
 އަށް  2015އިން  2010ޑު ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނ

ނޑު / ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް )ޖީ.ޑީ.ޕީ( އަކީ ޤައުމެއްގައި އުފެއްދޭތަކެއްޗާއި ދެވޭ  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

ޤައުމެއްގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން ދެނެގަންނަްނ  ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އިތުރުވާ މިންވަރެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީއަކީ

އެންމެ އާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ އެއް އިންޑިކޭޓަރއެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީ ދެގޮތަކަށް ދެއްކިދާނެއެވެ. އެއް ގޮތަކީ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ 

ދާއިމީ އަގުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ރިއަްލ ޕީ އެއަހަރެއްގެ އަގުންނެވެ. ދެވަނަޮގތަކީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ ޖީ.ޑީ.ޕީ .ނުވަތަ ޖީ.ޑީ

 ވަނަ އަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުންނެވެ.  2003ޖީ.ޑީ.ޕީ މިހާރު އަންދާޒާކުރަނީ 

 )އެއަހަރެއްގެ އަގުން( ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ  1.1
 

ނޑުތައް ހުންނަ މިންވަރު  ދެނެގަތުމަށްޓަާކ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް އަދި ދަރަނި ފަދަ މިންގަ

.ޑީ.ޕީ އެޓް މާކެޓް ޕްރައިސް އެކުލަވާލެވެނީ  ޖީ.ޑީ.ޕީ އެޓް ޖީޖީ.ޑީ.ޕީ އެޓް މާކެޓް ޕްރައިސްއެވެ.  ރަންޖެެހނީ ނޮމިަނލްބޭނުންކު

 ބޭސިކް ޕްރައިސް އަށް ޓެކްސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަގު ހިމަނައިގެންނެވެ. 

 ސަރުކާރަށް ދައްކާ ޓެކްސްގެތެރެއިން ހިމަނަންޖެެހނީ ހަމައެކަނި ވަކިވަކި ތަކެތިން ޖީ.ޑީ.ޕީ މާކެޓް ޕްރައިސްއިން އެކުލަވާލުމުގައި 

 ފައިދާއިން ހިމެނިފައިވާއިރު ވިޔަފާރީގެ  ގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ޓެކްސްޖީ.އެސް.ޓީ އާއި  ނެގޭޓެކްސްތަކެވެ. މިގޮތުން އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ

ސަރުކާރުންޭދ ކަރަންޓްގެ ސަބްސިޑީ އާއި ހިމެނެނީ  ރޭގައިސަބްސިޑީގެ ތެއަދި  ނުޖެހެއެވެ. ހިމަނާކަށް  ޓީ(.)ބީ.ޕީ ނެގޭޓެކްސް

  ދެވޭ ސަބްސިޑީ އާއި ފެނުގެ ސަބްސިޑީ އަދި ޕްރީސްކޫލްތަކަށްދެވޭ ސަބްސިޑީ އެވެ. ކާޑުގެބާވަތްތަކަށް

 ތާވަލު 1: ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެޓް ބޭސިކް ޕްރައިސް އާއި ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެޓް މާކެޓް ޕްރައިސްގެ  ފަރަގު )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(

 

2015 

ރިވައިޒްޑް
2014 

ރިވައިޒްޑް
2013 2012 2011 2010

ް  ތަފްސީލ

44,719 40,874 37,077 34,177 31,584 27,317 ) ް .ޕީ )ބޭސިކް ޕްރައިސ .ޑީ ނޮމިނަލް ޖީ

8,069 6,716 5,875 4,516 4,185 2,423 ޓެކްސަސް އަދި ސަބްސިޑީސް އޮން ޕްރޮޑަކްޓްސް ގެ ފަރަގު

52,787 47,590 42,952 38,693 35,768 29,740 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިސ .ޑީ ނޮމިނަލް ޖީ

އޮކްޓޯބަރ 2016 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި



ވަނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުންފެށިގެްނ  2011ވަނަ އަހަރަކީ ރާއްޖެއަށް ފިސްކަލް ރީފޯމެއް ގެނެވުނު އަހަރެކެވެ. މިގޮތުން  2011

ޖީ.އެސް.ޓީ ހަމަ އިންސައްތައިން ޖެނެރަލް  3.5އިންސައްތައިން ނަގަންފެށުމާއިއެކު  3.5ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއިން ޖީ.އެސްޓީ 

