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 ސް މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފ   

 މާލެ،         
 ދިެވހިރާއްޖެ.  

 ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު 

ގެ ދަށުން    (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު)  2009/8މިއ ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ސްކ މް ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ކޮށްފައިވާ،  ބޭނުމަށް  ޤާއިމު  ގެ 

ބަލާ  ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ )ޕެންޝަނަބަލް ވޭޖް( ކަނޑައަޅައި، ޕެންޝަނަށް 
 .ލުތައް ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދެވެސޫމުސާރައާބެހޭ އެންމެހައި އު

  .1 )ހ(

 

 ފާއި ނަން ތަޢާރަ

   )ށ(  . އެވެ" ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގަވާއިދު"  ،ގަވާއިދަށް ކިޔާނ މި  

  ގެ ދަކ ، މޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކ މްގުސަމި ގަވާއިދު އެކުލަވައިލުމުގެ މަ
ތަފު މުސާރައާބެހޭ  ބަލާ  ޕެންޝަނަށް  ކަނޑައެޅުމާއި،  މުސާރަ  ބަލާ  ލ  ސ ޕެންޝަނަށް 

 ލުތައް ހިންގައި ތަންފ ޛު ކުރުމެވެ.  ސޫލުތައް ބަޔާންކުރުމާއި، އެ އުސޫއު

 ދު ގުސަމަ  .2

އެކުލަ ގަވާއިދު  ނަންބަރު    ،ފައިވަނ ވައިލައިމި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  )  2009/8ޤާނޫނު 
ޤާނޫނު )ހ(    14ގެ    (ޕެންޝަނާބެހޭ  މާއްދާގެ  ޤާނޫނުވަނަ  އެ  ރިޢާޔަތްކޮށް،          ގެއަށް 

 ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުންނެވެ.   ވަނަ މާއްދާގެ )ނ( އިން ޕެންޝަން އޮފ ހަށް  3

3.  
 

ލުމުގެ  ވައިގަވާއިދު އެކުލަ 
 ބާރު

  ،މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށާއިމައްޗަށާއި،    ކުގެމި ގަވާއިދުގެ ބާރު ހިނގާނ ، ވަޒ ފާދޭ ފަރާތްތަ
ސްކ މް މުޖު ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް  ބައިވެރިންގެ  ލަކޮށް  އެންމެހައި  ގެ 

 މައްޗަށެވެ.  

 އިޚްތިޞާޞް    .4

 

ތަ މާއްދާތަކާ  ގަވާއިދުގެ  އަދި    ހައިނުވާ  ޒުރުއާ މި  ކިޔަންވާނ   ގަވާއިދު  މި  ހިނދަކު، 
ނަންބަރު   ގަވާއިދު  ރިޓަޔަރމަންޓް  )ދި  R-20/2014މާނަކުރަންވާނ ،  ވެހިރާއްޖޭގެ 

 ގެ މާއްދާތަކާ އެކުއެކ ގައެވެ.  (  ޕެންޝަން ސްކ މްގެ ގަވާއިދު

ން ގަވާއިދުތަކުގެ  އެހެނިހެ  .5
 ބާރު ހިނގުން 
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ވަޒ ފާގެ   ،ރަކަމަށް ކަނޑައަޅައިފައިވަނ ޕެންޝަން އޮފ ހުގެ ބޯޑުން ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާ
. މިގޮތުން، މޯލްޑިވްސް  އެއްބަސްވުމުގައި އަސާސ  މުސާރަ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަދަދެވެ

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކ މްގެ ބައިވެރިއަކު ކަމުގައިވާ ކޮންމެ މުވައްޒަފެއްގެ އަސާސ  
އަސާސ  އަދި   ،އިންސައްތަ( އެ މުވައްޒަފެއްގެ ފަރާތުން)ހަތެއް    7މުސާރައިގެ މަދުވެގެން %
 ، ދޭ ފަރާތުން  )ހަތެއް އިންސައްތަ( އެ މުވައްޒަފަކަށް ވަޒ ފާ  7މުސާރައިގެ މަދުވެގެން %

 ޖެހޭނެއެވެ.   ންކޮންމެ މ ލާދ  މަހަކު ދައްކާ ،ސްކ މަށް

  ބަލާ  ށް ންޝަނަޕެ  .6
 ކަނޑައެޅުން  މުސާރަ

ހާލަތްތަކުގައިތިރ ގައި   މޯލްޑިވްސް އަސާސ    ،ބަޔާންކޮށްފައިވާ  މުސާރައިން 
% ދައްކަންޖެހޭ  ސްކ މަށް  ޕެންޝަން  އިންސައްތަ(    7ރިޓަޔަރމަންޓް  )ހަތެއް 

ވުމުން އަސާސ  މުސާރައިން ކަނޑަންޖެހޭ އަދަދެއް އެ ހާލަތެއް މެދުވެރި ،ކަނޑައަޅާނ 
ސާސ  މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެ މަހަކު އެ މުވައްޒަފަކަށް އަ   ،އުނިކުރުމަށްފަހު

 އަދަދަށް ބިނާކޮށެވެ.   

