
ަ ވިޮލއުމް: 40  އަދަދު: 60    ތީާރޚު:   20 ޖުމާދަލްއޫލާ 1432  -  24 އޭޕީްރލް 2011    އީާދއްތ

ރީައުސލްޖުމްހިޫރއްޔާގެ އީޮފްސ

ު ުތަކުރުފާނުމަގ ބޮޑ

ެެ މާލެ، ިދވިެހރާއްޖ

ފޯނު:  3323701 ، 3336137

ފެކްްސ: 3325500

 ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރީަނ، ޤާނޫނުތަކިާއ، ގަވިާއދުތަކިާއ، ަސރުކާރުގެ އީޮފްސތަކުން 

ނެރުއްވާ ިއޢުލާންތަކިާއ، ދެންނެވުންތަކިާއ، ންޫސބަޔާންތައްފަދަ ިލޔުންތަކެވެ. 

 ގެޒެޓް ާޝިއޢުކުރީަނ ކޮންމެ ހަފުތާއެއްގެ ހޯމަ ދުވަހިާއ ބުރްާސފިަތ ދުވަހުއެވެ. 

 ހޯމަ ދުވަހުގެ ގެޒެޓުގިައ ާޝިއޢުކުރައްވަން ބޭނުންފުޅުވާ ިލޔުންތައް ފޮނުއްވީާނ 

ގެޒެޓުގިައ  ބުރްާސފިަތދުވަހުގެ  ކިުރންނެވެ.  ގެ   10:00 ދުވަހުގެ  އީާދއްތަ   

ގެ   10:00 ހެނދުނު  ދުވަހުގެ  ބުދަ  ފޮނުއްވީާނ  ިލޔުންތައް  ާޝިއޢުކުރައްވިައ 

ްރެހަށް  އެޑ ީއ.މިެއލް  ިމ   gazette@po.gov.mv ިލޔުންތައް  ކިުރންނެވެ.   

ފޮނުއްވުން އެދެމެވެ.

 ގެޒެޓުގިައ  ާޝިއޢުކުރެއްވުމަށް  ފޮނުއްވާ  ިލޔުންތައް  ިލޔެފިައ ހުންނަންވީާނ 

މިައކްރޮޯސފްޓް ވޯޑުގިައ ފަރުމާ ފޮންޓުންނެވެ. ވެބަްސިއޓް:  

 gazette@po.gov.mvީއމިެއލް:

www.gazette.gov.mv

ް ޤާނޫނު ނަންބަރު 8/2009 (ިދވިެހރާއްޖޭގެ ޕެނަްޝނާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށ

1 ވަނަ ިއްޞލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ވަނަ 16 ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯމަ ވި 11 މަހުގެ އޭޕްރިލް ވަނަ އަހަރުގެ 2011
 ވަނަ 1އަށް ) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު [ޖަލްސާއިން ފާސްކުރެއްވި 

 2011  އޭޕްރިލ24ް ، ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިނ92ްގެ  ޤާނޫނުއަސާސީ]ލުބިއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ 
 މި ބިލު ، ދުވަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތަޞްދީޤު ކުރެއްވުމުންއާދީއްތަވި ) ހ1432 ޖުމާދަލްއޫލާ 20(

 . ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކުރެވިއްޖެއެވެ،ޤާނޫނަކަށްވެ
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 2011/7 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 އަށް) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 ޤާނޫނުއިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ   ވަނ1ަ

 .އަށް އަންނަނިވި އިޞްލާޙުތައް ގެނައުން) ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނު (2009/8ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 .ތިރީގައިމިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ރ(ދާގެ  ވަނަ މާއ5ްބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .1

ޕެންޝަން  ސުޕަރވިޝަން 
 ޑިޕާރޓްމަންޓް

ސެކިއުރިޓީސް މާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރ ކުރަންވާނެކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިާވ  )ރ( .5
 .ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން

 .ތިރީގައިމިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 8 ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .2

