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 ބަރު ޚަ/އިޢުލާން

   )2022 ސެޕްޓެންބަރު 52އިން 31( :  2022ބޯހިމެނުން  

 

ަވނަ މާއްދާެގ ދަށުން ދިެވހިރާއްޖޭެގ އާބާދީއާއި    41ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބުެގ ޤާނޫނުެގ   16/2021ޤާނޫނު ނަންބަރު  

ކޮންމެ   މަދުެވެގން  ބޯހިމެނުމެއް  ތަންތަނުެގ  މިޮގތުން    1އަހަރަކުން    10ދިރިއުޅޭ  ބާއްަވންޖެހެއެެވ.   25އިން    13ފަހަރު 

ަވނީ ކަނޑަ  2022ސެޕްޓެމްބަރު   ބޭއްުވމަށް  ބޯހިމެނުން  ހުރިހާ  އަށް  ދިރިއުޅޭ  ފުރިހަމަާވނީ ރާއްޖޭގައި  ބޯހިމެނުން  އެޅިފައެެވ. 

 ދިެވހިން އަދި ބިދޭސީން ހިމެނެިގންނެވެ. 

 

ރަށެއްގައި   ހުރިހާ  މުޅިރާއްޖޭެގ  މަސައްކަތް  އަމަލީ  ހެނދުނު    13ބޯހިމެނުމުެގ  އަންާގރަދުަވހުެގ  ާވ   9ސެޕްޓެންބަރު 

އާއި ދެމެދު ބޯހިމެނުމުެގ މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި    18:00އިން    9:00ހެނދުނު    ޖަހާއިރު ފެށޭނެއެވެ. އަދި ކޮންމެ ދުަވހަކުެވސް

ެގ ފަހުން ެވސް މަސައްކަތްކުރަންޖެހިދާނެއެެވ.   18.00ނަމަެވސް ބައެއް ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައި  ޓީމްތަކުން ހަރަކާތްތެރިާވނެއެެވ.  

ކުރާ ފަރާތްތަކަށް، މޯލްޑިްވސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްެގ ހުއްދަ ބޯހިމެނުމުެގ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ތަންތަނަށް ޒިޔާރަތް

މު  ދެިވފައިާވ މީހެއްކަން އަންގައިދޭ ފާހެއް ދޫކުރެިވފައިާވނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެކުރިން އެއީ މިފާސް އޮތްމީހެއްތޯ ބެލުމަކީ އާން

ީގންކުރަން ބޭނުންވެއްޖެނަމަ މިބިއުރޯެގ ެވބްސައިޓުން ޗެކްކުރެޭވނެ އަދި އިތުރަށް ޔަ  ރައްޔިތުންެގ ޒިންމާއެއްކަމުގައި ދަންނަަވމެވެ.

 ާވހަކަ ދަންނަަވމެެވ.  

 

ސެޕްޓެންބަރުަގއި ބޯހިމެނުމުެގ ލިސްޓިންގ ނަގާއިރު ކޮންމެ ެގއެއް ވަކިން، އަދި ބުރި ބުރިއަށް ހަދާފަހުރި    14އިން    13

 މަސައްކަތްހިންާގ ތަންތަން ވަކިން ފާހަގަކުރެޭވނެއެވެ. އަދި ބޯހިމެނުން  އިމާރާތެއްނަމަ އެތަނުެގ ތެރޭަގއި ހުރި އެޕާޓްމަންޓްތަކާއި

ަގއި އެތަނެއްަގއި ނިދާ ދިރިއުޅުނު މީހުން ދެނަެގނެ ލިސްޓުކުރެޭވނެއެވެ. ލިސްޓިންގ    00.00ސެޕްޓެންބަރު ެގ    13ހަާވލާދޭ ަވުގތު  

ބިސީެގ އިސްމީހާ، މަސައްކަތްހިންާގ ތަނެއްނަމަ މުވައްޒަފުންެގ  ގައި ނެޭގ މައުލޫމާތުެގތެރޭަގއި ތަނުގައި ހުރި ކޮޓަރީެގ އަދަދު، ޭގ

އަދަދު، ގުޅޭނެ ނަންބަރު ފަދަ މަޢުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. މީހަކާ ދިމާނުާވނަމަ ޓީމްތަކުން އެކިފަހަރުމަތިން ބަލާ ދިމާނުާވތަންތަނަށް، 

 އެޓީމާއި ގުޅޭނެ ނަންބަރު އެނޭގހެން ފްލަޔަރ އެއްލެޭވނެއެވެ. 
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ނަންބަރު ޤާނޫނުެގ   16/2021  ޤާނޫނު  ތަފާސްހިސާބުެގ)  ތަފާސްހިސާބު    46(ދިެވހިރާއްޖޭެގ  ދަށުން  މާއްދާެގ  ަވނަ 

