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 ބަރުޚަ
 ގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭ  2022ބޯހިމެނުން  

 

ފެށިފައެވެ. ބޯހިމެނުމުގެ    ސެޕްޓެންަބރު ގައި ވަނީ    13  މޯލްޑިވްސް ިބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ފަރާތުން ާބއްވާ ބޯހިމެނުން

 ލިސްޓިންގ ގެ މަސައްކަތް މާލެ އަދި ހުޅުމާލޭގެ ަބއެއް ސަރަހައްދުތައް ފިޔަވާ މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ. 

 

މަސައްކަތް  ލިސްޓިންގ  ނިޔަލަށް  މާދަމާގެ  ސަރަހައްދުތަކުގައި  ނުނިމިހުރި  ލިސްޓިންގ  ހުޅުމާލޭގެ  އަދި  މާލެ  މިގޮތުން 

ގެ ނިަޔަލަށް މި ބްލޮކްތަކުަގައި ކުރިއަށްގެންދެވޭނެއެވެ. މިގޮތަށް   27ހިމެނުމުގެ ތަފްސީލް މަޢުލޫމާތު ނެގުން މިމަހުގެ  ކުރިއަށްދާނެއެވެ. އަދި ޯބ

 ދިމާވީ މާލެ ސަރަހައްދުން ބޭނުންވާ އަދަދަށް އެނިއުމަރޭޓަރުން ނުލިުބމުގެ ސަަބބުންނެވެ. 

 

ހުކުރު  ވެ.  އަށެ  19:00އިން    9:00  ހަރަކާތްތެރިވާނީ ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނުމަަޢުލޫމާތު އެއްކުރާ ޓީމްތައް  ބޯހިމެނުމުގެ  

ހެނދުނު   އަދި    11.00އިން    9:00ދުވަހު  މަސައްކަތްކުރާނެއެވެ.  19.00އިން    14.30އަށް  ޓީމްތަކުން  ހާއްސަ   އަށް  ނަމަވެސް 

 ހާލަތްތަކުގައި ރޭގަނޑު ގަޑީގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ.  

 

ނިމު ޒިޔާރަތްކުރާނެ  ލިސްޓިންގ  ދެވަނަފަހަރަށް   މައުލޫމާތުނެގުމަށް  ތަފްސީލް  މަސައްކަތްހިންގާތަންތަނުގެ  އަދި  މީހުންގެ  މުން 

 ވާހަކަދަންނަވަމެވެ. 

 

 16/2021ޤާނޫނު ނަންަބރު  މިއީ    ގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވެއެވެ.ބިދޭސީން  ނާއިރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ދިވެހިން  މުގައިބޯހިމެނު

 މުޅިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ހިންގޭ ތަފާސްހިސާުބގެ ހަރަކާތެކެވެ.ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން  41އްޖޭގެ ތަފާސްހިސާުބގެ ޤާނޫނުގެ ދިވެހިރާ

 

ިބއުރޯގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑު   މޯލްޑިވްސް ިބއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ    މިފަރާތްތަކަށް

ކަިބއިން  އާންމު ރައްޔިތުންގެޔަގީންކުރުމަށް  މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެކުރިން މިފާސް އޮތްމީހެއްތޯ  . ބޯހިމެނުމަށް  ފާހެއް ދޫކުރެވިފައިވާނެއެވެ  ޖަހާފައިވާ

ނަމަ އަދި މިފަރާތަކީ ބޯހިމެނުމުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ހުއްދަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެއްކަން އިތުރަށް ޔަގީންކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ  .އެދެމެވެ

https://census.stag.mpao.mv  ެއްކަންއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންަބރު  ޭބނުންކޮއްގެން ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އެނިއުމަރޭޓަރުންގެ ދިވެހިރައްޔިތ

 މެދުވެރިކޮށްވެސް އެނިއުމަރޭޓަރުންގެ ޞައްހަކަން ދެނެގަނެވިދާނެއެވެ.  1423ވެރިފައިކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ިބއުރޯގެ ހޮޓްލައިން 

  

ލިސްޓިންގ   ތަނުންނެވެ.ނިދާ ދިރިއުޅުނު    އެމީހަކު)   00.00ސެޕްޓެންަބރު ގެ   13 (ހަވާލާދޭ ވަގުތުމުގައި މަޢުލޫމާތުނެގޭނީ  ބޯހިމެނު

ދަދު، ގައި ނެގޭ މައުލޫމާތުގެތެރޭގައި ތަނުގައި ހުރި ކޮޓަރީގެ އަދަދު، ގޭިބސީގެ އިސްމީހާ، މަސައްކަތްހިންގާ ތަނެއްނަމަ މުވައްޒަފުންގެ އަ

https://census.stag.mpao.mv/
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މާނުވާނަމަ ޓީމްތަކުން އެކިފަހަރުމަތިން ބަލާ ދިމާނުވާތަންތަނަށް، އެޓީމާއި ގުޅޭނެ  ގުޅޭނެ ނަންަބރު ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. މީހަކާ ދި

 މެދުވެރިކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވޭނެއެވެ.   1423ޓީމާއި ނުގުޅިއްޖެނަމަ ިބއުރޯގެ ހޮޓްލައިން ނަންަބރު އެނގޭހެން ފްލަޔަރ އެއްލެވޭނެއެވެ. 

