓަންވާނެެއވެ.، މަސައްކަތްކުރާ ތަުނގައި 

މި މާއްދާއާ ޚިލާފުވާ ޮގތަށް  ވަޒީފާދޭ  )ށ( 
އެކުރަނީ ކުށެކެެވ. އެކުްށ ، ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާގެ ކަެމއް ކުރަނީނަމަ

ރުފިޔާ އަްށވުރެ ބޮޑުނޫން ައދަދަކުން ޖޫރިމަނާ  -/1,000ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 
 ކުރެވޭނެެއވެ.

 
އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ 

 އުޖޫރަ ނުދިނުން 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވަްއޒަފަަކށް ދޭންޖެހޭ އެންމެ  )ހ(  .64 

އެކުރަނީ ކުެށކެވެ. ، ކުޑަ އުޖޫރަ ނުދީ އެއަްށވުެރ ކުޑަ އުޖޫރައެްއ ދީފިނަމަ
ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫްނ  -/1,000އަދި އެކުށް ކުރާ ފުރަތަމަފަހަރު 

ެއކުްށ ، އަދަދަކުން ވަޒީފާދޭފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެެއވެ. ެދވަަނ ފަހަރަށް
ރުފިޔާ  -/3,000ރުފިޔާ އަްށވުރެ ުކޑަނޫން އަދި  -/1,000، ކޮށްފިނަމަ

 ޖޫރިމަނާ ކުެރޭވނެއެވެ. ުނވަަތ އަށްވުރެ ޮބޑުނޫން އަދަދަުކން އޭނާ 
 މަސްދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުުކރެވޭނެެއވެ. 3



 
 

 

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ ުކަޑ  )ށ(
ެއމަދުވާ އަދަދަްށާވ ، އަދަދެއް ވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވަްއޒަފަކަށް ދީފިނަމަ

ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާ ދޭފަރާތަށް އަމުރު  އެމުަވއްޒަފަކަށް ދިުނމަށް، ފައިސާ
 ކުރަންވާނެެއވެ.

އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ ުކަޑ  )ނ(
އެަކމުގެ ޝަުކާވ ، އަދަދެއް ަވޒީފާދޭފަރާތުން މުވަްއޒަފަކަށް ދީގެން

ނޑައަޅާ، އުފުލިއްޖެނަމަ މިނިސްޓަރ ، އެންމެ ކުޑަިމނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަ
ަވޒީފާދޭ ފަރާތުގެ  ،އަމުރާ ޚިލާފު ުނާވކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ  ކޮށްފައިވާ 

 ޒިންމާއެެކވެ.
 

 ވަނަ ބާބު  5  

 ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުން 
 

 ދޭސީން ވަޒީފާބި
 ހުއްދަދިނުމާއި އަދާކުރުމަށް 

  ޑިޕޮސިޓް ބެހެއްޓުން

 ކޮންމެ ގެންނަ އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި( ހ) .65 
 ިދވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުުމގެ ކުރިން އެމީހަުކ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ބިދޭސީއެއް

 މަސައްކަތްކުރުުމގެ ހުއްދަ ނުވަތަ "އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްޫރ ވަލް" ކަމާބެހޭ 
 .ޤާނޫނާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިްނ ހޯދަންވާނެއެވެ

ވެހިރާއްޖޭަގއި ަވޒީފާ އަދާކުރަން ބިދޭސީން ގެންަނ )ށ( ދި          
ޤާނޫނާއި ގަާވއިުދގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ގޮުތގެމަތިްނ  ން ކަމާބެހޭފަރާތްތަކު

 .މުއަްއަސސާގައި ޑިޕޮސިޓް ބަހައްޓަްނާވނެއެވެ ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާދެވޭނެ ގޮތާއި، )ނ(           

ވަޒީފާއިްނ އަދާކުުރމާއި، ވަޒީާފގައި ގެންުގުޅމާއި،  ބިދޭސީން ވަޒީފާ
މިނޫންވެސް މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮުތެގ  ވަކިކުރުމާ އަދި
ވަަނ  5އަށް )ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު(  2008/2ރު ނަންބަ ގަާވއިދު، ޤާނޫނު

 3ރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ގެނައުމުެގ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކު އިޞްލާޙު
 ހަދަިއ، ޢާންމުކޮށްމަސްދުވަހުގެ ެތރޭގައި މިނިސްޓަުރ  )ތިނެއް)

 .ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެވެ 
 

   
ނުވަަތ ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ުމަވއްޒަފެްއގެ ފަރާތުން .66  ޝަކުވާ 

އޭނާގެ ވަޒީާފގެ ެއއްބަްސވުމާ ެއއްެވސް ފަރާތަކުްނ ، އޭނާއާ ގުޭޅގޮތުން
ެއކަމުގެ ޝަުކާވ ، ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގެ ތުހުމަތެއް ކުރެިވއްޖެނަމަ



 
 

 

 ހުށަހެޅިދާނެެއވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް

 ވަނަ ބާބު  6  

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީތައް 
 
 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 
 އޭޖެންސީ

އެިކއެިކ ، މާނަކޮށްދެނީ[ އޭޖެްނސީ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ] .67 
ނުވަތަ ަވޒީފާދޭ  ،މަސައްކަތްކުާރ މީހުންނަށް ަވޒީފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން

އެިކއެކި ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ަވޒީފާަގއި އުޅެދޭނެ މީހުން ހޯދައިދިނުމުގެ 
ނުވަތަ ެއކަންކަމުަގއި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ިވަޔފާރީގެ އުސޫލުން ، ގޮތުން

ޚިދްމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ. ަވޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚިދްމަތްދޭ 
 އް މީގެތެެރއިން އިސްތިސްނާ ވާނެެއވެ.ސަރުކާރުގެ ާދއިރާތަ

 
ވަޒީފާ ހަމަޖައްަސއިދޭ އޭޖެންސީއެއް ހިްނގަްނ  )ހ(  .68  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ހިންގުން 

 މިނިސްޓްީރގައި ރަޖިސްަޓރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.، ވާނީ
ވަޒީފާ ހަމަޖައްަސއިދޭ އޭޖެންސީެއްއ  )ށ(

އަުއުކރުމާއި، ހުއްދަ ހުއްދަ  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ހުއްދަިދނުމާއި، 
ހިްނގުމާއި، އެފަަދ  ހިފެހެއްޓުމާއި، ހުއްދަ ބާިޠލުކުރުމާއި، އޭޖެންސީ

ނޑުަތކާ ބެހޭގޮތުން ަގވާިއުދ  އޭޖެންސީން ދެވޭ ޚިދުމަތާއި، ޚިދުމަތުގެ މިންގަ
 .ހެދުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ 

)ނ( މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ަވޒީފާ ހަމަޖައްސައިޭދ 
ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުެގ  66އަކަށް މިނިސްޓްރީން އޭޖެންސީ

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ. އެގޮތުން ެދވޭ  ފީއެއް ނެގުުމގެ އިޚްިތޔާރު
އުސޫލާއި މިންވަރު ކަ ނަޑއަަޅއި، ކަމާބެހޭ ގަާވއިުދ  ޚިދުމަތަށް ފީ ނެގޭނެ

ވަނަ އިޞްލާުޙ  5ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  ) 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
)ތިނެއް(  3ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ގެނައުުމގެ

 .ތެރޭަގއި މިނިްސޓަރު އެކުަލވާލައި، ާޝއިޢުކުަރންވާނެެއވެ  މަސްދުވަހުގެ
 

އޭނާ އެދޭ ަވޒީފާ ، ވަޒީާފއަކަށް އެދޭ މީހަކަށް )ހ( .69  ސިއްރު
ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ިލބިގެންވޭތޯ ބެލުމަށް 

އެމީހެއްގެ އެހެން އެްއވެސް ޒާތީ މަޢްލޫމާތެއް ، މަޢްލޫމާތެއް ހޯދުން ފިޔަވައި 
ަވޒީފާ  ،ހޯދުމަށް އެދުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ މަޢްލޫމާތެއް ރިކޯޑު ުކރުމަކީ



 
 

 

 ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީައކުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.
ގެމަތިން އެއްކުެރޭވ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތު  )ށ( 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުަވއްޒަެފއްެގ އަމިއްލަ މަޢްލޫމާތު ވަޒީާފ ހަމަޖައްސައިޭދ 
ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ވަިކަކހަލަ ސިފަތަކެއް ، އެޖެންސީއަކުން ހާމަކުރަްނވާނީ 

 ހުރި މީހަކު ހޯދުމަށް ޝައުޤުެވރިވާ ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް އެަކންޏެވެ.
 

އެ އޭޖެންީސއަާކިއ  ،އޭޖެންސީއަކަށް  ހަމަޖައްަސއިދޭ ވަޒީފާ .70  ފީ
ވަޒީފާޭދ ފަރާތުން ފީއެއް ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތާދެމެދު އެއްބަސްވާ ގޮެތއްގެމަތިން

ނެގިދާނެއެެވ. ނަމަވެސް ަވޒީާފއަކަށް އެދޭ މީހެްއގެ އަތުން ސީދާކޮށް ވިަޔސް 
 ނުސީދާކޮށް ވިޔަސް އެްއވެސް ފީއެއް ނަަގިއގެން ނުވާނެެއވެ.