މި ޤާނޫނަށް . ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއެވެ )ނ( .8 ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު
ފީހުގެ މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޕެންޝަން އޮ) ތިނެއް (3ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުެގ . ބޯޑު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޢައްޔަނުކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ
 ،މެންބަރުން ޢައަްޔނުކުރާނީ) ހަތަރެއް (4  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ޢައްޔަނުކުރާ،ޗެއަރމަނާއި

 ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއި،ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި
ިކއުރިޓީއާބެހޭ ކަންތައްތައް ބަލަހައްޓާ މިނިސްޓްރީ ގުޅިގެން އުފައްދާ ސޯޝަލް ސެ

މިގޮތުން  .ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީއަކުން އެކުލަވާލާ ލިސްޓެއްގައި ހިމެނޭ ބައެއްގެ ތެރެއިންނެވެ
 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުސް މަޤާމުަތކަށް މެންބަރުން 5 އަދި 1 ގެ) ހ( ވަނަ މާއްދާގެ 8

) ތިނެއް (3ކްޝަން ކޮމިޓީން ކޮންމެ މަޤާމަކަށްވެސް މަދުވެގެން ހޮވުމަށްޓަކައި ސިލެ
މިގޮތުން ސިލެކްޝަން ޮކމިޓީން ހޮވާ މީހުން . ކެންޑިޑޭޓުން ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ . ޢައްޔަނުކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ކަންތައް ބަލަހައްޓާނީ ޕެންޝަން އޮފީހުންނެވެ
ށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހުެޅމުގެ ކުރިން ސަރުކާރު ބޯޑުގެ މެންބަރުން ޢައްޔަނުކުރުމަ

 ، ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީން ހޮވާ މެންބަރުން،އޮފީސްތަކުގެ ފަރާތުން ހޮވާ މެންބަރުންނާއި
އެ މެންބަރުންގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުޠުތައް ހަމަވޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް ސެކިއުރިޓީސް 

ސިލެކްޝަން ކޮމިޓީން ހޮވާ އެއްވެސް މެންބަރަކީ . ންވާނެއެވެމާރކެޓް ރެގިއުލޭޓަރަށް ހުށަހަޅަ
އެ ކޮމިޓީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ ޕެންޝަްނ އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ 
ނުވަތަ މިނިސްޓަރުންނާއި އެފެންވަރަށްވުރެ މަތީ މަޤާމެއް ފުރަމުންގެންދާ މީހެއްގެ ޢާއިާލެގ 

ނޑުއެއްބަފާ މީހަކަށް، ދަރިއެއް، މައިންބަފައިން،ރިމީހާފި/އަނބިމީހާ(މީހަކަށް   ، އެއްބަ
ނޑު މީހަކަށް  .ވެގެން ނުވާނެއެވެ)  ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހަކަށް،އެއްބަ

 .ތިރީގައިމިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ރ( ވަނަ މާއްދާގެ 10ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .3

ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑު 
މެންބަރުކަމުގެ ދައުރާއި 

 ކިކުރުންވަ

 އެއްވެސް ހައިސިއްޔަތަކުން ޕެންޝަން ،ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއް )ރ( .10
އޮފީހުގެ އެސެޓް މެނޭޖަރެއް ނުވަތަ ކަސްޓޯޑިއަނެއް ނުވަތަ އެއިން ފަރާތަކާގުޅިފައިވާ 

ން ފަރާތަކުން ނުވަތަ ޕެންޝަން އޮފީހަށް އެއްވެސް ޚިދުމަތެއް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތަކު
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ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ނުވަތަ ޢިނާޔަތެއްގެ ގޮތުގައި ދޭ އެއްވެސް 
ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ބޯޑުގެ މެންބަރުންގެ ޢާއިލާ . އެއްޗެއް ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ

ނޑުއެއްބަފާ މީހުން، ދަރިން،މައިންބަފައިން ،ފިރިމީހާ/އަނބިމީހާ(މެންބަރުން   ، އެއްބަ
ނޑު މީހުން ނުވަތަ އެއްބަފާ މީހުންއެ  .ވެސް މި ބައިގައި ޝާމިލުވާނެއެވެ) އްބަ

