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ްމޯލްޑިވްސްްގެްގޮތުގައިްނެގިފައިވަނީމިްދިރާސާގެްސާމްޕަލް
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ްމީހުންނާއިްްހުރިހާްދުވަސްވީްޢުމުރުންްދިރިއުޅޭްސިޓީގައި
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ްއެންސްޕާ)ްއޭޖެންސީްޕްރޮޓެކްޝަންްސޯޝަލް ްގެް(
ްޓީގައިްސިްއައްޑޫްވެަފއިވާްރެޖިސްޓްރީްދަފްތަރުގައި

ްއައްޑޫްް.ްމީހުންނެވެްހުރިހާްދިރިއުޅޭ ިމްދިރާސާކުރުމަށް
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ްމިްްއެނިއުމަރޭޓަރުންނަށްްކޮމިޝަންގެްްސަބަބުންްވެވުމުގެނު
1260ްްކުރެވިފައިވަނީްޒިޔާރަތްްތެރޭގައިްމުއްދަތުގެ

ް.ފަރާތަކަށެވެ
ް
ް

ްދިރާސާގެްހޯދުންތަކުގެްޚުލާސާް
ް
ްޒިޔާރަތްކުރެވުނުްްއެއްކުރުމަށްްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި

ްދިނުމަށްްްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާގައިްތެރެއިންްފަރާތްތަކުގެ
ްހިމެނެނީްްތެރޭގައިްފަރާތުގ1110ްްެްއެއްބަސްވި

ްޢުމުރުންްފަރާތަކާއ233ްިްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން
ްފަރާތެކެވ900ްެްދުވަސްވީ ްތެރޭގައިްއޭގެ.

23ްްދުވަސްވީްުޢމުރުންްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން
ް.ހިމެނެއެވެްފަރާތެއް
ްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްދިރިއުޅޭްސިޓީގައިްްއައްޑޫ
ްޑިސެބިލިޓީްމަލްޓިޕްލްްތެރޭގައިްންގެމީހު ްް ްއެއްް)

ްނުކުޅެދުންތެރިކަންްގިނަްނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ ްހުރި(
ްވަނީްްފަރާތެއ108ްް ދެންްް.އެވެފާހަގަކުރެވިފަްހުރިކަން

ްޖިސްމާނީް ްފާހަގަކުެރވިފައިވަނީ ްގިނައިން އެންމެ
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ްވިސްނުމުގެް ްހުރިމީުހނާއި ނކުޅެދުންތެރިކަން
ްްހުރިްފާރާތްަތކެވެ.ްނުކުޅެދުންތެރިކަން

ް
ްތެރެއިންްމީހުންގެްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާގައިްމި
ްދައުލަތުގެްއެމީހުންނަށްްމީހުންްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ،%97ް

ް.ލިބޭކަމަށެވެްެއލަވަންސެއްްއެއްްކޮންމެވެސްްދޭްފަރާތުން
ް ްއެއްވެސްްްފަރާތުންްދައުލަތުގެްއެހެންނަމަވެސް،

12ްްދުވަސްވީްއުމުރުންްށްނުލިބޭކަމަްއެލަވަންސެއް
ްފަރާތަކުނ2ްްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްފަރާތަކާއި

ްލިބޭކަމަށްްއެލަވަންސްްދައުލަތުންްް.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
ްމީުހންްއެންމެގިނަްރެިއންތެްމީހުންގެްްފާހަގަކޮށްފައިވާ

ޭބންކުންްްއެލަވަންސްްިލބޭްއެމީުހންނަށްްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ
.ްްކަމުގައެއެވެްގެްއެީހތެރިކަމާއެކުމެްމބަރެއްްއާއިލާގެނަގަނީް

ްއެފަރާތްތަކަށްިލބޭް ްފާހަގަޮކށްފައިވަީނ ގިނަމީހުން
ްއަމިއްަލް ްއެމީހުންގެ ްބޭނުންކުަރނީ ްފައިސާ އެލަވަންސްގެ

ްބޭނުންތަަކށްްކަމުގައެވެ.ް
ް

ްޙާލަތަށްބަލާއިރު،ް ްިޞއްޙީ ްބައިވެރިންގެ ދިރާސާގެ
ްތެރެއިންްމީހުންގެްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށް

ްގިނަ ްބޭސްްްބައްޔަކަށްްދާއިމީްމީހުންނަކީްވަރަށް
އަންހެުނންްްތެރޭގައިްޭއގެް.މީހުްނނެވެްކުރަމުންގެންދާ

ް ްފާހަގަކުރެވެއެވެ. ްބައްޔަކަށްްދާއިމީގިނަކަން
ްހުންނަްްނުކުޅެދުންތެރިކަންްފާހަގަކޮށްފައިވާްބޭސްކުރާކަމަށް

ްއިތުރުްންނަކީމީހުްވަރަްށގިނަްވެސްްތެރެއިންްމީހުންގެ
ފާހަގަކޮށްފައިވާްްހުރިކަމަށްްމައްސަލައެއްްްޞިއްޙީ

ް ްއެހެންނަމަވެސް، ްބޭނުންވާްްއެފަރާތްތަކަށްފަރާތްތަކެވެ.
ްފާހަގަކޮށްފައިވަނީްހުރިކަމަށްްލިބެންްރަށުންްފަރުވާްްސިއްޙީ

ް ްމަދު ްނެވެތްތަކަކުންފަރާްވަރަށް ްބޭނުންވާްްއެގޮތުން.
ްީމހުނ22ްް%ްތްކަމަށްނެްލިެބންްރަށުންްފަރުވާްސިއްހީ

ްއެއްވެސްްްސުވާލަށްްއެްމީހުނ72ްް%ްފާހަގަކުރިއިރު،
ްބޭސްފަރުވާގެްލިބެންހުރިްރަށުންް.ދީފައިނުވެއެވެްޖަވާބެއް

ްފާހަގަކުރިއިރުްްމީހުނ28ްް%ްރަގަޅުކަމަށްްޚިދުމަތްތައް
ްއެއްޗެއްްްވަކިްއަދިްނޭނގޭްދޭނެްޖަބާބެއްްމީހުންނަކ70%ްީ
ްޚިދުމަތްތައްްބޭސްފަރުވާގެ.ްވެީމހުންނެްބޭނުންނުވިްބުނަން

2ް%ްއެންމެްފާހަގަކޮށްފަިއވަނީްރަގަޅުނޫންކަމަށް
ް.މީހުންނެވެ

ް
ްމިްދިރާސާގެްބައިވެރިންގެްދިރިއުޅުމުގެްޙާލަތަށްްބަލާއިރު،ް

ްތެރެއިންްމީހުންގެްއެއްކުރެވުނުްމައުލޫމާތުްދިރާސާގައި
ްއެްްދިރިއުޅެނީްމީހުނ%92ްް އާއިލާއާއެކުގައެވެ.

ްހުންނަކަމަށްްކޮޓަރިއެއްްވަކިންްނިދަންްފަރާތްތަކަށް
ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ 82ް%ްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުް.

ް ްކުރުމުގެްްފާޚާނާްފެންެވރުމާއިްއަމިއްލައަށްފަރާތްތަކަކީ
ްދުވަސްވީްޢުމުރުންް.ވެފަރާތްތަކެްްހަމަޖައްސާްކަންކަން

ްމީހުންވެސްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްއަދިްމީހުންވެސް
ްއުޅުމުގައިްްބޭސްފަރުވާްންބަލިވުމު ްބޭރަށްގޮސް ކުރުމާއި
ް.ފާހަގަކުރެވެއެވެްިލބޭކަންވަރަށްބޮޑަށްްްއަޅާލުންްދަރިންގެ

ް
ދިރާސާގައިްބައިވެރިވިްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްކުދިންގެް

ް ްބަލާއިރު، ްކުދިންގެްހުންނަްނުކުޅެދުންެތރިކަންޙާލަތަށް
ްޔޭގައިދުނިްަމއިންބަފައިންްކުދިންގ85ްެ%ްތެރެއިން
ްްތިބިއިރު ްދިރިއުޅެނީްްބައްޕައާއެކުްމަންމައާއިްއެކުދިންގެ
ކުދިންންކަންްފާހަގަކުރެވުނެވެ.ްނުކުޅެދުންތެރިކަނ%55ްްް

ް ްލިބޭްްބޭނުންތަކަށްްައސާސީްޢާއިލާގެްކުދިންގެހުންނަ
ފަރާތްތަުކނ63ްްްް%ްކަމަށްްނުފުދޭްްއާމްދަނީއިން

ް ްތުމަޢުލޫމާްިދރާސާގައިްމިފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
ްތެރެއިންްކުދިންގެްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްއެއްކުރެވުނު

ްކުދިންކަންްދާްސުކޫލަށްްނަކީކުދިނ%50ްް
ްއެކުދިންނަކީްް.ފާހަގަކުރެވެއެވެ ްއިތުރުން މީގެ

ްދަސްކޮށްދެވިފައިް ްކިަޔވަން ްޤުރުއާން ނަމަދުކުރާށާއި
ްކުދިންކަންްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ.ް

ް
31ްް%ްތެރެއިންްމީހުންގެްންދިްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި

ްކުރާްްގޮތުންްފިލުވުމުގެްމުނިޫފހިްހުސްވަގުތުތަކުގައިްމީހުން
ް.އަޑުއެހުމެވެްްރޭޑިއޯްބެލުމާއިްޓީވީްކަމަކީ

ްހުސްވަގުތުްމީހުންވެސްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން
އަޑުއެހުންްްރޭޑިއޯްޓީވީެބލުާމއިްހޭދަކުރަނީްްގިނައިން

މި ްިދރާސާއަށްްމަޢުލޫމާތުްދިްންކަމުގައިްފާހަގޮށްފައިވެއެވެް.



viii 
 

ްފަރާތްތަކާއިް ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ފަރާތްތަކަކީ
ްގެނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްފަރާްތތައްްކަމުންްްފަރާތްތަކު

74ް%ްތެރެއިން ސަބަބުންްްބަލިޙާލަތުގެްފަރާތްތަކަކީް
ް.މީހުންނެވެްނުކުރާްމަސައްކަތެއްްްލިބޭްއާމްދަނީ

ްހޯދުމަށްޓަކައިްނީއާމްދަްމީހުނ7ްް%ްއެހެންނަމަވެސް
ްވަޒީފާްްމީހުނ5ްް%ްކަމަށާއިްކުރާްމަސައްކަތެއްްްއަމިއްލަ

 .ްްދީފައިވެއެވެްމަޢުލޫމާތުްއާދާކުރާކަމަށް
 
ްތެރެިއންްމީހުންގެްިދންްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި

ްބާވަތެއްގެްކޮންމެވެސްްތެރޭގައިްްއަހަރުގ5ްެްވޭތުވެދިޔަ
17ް%ްމަށްޖެހިފައިވާކަްކުރަންްތަހައްމަލްްއަނިޔާއެއް
ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްފަރާތަކުން ްހިމެނެނީްްއޭގެތެރޭގައި.
ްްދުވަސްވީްޢުމުރުން ހުރިްްރިކަންނުކުޅެދުންތެމީހުންނާއި

ްފާަހގަކުރެވެއެވެ. ްހިމެނޭކަން ްވެސް ްމިމީހުންގެްމީހުން
ްލިބިފައިވަނީްްއަނިޔާްމީހުންނަށ82ްްް%ްތެރެއިން

ްނުވަތަްއެއްދަރިްފާހަގަކޮށްފައިާވއިރުްއަމިއްލައަށްކަން
ްލިބުނުކަމަށްްއަނިޔާއެއްްއެފަދަްފަރާތުންްމީހެއްގެްތިމާގެ
ްމިަފދައެހެންނަމަވެސް،ްް.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްމީހުނ6%ްް

ްމުއައްސަސާއަކަށްްްދައުަލތުގެްމައްސަލަތައްްއަނިޔާގެ
، ފާހަގަކުރިއިރުްފަރާތަކުނ68ްް%ްރިޕޯޓްނުކުރާކަމަށް

ްހައްލުްްގެންވާއެކަށީްމުއައްސަސާތަކުންްދައުލަތުގެ
 .ްްާފހަގަކޮށްފައިވެއެވެްފަާރތަކުނ78ްް%ްނުލިބޭކަމަށް

 
މީހުންްދިރިއުޅޭތަންްްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި

ްބައިވެރިންގެ ްދިރާސާގެ ްިމ ްފާހަގަކުރެވުނީ، ްބެލިބެލުުމން
ނުހުންނަކަމެވެ.ްްއެނދެއްްވަކިންްނިދާނެްމީހުންނަށ2%ްް

ްމީހުންނާއިްވަސްވީދުްޢުމުރުންްއޭގެތެރޭގައި
ްހިމެނޭކަންްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން މީހުންވެސް
ދުވަހަކުނ3ްްްްކޮންމެްގޮތެއްގައިްއެވްރެޖްފާހަގަކުރެވެއެވެ.ް

ްހުންނަްކޮޓަރީގައިްސާފުކުރާކަމާއިްތަޅުންގަޑުްކޮޓަރީގެ
2ްްއެވްރެޖްކޮށްްޑަސްބިން ްކަންްްސާފުކުރާްދުވަހުންް

3ްްްއެވްރެޖްކޮށްްްސްވެފާޚާނާތައްް.ފާހަގަވެފައިވެއެވެ
.ްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެްކަމަށްްސާފުކުރާްދުވަހުން

ްފާޚާނާގ82ްެ%އިންސްޕެކްޓްްކުރިްފާޚާނާތަކުގެްތެރެއިންް
 ،ފާހަގަކުރެވުނުއިރުްށްރަގަޅުކަމަްސާފުތާހިރުކަން

ްދިރިއުޅޭްްމީހުންްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާގައިްމި
ށްްއެކަށީގެންވާވަރަށްްއަޮކަޓރ11ްި%ކޮޓަރިތަކުގެްތެރެއިންް

ް ްނުލިބޭކަމަ ްވަރަށ6ްްް%އަލި ްއެކަށީގެންވާ ކޮޓަރިއެްއގައި
.ފާހަގަކުރެވުނެވެވައިދައުރުްނުކުރާކަންް
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ބިމުގެްގޮތުންނާއިްއާބާދީގެްގޮތުންްބަލާިއރުްދެވަނައަށްްއެންމެްބޮޑުްް،އަކީްދިވެހިރާއްޖޭގެްއެންމެްދެކުނުގައިވާްއައްޑޫްސިޓީ
1ްްވެ.ސިޓީއެ ްދިރިއުޅޭ ްއާބާދުވެ ްމީހުން ްސިޓީގައި ްިހތަދ6ްޫމި ްމީދޫއެވެ.ްް،ފޭދޫް،މަރަދޫފޭދޫް،މަރަދޫް،އަވަށަކީ ްއާއި ހުޅުދޫ

ް ްލިބިފައިވާ ްތަރިކައެއް ްމުއްސަނދި ްގޮުތން ްސަޤާފީ ްގޮތުންނާއި ްއޮތްއައްޑޫްސިޓީޤުދުރަތީ ްވެށްޓެއް ްހިތްފަސޭހަ ްއަމާން ް،އަކީ
ްރިއުޅެމުންދާްތަނެކެވެ.ްއެކުވެރިްރައްޔިތުންްދިްް،ހިތްހެޔޮ

ްކަނޑައަޅައި ްކަމަށް ްރަށެއް ްއެއް ްރަށްތައް ްއަތޮޅުގެ ްސިޓީް،އައްޑޫ ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްއައްޑޫ ްލިބިގެންދިޔައީ ްދަރަޖަ ގެ
2010/15ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްޤަރާރުްނަމްބަރުްް،ދެންނެވުމުގައިވާްގޮތުެގްަމތިނ2011/1ްްއޮފީހުންްނެރުއްވިްނަމްބަރުް

ގައެވެ.ްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެްމިްދެންނެވިްޤަރާރުް"ދިވެހިރާއްޖޭގައިްމީހުންްދިރިއުޅ2011ްްޭޖެނުއަރީް 10ްް،ދަށުންްގެ
ް،ފޭދޫްހިމެނޭޮގތަށްް،މަަރދޫފޭދޫް،މަރަދޫް،ހިތަދޫް،މީދޫް،ައއްޑުއަތޮޅުގެްމީހުންްދިރިއުޅޭްހުޅުދޫް،ރަށްކަނޑައެޅުން"ްގެްދަށުން
ހިންގުމަްށޓަކައިއައްޑޫްސިޓީނޑައަާޅފައިވާް"އެއްްރަށެއްގެްގޮތުގައިްކަ ކައުންސިލް"ގެްނަމުގައިްކައުންސިލެއްްްއައްޑޫްސިޓީ"ް،ް"

2ްއުފެއްދެވިއެވެ.

