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 2020/22 :ނަންބަރުޤާނޫނު 
 

 
 
 

 ވަނަ  6)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 

 
 

 

 އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން.)ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް އަްނނަނިވި  2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު 
 
 ވަަނ މާއްދާގެ )ވ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ދެއަކުރު ިއތުރުކުރުން.  13ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

  
މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާްނކޮށްފައިާވ ަވޒީފާެގ ެއއްބަްސުވން، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން  )މ( .13 

ސޮއިކޮށް، ެއއްބަސްވުުމގެ ކޮޕީެއއް މުވަްއޒަާފ މުވަްއޒަފާއެކު ެއކުލަވާަލއި ދެފަރާތުން 
ޙަވާލުކުރަންވާެނެއވެ. މި ާޤނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު، ެއއްބަްސވުމުގެ ކޮީޕ 

)ތިނެއް(  3ޙަވާލުނުކޮށްހުރި ފަރާތްތަކުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ، 
 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގއި ޙަވާުލޮކށް ނިންމަންވާނެއެވެ.

 ،މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ަބޔާންކޮށްފައިާވ ަވޒީފާެގ ެއއްބަްސުވން ހަދާފައި ނުވާނަމަ )ފ(  
މުވަްއޒަފާ އެްއބަސްވުން ޙަވާލުކޮށްފަިއ  ،ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )މ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން

)ދެހާސް( ރުފިޔާއާިއ  000,2/-ވިޔަފާރީގެ ކުޑަބޮުޑމިނަށް ބަލައި،  ނުވާނަމަ
ަވޒީފާދޭ ފަރާތް  ،ޔާއާ ދެމެދުގެ ޢަދަދަުކން)ވިހިހާސް( ރުފި -/20,000

 ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެއެެވ.
 

 ވަަނ އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާުޙކުރުން. 14ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .2
 

 ވަގުތީ މުއްދަތު 
 )ޕްރޮބޭޝަން(

)ިތނެއް( މަސްދުވަހަށްވުެރ  3ވަގުީތގޮތުން ަވޒީފާަގއި ގެްނގުޅޭ ވަގުތީ މުއްދަުތކަމުަގއި  )ހ( .14
 ދިގުނޫން މުއްދަތެއް ަވޒީފާގެ އެއްބަްސވުމުަގއި ކަނަޑއެޅިދާެނއެވެ. 
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މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި ބަޔާްނކުރާ ަވގުތީ މުއްދަތުަގއި، އެްއވެސް ނޯޓިހެއް ދިނުމަާކ  )ށ(  
އެއްބަްސުވން ބާޠިލުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު ދެ ފަރާތުންކުރެ ކޮންެމ ނުލައި، ވަޒީާފގެ 

ވަނަ މާއްާދއިން  32ފަރާތަކަށްވެސް ލިބިގެްނވެެއވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނުގެ 
ވަނަ މާއްާދއާ ހަމައަށް ހުރި މާއްދާތަކުަގއި ބަޔާންކުާރ އެންމެހައި ޙައްޤުަތއް،  57

      ރާތަށް ލިބިގެންެވެއވެ. އަިދ މި ޤާނޫނުގެވަގުތީ ުމއްދަތުަގއި ވަޒީާފައދާކުރާ ފަ
ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މުސާރަިއގެ ގޮތުން އެްނމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ  59

އުޖޫރަ ލިބިގަތުުމގެ ޙައްުޤ، ިމ ޤާނޫނުގަިއ ބަޔާންކުާރ ގޮުތެގމަތިން، ަވޒީފާއަދާކުާރ 
 ފަރާތަށް އެ މުއްދަތުގައި ލިިބެގންވެެއވެ.

 

 ( ވަަނ ނަންބަރު އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.6ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3
 

ވަޒީާފގެ ނަމާއި ވަޒީާފގަިއ އަދާކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ބާވަތާިއ  (6) )ނ( .15 
 ތަފްޞީލުތައް؛

 

 (، މި ނަންބަރުތައް އުނިކުރުން.10އަދި )(، 9(، )5(، )4(، )3ވަަނ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ) 15ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ހަތަރު އަުކރު އިތުރުކުރުން. 21ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5
މި މާއްދާގެ )ހ( ަގއި އެހެން ބަޔާންކޮށްފަިއވީ ނަމަވެސް، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ހިންގާ  )ނ( .21  

ދެމުންެގންދާ ޚިދުމަތެއް ހުއްޓާލަންޖެހުމާ ގުޅިގެން، ނުވަަތ ވިޔަފާރިެއއް ނުވަތަ 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ހިންގުމަށް ެގންނަ ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ މާލީ 

      ޙާލަތު ދަށްވުމާ ުގޅިގެން ަމޤާމެއް އުނިކުރަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން، މި މާއްާދގެ 
ްތވާ ގޮތުގެމަތިން މުވަްއޒަފަކު ވަޒީާފއިްނ )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ަގވާިއދާ އެއްގޮ

ވަކިކުރުަމކީ، މި ާމއްދާގެ ޭބނުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއިްނ ަވިކކުރެވިދާނެ އެކަީށގެންާވ 
 ސަބަބެއް ކަމުަގއި ބެލެވޭެނއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، އެ ސަބަބު ބަޔާންކޮށް، އެފަަދއިން  )ރ(  
ނިޔަތުގަިއ، އަދި ވަކި މުަވއްޒަެފއް ނުވަތަ މުވައްޒަފުންތަެކްއ  ޢަމަލުކޮށްފައިވަނީ ހެޔޮ

ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުމުގެ ނިޔަުތގައި ނޫންކަން ސާބިތުކޮށްދިުނމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ 
 ޒިންމާއެެކވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ަގއި ަބޔާންކުރާ ސަބަބުތަކަށްަޓކަިއ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީާފއިން  )ބ(  
ވަކިކުެރވޭނެ ޙާލަތްތަކާިއ، ެއފަދަ ޙާލަތެއްގައި ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 
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މި ޤާނޫުނގެ ަދށުން ހަދާ ގަާވއިދެްއގައި ިމނިސްޓަރު ކަނޑަައޅަިއ  އުސޫލުތައް
 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކަށްޓަަކއި މުވަްއޒަފު ވަޒީފާިއްނ  )ޅ(  
)އެެކއް(  1ވަކިކުާރއިރު، އެ މުަވްއޒަފަުކ ވަޒީާފގައި ޚިދުމަތްކޮށްފަިއާވ މުއްދަތަށް 

)އެކެްއ( މަސްދުވަހުގެ ޯނޓިސް ނުވަތަ ނޯޓިސްެގ  1އަހަރު ފުރިފައިނުވާނަމަ، 
)އެކެްއ(  1ެނެއވެ. ވަޒީާފގައި ޚިދުމަތްކޮށްފަިއވާ މުއްދަތު މުއްދަތަށްވާ ފަިއސާ ދޭންވާ

)ހަތަރެއް( އަހަާރ ދެމެދުގެ މުއްދަތެއްނަމަ، ވަޒީފާއިން ވަިކކުރުމަށް،  4އަހަރާއި 
)ޭދއް( މަސްދުަވހުގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ނޯޓިްސގެ މުއްދަތަްށވާ ފަިއާސ  2މަދުވެގެން 

)ހަތަެރއް(  4ށްފައިާވ ުމއްދަތު ދޭންވާނެއެެވ. އަިދ ަވޒީާފގަިއ ޚިދުމަތްކޮ
)ތިނެއް(  3އަހަރުދުވަހަށްވުރެ އިތުުރވާނަަމ، ވަޒީާފއިން ވަިކކުރުމަށް، މަދުވެގެން 

 މަސްދުވަހުގެ ނޯޓިސް ނުވަތަ އެ ނޯޓިސްގެ މުއްދަތަްށވާ ފަިއސާ ދޭންވާނެެއވެ. 
 

