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މަސައްކަތްތެރިކަން
ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުންހުރިގޮތުގެ ސަރވޭ )ހަޔަސް(  2016ގައި މަސައްކަތްތެރިކަމާއިގުޅޭ ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވާލުމަށް
ބޭނުންކުރެވުނީ އިންޓަރނެޝަނަލް ލޭބަރ އޯގަނައިޒޭޝަން )އައި.އެލް.އޯ( ގެ އެންމެފަހުގެ ) (2013ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކެވެ.

މަސައްކަތް
މަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތާއި ،އާމްދަނީ ލިބުމަކާނުލާ ހިލޭސާބަހަށް މުޖްތަމަޢުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ،ގޭބިސީގެ
މީހުން ކެއުމަށް ފަދަ އަމިއްލަ އަދި އާއިލާގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އުފެއްދުން އަދި އަމިއްލަ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ޙިދުމަތްކުރުމުގައި ވަގުތުހޭދަކޮށް
ކުރާ މަސައްކަތް މަސައްކަތުގެ އިމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ).މިއީ ސިސްޓަމް އޮފް ނެޝަނަލް އެކައުންޓްސް )އެސް.އެން.އޭ  2008ގައި
ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ޖެނެރަލް ޕްރޮޑަކްޝަން ބައުންޑަރީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އުފެއްދުންތެރި ހުރިހާ މަސައްކަތެކެވެ(.

މަސައްކަތް ބެހިފައިވާ ބައިތައް )ފޯމްސް އޮފް ވަރކް(
For own final use

For use by others
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production work

Volunteer work
In households
producing
services

goods

Intended
destination
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(work for
)pay/profit

In
Form of Work
market
of
Of
& nonservices goods
market
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Activities within SNA production boundary
Activities inside SNA General production boundary
*i.e unpaid, compulsory work for others
Other work
*activities

މިސަރވޭގައި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ގެ ގޮތުގައި ބެލިފައިވަނީ ހަމައެކަނި އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތްތަކެވެ .ނަމަވެސް މީގެއިތުރުން
އެކިބާވަތުގެ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތުގައި މީހުން ވަގުތުހޭދަކުރާގޮތުގެ މަޢުލޫމާތުވެސް މިސަރވޭގައި އެއްކުރެވުނެވެ .އަދި
މީގެ އަލީގައި އެކިބާވަތުގެ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ ގޮތް ދެނެގަނެވުނެވެ.
މީގެ މައިގަ ނޑު އެއްބޭނުމަކީ ،ރާއްޖޭގައި އަންހެނުން އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު
ފިރިހެނުންނަށްވުރެ މަދުވުމާއި އަންހެނުން އާމްދަނީލިބުމަކާއިނުލާ ގޭތަރޭގެ މަސައްކަތާއި އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ޙިދުމަތުގައި
ގިނަ ވަޤުތު ހޭދަކޮށް ކުރާ މުޖްތަމަޢުއަށް ފައިދާކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފާސްހިސާބު އެކުލަވާލުމެވެ.
އެކިބާވަތުގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރިނަމަ އިސްކަންދެވެނީ އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތަށެވެ.
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އެމްޕްލޯއިމަންޓް /އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތް
މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރާގެ ގޮތުގައި ކަ ނޑައެޅިފައިވާ އާބާދީގައި ހިމެނޭ ޢުމުރުން  15އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެތެރޭން އާމްދަނީ
ލިބޭމަސައްކަތް ކުރާމީހުންނާއި ،އެފަދަ މަސައްކަތް ހޯދާމީހުން އަދި އެކި ސަބަބުތަކާއިހެދި އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއް ނުކުރާމީހުން ފާހަގަކޮށް
އެމީހެއްގެ ލޭބަރފޯސް ސްޓޭޓަސްއާއި އެއްގޮތަށް ބަހާލެވުނެވެ .މިގޮތުން ބަހާލުމަށް ގެންގުޅެވިފައިވަނީ އައި.އެލް.އޯ އިން ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކެވެ.
ލޭބަރފޯސް ސްޓޭޓަސް އިން ބަލާއިރު އާބާދީގައި ހިމެނޭ ޢުމުރުން  15އަހަރުން މަތީގެ މީހުން މައިގަ ނޑުބަޔަކަށް ބެހާލެވެއެވެ .އެއީ
އިޤްތިސާދީގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީ )ލޭބަރފޯސް( އަދި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ )އައުޓްސައިޑް ލޭބަރފޯސް( އެވެ.
އަދި މިއިންކޮންމެ ބައެއްވެސް އިތުރު ބައިތަކަށް ބެހިގެންދެއެވެ.

ލޭބަރފޯސް ސްޓޭޓަސް

އައި.އެލް.އޯ ގެ މިހާރުގެ ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކުގައި ލޭބަރފޯސް ސްޓޭޓްސްގެ ތަފްސީލް ބައެއް ބައިތައް އިތުރުކުރެވިފައި ވެއެވެ .މީގެ މައިގަ ނޑު
ބޭނުމަކީ ލޭބަރމާކެޓްގެ ހާލަތު ފުރިމައަށް ވަޒަންކުރުމަށާއި ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިކޮމެންޑޭޝަންތަކާއި ހާމަނައިޒްކުރުމެވެ.
މިގޮތުންބަލާއިރު"ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަން" ނުވަތަ އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތްކުރާމީހުންގެތެރޭން ވަގުތު އެކަށީގެންވާ ވަރަށް ބޭނުން
ނުކުރާ މީހުން ،ވަކިވާގޮތަށް އެމްޕްލޯއިޑް މީހުން އިތުރަށް ބަހާލެވި އެމްޕްލޯއިޑް ގެ ދަށުން "ޓައިމް ރިލޭޓަޑް އަންޑަރ އެމްޕްލޯއިމަންޓް"ގެ
ގޮތުގައި އާ ކެޓަގަރީއެއް ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ .އަދި މީގެދަށުން އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތްކުރާ މީހުން ،އެފަދަމަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތަށްބަލާ
ވަކިމިންވަރަކަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތްކުރާމީހުން މިބައިގައި ހިމަނައެވެ.
މިއޮނިގަ ނޑަށް ދެންގެނެވުނު ބަދަލަކީ ލޭބަރފޯސްގައި ނުހިމެނޭ މީހުންގެ ތެރޭން މަސައްކަތުގެ މާޙައުލަށް ފަސޭހައިން ނެރެވިދާނެފަދަ މީހުން
ފާހަގަކޮށް ލޭބަރފޯސްގައި ނުހިމެނޭ މީހުންގެ ކެޓަގަރީގެ ދަށުން "ޕޮޓެންޝަލް ލޭބަރ ފޯސްގެ" ނަމުގައި އާ ކެޓަގަރީއެއް ތަޢާރަފްކުރެވުނެވެ.
މިބައިގައި ހިމެނެނީ މަސައްކަތެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާ އާބާދީ އަދި މަސައްކަތެއް ހޯދަން
ނޫޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ އާބާދީ ނުވަތަ ޑިސްކަރެކްޖްޑް ވޯކަރސް އެވެ.
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އަދި އަލަށް މިއިތުރުކުރެވުނު ތަފްސީލް ބައިތައް ހިމަނައިގެން އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ގެ ނިސްބަތް މިހާރަށްވުރެ ފުޅާކޮށް ފުރިހަމައަށް
ވަޒަންކުރުމުގައި ،އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް ) (ILUގެ އިތުރުންބޭނުންކުރާނެ ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަންގެ އިތުރު އިންޑިކޭޓަރތަކެއް
) (LU2,LU3,LU4ވެސް އައި.އެލް.އޯ އިން ވަނީ ކަ ނޑައަޅާފައެވެ .އަދި މިބައި ވަޒަންކުރުމުގައި ގެންގުޅުމަށް ،ލޭބަރފޯސްގެ
އިމުގެތެރެއަށް "ޕޮޓެންޝަލް ލޭބަރފޯސް" އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރެވި "އެކްސްޓެންޑަޑް ލޭބަރފޯސް" ގެ ކޮންސެޕްޓް ވެސް ވަނީ ތަޢާރަފް
ކުރެވިފައެވެ.
ހަޔަސް  2016ގައި މަތީގައިވާގޮތަށް  15އަހަރާއި އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރެވި މި އިންޑިކޭޓަރތައް
އެކުލަވާލެވުނެވެ.

