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ްސަރކިއުލަރ
ް

 NAEA/CIR/2022/11-457  :ނަނ ބަރުްްްްްްްްްްްް     ް   1444ްްްްްްްްްްްްްްސަފަރ17ްުް     

2022ްްސެޕ ޓެނ ބަރ13ްު 
ް
ް  

 މައުލޫމާތުނެގުނ ްްބޭނުނ ވާްްތަކުނ ްްސަފާރީްްގައ2022ްްިްބޯހިމެނުނ ްްް
 

އިނ 13ްްމަސައ ކަތ ތަކުގެްބޯހިެމނުނ ްއިޤ ތިޞާދީްޯބހިމެނުނ ްއަދިްްތަނ ތަނުގެްދިރިއުޅޭްއާބާދީއާއިްދިވެހިރާއ ޖޭގެ
ކުރިއަށ 2022ްސެޕ ޓެނ ބަރ25ްްު ފުރިހަމަވާނީްރާއ ޖޭގައިްދިރިއުޅޭްހުރިހާްް.ހަމަޖެހިަފއެވެްގެނ ދިއުމަށ ވަނީްއަށް  ބޯހިމެނުން 

ބޯހިެމނުމުގައިްދިވެހިނ ނާ އަދިްމަސައ ކަތ ހިނ ގާތަނ ތަނުގެްމައުލޫމާތުްނެގިގެނ ނެވެް. މީުހނ ގެްމައުލޫމާތުނެގުމަށ ްއިްބިދޭސީން 
(ް ްހަާވލާދޭވަގުތު 12ްްހަމަޖެހިފައިވަނީ 2022ްްސެޕ ޓެނ ބަރު ްދުވަހުގެރޭ ްަތނަކުނ ނެވެ.12:00ްަވނަ ްނިދި ްއެމީަހކު )

ތިޔަްސަފާރީގައިްިނދާްދިރިއު ފިޔަވައި(ްއެހެނ ކަމުން  އަދިްއެރޭްނިދިް)ޓޫރިސ ޓުން  ޅޭްހުރިހާްދިވެހިްއަދިްިބދޭސީްމުވައ ޒަފުން 
ްފަރާުތން  ްމިބިއުރޯގެ ްކުރިއަށ ގެނ ާދނީ ްމިމަސައ ކަތ  ްއެއ ކުރަނ ޖެހެެއވެ. ްބޯހިމެނުުމނ  ްމަޢުލޫާމުތ ްމީުހނ ގެ އެހެނިހެނ 

ްރުނ ނެވެ.ްބޯހިމެނުމުގެްތަމ ރީނުދީްމިކަމުގެްހުއ ދަްދެވިފައިވާްއިނިއުމަރޭޓަ
ް

)ދިވެހިރާއ ޖޭގެްތަފާސ ހިސާބުގެްޤާނޫުނ(ގެްދަުށނ ްޤަުއމީްފެނ ވަރުގަިއ2021/16ްްބޯހިމެނުމަކީްާޤނޫނުްނަނ ބަރުް
މަޢުލޫާމތުްދިނުމަކީްމިްޤާނޫނުގެް ބޯހިމެނުނ ތަކަށް  ބޭުނނ ވާްތަފާސ ހިާސބުްއެކުލަވާލުމަށ ޓަކާްިހނ ގޭްހަަރކާތެކެވެް. ކޮނ މެހެން 

ްާލޒިމުކުރާްކަމެކެވެ.ްއަދިްބޯހިމެނުމުގައިްއެއ ކުރާްވަކިވަކިްފަރުދުނ ނާއިްމަސައ ކަތ ްހިނ ގާްދަށުނ ްއެނ މެހައިްފަރާތ ތަކަށ 
ް ްހިފެހެއ ޓޭނެއެވެ. ްސިއ ރު ްމަޢުލޫމާތުެގ ްމިފަދަްތަނ ތަނުެގ ްމަޢުލޫމާތެއ ްއަދި ްދަޢުވާއެއ ްތަޙުް،އެއ ވެސ  ްނުވަަތ ީޤޤަކަށ 
ނުވަތަްޯކޓެއ ގައިްހިނގަމުނ ދާްމައ ސަލަ އެޅުމަށ އުފުލުމަށް  ނުވަތަްއިދާރީްފިޔަވަޅެއް  ބޭނުމެއ ްް،އަކަށް  ފަރާތަކަށް  އެއ ވެސް 

