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 ގޭބިސީގެ މައުލޫމާތު  – 2014ހިމެނުން ބޯ
 

ތަނުގެ މައުލޫމާތު ނެގިގެން ދިޔައީ އެގޭބިސީއެއް ތަން ވަނަ އަހަރު ބޯހިމެނުމުގައި ދިރިއުޅޭ  2014
ނިސްބަތްވާގޮތަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރުމުގައި ބޮޑެތި ދިރިއުޅޭތަނަށް ބިނާކޮށެވެ. މުޅިގެއަށް/ދިރިއުޅޭތަނަށް 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިމައުލޫމާތު އެކުލަވާލެވެމުންދަނީ  2006ހުރުމުގެ ސަބަބުން  ތަކެއްގޮންޖެހުން 
 ގޭބިސީއަށް ނިސްބަތްކޮށެވެ. 

 
ރާ ކޮޓަރީގެ އަދަދު، ނިދުމަށްބޭނުންކުގޭބިސީ ދިރިއުޅޭ ތަންހެދިފައިހުރި ފެންވަރާއި،  ގައި، 2014ން ބޯހިމެ 

 ،ބުއިމަށް ންމީހުގެ ގޭބިސީދިރިއުޅޭތަނަކީ ކުލިދޭތަނެއްތޯ ފަދަ ގޭބިސީ ދިރިއުޅޭތަނުގެ މައުލޫމާތާއި 

ބޭނުންކުރުމަށް ހުރި ބައެއް ގޭބިސީގައި އަދި  ނުގެ ބާވަތް ބޭނުންކުރާ ފެ ކަންމަށްފަދަ  މަށްކެއްކު

 ވެ.ހިމެނެއެމައުލޫމާތު ވަސީލަތްތައް ފަދަ 

 
 ގޭބިސީ:

 
 ގޭބިސީގައި މީހުން ދިރިއުޅޭކަމަށް ގުނުނެވެ. 68249ވަނަ އަހަރު ބޯހިމެނުމުގައި ޖުމްލަ  2014

  ގޭބިސީ އެވެ.   41،510އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެނީ ގޭބިސީ  26،739މީގެތެރޭން މާލޭގައި ދިރިއުޅެނީ 

 61އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅެނީ  އިންސައްތަ ގޭބިސީ ދިރިއުޅޭއިރު 39ނިސްބަތުންބަލާއިރު މާލޭގައި 

 އިންސައްތަ ގޭބިސީ އެވެ. 

   
އެވެ. އިންސައްތަ  96 ގޭބިސީ ދިރިއުޅެއެވެ. މިއީ ޖުމްލަ ގޭބިސީގެ 65764 ގައިތަކު ހައުސިންގް ޔުނިޓް

 ،ރޭގައި ގެ، ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓްފަދަ ތަންތަނުގެ އިތުރުން، ބޯޓު ފަހަރާއިހައުސިންގް ޔުނިޓްގެތެ

 ވަގުތީބޭނުންތަކަށް ހެދިފައި ހުންނަ ތަންތަނާއި އެހެނިހެން ހައުސިންގް ޔުނިޓްތައް ހިމެނެއެވެ.

  
މިއީ   ގޭބިސީ ދިރިއުޅެއެވެ. 2485ގޮތަށް ހެދިފައި ހުންނަ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅެވޭނެ  ނަށް ގިނަ މީހުން އަދި 

 އިންސައްތަ އެވެ. 4  ގެ ގޭބިސީ ޖުމްލަ
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  އާބާދީ  އާއި ގޭބިސީ ގައި ދިރިއުޅޭ ކުއެޕާޓްމަންޓްތަ ގެ، ފްލެޓް، 
 

ނުވަތަ ޖުމްލަ  އެވެ  64،472ގެ، ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓްފަދަ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީގެ އަދަދަކީ 
ނުވަތަ މީހުން  337822. އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ތެރެއިން އިންސައްތަ އެވެ 94ގޭބިސީގެ 

 ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ ގެ،ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓްފަދަ ތަންތަނުގައެވެ. އިންސައްތަ  84އާބާދީގެ 

  
 އެވްރެޖް ހައުސްހޯލްޑް ސައިޒް )އެވްރެޖްގޮތެއްގައި ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދު(:

ންގެ އަދަދެވެ.  އެވްރެޖް ހައުސްހޯލްޑް ސައިޒްއަކީ އެވްރެޖްކޮށް ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ މީހު
މީހުން އުޅެއެވެ.  5.2ގެ، ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީއެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް 

މީހުން އުޅެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގައި އެވްރެޖްކޮށް  5.4މިގޮތުން މާލޭގެ ގޭބިސީއެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް 