 ރުން. ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކު 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6
 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މި ޤާނޫނާ ނުވަތަ ަވޒީފާގެ އެއްަބސްވުމާ ކަނޑައެިޅގެން ޚިލާފަްށ  )ހ( .26 ވަޒީފާ ދޫކޮށްލުން 
ޢަމަލުކުރާނަމަ، ވަޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތުން ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އެކަން ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 

ރަނގަޅުކުރުމަށް ދީފައިާވ ލިބިގެންެވއެވެ. މިގޮތުން ދޭ ނޯޓިސްގައި އެފަދަ ކަންކަން 
މުއްދަތުގައި އެދިފަިއވާ ކަންކަން ަވޒީފާގެ ެއްއބަސްވުމާ ެއއްގޮތަްށ 
ރަނގަޅުނުކޮށްފިނަމަ، ަވޒީފާެގ އެއްބަްސވުމުަގއި ަވޒީފާއިްނ ވަިކވުމަށް ދޭންޖެހޭ 

 ނޯޓިސް ދިނުމަށްފަހު، ވަކިވުުމގެ ޙައްޤު ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  27ދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބުނެވި .7
 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 
 ސަބަބު ސާބިތުކޮށްދިނުން 

މުވަްއޒަފަކު ަވޒީފާއިން ވަިކުކރުމާ ގުޅިގެްނ، އެ ުމވަްއޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުާވއެއް ުނަވތަ  .27
ގެްނވާ ސަބަބެްއަކން ދަޢުވާއެްއަގއި، އޭނާ ވަީޒފާއިން ވަިކކުރި ސަބަބަީކ އެކަށީ

ސާބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުގެ ޒިންމާއެެކވެ. އެ މުވަްއޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަިކުކރި 
ސަބަބަކީ، އެކަީށގެްނވާ ސަބަބެއް ކަމުަގއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް ސާބިތުކޮށް ނުދެވިއްޖެނަމަ، ޭއނާ 

 ެލވޭނެެއވެ.ވަޒީާފއިން ވަިކކުރީ ެއކަށީގެްނވާ ސަބަބެއްނެތި ކަުމގައި ބެ
 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ރ( ގެ ފަހަތަށް ައންނަނިވި ފަދައިން ތިން އަކުުރ އިތުރުކުރުން. 32ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8
މި މާއްދާގަިއވާ ގޮތުގެމަތިން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން މުަވއްޒަފަކު ލައްވާ މަަސއްކަތްކުުރާވ  )ބ( .32   

ވަގުާތއި، ަގޑިާއއި، އިތުރު ަގީޑގައި މަސަްއކަތްކުުރވާ ވަގުާތއި، އިތުރު ގަީޑގެ ގޮުތގަިއ 
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މުވަްއޒަފަށްދޭ ފައިސާގެ މަޢުލޫމާތު، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގިއާވ 
 ން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަންވާނެެއވެ.ގޮތުގެމަތި

މި މާއްދާގެ )ބ( ަގއި ބަޔާންުކރާ މަޢުލޫމާތު، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބަލަން  )ޅ(  
ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ އޮތޯރިޓީން އަްނގާ ގޮެތްއގެ މަތިން ވަޒީފާ ދޭފަރާތުްނ 

 އެ އޮތޯރިީޓއަށް ދޭންވާނެެއވެ. 
މި މާއްދާގެ )ޅ( ގެ ދަށުން، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން އަންގާ އެންގުމަާކ  )ކ(  

)ފަސްހާސް( ރުފިޔާއަްށވުެރ ބޮޑުނޫން ޢަދަދަކުން  -/5,000ޚިލާފުވެއްޖެ ފަރާތެއް، 
 ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިިބގެންެވއެެވ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ފެށޭ ޢިބާރާތް އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްާލޙުކުރުން.  34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .9
 
އިސްތިސްނާވާ 

 މުވައްޒަފުން 
ވަަނ  37ވަނަ މާއްދާއާއި  32ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ ފަާރތްތައް މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .34

  ވަނަ މާއްާދއިން އިސްތިސްނާވާެނއެވެ. 38މާއްދާއާއި 
 
 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 34ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .10

 
މަސައްކަތު ގަޑި 

ނިމުމުން މަސައްކަތް 
ކުރާ ތަން ދޫކޮށް 

 ދިއުމުގެ ޙައްޤު 

މުވަްއޒަފަކު އޭނާ މަސައްަކތްކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފަިއވާ ގަޑި ނިމުމުން، އޭނާ  )ހ( .34-1
މަސައްކަތްކުރާ ަސއިުޓގައި ުނވަތަ ރަށުަގއި ނުވަތަ އުޅަނދެްއފަދަ ތަނެއްގައި ހުރުމަްށ 
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އޭނާއަށް މަޖުބޫރުކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ. ައދި، މުވައްޒަފަކު އޭނާ 
މަސައްކަތްކުރުމަށް ކަނަޑއަޅާަފއިވާ ގަޑި ނިމުމުން، އޭނާ ަވީޒފާއަދާކުރާ ތަން ދޫކޮށް 

ޒީާފއަށް ނުކުންަނންޖެހޭ ގަޑިއަށް އެތަނަށް ައނބުރާ އައުމަށް ވަޒީފާޭދ ދިއުމާއި ވަ
 ފަރާތުން ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިަފރާތުން ހުރަސްއަޅަިއގެންނުވާެނއެވެ.

މަސައްކަތު ަގޑި ނިމުމުން، މުވަްއޒަފަކު އޭނާ ވަޒީާފއަދާކުާރ ތަން ދޫކޮށް ދިއުމަށް  )ށ(  
ށް އެތަނަށް އަނުބރާ އައުމަށް ފުރާުދއްާވ އަދި ަވޒީފާއަށް ުނކުންނަންޖެހޭ ގަިޑއަ

އުޅަނދެއް ބޭނުންކުރަންޖެހޭނަމަ، އެ އުޅަނދަކަށް އެތަނަަކށް ކައިިރކުރުމުގެ ުހއްަދ 
 ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ނުވަތަ ތަނުގެ ވެރިފަރާތުން ދޭންވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( އަންނަނިވި ޮގތަށް އިޞްލާޙުކުރުން.  41ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .11
 

ވަޒީާފގެ ެއއްބަސްވުުމގައި ަބާޔންކުރާ ގޮތުގެމަތިން މުަވއްޒަަފކު އެދެފިނަމަ، އޭނާއަްށ  )ށ( .41 
ލިބޭ އަހަރީ ޗުްއޓީ ފެށުމުގެ ުކރިން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަ އެންމެ ފަހު ދުވަހަށްވުެރ 
ލަސްނުވާނެ ގޮތުގެމަތިން، އެ ނަގާ ޗުއްީޓގެ ދުަވސްތަކަށް މުސާރައިންޖެހޭ ފައިސާެގ 
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ޢަދަދު ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އޭނާއަށް ދޭންވާނެެއވެ. ނަމަވެްސ، ދައުލަތުން މުސާރަދޭ 
ޢާްނމު ގޮތެއްަގއި މުސާރަދޭ  ،މުވަްއޒަފަކު އެ މުަވއްޒަަފކު ުޗއްޓީަގއި ހުރި ނަމަވެސް

 މުސާރަ ދެވިދާނެެއެވ.  އުސޫލުން
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  42ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .12
 

މުވަްއޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ އަހަރަކު، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ކޮންމެ  )ހ( .42 ސަލާމުގެ ޗުއްޓީ 
)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ޗުއްީޓއެްއ، ސަލާމުގެ ޗުއްީޓެގ  30މުވަްއޒަފަކަށްވެސް މަދުެވގެން 

 ވާެނއެވެ.ގޮތުަގއި ދޭން
ބަލީގެ ބާވަާތއި އެ ބަލީގެ ސަަބބުން މުވައްޒަަފކަށް މަސަްއކަަތށް ނުނިކުމެވޭނެ މުއްދަތު  )ށ(  

ބަޔާންކޮށް، ރަޖިސްޓަރީކޮށްަފއިވާ ޞިއްޙީ މަަސއްކަތްތެިރޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް 
 އެ މުަވއްޒަަފކަށް  ސެޓްފިކެޓެއް ަވޒީފާއަށް ނުުކންނަ ދުވަހު ހުށަހެޅުމުން މެނުވީ،

