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 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް 
 ދިވެހިރާއްޖެ  މާލެ،   

 ފޮރިން ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް 

 ސަރވިސްގެ  ފޮރިން ، މުވައްޒަފުންނާއި ސަރވިސްގެ  ފޮރިން، ގަވާއިދަކީ މި )ހ( .1 ޢާރުފާއި ނަން ތަ
 މަލުތައްޢަ މުވައްޒަފުންގެ ބޭރު ސަރވިސްއިން ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި
 20/2021 ނަންބަރު ޤާނޫނު، ބަޔާންކުރުމަށްޓަކައި ގޮތް ބަހައްޓަންޖެހޭ

، ރިޢާޔަތްކޮށް މާއްދާއަށް ވަނަ 48  ގެ ނު(ޤާނޫ ސަރިވސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ)

 ދަށުން ނަްނބަރުގެ ވަނަ  2ވަަނ މާއްދާެގ )ށ( ގެ  69 ޤާނޫނުގެ އެ
 .ގަވާއިދެކެވެ ފައިވާވައިލައިއެކުލަ

 މި ގަވާއިދަށް ކިޔާނީ "ފޮރިން ސަރވިސްގެ ކޯްޑ އޮފް ކޮންޑަކްޓް" އެވެ. )ށ(  

 ކަންކަން  އަންނަނިވި ދަކީގުސަމަ ގެ" ކޮންޑަކްޓް އޮފް ކޯޑް ސަރވިސްގެ ފޮރިން )ހ( .2 ސަދު ގުމަ
 .ލުކުރުމެވެހާސި

 ލިްއޔަތުއޫމަސް ތަންފީޛުކުރުމުގެ ސިާޔސަތު ޚާރިޖީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (1)   
، މުވައްޒަފުްނނާއި ސަރވިސްގެ  ފޮރިން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވާލުކުރެވިފައިވާހަ

 ސަރިވްސއިން ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި  ސަރވިސްގެ  ފޮރިން
 ުލތައްސޫއު މިންގަނޑުތަކާއި ޢަމަލުކުރަްނޖެހޭ  މުވައްޒަފުން ބޭރު

 ؛ބަޔާންކުރުން

 ޑިޕްލޮމެޓިކް، ފަރާތްތަކާއި ތަންފީޛުކުރާ ސިޔާސަތު ޚާރިޖީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ (2)   
 ދިވެހިރާއްެޖއިން މެދުވެރިކޮށް ތައްޓުޕޯސް ކޮންސިއުލާ މިޝަންތަކާއި

 އަދާކުރުމުގައި ވަޒީފާ ފަރާތްތަކުން ތަމްސީލުކުރާ ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރުގައި
 މަސައްކަތް އަމާނާތްތެރިކަމާއެކު، ތެރިކަމާއިޞްއިޚްލާ ، ތެދުވެރިކަމާއި

 ؛މަގުފަހިކުރުން ކުރުމަށް

 ދިވެހި ހޯދާ ޚިދުމަތް ތަކުންޓުޕޯސް ކޮންސިއުލާ މިޝަންތަކާއި ޕްލޮމެޓިކްޑި (3)   
 ޚިދުމަތް ފެންވަރެއްގެ ރަނގަޅު، ފަރާތްތަކަށް އެހެނިހެން ރައްޔިތުންނަށާއި
 .މަގުފަހިކުރުން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް
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ށް ޓަކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކް
 މަލުކުރުން ޢަ

 މަޤާމުތަކުގައި  ސަރވިސްގެ ފޮރިން، މުވައްޒަފުންނާއި ސަރވިސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ .3
   ޤާނޫނުގެ  ސަރވިސްގެ  ފޮރިން، މުވައްޒަފުން ބޭރު ސަރވިސްއިން  ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ
 ލުތަކަށްސޫއު ބަޔާންކުރާ ގަވާއިދުގައި މި ކަންކަމަށާއި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މާއްދާގައި ވަނަ 48

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ

 ކޮންޑަކްޓް  އޮފް ކޯޑް 
 އަސާސީ  ބިނާވެގެންވާ 

 ސިފަތައް

ފޮރިން ސަރވިސްގެ ކޯޑް އޮފް ކޮްނޑަކްޓް ބިނާވެގެންަވނީ ތިރީގައި  )ހ( .4
 އް ސިފަތަ ސިފަތަކަކީ، އެ މި  ސިފަތަކުގެ މައްޗަށެވެ. އަސާސީބަޔާންކުރެވިފައިވާ 