ޓެކްސްގެ މިންވަރު  ގެ ނަތީޖާ އަކަށްވީ އެއަހަރު ވަކިވަކި ތަކެތިން ނެގުނު އެއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުންފެށިެގން ނަގަންފެުށނެވެ. މީ

 އިންސައްތައިން 45.4ގެ މިންވަރު ވަނީ ސަބްސިޑީސްވަކިވަކި ތަކެތިން ދެވުނު އަދި އިންސައްތައިން އިުތރުވުމެވެ.  69.3 ވަނީ

މިލިއަން ރުފިޔާއަށް   4,185 ގޭ ޓެްކސްއާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަގު އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ ނަތީޖާއަކަށްވީ ވަކިވަކި ތަކެތިންނެ

 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވުމެވެ. 35,768އިތުރުވެ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީޕީ 

އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައިވާއިރު،  6ވަރު ވަނަ އަހަރު ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އާއި މުދަލުގެ އަގުން ޖީ.އެސް.ޓީ ނަގާ މިން 2012

ވި ނަމަވެސް މިއަހަރު އިންސައްތައިްނ އިތުރު 9.2ގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ލިުބުނ މިންވަރު ސް ޓެކްވަކިވަކި ތަކެތިންނެުގނު 

ޑީ.ޕީ ކުރީއަހަރާއި .ނޮމިނަލް ޖީއިންސައްތައިން އިތުރުވިއެވެ. އަދި މިއަހަރުގެ  20.6ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ހޭދަކުރެވުނު މިންވަރު 

 މިލިއަންއަށް އިތުރުވުމެވެ. 38,693އިންސައްތައިން އިތުރުވެ  8.2އަޅާބަލާއިރު 

)ބޭސިކް ޕްރައިސް(ގެ ދުވެލި ހުރިނަމަވެސް އިންސައްތައިގައި  ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ  8، ވަނަ އަހަރެކޭ ދާދި އެއްވަރަށް 2012

އިންސައްތައަށް އިތުރުވެ، ވަކިވަކި  8ވަނަ އަހަރުގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ނެގޭ ޖީ.އެސް.ޓީގެ މިންވަރު  2013

 11އިންސައްތައިން އިތުރުވުމުގެ ސަަބބުން ނޮިމނަލް ޖީ.ޑީޕީ  30ތަކެތިންނެގޭ ޓެކްސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަގު 

  މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 42,952ސައްތައިން ކުރިއެރިއެވެ. މިއަހަރުގެ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އަކި އިން

އިންސައްތައިެގ  11މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ   47,590ވަނަ އަހަރުގެ ނޮމިނަްލ ޖީ.ޑީ.ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިސް( އަކީ  2014

 އިންސައްތައިން އިތުރުވިއެވެ.  14ކުރިއެރުމެކެވެ. މިއަހަރު ވަކިވަކި ތަކެތިންނެގޭ ޓެކްސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރުގު 

އަހަރުގެ   2015އަހަރުގެ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ކުރިއަރާފައިވާއިރު ވަނަ  2015 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްވަރަށް 2014އަދި  2013

އަހަރު ވަކިވަކި ތަކެތިންނެޭގ ޓެކްސް ވަނަ  2015މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  52,787ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )މާކެޓް ޕްރަިއސް( އަކީ 

 އިންސައްތައިން އިތުރުވިއެވެ.  20އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރުގު 

 ރު ދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަޞާ އިޤްތި  1.1.1

ރަށް ބަލާލާއިރު އެންމެބޮޑު ހިއްސާއެއް ދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަޞާއިޤްތިވަނަ އަހަރު  2015

އިްނސައްތައެވެ. ދެވަނައަށް އެންެމ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކޮށްފައިވަީނ  22.6ކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ާދއިރާއިންނެވެ. އެއީ 



އިންސައްތައެވެ. އަދި ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްކުރީ  14.4ގެ ދާއިރާއިންނެވެ. މިދާއިރާއިން ހިއްސާކުރީ އިމާރާތްކުރުމު

 އިންސައްތައެވެ. 13.9ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިންނެވެ. މިދާއިރާގެ ހިއްސާއަކީ 

 ))ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ  2015  - ރު މިންވަ  ދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ ޞާ : އިޤްތި 1ޓު ޗާ
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 ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު  1.1.2
 

ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރެވެ. އަދި  7,339 ފިޔާ ނުވަތަރު 113,163ވަނަ އަހަރަށް ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރަކީ  2015

( އަށް ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ޮބލަކަށްޖެޭހ މިންވަރުގެ ކުރިއެރުން ހުީރ 2015 – 2011އަހަރަށް ބަލާއިްނ ) 5ފާއިތުވީ 

 އިންސައްތައިގައެވެ. 4.5އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 

 

  2015 –1020 )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން( މިންވަރު  ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ  :2ޗާޓު 

 
 

 ގެ ދާއިމީ އަގުން(2003ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ) 1.2

ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަުލތައް ނުހިަމނާކަމުްނ ޤައުމެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަްނ 

 ކުރިއަރާ މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އިންނެވެ. މިގޮތުން ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރަގަކީ މުދަލާއި 

 ތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަަދލުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރިކަަމށް އަންނަބަދަުލތަކެވެ.  ޚިދުމަ
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 ޖީ.ޑީ.ޕީ އިތުރުވާ މިންވަރު  1.2.1

ވަނަ   2009އަދި  2008  މު ބަދަލުތަަކށް ބަާލލާއިރުންފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ޖީ.ޑީ.ޕީ ކުރިއަރާ މިންވަރަށް އައިސްފައިވާ މުހި

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ  2009ދަށް ފޯރައި ޞާއަސަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތި ގެއަހަރު ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސް

ވަނަ  2010  ،އަރައިގަނެ ދު ޞާއިޤްތި ހީނަރުކަމުން ރާއްޖޭގެ އަދި މި ށަްށ ދިޔައެވެ.ދައިންސަްއތައިން  5.3އުފެއްދުންތެރިކަން 

ނަމަވެސް  އިންސައްތަިއން ކުރިއެރިއެވެ.   8.7ވަނަ އަހަރު  2011އިންސައްތައިން ކުރިއަރާ  7.2ންތެރިކަން އަހަރު އުފެއްދު

 އިންސައްތައިގައެވެ. 2.5ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމަށް އައި ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުްނ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ހުރީ  2012

ރާއްޖޭގެ  ވަނަ އަހަރު  2014 އަދި އިންސައްތައިންނެވެ. 4.7ރިއަރާފައިވަނީ ކު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު  ވަނަ އަހަރު  2013

 2.8ކުރިއަރާފައިވަނީ  އަހަރުގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލިވަނަ  2015އިންސައްތައިންނެވެ.  6.0ކުރިއަރާފައިވަނީ  އިޤްތިޞާދު

ސަލާތުގެ ވާއަދި މު މުގެ ދާއިރާ، ކަރަންޓާއި ފެންއިމާރާތް ކުރުއެންމެ ބޮޑަށް ކުރިއަރާފައިވަނީ  ގައި  2015 އިންސައްތައިންނެވެ.

އިރާ ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ދާއިންސައްތައިން ކުރިއަށް ގޮސްފައިވާއިރު،  27.7ދާއިރާ  އިމާާރތް ކުރުމުގެވެ. މިގޮތުން އިންނެ ދާއިރާ

 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާފައެވެ.  7.3ސަލާތުގެ ދާއިރާ ވަނީ ވާއިންސައްތަ އަދި މު 9.4ވަނީ 

 2015 – 2008: ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު، 3ޗާޓު 

 

 

12.7

-5.3

7.2

8.7

2.5

4.7
6.0

2.8

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

   
   

 ު 
ވަ
  
  
 ާ ަ
 
  
ު 
   

 
 

  
  ަ
ތ
  ަ
 
  
  

 



 ފަތުރުވެރިކަން  1.2.2

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަްށ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ  2009ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަިތވި ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން 

ވަނައަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  2010ނަމަވެސް ދު ދަށްވެ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ދަށަށް ދިޔަ އަދަ

 ވަނައަހަރު 2011ކުރިއެރުމެއް ލިބުނެވެ. އަދި  އިްނސައްތައިގެ 15.8އަލުންއިތުރުވެ މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް 

 9.2މިދާއިރާވަނީ ިއތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރެވުުނ މަސައްކަތްތަކުގެ ނަތީޖާއެްއގެގޮތުން ފަތުރުވެރިން  ރާއްޖެއަންނަ

 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާފައެވެ.

