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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 

 މާލެ، 

 .ދިވެހިރާއްޖެ

 

 ގަވާއިދު  ންމު އާ ފޮރިން ސަރވިސްގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

 ބު ބާ  ފުރަތަމަ 

 ފެށުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރިވސް ހިންުގމުގައި އަމަލުކުާރނެ އުސޫލުތަކާިއ  ،މިއީ (ހ)  .1 ތަޢާރުފާއި ނަން 

(ދިވެހިރާއްޖޭެގ  2021/20ޤާނޫނު ނަންބަރު  އިޖުރާއަތުތައް ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި،

) ގެ ދަށުން 1ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގެ ( 69ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު) ގެ 

 ގަވާއިދެވެ. ންމުއާފައިވާ ވައިލައިއެކުލަ

ގަވާއިދު"  ންމުއާ"ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ  ،މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ (ށ)  

 ވެ.މިހެންނެ

މަްށ ހިންގު  ވައިއެންެމ ފުރިހަަމ ޮގތުގައި ރާފޮރިން ސަރވިްސ  ،ސަދަކީގުގަވާއިދުެގ މަ މި  .2 ސަދު ގުމަ

 އަސާސްތައް މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ތަރުތީބުކުރުމާއި މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެ 

 ކަނޑައެޅުމެވެ.

 ދެވަނަ ބާބު 

 މިނިސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންވާގޮތް 

މިނިސްޓްރީގެ 

 މަސައްކަތްތައް 

 ތަރުތީބު އިހިންގުމަްށ މިިނސްޓްރީގެ މަސައްަކތްތައް ބަހަ ވައި ފޮރިން ސަރވިސް ރާ  .3

 ކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ންނީ ތިރީގައި ބަޔާކުރެވިފައިވާ

 ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް  (ހ)   

 ކޮންސިއުލަރ ޑިޕާޓްމަންޓް  (ށ)   

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިޕާޓްމަންޓް  (ނ)  
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 ބައިލެޓަރަލް ޑިޕާޓްމަންޓް   (ރ)  

  މަލްޓިލެޓަރަލް ޑިޕާޓްމަންޓް (ބ)  

 ލީގަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓް  (ޅ)  

 އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް  )ކ(  

 ފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓް  )އ(  

 ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން ޔުނިޓް (ވ)  

 އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮީޖ (އައި.ސީ.ޓީ) ޑިޕާޓްމަންޓް )މ(  

މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ 

 ހިންގުން އިންތިޒާމުކުރުން 

 ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގައި (ޅ)  މާއްދާގެ ވަނަ  12 ޤާނޫނުގެ ސަރވިސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .4

 ، އިވައިލައެކުލަ ަލފަޔާއެކު ިމނިސްޓަރުގެ އޮނިގަނޑު ސަރވިސްގެ ފޮރިން، ގޮތުގެމަތިން

   އިޚްތިޔާރު  މުގެޅުކަނޑައެ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ ބައިތަކުން އެކި ސަރވިސްގެ ފޮރިން

 .ލިބިގެންވެއެވެ  ސެކްރެޓަރީއަށް ފޮރިން

ިއ މިިނސްޓަރަށް އެހީތެރިވުމުގަިއ ގަދުވަހުްނ ދުވަހަށް އިދާރީގޮތުން ހިންގުމުމިނިސްޓްރީ   .5 އިދާރީ ހިންގުން 

 އެންމެ އިސްކޮށް ުހންނާނީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީއެވެ. 

ކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް 

 ޑިޕާޓްމަންޓް 

މަސައްކަތްތައް އިދާރީ ގެ ދަށުން ހިންާގ ޓުކޯޕަރޭޓް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންމިނިސްޓްރީގެ   .6

 މައްޗަށެވެ.  ަކންތައްތަކުގެ އޮންނާނީ އަންނަނިވިނާވެފައި ބި

 މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑަށް ެގންނަންޖެޭހ ބަދަލުތައް ގެނައުުމގެ ކަންކަން. (ހ)  

 މުވައްޒަފުންނާ ގުޭޅ ކަންކަން. (ށ)  

 ބަޖެޓާ ގުޅޭ ކަންކަން. (ނ)  

ތަކާގުޅޭ އިދާރީ ކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިްކ މިޝަންތަކާއި  (ރ)   

 ކަންކަން.

ތައް ޤާއިމުކުރުމާިއ ޓުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލަރ ޕޯސް (ބ)  

 ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. މަށްބަންދުކުރު

 މުވައްޒަފުންގެ  ޕޯސްޓުތަކުގެ ލަރކޮންސިއު، މިޝަންތަކާއި ޑިޕްލޮމެޓިކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ޅ)  

 ފިނޭންސަށް އޮފް މިނިސްޓްރީ  އެދި މުާރޖަޢާކޮށްދިނުމަށް ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި

 .ކަންކަން ގުޅޭ  ހުށަހެޅުމާ
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 އިންޓަރނަލް އޯޑިޓް. (ކ)  

 .ކަންކަން ގެމިނިސްޓްރީގެ އިމާރާތް ބެލެހެއްޓުާމ މަާރމާތު ) އ(  

 މިނޫންވެސް މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ އެހެނިެހން ކަންކަން.  (ވ)  

  ސެކްރެޓަރީ 

 ޒް)އާ(ކޯޕަރޭޓް އެފެ

 ގައި ހިން، ވައިގެ ަމސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާޓުޑިޕާޓްމަން ރޭޓް އެފެއާޒްކޯޕަ  .7

  ވެ.ކަނޑައަާޅ ފަރާތެކެުރ ) ނުވަތަ މިނިސްޓަރޭޓް އެފެއާޒްކޯޕަ ސެކްރެޓަރީ ( ،ބަލަހައްޓާނީ

ދިވެހިރާއްޖޭެގ  ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ތިބޭ ދިވެހިރައްޔިތުންނަށާއިކޮންސިއުލަރ ޚިދުމަތަކީ،     .8 ދުމަތްތައްޚިކޮންސިއުލަރ 

ޑިޕްލޮމެިޓްކ  ތެރިކުރުމަށް،ކައުތު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްޙަލަޞްކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ މަ

ގައި ހުންަނ ދިވެހިރާއްޭޖެގ ކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓެއް ުހންަނ ޤައުމެއް އް ނުވަތަ ނެމިޝަ

ތަކުން، ވިެއނާ ކޮންވެންޝަން ޮއްނ ކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓުވަތަ ނު ނަކުންޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަ

ނާއި ގަވާއިދާ ޚިލާުފ އެ ޤައުމެއްގެ ޤާނޫ ،ގެ ަހމަތަކާއި )1963( ސް ކޮންސިއުލަރ ރިލޭޝަން

 ނުވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން، ފޯރުކޮށްދޭ އެކިއެކި ޚިދުމަތްތަކެވެ. 

