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a 

 
 މިނިސްޓްީރ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 މާލެ،          

 .ދިވެހިރާއްޖެ       

 

 

 ވާއިދު ގަޕޯސްޓުތަކުގެ  ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު 

 ބު އެއްވަނަ ބާ

 ފެށުން 

 ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޭޖގެ ިހމެނޭ  ސަރިވސްގައި ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ، މިއީ (ހ)  .1 ފާއި ނަން ތަޢާރު

 ލުތައް ސޫއު އެންމެަހއި ހިންގުމާބެހޭ ތައްޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު މިޝަންތަކާއި

 ފޮރިން  ވެހިރާއްޖޭގެދ20/2021ި ( ނަންބަރު ޤާނޫނު ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި

 ވަނަ ނަންބަރުގެ  6(ހ) އަދި (ށ) ގެ  އްދާގެމާ ވަނަ 69 ގެ )ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ

 .ގަވާއިދެކެވެ ފައިވާވައިލައިއެކުލަ ލިބިގެން ބާރު ދަށުން

 ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު" ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 އެވެ.   ވާއިދު"ގަޕޯސްޓުތަކުގެ 

 ސަރިވސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން( 20/2021ނަންބަރު ޤާނޫނު  ،މި ގަވާއިދުގެ މަުގސަދަކީ  .2 ސަދު ގުމަ

 ލަރއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ިމޝަންތަކާއި ކޮންސިއު )ޤާނޫނު

މަލުކުރަްނޖެޭހ ޢަ ބަދަލުވުމުން ލަތުހާ ،އިހިންގުމާއި، ބަންދުކުރުމާ، ތައް ޤާއިމުކުރުމާއިޓުޕޯސް

ޕޯސްޓުތަކުގެ  ލަރއަސާސީ ުއސޫލުތަކާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ޮކންސިއު

 އިދާރީ އޮނިަގނޑާއި މުވައްޒަފުންނާއި، ތަންތަނުގެ އެ  ،އިކާއި ވާޖިބުތަކާމަސްއޫލިއްޔަތުތަ

ތްތަކާއި، ހޯސްޓް ސަރުކާރާއި މިނިސްޓްރީއާ މަލުކުރަްނޖެހޭނެ ގޮޢަޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ހިންގުމަށް 

 ކަނޑަެއޅުމެވެ. އެކަމާުގޅޭ އުސޫލުތައް އޮންނަންޖެހޭ ުގޅުންތައް ބަޔާންކޮށް،
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 ބާބު ދެވަނަ 

 ސަފީރުން 

     ސަފީރުންނަކީ ބޭރު ޤައުމުތަކުގައްޔާއި ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގައި  (ހ)  .3 ސަފީރުން 

   ވަނަ މާއްދާެގ  115 ގެތަމްސީލުކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނުއަސާސީދިވެހި ދައުލަތް 

 މާއްދާގައި  ވަނަ 14 ޤާނޫނުގެ ސަރވިސްގެ  ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ(ދ) އާއި، 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަނުކުރާ ީމހުންނެވެ. ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

މުވައްޒަފުންނާއި ފޮރިން ސަރވިސްއިްނ ސަފީރުންގެ ވަޒީފާއަށް ފޮރިން ސަރވިސްގެ  (ށ)  

 ކުރެވިދާނެއެވެ. ނުބޭރުންވެސް މީހުްނ ޢައްޔަ

 ކުރެވޭ ނުޢައްޔަ ސަފީރުން 

 މުއްދަތު

       (ތިނެއް) އަހަރުދުވަހެވެ.  3ވަޒީފާގެ މުއްދަތަކީ  ސަފީރުންގެކުރާ ނުވަޒީފާއަށް ޢައްޔަ  .4

ނޫން މުއްދަތަކަށް އިތުރުކުރުމުގެ ބާރު  (އެކެއް) އަހަރަށްވުރެ ދިގު 1އެ މުއްދަތު 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިގެންވެއެވެ. 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ސަފީރުން ޢައްޔަނުކުރާނީ  .5 ސަފީރުން ޢައްޔަނުކުރުން 

 ވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ބަޔާންކޮށްފައިވަނަ މާއްދާގައި  14ޤާނޫނުގެ  ގެސަރވިސް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ޢައްޔަނުކުރާ ސަފީރުންގެ ކިބައިގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .6 ޠު ސަފީރުންގެ ޝަރު

ތައް ޠުވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޝަރު 15ޤާނޫނުގެ  ގެފޮރިން ސަރވިސް

 ފުރިހަމަވާންވާނެއެވެ. 

ސަފީރުން 

 މުގެޢައްޔަންކުރު

ތައް އިޖުރާއަތު

 ފުރިހަމަކުރުން 

 ވަނަ   14  ޤާނޫނުގެ  ސަރވިސްގެ  ފޮރިން   ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ޢައްޔަންކުރުމުގައި ސަފީރުން  .7

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ އިޖުރާއަތުތައް އަންނަނިވި  އިތުރުން އިޖުރާއަތުގެ ބަޔާންކުރާ މާއްދާގައި

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި  1961 ރިލޭޝަންސް  ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮން  ކޮންވެންޝަން ވިއެނާ (ހ) 

 ؛ ފުރިހަމަކުރުން އިޖުރާއަތުތައް

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގައި   1961 ރިލޭޝަންސް ޑިޕްލޮމެޓިކް  އޮން  ކޮންވެންޝަން  އެނާވި (ށ)  

 ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ ޤައުމަކުން އެ ދަށުން އާދަކާދަތަކުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް އަދި، ގޮތުގެމަތިން

 .ހޯދުން ރުުހން ީމހަކަށް އެ ޤައުމަކުން  އެ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ ލުތަކާސޫއު
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 ސަފީރުންގެ

 އަދާކުރުން  ލިއްޔަތުއޫމަސް

 ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ސަފީރުން ޢައްޔަންކުރާ މިޝަންތަކަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .8

 ލިއްޔަތުތައްއޫމަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ަވނަ 17 ޤާނޫނުގެ  ސަރވިސްގެ

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ

ސަފީރުން 

 އިސްތިޢުފާދިނުން 

ދޭން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ޢައްޔަނުކުރާ ސަފީރުން އިސްތިޢުފާ  .9

ވަނަ މާއްދާގައިާވ  18ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުެގ 

 ދެވިދާނެއެވެ.  ގޮތުގެމަތިން އިސްތިޢުފާ

ރުން އަނބުރާ ފީސަ

ގެނައުމާއި ސަފީރުކަމުގެ 

 ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކަށް ޢައްޔަނުކުރާ ސަފީރުން އަނބުރާ ގެންނާނީ، އަދި   .10

ަވނަ މާއްދާގައިވާ  19ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ޤާނޫނުެގ  ،މަޤާމުން ވަކިކުރާނީ

 ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ންޓް ޑެރެސި -ނަން

 ރުން ފީސަ

      ގެ އަރޓިކަލް  1961 ރިލޭޝަްނސް ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮން  ކޮންވެންޝަން ވިއެނާ (ހ)    .11

ގޮތުގެމަތިން ސަފީރަކު އެއް ޤައުމަށްވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކަްށ  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 5

 އްޔަުނކުރެވިދާނެއެވެ. ޢަރުންގެ ގޮތުގައި ފީރެިސޑެންޓް ސަ -ސަފީރުކަމުގައި، ނަން

، ޠާއިރުޝަނަްނޖެޭހ ންރެސިޑެންޓް ސަފީރުންގެ ހު-ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން (ށ)  

ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގަިއ  ،އިދިނުމާ އިސްތިޢުފާ، އިލިއްޔަތާއޫމަސް، އިއްޔަނުކުރުމާޢަ

 ވަނަ މާއްދާއާ އެއްގޮތަށެވެ. 10 ،9، 8، 7، 6، 5، 4، 3އިދުގެ ވާގަމި  ،މަލުކުރާނީޢަ

ރެސިޑެންޓް -ނަން

ސަފީރުގެ ގޮތުގައި 

ކަނޑައަޅާ ޤައުމުގެ 

 ރުހުން ހޯދުން 

ދައިގެ މަތިްނ ކާއާދަރެސިޑެންޓް ސަފީރުންނަށް ރުުހން ހޯދަން ހުށަހެުޅމުގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް -ނަން  .12

 އްޔަނުކުރާ ޤައުމުންނެވެ. ޢަފުރަތަމަ ރުހުން ހޯދާނީ ރެސިޑެންްޓ ސަފީރުގެ ގޮތުގައި 

 ،ދައިގެ މަތިންކާޑިޕްޮލމެޓިކް އާދަ ،ބޭފުޅުންގެ މަޤާމުެގ ފަތްކޮޅު އަރުވާނީ ސަފީރުން އެ  .13 ފަތް ކޮޅު އެރުވުން 

ުރ ފީޤައުމުގައި ހުންނަ ސައިމުވެގެން ހުންނަ ޤައުމު، ދެން ޤާރު ސަފީ ،ފުރަތަމަ

 ،ރެސިޑެންޓް ސަފީރުކަމަށް ހަަމޖައްސާ ޤައުމު-ދެން ަނންއްޔާ، ޢިއްޔަންކޮށްފައި ހުންނަ ަޖމުޢަ

 މި ތަރުތީބުންނެވެ. 
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 ތިންވަނަ ބާބު 

 ތައް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން 

 ޑިޕްޮލމެޓިކް  އޮން ކޮންވެންޝަން ވިއެނާ "، މިޝަންތަކަކީ ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ހ)  .14 ތައް ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން

 ފައި ޅައިކަނޑައަ މިޝަނެއް އެ، ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އާ "1961 ރިލޭޝަންސް

، ތަމްސީލުކޮށް ދިވެހިރާއްޖެ  ޢިއްޔާއެއްގައިމުޖަ ނުވަތަ، ޤައުމެއްގައި ހުންނަ

 މަންފާ  ފައިސާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއަށް، ކުރިއަރުވައި މަޞްލަޙަތު ޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ

