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ވަަނ ުދވަހު އޮތް  23މަހުގެ އޭޕްރްީލ ވަަނ އަހުަރގެ  2008
ސަތާރަވަނަ ުއުރގެ ުފރަތަަމ ަދ ވަަނ އަހަުރގެ 2008މަޖީިލުހގެ  ރައްޔިތްުނގެ 

 " ްލވަޒީފާއާބެހޭ ބި 2/2008ޤާނޫނު ަނންބަރު  "ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެއްވި، 
 2008އި މެ  26ވަަނ މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން  79ައސާސީގެ ޤާނުޫނ

ތަޞީްދޤު  ުދވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާހަޯމ ވީ .) ހ1429 ޖުމާދަލްއޫލާ 20(
ޤޫާނަނށްވެ މިއަދު ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެއްވުމުން، މިބިލް 

 .ކުރެވިއްޖެއެވެ
  



c 
 

  2008/2 :ނަންަބރު ޤާނޫނު

  
  

 ވަޒީފާއާބެހޭ  ޤާނޫނު 
  

  
ލުތްައ ސޫ ވަޒީފާއާބެހޭ އަސާސީ އު ،މި ޤާނޫނަކީ ދިވެހިރާއްޭޖގައި  )ހ(  .1  ތަޢާރުފާއި ނަން 

ނޑައަޅައި ވަޒީފާ ޭދ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ  ،ކަ
ނޑައަޅައި އެ  ،ށްދިނުމަށް ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮ ޙައްޤުތަކާއި ޒިންމާތައް ކަ

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަކާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލެއް ޤާއިމުކޮްށ 
އަދި ިމނޫންެވސް ވަޒީފާއާބެހޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެނެްމހާ ކަންތައްތަްއ 

  .ކުރުމާބެހޭ ޤާނޫނެވެ
  .އެވެ ]ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު[ ،މި ޤާނޫނަށް ިކޔާނީ  )ށ(    

  
ދަށުން ިއސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކާއި ފަރާތްތައް  ހެން ޤާނޫނެްއގެއެ  )ހ(  .2  ހިްނގޭނެ ާދއިރާ 

ފިޔަވައި ަދުއލަތުގެ ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ާދއިރާގައި ވަޒީފާޭދ 
ޤާނޫުނ  ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަްށ މި

  .ހިންގޭނެެއވެ
ޤުތައް މި ޤާނުޫނގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ މި ޤާނުޫނގެ ދަށުން ލިބިޭދ ޙައް  )ށ(    

މިންވަރަްށވުެރ އިތުރަށް ލިބޭގޮތަށް ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަީޒފާދޭ 
މި ޤާނޫނު ަމނާުކރާ  ،ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތް އެއްބަސްވުމަކީ

  .ކަމެއްނޫނެވެ
ވަަތ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤެއް ނު  ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތަށް މި  )ނ(    

މަންފާއެއް ުނލިބޭގޮތަށް ނުވަތަ އެފަދަކަމަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭގޮތަްށ 
އެްއވެސް މާއްދާެއއް  ،ގަވާއިދެއްގަިއ ނުވަތަ ވަީޒފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި

  .ބާިޠލު މާއްދާއަކަށެވެ ،ވާނީ އެމާްއދާއެއް ،ހިމެނިގެންވަާނމަ
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  ވަނަ ބާބު  2

  ލުތައް ސޫއަސާސީ އު 
  

މަޖުބޫުރން 
  ކުުރުވްނ މަސައްކަތް

  މަނާކުުރން 

 .މަުޖބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން ނާުވނެއެވެ ،އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި  )ހ(  .3

މީހަކު އޭނާެގ އަމިއްަލ  ،މާނަކޮްށދެނީ ]މަޖުބޫރުން ަމސައްކަތް ކުރުވުން[  )ށ(  
އަދަބެއް ޭދެނކަުމެގ  ،އިޚްތިޔާރުގައި ދޭ ޚިދްމަތެއް ހޯދުން ފިޔަވައި

ްނ ނުވަތަ ނުފޫޒުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށް ބިރުދައްކައިގެން މީހެްއެގ އިންޒާރީުދގެ
. ނުވަަތ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަެށވެ. ފަރާތުން ޚިދްމަތެއް ހޯދުަމށެވެ

  .އަނަްނނިވި ަކންތައްތަކެއް ުނހިމެނެއެވެ ،ނަމަވެސް މި މާނަކުރުުމގައި
ކާރުގެ ޝަރީޢަތުން ކުރާ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން މީހަކު ލައްވާ ސަރު  )1(      

ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ ކޮންޓްރޯލާއި ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރުވާ ަމސައްކަތް 
  ؛ނުވަތަ ހޯާދ ޚިދްމަތް

މުޅި އާބާދީގެ ނުވަތަ އާބާދީެގ ބައެއްގެ މީހުންގެ ފުރާނަޔަށް ނުވަތަ   )2(      
ދުޅަހެޔޮކަމަށް ގެއްލުމްެއ ލިބިދާނެކަމަށް ފެނަްނ ކުއްލި 

ގައި ކުރުވަން އެކަށީގެންާވ ކަމަްށ އެފަދަ ޙާލަތުތަކު ،ޙާލަތުތަކުގައި
  .ގަބޫލުކުރެވޭ ނިސްބަތަށް ކުރުވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދްމަތް

  
ނޑަ އެޅުމުގަޔާއި ،ވަޒީފާ ދިނުުމގަޔާއި  )ހ(  .4  ތަފާުތ ނުކުުރން  އުޖޫރަ އިތުުރ  ،އުޖޫރަ ކަ

ވަޒީފާގެ ޝަރްޠުތަކާއި ވަޒީފާ  ،ތަމްރީނު ދުިނމުގަޔާއި ،ކުރުމުގަޔާއި
ނޑައެޅުމުގަޔާއިއަދާކު ވަީޒފާ  ،ވަޒީާފއިން ވަކިކުރުމުގަޔާއި ،ރާނެގޮތް ކަ

 ،މީހުންގެ ނަސްލަށް  ،އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ ެއހެނިހެން ކަންކަމުގައި
ސިޔާސީގޮތުން ގެންުގޭޅ  ،ދީނަށް ،އިޖްތިމާޢީ ިނސްބަތަށް ،ކުލަޔަށް

ވީެނެގ ކައި ،ޖިްނސަށް ،ނުވަތަ ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ،ޚިޔާލުތަކަށް
ޤާނޫނާއި ޚިލާފުުނވާ  މި ،އިލާގައި އަާދކުރާ ޒިންމާަތކަށްއާ ،ނިސްބަތަށް

މަސައްކަތްކުރާ  ،ނުވަތަ ހުިރ ނުކުޅެދުންތެިރކަމަށް ބަލައި ،ގޮތުން ުއމުރަށް
  .ެއއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމަކީ މަނާކަމެކެވެ ހަމަހަމަ މީހްުނގެ މެދުގައި



 
 
 
 
 

 

3 

ންކޮށްފައިވާ ސަބަބަކާ ހުރެ ނިކަމެތިވެފައިާވ ގައި ބަޔާ ) ހ(މި މާްއދާގެ   )ށ(    
އިޖްތިމާޢީގޮތުން ނިކަމެިތކަން ފޯރާފައިވާ ފަރާތްތަކެުގ  ،ފަރާތްތަކާއި

ލެްއ ސޫވަކިއު ،ޙާލަތަށް ލުއިފަސޭހަކަމެއް ހޯދައިދިނުމުެގ މަޤްޞަދުގައި
ނުވަަތ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް  ުނަވތަ ވަކި ޙަރަކާތެއް  ،ހަމަޖައްސައިދިނުން

މަކީ ހަމަހަމަ މުވްައޒަފުންގެ ެމުދގައި ތަފާތުކުރުން ކަމުގަެއްއ ހިންގު
  .ނުބެލެވޭނެއެވެ

ތަޖުރިބާއާ  ،ހުަނރާއި ،ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ތަޢްލީމީ ފެންވަރާއި  )ނ(    
އަދި ިމޫނނެްވސް މަސައްކަތާ ސީދާގުޅުންހުރި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށްބެލުްނ 

  .ހެއްނާޅައެވެއިން ހުރަ) ހ(މި މްާއދާގެ 
އާ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމުގެ ޝަކުވާއެްއ ) ހ(ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި މާއްާދގެ   )ރ(    

 ،ތަފާތެއް ނުކުރެވޭ ކަމަށް ނުވަތަ ތަފާތު ގެނައީ ،ހުށަހެޅިއްޖެނަމަ 
އާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެަމތިން އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއެްގ ) ހ(މި މާއްދާގެ 

 .ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ ،ކޮށްދިނުމަކީމައްޗަށް ބިނާކޮށްކަން ސާބިތު 
ވަޒީފާއަށް މީހުން ހޮވުމުގައި ދިވެހްިނަނށް އިސްކަން  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  )ބ(    

 .މާއްާދގައި ބުެނފައިވާ ތަފާތުކުރުން ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެެއވެ  މި ،ދިނުމަކީ
  

ލުަތކާ ސޫއަސާސީ އު
  ޚިލާފުުވން 

ލުތަކުގެ ދަށުން މީހަކަށް ލިބޭިދ ސޫ ށްފައިވާ އަސާސީ އުމި ބާބުގައި ބަޔާންކޮ  )ހ(  .5
 އެ އުނިކަން  ޙައްޤަކަށް އުނިކަމެއް ލިބޭ ޢަމަލެއް ހިންގައިފިނަމަ 

ވަަނ  10މި ޤާނޫނުގެ  ،ލިބޭކަމަށް ދެކޭ ފަރާތުން އެކަމުގެ ޝަކުވާ
  .ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ލުތަކުގެ ދަށްުނ ލިބިޭދ ޫސިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އުބާބުގަ މި  )ށ(    
ޓްރައިބިއުނަލުްނ  ،ޙައްޤަކާގުޅޭގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް

މިގޮތުްނ ޝަކުވާކުރާ ފަރާތާއި ޝަކުވާ . އަވަސް ގޮތެއްގައި ބަލަންާވެނއެވެ
ުނަމްށ ރައްދުވާ ފަރާތުގެ ވާހަކަތައް ހުށަހެޅުމަށާއި އެއަށް ޖަވާބުދި 

  .އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ދޭންވާނެއެވެ
ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަށް  ،ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާއަކީ  )ނ(    

ބިނާކޮށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޞައްޙަ ޝަކުވާއެއްކަމަްށ ޓްރައިބިއަުނލަށް 
 އަންނަނިިވ އަމުރުތަކުގެތެރެއިން ައމުރެއް ނެރުމުެގ ބާރު  ،ފެނިއްޖެަނމަ
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ލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޫސމިބައިގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަސާސީ އު ،ހިމެނޭގޮތުން
ޓްރައިބިއުނަލަށް  ،ޢަމަލުކުރުމަށް ނެރެންޖެޭހ އަމުރެއް ނެރުމުގެ ބާރު 

  .ލިބިގެންވެއެވެ 
  ؛ވަކިކަމެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ުނކުރުމަށް ކުރާ އަމުރު  )1(      

އަނބުރާ އެވަޒީފާ ދިުނަމށް ކުރާ  ވަޒީފާއިން ަވިކކޮށްފައިވާ މީހާއަްށ  )2(      
  ؛އަމުރު

އަނބުރާ  ،މީހަކަށް ގެއްލިފައިވާ މަންފާއެއް ުނވަތަ ފަސޭހައެއް  )3(      
  ؛އެމީހަކަށް ލިބޭނެޮގތް ހެދުމަށް ކުރާ އަމުރު

  .ބަދަލުދިނުމަށް ކުރާ އަމުރު  )4(      
  

  

  ވަނަ ބާބު  3

  ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން 
  

އެކުއްޖެއްެގ ތަޢްލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ  ،އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު 16އުމުރުން   .6  އެްނމެ ހުަގ ުއުމރު
ވަީޒފާއެއްގައި ނަުވތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  ،ގުޅޭގޮތުން ތަްމރީނު ދިނުމަްށ މެނުވީ

އެ ކުއްޖެއްެގ  ،އަހަރުނުފުރޭ ކުއްޖަކު 16އުމުރުން  .ގެންގުޅުމަކީ މަނާ ކަމެކެވެ
ލުން ސޫފަރާތުންކުރާ މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުން މި އުއިލާގެ އާ ،ރުހުމާއެކު

  .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ
  

ކުޑަކުދިންލަްއވާ 
  މަސައްކަްތ ނުުކުރވުން 

ނުވަތަ އެމަސައްކަތް  ،ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން  )ހ(  .7
ެގ މުވައްޒަފު ،ނުވަތަ ވަީޒާފ އަދާކުރަންޖެހޭ  ޙާލަތުތަކުގެ ސަބަބުން

ނުވަތަ ތަޢްލީމަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ އަޚްލާޤަްށ  ،ޞިއްޙަތަށް
ނުރަނގަޅު އަސަރެއް ފޯރުވައިދޭ ޒާތުގެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުަވތަ 

  .ވަޒީފާއެއް އަާދކުރުމަށް ކުޑަކުއްޖަކު ގެްނގުޅެގްެނ ނުވާނެއެވެ 
ްސ ބަލާނީ މީާލީދ މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުރިހާ އުމުރެއްވެ   )ށ(    
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 ،އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު ކަމުގައި ބަލާނީ 18އަދި . ކަލަންޑަރުންނެވެ
ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމާބެހޭ ( 91/9ޤާނޫނު ނަންބަރު 

  .ަގއިވާ  ގޮތުެގމަތްިނނެވެ) ޤާނޫނު
  

ބަލަދުެވރިާޔެގ ހުްއދަ 
  ހޯުދން 

ވަނަ ާމއްދާއާ  ަތޢާރުޟު ނާުވގޮތުެގ  7 ،ވަނަ މާއްާދާއއި 6މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .8
ކުޑަކުއްޖަކު ވަޒީފާގައި ނުވަތަ ަމސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގުޅެޭވީނ  ،މަތިން

އެކުއްޖެއްގެ ޝަރްޢީ ނުވަތަ ޤާނީޫނ ބަލަދުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިޔަުމކްުނ 
    .ލިބުމަށްފަހުގައެވެ

ކަަމްށ ގައި ޝަރްޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ަބލަދުވެރިޔާ ) ހ(މި މާްއދާގެ   )ށ(    
ަގއި ) އާއިލާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2000/4ބުނެފައިއެވީަނ ޤާނޫނު ަނންބަރު 
    .އެ ލަފުޒުތަކަށް ދީފައިވާ މަާނއިގައެވެ

  

ވަނަ މްާއާދއާ ތަޢާރުޟު ުނވާގޮުތގެ މަތިން އެކުއްޖަކަށް  6މި ޤާނޫނުގެ   )ހ(  .9  މަސައްކަތްކުާރ ަގޑި
 ،އޮންނަ ގަޑީަގއި ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ދުވަހެްއެގ ކިޔެވުން

  .ކުޑަކުއްޖަކު  ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެގެން ނުވެާނއެވެ
ނޑު   )ށ(     ވަޒީފާގައި ކުޑަކުއްޖުަކ  ،ގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި 11:00ރޭގަ

  .ގެންގުޅެެގން ުނވާނެއެވެ 
  

ވަޒީފާާއ ގުޅޭ ކުިދންެގ 
  ދަފުަތރު 

ގުޅޭ ކޮންެމ މި ޤާނޫނުަގއިވާ ގޮތުގަެމތިން ކުޑަކުއްޖަކު ވަޒީފާގައި ގެން .10
އެކުއްޖެއްގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުފަން ތާރީޚު އެނޭގނެ ަދފުތަރެއް  ،ފަރާތަކުންވެސް

  .ލިޔެ ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ
  

ޞިއްީޙ 
މަސައްކަްތެތރިއަކަށް 

  ދެއްުކން 

އުޅަނދެއްަގިއ   ،ގޮތުގެމަތިން  ވަނަ މާްއދާާއ ތަޢާރުޟުނުވާ 6މި ޤޫާނނުގެ   )ހ( .11
 ،ވެސް ވަޒީފާއެއްަގއި ކުޑަކުއްޖަކު ގެންގުޅެވޭނީއަދާކުރަންޖެހޭ އެއް

 ،ސަރުކާރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކު
އެކުއްޖާގެ ކިބައިގައި އެފަދަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުެގ ޤާބިލުކަން 
ޞިއްޙީގޮތުން ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް 

  .ނެވެ ހުށަހެޅުމުން
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އެއްވެސް އުޅަނދެއްގައި ކުޑަކުއްޖަކު އެއް އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ ދިުގ   )ށ(    
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޚަރަދުގައި ަމދުވެގެްނ  ،މުއްދަތަކަށް ަވޒީފާ އަދާކުރާަނމަ
ސަރާުކރުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ  ،އަހަރަކު އެއްފަހަރު އެކުއްޖަކު

އުޅުމުގެ   ،އެފަދަ މަސައްކަތެއްގައި ،ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިއަކަށް ދައްކައި
ޞިއްޙީ ޤާބިލުކަން އެ ކުްއޖަކަށް ލިބިފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށްދޭ މެޑިކަލް 

  .ހޯދަންވާނެއެވެ ،ސެޓުފިކެޓެއް
  

 ،މި ބާބުގައިވާ މާއްދަާއކާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ  .12  އަދަބު 
އާ ދެެމދުެގ އަަދދަކުން ޖޫރިަމާނ ރުފިޔާ -/5,000 ،ރުފިޔާއާއި -/1,000

  .ކުރެވޭނެއެވެ
  

  

  ވަނަ ބާބު  4

  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 
  

ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުުމގެ 
  ބާވަްތތައް 

މި ބާބުގައި  ،އެހެން ގޮތަކަށް މި ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާހާ ހިނދަކު  )ހ( .13
އެއްބަސްވުންތަކުގެ  ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ވަޒީފާގެ ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާތައް

  .މައްޗަށް ހިންގޭނެއެވެ
ކޮނެްމ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ލިޔުމަކުން ުނަވތަ  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި  )ށ(    

. ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެވިެގްނވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނާްނާވނެއެވެ 
  .މިފަދަ އެއްަބސްވުމުގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ހިމަންަނާވނެއެވެ

 ،މިހާރުއުޅޭ އެޑްރެހާއި ،އިީމ އެޑްރެހާއިދާ  ،މުވައްޒަފުގެ ނަމާއި  )1(      
ނަންބަުރ ނުވަތަ ާޕސްޕޯޓް ނަންބަރު އަިދ  އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު

ޤައުމީ ިނސްބަތް އަދި އިމަެޖންސީކޮށް  ގުޅެާނ  ،ތާރީޚާއި އުފަން
  ؛އެޑްރެސް އަދި ފޯނު ަނންަބރު ،ފަރާތުގެ ނަމާއި 

  ؛ްނ ނުވަތަ ަވގުތީ ވަޒީފާއެއްކަންދާއިމީ ވަީޒފާއެއްކަ  )2(      
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  ؛ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚު  )3(      

  ؛ާނޔަތްތައްޢިލިބޭ އުޖޫރައާ އެހެނިހެން   )4(      

ނޑާއި އުޖޫަރ ހިސާބުއުޖޫ  )5(         ؛ކުރެވޭނެގޮްތރަެދވޭ މިންގަ

ނޑައަޅާ ދުަވސް  )6(         ؛އުޖޫރަދިނުމަށް ކަ

  ؛ޗުއްޓީ ދެވޭ ުދވަސް  )7(      

ގުޅޭގޮތުން އޭނާާއމެދު ފިޔަވަޅު އެޅިދެާނ  މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤާ  )8(      
  ؛ލުތައްސޫއު

  ؛)ްސޓާފް އެޕްރައިޒަްލ( ލު ޫސމުވައްޒަފުްނގެ މަސައްކަތް ބެލޭ އު  )9(      

ލުތައް ކަނޑައެޅި ބަޔާންކުރެވިފައި ޫސވަޒީފާއިން ަވިކކުރެވިދާނެ އު )10(      
  .އޮތުން

ވާ އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއްބަސްވުމެްއ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައި  )ނ(    
  .އޮތުމަކީ ހުއްދަ ކަމެކެވެ

ނަޑއެޅިފައިނުވާ އެއްބަސްވުން  )1(         ؛ވަޒީފާގެ ވަކިުމއްދަތެއް ކަ

  ؛ވަޒީފާގެ ވަކި މުއްދަތެއް ަކނޑައެޅިފައިވާ އެއްބަސްވުން  )2(      

  .ވަކި މަސައްކަތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ އެއްަބސްވުން  )3(      

