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8002/8ޤާނޫނު ނަންބަރު:   

Law No: 2/2008 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު

Employment Act 

 

ވަޒީފާ ދޭ ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ އަސާސީ އުސޫލުތައް ކަނޑައަޅައި، މި ޤާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ޅައި އެޙައްޤުތައް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަނޑައަފަރާތްތަކާއި 

ށް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލެއް ޤާއިމުކޮ ،ދިނުމަށްޙިމާޔަތްކޮށް

 ނެވެ.ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫއަދި މިނޫންވެސް ވަޒީފާއާބެހޭ

.8 )ހ(  ނަން ތަޢާރުފާއި 

Introduction  

and title 

This Act determines the fundamental principles relating to employment 

in the Maldives, the rights and obligations of employers and employees, 

establishes a Labour Relations Authority and an Employment Tribunal 

to protect such rights, and makes provision for all other matters related 

to employment. 

(a) 1.  

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

This Act shall be cited as the "Employment Act". (b)   

ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ 

ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ 

ނަމަވެސް ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަކީ ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް  މައްޗަށް މި ޤާނޫނު ހިންގޭނެއެވެ.

 1/2008ކަށްވުމާއެކު ސިފައިންނާ ފުލުހުންނަށް ހިނގާނީ ޤާނޫނުނަންބަރު ކުރަންޖެހޭ ބަޔަ

 )ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު( އެވެ. 5/2008)ސިފައިންގެ ޤާނޫނު( އާއި 

.8 )ހ(  ދާއިރާ ހިންގޭނެ 

Jurisdiction 

With the exception of those areas and persons exempted by any other 

statute, this Act shall apply to all employment by the State or the private 

sector and to all persons employed by the State or by the private sector. 

However, the military and the police due to the special nature of their 

employment shall be subject to Law No: 1/2008 (The Armed Forces 

Act) and Law No: 5/2008 (The Police Act). 

(a) 2.  
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް 

، ލިބޭގޮތަށް ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް އެއްބަސްވުމަކީ

 މަނާކުރާ ކަމެއްނޫނެވެ.މި ޤާނޫނު 

   )ށ(

This act does not prevent the entering into of any agreements between 

the employer and the employee which guarantees the rights specified in 

this Act to a greater extent than provided herein. 

(b)   

އް ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުލިބޭގޮތަށް އްޤެޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙަމި  ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތަށް

، ގަވާއިދެއްގައި ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަމަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަށްނުވަތަ އެފަދަ

 ބާޠިލު މާއްދާއަކަށެވެ. ،އެމާއްދާއެއް ވާނީ، އެއްވެސް މާއްދާއެއް ހިމެނިގެންވާނަމަ

   )ނ(

Any provision of any regulation or employment agreement which 

prevents or impedes the receipt of any rights or benefits, conferred by 

this Act on an employee shall be void. 

(c)   

 

   

 ވަނަ ބާބު 2

CHAPTER 2 

 އަސާސީ އުސޫލުތައް

FUNDAMENTAL PRINCIPLES 

   

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

  މަސައްކަތްކުރުވުން

 މަނާކުރުން

Prohibition of 

forced 

employment 

No person shall be compelled or forced into employment. (a) 3. 

މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި ދޭ ، "މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުން" މާނަކޮށްދެނީ

އަދަބެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީގެން ނުވަތަ ނުފޫޒުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށް ، ޚިދްމަތެއް ހޯދުން ފިޔަވައި

ބިރުދައްކައިގެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ޚިދްމަތެއް ހޯދުމަށެވެ. ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށެވެ. 

 އަންނަނިވި ކަންތައްތަކެއް ނުހިމެނެއެވެ.، ނަމަވެސް މި މާނަކުރުމުގައި

  )ށ(

“Forced employment” shall mean any services or labour obtained from 

a person under threat of punishment, undue influence or intimidation, 

and does not include services or labour performed of his own volition 

by any person. The following are exempted from such definition. 

(b)  
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ން މީހަކު ލައްވާ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ދަށު ޙުކުމެއްގެ ކުރާ ޝަރީޢަތުން

 ؛ކޮންޓްރޯލާއި ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރުވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދްމަތް

(1)    

Labour carried out by, or services obtained from a person under 

the control and supervision of the relevant State authority in 

pursuance of a court judgement; or 

(1)    

މުޅި އާބާދީގެ ނުވަތަ އާބާދީގެ ބައެއްގެ މީހުންގެ ފުރާނަޔަށް ނުވަތަ ދުޅަހެޔޮކަމަށް 

އެފަދަ ޙާލަތުތަކުގައި ކުރުވަން ، ފެންނަ ކުއްލި ޙާލަތުތަކުގައިގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަމަށް 

 އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ނިސްބަތަށް ކުރުވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދްމަތް.

(2)    

Labour or services obtained to the extent deemed reasonable in 

instances of emergencies which may pose risk to the life or well 

being of the entire populace or a section of the population. 

(2)    

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

ވަޒީފާއިން ، ވަޒީފާގެ ޝަރްޠުތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާނެގޮތް ކަނޑައެޅުމުގަޔާއި، ދިނުމުގަޔާއި

، މީހުންގެ ނަސްލަށް، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި، ވަކިކުރުމުގަޔާއި

ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ، ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތަކަށް، ދީނަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް، ކުލަޔަށް

މިޤާނޫނާއި ، އަދާކުރާ ޒިންމާތަކަށް އާއިލާގައި، ކައިވެނީގެ ނިސްބަތަށް، ޖިންސަށް، ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް

މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ ، ނުވަތަ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، ޚިލާފުނުވާ ގޮތުން އުމުރަށް

  އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ. މީހުންގެ މެދުގައި

.4 )ހ(  ނުކުރުން ތަފާތު 

Non-

discrimination 

It is prohibited to discriminate amongst persons carrying out equal work 

either in the granting of employment, determination of remuneration, 

increase in remuneration, provision of training, determination of 

conditions and manner of employment, dismissal from employment or 

resolution of other employment related matters, based on race, colour, 

social standing, religion, political beliefs or affiliation with any political 

party, sex, marital status, family obligations, and in so far as it does not 

contravene, the provision provisions herein age or disability. 

(a) 4.  

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

އިޖްތިމާޢީގޮތުން ނިކަމެތިކަން ފޯރާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ޙާލަތަށް ލުއިފަސޭހަކަމެއް ހޯދައިދިނުމުގެ 

   )ށ(
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 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  

 8086ޑިސެމްބަރ  82އެކުލަވާލި ތާރީޚް:                           އެކުލަވާލީ: މަރިޔަމް ޝިރުދާ އުޘްމާން )ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިތީ( "ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް"                                

“for the purpose of office use only” Compiled by: Mariyam Shirda Usman (Labour Relations Authority)                                   6201 December th18Compiled on :  

4                                                     

        

ނުވަތަ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ވަކި ޙަރަކާތެއް ، ހަމަޖައްސައިދިނުންވަކިއުސޫލެއް ، މަޤްޞަދުގައި

 ހިންގުމަކީ ހަމަހަމަ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

The implementation of any principles, activities or programmes with 

the objective of assisting those persons disadvantaged against for any 

of the reasons specified in sub-section (a) or socially disadvantaged 

persons shall not be deemed as discrimination amongst employees 

carrying out equal work. 

(b)   

ތަޖުރިބާއާ އަދި މިނޫންވެސް ، ހުނަރާއި، ބޭނުންވާ ތަޢްލީމީ ފެންވަރާއި ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް

 މަސައްކަތާ ސީދާގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށްބެލުން މި މާއްދާގެ )ހ( އިން ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

   )ނ(

Sub-section (a) does not prevent the taking into consideration of 

matters such as educational qualifications required for employment, 

aptitude, experience and such other matters directly related to 

employment. 

(c)   

ތަފާތެއް ، ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގެ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅިއްޖެނަމަވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އާ 

މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެމަތިން އެކަށީގެންވާ ، ނުކުރެވޭ ކަމަށް ނުވަތަ ތަފާތު ގެނައީ

 ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.، ދިނުމަކީއްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ސާބިތުކޮށްސަބަބެއްގެ މަ

   )ރ(

Where a complaint is lodged against an employer alleging 

contravention of sub-section (a), the onus is on the employer to show 

that there has been no discrimination or that any discrimination is 

based on reasonable cause and does not contravene sub-section (a). 

(d)   

މިމާއްދާގައި ، ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ދިވެހިންނަށް އިސްކަން ދިނުމަކީ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން

 ބުނެފައިވާ ތަފާތުކުރުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

   )ބ(

Any preference given to Maldivians by an employer in granting 

employment shall not be deemed discrimination as provided herein. 

(e)   

ން މީހަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ދަށު އުސޫލުތަކުގެ އަސާސީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބާބުގައި މި

މި ޤާނޫނުގެ ، ހިންގައިފިނަމަ އެ އުނިކަން ލިބޭކަމަށް ދެކޭ ފަރާތުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޢަމަލެއް ލިބޭ

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ވަނަ ބާބުގައި 10

.5 )ހ(  އުސޫލުތަކާ އަސާސީ 

 ޚިލާފުވުން

Contravention 

of basic 



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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Any person whose rights conferred pursuant to the basic principles 

specified in this Chapter have been affected, may submit such matter to 

the Tribunal specified in Section 10. 

(a) 5. 

މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤަކާގުޅޭގޮތުން 

ގޮތެއްގައި ބަލަންވާނެއެވެ. ޓްރައިބިއުނަލުން އަވަސް ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް

މިގޮތުން ޝަކުވާކުރާ ފަރާތާއި ޝަކުވާ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވާހަކަތައް ހުށަހެޅުމަށާއި އެއަށް 

 ޖަވާބުދިނުމަށް އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

   )ށ(

Complaints submitted to the Tribunal in connection with a right 

conferred pursuant to the basic principles specified in this Chapter shall 

be dealt with expeditiously by the Tribunal. The complainant and the 

respondent shall both be afforded ample opportunity to make 

submissions and respond to arguments. 

(b)   

ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ ، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކީ

އަންނަނިވި އަމުރުތަކުގެތެރެއިން އަމުރެއް ، ޞައްޙަ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ

މިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ، ނެރުމުގެ ބާރު ހިމެނޭގޮތުން

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.، ޢަމަލުކުރުމަށް ނެރެންޖެހޭ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު

   )ނ(

Where the Tribunal deems that a complaint submitted to it is based on 

legitimate and valid grounds, it has the power to issue orders mandating 

compliance with the basic principles specified in this Chapter, including: 

(c)   

    (1) ؛ނުކުރުމަށް ކުރާ އަމުރުވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ 

an order to perform or cease performance of an act;                                                                                               (1)    

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

an order to re instate a dismissed employee;                                                                                                               (2)    

ލިބޭނެގޮތް އަނބުރާ އެމީހަކަށް ، ފަސޭހައެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ގެއްލިފައިވާ މީހަކަށް

 ؛ހެދުމަށް ކުރާ އަމުރު

(3)    

an order to restore a benefit or advantage that has been denied to 

a person; or                                                    

(3)    

    (4) ބަދަލުދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު.



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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An order providing for compensation.                                                                                                                            (4)    

 

   

ވަނަ ބާބު 3  

                         CHAPTER 3 

 ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން

EMPLOYMENT OF MINORS 

   

އެކުއްޖެއްގެ ތަޢްލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން ތަމްރީނު ، އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު 61އުމުރުން 

ވަޒީފާއެއްގައި ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ގެންގުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ. ، މެނުވީ ދިނުމަށް

ކުއްޖެއްގެ ރުހުމާއެކު، ޢާއިލާގެ ފަރާތުންކުރާ އަހަރުނުފުރޭ ކުއްޖަކު، އެ )ސޯޅަ(  61އުމުރުން 

 މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުން މި އުސޫލުން އިސްތިސްނާވެއެވެ.

 6.  އުމުރު ހަގު އެންމެ 

Minimum Age 

Minors under the age of sixteen years shall not be employed except in 

connection with training associated with their education or 

deportment. Minors under the age of 16 (sixteen) years who participate 

in the family's line of work of their own shall be exempted from this 

principle.  

 6.  

ނުވަތަ އެމަސައްކަތް ނުވަތަ ވަޒީފާ ، ސަބަބުން ވަޒީފާގެ އަދާކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތް ކުރާ

ނުވަތަ ތަޢްލީމަށް ނުވަތަ ، މުވައްޒަފުގެ ޞިއްޙަތަށް، އަދާކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުތަކުގެ ސަބަބުން

އަސަރެއް ފޯރުވައިދޭ ޒާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ އަޚްލާޤަށް ނުރަނގަޅު 

 ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

.7 )ހ(  ކުޑަކުދިންލައްވާ 

 މަސައްކަތް

 ނުކުރުވުން

Prohibition of 

employment of 

minors 
No minor shall be employed in any work or employment or in conditions 

of work or employment that may have a detrimental effect on his 

health, education, safety or conduct. 

(a) 7. 

 82މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އުމުރެއްވެސް ބަލާނީ މީލާދީ ކަލަންޑަރުންނެވެ. އަދި 

)ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް  18/1ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކަމުގައި ބަލާނީ

 ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައިވާ  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

  )ށ(

All age limits stipulated in this Chapter shall be computed according to 

the Gregorian calendar. A child shall be deemed to be under 18 (eighteen) 

years of age as provided for in Law No 9/91 (The Law on the Protection 

of the Rights of the Child) 

(b)   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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ކުޑަކުއްޖަކު ، ވަނަ މާއްދާއާ  ތަޢާރުޟު ނުވާގޮތުގެ މަތިން 7، މާއްދާއާއި ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ މި

އެކުއްޖެއްގެ ޝަރްޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ  ވަޒީފާގައި ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގުޅެވޭނީ

 ބަލަދުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބުމަށްފަހުގައެވެ.

.2 )ހ(  ހުއްދަ ބަލަދުވެރިޔާގެ 

 ހޯދުން

Obtaining 

guardian’s 

approval 
A minor shall only be engaged in any employment or work, in 

accordance with Section 6 and Section 7, after the written approval of 

the minor's legal guardian or guardian recognised at law has been 

obtained. 

(a) 8. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ޝަރްޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ބަލަދުވެރިޔާ ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ ޤާނޫނު 

 )އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގައި އެ ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވާ މާނައިގައެވެ. 8000/4ނަންބަރު 

   )ށ(

For the purposes of sub-section (a) a legal guardian or guardian 

recognised at law shall be defined as is provided in Law No 4/2000 (The 

Family Law). 

(b)   

 ކިޔެވުން ސްކޫލުގެ އެކުއްޖަކަށް މަތިން ނުވާގޮތުގެ ތަޢާރުޟު މާއްދާއާ ވަނަ 1 ޤާނޫނުގެ މި

 ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.ކުޑަކުއްޖަކު  ވަޒީފާގައި ، ގަޑީގައި އޮންނަ ކިޔެވުން ދުވަހެއްގެ އޮންނަ

.1 )ހ(  ގަޑި މަސައްކަތްކުރާ 

Hours of work 

A minor employed in accordance with Section 6, shall not be required to 

be at work during school hours of the minor. 

(a) 9. 

ވަޒީފާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެންގުޅެގެން  ،ގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި)އެގާރަ(  88:00ރޭގަނޑު 

 ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(

A minor shall not be required to work after 11pm (eleven) at night. (b)   

އެކުއްޖެއްގެ ، ފަރާތަކުންވެސް ކޮންމެ ގެންގުޅޭ ވަޒީފާގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގައިވާ މި

 ތާރީޚު އެނގޭނެ ދަފުތަރެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ.ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުފަން 

 80.  ގުޅޭ ވަޒީފާއާ 

 ދަފުތަރު ކުދިންގެ

Register of 

minors in 

employment 

Any person employing minors in accordance with this Act shall record 

and maintain a register containing the name, address and date of birth of 

such minors. 

 10. 

އުޅަނދެއްގައި އަދާކުރަންޖެހޭ އެއްވެސް ،  ގޮތުގެމަތިން ތަޢާރުޟުނުވާ މާއްދާއާ ވަނަ 6 ޤާނޫނުގެ މި

ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ، ވަޒީފާއެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު ގެންގުޅެވޭނީ

އެކުއްޖާގެ ކިބައިގައި އެފަދަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން ޞިއްޙީގޮތުން ، މަސައްކަތްތެރިއަކު

 ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ހުށަހެޅުމުންނެވެ.

.88 )ހ(  ޞިއްޙީ 

 މަސައްކަތްތެރިއަކަށް

 ދެއްކުން

Health Check 



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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In accordance with Section 6, a minor shall only be employed on a 

vessel upon submission of a medical certificate of fitness for such 

employment which is issued by a medical practitioner licensed by the 

Government.  

(a) 11. 

ކުޑަކުއްޖަކު އެއް އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާ އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި 

ސަރުކާރުގައި ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި މަދުވެގެން އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެކުއްޖަކު، އަދާކުރާނަމަ

 އުޅުމުގެ،  އެފަދަ މަސައްކަތެއްގައި ،ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް ދައްކައި

، ޞިއްޙީ ޤާބިލުކަން އެ ކުއްޖަކަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް

 ހޯދަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

A minor shall only continue to be employed on a vessel for a period of 

more than one year subject to a medical certificate of fitness for such 

employment issued by a medical practitioner licensed by the Government. 

Such a health check up must be conducted at least on an annual basis 

at the expense of the employer. 

(b)   

ރުފިޔާއާއި  )އެއްހާސް( -/1,000 ،ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ ފަރާތަކުން އެއްވެސް މާއްދާއަކާ ބާބުގައިވާ މި

 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.)ފަސްހާސް(  -/5,000

 88.  އަދަބު 

Penalty 

Any person contravening a provision of this Chapter shall be fined a sum 

not less than MVR 1,000 (one thousand) and not more than MVR 5,000 

(five thousand). 

 12.  

 

   

 ވަނަބާބު 4

CHAPTER 4 

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން

EMPLOYMENT AGREEMENT 

   

މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ހިނދަކު ނުވާހާ ބަޔާންކޮށްފައި ޤާނޫނުގައި މި ގޮތަކަށް އެހެން

 ހިންގޭނެއެވެ.ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކުގެ މައްޗަށް ، މާއްދާތައް

.83 )ހ(  ވަޒީފާގެ 

 އެއްބަސްވުމުގެ

 Unless otherwise provided herein, the provisions of this Chapter shall ބާވަތްތައް

apply to all forms of employment agreements. 

(a) 13. 



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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ލިޔުމަކުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ  ދެމެދު، ފަރާތާއި، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ވަޒީފާދޭ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންވާނެއެވެ. މިފަދަ އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު 

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

  )ށ(
Types of 

Contract 

There shall be a written employment agreement consisting of one or 

several documents between the employer and the employee. Such 

employment agreement shall include: 

(b)   

މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެހާއި، އައިޑެންޓިޓީ ކާޑް 

ނަންބަރު ނުވަތަ ޕާސްޕޯރޓް ނަންބަރު އަދި އުފަންތާރީޚާއި، ޤައުމީ ނިސްބަތް އަދި 

 އިމަޖެންސީކޮށް ގުޅާނެ ފަރާތުގެ ނަމާއި، އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ނަންބަރު؛

(1)    

The name of the employee, permanent address, current address, 

identity card number or passport number, date of birth, 

nationality, emergency contact person's name, address and phone 

number;  

(1)    

    (2) ދާއިމީ ވަޒީފާއެއްކަން ނުވަތަ ވަގުތީ ވަޒީފާއެއްކަން؛

Whether employment is permanent or temporary (2)    

    (3) ތާރީޚް؛ ފެށޭ އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ

Date of commencement of employment agreement; (3)    

    (4) އިނާޔަތްތައް؛ އެހެނިހެން އުޖޫރައާ ލިބޭ

Salary and other benefits; (4)    

    (5) ހިސާބުކުރެވޭނެގޮތް؛ އުޖޫރަ މިންގަނޑާއި އުޖޫރަދެވޭ

Method and guidelines for calculation of salary; (5)    

    (6) ދުވަސް؛އުޖޫރަދިނުމަށް ކަނޑައަޅާ 

Pay day; (6)    

    (7) ދުވަސް؛ ދެވޭ ޗުއްޓީ

Days on which leave may be granted; (7)    

    (8) އުޞޫލުތައް؛ އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅު އޭނާއާމެދު ގޮތުން ގުޅޭ އަޚްލާޤާ މުވައްޒަފުގެ



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  

 8086ޑިސެމްބަރ  82އެކުލަވާލި ތާރީޚް:                           އެކުލަވާލީ: މަރިޔަމް ޝިރުދާ އުޘްމާން )ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިތީ( "ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް"                                
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Principles pursuant to which disciplinary measures may be  taken 

against the employee due to his conduct; 

(8)    

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

Staff appraisal; and (9)    

    (10) .އޮތުން ބަޔާންކުރެވިފައި ކަނޑައެޅި އުޞޫލުތައް ވަކިކުރެވިދާނެ ވަޒީފާއިން

Manner of dismissal from employment. (10)    

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

The following types of agreements are permitted:  (c)   

    (1) ؛އެއްބަސްވުން ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަކިމުއްދަތެއް ވަޒީފާގެ

Employment agreements of a definite term;  (1)    

    (2) ؛އެއްބަސްވުން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުއްދަތެއް ވަކި ވަޒީފާގެ

Employment agreements of an indefinite term; and  (2)    

    (3) .އެއްބަސްވުން ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މަސައްކަތަކަށް ވަކި

Employment agreements specific to certain types of work. (3)    

މި ބާބުގެ ، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށް ނޯޓިސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން

 ، ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް، މާއްދާތަކުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ބާޠިލު ކުރެވިދާނެއެވެ.، ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސްއެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެނޭ 

   )ރ(

Either party to an employment agreement may terminate such 

agreement, where it does not (as specified for in this Chapter) provide 

a defined notice period for resigning from or termination from 

employment. 

(d)   

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

އި އިތުރު ނޯޓިހެއް އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގަ، މެނުވީ

 އެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ. ،އިދިނުމަކާނުލަ

   )ބ(

Employment agreements of a definite term shall, subject to sub-section 

(g), terminate at the end of the term specified in the employment 

agreement without requirement of any further notice. 

(e)   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  

 8086ޑިސެމްބަރ  82އެކުލަވާލި ތާރީޚް:                           އެކުލަވާލީ: މަރިޔަމް ޝިރުދާ އުޘްމާން )ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިތީ( "ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް"                                

“for the purpose of office use only” Compiled by: Mariyam Shirda Usman (Labour Relations Authority)                                   6201 December th18Compiled on :  

11                                                     

        

ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ 

 އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ޅ(

Employment agreements of a definite term shall not exceed a maximum 

period of two years. 

(f)   

ވަޒީފާގެ ޖުމްލަ މުއްދަތު ދެ އަހަރު ، އެއްބަސްވުމެއް ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ

 ،ނުވަތަ އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ ،ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާގޮތަށް އާކޮށްފިނަމަ

، ނުވަތަ އިތުރުކޮށްފިކަން ދޭހަވާނަމަ ،އާކޮށްފިކަން، ނުވަތަ ދެފަރާތުންމެ ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާގޮތުން

 އެއްބަސްވުމަކީ ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުމެއްނޫން ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.އެ 

   )ކ(

Employment agreements of a definite term shall be deemed as 

employment agreements of an indefinite term, if renewed or if its term 

is extended such that the total duration of employment exceeds two years, 

or if it can be deemed from the actions of both parties that such a renewal 

or extension has occurred 

(g)   

ވަޒީފާގެ ، މަސައްކަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ނުވަތަ ވަކިވަކި މުއްދަތެ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތާނގައި އާދައިގެމަތިން ، ނުވަތަ ނަތީޖާއަކީ ،އެއްބަސްވުމެއްގެ މަޤްޞަދަކީ

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ކުރުންމަތީ ދެމިހުރުން ކަމުގައިވާނަމަ އެ ، އަބަދުވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް

ގައި އެއްބަސްވުމަކީ ވަކިމުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ކަމު

 ބަލަންޖެހޭނެއެވެ.

   )އ(

Employment agreements of a definite term or specific to certain types 

of work shall be deemed as employment agreements of an indefinite 

term, if the objective or effect of the employment agreement is such 

that the employee is required to continue carrying out employment of 

a kind which is usually carried out at the place of work on a permanent 

basis 

(h)   

އެއްވެސް ، އެމަސައްކަތެއް ނިމުމުން، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންމަސައްކަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ވަކި

 ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ނިމުމަކަށް އަންނާނެއެވެ.

   )ވ(

Employment agreements specific to a certain type of work shall 

terminate upon completion of the specific work undertaken without 

requirement of any further notice. 

(i)   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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ދިގުނޫން  މަސްދުވަހަށްވުރެ)ތިނެއް(  3ތީގޮތުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ވަގުތީ މުއްދަތު ކަމުގައި ވަގު

އެ އެއްބަސްވުން ، މުއްދަތެއް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ކަނޑައެޅި ދާނެއެވެ. އަދި އެމުއްދަތުގައި

 ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބާޠިލު ކުރެވިދާނެއެވެ.، އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި

 84.  މުއްދަތު ވަގުތީ 

 (ޕްރޮބޭޝަން)

Probation 

The employment agreement can specify a term of no more than 3 

(three) months as the period during which an employee is subject to 

probation. Either party may terminate the employment during such 

period without the giving of any notice. 

 14.  

 އެ، ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް، )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީމި މާއްދާގެ 

ލިޔުމަކުން ، ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް، ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ވަޒީފާ ބަޔާނެއް

 ދޭންވާނެއެވެ.

.85 )ހ(  ބަޔާން ވަޒީފާ 

Job Description 

Except in the circumstance specified in sub section (d), every employer 

shall provide each employee with a written job description detailing the 

duties and scope of employment. 

(a) 15.  

