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  20/ 2021  ނަންބަރ    ބިލ  

 

 ބިލ   ސަރވިސްގެ   ފޮރިން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

ބާބ    އެއްވަނަ   
 ފެށ ން 
 

ހިންަގިއ   )ހ(  .1 ނަން   ތަޢާރ ފާއި  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޤާނޫނަކީ،  މި 

ޚިދ މަތެްއ  ވަކި  ނަމ ަގއި  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ތަންފީޛ ކ ރ މަށް 

ޚިދ މަތް   އެ  ސަރވިސް  ޤާއިމ ކޮށް،  ފޮރިން  ޮގތާއި،  ރޭިވފައިވާ 

މ ަވއްޒަފ ންނާގ ޅޭ   ސަރވިސްެގ  ެއ  އ ސޫލ ތަކާިއ،  ހިންގ މާގ ޅޭ 

 އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ މ ެގ ޤާނޫނެވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ޤާނޫނ "  )ށ(  

 އެވެ. 

 

 މަޤްޞަދ ތައް، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ. މި ޤާނޫނ ެގ   .2 ޤާނޫނ ގެ މަޤްޞަދ  

 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )ހ(   މިނިވަންކަާމިއ،  ސަރަޙަްއދ ެގ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި   ރައްކާތެރިކަން 

މ ޖ ތަމަޢ ަގއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމ ކ ރ ން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތ ން  ދިވެހިރާްއޖޭެގ   އިތ ރ ކ ރ މާެއކ ، 

މ ޖ ތަމަޢަށް އަދާކ ރަންޖެހޭ ޒިންމާތައް ފ ރިހަމައަށް އަދާކ ރ މ ގައި،  
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ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެދިނ މަށް ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮރިން 

 ؛ސަރވިސްއެއް ޤާއިމ ކ ރ ން

ޚާރިޖީ   )ށ(   އެކ ލަވާލަިއ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސިޔާސަތ  

ތަޖ ރިބާކާރ   ޢިލްމީ،  ހ ނަރ ވެރި،  ތަންފީޛ ކ ރ މަށްޓަކައި 

ފަރާތްތަކެއްެގ މަްއޗަށް އެކ ލެވޭ ފ ރިހަމަ ފޮރިން ސަރވިސްއެްއ  

 ؛ޤާއިމ ކ ރ މަށް މަގ ފަހިކ ރ ން

ސްަގއި ހިމެނޭ މ ހިންމ  މަޤާމ ތަކ ެގ ޝަރ ޠ ތަކާއި،  ވިފޮރިން ސަރ  )ނ(  

މަޤާމ ތަކަށް މީހ ން ޢައްޔަންކ ރ މާއި ަވކިކ ރ ާމގ ޅޭ އ ސޫލ ތަްއ އެ  

 ؛ބަޔާންކ ރ ން

ެއ  )ރ(   ޮގތާއި،  ބެހިެގންވާ  މ ވަްއޒަފ ން  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

 ؛މ ވަްއޒަފ ންެގ ަވޒީފާއާ ގ ޅޭ ިއދާރީ އިންތިޒާމްތައް ބަޔާންކ ރ ން

ހަރ ދަނާ  )ބ(   މަސައްކަތްތައް  ސިޔާސަތާގ ޅޭ  ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ލަފާދިނ މަށްޓަކަިއ   ބޭނ ންވާ  ެގންދިޔ މަށް  ކ ރިއަށް  ޮގތެްއަގއި 

 ؛ެއކ ލަވާލ ން ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްަވއިޒަރީ ބޯޑެއް

ތަޢ ލީމާއި  )ޅ(   ބޭނ ންވާ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

ސަރވިސް  ތަމްރީނ ެގ   ފޮރިން  ހިންގ މަށްޓަކައި  ކަންކަން 

ހިންގ މާގ ޅޭ    ންސްޓިޓިއ ޓްެއއްއި ޤާއިމ ކޮށް، އެ އިންސްޓިޓިއ ޓް 

 ؛އ ސޫލ ތައް ބަޔާންކ ރ ން

ޚާރިޖީ ގ ޅ ންތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބޭރ  ދ ނިޔެ ގ ޅ ަވއިދޭ ެއންމެ    )ކ(   

އެއް ދިވެހިރައްޔިތ ންނާ  މ ހިންމ   ކަމަށްވ މާއެކ ،  އި ބަހާ 

ފަދަ   ބަލައިަގންނާނެ  އިތ ބާރާއެކ   މ ޖ ތަމަޢ ން  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

އަތ ރާލ މަށް  ތަރ ތީބ ކޮށް  ޚާރިޖިއްޔާ  ފެންވަރަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 މަގ ފަހިކ ރ ން.
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 ދެވަނަ ބާބ  
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް 

 

ޤާނޫނަށް   )ހ(  .3 ފޮރިން ސަރވިސް ޤާއިމ ކ ރ ން  ފޮރިން މި  "ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފެށ މާއެކ   ޢަމަލ ކ ރަން 

ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިސްަގއި ނ ހިމެނޭ    ،ސަރވިސް" ެގ ނަމ ަގއި 

 މ ކ ރެވ ނީއެވެ. ވަކި ޚިދ މަތެއް ޤާއި

ފޮރިން ސަރިވސްެގ   )ށ(   ޤާއިމ ކ ރެވޭ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   ،އެންމެހައި ކަންކަން ކ ރަންވާނީ 

 ހަދާ ގަވާއިދ ތަކާ ެއއްޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ  

 މަޤްޞަދ ތައް 
 ފޮރިން ސަރވިސްެގ މަޤްޞަދ ތައް، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.   .4

މިނިވަންކަާމއި  )ހ(   ސަރަޙަްއދ ެގ   ،ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މ ޖ ތަމަޢ ަގިއ    ،ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓ މ ަގާއއި

ން އިތ ރ ކ ރ މަށް ށް އިޙްތިރާމ ކ ރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސިޔާދަތަ 

 ؛ކ ރާ މަސައްކަތ ގައި ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެދިނ ން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ކަނޑަައޅަިއ، ހިންަގއި، ައދި އެ  )ށ(  

ބެލ މ ަގއި،   ޮގތް  ހިނާގނ ހިނާގ  ސިޔާސަތ  

 ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް އެހީތެރިވެދިނ ން

މަސްރަހ ަގއިބައިނަލް )ނ(   ލިބެންހ ރި   އަޤްވާމީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ދެނެަގނެ،  ފ ރ ޞަތ ތަ ޤައ އް  މަޞްލަޙަތ ދިވެހިރާއްޖޭެގ   މީ 

ކ ރ މ ަގިއ   އެކަންކަން  ބަލައި،  ހޯދަިއ  ޮގތްތައް  ކ ރިއެރ ވޭނެ 

 ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދިނ މާއި އެހީތެރިވެދިނ ން
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މަޤްޞަދ ތަ )ރ(   ޤާނޫނ ެގ  ޚާއްޞަމި  ބޭނ ންވާ  ޙާޞިލ ކ ރ މަށް   އް 

ސަރިވސްެގ   ފޮރިން  ތަޖ ރިބާ،  ހ ނަރާއި  ތަމްރީނާއި 

ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮރިން ސަރވިސްއެއް    ،މ ވަްއޒަފ ންނަށް ދިނ މާއި

 ދަމަހައްޓައި، ކ ރިއެރ ވ ން.  ،އެކ ލަވާލައި

 

ފޮރިން ސަރވިސް އެކ ލެވިގެންވާ  

 ގޮތް 
އެކ ލެިވެގންވަނީ  .5 ސަރވިސް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ    ، މިނިސްޓްރީާއއި  ،ފޮރިން 

ިއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ކާސްޓ ތަޕޯ  ކޮންސިއ ލާ  ،ޝަންތަކާއިޑިޕްލޮމެޓިކް މި

 އެކ ލަވާލާ ފޮރިން ސަރވިސްެގ މައްޗަށެވެ. 

 

 ތިންވަނަ ބާބ  

 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  
 

އެ    .6 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ކަނޑައެޅ ން  ހިންަގިއ،  ކަނޑައަޅައި،  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ   ސިޔާސަތ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ހިނާގނ ހިނާގ ޮގތް ބެލ މ ެގ ެއންމެ އިސްވެރިައކީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ.

 

ޤާނޫނ ގެ   .7 މިނިސްޓަރ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ   މި  ޤާނޫނާިއ  މި  ޮގތެްއެގމަތިން،  އަންާގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ 

ސަރވިސްެގ   ފޮރިން  ޮގތ ެގމަތިން،  ެއްއޮގތްވާ  ގަވާއިދ ތަކާ  ހަދާ  ދަށ ން 

އެންމެހައި ކަންކަން ހިންގ މ ެގ އެންމެ ިއސްވެރިއަކީ މިނިސްޓަރެވެ. އަދި  

ކަން ހިންގ މ ަގިއ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ފޮރިން ސަރވިސްެގ އެންމެހައި ކަން

 މިނިސްޓަރ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއަވނީއެވެ. 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(   ޮގތ ެގމަތިން،   6މި  ބަޔާންކ ރާ  މާްއދާަގއި  ވަނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ކަނޑަައޅަިއ، ހިންަގއި، ައދި އެ 
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މްހޫރިއްޔާއަށް ސިޔާސަތ  ހިނާގނ ހިނާގ ޮގތް ބެލ މަށް ރައީސ ލްޖ 

 ؛އެހީތެރިވެ، ލަފާދިނ ން

ބަޔާންކ ރާ   115ޤާނޫނ އަސާސީެގ   )ށ(   ަގިއ  )ރ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   މިނިވަންކަމާއި  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ފަދައިން 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދެމެހެއްޓ މ ަގާއއި  ރަްއކާތެރިކަން  ސަރަޙައްދ ެގ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ ސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމ ކ ރ ން ތަމަޢ ަގއި  މ ޖ 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް   ،އިތ ރ ކ ރ ވ މަށް ކ ރެވޭ މަސަްއކަތ ަގއި

 ؛އެހީތެރިވެ، ލަފާދިނ ން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  )ނ(   ބައިވެރިވާ  ދިވެހިރާްއޖެއިން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި 

ނ ވާހާ ަގއި އެހެންޮގތަކަށް ކަނޑައެޅިެގން ބަޔާންކޮށްފައިމ ޢާހަދާއެއް

ބޭރ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ    ހިނދަކ ،  ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ދައ ލަތްތަކާިއ 

ދައ ލަތް  ދިވެހި  މ ޢާމަލާތ ކ ރ މ ަގިއ،  ދައ ލަތ ން  ދިވެހި 

 ؛ލ ކ ރ ންތަމްސީ

އެ  )ރ(   ޤަބޫލ ކ ރ މާއި،  ދައ ލަތްތައް  ބޭރ   ދައ ލަތ ން  ދިވެހި 

ބޭރ   ގ ޅޭޮގތ ންނާިއ،  ެގންދިޔ މާ  އަނބ ރާ  ޤަބޫލ ކ ރ ން 

ޤާއިމ ކ ރ މާއި،   ގ ޅ ން  ދިވެހިރާއްޖެއިން ސިޔާސީ  ޤައ މ ތަކާެއކ  

ސިޔާސީ ގ ޅ ން ޤާއިމ ކޮށްފަިއވާ ޤައ މަކާ މެދ ަގއި އޮތް ގ ޅ ން 

ލަފާދީ،  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަނޑާލ މާ 

 ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނިންމ ން ތަންފީޛ ކ ރ ން

ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކ    )ބ(   ބަިއނަލްއަޤްވާމީ  ޤައ މ ތަކާއި  ބޭރ  

ސޮއިކ ރ މާ  އެއްބަސްވ ންތަކ ަގއި  ވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ގ ޅޭޮގތ ން   ،ގ ޅޭޮގތ ންނާއި ަވކިވ މާ  އެއްބަސްވ ންތަކ ން  އެ 
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ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދީ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނިންމ ން  

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން

ބަިއވެރިވ މާއި  )ޅ(   ދިވެހިރާއްޖެއިން  މ ޢާހަދާތަކ ަގއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

މ ޢާހަދާއަކ ން   ބައިވެރިވެފަިއވާ  ވަކިވ މާ އަދި  ދިވެހިރާއްޖެ 

ދިވެހިރާއްޖެ  ޖަމްޢިއްޔާތަކ ަގއި  ބައިނަލްއަޤްާވމީ  ގ ޅޭޮގތ ންނާއި، 

ވަކިވ މާ  ޖަމްޢިއްޔާއަކ ން  ބައިވެރިވެފައިވާ  ބައިވެރިވ މާިއ، 

ލަފާދީ،  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް  ގ ޅޭޮގތ ން 

 ؛ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނިންމ ން ތަންފީޛ ކ ރ ން

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭރ    )ކ(    ފަރާތްތަކ ން  އެނޫންެވސް  ޤައ މ ތަކާއި 

ކަނޑައަޅާ ސަފީރ ން، ދިވެހި ސަރ ކާރ ން ޤަބޫލ ކ ރ މާ ގ ޅޭޮގތ ން 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލަފާދީ، ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ނިންމ ން  

 ؛ތަންފީޛ ކ ރ ން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   )އ(    މިޝަންތަކާިއ  މިނިސްޓްރީއާއި،  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކާއި އަދި މ ޅި ފޮރިން ސަރވިސް ހަރ ދަނާ 

 .ޮގތެްއަގއި ހިންގ ން

 

 މިނިސްޓްރީެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތައް، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްފައި ެއވަނީެއވެ.   .8 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(   މާއްދަާގއި    7މި  މަސްއޫލިްއޔަތ  ވަނަ  މިނިސްޓަރ ެގ 

އަދާކ ރ މ ަގިއ   ަމސްއޫލިްއޔަތ ތައް  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ކަމަށް 

 ؛ޢަމަލީޮގތ ން މިނިސްޓަރަށް އެހީތެރިވ ން

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  )ށ(   ބައިވެރިވާ  ދިވެހިރާްއޖެއިން  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ ަގއި 

 ނ ވާހާބަޔާންކޮށްފައިމ ޢާހަދާއެއްަގއި ކަނޑައެޅިެގން އެހެންޮގތަކަށް  
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ދައ ލަތްތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ   ދިވެހި ދައ ލަތ ން ބޭރ ، ހިނދަކ 

 ؛ޖަމްޢިއްޔާތަކާ މ ޢާމަލާތ ކ ރ މ ަގއި މެދ ވެރިއަކަށްވ ން

 ؛ފޮރިން ސަރވިސް ހިންަގއި ކ ރިއެރ ވ ން )ނ(  

މިޝަންތަކާއި   )ރ(   ޑިޕްލޮމެޓިކް  ކޮންސިއ ލާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޕޯސްޓ ތަކ ެގ މަޤްޞަދ ތައް ކަމަށް މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  

 ؛ކަންތައްތައް ޙާޞިލ ވާނެހެން އެކަންކަން ހިންަގމ ންދޭތޯ ބެލ ން

ޑިޕްލޮމެޓިކް  )ބ(   ޤާއިމ ކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި  ޤައ މ ތަކ ން  ބޭރ  

އެހެނިހެން   އެފަދަ  ޕޯސްޓ ތަކާއި  ކޮންސިއ ލާ  މިޝަންތަކާއި 

އޮފީސްތަކާިއ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން ދިވެހިރާއްޖޭަގިއ  

ެއފަދަ  ހ އްދަދިނ މާއި  ޤާިއމ ކ ރ މ ެގ  އޮފީސްތައް  ޤާއިމ ކ ރާ 

ކޮންސި އޮފީސްތައް މިޝަންތަކާއި  ޕޯސްޓ ތަކާއި  އ ލާ 

ެއކ ލަާވލައި  ަގާވއިދ   ޮގތ ެގ  ޙަރަކާތްތެރިާވނެ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

 ހިންގ ން.