    ، ކުރާތްޒިޔާރަ ޤައުމަށް  ހުންނަ މިޝަން، ފުޅާކޮށް، ހޯދައި ފުރުޞަތުތައް ލިބޭނެ

 ހޯދައިދިނުމަށް ގޮތްތައް ފަސޭހަ ލުއި ދިވެހިންނަށް ދިރިއުޅޭ ޤައުމެއްގައި އެ އަދި

 .ތަންތަނެވެ ހުންނަ ކޮށްފައިމުޤާއި

 .ބައެކެވެ މިނިސްްޓރީގެ ގޮތުން އިދާރީ މިޝަންތަކަކީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ށ)  

މިޝަންތައް 

ޤާއިމުކުރުމާއި 

 ބަންދުކުރުން  

 މިޝަންތައް  ޑިޕްލޮމެިޓކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ޤައުމުތަކުގައި  ބޭރުގެ ވެހިރާއްޖެއިންދި (ހ)  .15

 ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުންނަ ކޮށްފައިމުޤާއި ޤައުމުތަކުގައި އެ، ކުރުމާއިމުޤާއި

 .ރައީސުލްުޖމްޫހރިއްޔާއެވެ ިނންމާނީ  ނިންމުންތައް ބަންދުކުރުމުގެ މިޝަންތައް

 މިޝަނެއް ޑިޕްލޮެމޓިކް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައިދާގެ (ހ) މާއް މި (ށ)  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބަންދުކުރުމަށް މިޝަނެއް ޑިޕްލޮމެޓިކް ނުވަތަ ކުރުމަށްމުޤާއި

     މާއްދާއާއި  ވަނަ 16  ގަވާއިދުގެ  މި ުގޅޭގޮތުން ކަންަކމާ އެ، ނިންމައިފިނަމަ

 އިޖުރާއަތުތައް، ލުތަކާއިސޫއު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި  ވަނަ  17

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ޤާއިމުކުރުމުގައި ތިރީގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭރު ޤައުމެއްގައި   .16 މިޝަންތައް ޤާއިމުކުރުން 

 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ.  ކަންކަން ށްފައިވާބަޔާންކޮ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ރެސިޑެންޓް ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ޤާއިމުކުރުމަްށ  (ހ)  

އެ މިޝަނަކުން ހާސިލުުކރަން ބޭނުންާވ  ،ިނންުމމުންރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ 

ކުރަންޖެޭހ  ،އޮނިގަނާޑއިސަދުތަކާއި، އެ މިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި، ގުމަ

އަަހރެއްގެ މައްޗަްށ  ،މިޝަން ޤާއިމުކުުރމަށާއި ،ސީލާއިފުމަސައްކަތްތަކުގެ ތަ

 ،ސީލީ ބަޔާނެއް ތައްޔާރުކޮށް، މިނިސްޓަރފުހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ތަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މިޝަން ޤާއިމުކުރެވޭީނ 

 ންނެވެ.ލިުޔމުން ެއންގުމުރަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެަކމަށް ހުއްދަދީ، މިނިސްޓަ
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ރާއްޖޭގެ ރެިސޑެންޓް ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަނެއް އަލަްށ ޤާއިމުކުރެވޭނީ، ވިެއާނ  (ށ)  

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަިއ  1961 ރިލޭޝަންސް ކޮންވެންޝަން އޮްނ ޑިޕްޮލމެޓިކް 

 ޤައުމުގެ  ކުރާމުޤާއި މިޝަން، ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އިޖުރާއަތުތައް ލުތަކާއިސޫއު

 ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ އާދަކާދަތަކާ ޑިޕްލޮމެޓިކް، ަޖމްޢިއްޔާއަކުން ނުވަތަ ސަރުކާރުން

 އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ލުތަކާސޫއު ކަނޑައަޅާފައިވާ

ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިްނ ބޭރު ޤައުމެއްގައި ރާއްޖޭގެ ރެސިޑެންޓް ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަނެއް  (ނ)  

ޑް އޮޕަރޭޓިންގ ކަންކަްނ ިހމެޭނ ސްޓޭންޑަ  ހައި އެ މިޝަނެްއ ހިންގާނެގޮތުެގ އެންމެ

މި ގަވާއިދަްށ ލަންވާނެއެވެ. ވައިއެކުލަމިނިސްޓްރީން ޕީ.) ޕްރޮސީޖަރ (އެސް.އޯ.

ޕީ. ކޮށްފައިހުރި މިޝަންތަކުގެ އެސް.އޯ.ޤާއިމު އިރުމަލުކުރަން ފަށާޢަ

        ގިނަވެގެން މަލުކުރަން ފަށާތާ ޢަވާއިދަށް ގަލެވިފައިނުވާނަމަ، މި ވައިއެކުލަ

ހުއްދައާއެކު،  ޓަުރގެލައި، މިނިސްވައިއެކުލަމިނިސްޓްރީން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި  3

 އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށަންޖެހޭނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ބަންދުކުރަންވާނީ  ހުރި ކޮށްފައި މުޤާއި ޤައުމެއްގައި ބޭރު  .17 އް ބަންދުކުރުން މިޝަނެ

 އެވެ.ގަތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު

ރާއްޖޭގެ ރެސިޑެންްޓ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ބަންދުކުރަން ސަރުާކރުން ނިންމާީނ،  (ހ)  

އެ މިޝަނެއް ބަންދުކުރަންޖެޭހ ސަބަބާއި، ބަންދުކުރުމުން ނުުކެމދާނެ ސިޔާސީ، 

 ބަޔާނެއް ލީފުސީތަ ބަޔާންކުރާ ނަތީޖާތައް އެހެނިހެންއިޤްތިޞާދީ، މާލީ އަދި 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ހުަޅހެޅުމުގައި  އެ، ހުށަހެުޅމުން ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިނިސްޓަރު

 ރައީސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ބަންދުކުރުމަށް މިޝަން ރިޢާޔަތްކޮށް ކަންކަމަށް

 ހުއްދަ  ިލޔުމުން ރައީސުލްޖުްމހޫރިއްޔާ އެކަމަށް، ބަޔާންކޮށް ފެންނަކަމަށް

 .ދިނުމުންނެވެ

 މިޝަނެއް  ޑިޕްޮލމެޓިކް ރެސިެޑންޓް ރާއްޖޭގެ ހުރި ކޮށްފައިމުޤާއި ޤައުމެއްގައި ބޭރު (ށ)  

 ގައި 1961 ރިލޭޝަންސް ޑިޕްލޮމެޓިކް އޮން ކޮންވެންޝަން ވިއެނާ، ބަންދުކުރާއިރު

 ޑިޕްލޮމެޓިކް، ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އިޖުރާއަތުތައް ލުތަކާއިސޫއު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ  ކުރިން ބަންދުކުރުމުގެ މިޝަނެއް ޑިޕްލޮމެޓިކް ދަށުން އާދަކާދައިގެ

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ މިޝަނަކުން އެ މިިނސްޓްރީންނާއި ކަންކަން
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 2011/16ޤާނޫނު ނަންބަރު ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ބަންދުކުރާއިރު،  (ނ)  

ދަށުން އެ މިޝަނެއްގެ ހުރިާހ  ގެ) ޤާނޫނު ގެފުއަރުޝީޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (

 ތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ. ކައުރައްންތަކެއްގެ ޔުލިޔެކި

 3/2006 ނަްނބަރު ޤާނޫނުރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ބަންދުކުރާނަމަ،  (ރ)   

 ފައިވާވައިލައިެއކުލަ ދަށުން ޤާނޫނުގެ އެ ،އާއި) ޤާނޫނު މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ(

ކަންތައްތައް  ހައިކުރަންޖެހޭ އެންމެ ދަށުން ފުރިހަމަ  ގަވާއިދުގެ މާލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ

 ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ބަންދުކުރާނަމަ، މިޝަން ުހންނަ ޤައުމެއްެގ  (ބ)  

ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނަމަވެސް ދައްކަންޖެޭހ  ،ށްސަރުކާރަ

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޞްޚަލާ ކައިދައްފައިސާ  އެ ،އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވާނަމަ

 އެކަން ނިްސޓްރީއަށްމި ،ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އުޒުރުވެރިވާނަމަ

 ގޮތުގެމަތިން އަްނގާ މިިނސްޓްރީން ގުޅޭގޮތުން އެކަމާ، އެންގުމާއެކު ލިޔުމުން

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ މިޝަނުން

 މިޝަންގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 ގޮތަށް  ބައެއްގެ

 މަރުކަޒުތައް ޤާއިމުކުރެވޭ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ، ޤައުމުތަކުގައި ބޭރުގެ ހުންނަ ކޮށްފައިމުޤާއި މިޝަން ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .18

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ގަވާއިދުގައި މި، ގޮތުން ބައެއްގެ މިޝަނުގެ، ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ސަގާފަތް

 .ކުރެވިދާނެއެވެމުޤާއި މަރުަކޒުތައް މިނިސްޓަރަށް ގޮތުގެމަތިން

 މިޝަންގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 މަރުކަޒު ގޮތުގައި ބައެއްގެ

 ގެ މު ކުރުމުޤާއި

 އިޖުރާއަތުތައް

ާވ ވަނަ މާއްދާގައި ބުނެފައިވާ މަރުަކޒުތައް ޤާއިމުކުރުމުގައި ތިރީގައި 18އިދުގެ ގަވާމި   .19

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުުކރާ މަރުކަޒުތަްއ  ރާއްޖޭގެ  (ހ) 

ނިންާމނީ، އެފަދަ މަރުކަޒަކުން ހާސިުލކުރަން ބޭނުންާވ  ޤާއިމުކުރުމަށް މިިނސްޓަރު

ކުރަންޖެޭހ  ،އޮނިގަނާޑއިސަދުތަކާއި، އެ މަރުކަޒުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތާއި، ގުމަ

 އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ،އިމުކުރުމަށާއިމަރުކަޒު ޤާ ،ސީލާއިފުމަސައްކަތްތަކުގެ ތަ