ސެކްރެޓަރީ 

 (ކޮންސިއުލަރ)

 ސެކްރެޓަރީ  ،ބަލަހައްޓާނީ ގައިހިން ވައިަމސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާ ކޮންސިއުލަރ  .9

 މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. ނުވަތަ  )ކޮންސިއުލަރ(

ކޮންސިއުލަރ 

ޑިޕާޓްމަންޓާއި 

ކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓުތަކުގެ 

 މަސައްކަތް 

 ކޮންސިއުލަރ ަމސައްކަތްތައް ބެހިގެންވަނީ އަންނަނިވި ަކންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.    .10

ބޭރު ޤައުމުތަކުގައި ހާލުގައި ޖެހޭ ނުވަަތ އެކިއެކި އެހީއަށް ބޭނުންވާ ދިވެިހ  (ހ) 

ރައްޔިތުންނަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ކަނޑައަާޅ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮްތވާގޮތުގެ މަތިްނ 

 އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން. 

ތައް ހުންަނ ޓުކޮންސިއުލަރ ޯޕސްނުވަތަ ތަކުން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ށ)  

ޤައުމުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ، ނުވަތަ ދަތުރުކުރާ ދިވެހިރައްޔިތުން ބޭނުންެވއްޖެ ހާލަތެއްގަިއ 

ޕާސްޕޯޓާއި، ވަގުީތ ޓްރެވަލް ޑޮކިުއމަންްޓ  ،ދިވެހި ރައްޔިތެއްކަން އަންގައިދޭ ާކޑާއި

 ދުމުގައި އެހީތެރިވުން.އްހެ

ވަަނ  72ގެ ) ޤާނޫނީ ފަންނުގެ ޤާޫނނުދިވެހިރާއްޖޭގެ ( 2019/5ޤާނޫނު ނަންބަރު  (ނ)  

 ދަށުން އަސްލާ އެއްގޮތްކަމުގެ ތައްގަނުޑ ޖެުހން. (ރ) ގެ މާއްދާގެ 

 އް ހުްނނަ ޤައުމުތަކުގައި ކޮންސިއުލަރ ޕޯސްޓެނުވަތަ  ތަކުންޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަން (ރ)   

ވާލުކުާރ ހަލާފު ނުވާގޮތުގެ މަތިން ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚިޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ 

 މަސައްކަތްތައް ކުރުން.
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ތަކުގައި ތިބޭ ޓުކޮންސިުއލަރ ޯޕސްނުވަތަ ތަކުން ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ބ)  

ލަތްތައް ކަށަވަރުކޮށްދިނުމާއެކު، ސީންޓުންނަށް ބޭނުންވާ ވަ ޖެކޮންސިއުލަރ އެ

ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނީގޮތުން ކާ ންޓުން ކުރާ ަމސައްކަތްތަޖެކޮންސިއުލަރ އެ

އަހުލުވެރިވާންޖެހޭ ަކންތައްތަކަށް އަހުލުވެރިވެފައިވޭތޯ ކަށަވަރު ކުރުމާއި، 

 މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ތަޖުރިބާއާއި ހުނަރު ބިނާކުރުން. 

ތަކުން ލިބެން ޓުކޮންސިއުލަރ ޕޯސްނުވަތަ  ތަކުންޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ޅ)   

ނގޭނެގޮތަށް ބެހެއްޓުމާއި، ކޮންސިއުލަރ ކޮށް އެންމުއާހުންނާނެ ޚިދުމަތްތައް 

 ޚިދުމަތާގުޅޭ އެސް.އޯ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން. 

 ގެ ަމސައްކަތާ ގުޅޭ އެހެިނެހން ކަންކަން. ޓުމިނޫންވެސް ޮކންސިއުލަރ ޑިޕާޓްމަން (ކ)  

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގުޅުންތަްއ ދެމެެހއްޓުމަށްޓަކައި ޒަމާންީވ  ،ޕްރޮޓޮކޯލްގެ މަސައްކަތަކީ   .11 ޕްރޮޓޮކޯލް ޚިދުމަތް 

 އާދަކާދަތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮންނަ، ދޭދޭ ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އެކިއެކި ރަްސމީ 

ކުެގ ތަމުކުރާެނ ގޮތުގެ ހަމަތަކާއި ނިޒާ މަލުޢަގުޅުންތައް ހިންގާއިރު، ކަންކަން ކުރާނެގޮތާއި 

 ވެ. ކެމައްޗަށް ބިނާވެފައި އޮންނަ ަމސައްކަތެ

ންޓް ޕްރޮކޯލް ޑިޕާޓްމަ

 ހިންގުން 

ޗީފް އޮފް  ،ބަލަހައްޓާނީ ގައިހިން ވައިމަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާޕްރޮޓޮކޯލާގުޅޭ    .12

ކަންތައްތަްއ  ހައި ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އެންމެ ނުވަތަ މިިނސްޓަރު ކަނޑަައޅާ ފަރާތެކެވެ. ކޯލްޕްރޮޓޮ

ޕްރޮޓޮކޯލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީގެ ޕްރޮޓޮކޯްލ އޮފް ޗީފް  ،ހިންގާނީ ވައިރާ

 ޑިޕާޓްމަންޓުންނެވެ. 

ތައް ހަަމޖެހިފައި އޮންަނ ގޮތާއި، ހަަމޖައްސާނެގޮުތެގ މުިއންތިޒާ ހައިޕްރޮޓޮކޯލްގެ އެންމެ   .13 ޕްރޮޓޮކޯލް ހޭންޑްބުކް 

 އޮންނަންވާނެއެވެ. (ޕްރޮޓޮކޯލް ހޭންޑްބުކް) އަތްމަތީ ފޮތެއް

ގެ ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިޕާޓްމަންޓު 

 މަސައްކަތްތައް

 ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބެހިގެންވަނީ އަްނނަނިވި ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.     .14

ބޭރުގެ އެކިއެކި ޤައުމުތަކަށް ކުރާ ދަތުރުތަކާއި،  ،ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާ (ހ) 

 ،ބާއްވާ އެކިއެކި ރަސްމިއްޔާތުތަކުގެ ޕްރޮޓޮކޯލް އިންތިޒާމުތަކާއި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދަޢުވަތުތަކަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޤައުމުތަކުގެ އެންެމ 

ންތިޒާމުތަްއ އިސްވެރިންނަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ މެހެމާންދާރީ އަދާކުރުމުެގ އި

 ހަމަޖެއްސުން. 

