ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސަރވޭ2010 —2009 ،
ޗށް ގޭބިސީތަކުގެ ބޮލަކަށްޖެހޭ އާމްދަނީގެ
އަހަރެއްގެ މައް ަ

ގޭބިސީތަކުން ފަހަށް ރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު

ގްރޫޕްތަކަށް ބަލާއިރު ފަހަށްރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު

މުޅިރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު ގޭބިސީތަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް
ބާކީވާ

ލިބޭ އާމްދަނީއިން ޚަރަދުކަނ ޑާ

މިންވަރަކީ

ފަހަށް ރައްކާ ކުރެވޭ ބައިކަމުގައި ބެލުމުން ފަހަށް
ރައްކާ ކުރެވެނީ އަހަރަކު ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ  21 %އެވެ.
މިރޭޓް

އަތޮޅުތަކުގައި
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ވަރަށް
އެގޮތުން

ބޮޑުތަން

ދަށްކަމަށް

އަތޮޅުތަކުގައި

އކާކުރެވޭ މިންވަރަކީ  7 %އެވެ.
ރަ ް

ފަހަށް

އަދި މާލޭގައި މިއީ

 33%އެވެ.
ގޭބިސީތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު އަދި ފަހަށް
ރައްކާކުރެވޭ މިންވަރު

އެވްރެޖްކޮށް އަހަރެއްގެ މައްޗަށް

މުޅިރާއްޖެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

450އަށް ވުރެ ދަށް

‐141,429,320

‐11,944,979

‐129,484,340

749 ‐ 450
1199 ‐ 750
1799 ‐ 1200
2399 ‐ 1800
4199 ‐ 2400
5900 ‐ 4200
8999 ‐ 6000
11999 ‐ 9000
12000އަށް ވުރެ މަ ިތ

‐147,486,684
‐156,503,796
20,343,330
199,871,173
716,076,896
680,601,280
510,534,743
331,123,113
800,288,462

‐25,549,993
‐37,580,133
‐9,210,371
51,398,995
393,198,172
372,107,175
360,520,932
250,421,051
673,134,332

‐121,936,691
‐118,923,664
29,553,700
148,472,178
322,878,724
308,494,105
150,013,811
80,702,062
127,154,130

ޖުމްލަ

2,813,419,195

2,016,495,180

796,924,015

)ރުފިޔާ(ބޮލަކަށްޖެހޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު

ނ ފަހަށް ރައްކާ ނުކުރެވޭ ކަމެވެ(.
ހމަވަ ީ
)ނޯޓް :ނެގެޓިވް ސައިން އިން ާ

) ނޯޓް :އަހަރުގެ އެކިމަސްމަހު އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު
ތަފާތުވާނެއެވެ .އަދި

ކުރިން

ލިބި

ރައްކާކުރެވިފައިވާ

ފައިސާއަކުން ވެސް އެމަހުގެ ޚަރަދު ކުރެވިދާނެއެވެ.
އެހެންކަމުން
ގޭބިސީތަކުން

ކން
މިފަދަ ސަރ ވޭއަ ު
ކުރެވުނު

ޚަރަދާއި

އެންމެ މަހަކަށް
އާމްދަނީ

ލިބުނު

އަހަރެއްގެ މައްޗަށް ބަދަލުކޮށް އެކުލަވާ އަދަދުތަކުން
އެކުލަވާލެވޭ ފަހަށްރައްކާކުރެވޭ އަދަދުތަކާއި ހަޤީޤީ ފަހަށް
ރައްކާކުރެވޭ މިންވަރާއި ބޮޑެތި ތަފާތުތަކެއް ހުރުމަކީ
އެކަށީގެންވާކަމެކެވެ(.

ތަޢާރަފް

މާލޭގައި ފަހަށް ރައްކާކުރަން ފެށެނީ މަހެއްގެ މައްޗަށް
އާމްދަނީ

ލިބޭ ގޭބިސީތަކަށެވެ.

1,200

ރުފިޔާއަށް

އަދި އަތޮޅުތަކުގައި

ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސަރ ވޭ މާލޭގައި
ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ  2009ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުން

ވެސް މިނިސްބަތް ވަނީ  41%އިން  25%އަށް ކުޑަވެފައެވެ.

އށް ގެންދެވިފައި
ޑިސެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި ކުރި ަ
ވަނީ  2 0 1 0ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުން ފެށިގެން މޭމަހުގެ

ގޭބިސީގެ ޚަރަދުން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުން އެކިބައިތަކަށް ކުރެވޭ

ނިޔަލަށް އަދި އޮގަސްޓްމަހުގައެވެ .މިސަރ ވޭ ޑިޒައިން ކުރެވިފައި

ހޭދައިގެ މިންވަރު

އކުލެވޭ
ވަނީ މާލެ އަދި އަތޮޅުތައް  7ސަރަހައްދުގެ މައްޗަށް ެ

ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރަށް އާމްދަނީ ލިބޭ

ގޮތަށެވެ.

ރަށްރަށުގެ ފެންވަރުގައި މިސަރ ވޭގެ
ނުކުރެވޭނެއެވެ.

މިސަރވޭ ކުރެވިފައިވާނީ ޖުމްލަ ) 2,060ޖުމްލަ ގޭބިސީގެ ތެރޭން
(4 . 5 %

އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދަކީ  6އެވެ.
އަދި އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ
އަދަދަކީ  2އެވެ.

ގޭބިސީގެ ޚަރަދު
 2 0 0 3އާއި  2 0 1 0އާއި ދެމެދުގެ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި
އކި ކަންކަމަށް ކުރާ ހޭދައަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް
ގޭބިސީތަކުން ެ

ޚަރަދުކުރުމަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލު 2003 ،އަދި 2010
ރިޕޯޓް

މިޑިޕާޓްމަންޓުގެ

40.0

ވެބްސައިޓް

މުޅިރާއް ޖެ 2003

މުޅިރާއް ޖެ 2010

35.0
30.0
25.0
20.0

ކުރެވޭނެއެވެ .އަދި ހާޑްކޮޕީއާއި ސީ .ޑީ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް
ދީނީ ކަންކަނ ް

އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތ ް

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓ ް

ތަޢުލީމ ް

މުނިފޫހި ފިލުވުމާއި ސަޤާފަތ ް

މުވާސަލާތ ު

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން  /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ދަތުރުފަތުރު

 28%ހިއްސާކުރަނީ އަތޮޅުތަކުންނެވެ.