ްށ ސީލީ ބަޔާނެއް ލިޔެ، ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ، މިނިސްޓަރަފުހިނގާނެ ޚަރަދުގެ ތަ

ހުށަހެޅުމުން، ެއ ހުށަހެުޅމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަރުކަުޒ ޤާއިމުކުރުމަްށ 

 .ވެދިނުމުންނެ ހުއްދަ ލިޔުމުން  މިިނސްޓަރުނަަމ، އެކަމަށް،  މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ

           ،މިގޮތުން މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުުރމަށް ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ ހުށަހަޅަންވާނީ (ށ)  

 އެވެ. ގައެ މަރުކަޒަކަށް ހިނގާެނ ޚަރަދު ބަޖެޓުގައި ކަށަވަރުކުރުމަށްފަހު



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-131/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:               189 އަދަދު:           51ވޮލިއުމް: 

 

9 

 

ޤާއިމުކުރާ ޤައުމެްއގެ ސަރުކާރުން، އެ މަރުކަޒެއް  ،މިފަދަ މަރުކަޒެއް ހުޅުވަންވާނީ (ނ)  

 ހަމަޖައްާސ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގަިއ ޤާއިުމކޮށްފައި ހުންނަ  (ރ)  

ތަނުްނ ހިންާގ ހަރަާކތްތަކަށް އަމިއްަލ  ތަނުގެ ަނމުގަިއ ނުވަތަ އެ  ކުްނ އެ މަރުކަޒަ

ފަރާތަކުންނާއި ވިޔަފާރިތަކުންނާއި އެނޫން ފަރާތަކުން ޗަންދާ، ސްޕޮންސަރ ނުވަަތ 

ދައުލަތު މާިލއްޔަތު ޤާނޫނާއި  ،ތަކެތި ހޯދަންވާނީ އާއި އެހީގެ ގޮތުގައިވެސް، ފައިސާ 

ލަފާގެ މަތިްނ އިދާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްެގ ވާގަ

 މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. 

 ގެދައުލަތު ޑުމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާގެ ހިސާބާއި ތަކެތީގެ ރެކޯ (ބ)  

ގޮތުގެމަތިން ބަލަހައްޓަމުްނ  އިދާ އެއްގޮތްވާގަވާޤާނޫނާއި  ގެމާލިއްޔަތު

  ދާންވާނެއެވެ. ގެން

ށް ރަމިނިސްޓަ، ލެހެއްޓުމަށް ބެމި މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފައިސާ  )ޅ(  

އިދާ އެއްޮގތަށް ޓްރަސްޓް ގަވާ ގެ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ،މަފެނިވަޑައިގަންނަވާނަ

 ހުޅުވިދާނެއެވެ.  ކޮށް ޓްރަސްޓް އެކައުންޓެއްމުފަންޑެއް ޤާއި

ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުުކރާ މަރުކަޒުތަްއ   )ކ(  

ކަންކަން ހިެމޭނ  ހައި ހިންގާނެގޮތުެގ އެންމެ މަރުކަޒު ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިްނ އެ 

ޕީ.) މިިނސްޓްރީްނ އޯ.ސްޓޭންޑަްޑ އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރ (އެސް.

ކުރަްނ ފަށާއިރު ޤާއިމުކޮށްފައިހުރި މަލުޢަލަންވާނެއެވެ. މި ގަވާއިދަށް ވައިއެކުލަ

މަލުކުރަްނ ޢަލެވިފައިނުވާނަމަ، މި ގަވާއިދަށް ވައިތަކުގެ އެސް.އޯ.ޕީ. އެކުލަމަރުކަޒު

މިނިސްޓްރީްނ  އެސް.އޯ.ޕީ. މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 3ފަށާތާ ގިނަވެގެން 

 ަފށަންޖެހޭނެއެވެ.ލައި، މިިނސްޓަރުގެ ހުއްދައާއެކު، އެއަށް ޢަމަލުކުރަން ވައިއެކުލަ

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންގެ 

ބައެއްގެ ގޮތުގައި މަރުކަޒު 

 ބަންދުކުރުމުގެ 

 އިޖުރާއަތުތައް

 އް މަރުކަޒެްށފައި ހުންނަ ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކޮ  .20

 އެވެ.ގަބަންދުކުރަންވާނީ ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު

ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ މަރުކަޒެްއ  (ހ) 

ބަންދުކުރަން މިނިސްޓްރީްނ ނިންާމނީ، އެ މަރުކަޒެްއ ބަންދުކުރަންޖެހޭ ސަބަބާއި، 

ލިޔެ،  ސީލީ ބަޔާނެއްފުބަންދުކުރުމުން ނުކުންނާނެ ނަތީޖާތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރާ ތަ 

ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ މިނިސްޓަރަށް ހުށަހެޅުމުން، އެ ހުށަހެުޅމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ 
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ލިޔުމުްނ  ރުމިނިސްޓަ، ނަމަ އެަކމަށް މަރުކަޒު ބަންދުކުރުމަށް މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ

 ހުއްދަ ދިނުމުންނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ މަރުކަޒެްއ  (ށ)  

 ގައިޤައުމެއްގެ ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކަށް އަން ލަކުން އެ ސޫބަންދުކުރާއިރު، އޮންނަ އު

އާންމުކޮށް ކުރަްނ ހުންަނ ކަންތައްތައް، މިިނސްޓްރީންނާއި އެ މިޝަނުްނ 

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ މަރުކަޒެްއ  (ނ)  

ގެ ފު(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ަޤއުމީ އަރުޝީ 2011/16ބަންދުކުރާނަމަ، ޤާނޫނު ނަންބަރު 

ތެރިކަން ކައުންތަކެއްގެ ރައްޔުޤާނޫނުގެ ދަށުން) އެ މަރުކަޒެއްގެ ހުރިހާ ލިޔެކި

 އެވެ.ކަށަވަރުކުރަންވާނެ

ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ މަރުކަޒެްއ  (ރ)  

އިދުގެ ދަށުން ފުރިހަމަ ގަވާބަންދުކުރާނަމަ، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނާއި 

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. ހައިކުރަންޖެހޭ އެްނމެ

ރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤާއިމުކޮށްފައި ހުންނަ މަރުކަޒެްއ  (ބ)  

ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަތަ  ،ހުންނަ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރަށް އެ މަރުކަޒުބަންދުކުރާނަމަ، 

ފައިާސ  އެ ،އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނަމަވެސް ދައްކަންޖެހޭ އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވާނަމަ

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ފައިސާ ދެއްކުމަްށ އެއްެވސް ހާލަތެއްގަިއ ޞްޚަލާ ކައިދައް

 ގުޅޭގޮތުން  އެކަމާ، އެންގުމާއެކު ލިޔުމުން  އެކަން  މިނިސްޓްރީއަށް ،އުޒުރުވެރިވާނަމަ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ މިޝަނުން  ގޮތުގެމަތިން އަންގާ  މިނިސްޓްރީން

މިޝަންތަކުގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ލިއްޔަތުތައްއޫމަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި މިޝަންތަކުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .21

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ

 ދީ ސިޔާސަތު ހިންގުމާއި، ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަން ހުންނަ ޞާތިޤުޚާރިޖީ އަދި އި (ހ)  

 ސީުލ ކުރުން. މުއުމުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަޤަ

ތު ހިމާޔަތް ކުރުމާއި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސިޔާދަތާއި ޙަލަޞްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަ (ށ)  

 ތެރިކަމަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ހާލަތްތައް ދެނެގަތުން.ކައުރައް
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އުމުތަކުގައި ދިރިއުޭޅ ދިވެހިންނަށާއި، އެކިއެިކ ބޭނުންތަކަށް ދަތުރުކުރާ ޤަ އެ (ނ)  

އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި އެހީތެރިކަްނ ދިވެހިންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ޫލމާތު ގަވާއިދުްނ ޢުއުމެއްގަިއ ހިނާގ މުހިްނމު ަކންތައްތަކުގެ މަޤަ މިޝަން ހުްނނަ (ރ)  

 ކުރުން.ޓުމިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯ

 އާ ވިޔަފާރީގެ ޖެތުތައް ދެނެގަނެ، ދިވެހިރާއްޞަގެ ފުރުޓުވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަން (ބ)  

މިިނސްޓްރީއަށާއި ކަމާބެޭހ  ،ޫލމާތުޢުމަ ގުޅުންތައް ބަދަހިކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހޯދައި އެ

 ފަރާތްތަކަށް އެންގުން.

ހަދާ ަމޖިލީހުގެ މެންބަރުންނާއި،  އުމުގެ ސަރުކާރާއި، ޤާނޫނުޤަމިޝަން ހުންނަ  (ޅ)  

ސިޓީތަކާއި ރއި، ޔުނިވަޖަމާޢަތްތަކާ، ޢިއްޔާމުޖަ އަމިއްލަވިޔަފާރިވެރިންނާއި، 

ދިރާސާކުރާ ތިންކްޓޭންކްސް ފަދަ ފަރާތްތަކާއި، އަދި އާންމު އެކިއެކި ފަރާތްތަކާ 

 ދިވެހިރާއްޖެ  އިވެންޓްތަކުގައި  ލާތަކާއިފުޙަ އެކިއެކި، ބަދަހިކުރުމާއިގުޅުން 

 .ތަމްސީލުކުރުން

 އިޤްތިޞާދު ރާއްޭޖގެ ،ގޮތުގެމަތިން ގަވާއިދުގައިވާ ންމުއާ ސަރވިސްގެ ފޮރިން (ކ)  

، ތަރައްޤީއާއި ރާއްޖޭގެ، މަޢުލޫމާތާއި ަމސައްކަތްތަކުގެ މު ންުމހި ކުރެވޭ ކުރިއެރުވުމަށް

، ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ބޭރުގެ ރާއްޖެއިން  މަޢުލޫމާތު ގުޅޭ ފަތުރުވެރިކަމާ

 .ފޯރުކޮށްދިނުން ގޮތްގޮތުން އެކި އިންވެސްޓަރުންނަށް

އްވުރު ރަނގަޅުކުރުމަްށ ަމަސއްކަތް ކުރުމާއި، ޞަތަބޭރު ދުނިޔޭގައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ  (އ)  

ގޮތްގޮތުން ރާއްެޖ  ލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، އެކިޢުމަ ޞައްޙަރާއްޖެއާބެހޭ 

 ޕްރޮމޯޓްކުރުން.