ްދެވި ްދަރަޖަ ްއަތޮޅަށްްސިޓީއެއްގެ ްވަނީް،އައްޑޫ ްކައުންސިލުން ްސިޓީ ްއައްޑޫ ްދިއުމުން ްގޮތުގަިއްހަމަޖެހިގެން ްރަށެއްގެ ް،އެއް
6ްއަވަށްްކަމުގައިްހަމަޖައްސާފައެވެ.ްމިގޮތުންްހަމަޖެއްސ6ްްިރަށްްއިދާރީްގޮތުނ6ްްްމުންއައިްއޭގެްކުރިންްމީހުންްދިރިްއުޅެ

ރައްޔިތުންނަށްްްއިްމަރަދޫޭފދޫްއަވަށާއިްހުޅުދޫްއަވަށާއިްމީޫދްއަވަށެވެ.ފޭދޫްއަވަށާްހިތަދޫްއަވަށާއިްމަރަޫދްއަވަށާއިް،އަވަށަކީ
ްފޯ ްޚިދުމަތް ްގާތުން ްވީހާވެސް ްލުއިފަސޭހަކަމާއެކު ްމަޤްޞަދުގައި ްދިނުމުގެ ްސިޓީްރުކޮށް ްމަތީގައިްްއައްޑޫ ްވަނީ ކައުންސިލުން

ް ްކައ6ްުމިދެންނެވުނު ްވެސް ްއަވަށެއްގައި ްކޮންމެ ްކުރެ ްއޮފީހެއްއަަވށުން ްއަވަށު ްއިދާރާގެ ޤާއިމުކޮށްފައެވެ.ްއެގޮތުްންްްނސިލް
ް.3ންއައިްމަރުކަޒީްރަށްކަމަށްވާްހިތަދޫގައެވެކުރިންްއަތޮޅުްއޮފީސްްހިންގަމުް،ކައުންސިލްްއިދާރާގެްމައިްއޮފީސްްހުންނަނީ

ގެްއަވަްށތަކާއިްސިނާޢީްރަށްތަކާިއްއައްޑޫްސިޓީކައުންސިލްގެްއަހަރީްރިޕޯޓުަގއިވާގޮތުންްްއައްޑޫްިސޓީވަނަްއަހަރުގ2018ްްެ
ހެކްޓަރުެގ802ްްންދަނީްއާބާދުވެްބޭނުންކުރެެވމުް،ހެކްޓަރުްހުންނައިރ1454ްުފަޅުރަށްތައްްހިމަނައިގެންްމިްސިޓީގެްބޮޑުމިނުގައިް

މީހުްނނެވެ.33,855ްްފިރިހެނުްނނާއެކުްުޖމްލ17,424ްްަައންހެުނންާނއ16,431ްްިގެްއާބާދީގައިްހިމެނެނީްއައްޑޫްސިޓީބިމެވެް.
ްމީހުންްހިމެެނއެވެ.2,256ްްއަހަރުންމަތީގ65ްްެކުދިންނާއ8,394ްްިއަހަރުންްދަށުގ18ްްެމީގެތެރޭްގައިް

(1567ް)8ްވަނަްއަހަރުގެްބޯހިމެނުންްދައްކާގޮތުގައިްއައްޑޫގެްއާބާދީގެް%2014ްޓިްސޓިކްސްްގެްނެޝަނަލްްބިއުރޯްއޮފްްސްޓެ
ްންޢުމުރުވަނަްއަހަރުގެްބޯހިމެނުމުގައ2006ްްިއަހަރުންްމަތީ(ްމީހުްނނެވެ.ްމިްއަދަދަކ65ްްީމީހުންނަކީްޢުމުރުންްދުވަސްވީް)

އަދ18ްްިޅާބަލާއިރުް%(ްޢަދަދާްއ1324ަދުވަސްވީްމީހުންގެްޢަދަދުްކަމަށްްދެއްކިް) ވަނަްއަހަރުގ2018ްްެގެްއިތުރުއަދަދެކެވެް.
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ބޮޑ44ްްުނަްއަހަރަށްވުރެް%ވ2014ްަނަށްވީއިރުްމިްއަދަދަކީްންްދުވަސްވީްމީހުންޢުމުރުއަކ7ްްީގެްއާބާދީގެް%އައްޑޫްސިޓީ
ްއަދަދެކެވެ.

ްްޞިއްޙީ ްރައްޔިތުންނަށް ްސިޓީގައި ްމި ްބަލައިލާއިރު ްޚިދުމަތްްޞިއްޙީދާއިރާއަށް ްފޯރުކޮށްދިނުމަށް 2ްްތައް 3ްހޮސްޕިޓަލާއި
.ްމިތަންތަނުްނ4ްބޭސްފިހާރަްޤާއިމުކުރެވިފައިވެއެވ16ްެކުލިނިކާއ11ްްިމަރުކަޒާއިްޕަބްލިކްްހެލްތުްޔުނިޓެއްގެްއިތުރުންްްޞިއްޙީ

ޙީްޞިއްނާއިްނަރުހުންނާއިްގެްރައްޔިތުންނަށްްޚާއްސަްބަލިތަކާބެހޭްޑޮކްޓަރުންނާއިްޢާންމުްބަލިތަކާއިްބެހޭްޑޮކްޓަރުންްއައްޑޫްސިޓީ
ްއެހީތެރިންނާއިްފޫޅުމައިންގެްޚިދުމަތްތައްްފޯރުކޮށްދެވެއެވެ.ްް

ް ްނަްމބަރު ްއެހީތެރިކަނ2010/8ްްްޤާނޫނު ްމާލީ ްރައްކާތެރިކުރުމާއި ްޙައްޤުތައް ްީމުހންގެ ްހުންނަ )ނުކުޅެދުންތެރިކަން
ްމީހުްނގެ ްހުްނނަ ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްޤާޫނނު(ްގައި ްގޮތުންފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ްރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ ްލާޒިުމް، ްޙައްޤުތައް ކުރުން

ދިގުްމުއްދަތުގެްޖިސްމާނީްނުވަތަްނަފްސާނީްް،ކަންތައްްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.ްއެގޮތުންް'ނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންަންމީހުންނަކީ
ބުންްކުރިމަތިވާްއެންމެހައިްހުރަސްތަކާހުރެްނުވަތަްހިއްސުތަކުގެްނޫނީްސިކުނޑީގެްއުނިކަމެއްްހުރިްމީހަކުްއެްއުނިކަމެއްގެްސަބަ

ްއުޅުމަށްް ްޙަރަކާތްތެރިވެ ްބައިވެރިވެ ްފުރިހަމައަށް ްއެންމެ ްގޮތުަގއި ްބޭނުންތެރި ްެއއްހަމައެއްގައި ްމީހުންނާ ްއެހެން މުޖްތަމަޢުގެ
މިްޤާނޫނުގެް ނޭޝަނ14ްްަދަތިވާްކޮންމެްމީހަކުކަމަށްް' ަގއިްބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެް. ލްްސޯޝަލްްޕްރޮޓެކްޝަންްވަނަްމާއްދާގެް)ހް(

މީހުންްއައްޑޫްއަތޮޅުގައ590ްްިއޭޖެންސީް)އެންސްޕާ(ގެްދަފްތަރުންްހާމަވާގޮތުގައިްނުކުޅެދުންްތެރިކަންްހުރިްމީހުންގެްގޮތުގައިް
މަތްތަްއްޢުމުރުންްދުވަސްވީްމީހުންނާއިްނުކުޅެދުންތެރިކަންްުހްނނަްމީހުންނަށްްޚިދުް، ރަޖިސްޓްރީކުރެވިފައިވެއެވެ.ްއެހެންކަމުން

ްކޮމިޝަނުންް ްމި ްކަމެއްކަމުގައި ްމުހިންމު ްކުރުމަކީ ްޤާއިމު ްނިޒާމެއް ްދެމެހެއްޓެނިވި ްދެނެގަނެވޭނެ ްމިންވަރު ފޯރުކޮށްދެވޭ
ްފާހަގަކުރަމެވެ.ް

                                                           
 ރިޕޯޓް ތަފްސީލު ހަރަކާތްތަކުގެ ހިންގި ކައުންސިލުން އައްޑޫ ސިޓީ އަހަރު ވަނަ  2018 4
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ްނުކުޅެދު ްމީހުންނާއި ްދުވަސްވީ ްޢުމުރުން ްދިރިއުޅޭ ްސިޓީގައި ްއައްޑޫ ްމަޤްޞަދަކީ ްމައިގަނޑު ްދިރާސާގެ ްހުންަންމި ންތެރިކަން
ްމެވެ.ްވެފައިްއޮތްްމިންވަރުްދެނެގަތުމީހުންނަށްްިލބިދޭްރައްކާތެރިކަންްކަށަވަރު

ް
ް
 ންްދުވަސްވީްމީހުންޢުމުރު 2.1

 އަދަދުްދެނެގަތުން.ްްގެންްދުވަސްވީްމީހުންޢުމުރުްއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭް -
 -އެގޮތުން:
 ް ްދިރިއުޅޭ ްސިޓީގައި ްޢުމުރުއައްޑޫ ްމަތ65ްީން ްޙާލަތުްއަހަރުން ްދިރިއުޅުމުގެ ްއަދަދުތަކާއި ްމީުހންގެ ގެ

 ގެްމެންމަބަރުންގެްއަދަދު(ްދެނެގަތުން.ްޢާއިލާ)ކައިވެނީގެްރޮނގާއިްއެކުގައިްދިރިއުޅޭް
ންްދުވަސްވީްމީހުންނަށްްލިބިދޭްނޖެހޭްޚާއްސަްރައްކާތެރިކަމާއިްްލިބެންޖެހޭްއަސާސީްޢުމުރުްއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭް -

 ވޭްމިންވަރުްެދނެގަތުން.ްޚިދުމަތްތައްްލިބިދެ
 -އެގޮތުން:
 ްޭގެްޚިދުމަތްތަކާއިްލިބެމުންާދްއިޖުތިމާއީްރައްކާތެރިކަމުންްދުވަސްވީްމީހުންގެްޢުމުރުއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅ

 އެލަވަންސްތަކުގެްމިންވަރާއިްއެްއެލަވަންސްތައްްބޭނުންކުރެވެމުންާދގޮތްްދެނެގަތުން.
 ްޭޙީްޙާލަތުްދެނެގަތުމާއިްއެމީހުންނަށްްލިެބމުންދާްޞިއްްްދުވަސްވީްމީހުންގެްންޢުމުރުއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅ

ް ްލިބެންޖެހޭ ްމިންވަރުްޞިއްއަދި ްހުރި ްވާސިލްވެވެން ްޚިދުމަތްތަކަށް ްމި ްދެނެގަތުމާއި ްޚިދުމަތްތައް ޙީ
 ދެނެގަތުމާއިްއެފަރާތްތަކުންްއެްޚިދުމަތްތަކާމެދުްދެކޭގޮތްްދެނެގަުތްނ.

 ްުްދިރިއ ްސިޓީގައި ްއައްޑޫ ްއެގޮތުްންޢުމުރުޅޭ ްދެނެގަތުން، ްޙާލަތު ްދިރިއުޅުމުގެ ްމީހުންގެ ްދުވަސްވީ ން
ްދިރިއުޅޭތަނާއިްއަންނައުނާއިްކާޯބތަކެތިްލިބޭްމިންވަރުްދެނެަގތުން.

 
ްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީުހންް 2.2

 އައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީުހންގެްައދަދުްދެނެގަތުން.ް -
 -ން:އެގޮތު

 ް ްދިރިއުޅޭ ްސިޓީގައި ްޢުމުރުްއައްޑޫ ްހުންަނ65ްްން ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްތެރޭގައި ްީމހުްނގެ ްމަތީގެ އަހަރުން
ގެްމެންމަބަރުންގެްޢާއިލާގާއިްއެކުގައިްދިރިއުޅޭްނމީހުންގެްއަދަދުތަކާއިްދިރިއުޅުމުގެްޙާލަތުް)ކައިވެނީގެްރޮ

 އަދަދުތައް(ްދެނެގަުތން.
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 ްޭއަހަރުންްދަށުގެްކުޑަކުިދންގެްތެރޭގައިްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންަނ18ްްންްމުރުްޢުއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅ
ް ްދިރިއުޅޭ ްއެކުގައި ްޙާލަތާއި ްދިރިއުޅުމުގެ ްއަދަދުތަކާއި ްއަަދދުތައްްޢާއިލާކުދިންގެ ްމެންމަބަރުންގެ ގެ

 ދެނެގަތުން.ް
 ްްޭްތެރޭގައިްނުކުޅެދުންތެރިކަންްއަހަރާްދެމެދުގެްމީހުންގ65ްެއަހަރ18ްްާންްޢުމުރުްއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅ

ް ްދިިރއުޅޭ ްއެކުގައި ްރޮނގާއި ްަކއިވެނީގެ ްއަދަދުތަކާއި ްމީުހންގެ ްައދަދުްޢާއިލާހުންނަ ްމެންމަބަރުންެގ ގެ
 ދެނެގަތުން.ް

 
އައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީހުންަނށްްލިބިދޭންޖެހޭްޚާއްސަްރައްކާތެރިކަމާއިްްލިބެންޖެހޭް -

 ސީްޚިދުމަތްތައްްލިބިދެވޭްމިންވަރުްދެނެގަތުން.ްއަސާ
 -އެގޮތުން:
 ްެގެްޚިދުމަތްތަކާިއްއިޖުތިމާއީްރައްކާތެރިކަމުއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީުހންގ

 ލިބެމުންދާްއެލަވަންސްތަކުގެްމިްނވަރުްއަދިްއެްއެލަވަންސްތައްްބޭނުންކުރެވެމުންދާގޮތްްދެނެަގތުންް
 ަޙީްޙާލަތުްދެނެގަތުމާއިްއެމީހުންަންށްޞިއްއްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީހުންގެްއ

ޙީްޚިދުމަތްތައްްދެނެގަތުމާއިްމިިޚދުމަތްތަކަށްްވާސިލްވެވެންްހުރިްިމންވަރުްޞިއްްލިބެމުންދާްއަދިްލިެބންޖެހޭް
 ތްްދެނެަގުތން.ދެނެގަތުމާއިްއެްޚިދުމަތްތަކާމެދުްއެފަރާތްތަކުންްދެކޭގޮ

 ްއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުްނނަްމީހުންގެްިދރިއުޅުމުގެްޙާލަތުްދެނެގަތުން،ްެއގޮތުްނ
ްދިރިއުޅޭތަނާއިްއަންނައުނާއިްކާޯބތަކެތިްލިބޭްމިންވަރުްދެނެަގތުން.ް
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ްދިރާސާގެްސާމްޕަލްް 3.1

ް
ް ްސިޓީމިއީ ްދިރިއުޅޭްއައްޑޫ ްދެނެގަޢުމުރުްގައި ްޙާލަތު ްީމހުންގެ ްހުންނަ ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްމީހުންނާއި ްދުވަސްވީ ތުމަށްްން

ްދިރާސާއެ ްއެހެންކަމުންކުރެވުނު ްސާމްޕަލްް ކެވެ. ްދިރާސާގެ ްމި ްބޭުނންކޮށްފައިާވނީ ްގޮތުގައި ްޕެންޝަންްމޯލްޑިވްސްގެ
ްމީށްރަޖިސްޓްރީކޮްދަފްތަރުގައިްއޮފީހުގެްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ްދިރިއުޅޭްފައިވާ ްސިޓީގައި ްއައްޑޫ ްހިމެނޭ ްލިސްޓްގައި ހުންގެ

ްއޭޖެންސީްްޕްރޮޓެކްޝަންްސޯޝަލްްްނޭޝަނަލްންްދުވަސްވީްހުރިހާްމީހުންނާއިްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީހުންކަމަށްްޢުމުރު
މީއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭްގެްދަފްތަރުގައިްރެިޖސްޓްރީްވެފައިވާްް(އެންސްޕާ) ގެްއިތުރުންވެސްްމިްދިރާސަްހުރިހާްމީހުންނެވެް.