ސިއްރު   މަޢުލޫމާތުެގ  ހޯދާ  ސަރޭވތަކުަގއި  ކުރާ  ހޯދުމަށް  މަޢުލޫމާތު  ފަރާތުން  ޢާންމުންެގ  ބޭނުމުަގއި  އެއްކުރުމުެގ 

ންކުރަންާވނީ، ހަމައެކަނި، ސަރޭވެގ ބޭނުމަށްޓަކައި، ވަކި ފަރާތެއްެގ މަޢުލޫމާތު  ހިފަހައްޓަންާވނެއެވެ. އަދި، އެ މަޢުލޫމާތު ބޭނު

ތަފާސްހިސާބު  ހާމަކޮށްެގންނުާވނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ޒާތީ  ފަރާތެއްެގ  އަމިއްލަ  ޙާލެއްގައި  އެއްެވސް  ޮގތުެގމަތިންނެވެ.  ހާމަނުާވނެ 

ިވޔަފާރިފަދަ   ފަރުދުންނާއި،  ަވކިަވކި  ތަންތަނުން އެއްކުރާ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރެޭވނީ  އެކުލަާވލުމަށްޓަކައި 

ބަލަހައްޓާ ދައުލަތުެގ އިދާރާތަކުން އެފަދަ ފަރުދީ    ،ހަމައެކަނި ތަފާސްހިސާބު އެކުލަާވލުމަށެވެ. ރަސްމީ ތަފާސްހިސާބު އެއްކޮށް

 މަޢުލޫމާތު އެކުލެޭވ ޑޭޓާެގ ސިއްރު ހިފެހެއްޓުން ލާޒިމުެވެގންވެއެވެ. 

 

ަވނަ މާއްދާެގ (ނ) ެގ ދަށުން ބޯހިމެނުންތަކަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމަކީ   41އަދި، ދިެވހިރާއްޖޭެގ ތަފާސްހިސާބުެގ ޤާނޫނުެގ  

މަސައްކަތުގައި   އެއްކުރުމުެގ  ތަފާސްހިސާބު  ބާރުލިބިެގން  ދަށުން  ޤާނޫނުެގ  މި  އަދި  ކަމެކެވެ.  ލާޒިމުކުރާ  ރައްޔިތަކަށް  ކޮންމެ 

ހުއްދަދީފަ ތެދު  ޙަރަކާތްތެރިާވ  އެފަރާތަކަށް  ހިނދެއްގައި،  އެދިއްޖެ  މަޢުލޫމާތަކަށް  ކިބައިން  ފަރުދުންެގ  ޢާންމު  އޮފިސަރަކު  އިާވ 

 މަޢުލޫމާތު ދޭންާވނެއެވެ. 

 

މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭޮގތުން ޝަކުާވއެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުެވލައްާވނަމަ މި ބިއުރޯެގ ެވބްސައިޓްަގއިާވ ޝަކުާވ ފޯމު 

https://census.gov.mv/2022/complaints/  ުހާޑް   ސަބްމިޓްކޮށްލައްާވށެވެ.  މަށްފަހުފުރިހަމަކުރ ޒިޔާރަތްކޮށް  އަދި 

ޑައިެގން ފޯމް ހުށަހެޅުއްުވމަށް  ކޮޕީއަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްަވންބޭނުންފުޅުެވލައްާވ ނަމަ ބޯހިމަނާ މައިމަރުކަޒު ދަރުބާރުގެއަށް ަވ

ގުޅުއްަވއިެގންެވސް    ދަންނަަވމެވެ. އަށް  ހޮޓްލައިން  ބިއުރޯެގ  މި  ބޭނުންފުޅުެވލައްާވނަމަ  ހުށަހެޅުއްުވމަށް  މައްސަލަ  ފޯނުން 

 ހުށަހެޅުއްިވދާނެ ާވހަކަ ދަންނަަވމެެވ. 

 

ނުަވތަ ޝަކު ހޯއްދެުވމަށް  މައުލޫމާތު  އިތުރު  ގުޅޭޮގތުން  މި މިމަސައްކަތާއި  ބޭނުންފުޅުެވލައްާވނަމަ  ހުށަހެޅުމަށް  ާވއެއް 

 އަށް ގުޅުއްުވމަން ދަންނަަވމެވެ.   1423ބިއުރޯެގ ހޮޓްލައިން ނަންބަރު  

 

އެއްބާރުލުން  ފުރިހަމަ  އާއްމުންެގ  އެކު،  ބޮޑުމަސައްކަތަކަށްުވމާއި  ަވރަށް  ހިންޭގ  ފެންަވރުގައި  ޤައުމީ  މިހަރަކާތަކީ 

ންާވނެ ާވހަކަ މިފުރުސަތުަގއި ދަންނަަވމެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ދެއްަވމުން ެގންދަާވ އެހީތެރިކަމާއި  މިބިއުރޯއަށް ަވރަށް ބޮޑަށް ބޭނު

 އެއްބާރުލެއްުވމަށް ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަަވމެވެ.  

 
 

https://census.gov.mv/2022/complaints/



