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c 
  ފެށުން 

އިންސާނުންނަކީ ކަރާމާތްތެރި ބައެއްކަމުގައި ލައްވައި، ރައްކާތެރިކަމާއި އަމާންކަމާއެކު ދިރިއުޅުމުެގ 

އަިދ . ކުރަމެވެސުބްޙާނަހޫ ވަތަޢާލާއަށް ޙަމްދާއި ޝުކުރު هللا ޙައްޤު އިންސާނުންނަށް މިންވަރު ކުރެއްވި 

މި ޙައްޤުތައް ލިބުމުގައި އިންސާނުންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްކަން އެންގެވި މި އުންމަތުގެ މާތް ނަބިއްޔާއަށް 

  .ޞަލަވާތާއި ސަލާމް ލެއްވުން އެދި ދުޢާކުރަމެވެ

ގައި ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރަކީ ދިވެހިރާއްޖެ މީގެކުރިން ދެކެފައިނުވާފަދަ އިޞްލާޙީ އޮއިވަރެއްގެ ތެރޭ

ދިވެހިން އުޅުނު އަދި އޭގެ ސަބަބުން ދިވެހި ޤައުުމ ޒަމާނީ ޑިމޮކްރެސީއަކަށް މިޞްރާބުކޮށް ދިން 

ޤައުމަށްވަނީ ބޮޑެތި ދުސްތޫރީބަދަލުތަކެއް އައިސް އައު މަފްހޫމްތަކާއި ފިކުރުތައް . އަހަރުތަކެކެވެ

އަޅައި އައު ގޮތްތަކެއް  ތަޢާރަފްކުރެވި އެއަށް ޢަމަލު ކުރުމަށްޓަކައި ައވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް

  .ހޯދަންޖެހިފައެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދެވަނަ ބާބުގައި ދިވެހިރައްޔިތުންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި މަސައްކަތް 

ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތްކުރެވޭ ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ 

ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރާއި އެފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ . ދ.ނީ އޙައްޤުލިބިދީފައިވަ 

މިކަމުންވެސް . މުޢާހަދާތަކުގައިވެސް މި ޙައްޤުތައް ދިނުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތްތަކުންނެވެ

ދަލުތަްއ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވަޒީފާގެ ގުޅުންތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަ

ނަމަވެސް އާ ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ދާދިފަހުން ޢަމަލުކުރަންފެށުނު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު . ފެނިގެންދެއެވެ

 .ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި ގިނަގުނަ ފިޔަވަޅުތަކެއްވަނީ އަޅަންޖެހިފައެވެ

ފައިމިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މި ކުރު ދިރާސާ ކުރެވި 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަދުގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތަށް ބަލައި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްާވމީ 

ނޑިވަޅެއްގައެވެ މި . މިންަގނޑުތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޢަމަލު ކުރެވޭނޭ މިންވަރު ދަނެގަންނަން ޖެހިފައިވާ ދަ

އަދި، . ފައިވާ ދުވަސްވަރެއްގައެވެތިޕޯޓް ޝާއިޢު މި ކުރެވެނީ މުއައްޒަފުންގެ މައްސަލަތައް ގިނަވެ

ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ގިނަގޮންޖެހުްނތަކެއް ދިމާވެ، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީކަންކަމުގައި ޔަޤީންކަން 

ކުޑަވެފައިވުމުން، ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާއަދާ ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މަންފާއާއި ލާބައަށްޓަކައި މި 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

މި ދިރާސާއާއި . އްގައެވެމަސައްލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް ބޭނުންވަފައިވާ ވަގުތެދެންނެވި މުވައްޒަފުންގެ 

ޓުގައިމިވާ ހުށަހެޅުންތައް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ހެޔޮގޮތުގައި ބަލައިގަނެ، މި ވަގުތު ދިމާވެފައިވާ މި ރިޕޯ

ޤާނޫނުއަސާސީއަށާއި  ނުއިސްލާހުކުރެވުމުވައްޒަފުންގެ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށާއި 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުމުގައާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް މިހާރަށްވުރެ ފުރިހަަމއަށް ޙިމާޔަތްކޮށް  ވަޒީފާއާބެހޭ

ނޑުތަކަށް ޢަމަލުކުރުމުގައި މި  ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

  .ން އެހީތެރިކަމެއް ލިބިއްޖެނަމަ މި ދިރާސާގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިލުވީއެވެދިރާސާއާއި މި ހުށަހެޅުންތަކު

 

 

  

 ސަީލމް ޙުަމދު އަ

  ރައީސް 
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  ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ޢާންމު ޤަރާރު . ދ.އ

  ވަނަ މާއްދާ  23
  
އޭނާ ބޭނުން ވަޒީފާއެއް  ،ހަމަ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި )1(

އަދި އެކަށޭނަ  ،މަސައްކަތްކުރުމުގައި ޢަދުލުވެރި ،އިޚްތިޔާރުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި
ވަޒީފާ ނުލިބުމުން ރައްކާތެރިވުމުގެ  ،ޝަރުޠުތަކެއްގެ މަތިން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި

 .ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ
 ތަފާތު އެއްވެސް އުޖޫރަ، ހަމަހަމަ މަސައްކަތަށް، ހަމަހަމަ މީހަކަށްމެ، ކޮންމެ ހަމަ )2(

 ލިބިގެންވެއެވެ ޙައްޤު ގަތުމުގެލިބި  ކުރުމެއްނެތި،
 އެއްފަދަ ދަރަޖައާ ކަމޭހިތެވިގެންވާ އިންސާނާގެ މީހަކަށްމެ، ކޮންމެ  މަސައްކަތްކުރާ  )3(

 ޢަދުލުވެރި މިންވަރަށް، ބޭނުންވާނޭ ހޯދައިދިނުމަށް ޢާއިލާއަށް އޭނާގެ  އޭނާއަށާއި ދިރިއުޅުމެއް،
 މިންވަރުގެ  އެ އަދި،. ލިބިގެންވެއެވެ ޙައްޤު ލިބިގަތުމުގެ އުޖޫރައެއް އެކަށޭނަ  އަދި
 ލިބިގެންކަމަށް ވަޞީލަތްތަކެއް އެހެން ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ ވާޞިލުވެވެނީ އުޅުމަކަށްދިރި

 ލިބިގެންވެއެވެ އޭނާއަށް  ޙައްޤުވެސް ލިބިގަތުމުގެ ވަޞީލަތްތައް އެފަދަ ވާނަމަ،
 މަސައްކަތްތެރިންގެ  ގޮތުން، ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ  މަޞްލަޙަތު އޭނާގެ  މީހަކަށްމެ، ކޮންމެ  ހަމަ )4(

 ލިބިގެންވެއެވެ ޙައްޤު ބައިވެރިވުމުގެ ޖަމާޢަތްތަކުގައި އެފަދަ ހެދުމާއި، ޖަމާޢަތްތައް
 
  ވަނަ މާއްދާ  24
 

މަސައްކަތް . ހަމަކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ހުސްވަގުތާއި އަރާމު ހޯދުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ
ނޑައެޅިފައި އޮތުމާއިކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ވަކި  ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން  ،މިންވަރަކަށް ކަ
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  ޚުލާޞާ 

ހަކަށް އަހަރު ދުވަސް ވޭތުވެދިޔަ ތިރީ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނެސްދިން އިޤްތިޞާީދ 

ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް 

ނަމަވެސް . ކަށް ތަނަވަސްވިއެވެއަދަދަގިނަ 

ރާތްކުރުންފަދަ އިމާފަތުރުވެރިކަމާއި 

 ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޞިނާޢަތުތަކަށް ބޭނުންވާ

މިންވަރަށް މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަރުކާރު 

މީހުން ތަމްރީނުކުރުމަށް ޤައުމަށް . ނުކުޅެދުނެވެ

 ލިބިފައިވި ޤާބިލިއްޔަތަށްވުރެ އެކިއެކި 

އެތައް  އަދަދު ޚިދުމަތްތަކަށް މީހުން ބޭނުންވި

އިތުރުވަމުން . ގުނައަކަށް އިތުރުވިއެވެ

އެކު ފުޅާވަމުން އައި ރައްޔިތުންގެ ތަނަވަސްކަމާ

ބައެއް ގިންތިތަކުގެ ވަޒީފާތަކާ ތަޢުލީމީ 

މި ކަންކަމާއި، . ޒުވާނުން ދުރުހެލިވިއެވެ

ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވެ، ދިވެިހ 

އްޒަފުން މުސާރަ ބޮޑުޮކށްދިނުމަށް ނުވަތަ ވަމު

ފެށުމުގެ  ބޮޑެތި މުސާރަތަކަށް އެދެން

ދަތި، ރާއްޖޭގައި  ނަތީޖާއަކަށްވީ ޙައްލުކުރަން

ޤާއިމުކުރެވިފައިހުރި ޚިދުމަތްތަކަށް 

އިޖްތިމާޢީޮގތުން ގިނަ  ނުތަކާވަރުގެ،

އްގެ އަދަދެމައްސަލަތަކެއް ކުރިމަތިކުރާ ގިނަ 

 . ތަކެކެވެ  ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން 

ތަށާއި ޙާލަބަދަލުވަމުން އަންނަ ވަޒީފާގެ 

މަސައްަކތްތެރީންގެ އިތުރުވަމުން އަންނަ 

ކުރެވުނު ޙުލާޞްބޭނުންތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އި 

ރު ވަނަ އަހަ  2008ޤާނޫނުއަސާސީއާއި 

ޤާނޫނުގައި  އާބެހޭމަލުކުރަން ފެށުނު ވަޒީފާއަ

މަސައްކަތްކުުރމުގެ . ރިޢާޔަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ

ޙައްޤާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް 

ޤު އުފެއްދުމުގެ ޙައްޤާއި، ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ޙައް

ން ލިބިދީ އިކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީޙުލާޞްއި

އަޅުވެތިކަމާއި ގަދަކަމުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި 

ބެހޭ ވަޒީފާއާ. ރުންތައް މަނާކުރެއެވެތަފާތުކު

ޤާނޫނު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮތުން 

މަސައްކަތު ދުވަހުގެ ، ލާޒިމުކުރުމާއެކު

، ގަޑިއިރު ކަމަށާއި 8ދިގުމިނަކީ 

ނޑުތަކާބައިނަލް އަޅާކިޔާލެވޭފަަދ  އަޤްވާމީ މިންގަ

ނޑަކަށް އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި އެހެނިހެން  މިންގަ

ނޑައަޅައި، އެންމެ ކުޑަ މިނުން  ޗުއްޓީތައް ކަ

ނޑައެޅުން ލާޒިމުކޮށް، ލޭބަރ  ދޭންވާ އުޖޫރަ ކަ

ބެހޭ ޝަންސް އޮތޯރިޓީއަކާއި ވަޒީފާއާރިލޭ

އެހެން . ޓްރައިބިއުނަލްއެއް ޤާއިމުކުރެއެވެ

ތެރެއިން ގިނަ މާއްދާތަކަށް  މީގެ ،ސްނަމަވެ

ދަތިތަކާއި އޮޅުންތައް  މަލުކުރުމުގައި އިތުރުއަ

 ކުރިމަތިވެ، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް އިތުރު 

  .ޖެހިފައެވެ ގޮތްތަކެއްވަނީ ހޯދަން

ތު އޮތް މިންވަރު ޙާލައްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ދިވެހިރާ

ޓުގައި ގަތުމުގެ މި ކުރު ދިރާސާ ގެ ރިޕޯދެނެ

ފުރަތަމަ ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ބަލާލެވިފައިވަީނ 

ވަގުތު އޮތްގޮތުގެ ތު މި ޙާލަރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ 



ާ ޙ ް ފ ަ ޟ  | 5  

                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

އްޖޭގައި އެއަށްފަހު ރާ. މައްޗަށެވެ

މަލުކުރެވެމުންދާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި އަ

ޤަވާޢިދުތަކުގެ ޚުލާޞާއަކާިއ 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުތަކުގެ ޚުލާޞާއެއް މި ރިޕޯޓުގައި  މިންގަ

  މިދެންނެވި ބައިތަކަށްފަހު . ހިމެނިފައިވެއެވެ

މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މާއި ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި ހުރި މަސައްކަތްތެރިކަ 

އެންމެ މުހިންމު އަދި އަވަސް ޙައްލަކަށް 

ބޭނުންވެފައިވާ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތަކުގެ 

އެ މައްސަލަތައް     ޚުލާޞާ ބަޔާނަކާއި 

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި އެޅިދާނޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ 

  .ހުށަހެޅުންތަކެވެ

ކަމުގެ މަސައްކަތްތެރި  މި ރިޕޯޓުގެ ފަހުބަިއގައި

ޑުތަކާއި ރާއްޖޭގައި ނއަޤްވާމީ މިންގަ ބައިނަލް

މަލުކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އަ

ނޑުތަކާއި ގޮތްތައް އަޅާކިއިފައިވެއެވެ . މިންގަ

މަލުކުރެވެމުންދާ އަ އަދި ރާއްޖޭގައި 

ނޑުތައް   ،މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މިންގަ

އަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލް

ނޑުތަ ކާ އެއްގޮތް ކުރުމަށްޓަކައި މިންގަ

އެކަށައަޅަންޖެހޭ ސިޔާސަތުތަކާއި ވަޒީފާއާބޭެހ 

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތަކާއި 

އަޅަންޖެހޭ އެހެން ފިޔަވަޅުތަކުގެ ހުށަހެޅުންތައް 

  .      މިރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ

އެ ޤާނޫނަށް  ،ގޮތުންނާއި ވަޒީފާެގ ޤާނޫނާބެހޭ

     ،ގޮތުންނާއި ކުރުމާބެހޭމަލުއަފުރިހަމައަށް 

މަލުކުރުމަށްޓަކައި އައެ ޤާނޫނަށް ފުރިހަމައަށް 

ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭ  އެ

ފަރާތްތަކުގެ  ދޭ ވަޒީފާއިޞްލާުޙތަކާބެހޭގޮތުން 

 ފަރާތްތަކުގެ  އަދާކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ވަޒީފާ

ދޭ އެންމެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ

އިސް ފަރާތްތަކާއި ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން 

ފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތައް 

ހިމަނައިގެން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާތަކެއް 

. މި ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ ކުރުމަށް 

މުަލކުރެވެމުންދާ އަ އަދި ރާއްޖޭގައި 

ނޑުތައް   މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މިންގަ

އަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލް

ނޑުތަކާ އެއްގޮތް ކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ  މިންގަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ 

މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  އިޞްލާޙުތައްވެސް

  .ހުށަހެޅުންތަކުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

މަސައްކަތްތެރީންގެ ، މީގެ އިތުރުން

ޖަމްޢިއްޔާތައް ހަދައި ހިންގުމަށްޓަކައާއި  

ޖަމްޢު އެއްބަސްވުންތަކަށާއި އެފަދަ 

 އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުމަށް ވާހަކަ

) ޓްރައިޕާރޓައިޓް(ތިންފަރާތުގެ  ދެއްކުމަށާއި 

މަޝްވަރާތަކަށާއި ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތައް 

ކުރުމަށްޓަކައި  ޙައްލުކުރުމަށް މަގުފަހި 

ގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރިން 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ގުޅުންތަކާބެހޭ ޤާނޫނެއް 

އެކުލަވާލައި އެފަދަ ޤާނޫނެއް ފާސްކުރުމަށް މި 

އަދި މި . ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ ރިޕޯޓުގައި
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ރިޕޯޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައެއް ހުށަހެޅުންތަކަށް 

މަލުކުރުމަށްޓަކައާއެކު ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަ

ގެ ޖަމްޢިއްޔާ މަސައްކަތްތެރިކަމު

، އޯގަނައިޒޭޝަންއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ (

ގެ މެމްބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ )އޯ.އެލް.އައި

  .ވުމަށްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ

  

  ހުށަހެޅުންތަކުގެ ޚުލާޞާ 

ނޑުތަކާ   ގުޅޭ  ޤާނޫނުތަކާއި ޤައުމީ މިންގަ

  ފެށުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކޮށް އިޞްލާޙުކުރުން  މަލުކުރަންއަވަނަ އަހަރު  2008 

ޤާނޫނަށް ގެންނަން ފެންނަ އިޞްލާޙުތަކާބެހޭގޮތުން ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި ގިނަބަޔަކު  -

 ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުރުން ޝާމިލުވާގޮތަށް ފުޅާ

ނޑުތަކެއް ތަފާތު މަސައްކަތްތައް ކުރާ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ތަފާތު  - މިންގަ

ނޑައެޅޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުން  ކަ

ކޮމްޕްރެސްްޑ (ހަފްތާއަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް މަދު ދުވަސްތަކަކަށް ބަހާލުމާއި -

ދުވާލަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް އެކި ވަގުތުތަކަށާއި ދުވަސްތަކަށް ، )ވަރކްވީކްސް

ރޑް ވަރކިންގ ޓައިމް(ބަހާލުމާއި މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތައް އަހަރުދުވަހަްށ  ،)ސްޓެގަ

ރޒް (ނިސްބަތް ކުރުމާއި ފަސޭހައިން ބަދަލުކުރެވޭފަަދ  )އެނުއަލައިޒްޑް ވަރކިންގ އަވަ

ނަޑއެޅުން  ފަދަ އާ މަފްހޫމްަތްއ ) ފްލެކްސިޓައިމް(ލުއިގޮތަކަށް މަސައްކަތުގެ ގަޑި ކަ

 ތަޢާރަފް ކުރުން 

 ހޭ ޖެހުން މުރާޖަޢާކުރުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ލިޔުމުން އޮންނަންޖެ -

މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއާއި އަރާމުކުރުމަށް ހަފްތާއަކު ލިބޭ ދުވަސްތަކާއި މެޑިކަލް  -

 މުރާޖަޢާކުރުން  އަދަދު ސެޓްފިކެޓަކާއި ނުލައި ސަލާމުގައި ހުރެވޭ ދުވަސްތަކުގެ 

 ވަޒީފާ ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައިވާ މިންވަރު އިތުރަށް ހަރުަދނާކުރުން  -

ނޑުގައިމަ ލެވެންދެން އަމަލުކުރެވޭނެޤާނޫނެއް އެކުލަވާ ކަމާބެހޭ - ދުއްާވ  ސްވެރިންނާއި ކަ

  ންެދއް އެކުލަވާލުޢިވާބެހޭ ޤަމީހުންގެ ވަޒީފާއާ މަސަްއކަތްކުރާ ނދުފަހަރުގައިއުޅަ

 ބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި،ޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާމަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމް 

 އަމަލުކުރަން ފެށުން

 މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފައްދައި ހިންގުމަށްޓަކައި  -
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                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

ޙައްޤުތަކާއި ވާޖިބުތައް  ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ދޭ ވަޒީފާ -

 ބަޔާންކުރުމަށާއި އެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މުޢާމާލާތް ކުރަންވާނޭގޮތް ބަޔާން ކުރުމަށް

ވަޒީފާގެ ޖަމްޢު  ،ދެއްކުމަށާއި ވާހަކަ ޖުމްލަކޮށްވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން  -

 އެއްބަސްވުންތަކަށް މަގު ފަހިކުރުމަށް

 ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް -

ލަފާދިނުމާއި އެއްބަސްކުރުވުމުގެ (އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް ކޮންސިލިއޭޝަން ސާރވިސް  -

އާރބިޓްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތާއެކު ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި  ،އެއް ޤާއިމުކުރުމާއި) ޚިދުމަތް

  މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ާޤއިމުކުރުމަށް

 މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ލިބޭނެސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ  

 ފެށުން އަމަލުކުރަން  ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި، ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ޕެންޝަނާބެހޭނިޒާމެއް 

ނޑައަޅައިލި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތެއް ކުރުވައިފި މީހަކަށް   .ބޭނޭ އަދަބު ޤާނޫނުގައި ކަ

 ބަޔާންކުރުން 

ނަޑއެޅުން  އެންމެ ކުޑަ   މިނުން ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަ

ނޑުތަކާއި  މަސައްކަތް  ކުރާތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ޤައުމީ މިންގަ

ނޑައެޅުންއަ  މަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތައް ކަ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި، މަސްވެރިންނާއި،   ކަ

 ،ރާ މީހުންނާއިވަޒީފާ އަދާކު ޓުތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި ރިސޯ، ޑޮކްޓަރުންނާއި، ނަރުހުންނާއި 

ނޑައެޅުން މީހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ މިން ކުރާތެރޭ މަސައްކަތް ގޭ ނޑުތައް ކަ  ގަ

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި  ޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންބަނދަރުމަތީގައާއި ޕޯ 

ނޑައެޅުން  ނޑުތައް ކަ  ޞިއްޙަތާބެހޭ މިންގަ

ނޑައެޅުން  ނޑުތައް ކަ   މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނުގެ މިންގަ

  ސިޔާސަތު 

 އޯގަނައިޒޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ (ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ  

ގެ މެމްބަރަކަށްވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަކޮށް )) އޯ.އެލް.އައި(

 ނިންމުން 

 އޯ ގެ މުޢާހަދާތައް ތަޞްދީޤުކުރުމާމެދު ވިސްނުން .އެލް.އިއަ 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

އްކާތެރިކޮށްދިނުމާބެހޭ ތްތެރީންނާއި އެބައިމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރަބިދޭސީ މަސައްކަ 

 ޞްީދޤުކުރުމާމެދު ވިސްނުން ތަ އަޤްވާމީ މުޢާހަދާބައިނަލް

ނޑައަޅައި   ޝާއިޢުކުރުން ،ވަޒީފާއާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔަާސތުތައް ކަ

 އެކުލަވާލުންޖެންޑާއެއް ބެހޭ ޤައުމީ އެވަޒީފާއާ 

ންނީ ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާގެ ތަމްރީނާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތާއި ފަންނީ ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާގެ ފަ 

 ތަމްރީނު ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢުއެއް އެކުލަވާލުން

ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަލަށް ނުކުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ލިބިދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް  

 އެކުލަވާލުން

ގެ ކިބައިގައި މަސައްކަތުގެ އަޚްލާޤު އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި ސްކޫލް ނިންމާ ކުދިން 

 ސްކޫލްތަކުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެއްޓުން 

ވަޒީފާއަށް  ،ނެރުމަށާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް  އަްޞ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންޚާ 

 އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފެއްޓުން

ހިންގާ ރަށްރަށުގައި މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅެންޖެހޭގޮތަށް  ޓުތަކާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްރިސޯ 

ޓުތަކާއި ޞިނާޢީ ރިސޯ، އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ކުރުމާއި ކަމާގުޅޭ ސިާޔސަތުތައް މުރާޖަޢާކޮށް

މަސައްކަތް ހިންގާ ރަށްރަށާ ކައިރީގައިވާ މީހުން ދިިރއުޅޭ ރަށްރަށުގައި އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް 

މިކަން ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ރައްޔިތުންނަށް  ،ދިރިއުޅެވޭނޭގޮތް ހަމަޖައްސައިޢާއިލާއާއެކު 

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ ބައެއް ކަމުގައި ހަަމޖެއްސުމާމެދު ވިސްނުން 

 ޝާއިޢުކުރުން  ،ދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި ބި 

އަދާކުރާ ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން  ވަޒީފާ ރަށްރަށުގިައ މާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން 

 އެރަށެއްގެ ރަށު އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީކުރަން ޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ވިސްނުން 

އެމްޕްލޯއިމަންްޓ  ދިނުމުގައި  ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީން ހޯދުމުގައާއި ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ  

 މުރާޖަޢާކުރުން  އޭޖެންސީތަކަށް ދެވިފައިވާ ދައުރު

އައުމަށް އެމީހެއްގެ  ތުތަކުގައި ރާއްޖެ ޙާލަވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ ހުއްޓު 

 ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ވިސްނުން ޤައުމުން ފުރުމުގެ ކުރިން ވިސާ ހޯދަންޖެހޭ

 މަސައްކަތްކުރާނެތި  ދައްޗެއް ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ސްމާނީގޮތުން ޖި 

  ތަންތަނަށް ވަދެ ނުކުމެވޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން ލާޒިމުކުރުވުން
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                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

  އިދާރީ ކަންތައްތައް

ލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަށް ހަވާލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާ ޤާނޫނުން  

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ވަކި އޮފީހަކާއި އެ އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި 

 ލިބިދިނުން

ބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު މަސައްކަތްތެރި ކަމާއި ވަޒީފާއާލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ދަށުގައި  

 ބަލަހައްޓާނެ ބިޔުރޯ އޮފް ލޭބަރ ސްޓެޓިސްޓިކްސް އެއް ޤާއިމުކުރުން

ނެ ލޭބަރ ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ދަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ބަލާ ޗެކްކުރާ 

 އިންސްޕެކްޓަރޭޓެއް ޤާއިމުކުރުން 

ލަފާދިނުމާއި އެއްބަސްކުރުވުމުގެ (ސިލިއޭޝަން ސާރވިސްއެއްއެޑްަވއިޒަރީ އެންޑް ކޮން  

ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން ޤާއިމުކުރެވެންދެން އެފަދަ ޚިދުމަތެއް ލޭބަރ ރިލޭޝަންްސ ) ޚިދުމަތް

 ޮއތޯރިޓީގައި ޤާއިމުކުރުން 

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް  ،ގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދު އެކުލަވާލައިވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް 

 ފެއްޓުން 

 ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ރަށު ކޯޓުތަކުންވެސް ބެލޭނެގޮތް އަލުން ހަމަޖެއްސުން  

 ގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުން )ޕޭ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު(ޖޫރައާ ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު އު 

ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ވަސީލަތެއްގެ ގޮތުން ތަޙްކީމުގެ ބަލައި  ޒީފާގެ މައްސަލަތައްވަ 

 އުޞޫލު ތަޢާރަފް ކުރުން 

 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނާބެހޭ ވަކި އޮފީހެއް ނުވަތަ ބިއުރޯއެއް ޤާއިމުކުރުމާމެދު ވިސްނުން  

ރުކަޒުތައް ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބަލައި، ބަލަހައްޓާނޭ ޑޭ ކެއަރ ެސންޓަރުފަދަ މަ 

  ޤާއިމުކުރުން 

  ތަންފީޛުކުރުމާ ގުޅޭ 

ތަންތަން ބަލައި  މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ނުކުރުވާކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ  

 ޗެކްކުރުން 

ކުޑަކުދިން ލައްވައި މަސައްކަތް ކުރުވުމުގެ ކަންތައް އޮތްގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކަިއ  

 ދިރާސާއެއްކުރުން 

މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފައްދައި ހިންގުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންޓުންގެ ޚިދުމަތް  

 ހޯދުން
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ވަޒީފާއާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި  

 މެދު ވިސްނުން ކުރުމަށް ކޮންފަރެންސެއް ބޭއްވުމާމަޝްވަރާ

ވަޒީފާގެ ޖަމްުޢ  ،ވާހަކަ ދެއްކުމާއި މާބެހޭގޮތުން ޖުމްލަކޮށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވު 

ބައްދަލުވުންތަކާއި ސެމިނަރތައް އިންތިޒާމްކުރުމާމެދު  އެއްބަސްވުންތަކާ ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތު

 ވިސްނުން 

 ދުން ބޭއްވުން ޤަވާޢިބެހޭ ފެއަރތައް ވަޒީފާއާ 

 ތަމްރީނުތައް އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުން ތޮޅުތަކުގައި ދެވޭ ފަންނީ ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާގެ އަ 

ގުޅިގެން ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓްތަކާއި މަރުގެ  މަސައްކަތްކުރުމުގެ ތެރޭގައާއި މަސައްކަތާ 

 ތަކާބެހޭ ދިރާސާއެއްކުރުން ހާދިސާ

 މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ބިދޭސީންގެ ނިސްބަތް އެ ރިސޯޓުތަކުން  ކުރާ ދިވެހިންނާއިވަޒީފާ އަދާ ޓުތަކުގައި ރިސޯ 

 އެއްބަސްވެފައިވާގޮތަށް ދަމަހައްޓާކަން ކަށަވަރުކުރުން 
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                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

  އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 

  ވަނަ މާއްދާ  6
މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ހުރިހާ ދަޢުލަތްތަކުން ވެސް މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަން . 1

ދެނެގަނެ، އަދި މިގޮތުން، ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެމީހަކު މިނިވަންކަމާއެކު ޚިޔާރުކުރާ ނުވަތަ 
ވާކަން ދެނެގަނެ، ޤަބޫލުކުރާ މަސައްކަތެއްކޮށްގެން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިގެން 

 . މިޙައްޤު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި އެކަށޭނަ ފިޔަވުޅުތައް އަޅާނެއެވެ
އިސްވެބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤު ފުރިހަމައަށް ލިބިދިނުމަށް މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތްތަކުން . 2

އިރުޝާދު ދިނުމާއި،  އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ފަންނީ އަދި އަމަލީ މަސައްކަތް ކުރުމުގެ
ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމާއި، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، އަދި ސަޤާފީ ތަރައްީޤ 
ލިބިދިނުމާއެކު، ފަރުދުންގެ ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރެވޭނެ ފަދަ 

  .ހިންގުން ހިމެނޭނެއެވެ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަކަށް މަގުފަހިވާފަދަ ސިޔާަސތުތައް

  ވަނަ މާއްދާ  7
އަދުލުވެރި އަދި ހިތްހަމަ ޖެހޭ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެްސ    

ލިބެގެންވާކަމާއި، މިފަދަ ާމޙައުލެއްގައި ވަކިން ޚާއްސަކޮށް އަންނަނިވި ކަންކަން 
  .ދަޢުލަތްތަކުން ދެނެގަނެއެވެ އެކުލެވިގެންވާކަން، މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތަށް އެންމެ މަދުވެގެން އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނޭ ފަދަ އުޖޫރައެއް )  ހ(
  :ދިނުން
އެއް ފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތަށް އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އެކަށީގެންވާ އަދި  .1

ންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ހަމަހަމަ އުޖޫރައެއް ދިނުމާއި، ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް، އަ
މެދުގައި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތުމާއި، އެއް މަސައްކަތެއް 

 ،ކުރަނީނަމަ އެއް މުސާރައެއް ދިނުން
އެ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް، މި މުޢާހަދާއާ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި .2

 .އް އުޅެވުންއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން، ތާހިރު ދިރިއުޅުމެ

  .ޞިއްޙީ ގޮތުން ރަނގަޅު އަދި ރައްކާތެރި މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް)  ށ(
މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ ފަރުދަކަށްވެސް މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއިން އެހުރި މާޤާމަކުން މަތީ ) ނ(

މާޤާމަކަށް ކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމާއެކު، މި ކަމުގައި ހަމައެކަނި މަޤާމުގަިއ 
  .ދުވަސްވުމާއި ޤާބިލްކަމަށް ރިޢާޔަތްކުރުން

އާރާމުކުރުމާއި، ހުސްވަގުތު، އަދި މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތައް ވަކި ޙުދޫދެއްގެ ދަށުގައި ) ރ(   
ބެހެއްޓުމާއި، މުސާރަ ލިބޭ ޗުއްޓީއެއް އަދި ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ވެސް މުސާރާ 

  .ލިބުން
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  ވަނަ މާއްދާ  8

  .އިވެރިވާ ދައުލަތްތަކުން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ޒިންމާނަގައެވެމި މުޢާހަދާގައި ބަ. 1

އެމީހެއްގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢި ބޭނުންތައް ކުރިއަރުވައި ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ) ހ(   
މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދުމާއި، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ހިންގުމަްށ 

ވާޢިދެއްގެ ދަށުން އެފަރުދަކު ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތެރިންގެ ހެދިފައިވާ ޤަ 
ދިމުޤްރާތީ . ޖަމްޢިއްޔާއެއްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވުން

ނިޒާމެއްގެ ދަށުން އެޤައުމެއްގެ ސަލާމަތާއި، ހަމަޖެހުމާއި، ނުވަތަ އެހެން ފަރާތްތަކުގެ 
 ،ތެރިކުރުމަށްޓަކައި، ހިފަހައްޓަންޖެހޭ މިންވަރަކަށް ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާ

  .ޤާނޫނަކުން މެނުވީ މިޙައްޤަށް އެއްވެސް ވަރަކަށް އުނިކަމެއް ނުގެނައުން

ޤައުމީ ފެޑަރޭޝަންތައް ނުވަތަ ކޮންފެޑަރޭޝަންތައް އުފެއްދުމުގެ ޙައްޤު ) ށ(  
މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ލިބިގެންވުމާއި، އަދި އެފަދަ ކޮންފެޑަރޭޝަންތަކަށް 
މަސައްކަތްތެރިންގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދުމާއި އެފަދަ 

  .ވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވުންޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި ބައިވެރި

ދިމުޤްރާތީ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން އެޤައުމެއްގެ ސަލާމަތާއި، ހަމަޖެހުމާއި ނުވަތަ އެހެން )  ނ(  
ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ހިފަހައްޓަންޖެހޭ 

ނޑައަޅާފައިވާ އިންތައް ފިޔަވައި  އިތުރު ހިފެހެއްޓުމެއްނެތި މިންވަރަކަށް ޤާނޫނަކުން ކަ
  . މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފައްދައި ހިންގުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން

  .އެޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތީން ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދިނުން)  ރ(   

އުލަތް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން މިޙައްުޤ ޤައުމުތަކުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުންނާއި، ފުލުހުންނާއި، އަދި ދަ. 2
ހިފެހެއްޓުމަށް ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކަށް މި މާއްދާ 

  .ހުރަހެއް ނާޅައެވެ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންތިޒާމްވެގަތުމުގެ ޙައްޤު ޙިމާޔަތްކުރުމާ . 3
ވަނަ އަހަރުގެ  މުޢާހަދާގައި  1948ގެ އޯގަނައިޒޭޝަންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ބެހޭ އިން

ބައިވެރިވެފައިވާ ދައުލަތްތަކުން، އެ މުޢާހަދާގައިވާ ކަމަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަކަށް ޤާނޫނެއް 
ހެދުމަކީ ނުވަތަ އެ މުޢާހަދާއިން ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ކަމަކަށް ހުރަސްއެޅޭގޮތަކަށް ޤާނޫނެއް 

  .ކީ މި މާއްދާއިން ހުއްދަ ކުރާ ކަމެއް ނޫނެވެހިންގުމަ
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  ވަނަ މާއްދާ  9
ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވާ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން  ،މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތްތަކުން   

  .އޭގެ ތެރޭގައި ސޯޝަލް އިންޝުއަރެންސް ހިމެނޭގޮތުން، ބަލައިގަނެއެވެ ،ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤު
  
  މާއްދާ ވަނަ  10

  .މި މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ދައުލަތްތަކުން ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ބަލައިގަނެއެވެ 
މުޖުތަމަޢުގެ ޠަބީޢީ އަދި އަސާސީ ބިންގާ ކަމަށްވާ ޢާއިލާއަށް، ޚާއްޞަކޮށް ޢާއިލާ . 1

ޢާއިލާއަށް ޤާއިމުކުރުމުގައާއި ކުޑަކުދިން ބެލުމާއި، އެ ކުދިންނަށް ތަޢުލީމް ލިބިދިނުމުގެ ޒިންމާ 
ދެވެން އޮންނަ އެންމެފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ރައްކާތެރިކަމާއި އެހީތެރިކަން ، އޮންނަ ހިނދު
  . ކައިވެންޏެއް ކުރެވެންވާނީ ކައިވެނިކުރާ ދެފަރާތުގެ ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގައެވެ. ލިބިދޭންވާނެއެވެ

އްދަތަކަށް ޚާއްޞަ މައިންނަށް ވިހެއުމުގެ ކުރިންނާއި ވިހެއުމުގެ ފަހުން އެކަށޭނަ މު . 2
މުއްދަތުގައި މުސާރައާއެކު  ވަޒީފާ އަދާކުރާ މައިންނަށް މި. ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ

ޗުއްޓީއެއް ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޢިނާޔަތްތަކަކާއެކު 
  .ޗުއްޓީ ލިބިދޭންވާނެއެވެ

ނަސަބަށް ބެލެވިގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ކުޑަކުދިންނާއި . 3
އިޤްތިޞާީދ . ޅަފުރައިގެ ކުދިންނަށް ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަން ލިބިދޭންވާނެއެވެ

ރިކޮށް އެކުދިންގެ ފުށުން އަދި އިޖްތިމާޢީ ކަންކަމުގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދިން ބައިވެ
ކުޑަކުދިންގެ ނުވަތަ ޅަފުރައިގެ ކުދިންގެ . ނާޖާއިޒު ފައިދާނެގުމުން އެ ކުދިން ޙިމާޔަތްކުރަންވާނެއެވެ

 އާންމުއަޚްލާޤަށް، ޞިއްޙަތަށް، ނުވަތަ ފުރާނައަށް ނުރައްކާވާނެފަދަ ނުވަތަ އެކުދިންގެ 
ތެއް އެ ކުދިންލައްވައި ކުރުވުމަކީ ޤާނޫނުގެ ހެދިބޮޑުވުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރެއް ފޯރަފާނެ މަސައްކަ

ސައްކަތް ކުރުވޭެނ ކުޑަކުއްޖަކު ލައްވައި ފައިސާއަށް މަ . ދަށުން އަދަބު ލިބޭނެ ކަމަކަށް ވާންވާނެއެވެ
ނޑައަޅައި އެއަށްވުރެ ހަގު ކުދިން ލައްވައި އެންމެ ހަގު އު  މުރު ޤައުމުތަކުން ޤާނޫނުގައި ކަ

ކީ މަނާ ކަމެއް ކަމަށާއި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުވިމީހަކަށް އަދަބުލިބޭެނ ފައިސާއަށް މަސައްކަތްކުރުވުމަ 
ނޑައަޅަންވާނެއެވެ   .ކަމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ
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  ރިޕޯޓްގެ ތަޢާރުފް 

މީ ެފންވަރެއްގައި މުހިންމުކަން ޤައު
ދޭންޖެހިފައިވާ ބައެއް މައްސަލަތަކާއި 

ތު އޮތްނެތް ގޮތް އިންސާނީ ޙާލަ ކަންކަމުގެ 
ޙައުްޤތަކުގެ ނަޒަރަކުން ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރު 
ދިރާސާތަކެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން 
އޮފް ދި މޯލްޑިވްްސއިން ގެންދަނީ 

ތު ޙާލަޖޭގައި ވަޒީފާގެ އްދިވެހިރާ. ކުރަމުންނެވެ
 އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ މި ކުރު ދިރާސާ

  .ދިރާސާއެކެވެ އަކީ މިގޮތުން ކުރެވުުނ

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ 
ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު  2008މޯލްޑިވްސްއަށް 

މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ 
ކަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާގެ ަޙއްޤުތަކާ އަދަދަ

 167އެއީ . ގުޅިގެން ހުށަހެުޅނު މައްސަލަތަކެވެ
   އޭގެ ކުރީ  ،ހަމަ މިގޮތުން. މައްސަލައެވެ

އަހަރު ިހއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނަށް  2
ހުށަހެޅުނު މައްސަލަތަކަށް ބަލާއިރުވެސް އެންމެ 

ކަށް ހުށަހެޅިފައިވަނީ ވަޒީފާއާ އަދަދަގިނަ 
ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައްކަމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

. ތު ދަށަށްދާކަން ހާމަކޮށްދެއެވެޙާލަވަޒީފާގެ 
 ،ބަބުތަކާއި ތު ދަށަށްދާ ސަޙާލަވަޒީފާެގ 
ތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ޙާލަވަޒީފާގެ 

ވަޒީފާގެ  ،ކަންތައްތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައާއި
ތު ރަނގަޅުކޮށް، ވަޒީފާގެ ޙައްޤުތައް ޙާލަ

ޙައްޤުތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ  ޙިމާޔަތްކޮށް، އެ 
ކަންކޮޅުތަކެއްގައި ލިބިދިނުމަށްޓަކައި 

 ން ކުރަން ސަރުކާރުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކު
 ކުގެ ހުށަހެޅުންތަކެްއ ތައްޔާރު ކަންތަ ފެންނަ

ތު ޙާލަކުރުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ 

އޮތްގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރު ދިރާސާއެއް 
އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރަކުން ކުރުމަށް 

 .   ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަނުން ިނންމީއެވެ

މި ކުރު ދިރާސާގައި މަސައްކަތްތެރިކަމާއި 

ކަންތައްތައް ރާއްޖޭގައި  ތާގުޅޭޙާލަވަޒީފާގެ 

ހުރި ނެތްގޮތް ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި 

އަތޮޅުތަކާއި ރަށު ފެންވަރުގައި 

މި ދިރާސާ ހެދި ޓީމުން . ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުން  2008

ނިޔަލަށް  ގެ 2009ފެށިގެން ޖެނުއަރީ 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި 

ޓްމަންޓްތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް އެތަންތަނުގެ ރޑިޕާ

ކަމާބެހޭ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކޮށް، އިންޓަރވިއު 

ސަރުކާރު  ،އަދި ހަމައެފަދައިން. ކޮށްފައިވެއެވެ

ބައިވެރިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި ބައެއް އަމިއްލަ 

ށް ދިރާސާ ޓީމުން ކުންފުނިތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮ

އްޒަފުންނާއި ވައެތަންތަނުގެ ވެރިންނާއި މު 

ބައްދަލުކޮށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނަށް 

މަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާިއ އަ

ވަޒީފާއާގުޅޭ ކަންކަމުގައި ދިމާވާ 

މައްސަލަތަކާބެހޭގޮތުން އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލު 

  . iހޯދާފައިވެއެވެ 

ތިލަފުއްޓާއި، .މުން ކމި ދިރާސާކުރި ޓީ

 ،ނައިފަރާއި.ޅ ،ފެލިވަރާއި.ޅ ،ތުލުސްދޫއާއި.ކ

 މާންދޫގައި ތަފާތު މަސައްކަތް ހިންގާ އެކި . ލ
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 އެތަންތަން ހިންގާ ،ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތްކޮށް 

އްޒަފުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ވަފަރާތްތަކާއި މު

ތާއި މަސައްކަތުގެ ޙާލަމަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ 

މާޙައުލާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް 

މަލުކުރެވެމުންދާގޮތާއި މިންވަރާބެހޭގޮތުން އަ

އަދި މިތަންތަނުގެ . މަޢުލޫމާތު ހޯދާފައިވެއެވެ

 ،މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރާ ސަރަޙައްދާއި 

ނިދައި ކައިބޮއި ހަާދ ތަންތަން އަދި ގެދޮރު 

އް ބައެ ރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ އިމާ

ްޓސް ލިމިޓެޑްގެ ކުންފުނިތަކާއި މޯލްޑިވްސް ޕޯ

މުވައްޒަފުން ނިދައި ކައިބޮއި ހަާދ 

ތަންތަނަށްވެސް ދިރާާސ ޓީމުން ޒިޔާރަތް 

ރާއްޖޭގައި މީހުން ދިރިއުޭޅ . ކޮށްފައިވެއެވެ

ކުޅުދުއްފުއްޓާއި، . ދ.ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ހ

ފޮނަދޫއާއި، .ތުލުސްދޫއާއި، ލ.ނައިފަރާއި، ކ.ޅ

ހިތަދޫ އަށް ދިރާސާ ޓީމުން .ާމއި، ސގަ.ލ

އެރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ޒިޔާރަތްކޮށް 

ސިވިލް ސާރިވސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ރަށް 

ންނާއި މެމްބަރު ކުރިއަރުވާ ކޮމިޓީތަކުގެ 

ންނާއި މެމްބަރުއަންހެނުންގެ ކޮމިޓީަތކުގެ 

ންނާއި މެމްބަރުއެކިއެކި މަދަނީ ޖަމްއިއްޔާތަކުގެ 

އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޒުވާނުންގެ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި ކުދި އަދި މެދު 

ބައްދަލުކޮށް  ފަރާތްތަކާ ވަޒީފާ ދޭފަންތީގެ 

  . މަޢުލޫމާތު ހޯދާަފއިވެއެވެ

މީގެ އިތުރުން، ދިރާސާ ކުރި ޓީމުން 

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބަންގްލާދޭޝްއާއި 

 -ހައި އިންޑިއާއާއި ސްރީލަންކާގެ

ކޮމިޝަންތަކަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ރާއްޖޭގައި 

ބެހޭގޮތުން  މަސައްކަތްކުރާ މަސައްކަތްތެރީންނާ

. އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލުވެސް ހޯދާފައިވެއެވެ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް 

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން  ،އިންޑަސްޓްރީއާއި 

 ،އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީއާއި

ނަލް ޗޭމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް ނޭޝަ

ޓް މޯލްޑިްވްސ ޖޮބް މާރކެ  ،އިންޑަސްޓްރީއާއި 

ޑާއެކު ދިރާސާ ޓީމުން ބޭއްވި ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެ

   ބައްދަލުވުންތަކުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި 

އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާވާ 

 ފަރާތްތަކުގެ  ން ވަޒީފާ ދޭމައްސަލަތަކާބެހޭގޮތު

ހަމަ މިއާއެކު ޓޫރިޒަމް . ދުނެވެ ޚިޔާލު ހޯ

އެމްޕްލޮއީޒް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

ރޒް އެސޯސިއޭޝަްނ  ،މޯލްޑިވްސްއާއި ޓީޗާ

ނު އޮފް މޯލްިޑވްސް އާއެކު ބޭއްވު

ބެހޭ ޤާނޫުނ ބައްދަލުވުންތަކުން ވަޒީފާއާ 

ތަންފީޛުކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާއި 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާބެހޭގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ 

މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި . ޚިޔާލު ލިބުނެވެ

ދިރާސާ ޓީމަށް ޒިޔާރަތްކުރެވުނު ހަމައެކަނި 

ޓުގެ ކަމަށްވާ ރަންނާޅި ޓޫރިސްޓް ރިސޯރިސޯޓް

ވަކި ވަކިން މެނޭޖްމަންޓްއާއި މުވައްޒަފުންނާއި 

ބައްދަލުކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ ޚިޔާލާއި މަޝްވަރާ 

ދިރާސާ . ދުނެވެހޯ ތާބެހޭގޮތުންޙާލަވަޒީފާގެ 

ޓަކަށް ކުރެވުނީ އެންމެ ރިސޯ ޓީމަށް ޒިޔާރަތް 

އި ވަޒީފާ ކަމަށްވިޔަސް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގަ
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ފަރާތްތަކުގެ  އަދާކުރާ މީހުންނާއި ވަޒީފާ ދޭ

 ޓްރީގެ ވަޒީފާ ދޭ ޚިޔާލު ޓޫރިޒަމް އިންޑަސް

ލުކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއިންނާއި ސީތަމް ފަރާތްތައް

ލުކުާރ ޖަމްޢިއްޔާއިން ސީމުވައްޒަފުން ތަމް

ދިރާސާ ޓީމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް 

 .ލިބުނުކަން ފާހަގަކުރަމެވެ

މި ދިރާސާ ކުރިކުރުމުގައި ސަރުކާރުެގ 

 ވަޒީފާ  ފަރާތްތަކާއި، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއި، 

ކު ބޭއްވުނު އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއެ

ބައްދަލުވުންތަކުންނާއި ކުރެވުނު 

އިންޓަރވިއުތަކުން ވަޒީފާގެ ޙައްޤު ރާއްޖޭގެ 

އެކި ހިސާބުތަކުގައި ލިބިދިނުމުގައި ދިމާވާ 

ނޑު މައްސަލަތަކާއި ކުރިމަތިވާ  މައިގަ

ގަޅަށް ދަތިތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ވަރަށް ރަނ

ޤާނޫނު  ބެހޭވަޒީފާއާ. ދެނެގަނެވުނެވެ

ތަންފީޛުކުރުމާއި، ވަޒީފާއާ ގުޅިގެން އުފެދޭ 

ދެބަސްވުންތަކާއި، ހަޅުތާލުކުުރމާއި، ވަޒީފާއާ 

ގުޅިގެން އުފެދޭ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް 

ޙައްލުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި، ވަޒީފާއަށް 

ދިވެހިން އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ފުޅާވަމުން 

ހުން އަންނަ އިޤްތިޞާަދށް ބޭނުންވާ މީ

ތަމްރީނުކުރުމާއި އިތުރުވަމުން އަންނަ ބިދޭސީ 

މަސައްކަތްތެރީންގެ މައްސަލަަފދަ ރާއްޖޭގެ 

ދާއިރާއަށް  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ

 ކުރިމަތިވެފައިވާ މައިަގނޑު ގޮންޖެހުންތަކާ 

ބެހޭގޮތުން މި ދިރާސާކުރުމުގައި އިންޓަރވިއު 

ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މަޢުލޫމާތާިއ 

އަދި މީގެ އިތުރުން، . ލު ހޯދިފަިއވެއެވެޚިޔާ

އަޤްވާމީ ބައިނަލް މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ

ނޑުތަކުގެ ދާއިރާތަކުގައި ރާއްޖޭގައި  މިންގަ

މަލުކުރެވޭ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުންވެސް އަ

އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން 

 .މަޢުލޫމާތު ހޯދިަފއިވެއެވެ

ހިސާބު ހޯދައި، މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ތަފާސް 

އެއްކޮށް، ބަލަހައްޓައި ދިރާސާ ކުރާނޭ ނިޒާމެއް 

ރާއްޖޭގައި ނެތުމާއެކު، މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި 

ވަނަ އަހަރު  2006ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ 

ޝަނަލް ސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭމިނި

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ނެރުއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ  2006އާބާދީއާއި ގޯތިގެދޮރުގެ 

މީގެ . ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކެވެ

ކުރާ ފާ އަދާވަޒީ ރާއްޖޭގައި  ،އިތުރުން 

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވާ  ބިދޭސީންނާއި

ދަރިވަރުންނާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި ޞިނާީޢ 

ބައެއް ދާއިރާތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބާއި 

މަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެޭހ 

 ދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާއިދާރާތަކުންނާއި 

  .ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހޯދިފައިވެއެވެ

 

 



 
 

 ރމަށް މަގު 

 ސއްކަތްތެރިކަމާ 

 ސަރުކާރުން 

މގެ ގޮތުން 

 .ހޅުމެވެ

ުތ ޙާލައިރާތަކުގެ 
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ކުރު މަލުއަ 

 ވަޒީފާއާއި މަަސ

 ސިޔާސަތުތަކެއް

ރުވުމުކު  އާންމު

ހޅުންތަކެއް ހުށަހެ

ރަސްމީ ވަޒީފާ ދާއި

                  

 

ނޑުތަކަށް މިންގަ

ފަހިކުރުމަށްޓަކައި

ބހޭ އެކަށޭނަ 

ނޑައަޅައި  އާކަ

ަސރުކާރަށް ހުށަހެ

 ރަސްމީ އަދި ނުރަ

  

   ދިރާސާ  ކުރު  ގތުމުގެ

ރގައާއި 

ދާކުރާ 

 ކާތެރި

ދެމުން 

ޤާނޫނީ 

ޤްވާމީ 

މި

ފަ

ބެ

ކަ

ސ

ިރިޕޯޓުގައި ރާއްޖޭގެ

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

 

ސަރުކާުރ ،ދަކީ

 ާ ވަޒީފާ އަ

ާ ޤުތައް ރައް

އޤުތައް ފޯރުކޮށްދެ

 އާ ޤާ

ް  ބައިނަލްއަ

މި -   މުވައްޒަފެއް

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

 ގެ މަޤްޞަދު 

ރސާގެ މަޤްޞަދަ

 ފަރާތްތަކުގެ

ޙައްޤު ންގެ

ޓަކައާއި އެ ޙައް

މަށްޓަކައާއި

ނޑުތަކާއި

ގައި މަސައްކަތްކުރާ

 )ޒައީ: ފޮޓޯ(ވޭ 

 ދިވެހިރާއް

ދިރާސާގެ

މި ދިރާ

އަމިއްލަ

މީސްމީހުނ

ކުރުމަށްޓަ

ގެންދިއުމަ

ނ މިންގަ

 

ހެއްގައޮފީ 

ބަލާލާފައިވޭ
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  ތު ޙާލަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ 

  ބަލާލުމެއް  އާންމު 

ގެ އަހަރުތައް ފެށި، ދިވެހިރާއްޖެއަށް  1970

ޓޫރިޒަމް ތަޢާރަފުކުރެވުމާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި 

ނޑު ފަރާތަކަށް އޮތީ  ދޭ ވަޒީފާ މައިގަ

 ވަޑާންގެތަކާއި ފިހާރަތަކާއި. ސަރުކާރެވެ

މުދަލާއި ފަސިންޖަރުން އުފުލާ ކުދި އުޅަނދު 

އެހެނިހެން ކުދި ވިޔަފާރިތައް ހިންގި ފަހަރާއި 

އެކިއެކި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން މަހު މުސާރަ 

ދީެގން މުވައްޒަފުން ގެންގުޅުނު ނަމަވެސް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި އަމިއްލަ 

ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާތައް މާ ބޮޑު އަދި މުހިންމު 

މަސްދޯނި . ދައުރެއް އަދާކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ

އޮޑިވެރިން މަސްވެރިންނަށް ދެމުން ފަހަރުގެ 

.  އައިސްފައިވަނީ ބާނާ މަހުން ބައެކެވެ 

ުދ ވާޢިވަޒީފާއާބެހޭ ޤަ ،އެހެންކަމުން

ހެދިފައިވަނީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރުގެ 

ނާއި ގުޅޭގޮތުން އެފަރާތުގެ ންމުވައްޒަފު

 . ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ

 

، ތަކުން ފެށިގެ އަހަރު 1980ނަމަވެސް 

ފަދަ  ރާތްކުރުންއިމާފަތުރުވެރިކަމާއި 

ގުޅުންހުރި އެހެން ޞިނާޢަތުތައް  މާ ފަތުރުވެރިކަ

ުކރިއަރައި ފުޅާވަމުން ދިއުމުން މުސާރައަށް 

އިތުރުވެ،  އަދަދުމަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 

 އެމީހުންގެ ދައުރު އިޤްތިޞާދުގައި ފުޅާވެގެން

ބޭނުންވާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް . ދިޔައެވެ

ނުތައް އިންޖީނު ދޯނިފަހަރުގެ އިންޖީ މީހުންނާއި

މީހުން ތަމްރީނު  މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ

ވަނަ އަހަރު ވޮކޭޝަނަލް  1975ކުރުމަށްޓަކައި 

ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރގެ ނަމުގައި 

މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނު ދޭ މަރުކަޒެއް 

އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ . ޤާއިމުކުރެވުނެވެ

ބޭނުންވާ މީހުން ތަމްރީނު  ދާއިރާއަށް 

ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލް އޮފް ހޮޓެލް އެންޑް 

 1987ކޭޓަރިންގ ސާރވިސަސް ގެ ނަމުގައި 

މިއީ . ވަނަ އަހަރު މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރެވުނެވެ

ދަސްކޮށްދިނުމަށް  މަސައްކަތުގެ ހުނަރު 

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ޤާއިމުކުރެވުނު ދެ 

  .މަރުކަޒެވެ

 

ހަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތިރީ ވޭތުވެދިޔަ 

ރާއްޖެ ދުށް ފާހަގަކޮށްލެވޭފަަދ އިޤްތިޞާީދ 

ކުރިއެރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގިނަ 

އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތަކެއް ތަނަވަސްވެ، 

 .އެތަކެއް ހާސް ވާޒީފާ އުފެދިގެންދިއައެވެ

މިގޮތުން އުފެދުނު ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން 

ޓަކައި ދިވެހި ސަރުކާރުން ތަމްރީނުކުރުމަށް 

ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް ތަޢުލީމަށް ބޮޑެތި 

ނަމަވެސް . ހޭދަތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ
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މަސައްކަތުގެ ހުނަރުލިބިފައި ތިބި މީހުންނަށާއި 

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުނަރު ލިބިފައި ތިބި 

މީހުންނަށް ބޭނުންވަމުންއައީ މީހުްނ 

ކާރުން ކުރަމުންއައި ތަމްރީނުކުރުމަށް ސަރު

. މަސައްކަތާ ނުބައްދަލު މިންވަރަކަށެވެ

ސަރުކާރުން އާބާދީ ކޮންޓްރޯލުކުރުމަށް 

އިރު އައި  ކުރަމުން މަސައްކަތް 

މަސައްކަތްތެރީންނަށް ބޭނުންވާ މިންވަރުވެސް 

ގިނަ އިޤްތިޞާދީ . އައީ އިތުރުވަމުންނެވެ

މަސައްކަތްތައް ވެރިކަންކުރާ ރަށް، މާލެއާއި 

 އިރީގައިވާ ރަށްތަކުގައި ޤާއިމުކުރެވި،މާލެ ކަ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން 

އައި އެތައް ބަޔަކަށް ޢާއިލާތައް ދޫކޮށް މާލެއަށް 

ސަރުކާރުން . ހިޖުރަކުރަން މަޖުބޫރުވިއެވެ

ދުވަސް  ވޭތުވެދިޔަ ތިން އަހަރާއި ހަތަރު އަހަރު

އަތޮޅަކުން ޓު ހެދުމަށް ހުރިހާ ެތރޭގައި ރިސޯ 

މި ރަށްތައް ދޫކުރެވުނީ . ރަށްރަށް ދޫކުރިއެވެ

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް އަތޮޅުތަކުގައި 

އިުތރުކޮށް އަތޮޅުތަކުގައި ވަޒީފާ އުފައްދަިއ 

އިތުރުކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައިކަމަްށ 

އިންޓަރވިއު  ،ނަމަވެސް. ބެލެވިދާނެއެވެ

ކުރެވުނު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކުރާ 

ުދވަހުގެ  ން އަހަރުގައި ވޭތުވެދިޔަ ދެ ތި ގޮތު

ޓު ހެދުމަށް ދޫކުރެވުނު ރަށްތައް ތެރޭގައި ރިސޯ

ދޫކުރެވިފައިވަނީ އެރަށްތައް ހަދައި ހިންގުމަށް 

ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ އެއްވެސް 

 ދިރާސާއެއް ކުރުެމއްނެތި އެފަދަ ވަޒީފާތަކަށް 

ދިނުމުގެ  ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ތަމްރީނު

 ސް މަޝްރޫޢުއެއްނެތި ކަމަށްވުމާއެކު، އެއްވެ

އެ ރަށްތައް ދޫކުރެވިފައިވަނީ އަތޮޅުތަކުގައި 

ވަޒީފާ އުފައްދައި އިތުރުކުރުމަށްުވރެ ބޮޑަށް 

 .ސިޔާސީ ބޭނުންތަކަކަށް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ

 

) ގައި  2006(ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެފަހުން 

ނެގުނު ބޯހިމެނުމުގެ ތަފާސް ހިސާބުން 

 ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ދައްކާގޮތުން

އެންމެ ގިނަ . iiމީހުންނެވެ 110,231

ކަށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ތިބީ އަދަދަ

އެ . އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައެވެ

މީހުން  19,259ދާއިރާގައި 

އަދި އެންމެ ގިނަ . iiiމަސައްކަތްކުރެއެވެ

ކަށް އަންހެނުން މަސައްކަތްކުރަނީވެސް އަދަދަ

މި ތަފާސް  ،ނަމަވެސް. ދާއިރާގައެވެ އެ 

ހިސާބުން އޮޅުމެއް އެރުމަކީ އެކަށީގެންވާ 

އެހެނީ، އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ . ކަމެކެވެ

ދާއިރާގައި ހިމެނިފައިވާ ލަކުޑިން ތަކެތި 

ހެދުމާއި ފަންގިއާއި ކުނާ ވިނުމާއި ފަނުން 

 ،ތަކެތި ހެދުން ފަދަ މަސައްކަތްތަކަކީ

ންހެނުން ކޮށް، ގޭ ތެރޭގައި އައާންމު

 ،އެއީ . އަމިއްލައަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކެކެވެ

އިންތިޒާމް ކުރެވިގެން މުސާރައަށް މުވައްޒަފުން 

އަދި . ނޫނެވެ ލައްވައިކުރުވާ މަސައްކަތްތަކެއް 

އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ،ހަމަ އެފަަދއިން

ކެއްކުމާއި މަހުގެ  ދާއިރާގައި ހިމެނިފައިވާ މަސް

ދުމާއި ފެހުމާއި ބާވަތްތަކުން ތަކެތި އުފެއް



ތމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 

މަސައްކަތްކުރާ 

މަސައްކަތްކުރާ 

އި ކުރާ 

 އިލާގެ ޢާ

ސާރަ ލިބޭ 

 
  ވޭ 

އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމު

ގެ ދާއިރާގައި މަ

ީ އަމިއްލަ މަ

ލާގެ ތެރޭގަ

ވާއި ބައިވެރި 

މަހު މުސާ 

 .ނޫނެވެ

ލާލާފައިވޭތު ބަޙާލަގެ 

ގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮ

އްދުންތެރިކަމުގެއފެ

ގިނަ މީހުންނަކީ

ނުވަތަ ޢާއިލާ

މަސައްކަތްތަކުގައި

.ންނެވެމެމްބަރު

މުވައްޒަފުންނެއް ނޫ

މީ ވަޒީފާ ދާއިރާތަކުގެ

ަ  ދިވެހިރާއްޖޭ

ކީވެސް 

 ކުރާ 

 އެއީ 

ފއާބެހޭ 

 ފެތޭ 

ލއިރު، 

އު

ގި

ނު

މަ

މެ

މު

ސްމީ އަދި ނުރަސްމީ

ާ ޙ ް ފ

 ތައްޔާރުކުރުމަކީ

 އަމިއްލައަށް

އެހެންކަމުން،

ނުވަތަ ވަޒީފާ

 ދާއިރާއަށް

މިގޮތަށް ބަލާ 

ޕޯޓުގައި ރާއްޖޭގެ ރަސ
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ށ ކާތަކެތި

އި އަންހެނުން

އެ. ތްތަކެކެވެ

ތްތެރިކަމާ ނު

 ޤަވާޢިދުގެ

. ތަކެއްނޫނެވެ

މިރިޕޯ -މސްވެރިއެއް 

  )ޒައީ

 

ވިއްކުމަށް

ގޭތެރޭގައި

ް މަސައްކަ

ް މަސައްކަ

ޤާނޫނާއި

ކަންތައްތަ

  

ދިވެހި މަ

ޒަ: ފޮޓޯ(  
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، 2006ޕޯޓް އެނެލިޓިކަލް ރި. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޝަނަލް ސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭ މިނި : މަޢުލޫމާތު 

  143.ޞ، 2006އާބާދީއާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ބޯހިމެނުން 

  

0

5000

10000

15000

20000

25000
ން
ެރިކަ

ންތ
ެއްދު
އުފ

ިފާއީ
 ދ
އަދި

ިރާ 
ދާއ

ުގެ 
ްގުމ

ިނ
ހ

ަންޓް 
ޓޯރ

ެސް
 ރ
އަދި

ޮޓާ 
ހ

ަފާރި 
ވިޔ

ުގެ 
ްކުމ
ާވިއ
މުދ

ން 
ވަކި

ަދި 
ް އ
ުކޮށ
ނޑ

ގަ

ލީމު
ތަޢު

ަން 
ެރިކ

ަސްވ
މ

ާތް  
ާސަލ

މުވ
ަދި 
 އ
ުން
ަކުރ

ޑަހ
ނ
 ބަ
ުރު،
ުފަތ
ަތުރ

ދ

ން
ްކުރު

ާރާތ
އިމ

ަކުޑި 
ި ލ
އަދ

ަން 
ެރިކ

ޑުވ
ނ
ދަ

ިމާޢީ
ިޖްތ
 އ
އަދި

ހީ 
ސިއް

ްތައް
ުމަތ
ޚިދ

ެން 
ެނިހ

އެހ
ާޢީ 
ްތިމ
އިޖ

ެން 
 ފ
އަދި

ޭސް 
 ގ
ޓު،
ން
ކަރަ

ްތައް
ަކާތ
ަރ ހ

ީގެ 
ަފާރ

ވިޔ
ަދި 
ް އ
ނ
ޫކުރު

 ދ
ްޔަށް
ކުއ

 ،ި
ަފާރ

ވިޔ
ުގެ 
ެދޮރ

ގ

ަން 
ަންކ

 ކ
މާލީ

ންގ
ުއެރި

ކ

ިއްޔާ
ަމްޢ
ެ ޖ
ޭރުގ

ންބ
ައްދު
ަރަހ

ސ

ުކުރޭ 
ނ
ން 

ބަޔާ

2006ތަފާތު ސިނާޢަތްތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ އާބާދީ، ބޯހިމެނުން 

ފިރިހެން  އަންހެން 
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ރާއްޖޭގެ މައި ޞިނާޢަތު ކަމަށްވާ 

ނީ ވަޒީފާ އަދާކުރަ ގެ ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރުކަމު

އޭގެ ތެރޭގައި . ދިވެހީންނެވެ 10,578ޖުމްލަ 

ނޑު . ގޮތަކަށް ފިރިހެނުންނެވެ ހިމެނެނީ މައިގަ

ނުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަންހެމި ދާއިރާގައި 

މިދާއިރާގައި . ivއެވެ  3.7%ނިސްބަތަކީ 

ކަށް ފިރިހެނުން އަދަދަނިސްބަތުން އެހާ ގިނަ 

ދިމާވެފައިވަނީ ރާއްޖޭގައި  ކުރަންދާއަ ވަޒީފާ

  ޓޫރިޒަމް އިންތިޒާމްކުރެވިފައިވާ ގޮތުންނާއި 

ތުގެ މާޙައުލު ބިނާވެފައިވާ މި ދާއިރާެގ މަސައްކަ

ޓު ހަދައި ތަރައްޤީ ރާއްޖޭގައި ރިސޯ. ނެވެގޮތުން

ކުރެވިފައިވަނީ މީހުން ދިރިނޫޅޭ ފަޅު 

އެ         ރަށްރަށުގައި ކަމަށްވުމާއެކު 

ށް އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަ ވަޒާީފރަށްރަށުގައި 

އެ ރަށްރަށުގައި ދިގު މުއްދަތުތަކަކަށް 

  .ތިބެންޖެހެއެވެ
 
މަސްވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 

އެންމެ ގިނަ މީހުންނަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ދާއިރާ 

ކަމަށްވިއިރު، މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަކީ 

ކަށް އަދަދަހަވަަނއަށް ދިވެހިން އެންމެ ގިނަ 

މަސްވެރިކަމުގެ . މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއެވެ

ޞިނާޢަތު، ޚާއްޞަކޮށް މަސްބޭނުމާއި 

އްކުމާއި މަސް ހިއްކުމުގެ މަސައްކަްތ މަސްކެ

ރާއްޖޭގައި ކުރަނީ ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި 

އެކަމެއް ކުރާ ބަޔަކު އަމިއްލައަށް ކުރާ 

ގިނަ . މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައެވެ

މަސްވެރިންނަކީ މަސައްކަތްކުރާ ވަކިތަނެއް 

ނޑައެޅިފައިވާ ބައެއް މަސްެވރިންގެ . ނޫނެވެ ކަ

އްބައި މީހުން ގްރޫޕް ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ އެ

ހަދައިގެން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ގޮތުގައި 

މަސައްކަތްކުރާއިރު ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި 

މަސްވެރިންނަކީ އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ 

ތުގައި ނުވަތަ ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ކުރާ މަސައްކަ

. ބަރުންނެވެމްބައިވެރިވާ ޢާއިލާގެ މެ

ޒަފުންގެ ގޮތުގައި މަސްވެރިންގެ ތެރެއިން މުވައް

. vއެވެ  16%މަސައްކަތްކުރަނީ މަސްވެރިންގެ 

ފުރަތަމަ ޞިނާޢަތުތައް ކަމުގައި ބެލެވޭ 

ނޑުވެރިކަމާއި  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ދަ

ވެލި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައްވެސް 

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވަޒީފާގެ ނަޒަރަކުން 

ބަލާއިރު ހިނގަނީ މަސްވެރިކަމާ ދާދި 

  .އެއްފަދައަކުން ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައެވެ
 

ރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ޢެ ދާއިރާއާ ގުޅުން އިމާ

 ން ވަޒީފާމީހު 70,000ހުރި ކަންކަމުގައި 

އަކީ  60%އޭގެ . ވެއަދާކުރެއެ

މިދާއިރާގައި އަންހެނުން . viބިދޭސީންނެވެ

. ކަށެވެއަދަދަޒީފާ އަދާކުރަނީ ވަރަށް މަދު ވަ

މަދު  ކުރާ ގައި ވަޒީފާ އަދާތުން މި ދާއިރާމިގޮ

އިދާރީ  ކުރަނީއަންހެނުން ވަޒީފާ އަދާ

  .ވަޒީފާތަކުގައެވެ

  

ކިޔަވައިދިނުމުގެ ދާއިރާގައި، ޚާއްޞަކޮށް ފަށާ 

ތަޢުލީމުދޭ ަމރުކަޒުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 .މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނެވެ



 

 

 

 ރޭގައި ވަޒީފާ 

ނެތްމީހުންގެ  

ގެ އިތުރުން، 

 ތަންތަނުގެ 

ތުން ވަރަށް 

ކ ދިވެހިން 

ރަތައް ލިބޭ ސާ

ހުނަރުވެރިކަން 

ގ ސަބަބުން 

ނެތްމީހުންގެ  

. ރުވެފައިވެއެވެ

ސއްކަތްތެރީން، 

މީހުން، ނެތް ފ

 )ބައްލަވާ 

  
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، 2

0

20

40

60

80

200

  

ާ ޙ ް ފ ަ ޟ  | 23 

 ޒުވާނުންގެ ތެރޭ

ވަތަ ވަޒީފާ

މީގެ.  މައްޗެވެ
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ކުގެ ވަޒީފާތަކާ

ިއ ބޮޑެތި މުސާ
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0މާލެ   2006

ޒީފާއަދާނުކުރާ 
00 ބޯހިމެނުން 

ވަޒީފާ ދާނުކުރާ 

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

ރާއްޖޭގައި ދެވަނ

ނުން ށ އަންހެ

ާ އހެން ޤައުމުތަ

ންހެނުންނާއި ޒުވާ

ވރު ނުވަތަ ވަ

ވަރަށް ކުޑަނ 

 ކުދިން ވަޒާީފ

ޞާދީ ކުރިއެ

ބަތުން ލ

އްގެ ަތއަދަދެނަ

ު ޒރާ ދުރުހެލި 

 ޮ ނަތީޖާއެއްގެ 

އޮފް ޕްލޭނިންގ އެން

2.ޞ، 2006ނުން 

.1 54.1

4 7.7

މާލެ  2000ތައް 

ދކުރާ އަދި ވަޒީ
ޯ އިންސައްތަ، 

ވަޒީފާއަދާ

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

 ދާއިރާއަކީ ރާ

ކަށްއަދަދަ ގިނަ 

 . ދާއިރާއެވެ

 އޭޝިއާގެ ެއ

 ރާއްޖޭގައި އަން

 އަދާކުރާ މިންވަ

އި ބައިވެރިވުން

 ނިންމާ ގިނަ

އިޤްތިޞ. އެވެ

ނ ނިސްބަ

ސކަންވެސް ގިނަ

 ވަޒީފާގެ ބާޒާ

ނ. ކަމަށްވެއެވެ

ްސޓްރީ އޮމިނި : ތ 

 ގޯތިގެދޮރުގެ ބޯހިމެނު

1 56.5

10.9

އަތޮޅަުތ 2006ތައް 

ވަޒީފާއަދާ

 ދިވެހިރާއް

ތަޢުލީމީ

އެންމެ 

އަދާކުރާ 

ދެކުނު

ބަލާއިރު

ވަޒީފާ 

ބާޒާރުގައި

ސްކޫލު

ުނނިކުމެއެ

ސަބަބުން

ތަނަވްަސ

ޒުވާނުން

ސަބަބެއްކ

މަޢުލޫމުާތ 

އާބާދީއާއި 

އަތޮޅު
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

ބިދޭސީ  ކުރާވަޒީފާ އަދާ ރާއްޖޭގައި 

އިތުރުވެ ރާއްޖޭގެ  އަދަދުމަސައްކަތްތެރީންގެ 

ޖުމްލަ އާބާދީގެ ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ 

   ޖެހުނު ސަބަބުތައް ކަމުގައި  viiއިތުރުވާން 

މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު 

ހާމަކުރަނީ ޒުވާނުން  ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން 

ުތމަށް ބޭނުން ނުވުމާއި، ވަޒީފާއަށް ނުކު

ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި އަންހެނުންނަށް 

ބައިވެރިވެވެން ނެތުމާއި ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ 

ތަމްރީނު ސަރުކާރުން އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި 

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން . ނުދެވުމެވެ ފޯރުކޮށް

މިއަދު ޤައުމާ ކުރިމަތިވެފައި މިވަނީ ގިނަ 

ތްތެރީން ޤައުމުގައި އްގެ ބިދޭސީ މަސައްކައަދަދެ

ތިބުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވާ ޙައްލު ކުރަންދަތި 

އެހާ ގިނަ . އެތައް މައްސަލަތަކަކާއެވެ

ކަށް ޤައުމުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން އަދަދަ

ތިބުމުގެ ސަބަބުން މިވަނީ ބޮޑެތި އިޤްތިޞާދީ 

އެތަކެއް މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ،  ޤައުމުގެ 

ފޯރަން  ހުރިހާ ކަމަށްމެ އޭގެ އަސަރު

  .ފަށާފައެވެ

  

2006 އަދި  2000 ނުކުރާ މީހުން، ބޯހިމެނުްނއަދާ އަދާކުރާ އަދި ވަޒީފާ  ވަޒީފާ  

ބޯހިމެނި 
 އަހަރު 

އަހަރުން  15
 މަތީގެ އާބާދީ 

މަސައްކަތް 
ތެރިންގެ 
 ނިސްބަތް 

15 
އަހަރުންމަތީގެ 
 މަސައްކަތްތެރިން 

15 
އަހަރުންމަތީގެ 

 އަދާކުރާ ވަޒީފާ
 މީހުން 

15 
އަހަރުންމަތީގެ 

 އަދާނުކުރާ  ވަޒީފާ
 މީހުން 

 ވަޒީފާ 
ރާ އަދާނުކު 

މީހުންގެ 
 ނިސްބަތް 

2000  158,897  59.8  95,068  85,356  9,712  10.2 
2006  205,931  64.1  128,836  110,231  18,605  14.4 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، 2006ޕޯޓް އެނެލިޓިކަލް ރި. ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޝަނަލް ފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭ މިނިސްޓްރީ އޮ: މަޢުލޫމާތު 

   139.ޞ، 2006އާބާދީއާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ބޯހިމެނުން 

ދޭ ފަރާތްތަކުން ދިވެހީންނަށް ވަޒީފާ  ވަޒީފާ

ކަމަށާއި އެކަމަށް  ދިނުމަށް ބޭނުންވާ

ޤުވެރިވާކަން ހާމަ ކުރުމާއެކު، ޢުޝަ

ބިދޭސީންނަށް  ވަޒީފާ ދިވެހީންނަށް ނުދީ 

ދޭންޖެހޭ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ތިރީގައިމިވާ 

  :ކަންކަން ހިމެނުމުގައި އިއްތިފާޤުވެއެވެ

މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ޒުވާނުން  -

ކުރަން ބޭނުން ޓުތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާރިސޯ

. ވެރިކަން ނެތްުނޤުޢުޝަ/ނުވުން

ޓުތަކުގައި ގިނައިން ވަޒީފާ ރިސޯ

  .މީހުންނެވެ ތޮޅުތަކުގެކުރަނީ އައަދާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާ ވަކިން ތިބޭ  -

 ވަޒީފާ އަދާކުރަން ރަށްރަށުގައި ދިވެހިން 

 .ޤުވެރިކަން ނެތުންޢުޝަ/ބޭނުން ނުވުން

ރާތްކުރުމުގެ އިމާ އި ފަތުރުވެރިކަމާ -

. ދާއިރާތަކުގައި އިދާރީ ވަޒީފާތައް މަދުވުން
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                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

އީ އޯ .ސީ.ގިނަ ދިވެހީން، ޚާއްޞަކޮށް ޖީ 

ބޭނުންވަނީ އިދާރީ  ،ކުދިންލެވެލް ނިންމާ 

 .ނުވަތަ ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ ވަޒީފާތަކެވެ

 އެނޫން ގިންތިއެއްގެ ވަޒީފާއެއް ބޭނުމެއް 

 .ނުވެއެވެ
ކާވެނި ކޮށްގެން ތިބޭ އަންހެނުންނަށާއި  -

ބޭ އަންހެނުންނަށް ކުދިން ލިބިފައި ތި

ޓުތަކުގައާއި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރިސޯ

ަރށުގައި ރަށް ރަށްރަށާއި ވަކިން ތިބޭ ފަޅު

 .ނުއޮންނަކަން  ވަޒީފާ އަދާކުރެވެން

ރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ އިމާ -

ވަޒީފާތަކަކީ، ޚާއްޞަކޮށް ޖިސްމާނީ ބުރަ 

މަސައްކަތް އެކުލެވޭ ވަޒީފާތަކަީކ 

 .އަންހެނުންނާގުޅޭ ވަޒީފާތަކަކަށް ނުވާކަން

ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު  -

ތަޢުލީމީ ދިވެހިންނަކީ . ނުދެވޭކަން

މްރީނު ލިބިފައިާވ ފާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަވަޒީ

އި ފަތުރުވެިރކަމާތީ ބަޔަކަށް ނުވާ

އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން ތަޢުލީމީ 

ދިވެހިންނަށް ފުރުޞަތު ދެވޭކަށް 

 .ނުއޮވެއެވެ

މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައި ހުރި ތަމްރީނު  -

. ދިނުމުގެ ވަސީލަތްތަކުން ނުފުދޭކަން

ބޭނުންވާ  ދޭ ފަރާތްތަކުން  ވަޒީފާ

ތަމްރީނުތައް އަދި  ބޭނުންވާ މިންވަރަށް 

މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ތަމްރީނުދޭ 

މަރުކަޒުތަކުން ދޭ ތަމްރީނުތަކުގެ ތެރޭގައި 

 .ނުދެވެއެވެ

ދިވެހިންގެ ކިބައިގައި މަސައްކަތުގެ  -

ދިވެހި މުވައްޒަފަކު . އަޚްލާޤު ނެތުން

ކޮންމެ ހިނދަކުވެސް ވަޒީފާއިން 

   އަދި އަހަރީ ނުވަތަ . ވަކިވެދާނެއެވެ

އެ ނޫންވެސް ޗުއްޓީއެއް ހަމަކުރުމަށްފަހު 

 ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ ހުރެ ވަޒީފާއިން 

ގެ ފަރާތު ދޭ  ވަޒީފާ  އަދި. ވަކިވެދާނެއެވެ

ޚަރަދުގައި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު 

ރީނު ލިބިދިނުމުން ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ތަމް

ން ލިބި ވަޒީފާއަށް ބޭނުންވާ ހުނަރު ލިބުމު

 .ވަޒީފާއިން ވަކިވެދާނެއެވެ

ދިވެހި ޒުވާނުންގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި  -

 .ބޭނުންކުރުން ގިނަވެފައިވުން

 

އެހެން ނަމަވެސް، ވަޒީފާ ހޯދަްނ 

މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހިންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކާއި 

ގައި ތިރިގައިމިވާ ކަންތައްތައް މައްސަލަތައް ކަމު

  :ފަާހގަކުރެއެވެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން 

ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވަމުންދާ  -

މިންވަރާ އަޅާބަލާއިރު މުސާރައިގެ ގޮތުގެ 

 .ލިބޭ އެއްޗެއްގެ ކުޑަކަން

 ކުޑަ މުސާރައަށް ބިދޭސީންނަށް ވަޒީފާ -

 ަފރާތްތަކުން  ދިނުމަށް ވަޒީފާ ދޭ

 .އިސްކަންދޭކަން

 .ކުރިއެރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތުން -

ނީ ގައިޑަންސް ވަޒީފާގެ ތަމްރީނާއި ފަން -

 . ލިބުމުގެ ފުރުސަތު ނެތުން
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 .އެކަށީގެންނުވާ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު -

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ  -

ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ބިދޭސީ 

 .މުވައްޒަފުންނަށް ނެތުން

ޢާއިލާތަާކ ވަކިން ދިގު މުއްދަތުތަކަށް  -

ދޭ  ވަޒީފާ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭއިރުވެސް

 .ން ޗުއްޓީ ދިނުމަށް ނުރުހޭކަންފަރާތްތަކު

މުޚާޠަބު ކުރުމުންނާއި އިޖްތިމާޢީގޮތުން   -

 .މުވަްއޒަފުންނަށް އިހާނެތިކޮށް ހިތުން

ބެހޭ ވަޒީފާއާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާ -

 .މަލު ނުކުރުންއަޤާނޫނަށް 

ވަޒީފާ ޙިމާޔަތް ކުރެވިފައި ނުވުމުން  -

 .ވަޒީފާއާ ދޭތެރޭގައި ޔަޤީންކަން ކުޑަވުން

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގައި ވަޒީފާ އަާދކުރާ  -

މީހުންނަށް ޕެންޝަން ލިބެންނެތުމާއި  

އެފަދަ އެހެންވެސް އިޖްތިމާޢީ 

 .ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބެން ނެތުން

އިސްވެ މިބަޔާން ުކރެވުނުގޮތަށް ކަންތައްތައް 

ހުރުމާއެކު، ވަޒީފާއާއި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 

 ފައިވާ އެންމެދާއިރާގައި ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވެ

ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި އަލަށް ވަޒީފާގެ 

ބާޒާރަށް ނުކުންނަ މީހުންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް 

އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ 

އަލަށް ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށް ދިނުމާއި

އުފެދެމުންދާ ވަޒީފާތަކަށް އިތުރުވަމުން އަންނަ 

ދަރިވަރުން  އަލަށް ސްކޫލް ނިންމާ

 ކުރާ ދިވެހިންގެ ވަޒީފާ އަދާ ، ރުމާއެކުތަމްރީނުކު 

އެއްވަރުވެފައިވާ ނުވަތަ  އަދަދުޖުމްލަ 

އެއަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާ ބިދޭސީ 

މަސައްކަތްތެރީން ގެ އާބާދީ ކޮންޓްރޯލްކޮށް 

 .viiiބެލެހެއްޓުން ހިމެނެއެވެ 
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  ޤަވާޢިދުތައް ބެހޭ ޤާނޫނުތަކާއި ވަޒީފާއާ 

  ގެ ތެރެއަށް ބަލާލުމެއްތާރީޚް 

ގެ އަހަރުތަކުގެ މެދަކާ ހަމައަށް  1990

އާދެވުނުއިރުވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތަކެއް 

. ނުވަތަ ޤަވާޢިދުތަކެއް ހެދިފައެއް ނުވެއެވެ

ފެންނަން ހުރީ އެހާތަނަށް އާދެވުުނއިރު 

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގޮތުން އެކިފަހަރު 

މަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން 

ސަރުކާރު . ހަދާފައިވާ ޤަވާޢިދުތަކެކެވެ

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގޮތުން އެކިފަހަުރ މަތިން 

 ހެދިފައިވާ ވަކިވަކި ޤަވާޢިދުތައް އެއްކޮށް އެއް 

ލައި ފުރަތަމަ ފޮތެއްގެ ސިފައިގައި އެކުލަވާ

ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން  1994ޝާއިޢު ކުރެވުނީ 

   އެއަށް ފަހު އެކިފަހަރުމަތިން . މަހުަގއެވެ

އެކު ޙާއެ ޤަވާޢިދު ިއޞްލާޙު ކުރެވި، އިޞްލާ

ސަރުކާރު . ނެރެ ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވެއެވެ

ން 1994މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ޤަވާޢިުދ 

ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަަހރަށް ސަރުކާރު

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާއެކު ސަރުކާރުން ވަޒީފާގެ 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް 

ގެ ޤަވާޢިދުަގއި  1994. ލާޒިމުކުރިއެވެ

ސަރުކާރުގެ މަޤާމުތައް އުފައްދަންވާގޮތާއި، 

ސަރުކާރުގެ  ވަޒީފާ ދެވޭގޮތާއި، ސަރުކާރުގެ

އެއްމަޤާމުން އަނެއް މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެވޭގޮތާއި 

ކުރިއެރުންދެވޭ ގޮތާއި ސަރުކާރު  މަޤާމުގެ

މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަިކކުރެވޭގޮތާއި 

ސަރުކާރުގެ ވަގުތީ މުވައްޒަފުންނާއި 

މުސާރައާއި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތްތަކާއި 

މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއާއި ސަރުކާރުގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދެވޭގޮތް 

 .ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 ވަޒީފާ އަދާކުރާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ

މީހުންނާބެހޭ ޤަވާޢިދެއްވެސް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް 

. ވަނަ އަހަރުގައެވެ 1994އެކުލަވާލެވިފައިަވނީ 

އެ ޤަވާޢިދުގައި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްުވމެއް ކޮންމެ 

  މުވައްޒަފަކާއެކު އޮތުން ލާޒިމު ކުރުމާއެކު، 

ން ކުޑަ މިނު އެ އެއްބަސްވުމުގައި އެންމެ 

. ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެހިމަނަންޖެހޭ 

މުރާއި، އުއޭގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ 

މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތަކާއި، ވަޒީފާއިން 

ވަކި ކުރެވޭނެގޮތާއި، ތަމްރީނުދިނުމާއި، 

މަސައްކަުތގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ 

ޖިސްމާނީ ގެއްލުމަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނުމާއި 

ފުވުމުން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ ޤަވާޢިދާ ޚިލާ 

  .ހިމެނެއެވެ

މި ބަޔާން ކުރެވުނު ސަރުކާރު 

ންނާބެހޭ ޤަވާޢިދަށާއި އަމިއްލަ މުވައްޒަފު

މީހުންނާބެހޭ  ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ އަދާކުރާ 
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ނެވި، ޤަވާޢިދަށް އެކިފަހަރުމަތިން އިޞްލާޙު ގެ

ނު ބެހޭ ޤާނޫވަނަ އަހަރު ވަޒީފާއާ 2008

ރަމުން މަލު ކުއަ ،ފާސްކުރެވެންދެން 

  .ގޮސްފައިވެއެވެ
  

  ޤާނޫނުއަސާސީ 

އަސާސީ ރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުދިވެހި

ވަނަ އަހަރުގައި  2004އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

އެއްކުރެވުނު ރައްޔިތުންގެ ޚާއްޞަ މަޖިލީުހެގ 

ކުރެވުނު ޙުލާ ޞްމަސައްކަތް ނިމި އި

   މަލުކުރަން ފެށުނީ އަޤާނޫނުއަސާސީއަކަށް 

. ގައެވެ ވަނަ ދުވަހު 2008ގަސްޓް އޯ 7

ކުރެވުނު ޤާނޫނުއަސާސީގައި އަސާސީ ޙުލާޞްއި

ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބާބު ފުޅާކުރެވި، 

މަސައްަކތްތެރިކަމާގުޅޭ އާ މަފްހޫމްތަކެއް 

. ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަޢާރަފު ކުރެވިފައިވެއެވެ

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، މިގޮތުން، 

މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދުމާއި 

އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކުގައި 

ލުކުރުމުގެ ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤާއި، ހަޅުތާ

އަސާސީން އަލަށް ޙައްޤަކީ އާ ޤާނޫނު

  .ލިބިދީފައިވާ ހަްއޤުތަކެވެ
  

އިން ކޮންމެ ވަނަ މާއްދާ 37އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ދިވެހި ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިދީފައިވާ އެމީހަކު 

އިޚްތިޔާރުކުރާ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ނުވަތަ 

މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، 

ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ، ރައްކާތެރި 

މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ 

ލިބުމާއި، މަސައްކަތާ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް 

ނޑަކުން  ކުރާ މަސައްކަތް އެއް މިންގަ

ވަޒަންކުރެވި އެއް ނިސްބަތަކުން 

ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއި، އެއް 

ގެ ހަމައަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމު

އަސާސީން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޙައްޤަކީ ޤާނޫނު 

އަދި ހަމަ މި . ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކެކެވެ

ކުރުމާއި މުނިފޫހި ފިލުވުމަްށ މާއްދާއިން އަރާމު

ންޖެހޭ ބުމުގެ ޙައްޤާއި، މަސައްކަތްކުރަ ވަގުތު ލި

ނޑައެޅިފައިވުމާއި ވަކި މުއްދަތަކަށް  ވަގުތު ކަ

މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީ، 

 ބިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތް ޙައްޤު ލި މި

ނޑައެޅިފައި ކުރަ ންޖެހޭ އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ކަ

އޮތުމާއި އުޖޫރައާއެކު ލިބޭ ޗުއްޓީ 

ނޑައެޅިފައި އޮތުން ލާޒިމު ކުރެއެވެ   .ކަ

ވަނަ މާއްދާއިން  38އަސާސީގެ ޤާނޫނު

ދައުލަތުގެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް 

ލިބިދޭ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ 

ލިބުމުގެ ޙައްޤަކީ ކުރީގެ މަތީން ޕެންޝަން 

ވެސް ހިމެނިފައިވާ އަސާސީތަކުގައިޤާނޫނު

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި . ޙައްޤެކެވެ

ގެ ތަފާތުކުރުންތަކެއް އާ ހުރިހާ ބާވަތެއް

އަސާސީ ވަރަށް ޞަރީޙަކޮށް ޤާނޫނު

ނޑައެޅިގެން މަނާކުރެއެވެ   .ކަ
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  2008ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

  ވަނަ މާއްދާ، ތަފާތުނުކުރުން  17
މި ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން، މިބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ) ހ. (17

. ގޮތުގެމަތީން އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ
މީހެއްގެ ނަސްލަށް، ނުވަތަ އުފަންވީ މި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި، އެ 

މުރަށް، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ ޔަށް، ނުވަތަ ޖިންސަށް، ނުވަތަ އުނުވަތަ ކުލަ، ޤައުމަށް
ނުވަތަ އެ މީހެއްގެ ސިޔާސީ ނުވަތަ ، ނުވަތަ ނަފްސާނީ ނުކުޅެދުންތެރިކަމަކަށް

ވާ އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް، ނުވަތަ މާލީ ފުދުންތެރި ކަމަށް، ނުވަތަ ނިސްބަތް
 ޢާއިލާއަށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައި ތަފާތުކޮށްގެނެއް

  .ނުވާނެއެވެ
ތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަމެއް ލިބިފައިވާ މީހަކަށް، ނުވަތަ ބަޔަކަށް، ޙާލަ އާންމު މުޖުތަމަޢުގެ ) ށ(    

ޔަކަށް ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިދޭންޖެހޭ ބަ
އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި، ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ކުރާ ކަންތައްތަކަކީ 

  . ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމުގައެއް ނުވާނެއެވެ) ހ(މި މާއްދާގެ 
  

  ވަނަ މާއްދާ، އަޅުވެތިނުކުރުމާއި، ގަދަކަމުން މަސައްކަތްނުކުރުވުން 25
އަދި އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި . އެއްވެސް މީހަކު އަޅުވެތިކޮށްގެނެއް ނުވާނެއެވެ ) ހ( .25

  .މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވައިގެނެއް ނުވާނެއެވެ
ސިފައިންގެ އިލްޒާމީ ޚިދުމަތަށް ގޮވައިލުމާއި، ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައްޔާއި ) ށ(    

ރައްކާތެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ މުސީބާތެއް  ފަރުދުންގެ ފުރާނައާއި މުޖުތަމަޢުގެ
ޙިދުމަތަށް ގޮވައިލުމާއި، ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް  އާންމުދިމާވެއްޖެ ޙާލަތްތަކުގައި 

އާ ) ހ(މާއްދާގެ  ންޖެހުމަކީ މިޛުކުރުމުގެ ގޮތުން މަސައްކަތްކުރަތަންފީ
  .ކަމެއް ނޫނެވެތަޢާރުޟްވާ

  

  ކާއި، ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ވަނަ މާއްދާ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަ 30
ސިޔާސީ ޕާޓީ އުފައްދައި، ހިންގައި، ޕާޓީތަކުގެ ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްުޤ ) ހ. (30

  .ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ
. ންވެއެވެޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެ) ށ(    

  .މީގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ޙައްޤުތައް ހިމެނެއެވެ
އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، ތަޢުލީމީ، ޘަޤާފީ މަޤްޞަދުތަކަށްޓަކައި، ޖަމްޢިއްޔާ . 1         

ނުވަތަ ޖަމާޢަތް އުފައްދައި، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގައި 
  .ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު

މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުފެއްދުމާއި، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ . 2         
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  . ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ނުވުމުގެ ޙައްޤު
  

  ވަނަ މާއްދާ، ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު 31
އިގެން ތިބުމުގެ ޙައްޤު އިޙްތިޖާޖުކުރުމަށްޓަކައި ހަޅުތާލުކުރުމުގެގޮތުން މަސައްކަތް ހުއްޓައިލަ.  31

އެނޫންވެސް މަސައްކަތްތެރީންނަށް  ޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނާއިދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަ
  . ލިބިގެންވެއެވެ

  

  ވަނަ މާއްދާ، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު  37
ތަ ޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ނުވަ ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށްމެ އެ މީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ ވަ) ހ. (37

  . މަސައްކަތެއް ކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ
      
ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރެވޭ، ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ ) ށ(    

ނޑަކުން  މަސައްކަތާ އެކަށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތް އެއް މިންގަ
ން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަކުން ވަޒަންކުރެވި އެއް ނިސްބަތަކު 

  . ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިގެންވެއެވެ
  

ންޖެހޭ ވަގުތު މެ މީހަކަށްމެ، މަސައްކަތްކުރަވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮން) ނ(    
ނޑައެޅިފައިވުމާއި، އަރާމުކުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް  ވަގުތު ލިބުމުގެ ޙައްޤު ކަ

އޭގެތެރޭގައި ވަކި މުއްދަތަކަށް މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ޙައްޤުވެްސ . ލިބިގެންވެއެވެ
  . ހިމެނެއެވެ

  
ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އަރާމުކުރުމާއި މުނިފޫހިފިލުވުމަށް ވަގުތު ހޭދަކުރުމުގެ ޙައްޤު ) ރ(    

ބިދިނުމަށްޓަކައި، ހަކަށްމެ މި ޙައްޤު ލި ކޮންމެ މީ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ. ލިބިގެންވެއެވެ
ނޑައަޅައިފައި އޮންނާންވާނެއެވެމަސައްކަތްކުރަ އަދި . ންޖެހޭ އެންމެ ގިނަ ވަގުތެއް ކަ

ނޑައެޅިފައި އޮންނާންވާނެއެވެ   .އުޖޫރައާއެކު ލިބޭ ޗުއްޓީ ކަ
  

  ވަނަ މާއްދާ، ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު 38
މީހަކަށްމެ، ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން  ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ދައުލަތުގެ  . 38

  .ޕެންޝަން ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ
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                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

  )2008/2ޤާނޫނު ނަންބަރު (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 

މަލުކުރަން ފެށުނު އަގައި  2008މެއި  26

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ވަޒީފާއާ ނުވަތަ 

މަސައްކަތްތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

މަލުކުރަން ފެށުނު އަފުރަތަމަ އެކުލަވާލައި 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަކީ ސަރުކާރުގެ . ޤާނޫނެވެ

ތަފާތު އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި ގިނަ އަހަރުތަކެއް 

މަޝްވަރާކުރެވިގެން  ވަންދެން ވާހަކަ ދެކެވި

މި ޤާނޫނު . އެކުލަވާލެވިފައިާވ ޤާނޫނެކެވެ

އެކުލަވާލުމުގެ ފުރަތަމަ މަރުޙަލާތަކުގަިއ 

 ގެބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިކަމު 

ގެ މާހިރުންގެ ) އޯ.އެލް.އައި( ޖަމްޢިއްޔާ

  .ލަފާއާއި އިރުޝާދުވެސް ލިބިފަިއވެއެވެ

އެހެން ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އިސްތިސްނާ 

ރެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ފިޔަވައި ދައުލަތުގެ ކު

 ވަޒީފާނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދާއިރާގައި 

 ދޭ  ައދާކުރާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއި ވަޒީފާ

ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 

  .ހިންގޭނެއެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހިމެނެނީ ތިރީގައި 

  :ބާބެވެ 11ބުނެފައިމިވާ 

 ތަޢާރުފާިއ ހިންގޭނެ ދާއިރާ . ވަނަ ބާބު 1 -

 އަސާސީ އުޞޫލުތައް. ވަނަ ބާބު 2 -

ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި . ވަނަ ބާބު 3 -

 ގެންގުޅުން

 ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން. ވަނަ ބާބު 4 -

ދޭސީްނ ވަޒީފާ ބި. ވަނަ ބާބު 5 -

 އަދާކުރުން 

ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ . ވަނަ ބާބު 6 -

 އޭޖެންސީތައް 

ރީނުދިނުން އަދި ތަމް. ވަނަ ބާބު  7 -

 ތަމްރީނުދިނުމަށް ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުން

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ . ވަނަ ބާބު 8 -

 ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތު

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް . ވަނަ ބާބު  9 -

 އޮތޯރިޓީ 

ވަޒީފާއާބޭެހ . ވަނަ ބާބު 10 -

 ޓްރައިބިއުނަލް

 އެހެނިހެން ކަންތައްތައް . ވަނަ ބާބު 11 -

އަސާސީ (ވަނަ ބާބު  2ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 ގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ) އުސޫލުތައް

ޒީފާ ދިނުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ ކުރުވުމާއި، ވަ 

ނޑައެޅުމުގަޔާ އި، ތަމްރީނު ދިނުމުގަޔާއި ކަ

 އިން ވަކިކުރުމުގަޔާއި ވަޒީފާވަޒީފާ

އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި 

ކުން ތަފާތުކުރުން އެއްވެސް ގޮތަ

  .މަނާކުރެވިފައިވެއެވެ

ވަނަ ބާބުގައި ވަޒީފާ  4ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

 އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކާއެކު ވަޒީފާގެ 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކުރެވިފައި އޮތުން 

ލާޒިމު ކުރުމާއެކު، ދުވާލަކު މަސައްކަތްކުރާ 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

ގަޑި އިރު ކަމާއި އަހަރީ  8ކީ އަދަދަގަޑީގެ 

ޗުއްޓީއާއި، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީއާއި 

އެހެނިހެން ޗުއްޓީއާއި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ 

ގޮތާއި މުސާރަަފދަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި 

ހިމަނަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަޔާން 

  .ކޮށްފައިވެއެވެ

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތް 

ނާބެހޭ ވަކި ބާބެއް ހިމެނިފައިވި ތެރީން 

ނަމަވެސް، އެ ާބބުގައި ހަމައެކަނި 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާ 

  .ކަމަށެވެ ބެހޭގޮތުން ޤަވާޢިދެއް ހަދަންވާނެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،މީގެ އިތުރުން

ލޭބަރ ރިލޭޝަންްސ އޮތޯރިޓީއަކާއި 

 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއެއް ޤާއިމުކުރަން 

  .ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކުރެއެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ފުރަތަމަ ފާސްކުރެވުނު 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތިރީގައި  34 އިރު 

   ނޫނުގެ ފައިމިވާ ފަރާތްތައްވަނީ އެ ޤާބަޔާންކޮށް

ވަނަ ބާބުގައިވާ މާއްދާތަކުން އިސްތިސްނާ  4

  .ކުރެވިފައެވެ

ކުއްލި ޙާލަތުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ  -

 މުީހން

ނޑު - ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ނުވަތަ  ކަ

 މަތިންދާ ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން

ނޑުދަތުރުކުރާ އުޅަނދެއް ނުވަތަ  - ކަ

މަތިންދާ ބޯޓެއް އައުމާއި ފުރުމާއި އެފަދަ 

ފަހަރަށް މުދާ އެރުވުމާއި ބޭލުމާ  އުޅަނދު

އަދި އެފަދަ އުޅަނދުތަކަށް ބޭނުންވާ 

އެހެނިހެން ތަކެތި ފޯރުވައިދިނުމާ 

ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައްކުރާ 

 މީހުން

 ޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންސޯރި -

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ސިނާއީ  -

މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގައި 

 މަސައްކަތްކުރާ މީހުން

ހިންގުމުގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި ތިބޭ  -

  މީހުން

އިސްވެ މި ބަޔާންކުރެވުނު ފަރާތްތައް 

ވަނަ ބާބުގެ  4ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ކުރުމުގެ  މާއްދާތަކުން އިސްތިސްނާ

އެކުގައި ވަޒީފާގެ  ނަތީޖާއަކަށްވީ އެފަރާތްތަކާ 

ން އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރަން ޤާނޫނީ ގޮތު 

ލާޒިމުނުވުމާއި، ދުވާލަކު ގިނަވެގެން 

މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑިއާއި، އިތުރުގަޑިއާއި، 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާއި، އަހަރީ ޗުއްޓީއާއި، 

އެހެނިހެން ޗުއްޓީތަކާއި، މުސާރައާ ބެހޭގޮތުން 

ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ މާއްދާތައް 

. ޗަށް ނުހިނގުމެވެއެފަރާތްތަކުގެ މައް

ކުގެ މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓުތަރިސޯ

ކުން ވަނަ ބާބުގެ މާއްދާތަ 4ޤާނޫނުގެ 

ޓުތަކުގެ ކުރިކުރުން ރިސޯ އިސްތިސްނާ

ނަތީޖާއަކަށްވީ . މުވައްޒަފުން ބަލައެއްނުގަތެވެ

ޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތައް ރިސޯ
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 ހޯދައިދިނުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާއެއް 

ލޯއީޒް އެސޯސިއޭޝަްނ ކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް އެމްޕް

އޮފް މޯލްޑިވްްސގެ މަސައްކަތުން ވަޒީފާއާބެހޭ 

މިގޮތުން . ޤާނޫނު އިޞްލާޙު ވެގެން ދިއުމެވެ

ފެށުނީ  މަލުކުރަންއަގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކަށް 

  .ގައެވެ 2008އޮކްޓޯބަރ  13

ވަނަ މާއްދާއަށް  34ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ވަޒީފާއާ

 ވަނަ  4ގެނެވުނު އިޞްލާޙަކީ، އެ ޤާނޫނުގެ 

ކުރެވިފައިވާ  ބާބުގެ މާއްދާތަކުން އިސްތިސްނާ

ނޑުދަތުރުކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ކަ

އުޅަނދެއް ނުވަތަ މަތިންދާ ބޯޓެއް އައުމާއި 

ފަހަރަށް މުދާ  ފުރުމާއި އެފަދަ އުޅަނދު 

އެރުވުމާއި ބޭލުމާ އަދި އެފަދަ އުޅަނދުތަކަށް 

ބޭނުންވާ އެހެނިހެން ތަކެތި ފޯރުވައިދިނުމާ 

ކުރާ  ން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ގުޅޭގޮތު

ޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުންނާއި ރިސޯމީ

މީހުންނާއި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޞިނާޢީ 

މަސައްކަތްތައްކުރާ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

 އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ. ހުން އުނިކުރުމެވެމީ

ވަނަ ބާބުގެ މާއްދާތަކުން  4ޤާނޫނުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއަށް ކުރެވިފައިވާ  އިސްތިސްނާ

މިސްކިތު މުދިމުންނާއި މިސްކިތު މަސައްކަތު 

މީހުންނާއި އޮންކޯލް ޑިއުޓީގައި ތިބޭ 

ވަގުތުތަކުގައި އޮންކޯލް ޑިއުޓީގައި ތިބޭމީހުން 

  .އިތުރުކުރުމެވެ

  

  )2007/5ނަންބަރު ޤާނޫނު (ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު  ރާއްޖޭގެދިވެހި

. ވަނަ އަހަރުގައެވެ 2007ފާސްކުރެވުނީ 

ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، 

ސިޔާސީގޮތުން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ސިވިލް 

ސަރވިސްއަކާިއ ސިވިލް ސަރވިސްއާބެހޭ 

ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ސިވިލް ސަރވިސް 

. ޤާއިމުކުރެވުނެވެ ނެއްކޮމިޝަ

ގައި  ޤާނޫނުއަސާސީ ކުރެވުނުޙުލާޞްއި

ގައި މުސްތަޤިއްލު ސިވިްލ ދިވެހިރާއްޖޭ

އޮންނާނެކަމަށް  ނެއްސަރވިސް ކޮމިޝަ

އަދި އެ ކޮމިޝަންގެ . ފައިވެއެވެބަޔާންކޮށް

މުސްތަޤިއްލުކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި 

 ޤާނޫނުއަސާސީގައި މާއްދާތަކެއް 

ސިވިލް ސަރވިސްގެ . ހިމެނިފައިވެއެވެ

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ ޝަރުޠުތައްވެސް 

ހޭނީ ވަޒީފާއާބެހޭ  ޤާނޫނުގައި ހުންނަންޖެ

ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ . ޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެނކަ

ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ 

ނޑާއި މަޤާމު ބަދަލުވުމާިއ  މުސާރައިގެ އޮނިގަ

އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ވަޒީފާ ބަދަލުވުމާއި 

ދިނުންފަދަ ސިވިލް  މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން 

މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ގިނަ ސަރވިސްގެ 
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މައްސަލަތަކެއް އަދިވެސް ވަނީ ޙައްލު 

މިވަގުތު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ . ނުކުރެވިފައެވެ

މާޙައުލު އޮތްގޮތުން އޮމާންކަމާއި އަމާންކަމާއެކީ 

 ނަށްސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ 

ލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް ސްއޫމްުސތަޤިއްލުކޮށް މަ

ށް އަދި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަ

ސިޔާސީގޮތުން ވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި 

. މަސައްކަތްކުރުމަށް ފަސޭހަކަމަކަށް ނުފެނެއެވެ

މިހާރު ޤާއިމު ކުރެވިފައިވާ ސިވިލް ސަރވިްސ 

. ކީ އިންތިޤާލީ ކޮމިޝަނެކެވެނަކޮމިޝަ

ކުރިއަށްއޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބު 

 ޤާނޫނުއަސާސީއާ ކުރެވެނު ޙުލާޞް ނިމުމުން އި

 ނެއް ގޮތަށް އާ ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝައެއް

  .ޤާއިމު ކުރެވޭނެއެވެ
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ނޑުތައް    ixމަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވަމީ މިންގަ

އިންސާނާގެ މަސައްކަތްތެރިކަމަކީ، އެންމެ 

ބޮޑުފައިދާއަކަށް ނުވަތަ އެންމެ ކުޑަ އަގަކަށް 

ގަނެވިއްކާ ވިޔަފާރި މުދަލެއްކަމަށް ބަލައިގެން 

މަސަްއކަތަކީ، އިންސާނާގެ . ނުވާނެއެވެ

ގަދަރާއި، ދުޅަހެޔޮކަމާއި، ކުރިއެރުމާ 

ގުޅިފައިވާ، ކޮންމެ މީހެއްގެވެސް ދިރިއުޅުމުގެ 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ . މު ބައެކެވެމުހިން

ނޑުތަކުގެ އަމާޒަކީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

އިޤްތިޞާދީގޮތުން ތަރަޢްޤީވަނީ އިންސާނާގެ 

ދިރިއުޅުން އިހުނަށްވުރެ ރަނގަޅުކޮށް 

އިންސާނާގެ ޤަދަރު އުފުލުމަށްކަން 

ވަނަ އަހަރުގައި  1919. ކަށަވަރުކުރުމެވެ

ކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރި

އުފެދުނީއްސުރެ  )އޯ.އެލް.އައި(ޖަމްޢިއްޔާ 

 ،މިނިވަންކަމާއި ،ނީދައެޖަމްއިއްޔާ އިން

 ،ރައްކާތެރިކަމާއި ،ހަމަހަމަކަމާއި

ގަދަުރވެރިކަމާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރެވޭ 

 އި، އެކަށޭނެ އަދި އުފެއްދުންތެރި މާހައުލެއްގަ

 ކަތުގެ ފުރުސަތު އަންހެނުންނަށާއި މަސައް

ކޮށްދިނުމުގެ  ށް ތަނަވަސް ފިރިހެނުންނަ

ދުގައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޞަމަޤް

ނޑުތަކެއްގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކޮށް  މިންގަ

އޯއިން  .އެލް.އައި ،މިގޮތުން. ބަލަހައްޓަމުންނެވެ

ނޑައަޅާފައިވާ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ  ކަ

ނޑުތަކަކީ އިންސާނީ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ޤަރާރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  އާންމުޙައްޤުތަކުގެ 

މިނިވަންކަމާއި ހަމަހަމަކަމާއި އިންސާނީ 

ވަޒަންތަކާއި ހަމަތަކާއި  އާންމުޤަދަރުވެރިކަމުގެ 

ނޑުތަކެކެވެ އެއްގޮތް މީގެ އިތުރުން، . މިންގަ

ޘަޤާީފ  އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި

ގެ އަޤްވާމީ މުޢާހަދާ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލް

އް އެކުލަވާލެވިފައިވަީނ ވަރަށް ގިނަ މާއްދާތަ

އޯ އިން އެ މާއްދާތަކުގެ .އެލް.އޭގެ ކުރިން އައި

ނޑައެޅިފައިވާ  މައުޟޫޢުއާ ގުޅޭގޮތުން ކަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ އޯ އިން .އެލް.އައި. މިންގަ

އުސޫލުތަށް އަންނަ  ޤާޢިމުކޮށް ކުރިއަރުވަމުން

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުުމގެ  ކަމަށްވާ

މާއި، ޤަދަރުވެރިކަމާއި، އިޤްތިޞާދީ މިނިވަންކަ

މަހަމަ ފުރުޞަތާއެކު ރައްކާތެރިކަމާއި ހަ

މާއްދީގޮތުންނާއި ރޫޙީގޮތުން ތަރައްޤީވެ 

ކުރިއެރުމަށް ކޮންމެ އިންސާނަކަށްމެ ލިބިފައިވާ 

ކޮށް މުޅި ދުނިޔޭގައި އާންމުޙައްޤަކީ  

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އާލާވެ ކުރިއެރުމަށް 

އޯ އިން .އެލް.އިއަ. ލިބުނު ބާރެކެވެ

   އެކަށައަޅާފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރެއިން 

މުޢާހަދާއަކީ އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި  75

ޘަޤާފީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މުޢާހަދާގެ މަްޤޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރުމާ ގުޅޭ 

 .މުޢާހަދާތެކެކެވެ

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުތަކަކީ  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އަސާސީ  މިންގަ
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ޙައްޤުތަކާއި އުޞޫލުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

. އޯ ގެ މުޢާހަދާތަކާއި ުހށަހެޅުންތަކެވެ.އެލް.އައި

އޯގެ .އެލް.އެ މުޢާހަދާތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކަކީ އައި

ބައިނަލްއްަޤވާމީ އަހަރީ ބައްދަލުވުން ކަމަށްވާ 

 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައްދަލުވުން

 )ންސްރަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ކޮންފަ(

ބަރު ޤައުމުތަކުގެ އޯ މެމް.އެލް.ގައި އައި

 ދޭ  ވަޒީފާސަރުކާރުތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި 

އަދާކުރާ  ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުންނާއި ވަޒީފާ

ނޑައަޅުއްވާފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުން   މުޢާހަދާ  ކަ

މަލުކުރުމަށްޓަކައި އަތަކަށް މުޢާހަދާ. ތަކެކެވެ

ބަރު ޤައުމުތަކުން އެ މުޢާހަދާއެއް މެމް

 އަދި ތަޞްދީޤު. ޖެހެއެވެ ތަޞްދީޤުކުރަން

މަލުކުރުން އަކުރުމަށްފަހު މުޢާހަދާއަށް 

ނަމަވެސް ހުށަހެޅުންތަކަކީ، . ލާޒިމުވެއެވެ

ނޫން، ކަމްެއގައި  މަލުކުރުން ލާޒިމު އައެއަށް 

. މަލުކުރަންވީ ގޮތާމެދު ދެވޭ އިރުޝާދެކެވެއަ

ށަހެޅުްނތައް ވެފައިވަނީ ގިނަފަހަރު ހު

މުޢާހަދާތަކުގެ މާއްދާތަކަށް އިތުރު ތަފްޞީލު 

ގެނެސްދޭ، މުޢާހަދާތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ނޑު އުޞޫލުތަކަށް  މަލުކުރުމަށް ދެވޭ އަ މައިގަ

އޯ އިން .އެލް.އައި. އިރުޝާދުތަކެއް ކަމަށެވެ

ނޑެއް  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މިންގަ

ނ ނޑައެޅުމުން އެ މިންގަ ޑެއް އެ ޤައުމެއްގެ ކަ

 އޯ.އެލް.ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމަށް އައި

ބަރު ގެ އަސާސީ މުޢާހަދާގެ ދަށުން މެމް 

  .ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރުވައެވެ

މަސައްކަތްެތރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ނޑުތަކަކީ އެއަށް  މަލުކުރުމުގައި އިތުރު އަމިންގަ

ކަމަށާއި އެހެން  ޚަރަދުތަކެއް ކުރަންޖެހޭ ކަން 
ކަމުން އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް 
ހުރަސްއެޅޭކަންކަން  ކަމަށް ބައެއް ފަހަރު 
ބެލެވުނު ނަމަވެސް، ގިނަ ފަހަރު 
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުތަކަށް  މަލުކުރުމުން އަމިންގަ
އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ އިޤްތިޞާދީ 

ބޮޑު . ވެމަންފާއާއި ފަިއދާ އިތުރުވެއެ
މުސާރަތަކާއި، މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ 
ނޑުތަކާއި، ވަޒީފާގައި  ގަޑިތަކުގެ މިންގަ
ހަމަހަމަކަން ގެންގުޅުމުން އުފެއްދުންތެރިކަން 
އިތުރުވެ، ކުރާ މަސައްކަތުގެ ނަތީޖާ 
ރަނގަޅުވެ، މުވައްޒަފުން އެއްތަނުން 

ވަޒީފާގެ . އަނެއްތަނަށް ބަދަލުވުން މަދުވެއެވެ
ނުމުން ރަނގަޅު ފެންވަރަކަށް ތަމްރީނު ދި 

ތަމްރީނުވެފައިވާ މަސައްކަތްތެރީންތަކެއް 
ނޑުތަކަށް . ލިބެއެވެ ރައްކާތެރިކަމުގެ މިންގަ

މަލުކުރުމުން އެކްސިޑެންޓްތައް މަދުވެ އަ
ބޭސްފަރުވާއަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޚަރަދު . ކުޑަވެއެވެ
ތަކުގައި ކުޑަވުމަށްވުރެ ބޮޑަށް، ޤައުމު

އިންވެސްޓްކުރާ ބޭރު ފަރާތްތަކުން 
އިސްކަންދެނީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ފެންވަރު 
ރަނގަޅުވުމަށާއި ތަނުގައި އޮންނަ ސިޔާސީ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި . އަދި އިޖްތިމާޢީ ހަމަޖެހުމަށެވެ
ވަޒީފާގެ ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި 

 އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖުމްލަކޮށް ވާހަކަ 
ސަބަބުން މަސައްކަތްތެރީންގެ  ދެއްކުމުގެ

ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސައި ބެލެހެއްޓުމަށް 
  . ފަސޭހަވެއެވެ
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                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

މުޢާހަދާއަކީ  8ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ 
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތަކާއި 

އޯ .އެލް.ޙައްޤުތަކުގެ ދާއިރާއާބެހޭ އަދި އައި
" އަސާސީ"ހިންގާ އެންމެ އިސް ފަރާތުން 

ނޑައަޅާފައިާވ  މުޢާހަދާތައް ކަމުގައި ކަ
  .މުޢާހަދާތަކެވެ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ  -
ގަތުމުގެ ޙައްޤު މިނިވަންކަމާއި އިންތިޒާމުވެ

ދިނުމާބެހޭ މުޢާހަދާ،  ރައްކާތެރިކޮށް 
 )87ނަންބަރު ( 1948

އިންތިޒާމުވެގަތުމުގެ ޙައްޤާއި ވަޒީފާގެ  -
އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖުމްލަކޮށް ވާހަކަ 

ނަންބަރު ( 1949ދެއްކުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، 
98( 

ކުރުވުމާބެހޭ  މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް -
 )29ނަންބަރު ( 1930މުޢާހަދާ، 

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން މަނާކުރާ  -
 )105ނަންބަރު ( 1957މުޢާހަދާ، 

 1973، މުރާބެހޭ މުޢާހަދާއު އެންމެ ހަގު  -
 )138ނަންބަރު (

ކުޑަކުދިން ލައްވާ މަސައްކަތްކުރުވާ އެންމެ  -
 1999 ،ނުރަނގަޅު ގޮތްގޮތާބެހޭ މުޢާހަދާ 

 )182ނަންބަރު (
ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ދިނުމާބެހޭ  -

 )100ނަންބަރު ( 1951ހަދާ، މުޢާ
ވަޒީފާގައާއި (ތަފާތުކުރުންތަކާ  -

ބެހޭ މުޢާހަދާ، ) މަސައްކަތްކުރުމުގައި
 )111ނަންބަރު ( 1958

މުޢާހަދާ ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމަކުން  8މި 
ގައި  1995ތަޞްދީޤުކުރުވުމަށްޓަކައި 

އޯ އިންވަނީ ޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް .އެލް.އައި
  .ޓާފައެވެށްފަ

އޯ ހިންގާ އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ އެންމެ .އެލް.އައި
އިސްފަރާތްކަމަށްވާ އެޖަމްޢިއްޔާގެ ގަވަރނިންގ 
    ބޮޑީއިން ވަނީ ތިރީގައި މި ނަންގަނެވޭ 

މުޢާހަދާކަމަށް  4" އިސްކަންދޭ"މުޢާހަދާއަކީ  4
ނޑައަޅާފައެވެ   .ކަ

ސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ބަލައި މަ -
 1947 ޗެކްކުރުމާބެހޭ މުޢާހަދާ،

 )81ނަންބަރު (
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް  -

ނޑުވެރިކަން( ބަލައި ޗެކް ކުރުމާބެހޭ ) ދަ
 )129ނަންބަރު ( 1969މުޢާހަދާ، 

މަޝްވަރާ ކުރުމާބެހޭ ގެ ތިން ފަރާތު -
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާީމ (

ނޑުތައް   1976މުޢާހަދާ، ) މިންގަ
 )144ނަންބަރު (

 1964، ސިޔާސަތުގެ މުޢާަހދާވަޒީފާއާބެހޭ  -
 )122ނަންބަރު (
  

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ނޑުތަކުގެ ނިޒާމަށް މި މުޢާހަދާތަކުގެ  މިންގަ

ބަރު މްމުހިންމުކަން ބޮޑުކަމުގެ ސަބަބުން މެ
ޤައުމުތަކުން މި މުޢާހަދާތައް ތަޞްދީޤުކުރުމަށް 

  .އިން ބާރު އަޅައެވެ . އޯ.އެލް.އައި
 

ން، އިޖްތިމާޢީ މަޝްވަރާއާއި، މީގެ އިތުރު
އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި، ވަޒީފާ 
އިތުރުކުރުމާއި، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 
ނޑުތަކަށް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ
ޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުން އިތުރުކްޮށ، 

އޯ .އެލް.ކުރިއެރުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައި އައި
އެކަށޭނަ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އިންވަނީ 

. ޖެންޑާއެއް ފުރިހަމަކޮށް އެކަށައަޅާފައެވެއެ
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އޯ ގެ .އެލް.އައިގައި ފާސްކޮށްފައިވާ  1998
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އަސާސީ އުޞޫލުތަކާއި 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  ،ން ޙައްޤުތަކުގެ ޤަރާރު
ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ވަޒީފާގެ 

ޖުމްލަކޮށް ވާހަކަ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން 
މަޖުބޫރުން  ،ޤަބޫލު ކުރުމާއި މުގެ ޙައްޤުދެއްކު

ކުރުވާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްތަކެއް 
ކުޑަކުދިން ލައްވައި  ،ހުއްޓުވުމާއި

ވަޒީފާއާއި  ،މަސައްކަތްކުރުވުން ހުއްޓުވުމާއި
މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ 
ތަފާތުކުރުންތަކެއް ނައްތާލުމާއި، މި ހަތަރު 

ަލށް އިޙުތިރާމްކޮށް ކުރިއެރުވުން އަސާސީ އުޞޫ
. ޤައުމުތަކުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރުވައެވެ މެމްބަރު

 މެމްބަރު މުޢާހަދާއެއް ތަޞްދީޤުކުރާ 
މަލުކުރުން އަޤައުމަތަކަށް އެ މުޢާހަދާއަށް 

ލާޒިމުކުރުވާ މުޢާހަާދތަކާ ޚިާލފަށް މިޤަރާރު 
ނޑައަޅާފައިވާ  ރަމްޒުކޮށްދެނީ މި ޤަރާރުގައި ކަ

އް ކުރިއަރުވައި އެ އުޞޫލުތަކަށް އުޞޫލުތަ
މަލީ ސިަފ ގެނައުމަށް ޤައުމުތަކުން އަ

އެއްބަސްވެ، އެކަަށއަޅާފައިވާ ސިޔާީސ 
  .ނިންމުމެކެވެ

 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ 

ޤައުމަކަށް ނުވާތީ  މެމްބަރުގެ )އޯ.އެލް.އައި(
ޢާހަދާއެއް އޯ ގެ އެއްވެސް މު.އެލް.އައި

. ދިވެހިރާއްޖެއިން ތަޞްދީޤުކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ
ފެށުނު  ންމަލުކުރައަވަނަ އަހަރު  2008

ލިބިދީފައިވާ  އިންޤާނޫނުއަސާސީ ގެދިވެހިރާއްޖޭ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 
    ޖަމާޢަތްތައް ހެުދމުގެ މިނިވަންކަމާއި 

މަލުކުރަން ފެށުނު އަވަނަ އަހަރު  2008
 އާންމު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި އެ ޤާނޫނުގެ 

އުޞޫލުތައް ބަޔާން ކުރުމުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ 
ކީ ކަމާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢިބާރާތްތަކަ

ލިޔުންތަކުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ޢިބާރާތްތަކެއް 
 ކަމަށްވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސައްކަތް

މަލުކުރަމުން އަންނަ އަ ތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ  ،ގޮތްތައް ބަދަލުކޮށް

ނޑުތަކާ އެއްގޮތް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ
ކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އަދި 

ފުރަތަމަ  ،މިގޮތުން. ވަނީ އަޅަން ފަށަންވެފައެވެ
އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ 

    . ބަރަކަށް ވުމެވެމެމް ގެއޯގަނައިޒޭޝަން 
މި ރިޕޯޓުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސައްކަތުގެ 
ނޑުތަކާއި  ދާއިރާގައި ގެންގުޅޭ މިންގަ

މަލުކުރެވޭ ގޮތްތައް މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އަ
ނޑުތަކާ އަޅާކިޔައި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ގޮތްތަކާއި  މަލުކުރެވޭއަރާއްޖޭގައި 
ނޑުތައް މަސައްކަތް ގެ ތެރިކަމު  މިންގަ

ނޑުތަކާ އެއްގޮތް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ
ކުރުމަށްޓަކައި ނުވަތަ އެއް ހަމައަކަށް 
ގެނައުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

  .ހަޅާފައިވާނެއެވެހެޅުންތަކެއް ހުށަބަޔާންކޮށް ހުށަ
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                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

  ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް 

  ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން ވަޒީފާއާބެހޭ 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  

ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރި  2008ލް ޕްރީއޭ 23

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ގެޒެޓްގައި ތަޞްދީޤުކުރައްވައި ސަރުކާރުގެ 

  .ގައެވެ 2008 އިމެ 26ޝާއިޢު ކުރެވުނީ 

 ވަނަ މާއްދާގައި  90ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނަށް  މިގޮތުން  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

  މަލުކުރަން ފެށޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ އަ

ޤާނޫނު ތަޞްދުީޤކުރައްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން  މި

މީގެ . ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީޚުގައެވެ 45

އިތުރުން މިމާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ 

ނުވަތަ  ބަދަލުގުޅިގެން ޤާނޫނާ މަތިން މި 

ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ނިޒާމެއްވާނަމަ 

އެފަދަ ކަންތައްތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ 

ތަޞްދީޤުކުރައްވާ ދުވަހުން ފެށިގެން މިޤާނޫނު 

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަމަޖައްސައި  90

    ޤާނޫނުގެ  މިއަދި  . ޖެހެއެވެނިންމަން

ފައިވަނީ ބަޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގައި  87

 ދު ޢިހިންގާ ޤަވާފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ ވަޒީ

މަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން އައެ ޤާނޫނަށް 

 ދުވުަހގެ ތެރޭގައި  މަސް 3       ފެށިގެން 

  .ކަމަށެވެ އިޢުލާން ކުރަންވާނެ  އެކުލަވާލައި

ނަމަވެސް، ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުގެ ގޮތުން 

. ކަންތައްތަކެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ ގިނަ

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފަްއދަންޖެހޭ އިދާރާތަކުގެ 

 . މަސައްކަތް އެކަށީގެންވާގޮތަކަށް ނުފެށެއެވެ

މި ދިރާސާކުރުމުގައި އިންޓަރވިއުކޮށް ވާހަކަ 

ދެކެވުނު މީހުންގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފަްއދާފައިވާ ލޭބަރ 

އޮތޯރިޓީއެއް ހުންނަކަން  ރިލޭޝަންސް

. އެނގިފައިވަނީ ވަރަށް މަދު މީހަކަށެވެ

ޢިދު ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ  ހިންގާ ޤަވާ

އިޢުލާންކުރުމަށް އެ ާޤނޫނުގައި  އެކުލަވާލައި

ނޑައެޅިފައިވި ނަމަވެސް،   ވަކި ތާރީޚެއް ކަ

މިއަދާ ހަމައަށް އެފަދަ ޤަާވޢިދެއް ހަދައި 

ވަޒީފާއާ . ނުވެއެވެ އްއިޢުލާން ކުރެވިފައެ

ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުން 

ބަލައިނުގަތުމުން އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި 

ހިމެނޭ މީހުންނަށްވަނީ އިންޞާފުގެ ދޮރު 

 .ބަންދުވެފައެވެ

 

މި ދިރާސާކުރި ޓީމުން ކުރި އިންޓަރވިއުތަކުން 

ވަޒީފާ ދޭ ހާމަވިގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި 

ގޮތުގެ  ން ޤާނޫނުގައިވާފަރާތްތަކުގެ ތެރެއި

މަތިން މުވައްޒަފުންނާއެކު ވަޒީފާގެ 

އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ވަރަށް 

ސަރުކާރު . މަދު ފަރާތްތަކެކެވެ

ކުންފުނިތަކުންވެސް ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ވަޒީފާގެ 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

އެއްބަސްވުންތައް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 

 ގިނަ އަމިއްލަ . އަދި ދަނީ ކުރަމުންނެވެ

ކުންފުނިތަކުން އެ ކުންފުނިތަކުގެ 

މުވައްޒަފުންނާއެކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ސޮއިކުރުމަށް އެއްވެސް ފިޔަވަެޅއް އަޅާފައެއް 

ފިހާރަތަކުގެ ވެރިންނާއި ވާރކްޝޮޕް . ނުވެއެވެ

ދޭ  ވަޒީފާހިންގާ ފަރާތްތައްފަދަ ކުދި 

ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް 

އެކު ކުރުމުގެ ޤަޞްދެއް އޮތްކަމުގެ މުވައްޒަފަކާ

.  ޝާނެއްވެސް ނުފެނެއެވެ އެއްވެސް ނި

 ދޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާ ވަޒީފާއާބެހޭ

ފަރާތުގެ މައްޗަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަްށ 

ލިޔުމަކުން ދިނުން ލާޒިމުކޮށްފައިވާ ަވޒީފާގެ 

ބަޔާނުގެ ކަންތައްވެސް އޮތީ ވަޒީފާގެ 

  .ޙާލަތެއްގައެވެ އެއްބަސްވުމާ އެއް 

 

މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު 

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޤާނޫނު ތަންފީޛު ނުކުރެވެނީ ރާއްޖޭގައި 

ކޮށް ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުން އާންމު

ބަލިކަށިކަމުންނާއި ޤާނޫނާ ޚިލާފުވިޔަސް އޭގެ 

ކަމަށް  ނޭދެވޭ ނަތީޖާއެއް މީހަކަްށ ނުލިބޭނޭ

އަނެއް . ވެފައިވާތީއެވެ ކޮށް ބެލެވޭގޮތްއާންމު

ޤާނޫނު  ،ބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި

ދޭ ބޮޑެތި  ވަޒީފާއެކުލަވާލެވިފައިަވނީ ރާއްޖޭގެ 

ގޮތަކަށް  ފާރާތްތަކާއެކު އެަކށީގެންވާ

މަޝްވަރާކުރެވިގެން ކަމަށްނުވާތީ ގިނަ 

 ތަކުގެ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދޭއަދަދު

ޙަތު އެ ޤާނޫނުްނ ޞިނާޢަތްތަކުގެ މަޞްލަ

މިގޮތަށްދެކޭ . ޙިމާޔަތްުކރެވިފައެއް ނުވެއެވެ

ކުން ބުނަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ދޭ ފަރާތްތަ ޒީފާވަ

މަލީގޮތުން ކުރެވެން އަމަލުކުރުމަކީ އަޤާނޫނަށް 

އޮތްކަމެއް ނޫންކަމަށާއި އެ ޤާނޫނަށް 

މަލުކުރަން އެ ފަރާތްތަކަށް އަ

އިތުރަށް މަޖުބޫރުކޮށްފިނަމަ، އޭގެ ސަބަބުން 

ކުރަންޖެހޭނެ ޚަރަދުތަކަކީ އެފަރާތްތަކަށް 

އުފުލޭވަރަށްވުރެ ބޮޑު ބުރައެއް ކަމަށާއި 

އެހެންވެއްޖެނަމަ އެފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިއަށް 

  . ކަމަށެވެ  ތަކެއްވާނެބޮޑެތި ގެއްލުން

 

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް 

އިންޑަސްޓްރީން ދެކޭގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

ނޑުޤާނޫ ގޮތެއްގައި  ނުން މައިގަ

 ދޭ  ވަޒީފާ. ރައްކާތެރިކޮށްދެނީ މުވައްޒަފުންނެވެ

. ނުވެއެވެ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތަކަށް ބެލެވިފައެއް

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ގޮތުން 

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް 

އިންޑަސްޓްރީން ވަނީ ޤާނޫނީ ވަކީލުންގެ 

ދައި، އެ ޤާނޫނު އެހެން އެހީތެރިކަން ހޯ

ޤައުމުތަކުގެ މިފަދަ ޤާނޫނުތަކާ އަޅާކިޔައި، 

މިގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް، 

ޤާނޫނުގައި ހުރި އެފަރާތަށް މައްސަލަކަމުގައި 

ބެލެވޭ ކަންތައްތައް ފާހަގަކޮށް، ސަރުކާރުގެ 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ހުށަހަޅައި، އެ ޤާނޫނު 

