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 a 

 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 
 މާލެ، 
 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ދު އި ގަވާ  މުގެ ށް މީހުން ފޮނުވުމާއި އަނބުރާ ގެނައު އަ ގޕޯސްޓިން 

  ބު އެއްވަނަ ބާ 
 ދު ގުސަ ފާއި މަ ރު ތަޢާ 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ  2021/20މި ގަވާއިދަކީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  )ހ(  .1 ފާއި ނަން ރުތަޢާ
( ވަަނ ނަންބަރުގެ ދަށުން ބާރު 5ވަަނ މާއްދާގެ )ށ( ގެ ) 69ގެ ( ޤާނޫނު

ތަކުގެ ޓުޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުާލ ޕޯސް ދިވެހިރާއްޖޭގެލިބިގެން، 
މީހުން  ވަޒީފާތަކުގެ ތެރެއިން ސަފީރުގެ ވަޒީފާ ފިޔަވައި އެހެން ވަޒީފާތަކަށް

 ންކުރާ ގަވާއިދެވެ.ުއސޫލުތައް ބަޔާ ގެނައުާމ ގުޅޭފޮނުވުމާއި އަނބުރާ 

އަށް މީހުން ފޮނުވުމާއި އަނބުރާ ގެނައުމާ ގޕޯސްޓިން ނީ "މި ގަވާއިދަށް ކިޔަ )ށ(  
 މިހެންނެވެ. "ބެހޭ ގަވާއިދު

ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުާލ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދަކީ، ސަގުމި ގަވާއިދުގެ މަ   .2 ދު ގުސަމަ
އަށް މީހުން ފޮނުވުާމއި އަނބުރާ ގންޕޯސްޓިގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް، ތަކުޓުޕޯސް

 މަލުކުރާެނ އުސޫލުތަކާއި މިންަގނޑުތައް ކަނޑަެއޅުެމވެ.ޢަގެނައުމުގައި 

 ބު ވަނަ ބާ ދެ 
  މުއްދަތު ކާއި ވަޒީފާތަ ޕޯސްޓިންގއަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ 

ޕޯސްޓިންގއަށް 
މުވައްޒަފުން ފޮނުވާ 

 ވަޒީފާތައް 

ތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ޓުކާއި ކޮންސިއުާލ ޕޯސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަ  .3
ވަނަ މާއްދާެގ  38ޤާނޫުނގެ  ގެފޮނުވޭނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްމުވައްޒަފުން 

  ވަނަ މާއްދާގެ )ހ( އިން ފެށިގެން 39އަދި  ،ނިޔަލަށްގެ )ހ( އިން ފެށިގެން )ނ( 
 ނިޔަލަށް ބަޔާންކުރާ ވަޒީފާތަކަށެވެ.  ގެ )ނ( 
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ތަކުގެ ޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލާ ޕޯސް ()ހ  .4 މުއްދަތު
)ތިނެއް( އަހަރުދުވަހުގެ  3ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާނީ ގިނަވެގެން 

 މުއްދަތަށެވެ.

      މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީނަމަވެސް، ިމ މާއްދާގެ )ށ(  
ޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުާލ )ހ( ގެ ދަށުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑި

             ތަކުގެ ވަޒީފާއަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފެއްގެ ޕޯސްޓިންގގެޓުޕޯސް
)އެކެއް(  1ގެ މުއްދަތު ަހމަވުމަށްފަހު، ގިނަވެގެްނ ދުވަހުއަހަރު 3

 ށް އިތުރުކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރުދުވަހައަހަ

 ބާބު ތިންވަނަ 
ތަކުގެ ވަޒީފާތަކާއި އެ ވަޒީފާތަކަށް ނިސްބަތްވާ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޓު  މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލާ ޕޯސް ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 މަޤާމުތައް 

ޑިޕްލޮމެޓިކް 
މިޝަންތަކުގެ 

 ވަޒީފާތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ވަޒީފާތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޭޖގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ   .5
)ތިނެއް( ގިންތީގެ  3އަންނަނިވި  ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާވަނަ މާއްދާ 38ޤާނޫނުގެ 

 ވަޒީފާތަކެވެ. 

 ފުރަތަމަ ގިންތި  )ހ(  

 ސަފީރު . 1   

  ލަރކައުންސެ-މިނިސްޓަރ .2   

  ލަރކައުންސެ .3   

 ދެވަނަ ގިންތި  )ށ(  

 ސަރވިސް އެޓާޝޭ  .1   

 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  . 2   

 ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ  .3   

 ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ  . 4   

 ތިންވަނަ ގިންތި  )ނ(  

 އެޓާޝޭ  .1   

 ޖެނެރަލް ސަރިވސް ގިންތީގެ ަވޒީފާ  . 2   
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ވަަނ ނަންބަރުގަިއ ބަޔާންކުރާ ސަފީރުްނ ޢައްޔަންކޮށް  1މާއްދާގެ )ހ( ެގ މި  )ރ(  
ެގ ވަނަ މާއްދާ 19ވަނަ މާއްދާއާއި  14ޤާނޫނުގެ  ގެފޮރިން ސަރިވސްވަކިކުރާނީ 

މަޤާމު މި ގަާވއިދުގެ ދަށުން  މިދަށުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގައިވާތީ، 
 އެވެ. އިސްތިސްނާވާނެ

ެގ ލަރކައުންސެ-ވަނަ ނަންބަރުގައި ބަޔާންކުރާ މިނިސްޓަރ 2)ހ( ގެ މި މާއްދާގެ  )ބ(  
 މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުން ތިބޭ މިޝަންތަކުގައި ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަންގެ ގޮތުގައި 

 ތިބޭ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިްނ މުވައްޒަެފކެވެ.    ގައި ހަމަޖައްސާީނ ިމ މަޤާމު

މި މާއްދާގައި )ބ( ގައި ބަޔާންކުރާ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަންގެ ގޮތުގަިއ  )ޅ(  
ބަޔާންކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންަތކުގައި ތިބޭ ތިރީގައި 

'އެކްސްޓްރާޯއޑިނަރީ' އަދި  ،ންނަ ނަމަމިނިސްޓަރަށް ފެ ށް،މުވައްޒަފުންނަ
  ދަރަޖަގެ 'އެމްބެސެޑަރ'  ނުހިމެނޭގޮތަށް އް'ޕްލެނިޕޮޓެންޝަރީ' ބާރުތަ

 ދެވިދާނެއެވެ. 

ދާއިމީ ިމޝަން،  ގެ ފައި ހުްނނަ ދިވެހިރާއްޖޭޅައިއ.ދ. އަށް ކަނޑައަ . 1   
 ނިއުޔޯކް

 ހުންނަ  ފައި ޅައިޖެނީވާގައި ހުންަނ އ.ދ.ގެ އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައަ . 2   
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ދާއިމީ މިޝަން 

 އިންޑިއާގައި ހުންަނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން  . 3   

 އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ ހައިކޮމިޝަން  . 4   

 ޖަޕާނުގައި ހުންަނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ  . 5   

 ބަސީ ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެއމް . 6   

ނުވަތަ ދިވެހިރާއްޖެއަށް  އް މީގެ އިތުރުންވެސް ދުނިޔޭގެ ބޮޑެތި ބާރުތަ . 7   
 ުމ ޤައުމުތަކުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭެގ މިޝަންތައް ންމުހި

އެއްވެްސ މި މާއްދާގެ )ޅ( ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ 'އެމްބެސެޑަރ' އިންަނކީ  (ކ)  
    ދިވެހިރާއްޖޭެގ ސަފީރުންާނ  ކުރާރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުހާލަތެއްގައި 

ވެސް މި ފަަދ އި އަދި ހުރިހާ ހާލަތެއްގަތިބޭ ބައެއް ނޫނެވެ.  އިއެއް ދަރަޖައެއްގަ
ފަރާތްތައް މަސައްކަތްކުރާނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އައްޔަނުކުރާ ސަފީރުންގެ 

 ދަށުންނެވެ. 
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ތިރީގައި  އްޒަުފން ފޮނުވާނީ ލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކުގެ ަވޒީފާތަކަށް މުވަޕްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑި  .6 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ގެ މަޤާމަްށ ލަރސެކައުން-މިިނސްޓަރދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަނެއްެގ  )ހ(  
ޖޮއިންޓް ، ސެކްރެޓަރީ އެޑިޝަނަލް ފޮރިން ސަރިވސްގެ  ހަމަޖައްސާނީ 

ގެ ގިންތީ ޑިރެކްޓަރ ޖެެނރަލްސެކްރެޓަރީ، ސީނިއަރ ައންޑަރ ސެކްރެޓަރީ އަދި 
 ނެވެ. މަޤާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުން

 ގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާނީ ލަރސެކައުންދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ  )ށ(  
ގެ ގެ ގިންތީރުޑިރެކްޓަ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި ފޮރިން ސަރވިސްގެ

 ނެވެ. މަޤާމުތަކުގެ މުވައްޒަފުން

ަހމަޖައްާސނީ ުއސޫލެއްގެ ގޮތުން ފޮރިން ސަރވިސްގެ  އަށް، ސަރވިސް އެޓާޝޭ )ނ(  
ގެ ދައުލަތުގެ އެ އިދާރާއެއް ޑިރެކްޓަރ ގިންތިއަށް ވުރެ މަތީ މަޤާމެއްގައި ހުރި 

  މުވައްޒަފުންނެވެ. 