، ފަރާތަކާ އެއްވެސް ޤައުމުގެ ކޮށްފައިވާމުޤާއި މިޝަން ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ވ)  

 މުޢާމަލާތް  ދަުއލަތުން ދިވެހި ޢިއްޔާއަކާމުޖަ ހުްނނަ ފައިޅައިކަނޑައަ މިޝަން ނުވަތަ

 އިސިއްޔަތުން ހަ ފަރާތުގެ ތަްމސީލުކުރާ  ސަރުކާރު ދިވެހި، ލަތުގައިހާ ކުރަންޖެހިއްޖެ 

 .ކުރުން ތުމުޢާމަލާ ފަރާތަކާ އެ
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މިޝަން މެދުވެރިކޮށް 

މުޢާމަލާތުތައް ކުރުމުގައި 

ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ 

 ލުތައްސޫއު

ކޮށްފައިވާ ޤައުމުެގ ެއއްވެސް ފަރާތަކާ، ނުވަަތ މުޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަން ޤާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ   .22

ކުރަންޖެހިްއެޖ  ތުޢިއްޔާއަކާ ދިވެހި ދައުލަތުން މުޢާމަލާމުފައި ހުްނނަ ޖަ ޅައިމިޝަން ކަނޑައަ

 ލުންނެވެ. ސޫއަންނަނިިވ އު ،މަލުކުރާނީޢަލަތުގައި ހާ

އެއްވެސް ފަރާތަކާ، ުނވަތަ މިޝަްނ ކޮށްފައިވާ ޤައުމުގެ މުމިޝަން ޤާއި (ހ) 

ކުރަންޖެޭހ ތުޢިއްޔާއަކާ ދިވެހި ދައުލަތުން މުޢާމަލާމުފައި ހުންނަ ޖަ ޅައިކަނޑައަ

އިން ކުރާ ޛަރީޢާހާލަތުގައި، އެ ކުރަން ބޭނުންާވ މުޢާމަލާތަކީ ސިޓީބިޓީގެ 

 މަލާތެއްނަމަ، އޭެގ ކޮޕީއާއެކު ހުށަހަޅާީނ މިިނސްޓްރީއަށެވެ. ޢާމު

ފަިއ ޅައިތައް މިޝަްނ ހުންަނ ޤައުމުެގ ނުވަތަ މިޝަން ކަނޑައަތުއެފަދަ މުޢާމަލާ (ށ)  

 ޢިއްޔާތަކަށް ރައްދުކުރުމަށް މިޝަންތަކަށް ފޮނުވާނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ. މުޖަ  ހުންނަ

ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ  ފަރާތްތަކަށް އެޑްރެސް އެ ގައިކުތަތުމަލާޢާމިފަދައިން ކުރާ މު (ނ)   

 މިނިސްޓްރީން ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.  އްޙަކަންޞަ

 ޑިޕްޮލމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެތަކާއި އޮފީސްތަކުން އިދާރާ އިމުއައްސަސާތަކާދައުލަތުގެ  (ރ)  

 މިޝަން  ނުވަތަ، ފަރާތަކާ އެއްވެސް  ޤައުމުގެ  ކޮށްފައިވާމުޤާއި މިޝަން

ތަކާ ބައްދަލުކުރަން އެދޭނަމަ، އެފަދަ ބައްދަލުވުމެއް ޖަމްޢިއްޔާ ހުންނަ ފައިޅައިކަނޑައަ

 ހަމަޖެއްުސމަށް އެދި ސަބަބު ބަޔާންކޮށް މިިނސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަްނވާނެއެވެ. 

ކާއި އޮފީސްތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ އިދާރާތަ އިއުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާދަ (ބ)  

ފައި ހުންަނ ޅައިމިޝަން ކަނޑައަ ނުވަތަކުން ކޮށްފައިވާ ޤައުމަމުމިޝަން ޤާއި

ފައިާވ ޅައިަކނޑައަ ދޭނަަމ،އެއްވެްސ ކަހަަލ އެހީއަކަށް އެއަކުން ޢިއްޔާޖަމު

ހުށަހެޅުންތަކުގެ ފޯމެޓާ އެއްގޮތަށް އެ ހުށަހެޅުމެއް ތައްޔާރުކޮށް 

  މި ިމނިސްޓްރީއަށް ުހށަހަޅަންވާނެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ލަފާފުޅާއެކު

 ޑިޕްޮލމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެއިދާރާތަކާއި އޮފީސްތަކުން  އިދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާ (ޅ)  

 ފައި ޅައިކަނޑައަ މިޝަން ނުވަތަ، އިސްވެރިންނަށް ޤައުމުގެ ކޮށްފައިވާމުޤާއި މިޝަން

   ވަތު ދޭނަމަޢުރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރުމަށް ދަ، ގެ އިސްވެރިްނނަށްޢިއްޔާމުޖަ ހުންނަ

 ވަތު ރައްދުކުރާނީ މިނިސްޓްރީއަށެވެ.ޢުއެ ދަ

އި ނާހެޑް އޮފް މިޝަ 

 ޝާޒެ ދަފެއާރ 

    ،ހުންނާނީ ގޮތުގައި މިަޝންގެ އޮފް ހެޑް މިޝަނެއްގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .23

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޢިއްޔާއަކަށްމުޖަ ނުވަތަ ޤައުމަކަށް ހުންނަ ފައިޅައިކަނޑައަ މިޝަނެއް އެ

 މިޝަންގެ އޮފް ހެޑް  މިޝަެނއްގެ ސަބަބަކާހުރެ އެއްވެސް  .ސަފީރެކެވެ ހުންނަ ކޮށްފައިނުޢައްޔަ
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           ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި، ހާލަތެއްގައި ނުހުްނނަ ސަފީރަކު ގޮތުގައި

 .ޢައްޔަންކުރަންވާނެެއވެ މިނިސްޓަރު ،ދަފެއާރ ޝާޒެ މިޝަނަކަށް އެ

ސަފީރަކު  ސަރަަޙއްދުން ިހމެނޭ ޤައުމު އެ ނުވަތަ ޤައުމުން ކޮށްފައިވާމުޤާއި މިޝަން (ހ)  

   ވާނެއެވެ. ހުއްދަ ހޯދަން ގައިމަކުން އަންޔުއެކަން މިނިސްޓަރަށް ލި ،ބޭރަށްދާނަމަ

ވަނަ މާއްދާެގ  23ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ އެ ހާލަތުގައި އަދި 

މިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން، އެ މިޝަނެއްގެ ގޮތުގެމަތިން  ވާގައި(ށ) 

ޝާޒެ ދަފެއާރގެ ގޮތުގައި މިނިސްޓަރު ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޑެޕިއުޓީ ހެްޑ 

      ލަތުގައި، ފޮރިން ސަރވިސްެގ މުވައްޒަފެއް، ހާއޮފް މިޝަންވެސް ނުހުންނަ 

 ންކުރަންވާނެއެވެ.އެ މިޝަނެއްގެ ޝާޒެ ދަފެއާރގެ ގޮތުގައި މިިނސްޓަރު ޢައްޔަ

ހާލަތެއް  ވާލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިއޫސަފީރަކު ވަގުތީގޮތުން މަޤާމުގެ މަސް (ށ)  

ވަގުތު ސަފީރުގެ ދަށުން  އެ މިޝަންގައި ނުވަތަ ސަފީރު އެަކން ،ދިމާވެއްޖެ ނަމަ

މަސައްކަތްކުރާ އެންމެ އިސް މުވަްއޒަފަކު ވަގުތުން ިމނިސްޓަރަށް އަންގަންވާނެއެވެ. 

 ގޮތުގެމަތިން  ންކޮށްފައިވާބަޔާ ގައި (ހ) މާއްދާގެ މިލަތެއްގައިވެސް ހާއަދި މިފަދަ 

     އަދި މިކަން .ޢައްޔަންކުރަންވާނެއެވެ މިނިސްޓަރު ދަފެއާރ ޝާޒެ މިޝަންގެ އެ

އެންުގމަށް، ސަފީރު ުނކުޅެދޭ ހާލަތެްއ ފޮރިން މިނިސްޓްރީއަށް އެ ޤައުމެއްެގ 

  ދިމާވެއްޖެ ަނމަ އެކަން އަންާގނީ މިނިސްޓްރީންނެވެ.

