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 ބަރު ޚަ/އިޢުލާން

   )2022ޖޫން  26އިން  14( ސް: ޕައިލެޓް ސެންސަ 2022ބޯހިމެނުން 

 

ވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީއާއި  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ދި  41(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ) ޤާނޫނުގެ   16/2021  ބަރނަން  ޤާނޫނު

މިގޮތުން ދެން    އެވެ.ވާނެ(އެކެއް) ފަހަރު ބާއްވަން  1(ދިހައެއް) އަހަރަކުން    10ދިރިއުޅޭ ތަންތަނުގެ ބޯހިމެނުމެއް މަދުވެގެން ކޮންމެ  

ރިއުޅޭތަންތަނުގެ އަށެވެ. މިމުއްދަތުގައި "އާބާދީ އާއި ދި  2022ސެޕްޓެމްބަރ    25އިން    13ބޯހިމެނުން ބޭއްވުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވަނީ  

 ބޯހިމެނުން" އަދި "އިޤްތިސާދީ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޯހިމެނުން" ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ހަރަކާތެއް   މިފަދަ  ވުމާއިއެކެ،  ހަރަކާތެއްކަމަށް  ބޮޑު  މުހިއްމު  ވަރަށް  ކުރިއަށްދާ  ފެންވަރެއްގައި  ޤައުމީ  ބޯހިމެނުމަކީ 

އަށް    2022ޖޫން    26އިން    14ފުރިހަމަ ތައްޔާރީތައް ވުމުގެ ގޮތުން ބާއްވާ ޕައިލެޓް ސެންސަސް    ކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ވާންޖެހޭ

ބޯހިމެނުމުގެ އަސްލު ހަރަކާތުގެ ކުރިން ބޯހިމެނުމުގެ ހުރިހާ    އަކީ"ޕައިލެޓް ސެންސަސް"  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

 ވެ.ތެކެ ހަރަކާ ގާށް ހިންމަރުޙަލާތަކެއް ކުރިޔަށްދާނެ ގޮތް ދެނެގަތުމަ

ނޮޅިވަރަމް އިން ހޮވާލެވިފައިވާ ހދ.  އަދި  ސިޓީ  ކުޅުދުއްފުށި  މިހަރަކާތް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާލެ، ހުޅުމާލެ،  

މިހަރަކާތް    ގައިޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް    ތިލަފުށި، އަދި  މާލޭގެ ހާބަރު ސަރަހައްދު،ސަރަހައްދު ތަކެއްގައެވެ. އަދި މީގެއިތުރުން  

 ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 

ތަންތަނަށް   ގޭބިސީތަކާއި މަސައްކަތްހިންގާ  ފެށިގެން    14މިގޮތުން ހޮވާލެވިފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ  އިން  ޖޫން   26ޖޫން 

ށްޓަކައި މިބިއުރޯގެ ޓީމްތަކުން އާއި ދެމެދު މައުލޫމާތު ނެގުމަ 18:00އިން  9:00ގެ ނިޔަލަށް ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނު  2022

ފަރާތްތަކަށް ހަރަކާތްތެރިވާ  އެއްކުރުމުގައި  މައުލޫމާތު  ދަންނަވަމެވެ.  ވާހަކަ  ގެންދާނެ  އޮފް    ،ޒިޔާރަތްކުރަމުން  ބިއުރޯ  މޯލްޑިވްސް 

ދި މަޢުލޫމާތު  ދޫކުރެވިފައިވާނެއެވެ.  ފާހެއް  އަންގައިދޭ  މީހެއްކަން  ދެވިފައިވާ  ހުއްދަ  މިފާސް  ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ  އެއީ  ނުމުގެކުރިން 

 ރައްޔިތުންގެ ޒިންމާއެއްކަމުގައިވެސް ދަންނަވަމެވެ.  އޮތްމީހެއްތޯ ބެލުމަކީ އާންމު

ބެހޭ  ބޯހިމެނުމުގައި ގޭބިސީތަކުން އަދި އާންމު ފަރުދުންގެ ކިބައިން ނެގިގެންދާނެ ބައެއް މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ދިރިއުޅޭތަނާއި 

ހާސިލްކޮށްފައިވާ އެންމެމަތީ ތައުލީމު، އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ ،  ގެ ބޮޑުމިން، މީހުންގެ އުފަން ތާރީޚްތަނު  މައުލޫމާތު، ގޭބިސީ ދިރިއުޅޭ
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މައުލޫމާތު    ފުރަތަމަ ،ދަރިންގެ އަދަދު   މަސައްކަތް، ފުރަތަމަ ކައިވެނި ކުރި ޢުމުރު، އަންހެނުންނަށް: ދަރިފުޅު ލިބުނު ޢުމުރު ފަދަ 

 ހިމެނެއެވެ. 