 

 ހަތަރ ވަނަ ބާބ  

 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 
 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ  ަގވާއިދ ތަކ ަގއި ބަޔާންކ ރާ  )ހ(  .9 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 

ޮގތ ެގމަތިން، ފޮރިން ސަރިވސްެގ އެންމެހައި ކަންކަން ދ ވަހ ން 

އެހީތެރިވެދިނ މަށްޓަކައި،   މިނިސްޓަރަށް  ހިންގ މ ަގއި  ދ ވަހަށް 

 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެއް ހ ންނަންވާނެެއވެ. 

ިއސް  )ށ(   އެންމެ  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ސެކްރެޓަރީއަކީ  ފޮރިން 

ސަރވިސްެގ އެހެން ހ ރިހާ މ ވައްޒަފ ންނާއި،  މ ވަްއޒަފެވެ. ފޮރިން  
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ފޮރިން  ަވޒީފާއަދާކ ރާ  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

ކ ރާނީ،  މަސައްކަތް  މ ވަްއޒަފ ންވެސް  ބޭރ ެގ  ސަރވިސްއިން 

 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީެގ އިރ ޝާދ ެގ ދަށ ންނެވެ. 

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ   )ނ(   ދަށ ން މި ޤާނޫނާއި  ަގާވއިދ ެގ 

އަދާކ ރ މ ަގިއ   މަސްއޫލިއްޔަތ   އޭނާެގ  ސެކްރެޓަރީ  ފޮރިން 

 ޖަވާބ ދާރީވާނީ މިނިސްޓަރަށެވެ. 

 

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ  

 ޢައްޔަންކ ރ މާއި ވަކިކ ރ ން 
ވަކިކ ރާނީ،  )ހ(  .10 ޢައްޔަންކޮށް  މީހަކ   މަޤާމަށް  ސެކްރެޓަރީެގ  ފޮރިން 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. މިނިސްޓަރ ެގ ލަފާެގ މަތިން 

މަޤާމަށް  )ށ(   އެ  އޭނާ  މ އްދަތަކީ،  މަޤާމ ެގ  ސެކްރެޓަރީެގ  ފޮރިން 

 )ތިނެއް( އަހަރ  ދ ވަހެވެ.  3ޢައްޔަންކ ރެވޭ ތާރީޚ ން ފެށިެގން 

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީެގ   )ނ(  

)ތިނެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ެގ   3މީހަކ ، އިތ ރ   މަޤާމަށް ޢައްޔަންކ ރާ  

މ އްދަތަކަށް ެއ މަޤާމަށް ޢަްއޔަންކ ރ މަކަށް މި މާއްދާ ހ ރަހެއް 

 ނާޅައެވެ. 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ފޮރިން ސެކްރެޓަރީެގ މަޤާމަށް  )ރ(  

މި ޤާނޫނާ  ކޮށްފައިވާނަމަ، އެންމީހަކ  ޢައްޔަ ެއްއޮގތަށް ފަރާތަކީ 

އެ   އަދި  ބަލަންވާނެއެެވ.  ފަރާތެްއކަމ ަގއި  ޢައްޔަންކޮށްފަިއވާ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާ  ސެކްރެޓަރީެގ  ފޮރިން  ޙާލަތ ަގިއވެސް 

ގ ޅޭޮގތ ން މި ޤާނޫނ ެގ މާއްދާތައް އެ މަޤާމ ަގއި ހ ރި ފަރާތެއްެގ  

 މައްޗަށް ހިނާގނެެއވެ. 
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ވަނަ    35ސެކްރެޓަރީެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކ ރާ މީހަކީ، މި ޤާނޫނ ެގ  ފޮރިން    .11 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ ޝަރ ޠ  

( ެގ  )ނ(  އެގްޒެކެޓިްވ  2މާއްދާެގ  ބަޔާންކޮށްފައިާވ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

ސްޓާފ ންެގ ިގންތީެގ "ސެކްރެޓަރީ" ެގ މަޤާމ ގައި ޚިދ މަތް ކ ރަމ ންެގންދާ 

ސަރވި ފޮރިން  ތެރެއިން،  މ ަވްއޒަފ ންެގ  ސަރވިސްެގ  ސްެގ ފޮރިން 

ތަޖ ރިބާއާއި މަޤާމ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ މ ެގ ޤާބިލ ކަން ހ ރި މީހަކަށް  

ަމދ ވެެގން   މިނިސްޓްރީަގއި  ިއތ ރ ން،  ޭއެގ  އަދި    10ވާންވާނެއެވެ. 

މީހަކަށް  ލިބިފަިއވާ  ތަޖ ރިބާ  މަސަްއކަތްކޮށް،  އަހަރ   )ދިހައެއް( 

 ވާންވާނެއެވެ. 

 

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ  
ފޮރިން ސެކްރެޓަރީެގ މަސްޫއލިއްޔަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިވި ކަންކަން    .12

 ހިމެނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާަގިއ މިނިސްޓަރ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް   7މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  

ބޭނ ންާވ  މިނިސްޓަރަށް  ކަންކަމ ަގއި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކަމަށް 

 ؛އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ ންލަފަޔާއި 

އެންެމހައި  )ށ(   މ ވަްއޒަފ ންނާގ ޅޭ  ހިންގ މާިއ،  ސަރވިސް  ފޮރިން 

ހިންގ މާބެހޭ  ސިޔާސަތ   ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކަންތައްތަކާއި، 

ކ ރ މާ ބެހޭޮގތ ން މިނިސްޓަރަށް އެންމެހައި ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް

ލަފާދިނ މާއި، މިނިސްޓަރ  އަންާގ ޮގތ ެގމަތިން އަދި މި ޤާނޫނާއި،  

ޮގތ ެގަމތިން، މި   ެއއްޮގތްވާ  ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ގަވާއިދ ތަކާ 

 ؛ފޮރިން ސަރވިސް ހިންގ މާއި ކ ރިއެރ ވ ން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތ  ހިންގ މާ ބެހޭޮގތ ން ޢަމަލ ކ ރާނެ  )ނ(  

މިނިސްޓަރަށް  ހިންގ މ ަގއި  ެއކ ލަވާލަިއ  އ ސޫލ ތައް 

 ؛އެހީތެރިވެދިނ ން
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ޤާނޫނ ެގ   )ރ(   މި  މ ވަްއޒަފ ންނަކީ  ސަރވިސްެގ  ވަނަ   4ފޮރިން 

ޮގތަކަށް  ޙާޞިލ ކ ރެވޭފަދަ  މަޤްޞަދ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި 

 ؛މަސައްކަތްކ ރާ ބަޔަކަށް ހެދ ން

ފެންވަރ    )ބ(   ޚިދ މަތ ެގ  މ ަވއްޒަފ ންެގ  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

ބޭނ ންވާ   ތަރައްޤީކ ރ ަމށް  މިންަގނޑ ތަކާއި  ދަމަހައްޓައި، 

 ؛އ ސޫލ ތައް މިނިސްޓަރ ެގ ލަފާެގމަތިން އެކ ލަވާލައި ހިންގ ން 

ފޮރިން  )ޅ(   ޙާޞިލ ކ ރެވޭނެޮގތަށް  މަޤްޞަދ   ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

ެއކ ލަާވލައި ލަފަޔާއެކ   މިނިސްޓަރ ެގ  އޮނިަގނޑ   ، ސަރވިސްެގ 

ކ ރާނެ   ބައިތަކ ން  އެކި  ސަރވިސްެގ  މަސަްއކަތްތައް ފޮރިން 

 ؛ކަނޑައެޅ ން 

ދިވެހިރާްއޖޭެގ  )ކ(    ތަންފީޛ ކ ރ މ ަގިއ،  ސިޔާސަތ ތައް  ޚާރިޖީ 

މިނިސްޓަރ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ތަކ ެގ  ޤާނޫނ އަސާސީާއއި 

ލަފާދީ،  މިނިސްޓަރަށް  ކަންކަމ ަގިއ  ޖަވާބ ދާރީވާންޖެހޭ 

 ؛އެހީތެރިވެދިނ ން

ސަރވިސްެގ   )އ(    ފޮރިން  މ ވަްއޒަފ ންނާއި  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

މ ވަްއޒަފ ން  އެންމެހައި  ވަޒީފާއަދާކ ރާ  މަޤާމ ތަކ ަގއި 

މިނިސްޓަރ ެގ   އ ސޫލ ތައް  ގަވާއިދ ތަކާއި  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

 ލަފަޔާއެކ  އެކ ލަވާލައި ހިންގ ން.
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 ފަސްވަނަ ބާބ  
 ސަފީރ ން 
 

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  )ހ(  .13 ސަފީރ ން  ޤައ މ ތަކ ަގއާިއ،  ބޭރ   ސަފީރ ންނަކީ، 

ތަމްސީލ ކ ރ މަށް،  ދައ ލަތް  ދިވެހި  ޖަމްޢިއްޔާތަކ ަގއި 

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ    115ޤާނޫނ އަސާސީެގ  

 ޮގތ ެގމަތިން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢަްއޔަންކ ރާ މީހ ންނެވެ. 

މ ވަްއޒަފ ންނާިއ ސަފީރ ންެގ   )ށ(   ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ވަޒީފާއަށް 

 ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރ ންެވސް މީހ ން ޢައްޔަންކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 3ސަފީރ ެގ ވަޒީފާއަށް ޢަްއޔަންކ ރާ މީހެއްެގ ަވޒީފާެގ މ އްދަތަކީ   )ނ(  

)އެކެއް( އަހަރަށްވ ރެ    1)ތިނެއް( އަހަރ  ދ ވަހެވެ. އެ މ އްދަތ   

ބާރ   ދިގ ނޫން   އިތ ރ ކ ރ މ ެގ  މ އްދަތަކަށް 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

 

 ސަފީރ ން ޢައްޔަންކ ރާނީ، މި މާއްދާަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  )ހ(  .14 ސަފީރ ން ޢައްޔަންކ ރ ން 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   )ށ(   ޢައްޔަންކ ރ މަށް  ޮގތ ަގިއ  ސަފީރ ންެގ 

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ(   115ޤާނޫނ ައސާސީެގ  ހ ށަހަޅާ ނަންތައް،  

މަޖިލީހ ެގ މަޝްވަރާއަށްޓަކަިއ   ޮގތ ެގމަތިން ރައްޔިތ ންެގ  ަގިއވާ 

 އެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

( ެގ ދަށ ން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ރަްއޔިތ ންެގ ށމި މާއްދާެގ ) )ނ(  

ރ ހ ން ދޭން ފެންނަ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅާ ނަން ނ ވަތަ ނަންތަކަށް  

ވޯޓ ަގިއ   ހާޒިރ ވެ  ޖަލްސާއަކަށް  މަޖިލީހ ެގ  ރައްޔިތ ންެގ  ކަމަށް 

ފަރާތެއް ބައިވެރިވާ މެންބަރ ންެގ އަޣ ލަބިއްޔަތ ން ފާސްވ މ ން، އެ
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ޢައްޔަންކ ރާނީ  ސަފީރ ކަމަށް  ފަރާތްތައް  ނ ވަތަ 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. 

 

ޝަރ ޠ ތައް   .15 ސަފީރ ންގެ ޝަރ ޠ   އަންނަނިވި  މީހ ންަގއި  ޢައްޔަންކ ރާ  ޮގތ ަގއި  ސަފީރ ންެގ 

 ފ ރިހަމަވާންވާނެއެެވ. 

 ؛ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވ މާިއ، އެހެން ޤައ މެއްެގ ރައްޔިތަކަށް ނ ވ ން )ހ(  

ދިވެހި ދައ ލަތް ތަމްސީލ ކޮށް، ސަފީރ ކަމ ެގ ވަޒީފާެގ ވާޖިބ ތަކާިއ   )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރެވޭ ފެންވަރ ެގ ތަޢ ލީމާިއ ތަޖ ރިބާއާިއ  

 ؛ޤާބިލ ކަންހ ރ ން

؛ ސަފީރ ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޤައ މ ެގ ދާއިމީ ރަށްވެއްސަކަށް ނ ވ ން )ނ(  

ދާއިމީ ރަށްވެްއސެްއކަމަށް ބަލާނީ، އެ ޤައ މެްއެގ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނ ެގ 

ރައްޔިތ ންނަ ޤައ މ ތަކ ެގ  އެހެން  ރަށްެވހިކަން ދަށ ން  ދާއިމީ  ށް 

 ދިނ މ ަގއި ޢަމަލ ކ ރާ މިންަގނޑާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 ؛)ތިރީސް( އަހަރ  ފ ރިފައިވާ މީހަކ  ކަމ ަގއިވ ން  30ޢ މ ރ ން  )ރ(  

ޤާނޫނ އަސާސީ ނ ވަތަ ޤާނޫނެްއެގ ދަށ ން އިންތިޚާބ ކ ރެވޭ މަޤާމެއް  )ބ(  

 ؛ކަމ ަގއި ނ ވ ންފ ރަމ ންދާ މީހަކ  

( ވަނަ ނަންބަރާއި 1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  41މި ޤާނޫނ ެގ   )ޅ(  

މަޤާމެްއ 2) މަޤާމ ތަކ ންކ ރެ  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި  ވަނަ   )

 ؛ފ ރަމ ންދާ މީހަކ  ކަމ ގައިވ ން

ސަރވިސްެގ   )ކ(    ފޮރިން  ޢައްޔަންކ ރަނީ  ވަޒީފާއަށް  ސަފީރ ެގ 

( 1ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ެގ )   35މ ވަްއޒަފެއްނަމަ މި ޤާނޫނ ެގ  

( ފެށިެގން  ނަންބަރ ން  ނިޔަލަށ4ްވަނަ  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ   )، 

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤާމެއް ފ ރަމ ންދާ މީހަކ  ކަމ ގައިވ ން. 
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ވަނަ   14ޢައްޔަންކ ރ މަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނ ެގ ސަފީރ ެގ ވަޒީފާއަށް މީހަކ    .16 އިޖ ރާއަތ ތައް ފ ރިހަމަކ ރ ން 

މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން ރައްޔިތ ންެގ މަޖިލީހ ެގ މަޝްވަރާ  

"ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެޓިކް ، ހޯދ މަށް ފޮނ ވ މ ެގ އިތ ރ ން

މި  1961ރިލޭޝަންސް   ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ އިޖ ރާއަތ ތައް،  ދަށ ން  ެގ   "

މިޝަންތަކާއި ޤާނޫ ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ނ ެގ 

ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގާވއިދ ަގއި  ޕޯސްޓ ތަކ ެގ  ކޮންސިއ ލާ 

 ފ ރިހަމަކ ރަންވާނެއެވެ. 

 

ޑިޕްލޮމެޓިކް  )ހ(  .17 ސަފީރ ންގެ މަސްއޫލިއްޔަތ   މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކަކީ  މަިއަގނޑ   ސަފީރ ންެގ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ކ ރ މަށް  މާއްދާަގިއ    22މިޝަންތަކ ން  ވަނަ 

މިޝަން  ޙާޞިލ ވާނެހެން  ކަންތައްތައް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

ހިންގ މާއި، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއ ލާ 

ކ ރަންޖެހޭނެކަމަށް  މިޝަންތަކ ން  ަގާވއިދ ަގއި  ޕޯސްޓ ތަކ ެގ 

ޓަރ ެގ ލަފަޔާެއްއޮގތަށް ކ ރ މެވެ. ބަޔާންކ ރާ ކަންތައްތައް މިނިސް

އޭެގ އިތ ރ ން، ފޮރިން ސަރިވސްެގ މަޤާމ ތަކ ަގއި ވަޒީފާ އަދާކ ރާ 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ކ ރ މަށް  މާއްދާަގިއ    43ފަރާތްތަކ ން  ވަނަ 

ސަފީރ ންެގ  ކ ރ ންެވސް  ކަންތައްތައް  ކަނޑައަޅާފަިއވާ 

 މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނެއެވެ. 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާ  )ށ(   ޒިންމާތަކާއި  އެފަރާތްތަކ ެގ  ސަފީރ ން 

 ގ ޅޭޮގތ ން ޖަވާބ ދާރީވާނީ މިނިސްޓަރަށެވެ. 
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ބޭނ ންވެއްޖެނަމަ،  )ހ(  .18 ދިނ ން ސަފީރ ން އިސްތިޢ ފާ  އިސްތިޢ ފާދޭން  ސަފީރަކ  

ލިޔ މަކ ން  ފޮނ ވާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއަށް 

 އިސްތިޢ ފާދެވިދާނެެއވެ. 