އްޒަތްތެރިންނަށް މެެހމާންދާީރ ޢިބޭރުެގ އެހެނިހެްނ  ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ (ށ)  

 ތައް ހަަމޖެއްސުން.މުއަދާކުރުމުގެ އިންތިޒާ
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ސުްލޖުމްހޫރިއްޔާއަްށ ރުން، ރައީބޭރު ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަްށ ކަނޑައަާޅ ސަފީ )ނ(  

 ން.ތައް ަހމަޖެްއސުމުއިންތިޒާއެރުވުމުގެ  ފަތްކޮޅު

ެގ މުތިރާޙްއަރިހަށް ބޭރު ޤައުމުތަކުެގ މަންދޫބުން ުކރާ އި ގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ (ރ)  

އަރިހަށް ބޭރުެގ  ގެ ބަލުން/ ފިރިކަލުންނޒިޔާރަތާއި، ރައީސުލްުޖމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަ

ގެ ޒިޔާރަތްތަކާ މުތިރާ ޙްބަލުން / ފިރިކަލުން ކުރާ އިނޤައުމުތަކުގެ ވެރިންގެ އަނބިކަ

 ތައް ަހމަޖެްއސުން.  މުގުޅޭ އިންތިޒާ

ހަމަޖައްސަްނޖެޭހ ލަތުގެ އިސްވެރިން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރާއިރު އުދިވެހި ދަ ) ބ(  

 ތައް ހަަމޖެއްސުން. މުއިންތިޒާ

ވިއެާނ  ،އާއި (1961)ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންްސ  )ޅ(  

ރު ެގ ދަށުން ބޭ )1963(އޮން ކޮންސިއުލަރ ރިލޭޝަންސް  ކޮންވެންޝަން

ލަތްތައް އުއޮންަނ ގުޅުމުެގ ތެރެއިްނ އެ ދަ ދައުލަތްތަކާއި ދިވެހިރާއްޖެއާ

ފައި ތިބޭ ިޑޕްލޮމެޓުންނަށާއި ޅައިކުރަން ކަނޑައަ ލުދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަމްސީ

ތެރިކަން ކައުތަކާއި ރައްޒުއިމްތިޔާޓުންނަށް ލިބިދޭންޖެހޭ ންޖެއެކޮންސިއުލަރ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

އްދަށް ވަންނަ ބޭުރ ދައުލަތްތަކުގެ ޙަރާއްޖޭގެ ވަޔާއި ކަނޑުގެ ސަރަދިވެހި )ކ(  

ންްސ ރެބޭނުންވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ކްލިއަރާއި މަތިންދާބޯޓުތަކަށް އުޅަނދުފަހަ

 ަހމަޖަްއސައިދިނުން ލަކުންސޫއު  އޮންނަ ފައިޅައިކަނޑައަ  މިނިސްޓްރީން

  ން.ގެ ަމސައްކަތާ ގުޅޭ އެެހނިހެން ކަންކަޓުމިނޫންވެސް ޕްރޮޓޮކޯލް ޑިޕާޓްމަން )އ(  

ސަރުކާރުން ނިްނމާގޮތެއްގެ މަތިން، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ުހްނނަ ރެސިޑެންްޓ  (ވ)  

 ހައި ލައި، އެކަާމގުޅޭ އެންމެވައިދޫކުރުމާ ގުޅޭ އުސޫލެއް އެކުލަ މިޝަންތަކަށް ބިން

 ނެވެ.ފޮރިން ސެކްރެޓަރީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ،މަސައްކަތްކުރާނީ

ކުރުމަށްޓަކައި  ޛުޚާރިީޖ ސިޔާސަތު ތަންފީ ،ގެ ަމސައްކަތަކީޓުބައިލެޓަރަލް ޑިޕާޓްމަން   .15 ބައިލެޓަރަލް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ނާކޮށް ދަރުހަ ތައްކޮށްފައިވާ ޤައުމުތަކާ އޮންނަ ގުޅުންމުދިވެހިރާއްޖެއާއެކު ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއި

 ފީ ގާތަކާއެކު އޮންނަ ސިޔާސީ، ިއޤްތިޞާދީ އަދި ސަޤައުމު އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް، އެ

 މެވެ.  ގުޅުންތައް ހިންގު

ސެކްރެޓަީރ  ،ަބލަހައްޓާނީ ގައިހިން ވައިބައިލެޓަރަލް މަސައްކަތްތައް ދުވަހުްނ ދުވަހަށް ރާ  .16 ސެކްރެޓަރީ (ބައިލެޓަރަލް)

 (ބައިލެޓަރަލް) ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-129/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:               186 އަދަދު:         51 ވޮލިއުމް: 

 

8 

ސިޔާސީގުުޅްނ  ،ަމސައްކަތް ކުރުމަށްވަަނ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ  14އިދުގެ ވާގަމި    .17 ތައްކުޑެސް  ބައިލެޓަރަލް 

ޑެސްެކްއ  ތު ދުވަހުން ދުވަހަށް ބަލަހައްޓާނެޙަލަޞްބަދަހިކޮށްފައިވާ ކޮންެމ ޤައުމަކާގުޭޅ މަ

 ންވާނެއެވެ. ހުންނަ

ބައިލެޓަރަލް  

 ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް 

ތިރީގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ  ،ބައިލެޓަރަލް މަސައްކަތްތައް ބިނާވެފައި އޮންނާނީ   .18

 މައްޗަށެވެ. 

  .ސިޔާސީ ގުޅުްނ ޤާއިމުކުރުން (ހ) 

  .ތައްދަތުރު ރިންގެއިސްވެސަރުކާރުތަކުގެ  ދައުލަތް/ (ށ)   

  .ކުރުންމުޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް ޤާއި (ނ)  

 .އްޔަނުކުރުންޢަސަފީރުން  (ރ)  

 .ސަފީރުން ބަލައިގަތުން (ބ)  

 .ކުރުންމުތައް ޤާއިޓުކޮންސިއުލަރ ޕޯސް (ޅ)   

 .މަލާތްތައްޢާއިޤްތިޞާދީ އަދި ސަގާފީ މު (ކ)   

  .އެއްބަސްވުންތައްތަކާއެކު ވެވޭ ޤައުމު ދޭދޭ (އ)   

 .ސެކިއުރިޓީ ކޯޕަރޭޝަން (ވ)   

 .ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން (މ)  

މިނޫންވެސް ދޭދޭ ޤައުމުތަކާއެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ކުރަންެޖހޭ ބައިލެޓަރަލް  (ފ)  

 އެހެނިހެން ކަންކަން. 

ރާއްޖެ ކުރުމަށް ޛުޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަންފީ ،މަސައްކަތަކީގެ ޓުޑިޕާޓްމަންމަލްޓިލެޓަރަލް    .19 މަލްޓިލެޓަރަލް ޑިޕާޓްމަންޓް 

ދެްއ ގުސަވަކި މަ، އިތްތަކާޢަޖަމާ، އިއްޔާތަކާމުޢިބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެިކ ޖަ 

ދުވަހުްނ  ތައްދުތަކާއެކު އޮންނަ ގުުޅންޙާކުރުމަށް ވެޭވ ރަްސީމ އަދި ނުރަްސީމ އިއްތިސިލުހާ

އްދީ، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޙައެކި ސަރައަދި، ރާއްޖެއަށް މުހިންމު އެކި ދުވަހަށް ހިންގުމެވެ.