މިގޮތުން . ފައެވެއިޞްލާޙުކުރުމަށް ގޮވާލާ

މޯލްޑިވްސް ެއ ސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް 



ާ ޙ ް ފ ަ ޟ  | 41  

                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

ގަކުރި މައްސަލަތަކުގެ ފާހައިންޑަސްޓްރީން 

  .ތެރޭގައި ތިރީގައި މިވާ ކަންތައްތައް ހިމެނެއެވެ

މާއްދާތަކާއި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ  -

 .ނުސާފުކަން

ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހުކުރު  -

ގޮތުން މަލީއަ ދުވަސް އޮތުމަކީ 

 .ގޮތެއް ކަމަށް ނުވުން ކަންކުރެވޭނެ

 އަހަރަކު މުސާރައާއެކު އެއް މަސް -

ުދވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަކީ 

މަލުކުރެވޭނޭ އަ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި

 .ގޮތެއް ކަމަށް ނުވެދާނެކަން

 ޚާއްޞަކޮށް، ހުކުރު ، އިތުރު ގަޑިއަށް  -

ސްމީ ބަންދު ދުވަސްތަކަށް ދުވަހަށާއި ރަ

ދޭންޖެހޭ ރޭޓްތަކަކީ ސާރަ ުމ

އެކަށޭނަ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ 

 .ރޭޓްތަކަކަށް ނުވާކަން

ކުރިން ސޮއި ކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ ބައެއް  -

ކުންފުނިަތކުން އެއްބަސްވުންތަކަކީ 

ނޑުތަކާ އަ  މަލުކުރާ އެންމެ ރަނގަޅު މިންގަ

އެއްގޮތަށް ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކެއް 

ނޫނު ތަންފީޛުކުރުމުން ކަމަށްވެފައި، ޤާ

އަލުްނ އެ އެއްބަސްވުންތައް 

 .ލިޔަންޖެހޭކަން

ނޑައެޅުމަކީ ވަ - ދޭ ފަރާތުގެ  ޒީފާމުސާރަ ކަ

ފުރިހަމަ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުގައި 

މުސާރަ . އޮންނަންޖެހޭ ކަމެކެވެ

ނޑައެޅުމުގައި ކަމާބެހޭ މިނިސްޓަރުގެ  ކަ

 .ދައުރެއް އޮވެގެން ނުވާނެއެެވ

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  އެއް ނަގާފައިވާޗުއްޓީ -

   ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއް ހިމެނޭނަމަ 

ދުވަހުގެ ބަަދލުގައި ޗުއްޓީއަށް ދުވަސް  މި

ދޭ ފަރާތުގެ  އިތުރުވުަމކީ ވަޒީފާ

 .ނޫނެވެ މަޞްލަޙަތަށް އެންމެފަހި ގޮތެއް

މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ  -

ނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ ދާއިރާއަކަށް  އުޖޫރަ ކަ

ވަތަ ޖުމްލަކޮށް ޤައުމީ ވަކިންތޯ ނު

ފެންވަރުގައި ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ 

ނޑައަޅާނީތޯ ކަށަވަރުކޮށް އެނގެން   ކަ

 .އެބަޖެހެއެވެ

ދޭ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ -

ފަރާތްތަކަށް ވަކި ނިސްބަތަކުން ދިވެހި 

މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބަން ޖެހުމުގެ 

ވަތަ ސަބަބުން، ވަޒީފާގައި ހުނަރުވެރި ނު

ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހުނަރުވެރިކަން 

ލިބިފައި ތިބި މީހުން ވަޒީފާތަކަށް ލިބެން 

ނެތްއިރުވެސް، ފަސޭހަކަމާއެކު ދިވެހި 

މުވައްޒަފުންނަށް އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް 

 .ވަޒީފާ ބަދަލުކުރެވެއެވެ

އްޒަފުންނަށް ދޫކުރާ ވަޒީފާއިން ވަކިވާ މުވަ -

ިއ ކުރިގޮތުގެ ލިޔުމުގަވަޒީފާ އަދާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިވާން ދިމާވި ސަބަބާއި 

 މުވައްޒަފު ވަޒީފާ އަދާކުރިގޮތާމެދު ވަޒީފާ 

ދޭ ފަރާތުން ދެކޭގޮތް ހިމެނުމުގެ 

ފަރާތްތަކަށް  ދޭ މިނިވަންކަން ވަޒީފާ

މުސާރައިގެ ކުޑަ އިތުރުވުމަކަށް  ،ނެތުމުން

ތަނަށް  ނަމަވެސް، އެއްތަނުން އަނެއް
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ހިތްވަރު ބަދަލުވުމަށް މުވައްޒަފުންނަށް 

 .ލިބެއެވެ

ންގެ މެމްބަރުވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ  -

ގޮތުގައި ހުރިހާ ޞިނާޢަތެއްގެ އިސް 

 .ފަރާތްތައް ހިމެނުން

ލުކުރަންޖެހޭ އަމަވަޒާީފއާބެހޭ ޤާނޫނަށް  -

ވަރަށް ގިނަ ކުންފުނިތަކަކީ ރާއްޖެއިން 

ބޭރުން ހިންގާ ކުންފުނިތަކަކަށް ވުމާވެސް 

އެކުގައި ޤާނޫނު ތަޞްދީޤުވުމަށްފަުހ 

    މަލުކުރުމަށް ދީފައިވާ އަ ޤާނޫނަށް 

ދުވަހުގެ ުމއްދަތަކީ އެކަމަށް މާ ކުރު  45

  .  މުއްދަތެކެވެ

މޯލްޑިވްްސ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް 

އާއި ) މަސީ(ރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީ ކޮންސްޓް

މޯލްޑިވްސް ޭނަޝނަލް ޗޭމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް 

އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ އާއި މި ދިރާސާ 

ކުރުމުގައި އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު 

ނޑަކަށް ހުރިހާ  ދޭ  ވަޒީފާ ގާތްގަ

ކުރެވުނު ފަރާތަކުންވެސް އިސްވެ ބަޔާން

 މައްސަލަތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް

. ބެހޭ ޤާނޫނާބެހޭގޮތުން ފާހަގަކުރިއެވެ ވަޒީފާއާ

 ސަރުކާރުގެ ބައެއް ކުންފުނިތަކުންނާއި ވަޒީފާ 

ދޭ އަމިއްލަ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާބެހޭ 

މަލުކުރުމަށްޓަކައި ކޮންމެވެސް އަޤާނޫނަށް 

ވަރަކަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅާފައިވި ނަމަވެސް، 

އި ގޮތުގަ މި ދިރާސާ ކުރި ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވުނު

ރާތްތަކުން ދޭ ފަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ވަޒީފާ

 .މަލުކުރަމަކުން ނުދެއެވެއަގޮތެއްގައި އާންމު

  

  

  1ހުށަެހޅުން 
އާބެހޭ ޤާނޫނު ތަންފީޛުކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކޮށް، ވަޒީފާ 1.1

މިގޮތުން، އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛު ނުކުރެވޭ ސަބަބުތަކާއި ޤާނޫނަށް . އިޞްލާޙުކުރުން
ދޭ ފަރާތްތަކުެގ  ޒީފާމަލުކުރުމުގައި ދިމާވާ ހުރަސްތަކާބެހޭ ގޮތުން މިހާރު ޤާއިމުވެފައިވާ ވައަ

ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ޔާތަކާއި، ވަޒީފާ އަދާޖަމްޢިއް
ން ކަމުގަިއ މެމްބަރުދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންއާއި ވަޒީފާ

، އްގެ ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކާއިއަދަދެދޭ ފަރާތްތަކާއި، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަ  ނުވާ ވަޒީފާ
މަޝްަވރާ  ން ކަމުގައިނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ޚިޔާލާއިމެމްބަރުމުވައްޒަފުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ 

 .ހޯދުމަށްޓަކައި އެ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑެވެ
  

ޤައުމީ ބައްދަލުވުމެއް  މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ /ވަޒީފާއާއި/އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާއި 1.2
ޭދ  އި ވަޒީފާމިގޮތުން ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއްގަ. ބޭއްވުމަށް ވިސްނުން) ންސްއެއްކޮންފަރަ(

ނަ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުންނާއި، ގި 
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 ވަޒީފާގެ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ އިސްދޭ ފަރާތްތަކުންނާއި އެފަދަ ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާކަށް އަދަދު
ލުކުރެވޭ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ސީފަރާތްތަކުންނާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ތަމް

މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ބޭއްވުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ . މެވެވޭ މީހުން ބައިވެރިކުރުން މުހިންހޮވާލެ
. އޯއަށް ދަޢުވަތު އެރުވިދާނެއެވެ.އެލް.ފަރާތުން އިސްނަގައި އެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އައި

މިފަދަ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކުރެވޭ މަޝްވަރާތަކުން، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނަށް 
ދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދިމާވާ މައްސަލަތައް  ވަޒީފާމަލުކުރުމުގައި އަ

އަދި ހަމައެހެންމެ، . ދެނެގަނެ އެ ފަދަ މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ހޯދުމުގައި އެހީތެރިކަން ލިބޭނެއެވެ
 ދޭ ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންނާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ  މި ފަދަ ބައްދަލުވުމަކީ ވަޒީފާ

އަދި . އިސްފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ޚިޔާލާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ލިބޭ ފުރުޞަތަކަށްވާނެއެވެ
ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި މި ތިންފަރާތުގެ މެދުގަިއ  މިއީ ސަރުކާރާއި ވަޒީފާ

ފެށުމަކަށްވެްސ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުމުގެ  މަޝްވަރާ ކުރެވޭނޭ ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާކުރުމުގެ
  .ވެގެންދާނެއެވެ

  

  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން 

) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  13ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

އި، ދޭ ފަރާތާ ޒީފާ ފައިވަނީ، ވަބަޔާންކޮށް ގައި 

ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ލިޔުމަކުން ނުވަތަ 

ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ  ވަޒީފާެގ 

. ވާނެކަމަށެވެ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަން 

ނަމަވެސް، ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާއެކު ލިޔުމުން 

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ހެދުމަކީ، މިކަމުގައި 

މަލުކުރެވޭ ގޮތެއް އަ ކޮށް އާންމުދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ވަނަ އަހަރު ވަޒީފާގެ  1994. ނޫނެވެ

ކުރެވުމާއެކު ސަރުކާރުގެ  އެއްބަސްވުން ތަޢާރަފު

ވައްޒަފުންނާއެކު ކުރެވެންފެށި ރަމްޒީ ވަޒީފާގެ މު

އެއްބަސްވުން ދިވެހި ސިވިްލ ސަރވިސް ގެ 

  . މުވައްޒަފުންނާއެކުވެސް ކުރެވެމުން ދެއެވެ

މި ދިރާސާ ކުރި ޓީމުން ސަރުކާރުގެ 

އޮފީސްތަކަށް ދިޔަ ދިއުމުންނާއި ކުރެވުނު 

އިންޓަރވިއުތަކުން ހާމަވި ގޮތުގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

އްގޮތަށް ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނާ އެ

ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނާއެކު އަދި ވަޒީފާގެ 

  .އެއްބަސްވުންތަކެއް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ 

މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތު ހުއްދައާއި ވިސާ 

ލިބެނީ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއެކު ސޮއި ކުރެވޭ 

އް ލިޔުމުން އޮވެގެން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެ

ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުންވެސް  ދޭ ވަޒީފާ ކަމަށްވާތީ 

އެފަރާތެއްގެ ވަޒީފާގައި ތިބޭ ބިދޭީސ 

މުވައްޒަފުންނާއެކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި 

ބައެއް އަމިއްލަ ބޮޑެތި . ސޮއިކުރެއެވެ

ކުންފުނިތަކްުނ އެފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާގައި ތިބޭ 

ކުވެސް ވަޒީފާގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުންނާއެ
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

 ،ނަމަވެސް. އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއެވެ 

މިގޮތުން ކުރެވޭ އެއްވެސް އެއްބަސްވުމެއްގައި 

ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ކަންތައްތައް ނުވަތަ 

ެއއްބަސްވުމުގެ ޝަރުޠުތައް މުވައްޒަފުންނަށް 

ފިާލފައެއް ނުވަތަ އޮޅުންރަނގަޅަކަށް 

ފަހަރު އަދި ގިނަ . ސާފުވެފައެއް ނުހުރެއެވެ

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ 

ިމ ދިރާސާ . ކޮޕީއެއްވެސް ދެވިފައި ނުހުރެއެވެ

ތަންތަނުންނާއި ކުރި  ކުރި ޓީމުން ޒިޔާރަތްކުރި

ގޮތުގައި  ހަގަކުރެވުނުފާއިންޓަރވިއުތަކުން 

ފިހާރަ ވެރިންނާއި ވާރކްޝޮޕްތަކާއި ގަރާޖް 

އި ކެފޭ ހިންގާ ަފރާތްތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތަކާ

އްގެ އަދަދެފަރާތްތައްފަދަ މަދު  ހިންގާ

މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދިވިެހ 

މުވައްޒަފުންނާއެކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި 

އްގެ މުވައްޒަފުން އަދަދެމަދު . ޮސއި ނުކުރެއެވެ 

ގެންގުޅޭ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކޭ ގޮތުގަިއ 

ޒަފުންނާއެކު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި މުވައް

ސޮއިކުރަންޖެހޭ ޖެހުމަކީ އެފަރާތްތަކުން 

  އަދި . ކުރަންޖެހޭ އިތުރު އިދާރީ ޚަރަެދކެވެ

މި ޚަރަދަކީ ފެންނަ ފެނުމުގައި އެ ފަރާތްތަކުން 

. ޤުވެރިވާ ޚަރަދެއް ނޫނެވެޢުކުރުމަށް ޝަ

ކޮންެމ މުވައްޒަފަކާއެކު ސޮއި ކުރެވޭ ވަޒީފާގެ 

ކަމަށް ޤާނޫނުގައި އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންޖެހޭނެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާއަކީ ތަންފީޛު ނުކުރެވޭނެ 

އަދި ނުކުރާނެ މާއްދާއެއް ކަމުގައި މަދު 

އްގެ މުވައްޒަފުން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް، އަދަދެ

ޚާއްޞަކޮށް، އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މި ފަދަ 

ބޫލުކުރެވިފައިވާކަން ކޮށް ޤައާންމުފަރާތްތަކަށް 

. ކުރުމުގައި  ފާހަގަކުރެވުނެވެމި ދިރާސާ 

މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގަިއ  

މުވައްޒަފުންނަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޙައްޤުތައް 

. ލިބިދެނީ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުންނެވެ

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް  ،އެހެންކަމުން

އެ ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކުރާގޮތުގައި، ، ނެތްނަމަ

ންނަށް ދޭކަށެއް އެފަދަ ޙައްޤުތަކެއް މުވައްޒަފު 

އަދި އެފަދަ ހައްޤެއް ނުލިބިގެން . ނުޖެހޭނެއެވެ

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅާނެ 

މީގެ . ޖާގައެއް މުވައްޒަފުންނަކަށް ނުލިބޭނެއެވެ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، ލިޔުމުން އޮންނަ ވަޒީފާގެ 

އެއްބަސްވުމެއް ނެތުމުން ވަރަށް ގިނަފަހަރު 

ންސާފުން ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފުން ބޭއި

ވަކިވުމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޙައްޤުތަކަްށ 

ފަރާތުން  ދޭ ނޫން ވަޒީފާ ޒިންމާދާރު

ވަޒީފާއާ . އަރައިގަންނަގޮތް މެދުވެރިވެއެވެ

ގުޅިގެން ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް 

ދި މޯލްޑިވްްސ އަށް ހުށަހެޅޭ ވަޒީފާއާބެޭހ 

 މައްސަލަތަކުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ

މައްސަލަތަކަކީ ބޭ އިންޞާފުން ވަޒީފާއިން 

ވަކިކުރުމުގެ ޝަކުވާތަކަށްވާކަމީ މިކަމުގެ 

  .ދަލީލެކެވެ

ނޑައެޅިގެން   ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަ

އިސްތިސްނާކޮށްފައި ނެތްނަމަވެސް، 

މަސްބޭނުމާއި މަސްހިފުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

ވެގެންވާ ޞައްޚާނަށް މަސްވެރިން
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ތްތަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޙާލަމަސައްކަތްތަކުގެ 

. ބަޔާންކޮށްފައިނުވެއެވެ އްޤާނޫނުގައި ގޮތްތަކެ

މަސްބޭނުމާއި މަސްހިފުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަސްވެރިން 

އެ އުޅަނދުތަކުގެ ވެރިންނާއެކު ވަޒީފާގެ 

އެއްބަސްވުން ހަދައި އެފަދަ އެއްބަސްވުމުގައި 

މަސްވެރިކަންކުރާ އެފަދަ . ސޮޔެއް ނުކުރެއެވެ

އުޅަނދުތައް ދުއްވައި ހަދަނީ ނުރަސްމީ 

ހަރުގައި ފަސިފައެއްގައިކަމުން އެފަަދ އުޅަނދު

މަސައްކަތްކުރާ މަސްވެރިންނާއެކު ވަޒީފާގެ 

އެއްބަސްވުން ހަދައި، ސޮއިކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޤާނޫނުގައި ބުނާފަދަ ރަސްމީ ވަޒީފާގެ 

މަލީގޮތުން އަގުޅުންތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަކީ 

އުޅަނދުފަހަރުތަކުގެ ވެރިންނަށް ފަސޭހަކަމަކަށް 

  .ނުވެދާނެއެވެ

  

   2ހުށަެހޅުން 
ދޭ ފަރާތާއި ކޮންމެ މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ލިޔުަމކުން ނުވަތަ ލިޔުންތަކަކުން އެކުލެވިގެންވާ  ފާވަޒީ 2.1

ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް އޮންނަންޖެހޭ ޖެހުން މުރާޖަޢާކޮށް، އެގޮތުގެމަތިން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 
ތަށް ވަޒީފާގެ އުޞޫލާއެއްގޮ އާންމުއެއްބަސްވުންތަކުގެ ނުވަތަ ކޮންޓްރެކްޓްގެ . އިޞްލާޙުކުރުން

. މަލުކުރެވޭގޮތުންވެސް ކުރެވިދާނެއެވެއައެއްބަސްވުމެއްވެސް ލިޔުމުން ނުވަތަ އަނގަބަހުން ނުވަތަ 
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން ލިޔުމުން އޮތްކަމުގައިވިޔަސް، އަނގަބަހުން ކުރެވިފައިއޮތަސް، ނޫންނަމަ 

ކޮންމެ ފަރާތަކުންވެސް ވަޒީފާއާބެޭހ ދޭ  ވެވިފައި އޮތްނަމަވެސް، ވަޒީފާ ގޮތުން  މަލުކުރެވިފައިވާއަ
ނޑައެޅޭ އެންމެ ކޮންމެ ކަމެއްގައިވެސް ނުވަތަ ވަޒީފާގެ ކޮންމެ ޙާލަތެއްގައި ވެސް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑުތައް ހިފަހައްޓަން ޖެހޭނެއެވެ   .ކުޑަ މިނުން ހިފަހައްޓަން ޖެހޭ މިންގަ
ވަޒީފާގެ ، ވަކިވަކިން ތަކްަށމަސައްކަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް ނުވަތަ އެކި ގިންތީގެ ވަޒީފާ 2.2

މިނުން ހިމެނެން ޖެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި ކަންތައްތައް ހިމަނައިގެން  އެއްބަސްވުންތަކުގައި އެންމެ ކުޑަ
ރޑް ނުވަތަ ނަމޫނާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް އެކުލަވާލުމަށް ވިސްނުން މިފަަދ . ސްޓޭންޑަ

ަނމޫނާ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް އެކުލަވާލެވިއްޖެނަމަ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭ ގޮތުން 
ފަރާތްތަކަށް  ދޭ ވަޒީފާމަލުކުރުމަށް އަފައިވާ ގޮތަށް ޔާންކޮށްގައި ބަމަލުކުރުމަށް ޤާނޫނުއަ

ނޑުތަކަށް . ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ ނޑުތައް ކުރިއަރުވައި އެމިންގަ އަދި އެއީ ވަޒީފާއާބެހޭ މިންގަ
  .  މަލުކުރުވުމަށް އެޅޭ ބާރަކަށްވެސް ވެގެންދާނެއެވެއަ

  ދެބަސްވުންތަކާއި ހަޅުތާލުކުރުން 

އިޙްތިޖާޖްކުރުމަށްޓަކައި ހަޅުތާލުކުރުމުގެގޮތުން 

މަސައްކަތް ހުއްޓާލައިގެން ތިބުމުގެ ޙައްޤު 

މީހުންނާއި  ޒީފާ އަދާކުރާދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަ

ެތރީންނަށް  އެނޫންވެސް މަސައްކަތް

ލިބިގެންވާކަމަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 

މާއްދާގައި  ވަނަ 31ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
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ކުރުމަށް  ހަޅުތާލު . ވެއެވެފައިޔާންކޮށްބަ

އަސާސީއިން އަލަށް މި ލިބިދިން ޙައްޤާއި ޤާނޫނު

ރާއްޖޭގައި ދީމުޤްރާތީ އުޞޫލުތައް 

 ކުރިއެރުވުމަށް ވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު ފަސް އަހަރު

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ 

ބަސްވުމެއް ފަރާތަކާއެކު ދެ ދޭ ޒީފާސަބަބުން ވަ

އުފެދޭ ކޮންމެ ފަހަރަކު މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަށް 

ނުވަތަ ހަޅުތާލު ކުރުމަށް އަވަސްވެގަތުމަށް 

ހިތްވަރު  ދިވެހިންގެ ގިނަ ބަޔަކަށް

ކުޑަވެގެން އެކަމުގެ  މުސާރަ. ލިބިފައިވެއެވެ

އިޙްތިޖާޖެއްގެ ގޮތުންނާއި މުސާރަ 

ބޮޑުކޮށްދިނުމަށް އެދޭ އެދުމެއްގެ ގޮތުން 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްްސ  ޓީޗަރސް

 2008ޖުލައި  1އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން 

ގައި މުދައްރިސުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކު 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން . ތިއްބެވެ" ސަލާމުގައި"

 ވަޢުދުވިގޮތުގެ މަތިން މުސާރަ ބޮޑުކޮށްދަީފއި

ނުވާތީ އެކަމުގެ އިޙްތިޖާޖެއްގެ ގޮތުން ކުރިން 

   ޙަރަކާތެއް ހިންގާނެކަމަށް  މި ބުނި ފަދަ

. އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން ވަނީ އިޢުލާން ކޮށްފައެވެ

އިވާ ވަނަ ބާބުގަ 4ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މާއްދާތަކުން ރިސޯ

މީހުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާތީ އެ ޤާނޫނު 

އިޞާްލޙުކުރުމަށް ގޮވާލައި ޤައުމީ 

މަށް ޓޫރިޒަމް ރުފެންވަރެއްގައި ހަޅުތާލުކު

ސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްްސ އެމްޕްލޮއީޒް އެސޯ

މިގޮތުން . އިން އިންތިޒާމުކުރިއެވެ

ނޑައެޅުނު ތާރީޚުގެ ކުރިން  ހަޅުތާލުކުރުމަށް ކަ

ފަދައިން  އެ ޤާނޫނު އެ ޖަމްޢިއްޔާއިން އެދުނު

އޭގެފަހުން، ދުނިޔޭގައި . އިޞްލާޙު ކުރެވުނެވެ

ނަން މަޝްހޫރު ކުންފުންޏަކުން 

އި ހިންގާ މަތީ ފެންވަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގަ

ޓު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް އެ ރިސޯ ޓެއްގައިރިސޯ

ނުކުރާކަމަށް ބުނެ އަދި މަލުއަހިންގާ ފަރާތުން 

ޓުގެ މަސައްކަތު މާޙައުލާމެދު އެ ރިސޯ

ޓުގެ ޖުކުރުމުގެ ގޮތުންނާއި އެ ރިސޯއިޙްތިޖާ

އިސްވެރިންގެ ތެރެއިން މީހަކު ވަކިކުރުމަށް 

އި ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީޒް އެސޯސިއޭޝަން ގޮވާލަ

ޓުގައި މޯލްޑިވްްސ ގެ ފަރާތުން އެ ރިސޯ އޮފް

. މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމެއް އިންތިޒާމް ކުރިއެވެ

އެ މައްސަލަ ޙައްލު ކުރެވުނީ ސަރުކާރުގެ 

މަތީ ފެންވަރުގައި އެ މައްސަލައިގެ  އެންމެ

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާ . ތެރެއަށް ވަދެގެންނެވެ

އާ ގުޅިގެންނާއި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު މުސާރަ

ޓުތަކުގެ ޛުނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ އަދި ރިސޯތަންފީ

އިސް މުވައްޒަފުން އެހެން މުވައްޒަފުންނާމެދު 

ލުކުރާގޮތާ ގުޅިގެން، މި ބުނި މަސައްކަތް އަމަ

ހުއްޓާލުމުގެ ކުރިންނާއި އަދި އޭގެ ފަހުންވެސް 

ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީޒް އެސޯސިއޭޝަންގެ 

ރިވުމާއި އެކުގައާއި އެފަރާތުެގ ބައިވެ

ޓުަތކުގައި ބައިވެރިވުމެއް ނެތި ބައެއް ރިސޯ

މަސައްކަތް ހުއްޓާލުންތައް އިންތިޒާމް 

ހަޅުތާލުުކރުމުގެ ޙައުްޤ . ކޮށްފައިވެއެވެ

ޤާނޫނުއަސާސީން ލިބިދިނުމުގެ ކުރިންނާއި 

ރާއްޖެއަށް ޑިމޮކްރެސީ ގެނައުމުގެ ޙަރަކާތްތައް 

ސް މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ފުޅާވުމުގެ ކުރިން ވެ
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ތަންތަނުގައި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމުގެ ބައެްއ 

ހިނަގމުން އައިސްފައިވި ނަމަވެސް،  ހާދިސާ

ފަހަކަށް އައިސް ނުވަތަ މި ދުވަސްވަރު 

ދޭ  ވަޒީފާ ،ރާއްޖޭގެ އެތަން މިތަނުގައި

އިންވެސްޓްކުރަން  ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖޭގައި

 ،ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން ބިރު ގަންނަ ދަރަޖައަށް

މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ހިނގާ އިޙްތިޖާޖް 

މުަލތައް މީގެ ކުރިން އަކުރުމުގެ މިފަދަ 

އެއްވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި މިދަރަޖައަށް 

 .ރާއްޖޭގައި ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ 

  
ޤާނޫނުއަސާސީން އަލަށް މިލިބިދިން ޙައްޤުގެ  –ޓެއްގައި ރޭވުނު މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމެއް ގެ ރިސޯތީ ފެންވަރުމަ

  އިތުރުވަމުންދޭ  ކުރާލެއް ބޭނުން

ރާތްކުރުމުގެ ޞިނާޢަތަށް އިމާފަތުރުވެރިކަމާއި  

ހަޅުތާލުކުރުމާއި މަސައްކަތް ހުއްޓާލުންތަކުގެ 

ކުރިމަތިވެފައިވާ ބިރަކީ ރާއްޖޭގައި ސަބަބުން 

އިންވެސްްޓކުރަން ބޭނުންވާ ވަރަށް ގިނަ 

ސަރުކާރުން . ފަރާތްތަކަކުން ކަންބޮޑުވާ ކަމެކެވެ 

ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު 

ބޮޑެތި ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގެވުމަށް 

ރާއްވަވަމުންގެނަްދވާ ދުވަސްވަރެއްގައި 

ހިންގާ މިފަދަ މަސައްކަތް ރާއްޖޭގައި 

ހުއްޓާލުމާއި ހަޅުތާލު ކުރުންތައް ހިންގާ 

ތަކީ އޭގެ ސަބަބުން ބިދޭސީ ތަސަބަބުތަކާއި ގޮތް

. ކަމެކެވެ އިންވެސްޓަރުން ޖެހިލުންވާނެ

ޑޮކްޓަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ ޤާނޫީނ 

ވަކީލުންނާއި ނަރުހުންފަދަ ދިވެހި ސިވިްލ 
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 ފާނެސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން ހަޅުތާލުކޮށް

ކަމަށާއި މަސައްކަތް ހުއްޓާލަފާނެކަމަށް 

ދެމުންގެންދާ އިންޒާރުތަކުގެ ސަބަބުން 

މަޞްލަޙަތު  އާންމު ސަރުކާރު ހިންގުމަށާއި 

ރައްޔިތުންނަށް  އާންމު ދެމެހެއްުޓމަށާއި 

ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މުހިންމު އަސާސީ 

  .ޚިދުމަތްތަކަށް ލޮޅުންއަރައެވެ

ނަމަވެސް، ސިވިލް ސަރވިސް 

ކޮމިޝަނުންނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ 

ގެ ދޭ ފަރާތްތަކު ޒީފާފަރާތްތަކުންނާއި ވަ

އަސާސީއާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ޤާނޫނު

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެހެނިހެން ޤާނޫނުތައް 

ތަފާތު ގޮތްގޮތަށް މާނަ ކުރައްވައިގެން 

އް ހަޅުތާލުކުރުމާއި މަސައްކަތް ުހއްޓާލުންތަ

ހުއްޓުވުމަށް ކުރައްވަމުންގެންދަާވ 

މަސައްކަތްތަކަކީ ބޭނުންވާ ނަތީޖާއާ އިދިކޮޅު 

ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ އަދި އޭގެ ސަބަބުން 

އް ދިމާވެދާނެ އިތުރު އޮޅުންތަކާއި މައްސަލަތަކެ

އަސާސީގައި އިޙްތިޖާޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނު . ކަމެކެވެ

ނީ ގޮތުން ހަޅުތާލުކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީފައިވަ

. ދެމާނަ ނުނެގޭ ފަދަ ސާފު ޢިާބރާތްތަކަކުންނެވެ

އެހެން ކަމުން، ޤައުމަށް ޑިމޮކްރެޓިކް 

އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވެމުންދާ މި ދުވަސްވަރުގެ 

އި އުޞޫލަކަށްވާންޖެހޭނީ އިޞްލާހީ މާާޙއުލުގަ

އަސާސީން ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤުތަކަށް ޤާނޫނު

މަގުފަހިކޮށް ދިނުމާއި އެ ޙައްޤުތައް 

ރުކޮށް ދިނުމާއި އެ ޙައްޤުތައް ކަށަވަ

މާނަކުރުމުގައި ހަނިކުރަނިވި މާނަކުރުންތަކުން 

  .އެއްކިބާވުމެވެ
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  3ށަެހޅުން ހު
މިހާރު ހިނގަމުންދާ ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭފަރާތްތަކާއެުކ  3.1

ގައި  3.2ވާހަކަދައްކަން ފެށުމަށާއި އެފަރާތްތައް އެއްބަސްވުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކައި، ހުށަހެޅުން 
ދާކުރުމަށްޓަކައި ފައިވާ ރަސްމީ ނިޒާމު ޤާއިމުކުރެވެންދެން، މެދުވެރިއެއްގެ ދައުރު އަބަޔާންކޮށް

  .ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ބޭނުންވާ ބާރުތައް ލިބިދީ އެ އޮތޯރިޓީ ހަރުދަނާކުރުން
ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭފަރާތްތައް އެއްބަސްވުމަކަށް ގެނައުމުގެ ގޮތުން  3.2

އެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކަށް ލަފާއާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދީ މެދުވެރި
) ލަފާދިނުމާއި އެއްބަސްކުރުވުމުގެ ޚިދުމަތް(އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް ކޮންސިލިއޭޝަން ސަރވިސް 

ތަކުގެ މިފަދަ ޚިދުމަތެއްގެ މަޤްޞަދަކަށްވާންވާނީ ދެބަސްވާފަރާތް. އެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ވިސްނުން
ކު އެއްބަސްވުމަކަށްއައިސް، ހަޅުތާލުކުރުމާއި މެދުގައި ވާހަކަ ދައްކައިގެން ޞުލްޙަވެރިކަމާއެ

މިގޮތުން . މަސައްކަތް ހުއްޓާލުންތަކުގެ ސަބަބުން ލިބޭ މާލީ ގެއްލުންތައް ލިބުނަ ނުދިނުމެވެ
ލަފާދިނުމާއި އެއްބަސްކުރުވުމުގެ (ޤާއިމުކުރެވޭ އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް ކޮންސިލިއޭޝަން ސަރވިސް 

ރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް ދެމިއޮންނާނީ މަސައްކަތްތެ) ޚިދުމަތް
އެކުލަވާލެވި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށްޓަކައި 

  .އެފަދަ ޚިދުމަތަކާއި ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެވެންދެނެވެ

  

  ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން

ވަނަ ބާބުގައި އެ  10ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޓްރައިބިއުނަލެއް އޮންނަންވާނެކަމަށް 

އަިދ އެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ . ފައިވެއެވެބަޔާންކޮށް

މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލް 

އެކުލެވިގެންވާނެގޮތް ބަޔާންކުރާ މާއްދާތައް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު . އެބާބުގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ

އިޞާްލޙުކުރުމަށް ފާސްކުރެވުނު ޤާނޫނުން 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ 

ރައިބިއުނަލް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓް

ވަނަ  86އެކުލެވިގެންވާގޮތާބެހޭ އެ ޤާނޫނުގެ 

މާއްދާ އިޞްލާޙުކޮށް،  އެ މާއްދާގައި 

ންގައި ހުންނަންވާ ެމމްބަރުޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ން މެމްބަރުސިފަތަކާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ 

ޢައްޔަނުކުރެވޭގޮތާއި ވަކިކުރެވޭގޮތް ބަޔާންކޮށް، 

ގާނެގޮތް ޓްރައިބިއުނަލުގެ މާލީކަންތައް ހިން

 87ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ . ބަޔާންޮކށްފައިވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތް 

ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ، ހިންގާގޮތާއި

މަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި، އަ ބެލުމުގައި 

ޓްރައިބިއުނަލާބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

ށް ހިމެނޭ ޤަވާޢިދެއް، އެ ޤާނޫނަ 
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 މަސް 3މަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން އަ

ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހަދައި އިޢުލާން 

. ފައިވެއެވެބަޔާންކޮށްކުރަންވާނެކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު  2008ނަމަވެސް، 

މަހުގެ ފަހުކޮޅުގަިއ ވަޒީފާއާބެހޭ 

ން ޢައްޔަނު މެމްބަރު ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ވެ މިބުނެވުނު ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް، އިސް

ޤަވާޢިދު އަިދ މިހާތަނަކަށް ހެދި އިޢުާލން 

އަދި ވަޒީފާއާބެޭހ . ކުރެވަިފއެއް ނުވެއެވެ

ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތްވެސް ފެށިފައެއް 

 .ނުވެއެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތް އަދި 

ވަޒީފާާއބެހޭ ޤާނޫނަށް  ،ފެށިފައިނުވި ނަމަވެސް

ފެށުމާއެކު މަދަނީ ކޯޓުންނާއި މަލުކުރަން އަ

އެހެނިހެން ކޯޓުތަކުން ވަނީ ވަޒީފާގެ 

ދެބަސްވުންތަކާއި ވަޒީފާއާ ގުޅުންހުރި 

. މައްސަލަތައް ބެލުން ހުއްޓާލާފައެވެ

ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި 

މައްސަލަތަކުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ 

ދޮރު  އިންޞާފު ހޯދުމާއި ލިބިގަތުމުގެ

  .ބަންދުވެފައެވެ

  

  4ހުށަެހޅުން 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުގެ މަސައްކަތް ހިންގާގޮތާއި، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަތައް ބެލުމުަގިއ  4.1

މަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލުތަކާއި، ޓްރައިބިއުނަލާބެހޭ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް ހިމެނޭ ޤަވާޢިުދ އަ
  .އިޢުލާންކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ލަސްނުކޮށް ފެށްޓުންހަދައި 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކޮށް، ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ރަށު ކޯޓުތަކުން ބެލޭނޭ  4.2
އާބެހޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޝަކުވާތައް މާލޭގައި ހުންނަ ވަޒީފާ. ގޮތަށް އެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން

ކުރުމަށް ހިނގާނެ ޓްރައިބިއުނަލަކަށް ހުށަހެޅުމަށް މާލެއަށް ދަތުރުކޮށް ޤާނޫނީ ވަކީލުން ޢައްޔަން
ބަޔަކަށް ކެރިކުޅަދާނަވެގެންވާ ވަރަށް ވުރެ ބުޮޑ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ގިނަ ޚަރަދަކީ އަތޮޅުތަކުގައި 

ވާ ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤން ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުން ލިބިދޭ ޝަކު.  ޚަރަދެކެވެ
ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތަްއ  ،އެހެންކަމުން. އެފަދަ ފަރާތްތައް މަޙްރޫމުވާނެއެވެ

މަލީގޮތުން ދަތި ހިސާބުތަކުގައާއި އަދި އެ ފަދަ އަވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުން 
ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ ބޮޑު މައްސަލަތައް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭ ޙާލަތްތަކުގައި އެ ފަދަ މައްސަލަތައް ރަށު ކޯޓުތަކަށް ހުށަހެޅޭނެގޮތް 
  .ޤާނޫނުން ޔަޤީންކޮށްދޭންޖެހެއެވެ

މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމާއި އެ ޤާނޫނުގައި  4.3
ނޑައޭެޅ . ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ހިމެނުން މިގޮތުން ކަ

ފަރާތްތައް  މެނޭނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތަކުގައި ހި
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އެއްބަސްވުމަކަށް ގެނައުމުގެގޮތުން އެފަރާތްތަކަށް ލަފާއާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުވައިދީ މެދުވެރިއެއްެގ 
ލަފާދިނުމާިއ (ދައުރު އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެޑްވައިޒަރީ އެންޑް ކޮންސިލިއޭޝަން ސަރވިސް 

މި ގޮތުން ). ބައްލަވާ 3.2ން ހުށަހެޅު. (އެއް ހިމަނަންވާނެއެވެ) އެއްބަސްކުރުވުމުގެ ޚިދުމަތް
 ވަޒީފާއެކުލަވާލެވޭ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގައި 

 އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތައް ބެލޭނޭ ނިޒާމަކާއި ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުމެއްގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް 
އަދި ވަޒީފާގެ . ދެވޭނޭ ނިޒާމެއް ހިމަނަންވާނެއެވެއެއްބަސްކުރުވޭނޭ ނުވަތަ އެއްބަސްވުމަކަށް އާ

ބެލޭނޭ އިންތިޒާމުވެސް ހަމަޖައްސަިއ  އާރބިޓްރޭޝަނުންދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް 
   .އެކަމާބެހޭ މާއްދާތައްވެސް ހިމަނަންވާނެއެވެ

  

  
އްޔިތުން ރަ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭމަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓެއްގައި ރޭވުނު މަސައްކަތް ހުއްޓާލުމަކަށް އެއްބާރުލުމުގެގޮތުން 

  ވަޒީފާއާބެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމެއް ނެތުމުގެ ނަތީޖާ – ކުރަނީއިޙްތިޖާޖު
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  ތަނުގައި ދިރިއުޅުން  މަސައްކަތްކުރާ 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިމަދު ޖަމާޢަތްތަކެއް 

ދިރިއުޅޭ ކުދި ޖަޒީރާތަކެއްގެ މައްޗަށް 

ކަމަށްވުމާއެކު  އެކުލެވިފައިވާ  ޤައުމެއް 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީގެ މަގުގައި 

ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވަނީ އެހްެނ ޤައުމުތަކާ 

ފަދަ މި. ވަރަށް ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކަކާއެވެ

ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލައި ޙައްލު ހޯދޭނީ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށާއި، އާބާދީގެ ކުޑަ 

ކަމަށާއި، ތަފާތު އެކި ރަށްރަށުގައި ިދރިއުޅޭ 

ބައިމަދު އާބާދީތަކަށް އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދަށާއި އެއްރަށުން 

ޅުމަށް ހިނގާ ައނެއްރަށަށް ދަތުރުފަތުރުކޮށް އު

ޚަރަދަށާއި މިކަންކަމަށް ރިޢާޔަްތ 

ރަސްމީ ސިފައެއްގައި . ކުރުމާއެކީގައެވެ

އިންތިޒާމްކުރެވިގެން އެންމެ ގިނަބަޔަކަށް 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދޭ 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ބިނާކުރެވިފަިއވަނީ 

މީހުން ދިރިނޫޅޭ ރަށްރަށުގައި ޤާއިމު 

. ތްތަކެއްގެ މައްޗަށެވެކުރެވިފައިވާ ވަސީލަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ އަސާސަކީ 

މީހުން ދިރިނޫޅޭ އެކަހެރި ރަށްރަށުގައި 

ޞިނާޢީ . ޓުތަކެކެވެއްޤީކުރެވިފައިވާ ރިސޯތަރަ

ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރެވެނީވެސް މީހުްނ 

. ދިރިނޫޅޭ އެކަހެރި ރަށްރަށުގައެވެ

ނޑުވަރިކަން ކުރުމަށް ދޫކު ސް ވަކިން ރެވެނީވެދަ

ހުރިހާ  ،އެހެންކަމުން. ރަށެވެރަށް  ތިބޭ ފަޅު

ޓުތަކެއްގައާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ރިސޯ

ނޑުވެރިކަންކުރާ  ކުރާ ރަށްރަށުގައާއި ދަ

ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން 

އެބަހީ، އެ . ރަށްރަށުގައެވެދިރިއުޅެންޖެހެނީ އެ 

މުވައްޒަފުން ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ރަށް

ދިރިއުޅެްނޖެހެނީ އެ ރަށްރަށުގައި ހަދާފައިވާ 

ރޒް" މުވައްޒަފުން "ނުވަތަ " ސްޓާފް ކުއާރޓާ

  .ބައިގައެވެ " ނިދާ
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 ތު ޙާލަޓެއްގައި މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅެންޖެހޭ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯ

   

ނޑުގެ އުޅަނދުމި ޙާލަތަކީ ބޭރުދަތުރުކުރާ   ކަ

 ފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަޅުވެރިންގެ ޙާލަތާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ދާދި އެއްގޮތް ޙާލަތެކެވެ

ުޓތަކާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތް ހިންގާ ރިސޯ

ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް، 

ނޑު ގަދަވެގެންނާއި މޫސުން  ނޑުމަތީގައި ކަ ކަ

އް ގޯސްވެގެން ދިމާވާ މައްސަލަތަ

ނޑުދަތުރުކުރާ  ދިމާނުވިކަމަށްވިޔަސް، ކަ

ހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ފައުޅަނދު

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގައި ދިމާވާ އެހެން ހުރިހާ 

އެކަހެރި . ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހެއެވެ

ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އެ 

 ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެންޖެހޭ މުވައްޒަފުންނަށް އެ 

ރަށްރަށުގައި ދިގު މުއްދަތުތަކަށް 
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ދިރިއުޅެންޖެހުމުން، އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ 

ނާޖާއިޒް  ފަރާތްތަކުން ޒީފާ ދޭކިބައިން ވަ

ފައިދާ ނެގުމާއި، މުސާރަ ނުލިބުމާއި، ވަޒީފާގެ 

އެއްބަސްވުމާ ޚިލާފަށް އެމީހުންނާ ދޭތެރޭގައި 

ކެއިން ބުއިމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ، މަލުކުރުމާއިއަ

ޙާލަތު އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ ދަށްކޮށް 

ހުރުންފަދަ ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުން 

އިންސާނުންނަކީ ަޠބީޢީގޮތުން . ގާތެވެ

ޖަމާޢަތްތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ބަޔަކަށްވުމާއެކު، 

ކޮންމެ އިންސާނަކަށްވެސް މުޖުތަމަޢުއެއްގައި 

. ޢާއިލީ ދިރިއުޅުމެއް އުޅެން ބޭނުންވެއެވެ

ގައި ރިނޫޅޭ އެކެަހރި ރަށް ރަށުމީހުން ދި

މުރުގެ ބޮޑު ބައެއް އުމަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި 

ރުވެފައިވާ ދިވެހިންނާއި ހޭދަކުރަން މަޖުބޫ

މީހުންގެ ޢައިލާތަކަކީ ޢާއީިލ އެމީސް

. ދިރިއުޅުމުން މަޙްރޫމު ކުރެވިފައިވާ ބައެކެވެ

މިއަދު ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ބޮޑެތި 

ދިމާވި  އް މެދުވިރިވާންއިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތަ

ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި މިކަން މިގޮތަށް 

ގެ އިންސާނީ . ދ.އ. އޮތުންވެސް ހިމެނެއެވެ

ވަނަ  16ޤަރާރުގެ  އާންމުޙައްޤުތަކުގެ 

މާއްދާއާއި އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާީފ 

 10ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

ދި ސިޔާސީ ވަނަ މާއްދާއާއި މަދަނީ އަ

 23ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ 

ވަނަ މާއްދާއިން، ޢާއިލާއަކީ މުޖްތަމަޢުގެ 

ޠަބީޢީ އަދި އަސާސީ ބިންގާކަމަށް ވީހިނދު، 

ކޮންމެ ޢާއިލާއަކަށްމެ ލިބިދީފައިާވ މުޖްތަމަޢާއި 

ދައުލަތުގެ ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން 

ސާސީގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަ

. ވަނަ މާއްދާއިންވެސް ލިބިދެއެވެ 34

ޢާއިލާއަށް ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދީފައިވާ 

ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަން ޢާއިލާތަކަށް 

ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ވަނީ އަވަސް 

  .ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަންޖެހިފައެވެ

ޅޭ އެކަހެރި މީގެ އިތުރުން، މީހުން ދިރިނޫ

ރަށްރަށުގައި އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތައް ޤާއިމު 

އެ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ، ކުރެވި

މުވައްޒަފުންނަށް އެރަށްރަށުގައި 

ދިރިއުޅެންޖެހިފައި ވުމުން އޭގެ ސަބަބުްނ އެ 

ރަށްރަށުގެ ވަޒީފާ ތަކުން އަންހެނުންނާއި 

. ތަޢުލީމީ ޒުވާނުން ދުރުހެލިކުރުވައެވެ

ކަމުން، މީހުން ދިރިނޫޅޭ އެކަހެރި އެހެން

ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުްނނަށް 

އެ ރަށްރަށުގައި ދިރިއުޅެން މަޖުބޫރުވުމުން 

މެދުވެރިވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ 

މައްސަލަތަކަށް އަވަސް ޙައްލެއް ހޯދަން ވަނީ 

  .ޖެހިފައެވެ
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   5ހުށަެހޅުން 
ނޑުވެރިކަންކުރާ ރަށް ރަށުގައި ރިސޯޓް 5.1 ތަކާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ރަށް ރަށާއި ދަ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އެ ރަށް ރަށުގައި ދިރިއުޅެންޖޭހޭ ގޮތަށް ރޭވިފައިވާ ސިޔާސަތުތަކާއި 
ށް އެ ރަށްރަށާ އިންތިޒާމްތައް މުރާޖަޢާކޮށް، އެފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ޢާއިލާއާއެކު ދިރިއުޅެވޭގޮތަ

ތަކާއި ޞިނާޢީ ރިސޯޓް . ކައިރީގައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި ގެދޮރު ލިބިދިނުމަށް ވިސްނުން
ނޑުވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ  މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ރަށްރަށާއި ދަ

ޢާއިލާއާއެކު  މުވައްޒަފުންނަށް އެ ރަށްރަށާ ކައިރީގައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގައި
ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް ގެދޮރު ލިބިދީ، އެ ރަށަކުން ވަޒީފާއަށް ދެވޭގޮތަށް ދަތުރުފަތުރުގެ އިންތިޒާމް 

ވަޒީފާ އަދާކުރާތަނުގައި ، ހަމަޖައްސައިފިނަމަ، އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެ
އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކާިއ  ފާ ތޮއްޖެހިގެން ދިގު މުއްދަތަކަށް ދިރިއުޅެން ޖެހުމުން ވަޒީ

  .އިޖްތިމާޢީ އެތައް މައްސަލައެއް ނެތިގެން ދާނެއެވެ
ނޑުވެރިކަންކުރާ ރަށްރަށުގައި ރިސޯޓް 5.2 ތަކާއި ޞިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ރަށްރަށާއި ދަ

ރަށްރަށުގައި ޢާއިލާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެ ރަށްރަށާ ކައިރީގައިވާ މީހުން ދިރިއުޅޭ 
ދިރިއުޅެވޭގޮތަށް ގެދޮރު ލިބިދިނުމަކީ ރައްޔިތުންނަށް ގެދޮރުގެ ތަނަވަސްކަން ލިބިދިނުމުގެ ޤައުމީ 

ޖެންޑާގެ ބައެއް ކަމުގައި ގޮތުން އެއީ ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ އެސިޔާސަތުގެ ބައެއްކަމުގައާއި އަދި އެ
މަޤްޞަދުކަމުގައި ވާންވާނީ، ދުވަހުެގ  މި ފަދަ ފިޔަވަޅެއްގެ. ހަމަޖެއްސުމަށް ވިސްނުން

މީހުންނަށް ޢާއިލާތަކަށް އެނބުރިގޮސް ޢާއިލާއާއެުކ  އަދާކުރާ  ފަހު ވަޒީފާމަސައްކަތް ނިންމުމަށް
ޢާއިލާތައް ބަދަހިކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، ބައްޕައިންނާ ، ހުސްވަގުތު ހޭަދކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިދީ
އަދި މިީއ . ރުމެވެއިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް ނެތިކު ނުލައި ކުދިން ބޮޑެތިވުމުން ނުކުންނަ

ޓުތަކާއި އެފަދަ އެހެން ރަށްރަށުގެ ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް އަންހެނުންނަށް ދެޭވ ރިސޯ
  .ހިތްވަރަކަށްވެސް ވާނެއެވެ
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.xއެކެވެ  80,83

26.11%ދގެ 

 ތަފާސް ހިސާބުތަ

ހއަދާކުރާ ދިވެ 

. xiއެވެ 

ގައި  ރާއް

ންގެ އަދަދު ރަ

625

ނހެން 

އދާކުރާ ބިދޭސީ
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 މަސައްކަތްތެރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް:  

އްޖެއަށް ވަ

ތްތެރިކަމުގެ

ލާންޖެހިފައިވާ

ލއަކީ ނުވަތަ ގޮ

ތްކުރާ ބިދޭސީ

309,575. ލއެވެ

 ދިވެހިރާއްޖޭގައ

39ކީ އަދަދަނގެ 

 ޖުމްލަ އާބާދީގެ

ވަނަ އަހަރުގެ  

ތގައި ވަޒީފާ

 110,231

ކން ދެކޭގޮތުގަ

ތްކުރާ ބިދޭސީން

52

އަން

ވަޒީފާއަ

 

ބިދޭސީ

ޢުލޫމާތު މަ

ދިވެހިރާއް

ް މަސައްކަ

ކުރިމަތިލާ

މައްސަލަ

ް މަސައްކަ

މައްސަަލ

ދިރިއުޅޭ

ބިދޭސީން

ރާއްޖޭގެ

2006 

ދައްކާގޮތު

ކީއަދަދަ

ފަރާތްތަކު

ް މަސައްކަ
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އަދި ސަރުކާރުގެ . އެ ނިސްބަތަކަށް ނުބަލައެވެ

ކަމާބެހޭ ފަރާތުން އެ ނިސްބަތް ދެމެހެއްޓުމަށް 

ން ޝަރުޠުކޮށްފައިވާ އެގްރީމެންޓުތައް އެކަ

ތަންފުީޛކުރުމަށް އިސްކަމެއް ދޭތަނެއް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރުތުވެރިކަމާއި . ނުފެނެއެވެ

ރާތްކުރުމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ދެމިއޮތުން މިއަދު އިމާ

ބަރޯސާކުރަން ޖެހިފައިވަނީ ބިދޭސީ 

  .މަސައްކަތްތެރީންނަށެވެ

 ސީންގޭތޭރޭ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބިދޭ

.  މުވެފައިވައިކަމެކެވެންބޭނުންކުރުމަކީ މިހާރު އާ

ރާއްޖޭގެ ގިނަ ގޭބިސީތަކުގައި ގޭތެރޭ 

މަސައްކަތް ބިދޭސީންނާ ނުލައި މިއަދު 

ހަމަޖައްސާނެގޮތެއް ވިސްނުމަށް ެގނައުންވެސް 

ދުވާުލގެ ވަގުތުތަކުގައި ކުޑަކުދިން . ދައްޗެވެ

ބަލައި، ބަލަހައްޓާނޭ ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރު ފަދަ 

ގޭތެރޭ މަސައްކަތްކުރާ ، ރުކަޒުތައް ނެތުމުންމަ

ބިދޭސީންނަކީ ރާއްޖޭގެ ކުޑަކުދިން ބާަލ 

  .ކަމަށްވަނީ ވެފައެވެ" ނިޒާމް "

ދިވެހި ރުފިާޔއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފައިސާ 

ކަމަށްވީހިނދު ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި 

ހުރިހާ ވިޔަފާރީގެ މުޢާމާލާތަކަށް ދިވިެހ ރުފިޔާ 

ވެސް، ދިވެހި ބަހާ ބެހޭގޮތުން ޤަބޫލުކުރި ނަމަ

ދިވެހި ބަަހކީ . އެހެން ބުނެވޭ ކަށްނެތެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ބަސްކަމަށްވިޔަސް، 

ރާއްޖޭގެ ރެސްޓޯރަންޓެއް ނުވަތަ ކެފޭއެއް 

ނުވަތަ ފާރމަސީއަކަށް ގޮސް ޚިދުމަތް 

ލިބިގަތުމަށް ދިވެހި ބަސް ބޭނުންކޮށްފިނަމަ 

ބޭނުންވާ އޮޅުންތަކެއް އަރައި އެމީހަކު 

. ޚިދުމަތެއް ނުލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑެވެ

ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ނޑަކަށް ހުރިހާ ވެއިޓަރުންނަކީ  ގާތްގަ

ރާއްޖޭގެ ފާރމަސީތަކުން . ބިދޭސީންކަމަށްވުމެވެ

ބޭސް ދޫކުރުމުގައި އެ ބޭހެއް 

ބޭނުންކުރަންވާގޮތް ލިޔުމުގެ ބަދަލުގައި ބޭްސ 

ރެހުން ބޭނުންކުރަންވާގޮތް ކު

އާދައަކަށްވެފައިވަނީ ހުރިހާ ބޭސް ފިހާރައެއްގައި 

  .މަސައްކަތްކުރަނީ ބިދޭސީންކަމަށްވާތީއެވެ

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ ހުރިާހ ދާއިރާއެއްގައި، 

މިއަދު ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން 

ޒަމާންވީ . މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ

ދިވެހި މަްސވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައިވެސް 

. ދޭސީން މަސައްކަތްކުރަމުން އެބަ ގެންދެއެވެބި

މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި އެކި ފަރާތްތަކާއެކު 

ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުތަކުން މާލޭގައާއި 

ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ބިދޭސީން 

އަމިއްލައަށް ޖަމާޢަތް ހަދައިގެން ކޮންޓްރެކްޓް 

އުޞޫލުން މަސައްކަތްކުރާ ކަމުގެ އިތުރު 

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ . ލިބުނެވެމައުލޫމާތު  

އުޅަނދުފަހަރު ޕާކުކުރާ ތަންތަނުގައި އެ 

އުޅަނދުފަހަރު ފޮހެ ސާފުކޮށްލުމުެގ 

ފުރުޞަތަކަށް އެދި އެ އުޅަނދުފަހަރުެގ 

ވެރިންނަށް އާދޭސް ކުރުމަށް ބިދޭސީން 

ހަފްތާގެ ބަންދު . މަޑުކޮށްގެން ތިބެއެވެ

ދުވަސްތަކުގައާއި ރަސްމީ ބަންދު 
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ގައި މާލޭގައާއި ރާއްޖޭގެ އާބާދީ ދުވަސްތަކު

ބޮޑެތިއެހެން ރަށްރަށުގެ ޕާރކުތަކަށާއި ހުސް 

ބިންތަކަށް ބިދޭސީން އެއްވެ އެފަދަ ކޮންމެ 

ދުވަހަކު އެތަންތަން ފުރަމުން ގެންދިއުމުން 

ކުރިމަގުގައި ދިމާވާނެ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑެތި 

 .މައްސަލަތަކާ މެދު ސަމާލުވުމަށް ގޮވަމުންނެވެ

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ 

ޔަޤީންކަމާއެކު  އަދަދުމަސައްކަތްތެރީންގެ ސާފު 

ބުނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް ވަނީ 

ގައި ހުއްދަ ލިބިގެްނ ރާއްޖޭ. ނުކުޅެދިފައެވެ

ސަރުކާރުގެ  އަދަދުބިދޭސީންގެ  ކުރާ އަދާ ޒީފާވަ

ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީއިން ޝާއިޢު 

ބެލެހެއްޓޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަ ، ކުރިނަމަވްެސ

ނުވާތީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ 

ބުނެވެން ނެތުމާއެކު، ރާއްޖޭގައި  އަދަދުސާފު 

 އަދަދު މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ބިދޭސީންގެ 

ށްވުރެ މަތި އަދަދަމިނިސްޓްރީއިން ޝާއިޢުކުރާ 

ވާނެ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީއިން 

  .xivއަންދާޒާކުރެއެވެ 

  

  
އެއްގަމުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު ޕާކުކުރާ ތަންތަނުގައި އެ އުޅަނދުފަހަރު ފޮހެ ސާފުކޮށްލުމުގެ ފުރުޞަތަކަށް 

 އެދި އާދޭސްކުރުމަށް ބިދޭސީން މަޑުކޮށްގެން ތިބޭ
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  )އަހަރީ ގޮތުން، ސިނާޢަތްތައް ވަކިން( އިތުރުވާ މިންވަރު  މަސައްކަތްތެރިން   ބިދޭސީ

  ސިނާއަތް 2006 2007 އަހަރަކު އިތުރުވާ މިންވަރު 
ނޑުވެރިކަން އަދި ލަކުޑި  481 487 1.25%  ދަ

 މަސްވެރިކަން  1534 1688 10.04%
 އުފެއްދުންތެރިކަން 1065 1406 32.02%
 ކަރަންޓު، ގޭސް އަދި ފެން  115 222 93.04%
 އިމާރާތްކުރުން 16415 27958 70.32%
 ތަޢުލީމު 2424 2712 11.88%
ނޑުކޮށް އަދި ވަކިން މުދާވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި  1744 2074 18.92%   ގަ
  ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް  3036 3462 14.03%
  ފަތުރުވެރިކަން  11095 12352 11.33%
ނޑަހަކުރުން އަދި މުވާސަލާތް  1077 1273 18.02%   ދަތުރުފަތުރު، ބަ

  މާލީ ކަންކަން، އިންސުއަރެންސް، ވިޔަފާރި، ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރި 6613 7104 7.42%
  އިޖްތިމާޢީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 8302 9337 12.47%
  ޖުމްލަ  53901  70075 30.01%

 ޓްސްރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯ ހިއުމަންމިނިސްޓްރީ އޮފް : މަޢުލޫމާތު 

 2003 - 2007 ބިދޭސީން އިތުރުވާ މިންވަރު،ތަފާތު ސިނާޢަތްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އަހަރަކު އިތުރުވާ 
 މިންވަރު 

  ސިނާއަތް 2003 2004 2005 2006 2007

ނޑުވެރިކަން އަދި ލަކުޑި  347 414 473 481 487 7.01%  ދަ
 މަސްވެރިކަން  672 881 1153 1534 1688 20.23%

 އުފެއްދުންތެރިކަން 2715 1613 978 1065 1406 12.33%-
 ކަރަންޓު، ގޭސް އަދި ފެން  17 83 90 115 222 67.18%
 އިމާރާތްކުރުން 6502 9147 11274 16415 27958 33.87%
 ތަޢުލީމު 1059 2501 2491 2424 2712 20.69%
ނޑުކޮށް އަދި ވަކިން މުދާވިއްކުމުގެ  2132 1159 1589 1744 2074 0.55%- ގަ

  ވިޔަފާރި 
  ހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް  9420 2459 3131 3036 3462 18.14%-
  ފަތުރުވެރިކަން  4031 9776 10302 11095 12352 25.10%
ނޑަހަކުރުން އަދި މުވާސަލާތް  502 575 1238 1077 1273 20.46%  ދަތުރުފަތުރު، ބަ
މާލީ ކަންކަން، އިންސުއަރެންސް، ވިޔަފާރި،  3880 4780 5524 6613 7104 12.86%

  ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރި 
  އިޖްތިމާޢީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް 2488 5025 6602 8302 9337 30.28%
  ޖުމްލަ 33765 38413 44845 53901 70075 15.72%

  ޓްސްރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯ ހިއުމަންމިނިސްޓްރީ އޮފް : މަޢުލޫމާތު 
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ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާބެހޭ ކަންތައްތައް 

ގޮސްފައިމިވަނީ މިހާރު މިއޮތް ޙާލަތަށް 

ވޭތުވެދިޔަ ވިއްސަކަށް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 

ރާއްޖެއަށް ލިބުނު އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމުގެ 

ސަބަބުން އުފެދުނު ވަޒީފާތަކަށް ބޭނުންވާ 

ވަރަށް މީހުން ތަމްރީނު ނުކުރެވުމުގެ 

ރާއްޖެއަށް ލިބޭ އާމްދަނީން . ސަބަބުންނެވެ

ދިއުމާއި  ޖެހޭ ނިސްބަތް އިތުރުވަމުން ބޮލަކަށް

ދެކުނު އޭޝިއާގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ 

އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ދިރިއުޅުމުގެ 

ފެންވަރު މަތިވަމުން ދިއުމާއެކު ދެކުނު 

އޭޝިއާެގ ޤައުމުތަކުން ކުޑަ މުސާރައަށް މީހުން 

ގެނެސް ފައިދާ ބޮޑުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު 

ފަރާތްތަކަށް  ދޭ ވަޒީފާރާއްޖޭގެ 

  .xvއެވެތަނަވަސްވެގެންދިއަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ބިދޭސީ 

މަސައްކަތްތެރީން ޙިއްޞާކުރާ މިންވަރާމެދު 

. އެއްވެސް ޝައްކެއް ނުއުފެދެއެވެ

ރާތްކުރުން ފަދަ ބިދޭސީ އިމާފަތުރުވެރިކަމާއި 

މަސައްކަތްތެރީންނަށް ބަރޯސާ ކުރަްނޖެހިފައިވާ 

ދާއިރާތައް ދެމެހެއްޓެން އޮތީ ބިދޭސީ 

. މަސައްކަތްތެރީންގެ ބައިވެރިވުމާއެކުގައެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި އިނގިރޭސި މީޑިއަމްއަށް 

ކިޔަވައިދިނުން ތަޢާރަފު ުކރެވުނީއްސުރެން 

ޗަރުންނަށް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގައި ބިދޭސީ ޓީ

އިތުރުވަމުން . އަންނަނީ ބަރޯސާކުރަމުންނެވެ

އަންނަ ކުންފުނިތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް 

ބޭނުންވާ ވަރަށް ިދވެހިރާއްޖޭގައި 

. ންޓުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެއެކައުންޓަ 

އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޙިއްޞާއާ 

ނުލައި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދޭ 

ހެނިހެން މަރުކަޒުތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެ

ށް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުންނެއްވެސް އަދަދަ

  .ތަމްރީނު ކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ

އްގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން އަދަދެގިނަ 

އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ  އަދާކުރާ ޒީފާވަ

އެއްފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ 

ބިދޭސީންނަކަށްވެސް މާބޮޑު އިޖްތިމާޢީ 

އަދި . ރައްކާތެރިކަމެއް ލިބިދެވިފައެއް ނުވެއެވެ

އެމީހުންގެ ކިބައިން ނާޖާއިޒު މަންފާ ހޯދުމުގެ 

ހިންގުމުެގ ، ނަމަވެސް. ފުރުޞަތުވެސް ބޮޑެވެ

މުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާގެ އިސް މަޤާ

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނާއި ފަންނީ ވަޒީފާތަކާއި 

ކުރާ އެކު އަދާކުރެވޭ ވަޒީފާތައް އަދާހުނަރާ

ބިދޭސީންގެ ޙާލަތު އެހެނިހެން ގިންތިތަކުގެ 

ފަދަ އެ. މަސައްކަތްތެރީންނާ ތަފާތެވެ

ފަރާތްތަކަށް  ކުރާގެ ވަޒީފާ އަދާތަކުގިންތި

ގެ ނުވަތަ ފެންވަރު ދިވެހިންނާ އެއް

އެއަށްވުރެވެސް ރަނގަޅު މަސައްކަތުެގ 

  . މާޙައުލަކާއި ޢިނާޔަތްތައް ލިބިދެވެއެވެ

 9އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ އަސާސީ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާގެ ތެރެއިން 

ދިވެހިރާއްޖެއިން މިހާތަނަށް ބައިވެރިނުވާ 

ހަމައެކަނި މުޢާހަދާއަކީ ބިދޭސީ 
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ންގެ ޢާއިލާތަކުގެ މަސައްކަތްތެރީންނާއި އެމީހު

ބެހޭ ދިނުމާޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާކަން ފާހަގަ ކޮށްލަން 