 އެއްވެސް ނުވަތަ ވަކިކޮށްފިނަމަ ނުވަތަ  ފިނަމަދީ ފާޢުމުން އިސްތިޤާސަފީރަކު މަ (ނ)  

އަލުން އެ މަޤާމަށް އައު ސަފީރަުކ ޖެނަމަ، ހުސްވެއް  ޤާމު ސަފީރުކަމުގެ މަހާލަތެއްގައި 

 ގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް  ކުރަންދެންނުރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔ ޢައްޔަ

ގެ (ށ) ގައި ވާގޮތުގެ މަތިން ޝާޒެ ދަފެއާރ ވަނަ މާއްދާ 23ޤާނޫނުގެ 

 އްޔަނުކުރާނީ މިނިސްޓަރެވެ. ޢަ

އްޔަނުކުރުމުގެ އިޚްިތޔާރު މިނިސްޓަުރ ޢައެއްވެސް ހާލަތެއްގައި ޝާޒެ ދަފެއާރ އެއް  (ރ)  

 ނުވެއެވެ.  އްނޫން ފަރާތަކަށް ލިބިގެނެ

 ރެސިޑެންޓް -ނަން

 މިޝަން 

ރެސިޑެންޓް ސަފީރުެގ -ރެސިޑެންޓް ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނަކީ ނަން-ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނަން (ހ)  .24

ގޮތުގައި  ގެރެިސޑެންޓް ޑިޕްޮލެމޓުން-އިތުރުން އެ މިޝަނެއްގެ މުވައްޒަފުން ނަން

 ފައި ުހންނަ މިޝަންތަކެވެ.   ޅައިއެހެން ޤައުމަކަށް ކަނޑައަ

 ރެސިޑެންޓް މިޝަނެއްގެ ގޮތުގައި މިޝަނެއް ކަނޑަައޅާނީ ިމނިސްޓަރެވެ. -ނަން (ށ)  
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 ހަތަރު ވަނަ ބާބު 

 ޕޯސްޓުތައް  ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއު 

     ތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ ޤާނޫނުގެޓުޯޕސް ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއު  .25 ޕޯސްޓުތައް  ލަރކޮންސިއު

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަންތަނެވެ.   24

 ލަރކޮންސިއު

 ތަކުގެ ގިންތިތައްޓުޕޯސް

 ގިންތީގެ (ދޭއް)  2 އަންނަިނވި ބެހިގެންަވނީ ތައްޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .26

  .މައްޗަށެވެ

 ޓު ޕޯސް ލަރންސިއުކޮ (ހ)  

 ޓު ޕޯސް ލަރކޮންސިއު ރަރީނައޮ (ށ)  

ޕޯސްޓު  ލަރކޮންސިއު

ޤާއިމުކުރުމާއި 

 ބަންދުކުރުން 

ވަަނ މާްއދާގެ (ހ) ގަިއ  26ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ޤާނޫނުެގ  (ހ)  .27

   ޤާއިމުކޮްށ  ޓުޕޯސް ލަރބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއު

 ބަންދުކުރާނީ، މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިްނ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއެެވ. 

 ޕޯސްޓެއް  ލަރކޮންސިއު  ގޮތުގެމަތިން ވާބަޔާންކޮށްފައި ގައި ގެ (ހ) މާއްދާ މި (ށ)  

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ބަންދުކުރުމަށް  ޕޯސްޓެއް ލަރކޮންސިއު ނުވަތަ  ކުރުމަށްމުޤާއި

       މާއްދާއާއި  ވަނަ 28 ގަވާއިދުގެ މި ުގޅޭގޮތުން ކަންކަމާ އެ، ނިންމައިފިނަމަ

 އިޖުރާއަތުތައް  ލުތަކާއި ސޫއު ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 29

 .ފުރިހަމަކުރަންވާނެއެވެ

 އެހެނިހެން  ޤާއިމުުކރެވޭ ދަށުން ޕޯސްޓުތަކުގެ އެ ޕޯސްޓުތަކާއި ލަރންސިއުކޮ (ނ)  

 .ބައެކެވެ މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީގޮތުން، ތަންތަނަކީ

 ޕޯސްޓުތައް  ލަރކޮންސިއު

 ކުރުން މުޤާއި

ތައް ާޤއިމުކުރުމުގައި އަންަނނިވި ޓުޕޯސް ލަރވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުދި އުމުތަކުގައިޤަ ބޭރު  .28

 އިޖުރާއަތްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެވެ. 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޤާއިމުކުރުމަށް  ޯޕސްޓެއް ލަރޮކންސިއު ބޭރުގައި ރާއްޖެއިން (ހ)  

 ގެޓުޕޯސް އެ، ދުތަކާއިުގސަމަ ބޭނުންވާ  ލުކުރަން ހާސި ޕޯސްޓަކުން  އެ، ނިންމުމުން

 ހިނގާނެ ، ސީލާއިފު ތަ ަމސައްކަތްތަކުގެ ކުރަންޖެހޭ، އޮނިގަނޑާއި، މަސްއޫލިއްޔަތާއި

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް  ރުމިނިސްޓަ، ތައްޔާރުކޮށް ބަޔާނެއް ސީލީފުތަ  ޚަރަދުގެ

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ  ޤާއިމުކުރެވޭނީ ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .އެންގުމުންނެވެ ލިޔުމުން މިނިސްޓަރަށް، ހުއްދަދީ އެކަމަށް
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ޕޯސްޓެއް އަލަށް ޤާއިމުކުރެވޭނީ، ވިއެނާ ކޮްނވެންޝަން އޮްނ  ލަރރާއްޖޭގެ ކޮންސިއު (ށ)  

 ލުތަކާއި ސޫއު ބަޔާންކޮށްފައިވާގަިއ  1963 ކޮންސިއުލަރ ރިލޭޝަންސް 

 ޤައުުމގެ  ކުރާމުޤާއި ޓުޯޕސް ލަރކޮންސިއު، ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އިޖުރާއަތުތައް

 ފައިވާ ޅައިކަނޑައަ ގޮތުގެމަތިން އެއްގޮތްވާ އާދަކާދަތަކާ ޑިޕްލޮމެޓިކް، ސަރުކާރުން

 އެއްގޮތަށެވެ. ލުތަކާސޫއު

 ޓުޕޯސް ލަރޕޯސްޓެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ ކުރިން އެ ކޮްނސިއު ލަރރާއްޖޭގެ ކޮންސިއު (ނ)  

މިނިސްޓްރީްނ ހިންގާނެގޮތުގެ ސްޓޭންޑަޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮީސޖަރ (އެސް.އޯ.ޕީ.) 

 ޤާއިމުކޮށްފައިހުރި މަލުކުރަްނ ފަށާއިރުޢަމި ގަވާއިދަށް ލަންވާނެއެވެ. ވައިއެކުލަ

ފައި ވައިލައިޕީ. އެކުލަސް.އޯ.ހިމެޭނ އެ ަމސައްކަތްތައްތަކުގެ ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު

ދުވަހުގެ ތެރޭގަިއ ަމސް 3މަލުކުރަްނ ފަށާތާ ޢަވާއިދަށް ގަނުވާނަމަ، ިމ 

 ވާނެއެވެ. މަލުކުރަން ަފށަންޢަލައި، މިިނސްޓްރީގެ ހުއްދައާއެކު، އެއަށް ވައިއެކުލަ

 ޕޯސްޓުތައް  ލަރކޮންސިއު

 ބަންދުކުރުން 

ބަންދުކުރަންވާީނ ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ތައް ޓުޕޯސް ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއު  .29

 އެވެ.ގަކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްފަހު

       ޕޯސްޓެއް ބަންދުކުރަން ސަރުކާުރން ނިންމާީނ، ލަރރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުދިވެހި (ހ)  

އެ ޕޯސްޓެއް ބަންދުކުރަންޖެޭހ ސަބަބާއި، ބަންދުކުރުމުްނ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ 

ދީ، މާީލ ޞާ ނުކުމެދާނެ ސިޔާސީ، ިއޤްތި ،ކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތަށް ކުރާނެ އަސަރާއި

 ރު މިިނސްޓަ ބަޔާނެއް ލީ ފުސީތަ ބަޔާންކުރާ ނަތީޖާތައް ހެނިހެންއެއަދި 

 ކަންކަމަށް  ބަޔާންކޮށްފައިވާ ހުަޅހެޅުމުގައި  އެ، ހުށަހެުޅމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް

 ފެންނަކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ބަންދުކުރުމަށް ޓުޕޯސް ރިޢާޔަތްކޮށް

 .ދިނުމުްނނެވެ ހުއްދަ ލިޔުމުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެކަމަށް، ބަޔާންކޮށް

 މިޝަނެއް  ޑިޕްޮލމެޓިކް ރެސިެޑންޓް ރާއްޖޭގެ ހުރި ކޮށްފައިމުޤާއި ޤައުމެއްގައި ބޭރު (ށ)  

 އި ގަ 1963 ރިލޭޝަންސް ކޮންސިއުލަރ އޮން ކޮންވެންޝަން ވިއެނާ، ބަންދުކުރާއިރު

 ޑިޕްލޮމެޓިކް، ފުރިހަމަކުރުމާއެކު އިޖުރާއަތުތައް ލުތަކާއިސޫއު ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 ފުރިހަމަކުރަންެޖހޭ  ކުރިން ބަންދުކުރުމުގެ ޕޯސްޓެއް ލަރކޮންސިއު ދަށުން އާދަކާދައިގެ

 .ފުރިހަމަކުރަންާވނެއެވެ ޕޯސްޓަކުން އެ މިިނސްޓްރީންނާއި ކަންކަން
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 2011/16ޤާނޫނު ނަންަބރު ޕޯސްޓެއް ބަންދުކުރާނަމަ،  ލަރރާއްޖޭގެ ކޮންސިއު (ނ)  

އެ ޕޯސްޓެއްގެ ހުރިާހ  ،ގެ ދަށުން) ޤާނޫނު ގެފުއަރުޝީޤައުމީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (

 ތެރިކަން ކަށަވަރުކުރަންވާނެއެވެ.ކައުރައްންތަކެއްގެ ޔުލިޔެކި

 2006/3ޤާނޫުނ ނަްނބަރު ޕޯސްޓެއް ބަންދުކުރާނަމަ،  ލަރރާއްޖޭގެ ކޮންސިއު (ރ)  

ށުން ަގވާއިދުގެ ދަ ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ،އި) އާޤާނޫނު ގެދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު(

 ކަންތައްތައް ފުރިހަމަ ކުރަންވާނެއެެވ. ހައި ފުރިހަމަ ކުރަންޖެހޭ ެއންމެ

ހުންނަ ޤައުމެއްގެ  ޓުޕޯސްޓެއް ބަންދުކުރާނަމަ، ޕޯސް ލަރރާއްޖޭގެ ކޮންސިއު (ބ)  

ވިޔަފާރިތަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ނަމަވެސް ދައްކަންޖެހޭ ، ަކަށްސަރުކާރ

ކުރަންވާނެއެވެ. އަދި ޞްޚަލާ ކައިފައިސާ ދައް އެ ،އެއްވެސް ފައިސާއެއް ވާނަމަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް  ،ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އުޒުރުވެރިވާނަމަ