މަޤާމަްށ  ގެފަސްްޓ ސެކްރެޓަރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކުގެ  )ރ(  
 ންޓް ޓެއެސިސް އަދި ޑިރެކްޓަރއުޓީ ޑެޕިފޮރިން ސަރވިސްގެ  ހަމަޖައްސާނީ 

 ނެވެ. ގިންތީގެ މަޤާމުތަކުގެ މުވަްއޒަފުން ގެރުޑިރެކްޓަ

ގެ މަޤާމުތަކަށް ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ  ގެދިވެހިރާއްޖޭ )ބ(  
ޗީފް ޑެސްކް  އަދި  ޗީފް ޖެނެރަލް އޮފިސަރފޮރިން ސަރވިސްގެ  ހަމަޖައްސާނީ 

 ނެވެ. މުވައްޒަފުން ގިންތީގެ އޮފިސަރ

ެގ މަޤާމުތަކަށް ތާރްޑ ސެކްރެޓަރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކުގެ  )ކ(  
ޑެސްކް އަދި  ޑެސްްކ އޮފިސަރ ސީނިއަރފޮރިން ސަރވިސްެގ  ހަމަޖައްސާނީ 

 ނެވެ. ގެ ގިންތީގެ މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުންރުއޮފިސަ

  

 

ހަމަޖައްސާީނ ގެ މަޤާމަށް އެޓާޝޭކުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަ )އ(
ންޓް ޓެެއސިސްޑެޕިއުޓީ ޑެސްކް އޮފިސަރ އަދި  ފޮރިން ސަރވިސްގެ

 ނެވެ. ގިންތީގެ މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުން ރުގެއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަ

      ވަނަ މާއްދާގައި އެހެްނ އޮތްނަމަވެްސ ފުރަތަމަ  6ވާއިދުގެ ގަމި  )ވ(  
ތިޔާރު ޚްއްޒަފުންގެ ިގންތި ކަނޑައެޅުމުެގ އިއަށް ފޮނުވާ މުވަޕޯސްޓިންގ

 މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
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ކޮންސިއުލާ 
ޕޯސްޓުތަކުގެ 

 ވަޒީފާތައް 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްެގ   .7
 ގެ ވަޒީފާތަކެވެ.)ތިނެއް( ގިންތީ  3ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  39ޤާނޫނުގެ 

 ފުރަތަމަ ގިންތި  )ހ( 

 ކޮންސުލް ެޖނެރަލް ނުވަތަ ކޮްނސުލް  . 1   

 ވައިސް ކޮންސުްލ  .2   

 ދެވަނަ ގިންތި  )ށ(  

 ފަސްޓް ސެކްރެޓަރީ  . 1   

 ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީ  .2   

 ތާރޑް ސެކްރެޓަރީ  . 3   

 ތިންވަނަ ގިންތި  )ނ(  

 އެޓާޝޭ  .1   

 ޖެނެރަލް ސަރިވސް ގިންތީގެ ަވޒީފާ  . 2   

ރީގައި ތިތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވާނީ ޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލާ ޕޯސް  .8 
 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ގެ މަޤާމަްށ ލް ޖެނެރަލް ނުވަތަ ކޮންުސލްސުކޮންދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގެ  )ހ(  
ައދި ޖޮއިންްޓ ސެކްރެޓަރީ  ެއޑިޝަނަލްސަރވިސްގެ ފޮރިން  ހަމަޖައްސާނީ 
 ނެވެ. މުވައްޒަފުންމަޤާމުގެ ގެ ގިންތީ ގެސެކްރެޓަރީ

ހަމަޖައްސާީނ ެގ މަޤާމަށް ވައިސް ކޮންސުލްދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގެ  )ށ(  
ފޮރިން ސަރވިސްގެ ސީނިއަރ އަންޑަރ ސެކްރެޓަރީ، ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަދި 

 ނެވެ.ގެ ގިންތީގެ މަޤާމުތަކުގެ މުވަްއޒަފުންރުޑިރެކްޓަ

ހަމަޖައްސާީނ  ގެ މަޤާމަށްފަސްޓް ސެކްރެޓަރީދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގެ  )ނ(  
ގެ ރުންޓް ޑިރެކްޓަޓެޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ އަދި އެސިސް ފޮރިން ސަރވިސްގެ

 ނެވެ. ގިންތީގެ މަޤާމުތަކުގެ މުވަްއޒަފުން

 ގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާނީ ސެކަންޑް ސެކްރެޓަރީތަކުގެ ކޮންސިއުލޭޓްދިވެހިރާއްޖޭގެ  )ރ(  
އޮފިސަރ އަދި ޗީފް ޑެސްްކ ސަރވިސް ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޗީފް ޖެނެރަްލ 

 ނެވެ. ގިންތީގެ މުވައްޒަފުން ރުގެއޮފިސަ
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގެ ތާރޑް ސެކްރެޓަރީގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާީނ  )ބ(  
ެގ ރުރވިސްެގ ސީނިއަރ ެޑސްްކ އޮފިސަރ އަިދ ޑެސްްކ އޮފިސަފޮރިން ސަ

 ނެވެ. ގިންތީގެ މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގެ އެޓާޝޭގެ މަޤާމަށް ހަމަޖައްސާނީ ފޮރިން  )ޅ(  
ންޓް އެޑްިމނިސްޓްރޭޓިވް ޓެޑެޕިއުޓީ ެޑސްކް އޮފިސަރ އަދި އެިސސްސަރވިސްގެ 

 ނެވެ. ތީގެ މަޤާމުގެ މުވައްޒަފުންގިން ރުގެއޮފިސަ

ފޮނުވާ ނަމަެވސް ފުރަތަމަ ޕޯސްޓިންގއަށް  ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން އޮތް 8ވާއިދުގެ ގަމި   .9 
 ތިޔާރު މިނިސްޓަރަށް ލިިބގެންވެއެވެ. ޚްމުވައްޒަފުންގެ ގިންތި ކަނޑައެޅުމުެގ އި

 އުމުތަކުގައިޤައެކި މަެވސް ވަނަ މާއްދާގައި އެހެން އޮތްކަމުގައި ވީނަ  8މި ގަވާއިދުގެ   .10 
      ،އެފަދަ ހާލަތްތަކުގައިތަފާތުވެދާނެކަމަށްޓަކައި  އް ތަމުހުންނަ ކޮްނސިއުލޭޓްތަކުގެ މަޤާ

އުމުެގ ޤައެ  ،ެއއްގޮތަށް ލާ ސޫފައި އޮންަނ އުޅައިކަނޑައަ  މިނިސްޓްރީން އެ ޤައުމެއްގެ 
ރޭންކާ އެއްގޮތަށް ކަށް ތަމުދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގެ މަޤާ ،އިދާރީ ބޭނުންތަކަށް

 ދިނުމަށް ހުރަހެއްނެތެވެ.ނަން 

 ބު ހަތަރުވަނަ ބާ  
ލާނު ކުރުމާއި ކުރިމަތިލުން ޢު އި އަށް ގޕޯސްޓިން   

 ވަޒީފާތަކަށް
  ލުން ވައި ހުޅު

ހުރި   އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލާ ޕޯސްޓުތަކުގަ )ހ(  .11
ސެކަންޑްމަންްޓ އުސޫލުން ފެށޭއިރު، ކޮންމެ މީލާދީ އަހަރެއް  އްވަޒީފާތަ

 ޠުށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް ހޯދުމަށް މިިނސްޓްރީގެ ޝަރުކުރިމަތިލުމަތަކަށް މުމަޤާ
 ލެވޭނެއެވެ. ވައިހުޅުހަމަވާ މުވަްއޒަފުންނަށް 

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައިވާ ގޮތުގެ މަތީން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިާހ ޑިޕްލޮމެޓިކް  )ށ(  
 ހުސްވާ  ގައިތެރޭެގ ތަކުން އެ އަހަރުލާ ޕޯސްޓުމިޝަންތަކާއި ކޮންސިއު

ހަމަވާ މުވަްއޒަފުން ެއ މުވައްޒަފަކު ޯޕސްޓިންގއަށް ދާން  ޠުޝަރުތަކަށް ވަޒީފާ
 ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު އޮންނާނެއެވެ. ސްތު ކުރާ ތަރުތީބަކުން ގަ

 ށްނަން ހުށަހެޅުމަމި މާއްދާގެ )ށ( ގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ވަޒީފާތަކަށް  (ނ)  
 ޚާއްޞަަނމަވެްސ،  ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދޭންވާނެއެވެ. 14މަދުވެގެން 

 ރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ޓަތަކުގައި މި މުއްދަތަށް ބަދަލު ގެނައުމުގެ ބާރު މިނިސްތްހާލަ

ޕޯސްޓިންގއަށް 
 ހޮވުން 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް  11މި ގަވާއިދުގެ   .12
 ތަކަށް ސެކަންޑްމަންޓް އުސޫލުން ކުރިމަތިލާ މުތަކުގެ މަޤާޓުމިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލާ ޕޯސް

މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން "ސެކަްނޑްމަންޓް އުސޫުލން މުވަްއޒަފުން ހޮވުމުގައި ބަލާެނ 
އެއްގޮތަށް މުވައްޒަފުން ހޮވާނީ މިނިސްޓަރުެގ އާ " ސޫލުމިންގަނޑުތަކުގެ އު އިތަކާޠުޝަރު

 ރާއާއެކު ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެވެ. މަޝްވަ
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ހާލަތްތަކުގައި  ޞަޚާއް
ޕޯސްޓިންގއަށް 

 ފޮނުވުން 

ނިްނާމ  ހަމަާވ މުވަްއޒަފުން މިިނސްޓަރު ޠުހާލަތްތަކުގައި ޕޯސްޓިންގއަށް ޝަރު ޞަޚާއް  .13
 ފޮނުވިދާނެއެވެ. ޕޯސްޓިންގއަށް ގޮތެއްގެ މަތިން 

