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 2021/20 :ނަންބަރުޤާނޫނު 

 ޤާނޫނު  ސަރވިސްގެ  ފޮރިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
 

ބާބު  އެއްވަނަ   
 ފެށުން 
 

މި ޤާނޫނަކީ، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޚާރިީޖ ސިޔާސަުތ ހިންގަިއ ތަްނފީޛުކުރުމަްށ  )ހ(  .1 ނަން  ތަޢާރުފާއި 

ފޮރިން ސަރވިސްެގ ނަމުގައި ވަކި ޚިދުމަތެްއ ޤާއިމުކޮށް، އެ ޚިދުމަްތ 

       ރޭވިފައިވާ ގޮތާއި، ފޮރިން ަސރވިސް ހިންގުމާގުޅޭ ުއސޫލުތަކާއި، 

 ބަޔާްނކުރުމުެގ ޤާނޫނެވެ.އެ ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުންނާގުޅޭ އުޫސލުތައް 

 މި ޤާނޫނަށް ކިޔާނީ "ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޮފރިން ަސރވިސްެގ ޤާޫނނު" އެވެ. )ށ(  
 

 މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް، ތިީރގަިއ ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީެއވެ.  .2 ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދު 

 

ަރއްކާތެރިަކްނ ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަންކަާމއި، ދިެވހިރާއްޭޖގެ ަސރަޙައްދުގެ  )ހ(  

ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި އަިދ ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ިދވެހިރާއްޭޖެގ 

ޤައުމީ ސިޔާދަތަށް އިޙްިތރާމުކުރުން އިތުރުުކރުމާއެކު، ިދވެހިރާއްޭޖެގ 

ފަރާތުން ބައިނަލްއަްޤވާމީ މުޖުތަމަޢަށް އަދާކުރަންެޖޭހ ޒިންމާތައް 

ލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް އެހީެތރިވެދިނުމަްށ ފުރިހަމައަށް އަދާުކރުމުގައި، ަރއީސު

 ޕްރޮފެޝަނަލް ޮފރިން ސަރވިސްއެްއ ޤާއިމުުކރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު އެކުަލވާލައި ތަންފީުޛުކރުމަށްޓަކަިއ  )ށ(  

ހުނަރުެވރި، ޢިލްމީ، ތަޖުރިބާާކރު ަފރާތްތަކެއްގެ މައްޗަށް ެއުކލެވޭ ުފރިހަަމ 

 ޤާއިމުކުރުމަްށ މަގުފަހިުކރުން؛ފޮރިން ސަރވިސްއެްއ 

     ސްގަިއ ހިމެޭނ މުހިންުމ މަޤާމުތަކުގެ ޝަރުޠުތަކާއި، ވިފޮރިން ސަރ  )ނ(  

އެ މަޤާމުތަކަްށ މީހުްނ ޢައްޔަންުކރުމާިއ ވަކިުކރުމާގުޭޅ އުޫސލުތަްއ 

 ބަޔާންކުރުން؛
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ުމވައްޒަފުންެގ ފޮރިން ަސރވިސްެގ މުވައްޒަފުްނ ބެހިގެްނވާ ގޮތާއި، ެއ  )ރ(  

 ވަޒީފާއާ ގުޅޭ އިާދރީ އިންތިޒާމްތަްއ ބަޔާންކުރުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޚރިޖީ ސިޔާސަާތގުޅޭ މަސައްކަތްތަްއ ަހރުދަާނ ގޮތެއްަގިއ  )ބ(  

ކުރިއަްށ ގެންދިޔުމަްށ ބޭނުންވާ ލަފާދިނުމަށްޓަކަިއ ފޮރިްނ ސަރވިްސ 

 އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑެްއ އެުކލަވާލުން؛

ސަރވިސްެގ މުވައްޒަފުންނަށް ބޭނުންާވ ތަޢުލީމާިއ ތަމްރީނުެގ ފޮރިން  )ޅ(  

ކަންކަން ހިންގުމަށްޓަކަިއ ފޮރިން ަސރވިސް އިންްސޓިޓިއުޓްއެްއ 

 ޤާއިމުކޮށް، އެ އިންސްޓިިޓއުޓް ހިންގުމާގުޅޭ އުޫސލުތަްއ ބަާޔންކުރުން؛

އެންެމ  ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކަކީ ިދވެހިާރއްޖެއާިއ ބޭުރ ދުނިެޔ ގުޅުަވއިދޭ  )ކ(  

ބަހާ ކަމަށްވުމާއެކު، ދިެވހިރަްއޔިތުންނާއި ބަިއނަލްއަޤްވާީމ  މުހިންމު އެއް

މުޖުތަމަޢުން އިތުބާރާއެުކ ބަަލއިގަންނާނެ ފަަދ ފެންވަަރކަށް ިދވެހިރާއްޭޖެގ 

 ޚާރިޖިއްޔާ ަތރުތީބުކޮށް އަުތރާލުމަްށ މަގުފަހިުކރުން.

 

 ދެވަނަ ބާބު 
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް 

 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފެށުމާއެކު "ދިވެިހރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސް"  )ހ(  .3 ފޮރިން ސަރވިސް ޤާއިމުކުރުން 

ދިެވހި ސިވިލް ސަރވިްސގައި ނުހިމެނޭ ަވިކ ޚިދުމަތެއް  ،ގެ ނަމުގައި

 ޤާއިމުކުރެވުނީެއވެ.

އެންމެހަިއ މި މާއްދާެގ )ހ( ެގ ދަށުްނ ޤާއިމުުކރެޭވ ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ  )ށ(  

ިމ ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަާދ ގަވާއިދުަތާކ  ،ކަންކަން ކުރަްނވާނީ

 އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

 މަޤްޞަދުތައް 
 ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤްޞަދުތައް، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި އެވަނީއެވެ.  .4

ދިވެިހރާއްޖޭެގ ސަރަޙައްުދގެ ަރއްކާތެރިަކްނ  ،ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިނިވަންކަމާއި )ހ(  

ބައިަނލްއަޤްވާީމ މުޖުތަމަޢުގައި ިދވެހިާރްއޖޭގެ ޤައުީމ  ،ދެމެހެއްޓުމުގައާއި
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ސިޔާދަތަށް އިޙްތިރާމުުކރުން އިުތރުކުރުމަްށ ކުާރ ަމސައްކަތުގަިއ 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ެއހީތެރިވެދިނުން؛

         ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޚާރިޖީ ސިާޔސަތު ކަނޑައަޅައި، ހިްނގައި، އަިދ  )ށ(  

އެ ސިާޔސަތު ހިނގާނުހިނގާ ގޮްތ ބެލުމުަގއި، ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްާޔއަްށ 

 އެހީތެރިވެދިނުން؛

ބައިނަލްއަޤްވާީމ މަސްަރހުގަިއ ދިވެިހރާއްޖެއަްށ ލިބެްނހުިރ ުފރުޞަތުތަްއ  )ނ(  

ޤައުީމ މަޞްލަޙަތު ުކރިެއރުވޭނެ ޮގތްތައް ހޯދަިއ ދެނެގަނެ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ 

ބަލައި، އެކަންކަން ުކރުމުގަިއ ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާއަށް ލަފާދިނުމާިއ 

 ؛އެހީތެރިވެދިނުން

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ާޚއްަޞ ތަމްރީނާިއ  )ރ(  

 ،މުވައްޒަފުންނަްށ ދިނުމާއިހުނަރާިއ ތަޖުރިބާ، ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ 

ދަމަހައްޓައި،  ،ޕްރޮފެޝަނަލް ފޮރިން ަސރވިސްެއއް އެުކލަާވލައި

 ކުރިއެުރވުން.

 

ފޮރިން ސަރވިސް އެކުލެވިގެންވާ 

 ގޮތް 
ދިެވިހރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ  ،މިނިސްޓްރީާއއި ،ފޮރިން ސަރވިްސ އެކުެލވިގެންވަނީ   .5

މި ޤާނޫނުެގ ދަުށން އެކުަލވާލާ ޮފރިން ާކއި، ސްޓުތަޕޯ ކޮންސިުއލާ ،މިޝަންތަކާއި

 ސަރވިސްެގ މައްޗަށެވެ.

 

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު 
 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޚރިީޖ ސިޔާސަުތ ކަނޑައަޅައި، ހިންަގއި، ެއ ސިޔާސަުތ   .6 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކަނޑައެޅުން 

 ަރއީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާެއވެ.ހިނގާނުހިނާގ ގޮތް ެބލުމުގެ އެންމެ އިްސވެރިއަީކ 

 

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ އަންގާ ގޮތެްއގެމަތިން، މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ   .7 މިނިސްޓަރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ގަވާއިދުތަާކ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ އެންމެހަިއ ކަންކަްނ 

އަދި މި ާޤނޫނުގެ ދަށުން ފޮރިްނ  ހިންގުމުގެ އެންެމ އިސްެވރިއަީކ މިނިސްޓަރެވެ.
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ސަރވިސްެގ އެންމެހަިއ ކަންކަން ހިންގުމުގަިއ މިނިސްޓަުރގެ މަސްއޫިލއްޔަތުތަްއ 

 ތިރީގައި ަބޔާންކޮށްފައި އެވަނީއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން، ިދވެހިރާއްޭޖެގ  6މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

ހިންގައި، އަދި ެއ ސިޔާސަުތ ޚާރިޖީ ސިޔާސަުތ ކަނޑައަޅައި، 

ހިނގާނުހިނގާ ގޮތް ބެލުމަށް ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް އެހީތެިރވެ، 

 ލަފާދިނުން؛

ވަނަ މާއްދާެގ )ރ( ގައި ަބޔާންުކރާ ފަދައިްނ  115ޤާނޫނުއަސާސީގެ  )ށ(  

ދިވެހިރާއްޭޖގެ މިިނވަންކަމާިއ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ަސރަޙައްދުެގ ަރއްކާތެރިކަްނ 

ތަމަޢުގަިއ ދިެވހިރާްއޖޭގެ ޤައުީމ ދެމެހެއްޓުމުގައާިއ ބައިަނލްއަޤްވާީމ މުޖު

 ،ސިޔާދަތަށް އިޙްިތރާމުކުރުްނ އިުތރުކުުރވުމަްށ ކުެރވޭ ަމސައްކަތުގައި

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ެއހީތެރިވެ، ލަފާދިނުން؛

ީމ ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ދިެވހިރާއްެޖއިން ބައިެވރިވާ ަބިއނަލްއަޤްވާ )ނ(  

މުޢާހަދާއެއްގައި އެހެންގޮތަކަްށ ކަނޑައެޅިގެން ބަޔާންޮކށްފައިނުވާާހ 

ހިނދަކު، ބޭރު ަދއުލަތްތަކާިއ ބައިނަްލއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްާޔތަކާ ދިވެިހ 

 ދައުލަތުން މުޢާމަލާތުުކރުމުގައި، ދިެވހި ދަުއލަތް ތަމްީސލުކުުރން؛

ޤަބޫުލކުރުމާއި، ެއ ޤަބޫލުކުރުްނ ދިވެހި ދަުއލަތުން ޭބުރ ދައުލަތްތަްއ  )ރ(  

އަނބުރާ ގެންދިޔުާމ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ޭބރު ޤައުމުތަާކއެކު ިދެވހިރާއްޖެއިްނ 

ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުުކރުމާއި، ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމުކޮށްަފއިވާ ޤައުމަާކ 

މެދުގައި އޮތް ގުޅުން ކަނޑާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްާޔއަްށ 

 ؛ޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނިންމުްނ ތަންފީޛުކުރުންލަފާދީ، ރައީުސލް

ބޭރު ޤައުމުތަާކއި ބައިަނލްއަޤްވާީމ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެުކ ދިެވހިރާއްޖެއިްނ  )ބ(  

              ،ވެފައިވާ ެއއްބަސްވުންތަކުަގއި ސޮއިުކރުމާ ުގޅޭގޮތުންނާއި

އެ އެއްބަްސވުންތަކުން ވަކިވުމާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްާޔއަްށ 

 ލަފާދީ، ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާގެ ނިންމުްނ ތަންފީޛުކުރުން؛

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުާޢހަދާތަކުގަިއ ދިވެިހރާއްޖެއިން ަބއިވެިރވުމާއި ައިދ  )ޅ(  

ބައިވެރިވެަފއިވާ މުާޢހަދާއަކުން ިދވެިހރާއްޖެ ވަކިވުާމ ުގޅޭގޮތުންނާއި، 

ަބއިވެރިވުާމއި، ބައިނަލްއަޤްވާީމ ޖަމްޢިއްޔާތަކުަގއި ިދވެިހރާއްޖެ 
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ވަިކވުމާ ގުޅޭގޮތުްނ  ޖަމްޢިއްޔާއަކުން ބައިވެރިވެަފއިވާ

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ލަފާދީ، ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔެގ ނިންމުން 

 ؛ތަންފީޛުކުރުން

ބޭރު ޤައުމުތަކާިއ އެނޫންވެސް ަފރާތްތަކުން ދިެވހިރާއްެޖއަށް ކަނޑައަާޅ  )ކ(  

ޤަބޫލުުކރުާމ ގުޅޭގޮތުްނ ސަފީރުން، ދިވެިހ ަސރުކާރުްނ 

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ލަފާދީ، ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔެގ ނިންމުން 

 ؛ތަންފީޛުކުރުން

މިނިސްޓްރީއާއި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަާކިއ ކޮންސިއުާލ  )އ(  

 .ޕޯސްޓުތަކާއި އަިދ މުޅި ފޮރިން ަސރވިްސ ހަރުދަާނ ގޮތެްއގަިއ ހިންގުން

 

 މިނިސްޓްރީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތައް، ތިރީަގއި ބަޔާންކޮށްަފއި ެއވަނީއެވެ.  .8 މިނިސްޓްރީގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވަނަ މާއްދާގައި މިނިސްޓަރުގެ މަްސއޫލިްއޔަތު ކަމަްށ  7މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަްސއޫލިއްޔަތުަތއް އަދާކުރުމުަގއި ޢަމަލީގޮތުްނ 

 އެހީެތރިވުން؛މިނިސްޓަރަށް 

ޤާނޫނުގައި ނުވަތަ ދިެވހިރާއްެޖއިން ބައިެވރިވާ ަބިއނަލްއަޤްވާީމ  )ށ(  

 މުޢާހަދާއެއްގައި ކަނޑައެޅިގެން އެހެންގޮަތކަށް ބަޔާންޮކށްފައިނުވާހާ 

ދިވެހި ަދއުލަތުްނ ބޭުރ ދަުއލަތްތަކާިއ ބަިއނަލްއަޤްވާީމ ، ހިނދަކު

 މެދުެވރިއަކަްށވުން؛ޖަމްޢިއްޔާތަކާ މުޢާމަލާތުކުރުުމގައި 

 ފޮރިން ސަރވިސް ހިްނގައި ކުރިެއރުވުން؛ )ނ(  

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަާކއި ކޮންިސއުާލ ޕޯސްޓުތަކުެގ  )ރ(  

މަޤްޞަދުތައް ކަމަށް މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަްއ 

 ޙާޞިލުވާނެހެން އެކަންކަން ހިންގަމުންދޭތޯ ބެލުން؛

ބޭރު ޤައުމުތަކުން ިދވެހިާރއްޖޭގަިއ ޤާއިމުކުާރ ޑިޕްލޮމެޓިކް ިމޝަންތަކާިއ  )ބ(  

ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަާކއި އެފަދަ ެއހެނިހެން އޮފީސްތަާކއި، ބަިއނަލްއަޤްވާީމ 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ދިވެހިާރއްޖޭގައި ޤާއިުމކުރާ އޮފީސްަތއް ާޤއިމުކުރުމުެގ 

ސިއުާލ ޕޯސްޓުތަކާިއ އޮފީސްތަްއ ހުއްދަދިނުމާއި އެފަދަ މިޝަންތަކާއި ކޮން

 ދިވެހިރާއްޭޖގައި ަޙރަކާތްތެިރވާނެ ގޮުތގެ ަގވާއިދު އެކުަލވާލަިއ ހިންގުން.
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 
 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ހަދާ  ގަާވއިދުތަކުގަިއ ބަޔާންކުާރ  )ހ(  .9 ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 

ސަރވިްސގެ އެންމެހައި ކަންކަން ދުވަުހން ދުވަހަްށ ގޮތުގެމަތިން، ފޮރިން 

ހިންގުމުގައި މިނިސްޓަރަށް އެހީތެިރވެދިނުމަށްޓަކައި، ފޮރިން ެސކްރެޓަރީެއްއ 

 ހުންނަންވާނެއެވެ.

