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މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މާލެ،
ދިވެހިރާއްޖެ.

ގވާއިދު
ގ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ަ
މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތު ެ
2016
ނން
ތަޢާރުފާއި ަ

.1

ގަވާއިދު ހިންގާ ފަރާތް

.2

މަޤުޞަދު

.3

މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި

.4

)ހ(

ނ
މި ގަވާއިދަކީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  57ވަ ަ
މާއްދާގެ )ށ( ގެ ދަށުން ހަދާފައިވާ ގަވާއިދެކެވެ.

)ށ(

މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް
ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު" އެވެ.

މި ގަވާއިދު ތަންފީޒުކުރާނީ ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް
ވ
އެއިރެއްގައި ހަވާލުކޮށްފައިވާ މިނިސްޓްރީން ނުވަތަ އެ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައި ާ
ފަރާތަކުންނެވެ.
ޤނޫނު ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ
މި ގަވާއިދުގެ މަޤުޞަދަކީާ ،
ގ
 50ވަނަ މާއްދާ 51 ،ވަނަ މާއްދާ 52 ،ވަނަ މާއްދާ އަދި  53ވަނަ މާއްދާ ެ
ދަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބެންވާ މުސާރަ ،ސަރވިސްޗާ ް
ޖ ،އަދި
މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް ،އެފަރާތްތަކަށް
ދ
ހޯދައިދިނުމުމަށް ބާރު އެޅުމާއި ،ބުނެވިދިޔަ މާއްދާތަކާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކުރާ ވަޒީފާ ޭ
ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރަންވީ ގޮތް ކަނޑައެޅުމެވެ.

މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް
ޖަމާކުރުމަށް ބޭންކް އެކައުންޓް
ހުޅުވުން

)ހ(

މި

ގަވާއިދަށް

ޢަމަލުކުރަން

ފަށާ

ތާރީޚުގައި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ،ވާކް ވީޒާ ލިބިފައިވާ ބިދޭންސީންނާއި ،ވާކް ވީޒާ
ލިބިގެން މެނުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާ އެއްވެސް ބިދޭސީ
މުވައްޒަފެއްގެ މުސާރަ ،ސަރވިސްޗާޖް ،އަދި މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
ދެވޭ

ފައިސާ

ނުވަތަ

ޢިނާޔަތް

ޖަމާކުރުމަށް،

އ
ދިވެހިރާއްޖޭގަ ި

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭންކެއްގައި ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ
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)ހ( އަދި )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ބޭންކް އެކައުންޓް
ހުޅުވަންވާނެއެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް ،މި ގަވާއިދަށް
ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުގެ ފަހުން ،ވާކް ވީޒާ ލިބިގެން ނުވަތަ ވާކް ވީޒާ
ލިބިގެން މެނުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެތެރެވާ ބިދޭސީ
ނަމުގައި

މުވައްޒަފުންގެ

ހުޅުވަންޖެހޭ

ބޭންކް

އެކައުންޓް

ހުޅުވުމަށް

ސ
ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް ،އެ ބިދޭ ީ
މުވައްޒަފަކު ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ،ދުވަހުގެ
މުއްދަތެއް ދެވޭނެއެވެ.
)ނ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ދެވޭނީ ،ވާކް ވީޒާގެ ދަށުން
ސ
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ،އެ ބިދޭ ީ
މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ،ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭންކެއްގައި،
އެ ފަރާތެއް ދިވެހިރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ ތާރީޚުގައި ،އެކައުންޓެއް ހުޅުވާފައިނުވާ
ފަރާތްތަކަށެވެ.
)ރ( މި މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( ގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވަން ވަކި މުއްދަތެއް
ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް ،ބިދޭސީ މުވައްޒަފުގެ އެކައުންޓެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި
ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާނަމަ ،އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްގެ
މުސާރަ ޖަމާކުރަންވާނީ އެ މުވައްޒަފެއްގެ ނަމުގައި ހުޅުވާފައިވާ އެކައުންޓަށެވެ.
މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި
މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި

.5

)ހ(

ވާކް

ވީޒާ

ލިބިފައިވާ

ބިދޭންސީންނާއި،

ވާކް

ވީޒާ

ލިބިގެން

މެނުވީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާ އެއްވެސް ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް،

ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް،

ގ
ސ ެ
މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އެއްވެސް ފައި ާ

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް

އަދަދެއް ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ދޭންވާނީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ

ދެވިފައިވާކަން ކަނޑައެޅުމުގައި

)ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ބަލާނެ މިންގަނޑު

)ށ(

އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރާންސްފަރ މެދުވެރިކޮށް ،ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކައުންޓަށް
ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ،ޖަމާކުރާ މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި މުސާރައިގެ
ގޮތުގައި ދެވޭ އެއްވެސް ފައިސާގެ އަދަދެއް ،ބެލެވޭނީ މި މާއްދާގެ )ހ( އާއި
އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެކައުންޓަށް ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައެވެ.

ކށް މުސާރައާއި
)ނ( މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަ ަ
ސ
ޖ ،ޢިނާޔަތްތައް ،އަދި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ދެވޭ އެއްވެ ް
ސަރވިސް ޗާ ް
އަދަދެއް ،ގަވާއިދާ އެއްގޮތަށް ދީފައިވާކަމަށް ބެލުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭނީ،
4

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު179 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުގެ

ނަމުގައި،

ދިވެހިރާއްޖޭގައި

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ

ބޭންކެއްގައި ހުޅުވާފައިވާ އެފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމަންޓް ނުވަތަ
އެ އެކައުންޓްގެ ރެކޯޑުތަކަށެވެ.
ރތުގެ
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަ ާ
އަތަށް ،މުސާރައާއި ސަރވިސް

.6

ދ
ވއްޒަފުންނަށް ،ވަޒީފާ ޭ
އެ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ބިދޭސީ މު ަ

ޗާޖް ،އަދި މުސާރައިގެ ބައެއްގެ

ވ
ފަރާތުން ދޭ މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެ ޭ

ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ

ގ
ނގުދު ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއް ެ
ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތްތައްަ ،

ޢިނާޔަތް ،ނަގުދު ފައިސާގެ

އަތަށް ދެވިދާނެއެވެ.

ގޮތުގައި ދެވިދާނެ ހާލަތު
ޗޖް،
މުސާރަ ނުވަތަ ސަރވިސް ާ
އަދި މުސާރައިގެ ބައެއްގެ

މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

.7

)ހ(

ފަރާތްތަކާ މެދު ޢަމަލުކުރެވޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ )ރ(

ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ޢިނާޔަތް ދިނުމާބެހޭ މިންގަނޑާ
ޚިލާފުވުން

ދ
މި ގަވާއިދުގެ  5ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އަދި )ށ( އާއި ޚިލާފުވާ ވަޒީފާ ޭ

)ށ(

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ
ފައިސާ ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ އަތުން ނެގުމުގައި ޢަމަލުކުރެވޭނީ ތިރީގައި
ބަޔާންކުރާ ގޮތަށެވެ.
.1

ބޭންކް އެކައުންޓަށް މުސާރަ ،ޖަމާނުކުރާ ފުރަތަމަ ފަހަރު ،މުސާރަ
ޖަމާކޮށްދީފައިނުވާ ކޮންމެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް) 10،000/- ،ދިހަ
ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއިން.

.2

ބޭންކް އެކައުންޓަށް މުސާރަ ،ޖަމާނުކުރާ ދެވަނަ ފަހަރު ،މުސާރަ
ޖަމާކޮށްދީފައިނުވާ ކޮންމެ ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށް) 20،000/- ،ވިހި
ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއިން.