 ބު ފަސްވަނަ ބާ 
 އި ތަކާ ޠު ބަލާނެ ޝަރު  ގައިލުން މުވައްޒަފުން ހޮވުމު ސޫ ސެކަންޑްމަންޓް އު އި ކާ މިޝަންތައް ބެހިގެންވާ ކެޓަގަރީތަ 

 މިންގަނޑުތައް 

މިޝަންތައް 
ބެހިގެންވާ 
 ކެޓަގަރީތައް

ރީގައި ވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ރަޖިސްޓަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ  )ހ(  .14
ތުްނ ރާއްޖެއިްނ  ތަކަށް ސެކަންްޑމަންޓް ުއސޫލުްނ މީހުްނ ފޮނުވުމުެގ ގޮމުމަޤާ

           ކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތައް ބެހިގެންވަނީ މުބޭރުގައި ޤާއި
ގަރީތައް ކެޓަވެ.  އެ" ކެޓަގަރBީ" އަދި "Aކެޓަގަރީއަކަށެވެ. އެއީ " 2

"ސެކަންްޑމަްނޓް އުސޫލުން  ވައިލައިދަށުން އެކުލަ ދުގެއިބެހިގެންވާގޮތް މި ގަވާ
" ގަިއ ސޫލުމިންގަނޑުތަކުގެ އު އިތަކާޠުރުމުވައްޒަފުން ހޮވުމުގައި ބަލާނެ ޝަ

 އޮންނާނެއެވެ.

ސެކަންޑްމަންޓް 
ލުން ސޫއު

މުވައްޒަފުން 
ބަލާނެ  އިހޮވުމުގަ
 އިތަކާޠުޝަރު

 މިންގަނޑުތައް 

ުލން ހޮވާ މުވައްޒަފުްނ ސޫދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ސެކަންޑްމަންޓް އު  .15
 ވައިލައި އެކުލައިދުގެ ދަށުން ވާގަމި  އްގަނޑުތައި މިންތަކާޠުހޮވުމުގައި ބަލާނެ ޝަރު

މިންގަނޑުތަކުގެ  އިތަކާޠު ބަލާނެ ޝަރު އިލުން މުވައްޒަފުން ހޮުވމުގަސޫ"ސެކަންްޑމަންޓް އު
 " ގަިއ އޮންނާނެއެވެ. ސޫލުއު

 ބު ހަވަނަ ބާ 
އި މުވައްޒަފުންގެ ކާ ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތަ  އި، އަނބުރާ ގެނައުމުގައިޕޯސްޓިންގއަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމާ 

 ލިއްޔަތު އޫ މަސް 

ޕޯސްޓިންގއަށް 
ފޮނުވާއިރު 

މިނިސްޓްރީން 
ބަލަންޖެހޭ 
 ކަންތައްތައް

ގެ ކުރިން، މިިނސްޓްރީގެ ކަމާބެހޭ ޑިވިޜަނުްނ ޕޯސްޓިންގއަށް މުވައްޒަފުން ފޮނުވުމު  .16
 ކުރެވިފައިވާ ކަންކަމަށް ބަލަންވާނެއެވެ.ތިރީގައި ބަޔާން 

އާއި ވިއެނާ  1961  ޑިޕްލޮމެޓިްކ ރިލޭޝަންސްން އޮން ވިއެނާ ކޮންވެންޝަ )ހ( 
 ގަިއ ބަޔާންކުރާ 1963 ކޮންވެންޝަން އޮްނ ކޮންސިޔުލަރ ރިލޭޝަންސް

 ކަންކަމަށް ރިޢާޔަތް ކުރުން؛

އުމެއްަގއި ހުންަނ ޤަ އުމުގެ ސަރުކާރަކުން، އެޤަފޮނުވާ  އަށްގޕޯސްޓިން )ށ(  
، ޕޯސްޓިންގައކުން މީހަުކ އަށް ފޮނުވާއިރު، ނުވަތަގމިޝަނަކަށް ޕޯސްޓިން

ލޫމާތާއި ޢުސަރުކާރަކަށް އަންގަންޖެހޭ މަ އަނބުރާ ގެންނައިރު، އެ
 .މަލުކުރުންޢަގޮތަކަށް  މަލުކުރަންޖެހޭ އުޫސލުތަކަށް ބަލައި އެޢަ

ޕޯސްޓިންގގެ 
މުއްދަތު 

ފު އަނބުރާ ގެނެޭވނީ އަންނަނިވި ގޮތުެގ ޕޯސްޓިންގގެ މުއްދަތު ހަމަނުވަނީްސ މުވައްޒަ  .17
 މަތީންނެވެ.
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ހަމަނުވަނީސް 
އަނބުރާ ރާއްޖެއަށް 

 ގެނައުން 

ސަފީރުން ފިޔަވައި ޕޯސްޓިންގއަށް ފޮނުވާ ސްޓާފުން މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތަށް  )ހ( 
ކޮންމެހެްނ ބޭނުންވެއްެޖ ކަމަްށ މިިނސްޓަރަށް ފެނިއްޖެނަަމ، ސަބަުބ 

 ގެނައުމުގެ ބަޔާންކުރުމަށްފަހު، އެ މީހަކު އަނބުރާ މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއަށް
 އިޚުތިޔާރާއި ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.

ގަވާިއދާއި ނުވަތަ،  ކު، މިމުވަްއޒަފަ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަނެއްގެ ަވޒީފާގައި ހުރި )ށ(  
 ހައި ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދިފައިވާ އެންމެ ޤާނޫނާއި، އެ ގެފޮރިން ސަރވިސް

ތަކާއި، ނުވަތަ، ރިސީވިން ގަވާއިދުތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދު
ސްޓޭޓުގެ ޤާނޫނުތަކާއި ނުވަތަ، ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮްނ ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 އަނބުރާ މުވައްޒަަފކު ލާފުކަމެްއ ކޮށްފިކަމަށް ފެނިއްޖެަނމަ އެ ޚި ސާރިލޭޝަން
 ގެނައުމުެގ އިޚުތިޔާރާއި ބާރު މިނިސްޓަރަށް ލިބިގެންވެއެވެ.ރާއްޖެ 

ރި މުވައްޒަފަކު ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެހެން ވަޒީފާއަކަށް ޕޯސްޓިންގގައި ހު )ނ(  
ކަނޑައަޅާ ގޮތެއްގެ މަތިން ޕޯސްޓިންގ މިިނސްޓްރީން ހޮވިއްޖެަނމަ  ލައިކުރިމަތި
 މިނިސްޓްރީއަށް ބަދަލުކުރެވޭނެއެވެ.  މައިނިން

ޕޯސްޓިންގގެ 
 މުއްދަތު

ހަމަނުވަނީސް 
އަމިއްލައަށް އެދިގެން 

 ރާއްޖެ އައުމަށް 

ހަމަނުވަނީްސ މުވައްޒަފު ައމިއްލައަށް އެދިގެން އެނބުރި އާދެވޭނީ  ގެ މުއްދަތުޕޯސްޓިންގ  .18
 އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ޕޯސްޓިންގއަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފަކު ައމިއްލައަށް ރާއްެޖ އައުމަްށ  )ހ( 
ބޭނުންވެއްޖެނަމަ، އެަކމަށް ހުއްދަދެވޭނީ، ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ސަބަބުތަކުން 

  އެ މުވައްޒަފަކަށް މެދުވެރިވެއްޖެަނމައެވެ.ސަބަބެއް

ތެއް ލިބުން )ފަސްޓް ޑިގްރީ، މާސްޓާްސ ުނވަތަ ޞަމަތީތަޢުލީމުގެ ފުރު (1)   
 .ޕީ.އެޗް.ޑީ(

ވަޒީފާ އަދާކުރުމަްށ  އެ ޤައުމެއްގައިހާލަތު ހުރިގޮތުން  ޙީއްޞި (2)   
 .ނުކުޅެދުން

ުނވަތަ  މީހާ ނުވަތަ ފިރި މީހާ މުވައްޒަފުގެ މަންމަ، ބައްޕަ، ައނބި (3)   
ހާލަތުގެ  ޞިއްޙީނުވަތަ ޝަރުޢީގޮތުން ބަލަންޖެހޭ ފަރާތެއްގެ  ދަރިއެއްގެ

 .ން ބޭރުގައި ަވޒީފާ އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވުންޖެއިސަބަބުން ރާއް

ވަަނ ނަްނބަރާ  3ވަަނ ނަންބަރުން ފެށިގެން  1މި މާއްދާގެ )ހ( ގެ  (4)   
ލަތްތަކުގެ އިތުރުންވެސް، އެ މުވައްޒަފު ހާހަމައަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ 

އަނބުރާ ރާއްޖެ ގެނައުމަށް އެކަށީގެންވާ މަޤްބޫލު ސަބަބެއް ހުށަހަޅަިއ 
 ން. އެ ސަބަބު މިނިސްޓަރަށް ޤަބޫލުކުރެވު

މި މާއްދާގެ )ހ( ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދަ ހާލަތެއް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ އެކަްނ  )ށ(  
 މުވަްއޒަފަކު މިިނސްޓްރީއަށް އަންގަންވާނެެއވެ. ބަޔާންކޮށް ލިޔުމުން އެ 
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ޕޯސްޓިންގއަށް 
ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ 

 މަސްއޫލިއްޔަތުތައް

ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލޭޓްތަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާ ބަޔާނުގައި   .19
މިތިބެންވާނެއެވެ. ކަނޑައެޅިފައިވާ ަމސްއޫލިއްޔަތު ޒިންމާދާރުކަމާއެުކ އަދާކުރުމުގައި ދެ