ފޮރިން ސެްކރެޓަީރއަީކ ފޮރިްނ ސަރިވސްެގ އެންމެ އިސް މުވައްޒަފެވެ.  )ށ(  

މުަވއްޒަފުންނާއި، ފޮރިން ސަރވިސްެގ ފޮރިން ސަރވިްސގެ އެހެން ުހރިހާ 

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުާރ ފޮރިްނ ަސރވިސްިއން ބޭރުެގ 

މުވައްޒަފުންވެސް މަސައްކަްތ ުކރާނީ، ފޮރިން ސެކްރެަޓރީެގ އިރުޝާުދެގ 

 ދަށުންނެވެ.

މި ޤާނޫނާއި ިމ ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުަލވާާލ ގަާވއިދުެގ ަދށުން ފޮރިްނ  )ނ(  

ނާެގ މަސްއޫިލއްޔަތު އަާދކުރުމުގަިއ ަޖވާބުދާރީވާީނ ސެކްރެޓަީރ އޭ

 މިނިސްޓަރަށެވެ.
 

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 

 ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން 
ފޮރިން ސެްކރެޓަީރެގ މަޤާމަށް މީަހކު ަޢއްޔަންކޮްށ ވަިކކުރާނީ،  )ހ(  .10

 މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާއެވެ.
 

ސެކްރެަޓރީގެ މަޤާމުގެ ުމއްދަތަކީ، އޭނާ އެ މަޤާމަށް ަޢއްޔަންކުރެޭވ ފޮރިން  )ށ(  

 )ތިނެއް( އަަހރު ދުަވހެވެ. 3ތާރީޚުން ފެށިގެން 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ފޮރިން ސެްކރެަޓރީގެ މަޤާމަްށ  )ނ(  

     މުއްދަތަކަށް )ތިނެއް( އަހަުރ ދުވަހުެގ  3ޢައްޔަންކުރާ މީހަކު، އިުތރު 

 އެ މަޤާމަށް ޢައްޔަންުކރުމަކަށް ިމ މާއްދާ ުހރަހެްއ ނާޅައެވެ.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާިއރު ފޮރިްނ ސެްކރެޓަރީެގ މަާޤމަށް މީހަުކ  )ރ(  

އެަފރާތަކީ މި ޤާނޫނާ އެްއގޮތަށް ޢައްަޔންކޮށްފައިާވ ، ޢައްޔަންކޮށްފައިވާނަމަ

ފަރާތެއްކަމުގަިއ ބަލަންވާނެެއވެ. އަދި ެއ ޙާލަތުަގއިެވސް ފޮރިްނ 
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     ސެކްރެޓަީރގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނުެގ މާއްދާތަްއ 

 އެ މަޤާމުގައި ހުިރ ފަރާތެްއގެ މަްއޗަށް ހިނގާނެއެވެ.
 

ވަނަ މާއްދާެގ  35ފޮރިން ސެްކރެޓަީރގެ މަޤާމަށް ަޢއްޔަންކުރާ މީހަކީ، މި ޤާނޫުނގެ   .11 ގެ ޝަރުޠު ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ 

( ވަނަ ނަންބަރުަގއި ބަޔާންކޮށްަފއިވާ އެގްޒެކެޓިވް ސްޓާފުންގެ ގިންތީެގ 2)ނ( ގެ )

"ސެކްރެޓަރީ" ގެ މަޤާމުގައި ޚިދުމަތް ުކރަމުންގެންދާ ފޮރިން ސަރވިްސގެ 

އިން، ފޮރިން ސަރވިްސގެ ތަޖުރިބާާއއި ަމޤާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަުތ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެ

އަދާކުރުމުެގ ޤާބިލުކަްނ ހުިރ މީހަކަްށ ވާންވާެނއެވެ. ައދި އޭެގ އިތުރުން، 

)ދިހައެްއ( އަހަުރ މަަސއްކަތްކޮށް، ތަޖުރިާބ  10މިނިސްޓްރީގަިއ މަދުވެގެްނ 

 ލިބިފައިވާ ީމހަކަށް ވާްނވާނެއެވެ.
 

ސެކްރެޓަރީގެ ފޮރިން 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
 ފޮރިން ސެްކރެޓަރީގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަުކގެ ެތރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެއެވެ.  .12

ވަަނ މާއްދާގަިއ މިނިސްޓަރުެގ މަސްއޫިލއްޔަުތތައް ކަމަްށ  7މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

އެހީތެރިކަްނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމުގައި މިނިސްޓަރަށް ބޭނުންވާ ލަފަާޔއި 

 ފޯރުކޮށްދިނުން؛

ފޮރިން ަސރވިްސ ހިންގުާމއި، މުަވއްޒަފުންނާގުޅޭ އެންމެހަިއ  )ށ(  

ކަންތައްތަކާއި، ދިެވހިރާއްޭޖގެ ާޚރިޖީ ސިޔާސަުތ ހިންގުމާބެޭހ އެންމެހަިއ 

ކުރުމާ ެބހޭގޮތުން މިނިސްޓަރަްށ ލަފާދިނުމާއި، ކަންތައްތައް އިންތިޒާމް

މަތިން އަިދ މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ މިނިސްޓަރު އަްނގާ ގޮުތގެ

ހަދާ ގަާވއިދުތަކާ އެއްގޮްތވާ ގޮުތގެމަތިން، ފޮރިން ސަރވިްސ ހިންގުމާިއ 

 ކުރިއެުރވުން؛

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޚރިޖީ ސިޔާސަުތ ހިންގުާމ ބެހޭގޮތުްނ ޢަމަލުކުރާެނ  )ނ(  

 ެވދިނުން؛އުސޫލުތައް އެކުަލވާލަިއ ހިންގުުމގައި މިނިސްަޓރަށް ެއހީތެރި 

ވަަނ މާއްދާގަިއ  4ފޮރިން ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުންނަކީ މި ޤާނޫނުގެ  )ރ(  

ބަޔާންކުރާ މަޤްޞަދުތަްއ ޙާޞިުލކުރެވޭފަަދ ގޮތަކަްށ މަސައްކަތްކުާރ 

 ބަޔަކަށް ހެދުން؛
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ފޮރިން ަސރވިސްެގ މުވައްޒަފުންެގ ޚިދުމަތުެގ ފެންވަުރ ދަމަހައްޓައި،  )ބ(  

ބޭނުންވާ މިންގަނޑުތަކާިއ އުސޫލުަތއް މިނިސްޓަރުެގ ތަރައްޤީކުރުމަްށ 

 ލަފާގެމަތިން އެުކލަާވލައި ހިންގުން؛

ފޮރިން ސަރވިްސގެ މަޤްޞަދު ޙާޞިުލކުރެވޭެނގޮތަށް ފޮރިން ސަރވިސްެގ  )ޅ(  

ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެިކ ، އޮނިގަނޑު މިނިސްޓަރުގެ ލަފަާޔއެކު އެުކލަާވލައި

 މަސައްކަތްތަްއ ކަނޑައެޅުން؛ބައިތަކުން ކުރާެނ 

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޛުުކރުމުގައި، ިދވެހިރާއްޭޖެގ  )ކ(  

ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން މިނިސްަޓރު ޖަވާުބދާރީވާންޖެޭހ 

 ކަންކަމުގައި މިނިސްަޓރަށް ލަފާދީ، އެހީތެިރވެދިނުން؛

ަސރވިްސގެ ަމޤާމުތަކުގަިއ  ފޮރިން ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުންނާއި ފޮރިން )އ(  

ވަޒީފާއަދާކުރާ އެންމެހައި ުމވައްޒަފުން ޢަމަލުުކރަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާިއ 

 އުސޫލުތައް މިނިސްަޓރުެގ ލަފަޔާެއކު ެއކުލަާވލައި ހިންގުން.

 

 ފަސްވަނަ ބާބު 
 ސަފީރުން 
 

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގަިއ ސަފީރުންނަކީ، ބޭުރ ޤައުމުތަުކގައާއި، ބައިނަްލއަޤްވާީމ  )ހ(  .13 ސަފީރުން 

ަވނަ މާއްދާެގ  115ދިވެިހ ދައުލަްތ ތަމްސީުލކުރުމަށް، ޤާނޫުނއަސާސީެގ 

)ދ( ގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ޢައްޔަންކުާރ 

 މީހުންނެވެ.

ސަފީރުންގެ ވަޒީފާއަްށ ފޮރިން ަސރވިސްެގ މުވައްޒަފުްނނާއި ފޮރިްނ  )ށ(  

 ބޭރުންވެްސ މީހުން ަޢއްޔަންކުެރވިދާނެއެވެ.ސަރވިސްއިްނ 

)ތިނެއް(  3ސަފީރުގެ ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަްނކުރާ މީހެއްގެ ވަޒީފާގެ މުއްދަތަކީ  )ނ(  

)އެެކއް( އަހަރަްށވުރެ ދިގުނޫން މުއްދަތަކަްށ  1އަހަރު ދުވަެހވެ. އެ މުއްދަތު 

 .އިތުރުކުރުުމގެ ބާުރ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއަށް ލިިބގެންވެއެވެ

 

 ސަފީރުން ޢައްޔަންުކރާނީ، މި މާއްދާަގއިާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. )ހ(  .14 ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރުން 
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ސަފީރުންެގ ގޮތުގަިއ ަޢއްޔަންކުރުމަްށ ަރއީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާ ހުަށހަާޅ  )ށ(  

ވަނަ މާއްދާގެ )ދ( ަގއިވާ ގޮތުގެމަތިްނ  115ނަންތައް، ޤާނޫނުއަސާސީގެ 

މަޝްަވރާއަށްޓަަކއި ެއ މަޖިލީހަްށ  ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީުހގެ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

( ގެ ދަށުން ރައީސުލްޖުްމހޫރިްއޔާ ރަްއޔިތުްނގެ މަޖިލީހަްށ ށމި މާއްދާގެ ) )ނ(  

ހުށަހަޅާ ނަން ނުވަތަ ނަންތަކަްށ ުރހުން ދޭން ފެންނަ ކަމަްށ ރައްޔިތުންެގ 

މެންބަރުންެގ މަޖިލީހުގެ ޖަލްާސއަކަށް ހާޒިުރވެ ވޯޓުަގއި ބައިެވރިވާ 

އަޣުލަބިއްޔަތުން ފާްސވުމުން، އެފަރާެތއް ުނވަތަ ފަރާތްަތއް ސަފީރުކަމަްށ 

 ޢައްޔަންކުރާނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާއެވެ.
 

ސަފީރުންެގ ގޮތުގަިއ ޢަްއޔަންކުާރ މީހުންަގިއ އަްނނަނިވި ަޝރުޠުތަްއ   .15 ސަފީރުންގެ ޝަރުޠު 

 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.
 

 ދިވެހިރަްއޔިތަކަށްވުމާއި، އެހެން ަޤއުމެއްގެ ރައްޔިަތކަށް ނުުވން؛ )ހ(  

ދިވެހި ދަުއލަތް ތަމްސީލުކޮށް، ސަީފރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތަކާިއ  )ށ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާކުެރވޭ ފެންަވރުގެ ތަޢުލީާމއި ތަޖުރިބާއާިއ 

 ޤާބިލުކަންހުރުން؛

ެގ ދާއިމީ ރަށްވެްއސަކަށް ނުުވން؛ ދާއިީމ ސަފީރުކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޤައުމު )ނ(  

ރަށްވެއްސެްއކަމަށް ބަލާނީ، އެ ޤައުެމއްގެ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނުގެ ަދށުން އެހެްނ 

ޤައުމުތަކުގެ ަރއްޔިތުންނަށް ދާއިމީ ރަްށވެހިކަން ދިނުމުަގިއ ޢަމަލުކުާރ 

 މިންގަނޑާ އެއްގޮތްާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 ފުރިފަިއވާ މީހަުކ ކަމުަގއިވުްނ؛ )ިތރީސް( ައހަރު  30ޢުމުރުން  )ރ(  

ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަަތ ޤާނޫނެއްެގ ދަށުްނ އިންތިޚާބުކުެރވޭ މަޤާމެްއ  )ބ(  

 ފުރަމުންދާ މީހަކު ކަމުގައި ުނވުން؛

( ވަަނ 2( ވަނަ ނަންަބރާއި )1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 41މި ޤާނޫނުގެ  )ޅ(  

މަޤާމެއް ުފރަުމންދާ މީހަުކ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުާރ މަޤާމުތަކުންުކެރ 

 ކަމުގައިވުން؛
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ސަފީރުގެ ވަޒީފާއަށް ަޢއްޔަންކުރަނީ ޮފރިން ސަރވިސްގެ ުމަވއްޒަފެއްނަމަ  )ކ(  

( ވަނަ ނަންބަުރން ފެށިގެްނ 1ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ) 35މި ޤާނޫނުގެ 

ބަޔާންކޮށްފަިއވާ މަޤާމެއް ފުަރމުންދާ މީހަުކ  ،( ވަނަ ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް 4)

 ކަމުގައިވުން.
 