އަދި މަސައްކަތް ހިންގާ ތަންތަނުން ނެގިގެންދާނެ މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި ތަނުގެ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރުގެ މައުލޫމާތު،  

(މުސާރައާއި  ޙަރަދު  ތަނުގައި ހިންގާ މައިގަނޑު މަސައްކަތުގެ ތަފްސީލު، ވަޒީފާގައި ގެންގުޅޭ މުއައްޒަފުންގެ އަދަދު، ތަނުގެ އާމްދަނީ އާއި  

 މެނެއެވެ. މައުލޫމާތު ހިނެޓް، ތެލުގެ ބާވަތްތައް އަދި ތަކެއްޗަށް ހިނގި ޚަރަދު) ގެ ލި، ފެން ކަރަންޓް، ފޯނާއި އިންޓަރއުޖޫރަ، ކު

ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގެ  ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން    46(ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަފާސްހިސާބުގެ) ޤާނޫނުގެ   16/2021  ބަރނަން  ޤާނޫނު

ތަކުގައި ހޯދާ މަޢުލޫމާތުގެ ސިއްރު ހިފަހައްޓަންވާނެއެވެ. އަދި، އެ ސަރވޭކުރާ  ން މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް  ޢާންމުންގެ ފަރާތު  ބޭނުމުގައި

ވެސް  މަޢުލޫމާތު ބޭނުންކުރަންވާނީ، ހަމައެކަނި، ސަރވޭގެ ބޭނުމަށްޓަކައި، ވަކި ފަރާތެއްގެ މަޢުލޫމާތު ހާމަނުވާނެ ގޮތުގެމަތިންނެވެ. އެއް

ފަރާތެއް އަމިއްލަ  ފަރުދުންނާއި، ޙާލެއްގައި  ވަކިވަކި  އެކުލަވާލުމަށްޓަކައި  ތަފާސްހިސާބު  ހާމަކޮށްގެންނުވާނެއެވެ.  މަޢުލޫމާތު  ޒާތީ  ގެ 

މީ  ވިޔަފާރިފަދަ ތަންތަނުން އެއްކުރާ ފަރުދީ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވޭ ޑޭޓާ ބޭނުންކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވާލުމަށެވެ. ރަސް 

އެހައްޓާ  ބަލަ   ،އެއްކޮށް  ތަފާސްހިސާބު އިދާރާތަކުން  އެކުލެވޭ ފަދަ  ދައުލަތުގެ  މަޢުލޫމާތު  ސިއްރު  ފަރުދީ   ހިފެހެއްޓުން  ޑޭޓާގެ 

 ލާޒިމުވެގެންވެއެވެ. 

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

 ޙަރަކާތްތެރިވާ ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި     ދަށުން ބާރުލިބިގެންމި ޤާނޫނުގެ ކަމެކެވެ. އަދި  ކޮންމެ ރައްޔިތަކަށް ލާޒިމުކުރާ  

 އެދިއްޖެ ހިނދެއްގައި، އެފަރާތަކަށް ތެދު މަޢުލޫމާތު ދޭންވާނެއެވެ.ޢާންމު ފަރުދުންގެ ކިބައިން މަޢުލޫމާތަކަށް  އޮފިސަރަކު    ހުއްދަދީފައިވާ

މިހަރަކާތަކީ ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ހިންގޭ ވަރަށް ބޮޑުމަސައްކަތަކަށް ވުމާއި އެކު، އާއްމުންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން މިބިއުރޯއަށް  

މަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުންވާނެ ވާހަކަ މިފުރުސަތުގައި ދަންނަވަމެވެ. އަދި މިހާތަނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލެއްވު

 ނިހާޔަތަށް ޝުކުރު ދަންނަވަމެވެ. 

މިމަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ނުވަތަ ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާނަމަ މި ބިއުރޯގެ  

ނުވަތަ ވެބްސައިޓްގައިވާ     complaints@stats.gov.mvއަށް ގުޅުއްވުން ނުވަތަ މިބިއުރޯގެ އީމެއިލް    1423ހޮޓްލައިން ނަންބަރ  

ފޯމު   ކުރެއްވުމަށްފަހު    /complaintsform-in-http://statisticsmaldives.gov.mv/census/2022ޝަކުވާ  ފުރިހަމަ 

 ހުށައެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަދި ޒިޔާރްތްކޮށް ހާޑް ކޮޕީއަކުން މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވަންބޭނުންފުޅު ނަމަ އެފުރުސަތުވެސް އޮންލައިކޮށް

 ހަމަޖައްސައިދެވޭނެއެވެ. 
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