 
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެްނސީއަކާބެހޭ އެްއވެްސ  )ހ(  .71  ޝަކުވާ 

 އެ ޝަުކާވއެއް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.، ޝަކުާވއެއް ވާނަމަ
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭެޖންސީއަކާ ގުޭޅގޮތުން   )ށ(       

އެއްވެސް ޝަުކާވއެއް ބަލާއިުރ، އެއީ ރަނަގުޅ  މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ
ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މަްއޗަްށ ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާެއއްކަްނ 

އޭޖެންސީެއއް ކުރި ކަެމއްގެ ކުޑަ ޮބޑު  މިނިސްޓަރަށް ސާބިތުވެއްޖެަނމަ،
އަންނަނިވި ފިަޔވަޅުަތކުެގ ެތރެއިން ފިަޔވަޅެްއ  މިނަށް ބަލައި، އެފަރާތަކާމެދު 
 ިލބިގެންެވއެވެ. އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަށް

މިނިސްޓަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެންަނ ( 1)
  އެ އޭޖެންީސއެްއެގ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުން؛ މުއްދަތަކަށް

 50,000/-ރުފިޔާއާއި  )ފަސްހާސް( 5,000/-( 2)
ރުފިޔާއާ ދެމެދު ޢަދަދަކުން  )ފަންސާސް ހާސް)

  ޖޫރިމަނާކުރުން؛
  އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ބާޠިުލކުރުން؛( 3)
ުލވެރި ފަރާތްތައް ިޙއްާޞާވ އޭޖެންސީެއއްެގ މަސްއޫ(4)

ިވޔަފާރިއަކަށް ޭއޖެންސީ ހިންގުމުގެ ހުއްދަ  އެްއވެސް
 .ދޫނުކުރުން

)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ 
އޭޖެންސީއަކާ ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމުަގިއ 

)ަވޒީފާއާބެޭހ  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު  ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުެގ ަގވާއިދު 
ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  ވަނަ އިޞްލާޙު 5ޤާނޫނ( އަށް 



 
 

 

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަުރ   )ތިނެއް( 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 .އެކުަލވާލައި، ާޝއިޢުކުރަްނވާެނއެވެ 

މިނިސްޓަރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު  (ރ)
ދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ  60މާތާ އެނިންމުން ނިން، ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްިތއުނާަފށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިޭދ އޭޖެންސީއަކާބެޭހ  (ބ)

މައްސަލަެއއް ޓްރައިިބއުނަަލށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާގެ )ހ( 
 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

 ވަނަ ބާބު  7  

 ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން ތަމްރީނުދިނުން އަދި ތަމްރީނުދިނުމަށް 
 

ތަމްރީނުކުރުމާބެހޭ 
 އެއްބަސްވުން

މުވަްއޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ މަސައްކަތަާކ  )ހ(  .72 
ނުވަަތ ޕްރޮގްރާމެއްަގިއ ، ގުޭޅގޮތުން ރަސްމީ އެްއެވސް ސިފައެްއގައި 

ނުވަތަ ކޯހެއްަގއި ބަިއވެރިކޮްށގެްނ އެމުވަްއޒަފަކަްށ ، ބައިވެިރކޮށްގެން 
ތަމްރީނާގުޅޭގޮތުްނ ، އެތަމްރީނު ދޭންފެށުމުގެ ކުރިން، ދޭނަމަ ތަމްރީނެއް

އެމުަވއްޒަފަކާ ދެމެދު އެއްބަްސވުމެްއ  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި
 އެއްބަްސވާންވާެނެއވެ.

ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުުމގައި ތިީރގަިއާވ  )ށ(
 މަޢްލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

  ؛ނަމާއި އެްޑރެސްވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ  (1) 
މިހާރުއުޭޅ ، ާދިއމީ އެޑްރެހާއި ، މުވަްއޒަފުގެ ނަމާއި  (2) 

 ؛ައއިޑެންިޓޓީކާޑު ަނންބަރު، އެޑްރެހާއި 
 ؛މުވަްއޒަފަށް ދެވޭ ތަމްރީނާބެހޭ ތަފްޞީލު (3) 
 ؛ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު (4) 
 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ ތަމްރީނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު (5) 
ދެފަރާތަށްމެ ލިބިގެންާވ ، ރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަތަމްރީނު ފު (6) 

 ޙައްޤުތަކާއި ދެފަރާތުންމެ އަާދކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް.
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް ކުރި  )ނ(

ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރު ފައިާސއެްއ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ެވޭވ 
އްޒަެފއްގެ އަތުން، ަވޒީފާޭދ ތަމްރީނުދެވޭ މުވަ އެއްބަްސވުމުގެ ދަށުން، 

ފަރާތުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންނަމަވެސް އެ ތަމްރީނެއް 
 އަތުލަިއގެން ނުވާެނއެވެ.، ދިނުމުގައި  އޭނާ ބަިއވެިރވިަކމަށްޓަކައި



 
 

 

 
 

ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި 
 ގެންގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުން 

، ދިނުމަށްޓަކައިވަކިކަހަލަ ތަމްރީނެްއ  )ހ(  .73 

ަކމާގުޅޭ ހުނަރުތަްއ ، ވަޒީާފއެްއގައި ބަހައްަޓިއގެން ތަމްރީނުކުރުމާ އެކުއެީކަގއި
 ، މުވަްއޒަފަކަށް ތަމްރީނު ދޭނަމަ، ވަކިން ދަސްކޮށްީދގެން

ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާަގިއ ، އެ ތަމްރީނެއްދޭން ފެށުމުގެ ކުރިން
، ރާތާއި އެމުވަްއޒަފަކާދެމެދުަވޒީފާދޭ ފަ، ގެންގުޅުމާބެހޭ ެއއްބަސްވުެމއް 

އެއްބަސް ވާންވާެނއެވެ. ުނަވތަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންކަްނ 
 ވަޒީާފގެ ެއއްބަސްވުުމގައި ހިަމނަންވާނެއެެވ.

ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި ވަީޒފާގައި ގެންގުޅުމަްށ  )ށ(
ފައި ތިރީަގއިވާ މަޢްލޫމާތުތައް ހިމަނާ، އެއްބަްސވާ ެއއްބަްސވުމުަގއި 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.
 ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެްޑރެސް (1) 
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެހާއި  (2) 

 ؛މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެހާއި އަިއޑެްނޓިޓީކާޑު ނަންބަރު
 ؛މުވަްއޒަފަށް ދެވޭ ތަމްރީނާބެހޭ ތަފްޞީލު (3) 
 ؛ތަމްރީނުގެ މުއްދަތު (4) 
ެއަވީޒފާގައި ުމވަްއޒަފަކަށް ލިބޭނެ ، ޝަރްޠުތަާކއިވަޒީާފގެ  (5) 

 އޭާނއަށް ލިބޭނެ އުޖޫރަ. ، ފައިދާތަކާއި 
ތަމްރީނު ދިނުމުގެގޮތުން ވަޒީފާަގއި ބަހައްާޓ  )ނ(

މުވަްއޒަފަކަށް އެންމެ މަދުެވެގން ދޭންވާނެ އުޖޫރަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންހަދާ 
ނޑައެޅިދާެނއެވެ.  ގަާވއިދެްއަގއި  ކަ

ށް ުނވަތަ މަސަްއކަތަކަށް ތަމްރީުނ ވަޒީާފއަކަ )ރ(
ދިނުމުގެ ގޮތުން ަވޒީފާަގއި ގެންގުޭޅ މުަވއްޒަފުންނަށް މުސާރައިެގ ގޮުތަގިއ 

  ،ދޭނީ
ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ ނެރެފައިވާ އަމުެރްއ  60މި ޤާނޫނުގެ 

ނިސްބަތްވާ ަވޒީފާއަކަްށ ނުވަތަ މަސައްކަތަކަްށ އެ އަމުރުަގިއ 
 ެއވެ. 70ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މުސާރަިއގެ %

ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ުމވަްއޒަފަުކ   )ބ(
 ވެ.ހަމަސް ދުަވހަށްވުރެ އިތުރުެވގެން ނުވާެނއެ ، ގެންގުޅޭ ުމއްދަތު

ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި މުަވއްޒަފަކަްށ  )ޅ(
އެމުަވއްޒަފަކަށް އެފުރުޞަތު ތަނަވަސް ެވގެްނ ، ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުިޅގެން



 
 

 

، އޭނާގެ އަތުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާޮގތުން ނަމަވެސް، ދިޔަކަމަށްޓަކައި 

 ެވ.ވަޒީފާދޭ ަފރާތުން އަތުލައިގެން ުނވާނެއެ  ،އެްއވެސް ައެގއް
ތަމްރީނު ދިނުމަށް ، ވަޒީާފގެ ބަެއއް ދާއިރާަތކަކީ  )ކ(

 ، ނުގެްނގުެޅވޭނެ ދާއިރާތަކެްއކަމަށް، މުވަްއޒަފުން އެވަޒީފާތަުކަގއި
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންހަދާ ގަވާިއދަކުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.                              