ވަނަ މާއްދާަގިއ  14ސަފީރުގެ ވަޒީފާއަށް މީހަކު ޢައްޔަންުކރުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުގެ   .16 އިޖުރާއަތުތައް ފުރިހަމަކުރުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައްޔިތުްނގެ މަޖިީލހުގެ މަޝްަވރާ ހޯދުމަށް ފޮނުވުމުގެ 

" ގެ ދަށުން 1961"ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަްނސް ، އިތުރުން

ފުރިހަމަކުރަންޖެޭހ އިޖުރާއަތުަތއް، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވާލާ ިދވެހިާރއްޖޭެގ 

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުތަުކގެ ގަާވއިުދގައި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ 

 މަކުރަންވާނެެއވެ.ގޮތުގެމަތިން ފުިރހަ
 

ސަފީރުންގެ މައިގަނޑު މަސްޫއލިއްޔަތުތަކަކީ ޑިޕްލޮމެިޓކް މިޝަންތަކުްނ  )ހ(  .17 ސަފީރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ވަަނ މާއްދާަގއި ކަނޑައަޅާފައިާވ ކަންތައްތަްއ  22ކުރުމަށް ިމ ޤާނޫނުގެ 

ޙާޞިލުވާނެހެން މިޝަން ހިންގުމާއި، ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިްކ 

މިޝަންތަކާއި ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުތަުކގެ ަގވާއިދުގަިއ ިމޝަންތަކުން 

ކުރަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާންުކރާ ކަންތައްތައް މިނިސްަޓރުގެ ަލފަޔާއެއްގޮތަްށ 

ކުރުމެވެ. އޭގެ އިުތރުން، ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުަގއި ަވޒީފާ އަދާކުާރ 

ގައި ަކނޑައަޅާފައިވާ ވަަނ މާއްދާ 43ފަރާތްތަކުން ކުރުމަށް މި ޤާނޫުނގެ 

ކަންތައްތައް ުކރުންވެްސ ސަފީރުްނގެ މަްސއޫލިއްޔަތުަތުކގެ ތެޭރގަިއ 

 ހިމެނެއެވެ.

ސަފީރުން އެފަރާތްަތކުގެ ޒިންމާތަކާިއ މަސްއޫިލއްޔަތުތަާކ ގުޅޭގޮތުްނ  )ށ(  

 ޖަވާބުދާރީވާނީ މިނިސްަޓރަށެވެ.
 

އިސްތިޢުފާދޭން ބޭނުންެވއްޖެނަމަ، ަރއީސުލްޖުްމހޫރިއްާޔއަްށ ސަފީރަުކ  )ހ(  .18 ސަފީރުން އިސްތިޢުފާދިނުން 

 ފޮނުވާ ލިޔުމަކުްނ އިސްތިޢުފާދެވިދާނެއެވެ.

މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން އިސްތިޢުފާގެ ލިޔުން ހުަށހެޅި ނަމަވެސް،  )ށ(  

ސަފީރުގެ ވަޒީފާއިން ވަިކވާނީ ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔ ެއ އިސްތިޢުާފ 
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ކުންނެވެ. ަރއީސުލްޖުމްޫހރިއްޔާ ެއ އިސްތިޢުފާ ޤަބޫލުކޮށް، ދޭ ލިޔުމަ

ޤަބޫލުކުރަންދެްނ އޭނާެގ މަސްޫއލިއްޔަުތ ައދާކުރުންމަީތ 

 ދެމިހުންނަންވާނެއެވެ.

 

ސަފީރުން އަނބުރާ ގެނައުމާއި 
ސަފީރުކަމުގެ ވަޒީފާއިން 

 ވަކިކުރުން 

ގެންނާނީ، ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ޢައްޔަްނކުރެޭވ ސަފީރުްނ އަނބުާރ  )ހ(  .19

 އަދި މަޤާމުން ވަކިުކރާނީ ރައީުސލްޖުމްހޫރިްއޔާއެވެ.

ފޮރިން ަސރވިސްއިްނ ޭބރުން ަޢއްޔަންކޮށްފަިއ ތިޭބ ސަފީުރން، ވެރިކަްނ  )ށ(  

ބަދަލުވާ ާޙލަތެއްގައި، ސަފީރުކަމުެގ ވަޒީފާއިން އިސްތިޢުފާދޭންވާނެއެވެ. 

ވަަނ  18ޤާނޫުނގެ  އެގޮތަށް އިސްތިޢުފާދިނުމުގައިވެްސ ޢަމަުލކުރާނީ، މި

 މާއްދާގެ )ށ( ގައިާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ސަފީރަކީ ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުަވއްޒަފެއްނަމަ، އެ ސަީފރަކު މި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  

ވަަނ މާއްދާާއ އެްއގޮތަށް އިސްތިޢުފާދިންކަމުަގއި ވީނަމަވެސް ނުވަަތ  18

ރިްނ ފޮ، މި މާއްދާގެ )ހ( އާ ެއއްގޮތަށް އަނބުރާ ގެނައި ނަމަެވސް

ސަރވިސްަގއި އެަފރާތުން ުފރަމުންދިޔަ މަޤާމުން ވަކިީވ ކަމުގަެއްއ 

 ނުބެލެވޭނެއެވެ.

 

 ހަވަނަ ބާބު 

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް 
 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކަކީ، "ވިއެނާ ކޮންވެްނޝަން އޮްނ  )ހ(  .20 ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް 

        " އާ އެއްގޮްތވާ ގޮތުގެމަތިން، 1961ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

އެ މިޝަނެއް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޤައުމެްއގައި، ުނވަތަ ޖަްމޢިއްޔާއެއްަގިއ 

މަޞްލަޙަތު ކުރިއަުރވައި، ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްސީުލކޮށް، ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޤައުމީ 

ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ފައިދާއާިއ މަންފާ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުަތއް ހޯދަިއ، ފުޅާކޮށް، 

މިޝަން ހުންނަ ޤައުމަށް ޒިޔާރަތްކުރާ، އަދި އެ ަޤއުމެއްަގއި ދިރިއުޭޅ 

ދިވެހިންނަށް ލުިއ ފަސޭހަގޮތްަތއް ހޯދައިދިނުމަށް ާޤއިމުކޮްށފައި ހުންަނ 

 ތަންތަނެވެ.
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ޕްލޮމެޓިކް މިޝަން ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ޤައުމުތަުކގައި، ިދވެހިރާއްޭޖެގ ޑި )ށ(  

ސަގާފަތް ުކރިެއރުވުމަށްޓަކައި، މިޝަނުެގ ބައެްއގެ ގޮތުން، މަރުކަޒުތަްއ 

ޤާއިމުކުރުމުގެ ާބރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންެވއެވެ. އެގޮތުްނ ޤާއިމުކުރެޭވ 

ހޭ އުޫސލުތައް، މި ޤާނޫނުެގ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުުކރުމުގަިއ ޢަމަލުުކރަންޖެ

ދަށުން އެުކލަވާާލ ދިެވހިާރއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކާިއ ކޮންސިުއާލ 

 ޕޯސްޓުތަކުގެ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކަީކ އިާދރީގޮތުްނ ިމނިސްޓްރީެގ  )ނ(  

 ބައެކެވެ.

 

 މިޝަންތައް ޤާއިމުކުރުމާއި 

 ބަންދުކުރުން 
ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް ާޤއިމުކޮށް، އަިދ ބަންދުކުރުމުެގ ިނންމުންތައް ނިންމާނީ   .21

ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެ. ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ޤާިއމުކުރުމުގައި ނުވަަތ 

 ބަންދުކުރުމުގައި ޢަމަުލކުރަންޖެހޭ އުސޫލުތަާކއި ފުިރހަމަކުަރންޖެހޭ އިޖުރާއަތުތައް، 

ގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިުއާލ މި ޤާނޫނު

 ޕޯސްޓުތަކުގެ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.
 

ޑިޕްލޮމެޓިްކ، ސިޔާސީ،  ،ޚާރިޖީ ދާއިރާަގއި ޚިދުމަތްކުރާ އިދާރީ، ކޮންސިުއލާ )ހ(  .22 މިޝަންތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް 

ތަމްސީލުކުާރ   އަދި ެއހެނިހެން ދާިއރާތައްއިޤްތިޞާދީ، އަސްކަރީ 

ލިބޭެނ  ފަރާތްތަކަށް ެއހީތެރިކަާމއި އެއްބާުރލުމާއި ތަްމރީނު 

ތަނަވަސްކޮށްދިނުމާއި، ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަާތއި މަޞްލަޙަުތ  މަގު

ބޭރު ޤައުމުތަުކގައި ދިެވހިންނަށް ދިމާާވ ަކންތައްތަކުގަިއ  ކުރިއެުރވުމަށާއި،

މިނިސްޓްރީެގ މަސައްކަތްތަކަްށ މަދަދުވެރިވުމުެގ  ުމގެ އިުތރުން،އެހީތެރިވު

ގޮތުން ުކރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ މަސައްކަތްތަްއ ުކރުމަކީ ިމޝަންތަކުެގ 

މަސްއޫލިއްޔަތުެގ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ކަންކަެމވެ. އެފަދަ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާިއ 

މެޓިްކ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަާދ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮޒިންމާތައް 

 މިޝަންތަކާއި ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުަތކުގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ާޤއިމުކޮށްފަިއވާ ނުވަަތ  )ށ(  

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤައުމެްއެގ އެްއވެސް ަފރާތަކާ، ނުވަަތ މިޝަނެްއ 

ދައުލަތުްނ މުޢާމަލާުތ ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ޖަމްޢިއްޔާއަާކ ދިވެިހ 
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ކުރަންޖެހިއްެޖ ޙާލަތެްއގައި، އެކަްނ ކުރާީނ ެއ މިޝަނެްއ ެމދުވެރިކޮށެވެ. 

އެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މުޢާމަލާތުަތއް ކުރުމުަގއި ޢަމަލުުކރަންޖެޭހ އުސޫލުތަްއ 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުަލވާާލ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެިޓކް ިމޝަންތަކާިއ 

 ކުގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުރަންވާނެެއވެ.ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަ 
 

ހެޑް އޮފް މިޝަންއާއި ޝާޒެ 

 ދަފެއާރ

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންެމ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެްއގެ ހެްޑ އޮްފ މިޝަންެގ  )ހ(  .23

ވަނަ މާއްދާެގ )ދ( ގަިއ  115ގޮތުގައި ހުންނާނީ ޤާނޫނުއަސާސީެގ 

ޅާފައި ހުންަނ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، އެ މިޝަނެއް ކަނޑައަ

ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްޔާައކަށް، ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާ ޢަްއޔަންކޮށްފަިއ 

 ހުންނަ ސަފީރެެކވެ.

އެއްވެސް ސަބަބަކާުހރެ މިޝަނެއްގެ ހެޑް އޮފް މިޝަންގެ ގޮުތަގއި ސަީފރަުކ  )ށ(  

ެއ މިޝަނެއްެގ ޝާޒެ ދަފެާއރގެ ގޮުތގަިއ  ،ނުހުންނަ ޙާލަތެްއގައި

ހުންނާނީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަާކިއ ކޮންސިއުާލ 

ޕޯސްޓުތަކުގެ ގަާވއިދުގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮުތގެމަތިން، މިނިސްޓަުރ 

ޢައްޔަންކުރާ، ޑެޕިއުީޓ ހެޑް އޮފް މިޝަނެވެ. އަިދ ޑެޕިއުީޓ ހެްޑ އޮްފ 

އްގައި، ދެން އެ މިޝަނެއްގެ ާޝޒެ ދަފެއާރެގ މިޝަންވެސް ނުހުންނަ ާޙލަތެ

ގޮތުގަިއ ހުންނާނީ، ިދވެހިާރއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކާިއ ކޮންސިުއާލ 

ޕޯސްޓުތަކުގެ ގަާވއިދުގައި ބަޔާްނކުރާ ގޮުތގެމަތިން، މިނިސްޓަުރ 

 ޢައްޔަންކުރާ، ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ މުވައްޒަފެކެވެ.

 

 ހަތްވަނަ ބާބު 
 ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 
ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުތަަކކީ ބޭުރ ޤައުމުތަުކގެ، ކަނޑައެޅޭ ވަިކ   .24 ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތައް 

ސަރަޙައްދުތަކެްއގައި، ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޤައުީމ މަޞްަލޙަތު ކުރިައރުަވއި، 

        ދިވެހިރާއްޖެއަށް ަފއިދާއާއި މަންފާ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުަތްއ ހޯދައި، ފުޅާކޮށް، 

             ަޙއްދަކަށް ޒިޔާރަތްކުރާ، އަިދ އެ ކޮންސިއުާލ ޕޯސްޓެއް ހުންނަ ސަރަ
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އެ ސަރަަޙއްދެއްގަިއ ދިިރއުޅޭ ދިވެހިންނަްށ ލުއިފަޭސހަ ޮގތްތައް ހޯދައިދިނުމަްށ 

 ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ ތަންތަެނވެ.
 

ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަކުގެ 

 ގިންތިތައް 
)ދޭއް( ގިންތީެގ  2ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންިސއުާލ ޕޯސްޓުތަްއ ބެިހގެންވަީނ އަންނަިނވި   .25

 މައްޗަށެވެ.

 އަދި  ؛ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓު  )ހ(  

 އޮނޮރަީރ ކޮންސިއުާލ ޕޯސްޓު. )ށ(  
 

ކޮންސިއުލާ ޕޯސްުޓ ޤާއިމުކޮށް، އަދި ބަންދުުކރާނީ، މިނިސްަޓރުގެ ލަފާެގ  )ހ(  .26 ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓު 

ާޤިއމުކުރުމުގަިއ މަތިން ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްޔާއެވެ. ކޮންސިުއލާ ޕޯސްެޓއް 

ނުވަތަ ބަންދުކުރުމުގަިއ ޢަމަލުކުރަންެޖހޭ އުޫސލުތަކާއި ުފރިަހމަކުރަންޖެޭހ 

އިޖުރާއަތުތައް، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ިދވެިހރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިްކ 

 މިޝަންތަކާއި ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުަތކުގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާންުކރަންވާނެއެވެ.

ސްޓުަތކާއި އެ ޕޯސްޓުތަުކގެ ދަށުން ޤާއިމުުކރެޭވ އެހެނިހެްނ ކޮންސިއުލާ ޕޯ )ށ(  

 ތަންތަނަކީ، އިދާރީގޮތުން މިނިސްްޓރީެގ ބައެކެވެ.

 

ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު 
ޚިދުމަތްތަްއ  ދިވެހިރާއްޖެއިްނ ބޭުރގައި ިދރިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް ދޭންެޖހޭ ޮކންސިއުލާ  .27

 ،ކުރުމުގެ އިތުރުން ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއެކު، އެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ހަރުަދނާ

މިނިސްޓްރީގެ މަސަްއކަތްތަކަށް މަދަދުެވރިވުމުެގ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހަިއ 

ތަކުގެ މަްސއޫިލއްޔަތުތަކުގެ ެތރޭގަިއ ޕޯސްޓު މަސައްކަތްތައް ކުރުަމކީ ކޮންސިުއލާ

ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަުކގެ މަސްއޫިލއްޔަތާއި ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގަިއ ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ. 

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއާވ ކަންކަމުެގ އިތުރުން،  24މި ޤާނޫނުގެ ، ހިމެނެނީ

މިޝަންތަކާއި ކޮންސިުއާލ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 ޕޯސްޓުތަކުގެ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ކަންކަެމވެ.
 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންެމ ކޮންސިުއލާ ޕޯސްެޓއް ހިްނގުމުގެ ެއންމެ އިްސ  )ހ(  .28 ހެޑް އޮފް ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓު 

ޢައްަޔންކޮށް، އަިދ  ފަރާތެއްގެ ގޮތުގަިއ ހެޑް އޮފް ކޮންސިއުާލ ޕޯސްޓު

އެފަރާތެއް އަނުބރާ ގެންނާނީ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުަލވާލާ ޯޕސްޓިންގއަްށ 
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މީހުން ފޮނުވުމާއި އަނބުރާ ގެނައުމުގެ ަގވާއިދުގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 މިނިސްޓަރެވެ.

