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1ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ، 2019

މަސައްކަތްތެރިކަން:

ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ހަރަދު ކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސަރވޭގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގެ އާންމު 

ގޭބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީ އަކީ 317482 މީހުންނެވެ. މީގެ ތެރެއިން 53 އިންސައްތައަކީ އަންހެނުންނެވެ.

ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ހަރަދު ކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސަރވޭ 2019 އިން ދައްކާގޮތުން 2019 ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގެ އާންމު 

ގޭބިސީތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީ އަކީ ދައްކާ ރާއްޖޭގެ އާބާދީއަކީ  451,622 އެވެ. މީގެ ތެރެއިން 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީއަކީ  317,482 

އެވެ. މިސަރވޭގައި ރިސޯޓްތަކާއި ސިނާއި މަސައްކަތްހިންގާ ރަށްރަށެއް ނުހިމެނެއެވެ. އަދި ދިހަ މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުންދިރިއުޅޭ "ކަލެކްޓިވް 

ލިވިންގް ކުއާޓަރސް" އެއް ވެސް ނުހިމެނެއެވެ. 

މިސަރވޭގައި މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ އުމުރުން 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީއަށް ނުވަތަ މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރާގެ 

އާބާދީއަށެވެ. ތިރީގައިއެވަނީ މަސައްކަތު އުމުރުގެ އާބާދީ ބެހިފައިވާ ގޮތް ހާމަކޮށްދޭ ޗާޓް/ކުރެހުމެކެވެ. އަދި އެކިބައިތަކުގައި އެކުލެވޭ އާބާދީގެ 

ނިސްބަތް ކޮންމެ ބަޔަކާއި ދިމާލުގައި (%) އިން ހިމަނާލެވިފައިވާނެއެވެ.
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ލޭބަރ ފޯސް/ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީ:

ލޭބަރ ފޯސް ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީގައި ހިމެނިގެން ދަނީ މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީ (އެމްޕްލޯއިޑް) އަދި މަސައްކަތް 

ލިބިފައި ނުވާ (އަންއެމްޕްލޯއިޑް) އާބާދީއެވެ. 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު %60 މީހުންނަކީ ލޭބަރ ފޯސްގައި ހިމެނޭ މީހުންނެވެ. މިއީ 

191,270 މީހުންނެވެ. މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ މީހުންނަކީ މިސާރވޭގައި ހަވާލާދެވުނު ހަފްތާގެ ތެރޭގައި މަދުވެގެން 1 ގަޑިއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ 

މަސައްކަތެއްގައި ވަގުތު ހޭދަކުރި މީހުންނެވެ. މިގޮތުން ހަޔަސްގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީއަކީ %57 އެވެ. ލޭބަރ 

ފޯސްގައި ދެން ހިމެނިގެންދާ މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީއަކީ މަސައްކަތެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރި އަދި މަސައްކަތަށް ނުކުތުމަށް ތައްޔާރަށް 

ތިބި މީހުންނެވެ. މިސާރވޭގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީގައި ހިމެނެނީ  10,127 މީހުންނެވެ. މިއީ 15 އަހަރުން 

މަތީގެ އާބާދީގެ %3 އެވެ. 

އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން، ހަފްތާތެރޭގައި ޖުމްލަ 48 ގަޑިއިރަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވާނަމަ، އެމީހުން އިތުރު 1 

ގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަޤުތު މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި ނަމަ، އެއީ އެކަށީގެންވާ ވަރަށްވުރެ މަދުން މަސައްކަތު ވަގުތު ބޭނުންހިފުނު މީހުން 

ގެގޮތުގައި ބެލެވެއެވެ (ޓައިމް ރިލޭޓެޑް އަންޑަރ އެމްޕްލޮއިޑް). މަސައްކަތް ލިބިފައިވާ އާބާދީ އިތުރަށް ބެހިގެންދަނީ 'ޓައިމް ރިލޭޓަޑް އަންޑަރ 

އެމްޕްލޮއިޑް' އަދި އެހެނިހެން މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނަށާއި ދެ ބަޔަށެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ ނުވަތަ އައުޓްސައިޑް ދަ ލޭބަރ ފޯސް

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީއަކީ ލޭބަރ ފޯސްގައި ނުހިމެނޭ މީހުންނެވެ. މިއީ ހަޔަސް 2019 އިން ބަލާނަމަ 15 އަހަރުން މަތީ 

އާބާދީގެ %40 މީހުންނެވެ. 