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިވުމަްށ ނޯޓިސް ިދުނާމ   )ރ(    
ވަކިމުއްދަތެއް  ،މި ބާބުގެ މާއްާދތަކުގައިާވ ގޮތުގެމަިތން  ،ގުޅޭގޮތުން

ނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމެޭނ  ،ކަ
  .ލު ކުރެވިދާނެއެވެ ބާިޠ ،ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކިމުއްދަތެއް  )ބ(     މި މާއްާދެގ  ،އެއްބަސްވުމެއްނަމަ ވަޒީފާގެ ކަ
އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަުތ ހަމަވާނެ ކަަމްށ  ،ގައިވާ ާޙލަތުގައި މެނުވީ ) ކ(

ނޑައަޅާފައިވާ ތާރީޚުގައި އިތުރު ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާނުލަ  ،އިކަ
  .މުމަކަށް އަންނާނެެއވެއެ އެއްބަސްވުން ނި 

ނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަްސވުމެއްގެ މްުއދަތު   )ޅ(     ވަކިމުއްދަތެއް ކަ
  .ދެ އަހަރު ދުަވހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެެއވެ

ނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް  )ކ(     ވަޒީފާގެ ޖުުމލަ  ،ވަކިމުއްދަތެއް ކަ
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 ުނވަތަ  ،ވުރެ އިތުރުވާގޮތަށް އާކޮށްފިނަމަމުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށް
ުނަވތަ ދެފަރާތްުނެމ  ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްަދތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ

ުނވަަތ އިތުރުކޮށްފިކަން  ،އާކޮށްފިކަން ،ޢަމަލުތައް ބަހައްޓާގޮތުން
ނޑައެޅިފައިވާ  ،ދޭހަވާނަމަ އެ އެއްބަސްވުމަކީ ވަކިމުއަްދތެއް ކަ

  .އި ބަލަންޖެހޭނެއެވެއެއްބަސްވުމެއްކަމުގަ
ނޑައެޅިފައާިވ ނުވަތަ ވަކިމަސައްކަތަކަށް   )އ(     ވަކިމުއްދަތެއް ކަ

ނުވަތަ  ،ވަޒީފެާގ އެއްބަސްވުމެއްގެ މަްޤޞަދަކީ ،ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތާނގަިއ އާދަިއގެމަތިން އަބަުދވެސް ކުރަންެޖހޭ  ،ނަތީޖާއަކީ

ްނމަތީ ދެމިހުރުން ކަމުގައިވާނަަމ ދާއިމީ ގޮެތއްގައި ކުރު ،މަސައްކަތެއް
ނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީާފެގ  އެ އެއްބަސްވުމަކީ ވަކިމުއްދަތެްއ ކަ

  .އެއްބަސްވުމެއް ކަމުގައި ބަލަންޖެހޭނެެއވެ
 ،ވަކިމަސައްކަތަކަށް ާޚްއޞަކޮށްފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން  )ވ(    

ލައި ނިމުަމކަށް އެއްވެސް ނޯިޓހެއް ދިނުމަކާނު ،އެމަސައްކަތެއް ނިމުމުން
  .އަނާްނނެއެވެ

  

ވަުގތީ މުއްދަުތ 
  )ޕްރޮބޭޝަން(

މަސްދުވަހަށްުވެރ  6ވަގުތީ ގޮތުްނ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ވަުގތީ މުއްދަތުކަުމގައި  .14
ނޑައެޅިދާނެއެވެ  . ދުިގނޫން މުއްދަތެއް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގަިއ ކަ

 ،އްވެސް ނޯޓިހެއް ދުިނމަކާނުލައިއެއްބަސްވުން އެ މުއްދަތުގައި އެ  އަދި އެ
    .ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބާޠިލުކުރެވާިދނެއެވެ

  
ވަޒީފާދޭ ކްޮނެމ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެުނވީ ) ރ(މި މާްއދާގެ   )ހ( .15  ވަޒީފާ ަބާޔން 

ޒީފާ ވަޒީފާގައި އަދާކުރަންޖެޭހ ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ވަ އެ ،ފަރާތަކުންވެސް
  .ލިޔުމަކުން ދޭންާވނެއެވެ ،ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ،ބަޔާނެއް

 ،ވަޒީފާ އަދާކުރަމުްނދާ ފަރާތްތަކަށް ،މި ޤާނޫނު ހިންގަން ފަށާއިރު  )ށ(    
އެމީހުންގެ ަވޒީފާގެ ބަޔާން މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ދުވަުހން 

ރާތަކުންވެސް ަވޒީފާދޭ ކޮންެމ ފަ ،ފެށިގެން ތްިނމަސް ދުވަހެުގ ތެރޭގައި
ވަޒީފާދޭ  ،އަދި މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށްފަހު. ދޭންވާނެއެވެ

ވަޒީފާއެއް ޭދ  އެ  ،ފަރާތަކުން އެއްވެސް މީހަކަށް ވަޒީފާއެއް ދޭނަމަ
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ދުވަހުން ފެށިގެން އެއަްމސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ބަޔާްނ 
ވަޒީފާ ަބދަލުވެއްޖެނަަމ  އަދި އެއްވެސް މުވައްަޒފެއްގެ. ވާލުކުރަންވެާނއެވެހަ

މުެގ ކުރިއެރުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެއައި ަބދަލާގުޅޭ ގޮތުން ވަޒީާފ ގާ ނުވަތަ މަ
  .ބަޔާން އާކުރަްނވާނެއެވެ 

 ،ވަޒީފާގެ ބަޔާން ހިމެނޭ ލިޔުމުަގއި ،މި މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ  )ނ(    
  .އަނަްނނިވި ަކންތައްތައް ހިމަނަންވާނެެއވެ

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

މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެހާއި  ،ދާއިމީ އެޑްރެހާއި ،މުވައްޒަފުގެ ަނމާއި  )2(      
  ؛ޤައުމީ ނިސްބަތް ،އުފަންތާރީޚާއި ،އައިޑެންޓިޓީކާޑު ނަންބަރާއި

  ؛ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ފެށޭ ތާރީޚު  )3(      

  ؛އުޖޫރަ ދެވޭ މިންަގނޑާއި އޫުޖރަ ހިސާބުކުރެވޭނެގޮްތ  )4(      

ނޑަޅާ މުއަްދތުތައް  )5(         ؛އުޖޫރަ ދިނުމަްށ ކަ

  ؛ވަޒީފާގެ ނަމާިއ ވަޒީފާގައި އަދާކުރްަނޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތް  )6(      

  ؛ވަޒީފާ އަދާ ކުރަންޖެހޭތަން  )7(      

  ؛ޑިތައްއާދައިގެމަތިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަ  )8(      

  ؛ޗުއްޓީ ލިބޭގޮތް   )9(      

މުވައްޒަފުގެ އަޚްލާޤާ ގުޅޭގޮތުން އޭނާއާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅިދެާނ  )10(      
  .ލުތައްސޫއު

 މި މާްއދާއިން ވަޒީފާއަދާުކރާ މީހުން  ،އަނަްނނިިވ ޙާލަތުތަކުގައި  )ރ(    
  .އިސްތިސްނާ ވާނެއެވެ

ސައްކަތް ކުރަންޖެޭހ ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި އަާދއިގެ މަތިން މަ  )1(      
  ؛ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުވާ މީހުން 16މިންވަރު ޖުމުލަ 

ނޑައެޅިގެން ހަ ހަފުތާއަށްވުރެ ކުުރ މުއްދަތަކްަށ  )2(       ނުވަަތ  ،ކަ
ނޑަެއޅިގެން ިނމޭނެ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް  ހަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ކަ

  .ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން
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 ،ދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަފާ ހަވާލުކޮށްފައި ނުާވަނމަވަޒީފާ ،ވަޒީފާގެ ބަޔާން  )ބ(    
ދެފަރާތުގެ ދެެމދުގައި އަނގަަބހުން އެއްބަސްވެވިފައިވާ ނުަވތަ މި ޤާނުޫނެގ 
ދަށުން އެ ެއއްބަސްވުމެއްގައި ހިމެނެްނެޖހޭނެ މާއްދާތަކާއި ޝަރްޠުތަކުގެ 
 ،ދަށުން ެއުމވައްޒަފަކަށް ލިބެންޖެހޭ މަންފާއެއް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި
. އެ އެއްބަސްވުމެއް ތަންފީޒުކުރުމުގެ ޙައްޤު އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

އަދި އެފަދަ އެއްބަސްވުމެއްެގ ސަބަބުން މުވައްޒަފަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބޭގޮތަށް 
  .ތަންފީޒުކުރުމުެގ ޙައްޤެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގެނެއް ުނެވއެވެ

މުވައްަޒާފ  ،ްށފައިވާ ވަޒީފާ ބަޔާނެއްގައި ބަޔާންކޮ) ހ(މި މާއްދާގެ   )ޅ(    
 ،ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑޫުނން އަަދދަކުން -/1,000 ،ހަވާލުކޮށްފައި ނުވާނަމަ

  .ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުެރވޭނެއެވެ
  

ވަޒީފާގެ މަސައްކަތް  ،ދާއިމީ ވަޒީފާއެއް ދެމިޮއްނނަ މުއްދަތު ުގަންނ ފެށޭނީ  )ހ( .16  ދާިއމީ ވަޒީފާ 
އަދި އެވަޒީފާއިްނ . ަވއްޒަފަކު ފަށާ ދުވަސް ހިމަަނއިގެންނެވެއަދާކުރަން މު 

އެވަީޒފާގެ މުއްދަުތ  ،ނުވަަތ ވަކިކުރެވޭ ދުވަސް ހިމެޭނގޮތަށް ،ވަކިވާ
  .ދެމި ޮއނާްނނެއެވެ

މުވައްޒަަފކު މަސައްކަތަށް  ،އަނަްނނިވި ަކންތައްތަކުން ކަމެއް ދިމާވެެގން  )ށ(    
ރާ މުއްދަތު މެދުެކނޑުނީ ކުަމގިައ އޭނާ ވަޒީފާއަދާކު ،ނުނިކުތުުމން

  .  ބަލައިގެން ުނވާނެއެވެ
ނުވަތަ  ،މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤޫާނނެއްގެ ދަށުން  )1(      

ޗުއްޓީއެއް ހޯދައިގްެނ  ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
  ؛މަސައްކަތަށް ނުނިުކމެ ހުންނަ ހުރުން

 ،ަތ ނުލިބޭގޮަތށްނަމަވެސްއުޖޫަރ ލިބޭގޮތަށް ނުވަ މަހު  )2(      
ނުވަތަ  ،މި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ނުވަތަ އެހެންވެސް ޤޫާނނެއްގެ ދަށުން

މުަވއްޒަފަކު މަސައްކަތަށް  ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން
ަމސައްކަތަށް  ،ނުކުތުން ވަކިމުއްދަތަކަށް ހިފެހެއްޓުމުގެ ސަބަބުން

  ؛ނުނިކުމެ ހުންނަ ހުރުން
 ،ކިކޮށްފައިވަނީ ނަހަމަގޮތުގައި ކަމަށްބަލައިވަޒީފާއިން ވަ  )3(      

ނުަވތަ އެހެން  ،ވަަނ މާއްދާގެ ދަށުން 29މި ޤާނުޫނެގ 
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ވާލުކުރަންދެން ހައަލުން އެވަޒީފާ  ،އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަުށން
  ؛މަސައްކަތަށް ނުނިުކމެ ހުރުން

ވަޒީފާޭދ ފަރާތުން ަވގުތީގޮތްުނ  ،މުވައްޒަފުން މަދުކުރުުމގެގޮތުން  )4(      
ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން ަމސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރުމަށްފަހު 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވަްއަޒފެއްގެ ގޮތުގައި އަލުން ވަޒީފާއަށް 

އެމުއްދަތުގައި މަސައްކަތަށް ނިުނކުމެހުރި  ،ނުކުމެފައާިވނަމަ 
  ؛ހުރުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެއްބަސްވެގެން މަސައްކަތަށް ނުނިކުެމ ހުންނަ   )5(      
  .ހުރުން
  

ވަޒީާފގެ އެއްބަްސވުްނ 
އެއްފަާރތުްނ 

އަެނއްފަރާަތށް 
  ބަދަލުކުރުން 

ވަޒީފާެގ  ،ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތން މެނުވީ ) ށ(މި މާއްާދގެ   )ހ( .17
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްުނ  ،ުމވައްޒަފެއްގެ ރުހުމާ ނުލައި  ،އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއް

ހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެްނ ފާ ލިބިދޭ ފަރާތަށް ފިޔަވައި އެވަޒީ
  .ުނވާނެއެވެ

ުނަވތަ  ،ލުން ކުރާ މަސައްކަތެއްޫސވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ވިޔަާފރީގެ އު  )ށ(    
ނުވަތަ ކުއްޔަށް  ،ވިއްކާލުމުން ،އެވިޔަފާރީގެ ނުވަތަ އެމަސައްކަތެއްގެ ބައެއް

ނުވަތަ އެހެންވެސް ގޮތަކުން  ،ދޫކުރުުމން ނުވަތަ ނަުޤލުކުރުމުން
އެވަގުުތ  ،އެވިޔަފާރިއަކާ ނުވަތަ އެމަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ،ށްލުމުންދޫކޮ

 ،މުވައްޒަފުްނެގ ގޮތުގައިތިބި މީހުނެްގ ވަޒީފެާގ އެއްބަސްވުންތައް
 ،އެވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އެމަސައްކަތެއް ބަދަލުވެެގންދިޔަ ފަާރތަށް

ކްޮނެމ  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ،މިގޮތުން. ނަޤުލުވާނެއެވެ
އެިވޔަފާރިއެއް ނުވަތަ  ،ފަރާތަކާ ދެމެުދ އުފެދިގެންވާ ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް

މަސައްކަތެއް ބަދަލުވެގެންދިަޔ ފަރާތާއި ވަޒީފާގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް 
ވަޒީފާއަދާކުރާ  ،ައދި ބަދަލުުވުމގެ ކުރިން. ބަދަލުވެގެން ދާނެއެވެ

ބަދަލުކުރި ފަރާތާދެމެުދ  ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި ނުަވތަ މަސައްކަތް
ބެލެވޭނީ ވަޒީފާގައި ތިބި  ،ހިނގާފައިވާ ކޮންމެ މުޢާމަލާތެއްވެސް

ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަސައްކަތް ބަދަލުވެގެންދިަޔ ފަރާތާ ދެމެުދ 
  .ހިނގާފައިވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ
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އެއިްނ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ނުވަތަ  ،ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ އެއިން ބައެއް  )ނ(    
 ،ނުވަަތ ނަޤުލުކުރުމުން ،ނުވަަތ ކުއްޔަށް ދިނުުމން ،ބައެއް ވިއްކާލުމުން

ވިޔަފާރި ނުވަތަ މަސަްއކަތް ނަޤުލުވުމުްނ  ،ކުރިން ވަޒީފާދިން ފަރާތަށާއި
މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތްކޮށްދްިނ  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ކަމުގައި ބެލޭ ފަރާތަށް

. ނޭނީ އެްއމުއަްދތެއްގެ ގޮތުގެައވެ އެީމހުންގެ ބުޭނަމށްޓަކައި ގު ،މުއްދަތު
އަދި އެްއވެސް މެދުެކނޑުމެއް އެމީހުންގެ ވަޒީފާެގ މުްއަދތަށް އައިކަމަކަށް 

  .ނުބެލެވޭނެއެވެ
ދަޢުވާ ކުރެވެމްުނދާ ނުވަތަ ދަޢާުވއެއް  ،އެއްވެސް ކުށަކާގުޅިގެން  )ރ(    

 ،އްނުވަތަ ޙުުކމެއް އައިސްފައިވާ ފަރާތެއްގެ ޒިންމާއެ ،ސާބިތުވެފައިވާ
އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުވެެގނެއް  ،ގައިވާ ާޙލަތުގައި) ށ(މި މާްއދާގެ 

އަދި އެފަަދ މީހަކު އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާައށްވެސް އެއްވެސް . ނުދާނެެއވެ 
  .އުނިކަމެއް ންާނނާނެެއވެ

  

ނޑައެޭޅ ވަިކ  ކަ
ދުވަްސވަެރްއގަިއ 

  އަދާކުަރންެޖހޭ ަވޒީފާ

ވަޒީފާއަދާކުރާ  ،އެކަނި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތެއްގައި އަހަރުގެ ވަކިދުވަސްވަރެއްގައި  .18
މެދުނުެކނިޑ އެއްއަހަރަށްވުރެ ގިނަ އަހަރު ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް  ،މުވައްޒަފެއަްނމަ 

 ،އެއްދުވަސްވަރަކު ވަޒީފާދޭ ަވކި ފަރާތަކަށް އެމުވައްޒަފަކު ޚިދްމަތް ކޮށްފައިވަާނމަ
އެވަޒީފާ ޭދ  ،ަވސްތަކުގެ ޖުމުލަ އަދަދަށްއެކި ައހަރުމަތިން އެޚިދްމަތްކުރި ދު ،އޭނާ

  .ފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ދެމިހުރި މީހެއް ކަމުގިައ ބެލެވޭނެއެވެ
  

  

  މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އަދި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 
  

މުަވއްޒަާފމެުދ ިއޞްލާޙީ 
  ފިޔަަވޅުއެުޅން 

ުޑތަކަށް މުވައްޒަފުްނ ތަބާވާންޖެޭހ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންަގނ  )ހ( .19
މި މާްއދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިްނ  ،ތަބާނުވަާނމަ

އެ މުވައްޒަފަކާމެދު އަޅަްނ ފެންނަ ެއކަށީގެންވާ އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު 
  .ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބިގްެނވެެއވެ ،އެޅުމުގެ ބާރު

އިގައި އްަނަނިނިވ ގެ މާނަ ]އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅު[މި މާްއދާގެ ބޭނުމަށްޓަކައި   )ށ(    
  .ކަންތައްތައް ހިމޭެނނެއެވެ
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  ؛ނަސޭހަތްދިނުން   )1(      

  ؛ލިޔުމުން އްިނާޒރު ދިނުން  )2(      

ދުވަހަށްވުރެ ދިުގންޫނ  14ވަޒީފާގެ މަސައްކަތަށް ނިކުތުން   )3(      
  ؛މުއްދަތަކަށް ހުއްޓުވުން

  .ހުރި މަގާމަށްުވރެ ދަށްމަާގމަކަށް ބަދަލުކުރުން  )4(      

ޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަކި ުމވައްޒަފަކާމެދު އަޅާފައިވާ އަްޚލާޤީ ފިޔަވަޅަކީ ވަ  )ނ(    
މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ  ،އެކަށީގެނާްވ ފިޔަވަޅެއްތޯ ބެލުމަށްޓަކައި

ނޑަްށ އެމުވައްޒަަފކު ތަބާނުވި މިންވަާރއި އެމުވައްޒަެފއްގެ  ،މިންގަ
އެޅުމުގަިއ  އެފިޔަވަޅު ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެޅިފިޔަވަޅާއި ،ވާޖިބުތަކާއި

ިޚލާފުވުމުން ލިބުނު  އެ މުވައްަޒފަކު އަޚްލާޤީ މިންަގނޑާ ،ޢަމަލުކުރިގޮތާއި
އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު ކުރިން ބަހައްޓަމުްނ  ،ގެއްލުމާއި

  .އައިސްފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަްށ ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ
ނަޑށް އަޚްލާޤީ މަސައްކަތުގެ  )ރ(      މުން އެޅިފިޔަވަޅަކީތަބާނުވު  މްިނގަ

ކަމަށް ެއފިޔަވަޅު އެޅުނު މުވަްއޒަފަކަށް  ފިޔަވަޅެއް އެކަށީގެނުްނވާ 
  .ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ ،ފެނިއްޖެަނމަ

  

މުސާރިައން ެކނޑުން 
  ހުއްަދާވ މިންަވރު 

ނިކުްނަނ ށް ނުއަމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ ގަޑީގައި ވަޒީފާ  )ހ( .20
ނޑުން ފިޔަވައި ،ވަގުތަށްވާ ިމންވަރު ވަޒީފާދޭ  ،ޭއނާގެ މުސާރައިްނ ކެ

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއަށް ނުނިކުތުމާ ުގޅިގެން އިތުރު  ،ފަރާތުން
  .ޖޫރިމަނާކޮށްެގން ނުވާނެެއވެ

