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ބޯހިމެނުން ަ – 2014
އާބާދީގެ ދިރުން އެންމެ ބޮޑަށް ގުޅިފައިވަނީ ކައިވެނި އަދި ދަރިމައިވުމާއިއެވެ.

 2014ވަނަ އަހަރު

ކައިވެންޏާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު އިރު ކައިވެނީގެ ރޮނގު ،ދެމަފިރިން އާންމުކޮށް ދިރިއުޅެނީ
ކޮން ގޮތަކަށް ތޯ ،ކައިވެނިކުރީ ކިތައްމީހުންނާތޯ އަދި ކައިވެނި ކުރީ ކިތައްފަހަރުތޯ ބަލައި

އެމައުލޫމާތު

އެއްކުރެވުނެވެ.
ދަރިމައިވުމާއި ގުޅިގެން  ،ދަރިމައިވުމުގެ ނިސްބަތާއި ،އެންމެ ފުރަތަމަ ދަރިއަކު ހޯދުނު އުމުރު ފަދަ
މައުލޫމާތު އެއްކުރެވުނެވެ .ކައިވެނި އަދި ދަރިމައިވުމުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވިފައިވަނީ  15އަހަރުން މަތީގެ
އާބާދީއަށެވެ.

ދިވެހި އާބާދީ

ގ
ވނީގެ ރޮނ ު
ކައި ެ
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ  15އަހަރުން މަތީގެ ދިވެހި އާބާދީއަށް ބަލާއިރު،

 25ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ

ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ނީންނަ މީހުންނެވެ .އަދި މިއާބާދީގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޔަކީ ކައިވެނި ކޮށްގެން އުޅޭ
މީހުންނެވެ .އާބާދީގެ ތެރެއިން އެއްވެސް އިރެއްގައި ކައިވެނި ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ  73ޕަސެންޓެވެ.
ޖިންސުގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ،ދުވަހަކުވެސް ކައިވެނި ނުކުރާމީހުންގެ ނިސްބަތް އަންހެނުންނަށް ވުރެ
ފިރިހެނުންގެ ބޮޑެވެ .އެއީ ފިރިހެނުންނަށް  30ޕަސެންޓެވެ .އަދި އަންހެނުންނަށް  20ޕަސެންޓެވެ .ކައިވެނި
ކޮށްގެން އުޅޭ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް ފިރިހެނުންނަށްވުރެ މައްޗެވެ .އަދި އަނބި ނުވަތަ ފިރި މަރުވެފައިވާ
މީހުންގެ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު ،ފިރިހެނުންނަށްވުރެ އަންހެނުންގެ ނިސް މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
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ނ
ރއި ް
ވނީގެ ރޮނގު އެކި އުމުރު ފު ާ
ކައި ެ
އާބާދީގެ  15އަހަރާއި  17އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ  95.3އިންސައްތަ އަދި  18އަހަރާއި 19
އަހަރާއި ދެމެދުގެ  89އިންސައްތަ އަކީ ދުވަހަކުވެސް ކައިވެނި ކޮށްފައިނުވާ މީހުންނެވެ 20 .އަހަރާއި 24
އަހަރުގެ އުމުރުފުރާ އާއި އަޅާބަލާއިރު  25އަހަރާއި  29އަހަރުގެ ދުވަހަކުވެސް މީހަކާއި ނީދެ އުޅޭމީހުން
 39ޕަސަންޓް ދަށްވެފައިވެފައި ވާއިރު އިނދެގެން އުޅޭމީހުންގެ ނިސްބަތް  36.5ޕަސަންޓް

އިތުރުވިއެވެ.

އުމުރުން  30އަހަރާއި  60އަހަރާއިދެމެދުގެ އާބާދީގެ ތެރޭގައި ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭމީހުންގެ ނިސްބަތްހުރީ
 80އިންސައްތައިން މަތީގައެވެ.