ގެ މަޤާމަށް ކޮންސުލް ޖެެނރަލް ނުވަަތ ހެޑް އޮފް ކޮންސިއުލާ ޕޯްސޓު )ށ(  

 ކޮންސުލްއެްއ ޢައްޔަންުކރެވިދާނެއެވެ.

ކަށް ަޢއްޔަންކުެރވޭނީ ހަމަެއކަނި ފޮރިްނ ހެޑް އޮފް ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓަ )ނ(  

 ސަރވިސްެގ މުވައްޒަފުންނެވެ.

ގެ ވަޒީާފ އެއްވެސް ސަބަބަާކހުެރ ހެޑް އޮްފ ކޮންސިއުާލ ޕޯްސޓު )ރ(  

މި ޤާޫނނުގެ ދަށުްނ ވަޒީާފ ވަގުީތގޮތުން އަާދކުރާީނ  ހުސްވެއްޖެނަމަ، އެ 

އެކުލަާވލާ ިދވެިހރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކާިއ ކޮންސިުއާލ 

ޕޯސްޓުތަކުގެ ގަާވއިދުގައި ބަޔާންުކރާ ގޮުތގެމަތިން މިނިސްޓަުރ 

ޢައްޔަންކުރާ، ޮފރިން ަސރވިްސގެ އެވަގުތަުކ ުހިރ ެއންމެ އިްސ 

 މުވައްޒަފެކެވެ.
 

ހެޑް އޮފް ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުގެ 

 ލިއްޔަތު މަސްއޫ 
ވަަނ  27ގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކަީކ މި ޤާނޫނުގެ ހެޑް އޮްފ ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓު   .29

މާއްދާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ޙާިޞލުވާނެހެން ޮކންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަްއ 

ހިންގުމާއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަާވލާ ދިެވހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް  މިޝަންތަކާިއ 

ެގ ުކގެ ގަާވއިދުގައި ހެޑް އޮފް ޮކންސިއުލާ ޕޯސްޓުކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަ

 މަސްއޫލިއްޔަތާިއ ޒިންމާތައް ކަމަށް ަބޔާންކުާރ ކަންތައްތަެކވެ.

 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ އޮނޮރަީރ ކޮންިސއުާލ ޕޯސްޓުތަްއ ޤާއިމުކޮްށ ބަންދުކުރާީނ  )ހ(  .30 އޮނޮރަރީ ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓު 

 .ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔއެވެމިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން، 

 "ހެޑް އޮފް އޮޮނރަރީ ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓު"އޮނޮރަރީ ކޮންސިުއލާ ޕޯސްެޓއްގެ  )ށ(  

ގެ ގޮުތގަިއ ހުންނާނީ، "އޮނޮަރރީ ކޮންސުްލ ޖެނެަރލް" ުނަވތަ "އޮޮނރަީރ 

     ކޮންސުލް" އެެކވެ. އަދި ެއ މަޤާމަށް މީހުން ޢައްޔަންކޮްށ ވަކިކުރާީނ 

ދަށުން އެކުަލވާާލ ދިެވހިރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެިޓކް ިމޝަންތަކާިއ މި ޤާނޫނުެގ 

ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުަތކުގެ ގަވާއިދުަގއި ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިްނ 

 މިނިސްޓަރެވެ.

 އޮނޮރަީރ ކޮންސިއުާލ ޕޯސްޓަީކ އިދާީރގޮތުން މިނިސްޓްީރގެ ަބއެއްނޫނެވެ. )ނ(  
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" އޮނޮަރރީ ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓު  ހެޑް އޮފް"އޮނޮރަރީ ކޮންިސއުލާ ޕޯސްޓުގެ  )ރ(  

ދަުއލަުތގެ ބަޖެޓުން  ،އަދި އެ ޕޯސްޓުގެ އެއްވެސް ުމވައްޒަފަކަށް ،އަށް

 އެއްވެސް މުާސރައެއް، އުޖޫރަެއއް، ނުވަތަ ފައިާސގެ ޢިނާޔަތެއް ނުދޭނެއެވެ.

އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީްނ ލިުޔމުން އަންާގ  (ރ)މި މާއްދާެގ  )ބ(  

އަނބުރާ ފައިާސ ދައްކާ ގޮތަްށ، އޮނޮރަީރ  ށްއެންގުމަކަށް، ދައުލަތަ

   ކޮންސިއުލާ ޯޕސްޓުން ުކރާ ަޚރަދަކަށް ަދއުލަތުން ަފއިާސ ދެއްކުމަކަްށ 

 މި ޤާނޫނު ހުަރހެއް ނާޅަެއވެ.
 

އޮނޮރަރީ ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުގެ 

 ތު މަސްއޫލިއްޔަ 
އޮނޮރަީރ ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުތަުކގެ މަްސއޫލިްއޔަތުތަކަކީ، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ   .31

އެކުލަާވލާ ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް މިޝަންތަާކއި ކޮްނސިއުލާ ޕޯސްޓުަތކުެގ 

ގަވާއިދުގަިއ އޮނޮަރރީ ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުތަުކގެ މަްސއޫލިއްޔަތުތަްއ ކަމަށް 

 ކަންަތއްތަކެވެ.ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
 

ހެޑް އޮފް އޮނޮރަރީ ކޮންސިއުލާ 

 ޕޯސްޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

ގެ ދަށުން ޢަްއޔަންކުާރ "ހެޑް އޮްފ އޮނޮަރީރ ( ށ)ވަނަ މާއްދާެގ  30މި ޤާނޫނުގެ   .32

      "ގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަުކގެ ެތރޭގަިއ ިހމެނެނީ މި ޤާނޫނުގެކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓު

ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުތަކުން ުކރުމަށް ަބޔާންކުރާ ކަންތައްަތއް  ،ވަނަ މާއްދާގައި  27

ޙާޞިލުކުރުމާއި، ިމ ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ ެއކުލަާވާލ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިްކ 

މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަކުގެ ގަވާއިުދގައި "ހެޑް އޮފް އޮނޮރަރީ ކޮންސިުއލާ 

 ކަމަށް ބަޔާންކޮްށފައިވާ ކަންތައްތަެކވެ." ގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަކާިއ ޒިންމާތައް ޕޯސްޓު

 

 އަށްވަނަ ބާބު 
 ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކާއި މުވައްޒަފުން 

 
     )ނުވަިދހަ( ދުަވހުެގ ތެރޭަގއި،  90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާތާ  )ހ(  .33 ލުން ފޮރިން ސަރވިސް އެކުލަވާ 

ސަރވިްސ ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންުކާރ ފޮރިްނ  5މި ޤާނޫނުެގ 

 އެކުލަާވލަންވާނެއެވެ.

      ވަަނ މާއްދާއާއި  35ފޮރިން ަސރވިްސ އެުކލަވާލުަމކީ ިމ ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

ވަަނ  42ވަނަ މާއްދާގައި ަބޔާންކުރާ މަޤާމުތަކަށް، މި ޤާނޫނުެގ  36
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( ވަަނ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އާއި، އެ މާއްާދގެ )ނ( ގެ ) 63މާއްދާއާއި 

ވަަނ ނަންބަރުެގ ނިޔަލަްށ ބަާޔންކޮށްފައިާވ  (5ނަންބަރުން ފެށިގެން )

 ޝަރުޠު ުފރިހަމަާވ މީހުން ަޢއްޔަންކުރުެމވެ.

 

ފޮރިން ސަރވިސް 

 އެކުލެވިގެންވާގޮތް 
)ދޭއް( ގިންތީެގ  2ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފޮރިްނ ސަރވިސް ބެިހގެންވަނީ އަންނަނިިވ   .34

 މަޤާމުތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

 އަދި  ؛އެގްޒެކެޓިވް ަސރވިްސ ސްޓާފުން )ހ(  

 ޖެނެރަލް ަސރވިްސ ސްޓާފުން. )ށ(  

 

އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް 

 ސްޓާފުން 
      ފޮރިން ަސރވިސްެގ ެއގްޒެކެޓިްވ ަސރވިްސ ސްޓާފުންެގ ގިންތިއަކީ  )ހ(  .35

ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންުކާރ ޝަުރޠުތަްއ  42މި ޤާނޫނުގެ 

 ފުރިހަމަވާ، ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ މުވައްޒަފުންނެވެ.

އެގްޒެކެޓިވް ަސރވިސް ސްޓާފުންގެ ގިންތީގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުްނ  )ށ(  

ބެހިގެންވަނީ "އެގްޒެކެޓިވް ސްޓާފުން" އަދި "ޕްރޮފެޝަަނލް ސްޓާފުން" ެގ 

 މައްޗަށެވެ.

މި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާންކުރާ "ެއގްޒެކެޓިވް ްސޓާފުން" ގެ ގިންތީގަިއ  )ނ(  

 ހިމެނެނީ އަންނަނިވި މަޤާމުތަކެވެ.

 ؛ފޮރިން ސެކްެރޓަރީ  (1)   

 ؛ސެކްރެޓަރީ   (2)   

 ؛އެޑިޝަނަލް ސެްކރެޓަރީ  (3)   

 ؛ޖޮއިންޓް ސެކްރެަޓރީ  (4)   

 ސީނިއަރ އަންަޑރ ސެްކރެޓަރީ.  (5)   

މި މާއްދާގެ )ށ( ަގއި ބަޔާންކޮށްފަިއވާ "ޕްރޮފެޝަަނލް ްސޓާފުން" ެގ  )ރ(  

 ގިންތީގައި ހިމެނޭނީ އަންނަނިިވ މަޤާމުތަކެވެ.

 ؛ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލް  (1)   

 ؛ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް   (2)   

 ؛ޑިރެކްޓަރ  (3)   

 ؛ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ  (4)   
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 އެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްަޓރ.  (5)   
 

ޖެނެރަލް ަސރވިްސ ސްޓާފުންގެ ގިންތިއަީކ ފޮރިން ަސރވިްސގައި ހިމެޭނ  )ހ(  .36 ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފުން 

އެކުެލވިގެންވާ ގިންިތއެކެވެ. ެއ ގިންތީގަިއ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް 

ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޝަރުޠުތަްއ  42ހިމެނޭނީ، މި ޤާނޫނުގެ 

 ފުރިހަމަވާ، ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ މުވައްޒަފުންނެވެ.

މި މާއްދާެގ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ޖެެނރަްލ ސަރިވްސ ސްޓާފުންެގ  )ށ(  

 ނަނިިވ މަޤާމުތަކެވެ.ގިންތީގައި ހިމެނޭނީ އަން

 ؛ޗީފް ޖެނެރަްލ ސަރވިސް އޮފިަސރ  (1)   

 ؛ޗީފް ޑެސްކް އޮފިަސރ  (2)   

 ؛ސީނިއަރ ޑެސްްކ އޮފިސަރ  (3)   

 ؛ޑެސްކް އޮފިސަރ  (4)   

 ؛ޑެޕިއުޓީ ޑެސްކް އޮފިަސރ  (5)   

 އެސިސްޓަންޓް އެޑްމިނިސްޓްރޭިޓވް އޮފިަސރ.  (6)   
 

ވަނަ މާއްާދގެ ދަށުން އެަކށައެޅިފައިާވ  36ވަނަ މާއްދާއާއި  35މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  .37 އިތުރު މުވައްޒަފުން ނެގުން 

މަޤާމުތަކުގެ އިތުރުން، މިނިސްްޓރީެގ ހިންގުމަށް އިތުުރ މަޤާމުތަކެްއ 

ނުންވާކަމަށް މިނިސްޓަރަށް ޤަޫބލުކުެރވިއްޖެ ޙާލަެތއްގައި، މި ޤާނޫނުެގ ބޭ

ން އިތުުރ ދަށުން ހަދާ ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުަވއްޒަފުންގެ ގަާވއިދުގެ ަދށު

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތަްށ ނެގުުމެގ އިޚްތިޔާުރ މިނިސްޓަރަްށ 

 ލިބިގެންވެެއވެ.

އެހެްނ އޮތްނަމަެވސް، ފޮރިްނ ސަރވިސްއަްށ ގަިއ މި މާއްދާެގ )ހ(  )ށ(  

މުވައްޒަފުން އިތުރުކޮށް އުނިުކރަންވާނީ، ރައީުސލްޖުމްހޫިރއްާޔގެ އޮފީހަްށ 

 ަގއެވެ.ހުށަހަޅައި ުހއްދަ ލިބުމަްށ ފަހު

 

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ 

 ވަޒީފާތައް 
)ތިނެއް(  3ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެިޓކް މިޝަންތަުކގަިއ ހުންނާީނ އަްނނަނިވި   .38

 ގިންތީގެ މައްޗަްށ ބެހިގެްނވާ ވަޒީފާތަެކވެ.
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 ފުރަތަމަ ގިންތީެގ ވަޒީފާގެ ެތރޭގަިއ ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ވަީޒފާތަކެވެ. )ހ(  

 ؛ސަފީރު  (1)   

 ؛ކައުންސެލާ -މިނިސްޓަރ  (2)   

 ކައުންސެލާ.  (3)   

 ދެވަނަ ގިންތީެގ ވަޒީފާގެ ެތރޭގަިއ ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ވަޒީާފތަކެވެ. )ށ(  

 ؛ސަރވިސް އެޓާޝޭ  (1)   

 ؛ފަސްޓް ސެކްރެަޓރީ  (2)   

 ؛ސެކަންޑް ސެކްރެަޓރީ  (3)   

 ތާރޑް ސެކްރެަޓރީ.  (4)   

 ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ަވޒީފާތަކެވެ. ތިންވަނަ ގިންތީެގ ވަޒީފާގެ ެތރޭގައި  )ނ(  

 ؛އެޓާޝޭ  (1)   

 ޖެނެރަލް ަސރވިްސ ގިންތީެގ ވަޒީފާތައް.  (2)   
 

ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަކުގެ 

 ވަޒީފާތައް 
)ތިނެއް( ގިންީތެގ  3ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުަތކުގައި ހުންނާނީ އަންނަނިވި   .39

 މައްޗަށް ބެހިގެްނވާ ވަޒީފާތަެކވެ.

