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ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ:
ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުން އަދި އާމްދަނީލިބޭ މީހުން:
ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ )ހަޔަސް(  2016ގެ ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުން މުޅިރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް
ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅެނީ  5.3މީހުންނެވެ .ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީތަކުގެތެރޭން  17އިންސައްތަ ގޭބިސީއަކީ  5މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭބީސީ އެވެ.
އަދި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެތެރޭން  16އިންސައްތަ މީހުން ދިރިއުޅެނީވެސް  5މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭބީސީތަކުގައެވެ.
މާލެއަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި  5.3މީހުންއުޅޭއިރު އަތޮޅުތަކުގައި އުޅެނީ  5.4މީހުންނެވެ.

އަދި ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެތެރޭން އެވްރެޖްކޮށް  2.5މީހުންނަށް ކޮންމެވެސް ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބެއެވެ .އަދި 15
އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެތެރޭން  66އިންސައްތަ މީހުންނަކީ އާމްދަނީ ލިބޭމީހުންނެވެ .މާލެއަށް ބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި
އާމްދަނީލިބޭ  2.7މީހުން އުޅޭއިރު އަތޮޅުތަކުގެ އެވްރެޖް އަކީ  2.4އެވެ.
އ ސިނާއި މަސައްކަތްހިންގާ ރަށްރަށެއް ނުހިމެނެއެވެ .އަދި
އ އިދާރީރަށްރަށުގެ ގޭބިސީތަކުގެ އެވްރެޖް އެވެ .މިސަރވޭގައި ރިސޯޓްތަކާ ި
މި ީ
އއް ވެސް ނުހިމެނެއެވެ.
ޓވް ލިވިންގް ކުއާޓަރސް" ެ
ހ މީހުންނަށްވުރެ ގިނަމީހުންދިރިއުޅޭ "ކަލެކް ި
ދި ަ
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ގޭބިސީއަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ:
މި ސަރވޭގެ ނަތީޖާއަށް ބަލާއިރު މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ  26395ރުފިޔާއެވެ .މާލެއަށް ބާލާނަމަ،
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ގޭބިސީއަކަށް  37035ރުފިޔާ ލިބޭއިރު އަތޮޅުތަކުގައި ގޭބިސީއަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީއަކީ  18358ރުފިޔާއެވެ .މިއީ
މާލެއާއި އަޅާބަލާއިރު  2ގުނަ ދަށް އަދަދެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
އެވްރެޖް އާމްދަނީ އަކީ ހުރިހާ ގޭބިސީއެއްގެ އެންމެންގެ އާމްދަނީ ޖުމްލަ ކުރުމަށްފަހު ގޭބިސީތަކުގެ ޖުމްލަ އަދަދުން ގެއްލައިގެން ހޯ ޭ
ދ
އަދަދެކެވެ .އެހެންކަމުން ވަރަށް މަތިން ނުވަތަ ވަރަށް ދަށުން އާމްދަނީލިބޭ ގޭބިސީތަށް ހިމެނުމަކީ އޭގެ އަސަރު އެވްރެޖްއަށް ފޯރާކަމެކެވެ.
އެހެންކަމުން މިފަދަ އަސަރު އެއަށް ނުފޯރާ މިންގަނޑެއްކަމުގައިވާ މީޑިއަން އަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ .އަދި ގޭބިސީތަކުގެ މެދުގައި
އާމްދަނީގެ ބޮޑެތި ތަފާތުތައް ހުރުމާއެކު ގޭބިސީގެ އެވްރެޖް އާމްދަނީއަށްވުރެ ފުރިހަމަ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި މީޑިއަން ބެލެވެއެވެ.
ގޭބިސީއަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ މީޑިއަން އަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީއަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ  19900ރުފިޔާއެވެ.
މީޑިއަންއަކީ އާމްދަނީގެތަރުތީބުން ގޭބިސީތައް އެތުރުމަށްފަހު ސީދާ މެދުގައިދަމާ ރޮނގެއްކަމުން ދެބައިކުޅައެއްބައި ގޭބިސީ މިރޮގުގެ ދަށުގައި
ތިބޭއިރު އަނެއްބައި ތިބޭނީ މިރޮނގުގެ މަތީގައެވެ .އެހެންކަމުން މުޅިރާއްޖޭގައި ހިމެނޭ ގޭބިސީގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް 19900
ރުފިޔާއަށް ވުރެ ދަށުން ލިބޭ އިރު އަނެއް ދެބައިކުޅައެއްބަޔަށް ލިބެނީ އެއަށްވުރެ މަތިންނެވެ.
މިސަރވޭގައި ބެލިފައިވާގޮތުން ،ގޭބިސީއަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކީ އެގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ  15އަހަރުންމަތީގެ ހުރިހާ މީހުންނަ ް
ށ
އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލައެވެ .މީގެތެރޭގައި އާމްދަނީ ލިބޭ މަސައްކަތެއް ނުކުރާމީހުންނަށް އެހީގެގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާވެސް
ހިމެނެއެވެ) .މިސާލަކަށް 65 :އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ދައުލަތުންލިބޭ އެލަވަންސް ،ރިސޯޓްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކާ ދިރިއުޅޭ ދަރިން
މައިންބަފައިންނަށް ފޮނުވާ ފައިސާ ފަދަ(.
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އާމްދަނީގެ މައިގަނޑު ބާވަތްތައް:
އެކިގޮތްތޮތުން ގޭބިސީތަކަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ބާވަތްތަކަށް ބަލާއިރު ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ  59އިންސައްތަ އަ ީ
ކ
މުސާރައާއި އުޖޫރައިގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ .ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާ ކުރަނީ ވިޔަފާރި /ބިޒްނަސް ) 23އިންސައްތަ( އަދި
އެއަށްފަހު ޓްރާންސްފަރ /އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ ) 11އިންސައްތަ( އެވެ .މީގެތެރޭގައި ހިމެނެނީ  65އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނަށް
ލިބޭ އެލަވަންސް ،ގޭބިސީގައި ނުހިމެނޭ މެމްބަރުން ،ރިސޯޓްފަދަ އެކިތަންތަނުގައި ތިބެގެން ގޭބިސީއަށް ފޮނުވާ ފައިސާ އެވެ.
މާލެއާއި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާލިކަމުގައި ވިޔަސް އާމްދަނީ ލިބޭ މައިގަނޑު ގޮތަކީ މުސާރައާއި އުޖޫރައިންނެވެ .ނަމަވެސް މިނިސްބަތް މާލޭގަ ި
އ
ބޮޑެވެ) .މާލޭގައި  62އިންސައްތަ އަދި އަތޮޅުތަކުގައި  53އިންސައްތަ( .އަދި އަތޮޅުތަކާއި މާލެއަށް ބަލާލިކަމުގައި ވިޔަސް ދެން އެންމެ
ގިނަ އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަކީ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި /ބިޒްނަސްތަކުންނެވެ .ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަކީ މާލޭގައި ނަމަ ކުލި
ފަދަ މުދާވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީންނެވެ .އަތޮޅުތަކަށްބަލާއިރު ތިން ވަނައަށް އެންމެ ގިނައިން އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަކީ ޓްރާންސްފަރ ނުވަތަ
އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއެވެ.