ހ ށަހެޅި  )ށ(   ލިޔ ން  އިސްތިޢ ފާެގ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރަީއސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ   ވަކިވާނީ  ވަޒީފާިއން  ނަމަވެސް، ސަފީރ ެގ 

ލިޔ މަކ ންނެވެ.   ދޭ  ޤަބޫލ ކޮށް،  އިސްތިޢ ފާ  އެ 

ިއސްތިޢ ފާ   އެ  އޭނާެގ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ  ޤަބޫލ ކ ރަންދެން 

 މަސްއޫލިއްޔަތ  އަދާކ ރ ންމަތީ ދެމިހ ންނަންވާނެއެވެ. 

 

ސަފީރ ން އަނބ ރާ ގެނައ މާއި  
ސަފީރ ކަމ ގެ ވަޒީފާއިން  

 ވަކިކ ރ ން 

އަނބ ރާ  )ހ(  .19 ސަފީރ ން  ޢައްޔަންކ ރެވޭ  މިޝަންތަކަށް  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ. ެގންނާނީ، އަދި މަޤާމ ން ވަކިކ ރާނީ 

ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރ ން ޢައްޔަންކޮށްފައި ތިބޭ ސަފީރ ން،  )ށ(  

ަވޒީފާއިން  ސަފީރ ކަމ ެގ  ޙާލަތެްއަގިއ،  ބަދަލ ވާ  ވެރިކަން 

އިސްތިޢ ފާދިނ މ ަގިއވެސް   ެއޮގތަށް  އިސްތިޢ ފާދޭންވާނެެއވެ. 

ޤާނޫނ ެގ   މި  )ށ(    18ޢަމަލ ކ ރާނީ،  މާއްދާެގ  ގައިާވ  ވަނަ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

ސަފީރަކީ ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ވަްއޒަފެއްނަމަ، އެ ސަފީރަކ  މި  )ނ(  

ިއސްތިޢ ފާދިންކަމ ަގިއ    18ޤާނޫނ ެގ   އެްއޮގތަށް  ާމއްދާާއ  ވަނަ 

އަނބ ރާ  އެްއޮގތަށް  އާ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި  ނ ވަތަ  ވީނަމަވެސް 

ފ ރަމ ންދިޔަ ފަރާތ ން  ފޮރިން ސަރވިސްަގއި އެ، ެގނައި ނަމަވެސް 

 މަޤާމ ން ވަކިވީ ކަމ ަގެއއް ނ ބެލެވޭނެެއވެ. 
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 ހަވަނަ ބާބ  

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް 
 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަކީ، "ިވއެނާ ކޮންވެންޝަން  )ހ(  .20 ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް 

ރިލޭޝަންސް   ޑިޕްލޮމެޓިކް  އާ  1961އޮން  ެއްއޮގތްާވ  " 

ޮގތ ެގމަތިން، އެ މިޝަނެއް ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަ ޤައ މެއްަގއި،  

ތަމްސީލ ކޮށް،   ދިވެހިރާއްޖެ  ޖަމްޢިއްޔާެއްއަގިއ  ނ ވަތަ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޤައ މީ މަޞްލަޙަތ  ކ ރިއަރ ވަިއ، ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ފައިދާއާިއ މަންފާ ލިބޭނެ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައި، ފ ޅާކޮށް، މިޝަން 

ދިރިއ ޅޭ  ހ ން ޤައ މެްއަގއި  ެއ  އަދި  ޒިޔާރަތްކ ރާ،  ޤައ މަށް  ނަ 

ޤާއިމ ކޮށްފަިއ  ހޯދައިދިނ މަށް  ފަސޭހަޮގތްތައް  ލ އި  ދިވެހިންނަށް 

 ހ ންނަ ތަންތަނެވެ.

ޤައ މ ތަކ ަގއި،   )ށ(   ހ ންނަ  ޤާއިމ ކޮށްފައި  މިޝަން  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

ކ ރިެއރ ވ މަށްޓަކަިއ، މިޝަނ ެގ ބަެއއްެގ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަާގފަތް  

މިނިސްޓަރަށް  ބާރ   ޤާިއމ ކ ރ މ ެގ  މަރ ކަޒ ތައް  ޮގތ ން، 

ލިބިެގންެވއެވެ. ެއޮގތ ން ޤާއިމ ކ ރެވޭ މަރ ކަޒ ތައް ޤާއިމ ކ ރ މ ަގިއ  

އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް،  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

މިޝަންތަ ޑިޕްލޮމެޓިކް  ކޮންސިއ ލާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ކާއި 

 ޕޯސްޓ ތަކ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

އިދާރީޮގތ ން  )ނ(   މިޝަންތަކަކީ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 މިނިސްޓްރީެގ ބައެކެވެ. 
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މިޝަންތައް ޤާއިމ ކ ރ މާއި  

 ބަންދ ކ ރ ން 
އަދި    .21 ޤާިއމ ކޮށް،  މިޝަންތައް  ނިންމ ންތައް ޑިޕްލޮމެޓިކް  ބަންދ ކ ރ މ ެގ 

ނިންމާނީ ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ޤާއިމ ކ ރ މ ަގއި  

ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ   ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ އ ސޫލ ތަކާއި  ބަންދ ކ ރ މ ަގއި  ނ ވަތަ 

އިޖ ރާއަތ ތަްއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް  

 ކާއި ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ެގ ަގވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. މިޝަންތަ

 

ޑިޕްލޮމެޓިކް،   ،ޚާރިޖީ ދާއިރާަގއި ޚިދ މަތްކ ރާ އިދާރީ، ކޮންސިއ ލާ )ހ(  .22 މިޝަންތަކ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް 

ެއހެނިހެން   އަދި  އަސްކަރީ  އިޤްތިޞާދީ،  ސިޔާސީ، 

އެހީތެރިކަމާިއ  ތަމްސީލ ކ ރާ     ދާއިރާތައް ފަރާތްތަކަށް 

ތަމްރީނ  މަގ   އެއްބާރ ލ މާއި  ތަނަވަސްކޮށްދިނ މާއި،   ލިބޭނެ 

މަޞްލަޙަތ   ސިޔާސަތާއި  ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދިމާވާ  ކ ރިއެރ ވ މަށާއި، ދިވެހިންނަށް  ޤައ މ ތަކ ަގއި  ބޭރ  

އިތ ރ ން، އެހީތެރިވ މ ެގ  މިނިސްޓްރީެގ    ކަންތައްތަކ ަގއި 

އެންމެހައި މަސައްކަތްތަ ކ ރަންޖެހޭ  ޮގތ ން  މަދަދ ވެރިވ މ ެގ  ކަށް 

މަސައްކަތްތައް ކ ރ މަކީ މިޝަންތަކ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ެގ ތެރޭަގިއ  

ޒިންމާތަްއ   މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި  އެފަދަ  ކަންކަމެވެ.  މި  ހިމެނޭ 

ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ހަދާ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި  

 ކ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަ

ނ ވަތަ   )ށ(   ޤާއިމ ކޮށްފަިއވާ  ިމޝަނެއް  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ކަނޑައަޅާފަިއވާ ޤައ ެމއްެގ ެއްއވެސް ފަރާތަކާ، ނ ވަތަ މިޝަނެއް 

ކަނޑައަޅާފައި ހ ންނަ ޖަމްޢިއްޔާއަކާ ދިވެހި ދައ ލަތ ން މ ޢާމަލާތ  

މިޝަނެއް  އެ  ކ ރާނީ  އެކަން  ޙާލަތެއްަގިއ،  ކ ރަންޖެހިއްޖެ 

ކ ރ މ ަގިއ  މެދ ވެރިކޮށެވެ މ ޢާމަލާތ ތައް  ކ ރަންޖެހޭ  ެއޮގތ ން   .
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އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  އ ސޫލ ތައް  ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ 

ކޮންސިއ ލާ  މިޝަންތަކާއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ޕޯސްޓ ތަކ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ހެޑް އޮފް މިޝަންއާއި ޝާޒެ  

 ދަފެއާރ 

އޮފް  )ހ(  .23 ހެޑް  މިޝަނެއްެގ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ކޮންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޤާނޫނ އަސާސީެގ   ހ ންނާނީ  ޮގތ ަގއި  ވަނަ   115މިޝަންެގ 

މާއްދާެގ )ދ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޮގތ ެގމަތިން، އެ މިޝަނެއް 

ޖަމްޢިއްޔާައކަށް،   ނ ވަތަ  ޤައ މަކަށް  ހ ންނަ  ކަނޑައަޅާފައި 

 ށްފައި ހ ންނަ ސަފީރެކެވެ. ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކޮ

އެްއވެސް ސަބަބަކާހ ރެ މިޝަނެއްެގ ހެޑް އޮފް މިޝަންެގ ޮގތ ަގިއ   )ށ(  

އެ މިޝަނެްއެގ ޝާޒެ ދަފެާއރެގ    ،ސަފީރަކ  ނ ހ ންނަ ޙާލަތެއްަގއި 

މިޝަންތަކާިއ   ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ހ ންނާނީ،  ޮގތ ަގއި 

ބަޔާ ަގާވއިދ ަގއި  ޕޯސްޓ ތަކ ެގ  ޮގތ ެގމަތިން، ކޮންސިއ ލާ  ންކ ރާ 

މިނިސްޓަރ  ޢައްޔަންކ ރާ، ޑެޕިއ ޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަނެވެ. އަދި 

ޑެޕިއ ޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަންެވސް ނ ހ ންނަ ޙާލަތެއްަގއި، ދެން ެއ  

މިޝަނެއްެގ ޝާޒެ ދަފެއާރެގ ޮގތ ަގއި ހ ންނާނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ދ ަގިއ  ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ެގ ަގާވއި 

ފޮރިން  ޢައްޔަންކ ރާ،  މިނިސްޓަރ   ޮގތ ެގމަތިން،  ބަޔާންކ ރާ 

 ސަރވިސްެގ މ ަވއްޒަފެކެވެ. 
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 ހަތްވަނަ ބާބ  
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތައް 

 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކަކީ ބޭރ  ޤައ މ ތަކ ެގ، ކަނޑައެޅޭ ަވކި    .24 ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތައް 

ކ ރިއަރ ވަިއ،  މަޞްލަޙަތ   ޤައ މީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ސަރަޙައްދ ތަކެްއަގއި، 

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާާއއި މަންފާ ލިބޭނެ ފ ރ ޞަތ ތައް ހޯދައި، ފ ޅާކޮށް،  

ެއ   އަދި  ޒިޔާރަތްކ ރާ،  ހ ންނަ ސަރަޙައްދަކަށް  ޕޯސްޓެއް  ކޮންސިއ ލާ  އެ 

ހަ ޮގތްތައް ހޯދައިދިނ މަށް  ސަރަޙައްދެްއަގއި ދިރިއ ޅޭ ދިެވހިންނަށް ލ އިފަސޭ

 ޤާއިމ ކޮށްފައި ހ ންނަ ތަންތަނެވެ. 

 

ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ގެ  

 ގިންތިތައް 
)ދޭއް(    2ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތައް ބެހިެގންވަނީ އަންނަނިވި    .25

 ިގންތީެގ މަްއޗަށެެވ. 

 އަދި   ؛ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ  )ހ(  

 ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ . އޮނޮރަރީ  )ށ(  

 

ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ  ޤާއިމ ކޮށް، އަދި ބަންދ ކ ރާނީ، މިނިސްޓަރ ެގ   )ހ(  .26 ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ  

ޕޯސްޓެއް   ކޮންސިއ ލާ  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާއެވެ.  މަތިން  ލަފާެގ 

ޢަމަލ ކ ރަންޖެހޭ   ބަންދ ކ ރ މ ަގއި  ނ ވަތަ  ޤާއިމ ކ ރ މ ަގއި 

ޤާނޫނ ެގ އ ސޫލ ތަކާއި   މި  އިޖ ރާއަތ ތައް،  ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ 

މިޝަންތަކާިއ   ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން 

 ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

ޤާއިމ ކ ރެވޭ   )ށ(   ދަށ ން  ޕޯސްޓ ތަކ ެގ  އެ  ޕޯސްޓ ތަކާއި  ކޮންސިއ ލާ 

 ތަންތަނަކީ، އިދާރީޮގތ ން މިނިސްޓްރީެގ ބަެއކެވެ. އެހެނިހެން 
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ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ  
ކޮންސިއ ލާ  .27 ދޭންޖެހޭ  ދިވެހިންނަށް  ދިރިއ ޅޭ  ބޭރ ަގއި    ދިވެހިރާއްޖެއިން 

ފ ޅާކޮށް  އިތ ރަށް  ޚިދ މަތްތައް  އެ  ފަސޭހަކޮށްދިނ މާއެކ ،  ޚިދ މަތްތައް 

އިތ ރ ން  ހަރ ދަނާ މަސައްކަތްތަކަށް    ،ކ ރ މ ެގ  މިނިސްޓްރީެގ 

ކ ރ މަކީ   މަސައްކަތްތައް  އެންމެހައި  ކ ރަންޖެހޭ  ޮގތ ން  މަދަދ ވެރިވ މ ެގ 

ތަކ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިެމނޭ ކަންކަމެވެ.  ޕޯސްޓ   ކޮންސިއ ލާ

، ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ެގ މަސްއޫލިއްޔަތާއި ޒިންމާތަކ ެގ ތެރޭަގއި ހިމެނެނީ

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމ ެގ އިތ ރ ން، މި   24މި ޤާނޫނ ެގ  

ޑިޕްލޮމެޓިކް   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  މިޝަންތަކާއި ޤާނޫނ ެގ 

 ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަމެވެ. 

 

ެއންމެ   )ހ(  .28 ހެޑް އޮފް ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ   ހިންގ މ ެގ  ޕޯސްޓެއް  ކޮންސިއ ލާ  ކޮންމެ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޕޯސްޓ  ކޮންސިއ ލާ  އޮފް  ހެޑް  ޮގތ ަގިއ  ފަރާތެްއެގ   އިސް 

އެ އަދި  ޤާނޫނ ެގ ޢައްޔަންކޮށް،  މި  ެގންނާނީ  އަނބ ރާ  ފަރާތެްއ 

އަނބ ރާ  ފޮނ ވ މާއި  މީހ ން  ޕޯސްޓިންގއަށް  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން 

 ެގނައ މ ެގ ަގވާއިދ ގައި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން މިނިސްޓަރެވެ. 

ޕޯސްޓ  )ށ(   ކޮންސިއ ލާ  އޮފް  ޖެނެރަލް ހެޑް  ކޮންސ ލް  މަޤާމަށް  ެގ 

 ނ ވަތަ ކޮންސ ލްެއއް ޢައްޔަންކ ރެވިދާނެެއވެ. 

ޕޯސްޓަ )ނ(   ކޮންސިއ ލާ  އޮފް  ހަމައެކަނި ހެޑް  ޢައްޔަންކ ރެވޭނީ  ކަށް 

 ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ވަްއޒަފ ންނެވެ.

ަވޒީފާ އެްއވެސް ސަބަބަކާހ ރެ ހެޑް އޮފް ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ   )ރ(   ެގ 

ވަޒީފާ ަވގ ތީޮގތ ން އަދާކ ރާނީ މި ޤާނޫނ ެގ   ހ ސްވެއްޖެނަމަ، އެ

މިޝަންތަކާިއ   ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާްއޖޭެގ  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން 

ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގވާއިދ ަގއި  ޕޯސްޓ ތަކ ެގ  ކޮންސިއ ލާ 
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ެއަވގ ތަކ  ހ ރި  މިނިސްޓަރ  ޢައްޔަންކ ރާ، ފޮރިން ސަރވިސްެގ 

 އެންމެ އިސް މ ަވއްޒަފެކެވެ. 