 ފުރަތަމަ ގިންތީެގ ވަޒީފާގެ ެތރޭގަިއ ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ވަީޒފާތަކެވެ. )ހ(  

 ؛ކޮންސުލް ޖެނެަރލް ނުވަަތ ކޮންސުލް   (1)   

 ވައިސް ކޮންުސލް.  (2)   

 ދެވަނަ ގިންތީެގ ވަޒީފާގެ ެތރޭގަިއ ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ވަޒީާފތަކެވެ. )ށ(  

 ؛ފަސްޓް ސެކްރެަޓރީ  (1)   

 ؛ސެކަންޑް ސެކްރެަޓރީ  (2)   

 ތާރޑް ސެކްރެަޓރީ.  (3)   

 ތިންވަނަ ގިންތީެގ ވަޒީފާގެ ެތރޭގަިއ ހިމެނެނީ އަންނަނިވި ަވޒީފާތަކެވެ. )ނ(  

 ؛އެޓާޝޭ  (1)   

 ޖެނެރަލް ަސރވިްސ ގިންތީެގ ވަޒީފާތައް.  (2)   
 

މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލާ 

 ޕޯސްޓުތަކުގެ ލޯކަލް ސްޓާފުން 
ޕޯސްޓުތަުކގެ ިއދާރީ މަސައްކަތްތަްއ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލާ   .40

ކުރުމަށްޓަކައި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ެއކުލަާވލާ ދިެވިހރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެިޓކް 



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 296 އަދަދު:  50 ވޮލިއުމް: 

 

22 

މިޝަންތަކާއި ކޮންިސއުާލ ޕޯސްޓުތަކުެގ ަގވާއިދުަގއި ަބޔާންޮކށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން 

 ލޯކަްލ ސްޓާފުންގެ ގޮތުގަިއ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންުކރެވިދާނެެއވެ.
 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުންނާއި ފޮރިން 

ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި 

 ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަފުން 

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފެށުމަށްފަހު، މިނިސްޓަރުެގ އިތުރުްނ،  )ހ(  .41

މިނިސްޓްރީއާިއ ދިވެިހރާއްޖޭެގ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަާކއި ޢާންުމ 

އަދާކުރާީނ ހަމަެއކަނި އަންނަނިިވ  ކޮންސިއުާލ ޕޯސްޓުތަކުަގއި ވަޒީފާ

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

މިނިސްޓްރީެގ މަސައްކަްތ ަހރުދަނާކޮށް ހިންގުމަށްަޓކަިއ   (1)   

މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާިއ އިރުޝާުދގެ ދަށުްނ މަސައްކަތްުކުރމަށް 

-އެޓް-"މިނިސްޓަރ އޮްފ ސްޓޭޓް" ެގ މަޤާމަށާިއ "އެމްބެސެޑަރ

"މިނިސްޓަރުގެ ނާއިުބ" ގެ މަާޤމަށް ލާޖް" ގެ މަޤާމަށާއި 

 ޢައްޔަންކުރާ ުމވައްޒަފުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެކުަލވާާލ މުވައްޒަފުންެގ ގަާވއިުދގަިއ   (2)   

   ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިްނ މިނިސްޓްރީެގ މަޤާމުތަކުެގ ެތރެިއން، 

ވަނަ މާއްާދގެ )ނ( އާިއ )ރ( ގަިއ ބަޔާްނކުާރ  35މި ޤާނޫނުގެ 

މަޤާމުތަކުގެ ތެރެއިން މަޤާމަކަށް، ދައުލަުތގެ ެއހެްނ 

 މުއައްސަސާއަކުން، ަވކި މުއްދަތަކަްށ ވީްއލާ މުަވއްޒަފުން؛

ވަނަ މާއްާދގެ )ށ( ާއ އެއްގޮތަްށ އެކުަލާވާލ  33މި ޤާނޫނުގެ   (3)   

 ފޮރިން ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުން؛ އަދި 

( ވަަނ 3ފެށިގެން )( ވަަނ ނަންބަރުްނ 1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (4)   

     ނަންބަރުގެ ނިޔަލަށް ބަޔާންކޮށްަފއިވާ މުވައްޒަފުން ފިަޔވައި،

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެުކލަވާާލ މުވައްޒަފުންެގ ަގވާއިުދގަިއ 

ބަޔާންކުރާ ގޮެތއްގެމަތިން، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޒިންމާއެއް އަދާުކުރމަށް، 

ޔަްނކުާރ ވަކި ުމއްދަތަކަށް، ފޮރިްނ ަސރވިްސއިން ޭބރުްނ ޢައް

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

( ވަނަ ނަންބަރުގަިއ 4( ވަނަ ނަންަބރާއި )1މި މާއްދާގެ )ހ( ެގ ) )ށ(  

ބަޔާންކުރާ މުވައްޒަފުން ޢައްޔަްނކުރަންވާނީ، ފޮރިން ސަރވިސްެގ 
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)ވިހި އިންސައްަތ( އަށްުވެރ  20މުވައްޒަފުންގެ ޖުމްަލ ޢަދަދުގެ %

 ގިނަނުވާނެ ގޮތެްއގެމަތިންނެވެ.
 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގެ 

 ޝަރުޠު 
ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބަިއގައި މި މާއްދާަގއި ަބޔާންކުރާ ަޝރުޠުަތްއ   .42

 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

ޖެނެރަލް ަސރވިްސ ސްޓާފުންެގ ކިބައިަގއި އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ  )ހ(  

 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

އެުކލަވާާލ މުަވއްޒަފުންގެ ަގވާއިދުަގއި، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ   (1)   

ޖެނެރަލް ަސރވިސް ސްޓާފުންގައި ހުންނަންޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާްނކުާރ 

 ތަޢުލީމީ ފެންވަރާިއ ތަޖުރިާބ ލިބިފަިއވުން؛

ދިވެހިރަްއޔިތަކަށްވުމާއި، އެހެން ަޤއުމެއްގެ ަރއްޔިތަކަށް ުނވަަތ   (2)   

 ދާއިމީ ރަށްެވއްސަކަށް ނުވުން؛

 ެރކޯޑެއް ނެތް ަފރާތެއް ކަމުގައިވުން؛ކުށުގެ   (3)   

ޤާނޫނުއަސާސީ ނުވަތަ ޤާނޫނެްއގެ ދަށުން އިންތިޚާބުކުރެވޭ، ުނވަަތ   (4)   

 ޢައްޔަންކުރެޭވ މަޤާމެއް ފުރަމުންާދ މީހަކު ކަމުގަިއ ނުވުން.

އެގްޒެކެޓިވް ަސރވިްސ ސްޓާފުންގެ ކިަބއިގަިއ އަންނަނިވި ޝަރުޠުތަްއ  )ށ(  

 ފުރިހަމަވާންވާނެެއވެ.

( ވަަނ 4( ވަަނ ނަންބަރުްނ ފެށިގެން )1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ )  (1)   

 ނަންބަރުގެ ނިަޔލަށް ބަޔާންކޮށްފަިއވާ ަޝރުޠުތަްއ ފުިރހަމަވުްނ؛

ފުރަތަމަ ޑިްގރީ، ނުވަަތ ެއއާއެްއވަރުގެ، ނުވަަތ ެއއަށްވުެރމަީތ   (2)   

 ފާހެއް ޙާޞިުލކޮށްފައިވުން؛

ދަށުްނ އެކުަލވާާލ މުވައްޒަފުންެގ ގަާވއިުދގަިއ  މި ޤާނޫނުގެ  (3)   

ބަޔާންކުރާ ގޮުތގެމަތިން ބާއްާވ ފޮރިން ަސރވިްސ އިމްތިާޙނުން 

 ފާސްވެފައިވުން؛

ވަނަ ާމއްދާެގ )ނ( ގަިއ  35މުވައްޒަފަކީ ިމ ޤާނޫނުެގ   (4)   

  ބަޔާންކޮށްފައިވާ "އެގްޒެކެިޓވް ސްޓާފް" ެއއްނަމަ، ެއ މާްއދާގެ 

)ރ( ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ްޕރޮފެޝަނަލް  ސްޓާފުްނގެ ގިންީތގަިއ 
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މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެުކލަވާާލ މުވައްޒަފުންެގ ަގވާއިުދގަިއ 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތަކަްށ ޚިދުމަތް ކޮށްފަިއވުން.

     އެހެން ޤައުެމއްެގ ދާއިމީ ރަށްވެްއސެއްކަމަްށ ބަލާެނ މިންގަނޑުތަްއ  )ނ(  

ޤާނޫނުެގ ދަށުން އެކުަލވާާލ މުވައްޒަފުންެގ ަގވާއިދުގަިއ މި 

 ބަޔާންކުރަންވާނެެއވެ.

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުންނާއި، ފޮރިން ަސރވިްސއިން ބޭރު މުަވއްޒަފުންެގ   .43 މުވައްޒަފުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތަުކގެ ތެޭރގަިއ އަންނަނިވި ކަންކަން ހިމެނެެއވެ.
 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުާރ  8ވަަނ މާއްދާއާިއ  7ޤާނޫނުގެ  މި )ހ(  

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ އަދާުކރުމުގަިއ މިނިސްޓަރަށާިއ ިމނިސްޓްރީއަްށ 

 އެހީތެރިވެދިނުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވާާލ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިުދގައި ފޮރިްނ  )ށ(  

މަސްޫއލިއްޔަތުަތކާއި ޒިންާމ ސަރވިސްަގއި މަސަްއކަތްކުާރ ފަރާތްތަުކގެ 

 ކަމުގައި ކަނޑައަޅާފައިާވ ކަންކަން ކުރުން.
 

މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއާގުޅޭ 

 ކަންކަން 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް މުަވއްޒަފުން ޢައްޔަންުކރުމާިއ، ވަޒީފާތަްއ  )ހ(  .44

ހަމަޖެއްސުމާއި، މަޤާމުގެ ކުރިެއރުން ދިނުމާއި، ވަޒީފާ ަބދަލުކުރުމާއި، 

ވަޒީފާއިން ވަކިުކރުމާއި، ޚިދުމަތުން މުްސކުޅިކުރުމާއި، މަސައްކަްތ 

ޙަވާލުކުރުާމއި، މުވައްޒަފުންެގ މަސައްކަތުެގ ގަޑި ަކނޑައެޅުމާއި، 

މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީ ދިނުމާއި، ފިޔަވަޅުއެޅުމާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ދިމާވާ 

ޅޭ އެންމެަހއި ކަންކަްނ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުާމއި އެނޫންވެސް މުވައްޒަފުންނާގު

ހިންގާނީ، މި ޤާނޫނާއި، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ެއކުލަާވލާ ުމވައްޒަފުންެގ 

 ގަވާއިދުގަިއވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

ކަނޑައަޅާނީ  އްނާޔަތްތަޢިތަކުގެ މުސާރަާއއި ފޮރިން ސަރވިްސގެ މަޤާމު )ށ(  

މިނިސްޓްރީ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ލަާފގެ މަތިން ނޭޝަނަްލ 

 ޕޭ ކޮމިޝަނުންނެވެ.
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      މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ކަންތައްތަްއ ހިންގުމުގައި،  )ނ(  

ވަނަ ާމއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިާވ ފޮރިްނ ސަރވިްސ  60މި ޤާނޫނުގެ 

 ބޯޑުެގ ލަފާ ހޯދަންވާނެެއވެ.އެޑްވައިޒަރީ 

ގަިއ ެއހެން އޮތްނަމަެވސް، ފޮރިްނ ވަނަ ާމއްދާ 32ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫުނގެ  )ރ(  

ސަރވިސްެގ މަޤާމުތަކުަގއި ވަޒީފާއަދާކުާރ މުަވއްޒަފުންގެ މަސައްކަުތ 

ގަޑިއާއި ެއ މުވައްޒަފުންނަށް ުޗއްޓީދިނުމުގައި، ޢަމަލުުކރާނީ މި ޤާނޫނުެގ 

ލާ ުމވައްޒަފުންގެ ގަވާއިުދގައި ބަޔާްނކުާރ ގޮުތގެމަތިންނެވެ. ދަށުން އެކުަލވާ

       ވަަނ މާއްދާއާއި  3މިގޮތަށް ޢަމަލުކުރަންވާނީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްފަިއވާ އަސާީސ އުސޫލުަތކާ ޚިލާފުނުވާެނ  4

 ގޮތުގެމަތިންނެވެ.

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކަށް 

 ޢައްޔަންކުރުން މީހުން 
ފޮރިން ސެކްެރޓަރީެގ މަޤާމު ފިޔަަވއި، އެގްޒެކެިޓވް ސްޓާފުްނގެ ގިންތީެގ  )ހ(  .45

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކރާ ޝަުރުޠ  42މަޤާމުތަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ 

މި ޤާނޫުނގެ ދަށުްނ އެކުަލވާާލ  ،ފުރިހަމަވާ މީހުްނ ޢައްޔަންުކރާނީ

 މުވައްޒަފުންގެ ގަާވއިދާ ެއއްގޮތަށް، މިނިސްޓަެރވެ.

    ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފުންގެ ގިންތީގެ މަޤާމުތަކަށް، މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

 ،ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންކުރާ ަޝރުޠު ފުިރހަމަވާ މީހުން ޢައްޔަންކުރާނީ 42

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަާވލާ މުަވއްޒަފުންގެ ަގވާއިާދ އެއްގޮތަށް، 

 މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން، ފޮރިްނ ސެްކރެޓަރީެއވެ.
 

ފޮރިން ސެކްރެަޓރީ ފިޔަވައި، އެގްޒެކެިޓވް ސްޓާފުންެގ ގިންތީެގ  )ހ(  .46 މަޤާމުގެ ކުރިއެރުން ދިނުން 

      ވަޒީފާގެ ުކރިެއރުން ދޭނީ،މުވައްޒަފުންނަށް، މަޤާމުގެ ކުިރއެރުމާއި، 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވާާލ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުަގިއ ބަޔާންކުާރ 

 ގޮތުގެމަތިންނާއި ފޮރިން ަސރވިސް އެޑްަވއިޒަރީ ބޯޑުގެ ަލފާގެ މަތިން

 މިނިސްޓަރެވެ.

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ ޖެނެރަލް ަސރވިްސ ސްޓާފުންގެ ގިންީތެގ  )ށ(  

       މުވައްޒަފުންނަށް، މަޤާމުގެ ކުރިެއރުމާިއ ވަޒީފާގެ ކުރިެއރުން ދޭނީ،

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވާާލ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއިދުަގިއ ބަޔާންކުާރ 
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ގޮތުގެމަތިންނާއި ޮފރިން ަސރވިސް އެޑްވައިަޒރީ ބޯޑުގެ ލަފަޔާ އެްއގޮތަށް، 

 ރެަޓރީއެވެ.މިނިސްޓަރު ނިންމާ ގޮެތއްގެމަތިން، ފޮރިން ސެކް
 

   ފޮރިން ސަރވިްސގެ މުވައްޒަފުން ޚިދުމަތުން މުސްކުޅިކުެރވޭ ޢުމުރަކީ  )ހ(  .47 ޚިދުމަތުން މުސްކުޅިކުރުން 

 )ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް( އަަހރެވެ. 65

)ފަންސާްސ  55މުރުްނ ޢު ،މި މާއްދާގެ )ހ( ގަިއ އެހެްނ އޮތްނަމަވެސް )ށ(  

އަމިއްަލއަށް އެދިގެްނ ޚިދުމަތުން ފަހެއް( އަަހރުންމަތީގެ މުވައްޒަފުން 

މުސްކުޅިކުރުމަށް އެދޭނަމަ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އެުކލަާވލާ ުމވައްޒަފުންެގ 

ގަވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރާ ގޮތުގެމަތިން ެއ މުވައްޒަފަުކ ޚިދުމަތުން މުސްކުިޅ 

 ކުރެވިދާނެއެވެ.