 ންާވނެއެވެ.އަދި، ތިރީގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާ އާންމު ކަންކަމަށް ސަމާލުވާ 

ތަކާއި، ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ ޤާނޫނާިއ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތްވާ ކަމާބެހޭ ޤާނޫނު )ހ(  
ން، އަދި މިޝަންެގ މަުގސަދުތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި، ހެްޑ އޮފް ގޮތުގެމަތި

 .ން މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން ގޮތެއްގެ މަތިމިޝަން އަންގާ

ތިރާމް ކުރުާމއި، އާންުމ ޙުޕޯސްޓިންގއަށް ފޮނުވާ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނުތަކަށް އި )ށ(  
ެގ ޑުނމިންގަ ޢީތިރާމްކޮށް އިޖުތިމާޙްޤައުމެއްގެ އާދަކާދަތަކަށް އި ދިރިއުޅުމުގައި އެ

 .އުޅުން ތެރޭގައި، މުވައްޒަފު

ރވިސްގައި ބަޔާންކުރާ މިޝަންތަކާއި ކޮންިސއުލޭޓްތަކުގެ ފޮރިން ސަ )ނ(  
މީހަކާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތު  މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގެ ތެރެއިން އެ

 .ފުރިހަމައަށް އަދާކުރުން

އަށް ގމުވައްޒަފުގެ މަސައްކަތާގުޅޭގޮތުން ނުވަަތ ެއ މުވައްޒަފަުކ ޕޯސްޓިން )ރ(  
ތިރާމް ޙްގޮތުން މިނިސްޓްރީން އަންގާ އެންގުންތަަކށް އިފައިވާ މުއްދަތާގުޅޭވައިފޮނު

 .ކުރުން

އެއްވެސް ބޭނުމެއްގައި، މިޝަނުގެ މުވައްޒަފަކު ސްޓޭޝަނުން )ިމޝަން ހުންނަ  )ބ(  
ބޭރަށްދާން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެަކމުގެ ހުއްދައަށް އެދި ހެޑް އޮފް  އިން ސިޓީ(

 މިޝަނަށް ލިޔެ، ހުއްދަ ހޯދުން.

މުވައްޒަފުން، މިޝަްނ ހުންަނ ޤައުމެއްެގ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާއި މިޝަނުގެ  )ޅ(  
އަދި އެނޫން ފަރާތްތަކާއެކުވެސް ބާއްވާ ރަސްމީ ބައްދަލުވުންތަކާއި ނުރަސްީމ 

ލޫމާތު، ހެްޑ އޮފް މިޝަނަްށ ޢުބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމުގެ ކުރީން، އެކަމުެގ މަ
ވާ ބައްދަލުވުންތަކުގައި ދެކެވުނު މިގޮތުން ބާއް .އަންގައި އޭނާއާ މަޝްވަރާކުރުން

 ލޫމާތު ެހޑް އޮފް މިޝަނަށް ލަސްނުކޮށް އެންގުން.ޢުވާހަކަތަކުގެ ފުރިހަމަ މަ

ފެކްސް، ، ޓުއަދާކުރުމުގެ ގޮތުން ފޮނުވާ ސިޓީ، ނޯ  އްމިޝަންގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތަ )ކ(  
އީމެއިލް ނުވަތަ އެހެްނ އެއްވެސް ލިުޔމެއް ެހޑް އޮްފ މިޝަން 

 ލިބިގެން ފޮނުވުން. އްގެމަތީން، އަދި އޭނާގެ ހުއްދައަންގާގޮތެ

މިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަކީ ދިވެހިރާއްޖެ ތަްމސީލުކުރަން ބޭރުޤައުުމތަކުގައި ތިބޭ  )އ(  
އަދާކުރުމުގެ ގޮތުން މިޝަން  އްބައެއްކަމަށްވުމާއެކު، މިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަ
ދި އެނޫްނ ފަރާތްތަކާއެކުވެސް ހުންނަ ޤައުމެއްެގ ސަރުކާރުެގ ފަރާތްތަކާއި އަ
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ބާއްވާ ރަސްީމ ބައްދަލުވުންތަކާއި ނުރަސްީމ ބައްދަލުވުންތަކުގައި، ދިވެހި 
ސަރުކާރާއި ދިވެހި ދައުލަތް ބަދުނާމުވެދާނެފަދަ، ނުވަަތ ދިވެހި ސަރުކާރުެގ 
ނުވަތަ ދިވެހި ދައުލަތުގެ ނަމަށް ކިލަނބުކަމެއް އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ވާހަކައެއް 

 އެފަދަ މޭރުމަކުންވެސް ވާހަކައެްއ ނުދެއްކުން. ނުވަތަ

މުވައްޒަފުން 
ޕޯސްޓިންގ 
ނިންމައިފައި 

ފުރުމާގުޅޭގޮތުން 
މިޝަނުން ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލޭޓްތަކުގެ މުަވއްޒަފުންގެ ޕޯސްޓިންގ   .20
ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ  18އަދި  17ގަވާއިދުގެ  ނުވަތަ މި ،ގެ މުއްދަތު ނިންމުމަށްފަހު

ހާލަތެއްގައިވެސް ޕޯސްޓިންގގައި ހުންނަ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކު އަނުބރާ ރާއްޖެ އަންނަންޖެޭހ 
ހާލަތެއްގައިވެސް ފުރުމާގުޅޭގޮތުން އަންނަނިވި ކަންތައްތައް މިޝަނުން ނުވަަތ 

 ކޮންސިއުލޭޓުން ކުރަންވާނެއެވެ.  

ޒަފު މަޤާމުގެ މުއްދަތު ނިުމމުްނ މިޝަްނ ހުންަނ ޤައުުމގެ ކަމާބެޭހ މުވައް )ހ( 
 ފަރާތްތަކަށް އެކަން އެންގުން.

ުހންނަ ޤަުއމުގެ ރަްސީމ  މިޝަން ނުވަތައިލާއާއި ޢާމުވައްޒަފަށާއި މުވަްއޒަފުގެ  )ށ(  
ޓެކްްސ ދޫކޮށްފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން ކާޑާއި ފަރާތްތަކުން މަޤާމުގެ މުއްދަތަށް 

ތަކެތި މިޝަން ހުންނަ ޤައުުމގެ ރަސްީމ އެފަދަ  އިޑާއެގްޒެމްޝަން ކާ
 . އަނބުރާ ރައްދުކުރުންފަރާތްތަކަށް 

ފައި ހުންަނ ދައިމަޤާމުެގ ގޮތުން މިޝަްނ ހުންނަ ޤައުުމން ހޯމުވައްޒަފުގެ  )ނ(  
ތަކަށް ތްއެފަދަ ޚިދުމަ، އިކުރުމާޠިލުޚިދުމަތްތައް ބާ ހައިއެންމެ

ވޭތޯ ބެލުން. ފައި މައިނިން ކައިފައިސާއެްއ ދައް ޖެހޭނަމަ އެ ފައިސާއެއްދައްކަން
  ހިމެނެއެވެ. ކަންތައްތައް  މިގޮތުން ތިރީގައި މިވާ 

 .ފައި ހުންނަ ގެ ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓްފައިކުއްޔަށް ހި (1)   

ެގ ފެން، ކަރަްނޓް، ޓުފައި ހުންނަ ެގ ނުވަތަ އެޕާޓްމަންފައިކުއްޔަށް ހި (2)   
 .ބަލް ޓީވީ، އިންޓަރނެޓް ފަދަ ޚިދުމަތްތައްގޭސް، ފޯނު، ކޭ

މިޝަންގެ މުވަްއޒަފެއްގެ ގޮތުން ލިބިފައި ުހންނަ ކްެރޑިޓް ކާާޑއި  (3)   
  .އެހެނިހެން ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީޒް

ރަޖިސްޓަރީ  ކުގެފައި ހުންނަ ވެހިލަކްތަދައިމިޝަންގެ މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ހޯ )ރ(  
ނަންބަރު ޕްޭލޓް މިޝަން ޑިޕްލޮމެޓިކް ލަކުން ސޫ އުއޮންނަކުރުމަށްފަހު  ބާޠިލު

 .އަނބުރާ ރައްދުކުރުން ށްހުންނަ ޤައުމުގެ ަކމާބެހޭ ފަރާތަ
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މުވައްޒަފުން 
ޕޯސްޓިންގ 

ގެ ފައި ފުރުމުމައިނިން
ކުރިން ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް

ތިބޭ ހުރިހާ  އިގަވަީޒފާތަކު ންސިއުލޭޓްތަކުގެކޮއާއި ގަދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކު  .21
އަނބުރާ  ނިންމުމަށްފަހުމުއްދަތު  ގެމުވައްޒަފުންވެސް، އެ މުވަްއޒަފުންގެ ޕޯސްޓިންގ

އަންނައިރު، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ފޮރިން ސަރވިސްއާއި މިޝަންގެ ރީތި ނަމަށް އުނިކަމެްއ 
  ވާނެއެވެ. ނާންނަ ގޮތަށް ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަން

މިޝަން ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓް އިލާއާއި ނުވަތަ ޢާމުވައްޒަފަށާއި މުވައްޒަފުގެ  )ހ(  
ހުންނަ ޤައުމުެގ ރަސްީމ ފަރާތްތަކުން މަޤާމުގެ މުއްދަތަށް ދޫކޮށްފައި ހުންަނ 

ނުވަަތ  އައި.ޑީ. ކާޑާއި ޓެކްްސ އެގްެޒމްޝަން ކާޑާިއ އެފަދަ ތަކެތި ިމޝަން
 ރާތްތަކަށް އަނބުރާ ރައްދުކުރުން.ހުންނަ ޤައުމުެގ ރަސްީމ ފަކޮންސިއުލޭޓް 

