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ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަސްދީގްކުރައްވާފައިވާ އިސްލާހްކުރެވުނު ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓްތަކުގައި
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބެމުންނުދާ ކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް ދަނީ
ކމާ ބެހޭ
ހުށަހެޅެމުންނެވެ .އަދި ،ރިޒޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް އެފަރާތްތަކަށް ލިބިދިނުމުގައި ަ
ފަރާތްތަކުގެ އެއްބާރުލުން ލިބެމުންނުދާ ަ
ކމަށް ވެސް މި ކޮމިޝަނަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ،މުވައްޒަފުންނަށް
ޙައްޤުތަކެއް ލިބިދޭ ޤާނޫނެއް ފާސްވެފައިވާ ކަން އެނގިފައިނުވާ ކަމަށް ރިޒޯޓް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ބުނަމުން ދާ ކަމާއި،
މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ޒިންމާ ނަގާނީ ސަރުކާރުގެ ކޮން ވުޒާރާއަކުން ކަން
ސާފުވެފައި ނެތް ކަމުގެ ޝަކުވާ މި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅެމުންދެއެވެ.
ޤާނޫނެއް ފާސްވުމަށް ފަހު އެ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރުމަކީ މުޖްތަމައުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ފަރާތެއްގެ ވެސް
ޒިންމާއެކެވެ .މިގޮތުން ،ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކާއި ،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ،ވަކިވަކި ފަރުދުންވެސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް
ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭނެއެވެ .ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތައް ޢާއްމުކޮށް ޝާއިޢުކުރުމާއި ،ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ހިންގުމުގެ އިތުރުން،
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދަށް އެން ެ
މހައި ފަރާތްތަކުން ޢަމަލުކުރޭތޯ ބަލައި ،ޤާނޫނުތައް ތަންފީޛްކުރުމަކީ ސަރުކާރުގެ ޒިންމާއެކެވެ.
ސޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ޒިންމާއެއްގެ
މިގޮތުން ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ މިނި ް
އިތުރުން ،ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގައި މި ޤާނޫނު ހިންގުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރާއި ،ރިޒޯޓްތައް
ހިންގާ ފަރާތްތަކުގެ ވެސް ޒިންމާއެއް ކަމަށް މި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ .ރިޒޯޓްތަކުގައި
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މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތައް ފަދައިން ،ހުރިހާ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް
ފުރިހަމަ ަ
އށް ލިބިދިނުމަކީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތެކެވެ.

ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އެންމެ މުހިންމު ދާއިރާކަމުން ،މި ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ
ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޙައްޤުތައް ލިބިދިނުމާއެކު ،މިފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތު މާހައުލު އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ރަނގަޅުވުމަކީ ކަމާ
ބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް އެކަމުގެ ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމުގައި މި ކޮމިޝަނުން ދެކެމެވެ .މިގޮތުން ،ރިޒޯޓުތަކުގައި
ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު އެއްވެސް ތަފާތުކުރުމެއްނެތި ހިންގުމަށާއި ،މިކަމާ ގުޅިގެން ރިޒޯޓުތަކުގައި ދިމާވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކޮށް،
ރިޒޯޓުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދަށް އަމަލުކުރޭތޯ ބެލުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް

ޤާއިމްކުރުމަށް

އއްގޮތަށް ރިޒޯޓްތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމަށް ރިޒޯޓްތައް ހިންގާ
މިފުރުސަތުގައި ގޮވާލަމެވެ .މީގެ އިތުރުން ،ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤާނޫނާ ެ
ފަރާތްތަކަށްވެސް މި ކޮމިޝަނުން ގޮވާލަމެވެ .އަދި ،ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާގެ އިތުރުން ،މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބިދޭ ޙައްޤުތައް
އެފަރާތްތަކަށް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ވަޒީފާދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މިކޮމިޝަނުން އިލްތިމާސް ކުރަމެވެ.
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