  .ޖެހެއެވެ

ތިރީަގއި ބަޔާން މިކުރަނީ އިންސާނީ 

ޙައްޤުތަކުގެ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު ބިދޭސީ 

މަސައްކަތްތެރީންނާގުޅޭ، އަވަސް ޙައްލަކަށް 

  .ބޭނުންވެފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ

ވަޒީފާތަކަށް  xvi:މަން ޓްރެފިކިންގއު ހި 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން ބޭނުންވުން 

އިތުރުވަމުން ދިޔަވަރަކަށް ވަޒީފާތަކަށް 

ބިދޭސީން ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތްކުރާ 

ވެސް  އަދަދުކުންފުނިތަކާއި އޭޖެންސީތަކުގެ 

ބިދޭސީ . ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ

މަސައްކަތްތެރީން ގެނައުމުގެ ހުއްދަ 

އި ހޯދުމުގައާއި އެމީހުންނަށް ވިސާ ހޯދުމުގަ

މުތަކާއި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ފުރަންޖެހޭ ފޯ

ލިޔެކިޔުންތައް ގިނަުވމާއެކު އެ 

މަސައްކަތްކުރުމަށް އެކަމަށް ޚާއްޞަވެފައިވާ 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީތަކުގެ ބޭނުންތެރިކަން 

އެއަށްފަހު، އެމްޕްލޯއިމަންޓް . އިތުރުވިއެވެ

އޭޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫނީ 

ވޭ ގޮތަށް ބިދޭސީއަކު ވަޒީފާއަކަށް ނުގެނެ

ރާއްޖޭގެ . ޤަވާޢިދުތައް ހަމަޖެހިގެންދިއައެވެ

ވަޒީފާތަކަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން 

ބޭނުންވުން އިތުރުވަމުން ދިއުމާއެކު، އަވަށްޓެރި 

ޤައުމުތަކުގެ ގިނަ މަސައްކަތްތެރީންތަކަކަށް 

ރާއްޖެ ތަޞައްވަރު ކުރެވިގެންދިޔައީ 

 އިޤްތިޞާދީގޮތުން ފުދުންތެރި، މުސާރަ ބޮޑު 

ވަޒީފާތަކެއް ަތނަވަސްވެފައިވާ ޤައުމެއްގެ 

މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި ކުރެވުނު . ގޮތުގައެވެ

އިންޓަރވިއުތަކުން އެނގުނުގޮތުގައި ގިނަ 

އްގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންތަކަކަށް، އަދަދެ

ޚާއްޞަކޮށް ބަންގްލަދޭޝްގެ 

މަސައްކަތްތެރީންނަށް އެ ޤައުމުެގ 

ންނާއި އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީތަކު

ބައެއް ފަހަރު ދިވެހި އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

އޭޖެންސީތަކުން ބޮޑެތި މުސާރަ ލިބޭ ރަނގަޅު 

ވަޒީފާތައް ލިބޭނެކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއަށް އެދޭ 

މީހުންގެ އަތުން ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ގިނަ 

މިގޮތުން . އްގެ ފައިސާ ހޯދައެވެއަދަދެ

އި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ދެއްކުމަށްޓަކަ

ފަހަރު  ވަޒީފާއަށް އެދޭ ބިދޭސީން ވަރަށް ގިނަ

އެމީހުންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ 

މިލްކުވެރިކަމުގައި ހުންނަ މަދު އެތިކޮޅު 

އެފަދައިން އަންނަ ގިނަ . ވިއްކާލަންޖެހެއެވެ

ބިދޭސީންނަށް ކަމުގެ ޙަޤީޤަތް، އެބަީހ 

ކަންތައްތައް ހުރީ އެމީހުންނަށް އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

ންޓުން ވަޢުދުވިފަދައިން ނޫންކަން، އޭޖެ

ލިބޭނެކަމަށް . އެނގެނީ ރާއްޖެ އައުމުންނެވެ 

އަދި . އެމީހުންނަށް ވަޢުދުވި ވަޒީފާ ނުލިބެއެވެ

އެމީހުންނަށް ލިބޭ ވަޒީފާގެ މުސާރަ 

. އެމީހުންނަށް ވަޢުދުވި ވަރަށްވުރެ ދަށެވެ

މިފަދަ މަސައްކަތްތެރީން ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި 



ާ ޙ ް ފ ަ ޟ  |62  

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

ނބުރާ ހޯދުމަށްޓަކައި، ލިބޭ ދެއްކި ފައިސާ އަ

ކޮންމެ ވަޒީފާއެއް ކޮންމެ މުސާރައަކަށް 

ނަމަވެސް ޤަބޫލުކުރަން އެފަދަ ބިދޭީސ 

އެފަދަ . މަސައްކަތްތެރީންނަށް މަޖުބޫރުވެއެވެ

ގިނަ މަސައްކަތްތެރީންނަކީ ލިޔަން ކިޔަން 

ނުދަންނަ ނުވަތަ އިނގިރޭސި ބަހުން ވާހަކަ 

މާއެކު ދައްކަން ނޭނގޭ މީހުން ކަމަށްވު

ަސރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެމީހުންގެ 

ރަނގަޅު . ޝަކުވާ ހުށައެއް ނޭޅޭއެވެ 

މުސާރައާއި ރަނގަޅު ވަޒީފާ ލިބޭނެކަމުގެ ފޮނި 

އުއްމީދުގައި އެމީހުންގެ މިލްކުގައިވާ ތަކެތި 

ވިއްކާލުމަށްފަހު ރާއްޖެ އަންނަ ބައެއް 

ބިދޭސީން ރާއްޖެ އައުމުން އެމުީހންނާ 

. ފަރާތެއްވެސް ރާއްޖޭގައި ނުހުރެއެވެ ލުވާނެހަވާ

އެފަދަ މީސްމީހުންގެ ޝަކުވާތައް ބަލާނެ 

ރަސްމީ ފަރާތެއްވެސް އަދި އެފަދަ ޝަކުވާތައް 

ހުށަހެޅޭނެ ރަސްމީ ފަރާތެއްވެްސ 

ރާއްޖޭގެ . ޤާއިމުކުރެވިފައިނުވެއެވެ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންޓުންނާއި ބިދޭސީ 

ކުގެ މަސައްކަތްތެރީން ފޮނުވާ ޤައުމުތަ

އެމްޕްލޯއިަމންޓް އޭޖެންޓުންގެ މިބުނި ފަދަ 

އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރާ  ،މަލުތަކަކީއަ

. ދ.ބައިނަލްއަޤްވާމީ ކުށްތައް ހުއްޓުވުމާބެހޭ އ

ގެ މުޢާހަދާ އަށް އިތުރު ކުރެވުނު 

އަންހެނުންނާއި ކުޑަ ، އިންސާނުން، ޚާއްޞަކޮށް

ކުދީން ވިއްކުން ހުއްޓުވުމާއި މަނާކުރުމާއި 

ވަނަ  3ށް އަދަބުދިނުމާބެހޭ ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އެކަމަ

 ހިއުމަން "ފައިވާ ބަޔާންކޮށްމާއްދާގައި 

. ލުތަކެކެވެއަމައަށް ފެތޭ " ޓްރެފިކިންގ

މަލުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަމިގޮތުން ހިންގާ 

ޤަވާޢިދާ ިޚލާފަށް އުޭޅ ބިދޭސީ 

އިތުރުވާންދިމާވި  އަދަދުމަސައްކަތްތެރީންގެ 

ނޑު އެއްސަބަބެ އެހެންކަމުން ކަމާބެހޭ . ވެމައިގަ

ރަސްމީ ފަރާތްތަކަށް ކުރެވެނީ ރާއްޖޭގައި ތިބި 

މެދު އަދަދާބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ 

އެމްޕްލޯއިމަންޓް . ހަމައެކަނި އަންދާޒާއެކެވެ

އޭޖެންސީއެއް މެދުެވރިކޮށްގެން ނޫނީ ބިދޭސީ 

މަސައްކަތްތެރިއަކު ނުގެނެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި 

ޖެއްސުމަކީ ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ހުއްދަ ލިބިގެްނ 

އަދި ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ 

ވާން ދިމާވި އިތުރު އަދަދުމަސައްކަތްތެރީންގެ 

ނޑު އެއްސަބަބެވެ   .މައިގަ

  

މުވައްޒަފުން ދިރިއުޅޭ އެކަށީގެންނުވާ 

ތަކުގެ ޓު ރިސޯ :ފެންވަރުގެ ތަންތަން 

ޓުތަކުގައި ހަދާ މުވައްޒަފުން ތިބެން ރިސޯ

ތަންތަނާ ބޭހޭގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް 

. ެވއެވެޓޫރިޒަމުން ޤަވާޢިދެްއ ހަދާފައި

ހެދުމަށް ަރށްރަށް  ރިސޯޓްއެހެންކަމުން 

ހުށަހަޅާ ބީލަންތަކުގައި އެ ކުއްޔަށް ހިފުމަށް 

ޓެއްގެ މުވައްޒަފުން ތިބެން ހަދާ ރިސޯ

މިނިސްޓްރީ . ތަންތަނާބެހޭ ބައެއް ހިމަނައެވެ 

މްގެ މިބުނި ޤަވާޢިދު ފިޔަވަިއ އޮފް ޓޫރިޒަ



 

 

 

ވައްޒަފުންނަށް 

ވުރެ ފެންވަރު 

އިންސާނުން  

މި . ނތަނެވެ

ންތަން ވަނީ 

ވަރަކަށް ވައި 

. ނގައި ނެތެވެ

ތީ ތިބެވޭނެ 

ގިނަ .  ނެތެވެ

. ކަށް ނެތެވެ 

 ވަނީ ވަކި 
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 ބިދޭސީ މުވަ

ގެންވާ ވަރަށް ވު

،ފަަހރު ގިަނ

ށީގެންނުވާ ތަން

ށް ފެނުނު ތަނ

އކަށީގެންވާ މިންވަ

ތެއް އެ ތަންތަނު

ފުތާހިރު ކަންމަ

ތަކެއް ރޭވިފައެއް

ސފު ފެން ލިބޭކަ

 ފެން ލިބުން

  .ހެއްޓިފައެވެ

                  

 

ފަރާތްތަކުން

ެ ދީފައިވަނީ އެކަށީ

ދި ގދަށް، އަ

ދިރިއުޅެން އެކަށ

ދިރާސާކުރި ޓީމަ

ެއ. ތޮއްޖެހިފައެވެ

ދައުރު ކުރެވޭނެގޮ

ު ފާޚާނާކޮށް، ސާ

ތްތައކަށީގެންވާ ގޮ 

ތަންތަނުގައި ސާ

ސާފު ނުވަތަ

ވަރަކަށް ހިފެހެމިން

   ދިރާސާ  ކުރު  ގތުމުގެ

ގޮތުން 

އވެސް 

 ދޭ  ފ

ތިބެން 

ހިނގާ 

ތތަކެއް 

ޓީމުން 

ނަށާއި 

 ކުރި 

ރކާރުގެ 

 ދެ 

 ނިހެން 

ފަ

ދީ

ދަ

ދި

ދި

ތޮ

ދަ

ފާ

އެ

ތަ

ނު

މި

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

ޮ ދ ތަންތަނާބެހޭ 

 އިތުރު އެއް

ޒާީފވަ. ނުވެއެވެ 

އްޒަފުން 

ން ބަލައި ކަން ހ

 ބެލޭނޭ ގޮތް

ދިރާސާ ކުރި ޓ

ންތަނ ހިންގާ ތަ

 ތަންތަނަށް

ާ ނގޮތުގައި ސަރު

އި އަމިއްލަ

ވަޒީފާ ދޭ އެހެނ 

ގއި މާލެ 
ބިދޭސީ 

ފައިވާ ދީކޮށް

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

ފން ތިބެން ހަދާ

 ފަރާތަކުން

އ ހަާދފައެއް ނ

ކން މުވައް

ތަންތަން ސާފައިވާ 

 ގޮތް 

މި ދި. އްނެތެވެ

ތް ކުރާ އަދި

ފން އުޅޭ

ތަކުން އެނގުނު

 ކުންފުނިތަކަކާއި

 ޏަކުން ފިޔަވައި

ގަރުކާރުގެ ބޭނުންތަކު
ނެސްފައިވާ ބައެއް ބ
އކަތްތެރިންނަށް ފޯރުކޮ
ބޯހިޔާވަހިކަން 

 

 ދިވެހިރާއް

މުވައްޒަފު

އެއްވެސް

ޤަވާޢިދެއް

ފަރާތްތަކު

ހަމަޖައްސާ

ނުހިނގާ

ރޭވިފައެއް

ް މަސައްކަ

މުވައްޒުަފ

ޒިޔާރާތްތަ

މަދު

ކުންފުންޏަ
 

 

  

ސަރު
ގެނ
މަސައް



 

ތމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 

ތކެއް މަސް 

ރާތްކުރުމުގެ މާ

އޭގެ . ދވުނެވެ

ބި ބިދޭސީ 

ގެންވާގޮތަކަށް 

ވަސްވެފައިވާތީ 

ެނތްކަމަށްބުނެ 

އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމު

ޒަފުންނަށް އެތަ

އިމާވާ   ނުދީ 

ދެ ތަނަކަށް ެދ

ތަނުގައި ތިބި

މީހުންނަށް އެކަށީ

 އެތަކެއް ދުވަ

ވަރު ގައިގައި ނ 
x.  

ގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮ

ބިދޭސީ މުވައްޒަ

ދުވަހަށް މުސާރަ

މަސައްކަތްކުރާ ދެ

ތރެއިން އެއް

އެމީ ،މުވައްޒަފުން

ކާން ނުލިބޭތާ

މަސައްކަތްކުރާނެ 

xviiަޝކުވާކުރިއެވެ 

ަ  ދިވެހިރާއްޖޭ

ންނަށް 

ކޮންމެ 

ދީގެން 

ޒަފުން 

ފަހަރު 

ނިހެން 

މި  

ނުވަތަ 

ރމުގައި 

ބި

ދު

މަ

ތެ

މު

ކާ

މަ

ޝ

ާ ޙ ް ފ

ގއި މާލެ 
ބިދޭސީ 

ވާ ދީފައިކޮށް
 ސީލަތްތައް

މާލެ ގއި 
ބިދޭސީ 

ފައިވާ ދީކޮށް
 ވަސީލަތް 

ދޭސީ މުވައްޒަފުން

މުގެ ރިޕޯޓުތައް ކޮ

މުސާރަ ނުދ 

 ބިދޭސީ މުވައްޒަ

ދށަށް އެތަކެއް 

އަދި އެހެނ

.ށްފައިވެއެވެޖާޖްކޮ 

ސައްކަތް ކުރާ ނ

ަރތް ކުރި ކުރު
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ރުކާރުގެ ބޭނުންތަކުގަ
ނެސްފައިވާ ބައެއް ބ
އކަތްތެރިންނަށް ފޯރުކޮ
ކުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީ

 

ރުކާރުގެ ބޭނުންތަކުަގ
ވާ ބައެއް ބނެސްފައި 

އކަތްތެރިންނަށް ފޯރުކޮ
ނވެރުމަށް ބޭނުންވާ ވަ

 

ޭ : ނުލިބުން  ބި

 ނުލިބިގެން އެކަމު

.މ ލިބެއެވެ

ޖކުރުމުގެ ގޮތުން

 މިނިސްޓްރީ ދޮ

އަ. އިވެއެވެ

ންވެސް އިޙްތިޖާ

ރި ޓީމުން މަސ

ތަންތަނަށް ޒިޔާރ

 

ސަރު
ގެނ
މަސައް
ކެއްކު

ސަރު
ނގެ
މަސައް
ފެްނ

މުސާރަ

މުސާރަ 

ދުވަހަކެުމ

އިޙްތިޖްާޖ

ކަމާބެހޭ

އެއްވެފައި

ގޮތްގޮތުން

ދިރާސާކު

ހިންގާ 
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ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީ 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން : މަސައްކަތްތެރީން 

ގެއްލިގެން، ވީނުވީތަނެއް ނޭނގިގެން، 

ވަތަ އެމީހުންނާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ނު

ނޫސްތަކުގައި ކޮންމެ  އެމީހުން ހޯދުމަށް ދުވަހު

ކު ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ަފރާތްތަކުގެ ހަދުވަ

ޝާއިޢުކޮށްފައި ހުރުމުން، އެތަކެއް އިޢުލާނު 

ޤަވާޢިދާ ޚިލާަފށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ 

 މަސައްކަތްތެރީންގެ މައްސަލަ ބޮޑުވެފައިވާ 

މާލޭގައި އެއްގަމު . ވަރު ދައަްކއިދެއެވެމިން

ކަށް ޕާކުކުރެވޭ އަދަދައުޅަނދުތައް ގިނަ 

ތަންތަނުގައާއި މާލެއާއި އެހެނިހެން ބައެއް 

އްދުތަކުގައި ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަޙަ

މަސައްކަތެއް ލިބޭތޯ އާދޭސް ކުރަުމންގެންދާ 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާއި ޕާކުތަކާއި 

ތަންތަނުގައި ކަމެއް ނެތިފައި ތިބޭ އާންމު

ށް އެކަނި އަދަދަބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ 

ތެރީންނާބެހޭ  ބަލާލިއަސް ބިޭދސީ މަސައްކަތް

ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އިޞްލާޙަށް 

ނުންވެފައިވާ ކަމާއި އެ ޤާނޫނުތަކާއި ބޭ

ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމުގައި ހުރި އުނިކަމާއި 

ނުވަތަ ތަންފީޛުކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަާރތްތަކުން 

މި . ސަމާލުކަން ނުދޭކަން އެނގިގެންދެއެވެ

ދިރާސާކުރުމުގައި އެކިފަރާތްތަކާއި ވަކި ވަކި 

ފަރުދުންނާ ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުތަކުން 

ގުނުގޮތުގައި ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް އުޅޭ ގިނަ އެނ

ދޭ  ވަޒީފާބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަކީ 

ފަރާތެއްގެ ނަމުގައި  ކޮންމެވެސް

އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއެއް މެދުވެރިވެގެން 

ގެނެސް އަޅާނުލައި ދޫކޮށްލެވިފައާިވ މީހުންނާއި 

ރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެމީހެއްގެ ޤައުމުގެ ކޮންމެވެސް 

އެހީތެރިކަމާއެކު ޓޫރިސްޓް  މީހެއްގެ

ވިސާއެއްގައި ރާއްޖެއަށް އެތެރެވެ، ވަޒީފާއެއް 

ޤަވާޢިދާ ޚިލާފަށް . ނުލިބިފައި ތިބޭ މީހުންނެވެ

ފަހަރު  އުޅޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން ގިނަ

ކުރަނީ ވަރަށް ކުޑަ މުސާރައަކަށް ދުވަހު 

ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވާ . މަސައްކަތެވެ

ކުޑަ ފައިސާކޮޅަކަށް  މީހަކު ދޭ ކިތަންމެ

. ނަމަވެސް، ދެއްކި ކޮންމެ މަސައްކަތެކެވެ

ޤަވާޢިދާ ިޚލާފަށް އުޭޅ ބިދޭސީ 

ތު ބަލަހައްޓާނެ ޙާލަމަސައްކަތްތެރިންގެ 

ފަރާތެއްނެތި، ކަމާ ދެކޮޅުހަދަން މިަފދަ 

ބިދޭސީންނަށް އުނދަގޫ ވާނެތީވެ، ބައެއް 

ރާތްތަކުން ދޭ ފަ ވަޒީފާ ޒިންމާދާރުނޫން 

ފައިދާ ނަގާ މިފަދަ ބިދޭީސ  ތުގެޙާލަމި

މަސައްކަތްތެރިންގެ ބޭނުން ނާޖާއީޒްކޮށް 

ހިފުމުގެ ސަބަބުން މިފަރާތްތަކުގެ އެތައް 

. ވިފައިވެއެވެއިންސާނީ ޙައްޤަކަށް އަރައިގަނެ

އަންނަ  ޤަވާޢިދުން ހުއްދަ ލިބިގެން ރާއްޖެ

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންވެސް އެމީހުންގެ 

މީހުންނަށް މުސާރަ ރައްޓެހިންނާއި ތިމާގެ މީސް

ބޮޑު ރަނގަޅު ވަޒީފާތައް ހޯދައިދޭނެކަމަށް ބުނެ 

އެމީހުންގެ އަތުން ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި 

ފައިސާ ހޯދުަމށްފަހު އެފަދަ މީސްމީހުން 

، ރާއްޖެއަށް އައުމުގައި އެހީތެރިވެދިނުމަކީ 
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ޤަވާޢިދާ ޚިލާަފށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދޭސީ 

މުގެ އިތުރުވު އަދަދުމަސައްކަތްތެރީންގެ 

މާލެއަކީ ގެދޮރުގެ ދަތިކަން ނުހަނު . ސަބަބެކެވެ

ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް އެހާ ބޮޑު  ،ބޮޑުވެފައިވާ

މާލޭގައި ދިރިއުޅެން ދިމާވާ  ،ތަނަކަށްވުމުން

ޤަވާޢިދާ ޚިލާަފށް އުޅޭ ބިދޭސީ މީހާ ވަރަށް 

ވެއްޓި،  ގިނަ ފަހަރު ވަރަށް ނިކަމެތި ޙާލަތަކަށް 

އެމީހެއްގެ ޤައުމުެގ  ނިދުމަށާއި ކެއިންބުއިމަށް

ކޮންމެވެސް މީހަކަށް ބަރޯސާކުރަންޖެހި، އިތުރު 

. ދަރަނިވެރިކަމެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބިގެންދެއެވެ

ރާްއޖޭގެ މަދު އިޤްތިޞާދީ ވަސީލަތްތަކާއި 

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތައް 

ޤަވާޢިދާ ިޚލާފަށް އުޭޅ ބިދޭސީ 

 މަސައްކަތްތެރީންގެ ސަބަބުން

.އިތުރުވެގެންދެއެވެ

  

  6ހުށަެހޅުން 
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން ގެނައުމަށް ކޯޓާ ދޫކުރުމަށާއި، މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދޫކުރުމަށާއި،  6.1

ބިދޭސީ  ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށާއި
ބިދޭސީ ަމސައްކަތްތެރީންނާބެހޭ އެހެނިެހން ، މަސައްކަތްތެރިންގެ ޝަކުވާތައް ބެލުމަށާއި

  .ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ވަކި އޮފީހެއް ނުވަތަ ބިއުރޯއެއް ޤާއިމު ކުރުމަށް ވިސްނުން
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމާ ބެހޭ  6.2

ނަލް ކޮންވެންޝަން އޮން ދަ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮފް ދަ އިންޓަރނޭޝަ(ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާ 
ގަިއ ) ރައިޓްސް އޮފް އޯލް މައިގްރަންޓް ވާރކަރސް އެންޑް މެމްބަރސް އޮފް ދެއަރ ފެމިލީސް

  .ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ވިސްނުން
ދޭސީން އެ ރާ ބިވަޒީފާ އަދާކުމާލެ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ ނުވަތަ  6.3

ރަށެއްގެ ރަށު އޮފީހުގައި ނުވަތަ އެ ރަށެއްގެ އިދާރީ އޮފީހުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަންޖެހޭ ގޮތަށް 
  .ހަމަޖެއްސުމަށް ވިސްނުން

މަލުތައް ދިމާވާ މީހުންގެ އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެފަދަ އަހިއުމަން ޓްރެފިކިންގގެ  6.4
ހައި  އެ ޤައުމެއްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ކުރިން  ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް އައުމުގެ

. ލޭޓަކުން ވިސާ ހޯދަންޖެހޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާމެދު ވިސްނުންއުކޮމިޝަނަކުން ނުވަތަ ކޮންސި 
މިގޮތުން ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ކުރިން، ވިސާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތަށް ލިބިފައިވާ 

އެހެނިހެން ލިޔެކިޔުންތައް ބަލައި ޗެކްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު މަސައްކަތްކުރުމުގެ ހުއްދައާއި ކަމާ ގުޅޭ 
  .ފަރާތަށް ތަނަވަސްވާނެއެވެ ވިސާ ދޫކުރާ

ނޑުތަކެއް ހައުސިން ކޯޑުގައި  6.5 މަސައްކަތްތެރީން ނުވަތަ މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބާ ތަންތަނާބެހޭ މިންގަ
  .ހިމެނުން

ނޑުތަކާ އެއްގޮތަށްކަން ކަަށބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ބައިތިއްބާ ތަންތަން  6.6 ވަރު ހުންނަނީ ޤައުމީ މިންގަ
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  .ދުން ބަލައި ޗެކްކުރުްނޤަވާޢިކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަންތަން 
އެމްޕްލޯއިމަންޓް އޭޖެންސީއެއް މެދުވެރިކޮށްގެން ނޫނީ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ މަސައްކަތު  6.7

. އޮންނަ އޮތުން އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވިސްނުން  ވިސާ ގެ ކަންތައް ހަމަނުޖެއްސޭގޮތަށް ،ހުއްދައާއި
ށް އެފަރާތްތަކަށް ދޭ ފަރާތްތަކަ ވަޒީފާކަށް ރާއްޖޭގައި އަދަދަމިގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެނަމަ، ގިނަ 

ބޭނުންވާ ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތައް އަމިއްލައަށް ހަމަޖެއްސުމުގެ ފުރުޞަތު 
  .މަލުތައް ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް މަދުވާނެއެވެއަތަނަވަސްވެ، ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގގެ 

ޓުތަކުން ދަމަހައްޓަން އެއްބަސްވެފައިވާ ދިވެިހ ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ރިސޯދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނަށް  6.8
  .މުވައްޒަފުންގެ ނިސްބަތް ދަމަހައްޓާކަން ކަށަވަރުކުރުން

  

އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ (އިނަލްއަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޖަމްޢިއްޔާ ބަ 

  ކަން މެމްބަރު ގެ ) އޯ .އެލް .އައި، އޯގަނައިޒޭޝަން

އަޤްވާމީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލް

ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ 

 1919އުފައްދައި، ޤާއިމުކުރީ  އޯގަނައިޒޭޝަން 

. ދ.އަދި އެ ޖަމްޢިއްޔާ އ. ވަނަ އަހަރުގައެވެ

ގެ ސްޕެޝަލަިއޒްޑް އޭޖެންސީއަކަށް ހަމަޖެހުނީ 

އެ ޖަމްޢިއްޔާގެ . ވަނަ އަހަރުގައެވެ 1946

. އެވެ 182ކީ އަދަދަޤައުމުތަކުގެ  މެމްބަރު

ކުރާ އަންހެނުންނަށާއި އަދާ ވަޒީފާ

ފިރިހެނުންނަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 

އިން ޙާޞިލުކޮށްދެނީ އޯ .އެލް.އައި

ދޭ ފަރާތްތަކާއި  ސަރުކާރުތަކާއި ވަޒީފާ

 ،މަސައްކަތްތެރީން އެއްތަންކޮށް

ނޑުތަކާއި  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މިންގަ

ނޑައަޅައި އެކިއެކި  ސިޔާސަތުތައް ކަ

އޯ ގެ .އެލް.އައި. މަޝްރޫޢުތައް ރާވައިގެންނެވެ

ނޑަކީ  ވަޒީފާ ދޭ، ތިންފަރާތް ހިމެނޭ އޮނިގަ

ގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި ފަރާތްތަކު

މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

އޯގެ .އެލް.ސަރުކާރުތަކާ އެއްހަމައިގައި އައި

މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު 

ނޑެއްކަމަށްވާތީ އޭގެ ސަބަބުން  ލިބިދޭ އޮނިގަ

އޯ އަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ .އެލް.އައި

މެއް ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަކަ

  . ލިބިފައިވެއެވެ

ނޑައަޅައި  މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޙައްޤުތައް ކަ

އެ ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައާއި 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި 

އޯ އުފެދުނީއްސުރެން މަސައްކަތްކޮށް، .އެލް.އައި

ކަމާބެހޭގޮތުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކާއި 

އި އެކި ކަންކަމުގައި ހުށަހެޅުންތަކާ

މަލުކުރަންވާ ގޮތުގެ ކޯޑުތައް ހަދައި އަ

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުތަކެއްގެ ނިޒާމެއް އައި އޯ .އެލް.މިންގަ

މިގޮތުން . އިންވަނީ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ
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މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ހުރިހާ ކަމެއް 

 އޯ އިން ވަނީ.އެލް.ގޮތުން، އައި ޝާމިލުވާ

     ،އަށް ވުރެ ގިނަ މުޢާހަދާއާއި 180

ރެކޮމެންޑޭޝަން ނުވަތަ ހުށަހެޅުން  190

 މެމްބަރުއޯ ގެ .އެލް.އައި. ފާސްކޮށްފައެވެ

ނޑުތަކަށް އެ  ޤައުމުތަކުން ތަޞްދީޤުކުރާ މިންގަ

އޯ އިން .އެލް.މަލުކުރުވުމަށް އައިއަ ޤައުމުތަކުން 

އެހީތެރިވެދީ، އެކި ޤައުމުތަކުގެ 

މާބެހޭ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމުގައި މަސައްކަްތތެރިކަ 

. އެ ޤައުމުތަކަށް ފަންނީ އެހީއާއި ލަފާދެއެވެ

އެކި ޤައުމުތަކުގެ ޤައުމީ  ،އޭގެ އިތުރުން

ނޑައަޅައި ހިންގުމުގައި  ސިޔާސަތުތައް ކަ

ދިނުމަށްޓަކައި އިޖްތިމާޢީ  އެހީތެރިވެ 

 މެމްބަރު މަޝްވަރާގެ އުޞޫލު ކުރިއަރުވައި 

ގެ ޤައުމުތަކުގައި ތިންފަރާތު

އެހެނީ، . މަޝްވަރާކުރުންތަކަށް ހިތްވަރުދެއެވެ

ވަޒީފާގެ ހަމަހަމަކަމާއި، ތާހިުރ ނުވަތަ 

އެކަށޭނަ މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ލިބިދީ، 

އެންމެންނަށް މަންފާ ކުރަނިވިގޮތަކަށް 

ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ 

 ދޭ ފަރާތްތަކާއި، ވަޒީފާމަސައްކަތްތެރީންނާއި، 

ލީ އަމަސަރުކާރާއި، ތިން ފަރާތުގެ 

ތިން ރިވުމާއެކު ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބައިވެ

ހަމަޖެހޭ . ފަރާތުން އެއްބާރުލައިގެންނެވެ

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މާޙާއުލެއް ޤާއިމުކޮށް، 

ބަދަލުވަމުންދާ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ 

ބެހޭ ކާގުޅޭގޮތަށް މަސައްކަތްތެރިކަމާބޭނުންތަ

ފާސްކޮށް، މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް 

ކަންކަން ހިންގުން ހަރުދާާނކުރުމަށް 

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާސަރުކާރުތަކަށާއި، 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި، މަސައްކަތްތެރީންގެ 

އޯ އިން .އެލް.ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އައި

  .އެހީތެރިވެދެއެވެ

ބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެވުމުގެ މްއޯގެ މެ.އެލް.އައި

ސަބަބުން ދިވެހި ސަރުކާރަށް ވަރަށް ގިނަ 

ރާއްޖޭގެ . ފައިދާތަކެއް ކުރާނެއެވެ

ނޑުތައް  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މިންގަ

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުތަކާ އެއްގޮތްކުރުމުގައާއި، ކަމާބެހޭ  މިންގަ

ލަވާލުމުގައާއި، ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކު

މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް 

 ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އުފެއްދުމުގަާއއި، ވަޒީފާ

ކަދެއްކުމުގެ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާހަ

ޘަޤާފަތެއް އުފެއްދުމުގައާއި، ވަޒީފާގެ 

ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގެ 

، ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމުގައާއި 

ކަމާބެހޭ ކަންކަން ހިންގުން މަސައްކަތްތެރި

ދަނާކުރުމުގައާއި މިނޫންވެސް މިފަަދ ހަރު

މަސައްކަތްތެރިކަމާގުޅޭ އެތައް ކަމެއްގައި 

އޯ ގެ އެހީތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖެއަށް .އެލް.އައި

ދޭ ފަރާތްތަކާއި  ން ވަޒީފާ ހޯދައި، އޭގެ ސަބަބު

 ޤުތައް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައް ވަޒީފާ

ހާރަށްވުރެ ފުރިހަމައަށް ޙިމާޔަްތ މި

  .ކުރެވިގެންދާނެއެވެ
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ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ  2008ނޮވެމްބަރ  11
 4ލުވި އައު ސަރުކާރުން ވަނީ ހަވާވެރިކަމާ 

ދިވެހިރާއްޖެ  ގެ ކުރިން  2008ޑިސެމްބަރ 
ބަރަކަށް ވާނެކަމަށް މްއޯގެ މެ.އެލް.އައި

މިކަމާގުޅޭ ޙަރަކާތްތަކެއް . ވިދާޅުވެފައެވެ
ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ  2008

 ފުރަތަމަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ފެނިގެން
ބަރަކަށް މްއޯގެ މެ.އެލް.ޔަނަމަވެސް، އައިދި

އެކަމަށް . އަދިވެސް ދިވެހިާރއްޖެ ނުވެއެވެ
ކަން ބޭނުންވާ ދުސްތޫރީ އަދި އެހެނިހެން ކަން

  .އަދިވެސް ވަނީ ފުރިހަމަކުރަން ވެފައެވެ

  

   7ހުށަެހޅުން 
ބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ކަމެއް ލަސްނުކޮށް އޯގެ މެމް.އެލް.އައި 7.1

  .ފުރިހަމަކުރުން
  .މުޢާހަދާތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ވިސްނުްނއޯގެ .އެލް.އައި 7.2
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ނޑުތަކަށް    މަލުކުރުން އަ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ޖަމްޢިްއޔާތަާކއި ޖަމާޢަްތތަްއ ެހދުުމގެ މިިނަވންކަމާިއ ވަީޒފާެގ ެއއްަބސްވުމާެބހޭޮގތުްނ ޖަމްޢުކޮްށ ވާހަކަ ދެއްުކްނ "
މަސައްކަްތތެރިކަުމގެ ބަާޒރުެގ ޭބުނން ެހޮޔގޮުތގަިއ ހިފުމަާށއި އިޤްިތޞާީދ ަމންފާ ިއތުރުކުރުަމްށ ކަށަވަރުކުުރމުްނ 

ައިދ އަުޅވެތިަކމާިއ މަުޖބޫރުކޮްށެގން ކުުރާވ ހުިރހާ ާބވަެތއްެގ މަސައްކަެތްއ . ބޮޑު ބާރެްއ ެއޅޭނެެއވެ
  xviii."ކަްނ ކަށަވަެރވެމަނާކުަރންެޖހޭ ިއޤްތިޞާީދ ައިދ ިއޖްތިމާީޢ ސަބަުބަތކެއް އެަބހުރި

ކަތްތެރިކަމުގެ މަސައް ތިރީގައިމިވަނީ 
ނޑުތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

ނޑައެޅިފައިވާ ދާއިރާތަކުގެ ލިސްޓެކެވެ . xixކަ
ޞާދުގައި ބައިވެރިވާ އިޤްތި ދުނިޔޭގެ

 ދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ވަޒީފާތެރީންނާއި މަސައްކަތް
ބޭނުންތަކަށާއި ނަ އިތުރުވަމުން އަން

ހުންތަކަށް ގޮންޖެ މަތިވާ ކުރި އެފަރާތްތަކާ 
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ

ނޑުތަކުން ޙައްލު ހޯދައިދެއެވެ . މިންގަ
ބައިނަލްއަޤްވާމީ  އްކަތްތެރިކަމުގެމަސަ

ނޑައެޅިފައިވަނީ އައި ނޑުތައް ކަ އޯ .އެލް.މިންގަ
، އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ގިނަގުނަ މުޢާހަދާތަާކއި

އޯގެ ކަމާބެހޭ ހުށަހެޅުންތަކާއި .އެލް.އައި
މި ދާއިރާތަކާ . xxއެހެނިހެން ނިންމުންތަކުގައެވެ 

 ގުޅޭގޮތުން މި ރިޕޯޓުގެ ފަހަތުގައި ހިމެނިފައިވާ
ބެހޭ ގޮތުން ނޯޓުތަކުގައި ކޮންމެ ދާއިރާއަކާ

ހޮވާލެވިފައިވާ މުޢާހަދާތަކާއި ހުށަހެޅުންތަކުގެ 
 .ލިސްެޓއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

  
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ  •

 xxiމިނިވަންކަން 
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް  •

 xxiiވާހަކަދެއްކުން
 xxiiiމަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން  •
 xxivކުޑަކުދިން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވުން  •

ފުރުޞަތާއި މުޢާމަލާތްކުރެވުމުގެ  •
 xxvހަމަހަމަކަން

 xxviތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާ •
އްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން މަސަ •

 xxviiހިންގުން
މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ކަންކަން  •

 xxviiiއިންސްޕެކްޓްކުރުން
 xxixވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތު •
 xxxވަޒީފާ ކުރިއެރުވުން •
 xxxiވަޒީފާގެ އިރުޝާދާއި ތަމްރީނު  •
 xxxiiވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން  •
 xxxiiiއިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތު •
 xxxivއުޖޫރަ  •
 xxxvމަސައްކަތު ގަޑި  •
ރައްކާތެރިކަމާއި މަސަކަތްކުރާތަނުގެ  •

 xxxviޞިއްޙަތު
 xxxviiއިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން  •
 xxxviiiވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން •
 xxxixބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން  •
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގަިއ  • ކަ

 xlމަސައްކަތްކުރާ މީހުން
 xliމަސްވެރީން  •
 xliiބަނދަރުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން •
 xliiiއަހުލުވެރީން ޤަބީލާތަކުގެ މީހުންނާއި  •
ނޑައެޅިފައިވާ އެހެން ގިންތިތަކުގެ  • ކަ

  xlivމަސައްކަތްތެރީން 
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  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ 
މިނިވަންކަމަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ 

ގެ ދުސްތޫރުގައި ހިމެނިފައިވާ އޯގަނައިޒޭޝަން 
އޯ އިން ހިފަހައްޓާ ހުރިހާ .އެލް.އަދި އައި

ނޑެއްގެ  ހަމަތަކަކާއި އުޞޫލުތަކެއް އެ މިންގަ
ނޑެވެ  . ވަށައިގެން އެކުލަވާލެވިފައިާވ މިންގަ

ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ . ދ.އަދި އެއީ އ
ޤަރާރާއި، މަދަނީ އަދި ސިޔާސީ  އާންމު

ޤްވާމީ މުޢާހަދާ އާއި، ޙައްޤުތަކާބެހޭ ބައިނަލްއަ
އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ އަދި ޘަޤާީފ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޙައްޤުތަކާބެހޭ
. އިންވެްސ ލިބިދީފައިވާ ޙައްޤެކެވެމުޢާހަދާ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ 
އޯގެ އަސާީސ .އެލް.މިނިވަންކަމާބެހޭ އައި

 ވަޒީފާމުޢާހަދާތަކުން މަސައްކަތްތެރީންނަށާއި 
ފަރާތްތަކަށް، އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ހުއްދަ  ދޭ

ކުރިން ހޯދުމަކާއި ނުލައި އަމިއްލަ 
އިޚްތިޔާރުގައި، އެފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް 
ހެދުމަށާއި އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގައި 

  .ބައިވެރިވުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ން ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ވަނަ މާއްދާއި 30
ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަން ކޮންމެ 
މީހަކަށްމެ ލިބިދީ، އިޤްތިޞާދީ، އިޖްތިމާޢީ، 
، ތަޢުލީމީ، ޘަޤާފީ މަޤްަޞދުތަކަށްޓަކައި 

ޖަމްޢިއްޔާ ނުވަތަ ޖަމާޢަތް އުފައްދައި، އެފަދަ 
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

ތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ޙައްޤާއި، މަސައްކަ
އުފެއްދުމާއި، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުްނ ހިންގާ 

ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި ނުވުމުެގ 
މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ޙައްޤުލިބިދެއެވެ

ޤާނޫނެއްގައި މަސައްކަތްތެރީންެގ 
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ވާހަކަ ިހމެނުނު ފުރަތަމަ 

ވެހިރާއްޖޭގައި އަދި މިއީ ކުރީގައި ދި. ފަހަރެވެ
ވަޒީފާނެތް މީހުން ނެތުމާއި، މަސައްކަތުގެ 
މާޙައުލާ ބެހޭގޮތުން ޝަކުވާ ކުރުމަކީ 

ކޮށް ހިނގާ ކަމަކަށް ނުވާތީއާއެކު އާންމު
މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ދައުރެއް ނެތްކަމަށް ބުނަމުން 

  .އައި އައުމާ ދުރު އަސާސީ ނިންމުމެކެވެ
 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި 
މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ވާހަކަ 

އަދި މަސައްކަތްތެރީންގެ . ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ
ޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނެއްވެސް ޖަމް

މަސައްކަތްތެރީންގެ . ދިވެހިރާއްޖެއަކު ނެތެވެ
ޙައްޤުތައް ހޯދައިދިނުމަށާއި ޙިމާޔަތްކޮށްދިނުމަށް 

ހާރު ޙަރަކާތްތެރިވަމުންދާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކީ މި
ޤާނޫނު ނަންބަރު (ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނު 

ގެ ދަށުން މިނިސްޓަރީ އޮފް ހޯމް ) 2003/1
ރޒްގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ  އެފެއާ
ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ރަޖިސްޓްރާރ އަށް 
ހުށަހަޅައިގެން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ 

ން، އެފަދަ އެހެންކަމު. ޖަމްޢިއްޔާތަކެކެވެ
ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ރާއްޖޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ 
އެހެން އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ތަފާތު 

އަދި . ޙައިޘިއްޔަތެއް ލިބިގެނެއްނުވެއެވެ
މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކެއްގެ ގޮތުން 
ޙަރަކާތްތެރިވެ، މަސައްކަތްތެރީން 
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އްކަތްތެރީންގެ ފަރާތުން ލުކޮށް، މަސަސީތަމް
ވެސް  ދައްކައި ހެދުމުގެ ޤާނޫނީ ބާރެއްވާހަކަ

. އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ
ދޭ ބައެްއ ފަރާތްތަކުންނާއި މިހާރު  ވަޒީފާ

ދޭ  ޙަރަކާތްތެރި ވަމުންދާ ބައެއް ވަޒީފާ 
ޖަމްޢިއްޔާތަކުން، ޚާއްޞަކޮށް،  ފަރާތްތަކުގެ

މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް 
އިން މިބުނި ފަަދ ) މަޓީ(ޓްރީ އިންޑަސް

މުވައްޒަފުންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެ ފަރާތްތަކުގެ 
ލުކޮށް އެ މުވައްޒަފުންގެ ސީމުވައްޒަފުން ތަމް

ފަރާތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ބާރު 
  . ލިބިގެންވުމާމެދު ސުވާލުކުރެއެވެ

 
ރޒް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިްވްސ  ޓީޗާ

އެސޯސިއޭޝަން އާއި ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީޒް 

އޮފް މޯލްޑިްވސް އާއި މަސްވެރިންގެ 

ޖަމްޢިއްޔާއަކީ، އެ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ނިސްބަތްވާ 

ދާއިރާއެއްގެ މަސަކަތްތެރީންގެ މަޞްލަޙަުތތައް 

ޙިމާޔަތްކޮށް، ކުރިއެރުވުމަށް އުފައްދާފައިާވ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ 

. ކެވެޙަރަކާތްތެރިކޮށް ފެންނަ ޖަމްޢިއްޔަތަ

ގޮތުންނާިއ  މަސައްކަތުގެ މާޙައާުލބެހޭ

މަސައްކަތު ގަޑިއާ ގުޅިގެން އިޙްތިޖާޖްކުރުމުގެ 

ގޮތުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލުންތައް އެކި ފަހަރު 

މަތިން އިންތިޒާމްކުރުމުގައި ޓޫރިޒަމް 

އެމްޕްލޮއީޒް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްްސ 

ހަމަ . އިން އިސް ދައުރެއް އަދާކޮށްފައިވެއެވެ

އިން، މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ ކުޑަވެގެން އެފަދަ

އިޙްތިޖާޖްކުރުމުގެ ގޮތުން ޓީޗާރޒް 

އެސޯސިއޭޝަނުން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅައި އެ 

މައްސަލަ ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް 

އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ . ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ 

ޤާނޫނީ ޙައިޘިއްޔަތާއި، މަސްއޫލިއްޔަތާއި، 

ގެ ފަރާތުން އެފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތެރީން 

 ދޭ  ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ ވަޒީފާ ޙައްޤުގައި

 މްޢިއްޔާތަކާއެކު ވަހަކާދައްކާނެފަރާތްތަކުގެ ޖަ 

އެފަދަ ވާހަކަތަކުގައި ޖައްޢިއްޔާަތކުގެ  ،ގޮތަކާއި

ދައުރާއި މިކަންކަން ޤާނޫނެއްގައި 

ނޑައެޅިފައި ނެތުމުން އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ  ކަ

  .މަސައްކަތަށް ހުރަސްއެޅެއެވެ

  

 8ހުށަެހޅުން 

މަސައްކަތްތެރީންގެ (ރުން މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކު 8.1
އެފަދަ ޤާނޫނެއްގައި، ). 4.3ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނު، ހުށަހެޅުން 

މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ޤާއިމުކުރެވޭނެގޮތާއި ސަރުކާރުގެ ރަސްީމ 
ޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތް ހުއްޓުވައި ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތައް އުވާލައި އެފަދަ ޖަމް

ނެހެދޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށް، ފެޑެރޭޝަންތައް ހެދުމާއި ފެޑެރޭޝަންތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި 
މަސައްކަތްތެރީންގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ގުޅުމުގެ ޙައްޤު އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް 

 .ލިބިދޭންވާނެއެވެ



ާ ޙ ް ފ ަ ޟ  | 73  

                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހެދުމުގައި ލަފާދީ އެހީތެރިވުމަށާއި، މަސައްކަތްތެރީންގެ  8.2
ޖަމްޢިއްޔާތައް ހެދުމާއި، އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މަސައްކަތާއި މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާއި، ހިންގުމާ 

ކޮންސަލްޓަންޓަކު  ބެހޭގޮތުން މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ލަފާއާއި މަްޝވަރާ ދިނުމަށް
 . ހޯދައި ޢައްޔަނުކުރުން) އޯގެ އެހީ އާއެކު ނަމަވެސް.އެލް .އައި(ނުވަތަ ކަމުގެ މާހިރަކު 

  

  ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް ވާހަކަދެއްކުން

ވަޒީފާގެ ޖަމްޢު އެއްބަސްވުންތަކުން ވަޒީފާގެ 
އުލާބެހޭ ޝަރުޠުތަކާއި މަސައްކަތުގެ މާޙަ

ދޭ  މަށްޓަކައި ވަޒީފާކަންކަން ހަމަޖެއްސު
ރާ އަާދކު ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ވަޒީފާ
އަމިއްލަ  ،ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ މެދުގައި

ވާހަކަދެއްކޭނެ ނިޒާމެއް  ،އިޚްތިޔާރުގައި
ޤާއިމުކޮށް، އެ ނިޒާމު ކުރިއަރުވައި، 
ތަރައްޤީކޮށް، ފުރިހަމައަށް ބޭނުންހިފުމަށް 
ބާރުއެޅުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް 

ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު  1949
އިންތިޒާމުވެގަތުމުގެ ޙައްޤާއި ވަޒީފާގެ 
އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް ވާހަކަ 
. ދެއްކުމާބެހޭ މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވެއެވެ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ 
މިނިވަންކަން އަދި ވަޒީފާގެ 
އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް 

 ދޭ ވަޒީފާވާހަކަެދއްކުމުގެ ރަނގަޅު ނިޒާމަކުން 
ދެމެދުގައި  ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތްތެރީންނާ

އި ދެފަރާތް ހަމަހަމަވުމާއި އެ ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގަ
ވާހަކަތަކުގެ ނަތީޖާ ދެފަރާތަށްވެސް 

ވަޒީފާގެ . އިންޞާފުވެިރވުން ކަށަވަރުކުރެއެވެ
އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް 

ދޭ  ވާހަކަދެއްކުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ
 ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ މެދުގައި

ކޮށް، އިންޞާފުވެރި ވަޒީފާގެ ގުޅުމެއް ޤާއިމު
ގެއްލުން ބޮޑު ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި 
މައްސަލަތަކުން އެއްކިބާވުމުގެ 

  .ފުރުޞަތުލިބެއެވެ
 
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް 
ވާހަކަދެއްކުމަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އައު 

ރަސްމީކޮށް ޙަރަކާތްތެރިވާ . މަފްހޫމެކެވެ
 މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަކާއި،
މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި 
މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް 

ވަޒީފާގެ ، ދިވެހިރާއްޖޭގަިއ ނެތުމާއެކު
އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް ވާހަކަ 
ދެއްކުމުގެ މަފްހޫމު ދިވެހިާރއްޖެއަށް އަދި 
ތަޢާރަފުކުރަން ޖެހިފައިވުމަކީ ޙައިރާންވާންޖެހޭ 

ޭހ ރަނގަޅުގޮތަކަށް ހަމަޖެ. ކަމެއްނޫނެވެ
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް 

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ  ޒީފާވާހަކަދެއްކުމަށްޓަކައި ވަ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ 
ޖަމްޢިއްޔާތައް ޤާއިމުވެފައިވުމަކީ ކޮންމެހެން 

  .ބޭނުންކަމެކެވެ
 

ދޭ  ދާއިރާގެ ވަޒީފާރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ފަރާތްތަކުގެ  ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

މަޞްލަޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ދެ ޖަމްޢިއްޔާ ކަމަށްވާ މޯލްޑިވްސް 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް 

ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީޒް  ،އިންޑަސްޓްރީއާއި 

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިްވސް އާއި ދެމެދު 

ން ބޭއްވުނު މަޝްވަރާތައް ދާދި ފަހު

މްުޢ ބަލައިގަންނަންޖެހޭނީ މި ފަދަ ޖަ

ރަސްމީ ނިޒާމަކަށް  ވާހަކަދެއްކުންތައް ބޭއްވޭނެ

.ބޭނުންވެފައިވާ ކަމުގެ ހެޔޮ ފާެލއްގެ ގޮތުގައެވެ

  

  9ހުށަެހޅުން 
ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމާއި ވަޒީފާގެ ޖަމްުޢ  9.1

އެއްބަސްވުންތަކާބެހޭގޮތުން ސެމިނާރުތަކާއި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް، ކަމާބެހޭ ތަމްރީނުތަކާއި 
  .ދޭ ފަރާތްތަކަށާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ބޭއްވުން އެކު، ވަޒީފާ

ކުގެ މެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ ދޭ ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތްތެރީންނާއި އެފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަ ވަޒީފާ 9.2
ގުޅުންތަކާބެހޭ ގޮތުންނާއި ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ހުއްޓުވައި އެފަދަ 
މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމާބެހޭގޮތުން މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި ފާސްކުރުން 

  .)4.3ބެހޭ ޤާނޫނު، ހުށަހެޅުން މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރިކަމާ(

  މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން

ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވުނު  1930

މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާބެހޭ މުޢާހަާދ 

މަޖުބޫރުން ނުވަތަ ގަދަކަމުން ކުރުވާ ހުރިހާ 

އެ . ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތެއް މަނާކުރެއެވެ

މުޢާހަދާގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުުރވުން 

މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ "މާނަކޮށްފައިވަނީ 

އި ދޭ ޚިދުމަތެއް ނުވަތަ ކުރާ އިޚްތިޔާރުގަ

މަސައްކަތެއް ފިޔަވައި، އަދަބެއް ދޭނެކަމުގެ 

އިންޒާރުދީގެން މީހެއްގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތެއް 

." ހޯދުމަށް ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށެވެ

ޤާނުނީގޮތުން ލާޒިމުކުރާ ޢަސްކަރީ ޚިދުމަތާއި، 

ކޮށް އަދާކުރަންޖެހޭ މަދަނީ އާންމު

ކޯޓަކުންކުރާ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން އިލްތިޒާމްތަކާއި 

ތްތަކުގައި ޙާލަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ކުއްލި 

ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތަކާއި، ޖަމާޢަތުގެ 

ކުރާ ށް އެ ޖަމާޢަތެްއގެ މީހުން އަދާފައިދާއަ

މަޖުބޫރުން  ،ޖަމާޢަތުގެ ޚިދުމަތްތައް

މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ މާނައިގެ ތެރެއަކު 

ޚިލާފަށް މަޖުބޫރުން  ޤާނޫނާ. ނުހިމެނެއެވެ

 ޢީކަތްކުރުވުމަކީ އަދަބުލިބޭ ޖިނާމަސައް

ނޑައެޅުމަށާއި  ކުށެއްކަމަށް ޤާނޫނުގައި ކަ

ނޑައެޅޭ އަދަބަކީ އެކަށޭނަ  ޤާނޫނުން ކަ

އެ އަދަބު ޤާނޫނުގައި  ،އަދަބެއްކަމާއި

ފައިވާގޮތަށް ތަންފީޛުކުރާކަން ބަޔާންކޮށް

ކަށަވަރުކުރުމަށް އެ މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކުރާ 

. ޤައުމުތަކަށް އެ މުޢާހަާދ ލާޒިމުކުރެއެވެ
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މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ މިއަދު މުޅި 

  .ދުނިޔެ ކުށްވެރިކުރާ ކަމެކެވެ

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

ގައި ) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  25
ކޮށްފައިވަނީ އެއްވެސް މީހަކު ބަޔާން

އެއްވެސް ކަމަށާއި  އަޅުވެތިކޮށްގެން ނުވާނެ 
މީހަކު ލައްވައި މަޖުބޫރުން 

. ކަމަށެވެ މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ނުވާނެ
ސިފައިްނގެ އިލްޒާމީ ޚިދުމަތަށް ގޮވާލުމާއި، 

 ،ތްތަކުގައްޔާއިޙާލަކުއްލި ނުރައްކަލުގެ 
ތަމަޢުެގ ފަރުދުންގެ ފުރާނައާއި މުޖް

ރައްކާތެރިކަން ގެއްލިދާނެފަދަ މުސީބާތެއް 
ގަިއ އާންމު ޚިދުމަތަށް ތްތަކުޙާލަދިމާވެއްޖެ 

ކޯޓުގެ ޙުކުމެއް ތަންފީޛުކުރުމުގެ  ،ވާލުމާއިގޮ
ގޮތުން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުން 

ވަނަ މާއްދާއިން ވަނީ  25ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ . އިސްތިސްނާކުރެވިފައެވެ

ވަނަ  1930ޤާނޫނުއަސާސީގެ މި މާއްދާ 
އަހަރުގައި ފާސްކުރެވުނު މަޖުބޫރުން 

ކުރުވުމާބެހޭ މުޢާހަާދގައި މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް
މަސައްކަތްކުރުވުން މަނާކޮށްފައިވާގޮތާއި ދާދި 

  . އެއްގޮތެވެ

  

ވަނަ  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ގައި ވަރަށް ޞަރީޙަ ) ހ(މާއްދާގެ 

ޢިބާރާތުން، އެއްވެސް މީހަކު ލައްވައި 
މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވައިގެން 

އަދި . ފައިވެއެވެބަޔާންކޮށް  ުނވާނެކަމަށް 
އެ " މަޖުބޫރުން މަސައްކަތް ކުރުވުން"

ދީ، މަޖުބޫރުން  މާއްދާގައި މާނަކޮށް
މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ، މީހަކު އޭނާގެ އަމިއްލަ 
އިޚްތިޔާރުގައި ދޭ ޚިދުމަތެއް ހޯދުން ފިޔަވައި، 
އަދަބެއް ދޭނެކަމުގެ އިންޒާރުދީގެން ނުވަތަ 

ބިރު ދައްކައިގެން  ނުފޫޒުގެ ބާރު ބޭނުންކޮށް 
މީހެއްގެ ފަރާތުން ޚިދުމަތެއް ހޯދުން ކަމަށް 

އަދި މި މާނަކުރުމުގައި، . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ޝަރީޢަތުންކުރާ ޙުކުމެއްގެ ދަށުން މީހަކު 
ލައްވައި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތުގެ 
ކޮންޓްރޯލާއި ބެލުމުގެ ދަށުން ކުރުވާ 

މުޅި ، މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތާއި
އާބާދީގެ ނުވަތަ އާބާދީގެ ބައެއްގެ މީހުންގެ 
ފުރާނައަށް ނުވަތަ ދުޅަހެޔޮކަަމށް ގެއްލުމެއް 

، ތުތަކުގައި ޙާލަލިބިދާނެކަމަށް ފެންނަ ކުއްލި 
ތުތަކުގައި ކުރުވަން ޙާލައެފަދަ 

އެކަށީގެންވާކަމަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ނިސްބަތަށް 
ކުރުވާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ހޯދާ ޚިދުމަތް 

ހިމެނޭ ކަމަށް އެ މާއްދާގައި ނު
  .ންކޮށްފައިވެއެވެބަޔާ

 
ގަދަކަމުން ނުވަތަ މަޖުބޫރުން  ،ނަމަވެސް

މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއްވެސް 
ނޑައެޅިފައިާވ  ޤާނޫނަކުން އަދަބު ކަ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި . ކުށެއްނޫނެވެ
މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން މަނާކޮށްފައިވަނީ 

މިފަދަ . ސާސީ އުޞޫލެއްގެ ގޮތުންނެވެއަ
އަސާސީ އުޞޫލަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ އެކަމުގެ 
ޝަކުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް 

ށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހުށަހެޅިދާނެކަމަ
އަދި އެ ޝަކުވާއަކީ . ފައިވެއެވެޔާންކޮށްބަ

ރަނގަޅު ޙަޤީޤަތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް 
ޙަ ޝަކުވާއެއްކަމަށް ހުށަހެޅިފައިާވ ޞައް
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ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެނަމަ އަނބުރާ ވަޒީފާ 
ދިނުމަށް ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ މަންފާއެއް 
އަނބުރާ ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް ނުވަތަ ބަދަލު 
ދިނުަމށް އަމުރު ނެރުމުގެ ބާރު ވަޒީފާއާބެހޭ 

  .ޓްރައިބިއުނަލަށް ޤާނޫނުން ލިބިދެއެވެ
 

ން ޤާނޫނަކުން މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވު

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަނާކުރެވުނީ 

ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށްވިޔަސް،  2008

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ގަދަކަމުން ނުވަތަ މަޖުބޫރުން 

އެއްވެސް މީހަކު ވަޒީފާގައި ގެންގުޅެގެން 

. މަސައްކަތް ކުރުވާކަން އެނގޭކަށްނެތެވެ

ދުގައި ތަޢުލީމު ހޯދުމުެގ މަޤްޞަ ،ނަމަވެސް

އަންނަ ދުރު ރަށްރަށުގެ އަންހެން  މާލެ

ކުދިންނަށާއި ފިރިހެން ކުދިންނަށް އެމީހުން 

ތްކުރަން ދިރިއުޅޭ ގޭގޭގައި މަސައްކަ

ފަދަ  އެ. ކުރެވެއެވެމަޖުބޫރުވާކަން ފާހަގަ

 ،ކުދިންނަށް އެ ގެތަކުގައި ތިބެވެން އޮންނަނީ

ކިޔަމަންތެރިކަމާއެކު އެގެއެއްގެ ގޭތެރޭ 

އެގެއެއްގެ ވެރިފަރާތުން އަންގާ  ،މަސައްކަތް

ގޮތަކަށް ކޮށްގެން ަކމަށްވާނަމަ، އެފަދަ 

ތްތަކުގައި އެ ކުދިން ކުރާ ގޭތެރޭ ޙާލަ

މަސައްކަތަކީ އެކުދިން އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރުގައި 

  .ކުރާ މަސައްކަތެއްކަމަކަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ

ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި 
ދަރަންޏަކާ ގުޅުވައިގެން ނުވަތަ ދިމާވާފަދައިން، 

 ،ހަށިވިއްކުމަށާއި އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް 
އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިން ޓްރެފިކްކޮށްގެން 

ތްތަކުގައި ޙާލަމަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުުރވުމުގެ 
ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން ނުވަތަ ކުޑަކުދިން 
 ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭކަމުގެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މި

. ރާސާ ކުރުމުގައި ލިބިފައެއްނުވެއެވެދި
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ދެވިހިފާފައިތިޭބ  ،ނަމަވެސް

ބައެއް އަންހެން ކުދިންނަށް ހަށިވިއްކުން 
  .xlvމަޖުބޫރުވުމުގެ ރިޕޯޓުތަކެއް ލިބިފައިވެއެވެ

 
މި ދާއިރާގައި ގޭތެރޭ މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ 

ތު މުރާޖަޢާ ކޮށްލުން ޙާލަމަސައްކަތްތެރީންގެ 
ގޭތެރޭ މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް . ހިންމެވެމު

ބިދޭސީ މަސައްކަްތތެރީންނަށް، ޚާއްޞަކޮށް 
ބިދޭސީ އަންހެން މަސައްކަތްތެރީންނަށް 

ދިނުމާއި ބިރު ދެއްކުމުގެ ސަބަބުން  އިންޒާރު 
އެމީހުން މަސައްކަތްކުރާ ގެއިން ބޭރަށް 

މަޖުބޫރުން  ،ނުދެވިފައި ތިބެން ޖެހޭޖެހުމަކީ
ތަކަށް ބައެއްފަހަރު ޙާލަމުގެ މަސައްކަތްކުރުވު 

  .ވެދާނެއެވެ
  

މަސައްކަތު މީހުންގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގައި 

ތު ކިތަންމެ ޙާލަމަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ 

ތަކީ މަޖުބޫރުން ޙާލަދެރަކަމަށްވިޔަސް އެ 

ނުވަތަ އަޅުވެތިކޮށްގެން މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ 

އެހެން . ތެއްކަމަށް ނުބެލެވިދާނެއެވެޙާލަ

ސް، އެފަދަ ބިދޭީސ ނަމަވެ

މަސައްކަތްތެރީންނަށް އެމީހުންގެ އަމިއްލަ 

ދޫކޮށްލުމުގެ މިނވަންކަން  އިޚްތިޔާރުގައި ވަޒީފާ

އަވަށްޓެރި . އޮންނަ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދެއެވެ

ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެ އަންނަ ބައެއް 

މަސައްކަތްތެރީން ރާއްޖެ އަންނަނީ ކޮމިޝަންގެ 
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ފައިސާ ދީގެން އްގެ އަދަދެގޮތުގައި ގިނަ 

 ކަމަށްވާތީ، ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދިން ފައިސާ 

މިނުން،  އް، އެންމެ ކުޑައަދަދެއާ އެއްވަރު 

ނުހޯދެންީސ އެފަދަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ 

  .ދޫކޮށްލެވޭކަށެއް ނޯންނާނެއެވެ

  

   10ހުށަެހޅުން 
މަސައްކަތްތެރީން އަޅުވެތިކުރުމަށް ޤާނޫނުގައި އަދަުބ މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމަށާއި  10.1

ނޑައެޅުން   .ކަ
މަސައްކަތްކުރާ  މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާއި އަޅުވެތިކުރުން ނެތްކަން ކަށަވަރު ކުރުމަށްޓަކައި 10.2

  .ދުން ބަލައި ޗެކްކުރުންތަންތަން ޤަވާޢި

  

  ޑަކުދިން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވުން ކު 

ގައި ފާސްކުރެވުނު އެންމެ ވަނަ އަހަރު 1973

ދެވޭނޭ މުރާބެހޭ މުޢާހަދާއިން ވަޒީފާއެއް އުހަގު 

އަހަރުކަމަށާއި،  15މުރަކީ އުއެންމެ ހަގު 

 ،އަހަރުކަމަށާއި 13ލުއިމަސައްކަތަށް 

ނުރައްކާތެރިކަމެއް އެކުލެވިގެންވާ މަސައްކަތަށް 

 16ވަކި ޝަރުޠުތަކަކާއެކު (އަހަރު  18

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ) އަހަރު އަދި . ކަމަށް ކަ

 ،އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުޑަކޮށް ތަރައްޤީވެފައިވާ

އަދި ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް 

އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ތަރައްޤީވެފައިނުވާ 

ދެވޭނެ އެންމެ ހަގު  އި ވަޒީފާތްތަކުގަޙާލަ

ލުއި  ،އަހަރުކަމަށާއި 14މުރަކީ އު

ކަމަށް،  އަހަރު 12މަސައްކަތަށް 

ނޑައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އެ  ،ފަށައިގަންނައިރު ކަ

 1999. މުޢާހަދާއިން ތަނަވަސްކޮށް ދެއެވެ

ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ކުޑަކުދިން ލައްވައި 

މަސައްކަތްކުރުވާ އެންމެ ނުރަނގަޅު 

" ކުޑަކުއްޖަކީ"މުޢާހަދާގައި  ގޮތްގޮތާބެހޭ

އަހަރު ނުފުރޭ ކޮންމެ ކުއްޖަކު  18މުރުން އު

ލައްވައި ކަމަށް މާނަކޮށް، ކުޑަކުދިން 

މަސައްކަތްކުރުވާ އެންމެ ނުރަނގަޅު ގޮތްތައް، 

އޭގެތެރޭގައި އެކުދިންގެ ޞިއްޙަތަށާއި 

ސަލާމަތަށާއި، އަޚްލާޤަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެ 

މަސައްކަތްތައް ހިމެނޭގޮތުން، ނައްތާލުމަށް އެ 

މުޢާހަދާގަިއ ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކަށް 

  .ލާޒިމުކުރެއެވެ

 

ވަނަ  3ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ބާބަކީ ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ 