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތަފާސްހިސާުބ އެއްކުރުމުގެ    46ސްހިސާުބގެ) ޤާނޫނުގެ  (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާ 16/2021  ޤާނޫނު ނަންަބރު

މަޢުލޫމާތު   ބޭނުމުގައި ޢާންމުންގެ ފަރާތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް ކުރާ ސަރވޭތަކުގައި ހޯދާ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި، އެ

ބޭނުމަށްޓަ ސަރވޭގެ  ހަމައެކަނި،  ޙާލެއްގައި ބޭނުންކުރަންވާނީ،  އެއްވެސް  ގޮތުގެމަތިންނެވެ.  ހާމަނުވާނެ  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތެއްގެ  ވަކި  ކައި، 

ފަދަ ތަންތަނުން  އަމިއްލަ ފަރާތެއްގެ ޒާތީ މަޢުލޫމާތު ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ. ތަފާސްހިސާުބ އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި، ވިޔަފާރި

 ވޭ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ތަފާސްހިސާުބ އެކުލަވާލުމަށެވެ. އެއްކުރާ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު އެކުލެ

 

ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ބޯހިމެނުންތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ ކޮންމެ    41އަދި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާުބގެ ޤާނޫނުގެ  

ާބރުލިިބގެން ދަށުން  ޤާނޫނުގެ  މި  އަދި  ކަމެކެވެ.  ލާޒިމުކުރާ  ޙަރަކާތްތެރިވާ ރައްޔިތަކަށް  މަސައްކަތުގައި  އެއްކުރުމުގެ  ތަފާސްހިސާުބ   

އަދި   ނެއެވެ.ހުއްދަދީފައިވާ އޮފިސަރަކު ޢާންމު ފަރުދުންގެ ކިަބއިން މަޢުލޫމާތަކަށް އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެފަރާތަކަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު ދޭންވާ

އަދާކުރަންޖެހޭ މަސްއޫލިޔަތެއް އަދާކުރުމަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ގޮތުން ޭބއަދަީބގޮތުން    އެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ބޯހިމެނުމަށް ހުއްދަދެވިފައިވާ އޮފިސަރަކުު

ލުންދިނުން މުޚާޠަުބކުރުން، ނުވަތަ އިންޒާރުދީ ިބރުދެއްކުންް، ނުވަތަ އަނިޔާއެއްލިބޭފަދަ ޢަމަލެއް ހިންގުން، ނުވަތަ ގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށް ގެއް

ހިންގައިފިނަމަ،   ޢަމަލެއް  ގަވާއިދުގެ  ރުފި  5000ފަދަ  ތަފާސްހިސާުބގެ  ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެކަމަށް  ގައި   69ޔާއިން  (ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ 

ން ޖިނާއީ ަބޔާންކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި އެ މާއްދާގެ (ށ) ގައި މިފަދަ ފަރާތްތަކުގެ މައްޗަށް ޖިނާއީ ކުށްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށު

 ވެ. ދައުވާކުރެވޭނެކަމަށް ަބޔާންކޮއްފައިވެއެ

 

ފަރާތަކީ   ގެ ދަށުން ތަފާސްހިސާުބ އެއްކުރުމަށް ހުއްދަ ދީފައިވާ އޮފިސަރަކު ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެ ގަވާއިދު  މި

ރުފިޔާއިން   30,000 ،މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްފިނަމަ  ،ކަމުގައި ދައްކައި  ތަފާސްހިސާުބ އެއްކުރުމުގެ ހުއްދަ އޮތް ފަރާތެއް

 ކުރަންވާނެއެވެ.  ޖޫރިމަނާކުރުމުގެ އިތުރުން، ޖިނާއީ ކުށްތައް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޤާނޫނެއްގެ ދަށުން އެ މީހަކާމެދު ޖިނާއީ ދަޢުވާ

 

  ހޮޓްލައިންބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ ިބއުރޯގެ  އް ހުށަހެޅުމަށް  ނުވަތަ ޝަކުވާއެގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް  ބޯހިމެނުމާއި ގުޅޭ

ނުވަތަ ވެްބސައިޓްގައިވާ ޝަކުވާ ފޯމު    complaints@stats.gov.mvޅައިގެން ނުވަތަ ިބއުރޯގެ އީމެއިލް  އަށް ގު  1423  ނަންަބރު

https://census.gov.mv/2022/complaints/ ެފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އޮންލައިކޮށް ހުށަހެޅުމަށް ިބއުރޯއިން އެދެއެވ . 

 

  ިބއުރޯއިން   ދިނުމަށް  އެއްާބރުލުން  ފުރިހަމަ   އާއްމުންގެ  ،އެކު  ޮބޑުމަސައްކަތަކަށްވުމާއި  ވަރަށް  ހިންގޭ  ފެންވަރުގައި  ޤައުމީ  މިހަރަކާތަކީ

 ހާމަކުރިއެވެ.އަދި މިހާތަނަށް ޯބހިމެނުމަށް އާންމުންގެ ފަރާތުން ވަރަށް އެއްާބރުލުންލިޭބކަމަށް ިބއުރޯއިން . އެދެއެވެ

 

 ން ލިިބވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ. އި /https://census.gov.mv/2022 ލައްވާނަމަތު ބޭނުންފުޅުވެއިތުރު މައުލޫމާ
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