ްސާމްޕަލްގައިް ްމި ްފަރާތްަތއްވެސް ްއެ ްފާހަގަކުރެވުމުން ްމީުހން ްެނތް ްހިމެނިފައި ްރަޖިސްޓްރީގައި ްމި ްދިޔައިރު ހިނގަމުން
ްނޭޝަނަލްކައުންސިލާއިްމޯލްޑިވްސްްޕެންޝަންްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއިްްއައްޑޫްސިޓީހިމަނާފައިވާނެއެވެ.ްމިްދިރާސާކުރުމަށްް

ްފަރާުތްންއޭޖެންސީްޕްރޮޓެކްޝަންްސޯޝަލް ްއޮފީހުގެ ްރީޖަނަލް ްސަދަން ްކޮމިޝަންގެ ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްއެހީތެރިކަމާއެކު ގެ
ް ްއެގޮތުން ްއެކުލަވާލެވުނެވެ. ްޢުމުރުލިސްޓެއް ްދުވަސްވީ 1320ްްން ްހުންނަ ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ފަރާތެއ590ްްްމީހުންނާއި

ްއެނިއުމަރޭޓަރުންަނށްްްކޮމިަޝންގެއެހެންނަމަވެސް،ްްމާތުްއެއްކުރުމަށްްރޭވުނެވެ.ފަާރތެއްގެްމަޢުލ1910ްޫހިމެނޭގޮތަށްްޖުމްލަް
 .ފަރާތަކަށެވ1260ްެްކުރެވިފައިވަނީްޒިޔާރަތްްތެރޭގައިްމުއްދަތުގެްމި
 
ް
ްންްދުވަސްވީްމީހުންޢުމުރުްއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭް 3.2

ންްދުވަސްވީްމީހުންގެްތެރެއިންްއައްޑޫްޢުމުރުހިމެނިފައިވާްމޯލްޑިވްސްްޕެންޝަންްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންްއޮފީހުގެްދަފްތަރުގައިް
ް(ގައިްއެވަނީއެވެ.1ސިޓީގައިްދިރިއުޅޭްމީހުންގެްތަފްސީލުްތިރީގައިވާްތާވަލުް)ތާވަލުް

ްް
ްންްދުވަސްވީްމީހުންްމޯލްޑިވްސްްޕެންޝަންްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންްއޮފީހުގެްދަފްތަރުގައިްހިމެނިފައިވާްޢުމުރުްް-1ް ްތާވަލު

 

 ޖުމްލަ ފިރިހެން އަންހެން 

 209 109 100 މީދޫ

 865 425 440 ހިތަދޫ

 217 112 105 މަރަދޫ

 337 174 163 ފޭދޫ

 106 52 54 ފޭދޫމަރަދޫ

 309 173 136 ހުޅުދޫ

 2043 1045 998 ޖުމްލަ
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ްމީުހންްްއައްޑޫްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަ 3.3

ދަފްތަރުގައިްހިމެނިފައިވާްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުްނނަްމީހުންގެްތެރެއިންްއައްޑޫްްގެއޭޖެންސީްޕްރޮޓެކްޝަންްސޯޝަލްްނޭޝަނަލް
ްސިޓީގައިްދިރިއުޅޭްމީހުން.

ް
ްމީހުންްްންނަހުްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހިމެނިފައިވާްދަފްތަރުގައިްއޭޖެންސީގެްޕްރޮޓެކްޝަންްސޯޝަލްްނޭޝަނަލ2ްްްތާވަލު

 

 ޖުމްލަ ފިރިހެން އަންހެން 

 57 27 30 މީދޫ

 274 145 129 ހިތަދޫ

 64 30 34 މަރަދޫ

 94 60 34 ފޭދޫ

 28 20 8 ފޭދޫމަރަދޫ

 43 27 16 ހުޅުދޫ

 560 309 251 ޖުމްލަ

 

 

ްދިރާސާގައިްބޭނުންކުރިްއާލާތްް)ރިސާރޗްްއިންސްޓްރޫމެންޓް( 3.4

 

80ްށްްބޭުނންްކުރީްނެަޝނަލްްބިުއރޯްއޮފްްސްޓެޓިސްޓިކްސްގެްފަާރތުންްހުއްދަްލިބިފައިވާްދިރާސާގެްމަޢުލޫމާތުްއެއްކުުރމަ މި
ންްދުވަސްވީްމީހުންނާިއްނުކުޅެދުންތެރިކަންހުންަންޢުމުރުސުވާލުްހިމެނޭްސާރވޭްފޯރމެކެވެ.ްމިްސަރވޭްފޯރމުްމެދުވެރިކޮށްް

ް ްގޮތުންމީހުންގެ ްކަށަވަރުކުރުމުގެ ްރައްކާތެރިކަން ްދެްއިޖްތިމާއީ ްމަޢުލޫމާތާއި ްއެހީގެ ްމާލީ ްއެމީހުންގެްޞިއްްވޭ ްމަޢުލޫމަތާއި ޙީ
ޖަދުވަުލްސާރވޭްފޯރމްްމިްރިޕޯޓްގެްްއިޖްތިމާޢީްހާލަތުެގްއިތުރުންްދިިރއުޅުމުގެްޙާލަތުގެްމަޢުލޫމާތުްަވީންއެއްކުރެވިފައެވެ.ްމި

ްްގައިްހިމަނާފައިވާނެއެވެ.2ް
 

ްދެވިފައިވާގޮތްދިރާސާްކުރިޔަށްގެން 3.5

 

ްދިރާސާއަ މި ްކޮމިޝަނާއި ްރައިޓްސް ްހިއުމަން ްކީ ްއޮފީހާއި ްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަްނ ްޕެންޝަން ްސިޓީްމޯލްޑިވްސް ްއައްޑޫ
ްކުރި ްގުޅިގެން ްއިދާރާއާ ްއަކައުންސިލްގެ ްއެއްކުރެވިފައިވަނީ ްމަޢުލޫމާތު ްދިރާސާއެކެވެ.ްދިރާސާއަށް ްސިޓީށްގެންގިޔަ ގައިްއައްޑޫ

ްހިމެނި ްދަފްތަރުގައި ްއޮފީހުގެ ްޕެންޝަން ްދިރިއުޅޭ ްބަލަހައްޓަމުންދާްޢުމުރުފައިވާ ްއެންސްޕާއިން ްމީހުންނާއި ްދުވަސްވީ ން
ްރަޖިސްޓްރީގައިްހިމެނޭްނުކުޅެދުްނތެރިކަންްހުންނަްމީހުންގެްލިސްޓަށްްބިނާޮކށްްއެމީހުންްދިރިއުޅޭްގޭެގއަށްްޒިޔާރަތްކޮށްގެންނެވެ.ް

ް
ްގެންދި ްކުރިޔަށް ްސާރވޭ ްއުމި ްކޮމިޝަނާއި ްސިޓީމަށް ްކައުންސިލްްއައްޑޫ ްގުޅިގެން ްއިދަރާއާ ްސިޓީގެ ްއައްޑޫ ް 32ްްއިން

9ްއަހަރުގެްޑިސެމްބަރުްމަހުގެްްވަނ2018ްަވުނެވެ.ްއެފަރާތްތަކަށްްސާރވޭގެްމަޢުލޫމާތުްއެއްކުރުމަށްްހޮވާލެްރުންއެނިއުމެރޭޓަ
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ްދުވަހު ްދެވުނެވެ.ވަނަ ްތަމްރީނެއް ްއެއްދުވަހުގެ ްއިދާރާގައި ްކައުންސިލް ްސިޓީ ްއައްޑޫ މަޢުލޫމާތުްްސާރވޭއަށްްްމިްްގައި
މީގެްްވަނަްދުވަހުގެްނިޔަލަށެވެ.12ްވަނަްދުވަހުންްފެށިގެނ10ްްްވަނައަހަރުގެްޑިސެމްބަރުްމަހުގ2018ްްެއެއްކުރެވިފައިވަނީް

ްްމިދޫްއަދިްފޭދޫްގައިްމަޢުލޫމާތުްހޯދުމުގެްމަސައްކަތްްކުރިއަށްްގެންދެވިފައިވެއެވެ.ް،ގައިްހިތަދ25ްޫޑިސެންބަރ2018ްްުއިތުރުންް
ްފޯ ްކުރިސާރވޭ ްމަސައްކަތް ްއެންޓްރީގެ ްޑޭޓާ ްއެއްކޮށް ްއެހީތެރިކަމާއެކުްއަގެންދިްށްއަރމްތައް ްކައުންސިލްގެ ްއައްޑޫސިޓީ އީ

 ހިޔުމަންްރައިޓްސްްކޮމިޝަންގެްސަދަންްރީޖަނަލްްއޮފީހުގެްފަރާތުންނެވެ.
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ޓީގައިްދިރިއުޅޭްމީހުންގެްތެރެއިންްޢުމުރުންްދުވަސްވީްމީހުންނާއިްމިްދިރާސާއަށްްމަޢުލޫމާތުްއެއްކުރެވުނުްމުއްދަތުގައިްއައްޑޫްސި
ކޮމިޝަންެގްް،ފަރާތެއްގެްމަޢުލޫމާތުްއެއްކުރުމަށްްރޭވުނުްނަމަވެސ1910ްްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީހުންްހިމަނައިގެންްޖުމްލަް

(ްފަރާތަކަށެެވ.ްމިްދިރާސާގެްމަޢުލޫމާތ66ްު)%1260ްއެނިއުމަރޭޓަރުންނަށްްމިްމުއްދަުތގެްތެރޭގައިްޒިޔާރަތްްކުރެވިފައިވަނީް
އެއްކުރުމަށްްކަނޑައެޅުނުްވަގުތުްކުޑަވުމާއިްމަޢުލޫމާތުްއެއްކުރުމަްށްއެނިއުމެރޭޓަރުންްމަސްއްކަތްްުކރިްދުވަސްވަރަކީްސްކޫލްް

ް ްނޫޅުމާއި ްރަށުގައި ްމީހުން ްއަދަދެއްގެ ްގިނަ ްދިމާވުމުން ްއެނިއުމެރޭްރާވާފައިވާބަންދާ ްނުލިބުމާއިްމިންވަރަށް ޓަރުން
ފަރާތަކަށ34ްް)%650ްްވުމުގެްސަބަބުންްްނުވެއެމީހުންނަށްްވާސިލްްރަޖިސްޓަރީވެފައިވާްއެޑްރެހުގައިްބައެއްމީހުންްދިރިްނޫޅޭތީ )ް

ްޒިޔާރަތްްކުރެވިފައިނުވެއެވެ.ް
ް 1260ްްއެނިއުމަރޭޓަރުންނަށް ްއޭގެތެރެއިން ްނަމަވެސް ްޒިޔާރަތްކުރެވުނު ްފަރާތ10ަ)%127ްފަރާތަށް ކަށްް(

މިްފަރާްތތަކުގެްތެރޭގައިްއެދުވަސްވަރުގައިްރަށުގައިްނެތްް ފަރާތަކާއިްީދަފއިވާްއެޑްރެހުންްދިމާނުވ56ްްިވާސިލުވެވިފައިނުވެއެވެް.
39ްް ްނިޔައުވެފައިވާ 5ްްފަރާތަކާއި ްފަރާތެއްނެތް ްޖަވާބުދާރީވާނެ ްއެނިއުމަރޭޓަރުންނަށ4ްްްފަރާތަކާއި ް ްހިމެނެއެވެ. ފަރާތެއް

ްފަރާތަކުންްހާމަކޮްށފައިވެއެވެ.22ްްނަމަވެސްްމިްދިރާސާއާށްްމަޢުލޫމާތުްދޭންްބޭުނންުނވާކަމަށްްވެވުނުްވާސިލް
ް

ްދިރާސާގެްޑިމޮގްރަފިކްްމަޢުލޫމާތު 4.1

 ދިރަސާގެްަބިއވެިރންްބެހިަފއިާވްބައިަތއ1ްްް ޗާޓު

 

މިްދިރާސާއަށްްމަޢުލޫމާތުްއެއްކުރުމަށްްޒިޔާރަތްކުރެވުނުް
ްމަ ްތެރެއިްންދިރާސާގައި ްިދނުމަްށްފަރާތްތަކުގެ ޢުލޫމާތު

ް ްހިމެނެނ1110ްްީއެއްބަސްވި ްތެރޭގައި ފަރާތުގެ
ް ްހުްނނަ 233ްްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްންޢުމުރުފަރާތަކާއި

ް ްތެރޭގައ900ްްިދުވަސްވީ ްއޭގެ ފަރާތެކެވެ.
ް ްހުންނަ ްންޢުމުރުނުކުޅެދުންތެރިކަން 23ްްދުވަސްވީ

ްވެ.ްފަރާތެއްްހިމެނެއެ

 ބެހިފަިއާވގޮތްްްޖިންސްްބަިއެވރިްނގެްގެދިރަސ2ްާ ޗާޓު

 

ްތެރޭގައިް ްފަރާތްތަކުގެ ްދިން ްމައުލޫމާތު ްދިރާސާއަށް މި
ް 50ް)%551ްހިމެނެނީ ްައންހެނުންނާއި )559ް

ްހިމެނެީނ50%ް) ްީމގެތެރޭގައި ްފިރިހެުނންނެވެ. )
ްޢުމުރު ްދުވަސްވީ 446ްްން 431ްއަންހެނުންނާއި

ްހުންނަް ްނުކުޅެދުންތެިރކަން ްއަދި ްފިރިހެނުން ް94ް
ް ްއަިދ116ްްއަންހެނުންނާިއ ފިރިހެނުން

ް ްހުންނަ ްޢުމުރުނުކުޅެދުންތެރިކަން ްދުވަސްވީ 11ްން
ްވެ.ނެްފިރިހެުނނ12ްްއަންހެނުންނާއިް

ް
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 ބެހިފަިއާވގޮތްްްަރއްތަކަށްްބަިއެވރިންްދިރަާސގ3ެ ޗާޓު

 

ްބައިވެރިން ްގޮތަްށްްދިރާސާގެ ްބެހިފައިވާ ރަށްތަކަށް
ް ްއެއްކުރުމަށްްބަލާއިރު ްމަޢުލޫމާތު ދިރާސާއަށް

ޒިޔާރަތްކުރެވުނުްމީހުންގެްތެރޭގައިްހިމެނެނީްހިތަދޫއިްން
ްފޭދ479ްޫ ް ފަރާތަކާއި ްހުޅުޫދ183ްްއިން ފަރާތަކާއި
ް 156ްްއިން ްއިން ްމަރަދޫ ފަރާތަކާއ148ްްިފަރާތަކާއި

ްވެ.ކެރާތެފ56ްައިންްްފަރާތަކާއިްމަރަދޫފޭދ88ްޫމީދޫއިންް

ް

ްހުންނަްފަރާްތތައްްބެހިަފއިވާގޮތްްދިރާސާގައިްބައިވެރިވިްނުކުޅެދުންތެރިކަން 4.2

 ބެހިަފއިާވގޮތްްްފަރަްތތައްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިަކނ4ް ޗާޓު

 

 

 ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ދިރިއުޅޭ ސިޓީގައި އައްޑޫ

 މަޢުލޫމާތު ދިރާސާގައި މި ތެރެއިން މީހުންގެ

 210 ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން އެއްކުރެވިފައިވަނީ

 ދުވަސްވީ ޢުމުރުން ހުންނަ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ފަރާތަކާއި

 (45%) 105 ހިމެނެނީ އޭގެތެރޭގައި.  ފަރާތެކެވެ 23

ް. ފިރިހެނުންނެވެ( 55)% 128 އަންހެނުންނާއި

 ާބވަްތތައްްްނުުކޅެދެންެތރިކަުމގެްހުރިްފަރާްތތަކުގެްހުންނަްންތެރިަކންނުކުޅެދ5ު ޗާޓު

 
ްއެއްް)ްްްޑިސެބިލިޓީްމަލްޓިޕްލްްްގިނައީްއެންމެްެތރޭގައިްމީހުންގެްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްދިރިއުޅޭްސިޓީގައިްްއައްޑޫ

ްުނކުޅެދުންތެރިކަންްގިނަްނުކުޅެދުންތެރިކަމަށްވުރެ ްމީހުްނެނވެްހުރި( ްޑިސެބިލިޓީްްމަލްޓިޕްލްްފަރާތެއްގ108ްެްތުންއެގޮ.
ްާފހަގަކުރެވިފައިވެއެވެްހުންނަކަމަށް ްނުކުޅެދުންތެރިކަމާއިްްޖިސްާމނީްފާހަގަކުރެވިފައިވަނީްކަމަށްިގނަްއެންމެްދެވަނައަށް.
ް.މެވެނުކުޅެދުންތެރިކަްވިސްނުމުގެ
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ްޮގތްބެހިފައިވާްފަރާތްތައްންްދުވަސްވީްޢުމުރުދިރާސާގައިްބައިވެރިވިް 4.3

 ބެހިަފިއވާޮގތްްްމީހުންްދުަވސްވީްޢުުމރުންްަބިއވެިރވިްދިރާާސގައ6ި ޗާޓު

 

ްމީހުންގެްްދުވަސްވީްޢުމުރުންްދިރިއުޅޭްްސިޓީގައިްްއައްޑޫ
ްއެއްކުރެވިފައިވަނީްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާގައިްްމިްތެރެއިން
ްނުކުޅެދުންތެރިކަންްްފަާރތަކާއ877ްްިްދުވަސްވީްޢުމުރުން
ްއޭގެތެރޭގައި.ްފަރާތެކެވ23ްެްދުވަސްވީްޢުމުރުންްހުންނަ

(49ް)%443ްްއަްނެހނުންނާއި(51ް)%457ްްހިމެނެނީ
ް.ރިހެނުންނެވެފި
ް

ްަރއްތަކަށްްމީހުންްދުަވސްވީްޢުުމރުންްަބިއވެިރވިްދިރާާސގައ7ި ޗާޓު
 ބެހިފަިއާވގޮތްް

 