 

ހެޑް އޮފް ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ  
ޕޯސްޓ    .29 ކޮންސިއ ލާ  އޮފް  ޤާނޫނ ެގ  ހެޑް  މި  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކަކީ   27ެގ 

ކޮންސިއ ލާ  ޙާޞިލ ވާނެހެން  ކަންކަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ދިވެހިރާއްޖޭެގ   އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ހިންގ މާއި،  ޕޯސްޓ ތައް 

ހެޑް  ޑިޕްލޮމެ ަގާވއިދ ަގއި  ޕޯސްޓ ތަކ ެގ  ކޮންސިއ ލާ  މިޝަންތަކާއި  ޓިކް  

ެގ މަސްއޫލިްއޔަތާއި ޒިންމާތައް ކަަމށް ބަޔާންކ ރާ އޮފް ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ  

 ކަންތައްތަކެވެ. 

 

ޤާިއމ ކޮށް  )ހ(  .30 އޮނޮރަރީ ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ   ޕޯސްޓ ތައް  ކޮންސިއ ލާ  އޮނޮރަރީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

މަތިން،  ލަފާެގ  މިނިސްޓަރ ެގ  ބަންދ ކ ރާނީ 

 . ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެއވެ

ހެޑް އޮފް އޮނޮރަރީ ކޮންސިއ ލާ "އޮނޮރަރީ ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓެްއެގ   )ށ(  

ެގ ޮގތ ަގއި ހ ންނާނީ، "އޮނޮރަރީ ކޮންސ ލް ޖެނެރަލް"   "ޕޯސްޓ 

ނ ވަތަ "އޮނޮރަރީ ކޮންސ ލް" އެކެވެ. އަދި އެ މަޤާމަށް މީހ ން  

އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ިމ  ވަކިކ ރާނީ  ޢައްޔަންކޮށް 

ކޮންސިއ ލާ  މިޝަންތަކާއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ތ ެގމަތިން މިނިސްޓަރެވެ. ޕޯސްޓ ތަކ ެގ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގ

މިނިސްޓްރީެގ   )ނ(   އިދާރީޮގތ ން  ޕޯސްޓަކީ  ކޮންސިއ ލާ  އޮނޮރަރީ 

 ބައެއްނޫނެެވ. 

ހެޑް އޮފް އޮނޮރަރީ ކޮންސިއ ލާ "އޮނޮރަރީ ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ެގ   )ރ(  

މ ަވއްޒަފަކަށް  ،އަށް" ޕޯސްޓ  ެއއްވެސް  ޕޯސްޓ ެގ  އެ   ، އަދި 
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ނ ވަތަ   އ ޖޫރަެއއް،  މ ސާރައެއް،  ެއއްެވސް  ބަޖެޓ ން  ދައ ލަތ ެގ 

 ފައިސާެގ ޢިނާޔަތެއް ނ ދޭނެެއވެ. 

އެހެން އޮތްނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީން ލިޔ މ ން    (ރ)މި މާއްދާެގ   )ބ(  

އަނބ ރާ ފައިސާ ދަްއކާ ޮގތަށް،   ށްއަންާގ އެންގ ަމކަށް، ދައ ލަތަ

އޮނޮރަރީ ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ން ކ ރާ ޚަރަދަކަށް ދައ ލަތ ން ފައިސާ  

 ދެއްކ މަކަށް މި ޤާނޫނ  ހ ރަހެއް ނާޅަެއވެ. 

 

އޮނޮރަރީ ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ގެ  

 މަސްއޫލިއްޔަތ  
ޤާނޫނ ެގ   .31 މި  މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކަކީ،  ޕޯސްޓ ތަކ ެގ  ކޮންސިއ ލާ  އޮނޮރަރީ 

ކޮންސިއ ލާ   މިޝަންތަކާިއ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން 

ޕޯސްޓ ތަކ ެގ   ކޮންސިއ ލާ  އޮނޮރަރީ  ަގާވއިދ ަގިއ  ޕޯސްޓ ތަކ ެގ 

 ންތައްތަކެވެ. މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަ

 

ހެޑް އޮފް އޮނޮރަރީ ކޮންސިއ ލާ  

 ޕޯސްޓ ގެ މަސްއޫލިއްޔަތ  

ެގ ދަށ ން ޢައްޔަންކ ރާ "ހެޑް އޮފް  ( ށ)ވަނަ މާއްދާެގ    30މި ޤާނޫނ ެގ    .32

ޕޯސްޓ  ހިމެނެނީ އޮނޮރަރީ ކޮންސިއ ލާ  ތެރޭަގއި  "ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކ ެގ 

ޤާނޫނ ެގ   މާއްދާަގއި   27މި  ކ ރ މަށް   ،ވަނަ  ޕޯސްޓ ތަކ ން  ކޮންސިއ ލާ 

ބަޔާންކ ރާ ކަންތައްތައް ޙާޞިލ ކ ރ މާއި، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ  

ޕޯސްޓ ތަކ ެގ   ކޮންސިއ ލާ  މިޝަންތަކާއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ޕޯސްޓ  ކޮންސިއ ލާ  އޮނޮރަރީ  އޮފް  "ހެޑް  ެގ  ަގާވއިދ ަގއި   "

 ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކެވެ.  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި ޒިންމާތައް 
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 އަށްވަނަ ބާބ  
 ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމ ތަކާއި މ ވައްޒަފ ން 

 
ފަށާތާ   )ހ(  .33 ލ ން ފޮރިން ސަރވިސް އެކ ލަވާ  ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  ދ ވަހ ެގ   90މި  )ނ ވަދިހަ( 

ޤާނޫނ ެގ   މި  ފޮރިން   5ތެރޭަގިއ،  ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ސަރވިސް ެއކ ލަވާލަންވާނެެއެވ.

ވަނަ މާއްދާއާިއ    35ފޮރިން ސަރވިސް އެކ ލަވާލ މަކީ މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  

 42ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ މަޤާމ ތަކަށް، މި ޤާނޫނ ެގ    36

ވަނަ މާްއދާެގ )ހ( އާިއ، ެއ މާއްދާެގ )ނ(   63ވަނަ މާއްދާއާއި  

ވަނަ ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް (  5( ވަނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން )1ެގ )

 ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޝަރ ޠ  ފ ރިހަމަވާ މީހ ން ޢައްޔަންކ ރ މެވެ. 

 

ފޮރިން ސަރވިސް  

 އެކ ލެވިގެންވާގޮތް 
އަންނަނިވި    .34 ބެހިެގންވަނީ  ސަރވިސް  ފޮރިން  )ދޭއް(    2ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ިގންތީެގ މަޤާމ ތަކ ެގ ަމއްޗަށެވެ. 

 އަދި  ؛ސްޓާފ ންއެްގޒެކެޓިވް ސަރވިސް  )ހ(  

 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފ ން. )ށ(  

 

އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް  

 ސްޓާފ ން 
ސްޓާފ ންެގ  )ހ(  .35 ސަރިވސް  އެްގޒެކެޓިްވ  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

ަވނަ މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ  42ިގންތިއަކީ މި ޤާނޫނ ެގ 

 މ ވަްއޒަފ ންނެެވ.ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާ، ފޮރިން ސަރވިސްެގ 

ހިމެނޭ   )ށ(   ިގންތީަގއި  ސްޓާފ ންެގ  ސަރިވސް  އެްގޒެކެޓިވް 

އަދި  ސްޓާފ ން"  "އެްގޒެކެޓިވް  ބެހިެގންވަނީ  މ ވަްއޒަފ ން 

 "ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓާފ ން" ެގ މައްޗަށެވެ. 
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މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ "ެއގްޒެކެޓިވް ސްޓާފ ން" ެގ   )ނ(  

 ހިމެނެނީ އަންނަނިވި މަޤާމ ތަކެވެ.ިގންތީަގއި 

 ؛ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ  (1)   

 ؛ސެކްރެޓަރީ  (2)   

 ؛އެޑިޝަނަލް ސެކްރެޓަރީ   (3)   

 ؛ޖޮއިންޓް ސެކްރެޓަރީ  (4)   

 ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ.  (5)   

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ޕްރޮފެޝަނަލް ސްޓާފ ން"  )ރ(  

 ހިމެނޭނީ އަންނަނިވި މަޤާމ ތަކެވެ. ެގ ިގންތީަގއި 

 ؛ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  (1)   

 ؛ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް  (2)   

 ؛ޑިރެކްޓަރ  (3)   

 ؛ޑެޕިއ ޓީ ޑިރެކްޓަރ  (4)   

 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރ.   (5)   

 

ސަރިވސްަގިއ  ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފ ންެގ ިގންތިައކީ ފޮރިން   )ހ(  .36 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފ ން 

ހިމެނޭ އިދާރީ މ ވަްއޒަފ ންެގ ަމއްޗަށް އެކ ލެވިެގންވާ ިގންތިެއކެވެ.  

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ(   42އެ ިގންތީަގއި ހިމެނޭނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  

ސަރވިސްެގ   ފޮރިން  ފ ރިހަމަވާ،  ޝަރ ޠ ތަްއ  ބަޔާންކ ރާ  ަގއި 

 މ ވަްއޒަފ ންނެވެ. 

ަގިއ   )ށ(   )ހ(  މާއްދާެގ  ސަރިވސް މި  ޖެނެރަލް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

 ސްޓާފ ންެގ ިގންތީަގއި ހިމެނޭނީ އަންނަނިވި މަޤާމ ތަކެވެ. 

 ؛ޗީފް ޖެނެރަލް ސަރވިސް އޮފިސަރ  (1)   
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 ؛ޗީފް ޑެސްކް އޮފިސަރ  (2)   

 ؛ސީނިއަރ ޑެސްކް އޮފިސަރ  (3)   

 ؛ޑެސްކް އޮފިސަރ   (4)   

 ؛ޑެޕިއ ޓީ ޑެސްކް އޮފިސަރ   (5)   

 އެސިސްޓަންޓް ެއޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ.   (6)   

 

ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  .37 އިތ ރ  މ ވައްޒަފ ން ނެގ ން  މާއްދާއާއި    35މި  ދަށ ން   36ވަނަ  މާއްދާެގ  ވަނަ 

އެކަށަެއޅިފަިއވާ މަޤާމ ތަކ ެގ އިތ ރ ން، މިނިސްޓްރީެގ ހިންގ މަށް 

ޤަބޫލ ކ ރެިވއްޖެ ނ ންވާކަމަށް މިނިސްޓަރަށް އިތ ރ  މަޤާމ ތަކެއް ބޭ

ސަރވިސްެގ   ފޮރިން  ހަދާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޙާލަތެއްަގއި، 

މ ވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދ ެގ ދަށ ން އިތ ރ  މ ވަްއޒަފ ން މަސަްއކަތަށް 

 ނެގ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  މިނިސްޓަރަށް ލިބިެގންވެެއވެ. 

)ހ(   )ށ(   މާއްދާެގ  ފޮރިން  ަގއި  މި  އޮތްނަމަވެސް،  އެހެން 

އ ނިކ ރަންާވނީ،  އިތ ރ ކޮށް  މ ަވއްޒަފ ން  ސަރވިސްއަށް 

ލިބ މަށް  ހ އްދަ  ހ ށަހަޅައި  އޮފީހަށް  ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ 

 ފަހ ގައެެވ. 

 

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކ ގެ  

 ވަޒީފާތައް 
ައންނަނިވި    .38 ހ ންނާނީ  މިޝަންތަކ ަގއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް   3ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 މައްޗަށް ބެހިެގންވާ ަވޒީފާތަކެވެ. )ތިނެއް( ިގންތީެގ 

އަންނަނިވި  )ހ(   ހިމެނެނީ  ތެރޭަގއި  ވަޒީފާެގ  ިގންތީެގ  ފ ރަތަމަ 

 ވަޒީފާތަކެވެ. 

 ؛ސަފީރ   (1)   

 ؛ކައ ންސެލާ-މިނިސްޓަރ  (2)   
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 ކައ ންސެލާ.   (3)   

އަންނަނިވި  )ށ(   ހިމެނެނީ  ތެރޭަގއި  ަވޒީފާެގ  ިގންތީެގ  ދެވަނަ 

 ވަޒީފާތަކެވެ. 

 ؛ސަރވިސް ެއޓާޝޭ  (1)   

 ؛ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  (2)   

 ؛ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ   (3)   

 ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ.   (4)   

އަންނަނިިވ  )ނ(   ހިމެނެނީ  ތެރޭަގއި  ަވޒީފާެގ  ިގންތީެގ  ތިންވަނަ 

 ވަޒީފާތަކެވެ. 

 ؛އެޓާޝޭ  (1)   

 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ިގންތީެގ ވަޒީފާތަްއ.   (2)   

 
ޕޯސްޓ ތަކ ގެ  ކޮންސިއ ލާ  

 ވަޒީފާތައް 
)ތިނެއް(    3ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ަގއި ހ ންނާނީ އަންނަނިިވ    .39

 ިގންތީެގ މަްއޗަށް ބެހިެގންވާ ވަޒީފާތަކެވެ. 

އަންނަނިވި  )ހ(   ހިމެނެނީ  ތެރޭަގއި  ވަޒީފާެގ  ިގންތީެގ  ފ ރަތަމަ 

 ވަޒީފާތަކެވެ. 

 ؛ކޮންސ ލްކޮންސ ލް ޖެނެރަލް ނ ވަތަ   (1)   

 ވައިސް ކޮންސ ލް.   (2)   

އަންނަނިވި  )ށ(   ހިމެނެނީ  ތެރޭަގއި  ަވޒީފާެގ  ިގންތީެގ  ދެވަނަ 

 ވަޒީފާތަކެވެ. 

 ؛ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  (1)   

 ؛ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ   (2)   

 ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ.   (3)   
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އަންނަނިިވ  )ނ(   ހިމެނެނީ  ތެރޭަގއި  ަވޒީފާެގ  ިގންތީެގ  ތިންވަނަ 

 ވަޒީފާތަކެވެ. 

 ؛އެޓާޝޭ  (1)   

 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ިގންތީެގ ވަޒީފާތަްއ.   (2)   

 

މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއ ލާ  

 ޕޯސްޓ ތަކ ގެ ލޯކަލް ސްޓާފ ން 
ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ެގ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް    .40

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކ ރ މަށްޓަކަިއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ   ަގވާއިދ ަގއި  ޕޯސްޓ ތަކ ެގ  ކޮންސިއ ލާ  މިޝަންތަކާއި 

މ ވަްއޒަފ ން  ޮގތ ަގިއ  ސްޓާފ ންެގ  ލޯކަލް  ޮގތ ެގމަތިން 

 ޢައްޔަންކ ރެވިދާނެެއވެ. 

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ  

މ ވައްޒަފ ންނާއި ފޮރިން  

ސަރވިސްގެ މަޤާމ ތަކ ގައި  

 ވައްޒަފ ން ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ  

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މަށްފަހ ، މިނިސްޓަރ ެގ އިތ ރ ން،  )ހ(  .41

މިނިސްޓްރީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ޢާންމ   

ހަމައެކަނި   އަދާކ ރާނީ  ވަޒީފާ  ޕޯސްޓ ތަކ ަގިއ  ކޮންސިއ ލާ 

 އަންނަނިވި މ ަވއްޒަފ ންނެވެ. 