              
                                                                      

 ގެްނގުޅުމާބެހޭ ވަޒީާފގައި  ދިނުމަށް ތަމްރީނު .74  އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފުވުން 
ނުވަތަ ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަްށ  ،އެއްބަްސވުމަކާ 

 ޓްރައިިބއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،އެކަެމއްެގ ޝަކުވާ ، ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ
 
 

 ވަނަ ބާބު  8  

 މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތު 
 

ެއްއވެސް އުޖޫރައެއް އެކަމަްށ  ،އަތުން  މުވަްއޒަފުންގެ .75  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވާޖިބުތައް
މަސަްއކަތްކުާރ މުވައްޒަފުންެގ ، ވަޒީފާ އަާދކުާރ ތަނުގައި، ނުނަގައި

ަވޒީފާޭދ ، ަރއްކާތެިރކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަަވޅުތައްޞިއްޙަތަށާއި 
 ފަރާތުން އަޅަންވާނެެއވެ. މީގެެތރޭގައި ތިީރގަިއވާ ކަްނކަން ހިމެނެއެވެ.

ރައްކާތެިރގޮތުަގއި މަސަްއކަްތ ކުރެވޭނެ ތަނަާކއި ގޮތެްއ  ( 1) 
ަރއްކާތެިރ ، މުވަްއޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއެކު 

މަސައްކަތް ކުރުމަްށ  ،އި މެިޝނަރީތަކެއްާޗއި ސާމާނާ
 ؛އެަތކެތީގެ ަރއްކާތެިރކަން ދެމެހެއްޓުން، ހޯދައިދީ

ރައްކާތެިރގޮތުަގއި މަަސއްކަތްކުރުމަށް ބޭނުްނާވ  ( 2) 
 ؛ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

ިޞއްޙަތަށް ގެއްލުންހުިރ ، ކުރާ މަސަްއކަތުެގ ބާވަތުން  (3) 
ނައްތާނުލެވޭނަމަ  ކަންތައްތައް މަސަްއކަތްކުާރ ތަނުން

އެފަދަ ނުރައްކަލުން ، ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލު ނުކުރެޭވނަމަ
ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ރައްކާތެރި ހެދުމާއި ތަކެިތ 

 ؛ހޯދައިދިނުން
ރައްކާތެިރވާން ބޭނުންކުރާ ހެދުމާއި ތަކެތި ބޭނުންކުރާނެ  (4) 

ުމވަްއޒަފުންގެ ޞިއްޙަތަާށިއ ، ގޮތްތައް ހިމެނޭގޮތުން



 
 

 

ތެރިކަމާ ގުޭޅގޮތުްނ އެމީހުންނަށް ތަމްރީނިާއ ރައްކާ
އެނެގން ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން ، މަޢްލޫމާތު ދިނުމާއި

 ؛ކަންތައްތައް އަންަގއިދިނުން
ނުވަަތ  ،ކެމިކަލެއް ނުވަތަ ބަޔޮލޮިޖކަލް މާއްދާއަކުން  (5) 

ޖިސްމާނީގޮތުން ޞިއްޙަތަްށ އެްއވެްސ ނުރައްކަެލްއ 
ަގާވއިދުްނ ، ދިމާވެދާފަދަ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

 ؛ޞިއްޙީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޓެްސޓުތައް ހަދަމުން ގެންދިއުން
ވަޒީފާ އަދާކުރަނިކޮށް މުވަްއޒަފަކަށް ހާނިއްަކއެްއ  (6) 

ީށގެންވާ ިޞއްީޙ އޭާނއަށް ބޭނުންވާނެ އެކަ ،ވެއްޖެނަމަ
ުނވަތަ އެފަދަ ފަރުވާ ލިބޭޭނގޮްތ  ،ފަރުވާ ދިނުން

 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުން
ކުއްލި ނުރަްއކަލުެގ ޙާލަތުތަކާއި އެކްިސޑެންޓުތަުކަގިއ  (7) 

ބޭނުންކުރާނެ ފުރަތަމައެހީގެ ޚިދްމަތްތައް މުވައްޒަފުންނަްށ 
 ހަމަޖައްަސއިދިނުން. ،ލިބޭނެ އިންތިޒާމު

 
ޮކންމެ މުވައްޒަފެްއގެ މަްއޗަްށ  ،ކަންަތއްތަކަކީ  ތިރީގަިއވާ .76  ވާޖިބުތައް މުވައްޒަފުންގެ 

 ލާޒިމުވާ ކަންކަެމވެ.
މަސައްކަތްކުރުުމގައި ސަމާލުވާންވީ ކަމަކަށް ސަމާުލ  )ހ( 

ތިމާއަާށއި ތިމާއާ އެުކަގއި މަސަްއކަތްކުރާ އެހެްނ ، ނުވުމުގެ ސަބަބުން
ގެއްލުެމއް ވިޔަނުދިުނމަށްޓަކައި އެފަދަ މުވަްއޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ިޞއްޙަތަށް 

 ؛ރަްއކާތެރިކަމަށް ބެލުން، ކަންކަމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަންދީ
ރައްކާތެރި ވުމަށާއި ިޞއްަޙތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށް  )ށ( 

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ުކރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށާއި ތިމާއާެއުކ 
 ؛ތެރިވެދިނުންމަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނަށް އެހީ

އެ ތަކެިތ ، ރައްކާތެިރވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހެދުމާއި ސާމާނު )ނ( 
 ؛ބޭނުންކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާއި އިރުޝާދާ ެއްއގޮތަށް ބޭނުންކުރުން

ރައްކާތެިރވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހެދުމަށާއި ސާމާނަށް އެްއވެްސ  )ރ( 
ނުވަަތ ، ެޗއް ެގއްިލއްޖެނަމަނުވަތަ ެއއިން އެއް  ،ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ެވއްޖެނަމަ

 ؛ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އެކަން ވަޒީާފދޭ ފަރާތަށް އެންގުން
ނުރައްކަލެްއ ދިމާވެދާނެ ަކމަށް ގަބޫލުކުެރވޭ ކަެމްއ  )ބ( 

އެމީހަކަށް އަިމއްލަޔަށް ރަނގަޅު ނުކުެރވޭެނ ، އަދި ެއކަމަކީ، ހިނގައިފިނަމަ
 ނުަވަތ  ،ފާދޭ ފަރާތަށްެއކަމެްއގެ ާވހަކަ ަވގުތުން ަވޒީ، ކަމަކަށްވާނަމަ



 
 

 

ނަޑއަޅާަފއި ހުންނަ ސުޕަވައިޒަަރކަށް އެންުގން  ؛އެ ފަރާތަކުން ކަ
ނުވަތަ މަސަްއކަތާ ުގޅިގެްނ  ،މަސައްކަތް ކުރުުމގެ ތެޭރގައި  )ޅ( 

ުނަވތަ ގެއްލުެމއް ވަޒީފާދޭ ފަާރތަށް ނުވަތަ ެއ  ،ދިމާވާ އެްކސިޑެންެޓއް
ނަޑއަޅާފައި ހުްނނަ ސުޕަވަިއޒަރަކަށް އެްނގުން.  ފަރާތަކުން ކަ

 
މަސައްކަތުން ދުރުހެލި 

 ވުމުގެ ޙައްޤު 
ޑު ގެއްލުެމްއ ބޮ ފުރާނަޔަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ތިމާގެ .77 

އެކަީށގެްނާވ ލިބިދާނެ ކަމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ 
 ،އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމުގެ ޙައްޤު، ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ

 ވަޒީފާ އަާދކުރާ ފަރާތަށް ލިބިެގންވެެއވެ.
 

ނުވަތަ  ،އްޖެނަމަމަރުވެ މީހަކު ތެރޭގައި އަދާކުރުުމގެ ވަޒީފާ .78  އެންގުން 
، ފުރަތަމަޞިއްޙީ އެހީ ދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަރުވާދޭން ޖެހޭފަދަ ހާނިއްކައެއް 

 ،އެމީހަކު މަރުވި ދުވަހުން ފެށިގެން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިއްޖެނަމަ
ގަޑިއިުރެގ  48ނުވަތަ އެހާނީއްަކއެއް ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ލަސްވެގެްނ 

 ާފދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓަރަށް އަންގަންވާނެެއވެ.އެ މަޢްލޫމާތު ވަޒީ، ތެރޭގައި 
 
 

 ވަނަ ބާބު  9  

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 
 

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް 
 އޮތޯރިޓީ 

ނުޑ  )ހ(  .79  ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ މައިގަ
ލޭބަރ ރިލޭޝަންްސ އޮތޯރިޓީެއްއ ، މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި 

 މިނިސްޓްރީގައި ާޤއިމުކުރަން ވާނެެއވެ. 
މި ޤާނޫނުގެދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަަކްށ ، މި ޤާނޫނާއި (1) 

ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުްނ  ،ޢަމަލުކުރޭތޯ ބަލައި
 ؛އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުަތއް އެޅުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކަްށ  ،މި ޤާނޫނާއި (2) 
 ،އެންމެ އެކަީށގެންވާ ގޮތުަގއި ޢަމަލުކުރުމަށް

ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާިއ ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުާމއި
ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ޭބނުންވާ ފަންނީ މަޢްލޫމާތާއި 

 ؛ލަފާ ދިނުން
ތަުކަގިއ މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދޭ ގަވާއިދު (3) 



 
 

 

ހިމެނިގެންނުވާ ކަންތައްތަކާ ގުޭޅގޮތުން ދިމާވާ ެއކިެއިކ 
އެފަދަ ކަންަކމުން ނަހަމަގޮތުގައި ަފއިާދ  ،މައްސަލަތަކާއި 

 ؛މިނިްސޓަރަށް އެންގުން، ެއކަންކަން ،ނަގާނަމަ
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު  (4) 

 ނެ ގަާވއިދުތައް ހެދުން.މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާ
 

ނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަާވއިދުތަކުަގިއާވ ޤާ މި ޤާނޫނާއި މި .80  ބަލައި ޗެކުކުރުން 
، ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދޭތޯ ކަށަވަުރކުރުމުގެ ގޮތުން 

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮޯތރިޓީގެ އޮފިސަރުން ދޭެތރެ ދޭތެރެއިން 
 ބަލަިއ ޗެކު ކުރަްނވާނެެއވެ.މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން 

 
ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް 

 ލިބިގެންވާ ބާރުތައް 
ވަޒީާފއާބެހޭ ، އަންނަނިވި ކަންަތއްކުރުުމެގ ބާރު )ހ(  .81 

 އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
، ( ގައި ަބޔާޮކށްފައިވާ ޙާލަތުަގއި މެނުވީ 3މި މާއްދާގެ ) (1) 

،  ކޮންމެ ަވގުެތއްަގިއވެސް  ،ކުރިން އެްނގުމަކާނުލައި 

މަސައްކަތްކުާރ ތަނަކަށް ަވދެ އެތަނެއް ބަަލއި ފާްސ 
  ؛ކުރުން

، ( ގައި ަބޔާްނކޮށްފައިވާ ޙާލަުތގަިއ މެނުވ3ީމި މާއްދާގެ ) (2) 

އޭނާއަށް ެއކަށީގެްނާވ ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް ކަަމށް
ސަބަބުތަކެްއގެ މަްއޗަށް ިބނާކޮށް ގަބޫލުކުެރވޭ ކޮންމެ 

 ދުވާލުގެ ަވގުތުގައި ވަދެ އެތަނެއް ބަލައި  ،ކަށްވެސް ތަނަ
 ؛ފާސް ކުރުން

މަސައްކަތްކުރާ ތަނަީކ ަވޒީފާދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގެ ކަމަްށ  (3) 
ުނވަަތ  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުެގ ހުއްދަ ލިބިގެން، ވާނަމަ

މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުަމކުން ލިބިގެން އެތަނަކަްށ 
 ؛ވަނުން

ޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދޭ ގަވާއިދުތަުކގަިއާވ މި ޤާނޫނާއި މި  (4) 
ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅަްށ ތަންފީޒު ކުެރވިފަިއޭވތޯ 

 ،ަމސައްކަތްކުރާތަްނ ބެލުމާއި، ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން
މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމާއި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަޮކްށ  އެތަނުގެ

 އަންނަނިވި ކަންތައްަތއް ކުރުްނ.
އްަކތްކުރުމާ ގުޅޭގޮުތްނ ވަޒީފާ އަާދކުރުމާއި މަސަ )ހ(  



 
 

 

، ފޮތެއް ، ޤާނޫނީގޮތުން ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރިކޯެޑއް

ެއގޮތުަގއި ބަލަހައްާޓޯތ ، ދަފުތަރެއް ނުވަތަ ލިޔުެމއް
ކަށަވަރުކުރުމަށްަޓކައި އެފަދަ ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް 

އެފަދަ ، އެފަދަ ެއއްެޗއް ހުށަހެޅުމުން، އަންަގއި
ތިން މަޢްލޫމާތު ުނވަތަ އެތަކެ، ތަކެތީގެ ކޮޕީ ހެދުން

 ؛ނެގުން
ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންގުމެްއ  )ށ(  

ބަހައްޓާފައި ނުވާނަމަ އެފަދަ އެންގުެމްއ 
 ؛ބެހެއްޓުމަށް އެންގުން

ވަޒީފާދޭފަރާތް ނުވަތަ އެަފރާތް ތަމްސީލުކުރާ  )ނ(  
، ތަްޙލީލު ކުރުމަށްޓަކައި  ،ފަރާތަކަށް އެންގުާމއެކު 

ހުރި އެިކއެކި ެއްއޗެހީެގ މަސައްކަތްކުރާ ތަުނގައި
 ؛ސާމްޕަލް އެތަނުން ގެންދިއުން

މުވަްއޒަފުން މަސައްކަތްުކރަމުންދާ ޙާލަތާ  )ރ(  
އެމީހުންގެ އުޖޫަރާއިއ ، ގުޭޅގޮތުންނާއި

މަޢްލޫމާތު ، މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިަތކާ ެބހޭގޮތުން
 ؛ހޯދުން

، ޤާނޫނު ނުވަތަ ގަާވިއދެއްގެ ދަށުން )ބ(  

ސަްއކަތާ ުގޅިފަިއާވ މަ، ބަލަހައްޓަންޖެހޭ
ބަލިތަކާުގޅޭ ރެކޯޑު ބެލުން.  ،އެކްިސޑެންޓުތަކާއި 

 ،އަދި އެފަދަ އެކްިސޑެންޓެްއ ނުވަތަ ަބއްެޔއް 
ވަޒީފާ އަދާކުރުމުަގއި ދިމާވި ސަބަބު ނުވަތަ ޙާލަާތ 

 ؛ގުޭޅގޮތުން މަޢްލޫމާތު ހޯދުން
މަސައްކަތްކުރާ ތަުނގެ ާސމާނު ބޭނުންކުރެވޭ  )ޅ(  

ތަނުަގިއ މަސައްކަތްކުރަްނ ުނވަތަ ، ގޮތުން
މަަސްއކަތްކުރާ މީހުންެގ  ،ޖެހިފައިވާ ގޮތުން

ނުވަތަ ރަްއކާެތރިކަމަށް ނުރައްކަލެްއ  ،ޞިއްޙަތަށް
އެކަީށެގންވާ ސަބަބުތަކެްއެގ ، ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް
އެކަްނ ، ގަބޫލު ކުރެވޭނަމަ، މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 ން.ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅު
ވަނަ ނަްނބަރުގެ )ޅ( ަގއިާވ  4މި މާއްދާގެ  )ށ(

، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮިފސަރުންނަށް އަދާކުރެވޭެނގޮތް ހަދައިދިނުމުގައި ، ކަންތައްތައް 



 
 

 

އަންނަނިވި ކަންަތއްތަާކގުޭޅ އަމުރުތައް ކުރުމުގެ ާބރު އެމީހުންނަށް 
ދޭ ވަޒީފާ، ލިބިގެންެވއެވެ. ނަމަެވްސ މިއަމުރުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ

ފަރާތްތަކުން ޓްރައިބިއުނަަލށް އެމައްސަަލއެއް ހުަށހެޅުމުގެ ޙައްުޤ 
 އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

ނުވަތަ ިޞއްޙަާތ  ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ަރއްާކތެރިކަމަށް (1) 
ގުޭޅގޮތުން ހެދިފައިވާ ާޤނޫނުތަކުގަިއވާ މާއްދާަތކަްށ 

ތަނުަގިއ  ،ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމު ކުރުވުމަށްޓަަކއި
ުނވަތަ މެޝިނަރީ އަތުރާަފިއާވ ، ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީއަށް

 ،ަކނަޑއެޅޭ ވަކިމުއްދަެތއްގެ ތެޭރގައި  ،ގޮތަށް
 ؛ބަދަލުގެނައުމަށް ކުރާ އަމުރު

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ިޞއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނަައްށ  (2) 
ގަބޫލު ކުެރޭވ ، ޔަޤީނުންވެސް ނުރަްއކަލެއް ިދމާވެދާނެ ކަމަށް

ނޑިަވޅުތަުކގައި  ވަިކކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަެކއް ވަގުުތްނ ، ދަ
 އެޅުމަށް ކުރާ އަމުރު.

 
މަސައްކަތްކުރާ ތަނެްއަގިއ ، އޮފިސަރުން ވަޒީާފއާބެހޭ .82  އެންގުން 

އޮފިސަރުންެގ ، ކަންތައް ހިނގާގޮތް ބެލުމަށް އެތަނަށް ދިޔުމަށްފަހު
އެތަނެއްަގއި އެމީހުން ، މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިދާެނ ކަމަށް ނުފެންނަނަމަ

ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީުލކުރާ ފަރާތަކަށް  ،ތިބިކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް
 އަންގަްނވާނެެއވެ.