ްސިޓީ ްއުމުރުންއައްޑޫ ްދިރިއުޅޭ ްމީހުންގެްްގައި ދުވަސްވީ
ްގިނައިްން ްއެންމެ ްދިރާސާގައި ްމި ތެރެއިން

ކަމުގައިާވްްއަވަށްއެންމެްއާބާދީްބޮޑުްޒިޔާރަތްކުރެވިފައިވަނީް
ްފަރާތްތަކަށެެވ.ްހިތަދޫގައި ްހިތަދޫިއްންްްދިރިއުޅޭ އެގޮތުން

ްއިތުރުނ375ްްް ްއޭގެ ްޒިޔާރަތްކުރެވުނެވެ. ފަރާތަކަށް
ފަރާތަކަށާިއ135ްްއިންްފަރާތަަކށާއިްހުުޅދ157ްޫފޭދޫއިންް

ފަރާތަކަށާިއ75ްްފަރާތަކަށާއިްމީދޫއިނ112ްްްމަރަދޫއިންް
ް ްފޭދޫއިން ްމައުލޫމާތ46ްްުމަރަދޫ ްޒިޔާރަތްކޮށް ފަރާތަކަްށ
ްއެއްކޮށްފައިވެއެވެ.ް

ް

ްޢުުމރުންްހުންނަްނުކުެޅދުްނތެރިކަންްަބިއވެިރވިްދިރާާސގައ8ި ޗާޓު
 ބެހިަފއިާވޮގތްްޖިްނސްްމީހުްނގެްދުަވސްވީ

 

ްދިރާސާ ްމި ްއެއްކުރެވުނުއިރު ްމަޢުލޫމާތު އައްޑޫްއަށް
ްސިޓީ ްުހންނަ ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްދުވަސްީވްޢުމުރުއިން ން
23ްް ްއަންހެން ްއެއީ ްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. 11ްފަރާތެއް

ް ްފިރިހެން ްއެގޮތުްނ12ްްފަރާތަކާއި ފަރާތެކެވެ.
ްހިތަދޫ 15ްްްގެފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ (8ްް 7ްއަންހެން،

ްގެްހުޅުދޫް،ފިރިހެން(2ްއަންހެނ3ްްްް)5ްްގެފޭދޫް،ފިރިހެން(
ްފިރިހެން(ްފަރާތެކެވެ.3ްް)3ްް
ް
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ް ްދެމުންގެންދާ ްދައުލަތުން ްގޮތުން ްކަށަވަރުކުރުމުގެ ްރައްކާތެރިކަން ްމިއިޖްތިމާއީ ްތެރެއިން ްއިނާޔަތްތަކުގެ ދިރާސާގައިްްމާލީ
(8/2009ްދިވެހިރާއްޖޭގެްޕެންޝަނާްބެހޭްޤާޫނނުް)އަަހރުވުމުނ65ްްްއުމުރުންްް،ބަލާލާފައިވާނިްއުމުރުންްދުވަސްވީްމީހުންނަށް

ފަރާތްތަކާިއްްބޭލިްމޯލްޑިވްސްްޕެންޝަންްއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންްއޮފީހުގެްފަރާތުންްދެމުންގެންދާްއަސާސީްޕެންޝަންގެްދަށުންް
ްގެ(8/2010ް)ްޤާނޫނުްފޯރުކޮށްދިނުމުގެްްއެހީތެރިކަންްމާލީްރައްކާތެރިކުރުމާއިްްޙައްޤުތައްްމީހުްނގެްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން

 ްއެހީލިބޭްފަރާްތތަކެވެ.ްްމާލީްދެމުންެގންދާްއެޖެންސީއިންްޕްރޮޓެކްޝަންްސޯޝަލްްނެޝަަނލްްދަށުން
ްލިބޭްފަރާތްތައްްްއެލަވަންސް 5.1

 ާބވަތްަތއްްްއެލަވަންްސގެްލިބ9ޭ ޗާޓު

ް

ްތެރެއިންްްްްމީހުންގެްްއެއްކުރެވުނުްްމަޢުލޫމާތުްްދިރާސާގައިްމި
ްއެއްްކޮންމެވެސްްދޭްފަރާތުންްދައުލަތުގެްްމީހުންނަށ97%ްް

ްހިމެނެީންް.ބުނެަފއިވެއެވެްލިބޭކަމަށްްއެލަވަންސެއް ްތެރޭގައި މީގެ
ް ްލިބޭ ްޕެންޝަން ްމީހުންގެ ްދުވަސްވީ (81ް)%866ްއުމުރުން

ްއެލަވަންސްިލޭބް ްފަރާތްތަަކށްދޭ ްުހންނަ ްނުކުޅެދުްނތެރިކަން މީހުންނާއި
189ް(18%ް ް ްފަރާތަކާއި ްލިބޭްްމީހުންނަށްްދުވަސްވީްއުމުރުން(

ް ްިލބޭްމީހުންނަށްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންއެލަވަންސްއާއެކު
ް ްލިބޭ 2ް)%17ްއެލަވަންސް ްފަރާތެކެވެ. )ް ް،އެހެންނަމަެވސްް

ްއެއްކުރެވުނު ްފަރާުތންްްދައުަލތުގެްފަރާތަކުން(1ް)%14ްްމައުލޫމާތު
ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްނުލިބޭކަމަށްްއެލަވަންސެއްްްއެއްވެސް ްއެގޮތުންް.
2ްްހުންނަްްނުކުޅެދުންތެރިކަންްފަރާތަކާއ12ްިްދުވަސްވީްއުމުރުން
 .ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްނުލިބޭކަަމށްްލަވަންސްއެްފަރާތަކުން

 ގޮތްްްލިބޭްއެލަވަންސ10ް ޗާޓު

 

ްރެިއންތެްމީހުންގެްބުނެފައިވާްލިބޭކަަމށްްއެލަވަންސްްދައުލަތުން
ްއެލަވަްނސްްލިބޭްއެމީހުންނަށްްފާހަގަކޮށްފަިއވަނީްމީހުންްއެންމެގިނަ
ްއެހީމެމްބަރެއްްއާއިލާގެ .ްްކަމުގައެއެވެްބޭންކުންްނަގަނީްތެރިކަމާއެކުގެ
ްލިބޭްްއެލަވަންސަށްްމެމްބަރެއްްއާިއލާގެްފަރާތުނ67ްް%ްއެގޮތުން
ްއަމިއްލަައށްްްފަރާތަކުނ26ްް%ްފާހަކުރިއިރުްކަމުގައިްއިދޭނަގަްފައިސާ
ްނަގާކަންްފައިސާްއެލަވަންސްްއޭޓީއެމްއިންްްނުަވތަްބޭންކުން

ްއެލަވަްނސްްއެފަރާތުގެްފަރާތަކުންް(6)%64ް.ްްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
.ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްޖަމާވާކަމުގައިްއެކައުންޓަށްްމެމްބަރެއްގެްއާއިލާގެ

(55ް)%35ްްއަންހެނުްނނާއި(ް%45)29ްްހިމެނެނީްގައިގެތެރޭއޭ
ްފިރިހެނުންނެވެ ް ް 66ް)%42ްްެތރެއިންްމީގެ. ްމީހުްނނަކީ(

ްލިބިަފއިވާްސާއިންދިރާްމިްމީުހންކަންްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން
ް.ފާހަގަކުރެވެއެވެްމަޢުލޫމާތުން
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ްފަިއސާްބޭނުންކުރާގޮތްްްގެްގޮތުގައިްލިބޭއެލަވަންސް 5.2

 ގޮތްްްޭބނުންކުރާްަފއިސާްލިބޭްގޮުތގައިްއެލަވަންސްގ11ެ ޗާޓު

ް

ްގޮތަށްްްބޭނުންކުރާްަފއިސާްލިބޭްްގޮތުގައިްއެލަވަންސްގެ
ްއަމިއްލަްްބޭނުންކުރަނީްފަިއސާްއެްމީހުނ66ްް%ްބަލާއިރު
ްމީހުންްް%28ް،ފާހަގަކޮށްފަިއވާއިރުްކަމުގައިްބޭނުމަށް
ްދަރިންނަށްްމާމަްކާފަްުނވަތަްމީހުންނަށްްއާއިލާގެްއެފައިސާ
ްމީހުނ4ްްް%ްމިއާއެކު.ްބުނެފައިވެއެވެްކަމަށްްކުރާްްޚަރަދު

ް.ްހަގަކޮށްފައިވެއެވެފާްރައްކާކުރާކަމަށްްްފަހަށްްފައިސާްއެ

 ކުރާގޮތްްބެނުންްއެލަވަންސްްމީހުންްދުވަސްވީްއުމުރުނ3ްްް ްތާވަލު
 އެަލވަންސްްބެނުންްކުާރގޮތްް އުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހން

ްބޭނުންް އަދަދުްް %

 އަމިއްލަްބޭނުމަށް 808 63%

 މީހުންނަށްް އާއިލާ 287 22%

 ނަށްްކާފަްމަމަްދަރިން 99 8%

 ޖަމާކުރަނީްހައްޖައްްދިޔުމަށްް ބޭންކުގަް 50 4%

 އެހެނިހެންް 34 3%
 

ްމީހުންްލިބޭއެލަަވންސ63ްް%ްމީހުންގެްދުވަސްވީްއުމުރުން
މީހުންްް%30ް،ބޭނުންކުރާިއރުްއަމިއްލަކަންކަމަށް

ްނުވަަތް ްމީހުންނަށް ްއާއިލާގެ ްކުރަނީ ްޚަރަދު އެލަވަންސް
%ކާފަ/މާމަްދަރިންނަށްްޚަރަދުްކުރުމަް މީހުންްފަހަށ4ްްްށެވެް.

މީހުންްއެހެނިހެންްކަންކަމަށްްޚަރަދ3ްްުރައްކާކުރާއިރުް%
 ކުރާކަމަށްްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

 
 
ްް

 ކުރާގޮތްްބެނުންްއެލަވަންސްްފަރާތްތައްްހުންނަްްނުކުޅެދުންތެރިކަނ4ްް ތާވަލުް
 ންސްްބެނުންްކުާރގޮތްްފަރާތްަތއްްެއލަވަ ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަ

ްބޭނުންް އަދަދުް %

 އަމިއްލަްބޭނުމަށް 203 82%

 މީހުންނަށްް އާއިލާ 29 12%

 ކާފަްމަމަްދަރިންނަށްް 2 1%

 ޖަމާކުރަނީްހައްޖައްްދިޔުމަށްް ބޭންކުގަް 7 3%

 އެހެނިހެންް 8 3%
 

ް މީހުްނ82ްް%ްމީހުންގެނުކުޅެދުންތެރިކަންހުްނނަ
ް%13ް،ބޭނުންކުރާއިރުްމަށްްއަމިއްލަކަންކަްލިބޭއެލަވަންސް

ްމީހުންނަްށް ްއާއިލާގެ ްކުރަނީ ްޚަރަދު ްއެލަވަންސް މީހުން
%ް ްކުރުމަށެވެ. ްޚަރަދު ްދަރިންނަށް ްކާފަ/މާމަ 3ްނުވަތަ

%ް ްރައްކާކުރާއިރު ްފަހަށް ްއެހެނިެހްނ3ްްމީހުން މީހުން
ްކަންކަމަށްްޚަރަދުްކުރާކަމަށްްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.
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ްމައުލޫމާތުވެސްްދިރާސާ ްޞީއްޙީ ްފަރާތްތަކުެގ ްހުންނަ ްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްމީހުންނާއި ްދުވަސްވީ ްއުމުރުން ްބައިވެރިވި ގައި
ްވަނީް ްހުރޭތޯ ްމައްސަލައެއް ްޞިއްޙީ ްއިތުރު ްއާއި ްބޭސްކުރޭތޯ ްބައްޔަކަށް ްދާއިމީ ްއެފަރާތްތައް ްއެގޮތުން އެއްކުރެވުނެވެ.

އަދިްމީގެްއިތުރުން އެްފަރާތްކަކަށްްކެއުންްވަކިގޮތަކަށްްބައްޓަންކުރަންްޞިއްޙީްއެހީތެރިޔަކުްލަފާދީފައިވޭތޯްްސުވާލުކުރެވިފައެވެް.
ްއާއިްއެލަފާޔާްއެއްގޮތަށްްކެއުމުގެްކަންކަންްކުރިޔަށްގެންދެވޭތޯްވަނީްސުވާލުކުރެވިފައެވެ.ް

ް

 ދާއިމީްބައްޔަކަށްްބޭސްކުރަމުންގެންދާްފަރާތްތައްް 6.1

ްފާހަގަކޮށްަފިއވާްކަމަށްްޭބސްކުަރމުްނގެްނދާްބައްޔަކަށްްދާޢިމ12ީ ޗާޓު
 ފަރާތްތައްް

ް

ްތެރެއިންްްމީހުންގެްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށް
ްބޭސްްބައްޔަކަށްްާދއިމީްމީުހންނަކީް(72%)798ް

414ްްހިމެނެނީްތެރޭގައިްއޭގެް.މީހުންނެވެްކުރަމުންގެންދާ
ްއަންހެނުންނާއި ްވެފިރިހެނުންނ384ްެް ް،އެއީ.

ްޢުމުރުންްފަރާތަކާއ66ްިްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން
ްރާތެކެވެފ326ްަްދުވަސްވީ ްބޭސްް. ްބައްޔަކަށް ާދއިމީ

ް(ްފާަހގަކޮށްފައިވެއެވެ.23)%257ްނުކުރާކަމަށްް
ްް

ްިސއްހީްިއތުރުްތެެރއިންްމީުހންގެްބޭސްުކރާްބައްޔަކަށްްދާއިމ13ީ ޗާޓު
 ފަރާތްތައްްްފާހަގަކޮށްަފއިވާްްހުރިކަަމށްްއްމަްއސަލައެް

ް

ްފާހަގަކޮށްފައިވާްކަމަށްްބޭސްކުރާްބައްޔަކަށްްދާއިމީ
440ް)55ް%ްތެރެއިންްމީހުންގެ ްފަރާތަކުން(

ްމައްސަލައެއްްްޞިއްޙީްއިތުރުްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ
ްޚާއްޞަްވަކިްމީހުންް(465)58ް%ްއަދިް.ހުންނަކަމަށެވެ

ްއެހީތެރިޔަކުްްޞިއްޙީްށްްބެހެއްޓުމަްކެއުންްގޮތަކަށް
ްކެއުންްއެއްގޮތަށްްފަޔާއެލަްލަފާދީފައިވާއިރު،
65ް)14ް%ްހަމަނުޖެހޭކަމަށް ްފަރާތަކުން(

 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
ް
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ްުހންނަްނުކުޅެުދންތެރިކަންްޭބސްކުރާްަބއްޔަކަށްްދާއިމީް–14 ޗާޓު
 މީުހންްްހުރިްލަެއއްަމްއސަްޞިްއޙީްއިުތރުްތެެރއިންްމީހުްނގެ

ް

ްފާހަގަކޮށްފައިވާްބޭސްކުރާކަމަށްްބައްޔަކަށްްދާއިމީ
75ްްތެރެއިންްީމހުންގެްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން

ްހުރިކަމަށްްްމައްސަލައެއްްޞިއްޙީްއިތުރުްމީހަކު(63%ް)
ްކެއުންްްޚާއްޞަގޮތަކަށްްމީގެތެރެއިންް.ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ްމަށްލަފާދީފައިވާކަްރިއަކުއެހީތެްްޞިއްޙީްކުރުމަށްްބައްޓަން
47ް(40%ް ްއެއްގޮތަށްްްއެލަފައާްބުނިއިރުްފަރާތަކުން(

(23ް%)11ްްކަމަށްްހަމަނުޖެހޭްކަންކަންްކެއުމުގެ
ް.އެވެްއިވެދީފަްމަޢުލޫމާތުްފަރާތަކުން

ްތެެރއިންްމީހުްނގެްދުަވސަވީްުއމުރުންްބޭސްުކރާްބައްޔަކަށްްދާއިމ15ީ ޗާޓު
 މީުހންްހުރިްމަްއސަލަެއއްްިޞއްޙީްރުއިތު

ް

697ްްދުވަސްވީްޢުމުރުންްބޭސްކުރާްްބައްޔަކަށްްދާއިމީ
ްޞިއްޙީްްއިތުރުްމީހުން(54ް%)374ްްތެރެއިންްމީހުންގެ

ްފާހަގަކޮށްފައެވެްވަނީްްކަމަށްްހުރިްމައްސަލައެއް ްއޭގެ.
ްކެއުންްޚާއްޞަގޮތަކަށްްމީހަކަށްް(62ް)%429ްްތެރެއިން
ްލަފާދީފައިވާއިރުްއެހީެތރިއަކުްޞިއްޙީްކުރުމަށްްބައްޓަން
ްކަމަށްްހަމަނުޖެހޭްކަންކަންްކެއުމުގެްއެއްގޮތަށްްއެލަފައާ

ްމީގެް.ްދީފައެވެްަމޢުލޫމާތުްވަނީްފަާރތަކުން(13%ް)54ް
ް.ފާހަގަކުރެވެއެވެްފިރިހެނުންކަންްގިނައީްތެރޭގައި

ް

ްބޭނުްނވާްްއެގޮތުން.ްފަރާތުްނނެވ5ްެ%ްފާހަގަކޮށްފައިވަނީްށްހުރިކަމަްލިެބންްރަށުންްފަރުވާްސިއްޙީްޭބނުންވާްއެފަރާތްތަކަށް
ްވާބުްޖަްއެއްވެސްްސުވާލަށްްއެްމީހުނ72ްް%ްފާހަަގކުރިއިރު،ްމީުހނ22ްް%ްތްކަމަށްނެްލިބެންްރަށުންްފަރުވާްސިއްހީ

ް.ދީފައިނުވެއެވެ
ްރަށަކަށްްއެހެންްކައިރީްގަކޮށްފައިވާއިރު،ފާހަްދާކަމަށްްމާލެްފަރާތުނ55ްް%ްހޯދުމަށްްފަރުވާްސިއްހީްބޭނުންވާްއެފަރާތްތަކަށް
ްބޭސްފަރުވާއަށް ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްމީހުނ39ްް%ްދާކަމަށްް ްދާކަމަށްްބޭރަށްްރާއްޖޭންްކަންކަމަށްްބޭސްފަރުވާގެ.

