މޯލްޑިވް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހޭދަވާނެ މުއްދަތު ބަޔާންކުރާ ތާވަލްތަށް
 .1ޕޮޕިއުލޭޝަން އެންޑް ސޯޝަލް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
 1.1.ޕޮޕިއުލޭޝަން ޑޭޓާ ރިކުއެސްޓް އަށް ޖަވާބު ދިނުން

މައުލޫމާތު ހޯދަން އާއްމުން އެމް.ބީ.އެސްއަށް ރިކުއެސްޓްއެއް
އީމެއިލް ،ސިޓީ ނުވަތަ ފޯނުން ފޮނުވުން

އެމް.ބީ.އެސްއަށް ރިކުއެސްޓް ލިބުމުން ވަގުތުން ލިބެންހުރި
ޑޭޓާނަމަ ފޯރުކޮށްދިނުން

ޑޭޓާ އަށް އެދިލެއްވި ފަރާތަށް އީމެއިލް ނުވަތަ ސިޓީއިން ޑޭޓާ
ފޯރުކޮށްދިނުން

ޑޭޓާ ނެތް ނަމަ ޑޭޓާ ޖެނެރޭޓުކުރުމަށްފަހު ޓޭބަލް ތައްޔާރު
ކުރުން

1.2

ސެންސަސް ޑޭޓާ ސެޓް ހޯދުމަށް އަންނަ ރިކުއެސްޓަށް ޖަވާބު ދިނުން

އޮންލައިންކޮށް ޑޭޓާސެޓްއަށް  http://statisticsmaldives.gov.mv/census-dataset/އަށް ރިކުއެސްޓް ކުރުމުން މިރިކުއެސްޓް ދާނީ
 info@stats.gov.mvއަށެވެ .އަދި އިންފޯއިން ސެކްޝަން އަށް ރޫޓުވެގެން އައުން

ޑޭޓާ ސެޓްއަށް ކުރި ރިކުއެސްޓް އެސެސްކުރުމަށްފަހު އިތުރު މައުލޫމާތް ސާފުކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ ރިކުއެސްޓް ކުރި ފަރާތަށް އިމެއިލް /ނުވަތަ
ފޯނުކޮށްގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރުން

މައުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު އެމްއޯޔޫ ސޮއި ކުރުމަށް ފޮނުވުން

ދެފަރާތުން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއި ކޮށް ނިމުމުން ޑޭޓާސެޓް ގޫގުލް ޑްރައިވް މެދުވެރިކޮށް ސެއަރ ކުރުން .މަދުވެގެން  3ދުވަސް ތެރޭ
މިޕްރޮސެސް ނިންމުން

 .2ނެޝަނަލް އެކައުންޓްސް އެންޑް އިކޮނޮމިކް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
 2.1ސަޕުލައި އަދި ޔޫސް ޓޭބަލް

ސަރުކާރުގެ ފައިނަލް
ކޮންސަމްޝަން
އެކުސްޕެންޑިޗަރ
އެކުލަވާލުން

ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ހިސާބު
ތައް އެކި އެކި ސެކްޓަރ
ތައްވަކިން އެސް.އެން.އޭ
ފޯމެޓައް ބަދަލު ކުރުން

ސަޕުލައި އަދި ޔޫސް ޓޭބަލް

އިންޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓްގެ
ތަފާސް ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުން

ގޭބިސީތަކުގެ ފައިނަލް
ކޮންސަމްޝަން
އެކުސްޕެންޑިޗަރ އެކުލަވާލުން

ގުރޮސް ފިކުސްޑް ކެޕިޓަލް
ފޯމޭޝަން އެކުލަވާލުން

ބޯހިމެނުމާއި އެހެނިހެން ސާރވޭ
ތަކުން ހޯދާ އެންޕްލޮއިމަންޓާއި ބެހޭ
ތަފާސްހިސާބުތައް އެކި ސެކްޓަރ
ތަކަށް ވަކިވަކިން އެކުލަވާލުން

