
 

 ޅާ ފޯމު ހަ މައްސަލަ ހުށަ ޝަކުވާ/ 

  ދަށުންގެ      )ވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ ގަވާއިދުދި( R-192022/ގަވާއިދު ނަންބަރު  މި ފޯމުގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ  
މަސައްކަތާބޯހިމެނު ނުވަތަ  ޅިގެން  ގު  އިމުގެ  ކުރުޝަކުވާއެއް  ރިޕޯޓް  ހުށަހެޅުމަށް   ،ބޭނުންވާނަމަމަށް  މައްސަލައެއް 

ޅާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު  ހަޅޭ މައްސަލަތައް ހުށަހެ ހުށަ ގެ ދަށުން  މާއްދާވަނަ    72ގެ  ވާއިދުމަގުފަހިކުރުމެވެ. މިގަ
 ނެއެވެ. ފެހެއްޓޭހި

 :މަޢުލޫމާތު ފަރާތުގެ ހުށަހަޅާ ޝަކުވާ .1
 ރިޯޕރޓްކުރާ ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު 

                                                                    :ނަން -
                                                                ކަންއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:އްދިވެހިރައްޔިތެ -
                                            :)ނަންބަރު އޮތްނަމަ ޕާސްޕޯޓްން (ބިދޭސީ -
                                                      މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: -
                                                           :ގުޅޭނެ ނަންބަރު -
                                                          އީމެއިލް އެޑްރެސް: -
                      މައްސަލަ ހުށަހެޅީ ކުއްފުނި/މަސައްކަތްހިންގާ ތަނަކުންނަމަ އެތަނުގެ ނަން: -

                                                                                                                                                   
 

 (އެނގުނު މިންވަރަކުން ހިމެނުމަށް)  ފަރާތުގެ މަޢުލޫމާތު: ރައްދުވާ ޝަކުވާ .2
                                                                    ނަން: -
                                                                ކަންއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:އްދިވެހިރައްޔިތެ -
                                              ބިދޭސީން (ޕާސްޕޯޓް އޮތްނަމަ ނަންބަރު): -
                                                        މިހާރު ދިރިއުޅޭ އެޑްރެސް: -
                                                             ގުޅޭނެ ނަންބަރު: -
                                                            އީމެއިލް އެޑްރެސް: -
                        ނަމަ އެތަނުގެ ނަން:ކަށްކުއްފުނި/މަސައްކަތްހިންގާ ތަނަ ރައްދުވަނީމައްސަލަ  -

                                                                       

 މައްސަލައާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު: ރިޯޕރޓްކުރާ  .3
                           : (އަތޮޅު/ރަށް/މާލެނަމަ އަވަށް) މައްސަލަ ހިނގާފައިވާ ތަން/ޝަކުވާ -

 
                                                  :އިގެ ތަފްސީލްމައްސަލަ/ޝަކުވާ -
                                                                          

                                                                          

 



 ތެދު މައުލޫމާތެވެ. މިފޯމު ފުރާފައި މިވަނީ އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ނުފޫޒެއް ނެތިއެވެ.  މަތީގައިވާ މައުލޫމާތަކީ 

 

 : އިދާރީ ބޭނުމަށް: މައްސަލަ ނޯޓްކުރި/ބަލައިގަތް ގޮތް އަދި މުވައްޒަފުގެ މަޢުލޫމާތު

                                                                    ނަން: -
                                             ކަންއަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު:ދިވެހިރައްޔިތެއް -

 

 (ފާހަގަކުރުމަށް) މައްސަލަ ބަލައިގަތް ގޮތް:
 : . ފޯނުނ1ް  -
    :އީމެއިލް. 2  -
    : މީހަކު އައިސް ރިޕޯޓްކުރި. 3 -
                                                      . އެހެނިހެން (ބަޔާންކުރޭ)4 -

 
 ުމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް  ފުރިހަ  ޝަކުވާ/މައްސަލަ ހުށަހަޅާ ފޯމcomplaints@stats.gov.mv    ެނުވަތަ ބޯހިމެނުމުގ

އަށް   (ދަރުބާރުގެ)  ކުރިއަށްދާ ސެންޓަރު  މައުލޫމާތު  މަސައްކަތް  އިތުރު  ގުޅޭގޮތުން  މިމަސައްކަތާއި  އަދި  ދަންނަވަމެވެ.  ހުށައެޅުއްވުމަށް 

 އަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.  1423ހޯއްދެވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި ބިއުރޯގެ ހޮޓްލައިން ނަންބަރ 
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Complaints Form 

The purpose of collecting this information is to respond to inquiries or requests, in relation to the ongoing 
CENSUS operation. Under the Statistics Regulation (R-19/2022) the information about the person/agency 
submitting the complaint will be kept confidential. 

1. Information about the person who submits the Complaint: 
Persons Details 

- Name:                                                                  
- ID card Number:                                                       
- Foreigner (Passport Number-if have):                                       
- Current Address:                                                        
- Contact Number:                                                        
- Email Address:                                                           
- If a Company/Establishment, Name of the Company/Establishment: 

                                                                       
2. Information about the person being complained about: (complete as much information as possible) 

- Name:                                                                  
- ID card Number:                                                       
- Foreigner (Passport Number-if have):                                       
- Current Address:                                                        
- Contact Number:                                                        
- Email Address:                                                           
- If a Company/Establishment, Name of the Company/Establishment: 

                                                                      
3. About the Complaint: 

- Place of occurrence (Atoll/Island/Ward if Male’)         
                                                                      

- Details of the Compliant: 
                                                                      
                                                                      

Information provided above are true and the form is filled without any influence from anyone. 

Official Use: Complaint Received/Recorded Method and Staff details: 

- Name:                                                                                                                                                                                 
- ID card Number                                                                                                                                                 

Complaint obtained through: (tick) 

- Phone 
- Email 
- Reported by personally attending  
- Other (specify) …………………………………….…….. 

 
 Please submit this form to complaints@stats.gov.mv  or submit directly to the census center at Dharubaaruge. If you have 

any further queries, please contact the hotline 1423. 
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