ްްނުކުރެވޭނެއެވެ. ްަތފާސ ހިސާބ49ްްުމިޤާނޫނުގެ ްާބރުލިބިގެނ  ްަދށުނ  ްޤާނޫނުގެ ްމި ްގައިވާޮގތުނ ، ް)ހ( ްމާއ ދާގެ ވަނަ
ރުދުނ ގެްކިބައިނ ްމަޢުލޫމާތަކަށ ްއެދިއ ޖެްހުއ ދަދީފައިވާްއޮފިސަރަކުްޢާނ މުްފަް،އެއ ކުރުމުގެްމަސައ ކަތުގައިްޙަރަކާތ ތެރިވާ

ް  .ހިނދެއ ގައި،ްއެފަރާތަކަށ ްތެދުްމަޢުލޫމާތުްދޭނ ވާނެއެވެ
ް

ްވަޒީފާް)ދިވެހިރާއ ޖޭގެްތަފާސ ހިސާބުގެްގަވާއިދު(ްގައިްބިދޭސީްމަސައ ކަތ ތެރިން R-19ް/2022ޤަވާއިދުްނަނ ބަރުް
ްގެނ ގުޅޭ ްޒިނ މާތ ތަކުފަރާްގައި ްގެ ްކަނޑައެޅިފައިވެއެތަކެއ ވެސ  ްވެ. ްއެނ މެހަމިގޮތުނ  ްވަޒީފާދޭ ްދުވަސ ވަރު، ްއިބޯހިަމނާ

މަގުފަހިކޮށ ީދ،ްލޭބަރްކުއާޓަްފަރާތ ތަކުނ ،ްއެ ތަކާއިްރުފަރާތެއ ގެްބެލުުމގެްދަށުގައިވާްހުރިހާްބިދޭސީނ ގެްމަޢުލޫމާތުްނެގުމަށް 
ްއިނިއުމަރޭޓަރުނ ްއެ ްމަޢުޫލމާތުްއެއ ކުރަނ ދާ ްތަނ ތަނުނ  ްއެހީތެރިވެ،ްމަސައ ކަތ ެތރީނޫނ ވެސ  ްވަގުތުްނަށ  ްމިކަމަށ  ނ ނަށ 

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



 

- 2 - 

 

ްްވެސ މަގުފަހިކޮށ ދިނުމަކީ ލިބެނ ުހނ ނާެންްމިްޤާނޫނާއިްގަވާއިދުވަޒީފާދޭްފަރާތުގެްޒިނ މާއެކެވެް. އިން  މިބިއުރޯގެްވެބ ސައިޓް 
ްވާހަކަްމަޢުލޫމާތައ ޓަކައިްދަނ ނަަވމެވެ.ް

 
ް ްމައުލޫމާތުފޯމު ްބޯހިމެނުމުގެ ްމަސައ ކަތ ތަކުގެ ްއިޤ ތިޞާދީ ްއަދި ްމެދުވެރިކޮށ ްއީމެއިލ ގައިވާ ދެވިފައިވާްްލިނ ކ 

ްކުރައ ވައިގެނ  ްބޭނުނ  ްޕާސ ވޯޑ  ްއަދި ްްޔޫސަރނޭމ  ްކުރެއ ވުމަށ ފަހު ްމިބިއުރޯއަށް 25ްފުރިހަމަ ްކުރިނ  ސެޕ ޓެނ ބަރުގެ
ްފޮނުވައިދެއ ވުނ ްއެދެމެވެ.

ް
ްްްް ްި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.ް
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ް    ޚާދިމަތުކުމ ްްްްްްްްްްްްް

                     ް
ް    ޢާއިޝަތުްޙަސަނ ްްްްްްްްްްްްްް
ް      ޝަނ ޓީޗީފ ްސ ޓެޓިސ ްްްްްްްްްްްްްްް

ް
ް
 