.3

ބޭންކް އެކައުންޓަށް މުސާރަ ،ޖަމާނުކުރާ ތިންވަނަ ފަހަރު ،މުސާރަ
ޖަމާކޮށްދީފައިނުވާ

ކޮންމެ

ބިދޭސީ

މުވައްޒަފަކަށް،

40،000/-

)ސާޅީސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
.4

ބޭންކް އެކައުންޓަށް މުސާރަ ،ޖަމާނުކޮށް ތިން ފަހަރަށްވުރެ ގިނައިން
ތަކުރާރުވާނަމަ،

ތަކުރާރުވާ

ކޮންމެ

ފަހަރަކު،

ކޮންމެ

ބިދޭސީ

މުވައްޒަފަކަށް) 50،000/- ،ފަންސާސް ހާސް( ދިވެހި ރުފިޔާއިން.
ސ
)ނ( މި ގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ބިދޭ ީ
މުވައްޒަފުންނާ ގުޅޭގޮތުން މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޖޫރިމަނާ
5

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު179 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ގ
ފައިސާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ކިބައިން ނަގަންވާނީ މިގަވާއިދުގެ  4ވަނަ މާއްދާ ެ
)ށ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާނަމައެވެ.
ގ
)ރ( މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ އަދަދުތައް ނެގުމު ެ
އިޚުތިޔާރު މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީއިން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށް
ލިބިގެންވެއެވެ.
)ބ(

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ އެއްވެސް އަދަދެއް،
މި މާއްދާގެ )ރ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް އިދާރާއަކުން
ނަގާނީ 01 ،އޭޕްރީލް  2017އިން ފެށިގެންނެވެ.

މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި
މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި

.8

)ހ(

ވާކް

ވީޒާ

ލިބިފައިވާ

ބިދޭންސީންނާއި،

ވާކް

ވީޒާ

ލިބިގެން

މެނުވީ

ދ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން މަނާ އެއްވެސް ބިދޭސީ މުވައްޒަފަކަށްޭ ،

ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް

މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ

މާނަކުރުން

އ
ނުވަތަ ޢިނާޔަތްތަކަކީ ކޮބައިކަން ކަނޑައެޅުމުގައި ބަލާނީ ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާ ި
ވަޒީފާ

އަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތާ ދެމެދު ،ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ

 13ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާގެ

އެއްބަސްވުމުގައިވާ ފަދައިންނެވެ.
)ށ(

ވ
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތާ ދެމެދު ސޮއިކޮށްފައި ާ
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ދޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރާ
ކޮމިޝަން ،ބޯނަސް ،އެލަވަންސް ،އަދި ވަޒީފާގެ ޕާރފޯމަންސްއާ ގުޅުވައިގެން
ހ
ދޭ އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޢިނާޔަތް ބެލެވޭނީ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެ ޭ
މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ.

ބޭންކް އެކައުންޓަށް
ޖަމާކުރަންޖެހޭ މުސާރަ،
ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި
މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް
ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ ހާލަތްތައް

.9

)ހ(

ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ހާލަތްތަކުގައި ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ފަރާތަށް ދޭ ފައިސާގެ އަދަދުތަކަކީ ،މި ގަވާއިދުގެ ބޭނުމަށް،

ވަޒީފާ އަދާކުރާ

ފަރާތްތަކުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް،
އަދި މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް ކަމުގައި
ނުބެލެވޭނެއެވެ.
.1

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިނުކުރާ ގޮތަށް އިމަޖެންސީ
ބޭނުންތަކަށް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީނަށް ދޭ
ފައިސާގެ އަދަދު.