ފައިނޭންސިއަލް ސެކްޓަރ ެ
ގ
ތަފާސް ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުން

ފ ޕޭމަންޓްގެ ތަފާސް
ބެލެންސް އޮ ް
ތއް އެކުލަވާލުންެ
ހިސާބު ަ

ތަފާސް ހިސާބު މަދުވާ ދާއިރާތަށް
ުގ
ފާހަގަކޮށް އެދާއިރާތަކ ެ
އެކްސްޕާޓުން ނާއި މަޝްވަރާކޮށް
އެކަމަށް އެޑްރެސްކުރުން

އެކުލަވާލެވުނު ތަފާސް
ހިސާބުތައް ބޭނުންކޮށްގެ ް
ނ
ސަޕުލައި އަދި ޔޫސް ޓޭބަލް
އެކުލަވާލުން

ސަޕުލައި އަދި ޔޫސް ޓޭބަލް ގަ ި
އ
ބޭނުންކުރެވުނު ދާއިރާތަކަށް ގުރޮސް
އައުޓްޕުޓް އަދި އިންޓަރމީޑިއެޓް
އިންޕުޓް އެކުލަވާލުން

ސަޕުލައި އަދި ޔޫސް ޓޭބަލް
އާއި ބެހޭ ލިޔުން ތައް
ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުން

މަޝްވަރާކޮށް ހިޔާލުހޯދުމަށް
ޔސް
ޓައި ސަޕުލައި އަދި ޫ
ޓޭބަލް ޕްރެސެންޓްކުރުން

ޫސ
ދ ޔ ް
ސަޕުލައި އަ ި
ސ ކުރުން
ޓޭބަލް ބެލެން ް

ސަޕުލައި އަދި ޔޫސް ޓޭބަލް
އާއި އެއާއި ބެހޭ ލިޔުންތައް
ޝާއިއުކުރުން

ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ  /އިދާރާ
ތަކުގެ ހިޔާލުތަށް ހިމަނައިގެން
ސަޕުލައި އަދި ޔޫސް ޓޭބަލް އާއި
ބެހޭ ލިޔުން ތައް ފައިނަލް ކުރުން

އ ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ /
ކަމާ ި
ރ ތަކުގެ ހިޔާލުހޯދުމަ ް
ށ
އިދާ ާ
ފޮނުވުން

 2.2ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީހިސާބުތައް އެކުލަވާލުން

ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީހިސާބުތައް މޯލްޑިވްސް
އިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓުން އަދި ޕަބްލިކް
އެންޓަރޕްރައިޒް މޮނިޓަރިން ޑިވިޒަން އިން
ހޯދުން

ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީހިސާބުތައް އެކުލަވާލުން

ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީހިސާބުތަކުގެ ނޯޓްސް އަ ި
ދ
އިންކަމް ސްޓޭޓްމަންޓް ކޮންބައިންކޮށް އެކުލަވާލުން

ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީހިސާބުތައް އެކްސެލް ފޯމެޓައް
އެންޓަރ ކުރުން

އިންކަމް އަދި އެކްސްޕެންޓިޗަރތައް ސީ.ޕީ.ސީ
އަދި އެސް.އެން.އޭ ފޯމެޓައް ކޯޑް ދިނުން

އިންކަމް އަދި އެކްސްޕެންޓިޗަރތައް ސީ.ޕީ.ސީ އަދި
އެސް.އެން.އޭ ކޯޑަށް ކޮންސިލެޑޭޓްކުރުން

އެސް.އެން.އޭ އެގްރިގޭޓްސް( އިންޕުޓް،
އައުޓްޕުޓް ،ކޮންޕެންސޭޝަން އޮފް
ުނ
އެމްޕްލޮއިމަންޓް) ތައް އެކުލަވާލ ް

 2.3އަހަރީ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލާނެ ގޮތް

ިސބުތައް
ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީހ ާ
އެސް.އެން.އޭ ފޯމެޓަށް އެކުލަވާލުން