 ނެގެހެއްޓުމެވެ.   ތައްތުޙަލަޞްބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވެ ރާއްޖޭގެ މަ އިޖަލްސާތަކާ

ސެކްރެޓަރީ 

 (މަލްޓިލެޓަރަލް)

 ،ބަލަހައްޓާނީ ގައިހިން ވައިމަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާގެ ޓުމަލްޓިލެޓަރަލް ޑިޕާޓްމަން   .20

 ސެކްރެޓަރީ (މަލްޓިލެޓަރަލް) ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅާ ފަރާތެކެވެ.



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-129/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:               186 އަދަދު:         51 ވޮލިއުމް: 

 

9 

މަލްޓިލެޓަރަލް  

 ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް 

އަންނަނިވި ކަންތައްތަކުެގ  ،މަލްޓިލެޓަރަލް ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބިނާވެފައި އޮންނާނީ   .21

 މައްޗަށެވެ. 

      ،ޖަމާޢަތްތަކާއި، ބައިވެރިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަމުޢިއްޔާތަކާއިރާއްޖެ  (ހ) 

ވަކި މަގުސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށް ވެޭވ ރަސްމީ އަދި ނުަރސްމީ އިއްތިޙާދުތަކުގައި 

 ރާއްޖެ ތަމްސީުލ ކުރުން. 

 .ކަންތައްތައްއްޔާތަކަށް މަންދޫބުން ހަަމޖެއްުސމާުގޅޭ ޢިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ އެކިއެކި ޖަމު (ށ)  

އްޔާތަކުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅާ މަންދޫބުްނ ޢިރާއްޖެ ބައިވެރިވާ އެކިއެކި ޖަމު )ނ(  

 .ފަތްކޮޅު ބަލައިގަތުމާގުޅޭ ކަންތައްތައް ފަރާތްތަކުގެ އެ ،މާއިކުރުލުޤަބޫ

          ،އިތްތަކާޢަޖަމާ، އިއްޔާތަކާޢިބައިނަލްއަޤްވާީމ އެކިއެކި ޖަމު ،ރާއްޖެއިން (ރ)   

ދުތަކުގައި  ޙާކުރުމަށް ވެޭވ ރަސްމީ އަދި ނުަރސްމީ އިއްތިލުސިދެއް ހާސަގުވަކި މަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިްއޔާއަށް ދޭންޖެހޭ ، ވަކިވުމާ ގުޅޭގޮތުން މިިނސްޓަރު، އިބައިވެރިވުމާ

 .ތައްއްލަފާ ދިނުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތަ

 ،އިބައިވެރިވުމާ އިންހަދާތަކުގައި ރާއްޖެޢާބައިނަލްއަޤްވާމީ އެއްބަސްވުންތަކާއި މު (ބ)  

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ދޭންޖެޭހ ލަފާ ދިނުމަްށ ، ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރުވަކިވުމާ 

 .ކަންތައްތައް ކުރަންޖެހޭ

 ގެ މަސައްކަތާ ުގޅޭ އެހެނިެހން ކަންކަން. ޓުމިނޫންވެސް މަލްޓިލެޓަރަލް ޑިޕާޓްމަން )ޅ(  

ޒް ލީގަލް އެފެއާ

 ޑިޕާޓްމަންޓް 

ޤާނޫުނ  ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ގެ މަސައްކަތަކީޓުޑިޕާޓްމަން ޒްއާލީގަލް އެފެ   .22

ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ފައިވާބައިވެރިވެ އިންއިދުތަކާއި، ރާއްޖެވާގަ ،އަސާސީއާއި، ޤާނޫނުތަކާއި

 ވެ. މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކެއްކަން ކަށަވަރު ކުރުމެ

 ގައި ހިން، ވައިގެ ަމސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާޓުޑިޕާޓްމަން ލީގަލް އެފެއާޒް  .23 ސެކްރެޓަރީ (ލީގަލް)

 ކަނޑައަޅާ ފަރާތެކެވެ. ސެކްރެޓަރީ (ލީގަލް) ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ،ބަލަހައްޓާނީ

ޑިޕާޓްމަންޓުގެ ލީގަލް 

 މަސައްކަތް 

އަންނަނިިވ  ،ގެ މަސައްކަތްތައް ބިނާވެފައި އޮންނަނީލީގަލް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓު  .24

 ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

 ،ތައްޓުރިޕޯ އެކިކުާރ އެކި މުމުޢާހަދާތަކުން ާލޒިވެފައިވާ ވެރިދިވެހިރާއްޖެއިން ބައި (ހ)  

ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިެގން ހުށަަހޅައި، ބައިނަލްއަޤްވާީމ މައިދާންތަކުގައި 

ދިވެހިރާއްޖެއިން އެކި ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ވޯޓުދޭގޮތާއި، ދިވެހިރާއްޖެއިން ތާއީދުކުާރ 

ބޭނުންވާ  ކަށްނިންމުންތަ ވެސްހެންމިފަދަ އެ، ށާއިލިއުޝަންތަކަޒޮއަދި ހުށަހަޅާ އެކި ރި

 ން.ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނު
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ޝަްނ ޒިމިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރާ އެިކ ކަރުދާސްތަކާއި، ބްރީފްތަކާއި، ޕޮ (ށ)  

ޕޭޕަރތަކާއި، މިނިސްޓްރީން ސޮއިކުރާ ނުވަތަ ސޮއިކުރުމަށް އެެހން ޤައުމުތަކަށް 

 ން. ިމނިސްޓްރީއަށް ޤާނޫނީ ލަފާދިނުއެއްބަސްވުންތަކާމެދު އެކި ހުށަހަޅާ އެކި

ޤާނޫުނ އަސާސީއާއި އެކިއެިކ ޤާނޫުނތަކުން ކުރުމަށް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  (ނ)  

ގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރާއި ވަގުތަށް މިނިސްޓްރީްނ ތަކުއެ ޤާނޫނު ،ކުރާ ކަންކަންމުލާޒި

  ދިނުން. ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަމާއި ލަފާ ޛުތަންފީ

ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ޖަވާބުދާރީވުމުގައި  )ރ(  

 އެހީތެރިވުމާއި ޤާނޫނީ ލަފާ ދިނުން. 

