


 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

ވަަނ ުދވަހު އޮތް  6މަހުގެ އޮކްޓޯބަރ ަވަނ އަހުަރގެ  2008
ުފރަތަަމ  ދައުުރގެ ަނ ތިނަްވ ވަަނ އަހުަރގެ 2008މަޖީިލހުގެ  ރައްޔިތުންގެ

) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤޫާނނު ( 2008/2ޤޫާނނު ަންނބަރު  " ،ޖަލްސާއިން ާފސްކުރެއްވި
ަވނަ މާއާްދގައާިވ  92ގެ އަސާސީ ޤޫާނުނ" ބްިލަވނަ އިޞާްލުޙ ގަެނއުމުގެ  1އަށް 

ުދަވހު  ހަޯމ ވީ .) ހ1429 ޝައްވާްލ 13( 2008އޮކްޓޯބަރ  13ޮގތުގެ މަތިން 
ޤާނަޫނށްވެ މިއަދު ތަޞީްދޤު ކުރެއްވުމުން، މިބިލް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

 .ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ
  



  2008/14 :ނަންަބރު ޤާނޫނު

  
  އަށް ) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ( 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު 
  

  

  .ައނަްނނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުންއަށް ) ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( 2008/2ޤާނޫނު ނަންަބރު   

  
  .ކުރަން އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  2ޤާނޫނުގެ   .1

  

އެހެން ޤާނޫެނއްގެ ދަށުްނ އިސްތިސްނާ ކުރެވިފައިވާ ދާއިރާތަކިާއ   )ހ(  .2  ހިްނގޭނެ ާދއިރާ 

ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތެުގ ނުވަތަ އިަމްއލަ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާގިައ 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުްނެގ މައްޗަށް މި 

ަމެވސް ފުލުހުންނާ ސިފައިންނަކީ ޚާއްޞަ ނަ. ޤާނޫނު ހިންގޭނެއެވެ

މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެޭހ ބަޔަކަށްވުމާއެކު ސިފައިންނާ ފުލުހުންނަްށ 

އާިއ ) ސިފައިންގެ ޤާނޫނު( 1/2008ނަންބަުރ  ހިނގާނީ ޤާޫނނު 

  .އެވެ) ފުލުހުންގެ ޤާނޫނު ( 5/2008

  
  .ށް އިޞްލާޙުކުރަން އަންނަނިވި ގޮތަ ) ކ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .2

  

ނޑައެޅިފައިވާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް )ކ(  .13     ަވޒީފާގެ ޖުމްލަ  ،ވަކިމުއްދަތެއް ކަ

ނުވަަތ  ،މުއްދަތު ދެ އަހަރު ދުވަހަށްވުރެ އިތުރުވާގޮތަށް އާކޮށްފިނަމަ

ނުވަަތ ދެފަރާތުންމެ  ،އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުްއދަުތ އިތުރުކޮށްފިނަމަ

ނުވަތަ އިތުރުކޮށްފިކަން  ،އާކޮށްފިކަން ،ޓާގޮތުންޢަމަލުތައް ބަހައް

ނޑައެޅިފައާިވ  ،ދޭހަވަާނމަ އެ އެއްބަސްވުމަކީ ވަކުިމއްދަތެއް ކަ

 .އެއްބަސްވުމެއްނޫން ކުަމގައި ބަލަންޖެހޭނެއެވެ 
  

  .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން  14ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .3
  

މަސް ދުވަހަށްވުރެ  3ފާގައި ގްެނގުޅޭ ވަގުތީ މުއްދަތުކަމުގައި ވަގުތީ ގޮތުން ވަޒީ  .14    

އިަދ . ދިުގނޫން މްުއދަތެއް ވަޒީާފގެ އެއްބަސްވުމުގައި ަކނޑައެޅިދާނެއެވެ

 ،އެމުއްދަތުގަިއ އެ އެއްބަސްވުން އެއްވެސް ނޯޓިހެއް ދިނަުމކާނުލައި

  .ދެފަރާތުންކުރެ ކޮންމެ ފަރާތަކަށްވެސް ބާޠިލު ކުރެވިދާނެއެވެ
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  .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން ) 1(ގެ ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  21ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .4
  