އެއްގޮތަށް  ފައި ހުންަނ ގެ ނުވަތަ އެޕާޓްމަންޓަށް އެގްރީމަންޓާ ފައިމުވައްޒަފު ހި (ށ)  
 .ނޯޓިސް ދީ ދޫކޮށްލުން

ގެ ކަރަންޓް، ެފން، ގޭސް، ޓުފައި ހުރި ގެ ނުވަތަ އެޕާޓްންފައިމުވައްޒަފު ހި (ނ)  
 .ިނންމުން ކައިބިލްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދައްނުއިންޓަރނެޓް އަދި ފޯ

މުވައްޒަފެއްގެ ގޮތުން ލިބިފައި ހުްނނަ ކްރެޑިްޓ  ނުވަތަ ޮކންސިއުލޭޓެއްގެ މިޝަން )ރ(  
        ށް ފައިސާއެއް ދައްކަންޖެހޭނަަމ ޒަކާޑާއި އެހެނިހެްނ ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ

 .ންނިންމު ކައިއެ ފައިސާއެއް ދައް

ފައި ދައިމުވައްޒަފެއްެގ ގޮތުގައި ވެހިކަލެްއ ހޯ ޮކންސިއުލޭޓުން ނުވަތަ މިޝަން )ބ(  
 ލަކުން ސޫއޮންނަ އު ،ކުރުމަށްފަހު ަރޖިސްޓަރީ ބާޠިލު ގެލެއްކަވެހި ވާނަމަ އެ

ހުްނނަ ޤައުމުެގ  ނުވަތަ ކޮންސިުއލޭޓް މިޝަން  ،ޑިޕްލޮމެޓިކް ނަންބަރު ޕްލޭޓް
 އަނބުރާ ރައްދުކުރުން. ށްކަމާބެހޭ ފަރާތަ

ފުން މުވައްޒަ
ޕޯސްޓިންގ 

ނިންމައިފައި މާލެ 
އައިސް ކުރަންޖެހޭ 

 ކަންތައްތައް

މުވައްޒަފު ޕޯސްޓިންގ ނިންމައިފައި ރާއްޖެ އައުމަށްފަހު އަންނަނިވި ކަންތައްތައް   .22
 ކުރަންވާނެއެވެ.

މާލެ އައިކަްނ މިިނސްޓްރީގެ މުވަްއޒަފުންގެ ކަންކަްނ ބަލަހަްއޓާ ފަރާތަށް  )ހ( 
އެ ފަރާތުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން މިނިސްޓްީރއަށް ރިޕޯޓު  ،ލިޔުމުން އަންގައި

 ކުރުން.

މުވައްޒަފަށާއި މުވައްޒަފުގެ ފިރިމީާހ ނުވަތަ އަނބިމީހާއަށް ދޫކޮށްފައިވާ  (ށ)  
 އާިމނިސްޓްރީ ގައި)ތިނެއް( ދުވަހުގެ ތެރޭ 3 ރަްސމީ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް

 .ވާލުކުރުންހަ

ން ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓް ހުރި ޤައުމުގެ ަކމާބެހޭ ފަރާތުން ފުރުމުގެ ކުރިން މިޝަ )ނ(   
ނުވަތަ މިޝަނުން ނުވަތަ ކޮންސިއުލޭޓުްނ ދޫކޮށްފައިވާ އައިޑެންޓިފިކޭޝަން 

ތަކެތި މިޝަނަށް ނުވަތަ  ވާލުކުރެވިފައި ނުވާނަމަ އެހަކާޑެއް އަނބުރާ 
 ހަވާލުކުރުން. އާކޮންސިއުލޭޓަށް ފޮނުވުމަށް ވަގުތުން މިިނސްޓްރީ
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 ބު ވަނަ ބާ ހަތް 
 ސަރވިސް އެޓާޝޭ 

 ސަރވިސް އެޓާޝޭ 

 
ސަރވިސް އެޓާޝޭގެ ވަޒީފާތަކަށް މުވައްޒަފުން ހަމަޖެއްުސމުެގ މަސައްކަތް  )ހ(  .23

 ކުރިއަށްދާނީ އަންނަނިވި ގޮތުގެ މަތީންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް  (1)   
ލޫމާތު ރަސްމީކޮށް މިިނސްޓްރީއަށް ޢުމައައްޔަންކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ 

 މުވައްޒަފެއްގެ ވަނަވަރާއެކު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. އެ

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް  (2)   
ލޫމާތު މިނިސްޓްރީއަށް ރަސްމީޮކށް ޢުއައްޔަންކުރެވޭ މުވައްޒަފުންގެ މަ

ކަކުން ެއ އައްޔަންުކރި ހުށަހެޅުމުްނ މިިނސްޓްރީގެ ކަމާބެޭހ ެޑސް
 ނެއެވެ.ންވާ ލޫމާުތ އެ މިޝަނަކަށް އަންގަޢުމުވައްޒަފުގެ މަ

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް  (3)   
މެްއ ަހމަޖައްަސންާވނީ ޤާމަ އައްޔަންކުރެވޭ މުވައްޒަފުންނަްށ އެ 

ވޭ މިަޝން މިނިސްޓްރީ މެދުވެރިކޮށް އެ މުވަްއޒަފަކު އައްޔަންކުރެ
 ލިބިގެންނެވެ.    ހުންނަ ޤައުމެއްގެ ަކމާބެހޭ އިދާރާއިން ހުއްދަ

އިފައިާވ ރޭްނކް ސައައްޔަންކުރެވޭ މުވައްޒަފަށް ަވޒީފާ ަހމަޖައް (4)   
ބަޔާންކޮށް އަދި އެ މުވައްޒަފަށް 'ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެިޓކް 

ކާއި މިޝަންތަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސްތަ
މުވަްއޒަފަށް  ޔަތްކޮށް، އެ ޢާރި އަށް 'ސޫލުހަމަޖެހިފައިވާ އު އިނާޔަތްތައް

މިިނސްޓްރީއަށް ެއ އިދާރާއަކުން އެލަވަންސްތައް ދެވޭނެ ރޭންްކ 
 އަންގަންވާނެއެވެ.

ޕޯސްޓިންގއަށް ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް އެ މުވައްޒަފަކަށް ހައްދާނީ  (5)   
 ލިބުމުންނެވެ.ހުއްދަ ްނ ޤައުމުފައިވާ މައިފޮނުވުމަށް ނިން

މަށް އައްޔަންކުރެވޭ މުވައްޒަފުގެ އިތުރުން ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޯޕޓް ޤާމަ (6)   
       މުވައްޒަފާެއކު  އެ ދޫކުރެވޭނީ، ޕޯސްޓިންގގެ މުޅި މުއްދަތުގައި

ކައިރީގަިއ ހުންަނ ފިރިމީާހ ނުަވތަ  މުވަްއޒަފުގެ ޤައުމަށް ާދ އެ  އެ
 އަނބިމީހާއަށެވެ.

ންގއަށް ފޮނުވާ ޤައުމަށް ދިއުމުގެ ދަތުރުގެ އެންމެހައި އިާދރީ ޕޯސްޓި (7)   
ކަންކަމާއި، ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ހެދުމަްށ ހިނާގ ޚަރަދު 

ންާވނީ އެ މުވައްޒަފު ފޮނުވާ އިދާރާއަކުންނެވެ. ހަމަޖައްސަ
އެހެންނަމަވެސް، މުވައްޒަފުގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ޕާސްޕޯޓް ހެދުަމށް 

 .ށަހަޅައިދޭނީ ިމނިސްޓްރީންނެވެހުނަށް މޯލްޑިވްްސ އިމިގްރޭޝަ
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        ދުވަސް ކުރިން މިިނސްޓްރީއަށް  7ޕޯސްޓިންގއަށް ފުރުމުގެ  (8)   
އިދާރާއަުކން  އެގެ ކޮީޕ ޓުޓިކެ ޚާއިއެ މުވަްއޒަފު ފުރާ ތާރީ

ނުވަންވާނެއެވެ. އަދި އެ މުވައްޒަފު މިޝަަނށް މިނިސްޓްރީއަށް ފޮ
ން އެ މުވަްއޒަފު ހުރުަމށް ޓުރޕޯދިއުމަށްފަހު އޮން އެރައިވަލްގައި އެއަ

ށް ދިއުމުގެ ލޮޖިސްޓިކްސް މިނިސްްޓރީ ނަމަޑޭޝަކޮހަމަޖެހިފައިވާ އެ
 މެދުވެރިކޮށް މިޝަނުން ހަަމޖައްސައިދެވޭނެއެވެ.