 ސަލާމުގެ ޗުްއޓީ ދިނުން، ަވީޒފާދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުެވގެންނެއް ނުެވެއވެ.
   މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެންއޮްތ ނަމަވެސް، ސަލާމުގެ ުޗއްީޓގެ ގޮުތގައި ަބޔާންކުރާ  )ނ(  

)ދޭއް(  2)ފަނަރަ( ދުވަސް، ވިދިވިދިގެން  15)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރެއިން  30
ދުވަހަށްވުރެ ިދގު ނުވާނެ ގޮެތއްގެ މަތިން، މެޑިކަލް ެސޓްފިކެޓަކާ ނުލަިއ، ސަލާުމެގ 
 ޗުއްީޓގެ ގޮުތަގއި ބޭނުންކުރުމުގެ އިޚްތިޔާުރ، ަވޒީފާއަާދކުރާ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  52ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .13
 
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުަގއި ހިންގާ ވިޔަފާރިތަކުްނ ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންމެ  )ހ( .52 ސަރވިސްޗާޖް 

)ދިހައެއް އިންަސއްތަ( އަްށވުެރ މަދުނޫން ޢަދަދަކުން  10ޚިދުމަތަކުން، %
ނަގަްނވާނެެއވެ. އަދި، ފަތުރުވެިރކަމުެގ ޞިނާޢަތުގައި ހިްނާގ ސަރވިްސޗާޖް 

ވިޔަފާރިތަްއ ފިަޔވަިއ، އެހެން ވިޔަފާރިތަކަްށވެސް އެ ވިޔަފާިރތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ކޮންެމ 
 ޚިދުމަތަކުން ސަރވިސްޗާޖް ެނގުމުގެ އިޚްތިޔާރު އެފަރާތްތަކަްށ ލިބިގެންވެެއވެ.

 )ށ(  
 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ސަރވިްސޗާޖުގެ ގޮުތގައި ަނގާ ފައިސާ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުެގ 
ހުރިހާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުަގިއ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޮގތުގެމަތިން ހަމަހަމަކަމާއެކު 

 ބަހަންވާނެއެވެ. 
މަސް ސަރވިްސޗާޖުގެ ގޮުތގައި ފާިއތުވި މަހު ލިބުނު ފައިސާ، ހިނގަމުންދާ  (1)   

 ނިމުމުގެ ކުރިން މުވަްއޒަފުންނަށް ދީ ނިންމަންވާނެއެވެ.
އެްއވެސް ތަނެްއގައި ސަރިވސްޗާޖް ބެހުމުގައި އެތަެންއގައި ފޯރުކޮށްޭދ  (2)   

ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި، މަަސއްކަތްކުރާ އެންމެހައި މުަވއްަޒފުންގެ މެދުގަިއ 
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ތަފާތުކުރެވިގެން ުނވާނެެއވެ. މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް ވިޔަފާިރއެްއގެ ތެރޭަގިއ 
 ތަފާތު ޚިދުމަތްދޭ ވަކިވަކި ވިަޔފާރިތައް މާނަކުރަންވާނީ ެއއް ހަމައަކުންނެވެ. 

މި މާއްދާގެ ބޭނުމަށް "އެންމެހައި މުވަްއޒަފުން" ކަމަށް ބުނެފައިެއވަނީ، ޚިދުމަތެއް ހޯާދ  )ނ(  
ފަރާތަކުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސީދާ އަދި ނުސީދާގޮތުަގއި، ވަޒީާފގެގޮތުން ަބއިވެިރާވ 

 ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށެވެ. 
ކު ލިބުނު ފައިސާެގ ޖުމުލަ ސަރވިްސޗާޖުގެ ގޮުތގައި ަވީޒފާދޭ ފަރާތަށް ކޮންމެ މަހަ )ރ(  

)ެއކެއް އިންަސއްތަ( ނެގިދާނެއެެވ. އަިދ  1ޢަދަދުގެ ތެރެއިން، އިދާރީ ފީގެ ގޮތުގައި %
 އެްއވެސް ޙާެލއްަގއި އެއަްށވުރެ އިތުރު ޢަދަދެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާުތން ނަގަިއގެންނުވާެނއެވެ. 

މި މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތުެގމަތިން، ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތަްށ  )ބ(  
ސަރވިްސޗާޖުގެ ގޮތުަގއި ޮކންމެ މަހަކަށް ލިބުނު ޖުމުލަ އާމްދަނީ އާިއ، އެމަަހުކ 
ސަރވިްސޗާޖް ލިބުނު މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދާއި، ސަރިވސްޗާޖުގެ ގޮުތގައި ކޮންެމ 

ުޤވާ މިންަވރާއި، ސަރވިްސޗާޖުގެ ގޮތުަގިއ ދިން ފައިސާގެ ޢަދަދުެގ މުވަްއޒަފަކަށް ޙައް
މަޢުލޫމާތު، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ގަވާއިދުން ބަލަހައްޓަންވާެނެއވެ. އަދި ކޮންމެ އަހަރަކު 

)ދޭއް( ފަހަރު، ލޭބަރ ރިޭލޝަންސް އޮތޯރިޓީން ހަދާ ަގާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ  2
ތު އެ އޮތޯރިޓީއަށާއި މޯލްޑިްވސް އިންލަންޑް ރެވެނިުއ ތާރީޚެއްގެ ކުރިން އެ މަޢުލޫމާ
 އޮތޯރިޓީއަށް ފޮނުވަްނވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ބ( އެހެން އޮްތނަމަވެސް، އެ ާމއްދާަގއި ބަާޔންކުރާ މަޢުލޫމާތު، ލޭބަރ  )ޅ(  
ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ބަލަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްަގއި، އެ އޮތޯރިޓީން އަްނާގ 

 ގޮތެްއގެމަތިން އެފަރާތާ، ވަޒީާފދޭ ފަރާތުން ހިއްސާކުރަންވާނެއެވެ. 
)ފަންސާސްހާސް(  -/50,000ޚިލާފުވެއްޖެ ފަރާތެއް،  މި މާއްދާގެ )ބ( އަދި )ޅ( އާ  )ކ(  

ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން ޢަަދދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު، ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް 
 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއވާ ގޮުތގެމަތިން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިަޔފާރިތަކުން ސަރވިސްޗާްޖ  )އ(  
ނަގަމުންނުދާނަމަ ނުވަތަ މި މާއްދާގެ )ށ( ަގިއވާ ގޮތުގެމަތިން މުވަްއޒަފުންގެ މެުދގަިއ 

)އެއްަލއްކަ( ރުފިޔާއަްށވުެރ  -/100,000ހަމަހަމަކަމާއެކު ބަހަމުންނުދާނަމަ އެފަރާތްތައް 
 ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމާއެކު އެފަރާތްތަކާމެދު ފިަޔވަޅުެއޅުމުގެ ބާުރ ލޭބަރ ބޮޑުނޫން

ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަްށ ިލބިގެންެވއެވެ. ެއގޮތުން، ޖޫރިަމނާކުރުމުގެ ުއސޫލުތަކާިއ 
އަޅާނެ ފިޔަަވޅުތައް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ހަދާ 

 ނެެއވެ. ގަާވއިދުަގއި ބަޔާްނކުރަންވާ
މި މާއްދާގެ )އ( ގެ ބޭނުމަްށ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި )ށ( އާ ޚިލާފުވާ ފަރާތްތަްއ  )ވ(  

ދެނެގަތުމުގަިއ، މި މާއްދާެގ )ބ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަްނ 
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މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ެރެވނިއު އޮތޯރިޓީން ލޭބަރ ިރލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަްށ 
ކަށަވަރުކޮށްދޭްނވާނެެއވެ. މިޮގތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީްނ 

)އާމްދަނީން ޓެކްްސ  2019/25މަޢުލޫމާތުގެ ޞައްޙަކަން ކަަށވަރުކޮށްދޭންޖެހޭނީ، 
  ބަޔާން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ފަރާތްތަކުގެެއވެ.  ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ޓެކްސް

 

 ވަަނ މާއްދާ އުނިކުރުން.  53ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .14
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .15
 

އެންމެ ކުޑަމިނުން 
ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ 

 ކަނޑައެޅުން 

މީހުންނަށް މުސާރައިގެގޮތުްނ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭނެ ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްކުާރ  .59
 އުޖޫރަ، މި ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮުތެގމަތިން މިނިސްޓަރު ކަނޑައަަޅންވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ތިން މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 59ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .16
 

މިނިމަމް ވޭޖް 
 އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު 

އެިކއެކި ިވޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގަާއއި، އެނޫްނވެސް މަސަްއަކތްތައްކުރާ ތަންތަނުގަިއ  )ހ( .59-1
މުވަްއޒަފުން މަސައްކަްތ ުކރަމުންދާގޮތް ބަލައި ދެެނގަތުމަށާއި، އެތަންތަނުަގިއ 
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް މުސާރައިެގގޮތުން އެންމެ ކުޑަިމނުން ދެވޭނެ އުޖޫރައާ 

މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި "މިނިމަމް ވޭޖް އެްޑވަިއޒަރީ ބޯޑު" ގެ ގުޭޅގޮތުން 
 ނަމުގައި ބޯެޑއް އޮންނަންވާެނެއވެ.