 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަން އަންގާގޮތެއްގެ މަތިން ސުފިނޭން

ޕޯސްޓުގެ  ލަރކޮންސިއު

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ލިއްޔަތުތައްއޫމަސް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި  ތަކުންޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .30

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ

 .ތު ކުރިއެރުވުންޙަޞްލަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ މަ (ހ)  

 .ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި ފުޅާކުރުން (ށ)   

             ކަށް ޒިޔާަރތްކުރާ، އަދި ދަޕޯސްޓެއް ހުްނނަ ސަރަޙައް ލަރކޮންސިއު (ނ)   

 .ނަށް ލުއިފަސޭހަ ގޮތްތައް ހޯދައިދިނުންންއްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިޙައެ ސަރަ

         ޚިދުމަތްތައް ފަސޭހަކޮށްދިނުމާއެކު،  ލަރދިވެހިންނަށް ދޭންޖެހޭ ކޮންސިއު (ރ)   

 .އެ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކޮށް ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން 

 ހައި ަމސައްކަތްތަކަށް މަދަދުވެރިވުމުގެ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ މިނިސްޓްރީގެ  (ބ)  

 .މަސައްކަތްތައް ކުރުން

ށް ނޫީނ ކަހުންނަ ސިޓީއަ ޓުކޮންސިއުލަރ ޕޯސް ކުން،ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވަފްދުތަ )ޅ(  

 ،އެއްގޮތަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލުތަކާ، އިރަސްމީ ދަތުރުތަކުގަކުރާ ށް ކައްދަޙަސަރަ

 .އް ކުރުންކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަ މަށްމެހެމާންދާރީ އަދާކުރު
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 ލަރހެޑް އޮފް ކޮންސިއު

 ޕޯސްޓު 

 

ޕޯސްޓެއް ހިންުގމުގެ އެްނމެ އިސް ފަރާތެއްގެ  ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންމެ ކޮްނސިއު (ހ)  .31

ފަރާތެއް އަނބުރާ  ޕޯސްޓު ޢައްޔަންކޮށް، އަދި އެ ލަރގޮތުގައި ހެޑް އޮފް ކޮންސިއު

 ިމނިސްޓަރެވެ. ވާ ގޮތުގެމަތިންވާއިދާ އެއްގޮތްގަިމ  ،ގެންނާނީ

ކޮންސުލް ޖެނެރަްލ  ،އްޔަނުކުރާނީޢަޕޯސްޓުގެ މަޤާމަށް  ލަރހެޑް އޮފް ކޮންސިއު (ށ)  

 ކެވެ.  ނުވަތަ ކޮންސުލްއެ

ަހމައެކަނި ފޮރިްނ  ރަންވާނީޢައްޔަނުކު މަށްޤާ ގެ މަޓުޕޯސް ލަރހެޑް އޮފް ކޮންސިއު (ނ)  

 ސަރވިސްގެ މުވަްއޒަފުންނެވެ.

ހުސްވެްއޖެނަަމ  ަވޒީފާ ޕޯސްޓުގެ ލަރއްވެސް ސަބަބަކާހުެރ ހެްޑ އޮފް ކޮްނސިއުއެ (ރ)  

ގައި ތިބި ޓުއެ ޕޯސް ،ހަވާލުވާނީ ހިންގުމާ ޓުޕޯސް ލަރވަގުތީގޮތުން އެ ކޮންސިއު

 ކަނޑަައާޅ ފަރާތެކެވެ. މުވަްއޒަފުންގެ ތެރެއިން ިމނިސްޓަރު ގެފޮރިން ސަރވިސް

 ލަރހެޑް އޮފް ކޮންސިއު

 ޕޯސްޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 

 ސަރވިސްގެ  ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ، ލިއްޔަތުތަކަކީއޫމަސް ގެޓުޯޕސް ލަރކޮންސިއު އޮފް ހެޑް  .32

 ގޮތުގައި  ލިއްޔަތުތަކުގެއޫމަސް ގެޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު ގަވާއިދުގައި މި، ޤާނޫނާއި

 ދިވެހިރާއްޖެއާއި، ިހންގުމާއި ޓުޕޯސް ލަރކޮްނސިއު ލުވާނެހެންާހސި ކަންކަން ފައިވާޅައިކަނޑައަ

 އެއްގޮތްވާ  ގަވާއިދުތަކާ ޤާނޫނުތަކާއި  ޤައުމުގެ ކޮށްފައިވާމުޤާއި ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު

 .ބެލެހެއްޓުމެވެ ހިންގައި  ކަންަކން އެްނމެހައި ގެޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު ގޮތުގެމަތިން

 ލަރއޮނަރަރީ ކޮންސިއު 

 ޕޯސްޓު 

ޕޯސްޓުތައް ޤާއިމުކޮށް  ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސިއުބޭރު ޤައުމުތަކުގައި  (ހ)  .33

 ބަންދުކުރާނީ މިނިސްޓަރުގެ ލަފާގެ މަތިން، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާއެެވ. 

" ެގ ޓުޕޯސް ލަރޕޯސްޓެއްގެ "ހެޑް އޮފް އޮނަރަރީ ކޮްނސިއު  ލަރއޮނަރަރީ ކޮންސިއު )ށ(  

    "އޮނަރަީރ ކޮންސުްލ ޖެނެރަްލ" ނުަވތަ "އޮނަރަީރ  ،ހުންނާނީގޮތުގައި 

 ކޮންސުލް" އެކެވެ. 

 ނޫނެވެ. ޕޯސްޓަކީ އިދާރީގޮތުން މިިނސްޓްރީގެ ބައެއް ލަރއޮނަރަރީ ކޮންސިއު ނ)(  

ޕޯސްޓު" އަށް،  ލަރޯޕސްޓުގެ "ެހޑް އޮފް ޮއނަރަރީ ކޮންސިއު ލަރއޮނަރަރީ ކޮންސިއު (ރ)  

އަދި ޕޯސްޓުގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފަކަށް، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެއްެވސް މުސާރައެއް، 

 އުޖޫރައެއް، ނުވަތަ ފައިސާގެ ޢިނާޔަތެއް ނުދޭނެއެވެ.
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 ލިޔުމުން  މިނިސްޓްރީން، ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް އެފަދައިން ގައި (ނ)  މާއްދާގެ މި (ބ)  

 އޮނަރަރީ، ޮގތަށް ދައްކާ ފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް، އެންުގމަކަށް އަންގާ

 ދައުލަތުން ޚަރަދުތަކަށް ކުރާ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ރަްސމީ ޕޯސްޓުން ލަރކޮންސިއު

 ަލރކޮންސިއު އޮނަރަރީ، އެގޮތުން  .ނާޅައެވެ ހުރަހެއް  ގަވާއިދު  މި ދެއްކުމަށް ފައިސާ

      ،ދައްކާނީ ފައިސާ ޚަރަދުތަކަށް ކުރާ ބޭނުންތަކަށްޓަކައި ރަސްމީ  ޕޯސްޓުން

 ޤާނޫނުގެ  އެ  ،ާއއި) ޤާނޫނު ާމލިއްޔަތުގެ ދައުލަތުގެ( 2006/3 ނަންބަރު  ޤާނޫނު

 އެއްގޮތްވާ ދާގަވާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ ފައިވާވައިލައިއެކުލަ ދަށުން

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ

ރަރީ ނަހެޑް އޮފް އޮ

ޕޯސްޓު  ލަރކޮންސިއު

 ން ކުރުނުޢައްޔަ

           "ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު ރަރީނައޮ އޮފް ހެޑް " ޕޯސްޓެއްގެ ލަރކޮންސިއު ރަރީނައޮ  .34

 .މިިނސްޓަރެވެ ވަކިކުރާނީ ޢައްޔަނުކޮށް ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި

ޑް އޮފް އޮނަރަރީ ހެ

 ޓު ޕޯސް ލަރކޮންސިއު

 އްޔަނުކުރުމުގައިޢަ

ޖެހޭ ފުރިހަމަކުރަން

 ކަންތައްތައް

ކަންތައްތައް  މިވާ އްޔަނުކުރުމުގަިއ ތިރީގައި ޢަ ޓުޕޯސް ލަރހެޑް އޮފް އޮނަރަީރ ކޮންސިއު  .35

  ވާނެއެވެ.ފުރިހަމަ ކުރަން

މިިނސްޓަުރ ގެ މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރަން ޓުޕޯސް ލަރހެޑް އޮފް އޮނަރަރީ ކޮްނސިއު (ހ) 

ޤަބޫލުކަން ކަށަވަރުކޮށް، އަދި އޭނާއަކީ  ވާލުުވމަށް ރުހިހަހުށަހަޅާ މީހަކު، އެ މަޤާމާ 

ގެ އޮފީހެއް ޓުޯޕސް ލަރގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮްނސިއުމާލީނަޒާހަތްތެރި، 

 ޤާއިމުކުރުމުގެ ތަނަވަސްކަން ހުިރ މީހެއްކަްނ ކަށަވަރު ކުރުން.