 65އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގެ މެދުގައި ކައިވެނި ކޮށްގެންއުޅޭ މީހުންގެ

ނިސްބަތް  55އިންސައްތައަށް ދައްވެ އަނބި/ފިރިމަރުވެފައިވާ ނިސްބަތް ވަނީ  32އިންސައްތައަށް މަތިފައެވެ.

ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން އުމުރުން  20އަހަރާއި  24އަހަރުގައި ދުވަހަކުވެސް ކައިވެނި ނުކުރާ އާބާދީ 75
ޕަސެންޓުގައި ހުރެފައި  25އަހަރުގައި މިނިސްބަތް 24

ޕަސެންޓަށް ދަށްވެގެންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ހަމައެއާއި އެއްކޮށް ފިރިހެނުންގެ ތެރެއިން ކައިވެނިކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އެންމެ ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން
ގޮސްފައިވަނީ މިދެއުމުރުފުރާގައެވެ 20( .ޕަސެންޓުން  65ޕަސެންޓަށް) .އަންހެނުން ކައިވެނި ކުރާ އުމުރަށް
ބަލާއިރު  18އަހަރުން ފެށިގެން  20އަހަރާއި  24އަހަރާއި ދެމެދު އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވާކަން
ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އުމުރުން  40އަހަރުން މަތީގެ އުމުރުފުރާތަކަށްބަލާއިރު ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭ ފިރިހެނުންގެ ނިސްބަތް
އަންހެނުންނާއި އަޅާބަލާއިރު މަތިވަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .އަދި

 65އަހަރުން މަތީގެ ފިރިހެނުންގެ
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ތެރޭން  71އިންސައްތަ އަކީ ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭއިރު އަންހެނުންގެ މެދުގައި މިނިސްބަތް ހުރީ 38
ޕަސެންޓުގައެވެ.
އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި ވަރިވެފައިތިބި މީހުންގެ ނިސްބަތް ފިރިހެނުންނަށްވުރެ މައްޗެވެ .އަދި  35އަހަރުން
ފެށިގެން މިނިސްބަތް އަންހެނުންނަށް މަތިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަނބި ނުވަތަ ފިރި މަރުވެފައިވާ ނިސްބަތު އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އަދި އުމުރުން  65އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު ފިރިހެނުންނަށް  16ޕަސެންޓުގައި މިނިސްބަތް ހުރި
އިރު އަންހެންގެ ތެރޭގައި ފިރިމަރުވެފައިވާ މީހުންގެ ނިސްބަތަކީ  50ޕަސެންޓެވެ.

ތ
އވާ ގޮ ް
ފ ި
ހ ަ
ގއި ބެ ި
އއި އަތޮޅުތަކު ަ
ވނީގެ ރޮނގު މާލެ ާ
ކައި ެ
މާލެއާއި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު ،ދުވަހަކުވެސް ކައިވެނި ނުކުރާ އާބާދީ ގެ ނިސްބަތް މާލޭގައި ގިނައިރު
އަތޮޅުތެރޭގައި ގިނައީ ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭ މީހުންނެވެ .މިގޮތުން ދުވަހަކިވެސް ކައިވެނިނުކުރާ އާބާދީގެ
ނިސްބަތް މާލޭގައި  30އިންސައްތައިގައި ހުރިއިރު އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރީ  23އިންސައްތައިގައެވެ .އަދި
ކައިވެނިކޮށްގެންއުޅޭ އާބާދީގެ ނިސްބަތް މާލޭގައި  59އިންސައްތައިގައި ހުރިއިރު އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރީ 65
އިންސައްތައިގައެވެ.
އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު ދުވަހަކު ކައިވެނި ނުކުރާ މީހުންގެ ނިސްބަތް އެންމެ ގިނައީ ކ .އަތޮޅުގައެވެ (12
ޕަސެންޓް) .އަދި އެއަށްފަހު ސ .އަތޮޅުގައެވެ ( 10ޕަސެންޓް) .ދެން ހދ .އަތޮޅުގައެވެ ( 9ޕަސެންޓް).
ހަމަމިއާއި އެއްކޮށް ކައިވެނިކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ނިސްބަތްވެސް އެންމެ ގިނައީ މިތިން އަތޮޅުގައެވެ.
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ވަރިވެފައިވާ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު މިއާބާދީގެ ނިސްބަތް އެންމެ ގިނައީ ސ .އަތޮޅު އަދި ކ .އަތޮޅުގައެވެ.