ސިއްޙަތ ު

މީގެ ތެރޭން  72 %ހިއްސާކުރަނީ މާލެއެވެ .އަދި އަނެއް

ތަކެއްޗާއި ގޭތެރެ މަރާމާތުކުރުނ ް

ރޖްކޮށް އަހަރަކު  2ބިލިއަން ރުފިޔާ ރައްކާކުރެވޭއިރު
އެވް ެ

‐

ފެން އަދި ގޭސ ް

ގޮތުގައި

 2 0 1 0ގައި މާލޭގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ބަލާއިރު ގޭބިސީގެ

5.0

ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ

ހުންނާނެއެވެ.

10.0

އަންނައުނާއި ފައިވާން

ޕްލޭނިންގ

އިން

ގަންނަން

ލިބެން

15.0

ބޯހިޔާވަހިކަމާއ ި ،ކަރަންޓާއި

ރާއްޖޭގައި

ފަހަށް

ރައްކާކުރެވޭ

ގޭބިސީގައެވެ.

މިސަރ ވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު

ވަނީ އައިސްފައެވެ.

ފަހަށް ރައްކާކުރެވޭވަރު މަދެވެ.
ފައިސާގެ

ބޭނުމެއް

އވެ.
ޚަރަދުން ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކަރަންޓާއި ފެނަށް  3 3 %ހޭދަވެ ެ

ކާބޯތަކެތ ި

ފަރާތްތަކަށްވުރެ ކުލިދައްކައިގެން ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް

ނަތީޖާތައް

ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައ ް

ގޭބިސީތަކަށެވެ .އަދި މާލޭގައި އަމިއްލަ ގޭގައި ދިރިއުޅޭ

އެހެންކަމުން ވަކިވަކި އަތޮޅުގެ ފެންވަރުގައި އަދި

 w w w . p l a n n i n g . g o v . m vއިން ޑައުންލޯޑް
ނޭޝަނަލް

7

%

ބޮލަކަށް

1,800

ވުރެ

އިތުރަށް

ކާބޯތަކެއްޗަށް ހޭދަކުރާ މިންވަރު މި

އަހަރުގެ ތެރޭގައި

މާލޭގައި  27 %އިން  18 %އަށް ކުޑަވެފައިވާއިރު އަތޮޅުތަކުގައި

ސަރވޭ ރިޕޯޓް
މިސަރ ވޭގެ

ހޭދައެއްކޮށްފައިވަނީ ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ބަޔަށެވެ.

އަދި ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ  23 %އަކީ ގެދޮރުގެ ކުއްޔަށް އެކަނި ހޭދަވާ
މިންވަރެވެ .މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ދެބައިކުޅައެއްބައި ގޭބިސީ ދިރިއުޅެނީ

 2003ވަނަ އަހަރު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ގޭބިސީތަކުން

އެންމެ

ބޮޑު ހޭދައެއް ކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެއްޗަށެވެ 2 0 1 0 .ގައި ވެސް
އަތޮޅުތަކުގެ

ގޭބިސީތަކުން

ކާބޯތަކެއްޗަށެވެ .ނަމަވެސް

އެންމެ

ބޮޑަށް

ކން
މާލޭގެ ގޭބިސީތަ ު

ހޭދަކޮށްފައިވަނީ
އެންމެ ބޮޑު

ގެދޮރު

ކުއްޔަށް

ގޭބިސީތަކާއި
ބޯހިޔާވަހިކަމަށް

ގންކަމުން
ހިފައި ެ

އަމިއްލަ
ހޭދަކުރާ

މާލޭގައި

ގެދޮރުގައި
މިންވަރު

ކުއްޔަށް

ދިރިއުޅޭ
ވަރަށް

އުޅޭ

ގޭބިސީތަކުން
ތަފާތުކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މާލޭގައި ކުއްޔަށް ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކުގެ
ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ  45%ބޯހިޔާވަހިކަމާއި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ބަޔަށް

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން  /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

މިބަޔަށް

ހޭދަވާއިރު އަމިއްލަ ގެދޮރުގައި އުޅޭ ގޭބިސީތަކުން

އަތޮޅުތަކުގައި ހޭދަކުރަނީ  253ރުފިޔާ އެވެ.

ހޭދަވަނީ  14%އެވެ.
ގެދޮރު ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޮޑު ޑިމާންޑެއް މާލޭގައި އޮތުމުގެ
ސަބަބުން ކުލިތައްވަނީ އުފުލިފައެވެ .މިގޮތުން  5,000ރުފިޔާ
އަށްވުރެ މަދުން ކުއްޔަށް ހޭދަކުރާ ގޭބިސީތައް  2 0 0 3ން
 2010އަށް ވަނީ ފާހަގަ ކުރެވޭ ވަރަށް މަދުވެފައެވެ .އަދި
 5 , 0 0 0ރުފިޔާ އަށް ވުރެ މަތިން ކުއްޔަށް ޚަރަދު ކުރާ
ގޭބިސީތައް ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ބޭރަށް

ރާއްޖޭން

ދަތުރުކޮށްފައިވެއެވެ .އަދި

މިގޭބިސީތަކުން އެވްރެޖްކޮށް  3,800ރުފިޔާ މަހެއްގެ މައްޗަށް
މިކަމަށް ހޭދަކުރިއެވެ.

ގޭބިސީތަކުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް

ދަތުރުކުރާ މައިގަނ ޑު

ބޭނުމަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ

ގޭބިސީތަކުން

އެންމެބޮޑު ހޭދައެއްކޮށްފައިވަނީ ބޭސްފަރުވާއަށް

ކުރެވުނު ދަތުރުތަކަށެވެ.
ރާއްޖޭގެ

ގޭބިސީތަކަށް ބަލާއިރު މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޮލަކަށް ޖެހެނީ
ލއަށްބަލާއިރު މިއީ  2,778ރުފިޔާ
 2,136ރުފިޔާ އެވެ .މާ ެ
އަދި އަތޮޅުތަކުގައި މިއީ  1,779ރުފިޔާއެވެ.