.2

ދޭ

ވަޒީފާ
6

ފަރާތުން

ވަޒީފާ

އަދާކުރާ

ފަރާތުގެ

މުސާރައިން

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު179 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އުނިކުރާގޮތަށް،

ވަޒީފާ

ފަރާތުގެ

އަދާކުރާ

ބޭންކް

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކޮށްފައިވާ ލޯނު ނުވަތަ މުސާރައިގެ އެޑްވާންސްއަކާ ގުޅިގެން،
ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ މުސާރައިން އުނިކުރާ ފައިސާގެ އަދަދު.
.3

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ސަބަބުން ،ވާކް ވީޒާ ބާޠިލުކޮށްފައިވާ ނުވަތަ
ވާކް ވީޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވެ ދިވެހިރާއްޖެއިން ފުރައިގެންދާ ވަޒީފާ
ބިދޭސީ

އަދާކުރާ

ފަރާތުން،

އެ

ފަރާތުގެ

ބޭންކް

އެކައުންޓް

ބަންދުކޮށްފައިވާ ހާލަތްތަކުގައި ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތަކަށް ދޭ
ޓާމިނޭޝަން ޕޭމަންޓާއި ،ދޭންހުރި އެހެނިހެން ފައިސާގެ އަދަދު.
.4

25

ނޮވެމްބަރު

2016

ގެ

ކުރިން

ދިވެހިރާއްޖެއިން

ގ
ފުރައިގެންގޮސްފައިވާ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ ފަރާތަކަށް ދޭ ފައިސާ ެ
އަދަދު.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފަދަ ފައިސާގެ އަދަދުތަކުގެ ހިސާބުތައް،
ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ރެކޯޑުތަކުގައި ބެލެހެއްޓިފައި ހުންނަންވާނެއެވެ.

)ނ( ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރާ
މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ފައިސާގެ އަދަދުތައް ،ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ފަރާތަށް ހަވާލުކުރިކަމުގެ ރެކޯޑާއި ،އެ މުޢާމަލާތަކާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ
ލިޔެކިއުމެއް ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ .އަދި ވަޒީފާ އަދާކުރާ
ފަރާތަށް އެ ފައިސާ ހަވާލުކުރިކަމުގެ ލިޔުން ދޭންވާނެއެވެ.
މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި
މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި

.10

)ހ(

ދ
ފވާ ވަޒީފާ ޭ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  53ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާ ޚިލާ ު
ވ ،މި ގަވާއިދުގެ ޖަދުވަލު  1ގައި ވާ ފޯމު
ފަރާތްތަކާމެދު ހުށަހަޅާ ޝަކު ާ

ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް،

މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަކަށް،

ނުދިނުމުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުން

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް ހުށަހެޅިދާނެއެވެ.
)ށ(

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބުނާ ފަދަ ޝަކުވާ ،ލިޔުމުން
އ
ހުށަހެޅުމުގައި ،ޝަކުވާގެ ކާފީ ހެތްކެއްގެ ގޮތުގައި ޖަދުވަލު  1ގަ ި
ފމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ލިޔެކިއުންތައް މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ
ހިމެނިފައިވާ ޯ
މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި
މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި
ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް،

.11

)ހ(

ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ގެ  ،52 ،51 ،50އަދި
 53ވަނަ މާއްދާގައި ،މުސާރައާއި ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމާ
ގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުން މިނިސްޓްރީއަށް ނުވަތަ މިނިސްޓްރީން
7

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު179 :

ނދިނުމުން އިދާރީ ފިޔަވަޅު
ު

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

އ
ކަނޑައަޅާ އިދާރާއަކަށް ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ ބަލައި ،އިދާރީ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގަ ި

އެޅުން

ޢަމަލުކުރާނީ އަންނަނިވި ގޮތަށް އަންނަނިވި ތަރުތީބުންނެވެ.
.1

އަދާކުރާ

ވަޒީފާ

ފަރާތުން

ހުށަހަޅާ

ޝަކުވާ

ބެލުމަށްފަހު،

އެ ޝަކުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އެއް ހަފުތާގެ
މުއްދަތު ދިނުން.
.2

މި މުއްދަތުގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައި ނުވާނަމަ،
މި ގަވާއިދުގެ  7ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ޖޫރިމަނާ ފައިސާގެ އަދަދު
ނެގުމުގެ އިތުރުން ،ގަވާއިދުން މުސާރަ ނުދޭ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެއްގެ
ގޮތުގައި،