މރު)
ވނި ކުރާ އު ު
އ ެ
ށ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަ ި
އވްރެޖްކޮ ް
އޓް މެރިޖް ( ެ
ޖ ެ
މން އޭ ް
ސިންގުލޭޓް ީ
ސިންގުލޭޓް މީން އޭޖް އެޓް މެރިޖް އަކީ އުމުރުން  50އަހަރު ވުމުގެ ކުރިން އެވްރެޖްކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ
ކައިވެނި ކުރާ އުމުރެވެ .މިއުމުރު ފުރާ ދަށްނަމަ ،އެގައުމުގެ އާބާދީގައި ދަރިމައި ވުމުގެ ނިސްބަތް
މަތިވެގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެއެވެ.
މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު ސިންގުލޭޓް މީން އޭޖް އެޓް މެރިޖް އަކީ  23.6އަހަރެވެ .މިރޭޓްއަށް ބަލާއިރު
އަންހެނުންނަށް ވުރެ ފިރިހެނުން ފުރަތަމަ ކައިވެނި ކުރާ އުމުރު ލަހެވެ .އެއީ ފިރިހެނުން  25.8އަހަރުގައި
އަދި އަންހެނުން  22.5އަހަރުގައެވެ .މާލޭގައި ފިރިހެނުން  26.3އަހަރުގައި އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި 25.9
އަހަރުގައެވެ .މާލޭގައި އަންހެނުން  23.6އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި  21.5އަހަރުގައެވެ .މާލެއަށްވުރެ އަތޮޅުތަކުގައި
ކައިވެނިކުރާ އުމުރު ހަގެވެ .އަދި އަތޮޅުތެރޭގައި އަންހެނުން ކައިވެނިކުރާ އުމުރު މާލެއާއިއަޅާބަލާއިރު 2.1
އަހަރު ހަގުކަން ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ ހަގެވެ.
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Female
25.4

21.5

23.6

26.3
22.5

'MALE

25.8

ATOLLS

Male

REPUBLIC

އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް އަންހެނަކު ފުރަތަމަ ކައިވެނިކުރާ އުމުރު އެންމެ ހަގީ އއ .އަތޮޅުގައެވެ.
އެއީ  19.7އަހަރުގައެވެ .އަދި އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުން އެވްރެޖްކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި ކުރާ
އުމުރުގެ ތަފާތު އެންމެ ބޮޑީވެސް އއ .އަތޮޅުގައެވެ (  5.6އަހަރުގެ ތަފާތެއް) .އެވްރެޖްކޮށް ފިރިހެނުން
ކައިވެނިކުރާ އުމުރު އެންމެ ދޮށީ ސ .އަތޮޅުގައެވެ .އެއީ  27އަހަރެވެ.
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 2006ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކައިވެނި ކުރާ އުމުރު  26.3އަހަރުން
 25.8އަހަރަށް  2014ވަނަ އަހަރު ކުޑަތަންކޮޅެއް ހަގުވެގެން ދިޔަކަން ފާހަގަކުރެވެ ވެ .އަންހެނުންނަށް
ބަލާއިރު މިއުމުރަކަށް ބަދަލެއް ނާދެއެވެ (އެއީ  22.5އަހަރު).
2014