     ަ  ތަ      0.1  ދާ   ާގެ  ުފެ  ދު  ތެ   ަ    ،ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އައި ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަމާއި ގުޅިގެން 2012

ވަނަ އަަހރުގެ ހީނަރުކަމުން އަރައިގަނެ،  2012ވަ ަ  ަހަ ު ފަތު ުވެ   ަ ުގެ ދާ   ާ ވަ    2013ދަށަށ ދ ޔަ ެވެ   ަ ަވެ   

 އިންސައްތައިގައެވެ.  4.0ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ހުރީ  2014ން ކުރިއަރާފައެވެ. ތައިއިންސައް 9.0

 2015 - 2008 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު 4ޗާޓު 

 

އިންސައްތައިން ކުރިއެރި ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް  2.4އަދަދު  ގެ ފަތުރުވެރިންޒިޔާރަތްކުރި  އަށްރާއްޖެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2015

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ  ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އިންސައްތަ 4.3ނީ ވަފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ރޭގެ އަދަދު 

 ރޭގެ އަދަދެވެ.އުފެއްދުންތެރިކަން އަންދާޒާކުރަްނ ބޭނުންކުރެވޭ އެންމެ މުހިއްމު ތަފާސްހިސާބަކީ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ



      ަ  ތަ 3.3ވަ     ދާ   ާގެ  ުފެ  ދު  ތެ   ަ    ވެ،ހީނަރުފަތުރުވެރި ކަމުގެ ދާއިރާ ވަނަ އަހަރުގެ  2015އެހެންކަމުން 

ައދި ހަމައެހެންމެ ިމހާރު ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ެއންމެިގނައިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޤައުމަކީ  ަށ  ދަށަށ  ގޮ  ފަ ެވެ  

، އިންސައްތައިން ދަށަށް ދިއުމާއި 1.1 ރިންގެ އަދަދު އިން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެޗައިނާވަނަ އަހަރު  2015ޗައިނާކަމަށްވެފައި، 

 ކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަދިއު  ށްށަދަށް އިންސައްތައި 15.4 އަދަދު ގެފަތުރުވެރިން ން ރާއްޖެއައިޔޫރަޕުލް ެސްންޓރަ 

 ވަ ަ  ަހަ ަށ  2015 ވަ ަ  ަހަ ު   2010 ެވަ ެ   ޮށ   އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށް ދިުއމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބެކެވެ.

 23.9ވަ ަ  ަހަ ު   ދާ   ާގެ ހ    ާ ހު    2015     ަ  ތަ  ގަ ެވެ   ަދ   7.2ގެ ދުވެލ ހު   ފަތު ުވެ   ަ ު

      ަ  ތަ  ގަ ެވެ 

 

 އިމާރާތްކުރުން  1.2.3

ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަްށ ކުރިމަތިވި ފައިނޭންޝަލް ކްަރއިސިސް އާއި އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ  2009

 2011 ވަނަ އަހަރާއި 2010 ،އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއްކުރި އެއްދާއިރާއަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއެވެ. ނަމަވެސް ދަށްއިޤްތިޞާ

 2013އަދި އިންސައްތަ އަށް  1.2ވަނަ އަހަރުގައި  2012ދިއުމަށްފަހު، ކުރިއަށް އުފެއްދުންތެރިކަން  ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ

ވަނަ އަހަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ދަށަށް ދިޔުމުގެ  2013 ދަށަށްގޮސްފައެވެ. އިންސައްތައިން ވަނީ 13.1ވަނަ އަހަރު 

ނޑު ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެވެނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ހިލަ އެތެރެކުރާ އިންޑިއާ އިން އެއަހަރު ހިލަ ލިބުން  މައިގަ

 ދަތިވުމާގުޅިގެންނެވެ. 