 
ފުރުޞަތު މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ 

 ދިނުން 
އޭާނެގ  ،ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަުކންވެސް )ހ( .83 

 ،ވަޒީާފގައި ގެންގުޅޭ މުަވއްޒަފުންނަށް ވަޒީާފއާބެހޭ އޮފިސަރުންނާ
މިނިވަންކަމާއެކު އެްއވެްސ ހުރަހެއްނެތި ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ފުރުޞަތު 

 ތަނަވަސްކޮށް ދޭންވާެނއެވެ.
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަޔާން ކޮށްފަިއާވ  )ށ( 

އޭނާއާމެދު އެްއވެްސ ، ުމވަްއޒަފަުކ ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން، ކަމަކާގުޭޅގޮތުން
 ުނވާނެެއވެ. ަވޒީފާޭދ ފަރާތުން އަޅައިގެން، ނުރަނގަޅު ފިޔަަވޅެއް 

 
މަޢްލޫމާތު ފާޅުކުރުން 

 މަނާކުރުން 
، މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ  )ހ(  .84 

އެމީހުން އަދާކުރާ ަވޒީފާގެ ޮގތުން މަޢްލޫމާތު ، ވަޒީާފއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް
ލިބޭ  އެކިއެކި މަސައްކަތްތަުކގެ ވިޔަފާިރއާ  ގުޅުންހުރި ސިއްރު މަޢްލޫމާތާއި 



 
 

 

އެމީހުން ވަޒީާފގައި ތިޭބ ، އުފެއްދުންތެރިކަމާ ގުޅިަފިއާވ މަޢްލޫމާތު
ިސއްުރެގ ، ދުވަސްތަުކގަިއވެސް އަދި ވަޒީާފއިން ވަިކވުމަށްފަހުގަިއވެސް

 ގޮތުަގއި ހިފަހައްޓަން ވާނެެއވެ.
މުވަްއޒަފުންގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަްށ  )ށ(

ފާދޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަުތެގ ަވޒީ، ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޒާތުެގ އެއްެޗއް
ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަްށ ، އެްއވެސް މަރުޙަލާެއްއގަިއ ބޭނުންކުރެވޭނަމަ ެއކަން

 އަންގަްނވާނެެއވެ.
ޤާނޫނާއި ގަާވއިދަްށ ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނެްއަގއި )ނ(

މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ ލޭބަރ ، ތަބާނުވާ ކަންތައްތަެކއް ހުރިަކމަށް ބަޔާންކޮށް
އޮތޯރިޓީއަްށ އެިކއެކި ުމވަްއޒަފުން ފޮނުާވ ޝަކުާވއާބެހޭ ރިލޭޝަންސް 

ވަީޒފާދޭ ފަރާތަށް ، އެްއވެސް މަޢްލޫމާތެއް ދިން މުވަްއޒަފެއް
، ހާމަކޮށްގެންނުވާނެެއވެ. އަދި އެތަނެއް ބެލުމަށްދާ ަވޒީފާއާެބހޭ އޮފިސަރުން

 ވަކި ުމަވއްޒަފެްއގެ ަޝކުާވެއއް ލިބިެގން ކަމުގަިއވެސް  ،އެތަނަށް ދިޔައީ 
 ބަޔާންކޮށްގެން ނުވާެނެއވެ.
އެމީހުން ބެލުމަށް ، ވަޒީާފއާބެހޭ އޮފިސަރުން )ރ(

ނަޑއަޅާފަިއވާ ތަންތަނުން ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ފައިދާެއއް ލިބޭނެ ، ކަ
 ެއްއވެސް ފަރާތަކާެއކު ބާއްަވިއގެން ނުވާނެެއވެ. ،ގުޅުމެއް 

 
މަަސއްކަްތ އެކިތަންތާނަގއި ، އޮފިސަރުން ވަޒީާފއާބެހޭ .85  ރިޕޯޓު

ނަޑއަާޅ  ،ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލައި ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތައް  މިނިސްޓަރު ކަ
 އުސޫލެްއގެ މަތިން މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވަންވާނެެއވެ.

 
މީހަުކ  ،ކަމެއް  ތެރެއިން ކަންަތއްތަުކގެ އަންނަނިވި .86  ކުށާއި އަދަބު 

އަދަބަކީ ކުށުެގ  އެކުރަނީ ކުށެެކވެ. އެފަދަ ކުށެށް ކޮށްފި މީހެްއގެ، ކޮށްފިނަމަ
ރުފިޔާއާ ދެމެދުެގ   -/50,000، ރުފިޔާއާއި  500/-ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

ނުވަތަ ެއްއއަހަރު ދުަވހުގެ މުއްދަތަށް ، އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން
ރުފިޔާއަށްވުެރ ބޮޑުނޫން އަަދދަކުން ޖޫރިމަނާ /25,000  -ޖަލަށްލުމާއެކު 

 ކުރުމެވެ.
ވަނަ މާއްާދއާ  81ާމްއދާއާއި ވަނަ  80މި ޤާނޫނުގެ  (1) 

 ؛ޚިލާފުވުން
ވަޒީާފއާބެހޭ އޮފިސަރަުކ އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބުަތއް  (2) 

ނުވަތަ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއް ކުރުމަށް  ،އަދާކުރުމަށް



 
 

 

 ؛ހުރަސްއެޅުން
ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ، ވަޒީާފއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް (3) 

ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ  ،މުގައި ދަށުން އެމީހުންގެ ވާޖިބު އަދާކުރު
، ކަމެއް ުކރުމަށް މީހަކަށް އެންގުމުން ،ކަމަކާ ގުޭޅގޮތުން

 ؛އެކަމެއް ނުކުރުން 
ދޮުގ މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް ، ވަޒީާފއާބެހޭ އޮފިސަރަށް (4) 

 ؛އޮޅޭފަދަ މަޢްލޫމާތު ގަސްތުގަިއ ދިނުން
ރުވުމަްށ ވަޒީާފއާބެހޭ އޮފިސަރެްއގެ ކުިރމައްޗަށް މީހަކު ހާޒި (5) 

ުނވަތަ އެަފދަ މީހަކާ ސުވާލުކުރުމަށް ، ހުރަސްއެޅުން
 ،ނުވަތަ އެަފދަ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ،ހުރަސްއެޅުން

 ؛ނުވަތަ އެފަދަކަމެއް ވިޔަނުދިުނން
އެފަދަ އޮފިސަެރއް  ،ވަޒީާފއާބެހޭ އޮފިސަރަކަށް ުނާވ ހިނދު (6) 

ކަމަށް މީހެއްގެގާތު ބުނުން ނުވަތަ އެގޮތަށް ތިމާ 
 ސީލުވުން.ތަމް
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 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
 

ޓްރައިބިއުނަލެއް 
 ޤާއިމުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްާދ އަދި މި ޤާނޫނާ  )ހ(  .87 
އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިން ހިންގާ ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަެލްއ 

 އޮންނަންވާނެެއވެ.
އެހެްނވެްސ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ  )ށ(

ނަޑައޅާ މައްސަލަތަްއ ، ޓްރައިިބއުނަލުން ބެލުމަށް ،ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ކަ
ޓްރައިިބއުނަލަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަގޮތަކަްށ އެމައްސަލަތަްއ  ،ބަލައި

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެްނވެެއވެ. ،ނިންމުމުގެ ފުރިހަމަ ބާރު
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަްއ  )ނ(

ހެއްކާއި ޤަރީާނ ، ހެކިބަސް ހޯދުމާއި، ބެލުމަށްޓަކައި މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި
އަދި މިނޫންގޮަތކުންވެސް މަްއސަލަިއގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާ ، ހޯދުމާއި

ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުުމގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަްށ 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

 



 
 

 

، )ށ( ަގއިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ މި މާއްދާގެ  )ހ(  .88  އިސްތިއުނާފު

އެމަްއޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުެގ ، ޓްރައިބިއުނަުލގެ ނިންމުންތަކަކީ
 ނިންމުންތަކެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލަެއްއ  )ށ(
ުނވަތަ ޤާނޫނާިއ ަގވާއިދާ ޚިލާުފާވ ، ޝަރްީޢ ުއސޫލުތަކާއި ، ނިންމާފައިވަނީ
ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިެގންނުވާ ބާރެްއ  ުނވަތަ އެ ، ގޮތަކަށްނަމަ

ދުވަހުގެ ތެޭރަގިއ  60އެަމއްަސލައެއް ނިންމާތާ  ،ބޭނުންކޮށްގެންނަމަ
އިސްތިއުނާފު ކުރުމަްށޓަކައި ހަިއކޯޓަށް  ޓްރައިބިއުނަުލގެ ނިންމުން

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންެވެއވެ.
ޓްރައިބިއުނަުލގެ ނިންމުން ތަންފީޒު ނުކުރުމަށް  )ނ(

ނަޑއެިޅގެން އަުމރެއް ނުކުރާނަމަކޯ ޓްަރއިބިުއނަލުން މައްސަލަ ، ޓުން ކަ
 ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުުރން ހުއްޓާލައިގެން ުނވާނެެއވެ.