މިދިރާސާގައި ފަޤީރުކަމާއި އާމްދަނީގެ ފަރަގު ދެނެގަތުމުގެ
ގޮތުން

ބޭނުންކުރެވޭ

ތަހުލީލުތައް

ބިނާކޮށްފައި

ގރިގޭޓަކީ ގޭބިސީއިން މުދަލާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަތުމަށް ކުރާ
އެ ް
މަންފާއަށް

ޙިއްސާކުރާ

ޚަރަދުތަކުގެ

އެކުލަވާލެވިފައިވާ ޖުމްލައެކެވެ.

މައްޗަށް

ބައެއް މުނާސަބާތަކާއިގުޅިގެން ކުރާ ބޮޑެތި ޚަރަދުތަކާއި،
ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނަ

އިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި،

ތަކެއްޗަށް ) ކޮންސިއުމަރ ޑިއުރަބަލްސް( ކުރެވޭ ޚަރަދާއި،
ނހިމެނެއެވެ .ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް
އިމާރާތުގެ ކުއްޔެއް ު
އެކުލަވާލުމުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގޮތުން މިފަދަ މިންގަނޑުތައް
 2 0 0 3އާއި  2 0 1 0ގެ އަދަދުތައް ވީވަރަކުން އަޅާކިޔޭ
ފަދަގޮތަކަށް އެކުލަވާލާ އިންފްލޭޝަންއަށް އެޖަސްޓް ކުރެވިފައި

400
200
‐

ދެނެގަތުމަށްޓަކާ

މިސަރ ވޭގެ

އެއީ

ބަލާއިރު

ބާވަތްތަކަށް

ގޭބިސީތަކުގެ

ހުރިހާ

މިމިންގަނ ޑުން

ދައްކައިދެނީ

ކަނ ޑައެޅޭ

ރޮނގަކަށް ވުރެ ދަށުގައި ތިބި އާބާދީގެ ނިސްބަތެވެ.

ދީނީ ކަންކަނ ް

އެހެނިހެން ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތ ް

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓ ް

ތަޢުލީމ ް

މުނިފޫހި ފިލުވުމާ އި ސަޤާފަތ ް

މުވާސަލާތ ު

ދަތުރުފ ަތުރު

ސި އްޙަތ ު

އަދި ގޭސ ް

ފަރުނީޗަރ ާއި ހިފާގެންގުޅޭ

ތަކެއްޗާއި ގޭތެރެ މަރާމާ ތުކުރުނ ް

އަންނައުނ ާއި ފައިވާން

ބޯހިޔާވަހިކަމާއ ި ،ކަރަންޓާ އި ފެން

ކާބޯ ތަކެތ ި

ދުނ ްފަތުގެ ބާވަތްތައ ް

ގޭބިސީގެ

އާމްދަނީއާއި

ޚަރަދުކުރުން

ހުރިގޮތުގެ ސަރ ވޭ

 2009/10ގެ ނަތީޖާތަކުން އެކުލަވާލެވުނު ކޮންސަމްޕްޝަން
އެހެންކަމުން

އަތޮޅުތަކުގައި

މތީ ޕަވަރޓީ
މިދިރާސާގައި ަ

ލައިނެއްގެ

ސިއްޙަތަށް ކުރާހޭދަ މާލެ އަށްވުރެ ބޮޑެވެ .ނަމަވެސް މަހެއްގެ

ބޮލަކަށް  44ރުފިޔާ އަދި

މީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ނުވަތަ

މައްޗަށް ގޭބިސީގެ މެންބަރަކު ބޯހިޔާވަހިކަމަށާއި ކަރަންޓާއި

 2 2ރުފިޔާ ދެވަނަ ޕަވަޓީ

ފެނަށް ކުރާ ހޭދަ މާލޭގައި އަތޮޅުތަކަށްވުރެ މާބޮޑެވެ .މާލޭގައި

ގ އިތުރުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި
ކުރެވުނެވެ .މީ ެ

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން  /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް

ލައިނެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުން

ޖުމްލަ

ލިބޭ

ގޭބިސީއަށް

އާމްދަނީގެ

މި

ގ  57 %އަކީ މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި
އާމްދަނީ ެ
ލިބޭ އާމްދަނީ އެވެ .ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާ

ގޮސްފައިވެއެވެ 2 0 0 3 .ވަނަ އަހަރު ގޭބިސީއަށް ލިބޭ

ކުރަނީ ވިޔަފާރި ) (22 %އަދި އެއަށްފަހު މުދާވެރިކަމުން

މީޑިއަން އާމްދަނީ އަކީ  5,235ރުފިޔާކަމުގައި ވިޔަސް

ބ އާމްދަނީ )  (9 %އެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި ދެވަނައަށް
ލި ޭ

 2010ވަނަ އަހަރު މިއަދަދުވަނީ  10,679ރުފިޔާއަށް

ލިބޭ

ި
އތުރުވެފައެވެ .މާލެއަށް ބަލާނަމަ  2 0 1 0ވަނަ އަހަރު

އާމްދަނީއަށްވީއިރު މާލޭގައި ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑަށް

މިއަދަދަކީ  1 8 , 0 0 0ރުފިޔާއެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގައި

އާމްދަނީންކަން

 8,466ރުފިޔާ ޖެހޭއިރު މިއަދަދަކީ މާލެއާއި އަޅާބަލާއިރު

އެންމެބޮޑަށް

ހިއްސާކުރަނީ
ގެދޮރުގެ

ހިއްސާކުރަނީ

ވިޔަފާރިން
ލިބޭ

ކުލިން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިތުރުވެގެން

ދެގުނައަށް

ދެގުނަ ދަށް އަދަދެކެވެ.

ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީ ބެހިފައިވާގޮތް
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އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ

ތރޭގައި
ެ

މީޑިއަން

7

އަހަރުދުވަހުގެ

ހެޑްކައުންޓް

ފަޤީރުކަމުގެ

ލިބޭއިރު

އެކިގޮތްގޮތުން ގޭބިސީތަކަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ

2

ހެޑްކައުންޓް ރޭޝިޔޯ ) އާބާދީގައިތިބި ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް(:

އަތޮޅުތަކުގައި

އަޅާބަލާއިރު  3ގުނަ ދަށް އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

57

ދުވާލަކު ބޮލަކަށް ޖެހެނީ  4 4ރުފިޔާއެވެ.
މަހެއްގެ

އެވެ.