  ބަލާ  ށް ންޝަނަޕެ  .7 )ހ(
އިން  މުސާރަ

 އުނިކުރެވޭނެ ހާލަތްތައް

މަތިން، ގަޑ  ލާރ ގެ ގޮތުގައި އަސާސ    ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ
  ؛ދަދުއަމުސާރައިން އުނިކުރާ 

(1)    

މަތިން، ވަޒ ފާއަށް ނުނުކުންނަ ދުވަހަށް    ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ ގޮތުގެ
 ؛ދަދުއައަސާސ  މުސާރައިން އުނިކުރާ  

(2)    

ފެށުނު   އެ  ތާރ ޚަށް  ވަޒ ފާ  ބިނާކޮށް  ތާރ ޚަށް  ނިމުނު  މަހެއްގައި ނުވަތަ 
 ދަދު. އަދޭން ނުޖެހޭ ދުވަސްތަކަށް އަސާސ  މުސާރައިން އުނިކުރާ  މުސާރަ

(3)    

މާއްދާ ގައި މި  )ހ(  ހާލަ  3ބަޔާންކޮށްފައިވާ    ގެ  އެހެން   ތު)ތިނެއް(  ފިޔަވައި 
ގޮތުގެ އެއްބަސްވުމުގައިވާ  ވަޒ ފާގެ  ނޫން   މަތިން   ހާލަތެއްގައި،  އެ       ނުވަތަ 

މިންަވރު   ބައެއް އުނިކުރި ނަމަވެސް، އެއަސާސ  މުސާރައިން    ،ވިޔަސް   ގޮތަކަށް
ންޖެހޭ ފައިސާ ދައްކާމޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކ މަށް  އުނިކުރާނ   
   ފަހުަގއެެވ. ކެނޑުމަށް

   )ށ( 

ވަނަ    12ގެ  (  ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ  )  8/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  
ދައްކަންޖެހޭ  ގޮތުގައި  ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ  ޕެންޝަން  ދަށުން  ގެ  )ށ(  މާއްދާގެ 

، ކޮންމެ މ ލާދ  ތ ޖެހޭ  ންގޮތް ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރާ   ކަނޑާނެ ފައިސާ  
ޕެންޝަން   ،މަހަކު ސްކ މަށް  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް 

ވަޒ ފާގެ ޓަކައި އަސާސ  މުސާރައިން ކަނޑާނެ ގޮތް    މަށްކޮންޓްރިބިއުޝަން ޖަމާކުރު
 ތުގެ ޒިންމާއެކެވެ.  އެއްބަސްވުމުގައި ބަޔާންކުރުމަކ  ވަޒ ފާދޭ ފަރާ

ވަޒ ފާގެ    .8 )ހ(
އެއްބަސްވުމުގައި  

  ބަލާ  ށް ންޝަނަޕެ
ބަޔާންކުރުމުގެ   މުސާރަ
 ޒިންމާ 
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ގޮތަށް   ބުނެފައިވާ  ގައި  )ހ(  މާއްދާގެ  ޕެންޝަން  މި  ރިޓަޔަރމަންޓް  މޯލްޑިވްސް 
ންޖެހޭ ފައިސާ ކަނޑާނެ ޕެންޝަން ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ  ސްކ މަށް
ގޮތް  ގޮތާއި، އެއްބަސްވުމުގައި    ،ޖަމާކުރާނެ  ދޭ   ވަޒ ފާ   ،ބަޔާންކުރުމަށްވަޒ ފާގެ 

 ފަރާތަށް އެންގުމުގެ ބާރު ޕެންޝަން އޮފ ހަށް ލިބިގެންވެއެވެ.  