ލިބޭނޭކަން  ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުދަަލްށ ނުވަތަ ވިޔަފާރިއަށް ގެއްލުމެއް  )ށ(    
ުނވަތަ ނުކޮށް ޫދކޮށްލާ ކަމެއްގެ  ،އްޒަފަކު ކުރާ ޢަމަލަކުންއެނގިހުރެ މުވަ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ލިބުނު ގެއްލުމަށް އެކަށީގެންވާ ބަަދުލ  ،ސަބަބުން
ނަޑއެޅުން މި މާްއދާ ހުރަހެއްނާަޅއެވެ   .ދިނުމަށް ކަ

  

އެކަށީެގްނވާ ސަަބބެއްނެިތ 
ވަޒީފާިއން ަވކިކުރުން 

  މަނާކުުރން 

ނުޑ  މުވައްޒަފެއްގެ   )ހ( .21 މަސައްކަތުގެ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚްލާޤީ މިންގަ
ރަނގަޅު ކުރުމަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށްފަހުވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތެުގ 
އަޚްލާޤާއި ނުަވތަ އޭނާ ވަީޒފާއަދާކުރާ ތަން ރަނގަޅު ގޮތުގައި ހިންުގމާ 
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ގުޅިފައިވާ ޭއާނގެ ޒިންމާ އާަދ ނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާލައިގެްނ 
އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެްނ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރަމުްނާދ މުވައްޒަފަކު ،މެނުވީ 

  .ނުވާނެއެވެ
 ،މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤީ މިންަގނޑަށް މުަވއްަޒފަކު ތަބާނުވާކަމަށް ބެލުމުގައި  )ށ(    

ތިރީގައި އެާވ  ،ނުވަތަ މުވްައޒަފަކު އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރުމުގައި
  .އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ކަމުގައެްއ ނުބެލެވޭނެއެވެ  ،އެއީ ،ކަންތައްތައް

އިޖްތިމާޢީ  ،ޤައުމީ ނިސްބަތް ،ކުލަ  ،މުވައްޒަފުގެ ނަސްުލ  )1(      
 ،ސިޔާސީގޮތުން ވިސްނުން ެގންގުޭޅ ޚިޔާލު ،ދީން ،ނިސްބަތް

އިލީ އާ ،ކައެިވނީގެ ނިސްބަތް  ،ޖިންސު ،ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ
ނުވަތަ އޭނާގައި ހުރި ނުކުޅެދޭ  ،މާތައްގޮތުން އުފުލަންޖެހޭ ޒިން

  ؛ސިފައެއް
  ؛ބަލިވެއިނުން ުނވަތަ ބަލިވެއިުނމާ  ގުޅިފައިވާ  ސަބަބެއް  )2(      

މި ޤޫާނނުގެ ަދށުން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ ބޭނުްނ އޭނާ   )3(      
  ؛ކުރުން

 ،ގޮތުންވަުގީތ ،ބަލިވުމުން ނުަވތަ ލިބުނު ހާނިއްކައެއްގެ ސަބަބުން  )4(      
  ؛ވަކި ދުވަސްތަކަކު މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ ހުރުން

މަސައްކަތް ކުރަން ތިމާ ުއޅެންޖެހޭ މާޙައުލަކީ ސީދާގޮތުނާްނިއ   )5(      
ނުވަަތ  ،ނުސީދާގޮތުން ނުރައްކާތެރި ގެއްލުމެއް ތިމެާގ ޞިއްޙަތަށް

އެކަށީގެންާވ ގޮތުގައި  ،ފުރާނައަށް ލިބިދާނެ މާޙަުއލެއް ކަމަށް
ެއމާޙައުލުން ދުރުވުމަށް އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިޭދ  ،ރެވިގެންގަބޫލު ކު

  ؛ޙައްޤެއްގެ ބުޭނން އޭނާ ކުރްުނ ނުވަތަ ކުރަން އުޅުން
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންެގ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ ެމންބަރަކަށް   )6(      

ނުވަތަ ެއފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ކުރާ ޤާނޫނު  ،މުވައްޒަފަކުުވން 
  ؛އި އޭާނ ބައިވެރިވުންހުއްދަކުރާ ޙަރަކާތެއްގަ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޤާނޫނާއި ނުވަތަ ގަާވއާިދ ޚިލާފުވެއްޖެ ކަމަށް   )7(      
ނުވަތަ އެފަދަ  ،މުވައްޒަފަކު ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުން ،ތުހުމަތުކޮށް

ޝަކުވާއެއް ހިމެނިފައިވާ މަްއސަލައެއްގަިއ އެއްވެސް 
  .ހައިސިއްޔަތަކުން ބައިވެރިުވން 
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ން ވަކިކުރުމުގެ ކުރި 
  ނޯޓިސް ިދނުން 

ވަނަ މާއާްދގައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި މެުނވީ ވަކި މުއްދަތެްއ  23މި ޤޫާނނުގެ   )ހ( .22
ނޑައެޅިފައިނުވާ ވަޒީާފގެ އެއްބަސްވުމެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ކަ
ބާޠިލުކުރެވޭނީ އެނެްމ މުަދވެގެން ނޯިޓސް ދޭންޖެހޭނެކަމަށް ތިީރގަިއ 

  .ށްފަހުގައެވެބަޔާންކޮށްފައި އެވާ ނޯޓިސް ދުިނމަ
ތިންމަސް ދުަވހަށްވުރެ ކުރޫުނން ައދި އެއްއަހަރަށްވުރެ ދިުގންޫނ   )1(      

މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް ދެހަފުތާގެ 
  ؛ނޯޓިސް

ވުރެ ިދގުޫންނ  އެއްއަހަރަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި ފަސް އަހަރަްށ  )2(      
ފައިވާ މުވައްޒަފަކަށް އެއްމަސް މުއްދަތަކަށް ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާ

  ؛ދުވަހުގެ ނޯިޓސް
ފަސްއަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަހު ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާ   )3(      

  .މުވައްޒަފަކަށް ދެމަސް ދުވަުހގެ ނޯޓިސް
މުވައްޒަފަުކ  ،މި ބާބުގެ ދަުށން މަުވއްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޗުއްޓީއެއްގެ ބުޭނން   )ށ(    

އެ ޗުއްޓީގެ މުއްދަތާއެކު ޯނޓިސްގެ މްުއަދތު  ،ކުރަމުންދާ ަދނޑިވަޅެއްގައި
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ނޯޓިހެއް ީދގެން ) ހ(ގުނޭގޮތަށް ިމ މާއްދާގެ 

  .ނުވާނެއެވެ
މި މާްއދާގަިއ ނޯޓިސް ދިނުމަށް ބަޔްާނކޮށްފައިވާ މުއްދަތަށްވުރެ ިއތުރު   )ނ(    

އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ  ،މުއްދަތަކަށް ނޯޓިސް ދުިނމުގައި
ނުވަތަ ވަކިމުއްދަތެއްގެ ުކރިްނ  ،ފަރާތާ ދެމެުދ ވެވޭ އެއްަބސްވުމަކަށް

ުގޅޭގޮތުން މުަވއްޒަފަކަށް ލިބިގެންވާ ޙައްެޤްއ  ނޯޓިސް ޭދނެްޖހޭ ދިނުމާ
  .މި މާްއދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ ،އެއިރަކު އޭނާ ދޫކޮށްލުމަކަށް

  .މުނެްނވެމި މްާއދާގެ ަދށުން ދެޭވ ނޯިޓސް ދޭންވާނީ ލިޔު  )ރ(    
  

ނޯޓިެހއް ދިުނމަާކނުލަިއ 
  ވަކިކުރުން 

ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތެއް އޭނާގެ ވަޒީފާއިްނ  ،ނޯޓިހެއް ިދުނމަކާނުލައި  )ހ( .23
ޭއނާ  ،އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވާުމއެކު ،ވަކިކުރެވޭނީ

 ،އިރު އެކަށީގެންވާ ހަމަތަކަށް ބަލާ ،ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ
  .ކުރެވޭނެ ކަމެްއކަމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުފެންނަ ޙާލަތުތަކުގައެވެ

ގައި ބުނެފައިވާގޮތުގެމަިތްނ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްެއގެ )ހ(މި މާއްދާގެ   )ށ(    
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މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އެކަށީގެން ނުވާކަމަށް ެބލޭނީ އަންަނިނިވ 
  .ޙާލަތުތަކުގައެވެ

ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާދޭ ަފރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ  ވަޒީފާގައި އިތުރަށް  )1(      
  ؛އަދާކުރާ ތަނަްށ ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަްށ ފެނުން

  .ޚިޔާނާތެއް ވެަފއިވުން  )2(      

ޤާނޫނުގައިާވ  ،މާނަކޮށްދެނީ ]ނޯޓިހެއް ދުިނމަކާނުލައި ވަިކކުރުން[    )ނ(    
ގެމަތްިނ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ޮގތު  ،ގޮތުގެމަތިން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްޒަފަކަށް ދޭންެޖހޭ ނޯޓިސް ދުިނމަކާ 
ުނަވތަ އެ ނޯިޓސް ދޭންޖެޭހ މުއްދަތަށްވުރެ ކުރު  ،ނުލައި

 ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ،މުއްދަތަކަށް ނޯޓިސް ިދުނމަށްފަހު
  .ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބާޠިލުކުރުމެވެ

  
ވަޒީފާ އަދާކުރިކަުމގެ 

  ލިޔުން 

އެކަން މުވައްޒަަފށް  ،ފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ނުިމމަކަށް ގެނަުއމަށްފަހުވަޒީ  )ހ( .24
މަސް ދުަވހުގެ ތެރޭގައި އެ  މުވަްއޒަފަކު  6އަންގާ ތާރީުޚން ފެށިގެން 

ައނަްނިނވި ކަންތައްަތކަށް އިޝާރާތްކޮށް ވަޒީފާ  ،އެދިއްޖެ ަނމަ
ރާތަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރި ފަ ،އަދާކުރިގޮތުެގ ލިޔުމެއް

  .ދޫކުރަންވާނެެއވެ 
  ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެްޑރެސް  )1(      

  ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަްތ  )2(      

  ؛މެދުެކނޑުމެއްނެތި ވަޒީފާގަިއ އެމުވައްޒަފަކު ދެމިހުރި މުްއދަުތ  )3(      

  ؛ފާ އަދާކުރި ތަންވަޒީ  )4(      

ްނ އެމުަވއްަޒފަކު އަދާކުރަމުން އައި ވަޒީފާއިން ވަކިވުމުގެ ކުރި   )5(      
  ؛ވަޒީފާ

އެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބެމުންދިޔަ  ،ވަޒީފާއިން ަވިކވި ތާރީޚާ ހަމަޔަްށ  )6(      
  .މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް

އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިްނ  ،މުވައްޒަފަކު އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި ެމުނވީ  )ށ(    
ުނވަތަ އޭނާ ވަީޒފާ އަދާކުރި ގޮތާމެދު ވަޒީާފޭދ  ،ވަކިވާން ދިމާިވ ސަބަބު
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ހިމަނައިެގްނ  ،ފާ އަދާކުރި ޮގތުގެ ލިޔުމުގައިވަޒީ ،ފަރާތުން ދެޭކގޮތް
  .ނުވާނެއެވެ

  

ނޯޓިސްދިނުުމެގ 
 ބަދަލުަގއި ފައިާސ ިދނުން 

އެނޯޓިްސެގ  ،ވަޒީފާއިން ވިަކކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭންޖެހޭ ޯނޓިސް ދިނުމުެގ ބަދަލުގައި .25
 ،ދަތު ފެށޭ ދުވަހުން ފެށިގެން އެޯނޓިސްގެ މުއްަދތު ނިމޭދުވަހާ ހަމައަށްމުއް

ހަމައަށް އޭނާއަށް  ،އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާަޔތްތައް
  .އޭނާ ވަީޒފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެއެވެ ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ،ދުިނމަށްފަހު

  

ނޑައެޅިގެްނ ވަޒީފާ  )ހ( .26  ވަޒީފާ ދޫކޮްށލުން  ދޭ ފަރާތުން މިާޤނޫނާ ނުވަތަ ވަޒީފާެގ އެއްބަސްވުމާ ކަ
ދާކުރާ ފަރާތުން ވަޒީފާިދްނ ފަރާތަށް އެކަން ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާނަމަ ވަޒީާފއަ

މިޮގތުން ދޭ ނޯިޓސްގައި އެފަދަ . ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދްޭނވާނެއެވެ
ފައިވާ ކަންކަްނ ކަންކަން ރަނގަޅުކުރުމަށް ދީފައިވާ މުްއދަތުގައި ެއދި 

ވަޒީާފެގ  ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާ އެއްގޮތަށް ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ
 ،އެއްބަސްވުމުަގއި ވަޒީފާއިްނ ވަކިވުމުން ދޭްނޖެހޭ ނޯިޓސް ދިނުމަށްފަހު

  .  ވަކިވުމުގެ ފުރުޞަތު ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ 
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުްނ  މުަވއްޒަފަކު ،ގެ ދަށުން) ހ(މި މާއްދާެގ   )ށ(    

އެކަށީގެްނވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީާފދޭ ފަރާތުން  ،ބާޠިލުކޮށްފިނަމަ
  .އެމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަިކކުރީ ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ

  
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ސަބަބު 

  ސާބިތުކޮށްދިނުން 
ހަޅާ ޝަކާުވެއްއ އެމުވައްޒަފަކު ހުަށ ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން .27

އޭނާ ވަޒީފާއިން ވިަކކުރި ސަބަބަކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަްނ  ،ނުވަތަ ދަޢުވާއެއްގައި
ަވނަ މްާއދާގަިއ ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ޙާލަުތ  29މި ޤާނޫނުެގ  ،ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ

ުކ އެމުވައްޒަފަ . އެހެނިހެން ޙާލަތުތަކުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ  ،ފިޔަވައި
އެކަށީގެންާވ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަޒީާފޭދ ފަރާތަށް  ،ވަޒީފާއިން ަވިކކުރި ސަބަބަކީ
އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުީރ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި  ،ސާބިތުކޮށް ނުދެވިްއޖަެނމަ

  .ކަމުގައި ބެލެވޭނެއެވެ
  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ 
  ވިދިގެން ޝަކުވާ އުފުލުން

 ،ހު ނުވަތަ ނޯޓިސް ދިނުމަާކ ނުލައިނަަމވެސްނޯޓިސް ދިނުމަށްފަ  )ހ( .28
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އެވަޒީފާއިން އޭނާ ވަކިކުރީ  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކިކޮށްފިނަމަ
އެކަށީގެނާްވ ސަބަބެއްނެތި ކަމުގަިއ ވަޒީފާ އަދާކުރި ީމހާއަށް 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން ތިންމަސް ދުވަހުެގ  ،ގަބޫލުކުރެވޭނަމަ 
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަްށ  ،މުގެ ޝަކުވާތެރޭގައި އެކަ
ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހާއަށް ނޯޓިސް ލިބުނު ތާރީޚުން ފެށިގްެނ . ލިބިގެންވެއެވެ 

  .ޓްރައިބިއުނަލަްށ މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަކަށް މިާމއްދާ ހުރަހެއް ނާޅައެވެ
ުނވަަތ  ،އިން ވަކިކުރުމުންވަޒީފާގެ ވަގުތީ މުއްދަތުގައި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ  )ށ(    

އެވަޒީފާގެ ގޮތުން އިސްތިއުފާ ދޭންޖެހޭ  ،އެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މީހާ
 ،ވަޒީފާިއްނ ވަކިކޮށްފިނަމަ  ،ނުވަތަ މުސްކުޅި ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްއައުުމން

ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ކުރުމުގެ ޙައްެޤއް ) ހ(މި މްާއާދގެ  ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ
  .ގެނެއް ުނވެއެވެއެމުވައްޒަފަކަށް ލިބި

  
އެކަށީެގްނވާ ސަަބބެއްނެިތ 
ވަޒީފާިއން ަވކިކުރުމުްނ 

މުަވއްޒަފަށް ލިބޭިދ 
  ޤާނޫނީ ޙައްލު 

ެއކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނެތިކަމަށް  ،މުވައްޒަފަކު ަވޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ  )ހ( .29
ްނ ތިީރގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއި ،ޓްރައިބިއުނަލަްށ ފެނިއްޖެހިނދެއްގައި

ކަމެއް ނުވަތަ ކަންތައްތަކެއް ކުރުމަށް ޓްރައިބިުއނަލުން ައުމރު 
  .ނެރެންވާނެއެވެ

އެމުވައްޒަފަކު ކުރިން އަދާކުރަމުންދިަޔ ވަޒީފާގައި އަލްުނ   )1(      
ބެހެއްޓުމަށާއި އޭނާއަީކ އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ވަޒީފާއްިނ 

  ؛ވަކިވެފައިވާ ީމހެއްކަމުގައި ުނބެލުމަށް އަމުރުކުރުން
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކިކުރުމުގެ ކުރިން އަދާކުރަމުްނިދޔަ   )2(      

ުނަވތަ އެކަށީގެންވާ އެހެން ވަޒީފާއެއްގަިއ  ،ބާވަތުގެ ވަޒީފާއެއްގައި
ައދި އެއަމުރުގިައ ބަޔާންވެގެންާވ ނުވަަތ  ،ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުން

ޠުތަކަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވަްއޒަފަކާ ދެެމދު އެއްަބސްވެވޭ ޝަރް 
ވަކި ާތރީޚަކުން  ،މާއްދާތަކަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރުމަށާއި

  ؛ވާލުވުމަށް އަމުރުކުރުން ހަފެށިގެން އެވަީޒފާއާ 
ބަދަލުދުިނމަށް  ،ގައިވާ ގޮތުގެަމތިން) ރ(މި މާއްާދެގ   )3(      

  .އަމުރުކުރުން
އެމުވައްޒަފަކު ފުރަތަމަ ބަލަންވާނީ  ،ޓްރައިބިއުނަުލން އަމުރެއް ނެރުމުގައި  )ށ(    
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 ،ނުވަަތ އެވަޒީފާއާގުޅޭ . ވަކިކުރިއިރު ހުރި ވަޒީފާގައި އަލުން ބެހެއްޓުމަށެވެ
. ނުވަތަ އެޫންނވެސް އޭނާއާ އެކަށީގެންާވ ވަޒީފާއެއްގައި ބެހެއްޓުމަށެވެ

ވަޒީފާއިްނ  ،ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުެވނު ޙާލަތުތަކަށާއި ،މިފަދައްިނ ބެލުމުގައި
ަޒފަކު ކުރި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްވާނަަމ ވަކިކުރަން ދިމާވީ ުމވައް 

  .އެކަމުގައި އޭނާ ބައިވެރިވާ މިންވަރަށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެެއވެ
އޭނާގެެވސް ކޮންމެެވސް  ،މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ަވކިކުރަން ޖެުހނީ  )ނ(    

މިންވަރެއްގެ ހިއްސާއެއްއޮތްކަމަށް ނުވަަތ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް އޭާނ 
 ،ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖަެނމަ  ،ން ކަމެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްފަހިކޮށްދި

 ،އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ިދުނމަށްކުރާ އަމުރުގެ ތެރޭގައި
އެމުވައްޒަފަކު އުފުލަންޖެޭހ ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްެގ ޢުޤޫބާތެއްވެސް 

  .ހިމެނާިދނެއެވެ 
ބަދަލުދްޭނޖެޭހ  ،ރުމުގައި ބަދަލުދިނުމުެގ އަމުރެއް ޓްރައިބިއުނަލުން ނެ  )ރ(    

މިންވަރު ަކނޑައަޅާނީ އެކަށީގެންވާކަަމށް އަދި ޢަދުލުވެރިކަމަްށ 
ނޑައެޅުމުގައި . ޓްރައިބިއުނަލަްށ ފެންނަ އަދަދަކަށެވެ  ،މިަފދައިން އަދަދު ކަ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގިައ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރިގޮތުްނ 
އެމުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިްނ  ،ގެއްލުަމށާއި އެމުވައްޒަފަކަށް ސީދާގޮތުން ލިބުނު

ވަކިކުރުމަށް ދިމާވި ުމވްައޒަފަކުކުރި ޢަމަލެއްގެ ސަބަބުންކަމަށްވަާނަމ 
. އެކަމުގައި އޭނަ ބައިވެރިވާ މިންވަަރށް ރިޢާޔަތް ކުރަންވާނެއެވެ 

 އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ މި ޤާނުޫނގެ  ،މުވައްޒަފަށް ބަދަލު ދިނުމުަގއި
ގިައވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމަކަށް ބިނާކޮްށ ) ނ(ދާގެ ަވނަ މާއް  23

އެކަމަށްޓަކައި އެމުވައްޒަފަކަށް އިތުރު އަދަދެްއގެ ފައިސާ  ،ކަމުގައިވާނަމަ
  .ދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން އަުމރުކުރެވިދާނެއެވެ 

  
ފަރާތުގެ ފަރުދީ ހައިސިއްޔަތުގެ  ވަޒީފާދޭ ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބިނެާވފައިއޮތީ .30  ވަޒީާފދޭ ފަރާތް ަމރުވުން 

 ،ޭއާނ ނިޔާވި ދުވަހުންފެށިގެން އެްއމަސް ދުވަހެުގ ތެރޭގައި ،މައްޗަށް ކަމުގައިވާަނމަ
ގެ ދަށުން އެއްބަސްވުން ނިމުމަކަްށ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  22މި ޤާނުޫނެގ 

އެ އެއްބަސްވުްނ  ،ެއ އެއްމަސް ދުވަސް ހަމަވުމުން ،ގެނެސްފައި ނާުވނަމަ
  .ނެއެވެބާޠިލުވާ
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ވަޒީާފދޭ ފަރާތް 
  ބަނުގރޫޓުުވން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަނގުރޫުޓ ވެއްޖެނަމަ ުނވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ވިޔަފާރި   )ހ( .31
އެދުވަހުން ފެށިގެން އެއްަމްސ  ،ނުވަތަ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިފިނަމަ

ަގއިވާ ގޮތުެގމަތިްނ ) ހ(ަވނަމާއްދާގެ  22މި ާޤނުޫނެގ  ،ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި
ެއ އެއްމަސްދުަވސް  ،ޒީފާގެ އެއްަބސްވުން ިނމުަމކަށް ގެނެސްފައިނުވާނަމަވަ

  .އެވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލުވާނެއެވެ  ،ހަމަވުމުން
އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުމަކަށް  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަނގުރޫުޓވިޔަސް  )ށ(    

 ،ށްފައިވަާނމަ ނުވަތަ އެމަސައްކަތް އެހެން ފަރާތަކަށް ބަދަލުކޮ  ،ނުގެންނަނަމަ 
  .މި މްާއދާގެ ަދށުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލެއް ނުވާނެއެވެ

ނުވަތަ އެފަރާތުގެ މަސައްކަތް  ،ބަނގޫުރޓުވުުމން ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތް  )ނ(    
 ،މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެމީހުން ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކުން ،ހުއްޓާލުމުން

ހެނިހެން ފައިސާއަށް އެދި ދަުޢވާ އެމުވައްޒަފުްނަނށް ލިބެންވާ ުމސާރައާއި އެ
ަވޒީފާދޭ ފަރާތް ދަރަނި ައދާުކރަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާެއއް  ،ކޮށްފިނަމަ

އާެދއިރާއަކަށާއި އެހެން ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ ފައިސާ  ،ވާނަމަ 
ތިރީގަިއެއވާ ނިސްބަތަށް  ،ހޯދައިދިނުމަށްުވރެ ބޮޑަށް އިސްކަން ދްޭނވާނީ

  .ފައިސާ ހޯދައިދިނުމަށެވެ މުވައްޒަފުންނަށް 
ބަނގުރޫޓުވުުމން ުނވަތަ ވިަޔފާރި ހުއްޓާލުުމގެ ކުރިން ހިނގައިދިޔަ   )1(      

 ،މުސާރަ ،ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބެންވާ 27
އަދި ެއހެނިހެން  ،ސަރވިސްޗާޖް ،ކޮމިޝަން ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ

  ؛މާލީ ފައިދާތައް
ނުވަތަ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ކުރްިނ ބަނގުރޫޓުވުމުެގ   )2(      

ޗުއްޓީ ލިބެންވާ  ،ހިނގައިދިޔަ ދެ އަހަރުދުަވހުގެ ތެރޭގައި 
ުޗއްޓީނުނަާގ  ،ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާނަމަ 

  ؛މަސައްކަތް ކުރުމުން އޭގެ ބަދަލުގައި ލިބެންވާ ފައިސާ
ކުރްިނ  ބަނގުރޫޓުވުމުެގ ނުވަތަ މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ  )3(      

ުމސާރައިން  ،ަމސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 12ހިނގައިދިަޔ 
ނޑޭގޮތަށް މަސައްކަތަށް ނުނިކުމެ ހުރިނަމަ އެުދަވސްތަކަށް  ،ނުކެ

  ؛ލިބެންވާ ފައިސާ
އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބްުނ   )4(      



 
 
 
 
 

 

21 

އްިނ އެބަދަލުެގ ފައިސާއާއި ވަޒީފާ ،ބަދަލުދޭން ެޖހިފައިވާނަމަ
  .އެއްވެސް ފައިސާއެއް ޭދން އޮތްނަމަ އެފިައސާ ،ވަކިކުރާއިރު
  

  މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި 
  

ހަފުތާެއްއގެ ތެޭރަގއި 
ްނމުކޮށް އްެނެމ އާ

ގިަނެވގެްނ 
 މަސައްކަތްކުެރޭވ ގަޑިަތއް 

ވަނަ ާމއްދާގެ ދަށުްނ އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަުފްނ  34މި ޤާނޫނުގެ   )ހ( .32

ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭަގިއ  ،ނުހިމެޭނގޮތުންއިތުރުގަޑި  ،ފިޔަވައި
ގަޑިިއރަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުލައާްވ  48އެނެްމގިނަވެެގން 

  .މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ނުާވެނއެވެ

މުވައްޒަފަކު އަރާމުކުރުމަްށ އާދައިެގމަިތން ހަމަޖެހިަފއިވާ ދުވަހެއްގައި   )ށ(    
އަރާމުކުރުމަށް  ،ދުވަހެއްގައި ނުވަތަ ދެަފރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ

އެއްވެސް މުވައްޒަފަކުަލއްވާ  ،ގަޑިއިރުެގ މުއްދަތެްއުނދީ 24ވިދިވިދިގެްނ 
ދުވަހަށްުވރެ ދިގުމުްއަދތަކަށް މަސައްކަތް ކުރުވައިގެްނ  6ވިދިވިދިގެްނ 

  .ނުވާނެއެވެ
  

ންމުކޮށް އެންމެ އާ ދުވާލަކު 
ގިނަވެގެން މަސައްކަތްކުރެވޭ 

ނޑައެ    ޅުންގަޑިތައް ކަ

  

ނޑައަޅާ  .33 އާންމުކޮށް ުދވާލަކު އެންެމ ގިނައިން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ގަޑިތަްއ ކަ
  .ގަވާއެިދއް ހެދުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ 

  

ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކުްނ  ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައާިވ ފަރާތްތައް މި  )ހ( .34  އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުން 
  .ވާނެއެވެ އިސްތިސްނާ

  ؛ކުއްލި ޙާލަތުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން  )1(      

ނޑުދަތުރުުކރާ އުޅަނދު ނުވަތަ މަިތްނދާ ބޯޓުގައި މަސައްކަތް   )2(       ކަ
  ؛ކުރާ މީހުން

ނޑުދަތުރުުކރާ އުޅަނދެްއ ނުވަތަ މަތިންާދ ބޯޓެއް އުައމާއި   )3(       ކަ
އި ޭބލުމާ އަދި ފުރުމާއި އެފަދަ އުޅަނދުަފހަރަށް މުދާ އެރުވުމާ

އެފަދަ އުޅަނުދތަކަށް ބޭނުންވާ އެހެނިހެްނ ތަކެތި ފޯރުވައިދުިނމާ 
  ؛ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރާ މީހުން

  ؛ތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންޓުޒޯ ޓޫރިސްޓް ރި  )4(      
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މީހުން ދިިރނޫޅޭ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގަިއ   )5(      
  ؛މީހުންކުރާ  މަސައްކަްތ

  .ހިންގުމުގެ ިއސް މަގާމުތަކުގައި ތިބޭ މީހުން  )6(      

އެ ޙާލަތެއްގައި ހިމެނޭ  ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުތަކުގައި  )ށ(    
 ،ބާބުގައިވާ ާމއްދާތައް ވަގުތީގޮުތްނ ނުހިނާގގޮތް ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް މި

  .ސިދާނެއެވެމި ޤާނޫނުގެ ަދށުން ހަދާ ގަވާއިދަކުން ހަމެަޖއް
 ނުވަތަ ަވޒީފާ ދޭފަރާތުގެ ބާރު ،އެކްސިޑެންޓެއް ދިމާުވމުން  )1(      

ނުވަތަ އެފަަދ ކަމެއް  ،ނުހިނގާ ކަމެއް ދިމާވުމުން
ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުެގ  ،ދިމާެވާދނެކަންކަން ޔަޤީންުވމުން

ނުވަަތ މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނާ  ،އިމާރާތާ ނުގުޭޅގޮތުން
ކޮންމެހެން އަަވހަށް ކޮށްނިންމްަނޖެހޭ މަސައްކަތެއް  ،ތުންގުޅޭގޮ

އެކަންކަމަށްޓަކައި އިތުރުގަޑީގައި އެއްވެްސ  ،ކުރަންޖެހުމުން
ވަޒީފާޭދ ފަރާތުގެ މަސައްކަތް  ،މަސައްކަތެއް ނުކޮށްފިނަމަ

ުނރަނގަުޅ އަދި ބޮޑު އަސަރެއް  ،އާދައިގެމަތިން ހިނގަުމންދާގޮތަށް
  ؛ދިމާުވން  ކޮށްފާނެފަދަ ޙާލަތެއް

އާދައިެގަމތިން ކުރާ  ،ޚާއްޞަ ޙާލަތުތަކެއްގެ ސަބަބުން  )2(      
މަސައްކަތަށްވުރެ އިތުރަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ކޮށް ންިނމްަނޖެހޭ 

  ؛މަސައްކަތްތަކެއް ދިމާުވން
ހަލާކުވިޔަ ުނދިނުމަށް ކޮންމެހްެނ  ،އަވަހަށް ހަލާކުވާ ޒާތުގެ ތަކެިތ  )3(      

  .ދަ ޙާލަތެއް ދިމާވުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭފަ
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަގުީތގޮތުން އިސްތިސާްނާވ ) ށ(މި މާްއދާެގ   )ނ(    

 ،ފަރާތްތަކުން ކުރަންޖެހުނު މަސައްކަތެއްކޮށް ނިމުމުން
ގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މުއްަދާތ ) ށ(ަވނަ ާމއްދާގެ  32މި ޤާނޫނުގެ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުްނ އެއްވަރުގެ ުމއްދަތެއް އީެމހުން އަރާމުކުރުމަށް 
ންމުކޮށް އެންމެގިަނވެގެްނ އާއަދި ުދވާލަކު . އެމީހުންނަށް ދްޭނވާނެެއވެ

 އެގަޑިތަކަށް ،މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގަޑީގެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކޮށްފިނަމަ
އިތުރުގަޑީެގ  ،ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން ) ށ(ވަނަ މްާއާދގެ  37މި ޤާނޫނުގެ 
  .އެމީހުންނަްށ ދޭންވާނެެއވެވަޒީފާދޭ ފަރާތުން  ،ފައިސާވެސް
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މުވައްޒަފަކުލައްވާ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުެގ  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން .35  ކެއުމުެގ ގަޑި 
އަދި އެފަަދ ކަމެއް ކުރަން ހުއްދަ . ތެރެއިން ކެަމއް ކުރުވައިގެން ުނވާނެެއވެ 

  .ދެީގންވެސް ުނވާނެއެވެ 
ެމދުކެނޑުމެއެްނތި  ،ތުކޮޅެއް ކެއުމަށް ނުދީ މިނެޓުގެ ަވގު 30މަދުވެގެން   )1(    

  ؛ގިނަވެގެން ަފސްގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުވުން
އޭނާ ލައްވާ އެއްެވސް  ،ުމވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ވަގުތުަގއި ،ކެއުމަްށ  )2(    

  .މަސައްކަތެއް ކުރުވުން
  

 ،ނަާމދު ކުުރމުގެ ވަުގތާއި 
  ހުސަްވގުތު 

އެނަމާދެއްގެ ަވގުުތ  ،ނަމާުދކުރުމަްށ ،ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަޒީފާއަދާކުރާ  )ހ( .36
މިނެުޓެގ  15މަސައްކަތަށް ދަތިނުާވޭނ ގޮތުގެމަތިން  ،ފާއިތުނުވަނީސް 

  .ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދްޭނވާނެެއވެ 
ގައިވާ ގޮތުގެމަިތން ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ނުލިބި ) ހ(މިމާއްދާގެ   )ށ(    

މިނެުޓެގ  15ގަޑިއަކުން އެއްފަހަރު މަސައްކަތުގައި ހޭދަވާ ކޮންމެ ހަތަރު 
  .ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދޭން ވާނެެއވެ

  

ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވްައަޒފަކާ ދެމެދު ވެޭވ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުްނ   )ހ( .37  އިތުުރގަޑި 
އިުތރުގަޑީގައި މުވަްއޒަފަކު ލައްވައި މަސަްއކަތް ކުރުވައިގެން  ،މެނުވީ 

ގައިވާ ) ށ(މި މާއްދާެގ  ،ކުރުވާނަމަ ިމފަދައިން މަސައްކަތް. ނުވާނެއެވެ
ވަނަ މާްއދާގައި ބުނާގޮަތްށ  38ިމ ޤާނޫުނެގ  ،ގޮތަށާއި

  .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ
އާޭނެގ  ،މުވައްޒަފަކުލައްވާ އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވައިފިނަމަ  )ށ(    

 ،ބަޔަށްވާ ފައިސާ 1¼މުސާރައިން ަގޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަުދވެގެން 
ހުކުރު ދުވަހެއް ނުވަަތ ރަސްމީ ބަންުދ  ،އެފަދަިއްނ މަސައްކަތްކުރުވީ އަދި

އެމީހެއްގެ މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްެޖހޭ މިންވަރުެގ  ،ދުވަހެއްގައިނަމަ 
 ،އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ،ބަޔަށްވާ ފައިސާ 1½މަދުވެގެން 

  .ވަޒީފާދޭފަރާތުން ދޭންާވނެއެވެ ،އެމުވައްޒަފަކަށް
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ަބްނދު ރަސްމީ 
ދުވަްސތަކުަގއި 

  މަސައްކަްތ ކުުރން 

 ަރސްމީ ބަންދު ދުވަހަކު ،ންމުކޮށް ަމސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއްެގ ގޮތުގައިއާ .38
ނޑައެޅިފައިާވ  ،މުވައްޒަފަކުލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވާނަމަ އޭނާއަށް މަދުވެގެން ކަ

އްވަރުގެ އަދެަދއްގެ މުސާރައިން ުދވާލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔާ އެ
ފައިސާ އޯވަރޓައިމްގެ ގޮުތގައި ލިބޭ ފައިސާގެ އިތުރުން ެއމުވައްޒަފުގެ ުމސާރައިގައި 

 .އެމުވައްޒަފަކަށް ދޭންވާނެއެވެ  ،ހިމަނައިގެން ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން
  

  

  ޙައްޤުވާ  އެކިއެކި ޗުއްޓީ 
  

ވަޒީފާ އަދާކުރާާތ  ،އި ނުވާނަމަމި ޤޫާނނުގައި އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންކޮށްފަ  .39  އަހަީރ ޗުއްޓީ 
މުސާރަލިބޭގޮތަށް ކޮނެްމ މުވަްއޒަފަކަށްވެސް  ،ކޮންމެ ައހަރަކު ،އަހަރުވުމުން
  .އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދްޭނވާނެެއވެ  ،ދުވަހުގެ ޗުްއޓީއެއް 30މަދުެވގެން 

  

ޗުއްޓީަގއި ުހްނަނއިރު 
  މަސައްކަްތ ނުުކުރން 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީގައި މަުވއްޒަފަކު  ވަނަ މާްއާދގައި 39 މި ޤާނޫުނގެ .40
އެފަރާތުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އެމުވައްޒަފަކު  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ،ހުއްޓާ

ނަުވތަ އެފަދައިން މަސައްކަތް ކުރުވުމަށް . ލައްވައި ކުރުވައިގެން ުނވާނެއެވެ
  .ހުއްދަކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

  

 ،ވަނަ މާއްާދގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ެދވޭނީ 39 ނޫނުގެމި ޤާ  )ހ( .41  ޗުއްީޓދޭ ތާރީޚު 
  .ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތްިނނެވެ

ނޑައަޅާނީ  )1(       އެުޗއްީޓ ޙައްޤުވާ މުވައްޒަފަކާ  ،ޗުއްޓީފެށޭ ތާރީޚު ކަ
ުޗއްޓީފެށޭ  ،މިގޮތުން. ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ  ،މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު

 12ޗުއްޓީ ޙައްޤުވާ އަހަރު ނިމުނު ތާރީޚުން ފެށިގެން  ،ތާރީޚަކީ
  .މަސްދުވަހަށްވުރެ ފަހުގެ ތާރީޚަކަށް ވެގެން ނުާވނެއެވެ

ަވނަ މާްއދާގައިވާ ގޮތުގެަމތީން ެދވޭ ަސލާމުގެ  42 މި ޤޫާނނުގެ   )2(      
މާއްާދގައިވާ   ވަނަ  43ޗުއްޓީ ނުވަތަ މި ޤާނޫނުގެ 

ނުވަަތ ވަޒީފާއިން  ގޮތުގެމަީތްނ ދެވޭ ިވހެއުމުގެ ޗުްއޓީ
ވަކިކުރުމަށްޭދ ނޯޓިސް ދީފައިވާ މުްއދަތު އަހަރީ ޗުއްޓީން 



 
 
 
 
 

 

25 

  .އުނިވާގޮތަކަށް ޗުއްޓީ ނުެދވެޭނއެވެ
އެމުވައްޒަފަކު އަާދއިެގ  ،މުވައްޒަފަކު އަހަރީ ޗުއްޓީގައި ވަނިކޮްށ  )3(      

ގޮތުން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަހެއް އެއީ ރަސީްމ ބަންުދ 
 ،ދުވަހެއް ،އެފަަދ ކޮންމެ ަބނުްދ ދުވަހަކަށް ،ޖެަނމަދުވަހަކަށް ވެއް 

  .އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއަށް އިތުރު ކުރެވޭނެއެވެ
މުވައްޒަފަކު އޭނާއަށްލިބޭ އަހަރީ ޗުއްޓީ ފެށުމުގެ ކުރިން މަސައްކަަތށް   )ށ(    

ޭއާނ  ،ނުކުންނަ އެންމެ ފަހު ދުވަހަށްވުރެ ލަސްނުވާނޭ ގޮތުގެމަތިން
ީޓގެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރައްިނޖެހޭ ފައިސާގެ އަދަދު ވަޒީާފދޭ ނަގާ ުޗއް އެ

  .ފަރާތުން އޭނަާއށް ދޭން ާވނެެއވެ
އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ އަހަރީ  ،ވަޒީފާއިން ަވކި ކުރާނަމަ ،މުވައްޒަފަކު  )ނ(    

 ،ޗުއްޓީއެއްގެ ޭބނުން ނުކޮށް އޮތުމުން  ެއ ޗުއްޓީއަށް ލިބެންވާ ފައިސާ
ވަޒީފާއިްނ  ،މުަވއްޒަފަކަށް ނުދީ އޮތްކަމަށްވާނަމަވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ

  .އެ ފައިސާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންާވނެެއވެ ،ވަކިކުރާއިރު
ނޑައަޅާނީ  )ރ(     ޭއާނ  ،މި މާްއދާގެ ދަށުން މުވައްަޒފަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަ

ޗުއްޓީ ނިެގ ުދވަހުގެ ކުރިން  ނުވަތަ ޭއާނ ވަޒީފާއިން ަވކިވުމުގެ ކުރިްނ 
  .އޭނާއަށް ލިެބުމންއައި މުސާރައިގެ ނިސްބަތަށް ބަލައިގެންނެވެ

ވަަނ  39މި ޤޫާނނުެގ  ،ގައިވާ ާޙލަތުގައި މުެނވީ) ނ(މި މާްއދާގެ   )ބ(    
 ،ގެ ބަދަލުގައިމާއްދާގެ ަދުށން މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާ އަހަރީ ޗުއްޓީ