2006
26.3
25.8

27.0
26.0
25.0
24.0

22.5

22.5

23.0
22.0
21.0
20.0

Female

Male

ކައިވެނިކޮށްފައިވާ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ކަންތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް
އލަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރެވުނު ދާއިރާއެކެވެ .ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅޭ ދެމަފިރިންގެ
މިއީ  2014ވަނަ އަހަރު ަ
ދިރިއުޅުން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު  80ޕަސެންޓް ދެމަފިރިން ދިރިއުޅޭނީ އެއް ގޭބިސީއެއްގައެވެ .އަދި
ދެމަފިރިންގެ ތެރެއިން  16ޕަސެންޓް ބުނެފައިވަނީ އަނބިމީހާ ނުވަތަ ފިރިމީހާ ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށެއްގައި
ދިރިއުޅޭކަމަށެވެ.
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ދ
ހންގެ އަދަ ު
އވާ މީ ު
ވނި ކޮށްފަ ި
ކައި ެ
 15އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެ ތެރޭން ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްފައިވާ އާބާދީއަށްބަލާއިރު 69
އިންސައްތަ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ އެންމެ މީހަކާއެވެ .އަދި  17އިންސައްތަ މީހުން ދެ މީހުންނާއި
ކައިވެނިކޮށްފައިވާއިރު  3މީހުނަނާއި ކައިވެނިކުރީ  7އިންސައްތަ މީހުންނެވެ .ހަތަރެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ
ގިނަ މީހުންނާއި ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ  6އިންސައްތަ

މީހުންނެވެ .މީހުންގެ އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް ކައިވެނި ކުރިމީހުންގެ އަދަދު ކޮންމެވެސްވަރަކަށް
އިތުރުވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ކައިވެނި ކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ މީހަކާއެވެ 50 .އަހަރުން މަތީ އުމުރުފުރައިގެ މީހުންގެ ތެރެއިން  15ޕަސަންޓް
ތިން މީހުންނާއި ކައިވެނިކޮށްފައިވާއިރު ،މިއުމުރު ފުރައިގެ  17ޕަސަންޓް ހަތަރު މީހުންނަށް ވުރެ ގިނަ
މީހުންނާ ކައިވެނި ކޮށްފައިވެއެވެ.

އދަދު
ނގެ ަ
އވެ ީ
ވ ކަ ި
ކޮށްފައި ާ
 15އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެ ތެރޭން ދުވަހަކުވެސް މީހަކާ ކައިވެނިކޮށްފައިވާ އާބާދީއަށްބަލާއިރު 59
އިންސައްތަ މީހުން ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ފަހަރަކުއެވެ .އަދި  20އިންސައްތަ މީހުން ދެ
ކައިވެނިކޮށްފައިވާއިރު  9އިންސައްތަ މީހުން  3ކައިވެނިކޮށްފައިވެއެވެ .ހަތަރެއް ނުވަތަ އެއަށް ވުރެ ގިނަ
ކައިވެނިކޮށްފައިވަނީ  11އިންސައްތަ މީހުންނެވެ .މީހުންގެ އުމުރުން ދުވަސްވާ ވަރަކަށް ކައިވެނި ކުރިމީހުންގެ
އަދަދު އިތުރުވެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 20އަހަރުންދަށް އަދި  20އަހަރާއި  29އަހަރާއި ދެމެދުގެ  80ޕަސަންޓުވަނީ ހަމައެކަނި އެއްފަހަރު ކައިވެނި
ކޮށްފައެވެ 40 .އާއި  49އަހަރާއި ދެމެދުގެ އުމުރު ފުރާއިގެ 25ޕަސަންޓު ދެފަހަރަށް ކައިވެނި ކޮށްފައިވާއިރު،
މިއުމުރުފުރައިގެ  22އިންސައްތަ ދެފަހަރަށްވުރެ ގިނަފަހަރު ކައިވެނި ކޮށްފައިވެއެވެ 50 .އަހަރުން މަތީގެ
 31ޕަސަންޓަކީ ހަތަރު ފަހަރަށް ވުރެން ގިނަ ފަހަރު ކައިވެނި ކޮށްފައިވާ މީހުންނެވެ.
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ބިދޭސީ އާބާދީ
ގ
ވނީގެ ރޮނ ު
ކައި ެ
ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ  15އަހަރުން މަތީގެ ބިދޭސީ އާބާދީއަށް ބަލާއިރު 38 ،ޕަސެންޓް މީހުންނަކީ ދުވަހަކުވެސް
މީހަކާ ނީންނަ މީހުންނެވެ .ނަމަވެސް  15އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ އެންމެ ބޮޑު ބަޔަކީ ކައިވެނި ކޮށްގެން
އުޅޭ މީހުންނެވެ .އެއީ  58ޕަސެންޓެވެ.