ކޮންމެ މަހެއްގެ ވެސް ބޭނުންވާ ހުރިހާ
ޝޯޓްޓާރމް އިންޑިކޭޓރ ތައް ހޯދުން

ސަރުކާރުގެ ވޭޖް އިންޑެކުސް
އެކުލަވާލުން

އިންޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓްގެ ތަފާސް
ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުން

އން.އޭ
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓް އެސްެ .
ފޯމެޓަށް އެކުލަވާލުން

ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުރާ
ސްޕްރެޑް ޝީޓަށް ހުރިހާ ޑޭޓާއެއް
އެންޓަރ ކުރުން

ފައިނޭންސިއަލް ސެކްޓަރގެ ތަފާސް
ހިސާބުތައް އެކުލަވާލުން

ރިސޯޓް ޕްރައިސް އިންޑެކުސް އެކުލަވާލުން

ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ  /އިދާރާ ތަކުގެ
ހިޔާލުހޯދުމަށް ފޮނުވުން

ކޮންސިސްޓެންސީ ބަލައި ޗެކުކުރުން

ބޭނުނަް ވެއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދާއިރާތަކުގެ
އެކްސްޕާޓުން ނާއި މަޝްވަރާކުރުން

ޖީ.ޑީ.ޕީ ޝާއިއުކުރުން(ކޮންމެ
އަހަރެއްގެ ސެޕްޓެންބަރުގެ
ނިޔަލަށް)

ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ  /އިދާރާ
ތަކުގެ ހިޔާލުތަށް ހިމަނައިގެން
ލިޔުން ތައް ފައިނަލް ކުރުން

ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި ބެހޭ ލިޔުން ތައް
ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުން

އަހަރީ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލާނެ ގޮތް

 .2.4އިންޕޯޓް އަދި އެކުސްޕޯޓް ޔުނިޓް ވެލިޔު އިންޑެކުސް އެކުލަވާލާނެ ގޮތް

އެޗް.އެސް އަދި ސީ.ޕީ.ސީ ބްރިޖް
އަޕްޓޭޑް ކުރުން

ކޮންމެ މަހެއްގެ ވެސް ބޭނުންވާ އިންޕޯޓް
އަދި އެކުސްޕޯޓް ޑޭޓާ މޯލްޑިވްސް
ކަސްޓަމްސް އިން ހޯދުން

އިންޕޯޓް އަދި އެކުސްޕޯޓް ޔުނި ް
ޓ
ވެލިޔު އިންޑެކުސް އެކުލަވާލާނެ ގޮތް

ޑ އެރައެއް
ނ ( ކޯ ް
ޑޭޓާ ތައް ޗެކްކުރު ް
ތ ބެލުން)
ޔސް ހުރި ޯ
ނުވަތަ އައުޓްލަ ާ

އިންޕޯޓް އަދި އެކުސްޕޯޓް ޔުނިޓް ވެލިޔު
އިންޑެކުސް އެކުލަވާލުން

އިންޕޯޓް އަދި އެކްސްޕޯޓް ޑޭޓާ އާއި
ސީ،ޕީ،ސީ އަސި ބީ.އީ.ސީ އަދި
އެހެނިހެން ކޯޑް ތަކާއި ބްރިޖް ބޭނުން
ކޮށްގެން ލިންކް ކުރުން

އިންޕޯޓް އަދި އެކުސްޕޯޓް ޔުނިޓް ވެލިޔު
އިންޑެކުސް ބެހޭ ލިޔުން ތައް
ތައްޔާރުކޮށް އެކުލަވާލުން

ޑޭޓާ ތައް ރީޗެކްކުރުން

ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކުގެ  /އިދާރާ ތަކުގެ
ހިޔާލުހޯދުމަށް ފޮނުވުން