ފޮރިން ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ ކިބައިގަިއ ހުރުމުން، ފޮރިްނ ސަރވިސްެގ 
މު ރައްޔިތުންނަށް އާންޚިދުމަތްތައް އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައި ދިވެހި ސަރުކާރަށާއި 

އަށް ހުރިހާ ފަރާތްތަކުންކުރާ  ފޮރިން ސަރވިސް ލިބި، އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން 
 ޤަދަރު އުފުލިގެންދާނެ ސިފަތަކެކެވެ. ފޮރިން ސަރވިސްގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެ

ލަޙަތަށް ވުރެ ފޮރިން ސަރވިސް އާއި ޞްއަމިއްލަ މަ -'އިޚްލާސްތެރިކަން' (1)   
 ލަޙަތު އިސްކުރުން.ޞްމު ޚިދުމަތުގެ މައާން

ކުރާ މަސައްކަތުގެ ހުރިހާ ަކމެްއގައި  -'ތެދުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަން' (2)   
 އިސްކުރުން. ތެދުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަން 

ކުރާ މަސައްކަތުގައި ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވެ  -'އެއްކިބާވުން  ބުން ޞު ތަޢައް ' (3)   
 މާއި،ލަޙަތެއް ނުިހމަނަިއ ަމސައްކަތްކުރުޞްހަމަހަމަަކމާއެކު އިތުުރ މަ

ކުރުމުެގ ޛުސިޔާސީ ފިކުރުން އެއްކިބާވެހުރެ ޚާރިީޖ ސިޔާސަތު ތަންފީ
 މަސައްކަތްކުރުން.ސަދުގައި ހަމަަހމަކަންމަީތ ގުމަ

ހުނަރާއި ޚިދުމަތްދިނުމުގައި  އާއިކުރާ މަސައްކަތުގަ -'ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް ' (4)   
 މަސައްކަތްކުރުން.އެކު ތިރާމާޙްއި އިކަމާލުޤާބި

 ސިފަތަކުގެ  ސާސީއަ
 މިންގަނޑުތައް 

 މަޤާމުތަކުގައި  ސަރވިސްގެ ފޮރިން، މުވައްޒަފުންނާއި ސަރވިސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ .5
 ހުންނަންޖެހޭ  ކިބައިގައި މުވަްއޒަފުންގެ ބޭރު ސަރވިސްއިން  ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 .އެވަނީއެވެ ބަޔާންކޮށްފައި ތިރީގައި މިންގަނޑުތައް ސިފަތަކުގެ

 ތެރިކަން:ޞް އިޙްލާ  )ހ(  

ފޮރިން ސަރވިސް ގެ މުވައްޒަފުން އިސްލާމްދީނާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫުނ  (1)   
 މަލުކުރަންވާނެއެވެ.ޢަރުމަތްތެރިކޮށް ހިތައި ޙުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުތަކަށް 

 އި ތެރިކަމާޞްމުވައްޒަފަށް ހަވާލުކުރެޭވ ަމސައްކަތްތައް ކުރަންވާނީ އިޚްލާ (2)   
 ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައެވެ.
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މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާީނ ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް އަދި  (3)   
ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ލިޭބ  ހައި މަސައްކަތުގައި މުޢާަމލާތްކުރަންޖެހޭ ެއންމެ

 ވެ.ގޮތަށެ

ދައުލަތުގެ ފައިސާގެ މުޢާމަލާތްތައް ކުރަންވާީނ ކަނޑައެޅިަފއިވާ  (4)   
ދައުލަތަށް  ،ނުވާނެ ގޮތަށްގެ ތެރެއިން، އިސްރާފު ގަވާއިދުޤާނޫނުތަކާއި 

 އެންމެ ފައިދާ ހުރި ގޮތަށެވެ.