ސަރވިސް އެޓާޝޭގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްސާ މުވައްޒަުފން  (9)   
 އަކަށެވެ.މުގެ ފުރިހަަމ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވަނީ އެ އިދާރާސު ހަމަޖެއް

ވަޒީފާއަށް ހަަމޖައްާސ މުވައްޒަފަކީ، އެފަދަ މަާޤމަކަށް އެކަށީގެްނވާ  (10)   
އްޞަކޮށް އައްޔަނުކުރެވޭ މަޤާމަކީ ހޯސްޓް ޤައުުމން ޚާފަރާތެއްތޯ އަދި 

ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭ މަޤާމެއްނަމަ، އެކަންކަން ކަށަވަރު ކުރުަމކީ 
 އްޔަތެކެވެ.ލިއޫއިދާރާއެއްގެ މަސް ސަރުކާރުގެ އެ

ކުރަންވާނީ  ޓު ސަރވިސް އެޓާޝޭގެ ވަޒީފާތަކަށް ފޮނުވޭ މުވައްޒަފުން ރިޕޯ )ށ(  
 ތިރީގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ގޮތްތަކުގެ މަތީންނެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަންތަކަށް ހަމަޖަްއާސ  (1)   
 އޮފް މިޝަްނގެ ސްޓާފުން މިޝަންގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ެހޑް

އިރުޝާދުގެ ދަށުންނެވެ. އަދި މިފަދަ ސްޓާފެއްގެ އެއްވްެސ 
 ށް ސިއްރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ނަމަސައްކަތެއް ހެްޑ އޮފް މިޝަ

ގައި އެހެން ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް މިފަދަ  1މި މާއްދާގެ )ށ( ގެ  (2)   
ކަނޑައަާޅ  މުވައްޒަފުންނަކީ އެ މުވަްއޒަފަކު ފޮނުވި އިދާރާއަކުން

އްޞަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ހަަމޖައްސާ މުވައްޒަުފން ޚާ
 ވައިފަރާތްތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް ރާ ކަމުގައިވާތީ، އެ

 ކެވެ.ފެމުވައްޒަ ހިންގާނީ ސަރުކާރުގެ ެއ އިދާރާއަކާ ގުޅިގެން އެ 

ވައްޒަފެއްގެ ސަރވިސް އެޓާޝޭގެ ވަޒީފާތަކަށް އައްޔަންކޮށްފައި ހުންނަ މު )ނ(  
މަސައްކަތް އެއްވެްސ ހާލަތެއްގައި ދިވެހިރާއްޖޭެގ ޚާރިީޖ ސިޔާސަާތ 

ކަމެއް ފާހަގަވެއްޖެނަމަ، ިމނިސްޓަރަށް  ފުށުއަރައިގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މިފަދަ
މަސައްކަތް ވަގުތުން ހުއްޓުވުމުގެ އިޚްތިޔާރު ހެޑް އޮފް މިޝަނަށް  އެ، ގައިއަން

 ލިބިގެންވެއެވެ.

، އިދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތާ ،ނާއި ގަވާއިދުތަކާއިނޫހިރާއްޖޭގެ ޤާދިވެ )ރ(  
ހިނދަކު، ސަރުކާރުގެ  ހައިމިޝަން ހުންނަ ޤައުމުގެ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާފުނުވާ
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އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް މިޝަނުްނ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 
ފައި ތިބޭ މުވަްއޒަފުންވެސް، ވައި ފޮނުދޭންވާނެއެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން

ހެޑް އޮފް މިޝަން އެދެފިނަމަ އެދޭ ަކމެއްގައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން 
 ދޭންވާނެއެވެ.

 ،މިޝަންތަކާއި މިޝަންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މަަސއްކަތްތައް ކުރަންވާނީ  .24 
ފައިވާ ތިރީގައިވާ ޅައިިއ ކަނަޑއަގަސްވިއެނާ ކޮންވެންޝަްނ އޮްނ ޑިޕްލޮމެޓިްކ ރިލޭޝަން

 ލުތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ސޫއު

ވަަނ ނުކުތާގައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް  1ގެ  41އަރޓިކަލް  )ހ(  
ަހމަޖައްާސ މުވައްޒަފު ެއ މިޝަނެްއ  ކުންމިޝަންތަކަށް ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަ

    މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަނުތަކަށް ފުރިހަމައަށް ޤާނޫ އިއުމުގެ ގަވާއިދާޤަހުންނަ 
 ލީ ކަންކަމާ ބެހިގެންނުާވނެއެވެ.ޚިއުމެއްގެ ދާޤައަދި އެ 

ވަަނ ނުކުތާގައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް  2ގެ  41އަރޓިކަލް  )ށ(  
ރަސްމީ  އެކުމިޝަންތަކުން މިޝަނެއް ހުންނަ ޤައުމުގެ އެއްވެސް ފަރާތަކާ

ންތައް ބާއްވަންވާނީ އެ ޤައުމެއްގެ ފޮރިން މިނިްސޓްރީ ނުވަތަ ބައްދަލުވު
އެއްބަސްވެފައިވާ އެހެން މިނިސްޓްރީއެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. ސަރުކާރުގެ ދާއިރާތަކުގެ 

 ތިރާމް ކުރަންވާނެއެވެ.ޙްނުކުތާއަށް އި ޑިޕްލޮމެޓުންވެސް މި

އްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ވަަނ ނުކުތާގައިވާ ފަދައިން ދިވެހިރާ 3ގެ  41އަރޓިކަލް  )ނ(  
މިޝަންތަކަށް ސަރވިސް އެޓާޝޭގެ ވަޒީފާއަށް ހަމަޖައްާސ މުވައްޒަފު 

ގޮތުގައި  ޒު މަސައްކަތްކުރާ ެއ މިޝަންެގ 'ޕްރެިމސަސް' ނާޖާއި 
 ވެ.އެބޭނުންކޮށްގެންނުވާނެ

ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ޑިޕްޮލމެޓަކަށްވެހުރެ އަމިއްަލ  42އަރޓިކަލް  )ރ(  
ފައިދާ ލިބޭ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް އަދި ވިޔަފާރިއެއްކޮށް ނުވަތަ  އިއާމަންފާ

 ވިޔަފާރިއެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ނުވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންގެ ބަޖެޓާއި ޚަރަދު ހިންގާނީ އަންަނނިވި   .25 
 ގޮތްތަކުގެ މަތީންނެވެ.

ދާރާތަކުން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެކި އި )ހ(  
 ޓްހަމަޖައްސާނީ އެ އިދާރާއަކުންނެވެ. އަދި މި ބަޖެ ޓްފަރާތްތަކުގެ ޚަރަދާއި ބަޖެ

 މެނޭޖްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުެގ މަސައްކަތް ކުރަންވާީނ އެ އިދާރާއަކުންެނވެ. 

 ރަސްމީކޮށް އަްނގަންވާނެއެވެ.ލޫމާތު މިިނސްޓްރީއަށް ޢުއެ މަ ސައިބަޖެޓް ހަަމޖައް )ށ(  
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މިޝަން ހުްނނަ ޤައުމަށް  އިދާރާއަކުން އައްޔަންކުރެވޭ ފަރާތުގެ ބަޖެޓް އެ )ނ(  
ން ބޭރުގައި ބޭންކް އެކައުންޓެއް ހުޅުވުމަށް މިނިސްޓްރީ ޖެއިފޮނުވުމަށްޓަކައި ރާއް

ން ހުއްދަ ހޯދުމަށްފަހު އެ އިދާރާއަކުން ިމނިސްޓްރީއަށް ސުއޮފް ފިނޭން
 ގަންވާނެއެވެ.  އަން

  މިނިސްޓްރީ ޫނން ެއހެްނ އިދާރާއަކުން މިގޮތަށް ހަމަޖަްއާސ ުމވައްޒަފުންގެ  )ރ(  
ގެ ތެރެއިންނެވެ. ޓުމުވަްއޒަފަކަށް ހަމަޖެްއސި ަބޖެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ކުރަންވާނީ އެ 

 ހެޑް އޮފް މިޝަނަށް ހުށަހަަޅންވާނެއެވެ. ޓު،ރިޕޯ ފުސީލާއިކުރާ ޚަރަދުތަކުގެ ތަ

ފައިވާ އިދާރާއެއްގެ ހުއްދަ ޅައިޚަރަދު ކުރުމުގެ ކުރިން އެ މުވައްޒަފު ކަނޑައަ )ބ(  
    ފައިވާ އިދާރާއެއްގެ ވައިހޯދައި އެ ޚަރަދެއް ކުރައްވާނީ އެ މުވައްޒަފު ފޮނު

މާލީ ިޒންމާދާރުވެރިޔާގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ. މި ހުއްދައިގެ ލިޔެކިުޔން މިޝަނަށް 
 ފޮނުވަންވާނެއެވެ.

ޖެހޭ ޚަރަދުތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ިހމެނޭ ކޯޓޭޝަން ހޯދުމާިއ ކުރަން )ޅ(  
ފަރާތެއް ފޮނުވާ އިދާރާއަކުން ޚަރަދުކުރުމުގެ ކުރިްނ  އިވެލުއޭޓު ކުރުމާއި އެ 

ނަގަންޖެހޭ ހުއްަދ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަންވާީނ އެ މުވައްޒަެފކެވެ. މިފަދަ 
އްެގ މަތިްނ މިޝަންެގ މަސައްކަތުގައި ެހޑް އޮްފ މިޝަްނ ނިންމާގޮތެ

 މުވައްޒަފުންގެ އެހީތެރިކަން ހޯދިދާނެއެވެ.

ފައިވާ ޅައިކަނަޑއަ ،ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޓުމަހެއްގެ ޚަރަދު ރިޕޯ ކޮންމެ ަމހަކު އެ )ކ(  
ކޮްނމެ އަހަރަކުެވސް ތައްޔާރުކުރާ ކުރިއަށް އޮތް  ،ފޮނުވުމާއި ޓުއިދާރާއަކަށް ރިޕޯ
ން އަންގާ ގޮތަކަށް އެކަމަށް ހަމަޖެިހފައި އޮންނަ ެެއިދާރާއަކު އަހަރުގެ ބަޖެޓް އ

މުއްދަތުގައި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކޮށް ފޮނުވުމަކީ އައްޔަންކުރެވިފައިވާ މުވައްޒަފުގެ 
 ޒިންމާއެކެވެ.