މިސަރވޭގައި ހިމެނުނު އާބާދީ
މިސަރވޭގައި މަސައްކަތްތެރިކަމާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމައަށް ނެގުމަށްޓަކާ ޚާއްސަ ލޭބަރފޯސް މޮޑިއުލް އެއް އެކުލަވާލެވި
މަސައްކަތްތެރިކަމާއިގުޅޭ ސުވާލުތައް ކުރުމުގައި ބޭނުންކުރެވުނެވެ .މިމޮޑިއުލް ގެ ސުވާލުތައް ކުރެވުނީ ހަމައެކަނި ޢުމުރުން  15އަހަރާއި
 15އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށެވެ.
މިސަރވޭގައި ރިސޯޓްތަކާއި ސިނާއި މަސައްކަތްހިންގާ ރަށްރަށެއް ނުހިމެނެއެވެ .އަދި ދިހަ މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުންދިރިއުޅޭ "ކަލެކްޓިވް
ލިވިންގް ކުއާޓަރސް" އެއް ވެސް ނުހިމެނެއެވެ.

ލޭބަރފޯސް /އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީ
މިސަރވޭގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގެ އާންމު ގޭބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ  15އަހަރުން މަތީގެ
އާބާދީ އަކީ  263311މީހުންނެވެ .މުޅިރާއްޖެއަށްބަލާއިރު  15އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެތެރޭން  75އިންސައްތަ ފިރިހެނުން އަދި 42
އިންސައްތަ އަންހެނުން ލޭބަރފޯސްގައި ހިމެނެއެވެ.
އަދި  15އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެތެރޭން  25އިންސައްތަ ފިރިހެނުން އަދި  58އިންސައްތަ އަންހެނުންނަކީލޭބަރފޯސްއިން ބޭރުގައިވާ
އާބާދީއެވެ.
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ލޭބަރފޯސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީ )އެމްޕްލޯއިޑް( އާއި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ )އަންއެމްޕްލޯއިޑް(.
އެމްޕްލޯއިޑް މީހުންނަކީ އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއްކުރަމުންގެންދާ މީހުންނެވެ .އަދި އަންއެމްޕްލޯއިޑް މީހުންނަކީ އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއްނުކުރާ
މީހުންގެތެރޭން އެފަދަ މަސައްކަތެއް ހޯދަން އުޅޭ އަދި ލިބިއްޖެނަމަ ކުރަންތައްޔާރަށްތިބި މީހުންނެވެ.
 2016ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ލޭބަރ ފޯސް ގައި ހިމެނިފައިވާ  151706މީހުންގެތެރޭން އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތްކުރާ މީހުންގެ އަދަދަކީ
 142422އަދި އެފަދަ މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީއަކީ  9284މީހުންނެވެ .މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީއަކީ އުމުރުން  15އަހަރުން
މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރި އަދި މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި އާބާދީއެވެ.

ލޭބަރފޯސް -މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް ބެހިފައިވާ ގޮތް
ރާއްޖޭގެ ލޭބަރ ފޯސް ގައި ހިމެނޭ  151706މީހުންގެތެރޭން  71701މީހުން ) 47އިންސައްތަ( ދިރިއުޅެނީ މާލޭގައެވެ .އަދި 80005
މީހުން ) 53އިންސައްތަ( ދިރިއުޅެނީ އަތޮޅުތެރޭގައެވެ.

ލޭބަރފޯސް -ޖިންސުގެ ނިސްބަތުން ބެހިފައިވާ ގޮތް
ރާއްޖޭގެ ލޭބަރފޯސްގެ  61އިންސައްތައަކީ ފިރިހެނުން އަދި  39އިންސައްތައަކީ އަންހެނުން .ލޭބަރފޯސްގައި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތް
ގިނަކަންފާހަގަކުރެވެއެވެ .މާލޭގެ ލޭބަރފޯސްގައި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ  35އިންސައްތައެވެ .އަދި އަތޮޅުތެރޭގެ ލޭބަރފޯސްގައި އަންހެނުންގެ
ނިސްބަތަކީ  42އިންސައްތައެވެ .މާލެއާއި އަޅާބަލާއިރު އަތޮޅުތަކުގެ ލޭބަރފޯސްގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް  7ޕަސަންޓޭޖް ޕޮއިންޓް
މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ނަމަވެސް މާލޭގައިވެސް އަދި އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ފިރިހެނުންނާއި އަޅާބަލާއިރު އަންހެނުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑައެވެ.
މީގެ ސަބަބުތަކުގެތެރޭގައި ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތާއި ދަރިން އަދި ޢާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ޚިދުމަތުގައި ނިސްބަތުން އަންހެނުންގެ ޒިންމާ ބޮޑުވުމާއި
އާމްދަނީނުލިބޭ މިފަދަ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނަވުން ހިމެނެއެވެ) .ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު(
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ލޭބަރފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް
ލޭބަރފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓަކީ  15އަހަރުން މަތީ އާބާދީގެތެރެއިން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ
ނިސްބަތެވެ .ހަޔަސްގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން ،ލޭބަރފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓަކީ  58އިންސައްތައެވެ.
މާލެއަށް ބަލާއިރު ލޭބަފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓަކީ  61އިންސައްތައެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އެވްރެޖް ލޭބަފޯސް
ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓަކީ  55އިންސައްތައެވެ .ނަމަވެސް ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކުގެ މެދުގައި މިނިސްބަތް ތަފާތުވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މި ރޭޓް އެންމެދަށީ އައްޑޫ ސިޓީގައި  46.1އިންސައްތަ އަދި އެންމެ މަތީ ފ.އަތޮޅުގައި 67.9
އިންސައްތައެވެ.

ޖިންސުގެގޮތުން ބަލާއިރު އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުންގެ ވަރަށްބޮޑުތަން ތަފާތެވެ .ފިރިހެނުން
އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު  75އިންސައްތައިގައި ހުރިއިރު އަންހެނުން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރުހުރީ 42
އިންސައްތައިގައެވެ .އަދި ފިރިހެނުންނަށް ބަލާއިރު އަތޮޅުތަކަށްވުރެ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ފިރިހެނުންގެ ރޭޓް މަތިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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5

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓު ޕޮޕިއުލޭޝަން ރޭޝިޔޯ
މިއީ  15އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ ނިސްބަތެވެ .މިގޮތުން އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓު ޕޮޕިއުލޭޝަން ރޭޝިޔޯ އަދި
މަތީގައި ދައްކާލެވިފައިވާ ލޭބަރފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓާއި ދެ މިންގަ ނޑު އެއް ޗާޓަކަށް ލައިގެން ބަލާލައިފި ނަމަ މި ދެ ރޮނގުގެ
ދެމެދުގައިވާ ހުސްޖާގައިން ދައްކައިދޭނީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ /އަންއެންޕްލޮއިޑް މީހުންނެވެ )ތިރީގައިވާ ގްރާފް(.