ނ
އވު ް
ދރިމަ ި
ބޯހިމެނުން ަ – 2014
ދަރިމައިވާ ރޭޓް ނުވަތަ ޓޯޓަލް ފަރޓިލިޓީ ރޭޓްއަކީ އަންހެނަކަށް އެމީހާގެ އުމުރުދުވަހު އެވްރެޖްކޮށް ލިބޭނެ
ދަރިންގެ އަދަދެވެ .މިއަދަދު ބިނާވަނީ އެކިއުމުރުފުރާތަކުގެ އަންހެނުންނަށް މިހާރު ދަރިންލިބޭ ނިސްބަތުން
އެމީހަކަށް ދަރިންލިބި އެމީހެއްގެ ދަރިމައިވާ އުމުރުނިމެންދެން ދުނިޔޭގައި ތިބިކަމުގައިވާނަމައެވެ.
ބޯހިމެނުމުގައި ދަރިމައިވުމުގެ މައުލޫމާތު އެއްކުރެވެނީ  15އަހަރުން މަތީގެ އަންހެނުންނަށެވެ .ދަރިމައިވުމުގެ
ރޭޓް ނުވަތަ ޓޯޓަލް ފަރޓިލިޓީ ރޭޓް  2006އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ2006 .
ވަނަ އަހަރު ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓަކީ  2.2އެވެ .މިއަދަދު  2014ގައި ހުރީ  2.5ގައެވެ.
މާލެއަށް ބަލާއިރު  2006ވަނަ އަހަރު ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓަކީ  1.5އެވެ .މިއަދަދު  2014ގައި ހުރީ 2.0
ގައެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓް  2006ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2.6ގައެވެ .މިއަދަދު  2014ގައި
ހުރީ  2.8ގައެވެ.
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Figure FR3: Total Fertulity Rate (TFR) by Atolls 2014
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އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު ދަރިމައިވުމުގެ ނިސްބަތް  2006ވަނަ އަހަރު އެންމެ މަތީ ފ ،އދ ،އަދި ގދ
އަތޮޅުގައެވެ 2014 .ވަނަ އަހަރު ދަރިމައިވުމުގެ ނިސްބަތް އެންމެ މަތީ ފ .އަތޮޅުގައެވެ .އެއީ  3.88އެވެ.
ދެން އެންމެ މަތީ އދ .އަތޮޅުގައެވެ .މިއަތޮޅުގައި ދަރިމައިވުމުގެ ރޭޓަކީ  3.3އެވެ .އަދި  3.13ގައި މިރޭޓް
ދެން އެންމެ މަތީ ގދ .އަތޮޅުގައެވެ.
ދަރިމައިވުމުގެ ނިސްބަތް އެންމެ ދަށީ ވ .އަތޮޅުގައެވެ .އެއީ  2.34އެވެ .އެއަށް ފަހު ބ.އަތޮޅުގައެވެ .އެއީ
 2.45އެވެ.
Figure FR 4 : TFR by administrativr Atolls, Censuses of 2000, 2006 and 2014
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