ވަނަ މާއްދާއިން  6އެ ޤާނޫނުގެ . ބާބެވެ
އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު، އެ  16މުރުން އު

ކުއްޖެއްގެ ތަޢުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތާ ގުޅޭގޮތުން 
ވަޒީފާއެއްގައި ، ތަމްރީނު ދިނުމަށް މެނުވީ 
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ތަ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ގެންގުޅުން ނުވަ
 16މުރުން އުއަދި އެ މާއްދާއިން . ކުރެއެވެމަނާ

އަހަރު ނުފުރޭ ކުއްޖަކު، އެ ކުއްޖެއްގެ 
ކުރާ  ރުހުމާއެކު، ޢައިލާގެ ަފރާތުން

މަސައްކަތެއްގައި ބައިވެރިވުން މި އުޞޫލުން 
 7ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ . އިސްތިސްނާކުރެއެވެ
ކުރާ މަސައްކަތް ނުވަތަ ވަނަ މާއްދާއިން 

އަދާުކރާ ވަޒީފާގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ 
އެމަސައްކަތް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރަންޖެހޭ 

ތުތަކުގެ ސަބަބުން، މުވައްޒަފުގެ ޙާލަ
ޞިއްޙަތަށް، ނުވަތަ ތަޢުލީމަށް ނުވަތަ 
ރަްއކާތެރިކަމަށް ނުވަތަ އަޚްލާޤަށް ނުރަނގަޅު 
 އަސަރެއް ފޯރުވައިދޭ ޒާތުގެ މަސައްކަތެއް 

އަހަރުން  18(ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް ކުޑަކުއްޖަކު 
ލައްވައި އަދާކުރުވުން ) ދަށުގެ ކުއްޖަކު

ވަނަ  8ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ . މަނާކުރެއެވެ
މާއްދާ ކުޑަކުދިން ލައްވައި މަސައްކަތެއް 
ކުރުވުމުގައި ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގައި 
އެކުއްޖެއްގެ ޝަރުޢީ ނުވަތަ ޤާނޫނީ 

ރިޔާެގ ހުއްދަ ލިޔުމަކުން ހޯދުން ބަލަދުވެ
ވަނަ މާއްދާ  9އެ ޤާނޫނުގެ . ލާޒިމުކުރެއެވެ

ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން އޮންނަ ދުވަހެއްގެ ކިޔެވުން 
ނޑު  ގެ ފަހުން  11:00އޮންނަ ގަޑީގައާއި ރޭގަ

. ކުޑަކުދިން ވަޒީފާަގއި ގެންގުޅުން މަނާކުރެއެވެ
ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެ 

 ދިންގެ ނަމާއި އެޑްރެހާއި އުފަން ތާރީޚު ކު
އެނގޭނެފަދަ ދަފްތަރެއް ލިޔެ ބެލެހެއްޓުން 

ވަނަ މާއްދާއިން  10ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 ،އުޅަނދުފަހަރުގެ ވަޒީފާ . ލާޒިމުކުރެއެވެ

އެއް  ،ކުޑަކުދިންނަށް ދިނުމުގެ ކުރިންނާއި 
އަހަރުދުވަހަށް ވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް 

ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި ބައިތިއްބާނަމަ އަހަރަކު 
އެފަދަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ، އެއްފަހަރު

ޞީއްޙީ ޤާބިުލކަން އެކުދިންގެ ކިބައިގައި 
ވަނަ  11ހުރިތޯ ބެލުން އެ ޤާނޫނުގެ 

ވަޒީފާއާބޭެހ . މާއްދާއިން ލާޒިމުކުރެއެވެ
ކުޑަކުދިން ވަޒީފާގައި ގެންގުޅުމާބެހޭ  ޤާނޫނުގެ 

 1000/- ބާބުގެ މާއްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ 
ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ  5000/-ރުފިޔާއާއި، 

ކުން ޖޫރިމަނާ ކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ އަދަދަ
މި  ،ނަމަވެސް. ފައިވެއެވެބަޔާންކޮށްޤާނޫނުގައި 

އަދަބަށް ބަލާއިރު ކުޑަކުދިން ލައްވައި ޤާނޫނާ 
މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ ކުށާއި އެކުށުގެ ޚިލާފަށް 

ސަބަބުން ކުޑަކުއްޖަކަށް ލިބިދާނެ ެގއްލުމަކަށް 
ދޭންޖެހޭ ވަރަށް އަހަންމިއްޔަތުކަން 

  .ދެވިފައިނުވަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
ބައެއް ގޭބިސީތަކުގެ ފަޤީރުކަމާއި ބައެއް 

ޢާއިލާތައް ރޫޅުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް 

ރާތަކުގައި ވަޒީފާ ކުޑަކުދިންނަށް ނުރަސްމީ ދާއި 

އެފަދަ ކުދިންގެ ބޭނުން  ،ހޯދަން މަޖުބޫރުވެ

އެކުދިންގެ ފަރާތުން  ،ނަހަމަގޮތުގައި ކޮށް

ނާޖާއިޒު މަންފާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ހޯދާ 

ކަމުގެ މަޢުލޫމާތު މި ދިރާސާކުރުމުގައި ދިރާސާ 

މި ދާއިރާގައި، . ކުރި ޓީމަށް ލިބިފައިވެއެވެ

މު ހޯދުުމގެ ރަށް ދޫކޮށް، ތަޢުލީ އުފަން

ބޭނުމުގައި އެހެން ރަށްރަށަށް ދާ 

ކުޑަކުދިންނަށް، އެ ރަށެއްގައި ކެއިންބުއިމާއި 

ތިބުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސައިދޭ ފަރާތްތަކަށް، 

އޭގެ ބަދަލުގައި އެގެއެއްގެ ގޭތެރޭ މަސައްކަތް 

  .ކުރަން މަޖުބޫރުވާކަން ފާހަގަކޮށްލަން ޖެހެއެވެ
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  11ޅުން ހުށަހެ 
ތު އޮތްގޮތް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް ޙާލަކުޑަކުދިން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވުމުގެ  11.1

 ސަރވިސަސްއާ  ޓެކްޝަންޓްމަންޓް އޮފް ޗައިލްްޑ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮރޑިޕާ ،އޮތޯރިޓީއާއި
  .ގުޅިގެން ސާރވޭއެއް ކުރުން

  

  ހަމަހަމަކަން ރުޞަތާއި މުޢާމަލާތްކުރެވުމުގެ ފު 

ތަފާތުކުރުމެއްނެތި އުޅެވުމުގެ މިނިވަންކަމަކީ 

 ،އަދި އެއީ . އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤެކެވެ

މިނިވަންކަމާއެކު އެމީހަކު އަދާކުރާނެ ވަޒީފާއެއް 

ކުރުމަށްޓަކައާއި އެމީހެއްގެ  އިޚްތިޔާރު

މަތީ ދަރަޖައަކަށް  ޤާބިލިއްޔަތު ތަންދިން އެންމެ

ތިމާގެ ނަފްސު ތަރައްޤީކޮށް، އެމީހަކަށް ޙައްޤު 

އިޤްތިޞާދީ މަންފާ ލިބިގަތުމަށްޓަކައި 

ވަނަ  1951. ކޮންމެެހން ބޭނުން ޙައްޤެކެވެ

ކަމާއެކު އުޖޫރަ  ކުރެވުނު ހަމަހަމަ އަހަރު ފާސް

 އިން އަންހެނުންނަށާއި  ދިނުމާބެހޭ މުާޢހަދާ 

ފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތަށް  ފިރިހެނުންނަށް އެއް

ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް  ހަމަހަމަ އުޖޫަރ

މަލުކުރުވުން އެ މުޢާހަާދގައި ބައިވެރިވާ އަ

ވަނަ  1958. ޤައުމުތަކަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ

ކުރެވުނު ތަފާތުކުރުންތަކާބެހޭ  އަހަރު ފާސް

) ވަޒީފާގައާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި(

ވަނީ މުޢާހަދާގައި ތަފާތުކުރުން މާނަކޮށްފައި

މީހެއްގެ ނަސްލަށް، ކުލައަށް، ޖިންސަށް، 

ދީނަށް، ސިޔާސީ ފިކުރަށް، ޤައުމީ ނުވަތަ 

 ވަޒީފާ ،އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް ބިނާކޮށްގެން

އަދާކުރުމުގައާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައި 

ފުރުޞަތާއި މުޢާމަލާތްކުރެވުމުގެ ހަމަހަމަކަން 

ގެއްލޭގޮތަށް ނުވަތަ ނަފީކުރެވޭގޮތަށް ކުރެވޭ 

ންމެ ތަފާތުކުރުމެއް ނުވަތަ މަޙްރޫމުކުރުމެއް ކޮ

 ވަޒީފާ . ނުވަތަ ދެވޭ އިސްކަމެއްކަމަށެވެ

މުގެ ދާއިރާއިން އަދާކުރުމާއި މަސައްކަތްކުރު

ކުރުންތައް ނައްތާލުމަށްޓަކައި އެންމެހާ ތަފާތު 

 ،ފުރުޞަތާއި މުޢާމަލާތްކުރެވުމުގެ ހަމަހަމަކަން

ތާގުޅޭގޮތަށް ޙާލައެ ޤައުމެއްގެ ޤައުމީ 

ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް 

ނޑައަޅައި ހިންގުމަށް އެ މުޢާހަދާގަިއ  ކަ

ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކަށް އެ މުޢާހަާދ 

ނައްތާލަންޖެހޭ  ،މިގޮތުން. ލާޒިމުކުރެއެވެ

ތަފާތުކުރުންތަކުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތުގެ 

ތަމްރީނު ލިބިގަތުމާއި، ވަޒީފާ ހޯދުމާއި، ވަކި 

ންތިތަކެއްގެ ވަޒީފާ ޯހދުމާއި، ވަޒީފާގެ ގި

  .ޝަރުޠުތަކާ ގުޅޭ ތަފާތުކުރުންތައް ހިމެނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ގައި )ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  17ގެ 

ވަނަ  2ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫުނއަސާސީ ގެ 

ގައި ) އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން(ބާބު 
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ވާ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން އެ ބަޔާންކޮށްފައި

ބާބުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެ މަތީން އެއްވެސް 

ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ކޮންމެ މީހަކަށްމެ 

ލިބިގެންވާ ކަމަށާިއ އެ ޙައްޤުތަކާއި 

މިނިވަންކަން ލިބުމުގައި، އެ މީހެއްގެ 

ނުވަތަ ، ނަސްލަށް، ނުވަތަ އުފަންވީ ޤައުމަށް

މުރަށް، ތަ ޖިންސަށް، ނުވަތަ އުކުލަޔަށް، ނުވަ

ނުވަތަ ޖިސްމާީނ ނުވަތަ ނަފްސާނީ 

ނުވަތަ އެމީހެއްގެ ، ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް

އެނޫންވެސް ވިސްނުމަކަށް،  ސިޔާސީ ނުވަތަ

ނުވަތަ ، މާލީ ފުދުންތެރިކަމަށް ނުވަތަ

ނިސްބަތްވާ ޢާއިލާައށް ނުވަތަ އުފަންރަށަށް، 

ނުވަތަ މިނޫންވެސް ކަމަކަށް ބަލައި 

އަދި . ފާތުކޮށްގެން ނުވާނެކަމަށެވެތަ

ތަށްވުރެ ނިކަމެތިކަމެއް ޙާލަ އާންމުމުޖުތަމަޢުގެ 

ލިބިފައިވާ މީހަކަށް، ނުވަތަ ބަޔަކަށް، ނުވަތަ 

އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން ޚާއްޞަ ރައްކާތެރިކަމެއް 

ލިބިދޭންޖޭހޭ ބަޔަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި، 

އި ކުރާ ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށްޓަކަ

ކަންތައްތަކަކީ ތަފާތުކުރުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ 

ގައި ) ށ(ކަމަށް އެ މާއްދާގެ 

 37ޤާނޫނުއަސާސީގެ . ފައިވެއެވެބަޔާންކޮށް

އިން ކުރާ މަސައްކަތް ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ 

ނޑަކުން ވަޒަންކުެރވި އެއް  އެއް މިންގަ

 ،ހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމާއިހަމަ ނިސްބަތަކުން 

އެއް ހަމައަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން ލިބުމުގެ 

  .ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ

) ހ(ވަނަ މާއްދާގެ  4ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
އުޖޫރަ ، ގެދަށުން ވަޒީފާ ދިނުމުގަޔާއި

ނޑައެޅުމުގަޔާއި، އުޖޫރަ އިތުރު  ކަ
ތަމްރީނު ދިނުމުގަޔާއި، ވަޒީފާގެ ، ކުރުމުގަޔާއި

 ޝަރުޠުތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާނެގޮތް 
ނޑައެޅުމުގަޔާއި، ވަޒީފާއިން  ކަ
ވަކިކުރުމުގަޔާއި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ދިމާވާ 
އެހެނިހެން ކަންކަމުގައި، މީހުންގެ ނަސްލަށް، 
ކުލަޔަށް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތަށް، ދީނަށް، 
ސިޔާސީގޮތުން ގެންގުޅޭ ޚިޔާުލތަކަށް، ނުވަތަ 
ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް، ޖިންސަށް، 

ނިސްބަތަށް، ޢާއިލާގައި އަދާކުރާ ކައިވެނީގެ 
މުރަށް ކަށް، ޤާނޫނާ ޚިލާފުނުވާގޮތުން އުޒިންމާތަ

ނުވަތަ ހުރި ނުކުޅެދުންތެރިކަމަށް ބަލައި، 
މަސައްކަތްކުރާ ހަމަހަމަ މީހުންގެ މެދުގައި 
. އެއްވެސް ގޮތަކުން ތަފާތުކުރުން މަނާކުރެއެވެ

ގައި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  4އެ ޤާނޫނުގެ 
އިވާ ފަރާތްތަކާއި، އިޖްތިމާޢީގޮތުން ނިކަމެތިވެފަ

ތަށް ޙާލަނިކަމެތިކަން ފޯރާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ 
ލުއިފަސޭހަކަމެްއ ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، 

އުޞޫލެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން، ނުވަތަ  ވަކި
ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް ނުވަތަ ވަކި ޙަރަކާތެއް 
ހިންގުމަކީ ހަމަހަމަ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި 

ފާތުކުރުންކަމަށް ނުބެލެވޭނެކަމަށް ތަ
 5ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، 
ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ ތަފާތުކުރުމާބެހޭ 
މާޢްދާއަކާ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ،  ވަކިކަމެއް 
ކުރުމަށް ނުވަތަ ނުކުރުމަށް ނުވަތަ އަނބުރާ 

ށް ނުވަތަ ގެއްލިފައިވާ މަންފާއެއް ވަޒީފާ ދިނުމަ
އަނބުރާ ލިބޭނެގޮތް ހެދުމަށް ނުވަތަ 
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ބަދަލުދިނުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން 
  .  އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ

ނަހަމަގޮތުގައި ތަފާތުކުރުން މަނާކުރުމަށް 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގައާއި ވަޒީފާއާބެހޭ 

ފަަދ ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ އެ 
ތަފާތުކުރުންތައް މަނާކުރުމަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
މުޢާހަދާތަކުގައިވެސް ބޭނުންކޮށްފައިވާ 

 ނަމަވެސް، މަސައްކަތްކުރާ. ޢިބާރާތްތަކެވެ
ތަނުން ނަހަމަ ތަފާތު ކުރުންތައް 
ނައްތާލުމަށްޓަކައި ޤާނޫނުއަސާސީންނާއި 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުން މިފަދަ އަމަލުތައް 

އެއްވެސް ފިޔަވަޅެްއ  ،ފިޔަވައި މަނާކުރާކުރުން
ނަހަމަ ތަފާތުކުރުންތައް . އެޅިފައެއްނުވެއެވެ

ނައްތާލުމާއި ހުއްޓުވުމާބެހޭގޮތުންނާއި، ވަޒީފާގެ 
ދާއިރާގައި ހަމަހަމަ ފުރުޞަުތ 
ހޯދައިދިނުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް 

ކޮށް ހާަމކޮށް، އާންމުސިޔާސަތުތަކެއް 
  .އިޢުލާންކޮށްފައެއްނުވެއެވެ

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި ދިމާވާ ނަހަމަގޮތުގައި 

 ހަމަހަމަ ،ކުރެވޭ ބައެއް ތަފާތުކުރުންތަކާއި

ފުރުޞަތު ނުލިބުމުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް މި 

  .ދިރާސާކުރި ޓީމުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނެވުނެވެ

ޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ރިސޯ .1

: ލިބުންފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށް ނު

ޓުތައް ހަދާފައިވަނީ، ސޯރާއްޖޭގެ ރި 

މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާދުުރގައިވާ، 

. މީހުންދިރިނޫޅޭ އެކަހެރި ރަށްރަށުގައެވެ

އެހެންކަމުން އެރަށްރަށުގައި 

 މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް 

ޓަށް މީހުންދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ރިސޯ

ކޮންމެ ދުވަހަކު ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް 

އެ   ރުކުރެވެން ނުއޮންނާތީ،ދަތު

ޓުގެ މުވައްޒަފުން ރިސޯޓެއްގައި އެ ރިސޯ

ތިބުމަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަނުގައި 

. ދިގުމުއްދަތުތަކަށް ތިބެން ޖެހެއެވެ

ކުދިން  ކުރާ ޒުވާން އަންހެންކައިވެނި ނު

ޓުތަކުގައި ދިގު މުއްދަތުތަކަށް ރިސޯ

ތިބުމަކީ އިޖްތިމާޢީގޮތުން ރާއްޖޭގައި އަދި 

އަދި . ނުވެއެވެޤަބޫލުކުރެވޭކަމެއް ކަމަކަށް 

ތިބޭ ނުވަތަ ކުދިން  މީހުންނާ އިނދެގެން

ގު ތިބޭ އަންހެނުންނަށް ޢާއިލާއާ ވަކިން ދި

 .ޓުތަކުގައި ނުތިބެވެއެވެމުއްދަތަކަށް ރިސޯ

ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބަލައި،  .2

ބަލަހައްޓާނޭ ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރު ފަދަ 

ރާއްޖޭގައ ދުވާލުގެ : މަރުކަޒެއް ނެތުން

ތުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބަލައި، ވަގު

ބަލަހައްޓާނޭ ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރު ފަދަ 

މަރުކަޒެއް ނެތުމާއި، ދަންފަޅިތަކަކަށް 

 ،އިގެން ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭތީޙާލަބަ

ކުޑަކުދިން ތިބޭ އަންހެނުންނަށް 

މަސައްކަތަށް ދެވޭނީ ނުވަތަ ވަޒީފާއެއް 

އަދާކުރެވޭނީ މަހު މުސާރައިގެ އިތުރަށް 

. އެހެންގޮތަކުން އާމްދަނީ ލިބޭނަމައެވެ

ސެކެޓްރީކަމާއި، ، ކާތިބުކަމާއި (

ޕްރީސްކޫލްއާއި ޕްރައިމަރީ ސްކޫްލ 

 ޓީޗަރުކަމާއި، ސާފުކުރުމުގެ ވަޒީފާތައް

ނަ އަންހެނުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަދަ، ގި
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ގިންތިތަކުގެ މަހު އުޖޫރަ އެހެން 

ގިންތިތަކުގެ ވަޒީފާތަކުގެ މަހު 

އެހެންކަމުން، .) އުޖޫރައަށްވުރެ ކުޑައެވެ

ވަރަށް ގިނަ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، 

ފުރަތަމަ ދަރިފުޅު ލިުބމާއެުކ، ވަޒީފާ 

 .ދޫކޮށްލަން މަޖުބޫރުވެއެވެ

ޞަ އެހީއަށް ޚާއްގޮތުން  ޖިސްމާނީ .3

: މީހުންނަށް ފުރުޞަތު ނެތުން  ބޭނުންވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް 

ގޮތުން  ތަނެއް އެފަދަ ތަނަކަށް ޖިސްމާނީ

މީހަކަށް  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ފަސޭހައިން ވަދެނުކުމެވޭނެ ގޮތަކަށް 

ވަޒީފާ  ،އެހެންކަމުން. ހަދާފައެއް ނެތެވެ

ގޮތުން  ނީ ޖިސްމާނީހޯދައި، އަދާކުރެވެ

މީހުންގެ  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

ތަޢުލީމާއި . ތެރެއިން މަދު މީހަކަށެވެ

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ތަމްރީނު ހޯދުމަށް 

މީހުންނަށް ލިބަިފއިވަނީ ވަރަށް  ބޭނުންވާ

 .މަދު ފުރުޞަތުތަކަކާއި ވަސީލަތްތަކެކެވެ

މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްކުރާ ބައެއް  .4

ކޮށްފައި ހުންނަނީ އިޢުލާނުތައް އަމާޒު

މަލުކުރަުމންދާ އަމިހާރު . ބިދޭސީންނަށެވެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދުތަކުގައި ބުނާގޮތުން 

ވަޒީފާއަކަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިއަކު 

ގެނައުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން އެދި ހުށަހެޅެނީ 

ެއ ވަޒީފާއަކަށް މީހަކު ހޯދުމަށް ރާއްޖޭގައި 

 އިޢުލާނުކުރުމަށްފަހު އެ އިޢުލާނުގެ

އަދި އެގޮތުން ކުރެވޭ . ކޮޕީއަކާއެކުގައެވެ 

އިޢުލާނުގައި އެ ވަޒީފާގެ މަހު މުސާރަ 

މިގޮތުން ކުރެވޭ . ބަޔާންކުރަންޖެހެއެވެ

އިޢުލާނުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ ބައެއް 

ގިންތީގެ  ވަޒީފާތަކުގެ މުސާރަތަކަކީ 

ދިވެހިންނަށް ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ ކުޑަ 

ދިވެހިންނަށް ނަމަވެސް، . މުސާރަތަކެކެވެ

ޤަބޫލުކުރެވޭ ވަރަށްވުރެ މުސާރަތައް ކުޑަ 

ކަމަށްވިޔަސް، އެ މުސާރަތަކަކީ އެ 

ގިންތީގެ  ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީ 

ކޮށް ދޭ އާންމުމަސައްކަތްތެރީންނަށް 

 .މުސާރަތަކެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި : ޚާއްޞަ ޢިނާޔަތްތައް .5

މަސައްކަތްކުރާ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ 

މީހުންނަށް ނުލިބޭ ބައެއް ޚާއްޞަ 

ޢިނާޔަތްތައް ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް 

 .ލިބެއެވެ

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި  .6

ތިބޭ ބިދޭސީން އެމީހުންގެ ޤައުުމގެ 

: މަސައްކަތްތެރީންނަށް އިސްކަން ދިނުން

ހިންގުމުގެ ދާއިރާގެ އިސް މަޤާމުތަކުގައި 

ން ންފުނިތަކުބޭރު ކު ،ބިދޭސީން ތިބެގެން

ޓުތަކުގައާއި ބޭރު ހިންގާ ބައެއް ރިސޯ

ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ އެހެން 

ވިޔަފާރިތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދިވެހި 

މެދު އިހާނެތިކޮށް  މުވައްޒަފުންނާ 

އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ ޤައުމުގެ  ،މަލުކޮށްއަ

ދިވެިހ  ،މީހުންނަށް އިސްކަންދީ

ތައް މެދު ތަފާތުކުރުން މުވައްޒަފުންނާ 
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ގެންގުޅޭކަމުގެ ޝަކުވާ އެފަދަ 

ކުރާ ދިވެހި ތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާތަން

ދިވެހި . މުވައްޒަފުން ކޮށްފައިވެއެވެ

ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ ތަންތަނުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ 

ވެސް ސުޕަރވައިޒަރުންނާ މެދު

ކުރާ ދިވެހިން އެތަންތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާ

 .ވެއެވެ މިފަދަ ޝަކުވާތައް ކޮށްފައި

ދިވެހިންނަށް ބައެއް ޢިނާޔަތްތަްއ  .7

ދޭ ފަރާތްތަކުން ބިދޭސީ  ވަޒީފާ : ނުލިބުން

މަސައްކަތްތެރީންނަށް ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް 

ލިބިދޭއިރު، ހަމަ އެގިންތީގެ ދިވެިހ 

މުވައްޒަފުންނަށް ދިރިއުޅޭނެ ތަނެއް 

އަދި އޭގެ ބަދުަލގަިއ . ލިބިއެއް ނުދެއެވެ

. ބިއެއްނުދެއެވެފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއްވެސް ލި

ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބިދޭސީ 

ށް އެމީހެއްގެ ޤައުމަށް ގޮސް މުވައްޒަފުންނަ

އައުމަށް މަތިްނދާ ބޯޓުން ޓިކެޓް  އެނބުރި

ލިބިދެވޭއިރު، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ ނުވަތަ 

ވަޒަންވެރިވެފައިވާ އަތޮޅު ނުވަތަ ރަށް 

ކުރާ އެހެން ރަށްރަށުގައި ވަޒީފާ އަދާނޫން 

ފަދަ ޢިނަާޔތެއް  ންނަކަށް އެދިވެހި

 .ގޮތެއްގައި ލިބިއެއް ނުދެއެވެ އާންމު

ބައެއް ޤައުމުތަކުގެ މަސައްކަތްތެރީންނާމެދު  .8

: ތަފާތުކުރުމުގެ ނަޒަރަކުން ބެލެވޭގޮތްވުން

 ބައެްއ  ޤައުމުތަކުގެ މަސައްކަތް

މަލުކުރުމާއި އަތެރީންނާމެދު އިހާނެތިކޮށް 

މަސައްކަތްތަކަކީ އަދި ބައެއް ގިންތިތަކުގެ 

ވަކި ޤައުމެއްގެ މަސައްކަތްތެރީންނަށް 

ޚާއްޞަވެފައިވާ މަސައްކަތްތަކެއްކަމަށް 

ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބަލާ ކަމުގެ ރިޕޯޓު 

 .ލިބިފައިވެއެވެ

ބައެއް ފަރާތްތައް ވަޒީފާތަކުން ދުރުހެލި  .9

ދީނީ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ބުރުގާ : ކުރުވުން

އެއް އަޅާ ބައެއް އަންހެނުންނަށް ބަ

 އަދި ވަޒީފާ. ތަންތަނުގެ ވަޒީފާ ނުދެއެވެ

ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން އަންހެން 

 ،މުވައްޒަފުންނަށް ކައިވެނިކުރުން މަނާކޮށް 

އެފަަދ . ބަލިވެ އިނުމުން ދުރުހެލިކުރުވައެވެ

އެ  ،މުވައްޒަފަކު ބަލިވެ އިނދެއްޖެނަމަ

ކަމުގެ ނަތީޖާއަކަށްވާނީ އެފަަދ 

ވަކިކުރުން ނުވަތަ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

 .ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުމެވެ

  

  12ހުށަެހޅުން 
 ދިނުމަށްޓަކައި ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްއަދާ އަންހެނުންނަށް ހަމަހަމަކަމާއެކު ވަޒީފާ 12.1

ދުވާލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ކުޑަކުދިން ބަލައި، ބަލަހައްޓާނޭ ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރު ފަދަ މަރުކަޒުތަކާއި 
  .ކުދިން ބެލޭނޭ އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން

މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނަށް ފަސޭހައިން ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ގޮތުން  ޖިސްމާނީ  12.2
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

  .ގޮތް އެ ތަންތަނުގައި ހަމަޖެއްސުން ވަދެނުކުމެވޭނެ
މީހުން ވަޒީފާއަށް  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ގޮތުން  ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީ  ޖިސްމީާނ 12.3

  .ތަމްރީނުކުރުމަށްޓަކައި ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ތަޢާރަފުކުރުން
ށަހެޅިފައިވާ ޝަކުވާތައް މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ހިނގާ ތަފާތުކުރުންތަކާބެހޭގޮތުން ހު  12.4

ޭދ  މުރާޖަޢާކޮށް، މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި ހިނގާ ތަފާތުކުރުންތަކާބޭހޭގޮތުން ވަޒީފާ
ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ހޭލުންތެރިކުރުވައި އެ ފަރާތްތަކުގެ ހޭލުންތެރިކަން 

  .އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގުން
ދޭ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށާއި ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ  ވަޒީފާ  12.5

މުވައްޒަފުންނަށް އެކިއެކި ޢިނާޔަތްތައް ދިނުމުގައި ، އަދި . ޢިނާޔަތްތަކާބެހޭ ސާރވޭއެއް ކުރުން
ފެންވަރެއްގެ މަސައްކަތަށް ހަމަހަމަ އުޖޫރައެއް ދިނުމުގެ އުޞޫލާ ޚިލާފުނުވާކަން  އެއް
ދޭ ފަރާތްތަކަށް  ށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދޭ ޢިނާޔަތްތައް އަލުންބެލުން ވަޒީފާކަ

  .ލާޒިމުކުރުވުން
  

އިވާ ދީފަދިވެހި މަސައްކަތްތެރީންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށް

 ބޯހިޔާވަހިކަން 

 

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ސަރުކާރުން 

 ފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ދީފޯރުކޮށް

   

  ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާ 

ނޑުތަކާއި  މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ މިންގަ

ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ތިންފަރާތުގެ 

މަޝްވަރާގެ އުޞޫލު ބޭނުންކުރުމަކީ، 

ދޭ ފަރާތްތަކާއި  ސަރުކާރާއި ވަޒީފާ

މަސައްކަތްތެރީންގެ މެދުގަިއ ވާހަކަދެއްކުމާއި 

އޯ ބިނާކުރެވިފައިވަނީ .އެލް.އައި. އެއްބާރުލުމެވެ

. ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެ އުޞޫލުގެ މައްޗަށެވެ

އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުތައް އެކުލަވާލެވެނީވެސް އަދި  މިންގަ

އޯގައި .އެލް.ބެލެހެއްޓެނީވެސް އައި
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ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ތިންފަރާތް ހިމެނޭ ނިޒާމެއްގެ 

ނޑުތަކާ .އެލް.އައި. ތެރެއިންނެވެ އޯ ގެ މިންގަ

ގުޅޭގޮތުން ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައިވެސް 

ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެ އުޞޫުލ 

އޯގެ .އެލް.އައި. ދެމެހެއްޓުމަކީ މުހިންމު ކަެމކެވެ

ނޑުތައް އެކުލަވާލެވެނީ އަދި  މިންގަ

ދޭ  ތަންފީޛުކޮށް، ބަލަހައްޓަނީ ވަޒީފާ

 ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ ބައިވެރިވުމާ 

ދުން ބޭއްވޭ ތިންފަރާތުގެ ޤަވާޢި ،އެކުގަިއކަން

މަޝްވަރާތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުތަކަށް 

އޯ ގެ .އެލް.އައި. ކަށަވަރުކުރެވޭނެއެވެ

ނޑުން ޤައުމީ  ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެ މިންގަ

ގޮތަކަށް  އްގައި ބިނާކުރަނިވިފެންވަެރ

ތިންފަރާތުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކުރެވޭނޭ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ ނޑެއް ކަ ތިންފަރާތުގެ . އޮނިގަ

މެދުގައި ބޭއްވޭ މިފަދަ މަޝްވަރާތަކުގެ 

ސަބަބުން އިޖްތިމާޢީ ބައިވެރިންގެ ެމދުގައި 

އެއްބާރުލުން އިތުރުވެ، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 

ނޑުތަކާބައިނަލްއަޤްވާމީ  މެދު  މިންގަ

ނޑުތަކާބެހޭ  ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވެ، އެ މިންގަ

ކަންކަމުގައި އެކި ފަރާތްތަކުގެ ބައިެވރިވުން 

އިތުރުވެ، ހެޔޮ ވެރިކަމަކަށް މަގުފަހިވުމާއެކު، 

އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ބޮޑެތި 

މައްސަލަތަކާމެދު ވާހަކަދެއްކުމާއި މަޝްވަރާ 

ރުޞަތު ކުރުމުގެ ޘަޤަާފތަކަށް ފު 

 .ތަނަވަސްވެއެވެ

 

އޯގެ މުޢާހަދާަތކުގެ ތެރެއިން .އެލް.އައި
ރުމަށް  މަލުކުއަކުރުމާށާއި  ތަޞްދީޤު

އިސްކަންދީފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ ތެރޭގައި 
ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ  1976ހިމެނޭ 

ތިންފަރާތް ބައިވެރިވެގެން މަޝްވަރާކުރުމާބެހޭ  
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ (

ނޑުތައް  މުޢާހަދާ  އެ މުޢާހަދާގައި ) މިންގަ
 ބައިނަލްއަޤްވާމީބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުގައި  

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައްދަލުވުން 
ގެ )ންސްއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ކޮންފަރަ(

އެޖެންޑާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާބެހޭ ގޮތުންނާއި، 
ނޑައެޅޭ .އެލް.އައި އޯ އިން އަލަށް ކަ

ނޑުތައް އެ ޤައުމެއްގެ ކަމާބެހޭ  މިންގަ
ފަރާތްތަކަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭގޮުތންނާއި، އެ 

އިނުވާ މުޢާހަދާތަކާއި ޤައުމަކުން ބައިވެރިވެފަ
، ޤަބޫލުކޮށްފައިނުވާ ހުށަހެޅުންތަކާބެހެގޮތުންނާއި

އެ ޤައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކުގެ 
އެ  ،ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓުތަކާބެހޭގޮތުންނާއި 

ޤައުމަކުން ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާއަކުން 
ޭދ  ވަކިވުމާބެހޭގޮތުން ސަރުކާރާއި ވަޒީފާ

މަސައްކަތްތެރީންގެ މަންދޫބުންގެ  ފަރާތްތަކާއި 
މެދުގައި ވާހަކަދައްކައި މަޝްވަރާކުރެވޭނޭ 
ގޮތްތަކެއް ރާވައި ހިންގުމަށް އެ މުޢާހަދާ ގަިއ 

އެ . ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ
މިގޮތުން  ،މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން

ދޭ  ބޭއްވޭ މަޝްވަރާތަކުގައި ވަޒީފާ 
 ލުސީމަސައްކަތްތެރީން ތަމް ފަރާތްތަކާއި 

އަދި . ކުރެވެންވާނީ ހަމަހަމަ އުޞޫަލކުންނެވެ
މިފަދަ މަޝްވަރާތައް މަދުވެގެން އަހަރަކު 

  . އެއްފަހަރު ބާއްވަންވާނެއެވެ
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 ވަރާކުރެވޭނެ ތިންފަރާތުގެ މެދުގައި މަޝް
އެއްވެސް ނިޒާމެއް ރާއްޖޭގައި އަދި 

 ނަމަވެސް، ވަޒީފާ . ޤާއިމުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ
ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކުގެ 
މެދުގައި ސަރުކާރު މެދުވެރިއެއްގެ ގޮތުން 

ބަސްވުންތަކާއި ބައިވެރިވެގެން  ވަޒީފާގެ ދެ 
ގޮތުން ފަހަކަށް އައިސް މައްސަލަތަކާބެހޭ

ވާ މަޝްވަރާތަކުން އެ ފަދަ ބައެއް ބޭއްވިފައި
ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

  .xlviމަގުފަހިވެގެން ގޮސްފައިވެއެވެ
 
ނޑުތަކާއި  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މިންގަ

ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމުގައި ތިންފަރާތުގެ 

މަޝްވަރާގެ އުޞޫލަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

ންވާ ޤާނޫނީ މަލުކުރެވޭނީ، ކަމަށް ބޭނުއަ

ނޑެއްގެ ދަުށން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުގެ  އޮނިގަ

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ 

އެހެންކަމުން، . ޖަމްޢިއްޔާތައް ހެދިގެންނެވެ

ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމީ 

ނޑު ޤާއިމު  ކުރުމަށްޓަކައި މަގުފަހި  އޮނިގަ

އޯގެ .އެލް.އައިދިވެހިރާއްޖެ ކުރުމަށްޓަކައި 

. ބަރަކަށްވުން ކޮންމެހެން ބޭނުމެވެމްމެ

ތިންފަރާތުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށް 

ނޑު ގެ ސަބަބުން  ޤާއިމުކުރެވޭ ނިޒާމީ އޮނިގަ

ދި އިޖްތިމާޢީ ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އަ

ގޮތުން އެކި ފަރާތްތަކުގެ މައްސަލަތަކާބެހޭ

ށްވެސް ދައްކައި މަޝްވަރާކުރުމަމެދުގައި ވާހަކަ

ތިންފަރާތުގެ  ،މިގޮތުން . މަގުފަހިވެގެން ދާނެއެވެ

މެދުގައި މަޝްވަރާތައް ބޭއްވުމަށްޓަކައި 

ނޑެއް ޤާއިމުކުރަންވާނީ ޤާނޫނެއްގެ  އޮނިގަ

  .ދަށުންނެވެ

  

  13ހުށަެހޅުން 

ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖެ ވުމަށްޓަކައި މެމް  އޯ ގެ.އެލް.އައި 13.1
ންފަރާތުގެ މަޝްވަރާތަކަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމީ ތި އަދި  .)7.1ހުށަހެޅުން (ފުރިހަމަކުރުން 

ނޑު ޤާއިމުކުރުމުގައި އައި    .އޯ ގެ އެހީތެރިކަން ހޯދުން.އެލް.އޮނިގަ
މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގަިއ އަލަށް އެކުލަވާލެވޭ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި  13.2

  .ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާތަކާބެހޭ ބައެއް ހިމެނުން ) 4.3ހުށަހެޅުން (

 

  މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ އިދާރީ ހިންގުން 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުތަކަށް   މަލުއަގޮތެއްގައި އާންމުމިންގަ

ޤައުމުތަކުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި ކުރެވެނީ 

 ،އެހެންކަމުން . ޤާނޫނުތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ

މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުތައް 

އެކުލަވާލުމާއި ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި 
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ކަންތައްތަކަށް ޒިންމާވެ މަސްއޫލުވާނޭ ހަރުދަނާ 

އަދި ޙަރަކާތްތެރި ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް 

. ކޮންމެހެން ބޭނުންކަމެކެވެދެމެހެއްޓުމަކީ 

ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވުނު  1978

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ 

މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކަށް، އެ 

ޤައުމުތަކުގައި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އިދާރީ 

ހިންގުމާބެހޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކޮށް، 

ތަކާއި ހިންގައި، އެ ނިޒާމުގެ މަސައްަކތް

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ރަނގަޅަށް ވިލަރެސް 

ކުރެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން އެ މުޢާހަދާއިްނ 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އިދާރީ . ލާޒިމުކުރެއެވެ

ހިންގުމާބެހޭ ނިޒާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ 

ތެރޭގައި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ 

ނޑައެޅުމާއި، އެ  ނޑުތައް ކަ މިންގަ

ނޑުތަކަ  މަލުކުރޭތޯ އަމަލުކުރުވުމާއި، އަށް މިންގަ

ބެލުމާއި، ވަޒީފާއާބެހޭ އެންމެހައި 

ކަންތައްތަކާއި، އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް 

ތަރައްޤީކުރުމާއި، މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ 

ތަފާސް ހިސާުބތައް ހޯދުމާއި، ދިރާސާކުރުމާއި 

 މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމުގައި އެކި 

އަދި . ހިމެނެއެވެ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވުން

މިގޮތުން މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤައުމީ 

ނޑައެޅުމުގައި ވަޒީފާ ދޭ  ސިޔާސަތުތައް ކަ

ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތަކާއި 

 އެފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ބައިވެރި 

  . ކުރާކަންވެސް ކަށަވަރުކުރަންޖެހެއެވެ

 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ 
ތަކުގެތެރެއިން  ދިވިެހ  މަސްއޫލިއްޔަތު

ސަރުކާރުގެ އިދާރާއަކާ އެއްވެސް މާނައެއްގައި 
ސްއޫލިއްޔަތަކީ ލުކުރެވުނު މަ ހަވާފުރަތަމަ 

ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާގައި އުޅޭ މަސައްކަތު 
މީހުންގެ ަކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ 

ގެ އަހަރުތަކުގައާއި  1970. މަސްއޫލިއްޔަތެވެ
ގެ އަހަރުތަކުގައި އެ މަސްއޫލިއްޔަތު  1980
ކަށް އަދަދައެންމެ ގިނަ  ،ލުކުރެވުނީހަވާ

މަސައްކަތު މީހުން ގެންގުޅެންޖެހޭ ބޮޑެތި 
ރޫޢުތައް ހިންގާ ސަރުކާރުގެ މަޝް

މިގޮތުން އެ މަސްއޫލިއްޔަތު . އިދާރާތަކާއެވެ
ޓު ލުކުރެވުނީ މާލޭ ބަނދަރާއި ޕޯހަވާފުރަތަމަ 

. ހިންގުމާ ހަވާލުކުރެވުނު އިދާރާއާއެވެ
އެއަށްފަހު، ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޮޑެިތ 
. މަސައްކަތްތައް ހަވާލުކުރެވުނު އިދާރާއާއެވެ

ރީކޮޅުގައި ބިދޭސީ ގެ އަހަރުތަކުގެ ކު 1990
 އަދަދު މަސއްކަތްތެރީންގެ 

އިތުރުވަމުންދިއުމާއެކު އެކަމާގުޅޭ ކަންތައްތައް 
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައާއެކު މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 
އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ލުކުރެވުނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރޭޑް، ހަވާ
. އިންޑަސްޓްރީޒް އެންޑް ލޭބަރ އާއެވެ

ޤައުމީ ތަރައްޤީއާއި  ،މަތިންއެކިފަހަރު
ޕްލޭނިންގއާބެހޭ މިނިސްޓްރީއާއި މަތީ 
ތަޢުލީމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާބެޭހ 
މިނިސްޓްރީއާ އެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

މިހާރު އެ  ،ލުކުރެވިފައި އޮތުމަށްފަހުހަވާ
 2008ލުކުރެވިފައިވަނީ ހަވާމަސްއޫލިއްޔަތު 

ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައި އަލަށް 
ން އުފެދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަ

. ޓްސްއާއެވެރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯ
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އެ މިނިސްޓްރީގެ  ،ނަމަވެސް
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ 
ނޑު މަސައްކަތެއް ކަމުގައި ފެންނަނީ  މައިގަ
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް މަސައްކަތު 

ންނާ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީ  ،ހުްއދަދިނުމާއި
ގުޅިގެން އުފެދޭ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުން 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި . ކަމުގައެވެ
ޤައުމަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ  ،ވަޒީފާގެ މައްސަލަތަާކއި
ދާއިރާގެ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް 

ތަކެއް އެ ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތަކާއި ސިޔާސަތު
އެ މިނިސްޓްރީއާ . މިނިސްޓްރީއަކު ނެތެވެ

ލުކުރެވިފައިވާ އިތުރު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ހަވާ
ކަމަށްވާ، ކުޅިވަރާއި ޒުވާނުންނާބެހޭ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ސަބަބުން އަދި 
މިމަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް  މާލީ އަދި 
 ، އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ބޭނުންވާތީ

މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވަޒީފާއާބެހޭ 
މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަށް ދޭންވާ ސަމާލުކަން 
ފުރިހަމައަށް ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅޭނެކަމަށް 

  .   ބެލެވެއެވެ
 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ 

އެ މަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށާއި، އަޤަވާޢިދުތަކަށް 
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޛުކުރުމަށްޓަކައި 
އިދާރީގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތައް 
އެޅުމަށާއި، އެ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 
ހެދޭ ޤަވާޢިުދތަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ 

މަލުކުރުމަށް ހޭލުންތެރިކަން އަ ގޮތުގައި 
ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ  އިތުރުކުރުމަށާއި، ވަޒީފާ

ދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ އަ
މަޢުލޫމާތާއި ލަފާ ދިނުމަށާއި، އެ ޤާނޫނާއި އެ 

ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤާވާޢިދުތަކުގަިއ 
ހިމެނިގެންނުވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިމާވާ 
އެކިއެކި މައްސަލަތަކާއި، އެފަދަ ކަންކަމުން 
ނަހަމަގޮތުގައި ފައިދާ ނަގާނަމަ އެކަންކަން 

ސްޓަރަށް އެންގުމަށާއި އެކަންކަމުގައި މިނި
މިނިސްޓަރަށް ލަފާ ދިނުމަށް ލޭބަރ 
ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް 

ވަނަ އަހަރު  2008ޤާއިމުކުރަންވާނެ ކަމަށް 
މަލުކުރަން ފެށުނު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި އަ

ދޭ  އަދި ވަޒީފާ. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ދާކުރާ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަ
މަލުކުރާނެ ޤާވާއިދުތައް އަމުޢާމަލާތު ކުރުމުގައި 

ހެދުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުވެސް ލޭބަރ 
ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

  . ލުކުރެވިފައިވެއެވެހަވާދަށުން 
 
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް 

 xlviiގައި އޮތޯރިޓީއެއް ކަމާބެހޭ މިނިސްޓްރީ
 ،ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވުމާއެކު
 އެފަދަ އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމު ކުރެވިފައިވި 

ނަމަވެސް، އެ އޮތޯރިޓީން ޤާނޫނުގައި  
ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ 

ޤާނޫނުގައި . ކުރާކަށް އަދި ނުފަށައެވެ
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާ 

ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުންނާއި 
ވަސީލަތްތަކެއް އަދި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް 

އެހެންކަމުން، . އޮތޯރިޓީއަކު ނެތެވެ
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންްސ 
އޮތޯރިޓީއެއް ހުންނަކަން ދިވެހިރައްޔިތުންގެ 
ތެރެއިން މަދު މީހަކަށް ނޫނީ 
އެނގިފައިނުވާކަމާއި އަދި އެކަން އެނގިފައިވާ 
މީހުންނަށްވެސް އެއީ ކޮން މަސްއޫލިއްޔަތުތަކެއް 
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ކުރެވިފައިވާ  ތަނެއްކަން  ލުހަވާ
އެނގިފައިނުވާކަން މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި 
ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުތަކުން ހާމަވެގެން 

    .ދިޔަކަމީ ޙައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއްނޫނެވެ
 

އެކި  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އިދާރީ ހިްނގުމާބެހޭ
ހަމައެއާއެކު ، ރިއެރުވުމުގެ އިތުރުންނިޒާމުތައް ކު

މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ހޯދަިއ 
ނޑުތަކުން .އެލް.ބެލެހެއްޓުން އައި އޯގެ މިންގަ

މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ތަފާސް . ކުރިއަރުވައެވެ
ހިސާބަކީ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ފެންވަރުގައިވެސް މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ 

ތަކުގެ ބޭނުންތައް ދެނެގަތުމަށާއި އެ ސިޔާސަތު
ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ނުހަނު 

ވަނަ އަހަރުގައި  1958. ބޭނުންތެރި އެއްޗެކެވެ
ފާސްކުރެވުނު މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަފާސް 
ހިސާބާބެހޭ މުޢާހަދާ ގައި ބައިވެރިވާ 
ޤައުމުތަކަށް މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ތަފާސް 

ޢިދުން ހޯދައި ބެލެހެއްޓުމަށާއި، ހިސާބުތައް ޤަވާ
އަދި އެ  ،އެއްކޮށް، ޝާއިޢު ކުރުމަށާއި 

ޤައުމެއްގެ ވަސީލަތްތައް ތަންދިން މިންވަރަކުން 
އެކަންކަން ފުޅާކޮށް، އެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުގެ 
ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ 

އަދާކުރާ މީހުންނާއި،   އަބާދީއާއި، ވަޒީފާ
މީހުންނާއި، ވީވަރަކުން،  ވަޒީފާނެތި ތިބޭ

ފެންނަފެނުމުގައި ބޭނުންވާވަރަށްވުރެ މަދުން 

ދެވޭދެވުމާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ހިމެނުން  ވަޒީފާ
  .ލާޒިމުކުރެއެވެ

 
މަަސއްކަތްތެރިކަމުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ 

 ލު ހަވާމަސްއޫލިއްޔަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
 މަސައްކަތްތެރި ،ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއިން 

ކަމުގެ ޤައުމީ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހޯދައި، 
ބަލަހައްޓައި، އެ ތަފާސް ހިސާބުތައް 

އެ މިނިސްޓްރީއިން . ޝާއިޢުކޮށެއް ނުހަދައެވެ
ހޯދައި ބަލަަހއްޓަނީ ހަމައެކަނި ބިދޭސީ 
. މަސައްކަތްތެރިންނާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބުތަކެވެ

އަދި މިގޮތުން އެ ފަރާތުން ބަލަހައްޓާ ބިދޭސީ 
 ރިންނާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބުތައްމަސައްކަތްތެ

ކަމަށާއި އަދި ނޫން ވެސް ޞައްހަ
އިން ވަނީ ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އެކަށީގެންނުވާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ . ދާދިފަހުން ވިދާޅުވެފައެވެ
މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ 
ނޑު މަސްދަރަކީ އާބާދީގެ ބޯހިމެނުމުގެ  މައިގަ

 ގޮތުން އެންމެ މި. ޤައުމީ ތަފާސް ހިސާބުތަކެވެ
ވަނަ  2006ފަހުން ބޯހިމެނިފައިވަނީ 

ފަޤީރުކަމާއި  ،މީގެ އިތުރުން. އަހަރުގައެވެ
ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދާ ބެހޭގޮތުން 
ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުރެވިފައިވާ ބައެއް 

ވެސް މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ  ދިރާސާތަކުން
ބޭނުންތެރި ބަެއއް ތަފާސް ހިސާބު 

  .ހޯދިފައިވެއެވެ

  

  14ހުށަެހޅުން 

އެ އޮތޯރިޓީެގ  ،ރާތެއް ލިބިދީއިމާލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ވަކި އޮފީސް  14.1
ގޮތަށް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ޤާނޫނުގައި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ

  ).3.1ހުށަހެޅުން (އެ އޮތޯރިޓީގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން  ،އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ލިބިދީ
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ދިރާސާކުރުމަށް ލޭބަރ ، މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބުތައް ހޯދައި، ބަލަހައްޓައި 14.2
ބިޔުރޯ އޮފް (ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ ދަށުން މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ އޮީފހެއް 

  .ޤާއިމުކުރުން) ލޭބަރ ސްޓެޓިސްޓިކްސް

  މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުން 

ގެންވާ މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ޤާނޫނުތައް އެކަށީ

ކުރެވޭނީ ޛުތަންފީ ރަނގަޅުގޮތަކަށް 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ބަލައި ޗެކް 

 ޤާއިމު  ގެންވާ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ކުރެވޭނޭ އެކަށީ

މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި . ކުރެވިގެންނެވެ

ނޑުތަކަށް  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ޤައުމީ މިންގަ

މަލުކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި ޗެކްކޮށް، އަ

މަސައްކަތު ގަޑިއާއި އުޖޫރައާއި މަސައްކަތްކުރާ 

ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ 

ޞިއްޙަތާއި ކުޑަކުދިން ލައްވައި 

ފަދަ ކަންކަމުގައި ޤާނޫނަށް  ކަތްކުރުވުންމަސައް

ލުކުރުން ފުރަިހމަ ކުރުމަށްޓަކައި އަމަ

 މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ އިންސްޕެކްޓަރުން ވަޒީފާ 

ދޭ ފަރާތްތަކަށާއި މަސައްކަތްތެރީންނަށް 

ޤާނޫނުގައި . ލަފާއާއި މަްޝވަރާ ދޭންވާނެއެވެ

ހުރިކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އިުނކަންތައްތައް 

ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް 

ގެނެއުމުގައި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ 

. އިންސްޕެކްޓަރުންގެ ދައުރު ވަރަށް މުހިންމެވެ

މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ  ،އަދި ހަމައެފަަދއިން

ދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކާއި ހުރިހާ  ޤާނޫނު ވަޒީފާ

ުކ މަސައްކަތްތެރީންގެ މައްޗަށް ހަމަހަމަކަމާއެ

ުކރުމުގައިވެްސ  ހިންގޭކަން ކަށަވަރު 

މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ އިންސްޕެކްޓަރުންގެ 

ވަނަ  1947. ދައުރު ވަރަށްވެސް މުހިންމެވެ

އަހަރުގައި ފާސްކުރެވުނު މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 

ކުރުމާބެޭހ  ކަންތައްތައް އިންސްޕެކްޓް

މުޢާހަދާއިން އެ މުޢާހަދާަގއި ބައިވެރިވާ 

އެކި ޞިނާޢަތުތަކާއި  ،ޤައުމުތަކަށް

ވިޔަފާރިތަކުގެ މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ބަލައި 

ޗެކްކުރުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ 

ކަންކަން އިންސްޕެކްޓްކުރުމުގެ ނިޒާމެއް 

  .ޤާއިމުކޮށް ދެމެހެއްޓުން ލާޒިމުކުރެއެވެ

 މަލު އަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް 
ްސ ކުރުވުމަށްޓަކައި ލޭބަރ ރިލޭޝަން 

އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމުކުރަންވާނެކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ 
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރުމާއެކު، އެ ޤާނޫނާއި އެ 
ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާޢިދުތަކުގައިވާ 
ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް ތަނީްފުޛ 
ކުރެވެމުންދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުމުގެ ގޮތުން ލޭބަރ 
ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީގެ އޮފިސަރުން ދޭތެރެ 

ރެއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން ބަލައި ދޭތެ
ކަމަށްވެސް އެ ޤާނޫނުގައި  ޗެކު ކުރަންވާނެ 

). ވަނަ މާއްދާ 77(ފައިވެއެވެ ބަޔާންކޮސް
ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ 
ޤަވާޢިދުތަކުގައިވާ ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް 
ތަންފީޛު ކުރެވިފައިވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމުގެގޮތުން، 
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ނުލައި މަސައްކަތްކުރާ  ން އެންގުމަކާކުރި
ތަންތަން ބަލައި ޗެކް ކުރުމާއި، އެ ތަންތަނުގެ 

ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ، މީހުންނާ ސުވާލުކުރުމާއި
ގޮތުން  މަސައްކަތްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީ
ދަފުތަރާއި ، ބަލަހައްޓަންޖެހޭ ރިކޯޑާއި، ފޮތާއި

ލިޔެކިޔުންތައް  އެ ގޮތުގައި ބަލަހައްޓާތޯ 
ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަދަ ތަކެތި 
ހުށަހެޅުމަށް އެންގުމާއި، އެފަަދ ތަކެތީގެ ކޮޕީ 
ހެދުމާއި، މުވައްޒަފުން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ 

ތާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، އެމީހުންގެ އުޖޫރައާއި ޙާލަ
މަޢުލޫމާތު  މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތަކާބެހޭގޮތުން

ހޯދުމާއި، މަސައްކަތާ ގުޅިފައިވާ 
އެކްސިޑެންޓުތަކާއި، ބަލިތަކާގުޅޭ ރެކޯޑުތައް 
ބެލުމުގެ ބާރު ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުން 

އަދި . ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް ލިބިދެއެވެ
މަލުކުރުމަށްޓަކައި އަޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް 

ދޭ  އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުމަށް ވަޒީފާ
ތްތަކަށް އެންގުމުގެ ބާރުވެސް އެފަދަ ފަރާ

 ،އޭގެ އިތުރުން. އޮފިސަރުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ
ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް އެ މީހުންގެ 

ގޮތް  މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރެވޭނޭ
ދޭ  ހަމަޖައްސައިދިނުމަށްވެސް އެ ޤާނޫނު ވަޒީފާ

އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ . ފަރާތްތަކަށް ލާޒިމުކުރެއެވެ
ރުން އެކިތަންތާނގައި މަސައްކަތް އޮފިސަ

ހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލައި ތައްޔާރުކުރާ 
ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ، ރިޕޯޓުތައް މިނިސްޓަރު ކަ

މަތިން މިނިސްޓަރަށް ފޮނުވުންވެސް 
ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނަށް ޤާނޫނު 

  . ލާޒިމުކުރެއެވެ
 
ނަމަވެސް، މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް 

ބެހޭގޮތުން ވަޒީފާއާބޭެހ  ޗެކްކުރުމާބަލައި 

، ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ މާއްދާތައް އަދި ވަނީ

އެ މާއްދާތަކުން މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ 

އިންސްޕެކްޓަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ބާރުތަކާއި 

އެ މާއްދާތަްއ  ،އިޚްތިޔާރުތަކާއެކު 

މަލުކުރުމަށް އެއްވެސް އަ ،ފާސްކުރެވުނުގޮތަށް

 .އެވެފިޔަވަޅެއް  ނޭޅި

  

  15ހުށަެހޅުން 
މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ކަންތައްތައް އިންސްޕެކްޓްކުރުމަށްޓަކައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓިގެ  15.1

ދަށުން މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ އިންސްޕެކްޓަރޭޓެއް ނުވަތަ ސެކްޝަނެއް ނުވަތަ ޔުނިޓެއް 
އިވާ ލުކުރެވިފަހަވާއުފެއްދުން އަދި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުން ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުންނާ 

މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ 
  .އިންސްޕެކްޓަރުން ހޯދައި ޢައްޔަނުކުރުން

ވަޒީފާއާބެހޭ އޮފިސަރުން  ،މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ އިންސްޕެކްޓަރޭޓެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައާއި 15.2
ނޑައެޅިފައިވާގޮތަށް އަދާކުރުމަށްޓަކައި ެއ  ،ހޯދައި އެފަދަ އޮފިސަރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ކަ

އޮފިސަރުންނަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނު ލިބިދިނުމަށް ބޭނުންވާ މަލީ ަވސީލަތްތައް ލޭބަރ 
  .ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއަށް ލިބިދިނުން
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  ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތު 

އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ވަނަ  1964

ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތާބެހޭ މުޢާހަދާއިން އެ 

، މުޢާހަދާގަިއ ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކަށް

އަމިއްލައަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ އުފެއްދުންތެރި 

މީހަކަށްމެ ލިބުމަށް ބާރުއަޅާ  ވަޒާީފއެއް ކޮންމެ

ނޑައެޅުން ލާޒިމުކުރެއެވެ  . ސިޔާސަތުތަކެއް ކަ

އަރުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ އޯ އިން ކުރި .އެލް.އައި

ތަކާއި ޑުތުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނސިޔާސަ

ކަމާގުޅޭ ފަންނީ އެއްބާރުލުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

އަމާޒަކީ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ އެމީހަކު 

އިޚްތިޔާރުކުރާ އުފެއްދުންތެރި ވަޒީފާއެއް 

އޯ ގެ ވަރަށް ގިނަ .އެލް.އައި. ހޯދައިދިނުމެވެ

ވިފައިވަނީ ކުރެ މަޝްރޫޢުތައް ޚާއްޞަ

އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް އެކަށޭަނ 

ވަޒީފާއާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ އިތުރު 

. ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ

އެފަދަ ިސޔާސަތުތައް އެކުލަވާލުމަށާއި 

ނޑު އައި އޯ ގެ .އެލް.ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އޮނިގަ

ނޑުތަކުން  ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތުގެ މިންގަ

ބިީދ، އެކަށޭނަ ނުވަތަ ތާހިރު މަސައްކަތެއް ލި

ކުރެވޭނޭ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ވީހާ ފުޅާކޮްށ 

ކޮންމެ . ތަނަވަސްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދެއެވެ

ޤައުމަކުންވެސް އެޤައުމުގެ އެންމެންނަށް ވަޒީފާ 

ލިބިިދނުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ސިޔާސަތުތަކެއް 

ނޑައަޅަންޖެހެއެވެ   . ކަ

ލަށް ނުކުންނަމުންދާ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަ
މީހުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް 
ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި 
އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން 
އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ވަރަށްވްެސ 

 8000ރާއްޖޭގައި ކޮންމެ އަހަރަކު . ބޮޑެވެ
 އްގެ ކުދިން އަދަދެއާ ދެމެދުގެ  10,000އާއި 

ޘާނަވީ ތަޢުލީމު ނިންމާއިރު، އޭ ލެވެލް 
ފެންވަރަށް ކިޔަވައިދޭ ރާއްޖޭގެ މަރުކަޒުތަކުން 

ނޑަކަށް   1400ޖާގަ ލިބެނީ ގާތްގަ
މަތީ ތަޢުލީމު ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތު . ކުދިންނަށެވެ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބެނީ ދެތިން ސަތޭކަ 
އަދި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު . ކުދިންނަށެވެ

. ސަތޭކަ ކުދިންނަށެވެލިބެނީވެސް ދެތިން 
ވަޒީފާއެއްނެތި ކުރާނެ ، އެހެންކަމުން

މަސައްކަތެއްނެތި މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަށް 
ވުމަށާއި ގޭންގުތަކަށާއި އެހެނިހެން އިޖްތިމާޢީ 

އާއި  6000ބަލިތަކަށް ކޮންމެ އަހަރަކު 
އްގެ ކުދިން އަދަދެއާއި ދެމެދުގެ  8000

ދާއިރާއެއް މަސައްކަތުގެ . xlviiiހުށަހެޅެމުންދެއެވެ
ދިނުމުގެ  ޚިޔާރުކުރުމާބެހޭ ގޮތުން އިރުޝާދު

ޕްރޮގްރާމްތަކާއި މަސައްކަތަށް ކުދިން 
ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް  އަހުލުވެރި

ސްކޫލުތަކުގައާއި ތަޢުލީމުދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި 
ސްކޫލު ނިންމާ ކުދިން މަސައްކަތަށް ، ނެތުމުން

 އަހުލުވެރިކުރުމަށާއި ޒުވާނުން މަސައްކަތަށް 
 ޤުވެރިކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ޢުޝަ

  .ކުރެވޭ ތަނެއް ނުފެނެއެވެ

  



 

 

 

  

 އިޖްތިމާޢީ 

 ފަރާތްތަކުން 

 ގައި ވަޒީފާ

ކުރާ އަދާ ޒީފާ

ހރު އެއްވަރު 

ވުރެވެސް  ށް

ށ ސަރުކާރުން 

ހިންމުވެފައިވި 

ވެފައިވާ މި 

ލއް ހޯދުމަށް 

 ންދާ ތަނެއް 

 ލތައް ޙައްލު

 އަދި ކައިރި 

 އެނޫންގޮތަކްުނ

ވެސް އަދި  
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މން މެދުވެރިވާ

ބައެއް.  އިތުރެވެ

ގތުގައި ރާއްޖޭގަ

ވަޒ، އަދަދުންގެ 

މިހާ އަދަދުލަ 

ށްއަދަދަތަ އެ 

މި މައްސަލަތަކަށް

ހ ހޯދުން އެހާ މު

ކުރިމަތިވެ ށްއމަ

ސލަތަކަށް ޙައްލެ

ޅތަކެއް އެޅެމުން

މައްސަލަޒީފާގެ 

ްސތަޤްބަލަށްވެސް

ވެސް އަދި އެ 

 މަޝްރޫޢުތަކެއް

8

10627

  - 8(

                  

 

އިތުރުވެ، އެކަމު

މައްސަލަތައްވަނީ 

އަންދާޒާ ކުރާގޮ

އަދާކުރާ ބިދޭސީން

ދިވެހިންގެ ޖުމްލަ

ނުވަ. ވއްޖެއެވެ

މި. ގިނަވެއްޖެއެވެ

އަވަސް ޙައްލެއް

ނަމަވެސް، ޤައު

މުހިންމު މައްސަ

މާގިނަ ފިޔަވަޅު

ވަޒީ. ނުފެނެއެވެ

ކރުމަށް ދުރު މުސ

 މުސްތަޤްބަލަށް

ވސް ރޭވިފައިވާ

9

9361

12ގުރޭޑް ( 

   ދިރާސާ  ކުރު  ގތުމުގެ

 

ރުމަށް 

ރަށް  

 އްޔަްށ

ރމުގައި 

ނާމެދު 

މި . ވ

ނގުމަށް 

    ،ކރެވި

 ފެދޭނެ

ށޓަކައި 

ގޮތުން 

ގޮތުން 

މީހުން 

ރުމުން 

 އަދަދު

އި

މަ

އަ

އަ

ދި

ވެ

ގި

އަ

ނަ

މު

މާ

ނު

ކު

މު

ވެ

10

8387

2008އަދަދު، 

ގުރޭޑު 

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

  ކޭޝަން ފް އެޑިއު 

 ތަރައްޤީކު

45 ފަހުން 

ްސާބުތަކުން  ކު

ރށްރަށް ދޫކުރު

އދާކުރާނޭ މީހުންނާ

ރާވާފައެއްނުވެއެވެ

ރއްޤީކޮށް، ހިން

 ދިރާސާތަކެއްކު

ެތަކަށްވުމުން  އު

ކުރުމަށް ތމްރީނު 

ޮ. އއް ނުވެއެވެ މި

 މީހުންނާބެހޭގޮ

ދި ވަޒީފާތަކަށް މ

ކަން ތަރައްޤީކުރު

ދޭސީންގެ ރާ ބި

11

1474

ިޔަވާކުދިންގެ އަ

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

ް: ތ  މިނިސްޓްރީ އޮ

ގ ގޮތުގައި

ރންވަނީ ދާދި

 އެކި ހިސާ

މި ަރ. އވެ

ައ ށުގައި ވަޒީފާ

އި ރޭވުންތަކެއް 

ް  ހަދައި ތަރަ

މީހުންނާބެހޭ 

ޓުތަށްތައް ރިސޯ

ކަށް މީހުން ތަމް

 ކަމެއްކުރެވިފައެ

ކަށް ބޭނުންވާ

 ނުރާވައި، އަދި

 ނުކޮށް ކަންކަ

އަދާކުރާ އި ވަޒާީފ

12

1284

ކި

 ދިވެހިރާއް

ލޫމާތުމަޢު 

ޓެުގރިސޯ

ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ

ދޫކޮށްފެައ

އެރަށްރަށު

ވިސްނައި

ރަށްތައް

ބޭނުންވާ 

މި ރަށް

ވަޒީފާތަކަ

އެއްވެސް

ވަޒީފާތަކަ

ކުރިއަށް

ތަމްރީނު

ރާއްޖޭގައި
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ނޑިތަކެއް ނޑުދަ ނޑައެޅިފައިވާ ލަ ވެސް އަދި  ކަ