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ އާބާދީ ނުވަތަ އައުޓް ސައިޑްދަ ލޭބަރ ފޯސް ބެހިގެންދަނީ މައިގަނޑު ދެބަޔަކަށެވެ. އެއީ 

1- ޕޮޓެންޝަލް ލޭބަރ ފޯސް އާއި 

2- އައުޓް ސައިޑްދަ ލޭބަރ ފޯސް ގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން 

ޕޮޓެންޝަން ލޭބަރ ފޯސްއަކީ މަސައްކަތެއް ހޯދަން އުޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާ އާބާދީ ނުވަތަ މަސައްކަތެއް ހޯދަން 

ނޫޅޭ ނަމަވެސް މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ ކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނާ އާބާދާ (ޑިސްކަރޭޖް ވޯކަރސް) އެވެ. ހަޔަސް 2019 ގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން 

ޕޮޓެންޝަން ލޭބަރ ފޯސްއަކީ 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ %6 އެވެ. މީގެތެރޭގައި މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއް 

ލިބިއްޖެނަމަ ކުރަންތައްޔާރަށްތިބި އެކަމަކު މިފަދަ މަސައްކަތް ހޯދަން އަމަލީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ މީހުންނެވެ. މިއީ މަސައްކަތުގެ މައިދާނަށް 

ފަސޭހައިން ނެރެވިދާނެ މީހުންނެވެ. 

ލޭބަރ ފޯސްއިން ބޭރުގައި ހިމެނޭ އެހެނިހެން މީހުންނަކީ މަސައްކަތްކަތެއް ހޯދަންވެސް ނޫޅޭ އަދި ލިބިއްޖެނަމަ ނުފެށޭނެކަމަށް ބުނާމީހުންނެވެ. މިއީ 

15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީއަށް ބަލާނަމަ %34 އެވެ. މީގެތެރޭގައި ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން، ދޮށީ އުމުރުން މީހުންވެސް 

ހިމެނެއެވެ.

ލޭބަރ އަންޑަރ ޔުޓިލައިޒޭޝަން ނުވަތަ މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބޭނުންނުހިފިވާ އާބާދީ

ލޭބަރ އަންޑަ ޔުޓިލައިޒޭޝަން އިން ހާމަކޮށްދެނީ މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބޭނުންނުހިފިވާ އާބާދީ މަސައްކަތު ބާޒާރުގައި އެކުލެވޭ 

މިންވަރެވެ. ލޭބަރ ޑިމާންޑް އާއި އެއްވަރަށް ލޭބަރ ސަޕްލައި ނުވަތަ ވަޒީފާ އާއި އާމްދަނީ ލިބޭމަސައްކަތްތައް އުފެދެމުންނުދާނަމަ ޑިމާންޑް އާއި 

ސަޕްލައިގެ ދެމެދުގައި މިސްމެޗް އެއް އުފެދެވެ. މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބޭނުންނުހިފިވާ އާބާދީ ގެތެރޭގައި ހިމެނިގެންދަނީ: 

މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ (އަންއެންޕްލޮއިޑް) ، ޓައިމް ރިލޭޓަޑް އަންޑަރ އެމްޕްލޮއިޑް އަދި ޕޮޓެންޝަން ލޭބަރ ފޯސްއެވެ. 

ހަޔަސް 2019 އިން ދައްކާ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތު އުމުރުފުރާގެ (15 އަހަރުން މަތީ މީހުން) އާބާދީގެ %9 ނުވަތަ  29,399 މީހުންނަކީ، 

މަސައްކަތުގައި އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ބޭނުން ނުހިފިވާ އާބާދީ އެވެ.



3 ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ، 2019

ލޭބަރފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް، 2019 

ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓްއަކީ 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންގެނިސްބަތެވެ. މުޅިރާއްޖެއަށް 

ބަލައިފި ނަމަ ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓްއަކީ %60 އެވެ. 

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކަށް ބަލައިފިނަމަ ފިރިހެނުންގެ ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް އަންހެނުންނަށްވުރެ މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މީގެން ދައްކައިދެނީ 

މަސައްކަތުގައި މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ ފަރަގެވެ. އަދި މިތަފާތު މާލޭގައި ވަކިން ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އަންހެނުންގެ ތެރޭން ގިނަބަޔަކަށް ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތާއި، ދަރިން އަދި އާއިލާގެ މެމްބަރުންގެ ޚިދުމަތުގައި އަދާކުރާ ދައުރު އަދި މަސްއޫލިއްޔަތު 

ބޮޑުވުން މަސައްކަތުގެ މައިދާނުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ގޮންޖެހުންތަކާއި ކުރިމަތިވެއެވެ. 

އެކި އުމުރުފުރާއަށް ބަލާއިރު ލޭބަރފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް ހުރި ގޮތް، 2019

އެކި އުމުރުފުރާއަށް ބަލާއިރު އުމުރުން 15 އަހަރާއި 24 އަހަރާއި ދެމުދުގެ މީހުންގެ މެދުގައި ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް ދަށެވެ. 