މިނިސްޓްރީގެ

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމާއެކު

އާންމު

އިޢުލާނެއް ކުރުން.
.3

ވެބްސައިޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އިތުރު އެއް ހަފުތާގެ
ތެރޭގައި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވެފައި ނުވާނަމަ ،ނުވަތަ ވަޒީފާ
އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ބޭންކް އެކައުންޓަށް މުސާރަ ޖަމާކޮށްދީފައި ނުވާނަމަ،
އެފަދައިން ޢަމަލުކުރި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތެއް ބްލެކްލިސްޓުކޮށް ،ވަޒީފާ ދޭ
ފަރާތަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ހުއްޓާލުމަށް
އެންގުން.

)ށ(

ވަޒީފާ

ދޭ

ފަރާތަކީ،

ބްލެކްލިސްޓް

ފަރާތެއްގެ

ކުރެވިފައިވާ

ގޮތުގައި

ދ
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި ޝާޢިއުކުރާ ވަގުތުން ފެށިގެން ،ވަޒީފާ ދޭ އެފަ ަ
ފަރާތްތަކަށް

ސަރުކާރުގެ

ބަޔާންކުރާ

ޚިދުމަތްތައް،

އިދާރާތަކުން

ފޯރުކޮށްދެމުން

މިނިސްޓްރީން

އަންގާ

ގެންދާ

އެންގުމާ

ތިރީގައި
އެއްގޮތަށް

ހުއްޓާލެވޭނެއެވެ.
.1

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތް ނުވަތަ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ ހިއްސާދާރުންގެ ގޮތުގައި
ހިމެނޭ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކޮށްދިނުން.

.2

ވިޔަފާރި ހިންގުމާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ހުއްދައެއް ހަދައިދިނުން،
އައުކޮށްދިނުން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުން.

.2

މުދާ

އިމްޕޯޓްކޮށް

އެކްސްޕޯޓްކުރުމާ

ގުޅޭގޮތުން

ހިންގާ

އެއްވެސް

މުޢާމަލާތެއް.
.3

ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ކޯޓާއާއި
8

ވޮލިއުމް45 :

އަދަދު179 :

ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

ވީޒާ ދޫކުރުން.
މި މާއްދާގެ ދަށުން ބްލެކްލިސްޓް ކުރެވޭ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކަށް އަޅާ

)ނ(

އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް ނިމުމަކަށް ގެނެސް ،ބެލްކް ލިސްޓުން އެފަރާތެއްގެ
އުނިކުރެވޭނީ،

ނަން

މި

ގަވާއިދުގެ

12

އ
މާއްދާގަ ި

ވަނަ

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
މުސާރަ ،ސަރވިސް ޗާޖް ،އަދި
މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި

.12

)ހ(

މި ގަވާއިދުގެ  11ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ބްލެކްލިސްޓްކުރާ ވަޒީފާ ދޭ
ފަރާތްތަކާމެދު އަޅާ އިދާރީ ފިޔަވަޅުތައް ނިމުމަކަށް ގެނެވޭނީ ،ބްލެކްލިސްޓުން

ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތް،

އުނިކުރުމަށް އެދި ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅާ ތާރީޚުގެ

ނުދިނުމުން އަޅާ އިދާރީ

ނިޔަލަށް ،ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުން އެ ފަރާތެއްގެ ދަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ

ފިޔަވަޅުތައް ނިމުމަކަށް ގެނައުން

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ،ސަރވިސްޗާޖް ،އަދި މުސާރައިގެ ބައެއްގެ
ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތުގެ އެއްވެސް އަދަދެއް ވާނަމަ،
އެ ފައިސާގެ އަދަދުތައް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމައަށް އަދާކޮށްފައިވާކަމުގެ ހެކި،
މިނިސްޓްރީއަށް،

ނުވަތަ

މިނިސްޓްރީއިން

އިދާރާއަކަށް

ކަނޑައަޅާ

ހުށަހެޅުމުންނެވެ.
)ށ(

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ހެކި ހުށަހަޅާއިރު ،ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް
ދޭންޖެހޭ މުސާރަ ،ސަރވިސްޗާޖް ،އަދި މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ
ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތުގެ އެއްވެސް އަދަދެއް ވާނަމަ ،އެ ފައިސާގެ އަދަދުތައް
އެ