 
 އެކުލެވިގެންވާ ގޮތް 

 
 އެކުެލވިގެްނވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލް ( ހ) .89 

 .މައްޗަެށވެ މެންބަރުންގެ 7 ޢައްޔަުނކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
  

.  ޓްރައިބިއުނަލަްށ ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެންބަރަުކ، 1)ށ(   މެންބަރުންގެ މުއްދަތު 
އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީ ެއ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުެރވޭ 

އަހަރު ދުވަހުގެ ( ފަހެއް) 5ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 .މުއްދަތަށެވެ
. މިމާއްދާގެ )އ( ެގ ދަށުން ވަކިކުެރޭވ 2

މެންބަރަކު ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކު 
އަހަރުގެ ަދއުރަކަްށ ( ފަހެއް) 5އަލުން 

ޢައްޔަނުކުެރވިދާނެެއވެ. އަދި ެއގޮތުން ޢައްޔަުނކުރެޭވ 
)ފަހެއް( އަހަރަކުން  5މެންބަރަކު ކޮންމެ 

 ޢައްޔަނުކުރަމުން ގެންެދވިދާނެެއވެ.
 

)ނ( ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގައި އަންނަިނވި ސިފަތަްއ   ބަރުންގެ ސިފަތައް މެން
 ހުންނަންވާނެއެވެ.

 ަކނޑަެއޅިފަިއވާ  ޙައްެދއް އިސްލާމްދީނުގައި  .1
( ފަހެއް) 5 ވޭތުވެދިޔަ  ކުިރކަން ކުށެއް

އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ޝަރީޢަތަށް 



 
 

 

 ؛ސާބިތުވެފަިއވާ މީހަކު ކަމުަގިއ ނުވުން
ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުެވފައިވާ މީހަުކ   .2

 ؛ކަމުގައި ުނވުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާެގ  .3

ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުަވތަ ޤާނޫނެއްެގ 
ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެޭވ ނުވަތަ 
ޢައްޔަނުކުެރވޭ ސިޔާީސ މަގާމެްއ 

 ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛
މުަގއި ސިޔާސީ ޕާޓީެއއްގެ މެންބަަރކު ކަ .4

ނުވަތަ ސިޔާސީ ޕާީޓއެްއގައި ޙަރަކާތްތެރިާވ 
 މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛

ވަޒީާފގެ ދާއިރާގެ މައްސަލަތަްއ  .5
ދެނެގަތުމާއި ހައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ 
ޤާބިލުކަން އިލްމީގޮތުން ނުވަތަ ތަޖުރިބާގެ 

 ގޮތުން ލިބިފައިވުން.
 

މެންބަރުކަމަށް ފުލްޓައިމްކޮށް 
އަދި ޕާޓްޓައިމްކޮށް 

 ޢައްޔަނުކުރުން 

)ރ( ޓްރައިބިއުނަލަްށ ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުން  
ޕާޓްޓައިމްކޮށް ނުވަތަ ފުްލޓައިމްކޮށް ޢަްއޔަނުކުރުމަކަްށ މި ޤާނޫނު 

 ހުރަހެއްނާޅައެވެ.
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި 

 ނާއިބު ރައީސް
. ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢައްޔަނުުުކުރާ މެންބަރުންެގ 1)ބ(  

ޓްރައިިބއުނަލަށް ަރއީސަާކއި ނާއިުބ ތެރެއިން 
ރައީސެްއ، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

 ޢައްޔަނުކުރަްނވާނެެއވެ.
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ  .2

އެްއގޮތްާވގޮުތގެ މަތިން ޓްރައިބިއުަންލ 
ހިންގައި ބެލެހެއްޓުމުަގއި ޓްރައިބިއުނަްލެގ 
އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޓްރައިބިއުނަްލެގ 

 ރައީސްެއވެ.
ޓްރައިިބއުނަލްގެ ރައީސްެގ މަޤާމުެގ  .3

މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާުކރުމަށް އޭނާ 
ނުކުޅެދިއްޖެ ޙާލަތެްއަގއި، ނުވަަތ 
އުޒުުރވެރިެވއްޖެ ޙާލަތެްއގަިއ، ނުވަތަ އެމަޤާމު 



 
 

 

ހުސްވެއްޖެ ޙާލަތެްއަގއި، އޭނާގެ މަޤާމުެގ 
މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް ަވގުީތޮގތުން އަދާކުރާނީ 

މީެގ . ނާއިބު ރައީސެވެ ޓްރައިބިއުނަްލގެ
އިތުރުން، ޓްރައިިބއުނަްލގެ ރައީްސ 
ޓްރައިބިއުނަްލގެ ނާއިބު ރައީސާ ޙަވާލުކުާރ 
މަސްއޫލިއްޔަތުަތްއވެްސ އޭނާ 

 .އަދާކުރަންވާެނއެވެ
. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަީއސްެގ މަޤާމު ނުވަތަ ނާއިބު 4

 ރައީސްގެ މަޤާމު ހުސްވެްއޖެކަމަށް ބެލޭނީ،
މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ޓްރައިބިއުނަްލގެ 

ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް ެބލެވޭ ޙާލަތެްއ 
 .ކުރިމަތިވުމުންނެވެ

 
މެންބަރުން މަޤާމާ 
 ޙަވާލުވުން 

)ޅ( ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކަށް އެމީހެއްގެ މަޤާމާ  
ޙަވާލުެވވޭނީ ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ ކުރިމަީތގައި ައންނަނިވި 

 .ހުވާކުރުމުންނެވެ

އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ....................... އަހުރެން "
 ހިތުމަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީާއއި 

ރައްޔިތުންގެ ަޙއްޤުތަކަށް ޙުްރމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ވަީޒފާއާބެހޭ 
މެންބަރެއްެގގޮތުން އަާދުކރަންޖެހޭ  ޓްރައިބިއުނަްލގެ

ޢަދްލުެވރިކަމާއި، ، ޖިބުަތއް މިނިވަންކަމާއިލިއްޔަތުަތކާއި ވާއޫމަސް
އިންސާފުވެރިކަާމއެުކ، ެއްއވެސް ނުފޫަޒކަށް ލެނބުމެއްނެތި 

ގަންދީ هللا އިޚްލާޞްތެރިކަމާެއކު އަދާކުުރންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް
 ."ހުވާކުރަމެވެ

 
)ކ( ޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް   މަޤާމު ހުސްވުން 

 .ބެލޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުަގއެވެ
 .. މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުނ1ް
 .. އިސްތިޢުފާ ދިނުމުނ2ް
 ޓްރައިިބއުނަލްގެ  ގޮތުގެމަތިން، . މިމާއްދާެގ )އ( ަގިއވ3ާ

 .މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން
 .. މަރުވުމުނ4ް



 
 

 

ނު . ޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރުންގެ ކިބަިއަގއި ހުރުން މި ޤާނ5ޫ
 .ލާޒިމްކުރާ ސިފަތަކުގެ ތެެރއިްނ ސިފައެއް އުިނވުމުން

 
)އ(  ޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން   މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުން 

ވަކިކުެރވޭނީ، އަންނަނިިވ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް 
މެދުވެރިެވގެން، ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެންބަރަކަްށ ފޮނުވާ 

 .ލިޔުމަކުންނެވެ
 .. ޝަރްޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރުނ1ް
. ޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރެއްގެ ހަިއސިްއޔަތުން އުުފލަންޖެހޭ 2

މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ނުކުޅެދުން؛ ނުވަތަ ޓްަރއިިބއުނަލްެގ 
މެންބަރެއްގެ ހައިސިްއޔަތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ވާޖިބާ ތަޢާރުޟުވާފަަދ 

ޙަތެއް ުނވަތަ ފައިދާއެއް ުނވަތަ މަންފާއެްއ ނުވަަތ އަމިއްލަ މަޞްލަ
 .ދައުރެއް އޮތް ޙާލަެތއް ދިމާުވން

 .. ހުވަޔާ ޚިލާފުވުނ3ް
. މެންބަރެއްގެ މައްޗަްށ ސާބިތުވާ ކުށެއްގެ ސަބަބުން، 4

ޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރަކު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަބުރުވެރިކަމަށް 
 .މްހޫރިއްޔާއަށް ފެނުންއުނިކަން އަުތވެއްޖެކަމަށް ަރީއސުލްޖު

. ޓްރައިިބއުނަލްގެ މެންަބރެއްެގ ހައިިސއްޔަތުން އަާދކުރަންޖެހޭ 5
މަސްއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުުމގަިއ އިހުމާލުވުމާިއ، އެކަމަްށ ދޭންވާ 

 .ސަމާލުކަން ނުދިނުން
 

. ޓްަރއިބިއުނަްލގެ ަރއީސް ނުވަތަ ާނއިބުރައީްސ 1)ވ(   އިސްތިޢުފާ ދިނުން 
މެންބަރަކު އޭނާގެ ަމޤާމުން އިސްތިޢުފާ ނުވަތަ 

ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮްށ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ފޮނުވާ ލިޔުމަުކްނ 

ނަމަވެްސ . އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެެއވެ 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ެއ އިސްތިޢުާފ 
ގަބޫލުކުރިކަން އަްނގަންދެން ނުވަތަ އިސްތިޢުާފ 