ހިންގ މަށްޓަކަިއ  މިނިސްޓްރީެގ    (1)    ހަރ ދަނާކޮށް  މަސަްއކަތް 

ދަށ ން  އިރ ޝާދ ެގ  ލަފަޔާިއ  މިނިސްޓަރ ެގ 

ެގ   ސްޓޭޓް"  އޮފް  "މިނިސްޓަރ  މަސައްކަތްކ ރ މަށް 

"އެމްބެސެޑަރ މަޤާމަށާިއ  -ެއޓް- މަޤާމަށާއި  ެގ  ލާޖް" 

ޢައްޔަންކ ރާ  މަޤާމަށް  ެގ  ނާއިބ "  "މިނިސްޓަރ ެގ 

 ؛މ ވަްއޒަފ ން

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ މ ވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދ ަގިއ    (2)   

މަޤާމ ތަކ ެގ   މިނިސްޓްރީެގ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ 
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ޤާނޫނ ެގ   މި  ާއިއ    35ތެރެއިން،  )ނ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

)ރ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ މަޤާމ ތަކ ެގ ތެރެއިން މަޤާމަކަށް، 

މ އްދަ ވަކި  މ އައްސަސާއަކ ން،  އެހެން  ތަކަށް  ދައ ލަތ ެގ 

 ؛ވީއްލާ މ ަވްއޒަފ ން

ޤާނޫނ ެގ    (3)    ާމްއދާ  33މި  ެއއްޮގތަށް  ވަނަ  އާ  )ށ(  ެގ 

 އަދި ؛ އެކ ލަވާލާ ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ވައްޒަފ ން

(  3( ވަނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން )1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (4)   

މ ވަްއޒަފ ން  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނިޔަލަށް  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ 

ފިޔަވަިއ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ މ ވަްއޒަފ ންެގ  

ަވކި  ޮގތެްއެގމަތިން، ކަނޑައެޅޭ  ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި 

ފޮރިން  މ އްދަތަކަށް،  ަވކި  އަދާކ ރ މަށް،  ޒިންމާއެއް 

 ސަރވިސްއިން ބޭރ ން ޢައްޔަންކ ރާ މ ވަްއޒަފ ންނެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ  4ނަންބަރާއި )( ވަނަ  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ބަޔާންކ ރާ މ ަވއްޒަފ ން ޢަްއޔަންކ ރަންވާނީ، ފޮރިން ސަރިވސްެގ  

)ވިހި އިންސައްތަ( އަށްވ ރެ    20މ ވަްއޒަފ ންެގ ޖ މްލަ ޢަދަދ ެގ %

 ިގނަނ ވާނެ ޮގތެްއެގމަތިންނެވެ. 

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމ ތަކ ގެ  

 ޝަރ ޠ  
ސަރވިސްެގ    .42 ބަޔާންކ ރާ  ފޮރިން  މާއްދާަގއި  މި  ކިބައިަގއި  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 

އަންނަނިވި  )ހ(   ކިބަިއަގއި  ސްޓާފ ންެގ  ސަރވިސް  ޖެނެރަލް 

 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 

މ ވަްއޒަފ ންެގ    (1)    އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ޖެނެރަލް   ސްޓާފ ންަގިއ  ަގާވއިދ ަގއި،  ސަރވިސް 
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ފެންވަރާއި  ތަޢ ލީމީ  ބަޔާންކ ރާ  ހ ންނަންޖެހޭނެކަމަށް 

 ؛ތަޖ ރިބާ ލިބިފައިވ ން

ރަްއޔިތަކަށް    (2)    ޤައ މެއްެގ  އެހެން  ދިވެހިރައްޔިތަކަށްވ މާިއ، 

 ؛ނ ވަތަ ދާއިމީ ރަށްެވއްސަކަށް ނ ވ ން

 ؛ކ ށ ެގ ރެކޯޑެއް ނެތް ފަރާތެއް ކަމ ަގިއވ ން  (3)   

ދަށ ން   (4)    ޤާނޫނެއްެގ  ނ ވަތަ  ޤާނޫނ އަސާސީ 

މަޤާމެްއ   ޢައްޔަންކ ރެވޭ  ނ ވަތަ  އިންތިޚާބ ކ ރެޭވ، 

 ފ ރަމ ންދާ މީހަކ  ކަމ ަގއި ނ ވ ން. 

އަންނަނިވި  )ށ(   ކިބައިަގއި  ސްޓާފ ންެގ  ސަރވިސް  އެްގޒެކެޓިވް 

 ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަވާންވާނެެއވެ. 

(  4ނަންބަރ ން ފެށިެގން )( ވަނަ  1މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  (1)   

ޝަރ ޠ ތަްއ   ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  ނިޔަލަށް  ނަންބަރ ެގ  ވަނަ 

 ؛ފ ރިހަމަވ ން

ނ ވަތަ    (2)    އެއާެއްއވަރ ެގ،  ނ ވަތަ  ޑިްގރީ،  ފ ރަތަމަ 

 ؛އެއަށްވ ރެމަތީ ފާހެއް ޙާޞިލ ކޮށްފައިވ ން

ަގާވއިދ ަގިއ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ މ ވަްއޒަފ ންެގ    (3)   

ސަރވިސް   ފޮރިން  ބާއްވާ  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ 

 ؛އިމްތިޙާނ ން ފާސްވެފައިވ ން 

ވަނަ މާއްދާެގ )ނ( ަގިއ    35މ ވަްއޒަފަކީ މި ޤާނޫނ ެގ    (4)   

ެއ   އެއްނަމަ،  ސްޓާފް"  "ެއްގޒެކެޓިްވ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ޕްރޮފެޝަނަލް   ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ 

އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ިގންތީަގއި  ސްޓާފ ންެގ 
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ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މ އްދަތަކަށް   މ ވަްއޒަފ ންެގ 

 ޚިދ މަތް ކޮށްފައިވ ން. 

އެހެން ޤައ މެްއެގ ދާއިމީ ރަށްެވއްސެްއކަމަށް ބަލާނެ މިންަގނޑ ތައް  )ނ(  

އެކ ލަވާލާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ަގވާއިދ ަގިއ  މި  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

 ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ. 

 

ބޭރ    .43 މ ވައްޒަފ ންގެ މަސްއޫލިއްޔަތ   ސަރިވސްއިން  ފޮރިން  މ ވަްއޒަފ ންނާއި،  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

ކަންކަން  އަންނަނިވި  ތެރޭަގިއ  މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކ ެގ  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

 ހިމެނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ   8މާއްދާާއއި  ވަނަ    7މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް އަދާކ ރ މ ަގއި މިނިސްޓަރަށާިއ މިނިސްޓްރީއަށް 

 ؛އެހީތެރިވެދިނ ން

މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ މ ވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދ ަގއި ފޮރިން  )ށ(  

މަސްއޫލިްއޔަތ ތަކާއި  ސަރވިސްަގިއ މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކ ެގ  

 ޒިންމާ ކަމ ަގއި ކަނޑައަޅާފަިއވާ ކަންކަން ކ ރ ން. 

 

މ ވައްޒަފ ންގެ ވަޒީފާއާގ ޅޭ  

 ކަންކަން 

ފޮރިން ސަރވިސްެގ މަޤާމ ތަކަށް މ ވަްއޒަފ ން ޢައްޔަންކ ރ ާމއި،   )ހ(  .44

ވަޒީފާތައް ހަމަޖެއްސ ާމއި، މަޤާމ ެގ ކ ރިއެރ ން ދިނ މާއި، ވަޒީފާ  

ޚިދ މަތ ން  ވަކިކ ރ މާއި،  ވަޒީފާއިން  ބަދަލ ކ ރ މާއި، 

މ ވަްއޒަފ ންެގ  ޙަވާލ ކ ރ މާއި،  މަސައްކަތް  މ ސްކ ޅިކ ރ މާިއ، 

ޗ އްޓީ   މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ކަނޑަެއޅ މާއި،  ަގޑި  މަސައްކަތ ެގ 

ދަތިތައް  ދިމާވާ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ފިޔަވަޅ އެޅ ާމއި،  ދިނ މާއި، 

މ ަވއްޒަފ ންނާގ ޅޭ އެންމެހަިއ ކަންކަން ޙައްލ ކ ރ މާއި އެނޫންެވސް  
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އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޤާނޫނާއި،  މި  ހިންާގނީ، 

 މ ވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދ ަގއިވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

މަޤާމ  )ށ(   ސަރވިސްެގ  މ ސާރަާއއި  ފޮރިން   އްނާޔަތްތަޢިތަކ ެގ 

ފިނޭންސްެގ   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ާއއި  މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައަޅާނީ 

 ލަފާެގ މަތިން ނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަނ ންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ހިންގ މ ަގއި،   )ނ(  

ޤާނޫނ ެގ   ފޮރިން   60މި  ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ާމއްދާަގއި  ވަނަ 

 ެއޑްވަިއޒަރީ ބޯޑ ެގ ލަފާ ހޯދަންވާނެއެވެ. ސަރވިސް 

ަގއި އެހެން އޮތްނަމަެވސް، ވަނަ މާއްދާ  32ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ެގ   )ރ(  

ފޮރިން ސަރވިސްެގ މަޤާމ ތަކ ަގއި ވަޒީފާއަދާކ ރާ މ ވަްއޒަފ ންެގ 

ޗ އްޓީދިނ މ ަގއި،   މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ެއ  ަގޑިއާިއ  މަސައްކަތ  

މ ވަްއޒަފ ންެގ  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ޢަމަލ ކ ރާނީ 

މިޮގތަށް  ޮގތ ެގމަތިންނެވެ.  ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި 

ޤާނޫނ ެގ  ޢަ ަވޒީފާއާބެހޭ  މާއްދާާއިއ    3މަލ ކ ރަންވާނީ   4ވަނަ 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކޮށްފައިާވ އަސާސީ އ ސޫލ ތަކާ ޚިލާފ ނ ވާނެ 

 ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. 

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމ ތަކަށް  

 މީހ ން ޢައްޔަންކ ރ ން 
އެްގޒެކެޓިވް ސްޓާފ ންެގ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީެގ މަޤާމ  ފިޔަވަިއ،   )ހ(  .45

ޤާނޫނ ެގ   މި  މަޤާމ ތަކަށް،  މާއްދާަގިއ    42ިގންތީެގ  ވަނަ 

ޢައްޔަންކ ރާނީ މީހ ން  ފ ރިހަމަވާ  ޝަރ ޠ   މި    ،ބަޔާންކ ރާ 

ަގާވއިދާ އެްއޮގތަށް،  މ ވަްއޒަފ ންެގ  ދަށ ން އެކ ލަވާލާ  ޤާނޫނ ެގ 

 މިނިސްޓަރެވެ. 
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ސްޓާފ ންެގ   )ށ(   ސަރވިސް  މި ޖެނެރަލް  މަޤާމ ތަކަށް،  ިގންތީެގ 

ފ ރިހަމަވާ   42ޤާނޫނ ެގ   ޝަރ ޠ   ބަޔާންކ ރާ  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

ޢައްޔަންކ ރާނީ އެކ ލަވާލާ   ،މީހ ން  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ިމ 

މ ވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދާ ެއއްޮގތަށް، މިނިސްޓަރ ެގ ލަފާެގ ަމތިން، 

 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެވެ. 

 

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ފިޔަވައި، އެްގޒެކެޓިވް ސްޓާފ ންެގ ިގންތީެގ   )ހ(  .46 މަޤާމ ގެ ކ ރިއެރ ން ދިނ ން 

ކ ރިއެރ ން  ަވޒީފާެގ  ކ ރިއެރ މާއި،  މަޤާމ ެގ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް، 

ދޭނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ެއކ ލަވާލާ މ ަވްއޒަފ ންެގ ަގާވިއދ ަގިއ  

ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިންނާއި ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވަިއޒަރީ ބޯޑ ެގ  

 މިނިސްޓަރެވެ. ެގ މަތިންލަފާ

ސްޓާފ ންެގ  )ށ(   ސަރވިސް  ޖެނެރަލް  ބަޔާންކ ރާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ަވޒީފާެގ   ކ ރިއެރ ާމއި  މަޤާމ ެގ  މ ވަްއޒަފ ންނަށް،  ިގންތީެގ 

ކ ރިއެރ ން ދޭނީ، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ މ ަވއްޒަފ ންެގ 

ބަޔާންކ ރާ   ސަރިވސް ަގާވއިދ ަގއި  ފޮރިން  ޮގތ ެގމަތިންނާއި 

ނިންމާ   މިނިސްޓަރ   އެްއޮގތަށް،  ލަފަޔާ  ބޯޑ ެގ  އެޑްވަިއޒަރީ 

 ޮގތެްއެގމަތިން، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެވެ. 

 

މ ސްކ ޅިކ ރެޭވ   )ހ(  .47 ޚިދ މަތ ން މ ސްކ ޅިކ ރ ން  ޚިދ މަތ ން  މ ަވއްޒަފ ން  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

 އަހަރެވެ. )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް(  65ޢ މ ރަކީ 

އޮތްނަމަވެސް )ށ(   އެހެން  ަގއި  )ހ(  މާއްދާެގ   55މ ރ ން  ޢ   ،މި 

އަމިއްލައަށް  މ ަވއްޒަފ ން  އަހަރ ންމަތީެގ  ފަހެއް(  )ފަންސާސް 

ޤާނޫނ ެގ  މި  އެދޭނަމަ،  މ ސްކ ޅިކ ރ މަށް  ޚިދ މަތ ން  އެދިެގން 
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ަގާވއިދ ަގއި   މ ވަްއޒަފ ންެގ  އެކ ލަވާލާ  ބަޔާންކ ރާ ދަށ ން 

 ޮގތ ެގމަތިން އެ މ ވަްއޒަފަކ  ޚިދ މަތ ން މ ސްކ ޅި ކ ރެވިދާނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ(  )ނ(   ތެރެއިން  މ ަވއްޒަފ ންެގ  ފޮރިން ސަރވިސްެގ 

މ ސްކ ޅިކ ރެޭވ   ޚިދ މަތ ން  ޮގތ ެގމަތިން  ަގއިވާ  )ށ(  އާއި 

ޕޭ ކޮމިޝަނ ން  ޢިނާޔަތް ދޭންވާނީ ނޭޝަނަލް  މ ވަްއޒަފ ންނަށް 

 ޑައަޅާ މިންަގނޑ ތަކާއި ހަމަތަކާ އެްއޮގތްވާ ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. ކަނ

 

ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ަވއްޒަފ ންނާއި ފޮރިން ސަރވިސްެގ މަޤާމ ތަކ ަގިއ    .48 ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

ޢަމަލ ތައް  މ ވައްޒަފ ންެގ  ބޭރ   ސަރވިސްއިން  ފޮރިން  ވަޒީފާއަދާކ ރާ 

އެކ ލަވާލާ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްަގިއވާ  ބަހައްޓަންވާނީ މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  

ޮގތ ެގމަތިންނެވެ. އަދި ެއއިން އެްއވެސް ފަރާތަކ ން އަންނަނިވި ކަންކަމ ެގ  

 ތެރެއިން ކަމެއް ކޮށްެގން ނ ާވނެއެވެ. 