މުވައްޒަފެއްގެ

ބޭންކް

އެކައުންޓަށް

ޖަމާކޮށްފައިވާކަމުގެ

ހެކި،

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން

.13

މާނަކުރުން

.14

މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ ،މި ގަވާއިދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި
ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެންނެވެ.
މި ގަވާއިދުގައި-:
'މިނިސްޓްރީ' ކަމުގައި ބުނެފައި އެވަނީ ،ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލައި،
ވަޒީފާއާބެހޭ

ކަންތައްތައް

ރެގިއުލޭޓް

ކުރުމުގެ

މަސްއޫލިއްޔަތު

އެ

ވަގުތަކަށް

ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.
ފރާތް' މާނަކުރަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެހޭ
'ވަޒީފާ ދޭ ަ
ޤާނޫނު(ގައި މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
ހ
'ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް' މާނަކުރަންވާނީ ،ޤާނޫނު ނަންބަރު ) 2/2008ވަޒީފާއާބެ ޭ
ޤާނޫނު( ގައި 'މުވައްޒަފު' މާނަކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.
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179 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

45 :ްވޮލިއުމ

1 ުޖަދުވަލ

ްމުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށ
ުތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދުގެ ދަށުން ޝަކުވާ ހުށަހަޅާ ފޯމ
Complaint Form under Salary Enforcement Regulation
ަޅ ފަރާތުގެ ޕާސްޕޯޓް ނުވަތ
ާ ަ ޝަކުވާ ހުށަހ.2

(Name ްޅ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ނަނ
ާ ަ ޝަކުވާ ހުށަހ.1

(Passport/ ID Card ުއައިޑީކާޑު ނަންބަރ

:of the complainant)

number of the complainant):

ްޅ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތ
ާ ަ ޝަކުވާ ހުށަހ.4

ެ ވާކް ވީޒާގ/ ް ވާކް ޕާރމިޓ،ަ ބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްނަމ.3

ި އަދ،ް އެޑްރެސ،ިތަމްސީލުކުރާ ފަރާތުގެ ނަމާއ

( If a foreign employee, work :ުނަންބަރ

(Complainant’s ުގުޅޭނެ ނަންބަރ

permit/ work visa number)

representative’s name, address and
contact number):

:ް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ އެޑްރެސ.6

(Name of the :ް ޝަކުވާ ރައްދުވާ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތ.5

( Address of the employer

employer complaint against)

complaint against)

.ް އަދި ދެވަނަ ކޮލަމުގައި ތަފުސީލު ބަޔާންކުރުމަށ،ާ ރަނގަޅު ކޮލަމުގައި ފާހަގަ ޖައްސަވ:ްވގެ ބާވަތ
ާ ު ހުށަހަޅާ ޝަކ.7
(Type of Complaint: Tick the first column and provide details in the second
column)
ް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރުނ/ްމުސާރަ ނުދިނުނ
(None payment of salary or not
being deposited to bank account)
10

179 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

ް އެކައުންޓަށ/ްސަރވިސް ޗާޖް ނުދިނުނ
ްޖަމާނުކުރުނ
(None payment of service charge
or not being deposited to bank
account)
/ ްރޯދަ މަހުގެ އެލަވަންސް ނުދިނުނ
ްއެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރުނ
(None payment of Ramazaan
allowance or not being deposited
to bank account)
/ ްއިތުރުގަޑީގެ އެލަވަންސް ނުދިނުނ
(None payment ްއެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރުނ
of overtime allowance or not
being deposited to bank account)
ޭރަސްމީ ބަންދު ދުވަހު މަސައްކަތްކުރުމުންދ
ް އެކައުންޓަށ/ ްއެލަވަންސް ނުދިނުނ
(None payment of ްޖަމާނުކުރުނ
allowance for work done on
public holidays or not being
deposited to bank account)
ެ އެލަވަންސް އަދި ވަޒީފާގ،ް ބޯނަސ،ްކޮމިޝަނ
ްޕާރފޯމަންސްއި ގުޅުވައިގެން ދޭ އެހެނިހެނ
ް އެކައުންޓަށ/ ްފައިސާގެ ޢިނާޔަތް ނުދިނުނ
(None payment of ްޖަމާނުކުރުނ
commission, bonus or any
performance allowance or not
being deposited to bank account)