)ވަޒީާފއާބެހޭ  2008/2މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާްނކުރާ ބޯޑު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ށ(  
          ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  6ޤާނޫނު( އަށް 

ވަނަ މާއްދާގަިއ  60)ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުަފއްދައި، މި ޤާނޫނުގެ  30
 ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރަންވާނެއެވެ. 

 

ބޯޑުގެ 
 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ގޮުތގެަމތިން،  59މި ޤާނޫނުގެ  )ހ( .59-2
މަސައްކަތްކުރާ މުަވްއޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންެމ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ 
އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްޓަަކއި، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ދެވޭނެ 

 ސިޔާސަތުތަާކއި، މިންގަނޑުަތކާއި، ހަމަތައް ދިރާާސކޮށް ދެނެގަތުން؛
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި މަސަްއކަތްުކރާ މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންެމ  )ށ(  

ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްަޓކަިއ، އަންނަނިވި ޞިނާޢަތްތަކަށާިއ 
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ދާއިރާތަކަށް ަވކިަވކިން ރިޢާަޔތްކޮށް، އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައިގެ ޢަދަދާ 
 ލަފާ ދިނުން: ގުޭޅގޮތުން މިނިސްޓަރަށް

 މަސްވެރިކަމާއި ދަނުޑވެރިކަުމގެ ޞިނާޢަތް؛ (1)   
 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް؛ (2)   
 ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސަްއކަުތގެ ޞިނާޢަތް؛ (3)   
 ދަތުރުފަތުރުގެ ޞިނާޢަތް؛ (4)   
 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ؛ (5)   
 ތަޢުލީމީ ޚިދުމަތުގެ ދާއިރާ؛ (6)   
 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަާފރިތަކުގެ ދާއިާރ؛  (7)   
 އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭަޝން އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ދާއިރާ؛  (8(   
 މެރިޓައިމް އިންޑަސްޓްރީ.   (9)   
ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުާރ ގޮުތގެަމތިން، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ  62މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

މަސައްކަތްކުރާ މުަވްއޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންެމ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ 
)ދޭއް( އަހަރަކުން  2އުޖޫރަިއގެ ގޮތުަގއި މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ޢަދަދު، ކޮންމެ 

މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންެމ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ މުރާޖަޢާކުރުން، އަދި މިގޮތުން 
 އުޖޫރަިއގެ ޢަދަދު އިޞްލާޙުކުަރން ބޯޑަށް ފެންނަނަމަ، މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން؛ 

މި މާއްދާގެ )ނ( އެހެްނއޮްތ ނަމަވެސް، ަޤއުމަށް ދިމާާވ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަކާ  )ރ(  
މުސާރައިގެ ޮގތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން )ދޭއް( އަހަރުވުުމގެ ކުރިންވެްސ،  2ގުިޅގެން، 

ދޭންޖެހޭ އުޖޫރައިގެ ގޮުތަގއި މިނިސްޓަރު ކަނޑަައާޅ ޢަދަދު މުރާޖަޢާކޮށް 
 އިޞްލާޙުކުރުމަށް ބޯޑަށް ފެންނަ ޙާލަތެއްގަިއ، މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނުން؛

ބޯޑުގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތައް ައދާކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތަކާއި ސަރޭވކުރުމާއި،  )ބ(  
މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި، އެްއކުރުމާއި، ޝާއިޢުކުރުާމއި، މިނޫންވެސް ބޯުޑެގ 
މަސްއޫލިއްޔަތުަތކާ ގުޭޅގޮތުން އަދާކުރަންޖެހޭ ފަންނީ، އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ އެންމެހައި 

 ވާޖިބުތައް އަާދކުރުން؛ 
މި މާއްދާގައި ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިން، ދިވެހިާރްއޖޭގައި މަސަްއކަތްކުާރ  )ޅ(  

މުވަްއޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ދެވޭނެ 
ސިޔާސަތުތަާކއި، މިްނގަނުޑތަކާއި، ހަމަތައް ކަނަޑއެުޅމުގައި ވަޒީާފއަދާކުާރ 

ލާގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ިހނގާނެ ޚަރަދުތަކަށާިއ، ފަރާތްތަކާއި އެފަރާތްތަުކގެ ާއއި
މީގެ ތެރޭގައި ދިިރއުޅުމުގެ ޚަަރދުތަކަށާއި، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާެތރިކަމާ ގުޭޅގޮތުން ލިބިދޭ 
ޢިނާޔަތްތަކަށާއި، ދިރިއުޅުުމގެ މިންގަނޑުތަކަށާިއ، ިއޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީެގ 

ށާއި، ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް މިންގަނޑުތަކަށާިއ، އުފެއްުދންތެރިކަމުގެ މިންވަރަ
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އިތުރުކޮށްދިނުމާއި ގިނަ ފަރާތްތައް ވަޒީާފގައި ދެމެހެއްޓުުމގެ ސިޔާސަތުަތއް ފަދަ 
 އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމަށް ބޯޑުން ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް 
 އެންގުމުގެ ބާރު 

އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންެމ ، ބޯޑުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ައދާކުރުމަށްޓަކައި  )ހ( .59-3
ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމަށްަޓކަިއ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ 
މުވަްއޒަފުންނަށް ދޭ އުޖޫރައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު، ބޯޑުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އެދިއްެޖ 

 ބާރު، ބޯޑަާށިއ ޙާލަތެއްަގއި އެ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމުގެ
 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކުރާ ގޮުތގެމަތިން، ވަޒީފާޭދ ފަރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު  )ށ(  
ދިނުމަށް ބޯޑުން ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެްނގުމަކާ ޚިލާފުވެއްޖެ ފަރާތެއް، 

ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ )ފަންސާސްހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ ބޮޑުނޫން  -/50,000
 ބާރު، ބޯޑަށް ނުވަތަ މިނިސްްޓރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެފަރާތުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ  )ނ(  
އުޖޫރައާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ބޯޑަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއަްށ ދިނުމަށް އެންގުމާގުޅޭ 

 އުސޫލުތަްއ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނުކރަންވާނެެއވެ. 
 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.   60ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .17
 

ބޯޑު އެކުލެވިގެންވާ 
 ގޮތް 

ބޯޑު ެއކުލެިވގެންވަީނ، އަންަނނިވި ގޮުތގެމަތިން ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަުނކުާރ  )ހ( .60
 )ެއގާރަ( މެންބަރުންގެ މައްޗަެށވެ. 11

ބޯޑުގެ ެޗއަރޕަރސަންގެ ގޮތުަގއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިްކ  (1)   
 ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް؛ 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސުން ހުށަހަޅާ ފަރާތެއް؛  (2)   
ކޮންސްްޓރަކްޝަންގެ ޞިނާޢަތާއި، އަންހެން  ،ފަތުރުވެރިކަމާއި  (3)   

)ހަތަރެއް(  4ވިޔަފާިރވެރިންނާއި، ކުދި އަިދ މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި، ިމ 
)ހަތަރެއް(  4ދާއިރާ ތަމްސީލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާ 