ލބެނީ  11,200ރުފިޔާއެވެ .މިއީ މާލެއާއި
ގޭބިސީއަކަށް ި

ގެންގުޅެފައި ވާނީ ރިލެޓިވް ޕަވަރ ޓީ ލައިންއެވެ .ފަޤީރުކަމުގެ

އެގްރިގޭޓްއަށް ބަލާއިރު އަތޮޅުތަކުގެ މީޑިއަންގެ ގޮތުގައި

މައްޗަށް

ދިރިއުޅޭ  3 4 , 0 0 0ގޭބިސީއިން ހިއްސާކުރަނީ 4 6 %

ގޮތުގައި

އެވްރެޖްކޮށް

ރޭޝިއޯ އާއި ޕަވަރޓީ ގެޕް ރޭޝިއޯއެވެ.
މަހެއްގ ެ މަށްޗަށ ް ގޭބ ިސީގ ެ ހ ަރަދުނ ް ބޮލަކަށ ްޖެހ ޭ މިންވަރ ު )ރުފިޔާއިނ ް(

600

އަތޮޅުތަކުގައި

އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއަކަށް  28,909ރުފިޔާ އާމްދަނީގެ

ގޭބިސީއަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ މީޑިއަން އާމްދަނީ
2002/03

2009/10

20,000

18,000

18,000
16,000
14,000

11,483

%

މުޅިރާއްޖ ެ

އާމްދަނީގެ  5 4 %ހިއްސާކުރަނީ މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ

ވާނެއެވެ .ރާއްޖޭގައި ފަޤީރުކަން ދިރާސާކުރުމުގައި މިހާތަނަށް
ނަތީޖާތަކުން

އެވްރެޖްކޮށް

މައްޗަށް

12,000

10,679

10,000

8,466

8,000

5,235
3,840

މުދާވެރިކަމުން

ވިޔަފާރިން

6,000
4,000
2,000

2002/03

މުސާރަ އާއި އުޖޫރަ

ރ ުފ ިޔ ާ

1,000
800

ގޭބިސީގެ

ބިނާކޮށް

މީގެ ތެރޭގައި އެއްފަހަރާ

މިންގަނ ޑަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރެވުނެވެ.

ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު 2010

މެންބަރަކު

މިވަނީ

' ކޮންސަމްޕްޝަން އެގްރިގޭޓް' ގެ މައްޗަށެވެ .ކޮންސަމްޕްޝަން

ޙާލަތު

ތަފާތު ބައިތަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ގޭބިސީގެ ޚަރަދުން

އަތޮޅުތައ ް

ފަޤީރުކަން

ޖުމްލަ

ގޭބިސީއަކަށް

މަހެއްގެ

ލިބޭ

އާމްދަނީއަކީ  1 6 , 7 3 6ރުފިޔާއެވެ .މިގޮތުން މާލޭގައި

އވީއިރު
 1 6 , 0 0 0ގޭބިސީއިން ކަމުގަ ި

އެކުލަވާލުމުގައި ގެންގުޅެންޖެހޭ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވި

ގޭބިސީގެ ޚަރަދުން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު:

މާލ ެ

އަކީ ޖުމްލަ  3 6 4މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ.

ޖުމްލަ ޚަރަދުގެތެރޭން ހަމައެކަނި މީހުންގެ ވެލްފެއަރ ނުވަތަ

މިސަރ ވޭގައި ބެލުނު  1 2މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި 4 2 %
ގޭބިސީއިން

ގޭބިސީގެ މެންބަރަކު  9 0 5ރުފިޔާ މިބަޔަށް ހޭދަކުރާއިރު

އަތޮޅުތަކުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

 2 0 1 0ގެ މައުލޫމާތުން ދައްކާގޮތުން މުޅި ރާއްޖޭގައި

0

އަތޮޅުތައް

މާލެ

މުޅިރާއްޖެ

 2003އާއި  2010އާއި ދެމެދު އާމްދަނީ އަހަރަކަށް
އތުރުވެފައިވެއެވެ.
އެވްރެޖްކޮށް ި 8%
) ނޯޓް:

މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު  4.5 %ގެ ނިސްބަތުން ބޮޑުވެފައި
ވާކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވުމާއެކު ،އާމްދަނީއަށް އިތުރުވި
ރދުކުރަން
މިންވަރުގެ ތެރޭން މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކަށް ޚަ ަ

މިސަރ ވޭއިން ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް
އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެނީ 2 , 7 4 6
އ މާލޭގައި  4,252ރުފިޔާއެވެ .އަތޮޅުތަކު
ރުފިޔާއެވެ .މި ީ
ގައި  1,940ރުފިޔާ ލިބޭއިރު މިއީ މާލެއަށް ވުރެ ދެގުނަ
ދަށް މިންވަރެއްކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޖެހޭ މިންވަރުވެސް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ބޮޑުވެގެން
ދާނެއެވެ(.

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން  /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

މަސައްކަތްކުރަން
މަސައްކަތެއް

ތައްޔާރަށް

ތިބި

ނުލިބިގެންނާއި

މީހުންގެ

މަސައްކަތެއް

ތެރޭން

ފިރިހެން ކުދިންގެ މެދުގައި އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް

ކުރުމުގެ

 5 4އަހަރާ ދެމެދުގެ

ކަމުގައިވާ ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޑޮލަރެއް ) ޕަރ ޗޭސިންގ

ނުޖެހޭ

ނަމަވެސް

ޕަވަރ ޕެރިޓީ ޑޮލަރު( ގެ ލައިންއާއި  2ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުގެ

މިނިސްބަތް  4 %އިން  1 2 %އަށް މަތިވެފައިވާކަން

ލައިން ވެސް ބޭނުންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މަތިނަމަވެސް

 2 5އަހަރުން

ފުރުޞަތުނެތިގެން މަސައްކަތް ހޯދުން ހުއްޓާލައިގެން ތިބި
މީހުންވެސް އަންއެމްޕްލޯއިޑް މީހުންކަމުގައި ބަލައެވެ.