 ގެ މަސައްކަތާ ުގޅޭ އެހެނިެހން ކަްނކަން. ޓުމިނޫންވެސް ލީގަލް ޑިޕާޓްަމން )ބ(  

އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން 

 ޑިޕާޓްމަންޓް 

އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތަކީ، ރާއްޖޭެގ ޚާރިޖީ ސިޔާސަުތެގ    .25

ން ބޭރުން ޖެއިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަްތތަކަށް ރާއް ،ލު ކުުރމަށާއިހާސިލަނޑުދަނޑިތައް 

އަދި އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ފައިދާ ، ލިބެންހުންނަ އެހީއާއި އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެ

ރާއްޖެއަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކޮށް، ހިންގަިއ، އަދި ހިނގާނުހިނގާގޮްތ 

ބެލުމެވެ. އަދި ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ އެީހ ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ރާއްޖެާއ އެެހްނ 

މެދު އޮންަނ ވިޔަފާރީގެ ގުުޅންތައް އިތުރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދެ ޤައުމުތަކާ

ތައް ހޯދުމުެގ ގެ ފަރާތްތަކުން އިންވެސްޓްމަންޓުރާއްޖެއަށް ބޭރު ،ތް ކުރިއެރުވުމާއިޢަނާޞި

 މަސައްކަތް ކުރުމެވެ.

   ސެކްރެޓަރީ 

 (އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން)

 ގައިހިން، ވައިގެ ަމސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާޓުއިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަން  .26

ނުވަތަ މިނިސްޓަރު ކަނޑަައާޅ  )އިކޮނޮމިްކ ކޯޕަރޭޝަން( ސެކްރެޓަރީ ،ބަލަހައްޓާނީ

 ފަރާތެކެވެ.

ކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން އި

 ގެ މަސައްކަތް ޑިޕާޓްމަންޓު

އަންނަނިިވ  ،އިކޮނޮމިކް ކޯޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތްތައް ބިނާވެފައި އޮންނާނީ  .27

 ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުން ލިބެން ހުންނަ ފުރުޞަތުތައް ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް  (ހ) 

ފާހަގަކޮށް، އޭގެ ތެރެއިން ރާއްޖެއަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައި، 

 ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން، އެ ފުރުޞަތުތަކުގެ ބޭނުން ހިފުން؛

ސަރުކާރުތަކުން ލިބެްނ ހުންަނ ފުރުޞަތުތަކުގެ ތެރެއިން، އުމުތަކުގެ ޤަބޭރު  (ށ)  

ރާއްޖެއަށް ފައިދާ އާއި މަންފާ ލިބޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީއަށް ފެންނަ ފުރުޞަތުތަކުގެ 

 ކުރުން؛ސާމަޢުލޫމާތު ސަރުކާރުގެ ަކމާބެހޭ އިދާރާތަކާ ހިއް
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އްޔާތަކުން ލިބޭ ޢިބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމު (ނ)  

އެހީއާއި، ލޯނާއި، ފަންނީ އެހީ ހޯދުމަށް ދިވެހި ސަރުކާުރން ހުށަހަޅުއްާވ 

 މަޝްރޫޢުތައް، ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އުސޫލާ އެއްގޮތަށް ބޭރު 

 ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުތަކަށް ހުށަހެޅުމާބެހޭ ކަންކަން ވިލަެރސްކުރުްނ.  

އްޔާތަކުން ލިބޭ ޢިސަރުކާރުތަކުންނާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޖަމުބޭރު ޤައުމުތަކުގެ  (ރ)  

ތައް ޢުއެހީއާއި، ލޯނާއި، ފަންނީ އެހީ ލިބިގެން ރާއްޖޭގައި ހިންާގ މަޝްރޫ

ތަކުގެ ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ކުރިއަށްދޭތޯ ޢުހިނގާނުހިނގާގޮތް ބަލައި މަޝްރޫ

 ކަށަވަރުކުރުން. 

ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބޭރު ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް (ބ)  

ކަންކަން ސަރުކާރުގެ އެހެްނ އިދާރާތަކާއެކު  ހޯދުމާބެހޭ  އްޔާތަކުން އެހީމުޢިޖަ

 ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުން.

ގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެހެނިހެްނ ޓުމިނޫންވެްސ އިކޮނޮމިްކ ކޯޕަރޭޝަން ޑިޕާޓްމަން (ޅ)  

 ކަންކަން.

އިންފޮމޭޝަން، 

ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިއުނިކޭޝަން 

(އައި. ސީ. ޓީ) 

 ގެ މަސައްކަތް ޓުޑިޕާޓްމަން

ނަހަަމ ޮގތުގައި ބޭނުންކޮށްފިނަމަ  ،މަލާތްތަކަކީޢާދޭދޭ ޤައުމުތަކާއެކު ކުރެވޭ ސިއްރު މު   .28

ވެ. މިފަދަ ކެޤައުމުތަކާއެކު އޮންނަ ގާތްގުޅުމަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާެނ ކަންތައްތަކެ

ންތައް މިނިސްޓްރީެގ ޔުނުކުާރ ހުރިާހ ލިެޔކި މު ން އާ ،ންތަކާއިޔުމަލާތްތަކާގުޅޭ ލިޔެކިޢާމު

ށް ހަމަލާދީގެން، ފޭރުމަށް، ރާއްޖެއިން ބޭރުްނ ރަސްޓްރަކްޗަރާއިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފް

އަދި އެތެރެއިން އެކި އެކި ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓުވުމަށް މަސައްކަތްތަްއ 

ުމ ން ގެ އެންމެ މުހިޓުޑިޕާޓްަމންޝަން ޓެކްނޮލޮީޖ އިންފޮމޭޝަން، ޮކމިއުނިކޭ ،ކުރުމަކީ

 މަސައްކަތެވެ. 

އިންފޮމޭޝަން، 

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

 ޔާ ގެ އިސްވެރިޑިޕާޓްމަންޓު

ގެ މަސައްަކތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ޓުޑިޕާޓްމަންއިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ   .29

އައި. ސީ. ޓީ.  ،ކަނޑައަޅާގޮތެއްގެ މަތިން މިނިސްޓަރު ،ބަލަހައްޓާނީ ގައިހިން ވައިރާ

 އެވެ. ޔާގެ އެންމެ ިއސްވެރިޓުޑިޕާޓްމަން

އިންފޮމޭޝަން، 

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

 ޑިޕާޓްމަންޓުގެ މަސައްކަތް 

ޑިޕާޓްމަންޓުެގ ަމސައްކަތްތައް ބިނާވެފައި އިންފޮމޭޝަން، ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮޮލޖީ    .30

 ނިިވ ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.އަންނަ ،އޮންނާނީ

މިނިސްޓްރީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިއުލަރ  (ހ) 

ވެސް ޒަމާާނ ސްޓްރަކްޗަރ އަބަދުރާތަކުގެ އިންފޮމޭޝަން، ޓެކްނޮލޮީޖ އިންފްޓުޕޯސް

 ކޮށް ބެލެހެއްޓުން.އެއްގޮތަށް ތަރަޢްޤީ



 ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް                 R-129/2022ގަވާއިދު ނަންބަރު:               186 އަދަދު:         51 ވޮލިއުމް: 

 

12 

ށް ދޭ ހަމަލާތައް ރަޓެކްނޮލޮޖީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަމިނިސްޓްރީގެ އިންފޮމޭޝަން  (ށ)  

ދެނެގަތުމާއި، މިފަދަ ކަންތައްތައް ހައްލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކާއެކު 

 ކުރަންޖެހޭ ަމސައްކަތްތައްކުރުން.