    ( ާއއި ފޮރިން ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން މި މާއްާދެގ )ހ )ނ(  

)ށ( ގައިވާ ގޮުތގެމަތިން ޚިދުމަތުން މުސްކުޅިކުރެވޭ މުަވއްޒަފުންނަށް 

ޢިނާޔަތް ދޭންވާނީ ނޭޝަަނލް ޭޕ ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަާޅ މިންގަނޑުތަކާިއ 

 ހަމަތަކާ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ.
 

މަޤާމުތަކުގަިއ  ފޮރިން ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނާއި ފޮރިން ަސރިވސްގެ  .48 ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

ވަޒީފާއަދާކުރާ ޮފރިން ަސރވިސްއިްނ ބޭުރ މުވައްޒަފުންެގ ޢަމަލުތައް ބަަހއްޓަންވާީނ 

މި ޤާނޫނުެގ ދަށުން ެއކުލަާވާލ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގައިާވ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އަިދ 

އެއިން އެްއވެސް ަފރާތަކުން އަންނަނިވި ކަންކަުމގެ ތެެރއިން ކަމެއް ކޮށްގެްނ 

 އެވެ.ނުވާނެ
 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒް ނަހަަމގޮތުގަިއ ބޭނުންކުރުން؛ )ހ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަާވލާ މުަވއްޒަފުންގެ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންކުާރ  )ށ(  

ގޮތުގެމަތިން، މިނިސްޓަރުގެ ހުއްދަ ލިޔުމުން ލިިބގެން މެނުީވ، މަޤާމުގައި 

ހިްނގުމުގައި ޢަމަީލގޮތުްނ ބައިވެރިވެ، ދެމިހުރިހާ ދުަވހަކު، ވިޔަފާިރއެއް 

އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް ެއހެން މަސަްއކަތެއްގަިއ ޝާމިުލވެ، އާމްދަނީއެްއ 

ލިބޭފަދަ އެހެްނ އެްއވެސް މަސަްއކަތެއްކޮށް، އެހެން އެއްވެްސ ފަރާތެއްެގ 

 ؛ވަޒީފާއެއް އަދާުކރުން
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އިދުގަިއ ބަޔާންކުާރ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަާވލާ މުަވއްޒަފުންގެ ަގވާ )ނ(  

ގޮތުގެމަތިން، އަދި މިނިސްޓަރު އަންގާ ގޮެތއްގެމަތިން މެނުީވ، މަޤާމުގައި 

ދެމިހުރިހާ ދުަވހަކު، ދައުލަުތގެ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުްނ އެއްވެްސ 

މަޢުލޫމާތެއް، ނުވަތަ ޚިާޔލެއްިވޔަސް، އެްއވެސް ސިަފއެއްަގިއ، އެއްވެްސ 

 ؛ ޢާންމުކޮށް ާޝއިޢުކުުރންތަނެއްގައި، އަިދ އެއްެވސް ނަމެއްަގއި

މި ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިންނާއި މި ޤާނޫުނގެ ދަުށން އެކުލަާވާލ  )ރ(  

ފޮރިން ސަރިވސްގެ ޢާންމު ަގވާއިދުަގއިވާ ގޮތުގެމަިތން މެނުވީ، 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ފޮރިން ސަރވިސްަގިއ 

ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ަފރާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ހާމަުކރުން ނުވަަތ ހިނގާ ކަމަކާ 

 ދިނުން؛

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވާާލ ފޮރިން ަސރވިްސގެ ޢާންމު ގަވާއިދުގަިއ  )ބ(  

ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ، ެއއްވެސް ހަދިޔާެއއް، ނުަވތަ ހަދިޔާެއްއ 

 ؛ޤަބޫުލކުރުންކަމުގައި ެބލެވިދާނެ ެއއްވެްސ އެއްެޗއް 

 ؛ސިޔާސީ ޕާޓީއެްއގެ މެންބަަރކަށްވުން )ޅ(  

އޭނާގެ މަޤާމުގެ ަހއިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާެރއް ނުވަތަ މަޢުލޫމާތެއް،  )ކ(  

ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ބޭނުންކޮްށގެްނ އެއްވެްސ 

 ؛ފޯރުވުންފަރާތެއްގެ ިސޔާސީ ަޙރަކާތަކަށް ާބރު ޯފރުވުން ުނވަތަ ނުފޫުޒ 

އޭނާގެ މަޤާމުގެ މަސްއޫިލއްޔަތު އަދާުކރުމުގައި، ނުވަަތ މަޤާމުެގ  )އ(  

ހައިސިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސިޔާސީ އެއްވެސް ތަޢައްޞުބެްއ 

 ގެންގުޅުން.
 

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ  ގެ ފޮރިން ަސރވިސްެގ ުމވައްޒަފުންނާއި ޮފރިްނ ސަރިވސް  .49 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން 

އަދާކުރާ ފޮރިން ަސރވިސްއިން ޭބރުގެ މުވައްޒަފުން، އެމީހުންގެ މަޤާމުގެ 

ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ މަޢުލޫމާތަކީ ދަުއލަތުގެ ސިްއރުގެ ގޮތުގައި ހިފަަހއްޓަންވާެނ 

މަޢުލޫމާތެވެ. މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަާވލާ ފޮރިން ަސރވިްސގެ ޢާންމު ގަާވއިދުގަިއ 

ންކުރާ ގޮތެއްގެމަތިންނާިއ ޤާނޫނު ހުއްދަކުާރ ގޮެތއްެގމަތިން މެނުވީ، އޭެގ ބަޔާ
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ތެރެއިން ެއއްވެްސ މިންވަރެްއގެ މަޢުލޫމާތެްއ އެްއވެސް ަފރާތަކަށް ހާމަުކރުމަީކ 

 ކުށެކެވެ.
 

ފޮރިން ސަރވިްސގެ މުަވއްޒަފުންނާއި ފޮރިން ަސރިވސްގެ މަޤާމުތަކުގަިއ   .50 ޤާނޫނީ ޙިމާޔަތް 

ރާ ފޮރިން ަސރވިސްއިން ޭބރު މުވައްޒަފުން، އެ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާއަދާކު

މަސްއޫލިއްޔަތުތަްއ ހެޔޮ ިނޔަތުގައި އަދާކުރުމުަގއި ުކރާ ކަމަާކމެދު، ނުވަތަ، ނުކޮށް 

 ދޫކޮށްލާ ކަމަކާމެދު، އޭާނގެ މައްޗަްށ ދަޢުވާެއއް ނުުކރެވޭނެއެެވ.

 

މަޤާމުތަކުގަިއ  ގެުނވަތަ ފޮރިން ަސރިވސްފޮރިން ސަރވިްސގެ މުވައްޒަފަކު   .51 ފިޔަވަޅު އެޅުން 

ވަަނ  48ވަޒީފާއަދާކުރާ ފޮރިން ަސރވިްސއިން ބޭރުގެ ުމވައްޒަފަކު، މި ޤާނޫނުގެ 

   ވަަނ މާއްދާެގ ދަށުން ުކރުން މަނާކޮށްފަިއާވ ކަމެްއ ކޮށްފިކަމަށް  49މާއްދާއާއި 

ބަާޔންކުރާ ގޮތެއްގެމަތިްނ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވާލާ މުަވއްޒަފުންގެ ަގވާއިދުަގއި 

ސާބިތުވެއްޖެނަމަ، އަންނަނިވި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެެރއިން ފިަޔވަޅެއް އެ މުވައްޒަފަކާމެުދ 

 އެޅުމުގެ އިޚްތިޔާުރ މިނިސްޓަރަްށ ލިބިގެްނވެއެވެ.

 މަޤާމުގެ އެއް ަދރަޖަ ދަށްުކރުން؛ ނުވަތަ  )ހ(  

ޮފރިން ސަރވިސްއިން ސަސްޕެންޑް އެއް އަަހރަށްވުރެ ިދގުނޫން މުއްދަަތކަށް  )ށ(  

 ކުރުން؛ ނުވަތަ 

 މަޤާމުން ވަކިކުރުން. )ނ(  

 

 ފޮރިން ސަރވިްސގެ މުވައްޒަފުން މަޤާމުން ވަކިކުެރވޭނީ އަންަނނިވި ޙާލަތްތަކުގަެއވެ.  .52 މަޤާމުން ވަކިކުރުން 

މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަާވލާ މުވައްޒަފުންގެ ަގވާއިދު އަިދ  )ހ(  

 ފޮރިން ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްއާ ިޚލާފުވުން؛

ވަަނ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކޮށްަފއިާވ ޝަުރޠުތަކުންކުެރ  42މި ޤާނޫނުެގ  )ށ(  

 ޝަރުޠެްއ އުނިވުން؛

 ޖިނާއީ ކުށެއްުކރިކަމަށް ސާބިތުވުން؛ )ނ(  

 މަޤާމުން ވަކިވާން އެދުން؛ )ރ(  

އަދާުކރުމަށްޓަކައި ފުިރހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްީރނު ކޯހަކުްނ ވަޒީފާގެ ވާޖިބުތައް  )ބ(  

 ؛ފާސްނުވުން، ނުވަތަ ކޯްސ ފުރިހަމަނުުކރުން
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     އެ މުވައްޒަފަކަްށ ވަޒީފާ ލިބިފައިވަީނ ވަޒީފާ ދިނުމުގަިއ މި ޤާނޫނާއި  )ޅ(  

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުްނ އެުކލަވާާލ މުަވއްޒަފުންގެ ަގވާއިދުަގއި،  މުވައްޒަފުން 

 ޢައްޔަންކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގޮާތ ޚިލާފަށްކަމަްށ ސާބިތުވުން؛

ވަނަ ާމއްދާގެ )ރ( ގަިއ ކަނޑައަޅާފައިާވ މުއްދަތުެގ  63މި ޤާނޫނުގެ  )ކ(  

ގައި ހުންނަންވާެނ ތެރޭގައި، ފޮރިްނ ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފެއްގެ ކިބައި 

 ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ޝަުރޠުތައް ުފރިހަމަ ނުުކރެވުން؛

 އެ މުވައްޒަފަކު ިނޔާވުން. )އ(  
 

ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްއަށް 

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްޤު 
މި ބާބުގެ ދަށުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ނިންާމ ނިންމުމަކާ ގުޅިގެން   .53

      ފަރާތަކަށް، އެ ފިަޔވަޅެއް އަޅާތާ ނުވަތަ ެއ ނިންމުން ނިންމާތާ ހިތްހަމަނުޖެހޭ 

)ތިނެއް( މަސްދުަވހުެގ ތެރޭަގއި ެއ މައްަސލައެްއ ވަޒީފާާއބެހޭ ޓްަރއިބިއުނަލްއަްށ  3

 ހުށަހެޅުމުގެ ޙައްުޤ ލިބިގެްނވެއެވެ.
 

ޕޯސްޓުތަުކގެ ވަޒީފާތަުކގެ ެތރެއިްނ  ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންިސއުލާ  )ހ(  .54 ޕޯސްޓިންގއަށް މީހުން ފޮނުވުން 

ސަފީރުެގ ވަޒީފާއާިއ ސަރވިްސ އެޓާޝޭެގ ވަޒީާފ ފިަޔވައި އެހެްނ 

ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުްނ ފޮނުވޭނީ، މި ޤާނޫނުެގ ދަށުްނ އެުކލަާވާލ 

ޕޯސްޓިންގއަށް މީހުން ފޮނުވުމާއި އަނުބރާ ގެނައުމުެގ ގަވާއިދުގަިއ 

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( އިްނ  38ނޫނުެގ ބަޔާންކުާރ ގޮތުގެމަތިން، ިމ ޤާ

ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ިއން ފެށިގެްނ  39ފެށިގެން )ނ( ެގ ނިަޔލަްށ އަިދ 

 )ނ( ގެ ނިަޔލަށް ބަޔާންުކރާ ވަޒީފާތަކަށެވެ.

ސަރވިސް އެޓާޝޭގެ ވަޒީފާއަށް މީހުން ހަމަޖައްސާނެ ގޮތާއި އެ ވަޒީފާއަްށ  )ށ(  

އެކުަލވާލާ ޕޯސްޓިްނގއަށް މީހުްނ  މީހުން ފޮނުވާނެ ގޮތް މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން

 .ފޮނުވުމާއި އަނބުާރ ގެނައުމުެގ ަގވާއިދުގަިއ ބަޔާންުކރަންވާނެެއވެ
 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުން 
ދައުލަތުގެ އެހެން ތަންތަނަށް 

 ޑެޕިއުޓުކުރުން 

ގޮތުގެމަތިން، މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއކުލަާވލާ މުަވއްޒަފުންގެ ަގވާއިދުގައި ަބޔާންކުރާ   .55

ނުވަަތ  ،ފޮރިން ަސރވިސްެގ މުަވއްޒަފުން، ދައުލަުތގެ އެހެްނ އިދާރާއަކަށް

ދިވެހިރާއްޖެ ަބއިެވރިވާ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިްއޔާއަކަްށ ވަކި މުއްދަތަކަްށ 

 ޑެޕިއުޓުކުރުމުގެ ާބރު މިނިސްަޓރަށް ލިިބގެންވެެއވެ.
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މުވައްޒަފުންގެ އޮނިގަނޑާއި 

 ތް މުސާރައާއި ޢިނާޔަ 
ަމޤާމުތަކުގަިއ  ގެފޮރިން ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުންނާއި، ފޮރިން ަސރވިސް  )ހ(  .56

ވަޒީފާއަދާކުރާ ޮފރިން ސަރވިސްއިން ޭބރުެގ މުވައްޒަފުްނގެ ވަޒީފާެގ 

ގިންތިތަކާއި، މަޤާމުތަކުގެ މަސްޫއލިއްޔަތުތަާކއި މަޤާމުތަކުެގ ޝަރުޠުަތްއ 

ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާގެ އޮނިގަނޑެްއ ފޮރިްނ ސަރވިްސ އެޑްަވިއޒަރީ ބޯޑުެގ 

އި، ަރއީސުލްޖުމްޫހރިްއޔާގެ އޮފީހަްށ ލަފާގެމަތިން މިނިސްްޓރީން އެކުަލވާލަ

 ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.
 

   މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ އެކުަލވާާލ އޮނިގަނޑަށް ޢަަމލުކުރަންވާީނ  )ށ(  

އެ އޮނިގަނޑު ރަީއސުލްޖުމްޫހރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ހުަށހަޅައި ުހއްދަ ލިބުމަްށ 

 ފަހުގައެވެ.
 

އެކުަލވާާލ މުވައްޒަފުންެގ ޮއނިގަނޑުގަިއ މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުްނ  )ނ(  

ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންެގ މުާސރައާިއ ޢިނާޔަތްތަްއ ކަނޑައަޅާީނ މިނިސްޓްީރ 

އޮފް ފިނޭންސް ާއއި ނޭޝަަނލް ޭޕ ކޮމިޝަންެގ ަލފާގެ މަތިްނ 

 ރައީސުލްޖުމްޫހރިއްާޔގެ އޮީފހުންނެވެ.

