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ްސަރކިއުލަރ
ް

 NAEA/CIR/2022/12-457  :ނަނ ބަރުްްްްްްްްްްްް     ް   1444ްްްްްްްްްްްްްްސަފަރ17ްުް     

2022ްްސެޕ ޓެނ ބަރ13ްު 
ް
ް  

 މައުލޫމ ތުނެގުނ ްްބޭނުނ ވ ްްރަށ ރަށުނ ްްދޫކޮށ ފައިވ ްްދިގުމުއ ދަތަށ ްްދަނޑުވެރިކަމަށ ްް-2022ްްބޯހިމެނުނ ްްް
 

އިނ 13ްްމަސައ ކަތ ތަކުގެްބޯހިެމނުނ ްއިޤ ތިޞ ދީްދިވެހިރ އ ޖޭގެްއ ބ ދީއ އިްދިރިއުޅޭްތަނ ތަނުގެްޯބހިމެނުނ ްއަދިް
ފުރިހަމަވ ނީްރ އ 2022ްސެޕ ޓެނ ބަރ25ްްު ބޯހިމެނުން  ގެނ ދިއުމަށ ވަނީްހަމަޖެހިަފއެވެް. ކުރިއަށް  ޖޭގައިްދިރިއުޅޭްހުރިހް އަށް 

ބޯހިެމނުމުގައިް އަދިްމަސައ ކަތ ހިނ ގ ތަނ ތަނުގެްމައުލޫމ ތުްނެގިގެނ ނެވެް. މީުހނ ގެްމައުލޫމ ތުނެގުމަށ ްދިވެހިނ ނ އިްބިދޭސީން 
(ް ްހަވ ލ ދޭވަގުތު 12ްްހަމަޖެހިފައިވަނީ 2022ްްސެޕ ޓެނ ބަރު ްދުވަހުގެރޭ ްަތނަކުނ ނެވެ.12:00ްަވނަ ްނިދި ްއެމީަހކު )

އެހެނިހެނ ްއެހެނ  ފިޔަވައިް( އަދިްއެރޭްނިދިް)ޓޫރިސ ޓުން  އަދިްބިދޭސީން  ދިވެހިން  ދިރިއުޅޭްހުރިހް  ތިޔަްރަށުގައިްނިދް  ކަމުން 
ްބޯހިމެނުމުގެް ްފަރ ތުނ  ްމިބިއުރޯގެ ްކުރިއަށ ގެނ ދ ނީ ްމިމަސައ ކަތ  ްއެއ ކުރަނ ޖެހެއެވެ. ްބޯހިމެނުމުނ  ްމަޢުލޫމ ތު މީހުނ ގެ

ްދެވިފައިވ ްއިނިއުމަރޭޓަރުނ ނެވެ.ްތަމ ރީނުދީްމިކަމުގެްހުއ ދަް
ް

)ދިވެހިރ އ ޖޭގެްތަފ ސ ހިސ ބުގެްޤ ނޫުނ(ގެްދަުށނ ްޤަުއމީްފެނ ވަރުގަިއ2021/16ްްބޯހިމެނުމަކީްޤ ނޫނުްނަނ ބަރުް
މަޢުލޫމ ތުްދިނުމަކީްމިްޤ ނޫ ބޯހިމެނުނ ތަކަށް  ިހނ ގޭްހަަރކ ތެކެވެް. ތަފ ސ ހިސ ބުްއެކުލަވ ލުމަށ ޓަކް  ބޭުނނ ވް  ނުގެްކޮނ މެހެން 

ދަށުނ ްއެނ މެހައިްފަރ ތ ތަކަށ ްލ ޒިމުކުރ ްކަމެކެވެ.ްއަދިްބޯހިމެނުމުގައިްއެއ ކުރ ްވަކިވަކިްފަރުދުނ ނ އިްމަސައ ކަތ ްހިނ ގ ް
ްމަޢުލޫމ ތެއ  ްއެއ ވެސ  ްމިފަަދ ްއަދި ްހިފެހެއ ޓޭނެއެވެ. ްސިއ ރު ްމަޢުލޫމ ތުެގ ްދަޢުވ އެއ ްް،ތަނ ތަނުެގ ްނުވަަތ ތަޙުީޤޤަކަށ 

ނުވަ އެޅުމަށ އުފުލުމަށް  ނުވަތަްއިދ ރީްފިޔަވަޅެއް  މައ ސަލައަކަށް  ބޭނުމެއ ްް،ތަްޯކޓެއ ގައިްހިނގަމުނ ދް  ފަރ ތަކަށް  އެއ ވެސް 
ް ްމިޤ ނޫނުގެ ްަތފ ސ ހިސ ބ49ްްުނުކުރެވޭނެއެވެ. ްބ ރުލިބިގެނ  ްަދށުނ  ްޤ ނޫނުގެ ްމި ްގައިވ ޮގތުނ ، ް)ހ( ްމ އ ދ ގެ ވަނަ

ހުއ ދަދީފައިވ ްއޮފިސަރަކުްޢ ނ މުްފަރުދުނ ގެްކިބައިނ ްމަޢުލޫމ ތަކަށ ްއެދިއ ޖެްް،އެއ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތުގައިްޙަރަކ ތ ތެރިވ 
ް  ހިނދެއ ގައި،ްއެފަރ ތަކަށ ްތެދުްމަޢުލޫމ ތުްދޭނ ވ ނެއެވެ.