( ތިރީސް) 30ށިގެން ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެ
ދުވަސް ވަންދެން އެމީހަކު އޭނާގެ ވާޖިބުަތްއ 

  . އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ
 



 
 

 

ގެ ދަށުްނ  (1. މި މާއްދާެގ )ވ( ގެ )2
ޓްރައިބިއުނަްލގެ ރަީއސް ުނވަތަ ނާއިބުަރއީްސ 
އޭނާގެ މަޤާމުން ިއސްތިޢުފާ ދިން 

މެންބަރުކަމުން ކަމުގަިއވިަޔސް، ޓްަރއިބިއުނަްލގެ 
 .އޭނާ އިސްތިޢުފާ ދިނީކަމުަގއެްއ ނުބެލެވޭނެއެވެ

 
މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި 
 ޢިނާޔަތްތައް 

 . ޓްރައިބިއުނަލްެގ ރައީސާއި ނާއިބުަރއީާސއި 1)މ(  
މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާީލ 

ނޑައަާޅނީ  ޢިނާޔަތްތައް  ކަ
މެންބަރުންގެ  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާެއވެ. މިޮގތުން

ނޑަެއޅުމުަގިއ  މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަްއ ކަ
އެމެންބަރަކީ ޓްރައިިބއުނަލްަގއި ފުލްޓައިމްޮކްށ 
ނުވަތަ ޕާޓްޓައިްމކޮްށ ަވޒީފާއަދާކުާރ 

 ފަރާތެއްކަމާމެދު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.
 

ނާއިބުރައީސަްށ  . ޓްރައިބިއުނަްލގެ ރައީަސށާއ2ި
އް، އެމީހުންެގ މާލީ ޢިނާަޔތްތަ ދެވޭ މުސާރަާއއި

. މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭެނއެވެ  މަޤާމުގެ
މެންބަރުންނަށް ދެވޭ  އަދި ޓްރައިބިއުނަްލގެ

މާލީ ޢިނާޔަތްަތްއވެސް، އެމީހުންެގ  މުސާރައާއި
މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތުަގއި އުންޏެްއ 

 .ނުކުރެވޭނެެއވެ
 

ޓްރައިބިއުނަލަށް 
 މުވައްޒަފުން ޢައްޔަނުކުރުން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭނުްނާވ މުވަްއޒަފުންނަށް ަވޒީފާދީ، )ފ(  
އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަިކކުރާނީ 
ޓްރައިބިއުނަލުން އެކުަލވާާލ ގަާވއިދެްއގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލްެގ 

 މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަީއސެވެ.
 ޓްރައިބިއުނަލްގެ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި 
 އިނާޔަތްތައް

ުި  )ދ( ޓްރައިބިއުނަްލގެ  މުަވއްަޒފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި
އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓަުްރ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ 
ނޑައަޅާނީ ޓްރައިިބއުަނލްގެ މެންބަރުންގެ  ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަ

 ީއސެވެ.ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަ
   



 
 

 

މައަްށ ްލގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ފުރިހަ. ޓްރައިބިއުނ1ަ)ތ(   މާލީ ކަންކަން 
އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކޮންމެ 
އަހަރަކުެވސް، ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ 
ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ދައުލަުތގެ މާލިއްާޔއިން، 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ދޫކުރަންވާެނެއވެ.
 

ޓްރައިބިއުނަްލގެ އާްމދަނީއާއި، ޚަރަދާިއ، . 2
މިލްކިއްޔާާތއި، މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު، 
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ މަޝްވަރާއާެއކު، 
ޓްރައިބިއުނަލުން ހަދާ ގަާވއިދުަގއިވާ ގޮތުެގ 
މަތިން ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، 
އެކުަލވާލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް، ކޮންމެ އަހަރެއްެގ 

ވަަނ ދުވަހުެގ ކުރިްނ  28ބްރުއަރީ މަހުގެ ފެ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަާށއި ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

 ފޮނުވަންވާނެެއވެ.
 

ދިވެހި ސިވިލް 
 ސަރވިސްގައި ނުހިމެނުން 

)ލ( ޓްރައިބިއުނަްލގެ މެންބަރުންނާއި ޓްރައިބިއުނަްލެގ  
 ްއ ނޫނެވެ.މުވަްއޒަފުންނަކީ ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިްސގައި ހިމެނޭ ބަޔެ

 
ޓްަރއިބިއުނަލުްނ ، ހިންގާގޮތާއި  މަސައްކަތް ޓްރައިބިއުނަުލގެ .90  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ގަވާއިދު 

ޓްރައިބިއުނަލާބެޭހ ، މައްސަލަތައް ބެލުމުަގއި ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ  ،އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގަވާއިެދއް

ތާރީޚުން ފެށިގެން ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ހަދައި އިޢުލާން 
 ކުރަންވާނެެއވެ.

 
 

 
 

ބޭރަށް  ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން
 ފައިސާއިން ފޮނުވާ 

 ނެގުން  ރެމިޓެންސް ޓެކްސް

 

 ވަނަ ބާބު  11 

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް 

 1ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ަވީޒފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން  (ހ) .91
އިްނ ބޭރަށް ފޮނުާވ ދިވެހިރާއްޖެފެށިގެން ުދަވހުން ވަނަ 2016އޮކްޓޫބަރު 

"ރެމިޓެންސް ެޓްކސް" ގެ ގޮުތގަިއ  (އިްނސައްތ ތިނެއް ) 3ފައިސާގެ %
 .ދައުލަތަށް ނެގޭނެެއވެ



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނަގައި  ރެމިޓެންސް ޓެކްސް
 ދެއްކުން  ދައުލަތަށް 

 
 
 
 

ބަޔާން  ޓެކްސްރެމިޓެންސް 
ފައިސާ  ހުށަހެޅުމާއި

 ދެއްކުން 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން 
 
 
 
 

މި މާއްދާެގ ބޭނުމަށް، "ދިވެހިރާއްޭޖަގިއ  (ށ)           
ވަޒީާފއަދާކުރާ ބިދޭސީން" ކަމަށްބުނެފައި އެވަނީ، ާޤނޫނު ނަންބަރު 

އިިމގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނ( ގެ ދަުށން ދޫކުރާ ވާކް  ) ދިވެހިާރއްޖޭގ2007/1ެ
ބިދޭސީންނަށާިއ، އެފަދަ ވީާޒއެއް ލިބިފައި ެނތްކަމުގަިއިވއަސް  ވީޒާ ލިބިފަިއވާ

ވީާޒގެ މުއްދަުތ ހަމަވެފައިވީކަުމގަިއިވއަސް ާވކް ވީޒާ ލިިބގެްނ  ފަދަނުވަތަ އެ
 ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީާފ އަދާކުރުން މަނާ ބިދޭސީންނަށެވެ. މެނުވީ

)ނ( ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު            
އިދާރީ ޤާނޫނ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  )ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ 2010/3

 .އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިންެނވެ  އިންލަންޑް ެރވެިނއު މޯލްޑިވްސް
 

 ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ  މާއްދާގައި ވަނަ 89 ޤާނޫނުގެ މި .92
އަތުން ނަގަިއ، މި ބާބުަގއިާވ ގޮތުގެމަތިން ެއ  ބިދޭސީން ޓެކްސް ރެމިޓެންސް

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހިންގާ ޭބންކްތަކާއި ބޭންްކ  ޓެކްސް ދައުލަތަށް ދެްއކުމަކީ 
ތެރެއިން ެއއްެވސް ސިފައެްއަގިއ  ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެނޫން މާލީ 

ޚިދުަމތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފަިއސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ
 .ޒިންމާއެެކވެ 

 
ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީވެފަިއވާ ކޮންމެ ( ހ) .93

މީރާއާށް ރެމިޓެންސް ޓެކްސްގެ ގޮތުަގއި  ފަރާތަކުންމެ، ކޮންމެ މަހަކު
ހިސާބުކުރުމަށްފަހު އެކުލަވާލާ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް  ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު

ވަނަ ުދވަހުގެ ނިޔަލަްށ މީރާއަށް  15މަހުގެ  ބަޔާނެއް ވިިދގެން އަންނަ
ޓެކުހުގެ ގޮުތގައި ަދއްކަންޖެހޭ ފަިއސާ އެ ތާރީޚުގެ  ހުށަހަޅައި، ރެމިޓެންސް

 .ދައްކަންވާެނއެވެ  ނިޔަލަށް މީރާއަށް
)ށ( ރެމިޓެންސް ޓެކްސް މީރާއަށް ދަްއކަންވާނީ ދިވެހި         

 .ރުފިޔާއިންނެވެ 
 
 

 ތާރީޚަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެްކސް ރެމިޓެންސް(  ހ) .94
ބަޔާން ހުށަހަޅަްނޖެހޭ ތާރީޚަށް  ޓެކްސް ުނވަތަ ނުދައްކައިފިނަމަ،

ފޮނުަވއިދިނުމުގެ ޚިުދމަތްދޭ ފަރާތަކުން  ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ަފއިސާ
އަދާނުކޮށްފިނަމަ، ާޤނޫނު ނަންބަރު  އަދާކުރަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ިޒންމާއެއް