 .2.5ކުއަޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ހެދުން

އިންޑިކޭޓާރ ،ސަރުކާރުގެ ޚަދަރު
ރިޕޯޓު ،އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް
މައުލާމާތާއި ކުންފުނިތަކުގެ ކުއަޓާލީ
ރިޕޯޓްތައް އެއްކުރުން

އިންޑިކޭޓާރ ،ސަރުކާރުގެ ޚަދަރު
ރިޕޯޓު ،އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް
މައުލާމާތާއި ކުންފުނިތަކުގެ ކުއަޓާލީ
ރިޕޯޓްތައް އެއްކުރުން

ކުއަޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ހެދުން

އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް މައުލޫމާތު
ކޯޑުކޮށް ކުއަޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ
އަށް ބޭނުންވާ ފޯމެޓަށް
ތައްޔާރުކުރުން

އިންޕޯޓް އަދި އެކުސްޕޯ ް
ޓ
ޔުނިޓް ވެލިޔު އިންޑެކުސް
އެކުލަވާލުން

ސަރުކާރު ބަޖެޓުގެ މައުލޫމާތު
އެސް.އެން.އޭ ފޯމެޓަށް
އެކުލަވާލުން

ފައިނޭންޝަލް ސެކްޓަރގެ
މައުލޫމާތު އެކުލަވާލުން

ރިސޯޓް ޕްރައިސް އިންޑެކްސް
އެކުލަވާލުން

ސަރުކާރުގެ ވޭޖްއިންޑެކްސް
އެކުލަވާލުން

އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި ކުއަޓާލީ
ޖީ.ޑީ.ޕީ ބެންޗްމާކް ކުރުން

މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން
ދެނެގަތުން

އެކުލަވާލެވުނު މައުލޫމާތު އަދި
ޕްރައިސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ކުއަރޓާލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ވޯކްޝީޓަށް
އެޅުން

ކޮމެންޓްތަށް އެކުލަވާވުން

ކޮމެންޓަށް ފޮނުވުން

ޕަބްލިކޭޝަން ތައްޔާރުކުރުން

ކުއަޓަރލީ ޖީޑީޕީ ޝާއިއުކުރުން
(ކޮންމެ ތިންމަހުން
އެއްމަހު/ޖެހިގެން އަންނަ ކުއަރޓާގެ
އެންމެ ފަހު ދުވަހު)

 2.6ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)

ޑޭޓާ އެންޓާކުރުން (ކުރީމަހުގެ ޑޭޓާ
ޖެހިގެން އަންނަ މަހުގެ ފުރަތަމަ
ހަފްތާ ނިމުމުގެ ކުރިން)

ކަޑައެޅިފައިވާ ދުވަސްތަކަށް
މާލެއާއި ރަށްތަކުގެ ބާޒާރުގެ ޑޭޓާ
ހޯދުން (ކުރީމަހުގެ ޑޭޓާ ޖެހިގެން
އަންނަ މަހުގެ  5ގެ ކުރިން)

އަގުނެގުމަށް ކަޑައެޅިފައިވާ
ދުވަސްތަކަށް މާލެއާއި ރަށްތަކުގެ
ބާޒާރުގެ އަގު ނެގުން (ކޮންމެ
ދުވަހަކު ،ކަޑައެޅިފައިވާ ތާވަލަށް)

ޒ އިންޑެކްސް
ކޮންސިއުމަރ ޕްރައި ް
(ސީ.ޕީ.އައި)

ޕްރައިސް ލިސްޓް އަޕްޑޭޓް
ކުރުމަށްފަހު އެކްސެލް ސެޓަ ް
ޕ
ހަދައި ޑޭޓާތައް ލިންކް ކުރުން