ނިންމައިފިނަމަ، ފަދަ ފަރާތެއް ޢައްޔަނުކުރުމަށް މިނިސްޓަރު  މި މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ (ށ)  

 ވައިއޭނާ ޢައްޔަނުކުރުމަށް އޭނާގެ ވަނަވަރާއެކު ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ފޮނު

 ހޯދުން.  ރުހުން  ލިޔުމުން

ލިުބމާއެކު، އޭާނ ޢައްޔަނުކުރަން މުން ޔުލިރުހުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ (ނ)  

ހުންނަ ޤައުމެްއގެ ސަރުކާރަްށ  ޓުޯޕސް ލަރސްތުކުރާކަން އޮނަރަރީ ކޮންސިއުގަ

 ހޯދުން.   މުންޔު ލި ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުގެ ރުހުން އެ ގައިއަން

 ،ޤާއިމުކުރާ ޤައުމެއްގެ ރުހުން ލިބުމާއެކު ޓުޕޯސް ލަރއޮނަރަރީ ކޮންސިއު (ރ)  

މަޤާމަށް ޢައްޔަނުކުރިކަމުގެ ސިޓީއެއް ހެޑް ، ސޮއިކޮށް ހައިގެ ސިއްކަ ޖަރުމިނިސްޓަ

ފައިވާ ފަރާތަށާއި އޮނަރަރީ ޅައިގެ މަޤާމަށް ހުށަހަޓުޕޯސް ލަރއޮނަރަރީ ކޮންސިއުއޮފް 

 ޤާއިމުކުރާ ޤައުމުގެ ސަރުކާރަށް ފޮނުވުން.   ޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު
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މުކޮްށ އާންކުުރމާއެކު އެ މަޢުލޫާމތު، މުޕޯސްޓެއް ޤާއި ލަރއޮނަރަރީ ކޮންސިއު (ބ)  

އެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީގެ ހުރިހާ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކަށާއި  ،އިޢުލާންކުރުމާއި

 ތަކަށް އެންގުން.  ޓުޕޯސް ލަރޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށާއި ކޮންސިއު

ޢަްއޔަނުކުރުމަށްފަހު،  މީހަކު  ެގ މަޤާމަށް ޓުޕޯސް ލަރހެޑް އޮްފ އޮނަރަރީ ކޮްނސިއު (ޅ)  

ލިޔުްނ  (Exequatur)ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރުން އޭނާއަށް ދީފައިވާ 'އެގްޒެކިއުޓަރ'  އެ

 ވާލުކުރުން.ހަ ޕޯސްޓާ  ލަރހެްޑ އޮފް އޮނަރަރީ ކޮްނސިއު ،ދައިމިނިސްޓްރީން ހޯ

ރަރީ ނަހެޑް އޮފް އޮ

 ޕޯސްޓު  ލަރކޮންސިއު

 ވަކިކުރުން 

 ޓުގެޕޯސް ލަރއޮނަރަީރ ކޮންސިއުގެ ހެޑް އޮފް ޓުޕޯސް ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ އޮނަރަރީ ކޮންސިއު  .36

      ނާ ނުކުރާނަމަ ނުވަަތ އޭވާލުކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތައް ހަވަކިކުރާނީ، އޭނާާއ  މަޤާމުން

ަހަމގޮތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ ނައެ ަމސައްކަތް ކުރަން އުޒުރުވެރިވާަނމަ، ނުވަތަ އޭނާގެ މަޤާމު 

 . މިނިސްޓަރެވެ، ދޭ ހާލަތެއް ދިމާވެްއޖެ ަނމަނުވަތަ އޭނާގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާމެދު ސުވާލު އުފެ

 ލަރރަރީ ކޮންސިއު ނައޮ

 ޕޯސްޓުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ތިރީގައި ތަކުންޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު ރަރީނައޮ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .37

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ ލިއްޔަތުތައްއޫމަސް

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން.ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮންސިއުލަރ  (ހ)  

ދެ ޤައުމުގެ ދޭތެރޭ އޮންނަ އިޤްތިޞާދީ އަދި ސަގާފީ ގުޅުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށް  (ށ)  

 ބަދަހި ކުރުން.

 ތެރިކުރުން.ކައުލަޙަތު ރައްޞްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަ (ނ)  

އްދަށް ރަސްީމ ޙަޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރަ ޓުޕޯސް ލަރއޮނަރަރީ ކޮންސިއު (ރ)  

  ދަތުރުތަކުގައި ޒިޔާރަތް ކުރާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވަފްދުތަކާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް 

 .ތަކާއި މެހެމާންދާރީއެއް ހޯދައިދިނުންޒުއްދެއްގައި ލިބެން ހުރި އިމްތިޔާޙައެ ސަރަ

ރަރީ ނަހެޑް އޮފް އޮ

ޕޯސްޓުގެ  ލަރކޮންސިއު

 މަސްއޫލިއްޔަތު

 ޒިންމާތަކާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތިރީގައި ތަކުންޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު ރަރީނައޮ އޮފް ހެޑް  .38

 .އަދާކުރަންވާނެއެވެ ލިއްޔަތުތައްއޫމަސް

 ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ ކޮންސިއުލަރ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. (ހ) 

އޮންނަ އިޤްތިޞާދީ އަދި ސަގާފީ ގުުޅން އިުތރަށް ހަރުދަނާކޮށް  ގައިދެ ޤައުމުގެ ދޭތެރޭ (ށ)  

 ބަދަހި ކުރުން.
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 ތެރިކުރުން.ކައުލަޙަތު ރައްޞްދިވެހިރާއްޖޭގެ މަ (ނ)  

އްދަށް ރަސްީމ ޙަޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ސަރަ ޓުޕޯސް ލަރއޮނަރަރީ ކޮންސިއު (ރ)  

  ދަތުރުތަކުގައި ޒިޔާރަތް ކުރާ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ވަފްދުތަކާއި އެކިއެކި ފަރާތްތަކަށް 

 ތަކާއި މެހެމާންދާރީއެއް ހޯދައިދިނުން.ޒުއްދެއްގައި ލިބެން ހުރި އިމްތިޔާޙައެ ސަރަ

 ކުރުން.ޓުވާއިދުން މިނިސްޓްރީއަށް ރިޕޯގަކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓުގެ ަމސައްކަތްތައް  (ބ)  

 ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި  ކުރުމަށް  ތަކުންޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު (ޅ)  

 .ލުކުރުންހާސި

 ފަސްވަނަ ބާބު 

 މުވައްޒަފުން ލޯކަލް  ތަކުގެޓު ޕޯސް ލަރމިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު ޑިޕްލޮމެޓިކް 

މިޝަންތަކާއި 

 ލަރކޮންސިއު

ޕޯސްޓުތަކުގެ ލޯކަލް 

 ސްޓާފުން 

 މަސައްކަތް  އިދާރީ ތަކުގެޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު މިޝަންތަކާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .39

 ގޮތުގައި  ސްޓާފުންގެ ޯލކަލް ގޮތުގެމަތިން  އެއްގޮތްވާ ލުތަކާސޫއު އަންނަނިވި، ކުރުމަށްޓަކައި

 .ކުރެވިދާނެއެވެނުޢައްޔަ މުވައްޒަފުން

 މުވައްޒަފުން  ޕޯސްޓުތަކުގެ ލޯކަލް ސްޓާފުންގެ ގޮތުގައި ލަރމިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު (ހ) 

 ބަޔާންކުރާ ވަަނ ާމއްދާ 40 ޤާނޫނުގެ ގެރވިސްކުރަންވާނީ، ފޮރިން ސަނުޢައްޔަ

    ވަނަ މާއްދާގެ 12ޤާނޫނުގެ  ގެފޮރިން ސަރވިސް ،އިދާރީ މަސައްކަތްކުރުމަށް

(ޅ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން މިިނސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ފޮރިން ސެކްރެޓަީރ 

  ނެވެ.ންލާ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޮއނިގަނޑުގެ ތެރެއިވައިއެކުލަ

 މުވައްޒަފުން ލޯކަލް ސްޓާފުންގެގޮތުގައި ޕޯސްޓުތަކުގެ  ލަރމިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު (ށ)  

 ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން ކަނޑައެޅޭ ވަކި މުއްަދތަކަށެވެ. ކުރަންވާނީނުޢައްޔަ

ލޯކަލް ސްޓާފަކު ގެންގުޅުމަށްޓަކައި ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީްނ  (ނ)  

 އެކަމަށް ލިޔުމަކުން ހުއްދަ ދިުނމުންނެވެ. 

 މުވައްޒަފުން  ތަކަށްޓުޕޯސް ލަރކޮންސިއު މިޝަންތަކާއި ގޮތުގައި ސްޓާފުންގެ ލޯކަލް (ރ)  

 ސަރުކާރުން  ޤައުމުގެ  ކޮށްފައިވާމުޤާއި ތަނެއް އެ ،ކުރަންވާނީނުޢައްޔަ

 .ގޮތުގެމަތިންނެވެ އެއްގޮތްވާ ލުތަކާސޫއު ފައިވާޅައިކަނޑައަ
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 ހަވަނަ ބާބު 

 އާންމު އުސޫލުތައް 

   އް ނެހެޑް އޮފް މިޝަ 

އެ ޤައުމެއްގެ ފޮރިން 

މިނިސްޓްރީއަށް ހާޒިރު 

 ކުރުން 

ހާލަތެއްގައި ސަފީރަކު ހުންނަ ޤައުމެއްގެ ފޮރިން މިިނސްޓްރީއަކުން ސަފީުރ އެއްވެސް  (ހ)  .40

ވަގުތުްނ މިިނސްޓްރީއަށް އެކަްނ  ،އަންގައިފިނަމަ ) ކުރުން(ަސމަން  ވާންހާޒިރު

މަޢުލޫާމުތ  ހައިހާޒިރުކުރާ މަްއސަލައަކާ ުގޅޭގޮތުން އެނޭގ އެންމެ ، ގައިއަން

އެވެ. އަދި އެަކމުގަިއ ވާނެމިނިސްޓްރީއާ މަޝްވަރާ ކުރަން ،ކޮށްސާމިނިސްޓްރީއާ ހިއް 

 މަލުކުރާނީ މިިނސްޓްރީން އަންގާގޮތަށް އެ މިންވަރަށެވެ. ޢަ

ބައްދަލުވުމުގައި ދެކެވުުނ  ،ބައްދަލުވުން ނިުމމާއެކު ބަޔާންކުރާ ގައި (ހ) މާއްދާގެމި  (ށ)  

ދުވަުހ  ރިޕޯޓެއް އެ ކަމާބެހޭ  ކޮށް، އެ ސާވާހަކަ މިިނސްޓްރީއަށް ވަގުތުން ހިއް

 މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަން ވާނެއެވެ.