 މެންބަރުން؛
ކުރާ ވަޒީާފއަދާކުރާ ފަރާތްތައް ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިން ތަމްސީލު (4)   

 )ފަހެއް( މެންބަރުން. 5ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅާ 
ބޯޑުގެ މެންބަރުކަމަށް ޢައްަޔނުކުރަންވާނީ، ބޯުޑގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަާކއި ވާޖިބުަތްއ  )ށ(  

 އަދާކުރެވޭފަދަ ލަޔާޤަާތއި ޤާބިލިއްޔަތު ހުރި މީހުންނެވެ.
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މެންބަރެްއގެ މަޤާމުގެ މުއްދަތަކީ، މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ބޯޑަށް ޢައްޔަނުކުރެވޭ  )ނ(  
 )ތިނެއް( އަހަރުދުވަހެވެ. 3އެ މެންބަރަކު ޢައްޔަނުކުެރވުުނ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

( ވަނަ ނަންބަރުގެ ދަށުން ވަކިކުެރޭވ 4( ވަނަ ނަންބަރާއި )2މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ) )ރ(  
އުރަކަށް ބޯުޑެގ މެންބަރަކު ފިޔަވަިއ، އެހެން ކޮންމެ މެންބަރަކީ އަލުން އިތުރު ދަ

 މެންބަރުކަމަށް ޢައްޔަނުކުރެވިާދނެ މެންބަރެކެވެ. 
އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެރެިއން ކަމެއް ދިމާވެއްޖެނަމަ، އެ މެންބަރެއްގެ މަޤާމު  )ބ(  

 ހުސްވާނެެއވެ. 
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ފޮނުވާ ލިޔުމަކުން މެންބަރުކަމުން  (1)   

 އިސްތިއުފާދިނުން؛ 
)ތިނެއް(  3ބޯޑުގެ ިރޔާސަތުެގ ހުއްދަ ނެތި، ވިިދވިދިގެން ބޯުޑެގ  (2)   

 ބައްދަލުވުމަށް، ެއކަށީގެްނވާ ުއޒުރެއް ނެތި ހާޒިރުނުވުްނ؛
 މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު ހަމަވުން؛  (3)   
މެންބަރުކަމުގެ މަސްއޫލިްއޔަތު އަދާނުކުރެވޭ ކަމަށް ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއަްށ  (4)   

 ފެނިގެން އެ މެންބަރަކު މަޤާމުން ވަކިކުރުން. 
 ބޯޑުގެ ހިންގާ ގަާވއިދު ބޯޑުން އެކުަލވާލަންވާނެެއވެ. )ޅ(  

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން.  60ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .18
 

ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ މުސާަރއާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތައް ކަނޑައަޅާނީ މިނިސްޓަުރގެ  .1-60 ބޯޑު މެންބަރުންގެ އުޖޫރަ 
 ލަފާގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔއެވެ. 

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  62ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .19
 

އެންމެ ކުޑަމިނުން 
ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ 
 ކަނޑައަޅާ އަމުރު 

)ތިރީސް(  30ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ދޭ ލަފާ ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، ގިަނވެގެްނ،  )ހ( .62
ންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުަޑ ދުވަހުގެ ތެރޭަގއި، ިދވެހިރާްއޖޭގައި މަސަްއކަތްކުރާ މީހު

 އުޖޫރަ، މިނިސްޓަރު ނެރޭ އަމުރެއް މެދުވެރިކޮށް ކަނޑައަޅަްނވާނެެއވެ. 
އެންމެ ކުޑަމިނުން ެދވޭނެ އުޖޫރައާ ގުޭޅގޮތުން މިނިްސޓަރު ނެރޭ އަމުުރގަިއ،  )ށ(  

މުވަްއޒަފެްއގެ މުސާރައިން ގަިޑއަކަށް ޖެހޭވަާރއި، މަަސއްކަުތގެ ބަޔަކަށް ޖެޭހ 
ޢަދަދާއި، އިތުރުަގޑީަގއި ލިބޭނެ މިންވަރު ކަނޑައަޅަންވާެނއެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުްނ 

ތަ ވަކި ދާއިާރއެްއގައި ހަރަކާތްތެިރވާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަކި މަސައްކަެތްއގައި ނުވަ
ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަެއއް ވަކިން ބަޔާންކުރުާމއެުކ، މިގޮުތން ކަނޑައަޅާ އުޖޫރަެއއް 
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ދިނުމުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަުކން އެ އަމުރަކަށް ފުރިހަމައަށް ޢަމަލުކުރުމަށް ވަކި 
 ކަނަޑއަޅާފަިއވާނަމަ، ެއކަްނ ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.  މުއްދަތެއް ނުވަތަ މުއްދަތުތަެކއް

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިން، ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ދޭ ލަފަޔަށް  )ނ(  
ބިނާކޮށް، ދިވެހިރާއްޭޖގައި މަސައްކަތްކުރާ މުަވއްޒަފުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުން އެންެމ 
ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ މިނިސްޓަރު ކަނޑައެޅުުމގަިއ، ަވޒީފާއަދާކުރާ ފަރާތްތަކާިއ 

ގެ އާއިާލގެ ޒަރޫީރ ބޭނުންތަކަށް ހިނގާނެ ޚަރަދުތަކަށާއި، އިޤްތިޞާީދ އެފަރާތްތަކު
 ކަންކަމަށާއި، ަޤއުމުގެ ފުދުންތެރިކަމާއި އުެފއްދުންތެރިކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެެއވެ. 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ކުރާ އަމުރެއް، ދިެވހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގިއ  )ރ(  
، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެ އަމުރު ބާޠިލުކުރެވެންދެން ނުވަތަ ޝާއިޢުކުރުމާެއކު

ބަދަލުކުރެވެންދެން، އެ އަމުުރ ދެމިއޮންނާނެއެވެ. އަދި ެއީއ ފުރިހަމަ ޤާނޫނީ ބާރު 
ލިބިގެންވާ، އެ އަމުރު ރަްއދުވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުން އެ އަމުރުަގއި ހިމެނޭ 

 ެޗެކވެ.ކަންކަމުގެ މަްއޗަށް ޢަމަލުކުރުން ލާޒިމު އެއް
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަާޔންކުރާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިާރއްޖޭަގއި މަސައްކަްތކުރާ  )ބ(  

މީހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުްނ އެންމެ ކުޑަމިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަނޑަެއޅުމުެގ 
ގޮތުން މިނިސްޓަރު ކުރާ ުފރަތަމަ އަމުރު، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން މިނިމަމް ވޭޖް 

)ތިރީސް( ދުވަހުެގ  30ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ލަފާދޭތާ ގިނަވެގެން އެްޑވަިއޒަރީ 
ތެރޭގަިއ، މިނިސްޓަުރ ކަނަޑއަޅަިއ، ިދވެހިސަރުކާރުެގ ެގޒެޓުަގިއ 

 ޝާއިޢުކުރަންވާެނއެެވ.
މި މާއްދާގެ )ށ( އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު  )ޅ(  

ނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ވަ 2021ކުރާ ފުރަތަމަ އަމުރަށް 
 ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ. 