   ( ށ)

ނުވަތަ    ،ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމުގައި ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ބަޔާންކުރުމެއް ނެތި
މުސާރައިންކަ  އަސާސ   ކެނޑޭނ   ދެއްކުމަށް  ކޮންޓްރިބިއުޝަން    މަށް ޕެންޝަން 

  ،ދަދެއް ބުނެފައިވާނަމައަބަޔާންކުރުމެއް ނެތި، ހަމައެކަނި މުސާރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  
މި ހާލަތުގައި  ނުވަތަ އަސާސ  މުސާރަ ނޫން އެހެން ނަމެއް ބޭނުންކޮށްފައިވާނަމަ،  

 ކަމުގައި ބަލާނ ، ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން މުސާރަ ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ
 ދަދަށެވެ.  އަލަ މުއަދި/ނުވަތަ ޢިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި މ ލާދ  ކޮންމެ މަހަކު ލިބޭ ޖު

  ބަލާ  ށް ންޝަނަޕެ  .9 )ހ(
ބަޔާންކޮށްފައި  މުސާރަ

ނުވާނަމަ ޢަމަލުކުރާނެ  
 ގޮތް

ހަފުތާ    ،މުސާރައަށްދުވަހު   މުސާރައަށް    ،މުސާރައަށްނުވަތަ  މަހު  ނުވަތަ 
ކޮންޓްރިބިއުޝަން  ޕެންޝަން  މުސާރައިން  ލިބޭ  މުވައްޒަފުންނަށް  މަސައްކަތްކުރާ 

މުސާރައިން  އަސާސ   ކެނޑޭނ   އެއްބަސްވުމުގައި    ދެއްކުމަށް  ވަޒ ފާގެ  ކަމަށް 
މަ،  ނުވަތަ ވަޒ ފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ޤާއިމުކޮށްފައި ނުވާނަ  ، ބަޔާންކޮށްފައި ނުވާނަމަ
  ،މުސާރައަށްޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ ކަމުގައި ބަލާނ ، ދުވަހު  އެފަދަ މުވައްޒަފުންގެ  

ހަފުތާ   މަހު    ،މުސާރައަށްނުވަތަ  ޢިނާޔަ  މުސާރަނުވަތަ  މަހަކަށް    ތްއަދި/ނުވަތަ 
ލަކުން ދެވޭ މުސާރަ ސޫ ދަދަށް، ނުވަތަ މިނޫންވެސް އުއަލަ  މުޖެހޭ ޖު ހިސާބުކުރުމުން
 .ދަދަށެވެއަލަ މުތް މަހަކަށް ހިސާބުކުރުމުން ޖެހޭ ޖުޢިނާޔައަދި/ނުވަތަ 

   )ށ( 

ވަނަ މާއްދާގައި    33ގެ  (  ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނުދިވެހިރާއްޖޭގެ  )  8/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  
  ޕެންޝަނަށް  ގަވާއިދުތަކުގައި  ހަދާ  ބޯޑުން   އޮފ ހުގެ   ޕެންޝަންއަކ ،  ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ

ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޢިނާޔަތްތަ  މުސާރަތަކާ   ކަނޑައަޅާ   މުސާރަކަމުގައި  ބަލާ ކަމަށް  އް 
ބޯޑުން   އޮފ ހުގެ  ޕެންޝަން  ކުރުމަށް  މުރާޖަޢާ  މުސާރަ  ބަލާ  ޕެންޝަނަށް  މިގޮތުން، 

ބަދަލުކުރި ގޮތާއި، ގެނެވުނު ބަދަލާ   ންނިންމައިފިނަމަ، ޕެންޝަނަށް ބަލާ މުސާރަ މާނަކުރު
ތާރ  ފަށަންޖެހޭ  ޢަމަލުކުރަން  އިޞްލާޙު   ޚުއެއްގޮތަށް  ގެނެވޭ  ގަވާއިދަށް  މި  ބަޔާންކޮށް 
 ންވާނެއެވެ. ކުރާ ޕެންޝަން އޮފ ހުން އާންމުކޮށް ޝާއިޢު

  ބަލާ  ށް ންޝަނަޕެ  .10
 މުރާޖަޢާ ކުރުން މުސާރަ

 8/2009ޤާނޫނު ނަންބަރު  މި ގަވާއިދުގެ ލަފުޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތައް ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނ ،  
ޤާނޫނު) ޕެންޝަނާބެހޭ  ނަންބަރު    އާއި،  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ   R-20/2014ގަވާއިދު 
ގަވާއިދު) ސްކ މްގެ  ޕެންޝަން  ރިޓަޔަރމަންޓް  ލަފުޒުތަކާއި    ،ގައި(  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެ 

 .އިވާ މާނައިގައެވެޢިބާރާތްތަކަށް ދ ފަ

 މާނަ ކުރުން   .11
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މި ގަވާއިދަށް އިޞްލާޙެއް ގެންނަން ބޭނުންވެއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެ އިޞްލާޙެއް ގެނައުމުގެ  
 .ބާރު ލިބިގެންވަނ  ޕެންޝަން އޮފ ހަށެވެ

 ގަވާއިދު އިޞްލާޙުކުރުން  .12

ޝާއިޢުކުރާ މި ގަވާއިދު  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނ ، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި  
 ތާރ ޚުން ފެށިގެންނެވެ.  

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން    .13
 ފެށުން

________________ 
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