ރިޕަބްލިކް ޓޭބަލް ތައްޔާރުކޮށް ޑޭޓާ
ޗެކްކޮށް ރަގަޅުކުރުން

ޑޭޓާ އިންޕިއުޓް ކުރުން

ޓޭބަލްސް އަދި ގްރާފްތައް
ތައްޔާރުކުރުން

މ ދުވަހު
ކޮންމެ މަހެއްގެ ފަހު ހޯ ަ
ށ ލުން
ސީ.ޕީ.އައި ވެބަސްއިޓަ ް

ރިޕޯޓް ޗެކްކޮށް
ފައިނަލައިސްކުރުން

އިގިރޭސި އަދި ދިވެހި ރިޕޯޓް އަދި
ޕްރެސެންޓޭޝަނާއި ރިލީސް
ޓޭބަލްސް ހެދުން

 2.7ޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް (ޕީ.ޕީ.އައި)

އިނީޝިއޭޝަން ފޯމްގައި ލިބޭ
މައުލޫމާތުތައް އެންޓަރކުރުން

ސާންޕަލްގައި ހިމެނުނު ތަންތަނަށް
އިނީޝިއޭޝަން ފޯމް ފުރުމަށް
ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުން

އެކި އިންޑަސްޓްރީތަކުން އަ ު
ގ
ނެގުމަށް ސާންޕަލްގައި ހިމަނާނެ
ތަންތަން ކަޑައެޅުން

ޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިޒް އިންޑެކްސް

ވެއިޓްސް ފައިނަލް ކުރުން
(އިންޑަސްޓްރި،
ކޮންޕެނީ،ޓްރާންސެކްޝަން)

ހޮވިފައިވާ ޕްރޮޑަކްޓްސް އަދި
ސަރވިސް ލައިންތައް ރިވިއުކޮށް
ސީ.ޕީ.ސީ ކޯޑް ދިނުން

އ ކޮން ެ
މ
އަގުނެކުމަށްޓަކަ ި
ފމް ފޮނުވުން
ކުއަރޓާއެއްގައި ޯ

ޑޭޓާ އެންޓާކޮށް ވެރިފައި ކުރުން

ޓ އަށް
ޓ ވެބްސައި ް
ޕީ.ޕީ.އައި ރިޕޯ ް
ނމެ ކުއަރޓާއެއް
ލުން (ކޮ ް
ނިމުމަށްފަހު އޭގެ ދެމަސް ފަހުން)

އ ހެދުން އަދި
ޓޭބަލްތަކާއި ގްރާޕްތަ ް
ރިޕޯޓްލިއުން

އިންޑެކްސް ކޮންޕައިލް ކުރުން

އިންޑެކްސް ކޮންޕައިލް ކުރުމަށް
އެކްސެލް ސެޓަޕް ހެދުން

 . 2.8އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންޕެރިޒަން ޕްރޮގްރާމް (އައި.ސީ.ޕީ)

އައިޓަމް ތަކުގެ
ސްޕެސިފިކޭޝަންތައް އަދި އަގު
ނެގުން

އެކި އިންޑަސްޓްރީތަކުން އަގު
ނެގުމަށް މާލެއާއި ރަށްރަށުން
ސާންޕަލްގައި ހިމަނާނެ ތަންތަން
ކަޑައެޅުން

އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮންޕެރިޒަން
ޕްރޮގްރާމް

ހޮވާލެވުނު ތަންތަނާއި އައިޓަމްތައް
އައި.ސީ.ޕީ އެޕްސްގައި މެޕްކުރުން

ޑޭޓާ އެންޓާކޮށް ވެރިފައި ކުރުން

ށ ކަޑައެޅިފައިވާ
އޭ.ޑީ.ބީއަ ް
ށ ޑޭޓާތައް ފޮނުވުން
ޑެޑްލައިންތަކަ ް

އައި.ސީ.ޕީ ފައިނަލް ރިޕޯޓްގައި
ދިވެހިރާއްޖެއިން ލިޔަންޖެހޭ ބައިތައް
ލިޔުން

އޭ.ޑީ.ބީއަށް އަގުތައް ރިވައިޒަކުރުމަށް
ފަހު ފޮނުވުން

ލ ވޯކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވެ
ރީޖަނަ ް
ނ ގައުމްތަކުގެ އަގުތަކާއި
އެހެ ް
އަޅާކިއިން