ލިބޭ އެއްވެސް  ރިޖީ ސިޔާސަތަށް ބުރޫއަރައި ގެއްލުންޚާދިވެހިރާއްޖޭގެ  )އ(  
 ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.މަސައްކަތަކަށް އަދި ބައްދަލުވުމަކަށް ޚަރަދު

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ  )ވ(  
ން ފާސްކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނުނާޔަތްތައް ދޭނީ ޕޭ ކޮމިޝަޢި ށްފަރާތްތަކަ 

ނާޔަތްތަކާ ޢިއި ސާފައިވާ އެލަވަން ޅައިޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ކަނޑައަ
 ތަށެވެ. އެއްގޮ

ކުރެޭވ  އެކުތަކުގެ މުަވއްޒަފުންނާޓުމިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުާލ ޕޯސްސަރވިސް އެޓާޝޭން   .26 
 މުޢާމަލާތްތަކާއި މަސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ އަންަނނިވި ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް               R-165/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:            238 އަދަދު:         51 ވޮލިއުމް:

18 

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް އައްޔަންކުރެވޭ  )ހ(  
ޒަފުން މިޝަންތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެހެނިހެން މުވަްއޒަފުންނަށް ނުފޫުޒ މުވައް

 ފޯރުވައިގެން ނުވާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ އެކި ދާއިރާތަކުން މިޝަންތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުން، މިޝަންގެ  )ށ(  
އެހެން މުވައްޒަފުންާނ އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ހަވާލުކުރެވޭީނ ހެޑް އޮްފ 

 ފާގެ މަތިންނެވެ.މިޝަންގެ ލަ

މިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގުމަށް، ހެޑް އޮފް މިޝަްނ މަސައްކަތް  )ނ(  
ލާފަށް އަދި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚިއިދާރީގޮތުން ނިންމާ ނިންމުތަކާ  ވައިތަރުތީބުކޮށް ރާ

ލިބޭ ުނވަތަ ފޮރިން  ޚާރިޖީ ސިޔާސަތަށާއި ފޮރިްނ ސަރވިސްއަށް ގެްއލުން
 ރުވާ ފަދަ އެއްވެސް ަމސައްކަތެއް ކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.ސަރވިސްގެ ަނމަށް ހުތު

އެހެން އިދާރާތަކުން ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކަށް އައްޔަންކުރެޭވ މުވައްޒަފުން  )ރ(  
އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރު  ކަންކަމުގައިއެނޫންވެސް  ،ބައްދަލުވުންތަކަށް ދިއުމާއި

ގެ ޓުކަށް ހަަމޖެހިފައި އޮންނަ ބަޖެކުރާނެ ވެހިކަލް ހަމަޖައްަސންވާނީ އެ މުވައްޒަފަ
ންީސ ހާލަތެއްގައި ހެްޑ އޮފް މިޝަންެގ ރޖެއިމަ ،ތެރެއިންނެވެ. ނަމަވެސް

 ހުއްދައާއެކު މިޝަންގެ ވެހިކަލް ބޭނުން ކުރެވިދާނެއެވެ.

ދިވެހި ސަރުކާރުގެ އެިކ އިދާރާތަކުން ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކަށް އައްޔަން ކުރެޭވ   .27 
 މަލާތްތަކުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ.ޢާތަކުގެ ލިޔެކިޔުންތަކާއި މުމުވައްޒަފުން މިޝަން

 ފޮރިން ސަރވިސްގެ 
މުވައްޒަފުންގެ 
 މައްޗަށް ހިނގާ 

އުސޫލުތައް ފޮރިން 
ބޭރުގެ  ސަރވިސްގެ 

މުވައްޒަފުންގެ 
 ހިންގުން  މައްޗަށް

ސްގެ ޯކްޑ އޮފް ގަވާއިދާއި ފޮރިްނ ސަރވި އަންނަނިވި ކަންަކާމ ގުޅޭގޮތުްނ މުވަްއޒަފުންގެ  .28
މުވަްއޒަފުން ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭެނކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ  ކޮންޑަކްޓުގައި ފޮރިން ސަރވިސްގެ 

ސަރިވސްގެ މަޤާމުަތކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ  ތިރީގައި އެވާ ކަންކަމާ ގުޅޭ އުސޫލުތައް ފޮރިން
 .މުވައްޒަފުންގެ މައްޗަށްވެސް ހިނގާެނއެވެ ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރުގެ

 ވަޒީފާއަށް ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުން. )ހ( 

 ފިޔަވަޅު އެޅުން. )ށ( 

 މަސައްކަތުގެ ގަޑި. )ނ(  

 ޗުއްޓީ. )ރ(  

)ދިވެިހ ފޮރިން ސަރިވސްގެ ޤާނޫނު( ެގ ދަށުން  2021/20ޤާނޫނު ނަންބަުރ  )ބ(  
 ލާ ކޯޑް އޮފް ކޮްނޑަކްޓް.ވައިއެކުލަ

 .ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން )ޅ(  
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 ނަ ބާބު އަށްވަ 
 ޕޯސްޓިންގއަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން މަސައްކަތު މީހުން ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް ސަރވަންޓުން ގެންގުޅުން 

މަސައްކަތު މީހުން 
ނުވަތަ ޕްރައިވެޓް 

 ސަރވަންޓުން 

ގެ  1ގެ އަރޓިކަލް  1961ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް،   .29
ރައިވެޓް ސަރވަންޓް" އަދި ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން "ޕް 'އެޗް' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ

ގެ 'އައި' ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  1ެގ އަރޓިކަލް  1963ކޮންސިއުލަރ ރިލޭޝަންސް، 
"މެމްބަރ އޮފް ދަ ޕްރައިވެޓް ސްޓާފް" ެގ ގޮތުގައި ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް 

އަމިއްަލ  ،ުމވައްޒަފުން ،ތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާޓުމިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލާ ޕޯސް
މުވައްޒަފެއްގެ ވަޒީފާގައި މީހުން ުގޅެވޭފަދަ މާީލ ތަނަވަސްކަން ހުިރ  ބޭނުންތަކަށް އެ

 މުވައްޒަފުންނަށް އެފަދަ މުވައްޒަފުން ގެންުގޅެވިދާނެއެވެ.

ޕްރައިވެޓް 
ސަރވަންޓުން 

ގެންގުޅޭވެ 
 ލުތައްސޫއު

ތަކުގައި މަސައްކަތްކުާރ ޓުންސިއުލަރ ޕޯސްދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި، ކޮ  .30
ރީގައިވާގޮތުގެ ނީ ތިވޭ( ގެންގުޅެޓުންމުވައްޒަފުން ަމސައްކަތު މީހުން )ޕްރައިވެޓް ސަރވަން

 މަތިންނެވެ. 

މުވައްަޒފަކު ހުންނަ  މަސައްކަތު މީހަކު ގެންދިއުމަށް އެދޭ މުވައްޒަފަކީ، އެ )ހ(  
ފަރުވާފަދަ  އަާސީސ  ޞިއްޙީމާއި ކެުއމާއި ޤައުމެއްގެ މިިނމަމް ޭވޖް ދީގެން، ހުރު 

މަސައްކަުތ ، ތައް މިޝަން ހުންަނ ޤައުމަކުން ކަނޑައަާޅ މިންވަރަކަށްޤުޙައް
 މީހާއަށް ފޯރުކޮށްދެވެންވާނެއެވެ.

ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޕްރައިވެޓް ސަރވަންޓުން  29ގަވާއިދުގެ  މި ( ށ)  
ގެ މާލީ ތަނަަވސްކަން ހުރިތޯ ިމޝަން ހުންނަ ގެންގުޅެން ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން

މަކުން ނުވަތަ އެހެންގޮތަކުންވެސް ޔުޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލި
ކުާރނަމަ، ނުވަތަ މުޤައުމަކުން ސަފީރުގެ މައްޗަށް ލާޒި  ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް އެ

، އެހެންވެސް ގޮތަކުްނ ސަފީރު ނުވަަތ މިޝަނުްނ އެކަމަްށ ޒިްނމާާވންޖެހޭނަމަ 
 ތިރީގައިވާ ކަންތައްތައް ކުރަންވާނެއެވެ.  

މާލީ ތަނަވަސްކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ބޭނުންވެދާނެ ބޭންކް ސްޓޭޓްަމންޓް  (1)   
 ފަދަ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ގެ ކޮޕީ ިމޝަނާ ޕުމަސައްކަތު މީހާއަށް މުސާރަ ދިުނމަށްފަހު ޕޭ ސްލި ( 2)   
 ވާލުކުރުން.ހަ

ފައިާވ ޅައިޑައަނ ޤައުމުގެ ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކުން ކަމިޝަން ހުންނަ  (3)   
އްޙީފަރުވާގެ ޚިދުމަތް )ހެލްތް ޞިމިންވަރަށް ހުރުމާއި ކެއުމާއި 

ފައިވާކަްނ ސައިތައް ހަަމޖައްމުންސް ފަދަ( އިންތިޒާރެއިންސުއަ
 ކަށަވަރުކޮށްދިނުން.
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 މުަގއިވުން.އަހަރު ފުރިފައިވާ މީހަުކ ކަ 18މަސައްކަތު މީހާއަީކ އުމުރުްނ  (ނ)  

 ަހމަޖެހިފައިވޭތޯ ބެލުން. މުއެ އިންތިޒާ ، މާއިމުވައްޒަފާ އެއް ގެއެއްގައި ުއޅު (ރ)  

 މަސައްކަތު މީހާއަކީ ފުލް ޓައިމް، މުވައްޒަފުގެ ވަޒީފާގައި ހުންނަ ީމހަކަށް ވުން. (ބ)  

މަސައްކަތު މީހާގެ 
 އިތަކާޤުހައް

މުވައްޒަފުގެ 
 ޒިންމާތައް 

ޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑި  .31
މުވައްޒަފުްނ  ( ގެންގުޅޭ މުވައްޒަފުން، އެޓުމަސައްކަތު މީހުްނ )ޕްރައިވެޓް ސަރވަން

ތައް ިމޝަން ހުންނަ ޤައުމުގެ ޤުއްޙަގެންގުޅޭ މަސައްކަތު މީުހންގެ އިންސާނީ އަދި އަސާސީ 
މާޔަތްކޮށްދިނުމަކީ ޙިފައި އޮންަނ ިމންވަރަށް ޅައިކަނޑައަ އްތަޤުއްޙަމަސައްކަތު މީުހންގެ 

އްޞަކޮށް ތިރީގައި ޚާމިޝަންތަކުގައި މަސައްކަތްކުާރ މުވަްއޒަފުންގެ ާވޖިބެކެވެ. މިގޮތުްނ 
 މިވާ ކަންތައްތައް މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް ލާިޒމުވާނެއެވެ. 