ް.ފާރާތަކުންނެވެްމަދުްއަށްވުރ1ްެ%ްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ
ްދޭނެްޖަބާބެއްްްމީހުންނަކ70ްީ%ްފާހަގަކުރިއިރުްމީހުނ28ްް%ްރަގަޅުކަމަށްްޚިދުމަތްތައްްބޭސްފަރުވާގެްލިބެންހުރިްރަށުން
ްފާހަގަކޮށްފައިވަނީްްރަގަޅުނޫންކަމަށްްޚިދުމަތްތައްްބޭްސފަރުވާގެ.ްމީހުންނެވެްބޭނުްނނުވިްބުނަންްއެއްޗެއްްވަކިްއަދިްނޭނގޭ
ް.މީހުންނެވ2%ްެ
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ްޙާލަ ްދިރިއުޅުމުގެ ްބައިވެރިންގެ ްދިރާސާގެ ްދެމި ްއާިއްތު ްކޮންތަނެއްގައިތޯ ްދިރިއުޅެީނ ްއެފަރާތްތަށް ނެގަތުމަްށޓަކައި
ްޭބނުންތަްއް ްޒަރޫރީ ްބޭނުންވާ ްއެފަރާތްތަަކށް ްއިތުރުން ްމީގެ ްސުވާލުކުރެވިފައެވެ. ްވަީނ ކޮންފަރާތްކަކާއެކުގައިތޯ

ްްސުވާލުކުރެވިފައިވާނެވެ.ްހަމަޖައްސައިދިނުމުގައިްއެހީތެރިކަންްފޯރުކޮށްދެނީްކޮންފަރާތްތަކަުކންތޯްދެނެގަތުަމށް
ް

 ދިރިއުޅުންްހަމަޖެއްސުން 7.1

 ؟ކޮްނބަޔަކާއެކުތޯްދިރިއުޅެނ16ީ ޗާޓު

ް

ްތެރެިއންްްމީހުންގެްއެއްކުރެވުނުްމައުލޫމާތުްދިރާސާގައިްމި
)މައިންބަފަިއްންްއާއިލާްދިރިއުޅެނީްމީހުންް(92%)1019ް

ްދަރިން(ް .ްފާހަގަކޮށްފައެވެްވަނީްކަމަށްްްއާއެކުގައިނުވަތަ
ްކައިރީގައިްްމީހެއްގެްއެހެންްނޫންްތިމާގެްއަދިްްމީހެއްްތިމާގެ

ްއެކަނިް،މައުލޫމާތުދީފައިވާއިރުްމީހުނ5ްް%ްއުޅޭކަމަށް
ް.ފާހަގަކޮްށފައެވެްވަނީްފަރާތަކުނ9ްްްކަމަށްްދިރިއުޅޭކަމަށް

ްފަރާތްތަކުގެްދީފައިވާްމައުލޫމާތުްްދިރިއުޅޭކަމަށްްއެކަނި
ްމީހުންނާއ5ްްިްުދވަސްވީްއުމުރުންްމެނެނީހިްތެރޭގައި

ްފަރާތެކެވ4ްެްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްއޭގެތެރޭގައި.
ް(1)ްފަރާތެއްްދުވަސްވީްއުމުރުންްްނުކުޅެދުންތެރިކަންހުްނނަ

ްތުންްމައުލޫމާްއްކުރެވިފައިވާއެްދިރާސާގައިްހިމެނޭކަން
ް.ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ

ް

ްތެރެއިންފަދިންްްމައުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި ްވަކިންްްނިދަންްވެސްފަރާތްތަުކންްހުރިހާްދިރިއުޅޭްއެކުްއާއިލާއާްްރާތްތަކުގެ
ްާފހަގަކޮށްފައިވެއެވެްހުންނަކަމަށްްކޮޓަރިއެއް ް ްފަރާތްތަުކންްްހުރިހާްދިރިއުޅޭްްކައިރީގައިްިތމާގެމީހެއްގެްނޫންްްއާއިލާ.

ްދިރިއުޅޭްކައިރީގައިްީމހެއްގެްއެހެންްނޫންްތިމާގެ.ްށެވެކަމަްދިރިއުޅޭްކޮޓަރިއެއްގައިްުހރިްވަކިންްގެއާްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ
ްކައިރީގައިްްމީހެއްގެްއެހެންްނޫންްއާއިލާ.ްފާހަގަކޮށްފައެވެްވަނީްކަމަށްްސިޓިންރޫމްގައިްދިރިއުޅެނީްވެސްފަރާތްތައްްހުރިހާ

(21ް)40ްް%އަދި.ްއެއްގައެވެްކޮޓަރިްހުރިްްގެއާވަކިންްދިރިއުޅެނީްްމީހުން(31ް)60ް%ްގެތެރެއިންފަރާތްތަކުގެްްދިރިއުޅޭ
ް.ފާހަގަކޮށްފައެވެްވަނީްކަމަށްްރޫމްގައިްސިޓިންްރިއުޅެނީދިްމީހުން
ް
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ްީމހުންްުދަވސްވީްޢުުމރުންް،ދިިރުއޅޭްނޫންގޮތަކަށްްޢާއިލާއާއެކ17ު ޗާޓު
 ދިިރއުެޅނީް

ް

ްވީްދުވަސްްޢުމުރުންްދިރިއުޅޭ،ްނޫންގޮތަކަށްްްޢާއިލާއާއެކު
ްސިޓިންރޫމްގައިްމީހުން(38ް)%16ްްތެރެއިންްމީހުންގެ

26ްްކޮޓަރިއެއްގައިްުހންނަްވަކިންްއާްގެްދިރިއުޅޭއިރު
ްތެރެއިންްގެއެްފަރާތްތަކުް.ދިރިއުޅެއެވެްފަރާތަކުންް(62%)

ްކެއިންްއެފަރާތްތަކުގެްދީފައިވަނީްމަޢުލޫމާތުްމީހުނ62%ްް
ް.ވެކަމުގައެްއަމިއްލައަށްްްހަމަޖައްސަނީްބުއިން
ް

ްސިޓިންރޫމްގައިްމީހުން(50ް)%5ްްތެރެއިންްގެަފރާތްތަކުްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްދިރިއުޅޭ،ްނޫންގޮތަކަށްްޢާއިލާއާއެކު
ްމަޢުލޫމާތުްމީހުނ50ްް%ްތެރެއިންގެއޭ.ްދިރިއުޅެއެވެްމީހުން(50ް)%5ްްކޮޓަރިއެއްގައިްްހުންނަްވަކިންްއާްްގެްްދިރިއުޅޭއިރު
ް.ކަމުގައެވެްއަމިއްލައަށްްހަމަޖައްސަނީްންުބއިންކެއިްފަރާތްތަކުގެއެްދީފައިވަނީ

 

 ކެއިންބުއިންްހަމަޖެއްސުމުގައިްލިބޭްއެހީތެރިކަންް 7.2

 ހަަމޖެްއސުންްްކެިއންބުިއންްީމހުންްދުަވސްވީްޢުމުރުނ18ް ޗާޓު

ް

(400ް)50ް%ްެތރެއިންްމީހުންގެްދުވަސްވީްޢުމުރުން
ްކަންކަންްްެކއިންބުއިމުގެްއަމިއްލައަށްްމީހުންނަކީ

ް%ވެފަރާްތަތކެްގެންދާްހަމަޖައްސަމުން .33ް(263ް)
އިްހަމަޖައްސަްކަންކަންްކެއިންބުއިމުގެްްދަރިއަކުްމީހުންނަށް

117ް)15ް%ްދޭއިރު ްބުއިމުގެްްކެއިންްްމީުހންނަށް(
 .މެންބަރެކެވެްޢާއިލާގެްނީހަމަޖައްސައިދެްކަންކަން

ް
ް

 މަެޖއްސުންްހަްްކެއިންުބއިންްމީުހންްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަނ19ް ޗާޓު

ް

(94ް)45ް%ްތެރެއިންްމީހުްނގެްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން
ްކަންކަންްްެކއިންބުއިމުގެްއަމިއްލައަށްްމީހުންނަކީ

ް%ވެފަރާތްތަކެްގެންދާްހަމަޖައްސަމުން .44ް(92ް)
ްކަންކަންްްކެއިންބުއިމުގެްދަރިއަކުްމީހުންނަށް
ްކެއިންބުއިމުގެްްފަރާތަކަށްް(21)10ް%ްދޭއިރުއިހަމަޖައްސަ
.ްމެންބަރެކެވެްޢާއިލާގެްސައިދެނީހަމަޖައްްކަންކަން

ްމީހުންގެްްދުވަސްވީްޢުުމރުންްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން
14ް)70ް%ްތެރެއިންވެސް ްޢާއިލާގެްްމީހުންނަށް(
ްކަންކަންްްކެއިންބުއިމުގެްދަރިއެއްްނުވަތަްމެންބަރެއް

3ް)13ް%ްހަމަޖައްސައިދޭއިރު ްއަމިއްލައަށްްމީހުންނަކީ(
ް.ވެފަރާތްތަކެްހަމަޖަްއސާްކަންކަންްއިމުގެކެއިންބު
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ްންްފަދަްކަންކަމަށްްލިބޭްއެހީތެރިކަންްނާްކުރުފެންވެރުންް/ްފާޚާ 7.3

 ހަމަަޖއްުސންްްަކންކަންްކުުރމުގެްާފޚާނާްފެންވެރުމާއ20ި ޗާޓު

ް

ްގެފަރާތްތަކުްއެއްކުރެވުނުްމާތުމަޢުލޫްދިރާސާއަށްްމި
858ް)82ް%ްތެރެއިން ްއަމިއްލައަށްްްމީހުންނަކީ(

ްހަމަޖައްސާްްކަންކަންްކުރުމުގެްްފާޚާނާްފެންވެރުމާއި
ްމިްްމީހުން(192ް)17ް%ްއެހެންނަމަވެސް.ްވެފަރާތްތަކެ

ްޢާއިލާގެ/ދަރިއެއް)ްއެހެންމީހެއްގެްްއިންތިޒާމްތައް
ްއެހެންމީހެއް/މެންބަރެއް ްމަޖައްސާކަމަށްްހަްއެީހގައި(

ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ްމީހުންގެްްހުންނަްނުކުޅެދުންެތރިކަން.
ްމިކަންކަންްއަމިއްލައަށްްމިހުންް(152ް)65ް%ްތެރެއިން

28ް%ްހޯދަނީްއެހީތެރިކަންްއެހެންމީހެއްގެްހަމަޖައްސާއިރު
79ް%ްމީހުންގެްދުވަސްވީްޢުމުރުން.ްފަރާތަކުންނެވެ(66ް)
(714ް ްކުރުމުގެްފާޚާނާްމާއިފެންވެރުްްލައަށްއަމިއް(

ްއެހީތެރިކަންްްމީހެއްގެްއެހެންްްހަމަޖައްސާއިރުްކަންކަން
ް.މީުހންެނވެ(138ް)16ް%ްހޯދަނީ
ް

 

ްިލބޭްއެހީތެރިކަންްްކަންކަމުގައިްއެޅުންފަދަްތަންމަތިްއެނދުްްސާފުކުރުމާއިްކޮޓަރި 7.4

 

 ަހމަަޖއްސުންްްސާފުކުރުމުގެކަންކަންްކޮޓަރ21ި ޗާޓު

ް

 ެއޅުންްްތަްނމަތިްއެނދުގ22ެ ޗާޓު

ް
ްއިންތިޒާްމަތއްްމިްއަމިއްލައަށްްކަންކަމުގައިްްއެޅުންފަދަްަތންމަތިްއެނދުްސާފުކުރުމާއިްކޮޓަރި ްފަރާުތނ%30ްްް

ްފަރާތުންކަންްދަރިންގެްއިމެންބަރުންނާްޢާއިލާގެްހަމަޖައްސައިދެނީްއިންތިޒާމްތައްްމިްމީހުންނަށ55ްް%ްހަމަޖެއްސިނަމަވެސް
ްފާހަގަކުރެވެއެވެ ް ްޢާއިލާގެްހަމަޖައްސައިދެނީްގިނައިންްއިންތިޒާމްތައްްމިްފަރާތްތަކަށްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން.
ްހަމަޖައްސައިދެނީްްގިަނއިންްއިްނތިޒާމްތައްްމިްމީހުންނަށްްދުވަސްވީްޢުމުރުންްްއެހެްނނަމަވެސް.ްފަރާުތންނެވެްމެންބަރުންގެ

ް.ފާހަގަކުރެވެއެވެްންކަންދަރި
 

ް
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ްްއިސްތިރިކުރުމުގައިްލިބޭްއެހީތެރިކަންްއަންނައުނުްހޯދައިދިނުމާއިްއަންަނއުނުްދޮވެ 7.5

 އެހީެތރިކަންްްލިބޭްހޯަދއިިދނުުމަގއިްއަންނައުނުްލާނ23ެ ޗާޓު

 

ްދޮވެއިސްތިރިްްައންނައުނުްހޯދައިދިނުމާއިްއަންނައުނު
ްވަރަށްްްއެހީތެރިކަންްދަރިންގެްމީހުންނަށްްފަދަމިްކުރުމުގައި

38ް%ްއެގޮތުން.ްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެްލިބޭކަމަށްްބޮޑަށް
ްމީހުންް%38ް،ހޯދާއިރުްއަންނައުނުްއަމިއްލައަށްްމީހުން

ްކަމުގައިްދަރިންްހޯދައިދެނީްްއަންނައުނު
ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ް ްދިރިއުޅޭްްވަކިންްޢާއިލާއާްއަދި.

ްއަންނައުނުްއަމިއްލައަށްްމީހުނ36ްްް%ްއިންތެރެްމީހުންގެ
ްހޯދައިދޭކަމަށްްްއަންނައުނުްދަރިންްްމީހުނ28ްް%ްްހޯދާއިރު

ް.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
ް

 އެހީތެރިަކންްްލިބޭްިއސްތިރިުކރުުމގައިްޮދވެްއަންނައުނ24ު ޗާޓު

 

ްމީހުނ30ްް%ްތެރެއިންވެސްްމީހުންގެްދުވަސްވީްޢުމުރުން
ްފާހަގަކުރިއިރުްްދޮްނނަކަމަށްްއަންނައުނުްއަމިއްލައަށް

ްދޮވުމުގައިްްއަންނައުނުްފާހަގަކޮށްފައިވަނީްްމީހުނ37%ްް
ް.ކަމުަގއެވެްލިބޭްއެހީތެރިކަންްދަރިންގެ
31ް%ްތެރެއިންވެސްްމީހުންގެްދިރިއުޅޭްްވަކިންްޢާއިލާއާ

ްދަރިންކަންްދޮވެދެނީްއަންނައުނުްމީހުންނަށް
ްމެްނބަރެއްްްޢާއިލާގެްމީހުްނނަށ22ްް%.ްފާގަކޮށްފައިވެއެވެ

ްދޮްނނަކަމަށްްްއަންނައުނުްއަމިއްލައަށްްކޮށްދޭއިރުްމިކަން
ް.މީހުންނެވ15ްެ%ްދުަވސްވީްޢުމުރުންްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ
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 ބަލިވުމުންްބޭސްފަރުވާްކުރުމުގައިްލިބޭްއެހީތެރިކަންް 7.6

 އެހީތެރިަކންްްލިބޭްކޮށްިދނުުމގައިޭބސްފަުރވާްބަލިވުމުނ25ް ޗާޓު

ް

ްނުކުޅެދުންތެރިކަންްްއަދިްމީހުންވެސްްދުވަސްވީްޢުމުރުން
ްދަރިންގެްްކުރުމުގައިްޭބސްފަރުވާްބަލިވުމުންްމީހުންވެސްްހުންނަ
ްފާހަގަކުރެވެެއވެްލިބޭކަންްއަޅާލުން ްމީހުނ50ްްް%ްއެގޮތުން.