  .ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ީދގެން ުނވެާނެއވެ  ،އެއްވެސް ފައިސާއެއް
ވަނަ މާއްދާގެ ދަުށން މުވައްޒަފަކަށް ލިބިދޭ ޗުއްޓީެއްއ  39 މި ޤާނުޫނގެ  )ޅ(    

ނުވަތަ ބޭނުން ނުކުުރމަށް އެއްެވސް އެއްބަސްވުމެއް  ،ދޫކޮށްލުމަށް
  .ބަސްވުމެކެވެއެ އެއްބަސްވުމަކީ ބާޠިލު ެއއް ،ވެފައިވާނަމަ 

  

ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި  ،މުވައްޒަފަކު ޚިދްމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކު  )ހ( .42  ބަލިވެެގން ސަލާްމބުނުން 
ދިނުމަްށ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެެގންަވީނ  ،މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް

  .ދުވަހުގެ ޗުްއޓީއެވެ 30ގިނަވެގެން 
ސަބަބުން މުވައްޒަފަކަށް މަސައްކަތަށް  ބަލީގެ ބާވަތާއި އެބަލީގެ  )ށ(    

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ  ،ނުނިކުމެޭވެނ މުއްދަތު ބަޔާންކޮށް
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މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ވަޒީފާއަށް ނުކުންަނ 
ވިދިިވދިގެްނ ދެ ުދވަހަށްވުރެ  ،އެމުވައްޒަފަކަށް ،ދުވަހު ހުށަހެޅުމުންނޫނީ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަްށ  ،ށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ ިދނުންދިގު މުއްަދތަކަ
  .ލާޒިމުވެެގންނެްއ ނުވެއެވެ

  
ވިެހއުާމ ގުިޅގެްނޭދ 

  ޗުއްޓީ 

 ،ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް ބަޔާންކޮށް ،އަންހެން ުމަވއްޒަފަކު  )ހ( .43
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް 

ވިހެއުމާ ގުޅިގްެނޭދ  ،އެ މުވައްޒަފަކަށް ،ހުށަހެޅުމުން ސެޓުފިކެޓް
ވިހެއުމާ ގުޅިގްެނދޭ ޗުއްޓީ ިދނުުމަގއި . ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދޭންވާނެއެވެ 60

ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަހުގެކުރިން ހިނގާގޮތަށް ގިނަވެގެން ދެޭވީނ 
އުމާ ގުޅިގްެނޭދ ިވހެ ،ިމމާއްދާ މިހެން އޮތުމަކުން. ުދވަހުގެ ޗުއްޓީއެވެ 30

ޗުއްޓީ ފުރިހަމަނުކޮށް ވަީޒފާއަށް ނުކުތުން އެމުވަްއަޒފަކަށް މަނަެއްއ 
  .ނުކުރެއެވެ

މި ޤާނޫނުެގ ަދށުން ނުވަތަ ެއއްބަސްވުމެއްެގ  ،ވިހެއުމާގުޅިގެްނދޭ ޗުއްޓީއަކީ  )ށ(    
ދަށުން ލިިބދޭ އެހެނިހެން ޗުްއޓީތަކުގެ އިތުރަށް އަންހެން މުވައްޒަފުންނަްށ 

  .ޗުއްޓީއެެކވެދެވޭ 
ވިހެއުމާ ގުޅިގެްނ ލިބޭ ޗުއްޓީގައި އިންނަ  ،އަންހެން މަުވއްޒަފަކު  )ނ(    

 ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި ،މުއްދަތަުގއި
މުެގ ކުރިއެރުން ލިބިދިންުނ ފަދަ ޙައްޤުތްައ ގާމަ ،ޢިނާޔަތްތަކާއި

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަުށްނ  ،ތުންމިގޮ. ފުރިހަމައަށް ލިބެންވާނެއެވެ
މަާގމުގެ ކުރިއެރުން ލިބުމަށް ވަޒީފާެގ  ،އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކަށާއި

އަދި . ގޭުނުގނުމަކަށް އެއްެވސް އުނިކަމްެއ ގެނެސްގެްނ ނުާވނެއެވެ މުއްދަތު
ުނަވތަ  އޭނާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުއްަދތަށް އެއްވެސް ހުއްޓުމެއް އައީކަމަށް

ޑުނީ ކަމަށް ނުވަަތ އެމުއްދަތު ކުރުވީކަމަްށވެސް ބަލައިގެްނ މެދުެކނ
  .ނުވާނެއެވެ

ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އަންހެން މުވައްޒަފުަކ   )ރ(    
ިމގޮތުން އޭނާައށް . އިނަްނއިރު ޭއނާގެ މުސާަރ އޭނާައށް ދޭންާވނެއެވެ

  .ކޮށް މުސާރަދޭ ދުވަހުއެވެންމު އާ  ،ޙައްޤުވާ މުސާރައިގެ ފައިސާ ދޭނީ
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ނުވަތަ ވިހެއުމުެގ  ،ބަލިވެއުިނމުގެ ސަބަބުން ،އަންހެން މުަވއްޒަފަކު  )ބ(    
ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް އޭނާގެ ޞިއްޙީ ޙާލަތު ތަންނުދޭކަަމށް  ،ސަބަބުން

ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިާވ  ،ނުވަތަ އޭނާެގ ދަރިފުޅު ބައްޔެއް ވެއްޖެކަމަށް
ވިހެއުުމގެ  ،ޔަކު މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް ދީފިނަމަޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރި
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަދި ިވހެއުމުގެ ފަހުްނ  28ކުރިން ގަިނވެގެން 

ގައިވާ މުއްދަތުެގ ) ހ(ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް މި މާްއދާގެ  28ގިނަވެގެްނ 
ިމޮގތުން ެދވޭ ޗުއްޓީގެ ދުވަސްތަކަށް މުސާރަ . އިތުރަށް ދްޭނވާނެއެވެ 

 .ޒީފާޭދ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެންނެއް ނުވެެއވެ ދިނުން ވަ
  

 ،ހަމަވުމުން  ޗުއްޓީ ލިބޭ ގުޅިގެން ވިހެއުމާ  )ހ( .44  އަނބުާރ ައއުުމގެ ޙަްއޤު 
އެ މުވައްޒަަފކު ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ކުރިން ލިބެމުނަްއއި މަންފާތަކާިއ 

ުމން ައއި އެ ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ކުރިން އޭނާ އަދާކުރަ ،ޙައްޤުތައް ލިބޭގޮތަށް
ތިރީގައިވާ ގޮތްަތކުންކުރެ ގޮތެއް މެުދވެރިެވއްޖެ ޙާލަތެއްަގއި  ،ވަޒީފާއަށް

  .އަނުބރާ އައުމުގެ ަޙއްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ  ،މެނުވީ 
ނުވަަތ  ،ނުަވތަ ފަންނީ ،ތަނުގެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްކުރާ   )1(      

  ؛އެަވީޒފާ ނެތުން،އެތަނުގައި  ،އިންތިޒާމީ ސަބަބަކާހުރެ
  .އޭނާ އެވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދެމިހުރުމަށް ނުކުޅެދުން  )2(      

ގައި ބަޔާންކުރާ ޙާލަތުތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް ) ހ(މި މާއްާދެގ   )ށ(    
ުނވަތަ އަދާކުރުަމްށ  ،އެ މުވައްޒަފަްށ ގެއްލުނު ،މެދުވެިރވެއްެޖ ހިނދެއްގައި

ޒީފާއެއް މަސައްކަތްުކރާ ނުކުޅެދުނު ވަީޒފާގެ ބަދަލުގައި އެކަށޭނަ އެހެން ވަ
ތަނުން ހަޯދއިދުިނމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު 

  .އަޅަންވާނެެއވެ
އޭނާ ކުރިން ައދާކުރަމުންއަިއ  ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ށ(މި މާއާްދގެ   )ނ(    

ވަޒީފާގެ ބަދަލުގައި ެއ މުވައްޒަފަކަށް އެކަށޭނަ ވަޒީފާއެއް 
އަދާކުރުަމށް އެމުވައްޒަފަުކ  ،ވަތަ އެފަދަ ވަޒީފާއެއްހޯދައިނުދެވިއްޖެނަމަ ނު 

ވަަނ  22މި ޤާނުޫނެގ  ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި އިޢުތިރާޟް ކޮށްފިނަމަ
ަވޒީފާދޭ ފަރާތްުނ އެުމވައްަޒފަކަށް ނޯޓިސްދީ  ،މާއްދާގައިވާ ޮގތުގެމަތިން

  .ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ބާޠިލު ކުރެވިދާނެެއވެ 
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ކުއްޖާ ބެުލމަްށ 
  ުގތުިދުނން ވަ

ވިހެއުމާގުޅިގްެނ ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް  ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހުްނ  ،މުވައްޒަފަކު .45
ފެށިގެން ދަރިފުޅަށް ކޮށްދްޭނޖެހޭ ކަންތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައިްނ 

ނޑޭގޮތުން މިެނުޓެގ  30ކޮންމެ ދުަވހަކުވެސް ދަރިފުޅުގެ ގާތަށް ދިުޔމަށް  ،ނުކެ
މިޮގތުގެމަތިން ހުސްވަގުތުކޮޅެއް . ފަހަރު ދޭންވާނެއެވެ  2ޅެއް ދުވާލަކު ހުސްވަގުތުކޮ

  .އަހަރު ފުރުމާ ހަމައަށެވެ 1ދުިނން ލާޒިމެުވގެންވަނީ ދަރިފުޅުގެ ޢުމުރުން 
  

މަޔަކަްށ ުނަވތަ 
ބަފަޔަކަްށވުުމން ލިބޭ 

  ޗުއްޓީ 

 ،ން ވިހެއުމާގުޅިގެްނ އަންހެްނ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމު  )ހ( .46
ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ ބަްއޕައަށް އެއްއަހަރު ދުވަހަށްުވރެ 

  .ދިގުނޫން ޗުްއީޓއެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ެނގިދާނެއެވެ
ދަރިފުޅުގެ  މަންމައާިއ  ބައްޕަ ވަޒީފާ  ،ވަޒީފާދޭ އެްއފަރާތެއްގައި  )ށ(    

ގެ މްުއދަުތ ޗުއްޓީ އެމީހްުނނަށް ފެންނަ ޮގތަކަށް އެ ،އަދާކުރާނަމަ
  .ދެމީހްުނގެ މައްޗަށް ބަހާލެވާިދނެއެވެ

  

ވަޒީފާއަދާކުރާ  ،އިލާގެ ެމްނބަރަކު ބަލިވުންފަދަ މުިހްނމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެންއާ .47  އިީލ ޒްިނމާެގ ޗުއްޓީ އާ
ދުވަހުެގ ޗުއްޓީއެއް  10ކޮންމެ ުމަވްއޒަފަކަށްވެސް މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 

  .ވެއަހަރުދުވަހުގެތެރޭގައި ނެިގާދެނއެ
  

އަނިބމީހާ ވިެހުއމުން 
  ދެޭވ ޗުއްޓީ 

 މުސާރަލިބޭގޮތަްށ ،ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން ފެިށގެން ،ފިރިހެން މުަވއްޒަފަކަްށ .48
  .ދުވަހުގެ ުޗއްޓީއެއް ޙައްޤުވާނެއެވެ  3

  
ޚިތާނުކުރުމާ ގުިޅގެްނ ޭދ 

  ޗުއްޓީ 

 ،ްނ މުސާރަ ލިބޭގޮތަްށއެދުވަހުން ފެިށގެ ،މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު ޚިތާނުކުރުމުން .49
  .ދުވަހުގެ ުޗއްޓީއެއް އެ މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާނެއެވެ  5

  
  

  އުޖޫރަ 
  

އެހެން ހުރިހާ  ،ވަގުތީ މުވަްއޒަފަކަށް ލިބެންވާ މުސާރަ ފިޔަވައި  )ހ( .50  މުސާރަ ިދނުން 
  .މަދުވެެގން މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ ދޭންވާނެެއވެ ،މުވައްޒަފުންނަްށވެސް
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ންމު އުސޫލެއްގެގޮތުން ދޭންާވނީ ދުަވުހ އާގުތީ މުވަްއޒަފަކަށް ވަ  )ށ(    
ަވޒީފާދޭ ފަރާތާއި އެ ވަގުތީ މުވައްޒަފާ ދެެމުދ  ،ނަމަވެސް. މުސާރައެވެ

ކޮންމެ ހަފުތާއަކު އެއްފަހަރު ނުވަތަ ކޮންމެ ެދ  ،އެއްބަސްވާގޮތެއްގެ މަތިން 
ދޭގޮތަށްވެސް ހަފުތާއަކުން އެއްފަހަރު ނުވަތަ މަހަކު އެއްފަހަރު މުސާރަ

  .ހަމަޖެއްސިދެާނއެވެ
  :މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރަ ދޭންވާނީ  )ނ(    

ނޑައަޅާ   )1(       އެ މުވައްޒަފެއްގެ އަތަށް ނުވަތަ އާޭނ ލިޔުމަކުން ކަ
  .ފަރާތަކަށެވެ

ނުވަަތ  ،ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ފައިސާއަކުން ނަގުދެުގގޮތުގައި  )2(      
  .ކަކުންނެވެރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބޭންކެއްގެ ޗެ

 ،ބަނުްދނޫން ުދވަހެއްގައި ،ނަުގދު ފައިސާއިން މުސާރަދޭނަމަ  )3(      
އެމުވައްޒަފަކު މަސައްކަތް ކުރާތަނުްނ ނުވަތަ ެއތަނާ ކައިރި 

  .ތަނަކުންނެވެ
މުވަްއޒަފަކު އަދުާކރާ މަސައްކަތުގެ  ،ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތަކުގަޔާއި  )ރ(    

ރައިގެ ގޮތުގައި ުނވަތަ މުސާރައިެގ މުސާ ،އާދަކާދައިގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށް 
ބައެއްގެ ގޮތުގައި ފައިސާނޫން އެހްެނ އެއްޗެއް ދީއުޅޭ ޒާތުގެ 

 ،އެފަދަިއން އުޖޫރަިއެގ ގޮތުގައި ެއއްޗެއް ދެޭވނީ  ،މަސައްކަތްތަކުގައި
  .އެއެއްޗަކީ ތިރީގައި މިވާ ޝަރްޠުތައް ފުރިހަމަވާ އެއްޗަކަްށ ވާނަމެައވެ

ްސތުވާތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެއްޗަކަށް ބަނގުރާ ުނަވތަ މަ  )1(      
  ؛ނުވުން

އިލާގެ މެންބަރުންނަށް އެއިން އާމުވައްޒަފަށް ނުވަތަ އާޭނެގ   )2(      
  ؛ބޭނުމެއް ހިފޭ ނުވަތަ ފައިދެާއއް ކުރާ އެއްޗަކަށްވުން

އެކަށީގެންވާ ރަނގަުޅ  ،އެއެއްޗަކަށް ނިސްބަތްކުރެވޭ އަގަކީ  )3(      
  ؛އަގަކަށްވުން

އެއެއްޗަކީ ގެންގުޅުން ނުަވތަ އަތުގައިބެހެއްޓުން ަމާނއެއްޗެއް   )4(      
  .ކަމުގައި ނުވުން 
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ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުން އެއްވެސް   )ހ( .51  ސަރވިްސާޗޖް 
މަހު ލިބުނު ފައިސާ ނުވަތަ  ފާއިތުވެފައިވާ ،ސަރވިސްޗާޖެއް ނަގަާނމަ
ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާޭދ ފަރާތަށް ނަގާ ) ށ(އެ ފައިސާއިން މިމާއްދާގެ 

ނޑުމަށްފަހު ބާކީވާ ފައިސާ ހިނގުަމންދާ މަސް ނިމުުމެގ  އިދާރީ ފީ ކެ
  .ކުރިން އޭނާގެ މުވަްއޒަފުންނަށް ބަހައި ނިންމަންާވނެއެވެ

ފައިސާގެ ޖުމުލަ އަަދދުެގ  ލިބޭ ފަރާތަށް ވަޒީފާދޭ ،ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި  )ށ(    
އިދާރީ ފީއެްއެގ  ،އަށްވުރެ ގިނަނޫން އަދަެދއްގެ ފައިސާ 1%ތެރެއިން 
  .ވަޒީފާ ދޭފަރާތަށް ނެގިދާނެއެވެ ،ގޮތުގައި

  

އެމުސާރަޔާއެކު ތިރީގައިއެވާ ކަންތައްތަްއ  ،މުވައްޒަފުންނަްށ މުސާރަ ދޭއިރު  )ހ( .52  މުސާރިައެގ ބަާޔން 
  .ވެމުވައްޒަުފންނަށް ދްޭނވާނެއެ ،ހިމެނޭ ލިޔުމްެއ ވަޒީފާދޭފަރާތުން

މުސާރަދެވޭ ުމއްދަތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުޅި މުސާރައެިގ   )1(      
  ؛ޖުމުލަ އަދަދު

ނޑާފައިވާނަމަ   )2(        ،އެއްވެސް އަދަދެއް އެމުސާރައިގެ ޖުމުލަިއން ކަ
ނަޑންޖެހުނު ސަބަބު ނިޑ  އަދަދާއި ެއ އަދަދު ކަ   ؛އެގޮތުން ކެ

ްށ މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ މުވައްޒަފަ ،މުސާރަދެވޭ ުމއްދަތުގައި  )3(      
  .އަސްލު އަދަދު

 ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރުމުގެ ބަދަލަުގއި ) ހ(މި މާްއދެާގ   )ށ(    
ގަިއ ) ހ(މުސާރައިގެ ބަޔާނުގައި ހުނަްނންވާނެކަަމށް މި މާއްދާގެ 
މުާސރައިގެ  ބުނެފައިވާ ަމޢްލޫމާތު ހެިމނޭގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައި އޮންނަ 

މުސާރަ ލިބޭ ވަގުތު ސޮއިކުރުާވ  ،ގައި މުވައްޒަފުްނލައްވާދަފުތަރެއް
  .ގޮތަށްވެސް ހަމަޖެއްސާިދނެއެވެ

ގައިވާ މުސާރައިގެ ދަފުތަރުގައިވާ ކަމާބެހޭ ޞަފްޙާއެއްެގ ) ށ(މި މާއާްދގެ   )ނ(    
އެކަމަށް އެދޭ މުވަްއޒަފަކަށް އިތުރު އުޖޫރައެްއ ނެގުމަކާނުަލއި  ،ކޮޕީ

  .ދޭންވާނެއެވެ
 ،މުސާރައިގެ ބަޔާނެއް  ،މްާއދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގަެމތިންމި   )ރ(    

ުނވަަތ  ،ވަޒީފާދޭފަރާތުން ނުދީފިނަމަ ،މުވައްޒަފަކަށް މުސާރަ ޭދއިރު
 ،މުސާރައިގެ ދަފުތަރުގެ މަޢްލޫމާތު އެމުވައްޒަފަކަށް ނުދައްކައިފިަނމަ 

  .ދާނެއެވެޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅި ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ ެއމުވައްޒަފަކަށް



 
 
 
 
 

 

31 

މުސާރާައ ގުޭޅގޮުތން 
  މަނާ ކަންތައްަތއް 

  ،ވަޒީފާދޭ އެއްެވސް ފަރާތަކުން  )ހ( .53

އެއްވެސް މުވައްޒަަފކަށް ދީފައިވާ މުސާރައެއް  ،މި ޤާނޫުނގަެދށުން  )1(    
ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް  ،ނުވަތަ އެމުަވއްޒަފަކަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރައެއް

  .އްަނގައިގެން ނާުވެނއެވެ ،ުނަވތަ އަނބުރާ ެދއްކުމަށް ،ދިނުމަށް

އެއްވެސް މުަވއްޒަފަކަށް ލިބިފައިވާ މުސާރައަކުން ނުވަތަ ލިބެންވާ   )2(      
 ،މުސާރައަކުން ނުވަތަ ެއފަދަ މުސާރައެއްގެ ބަޔަކުންނަމަވެސް

އެމުވައްޒަފަކަށް ލިބެންވާ ފައިދާއަށް ސީދާކޮށް ނުވަތަ ނުސީދާކޮށް 
  .މެއް ކޮށްގެނުްނވެާނއެވެވިޔަސް ހުރަސްއެޅޭ ޒާތުގެ އެއްވެސް ކަ