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

ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ، ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން ، ވެސް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހުފަރާތަކުން

އެއް ދޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ އެވަޒީފާ، އެއްވެސް މީހަކަށް ވަޒީފާއެއް ދޭނަމަ

ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ބަޔާން ހަވާލުކުރަންވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާ 

ބަދަލުވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ މަޤާމުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެއައި ބަދަލާގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީފާ 

 ބަޔާން އާކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

Every employer must provide each person in employment at the 

commencement of this Act, with a job description within three months 

of the commencement of this Act. Every person employed after the 

commencement of this Act, must be provided by with a job description 

by the employer within one month of commencing such employment. 

The job description must be renewed in the event of a change in job or a 

promotion. 

(b)   

އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ، ވަޒީފާގެ ބަޔާން ހިމެނޭ ލިޔުމުގައި، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   )ނ(



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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The job description specified in this Section shall include:  (c)   

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

the name of the employer, address, nationality, and type of 

work;  

(1)    

އައިޑެންޓިޓީކާޑު  ،މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި، ދާއިމީ އެޑްރެހާއި، މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި

 ؛  ޤައުމީ ނިސްބަތް ،އުފަންތާރީޚާއި ،ނަންބަރާއި

(2)    

the name of the employee, permanent address, current address, 

identity card number, date of birth, and nationality;  

(2)    

    (3)   ؛ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚު

date of commencement of employment agreement; (3)    

    (4) ؛ހިސާބުކުރެވޭނެގޮތް އުޖޫރަ މިންގަނޑާއި ދެވޭ އުޖޫރަ

methods and guidelines for calculation of salary; (4)    

    (5) ؛  މުއްދަތުތައް ކަނޑަޅާ ދިނުމަށް އުޖޫރަ

durations at which salary shall be paid; (5)    

    (6) ؛ވަޒީފާގެ ނަމާއި ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް

job title and job description (6)    

    (7) ؛ކުރަންޖެހޭތަން އަދާ ވަޒީފާ

place of employment;  (7)    

    (8) ؛ގަޑިތައް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް އާދައިގެމަތިން

normal working hours; (8)    

    (9) ؛ޗުއްޓީ ލިބޭގޮތް

leave provisions; and (9)    

    (10) މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅިދާނެ އުސޫލުތައް.

Principles pursuant to which disciplinary measures may be taken 

against employees due to his conduct. 

(10)    
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   )ރ( ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުން މި މާއްދާއިން އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ.، އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައި

Employees shall be exempt from the provisions of this Section in the 

following circumstances:  

(d)   

 86 ޖުމުލަ މިންވަރު ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް މަތިން އާދައިގެ ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްގެ

 ؛މީހުން މަދުވާ ގަޑިއިރަށްވުރެ)ސޯޅަ( 

(1)    

where the normal weekly working hours are less than a total of 

16 (sixteen) hours; or  

(1)    

 ހަފުތާގެ ތެރޭގައި އެއް(ހަ) 6ނުވަތަ ، ކަނޑައެޅިގެން ހަ ހަފުތާއަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް

 ކަނޑައެޅިގެން ނިމޭނެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން.

(2)    

Employment for a definite fixed term of 6 (six) weeks or any 

work which will definitely be completed within six weeks. 

(2)    

ދެފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާގެ ބަޔާން

އަނގަބަހުން އެއްބަސްވެވިފައިވާ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނެންޖެހޭނެ 

އެ ، އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށްޓަކައިމާއްދާތަކާއި ޝަރްޠުތަކުގެ ދަށުން 

އެއްބަސްވުމެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ. އަދި އެފަދަ 

އެއްބަސްވުމެއްގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޙައްޤެއް ވަޒީފާދޭ 

 ގެނެއް ނުވެއެވެ.ފަރާތަށް ލިބި

   )ބ(

Where the employee has not been provided with a job description by 

the employer, the employee in order to obtain his benefits according to 

the terms and conditions required to be incorporated into a job 

description has the right to enforce such terms and conditions or any 

verbal agreements made with the employer. The employer shall not 

have the right to enforce such agreement in a manner that will cause a 

detriment to the employee. 

(e)   

، މުވައްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ، ވަޒީފާ ބަޔާނެއްމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ  ،ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން)އެއްހާސް(  -/1,000

 ކުރެވޭނެއެވެ.

   )ޅ(
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Employers who have not provided employees with the job description 

specified in sub-section (a) shall be subject to a fine of not more than 

MVR 1000 (one thousand). 

(f)   

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތް އަދާކުރަން މުވައްޒަފަކު  ،ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ދެމިއޮންނަ މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނީ

، ނުވަތަ ވަކިކުރެވޭ ދުވަސް ހިމެނޭގޮތަށް ،ފަށާ ދުވަސް ހިމަނައިގެންނެވެ. އަދި އެވަޒީފާއިން ވަކިވާ

 އެވަޒީފާގެ މުއްދަތު ދެމި އޮންނާނެއެވެ.

.86 )ހ(  ވަޒީފާ ދާއިމީ 

Permanent 

Employment 

Permanent employment shall be deemed to commence from and 

inclusive of the date on which the employee begins work. The duration 

of employment shall be inclusive of the date of dismissal or termination 

of employment. 

(a) 16.  

އޭނާ ، މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތަށް ނުނިކުތުމުން، އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުން ކަމެއް ދިމާވެގެން

 ވަޒީފާއަދާކުރާ މުއްދަތު މެދުކެނޑުނީ ކަމުގައި ބަލައިގެން ނުވާނެއެވެ.  

   )ށ(

A suspension in duration of employment shall not be deemed to have 

occurred for absenteeism of the employee arising out of the following:-  

(b)   

ނުވަތަ ވަޒީފާގެ  ،އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ 

 ؛ޗުއްޓީއެއް ހޯދައިގެން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުންނަ ހުރުން، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން

(1)    

leave pursuant to this Act, any other statute or any employment 

agreement;  

(1)    

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ ، ނުލިބޭގޮތަށްނަމަވެސް ނުވަތަ ލިބޭގޮތަށް އުޖޫރަ މަހު

މުވައްޒަފަކު ، ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ  ،މަސައްކަތަށް ނުކުތުން ވަކިމުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން

 ؛ހުންނަ ހުރުން

(2)    

any specific period of paid or unpaid leave where the employee 

is prohibited from work pursuant to this Act, any other statute or 

any employment agreement;  

(2)    

ވަނަ މާއްދާގެ  81މި ޤާނޫނުގެ  ،ކަމަށްބަލައި ނަހަމަގޮތުގައި ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން

އަލުން އެވަޒީފާ ހަވާލުކުރަންދެން  ،ނުވަތަ އެހެން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ،ދަށުން

 ؛މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުން

(3)    

any period way from work deemed to be due to unfair dismissal (3)    
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from work and pending re-instatement pursuant to Section 29 of 

this Act or any other agreement;  

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއިން  ،ގޮތުން މަދުކުރުމުގެ މުވައްޒަފުން

ވަކިކޮށްގެން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށްފަހު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވައްޒަފެއްގެ 

އެމުއްދަތުގައި މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެހުރި  ،ގޮތުގައި އަލުން ވަޒީފާއަށް ނުކުމެފައިވާނަމަ

 ؛ހުރުން

(4)    

any period away from work due to temporary employee lay off's;  (4)    

    (5) ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުންނަ ހުރުން.

Any period away from work with the consent of the employer. (5)    

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

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒިފާ ލިބިދޭ ފަރާތަށް ފިޔަވައި އެހެން ފަރާތަކަށް  ،މުވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި

 ބަދަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.87 )ހ(  އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ 

 އެއްފަރާތުން

 އަނެއްފަރާތަށް

 ބަދަލުކުރުން

Transfer of 

employment 

agreement 

Except as provided in sub-section (b) no employment agreement shall 

be transferred to a party other than the employee without the consent of 

such employee. 

(a) 17. 

ނުވަތަ އެވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ ، މަސައްކަތެއްވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވިޔަފާރީގެ އުސޫލުން ކުރާ 

ނުވަތަ ، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުން ނުވަތަ ނަޤުލުކުރުމުން، ވިއްކާލުމުން، އެމަސައްކަތެއްގެ ބައެއް

އެވަގުތު ، އެވިޔަފާރިއަކާ ނުވަތަ އެމަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އެހެންވެސް ގޮތަކުން ދޫކޮށްލުމުން

އެވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ، މީހުންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތައް މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައިތިބި

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ ، ނަޤުލުވާނެއެވެ. މިގޮތުން، އެމަސައްކަތެއް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ފަރާތަށް

އެވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ، އަދާކުރާ ކޮންމެ ފަރާތަކާ ދެމެދު އުފެދިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް

ބަދަލުވެގެންދިޔަ ފަރާތާއި ވަޒީފާގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް  ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ.  މަސައްކަތެއް

ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަސައްކަތް ބަދަލުކުރި ، އަދި ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން

ކާއި ވިޔަފާރި ބެލެވޭނީ ވަޒީފާގައި ތިބި ފަރާތްތަ، ފަރާތާދެމެދު ހިނގާފައިވާ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއްވެސް

 ނުވަތަ މަސައްކަތް ބަދަލުވެގެންދިޔަ ފަރާތާ ދެމެދު ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

  )ށ(

Where a business or a commercial venture (in part or in full) is sold, 

leased, transferred or released in any other manner, the employment 

agreements of employees associated with such business or work shall 

be transferred to the transferee of such business or work. The rights and 

(b)   
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duties of employees and employers arising out of the employment 

agreement shall be transferred accordingly. Any transactions between 

the transferor and the employee prior to the transfer shall be deemed to 

have occurred as between the transferee and the employee. 

 ،ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް ވިއްކާލުމުން ،ޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެއްވި

ވިޔަފާރި ނުވަތަ ، ކުރިން ވަޒީފާދިން ފަރާތަށާއި، ނުވަތަ ނަޤުލުކުރުމުން، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ދިނުމުން

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކޮށްދިން ، މަސައްކަތް ނަޤުލުވުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ކަމުގައި ބެލޭ ފަރާތަށް

އެމީހުންގެ ބޭނުމަށްޓަކައި ގުނޭނީ އެއްމުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އެއްވެސް  ،މުއްދަތު

 މެދުކެނޑުމެއް އެމީހުންގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތަށް އައިކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

   )ނ(

Where a business or a venture (in part or in full) is sold, leased or 

transferred, or released in any other manner, the period of employment 

with the previous employer and the person deemed as the current 

employer (transferee) upon transfer of the business or venture, shall 

both count as continuous employment and shall not be deemed as a 

discontinuation in employment. 

(c)   

ނުވަތަ ޙުކުމެއް  ،ދަޢުވާ ކުރެވެމުންދާ ނުވަތަ ދަޢުވާއެއް ސާބިތުވެފައިވާ، އެއްވެސް ކުށަކާގުޅިގެން

އެހެން ފަރާތަކަށް ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ޙާލަތުގައި، އައިސްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެއް

އެފަދަ މީހަކު އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާއަށްވެސް އެއްވެސް އުނިކަމެއް ބަދަލުވެގެނެއް ނުދާނެއެވެ. އަދި 

 ނާންނާނެއެވެ.

   )ރ(

Any obligation imposed on a person pursuant to an ongoing prosecution 

or a conviction for an alleged offence, shall in the circumstances 

specified in sub-section (b), not be deemed transferred to another party 

and there shall be no lessening in the obligations of such person. 

(d)   

ވަޒީފާއަދާކުރާ ، މަސައްކަތެއްގައި ކުރަންޖެހޭ އެކަނި ވަކިދުވަސްވަރެއްގައި އަހަރުގެ

އެއްއަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް މެދުނުކެނޑި ، މުވައްޒަފެއްނަމަ

އެކި ، އޭނާ، އެއްދުވަސްވަރަކު ވަޒީފާދޭ ވަކި ފަރާތަކަށް އެމުވައްޒަފަކު ޚިދްމަތް ކޮށްފައިވާނަމަ

އެވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ، އަހަރުމަތިން އެޚިދްމަތްކުރި ދުވަސްތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދަށް

 އި ބެލެވޭނެއެވެ.ދެމިހުރި މީހެއް ކަމުގަ

 82.  ވަކި ކަނޑައެޅޭ 

 ދުވަސްވަރެއްގައި

 ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ
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Where a person is employed during the same period of time every year 

to carry out seasonal work, and is so employed by the same employer 

every year, his accrued duration of employment shall be deemed as 

continuous employment with such employer. 

 18. Employment of 

a specific 

duration 

 

   

 މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން

WORK ETHICS AND DISMISSAL 

   

މި މާއްދާގައި ، ތަބާނުވާނަމަ މިންގަނޑުތަކަށް އަޚްލާޤީ މަސައްކަތުގެ ތަބާވާންޖެހޭ މުވައްޒަފުން

އެކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅަން ފެންނަ 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެ ބާރު

.81 )ހ(  މުވައްޒަފާމެދު 

 އިޞްލާޙީ

 ފިޔަވަޅުއެޅުން

Disciplinary 

measures 

imposed on 

employee 

Where the employee does not confirm to work ethics, the employer has 

the power to impose appropriate and reasonable disciplinary measures 

from amongst those specified in this Section. 

(a) 81.  

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި "އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު" ގެ މާނައިގައި އަންނަނިވި ކަންތައްތައް 

 ހިމެނޭނެއެވެ.

  )ށ(

For the purposes of this Section, the following shall be included in the 

definition of “disciplinary measures”:- 

(b)  

    (1) ؛ނަސޭހަތްދިނުން

counselling; (1)    

    (2) ؛ދިނުން އިންޒާރު ލިޔުމުން

caution in writing; (2)    

    (3) ؛ހުއްޓުވުން މުއްދަތަކަށް ދިގުނޫން ދުވަހަށްވުރެ 84 ނިކުތުން މަސައްކަތަށް ވަޒީފާގެ

suspension from employment for a period not exceeding fourteen 

days; 

(3)    

    (4) ބަދަލުކުރުން. ދަށްމަގާމަކަށް މަގާމަށްވުރެ ހުރި

Demotion (4)    
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އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅެއްތޯ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަކި މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ އަޚްލާޤީ ފިޔަވަޅަކީ 

، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް އެމުވައްޒަފަކު ތަބާނުވި މިންވަރާއި، ބެލުމަށްޓަކައި

އެފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެޅިފިޔަވަޅާއި، އެމުވައްޒަފެއްގެ ވާޖިބުތަކާއި

، ފުވުމުން ލިބުނު ގެއްލުމާއިޚިލާ، އެ މުވައްޒަފަކު އަޚްލާޤީ މިންގަނޑާ، ޢަމަލުކުރިގޮތާއި

އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ކުރިން ބަހައްޓަމުން އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ރިޢާޔަތް 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

In ascertaining the reasonableness of disciplinary measures imposed on 

an employee, due regard shall be had to the extent of the breach of work 

ethics, the duties of such employee, measures imposed by the employer, 

manner of imposing such measures, loss caused by the employee's 

breach of work ethics and the employee's conduct prior to such incident. 

(c)   

މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް ތަބާނުވުމުން އެޅިފިޔަވަޅަކީ އެކަށީގެންނުވާ ފިޔަވަޅެއް ކަމަށް 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.، އެކަމުގެ ޝަކުވާ، އެފިޔަވަޅު އެޅުނު މުވައްޒަފަކަށް ފެނިއްޖެނަމަ

   )ރ(

Complaints may be lodged at the Tribunal by any employee concerning 

the reasonableness of the disciplinary measures imposed against him. 

(d)   

އޭނާގެ  ،މިންވަރު ވަގުތަށްވާ ނުނިކުންނަ ވަޒީފާޔަށް ގަޑީގައި އަދާކުރަންޖެހޭ ވަޒީފާ މުވައްޒަފަކު

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ގުޅިގެން ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ފިޔަވައި މުސާރައިން ކެނޑުން

 އިތުރު ޖޫރިމަނާކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

.80 )ހ(   ކެނޑުން މުސާރައިން 

 މިންވަރު ހުއްދަވާ

Permitted 

deductions 

from wages 
Employees may be fined for absenteeism from work during official 

working hours, such fine to be deducted from his wages and to be 

commensurate to the time absent from work. No other fines shall be 

imposed by the employer on account of absenteeism. 

(a) 20. 

ލިބޭނޭކަން އެނގިހުރެ މުވައްޒަފަކު  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުދަލަށް ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުމެއް

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް  ،ނުވަތަ ނުކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން ،ކުރާ ޢަމަލަކުން

 .އެކަށީގެންވާ ބަދަލު ދިނުމަށް ކަނޑައެޅުން މި މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ

   )ށ(

This Section does not prevent the determination of reasonable 

compensation on account of loss or detriment to the property or business 

of the employer due to a wilful act or omission by the employee. 

(b)   
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 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  

 8086ޑިސެމްބަރ  82އެކުލަވާލި ތާރީޚް:                           އެކުލަވާލީ: މަރިޔަމް ޝިރުދާ އުޘްމާން )ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިތީ( "ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް"                                

“for the purpose of office use only” Compiled by: Mariyam Shirda Usman (Labour Relations Authority)                                   6201 December th18Compiled on :  

20                                                     

        

ނުވަތަ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން 

އެޅުމަށްފަހުވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤާއި ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅު 

ގޮތުގައި ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާލައިގެން 

 އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.، ންދާ މުވައްޒަފަކުވަޒީފާ އަދާކުރަމު، މެނުވީ

.88 )ހ(  އެކަށީގެންވާ 

 ސަބަބެއްނެތި

 ވަކިކުރުން ވަޒީފާއިން

 މަނާކުރުން

Prohibition of 

dismissal 

without 

reasonable 

cause 

An employee shall not be dismissed from employment without 

showing appropriate cause as to failure to maintain work ethics, 

inability to carry out employment duties and responsibilities related to 

the proper functioning of his place of work; even after measures have 

been taken to discipline the employee or upgrade skill deficiencies.  

(a) 21. 

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު  ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންގަނޑަށް މުވައްޒަފަކު ތަބާނުވާކަމަށް ބެލުމުގައި

އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ، އެއީ، ތިރީގައި އެވާ ކަންތައްތައް، އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގައި

 ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

  )ށ(

The following shall not be deemed reasonable cause that the employee 

is failing to maintain work ethics or in dismissing him from 

employment. 

(b)   

 ،ދީން ،އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތް ،ޤައުމީ ނިސްބަތް ،ކުލަ ،ނަސްލު މުވައްޒަފުގެ

ކައިވެނީގެ  ،ޖިންސު، ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ ،ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތައް

ނުވަތަ އޭނާގައި ހުރި ނުކުޅެދޭ  ،ޢާއިލީ ގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ،ނިސްބަތް

 ؛ސިފައެއް

(1)    

the employee's race, colour, nationality, social standing, religion, 

political opinion, affiliations with any political party, sex, marital 

status, familial responsibilities or any disability;  

(1)    

    (2) ؛ބަލިވެއިނުން ނުވަތަ ބަލިވެއިނުމާ  ގުޅިފައިވާ  ސަބަބެއް (6)

pregnancy or any pregnancy related cause;  (2)    

    (3) ؛ޤާނޫނުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުން އޭނާ ކުރުންމި 

the employee's exercise of a right conferred by this Act;  (3)    

ވަކި ދުވަސްތަކަކު ، ވަގުތީގޮތުން، ސަބަބުން ހާނިއްކައެއްގެ ލިބުނު ނުވަތަ ބަލިވުމުން

 ؛މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ ހުރުން

(4)    
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temporary failure to report to work for a period of time due to 

illness or injury;  

(4)    

 ނުސީދާގޮތުން ސީދާގޮތުންނާއި މާޙައުލަކީ އުޅެންޖެހޭ ތިމާ ކުރަން މަސައްކަތް

ނުވަތަ ފުރާނައަށް ލިބިދާނެ މާޙައުލެއް  ،ޞިއްޙަތަށް ތިމާގެ ގެއްލުމެއް ނުރައްކާތެރި

އެމާޙައުލުން ދުރުވުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ، އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ގަބޫލު ކުރެވިގެން، ކަމަށް

 ؛ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުން އޭނާ ކުރުން ނުވަތަ ކުރަން އުޅުން

(5)    

exercising or attempting to exercise any right of the employee 

to stay away from the work environment based on a reasonable 

belief that the same is directly and indirectly hazardous to the 

employee's life or health;  

(5)    

ނުވަތަ އެފަދަ  ،ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މެންބަރަކަށް މުވައްޒަފަކުވުންމަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 

 ؛ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޙަރަކާތެއްގައި އޭނާ ބައިވެރިވުން

(6)    

membership of a workers association or involvement in any 

lawful activity conducted by such association; or  

(6)    

މުވައްޒަފަކު ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ގަވާއިދާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް

ނުވަތަ އެފަދަ ޝަކުވާއެއް ހިމެނިފައިވާ މައްސަލައެއްގައި  ،ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުން

 އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިވުން.

(7)    

Submission of a complaint against the employer alleging 

contravention of the law or being involved in any capacity in any 

proceedings involving such a compliant. 

(7)    

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި މެނުވީ ވަކި މުއްދަތެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ  83މި ޤާނޫނުގެ 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ބާޠިލުކުރެވޭނީ އެންމެ މަދުވެގެން ނޯޓިސް 

 ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުގައެވެ.

.88 )ހ(   ކުރިން ވަކިކުރުމުގެ 

 ދިނުން ނޯޓިސް

Notice prior to 

dismissal 
Except in the circumstances specified in Section 23 of this Act, 

employment agreements of indefinite term shall only be terminated after 

giving the minimum notice specified below:-  

(a) 22. 

ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި އެއްއަހަރަށްވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ހަ މަސް 

 :ބަހައްޓާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ދެހަފުތާގެ ނޯޓިސް

(1)    

two weeks’ notice for any person in employment for more than (1)    
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six months but less than one year;  

ވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި  އަހަރަށް ފަސް އަދި ކުރުނޫން އެއްއަހަރަށްވުރެ

 ؛ބަހައްޓާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެއްމަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސް

(2)    

one month's notice for any person in employment for more than 

one year but less than five years;  

(2)    

ގިނަ ދުވަހު ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ދެމަސް ދުވަހުގެ ފަސްއަހަރަށްވުރެ 

 ނޯޓިސް.

(3)    

Two months’ notice for any person in employment for more than 

five years 

(3)    

މުވައްޒަފަކު ކުރަމުންދާ  ،މި ބާބުގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޗުއްޓީއެއްގެ ބޭނުން

އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތާއެކު ނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ގުނޭގޮތަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ، ދަނޑިވަޅެއްގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހެއް ދީގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(

The notice periods specified in sub-section (a) shall not be served on the 

employee while he is on leave taken pursuant to this Chapter such that 

the leave and notice period are counted together. 

(b)   

ތަށްވުރެ އިތުރު މުއްދަތަކަށް ނޯޓިސް މި މާއްދާގައި ނޯޓިސް ދިނުމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަ

ނުވަތަ ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމަކަށް، ދިނުމުގައި

ވަކިމުއްދަތެއްގެ ކުރިން ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤެއް 

 ދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.މި މާއް، އެއިރަކު އޭނާ ދޫކޮށްލުމަކަށް

   )ނ(

This Section does not prevent the variation of the notice period to a 

greater extent as agreed between the employer and the employee in the 

employment agreement or the waiver by the employee for the time being 

of his rights to be given notice prior to a specific period. 

(c)   

   )ރ( މި މާއްދާގެ ދަށުން ދެވޭ ނޯޓިސް ދޭންވާނީ ލިޔުމުންނެވެ.

Notice given pursuant to this Section must be given in writing (d)   

އޭނާގެ  ،ވަކިކުރެވޭނީވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ، ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި

އެކަށީގެންވާ ، އޭނާ ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވުމާއެކު

 ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ.، ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު

.83 )ހ(  ނޯޓިހެއް 

 ދިނުމަކާނުލައި

 ވަކިކުރުން
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An employee shall be dismissed without notice only when an employee's 

work ethic is deemed unacceptable and further continuation of 

employment is on reasonable grounds seen by the employer as 

unworkable. 

(a) 23. Dismissal 

without notice 

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

 އެކަށީގެން ނުވާކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ.

   )ށ(

An employee's work ethic shall be deemed unacceptable as specified 

in sub-section (a) if:- 

(b)   

އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް ވަޒީފާގައި 

 ؛ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުން

(1)    

any further continuation of employment is likely to be 

detrimental to the employer or to the work place; or 

(1)    

    (2) .ވެފައިވުން ޚިޔާނާތެއް

The employee has committed fraud (2)    

ނުވަތަ ވަޒީފާގެ  ،ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، "ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލައި ވަކިކުރުން" މާނަކޮށްދެނީ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަކާ 

، ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު މުއްދަތަކަށް ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހުނުވަތަ އެ ، ނުލައި

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބާޠިލުކުރުމެވެ.، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން

   )ނ(

"Dismissal without notice" shall mean termination of the employment 

agreement by the employer without the requisite notice as provided in 

law or the employment agreement or a notice of a lesser period than 

specified. 