ގެ މަސައްކަާތ ޓުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮީޖ ޑިޕާޓްމަން އުމިނޫންވެްސ އިންފޮމޭޝަން، ޮކމި (ނ)  

 ގުޅޭ އެހެނިހެްނ ކަންކަން. 

އިންފޮމޭޝަން، 

ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ 

ކަންކަން  ޅޭ ގު ޑިޕާޓްމަންޓާ

 ރިޕޯޓުކުރުން 

ތަކުގެ ޓުމިނިސްޓްރީއާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްޮލމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮްނސިއުލަރ ޕޯސް   .31

ށް ރަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ، އިތެރިކަމާކައުގެ ރައްރުއިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

          ،ކުރާނީ ޓުރިޕޯފޮރިން ސެކްރެޓަރީއަށް އެކަން  ،އެއްވެސް ނުރައްކަލެއް އޮތްނަމަ

   އެވެ. ޔާގެ އެންމެ އިސްވެރިޓުއައި. ސީ. ޓީ. ޑިޕާޓްމަން

ފޮރިން ސަރވިސް 

 އިންސްޓިޓިއުޓް 

ވަަނ  64ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރިވސްގެ ޤާނޫނުގެ  ،ކީޓަފޮރިން ސަރވިސް އިްނސްޓިޓިއު   .32

މުވައްޒަފުން ތަމްީރނުކޮށް ހުނަރާއި ތަޖުރިާބ  ގެމާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ފޮރިން ސަރިވސް

 ކެވެ.ޓެފައިވާ އިންސްޓިޓިއުދައި ދިނުމަށްޓަކައި އުފައް

ފޮރިން ސަރވިސް 

އިންސްޓިޓިއުޓުގެ 

 މަސައްކަތް 

އަންނަނިިވ  ،މަސައްކަތްތައް ބިނާވެފައި އޮންނާނީފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއުޓުގެ    .33

 ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ.

ފޮރިން ސަރވިސްެގ މުވަްއޒަފުންނާއި، ފޮރިން ސަރވިސްެގ މަާޤމުތަކުގައި ވަޒީާފ  (ހ) 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަގުސަދު ާހސިލުުކރެވޭފަދަ ޚާއްޞަ  ،އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަކީ

ތަމްރީނާއި، ހުނަރާއި، ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ ބަޔަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ދޭންޖެހޭ ަތމްރީުނ 

 ދިނުން. 

 ތުތަކާ ޞަގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބެންހުިރ ފުރުޢުބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުަތމަ (ށ)  

ތުތަކުގެ ބޭނުން އެންމެ ފުރިހަަމ ގޮތުގައި ހިފައި، ޞަބެހޭގޮތުންނާއި، އެފަދަ ފުރު

ުތ ޙަލަޞްދިވެހިރާއްޖެއަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ލިބޭނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަ

 ކުރިއެރުވޭނެ ގޮތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާތައް ކުރުން.

ާއ ދިރާސާތަކުގެ ނަތީާޖ މިިނސްޓްރީ މި މާއްދާގެ (ށ) ގަިއ ބަޔާންކުރާ ފަދަ (ނ)  

ހިއްސާކުރުމާއި، ހަަމޖެހިފައި އޮްނނަ ުއސޫލެއްެގ ދަށުން، ދައުަލތުގެ އެހެނިހެްނ 

 ްނމުންނަށް އޮުޅން ފިލާނެހެްނ ޝާއިޢުކުރުން. އާމުއައްސަސާތަކާ ހިއްސާކުުރމާއި، 

ލޫމާތާިއ ޢުމިނިސްަޓރަށް މަޑިޕްލޮމަސީއާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން  (ރ)  

ލަންޖެހޭ ލިޔެކިޔުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި އެކަމަްށ ވައިލަފާ ދިނުމަށްޓަކައި އެކުލަ

 ބޭނުންވާ ދިރާސާތައް ކުރުން.
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ގެ ަމސައްކަތާ ގުޅޭ އެހެނިެހްނ ޓުމިނޫންވެްސ ފޮރިން ސަރވިްސ އިންސްޓިޓިއު )ބ(  

 ކަންކަން. 

ފޮރިން ސަރވިސް 

ގެ ޓުއިންސްޓިޓިއު

 ޔާ އިސްވެރި

 ،ހިންގާނީ ޓައިމަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަަހށް ބަލަހައްގެ ޓުފޮރިން ސަރވިސް އިންސްޓިޓިއު  .34

އެންެމ  ޓުގެފޮރިން ސަރވިްސ ިއންސްޓިޓިއުމިނިސްޓަރ ކަނޑައަޅާގޮތެއްެގ މަތިްނ 

 އެވެ. ޔާއިސްވެރި

ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން 

 ޔުނިޓް

ޚާރިީޖ  ،މަސައްކަތަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާިރޖީ ސިޔާސަތާއިގެ ޓުޔުނިޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން    .35

ަމސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގެ ފޮރިްނ ސަރވިސް ،ުމ ކަންތައްތަކާއިންދާއިރާގައި ހިނގާ މުހި

             ،ރައްޔިތުންނަށް ހިނދުން ހިނދަށް އަސަރުކޮށްފާނެ ކަްނތައްތައް ދެނެގަތުމާއި

ރައްޔިތުންނަށް  ،އިދާރާތަކަށާއި، މީޑިާއތަކަށާއި ހައި ބެހޭ އެްނމެގުޅޭގޮތުން ކަމާ ކަންތައްތަކާ އެ

   މި މަސައްކަތާ ުގޅޭގޮތުްނ ، ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމާއި، އިލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމާޢުމަ

 ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވަްއޒަފުން އަހުލުވެރިކުރަންެޖހޭ ކަންތައްތަކަށް އަހުލުވެރިކުރުމެވެ.  

ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން 

ގެ އެންމެ ޓުޔުނި

 ޔާ އިސްވެރި

 ގައިހިން ވައިގެ މަސައްކަތްތައް ދުވަހުން ދުވަހަށް ރާޓުޔުނިޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން    .36

   ގެ ޓުޔުނިމިނިސްޓަރު ކަނޑަައޅާގޮތެއްގެ މަތިން ޕަބްލިްކ އިންފޮމޭޝަން  ،ބަލަހައްޓާނީ

 އެވެ. ޔާއެންމެ އިސްވެރި

ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން 

 ގެ މަސައްކަތް ޔުނިޓު

އަންނަނިިވ  ،ެގ ަމސައްކަތްތައް ބިނާވެފައި އޮންނާނީޔުނިޓުޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން   .37

 ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށެވެ. 

     އި، ޒާޚަބަރާއި، ޕްރެސް ރިލީ ގެޚާރިޖިއްޔާގެ މަސައްކަތްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު (ހ) 

   ބަޔާން ތައް، ކަމާބެހޭ ޑިޕާޓްމަންޓް/ޑިވިޜަންތަކާ ގުޅިެގްނ ވެބްސައިޓާއި، 

ރީޢާތައް މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނާ ހަމައަްށ ޛަމީސްީމޑިޔާ އާއި އެހެނިހެްނ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން.

ން ބޭރުގަިއ ހުންަނ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކިއެިކ މިޝަންތަކުެގ ަމސައްކަތާބެހޭ ޖެއިރާއް (ށ)  

ރަކާތްތަކާގުޅޭ މަޢުލޫމާުތ މިިނސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުެގ ހަމު ން ހިންާގ މުހިނުވަތަ 

 އްސާކުރުން.ހިރީޢާއިން ނުވަތަ ސީދާ މީޑިއާ ާއ ޛަ

 ޫލމާތު ގަވާއިދުން އަޕްޑޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުން.ޢުމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައިވާ މަ (ނ)  

 ގެ މަސައްކަތާ ގުޅޭ އެެހނިހެން ކަންކަން. ޓުޔުނިމިނޫންވެސް ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަން  (ރ)  

ލޫމާތު ޢު މީޑިއާއަށް މަ

 ދިނުން 

ަހމަޖައްާސ ރު މިނިސްޓަ ،ޫލމާތު ދޭނީޢުމިނިސްޓްރީންނާއި މިޝަންތަކުން ީމޑިއާއަށް މަ  .38

 ަހމަޖައްާސ ގޮތެއްގެމަތިންނެވެ.  ،ތަރުޖަމާނެއް
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އްޤުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުްނ ޙަ(މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުެގ  2014/1ޤާނޫނު ނަންބަރު   .39 އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރު 

މިނިސްޓްރީއަށް ލިބޭ ހުށަހެޅުންތަކަށް މިނިސްޓްރީގެ ކަމާބެޭހ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޖަވާުބ 

ކުރަންޖެހޭ "ިއންފޮމޭޝަްނ ނުއްޔަޢައެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން  ،ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނީ

ޕަބްލިކް އިންފޮމޭޝަްނ  ،އޮފިސަރ" އެވެ. އަދި އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ" ަމސައްކަތްކުރާނީ

 ގައެވެ. ޓުޔުނި

 ތިންވަނަ ބާބު 

 ންމު ބައިތައް އާ 

   ގަވާއިދުތަކަށް 

 އިޞްލާޙު ގެނައުން 

ދަށުން ިމނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާ ގަވާއިދުތައް ފޮރިން ސަރވިސްގެ ޤާނޫނުގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ   .40

 އިޞްލާޙުކުރާނީ، މިނިސްޓަރު ނިްނމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ފޮރިން ސެްކރެޓަރީއެވެ. 

ނާޔަތްތައް ޢިމުސާރައާއި 

 ކަނޑައެޅުން 

ޤާނޫނު ނަންބަުރ  ،ނާޔަތްތައް ކަނަޑއަޅާނީޢިފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި   .41

          (ދައުލަތުގެ މުސާރައިގެ ސިޔާސަތުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް  2016/11

ޕޭ ކޮމިޝަނުން ކަނޑަައޅާ މިންގަނޑުތަކާއި ަހމަތަކާ އެއްގޮތްވާ ޮގތުގެ މަތިން ިމނިސްޓްީރ 

 ންނެވެ. ސުއޮފް ފިނޭން

 މުރާޖަޢާކޮށްދިނުމަށް ޢިނާޔަތްތައް މުސާރައާއި މަޤާމުތަކުގެ ސަރވިސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .42 

 އޮފް މިނިސްޓްރީ (އެކެއް) ފަހަރު 1 (ފަހެއް) އަހަރަކުން 5ކޮންމެ  މިނިސްޓްރީން އެދި

 .ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ ފިނޭންސަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް 

މިޝަންތަކަށް އެހެން 

އިދާރާތަކުން މުވައްޒަފުން 

 ހަމަޖެއްސެވުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކަށް ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން މުވައްޒަފުްނ  (ހ)   .43

ސަރވިސްގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން( 2021/20 ހަމަޖައްސާީނ، ޤާނޫނު ނަންބަރު

 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ. 57ގެ  )ޤާނޫނު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްޮލމެޓިްކ  ،ގޮތުގެ މަތިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގެ (ހ) ގައި މި  (ށ)

މިޝަންތަކަށް ދައުލަތުގެ އެހެން އިދާރާތަކުން ހަމަޖަްއސާ މުވައްޒަފުންނަްށ 

ފޮރިްނ  ،ނާޔަތްތައް ހުންނަންވާނީޢިއެލަވަްނސްތަކާއި ދެވޭ މުސާރައިގެ އިތުރުން 

 ނާޔަތްތަކާ އެއް ހަމައަކުންނެވެ. ޢި އެލަވަންސްތަކާއި ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ

މިނިސްޓްރީގެ 

 ލިޔެކިޔުންތައް ބެލެހެއްޓުން 

(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަރުޝީފުގެ ޤާނޫނު) އާ އެއްގޮތްވާ  2011/16ޤާނޫނު ނަންބަރު   .44

 ތެރިކަމާއެކު ބަލަހައްޓަންވާނެއެވެ. ކައުގޮތުގެ މަތިން މިިނސްޓްރީގެ ލިޔެކިޔުންތައް ރައް
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ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންނާއި ފޮރިން ސަރިވސްގެ މަޤާުމތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ   .45 ހިފެހެއްޓުން ސިއްރު 

މީހުންެގ މަާޤުމގެ ހައިސިއްޔަތުން ލިޭބ  ފޮރިން ސަރވިސްއިން ބޭރުެގ މުވަްއޒަފުން، އެ 

ލޫމާތެްއ ޢު މަލޫާމތެވެ. މިފަދަޢުދައުލަތުގެ ސިއްރުގެ ގޮތުގައި ހިފަހައްޓަންވާނެ މަ ،މަޢުލޫމާތަކީ

އެއްވެސް މިންވަރަކަްށ އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކުރަންާވނީ، އެކަމަށް މިިނސްޓްރީގަިއ 

ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. މިނޫން ގޮތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އެއްވެްސ 

ަވަނ  49ދިވެހިރާއްޖޭޭގ ފޮރިން ސަރިވސްގެ ޤާނޫނުގެ  ،ހާމަކުރުމަކީމަޢުލޫމާތު ފަރާތަކަށް 

 މާއްދާގެ ދަށުން ކުށެކެވެ.