އެއްވެސް މުަވއްޒަފަކަށް ލިބުނު މުސާރައިގެ އިތުރަށް އެއްވެސް   )3(      
ރަސީދެއް ދިނުމަަކްށ  ،އަދަެދއްގެ ފައިސާއެއް އޭނާއަށް ލިބުނުކަމަށް

ައިދ އެކަން . ނުވަތަ އެގޮަތްށ ހާމަކުރުމަށް އެދިގެން ުނވާނެއެވެ 
  .ވެކުރުމަށް ހުއްަދކޮށްގެންވެސް ނުާވނެއެ

އޭނާގެ މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ މުސާރައާމެުދ ޢަމަލުކުރުމަށް   )4(      
އެމުވައްޒަފަކަށް އޮތް މިިނވަންކަމަށް ހުރަސްއެޅޭފަދަ ކަމެްއ 

  .ކޮށްގެން ނުާވެނއެވެ

ވަޒީފާދޭ އެއްވެސް ފަރާތަކްުނ އޭނާެގ މުވައްަޒފުންނަށް   )ށ(    
ކުެރވޭނީ ައްނނިަނިވ ދޭ މުސާރައާއި އުޖޫރައިން އެއްވެސް އެއްޗެއް އުނި

  .ޙާލަތުތަކުގައެވެ

ޤާނުޫނގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ނުވަަތ ކޯޓުގެ އަމުރަކާ އެއްގޮްތާވ   )1(      
  ؛ގޮތުގެމަތިން އުނިކުރަްނޖެހޭ އެއްޗެއް އުނިކުރުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްަޒފަކަށް ހޯދައިދީފައިވާ ގެެއއް ނުވަތަ   )2(      
 ،ތަ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ދީފައިވާނުވަ ،ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް ހޯދުމަށް

ނުވަތަ ޭއނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ވިއްކާ މުދަަލަކށް ލިބެންވާ ފައިސާއާ 
ގުޅޭގޮތުން ުނވަތަ އޭނާ އެމުވައްޒަފަކަށް ދޫކުރާ ލޯނަކާ ނުވަތަ 
އޭނާ ގެރެންީޓކޮށްދީގެން ޯހދައޭިދ ލޯނަާކ ނުަވތަ ުމސާރައިގެ 

ުގޅޭގޮތުން މުަވްއޒަފެއްގެ އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދީފިައވާ އަދަދަކާ 
ުނަވަތ  ،އެ ހުއްދަޭދ އަދަދަކަށް ،ލިޔުމަކުން ލިބިގެން ،ހުއްދަ
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މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައިެގ ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގަިނ 
  ؛ުނވާނޭހެން އުނިކުރާ އުނިކުުރން

އެމުވައްޒަފެއްެގ ޗުއްޓީއާގުޅޭ ނުވަތަ ބޭސްފަރުވާއާގުޅޭ ނުވަަތ   )3(      
ނުވަތަ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަކަށް  ،އަރެންސާގުޅޭ ފަންޑަކަށްއިންޝު

  .ދެއްކުމަށް ލިބެންޖެހޭ ފައިސާއާގުޅޭގޮތުން ުއނިކުރާ އުނިކުރުން
  

މުަވއްޒަފުންނަްށ 
ފިާހރައްެއގެ ިޚދްަމތް 

  ދިނުން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވަްއޒަފުންެގ ބޭނުންަތކަށް ވަޒީފޭާދ ފަރާތުން ހުޅުވާ   )ހ( .54
 ،ލުން ދޭ ޚިދްމަތް ސޫނުވަތަ ވަޒީފާޭދ ފަރާތުން ވިޔާފާރީގެ އު ،ންފިހާރައަކު

އެފަދަ ފިހާރައަކުން  ،އޭނާގެ މުވައްަޒފުންނަށްވެސް ލިބޭގޮތަށް ހަދައިފިނަމަ
އެކަށީގެންވާ ރަނަގޅު  ،ތަކެތި ވިއްކަންވާނީ ނުވަތަ އެޚިދްމަތެއް ޭދންވާނީ

  .އަގަކަށެވެ

ގައި ބަޔާންކުރާ ފަަދ ) ހ(ދާގެ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ހުޅުވާ މި މާއް   )ށ(    
އެއްޗެތި ގަތުމަކަށް ުނވަަތ  ،ފިހާރައަކުން ނުވަތަ ދޭ ޚިދްމަތަކުން

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މުވަްއޒަފުންނަށް މަޖުބޫރު  ،ޚިދްަމތުގެ ބޭުނން ކުރުމަކަށް
  .ކޮށްގެން ނުާވެނއެވެ

  

ވަޒީފާިއން ަވކިކުރާއިުރ 
  އުޖޫަރ ިދނުން 

ނުވަތަ އޭނާގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ހަމަވާއިުރ  ،ްނ ވަކިކުރާއިރުމުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއި .55
ވަޒީފާއިން ަވިކކުރާތާ ނުވަތަ ވަޒީފާގެ މުއަްދތު ހަމަވާތާ  ،ދްޭނޖެހޭ ފިައސާއެއްވާނަމަ

 ،ދުވަހުގެ ެތރޭގައި ވަޒީފާޭދފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ދްޭނޖެހޭ އެންމެހަިއ ފައިސާ  7
  .ދީ ނިްނަމނާްވނެއެވެ

  

ގުޭޅގޮުތން  އުޖޫަރއާ
  ލަފާދޭ ބޯޑު 

އެނޫންވެސް މަސައްކަތްތައްކުރާ  ،އެކިއެކި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގަޔާއި  )ހ( .56
 ،ތަންތަނުަގއި ުމވައްޒަފުން ަމސައްކަތް ކުރަމްުނދާގޮތް ބަލައި ދެނެގަތުމަާށއި

މީހުންނަށް މުސާރައިގެގޮތްުނ އެންމެ  އެތަންތުަނގަިއ މަސައްކަތްކުރާ
އަަދދާ ގުޅޭގޮތުން ިމނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި  ކުޑަމިނުން ދެވޭނެ

  .މުސާރައާއި އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ  ބޯޑެއް އޮނަްނނާްވނެއެވެ
ނޑައެޅުމަށް   )ށ(     މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުްނަނށް އެންމެ ކުޑަކޮށްދެވޭ އުޖޫަރ ކަ

މަދުެވގެްނ  ،ވަަނ މާއްދާގެ ަދށުން ކުރާ އަމުރު 59މި ޤާނޫނުެގ 
  .ދެ އަހަރުން ެއއްފަހަރު ބޯޑުން މުރާޖަޢާ ކުރަންާވނެއެވެ
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 ،ބޯޑުގެ ވާޖިބުތައް  ،މި ބޯޑު ހިންގާނެ ގޮތާއި ބޯަޑށް ލިބިގެންވާ ބާރުތަކާއި  )ނ(    
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ   .މި ޤާނޫނުގެދަށުން މިނިސްޓަރު ހަދާ ގަވާއިަދކުން ކަ

  
މެންބަރުންގެ  5ރަީއސުލްޖުމްހޫރިްއޔާ ޢައްޔަނުކުރާ  ،ެގނަްވނީބޯޑު އެކުލެވި  )ހ( .57  ބޯޑު އެކުލެިވެގންވާ ގޮތް 

  .މައްޗަށެވެ
ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި  ،ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރަންވާނީ  )ށ(    

  .ވާޖިބުތައް އަާދކުރެވޭފަދަ ލަޔާޤަތާއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މީހުނެްނވެ

ންބަުރންގެ ތެރެއިްނ ބޯޑުގެ މެ ،ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓާނީ  )ނ(    
ނޑައަޅާ މްެނބަރެކެވެ   .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަްށ ކަ

  

އެމީހެއްގެ  ،ަވކިމީހަކު ހާޒިރުކޮށް ،ބޯޑުން ބަލަމުްނ ގެންދާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން  )ހ( .58  ޖަލްސާ ޭބއްުވން 
ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު  ،ވާހަކަ އަޑުއަހަން ބޯޑުން ބޭންުނވެއްޖެ ހިނދްެއގައި

ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި  ،އެފަރާތަކަށް އެކަން އަންގައި ،ންބަރުބަލަހައްޓާ މެ
  .އޭނާގެ ގާުތން އެދެވިދާނެެއވެ  ،ބައިވެރިވުމަށް

ބޯޑަށް ހުށަހެޅުމުގެ  ،އެމީހަކަށް ލިބޭ އުޖޫރައާ ބެހޭގޮތުން ކަމެއް  )ށ(    
ބޯޑުްނ  ،އެފަރާތަކީ. ފުރުޞަތަކަށް ކޮންމެމީހަކަށްވެސް އެދެވިދާނެއެވެ

ނުވަތަ ބެލާިދނެ ކަމަކާގުޅޭ ފަރާތެއްކަމަށް ބޯޑުގެ ރިޔާސަތު ބަލަމުން ެގނާްދ 
ބޯޑުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުަމށް  ،ބަލަހައްޓާ މެންބަރަށް ފެނިއްޖަެނމަ

  .އޭނާއަށް ފުރުޞަތު ދޭންވާެނއެވެ

ގައިވާފަަދއިން ބޯޑުން އެމީހެއްގެ ވާހަކަ އަހައިދިނުަމށް ) ށ(މި މާއާްދގެ   )ނ(    
 ،އެކަން ،ޑުގެ ރިޔާސަތުން އެ ފުރުޞަތު ނުދީފިނަމަބޯ ،އެދޭ ފަރާތަކަށް

  .ޓްރައިބިއުނަލަްށ އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ
  

އެްނމެކުަޑމިނުން ދޭންވާެނ 
ނަޑއަާޅ އަމުރު    އުޖޫަރ ކަ

ވަކި މަސައްކަތަކާ  ،ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ދޭ ަލފާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު  )ހ( .59
ނޑައެޅުމުގެ ގޮތުންގުޅޭގޮތުން ެދޭވނެ އެންމެ ުކޑަ އު ނުވަތަ  ،ޖޫރައެއް ކަ

މިިނސްޓަރަށް އަމުރެްއ  ،ބަދަލު ކުރުމެުގގޮތުން ނުވަތަ ބާޠިލު ކުރުމުގެގޮތުން
  .ނެރެވިދާނެެއވެ
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އެންމެ ކުޑިަމނުން ދޭެވެނ އުޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ިމނިސްޓަރު ެނޭރ   )ށ(    
މަސައްކަތުގެ  ،މުވައްޒަފެއްގެ ުމސާރައިން ގަޑިއަކަށް ޖެހޭވަރާއި ،އަމުރުގައި

ނޑައެޅިދެާނެއވެ ،ބަޔަކަށް ޖެހޭ އަދަދާއި  .އިތުރުގަޑީގައި ލިބޭނެ މިންވަރު ކަ

  
ނޯޓިސް ެފްނނާެނހެން 

  ބެހެއްުޓން 

އާޭނެގ މުވައްޒަފުނަްނށް އެންމެ ކުޑަކޮށް ދެވޭެނ  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަކުން  )ހ( .60
ނޑައަޅާ  ،މިިނސްޓަރު ކުރާ އަމުރެްއ ލިބިއްޖަެނމަ ،އުޖޫރަ ކަ

އެ އަމުރެއްގިައ ހިމެނިގެންާވ މަޢްލޫމާތު މުވައްޒަފުންނަްށ ފެންނާނެގޮަތށް 
  .ބަހައްޓަންާވނެއެވެ  މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި

މި މްާއދާއާ ޚިލާފުވާ ގޮތަށް  ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާގެ ކަެމްއ   )ށ(    
ރުފިޔާ  -/1,000އެކުށް ސާބިތުވެއްޖެނަމަ . އެކުރަނީ ކުށެކެވެ ،ކުރަނީނަމަ

  .އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަަދދަކުން ޖޫރިަމނާ ކުރެވޭނެއެވެ

  
އެްނމެ ކުޑަިމނުްނ 

 ދޭްނޖެހޭ ުއޖޫރަ ނުިދނުން 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުވައްަޒފަކަށް ދޭންެޖހޭ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ުނދީ   )ހ( .61
އަދި އެކުށް ކާުރ . އެކުރަނީ ކުށެކެވެ ،އެއަށްވުރެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް ދީފިނަމަ

ރުފިޔާ އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ައަދަދކުން  -/1,000ފުރަތަމަފަހަރު 
 ،އެކުށް ކޮށްފިނަމަ  ،ދެވަަނ ފަހަރަށް. ވަޒީފާދޭފަރާތް ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެއެވެ

ރުފިޔާ އަށްވުެރ  -/3,000ރުފިޔާ އަށްވުރެ ކުޑަނޫން އަދި  -/1,000
  .ބޮޑުނޫން އަދަަދކުން އޭނާ ޖޫރިމަނާ ކުރޭެވނެެއވެ

ކުޑަމިނުން ދޭްނޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ ކުޑަ އަދަދެއް ވަޒީފާދޭފަރާތުން  އެންމެ  )ށ(    
އެމުވައްޒަަފކަށް  ،އެމުަދވާ އަދަދަށްވާ ފައިސާ ،މުވައްޒަފަކަށް ދީފިނަމަ

  .ދިނުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ވަީޒފާ ދޭފަރާތަށް އަމުރު ކުރަނާްވނެއެވެ

އަދަދެއް ވަޒީފާދޭފަރާތުން  އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭްނޖެހޭ އުޖޫރައަށްވުރެ ކުޑަ  )ނ(    
އެންމެ ކުޑަިމުނން  ،އެކަމުގެ ޝަކުވާ އުފުލިއްޖެނަމަ ،މުވައްޒަފަކަށް ދީެގން

ނޑައަޅާ މިނިސްޓަރު ކޮށްފައިވާ އަމުރާ ޚިލާފު ނުވާކަްނ  ،ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަ
  .ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެކެވެ  ،ސާބިތު ކޮށްދިނުމަކީ
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  ވަނަ ބާބު  5

  އަދާކުރުން  ބިދޭސީން ވަޒީފާ 
  

ބިދޭސީްނ ވަޒީފާ 
އަދާކުުރމާބެހޭ ަގާވއިުދ 

  ހެުދން 

 ،ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ،ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާދެވޭނެ ގޮތާއި .62
ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ އަދި މިންޫނވެސް މިކަންކާަމ  ،ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާއި

މިޤޫާނނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން  ،ގުޅޭގޮތުން ޢަމަލުކުރާނެ ޮގތުގެ ގަވިާއދެއް 
ންމުކޮށް އިޢުލާންކުރުަމީކ އާފެށިގެން ހަމަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހެދުމަށްފަހު 

  .މިނިސްޓަރު ކުރަނާްވނެ ކަމެކެވެ
  

އާޭނެގ  ،ނުވަތަ އޭނާއާ ގުޅޭޮގުތން ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން .63  ޝަކުވާ
ވުމާ އެއްވެސް ފަރާތަކުން ޚިލާފުވެއްޖެކަުމގެ ތުހުމަތެއް ވަޒީފާގެ އެްއބަސް

  .އެކަމުގެ ޝަކުވާ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިދާނެެއވެ ،ކުރެވިއްޖެަނމަ
  

  

  ވަނަ ބާބު  6

  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީތައް 
  

ވަޒީފާ ހަަމޖައްަސއޭިދ 
  އޭެޖންސީ 

އެކިއެކި މަސައްކަތްކާުރ  ،މާނަކޮށެްދނީ ]ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީ[ .64
ނުވަތަ ވަީޒފާދޭ އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް  ،މީހުންނަށް ަވޒީފާ ހޯދައިދިނުމުެގ ގޮތުން 

ނުވަތަ އެކަންކަމުގަިއ  ،އެމީހުންގެ ވަީޒފާގައި އުޅެދެޭނ މީހުން ހޯދައިދުިނމުެގ ގޮތުން 
ވަީޒާފ . ކެވެލުން ޚިދްމަތްދޭ ކޮންމެ ފަރާތެސޫއެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ އު

ހަމަޖައްސައިިދނުމުގެ ޚްިދމަތްދޭ ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތައް މީގެތެރެއިްނ 
  .އިސްތިސްނާވާނެއެވެ

  

ރަޖިސްޓަރީކުުރމާިއ 
  ހިްނގުން 

މިނިސްޓްީރގަިއ  ،ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއެއް ހިންގަންާވނީ  )ހ( .65
  .ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށްފަހުގައެވެ
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އިދޭ އޭޖެންސީއެްއ ރަޖިސްޓަރީކުރުމާއި ެއފަދަ ވަޒީފާ ހަމަޖައްސަ  )ށ(    
ގަވާިއދު ހެދުމުގެ ާބރު މިނިސްޓަރަށް  ،ެދވޭ ޚިދްމަތާބެހޭގޮތުން އޭޖެންސީން

  .ލިބިގެންވެއެވެ 
  

އޭނާ ެއދޭ ަވޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލުކަްނ  ،ވަޒީފާއަކަށް އެދޭ މީހަކަްށ  )ހ( .66  ސިއްރު 
 ،ންޖެހޭ މަޢްލޫމާތެއް ހޯދުން ފިޔަވައިލިބިގެންވޭތޯ ބެލުމަށް ކޮންމެހެން ހޯދަ

އެމީހެއްގެ އެހެން އެއްވެސް ޒާތީ މަޢްލޫމާތެއް ހޯދުމަށް އެދުމަކީ ނުަވަތ 
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައޭިދ އޭޖެންސީއަކުްނ  ،އެފަދަ މަޢްލޫާމތެއް ރިކޯޑު ކުރުމަކީ

  .ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫނެވެ

ކުރެވޭ ވަޒީފާ އަދާުކާރ ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އެއް ) ހ(މި މާްއދާެގ   )ށ(    
މުވައްޒަފެއްގެ އަމިއްލަ މަޢްލޫމާތު ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކުްނ 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ވަކިކަހަލަ ސިފަތަކެއް ހުރި މީހަކު  ،ހާމަކުރަންވާނީ
  .ހޯދުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ

  
އެ އޭޖެންސީއަކާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާދެމެުދ  ،ްނސީއަކަްށވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެ .67  ފީ

ނަމަެވްސ . ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ފީއެއް ނެިގދާނެެއވެ ،އެއްބަސްވާ ގޮތެއްގެމަތިން
ވަޒީފާއަކަށް އެދޭ މީހެއްގެ އަތުން ސީދާކޮށް ވިޔަސް ނުސީދާކޮށް ވިޔަސް އެއްެވްސ 

  .ފީއެއް ނަގައިެގން ނުވާނެެއވެ
  

 ،ހަމަޖްައސައިދޭ އޭޖްެނސީއަކާބެހޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވަާނމަ ވަޒީފާ  )ހ( .68  ޝަކުވާ
  .އެ ޝަކުވާއެއް މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް ހުށަހަޅާ   )ށ(    
އެއީ ރަނަގޅު ޙަޤީޤަތްތަކެއްގެ މައްޗަްށ  ،އޭނާ ބަލާއިރު ،ޝަކުވާއެއް
 ،ހުށަހަޅާފައިވާ ޝަކުވާއެއްކަން ސާބިތުވެއްޖަެނމަ ބިނާކޮށް

ްނސީއެްއ އަްށ ފެންނަ މުއްދަތަކަށް އެ އޭޖެ އެކަށީގެންވާކަަމށް އޭނާ
ރުފިޔާ  -/5,000އަދި . ހިންގުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދަ ހިފެހެއްޓިދާެނއެވެ

  .އަށްވުރެ ބޮޑުނޫން އަަދދަކުން އެ އޭޖެންސީެއއް ޖޫރިމަނާ ުކރެވިދާނެއެވެ
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އިެނންުމްނ  ،މިނިސްޓަރު ނިންމާ ންިނމުމަކެާމދު ހިތްހަމަނުޖެހޭނަމަ   )ނ(    
ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއުނަލަށް އިސްތިއުނާފަްށ  60ނިންމާތާ 

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ 
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއަކާބެހޭ މައްސަލައެއް ޓްރައިބިއުނަލަްށ   )ރ(    

  .ހުރަހެއްނާޅައެވެ) ހ(ހުށަހެޅުމަކަށް މި މާއްދާގެ 
  

  

  ވަނަ ބާބު  7

  ތަމްރީނުދިނުން އަދި ތަމްރީނުދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން 
  

ތަމްީރނުުކރުމާބެޭހ 
  އެއްބަްސވުން 

މުވައްޒަފަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ މަސައްކަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަސީްމ   )ހ( .69
ނުވަތަ  ،ރިޮކށްގެންނުަވތަ ޕްރޮގްރާމެްއގައި ބައިވެ ،އެއްވެސް ސިފައެއްގައި