ފައިދާއެއް ިލބޭނެ  ޒު ގެ ާނޖާއިމުއެއްވެސް ހާލެއްގަިއ މުވަްއޒަފެއްގެ މަޤާ  (5)   
 މަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޢަފަދަ ގޮތަކަށް 

ތެރިކަން ގެއްލިގެންދާނެ ފަދަ ޞްމުވައްޒަފުކުރާ ަމސައްކަތުގެ އިޚްލާ (6)   
ނާޔަތެއް ބަލައިގަނެގެން ޢިގޮތަކަށް ލިބޭ އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ 

 ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފު އަދާކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ސީދާގޮތުންނާއި ނުސީދާގޮތުން  (7)   
 ލޫމާތާއި ލިޔެކިޔުންތަކާމެދުޢުމަ ހައިއެންމެ ،ލިބޭ މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި

ލޫމާތެއް ނުވަތަ އެ ލިޔެކިޔުމެއް އާްނމުކުުރމަށް ޢުމަ ޢަމަލުކުރަންވާނީ އެ
 އެއްގޮތަށެވެ. މަލުކުރާ އުސޫލާ ޢަ  ފޮރިން ސަރވިސް އިން

ލަޙަތު އެއްވެްސ ޞްމުވައްޒަފުގެ މަ މުވައްޒަފު ކުރަްނޖެހޭ މަސައްކަތަކީ އެ  (8)   
ފުށުއަރާ ކަމެްއ  މަޞްލަޙަތުވަރަކަށް ހިމެޭނ ކަމަކަށްވާނަމަ، ނުވަތަ 

މުވައްަޒފުގެ  ކަމުގައިވާނަަމ ނުވަަތ ކުރަމުންދާ މަސައްކަތެއްގަިއ އެ
އްަކތެއް މަސަ ލަޙަތާ ގުޅުންހުރި ކަމެްއ މެދުވެރިވެއްޖެަނމަ، އެޞްމަ

     ކުރުމުން އެއްކިބާވެ، އެކަމެއް މުވައްޒަފުގެ ސުޕަވައިޒަރަށް ުނވަތަ 
 ވަގުތުން އަންގަންވާނެއެވެ.ކަށް ޔަކުރާ ވެރިޓުމުވައްޒަފަކު ރިޕޯ އެ

މުވައްޒަފު އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ދައްކާ ވާހަކައެއް ނުވަތަ ކުރާ ަކމެްއ  (9)   
އެކަމެއް ކުރަނީ ފޮރިން ސަރވިސްެގ  ،މަލާތަކާ ގުޅިގެންޢާނުވަތަ ކުރާ މު

މުވައްޒަފެއްގެ ރަްސީމ ހައިސިއްޔަތުްނ ކަމުގަިއ އެހެންފަާރތަކަށް 
އެކަމެއް ކުރަީނ ަރސްީމ  ،ތު އޮތްނަމަޞަފުރުބޫލުކުރެވުމުގެ ޤަ

ފަރާތަށް  ހައިސިއްޔަތުން ނޫންކަމާިއ އަމިއްަލ ހައިސިއްޔަތުންކަމުގަިއ އެ
 ސާފުކޮށް އެންގުމަކީ މުވަްއޒަފުގެ ޒިްނމާއެކެވެ.
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 ތެދުވެރިކަމާއި ހަމަހަމަކަން: )ށ(  

މަޢުޫލމާތު މުވައްޒަފުގެ ަމސައްކަތުގައި ކުރާކަންކަމުގައި ލިބޭ  (1)   
 އްޙަ ޞަ، ނުލައިކާ ތައެވެ. އަދި ގަސްގަހިއްސާކުރަން ވާނީ ތެދުވެރިކަމާއެކު

ނޫން ނުވަަތ ނުރަނގަުޅ މަޢުލޫމާތެއް ދެވިއްޖެަނަމ އެކަން ީވ ެއންެމ 
 ލާޙުކުރަންވާނެއެވެ.ޞްއަވަހަކަށް އި

ވެރިްނނަށް  ފޮރިްނ ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފު އެއްވެްސ ޙާލެއްގައި  (2)   
ނުވާނެއެވެ. އަދި އެއްވެްސ ފަރާތެއްގެ ން ލައިގެވައިމަޢުލޫމާތުދޭއިރު އޮޅު

 ލައިގެްނ ނުވާނެއެވެ.ވައިނުފޫޒުން ވިޔަސް މަޢުލޫމާތު އޮޅު

އިތުރަށް ބުރަވެދާނެ ކަމަށް ދެކި އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތް  (3)   
މަސައްކަތާގުޭޅ މަޢުލޫާމތެއް ލަޙަތެއް އޮވެގެން، ޞްނުވަތަ އެހެްނ މަ

 އުނިކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ކުރަންވާނީ، އިންސާފުވެރިކޮށް، އަދި ފޯރުކޮށްދޭ  (4)   
 ޚިދުމަތުގެ އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގައެވެ.