އިން ހިލަ ފަސޭހައިން ލިބޭގޮތް ވުމުްނ ހިލަ ގަންނަންިލބޭ އަގަށްއަިއ ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އިންޑިއާ 2014ނަމަވެސް 

ވަނަ އަހަރު  2014ހެޔޮބަދަލާއިއެކު އިމާރާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިބާރުމިނެއްގައި ކުރިއަރާ ދިޔައެވެ. މިގޮތުން 

 ވެއެވެ. އިން ސައްތައިން ކުރިއަށްގޮސް ފައި 21.4އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން 

ވަނަ އަހަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ  2015އިންސައްތައިގައެވެ.  27.7ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ހުރީ  2015

ނޑު ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެެވނީ  މިދާއިާރގެ ކުރިއެރުން އަންދާޒާ ކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ އެއް އިންޑިކޭޓާ މައްޗަށް ދިޔުމުގެ މައިގަ

 2015  މުންނެވެ.ރުވުއިތުށް އިއިންސައްތަ 64.3ތް ކުރުމަށް ބޭނުން ުކރާ މުދަލާ ރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓް ކުރި އިމާރަކަމަށްވާ 

 އިންސައްތައަށް މައްޗަށްދިޔައެވެ. 8.5އަހަރު މިދާއިރާއިން އިޤްތިޞާދަށްކުރާ ހިއްސާ  ވަނަ



 5201 -2007ދާއިރާ ކުރިއަރާ މިންވަރު : އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ހިއްސާ އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ  5ޗާޓު 
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ނޑު ދަތުރާއި ވައިގެ ދަތުރާއި، އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ، ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ، ކަ

މިދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރަނީ  ސިނާއަތްތަކެވެ.ތްތައް ދިނުމުގެ ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުން ހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަ

މާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހަރަކާތްތަކުންނެވެ. ފަތުރުވެރިކަވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުންހުރި 

މިގޮތުން  ފޯރައެވެ. ލޮޅުންތަކުގެ އަސަރު މިދާިއރާއަށްވެސްކުރިއެރުމާއި ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންަނ  ވުމުންގުޅިފައިވާ ދެދާއިރާކަމަށް

ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ދަށަށްދިއުމުން މިދާއިރާގެކުރިއެރުންވެސް ދަށަށްދިޔައެވެ.  2012ވަނަ އަހަރާއި  2009

ވަނަ އަހަރު ަފުތރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާދިއުމުގެ ސަބަބުން މިދާއިރާ ވެްސ  2013އަދި  2011 ،2010ހަމައެހެންމެ 

ވަނަ ައހަރު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ ގެ ކުރިއެރުމާއި ގުޅިފައިވަނީ  2015އަދި  2014މިއަހަރުތަކުގައި ކުރިއަރާދިޔައެވެ. 

ނޑު ސަބަބަކީ ވަނަ އަހަ 2015އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއެވެ.  ރު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ މައްޗަށްދިއުމުގެ މައިގަ

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް ެއތެރެކުރެވުނު އިމާރާތް ކުރުމަްށ ބޭނުްނ ކުރާ އިމްޕޯޓް މުދާ 

ނޑުަދތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާ ދިއުމުން ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ  2015ނެވެ. މިގޮތުން އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކަ

 އިންސައްތައިގައެވެ. 6.1ކުރިއެރުން ހުރީ 

 



 2015 -2008 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ފަތުރުވެރިކަން އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާ މިންވަރު :  6ޗާޓު 
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ހިމެނެނީ މަހުން އެކިބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި، ކާބޯތަކެތީގެ އެކިބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި، ތައްޔާރީ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި 

ލަކުޑިން ފަރުނީޗަރފަދަ ތަކެތިހެދުާމއި ސިމެންތިން ތަކެތިއުފެއްދުާމއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ، ބުއިންތައް އުފެއްދުމާއި

އުފެއްދުމާިއ  އްމިދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކުރަނީ ތައްޔާރީ މަހުގެ ބާވަތްތަ އަދި ޕްރިންޓްކުރުން ފަދަ މަސައްކަތްަތކެވެ.

 ސިމެންތިން ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ބައިންނެވެ. 

ނޑު ސަބަބަކީ  6.5ވަނަ އަހަރު ތަކެތި އެފެއްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން  2013 އިންސައްތަ ދަށަށް ިދއުމުގެ މައިގަ

އިންސައްތައިން  14އިންސައްތައިން ދަށަށްދިއުމާއި ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްަތކުގެބައި  13.1އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ 

 އިންސައްތައިގައެވެ.  0.9ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ވަނަ އަހަރު  2014ދަށަށްދިއުމުންނެވެ. 

ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ބައިގައި ހިމެނޭ  . އިންސައްތައިގައެވެ 5.1ކެތި އުފެއްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ތަވަނަ އަހަރު  2015

ން، އިމާރާތްކުރުމުގެ ބައި ކުރިއެރުމާއި ގުޅިގެން ލަކުޑިން ފަރުނީޗަރު ފަދަ ތަކެތި ހެދުމާއި، ސިމެންތިން ތަކެތި އުފެއްދު

ކުރިއެރިނަމަވެސް މިދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑުހިއްސާއެއް ކުރާ ދާއިރާއަކީ މަހުން އެކި ބާވަތްތައް އުފެއްދުންކަމަށް ވާއިރު 

ސަބަބުން ތަކެތި އުފެއްދުމުެގ މަސްވެރިކަން ދަށަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާތަތްތަކުގެ ބައި ދަށަށް ދިއުމުެގ 

 މަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ވަނީ ކޮށްފައެވެ. ބައިގެ ކުރިއެރުން 
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ރާއްޖޭގައި ހޯލްސޭލްކޮށް ، ޤައުމަކަށްވާތީ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން އުފައްދާތަކެތި މަދު އަދި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް ބަރޯސާވާ 

އެހެންކަމުން މިދާއިރާެގ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އަންނަ  ވެ.ލުންނެމުދަިއ ވިޔަފާރިކުރަނީ އިމްޕޯޓްއާންމުގޮތެއްގައަދި ރީޓޭލްކޮށް 

 އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަދަދަށް އަންނަ ބަދަުލތަކެވެ.  ރާއްޖެއަށް ،ދޭ އެންމެ މުިހންމު ތަފާސްހިސާބަކީގައިބަދަލުތައް އަން

ވަަނ  2010ވަަނ އަހަރު، މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށްދިޔުމަށްފަުހ،  2009ން ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސްގެ ސަބަބު

ވަނަ އަހަރު  2015ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިދާއިރާއަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައެވެ. 2014 އަހަރުން ފެށިގެން 

. އިންސައްތަ ދަށަށްގޮސްފައެވެ 0.9ވީނަމަވެސް މިއަހަރު މިދާއިރާ ވަނީ ނެ ކަމަށް ކުރިން ލަފާކުރެވިފައި ކުރިއަރާވިޔަފާރީގެ ބައި 

 4.9ވަނައަހަރު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓް ކުރި މުދަލުގެ އިންސައްތަ  2015މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ދަށަށް ދިޔަ މައިގަޑު ސަބަބަކީ 

   އަށް ދަށަށް ދިޔުމުންނެވެ.

 މަސްވެރިކަން  1.2.7

ފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު އަންގައިދޭ އެންމެ މުހިންމު އެްއ ތަފާސްހިސާބަކީ، ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އު

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެންަބާލއިރު ބާނާމަހުގެ އަދަދު ޖުމްލަޮގތެއްގައި ދަނީ ދަށްވަމުންނެވެ.  2007 ބާނާ މަހުގެ މިންވަރެވެ.

ހާސް  129ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2014ނުގެ މަސް ބޭނިއިރު މިއަދަދު ހާސް މެޓްރިކްޓަ 144ވަނަ އަހަރު  2007މިގޮތުން 

ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް މަސްވެރިކަން  2014ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2007މެޓްރިކްޓަނަށް ދަށަށް ގޮސްފަެއވެ. މިގޮތުން 

ރާއްޖޭގައި ވަނައަހަރު  2015ވެ. އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެ 8.2ވަނަ ައހަރުގައި އެކަންޏެވެ. އެއީ  2013ކުރިއަރާފައިވަނީ 

ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2015އުފެއްދުންތެރިކަން    ދާ   ާގެހާސް މެޓްރިކްޓަނުގެ މަހެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން  127ފައި ވަނީ ބާނާ

 އިންސައްތަ ދަށަށްގޮސްފައެވެ.  1.0

 

 

 



 5201 -2007 އިތުރުވާ މިންވަރު ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ  އަދަދާއި : ބާނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މަހުގެ  7ޗާޓު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ތުރު މައުލޫމާތު އި .  2

ނޑު  2.1  )ދާއިމީ އަގުން( ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

ރިވައިޒްޑް ރިވައިޒްޑް

26,664 25,926 24,459 23,361 22,792 20,966 ( c l wa ir) I p. I D . I j

3,129 3,249 2,969 2,739 2,441 1,853 uqwrwf egIDiscbws  iaWa cswsckeT

23,534 22,676 21,490 20,622 20,351 19,113 ( cn u g wa Is Ws wa) c D wD e a u a i l e v cs orcg