އަދި މިގްރާފުން ދައްކާގޮތުންނަމަ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ /އަންއެންޕްލޮއިޑް މީހުން ގިނައީ  15އަހަރާއި  35އަހަރާއި
ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާތަކުގައެވެ.

ލޭބަރފޯސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީ  /އެމްޕްލޯއިޑް
މިބައިގައި ހިމެނެނީ މިސަރވޭގައި ޙަވާލާދެވުނު ހަފުތާގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރި
މީހުންނެއެވެ.
މިސާރވޭއިން ދައްކާގޮތުން މަސައްކަތްލިބިފައިވާ އާބާދީއަކީ  142422މީހުންނެވެ.
މަސައްކަތްލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން  61އިންސައްތައަކީ ފިރިހެނުންނެވެ .އަދި  39އިންސައްތައަކީ އަންހެނުންނެވެ.

މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވި ގޮތް
މަސައްކަތްލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން  71އިންސައްތަ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާއިރު  17އިންސައްތަ ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އަމިއްލަ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ގޮތުގައެވެ.
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މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން  74އިންސައްތަ ޙަރަކާތްތެރިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި  11އިންސައްތަ
ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ގޮތުގައެވެ.
އަންހެނުންނަށް ބަލާއިރު  67އިންސައްތަ ޙަރަކާތްތެރިވަނީ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައެވެ .އަދި  26އިންސައްތަ ޙަރަކާތްތެރިވަނީ އަމިއްލަ
މަސައްކަތްތެރިންގެ ގޮތުގައެވެ.

އައި.އެލް.އޯ ގެ ޑެފިނީޝަންއަށް ބަލާއިރު ބައެއް ކަހަލަ މަސައްކަތްތަކަކީ ވަލްނަރަބަލް މަސައްކަތްތަކެވެ .މިގޮތުން އަމިއްލަ
މަސައްކަތްތެރިންނާއި އާއިލާއަށް އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ބަލަނީ ވަލްނަރަބަލް/ނާޒުކުކަންބޮޑު މަސައްކަތްތެރިންގެ
ގޮތުގައެވެ.
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ  20އިންސައްތަ އަކީ ވަލްނަރަބަލް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ .ފިރިހެނުންނަށް ބަލާއިރު  13އިންސައްތަ
މީހުންނަކީ ވަލްނަރަބަލް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ .އަދި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން  30އިންސައްތައަކީ ވަލްނަރަބަލް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ.
މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ  11އިންސައްތައަކީ ވަލްނަރަބަލް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ
 28އިންސައްތައަކީ ވަލްނަރަބަލް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ.

އެމްޕްލޯއިޑް މީހުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު
މަސައްކަތްލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން  35އިންސައްތައަކީ ޘާނަވީ ތައުލީމް )ގްރޭޑް  8ން  (10ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ .އަދި
މަސައްކަތްލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން  25އިންސައްތައަކީ ފަށާ ތައުލީމް )ގްރޭޑް  1ން  (7ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ .އެއަށްފަހު
އެންމެ ގިނައީ ސެޓްފިކެޓާއި ޑިޕްލޮމާ ފެންވަރަށް ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.
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7

އެމްޕްލޯއިޑް މީހުން މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު
އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތްކުރާމީހުންނަށްބަލާއިރު ،އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު  8ގަޑިއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތުގައި މީހަކު ހޭދަކުރެއެވެ.
ފިރިހެނުންނަށް ބަލާނަމަ އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު  9ގަޑިއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާއިރު އަންހެނަކު އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 7
ގަޑިއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރެއެވެ.
މާލެއަށް ބަލާނަމަ އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު  9ގަޑިއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތުގައި މީހަކު ހޭދަކުރާއިރު އަތޮޅުތަކުގައި އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 8
ގަޑިއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތުގައި މީހަކު ހޭދަކުރެއެވެ.
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އެކްސެސިވް އަވަރސް އޮފް ވޯރކް ) 48ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ މީހުން(
އެކްސެސިވް އަވަރސް އޮފް ވޯރކް )އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު( އަކީ އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަފްތާއަކު 48
ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު މަސައްކަތް ކުރާމީހުން ދެނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އިންޑިކޭޓަރއެކެވެ .މީގެބޭނުމަކީ ހަފްތާއަކު  48ގަޑިއިރަށް ވުރެ
ގިނައިރު މަސައްކަތްކުރާނަމަ އެކި ކަހަލަ ގެއްލުންވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެގެންދާތީ މިއާބާދީގެ ނިސްބަތް ދެނެގަތުމެވެ .މިގޮތަށް ލިބިދާނެ
ގެއްލުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ސިއްހީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުންއާއިލާއެކު ވަގުތުހޭދަކުރާ މިންވަރުކުޑަވުންމަސައްކަތްކުރާ ވަގުތާއި އަޅާބަލާއިރު އެމީހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއިން ދެކޮޅު ނުޖެހުން ފަދަ ކަންކަމެވެ.މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ  45އިންސައްތަ މީހުން ހަފްތާއަކަށް  48ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި
ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ .ފިރިހެނުންނަށް ބަލާނަމަ  58އިންސައްތަ އަދި އަންހެނުނަށް ބަލާނަމަ  25އިންސައްތައް މީހުން ހަފްތާއަކަށް 48
ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ އިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ.
މާލެއަށް ބަލާނަމަ  46އިންސައްތަ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާނަމަ  44އިންސައްތައް މީހުން ހަފްތާއަކަށް  48ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނައިރު އާމްދަނީ
ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ 2016

9

ޓައިމް ރިލޭޓަޑް އަންޑަރ އެމްޕްލޯއިޑް ) 48ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދު ވަގުތު މަސައްކަތްކުރާ މީހުން(

ޓައިމް ރިލޭޓަޑް އަންޑަރ އެމްޕްލޯއިޑް )އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މަދު ވަގުތު( ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި
ހަފްތާއަކު  48ގަޑިއިރަށް ވުރެ މަދު ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރާމީހުންގެ ތެރެއިން:
އާމްދަނީއެއް އިތުރަށް ލިބޭނަމަ ،މިހާރު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތައް ވުރެއް އިތުރު ވަގުތުހޭދަކުރާނެ ކަމަށް ބުނި މީހުން
އަދި އިތުރު މަސައްކަތެއްކުރާނެ ވަގުތު ވާނެ މީހުންއަދި  1ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ ވަގުތު އިތުރަށް ހޭދަކުރެވޭނެ މީހުންނެވެ.މިއިންޑިކޭޓައިން ދައްކައިދެނީ މިއާބާދީއަށް އިތުރު މަސައްކަތެއް ހޯދައިދެވިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން
މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ އާބާދީއެއްގެ ގޮތުގައެވެ.
މިގޮތުން ޓައިމް ރިލޭޓަޑް އަންޑަރ އެމްޕްލޯއިޑްގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ  10އިންސައްތަ މީހުން ހިމެނެއެވެ .ފިރިހެނުންނަށް
ބަލާނަމަ  7އިންސައްތަ އަދި އަންހެނުނަށް ބަލާނަމަ  14އިންސައްތައް މީހުން ހަފްތާއަކަށް  48ގަޑިއިރަށް ވުރެ މަދު ވަގުތު އާމްދަނީ ލިބޭ
މަސައްކަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ.
މާލެއަށް ބަލާނަމަ  6އިންސައްތަ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާނަމަ 14އިންސައްތައް މީހުން ހަފްތާއަކަށް  48ގަޑިއިރަށް ވުރެ މަދު ވަގުތު އާމްދަނީ
ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ޙަރަކާތްތެރިވެއެވެ.
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މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީއަށް މައިގަ ނޑު މަސައްކަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ
އާމްދަނީ ލިބޭ މައިގަ ނޑު މަސައްކަތުން އެވެރޭޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް  10229ރުފިޔާ ލިބެއެވެ .ފިރިހެނަކަށް 11977ރުފިޔާ ލިބޭއިރު
އަންހެނަކަށް ލިބެނީ  7510ރުފިޔާއެވެ.