މިއުމުރުފުރާއަކީ ސްކޫލް ދައުރު ނިންމުމަށްފަހު ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނުކުންނަށް ފަށާ އުމުރުފުރާވެސް މެއެވެ. 

ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް ހުރި ނިސްބަތް އެންމެ މަތީ އުމުރުން 34-25 އަދި 44-35 އަހަރާއި ދެމެދު ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަންހެނުންނަށް 

ބަލާނަމަ %55 ގައި އަދި މިއުމުރުފުރާގެ ފިރިހެނުންނަށް މިނިސްބަތް ހުރީ %94 ގައެވެ. އަދި މިޗާޓުން ފެންނަ ފަދައިން އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުންގެ ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަންގައި ހުރި ފަރަގު ބޮޑެވެެ. (ދެރޮނގު ދެމެދުގައިވާ ބޮޑު ހުސްޖާގާ)

އުމުރުން 65 އަހަރާއި އެކު ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް ދެޖިންސަށްވެސް ދަށްވެގެން ދެއެވެ. މިއީ ރިޓަޔަރމަންޓް އުމުރަށްވެފައި ގިނަ މީހުން 

މަސައްކަތް ކުރުން ހުއްޓާލާ އުމުރުފުރާވެސް މެއެވެ. އަދި މިއީ މިއުމުރުގެ އެންމެންނަށް ބޭސިކް ޕެންޝަން ލިބެންފަށާ އުމުރުވެސްމެއެވެ.



ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ، 42019

އަންއެޕްލޮއިމަންޓް ރޭޓް، 2019



5 ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ، 2019

އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓު ޕޮޕިއުލޭޝަން ރޭޝިޔޯ، 2019

އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓު ޕޮޕިއުލޭޝަން ރޭޝިޔޯއަކީ 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ ނިސްބަތެވެ. މިދެރޮނގުގެ ދެމުދުގައިވާ 

ހުސްޖާގައިން ދައްކައިދެނީ އެއުމުރުފުރާގައި މަސައްކަތެއް ނުލިބިފައިވާ އާބާދީ/އަންއެންޕްލޮއިމަންޓް ހުރި މިންވަރެވެ. މިގޮތުން ޒުވާނުންގެ 

އުމުރުފުރާގައި މަސައްކަތެއް ލިބިފައިނުވާ އާބާދީ/އަންެއެންޕްލޮއިމަންޓް މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިއުމުރުފުރާގެ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ރަނގަޅު ތައުލީމް، 

ތަމްރީނާއި ހުނަރު އަދި މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ ނެތުމުގެ ސަބަބުން މަސައްކަތް ލިބުމުގައި ގޮންޖެހުންތައް ކުރިމަތިވެއެވެ.  

މަސައްކަތް ލިބިފައިނުވާ ނިސްބަތް ނުވަތަ އަންއެމްޕްލޮއިމަންޓް ރޭޓަކީ %5.3 އެވެ. މިއީ އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތް ހޯދަން އުޅޭ އަދި އެފަދަ 

މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށްތިބި މީހުންނެވެ. ފިރިހެނުންގެ އަންއެމްޕްލޮއިމަންޓް ރޭޓު އަންހެނުންނަށްވުރެ މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

އިންފޯމަލް ސެކްޓަރ، 2019



ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ، 62019

އިންފޯމަލް ސެކްޓައަކީ ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިންގޭ ވިޔަފާރި ނުވަތަ އަމިއްލަ މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރުމަށް ވަކިތަނެއް 

ކަނޑައެޅިފައިނުވާ (ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީއެއް ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން، ވަކި މަރިކަޒެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން އަދި 

ދަނޑުބިންތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެއް ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ މީހުން) އަދި އެއްވެސް ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއެއް ނެތި މަސައްކަތްކުރާ 

މީހުންނެވެ.

އިންފޯމަލް ސެކްޓަރގައި ގިނައިން މަސައްކަތްކުރަނީ އަންހެނުންނެވެ (%27). އަދި އަތޮޅުތަކުގައި އަންހެނުންގެ ތެރެއިން %37 މަސައްކަތްކުރަނީ 

އިންފޯމަލް ސެކްޓަރގައެވެ. މީގެން ދައްކައިދެނީ ގިނަ އަންހެނުންނަކީ އިންފޯމަލް ސެކްޓަރގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުންކަމުން މިއީ ގިނަ ފަހަރު 

ޕެންޝަން، މުސާރައާއި އިނާޔަތެއް ލިބޭ ގޮތައް ޗުއްޓީ ދެވޭނެ ފަދަ ނިޒާމެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނެވެ. އަދި ވަޒީފާގެ ބަޒާރަށް ކުޑަވެސް 

ލޮޅުމެއް އައިސްފި ކަމުގައިވާނަމަ އެންމެ ނާޒުކު ހާލަތަށް ވެއްޓިގެންދާނެ މީހުންނެވެ. 

 އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރާ ވަގުތު އަދި ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައި ހޭދަ ކުރާ ވަގުތު ، 2019

Proportion of time spent on unpaid domestic and care work 2019



7 ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ، 2019

އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ފިރިހެނަކު ދުވާލަކު  9 ގަޑިއިއިރު ހޭދަކުރާއިރު އަންހެނަކު އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތުގައި ހޭދަކުރަނީ

އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 7 ގަޑިއިރެވެ. 

ގޭތެރޭ މަސައްކަތާއި ކުދިން ބެލުން ފަދަ ކަންތަކުގައި އަންހެނަކު އެވްރެޖްކޮށް ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރު ހޭދަކުރާ އިރު ފިރިހެނުން ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް 

ހޭދަކުރަނީ 2 ގަޑިއިރެވެ. 

މީގެ އިތުރުން އާމްދަނީ ނުލިބޭ، އުފެއްދުންތެރި މަސައްކަތުގައި ވެސް އަންހެނުން ހޭދަކުރާ ވަގުތު ގިނައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނަދުވަހު ބެހެއްޓޭފަދަ 

ކާބޯތަކެތި ހެދުން، ގޭބިސީގެ ބޭނުމަށް ދަނޑުވެރިކަން ކުރުން، ފެހުންފަދަ ކަންތައް ހިމެނެއެވެ. 

އެއްވެސް މުސާރަ އަދި އުޖޫރައަކާއި ނުލާ ގޭތެރޭ މަސައްކަތާއި ކުދިން ބެލުމުގައި އަންހެނުން ދުވާލަކު ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު )15%( 

ފިރިހެނުންނަށްވުރެ (%5) ގިނައެވެ. 

ވަޒީފާ އަދާކުރާމީހަކަށް އެވްރެޖްކޮށް މަހަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ، 2019

މައިގަނޑު މަސައްކަތުން އެވްރެޖްކޮށް އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މީހަކަށް (މުވައްޒަފުން، ބިޒްނަސްތަކުން) މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ 

އާމްދަނީ އަކީ 10474 ރުފިޔާއެވެ. ފިރިހެނުންނަށް ލިބޭ މިންވަރު އަންހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު މާލޭގައި މަސައްކަތްކުރާ

ކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ މިންވަރު ގިނައެވެ. 

އެވްރެޖްކޮށް ފިރިހެނަކަށް ގަޑިއިރަކަށް 79 ރުފިޔާ ލިބޭ އިރު އަންހެނަކަށް ލިބެނީ 66 ރުފިޔާއެވެ.



ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ، 82019

އެމްޕްލޮއިޑް މީހުންގެ ތައުލީމީ ފެންވަރު ، 2019

މަސައްކަތްލިބިފައިވާ އާބާދީގެ ބޮޑުބަޔަކީ ސެކަންޑަރީ އަދި މަތީ ޡާނަވީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ. މިނިސްބަތް އަންހެނުންނާއި 

ފިރިހެނުންގެ ދާދި އެއްގޮތެވެ. ފިރިހެނުންނާއި އަޅާބަލާއިރު އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ބަޔަކުވަނީ މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކޮށްފައެވެ. ( އަންހެނުން

%18  އަދި ފިރިހެނުން 13% ).

ނީޓް (ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްނުކުރާ، ތައުލީމް ނުވަތަ ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ އާބާދީ) ، 2019

ނީޓް ނުވަތަ ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން މަސައްކަތެއްނުކުރާ އަދި ތައުލީމް އަދި ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ އާބާދީ އަކީ 18 އަހަރާއި 34 އަހަރާއިދެމެދުގެ 

ޒުވާނުންގެ ތެރެއިން އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތެއްނުކުރާ އަދި ތައުލީމް އަދި ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ އާބާދީ ދެނެގަތުމަށްޓަކައިއެކުލަވާލާ 

އިންޑިކޭޓަރެކެވެ. 

މިސާރވޭގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން މަސައްކަތެއްނުކުރާ އަދި ތައުލީމް އަދި ތަމްރީންތަކުގައިވެސް ނޫޅޭ އާބާދީ އަކީ %29 އެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ގިނައީ 

އަންހެނުންނެވެ. އަަންހެނުންގެ ގިނަވަގުތު ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތުގައާއި އާއިލާގެ ޚިދުމަތުގައި ހޭދަވެގެން ދިިއުމަކީ މީގެ ސަބަބަކަށް ވެއެވެ.



ނޭޝަނަލް ބިއޯުރ ޮއފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ދިވެހިރާއްޖެ
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