 އި ނުހިފެހެއްޓުން.މަސައްކަތު މީހާެގ ޕާސްޕޯޓް އެއްވެސް ާހލަތެއްގަ )ހ(   

އިދުން ވާގަ ކައިމަސައްކަތު މީހާއަށް ވީސާ ފީ އެއް ދައްކަންޖެހޭަނމަ އެ ފީ ދައް )ށ(  
 ޖެހުން.ވީސާ 

 އިދުން ދިނުން.ވާގަމަސައްކަތު މީހާެގ ުމސާރަ  )ނ(  

މަސައްކަތު ީމހާއަށް މިޝަްނ ހުންަނ ޤައުމުގެ ަކމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން  )ރ(   
 ގެފަރުވާގެ ޚިދުމަތު އްޙީޞިމިންވަރަކަށް ހުރުމާިއ ކެއުމާއި  ފައިވާޅައިކަނޑައަ

 ތައް ހަމަޖައްސަިއ ދިނުން.މުސް ފަދަ( އިންތިޒާންރެއަޝު)ހެލްތް އިން

މަސައްކަތު މީހާ ލައްވައި ަމޖުބޫރުން ަމސައްކަތް ނުކުރުވުާމއި އޭނާގެ  )ނ(   
 .ނުރުހުމުގައި އޭާނ ނުބެހެއްޓުން

 ޓު ޅޭގޮތުން މިޝަން ހުންަނ ޤައުމުގެ ސަރުާކރަށް ރިޕޯމަސައްކަތު މީހާއާގު )ރ(  
 ކުރުން.ޓުކަންތައްތައް ރިޕޯ ހައިކުރަންޖެހޭ އެްނމެ

މަސައްކަތު މީހާ މުވަްއޒަފުގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ އެކަން މިޝަނަށާއި  )ބ(  
މިޝަން ހުންނަ  މާއި،މިޝަން ހުންނަ ޤައުމުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް އެންގު

މުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ިހސާބުން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ޤައު
ތަކެތި ލަސްނުކޮށް އަނބުރާ  )އައި.ޑީ. ކާޑު ފަދަ( އޮތްނަމަ އެ ލިޔެކިޔުމެއް

 ވާލުކުރުން. ހަ

      މާއި،މަސައްކަތު މީހާއާއި މުވަްއޒަފާ ދެމެދު ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުމެއް ހެދު )ޅ(  
 ކުރުން. ޞާޙިއް ނާެގ ކޮޕީއެއް މިޝަމި އެއްބަސްވުމު

(  އެއްވެްސ ޑިްޕލޮމެޓިކް އިމްތިޔާޒެްއ ޓަށް)ޕްރައިވެޓް ސަރވަން އަށްމަސައްކަތު ީމހާ  .32 
 ލިބިގެނެއް ނުވެއެވެ. 
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މަސައްކަތު މީހާގެ 
 ވިސާ 

 ހައި ( ބޭނުންވާ ވިާސ ހޯދުމުގެ އެްނމެޓަށް)ޕްރައިވެޓް ސަރވަން ހާއަށްމަސައްކަތު މީ   .33
ފަދަ( އެފަދަ މީހަކު ގެންނަ މިޝަންެގ  ކީ )ވިސާ ފީއާއި ވީސާއަށް ހުށަހެޅުންކަންތައްތަކަ

 ލިއްޔަތެކެވެ. އޫމުވައްޒަފުގެ ަމސް

     ވިސާއަށް އެދޭއިރު މިޝަންގައި ަމސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ަމޤާމު ކަށަވަރުކުރުމަށް   .34 
 މެއް މިިނސްޓްރީން ދެވިދާނެއެވެ. ޔުދޭ ލި

 ނުވަވަނަ ބާބު 
 އާންމުބައި 

ސަލާމަތާއި 
ތްތެރިކަމާ ހަނަޒާ

ގުޅޭގޮތުން ބަލަންޖެހޭ 
 ޑުތައް ނމިންގަ 

ވާއިދާއި އަދި ކޯޑް އޮފް ގަޕޯސްޓިންގއަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުން، މުވައްޒަފުންގެ   .35
 ވެ.ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން ޢަމަލުކުރަންވާނެއެޓުކޮންޑަކް

ޕޯސްޓިންގގައި 
މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ 

 އްއެލަވަންސްތަ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭނެ އެލަވަންސްތަކާިއ   .36
ދަށުން ހަދާ "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ  ގެވާއިދުގައިނާޔަތްތައް މި 

  ވަޒީފާއަށް ފޮނުވާ މުވައްޒަފުންނަށްދޭ އެލަވަންސްތަކާއި އިނާަޔތްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ 
 " ގަިއ ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެ. ސޫލުއު

         ހިނދަކު، ހައިވާއިދުގަިއ ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާގަ މި  .37 
ވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނިވި ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ، ގަމި 

 ނަކުރުމެވެ.އެ ލަފްޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާ

      އެވަނީ، "ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްެގ ޤާނޫނު" ކަމަށް ބުނެފައި )ހ(  
)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު( އާއި  2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު 

 އެ ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭގޮތުންނެވެ.

ނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިީޖ ވަ އެމި ގަވާއިދުގައި "ިމނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި  )ށ(  
ވާލުކޮށްފައިވާ ހަސިޔާސަތު ތަންފީޛުކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި 

 ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާއަށެވެ.

" ސަރވިސް އެޓާޝޭ"  ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ " ވިއެނާ ކޮންވެްނޝަން އޮން  )ނ(  
ން، ކަނޑައަާޅ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށު 7" ގެ 1961ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

 ފައިވާ ަވޒީފާތަކަށެވެ.ސައިޤައުމަކުން ކުރިން ހުއްދަ ހޯދަންޖެހޭގޮތަށް ަހމަޖައް

މި ގަވާއިދުގައި "ކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓް" ނުވަތަ "ކޮްނސިއުލޭޓް" ަކމަށް ބުނެފައި  )ރ(  
އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ ޤާނޫނާއި، ބަިއނަލްއަޤްވާމީ 

އްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮންސިއުާލ ަމސައްކަތްތައް ުކރުމަށްޓަކައި މުޢާހަދާތަކާ އެ
 ދިވެހިރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮްނސިއުލޭޓްތަކަށެވެ.
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" ޕޯސްޓިންގ" ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޑިޕްލޮމެޓިކް ިމޝަންތަކަށާއި  )ބ(  
 ވެ. މަށެދިއު އަދާކުރުމަށް ދާ ތަކުގެ ވަޒީފާޓުކޮންސިއުލަރ ޕޯސް

މި ގަވާއިދުގައި "މިޝަން" ނުވަތަ "ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަން" ަކަމށް ބުނެފައި  )ޅ(  
އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖޭެގ ފޮރިން ސަރިވސްގެ ޤާނޫނާއި، "ވިއެާނ ޮކންވެންޝަން 

" އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ޤާއިމުކުރާ 1961އޮން ޑިޕްޮލމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 
 މެޓިކް މިޝަންތަކަށެވެ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮ

ކަމަްށ ބުނެފައި އެވަނީ، ިދވެހިރާއްޖޭގެ  ރ"ޑަމި ގަވާއިދުގަިއ " އެމްބެސެ  )ކ(  
ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ޑެޕިއުީޓ ހެްޑ އޮފް މިޝަންގެ ޮގތުގައި ތިބޭ 
މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން، މިނިސްޓަރަށް ފެންނަ ނަމަ، 'އެކްސްޓްރާއޯޑިނަރީ' އަދި 

ދީފައިވާ   ނުހިމެނޭގޮތަށް 'އެމްބެސެޑަރ' ގެ ދަރަޖަ އްންޝަރީ' ބާރުތަ'ޕްލެނިޕޮޓެ
 ވެ. ނަށެމުވައްޒަފުން

ދައުލަތުގެ  ،ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ  އިއިދުގަގަވާމި  ފުޒު'އެކްސްޓްރާއޯޑިނަރީ' މި ލަ )އ(   
ދައުލަތުގެ ނަމުގަިއ ބޭުރ ޤައުމުތަކާ  ،އެންމެ ިއސްވެރިޔާގެ ފަރާތުން

 މުގެ ބާރު ދީފައިވާ ސަފީރުންނަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. މުޢާމަލާތްކުރު

ދައުލަތުގެ  ،އިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައި އެވަނީ ގަވާމި  ފުޒު'ޕްލެނިޕޮޓެންޝަރީ' މި ލަ )ވ(  
ފަރާތުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ އިޚްތިޔާރާއެކު ދައުލަތުގެ އެންމެ 

 ވެ.  ނަށެއިސްވެރިޔާ އައްޔަނުކޮށްފައި ތިބޭ ސަފީރުން

____________________ 

 