މި މާއްދާގެ )ޅ( ގައި އެހެންޮއތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތަކީ  )ކ(  
ބިދޭސީއެއްނަމަ، މި މާއްދާގެ )ބ( ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރު ކުރާ އަމުރަށް، މި ޤާނޫނަށް 

)ދޭއް( އަހަރުދުވަހުެގ  2ށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އެންމެ ގިނަެވގެން ޢަމަލުކުރަން ފަ
 ތެރޭގަިއ، ަވޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާ އަންނަނިވި ގޮތަށް ިއޞްލާޙުކުރުން.  65ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .20
 

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި 
 ވަޒީފާއަދާކުރުން 

ބިދޭސީން ވަޒީފާއަާދކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުަމށް ކޯޓާ ދޫކުރުމާއި،  )ހ( .65
ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން ވަޒީާފއަދާކުރުމަށް ހުއްދަ ިދނުމާއި، ވަޒީފާއަާދކުާރ 
މުއްދަތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުހރުމުގެ ހުއްދަ )ވަރކް ޕަރމިޓް( ދިނުމުގެ އިޚްތިޔާރު، 
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ާވއިދެްއަގއި ބަޔާްނކުރާ ޮގތެއްެގ މަތިން، ކަާމގުޅޭ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަ
 މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިގެންެވެއވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބާޔންކުރާ، ބިދޭސީން ވަޒީާފއަާދކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  )ށ(  
ގެނައުުމގެ ކޯޓާ ދޫކުރާނެ ގޮުތގެ ޝަރުޠުތަކާއި ުއސޫލުތަކާިއ ކޯޓާ ފީ ނަގަންފަށާނެ 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ. އަދި ކޯޓާ ފީގެ މުއްދަތު، 
)ދެހާސް( ރުފިޔާ މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ އިދާާރއަކަްށ  2,000/-ގޮތުަގއި އަހަރަކަށް 

 ދައްކަންވާެނއެެވ.
( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ، ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ހުރުމުގެ ހުއްދަ )ވަރކް ޕަރމިޓް )ނ(  

ދޫކުރެވޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނަޑއަޅާ ޝަރުޠުތަކާ ެއއްގޮްތާވ 
)ތިންސަތޭކަ  350/-ގޮތުގެމަތިން، އަދި ވަރކް ޕަރމިޓް ފީގެ ގޮތުގައި މަހަކު 

 ފަންސާސް( ރުފިޔާ މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ އިދާރާައކަށް ދެއްުކމުންނެވެ.
 

 މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން.ވަަނ  65ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .21
 

އެއް ގައުމަކުން އެންމެ 
ގިނައިން ބިދޭސީން 

ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ރާއްޖެ 
ގެނެވޭނެ ޢަދަދު 

 ކަނޑައެޅުން 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ބިދޭސީން ވަީޒފާއަދާކުރުމަށްޓަކަިއ، ެއއް ގަުއމަކުން އެންމެ ގިނައިްނ  )ހ( .65-1
 )ެއއްލަްއކަ( މީހުންނެވެ. 000,100ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެވޭނެ ޢަދަދަކީ، 

ދިވެހިރާއްޖޭަގއި ވަޒީާފއަދާކުރާ ބިދޭސީންގެ ތެރެއިން، މި މާއްާދގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުާރ  )ށ(  
ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްެވސް ޤައުމަކުން ބިދޭސީން ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ހުއްދަދެިވ 

  )ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް  2008/2ގެނެސްފަިއވާނަމަ، ާޤނޫނު ނަންބަރު ރާއްޖެ 
         ވަނަ އިޞްލާޙު ގެަނއުުމގެ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 6
)ތިނެއް( އަހަރުުދވަހުގެ ތެރޭގަިއ، ދިވެހިރާއްޭޖގަިއ ަވޒީފާއަދާކުރާ ބިދޭސީްނެގ  3

 ބަޔާންކުރާ ޢަދަދަށް ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. ޢަދަދު، މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި 
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 74ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .22
 

ދިވެހިން ތަމްރީނުކުރުމާއި 
ވަޒީފާ ދިނުމުގައި 

 އިސްކަންދިނުން 

ދިވެހިންގެ މަސަްއކަތުގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަަކއި ތަމްރީނާއި ހުނަރު އިތުރުކުރުުމެގ  )ހ( 74-1.
ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގޭނެ އިްނތިޒާމު މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. ެއގޮތުން، 
ދިވެހި މަސަްއކަތްތެރިން މަދު ދާއިރާތަކުަގއި ިދވެިހ މަސައްކަތްތެރިންނަށް 

ކުރުމުގެ ގޮތުން، އެފަދަ ދާއިރާތަކުަގިއ ހުނަރު އިތުރުކުރުމުެގ ފުރުޞަތުތައް އިތުރު
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ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ތަމްރީނުތަްއ ދިވެހިންނަށް ދެވޭނެ އިންތިޒާމު މިނިސްޓްރީން 
   ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ.

)ފަންސާސް( މުަވއްޒަުފންނަށްވުރެ ގިަނއިން މަސަްއކަތްކުރާ ތަންތަނުަގިއ  50 )ށ(  
މުވަްއޒަފުންނާގުޅޭ ކަންކަން ެބލެހެއްޓުމުގަިއ އެންމެ އިސްޮކށް ހުންނަންވާނީ ދިވެިހ 

 މުވަްއޒަފެކެވެ. 
 

)ފަންސާސް( މުަވއްޒަުފންނަށްވުރެ ގިަނއިން މަސަްއކަތްކުރާ ތަންތަނުަގިއ  50 )ނ(  
)ފަސްދޮޅަސް އިންސަްއތަ( ދިވެހި މުވަްއޒަފުްނ  %60ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓްގައި 

ތިބެންވާނެއެެވ. މި މާއްާދަގއި ބަޔާންކުާރ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަކީ ކޮބައިކަްނ 
 ކުރަްނވާނެެއވެ. މިނިސްޓްރީން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާން

 

  )ފަހެއް( އަހަރު ތެރޭަގިއ  5މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ އެންމެ ލަސްެވގެން  )ރ(  
  މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އަށް ޢަމަލުކުރަންވާނެެއވެ.

 

މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުވާ މިންވަުރ  )ބ(  
)ެއެކއް( ފަހަރު، ލޭބަރ ރިލޭަޝންސް އޮތޯރިޓީން ހަދާ  1ބަޔާންކޮށް އަހަރަުކ 

      ގަާވއިދުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ތާރީޚެއްގެ ކުރިން އެ މަޢުލޫމާތު އެ އޮތޯރިޓީއަްށ 
ކުރާ ކުންުފނިތަކުން ފޮނުވަންވާނެެއވެ. އަދި، އެ މަޢުލޫމާތު ލޭބަރ އެ މާއްދާަގއި ބަޔާން 

 ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން ޢާންމުކުރަންވާނެެއވެ.
 

އަަހރާ ދެމެދުގެ ތަޢުލީމާއި، ތަމްރީނާއި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ  65އަހަރާއި  55އުމުރުން  )ޅ(  
ފަރާތްތަކުގެ އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްަޓކައި އެފަދަ ފަރާތްތަކަްށ 

 އެކަީށގެންވާ ވަޒީާފގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދޭންވާނެެއވެ. 
)ެއއްލަްއކަ(  -/100,000މި މާއްދާގެ )ށ( އަދި )ނ( އާ ޚިލާފުވެއްޖެ ފަރާތެއް،  )ކ(  

ރުފިޔާއަށްވުރެ ޮބޑުނޫން ޢަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ ބާރު، ލޭބަރ ރިލޭޝަންްސ 
 އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިގެްނެވއެވެ.  

 

 މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން.ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން  75ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .23
  

މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް 
ހަމަޖައްސާ ތަންތަނުގެ 

 މިންގަނޑު 

ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން، އެފަރާތުގެ މުވަްއޒަފުން ދިރިއުޅުމަށް، ނުަވތަ ނިދުމަށް ހަމަޖައްސާ  )ހ( .75-1
ތަންތަނާއި، އެތަންތަނުގެ ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ 
ވަސީލަތްތަާކއި އެހެނިހެން ކަންކަމުގެ ޢާންމު މިންގަނޑުތައް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

 ަޑއަޅަްނވާނެެއވެ. ހަދާ ގަވާއިުދގައި ކަނ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ކަނޑައަޅާ މިްނގަނޑުތަކާ އެްއގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަށް  )ށ(  

 ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމުާވނެއެވެ.
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)ަވޒީފާއާބެހޭ  2008/2މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންުކރާ ގަާވއިދު، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ނ(  
         ވަނަ ިއޞްލާޙު ގެނައުުމގެ ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ  6ޤާނޫނު( އަށް 

 )ތިރީސް( ދުވަހުގެ ތެޭރަގއި ހަދައި ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުުކރަންވާނެެއވެ. 30
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ގަާވއިދުގެ ދަށުން ކަނަޑއަޅާ މިންގަނޑުތަކަށް  )ރ(  

)ހައެއް( މަސްުދވަހުެގ  6ޢަމަލުުކރުމަށްޓަކައި މަދުެވގެން ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުން 
 މުއްދަތެއް ދޭންވާނެެއވެ.