ް
ވަޒީފ R-19ްް/2022ޤަވ އިދުްނަނ ބަރުް )ދިވެހިރ އ ޖޭގެްތަފ ސ ހިސ ބުގެްގަވ އިދު(ްގައިްބިދޭސީްމަސައ ކަތ ތެރިން 

ްއެނ މެހައިް ްވަޒީފ ދޭ ްދުވަސ ވަރު، ްބޯހިަމނ  ްމިގޮތުނ  ްކަނޑައެޅިފައިވެއެވެ. ްޒިނ މ ތަކެއ ވެސ  ްފަރ ތ ތަކުގެ ްގެނ ގުޅޭ ގައި
ބިދޭސީނ  ހުރިހް  މަގުފަހިކޮށ ީދ،ްލޭބަރްކުއ ޓަރުތަކ އިްފަރ ތ ތަކުނ ،ްއެްފަރ ތެއ ގެްބެލުުމގެްދަށުގައިވް  ގެްމަޢުލޫމ ތުްނެގުމަށް 

ްވަގުތުް ްމިކަމަށ  ްއެހީތެރިވެ،ްމަސައ ކަތ ެތރީނ ނަށ  ްއިނިއުމަރޭޓަރުނ ނަށ  ްމަޢުޫލމ ތުްއެއ ކުރަނ ދ  ްތަނ ތަނުނ  އެްނޫނ ވެސ 
ްބިދޭސީނ ގެ ްޒިނ މ އެކެވެ.ްބޯހިމެނުމަށ ަޓކައި ްފަރ ތުގެ ްދޭ ްވަޒީފ  ްއެއ ކުރުމުގައިްހުސ ކޮށ ދިނުމަކީ ޑޮކިއުމަނ ޓް ް،މަޢުލޫމ ތު

ްހިމެނޭގޮަތށ  ްވެސ  ްމީހުނ  ްނެތ  ްޑޮކިއުމަނ ޓ  ްމީހުނ ނ އި ްނެގުމަށ ްް،ހުރި ްމަޢުލޫމ ތު ްތަފ ތުކުރުމެއ ެނތި އެއ ވެސ 
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ްމިްޤ ނޫނ އިްގަވ އިދު ވަޒީފ ދޭްފަރ ތުގެްޒިނ މ އެކެވެް. ލިްމަގުފަހިކޮށ ދިނުމަކީވެސް  އިން  ބެނ ުހނ ނ ެންމިބިއުރޯގެްވެބ ސައިޓް 
ްވ ހަކަްމަޢުލޫމ ތައ ޓަކައިްދަނ ނަަވމެވެ.

ް
ްދެވިފައިވ ް ްމެދުވެރިކޮށ  ްލިނ ކ  ް ްއީމެއިލ ގައިވ  ްމައުލޫމ ތުފޯމު ްބޯހިމެނުމުގެ ްމަސައ ކަތ ތަކުގެ ްއިޤ ތިޞ ދީ އަދި

ް ްކުރެއ ވުމަށ ފަހު ްފުރިހަމަ ްކުރައ ވައިގެނ  ްބޭނުނ  ްޕ ސ ވޯޑ  ްއަދި ްކުރ25ްިޔޫސަރނޭމ  ްމިބިއުރޯއަށް ސެޕ ޓެނ ބަރުގެ ނ 
ްފޮނުވައިދެއ ވުނ ްއެދެމެވެ.

ް
ްހިއ ސ ގެްްްް ްކުރ  ްދަނޑުވެރިކަމުގެދ އިރ އިނ  ްއިޤ ތިސ ދަށ  ްރ އ ޖޭގެ ްމަޢުލޫމ ތަކީ ްެދއ ވ  ްބޯހިމެނުަމށ  ތިޔަފަރ ތުނ 

ބޯހިމެނުމުގެްޤައުީމްް،މިނ ވަރުދެނެގަނެވި ބޭނުނ ކުރެވޭްނުހަނުްއަގުހުރިްމަޢުލޫމ ެތކެވެް. ތަރައ ޤީްކުރުމަށް  މިސިނ އަތުްއިތުރަށް 
ްއިޚ ލ ސ ތެރިކަމ އިއެކުް ްނުހަުނ ްއުނ މީދުކޮށ  ްކަމުގައި ްދެއ ވ ނެ ްއެއ ބ ރުލުނ  ްތިޔަފަރ ތުނ  ްމަސައ ކަތަށ  މި

ްޝުކުރުދަނ ނަވަމެވެ.
ް

ޝަދީނ 3331715ްަނނ ަބްރމިބިއުރޯގެްޭބނުނ ފުޅުވ ނަމަްށް އިތުރުްމަޢުލޫމ ތުްހޯއ ދެވުމަ މަރ ޔަމް  އ އިްގުޅުއ ވުން ްއިން 
 އެދެމެވެ.ް
 
ް

ް    ޚ ދިމަތުކުމ ްްްްްްްްްްްްް

                     ް
ް    ޢ އިޝަތުްޙަސަނ ްްްްްްްްްްްްްް
ް      ޝަނ ޓީޗީފ ްސ ޓެޓިސ ްްްްްްްްްްްްްްް

ް
ް
 