އެްއ  އެއްވެްސ ފަރާތަކުން ދޭ ހަދިޔާސަދެއް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައިގުޖާއިޒު ނޫން މަ  .46 ހަދިޔާ ބަލައިގަތުން 

 ޤަބޫލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. 

މިނިސްޓްރީގެ ރަސްީމ މީްސމީޑީއާ އެކައުންޓްތައް ބޭނުންކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން ސޯަޝްލ   .47 މީސްމީޑިއާ ބޭނުންކުރުން 

 ލާ އެއްގޮތަށެވެ. ސޫލާ އުވައި މިިނސްޓްރީން އެކުލަ ،މަލުކުރަންވާނީޢަމީޑިއާ ބޭނުންކުުރމުގައި 

އެކިއެކި ޤާނޫނުތަކުން 

ކުރާ މުއަށް ލާޒި ނިސްޓްރީމި

 ކަންކަން ހިންގުން 

ކުާރ މުުޖމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނުއަާސސީއާއި އެކިއެިކ ޤާނޫނުތަކުން ކުރުމަށް ލާޒިދިވެހިރާއްޖޭގެ   .48

 ޛުއެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ މިންވަރާއި ވަގުތަށް މިނިސްޓްރީން ތަންފީ ،ކަންކަން

 ކުރަންވާނެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަދާ 

ޤާނޫނުތައް  ހައިއެންމެ

 ގާތުން ބެލުން 

 ބިލްތަކުގެ ެތރެއިން އެ ޑިޕާޓްމަންޓަކާ ާޅ އަދި ބަހުސްކުރެވޭ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަ  .49

އިދުްނ ވާގަބިލްތައް، ގާތުން ބެުލމަކީ މިިނސްޓްރީގެ ޑިޕާޓްމަންޓްތަކުން ގުޅުން ހުރި 

 ކުރަންވާނެކަމެކެވެ. 

 ސަރވިސްގެ  ފޮރިން

 މީހުން  މަޤާމުތަކަށް 

 ހަމަޖެއްސުން 

 ޤައުމެއްގެ  އެހެން، ަހމަޖައްަސްނވާނީ މަޤާމުތަކަށް ސަރިވސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ  .50

 .ރައްޔިތުންނެވެ ދިވެހި ނުވާ ރަށްވެއްސަކަށް ދާއިމީ ނުވަތަ ރައްޔިތަކަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް 

 މިޝަންތަކަށް ބިން ހޯދުން 

 އިމުކޮށްފައި ހުންނަޤާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް ހުންނަ ޤައުމުތަކުގައި   .51

ުކާރ މުއިޤާއިމުުކރާނަމަ، ެއ ޤާއް ވެޑިޕްލޮމެޓިކް އެންކްލޭވުްނ، ނުވަަތ އެފަދަ އެންކްލޭ

އެންކްލޭވަކުން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިޝަން ބިނާކުރުމަށް ބިން ހޯދުމަށް، މިނިސްޓަރުެގ 

 ލަފާގެމަތިން އެ މިޝަންތަކުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނެއެވެ. 

މިޝަންތަކުގެ އިމާރާތް 

އާއި ބިނާކުރުމުގަ

މިޝަންތަކަށް ހިފާ 

ތަންތަނުގައި ހުންނަންޖެހޭ 

 ސިފަތައް 

         ތްކުރަންވާނީ، ރާދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކާއި ކޮންސިުއލޭޓްތައް އިމާ  .52

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ ޗާންސެީރ ، ލާވައިގަވާއިދުގެ ދަށުން އެކުލަ މި

ޑުަތާކ ނލޭޓް އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުމުގަިއ ބަލަންޖެހޭ މިންގަބިލްޑިންގތަކާއި ކޮންސިއު

 އެއްގޮތަށެވެ. 
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 ހަތަރުވަނަ ބާބު 

 އެހެނިހެން 

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން

ރާ މި ގަވާއިދަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާނީ، މި ގަވާއިދު ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކު  .53

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.

           ހިނދަކު، ހައިމި ގަވާއިދުގައި ކަނޑައެޅިގެްނ އެހެްނ ގޮތަކަށް ބަޔާންކޮށްފައިނުވާ  .54 މާނަކުރުން 

     ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ދީފައި އެވަނީ،ފުމި ގަވާއިދުގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ އަންނަނިިވ ލަ

 ޒުތަކާއި ޢިބާރާތްތަކަށް ތިރީގައި ދީފައިއެވާ މާނަކުރުމެވެ.ފުއެ ލަ

ކުރުމަށް އިމުޤާޑިޕްލޮމްޓިކް މިޝަންތަްއ  ،"އެންކްލޭވް" ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ (ހ)  

 އްދުތަކަށެވެ.ޙަކޮށްފައިވާ ސަރަޞަބިން ދިނުމަށް ޚާއް

  
        ، އެވަނީ ުބނެފައި ކަމަށް "ޤާނޫނު ސަރވިސްގެ ފޮރިން "ދިވެހިރާއްޖޭގެ (ށ)

 ،ޤާނޫނު) އާއި ސަރވިސްގެ  ފޮރިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ( 2021/20 ނަންބަރު ޤާނޫނު

 ހިމެނޭގޮތުންނެވެ. އިޞްލާޙުތައް ގެނެވޭ ޤާނޫނަށް އެ

  
)" ކަމަށް 1963"ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ކޮންސިއުލަރ ރިލޭޝަންސް ( (ނ)

ބައިވެރިވެފައިވާ  ގައި  1991ރު އޮކްޓޫބަ 1 އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިން ބުނެފައި

 ހަދާއަށެވެ.ޢާމުބައިނަލްއަޤްވާމީ 

  
 " ކަމަށް ބުނެފައި(1961)"ވިއެނާ ކޮންވެންޝަން އޮން ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް  (ރ)

 ބައިވެރިވެފައިވާ  ގައި  2007އޮކްޓޫބަރު  2އެވަނީ، ދިވެހިރާއްޖެއިްނ 

 ހަދާއަށެވެ.ޢާމުބައިނަލްއަޤްވާމީ 

  
ކަންކަްނ ބެލެހެއްޓުމުގެ  ރިޖީޚާމިނިސްޓަރު" ަކމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، " (ބ)

 .ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާެގ ވަޒީރަށެވެ ވާލުކޮށްފައިވާހަމަސްއޫލިއްޔަތު އެއިރެއްގައި 


