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ްސަރކިއުލަރ
ް

 NAEA/CIR/2022/14-457  :ނަނ ބަރުްްްްްްްްްްްް     ް   1444ްްްްްްްްްްްްްްސަފަރ17ްުް     

2022ްްސެޕ ޓެނ ބަރ13ްު 
ް
ް  

ދާއިރާއިނ ްގައ2022ްްިން ނުްމެްބޯހިް  ނ ްމާއިްއެއ ބާރުލުްއެހީތެރިކަްްބޭނުނ ވާްްކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަން 
 

އިނ 13ްްމަސައ ކަތ ތަކުގެްބޯހިެމނުނ ްއިޤ ތިޞާދީްއަދިްްޯބހިމެނުނ ްތަނ ތަނުގެްދިރިއުޅޭްއާބާދީއާއިްދިވެހިރާއ ޖޭގެ
ފުރިހަމަވާނީބޯހިމެނުް.ހަމަޖެހިަފއެވެްމަށ ވަނީއުގެނ ދިްކުރިއަށ އަށް 2022ްސެޕ ޓެނ ބަރ25ްްު ހުރިހާްރާއ ޖޭގައިްދިރިއުޅޭްްން 

އަދިް މީުހނ ގެްމައުލޫމާތުނެގުމަށ ްބޯހިެމނުމުގައިްްގާތަނ ތަނުގެްމައުލޫމާތުްނެގިގެނ ނެވެ.މަސައ ކަތ ހިނ ދިވެހިނ ނާއިްބިދޭސީން 
(ް ްހަާވލާދޭވަގުތު 12ްްހަމަޖެހިފައިވަނީ 2022ްްސެޕ ޓެނ ބަރު ްދުވަހުގެރޭ 12:00ްަވނަ )ް ްއެމީަހކު ަތނަކުނ ނެވެ.ްނިދި

ް ްްއެހެނ ކަމުނ  ްގެނ ގުޅޭ ްފަރާތ ތަކުނ  ްމަސައ ކަތ ހުރާ ްބިދޭސީކޮނ ސ ޓ ރަކ ޝަނ  ްއަދި ްދިވެހި ގެްްމުވައ ޒަފުނ ްހުރިހާ
ް ްމަޢުލޫމާތު ްބޯހިމެނުުމނ  ްްބޯހިމެނުމުގެއެއ ކުރަނ ޖެހެއެވެ. ްކުރިއަށ ގެނ ދާނީ ްމަސައ ކަތ  ްފަރާތުނ  ބޯހިމެނުމުެގްމިބިއުރޯގެ
ލޭބަރްކުއާޓަރތަކަށާއިްނެވެ.ްދީްމިކަމުގެްހުއ ދަްދެވިފައިވާްއިނިއުމަރޭޓަރުނ ތަމ ރީނު މީހުނ ގެްތަފ ޞީލުްމަޢުލޫމާތުްނެގުމަށް 

ްނަަކށ ްޓީމުތަކުނ ްޒިޔާރަތ ކުރާނެއެވެ.ްމީހުނ ްނިދާްދިރިއުޅޭްހުރިހާތަ
ް

އަދިްމިއުއ ދަތުގެތެރޭގައިްއިޤ ތިޞާދީްމަސައ ކަތ ތަކުގެްބޯހިމެުނމުގެްމައުލޫމާތުފޯމުްފުރިހަމަކުރުމަށ ވެސ ްބޯހިމަނާް
ނަނ ބަރު، ޒިޔާރަތ ކުރާނެއެވެ.ްމިްޓީމުްޒިޔާރަތ ކުރާއިރުްދޭްފ ލަޔާގައިވާްމައުލޫމާތުް)ރެޖިސ ޓ ރޭޝަން  މަސައ ކަތުގެްްޓީމުން 

ބާވަތ ،ްމުވައ ޒަފުނ ގެްއަދަދު،ްއާމ ދަނީްއާއިްޚަރަދުގެްތަފ ސީލ ް(ްހޯދައިްއެޕޮއިނ ޓ މަނ ޓ ްދީފައިވާގަޑިްހުސ ކޮއ ދެއ ވައިް
ްޓީމ ތަކުނ ްބޭުނނ ވާްމަޢުލޫމާތުްެދއ ވުނ ްއެދެމެވެ.

ް
ުނ(ގެްދަުށނ ްޤަުއމީްފެނ ވަރުގަިއް)ދިވެހިރާއ ޖޭގެްތަފާސ ހިސާބުގެްޤާނ2021/16ްޫބޯހިމެނުމަކީްާޤނޫނުްނަނ ބަރުް

މަޢުލޫާމތުްދިނުމަކީްމިްޤާނޫނުގެް ބޯހިމެނުނ ތަކަށް  ބޭުނނ ވާްތަފާސ ހިާސބުްއެކުލަވާލުމަށ ޓަކާްިހނ ގޭްހަަރކާތެކެވެް. ކޮނ މެހެން 
ްމަސައ ކަތ ްހިނ ގާްދަށުނ ްއެނ މެހައިްފަރާތ ތަކަށ ްާލޒިމުކުރާްކަމެކެވެ.ްއަދިްބޯހިމެނުމުގައިްއެއ ކުރާްވަކިވަކިްފަރުދުނ ނާއި

ްހިފެހެއ ޓޭނެއެވެ. ްސިއ ރު ްމަޢުލޫާމތުގެ ްމިފަދަްްތަނ ތަނުގެ ްމަޢުލޫމާތެއ ްއަދި ްދަޢުވާއެއ ްތަޙުް،އެއ ވެސ  ްނުވަތަ ޤީޤަކަށ 
އެޅުމަށ  ނުވަތަްއިދާރީްފިޔަވަޅެއް  ނުވަތަްކޯޓެއ ގައިްހިނގަމުނ ދާްމައ ސަލައަކަށް  ބޭނުމެއ ްް،އުފުލުމަށް  ފަރާތަކަށް  އެއ ވެސް 