(c)   

އެކަން މުވައްޒަފަށް އަންގާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ނިމުމަކަށް ގެނައުމަށްފަހު

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކަށް ، މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ  މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ނަމަ)ހައެއް(  6

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަރާތަށް  ، އިޝާރާތްކޮށް ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތުގެ ލިޔުމެއް

 ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

.84 )ހ(  އަދާކުރިކަމުގެ ވަޒީފާ 

 ލިޔުން

Performance 

record 

A written performance record of employment based on the following 

shall be provided to the employee by the employer if such a request is 

made within 6 (six) months of the termination of the employment 

(a) 24. 
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agreement and the employee being informed of the termination:-  

    (1) ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ

name and address of the employer;  (1)    

    (2) ؛މަސައްކަތުގެ ބާވަތް ކުރާ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

nature of employer's business;  (2)    

    (3) ؛ މުއްދަތު ދެމިހުރި އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި މެދުކެނޑުމެއްނެތި

period of continuous employment by the employee;  (3)    

    (4) ؛ވަޒިފާ އަދާކުރި ތަން

place of employment;  (4)    

    (5) ؛ކު އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާއެމުވައްޒަފަ ކުރިން ވަކިވުމުގެ ވަޒީފާއިން

designation of the employee prior to termination of employment; 

and  

(5)    

އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ، ހަމަޔަށް ތާރީޚާ ވަކިވި ވަޒީފާއިން

 މާލީ ޢިނާޔަތްތައް.

(6)    

Wages and benefits up to the date of termination of employment (6)    

، އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ދިމާވި ސަބަބު، މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި މެނުވީ

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

 ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ.، ލިޔުމުގައި

   )ށ(

The reason for termination of employment or the employers' views on 

the employee's performance must not be included in the performance 

record unless requested by the employee. 

(b)   

އެނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ފެށޭ ، ބަދަލުގައި ދިނުމުގެ ނޯޓިސް ދޭންޖެހޭ ގޮތުން ވަކިކުރުމުގެ ވަޒީފާއިން

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ، ދުވަހުން ފެށިގެން އެނޯޓިސްގެ މުއްދަތު ނިމޭދުވަހާ ހަމައަށް

އޭނާ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް، ހަމައަށް އޭނާއަށް ދިނުމަށްފަހު، މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ.

 85.  ނޯޓިސްދިނުމުގެ 

 ފައިސާ ބަދަލުގައި

 ދިނުން

Payment in lieu 

of notice 
Employment can be terminated without notice provided that the 

employee's wages and other benefits for the required notice period 

 25. 
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(from the date of commencement of the notice period to the date of 

termination of the notice period) have been paid in lieu of notice. 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މިޤާނޫނާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ 

ފަރާތުން ވަޒީފާދިން ފަރާތަށް އެކަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ވަޒީފާއަދާކުރާ 

ދޭ ނޯޓިސްގައި އެފަދަ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި އެދިފައިވާ ކަންކަން 

އިން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅު ނުކޮށްފިނަމަ، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ވަޒީފާ

ވަކިވުމުން ދޭންޖެހޭ ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު، ވަކިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް 

 ލިބިގެންވެއެވެ.

.86 )ހ(  ދޫކޮށްލުން ވަޒީފާ 

Resignation 

The employee shall be afforded the opportunity to bring to the notice of 

the employer any contraventions of this Act or the employment 

agreement by the employer. Where the matters specified in such notice 

for amendment are not complied with in accordance with the 

employment agreement and within the period specified in such notice, 

the employee may resign from employment after giving notice as 

provided for in the employment agreement. 

(a) 26.  

އެކަށީގެންވާ ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކު 

   )ށ(

A termination of the employment agreement by the employee pursuant 

to sub-section (a) shall be deemed as dismissal by the employer without 

reasonable cause. 

(b)   

 އެމުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ، ގުޅިގެންކުރުމާ ވަކި ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު

، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ، ދަޢުވާއެއްގައި

އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުގައި  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަތު ފިޔަވައި 81ޤާނޫނުގެ  މި

އެކަށީގެންވާ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބަކީ

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ، ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ

 އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ.

 78.  ވަކިކުރި ވަޒީފާއިން 

 ސަބަބު

 ސާބިތުކޮށްދިނުން

Establishing 

cause for 

dismissal 

Except in the circumstances specified in Section 29, it is an obligation 

of the employer, in any complaint submitted by or proceedings filed by 

the employee pursuant to dismissal from employment, to prove that 

dismissal was for cause. Where the employer is unable to prove that 

 27.  
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dismissal of the employee was for cause, it shall be deemed that dismissal 

was without cause. 

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ، ނުލައިނަމަވެސް ދިނުމަކާ ނޯޓިސް ނުވަތަ ދިނުމަށްފަހު ނޯޓިސް

އެވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ، ވަކިކޮށްފިނަމަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ތިންމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ، މީހާއަށް ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަޒީފާ އަދާކުރި  ،ޝަކުވާ އެކަމުގެ

މީހާއަށް ނޯޓިސް ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން ޓްރައިބިއުނަލަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކަށް މިމާއްދާ 

 ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

.82 )ހ(  ވަކިކުރުމާ ވަޒީފާއިން 

 ޝަކުވާ ވިދިގެން

 އުފުލުން

Complaint 

regarding 

dismissal 

The employee has the right to submit a complaint relating to his 

dismissal from employment, to the Tribunal within three months of 

dismissal where he is of the opinion that he was dismissed without cause 

regardless of whether notice was given or not. This Section does not 

prevent the employee filing a complaint with the Tribunal from the date 

of receiving notice. 

(a) 28.  

ނުވަތަ އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ  ،ވަޒީފާގެ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން

، ދޭންޖެހޭ ނުވަތަ މުސްކުޅި ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްއައުމުންއެވަޒީފާގެ ގޮތުން އިސްތިޢުފާ ، މީހާ

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

 ޙައްޤެއް އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ.

   )ށ(

An employee dismissed during the probationary period, or due to 

retirement age or any other reason requiring resignation from office, 

does not have the right as provided in sub-section (a) to file a complaint 

with the Tribunal.  

(b)   

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ، ވަކިކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު

ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ، ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި

 ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރު ނެރެންވާނެއެވެ.

.81 )ހ(  ސަބަބެއްނެތި އެކަށީގެންވާ 

 ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއިން

 ޤާނޫނީ ލިބިދޭ މުވައްޒަފަށް

 ޙައްލު

Legal redress for 

any employee 

dismissed without 

cause 

If the Tribunal is of the opinion that the employee was dismissed 

without reasonable cause, the Tribunal can issue any of the following 

orders. 

(a) 29. 
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އެމުވައްޒަފަކު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށާއި އޭނާއަކީ 

 ؛އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއިން ވަކިވެފައިވާ މީހެއްކަމުގައި ނުބެލުމަށް އަމުރުކުރުން

(1)    

an order requiring re-instatement of the employee in the same 

post and that the dismissal of the employee be struck off the 

record;  

(1)   

، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ކުރިން އަދާކުރަމުންދިޔަ ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި

އަދި އެއަމުރުގައި  ،ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުންނުވަތަ އެކަށީގެންވާ އެހެން 

ބަޔާންވެގެންވާ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވެވޭ ޝަރްޠުތަކަކާއި 

ވަކި ތާރީޚަކުން ފެށިގެން އެވަޒީފާއާ  ،މާއްދާތަކަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށާއި

 ؛ޙަވާލުވުމަށް އަމުރުކުރުން

(2)   

an order requiring re-instatement of the employee in a post similar 

to or appropriate to the post filled by the employee prior to 

dismissal, compliance with any conditions stipulated in the order 

or agreed between the employer or the employee and re-

instatement to be made on a specific date; 

(2)    

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

An order requiring compensation as provided in sub-section (d). (3)    

ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ އެމުވައްޒަފަކު ވަކިކުރިއިރު ހުރި ، ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރެއް ނެރުމުގައި

ނުވަތަ އެނޫންވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންވާ  ،ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށެވެ. ނުވަތަ އެވަޒީފާއާގުޅޭ

، ރެވުނު ޙާލަތުތަކަށާއިވަޒީފާއިން ވަކިކު، ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ. މިފަދައިން ބެލުމުގައި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ދިމާވީ މުވައްޒަފަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގައި އޭނާ 

 ބައިވެރިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

The Tribunal shall in issuing an order firstly seek to re-instate the 

employee to the post held when dismissed or to a similar post or to a 

post appropriate to the employee. The Tribunal shall have due regard to 

the circumstances for dismissal and also to the extent of the employee's 

involvement in such act if the dismissal was due to any act on the part of 

the employee 

(b)   
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އޭނާގެވެސް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ، މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ޖެހުނީ

، ހިއްސާއެއްއޮތްކަމަށް ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭނާ ފަހިކޮށްދިން ކަމެއްގެ ސަބަބުންކަމަށް

 ، އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށްކުރާ އަމުރުގެ ތެރޭގައި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 އެމުވައްޒަފަކު އުފުލަންޖެހޭ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ޢުޤޫބާތެއްވެސް ހިމެނިދާނެއެވެ.

   )ނ(

If in the opinion of the tribunal, the dismissal of the employee was in 

some measure attributable to the employee's fault or facilitated by the 

employee, the order for re-instatement of the employee may also 

provide for the imposition of a penalty. 

(c)   

ބަދަލުދޭންޖެހޭ މިންވަރު ކަނޑައަޅާނީ ، ބަދަލުދިނުމުގެ އަމުރެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނެރުމުގައި

އެކަށީގެންވާކަމަށް އަދި ޢަދުލުވެރިކަމަށް ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެންނަ އަދަދަކަށެވެ. މިފަދައިން އަދަދު 

ގޮތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރި، ކަނޑައެޅުމުގައި

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ދިމާވި މުވައްޒަފަކުކުރި ، ސީދާގޮތުން ލިބުނު ގެއްލުމަށާއި

ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްވާނަމަ އެކަމުގައި އޭނަ ބައިވެރިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

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

އެކަމަށްޓަކައި އެމުވައްޒަފަކަށް ، ގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް ބިނާކޮށް ކަމުގައިވާނަމަ

 އިތުރު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކުރެވިދާނެއެވެ.

   )ރ(

In issuing an order for compensation, the measure of compensation shall 

be decided based on what in the opinion of the Tribunal is reasonable 

and just. In determining the measure of compensation due regard must 

be had of detriment directly suffered by the employee due to the 

employer's actions during dismissal of the employee, and the extent of 

contributory factors directly attributable to the employee. If dismissal of 

the employee was pursuant to any of the matters specified in Section 

23(b) of this Act, the Tribunal may order further damages to be payable 

to the employee. 

(d)   

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުގެ މައްޗަށް ، ބިނާވެފައިއޮތީ އެއްބަސްވުން ވަޒީފާގެ

 88މި ޤާނޫނުގެ ، އޭނާ ނިޔާވި ދުވަހުންފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ،ކަމުގައިވާނަމަ

އެ އެއްމަސް ، ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް ގެނެސްފައި ނުވާނަމަ

 އެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވާނެއެވެ.، ދުވަސް ހަމަވުމުން

 30.  ފަރާތް ވަޒީފާދޭ 

 މަރުވުން

Death of the 

employer 
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If the employment agreement is based on the employer in his individual 

capacity, the employment agreement, if not terminated pursuant to 

Section 22(a) of this Act within one month of the employer's demise, 

shall stand terminated at the expiry of such period. 

 30.  

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަނގުރޫޓު ވެއްޖެނަމަ ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަސައްކަތް  (ހ)

ވަނަ މާއްދާގެ  88މި ޤާނޫނުގެ ، އެދުވަހުން ފެށިގެން އެއްމަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ހުއްޓާލައިފިނަމަ

އެ ، ގެނެސްފައިނުވާނަމަ)ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަށް 

 އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވާނެއެވެ. އެވަޒީފާގެ، އެއްމަސްދުވަސް ހަމަވުމުން

.38 )ހ(  ފަރާތް ވަޒީފާދޭ 

 ބަނގުރޫޓުވުން

Bankruptcy of 

the employer 

If the employer goes bankrupt or ceases to carry on the business, the 

employment agreement, if not terminated pursuant to Section 22(a) of 

this Act, within one month of such event, shall stand terminated at the 

expiry of such period. 

(a) 31.  

ނުވަތަ  ،އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް ނުގެންނަނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަނގުރޫޓުވިޔަސް

މި މާއްދާގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ، އެމަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާނަމަ

 ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(

Despite the bankruptcy of the employer, if the business continues to 

operate or if the business is transferred to a third party, the employment 

agreement shall not be deemed terminated as provided herein. 

(b)   

މުވައްޒަފުން ، ނުވަތަ އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުން ،ބަނގުރޫޓުވުމުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް

މުސާރައާއި އެހެނިހެން އެމުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންވާ ، ނުވަތަ އެމީހުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ދަރަނި އަދާކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާއެއް ، ފައިސާއަށް އެދި ދަޢުވާ ކޮށްފިނަމަ

އެދާއިރާއަކަށާއި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާ ހޯދައިދިނުމަށްވުރެ ބޮޑަށް ، ވާނަމަ

 ވައްޒަފުންނަށް ފައިސާ ހޯދައިދިނުމަށެވެ.ތިރީގައިއެވާ ނިސްބަތަށް މު، އިސްކަން ދޭންވާނީ

   )ނ(

If upon termination of an employment agreement due to bankruptcy of 

the employer or the cessation of the business, an employee or his 

representative initiates proceedings for recovery of any unpaid wages 

and other dues, precedence shall be given over recovery of debts due to 

the government (if any) and other creditors to recovery of any monies 

owed to the employee. Such recovery shall be based on the following 

order:-  

(c)   
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ތެރޭގައި  ހަފުތާގެ 22 ހިނގައިދިޔަ ކުރިން ހުއްޓާލުމުގެ ވިޔަފާރި ނުވަތަ ބަނގުރޫޓުވުމުން

އަދި ، ސަރވިސްޗާޖް، ކޮމިޝަން، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ، މުސާރަ، މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންވާ

 ؛އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތައް

(1)    

payment of wages, over time, commission, service charge and 

any other monetary benefits due to employees in the twenty 

seven weeks immediately preceding the bankruptcy or cessation 

of business; 

(1)    

ހިނގައިދިޔަ ދެ އަހަރުދުވަހުގެ ބަނގުރޫޓުވުމުގެ ނުވަތަ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ކުރިން 

ޗުއްޓީނުނަގާ ، ޗުއްޓީ ލިބެންވާ ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ، ތެރޭގައި

 ؛މަސައްކަތް ކުރުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި ލިބެންވާ ފައިސާ

(2)    

payment for days worked by employees who during the two 

years immediately preceding the bankruptcy or cessation of 

business, worked without taking leave;  

(2)    

 މަސްދުވަހުގެ 88 ހިނގައިދިޔަ ކުރިން ހުއްޓާލުމުގެ މަސައްކަތް ނުވަތަ ބަނގުރޫޓުވުމުގެ

އެދުވަސްތަކަށް ، މުސާރައިން ނުކެނޑޭގޮތަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރިނަމަ، ތެރޭގައި

 ؛ލިބެންވާ ފައިސާ

(3)    

payment due to employees for paid leave during the twelve 

months immediately preceding the bankruptcy or cessation of 

business; and  

(3)    

 ،ޖެހިފައިވާނަމައެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ބަދަލުދޭން 

އެއްވެސް ފައިސާއެއް ދޭން އޮތްނަމަ ، އެބަދަލުގެ ފައިސާއާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު

 އެފައިސާ.

(4)    

Compensation due to any employee dismissed without reasonable 

cause and any other payments due when the employment was 

terminated 

(4)    
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 މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި

WORKING HOURS 

   

 އެއްވެސް އިތުރަށް ގަޑިއިރަށްވުރެ)ސާޅީސް(  42 އެންމެގިނަވެގެން ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްގެ

 ޤާނޫނުގައި މި ތެރޭގައި، އުޞޫލުގެ މި. ނުވާނެއެވެ ކުރުވައިގެން މަސައްކަތް ލައްވާ މުވައްޒަފަކު

 .ނުހިމެނެއެވެ ކުރުވުމެއް މަސައްކަތް އިތުރުގަޑީގައި ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

.38 )ހ(  ތެރޭގައި ހަފުތާއެއްގެ 

 އެންމެ ޢާންމުކޮށް

 ގިނަވެގެން

 މަސައްކަތްކުރެވޭ

 ގަޑިތައް

Working hours 

No employee shall be required to work more than 48 (forty-eight) hours 

a week. This principle does not include overtime carried out in accordance 

with this Act.   

(a) 32. 

މުވައްޒަފަކު އަރާމުކުރުމަށް އާދައިގެމަތިން ހަމަޖެހިފައިވާ ދުވަހެއްގައި ނުވަތަ ދެފަރާތުން 

، ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއްނުދީ 84އަރާމުކުރުމަށް ވިދިވިދިގެން ، އެއްބަސްވެފައިވާ ދުވަހެއްގައި

ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް )ހައެއް(  6އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުލައްވާ ވިދިވިދިގެން 

 ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

  )ށ(

No employee shall be required to work more than 6 (six) consecutive 

days a week (on a day that is normally a day off or has been agreed as a 

day off), without being provided with twenty-four consecutive hours of 

leave. 

(b)   

ދި ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި، ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނުވަތަ މީހުން އަ

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނުވަތަ 

މީހުންނާއި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާ ދެމެދު ވެވޭ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި، ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަތީން 

 6ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު، ވިދިވިދިގެން )ހައެއް(  6ވިދިވިދިގެން 

ދުވަހުގެ  )އެކެއް( 8ދުވަހަކަށް )ހައެއް(  6ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ 

 މަގުން އަރާމްކުރުމަށް ދުވަސްތައް އެއްކޮށް ނެގުމަށް މި މާއްދާގެ )ށ( ހުރަހެއް ނާޅައެވެ.

   )ނ(

Sub-section (b) does not prevent an employment agreement between 

an employer and a person or persons employed at tourist resorts, tourist 

vessels or uninhabited islands designated for industrial projects from 

providing that the leave entitlement of 1 (one) day after working for 6 

(six) consecutive days a week shall be accumulated and taken by way of 

one day for every 6 (six) consecutive days worked 

(c)   
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ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓުތަކާއި، ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ނުވަތަ މީހުން އަދި 

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހަކު، ނުވަތަ މީހުން 

ގަޑިއިރު  )ދޭއް( 8ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދުވާލަކު އިތުރު 

ވަނަ މާއްދާގައިވާ  37މަސައްކަތްކުރުވުމަކަށް މިމާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ. ނަމަވެސް މިޤާނޫނުގެ 

 މިގޮތުން އިތުރުވާ ގަޑިތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާނެއެވެ. ،ގޮތުގެމަތިން

   )ރ(

This Section does not prevent a person or persons employed at tourist 

resorts, tourist vessels or uninhabited islands designated for industrial 

projects from working an additional 2 (two) hours a day. However, such 

additional hours must be paid for by way of overtime as provided in 

Section 37 of this Act. 

(d)   

 ހެދުމުގެ ގަވާއިދެއް ކަނޑައަޅާ ގަޑިތައް ކުރެވޭނެ މަސައްކަތް ގިނައިން އެންމެ ވާލަކުދު ޢާންމުކޮށް

 ބިގެންވެއެވެ.ލި މިނިސްޓަރަށް އިޚްތިޔާރު

 33.  އެންމެ ޢާންމުކޮށް ދުވާލަކު 

 ގިނަވެގެންމަސައްކަތްކުރެވޭ

 ކަނޑައެޅުން ގަޑިތައް

Determination of 

maximum working 

The Minister has the discretion to make regulations determining the 

maximum number of working hours per hours per day. 

 33. 

.34 )ހ( .ވާނެއެވެ އިސްތިސްނާ މާއްދާތަކުން މިބާބުގައިވާ ފަރާތްތައް ކުރެވިފައިވާ ބަޔާން ތިރީގައި  އިސްތިސްނާވާ 

 މުވައްޒަފުން

Exempted 

employees 

The following persons are exempted from the provisions of this 

Chapter:- 

(a) 34. 

    (1) ؛މީހުން ކުރާ މަސައްކަތް ޙާލަތުތަކުގައި ކުއްލި

persons working in emergency situations; (1)    

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

crew of sea going vessels or aircraft; (2)    

    (3) ؛މަސައްކަތުމީހުން މިސްކިތު މުދިމުންނާއި މިސްކިތު

imams and other employees at mosques; (3)    

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

persons on on-call duty during the hours of duty; and (4)    



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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    (5) ؛މީހުން ތިބޭ މަގާމުތަކުގައި އިސް ހިންގުމުގެ

persons in senior management posts; (5)    

 އެ ޙާލަތެއްގައިހިމެނޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މިބާބުގައިވާ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދަކުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.، މާއްދާތައް ވަގުތީގޮތުން ނުހިނގާގޮތް

(ށ)    

Regulations enacted pursuant to this Act can provide for the exemption 

of the provisions of this Chapter for any person in the following 

circumstances:-  

(b)   

، ނުހިނގާ ކަމެއް ދިމާވުމުން ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ބާރު، ދިމާވުމުން އެކްސިޑެންޓެއް

ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ، ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ދިމާވެދާނެކަންކަން ޔަޤީންވުމުން

ކޮންމެހެން ، ނުވަތަ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނާ ގުޅޭގޮތުން ،އިމާރާތާ ނުގުޅޭގޮތުން

އެކަންކަމަށްޓަކައި އިތުރުގަޑީގައި ، އަވަހަށް ކޮށްނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތެއް ކުރަންޖެހުމުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް އާދައިގެމަތިން ، އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށްފިނަމަ

 ؛ންނުރަނގަޅު އަދި ބޮޑު އަސަރެއް ކޮށްފާނެފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވު، ހިނގަމުންދާގޮތަށް

(1)    

in the event of an accident, or an incident which is out of the 

employer's control, or in the event of certainty of such incident 

occurring or in a situation involving work outside the place of 

work or involving equipment used on the job, such work which 

if not carried out over time, may result in significant detriment to 

the functioning of the employer's business; 

(1)    

އިތުރަށް ވަޒީފާދޭ އާދައިގެމަތިން ކުރާ މަސައްކަތަށްވުރެ ، ސަބަބުން ޙާލަތުތަކެއްގެ ޚާއްޞަ

 ؛ ފަރާތުން ކޮށް ނިންމަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކެއް ދިމާވުން

(2)    

special circumstances existing which require working more than 

normally in order to meet the employers work deadlines; or  

(2)    

ނުދިނުމަށް ކޮންމެހެން މަސައްކަތްކުރަން ހަލާކުވިޔަ ، ތަކެތި ޒާތުގެ ހަލާކުވާ އަވަހަށް

 ޖެހޭފަދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން.

(3)    

where work is required to be carried out in order to prevent 

spoilage of perishable goods. 

(3)    
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ކުރަންޖެހުނު މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަގުތީގޮތުން އިސްތިސްނާވާ ފަރާތްތަކުން 

ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތާ  38މި ޤާނޫނުގެ  ،މަސައްކަތެއްކޮށް ނިމުމުން

އެއްވަރުގެ މުއްދަތެއް އެމީހުން އަރާމުކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމީހުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ. އަދި 

، ޑީގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަދުވާލަކު ޢާންމުކޮށް އެންމެގިނަވެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގަ

، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާވެސް، ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން 37އެގަޑިތަކަށް މި ޤާނޫނުގެ 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމީހުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.

   )ނ(

Persons temporarily exempted pursuant to sub-section (b), shall upon 

completion of the work required to be carried out, be provided with a 

period for rest which is equivalent to the period specified in Section 

32(b). The employer shall also pay the employee over time, calculated 

as specified in Section 37(b), if the employee worked more than the 

maximum number of working hours per day. 

(c)   

މުވައްޒަފަކުލައްވާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް ، ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

 ނުވާނެއެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން ހުއްދަ ދީގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.ކުރުވައިގެން 

.35 )ހ(  ގަޑި ކެއުމުގެ 

Meal time 

No employer shall require or authorise an employee to carry out the 

following:- 

(a) 35.  

މެދުކެނޑުމެއްނެތި ، މިނެޓުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކެއުމަށް ނުދީ)ތިރީސް(  30މަދުވެގެން 

 ؛ގިނަވެގެން ފަސްގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުވުން

(1)    

work consecutively for more than five hours without allowing at 

least a 30 (thirty) minute break for meal times; or  

(1)    

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

Require an employee to work during meal times. (2)    

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން  34މިމާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 

އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުންނަށް، އެމުވައްޒަފުންނާއި އެމުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު 

 އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން، އެހެން އުޞޫލަކުން ކެއުމުގެ ގަޑި ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

Despite the provisions of sub section (a), the meal times of employees 

exempted pursuant to Section 34(a) of this Act, shall be determined in 

agreement with the employer. 

(b)   
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، ފާއިތުނުވަނީސްއެނަމާދެއްގެ ވަގުތު ، ނަމާދުކުރުމަށް، މީހަކަށްވެސް ކޮންމެ ވަޒީފާއަދާކުރާ

 މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭންވާނެއެވެ. )ފަނަރަ(  85މަސައްކަތަށް ދަތި ނުވާނޭ ގޮތުގެ މަތިން 

.36 )ހ(  ކުރުމުގެ ނަމާދު 

 ހުސްވަގުތު، ވަގުތާއި

Time for prayer 

and break time 

Every employee shall be allowed 15 (fifteen) minutes to pray during 

each prayer period in such a manner that it does not disrupt work. 

(a) 36. 

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

 މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭން ވާނެއެވެ. )ފަނަރަ( 85ގަޑިއަކުން އެއްފަހަރު 

  )ށ(

In the event that a 15 (fifteen) minute break for prayer as specified in 

sub-section (a) is not allowed, a fifteen minute break shall be allowed 

for four consecutive hours of work.  

(b)   

އިތުރުގަޑީގައި ، މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ވެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މެނުވީވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި 

މި ، މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިފަދައިން މަސައްކަތްކުރުވާނަމަ

 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 32މި ޤާނޫނުގެ ، މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތަށާއި

.37 )ހ(   އިތުރުގަޑި 

Over-time 

Employees shall not be required to work overtime except unless this has 

been agreed in the employment agreement. Any work carried out over 

time shall be subject to the requirements of sub-section (b) and Section 

38 of this Act. 

(a) 37.  

އޭނާގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ ، މުވައްޒަފަކުލައްވާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ

ހުކުރު ދުވަހެއް ، އަދި އެފަދައިން މަސައްކަތްކުރުވީ، ބަޔަށްވާ ފައިސާ 8¼މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 

އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ، ނުވަތަ ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައިނަމަ

، އެމުވައްޒަފަކަށް، އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި، ބަޔަށްވާ ފައިސާ 8½މަދުވެގެން 

 ވަޒީފާދޭފަރާތުން ދޭންވާނެއެވެ.

   )ށ(

An employee working overtime shall be paid 1 ¼ times his hourly 

working wage as over time, and if working overtime on a Friday or a 

public holiday shall be paid 1 ½ times his hourly working wage as over 

time. 

(b)   

މުވައްޒަފަކުލައްވާ  ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު، ގޮތުގައި ދުވަހެއްގެ މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ޢާންމުކޮށް

އޭނާއަށް މަދުވެގެން ކަނޑައެޅިފައިވާ މުސާރައިން ދުވާލަކަށްޖެހޭ  ،މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ

މިންވަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްގެ ފައިސާ އޯވަރޓައިމްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 

 32.  ބަންދު ރަސްމީ 

 ދުވަސްތަކުގައި

 ކުރުން މަސައްކަތް
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އެމުވައްޒަފަކަށް ، މުވައްޒަފުގެ މުސާރައިގައި ހިމަނައިގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންފައިސާގެ އިތުރުން އެ

 ދޭންވާނެއެވެ.

Working on a 

public holiday 

An employee required to work normal hours on a public holiday shall 

be paid at least an amount equivalent to half of the minimum wages 

earned on a normal day of work in addition to over time. 

 38. 

 

   

 ޙައްޤުވާ އެކިއެކި ޗުއްޓީ

LEAVE ENTITLEMENT 

   

ކޮންމެ ، ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ އަހަރުވުމުން، ނުވާނަމަ ބަޔާންކޮށްފައި އެހެންގޮތަކަށް ޤާނޫނުގައި މި

ދުވަހުގެ  )ތިރީސް( 30މުސާރަލިބޭގޮތަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް މަދުވެގެން ، އަހަރަކު

 އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެއެވެ.، ޗުއްޓީއެއް

 31.  ޗުއްޓީ އަހަރީ 

Annual leave 

Unless otherwise provided herein, upon completion of one year of 

employment, an employee is entitled to 30 (thirty) days of paid annual 

leave. 

 39.  

ވަޒީފާދޭ ، ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މުވައްޒަފަކު ހުއްޓާ 31 ޤާނޫނުގެ މި

ނުވާނެއެވެ. އެފަރާތުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެމުވައްޒަފަކު ލައްވައި ކުރުވައިގެން ، ފަރާތުން

 ނުވަތަ އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް ހުއްދަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 40.  ހުންނައިރު ޗުއްޓީގައި 

 ނުކުރުން މަސައްކަތް

No work when 

on leave 
An employer shall not require an employee to carry out any work whilst 

the employee is on paid leave pursuant to Section 39 of this Act. Nor 

shall the employer authorise work in this manner. 

 40. 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ،ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ދެވޭނީ 31 މި ޤާނޫނުގެ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

 ތާރީޚު ޗުއްޓީދޭ  )ހ(

Dates of leave 

Annual leave specified in Section 39 of this Act shall be provided in 

the following manner:-  

(a)   

، އެޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ކަނޑައަޅާނީ ތާރީޚު ޗުއްޓީފެށޭ

ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ އަހަރު ނިމުނު ، ތާރީޚަކީޗުއްޓީފެށޭ ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ. މިގޮތުން

 މަސްދުވަހަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ވެގެން ނުވާނެއެވެ. 88ތާރީޚުން ފެށިގެން 

(1)    

The employer shall decide the date of commencement of leave 

after consultation with the relevant employee. Such commencement 

(1)    
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date shall fall no later than within twelve months from the expiry 

of the year in which the leave was acquired;  

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދެވޭ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ މި  48 ޤާނޫނުގެ މި

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ދެވޭ ވިހެއުމުގެ ޗުއްޓީ ނުވަތަ ވަޒީފާއިން  43ޤާނޫނުގެ 

ވަކިކުރުމަށްދޭ ނޯޓިސް ދީފައިވާ މުއްދަތު އަހަރީ ޗުއްޓީން އުނިވާގޮތަކަށް ޗުއްޓީ 

 ނުދެވޭނެއެވެ.

(2)    

annual leave shall not be given such that it includes sick leave 

granted pursuant to Section 42, maternity leave granted pursuant 

to Section 43, or notice period prior to termination of 

employment;  

(2)    

އެމުވައްޒަފަކު އާދައިގެ ގޮތުން މަސައްކަތް ، މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮށް

އެފަދަ ކޮންމެ ބަންދު ، ބަންދު ދުވަހަކަށް ވެއްޖެނަމަ ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސްމީ

 އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއަށް އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ.، ދުވަހެއް، ދުވަހަކަށް

(3)    

The employee shall be entitled to an extra day of leave for every 

working day in the normal course of events which is declared a 

public holiday while the employee is on annual leave. 

(3)    

މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ އެންމެ ފަހު މުވައްޒަފަކު އޭނާއަށްލިބޭ އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށުމުގެ ކުރިން 

އޭނާ އެނަގާ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައިންޖެހޭ ، ދުވަހަށްވުރެ ލަސްނުވާނޭ ގޮތުގެމަތިން

 ފައިސާގެ އަދަދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އޭނާއަށް ދޭން ވާނެއެވެ.

  )ށ( 

The employer shall pay the employee no later than the last working day 

prior to commencement of his annual leave, his wages for the days that 

he is going to be on leave. 

 (b)  

އްގެ ބޭނުން އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ ޗުއްޓީއެ ،ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާނަމަ ،މުވައްޒަފަކު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދީ ، ނުކޮށް އޮތުމުން  އެ ޗުއްޓީއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ

އެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާއިރު، އޮތްކަމަށްވާނަމަ

 ދޭންވާނެއެވެ.

  )ނ( 

Any unused annual leave entitlement for which the employee has not 

been paid by the employer shall be paid to the employee prior to 

dismissal from employment. 

 (c)  
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އޭނާ ޗުއްޓީ ނެގި ދުވަހުގެ ، މި މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑައަޅާނީ

ކުރިން  ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރިން އޭނާއަށް ލިބެމުންއައި މުސާރައިގެ ނިސްބަތަށް 

 ބަލައިގެންނެވެ.

  )ރ( 

Any determination in connection with payments to be made to the 

employee pursuant to this Section shall be made based on the wage that 

the employee was receiving prior to commencement of his leave or 

dismissal. 

 (d)  

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް  31މި ޤާނޫނުގެ  ،ވީމި މާއްދާގެ )ނ( ގައިވާ ޙާލަތުގައި މެނު

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

  )ބ( 

The employer shall not give the employee salary in lieu of any leave 

entitled to an employee pursuant to Section 39 of this Act, except in the 

circumstances specified in sub-section (c). 

 (e)  

ނުވަތަ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޗުއްޓީއެއް ދޫކޮށްލުމަށް 31 މި ޤާނޫނުގެ

އެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު ، ބޭނުން ނުކުރުމަށް އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް ވެފައިވާނަމަ

 އެއްބަސްވުމެކެވެ.

  )ޅ( 

Any agreements made by an employee agreeing to forego or forfeit any 

leave entitled to an employee pursuant to Section 39 of this Act shall be 

void. 

 (f)  

، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، މުވައްޒަފަކު ޚިދްމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކު

ދުވަހުގެ )ތިރީސް(  30ދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންވަނީ ގިނަވެގެން 

 ޗުއްޓީއެވެ.

.48 )ހ(  ބަލިވެގެން 

 ސަލާމްބުނުން

Sick Leave 

The employer is required to grant 30 (thirty) days of paid sick leave to 

the employee during every year of employment. 

(a) 42. 

، ބަލީގެ ބާވަތާއި އެބަލީގެ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ވަޒީފާއަށް 

ވިދިވިދިގެން ދެ ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ، އެމުވައްޒަފަކަށް، ނުކުންނަ ދުވަހު ހުށަހެޅުމުންނޫނީ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންނެއް ނުވެއެވެ.، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ދިނުން

   )ށ(

The employer is not required to grant sick leave for two consecutive 

days unless a medical certificate specifying the nature of the employee’s 

(b)   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  

 8086ޑިސެމްބަރ  82އެކުލަވާލި ތާރީޚް:                           އެކުލަވާލީ: މަރިޔަމް ޝިރުދާ އުޘްމާން )ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިތީ( "ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް"                                

“for the purpose of office use only” Compiled by: Mariyam Shirda Usman (Labour Relations Authority)                                   6201 December th18Compiled on :  

39                                                     

        

illness and recommended duration of sick leave issued by a licensed 

medical practitioner is submitted on the first day back at work. 

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ ، ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ،އަންހެން މުވައްޒަފަކު

ވިހެއުމާ ، އެ މުވައްޒަފަކަށް، މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓް ހުށަހެޅުމުން

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ. ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ ދިނުމުގައި ވިހާނެކަމަށް  60ގުޅިގެންދޭ 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެވެ. މިމާއްދާ މިހެން  30ލަފާކުރާ ދުވަހުގެކުރިން ހިނގާގޮތަށް ގިނަވެގެން ދެވޭނީ 

އްޒަފަކަށް ވިހެއުމާ ގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީ ފުރިހަމަނުކޮށް ވަޒީފާއަށް ނުކުތުން އެމުވަ ،އޮތުމަކުން

 މަނައެއް ނުކުރެއެވެ.

.43 )ހ(  ގުޅިގެންދޭ ވިހެއުމާ 

 ޗުއްޓީ

Maternity 

Leave 

Female employees shall be granted sixty days maternity leave based on a 

medical certificate specifying the estimated date of giving birth issued 

by a licensed medical practitioner. Such leave shall not commence thirty 

days prior to the estimated date of giving birth. This section does not 

prevent the employee from returning to work prior to expiry of the 

duration of her maternity leave. 

(a) 43.  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ލިބިދޭ  ،ޗުއްޓީއަކީވިހެއުމާގުޅިގެންދޭ 

 އެހެނިހެން ޗުއްޓީތަކުގެ އިތުރަށް އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީއެކެވެ.

   )ށ(

Maternity leave pursuant to this Act or an agreement is a leave granted 

to female employees in addition to other forms of leave. 

(b)   

ވަޒީފާގެ ، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި އިންނަ މުއްދަތުގައި، އަންހެން މުވައްޒަފަކު

މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ، ޢިނާޔަތްތަކާއި، އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ، ލިބެންވާނެއެވެ. މިގޮތުންލިބިދިނުން ފަދަ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް 

މަގާމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ވަޒީފާގެ މުއްދަތުގުނޭ ގުނުމަކަށް ، އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށާއި

އެއްވެސް އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްދަތަށް އެއްވެސް 

ނުވަތަ މެދުކެނޑުނީ ކަމަށް ނުވަތަ އެމުއްދަތު ކުރުވީކަމަށްވެސް ބަލައިގެން ، މަށްހުއްޓުމެއް އައީކަ

 ނުވާނެއެވެ.

   )ނ(

Female employees on maternity leave are also entitled to all the rights 

and benefits granted under the employment agreement such as the right 

to a promotion. No employee on maternity leave shall be subject to any 

lessening of rights conferred by the employment agreement or in 

calculating the duration of employment for due promotion. Nor shall the 

(c)   
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period of maternity leave be deemed a stoppage, suspension or shortening 

of duration of work. 

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފަކު އިންނައިރު އޭނާގެ 

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

 އެވެ.މުސާރަދޭ ދުވަހަ

   )ރ(

A female employee shall be duly paid her wages on the same day salary 

payments are made in the normal course of business even while the 

employee is on maternity leave. 

(d)   

ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް ، ނުވަތަ ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން، ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން، އަންހެން މުވައްޒަފަކު

ރަޖިސްޓަރީ ، އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދޭކަމަށް ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައްޔެއް ވެއްޖެކަމަށް

ވިހެއުމުގެ ކުރިން  ،ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ދީފިނަމަ

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  82ން ގިނަވެގެން ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަދި ވިހެއުމުގެ ފަހު 82ގިނަވެގެން 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ މުއްދަތުގެ އިތުރަށް ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުން ދެވޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް 

 މުސާރަ ދިނުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންނެއް ނުވެއެވެ.

   )ބ(

A further leave of twenty eight days in addition to the maternity leave 

specified in sub-section (a) shall be granted to an employee where a 

licensed medical practitioner certifies of the employee's inability to 

return to work either due to the ill-health of the mother or the baby. Such 

leave can be granted prior to the estimated date of delivery or after 

delivery. The employer has the discretion not to pay the employee for the 

duration of any such leave. 

(e)   

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

 ،އެ ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާއަށް ،މަންފާތަކާއި ޙައްޤުތައް ލިބޭގޮތަށް

އަނބުރާ އައުމުގެ ޙައްޤު  ،ތިރީގައިވާ ގޮތްތަކުންކުރެ ގޮތެއް މެދުވެރިވެއްޖެ ޙާލަތެއްގައި މެނުވީ

 ގެންވެއެވެ.އޭނާއަށް ލިބި

.44 )ހ(  އައުމުގެ އަނބުރާ 

 ޙައްޤު

Right to return 

to work 

Except in any of the circumstances specified below, the employee has 

the right to return to work to the same position held with the attendant 

rights and benefits upon expiry of her maternity leave:-  

(a) 44.  
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، ނުވަތަ އިންތިޒާމީ ސަބަބަކާހުރެ، ނުވަތަ ފަންނީ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ އިޤްތިޞާދީ

 ؛އެވަޒީފާ ނެތުން،އެތަނުގައި 

(1)    

the position no longer exists at the work place due to economic, 

professional or organisational purposes; or  

(1)    

    (2) އޭނާ އެވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދެމިހުރުމަށް ނުކުޅެދުން.

Incapacity of the employee to continue working in the same job. (2)    

އެ ، މެދުވެރިވެއްޖެ ހިނދެއްގައިމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް 

ނުވަތަ އަދާކުރުމަށް ނުކުޅެދުނު ވަޒީފާގެ ބަދަލުގައި އެކަށޭނަ އެހެން  ،މުވައްޒަފަށް ގެއްލުނު

ވަޒީފާއެއް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުން ހޯދައިދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު 

 އަޅަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

In the event of the occurrence of any of the circumstances specified in 

sub-section (a), the employer shall take reasonable steps to find suitable 

alternative employment for the employee in place of the extinguished 

job or that which the employee is incapacitated to perform. 

(b)   

އޭނާ ކުރިން އަދާކުރަމުންއައި ވަޒީފާގެ ބަދަލުގައި އެ ، މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

އަދާކުރުމަށް ، މުވައްޒަފަކަށް އެކަށޭނަ ވަޒީފާއެއް ހޯދައިނުދެވިއްޖެނަމަ ނުވަތަ އެފަދަ ވަޒީފާއެއް

ވަނަ  88މި ޤާނޫނުގެ  ،ތިރާޟް ކޮށްފިނަމައެމުވައްޒަފަކު އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އިޢު

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ނޯޓިސްދީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  ،މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

 ބާޠިލު ކުރެވިދާނެއެވެ.

   )ނ(

In the event that suitable alternative employment as required pursuant 

to sub-section (b) is not found or the employee without reasonable 

cause declines to take such employment, the employer may give notice 

to the employee pursuant to Section 22 of this Act and terminate the 

employment agreement. 

(c)   

ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް  ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ، މުވައްޒަފަކު

ކޮންމެ ، ދަރިފުޅަށް ކޮށްދޭންޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިން ނުކެނޑޭގޮތުން

 2މިނެޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދުވާލަކު )ތިރީސް(  30ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅުގެ ގާތަށް ދިޔުމަށް 

 45.  ބެލުމަށް ކުއްޖާ 

 ވަގުތުދިނުން

Break to attend 

to child 
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ފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ. މިގޮތުގެމަތިން ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދިނުން ލާޒިމުވެގެންވަނީ ދަރިފުޅުގެ ( )ދޭއް

 އަހަރު ފުރުމާ ހަމައަށެވެ.)އެކެއް(  8ޢުމުރުން 

Upon return to work after completion of maternity leave, the employee 

shall be entitled to 2 (two) daily breaks of 30 (thirty) minutes each to 

attend to the needs of the child. No deductions from pay shall be made 

for such breaks and an employee is entitled to such breaks until the child 

is of 1 (one) year of age. 

 45.  

ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ، ހަމަވުމުން ޗުއްޓީ ލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް އަންހެން ގުޅިގެން ވިހެއުމާ

އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން ޗުއްޓީއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް )އެކެއް(  8ނުވަތަ ބައްޕައަށް 

 ނެގިދާނެއެވެ.

.46 )ހ(  ނުވަތަ މަޔަކަށް 

 ލިބޭ ބަފަޔަކަށްވުމުން

 ޗުއްޓީ

Leave for 

mothers and 

fathers 

Upon expiry of a female employee's maternity leave, the mother or father 

of the new-born child may take unpaid leave for a maximum period of 1 

(one) year. 

(a) 46. 

އެމީހުންނަށް ފެންނަ ، ދަރިފުޅުގެ  މަންމައާއި  ބައްޕަވަޒީފާ އަދާކުރާނަމަ، ވަޒީފާދޭ އެއްފަރާތެއްގައި

 ގޮތަކަށް އެޗުއްޓީގެ މުއްދަތު ދެމީހުންގެ މައްޗަށް ބަހާލެވިދާނެއެވެ.

  )ށ(

Such leave may be allocated between the mother and father of the new 

born child subject to their preference where both parents are employed 

by the same employer. 

(b)  

ވަޒީފާއަދާކުރާ ކޮންމެ ، ގުޅިގެން ޒިންމާތަކާ މުހިންމު ބަލިވުންފަދަ މެންބަރަކު ޢާއިލާގެ

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި )ދިހައެއް(  80މުވައްޒަފަކަށްވެސް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 

 ނެގިދާނެއެވެ.

 47.  ޒިންމާގެ ޢާއިލީ 

 ޗުއްޓީ

Leave to take 

care of family 

responsibilities 
Each employee is entitled to 10 (ten) days paid leave in a year to attend 

to important obligations such as tending to family members during 

illness. 

 47. 

ދުވަހުގެ )ތިނެއް(  3މުސާރަލިބޭގޮތަށް ، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެށިގެން، މުވައްޒަފަކަށް ފިރިހެން

 ޗުއްޓީއެއް ޙައްޤުވާނެއެވެ.

 42.   ވިހެއުމުން އަނބިމީހާ 

 ޗުއްޓީ ދެވޭ

Leave granted 

on birth of a 

child 

Male employees are entitled to 3 (three) days of paid leave on the 

occasion of the birth of a child. Such leave shall commence from the date 

of the birth of the child. 

 48. 
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 )ފަހެއް( 5، އެދުވަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް، ޚިތާނުކުރުމުން ދަރިއަކު މުވައްޒަފެއްގެ

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާނެއެވެ.

 41.   ގުޅިގެން ޚިތާނުކުރުމާ 

 ޗުއްޓީ ދޭ

Circumcision 

leave 

Each employee is entitled to 5 (five) days of paid leave on the occasion 

of the circumcision of a child. Such leave shall commence from the date 

of the circumcision of the child. 

 49. 

 

   

 އުޖޫރަ

REMUNERATION 

   

މަދުވެގެން ، އެހެން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް، ފިޔަވައި މުސާރަ ލިބެންވާ މުވައްޒަފަކަށް ވަގުތީ

 މުސާރަ ދޭންވާނެއެވެ.މަހަކު އެއްފަހަރު 

.50 )ހ(  ދިނުން މުސާރަ 

Payment of 

wages 
Except for wages to be paid to a temporary employee, all other 

employees shall be paid at least on a monthly basis. 

(a)  

ވަޒީފާދޭ ، މުސާރައެވެ. ނަމަވެސްވަގުތީ މުވައްޒަފަކަށް ޢާންމު އުސޫލެއްގެގޮތުން ދޭންވާނީ ދުވަހު 

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ، ފަރާތާއި އެ ވަގުތީ މުވައްޒަފާ ދެމެދު އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން

ނުވަތަ ކޮންމެ ދެ ހަފުތާއަކުން އެއްފަހަރު ނުވަތަ މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަދޭގޮތަށްވެސް 

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

   )ށ(

Temporary employees shall be paid on a daily basis in general. However 

the employer and the temporary employee can agree that such payments 

shall be made on a weekly, bi-weekly or monthly basis. 

(b)   

ފަރާތްތަކަށް ދެވޭ މުސާރަ ދިނުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މި ޤާނޫނުގައި ވަކިގޮތަކަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ 

 :މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ދޭންވާނީ ޙާލަތުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުގައި

   )ނ(

Except in the circumstances determined in this Act for the payment of 

salary being paid to persons carrying on their jobs in a specific manner, 

salary to an employee shall be given: 

(c)   

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

to the employee in person or to a person nominated by the 

employee;  

(1)    
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ނުވަތަ ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ، ފައިސާއަކުން ނަގުދުގެގޮތުގައިޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ 

 ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުންނެވެ.

(2)    

By legal tender or by a cheque issued by a bank in the Maldives (2)    

އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ، ބަންދުނޫން ދުވަހެއްގައި، ނަގުދު ފައިސާއިން މުސާރަދޭނަމަ

 ނުވަތަ އެތަނާ ކައިރި ތަނަކުންނެވެ.ކުރާތަނުން 

(3)    

If in cash, then payment shall be made on a working day, from 

the place of employment or a place nearby. 

(3)    

، މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ މަސައްކަތުގެ އާދަކާދައިގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް، ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކުގަޔާއި

މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާނޫން އެހެން އެއްޗެއް ދީއުޅޭ 

އެއެއްޗަކީ ތިރީގައި  ،އެފަދައިން އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ދެވޭނީ، ޒާތުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި

 މިވާ ޝަރްޠުތައް ފުރިހަމަވާ އެއްޗަކަށް ވާނަމައެވެ.

   )ރ(

Non-monetary payments paid as wages in full or in part, for industrial 

work or work of a nature such that it is usual to give non-monetary 

payments, shall only be allowed if they meet the following criteria:-  

(d)   

    (1) ؛ނޭ އެއްޗަކަށް ނުވުންހިމެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުވަތަ ބަނގުރާ

is not within the category of alcohol or narcotic substances;  (1)    

މުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އޭނާގެ އާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް އެއިން ބޭނުމެއް ހިފޭ ނުވަތަ 

 ؛ފައިދާއެއް ކުރާ އެއްޗަކަށްވުން

(2)    

can be utilised by or of benefit to the employee or his 

family;  

(2)    

    (3) ؛އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅު އަގަކަށްވުން، އަގަކީ ނިސްބަތްކުރެވޭ އެއެއްޗަކަށް

the value allocated to the product is a reasonable value; (3)    

    (4) މަނާއެއްޗެއް ކަމުގައި ނުވުން. އަތުގައިބެހެއްޓުން ނުވަތަ ގެންގުޅުން އެއެއްޗަކީ

It is not something that is prohibited from use or retention. (4)    
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 ކޮންމެ ގޮތުގައި ޢިނާޔަތުގެ މަހުގެ ރަމަޟާން މުވައްޒަފަކަށް ދިވެހި ކޮންމެ އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 )ތިން ހާސް( ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ. 3,000/- ން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިންޟާރަމަ އަހަރެއްގެ

.58 )ހ(  މަހުގެ ރަމަޟާން 

 އިނާޔާތް

Ramadan 

Bonus 

Each Maldivian employee is entitled to a Ramadan allowance of MVR. 

3,000/- (three thousand), payable before the beginning of Ramadan. 

(a)  

އަސާސީއާއި ތިން ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޤާނޫނުމަބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 

ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާ އެންމެހައި 

 ފަރާތްތައްވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

In order for payment of allowance as required in sub-section (a), all 

those mentioned in the constitution and those whose salary is fixed by 

the People’s Majlis according to the law shall be included 

(b)   

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ 

ފަރާތަށް އިޙްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ. މި އިޙްތިޔާރުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި 

 ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ. އަދި ޕްރައިވެޓް

ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތް 

ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި 

 މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާ އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ.

   )ނ(

Employer has the discretion to pay Ramadan bonus to Muslim 

expatriate workers. Upon the discretion of the employer, expatriate 

Muslim workers who are working in the public sector is entitled an 

allowance as specified in sub section (a). And expatriate Muslim 

workers who are working in the private sector is entitled an Ramadan 

allowance as same as Maldivian workers who are working in the private 

sector. 

(c)   

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ހިނގާނީ، 

)އެކެއް( އަހަރު ފަހުންނެވެ.  6ޢާމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ހިޖުރީގޮތުން  މި ޤާނޫނަށް

އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު އަންނަ ފުރަތަމަ ރަމަޟާން މަހުގެ 

ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭނީ އެމީކަހަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައެވެ. މުސާރައިގެ 

)ދެހާސް(  -/2,000 )ދެހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ މަދުނަމަ ދޭނީ -/2,000ބައިކުޅައެއްބައި ތިން

   )ރ(
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)ދިހަހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަނަމަ   800000/-ރުފިޔާއެވެ. މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައި 

 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއެވެ. -/10,000 ދޭނީ

For those who are employed in the private sector, the subsection (a) of 

the clause 51 will come to effect after the completion of one hijri year 

from the commencement of this amendment. Nevertheless, after the 

implementation of this amendment, the Ramadan bonus will be 1/3 of 

the employee’s salary. If 8/3 of the employee’s salary amounts to less 

than MVR 2,000/- , the Ramadan bonus should be no less than MVR 

2,000/-. If 8/3 of the employee’s salary amounts to more than MVR 

10,000/-, then the employee should be given MVR 10,000/- as the 

Ramadan bonus. 