އިޖްތިމާޢީ  ،ޤައުމީ ނިސްބަތް ،ކުލަ  ،މުވައްޒަފުގެ ނަސްުލ  .1 )ށ(  .21    

 ،ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާލުތައް ،ދީން ،ނިސްބަތް

 ،ކައިވެނީެގ ިންސބަތް ،ޖިންސު ،ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ

ނުވަތަ ޭއނާގައި ހުިރ  ،ޢާއިލީ ގޮތުްނ އުފުލަންޖެހޭ ޒިންމާތައް

  .ނުކުޅެދޭ ސިފައެއް

  
  .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން ) 1(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  22ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .5

  

ހަ މަސް ދުވަހަށްވުރެ ކުރުނޫން އަދި އެއްައހަރަށްވުރެ ދުިގޫންނ   .1 )ހ(  .22    

ަވޒީފާގައި ބަހައްޓާފައިވާ މުވްައޒަފަކަށް ދެހަފުތާގެ  މުއްދަތަކަށް

  .ނޯޓިސް

  
  .ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރަން ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  32ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .6

  

ހަފުތާެއްއގެ ތެޭރަގއި 
ޢާންމުކޮށް ެއންެމ 

ގިަނވެގެްނ މަަސްއކަތް 
  ކުރެވޭ ގަޑިަތއް 

ގަޑިއިރަްށވުރެ އިތުރަށް  48ގައި އްެނެމ ގިނަވެގެން ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭ )ހ(  .32

. އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ލައްވާ މަސައްކަތް ކުރުވައިެގްނ ނާުވނެއެވެ

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަިތްނ  ،ިމ އުޞޫލުގެ ތެރޭގައި

  .އިތުރުގަޑީގައި މަސައްކަތް ކުރުވުމެއް ނުހިމެނޭނެެއވެ

  
  .ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރަން ) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  32ނޫނުގެ ބުނެވެދިޔަ ޤާ   .7

  

ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުގަިއ މަސައްކަތްކުރާ  ،ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކާއި )ނ(  .32    

ދިރިނޫޅޭ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ  ހެއް ނުވަތަ މީހުން އަދި ީމހުންމީ

މީހުންނާއި ަވޒީފާ ދޭފަރާތާ  ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއް ނުވަތަ

ަކނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެމަީތްނ  ،ދެމެދު ެވވޭ ަވޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި

 ،ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަަކްށ މަސައްކަތް ކުރުމަށްފަހު 6ވިދިވިދިގެން 

 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ  6ވިދިވިދިގެން 

ހުގެ ަމގުން އަރާމްކުރުމަށް ދުވަްސތައް އެއްކޮށް ދުވަ 1ދުވަހަކަށް  6

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ) ށ(ނެގުމަށް މި ާމއްދާގެ 

  

  .ގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި މާއްދާ އިތުރުކުރަން ) ރ(ވަނަ މާއްދާ  32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .8
  

ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ  ،ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓުތަކާއި )ރ(  .32    

މީހެއް ނުވަތަ މީހުން އަދި ީމހުން ދިރިނޫޅޭ ސިނާއީ މަސައްކަތްތައްކުރާ 



3 

ނުވަަތ މީހުން ވަީޒފާ ބަޔާނުގައި  ،ރަށްރަށުގައި ަމސައްކަތްކުރާ މީހަކު

ގަޑިިއުރ  2އެއްބަސްވެފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދުވާލަުކ އިތުރު 

 ނަަމވެސް މި . މަސައްކަތްކުރުވުމަކަށް ިމ މާއްދާ ހުރަހެއްނާޅައެވެ

މިގޮތުން އިތުރުވާ  ،ވަނަ މާއްާދގައިވާ ގޮތުގެމަތިން 37ޤާނޫުނގެ 

  .ގަޑިތަކަށް އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ދޭންވާެނއެވެ

  