އިމަރޖެންސީ 

 އިވެކުއޭޝަން 

ނުވަތަ ހަނގުރާމައިެގ ހާލަތެއްގައި ނުވަތަ އެނޫންވެސް ބޮޑެިތ ހަމަނުޖެހުން ދާޚިލީ  (ހ)  .41

އެންެމ  ތަކުގެޓުޯޕސް ލަރހެޑް އޮފް މިޝަންތަކާއި ހެޑް އޮފް ކޮންސިއުހާލަތްތަކުގައި 

ތެރިކަން ކައުމުވައްޒަފުންގެ ރައް ހައިއިސްވާޖިބަކީ، މިޝަންގެ އެްނމެ

ތްަތއް ފެންނަ ަނަމ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވާކަމުެގ އަލާމާކަށަވަރުކުރުމެވެ. އަދި މިފަދަ 

 ކުަރމުން ގެންދަްނވާނެއެވެ. ސާއެކަން މިނިސްޓްރީއަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ހިއް

 ސިއްރު ލަތެއްގައި ޗާންސަރީ ހުސްކުރަްނޖެހިއްޖެަނމަ، ދިވެހި ަދއުލަތުގެ ހާއެއްވެސް  (ށ)  

ކިޔުންތައް ބޭރުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތްކަން ހެޑް އޮފް ޔެލި

 ކަށަވަރު ކުރަންވާނެއެވެ.  ޓުޯޕސް ލަރމިޝަން ނުވަތަ ހެްޑ އޮފް ކޮންސިއު

 އޮޕަރޭޓިންގ ސްޓޭންަޑޑް ބަޔާންކުރާ ގޮތް ޢަމަލުކުރާނެ ލަތްތަކުގައިހާ ފަދަމި (ނ)  

 މިޝަނަކާއި  ޑިޕްލޮމެިޓކް ކޮންމެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ(އެސް.އޯ.ޕީ)  ޕްރޮސީޖަރއެއް

 ގައި ޕީ.އޯ.ެއސް، އަދި .ލަންވާނެއެވެވައިއެކުލަ ޕޯސްޓަކުން  ލަރކޮންސިއު

 ލުތަކާ ސޫއު  ްނޖެހޭޢަމަލުކުރަ ލަތްތަކުގައިހާ މިފަދަ ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ

 އެކަންކަމާ، ދިނުާމއެކު މަޢުޫލމާތު މުވައްޒަފުންނަށް  ހުރިހާ  ތަނުގެ  ގުޅޭގޮތުން

 .ތަމްރީނުކުރަންވާނެއެވެ މުވައްޒަފުން  ގުޅޭގޮތުން

 ގެޒު އިމްތިޔާ ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 ބޭނުންކުރުން 

ވިކަމުެގ ލާފުޚިއިދާ ވާގަޑިޕްލޮމެޓަކު ެއ ޑިޕްޮލމެޓަކު މަސައްކަތްކުރާ ޤައުމެއްެގ ޤާނޫނާިއ   .42

އެކަން ވަގުތުން މިނިސްޓްރީއަށް  ،އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނީ ފަރާތްތަކުން ހޯދާނަމަ ތުހުމަތުގައި

 އަންގަންވާނެއެވެ. 
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ހޯސްޓް ޤައުމުގެ 

 ސަރުކާރުގެ 

އިތުބާރު އަނބުރާ 

 ގެންދިއުން 

ޑިޕްލޮމެޓަކަށް ފައި ހުންނަ ސަފީރަކަށް ނުަވތަ ޅައިކަނޑައަ ކަށްދިވެހިރާއްޖެއިން ޤައުމަ (ހ)  .43

އެ ޤައުމެއްގެ ސަރުކާރަކުން އިތުބާރު ނެތްކަމަްށ އަންގަިއފިނަމަ އެކަްނ 

 މިނިސްޓްރީއަށް ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ.

 އަނބުރާ  ޑިޕްލޮމެޓަކު ނުވަތަ ސަފީރަކު ލަތުގައިހާ ބަޔާންކުރާ އި(ހ) ގަ މާއްދާގެ މި (ށ)  

 ދަށުން ލެއްގެސޫއު  އަންގާ މިނިސްޓްރީން ތައްމުއިންތިޒާ  އެންމެހައި އައުމުގެ ރާއްޖެ

 .ަހމަޖަްއސަންވާެނއެވެ ޕޯސްޓަކުން ލަރކޮްނސިއު ނުވަތަ މިޝަނަކުން އެ

މިޝަންތަކުގެ އިދާރީ 

 އޮނިގަނޑު 

 ތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނުޑ ޓުޕޯސް ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު  .44

 ލާ ވައިއެކުލަ ދަށުން ޤާނޫުނގެ ސަރިވސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ލަންވާނީވައިއެކުލަ

 .ދަށުންނެވެ ގަވާއިދުގެ މުވައްޒަފުންގެ

އޮނިގަނޑު 

 ލާޙުކުރުން ޞްއި

އޮނިގަނޑުތަކަށް  ތަކުގެ އިދާރީޓުޕޯސް ލަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު  .45

   ސެކްރެޓަރީއެވެ.މިނިސްޓަރުގެ ލަފަޔާއެކު ފޮރިން  ،ގެންނާނީބަދަލު

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ  މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން ފަށާނީ، މި ގަވާއިދު  .46

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. 

           ހިނދަކު،  ހައިގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ މި  .47 މާނަކުރުން 

     ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، ފުމި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ލަ

 .ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާނަކުރުމެވެފުއެ ލަ

 ޛު "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު ތަންފީ (ހ)  

 ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާއަށެވެ.

 ޛު ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ިސޔާސަތު ތަންފީ "މިނިސްޓަރު" (ށ)  

ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގަިއ ހަވާުލ ކޮށްފައިވާ ސަުރކާރުގެ ވުޒާރާެގ 

 ވަޒީރަށެވެ. 

 2021/20" ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންަބރު  (ނ)  

ަވނަ މާއްދާގެ ދަށުްނ  10ޤާނޫނު) ެގ  ގެ (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް

 އްޔަނުކުރާ ފަރާތަށެވެ.ޢަ
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ވަަނ  34ަކމަށް ބުނެފައި އެވަީނ، މި ޤާނޫނުގެ  "މުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ  ފޮރިން" (ރ)  

މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮރިން ސަރވިސްެގ އެްގޒެކެޓިވް ސަރވިްސ 

 ވެ.ނަށެސްޓާފުންނާއި ޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފުން

"ޑިޕްލޮމެޓިކް އާދާކާދަ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން  (ބ)  

މަލުކުރާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޢަގެ ދަށުން ޤައުމުތަކުން  1961ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

 ވެ.ކަށެމިންގަނޑުތަ

 ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން  ،މި ޤާނޫނާއި ނީ،ަކމަށް ބުނެފައި އެވަ "މިޝަން "ޑިޕްލޮމެޓިކް (ޅ)  

ާއ އެއްގޮތްވާ ގޮތުެގ ަމތިން ޤާއިމުކުާރ  1961އޮން ޑިޕްޮލމެޓިކް ރިލޭޝަންްސ 

 ވެ.ކަށެދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ،ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނާއި "ޓުޕޯސް ލަރ"ކޮންސިއު (ކ)  

މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންސިއުލަރ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި 

 ން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮްނސިއުލޭޓްތަކަށެވެ.ޖެއިދިވެހިރާއް

" ކަމަށް ބުނެފަިއ 1961"ވިއެނާ ކޮންވެންޝަްނ އޮްނ ޑިޕްލޮމެޓިްކ ރިލޭޝަންސް  (އ)  

    ޓޫބަރުއޮކް 2ފައިވާ ށައިމަލުކުރަން ފަޢަގަިއ  1961ޕްރީލް އެ 14، އެވަނީ

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެސީޑްކޮށްފައިވާ ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮްނ  2007

 ވެ. ސަށެޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަން

" ކަމަށް ބުނެފައި 1963ރިލޭޝަންސް  ލަރ"ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ކޮންސިއު (ވ)  

     ރީ ޖަނަވަ 21ފައިވާ ށައިމަލުކުރަްނ ފަޢަގަިއ  1967 ރިޗު މާ 19އެވަނީ، 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެސީޑްކޮށްފައިވާ ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮްނ  1991

 ވެ. ސަށެރިލޭޝަން ލަރކޮންސިއު

ެގ ޓުޕޯސް ލަރހެޑް އޮފް އޮނަރަރީ ކޮންިސއު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، އެގްޒެކިއުޓަރ" (މ)  

  ފަރާތަށް މިނިސްޓްރީން ދޭ ރަސްީމ ިލޔުމަށެވެ. ޢައްޔަނުކުރާ މީހަކު  މަޤާމަށް

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއް ނުވަތަ  "ހޯސްޓް ޤައުމު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، (ފ)  

 އުމަށެވެ.  ޤަކޮށްފައި ހުންނަ މުކޮންސިއުލޭޓެއް ޤާއި
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ސްޓާފުން" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެޓިްކ "ލޯކަލް  (ދ)  

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާއިމުކުާރ ދިވެހިރާއްޖޭެގ  1961ރިލޭޝަންސް 

އަދާކުރާ ހޯސްޓް ޤައުމުގެ ނުވަތަ އެހެން ޤައުމެއްެގ  އްގައި ވަޒީފާނެޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ

 ރައްޔިތުންނަށެވެ.

ވިއެނާ ކޮްނވެންޝަން އޮން  ،ވަނީއެ " ކަމަށް ބުނެފައިޒު"ޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާ (ތ)  

ުޓންނަށް ލިބިދޭ މެގެ ދަށުން ޑިޕްލޮ 1961ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

 އިމްތިޔާޒުތަކަށެވެ.

ރިޖީ ދާއިރާަގއި ޒަާމނުއްސުެރ ޚާއެވަނީ،  "ޑިޕްލޮމެޓިކް އާދަކާދަ" ަކމަށް ބުނެފައި (ލ)  

 އުސޫލުތަކަށެވެ.  އެކިއެކިމަލުކުރާ ޢަ

________________________ 

 