ްންދަރިްކޮށްދެނީްޭބސްފަރުވާްަބލިވީމާްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ
%ކަމުގައެވެ ްއެހީތެރިކަންްމެންބަރެއްްޢާއިލާގެްފަރާތަކަށ27ްްް.

ްކުރަނީްްބޭސްފަރުވާްފަރާަތކުނ21ްް%ްފޯރުކޮށްދޭއިރު
ް.ފާހަގަކޮށްަފއިވެއެވެްކަމުގައިްއަމިއްލައަށް

30ް%ްތެރެއިންވެސްްމީހުންގެްދިރިއުޅޭްވަކިންްޢާއިލާއާ
ްރިއިރުފާހަގަކުްކޮށްދޭކަމަށްްބޭސްފަރުވާްްދަރިންްްމީހުންނަށް

ްފޯރުކޮށްދޭްއެހީތެރިކަންްމެްނަބރެއްްޢާއިލާގެްމީހުންަނށ21%ްް
ްފާހަގަކޮށްފައިވަނީްްކަމަށްްކުރާްބޭސްފަރުވާްއަމިއްލައަށްްއަދި

ް.ނެވެމީހުނ15%ްް

 ގެއިންްބޭރަށްގޮސްްއުޅުމުގައިްލިބޭްއެހީތެރިކަންް 7.7

 އެހީތެރިަކންްްލިބޭްއުުޅުމގައިްބޭރަްށޮގސްްގެއިނ26ް ޗާޓު

ް

70ް%ްތެރެއިންްމީހުންގެްދިންްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި
(667ް ްގޮސްްްބޭރަށްްފާހަގަކޮށްފައިާވގޮތުގައިްމީހުން(

.ްނުވެއެވެްބޭނުންްއެހީތެރިކަންްމީހެއްގެްއިތުރުްއުޅުމުގައި
29ް%ްއެހީތެރިކަމާއެކުްމީހެއްގެްްޢާއިލާގެްނުވަތަްދަރިއެއް
ްމީހުނ2ްްް%ްއުޅޭއިރުްގޮސްްބޭރަށްްމީހުން

ްްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ ްބޭރަށްްމީހަކާއެކުއެހެްނ
ް.ގޮސްއުޅޭކަމަށެވެ

ްއަމިއްލައަށްްމީހުނ62ްް%ްމީހުންގެްދުވަސްވީްޢުމުރުން
ްނުވަތަްދަރިއެއްްްފާހަގަކުރިއިރުްއުޅޭކަމަށްްގޮސްްބޭރަށް
ްބޭރަށްގޮސްއުޅޭކަމަށްްއެހީތެރިކަމާެއކުްމީހެއްގެްޢާއިލާގެ

ް.ްްމީުހްނނެވ22ްެ%ްފާހަގަކޮށްފައިވަނީ
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ްމަޢުލޫމާތުްުކޑަކުއްޖެއްގ40ްެްއަހަރުންްދަށުގ18ްެްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްދިރިއުޅޭްސިޓީގައިްއައްޑޫްދިރާސާއަށްްމި

ްއެއްކުރެވިފައިވެއެވެ 16ް)40ް%ްހިމެނެނީްއޭގެތެރޭގައިް. 24ް)60ް%ްކުދިންނާއިްއަންހެން( .ްކުދިންނެވެްފިރިހެން(
ް.ފާހަގަކުރެވެއެވެްދިންކަންކުްހުރިްޑިސެބިލިޓީސްްމަލްޓިޕްލްްކުދިންނަކ50ްީ%ްމީގެތެރެއިން

ް
 ާބވަތްްްނުކުެޅދުންެތރިކަުމގެްުހންނަްކުަޑކުދިންގެްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަނ27ް ޗާޓު

ް
ްބައްޕައާއެކުްމަންމައާއިްތިބިއިރުްްުދނިޔޭގައިްަމއިންބަފައިންްކުދިންގ85ްެ%ްރެއިންތެްކުދިްނގެްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން

ްދިރިއުޅޭްްކުދިނ38ްް%ްގާތުގައިްމަންމަްވަރިވެފައިވާއިރުްމައިންބަފައިންްކުދިންގ33ްެ.ް%ކުދިންނެވ55ްެ%ްދިރިއުޅެނީ
ްއެކުދިންގެް.ްކައިރީގައެވެްމީހެއްގެްއެހެންްޅެނީދިރިއުްކުދިނ25ްް.ް%ންނެވެކުދ38ްިް%ދިރިއުޅެނީްބައްޕަގާތުގައިވެސްްއަދި

8ް)62ް%ްލިބޭކަމަށްްޚަރަދުްފަރާތުންްބައްޕަގެ 5ް)39ް%ްފާހަގަކުރިއިރު( ްނުލިބޭކަންްޚަރަދުްފަރާތަކުން(
 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 
ް
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 މިްނވަރުްްފުދޭްޭބނުންތައްްައސާސީްއާމްދަީނއިންްލިބ28ޭ ޗާޓު

ް

ްނުކުޅެ ްހުްނނަ ްއަސާސީްްޢާއިލާގެްކުދިންގެދުންތެރިކަން
ްފަރާުތނ63ްްް%ްކަމަށްްނުފުދޭްއާމްަދނީއިންްލިބޭްބޭނުންތަަކށް
ްފާހަގަކުރިއެވެ ްއެކުދިންގެްސަބަބުންްދަތިކަމުގެްމާލީްްއަދި.

ްފަރާތަކުނ58ްްްް%ްއަސަރުކުރާކަމަށްްބެލެހެއްޓުމަށްްކަންކަން
ްފާހަގަކުރިއެވެ ްކަންކަންްްއެކުދިންގެްންސަބަބުްދަތިކަމުގެްމާލީ.
 .ްފަރާތަކުންނެވ28ްެ%ްފާަހގަކުރީްަދތިނުވާކަމަށްްބެލެހެއްޓުމަށް

 
 
ް 
ް

ްސުކޫލަށްްތެެރއިންްކުިދންގެްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަނ29ް ޗާޓު
 ގެްނދާކުދިންް

ް

ްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާގައިްްމި
ްކުދިންކަންްްދާްސުކޫލަށްްކުދިން(20ް)50ް%ްތެރެއިންްކުދިންގެ

ްފާހަގަކުރެވެއެވެ .%43ް(17ް ްކިޔަވަންްްޤުރުއާންްކުދިންނަށް(
15ް)34ް%ްދަސްކޮށްދެވިފައިވާއިރު ްނަމާދުކުރަންްކުދިންނަށް(
ް.ްްފާހަގަކުރެވުނެވެްދަސްކޮށްދެވިފައިވާކަން
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ްބައިވެރިން ްދިރާސާގެ ްހުސްވަގުތުތަކުމި ްއެފަރާތްތަށް ްދެނެގަތުމަށްޓަކައި ްޙާލަތު ްއިޖުތިމާއީ ްކޮންކަންތައްތަކެއްތޯްގެ ްުކރަނީ ްގައި
އޮޅުންފިލުވުމަށްްސުވާލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ްއާމްދަނީްހޯދުމަށްްއެްއވެސްްމަސައްކަތެއްްކުރޭތޯއާއިްނުކުރަނީްކީއްވެގެންތޯްއާިއް

ްމަސައްކަތް ްކުރި ްނުކުރާްކުރިން ްކުރާނެތޯްްއެމަސައްަކތްްއަލުންްނަމަމިހާރު ްއެމަސައްކަތް ްިލބިއްޖެަނމަ ްފުރުސަތު ކުރަން
ްއޮޅުންފިލުވުމަށްްސުވާލުކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ް

ފަރާތްތަކެއްކަމުންްއެަފރާތްތަކަށްްއާއިލާގެްތެރެއިންްނުަވތަްމުޖުތަމަޢުގެްތެރެއިްންްނާޒުކުމިފަރާތްތަކަކީްމުޖުތަމަޢުގައިްވަަރށްް
އަނިޔާއެްއތޯއާއިްއެމައްސަލަްކަމާބެހޭްްލިބުނުއާއިްއެއީްކޮންފަރާތަކުންްހަލަްއަނިޔާއެއްްތަހައްމަލްްކުރަންޖެހިފައިވޭތޯއެއްވެސްްކަ

ްސުވާލުކޮށްފައިވާނެއެވެ.ްްފަރާތަށްްރިޕޯޓްްކޮށްފައިވާނެތޯެވސް
 

 ކުާރގޮތްްޭހދަްވަގުތުްމުނިފޫހިފިިލވުމަށްްހުސްވަގުތުތަުކގައ30ި ޗާޓު

ް

31ް%ްތެރެއިންްމީހުންގެްދިންްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި
(599ް ްފިލުވުމުގެްްމުނިފޫހިްހުސްވަގުުތތަކުަގއިްމީހުން(

.ްއަޑުއެހުމެވެްރޭޑިއޯްބެލުމާއިްޓީވީްކަމަކީްކުރާްގޮތުން
9ް%ްވާހަކަދައްކާއިރުްރައްޓެިހްނނާްމީހުން(544ް)29%ް

ްގޮސްްރިމައްޗަށްއަތިްތަުކގައިްހުސްވަގުތުްމީހުން(171ް)
ް%ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްއުޅޭކަމަށް .8ް(146ް ްމީހުން(
(211ް)11ް%ްހޭދަކުރާއިރުްވަގުތުްދަރިންނާއެކުްކާފަމާމަ
ްކަމަށްްްހޭދަކުރާްވަގުތުްކަންކަމުަގއިްފަދަްްފޮތްކިޔުންްމީހުން

ް.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

 (ިފރިހެން/ައންހެން)ްހޭދަުކރާގޮތްްަވގުތުްމުނިފޫހިފިލިވުމަށ31ް ޗާޓު

ް

ްއަންހެުނންނާއިްްބަލާއިރުްގޮތަށްްހޭދަކުރާްހުސްވަގުތު
ްތަފާތެއްްވަރެއްގެްކޮންމެެވސްްމެދުގައިްފިރިހެނުންގެ

ްފާހަގަކުރެވެއެވެްހުރިކަން ްއަޑުއެހުމާއިްްރޭޑިއޯްއެގޮތުން.
ްއަންހެނުންްްދަރިންނާއެކުްމާމަްފޮތްކިޔުމާއިްބެލުމާއިްޓީވީ
ްގިނަްްފިިރހެނުންް،ހޭދަކުރާއިރުްވަގުތުްގިނަ ްވަގުތުްް

ްއުޅުމުގައާއިްްގޮސްްއަތިރިމައްޗަށްްހޭދަކުރަނީ
 .ފާހަގަކުރެިވފައިވެއެވެްރައްޓެހިންނާއެކުކަން

 
 
 
 
ް
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ްަވގުތުްމުނިފޫހިފިލިުވމަށްްމީުހންްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަނ32ް ޗާޓު
 ހޭދަކުާރގޮތްް

ް

ްހުސްވަގުތުްމީހުންވެސްްހުންނަްތެރިކަންނުކުޅެދުން
.ްއަޑުއެހުމުގައެވެްރޭޑިއޯްޓީީވބެލުމާއިްްހޭދަކުރަނީްގިނައިން
ްބެލުމުގައިްޓީވީްއަޑުއެހުމާއިްރޭޑިއޯްމީހުނ42ްް%ްއެގޮތުން

ްހޭދަކުރަނީްްވަގުތުތައްްމީހުނ31ްް%ްހޭދަކުރާއިރު
ްގޮސްްްއަތިރިމައްޗަށްްވާހަކަދެއްކުމުގައާއިްްރަށްޓެހިންނާ

ް.މުގައެވެއުޅު

 

 އާމްދަނީްލިބޭްމަސައްކަތްްކުރުން 9.1

 

 މަަސއްަކތްްކުރާްހޯަދންްއާމްދަނ33ީ ޗާޓު

ް

7ް%ްތެރެއިންްގެފަރާތްތަކުްދިންްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި
(817ް ްނުކުރާްްމަސައްކަތެއްްިލބޭްއާމްދަނީްމީހުންނަކީ(

ްއާމްދަނީްްހުންމީ(81ް)7ް%ްއެހެންނަމަވެސް.ްމީހުންނެވެ
5ް%ްކަމަށާއިްކުރާްމަސައްކަތެއްްއަމިއްލަްހޯދުމަށްޓަކައި

(50ް ްމަޢުލޫމާތުްްާއދާކުރާކަމަށްްވަޒީފާްމީހުންް(
(77ް)9ް%ްމީހުންގެްދުވަސްވީްޢުމުރުން.ްްދީފައިވެއެވެ

ްމީުހންްް(26)3ް%ްކުރާއިރުްމަސައްކަތެއްްއަމިއްލަްމީހުން
.ްއިވެއެވެފާހަގަކޮށްފަްދާކަންްވަޒީފާއަށްްމިހާރުވެސް

2ް%ްތެރެއިންވެސްްމީހުންގެްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން
(24ް)10ް%ްކުރާއިރުްމަސައްކަތެއްްްއަމިއްލަްމީހުންް(4)

 .ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްއަދާކުރާކަމަށްްވަޒީފާްމީހުން
 
 
ް
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 ސަަބބުްްުނކުރާްމަަސއްކަތްްހޯަދންްއާމްދަނ34ީ ޗާޓު

ް

ްތެރެއިންްމީހުންގެްނުކުރާްމަސައްކަތްްންހޯދަްއާމްދަނީ
ްބަލިޙާލަތުގެްްނުކުރަނީްމަސައްކަތެއްްމީހުންް(722)57%ް

ްނުލިބޭތީްްމަސައްކަތެއްްްފާހަގަކޮށްފައިވާިއރުްސަބަބުންކަމަށް
83ް)7ް%ްކަމަށްްނުކުރަނީްމަސައްކަތް ްމީހުންް(

ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ ްއްމަސައްކަތެްހޯދަންްއާމްދަނީްއަދި.
4ް%ްހަމަޖެއްސޭކަމަށްްދިރިއުޅުންްމުގައިވިއަސްކަނުކުރި

ްފާހަގަކޮްށަފއެވެްަވނީްމީހުން(55ް) ްދުވަސްވީްޢުމުރުން.
68ް)5ް%ްތެރެއިންވެސްްމީހުންގެ ްކުރާނެްްމީހުން(

ްމަސައްކަތެއްްްއާމްަދނީހޯދުމަށްްނުލިބޭތީްމަސައްކަތެއް
ްފާހަގަކޮްށފައިެވއެވެްކަމަށްްނުކުރަނީ ްމަސައްކަތްްއަލުން.
ްކަމަށްްްކުރާނެްމަސައްކަތްްލިބިއްޖެނަމަްފުރުސަތެއްްކުރާނެ
15%ް(161ް ްނުކުރާނެކަމަށްްފާހަގަކުރިއިރުްމީހުން(

ް.މީުހންނެވެ(483ް)44ް%ްބުނެފައިވަނީ
 

 ގެްމަޢުލޫމާތުްލިބިފައިވާްއަނިޔާ 9.2

 ؟ިލބިފަިއވޭތޯްައނިޔާއެއްްއެްއެވސްްއަހަރ5ްުްފާއިތުވ35ި ޗާޓު

ް

ްތެރެއިންްމީހުންގެްދިންްމަޢުލޫމާތުްސާއަށްދިރާްމި
ްބާވަތެއްގެްކޮންމެވެސްްތެރޭގައިްްއަހަރުގ5ްެްވޭތުވެދިޔަ
17ް%ްޖެހިފައިވާކަމަށްްކުރަންްތަހައްމަލްްއަނިޔާއެއް

(193ް ްފާހަގަކޮްށފައިވެއެވެްފަރާތަކުން( ްއޭގެތެރޭގައިް.
ްފަރާތަކާއ161ްްިްދުވަސްވީްޢުމުރުންްހިމެނެނީ

ްދުވަސްވީްޢުމުރުންްފަރާތަކާއ36ްިްހުރިްރިކަންނުކުޅެދުންތެ
ްފަރާތެކެވ4ްެްހުރިްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްމިމީހުންގެ.