ޤާނޫނު(ގައިާވ ގޮތުގެ މަތިން  ) ޓެކްސް ނެގުާމބެހޭ އިދާރ2010/3ީ



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޓެކްސްއާބެހޭ ރެމިޓެންސް
 ގަވާއިދު ހެދުން 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .އެފަރާތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ 
)ށ(  ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދެއްކުމުން ބަރީޢަވާން އެްއެވްސ           

ފިނަމަ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމަކަްށ އެހީތެރިވެދީފިނަމަ މަސައްކަްތކޮށް ފަރާތަކުން
ހ( އަށް ޢަމަުލކުރުމުގެ އިތުރުން، ިދވެހިާރއްޖެއިން ބޭރަށް (މި މާއްދާގެ 

އެްއވަުރެގ ޢަދަދަކުން އެފަރާތް ޖޫރިމަނާވާނެެއވެ. އަިދ  ފޮނުވި ފައިސާއާ
ން، ިވޔަފާރިއަކުްނ ކަމުގަިއވާނަމަ، ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރު އެކަން ކުރީ

ދޫކޮށްފައިާވ ިވޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަިކ މުއްދަތަކަްށ  އެފަރާތަށް
 .އިޚްތިޔާރު ދައުަލތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް ލިބިެގންވެެއވެ  ހިފެހެއްޓުމުގެ

 
 

 މި ބަޔާންވެފައިވީނަަމވެސް، ގޮތަކަށް  އެހެން މިޤާނޫނުގައި .95
ަގވާއިދު ހެދުމުެގ  އަްނނަނިވި ކަންކަމާ ުގޅޭގޮތުން މަޤްޞަދަށްޓަކަިއ، ބާބުގެ

  ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންެވއެވެ.
)ހ( ރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް    

 ރަޖިސްޓަރީކުރުން؛
ށ( ބިދޭސީންގެ އަތުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުުމގައި ަފއިސާ (

  ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ުއސޫލުތައް؛ ފޮނުވައިދިނުމުގެ
ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަކީ ކޮަބއިކަްނ ކަ  ))ނ 
 ނޑަެއޅުން؛
ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކަަށއަޅަްނޖެހޭ  )ރ(
 .ކަްނކަމާއި ުއސޫުލތައް  އެނޫންވެސް

 
 

 ވަނަ ބާބު  12
 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

 
 

ބަޔާންކޮށްފައިުނާވ  އެހެންޮގތަކަށް ޤާނޫނުގައި މި .96  ގަވާއިދުތައް ހެދުން 
މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހަދާނީ  ،ޙާލަތެއްަގއި

 މިނިސްޓަރެވެ.
 
 



 
 

 

 :ޤާނޫނުގައި މި .97  މާނަކުރުން 
ހުކުުރ ، ]ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސް[ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ  
ރާއްެޖ ، ޢީދުމީލާދު ދުވަހާއިީކރިތި ރަސޫލާގެ ، ޤައުީމ ދުވަހާއި ، ދުވަހާއި

 ، ރަމަޟާންމަހުގެ ުފރަތަމަ ދުވަހާއި، މިނިވަްނ ދުވަހާއި ، އިސްލާމްވި ުދވަހާއި 
، ޙައްޖު ދުވަހާއި، ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި، ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި ، ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހާއި

 އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހަށެވެ.
]ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިާޔ[    

މިިނސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުްނ  ،ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ
 މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓް ދޫކުރުމަްށ ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތް ތަކަށެެވ.

މުަވއްޒަުފގެ ވަޒީާފާއ  ،]އުޖޫރަ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  
ވަޒީފާޭދ ، ުނަވތަ އަގުހުރި އެހެންވެސް އެްއޗަކުން ،ާސއިންފައި، ގުޭޅގޮތުން

، އިުތރު މަންފާތަކާއި، ފަރާތުން އެމުވައްޒަަފކަްށ ދޭ މުސާރައާއި

އެލަވަންސްަތކާއި ަވޒީފާއާ ުގޅިގެން އެ މުަވްއޒަފަކަށް ޭދ އެހެނިހެން މާލީ 
 ފައިދާތަކަށެވެ.

ީމ ދާއި ،]ވަގުތީ ުމވަްއޒަފު[ ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ   
ދުވަުހ ، ގޮތެްއގައި މަސަްއކަތުަގއި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ އުންމީދެއް ނެތްގޮތުން

 ަމސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވަްއޒަަފކަށެވެ.، މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުން
ވަޒީާފެގ ، ]ވަޒީފާދޭ ފަރާތް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  

 ،މަސައްކަެތއް ކުރުމަށް ވަޒީފާޭދ ކޮންމެ މީހަކާއި ،އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން
މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުެލވިގެްނވާ ކޮންެމ ، ސަުރކާރާއި ، ކުންފުންޏަކާއި

މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރުންެގ ، ޖަމާޢަތަކަށެވެ. އަދި މި ާމނަކުރުމުގައި 
ސުންނާިއ ވާރި، ޚިދްމަތް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ އެފަދަ ފަރާތްތަުކގެ

 ،އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ަޙއްޤުތައް ، އެފަރާތްތަކުގެ ބަދަުލގައި އުެފދޭ ފަރާތްތަކާއި
 ޤާނޫނީ ގޮތުން ނަޤުލުވާ ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަެށވެ.

]ހިންގުމުގެ އިސްމަޤާމުގަިއ ތިބޭ މީހުން[ ހިންގުމުެގ 
ކޮމިޓީގެ އިސްމަޤާމުތަކުަގއި ތިބޭ މީހުން ކަމުގައި ބުނެފައި ެއވަީނ ހިންގާ 

މެންބަރުންނާއި، އެފެންވަރުެގ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާއި، ހިންގުުމެގ 
 ދާއިރާަގއި އެންމެ އިްސކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަެށވެ.

 ،]މަސައްކަތްކުރާ މީހާ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  
 މުވަްއޒަފެއް ނުވަތަ ވަޒީާފއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށެވެ.

މި ޤާނޫނުެގ  ،ސްޓަރ[ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ]މިނި
ދަށުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އެަވގުތަަކްށ 



 
 

 

ހަވާލުކުރެވިަފއިވާ މިނިސްޓްީރއެއް ހިންގުމާ ހަވާުލވެ ުހރި ވަޒީރަކަެށވެ. 
 ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލު ކުރުމުެގ ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށެެވ.

ަވޒީފާއާބެޭހ  ،ނިސްޓްރީ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]މި  
ކަންތައްތައް ެރގިއުލޭޓް ުކރުމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އެަވގުތަކަށް ހަާވުލ 

 ކުރެވިފަިއވާ މިނިސްޓްރީައކަށެެވ.   
ަވޒީފާ އަދާކުރުމުެގ  ،]މުވަްއޒަފު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ   

، އެއްބަްސވުމެްއގެ ދަށުން ޚިދްމަތްދޭ މީހާއަށެވެ. އަދި މިބަހުގެ މާނައިގައި 

ުކރިން މަސައްކަްތ  ،މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަާރއި ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށް
  ކޮށްދީފައިވާ ުމވަްއޒަފުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

ން ]ދާއިމީ ވަޒީފާ[ އަދި ]ަވޒީފާގެ ދާއިމީކަން[ މިހެ  
، އެފަރާތުގެ ަވޒީފާަގއި ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތަކާއެކު ،ބުނެފައި އެވަނީ 

ނޑުމެއްނެތް ގޮުތަގއި މުވަްއޒަފަކު މަސަްއކަތްކުރާ ކުުރމަށެވެ.  މެދުކެ
ެދވޭ ޚިދްމަތަކަްށ ، ]ސަރވިްސޗާޖް[ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ  

ާސ ނަގާ ައގުގެ އިތުރަށް ސަރވިސްޗާުޖގެ ގޮުތަގއި ަވކި ައދަދެއްގެ ފައި
 ެއގޮތަށް ނަގާ ަފިއސާއަށެވެ.، ނަގާނަމަ
 މި ޤާނޫުނެގ  ،]ޓްރައިބިއުނަލް[ ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ  

 ،ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ުއފައްދާފައިވާ ވަޒީާފއާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ 10
 ޓްރައިބިއުނަލަށެެވ. 

 ،]ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތައް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  
 ޕިކްނިކް އައިެލންޑްތަކަށެވެ.، ދަކުރާ ރިސޯޓުތަކަށާއި ފަތުރުވެރިން ޗުއްޓީ ހޭ

 
 

 މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި .98  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން 
މި . ދުވަްސ ހަމަާވ ތާރީޚުަގއެވެ  45ށިގެން ފެ ދުވަހުން  ތަޞްދީޤުކުރާ ޤާނޫނު
ކުރަްނޖެހޭ ސަރުކާރުެގ ގޮތުްނ ބަދަލު ނުވަތަ ހަރުދަނާ ގުޅޭ ޤާނޫނާ

ނިޒާމެއްވާނަމަ އެފަދަ ކަްނތައްތައް މި ޤާނޫނު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސާ ނިންމަން  90ތަޞްދީޤުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

 ވާނެެއވެ.
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