އަންހެނުންނަށް ބަލާއިރު ހުރިހާ އުމުރުފުރާތަކެއްގައިވެސް
އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް

އަންއެމްޕްލޯއިޑް
ވަޒީފާއެއް

މީހުންގެ

މަސައްކަތްނުކޮށްތިބި

ނުލިބޭތީ

އަތޮޅުތަކުގައި ތިބި ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް

ޤައުމުތައް އަޅާކިޔުމަށް ގެންގުޅޭ ފަޤީރުކަމުގެ ލައިން

އުމުރުފުރާތަކުގައި މިރޭޓް ދަށްވެފަ ި
އވެއެވެ.

ތެރޭގައި

 2 2ރުފިޔާ

މަތިކަން

ރޭޓް

އެކަށީގެންވާ
މީހުންނާއި

މަތީގެ

އަހަރުގެ

އަންހެނުންނަށާއި

މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ނެތިގެން ތިބިކަމަށް ބުނި

ފިރިހެނުންގެ

އވެ .އަދި އަންހެނުންނަށް
މީހުން ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެ ެ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަހަރުން

އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް

ރޭޓް

މަތިކަން

އާބާދީގައި ތިބި ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް
ރިލޭޓިވް ޕަވަރޓީ ލައިން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަވަރޓީ
ލައިންގެ ޔޫ.އެސް 1.25 $

މާލެ

މުޅިރާއްޖެ

ޕަވަޓީ
އަތޮޅުތައް

2003

2010

2003

2010

2003

2010

9%

8%

2%

7%

12%

8%

ބަލާއިރު ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅެމުން އާމްދަނީ

އާބާދީގެ ބޮލަކަށް ދުވާލަކަށް

ލިބޭ މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ވަގުތު ނުލިބޭތީ މަސައްކަތް

އިގްތިޞާދީ

ނުކޮށްތިބި މީހުން ގިނަކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

މަސައްކަތްކުރާ އުމުރުފުރާގެ
މަތީގެ

އާބާދީގެ

ހަރަކާތްތެރިނުވާ

ރން
ތެ ޭ

އާބާދީ:

ގޮތުގައިބަލާ  15އަހަރުން
ތިންބައިކުޅަ

ޖެހޭ މީޑިއަން އާމްދަނީގެ

21%

15%

4%

12%

27%

ގެޕް

ކަނ ޑައެޅިފައިވާ

22ރުފިޔާ )އަތޮޅުތަކުގެ

ގޮތުން

ފަޤީރުންގެ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އަދި ދޮށީ އުމުރުފުރާތަކަށް ބަލާއިރު  5 5އަހަރާއި 5 9
6 5

ނިސްބަތް

ދަށްވިއިރު

މާލޭގައި

16%

ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ހަޔަސް
(2009/10

ލައިންއަކާއި

ފަޤީރުންނާއި

ދެމެދުގައިވާ ދުރުމިން ނުވަތަ ފަޤީރުންގެ ފަޤީރުކަމުގެ
ޙާލަތު ދެނެގަނެވެއެވެ .މިގޮތުން ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް 22
ރުފިޔާގެ ޕަވަޓީ ލައިނަށް ބަލާނަމަ ޕަވަޓީ ގެޕް ވަނީ
 2003އާއި  2010އާއި ދެމެދު  5 %އިން  4 %އަށް
ކުޑަވެފައެވެ.

އެއްބަޔަށްވުރެ

ރޭޝިޔޯ :ޕަވަޓީ
ޕަވަރ ޓީ

ގެޕް

ރޭޝިޔޯއިން

އަދި މިލައިނަށް ބަލާއިރު މިމުއްދަތުގައި

އަތޮޅުތަކުގައިވެސް މިގެޕްވަނީ  7 %އިން  4 %އަށް

އައި .އެލް .އޯ ޑެފިނީޝަންއަށްބަލާއިރު އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް

ގިނަމީހުންނަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާމީހުން

މިގޮތުން ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް ޑޮލަރެއް ނުޖެހޭ މީހުންނަކީ

ކުޑަވެފައެވެ .މި  7އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިރާއްޖެ

ލޯކަލް

ނުވަތަ ލޭބަރ ފޯސް އިން ބޭރުގައިވާ މީހުންނެވެ .އުމުރު

ކމުގައި ބަލާ އިންޓަނޭޝަލް ޕަވަޓީ ލައިން އަށް
ފަޤީރުން ަ

އާއި އަތޮޅުތަކުގައި ތިބި ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް  22ރުފިޔާ

ޑެފިނީޝަންއަށް ބަލާއިރު މިރޭޓް ހުރީ  2 8 %ގައެވެ.

ފުރާތަކަށް ބަލާއިރު މީގެތެރޭން  32%އަކީ  15އަހަރާއި

ބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ތިބި ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް ވަނީ

ނުޖެހޭ

އެމީހުންގެ

އަދި  2 0 0 6އާއި  2 0 1 0އާއިދެމެދުގައި މިދެގޮތަށް

 19އަހަރުގެ އުމުރުފުރާގެ ކިޔަވާކުދިންނެވެ .އަދި 17%

 2003އާއި  2010އާއި ދެމެދު  9 %އިން  8 %އަށް

ގ ހާލަތުވެސް ވަނީ ރަނގަޅުވެފައެވެ .ނަމަވެސް
ފަޤީރުކަމު ެ

ބެލިނަމަވެސް އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް މަތިވެފައިވާކަން

މީހުންނަކީ  6 5އަހަރުންމަތީގެ މީހުންނެވެ .ޖިންސުގެ

ދަށްވެފައެވެ 2010 .ގައި މާލޭގައި ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް

މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލޭގައި ތިބި ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް

ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިދެގޮތަށް ބަލާއިރުވެސް  2 0 1 0ގައި

ގޮތުންބަލާއިރު

ގޮތުން

ހަރަކާތްތެރިނުވާ

ޑޮލަރެއް ނުޖެހޭ އާބާދީގެ ނިސްބަތަކީ  7 %އަދި އަތޮޅު

 2 2ރުފިޔާ ނުޖެހޭ ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް މަތިވުމުގެ

އަންހެނުންގެ އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް ފިރިހެނުންނަށް

 75,000މީހުންގެ ތެރޭން 51,000

ނުވަތަ

ތަކުގައި މިއީ  8%އެވެ .މި  7އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި

އިތުރުން

ހާލަތުވެސްވަނީ

މުޅި ރާއްޖެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ތިބި ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް

ފއެވެ .މިގޮތުން މިލައިނަށްބަލާއިރު މިމުއްދަތުގައި
ގޯސްވެ ަ

ރ މާލޭގައި
ޑޮލަރެއް ނުޖެހޭ ފަޤީރުންގެ ނިސްބަތް ދަށްވިއި ު

މާލޭގެ ޕަވަޓީ ގެޕް  1 %އިން  3 %އަށް ބޮޑުފައިވާކަން

މިނިސްބަތް  2 %އިން  7 %އަށް މަތިވެފައިވާ ކަން

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ރޭޓް

ވުރެ

 2 0 1 0ގައި 1 2 %

އަދި

މައްޗެވެ.