 މީހުން ނެވެ. 5.1ގޭބިސީއެއްގައި ދިރިއުޅެނީ 

 
 އަދި އެވްރެޖެ ހައުސްހޯލްޑް ސައިޒް ލޭބަރކުއާޓަރސްގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީއާއި އާބާދީ 

 
 3ގެ ގޭބިސީ ނުވަތަ ޖުމްލަ  އެވެ 2137ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީގެ އަދަދަކީ  ތަކުގައި ލޭބަރ ކުއާޓަރސް
 14އާބާދީގެ  ނުވަތަމީހުން  54556އަދި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ އާބާދީގެ ތެރެއިން އިންސައްތައެވެ 

އިން  64ލޭބަރ ކުއާޓަރސްގައި ދިރިއުޅޭ އެވެ. މީހުން ލޭބަރ ކުއާޓަރސްގައި ދިރިއުޅެ އިންސައްތަ
އަދި އެވްރެޖްކޮށް  ސައްތައަކީ ރިސޯޓްތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތް ހިންގާތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންނެވެ.

ޓްތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތް ހިންގާތަންތަނުގެ ލޭބަރ މީހުން ދިރިއުޅޭއިރު، ރިސޯ 26ލޭބަރ ކުއާޓަރެއްގައި 

 މީހުން އުޅެއެވެ.  79ކުއާޓަރ/ސްޓާފް ކުއާޓަރެއްގައި އެވްރެޖްކޮށް 
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 އަދި ގެދޮރުގައިގެތެރޭން، އަމިއްލަ  ގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީ  ގެ، ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓް 

 ކުލިދޭތަންތަނުގައި އުޅޭ ގޭބިސީގެ އަދަދު:

 ދިރިއުޅޭ  އެޕާޓްމަންޓް ފަދަ ތަންތަނުގައި ،ގެ،ފްލެޓްވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުން ދައްކާގޮތުން  2014
ގެދޮރުގައި އުޅޭ އަމިއްލަ ހުންގެ މީ ގެގޭބިސީ އެ އަކީ އިންސައްތަ 63ރޭން ގެތެ ގޭބިސީ 64472

 ގޭބިސީއެވެ. 

މާލޭގައި ކުއްޔަށްއުޅޭ ގޭބިސީ ގިނަވެފައި އަތޮޅުތެރޭގައި އަމިއްލަ ގެދޮރުގައި އުޅޭ ގޭބިސީ ގިނަކަން 
 24،961މިގޮތުން މާލޭގެ ގޭގެ އާއި ފްލެޓް އަދި އެޕާޓްމަންޓްތަކުގައި  ދިރިއުޅޭ އެވެ. ފާހަގަކުރެވެ

މިފަދަ ރީ ރަށްރަށުގައި ގެ އިދާކުއްޔަށްއުޅޭއިރު އަތޮޅު ިއންސައްތަ ގޭބިސީ 60ގޭބިސީގެ ތެރޭން 
އިންސައްތަ ގޭބިސީ ދިރިއުޅެމުން ގެންދަނީ  83ގޭބިސީގެތެރޭން  39471ތަންތަނުގައި އުޅޭ 

 އަމިއްލަގެދޮރުގައެވެ. 
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 ދިރިއުޅޭތަނުގެ މައުލޫމާތު:

 ބޯހިމެނުމުގައި ގެސްޓް ހައުސް، ހޮސްޕިޓަލް، ރީހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރ، ޖަލު، ބޯޓުފަހަރު،ގެދޮރުނެތް 
އަދި ހަދަމުންދާ އިމާރާތްފަދަ ތަންތަނުގައި ދިރިއުޅޭ ގޭބިސީތަކުން، ދިރިއުޅޭތަނުގެ ބައިގެ ސުވާލުތައް 

އަންނަ ބައިތަކުގެ މިކުރިއަށް  ،އިންސައްތަ ގޭބިސީ 2ފުރިމަނުކުރާގޮތަށް އޮތުމުން، މިފަދަ ތަންތަނުގައިއުޅޭ 

 ތެރެއަކު ނުހިމެނޭނެއެވެ.

 :ފެންވަރު ދިރިއުޅޭތަން ހެދިފައިވާ 

ގޭބިސީ ދިރިއުޅޭތަނުގެ ބޭރުބިއްތައް ހުރީ ރާނާފައި އުވަ ނުވަތަ  ތައިންސައް 92މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު 
ންނެވެ. ށި ބޮޑުބައި ހެދިފައިވަނީ ތަށިމު ތަޅުމުގެ ދިރިއުޅޭތަނުގެ އިންސައްތަ  75އަދި ސިމެންތި ޖަހާފައެވެ. 

އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރީރަށްރަށުގެ  ހިޔާކުރެވިފައިވަނީ ޓިނުންނެވެ.އިންސައްތަ ދިރިއުޅޭތަނުގެ ބޮޑުބައި  71އަދި 
އެވެ. ހަޖަނު ރާނާފައި އުވަ ނުވަތަ ސިމެންތި ހުރީ އިންސައްތަ ގޭބިސީ ދިރިއުޅޭތަނުގެ ބޭރުބިއްތައް  10
 ވެ. އަދި ސިމެންތި ނުވަތަ އުވަޖަހާފައެވަނީ  ގައިދިރިއުޅޭތަނުގެ ތަޅުމުގެ ބޮޑުބައިގޭބިސީ އިންސައްތަ  33

 އިންސައްތަ ދިރިއުޅޭތަނުގެ ބޮޑުބައި ހިޔާކުރެވިފައިވަނީ ޓިނުންނެވެ. 99
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 ގޭބިސީ ދިރިއުޅޭތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި އާއްމުކޮށް ނައްތާލެވޭ ގޮތް:

 4ގޭބިސީ ކުނި އުކާލަނީ ކުނިއަޅާ ސަރަހައްދަށެވެ. އަދި ގޭބިސީތަކުގެ  އިންސައްތަ 87މުޅިރާއްޖޭގެ 
އިންސައްތަ  79ބަލާއިރު  ކުގެ އިދާރީރަށްރަށަށްގޭބިސީ ކުނިއުކާލަނީ އަތިރިމައްޗަށެވެ. އަތޮޅުތަ އިންސައްތަ

ގޭބިސީ އަތިރިމައްޗަށް  އިންސައްތަ 7ގޭބިސީ ކުނި އުކާލަނީ ކުނިއަޅާ ސަރަހައްދަށެވެ. ނަމަވެސް 
 52ށްބަލާއިރު ލ. އަތޮޅުގައި އަތޮޅުތަކަ ގޭބިސީ ކުނިއުކާލަނީ ވަލުތެރެއަށެވެ. އިންސައްތަ 7ކުނިއުކާލާއިރު 

 އިންސައްތަ ގޭބިސީން އަތިރިމައްޗަށް ކުނިއުކާލާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  29އިންސައްތަ އަދި ށ. އަތޮޅުގައި 

 

 

 

 :ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ބަދިގެ ގޭބިސީ ދިރިއުޅޭތަނުގައި 

ހުންނަ ގޭބިސީގެ   ވަކި ބަދިގެގެ، ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓްފަދަ ތަންތަނުގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު 
 89އެވެ. މާލޭގައި އިންސައްތައިގަ 93 ނިސްބަތް ހުރީ އެވެ. އަތޮޅުތަކުގައި މިއިންސައްތަ  92ނިސްބަތަކީ 
 3އަދި ގޭބިސީގައި ބަދިގެއެއް ނުހުރެއެވެ.  އިންސައްތަ 4ގޭބިސީގައި ވަކި ބަދިގެ ހުންނައިރު  އިންސައްތަ

 ނިދާކޮޓަރިތެރޭގައެވެ.އިންސައްތަ ގޭބިސީ ކައްކަނީ 
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މިބަދިގެ އެހެންގޭބިސީތަކާއި  ންއި އިންސައްތަ ގޭބިސީ 5މާލޭގައި ވަކި ބަދިގެ ހުންނަ ގޭބިސީގެ ތެރެއިން 

 ކުރެއެވެ.ހިއްސާއެކު 

 
 :ފާހާނާގެ ނިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތް 

ބޭނުންކުރާ  ފާޚާނާ މާއި ގުޅިފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާ އަކީ އިންސައްތަ  54މުޅިރާއްޖޭއަށް ބަލާއިރު 
 އަތޮޅުތަކުގެ އަދި  އިގައެވެ.އިންސައްތަ 25 ގައި މިނިސްބަތްހުރީއިދާރީ ރަށްރަށު  ގޭބިސީއެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ

ނޑާއި ގުޅާފައިވާ ފާހާނާ ބޭނުންކުރަމުންގެންދާ އިންސައްތަ 62 އިދާރީރަށްރަށުގެ ކަން ގޭބިސީ ވަޅުގަ

  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
 :ނުގެ ބާވަތް މީހުން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ފެގޭބިސީގައި އެންމެ ގިނަ 

އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ގޭބިސީ ބުއިމަށް ބޭނުންކުރަނީ ވާރޭފެނެވެ. އިން ދައްކާގޮތުން  2014ބޯހިމެނުން 
އިންސައްތަ ގޭބިސީން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރަނީ ވާރޭފެނެވެ. މިއާއި ހިލާފަށް  90މިގޮތުން އަތޮޅުތަކުގައި 