 .3ސްޓެޓިސްޓިކަލް ސަރވޭސް އެންޑް ޑޭޓާ ޕްރޮސެސިންގ
.3.1ސަރވޭ އެޕްރޫވަލް ވޯކް ފްލޯ
ސަރވޭއެއް ކުރުމަށް ހުއްދައަށް
އެމް.ބީ.އެސްއިން ހަދާފައިވާ ފޯމް
ފުރިހަމަކުރުމަށް ފަހު ،ބޭނުންވާ
ޑޮކިއުމަންޓްސް އާއެ ހުށަހެޅުން

އެމް.ބީ.އެސް ގެ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަންތަކަށް
ކޮމެންޓްއަށް ފޮނުވޭނެއެވެ .އަދި ދައުލަތުގެ
އެހެން މުވައްސަސާއަކާ ގުޅޭގޮތުން
ކަމެއްކޯޑިނޭޓްކުރަންޖެހޭ ހާލަތްތަކުގައި އެކަން
ވިލަރެސްކުރުން.

ކޮމެންޓްސް ލިބުމުން ސުވާލުކަރުދާސް ޗެކޮށް
ވނަމަ
ރަނގަޅުކުރަންޖެހޭކަމެއް ާ
ރަނގަޅުކުރުމަށްފަހު ހުއްދަދެވޭނެއެވެ.

ހުއްދައަށް އެދި ހުށަހަޅާފޯމްތަކަށް  1ހަފްތާގެ
ތެރޭގައި އާންމުކޮށް ހުއްދަދެވޭނެއެވެ.
އަދި އެމް.ބީ.އެސް ގެ ވެބްސައިޓްގައި ހިމެނޭ
ސަރވެތަކުގެ ލިސްޓް އަޕްޑޭޓްކުރުން

 .3.2އެމް.ބީ.އެސް އިން ކުރާ ސަރވޭގެ ތަފްސީލް ޑޭޓާ ރިކުއެސްޓް
 ހަޔަސްގެ ޑޭޓާ ސެޓް ހޯދުމަށް އަމަލުކުރާނެގޮތް
އެމް.ބީ.އެސްގެ ވެބްސައިޓްއަށް ވަދެ [ Household
Income and Expenditure (HIES) Data set
 ]request formފުރާފައި ސަބްމިޓް ކުރާށެވެ.

ސަބްމިޓް ކުރުމާއެކު އެރިކުއެސްޓް ކުރި ޑޭޓާ ސެޓް ޑައުންލޯޑް
ކުރުމަށް އަރާނެއެވެ .ހަމަވަގުތުން ޑައުންލޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 އެމް.ބީ.އެސް އިން ކުރާ ސަރވޭއަކުން ކަސްޓަމައިޒްކޮށް ވަކި ޑޭޓާއެއް ހޯދުމަށް އަމަލުކުރާނެގޮތް

ބޭނުންވާ ޑޭޓާއެއް ތަފްސީލްކޮށް ލިޔުމަށްފަހު އެމް.ބީ.އެސް ގެ ސަރވޭ އީމެއިލްއަށް
މެއިލް ކުރުން

ނަގަންބޭނުންވާ ޑޭޓާއެއްގެ ކޮމްޕްލިކޭޝަންއަށް ބެލުމަށްފަހު ،ވީއެންމެ އަވަހަކަށް
އެމައުލޫމާތު ބޭނުންވާފަރާތަށް ފޯރުކޮށްދިނުން

އާންމުގޮތެއްގައި މިގޮތައްކުރާ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ޑޭޓާ ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި
ދެވެއެވެ .ނަމަވެސް ޑޭޓާގެ ރިއުއެސްޓުގެ މިންވަރުން މިމުއްދަތު އިތުރުވުން ނުވަތަ
މަދުވުންވެސް އެކަށީގެން ވެއެވެ.