(d)   

 ،ނަގާނަމަ ސަރވިސްޗާޖެއް އެއްވެސް ފަރާތްތަކުން ލިބިގަންނަ ޚިދްމަތް ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ

ފާއިތުވެފައިވާ މަހު ލިބުނު ފައިސާ ނުވަތަ އެ ފައިސާއިން މިމާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނަގާ އިދާރީ ފީ ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާ ހިނގަމުންދާ މަސް ނިމުމުގެ 

 ކުރިން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ބަހައި ނިންމަންވާނެއެވެ.

.58 )ހ(  ސަރވިސްޗާޖް 

Service Charge 

 

Where a service charge is levied on customers by the employer, the 

previous month's service charge shall be distributed to employees before 

the end of the current month after deduction of any administrative fee 

due to the employer in accordance with sub-section (b). 

(a) 52. 

 8%ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަދަދު ގެ ތެރެއިން ، ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި

ވަޒީފާ ، އިދާރީ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި، އަށްވުރެ ގިނަނޫން އަދަދެއްގެ ފައިސާ)އެކެއް އިންސައްތަ( 

 ދޭފަރާތަށް ނެގިދާނެއެވެ.

   )ށ(

The employer may deduct not more than 1% (one percent) of the total 

amount received as service charge by way of an administrative fee. 

(b)   

ދަށުން ވާކް ވީޒާ  ގެ( ޤާނޫނު އިމިގްރޭޝަންގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 8007/8 ނަންބަރު ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާ  ވީޒާ ލިބިގެން މެނުވީލިބިފައިވާ ބިދޭސީންނަށާއި، ވާކް 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، ސަރވިސްޗާޖް އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި  އެއްވެސް ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް،

 .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ ފައިސާގެ ޢަދަދެއް ދޭންވާނީ ދެވޭ އެއްވެސް

.53 )ހ(  އަދާކުރާ ވަޒީފާ 

 ފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީ

 ދިނުން އުޖޫރަ

Payment of 

salaries to 

foreign 

employees 

Any money being paid by an employer as salary or service charge to 

foreign employees who hold a work visa under the Maldives 

(a) 53. 



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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Immigration Act (Law Number 1/2007) and to foreign employees who 

are not allowed to work in the Maldives without a work visa, shall be 

paid as follows: 

އެ ބިދޭސީ ، ބޭންކެއްގައި ލިބިފައިވާ ހުއްދަ ހިންގުމުގެ ރަޖިސްޓަރީކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 އެކައުންޓެއް މެދުވެރިކޮށް:އަދި މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވިފައިވާ ބޭންކް

(1)    

Through a bank account opened in the names of the foreign 

employee at a registered bank operating in the Maldives; and 

(1)    

ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ފައިސާއަކުން ނަގުދުގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަ 

 އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާކޮށްގެން ބޭންކެއްގެ ޗެކަކުން، އެ މުވައްޒަފެއްގެ

(2)    

By depositing cash in legal tender or a cheque from a bank 

operating in the Maldives0 to the Employee’s account 

(2)    

ބެހޭ  ވަޒީފާއާ( 8002/8މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން އޮތް ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަހުން ފެށިގެން  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް 5ޤާނޫނު( އަށް 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް ބިދޭސީ )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި،

  .ނަމުގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވައި ނިންމަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުންގެ

   )ށ(

Notwithstanding subsection (a), employers shall open bank accounts for 

foreign employees in accordance with this section, within 3 (three) 

months from the commencement date of the fifth Amendment to the 

Employment Act (Law Number 2/2008) 

(b)   

   )ނ( ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވުމަކީ މަނާކަމެކެވެ.

Employers shall not violate subsection (a). (c)   

 )ދިހަހާސް-/10,000 (ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތް 

ދެމެދުގެ ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ  ރުފިޔާއާ )ފަންސާސް ހާސް) 00050,/- ރުފިޔާއާއި

 .މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ

   )ރ(

The Ministry or parties determined by the Ministry shall have the 

discretion to impose a penalty between MVR 10,000 (ten thousand) and 

MVR 50,000 (fifty thousand) against employers who violate subsection 

(a) 

(d)   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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އެމުސާރަޔާއެކު ތިރީގައިއެވާ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ލިޔުމެއް ، ދޭއިރު މުސާރަ މުވައްޒަފުންނަށް

 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންވާނެއެވެ.، ވަޒީފާދޭފަރާތުން

.54 )ހ(  ބަޔާން މުސާރައިގެ 

Statement of 

wages 
The employer shall provide a statement including the following 

information when making wage payments to employees:-  

(a) 54. 

    (1) ؛އަދަދު ޖުމުލަ މުސާރައިގެ މުޅި ލިބޭ އެމުވައްޒަފަކަށް މުއްދަތުގައި މުސާރަދެވޭ

the total wage paid to the employee for the specific period for 

which being paid;  

(1)    

އެގޮތުން ކެނޑި  އަދަދާއި ، ކަނޑާފައިވާނަމަ ޖުމުލައިން އެމުސާރައިގެ އަދަދެއް އެއްވެސް

 ؛އެ އަދަދު ކަނޑަންޖެހުނު ސަބަބު

(2)    

details of any deductions from the total wages and the reason for 

the deductions; and  

(2)    

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

The wages payable to the employee for the specific period for 

which being paid. 

(3)    

މުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލުގައި

ހުންނަންވާނެކަމަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނެފައިވާ މަޢްލޫމާތު ހިމެނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި 

މުސާރަ ލިބޭ ވަގުތު ސޮއިކުރުވާ ގޮތަށްވެސް  ،އޮންނަ މުސާރައިގެ ދަފުތަރެއްގައި މުވައްޒަފުންލައްވާ

 ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.

   )ށ(

The employer can instead of providing a written statement as required 

pursuant to sub-section (a), include the information specified in sub-

section (a) in a register which shall be signed by employees when being 

paid. 

(b)   

އެކަމަށް އެދޭ  ،މި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ މުސާރައިގެ ދަފުތަރުގައިވާ ކަމާބެހޭ ޞަފްޙާއެއްގެ ކޮޕީ

 މުވައްޒަފަކަށް އިތުރު އުޖޫރައެއް ނެގުމަކާނުލައި ދޭންވާނެއެވެ.

   )ނ(

Employees requesting a copy of the relevant page of the register 

specified in sub-section (b) shall be provided with a copy of such page 

without the imposition of any fee or payment. 

(c)   
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 ،މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ދޭއިރު، މުސާރައިގެ ބަޔާނެއް، މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން

ނުވަތަ މުސާރައިގެ ދަފުތަރުގެ މަޢްލޫމާތު އެމުވައްޒަފަކަށް  ،ވަޒީފާދޭފަރާތުން ނުދީފިނަމަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.، އެކަމުގެ ޝަކުވާ އެމުވައްޒަފަކަށް ،ނުދައްކައިފިނަމަ

   )ރ(

An employee who has not been provided with a statement of wages by 

the employee when being paid, or has not been provided with access to 

the register of wage payments as required pursuant to this Section, may 

file a complaint with the Tribunal. 

(d)   

.55 )ހ( ،ފަރާތަކުން އެއްވެސް ވަޒީފާދޭ   ގުޅޭގޮތުން މުސާރައާ 

 ކަންތައްތައް މަނާ

Prohibited 

actions in 

connection with 

salaries 

No employer shall: (a) 55. 

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ދީފައިވާ މުސާރައެއް ނުވަތަ އެމުވައްޒަފަކަށް ، ޤާނޫނުގެދަށުން މި

، ނުވަތަ އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ދިނުމަށް، ދޭންޖެހޭ މުސާރައެއް

 އަންގައިގެން ނުވާނެއެވެ.

(1)   

require any employee to return or pay back to the employer any 

wages paid or payable pursuant to this Act;  

(1)    

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ މުސާރައަކުން ނުވަތަ ލިބެންވާ މުސާރައަކުން ނުވަތަ 

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ފައިދާއަށް ސީދާކޮށް ، ބަޔަކުންނަމަވެސްއެފަދަ މުސާރައެއްގެ 

 ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް ވިޔަސް ހުރަސްއެޅޭ ޒާތުގެ އެއްވެސް ކަމެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.

(2)    

do anything which may prove a direct or indirect obstacle to any 

benefit accruable to the employee from wages paid or payable to 

the employee or any part of such wage;  

(2)    

ފައިސާއެއް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް ލިބުނު މުސާރައިގެ އިތުރަށް އެއްވެސް އަދަދެއްގެ 

ރަސީދެއް ދިނުމަކަށް ނުވަތަ އެގޮތަށް ހާމަކުރުމަށް އެދިގެން ، އޭނާއަށް ލިބުނުކަމަށް

 ނުވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރުމަށް ހުއްދަކޮށްގެންވެސް ނުވާނެއެވެ.

(3)    

require or authorise an employee to sign a receipt to the effect that 

he has received a sum of money that is in excess of what he has 

actually been paid; or  

(3)    

 އޮތް އެމުވައްޒަފަކަށް ޢަމަލުކުރުމަށް މުސާރައާމެދު ލިބޭ މުވައްޒަފަކަށް އޭނާގެ

 .ނުވާނެއެވެ ކޮށްގެން ކަމެއް ހުރަސްއެޅޭފަދަ މިނިވަންކަމަށް

(4)    



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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Do anything which is an obstacle to the employees’ freedom of 

action in connection with his wages. 

(4)    

އެއްވެސް ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކުން އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން 

 އެއްޗެއް އުނިކުރެވޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ.

   )ށ(

An employer can make deductions from employee salary or wage 

payments only in the following circumstances:-  

(b)   

 އުނިކުރަންޖެހޭ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އަމުރަކާ ކޯޓުގެ ނުވަތަ ގޮތުގެމަތިން ޤާނޫނުގައިވާ

 ؛އުނިކުރުން އެއްޗެއް

(1)    

deductions in accordance with law or a court order;  (1)    

ވަތަ ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ނު ގެއެއް ހޯދައިދީފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

އެމުވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ ނުވަތަ އޭނާ ، ނުވަތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިވާ ،ހޯދުމަށް

މުދަލަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ 

ނުވަތަ އޭނާ ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ހޯދައިދޭ ލޯނަކާ ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްގެ 

އެ ، ލިބިގެން ލިޔުމަކުން ،ގޮތުގައި ދީފައިވާ އަދަދަކާ ގުޅޭގޮތުން މުވައްޒަފެއްގެ ހުއްދަ

ނުވަތަ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ، ހުއްދަދޭ އަދަދަކަށް

 ؛ގިނަ ނުވާނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުރުން

(2)    

deductions made from an employee's salary payments, with the 

employee's written permission, in connection with payments due 

to the employer from the employee with respect to the provision 

of a residence or rental of a residence, merchandise sold to an 

employee, a loan given or a loan sourced with the employer's 

guarantee, or an agreed amount deducted as part-payment for 

advances made. Such deductions shall not exceed the amount 

agreed by the employee or one third of the employee's wage; or 

(2)    

އެމުވައްޒަފެއްގެ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސާގުޅޭ 

ނުވަތަ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަށް ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން  ،ފަންޑަކަށް

 އުނިކުރާ އުނިކުރުން.

(3)    



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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Deductions made in connection with the employees leave, 

medical expenses, or payments to an insurance fund or provident 

fund. 

(3)    

ނުވަތަ ، ފިހާރައަކުން ހުޅުވާ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ބޭނުންތަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ

ލިބޭގޮތަށް އޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވިޔާފާރީގެ އުސޫލުން ދޭ ޚިދްމަތް

އެކަށީގެންވާ ، އެފަދަ ފިހާރައަކުން ތަކެތި ވިއްކަންވާނީ ނުވަތަ އެޚިދްމަތެއް ދޭންވާނީ، ހަދައިފިނަމަ

 ރަނގަޅު އަގަކަށެވެ.

.56 )ހ(  މުވައްޒަފުންނަށް 

 ޚިދްމަތް ފިހާރައެއްގެ

 ދިނުން

Providing 

employees with 

a retail outlet 
Goods provided to employees through a retail-outlet operated by the 

employer or access to services provided by the employer on a 

commercial basis, shall be priced in a manner that is reasonable. 

(a) 56. 

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

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ، އެއްޗެތި ގަތުމަކަށް ނުވަތަ ޚިދްމަތުގެ ބޭނުން ކުރުމަކަށް، ޚިދްމަތަކުން

 މުވައްޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ށ(

The employer shall not compulsorily require any employee to purchase 

goods from a shop or obtain services provided by the employer as 

specified in sub-section (b). 

(b)   

ނުވަތަ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިރު ދޭންޖެހޭ  ،ވަކިކުރާއިރު ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު

ދުވަހުގެ )ހަތެއް(  7ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާތާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާތާ ، ފައިސާއެއްވާނަމަ

 ދީ ނިންމަންވާނެއެވެ. ،ތެރޭގައި ވަޒީފާދޭފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ފައިސާ

 57.  ވަޒީފާއިން 

  ވަކިކުރާއިރު

 ދިނުން އުޖޫރަ

Remuneration 

paid upon 

dismissal 

The employer shall settle all payments due to an employee within 7 

(seven) days of the employee being dismissed from employment or 

expiry of his employment period. 

 57. 

ވަނަ  53މާއްދާއާއި،  ވަނަ 58 މާއްދާއާއި، ވަނަ 58 މާއްދާއާއި، ވަނަ 50 ޤާނޫނުގެ މި

ތަކުރާރުކޮށް ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، އެފަރާތަކުން  ވަނަ މާއްދާއާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަކުން 57މާއްދާ އަދި 

 އިޞްލާޙުކުރަންދެން، އިދާރީ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތަށް ޚިލާފުވި ޚިލާފުވުން

ހުއްޓާލަން އެންގުމުގެ ބާރު  ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން އެވަގުތަކު ފޯރުކޮށްދެމުންގެންދާ ޚިދުމަތްތައް

 .މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ

.52 )ހ(  ފިޔަވަޅު އިދާރީ 

 މުސާރައާބެހޭ އެޅުމާއި

 ދޭ ވަޒީފާ ކަންކަން

 މައްޗަށް ފަރާތުގެ

 ތަންފީޒުކުރުމާބެހޭ

 Where an employer repeatedly violates Section 50, Section 51, Section އެކުލަވާލުން ގަވާއިދު

52, Section 53 and Section 57 of this Act, the Minister shall have the 

(a) 58. 



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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authority to notify State Institutions, as an administrative measure, to 

cease services provided to that employer until the employer rectifies the 

violation. 

Formulating 

regulations on 

taking 

administrative 

action and 

enforcing 

matters 

relating to 

salary on 

employers 

މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ މުސާރަ، ސަރވިސްޗާޖް އަދި

ހޯދައިދިނުމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، މި ޤާނޫނުގެ  ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް އެފަރާތްތަކަށް

 ވަނަ މާއްދާއާ ޚިލާފަށް 53ވަނަ މާއްދާ އަދި  58ވަނަ މާއްދާއާއި،   51 ވަނަ މާއްދާއާއި، 50

ޢިނާޔަތް ދިނުމާބެހޭ  ޢަމަލުކުރާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް، މި ޤާނޫނުގައި މުސާރައާއި

ކަމާބެހޭ ގަވާއިދު މިނިސްޓަރު  ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި،ގޮތުން ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން 

 އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ.

  )ށ(

The minister shall formulate regulations to enforce matters regarding 

salaries and benefits stipulated in this Act against employers who violate 

Section 50, Section 51, Section 52 and Section 53, in order to encourage 

the payment of salaries, service charge and allowances or other befits 

given as part of the salary to employees. 

(b)  

( އަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 8002/8މި މާއްދާގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

)ތިނެއް(  3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް 5

 .ހަދައި، ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި

   )ނ(

The regulations made in accordance with this Section shall be 

formulated and published within 3 (three) months from the 

commencement date of the Fifth Amendment to the Employment Act 

(Law Number 2/2008). 

(c)   

އެނޫންވެސް މަސައްކަތްތައް ކުރާ ތަންތަނުގައި  ،ތަންތަނުގަޔާއި ކުރާ ވިޔަފާރި އެކިއެކި

އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ ، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި ދެނެގަތުމަށާއި

މީހުންނަށް މުސާރައިގެގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އަދަދާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް 

 އާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ  ބޯޑެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.ލަފާދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައާއި އުޖޫރަ

.51 )ހ(   ގުޅޭގޮތުން އުޖޫރައާ 

 ބޯޑު ލަފާދޭ

Salary advisory 

board 

A Salary Advisory Board shall be established which will review and 

ascertain the manner of employment of employees in commercial 

ventures and other places and shall advise the Minister on minimum 

wages payable for all such employment. 

(a) 59.  
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 51މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ކުޑަކޮށްދެވޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށް މި ޤާނޫނުގެ 

މަދުވެގެން ދެ އަހަރުން އެއްފަހަރު ބޯޑުން މުރާޖަޢާ  ،ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކުރާ އަމުރު

 ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

Any order issued pursuant to Section 59 of this Act establishing a 

minimum wage for employees must be reviewed by the Board once 

every two years. 

(b)   

މި ޤާނޫނުގެދަށުން ، ބޯޑުގެ ވާޖިބުތައް ،މި ބޯޑު ހިންގާނެ ގޮތާއި ބޯޑަށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި

 މިނިސްޓަރ ހަދާ ގަވާއިދަކުން ކަނޑައަޅަންވާނެއެވެ.

   )ނ(

The Minister shall enact a regulation pursuant to this Act specifying the 

powers, responsibilities and administrative procedures of the Board. 

(c)   

.60 )ހ( މެންބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. 5ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރާ ، އެކުލެވިގެންވަނީ ބޯޑު  އެކުލެވިގެންވާ ބޯޑު 

 ގޮތް

Composition of 

the Board 

The Board shall be composed of five members appointed by the President. (a) 60. 

ބޯޑުގެ  މަސްއޫލިއްޔަތާއި ވާޖިބުތައް އަދާކުރެވޭފަދަ ، ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަންކުރަންވާނީ

 ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މީހުންނެވެ.

  )ށ(

Persons appointed to the Board shall have the competence and 

experience necessary to discharge the functions of the Board. 

(b)   

ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަށް ، ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ

 ކަނޑައަޅާ މެންބަރެކެވެ.

   )ނ(

The Board shall be chaired by a member determined as the chairperson 

by the President. 

(c)   

އެމީހެއްގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަން ، ވަކިމީހަކު ހާޒިރުކޮށް، ބަލަމުން ގެންދާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން ބޯޑުން

އެފަރާތަކަށް އެކަން ، ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެންބަރު، ބޯޑުން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި

 އޭނާގެ ގާތުން އެދެވިދާނެއެވެ.، ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް، އަންގައި

.68 )ހ(  ބޭއްވުން ޖަލްސާ 

Meeting of the 

board 

The member chairing the Board may, if the Board so wishes, request any 

person to attend and speak at a meeting of the Board in connection with 

a matter being investigated. 

(a) 61.  
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ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް ކޮންމެމީހަކަށްވެސް  ،ބެހޭގޮތުން ކަމެއްއެމީހަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައާ 

ބޯޑުން ބަލަމުން ގެންދާ ނުވަތަ ބެލިދާނެ ކަމަކާގުޅޭ ފަރާތެއްކަމަށް  ،އެދެވިދާނެއެވެ. އެފަރާތަކީ

ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭނާއަށް  ،ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާ މެންބަރަށް ފެނިއްޖެނަމަ

 ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ.

   )ށ(

Any person can request the Board for an opportunity to submit to the 

Board a matter relating to his remuneration. If in the opinion of the 

member chairing the Board, such person is associated with a matter being 

investigated by the Board or if the matter falls within the mandate of the 

Board, he shall be afforded the opportunity to attend a meeting of the 

Board. 

(b)   

ބޯޑުގެ  ،އެމީހެއްގެ ވާހަކަ އަހައިދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތަކަށްމި މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާފަދައިން ބޯޑުން 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،އެކަން، ރިޔާސަތުން އެ ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަ

   )ނ(

Any person refused an opportunity to attend and speak at a meeting of 

the Board by the chairperson, as provided in sub-section (b) may appeal 

the matter to the Tribunal. 

(c)   

ވަކި މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދެވޭނެ އެންމެ ، ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ދޭ ލަފާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު

 ،ނުވަތަ ބަދަލު ކުރުމުގެގޮތުން ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމުގެގޮތުން ،ކުޑަ އުޖޫރައެއް ކަނޑައެޅުމުގެ ގޮތުން

 މިނިސްޓަރަށް އަމުރެއް ނެރެވިދާނެއެވެ.

.68 )ހ(  އެންމެކުޑަމިނުން 

 އުޖޫރަ ދޭންވާނެ

 އަމުރު ކަނޑައަޅާ

Order 

establishing 

minimum wage 

or 

remuneration 

The Minister may, after review of the advice of the Board, issue an order 

to establish, amend or terminate a minimum wage or remuneration in 

respect of certain types of employment. 

(a) 62. 

މުވައްޒަފެއްގެ ، އަމުރުގައިއެންމެ ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ ނެރޭ 

އިތުރުގަޑީގައި ލިބޭނެ ، މަސައްކަތުގެ ބަޔަކަށް ޖެހޭ އަދަދާއި، މުސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރާއި

 މިންވަރު ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

  )ށ(

The Minister may, when issuing an order with respect to the minimum 

wage or remuneration, specify the hourly wage, the payment 

apportioned to part of the work and the amount of overtime. 

(b)   
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، ދެވޭނެ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާއޭނާގެ މުވައްޒަފުންނަށް އެންމެ ކުޑަކޮށް ، ފަރާތަކުން ވަޒީފާދޭ

އެ އަމުރެއްގައި ހިމެނިގެންވާ މަޢްލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަށް ، މިނިސްޓަރ ކުރާ އަމުރެއް ލިބިއްޖެނަމަ

 ބަހައްޓަންވާނެއެވެ.، ފެންނާނެގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި

 ފެންނާނެހެން ނޯޓިސް .63 )ހ(

 ބެހެއްޓުން

Display of 

notice 
An employer who receives an order of the Minister establishing a 

minimum wage shall display the information contained within such 

order at the work place such that employees can view the information. 

(a) 63. 

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

ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ )އެއްހާސް(  -/1,000އެކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ 

 ކުރެވޭނެއެވެ.

   )ށ(

Any contravention of this Section by an employer is an offence. Such 

offence if proven is liable to a fine of not more than MVR 1,000 (one 

thousand). 

(b)   

 އުޖޫރައެއް ކުޑަ އެއަށްވުރެ ނުދީ އުޖޫރަ ކުޑަ އެންމެ ދޭންޖެހޭ މުވައްޒަފަކަށް ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

ރުފިޔާ )އެއްހާސް(  -/1,000އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. އަދި އެކުށް ކުރާ ފުރަތަމަފަހަރު ، ދީފިނަމަ

އެކުށް ، އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން ވަޒީފާދޭފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް

ރުފިޔާ )ތިންހާސް(  -/3,000ރުފިޔާ އަށްވުރެ ކުޑަނޫން އަދި )އެއްހާސް(  -/1,000، ކޮށްފިނަމަ

ދުވަހަށްވުރެ މަސް)ތިނެއް(  3ނުވަތަ  އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަދަދަކުން އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ.

 ދިގުނޫން މުއްދަތަކަށް ޖަލުގައި ބަންދުކުރެވޭނެއެވެ.

.64 )ހ(  ކުޑަމިނުން އެންމެ 

 އުޖޫރަ ދޭންޖެހޭ

 ނުދިނުން

Denial of 

minimum wage 

Any employer who pays an employee less than the minimum wage 

commits an offence. The employer shall be fined MVR 1,000 (one 

thousand) the first time such offence is committed and shall be fined a 

sum that is not less than MVR 1,000 (one thousand) and is not more than 

MVR 3,000 (three thousand) the 2nd (second) time such offence is 

committed. 

(a) 64.  

، ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއް ވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ދީފިނަމައެންމެ 

އެމުވައްޒަފަކަށް ދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ވަޒީފާ ދޭފަރާތަށް އަމުރު ، އެމަދުވާ އަދަދަށްވާ ފައިސާ

 ކުރަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

The Tribunal shall order any employer who pays less than the minimum 

wage to an employee to make up the shortfall. 

(b)   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއް ވަޒީފާދޭފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ދީގެން

މިނިސްޓަރ ، ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަނޑައަޅާ އެންމެ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ އުފުލިއްޖެނަމަ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ. ،ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ޚިލާފު ނުވާކަން ސާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ

   )ށ(

Where the employer has paid an employee less than the minimum wage 

and the employee has consequently filed a complaint, the onus of 

proving that a minimum wage order issued by the Minister has not been 

contravened shall be on the employer. 

(b)   
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CHAPTER 5 

 ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުން

FOREIGNERS IN EMPLOYMENT 

   

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުމުގެ  ބިދޭސީއެއް ކޮންމެ ގެންނަ އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ވަލް" ންޓް އެޕްރޫމަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުވަތަ "އެމްޕްލޮއިމަ ކުރިން އެމީހަކު، ދިވެހިރާއްޖޭގައި

 ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ހޯދަންވާނެއެވެ. ކަމާބެހޭ

.65 )ހ(  ވަޒީފާ ބިދޭސީން 

 އަދާކުރުމަށް

 ހުއްދަދިނުމާއި

  ބެހެއްޓުން ޑިޕޮސިޓް

Issuing 

employment 

approvals and 

maintaining a 

deposit 

A permit to work in the Maldives or the “Employment Approval” shall 

be obtained pursuant to the relevant Act, prior to a foreign employee’s 

arrival in the Maldives. 

(a) 65. 