ވަނަ ނަންބަރު އުނިކޮށް ) 5(އަދި ) 4( ،)3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  34ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .9
  .ދެންހުރި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރަން 

  

  .ގެގޮތުގައި ތިރީގައިވާ ނަންބަރު ހިމެނުން ) 4( ،)3(ގެ ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  34ނުގެ ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫ   .10
  

 މިސްކިތު މުދިމުންނާއި މިްސކިތު މަސައްކަތުމީހުން  .3 )ހ(  .34    
  

އޮންކޯލް ޑިއުޓީގިައ  ،އޮންކޯލް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ ވަގުތުތަކުގައި  .4        

  ތިބޭ މީހުން 
  

 ،ކަމުގައި ހަމަޖައްސައި) ހ(މާއްދާގައި މިހާރު އޮތް ބަޔަކީ އެމާއްދާގެ  ވަނަ  35ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .11
  .ގެ ގޮތުގައި އިތުރުކޮށް ދެންހުރި ނަންބަރުތައް ތަރުތީބުކުރަން ) ށ(އަންނަނިވި ބައި އެމާއްދާގެ 

  

ަވަނ  34މި ޤޫާނނުެގ  ،ގައި އެހެން އޮތަްނމަެވސް) ހ(މި މާއްދާގެ  )ށ(  .35  ކެއުމުެގ ގަޑި 

 ،ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާވާ މުވައްޒަފުންނަށް ) ހ( މާއާްދގެ

އެމުވައްޒަފުްނާނއި އެމުވައްޒަފުންނަށް ވީަޒފާޭދ ފަރާތާ ދެމެުދ އެއްބަސްވާ 

ނޑަައޅަންވާނެެއވެ ،ގޮތެއްގެމަިތން  .އެހެން އުޞޫލަކުން ކެއުމުގެ ގަޑި ކަ
  

މާއްދާއެއް އިތުރުކޮށް ނަންބަރު  ވަނަ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިވި ގޮތަށް  50ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .12
  .ތަރުތީބުކުރަން 

  

ރަމަާޟން މަުހގެ 
  އިނާޔަތް 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ރަމަޟާން މަހުެގ އިނާޔަތުގެ ޮގތުގައި އެމީހެްއގެ މަހު   .51

ބަޔަށް ވާ ޢަދަދަށްވުރެ މަދުނޫން ޢަދަދަކަްށ ފައިސާ  3/1މުސާރައިގެ 

  .ުކިރން ދޭނާްވނެެއވެ އެއަހަރެއްގެ ރަމަޟާން ަމސް ފެށުމުގެ
  

  .އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން )  ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  69ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .13
  

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ  ތަމްރީނެއް ިދނުަމށް ކުރި ޚަރަދަށްވުރެ އިތުރު  )ނ(  .69    

 ،ގެ ދަށުން ވެވޭ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ) ހ(މި މާއްދާގެ  ،ފައިސާއެއް

ަވޒީފާދޭ ފަރާތްުނ ސީދާގޮތުން  ،ުނދެވޭ ުމވައްޒަފެއްެގ އަތުންތަމްރީ

ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތްުނނަަމވެސް އެ ތަމްރީނެއް ިދނުމުގައި  އާޭނ 

  .އަތުލައިގެން ނުވެާނއެވެ  ،ބައިވެރިވިކަމަްށޓަކައި
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  .ވަނަ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރަން  86ބުނެވެދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .14
  

 ރައީުސލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރާ  ،ޓްރައިބިއުނަްލ އެކުލެވިގެނަްވނީ )ހ(  .86  ވާ ޮގތް އެކުލެިވގެން 

 .މެންބަރުންެގ މައްޗަށެވެ 7
  

އެމަޤާމުގިައ  ،ޓްރައިބިއުނަލަްށ ޢައްޔަނުކުރެވޭ މެންބަރަކު  .1 )ށ(    މެންބަުރްނގެ މުްއދަތު 