 

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރު މުވައްޒަފުން 

 

ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރުން 

 މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުރުން 
މިނިސްޓްރީއާއި ިދވެހިާރއްޖޭގެ ޑިްޕލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮްނސިއުލާ ޕޯސްޓުަތކުގަިއ   .57

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް، އަންނަނިވި ގިންތީގެ މަޤާމުތަކަށް، ޮފރިން ސަރވިސްއިން ބޭރުްނ 

 މުވައްޒަފުން ޢައްޔަންކުެރވިދާނެއެވެ.
 

( ވަަނ ނަންބަރުގަިއ 1ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 41މި ޤާނޫނުގެ  )ހ(  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ހިންގުމުެގ އިްސ މަޤާމުތަކުގެ މުަވްއޒަފުން؛
 

( ވަަނ ނަންބަރުގަިއ 2ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 41މި ޤާނޫނުގެ  )ށ(  

މުައއްސަސާައކުން ވީްއާލ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ދައުލަުތގެ ެއހެން 

 މުވައްޒަފުން؛
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( ވަަނ ނަންބަރުގަިއ 4ވަަނ މާއްދާެގ )ހ( ެގ ) 41މި ޤާނޫނުގެ  )ނ(  

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް، ކަނޑައެޅޭ ވަކި ޒިންމާެއއް އަާދުކރުމަށް، ވަިކ 

 މުއްދަތަކަށް، ފޮރިން ަސރވިސްއިްނ ބޭރުން ަޢއްޔަންކުާރ މުަވއްޒަފުން؛
 

( ވަަނ ނަންބަރުެގ ދަށުން، 2ގެ )( ހ)ވަަނ މާއްދާެގ  41މި ޤާނޫނުެގ  )ރ(  

ދައުލަތުގެ ެއހެން އިދާާރއަކުން ފޮރިން ަސރވިްސގެ މަޤާމަކަށް ވީއްާލ 

މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަާއއި ޢިނާޔަތްަތއް ހަމަޖައްސާނީ ެއ މުވައްޒަފަުކ 

 ވީއްލި އިދާރާައކުންނެވެ.

 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް ހިނގާ 

އުސޫލުތައް ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

ބޭރުގެ މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށް 

 ހިނގުން 

އަންނަނިވި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މި ޤާނޫނާއި މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހަދާ މުަވއްޒަފުންެގ   .58

ގަވާއިދާއި ޮފރިން ަސރވިސްެގ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓްގަިއ ފޮރިން ސަރވިސްެގ 

މުވައްޒަފުން ޢަމަލުކުރަްނ ޖެހޭނެކަމަށް ބަޔާްނކޮށްފައިާވ އުސޫލުތަްއ ފޮރިްނ 

މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ ޮފރިން ސަރވިސްއިން ޭބރުެގ  ގެ ސަރވިސް

 މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށްެވސް ހިނގާނެއެވެ.
 

 ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންުކރުމާއި ވަކިކުރުން؛ )ހ(  
 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން؛ )ށ(  
 

 މަސައްކަތުގެ ގަޑި؛ )ނ(  
 

 ޗުއްޓީ؛ )ރ(  
 

 މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއކުލަާވލާ ކޯްޑ އޮފް ކޮންޑަކްޓް؛ )ބ(  
 

 ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން. )ޅ(  

 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަާކއި ކޮންިސއުާލ ޕޯްސޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް،   .59 ޕޯސްޓިންގއަށް ފޮނުވުން 

ޕޯސްޓިންގއަށް ީމހުން ފޮނުވުާމއި އަނބުރާގެނައުުމގެ  އެކުލަާވލާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން 

މަޤާމުތަކުގަިއ  ގެ ގަވާއިދުގަިއ ަބޔާންކުާރ ަވކި ވަޒީފާތަކަކަށް، ޮފރިްނ ސަރވިސް

 .ވަޒީފާއަދާކުރާ ޮފރިން ަސރވިސްއިްނ ބޭރުެގ މުވައްޒަފުން ފޮުނވިދާނެއެވެ
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 ދިހަވަނަ ބާބު 
 ބޯޑު ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

 

ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަރީ 

 ބޯޑު 
ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަާތގުޅޭ އެކި މަސައްކަތްތަްއ ހަރުދަނާ ގޮތެްއގަިއ   .60

ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަިއ މިނިސްޓަރު ބޭނުްނވާ ލަާފ ިދނުމާއި، މި ޤާނޫނާއި 

ބަޔާްނޮކށްފައިވާ ކަންތައްތަާކއި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަާވލާ ަގވާއިދުތަކުަގއި ކަނޑައަޅާ 

އަދި މުަވއްޒަފުންނާގުޅޭ އެހެިނހެން ކަންކަމުގަިއ  މިނިސްޓަަރށް ލަފާދިނުމަށްޓަކައި، 

)ނުވަިދހަ( ދުަވހުގެ ތެޭރގަިއ  90މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން ފަށާ ާތރީޚުން ފެިށގެން 

 ންވާނެއެވެ."ފޮރިން ސަރވިސް އެޑްވައިޒަީރ ބޯޑު" ގެ ނަުމގައި ބޯޑެްއ ުއފައްދަ
 

ބޯޑަށް މެންބަރުން ޢައްޔަންކޮށް، ވަކިުކރާނީ މިނިސްަޓރެވެ. އަދި ޯބުޑ  )ހ(  .61 ބޯޑުގެ މެންބަރުން 

 )ފަހެއް( މެންބަރުންގެ ަމއްަޗށެވެ. 5އެކުލެިވގެންވަނީ އަންނަިނވި 

 ފޮރިން ސެކްެރޓަރީ؛  (1)   

ފޮރިން ސަރވިސްެގ އެގްޒެކެޓިްވ ސްޓާފުންެގ ގިްނތީެގ   (2)   

 މުވައްޒަފުންގެ ތެެރއިން މިނިސްޓަުރ ކަނޑައަޅާ މުވައްޒަފެއް؛

 ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިިޓއުޓްެގ އިސްެވރިޔާ؛  (3)   

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޖެެނރަލް ސްޓާފުްނގެ ގިންީތގެ މުވައްޒަުފންެގ   (4)   

 ތެރެއިން މިނިސްޓަުރ ކަނޑައަޅާ އިްސ މުވައްޒަފެއް؛

)ދިހަެއއް( ައަހުރ  10މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން މިނިސްޓްރީގެ އިސް   (5)   

ޚިދުމަތްކޮށްފައިވާ، ޚިދުމަތުގައި ނޫޅޭ މީހުްނގެ ތެެރއިން މިނިްސޓަުރ 

 ޢައްޔަންކުރާ ީމހެއް.

 ހިމެނޭ ފޮރިން ަސރވިްސ އެޑްވައިަޒީރ ބޯޑުގަިއ މަޤާމުގެ ހައިސިްއަޔތުން  )ށ(  

 ވެ.އެނާޔަތެއް ުނލިބޭނެޢިމެންބަރުންނަށް އެއްވެްސ މާީލ 

 

ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތަްއ ހިްނގުމާއި ބޯޑުެގ މަސްޫއލިއްޔަތުތަާކއި ބާރުަތކާިއ ބޯޑުެގ   .62 ބޯޑުގެ ޖަލްސާތައް ބޭއްވުން 

ބައްދަލުވުންތަކުެގ ޤާނޫީނ ޢަދަދާއި ބައްަދލުވުންތަްއ ބޭްއވުމުގެ އުޫސލާިއ ބޯޑުެގ 

ންކަމުެގ ތަފްޞީުލ ގެ ދަުއރާިއ މެންބަރުން ބަަދލުކުރުންފަަދ އެންމެހަިއ ކަންމެންބަރު

 .މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ެއކުލަާވލާ މުަވއްޒަފުންގެ ަގވާއިދުގަިއ ަބޔާންކުރަންވާނެެއވެ
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 އެގާރަވަނަ ބާބު 
 ތައް އިންތިޤާލީ އިންތިޒާމް

 

ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާއިރު 

 ތިބި މުވައްޒަފުން 
ދިެވިހރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށއިރު މިނިސްްޓރީގަާއއި   .63

މިޝަންތަކުގައާއި ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުތަކުަގއި ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ގެންާދ 

)ނުވަދިަހ( ދުވަުހގެ ެތރޭގައި،  90މުވައްޒަފުން، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަްނ ފަށާތާ 

، ވަނަ މާއްދާަގއި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މަޤާމުތަކަށް 36ވަނަ މާއްދާއާއި  35މި ޤާނޫނުގެ 

 އަންނަނިވި އުޫސލާ ެއއްގޮތަށް ބަަދލުކޮށް ނިންމަންވާނެެއވެ.

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކުެގ ހެޑް އޮްފ މިޝަްނގެ ގޮތުަގިއ  )ހ(  

އަދާުކރަމުންގެންާދ ސަފީރުންެގ ެތރެއިން، ސަީފރުކަުމގެ މަޤާމަްށ  ވަޒީފާ

ޢައްޔަންކުރުމުގެ ކުރިން މިނިސްްޓރީގައި، ސަީފރުކަމުގެ މަޤާމު ނޫން އެހެްނ 

 )ފަހެއް( އަަހރު ޚިދުމަތް ކޮށްަފއިވާ މީހުން،  5މަޤާމެއްގައި މަދުވެގެން 

ދުަގިއ ބަޔާންކުާރ މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަވާާލ މުވައްޒަފުންގެ ގަވާއި

ގޮތެއްގެމަތިންނާއި، ފޮރިްނ ސަރވިސް އެޑްވައިޒަީރ ބޯޑުގެ ަލފާގެ މަތިން، 

އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ސްޓާފުންގެ މަޤާމުތަކަށް ބަަދލުކުރަްނާވނެއެވެ. އަިދ 

ސަފީރުން އެ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލުވި ނަމަެވސް، އެ ސަފީުރން އަނބުާރ 

 ގައި ދެމިތިބޭނެެއވެ.ގެންނަންދެން، ސަފީރުކަމުގެ ވަޒީފާ

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ަބޔާންކުރާ ގޮތަށް އެގްޒެކެޓިްވ ސަރިވްސ  )ށ(  

ސްޓާފުންގެ މަޤާމުތަކަށް ބަދަލުނުވާ ސަފީރުން އަނބުރާ ެގންނަންދެން، 

ނުވަތަ ސަފީުރކަމުން ަވކިކުރަންދެން، ސަފީރުކަމުެގ ވަޒީފާގަިއ 

 ދެމިތިބޭނެއެވެ.

ސަރިވސްގެ މުވައްޒަފުން، މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން އެކުލަާވާލ ދިވެހި ސިިވލް  )ނ(  

މުވައްޒަފުންގެ ަގވާއިދުަގއި ަބޔާންކުާރ ގޮެތއްގެމަތިންނާއި، އަންނަނިިވ 

އުސޫލާ އެްއގޮތަށް، ފޮރިން ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުންގެ ގޮތުގަިއ 

 ހަމަޖައްސަންވާނެއެވެ.

މަޤާމުތަުކގަިއ ވަޒީފާ އަާދކުާރ ޑިރެކްޓަރުްނ އަިދ އެއަށްުވެރ މަތީ   (1)   

މުވައްޒަފުން، މުވައްޒަފުން ބަދަލުކުރުުމގެ ަގވާއިުދގަިއ 
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ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ސްޓާުފންެގ 

 ގިންތިއަށް؛

ޑިރެކްޓަރަށްުވރެ ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަުފންެގ   (2)   

)ދޭއް( ައހަުރ  2ދާއިާރއާގުޅޭ މަސައްކަުތގެ ތެރެއިން، ޚާރިީޖ 

ދުވަހުގެ ތަޖުރިާބއާއި ުފރަތަމަ ޑިގްރީ، ނުވަތަ އެއާެއއްަވރުގެ، 

ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތީ ފާެހއް ޙާޞިލުކޮށްފަިއވާ މުވައްޒަުފން، 

މުވައްޒަފުންގެ ަގވާއިދުަގއި ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮތުގެމަިތން، 

 ންތިއަށް؛އެގްޒެކެޓިވް ަސރވިްސ ސްޓާފުންގެ ގި

ޑިރެކްޓަރަށްުވރެ ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާ އަާދކުާރ   (3)   

( އެއް)ދިހަ  10މުވައްޒަފުންގެ ެތރެއިން، މިނިސްޓްރީގެ ޚިދުމަތުަގއި 

)ެއކެއް(  1އަހަރަށްުވެރ ދިުގ މުއްދަތެްއ ހޭދަކޮްށ މަދުވެގެްނ 

ޕޯސްޓިންގ ުފރިހަމަކޮށްފައިާވ ުނވަަތ ފުރިހަަމ ުކރަުމންދާ 

މުވައްޒަފުންގެ ަގވާއިދުގަިއ ކަނޑައެޅިަފއިާވ ، މުވައްޒަފުން

 ގޮތުގެމަތިން، ޕްރޮފެޝަނަްލ ސަރވިސް ގިންިތއަށް؛

ޑިރެކްޓަރަށްުވރެ ދަށުގެ މަޤާމުތަކުގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މުވައްޒަުފންެގ   (4)   

)ފަނަރަ( އަަހރަްށވުެރ  15ޚިދުމަތުގަިއ  ތެރެއިން، މިނިސްޓްީރގެ

ހޭދަކޮށްފައިާވ މުވައްޒަފުން، މުަވއްޒަފުންެގ ދިގު މުއްދަތެްއ 

ގަވާއިދުގަިއ ކަނޑައެޅިފައިވާ ގޮުތގެމަތިން، ޖެނެރަލް ަސރިވސްެގ 

 ؛އެންމެ މަތީ ގިންތިއަށް

( ވަަނ 4( ވަނަ ނަންަބރުން ފެށިގެން )2މި މާއްދާގެ މި އަކުުރގެ )  (5)   

މީުހން، ނަންބަރުގެ ނިޔަލަްށ ބަޔާންުކރާ ޝަުރޠުތައް ުފރިހަމަނުާވ 

 ޖެނެރަލް ަސރވިސްެގ ެއހެނިހެން ގިންތިތަކަށް.

މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުުކރަން ފަށާއިރު ވަޒީފާގައި ތިބި މުވައްޒަފުްނގެ ތެެރއިްނ  )ރ(  

( ވަނަ ނަންބަުރަގއި ބަޔާންކުާރ 1ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ) 42މި ޤާނޫނުގެ 

 ޝަރުޠުތައް  ޝަރުޠުތައް ުފރިހަމަނުވާ މުަވއްޒަފުންނަށް އެ

ފުރިހަމަކުރުމަށްޓަަކއި މި ޤާނޫުނ ފާސްވެ، ިދވެހިސަުރކާރުެގ ގެޒެޓުގަިއ 

)ތިނެއް( ައހަރު ުދވަހުެގ މުއްދަތެްއ  3ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެިށގެން 
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ދޭންވާނެއެވެ. އެ މުއްދަތު ގުނަން ފަށާނީ، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަާށ 

ަވނަ ދުވަހުްނ  1އަހަރާ ވިިދގެން އަންނަ އަަހރުގެ ޖަނަަވރީ މަހުގެ 

 ފެށިގެންނެވެ.