އެތަމްރީުނ  ،ކޯހެއްގައި ބައިވެރިކޮށްގެން ެއމުވައްޒަފަކަށް ތަމްރީނެއް ޭދނަމަ
އެމުވައްޒަފަކާ  ،ތަމްރީާނގުޅޭގޮތުން ވަީޒފާދޭ ފަރާތާއި ،ދޭންފެށުުމގެ ކުރިން

  .ދެެމދު އެއްަބސްވުމެއް އެއްބަސްވާންވާނެެއވެ

ވާ މަޢްލޫމާތުތައް ބަޔާންކޮށްފައި ތަމްރީނާބެހޭ އެއްބަސްވުމަުގއި ތިރީގައި  )ށ(    
  .ހުންނަންވާެނެއވެ

  ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެްޑރެސް  )1(      

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

  ؛މުވައްޒަފަށް ެދވޭ ތަމްރީނާބެހޭ ތަފްޞީލު  )3(      

  ؛ނުގެ ުމއްދަުތތަމްރީ  )4(      

  ؛ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ ތަމްރަީނށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު  )5(      

ެދފަރާތަށްމެ ލިބިގްެނާވ  ،ތަމްރީނު ފުރިހަމަ ނުކުރެވިއްޖެނަމަ  )6(      
  .ޙައްޤުތަކާއި ދެފަރާތުންމެ އަާދކުރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް
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ާނ އެ ތަމްރީނުގައި އޭ ،ތަމްރީނުދެޭވ މުވައްޒަެފއްގެ އަތުން   )ނ(    
ނުވަތަ ނުީސދާ  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ސީދާގޮތުން ،ބައިވެރިވާކަމަްށޓަކައި

  .ގޮތުންނަމަވެްސ އެއްވެސް އަގެއް އަތުލައިގްެނ ނުވާެނއެވެ
  

ތަމްީރނު ދުިނމަްށ 
ވަޒީާފގައި ގެްނުގޅުމާބެޭހ 

  އެއްބަްސވުން 

އިގެްނ ވަޒީފާއެއްގައި ބަހައްޓަ ،ވަކިކަހަލަ ތަމްރީނެއް ިދނުމަށްޓަކައި  )ހ( .70
 ،ކަމާގުޅޭ ހުނަރުތައް ވަިކން ދަސްކޮށްދީގެން ،ތަމްރީނުކުރުމާ އެކުއެކީގައި

 ،އެ ތަމްރީނެއްޭދން ފެށުމުގެ ކުރިން ،މުވައްޒަފަކަށް ތަމްރީނުޭދނަމަ
ވަޒީާފޭދ  ،ތަމްރީނު ިދނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ އެއްބަސްވުމެއް

ނުވަތަ މި މާއާްދގަިއ . ނާްވނެއެވެއެއްބަސް ވާ ،ފަރާތާއި އެމުވައްޒަފަކާދެމެދު
  .ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ވަީޒފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހިމަނަްނވާނެއެވެ 

ތަމްރީނު ިދނުމަށްޓަކަިއ ވަޒީފާގައި ގެންގުޅަުމށް އެއްބަސްވާ   )ށ(    
  .ތިރީގައިވާ މަޢްލޫމާތުތައް ހިމަނާފައި ހުންނަންވާނެއެވެ ،އެއްބަސްވުމުަގއި

  ؛ދޭ ފަރާތުގެ ނަމާއި އެްޑރެސްވަޒީފާ  )1(      

މިހާރުއުޅޭ  ،އެޑްރެހާއި ◌ީދާއިމ ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއި  )2(      
  ؛އައިޑެންޓިޓީކާޑު ަނންބަރު ،އެޑްރެހާއި

  ؛މުވައްޒަފަށް ެދވޭ ތަމްރީނާބެހޭ ތަފްޞީލު  )3(      

  ؛ތަމްރީނުގެ ުމއްދަތު  )4(      

ގައި މުވައްޒަފަކަށް ލިބެޭނ ވަޒީފާ އެ ،ވަޒީފާގެ ޝަރްޠުތަކާއި  )5(      
  .އޭނާއަށް ލިބޭނެ އުޖޫރަ ،ފައިދާތަކާއި

ތަމްރީނު ިދނުމުެގގޮތުން ވަޒީފާގައި ބަހައްޓާ މުވްައޒަފަކަށް އެންެމ   )ނ(    
މަދުވެގެން ޭދންވާނެ އުޖޫަރ މި ޤާނުޫނގެ ދަށުންހަާދ ގަވާއިދްެއަގއި 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ   .ކަ
ކަތަކަށް ތަމްީރނު ދިނުުމގެ ގޮތުން ވަޒީފާަގއި ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ މަސައް  )ރ(    

 ،ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮުތގައި ޭދނީ 
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށްުނ ިމނިސްޓަރު ނެެރފައިވާ އަމުރެްއ  59މި ޤާނޫނުގެ 

ިނސްބަތްވާ ވަޒީފާއަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތަކަށް އެ އަމުރުގަިއ 
  .އެވެ 70%ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުސާރައިގެ 
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ހަމަސް  ،ތަމްރީނު ިދުނމަށް ވަޒީފާގަިއ މުވައްޒަފަކު  ގެންގުޅޭ މުއްދަުތ  )ބ(    
  .ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވެގެން ނުވާނެއެވެ

ތަމްރީނު ދުިނމުގެ ގޮުތްނ ވަކި މުވްައޒަފަކަށް ވަޒީފާ ހަމަޖެއްސުާމ   )ޅ(    
 ،މަށްޓަކައިވެެގްނ ދިޔަކަ ތަނަވަސް ފުރުޞަތު މުވައްޒަފަކަށް އެ އެ ،ގުޅިގެން

އެްއވެސް  ،އޭނާގެ އަުތްނ ސީދާގޮތްުނ ނުވަތަ ުނސީދާގޮތުން ަނމަވެސް
  .ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަތުލައިގެން ުނާވނެއެވެ ،އަގެއް

ތަމްރީނު ދިނުމަްށ މުވައްޒަފުްނ  ،ވަޒީފާގެ ބައެއް ދާއިރާތަކަކީ  )ކ(    
މި ޤާނުޫނގެ  ،ނުެގންގުޅެވޭނެ ދާިއރާތަކެއްކަމަށް ،ވަޒީފާތަކުގައި އެ

  .ދަށުންހަދާ ގަވާއިދަކުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެ
  

ނުވަަތ ތަމްރީނާބެހޭ  ،ތަމްރުީނދިނުަމށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާެބހޭ އެއްބަސްވުމަކާ .71  އެއްބަްސވުާމ ޚިާލފުވުން 
 ،އެކަމެއްެގ ޝަކުވާ ،އެއްބަސްވުމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވަޭނމަ 

  .ހުށަހެޅިދާނެއެވެ  ޓްރައިބިއުނަލަށް 
  

  

  ވަނަ ބާބު  8

  މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތު 
  

ވަޒީާފދޭ ފަރާުތގެ 
  ވާޖިުބތައް 

ވަޒީފާ އަދާކުާރ  ،އެްއވެސް އުޖޫރައެއް އެކަމަށް ނުނަގައި ،މުވައްޒަފްުނެގ އަތުން .72
ތަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކަިއ ަމސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުްނގެ ޞިއްޙަ ،ތަނުގައި

މީގެތެޭރގައި ތިރީގައިާވ . ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އަޅަންވާެނއެވެ ،އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް
  .ކަންކަން ހިމެެނއެވެ

ރައްކާތެރިގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނެ ތަނަކާއި ގޮތެްއ މުވައްޒަފުންނަްށ   )1(    
 ،އި ސާމާނާއި މެޝަިނރީރައްކާތެރި ތަކެއްޗާ ،ހަމަޖައްސައިިދނުމާއެކު

  ؛އެތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން ،މަސައްކަތް ކުރުމަށް ހޯދައިދީ 
ރައްކާތެރިގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުނާްވ ވަސީލަތްތަްއ   )2(    

  ؛ފޯރުކޮށްދިނުން
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ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުންހުރި ކަންތައްތަްއ  ،ކުރާ މަސައްކަތުގެ ބާވަތުން  )3(    
 ،ކުރާ ތަނުން ނަްއތާނުލެވަޭނމަ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލު ނުކުރެވޭނަމަ މަސައްކަތް

އެފަދަ ނުރަްއކަލުން ސަލާމަތްވުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ރަްއކާތެރި ހެދާުމއި 
  ؛ތަކެތި ހޯދައިދިނުން

ރައްކާތެރިވާްނ ބޭނުންކުާރ ހެދުމާއި ތަކެތި ބޭނުްނކުރާނެ ގޮތްތައް   )4(    
ތަށާއި ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭޮގތުްނ މުވައްޒަފްުނގެ ޞިއްޙަ ،ހިމެނޭގޮތުން

އެނެގން ބޭނުްނވާެނ  ،އެމީހުންނަށް ތަމްރީނާއި ަމޢްލޫމާތު ދިނުމާއި
  ؛އެހެނިހެން ކަްނތައްތައް އަންަގއިދުިނން

ުނވަަތ ޖިސްމާނީޮގތުްނ  ،ކެމިކަލެއް ުނވަތަ ބަޔޮލިޮޖކަލް މާއްދާއަކުން  )5(    
މަސައްކަތްކާުރ  ޞިއްޙަތަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާފަދަ 

ގަވާއިދުން ޞިއްޙީގޮތުން ުކރަންޖެހޭ ޓެސްޓުތައް ހަދަމުން  ،މުވައްޒަފުން
  ؛ގެންދިއުން

އޭނާައްށ  ،ވަޒީފާ އަދާކުރަނިކޮށް މުވައްޒަފަކަށް ހާނިއްކައެއް ވެއްޖެަނމަ  )6(    
ނުވަަތ އެފަދަ ފަުރާވ  ،ބޭނުންވާނެ ެއކަށީގެންވާ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދުިނން

  ؛މަޖައްސައިދުިނން ލިބޭނޭގޮތް ހަ
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތުތަކާއި އެކްސިޑެންޓުތަކުގައި ބޭނުންކުރާެނ   )7(    

 ،ފުރަތަމައެހީގެ ޚިދްމަތްތައް މުވައްަޒފުންނަށް ިލބޭނެ އިންތިޒާމު
  .ހަމަޖައްސައިދިނުން

  

  .މައްޗަށް ލާޒިމުވާ ކަންކަމެވެ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ ،ތިރީގައިވާ ކަންތައްތަކަކީ .73  މުަވއްޒަފުންެގ ާވޖިބުތައް 
 ،މަސައްކަތްކުރުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަމަކަްށ ސަމާލު ނުވުމުގެ ސަބަބުން   )ހ(    

ތިމާއަށާއި ިތމާއާ އެކުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފްުނެގ 
ަސލާމަތާއި ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަނުދިުނމަށްޓަކައި އެފަދަ ކަންކަަމްށ 

  ؛ރައްާކތެރިކަމަށް ބެލުން ،ކަންދީދޭންވާ ސަމާލު
ރައްކާތެރި ވުމަށާއި ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން ބެހެއްޓުމަށް ކުރަންެޖހޭ   )ށ(    

ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި ަވޒީފާދޭ ފަރާތަށާއި ތިމާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ 
  ؛އެހެން މީހުނަްނށް އެހީތެރިވެދިނުން
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އެ ތަކެިތ ބޭނުންކުރުަމށް  ،ާމނުރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހެދުމާއި ސާ  )ނ(    
  ؛ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާއި އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުުރން

ރައްކާތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ހެދުމަށާއި ސާމާނަްށ އެއްވެސް ކަހަލަ   )ރ(    
ުނަވަތ  ،ުނވަތަ އެއިން އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖަެނމަ ،ގެއްލުމެއް ވެްއޖަެނމަ

  ؛ފާދޭ ފަރާތަށް އެނުްގންހަލާކުވެއްޖެނަަމ އެކަން ވަޒީ
ައިދ  ،ނުރައްކަލެއް ދިމާެވދާނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ  )ބ(    

 ،އެމީހަކަށް އަމިއްލަޔަށް ރަނަގޅު ނުކުރެވެޭނ ކަމަކަށްވަާނމަ ،އެކަމަކީ
ނުވަތަ އެ ފަރާތަކްުނ  ،އެކަމެއްގެ ވާހަކަ ވަގުތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް

ނޑައަޅާފައި ހުން    ؛ނަ ސުޕަވައިޒަރަކަށް އެންގުންކަ
ނުވަތަ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން ދިާމާވ  ،މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ތެރޭގައި  )ޅ(    

ނުވަތަ ގެއްލުމެްއ ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ނުަވަތ  ،އެކްސިޑެންޓެއް
ނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރަކަށް އެންގުން   .އެ ފަރާތަކުން ކަ

  

މަސައްކަުތން ދުުރހެލި 
  އްޤު ވުުމގެ ޙަ 

ތިމާގެ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނަޔަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެަކމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ  .74
އެފަދަ ަމސައްކަތެއް  ،ފަރާތަށް ގަބޫލުކުރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ހުރިނަމަ

  .ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ ،ކުރުމުން ދުރުެހލިވުމުގެ ޙައްޤު
  

ުނވަތަ ފުރަތަމަޞިއްޙީ އެހީ  ،އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ ވަޒީފާ .75  އެްނގުން 
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަްށ  ،ދުިނމަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަރުވާޭދން ޖެހޭފަދަ ހާނިއްކައެއް

ހާނިއަްކއެއް ލިބުނު  ުނވަަތ އެ ،އެމީހަކު މަރުވި ދުވަހުން ފެށިގެން ،ލިބިއްޖެނަމަ
އެ މަޢްލޫމާތު ވަޒީފާދޭ  ،ގަޑިއިުރގެ ތެރޭގައި 48ލަސްވެގެން  ދުވަހުން ފެިށެގން

  .ފަރާތުން މިިނސްޓަރަށް އްަނގަންވާނެއެވެ 
  

  

  ވަނަ ބާބު  9

  ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ 
  

ލޭބަރ ރިލޭޝަްނސް 
  އޮތޯރިޓީ 

 ،ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މައަިގނޑު މަްޤޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމަށްޓަކައި  )ހ( .76
  .ޝަންސް އޮތޯރިޓީއެއް މިނިސްްޓރީގައި ޤާއިމުކުރަން ވާނެއެވެލޭބަރ ރިލޭ 
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މި ޤޫާނނުެގަދށުން ހެދޭ ގަާވއިދުތަކަށް ޢަމަލުކުރޭތޯ  ،މި ޤާނޫނާއި  )1(      
ތަންފީޒު ކުރުމަށްޓަކައި އިދާީރ ގޮތުން ައޅަންޖެހޭ  ،ބަލައި

  ؛ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
 ވާއިދުތަކަްށ އެންމެ މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހެޭދ ގަ ،މި ޤާނޫނާއި  )2(      

ހޭލުންތެރިކްަނ  ،އެކަށީގެންވާ ގޮތުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް
ވަޒީފާދޭ ަފރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ،އިތުރުކުރުމާއި

  ؛ބޭނުންވާ ފަންނީ މަޢްލޫމާތިާއ ލަފާ ދިނުން
މި ޤާނޫނިާއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނހެދޭ ގަވާއުިދތަކުގައި   )3(      

ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިާމާވ އެކިއެކި ހިމެނިގެންުނާވ 
 ،އެފަދަ ކަންަކމުން ނަހަމަގޮުތގައި ފައިދާ ަނގާނަމަ  ،މައްސަލަތަކާއި

  ؛މިނިސްޓަރަށް އެންުގން ،އެކަންކަން
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު މުޢާމަލާތު   )4(      

  .ންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގަވާިއދުތައް ހެދު
  

މި ޤާނާޫނއި މި ޤާނޫުނގެ ަދށުން ހެދޭ ގަވާއިދުތަކުަގިއވާ ކަންތައްތަްއ ރަނގަޅަްށ  .77  ބަލައި ޗެކުކުރުން 
ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ  ،ތަންފީޒު ކުރެވެމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޮގތުން

 .ނެއެވެއޮފިސަރުން ދޭތެރެ ދޭތެރެއިްނ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ބަލައި ޗެކު ކުރަންވާ 
  

ވަޒީފާއާބެހޭ 
އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވާ 

  ބާރުތައް 

ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުނަްންށ  ،އަނަްނނިވި ކަންތައްކުރުމުެގ ބާރު  )ހ( .78
  .ލިބިގެންވެއެވެ 

ކުރިން  ،ގައި ބަޔާކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ) 3(މި މާއްދާގެ   )1(      
މަސައްކަތްކުރާ   ،ކޮންެމ ވަގުތެއްގައިވެސް ،އެންގުމަކާނުލައި 

  ؛ތަނަކަށް ވަދެ އެތަނެއް ބަލައި ފާސް ކުރުން
 ،ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ ) 3(މި މާއްދާެގ   )2(      

އޭނާއަްށ އެކަށީގްެނވާ  ،މަސައްކަތްކުރާ ތަންެއ ކަމަށް
ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަްށ ބިނާކޮށް ގަބޫލުކުރެވޭ ކޮންެމ 

 ތުގައި ަވދެ އެތަނެއް ބަލައި ދުވާލުގެ ވަގު ،ތަނަކަށްވެސް
  ؛ފާސް ކުރުން
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 ،މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކީ ވަޒީާފދޭ ފަރާތް ދިރިއުޅޭ ގެ ކަމަށް ވާނަމަ   )3(      
ނުވަތަ މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހުއްދަ ލިބިގެން

  ؛ލިޔުމަކުން ލިބިގްެނ އެތަނަކަށް ވަނުން
ދޭ ގަވާިއދުތަކުގައިވާ މި ޤާނޫނާިއ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނހެ  )4(      

ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ތަންފީޒު ކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމުެގ 
އެތަނުެގ މީހުނާްނ  ،ަމސައްކަތްކުރާތަން ބެލުމާއި ،ގޮތުން

ސުވާލުކުރުމާއި އަދި ވަިކްނ ޚާއްޞަކޮށް އަންނަނިވި ަކންތައްތައް 
  .ކުރުން

ޅޭގޮތުން ވަޒީފާ އަާދކުރުމާއި ަމސައްކަތްކުރުމާ ގު  )ހ(        
 ،ފޮތެއް  ،ޤާނީޫނގޮތުްނ ބަލަހައްޓަންެޖހޭ ރިކޯޑެއް

އެގޮތުގަިއ ބަލަހައްޓާތޯ  ،ދަފުތަރެއް ނުވަތަ ލިޔުމެއް 
 ،ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަކެތި ހުށަހެޅުމަށް އަންގައި

އެފަދަ ތަކެތީގެ ކޮޕީ  ،އެފަދަ އެްއެޗއް ހުށަހެޅުމުން
  ؛ނެގުން  ުނވަތަ އެތަކެތިން މަޢްލޫމާތު ،ހެދުން

ޤާނޫނީ ގޮތްުނ ބަހައްޓަނެްޖހޭ އެންގުމްެއ ބަހައްޓާފައި   )ށ(        
  ؛ނުވާނަމަ އެފަަދ އެންގުމެއް ބެހެއްޓުމަށް އެންގުން

ވަޒީފާދޭފަރާތް ނުވަތަ އެފަރާތް ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް   )ނ(        
މަސައްކަތްކުރާ  ،ތަޙްލީލު ކުރުމަށްޓަކައި ،އެންގުމާއެކު

އެކި އެއްޗެހީގެ ސާމްޕަލް އެތަނުްނ ތަނުގައިހުރި އެކި
  ؛ގެންދިއުން

 ،މުވައްޒަފުން ަމސައްކަތްކުރަމުންދާ ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި   )ރ(        
 ،އެމީހުންގެ ުއޫޖރައާއި މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކާ ބެހޭގޮތުން

  ؛މަޢްލޫމާތު ހުޯދން
 ،ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ،ނުވަަތ ގަވާއިދެއެްގ ދަށުން ޤާނޫނު  )ބ(        

ބަލިތަކާގުޅޭ  ،އްކަތާ ގުޅިފައިވާ އެކްސިޑެންޓުތަކާއިމަސަ
އަދި އެފަަދ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ . ރެކޯޑު ބެލުން

ވަޒީފާ އަދާކުރުުމގައި ދިމާވި ސަބަބު ނުވަތަ  ،ބައްޔެއް
  ؛ޙާލަތާ ގުޅޭގޮތުން މަޢްލޫމާތު ހޯދުން
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 ،މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ސާމާނު ބުޭނންުކރެވޭ ގޮތުން  )ޅ(        
 ،ތަނުަގއި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ ގޮތުންނުވަތަ 