ހުރިހާ ގޭބިސީތަކަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީ ބެހިފައިވާ ގޮތް2016 ،

އާމްދަނީ
އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ:
މިސަރވޭއިން ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް އެވެރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބެނީ  4944ރުފިޔާއެވެ .މިއީ ދުވާލަކަށް ބަލާނަމަ
 163ރުފިޔާއެވެ.
މާލޭގައި އެވްރެޖްކޮށް މީހަކަށް  6984ރުފިޔާ މަހެއްގެމައްޗަށް ލިބޭއިރު އަތޮޅުތަކުގައި ލިބެނީ  3421ރުފިޔާއެވެ .މިއީ މާލެއަށް ވުރެ ދެގުނަ
ދަށް މިންވަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
ބޮލަކަށްޖެހޭ އާމްދަނީއަކީ ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ މީހުންނަށްލިބޭ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ ،އެގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު ް
ނ
ގެއްލުމުން އަންނަ މިންވަރެވެ .އެހެންކަމުން ޖުމްލަ އާމްދަނީ އެއްވަރަކަށްލިބޭ ދެގޭބިސީއެއްގެތެރޭން މީހުން ގިނައިން ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީގައި
ބޮލަކަށްޖެހޭ އާމްދަނީ ކަުޑަވާނެއެވެ .އެކިގޭބިސީގައި މީހުންއުޅޭމިންވަރުގައި ބޮޑެތި ތަފާތުތައް ހުރުމާއެކު މީޑިއަން އަކީ ގޭބިސީގެ އެވްރެޖް
އާމްދަނީއަށްވުރެ ފުރިހަމަ މިންގަނޑެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެއެވެ.
ގޭބިސީގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުކުރުން ހުރި ގޮތުގެ ސަރވޭ 2016
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އަތޮޅުތަކުގެ އާމްދަނީގެ ތަފާތު ގުޅިފައިވާ އެހެނިހެން މުޙިއްމު ކަންކަން:
އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީ )ލޭބަރފޯސް( އަދި ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް :މިއީ  15އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެތެރޭން
އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާމީހުންނާއި ،މިފަދަ މަސައްކަތެއް ބޭނުންވެގެން ހޯދަމުންގެންދާ މީހުންގެތެރޭން އާމްދަނީލިބޭ
މަސައްކަތެއް ލިބިއްޖެނަމަ އެކަންކުރަންފެށޭނެ މީހުންނެވެ .އަދި ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  15އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެ ނިސްބަތުންބަލާއިރު ލޭބާރ
ފޯސް ގައި ހިމެނޭމީހުންގިނަވާނަމަ ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް މަތިވެއެވެ .އެހެންކަމުން ރަށްރަށަށް ބަލާއިރު އިޤްތިޞާދީގޮތުން
ހަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީގެ ނިސްބަތް ބޮޑު ވުމަކީ ރަށުގެ ގޭބިސީތަކުގެ އާމްދަނީވެސް ބޮޑުވުމަށް މަގުފަހިވާކަމެކެވެ.
ގ ތެރޭން އާމްދަނީލިބޭ މަސައްކަތުގައި
ގ އާބާދީ ެ
އެމްޕްލޯއިމަންޓް-ޓު-ޕޮޕިއުލޭޝަން ރޭޝިއޯ :މިއީ ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ  15އަހަރުންމަތީ ެ
ދނީ ބޮޑުވުމަށް މަގުފަހިވާކަމެކެވެ.
ގ އާމް ަ
ޙަރަކާތްތެރިވާމީހުންގެ ނިސްބަތެވެ .މި ނިސްބަތް ބޮޑުވުމަކީވެސް ރަށުގެ ގޭބިސީތަކު ެ

އަތޮޅުތަކުގައި އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ:
އަތޮޅުތަކުގެމެދުގައި އާމްދަނީގެ ތަފާތު ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .ވަކިވަކި އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ އެންމެ ބޮޑީ ފ.
އަތޮޅުގައެވެ .މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ފ .އަތޮޅުގައި އިޤްތިޞާދީގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ އާބާދީ )ލޭބަރފޯސް( އަދި  15އަހަރާއި
 15އަހަރުންމަތީގެ އާބާދީގެ ތެރެއިން މަސައްކަތްކުރާ އާބާދީގެ ނިސްބަތް )އެމްޕްލޯއިމަންޓް-ޓު -ޕޮޕިއުލޭޝަން ރޭޝިއޯ( ބޮޑުވުމެވެ.
މިއަތޮޅުގެ ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް އަކީ  68އިންސަތައެވެ .އަދި އެމްޕްލޯއިމަންޓް-ޓު -ޕޮޕިއުލޭޝަން ރޭޝިއޯ އަކީ 67
އިންސައްތައެވެ .މީގެ އިތުރުން ފ.އަތޮޅުގެ ގޭބިސީއަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންގެ އަދަދުވެސް ގިނައެވެ .މިގޮތުން މިއަތޮޅުގައި
އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި އާމްދަނީ ލިބޭ  3މީހުން ދިރިއުޅެއެވެ.
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މުޅިރާއްޖޭގެ އެވަރޭޖް:
 4944ރުފިޔާ

ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ އެންމެ ކުޑައީ ރ.އަތޮޅުގައެވެ .މި އަތޮޅުގެ ލޭބަރ ފޯސް ޕާޓިސިޕޭޝަން ރޭޓް އަކީ  50އިންސަތައެވެ .އަދި
އެމްޕްލޯއިމަންޓް-ޓު -ޕޮޕިއުލޭޝަން ރޭޝިއޯ އަކީ  48އިންސަތައެވެ .އަދި މިއަތޮޅުގައި އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅެނީ 1.9
އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުން ނެވެ .މިއީ އެހެން އަތޮޅުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ނިސްބަތުން ދަށް މިންވަރެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދުން ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ:
ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭމީހުންގެ އަދަދަކީ  5.3މީހުންނެވެ 5 .މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީއެއްގެ ބޮލަކަށްޖެހޭ އެވްރެޖް
އާމްދަނީއަކީ މަހަކު  4965ރުފިޔާ އެވެ .މާލޭގައިނަމަ  7072ރުފިޔާ އަދި އަތޮޅުތަކުގައި  3173ރުފިޔާ އެވެ.

ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވާނަމަ ގޭބިސީއަކަށް އެވެރެޖްކޮށް ލިބޭ އާމްދަނީވެސް އިތުރުވެގެން ދެއެވެ .ނަމަވެސް ގޭބިސީގައި
ލ ގެ ސަބަބުންނެވެ.
ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވާ ވަރަކަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ ދައްވެގެން ދެއެވެ .މިއީ އިކޮނޮމީ އޮފް ސްކޭ ް
ހ އާމްދަނީ އަކީ  10898އެވެ .އަދި
މ އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޮލަކަށްޖެ ޭ
މިގޮތުން  1ނުވަތަ  2މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީއަކަށްބަލާނަ ަ
ގނަ މީހުން ދިރިއުޅޭ
ށ ބޮލަކަށްޖެހޭ އާމްދަނީ ކުޑަވަމުންގޮސް  10އަކަށް ވުރެ ި
ގޭބިސީގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވަމުންދާވަރަކަ ް
އކީ މަހަކަށް  3891ރުފިޔާއެވެ.
ގޭބިސީއަކަށްބަލާއިރު އެވްރެޖްކޮށް ބޮލަކަށްޖެހޭ އާމްދަނީ ަ
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އާމްދަނީ ލިބޭ މީހަކަށް އެވްރެޖްކޮށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ:
ސ ގޮތަކުން އާމްދަނީއެއް ލިބެއެވެ .އާމްދަނީ ލިބޭ މީހުންނަށް ބަލާއިރު މާލޭގައިނަމަ
އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި  2.5މީހުންނަށް ކޮންމެވެ ް
ގއި ލިބެނީ  7644ރުފިޔާ އެވެ.
ބލަކަށް ޖެހޭއިރު އަތޮޅުތަކު ަ
މަހަކަށް  13763ރުފިޔާ ޮ

އާމްދަނީ ލިބޭ މީހަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ2016 ،

އަތޮޅުތަކަށް ބަލާއިރު އާމްދަނީ ލިބޭ މީހެއްގެ ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ އެންމެ ބޮޑީ ފ .އަތޮޅުގައެވެ .އަދި އެންމެ ކުޑައީ ނ.އަތޮޅުގައެވެ.
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އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އާމްދަނީ ލިބޭ މީހަކަށް މަހެއްގެ މައްޗަށް ބޮލަކަށް ޖެހޭ އާމްދަނީ2016 ،

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ މެދުގައި އާމްދަނީ ބެހިފައިވާގޮތް:
ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ މެދުގައި އާމްދަނީ ބެހިފައިވާ ގޮތަށްބަލާއިރު އަތޮޅުތަކާއި މާލޭގައި ތަފާތު ބޮޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި
ބޮލަކަށްޖެހޭ އެވްރެޖް އާމްދަނީ )މަހެއްގެ މައްޗަށް އެވްރެޖްކޮށް  3421ރުފިޔާ( އަށްވުރެ ދަށުން އާމްދަނީލިބެނީ އަތޮޅުތަކުގެ އާބާދީގެ 60
އިންސައްތަ އަދި މާލޭގެ އާބާދީގެ  20އިންސައްތަ މީހުންނަށެވެ.

Cumulative Distribution Function, Male’ & Atolls
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