ނޑައެޅިގެން  ސިޔާސަތުތަކެއް ވެސް ކަ

 ތައް ޙައްލުވަޒީފާގެ މައްސަލަ. އެނގޭކަށްނެތެވެ

ނޑުތަކެއް  ނުކޮށް މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މިންގަ

ނޑައެޅުމުގެ މާނައެއްނެތެެވ   .ކަ

  

މި ދިރާސާކުރުމުގައި އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު 

ދޭ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދިވެހި  ވަޒީފާ

މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި މަސައްކަތު އަޚްލާޤު 

. ނުހުންނާތީ އެކަމާ ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ

ވެހި ޒުވާނުންގެ ކިބައިގައި މަސައްކަތު ދި

ގޮތެއްގައި، ވަޒީފާ  އާންމު  ،އަޚްލާޤު ނެތުމާއި

ޤުވެރިަކން ޢުއަދާކުރުމަށާއި  މަސައްކަތަށް ޝަ

ނުހުންނަކަމީ، އޭގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞާދީ 

ތަރައްޤީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރު ފޯރާ ޤައުމީ 

އްގެ ޒުވާނުންތަކެއް އަދަދެގިނަ . މައްސަލައެކެވެ

ވަޒީފާނެތި ތިބޭ ތިބުމަކީވެސް، އޭގެ ސަބަބުން 

މަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި 

މަގުމަތީގައި ހިނގާ މާރާމާރީތައް އިތުރުވުމަށް 

މަގުފަހިވާ، އަވަސް ޙައްލަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ 

  .ޤައުމީ މައްސަލައެކެވެ

  

އިޖްތިމާޢީ ބަލިތަކަށް ހުށަހެޅެމުންދާ އަދަދު ގިނަ  ،ނުންނަށް ވަޒީފާއެއް ނުލިބިންނަމުންދާ ޒުވާޒާރަށް އަލަށް ނުކު ވަޒީފާގެ ބާ   
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  16ހުށަެހޅުން 
އިތުރުކޮށް، ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހި  އަދަުދއަދާކުރާ ދިވެހިންގެ  ވަޒީފާ 16.1

މުސްތަޤްބަލަށާއި ކައިރި މުސްތަޤްބަލަށް ދިނުމަށްޓަކައި ދުރު  މަސައްކަތްތެރީންނަށް ވަޒީފާ
ނޑައަޅައި، ވަޒީފާއާބެހޭ ޤައުމީ އެޖެންޑާއެއް  ނޑިތަކެއް ކަ ނޑުދަ މަޝްރޫޢުތަކެއް ރާވައި، ލަ

މިގޮތުން ރާވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަްއ . އެކުލަވާލުން
ތަކުގައި ކުރިއެރުވުމަށާއި ގެ ވިޔަފާރިތައް އަތޮޅުއިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީ 

ތަކަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ ތަމްރީނުތަކާއި މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނުތައް ދިނުމާބެހޭ މަޝްރޫޢޫތަްއ ވަޒީފާ
ގޮތް ރާވައި ބަޔާންކުރުމަކީ ތަރައްޤީގެ  ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސާނެ. ހިމެނެންވާނެއެވެ

ޑެތި ބިދޭސީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ކޮންމެހެން ހިމެނެންޖެހޭ ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި ބޮ
  .ބައެއް ކަމުގައި ވާންވާނެއެވެ

ސްކޫލު ނިންމާ ކުދިންނާއި ޒުވާން ގްރެޖުއޭޓުންގެ ކިބައިގައި މަސައްކަތު އަޚްލާޤް  16.2
ތަކުގައި މަސައްކަުތ އަށަގެންނެވުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކުގައާއި ތަޢުލީމުދޭ އެހެނިހެން މަރުކަޒު

ތަޖްރިބާ ހޯދުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ދިރިއުޅުމުގެ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި 
  .ދިނުމުގެ ޕްޮރގްރާމްތަކެއް ފެއްޓުން ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތެއް ޚިޔާރުކުރުމުގައި އިރުޝާދު

  ވަޒީފާ ކުރިއެރުވުން 

އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ ވަނަ  1964
ވަޒީފާއާބެހޭ ސިޔާސަތާބެޭހ މުޢާހަދާ ގެ 
އަމާޒަކީ އަމިއްލައަށް އިޚްތިޔާރުކުރާ 
އުފެއްދުންތެރި ވަޒީފާއެއް ކޮންމެ މީހަކަށްމެ 

މި އަމާޒަށް ވާޞިލުުވމަށްޓަކައި . ލިބުމެވެ
އޯ ގެ އެކި .އެލް.ތައް އައިކުރަންޖެހޭ ކަންތައް

ނޑައެޅުންތަކުގައި ބަޔާ އެކި  ންކަ
ވަނަ އަހަރު  1948. ކުރެވިފައިވެއެވެ

ފާސްުކރެވިފައިވާ ވަޒީފާގެ ޚިދުމަތާބެހޭ 
އެ މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ  ،މުޢާހަދާއިން
އެ ޤައުމެއްގެ ހުރިހާ  ،ޤައުމުތަކަށް

ދޭ ފަރާތްތަކަށް  މަސައްކަތްތެރީންނަށާއި ވަޒީފާ 
 ހިލޭ ިޚދުމަްތލިބޭ ވަޒީފާއާބެހޭ ޚިދުމަތްދޭ

. ށް ހިންގުމަށް ލާޒިމުކުރެއެވެތަނެއް ޤާއިމުކޮ 
ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވިފައިވާ  1997

ވަޒީފާއާބެހޭ އަމިއްލަ އެޖެންސީތަކާބެހޭ 
މުޢާހަދާގައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ 
އަދި ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި 

ވަޒީފާއަށް އެދޭ ، އެއްބާރުލުމަށް ބާރުއަޅާ
މަލުތަކުން އައިޒް ފަރާތްތައް ނަހަމަ ނުވަތަ ނާޖާ 

ސަބްކޮންޓްރެކްޓް ކުރެވޭ ، ޙިމާޔަތްކުރުމާ
މަސައްކަތްތެރީންނާއި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީން 

އުޞޫލުތަކެްއ   އާންމުޙިމާޔަތްކުރުމާ ބެހޭ 
ވަނަ އަހަރު  1983. ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 ފާސްކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި 
  ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ އެހީއަށް (ކުރުވުމާއި 

ޙާއްޞަ ވަޒީފާއާބެހޭ މުޢާހަދާ ގައި ) މީހުންގެ
މީހުން މަސައްކަތަށް އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި އެފަދަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ 
ދިނުމާބެހޭ ޤައުމީ ސިޔާސަތުގެ އުޞޫލުތައް 
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ނޑައަޅައި، ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކަ
މީހުންނަށް މަސައްކަތުގެ އިރުޝާދާިއ 

 ދިނުމާއި ވަޒީފާނެތި  ނުދިނުމާއި ވަޒީފާތަމްރީ
ތިބޭ ާޙއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނާބެހޭ 

އި، ބަލަހައްޓައި، ކަންތައްތައް ހަމަޖައްސަ
ނޑައެޅުމަށް ގޮ ވަޒަންކުރެވޭނެ  ތްތައް ކަ

ވަޒީފާ ކުރިއެރުވުމާބެހޭ . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
ާވ އޯ އިްނ ފާސްކޮށްފައި.އެލް.ގޮތުން އައި

މުރުން އުތަކުގެ ތެރޭގައި ހުށަހެޅުން
ދުވަސްވެފައިވާ މީހުންނަށް ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު 

އެފަދަ މީުހންނާމެދު މީހާގެ  ،ލިބިދިނުމަށާއި
މުރުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ކުރެވޭ އު

މަކަމާއެކު ނެތި ހަމަހަ އެއްވެސް  ތަފާތަކުރުމެއް
ގެ  1980ހުށަހަޅާފައިވާ  މުޢާމަލާތުކުރުމަށް 

 ދުވަސްވެފައިވާ މަސައްކަތްތެރީންނާ މުރުން އު
ވަޒީފާ ކުރިއެރުވުމަށާއި  ،ބެހޭ ހުށަހެޅުާމއި

ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމަށް ކުދި 
އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ 
މުހިންމުކަމުގެ ބޮޑުކަމާއެކު، އެ ޤައުމެއްގެ 

ތު ތަންދިން މިންވަރަކުން އެފަދަ ޙާލަ
މަށް ފިޔަވަޅުއެޅުަމށް ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވު

ގެ ކުދި އަދި މެދު  1988ހުށަހަޅާފައިވާ 
ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވަޒީފާ އުފެއްދުމާބެހޭ 

 .ހުށަހެޅުން ހިމެނެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ ކުރިއެރުވުމަށާއި 
އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނަށް ވަޒީފާ 
ގެ ހޯދުމުގައި އެީހތެރިވެދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭ
ބޭެހ ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގައި ވަޒީފާއާ

މިނިސްޓްރީ  ކަމަށްމަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރައްވާނެ
ސަސް، ޔޫތު އެންޑް އޮފް ހިއުމަން ރިސޯ

ޓްސްއިން ވަނީ ވަރަށް ފަހުން ސްޕޯ
މިގޮތުން ބައެއް ރަށްރަށުގައި . ވިދާޅުވެފައެވެ

ވަޒީފާގެ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވި 
ވެސް ތަނެއްގައި އްނަމަވެސް، އަދި އެ

ކުރަން  މަސައްކަތް އެދެވޭގޮތަކަށް 
  .ފެށިފައެއްނުވެއެވެ 

  

  17ހުށަެހޅުން 
މަލީގޮތުން އަ  ،ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް އަލަށް ނުކުންނަ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ލިބިދިނުމަށްޓަކައި 17.1

  .ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލުން  ،ތަންފީޛުކުރެވޭފަދަ
މީހުން ވަޒީފާތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމަށާއި އެފަދަ މީހުންނަށް ވަޒީާފ   ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 17.2

  .ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެކުލަވާލުން
 ދުވަސްވަރެއްގައި ނުވަތަ ދުވަސްތަކެއްގައި ޤަވާޢިދުން ބާއްވާ ކޮންމެ އަހަރެއްގެވެސް ވަކި 17.3

ދޭ ފަރާތްތަކާއި  މިފަދަ ފެއަރއެއް ވަޒީފާ. ގޮތުގައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ފެއަރއެއް ބޭއްވުންކަމެއްގެ 
މަސައްކަތްތެރީންނާއި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް އެއްތަންކޮށް، ވަޒީފާ ކުރިއެރުވުމަށް 

  .މަގުފަހި ކޮށްދޭނެއެވެ
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  މަސައްކަތުގެ އިރުޝާދާއި ތަމްރީނު 

މީހުންނަށް ވަޒީފާލިބެނީ އަދި ކުރާނެ 

އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ލިބި ފަޤީރުކަމުން 

ސަލާމަތްވެވެނީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު 

އެންމެންނަށް ވަޒީފާ . ލިބިގެންނެވެ

ލިބިދިނުމަށާއި ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞާދީ 

ކުރިއެރުން ހޯދުމަށްޓަކައި، ކިޔަވައިދިނުމަށާއި 

ތަރައްޤީކުރުމަށް  އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް

ވަޒީފާ . ޤައުމުތަކުން އިންވެސްޓްކުރަންޖެހެއެވެ

ހޯދުމާއި ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގެ ާޤބިލިއްޔަުތ 

މަސައްކަތްތެރީންގެ ކިބައިގައި އިތުރުކޮށް، 

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްތެރީންނަށް 

އަސާސީ ތަޢުލީމު ލިބިދީ، މަސައްކަތުގެ 

ނޑު ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްމައި މުރުގެ އުދީ، ގަ

ވެސް އުނގެނެވޭނެ  ހުރިހާ ދުވަްސވަރެއްގައި

ކޮށްދިނުމުގެ  ފުރުޞަތު ތަނަވަސް

ނަތީޖާއަކަށްވާނީ އެ ޤައުމެއްގެ 

 މަސައްކަތްތެރީންނަކީ ހުނަރުވެރި އަދި

މީހުން . އުފެއްދުންތެރި ބަޔަކަށްވުމެވެ

ތަމްރީނުކުރުމާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކާބެހޭ 

ނަށް ފައިދާކުރަނިވި ހަރުދަނާ އަދި އެންމެން 

ސިޔާސަތުތަކެއް އެކުލަވާލައި ތަރައްޤީކުރުމަށް 

ނޑުތަކުން ޤައުމުތަކަށް .އެލް.އައި އޯ ގެ މިންގަ

ގައި ފާސްކުރެވުނު  1975. ބާރުއަޅައެވެ

އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ 

މުޢާހަދާ އިން އެ މުޢަާހދާގައި ބައިވެރިވާ 

ވަޒީފާއާ ގުޅުވައިގެން،  ،ޤައުމުތަކަށް

ޚިދުމަތްތައް  އާންމުޚާއްޞަކޮށް، ވަޒީފާއާބެހޭ 

މަސައްކަތުގެ އިރުޝާދާއި  ،މެދުވެރިކޮށްގެން

ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި 

. ޕްރޮގްރާމްތައް އެކުލަވާލުން ލާޒިމުކުރެއެވެ

ކޮށް އާންމު  ،މިގޮތުން އެ ޤައުމުތަކުން އިތުރަށް

މަސައްކަތް  ފަންނީ ތަޢުލީމުދިނުމާއި

ދަސްކޮށްދިނުމާއި ތަޢުލީމީ އަދި މަސައްކަތުގެ 

އިރުޝާދާއި ތަމްރީނުދިނުމުގެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުކޮށް، އެފަދަ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި 

ޒުވާނުންނާއި ބޮޑެތިމީހުން ޝާމިލުކޮށް، 

ޙާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ޚާއްޞަ 

ނިޒާމުގައި  ޕްރޮގްރާމްތަކެއް އެ

 މި މައުޟޫޢުގެ މުހިންމު. އެވެހިމަނަންޖެހެ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކަމަށްޓަކައި 

 މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައްދަލުވުން

) ންސްއިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ކޮންފަރަ (

ވަނަ އަހަރު އިންސާނީ  2004އިން 

ތަޢުލީމު، : ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

މުރުގައި އުމުޅި  ތަމްރީނުކުރުން އަދި

މި ހުށަހެޅުން އަލުން  ،އުނގެނުން 

  .އިޞްލާޙުކޮށް ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ

  



ތމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 

  
އކި 

. ވާނެ ކަމަށެވެ
 މާއްދާގައި 
ށް ވަޒީފާގައި 
، ނުވަތަ 
ލފުވެއްޖެކަމަށް 

ކުވާ ގެ ޝަ
ރައިބިއުނަލަށް 

ނަ މީހުންނާއި 

ދިމާވާ  ދުވާން

ދ ވަޒީފާތަކަށް 

 އެމީހުންނަށް 

ބޭ ދިވެހިންގެ 

ސަބަބުކަމަށް  

ދޭ  ނީ ވަޒާީފ

ރ ލިބެންހުރި 

އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމު

ެއ   –ކެމްޕަސް  ފށީ

 3ފައިވާ ކޮށްޤާއިމް

ދު އެއްބަސްވާންވާ
ވަނަ 7

 ތަމްރީނުދިނުމަށް
 އެއްބަސްވުމަކާ،
އބަސްވުމަކާ ޚާިލ
، އެ ކަމެއް
 ޓްރ

  .ވެ

 އަލަށް ނުކުންނަ

ވަޒީފާތަކުގައި މަދު

ބަކީ އުފެދެމުންދާ

ރއި ތަމްރީނު

ވަޒީފާނެތި ތިބޭ. 

ނ ދިމާވާ އެއް 

ތަކުން ފާހަގަކުރަނ

ނންތަކާއި މިހާރު

ގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮ

ގެ ކުޅުދުއުްފ) އީ.އޗް

 ާ މާލެއިން ބޭރުގައި 

މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު
71ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ގންގުޅުމާބެހޭ
ތަމްރީނާބެހޭ އެއް
ތހުމަތުކުރެވޭނަމަ،

ވަޒީފާއާބެހޭ
ހށަހެޅިދާނެކަމަށެވެ

  
ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް

ދިވެހި ޒުވާނުން ވަ

ނޑު ސަބަބަ މައިގަ

ބޭނުންވާ ހުނަރާ

.ނެތުމެވެ ލިބިފައި

އިތުރުވާން އަދަދު

ދޭ ފަރާތްތަ ވަޒީފާ

ފަރާތްތަކުގެ ބޭނު

ަ  ދިވެހިރާއްޖޭ

އެޗ.ސީ.އެމް(ކޭޝަން 

ނުދިނުމަށް ތަމްރީ ގެ ތ

ނުގައި 
ީފާގައި 
ނޫނުގެ 

އެ . ވ
ދާގައި 
 ވަޒާީފ 
ރަސްމީ 
ފަކަށް 
ފށުމުގެ 

ދޭ  ފ
ދެމެުދ 

އެ . ވ
ދާގައި 
އިގެން 
 އެ 
މްރީނު 
ޅމާބެހޭ 
 އެ 

މު
ޤާ
ބަ
ގެ
ތަ
ތު
ވަ
ހު
 
ވަ

ދި

މަ

ބޭ

ލި

އަ

ވަ

ފަ

ާ ޙ ް ފ

 އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭ

މަސައްކަތުޒކޮށްގެން 

 ކެމްޕަސް  1 ން 

ފއާބެހޭ ޤާނޫނ
ާ ރީނުދިނުމަށް ވަޒީ
ވިފައިވާ އެ ޤާނޫ

މާއްދާއެވެ 3ނނީ 
ާވަނަ   މާއް

ޒަފަކު އަދާކުރާ 
 ގުޅޭގޮތުން ރަ
 އެ މުވައްޒަ

ތަމްރީނު ދޭންފެށ 
ޅޭގޮތުން ވަޒީފާ
މވައްޒަފަކާ 
ވާންވާނެ ކަމަށެވެ

 ާ ވަނަ މާއް
ފއެއްގައި ބަހައްޓައ
ނު ދޭނަމަ،

ތަމް ، ކުރިން
އި ގެންގުުޅ

ދޭ ފަރާތާއި 

ަ ޟ  |98  

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް

އަމާުޒދާއިރާތަކަށް 

ގެ ތެރެއިންކެމްޕަސް

އްޖޭގެ ވަޒީފާ
ދިނުމަށާއި ތަމްރީ
މަށް ޚާއްޞަކުރެ

 ބާބުގައި ހިމެނެނ
 69

ށްފައިވަނީ މުވައްޒަ
 މަސައްކަތާ

 ސިފައެއްގައި
 އް ދޭނަމަ، އެ 

 ތަމްރީނާ ގުޅޭ
 އެ މު
ވުމެއް އެއްބަސްވާ

 70
ށްފައިވަނީ ވަޒީފާއެ
ފަކަށް ތަމްރީނު
އްދޭން ފެށުމުގެ
 ވަޒީފާގައި
ވުމެއް، ވަޒީފާ

 

  

ދިވެހިރާއް
ތަމްރީނުދ
ގެންގުޅުމަ

ވަނަ 7
ޤާނޫނުގެ
ބަޔާންކޮށް
ނުވަތަ

އެއްވެސް
ތަމްރީނެއް
ކުރިން،
ފަރާތާއި،
ސްއެއްބަ

ޤާނޫނުގެ
ބަޔާންކޮށް
މުވައްޒަފަ
ތަމްރީނެއް
ދިނުމަށް
އެއްބަސް



 
 

 ސައްކަތްތެރީން 

ގެ ތެރޭގައި 

  ، މންތިޖެހުމާއި

ވއިރުކުރުމާއި، 

 ސުޕަރވައިޒް 

ންކުރުން  ބޭނު 

ލިޓީ ހޮސްޕިޓެ ފް

ާ ޙ ް ފ ަ ޟ  | 99 

 ލިބިފައިވާ މަސަ

ފއިވާ ދާއިރާތަކު

 ރާނައި ސިމެ

އި، ކަރަންޓު ވަ

 މަސައްކަތް

 އިކުއިޕްމަންޓް

ް.އޗް އީގެ ފެކަލްޓީ އޮ

                  

 

މިފަދަ ހުނަރުތައް

ނަށް ބޭނުންވެފަ

ވަޑާންކުރުމާއި،

ފން ވައިރުކުރުމާ

ރާތްކުރުމުގެއިމާ

ކރުމާއި، ބޮޑެތި

.ހިމެނެއެވެ

އެ.ސީ.އެމް -ލޓީއެއް 

   ދިރާސާ  ކުރު  ގތުމުގެ

ރިކަމާއި 

ރުވެރި 

 އެފަދަ 

ންނަށް 

ތަކެއް 

ރުމުގެ 

ތތަކުގެ 

. ވެރިއެ

މި

ނަ

ވަ

ފެ

އި

ކު

ހި

ދޭ ފެކަލްރީނުތގެ ތަމް 

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

ފަތުރުވެރި.  ވެ

ނަރުއިރާއަށް ހު

ނުންވާކަމާއި 

ހނަރުތައް ދިވެހިން

ރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ރާތްކުއިމާމއި 

ދޭ ފަރާތް 

ދބުން ފާހަގަކުރި

ނުންތެރި މަސައްކަތު

 )އަމީން: ފޮޓޯ

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

ތަކާއި ނުގުޅޭކަމެ

ކރުމުގެ ދާއި

ތްތެރީން ބޭނު

ކަށް ބޭނުންވާ ުހ

ދޭނޭ ތަމްރީނުކުރު

 ފަތުރުވެރިކަމާ

 ވަޒީފާ

ޔާތަކުގެ މަންދޫ

ބޭނުކަމުގެ ދާއިރާއަށް 

ފޮ( ސްޓަޑީސް  ިރޒަމް 

 ދިވެހިރާއް

ތަމްރީނުތަ

އިމާރާތްކު

ް މަސައްކަ

ވަޒީފާތަކަ

ޭ ދަސްކޮށް

ެނތްކަން

ދާއިރާގެ

ޖަމްޢިއްޔާ
  

  

ފަތުރުވެރިކަ

ރއެންޑް ޓޫ
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   18ހުށަެހޅުން 
ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުގެ މަޝްވަރާއާއެކު، ފަންނީ ދޭ ފަރާތްތަކާއި މިހާރު ހިނގާ  ވަޒީފާ 18.1

ތަޢުލީމު ދިނުމާއި މަސައްކަތު ތަމްރީނު ދިނުމާބެހޭ ޤައުމީ ސްޓްރެޓެޖީތަކަކާއި މަޝްރޫޢުއެްއ 
  .އެކުލަވާލުން

ދޭ އިތުރު މަރުކަޒެއް ނުވަތަ އިތުރު ވަސީލަތްތަކެއް  މަސައްކަތު ތަމްރީނު ދިނުމަށްޓަކައި ތަމްރީނު 18.2
ކުރަންވީތޯ ނުވަތަ ބޭނުންވާ ތަމްރީނުތައް މިހާރު ހިނގާ މަރުކަޒުތަކުގައި ދެވިދާނެތޯ ޤާއިމު

  .ބެލުމަށްޓަކައި މިހާރު ހުރި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް މުރާޖަޢާކުރުން
އެ އަތޮޅެއްގެ ސްކޫލްތަްއ . އަތޮޅުތަކުގައި ދެވޭ މަސައްކަތު ތަމްރީނުތައް އިތުރަށް ފުޅާކުރުން 18.3

. ށް އެ އަތޮޅެއްގައި ތަމްރީނު ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުންއަދަދަމާ ކުދިންގެ ނިން
ދިނުމުގެ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރެވޭ ރަށްނޫން ރަށްރަށުގެ ކުދިންނަށް ތަމްރީުނ  ތަމްރީނު

ޚަރަުދ ލިބިގަތުމުގެ ފުރުޞަތު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ތަމްރީނު ދެވޭ ރަށުގައި ތިބުމުގެ 
  .އެފަދަ ކުދިންނަށް ދިނުމަށް ވިސްނުން

، ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކުން ދަސްވެނިވާ ކުދިންނަށް ވަޒީފާ ދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދުމަށްޓަކައި 18.4
ދޭ  ތަމްރީނުދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ފެށްޓުމުގެ ކުރިން ތަމްރީނު ދޭ ަމރުކަޒުތަކުން، ވަޒީފާ

  .މެއްގައި ސޮއިކުރުމަށް ވިސްނުންފަރާތްތަކާއެކު އެއްބަސްވު
  .މަސައްކަތު ތަމްރީނު ދިނުމުގައި މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް ބައިވެރިކުރުން 18.5

 
 - ދޭ ފެކަލްޓީއެއް ބޭނުންތެރި މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނުހިންގުމުގެ ދާއިރާ އަދި އިދާރީ މަސައްކަތައް 

  މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގއީގެ ފެކަލްޓީ އޮފް .އެޗް.ސީ.އެމް
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  ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން 

މީހަކު އަދާކުރާ ވަޒީފާއަކުން ވަކިވުމުގެ ނުވަތަ 

އެ ވަޒީފާއެއް ގެއްލުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެމީހަކަށް 

އަދި އޭގެ . ލިބެމުންއައި އާމްދަނީ ހުއްޓުމެވެ

. ސަބަބުން އެމީހެއްެގ ޢާއިލާ ނިކަމެތިވުމެވެ 

ގުޅިލާމެހިފައިާވ ދުނިޔޭގައި ވަޒީފާއާބެހޭ 

ކަންކަމުގައި ގިނަ ޤައުމުތަކުން ބޭނުންވާ 

ލުއިގޮތްގޮތުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ކަންކަމުގައި 

ކޮށް ގެންގުޅެުމްނ އާންމުމިހާތަނަށް 

އައިސްފައިވާ އުޞޫލުތަކަށް ލޮޅުންއަރައި، 

މުރުގެ އުށް ގިނަ ބައެއްގެ މަސައްކަތުގެ ވަރަ

ކޮންމެވެސް ދުވަސްވަރެއްގައި ވަޒީފާ ގެއްލޭގޮތް 

ދުނިޔެއަށް މިހާރު . މެދުވެރިވެއެވެ

ފަދަ  ކުރިމަތިވެފައިމިވާ މާލީ ދަތިކަން

 ވިޔަފާރިތައް ޙިމާޔަތް ތްތަކުގައި ޙާލަ

އްެގ އަދަދެކުރުމަށްޓަކައި ވަރަށް ގިނަ 

ދޭ  މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ވަޒީފާ

އެހެންކަމުން، . ރުވެއެވެފަރާތްތަކަށް މަޖުބޫ

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ވިޔަފާރިތަކާއި  ވަޒީފާ

އެތަންތަނުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 

އިޤްތިޞާދީ ދަތިކަން  ،ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި

ތްތަކުގައި ޙާލަކުރަންޖެހޭ  އިޙްސާސް

މަދުކުރުމަށާއި  އަދަދުމުވައްޒަފުންގެ 

މަސައްކަތް ރަނގަޅަށް ނުކުރެވޭ މުވައްޒަފުން 

ދޭ  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ވަޒީފާ

ފަރާތްތަކަށް ތަނަވަސްވެފައި އޮތުމަކީ 

ވަކިކުރުމާބެހޭ  ވަޒީފާއިން . ބޭނުންތެރިކަމެކެވެ

ނޑުތަކުގެ އަމާޒަކީ .އެލް.އައި އޯ ގެ މިންގަ

އްޒަފުން ރަނގަޅު ސަބަބުތަކަށްޓަކައި މުވަ

ދޭ ފަރާތްތަކަށް  ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ވަޒީފާ 

އެގޮތުން ވަޒީފާއިން  ،ލިބިފައިވާ ޙައްޤާއި

ވަކިކުރެވޭ ވަކިކުރުމަކީ އިންޞާފުވެރި އަދި 

އެކަމެއްގައި އޮންނަ އެންމެ ފަހު ގޮތްކަމާއި 

އަދި އެފަދަ ވަކިކުރުމެއްގެ ސަބަބުން 

ފަކަށް އެކަށީގެންނުވާ ގެއްލުމެއް އެ މުވައްޒަ

ނުލިބޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމާއި ދެމެދު ތިލަފަތް 

ވަނަ އަހަރު  1982. ހަމަހަމަކުރުމެވެ

ފާސްކޮށްފައިވާ ވަޒީފާ ނިމުމަކަށްއައުމާބެހޭ 

މުވައްޒަފެއްގެ ޤާބިލިއްޔަތާއި ، މުޢާހަދާއިން

 އުޅުމާބެހޭ، ނުވަތަ އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާ 

އަދާކުރާ ވިޔަފާރިއެއް ނުވަތަ ތަނެއްގެ 

ންގުމުގެ ބޭނުމަކާގުޅޭ މަޤުބޫުލ ހި

ވީ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ސަބަބަކަށްޓަކައި މެނު

. ނުކުރެވޭ އުޞޫލު ކަނަޑައެޅިފައިވެއެވެވަކި

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި މަޤްބޫުލ 

ސަބަބެއްކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި 

ތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ މަސައްކަ

އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ  ބަރަކަށްވުމާއި،މްމެ

ދޭ  ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމާއި، ވަޒީފާ

ފަރާތުގެ މައްޗަށް ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމާއި، 

ނަސްލާއި، ހަމުގެ ކުލައާއި، ޖިންސާއި، 

ކައިވެނީގެ ނިސްބަތާއި، ޢާއިީލ 

މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ބަލިވެއިނުމާއި، ދީނާއި، 
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

 ،ސިޔާސީ ފިކުރާއި، ޤައުމީ ނިސްބަތާއި

އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތާއި، ޞިއްޙީ 

ސަބަބަކަށްޓަކައި ވަގުތީގޮތުން ވަޒީފާއަށް 

ނުނިކުމެ ހުންނަ ހުރުމާއި އަދި ވިހެއުމާ 

ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ 

  .ހުންނަހުރުން ހިމެނެއެވެ

ވަނަ  21ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
މުވައްޒަފެއްގެ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 

މަސައްކަތުެގ ޤާބިލުކަން ނުވަތަ އަޚްލާޤީ 
ނޑު ރަނގަޅުކުރުމަށް ފިޔަވަުޅ  މިންގަ

ވެސް އޭނާގެ މަސައްކަތުގެ  އެޅުމަށްފަހު
އަދާކުރާ ތަން  އަޚްލާޤާއި ނުވަތަ އޭނާ ވަޒީފާ 

ރަނގަޅު ގޮތުގިައ ހިންގުމާ ގުޅިފައިވާ އޭނާގެ 
ޒިންމާ އަދާ ނުކުރާކަމުގެ އެކަށީގެންވާ 

ވަޒީފާ އަދާކުރަމުންދާ ، ބަބަކާލައިގެން މެނުވީސަ
މުވައްޒަފަކު، އޭނާގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްގެން 

، އަދި ހަމަ އެ މާއްދާގިައ. ނުވާނެކަމަށެވެ
މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ނުވަތަ 
ނޑަ ށް މަސައްކަތުގެ އަޚްލާީޤ މިންގަ

ބެލުމުގައި  މުވައްޒަފަކު ތަބާނުވާކަމަށް
 ކަމުގައި ނުބެލެވޭނެ  ބަބުތަކެއްސަ  ންވާގެއެކަށީ

އޭގެ . ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ
ތެރޭގައި މުވައްޒަފުގެ ނަސްލު، ކުލަ، ޤައުމީ 
ނިސްބަތް، އިޖްތިމާޢީ ނިސްބަތް، ދީން، 
ސިޔާސީގޮތުން ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ޚާިޔުލ، 
ނިސްބަތްވާ ސިޔާސީ ޕާޓީ، ޖިންސު، 

އިލީގޮތުން ކައިވެނީގެ ނިސްބަތް، ޢާ
ޒިންމާތައް، އޭނާގައި ހުރި އުފުލަންޖެހޭ 

ބަލިވެއިނުން، ޤާނޫނުގެ ، ދޭ ސިަފއެއްނުކުޅެ
ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޙައްޤެއްގެ 

ބަލިވުމުން ނުވަތަ ލިބުނު  ބޭނުންކުރުން،
ގޮތުން ވަކި  ކައެއްގެ ސަބަބުން ވަގުތީހާނި

ދުވަސްތަކަކު މަސައްކަތަށް ނުނުކުމެ ހުރުން، 
ތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާއެއްގެ އްކަމަސަ
ބަރަކަށްވުން ނުވަތަ އެފަދަ ޖަމްޢިއްޔާއަކުން މްމެ

ކުރާ ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ޙަރަކާތެއްގައި 
  .ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ

 
ވަނަ މާއްދާގައި  22ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގައި 
ތުތަކުގައި މެނުވީ، އެ ޙާލަބަޔާންކޮށްފައިވާ 

ފަދައިން ނޯޓިސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި 
ދީފައި ނޫނީ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން 

 23އެ ޤާނޫނުގެ . ވަކިނުކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ 
މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު އަޚްލާޤު 

ކު އެކަށީގެންނުވުމާއެކު، އެ މުވައްޒަފަ 
ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމަކީ، އެކަށީގެންވާ 
ހަމަތަކަށް ބަލާއިރު، ކުރެވޭނެ ކަމެއްކަމަށް 

ުތތަކުގައި ޙާލަދޭ ފަރާތަށް ނުފެންނަ  ވަޒީފާ
ނޯޓިހެއް ދިނުމަކާއި ނުލައި މުވައްޒަފަކު 
. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވިދާނެ ކަމަށެވެ

މުވައްޒަފެއްގެ މަސައްކަތު އަޚްލާޤު 
ނުވާކަމަށް ބެލެވެނީ މުވައްޒަފަކު އެކަށީގެން 

ދޭ  ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާ
ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ ތަނަށް 
ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ފެނުމުން ނުވަތަ 

  .މުވައްޒަފަކު ޚިޔާނާތެއް ވުމުންނެވެ
  

މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފިނަމަ، އެ 
ވަކިކުރީ އެކަށީގެންވާ  ވަޒީފާއިން އޭނާ

ސަބަބެއްނެތި ކަމުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހާއަށް 



ާ ޙ ް ފ ަ ޟ  | 103  

                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

ޤަބޫލުކުރެވޭނަމަ، އެކަމުގެ ޝަކުވާ ވަޒީފާއާބެހޭ 
ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ 

ވަނަ މާއްދާއިން  28ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
 27އަދި އެ ޤާނޫނުގެ . އެމީހަކަށް ލިބިދެއެވެ
ޔާންކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު ވަނަ މާއްދާގައި ަބ

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ 
މުވައްޒަފަކު ހުށަހަޅާ ޝަކުވާއެއް ނުވަތަ 
ދަޢުވާއެއްގައި، އޭނާ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި 

ކީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްކަން ސަބަަބ
ދޭ ފަރާތުގެ  ބިތުކޮށްދިނުމަކީ ވަޒީފާސާ

ވަޒީފާއިން މުވައްޒަފަކު . ޒިންމާއެއް ކަމަށެވެ
ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި 
ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ފެނިއްޖެ 
ހިނދެއްގައި، އެ މުވައްޒަފަކު ކުރިން 
އަދާކުރަމުންދިޔަ ވަޒީފާގައި އަލުން އެ 
މުވައްޒަފަކު ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކުރުމުގެ  ބާރު 

  .ށް ލިބިގެންވެއެވެޓްރައިބިއުނަަލ

މަލުނުކުރެވުމާއި އަދި އަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް ވަ

އެ ޤާނޫނު ތަންފީޛުނުކުރެވުމާއި، އެ 

ގޮތަށް  ފައިވާބަޔާންކޮށްޤާނޫނުގައި 

މުވައްޒަފުންނާއެކު ވަޒީފާގެ ެއއްބަސްވުމުގައި 

ދޭ ފަރާތްތަކުން ސޮއިކުރަމުން  ވަޒީފާ

ކާއި ނުގެންދިއުމާއި، ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަ

ނިޒާމެއް  ކުރެވޭނެމައްސަލަތައް ޙައްލު

ޤާއިމުކުރެވިފައި ނެުތމުން، ވަޒީފާގެ 

ރައްކާތެރިކަން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުޑަވެ، 

ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަމާ ބެހޭގޮތުން ވަޒީފާއާބެހޭ 

ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ މާއްދާތަކުގެ މަޤްޞަދު 

އެހެންކަމުން، މަޤުބޫލު . ގެއްލޭގޮތްވަނީ ވެފައެވެ

ސަބަބެއްނެތި މުވައްޒަފުން ނުވަތަ އެކަށީގެންވާ 

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 

  .ކަމަކަށް ވެފައެވެއާންމު

  

  19ހުށަެހޅުން 
ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައިވާ ބައިތައް  19.1

ހުށަހެޅުން . (ބާރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު މުރާޖަޢާކުރުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް
ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ ވަޒީފާ އަދާކުރާ  މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާގައި އިތުރަށް ބެހެއްޓުމުން ވަޒީފާ) 1.1

ދޭ ފަރާތުން  ދޭ ފަރާތަށް ފެނިއްޖެނަމަ، ވަޒީފާ ތަނަށް ގެއްލުންތަކެއް ލިބިދާނެކަމަށް ވަޒީފާ
ނޑައަޅާނެގޮތެއް ބަޔާން ނުކޮށް، އެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން މި ފަދަ ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަން ކަ

  .ދޭ ފަރާތަށް ލިބިދެއެވެ ވަކިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު، ޤާނޫން ވަޒީފާ
ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ފަށައި، ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުންތަކާއި މައްސަލަތައް ރަށު  19.2

  )4.2އަދި  4.1ހުށަހެޅުން . ( ތަކުންވެސް ބެލޭނޭގޮތް ހަމަޖެއްސުންކޯޓު
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  އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތު 

އޯ ގެ އަސާސީ މުޢާހަދާ ނުވަތަ .އެލް.އައި

ފިެލޑެލްފިާއގެ ޤަރާރުގައި ، ދުސްތޫރުގައި

އެންމެހާ އިންސާނުންނަށް، "ފައިވަނީ ންކޮށްޔާބަ

ނަސްލެއްގެ، ކޮންމެ އެމީހަކީ ކޮންމެ 

ނަސަބެއްގެ، ނުވަތަ ކޮންމެ ޖިންސެއްގެ 

ވިޔަސް،  މިނިވަންކަމާއި  މީހެއްކަމަށް

ގޮތުން  އަބުރުވެރިކަމާއެކު، އިޤްތިޞާދީ

ކަންމަތީގައި ތިބެ، ފުރުޞަތު ރައްކާތެރި 

ހަމަހަމަ މާޙައުލެއްގައި، އެމީހެއްގެ މާއްީދ 

ފުދުންތެރިކަމާއި، ނަފްސާނީ ތަރައްޤީއަށް 

." އްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެމަސަ

އަދި މި މަޤްޞަދު ޙާޞިުލކުރުމަކީ، ޤައުމީ 

ނޑު  އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސިޔާސަތުގެ ަމއިގަ

އިޤްތިޞާދީ . އަމާޒުކަމުގައި ވާންޖެހޭނެކަމަށެވެ

ތަރައްޤީއިން، އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެންމެހާ 

ށް ބައިވެރިންނަށް މަންފާކުރާކަން ކަށަވަރުކުރުމަ

ބޭނުންވާ އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތުތަކުގެ 

ނޑެއް އައި ނޑުތަކުން .އެލް.އޮނިގަ އޯގެ މިންގަ

ވަނަ އަހަރު ފާސްކޮށްފައިވާ  1962. ލިބިދެއެވެ

އަސާސީ (އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތާބެހޭ 

ނޑުތައް  މުޢާހަދާގައި، ) މަޤްޞަދުތަާކއި މިންގަ

ނޑު ގޮތެއްގައި  ހުރިހާ ސިޔާަސތުތަކެއްމެ މައިގަ

 ކުރެވެންވާނީ ރައްޔިތުންގެ ތަރައްޤީއާއި އަމާޒު 

 ކުރިއެރުމަށް  ފުދުންތެރިކަމަށާއި، އިޖްތިމާޢީ 

އުޞޫލު  އާންމު ކަމަށް ބުނާ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ އަދި މީގެ އިތުރުން، . ކަ

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ 

ނޑު މަޤްޞަަދކަށް ވާންޖެހޭނީ  މައިގަ

ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު 

އަދި ބިދޭސީ . މަތިކުރުމެވެ

ނޑުވެރިކަންކުރާ  މަސައްކަތްތެރީންނާއި، ދަ

ފަރާތްތަކާއި، ވަކިވަކިން ތަކެތި އުފައްދާ 

މިނުން  މުސާރަވެރިންނާއި، އެންމެ ކުޑަ

ނޑައެޅުމާއި އުޖޫރަ  ދޭންޖެހޭ އުޖޫރަ ކަ

ދިނުމާއި، ތަފާތު ނުކުރުމާއި، ތަޢުލީމު 

ބެހޭ ދިނުމާއި މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނު ދިނުމާ

  .ބައިތައްވެސް އެ މުޢާހަދާގައި ހިމެނިފައިވެއެވެ

 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީ 

ވަނަ މާއްދާއިން ލިބިދޭ އިޤްތިޞާދީ  23ގެ 
އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތަކަކީ އިޤްތިޞާދީ އަދި 
އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތުތަކަށް އަޅައިދެވިފައިާވ 

 ޔާން ގައި ބަޤާނޫނުއަސާސީ. ބިންގަލެވެ
ފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ ތަނަވަސްކަމާއި ކޮށް

ކުޅަދާނަކަން ހުރި މިންވަރަކަށް، ރަނގަޅު 
ކާނާއާއި، ފުދޭ މިންވަރަކަށް ސާފު ފެނާއި، 
ފޭރާމާއި ހިޔާވަހިކަމާއި، ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ 

) ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ(ޞިއްޙީ 
ޚިދުމަތްތަކާއި، ދިރިއުޅޭނޭ ސާފު އަދި 

، ޅު މާޙައުލަކާއިޞިއްޙަތަށް ރަނގަ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޠަބީޢީ މުއްސަނދިކަމާއި، 
ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ވަސީލަތްތަކާއި، ދައުލަތުގެ 
ޚަބަރު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާއި، ހުރިހާ 
ބާވަތެއްގެ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް 
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ހަމަހަމަކަމާއެކު ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުޞަތާއި، 
އެ  މީހުން ދިރިއުޅޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް

ރަށަކާ އެކަށީގެންވާ މިންވަރުގެ ނަރުދަމާ 
ދިރިއުޅޭ  ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، މީހުން

ކޮންމެ ރަށެއްގައިވެސް އެ ރަށާކާ އެކަށީގެންވާ 
މިންވަރަކަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 
 ޤާއިމުކުރުމާއި، މިކަންކަން ތަނަވަސްކޮށް
ދިނުމަށް ދައުލަތުން މަސައްކަތް 

  .ކުރަންވާނެކަމަށެެވ
 

، ވަނަ މާއްދާއިން 37ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް، ދިވެހި ކޮންމެ 
ރައްޔިތަކަށްމެ އެމީހަކު އިޚްތިޔާރުކުރާ 
ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުމުގެ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް 
ކުރުމުގެ ޙައްޤާއި، ހަމަހަމަކަމާއެކު 
މުޢާމަލާތުކުރެވޭ، ރައްކާތެރި މާޙައުލެއްގައި 

މަސައްކަތާ މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކުރާ 
އެަކށީގެންވާ އުޖޫރައެއް ލިބުމާއި، ކުރާ 
ނޑަކުން ވަޒަންކުރެވި  މަސައްކަތް އެއް މިންގަ
އެއް ނިސްބަތަކުން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ 
ލިބުމާއި، އެއް ހަމައަކުން ވަޒީފާގެ ކުރިއެރުން 

އަދި މީގެ . ިލބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދެއެވެ
އް ވަޒީފާއެ ،ހަމަ އެ މާއްދާއިން ،އިތުރުން 

 އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، މަސައްކަތް 
ނޑައެޅިފައިވުމާއި،  ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކަ

ފިލުވުމަށް ވަގުތު  އަރާމުކުރުމާއި މުނިފޫހި
ވަކި މުއްދަތަކަށް ، ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި

މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިދީ، 
އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ  އެ ޙައްޤު ވަޒީފާ

މަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ އެންމެ ލިބިދިނު
ގިނަ ވަގުތާއި އުޖޫރައާއެކު ލިބޭ ޗުއްޓީ 
ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް އެ  ކަ

  .ކޮށްފައިވެއެވެ މާއްދާގައި ބަޔާން 
 
 އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްިތމާޢީ ތަރައްޤީގެ މި

ނޑުތަކާއެކު ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އައު މިންގަ
 ކުރަންލުމައަވަނަ އަހަރުގައި  2008

ލުވާ ކޮންމެ ހަވާފެށުމަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމާ 
ވެސް ސިޔާސަތުތައް  ސަރުކާރަކުން 

އެކުލަވާލަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގައި 
ނޑިތަކަށް  ނޑުދަ ނޑައެޅިފައިވާ ލަ ކަ

  .ވާޞިލުވުމުގެ މަޤްޞަދުގައެވެ
  

   20ހުށަެހޅުން 
އެންމެހާ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައެޅެނީ ޤާނޫނުއަސާސީން  އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ 20.1

ނޑިތަކަށް ވާޞިލުވުމަށްޓަކައި ކަމާއި، އަދި ޤާނޫނުއަސާސީން  ނޑުދަ ނޑައެޅިފައިވާ ލަ ކަ
  .ލިބިދީފައިވާ މަސައްކަތްކުރުމުގެ ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ލިބިދިނުމަށްކަން ކަށަވަރުކުރުން
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  އުޖޫރަ 

ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިާވ  1949
އުޖޫރަ ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ މުޢާހަދާަގއި 

ފައިވަނީ އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނު ކޮށްބަޔާން
ހުއްދަކުރާ ފައިސާއަކުން، ކުރިން 
ނޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކެއްގައި ޤަވާޢިދުން  ،ކަ

ތަކެތިން އުޖޫރައިގެ  ،އުޖޫރަ ދޭންވާނެކަމަށާއި
 ކުގައި ދެވޭ ތަކެއްޗަކީ އަގުގެ ތުތަޙާލަބައެއް ދޭ 

 ގޮތުން އެކަށީގެންވާ އަދި ޢަދުލުވެރި އެއްޗަކަށް
އަދި މީގެ އިތުރުން، . ވާންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ

އެމީހަކު  ،އުޖޫރައަށް ލިބޭ ފައިސާ
ޚިޔާރުކުރާގޮތަކަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން 
މަސައްކަތްތެރީންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭނެކަމަށާއި 

ދޭ ފަރާތެއް ބަނގުރޫޓޫވެއްޖެ  ވަޒީފާ
ތެއްގައި އެފަރާތެއްގެ މުދާވިއްކައިގެން ޙާލަ

ދަރަނި އަދާކުރުމުގައި އުޖޫރަދިނުމަށް އިސްކަން 
ވަނަ އަހަުރ  1970. ލިބިދޭންވާނެކަމަށެވެ

މިނުން ދެވޭ  ފާސްކުރެވިފައިވާ އެންމެ ކުޑަ 
ނޑައެޅުމާބެހޭ މުޢާހަދާއިން އެ  އުޖޫރަ ކަ

ކޮންމެ  ،ވާ ޤައުމުތަކަށްމުޢާހަދާގައި ބައިވެރި
ވޭ މިނުން ދެ އްގައިވެސް އެންމެ ކުޑަޤައުމެ

ނޑައަޅާނެ  ،ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި އުޖޫރަ ކަ
މިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ ދޭތެރެ  އެންމެ ކުޑަ 

އުމުގެ ބާރު ދޭތެރެއިން މުރާޖަޢާކޮށް ބަދަލު ގެނަ
ނޑައެޅޭ  ،އެ ފަާރތަށް ލިބިދީ އެގޮތުން ކަ

އުޖޫރައަކީ  އެއަށް  މިނުން ދެވޭ އެންމެ ކުޑަ
މަލުކުރަންޖެހޭ އެއްޗެއް ކަމަށް އައެންމެން 

 .ހެދުން ލާޒިމުކުރެއެވެ
 

ވަނަ  37އަސީާސގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު
ކުރާ މަސައްކަތާ އެކަށީގެންވާ ، ދަށުން  މާއްދާގެ

އުޖޫރައެއް ލިބުމާއި، ކުރާ މަސައްކަތް އެއް 
ނޑަކުން ވަޒަންކުރެވި އެއް  މިންގަ
ނިސްބަތަކުން ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ލިބުމުގެ 
. ޙައްޤު ކޮންމެ މީހަކަށްމެ ލިބިދެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި  50ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަގުތީ މުވައްޒަފަކަށް 

އެހެން ހުރިާހ   ،ލިބެންވާ މުސާރަ ފިޔަވައި
މުވައްޒަފުންނަށްވެސް، މަދުވެގެން މަހަކު އެއް 

ވަގުތީ  ،މުސާރަ ދޭންވާނެ ކަމަށާއި ފަހަރު
އުޞޫލެއްގެގޮތުން  އާންމު މުވައްޒަފަކަށް 

ޤާނޫނުގެ އެ . ދޭންވާނީ ދުވަހު މުސާރަ ކަމަށެވެ
ފައިވަނީ ޔާންކޮށްވަނަ މާއްދާގައި ބަ  56

އެކިއެކި ވިޔަފާރިކުރާ ތަންތަނުގަޔާއި، 
އެނޫންވެސް މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނުގައި 

ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި  މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް
ދެނެގަތުމަށާއި، އެތަންތަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ 
 މީހުންނަށް މުސާރައިގެގޮތުން އެންމެ ކުޑަ

ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރަށް  އަދަދާމިނުން ދެވޭނެ 
ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި މުސާރައާއި އުޖޫރައާ 
ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑެއް އޮންނަންވާނެ 

ވަނަ މާއްދާގައި  59އެ ޤާނޫނުގެ . ކަމަށެވެ
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މުސާރައާއި އުޖޫރައާ 
ގުޅޭގޮތުން ލަާފދޭ ބޯޑުން މިނިސްޓަރަށް ދޭ 

ސައްކަތަކާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހު ވަކި މަ، ލަފާ
ގުޅޭގޮތުން ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރައެއް 
ނޑައެޅުމުގެ ގޮުތން، ނުވަތަ ބަދަލުކުރުމުގެ  ކަ
ގޮތުން ނުވަތަ ބާޠިލުކުރުމުގެ ގޮތުން 
. މިނިސްޓަރަށް އަމުރެއް ނެރެވިދާނެކަމަށެވެ

އަދި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، 
 މިގޮތުން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް އެންމެ



 
 

މުސާރަ ންގެ 
އަދާކުރާ  ޒާީފ

ނުވާތީ ދިމާވާ 
 ތަފާތުތަކުގެ 
 ގިންތިތަކުގެ 

އެފަދަ  ،ނަވެ
 ޑުކޮށްދިނުމަްށ
. އިތުރުވެފައެވެ

މައްސަލަތަކުގެ 
ށާއި، ތަފާތު 
މަސައްކަތްކުރާ 
 ދަތިތަކަކާ 
ތިޖާޖްކުރުމާއި 
 މަސައްކަތް 
ގ ސަބަބުން 
 ދިނުމުގައި 

މަޞްލަޙަތު  
 

 
 
 

ިދޭސީ 
މސައްކަތްތެރިން

ނަށް އެތައް 
ވަންދެން މހެއް 
މސާރަ 

ނލިބުމުން 
މލޭގައި 

 އިހްތިޖާޖުކުރަނީ 
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ކގެ މުވައްޒަފުން
 ގިންތިތަކުގެ ވަޒީ
މސާރަތައް ބޮޑުނު
ދި އިޖްތިމާޢީ
ސާރަ ބޮޑުނުވާ

ޝަކުވާތައް ގިނަ
ު މުސާރަތައް ބޮ
އކަތްތައް ވަނީ އި
އޖޫރައާގުޅޭ މަ
ލް ސަރވިސްއަށާ
ނތަކެއްގައި މަ

ނީ ގިނަ
އިޙް. ފއެވެ

 ގޮތުން
 އިންޒާރުތަކުގެ
ސީ ޚިދުމަތްތައް

އާންމުރިމަތިވެ، 
 .ބިރު އެބައޮތެވެ

  

ބި
މަ
ނަ
މަ
މު
ނު
މާ
އި

 

                  

 

ބައެއް ގިންތިތަކު
ބޮޑުވެ، އެހެން 
މުވައްޒަފުންގެ މު
އިޤްތިޞާދީ އަދ
ަސބަބުން، މުސާ
މުވައްޒަފުންގެ ޝ
މުވައްޒަފުންގެ މ
އދި ކުރާ މަސައް
މުސާރައާއި އު
ަސބަބުން ސިވިލް
އތައް ފަންނު
މުވައްޒަފުންނަށްވަނ
ކރިމަތިލާންޖެހިފައެ

ރުމުގެއިޙްތިޖާޖްކު
ހއްޓާލަފާނެކަމުގެ
ބައެއް އަސާސީ
އނދަގޫތަކެއް ކުރ
ގއްލިދާނެކަމުގެ ބި

   ދިރާސާ  ކުރު  ގތުމުގެ

 ކުރާ 
ފަހަރު 
ފ ދޭ 

 

އުޖޫރަ 
 ޖޫރައާ 

ނކަމަށް 
ށްފަިއ 
ތްކުރާ 
މިނުން 
. ނެތެވެ

ފާ ދޭ 
  .ވެ

ދާކުރާ 
 ތަފާތު 

ކުރާ ދާ
ރައިގެ 
. ފައެވެ

ބަ
ބޮ
މު
އި
ސ
މު
މު
އެ
މު
ސ
އެ
މު
ކު
އި
ހު
ބަ
އު
ގެ

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

ނޑައެޅުމަށް ރަ ކަ
ދއަހަރުން އެއް
 ގުޅޭގޮތުން ލަފާ

  .ނެއެވެ

ު ން ދެވޭ 
ޫ  މުސާރައާއި އު
އް އޮންނަންވާނެ
ގައި ބަޔާންކޮ
ް ގައި މަސައްކަ

މ އެންމެ ކުޑަ
ނޑައެޅިފައެއްނެ  ކަ
 ގުޅޭގޮތުން ލަފާ

ން ނުހިގައެވެފށިގެ

ާ  ވަޒީފާތައް އަ
ބޮޑުވުމާގުޅިގެން 

ާ  ވަޒީފާ އަ
ރައާއި އުޖޫ
މަށްވަނީ ދަތިވެފަ

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

ނުން ދެވޭ އުޖޫރަ
 މަދުވެގެން ދެ
އއި އުޖޫރައާ 
މރާޖަޢާ ކުރަންވާނ

މިނުން  ކުޑަ 
ޅަންވާނެކަމަށާއި،
ބޯޑެން ލަފާ ދޭ 

ބހޭ ޤާނޫނުގަ
ވެސް، ރާއްޖޭގަ

އެ ، ބަޔަކަށް
 މުސާރަ އަދި 
ސާރައާ އުޖޫރައާ
މސައްކަތްވެސް ފެ

 ގިންތިތަކުގެ
 މުސާރަތައް ބޮ
 ގިންތިތަކެއްގެ
ފންގެ މުސާ

މަލުކުރުމައަ ޑަށް 

 ދިވެހިރާއް

މިނު ކުޑަ
އަމުރު

މުސާރައާ
ބޯޑުން ުމ

އެންމެ
ނޑައަޅަ ކަ
ގުޅޭގޮތުން
ވަޒީފާއާބެ
އޮތްނަމަވެ
އެއްވެސް
ދޭންޖެހޭ

އަދި މުސ
ބޯޑުގެ ަމ

  
ބައެއް

މީހުންގެ
އެތައް

މުވައްޒަފު
ނ އޮނިގަ
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ވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީ ދި

މަސައްކަތްތެރީންނަށް މުސާރަނުދޭ 

މައްސަލައަކީ، މިހާރުން މިހާރަށްވްެސ 

އެކަމާމެދު ސަރުކާރުން ފިޔަވަޅު އަޅައި އެފަދަ 

މަސައްކަތްތެރީންނަށް ޤަވާޢިދުްނ 

މުސާރަދެވޭކަން ކަށަވަރު ކުރަންޖެހިފައިވާ ބޮޑު 

ޓީމުން  މި ދިރާސާކުރި. މައްސަލައެކެވެ

މީހުންގެ ތެރޭގައި މުސާރަ  އިންޓަރވިއު ކުރި

 މަސް ދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ުދވަސް 8ނުލިބޭތާ 

ވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ޝަކުވާކުރި އެތަކެއް 

  .މަސައްކަތްތެރީންނެއް ހިމެނެއެވެބިދޭސީ 

 

  21ހުށަެހޅުން 
  .ގެ މަސައްކަތް ފެށްޓުން)ޕޭ އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑު(ގުޅޭގޮތުން ލަފާދޭ ބޯޑު މުސާރައާއި އުޖޫރައާ  21.1
މިނުން ދެވޭ  ކުޑަ ނުވަތަ މަސައްކަތުގެ އެކި ދާއިރާތަކަށް އެންމެ/ވަޒީފާތަކުގެ އެކި ގިންތިތަކަށާއި 21.2

ނޑައެޅުމަށްޓަކައި އެކަމާބެހޭ މަޝްވަރާތައް ފެއްޓުން މަޝްވަރާތައް މިގޮތުން ކުރެވޭ . އުޖޫރަ ކަ
 ،މި ބޭނުމަށްޓަކައިވެސް ،އެހެންކަމުން. ބާއްވަންވާނީ ތިންފަރާތުގެ މަޝްވަރާގެ އުޞޫލުންނެވެ

ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް ޤާނޫނީ  ވަޒީފާ
ދެވޭ އުޖޫރަ މިނުން  ކުޑަ މިގޮތުން، އެންމެ . ޙައިޘިއްޔަތެއް އަވަހަށް ލިބުން ބޭނުމެވެ

ނޑައެޅިފައިވުމަކީ ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތަށާއި ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ  ކަ
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދުމަށް ލިބޭ ބާރަކަށްވާނޭކަން ފާހަގަ 

  .ކޮށްލަންޖެހެއެވެ
  

  މަސައްކަތު ގަޑި 

ނޑައެޅުމާއި އެއާބެހޭ މަސައްކަތު  ގަޑި ކަ
ޤަވާޢިދުތައް ހެދުމަކީ މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ 

ސުރެން ކުރަމުން އްޤާނޫނުތަކުން އެންމެ ކުރީ
ވުރެ  އެކީަށގެންވާ ވަރަށް. އަންނަ އެއްކަމެވެ

ގިނައިރު މީހަކު ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވުމަކީ 
އެމީހެއްގެ ޞިއްޙަތަށާއި ޢާއިލާއަށް 

ވަނަ  19އްކަން ވަނީ ގެއްލުންލިބޭ ކަމެ
ކޮށް އާންމުޤަރުނުގެ ކުރީކޮޅުގައި 

މަސައްކަތު ގަޑިއާބެހޭ . ޤަބޫލުކުރެވިފައެވެ
ނޑުތަކުން މަސައްކަތު .އެލް.އައި އޯ ގެ މިންގަ

 ގަޑިއާއި، ކޮންމެ ދުވަހަކު ލިބޭ ހުސް
ގަޑިތަާކއި، ހަފްތާގެ ބަންދު ދުވަސްތަކާއި، 
ނޑެއް  ނޑައެޅުމަށް އޮނިގަ  އަހަރީ ޗުއްޓީ ކަ

އޯ ގެ .އެލް.އައި. މިހާރު ވަނީ ލިބިދީފައެވެ
ނޑައެޅުންތަކުން އުފެއްދުން   ޤަރާރުތަކާއި ކަ
ތެރިކަން އިތުރުވުން ކަށަވަރުކުރުމާއެކު 
މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ 

އޯ .އެލް.އައި. ދުޅަހެޔޮކަން ރައްކާތެރިކޮށްދެއެވެ 
 1919، ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ މުޢާހަދާ ކަމަށްވާ

ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވުނު މަސައްކަތު ގަޑި 
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ވަނަ  1930އާބެހޭ މުޢާހަދާ އާއި ) ޞިނާޢަތު(
އަހަރުގައި ފާސްކުރެވުނު މަސައްކަތު ގަޑި 

އާބެހޭ ) ވިޔަފާރިތަކާއި އޮފީސްތައް(
ނޑައަޅައި،  މުޢާހަދާއިން މަސައްކަތު ގަޑި ކަ

 އާންމުހަފްތާއަކު މަސައްކަތްކުރާ ގަޑީގެ 
ނޑަކީ  ދުވާލަކު  ،ގަޑިއިރު ކަމަށާއި 48 މިންގަ

 8މަސައްކަތް ކުރުވޭނީ ގިނަވެގެން 
ގަޑިއިރުކަމަށާއި، މަސައްކަތްތެރީން 
އަރާމުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު 

ނޑައަޅާފައިވެއެވެ ވަނަ އަހަރުގައި  1935. ކަ
ގަީޑގެ ހަފްތާއާބެހޭ  40ފާސްކުރެވުނު 
ވަނަ އަހަރުގައި  1962މުޢާހަދާއާއި 

ނު މަސައްކަތު ގަޑި މަދުކުރުމާބެހޭ ފާސްކުރެވު
ގަޑިއިރުގެ މަސައްކަތު  40ހުށަހުެޅން  

ނޑައެޅުނެވެ ވަނަ  1921. ހަފްތާގެ އުޞޫލު ކަ
އަހަރު ފާސްކުރެވުނު ހަފްތާ ބަންދާ 

ވަނަ  1957ބެހޭ މުޢާހަދާއާއި ) ޞިނާޢަތު(
އަހަރުގައި ފްާސކުރެވުނު ހަފްތާ ބަންދާ 

މުޢާހަދާއިްނ  ބެހޭ) ވިޔަފާރިތަކާއި އޮފީސްތައް(
ދުވަހެއްގެތެރޭގައި އަރާމުކުރުމަށް  7ކޮންމެ 

ގަޑިއިރު  24ވިދިވިދިގެން 
 އާންމުމަސައްކަތްތެރީންނަށް ދިނުމަށް 

ނޑައެޅުނެވެ ނޑެއް ކަ ވަނަ  1970. މިންގަ
އަހަރުގައި ފާސްކުރެވުނު މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ 

އެ މުޢާހަދާ އެބައެއްގެ  ،ދިނުމާބެހޭ މުޢާހަދާއިން
 ،ހިނގާ ކޮންމެ މީހަކަށް މައްޗަށް

މަސައްކަތުގައި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގައި ހޭދަކުރާ 
މުސާރައާއެކު އެންމެ  ،ކޮންމެ އަހަރު ދުވަހަކަށް

ހަފްތާގެ އަހަރީ ޗުއްޓީއެއް  3މަދުވެގެން 
ނޑައެޅިފައިވެއެވެ   . ދިނުމަށް ކަ

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
ވަޒީފާއެއް  އިން) ނ(ވަނަ މާއްދާގެ  37

 އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، މަސައްކަތް 
ނޑައެޅިފައިވުމާއި،  ކުރަންޖެހޭ ވަގުތު ކަ
އަރާމުކުރުމާއި މުނިފޫހިިފލުވުމަށް ވަގުތު 
ލިބުމުގެ ޙައްޤާއި ވަކި މުއްދަތަކަށް 
މުސާރައާއެކު ޗުއްޓީ ލިބުމުގެ ޙައްޤު 

ހަމަ އެ  ،އަދި އޭގެ އިތުރުން. ލިބިދީފައިވެއެވެ
ކޮންމެ މީހަކަށްމެ  ،ގައި) ރ( މާއްދާގެ

އަރާމުކުރުމާއި މުނިފޫހިިފލުވުމަށް ވަގުތު 
ހޭދަކުރުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށާއި، އެ 

ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ  ،ޙައްޤު
ލިބިދިނުމަށްޓަކައި، މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ 
ނޑައަޅާފައި  އެންމެ ގިނަ ވަގުތެއް ކަ

އަދި އުޖޫރައާއެކު ލިބޭ  ،އޮންނަންވާނެކަމަށާއި
ނޑައެޅިފައި އޮންނަންވާނެކަމަށް  ޗުއްޓީ ކަ

  . ފައިވެއެވެބަޔާންކޮށް
 

ވަނަ  32ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ) ހ(މާއްދާގެ 

 48ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެގިނަވެގެން 
މުަވއްޒަފަކު ގަޑިއިރަށްވުރެ އިތުރަށް އެއްވެސް 

. ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ
އަދި މީގެ ތެރޭގައި ޤާނޫނާއެއްގޮތަށް ކުރުވާ 

ނެކަމަށްވެސް އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތް ނުހިމެނޭ
ވަޒީފާއާބެހޭ . ފައިވެއެވެޔާންކޮށްއެ މާއްދާގައި ބަ

ގައި ) ށ(ވަނަ މާއްދާގެ  32ޤާނޫނުގެ 
މުކުރުމަށް ވިދިވިދިގެން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަރާ

ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތެއްނުދީ އެއްވެސް  24
 6މުވައްޒަފަކު ލައްވައި ވިދިވިދިގެން 

 ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތް 
މަ އެ އަދި ހަ. ކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމަށެވެ
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ޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މާއްދާއިން، ރިސޯ
ކުގައި ޓޫރިސްޓު އުޅަނދުތަ ، މީހުންނަށާއި

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށާއި، މީހުން ދިރިނޫޅޭ 
ިޞނާޢީ މަސައްކަތްކުރާ ރަށްރަށުގައި 

 އެމީހުންނާއި ވަޒީފާ ، މީހުންނަށް މަސައްކަތްކުރާ 
ދޭ ފަރާތްތަކާ ދެމެދުވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކުގައި 

ނޑައަޅާފައިވާ ގޮތެއްގެ މަތިން ވިދިވިދިގެން  ،ކަ
ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް  6