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން ބިދޭސީން ގެންނަ ފަރާތްތަކުން ކަމާބެހޭ

 މުއައްސަސާގައި ޑިޕޮސިޓް ބަހައްޓަންވާނެއެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކަމާބެހޭ ދައުލަތުގެ

  )ށ(

Persons who bring in foreigners to work in the Maldives shall maintain 

a deposit at the relevant State Institution in accordance with the relevant 

laws and regulations. 

(b)   

އަދާކުރުމާއި، ވަޒީފާގައި  ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާދެވޭނެ ގޮތާއި، ބިދޭސީން ވަޒީފާ

މިނޫންވެސް މިކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ  ގެންގުޅުމާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ އަދި

ގެނައުމުގެ  ވަނަ އިޞްލާޙު 5)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  8002/8ނަންބަރު  ގަވާއިދު، ޤާނޫނު

ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު މަސްދުވަހުގެ  ތިނެއް() 3ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ ހަދައި، ޢާންމުކޮށް

   )ނ(



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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The Minister shall formulate regulations with respect to the procedure for 

the employments of foreigners in the Maldives, carrying out employment 

by foreigners, employments and dismissal of foreigners and other 

relevant matters, and publish them within 3 (three) months from the 

commencement date of the Fifth Amendments to the Employments Act 

(Law Number 2/2008). 

(c)   

އޭނާގެ ވަޒީފާގެ ، ނުވަތަ އޭނާއާ ގުޅޭގޮތުން، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން

އެކަމުގެ ޝަކުވާ ، އެއްބަސްވުމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގެ ތުހުމަތެއް ކުރެވިއްޖެނަމަ

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

 66.  ޝަކުވާ 

Complaints 

Complaints may be lodged at the Tribunal, by or on behalf of a foreigner 

in employment alleging breaches of the provisions of his employment 

agreement. 

 66.  
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CHAPTER 6 

 ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީތައް

EMPLOYMENT AGENCIES 

   

ވަޒީފާ އެކިއެކި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ، މާނަކޮށްދެނީ[ އޭޖެންސީ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ]

ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ ވަޒީފާގައި އުޅެދޭނެ  ،ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން

ނުވަތަ އެކަންކަމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ، މީހުން ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން

ދްމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ އުސޫލުން ޚިދްމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާތެކެވެ. ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ ޚި

 ވާނެއެވެ.ރާތައް މީގެތެރެއިން އިސްތިސްނާދާއި

 67.  ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ 

 އޭޖެންސީ

Employment 

agency 

"Employment agency" means a commercial venture which provides the 

service of or assisting with the procurement of employment for those 

persons seeking to be employed or procuring employees for those 

persons seeking to provide employment. 

 67.  

މިނިސްޓްރީގައި ރަޖިސްޓަރީ ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއެއް ހިންގަން ވާނީ

 ކުރުމަށްފަހުގައެވެ.

.62 )ހ(  ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި 

 ހިންގުން

An employment agency shall not commence its operations without it 

being registered at the Ministry. 

(a) 68. 



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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ހުއްދަ އައުކުރުމާއި،  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި، ހުއްދަދިނުމާއި، 

ހިންގުމާއި، އެފަދަ އޭޖެންސީން ދެވޭ  ހުއްދަ ހިފެހެއްޓުމާއި، ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުމާއި، އޭޖެންސީ

މިނިސްޓަރަށް ބެހޭގޮތުން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު  ޚިދުމަތާއި، ޚިދުމަތުގެ މިންގަނޑުތަކާ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

  )ށ(

Registration 

and 

management 

The Minister shall have the authority to formulate regulations with 

respect to the registration of an employment agency, the issuance, 

renewal, suspension, and cancellation of the permit of an employment 

agency and the operation of and services provided by such agencies and 

the standard of services provided. 

(b)   

ފޯރުކޮށްދޭ  މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކަށް މިނިސްޓްރީން

އެވެ. އެގޮތުން މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންވެ ޚިދުމަތްތަކަށް ޚިދުމަތުގެ ފީއެއް ނެގުމުގެ އިޚްތިޔާރު

ނޑައަޅައި، ކަމާބެހޭ ގަވާއިދު ޤާނޫނު ނަންބަރު އުސޫލާއި މިންވަރު ކަ ދެވޭ ޚިދުމަތަށް ފީ ނެގޭނެ

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 5ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް ) 2008/2

އެކުލަވާލައި، ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު  )ތިނެއް( މަސްދުވަހުގެ 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 .ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ

   )ނ(

The Ministry shall have the discretion to collect a fee for services 

provided by the Ministry to employment agencies under this Act. In this 

regard, the regulation with respect to the policy on and the amount of 

fees charged for such services shall be formulated and published within 

3 (three) months from the commencement date of the Fifth Amendment 

to the Employment Act (Law Number 2/2008) 

(c)   

ލިބިގެންވޭތޯ ބެލުމަށް  އޭނާ އެދޭ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން، ވަޒީފާއަކަށް އެދޭ މީހަކަށް

އެމީހެއްގެ އެހެން އެއްވެސް ޒާތީ މަޢްލޫމާތެއް ، ކޮންމެހެން ހޯދަންޖެހޭ މަޢްލޫމާތެއް ހޯދުން ފިޔަވައި

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ  ،ހޯދުމަށް އެދުމަކީ ނުވަތަ އެފަދަ މަޢްލޫމާތެއް ރިކޯޑު ކުރުމަކީ

 އޭޖެންސީއަކުން ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ.

.61 )ހ(  އްރުސި 

Confidentiality 

An employment agency shall not request or keep on record any 

information of a personal nature relating to a prospective employee 

except such information as is required to ensure that the person has the 

competence to discharge the employment sought. 

(a) 69.  
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މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއްކުރެވޭ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ މަޢްލޫމާތު 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ވަކިކަހަލަ ސިފަތަކެއް ، ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އެޖެންސީއަކުން ހާމަކުރަންވާނީ

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.ހުރި މީހަކު ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ 

   )ށ(

Information of a personal nature that is obtained pursuant to sub-section 

(a) shall be disclosed by an employment agency only to employers that 

have expressed interest in employing a person with certain abilities. 

(b)   

އެ އޭޖެންސީއަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާދެމެދު އެއްބަސްވާ  ،އޭޖެންސީއަކަށް ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ފީއެއް ނެގިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ވަޒީފާއަކަށް އެދޭ މީހެއްގެ ، ގޮތެއްގެމަތިން

 ނުވާނެއެވެ.އަތުން ސީދާކޮށް ވިޔަސް ނުސީދާކޮށް ވިޔަސް އެއްވެސް ފީއެއް ނަގައިގެން 

 70.  ފީ 

Fees 

The employment agency may charge a fee as is agreed with the 

employer. However no fee shall be taken directly or indirectly from a 

prospective employee. 

 70.  

ޝަކުވާއެއް އެ ، ވާނަމަ ޝަކުވާއެއް އެއްވެސް އޭޖެންސީއަކާބެހޭ ހަމަޖައްސައިދޭ ވަޒީފާ

 މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

.78 )ހ(  ޝަކުވާ 

Complaints 

Any complaints in connection with an employment agency may be 

submitted to the Minister. 

(a) 71. 

އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ

ބަލާއިރު، އެއީ ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަން 

އޭޖެންސީއެއް ކުރި ކަމެއްގެ ކުޑަ ބޮޑު މިނަށް ބަލައި،  މިނިސްޓަރަށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ،

 ށްއަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެޅުމުގެ ބާރު މިނިސްޓަރަ އެފަރާތަކާމެދު

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

Where the Minister finds that a complaint filed with the Minister against 

an employment agency was based on true facts, the Minister shall have 

the authority to enforce any of the following actions against such agency, 

based on the severity of the act committed by the agency: 

(b)   

އެ އޭޖެންސީއެއްގެ ހުއްދަ  މިނިސްޓަރަށް އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ފެންނަ މުއްދަތަކަށް

 ހިފެހެއްޓުން؛

(1)    

Suspending the permit issued to that agency for a duration deemed 

reasonable to the Minister; 

(1)    
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ރުފިޔާއާ ދެމެދު )ފަންސާސް ހާސް(  50,000/-ފަސްހާސް( ރުފިޔާއާއި ) 5,000/-

  ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން؛

(2)    

Impose a penalty between MVR 5,000/- (five thousand) and MVR 

50,000 (fifty thousand); 

(2)    

    (3) އޭޖެންސީގެ ހުއްދަ ބާޠިލުކުރުން؛

Cancelling the permit issued to the agency; (3)    

ވިޔަފާރިއަކަށް އޭޖެންސީ  އޭޖެންސީއެއްގެ މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތައް ޙިއްޞާވާ އެއްވެސް

 .ހިންގުމުގެ ހުއްދަ ދޫނުކުރުން

(4)    

Not issuing agency operating permit to a business whose shares 

are held by the responsible personals of the agency. 

(4)    

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް 

 )ވަޒީފާއާ 8002/8ޤާނޫނު ނަންބަރު  ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބެލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

ގެނައުމުގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން  ވަނަ އިޞްލާޙު 5( އަށް ބެހޭ ޤާނޫނު

 .މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިނިސްޓަރު އެކުލަވާލައި، ޝާއިޢުކުރަންވާނެއެވެ  )ތިނެއް( 3

   )ނ(

The Minister shall formulate and publish regulations with respect to the 

procedure for reviewing complaints submitted to the Minister in 

accordance with subsection (a) with regard to employment agencies, 

within 3 (three) months from the commencement date of the Fifth 

Amendments to the Employment Act (Law Number 2/2008). 

(c)   

ދުވަހުގެ  60އެނިންމުން ނިންމާތާ ، ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަމިނިސްޓަރ ނިންމާ ނިންމުމަކާމެދު 

 ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

   )ރ(

A decision of the Minister is not acceptable, may be appealed to the 

Tribunal within sixty days of such decision. 

(d)   

ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާބެހޭ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާގެ ވަޒީފާ 

 )ހ( ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

   )ބ(

Sub-section (a) does not prevent the submission of a complaint relating 

to an employment agency to the Tribunal. 

(e)   
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 ވަނަ ބާބު 2

CHAPTER 7 

 ތަމްރީނުދިނުން އަދި ތަމްރީނުދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން

TRAINING AND ON-THE-JOB TRAINING 

   

، މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަސްމީ އެއްވެސް ސިފައެއްގައި

ބައިވެރިކޮށްގެން އެމުވައްޒަފަކަށް ނުވަތަ ކޯހެއްގައި ، ނުވަތަ ޕްރޮގްރާމެއްގައި ބައިވެރިކޮށްގެން

 ،ތަމްރީނާގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި، އެތަމްރީނު ދޭންފެށުމުގެ ކުރިން، ތަމްރީނެއް ދޭނަމަ

 އެމުވައްޒަފަކާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއް އެއްބަސްވާންވާނެއެވެ.

.78 )ހ(  ތަމްރީނުކުރުމާބެހޭ 

 އެއްބަސްވުން

Agreement for 

training 

An agreement must be entered into between the employer and employee, 

prior to the commencement of any formal training or training 

programme or participation in a course for the purpose of training an 

employee in relation to his employment or job. 

(a) 72.  

   )ށ( ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢްލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

Any such training agreement shall include:-  (b)   

    (1)  ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ

name and address of the employer;  (1)    

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

name, permanent address, current address and identity card 

number of the employee;  

(2)    

    (3) ؛މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ތަމްރީނާބެހޭ ތަފްޞީލު

details of the training to be provided to the employee;  (3)    

    (4) ؛މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ

training period;  (4)    

    (5) ؛ތަމްރީނަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު އެ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ

cost incurred by the employee and connection with such training;  (5)    
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ދެފަރާތަށްމެ ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ދެފަރާތުންމެ ، ނުކުރެވިއްޖެނަމަ ފުރިހަމަ ތަމްރީނު

 އަދާކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް.

(6)    

rights and obligations of each party in the event that the training 

is not completed. 

(6)    

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ ތަމްރީނެއް ދިނުމަށް ކުރި ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރު ފައިސާއެއް، މި މާއްދާގެ 

ތަމްރީނުދެވޭ މުވައްޒަފެއްގެ އަތުން، ވަޒީފާދޭ  )ހ( ގެ ދަށުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، 

 ފަރާތުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތުންނަމަވެސް އެ ތަމްރީނެއް ދިނުމުގައި  އޭނާ

 އަތުލައިގެން ނުވާނެއެވެ.، ބައިވެރިވިކަމަށްޓަކައި

   )ނ(

The employer shall not charge any fee in excess of the amount spent on 

training pursuant to the training agreement specified in sub-section (a), 

either directly or indirectly to the employee in connection with taking 

part in the training. 

(c)   

، ވަޒީފާއެއްގައި ބަހައްޓައިގެން ތަމްރީނުކުރުމާ އެކުއެކީގައި، ވަކިކަހަލަ ތަމްރީނެއް ދިނުމަށްޓަކައި

އެ ތަމްރީނެއްދޭން ، މުވައްޒަފަކަށް ތަމްރީނު ދޭނަމަ، ކަމާގުޅޭ ހުނަރުތައް ވަކިން ދަސްކޮށްދީގެން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ، ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް، ކުރިންފެށުމުގެ 

އެއްބަސް ވާންވާނެއެވެ. ނުވަތަ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ، އެމުވައްޒަފަކާދެމެދު

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަންވާނެއެވެ.

.73 )ހ(  ދިނުމަށް ތަމްރީނު 

 ވަޒީފާގައި

 ގެންގުޅުމާބެހޭ

 އެއްބަސްވުން

On-the-job 

training 
Prior to the commencement of any on-the-job training for the purpose 

of providing specific skills related to a specific kind of work to an 

employee, the employee and employer must enter into an agreement 

relating to such training or include the provisions of this Section in the 

employment agreement. 

(a) 73. 

ތިރީގައިވާ ، ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމަށް އެއްބަސްވާ އެއްބަސްވުމުގައި

 މަޢްލޫމާތުތައް ހިމަނާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

Any such training agreement shall include the:- (b)   

    (1) ؛އެޑްރެސް ނަމާއި ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ

name and address of the employer;  (1)    



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި ދާއިމީ އެޑްރެހާއި މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެހާއި އައިޑެންޓިޓީކާޑު 

 ؛ނަންބަރު

(2)    

name, permanent address, current address and identity card 

number of the employee;  

(2)    

    (3) ؛މުވައްޒަފަށް ދެވޭ ތަމްރީނާބެހޭ ތަފްޞީލު

details of the training to be provided to the employee; (3)    

    (4) ؛މުއްދަތު ތަމްރީނުގެ

training period; and  (4)    

އޭނާއަށް ލިބޭނެ ، އެވަޒީފާގައި މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭނެ ފައިދާތަކާއި، ވަޒީފާގެ ޝަރްޠުތަކާއި

 އުޖޫރަ.

(5)    

The terms and conditions of employment, salary and benefits to 

the employee from such employment 

(5)    

ބަހައްޓާ މުވައްޒަފަކަށް އެންމެ މަދުވެގެން ދޭންވާނެ އުޖޫރަ ތަމްރީނު ދިނުމުގެގޮތުން ވަޒީފާގައި 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންހަދާ ގަވާއިދެއްގައި  ކަނޑައެޅިދާނެއެވެ.

   )ނ(

Regulations enacted pursuant to this Act shall specify the minimum 

salary payable to any employee undergoing on-the-job training. 

(c)   

މުވައްޒަފުންނަށް  ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓަރ ނެރެފައިވާ  60މި ޤާނޫނުގެ  ،ގޮތުގައި ދޭނީ މުސާރައިގެ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އަމުރެއް ނިސްބަތްވާ ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް އެ އަމުރުގައި

 އެވެ.)ހަތްދިހަ އިންސަތަ(  70%މުސާރައިގެ 

   )ރ(

The wage for employees receiving on-the-job training shall be 70% 

(seventy percent) of the wages specified for such employment or work 

in any order issued by the Minister pursuant to Section 60 of this Act. 

(d)   

ހަމަސް ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ، ތަމްރީނު ދިނުމަށް ވަޒީފާގައި މުވައްޒަފަކު  ގެންގުޅޭ މުއްދަތު

 ނުވާނެއެވެ.

   )ބ(

The period of employment during which the employee receives on-the-

job training shall not exceed six months. 

(e)   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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އެމުވައްޒަފަކަށް ، ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ގޮތުން ވަކި މުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅިގެން

އޭނާގެ އަތުން ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ، އެފުރުޞަތު ތަނަވަސް ވެގެން ދިޔަކަމަށްޓަކައި

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަތުލައިގެން ނުވާނެއެވެ. ،އެއްވެސް އަގެއް، ނަމަވެސް

   )ޅ(

The employer shall not charge any fee either directly or indirectly to the 

employee for providing him with employment and the opportunity to 

receive on-the-job training. 

(f)   

ނުގެންގުޅެވޭނެ ، އެވަޒީފާތަކުގައިތަމްރީނު ދިނުމަށް މުވައްޒަފުން ، ވަޒީފާގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަކީ

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންހަދާ ގަވާއިދަކުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ.                              ، ދާއިރާތަކެއްކަމަށް

   )ކ(

Regulations enacted pursuant to this Act may specify certain areas of 

employment which are deemed as barred from providing on-the-job 

training. 

(g)   

ނުވަތަ ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމަކާ  ،އެއްބަސްވުމަކާ ގެންގުޅުމާބެހޭ ވަޒީފާގައި ދިނުމަށް ތަމްރީނު

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ. ،އެކަމެއްގެ ޝަކުވާ، ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭނަމަ

 74.  އެއްބަސްވުމާ 

 ޚިލާފުވުން

Contravention 

of agreement 

Contraventions of the employment agreement pursuant to which 

employment for on-the-job training is being provided or the agreement 

relating to on-the-job training may be submitted to the Tribunal. 

 74. 

 

   

 ބާބުވަނަ  8

CHAPTER 8 

 މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތު

WORK PLACE SAFETY AND EMPLOYEE HEALTH 

   

، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނުގައި، އެއްވެސް އުޖޫރައެއް އެކަމަށް ނުނަގައި ،އަތުން މުވައްޒަފުންގެ

، ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައްމަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި 

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަޅަންވާނެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ތިރީގައިވާ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.

 75.  ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ 

 ވާޖިބުތައް

Duties of 

employer 
The employer shall implement measures for the health and safety of 

employees at the work place without charging any fee from employees. 

Such measures shall include:-  

 75. 



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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 މުވައްޒަފުންނަށް ގޮތެއް ތަނަކާއި ކުރެވޭނެ މަސައްކަތް ރައްކާތެރިގޮތުގައި

މަސައްކަތް ކުރުމަށް  ،ރައްކާތެރި ތަކެއްޗާއި ސާމާނާއި މެޝިނަރީ، ހަމަޖައްސައިދިނުމާއެކު

 ؛އެތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން، ހޯދައިދީ

(1)    

implementation of a safe work place and procedures, 

procurement of secure tools and machinery for carrying out 

work, and ensuring the continued safety of the same;  

(1)    

    (2) ؛ފޯރުކޮށްދިނުން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައްކާތެރިގޮތުގައި

provide safe materials to work with;  (2)    

ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ކަންތައްތައް މަސައްކަތްކުރާ ، ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން

އެފަދަ ނުރައްކަލުން ، ނުކުރެވޭނަމަތަނުން ނައްތާނުލެވޭނަމަ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލު 

 ؛ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ރައްކާތެރި ހެދުމާއި ތަކެތި ހޯދައިދިނުން

(3)    

provide protective equipment and safety equipment in the event 

that the nature of work is such that it is not possible to eliminate 

or control health hazards arising out of the work;  

(3)    

، ތްތައް ހިމެނޭގޮތުންގޮ ބޭނުންކުރާނެ ތަކެތި ހެދުމާއި ބޭނުންކުރާ ރައްކާތެރިވާން

މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އެމީހުންނަށް ތަމްރީނާއި 

 ؛ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް އަންގައިދިނުންއެނގެން ، މަޢްލޫމާތު ދިނުމާއި

(4)    

provide education and training to employees on the use of 

protective gear and safety equipment, and disseminate to 

employees information on all issues of related concern; 

(4)    

ނުވަތަ ޖިސްމާނީގޮތުން ޞިއްޙަތަށް  ،މާއްދާއަކުން ބަޔޮލޮޖިކަލް ނުވަތަ ކެމިކަލެއް

ގަވާއިދުން ، އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާފަދަ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން

 ؛ޞިއްޙީގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން ގެންދިއުން

(5)    

conduct regular health checks for employees engaged in work 

involving chemical or biological materials that may cause a 

hazard to physical health or employees involved in any work that 

may cause physical ill health;  

(5)    
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އޭނާއަށް ބޭނުންވާނެ  ،ވެއްޖެނަމަ ހާނިއްކައެއް މުވައްޒަފަކަށް އަދާކުރަނިކޮށް ވަޒީފާ

ނުވަތަ އެފަދަ ފަރުވާ ލިބޭނޭގޮތް  ،އެކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުން

 ؛ހަމަޖައްސައިދިނުން

(6)    

provide or arrange for appropriate medical care for employees 

injured while carrying out employment; and  

(6)    

 ފުރަތަމައެހީގެ ބޭނުންކުރާނެ އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި ޙާލަތުތަކާއި ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި

 ހަމަޖައްސައިދިނުން. ،އިންތިޒާމު ލިބޭނެ މުވައްޒަފުންނަށް ޚިދްމަތްތައް

(7)    

Arrange the facilitation of first aid to employees in emergencies 

or accidents. 

(7)    

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

 ވާޖިބުތައް

Obligation of 

employees 

The following are duties imperative upon every employee:-  76. 

ތިމާއަށާއި ތިމާއާ ، މަސައްކަތްކުރުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަމަކަށް ސަމާލު ނުވުމުގެ ސަބަބުން

އެކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް 

 ؛ރައްކާތެރިކަމަށް ބެލުން، ސަމާލުކަންދީވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ދޭންވާ 

  )ހ(

maintenance of safe work practices at work to avoid danger to the 

safety and well being of the employee and co-workers which may be 

caused by inattentiveness to safety and security measures;  

(a)   

ވުމަށާއި ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ވަޒީފާދޭ ރައްކާތެރި 

 ؛ފަރާތަށާއި ތިމާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވެދިނުން

   )ށ(

assist the employer and co-workers in maintenance of measures 

designed to ensure safety and health;  

(b)   

އެ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާއި ، ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހެދުމާއި ސާމާނު

 ؛އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރުން

   )ނ(

use safety equipment and protective gear as instructed in accordance 

with the training and education provided for use of such equipment and 

gear;  

(c)   
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ނުވަތަ  ،ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހެދުމަށާއި ސާމާނަށް އެއްވެސް ކަހަލަ ގެއްލުމެއް ވެއްޖެނަމަ

 ؛ނުވަތަ ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އެކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެންގުން، އްޗެއް ގެއްލިއްޖެނަމައެއިން އެ

   )ރ(

report to the employer any damage, loss of or destruction of protective 

gear or safety equipment;  

(d)   

އެމީހަކަށް ، އަދި އެކަމަކީ، ހިނގައިފިނަމަނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް 

 ،އެކަމެއްގެ ވާހަކަ ވަގުތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް، އަމިއްލަޔަށް ރަނގަޅު ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވާނަމަ

 ؛ނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރަކަށް އެންގުން

   )ބ(

inform the employer or his designated supervisor immediately of the 

occurrence of any incident which the employee believes may cause 

danger and which the employee is unable to resolve;  

(e)   

ނުވަތަ  ،އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ،މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި

ގެއްލުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެ ފަރާތަކުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރަކަށް 

 އެންގުން.

   )ޅ(

Inform the employer or his designated supervisor of any accidents or 

damage sustained occurring at work or related to work. 

(f)   

ޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ބޮ ފުރާނަޔަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ތިމާގެ

އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުން ދުރުހެލިވުމުގެ ، ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ޙައްޤު

 77.  ދުރުހެލި މަސައްކަތުން 

 ޙައްޤު ވުމުގެ

Right to abstain 

from work 
The employer has the right to abstain from work if he believes that 

reasonable grounds exist of serious hazard to health or life. 

 77. 

ނުވަތަ ފުރަތަމަޞިއްޙީ އެހީ ދިނުމަށްވުރެ  ،އްޖެނަމަމަރުވެ މީހަކު ތެރޭގައި އަދާކުރުމުގެ ވަޒީފާ

އެމީހަކު މަރުވި ، ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިއްޖެނަމަ، ބޮޑަށް ފަރުވާދޭން ޖެހޭފަދަ ހާނިއްކައެއް

ގަޑިއިރުގެ  48ނުވަތަ އެހާނީއްކައެއް ލިބުނު ދުވަހުން ފެށިގެން ލަސްވެގެން  ،ދުވަހުން ފެށިގެން

 ފާދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ.އެ މަޢްލޫމާތު ވަޒީ، ތެރޭގައި

 72.  އެންގުން 

Notification 

The Minister shall be notified within forty eight hours in the event of 

death of an employee or the occurrence of an injury requiring medical 

care in excess of first aid care to an employee. 

 78.  
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 ވަނަ ބާބު 9

CHAPTER 9 

 ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ

LABOUR RELATIONS ATHORITY 

   

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް ، ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި

 އޮތޯރިޓީއެއް މިނިސްޓްރީގައި ޤާއިމުކުރަން ވާނެއެވެ.

 71.  ރިލޭޝަންސް ލޭބަރ 

 އޮތޯރިޓީ

Labour 

Relations 

Authority 

The Minister shall establish a Labour Relations Authority to attain the 

following objectives:-  

 79. 