 ؛ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒް ނަހަމަޮގތ ަގއި ބޭނ ންކ ރ ން )ހ(  

އެކ ލަވާލާ   )ށ(   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ަގވާއިދ ަގިއ  މި  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން، މިނިސްޓަރ ެގ ހ އްދަ ލިޔ މ ން ލިބިެގން 

މެނ ވީ، މަޤާމ ަގއި ދެމިހ ރިހާ ދ ވަހަކ ، ވިޔަފާރިެއއް ހިންގ މ ަގިއ  

އެހެން   ހޯދ މަށް  އާމްދަނީއެއް  ބައިވެރިެވ،  ޢަމަލީޮގތ ން 

ލިބޭފަ އާމްދަނީއެްއ  ޝާމިލ ެވ،  ެއހެން  މަސައްކަތެްއަގއި  ދަ 

ފަރާތެއްެގ   ެއއްެވސް  އެހެން  މަސައްކަތެއްކޮށް،  އެްއވެސް 

 ؛ވަޒީފާއެއް އަދާކ ރ ން

ަގވާއިދ ަގިއ   )ނ(   މ ވަްއޒަފ ންެގ  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން، އަދި މިނިސްޓަރ  އަންާގ ޮގތެއްެގަމތިން 

ސިޔާސަތާ  ދައ ލަތ ެގ  ދ ވަހަކ ،  ދެމިހ ރިހާ  މަޤާމ ަގއި  މެނ ވީ، 
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ޚިޔާލެްއވިޔަސް،  ނ ވަތަ  މަޢ ލޫމާތެއް،  އެްއވެސް  ގ ޅޭޮގތ ން 

ސިފަެއއްގަ  ެއްއވެސް  އެްއވެސް  އަދި  ތަނެއްަގއި،  ެއްއވެސް  އި، 

 ؛ނަމެއްަގއި ޢާންމ ކޮށް ޝާއިޢ ކ ރ ން

މި ޤާނޫނ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިންނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ރ(  

އެކ ލަވާލާ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ޢާންމ  ގަވާއިދ ަގިއވާ ޮގތ ެގމަތިން 

ސިޔާސަތާ   ޚާރިޖީ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ނ ވަތަ  މެނ ވީ،  ގ ޅޭޮގތ ން، 

އެްއވެސް   ބެހޭޮގތ ން  ކަމަކާ  ހިނާގ  ސަރވިސްަގއި  ފޮރިން 

 ؛ފަރާތަކަށް މަޢ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ ން ނ ވަތަ ދިނ ން

ޢާންމ    )ބ(   ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  އެކ ލަާވލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އެްއވެސް   މެނ ވީ،  ޮގތެއްެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި 

އެްއެވސް  ބެލެވިދާނެ  ކަމ ަގއި  ހަދިޔާއެްއ  ނ ވަތަ  ހަދިޔާއެްއ، 

 ؛އެްއޗެއް ޤަބޫލ ކ ރ ން 

 ؛ސިޔާސީ ޕާޓީެއްއެގ މެންބަރަކަށްވ ން )ޅ(  

އޭނާެގ މަޤާމ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން ލިބޭ ބާރެއް ނ ވަތަ މަޢ ލޫމާތެއް،   )ކ(   

ވިޔަސް   ނ ސީދާޮގތ ން  ނ ވަތަ  ބޭނ ންކޮށްެގން ސީދާޮގތ ން 

އެްއވެސް ފަރާތެއްެގ ސިޔާސީ ޙަރަކާތަކަށް ބާރ  ފޯރ ވ ން ނ ވަތަ  

 ؛ނ ފޫޒ  ފޯރ ވ ން

އޭނާެގ މަޤާމ ެގ މަސްއޫލިްއޔަތ  އަދާކ ރ މ ަގއި، ނ ވަތަ މަޤާމ ެގ  )އ(   

ެއްއވެސް   ސިޔާސީ  ދިނ މ ަގއި  ޚިދ މަތް  ހައިސިއްޔަތ ން 

 ތަޢައްޞ ބެއް ެގންގ ޅ ން. 

 

މަޤާމ ތަކ ަގިއ    ެގފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ަވއްޒަފ ންނާއި ފޮރިން ސަރވިސް   .49 ހިފެހެއްޓ ން ސިއްރ   

އެމީހ ންެގ   މ ވަްއޒަފ ން،  ބޭރ ެގ  ސަރވިސްއިން  ފޮރިން  އަދާކ ރާ  ވަޒީފާ 
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ޮގތ ަގިއ   މަޤާމ ެގ ހައިސިއްޔަތ ން ލިބޭ މަޢ ލޫމާތަކީ ދައ ލަތ ެގ ސިއްރ ެގ 

ފޮރިން  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މަޢ ލޫމާތެވެ.  ހިފަހައްޓަންވާނެ 

ބަޔާ ގަވާއިދ ަގއި  ޢާންމ   ޤާނޫނ   ސަރވިސްެގ  ޮގތެްއެގމަތިންނާއި  ންކ ރާ 

މިންވަރެއްެގ   ެއއްެވސް  ތެރެއިން  އޭެގ  މެނ ވީ،  ޮގތެއްެގމަތިން  ހ އްދަކ ރާ 

 މަޢ ލޫމާތެއް އެއްެވސް ފަރާތަކަށް ހާމަކ ރ މަކީ ކ ށެކެވެ. 

 

މަޤާމ ތަކ ަގިއ  ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ަވއްޒަފ ންނާއި ފޮރިން ސަރވިސްެގ    .50 ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް 

ވަޒީފާއަދާކ ރާ ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރ  މ ވައްޒަފ ން، ެއ މ ވައްޒަފ ންެގ  

މަސްއޫލިއްޔަތ ތައް ހެޔޮ ނިޔަތ ަގއި އަދާކ ރ މ ަގއި ކ ރާ ކަމަކާމެދ ، ނ ވަތަ،  

 ނ ކޮށް ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދ ، ޭއނާެގ މައްޗަށް ދަޢ ާވެއއް ނ ކ ރެވޭނެެއވެ. 

 

މަޤާމ ތަކ ަގއި    ެގފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ަވއްޒަފަކ  ނ ވަތަ ފޮރިން ސަރވިސް  .51 ފިޔަވަޅ  އެޅ ން 

  48ވަޒީފާއަދާކ ރާ ފޮރިން ސަރިވސްއިން ބޭރ ެގ މ ަވއްޒަފަކ ، ިމ ޤާނޫނ ެގ  

ވަނަ ާމއްދާެގ ދަށ ން ކ ރ ން މަނާކޮށްފައިވާ ކަމެއް    49ވަނަ މާއްދާއާއި  

މ ަވއް އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  ަގާވއިދ ަގއި  ކޮށްފިކަމަށް  ޒަފ ންެގ 

ފިޔަވަޅ ތަކ ެގ   އަންނަނިވި  ސާބިތ ވެއްޖެނަމަ،  ޮގތެއްެގމަތިން  ބަޔާންކ ރާ 

ތެރެއިން ފިޔަވަޅެއް އެ މ ަވްއޒަފަކާމެދ  އެޅ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  މިނިސްޓަރަށް  

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 ނ ވަތަ ؛ މަޤާމ ެގ އެއް ދަރަޖަ ދަށްކ ރ ން )ހ(  

ފޮރިން ސަރވިސްއިން އެއް   )ށ(   މ އްދަތަކަށް  ދިގ ނޫން  އަހަރަށްވ ރެ 

 ނ ވަތަ ؛ ސަސްޕެންޑް ކ ރ ން

 މަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން.  )ނ(  
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އަންނަނިވި    .52 މަޤާމ ން ވަކިކ ރ ން  ވަކިކ ރެޭވނީ  މަޤާމ ން  މ ަވްއޒަފ ން  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

 ޙާލަތްތަކ ަގެއވެ. 

އެކ ލަވާލާ މ ަވްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދ  މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން   )ހ(  

 ؛އަދި ފޮރިން ސަރވިސްެގ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ޚިލާފ ވ ން

ޤާނޫނ ެގ   )ށ(   ބަޔާންކޮށްފައިާވ    42މި  މާއްދާަގއި  ވަނަ 

 ؛ޝަރ ޠ ތަކ ންކ ރެ ޝަރ ޠެއް އ ނިވ ން

 ؛ޖިނާއީ ކ ށެއްކ ރިކަމަށް ސާބިތ ވ ން )ނ(  

 ؛ވަކިވާން އެދ ންމަޤާމ ން  )ރ(  

ވަޒީފާެގ ވާޖިބ ތައް އަދާކ ރ މަށްޓަކައި ފ ރިހަމަކ ރަންޖެހޭ ތަމްރީނ   )ބ(  

 ؛ކޯހަކ ން ފާސްނ ވ ން، ނ ވަތަ ކޯސް ފ ރިހަމަނ ކ ރ ން

މި   )ޅ(   ދިނ މ ަގިއ  ަވޒީފާ  ލިބިފައިވަނީ  ަވޒީފާ  މ ވަްއޒަފަކަށް  އެ 

އެކ ލަވާލާ   ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މ ަވއްޒަފ ންެގ ޤާނޫނާއި 

ހަމަޖެހިފައިާވޮގތާ   ޢައްޔަންކ ރ މަށް  މ ަވއްޒަފ ން  ަގާވއިދ ަގއި،  

 ؛ޚިލާފަށްކަމަށް ސާބިތ ވ ން

ޤާނޫނ ެގ   )ކ(    ކަނޑައަޅާފައިާވ    63މި  ަގއި  )ރ(  މާއްދާެގ  ވަނަ 

މ އްދަތ ެގ ތެރޭަގއި، ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ވަްއޒަފެްއެގ ކިބަިއަގިއ  

 ؛ކަނޑައަޅާ ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަ ނ ކ ރެވ ންހ ންނަންވާނެ ކަމަށް  

 އެ މ ވަްއޒަފަކ  ނިޔާވ ން.  )އ(   

 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއ ނަލްއަށް  

 ހ ށަހެޅ މ ގެ ޙައްޤ  
ނިންމ މަކާ    .53 ނިންމާ  ނ ވަތަ  ގ ޅިެގން  ފިޔަވަޅަކާ  އަޅާ  ދަށ ން  ބާބ ެގ  މި 

އަޅާތާ ނ ވަތަ އެ ނިންމ ން  ގ ޅިެގން ހިތްހަމަނ ޖެހޭ ފަރާތަކަށް، އެ ފިޔަވަޅެއް  

)ތިނެއް( މަސްދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި އެ މައްސަލަެއއް ަވޒީފާއާބެހޭ   3ނިންމާތާ 

 ޓްރައިބިއ ނަލްއަށް ހ ށަހެޅ މ ެގ ޙައްޤ  ލިބިެގންެވެއވެ. 
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ަވޒީފާތަކ ެގ  ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ެގ   )ހ(  .54 ޕޯސްޓިންގއަށް މީހ ން ފޮނ ވ ން 

ަވޒީފާ  އެޓާޝޭެގ  ސަރވިސް  ަވޒީފާާއއި  ސަފީރ ެގ  ތެރެއިން 

ފިޔަވައި އެހެން ަވޒީފާތަކަށް މ ވަްއޒަފ ން ފޮނ ވޭނީ، މި ޤާނޫނ ެގ 

އަނބ ރާ  ފޮނ ވ މާއި  މީހ ން  ޕޯސްޓިންގއަށް  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން 

 38ެގނައ މ ެގ ަގވާއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން، މި ޤާނޫނ ެގ  

 39މާއްދާެގ )ހ( އިން ފެށިެގން )ނ( ެގ ނިޔަލަށް އަދި    ވަނަ

ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( އިން ފެށިެގން )ނ( ެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކ ރާ 

 ވަޒީފާތަކަށެވެ. 

ސަރވިސް އެޓާޝޭެގ ަވޒީފާައށް މީހ ން ހަމަޖައްސާނެ ޮގތާއި އެ  )ށ(  

އެކ ލަވާލާ ވަޒީފާއަށް މީހ ން ފޮނ ވާނެ ޮގތް މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  

ޕޯސްޓިންގއަށް މީހ ން ފޮނ ވ މާއި އަނބ ރާ ެގނައ މ ެގ ަގވާއިދ ަގިއ  

 .ބަޔާންކ ރަންވާނެެއވެ

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މ ވައްޒަފ ން  
ދައ ލަތ ގެ އެހެން ތަންތަނަށް  

 ޑެޕިއ ޓ ކ ރ ން 

ބަޔާންކ ރާ    .55 ަގާވއިދ ަގއި  މ ވައްޒަފ ންެގ  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

އެހެން  ދައ ލަތ ެގ  މ ވަްއޒަފ ން،  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ޮގތ ެގމަތިން، 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ    ،އިދާރާއަކަށް  ބަިއވެރިވާ  ދިވެހިރާއްޖެ  ނ ވަތަ 

މިނިސްޓަރަށް  ބާރ   ޑެޕިއ ޓ ކ ރ މ ެގ  މ އްދަތަކަށް  ވަކި  ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް 

 ލިބިެގންެވއެވެ. 

 

މ ވައްޒަފ ންގެ އޮނިގަނޑާއި  

 މ ސާރައާއި ޢިނާޔަތް 
ސަރިވސް )ހ(  .56 ފޮރިން  މ ަވްއޒަފ ންނާއި،  ސަރވިސްެގ    ެގފޮރިން 

ބޭރ ެގ  ސަރވިސްއިން  ފޮރިން  ަވޒީފާއަދާކ ރާ  މަޤާމ ތަކ ަގއި 

މަޤާމ ތަކ ެގ   ިގންތިތަކާިއ،  ަވޒީފާެގ  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި މަޤާމ ތަކ ެގ ޝަރ ޠ ތަްއ ބަޔާންކ ރާ ަވޒީފާެގ 
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ޑެއް ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވަިއޒަރީ ބޯޑ ެގ ލަފާެގމަތިން އޮނިަގނ

ޮއފީހަށް   ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ  އެކ ލަވާލައި،  މިނިސްޓްރީން 

 ހ ށަހަޅަންވާނެއެވެ. 

އޮނިަގނޑަށް  )ށ(   އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ ޮއފީހަށް  ޢަމަލ ކ ރަންވާނީ އެ އޮނިަގނޑ   

 ހ ށަހަޅައި ހ އްދަ ލިބ މަށް ފަހ ަގެއވެ. 

މ ވަްއޒަފ ންެގ  )ނ(   އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ެގ  )ހ(  މާއްދާެގ  މި 

ޢިނާޔަތްތައް  މ ސާރައާއި  މ ވައްޒަފ ންެގ  ހިމެނޭ  އޮނިަގނޑ ަގއި 

ޕޭ   ނޭޝަނަލް  އާއި  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަނޑައަޅާނީ 

 ކޮމިޝަންެގ ލަފާެގ މަތިން ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާެގ އޮފީހ ންނެވެ. 

 

 ނ ވަވަނަ ބާބ  
 ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރ  މ ވައްޒަފ ން 

 

ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރ ން  

 މ ވައްޒަފ ން ޢައްޔަންކ ރ ން 
ކޮންސިއ ލާ   .57 މިޝަންތަކާއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މިނިސްޓްރީއާއި 

މަޤާމ ތަކަށް،  ިގންތީެގ  އަންނަނިިވ  އަދާކ ރ މަށް،  ވަޒީފާ  ޕޯސްޓ ތަކ ަގއި 

 ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރ ން މ ވަްއޒަފ ން ޢައްޔަންކ ރެވިދާނެއެވެ. 

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ  1ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  41މި ޤާނޫނ ެގ   )ހ(  

ިއސް   ހިންގ މ ެގ  ޮގތަށް،  މަޤާމ ތަކ ެގ  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ؛މ ވަްއޒަފ ން

( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ  2ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  41މި ޤާނޫނ ެގ   )ށ(  

މ ައއްސަސާައކ ން  އެހެން  ދައ ލަތ ެގ  ޮގތަށް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 ؛ވީއްލާ މ ަވްއޒަފ ން
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( ވަނަ ނަންބަރ ަގިއ  4ވަނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  41މި ޤާނޫނ ެގ   )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޮގތަށް، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޒިންާމއެއް އަދާކ ރ ަމށް، 

ޢައްޔަންކ ރާ  ބޭރ ން  ސަރވިސްއިން  ފޮރިން  މ އްދަތަކަށް،  ވަކި 

 ؛މ ވަްއޒަފ ން

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ  2ެގ )( ހ)ވަނަ މާއްދާެގ    41މި ޤާނޫނ ެގ   )ރ(  

ފޮރިން   އިދާރާއަކ ން  އެހެން  ދައ ލަތ ެގ  ސަރިވސްެގ  ދަށ ން، 

ޢިނާޔަތްތައް  މ ސާރައާއި  މ ވަްއޒަފ ންނަށް  ވީއްލާ  މަޤާމަކަށް 

 ހަމަޖައްސާނީ އެ މ ވަްއޒަފަކ  ވީއްލި އިދާރާއަކ ންނެވެ. 