ގައި ހުރިއިރު

ހަމައެހެންމެ

އަތޮޅުތަކުގެ

އިޤްތިޞާދީ

މީހުން

 68%އަކީ އަންހެނުންކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް މާލެއަށްވުރެ މައްޗެވެ.

ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ

އނުވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް،
ވަޒީފާ ލިބިފަ ި
 2006އަދި 2010

އަތޮ ޅުތައ ް

މާލެ

މު ޅިރާއްޖ ެ

ރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް

5%

5%

5%

އައި .އެލ ް.އޯ  .ޑެފިނީޝަން 2006

13%

9%

12%

އައި .އެލ ް.އޯ  .ޑެފިނީޝަން 2010

18%

11%

16%

ބްރޯޑް ޑެފިނީޝަން 2006

31%

24%

28%

ބްރޯޑް ޑެފިނީޝަން 2010

ލިބޭ އާމްދަނީ ވަނީ  408މިލިއަން ރުފިޔާ އިން 792
މިލިއަން

ރުފިޔާއަށް

އެހެންކަމުން މި

އިތުރުވެގެ ް
ނ

ގޮސްފައިވެއެވެ.

 7އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ

އާމްދަނީ މިވަނީ ގާތްގަނ ޑަކަށް ދެގުނަ އިތުރުވެފައެވެ.
ތގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ
މިމުއްދަ ު
ދެ

ފަހަރެއްގެ

މަތިން

ފަޤީރުންގެ

ފަޤީރުކަމުގެ

އެމީހުންގެ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 2 0 0 3އާއި  2 0 1 0ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު މުޅި

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

ނިސްބަތް

ދަށްވިއިރު

ބޮޑުކުރެވިފައިވާކަމީ

އާމްދަނީ

) ނޯޓް :ޕަރ ޗޭސިންގ ޕަވަރ ޕެރިޓީ ނުވަތަ ޕީ .ޕީ .ޕީ
ޑޮލަރަކީ  2010ގައި ރާއްޖޭގެ  17ރުފިޔާ އެވެ .އަދި
 2003ގައި ނަމަ މިއީ  12ރުފިޔާއެވެ(.

ޕަވަރޓީ ގެޕް ރެޝިއޯ
ރިލޭޓިވް ޕަވަރޓީ ލައިން
އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕަވަރޓީ
ލައިންގެ ޔޫ.އެސް 1.25 $

މުޅިރާއްޖެ
2003

2%

މާލެ

2010

2%

2003

0%

އަތޮޅުތައް
2010

1%

2003

2010

3%

2%

22ރުފިޔާ )އަތޮޅުތަކުގެ

ނެޝަނަލް ޕަވަރ ޓީ

ލައިނެއްގެ ގޮތުން

އަތޮޅުތަކުގެ

ދވާލަކަށް ޖެހޭ މީޑިއަން އާމްދަނީގެ
އާބާދީގެ ބޮލަކަށް ު

އާބާދީގެ ބޮލަކަށް ދުވާލަކަށް
ޖެހޭ މީޑިއަން އާމްދަނީގެ

5%

4%

1%

3%

7%

4%

ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ،ހަޔަސް
(2009/10

ދެބައިކުޅައެއްބައި ނުވަތަ  2 2ރުފިޔާ އަށްވުރެ ދަށުން
އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންނަކީ ފަޤީރުންގެ ގޮތުގައި ބަލާނަމަ
މި ނިސްބަތްވަނީ  2 0 0 3އާއި  2 0 1 0އާއި ދެމެދު

އިންއީކުއަލިޓީ ) ފަޤީރުންނާއި މުއްސަނ ދިންގެ ޚަރަދުގެ

 21 %އިން  15 %އަށް ދަށްވެފައެވެ 2010 .ގައި

ފަރަގު( :

މިފަރަގު ދެނެގަތުމަށްޓަކާ މިސަރ ވޭގެ

އެންމެމަތީ  1 5އަހަރާއި  1 9އަހަރުގެ އުމުރުފުރާގެ

މާލެއާއި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާލާއިރު  2 0 1 0ގައި މާލޭގައި

މާލޭގައި ދުވާލަކަށް ބޮލަކަށް  22ރުފިޔާ ނުޖެހޭ އާބާދީގެ

ނަތީޖާތަކުން  3މިންގަނ ޑަކަށް ރިޢާޔަތްކުރެވުނެވެ .އެއީ

ޒުވާން ކުދިންނަށް ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ޖިންސުގެގޮތުން

ހިމެނޭ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ

ނިސްބަތަކީ  1 2 %އަދި އަތޮޅުތަކުގައި މިއީ 1 6 %

ކގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެތެރޭން އާބާދީގެ
ހުރިހާ ގޭބިސީތަ ު

ބަލާއިރު  15އަހަރާއި  24އަހަރުގެ އުމުރުފުރާގެ ޒުވާން

އާމްދަނީ އަކީ ޖުމްލަ  428މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި

މ  7އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މުޅިރާއްޖެއާއި
އެވެި .

އެންމެ ފަޤީރު  20%މީހުން ހިއްސާކުރާ މިންވަރު،

އުމުރުފުރާތަކަށް

ބަލާއިރު

އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް

ރޭޓް

އިތުރުވާން މެދުވެރިވި އެއްސަބަބުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން  /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން  /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ކަރ ވް އަދި ޖިނީ

ލޮރެންޒް

އިންއީކުއަލިޓީ

ދިރާސާގައި

ކޯއިފިޝަންޓްއެވެ.