ބުއިމަށް ބޭނުންކުރަނީ ފުޅީގައި ބަންދުކުރެވިފައި  އިންސައްތަ ގޭބިސީން  71 ގޭބިސީގެ ލޭގައި ދިރިއުޅޭ މާ

 ޑީސެލިނޭޓަޑް ފެނެވެ.އިންސައްތަ ގޭބިސީން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރަނީ  26ހުންނަ ފެނެވެ. އަދި 
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Male' 

rainwater well water desalinated water bottled water not stated
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0.21 2.71 
5.77 1.21 

Atolls 

rainwater well water desalinated water bottled water not stated
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 :ގެ ނިސްބަތް އަދި އާބާދީ ރައްކާތެރި ބޯފެން ބުއިމަށް ބޭނުންކުރާ ގޭބިސީ

ނޑުތަކުން ރައްކާތެރި ބޯފެންކަމުގައި  ވާރޭފެން، ވަޅުފެންފަދަ ފެން  ބަލަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ
 އިރު ކްލޮރިންއެޅުން، ކެއްކުން، ފިލްޓަރކުރުންފަދަ އިތުރު ގޮތެއް ހަދައިގެން ބޭނުންކުރާނަމައެވެ.ބޭނުންކުރާ

އަދި އާބާދީގެ  އިންސައްތަ 46ގެ ނިސްބަތަކީ ގޭބިސީ  މުޅިރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު ރައްކާތެރި ބޯފެން ބޭނުންކުރާ

 އިންސައްތައެވެ. 47ނިސްބަތަކީ 

 
ބޭނުންކުރަނީ  ބުއިމަށްއިންސައްތަ މީހުން  97އަދި އާބާދީގެ ން ގޭބިސީ  އިންސައްތަ 97 ދިރިއުޅޭ މާލޭގައި

  ނެވެ.ރައްކާތެރިފެ

އަދި  އިންސައްތަ 13ރައްކާތެރި ބޯފެންބޭނުން ކުރާ ގޭބިސީގެ ނިސްބަތަކީ  ގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގައި އަތޮޅު
މީގެ ސަބަބަކީ ވާރޭފެން އިތުރުގޮތެއް ނަހަދާ އަތޮޅުތަކުގެ އިންސައްތަ އެވެ.  9 ނިސްބަތަކީ އާބާދީގެ 

  ގިނަގޭބިސީތަކަކުން ބޯން ބޭނުންކުރުމެވެ.

  
 :ފެނުގެ ބާވަތް ގޭބިސީގައި އާއްމުކޮށް ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރާ 

އިންސައްތައެވެ.  97އަތޮޅުގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގައި ފެންވެރުމަށް ވަޅުފެން ބޭނުންކުރާ ގޭބިސީގެ ނިސްބަތަކީ 
 ވަޅުފެނެވެ.  ސާފުނޫން ރަނީއިންސައްތަ ގޭބީސީން ބޭނުން ކު 23އަދި އަތޮޅުގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގައި 

 ން ނުވަތަ ކުލަ ހުންނަކަ  ވަސްރު، ސަނުގެ އަފެނުގައި ލޮ ފެންވެރުމަށް ބޭނުންކުރާ ވަޅުމިގޮތުން 
  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

 
 ގޭބިސީގެ އިސްމީހާ:

 
ނޑު ނިންމުންތައް  އިސްމީހާގެ ގޮތުގައި ބޯހިމެނުމުގައި ބެލެވެނީ ދިރިއުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ގޭބިސީގެ މައިގަ

ގޭބިސީގެ ގެ، ފްލެޓް، އެޕާޓްމަންޓްފަދަ ތަންތަނުގައި މުޅިރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު ނިންމާ މީހާއެވެ. 
އިސްމީހެއްގެގޮތުގައި  ގޭބިސީތަކުގެ އަދަދު އަންހެނުން ހަރަކާތްތެރިވާ  ފިރިހެނުންއިސްމީހެއްގެ ގޮތުގައި 
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ހާއަކީ ގޭބިސީގެ އިސްމީ އިންސައްތަ 38 ދިރިއުޅޭމާލޭގައި  ވެ.ގިނައެހަރަކާތްތެރިވާ ގޭބިސީތަކަށްވުރެ 

  ވެ.ހާއަކީއަންހެނެކެ ގޭބިސީގެ އިސްމީއިންސައްތަ  42އަތޮޅުތަކުގެ އިދާރީ ރަށްރަށުގައި އަދި  އަންހެނެކެވެ.

 
 
 
 