11
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ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

45 :ްވޮލިއުމ

(Documents to be submitted by the :ްޅ ފަރާތުން ހުށަހަޅަންޖެހޭ ލިޔުންތައ
ާ ަ ޝަކުވާ ހުށަހ.8
Complainant)
ާ ބޭންކް ސްޓޭޓްމަންޓް ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ލިޔުމެއް ޝަކުވާ ހުށަހަޅ،ްތިރީގައި ލިސްޓުކޮށްފައިވާ ލޔުންތަކުގެ ތެރެއިނ
(Except for

.ް ދެވަނަ ކޮލަމުގައި ސަބަބާއެކު ބަޔާންކުރުމަށ،ަފޯމާއެކު ހުށަހެޅެން ނެތްނަމ

the bank statement, for any other documents that cannot be submitted to be specified
in the 2nd column with reasons)
ެ އެންމެ ފަހުގ،ަބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްނަމ
(If a ްބޭންކް އެކައުންޓްގެ ސްޓޭޓްމަންޓ
foreign worker, latest bank
account statement)
( ީވަޒީފާއާބެހޭ އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕ
Employment agreement/contract
copy)
( ީ ކާޑުގެ ކޮޕ.ޕާސްޕޯޓް ނުވަތަ ދ ރއ
Passport or ID Card copy)
( ީ ވާރކް ވީޒާގެ ކޮޕ،ަބިދޭސީ މުވައްޒަފެއްނަމ
If a foreign worker, copy of
work visa)

(Date of case :ު ޝަކުވާ ހުށަހެޅި ތާރީޚ.10

(complainant’s :ިޅ ފަރާތުގެ ސޮއ
ާ ަ ޝަކުވާ ހުށަހ.9

lodgment)

signature)
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179 :ުއަދަދ

ްދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓ

45 :ްވޮލިއުމ

(NOTE) :ްނޯޓ
ާ ނުދިނުމުން ޝަކުވ،ް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި މުސާރައިގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ ނުވަތަ ޢިނާޔަތ،ަ މުސާރ.1
(To

.ެ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށެވ،ްހުށަހެޅާނީ މި ފޯމު މެދުވެރިކޮށ

lodge complaint on none payment of salaries, service charges and any other
allowances paid as part of the salary package, shall be lodge to Labour
Relations Authority via this complaint form)

(For official use) :ްރަސްމީ ބޭނުމަށ
(Signature of :ިފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ސޮއ

(Name of the Person :ްފޯމު ބަލައިގަތް ފަރާތުގެ ނަނ

the person receiving the form)

receiving the form)

(Time on which form :ިފޯމު ބަލައިގަތް ގަޑ

(Date on which the :ުފޯމު ބަލައިގަތް ތާރީޚ

is received)

complaint form is received)
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ގެޒެޓުގެ އިޢުލާންތަކާއި ދެންނެވުންތަކާއި އެންގެވުންތައް ހިލޭ ދުރަށް ފޮނުއްވާ ގަޑިތައް

އާދީއްތައިން ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް  -ކޮންމެ ދުވަހަކު މެންދުރު  12:30ން  1:00އަށް ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހުކުރު ދުވަސް  -ހެނދުނު  11:00ން  11:30އަށް  ،ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް
ހޮނިހިރު ދުވަސް  -ހަވީރު  3:30ން  4:00އަށް

...your friend on air.

އށް
ހަފުތާގެ ކޮންމެ ރެއަކު  7:00ން ަ 7:45