މާލެއަށް ބާލާނަމަ ،އާމްދަނީ ލިބޭ މައިގަ ނޑު މަސައްކަތުން އެވެރޭޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް  13528ރުފިޔާ ލިބޭއިރު އަތޮޅުތަކުގައި ލިބެނީ
 7385ރުފިޔާއެވެ .މިއީ މާލެއާއި ބަލާއިރު ގާތްގަ ނޑަކަށް ދެގުނަ ދަށް އަދަދެކެވެ.
މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ މެނޭޖަރުންނަށެވެ .އަދި މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާތަކަށް ބަލާލާނަމަ އެންމެ ބޮޑު
އާމްދަނީއެއް ލިބެނީ ފައިނޭސް އެންޑް އިންޝުއަރަންސް އެކްޓިވިޓީގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުންނަށެވެ) .މިސަރވޭގައި ރިސޯޓްތައް އަދި
ގިނަމީހުން ދިރިއުޅޭ ކަލެކްޓިވް ލިވިންގ ކުއާޓަރތައް ނުހިމެނޭތީ ،ޓޫރިޒަމް އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީގެ ވަޒީފާތަކުގެ މީހުންގެ
މުސާރަ މީގެތެރޭގައި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ(.
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ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީންނާއި އާޅާބަލާއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މައިގަ ނޑު މަސައްކަތުން ދިވެހި އަންހެނަކަށް އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު  7296ރުފިޔާ
ލިބޭއިރު ބިދޭސީ އަންހެނަކަށް ލިބެނީ  14278ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ދިވެހި އަންހެނުނާއި އަޅާ ބަލާއިރު ދެގުނަ މަތި އަދަދެކެވެ.
އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ މައިގަ ނޑު މަސައްކަތުން ދިވެހި ފިރިހެނަކަށް އެވްރެޖްކޮށް މަހަކު  12205ރުފިޔާލިބޭއިރު ބިދޭސީ ފިރިހެނަކަށް ލިބެނީ
 9531ރުފިޔާއެވެ) .މިސަރވޭގައި ހަމައެކަނި އިދާރީރަށްރަށުގެ އާންމު ގޭބިސީތައް އެކަނި ހިމެނިފައިވާތީ ،މިސަރވޭގައި ހިމެނުނީ ރާއްޖޭގައި
ދިރިއުޅޭބިދޭސީންގެތެރޭން ނިސްބަތުން މަދު އާބާދީއެކެވެ(.
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މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން އާމްދަނީ އެންމެ ދަށްކޮށް ލިބޭ އާބާދީ )ލޯ ޕޭ ރޭޓް(
އައި.އެލް އޯ ގެ ޑެފިނީޝަންއަށް ބަލާއިރު ލޯ ޕޭ ރޭޓް ނުވަތަ އެންމެ ދަށްކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުން ބަލަނީ އެމީހަކު ކުރާ ހުރިހާ އާމްދަނީ
ލިބޭ މަސައްކަތަކުން މުޅި ޖުމްލަ ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ ލޯ ޕޭ ގެގޮތުގައިކަ ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްނަމައެވެ.
މިއަދަދު އައިއެލްއޯއިން ކަނދައަޅާފައިވަނީ މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ތަރުތީބުކުރުމަށްފަހު މެދުގައިވާ އަދަދު ނުވަތަ "މީޑިއަން"
އާމްދަނީގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިއެވެ .މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްކުރާއާބާދީއަށް ބަލާއިރު މީހަކަށް މަހަކު  8050ރުފިޔާއަކީ މީޑިއަން
އާމްދަނީއެވެ .އަދި މިއަދަދުގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބަޔަކީ  5366.67ރުފިޔާއެވެ .އެހެންކަމުން މަހެއްގެމައްޗަށް އެމީހަކު ކުރާ އާމްދަނީލިބޭ ހުރިހާ
މަސައްކަތަކުން  5366.67ރުފިޔާއަށްވުރެ ދަށްކޮށް ލިބޭ މީހުންނަކީ ،އެންމެ ދަށްކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ މީހެންގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ.
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އާމްދަނީ ލިބޭ ހުރިހާ މަސައްކަތަކަށް ބަލާއިރު އާމްދަނީ އެންމެ ދަށްކޮށް ލިބޭ ދިވެހިންގެ އާބަދީގެތެރޭގައި  27އިންސައްތަ މީހުން ހިމެނެއެވެ.
ޖިންސުގެ ގޮތުންބަލާއިރު އެންމެ ދަށްކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ މީހެންގެތެރޭގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މީގެ
ތެރޭގައި  41އިންސައްތަ ދިވެހި އަންހެނުން އަދި  17އިންސައްތަ ދިވެހި ފިރިހެނުން ހިމެނެއެވެ.
އަދި އެންމެ ދަށްކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ އާބަދީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިދޭސީން ނަށް ބަލާއިރު  48އިންސައްތަ ބިދޭސީ ފިރިހެނުން ހިމެނެއެވެ.

މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ /އަންއެމްޕްލޯއިޑް
މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީއަކީ އުމުރުން  15އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރި އަދި
މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ތައްޔާރަށް ތިބި އާބާދީއެވެ.
ހަޔަސްގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީއަކީ  9284މީހުންނެވެ.

ލޭބަރފޯސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ މިންވަރު /އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް –
މާލޭއާއި އަތޮޅުތައް
މިއީ އުމުރުން  15އަހަރުން މަތީގެ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތެވެ.
ހަޔަސް  2016ގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާ ގޮތުގައި މުޅިރާއްޖެއަށްބަލާއިރު މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ  6.1އިންސައްތައެވެ.
އަތޮޅުތަކުގެ އެވްރެޖް ރޭޓަށްވުރެ މާލޭގެ ރޭޓް މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
މާލޭގައި މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ ނިސްބަތް ނުވަތަ އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓަކީ  7.5އިންސައްތައެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރީ
ރަށްރަށަށް ބަލާއިރު މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ ނިސްބަތް ނުވަތަ އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓަކީ  4.9އިންސައްތައެވެ.