ްލިބިފައިވަނީްްއަނިޔާްފަރާަތކަށް(154ް)82ް%ްތެރެއިން
ްނުވަތަްދަރިއެއްްފާހަގަކޮށްފައިާވއިރުްއަމިއްލައަށްކަން

ްލިބުނުކަމަށްްްއަނިޔާއެއްްއެފަދަްްފަރާުތންްމީހެއްގެްތިމާގެ
%ފާހަގަކޮްށފައިވެއެވެްފަރާތަކުންް(10)6%ް .ް12ް(23ް)

ްއެހެންްްައނިޔާލިބިފައިވަނީްފާހަގަކޮށްފައިވަނީްފަރާތަކުން
ް.ކަމުގައެވެްފަރާތުންްމީހެއްގެ
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 ަވއްތަރުަތއްްްއަނިާޔގެްލިބިފައިވ36ާ ޗާޓު

ް

ް،ަބލާއިރުްބާވަތްތަކަށްްއަނިޔާގެްލިިބފައިވާްށްފަރާތްތަކަމި
52%ް(100ް ްއަނިޔާްޖިސްމާނީްމީުހންނަށްް(

(22ް)ް%12ް،ފާހަގަކޮށްފައިާވއިރުްލިބިފައިވާކަމަށް
ްއަނިޔާްްޖިންސީްއަދިްްނަފްސާނީްމީހުންނަށް

11ް)ް%6ް،ލިބިފައިވާކަމާއި ްއިްޤތިސާދީްމީހުންނަށް(
ް.ްްފާަހގަކުރެވިފައިވެއެވެްންލިބިފައިވާކަްއަނިޔާްގޮތުން

 ކުުރންްްރިޕޯޓްްއަނިޔާްލިބިފައިވ37ާ ޗާޓު

ް

ްމުއައްސަސާއަކަށްްްދައުލަތުގެްމައްސަލަތައްްއަނިޔާގެްމިފަދަ
132ް)68ް%ްރިޕޯޓްނުކުރާކަމަށް ްފަރާތަކުންް(

ްރިޕޯޓްކޮށްފައިވަނީްމައްސަލަތައްްމިފަދަްފާހަގަކުރިއިރު
ްފަރާތަކުްނނެވެ(30ް)16%ް ްފަރާތްތަކުގެް. ްކުރި ރިޕޯޓް

ް ްހައްލުްއެކަށީގެންވާްތަކުންމުއައްސަސާތެރެއިން
8ް)16ް%ްލިބިފައިވާކަމަށް ްފަރާތަކުން(

ްމުއައްސަސާތަކުންްދައުލަތުގެްފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު
ްފަރާތަކުންް(40ް)78ް%ްނުލިބޭކަަމށްްހައްލުްއެކަށީގެންވާ

ް.ްްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
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ދިރިއުޅޭްތަނުގެްޙާލަތުްބެލުމުގެްގޮތުންްއެފަރާތްތައްްދިރިއުޅޭްކޮޓަރީގެްއިންސްޕެކްޝަނެއްްހެދުނެވެ.ްސާގެްބައިވެރިންގެްމިްދިރާ
ްއަސާސީް ްބެުލނެެވ.ްއެފަރާތްތަކުގެ ްހާަލތު ްތަކެތީގެ ްލާަކބޑުފަދަ ްއަންނައުނު ްކޮޓަރީގައި ްެއނދާއި ްނިދާ ްއެފަރާތްތައް އެގޮތުން

މީގެްއިތުރުންްކޮޓަރީގެްތަޅުންގަނޑާއިްމުޅިްކޮޓަރިއާއިްބޭނުމަށްްބޭނުންކުރަންޖެ ހޭްތަކެތިްކޮޓަރިންްލިބެްނހުރިތޯްބެިލފައިވާެނއެވެް.
ްފާޚާނާއިގެްސާފުތާހިރުކަންްހުރިެނތްމިންވަރާއިްކޮޓަރިއަށްްއަލިކަންްލިބުމާއިްވައިދައުރުކުރުންްހުރިވަރުްޗެކްްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.ް

 

 

 ުހރުންްްއެނދެއްްވަކިންްނިދަނ38ް ޗާޓު

 

ްނިދާއެނދުގެްހާލަތުް 10.1
ްތެރެއިންްމީހުންގެްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި

88%ް(981ް ްހުރިްްއެނދެއްްވަކިްނިދާނެްމީހުންނަކީ(
ްނިދާނެްްމީހުން(20ް)2ް%ްއެހެްނނަމަވެސް.ްމީހުންނެވެ

.ްއެވެފާހަގަކޮށްފައިވެްނުހުންނަކަމަށްްއެނދެއްްވަކިން
ްއިފަރާތަކ10ްާްދުވަސްވީްޢުމުރުންްހިމެނެނީްއޭގެތެރޭގައި

ްފަރާތެކެވ10ްެްހުްނނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން ްމިމީހުންގެް.
ްހިމެނޭކަންްފަރާތެއ2ްްްދިރިއުޅޭްއެކަނިްތެރޭގައި

ްފާހަގަކުރެވެއެވެ ްއެނދުހުރިކަމަށްްވަކިންްނިދަން.
966ް)98ް%ްތެރެއިންްމީހުންގެްފާހަގަކުރި ްމީހުންް(

(872ް)89ް%ްއޮންނަކަަމށާއިްގޮދަޑިްދުގައިއެނ
ްހުރިކަމަށްްރަޖާްްއަޅާްގައިގައިމަތީްއެނދުގައި

ް.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ
ް

 ހުރުންްްފެންފުިޅެއއްްބޯނެްކޮޓަރީގައ39ި ޗާޓު

 

ްކޮޓަރީގައިްހުންނަންޖެހޭްއަސާސީްތަކެތި 10.2
ްތެރެއިންްްންގެމީހުްއެއްކުރެވުނުްމައުލޫމަތުްދިރާސާއަށް

ްހުންނަަކންްްފުޅިއެއްްފެންްބޯނެްކޮޓަރީގައިމީހުނ70%ްްް
ްފެންބޯަތށިވެސްްމީހުނ57ްް%ްފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު

ްފެންބޯނެް.ްދީފައިވެއެވެްމަޢުލޫާމތުްްހުންނަކަމަށްްކޮޓަރީގައި
17ް%ްހުންނަްނުކުޅެުދންތެރިކަންްނުހުންނަކަމަށްްފުޅިއެއް

(40ް 61ް)50ް%ްފާހަގަކުރިއިރުްމީހުން( ްފަރާތަކުންް(
ްފާހަަގކޮށްފައިވެއެވެްހުންނަކަމަށްްފެންބޯަތށި ްޢުމުރުން.
ްފެންފުޅިްކޮޓަރީގައިްމީހުނ73ްް%ްމީހުންގެްދުވަސްވީ

118ް)13ް%ްފާހަގަކުރިއިރުްހުންނަކަމަށް ްމީހުންް(
207ް)23ް%ްކަަމށާއިްނުހުންނަްފެންފުޅި ްމީހުންް(
ް.ވެއެވެފާހަގަކޮށްފައިްނުހުންނަކަަމށްްްަތށިވެސްްފެންބޯނެ

ް
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 ހުރުންްްފަންކާެއއްްކަރަންޓްްކޮޓަރީގައ40ި ޗާޓު

ް

ްތެރެއިންްމީހުންގެްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި
%80ް(891ް ްޚަތިމެއްްކޮޓަރީގައިްނިދާްްީމހުން(

ްފާހަގަޮކށްފައިވެއެވެްްއޮންނަކަމަށް ްޚަތިމެއްްކޮޓަރީގައި.
80ް%ް.ާފހަގަކޮށްފައިވެއެވެްހުންްމީް(58)5ް%ްނެތްކަމަށް

ްއަދިްްބޮކިްއަލިކުރަންްކޮޓަރީގައިްްމީހުންްއަށްވުރެގިނަ
(994ް)90ް%ްފާހަގަުކރިއިރުްހުންނަކަމަށްްނިދާބޮކި
.ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްފަންކާހުރިަކންްކޮޓަރީގައިްމީހުން

57ް)5ް%ްނުހުންނަކަަމށްްނިދާބޮކިްކޮޓަރީގައި ްމީުހންް(
ްބޮކީގެްްހުންނަްކޮޓަރީގައިް.ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ

ްފޯރާކަމަށްްްއަތްްސްވިޗްތަކަށްްފަންކާގެްސްވިޗްތަކަށާއި
ް.ފާަހގަކޮށްފައިވެއެވެްމީހުންްގިނަްއަށްވުރ85%ްެ
ް

 މެޓީިރއަލްްގެްތަޅުންގަނޑުްކޮޓަރީގ41ެ ޗާޓު

 

ްކޮޓަރީގެްތަޅުންގަނޑުގެްހާލަތުް 10.3
ްމީހުންްއްކުރެވުނުއެްމަޢުލޫމާތުްްދިރާސާގައިްމި

834ް)75ް%ްތެރެއިންްދިރިއުޅޭތަންތަނުގެ ްކޮޓަރީގައިް(
ްކާޕެޓްްތަނެއްގައި(85ް)8ް%ްހުރިއިރުްތަށިމުށިޖަހާފައި
ްތަޅުމެއްްސިމެންތިްހަމައެކަނިްްއަޅާފައިވާއިރު
(72ް)6ް%ްފާހަގަކޮށްފަިއވަނީްއަޅާފައިވާކަމަށް
ްޅުންގަޑުްތަްދުވަހުނ3ްްްޮގތެއްގައިްއެވްރެޖްް.ފަރާތަކުންނެވެ
2ްްްއެވްރެޖްކޮށްްޑަސްބިންްހުންނަްކޮޓަރީގައިްސާފުކުރާއިރު

ް.ފާހަގަވެފައިވެއެވެްކަންްސާފުކުރާްދުވަހުން

 ތަނެއްްްހިފަަހްއޓާނެްއިރުްހުންނަްފާޚާނާގައ42ި ޗާޓު

 

ްފާޚާނާގެްހާލަތުް 10.4
ްދިރިއުޅޭްމީހުންްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއާށްްމި

ްއަށްވުރ80ްްެ%ްަބލާއިރުްޙާލަަތށްްފާޚާނާތަކުގެްތަނުގެ
6ް%ްހުރިއިރުްމާގަނޑުްފެންވަރާްފާޚާނާތަކުގައިްގިނަ

ްނެތްކަންްްމާގަނޑެއްްބާވަތެއްގެްއެއްވެސްްފާޚާނާތަކުގައި
ް%ފާހަގަކުރެވުނެވެ ްރުހުރިއިްއުސްތަށިްފާޚާނާގައ86ްި.

ްފާޚާނަގަެއވ2ްެ%ްހުރީްތިރިތަށި ްފެންހޫނުްްފާޚާނާގައި.
48ް%ްނެތްކަމަށްްތަނެއްްހިފަހައްޓާނެްނިޒާމާއިްކުރެވޭނެ

(532ް ްގޮތަކަށްްއެފަދަްފާހަގަކުރިއިރުްފަރާތުން(
ްފާހަގަކޮށްފައިވަނީްްހުރިކަމަށްްހަމަޖެހިފައިްއިންތިޒާމްތައް

 .ްފަރާތަކުންނެވެ(195ް)18%ް
ް
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ްސާމާނުްްރީތިވާްެއހެނިހެންްފާހަގަކުރިއިރުްހުންމ1ްީ%ްނެތްކަަމށްްބޭސްްބޭނުންވާްގުޅަންނދަތްއުްއަދިްބުރުސްްގުޅާނދަތްއު
ްފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެްމީހުނ1ްްް%ްނެތްކަމަށްވެސް 3ްްއެވްރެޖްކޮށްްފާޚާނާަތއް. ްކަމަށްްސާފުކުރާްދުވަހުންް

ްނާވްއެކަށީގެްގެްހާލަތުފާޚާނާް%3ް،ފާހަގަކުރެވުނުއިރުްށްރަގަޅުކަމަްްސާފުތާހިރުކަންްފާޚާނާގ82ްެ.ް%ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
ް.ފާހަގަކުރެވުނެވެްޖެހޭކަމަށްްކުރަންގަޅުނރަްިއތުރަށްމިންގަނޑަކަށްްގެނައުމަށްޓަކައިް

 މިްނވަރުްްއަލިކަންލިބޭްިއރުގެްކޮޓަިރއަށްްދިރިއުޅ43ޭ ޗާޓު

 

ްދިރިއުޅޭްކޮޓަރީގެްހާލަތު 10.5
ްދިރިއުޅޭްްމީހުންްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާގައިްމި
ްކަމަށްްލިބޭްއަލިކަންްއިރުގެްއެކަށީގެންވާވަރަށްްޓަރިތަކަށްކޮ

ށްްކޮޓަރިއ11ްަ%ްފާހަގަކުރެވުނުއިރުްކޮޓަރިނ77%ްް
ް ްނުލިބޭކަމަށް ްއަލި ް%ފާހަގަކުރެވުނެވެއެކަށީގެންވާ .82ް

ްކޮޓަރީ ްްދައުރުކުރާކަމަށްްވައިްއެކަށީގެންވާވަރަށްގައި
ްދަްއިރުްފާހަގަކުރެވުނު ްވައި އުރުްއެކަށީގެްނވާވަރަށް
ްނިދާ.ްްފާހަގަކުރެވުނެވެްގައިްކޮޓަރިއެއ6ްް%ްނުކުރާކަމަށް

ްއެނދ94ްްު%ްބަލާއިރުްސާފުތާހިރުކަަމށްްއެނދުގެްކޮޓަރީގެ
ްނޫންކަންްއެނދ2ްު%ްކަމަށާއިްސާފުތާހިރު ްސާފުތާހިރު

ްފާހަގަކުރެވުނެވެ ްކޮޓަރީގައިްްތަޅުންގަނޑާއިްކޮޓަރީގެ.
ްޓަރިންކ84ްޮ%ްސާފުާތހިރުކަްނވެސްްފަންކާގެްހުންނަ

ްސާފުތާހިުރްްއިރުްފާހަގަކުރެވުނުްރަގަޅުކަމަށް ްތަކެތި މި
ް.ޮކޓަރިންނެވ2ްެ%ްފާހަގަކުރެވުނީްނޫންކަން

ްް
ްް
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ްްތެރެއިންްމީހުންގެްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާގައިްމި ްމީހުންނަކީވެސް ްހުރިހާ ްދޭްފަރާތުންްދައުލަތުގެގާތްގަނޑަކަށް
ްނުލިބޭކަމަށްްްއެލަވަންސެއްްއެއްވެސްްފަރާތުންްދައުލަތުގެްއެހެްނނަމަވެސް،ްލިބޭްމީހުންނެވެ.ްްއެލަވަންސެއްްއެއްްކޮންމެވެސް

ްބޭންކުންްްއެހީތެރިކަމާއެކުްމެމްބަރެއްގެްްއާއިލާގެްއެލަވަންސްްލިބޭްްމިފަރާތްތަކަށްް.ފާހަަގކޮށްފައިވެއެވެްވަރަށްްމަދުފަރާތްތަކަކުންް
ްއަމިއްލަްއެމީހުންގެްބޭނުންކުރަނީްފައިސާްއެލަވަންސްގެްއެފަރާތްތަކަްށލިބޭްފާހަގަކޮށްފައިވަނީްހުންގިނަމީްނެގިްކަމުގައިވިޔަސްް

ް.ކަމުގައެވެްބޭނުންތަަކށް
ް

ްކުރަމުންގެންދާްބޭސްްބައްޔަކަށްްދާއިމީްމީހުންނަކީްގިނަްވަރަށްްތެރެއިންްމީހުންގެްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށް
ްވަރަށްގިނަްްވެސްްްތެރެއިންްމީހުންގެްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްފާހަގަކޮށްފައިވާްބޭސްކުރާކަމަށްްބައްޔަކަށްްދާއިމީ.ްމީހުންނެވެ
ްބޭުނންވާްްއެފަރާތްތަކަށްްއެެހންނަމަެވސް،.ްފަރާތްތަކެވެްފާހަގަކޮށްަފއިވާްހުރިކަމަށްްމައްސަލައެއްްޞިއްޙީްއިތުރުްމީހުންނަކީ
ްފަރާތްތަކަކުންނެވެްްމަދުްވަރަށްްފާހަގަކޮށްފައިވަނީްމަށްހުރިކަްލިބެންްރަށުންްފަރުވާްްސިއްޙީ ްސިއްހީްްބޭނުންވާްއެގޮތުން.
.ްދީފައިނުވެއެވެްޖަވާބެއްްއެއްވެސްްސުވާލަށްްްއެްމީހުންްިގނަ،ްމަދުްބަޔަކުްފާހަގަކުރިއިރުްެނތްކަމަށްްްިލބެންްރަށުންްފަރުވާ
ްޭނނގޭްޖަބާބެއްްދޭނެްމީހުންނަކީްގިނަްފާހަގަކުރިއިރުމަދުްބަޔަކުްްރަގަޅުކަމަށްްޚިދުމަތްތައްްބޭސްފަރުވާގެްލިބެންހުރިްރަށުން
ް.ްމީހުންނެވެްބޭނުްނނުވިްބުނަންްއެއްޗެއްްވަކިްއަދި
 

ްދިރިއުޅެނީްްމީހުންްގިނަްއެއްކުރެވުނުްމައުލޫމާތުްިދރާސާގައިްމިްބަލާއިރު،ްޙާލަތަށްްދިރިއުޅުމުގެްބައިވެރިންގެްދިރާސާގެ
ްކަންކަންްްކުރުމުގެްފާޚާނާްފެންވެރުމާއިްއަމިއްލައަށްްފަރާތްތަކަކީްމީގެްތެރެއިންްގިނަްގަކުރެވެއެވެ.ްއާއިލާއާއެކުގައިކަންްފާހަ