 6މަސައްކަތްކުރުމަށްފަހު، ވިދިވިދިގެން 
ދުވަހަށްވުރެ ދިގުމުއްދަތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ 

ދުވަހުގެ މަގުން  1ދުވަހަކަށް  6ކޮންމެ 
އަރާމުކުރުމަށް ދުވަސްތައް ނެގުމުގެ ފުރުޞަތު 
ތަނަވަސްކޮށްދީ، އަދި އިތުރު ގަޑީގެ ފައިާސ 

ބޭގޮތަށް، އެފަދަ މީހުންނަށް ދުވާލަކު އިތުރު ލި
ކަމަށްވެސް އެ ދެގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރެވިދާނެ

ވަޒީފާއާބެހޭ . ވެއެވެފައިޔާންކޮްށމާއްދާގައި ބަ
ކޮށް އާންމުވަނަ މާއްދާއިން،  33ޤާނޫނުގެ 

ދުވާލަކު އެންމެ ގިނައިން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ 
ނޑައެޅުމުގެ އިޚްތިޔާރު   ގަޑިތައް ކަ

މީގެ އިތުރުން، . މިނިސްަޓރަށް ލިބިދެއެވެ
މިނިޓުގެ ވަގުތުކޮޅެއް ކެއުމަށް  30މަދުވެގެން 

ނޑުމެއްނެތި ގިނަވެގެން ފަސް  ނުދީ، މެދުކެ
ގަޑިއިރަށްވުރެ  އިތުރަށް އެއްވެސް މީހަކު 
ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވައިގެން ނުވާނެކަމަށާއި 

މަސައްކަތަށް ދަތިނުވާނޭ ، )ވަނަ މާއްދާ 35(
މިނިޓުގެ  15ނަމާދުކުރުމަށް  ތުގެމަތިންގޮ

ހުސް ވަގުތުކޮޅެއް ވަޒީފާ އަދާކުރާ ކޮންމެ 
މީހަކަށްވެސް ލިބިދޭންވާނެކަމަށާއި ނުވަތަ 
މަސައްކަތުގައި ހޭދަވާ ކޮންމެ ހަތަރު ގަޑިއަކުން 

މިނިޓުގެ ހުސްވަގުތުކޮޅެއް  15އެއްފަހަރު 
ވަޒީފާއާބެހޭ ) ވަނަ މާއްދާ  36(ދޭންވާނެކަމަށް 

ވަޒީފާއާބެޭހ . ނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެޤާނޫ

އިތުރު  ،ވަނަ މާއްދާގައި 37ޤާނޫނުގެ 
ދޭ  ވަޒީފާ ،ގަޑިއާބެހޭގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ

ފަރާާތއި މުވައްޒަފަކާ ދެމެދު ވެޭވ 
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން މެނުވީ، އިތުރު 
ގަޑީގައި މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް 

ވާނެ ކަމަށާއި، އިތުރުގަޑީގައި ކުރުވައިގެން ނު 
މުވައްޒަފަކު ލައްވައި މަސައްކަތް 
ކުރުވައިފިނަމަ، އޭނާގެ މުސާރައިން 

 4/11ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ މަދުވެގެން 
ބަޔަށްވާ ފައިސާ، އަދި އެފަދައިން 
މަސައްކަތްކުރުވީ، ހުކުރު ދުވަހެއް ނުވަތަ 
ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގައިނަމަ، އެމީހެއްގެ 
މުސާރައިން ގަޑިއަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ 

 ،ބަޔަށްވާ ފައިސާ 2/11މަދުވެގެން 
އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެމުވައްޒަފަކަށް 

  .ދޭންވާެނކަމަށެވެ
ވަނަ މާއްދާގައި  39ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވަޒީފާ އަދާކުރާތާ 
އަހަރުވުމުން ކޮންމެ އަހަރަކު، މުސާރަ 

ތަށް ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް ލިބޭގޮ
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރީ  30މަދުވެގެން 

މީގެ . ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި ދޭންވާނެކަމަށެވެ
އިތުރުން، މުވައްޒަފަކު ޚިދުމަތްކުރާ ކޮންމެ 

މުސާރަ  ،އަހަރަކު، ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި
ވަނަ  42(ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  30ލިބޭގޮތަށް 

ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ  ،ވާނެކަމަށާއިދޭން) މާއްދާ
ޞިއްޙީ މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް 
ސެޓުފިކެޓެއް ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ ދުވަހު 
ހުށަހެޅުމުންނޫނީ މުވައްޒަފަކަށް ވިދިވިދިގެން ދެ 
ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތަކަށް ސަލާމުގެ ޗުއްީޓ 

ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް  ދިނުން ވަޒީފާ 
ބަރަކު މްވާކަމަށާއި، ޢާއިލާގެ މެޒިމުނުލާ
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ބަލިވުންފަދަ މުހިންމު ޒިންމާތަކާ ގުޅިގެން، 
މުސާރަ  ،އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް ވަޒީފާ

 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަހަރު  10ލިބޭގޮތަށް 
ވަނަ  47(ދުވުަހގެ ތެރޭގައި ނެގިދާނެކަމަށާއި 

މުވައްޒަފެއްގެ ދަރިއަކު ، )މާއްދާ
މުސާރަ  ،ދުވަހުން ފެށިގެންޚިތާނުކުރުމުން، އެ 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އެ  5ލިބޭގޮތަށް 
ވަނަ  49(ަކމަށް  މުވައްޒަފަކަށް ޙައްޤުވާނެ

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ) މާއްދާ
  . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

 

މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 
ޞިއްޙީ  ،ދުވަސް ދޭންޖެހޭތީއާއި 30އަހަރަކު 
ތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަްލ މަސައްކަތް

 ،ސެޓިފިކެޓަކާނުލައި ސަލާމުގައި ހުރެވޭތީ
ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން  މިކަންކަމާމެދު ވަޒީފާ

މެޑިކަްލ . ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރިއެވެ
ސެޓިފިކެޓެއް ހުށަހެޅުން ޤާނޫނުން ލާޒިމުކުރަނީ 
ހަމައެަކނި ވިދިވިދިގެން ދެ ދުވަހަށްވުރެ ދިގު 

. ގައި ހުންނަ ނަމައެވެމުއްދަތަކަށް ސަލާމު
ދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި  ވަޒީފާ

ސަލާމުގައި ުހންނަ ކޮންމެ ދުވަހަކަށްވެސް 

. މެޑިކަލް ެސޓިފިކެޓެއް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ
ދޭ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި މިކަމުގެ  ވަޒީފާ

ސަބަބުން ދަންފަޅިބަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ 
ކަތު ގިަޑ މުވައްޒަފުންގެ މަސައް 

 ހަމަޖެއްސުމުގައި ދަތިތަކަކާ ކުރިމަތިލާން
ނަމަވެސް، މި ދިރާސާކުރުމުގައި . ޖެހެއެވެ

އިންޓަރވިއު ކުރެވުނު މުވައްޒަފުން ދެކޭގޮތުގައި 
ބަހައިގެން މަސައްކަތްކުރާ  ދަންފަޅި

ދަންފަޅި ދޭތެރޭގައި  މުވަޒަފުންނަށް ދެ
އަރާމުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ވަގުތެއް 

އަދި ބައެއް ފަހަރު، އަރާމުކުރުމަށް . ނުލިބެއެވެ
 6ގަޑިއިރު ނުލިބި  24ވިދިވިދިގެން 

ދުވަހަށްވުރެ ދިގު މުއްދަތުތަކުގައި 
  .މަސައްކަތްކުރަންޖެހެއެވެ

 

 ފައިވާގޮތަށް މަސައްކަތް ބަޔާންކޮށްޤާނޫނުގައި 
ކުރާ ގަޑިއާއި ހަފްތާގެ އަރާމުކުރާ ދުވަސްތައް 

ނޑުގައި ދުއްވާ  އުޅަނދުފަހަރުެގ ކަ
ދޭ  ފަޅުވެރިންނަށް ހަމަޖެއްސުމުގައި ވަޒީފާ

މަލީގޮތުން ބައެއް އަބައެއް ފަރާތްތަކަށް 
  .ދަތިތައް ތަޖްރިބާ ކުރެވިފައިވެއެވެ 
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  22ހުށަެހޅުން 
ނޑައެޅިފައިވާ މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއާއި،  22.1 ހަފްތާގެ އަރާމުކުރާ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައި ކަ

ދުވަސްތަކާއި، މެޑިކަލް ސެޓިފިކެޓަކާ ނުލައި ސަލާމުގައި ހުރެވޭ ހުރުން މުރާޖަޢާކޮށް، ޤާނޫނު 
 ދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާތަކަށް ޖާގަ  ތަންފީޛުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ވަޒީފާ

ތަކާއި އެފަރާތްތަކުގެ ދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތް ދިނުމަށްޓަކައާއެކު، ވަޒީފާ
  .ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރުން

ކޮމްޕްރެސްޑް (ހަފްތާއަކު މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް މަދު ދުވަސްތަކަކަށް ބަހާލުމާއި  22.2
ދުވާލަކު މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ގަޑިތައް އެކި ވަގުތުތަކަށާއި ދުވަސްތަކަށް ، )ވަރކްވީކްސް
ރޑް (ބަހާލުމާއި  މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިތައް އަހަރުދުވަހަށް ނިސްބަތް  ،)ވަރކިންގ ޓައިމް ސްޓެގަ
ރޒް(ކުރުމާއި  ފަސޭހައިން ބަދަލުކުރެވޭފަދަ ލުއިގޮތަކަށް ) އެނުއަލައިޒްޑް ވަރކިންގ އަވަ

ނޑައެޅުމާއި މަސަ އޮންކޯލްފަދަ އާ މަފްހޫމްތަކާއި ގޮތްތައް  ،)ލެކްސިޓައިމްފް(އްކަތުގެ ގަޑި ކަ
ޓުތަކުގައި ދިމާވާ މަސައްކަތު ގަޑީގެ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމުގައާއި ރާއްޖޭގެ ރިސޯޢާކޮށް، މުރާޖަ

ތުތައް ދިމާވާ އެހެން ޞިނާޢަތުތަކަށް މިފަދަ މަފްހޫމްތަކާއި ގޮތްތައް ތަޢާރްަފ ޙާލަޚާއްޞަ 
  .ކުރުމަށް ވިސްނުން

  މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތު 

ވަޒީފާގެ ސަބަބުން މެދުވެރިވާ 

ކަތަކުން ކަމުންނާއި ބަލިތަކުންނާއި ހާނިބަލިމަޑު

މަސައްކަތްތެރީންނަށް ރައްކާތެރިކަންދިނުމުގެ 

އޯ ގެ ދުސްތޫރުން .އެލް.އުޞޫލު އައި

ނޑައެޅިފަިއވެއެވެ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ . ކަ

ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ 

އަށްވުރެ ގިނަ  40ޞިއްޙަތާބެހޭގޮތުން 

ނޑާއި  މަލުކުރަންވާ އައަށްވުރެ ގިނަ  40މިންގަ

. އޯ އިން ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ.އެލް.ކޯޑު އައި

އޯ ގެ ނިންމުންތަކުގެ ތެރެއިން .އެލް.އައި

ނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ  ގާތްގަ

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި 

ދާ ނުވަތަ ޙަތާ ސީމުވައްޒަފުންގެ ޞިއް

. ނުސީދާގޮތުން ގުޅުންހުރި ނިންމުންތަކެވެ

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި 

އޯ ގެ .އެލް.މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ އައި

ނޑުތަކަކީ މަސައްކަތުގެ ރައްކާތެރިކަން  މިންގަ

ދޭ  ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުތަކާއި ވަޒީފާ 

އެހީތެރިވެދޭ  ފަރާތްތަކާއި މަސައްކަތްތެރީންނަށް

ނޑުތަކެކެވެ ވަނަ އަހަރުގައި  1981. މިންގަ

ފާސްކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ 

ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ 

މުޢާހަދާއިން މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ 

ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ 

ޤައުމީ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލުމަށާއި، 

ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި  ސައްކަތްކުރާ މަ
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މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ކަންތައްތަްއ 

 ކުރިއަރުވައި، މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ރަނގަޅު

ކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިތަކުގައާއި ސަރުކާރުން 

. ފިޔަވަޅުއެޅުމަްށ މަގުފަިހކޮށްދީފައިވެއެވެ

ނޑައަޅަން  ނޑައަޅާ ސިޔާސަތު ކަ  މިގޮތުން ކަ

ތަށާއި  އެ ޙާލައެ ޤައުމެއްގެ  ޖެހޭނީ

މަލުކުރެވޭ ގޮތްތަކަށް ރިޢާޔަތް އަ ޤައުމެއްގައި 

ވަނަ އަހަުރގައި  1985. ކުރުމާއެކުގައެވެ

ފާސްކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙީ 

ޞިއްޙީގޮތުން  ،ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މުޢާހަދާއިން

ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށާއި، 

ނުގައި ިޞއްޙީގޮތުންނާއެކު މަސައްކަތްކުރާ ތަ

ރައްކާތެރި މާޙައުލެއް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 

ދޭ ފަރާތަށާއި މުވައްޒަފުންނަށާއި  ވަޒީފާ

 މުވައްޒަފުންގެ މަންދޫބުންނަށް ލަފާ 

ދިނުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިތަކުގެ ފެންވަރުގައި 

މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައްޭދ 

 ފަހި ފަރާތްތަކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގު

  .ކޮށްދީފައިވެއެވެ

  
  
  
  
  
  
  
  

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތަށާއި 
ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އިމާރާތްކުރާ 

 ނީ މަދު ފަހަރަކު ޙައްދުތަކުގައި އެޅެސަރަ

  

  

  

  

ވަނަ  72ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ

މާއްދާގައި، މުވައްޒަފުންގެ އަތުން އެއްވެސް 

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ، އުޖޫރައެއް އެކަމަށް ނުނަގައި

މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  ،ތަނުގައި

ޞިއްޙަތަށާއި ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ 

 ފިޔަވަޅުތައް ވަޒީފާ ދޭފަރާތުން އަޅަން 

މިގޮތުން . ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ

އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަުޅތަކުގެ ތެރޭގައި، 
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ރައްކާތެރިގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ތަނަކާއި 

ގޮތެއް މުވައްޒަފުންނަށް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއި، 

މަސައްކަތްކުރުމަށް ރައްކާތެރި ތަކެއްޗާއި 

ގެ ސާމާނާއި މެޝިނަީރ ހޯދައިދިނުމާއި، އެތަކެތީ

 ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމާއި، ރައްކާތެރި

ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ 

ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ކުރާ 

މަސައްކަތުގެ ާބވަތުން، ޞިއްޙަތަްށ 

ގެއްލުންހުރި ކަންތައްތައް މަސައްކަތްކުރާ 

ނުލެވޭނަމަ ނުވަތަ ކޮންޓްރޯލް  ތަނުން ނައްތާ 

ނުރައްކަލުން  ނުކުރެވޭނަމަ، އެފަދަ

ސަލާމަތްވުމަށް ބޭުނންކުރާނެ ރައްކާތެރި 

ހެދުމާއި ތަކެތި ހޯދައި ދިނުމާއި، 

ރައްކާތެރިވާން ބޭނުންކުރާ ހެދުމާއި ތަކެތި 

ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ހިމެނޭގޮތުން، 

ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި  މަސައްކަތްކުރާ 

މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާ  ގުޅޭގޮތުން 

ރީނާއި މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، އެމީހުންނަށް ތަމް

އެނގެން ބޭނުންވާނެ އެހެނިހެން ކަންތައްތައް 

އަންގައިިދނުމާއި، ކެމިކަލެއް ނުވަތަ 

 ބަޔޮލޮޖިކަލް ާމއްދާއަކުން، ނުވަތަ ޖިސްމާނީ 

ގޮތުން ޞިއްޙަތަށް އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް 

ފަދަ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، ނެދިމާވެދާ

ކުރަންޖެޭހ  ޤަވާޢިދުން ޞިއްޙީގޮތުން

ޓެސްޓްތައް ހަދަމުންގެންދިއުމާއި، ވަޒީފާ 

ކައެއް ޒަފަކަށް ހާނިއަދާކުރަނިކޮށް މުވައް

އޭނާއަށް ބޭނުންވާނެ އެކަށީގެންވާ ، ވެއްޖެނަމަ

މާއި ނުވަތަ އެފަދަ ފަރުާވ ޞިއްޙީ ފަރުވާ ދިނު

ކުއްލި  ،ގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމާއިލިބޭނެ

ންޓުތަކުގައި ތުތަކާއި އެކްސިޑެޙާލަނުރައްކަލުގެ 

ބޭނުންކުރާނެ ފުރަތަމަ އެހީގެ ޚިދުމަތްތައް 

އިންތިޒާމް  ލިބޭނެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ . ހަމަޖައްސައިދިނުން ހިމެނެއެވެ

ވަނަ މާއްދާއިން،  73ޤާނޫނުގެ 

މަސައްކަތްކުރުމުގައި ސަމާލުވާންވީ ކަމަކަށް 

ސަމާލު ނުވުމުގެ ސަބަބުން، ތިމާއަށާއި ތިމާއާ 

އި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މުވައްޒަފުންގެ އެކުގަ

 ސަލާމަތާއި ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ވިޔަ

ނުދިނުމަށްޓަކައި އެފަދަ ކަންކަމަށް ދޭންވާ 

ސަމާލުކަންދީ، ރައްކާތެރިކަމަށް ބެލުމާއި، 

ރައްކާތެރިވުމަށާއި ޞިއްޙަތު ސަލާމަތުން 

ބެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުމުގައި 

ދޭ ފަރާތަށާއި ތިމާއާއެކު މަސައްކަތްކުރާ  ވަޒީފާ

އެހެން މީހުންނަށް އެހީތެރިވުމާއި 

ރައްކާތެރިކަމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު، އެ ތަކެތި 

ބޭނުންކުރުމަށް ލިބިފައިވާ ތަމްރީނާއި އިރުޝާދާ 

އެއްގޮތަށް ބޭނުންކުރުން މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް 

މަށް މީގެ އިތުރުން، ރައްކާތެރިވު . ލާޒިމުކުރެއެވެ

ބޭނުންކުރާ ހެދުމަށާއި ސާމާނަށް އެއްވެސް 

ނުވަތަ އެއިން ، ކަހަލަ ގެއްލުެމއް ވެއްޖެނަމަ

އެއްޗެއް ގެއްލިއްޖެނަމަ، ނުވަތަ 

ދޭ ފަރާތަށް  ހަލާކުވެއްޖެނަމަ އެކަން ވަޒީފާ

ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެކަމަށް  ،އެންގުމާއި

ޤަބޫލުކުރެވޭ ކަމެއް ހިނގައިފިނަމަ، އަދި 

މީހަކަށް އަމިއްލައަށް އެކަމަކީ އެ

ރަނގަޅުނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށްވާނަމަ އެކަމެއްގެ 
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ނުވަތަ  ދޭ ފަރާތަށް ވާހަކަ ވަގުތުން ވަޒީފާ

ނޑައަޅާފައި ހުންނަ  އެފަރާތުން ކަ

 މަސައްކަތް  ،ސުޕަވައިޒަރަކަށް އެންގުމާއި

ކުުރމުގެ ތެރޭގައި ނުވަތަ މަސައްކަތާ ގުޅިގެން 

އްލުމެއް ދިމާވާ އެކްސިޑެންޓެއް ނުވަތަ ގެ

ދޭ ފަރާތަށް ނުވަތަ އެފަރާތުން  ވަޒީފާ

ނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސުޕަވައިޒަރަކަށް  ކަ

އެންގުންވެސް އެމާއްދާއިން މުވައްޒަފުންގެ 

ތިމާގެ . މައްޗަށް ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ 

ޞިއްޙަތަށް ނުވަތަ ފުރާނަޔަށް ބޮޑު ގެއްލުމެއް 

އަދާކުރާ ފަރާތަށް  ލިބިދާނެކަމަށް ވަޒީފާ

ރެވޭ އެކަށީގެންވާ ސަބަބުތަކެއް ޤަބޫލުކު

ހުރިނަމަ، އެފަދަ މަސައްކަތެއް ކުރުމުން 

ދުރުހެލިވުމުގެ ޙައްޤު ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތަށް 

އަދި ވަޒީފާ . ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު ލިބިދެއެވެ 

އަދާކުރުމުގެ ތެރޭގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެނަމަ، 

ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޞިއްޙީ އެހީ ދިނުމަށްވުރެ 

ކައެއް، ވަޒީފާ ރުވާދޭން ޖެހޭފަދަ ހާނިޑަށް ފަބޮ

ގަޑިއިރުގެ  48އަދާކުރާ ފަރާތަށް ލިބިއްޖެނަމަ، 

ފަރާތުން  ތެޭރގައި، އެ މަޢުލޫމާތު ވަޒީފާ ދޭ

މިނިސްޓަރަށް އެންގުންވެސް ޤާނޫނު 

.ލާޒިމުކުރެއެވެ

  

  

  

 

މަސައްކަތްކުރުމުގައި 

ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރަންޖެހޭ 

އާލާތްތައް ބޭނުންނުކޮށް 

 ފިޔަވަޅު ނާޅައި،ރައްކާތެރިކަމުގެ 

–ޓެކްނީޝަނުން މަސައްކަތްކުރަނީ 

 މު މަންޒަރެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި އާން

 

 

 

 

 



ތމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 

  
  އްކަތްކުރަނީ

 ބެހޭގޮތުން 
މި . އެވެ

ތކުރި ގިނަ 
ރއްކާތެރިކަމަށް 
 ދިރާސާކުރި 

ނގާ ނުގައި ހި

ތަފާސް  

ވސް، ކުރާ 

، މަރުގެ 

 ރާއްޖޭގައި 

ރާ ތަނުގައި 

ތަކާއި ޖެހޭ 

މުވައްޒަފުންގެ 

  ބަރުދާސްތު

އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމު

ސައްކަތްތެރީން މަސައް

ރައްކާތެރިކަމާއި
 އަޅާފައެއްނުވެއެ
ީމުން ޒިޔާރަތް
ސަލާމަތާއި ރަ
މެއް ނުދޭކަން

  .ވނެވެ

ކަތްކުރާ ތަންތަނު

ހޭ އި މަރާބެ

ބންނެތް ނަމަވެ

ނ ބަލިވުމާއި،

އެކްސިޑެންޓްތައް

ދި މަސައްކަތްކުރާ

ޓްތަ އެކްސިޑެން

ބުން  އެ މު

ކެކުޅުންތަކެއް

ގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮ

އްދެއްގައި މަސަޙަސަރަ

ސަލާމަތާއި ރަ
ފިޔަވަޅުތަކެއް

ދިރާސާކުރި ޓީ
ތަންތަނުގައި ސ
މާބޮޑު ސަމާލުކަ
ޓީމަށް ފާހަގަކުރެވު

  
އްޖޭގެ މަސައްކަރާ

އކްސިޑެންޓުތަކާއި

ހިސާބުތައް ލިބެ

ޅިގެންމަސައްކަތާގު

ތަކާއި އެހާދިސާ

އަދި. ހިނގައެވެ

ހިނގާ އެފަދަ

ބަލިތަކުގެ ސަބަބު

ޢާއިލާތަކަށް ކެ

.ކރަންޖެހެއެވެ

ަ  ދިވެހިރާއްޖޭ

އިމާރާތްކުރާ ސ ޅައި،

ވޅުތައް 
ދޭ  ފ

ށްފައި 
 ޤައުމީ 
އަޅާނޭ 

ދޭ  
އެ . ވ

ރަކަށް 
ނޑުތައް 
ނޑު  ގަ

 ގެ 
ނ އެ 
 ،ޓަކައި 

ތަކެއް 
. ވެއެވެ

ތކަކަށް 
ތކުން، 
ފުންގެ 

ސ
ފި
ދި
ތަ
މާ
ޓީ
 
ރާ

އެ

ހި

މަ

ހާ

ހި

ހި

ބަ

ޢާ

ކު

ާ ޙ ް ފ

ވެސް ފިޔަވަޅެއް ނާޅަ

ރިކަމުގެ ފިޔަވަ
ޤާނޫނުން ވަޒީފާ
ށް ލާޒިމުކޮ
ފިޔަވަުޅތަކާބެހޭ 
އަނތުމާއެކު، 
ންވަނީ ވަޒީފާ
 ދޫކޮށްލެވިފައެވެ
ރީގެ ފެންވަ
ނ  މިންގަ
ތަކުން އެ މިންގަ

ޔޫ.ކައާއި، އީ
ނވާ ފަރާތްތަކުން

މަލުކުރުމަށްޓައަށ 
ނޑު ތާބެހޭ މިންގަ
ނޑައަޅާފައިވެ  ކަ
ނޑުތަ  މިންގަ
ނުވާ ފަރާތްތަ

ުގައި މު ވައްޒަ
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އްކާތެރިކަމުގެ އެއްވެރަ

ތއި ރައްކާތެރި
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާ
ކގެ މައްޗަށް
ވެސް، އެފަދަ ފ
ނޑުތަކެއް ނެ
ނޑައެޅު ތައް ކަ
ކގެ އިޚްތިޔާރަށް
ގެ ވިޔަފާރީ

އަޤްވާމީ
ޅާފައިވާ ފަރާތްތަ

މަލުކުރުމަށްޓައަ 
ދާ ފޮނުކަށް މު 

ނޑުތަކަށް  މިންގަ
ރިކަމާއި ޞިއްޙަތާ

 ތަންތަނަށް
ސ، އެފަދަ

ރުން ލާޒިމުނު
ތްކުރާ ތަނުގަ

 

ރަ

ސަލާމަތާ
އެޅުން

ފަރާތްތަކު
އޮތްނަމަވެ
ނ މިންގަ
ފިޔަވަޅުތަ
ފަރާތްތަކު
ފަރާތެއްގެ
ބައިނަލްއަ
ނޑައަޅާ ކަ

ތަކަށް
ޤައުމުތަކަ
ފަރާތުގެ

ރައްކާތެރި
އެފަދަ

ނަމަވެސް
މަލުކުރުއަ

ް މަސައްކަ
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                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

  އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 

މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީން 

ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައްތައް ހަމަޖެއްސުމުގައި 

މަސައްކަތްތެރީންނަށް ދިމާވާ ދަތިތަކުން 

ޙިމާޔަތް ހޯދައިދެނީ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ވަޒީފާނެތުމާއި، ބަލިވުމާއި، . ނިޒާމުތަކުންނެެވ

މުރުން އުކަ ލިބުމާއި، މާނީގޮތުން ހާނިޖިސް

ސްކުޅިކުރުމާއި، ނުކުޅެދުމާއި ދުވަސްވުމާއި، މު

އިލީ މަސްއޫލިއަްޔތުތައް އަދާކުރަންޖެހުމާއި، ޢާ

، މާއި ވިހެއުމާއި ކުދިން ބެލުމާއިބަލިވެއިނު

މީާހ  ޢާއިލާގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖައްސާ

ތުތައް މެދުވެރިވުމުން އަސާސީ ޙާލަމަރުވުންފަދަ 

ޚަރަުދތައް ފުއްދައިދެނީ އިޖްތިމާޢީ 

ފަަދ  އެ. ރައްކާތެރިކަމުގެ ނިޒާމުތަކުންނެވެ

ޢިނާޔަތްތައް، ވަކިވަކި މަސައްކަތްތެރީންނަށާއި 

ޢާއިލާތަކަށް މުހިންމު ވުމުގެ އެމީސްމީހުންގެ 

 އިތުރުން، އެމީހަކު ދިރިއުޅޭ މުޅި މުޖުތަމަޢު

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް . މެވެންއަކަށްވެސް މުހި

 ،އާމްދަނީގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ،ފޯރުކޮށްދިނުމާއި

އިޖްތިމާޢީ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކުގެ ސަބަބުން 

އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވުމާއެކު، އެފަދަ 

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ  ،ކަންކަމުން

ނިޒާމުތައް ފަރުދުންގެ ޤަދަރުވެރިކަން 

ދެމެހެއްޓުމަށް ބާރުއަޅައި، ޅަދަރިމައި 

އަންހެނުންނަށް ވަޒާީފގެ ބާޒާރުގައި ހަމަހަަމ 

ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި އެޅޭ 

ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން 

އޯ .އެލް.އައި. ވެދެމެހެއްޓުމަށްވެސް ބާރުއަޅައެ

ނޑު  ގެ އިޖްތިމާޢީ ރައްާކތެރިކަމާބެހޭ މިންގަ

ތަކުން ތަފާތު އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމުތަކުގައާއި 

ތަރައްޤީގެ ތަފާތު މަރުޙަލާތަކުގައި ތަފާތު 

ގޮތްގޮތަށް އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 

.  ކޮށްދެއެވެ  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހި

ސް، އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ލިބެމުންގޮ

ކޮށް ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެ އާންމު

 ،ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުަގއި

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މުޢާހަދާތަކުގައި 

ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމަށް ގިނަ ގޮތްތަކެއް 

މަލުކުރުމުގައި ލުއި ގޮތްތަކެއް އަ ،ހިމެނި

  . އެކުލެވިފައިވާ މާއްދާތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ

ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިާވ  1952
މިނުގެ  ކުޑަ އެންމެ(އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާ 

ނޑުތައް  ބެހޭ މުޢާހަދާ އިން، އެންމެ ) މިންގަ
މިނުން ދޭންޖެހޭ އިޖްތިމާޢީ  ކުޑަ

ރައްކާތެރިކަމުގެ ޢިނާޔަތްތަކާއި އެ ޢިނާޔަތްތައް 
ނޑުތަްއ ޙާލަދެވޭ  ތުތަކާބެހޭ މިންގަ

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ އިޖްތިމާޢީ  ،އޭގެ ތެރޭގައި. ކަ
ނޑު  ދާއިރާ  9ރައްކާތެރިކަން ދެވޭ މައިގަ

، އެއީ، ބޭސްފަރުވާ، ބަލިވުން. ހިމެނިފައިވެއެވެ
ވުން، މުރުން ދުވަސްއުވަޒީފާ ނެތުން، 

ކަ، ޢާއިލާ، މަސައްކަތުގައި ލިބޭ ހާނި
ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުން، ނުކުޅެދުން އަދި 

އި މަރުވުމުން ދިރިތިބޭ މީހުންނަށް މަސައްަކތުގަ
ހުރިހާ ޤައުމެއްގެ ޤައުމީ . ލިބޭ ޢިނާޔަތެވެ
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ތުތަކެއްގައިވެސް އެ މުޢާހަދާއަށް ޙާލަ
މަލުކުރެވޭނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށްޓަކައި، އެ އަ

މުޢާހަދާ ތަޞްދީޤުކުރާއިރު އިސްވެ 
ދާއިރާގެ ތެރެއިން  09ބަޔާންކުރެވުނު 

އެހެން  ،ލުކޮށްދާއިރާއެއް ޤަބޫ  3މަދުވެގެން 
ދާއިރާތައް ފަހުން ޤަބޫލުޮކށް، ބައިބަޔަށް 

މަލުކުރަމުންގޮސް މުޅި މުޢާަހދާގެ މަޤްޞަުދ އަ
ޙާޞިލުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އެ މުޢާހަާދ 

 ޤައުމެއްގައި އެންމެ ކުޑަ. ތަނަވަސްކޮށްދެއެވެ
ޢިނާޔަތްތަކުގެ މިންވަރު އެ  މިނުން ދެވޭނެ 

ވަރުތަކާ ޤައުމެއްގައި ދެވޭ އުޖޫރައިގެ މިން
ނޑައެޅިދާނެއެވެ އަިދ އެ . ގުޅުވައިގެން ކަ
ޞިއްޙީ  ،ޤައުމެއްގެ އިޤްތިޞާދާއި

ފަރުވާދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އެކަށީގެންވާ 
ކުރެވިފައިނުވާ  ފެންވަރަކަށް ތަރައްޤީ

ޤައުމުތަކަށް، އެ މުޢާހަދާއަށް އެ ޤައުމަކުން 
ލުކުރާ ދާއިރާ ހަނިކޮށް، ލިބިެދވޭ އަމަ

މަދުކޮށް، ވަގުތީގޮތުން ޢިނާޔަތްތައް 
އިސްތިސްނާތަކެއް ގެންގުޅުމުގެ ފުރުޞަތު 

  .ތަނަވަސްވެފައިވެއެވެ
 

ވަނަ  38ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 
މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ، ދައުލަތުގެ 
ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، 
ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

. ބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާކަމަށެވެޕެންޝަން ލި
ބެހޭ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޕެންޝަނާ ،ނަމަވެސް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި . ޤާނޫނެއް އަދި ނެތެވެ
ޕެންޝަން ލިބިދެވެނީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ 

އުޞޫލެއްގެ  އާންމުއެއީ، . މުވައްޒަފުންނަށެވެ
. ގޮތުން، ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނެެވ

ތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމިއްލަ ފަރާތް

ޕެންޝަން ދިނުމާބެހޭ ގޮތްތަކެއް ނުވަތަ 
  .އުޞޫލުތަކެއް ހަމަޖެހިފައެއްނެތެވެ

 
ވަނަ މާއްދާގައި  35ގެ އަސާސީޤާނޫނު
ފައިވަނީ ޢާއިލާގެ ފަރާތުންނާއި ންކޮށްބަޔާ

ޖަމާޢަތުގެ ފަރާތުންނާއި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 
ރައްކާތެރިކަން ޚާއްޞަ އެހީތެރިކަމާއި ޚާއްޞަ 

ދީންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދީންނާއި ލިބުމަކީ ކުޑަކު
މުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އު

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލިބިގެންވާ 
ނަމަވެސް، . ޙައްޤެއް ކަމުގައެވެ

ޤާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޚާއްޞަ 
ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ތަފްޞީލާއި އެ 

ލިބިދެވޭގޮތެއް އަދި އެނގޭކަށް  ރައްކާތެރިކަން 
  .ނެތެވެ

 
ދިވެހިރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 
ލިބޭ ހަމައެކަނި އިޖްތިމާޢީ ރްައކާތެރިކަމެއްގެ 
ގޮތުގައި އޮތީ ދައުލަތުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ 
. މުވައްޒަފުންނަށް ލިބޭ ޕެންޝަނެވެ

ބޭސްފަރުވާކުރުމަށް ނުވަތަ ބަލިވުމުން ލިބޭ 
ތަކެއް ނުވަތަ ވަޒީފާއިން ވަކިުވމުން ޢިނާޔަތް

ކައަކަށް، ވަތަ މަސައްކަތުގައި ލިބޭ ހާނިނު
ނުވަތަ ޢާއިލީ ކަންކަމާގުޅޭގޮތުން ނުވަތަ 
ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާގުޅިގެން ނުވަތަ 
ނުކުޅެދުމަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ މަސައްކަތުގައި 
މަރުވާ މީހެއްގެ ވާރިޘުންނަށް ލިބޭ 

މުވައްޒަފުންނަކަށް  ޢިނާޔަތްތަކެއް ދިވެހި
އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ . ނުލިބެއެވެ

ގޮތްތަކެއް  މުވައްޒަފުންނަށް ޕެންޝަން ލިބޭނެ
  .ރޭވިފައެއް ނެތެވެ 
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މުރުން ވަކި ވަރަކަށް ވުރެ ދޮށީވުމުން އު

ފައިސާގެ ވަކި ޢިނާޔަތްތަކެއް ލިބޭގޮތަށް 

ވަނަ އަހަރަށް ފެށުމުގެ ކުރިން  2009

ނަމަވެސް . މަޖެހިފައެއްނެތެވެދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަ

ރީ ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަ  2009(ދާދި ފަހުން 

 65މުރުން އުސަރުކާރުން ވަނީ ) މަހުގައި

އަހަރުންމަތީގެ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ކޮންމެ 

ރުފިޔާގެ  2000/-ދިވެއްސަކަށް މަހަކު 

  .ޢިނާޔަތެއް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައެވެ

  

  24ހުށަެހޅުން 
އަދާކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށްމެ، ޕެންޝަންލިބޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ދައުލަތުގެ  ވަޒީފާ 24.1

މުވައްޒަފުންނާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލައި 
  .ފާސްކުރުން

އެކިއެކި ޢިނާޔަތައް ލިބިދޭ ތަފާތު  ،ދިނުމުގެ ގޮތުންނާއެކުދިވެހި މުވައްޒަފުންނަށް ހިތްވަރު  24.2
  .މަޝްރޫޢުތައް ތަޢާރަފު ކުރުމަށް ވިސްނުން

  

  ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ ރައްކާތެރިކަން 

އަދާކުރާ  ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމަކީ ވަޒީފާ

އަންހެނުންނަށާއި އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކަށް 

އިތުރު ދަތިތަކެއް އިޙްސާސްކުރަންޖެހޭ 

ނޑު އަންހެނުންނާއި . ދުވަސްތަކެކެވެ މާބަ

ގާތުން ކިރުދޭ މައިންނަކީ އެމީހުންނާއި 

އެމީހުންގެ ޅަދަރީންގެ ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް 

ލިބުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ޚާއްޞަ 

އަދި . ލިބިދޭންޖެހޭ ބައެކެވެރައްކާތެރިކަމެއް 

އެމީހުންނަކީ ވިހެއުމަށާއި ވިހާގަަދވުމަށާއި 

ޅަދަރީން ބެލުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ބޭނުންވާ 

އަދި ހަމައެއާއެކުގައި، ބަލިވެއިނުމުގެ . ބައެކެވެ

ސަބަބުން ނުވަތަ ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ 

ޗުއްޓީގެ ސަބަބުން އެމީހުންެގ ވަޒީފާ  

 ނޭކަން ކަށަވަރު ގެއްލިގެން ނުދާ

ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި، އެމީހުންނަށް ވަޒީފާގެ 

މިފަަދ . ރައްކާތެރިކަންވެސް ލިބިދޭންޖެހެއެވެ

ރައްކާތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން ހަމަހަމަކަމާއެކު 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އަންހެނުންނަށް ލިބުމުގެ 

އިތުރުން، އެމީހަކާއި އެމީހެއްގެ ޢާއިލާގެ 

ނުންވާ އާމްދަނީ ދިރިއުޅުމަށް ކޮންމެހެން ބޭ

ނޑި ލިބެމުންދާނޭކަމުގެ ޔަޤީންކަން  މެދުނުކެ

ނޑު އަންހެނުންނާިއ . ވެސް ލިބިދެއެވެ މާބަ

ގާތުންކިރުދޭ މައިންގެ ޞިއްޙަތު 

ރައްކާތެރިކުރުމާއި ވަޒީފާގެ ތަފާތުކުރުންތަކުން 

އެމީހުން ޙިމާޔަތްކުރުމަކީ، ވަޒީފާގައި 

، މަލީގޮތުން އަ ،އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް
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ހަމަހަމަ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށާއި 

ކުރުވުމަށާއި،  ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތް

 ރައްކާތެރިކަމުގެ މާޙައުލެއްގައި މަސައްކަތް

ތެރީންނަށް ޢާއިލާއެއް ބެލެހެއްޓޭނެގޮތް 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮްނމެހެންވެސް 

  .ބޭނުންކަމެކެވެ

  

ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިާވ  2000
ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ 
މުޢާހަދާ އަކީ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ 
ނޑުތަކުގެ ތެރެއިން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ
ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ ރައްކާތެރިކަާމބެހޭ އެންމެ 
ނޑައަޅާ މުޢާހަދާއެވެ  ނޑު ކަ . ފަހުގެ މިންގަ

ދިވެސް ބައެއް ޤައުމުތަކުގައި، ނަމަވެސް، އަ
ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިާވ  1919

ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ 
 1952އާއި  )3މުޢާަހދާ ނަމްބަރު (މުޢާހަދާ 

ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިވާ 
ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ 

މުޢާހަދާ ( )އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ(މުޢާހަދާ 
  .މަލުކުރެވެމުންދެއެވެއައަށް ) 103ނަމްބަރު 

 
ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިާވ  2000

ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ 
މުޢާހަދާގެ ާދިއރާގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންނަށް 

ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވޭ  ،އެ މުޢާހަދާގެ ދަށުން
 .ހަފްތާެގ ޢިނާޔަތް ލިބިދެވެއެވެ 14

މަސައްކަތަށް  ،ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި 
އެމީހަކާއި  ،ނުނިކުމެ ތިބޭ އަންހެނުންނަށް

އެމީހަކަށް ލިބޭ ކުއްޖާ ރަނގަޅު ޞިއްޙީ 
އެކަށީގެންވާ ދިރިއުޅުމުެގ  ،ތެއްގައިޙާލަ

ފެންވަރެއްގައި ބެލެހެއްޓޭވަރުގެ ފައިސާެގ 
އަދި . ޢިނާޔަތެއް ލިބުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވެއެވެ

މިގޮތުން ލިބޭ ޢިނާޔަތުގެ މިންވަރު ކުރިން 
ލިބެމުން އައި އާމްދަނީގެ ތިންބައިކުޅަ 

ނޑު . ދެބަޔަށްވުރެ ކުޑަވެގެންނުވާނެއެވެ މާބަ
އަންހެނަކު ނުވަތަ ގާތުންކިރުދޭ އަންހެނަކު 
ލައްވައި އެނާގެ ނުވަތަ އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ 
ޞިއްޙަތަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެކަން އެނގޭ 

އެ  ،އް ކުރުވުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައިމަސައްކަތެ
ދާގައި ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކުން ފިޔަވަޅު މުޢާހަ

އެޅުން އެ މުޢާހަދާއިން އެ ޤައުމުތަކަށް 
ނޑުވުމާއި ވިހެއުމުގެ . ލާޒިމުކުރެއެވެ އަދި މާބަ

މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ތަފާތުކުރުންވެސް 
އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ . މަނާކުރެއެވެ
ނޑުން، އަންހެނަކު ބައިނަލްއަޤްވާ މީ މި މިންގަ

ބަލިވެއިންނަ ދުވަސްވަރުގައާއި، 
ވިހެއުމާގުޅިގެން ޗުއްޓީގައި އިންނަ 
ދުވަސްވަރު، ނުވަތަ ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ 
ޗުއްޓީ ހަމަކުރުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް 
ނުކުތުމަށްފަހު ވަކި މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި، 
 ބަލިވެއިނުމާއި ވިހެއުމާގުޅޭ ނުވަތަ ގާތުން 

ކިރުދިނުމާގުޅޭ ނުވަތަ އެއާވިދިގެން ދިމާވާ 
ސަބަބެއް ނޫން ސަބަބަކަށްޓަކައި މެނުވީ، 
. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން މަނާކުރެއެވެ

ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކުރުމަށްފަހު 
ވަޒީފާއަށް ނުކުންނަ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް 
 އެމީހުން ކުރިން އަދާކުރަމުންއައި މަޤާމު ނުވަތަ
އެމަޤާމާ އެއް ފެންވަރުގެ އަދި އުޖޫރަ އެއްވަރު 

އަދި . މަޤާމެއް ދޭންޖެހެއެވެ
ނޑުން، ގާތުން  މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މި މިންގަ
ކިރުދިނުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ދުވަހަކު، 
މަސައްކަތްކުރާ ގަޑީގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރު 
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ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ގިނަ ފަހަރު ހުްސ 
ނުވަތަ ދުވާލަކު ، ވަގުތުކޮޅެއް ލިބުމުގެ

މަސައްކަތްކުރާ ގަޑި މަދުކުރުވުމުގެ ޙައްޤު 
  .އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ލިބިދެއެވެ

 
ވަނަ  43ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ާޤނޫނުގެ 

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އަންހެން 
މުވައްޒަފަކު، ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދުވަސް 

ޞިއްޙީ  ބަޔާންކޮށް، ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ
މަސައްކަތްތެރިޔަކު ދޫކުރާ މެޑިކަލް ެސޓުފިކެޓް 
ހުށަހެޅުމުން، އެ މުވައްޒަފަކަށް، ވިހެއުމާ 

ދުވަުހގެ ޗުއްޓީ  60ގުޅިގެންދޭ 
އަދި އެފަދަ ޗުއްޓީ، އެ . ދޭންވާނެކަމަށެވެ

މުވައްޒަފަކު ވިހާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ތާރީޚުގެ 
ދުވަހަށްވުރެ ކުރިން ނުފެށޭނެކަމަށާއި،  30
އުމާގުޅިގެންދޭ ޗުއްޓީއަކީ، ޤާނޫނުގެ ވިހެ

ދަށުންނާއި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ލިބޭ 
އެހެނިހެން ޗުއްޓީތަކުގެ އިތުރަށް އަންހެން 

މީގެ . މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ ޗުއްޓީއެއްކަމަށެވެ
އަންހެން  ،އިތުރުން، އެ މާއްދާގައި

މުވައްޒަފަކު، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގައި 
ދަތުގައި، ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ އިންނަ މުއް

ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތަކާއި 
ޢިނާޔަތްތަކާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން 
ލިބިދިނުންފަދަ ޙައްޤުތައް ފުރިހަމައަށް 
ލިބެންވާނެކަމަށިާއ، މިގޮތުން، ވަޒީފާގެ 
އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އޭނާއަށް ލިބިދޭ 

ން ލިބުމަށް ޙައްޤުތަކަށާއި، މަޤާމުގެ ކުރިއެރު
ވަޒީފާގެ މުއްދަތު ގުނޭގުނުމަކަށް އެއްވެސް 
އުނިކަމެއް ގެނެސްގެން ނުވާނެކަމަށާއި، 
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީއެއްގައި އަންހެން 
މުވައްޒަފަކު އިންނައިރުވެސް އޭނާއަށް ޙައްޤުވާ 

ކޮށް މުސާރަދޭ އާންމު  ،މުސާރައިގެ ފައިސާ
ދުވަހު އޭނާއަށް ދޭންވާނެކަމަށާއި، އަންހެން 
މުވައްޒަފަކު، ބަލިވެއިނުމުގެ ސަބަބުން، ނުވަތަ 
ވިހެއުމުގެ ސަބަބުން، ވަޒީފާއަށް ނުކުތުމަށް 

ތު ތަންނުދޭކަމަށް ނުވަތަ ޙާލައޭނާގެ ޞިއްޙީ 
، އޭނާގެ ދަރިފުޅު ބައްޔެއް ވެއްޖެކަމަށް 
 ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞިއްޙީ 
މަސައްކަތްތެރިޔަކު މެޑިކަލް ސެޓުފިކެޓެއް 

 28ދީފިނަމަ، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ގިނަވެގެން 
ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް އަދި ވިހެއުމުގެ ފަހުން 

ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް  28ގިނަވެގެން 
ވިހެއުމާގުޅިގެން ޤާނޫނުގެ ދަށުން (

) ކޮށްދެވޭ ޗުއްޓީގެ އިތުރުން އާންމު
ވޭ ޗުއްޓީގެ ދޭންވާނެކަމަށާއި، މިގޮތުންދެ

ދޭ ފަރާތުގެ  ދުވަސްތަކަށް މުސާރަދިނުން ވަޒީފާ
މައްޗަށް ލާޒިމުވެގެން ނުވާކަމަށް 

 44ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ . ފައިވެއެވެބަޔާންކޮށް
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުން، 
ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަވުމުން، އެ 
 މުވައްޒަފަކު ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ކުރިން 
ލިބެމުންއައި މަންފާތަކާއި ޙައްޤުތައް 
ލިބޭގޮތަށް، އެ ޗުއްޓީ ނެގުމުގެ ކުރިން އޭނާ 
އަދާ ކުރަމުން އައި ވަޒީފާއަށް، މަސައްކަތްކުރާ 
ތަނުގެ އިޤްތިޞާދީ، ނުވަތަ ފަންނީ، ނުވަތަ 
 އިންތިޒާމީ ސަބަބަކާހުރެ އެތަނުގައި އެ ވަޒީފާ
އި ނެތުމުން ނުވަތަ އޭނާ އެވަޒީފާ އަދާކުރުމުގަ

ދެމިހުރުމަށް ނުކުޅެދުމުން މެނުވީ، އަނބުރާ 
. އައުމުގެ ޙައްޤު އޭނާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ

ވަނަ މާއްދާގައި  45ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 
ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ މުވައްޒަފަކު، ވިހެއުމާ 
ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ ހަމަކޮށް ވަޒީފާއަށް 
ނުކުންނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދަރިފުޅަށް 



ާ ޙ ް ފ ަ ޟ  |122  

 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

ޖެހޭ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކޮށްދޭން
ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ދަރިފުޅުގެ ގާތަށް ދިޔުމަށް 

މިނިޓުގެ ހުސް ވަގުތުކޮޅެއް ދުވާލަކު ދެ  30
އަދި މިގޮތުން ދެވޭ . ފަހަރު ދޭންވާނެކަމަށެވެ

ނޑޭނެ   ހުސްވަގުތުކޮޅަށް މުސާރައިން ނުކެ
 ކަމަށާއި މިގޮތުން ހުސްވަގުތުކޮޅެއް ދިނުން 

އަހަރު  1މުރުން އުވެގެންވަނީ ދަރިފުޅުގެ ލާޒިމު
ވަނަ  46ޤާނޫނުގެ . ފުރެންދެންކަމަށެވެ

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ވިހެއުމާގުޅިގެން 
އަންހެން މުވައްޒަފަކަށް ލިބޭ ޗުއްީޓ 
ހަމަވުމުން، ވިހޭ ދަރިފުޅުގެ މަންމައަށް ނުވަތަ 
ބައްޕައަށް އެއް އަހަުރ ދުވަހަށްވުރެ ދިގުނޫން 

އެއް މުސާރަ ނުލިބޭގޮތަށް ޗުއްޓީ
ވަނަ  48އަދި ޤާނޫނުގެ . ނެގިދާނެކަމަށެވެ

ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެން  މާއްދާގައި
މުވައްޒަފަކަށް، ދަރިއަކު ލިބޭ ދުވަހުން 

ދުވަހުގެ  3ފެށިގެން، މުސާރަ ލިބޭގޮތަށް 
  .ޗުއްޓީއެއް ނެގިދާނެކަމަށެވެ

  
ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ، އެފަދަ 

ޗުއްޓީއަށް ބޭނުންވާ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް 

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 

ނަމަވެސް، އަންހެން މުވައްޒަފުން . ދެވެއެވެ

ވަޒީފާގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުތަކުގައި އެ 

މުވައްޒަފުންގެ ކުދިން ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް 

 ރާއްޖޭގައި ހަމަޖެހިފައިނެތުމާއި، ކުދިން ބަލާ

މީހަކަށް މުސާރަ ދެވޭ ވަރަށް ތަނަވަސްކަން 

ނެތުމާއެކު، ވިހެއުމާ ގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީ 

ހަމަވުމުން ގިނަ އަންހެން މުވައްޒަފުންތަކަކަށް 

މީގެ . ވަޒީފާއަކަށް އެނބުރި ނުނިކުމެވެއެވެ

މަލުކުރަން އަވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް  ،އިތުރުން 

ތަށް އެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮ ،ފަށައި

ވިހެއުމާގުޅިގެން ލިބޭ ޗުއްޓީގެ ކަންތައް 

 ،އޭގެ ސަބަބުން ،ހަމަޖައްސަންޖެހުމުން

ދިނުމާއި ނުދިނުމުގައި  އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާ

ކަންތައްތައް ހިނގަމުންދާގޮތާބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް 

  .ލިބޭކަށްނެތެވެ

  25ހުށަެހޅުން 
އެނބުރި ނުކުތުމުގެ ފުރުޞަތު އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް ތަނަވަސްކޮށް  ވިހެއުމަށްފަހު ވަޒީފާއަށް 25.1

. ދިނުމަށްޓަކައި ދުވާލުގެ ގަޑިތަކުގައި ކުދިން ބަލައިދޭނޭ ނުވަތަ ބެލޭނޭ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން
  )12.1ހުށަހެޅުން (

ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތަށް ވިހެއުމާގުޅިގެން މަލުކުރަން ފަށައި، އެ ޤާނޫނުގައި އަ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނަށް  25.2
ދިނުމަްށ  ލިބޭ ޗުއްޓީގެ ކަންތައް ހަމަޖައްސަން ޖެހުމުން، އޭގެ ސަބަބުން، އަންހެނުންނަށް ވަޒީފާ

  . ނޭދެވޭ އަސަރެއް ކުރާކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ދަނެގަތުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ދިރާސާއެއް ކުރުން
   



 
 

. ކާތެރިކަމެކެވެ
ތުގައި ނުވަތަ 

ހިއުމަން  
އފަދަ މީހުން 

ހުނަރެއް . ވެ
ންގެ ކިބައިން 
ފއިދާ ހޯދުމުެގ 

އެފަދަ  ،ސ
 ޤައުމުތައް 
ވމުން އަންނަ 
 ޤައުމުތަކުގެ 
. ސީލަތްތަކެކެވެ

ތްތެރިންނާބެހޭ 
ރީން ފޮނުވާ 

ންނަ  ބަލައިގަ
ރީން އައުމާއި 
 އެފަދަ 
  ރައްކާތެރި 
  . ލިބިދެއެވެ

ޖައްސާފައި ހުރި 

ފޯރުކޮށް ނުދޭތީ 

ކަށް މަސައްކަުތ 
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އިޖްތިމާޢީ ރައްކާ
ިކބައިން ނަހަމަގޮ
އިދާ ހޯދުމާއި
ިޝކާރައަކަށް އެ
ތ ވަރަށް ބޮޑެވެ
ސީ މަސައްކަތްތެރީން
ވަތަ ނާޖާއިޒް ފަ
ޑަ ނަމަވެސް
 އެމީހުންގެ

ން، ތަރައްޤީ ަވ
އލިގެންދަނީ އެ

ބޭނުންތެރި ވަސ
ބިދޭސީ މަސައްކަތް
 މަސައްކަތްތެރ
މސައްކަތްތެރީން

ސީ މަސައްކަތްތެރ
ބަލެހެއްޓުމަށާއި
ގ ޙައްޤުތައް

ނޑު  ންވާ އޮނިގަ

ވަގުތީ ގޮތުން ހަމަޖަ

ވ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯ

 މަސައްކަތްތެރިންނަކަ

  ރުވޭ 

                  

 

މިންވަރެއްގެ އި
އަދި އެމީހުންގެ ކ
ނާޖާއިޒު ފައި

ޓްރެފިކިންގގެ ޝ
ވމުގެ ފުރުޞަތު
ލިބިފައިވާ ބިދޭސީ
ނަހަމަގޮތުގައި ނުވަ
ފރުޞަތު ކު
މަސައްކަތްތެރީން

ކޮށްފައި ދިއުމުންދޫ
ޤައުމުތަކަށް ގެއް
އިޤްތިޞާދަށް ބޭ

އޯ ގެ ބި.އެލް.އައި
ނޑުތަކުން، މިންގަ
ޤައުމުތަކަށާއި މަ
ޤައުމުތަކަށް ބިދޭސ
ދިއުން ބަ
މަސައްކަތްތެރީންގެ

ނުންކޮށްދިނުމަށް ބޭ 

އި ޙައްދެއްގަ ސަރަ 

އެކަށީގެންވާ –އް 

މުގެ ދާއިރާގެ ގިނަ

ގއި ނިދުމަށް މަޖުބޫރު

   ދިރާސާ  ކުރު  ގތުމުގެ

ނަރެއް 
އެކި  

ންވަރު 
އގައި، 
ތކުގައި 
ރކަމާއި 
 ،ކާހުރެ

 ގިނަ 
 ލިބޭތޯ 
އެއްގެ 

ކުރެވޭ ދ
މިއްލަ 
އެހެން 
ބިދޭސީ 
ތަކަށް 
ފތަކެއް 
ތކުގައި 
 ކުޑަ 

މި
އަ
ނާ
ޓް
ވު
ލި
ނަ
ފު
މަ
ދޫ
ޤަ
އި
އަ
މި
ޤަ
ޤަ
ދި
މަ
ކޮ

  

  

ކުރާއިމާރާތް

ތަނެއް ނިދާ

އިމާރާތްކުރުމު

ސަރަޙައްދުަގ

 

  

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

  ރީން 

ޚާއްޞަކޮށް ހުނ
،ތްތެރީންނަށް

ނުންވާ މިން
 ދުވަސްވަރެއް
ނަ ޤައުމުަތ
ޖެހިފައިވާ ފަޤީރު
 މަސައްލަތަކާ
 ޤައުމުތަކުގެ

ކުން ވަޒީފާއެއް 
ަނތީޖާ. ބރުވެއެވެ 

ުއަދަދުނ 
 އެމީހުންގެ އަ
ފ ހޯދުމަށްޓަކައި އެ

ބި. ކުރެއެވެ
ދާކުރާ ޤައުމު އަ

ޤްތިޞާދީ މަނާްފ
 އެ ޤައުމުތަ
ނީ ވަރަށް

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

 މަސައްކަތްތެރީ

ޚާ، ތްތެރީންނަށް
ނުވާ މަސައްކަ
ކގައި ބޭނު

މުންދާ
ވަމުން އަންނ
ކަށް ކުރިމަތިލާންޖ

ނުލިބުމުގެ 
ވަމުން އަންނަ
ތަކު އެހެން ޤައުމު

ތްކުރުމަށް މަޖޫުބ
 މިލިއަނުން

ތްތެރީންތަކެއް
އ ދޫކޮށް، ވަޒީފާ
ކަށް ދަތުރުކު
ތްތެރީން ވަޒީފާ
ގެ ކިބައިން އިޤް
ދިޔަ ނަމަވެސް،
ނަށް ލިބިދެވެނ

 ދިވެހިރާއް

ބިދޭސީ

ް މަސައްކަ
ލިބިފައިނު
ޤައުމުތަކު
އިތުރުވަމު
ތަރައްޤީވަ
ގިނަބަޔަކަ

ވަޒީފާ
ތަރައްޤީވަ
ބަޔަކަށް

ް މަސައްކަ
ގޮތުން

ް މަސައްކަ
ޤައުމުތްައ
ޤައުމުތަކަ
ް މަސައްކަ
އެމީހުންގެ
ލިބެމުންދި
އެމީހުންނަ
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ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވިފައިވާ ވަޒީފާ  1949
އުމަށް އަދާކުރުމަށް އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤަ

) އިޞްލާޙުކުރެވިފައިވާ(ދިއުމާބެހޭ މުޢާހަދާ 
އެ މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވެފައިވާ  ،އިން

ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް  ،ޤައުުމތަކަށް
ހިލޭ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި މަޢުލޫމާތު 
ދިނުމުގެ ޚިދުމަތެއް ޤާއިމުކޮށް، ދަމަހައްޓައި، 
ޤައުމުަތކަށް އައުމާއި ދިއުމާބެހޭގޮތުން ދޮގު 
މަޢުލޫމާތު ފެތުރުނަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ފިޔަވަުޅ 

ން އަޅައި، ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށްޓަކައި އެއް ޤައުމު
އަނެއް ޤައުމަށް މަސައްކަތްތެރީންނަށް 
. ދެވޭނޭގޮތް ތަނަވަސްޮކށްދިނުން ލާޒިމުކުރެއެވެ

އެ މުޢާހަދާގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް 
އެކަށީގެންވާ ބޭސް ފަރުވާ ލިބިދިނުމާބޭެހ 
މާއްދާތަކާއި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ލިބޭ 
ހޭ ފައިސާ އެމީހުންގެ ޤައުމުތަކަށް ފޮުނވުމާބެ

އަދި ވަޒީފާގެ . މާއްދާތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ
ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް  ،ޝަރުޠުތަކާއި

އިޖްތިމާޢީ  ،ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި
ރައްކާތެރިކަން ހިމެނޭގޮތުން، އެ ޤައުެމއްގެ 
ރައްޔިތުންނަށް ލިބިދެވޭ އެތައް ކަމަކާގުޅޭ 
ޙައްޤުތައް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށްވެސް 

ބިދިނުން އެ މުޢާހަދާގައި ބައިވެރިވާ ލި

ވަނަ  1975. ޤައުމުތަކަށް ލާޒިމުކުރެެއވެ
އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިވާ ބިދޭސީ 

) އިތުރު ކަންކަން(މަސައްކަތްތެރީންނާބެހޭ 
މުޢާހަދާގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންގެ 
އަސާސީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް 

ލު އުޞޫ އާންމުޙުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތުމުގެ 
ނޑައެޅުމާއެކު، ޤާނޫނާ ޚިލާފަށް ޤައުމުތަކަށް  ކަ
އައުމާއި މީހުން ގެނައުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި 

ވަޒީފާ . އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ
މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާއާއި،  ،އަދާކުރުމާއި

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާއި، މަސައްކަތްތެރީންގެ 
ޙައްޤުތަކާއި، ފަރުދީ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، ޘަޤާފީ

އެ ޤައުމެއްގެ  ،އަދި ޖަމްޢު މިނިވަންކަމުގައި
ޤާނޫނާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން އެ ޤައުމަކަށް 
ވަދެ ތިބޭ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނަށް އެ 
ޤައުމެއްގެ މަސައްކަތްތެރީންނާ އެއް ހަމައަކުން 
ހަމަހަމަ ފުުރޞަތު ލިބިދިނުމުގައާއި ހަމަހަމަ 

ގައި  1975ލާތު ކުރުވުމުގައި، ކަމާއެކު މުޢާމަ
ވަނަ  1949 ،ފާސްކުރެވުނު މި ބުނި މުޢާހަދާ
އެ އަށްވުރެ  ،އަހަރުގެ މުޢާހަާދއަށް ވުރެ ބޮޑަށް 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާ 
އެ ޤައުމެއްގެ މަސައްކަތްތެރީން ހަމަހަމަ 

  .ކުރެއެވެ



 
 

  
 ބޭ ތ

ގ ފަރާތުން، 
ނާގެ ވަޒީފާގެ 
 ފަރާތަކުން 
ރެވިއްޖެނަމަ، 
ރައިބިއުނަލަށް 

ރާ ބިދޭސީ 
މި ދިރާސާ 
ވަނީ ބައެއް 

 6.1(  

 މާޙައުލެއްގައި 

ނޑުގައި   ކަ
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ޭދުތަކުގައި އެއްވެ ތި

ސީ މުވައްޒަފެއްގެ
ގުޅޭގޮތުން، އޭނާ

 އެއްވެސް
 ތުހުމަތެއް ކު
 ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރ

  .ވެ

 މަސައްކަތްކުރާ
މި ނާބެހޭގޮތުްނ

 ކުރިން ވަ

– 6.7ޅންތައް 

އނދަގޫ 

.ޖހޭ ބައެކެވެ

                  

 

އްޙަމު ސަރަލގެ އާން 

އަދާކުރާ ބިދޭސީ
ނުވަތަ އޭނާއާ 

އއްބަސްވުމާ
ޚިލާފުވެއްޖެކަމުގެ
އކަމުގެ ޝަކުވާ

ހށަހެޅިދާނެކަމަށެވެ
  

ދިވެހިރާއްޖޭގައި
މަސައްކަތްތެރީންނާ
ރިޕޯޓުގައި މީގެ

  .ހިމެނިފައެވެ

ޅިފައިވާ، ހުށަހެޅު

  ރާ މީހުން 

ވަރަށް އު

މަސައްކަތްކުރަންޖެ

   ދިރާސާ  ކުރު  ގތުމުގެ

ސައްކަތްތެރިން މާލޭ

ވަނަ  
ޖޭގައި 
ދޭސީން 
ޅމާއި، 
ނވެސް 
 ގޮތުގެ 
ންފަށާ 
ތރޭގައި 
ޢުލާނު 

 63 
  ވަޒީފާ

އަ
ނު
އެ
ޚި
އެ
ހު
 

ދި
މަ
ރި
ހި

ހޭ ގޮތުން ހުށަހެޅ

އި މަސައްކަތްކުރާ

ރުގައި 

ނފަހަރު 

ވަ

މަ

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

ީސ މަސއަދަދެއްގެ ބިދޭ

62ހޭ ޤާނޫނުގެ 
ފައިވަނީ ރާއް
ވޭނެ ގޮތާއި، ބިދޭ
ޒީފާގައި ގެންގުޅު
 އަދި މިނޫން

ޮއަ  މަލުކުރާނެ 
މަލުކުރަނއަނަށް 

ސް ދުވަހުގެ ެތ
ކޮށް އިޢުއާންމު 

ފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ
ންކޮށްފައިވަނީ 

ޭ ސައްކަތްތެރިންނާބެ

ޅަނދުފަހަރުގައި

 އުޅަނދުފަހަ

ކީ ވަރަށް ގިނަ

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

އި ގިނަ އަވަސްތަކުގަ 

އްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ
އި ބަޔާންކޮށްފަ
ނނަށް ވަޒީފާ ދެވޭ
އަދާކުރުމާއި، ވަޒ
ން ވަކިކުރުމާ
މާ ގުޅޭގޮތުން

އ، އެ ޤާނޫނަ
މަސ 6 ފެށިގެން 

ފަހު ިމނިސްޓަރު
ވަޒީފާ. ނެކަމަށެވެ

މާއްދާގައި ބަޔާން

ބިދޭސީ މަސަ( ން 

ގައި ދުއްވާ އުޅަ

އި ދުއްވާ

ތްކުރާ މީހުންނަކ

 ދިވެހިރާއް

ބަންދު ދުވަ

  
ދިވެހިރާއް
މާއްދާގައި
ބިދޭސީްނ
ވަޒީފާ އަ
ވަޒީފާއިން
މިކަންކަމާ
ޤަވާޢިދްެއ
ތާރީޚުން
ހެދުމަށްފަ
ކުރަންވާނެ
ވަނަ މާ

  

ހުށަހެޅުން
  

ނޑުގަ ކަ

ނޑުގައ ކަ

ް މަސައްކަ
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އެ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ،ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރަކީ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ވަރަށް ދިގު 