އަތޮޅުތަކުގައި މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ /އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް ހުރި މިންވަރު
ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކުގެ މެދުގައި މިރޭޓް ވަރަށް ތަފާތުވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ ނިސްބަތް
އެންމެ މަތީ ތ .އަތޮޅުގައެވެ ) 9.2އިންސައްތަ( .އަދި އެއަށްފަހު ޏ.އަތޮޅުގައެވެ ) 8.7އިންސައްތަ( މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ
ނިސްބަތް އެންމެ ދަށީ ފ .އަތޮޅުގައެވެ.
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އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް– ޖިންސުގެ ނިސްބަތުން
މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ  6.4އިންސައްތައެވެ .އަދި އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ  5.6އިންސައްތައެވެ .ފިރިހެނުންގެ
އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް އަންހެނުންނަށް ވުރެ މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ /އަންއެންޕްލޮއިޑް – އެކި އުމުރު ފުރާއިން
އުމުރުން ދުވަސްވަމުން ދާވަރަކަށް މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ އާބާދީ ދަށްވަމުންދެއެވެ .މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ މީހުން އެންމެ
ގިނައީ  18އަހަރާއި  19އަހަރާއި ދެމެދުއެވެ .ޒުވާން އުމުރުފުރާގައި މިރޭޓް މަތިވުމަށްފަހު  29އަހަރުން ފެށިގެން މިނިސްބަތް
ދަށްވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މިއުމުރުފުރާއަށް ބަލާއިރު އަތޮޅުތަކަށް ވުރެ މާލޭގައި އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް މަތިކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ /އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް
ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ޒުވާނުންގެ އުމުރުފުރާއަށް ) 15އަހަރާއި  24އަހަރަށް( ބަލާއިރު މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ
ރޭޓަކީ  16އިންސައްތައެވެ .މާލެއަށް ބަލާއިރު މިއީ  18އިންސައްތައެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި އަންއެންޕްލޮއިންމަންޓް ރޭޓަކީ  14އިންސައްތައެވެ.
ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެގޮތުގައި ކަ ނޑައަޅާފައިވާ އުމުރުފުރާއަށް ) 18އަހަރާއި  35އަހަރރު( ބަލާއިރު މިރޭޓު ހުރީ  8އިންސައްތައެވެ .މާލެއަށް
ބަލާއިރު މިއީ  10އިންސައްތައެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި އަންއެންޕްލޮއިންމަންޓް ރޭޓަކީ  7އިންސައްތައެވެ.
މުޅިރާއްޖޭގެ އަންއެންޕްލޮއިމަންޓް ރޭޓް  6.1އިންސައްތައާއި އަޅާބަލާއިރު ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އަންއެންޕްލޮއިމަންޓް ރޭޓް މަތިކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ /އަންއެންޕްލޯއިޑް އާބާދީގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު
ލޭބަރފޯސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޘާނަވީ ހާސިލްކޮށްފައިވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން  12އިންސައްތަ މީހުންނަކީ މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ
ނުވަތަ އަންއެމްޕްލޯއިޑް މީހުންނެވެ .އަދި ފަށާތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން  9އިންސައްތަ މީހުންނަކީ މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ
އާބާދީގެ ނުވަތަ އަންއެމްޕްލޯއިޑް މީހުންނެވެ.

މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ /އަންއެމްޕްލޯއިޑް އާބާދީގެ ތެރޭގައި ކުރިން މަސައްކަތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވެފައިވާ އާބާދީ
މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ  76އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ކުރިން އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެފައިވާ މީހުންނެވެ .މީގެތެރެއިން
 38އިންސައްތަ މީހުން ކުރީގެ ވަޒީފާގައި އުޅެފައިވަނީ  3މަސްދުވަހަށްވުރެ މަދު ދުވަސްކޮޅެއްގައެވެ .އަދި މިއަބާދީގެ އުމުރުފުރައަށް ބަލާލާނަމަ
ދެބައިކޮޅަ އެބައި މީހުންނަކީ  24އަހަރުން ދަށް އުމުރުފުރާގެ މީހުންނެވެ.
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17

މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ /އަންއެމްޕްލޯއިޑް އާބާދީ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާ
މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ  46އިންސައްތަ މީހުން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުގައި މަސައްކަތް ކުރާށެވެ .އަދި  23އިންސައްތަ މީހުން
ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ މަސައްކަތެއް ފަށާށެވެ .އަދި ބޭނުންވަނީ މާބޮޑުހުނަރަކާއިނުލާ ކުރެވޭޒާތުގެ މެނުއަލް ވަޒީފާއެއްކަމަށް  31އިންސައްތަ
މީހުން ފާހަގަކުރިއެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ /އައުޓްސައިޑް ލޭބަރ ފޯސް
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އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ އަކީ އުމުރުން  15އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން:
.1މަސައްކަތެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާ އާބާދީ ނުވަތަ
.2މަސައްކަތެއް ހޯދަން ނޫޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ އާބާދީ ނުވަތަ
.3މަސައްކަތެއް ހޯދަން ނޫޅޭ އަދި މަސައްކަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާ އާބާދީ
މީގެތެރޭން ފުރަތަމަ ދެބަޔަކީ "ޕްޓެންޝަލް ލޭބަރފޯސް" ގައި ހިމެނޭމީހުންނެވެ.
 15އަހަރުން މަތީ އާބާދީގެ  42އިންސައްތަ އަކީ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ އެވެ.
ކޮންމެ  10މީހެއްގެތެރޭން  4މީހުންނަކީ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ މީހެކެވެ.
އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން އަންހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ  72އިންސައްތައެވެ .އަދި ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތަކީ 28
އިންސައްތައެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ /އައުޓްސައިޑް ލޭބަރ ފޯސް – އުމުރުފުރާއިން
އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ ކުދިންނެވެ .އަދި ނިސްބަތް އެންމެ މަތީ 15
އަހަރާއި  17އަހަރާއި ދެމެދުގައެވެ .އަދި އެއަށްފަހު  65އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ މެދުގައެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ މަސައްކަތް ނުކުރި މައިގަ ނޑު ސަބަބު
އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ މަސައްކަތް ނުކުރި މައިގަ ނޑު ސަބަބަކީ ގޭތެރޭ މަސައްކަތާއި ކުދިން ބަލާތީއެވެ .މިއީ މިއާބާދީގެ
 37އިންސައްތައެވެ 21 .އިންސައްތަ ޙަރަކާތްތެރިނުވީ ކިޔެވުމާއި ތަމްރީންގައި އުޅޭތީއެވެ .އަދި އެއަށްފަހު ސިއްހީ ހާލަތު/ބަލިވުމުގެ
ސަބަބުންނެވެ .މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އުމުރުން  +65އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީއެވެ.
ޖިންސުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު އަންހެނުން މަސައްކަތް ނުކުރި މައިގަ ނޑު ސަބަބަކީ ގޭތެރޭ މަސައްކަތާއި ކުދިން ބަލާތީއެވެ )މިއީ އަންހެނުންގެ
 49އިންސައްތަ އަދި ފިރިހެނުންގެ  3އިންސައްތައެވެ( .ފިރިހެނުންގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތެއް ނުކުރި މައިގަ ނޑު ސަބަބަކީ ކިޔެވުމާއި
ތަމްރީންގައި އުޅޭތީއެވެ )މިއީ އަންހެނުންގެ  16އިންސައްތަ އަދި ފިރިހެނުންގެ  34އިންސައްތައެވެ(.

ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ 2016

19

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން ޕޮޓެންޝަލް ލޭބަރ ފޯސް
އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން ޕޮޓެންޝަލް ލޭބަރ ފޯސްއަކީ އުމުރުން  15އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ ތެރެއިން:
.1މަސައްކަތެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާ އާބާދީ ނުވަތަ
.2މަސައްކަތެއް ހޯދަން ނޫޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ އާބާދީ ނުވަތަ ޑިސްކަރެކްޖް ވޯކަރސް
ޕޮޓެންޝަލް ލޭބަރ ފޯސްއަކީ މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ފަސޭހައިން ނެރެވިދާނެ އާބާދީއެކެވެ .މިއާބާދީ މަސައްކަތަށްނެރެވިއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ
އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކާ މިއާބާދީ ބޭނުންކުރެވިދާނެއެކެވެ.
ޕޮޓެންޝަލް ލޭބަރ ފޯސްގެ ގޮތުންގައި  24135މީހުން ހިމެނެއެވެ .މީގެތެރެއިން  23343މީހުން ނުވަތަ  97އިންސައްތަ މީހުންނަކީ
އާމްދަނީ ލިބޭމަސައްކަތެއް ހޯދަން ނޫޅުނު ނަމަވެސް އެފަދަ މަސައްކަތެއް ލބިއްޖެނަމަ ކުރަން ފެށޭނެކަމަށް ބުނާ މީހުންނެވެ .މިއާބާދީއަށް
އިންޓަނޭޝަނަލީ ކިޔަނީ ޑިސްކަރެޖްޑް ވޯކަރސްއެވެ.
ޕޮޓެންސަލް ލޭބަރ ފޯސްގެ ތެރޭގައި ގިނައީ އަންހެނުންނެވެ ) 73އިންސައްތަ( .އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ) 67އިންސައްތަ( މިއާބާދީ ބޮޑުކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ ދާއިރާ
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީގެ  34އިންސައްތަ ފިރިހެނުން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވަނީ ސަރުކާރުގައެވެ .އަދި 46
އިންސައްތަ އަންހެނުން ބޭނުންވަނީ ގޭތެރޭގައި ތިބެގެން ކުރެވޭނެ މަސައްކަތެކެވެ .އަންހެނުން އަދި ފިރިހެނުންގެތެރޭގައިވެސް ދެވަނައަށް
އެންމެގިނަމީހުން ބޭނުންވަނީ އަމިއްލަ ބިޒްނަސްއެއްފެށުމަށެވެ.
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ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަން /މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބޭނުންނުހިފިވާ އާބާދީ
މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގައި މަސައްކަތް ހޯދަންއުޅޭ މީހުންގެ ލޭބަރ ޑިމާންޑް އާއި އެއްވަރަށް ލޭބަރ ސަޕްލައި ނުވަތަ ވަޒީފާ އާއި އާމްދަނީ ލިބޭ
މަސައްކަތްތައް އެފެދެމުންނުދާނަމަ ޑިމާންޑް އާއި ސަޕްލައިގެ ދެމެދުގައި ގެޕެއް ނުވަތަ މިސްމެޗްއެއް އުފެދޭނެއެވެ .އަދި މިގޮތުން
މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށް ބޭނުންނުހިފިވާ މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް ފަސޭހައިން ނެރެވިދާނެ އާބާދީގެ ނިސްބަތް ދެނެގަތުން
މުޙިއްމުވެއެވެ .އެއީ މިއާބާދީ މަސައްކަތަށްނެރެވިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރެވިދާނެތީއެވެ.

ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަން ގެތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުންނަކީ :އެމްޕްލޯއިޑް މީހުންގެ ތެރޭން "ޓައިމް ރިލޭޓަޑް އަންޑަރ އެމްޕޮލޮއިޑް"
މީހުންނާއި" ،އަންއެމްޕްލޯއިޑް" އާބާދީ ،އަދި "ޕޮޓެންޝަލް ލޭބަރފޯސް" އެވެ .މިއާބާދީ އެއްކޮށްލުމަށްފަހު ލޭބަރފޯސްގެ އިން ފުޅާކުރެވި
"އެކްސްޓެންޑަޑް ލޭބަރފޯސް"ގެ ގޮތުގައި ބަލައިގެން ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަންގެ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް އެކުލަވާލެވިދާނެ ހަތަރު
އިންޑިކޭޓަރެއް އައި.އެލް.އޯ އިން ވަނީ ކަ ނޑައަޅާފައެވެ.

މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާމިންވަރަށް ބޭނުން ނުހިފިވާ އާބާދީ
=
އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ މަދު ވަގުތު
ހޭދަކުރާމީހުންގެތެރޭން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ އާބާދީ +
މަސައްކަތެއް ހޯދަންއުޅޭ އަދި ލިބިއްޖެނަމަ ކުރަންފެށޭނެ އާބާދީ +
މަސައްކަތް ހޯދާ އެކަމަކު ކުރަންނުފެށޭނެ އަދި މަސައްކަތެއް ނުހޯދާ
އެކަމަކު ލިބިއްޖެނަމަ ކުރަށްފެށޭނެ މީހުންނެވެ
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ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަން ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބައިތަކަށް ބަލާއިރު މާލޭގައިވެސް އަތޮޅުތަކުގައިވެސް އެންމެގިނައީ ޕޮޓެންޝަލް
ލޭބަރފޯސްގައި ހިމެނޭމީހުންނެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި ދެން އެންމެ ގިނައީ ޓައިމް ރިލޭޓަޑް އަންޑަރ އެމްޕޮލޮއިޑް މީހުންނެވެ .މާލޭގައި ދެވަނައަށް
އެންމެ ބޮޑީ އަންއެމްޕްލޯއިޑް އާބާދީ އެވެ.

ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަންގެ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ އިންޑިކޭޓަރތަކަކީ )(LU1,LU2,LU3,LU4
އެވެ .މިގޮތުން އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް ނުވަތ  LU1އަކީ މީގެތެރޭން އެންމެ ހަނިކޮށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ މިންގަ ނޑެވެ.
އަދި މީގެތެރޭން އެންމެފުޅާކޮން ކަ ނޑައެޅިފައިވާ  LU4އަށްބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަންރޭޓް އަކީ
 27އިންސައްތައެވެ .މިއީ މާލޭގައި  22އިންސައްތައް އަދި އަތޮޅުތަކުގައި  32އިންސައްތަ އެވެ .މިއާބާދީއަށް
އެކަށީގެންވާފަދަ މަސައްކަތުގެ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކުރެވިއްޖެނަމަ ރާއްޖޭގެ ޕްރޮޑަކްޓިވިޓީލެވަލް މަތިވެގެންދާނެއެވެ.
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ނީޓް )ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއްނުކުރާ ،ތައުލީމް ނުވަތަ ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ އާބާދީ(
ނީޓް ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއްނުކުރާ އަދި ތައުލީމް އަދި ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ އާބާދީ އަކީ  18އަހަރާއި  34އަހަރާއި
ދެމެދުގެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއްނުކުރާ އަދި ތައުލީމް އަދި ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ އާބާދީ ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލާ އިންޑިކޭޓަރެކެވެ .ޒުވާނުންނަކީ ޤައުމެއް ބައްޓަންކުރުމަށްޓަކައި އެންމެ މުހިއްމު ރޯލެއް ކުޅޭ އާބާދީއަކަށްވެފައި މިއާބާދީ
ކޮންމެހެންވެސް މަސައްކަތުގެ މައުހައުލުގައި ބޭނުންކުރުން ނުވަތަ ކިޔެވުން/ތަމްރީންގައި ހަރަކާތްތެރިވުން މުހިއްމު ކަމުން މިކަންކަމުގައި
ނޫޅޭއާބާދީ ދެނެގަންނަން މުހިއްމެވެ.
މިގޮތުން  2016ވަނަ އަހަރު ކުރެވުނު ހަޔަސް އިން ދައްކާ ގޮތުގައި ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން  29އިންސައްތަ ޒުވާނުންނަކީ މަސައްކަތެއްނުކުރާ
އަދި ތައުލީމް އަދި ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ މީހުންނެވެ .ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން  17އިންސައްތަ ފިރިހެނުން އަދި  39އިންސައްތައް
އަންހެނުނަކީ މަސައްކަތެއްނުކުރާ އަދި ތައުލީމް އަދި ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ މީހުންނެވެ.