 ބުން އެއްކިބާވުން:ޞު ތަޢައް  )ނ(  

ލަފާ ދޭންވާނީ އެކަުމގައި މަސައްކަތުގައި މުވައްޒަފު ދޭ މަޢުޫލމާތާއި  (1)   
ބިނާކޮށް އަސްާލ  ޙަޤީޤަތަށް ،ހިމެނޭ ހުރިހާ ކަމަކަށް ބެލުމަށްފަހު
ލުމަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުްނތަކަކީ ވައިއެއްގޮތަށެވެ. އަދި ޕޮލިސީ އެކުލަ

 ޤީޤަތަށް ބިނާވެފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކަކަށް ވާންޖެހޭނެއެވެ.ޙަރަނގަޅު އަދި 

އެއްވެސް ޙާލެއްގައި ޚިދުމަތް ހޯދަން އަންނަ ފަރާތެއްގެ މުވައްޒަފު  (2)   
ސިޔާސީ ފިކުރު ނުވަތަ ވިސްުނމަށް ބަލައި،  ދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ ތަފާތުކަން 

 ގެންގުޅެގެން ނުވާނެއެވެ.

 ޞައެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް، ޖަމާޢަތެއް، ނުވަތަ ފަރުދަކަށް ވެސް ޚާއް (3)   
 ފަކުބޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފައިދާ އެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ލި

 މަލުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.ޢަ

މުވައްޒަފެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރުގެ ސަބަބުން ކުރާ ަމސައްކަތަށް  (4)   
އަސަރުކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ. އަދި މަސައްކަތް ކުރަންާވނީ ސިޔާސީ ޮގތުން 

ކުރުމަށް ޛުވަކިފަރާތަކަށް ނުޖެހި ޚާރިީޖ ސިޔާސަުތ ތަންފީ
 އިސްކަންދީގެންނެވެ.
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ޚާރިޖީ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދައުލަތުން ނިްނމާ ނިންުމމަކާ ބެހޭޮގތުން  (5)   
ފޮރިން އުލުތަކުގައި ޙަންމު މާއާތައް ނުވަތަ މުމީސްީމޑިއާގެ ޕްލެޓްފޯ

މުވަްއޒަފެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުރެ އެކަމަށް ފާޑުކިޔަިއގެން  ސަރވިސްގެ
 ނުވާނެއެވެ.

ފޮރިން ސަރވިސްެގ މުވަްއޒަފުންނަކީ، ދައުލަތުގެ ިއސްވެރިްނނާއި  (6)   
         ހިނދު، ތުބާރު އޮންނަންޖެހޭ ބަޔަކަށް ވީއްސަސާތަކުގެ އިއަމު
       ފަރާތްތަކުގެ އަބުރަށް ނުވަތަ ކަރާމާތަށް އުނިކަން ލިބޭ ނުވަތަ  އެ
 ަމލެއްޢަފަރާތް ބަދުނާމުވާފަދަ އެއްވެްސ މޭުރމަކުްނ އެއްވެްސ  އެ

 ން ނުވާނެއެވެ.ހިންގައިގެ

މުގެ ހައިސިއްަޔތުން ޤާ ކު މަފަރިން ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފޮ (7)   
ފައިދާއެއް  ނާޖާއިޒު އިމިއުނިޓީތައް އަދި ޕްރިވިލެޖަސް ޑިޕްލޮމެޓިކްލިބިދޭ 

 ކޮށްގެްނ ނުވާނެއެވެ.ބޭނުން  މަށްނުވަތަ މަންފާއެއް ހޯދު

 ޕްރޮފެޝަނަލިޒަމް: )ރ(  

އުލުގަިއ ޕްރޮފެޝަނަލިޒަްމ ޙަމުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތުެގ މާ (1)   
 އިސްކުރަންޖެހޭނެއެވެ.