ނުވަަތ  ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންެގ ޞިއްޙަތަށް
 ،ރައްކާތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށް

ގަބޫުލ  ،އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް
ެއކަން ޙައްލުކުރުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް  ،ކުރެވޭނަމަ

  .ންއެޅު
 ،ގަިއވާ ކަންތައްތައް) ޅ(ވަނަ ަނންބަރުގެ  4ގެ ) ހ(މި މާްއދާގެ   )ށ(    

އަންނަނިިވ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް އަދާކުރެޭވނެގޮްތ ހަދައިދިނުުމަގއި
. ކަންތައްތަކާގުޅޭ އަމުރުތައް ކުރުމުގެ ބާރު އެމީހުންނަްށ ލިބިގެންވެެއވެ

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުްނ  ،ހޭނަމަވެސް ިމއަމުރުތަކާމެުދ ހިތްހަމަނުޖެ
ޓްރައިބިއުނަލަްށ އެމައްސަލައެއް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ އެފަރާތްތަކަށް 

  .ލިބިގެންވެއެވެ 
ނުވަަތ ޞިއްޙަތާ  ،މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށް  )1(      

ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ ޤޫާނނުތަކުގައިވާ މާއްދާތަކަށް ފުރިހަމައަްށ 
 ،ތަނުގައި ބޭނުންކުރާ މެޝިނަރީއަށް ،ވުމަށްޓަކައިއިޙްތިރާމު ކުރު

ނޑައެޅޭ ވަކިމުއްދަތެއްގެ  ،ނުވަތަ މެޝަިނރީ އަތުރާފައިވާ ގޮތަށް ކަ
  ؛ބަަދލުގެނައުމަށް ުކރާ އަމުރު ،ތެރޭގައި

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންެގ ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނައަްށ   )2(      
ގަބޫލު ކުރޭެވ  ،ޔަޤީނުންވެްސ ނުރައްކަލެއް ދިމާެވާދނެ ކަމަށް

ނިޑވަޅުތަކުގައި ވަކިކަހަލަ ފިޔަވަޅުތަކެއް ވަގުތުން އެޅުމަށް  ،ދަ
  .ކުރާ އަމުރު

  
މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި ަކންތައް ހިނާގގޮތް ބެލުމަށް  ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން .79  އެްނގުން 

 އޮފިސަރުންގެ މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅިދާނެ ަކމަށް  ،އެތަނަށް ދިުޔމަށްފަހު
ނުވަތަ އޭާނ  ،އެތަނެއްގަިއ އެމީހުން ތިބިކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ،ނުފެންަނަނމަ

  .ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތަކަށް އަންގަންވާނެއެވެ 
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މުޢާމަާލތުކުރެޭވެނ 
  ފުރުޞަތު ިދުނން 

އޭނާގެ ަވީޒފާގައި ގްެނގުޅޭ  ،ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ ފަރާަތކުންވެސް  )ހ( .80
މިިނވަްނކަމާއެކު އެއްވެސް  ،ސަރުންނާމުވައްޒަފުންނަްށ ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފި

  .ހުރަހެއްނެތި ވާހަކަ ދެއްކޭނެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށް ދޭންވާނެއެވެ
މުވައްޒަފަކު  ،މި މާއްދާގެ ދަށުން ބަާޔްނ ކޮށްފައިވާ ކަމަކާގުޅޭގޮތުން  )ށ(    

ވަޒީފާޭދ  ،އޭނާއާެމދު އެއްވެސް ނުރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއް ،ޢަމަލުކުރާ ގޮތަކުން
  .އަޅައިގެން ުނވެާނެއވެ  ފަރާތުން

  

މަޢްލޫާމތު ފާޅުކުުރން 
  މަނާކުުރން 

 ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް ،ގައިވާ ާޙލަތުގައި މުެނވީ ) ށ(މި މްާއދާގެ   )ހ( .81
އެމީހުން އަދާކުރާ ވަޒީފާގެ ގޮތުން މަޢްލޫމާތު ލިބޭ  އެކިއެކި 
ިއ މަސައްކަތްތަކުގެ ވިޔަފާރިއާ  ގުޅުންހުރި ސިއްރު މަޢްލޫމާތާ

އެމީހުން ވަޒީފާގައި ތިޭބ  ،އުފެއްދުންތެރިަކމާ ގުޅިފައިވާ މަޢްލޫމާތު
ސިއްރުެގ  ،ދުވަސްތަކުގައިވެސް އަދި ވަޒީފާއިން ަވކިވުމަށްފަހުގައިވެސް

  .ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަން ާވނެއެވެ 
މުވައްޒަފުްނގެ ފުރާނައަށް ނުވަތަ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ ޒާތުެގ   )ށ(    

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މަސައްކަތުގެ އެއްވެސް މަރުޙަލާއެއްަގިއ  ،އެއްޗެއް
  .ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އަންގަްނާވނެއެވެ ،ބޭނުންކުރެޭވަނމަ އެކަން

ޤާނޫނާއި ގަާވއިދަށް ތަބާނުވާ ކަންތައްތަކެއް  ،މަސައްކަތްކުރާ ތަނެއްގައި  )ނ(    
ންސް މިނިސްޓަރަށް ނުވަތަ ލޭބަރ ރިލޭޝަ ،ހުރިކަމަށް ބަޔާންކޮށް

އޮތޯރިޓީއަށް އެކިއެކި މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ ޝަކުވާއާބެހޭ އެއްެވސް 
. ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ހާމަކޮށްގެންނުާވނެއެވެ ،މަޢްލޫމާތެއް ދިން މުވައްޒަފެއް 

ވަކި  ،އެތަނަށް ދިޔައީ ،އަދި އެތަނެއް ބެލުމަށްދާ ވަީޒފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން
އިވެސް ބަޔާންކޮށްގެްނ މުވައްޒަފެއްެގ ޝަކުވާއެއް ލިބިގްެނ ކަމުގަ 

  .ނުވާނެއެވެ
ނޑައަޅާފައިވާ ތަންތަނުން ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން  )ރ(      ،އެމީހުން ބެލުމަށް ކަ

އެއްވެސް ފަރާތަކާއެކު  ،ސީދާ ނުވަތަ ނުސީދާ ފައިާދއެއް ލިބޭނެ ގުޅުމެއް
  .ބާއްވައިގެން ނުވާނެއެވެ 
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ނަގިއ މަސައްކަތް ހިނގާނުހިނާގގޮތް ބަލައި އެކިތަންތާ ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން .82  ރިޕޯޓު 
ނޑައަޅާ އުސޫލެއްގެ މަތިން ިމނިސްޓަރަށް  ،ތައްޔާރުކުރާ ރިޕޯޓުތައް މިިނސްޓަރު ކަ

  .ފޮނުވަންވާނެެއވެ
  

. އެކުރަނީ ކުށެކެވެ ،މީހަކު ކޮށްފިނަމަ ،އަންނަނިވި ަކންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ކަމެއް .83  ކުށާއި އަދަބު 
 މީހެއްގެ އަަދބަކީ ކުށުގެ ކުޑަބޮޑުމިނަށް ބަލައި  އެފަދަ ކުށެށް ކޮށްފި

 ،ރުފިޔާއާ ދެމުެދގެ އަދަދަކުން ޖޫިރމަނާކުރުން -/50,000 ،ރުފިޔާއާއި 500/-
ރުފިޔާއަށްވުރެ /25,000 -ނުވަތަ އެއްައހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ޖަލަށްލުމާއެކު 

  .ބޮޑުނޫން އަދަަދކުން ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ
  ؛ަވަނ މާއްދާއާ ޚިާލފުވުން 81ވަނަ ާމއާްދއާއި  80ޤާނޫނުގެ  މި  )1(    
ނުވަަތ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރަކު އަދާކުރަންޖެހޭ ާވޖިބުތައް އަދާުކރުމަށް  )2(    

  ؛އޭނާ ކުރަންޖެޭހ ކަމެއް ކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން
ޤާނީޫނގޮުތން ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުްނ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަްށ  )3(    

 ،ުނވަތަ ކުރަންޖެހޭ ކަމަކާ ގުޅޭގޮތުން  ،ހުންގެ ާވޖިބު އަދާކުރުުމގައިއެމީ
  ؛އެކަމެއް ނުކުރުން ،ކަމެއް ކުރުމަށް މީހަކަށް އެންގުމުން 

ދޮގު މަޢްލޫމާތު ނުވަތަ ޙަޤީޤަތް އޮޅޭަފަދ  ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރަްށ  )4(    
  ؛މަޢްލޫމާތު ގަސްތުގައި ދިނުން

 ،ގެ ކުރިމައްޗަށް މީހަކު ހާޒިރުވުމަށް ހުރަސްއެޅުންވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރެއް  )5(    
ނުވަތަ އެފަދަ ކަެމްއ  ،ނުވަތަ އެފަދަ މީހަކާ ސުވާލުކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުން

  ؛ނުވަތަ އެފަަދކަމެއް ވިޔަނުިދނުން ،ކުރަން އުޅުން
އެފަދަ އޮފިސަރެއް ކަމަށް  ،ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރަކަށް ނުވާހިނދު  )6(    

  .ން ނުވަތަ ެއގޮތަށް ތިމާ ތަމްސީލުވުންމީހެއްގެގާތު ބުނު
  

  ވަނަ ބާބު 10

  ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 
  

ޓްރައިބިުއނަެލއް 
  ޤާިއމުކުރުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ އަދި މި ޤާނޫނާ އެްއޮގތްވާ ގޮތުގެމަިތން   )ހ( .84
  .ހިންގާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލެއް އޮްނަނނާްވނެއެވެ
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 ،ނުެގ ދަށުން ނުވަތަ އެހްެނވެސް ޤާނޫނެއްގެ ދަށުންމި ޤާނޫ   )ށ(    
ނޑައަޅާ މައްސަލަތައް ބަލައި ،ޓްރައިބިއުނަުލން ބެލުމަށް   ،ކަ

ޓްރައިބިއުނަލަްށ ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނަގޮތަކަށް އެމައްސަލަތައް ނިނުްމުމގެ 
  .ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެެއވެ ،ފުރިހަމަ ބާރު

ހެޅޭ މައްސަލަތައް ބެލުމަށްޓަކައި މީހުން ޓްރައިބިއުނަލަްށ ހަުށ  )ނ(    
އަިދ  ،ހެއްކާއި ޤަރާީނ ހޯދުމާއި ،ހެކިބަސް ހޯދުމާއި ،ހާޒިރުކުރުމާއި

މިނޫންގޮތަކްުނވެސް މައްސަލައިގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދާ ކަށަވަރުކުރުމަށް ކުރަންެޖހޭ 
  .ކަންތައްތައް ކުރުމުގެ ބާރު ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިގެންވެއެވެ

  
 ،ްޓރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުންތަކަކީ ،ގައިވާ ޙާލަތުގައި މެނުވީ )ށ(މި މާްއދާގެ   )ހ( .85  އިސްިތއުނާފު 

  .އެމައްޗަށް ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހުގެ ިނންމުންތަކެވެ
ޝަރްޢީ  ،ޓްރައިބިއުނަުލން ނިްނމާ މައްސަލައެއް ނިންާމަފއިވަނީ  )ށ(    

ނުވަަތ  ،ކަށްނަމަނުވަތަ ޤާނޫނާއި ަގވާއިދާޚިލާފުވާ ގޮތަ ،ލުތަކާއިސޫއު
އެމައްސަލައެއް  ،ޓްރައިބިއަުނލަށް ލިބިގެްނުނވާ ބާރެއް ބޭނުންކޮށްގްެނނަމަ އެ

އިސްތިއުނާފު  ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރައިބިއަުނލުގެ ނިންުމން  60ނިންމާތާ 
  .ކުރުމަށްޓަކައި ހައިކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ 

ނޑައެޅިގެްނ ޓްރައިބިއުނަލުެގ ނިން  )ނ(     މުން ަތންފީޒު ނުކުރުމަށް ކޯޓުން ކަ
ޓްަރއިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމާފައިވާ ގޮތަްށ  ،އަމުރެއް ނުކުރާނަމަ

  .ޢަމަލުކުރުން ހުއްޓާލައިގެން ުނވާނެއެވެ 

  
 އަދި. މެންބަރުންގެ މަްއޗަށެވެ 7 ،ޓްރައިބިއުނަްލ އެކުލެވިގެނަްވނީ  )ހ( .86  އެކުލެިވގެްނާވގޮތް 

ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ނާއިބުރައީސެއް ރަީއސަކާއި ތެރެއިން ންބަރުންގެ މެ  އެ
  .ޢައްޔަނު ކުރަންވާނެއެވެ 

ރޮނގުން ފުރަތަމަ ޑިގްރީ  ޤާޫނނީ  ،ޓްރައިބިއުނަލުެގ މެންބަރުންނަކީ  )ށ(    
ލިބިފައިވާ އަދި ވަޒީފާގެ ކަންތައްތަކުގެ ަމޢްލޫމާތާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ 

  .ވެބަޔަކަށް ވާންވާނެއެ
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ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި  ،ޓްރައިބިއުނަލުެގ މަސައްކަތް ހިންގާގޮތާއި .87  ޓްރައިބިުއނަުލގެ ގަވާއިދު 
ޓްރައިބިއަުނލާބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްަތއް ހިމެނޭ  ،ލުތަކާއިސޫ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އު

ތެރޭގައި  މަސްދުވަުހގެ  3ްނ ިމ ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެ ،ގަވާއެިދއް
  .ހަދައި އިޢުލާން ކުރަންވާނެެއވެ 

  

  ވަނަ ބާބު 11

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 
  

މި ޤާނޫުނ  ،މި ޤާނޫނުަގިއ އެހެންގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ޙާަލތެއްގައި .88  ގަާވއިުދތައް ެހުދން 
  .ހިންގުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ަގވާއިދުތައް ހާަދނީ މިނިސްޓަރެވެ

  

  :މި ޤާނުޫނގައި .89  މާނަކުުރން 

 ،ޤައީުމ ދުވަހާއި ،ހުކުރު ދުވަހާއި ،ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ ]ރަސްމީ ބްަނދު ދުވަސް[
ިމނަިވން  ،ރާްއޖެ އިސްލާމްިވ ދުވަހާއި ،ކީރިތި ރަސޫލާގެ ޢީދުމީާލދު ދުވަހާއި

ަނޞްރުެގ  ،ފިޠުރު ޢީދު ދުވަހާއި  ،ރަމަޟާންމަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާއި ،ދުވަހާއި
  .އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހަށެވެ ،ޙައްޖު ދުވަހާއި ،ޖުމްޫހރީ ދުވަހާއި ،ދުވަހާއި

 ،ކަމަށް ބުެނފައި އެވަނީ ]ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔާ[
މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާައކުން މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓް ދޫކުރުމަށް 

  .ވެހުއްދަދީފައިވާ ފަރާތް ތަކަށެ

 ،ފައިސާއިން  ،މުވައްަޒފުގެ ވަޒީފާއާ ގުޅޭގޮތުން ،ކަމަށް ބުނެފައި ެއވަނީ ]އުޖޫރަ[
ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެމުވައްޒަފަކަށް ޭދ  ،ނުވަތަ އަގުހުިރ އެހެންވެސް އެއްޗަކުން

 އެލަވަންސްތަކާއި ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން  ،އިތުރު މަންާފތަކާއި ،މުސާރައާއި
  .ހެނިހެން މާލީ ފައިާދތަކަށެވެއެ މުވައްޒަފަކަށް ދޭ އެ

ދާއިީމ ގޮތެއްގައި މަސައްކަތުގަިއ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ވަގުތީ މުވައްޒަފު[
 ،ލުންސޫދުވަހު މަަސއްކަތްކުރާ އު ،ދެމިހުްނާނނެކަމުގެ އުންީމދެއް ނެތްގޮުތން

  .މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކަށެވެ
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 ،ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  ،އެވަނީކަމަށް ބުނެފައި  ]ވަޒީފާދޭ ފަރާތް[
 ،ސަރުކާރާއި ،ކުންފުްނޏަކާއި ،މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަޒީފާދޭ ކޮންމެ މީހަކާއި

 ،ައިދ މި ާމނަކުރުުމގައި. މީހުންގެ މައްަޗށް އެކުލެވިގްެނވާ ކޮންމެ ަޖާމޢަތަކަށެވެ
ތަކާއި ވަޒީފާދޭ މިނިަވްނނޫން ކޮންޓްރެކްޓަރުންގެ ޚިދްމަްތ ބޭނުންކުރާ ފަރާތް

އެފަރާތްތަކުގެ ބަދަލުގަިއ އުފެދޭ  ،ވާިރސުންނާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ
އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޤާޫނނީ ގޮތުން ނަޤުލުާވ  ،ފަރާތްތަކާއި

  .ފަރާތްތައްވެސް ހިމެނޭގޮތަށެވެ 

ްއ މަުވއްޒަފެއް ނަުވތަ ވަޒީފާއެ ،ކަމަށް ބުނެފަިއ އެވަނީ ]މަސައްކަތްކުރާ މީހާ [
  .ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހަކަށެވެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ަވޒީފާއާ ބެހޭ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]މިނިސްޓަރު[
ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެވަގުތަކަށް ހަވާލުކުރެވިފައިާވ 

ނުވަތަ އޭނާ ތަމްސީލު . މިނިސްޓްރީއެްއ ހިންގުމާ ހަވާލުވެހުރި ވަޒީރަކަށެވެ
  .ކުރުމުގެ ބާރުލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތަްއ ރެގިއުލޭޓް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ  ]މިނިސްޓްރީ[
 .  ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްަޔތު އެވަގުތަކަށް ހަވާލު ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއަަކށެވެ

ވުމެއްގެ ދަުށްނ ވަީޒފާ އާަދކުރުމުގެ އެއްބަސް ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]މުވައްޒަފު[
މިނިވްަނނޫން ކޮންޓްެރކްޓަރާިއ  ،އަދި މިބަހުގެ މާނިައގައި. ޚިދަްމތްދޭ މީހާއަށެވެ
ކުރިން މަސައްކަތް ކޮށްދީފައިވާ މުވައްޒަފުންވެސް  ،ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް

    .ހިމެނޭގޮތަށެވެ

ވަޒީާފޭދ  ،މިހެން ބުނެފައި އެވަނީ ]ވަޒީފާގެ ދާއިމީކަން [އަދި  ]ދާއިމީ ވަޒީފާ [
ނޑުމްެއނެތް ގޮުތގައި މުވްައޒަފަުކ  ،އެފަރާތުގެ ވަޒީފާގައި ،ރާތަކާއެކުފަ މެދުކެ

  .މަސައްކަތްކުރާ ކުރުމަށެވެ

ދެވޭ ިޚދްމަތަަކށް ނަގާ ައގުެގ އިތުރަށް  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ސަރވިސްޗާޖް[
އެގޮަތްށ ނަގާ  ،ސަރވިސްޗާޖުގެ ގޮތުގައި ަވކި އަދަދެއެްގ ފައިސާ ނަގާނަމަ

  .އަށެވެފައިސާ
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 ވަަނ ބާބުގެ  10 މި ޤާނުޫނގެ ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ޓްރައިބިއުނަލް[
  . ޓްރައިބިއުނަލަށެވެ ،ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލާ

ފަތުރުވެރިން ޗުއްީޓ ހޭދަކުރާ  ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ ]ޓުތައްޒޯޓޫރިސްޓް ރި [
 .ލެންޑްތަކަށެވެޕިކްނިކް އައި  ،ޓުތަކަށާއިޒޯރި
  

ޤާނޫނު ތަޞީްދޤުކުރައްވާ  މަލުކުރަންފަށާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މިޢަމި ޤާނޫނަށް  .90  ޤާނޫަނށް ޢަަމލުކުރުން 

ގުޭޅގޮތުން ބަދަުލ  ިމ ޤާނޫނާ. ދަުވސް ހަމަވާ ތާރީޚުގައެވެ 45ދުވަހުން ފެިށެގން 

ދަ ކަންތައްތަްއ ނުވަތަ ހަރަުދނާ ކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ނިޒާމެއްވާަނމަ އެފަ 

ދުވަހުެގ  90މި ޤޫާނނު ރައީސުލްޖުމްހިޫރއްޔާ ތަޞްދީޤުކުރާ ދުވަހުން ފެށިގެން 

  .ތެރޭގައި ހަމަޖައްސާ ނިނާްމްނ ވާނެއެވެ

______________________  
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