އަމިއްލަ ނުވަތަ ގޭބިސީގެ ބޭނުންތަކަށް ތަކެތި އުފެއްދުން ނުވަތަ ޙިދުމަތްކުރާ މީހުން )އޯން ޔޫސް ޕޮރޮޑަކްޝަން/
ސަރވިސް
އައި.އެލް.އޯ ގެ ޑެފިނީޝަންއަށް ބަލާއިރު އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އުފައްދާ ތަކެތި ނުވަތަ ޙިދުމަތްދޭ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އުމުރުން 15
އަހަރާއި  15އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރު މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ.
އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އުފައްދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ގޭބިސީގެ މީހުން ކެއުމަށްފަދަ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ތަރުކާރީ ،މޭވާ ފަދަ ދަ ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން.ގޭބިސީގެ މީހުން އެއްގަމުމަސް ނުވަތަ ބިސް ކެއުންފަދަ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ،ބަކަރި /ކުކުޅު ފަދަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުން.ގޭބިސީގެ މީހުން ކެއުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކާތަކެތި އުފެއްދުމަށްޓަކައި މަސްބޭނުން ނުވަތަ ބޯވަ ،އިހި ،ޑިނގާފަދަ ބާވަތެއް ނެގުން.ގޭބިސީގެ މީހުން ކެއުމަށްޓަކައި ގިނަދުވަހަ ބެހެއްޓޭފަދަ ރިހާކުރު ،ހިކިމަސް ،އަސާރަ ،މަސްމިރުސް ފަދަ ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުން.ގޭބިސީގެ މީހުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ފެހުމާއި ،ފަރުނީޗަރު ހެދުން ނުވަތަ ގޭގެބޮޑުބައި ރޭނުން ،މަރާމާތުކުރުން ފަދަމަސައްކަތްތައް
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އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ޙިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
އާމްދަނީ ނުލިބޭ ގޮތަށް )އާއިލާގެ މީހުންނާއި ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ،ގޭތެރެ ސާފުކުރުން ،ގެއަށް ބާޒާރުކުރުމަށް ،ކެއްކުން ފަދަ( ގޭތެރޭގެމަސައްކަތްތަކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން.
 2016ވަނަ އަހަރުގެ ހަޔަސްއިން ދައްކާގޮތުގައި ،އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އުފައްދާ ތަކެތި ނުވަތަ ހިދުމަތްދޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި 183195
މީހުން ހިމެނެއެވެ .މީގެތެރެއިން  64އިންސައްތަ މީހުންނަކީ އަންހެނުން .އަދި  54އިންސައްތަ މީހުންނަކީ ދިރިއުޅެނީ އަތޮޅުތަކުގައެވެ.

އަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ތަކެތި އުފެއްދުން ނުވަތަ ޙިދުމަތްދޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ގިނައިން އަންހެނުން އެކުލެވޭއިރު،
މީގެތެރޭން އެންމެ ގިނަ އަންހެނުންނަކީ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގަޔާއި ދަރިންބެލުން އަދި އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ޙިދުމަތުގައި
އުޅޭމީހުންނެވެ.
ޖުމްލަ ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކުގައި ހޭދަކުރާ ގަޑި )އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކާއި އާމްދަނީނުލިބޭ އުފެއްދުންތެރި
މަސައްކަތްތައް(
އުފެއްދުންތެރި ހުރިހާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ހަފްތާއެއްގެތެރޭގައި ހޭދަކުރާ ޖުމްލަ ވަގުތަށް ބަލާއިރު އަންހެންނުން ހޭދަކުރާ ވަގުތު
ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން އަންހެނަކު އެވްރެޖްކޮށް ހަފްތާއަކު ޖުމްލަ
 68ގަޑިއިރު ހޭދަކުރާއިރު ފިރިހެނަކު ހޭދަކުރަނީ  67ގަޑިއިރެވެ .އަދި އެކިބާވަތުގެ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާވަގުތުގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު
)ތިރީގައިވާ ޗާޓު( އަންހެނުން ހޭދަކުރާ ވަގުތުގެ ދެބައިކުޅައެއްބައި  53އިންސައްތަ( އަކީ އާމްދަނީ ލިބުމަކާއިނުލާ އަމިއްލަ ގޭބިސީއާއި
އާއިލާގެ މެމެބަރުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަންހެނަކު އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތާއި ކުދިން ބެލުމުގައެވެ .ފިރިހެނަކު އެންމެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ އާމްދަނީ
ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައެވެ.
ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގަޔާއި ކުދިން ބެލުމުގައި އެވެރޭޖްކޮށް ދުވާލަކު  6ގަޑިއިރު އަންހެނަކު ހޭދަކުރާއިރު ފިރިހެނަކު ހޭދަކުރަނީ  3ގަޑިއިރުއެވެ.
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އުފެއްދުންތެރި ހުރިހާމަސައްކަތެއްގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު ބެހިފައިވާ ގޮތް )އިންސައްތައިން(