 .އެއް އިތުރުކުރުން) ކ( ވަނަ މާއްދާއަށް ތިރީގައިމިވާގޮތަށް 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .4

ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 
 ސްކީމް ޤާއިމުކުރުން

ނޫނަށް ގެނެވޭ އެއްވަނަ އިޞްލާޙަށް  މި ޤާ،ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް) ޅ(މި މާއްދާގެ  )ކ( .12
މަސްދުވަހުެގ ތެރޭގައި ) ބާރަ (12 ލަސްވެގެން ،ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން 
ޕެންޝަްނ އޮފީހުގެ ބޯޑުން ސްކީމްގައި ބައިވެރިވުމަށްޓަކައި ޢަމަލުކުރަންވީގޮތުގެ އުޞޫލެއް 

 .އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ

 .އެއް އިތުރުކުރުން) އ( ވަނަ މާއްދާއަށް ތިރީގައިމިވާގޮތަށް 12ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .5

 ،ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން) ކ( މި މާއްދާގެ ،ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް) ޅ(މި މާއްދާގެ  )އ( .12 
ނޑައަޅާ އުޞޫލެއްގެ ދަށުންމޯލްޑިވްސް ެޕންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަ  ،ން އޮފީހުން ކަ

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމްގައި ބައިވެރިކުރުމުގެ 
ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އެއްވަނަ އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން   މި،ކަންތައް

 .އި ނިންމަންވާނެއެވެއަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ) ތިނެއް (3ގިނަވެގެން 

 . ވަނަ މާއްދާ އުނިކުރުނ17ްބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .6

ޕެންޝަން އެސެޓް އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް ބަނގުރޫޓުވެގެން ނުވަތަ އެނޫންވެސް ގޮތަކުން  .17 އިންޝުއަރ ކުރުން
މަށްޓަކައި ސްކީމްެގ  ސްީކމްގެ ބައިވެރިންނަށް ގެއްލިގެން ދިޔަ ނުދިނު،ޕެންޝަން ސްކީމްގެ ފައިސާ

 .ފައިސާއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ހުންނަންވާނީ އިންޝުއަރކުރެވިފައެވެ

 .ތިރީގައިމިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .7

ތަ ޢިނާޔަތްތަކެއް މިގޮތުން ތިރީގައިމިވާ ޢިނާޔަތްތަކުގެ ތެރެއިން ޢިނާޔަތެއް ނުވަ )ނ( .20 ރިޓަޔަރމަންޓް ބެނިފިޓް
 .ލިބިދެވޭނެއެވެ

 .ތިރީގައިމިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) 4(ގެ ) ނ( ވަނަ މާއްދާގެ 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ  .8

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އިންޝުއަރަންސް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތުން )4( )ނ( .20 
 .ހުއްދަދީފައިވާ އެހެނިހެން އެނުއިޓީސް

 .ތިރީގައިމިވާގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން) ތ( ވަނަ މާއްދާގެ 20ނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ބު .9

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ނުވަތަ އިންޝުއަރެންސް ރެގިއުލޭޓްކުރާ ފަރާތުން  )ތ( .20 
ހުއްދަކޮށްފައިވާ ގޮތެއްގެމަތިން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތްތައް ޑިސްއެބިލިޓީ 

މިކަން .  ކަންތައް ޕެންޝަން އޮފީހުން ހަމަޖެއްސިދާނެއެވެއިންޝުއަރެންސްކުރުުމގެ
އަދި މިފަދަ . ފައިނޭންސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާދައްކާނީ ވަޒީފާދޭ ފަރާތުންނެވެ
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 ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ކަންތައްތައް ބަލަހަްއާޓ ،ޙާލަތެއްގައި ޕެންޝަން އޮފީހުން
 ފަރާތްތަކާއި މަސްވެރިން ޑިސްއެބިލިޓީ  އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ،މިނިސްޓްރީގެ ލަފަޔާއެކު