 ށިެގން ދެމިހްުނނާނީ އެ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުރެވޭ ތާރީޚުން ފެ

 .އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށެވެ) ފަހެއް( 5
  

 ،ގެ ދަށުްނ ވަކިކުރެވޭ މެންބަރަކު ފިޔަވައި) އ(މި މާްއދާގެ   .2        

އަހަރުގެ ) ފަހެއް( 5އެހެން ކޮނެްމ މެންބަރަކު އަލުން 

އަދި އެގޮތުން ޢައްޔަުނކުރެޭވ . ދައުރަކަށް ޢައްޔަނުކުރެވާިދެނއެވެ

އަހަރަކުން ޢައްޔަނުކުރަުމްނ ) ހެއްފަ ( 5މެންބަރަކު ކޮންމެ 

  .ގެންދެިވދާނެެއވެ 

  
.ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރުންގަިއ އަންނަނިވި ސިފަތައް ހުންންަނވާނެެއވެ )ނ(    މެންބަުރްނގެ ސިަފތައް 

  

ނޑައެޅިފައިވާ ކުށެއް ކުރިކްަނ   .1         އިސްލާމްދީނުަގއި ޙައްދެްއ ކަ

ތެރޭގައި ޝަރީޢަތަށް އަހަރުދުވަހުގެ ) ފަހެއް( 5ވޭތުވެދިޔަ 

 ؛ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން
  

 ؛ރިޝްވަތުގެ ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން  .2        
  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ ދަށުން ނުވަަތ   .3        

ޤާނޫނެްއގެ ަދށުން ިއންތިޚާބުކުރެވޭ ނުވަތަ ޢައްޔަނުކުރެޭވ 

 މަގާމެއް ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ނުވުން؛ ސިޔާސީ 
  

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ެމންަބރަކު ކަމުގަިއ ނުވަތަ ިސޔާސީ   .4        

 ޕާޓީއެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހަކު ކަމުގައި ނުުވން؛
  

ވަޒީފާގެ ާދއިރާގެ މަްއސަލަތައް ދެނެގަތުމާއި ޙައްލު   .5        

ލްމީގޮތްުނ ނުވަަތ ތަޖުރިބާގެ ގޮތުން ހޯދައިިދނުމުގެ ޤާބިލުކަން ޢި

 .ލިބިފައިވުން
  

ންބަރުަކމަްށ މެ
ފުލްޓައިމްކޮށް ައިދ 

ޕާޓްޓައިމްކޮްށ 
  ޢައްޔަނުކުުރން 

  

ޓްރައިބިއުނަލަްށ ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުން ޕާޓްޓައިްމކޮށް ނުވަތަ  )ރ(  

  .ފުލްޓައިމްކޮށް ޢައްޔަނުކުރުމަކަށް މި ޤާނޫނު ހުރަހެއްނާޅައެވެ
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ުއނަްލގެ ޓްރައިބި
  ރައީސާިއ ނައިުބަރއީސް

ޓްރައިބިއުނަލަްށ ޢައްޔަނުކުރާ މެންބަރުންގެ ތެރެިއްނ   .1 )ބ(  

 ،ޓްރައިބިއުނަލަްށ ރައީސަކާއި ނައިބުރައީސެއް

  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަުނކުރަންވާެނއެވެ

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އްެއގޮތްވާ ގޮތުގެަމތްިނ   .2        

ަނލް ހިންގައި ބެލެހެއްުޓމުގައި ޓްަރއިބިއުނަލްގެ އެްނެމ ޓްރައިބިއު

 .އިސްފަރާތަކީ ޓްރައިބިއުނަލްެގ ރައީސެވެ
  

ޓްރައިބިއުނަލްެގ ރައީސްގެ މަޤާމުެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް   .3        