ސަރވޭގެ ނަތީޖާ ބޭނުންކުރުމުގައި ސަމާލުވާންޖެހޭ ކަންކަން
މިސަރވޭއިން އެކުލަވާލެވިފައިވާ އެމްޕްލޯއިމްނަޓްގެ ނަތީޖާ ނިސްބަތްވާނީ ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގައި ގޭގެ،ފްލެޓްފަދަ ޢާންމުކޮށް މީހުން
ދިރިއުޅޭޒާތުގެ ތަންތަނުގައި އުޅޭ އާބާދީއަށެވެ .އެހެންކަމުން ،ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށެއް ހިމެނޭގޮތަށް ހިންގޭ ބޯހިމެނުމުގައި
ނެގިފައިވާ އެމްޕްލޯއިމަންޓް ގެ އާބާދީއާއި މިސަރވޭގެ އާބާދީގެ ތަފާތު ހުންނާނެއެވެ.
އަލަށްގެނެވުނު ބޮޑެތި އިސްލާޙީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ،މިސަރވޭގެ ޑޭޓާ އައި.އެލް.އޯގެ ރެކޮމެންޑޭޝަންތަކާއިއެއްގޮތަށް އިތުރަށް
ފުރިމަކުރެވިގެން ނެގިފައިވާކަމީ ،ކުރީގެ މިންގަ ނޑުތަކާއި ސީދާ އަޅާކިޔުމުގައި ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެކަމެކެވެ.
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ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ބަސްބަހުގެ މާނަ އަދި މިންގަ ނޑުތައް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތް
ލޭބަރފޯސް /އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީ :މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީ )އެމްޕްލޯއިޑް( އާއި މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ
)އަންއެމްޕްލޯއިޑް(.
އެމްޕްލޯއިޑް/މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީ :އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއްކުރަމުންގެންދާ މީހުންނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނެނީ މިސަރވޭގައި ޙަވާލާދެވުނު
ހަފަތާގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރި މީހުންނެއެވެ.
އަންއެމްޕްލޯއިޑް/މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ :އުމުރުން  15އަހަރުން މަތީގެ އާބަދީގެ ތެރެއިން އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއްނުކުރާ
މީހުންގެތެރޭން އެފަދަ މަސައްކަތެއް ހޯދަން އުޅޭ އަދި ލިބިއްޖެނަމަ ކުރަންތައްޔާރަށްތިބި މީހުންނެވެ.
ލޭބަރފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް 15 :އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެތެރެއިން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެ ނިސްބަތެވެ.
އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓު ޕޮޕިއުލޭޝަން ރޭޝިޔޯ :މިއީ  15އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ ނިސްބަތެވެ.
ވަލްނަރަބަލް މަސައްކަތްތައް :އަމިއްލަ މަސައްކަތްތެރިންނާއި އާއިލާއަށް އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މީހުން ބަލަނީ
ވަލްނަރަބަލް/ނާޒުކުކަންބޮޑު މަސައްކަތްތެރިންގެ ގޮތުގައެވެ.
އެކްސެސިވް އަވަރސް އޮފް ވޯރކް/އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށްވުރެ ގިނަ ވަޤުތު :އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަފްތާއަކު  48ގަޑިއިރަށް ވުރެ
ގިނަ އިރު މަސައްކަތް ކުރާމީހުންނެވެ.
ޓައިމް ރިލޭޓަޑް އަންޑަރ އެމްޕްލޯއިޑް /އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މަދު ވަޤުތު :ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުގައި ހަފްތާއަކު
 48ގަޑިއިރަށް ވުރެ މަދު ވަގުތު މަސައްކަތް ކުރާމީހުންގެ ތެރެއިން އާމްދަނީއެއް އިތުރަށް ލިބޭނަމަ ،މިހާރު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތައް
ވުރެއް އިތުރު ވަގުތު ހޭދަކުރާނެ ކަމަށް ބުނި މީހުންނާއި ،އަދި އިތުރު މަސައްކަތެއްކުރާނެ ވަގުތު ވާނެ މީހުން  ،އަދި  1ގަޑިއިރަށް ވުރެ ގިނަ
ވަގުތު އިތުރަށް ހޭދަކުރެވޭނެ މީހުންނެވެ.
އެންމެ ދަށްކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުން)ލޯ ޕޭ ރޭޓް( :މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މީހުން އެމީހަކު ކުރާ ހުރިހާ އާމްދަނީ
ލިބޭ މަސައްކަތްތަކުން މުޅި ޖުމްލަ ލިބޭ އާމްދަނީ އަކީ ލޯ ޕޭ ގެގޮތުގައިކަ ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދަށްނަމައެވެ .ލޯ ޕޭ
ގެގޮތުގައިކަ ނޑައެޅިފައިވާ މިންވަރަކީ މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީއަށް ލިބޭ "މީޑިއަން" އާމްދަނީގެ ތިންބައިކުޅަ ދެބައިއެވެ.
ލޭބަރފޯސްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގެ މިންވަރު /އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް:
މިއީ އުމުރުން  15އަހަރުން މަތީގެ އިގްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތެވެ.
އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ /އައުޓްސައިޑް ލޭބަރ ފޯސް :މިއީ އުމުރުން  15އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއް
ހޯދަން އުޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާ އާބާދީ އާއި މަސައްކަތެއް ހޯދަން ނޫޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް
ލިބިއްޖެނަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ އާބާދީ އާއި މަސައްކަތެއް ހޯދަން ނޫޅޭ އަދި މަސައްކަތެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާ އާބާދީ
އެވެ.
ޕޮޓެންޝަލް ލޭބަރ ފޯސް :މިއީ އިޤްތިސާދީ ގޮތުން ޙަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް
ލިބިއްޖެނަމަ ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާ އާބާދީ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ހޯދަން ނޫޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ އާބާދީ
ނުވަތަ ޑިސްކަރެކްޖް ވޯކަރސް

ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ 2016

27

ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަން /މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބޭނުންނުހިފިވާ އާބާދީ:
މިއީ އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާވަރަށްވުރެ މަދު ވަގުތު ހޭދަކުރާމީހުންގެތެރޭން އިތުރަށް މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވާ އާބާދީ +
މަސައްކަތެއް ހޯދަންއުޅޭ އަދި ލިބިއްޖެނަމަ ކުރަންފެށޭނެ އާބާދީ  +މަސައްކަތް ހޯދާ އެކަމަކު ކުރަންނުފެށޭނެ އަދި މަސައްކަތެއް ނުހޯދާ
އެކަމަކު ލިބިއްޖެނަމަ ކުރަށްފެށޭނެ މީހުންނެވެ.
ނީޓް )ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއްނުކުރާ ،ތައުލީމް ނުވަތަ ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ އާބާދީ(:
އާބާދީ އަކީ  18އަހަރާއި  34އަހަރާއި ދެމެދުގެ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއްނުކުރާ އަދި ތައުލީމް އަދި
ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ އާބާދީ
އަމިއްލަ ނުވަތަ ގޭބިސީގެ ބޭނުންތަކަށް ތަކެތި އުފެއްދުން ނުވަތަ ޙިދުމަތްކުރާ މީހުން )އޯން ޔޫސް ޕޮރޮޑަކްޝަން /ސަރވިސް( :އުމުރުން 15
އަހަރާއި  15އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން ޙާވަލާދެވުނު މުއްދަތަށްބަލާއިރު ހަފްތާއެއްގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން  1ގަޑިއިރު،
އާމްދަނީލިބުމަކާއިނުލާ އަމިއްލަ ގޭބިސީގެ/އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ބޭނުމަށް ތަކެތި އުފެއްދުމާއި ޙިދުމަތްކުރުމުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރާ މީހުންނެވެ.
oއަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް އުފައްދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
ގޭބިސީގެ މީހުން ކެއުމަށްފަދަ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ތަރުކާރީ ،މޭވާ ފަދަ ދަ ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން؛
ގޭބިސީގެ މީހުން އެއްގަމުމަސް ނުވަތަ ބިސް ކެއުންފަދަ އަމިއްލަ ބޭނުމަކަށް ،ބަކަރި /ކުކުޅު ފަދަ ޖަނަވާރު ގެންގުޅުން؛
ގޭބިސީގެ މީހުން ކެއުމަށްޓަކައި ނުވަތަ ކާތަކެތި އުފެއްދުމަށްޓަކައި މަސްބޭނުން ނުވަތަ ބޯވަ ،އިހި ،ޑިނގާފަދަ ބާވަތެއް ނެގުން؛
ގޭބިސީގެ މީހުން ކެއުމަށްޓަކައި ގިނަދުވަހަ ބެހެއްޓޭފަދަ ރިހާކުރު ،ހިކިމަސް ،އަސާރަ ،މަސްމިރުސް ފަދަ ކާބޯތަކެތި އުފެއްދުން؛
ގޭބިސީގެ މީހުން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ފެހުމާއި ،ފަރުނީޗަރު ހެދުން ނުވަތަ ގޭގެބޮޑުބައި ރޭނުން ،މަރާމާތުކުރުން
ފަދަ މަސައްކަތްތައް
oއަމިއްލަ ބޭނުންތަކަށް ކުރާ ޙިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ:
އާމްދަނީ ނުލިބޭ ގޮތަށް )އާއިލާގެ މީހުންނާއި ކުދިން ބެލެހެއްޓުން ،ގޭތެރެ ސާފުކުރުން ،ގެއަށް ބާޒާރުކުރުމަށް ،ކެއްކުން ފަދަ( ގޭތެރޭގެ
މަސައްކަތްތަކުގައި ވަގުތު ހޭދަކުރުން.
އެކިބާވަތުގެ މަސައްކަތް :މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި އުފެއްދުންތެރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ހިމެނެއެވެ .މިގޮތުން އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތާއި،
އާމްދަނީ ލިބުމަކާނުލާ ހިލޭސާބަހަށް މުޖްތަމަޢުގެ ފައިދާއަށް ކުރާ މަސައްކަތާއި ،ގޭބިސީގެ މީހުން ކެއުމަށް ފަދަ އަމިއްލަ އަދި އާއިލާގެ
ބޭނުމަށް ތަކެތި އުފެއްދުން އަދި އަމިއްލަ އާއިލާގެ މީހުންނަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގައި ވަގުތުހޭދަކޮށް ކުރާ މަސައްކަތް ވެސް މަސައްކަތުގެ އިމުގެ
ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
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