ްބޭސްފަރުވާްްބަލިވުމުންްމީހުންެވސްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްއަދިްްމީހުންވެސްްްދުވަސްވީްޢުމުރުންް.ްފަރާތްތަކެވެްހަމަޖައްސާ
ް.ގަކުރެވެއެވެފާހަްިލބޭކަންްވަރަށްބޮޑަށްްއަޅާލުންްދަރިންގެްއުޅުމުގައިްބޭރަށްގޮސްްކުރުމާއި

ް
ްތެރެއިންްްކުދިންގެްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްބަލާއިރު،ްޙާލަަތށްްކުިދންގެްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންްބައިވެރިވިްދިރާސާގައި

ްއެކުދިންގެްއެްއބައިްކުިދންްދިރިއުޅެނީްްމީގެްތެރެއިންްާގތްގަޑަކަށްްދެބައިކޮށްްތިބިއިރުްދުިނޔޭގައިްމައިްނބަފައިންްކުދިންގެްގިނަ
ްނުފުދޭްްއާމްދަނީއިންްްލިބޭްބޭނުްނތަކަށްްއަސާސީްޢާއިލާގެްކުދިންގެްްއަދިްއެ.ްވެފާހަގަކުރެވެއެްނޫންކަންްްބައްޕައާއެކުްމަންމައާއި

ްކުިދންގެްްހުންނަްތެރިކަންނުކުޅެދުންްްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާގައިްމި.ްފާހަަގކޮށްފައިވެއެވެްފަރާތްތަުކންްގިނަްކަމަށް
ްޤުރުއާންްނަމަދުކުރާށާއިްކުދިންނަކީއަދިްމިްް.ރެވެއެވެފާހަގަކުްކުދިންކަންްދާްސުކޫލަށްްކުިދންނަކީްދެބައިކޮށްްއެއްބައިްތެރެއިން
ް.ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެްކުދިންކަންްވާދަސްކޮށްދެވިފައިްކިޔަވަން

ް
ްކަމަކީްކުރާްގޮތުންްފިުލވުމުގެްމުނިފޫހިްހުސްވަގުތުތަކުގައިްމީުހންްގިނަްއިންތެރެްމީހުންގެްދިންްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި

ްރޭޑިއޯްޓީވީބެލުމާއިްހޭަދކުރަނީްގިނައިންްހުސްވަގުތުްމީުހންވެސްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަންް.އަޑުއެހުމެވެްރޭޑިއޯްބެލުމާއިްޓީވީ
ްފާހަގޮށްފައިވެއެވެްކަމުގައިްއަޑުއެހުން ްފަރާތްތަކާއިްދުވަސްވީްއުމުުރންްފަރާތްތަކަކީްދިންްލޫމާތުމަޢުްދިރާސާއަށްްމި.
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ްލިބޭްްއާމްދަނީްސަބަބުންްބަލިޙާލަތުގެްފަރާތްތަކަކީްގިނަްތެރެއިންްފަރާތްތަކުގެްއެްކަމުންްފަރާްތތައްްހުންނަްނުކުޅެދުންތެރިކަން
ނުވަތަްްމަސައްކަތެއްްއަމިއްލަްދުމަށްޓަކައިހޯްއާމްދަނީްމީހުންްވަރަށްްމަދުްް،އެހެންނަމަވެސް.ްމީހުންނެވެްނުކުރާްމަސައްކަތެއް

ްފާހަގަކުރެވެއެވެ.ްްއާދާކުރާކަމަށްްއެއްވަޒީފާ
ް
އެއްކުރެވުނުްފަރާތްތަކަކީްމުޖުތަމަޢުގެްެއހެންްމީހުންގެްއަޅާލުމާްއެއްބާރުުލންްވަރަށްްބޮޑަށްްޭބނުންާވްްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި

ްތަހައްމަލްްއަނިޔާއެއްްބާވަެތއްގެްކޮންމެވެސްްތެރޭގައިްއަހަރުގ5ްެްވޭތުވެދިޔަްތެރޭގައިވެސްްމީުހންގެްމީހުންްނަމަވެސް،ްްމިް
ްްޖެހިފައިވާކަމަށްްކުރަން ްފާަހގަކުރެވެއެވެ. ްތިބިކަން ްފަރާތްތަކެއް ްމަދު ްމީހުންނާއިްްދުވަސްވީްޢުމުރުންްއޭގެތެރޭގައިވަރަށް

ްލިބިފައިވަނީްްއަނިޔާްމީހުންނަށްްގިނަްތެރެއިންްމިފަރާތްތަކުގެް.ފާހަގަކުރެވެއެވެްހިމެނޭކަންްވެސްްމީހުންްހުރިްނުކުޅެދުންތެރިކަން
ްމަުދްްލިބުނުކަމަށްްއަނިޔާއެއްްްއެފަދަްފަރާތުންްމީެހއްގެްތިމާގެްނުވަތަްދަރިއެއްްފާހަގަކޮށްފައިވާިއރުްއަމިއްލައަށްކަން ވަަރށް

ްފާހަގަކޮްށފައިވާފަރާތްތަ ްކަކުންނަމަވެސް ްކަެމކެވެ.ކަމީ ްމިއާއެކުްކަންބޮޑުވާންޖެހޭ ްހަމަ ްމައްސަލަތައްްއަނިޔާގެްމިފަދަްްއަދި
ްމުއައްސަސާތަކުންްްަދއުލަތުގެްފާހަގަކުރިއިރު،ްކުންތްތަކަފަރާމީގެތެރެއިންްގިނަްްރިޕޯޓްނުކުރާކަމަށްްމުއައްސަސާއަކަށްްދައުލަތުގެ

ްޖެހޭްކަމެކެވެ.ގިނަްފަރާތްތަކަކުންްފާހަގަކުރުމަީކްވެސްްކަންބޮޑުވާންްނުލިބޭކަަމށްްހައްލުްއެކަށީގެންވާ
ް
ތެރެއިންްްބައިވެރިންގެްދިާރސާގެްމިްފާހަގަކުރެވުީނ،ްބެިލެބލުމުންްދިރިއުޅޭތަންްމީހުންްއެއްުކރެވުނުްމަޢުލޫމާތުްދިރާސާއަށްްމި

ްނުކުޅެދުންތެރިަކންްްމީުހންނާއިްދުވަސްވީްޢުމުރުންްއޭެގތެރޭގައި.ްުނހުންނަކަމެވެްއެނދެއްްވަިކންްނިދާނެްވަރަށްްމަދުްބަޔަކަށް
ް.ްާފހަގަކުރެވެއެވެްހިމެނޭކަންްމީހުންވެސްްހުންނަ

ްތެރެއިންްްކޮޓަރިތަކުގެްދިރިއުޅޭްމީހުންްއެއްކުރެވުނުްމަޢުލޫމާތުމިފަރާތްތައްްދިރިއުޅޭްކޮޓަރީގެްސާފުތާހިރުްކަމަށްްބާލާއިރު،ް
އެހެްންް.ފާހަގަކުރެވުނެވެްނުކުރާކަންްވައިދައުރުްވަރަށްްއެކަށީގެްނވާްނުލިބޭކަމާއިްްއަލިްއެކަށީގެންވާވަރަށްްކޮޓަރިއަކަށްްމަދު

ް ްޑަސްބިންްހުންނަްކޮޓަރީގައިްސާފުކުރާކަމާއިްތަޅުންގަޑުްކޮޓަރީގެްދުވަހަކުނ3ްްްކޮންމެްގޮތެއްގައިްއެވްރެޖްނަމަވެސް،
ްކަމަށްްްސާފުކުރާްދުވަހުނ3ްްްްއެވްރެޖްކޮށްްްފާޚާނާތައްވެސް.ްފާހަގަވެފައިވެއެވެްކަންްސާފުކުރާްދުވަހުނ2ްްްްއެވްރެޖްކޮށް

.ްފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ
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ް(ވަކިންްްއަވަށްތައްްއެކިްގެްތަފާސްހިސާބުް)ނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަމީހުންް

ްހިތަދޫް

ްފިކުްމަޢުލޫމާތުްގެްޑިމޮގްރަނުކުޅެދުްނތެރިކަްންހުންނަްމީހުންހިތަދޫގައިްތިބިް
 

 ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެްޖިންސްްެސްގރިޭގޝަންް ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްަތއްްެބހިފައިާވގޮތްް

ްް
 ހުރިްނުކުެޅދުންެތރިކަުމގެްާބވަތްތައްްނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެް

ް
ް

ްްޑިމޮގްރަފިކުްމަޢުލޫމާތުގެމީހުންހިތަދޫގައިްތިބިްއުމުރުންްދުވަްސވީް
 

 ިޖންސްްސެްގރިޭގޝަންްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހންގެ ބެހިަފއިާވގޮތްްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހން

ްް
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ްހިތަދޫއިންްދިރާސާގައިްބައިވެރިވިްފަރާތްތަކަށްްލިބޭްއެލަަވންސްގެްމައުލޫމާތު
 

 ލިބޭްއެލަވަްންސގެްަވއްތަރުަތއްް އެލަވަްނސްްލިބޭްމިުހންނާއިްއެލަަވންްސްނުލިބޭްމިހުްނގެްއަަދދުް

ްް
 ިޖންސްްސެްގރިޭގޝަންްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހންގެ ބެހިަފއިާވގޮތްްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހން

ްް
ްް
ްް
ްް
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ްޅުދޫްހުް

ްގެްޑިމޮގްރަފިކުްމަޢުލޫމާތުްނުކުޅެދުންތެރިކަްންހުންނަްމީހުންހުޅުދޫގައިްތިބިް
 

 ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެްޖިންސްްެސްގރިޭގޝަންް ަތއްްެބހިފައިާވގޮތްްނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތް

ްް
 ހުރިްނުކުެޅދުންެތރިކަުމގެްާބވަތްތައްްނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެް

ް
ް

ްގެްޑިމޮގްރަފިކުްމަޢުލޫމާތުމީހުންހުޅުދޫގައިްތިބިްއުމުރުންްދުވަސްވީް
 

 ިޖންސްްސެްގރިޭގޝަންްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހންގެ ބެހިަފއިާވގޮތްްްންއުުމރުންްުދވަްސވީްމީހުް

ްް
 

ް
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ްހުޅުދޫއިންްދިރާސާގައިްބައިވެރިވިްފަރާތްތަކަށްްލިބޭްއެލަަވންސްގެްމައުލޫމާތު
 

 ލިބޭްއެލަވަްންސގެްަވއްތަރުަތއްް އެލަވަްނސްްލިބޭްމިުހންނާއިްއެލަަވންްސްނުލިބޭްމިހުްނގެްއަަދދުް

ް

ް
ްް
ްް
ްް
ްް
ްް
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ްމަރަދޫް

ްގެްޑިމޮގްރަފިކުްމަޢުލޫމާތުްނުކުޅެދުންތެރިަކންްހުންނަްމީހުންމަރަދޫގައިްތިބިް
 

 ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެްޖިންސްްެސްގރިޭގޝަންް ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްަތއްްެބހިފައިާވގޮތްް

ްް
 ކުެޅދުންެތރިކަުމގެްާބވަތްތައްްހުރިްނުނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެް

ް
 

ްގެްޑިމޮގްރަފިކުްމަޢުލޫމާތުމީހުންމަރަދޫގައިްތިބިްއުމުރުންްދުވަސްވީް
 

 ިޖންސްްސެްގރިޭގޝަންްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހންގެ ބެހިަފއިާވގޮތްްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހން

ްް
 

 



37 
 

ްންސްގެްމައުލޫމާތުމަރަދޫއިންްދިރާސާގައިްބައިވެރިވިްފަރާތްތަކަށްްލިބޭްއެލަވަް
 

 ލިބޭްއެލަވަްންސގެްަވއްތަރުަތއްް އެލަވަްނސްްލިބޭްމިުހންނާއިްއެލަަވންްސްނުލިބޭްމިހުްނގެްއަަދދުް

ް

ް
ްް
ްް
ްް
ްް
ްް



38 
 

ްމަރަދޫފޭދޫް

ްގެްޑިމޮގްރަިފކުްމަޢުލޫމާތުނުކުޅެދުންތެިރކަންްހުންނަްމީހުންމަރަދޫފޭދޫގައިްތިބިް
 

 ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެްޖިންސްްެސްގރިޭގޝަންް ަތއްްެބހިފައިާވގޮތްްނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތް

ްް
 ހުރިްނުކުެޅދުންެތރިކަުމގެްާބވަތްތައްްނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެް

ް
 

ްގެްޑިމޮގްރަފިކުްމަޢުލޫމާތުްމީހުންމަރަދޫފޭދޫގައިްތިބިްއުމުރުންްދުަވސްވީް
 

 ިޖންސްްސެްގރިޭގޝަންްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހންގެ ބެހިަފއިާވގޮތްްްމީުހންއުުމރުންްުދވަްސވީް

ްް
 

 



39 
 

ްމަރަދޫފޭދޫއިންްދިރާސާގައިްބައިވެރިވިްފަރާތްތަކަށްްލިބޭްއެލަވަްނސްގެްމައުލޫމާތު
 

 ލިބޭްއެލަވަްންސގެްަވއްތަރުަތއްް އެލަވަްނސްްލިބޭްމިުހންނާއިްއެލަަވންްސްނުލިބޭްމިހުްނގެްއަަދދުް

ް

ް
ްް
ްް
ްް
ްް
ްް



40 
 

ްމީދޫް

ްގެްޑިމޮގްރަފިކުްމަުޢލޫމާތުްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީހުންމީދޫގައިްތިބިް
 

 ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެްޖިންސްްެސްގރިޭގޝަންް ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްަތއްްެބހިފައިާވގޮތްް

ްް
 ކުެޅދުންެތރިކަުމގެްާބވަތްތައްްހުރިްނުނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެް

ް
 

ްގެްޑިމޮގްރަފިކުްމަޢުލޫމާތުމީހުންމީދޫގައިްތިބިްއުމުރުންްދުވަސްވީް
 

 ިޖންސްްސެްގރިޭގޝަންްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހންގެ ބެހިަފއިާވގޮތްްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހން

ްް
 

 



41 
 

ްގެްމައުލޫމާތުމީދޫއިންްދިރާސާގައިްބައިވެރިވިްފަރާތްތަކަށްްލިބޭްއެލަަވންސް
 

 ލިބޭްއެލަވަްންސގެްަވއްތަރުަތއްް އެލަވަްނސްްލިބޭްމިުހންނާއިްއެލަަވންްސްނުލިބޭްމިހުްނގެްއަަދދުް

ް

ް
ްް
ްް
ްް
ްް
ްް



42 
 

ްފޭދޫް

ްގެްޑިމޮގްރަފިކުްމަުޢލޫމާތުްނުކުޅެދުންތެރިކަންްހުންނަްމީހުންފޭދޫގައިްތިބިް
 

 ނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެްޖިންސްްެސްގރިޭގޝަންް ތްްނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްަތއްްެބހިފައިާވގޮ

ްް
 ހުރިްނުކުެޅދުންެތރިކަުމގެްާބވަތްތައްްނުކުޅެުދންތެރިކަންްުހންނަްފަރާތްތަުކގެް

ް
 

ްގެްޑިމޮގްރަފިކުްމަޢުލޫމާތުމީހުންފޭދޫގައިްތިބިްއުމުރުންްދުވަސްވީް
 

 ިޖންސްްސެްގރިޭގޝަންްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހންގެ ބެހިަފއިާވގޮތްްްއުުމރުންްުދވަްސވީްމީުހން

ްް
 

 



43 
 

ްފޭދޫއިންްދިރާސާގައިްބައިވެރިވިްފަރާތްތަކަށްްލިބޭްއެލަަވންސްގެްމައުލޫމާތު
 

 ލިބޭްއެލަވަްންސގެްަވއްތަރުަތއްް އެލަވަްނސްްލިބޭްމިުހންނާއިްއެލަަވންްސްނުލިބޭްމިހުްނގެްއަަދދުް

ް

ް
ްް
ްް
ްް
ްް
ްް
ް

ް

ް

ް

ް

ް

ް 

 

 



44 
 

 

 

ް

ް



45 
 

 



46 
 

 



47 
 

 



48 
 

 



49 
 

 



50 
 

 

 

 

 

ްކޮޕީރައިޓްް ©

ްވަނަްފަންގިފިލ5ްްާ، އުތުރުވެހި.މއ

ްމާލެްް،ކެނެރީމަގު

3336539ް:ްފޯން

hrcm.org.mv.wwwް

file://///VENUS/Share/RMD/share/Assessments_in_Progress/2019/Elderly_and_Disability_Research_(SRO)/ADDU%20REPORT/www.hrcm.org.mv