ތަންފީޒު  ،މި ޤާނޫނުގެދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ ބަލައި، ޤާނޫނާއި މި

 ؛ކުރުމަށްޓަކައި އިދާރީ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

(1)    

to observe compliance with this Act and regulations enacted 

hereunder and to implement  the administrative steps required for 

adherence to the same;  

(1)    

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި  ،ޤާނޫނާއި މި

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި ،ޢަމަލުކުރުމަށް

 ؛ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢްލޫމާތާއި ލަފާ ދިނުން

(2)    

to facilitate creation of awareness for the purpose of ensuring the 

proper observation of this Act and regulations enacted hereunder 

and to provide technical information and advice required by 

employers and employees;  

(2)    

 ކަންތައްތަކާ ހިމެނިގެންނުވާ ގަވާއިދުތަކުގައި ދަށުންހެދޭ ޤާނޫނުގެ މި ޤާނޫނާއި މި

އެފަދަ ކަންކަމުން ނަހަމަގޮތުގައި ފައިދާ  ،ގޮތުން ދިމާވާ އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއިގުޅޭ

 ؛މިނިސްޓަރަށް އެންގުން، އެކަންކަން ،ނަގާނަމަ

(3)    

to inform the Minister of any issues arising due to matters that 

have not been provided for in this Act and regulations made 

hereunder and any unfair advantage utilised from this; and  

(3)    

މުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު 

 ގަވާއިދުތައް ހެދުން.

(4)    
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To issue regulations governing employer and employee relations. (4)    

ނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ޤާ މި ޤާނޫނާއި މި

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އޮފިސަރުން ދޭތެރެ ، ގޮތުންކުރެވެމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ 

 ދޭތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ބަލައި ޗެކު ކުރަންވާނެއެވެ.

 20.  ޗެކުކުރުން ބަލައި 

Checking and 

inspection 

In order to ensure compliance with this Act and regulations enacted 

hereunder, officials of the Labour Relations Authority must inspect work 

places from time to time. 

 80.  

.28 )ހ( ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ.، އަންނަނިވި ކަންތައްކުރުމުގެ ބާރު  ަޒީފާއާބެހޭވ 

 އޮފިސަރުންނަށް

 ބާރުތައް ލިބިގެންވާ

Powers of 

employment 

officials 

Employment officials have the following powers:-  (a) 81. 

ކޮންމެ  ،ކުރިން އެންގުމަކާނުލައި، މެނުވީ ޙާލަތުގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ގައި (3) މާއްދާގެ މި

  ؛މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކަށް ވަދެ އެތަނެއް ބަލައި ފާސް ކުރުން،  ވަގުތެއްގައިވެސް

(1)   

except in the circumstance specified in sub-section (3), 

employment officials have the power to enter and check the work 

place without any prior notice;  

(1)   

، މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއް ކަމަށް، މެނުވީ ޙާލަތުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (3) މާއްދާގެ މި

އޭނާއަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކޮންމެ 

 ؛ފާސް ކުރުން ދުވާލުގެ ވަގުތުގައި ވަދެ އެތަނެއް ބަލައި ،ތަނަކަށްވެސް

(2)    

except in the circumstance specified in subsection (3), enter into 

and check during daylight hours, any place which there are 

reasonable grounds to believe is a work place;  

(2)    

ފަރާތުގެ ވަޒީފާދޭ ، ވާނަމަ ކަމަށް ގެ ދިރިއުޅޭ ފަރާތް ވަޒީފާދޭ ތަނަކީ މަސައްކަތްކުރާ

 ؛ނުވަތަ މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ލިބިގެން އެތަނަކަށް ވަނުން ،ހުއްދަ ލިބިގެން

(3)    

if the work place is the employer's dwelling place, enter such 

place with the employer's permission or the Minister's consent in 

writing;  

(3)    

ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުންހެދޭ ގަވާއިދުތަކުގައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު މި 

މީހުންނާ  އެތަނުގެ ،މަސައްކަތްކުރާތަން ބެލުމާއި، ކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމުގެ ގޮތުން

 ސުވާލުކުރުމާއި އަދި ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް އަންނަނިވި ކަންތައްތައް ކުރުން.

(4)    
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inspection of the work place and questioning of employees and to 

specifically carry out the following to ensure that this Act and 

regulations enacted hereunder are being complied with;  

(4)    

ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީގޮތުން 

އެގޮތުގައި ބަލަހައްޓާތޯ ، ދަފުތަރެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް، ފޮތެއް، ރިކޯޑެއް

އެފަދަ އެއްޗެއް ، ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި

 ؛ނުވަތަ އެތަކެތިން މަޢްލޫމާތު ނެގުން، އެފަދަ ތަކެތީގެ ކޮޕީ ހެދުން، ހުށަހެޅުމުން

     )ހ(

require submission of records, books, registers and other 

documents required to be maintained in relation to 

employment and related matters pursuant to law to ensure 

that they are being maintained as required and upon 

submission make copies of the same and collect 

information;  

(a)     

ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަހައްޓަންޖެހޭ އެންގުމެއް ބަހައްޓާފައި ނުވާނަމަ އެފަދަ އެންގުމެއް 

 ؛ބެހެއްޓުމަށް އެންގުން

     )ށ(

order the display of any notices required by law to be 

displayed, if such notices are not already displayed;  

(b)     

ތަޙްލީލު  ،ވަޒީފާދޭފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް އެންގުމާއެކު

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައިހުރި އެކިއެކި އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް ، ކުރުމަށްޓަކައި

 ؛އެތަނުން ގެންދިއުން

     )ނ(

take samples of different materials from the workplace for 

testing, after informing the employer or his designated 

representative;  

(c)     

އެމީހުންގެ އުޖޫރައާއި ، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި

 ؛މަޢްލޫމާތު ހޯދުން، މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކާ ބެހޭގޮތުން

     )ރ(

obtain information about employee working conditions, 

salary and working hours;  

(d)     

މަސައްކަތާ ގުޅިފައިވާ ، ބަލަހައްޓަންޖެހޭ، ޤާނޫނު ނުވަތަ ގަވާއިދެއްގެ ދަށުން

ބަލިތަކާގުޅޭ ރެކޯޑު ބެލުން. އަދި އެފަދަ އެކްސިޑެންޓެއް  ،އެކްސިޑެންޓުތަކާއި

     )ބ(
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ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދިމާވި ސަބަބު ނުވަތަ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން  ،ނުވަތަ ބައްޔެއް

 ؛މަޢްލޫމާތު ހޯދުން

inspect records of accidents and illnesses required to be 

maintained by statute or regulations and obtain information 

or ascertain how, or the circumstances under which such 

accident or illness occurred while carrying out employment;  

(e)     

ނުވަތަ ތަނުގައި ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ސާމާނު ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުން

 ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޞިއްޙަތަށް ،މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ ގޮތުން

އެކަށީގެންވާ ، ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް

އެކަން ޙައްލުކުރުމަށް ، ވޭނަމަގަބޫލު ކުރެ، ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް

 އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.

     )ޅ(

Implement steps to alleviate any situation which there are 

reasonable grounds to believe may cause a threat to 

employee health or safety arising out of the use of 

equipment at work or conditions of work. 

(f)     

ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް ، ވަނަ ނަންބަރުގެ )ޅ( ގައިވާ ކަންތައްތައް 4 )ހ( ގެ މި މާއްދާގެ

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކާގުޅޭ އަމުރުތައް ކުރުމުގެ ބާރު ، އަދާކުރެވޭނެގޮތް ހަދައިދިނުމުގައި

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ، މިއަމުރުތަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭއެމީހުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް 

 ޓްރައިބިއުނަލަށް އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އެފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

Employment officials have the power to issue orders relating to the 

following in order to facilitate the carrying out of sub-section (a) (4) (f). 

Any employer dissatisfied with such an order has the right to submit the 

matter to the Tribunal:- 

(b)   

ނުވަތަ ޞިއްޙަތާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ  ،ކާތެރިކަމަށ4ްމަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައް

ތަނުގައި ، ޤާނޫނުތަކުގައިވާ މާއްދާތަކަށް ފުރިހަމައަށް އިޙްތިރާމު ކުރުވުމަށްޓަކައި

ކަނޑައެޅޭ  ،ނުވަތަ މެޝިނަރީ އަތުރާފައިވާ ގޮތަށް، ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީއަށް

 ؛ބަދަލުގެނައުމަށް ކުރާ އަމުރު ،ވަކިމުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި

(1)    

an order to make changes, within a specified time, to the 

machinery or the manner in which work equipment is set up; 

such changes being ordered to ensure safety and health standards 

(1)    
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of employees stipulated to be maintained by law are adhered to;  

އް ނުރައްކަލެ ޔަޤީނުންވެސް ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް މީހުންގެ މަސައްކަތްކުރާ

ވަކިކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަގުތުން ، ގަބޫލު ކުރެވޭ ދަނޑިވަޅުތަކުގައި، ދިމާވެދާނެ ކަމަށް

 އެޅުމަށް ކުރާ އަމުރު.

(2)    

An order to take certain urgent steps to eliminate danger to health 

and lives of employees if grounds for certainty of such danger 

exist. 

(2)    

މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި ކަންތައް ހިނގާގޮތް ބެލުމަށް އެތަނަށް ، އޮފިސަރުން ވަޒީފާއާބެހޭ

އެތަނެއްގައި ، އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ކަމަށް ނުފެންނަނަމަ، ދިޔުމަށްފަހު

 ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ. ،އެމީހުން ތިބިކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް

 28.  އެންގުން 

Notification 

Upon arrival at a work place for an inspection, employment officials 

must notify the employer or his representative of the presence of the 

employment official at the work place if such notification would not 

prove to be an obstacle to the employment official's work. 

 82.  

އޭނާގެ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ފަރާތަކުންވެސް ކޮންމެ ވަޒީފާދޭ

މިނިވަންކަމާއެކު އެއްވެސް ހުރަހެއްނެތި ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށް  ،އޮފިސަރުންނާ

 ދޭންވާނެއެވެ.

.23 )ހ(  މުޢާމަލާތުކުރެވޭނެ 

 ދިނުން ފުރުޞަތު

Opportunity to 

interact 
Employers should facilitate free and unfettered access to employment 

officials by his employees. 

(a) 83. 

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

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަޅައިގެން ނުވާނެއެވެ.، ނުރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއްއެއްވެސް 

   )ށ(

No employer shall take improper measures against an employee as a 

consequence of the employees' actions with respect to the provisions of 

this Section. 

(b)   

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

ވަޒީފާގެ ގޮތުން މަޢްލޫމާތު ލިބޭ  އެކިއެކި މަސައްކަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅުންހުރި ސިއްރު 

އެމީހުން ވަޒީފާގައި ތިބޭ ، މަޢްލޫމާތާއި އުފެއްދުންތެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ މަޢްލޫމާތު

.24 )ހ(  ފާޅުކުރުން މަޢްލޫމާތު 

 މަނާކުރުން

Prohibitions on 

disclosure 
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ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން ، އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަށްފަހުގައިވެސްދުވަސްތަކުގައިވެސް 

 ވާނެއެވެ.

Except in the circumstance specified in sub-section (b), the 

confidentiality of information gathered by employment officials in the 

course of carrying out their duties, relating to business secrets, 

productivity and the like, of commercial ventures shall be maintained 

both during the currency of their employment and after dismissal. 

(a) 84.  

ވަޒީފާދޭ ، މުވައްޒަފުންގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޒާތުގެ އެއްޗެއް

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ، ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނަމަ އެކަން

 އަންގަންވާނެއެވެ.

   )ށ(

The relevant government authorities shall be notified if a thing which 

may pose a risk to the lives or health of employees is being utilised at 

any stage of the work. 

(b)   

، ބަޔާންކޮށްޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ތަބާނުވާ ކަންތައްތަކެއް ހުރިކަމަށް ، މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި

މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް އެކިއެކި މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ޝަކުވާއާބެހޭ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. އަދި އެތަނެއް ، އެއްވެސް މަޢްލޫމާތެއް ދިން މުވައްޒަފެއް

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

 ކަމުގައިވެސް ބަޔާންކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ނ(

No disclosure must be made to an employer of the details of any 

employee who submits a complaint to the Minister or the Tribunal 

alleging contravention of law and regulations at the work place. Nor shall 

any employment officer conducting an inspection of a work place 

disclose that the visit is due to a complaint from a particular employee. 

(c)   

ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ، އެމީހުން ބެލުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުން، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން

 އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ. ،ފައިދާއެއް ލިބޭނެ ގުޅުމެއް

   )ރ(

Employment officials are barred from forming any liaisons with any 

person which may produce either a direct or indirect benefit out of work 

place inspections conducted. 

(d)   
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ގައި މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލައި ތައްޔާރުކުރާ އެކިތަންތާން، އޮފިސަރުން ވަޒީފާއާބެހޭ

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ. ،ރިޕޯޓުތައް

 25.  ރިޕޯޓު 

Report 

Employment officials shall submit reports, prepared after review of 

employment practices at work places visited, to the Minister, in the 

manner specified. 

 85.  

 އެކުރަނީ ކުށެކެވެ. އެފަދަ ކުށެށް، މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ،ކަމެއް ތެރެއިން ކަންތައްތަކުގެ އަންނަނިވި

، ރުފިޔާއާއި)ފައްސަތޭކަ(  500/-ކޮށްފި މީހެއްގެ އަދަބަކީ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި 

ނުވަތަ އެއްއަހަރު ، ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުން )ފަންސާސްހާސް( -/50,000

ބޮޑުނޫން  )ފަންސަވީސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ  -/25,000 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު

 އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

 26.  އަދަބު ކުށާއި 

Offences and 

penalties 

Any person who carries out any of the following commits an offence. 

The penalty for such offence based on the extent of the offence is a fine 

of not less than MVR 500 (five hundred) and not more than MVR 

50,000 (fifty thousand) or a one year jail term and a fine of not more than 

MVR 25,000 (twenty five thousand):-  

 86. 

    (1) ؛ޚިލާފުވުން މާއްދާއާ ވަނަ 84 މާއްދާއާއި ވަނަ 83 ޤާނޫނުގެ މި

contravention of Section 83 and Section 84 of this Act;  (1)    

ނުވަތަ އޭނާ ކުރަންޖެހޭ  ،އަދާކުރުމަށް ވާޖިބުތައް އަދާކުރަންޖެހޭ އޮފިސަރަކު ވަޒީފާއާބެހޭ

 ؛ކަމެއް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

(2)    

obstructing the duties or the activities of an employment official;  (2)    

ޤާނޫނީގޮތުން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން އެމީހުންގެ ވާޖިބު ، އޮފިސަރުންނަށްވަޒީފާއާބެހޭ 

ކަމެއް ކުރުމަށް މީހަކަށް  ،ނުވަތަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން ،އަދާކުރުމުގައި

 ؛އެކަމެއް ނުކުރުން، އެންގުމުން

(3)    

non-compliance with orders issued by employment officials in 

the course of  their duties or pursuant to the powers they have to 

carry out their duties;  

(3)    
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ދޮގު މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭފަދަ މަޢްލޫމާތު ގަސްތުގައި ، އޮފިސަރަށް ވަޒީފާއާބެހޭ

 ؛ދިނުން

(4)    

to wilfully provide an employment official with false or 

misleading information;  

(4)    

ނުވަތަ އެފަދަ ، ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރެއްގެ ކުރިމައްޗަށް މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް ހުރަސްއެޅުން

ނުވަތަ  ،ނުވަތަ އެފަދަ ކަމެއް ކުރަން އުޅުން ،މީހަކާ ސުވާލުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

 ؛އެފަދަކަމެއް ވިޔަނުދިނުން

(5)    

to obstruct or hinder a person from presenting themselves in 

front of an employment official or to obstruct or hinder the 

questioning of such person or to attempt any such act; or  

(5)    

އެފަދަ އޮފިސަރެއް ކަމަށް މީހެއްގެގާތު ބުނުން  ،އޮފިސަރަކަށް ނުވާހިނދުވަޒީފާއާބެހޭ 

 ނުވަތަ އެގޮތަށް ތިމާ ތަމްސީލުވުން.

(6)    

Falsely represent one self to be an employment official. (6)    

 

   

 ވަނަ ބާބު 61

CHAPTER 10 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

EMPLOYMENT TRIBUNAL 

   

 ވަޒީފާއާބެހޭ ހިންގާ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ޤާނޫނާ މި އަދި އުފައްދާ ދަށުން ޤާނޫނުގެ މި

 ޓްރައިބިއުނަލެއް އޮންނަންވާނެއެވެ.

.27 )ހ(  ޓްރައިބިއުނަލެއް 

 ޤާއިމުކުރުން

Establishing 

Tribunal 

There shall be an Employment Tribunal established pursuant to this Act 

and which operates in accordance with this Act. 

(a) 87. 

ކަނޑައަޅާ ، ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލުމަށް ،މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން

ޓްރައިބިއުނަލަށް ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަގޮތަކަށް އެމައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ  ،މައްސަލަތައް ބަލައި

 ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ،ފުރިހަމަ ބާރު

   )ށ(

The Tribunal has full powers to review and deliberate as it deems 

appropriate on matters determined by this Act or any other law to be 

adjudicated by the Tribunal. 

(b)   
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، ހެކިބަސް ހޯދުމާއި، ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި މީހުން ހާޒިރުކުރުމާއި

ޙަޤީޤަތް ހޯދާ ކަށަވަރުކުރުމަށް އަދި މިނޫންގޮތަކުންވެސް މައްސަލައިގެ ، ހެއްކާއި ޤަރީނާ ހޯދުމާއި

 ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ނ(

The Tribunal has the power to summon persons, elicit witness 

statements, obtain proof and evidence or do anything necessary to verify 

and elicit the truth of a matter submitted to it 

(c)   

އެމައްޗަށް ، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުންތަކަކީ، މެނުވީ ޙާލަތުގައި ގައިވާ( ށ) މާއްދާގެ މި

 ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ނިންމުންތަކެވެ.

.22 )ހ(  އިސްތިއުނާފު 

Appeal 

Except in the circumstance specified in sub-section (b), the decisions of 

the Tribunal shall be final and not subject to any further appeal. 

(a) 88. 

ނުވަތަ ޤާނޫނާއި ، ޝަރްޢީ އުސޫލުތަކާއި، ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާ މައްސަލައެއް ނިންމާފައިވަނީ

ނުވަތަ އެ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންނުވާ ބާރެއް ، ޚިލާފުވާ ގޮތަކަށްނަމަގަވާއިދާ 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި )ފަސްދޮޅަސް(  60އެމައްސަލައެއް ނިންމާތާ  ،ބޭނުންކޮށްގެންނަމަ

އިސްތިއުނާފު ކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު  ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން

 ލިބިގެންވެއެވެ.

   )ށ(

A decision of the Tribunal if in ultra vires of its powers, or in 

contravention of sharuee principles or law, can be appealed as of right 

to the High Court within 60 (sixty) days of such decision being made. 

(b)   

، ނުކުރުމަށް ކޯޓުން ކަނޑައެޅިގެން އަމުރެއް ނުކުރާނަމަޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ތަންފީޒު 

 ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތަށް ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލައިގެން ނުވާނެއެވެ.

   )ނ(

Decisions of the Tribunal must be complied with, unless the court has 

specifically ordered that the decision of the Tribunal not be enforced. 

(c)   

 މެންބަރުންގެ )ހަތެއް( 7 ޢައްޔަނުކުރާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކުލެވިގެންވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލް

 .މައްޗަށެވެ

.21 )ހ(  ގޮތް އެކުލެވިގެންވާ 

Composition 

The Tribunal is composed of 7 (seven) members appointed by the 

President of the Republic. 

(a) 89. 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެންބަރަކު، އެމަޤާމުގައި ދެމިހުންނާނީ އެ މެންބަރަކު 

 .އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ( ފަހެއް) 5ޢައްޔަނުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 މުއްދަތު މެންބަރުންގެ  )ށ( (1)
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Members appointed to the Tribunal shall serve a term of 5 (five) 

years from the date of appointment 

(1)   Term of 

membership 

މިމާއްދާގެ )އ( ގެ ދަށުން ވަކިކުރެވޭ މެންބަރަކު ފިޔަވައި، އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކު 

އަހަރުގެ ދައުރަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވިދާނެއެވެ. އަދި އެގޮތުން ( ފަހެއް) 5އަލުން 

)ފަހެއް( އަހަރަކުން ޢައްޔަނުކުރަމުން  5ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެންބަރަކު ކޮންމެ 

 ގެންދެވިދާނެއެވެ.

(2)    

A Member of the Tribunal can be re-appointed for an additional 

term of 5 (five) years except for a member removed pursuant to 

sub-section (h). Members re-appointed in this manner can be 

subsequently re-appointed for additional terms of 5 (five) years. 

(2)    

 މެންބަރުންގެ  )ނ( ހުންނަންވާނެއެވެ.ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގައި އަންނަނިވި ސިފަތައް 

 ސިފަތައް

Criteria’s of 

members 

The members of the Tribunal shall posses the following 

qualifications:- 

(c)  

( ފަހެއް) 5 ވޭތުވެދިޔަ ކުރިކަން ކުށެއް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޙައްދެއް އިސްލާމްދީނުގައި

 ؛ޝަރީޢަތަށް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުންއަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

(1)   

not have been convicted of an offence for which a hadd is 

prescribed in Islam during the last 5 (five) years;  

(1)    

    (2) ؛ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން

not have been convicted of the offence of corruption; (2)    

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަތަ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން 

އިންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރެވޭ ސިޔާސީ މަގާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި 

 ނުވުން؛

(3)    

Not carrying out any elected or appointed political post pursuant 

to the Constitution of the Republic of Maldives or any statue 

(3)    

 ޙަރަކާތްތެރިވާ ޕާޓީއެއްގައި ސިޔާސީ ނުވަތަ ކަމުގައި މެންބަރަކު ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ

 ނުވުން؛ ކަމުގައި މީހަކު

(4)    

Not a member of any political party or active in the activities of 

any political party; and 

(4)    



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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އްލު ހޯދައިދިނުމުގެ ޤާބިލުކަން ޙަވަޒީފާގެ ދާއިރާގެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމާއި 

 އިލްމީގޮތުން ނުވަތަ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ލިބިފައިވުން.

(5)    

Be possessed of the educational qualifications or experience to 

comprehend and resolve employment related issues. 

(5)    

ޓްރައިބިއުނަލަށް ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުން ޕާޓްޓައިމްކޮށް ނުވަތަ ފުލްޓައިމްކޮށް ޢައްޔަނުކުރުމަކަށް 

 މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ.

  )ރ(

 ފުލްޓައިމްކޮށް މެންބަރުކަމަށް

 ޕާޓްޓައިމްކޮށް އަދި

 ޢައްޔަނުކުރުން

Appointment of full 

time or part time 

members 

This act does not prevent the appointment of members to the tribunal 

on either a full time or a part time basis. 

(d)  

އިބު ޓްރައިބިއުނަލަށް ރައީސަކާއި ނަ ޢައްޔަނުުކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެއިންޓްރައިބިއުނަލަށް 

 ރައީސެއް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ.

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ  )ބ( (1)

 އިބުރައީސްނަ ރައީސާއި

President and 

Vice President of 

Tribunal 

The President of the Republic shall appoint a President and a 

Vice-President of the Tribunal from among the members 

appointed to the Tribunal.  

(1) (e)  

މަތިން ޓްރައިބިއުނަލް ހިންގައި ގޮތުގެ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ

 ޓްރައިބިއުނަލްގެ އެންމެ އިސްފަރާތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްއެވެ.ބެލެހެއްޓުމުގައި 

(2)    

The President shall be the highest authority in the Tribunal 

charged with administering the Tribunal in accordance with 

regulations enacted hereunder.  

(2)    

 ނުކުޅެދިއްޖެ އޭނާ އަދާކުރުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަޤާމުގެ ރައީސްގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 ހުސްވެއްޖެ އެމަޤާމު ނުވަތަ ޙާލަތެއްގައި، އުޒުރުވެރިވެއްޖެ ނުވަތަ ޙާލަތެއްގައި،

އަދާކުރާނީ  ންވަގުތީގޮތު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް މަޤާމުގެ އޭނާގެ ޙާލަތެއްގައި،

ލްގެ ރައީސް މީގެ އިތުރުން، ޓްރައިބިއުނަ. ރައީސެވެއިބުޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަ

ރައީސާ ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ އިބުޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަ

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ

(3)    

In the event of the incapacity or inability of the President to carry 

out his duties of office, or vacancy of office of the President, 

his duties of office shall be temporarily performed by the Vice-

President. In addition to the above, the Vice- President shall 

perform duties assigned to him by the President.  

(3)    



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  

 8086ޑިސެމްބަރ  82އެކުލަވާލި ތާރީޚް:                           އެކުލަވާލީ: މަރިޔަމް ޝިރުދާ އުޘްމާން )ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިތީ( "ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް"                                

“for the purpose of office use only” Compiled by: Mariyam Shirda Usman (Labour Relations Authority)                                   6201 December th18Compiled on :  

79                                                     

        

 ހުސްވެއްޖެކަމަށް މަޤާމު އިބުރައީސްގެނަ ނުވަތަ މަޤާމު ރައީސްގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް ބެލެވޭ ޙާލަތެއް  ބެލޭނީ،

 .ކުރިމަތިވުމުންނެވެ

(4)    

The office of the President or the Vice-President shall be deemed 

vacant upon the same circumstances pursuant to which a vacancy 

of membership is deemed to have arisen. 