714 718 717 682 682 675 wj wr wd wm wt wru f e gu m wk iret cn ud c a e f u a

376 376 372 363 361 351 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

338 342 345 319 321 325 cnwkirevcswm

3,867 3,269 2,896 3,133 3,108 2,771 wj wr wd wn wved e gu m wk iret cn ud c a e f u a

796 757 750 802 780 759 cnudcaefua itekwt

816 746 691 657 633 589 cnef iaWTcnwrwk

2,255 1,766 1,455 1,674 1,694 1,424 cnurukctWrWmia

19,260 18,961 18,119 17,031 16,783 15,865 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk iret cn ud c a e f u a

1,084 1,095 1,013 910 850 770 irWfwyiv

6,383 6,601 6,346 5,821 5,825 5,335 cnwkirevurutwf

2,254 2,124 1,982 1,903 1,927 1,801 urutwfurutwd

2,626 2,447 2,254 2,045 1,954 1,803 utWlwBWvum

560 552 539 529 528 512 ctwmcdiK  egWsiawf

1,829 1,749 1,679 1,617 1,597 1,568 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

239 235 229 225 224 217 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

2,552 2,488 2,442 2,345 2,279 2,290 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

903 872 859 863 836 813 umIluAwt

639 613 596 584 578 572  utwHcaiB

190 185 180 190 186 184 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-307 -272 -242 -224 -222 -198 c m is if

އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައި ރިވައިސްކުރެވިފައި

) ް ނޑު )ދާއިމީ އަގުނ ތާވަލް 2: )ހ( : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ



 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

ރިވައިޒްޑް ރިވައިޒްޑް

2.8 6.0 4.7 2.5 8.7 7.2  ( c l wa ir) I p. I D . I j

-3.7 9.5 8.4 12.2 31.7 8.3 uqwrwf egIDiscbws  iaWa cswsckeT

3.8 5.5 4.2 1.3 6.5 7.1 ( cn u g wa Is Ws wa) c D wD e a u a i l e v cs orcg

-0.5 0.2 5.1 0.0 1.1 -0.9 wj wr wd wm wt wru f e gu m wk iret cn ud c a e f u a

0.0 1.2 2.4 0.5 3.0 4.1 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

-1.0 -0.9 8.2 -0.7 -1.1 -5.7 cnwkirevcswm

18.3 12.9 -7.6 0.8 12.1 4.3 wj wr wd wn wved e gu m wk iret cn ud c a e f u a

5.1 0.9 -6.5 2.9 2.8 -6.9 cnudcaefua itekwt

9.4 7.9 5.2 3.7 7.6 9.1 cnef iaWTcnwrwk

27.7 21.4 -13.1 -1.2 19.0 9.3 cnurukctWrWmia

1.6 4.6 6.4 1.5 5.8 8.0 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk iret cn ud c a e f u a

-0.9 8.0 11.4 7.0 10.4 0.6 irWfwyiv

-3.3 4.0 9.0 -0.1 9.2 15.8 cnwkirevurutwf

6.1 7.2 4.2 -1.3 7.0 17.0 urutwfurutwd

7.3 8.6 10.2 4.7 8.4 1.9 utWlwBWvum

1.6 2.4 1.8 0.2 3.0 5.0 ctwmcdiK  egWsiawf

4.5 4.2 3.8 1.3 1.8 3.4 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

1.7 2.6 2.0 0.3 3.4 4.3 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

2.6 1.9 4.1 2.9 -0.5 1.7 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

3.6 1.5 -0.5 3.2 2.9 2.1 umIluAwt

4.2 2.8 2.1 1.0 1.0 1.3  utwHcaiB

2.5 2.7 -5.3 2.6 1.1 1.2 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

13.1 12.4 7.8 0.9 12.0 13.0 c m is if

އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައި ރިވައިސްކުރެވިފައި

)އިންސައްތަ(                     

) ް ތާވަލް 2: )ށ( : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ މިންވަރު )ދާއިމީ އަގުނ



 

 

 

 

 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

ރިވައިޒްޑް ރިވައިޒްޑް

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  ( c l wa ir) I p. I D . I j

11.7 12.7 12.1 11.7 10.7 8.8 uqwrwf egIDiscbws  iaWa cswsckeT

88.3 87.3 87.9 88.3 89.3 91.2
( cn u g wa Is Ws wa) c D wD e a u a i l e v cs orcg