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ  

މ ވައްޒަފ ންގެ މައްޗަށް ހިނގާ  

އ ސޫލ ތައް ފޮރިން ސަރވިސްގެ  

ބޭރ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ މައްޗަށް  

 ހިނގ ން 

ހަދާ    .58 ދަށ ން  ޤާނޫނ ގެ  މި  ޤާނޫނާއި  މި  ގ ޅޭޮގތ ން  ކަންކަމާ  އަންނަނިވި 

ކޮންޑަކްޓްަގިއ   އޮފް  ކޯޑް  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން  ަގވާއިދާއި  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ަވއްޒަފ ން ޢަމަލ ކ ރަން ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  

ސަރިވސް ފޮރިން  ަވޒީފާ  ެގއ ސޫލ ތައް  ފޮރިން މަޤާމ ތަކ ަގއި  ައދާކ ރާ 

 ސަރވިސްއިން ބޭރ ެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ މައްޗަށްވެސް ހިނާގނެއެވެ. 

 ؛ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކ ރ ާމއި ަވކިކ ރ ން )ހ(  

 ؛ފިޔަވަޅ  އެޅ ން )ށ(  

 ؛މަސައްކަތ ެގ ަގޑި )ނ(  

 ؛ޗ އްޓީ  )ރ(  

 ؛ކޮންޑަކްޓްމި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ ކޯޑް އޮފް  )ބ(  

 ސިއްރ  ހިފެހެއްޓ ން. )ޅ(  

 

ޕޯސްޓ ތަކ ެގ    .59 ޕޯސްޓިންގއަށް ފޮނ ވ ން  ކޮންސިއ ލާ  މިޝަންތަކާއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

އެކ ލަވާލާ ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި  މީހ ން   ވަޒީފާތަކަށް،  ޕޯސްޓިންގއަށް 
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ބަޔާންކ ރާ ވަކި ވަޒީފާތަކަކަށް،  ފޮނ ވ މާއި އަނބ ރާެގނައ މ ެގ ަގާވއިދ ަގއި  

ފޮރިން ސަރވިސްއިން   ެގފޮރިން ސަރވިސް މަޤާމ ތަކ ަގއި ވަޒީފާއަދާކ ރާ 

 . ބޭރ ެގ މ ވަްއޒަފ ން ފޮނ ވިދާނެއެވެ

 

 ދިހަވަނަ ބާބ  
 ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑ  

 

ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ  

 ބޯޑ  
ޚާރިޖީ    .60 ހަރ ދަނާ  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  މަސަްއކަތްތައް  އެކި  ސިޔާސަތާގ ޅޭ 

ޮގތެްއަގއި ކ ރިއަށް ެގންދިއ މަށްޓަކައި މިނިސްޓަރ  ބޭނ ންވާ ލަފާ ދިނ މާއި، 

ކަނޑައަޅާ   ަގާވއިދ ތަކ ަގއި  އެކ ލަވާލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ޤާނޫނާއި  މި 

އެހެނިހެން  މ ަވއްޒަފ ންނާގ ޅޭ  އަދި  ކަންތައްތަކާއި  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

ަގއި  މިނިސްޓަރަށް ލަފާދިނ މަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ކަންކަމ 

ފެށިެގން   ތާރީޚ ން  "ފޮރިން   90ފަށާ  ތެރޭަގއި  ދ ވަހ ެގ  )ނ ވަދިހަ( 

 ސަރވިސް ެއޑްވަިއޒަރީ ބޯޑ " ެގ ނަމ ގައި ބޯޑެއް އ ފައްދަންވާނެެއވެ. 

 

ޢައްޔަންކޮށް، ވަކިކ ރާނީ މިނިސްޓަރެވެ. އަދި ބޯޑަށް މެންބަރ ން   )ހ(  .61 ބޯޑ ގެ މެންބަރ ން 

އަންނަނިވި   އެކ ލެވިެގންވަނީ  މެންބަރ ންެގ   5ބޯޑ   )ފަހެއް( 

 މައްޗަށެެވ. 

 ؛ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ  (1)   

ިގންތީެގ    (2)    ސްޓާފ ންެގ  އެްގޒެކެޓިވް  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

ކަނޑަައޅާ   މިނިސްޓަރ   ތެރެއިން  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

 ؛މ ވަްއޒަފެއް

 ؛ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ އިސްވެރިޔާ  (3)   
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ިގންތީެގ    (4)    ސްޓާފ ންެގ  ޖެނެރަލް  ސަރވިސްެގ  ފޮރިން 

ިއސް   ކަނޑަައޅާ  މިނިސްޓަރ   ތެރެއިން  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

 ؛މ ވަްއޒަފެއް

މަދ ވެެގން    (5)    މަޤާމެއްަގއި  އިސް    10މިނިސްޓްރީެގ 

އަހަރ    ނޫޅޭ )ދިހައެއް(  ޚިދ މަތ ަގއި  ޚިދ މަތްކޮށްފައިވާ، 

 މީހ ންެގ ތެރެއިން މިނިސްޓަރ  ޢައްޔަންކ ރާ މީހެއް. 

ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވަިއޒަރީ ބޯޑ ަގއި މަޤާމ ެގ ހަިއސިްއޔަތ ން  )ށ(  

 ވެ. އެނާޔަތެއް ނ ލިބޭނެޢިމެންބަރ ންނަށް އެއްެވސް މާލީ  ހިމެނޭ

 

ބާރ ތަކާިއ    .62 ބޭއްވ ން ބޯޑ ގެ ޖަލްސާތައް   މަސްއޫލިއްޔަތ ތަކާއި  ބޯޑ ެގ  ހިންގ މާއި  މަސައްކަތްތައް  ބޯޑ ެގ 

ބޭއްވ މ ެގ   ބައްދަލ ވ ންތައް  ޢަދަދާއި  ޤާނޫނީ  ބައްދަލ ވ ންތަކ ެގ  ބޯޑ ެގ 

މެންބަރ  ބޯޑ ެގ  ބަދަލ ކ ރ ންފަދަ  ން އ ސޫލާއި  މެންބަރ ން  ދައ ރާއި  ެގ 

މި   ތަފްޞީލ   ކަންކަމ ެގ  އެކ ލަވާލާ  އެންމެހައި  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

 . މ ވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދ ަގއި ބަޔާންކ ރަންވާނެއެވެ

 

 އެގާރަވަނަ ބާބ  
 ތައް އިންތިޤާލީ އިންތިޒާމް 

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ   

 ތިބި މ ވައްޒަފ ން 
ދިވެހިރާއްޖޭެގ    .63 މިނިސްޓްރީަގާއއި  ފަށާއިރ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި 

ަވޒީފާ  ޕޯސްޓ ތަކ ަގއި  ކޮންސިއ ލާ  މިޝަންތަކ ަގާއއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

ފަށާތާ    90އަދާކ ރަމ ން ެގންދާ މ ވަްއޒަފ ން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން 

ވަނަ   36ވަނަ މާއްދާއާއި    35)ނ ވަދިހަ( ދ ވަހ ެގ ތެރޭަގއި، މި ޤާނޫނ ެގ  
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އ  އަންނަނިވި  މަޤާމ ތަކަށް،  ބަޔާންކޮށްފަިއވާ  އެއްޮގތަށް  މާއްދާަގއި  ސޫލާ 

 ބަދަލ ކޮށް ނިންމަންވާނެއެވެ. 

މިޝަންެގ  )ހ(   އޮފް  ހެޑް  ިމޝަންތަކ ެގ  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

ވަޒީފާ  ތެރެއިން،  އަދާ  ޮގތ ަގއި  ސަފީރ ންެގ  ކ ރަމ ންެގންދާ 

ސަފީރ ކަމ ެގ މަޤާމަށް ޢައްޔަންކ ރ މ ެގ ކ ރިން މިނިސްޓްރީަގިއ،  

މަޤާމ    މަދ ެވެގން  ސަފީރ ކަމ ެގ  މަޤާމެއްަގއި  އެހެން   5ނޫން 

)ފަހެއް( އަހަރ  ޚިދ މަތް ކޮށްފައިވާ މީހ ން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން 

ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި  މ ަވއްޒަފ ންެގ  އެކ ލަވާލާ 

ޮގތެްއެގމަތިންނާއި، ފޮރިން ސަރވިސް ެއޑްަވއިޒަރީ ބޯޑ ެގ ލަފާެގ 

މަޤާ ސްޓާފ ންެގ  ސަރވިސް  އެްގޒެކެޓިވް  މ ތަކަށް މަތިން، 

ބަދަލ ވި  މަޤާމ ތަކަށް  އެ  ސަފީރ ން  އަދި  ބަދަލ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

ނަމަވެސް، އެ ސަފީރ ން އަނބ ރާ ެގންނަންދެން، ސަފީރ ކަމ ެގ 

 ވަޒީފާަގއި ދެމިތިބޭނެެއވެ. 

މި މާއްދާެގ )ހ( ަގިއ ބަޔާންކ ރާ ޮގތަށް އެްގޒެކެޓިވް ސަރިވސް  )ށ(  

އަނބ ރާ ސްޓާފ ންެގ   ސަފީރ ން  ބަދަލ ނ ވާ  މަޤާމ ތަކަށް 

ެގންނަންދެން، ނ ވަތަ ސަފީރ ކަމ ން ވަކިކ ރަންދެން، ސަފީރ ކަމ ެގ 

 ވަޒީފާަގއި ދެމިތިބޭނެެއވެ. 

މ ވަްއޒަފ ން، މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން  )ނ(   ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްެގ 

ބަޔާންކ ރާ  ަގާވއިދ ަގއި  މ ަވއްޒަފ ންެގ  އެކ ލަވާލާ 

ފޮރިން  އެްއޮގތަށް،  އ ސޫލާ  އަންނަނިވި  ޮގތެްއެގމަތިންނާއި، 

 ސަރވިސްެގ މ ަވއްޒަފ ންެގ ޮގތ ަގއި ހަމަޖައްސަންވާނެެއވެ. 

ޑިރެކްޓަރ ން އަދި އެއަށްވ ރެ މަތީ މަޤާމ ތަކ ަގއި ަވޒީފާ   (1)   

ބަދަލ ކ ރ މ ެގ   މ ވަްއޒަފ ން  މ ަވއްޒަފ ން،  އަދާކ ރާ 
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އެްގޒެކެޓިްވ   ޮގތ ެގމަތިން،  ކަނޑަެއޅިފަިއވާ  ަގާވއިދ ަގއި 

 ؛ސަރވިސް ސްޓާފ ންެގ ިގންތިއަށް

މަޤާމ ތަކ ގައި    (2)    ދަށ ެގ  ވަޒީފާއަދާކ ރާ  ޑިރެކްޓަރަށްވ ރެ 

މ ވަްއޒަފ ންެގ ތެރެއިން، ޚާރިޖީ ދާއިރާއާގ ޅޭ މަސައްކަތ ެގ  

)ދޭއް( އަހަރ  ދ ވަހ ެގ ތަޖ ރިބާއާއި ފ ރަތަމަ ޑިްގރީ،    2

ފާހެްއ   މަތީ  އެއަށްވ ރެ  ނ ވަތަ  ެއއާެއއްވަރ ެގ،  ނ ވަތަ 

މ ވަްއޒަފ ންެގ   މ ވަްއޒަފ ން،  ޙާޞިލ ކޮށްފައިވާ 

ކަނޑަެއޅިފަިއވާ   އެްގޒެކެޓިްވ  ަގާވއިދ ަގއި  ޮގތ ެގމަތިން، 

 ؛ސަރވިސް ސްޓާފ ންެގ ިގންތިއަށް

އަދާކ ރާ  ޑިރެކްޓަރަށް  (3)    ވަޒީފާ  މަޤާމ ތަކ ަގއި  ދަށ ެގ  ވ ރެ 

  10މ ވަްއޒަފ ންެގ ތެރެއިން، މިނިސްޓްރީެގ ޚިދ މަތ ަގއި  

ހޭދަކޮށް  އެއް)ދިހަ މ އްދަތެއް  ދިގ   އަހަރަށްވ ރެ   )

ފ ރިހަމަކޮށްފަިއާވ )އެކެއް(    1މަދ ވެެގން   ޕޯސްޓިންގ 

މ ވަްއޒަފ ންެގ  ، ނ ވަތަ ފ ރިހަމަ ކ ރަމ ންދާ މ ވަްއޒަފ ން

ަގާވއިދ ަގއި ކަނޑައެޅިފަިއވާ ޮގތ ެގމަތިން، ޕްރޮފެޝަނަލް  

 ؛ސަރވިސް ިގންތިއަށް

ވަޒީފާއަދާކ ރާ  ޑިރެކްޓަރަށް  (4)    މަޤާމ ތަކ ަގއި  ދަށ ެގ  ވ ރެ 

  15ޚިދ މަތ ަގއި    މިނިސްޓްރީެގމ ވަްއޒަފ ންެގ ތެރެއިން،  

ހޭދަކޮށްފައިާވ   މ އްދަތެއް  ދިގ   އަހަރަށްވ ރެ  )ފަނަރަ( 

މ ވަްއޒަފ ން، މ ަވއްޒަފ ންެގ ަގވާއިދ ަގިއ ކަނޑައެޅިފަިއާވ  

މަތީ  އެންމެ  ސަރވިސްެގ  ޖެނެރަލް  ޮގތ ެގމަތިން، 

 ؛ިގންތިއަށް
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ފެށިެގން  ( ވަނަ ނަންބަރ ން  2މި މާއްދާެގ މި އަކ ރ ެގ )  (5)   

( ވަނަ ނަންބަރ ެގ ނިޔަލަށް ބަޔާންކ ރާ ޝަރ ޠ ތަްއ  4)

އެހެނިހެން  ސަރވިސްެގ  ޖެނެރަލް  މީހ ން،  ފ ރިހަމަނ ވާ 

 ިގންތިތަކަށް. 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާއިރ  ަވޒީފާަގއި ތިބި މ ވަްއޒަފ ންެގ  )ރ(  

( ވަނަ 1ަވނަ މާއްދާެގ )ހ( ެގ )  42ތެރެއިން މި ޤާނޫނ ެގ  

ފ ރިހަމަނ ވާ  ޝަރ ޠ ތައް  ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ަގއި 

ޝަރ ޠ ތައް ފ ރިހަމަކ ރ މަށްޓަކައި ިމ ޤާނޫނ    މ ވަްއޒަފ ންނަށް އެ

ތާރީޚ ން  ޝާއިޢ ކ ރާ  ެގޒެޓ ަގއި  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ  ފާސްވެ، 

)ތިނެއް( އަހަރ  ދ ވަހ ެގ މ އްދަތެއް ދޭންވާނެެއވެ. ެއ    3ފެށިެގން  

 މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފަށާ އަހަރާ މ އްދަތ  ގ ނަން ފަށާނީ،  

މަހ ެގ   ޖަނަވަރީ  އަހަރ ެގ  އަންނަ  ދ ވަހ ން    1ވިދިެގން  ވަނަ 

 ފެށިެގންނެވެ. 

 

 ބާރަވަނަ ބާބ  
 ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއ ޓް 

 
ފޮރިން ސަރވިސްގެ  

މ ވައްޒަފ ންނަށް ޚާއްޞަ  
 ތަމްރީނ  ދިނ ން 

ސަރވިސްެގ    .64 ޤާނޫނ ެގ  ފޮރިން  މި  މާއްދާަގިއ    4މ ަވއްޒަފ ންނަކީ  ވަނަ 

ބަޔާންކ ރާ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރެވޭފަދަ ޤާބިލ  ބަޔަކަށް ހެދ މަށްޓަކައި،  

އެ މ ަވއްޒަފ ންނަށާއި މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން ފޮރިން ސަރވިސްެގ މަޤާމ ތަކަށް 

ތަޖ  ހ ނަރާއި  ތަމްރީނާއި  މ ަވއްޒަފ ންނަށް  އެންމެހައި  ރިބާ ޢައްޔަންކ ރާ 

 ދޭންވާނެއެެވ. 