(4)    

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިމަތީގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކަށް އެމީހެއްގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވޭނީ 

 .އަންނަނިވި ހުވާކުރުމުންނެވެ

 މަޤާމާ މެންބަރުން  )ޅ(

 ޙަވާލުވުން

Assumption of 

membership 
A member shall take the following oath of office in front of the President 

of the Republic before assuming office 

(f)  

އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހިތުމަށާއި، ....................... އަހުރެން "

ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި

މެންބަރެއްގެގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ހިތުމަށާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

ޢަދްލުވެރިކަމާއި، އިންސާފުވެރިކަމާއެކު، އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް ، ޖިބުތައް މިނިވަންކަމާއިވާ

 ."ގަންދީ ހުވާކުރަމެވެهللا ލެނބުމެއްނެތި އިޚްލާޞްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުންމަތީ ދެމިހުރުމަށް މާތް

   

"I, ............. , do swear in the name of Almighty Allah that I will respect 

the religion of Islam, that I will respect the Constitution of the Republic 

of Maldives and the fundamental rights of the Maldivian citizens and 

will discharge the duties and responsibilities of membership of the 

Employment Tribunal independently, fairly, justly, faithfully without 

bias or prejudice. 

   

 ހުސްވުން މަޤާމު  )ކ( .ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ އަންނަނިވި ޙާލަތުތަކުގައެވެ

Vacancy in 

office 

The following shall be deemed vacancies in office of membership of 

the Tribunal:-  

(g)  

    (1) .މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން

expiry of the term of membership;  (1)    

    (2) .އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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resignation; (2)    

    (3) .މެންބަރުކަމުން ވަކިކުރުމުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގޮތުގެމަތިން، . މިމާއްދާގެ )އ( ގައިވާ

Removal from the Tribunal pursuant to sub-section (h) (3)    

    (4) .މަރުވުމުން

death;  (4)    

ލާޒިމްކުރާ ސިފަތަކުގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤާނޫނު 

 .ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިވުމުން

(5)    

No longer possessing a qualification specified in this Act for 

membership of the Tribunal. 

(5)    

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެވޭނީ، އަންނަނިވި ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 .ޙާލަތެއް މެދުވެރިވެގެން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެމެންބަރަކަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުންނެވެ

 މެންބަރުކަމުން  )އ(

 ވަކިކުރުން

Removal of 

membership 

A member of the Tribunal shall be removed from office, upon the 

occurrence of any of the circumstances specified herein and by writing 

under the hand of the President of the Republic:-  

(h)  

    (1) .ޝަރްޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރުން

declared a bankrupt by a judgement of the court;  (1)    

 އުފުލުމަށް މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލަންޖެހޭ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރެއްގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 ވާޖިބާ އަދާކުރަންޖެހޭ ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރެއްގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނުވަތަ ނުކުޅެދުން؛

އް ނުވަތަ މަންފާއެ ނުވަތަ ފައިދާއެއް ނުވަތަ މަޞްލަޙަތެއް އަމިއްލަ ތަޢާރުޟުވާފަދަ

 .ދައުރެއް އޮތް ޙާލަތެއް ދިމާވުން

(2)    

incapacity to perform the responsibilities required as a member 

of the Tribunal or circumstances existing where there is a 

personal interest or benefit or gain or role which conflicts with 

the performance of the duties of a member of the Tribunal  

(2)    

    (3) .ޚިލާފުވުން ހުވަޔާ

contravening the oath of office;  (3)    
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 މެންބަރަކު ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސަބަބުން، ކުށެއްގެ ސާބިތުވާ މައްޗަށް މެންބަރެއްގެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  އަތުވެއްޖެކަމަށް އުނިކަން އަބުރުވެރިކަމަށް ހިފަހައްޓަންޖެހޭ

 .ފެނުން

(4)    

to be found in the opinion of the President of the Republic 

lacking in the good standing required of a member of the Tribunal 

due to being convicted of an offence;  

(4)    

ޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރަން ހައިސިއްޔަތުން މެންބަރެއްގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

 .އަދާކުރުމުގައި އިހުމާލުވުމާއި، އެކަމަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން ނުދިނުން

(5)    

Being found negligent or careless in the performance of the 

responsibilities of a member of the Tribunal 

(5)    

އިބުރައީސް ނުވަތަ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން ރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނަޓް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ އިސްތިޢުފާ ދޭން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ސަބަބު ބަޔާންކޮށް 

ނަމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ އިސްތިޢުފާ . ލިޔުމަކުން އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ

 03ގަބޫލުކުރިކަން އަންގަންދެން ނުވަތަ އިސްތިޢުފާ ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ދުވަސް ވަންދެން އެމީހަކު އޭނާގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ( ތިރީސް)

  . މިހުންނަންވާނެއެވެދެ

 ދިނުން އިސްތިޢުފާ  )ވ( (1)

Resignation 

The President, Vice-President or a member of the Tribunal may 

resign from office by writing under his hand specifying the 

reason and addressed to the President of the Republic. However, 

such member shall continue in office until informed by the 

President of the Republic of acceptance of the resignation or the 

lapse of 30 (thirty) days from the date of submitting the 

resignation.  

(1) (i)   

އިބުރައީސް ރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ނުވަތަ ނަގެ ދަށުން ޓް (6މި މާއްދާގެ )ވ( ގެ )

ކަމުގައިވިޔަސް، ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުކަމުން އޭނާ އޭނާގެ މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ ދިން 

 .އިސްތިޢުފާ ދިނީކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ

(2)    

Resignation as President or Vice-President of the Tribunal shall 

not be deemed as resignation from membership of the Tribunal 

as specified in subsection I (1). 

(2)    
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އިބުރައީސާއި މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި ނަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ. މިގޮތުން މެންބަރުންގެ  ކަނޑައަޅާނީ މާލީ ޢިނާޔަތްތައް

ފުލްޓައިމްކޮށް މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައެޅުމުގައި އެމެންބަރަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި 

 ނުވަތަ ޕާޓްޓައިމްކޮށް ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތެއްކަމާމެދު ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ.

 މެންބަރުންގެ  )މ( (1)

 މުސާރައާއި

 ޢިނާޔަތްތައް

Salary and 

allowances 
The President, Vice-President and the members of the Tribunal 

shall be paid such salary and allowances as determined by the 

President of the Republic. In determining the salary and 

allowances payable to members of the Tribunal, due cognisance 

shall be had to whether a member is a full time or a part-time 

member of the Tribunal.  

(1) (j)  

އިބުރައީސަށް ދެވޭ މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައް، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަށާއި ނަ

އަދި ޓްރައިބިއުނަލްގެ . މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ

މެންބަރުކަމުގެ މެންބަރުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައްވެސް، އެމީހުންގެ 

 .މުއްދަތުގައި އުންޏެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ

(2)    

The salary and allowances payable to the President and the Vice-

President shall not be diminished during their term of 

membership. Nor shall the salary and allowances payable to 

members of the Tribunal be diminished during their term of 

members 

(2)    

ޓްރައިބިއުނަލަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާދީ، އެއް މަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކޮށް 

އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާނީ ޓްރައިބިއުނަލުން އެކުލަވާލާ ގަވާއިދެއްގެ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 މެންބަރުންގެ ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސެވެ.

 ޓްރައިބިއުނަލަށް  )ފ(

 މުވައްޒަފުން

 ޢައްޔަނުކުރުން

Appointing 

employees to 

the Tribunal 

The President of the Tribunal shall on behalf of the members of the 

Tribunal, appoint, transfer and remove employees from the Tribunal in 

accordance with the regulations enacted by the Tribunal. 

(k)  

ރ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ މުސާރައާއިި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް، މިނިސްޓަ ޓްރައިބިއުނަލްގެ

އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަނޑައަޅާނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންގެ 

 ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސެވެ.

 ްރައިބިއުނަލްގެޓ  )ދ(

 މުވައްޒަފުންގެ

 އިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި
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The salary and allowances payable to members of the Tribunal shall be 

determined by the President of the Tribunal after consultation with the 

Minister of Finance and Treasury. 

(l)  Employee salary 

and allowances 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ، ކޮންމެ 

އަހަރަކުވެސް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ 

 މާލިއްޔާއިން، ޓްރައިބިއުނަލަށް ދޫކުރަންވާނެއެވެ.

 ކަންކަން މާލީ  )ތ( (1)

Employee 

salary and 

allowances  

The funds required for the Tribunal to carry out its responsibilities 

shall be provided by the Treasury every year in accordance with 

the Budget approved by the People's Majlis.  

(1) (m)   

ޚަރަދާއި، މިލްކިއްޔާތާއި، މާލީ ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު، ޓްރައިބިއުނަލްގެ އާމްދަނީއާއި، 

މަތިން ލުން ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު، ޓްރައިބިއުނަ

ލިޔެ ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު، އެކުލަވާލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް، ކޮންމެ އަހަރެއްގެ 

ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ  82ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

 މަޖިލީހަށް ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

(2)    

The Tribunal shall, in accordance with the advice of the Auditor 

General and the regulations of the Tribunal, maintain and prepare 

its audited financial statements relating to its revenue, 

expenditure, property and liabilities and shall submit the same to 

the President of the Republic and the People's Majlis before the 

28 day of February each year. 

(2)    

މެންބަރުންނާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ހިމެނޭ ބަޔެއް ނޫނެވެ.

 ސިވިލް ދިވެހި  )ލ(

 ސަރވިސްގައި

 ނުހިމެނުން

Exemption from 

the Civil Service 

The members of the Tribunal and its employees shall not be members of 

the Civil Service 

(n)  

ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި ، ހިންގާގޮތާއި މަސައްކަތް ޓްރައިބިއުނަލުގެ

މި  ،ޓްރައިބިއުނަލާބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ގަވާއިދެއް، ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަކާއި

މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އިޢުލާން ނެއް( ތި) 3 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

 10.  ޓްރައިބިއުނަލުގެ 

 ގަވާއިދު
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Regulations governing the administration of the Tribunal, principles to 

be adhered to in review and consideration of matters before it and other 

matters relating to the Tribunal, shall be enacted and published within 3 

(three) months of the coming into force of this Act. 

 90. Regulation 

relating to the 

Tribunal 

 

   

 ވަނަ ބާބު 66

CHAPTER 11 

 ރެމިޓެންސް ޓެކްސް

REMITTANCE TAX 

   

ފެށިގެން  ދުވަހުން ވަނަ 8086 އޮކްޓޫބަރު 8 ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގައި

( "ރެމިޓެންސް ޓެކްސް" ގެ އިންސައްތަ )ތިނެއް 3%ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ 

 ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ނެގޭނެއެވެ.

.18 )ހ(  ރާއްޖެއިން ބިދޭސީން 

 ފޮނުވާ ބޭރަށް

 ފައިސާއިން

 ޓެކްސް ރެމިޓެންސް

 ނެގުން

Charging 

Remittance 

Tax on money 

transferred out 

of Maldives by 

Foreigners 

3% (Three Percent) of the money transferred out of the Maldives by 

foreigners employed in the Maldives shall be collected by the State as 

“Remittance Tax” from 8 October 8086 onwards. 

(a) 91. 

ބުނެފައި އެވަނީ،  މާއްދާގެ ބޭނުމަށް، "ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީން" ކަމަށްމި 

( ގެ ދަށުން ދޫކުރާ ވާކް )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު 8007/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ދަބިދޭސީންނަށާއި، އެފަދަ ވީޒާއެއް ލިބިފައި ނެތްކަމުގައިވިއަސް ނުވަތަ އެފަ ވީޒާ ލިބިފައިވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ  ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވީކަމުގައިވިއަސް ވާކް ވީޒާ ލިބިގެން މެނުވީ

 އަދާކުރުން މަނާ ބިދޭސީންނަށެވެ.

  )ށ(

For the purpose of this Section0 “foreigners employed in the Maldives” 

refers to foreigners who have been issued a work visa pursuant to the 

Maldives Immigrations Act (Law Number 1/2007) and foreigners who 

are not allowed to work in the Maldives without a work visa even though 

such visa has not been issued or the visa has expired. 

(b)   

( އިދާރީ ޤާނޫނު )ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ 8080/3ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގާނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .އޮތޯރިޓީ )މީރާ( އިންނެވެ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު

   )ނ(

Remittance Tax Shall be collected by Maldives Inland Revenue 

Authority (MIRA) in accordance with the Tax Administration Act (Law 

Number 3/2010). 

(c)   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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އަތުން ނަގައި،  ބިދޭސީން ޓެކްސް ރެމިޓެންސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 21 ޤާނޫނުގެ މި

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކްތަކާއި މި ބާބުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެ ޓެކްސް ދައުލަތަށް ދެއްކުމަކީ

ތެރެއިން އެއްވެސް ސިފައެއްގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން  ބޭންކް ނޫން މާލީ ވިޔަފާރި ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ

 .ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާއެކެވެ ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ

 18.  ޓެކްސް ރެމިޓެންސް 

 ދައުލަތަށް ނަގައި

 ދެއްކުން

Collection of 

Remittance 

Tax and 

paying it to the 

State 

It is the responsibility of banks and non-banks and non-bank financial 

institutions operating in the Maldives that provide the service of 

transferring in any manner money out of the Maldives, to collect the 

Remittance Tax specified in Section 89 of this Act from foreigners and 

to pay it to the State in accordance with this Chapters. 

 92. 

ރެމިޓެންސް  މަހަކު ކޮންމެ ފަރާތަކުންމެ، ކޮންމެ ރަޖިސްޓަރީވެފައިވާ ޓެކުހަށް ރެމިޓެންސް

އެކުލަވާލާ ރެމިޓެންސް ހިސާބުކުރުމަށްފަހު  ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މީރާއާށް ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު

ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް )ފަނަރަ(  85މަހުގެ  ޓެކްސް ބަޔާނެއް ވިދިގެން އަންނަ

 ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ އެ ތާރީޚުގެ ނިޔަލަށް މީރާއަށް ހުށަހަޅައި، ރެމިޓެންސް

 .ދައްކަންވާނެއެވެ

.13 )ހ(  ރާއްޖެއިން ބިދޭސީން 

 ފޮނުވާ ބޭރަށް

 ފައިސާއިން

 ޓެކްސް ރެމިޓެންސް

 ނެގުން

Charging 

Remittance 

Tax on money 

transferred out 

of Maldives by 

Foreigners 

Persons registered for Remittance Tax shall file a Remittance Tax Return 

after computing the amount of tax payable for each month, by the 

fifteenth (15th) of the followings month, and pay the due amount of tax 

to MIRA by that date. 

(a) 93. 

  )ށ( .ރެމިޓެންސް ޓެކްސް މީރާއަށް ދައްކަންވާނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިންނެވެ

Remittance tax shall be paid to MIRA in Maldivian Rufiyyaa. (b)  

ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ  ޓެކްސް ނުވަތަ ނުދައްކައިފިނަމަ، ތާރީޚަށް ދައްކަންޖެހޭ ޓެކްސް ރެމިޓެންސް

ފޮނުވައިދިނުމުގެ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ  ތާރީޚަށް ހުށަނާޅައިފިނަމަ، ނުވަތަ ފައިސާ

 ހޭ އިދާރީ)ޓެކްސް ނެގުމާބެ 8080/3އަދާނުކޮށްފިނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  އެނޫންވެސް ޒިންމާއެއް

 .ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން އެފަރާތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނެއެވެ ޤާނޫނު(

.14 )ހ(  އެޅުން ފިޔަވަޅު 

Taking Action 

Where a person has not paid Remittance Tax within the due date for 

payment, or does not file the Remittance Tax Return within the due date 

for filing, or where a person who provides money transfer services does 

not fulfill any of his other obligations, action will be taken against such 

(a) 94. 



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 
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person in accordance with the Tax Administration Act (Law Number 

3/2010). 

މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ، ނުވަތަ  ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ދެއްކުމުން ބަރީޢަވާން އެއްވެސް ފަރާތަކުން

އަށް ޢަމަލުކުރުމުގެ އިތުރުން، ދިވެހިރާއްޖެއިން ހ( (އެފަދަ ކަމަކަށް އެހީތެރިވެދީފިނަމަ މި މާއްދާގެ

 އެއްވަރުގެ ޢަދަދަކުން އެފަރާތް ޖޫރިމަނާވާނެއެވެ. އަދި އެކަން ކުރީ ބޭރަށް ފޮނުވި ފައިސާއާ

ދޫކޮށްފައިވާ  ވިޔަފާރިއަކުން ކަމުގައިވާނަމަ، ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، އެފަރާތަށް

އިޚްތިޔާރު ދައުލަތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަށް  ށް ހިފެހެއްޓުމުގެވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ވަކި މުއްދަތަކަ

 .ލިބިގެންވެއެވެ

  )ށ(

Where a person takes measures to avoid payment of Remittance Tax, or 

assists in such avoidance, the person shall be fined an amount equal to 

the amount of money transferred abroad, in additions to the action taken 

in accordance with subsection (a). And where the measures were taken 

by a business, in addition to the fine, the relevant State Institution shall 

have the discretion to suspend the operating license issued to such 

business for a specified period. 

(b)  

އަންނަނިވި  މަޤްޞަދަށްޓަކައި، ބާބުގެ މި ބަޔާންވެފައިވީނަމަވެސް، ގޮތަކަށް އެހެން މިޤާނޫނުގައި

 ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ގަވާއިދު ހެދުމުގެ ބާރު މީރާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

 15.  ރެމިޓެންސް 

 ގަވާއިދު ޓެކްސްއާބެހޭ

 ހެދުން

Formulating 

the Remittance 

Tax regulation 

Notwithstanding any other provision in this Act, for the purpose of this 

Chapter, MIRA shall have the authority to formulate regulations on the 

following matters. 

 95. 

  )ހ( ؛ރަޖިސްޓަރީކުރުންރެމިޓެންސް ޓެކުހަށް ރަޖިސްޓަރީކުރަންޖެހޭ ފަރާތްތައް 

Registrations of persons required to register for Remittance Tax; (a)  

ޚިދުމަތްދޭ  ބިދޭސީންގެ އަތުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުމުގައި ފައިސާ ފޮނުވައިދިނުމުގެ

 ފަރާތްތަކުން ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތައް؛

   )ށ(

The procedures to be followed by persons who provide money transfer 

service in collecting Remittance Tax from foreigners; 

(b)   

   )ނ( ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުން؛

Defining what constitutes transfer of money out of the Maldives; (c)   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  
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   )ރ( .ޓެކްސް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކަށައަޅަންޖެހޭ އެނޫންވެސް ކަންކަމާއި އުސޫލުތައްރެމިޓެންސް 

Other matters and procedures to be determines in implementing 

Remittance Tax. 

(d)   

 

   

 ވަނަ ބާބު 62

CHAPTER 12 

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް

MISCELLANEOUS MATTERS 

   

މި ޤާނޫނު ހިންގުމަށްޓަކައި  ،ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޙާލަތެއްގައި އެހެންގޮތަކަށް ޤާނޫނުގައި މި

 ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް ހަދާނީ މިނިސްޓަރެވެ.

 16.  ހެދުން ގަވާއިދުތައް 

Enactment of 

regulations 
Unless otherwise provided in this Act, regulations required to administer 

this Act shall be made by the Minister. 

 96. 

.17  :ޤާނޫނުގައި މި  މާނަކުރުން 

Interpretation In this Act:-   97. 

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

ރަމަޟާންމަހުގެ ، މިނިވަން ދުވަހާއި، ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހާއި، ރަސޫލާގެ ޢީދުމީލާދު ދުވަހާއި

، ޙައްޖު ދުވަހާއި، ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި، ނަޞްރުގެ ދުވަހާއި، ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހާއި ، ފުރަތަމަ ދުވަހާއި

 އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހަށެވެ.

   

"Public holiday" shall mean Fridays, Day of Commemoration of the 

Birth of Prophet Mohamed, Day of Commemoration of the Maldives 

converting to Islam, Independence Day, National Day, First Day of 

Ramazan, Day of Eid-ul-Fitr, Victory Day, Republic Day, Hajj Day 

and Day of Eid-ul-Ad'ha; 

   

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،]ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔާ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ތަކަށެވެ. ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާއަކުން މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓް ދޫކުރުމަށް ހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތް

   

"Licensed medical practitioner" shall means person who are permitted 

to issue medical certificates from an authorized institution approved by 

Ministry of Health; 
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ނުވަތަ އަގުހުރި  ،ފައިސާއިން، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ،]އުޖޫރަ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

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

 އެލަވަންސްތަކާއި ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ އެހެނިހެން މާލީ ފައިދާތަކަށެވެ.

   

“Wage” shall mean in relations to employment, cash or anything of 

value which is paid from employer to employee as a means of salary, 

additional benefits, allowances related to employment which shall be 

given as financial gain. 

   

ދާއިމީ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނާނެކަމުގެ  ،]ވަގުތީ މުވައްޒަފު[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށެވެ.، ދުވަހު މަސައްކަތްކުރާ އުސޫލުން، އުންމީދެއް ނެތްގޮތުން

   

"Temporary employee" shall mean employees working on a day to day 

basis with no prospect of being made permanent employees; 

   

މަސައްކަތެއް  ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން، ]ވަޒީފާދޭ ފަރާތް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

މީހުންގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ ، ސަރުކާރާއި، ކުންފުންޏަކާއި ،ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކާއި

މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޚިދްމަތް ، ކޮންމެ ޖަމާޢަތަކަށެވެ. އަދި މި މާނަކުރުމުގައި

ވާރިސުންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގައި ، ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާދޭ އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ނަޤުލުވާ ފަރާތްތައްވެސް  ،އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް، އުފެދޭ ފަރާތްތަކާއި

 ހިމެނޭގޮތަށެވެ.

   

"Employer" shall mean any person, company, government or 

association of persons providing employment pursuant to an 

employment agreement, and includes the use of the services of non-

independent contractors, successors and assigns of such employers, and 

any person to whom the rights of such employers are transferred by 

operation of law; 

   

]ހިންގުމުގެ އިސްމަޤާމުގައި ތިބޭ މީހުން[ ހިންގުމުގެ އިސްމަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން ކަމުގައި 

، ބުނެފައި އެވަނީ ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނާއި، އެފެންވަރުގެ އެހެނިހެން މުވައްޒަފުންނާއި

 ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

   

"Persons in senior management posts" shall mean persons who are 

members of the management committee, other employees of equivalent 

level and the senior most employees in management.  

   



 )ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު(     8002/8ޤާނުނު ނަންބަރު: 

 Unofficial Translation                    Law No. 2/2008 (Employment Act)  

 8086ޑިސެމްބަރ  82އެކުލަވާލި ތާރީޚް:                           އެކުލަވާލީ: މަރިޔަމް ޝިރުދާ އުޘްމާން )ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިތީ( "ހަމައެކަނި އޮފީސް ބޭނުމަށް"                                

“for the purpose of office use only” Compiled by: Mariyam Shirda Usman (Labour Relations Authority)                                   6201 December th18Compiled on :  

89                                                     

        

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

 މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށެވެ.

   

"Worker" shall mean an employee and any person seeking employment;    

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ކަންތައްތައް  ،ބުނެފައި އެވަނީ ]މިނިސްޓަރ[ ކަމަށް

ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެވަގުތަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއެއް ހިންގުމާ ހަވާލުވެ 

 ހުރި ވަޒީރަކަށެވެ. ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލު ކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށެވެ.

   

"Minister" shall mean the Minister appointed to oversee the 

responsibilities of the Ministry mandated with responsibility for matters 

relating to employment or a person who has the authority as his 

representative; 

   

ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމުގެ  ،]މިނިސްޓްރީ[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 މަސްއޫލިއްޔަތު އެވަގުތަކަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ.   

   

"Ministry" shall mean the Ministry mandated with responsibility for 

matters relating to employment; 

   

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

މީހާއަށެވެ. އަދި ބަހުގެ މާނައިގައި، މިނިވަންނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް، ކުރިން 

 މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ. 

   

“Employee” shall mean any person working under an employment 

contract. This shall also mean inclusive of any employee who has 

worked under a non-independent contractor as well as with a previous 

employer. 

   

، ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކާއެކު ،މިހެން ބުނެފައި އެވަނީ]ދާއިމީ ވަޒީފާ[ އަދި ]ވަޒީފާގެ ދާއިމީކަން[ 

 މެދުކެނޑުމެއްނެތް ގޮތުގައި މުވައްޒަފަކު މަސައްކަތްކުރާ ކުރުމަށެވެ.، އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި

   

"Permanent employment" or "permanence of employment" shall 

mean employment carried out with an employer on an uninterrupted 

basis; 

   

ދެވޭ ޚިދްމަތަކަށް ނަގާ އަގުގެ އިތުރަށް ސަރވިސްޗާޖުގެ ، ]ސަރވިސްޗާޖް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 އެގޮތަށް ނަގާ ފައިސާއަށެވެ.، ގޮތުގައި ވަކި އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާނަމަ
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"Service charge" shall mean service charge imposed if any, in excess of 

the price imposed for the service provided; 

   

ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ  10މި ޤާނޫނުގެ  ،]ޓްރައިބިއުނަލް[ ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ

 ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ.  ،ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ

   

"Tribunal" shall mean the tribunal established pursuant to Chapter 10 

of this Act to review all employment related matters; 

   

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

 ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތަކަށެވެ.

   

"Tourist resorts" shall mean resorts at which tourists spend their 

vacations and picnic islands 

   

ށިގެން ފެ ދުވަހުން ތަޞްދީޤުކުރާ ޤާނޫނު މި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފަށާނީ ޢަމަލުކުރަން ޤާނޫނަށް މި

ގުޅޭގޮތުން ބަދަލު ނުވަތަ ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ  މި ޤާނޫނާ. ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގައެވެ 45

ސަރުކާރުގެ ނިޒާމެއްވާނަމަ އެފަދަ ކަންތައްތައް މި ޤާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރާ 

 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސާ ނިންމަން ވާނެއެވެ.ނުވަދިހަ( ) 10ދުވަހުން ފެށިގެން 

 12.  ޢަމަލުކުރުން ޤާނޫނަށް 

Commencemen

t of this Act 

This Act shall come into force on the 45th day following its enactment 

by the President of the Republic. Any government structures that 

require amendment or consolidation pursuant to this Act must be 

settled within 90 (ninety) days of the enactment of this Act by the 

President. 

 98.  
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