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އޮފީސްތަކުން  ސަރުކާރުގެ  ގަވާއިދުތަކާއި،  ޤާނޫނުތަކާއި،  ޝާއިޢުކުރަނީ،  ގެޒެޓުގައި   

ލިޔުންތަކެވެ.  ފަދަ  ނޫސްބަޔާންތައް  ދެންނެވުންތަކާއި،  އިޢުލާންތަކާއި،  ނެރުއްވާ 

ގެޒެޓް ޝާއިޢުކުރަނީ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހާއި ބުރާސްފަތި ދުވަހުއެވެ.    

ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ  ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ހޯމަ    

ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  ހަފުތާގެ  ކުރީ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު 

ކުރެއްވުމަށް  ޝާއިޢު  ގެޒެޓުގައި  ދުވަހުގެ  ބުރާސްފަތި  އަދި  ކުރިންނެވެ.   

ހިނގަމުންދާ  ވަގުތަކީ،  އެންމެފަހު  ފޮނުއްވުމުގެ  ލިޔުންތައް  ފޮނުއްވާ 

ލިޔުންތައް  ކުރިންނެވެ.  ގެ   12:00 މެންދުރު  ދުވަހުގެ  އަންގާރަ  ހަފުތާގެ 

    gazette@po.gov.mv މި އީ.މެއިލް އެޑްރެހަށް ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

ހުންނަންވާނީ  ލިޔެފައި  ލިޔުންތައް   ފޮނުއްވާ   ޝާއިޢުކުރެއްވުމަށް   ގެޒެޓުގައި    

ފޮންޓުންނެވެ. ފަރުމާ  ރޑުގައި  ވާ މައިކްރޯސޮފްޓް 

ޤާނޫނު ނަންބަރު: 14/2015

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އަށް

4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު

ބުރާސްފަތި   2015 ޖޫން   11  -  1436 ޝަޢުބާން   24 ތާރީޚު:      204 އަދަދު:     44 ވޮލިއުމް: 



ވޮލިއުމް: 44     އަދަދު: 204                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ދައުުރެގ ދެވަނަ  ހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެދުވަ ބުދަވި  10މަހުގެ  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ  2015
ވަނަ އިޞްލާުޙ  4 އަށް ވަޒީާފއާބެހޭ ޤާނޫނު() 2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު " ވަނަ ޖަލްާސއިން ފާސްުކރެއްވި 4

 ޝަޢުބާން 24) 2015 ޖޫން 11 ،ވަނަ މާއްާދގަިއާވ ގޮތުގެ މަތިން 92ސާސީގެ ޤާނޫނުއަ "ލުބިގެނައުުމގެ 
 ،މި ބިލު ޤާނޫނަކަށްވެ  ،ދުވަހު ރަީއސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުެރއްވުމުން  ބުރާސްފަތި ހ( ިވ 1436

 ޢު ކުެރވިއްެޖއެވެ.ދިވެހިސަރުކާރުގެ ެގޒެޓުަގއި ިމއަދު ޝާއި

 



ވޮލިއުމް: 44     އަދަދު: 204                                                              ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

 ދިވެހިސަރުާކރުގެ ގެޒެޓް                 204 އަަދދު:  44 ލިުއމް: ވޮ

 3 

 2015/14 :ނަްނބަރުޤާނޫނު 

 އަށް  ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު() 2008/2ނަންބަރު ޤާނޫނު 
 ޤާނޫނު  ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ  4

 .)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނ( އަށް އަންނަނިިވ އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން 2008/2ޤާނޫނު ނަްނބަރު 

 ކުރުން.އަންނަނިވި ގޮތަށް އިޞްލާޙު  ވަނަ ާމއްދާ 51ޤާނޫނުގެ ބުނެވިދިޔަ  .1

ރަމަޟާން މަހުގެ 
 ޢިނާޔަތް 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުެގ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ކޮންެމ  )ހ( .51
 )ތިންާހސް( ރުފިޔާ ދޭންވާނެއެވެ.  3,000/-އަހަރެއްގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން 

ގޮތުގެމަތިން ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޤާނޫނުއަސާސީއާއި  މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ )ށ(  
ނޑައަޅާ  ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރަްއޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތައް ކަ

 އެންމެހައި ފަރާތްތައްވެސް ހިމަަނންވާނެއެވެ.

ތް ދިނުމަީކ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަާޟްނ މަހުގެ ޢިނާޔަ )ނ(  
ވަޒީފާދޭ ފަރާތަށް އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ. މި އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ޕަބްލިކް 
ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަްތ 

ނެވެ. އަިދ ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އުސޫލުގެ މަތިން
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ މުސްލިމް މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަާޟން މަހުެގ 
ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނީ މި މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިވެޓް 

 އުސޫލުގެ މަތިންނެވެ.ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާމެދު ޢަމަލުކުރާ 

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް މި މާއްދާގެ )ހ( ހިނގާނީ،  )ރ(  
)އެކެއް( ައހަރު  1މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ަފށާ ތާރީޚުން ފެށިގެްނ ހިޖުީރގޮތުން 
ފަހު އަންނަ ފުރަތަަމ ފަހުންނެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމަށް

ރަމަޟާން މަހުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް 
ރަމަޟާން މަހުގެ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭނީ އެމީހަކަށް ލިބޭ މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައެވެ. 

 މަދުނަމަ ދޭީނ  )ދެހާސް( ރުފިޔާއަށްވުރެ 2,000/-މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައި 
)ދިހަހާސް(  10,000/-)ދެހާސް( ރުފިޔާއެވެ. މުސާރައިގެ ތިންބައިކުޅައެއްބައި  2,000/-

 )ދިހަހާސް( ރުފިޔާއެވެ. 10,000/-ރުފިޔާއަށްވުރެ ގިނަނަމަ ދޭނީ 

ޢުކުރާ ދުވަހުން ޤާނޫނަްށ ޢަމަލުކުރަން ފަާށނީ، މި ާޤނޫނު ފާސްވެ، ަތޞްދީޤުކޮށް، ދިެވހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއި މި .2
 ފެށިގެންނެވެ.

 

________________________ 
 