ދެނެގަތުމުގެ

ގޮތުން

މި

ޚަރަދުކުރާ

އަތޮޅުތަކުގައި ރަނ ގަޅުވުމުގެ

އާބާދީގެ ހާލަތު

) ނޯޓް:

ޖިނީ ކޯއިފިޝަންޓް އަކީ  0އާއި  1އާއި

ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް އެންމެ މަތީ އުމުރު

މިމިންގަނ ޑު 0

 3 4އަހަރުގެ އުމުރުފުރާ

ކުރެވޭ

ސަބަބުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި މާލޭގައި ބޮލަކަށްޖެހޭ

ދެމެދުގައި ހުންނަ މިންގަނ ޑެކެވެ.

ތަހުލީލުތައް ބިނާކޮށްފައި މިވަނީވެސް ' ކޮންސަމްޕްޝަން

ޚަރަދު ބެހިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު ދަށުން ޚަރަދުކުރާ އާބާދީގެ

އާއިކައިރިވީ ވަރަކަށް އެއިން ހާމަވަނީ އިންއީކުއަލިޓީ

) 35 ،(76%އަހަރާއި  44އަހަރުގެ އުމުރުފުރާ )(78%

އެގްރިގޭޓް' ގެ މައްޗަށެވެ.

ހާލަތު  2003އަށްވުރެ  2010ގައި ގޯސްވެފައިވާކަންވެސް

ކުޑަވާކަމެވެ .އަދި  1އާއި ކައިރިވީ ވަރަކަށް ހާމަވަނީ

އަދި  4 5އަހަރާއި  5 4އަހަރުގެ އުމުރުފުރާ ) (7 7 %

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އިންއީކުއަލިޓީ ބޮޑުވާކަމެވެ(.

އެވެ.

 2 5އަހަރާއި

ފުރާތަކަކީ

ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭން އާބާދީގެ އެންމެ ފަޤީރު
 20 %މީހުން ޚަރަދު ކުރި މިންވަރު  2003ވަނަ އަހަރާއި
2010

ހުރީ

ވަނައަހަރުވެސް

7%

ހަމަ

ލޮރެންޒް ކަރވް ،މުޅިރާއްޖެ

ވަޒީފާގެ ބާޒާރު

ގައެވެ.

90%

ފަޤީރު  2 0 %މީހުންގެ ޙިއްސާ މާލޭގެ
8%

އަށް

އިން 7%

70%
60%
2003

50%

2010

40%

45 degrees

އެކްސްޕްންޑިޗ ަރ ކިއުމުލޭޓ ިވ ް

80%

 20 %މީހުންގެ ޙިއްސާ ހުރީ އަތޮޅުތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ
ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ

30%

ވަނީ ކުޑަވެފައެވެ .އެހެންކަމުން،
90% 100%

އެންމެ ފަޤީރު  2 0 %މީހުންގެ ޙިއްސާ އަތޮޅުތަކުގައި

80%

70%

50%

60%

40%

30%

20%

10%

0%

ޕޮޕިއުލޭޝަނ ް ކިއުމުލޭޓ ިވ ް

އ ފަހިކުރެވިފައި ނެތުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ
ފުރުޞަތުތަ ް

ބލާ
މުއްސަނ ދި  20 %މީހުންގެ ޚަރަދުގެ ހިއްސާއާއި އަޅާ ަ

ކޯއިފިޝަންޓް އެވެ 2003 .އާއި  2010އާއި ދެމެދު މުޅި

އިރު އެންމެ ފަޤީރު  20 %މީހުންގެ ހިއްސާ މާލޭގައި އަދި

ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު މިމިންގަނ ޑުވަނީ  0.41އިން 0.37

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޚރަދުކުރުމުގައި
އަށް ކުޑަވެ ފަޤީރުންނާއި މުއްސަނ ދިންގެ ަ

މ މުއްސަނދި 20%
 2003އާއި  2010އާއިދެމެދު އެން ެ

ހުރި ތަފާތު ކުޑަވެފައެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް މި

އިތުރުވެފައިވާކަންވެސް

މިންގަނ ޑު ވަނީ  0.4އިން  0.36އަށް ކުޑަވެ މިފަރަގު

އަތޮޅުތަކުގައި
މީހުންގެ

މާލޭގައި

ޙިއްސާ

ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނަމަވެސް

ކުޑަވެފައެވެ.

މާލެއަށް

ޖިނީ

ބަލާއިރު

ކޯއިފިޝަންޓް ވަނީ  0 . 3 5އިން  0 . 3 8އަށް މަތިވެ
ފަޤީރުންނާއި މުއްސަނ ދިންގެ ޚަރަދުކުރުމުގައި ހުރި ފަރަގު

ޚަރަދުކުރުމުގައި އާބާދީގެ އެކި ގިންތިތަކުގެ ޙިއްސާ
މާލެ

މުޅިރާއްޖެ

ޕޮޕިއުލޭޝަން ކްއިންޓައިލްސް ބައި

ބޮޑުވެފައެވެ.

އަތޮޅުތައް

ނ ރޭޓްވަނީ  55 %އިން 63%
ލޭބަރފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަ ް
އަށް އިތުރުވެފައެވެ .އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި މިނިސްބަތް ވަނީ

100%
90%
80%
70%
2003

50%

2010

40%

45 degrees

30%

މުޅިރާއްޖ ެ

މާލެ

އަތޮޅުތަ ްއ

މުޅިރާއްޖ ެ

މާލެ

20%

މުޅިރާއްޖޭގައި އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަވެގެން ގޮސްފައިވާ

10%

ބްރޯޑް ޑެފިނީޝަނ ް

އައި.އެލް.އޯ .ޑެފިނީޝަނ ް

0%
90% 100%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

ޕޮޕިއުލޭޝަނ ް ކިއުމުލޭޓ ިވ ް

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން  /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

20%

10%

0%

އަތޮޅުތަކުގައި

2010

2006

އަތޮޅުތަ ްއ

ވަޒީފާގެ

 1 %އިން

ފުރުޞަތުތައް

އޅޭ
ދަށް ވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި ވަޒީފާގައި ު
ފިރިހެނުންގެ އަދަދު މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެވްރެޖްކޮށް
އަހަރަކު  1 %އިން އިތުރުވި އިރު އަންހެނުންގެ އަދަދު
 2%އިން ވަނީ ދަށްވެފައެވެ 15 .އަ ަ
ހރާއި  24އަހަރުގެ
އުމުރުފުރާއަށް ބަލާއިރު ވަޒީފާގައި އުޅޭ ކުދިންގެ އަދަދު
މިމުއްދަތުގައި ވަނީ ދަށްވެފައެވެ .މިހެންދިމާވަނީ މިއުމުރު
އށް ތަޢުލީމްގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިވަމުން ދިއުމާއި
ފުރާ ަ
ކިޔެވުމުގައި