ނުވަަތ  ،އަދާކުރުމަށް އޭނާ ނުކުޅެދިއްެޖ ޙާލަތެއްގައި

ހުސްވްެއެޖ  ނުވަތަ އެމަޤާމު ،އުޒުރުވެރިވެއްެޖ ޙާލަތެއްގައި

އޭނާގެ މަާޤުމގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ވަގުތީގޮތްުނ  ،ޙާލަތެއްގައި

 ،މީގެ އިތުުރން. އަދާކުރާނީ ްޓރައިބިއުނަލްގެ ނައިބުރައީސެވެ

ޓްރައިބިއުނަލްެގ ރީައސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަިއބުރައީސާ 

 .ޙަވާލުކުރާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައްވެސް އޭނާ އަދާކުރަންވެާނއެވެ
  

ރައިބިއުނަލްެގ ރައީސްގެ މަޤާމު ނުވަަތ ނައިބުރައީސްގެ ޓް  .4        

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެންބަުރކަމުެގ  ،މަޤާމު ހުސްވެއްޖެކަމަށް ބެލޭނީ 

 .މަޤާމު ހުސްވެއްޖެ ކަމަށް ބެެލވޭ ޙާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުނެްނވެ
  

މެންބަުރން މަޤާާމ 
  ޙަވާލުުވން 

މަޤާާމ ޙަވާލުވެޭވީނ ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރަަކށް އެމީހެއްގެ  )ޅ(  

  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ކުރިަމތީގައި އްަނނިަނވި ހުވާކުރުމްުނނެވެ
  

އިސްލާމްދީނަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ....................... އަހުރެން [

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  ،ހިތުމަށާއި

ވަޒީފާއާބެހޭ  ،ތުމަށާއިރައްޔިތުންގެ ޙައްޤުތަކަށް ޙުރްމަތްތެރިކޮށް ހި

މެންބަރެއްގެޮގތުން އަދާކުަރންޖެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި  ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

 ،އިންާސފުވެރިކަމާއެކު ،ޢަދްލުވެރިކަމާއި ،ވާޖިބުތައް މިނިަވންކަމާއި

އެއްވެސް ނުފޫޒަކަށް ލެނބުމެއްނެތި އިޚްާލޞްތެރިކަމާއެކު އަދާކުރުންމަީތ 

  ].ހުވާކުރަމެވެ ގަންދީهللا ދެމިހުރުމަށް ާމތް 
  

ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރެްއގެ މަޤުާމ ހުސްވެއްެޖކަމަށް ބެލޭނީ  )ކ(    މަާޤމު ހުސްުވން 

  .އަނަްނނިވި ޙާަލތުތަކުގައެވެ

  .މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން  .1        

  .އިސްތިޢުފާ ދިނުމުން  .2        

 ގެ ޓްރައިިބއުންަލ ،ގޮތުގެމަތިން ގައިވާ) އ(މި މާއްާދެގ   .3        

  .މެންބަރުކުަމން ވަކިކުރުމުން
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  .މަރުވުމުން  .4        

ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރުނެްގ ކިބައިގައި ހުރުން މި ޤޫާނުނ   .5        

 .ލާޒިމްކުރާ ސިފަތަކުގެ ތެރެއިން ސިފައެއް އުނިުވމުން
  

ައނަްނިނިވ  ،ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާމުން ވަކިކުރެޭވނީ  )އ(   މެންބަރުަކމުން ަވކިކުރުން 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ،ޙާލަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޙާލަތެއް މެދުވެރިެވގެން

  .އެމެންބަރަކަށް ފޮނުވާ ިލޔުމަކުނެްނވެ

  .ޝަރްޢީ ޙުކުމަކުން އިފްލާސްކުރުން  .1        

ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އުފުލަންޖެޭހ   .2        

ން؛ ނަުވތަ ޓްރައިބިއުަނލްގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އުފުލުމަށް ުނކުޅެދު 

މެންބަރެއްެގ ހައިސިއްޔަތުން އަދާކުރްަނޖެހޭ ވާޖިާބ 

ތަޢާރުޟުވާފަދަ އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތެއް ނުވަތަ ަފއިދާެއްއ 