 

 

 

 

 

 

 44 

ފޮރިން ސަރވިސް  

 އިންސްޓިޓިއ ޓް 
މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ މާއެކ ، މިނިސްޓްރީެގ ދަށ ން ހިނަގމ ންއައި    .65

ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ އެންމެހައި މަސައްކަތްތައް ޤާނޫނ ެގ  

ެގންދެވޭ   ކ ރިއަށް  ބާރ ލިބިެގން  އިންސްޓިޓިއ ޓްައކަށް  ދަށ ން 

 ބަދަލ ވެެގންދާނެެއވެ. 

 

ފޮރިން ސަރވިސް  

 އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ މަޤްޞަދ  
ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ މަޤްޞަދ ތަކ ެގ ތެރޭަގއި އަންނަނިިވ    .66

 ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

ފޮރިން )ހ(   މ ަވްއޒަފ ންނާއި،  ސަރވިސްެގ  ސަރިވސްެގ    ފޮރިން 

މަޤާމ ތަކ ަގއި ވަޒީފާއަދާކ ރާ އެންމެހައި މ ވަްއޒަފ ންނަކީ ފޮރިން 

ސަރވިސްެގ މަޤްޞަދ ތައް ޙާޞިލ ކ ރެވޭފަދަ ޚާްއޞަ ތަމްރީނާއި،  

ދޭންޖެހޭ   ހެދ މަށްޓަކައި  ބަޔަކަށް  ލިބިފައިވާ  ތަޖ ރިބާ  ހ ނަރާއި، 

 ؛ތަމްރީނ  ދިނ ން

މ ޖ  )ށ(   ލިބެންހ ރި ތަމަޢ ަގއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ބޭނ ން  ފ ރ ޞަތ ތަކ ެގ  އެފަދަ  ބެހޭޮގތ ންނާއި،  ފ ރ ޞަތ ތަކާ 

ފައިދާއާިއ   ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ހިފައި،  ޮގތ ަގއި  ފ ރިހަމަ  އެންމެ 

މަޞްލަޙަތ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޮގތެއްެގމަތިން  ލިބޭނެ  މަންފާ 

 ؛ކ ރިއެރ ވޭނެ ޮގތްތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ދިރާސާކ ރ ން

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާފަދަ ދިރާސާތަކ ެގ ނަތީޖާ، ފޮރިން  )ނ(  

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ   ،ސަރވިސްެގ ެއކި ބައިތަކާ ޙިއްޞާކ ރ މާއި 

މ އައްސަސާތަކާ  އެހެނިހެން  ދައ ލަތ ެގ  ދަށ ން،  އ ސޫލެްއެގ 

 ؛ޢާންމ ންނަށް އޮޅ ންފިލާނެހެން ޝާއިޢ ކ ރ ން ،ޙިއްޞާކ ރ މާއި 

ގ ޅޭޮގތ ން  )ރ(   މައްސަލަތަކާ  ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޑިޕްލޮމަސީއާއި 

ެއކ ލަވާލަންޖެހޭ   ދިނ މަށްޓަކައި  ލަފާ  މަޢ ލޫމާތާއި  މިނިސްޓަރަށް 
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ދިރާސާތަްއ  ބޭނ ންވާ  އެކަމަށް  ތަްއޔާރ ކ ރ މާިއ  ލިޔެކިޔ ންތަްއ 

 ކ ރ ން.

 

ފޮރިން ސަރވިސް  

 އިންސްޓިޓިއ ޓްގެ ޒިންމާ 
ސަރވިސް    .67 އަންނަނިވި  ފޮރިން  ތެރޭަގއި  ޒިންމާތަކ ެގ  އިންސްޓިޓިއ ޓްެގ 

 ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. 

އިމްތި )ހ(   ސަރވިސް  ފޮރިން  ބާއްވާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  ނ ެގ ޙާމި 

މ ޤައްރަރ ، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީެގ މަޝްވަރާާއއެކ  ކަނޑައެޅ ާމއި،  

 ؛އެ އިމްތިޙާނ  ބޭްއވ ން

ޤާނޫނ ެގ   )ށ(   ޚާއްޞަ މި  ބޭނ ންވާ  ޙާޞިލ ކ ރ މަށް  މަޤްޞަދ ތައް 

ތަމްރީނާއި ހ ނަރ ، ފޮރިން ސަރވިސްެގ މ ވަްއޒަފ ންނަށާއި ފޮރިން 

އެންެމހައި  މަސައްކަތްކ ރާ  ަވޒީފާތަކ ަގިއ  ސަރވިސްެގ 

 ؛މ ވަްއޒަފ ންނަށް ދިނ ން

މި މާއްދާެގ )ށ( ަގއި ބަޔާންކ ރާ ތަމްރީނ ތަކ ެގ މ ޤައްރަރ  މި  )ނ(  

ތަމްރީނ ކ ރ މ ެގ  މ ވަްއޒަފ ން  އެކ ލަވާލެވޭ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ 

އެ  ކަނޑައަޅައި،  ޮގތ ެގމަތިން  ބަޔާންކޮށްފަިއާވ  ަގާވއިދ ަގއި 

 ؛ތަމްރީނ ތައް ހިންގ ން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި، އެ ސިޔާސަތާގ ޅޭ މ ހިންމ    )ރ(  

ދ ނިޔޭަގިއ   މ ހި މައ ޟޫޢ ތަކަށާއި،  ހިނާގ  މ   ންއެއިރެއްަގއި 

 ؛މައްސަލަތަކާ ގ ޅޭޮގތ ން ދިރާސާތައް ކ ރ ން

ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާއި ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާގ ޅޭ މ ހިންމ    )ބ(  

އިދާރާތަކާއި،   އެހެން  ދައ ލަތ ެގ  ގ ޅޭޮގތ ން  މައްސަލަތަކާ 

އަހ ލ ވެރިކޮށް،   ކިޔަާވކ ދިން  ހޭލ ންތެރިކަން ޢާންމ ންނާއި، 

 އިތ ރ ކ ރ ން. 
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ތަމްރީނ    .68 އިންސްޓިޓިއ ޓް ހިންގ ން  ހިންާގ  އިންސްޓިޓިއ ޓްއިން  ހިންގ މަށާއި،  އިންސްޓިޓިއ ޓް 

ކޯސްތަކާއި ދިރާސާ މަސަްއކަތްތައް ހިންގ މަށްޓަކައި، ފޮރިން ސަރވިސްެގ  

މ ވައްޒަފަކ    ސްޓާފ ންެގ  އެްގޒެކެޓިވް  ތެރެއިން،  މ ވަްއޒަފ ންެގ 

 ޓިއ ޓްެގ އިސްވެރިެއްއެގ ޮގތ ަގއި ޢައްޔަންކ ރަންވާނެއެވެ. އިންސްޓި

 

 ތޭރަވަނަ ބާބ  

 އެހެނިހެން 
 

ހިންާގނީ  )ހ(  .69 ގަވާއިދ  ހަދައި ހިންގ ން  ހަދައި،  ަގވާއިދ ތައް  ެއކ ލަާވލާ  ދަށ ން  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.

ަގާވއިދ ތަކ ެގ ތެރެއިން ތިރީަގިއ  މި ޤާނޫނ ެގ ދަށ ން އެކ ލަވާލާ   )ށ(  

ފަށާތާ   ޢަމަލ ކ ރަން  ޤާނޫނަށް  މި  ަގވާއިދ ތައް،   90ބަޔާންކ ރާ 

ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ   އެކ ލަވާލައި  ތެރޭަގިއ،  ދ ވަހ ެގ  )ނ ވަދިހަ( 

 ެގޒެޓ ަގއި ޝާއިޢ ކ ރަންވާނެެއވެ. 

 ؛ފޮރިން ސަރވިސްެގ ޢާންމ  ަގވާއިދ    (1)   

 ؛އޮފް ކޮންޑަކްޓްފޮރިން ސަރވިސްެގ ކޯޑް   (2)   

 ؛މ ވަްއޒަފ ންެގ ަގާވއިދ   (3)   

 ؛މ ވަްއޒަފ ން ތަމްރީނ ކ ރ މ ެގ ަގާވއިދ   (4)   

ެގނައ މ ެގ    (5)    އަނބ ރާ  ފޮނ ވ މާއި  މީހ ން  ޕޯސްޓިންގއަށް 

 ؛ަގާވއިދ 

ކޮންސިއ ލާ    (6)    މިޝަންތަކާއި  ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ 

 ؛ޕޯސްޓ ތަކ ެގ ަގާވއިދ 
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ޖަމްޢިއްޔާތަކ ން  ބޭރ     (7)    ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ޤައ މ ތަކ ންނާއި 

މިޝަންތަކާިއ   ޑިޕްލޮމެޓިކް  ޤާއިމ ކ ރާ  ދިވެހިރާއްޖޭަގއި 

ޤާއިމ ކ ރ ާމިއ   ދިެވހިރާއްޖޭަގއި  ޕޯސްޓ ތައް  ކޮންސިއ ލާ 

 ހިންގ މާގ ޅޭ ަގާވއިދ . 

( ވަނަ 7( ަވނަ ނަންބަރ ން ފެށިެގން )1( ެގ )ށމި މާއްދާެގ ) )ނ(  

ބަޔާންކ ރާ  ނަންބަރ ތަކ ަގއި  ހ ރި  ނިޔަލަށް  ނަންބަރ ެގ 

ކަންކަމ ަގިއ،   ފޮރިން ސަރވިސްާއގ ޅޭ  އިތ ރ ން،  ަގާވއިދ ތަކ ެގ 

ަގާވއިދ   ކަންކަމާގ ޅޭ  ހިމެނޭ  ތެރޭަގއި  ދާއިރާެގ  ޤާނޫނ ެގ  މި 

 ހެދ މ ެގ އިޚްތިޔާރ  މިނިސްޓްރީއަށް ލިބިެގންެވެއވެ. 

 

ފަށާނީ، މި ޤާނޫނ  ދިވެހިސަރ ކާރ ެގ ެގޒެޓ ަގއި    މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލ ކ ރަން  .70 ޢަމަލ ކ ރަން ފެށ ން ޤާނޫނަށް  

ދ ވަސް ހަމަވާ ތާރީޚ ން )ހައެއް( މަސް  6ޝާއިޢ ކ ރާ ތާރީޚ ން ފެށިެގން  

 ފެށިެގންނެވެ. 

 

ބަޔާންކޮށްފައިނ ާވހާ ހިނދަކ ، މި ޤާނޫނ ަގއި ކަނޑައެޅިެގން ެއހެން ޮގތަކަށް    .71 މާނަކ ރ ން 

ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފްޒ ތަކާއި  އަންނަނިވި  ބޭނ ންކޮށްފަިއވާ  ޤާނޫނ ަގއި  މި 

ދީފައިެއވާ   ތިރީަގއި  ޢިބާރާތްތަކަށް  ލަފްޒ ތަކާއި  އެ  އެވަނީ،  ދީފައި 

 މާނަކ ރ މެވެ.

ޚާރިޖީ  )ހ(   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓްރީ" 

ެއއިރެްއަގިއ   މަސްއޫލިްއޔަތ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ސިޔާސަތ  

 ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ ސަރ ކާރ ެގ ވ ޒާރާއަށެވެ. 
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ޚާރިޖީ  )ށ(   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  އެވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  "މިނިސްޓަރ " 

ެއއިރެްއަގިއ   މަސްއޫލިްއޔަތ   ތަންފީޛ ކ ރ މ ެގ  ސިޔާސަތ  

 ވ ޒާރާެގ ވަޒީރަށެވެ. ޙަވާލ ކޮށްފަިއވާ ސަރ ކާރ ެގ  

ެއވަނީ )ނ(   ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  ޤާނޫނާއި   ،"މިޝަން"  "ވިއެނާ    ،މި 

ރިލޭޝަންސް   ޑިޕްލޮމެޓިކް  އޮން  އާ 1961ކޮންވެންޝަން   "

ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ޤާިއމ ކ ރާ  ޮގތ ެގމަތިން  އެްއޮގތްވާ 

 ވެ. ށެމިޝަންތަކަ

ެއވަނީ )ރ(   ބ ނެފަިއ  ކަމަށް  މިޝަންތަކ ެގ    ،"ސަފީރ "  ޑިޕްލޮމެޓިކް 

"ހެޑް އޮފް މިޝަން" ބޭރ  ޤައ މެްއަގިއ، ނ ވަތަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 

ޤައ މަކަށް  އެ  ތަމްސީލ ކ ރ މަށް  ދިވެހިރާއްޖެ  ޖަމްޢިއްޔާއެްއަގއި 

ވިޔަސް   ނަމެއްަގއި  ކޮންމެ  ޖަމްޢިއްޔާައކަށް،  ނ ވަތަ 

 ރައީސ ލްޖ މްހޫރިއްޔާ ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކަށެވެ. 

ެއވަނީ )ބ(   ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޕޯސްޓ "  ޤާނޫނާއި  ،"ކޮންސިއ ލާ   ،މި 

ބައިނަލްއަޤްވާީމ މ ޢާހަދާތަކާ އެްއޮގތްާވ ޮގތ ެގމަތިން ކޮންސިއ ލާ 

މަސައްކަތްތައް ކ ރ މަށްޓަކައި ދިވެހިރާއްޖޭން ބޭރ ަގއި ޤާއިމ ކ ރާ 

 ދިވެހިރާއްޖޭެގ ކޮންސިއ ލޭޓްތަކަށެވެ. 

ކަމަށް   )ޅ(   ޑިޕްލޮމެޓިކް "ޕޯސްޓިންގ"  ެއވަނީ،  ބ ނެފައި 

މިޝަންތަކަށާއި، ކޮންސިއ ލާ ޕޯސްޓ ތަކ ެގ ވަޒީފާއަދާކ ރ މަށް ދާ  

 ދިއ މަށެވެ. 

ބ ނެފައި  )ކ(    ކަމަށް  މ ވައްޒަފ ން"  ބޭރ   ސަރވިސްއިން  "ފޮރިން 

ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކ ރާ ޮގތ ެގމަތިން   57އެވަނީ، މި ޤާނޫނ ެގ  

 . ވަޒީފާދޭ މ ަވއްޒަފ ންނަށެވެ
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"ިވއެނާ  )އ(    ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަަމށް  އެޓާޝޭ"  "ސަރވިސް 

 7" ެގ  1961ޓިކް ރިލޭޝަންސް  ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެ

ހ އްދަ  ކ ރިން  ޤައ މަކ ން  ކަނޑައަޅާ  ދަށ ން،  މާއްދާެގ  ވަނަ 

 ވެ. ށެ ހޯދަންޖެހޭ ޮގތަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވަޒީފާތަކަ

" 1961ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް  "ވިއެނާ   )ވ(   

ަގއި ޢަމަލ ކ ރަން   1961އޭޕްރިލް    14ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ،  

ފަރާތ ން   2007އޮކްޓޯބަރ     2ފަށާފައިވާ   ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ަގއި 

ޑިޕްލޮމެޓިކް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  ިވއެނާ  އެސީޑްކޮށްފަިއވާ 

 ރިލޭޝަންސްއަށެވެ. 

"ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ " ކަމަށް ބ ނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނ  ނަންބަރ   )މ(  

)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ( އާއި އެ ޤާނޫނަށް ެގނެވިފައިާވ    2008/2

 އެންމެހައި އިޞްލާޙ ތައް ހިެމނޭ ޮގތ ންނެވެ. 

ޤާނޫނ   )ފ(   ެއވަނީ،  ބ ނެފައި  ކަމަށް  ޓްރައިބިއ ނަލް"  "ވަޒީފާއާބެހޭ 

)ަވޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނ ( ެގ ދަށ ން ވަޒީފާާއގ ޅޭ    2008/2ނަންބަރ   

 އިވާ ޓްރައިބިއ ނަލަށެވެ. މައްސަލަތައް ބެލ މަށްޓަކަިއ، އެކ ލަވާލާފަ
 

 

  

 