މަސްޢޫލުވެގެން

އުޅޭ

ކުދިން

އިތުރުވުމެވެ.
ވަޒީފާދޭ

ފަރާތްތަކަށް

ބަލާއިރު

ސަރުކާރަކީ

އެންމެ

ގިނައިން ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާދީފައިވާ ފަރާތެވެ .މިގޮތުން
ރ
ބަލާއިރު ކޮންމެ ހަތަރު މީހުންކުރެ އެކަކީ ސަރުކާ ު
މުވައްޒަފެކެވެ .އަދި  2010ގައި ދެވަނައަށް އެންމެގިނަ
މީހުން މަސައްކަތްކުރަނީ ކުންފުނިތަކުގައެވެ.

މިގޮތުން

ކތްކުރި މީހުންގެ
 2 0 1 0ގައި ކުންފުނިތަކުގައި މަސައް ަ
ނިސްބަތަކީ  23%އެވެ.

ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް

އިންވެސް ދައްކަނީ  2003އާއި އަޅާބަލާއިރު  2010ގައި

ވަނީ ބޮލަކަށްޖެހޭ ޚަރަދު ބެހިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު މަތިން

ތައްޔާރަށް ތިބި މީހުންގެ ނިސްބަތެވެ .މިގޮތުން މާލޭގެ

ލޮރެންޒް ކަރވް ،މާލެ

42

ކަމެވެ .މިގޮތުން މުޅިރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު މިފަރަގު ކުޑަވެފައި

މީހުންނާއި

ކުރިޔެކޭ އެއްވަރެއްގައި  64%ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ.

60%

މިފަރަގު ދެނެގަތުމުގެ ގޮތުން ބޭނުންކުރެވޭ ލޮރެންޒް ކަރ ވް

މަސައްކަތްކުރަން

އެކ ްސްޕެންޑިޗ ަރ ކިއުމުލޭޓ ިވ ް

47

43

44

45

47

މަސައްކަތްކުރާ

54%
52%

4
)5އެންމެ މުއްސަނދި( 20%

މަތިވެފައެވެ .މިއީ  1 5އަހަރުންމަތީގެ ޖުމްލަ އާބާދީގެ

52%
53%

20

22

21

21

19

23

ށ
ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  6 1 %އިން  6 4 %އަ ް

55%
51%

3

15

16

15

16

15

16

 2 0 0 6އިން  2 0 1 0އާއިދެމެދު ރާއްޖޭގެ ލޭބަރ ފޯސް

ތެރޭން

އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކު  1 %ގެ ނިސްބަތުން އިތުރުވީއިރު

ގުޅިގެން

61%
64%

2

11

11

12

11

11

12

އިތުރުވެފައެވެ.

55%
63%

)1އެންމެ ފަޤީރު( 20%

7

7

8

7

7

7

ލިބިފައިނުވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑުތަން

64%
64%

އެކްސްޕެންޑިޗަރ

2003

2010

2003

2010

2003

2010

ނންވެގެން
ބޭ ު

ވަޒީފާއަދާކުރަން

މަސައްކަތް

0%

އަދި އެންމެ

ވެސް

ވެފައިވެއެވެ.
އިތުރުން

ލޭބަރ ފޯސްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާ މީހުންގެ

ފޯސް އިތުރުވީނަމަވެސް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަށް ވަޒީފާގެ

މިފަރަގު އެންމެ ފުރިހަމައަށް ދެނެގަނެވޭ މިންގަނ ޑަކީ ޖިނީ

ވަރަށް

ރަށްރަށުގައި އުޅޭ ،ދިވެހިންގެ ލޭބަރ ފޯސް  17 %އިތުރު

20%

އެއްވަރެއްގައި ހުރިއިރު މާލޭގައި މި ޙިއްސާ ކުޑަވެ ހާލަތު

ކުޑަކަން

 2 0 0 6އިން  2 0 1 0އާއި ދެމެދު ރާއްޖޭގެ އިދާރީ

ހޯދަމުންދާ މީހުންވެސް ހިމެނެއެވެ .އެހެންކަމުން ލޭބަރ

10%

މިމިންގަނ ޑަށް ބަލާއިރު  2003އާއި  2010އާއި ދެމެދު

ގޯސްވެގެން ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް
އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި މާލޭގަ ި

100%

މިމުއްދަތުގެތެރޭގައި އަތޮޅުތަކުގެ އާބާދީގެ އެންމެ ފަޤީރު
 7 %ގައެވެ .ނަމަވެސް މާލެއަށް ބަލާއިރު އާބާދީގެ އެންމެ

އެމްޕްލޯއިމަންޓް 2 0 0 6 :އާއި  2 0 1 0އާއިދެމެދުގެ

އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ) ވަޒީފާ ލިބިފައިނުވާ މީހުން( :
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

މިސަރ ވޭގެ ނަތީޖާތަކުން އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓް ދެ
ގޮތަކަށް ބެލުނެވެ.

އެއީ ޤައުމުތައް އަޅާކިޔުމަށް

އައި .އެލް .އޯ އިން ބަލާ އިންޓަރ ނޭޝަނަލް ޑެފިނީޝަން
އަދި ރާއްޖޭގެ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ބޭނުންކުރާ ލޯކަލް
ޑެފިނީޝަން ” ބްރޯޑް ޑެފިނީޝަން“ އެވެ .އައި .އެލް .އޯ
ޑެފިނީޝަންގައި އަންއެމްޕްލޯއިޑް މީހުންކަމުގައި ބަލަނީ
ދ މަސައްކަތް
މަސައްކަތްކުރަން ތައްޔާރަށް ތިބި އަ ި
ހޯދަމުންދާ މީހުންނެވެ .ނަމަވެސް ލޯކަލް ޑެފިނީޝަންގައި

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޜަން  /ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