  .ނުވަތަ މަންފާއެއް ނުވަތަ ދަުއރެއް އޮތް ޙާލަތެއް ދިމާުވން 

  .ހުވަޔާ ޚިލާފުވުން  .3        

 ،އްގެ ސަބަބުންމެންބަރެއްެގ މައްޗަށް ސާބިތުވާ ކުށެ  .4        

ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރަކު ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އަބުރުވެރިކަަމްށ 

  .އުނިކަން އަތުވެއްޖެކަމަށް ރީައސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފެނުން

ޓްރައިބިއުނަލްެގ މެންބަރެްއެގ ހައިސިއްޔަތުން ައދާކުރަންޖެހޭ   .5        

މަށް ެއކަ ،މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުުރމުގައި އިހާުމލުވުމާއި

  .ދްޭނވާ ސަމާލުކަން ނުދިނުން
ޓްރައިބިއުނަލްެގ ރައީސް ނުވަތަ ނަިއބުރައީސް ުނވަތަ   .1 )ވ(    އިސްތިޢުާފ ދުިނން 

 ،މެންބަރަކު އޭނާގެ މަޤާުމން ިއސްތިޢުފާ ދްޭނ ބޭނުންވެއެްޖނަމަ 

ސަބަބު ބަޔާންކޮށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަުކްނ 

ަނމަވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ  .އިސްތިޢުފާ ދެވިދާނެއެވެ

އިސްތިޢުފާ ގަބޫލުކުރިކަން އަންަގނެްދން ނުވަތަ އިސްތިޢުފާ 

ދުވަސް ވަންެދްނ ) ތިރީސް( 30ހުށަހެޅި ތާރީޚުން ފެށިގެން 

. އެމީހަކު އޭނާެގ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުންމަތީ ެދމިހުންނަންާވެނއެވެ
ބިއުނަލްގެ ރައީްސ ގެ ދަށުން ޓްަރއި )1(ގެ ) ވ(މި މާއްާދގެ   .2        

ނުވަތަ ނައިބުރައީސް އާޭނގެ މަޤާުމްނ އިސްތިޢުފާ ިދްނ 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މްެނބަރުކަމުން ޭއާނ  ،ކަމުގައިވިޔަސް

 .އިސްތިޢުފާ ދިނީކަމުގައެއް ުނބެލެވޭނެއެވެ
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ންބަުރްނގެ މުާސރައާިއ މެ
  ޢިނާޔަތްަތއް 

ބަރުންނަްށ ެދޭވ ޓްރައިބިއުނަލްެގ ރައީސާއި ނައިބުރައީސާއި މެން  .1 )މ(  

ނޑައަޅާނީ  މުސާރައާއި އެހެނިހެން މާލީ ޢިނާޔަތްތައް ކަ

ިމގޮތްުނ މެންަބރުންގެ މުސާރައާއި . ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ 

 އެމެންބަރަކީ ޓްރައިބިއުނަލްގައި ޢިނާޔަތްތައް ަކނޑައެޅުމުގަިއ 

ފުލްޓައިމްކޮށް ނުވަަތ ޕާޓްޓައިްމކޮށް ވަޒީފާއަދާކުާރ 

 .ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ  ފަރާތެއްކަމާމެދު 
  

ޓްރައިބިއުނަލްެގ ރައީސަށާއި ނައިބުރައީސަށް ދެވޭ މުސާރައާިއ   .2        

ުމއްދަތުގައި ުއްނޏެއް  އެމީހުންެގ މަޤާމުގެ ،މާލީ ޢިނާޔަތްތައް

އަދި ޓްަރއިބިއުނަލްގެ މެންބަރުންނަްށ ދޭެވ . ނުކުރެވެޭނއެވެ

ންބަރުކަމުެގ އެމީހުންގެ މެ  ،މުސާރައާއި މާލީ ޢިނާޔަތްތައްވެސް

 .މުއްދަތުަގއި އުންޏެއް ނުކުރެޭވނެއެވެ
  

ޓްރައިބިުއނަލަްށ 
މުަވއްޒަފުން 
  ޢައްޔަނުކުުރން 

އެއް މަޤާމުން  ،ޓްރައިބިއުނަލަްށ ބޭނުންވާ ުމވައްޒަފުންނަްށ ވަޒީފާދީ )ފ(  

އަނެއް މަާޤމަށް ބަދަލުކޮށް އެމީހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީާނ 