 

 ބާރަވަނަ ބާބު 
 ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް 

 
ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަ 
 ތަމްރީނު ދިނުން 

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންުކާރ  4ފޮރިން ސަރިވސްގެ މުަވއްޒަފުންނަކީ މި ޤާނޫނުގެ   .64

ހެދުމަށްޓަކައި، އެ ުމވައްޒަފުންނަށާއި  މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުުކރެވޭފަދަ ޤާިބލު ަބޔަކަށް

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފޮރިން ސަރވިްސގެ މަޤާމުތަކަށް ޢައްޔަންކުރާ އެންެމހަިއ 

 މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީނާއި ހުނަރާިއ ތަޖުރިބާ ދޭްނވާނެއެވެ.

 

ފޮރިން ސަރވިސް 

 އިންސްޓިޓިއުޓް 
ދަށުން ހިނގަމުންއައި ފޮރިްނ މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުމާއެކު، މިނިސްޓްރީގެ   .65

ސަރވިސް އިންސްޓިިޓއުޓްގެ އެންމެަހއި މަސައްކަތްތައް ޤާނޫުނގެ ދަށުން ބާރުލިބިގެްނ 

 ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އިންސްޓިޓިއުޓްއަކަްށ ބަދަލުެވގެންދާނެއެވެ.
 

ފޮރިން ސަރވިސް 

 އިންސްޓިޓިއުޓްގެ މަޤްޞަދު 
މަޤްޞަދުތަކުގެ ެތރޭގަިއ އަންނަނިވި ކަންކަްނ ފޮރިން ސަރވިްސ އިންސްޓިޓިއުްޓގެ   .66

 ހިމެނެއެވެ.

ަސރވިްސގެ ަމޤާމުތަކުގަިއ  ފޮރިން ސަރވިސްގެ ުމވައްޒަފުންނާއި، ފޮރިން )ހ(  

ވަޒީފާއަދާކުރާ އެންމެހަިއ މުވައްޒަފުންނަކީ ޮފރިން ސަރވިސްެގ 

ތަޖުރިާބ މަޤްޞަދުތައް ޙާޞިލުކުރެވޭފަދަ ާޚއްޞަ ތަމްރީނާއި، ހުނަާރއި، 

 ލިބިފައިވާ ބަަޔކަށް ހެދުމަށްޓަަކއި ދޭންޖެޭހ ތަމްރީނު ދިނުން؛

ތަމަޢުގައި ދިެވހިާރއްޖެއަށް ލިބެންހުިރ ުފރުޞަތުތަާކ ބައިނަލްއަޤްވާީމ މުޖު )ށ(  

ބެހޭގޮތުންނާއި، އެފަދަ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ުފރިަހމަ ގޮތުގަިއ 

މަންފާ ލިބޭނެ ޮގތެއްގެމަތިްނ ހިފައި، ދިވެހިާރއްޖެއަށް ފައިދާާއއި 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ މަޞްލަޙަތު ުކރިއެުރވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ިދރާސާކުރުން؛

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކރާފަދަ ދިރާސާތަުކގެ ނަީތޖާ، ފޮރިްނ  )ނ(  

ހަމަޖެހިފައި އޮންނަ އުޫސލެއްެގ  ،ސަރވިސްގެ ެއކި ަބއިތަކާ ޙިއްޞާުކރުމާއި
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 ،ލަތުެގ އެހެނިހެްނ މުއައްަސސާތަކާ ިޙްއޞާކުރުމާއިދަށުން، ދައު

 ؛ޢާންމުންނަށް އޮޅުންފިލާނެހެން ޝާއިޢުުކރުން

ޑިޕްލޮމަސީއާއި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ަމއްސަލަތަާކ ގުޅޭގޮތުން ިމނިސްޓަރަްށ  )ރ(  

މަޢުލޫމާތާއި ލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި އެކުަލވާލަންޖެހޭ ިލޔެކިޔުންތަްއ 

 ެއކަމަށް ބޭނުންވާ ިދރާސާތަްއ ކުރުން.ތައްޔާރުުކރުމާއި 

 

ފޮރިން ސަރވިސް 

 އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޒިންމާ 
ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ޒިންމާތަކުގެ ެތރޭގައި އަންނަނިވި ކަންކަްނ   .67

 ހިމެނެއެވެ.

ނުގެ މުޤައްރަރު، ޙާމި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ބާއްވާ ފޮރިން ަސރވިސް އިމްތި )ހ(  

ސެކްރެަޓރީގެ މަޝްަވރާއާެއކު ކަނޑައެޅުމާއި، ެއ އިމްތިޙާނު ފޮރިން 

 ބޭއްވުން؛

މި ޤާނޫނުގެ މަޤްޞަދުތައް ޙާިޞލުކުރުމަްށ ބޭނުންވާ ާޚއްަޞ ތަމްރީނާިއ  )ށ(  

ހުނަރު، ފޮރިން ަސރވިސްެގ މުވައްޒަފުންނަށާއި ފޮރިން ސަރވިސްެގ 

 ؛މުވައްޒަފުންނަށް ިދނުންވަޒީފާތަކުގައި މަސަްއކަތްކުާރ އެންމެހަިއ 

މި މާއްދާގެ )ށ( ގަިއ ބަޔާންުކރާ ތަމްރީނުަތކުގެ މުަޤއްރަުރ މި ޤާނޫނުެގ  )ނ(  

ދަށުން އެކުލަާވލެވޭ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުުކރުމުެގ ގަވާއިދުަގިއ 

 ؛ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮުތގެމަތިން ކަނޑައަޅައި، ެއ ތަމްރީނުތަްއ ިހންގުން

ޚާރިީޖ ސިޔާސަތާއި، އެ ސިޔާސަާތގުޅޭ މުހިންުމ ދިވެހިރާއްޭޖގެ  )ރ(  

މު މައްސަލަތަާކ ންމައުޟޫޢުތަކަށާއި، ދުނިޔޭގަިއ އެިއރެއްަގއި ހިނގާ ުމހި

 ؛ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާތަްއ ކުރުން 

ދިވެހިރާއްޭޖގެ ާޚރިޖީ ިސޔާސަތާިއ ޚާރިީޖ ސިޔާސަތާގުޭޅ މުހިންުމ  )ބ(  

އިދާރާތަކާއި، ާޢންމުންނާއި، މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ަދއުލަތުގެ އެހެން 

 ކިޔަވާކުދިން ައހުުލވެރިކޮށް، ހޭލުންެތރިކަން އިުތރުކުރުން.
 

އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުމަށާއި، އިންސްޓިިޓއުޓްއިން ހިންާގ ތަމްރީނު ކޯސްތަކާިއ   .68 އިންސްޓިޓިއުޓް ހިންގުން 

މުވައްޒަފުންެގ ދިރާސާ މަސައްކަތްތަްއ ހިންގުމަށްޓަަކއި، ފޮރިން ަސރިވސްގެ 

ތެރެއިން، ެއގްޒެކެޓިްވ ސްޓާފުންެގ މުަވއްޒަފަކު އިންސްޓިިޓއުޓްެގ އިސްެވރިއެްއގެ 

 ގޮތުގައި ަޢއްޔަންކުރަްނވާނެއެވެ.
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 ތޭރަވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

 
މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެކުލަާވލާ ގަާވއިދުތައް ހަދައި، ހިންގާީނ  )ހ(  .69 ގަވާއިދު ހަދައި ހިންގުން 

 މިނިސްޓްރީންނެވެ.
 

މި ޤާނޫނުގެ ދަށުން އެުކލަާވލާ ގަވާއިދުތަުކގެ ތެރެއިން ތިީރގައި ބަޔާންކުާރ  )ށ(  

)ނުވަިދހަ( ދުވަހުެގ  90ގަވާއިދުތައް، މި ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާތާ 

 ތެރޭގައި، ެއކުލަާވލަިއ ދިވެހިަސރުކާުރގެ ގެޒެޓުގައި ާޝއިޢުުކރަންވާނެއެވެ.
 

 ؛ސަރވިސްގެ ޢާންުމ ގަާވއިދުފޮރިން   (1)   

 ؛ފޮރިން ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް  (2)   

 ؛މުވައްޒަފުންގެ ގަާވއިދު  (3)   

 ؛މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުުމގެ ަގވާއިދު  (4)   

 ؛ޕޯސްޓިންގއަށް މީހުްނ ފޮނުވުމާއި އަނބުރާ ގެނައުމުެގ ގަވާިއދު  (5)   

މިޝަންތަކާއި ކޮންސިުއލާ ޕޯސްޓުަތކުެގ ދިވެހިރާއްޭޖގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް   (6)   

 ؛ގަވާއިދު

ބޭރު ޤައުމުތަކުންނާއި ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަމްޢިއްޔާަތކުްނ   (7)   

ދިވެހިރާއްޭޖގައި ޤާއިުމކުރާ ޑިޕްލޮމެިޓކް މިޝަންތަކާިއ ކޮންިސއުާލ 

 ޕޯސްޓުތައް ދިވެިހރާއްޖޭަގއި ޤާއިމުުކރުމާއި ހިންގުމާގުޅޭ ގަވާިއދު.
 

( ވަނަ ނަންބަރުެގ 7( ވަނަ ނަންަބރުން ފެށިގެން )1( ގެ )ށމާއްދާގެ )މި  )ނ(  

ނިޔަލަށް ހުރި ނަންބަރުަތކުގައި ބަޔާންުކރާ ަގވާއިދުތަކުގެ އިުތރުން، ފޮރިްނ 

ސަރވިސްާއގުޅޭ ކަންކަމުގައި، މި ޤާނޫނުގެ ދާއިާރގެ ތެޭރގައި ހިމެޭނ 

 އަށް ލިިބގެންވެއެވެ.ކަންކަމާގުޅޭ ގަވާއިުދ ހެދުމުެގ އިޚްތިާޔރު މިނިސްޓްރީ 
 

ފަށާނީ، ިމ ޤާނޫނު ިދވެިހސަރުކާުރގެ ގެޒެޓުގަިއ  މި ޤާނޫނަށް ޢަމަުލކުރަން   .70 ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރަން ފެށުން 

)ހައެއް( މަސްދުަވސް ހަމަވާ ތާރީޚުްނ  6ޝާއިޢުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 

 ފެށިގެންނެވެ.
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      ގޮތަކަްށ ބަޔާންކޮްށފައިނުވާާހ ހިނދަކު،މި ޤާނޫނުގަިއ ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ   .71 މާނަކުރުން 

މި ޤާނޫނުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާްތތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، 

 އެ ލަފްޒުތަކާިއ ޢިބާރާތްތަކަްށ ތިރީަގއި ދީފައިެއވާ މާނަުކރުމެެވ.

ާޚރިީޖ ސިޔާސަުތ "މިނިސްޓްރީ" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ދިެވހިރާއްޭޖގެ  )ހ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އެއިެރއްގަިއ ޙަވާލުކޮށްަފއިާވ ސަރުކާުރެގ 

 ވުޒާރާއަށެވެ.

"މިނިސްޓަރު" ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ދިެވހިރާއްޭޖގެ ާޚރިީޖ ސިޔާސަުތ  )ށ(  

ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްޫއލިއްޔަތު އެއިެރއްގަިއ ޙަވާލުކޮށްަފއިާވ ސަރުކާުރެގ 

 ވުޒާރާގެ ވަޒީރަށެވެ.

"ިވއެނާ ޮކންވެންޝަްނ  ،މި ޤާނޫނާއި  ،"މިޝަން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ނ(  

" ާއ އެްއގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިްނ 1961އޮން ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

 ވެ.ށެޤާއިމުކުރާ ދިެވހިާރއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކަ

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ "ހެޑް އޮްފ  ،"ސަފީރު" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ )ރ(  

މިޝަން" ބޭރު ޤައުމެްއގައި، ނުވަތަ ބައިަނލްއަޤްވާމީ ޖަްމޢިއްޔާއެއްަގިއ 

ދިވެހިރާއްޖެ ތަމްީސލުުކރުމަށް އެ ޤައުމަކަށް ނުވަތަ ޖަމްޢިއްާޔައކަށް، ކޮންމެ 

 ނަމެއްގައި ިވޔަސް ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްާޔ ކަނޑައަޅާ ފަރާަތކަެށވެ.

 ،މި ޤާނޫނާއި  ،ންސިއުާލ ޕޯސްޓު" ކަމަށް ބުނެފަިއ ެއވަނީ"ކޮ )ބ(  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަާކ އެްއގޮތްވާ ގޮުތގެމަތިްނ ކޮންސިއުާލ 

މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަަކއި ދިވެިހރާއްޖޭން ބޭުރގަިއ ޤާއިމުކުާރ 

 ދިވެހިރާއްޭޖގެ ކޮންސިުއލޭޓްތަކަށެވެ.

ެއވަނީ، ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކަށާއި،  "ޕޯސްޓިންގ" ކަމަްށ ބުނެފައި )ޅ(  

 ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުަތކުގެ ވަޒީފާއަދާކުރުމަށް ާދ ދިއުމަށެވެ.

     "ފޮރިން ސަރވިސްއިން ޭބރު މުަވއްޒަފުން" ކަމަށް ބުނެަފއި އެވަނީ، )ކ(  

ވަނަ މާއްދާގަިއ ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެމަިތން ވަޒީފާދޭ  57މި ޤާނޫނުގެ 

 މުވައްޒަފުންނަށެވެ.

"ސަރވިްސ އެޓާޝޭ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، "ވިއެނާ ޮކންވެންޝަްނ  )އ(  

ވަނަ މާްއދާގެ ދަށުން،  7" ެގ 1961ޓިކް ރިލޭޝަންްސ އޮން ޑިޕްލޮމެ
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ކަނޑައަޅާ ޤައުމަކުްނ ކުރިްނ ުހއްދަ ހޯދަންޖެޭހ ގޮތަްށ ހަަމޖައްސާފައިާވ 

 ވެ.ށެވަޒީފާތަކަ

" ކަމަްށ 1961ޑިޕްލޮމެޓިްކ ިރލޭޝަންސް "ވިއެނާ ކޮްނވެންޝަން އޮްނ  )ވ(  

      ަގއި ޢަމަލުކުރަްނ ފަށާފައިވާ  1961އޭޕްިރލް  14ބުނެފައި އެވަނީ، 

ގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ަފރާތުން އެސީޑްކޮްށފައިވާ ވިއެާނ  2007އޮކްޓޯބަރު  2

 ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެިޓކް ރިލޭޝަންސްއަެށވެ.

 2008/2ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު "ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު"  )މ(  

)ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( އާއި އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވިފަިއާވ އެންމެހަިއ 

 އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭ ގޮތުންނެވެ.

"ވަޒީފާއާބެހޭ ްޓރައިބިއުަނލް" ކަމަްށ ބުނެފައި ެއވަނީ، ޤާޫނނު ނަންބަުރ  )ފ(  

ދަށުން ވަޒީފާއާގުޅޭ މައްސަލަތަްއ )ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު( ެގ  2008/2

 އިވާ ޓްރައިިބއުނަލަށެވެ.ބެލުމަށްޓަކައި، އެުކލަާވލާފަ
 

________________________ 