 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން މާއްދާއެއް އިތުރުުކރުން. 87ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .24
 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ 
މައްސަލަތައް ކޯޓުތައް 

 މެދުވެރިކޮށް ބެލުން 

މާލެ ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުަގއި އުފެދޭ ވަޒީާފއާބެހޭ މައްަސލަތައް އެ މަްއސަލަެއއް  )ހ( .87-1
 އުފެދުނު ރަށު ކޯޓު މެދުވެރިޮކށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަަލށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.

ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭ ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް، މައްސަލަ  )ށ(  
ޅުނު ކޯޓު މެދުވެރިކޮްށ އަުޑއެހުންތައް ކުިރއަށް ެގންދެވިދާނެއެވެ. ިމގޮތަށް ހުށަހެ

 ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުަގއިވެސް ގޮތެއް ނިންމާނީ ވަޒީާފއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުންނެވެ.
މި މާއްދާގެ ދަށުން ރަށު ކޯޓުތައް މެދުވެރިކޮށް ަވޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ  )ނ(  

)ހައެއް(  6އް ބަލާނެ އުސޫުލ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ މައްސަލަތަ
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭަގިއ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްަރިއބިއުނަލުން އެކުލަވާަލއި 

 ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ.
 

 ވަަނ މާއްދާގެ ފަހަތަށް އަންނަނިިވ ފަދައިން ފަސް މާއްދާ އިތުރުކުރުން. 88ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .25
 

ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަަލއެއް ނިންމުމަށްފަހު، އެ ނިންމުމާ އެްއގޮތަށް އެ ނިންމުން  )ހ( .1-88 ތަންފީޒުކުރުން ޙުކުމް 
ރައްދުވާ ފަރާތުން ޢަމަލުކޮްށފައިވޭތޯ ޓްަރއިބިއުނަްލގެ ައމިއްލަ އިސްެނގުމުަގއި 

 ކަށަވަރުކުރަންޖެހޭނެެއވެ.
ޓްރައިބިއުނަްލގެ ނިންމުމާ އެްއގޮތަށް އެ ނިންމުން ރައްދުވާ ފަރާތުން  )ށ(  

ޢަމަލުކޮށްފައިނުވާކަމަށް މަްއސަލަ ރައްދުވާ ފަރާަތުކން ޓްރައިބިއުނަލަށް 
އަންަގއިފިނަމަ، އެ ނިންމުން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެ ނިްނމުން ތަންފީޒުކުރުމުގެ 

އުނަލުން އެ ނިންުމމެއް ފޮނުވަންވާެނއެވެ. އިޚްތިޞާޞް ލިބިގެްނވާ ކޯަޓަކށް ޓްރައިބި
އަދި އެގޮތުން ކޯޓަށް ހުށަހެޅޭ ނިންމުންތައް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެ ކޯޓަށް 
       ހުށަހެޅޭ އެހެނިހެން ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުެގ މައްސަަލތަކާ ެއއް އުސޫލަކުން، 

 އެ ކޯެޓއްަގއި ކުިރއަށް ގެންަދންވާނެެއވެ.
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އިބިއުނަލުން ފޮނުަވއިގެްނ ކޯޓުން ކުރިއަށް ގެންދާ ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރުމުެގ ޓްރަ )ނ(  
މައްސަލަެއއްަގއި، އެ މަްއސަލައިގެ ޚަޞްެމއްެގ ޮގތުގައި ޓްަރއިބިއުނަްލ 

 ޖާމިނުކުރުވަިއގެން ނުވާނެެއވެ.
މާ މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ުއސޫލަކީ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިން )ރ(  

      ނިންމުމެއް ރައްދުވާ ފަރާތަުކން، ޙުކުމް ތަންފީޒުކޮށްދިުނމަށް އެދި އަިމއްލައަށް 
އެ މައްސަލަެއއް ކޯޓަށް ހުަށހެޅުމަށް އޮތް ހުރަހެއްކަމަށް އެްއވެސް ފަރާތަކުން 

 މާނަކޮށްގެން ނުވާނެެއވެ.
 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ 
އަޑުއެހުންތައް ޢާންމުކޮށް 

 ހުޅުވާލުން 

 ޓްރައިބިއުނަްލގެ އަުޑއެހުންތަްއ ހިންގަންވާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލަިއގެންނެވެ. )ހ( .88-2

ތިރީގަިއވާ ސަބަބުތަކުންކުރެ ސަބަބަކަށްޓަކައި ދީމިޤްރާޠީ އުސޫލުތަކާ ޚިލާފުނުވާެނ  )ށ(  
ގޮތެްއގެމަތިން، ައޑުއެހުެމްއ އެުކގައި ުނވަތަ އަުޑއެހުމުން ބައެއް ޢާންމުކޮށް 

އަްށގެންދިއުުމގެ އިޚްިތޔާރު އެ ަމއްސަލަެއއް ބަލާ މެންބަރުންނަށް ހުޅުވާނުލައި ކުރި 
 ލިބިގެންެވއެވެ.

މުޖްތަމަޢުގެ އަޚްލާޤީ އުސޫލުތައް ހިފެހެއްޓުމަށް ނުވަތަ މުޖްތަމަޢުގައި   (1)   
އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމުކުރުްނ ނުވަތަ ދިވެހިާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ސަލާމަތަށް 

 ބުރޫއެރިޔަ ނުދިނުން.
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއްއގަިއ ކުޑަކުދިންގެ މަޞްލަޙަތު ޙިމާޔަތްކުރުން،   (2)   

ނުވަތަ މީހަކު ކުރި ކުށެއްެގ ސަބަބުން އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްެގ 
 މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން.

އެހެން ޤާނޫނަކުން ހުޅުވާލައިގެން އަުޑއެހުމެއް ބޭއްވުމަްށ މަނާކޮށްފައިާވ   (3)   
 މެދުވެރިވުން.ސަބަބެއް 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ސަބަބުތަކުްނކުރެ ސަބަބަކަށްޓަކައި އެހެން  )ނ(  
ގޮތަކަށް ޓްަރއިބިއުނަލުން ަކނޑައަޅާފައިުނވާނަމަ، ޓްަރއިިބއުނަލުން ނެރޭ ހުރިހާ 

ވެ. އަމުރުތަކާއި ޙުކުމްތައް އިްއަވންވާނީ ޢާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މަޖިލީހެއްަގއެ
އަދި ހުޅުވާލަިއގެން ބޭއްވޭ އަުޑއެހުންތަކުން ނެރޭ އަމުރުތަކާއި ކުރާ ޙުކުމްތަްއ 

 ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފެންނަން ހުންނަންވާނެއެވެ.
 

ޓްރައިބިއުނަލަށް މީހުން 
 ހާޒިރުކުރުން 

        ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅިފައިާވ މައްސަލައަކާ ގުިޅގެން ހާޒިރުކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން  .88-3
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން، ހާޒިރުކުރުމާއި ޓްރައިބިއުނަަލށް 

ނަލަށް ހާޒިރުކުރާ މީހުންނާ ޓްރައިބިއުނަލުން ބޭނުންވާ ސުވާެލއް ކުރުމާިއ، ޓްރައިިބއު
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ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުމެއް ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމަކީ ޓްަރއިިބއުނަލަށް ލިބިގެްނވާ ބާރެެކެވ. 
ޓްރައިބިއުނަްލގެ އަމުރެްއގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިރުވުމަށް އެންގޭ މީހަކު، މަޤްބޫލު 

      ކުރާނެޮގތް އުޒުެރއް ނެތި ޓްަރއިބިއުަނލަށް ހާޒިރުނުވެއްޖެނަމަ، ްޓރައިބިއުނަލުން ޢަމަލު
 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންކުރަްނވާނެެއވެ.

 

އޯޑިއޯ އަދި ވީޑިއޯ 
ކޮންފަރެންސިންގ 

މެދުވެރިކޮށް އަޑުއެހުން 
 ހިންގުން 

ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަުކގެ ައޑުއެހުންތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާީނ  )ހ( .88-4
ފަރާތާއި، މައްސަލަ ރައްދުވާ ަފރާތާއި، އެފަރާތްތަުކގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅާ 

ވަކީލުންނާިއ، އަދި އެނޫަނސް ޓްރައިބިއުނަލަށް ހާޒިުރވާންޖެހޭ މީހުންކަމަށް 
ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައަާޅ މީހުންނާއި، މައްސަލަ ަބލާ މެންބަރުންނާ އެްއ 

 ހާޒިރެއްަގއި އަދި އެއް މަޖިލީހެއްަގއި ތިބެގެންެނވެ.
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އުސޫަލކީ ޢާންމު އުސޫލުކަމުގައި ވީނަަމވެސް،  )ށ(  

ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑަައޅާ ާޚއްޞަ ޙާލަތްތަުކގަިއ، ޢަދުުލ އިންޞާފުެގ ހަމަތައް 
ނުގެއްލޭނެ ގޮތުގެމަތިން، ޓްރައިބިއުނަްލގެ ައޑުއެހުންަތއް ހިންގާ މާލަމާއި، 

ހެނިހެން ފަރާތްތައް ތިބޭ މާލަންތައް، ޯއޑިއޯ އަދި ީވޑިޯއ މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ އެ

ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮްށ ގުުޅވާލަިއގެން އަުޑއެހުންތަްއ ކުރިއަށް ގެންދިއުުމގެ 
އިޚްތިޔާރު ޓްރައިިބއުނަލަށް ލިބިގެންެވއެވެ. ިމގޮތުން، ިތރީގައި ބަޔާްނކޮށްފަިއވާ 

 ޓްރައިިބއުނަލަށް ކަނޑައެޅިދާނެެއވެ.ޙާލަތްތަކަކީ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަެކއްކަމަށް 
ޤާނޫނުއަސާސީން ނުވަތަ ޤާނޫނަކުން ބާރު ލިބިގެން އިޢުލާންކޮށްފައިވާ ކުްއިލ   (1)   

ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތެއް ނުވަތަ ކާރިސާގެ ޙާލަތެްއގެ ސަބަބުން މައްސަލައިެގ 
 އަުޑއެހުމަށް ހާޒިރުވުމުަގއި ަރއްކާތެރިކަެމއް ނެތުން؛

ގޮތުން ރަށްތަާކއި ސަރަޙައްދުތައް އެތުރިފަިއވާ ގޮތުެގ ސަބަބުްނ ޖޯގުރަފީ   (2)   
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް، މޫސުމީ ގޮތުންނާއި ޚަރަދުގެ ގޮތުންނާއި ނުވަަތ 
މައްސަލަިއގައި ހިމެނޭ ފަރާތެއް އުފުލަންޖެހޭ މާލީ ބުރައެއްގެ ސަބަބުްނ 

މާއެކު، އަިދ އެަވގުތަކު އޮތް ހުރަސްތަާކިއ ގޮންޖެހުންތަކަށް ރިޢާޔަތްުކރު
ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަެއއް ނިންމުމަށް ލަސްވުން މެދުވެރިވެ، ޢަދުލު 

 އިންޞާފު ޤާއިމުކުރުމަށް ބުރޫއަރާފާނެ ޙާލަތެއް އޮތުން.
މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންެވގެންވާ ގޮތުގެމަތިން، އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ  )ނ(  

ައޑުއެހުންތައް ކުރިއަްށގެންދިއުމާބެހޭ  ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް ޓްރައިބިއުނަްލގެ
)އެެކއް( މަސްދުވަުހގެ  1ގަާވއިދު، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ތެރޭގައި ޓްަރއިބިއުނަލުން ެއކުލަވާލަންވާެނއެެވ. އަދި އެ ގަާވއިދުަގއި އަންނަނިިވ 
 ކަންކަން ހިމަނަންވާނެއެވެ.
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ފަރެންސިންގ މެދުވެިރކޮށް އަޑުއެހުުމގެ މަޖިލީހުަގިއ އޯިޑއޯ އަިދ ީވޑިޯއ ކޮން  (1)   
 ބައިވެިރވާ އެންމެހައި ފަރާތްަތކުން ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތަްއ؛

ޓްރައިބިއުނަްލގެ މާލަމުގަިއ، އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ޮކންފަރެންސިންގ   (2)   
މެދުވެރިކޮށް ގުޅާެލވިގެން ައުޑއެހުމުގެ މަޖިލީހުގައި ބައިވެިރވާ އެންމެހަިއ 

 ފަރާތްތަކުން އަޑުއެހުމުގެ މަިޖލީހުގައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ އުޫސލުތައް؛
އޯިޑއޯ އަދި ވީޑިއޯ ކޮންަފރެންސިންގ ހެދުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާިއ   (3)   

 ޤާއިމުކުރަންޖެހޭ ވަސީލަތްތައް؛
މާލެއިން ބޭރުަގއިާވ ފަރާތެއް ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ، ޑިާޕޓްމަންޓް އޮްފ   (4)   

އެޑްމިނިސްޓްޭރޝަންގެ މަޝްވަާރާއއެކު، މެޖިސްޓްރޭްޓ ޖުޑީޝަލް 
ކޯޓުތަުކގައި ާޤއިމުކޮށްފަިއވާ ޯއޑިއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެންސިންގ ނިޒާުމެގ 

 ބޭނުން ހިފުމަށް ކޯޓުތަކުން އެހީތެރިކަން ހޯދާނެ އުސޫލު؛
 ޓްރާންސްމިޝަން ސްޕީޑާއި ޭބންޑްވިްތގެ މިންގަނޑުތަްއ؛  (5)   
 ޓެކްނިކަލް މައްސަލަތަާކ ގުިޅގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛ދިމާވާ   (6)   
ރާއްޖެއިން ބޭރުަގއިވާ ފަރާތެްއ ހިމެނޭ މައްސަލައެއްނަމަ، ައޑުއެހުން ބާްއާވ   (7)   

ވަގުާތއި އެފަރާެތއް ހުރި ޤައުމެއްގެ ވަގުތާ ދެމެދުަގއިވާ ަފރަޤު ބޮޑުވާނަަމ 
 ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް؛

 ބޭނުންކުރަންޖެހޭ ޙާލަތުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮްތ؛ އަދިތަރުޖަމާނަކު   (8)   
އޯިޑއޯ އަދި ވީިޑއޯ ކޮންފަރެންސިންގ މެދުވެރިކޮށް އަުޑެއހުން ކުރިއަށް   (9)   

 ގެންދިއުމާުގޅޭ މިނޫންވެސް ެއންމެހައި އުސޫލުތައް.
އަުޑއެހުންތަކުގެ އޯިޑއޯ އަދި ީވޑިއޯ ކޮންފަރެްނސިންގ މެދުވެރިކޮށް ކުިރއަްށގެންދާ  )ރ(  

)ދިހައެއް(  10މަޖިލިސްތަކުގެ ރެކޯޑިްނގ، އެ މައްސަލައެއް ނިމޭ ތާރީޚުން ފެށިގެން 
 އަހަރުދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ަރްއކާތެރިކޮށް ބަލަހައްޓަންވާެނއެވެ.

 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޢާންމު 
 މަޖިލިސް 

އިބިއުނަލްގެ ޢާންމު މަޖިލީހެއް ޓްރައިބިއުނަްލގެ އެންމެހައި މެންބަރުން ހިމެނޭގޮތަށް ޓްރަ .88-5
އޮންނަންވާނެެއވެ. ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަންާވނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީްސެއވެ. 

 ޓްރައިބިއުނަްލގެ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ މަސްއޫލިްއޔަތުތައް ތިީރަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.
ފެންވަރު ރަނގަޅުކުުރމަށްޓަކައި ކުރަންޖެޭހ ޓްރައިބިއުނަލުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ  )ހ(  

 ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ޮގތެއް ނިންމުން.
 ވަނަ ބާބުގެ ދަށުން ޓްރައިބިއުނަލުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުަތއް ހެދުން. 10މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  
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