ގަވާއިދެއްެގ މަތިން ޓްރައިބިއުނަލެްގ  ޓްރައިބިއުނަުލން އެކުލަވާލާ

 .މެންބަރުންގެ ަފރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރަީއސެވެ
  

ޓްރައިބިުއނަްލގެ 
މުަވއްޒަފުންެގ 

  މުސާރަާއއި ޢިާނަޔތްތައް 

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ުމސާރައާއި އެހެނިހެން މާީލ  ޓްރައިބިއުނަލްގެ  )ދ(  

ންްޑ ޓްރެޜަރީގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެ ،ޢިނާޔަތްތައް

ނޑައަޅާނީ ޓްރައިބިއުނަލެްގ މެންބަުރްނެގ  މަޝްވަރާގެ މަތިން ކަ

 .ފަރާތުން ޓްރައިބިއުނަލްގެ ަރީއސެވެ
  

ޓްރައިބިއުނަލްެގ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ފުރިހަމައަށް އަދާުކރުމަްށ   .1 )ތ(    މާލީ ކަންކަން 

ރައްޔިތުންެގ  ،ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ،ބޭންުނވާ ފައިސާ

 ،ފާސްކުރާ ބެަޖޓެއްގެ ދަށުން ަދއުލަތުގެ މާލިއްޔާއިން  މަޖިލީހުން

 .ޓްރައިބިއުނަލަްށ ދޫކުރަންވާނެެއވެ
  

މާީލ  ،މިލްކިއްޔާތާއި ،ޚަރަދާއި ،ޓްރައިބިއުނަލްެގ އާމްދަނީއާއި  .2        

 ،އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ މަޝްވަރާއާއެކު ،ޒިންމާތަކާބެހޭ ހިސާބު

ގެމަތިްނ ލިޔެ ޓްރައިބިއުނަުލން ހަދާ ގަވާއިުދގައިާވ ގޮތު

 ،އެކުލަވާލެވޭ މާލީ ބަޔާނެއް ،ބަލަހައްޓައި އޮޑިޓްކުރުމަށްފަހު

ވަނަ ުދވަހުގެ ުކރިން  28ކޮންމެ އަހަރެްއގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާިއ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 

  .ފޮނުވަްނވާނެެއވެ
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ދިެވހި ިސވިްލ 
ސަރވިްސގަިއ 

  ނުހިމެނުން 

އުނަލްެގ މެންބަރުންާނއި ޓްރައިބިއުަނލްގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެިހ ޓްރައިބި )ލ(  

 .ސިވިލް ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ ބައެއް ނޫނެވެ 

  

  .ވަނަ މާއްދާއަށް އަންނަނިވި އިބާރާތް އިތުރުކުރަން  89ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ   .15
  

އި ތިބޭ މީހުން ހިންގުމުގެ އިސްމަޤާމުތަކުގަ ]ހިންގުމުގެ އިސްމަޤާމުގައި ތިބޭ މީހުން[    
އެފެންވަރުގެ އެހެނިހެން  ،ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ހިންގާ ކޮމިީޓގެ މެންބަުރްނނާއި

 .ހިންގުމުގެ ދާއިރާގައި ެއންމެ އިސްކޮށް މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކަށެވެ ،މުވައްޒަފުންނާއި 
  

ހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގިައ ަތޞްދީޤުކޮށް ދިވެ  ،ާޤޫނނު ފާސްވެ މި ،މި ޤޫާނނަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާނީ  .16
  .ޝާއިޢުކުރުމުންނެވެ

  
______________________  
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