 .4ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން
 .4.1ޑޭޓާ ރިކުއެސްޓްތަކަށް ޖަވާބު ދިނުން

މައުލޫމާތު ހޯދަން އާއްމުން އެމް.ބީ.އެސްއަށް ރިކުއެސްޓްއެއް
އީމެއިލް ،ސިޓީ ނުވަތަ ފޯނުން ފޮނުވުން

އެމް.ބީ.އެސްއަށް ރިކުއެސްޓް ލިބުމުން ވަގުތުން ލިބެންހުރި
ޑޭޓާނަމަ ފޯރުކޮށްދިނުން

ޑޭޓާ ލިބުމުން މައުލޫމާތު ހޯދަން އެދިލެއްވި ފަރާތަށް އީމެއިލް
ނުވަތަ ސިޓީއިން ޑޭޓާ ފޯރުކޮށްދިނުން

ޑޭޓާ ނެތް ނަމަ ޑޭޓާ ލިބެންހުރި ސެކްޝަން ނުވަތަ
މިނިސްޓްރީއަކުން ޑޭޓާ ހޯދުން

 .4.2ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ތަފާތު ޖަމާޢަތްތަކުން ،ތަފާސްހިސާބު އެއްކުރުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ
ސުވާލުކަރުދާސްތަކަށް ޖަވާބުދިނުން

ސުވާލުކަރުދާސް އާއްމުކޮށް ފޮނުވާނީ  info@stats.gov.mvއަށް ނުވަތަ އެކަމާއިބެހޭ ފަރާތަކަށް އެޑްރެސްކޮށްފައި

އެމް.ބީ.އެސްއިން ލިބެންހުރި މައުލޫމާތުނަމަ ކަމާބެހޭ ސެކްޝަނަކާއި ގުޅައިގެން ސުވާލުކަރުދާސް ފުރިހަމަ ކުރުން

ދެވިފައިވާ ސުންގަޑިއަށް ސުވާލުކަރުދާސް ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު އެއިދާރާއަކަށް ފޮނުވުން

އެމް.ބީ.އެސްއިން ލިބެން ނެތް މައުލޫމާތެއްނަމަ އެމައުލޫމާތު އެއްކުރާ އޮފީހަކަށް ގުޅައިގެން މިމައުލޫމާތު ހޯދުން

ުއެސް ވެބްސައިޓްގައި އާއްމުކުރެވިފައިވާ ތަފާސްހިސާބ.ީބ.ް އެމ.4.3

http://statisticsmaldives.gov.mv/yearbook/•
ްތަފާސްހިސާބުގެ އަހަރީފޮތ

http://statisticsmaldives.gov.mv/cpi/•

ްކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސ
ްއިންޑެކްސ

http://statisticsmaldives.gov.mv/monthly-statistics/•
ްމަންތްލީ ސްޓެޓިސްޓިކްސ

http://statisticsmaldives.gov.mv/gross-domestic-product/•
ީޕ.ީޑ.ީޖ

http://statisticsmaldives.gov.mv/ppi/•

http://statisticsmaldives.gov.mv/qna/•

ްޕްރޮޑިއުސަރ ޕްރައިސ
ްއިންޑެކްސ

ްކުއާޓާލީ ނެޝަނަލ
ްއެކައުންޓްސ

http://statisticsmaldives.gov.mv/yearbook/statisticalarchive/•

http://statisticsmaldives.gov.mv/population-projection-2014-2054/•

http://statisticsmaldives.gov.mv/hies-2019/•

ްސްޓެޓިސްޓިކަލ
ްއާރކައިވް އޮފ
ްމޯލްޑިވްސ

ްޕޮޕިއުލޭޝަނ
ްޕްރޮޖެކްޝަނ

ްހަޔަސ
2019

http://statisticsmaldives.gov.mv/census-2014/•

ްސެންސަސ
2014

http://statisticsmaldives.gov.mv/special-occasions/•

http://statisticsmaldives.gov.mv/covid19-resources/•

ްއޮކޭޝަނަލ
ްރިލީޒ
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