އަދަބު މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ، ަހމަަހމަކަމާއެކު،  އާންމު ރައްޔިތުންނާ (2)   
ރިވެތި ބަހުން އެންެމ އަވަހަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުެގ  ތިރާމާއެކުޙްއި

 ރޫޙުގައެވެ.

 ޮފރިންފޮރިން ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންނާއި  (3)   
     ސަރވިސްއިން ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ސަރވިސްގެ

 ފޮރިން މުޢާމަލާތްކުރަންވާނީ ރިވެތި ގޮތުގައި  މުވައްޒަފުން ބޭރު
 އިން ދޭ ޚިދުމަތް އަވަްސ ކުރުމުެގ ރޫޙުގައެވެ.ސަރވިސް 

ފޮރިން ޒާތީ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން  ދިމާވާމުވައްފުންގެ މެދުގައި  (4)   
މަސައްކަތްތަކަށް ނުވަތަ މަސައްކަތުެގ މާޙައުލަށް އެަކމުްނ  ސަރވިސްގެ

 އަސަރު ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

ަކމާިއ ތަކަށް ފަސްޖެުހމެއްނެތި ހީވާގިމުވައްޒަފަށް ހަވާލުކުރެވޭ މަސައްކަތް (5)   
އެކު އެ މަސައްކަތް އެ މުވައްޒަފެއްގެ ޤާބިުލކަން ތެރިކަމާވާފަރު

 ހުރިވަރަކުން ކޮށް ނިންމަންާވނެއެވެ.
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 މަނާ  ކުރުން  މުވައްޒަފުން 

 ކަންކަން 

 ސަރވިސްގެ  ފޮރިން، މުވައްޒަފުންނާއި ސަރިވސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ( .6
އަންނަނިިވ  މުވައްޒަފުން ބޭރު ސަރވިސްއިން  ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ  މަޤާމުތަކުގައި

 ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  ަކމެއް ކޮށްގެން ނުވާނެއެވެ.

 ނަހަމަގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން؛ ޒުޑިޕްލޮމެޓިކް އިމްތިޔާ (1)   

ހުއްަދއެއް  މިނިސްޓަރުގެވާއިދުގައިާވ ގޮތުގެ މަތިްނ ގަފުންގެ ޒަމުވައް (2)   
މަލީޮގތުން ޢަލިޔުމުން ލިބިގެން މެނުވީ، ވިޔަފާރިއެއް ހިންގުމުގައި 

ބައިވެރިވެ، އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަްށ އެހެްނ މަސައްކަތެއްގައި ާޝިމލުވެ، 
އެހެން އެއްވެސް ަމސައްކަތެއްކޮށް، ެއހެން   އާމްދަނީއެއް ލިބޭފަދަ
 ؛ވަޒީފާއެއް އަދާކުރުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ

" ގައި ގަވާއިދު"މުވައްޒަފުންގެ  ދުވަހަކު، މަޤާމުގައި ދެމިހުރިހާ (3)   
ބަޔާންކުރާގޮތެއްގެ މަތިން، އަދި މިނިސްޓަރު އަންގާގޮތެއްގެމަތިން ެމނުވީ، 
ދައުލަތުގެ ސިޔާސަތާ ގުޅޭގޮތުން އެއްވެްސ މައުޫލމާތެއް، ުނވަތަ 

، އަދި ޚިޔާލެއްވިޔަސް، އެއްވެސް ސިފައެއްގައި، އެއްވެސް ތަނެއްގައި
 ؛ކުރުންޢުއެއްވެސް ނަމެއްގައި، އާންމުކޮށް ޝާއި

ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ެމނުވީ، ގަވާއިދުފޮރިން ސަރވިސްގެ އާްނމު  (4)   
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިީޖ ސިޔާސަތާ ުގޅޭގޮތުން، ނުވަތަ ޮފރިން 

ލޫމާތު ޢުސަރވިސްގައި ހިނގާ ކަމަކާބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތަކަށް މަ
 ހާމަކުރުން، ނުވަތަ ދިނުން؛

" ގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްގެ ަމތިން ގަވާއިދު"ފޮރިން ސަރވިސްގެ އާްނމު  (5)   
މެނުވީ، އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް، ނުވަތަ ހަދިޔާއެއް ކަމުގައި ބެލެވިދާނެ 

 ؛ބޫލުކުރުންޤައެއްވެސް އެއްޗެއް 

 ؛ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ މެންބަރަކަށްވުން (6)   