 މި ،އިންޝުއަރެންސް ސްކީމުގައި ބައިވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ހަދަންޖެހޭ ޚާއްޞަ ގަވާއިދުތައް
އަަހރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ) ތިނެއް (3ތާރީޚުން ފެށިގެން  ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ

ންސް ޚިދުމަތްދޭ އަމިއްލަ ފަރާތަކާ ޕެންޝަން އޮފީހުން އިންޝުއަރެ. އެކުލަވާލަންވާނެއެވެ
 މި ސްކީމްގެ ދަށުން ލިބިދޭންޖެހޭ ޙައްޤުތައް ،ކުރެވޭ އެއްބަސްވުމެއްގެ ތެރެއިން

 .ފޯރުކޮށްދެވިދާނެއެވެ

 .އެއް އިތުރުކުރުން) ލ( ވަނަ މާއްދާއަށް ތިރީގައިމިވާގޮތަށް 20ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .10

 އިޞްލާޙަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާ ތާރީޚުން ފެށިގެން ލަސްވެގެްނ މި ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އެއްވަނަ )ލ( .20 
މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމުގެ ދަށުން ) ބާރަ (12

ޤާއިމުކުރެވޭ ބިދޭސީންގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައުންޓުގައިވާ ބާކީ ޢަދަދަށް 
ްތތަކުގެ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދޭނެގޮތުގެ  ބިދޭސީ ބައިވެރިންނަށް ޙައްޤުވާ ޢިނާޔަ،ބިނާކޮށް

ނޑައަޅައި ޢާންމުކުރަންވާނެއެވެ  .ގަވާއިދުތައް ޕެންޝަން އޮފީހުން ކަ

 . މި ލަފްޒު މާނަކޮށްފައިވާގޮތް އަންނަނިވިގޮތަށް އިޞްލާޙުކުރުން]އެނުއިޓީ[ ވަނަ މާއްދާގައި 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .11

 ،ކީމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ އެފަާރތުގެ ބެނިފިޝަރީންނަށް އުމުރު ދުވަހަށް ސް، ކަމަށް ބުނެފައިއެވަނީ]އެނުއިޓީ[ 
 އިންޝުއަރެންސް ކުންފުންޏަކުން ގަންނަ އިންޝުއަރެންސް ޕޮލިސީއަށް ނުވަތަ ،މަހަކު ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާ ލިބޭނެ ގޮތަށް

 މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ،ތަ އެފަރާތުގެ ބެނިފިޝަރީންނަށް ސްކީމްގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތަކަށް ނުވަ،މިނޫންވެސް ގޮތަކަށް
 .ހަދާ ގަވާއިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮްނމެ މަހަކު ދެވޭ ވަކި ޢަދަދެއްގެ ފައިސާއަށެވެ

ޖެޭގ ރިޓަޔަރމަންޓް ދިވެހިރާއް[ ވަނަ މާއްދާގައިވާ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކުގެ މާނަކުރުންތަކުގެ ތެރެއިން 26ބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ .12
 .މި ޢިބާރާތުގެ މާނަ އުނިކުރުން ]ޕެންޝަން

.މި ޤާނޫނުން ބުނެވިދަިޔ ޤާނޫނަށް އިތުރުކުރާ އަދި އުނިކުރާ މާއްދާތަކާގުޅިގެން އެ ޤާނޫނުގެ މާއްދާތަކުގެ ނަންބަރު ތަރުތީބުކުރުން.13

 މި ޤާނޫނުން ގެންނަ ،ގެ ބަޔަކަށް ޙަވާލާދީފައިވާ ތަންތަންބުނެވިދިޔަ ޤާނޫނުގެ ވަކި މާއްދާއަކަށް ނުވަތަ ވަކި މާއްދާއެއް.14
 .އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުކުރުން

 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ ދުވަހުން ، ތަޞްދީޤުކޮށް، މި ޤާނޫނު ފާސްވެ،މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ.15
 .ފެށިގެންނެވެ
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