" ގެ "އެމީހުންގެ  ،މުއްދަތުތަކަކަށް ދިރިއުޅޭ

އަިދ މަސައްކަތްކުރާ ތަން ކަމުގައިވާތީ އެ 

 އުޅަނދުފަހަރުގައި  ދިރިއުޅެ، މަސައްކަތް 

ތަކީ ވަރަށް އިސް ޙާލަކުރަންޖެހޭ ގޮތާއި 

ނޑުގައި . މުހިންމުކަމެއް ދޭންޖެހޭ ކަމެކެވެ ކަ

ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ 

އި، މީހުންނަކީ އެމީހުންކުރާ މަސައްަކތުގަ

ނޑުވުމާއި، އުރުމާއި  ،މޫސުން ގޯސްވުމާއި ކަ

ވިހަ ކެމިކަލާއި ނުރާއްކާތެރި އެފަދަ ތަކެތި 

އުފުލުންފަދަ ވަރަށް ތަފާތު އުނދަގޫތަކަކާއި 

ގެދޮރާ . ބިރުތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ބައެެކވެ

ދުރުގައި، ވަކިން މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމުން، 

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ކަ

ސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ކިބައިން މަ

އިޖްތިމާޢީގޮތުން ނަހަމަ ފައިދާ  ހޯދުމާއި 

އެފަދަ މީހުންގެ ކިބައިން ނާޖާއިޒު ބޭނުން 

ފުއްދުމާއި، މުސާރަ ނުދިނުމާއި، އެމީހުންނާއެކު 

ވެވޭ އެއްބަސްވުންތަކާ ޚިލާފަށް އެމީހުންނާ 

މަލުކުރެވުމާއި، އެކަށީގެން ނުވާ އަޭދތެރޭގައި 

ގައި ކެއުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރެއް

ކަންތައްތައް ހުރުން ފަދަ ކަންކަން 

  .މެދުވެރިވުން ގާތެވެ

ނުޑގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ކަ
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ 
ވިޔަފާރީގައި އެމީހުން އަދާކުރާ ދައުރު 

 60އޯ އިން .އެލް.ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި އައި

މުޢާހަދާއާއި ހުށަހެޅުން  އަށްވުރެ ގިނަ 
އޯ ގެ .އެލް.އައި. ފާސްކޮށްފައިވެއެވެ

ނޑުތަކުގައި  ނޑުދަތުރުފަތުރާބެހޭ މިންގަ ކަ
ކުޑަކުދިންނާއި ޅަފުރައިގެ ކުދިން 

މަސައްކަތުގެ ތަމްރީނާއި ، ޙިމާޔަތްކުރުމާއި
އިރުޝާދާއި، ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކާއި 
ޞިއްޙަތާއި، ވަޒީފާގެ ރައްކާތެރިކަމާއި 

މާޢީ ރައްކާތެރިކަން ހިމެނޭގޮތުން އިޖްތި
ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ކަ

ކަތްކުރުމާބެހޭ އެންމެހައި ކަންކަމާގުޅޭ މަސައް
އަދި މީގެ އިތުރުން، . ނިންމުންތައް ހިމެނެއެވެ

ނޑުތަކުގައި، އެ ދާއިރާގައި  އެ މިންގަ
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ވަޒީފާގެ 

ސައްކަތްކުރާ އެއްބަސްވުމާއި، އުޖޫރައާއި، މަ
ގަޑިއާއި ދަންފަޅިއަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، 
ވަޒީފާ ދިނުމާއި، ސަނަދުތަކާއި، ކާކުކަން 
ނޑު  އަންގައިދޭ ލިޔުންތައް ފަދަ، ކަ
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ 
އަދާކުރުމާގުޅޭ ޚާއްޞަ މައުޟޫޢުތައްވެސް 

  .ހިމެނެއެވެ
 

ވާ ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކޮށްފައި 1976

މިން  އެންމެ ކުޑަ(މަރޗަންޓް ޝިޕިންގއާބެހޭ 

ނޑުތައް  މުޢާހަދާ އާއި އެމުޢާހަދާއާ ) މިންގަ

ވަނަ އަހަރުގައި  1996ގުޅިގެން 

ނުޑ  ފާސްކޮށްފައިވާ ޕްރޮޓޮކޯލުން ކަ

ދަތުރުފަތުރުކުރާ މީހުން ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ 

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ އާންމު ނޑުތައް ކަ އެ . މިންގަ

މުޢާހަދާއާއި ޕްރޮޓޮކޯލުން އޭގައި ބައިވެރިވާ 

އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ  ،ޤައުމުތަކަށް



 
 

ވުމާބެހޭގޮތުން 

އްކަތްކުރުވޭނެ 

 އިޖްތިމާޢީ 

ކަންތައްތަކާއި، 

ކަނޑު  

ރި ޤައުމަށް 

އެ ޤައުމަކުން 

ނޑު    މައިގަ

އ މުޢާހަދާގައި 

އްޗަށް  މަ

ދިރިއުޅެ، 

އަދި  މހިންމު

ތަނަވަސްކޮށްދޭ 

އކަތެއްކަމަށްވީ 

ފތުރު ކުރާ 

ރާ މީހުން 
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ވަޒީފާގެ އެއްބަސް

މަސައްދެއްކުމާއި، 

މުރާއި،އު 

ކަ  ސަލާމަތީ

، ސަނަދުތަކާއި

 މީހުން އެނބު

އެ)  މުޢާހަދާތައް

ތުތަކުގައި،ޙާލަ 

ތ ކުރުންވެސް އެ

 ޤައުމުތަކުގެ

  .ވެ

 ދުވަސް ވަންދެން ދ

ތމަށް ނުހަނު މު

ކަކަށް ވަޒީފާ ތަ

ނގާ މަސައް

ނޑު ދަތުރުފަ

 މަސައްކަތްކު

                  

 

މިނިވަންކަމާއި، ވަ

ޖަމްޢުކޮށް ވާހަކަދެ

އންމެ ހަގު

ރައްކާތެރިކަމާއި،

ޞިއްޙަތާއި،

ދަތުރުފަތުރުކުރާ

ފޮނުވައިދިނުމާބެހޭ

ބައިވެރިވެފައިނުވާ

ގޮތެއްގައި އެއްގޮތް

ބައިވެރިވާ

ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ

ޅނދުފަހަރުގައި ގިނަ

ޤައުމުގެ ދެމިއޮތު

ގިނަ ދިވެހީންތަކަ

އަބަދުމެ ހިނ

ނ ނަމަވެސް، ކަ

އޅަނދުފަހަރުގައި

   ދިރާސާ  ކުރު  ގތުމުގެ

ތަކާއި، 

ތިމާޢީ 

 ދުއްވާ 

 ސއްކަތް 

އްގައި 

ފހަރުގެ 

ނތަކާއި 

. ވެއެވެ

 ހެދޭ 

ހަދާެގ 

ތކުގަިއ 

ދުމުެގ 

މި

ޖަ

އެ

ރަ

ޞ

ދަ

ފޮ

ބަ

ގޮ

ބަ

ލާ

ކުރާ މީހުންނަށް އުޅަ

އްޗަށް 

ނުޑ  ކަ

ވަރަށް 

އަދި  

ފލުމަކީ 

ޤަ

ގި

އަ

ނަ

އު

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

އި ސަނަދުތަ

ިއާއި، އިޖް

ނޑުގައި 

އުޅުމާއި މަސަރި

ތުން، އެ ޤައުމެ

އްވާ އުޅަނދުފަ

ތކާބެހޭ ޤާނޫނު

ނ ލާޒިމުކޮށްފައިވެ

ނ، މިގޮތުން

އެ މުޢާ، ތއް

ނފައިވާ މުޢާހަދާަތ

މާޢަތްތައް ހެ

ފހަރުގައި މަސައްކަތްކު

 )އަމީން 

ް ޖަޒީރާތަކެއްގެ މަ

ށްވާތީއާއެކު ކަ

ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

. މަސަްއކަތެކެވެ

ނޑުމަގުން އުުފ ކަ

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

 ފެންވަރާއި

ތްކުރާ ގަޑި

ރިކަމާއި ކަ

ފަހަރުގައި ދިރި

ތު ހިމެނޭގޮތުޙާލަ 

ޓރީކޮށްގެން ދުއް

ނޑުތަ ތީ މިންގަ

ނޑައެޅުން ތައް ކަ

 މީގެ އިތުރުން،

ކާއި ޤަވާޢިދުތަ

ކްސް ގައި ހިމަނާ

ޔާތަކާއި ޖަމާ

ިއ ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަ

: ފޮޓޯ( ތ ކުރަންޖެހޭ

އްޖެއަކީ ކުދި ޖަ

ފައިވާ ޤައުމަކަ

ތުރު ކުރުމަކީ ދި

 އިޤްތިޞާދީ 

ޖރުންނާއި މުދާ ކަ

 ދިވެހިރާއް

މީހުންގެ

ް މަސައްކަ

ރައްކާތެރި

އުޅަނދުފަ

ކުރުމުގެ

ރަޖިސްޓަ

ސަލާމަތީ

ޤަވާޢިދުތަ

އަދި 

ޤާނޫނުތަކާ

އެޕެންޑިކް

)ާ ޖަމްޢިއް
  

ނޑުގައ  ކަ

މަސައްކްަތ

ދިވެހިރާއް

އެކުލެވިފަ

ދަތުރުފަތު

މުހިންމު

ފަސިންޖަ
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ޙިމާޔަތްކުރުމަށް ޚާއްޞަ ޤަވާޢިދުތަކެއް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު . ހެދިފައެއް ނެތެވެ

 4ވުނުއިރު އެ ޤާނޫނުގެ ފުރަތަމަ ފާސް ކުރެ

ނޑު  ވަނަ ބާބުގެ ދާއިރާއިން ކަ

ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގަިއ 

މަސައްކަތްކުރާ މީހުން އިސްތިސްނާ 

އެ ޤާނޫނަށް ފުރަތަމަ ، ކުރެވިފައިވީ ނަމަވެސް

ގެނެވުނު އިޞްލާޙުން އެމީހުންވެސް އެ ބާބުގެ 

މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި . ާދއިރާގައި ހިމެނުނެވެ

 ،ދޭ ފަރާތްތަކުން ޓަރވިއު ކުރެވުނު ވަޒީފާއިން

މަސައްކަތްކުރާ ގަޑިއާއި، އިތުރު ގަޑިއާއި، 

ޗުއްޓީއާއި އަދި އެހެނިހެން ބައެއް 

ކަންކަމާގުޅިގެން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ  މާއްދާތައް ކަ

އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 

ން ކަންބޮޑުވާކަން މައްޗަށް ހިންގަން ޖެހުމު

އެ ފަރާތްތަކުން ދެކޭގޮތުގައި . ފާޅުކުރިއެވެ

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި  ކަ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ 

ރައްކާތެރިކަމާއި ޙިމާޔަތް ދެވޭގޮތަށް 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާުޙ 

  .ކުރެވެންޖެހެއެވެ

  

   26ހުށަެހޅުން 
ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނެއް  26.1 ކަ

މަލުކުރާނޭ އެ ދާއިރާ ގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިދެއް ހަދަިއ އައެކުލަވާލެވެންދެން 
  .ވިސްނުންހިންގޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް 

ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގައި ބަޔާންކޮށްގައި  26.1ހުށަހެޅުން  26.2 ފައިވާ ފަދައިން ކަ
މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤަވާޢިެދއް ހަދައި ހިންގޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު 

ވެރިންނާއި އެފަދަ  އިޞްލާޙުކުރުމުގައި ފަސިންޖަރުންނާއި މުދާ އުފުލާ އުޅަނދުފަހަރުގެ
އުޅަނދުފަހަރު ދުއްވާ ފަރާތްތަކާއި އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ޚިޔުާލ 

  . ހޯދުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުން
  

  

  މަސްވެރީން 

މަސްވެރިކަމަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގިނަދުވަސްީވ 
ޞިނާޢަތުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، އަދި 
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި އެތަކެއް 
މިިލއަން ޢާއިލާއެއް އެ ޞިނާޢަތަކުން ކައިބޮއި 

އެތަކެއް މިލިއަން . ހަދާ ޞިނާޢަތެކެވެ

މީހުންނެއް މަސް ބޭނުމުގައްޔާއި މަސްހިފުމުެގ 
ގައްޔާއި މަސް އާލާކުރުމުގެ މަސައްކަތު

ނޑު . މަސައްކަތުގައި ޝާމިލުވެގެން އުޅެއެވެ ކަ
ދަތުރުފަތުރުކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގަިއ 
މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ފަދައިން 



 
 

. ޞިނާޢަތެކެވެ
ސ ނުރަސްމީ 
ންގެ ތެރޭގައި 
 އުޖޫރަ ދެވޭ 
ތ ހިފޭ މަހުގެ 
ރީންގެ ޚާއްޞަ 
ދިނުމުގެގޮތުން 
މަސްވެރިކަމުގެ 
ންހެނުންނަށާއި 

 ހޯދައި  ނ
ނޑުތަކެއް  ންގަ

  

ނޑުގައި ދުއްވާ 
އިޘިއްޔަތަކުން 

ވަނަ  1959 
 މަސްވެރީންގެ 
ކބެހޭ މުޢާހަދާ 
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ސައްކަތްކުރެވޭ ޞ
ންނަކީ އަދިވެސް
އްކަތްކުރާ މީހުން

ގައިމަސްވެރިކަމު
ޑަކީ ބޭނޭ ނުވަތަ

މަސްވެރީ. ނުމެވެ
ގޮތްގޮތް ހޯދައިދ
ން ވަނީ މަ
ސައްކަތްކުރާ އަން
 ރައްކާތެރިކަން
 ޚާއްޞަ މިން

  

ކަނ ،ށް މެނުވީ
 އެއްވެސް ޙަ
. ނުވާނެކަމަށެވެ

ރެވިފައިވާ ސްކު
ސވުމުގެ މާއްދާތަކާ

                  

 

ގޮތްގޮތަށް މަސަ
ގިނަ މަސްވެރިން
ދާއިރާގައި މަސައް

މަ. ގނޭ ބަޔެކެވެ
ނޑަ އާންމު މިންގަ

އަގުން ބައެއް ދިނު
ބޭނުންތަކަށް ގޮ

އޯ އިނ.އެލް.އައި
ދާއިރާގައި މަސަ

ފިރިހެނުންނަށް
ދިނުމަށްޓަކައި

ނޑައަޅާފައެވެ  .ކަ

 ލާންޖެހޭ ބަޔެއް 

ލިބިގެންވާ މީހަކަށް
އޅަނދެއްގައި

ވަޒީފާއެއް ދީގެން
އަހަރުގައި ފާސް
ވަޒީފާގެ އެއްބަސް

   ދިރާސާ  ކުރު  ގތުމުގެ

ވމާއި، 
 ،ތަކާއި 

ޝިނަރީ 
ޅިފަދަ 
އކާތަކާ 
ރިކަމުގެ 
ރަކަށް 
ޞލުން، 
ކަމުން 
އުމުގެ 
މައަށް، 
 ތަފާތު 

ގޮ
ގި
ދާ
ގު
އާ
އަ
ބޭ
އަ
ދާ
ފި
ދި
ކަ

ނރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލާ

ވިފައިާވ 
 ތކާބެހޭ 
 ގައި 
ީފާއެއް 
ނަކަން 

ލި
އު
ވަ
އަ
ވަ

ދެނެގަ މިންވަރު  އޮތް  ތ

 މޫސުން ގޯސްވު
ބޮޑެތި ރާޅުތަ
 ބާރުގަދަ މެޝ

އި، ބުގެ ޙަމަލާއާ
ނިކަފަދަ ނުރްައ

މަސްވެރި. ކވެ
 މަތީ ފެންވަ
ވިޔަފާރި އުޞޫ
ރވޭ މަސްވެރިކަ
ޑަގޮތަކަށް، ކެ
ސްވެރިކަމާ ހަމަ
އގައި ވަރަށް 

ސން ގޯސްވުންފަދަ ނު

ގއި ފާސްކުރެވި
ޖެހޭ ބެލުންތަ

މުޢާހަދާ
ާ ނޑުމަތީގެ ވަޒީ
ގޮތުން ކުޅަދާނަ

ޙާލުަތ ވަޒީފާގެ  އޖޭގައި

ރިންނަކީ ވެސް 
ދަވުމާއި، ބޮ
ާ ތެރި އަދި 
ޖެހުމާއި، މިޔަރުގެ
ނި ލިބޭ ހާ

ލާންޖެހޭ ބަޔެކެ
ތަކީ، ވަރަށް

މްކުރެވިގެން، ވ
ޑުތަކުގައި ކުރެ
ކު ވަރަށް 

އި ކުރެވޭ މަސ
 ފުޅާ ދާއިރާއެއް

މަސްވެރިންނަކީ މޫސު

ވަނަ އަހަރުގަ 
ގޮތުން ބަލަންޖެ

މު) ރީން
ކަނ ،ށްފައިވަނީ

މަށް ޞިއްޙީގޮ

 ދިވެހިރާއް

މަސްވެރި
ނޑުގަދަ ކަ
ުނރައްކާތެ
ޖެހިންގަން
ތަކެތިން
ކުރިމަތިލާ
ޞިނާޢަތަ
އިންތިޒާމް
ނޑު ބޭރުކަ
ފެށިގެން،
ބޭނުމުގައި
ވަރަށް 

  

މަ

1959
ޞިއްޙީގޮ

މަސްވެރ(
ބަޔާންކޮށް
އަދާކުރުމަ



ތމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 

 ޔާންކުރަންވާނެ 

 ނިމުނުއިރު 
 14,241 

ތރެއިން ގިނަ 
 ބޭނުމުގައި 
 ދވެހިރާއްޖޭގައި
ން ބެލެވެނީ 
. އ ކަމުގައެވެ

 ބިނާކުރެވެނީ 
ބަޔެއް  އގުގެ

  

ނޑާއެއްގޮތަށް 

ރައްކާތެރިކަން 

  .ހ ކަމެކެވެ

އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމު

ންނާނެގޮތް ބަޔާ

ނ އަހަރު
 ތިބީ

xl ެއަދި އޭގެ ތ
 މަސްހިުފމާއި
ދި.  މީހުންނެވެ

 ހިފުމާއި ބޭނުން
ރގެ މަސައްކަތެއް
ނަށް ދެވޭ އުޖޫރަ
ހިފޭ މަހުގެ އަ

  .ވެ

ލއަޤްވާމީ މިންގަނ

ވެރީންނަށް ރ

މެހެން ކުރަންޖެހޭ

ގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮ

ނިމުމަކަށް އަން
 .ކަމަށެވެ

 

ވަަނ 2007
ދިވެހިރާއްޖޭގައި
lix.މަސްވެރީންނެވެ

މީހުންނަކީ 
މަސައްކަތްކުރާ 
ވސް މަސް 
ނުރަސްމީ ދާއިރާ
އަދި މަސްވެރިންނަ
ބޭނޭ ނުވަތަ ހި
ދިނުމުގެ މައްޗަށެވެ

 ރންޖެހޭ ބަޔެއް

ކަމާބެހޭ ބައިނަލް

ދިވެހި މަސްވެ

ކޮންމެ ލިބިދިނުމަކީ

ަ  ދިވެހިރާއްޖޭ

މަންޓް 
ފއިވަނީ 
ފރާތާއި 
ފރާތާއި 
ރާތުން 
ވުމެއް 
 އެ 
ތަކާއި 
ންވާނެ 
ި، އެ 
ތަކާއި، 
ޔަތާއި، 
 ސްވުން 

ނ
ކަ
 

7
ދި
މަ
މީ
މަ
ވެ
ނު
އަ
ބޭ
ދި

ކގައި މަސައްކަތްކުރަނ

ރިކަމުގެ 

 އެ 

ޞާކުރާ 

ރިކަމުގެ 

ކަ

ދި

ލި

ާ ޙ ް ފ

ލސް އޮފް އެގްރީމަ
 ބަޔާންކޮށްފައ
ާ ނދުގެ ވެރިފަ

ާސީމް ލުކުރާ ފަ
ފަރާދުގައި ެދ

ފގެ އެއްބަސް
އަދި. ވެ

ފރާތުގެ ޙައްޤު
ކޮށް ބަޔާންކުރަން
 އެއްބަސްވުމުގައި
އި ނުވަތަ ދަތުރުތަ
ނުވަތަ ޙައިޘިއްޔަ
އާއި، އެއްބަސް

ތްތުަކޙާލަގަދަ، ދަތި 

ޖއަށް މަސްވެރި

 ކަމުންނާއި،

ތިޞާދަށް ޙިއްޞާ

 މަސައްކަތްތެރި
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ކަލްސޓިރމެންސް އާ
ގައި"ޝަްނ

ރިކަންކުރާ އުޅަނ
 އެފަރާތް ތަމް
ރިޔާއާއި ދެމެ
ފައިވާ ވަޒީފާ
ނވާނެ ކަމަށެ
ވުމުގައި ދެފަ
މތައް ޞަރީޙަކޮ
 މިގޮތުން އެ 
ވުންވެވޭ ދަތުރާއި
ރިޔާގެ ވަޒީފާ ނު
ރިޔާގެ އުޖޫރައާ

މަސްވެރިންނަކީ އަވިގަ

ސ، ދިވެހިރާއްޖެ

ތގެ މުހިންމު

ތ ރާއްޖޭގެ އިޤް

ށް ބަލާއިރު،

 

ފިޝަރ"
ކޮންވެންޝ
މަސްވެރި
ނުވަތަ

މަސްވެރި
ސޮއިކޮށް
ާ އޮންނަން
އެއްބަސް
އިލްތިޒްާމ
ކަމަށާއި،
އެއްބަސް

ސްވެރިމަ
ރިމަސްވެ

މަ

ނަމަވެސް

ޞިނާޢަތު

ޞިނާޢަތު

މިންވަރަށް
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                      ދިރާސާ  ކުރު  ދެނެގަތުމުގެ މިންވަރު  އޮތް  ޙާލަތު ވަޒީފާގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  

   
 

  27ހުށަެހޅުން 
ތާގުޅޭގޮތަށް މަސްވެރިންގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ޙާލަމަސްވެރިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ  27.1

  .ހަމަޖެއްސުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވިސްނުން
މަސްވެރީންނަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ޙިމާޔަތާއި  ،ތާ ގުޅޭގޮތަށްޙާލަމަސްވެރީންގެ ޚާއްޞަ  27.2

 ،ރައްކާތެރިކަން މަސްވެރީންނަށް ލިބިދިނުމަށްޓަކައި ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުމުގައި
މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ވެރިންނާއި އެފަދަ އުޅަނދުފަހަރުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ރާއްޖޭެގ 
އެކި ހިސާބުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މަސްވެރީންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކާ 

  .މަޝްވަރާކުރުން
 

 

 ބަނދަރުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުން 

ބޭލުމާއި ބަނދަރުމަތީގެ  އަރުވާ  މުދާ

މަސައްކަތަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގެ 

ބޭނުންތަކާގުޅޭގޮތަށް އަބަދުވެސް ބަދަލުކޮށް، 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ،ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭ

ވިޔަފާރިއަށް ފަސޭހަކޮށް ދިނުމުގެ މުހިްނމު 

އުފުލޭ . ދައުރެއް އަދާކުރާ މަސައްކަތެކެވެ

 އިތުރުވަމުން ދިއުމާއި، މުދާ  ދު އަދަމުދަލުގެ 

އަުރވާ ބޭލުމުގައާއި ބަނދަރުގައި ބޭނުންކުރެވޭ 

ތަންތަނާއި ތަކެތީގެ ފެންވަރު 

 މުދާއުފުލުމުގައި ފުޅާ  ،މަތިވަމުންދިއުމާއި

ދާއިރާއެއްގައި ކޮންޓެއިނަރު ބޭނުންކުރަމުން 

ަބނދަރުތައް ތަރައްޤީކުރުމަށް  ،ދިއުމާއި

ތައް ބޮޑުވުމާއެކު އަދަދުއިންވެސްޓްކުރަންޖެހޭ 

ބަނދަރުތަކާބެހޭ ދާއިރާއަށް ވަނީ ބޮޑެތި 

އެއްޒަމާނެއްގައި، . އިޞްލާޙުތަކެއް ގެނެވިފައެވެ

އްގެ ވަގުތީ އަދަދެހުނަރުގެގޮތުން ދަށް، ގިނަ 

މަސައްކަތްތެރީންތަކެއް ބޭނުންކޮށްގެން ހިންގި 

ބަނދަރުތަކުގެ މަސައްކަތަކީ މިއަދު އެތައް 

ން އިތުރުވެފައިވާ އަދި ގުނައަކަށް ހުނަރުވެރިކަ

އަދާކުރާ  އިންތިޒާމްކުރެވިގެން ވަޒީފާ 

. މަސައްކަތްތެރީންތަކެއް ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ

އަރުވާ ބޭލުމާއި ބަނދަރުތަކުގައި  މުދާ

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ސަލާމަތީގޮތުންނާއި 

ޞީއްޙީގޮތުން ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތްތަކެއް 

ނޮލޮޖީއާއި ޓެކް  ،ކުރާ ބަޔަކަށްވާތީއާއި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ވިޔަފާރީގެ ކުރިއެރުންތަކުގެ 

ސަބަބުން ބަނދަރުތަކުގައި ވަޒީފާ 

އަދާކުރުމަށާއި މަސައްކަތްކުރުމަށް ކުރާ 

 ،އަރުވާ ބޭލުމުގައާއި އަސަރުތަކުން މުދާ

ބަނދަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށް 

ބޭނުންވާ ޙިމާޔަތާއި ރައްކާތެރިކަން 

ނޑުތަކުން އޯގެ ކަ.އެލް.އައި މާބެހޭ މިންގަ

  .ލިބިދެއެވެ
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 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު ދިރާސާ 

 
 
 

ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިާވ  1973
ބަނދަރުމަތީ މަސައްކަތާބެހޭ މުޢާހަދާ ގައި، 
ބަނދަރުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރެވޭ އާ 

އަރުވާ  ގޮތްތަކާއި، އޭގެ ސަބަބުން، މުދާ
ބޭލުމުގައާއި ބަނދަރުމަތީަގއި ވަޒީފާ 

އަސަރުތަކާއި، ވަޒީފާތަކަށާއި އަދާކުރުމަށް ކުރާ 
މަސައްކަތްތަކަށް އަންނަ ބަދަލަށް 
ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، ބަނދަރުމަތީގެ 
މަސައްކަތްތައް އެންމެ ފުރިހަމައަށް 

ބަނދަރުމަތީގައި  ،ކުރެވޭނެގޮތަށާއި
މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ މާޙައުލު ރަނގަޅުކޮށް 

އަރުވާ ބޭލުމާއި ބަނދަރުމަތީގައި  މުދާ
ރާ މީހުްނނަށް ލިބެންވާ ޙިމާޔަތާއި މަސައްކަތްކު

. ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބައިތައް ހިމެނިފައިވެއެވެ
ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިާވ  1979

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި 
ބަނދަރުަމތީގެ (މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ 

ޞިއްޙަތަށް  ،މުޢާހަދާއިން) މަސައްކަތް
ސަލާމަތީގޮތުން  ،ގެއްލުން ނުލިބޭފަދަ

ރައްކާތެރި މަސައްކަތްކުރާ ތަނަކާއި، 
ތަކެއްޗާއި، މަސައްކަތުގެ ސާމާނު 
ލިބިދިނުމާއި، މަސައްކަތްކުރާ ތަނަށް ވަދެ 
ނިކުމެވޭނޭ ރައްކާތެރިގޮތެއް ހަމަޖެއްސުމާއި، 

މަސައްކަތުގައި ދިމާވެދާނެ އެކްސިޑެންޓުތަކާއި 
ށް ލިބިދާނެ ގެއްލުންތަކުން ރައްކާތެރިވެތިބުމަ 

ކަންކަން  ،ބޭނުންވާނޭ މަޢުލޫމާތާއި، ތަމްރީނާއި
ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމާއި، ސަލާމަތީ 

ފުރާނަ  ،ސަލާމަތީ ހެދުމާއި ،ސާމާނާއި
ޖެހިދާނެ  ސަލާމަތްކުރުމުގައި ބޭނުންކުރަން
ޞިއްޙީ ، ސާމާނާއި ތަކެތި ލިބިދިނުމާއި

 ،ފުރަތަމަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި
ލިބިދިނުމާއި، ކުއްލި  ތަކެތި ސަލާމަތީ

މަލުކުރަންޖެހޭ ގޮތްތައް އަތުތަކުގައި ޙާލަ
ނޑައަޅާފައި ހުުރމާއި، މިކަންކަން  ކަ
ކުރުވުމަށްޓަކައި ފިޔަވަުޅ އެޅުން އެ 
މުޢާހަދާގަިއ ބައިވެރިވާ ޤައުމުތަކަށް 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ . ލާޒިމުކޮށްފައިވެއެވެ
ރާއްޖެއިން ބޭރުން ގެނެވޭ މުދަލަށް 

ޖެހިފައިވާ ޤައުމަކަށްވުމާއެކު،  ބަރޯސާކުރަން 
ތު ޙާލަބަނދަރުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 

ރަނގަޅުކޮށް އެމީހުންނަށް ބޭނުންވާ 
ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް 

އެފަަދ  ،ނަމަވެސް. ދޭންޖެހެއެވެ
މަސައްކަތްތެރީން ޙިމާޔަތްކޮށް، އެމީހުންނަށް 

ންވާ ޤާނޫނުތަކެއް ރައްކާތެރިކަން ދިނުމަށް ބޭނު
  .ނުވަތަ ޤަވާޢިދުތަކެއް އަދި ހެދިފައެއް ނެތެވެ
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ބަނދަރުމަތީގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަކީ ސަލާމަތީގޮތުންނާއި ޞީއްޙީގޮތުން 
  ރައްކާތެރިކަމެއް ބޭނުންވޭ  ޞަޙާއް، ނުރައްކާތެރި މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ ބަޔަކަށްވާތީ

  

  28ހުށަެހޅުން 
މަސައްކަތާއި އަރުވާ ބޭލުމުގައާއި ބަނދަރުމަތީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންގެ  މުާދ 28.1

ނޑުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް އެކުލަވާލުން  ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙަތާބެހޭ މަސައްކަތްކުރާ  .މިންގަ
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  ޤަބީލާތަކުގެ މީހުންނާއި އަހުލުވެރީން 

ބެހޭ ޤަބީލާތަކުގެ މީހުންނާއި އަހުލުވެރީންނާ

ނޑުތަކުން، .އެލް.އައި އޯގެ އެންމެ ފަހުގެ މިންގަ

އެފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް ފުރިހަމައަށް 

އިޙުތިރާމްކުރުމާއެކު އެފަރާތްތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް 

ނޑު  ބޭނުންވާ އުޞޫލުތަކާއި އޮނިގަ

އެފަރާތްތަކުގެ ސަރުކާރުތަކަށާއި 

ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށާއި 

  .ޖަމާޢަތްތަކަށް ލިބިދެއެވެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއަކީ ނަސްލީގޮތުން 

.އެއްބަޔެކެވެ

 29ހުށަެހޅުން 
 .ކަމާބެހޭ މުޢާހަދާތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން  29.1

  

ނޑައެޅިފައިވާ އެހެން    ގިންތިތަކުގެ މަސައްކަތްތެރީންކަ

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ނޑުތަކަކީ ނޑުތަކެއް  ،މިންގަ އެ ހުރިހާ މިންގަ

ހެން މުޅި ދުނިޔެ ޤަބޫލުކުރާ އަދި ހުރިހާ 

މަސައްކަތްތެރީންނަށާއި ހުރިހާ ވިޔަފާރިތަކަކަށް 

ނޑުތަކެކެވެ ބައެއް . ހިނގާ މިންގަ

ނ ނޑު ދަތުރުފަތުރުކުރުން  ،ޑުތަކަކީމިންގަ ކަ

ފަދަ ޚާއްޞަ ޞިނާޢަތުތަކަށް ޚާއްޞަ 

ނޑުތަކެކެވެ ބައެއް . ކުރެވިފައިވާ މިންގަ

ނޑުތަކަކީ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކުގެ  މިންގަ

ވަކި ބާވަތެއްގެ (ތެރެއިން ވަކި މަސައްކަތަކަށް 

ނޑު، ހޮޓާ، ރެސްޓޯރަންޓް ) ތަކެތި ހައްދާ ދަ

އެއްގެ ނުވަތަ ވަކި ނުވަތަ ވަކި ގިންތި

ނަރުހުން، (ބާވަތެއްގެ މަސައްކަތްކުރާ ބަޔަކަށް 

) ގޭތެރޭ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން

ނޑުތަކެކެވެ  .ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ މިންގަ

މުޢާހަދާއަކަށް  3ވިސްނާއިރު  ،މިގޮތުން

. ދިވެހިރާއްޖެއިން މުހިންމުކަން ދޭންޖެހެއެވެ

ވަނަ އަހަރު ފާސްކުރެވިފައިވާ  1977

ންކުރާ މީހުންނާބެހޭ މުޢާހަދާ އިން، ނަރުސްކަ

އެ ޤައުމެއްގެ ، ނަރުސްކަން ކުރާ މީހުންނަށް

ކިޔަވައި ދިނުމަށާއި،  ،ގުޅޭގޮތުން ތާޙާލަޤައުމީ 

 ތަމްރީނު ކުރުމަށާއި، އެރޮނގުން ކުރިއަށް 

       ދެވޭފަދަ ގޮތްތަކާއި އުޖޫރަތަކާއެކު،

ުޤވެރި ކުރުވޭފަދަ ޢުއެ ފަންނަށް މީހުން ޝަ

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި 

އަޅަންޖެހޭ ފިަޔވަޅުތައް އެޅުން ޤައުމުތަކަށް 

މި މުޢާހަދާ އެކުލަވާލެވިފައިވަީނ . ލާޒިމުކުރެއެވެ

އްގެ މީހުންނަކީ އަދަދެނަރުސްކަން ކުރާ ގިނަ 

އެކަމަށް  ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންކަން އެނގި

މަށްވިޔަސް، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބަލައިގެން ކަ 
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އްގެ ބިދޭސީ އަދަދެނަރުހުންގެ ގޮތުގައި ގިނަ 

މަސައްކަތްތެރީންތަކެއް މަސައްކަތް ކުރާތީއާއި 

ނަރުހުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ދިވެހިން 

ތަމްރީނުކުރަން ޖެހިފައިުވމާއެކު، މި 

ތާ ގުޅޭ ޙާލަމުޢާހަދާއަކީ ރާއްޖޭގެ 

  . މުޢާހަދާއެކެވެ

ނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިާވ ވަ 1991

ހޮޓާތަކާއި (މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާބެހޭ 

މުޢާހަދާއަކީވެސް އެގޮތުން ) ރެސްޓޯރަންޓްތައް 

ހޮޓާތަކާއި . ރާއްޖެއަށް މުހިންމު މުޢާހަދާއެކެވެ

ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ 

މަސައްކަތުގެ މާޙައުލު ރަނގަޅުކުރުމާއި 

ސައްކަތުގެ މާޙައުލު އެހެން އެމީހުންގެ މަ 

ދާއިރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ މާޙައުާލ 

އެއްހަމައަކަށް ގެނައުމުގެ މަޤްޞަދުގައި 

މަސައްކަތްކުރާ  ،އެކުލަވާލެވުނު މި މުޢާހަދާއިން

ނޑެއްގެ ތެރޭގައި  ގަޑި އެކަށީގެންވާ މިންގަ

ނޑައަޅައި، އިތުރު ގަޑިއާއި އަރާމުކުރުމަށް  ،ކަ

ހަރީ ޗުއްޓީއާބެހޭގޮތުން އަ ،ލިބޭ ވަގުތުތަކާއި

ނޑައެޅިފައިވެއެވެ ނޑުތަކެއް ކަ . މިންގަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ޞިނާޢަތަށް 

މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މިހާރު 

ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކަށް ޙައްލެއް 

ހޯދުމުގައި މި މުޢާހަދާ އިތުރަށް ދިރާސާކުރުމުގެ 

ރާސާކުރުމުގައި މި ދި. ބޭުނންތެރިކަން ބޮޑެވެ

ޓުތަކުގެ ޓަރވިއު ކުރެވުނު ރިސޯއިން

ެގ ފަތުރުވެރިކަމު ،މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިން

ޞިނާޢަތުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާބޭެހ 

ޚާއްޞަ ނުވަތަ ވަކި މިންަގނޑުތަކެއް 

  .އެކުލަވާލުމުގެ ބޭނުންތެރިކަން ހާމަވިއެވެ

ވަނަ އަހަރުގައި ފާސްކުރެވިފައިާވ  1996

މަސައްކަތާބެހޭ މުޢާހަދާ ގެ އަމާޒަކީ ގޭތެރޭ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ 

 މިނިވަންކަން ލިބިދިނުމުގައާއި، ތަފާތުކުރުން 

ތަކުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުމުގައާއި، 

މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި 

މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ކަންކަމުގައާއި، 

ޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން އުޖޫރައާއި، އި

ލިބުމުގައާއި، ތަމްރީނުވުމަށް ފުރުޞަތު 

ސައްކަތަށް ނެރެވޭ އެންމެ ހަގު ލިބުމުގައާއި، މަ 

މުރާއި ވިހެއުމާގުޅިގެންދެވޭ ރައްކާތެރިކަމުގައި އު

ގޭތެރޭ މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި 

އުޖޫރައަށް މަސައްކަތްކުރާ އެހެނިހެން 

އަކުން މުވައްޒަފުންނާ އެއް ހަމަ

. މުޢާމަލާތްކުރެވުްނ ކުރިއެރުވުމެވެ 

އްގެ އަދަދެދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް ގިނަ 

ގޭތެރޭ  ،ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންތަކެއް

މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ ގޮތުގައި އެމީހުން 

މަސައްކަތްކުރާ ގެތަކުގައި، ގިނަ ފަހަރު ކުދި 

ކޮޓަރިތަކުގައި ގިނަބަޔަކު ތޮއްޖެހިގެން އުޅެމުން 

އެ މީހުން ލައްވައި ގިނަ ފަހަރު . ންދެއެވެގެ

. މަސައްކަތްކުރުވަނީ ވަރަށް ކުޑަ އުޖޫރައަކަށެވެ

އަދި ގިނަފަހަރު، އެމީހުން ލައްވައި 

މަސައްކަތްކުރުވުމުގައި، ދުވާލަކު ގިނަވެގެން 
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ގަޑި އިރުގެ  8މަސައްކަތްކުރަން އޮންނަ 

ނޑަކަށް ނުބަލައެވެ ކިޔެވުންފަދަ . މިންގަ

މާލެ އަންނަ ކުދިންގެ އަތޮޅުތަކުން  ބޭނުންތަކަށް

އަހަރު ފުރިފައި  18މުރުން ކިރިޔާ އުތެރެއިން 

 ،އަހަރު ނުފުރޭ 18އަދި ބައެއް ފަހަރު  ،ތިބޭ

އަންހެން ކުދިން ލައްވައި މާލޭގެ ބައެއް 

ގޭބިސީތަކުގައި ނުރަސްމީ ސިފައެއްގައި ވަޒީފާ 

މިފަދަ މީސްމީހުންނަކީ . އަދާކުރުވައެވެ

 ،ޒީފާގެ ނުރަސްމީ ޙައިޘިއްޔަތާއިއެމީހުންގެ ވަ

ވަކިވަކިން  ،ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަމެއް ނުލިބުމާއި

ދޭ  ވަޒީފާ ،މަސައްކަތްކުރަން ޖެހުމާއި

ފަރާތާއެކު ވާހަކަދެއްކުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު 

ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ނިކަމެތިކަމަކާ 

  .ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ބައެކެވެ

  

  30ހުށަެހޅުން 
ޓުތަކާއި ރިސޯ ،ނަރުހުންނާއި ،ޑޮކްޓަރުންނާއި ،ކަމާބެހޭ މުޢާހަދާަތއް ދިރާސާކޮްށ 30.1

ރެސްޓޯރަންޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނާއި، ގޭތެރޭ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ފަދަ 
ނޑައެޅުމަށް  ނޑުތަކެއް ކަ   .ވިސްނުން މަސައްކަތްތެރީންގެ އެކިއެކި ގިންތިތަކަކަށް ވަކި މިންގަ

ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން މަސައްކަތްތެރީންގެ އެކިއެކި ގިންތިތަކަކަށް  30.1ހުށަހެުޅން  30.2
ނޑައެޅުމަށްޓަކައި، އެކަން ކުރުމަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު  ނޑުތަކެއް ކަ ވަކި މިންގަ

  .އިޞްލާޙުކުރުމަށް ވިސްނުން
ވަޒީފާއާބެހޭ ވަކި  ،އެހެނިހެން ގިންތިތަކުގެ މަސައްކަތްތެރީންނަށް ،ންނާއިނަރުހު  ،ޑޮކްޓަރުންނާއި 30.3

ނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ނޑުތަކެއް ކަ އެމީހުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށްޓަކައި އެމީހުންނާ  ،މިންގަ
  .މަޝްވަރާކުރުން
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 1ޖަދުވަލު 

 ،ޑިޕާރޓްމެންޓްތަކާއި ،މިނިސްޓްރީތަކާއިއިންޓަރވިއުކުރެވުނު /ދިރާސާކުރުމުގައި ޒިޔާރަތްކުރެވުނު

 ،ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިަތކާއި ،ބިދޭސީ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ،ސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި

 އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ލިސްޓް ،ރަށްރަށާއި  ،މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި ،އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި

  ސަރުކާރު 

 ސަސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްން ރިސޯ އޮފް ހިއުމަމިނިސްޓްރީ  -

 ޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް ޓްރާންސްޕޯ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ -

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް -

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ -

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ -

ރޒް  މިނިސްޓްރީ -  އޮފް ހޯމް އެފެއާ

 ކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއު -

 ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން -

 ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ -

 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން -

  ކޭޝަންޑިވްސް ކޮެލްޖ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުމޯލް -
 

  ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް 

 ކޮމިޝަންބަންގްލާދޭޝްގެ ހައި  -

 އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަން -

  ޝްރީލަންކާގެ ހައި ކޮމިޝަން  -
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  ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް 

 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕަބްލިްކ ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ -

 ޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕަބްލިކް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީމޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯ -

 ޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯ -

 ޓްސް ލިމިޓެޑް މޯލްޑިވްސް ޕޯ -

 މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް -

  އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް  -

  އަމިއްލަ ކުންފުނިތައް 

 ޔުނިވަރސަލް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -

 ވިލާ ގްރޫޕް -

 ޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްލިލީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭ -

 އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -

 ބެޗް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -

 މޯލްޑިވިއަން އެއަރ ޓެކްސީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  -

 ޖޮބް މާރކެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -

 ކޭ ހޮސިްޕޓަލް.ޑީ.އޭ -

  މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަން 

 ތިލަފުށި. ންޓީ ފައިބަރ ގްލާސް ފެބްރިކޭޝަން، ކރެގެ -

 ތިލަފުށި. ގަލްފް ކްރާފްޓް ސަރވިސަސް ސެންޓަރ، ކ -

 ތުލުސްދޫ. ކ، މާލޭ އެއިރޭޓަޑް ވޯޓަރ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް -

 މާފަހި އެގްރިކަލްޗަރަލް ކޮމްޕްލެކްސް -

 މާންދޫ ފިޝަރީޒް ކޮމްޕްލެކްސް -

 ޕްލާންޓްފެލިވަރު ޓޫނާ ޕްރޮސެސިންގް  -

 ރިސޯޓް ރަންނާޅި ޓޫރިސްޓް  -
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  މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށް 

 ކުޅުދުއްުފށި. ހދ -

 ނައިފަރު . ޅ -

 ތުލުސްދޫ. ކ -

 ފޮނަދޫ. ލ -

 ގަން. ލ -

  ހިތަދޫ. ސ -
‐   

  އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތައް 

 މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ -

 އިންޑަސްޓްރީމޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން  -

 މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޗޭމްބަރ އޮފް ކޮމާރސް އެންޑް އިންޑަސްޓްރީ -

 ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީޒް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  -

  ޓީޗާރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް  -
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  ނޯޓުތައް 

                                                           
i ި2009ން ޖަނަވަރީ  2008ދިރާސާ، ނޮވެމްބަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ޙާލަތު އޮތް މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ކުރު  މ 

ގައި  1ގެ އެނެކްސް ރިޕޯޓު އަށް ކުރި ޓީމުން މި ދިރާސާ ކުރުމުގައި ޒިޔާރަތްކުރި ތަންތަނުގެ ފުރިހަމަ ލިސްޓެއް މި 
  .ހިމެނިފައިވެއެވެ 

ii   ްއޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ސްޓްރީ މިނި: އިތުރު ތަފްޞީލާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު ހޯއްދެވުމަށ
 8،  "2006ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއާއި ގޯތިގެދޮރުގެ ބޯހިމެނުން ، 2006ޓް އެނެލިޓިކަލް ރިޕޯ . "ލޮޕްމަންޓްޝަނަލް ޑިވެނޭ

  .177 – 129. ޞ) މަސައްކަތްތެރީންނާއި ވަޒީފާ(ވަނަ ބާބު 
iii   ް143.ޞ، 2006 ރިޕޯޓްލާ ދީފައިއެވާ އެނެލިޓިކަލް ހަވާކުރިނ  
iv  ް145.ޞ، 2006 ރިޕޯޓްލާ ދީފައިއެވާ އެނެލިޓިކަލް ހަވާ ކުރިނ  
v   ް146.ޞ، 2006 ރިޕޯޓްލާ ދީފައިއެވާ އެނެލިޓިކަލް ހަވާކުރިނ  

vi   ީ15ގެ ރައީސާ ކުރެވުނު އިންޓަރވިއު، ) މަސީ(މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރ 
  .ހޯމަ ، 2008ޑިސެމްބަރ 

vii  ްޓްސްއިން ޝާއިޢުކުރާ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯ ހިއުމަ މިނިސްޓްރީ އޮފ
  .ބިދޭސީންނާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު

viii  ަޓްސްއިން ޝާއިޢުކުރާ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުާރ ން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމ
  .ބިދޭސީންނާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު

ix  ެނޑުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް މަސައްކަތްތ އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮފީސް، : ރިަކމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ
ރޑްސް"   2001." އަ ގްލޯބަލް އެޕްރޯޗް. އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަ

x  ަރާ ރާއްޖޭގައި ޓްސްއިން މަހަކު އެއްފަހަރު ޝާއިޢުކުން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯމިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމ
  .މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު

xi   ް143.ޞ، 2006 ރިޕޯޓްލާ ދީފައިއެވާ އެނެލިޓިކަލް ހަވާކުރިނ  
xii   ަބުނަން ނޭނގޭ ކަމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ  އަދަދު ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ޞައްޙ

 އަދަދު ހާމަކުރުމުގައި އެކިފަހަރު އެކި  އަދަދުޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ބިދީޭސ މަސައްކަތްތެރީންގެ  އަދި ޤަވާޢިދާ. ބުނެފައެވެ
މިގޮތަށް ބުނެފައިމިވަނީ މި ދިރާސާކުރި ޓީމުން ކުރި އިންޓަރވިއުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް . ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ

  .ބުރަވެއެވެ
xiii  ަޓްސްއިން މަހަކު އެއްފަހަރު އަދި އަހަރަކު އެއްފަހަރު ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯ ން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމ

  .ޝާއިޢުކުރާ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާބެހޭ ތަފާސް ހިސާބު
xiv  ަގައި ބޭއްވި ޕްެރްސ  2008ޓްސް، ނޮވެމްބަރު ން ރިސޯސަސް، ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯމިނިސްޓަރ އޮފް ހިއުމ

  .ންސްކޮންފަރަ
xv  2003މެއި ، "ދަ ރިއަލް އިޝޫޒް: ޔޫތު އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް"ޙަސަން ޙަމީދު، . ޑރ.  

xvi   ިމިބައިގައި ހިމެނިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ނިންމުންތަކަކީ މި ދިރާސާކުރި ޓީމުން، ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ހައ
ޓްސްއަށާއި، ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން ޑް ސްޕޯން ރިސޯސަސް، ޔޫތު ެއންކޮމިޝަންތަކަށާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަ

އެންޑް އެމިގްރޭޝަންއަށާއި، މަސައްކަތްކުރާތަންތަނަށް ދިޔަ ދިޔުމުގައާއި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާއި އެފަރާތުެގ 
ތުގެ މައްޗަށް ބުރަވެ މަންދޫބުންނާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ކުރެވުނު އިންޓަރވިއުތަކުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތާއި އެ މަޢުލޫމާ

  .ނިންމާފައިވާ ނިންމުންތަކެކެވެ 
xvii  2009ޖަނަވަރީ  9ނައިފަރަށް ކުރި ޒިޔާރަތް، . ދިރާސާ ކުރި ޓީމު ޅ.  
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xviii   ،ް141. ޞ". 2005 ރިޕޯޓް ވާރލްޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް "ވާރލްޑް ބޭންކ  
xix  ްރޑްސް"އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ އޮފީސް، : އިތުރު މަޢުލޫމާުތ ހޯއްދެވުމަށ އަ . އިންޓަރނޭޝަނަލް ލޭބަރ ސްޓޭންޑަ
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xxi  )ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހެދުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިންތިޒާމްވެގަތުމުގެ ޙައްޤު ) ހ
  )87ނަމްބަރު ( 1948
 1949އިންތިޒާމްވެގަތުމުގެ ޙައްޤާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމާބެހޭ މާުޢހަދާ، ) ށ(    

  )98ނަމްބަރު (
  )135ނަމްބަރު ( 1971މަސައްކަތްތެރީންގެ މަންދޫބުންނާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ނ(    
  )141ނަމްބަރު ( 1975ރަށްފުށުގެ މަސައްކަތްތެރީންގެ ޖަމްޢިއްޔާތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ރ(   
  )151ނަމްބަރު ( 1978މުޢާހަދާ، ) ޕަބްލިކް ސަރވިސް(މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ) ބ(   
xxii  )1949އްކުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، އިންތިޒާމްވެގަތުމުގެ ޙައްޤާއި ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް ވާހަކަ ދެ) ހ 

  )98ނަމްބަރު (
  )151ނަމްބަރު ( 1978މުޢާހަދާ، ) ޕަބްލިކް ސަރވިސް(މަސައްކަތްތެރިކަމާބެހޭ ) ށ(   
  )154ނަމްބަރު ( 1981ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމާބެހޭގޮތުން ޖަމްޢުކޮށް ވާހަކަދެއްކުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ނ(   
xxiii  )29ނަމްބަރު ( 1930ހޭ މުޢާހަދާ، މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުމާބެ ) ހ(  
   )105ނަމްބަރު ( 1957މަޖުބޫރުން މަސައްކަތްކުރުވުން މަނާކުރާ މުޢާހަދާ، ) ށ(   
xxiv  )138ނަމްބަރު ( 1973މުރާބެހޭ މުޢާހަދާ، އެންމެ ހަގު އު) ހ(  
  )182ނަމްބަރު ( 1999ކުޑަކުދިން ލައްވައި މަސައްކަތްކުރުވާ އެންމެ ނުރަނގަޅު ގޮތްގޮތާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ށ(   
xxv  )100ނަމްބަރު ( 1951ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ދިނުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ހ(  
  )111ނަމްބަރު ( 1958މުޢާހަދާ، ) ގައާއި މަސައްކަތްކުރުމުގައިވަޒީފާ (ތަފާތުކުރުންތަކާބެހޭ ) ށ(   
  )156ނަމްބަރު ( 1981ޢާއިލީ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ މަސައްކަތްތެރީންނާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ނ(   
xxvi   ޭނޑުތައް(ތިންފަރާތް ބައިވެރިވެގެން މަޝްވަރާކުރުމާބެހ  1976، މުޢާހަދާ) މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ

  )144ނަމްބަރު (
xxvii  )150ނަމްބަރު ( 1978މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ އިދާރީ ހިންގުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ހ(  
  )160ނަމްބަރު ( 1985މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ށ(   

xxviii  )81ނަމްބަރު ( 1947މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ބަލައި ޗެކްކުރުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ހ(  
ގެ  1995ގެ ) 81ނަމްބަރު ( 1947މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ބަލައި ޗެކްކުރުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ށ(   

  ޕްރޮޓޮކޯލް 
ނޑުވެރިކަން(މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ) ނ(      )129ނަމްބަރު ( 1969ބަލައި ޗެކްކުރުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ދަ
xxix  ާ122ނަމްބަރު ( 1964، ވަޒީފާގެ ސިޔާސަތާބެހޭ މުޢާހަދ(  
xxx  )88ނަމްބަރު (  1948ވަޒީފާގެ ޚިދުމަތާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ހ(  

ނަމްބަރު ( 1983މުޢާހަދާ، ) މީހުން  ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ(މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރިކުރުވުމާއި ވަޒީފާއާބެހޭ  )ށ(    
159(  
  )181ނަމްބަރު ( 1997ވަޒީފާ ހޯދައިދޭ އަމިއްލަ އޭޖެންސީތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ނ(    
  )162ނަމްބަރު ( 1980މުރުތަކުގެ މަސައްކަތްތެރީންނާބެހޭ ހުށަހެޅުން، ދޮށީ އު ) ރ(    
  )189ނަމްބަރު ( 1998ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގައި ވަޒީފާ އުފެއްދުމާބެހޭ ހުށަހެޅުން، ) ބ(    
  ) 193ނަމްބަރު ( 2002ކޮއޮޕަރެޓިވްތައް ކުރިއެރުވުމާބެހޭ ހުށަހެޅުން، ) ޅ(    
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xxxi  )140ނަމްބަރު ( 1974، ހޭ މުޢާހަދާތަޢުލީމު ޙާޞިލުކުރުމަށް މުސާރައާއެކު ދެވޭ ޗުއްޓީއާބެ) ހ(  
  )142ނަމްބަރު ( 1975އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ށ(   
xxxii   ،ާ158ނަމްބަރު ( 1982ވަޒީފާ ނިމުމަކަށްއައުމާބެހޭ މުޢާހަދ(  

xxxiii   ޭނޑުތައް(އިޖްތިމާޢީ ސިޔާސަތާބެހ   )117މްބަރު ނަ( 1962މުޢާހަދާ، ) އަސާސީ މަޤްޞަދުތަކާއި މިންގަ

 xxxiv  )94ނަމްބަރު ( 1949މުޢާހަދާ، ) އެއްބަސްވުންތައް އާންމު (މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މާއްދާތަކާބެހޭ ) ހ(  
  )95ނަމްބަރު ( 1949އުޖޫރަ ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ށ(  
ނޑައެޅުމާބެހޭ މުޢާހަދާ،  އެންމެކުޑަ ) ނ(     )131ނަމްބަރު ( 1970މިނުން ދެވޭ އުޖޫރަ ކަ
ނަމްބަރު ( 1992މުޢާހަދާ، ) ވަޒީފާދޭ ފަރާތް ބަނގުރޫޓުވުން (މަސައްކަތްތެރީންގެ ދަޢުވާތައް ޙިމާޔަތްކުރުމާބެހޭ ) ރ(  

173(  
  )100ނަމްބަރު ( 1951ހަމަހަމަކަމާއެކު އުޖޫރަ ދިނުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ބ(  

xxxv  )1ނަމްބަރު ( 1919އާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ޞިނާޢަތު (މަސައްކަތު ގަޑި ) ހ(  
  )30ނަމްބަރު ( 1930އާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ވިޔަފާރިތަކާއި އޮފީސްތައް(މަސައްކަތު ގަޑި ) ށ(   

  )47ނަމްބަރު ( 1935ސާޅީސް ގަޑީގެ ހަފްތާއާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ނ(   
  )116ނަމްބަރު ( 1962މަސައްކަތު ގަޑި މަދުކުރުމާބެހޭ ހުށަހެޅުން، ) ރ(   
  )14ނަމްބަރު ( 1921އާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ިޞނާޢަތު (ހަފްތާގެ ބަންދު ) ބ(   
  )106ނަމްބަރު ( 1957އާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ވިޔަފާރިތަކާއި އޮފީސްތައް(ހަފްތާގެ ބަންދު ) ޅ(   
  )132ނަމްބަރު ( 1970، )އިޞްލާޙުކޮށްފައިވާ(މުސާރައާއެކު ޗްުއޓީ ދިނުމާބެހޭ މުޢާހަދާ ) ކ(   
  )171ނަމްބަރު ( 1990ގަނޑު ކުރާ މަސައްކަތާބެހޭ މުޢާހަދާ، ރޭ ) އ(   
  )175ނަމްބަރު ( 1994ޕާރޓް ޓައިމް މަސައްކަތާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ވ(   

xxxvi  )އާއި އެ ) 155ނަމްބަރު ( 1981މަސައްކަތްކުރާތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ހ
  .ރުގެ ޕްރޮޓޮކޯލްވަނަ އަހަ 2002މުޢާހަދާގެ 

  )161ނަމްބަރު ( 1985މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ށ(   
  )120ނަމްބަރު ( 1964މުޢާހަދާ، ) ވިޔަފާރިތަކާއި އޮފީސްތައް(ސާފުތާހިރުކަމާބެހޭ ) ނ(   
 1979މުޢާހަދާ، ) ރުމަތީގެ މަސައްކަތްބަނދަ(މަސައްކަތްކުރާތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ) ރ(   

  )152ނަމްބަރު (
  )167ނަމްބަރު ( 1988ރާތްކުރުމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ މުޢާހަދާ، އިމާ) ބ(   
  )176ނަމްބަރު ( 1995މައިންތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ޅ(   
ނޑުވެރިކަމުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ކ(      )184ނަމްބަރު ( 2001ދަ
  )115ނަމްބަރު ( 1960ރޭޑިއޭޝަނުން ރައްކާތެރިވުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) އ(   
  )139ނަމްބަރު ( 1974ކުރާ މަސައްކަތުގެ ސަބަބުންޖެހޭ ކެންސަރާބެހޭ މާުޢހަދާ، ) ވ(   
  )148ނަމްބުަރ ( 1977މުޢާހަދާ، ) ވައިގެ ނުސާފުކަމާއި އަޑާއި ގުޑުން (ސައްކަތުގެ މާޙައުލާބެހޭ މަ) މ(   
  )162ނަންބަރު ( 1986އެސްބެސްޓޯސްއާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ފ(   
  )170ނަމްބަރު ( 1990ކެމިކަލްތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ދ(   

xxxvii  )102ނަމްބަރު ( 1952މުޢާހަދާ، ) ނޑުތައްއެންމެކުޑަ މިންގަ (އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ) ހ(  
  )118ނަމްބަރު ( 1962މުޢާހަދާ، ) އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން(ހަމަހަމަކަމާއެކު މުޢާމަލާތުކުރުމާބެހޭ ) ށ(  
  )157ނަމްބަރު ( 1982އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޙައްޤުތައް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ނ(  

xxxviii  ޭ183ނަމްބަރު ( 2000ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ މުޢާހަދާ،  ވިހެއުމާގުޅިގެން ދެވ(  
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xxxix  )1949، )އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ (ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް އެއް ޤައުމުން އަނެއް ޤައުމަށް ދިއުމާބެހޭ މުޢާހަދާ ) ހ 

  )97ނަމްބަރު (
  )143ނަމްބަރު ( 1975، މުޢާހަދާ) އިތުރު ކަންކަން(ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރީންނާބެހޭ ) ށ(   

xl   )ނޑުތައް(މާރޗަންޓް ޝިޕިންގްއާބެހޭ ) ހ   )147ނަމްބަރު ( 1976މުޢާހަދާ، ) އެންމެ ކުޑަ މިންގަ
 2003، )އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ(ކަނޑުދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުންތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ ) ށ(   

  )185ނަމްބަރު (
  )180ނަމްބަރު ( 1997ޑިއާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ދަންފަޅިއާބެހޭ މުޢާހަދާ، ކަނޑުދަތުރުކުރާ މީހުންގެ މަސައްކަތުގަ) ނ(   
ނޑުދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުމާއި އުޅަނދުފަހަރުގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ފޮނުވުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ރ(     1996ކަ

  )179ނަމްބަރު (
ނަމްބަރު ( 1996މުޢާހަދާ، ) ކަނޑުދަތުރުކުރާ މީހުން(ހޭ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ކަންތައްތައް ބަލައި ޗެކް ކުރުމާބެ) ބ(   
178(  
ނޑުދަތުރުކުރާ މީހުން އަނބުރާ ޤައުމަށް ފޮނުވުމާބެހޭ މުޢާހަދާ ) ޅ(    ނަމްބަރު ( 1987، )އިޞްލާޙު ކުރެވިފައިވާ(ކަ
166(  
ނޑު ދަތުރުކުރާ މީހުން(އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ) ކ(    ނަމްބަރު ( 1987، )ރެވިފައިވާ އިޞްލާޙު ކު(މުޢާހަދާ ) ކަ
165(  
ނޑު ދަތުރުކުރާ މީހުން (ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާއި ޞިއްޙީ ފަރުވާއާބެހޭ ) އ(      )164ނަމްބަރު ( 1987މުޢާހަދާ، ) ކަ
ނޑު ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ ވެލްފެއަރ އާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ވ(      )163ނަމްބަރު ( 1987ކަ
ނޑުދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް މު) މ(      )146ނަމްބަރު ( 1976ސާރައާއެކު އަހަރީ ޗުއްޓީ ދިނުމާބެހޭ މުޢާހަދާ، ކަ
ނޑުމާބެހޭ ) ފ(    ނޑުދަތުރުކުރާ މީހުން(ވަޒީފާ މެދުނުކެ   )145ނަމްބަރު ( 1976މުޢާހަދާ، ) ކަ

 xli  )113ނަމްބަރު ( 1959މުޢާހަދާ، ) މަސްވެރީން(ޞިއްޙީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ބެލުންތަކާބެހޭ ) ހ(  
  )114ނަމްބަރު ( 1959ރީންގެ ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ މާއްދާތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ، މަސްވެ) ށ(   
  )125ނަމްބަރު ( 1966މަސްވެރީންގެ ސަނަދުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ނ(   
  )126ނަމްބަރު ( 1966މުޢާހަދާ، ) މަސްވެރީން(ފަޅުވެރިން ބައިތިއްބާތަނާބެހޭ ) ރ(   

xlii  )137ނަމްބަރު ( 1973މުޢާހަދާ، ބަނދަރުމަތީ މަސައްކަތާބެހޭ ) ހ(  
 1979މުޢާހަދާ، ) ބަނދަރުމަތީގެ މަސައްކަތް(މަސައްކަތްކުރާތަނުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ ޞިއްޙަތާބެހޭ ) ށ(  
  )152ނަމްބަރު (

xliii  )169ނަމްބަރު ( 1989ޤަބީލާތަކުގެ މީހުންނާއި އަހުލުވެރީންނާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ހ(  
  )107ނަމްބަރު ( 1957ޤަބީލާތަކުގެ އާބާދީއާއި އަހުލުވެރީންނާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ށ(  

xliv  )ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް 1982އާއި އެ މުޢާހަދާގެ ) 110ނަމްބަރު ( 1958ޕްލާންޓޭޝަންތަކާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ހ  
  )149ނަމްބަރު ( 1977ނަރުސްކަންކުރާ މީހުންނާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ށ(   
  )172ނަމްބަރު ( 1991މުޢާހަދާ، ) ހޮޓާތަކާއި ރެސްޓޯރަންޓްތައް(މަސައްކަތުގެ މާޙައުލާބެހޭ ) ނ(   
  )177ނަމްބުަރ ( 1996ގޭތެރޭ މަސައްކަތާބެހޭ މުޢާހަދާ، ) ރ(   
xlv   ާޖޭގައި ގެ ފަރާތުން، ދިވެހިރާއް" ޖާރނީ"ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާއެއް ކަމަށްވ

ދެލިކޮޕީ،  އްގެ ރިޕޯޓުގެމަސްތުވާތަކެތި ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކުރާ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ކުރި ކުރު ދިރާސާއެ
2008.  

xlvi  2008 ެޓުގައި ހިނގި ވަޒީފާގެ ދެބަސްވުން ޙައްުލ ރޭގައި ރީތި ރަށް ޓޫރިސްޓް ރިސޯވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ތ
ން އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އެ ކުރަމުންއައި މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން ޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޮއީޒް އެސޯސިއޭޝަ ކުރެވުނީ ހަޅުތާލު

  .ޓު ހިންގާފަރާތާއި ސަރުކާރާއެކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވުނު ވާހަކަ ދެއްކުންތަކެއްގެ ތެރެއިންނެވެ ރިސޯ
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xlvii   ިށް ބުނެފައިވަނީ އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތްައަތްއ ކަމަ" މިނިސްޓަރު"ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގައ

ނުވަތަ . ލުވެހުރި ވަޒީރަކަށެވެހަވާ ލުކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއެއް ހިންގާުމ ހަވާބެލެހެއްޓުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ވަގުތަކަށް 
ނެފައިވަނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ކަންތައްތައް ރެގިއުލޭޓް ކަމަށް ބު " މިނިސްޓްރީ. "ލުކުރުމުގެ ބާރު ލިބިގެންވާ ފަރާތަކަށެވެސީއޭނާ ތަމް

  .ލު ކުރެވިފައިވާ މިނިސްޓްރީއަކަށެވެ ހަވާ ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެ ވަގުތަކަށް 
xlviii   ެއެހެނިހެން . ތައް ލިބިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަނުންނެވެއަދަދުސްކޫލުތަކުގައި ތިބި ކިޔަވާ ކުދިންގ

ދާފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންއާއެކު ބޭއްވުނު އިންޓަރވިއު އިން ލިބުނު ތަފާސް ހިސާބުތައް ހޯ
  .މަޢުލޫމާތުންނެވެ

xlix  ެމަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރުންނެވ.  
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