އޭނާގެ މަޤާމުެގ ހައިސިއްޔަތުން ލިބޭ ބާރެއް ނުވަތަ މަޢުލޫާމތެއް،  (7)   
ސީދާގޮތުން ނުވަތަ ނުސީދާގޮތުން ވިޔަސް ބޭނުންކޮށްގެން އެއްވެްސ 
 ؛ފަރާތެއްގެ ސިޔާސީ ހަރަކާތަކަށް ބާރު ފޯރުވުން ނުވަތަ ނުފޫޒު ފޯުރވުން

މަޤާމުެގ  އޭނާގެ މަޤާމުެގ މަސްޫއލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި، ނުވަތަ (8)   
ބެއް ޞުހައިސިއްޔަތުން ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި ސިޔާސީ އެއްެވސް ތަޢައް 

 ؛ގެންގުޅުން
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 މުވައްޒަފުން 

 ންމުއާ ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ

 ލުތައްސޫއު

 މަޤާމުތަކުގައި  ސަރވިސްގެ ފޮރިން، މުވައްޒަފުންނާއި ސަރވިސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ .7
 ލުތަކާސޫއު  ންމުއާ ތިރީަގއިވާ މުވައްޒަފުން ބޭރު ސަރވިސްއިން ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ

 .ޢަމަލުކުރަންވާނެއެވެ އެއްގޮތަށް

 ސަރވިސްގެ  ފޮރިން، މުވައްޒަފުންނާއި ސަރިވސްގެ ފޮރިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ )ހ(  
އެމީހުންގެ ، މުވައްަޒފުން ބޭރު  ސަރވިސްއިން ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި

ހައިސިއްޔަތުްނ ލިބޭ މަޢުޫލމާތަކީ ދައުލަތުގެ ސިްއރުގެ ގޮތުގައި  މަޤާމުގެ
" ގައި ގަވާއިދުހިފަހައްޓަންވާނެ މަޢުލޫމާތެވެ. "ފޮރިން ސަރވިސްގެ އާންުމ 

ބަޔާންކުރާ ގޮތެއްގެ މަތިންނާއި ޤާނޫނު ހުއްދަކުރާ ގޮތެއްގެމަތިން މެނުވީ، އޭެގ 
އްވެސް ފަރާތަކަށް ހާމަކޮށްގެްނ ތެރެއިން އެއްވެސް މިންވަރެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް އެ

 ނުވާނެއެވެ.

 ގެ ކުުރމަށް ިމނިސްޓަރުލުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިީޖ ސިޔާސަތުެގ ލަނޑުދަނޑިތަްއ ހާސި )ށ(  
ރުމަތްތެރިކޮށް ޙުފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ޅައިއިރުޝާދުގެ ދަށުން މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަ

 އެންމެހައި  ބަޔާންކުރާ ގައި ގެ )ހ(މާއްދާ މިހިތައި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ 
 މުވައްޒަފުންގެ އެްނމެ އިްސ މަސްއޫލިއްޔަތެވެ.

އެ މުވައްޒަފެއްގެ ަމސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމުގައި  ،ކޮންމެ މުވަްއޒަފަކީވެސް )ނ(  
އެކު ދިވެހި ފޮރިން ސަރިވްސ ކުރިއެރުވުމަށް ކަމާނަޒާހަތްތެރިކަމާއި ފަންނުވެރި

 ނަޫމނާ  ،ބައިވެރިއެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންފަރުދީގޮތުންނާއި މުއައްސަސާގެ 
ޒިްނމާދާރު ހިއްސާއެްއ އަދާކުރާ މުވަްއަޒފަކަށް ވުމާއެކު  ،މަސައްކަތްތަކެއް ކުރާ

މަލުކުރާ ޢަގެ މިންގަނޑަށް ފުރިަހަމއަށް ޓުފޮރިން ސަރވިސްގެ ޯކޑް އޮފް ޮކންޑަކް
 މުވައްޒަފުންނަށް ވާންވާނެއެވެ.

ވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެއްވެސް މުވަްއޒަފަކު މި ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓާ ދި )ހ( .8 ފިޔަވަޅުއެޅުން 
ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، ނުވަތަ ފޮރިން ސަރވިސްގެ މަޤާމުތަކުގައި ަވޒީފާ އަދާކުރާ ފޮރިން 
ސަރވިސްއިން ބޭރު އެއްވެްސ މުވައްޒަފަކު މި ކޯްޑ ޮއފް ކޮންޑަކްޓާ 

އިދުގައިވާ ގޮތުގެމަތިްނ އެ މުވައްޒަފަކާމެުދ ޚިލާފުވެއްޖެނަމަ، މުވައްޒަފުންެގ ގަވާ
 .ފިޔަވަޅު އެޅޭނެއެވެ

ގަވާއިދަށް ޢަމަލުކުރަން 

 ފެށުން
ދު ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރާ އިދަށް ޢަމަލު ކުރަންފަށާނީ، މި ގަވާއިމި ގަވާ .9

 ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ.
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             ،ހިނދަކު ހައިބަޔާންކޮށްފައިނުވާ ގޮތަކަށް އެހެން ކަނޑައެޅިގެން ގަވާއިދުގައި މި .10 މާނަކުރުން

     ، އެވަނީ ދީފައި ޢިބާރާތްތަކަށް ލަފްޒުތަކާއި އަންނަނިވި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުގައި މި

 .މާނަކުރުމެވެ ދީފައިއެވާ ތިރީގައި ޢިބާރާތްތަކަށް ލަފްޒުތަކާއި އެ

 ޛުދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ތަންފީ އެވަނީ، "މިނިސްޓްރީ" ކަމަށް ބުނެފައި )ހ(  
 ހަވާލު ކޮށްފައިވާ ސަރުކާރުެގ ވުޒާރާއަށެވެ.އެއިރެއްގައި ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު 

 ޛު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޚާރިީޖ ސިާޔސަތު ތަންފީ އެވަނީ، ކަމަށް ބުނެފައި "މިނިސްޓަރު )ށ(  
ެގ ކޮށްފައިވާ ސަރުާކރުގެ ވުޒާރާހަވާލު އެއިރެއްގައި ކުރުމުގެ ަމސްއޫލިއްޔަތު 

 ވަޒީރަށެވެ.

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު  "މުވައްޒަފުން ސަރވިސްގެ ފޮރިން" )ނ(  

ވަނަ މާއްދާގައި  34)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން ސަރވިސް ޤާނޫނު( ގެ  20/2021

އި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފޮރިން ސަރވިސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ސަރވިސް ސްޓާފުންނާ

 ވެ.ނަށެޖެނެރަލް ސަރވިސް ސްޓާފުން

 ބޭރު ސަރވިސްއިން ފޮރިން އަދާކުރާ ވަޒީފާ މަޤާމުތަކުގައި ސަރވިސްގެ ފޮރިން" )ރ(  

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފޮރިން  20/2021ޤާނޫނު ނަންބަރު  ،އަކީ "މުވައްޒަފުން

ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކުރާ ގޮތުގެ މަތިން ވަޒީފާ ދޭ  57ސަރވިސް ޤާނޫނު( ގެ 

 މުވައްޒަފުންނެވެ.

ވިއެނާ ކޮންވެެންޝަން އޮން  ،އަކީ "އިމްތިޔާޒު ނުވަތަ އިމިއުނިޓީ ޑިޕްލޮމެޓިކް" )ބ(  

ގެ ދަށުން ޑިޕްލޮމެޓުންނަށް ލިބިދޭ  1961ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

 އިިމްތިޔާޒުތަކެެވެ.

މި ޤާނޫނާއި ވިއެނާ ކޮންވެެންޝަން  ނީ،ކަމަށް ބުނެފައި އެވަ "މިޝަން ޑިޕްލޮމެޓިކް" )ޅ(  

އާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ޤާއިމުކުރާ  1961އޮން ޑިޕްލޮމެޓިކް ރިލޭޝަންސް 

 ވެ.ކަށެދިވެހިރްާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަ

ކަމަށް ބުނެފައި އެވަނީ، މި ޤާނޫނާއި ބައިނަލް އަޤްވާމީ  "ޕޯސްޓް ކޮންސިއުލާ" )ކ(  

މުޢާހަދާތަކާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ކޮންސިއުލަރ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި 

 ން ބޭރުގައި ޤާއިމުކުރާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސިއުލޭޓްތަކަށެވެ.ޖެއިދިވެހިރާއް

__________________ 