ްްނުކުރެވޭނެއެވެ. ްަތފާސ ހިސާބ49ްްުމިޤާނޫނުގެ ްާބރުލިބިގެނ  ްަދށުނ  ްޤާނޫނުގެ ްމި ްގައިވާޮގތުނ ، ް)ހ( ްމާއ ދާގެ ވަނަ
ްހުއ ދަދީފައިވާްއޮފިަސރަކުްޢާނ މުްފަރުދުނ ގެްކިބަިއނ ްމަޢުލޫމާތަކަށ ްއެދިއ ޖެް،އެއ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތުގައިްޙަރަކާތ ތެރިވާ

ް  .ހިނދެއ ގައި،ްއެފަރާތަކަށ ްތެދުްމަޢުލޫމާތުްދޭނ ވާނެއެވެ
ް
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ްވަޒީފާްބިދޭސީްމަސައ ކަތ ތެރިން ގައިްއިދު(ްވެހިރާއ ޖޭގެްތަފާސ ހިސާބުގެްގަވާ)ދR-19ްި/2022ނަނ ބަރުްްޤަވާއިދު
ްގެނ ގުޅޭ ްޒިނ މާތ ތަކުފަރާްގައި ްކަނޑައެޅިފައިވެއެގެ ްތަކެއ ވެސ  ްވެ. ްމިގޮތުނ  ްއެނ މެހަބޯހިަމނާ ްވަޒީފާދޭ ްއިދުވަސ ވަރު،

މަގުފަހިކޮށ ީދ،ްލޭބަރްކުއާޓަްފަރާތ ތަކުނ ،ްއެ ތަކާއިްރުފަރާތެއ ގެްބެލުުމގެްދަށުގައިވާްހުރިހާްބިދޭސީނ ގެްމަޢުލޫމާތުްނެގުމަށް 
ްއެހީތެރިވެ،ްމަސައ ކަތ ެތރީްއެ ްއިނިއުމަރޭޓަރުނ ނަށ  ްމަޢުޫލމާތުްއެއ ކުރަނ ދާ ްތަނ ތަނުނ  ްވަގުތުްނ ނަށ ްނޫނ ވެސ  މިކަމަށ 

ްވަޒީފާ ްޒިނ މާއެކެވެ.ްބޯހިމެނުމަްހުސ ކޮށ ދިނުމަކީ ްފަރާތުގެ ްއެއ ކުރުމުގައިްށ ަޓކައިދޭ ްމަޢުލޫމާތު ޑޮކިއުމަނ ޓް ް،ބިދޭސީނ ގެ
ްމީހުނ  ްމީހުނ ްނާއިހުރި ްނެތ  ްހިމެނޭގޮަތށ ްޑޮކިއުމަނ ޓ  ްނެގުމަށ ްް،ވެސ  ްމަޢުލޫމާތު ްތަފާތުކުރުމެއ ނެތި އެއ ވެސ 

ްްވެސ މަގުފަހިކޮށ ދިނުމަކީ ލިބެމިްޤާނޫނާއިްގަވާއިދުމިްވަޒީފާދޭްފަރާތުގެްޒިނ މާއެކެވެް. އިން  ނ ުހނ ނާެންބިއުރޯގެްވެބ ސައިޓް 
ްްވެ.ވާހަކަްމަޢުލޫމާތައ ޓަކައިްދަނ ނަަވމެ

ް
ްްްް ްިއޤ ތިސާދަށ  ްރާއ ޖޭގެ ްމަޢުލޫމާތަކީ ްދެއ ވާ ްބޯހިމެނުމަށ  ްއަދިްތިޔަފަރާތުނ  ްސީދާ ފަތުރުވެރިކަމުގެދާއިާރއިނ 

ކުރާްހިއ ސާގެްމިނ ވަރުދެނެގަނެވި އަތޮޅުްއަދިްރަށ ރަށުގައިްވަޒީފާްއުފެދޭމިނ ވަރުްއަދިްމިސިނާއަތުްއިތުރަށް ް،ނުސީދާގޮތުން 
ބޭނުނ ކުރެވޭް ބޯިހމެނުމުގެްްނުހަނުްއަގުހުރިތަރައ ޤީްކުރުމަށް  ތިޤައުމީްމަޢުލޫމާތެކެވެް. އެއ ބާރުލުނ ްމިްމަސައ ކަތަށް  ޔަފަރާތުން 

ްއިޚ ލާސ ތެރިކަމާއިއެކުްޝުކުރުދަނ ނަވަމެވެ.ްދެއ ވާނެްކަމުގައިްއުނ މީދުކޮށ ްނުހަނު

 

ޝަދީނ3331715ްާަނނ ަބްރމިބިއުރޯގެްޭބނުނ ފުޅުވާނަމަްއިތުރުްމަޢުލޫމާތުްހޯއ ދެވުމަށް  މަރ ޔަމް  އާއިްގުޅުއ ވުން ްއިން 
ްއެދެމެވެ.ް

 
ް

ް    ޚާދިމަތުކުމ ްްްްްްްްްްްްް

                     ް
ް    ޢާއިޝަތުްޙަސަނ ްްްްްްްްްްްްްް
ް      ޝަނ ޓީޗީފ ްސ ޓެޓިސ ްްްްްްްްްްްްްްް

ް
ް
 