2.7 2.8 2.9 2.9 3.0 3.2 wj wr wd wm wt wru f e gu m wk iret cn ud c a e f u a

1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 cnwkirevcswm

14.5 12.6 11.8 13.4 13.6 13.2 wj wr wd wn wved e gu m wk iret cn ud c a e f u a

3.0 2.9 3.1 3.4 3.4 3.6 cnudcaefua itekwt

3.1 2.9 2.8 2.8 2.8 2.8 cnef iaWTcnwrwk

8.5 6.8 5.9 7.2 7.4 6.8 cnurukctWrWmia

72.2 73.1 74.1 72.9 73.6 75.7 wj wr wd wn wvcn it e gu m wk iret cn ud c a e f u a

4.1 4.2 4.1 3.9 3.7 3.7 irWfwyiv

23.9 25.3 25.9 24.9 25.6 25.4 cnwkirevurutwf

8.5 8.2 8.1 8.1 8.5 8.6 urutwfurutwd

9.8 9.4 9.2 8.8 8.6 8.6 utWlwBWvum

2.1 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 ctwmcdiK  egWsiawf

6.9 6.7 6.9 6.9 7.0 7.5 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

9.6 9.8 10.0 10.0 10.0 10.9 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

3.4 3.4 3.5 3.7 3.7 3.9 umIluAwt

2.4 2.4 2.4 2.5 2.5 2.7  utwHcaiB

0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-1.2 -1.0 -1.0 -1.0 -1.0 -0.9 c m is if

އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައި ރިވައިސްކުރެވިފައި

)އިންސައްތަ(                     

) ް ތާވަލް 2: )ނ( : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު )ދާއިމީ އަގުނ



ނޑު  2.2  )އެއަހަރެއްގެ އަގުން( ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

ރިވައިޒްޑް ރިވައިޒްޑް

52,787 47,590 42,952 38,693 35,768 29,740   ( clwnim on) Ip. I D. I j

8,069 6,716 5,875 4,516 4,185 2,423 uqwrwf egIDiscbws  iaWa cswsckeT

44,719 40,874 37,077 34,177 31,584 27,317 ( cnug w a Is Ws wa ) cDw Dea ua ilev cs or cg

1,459 1,446 1,428 1,304 1,302 1,180 w j wr wd w m wt wr uf eg um w kir etcnud ca ef ua

831 824 812 744 704 608 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

628 623 616 560 598 572 cnwkirevcswm

10,298 7,920 6,426 6,635 5,923 4,244 w j wr wd wnwv ed eg um w kir etcnud ca ef ua

2,263 2,053 1,962 2,050 1,721 1,186 cnudcaefua itekwt

461 446 434 434 434 406 cnef iaWTcnwrwk

7,575 5,421 4,030 4,151 3,768 2,653 cnurukctWrWmia

35,034 33,408 30,938 27,822 25,817 23,137 w j wr wd wnwv cnit eg um w kir etcnud ca ef ua

1,852 1,796 1,638 1,435 1,299 1,078 irWfwyiv

11,912 11,978 11,194 9,702 9,050 7,852 cnwkirevurutwf

3,145 3,018 2,806 2,530 2,246 2,039 urutwfurutwd

2,199 2,148 2,046 1,974 1,884 1,900 utWlwBWvum

2,220 2,108 1,983 1,891 1,807 1,732 ctwmcdiK  egWsiawf

2,471 2,348 2,230 2,121 2,017 1,911 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

374 361 347 336 326 305 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

7,330 6,598 5,778 5,027 4,538 3,889 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

1,733 1,487 1,468 1,436 1,354 1,243 umIluAwt

1,410 1,205 1,136 1,050 1,010 919  utwHcaiB

389 361 313 319 285 270 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-2,073 -1,901 -1,715 -1,583 -1,458 -1,245 c m is if

އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައި ރިވައިސްކުރެވިފައި

) ް ނޑު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ ތާވަލް 3: )ހ( : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ



2015 2014 2013 2012 2011 2010

ރިވައިޒްޑް ރިވައިޒްޑް

10.9 10.8 11.0 8.2 20.3 8.1  ( clwnim on) Ip. I D. I j

20.1 14.3 30.1 7.9 72.7 15.0 uqwrwf egIDiscbws  iaWa cswsckeT

9.4 10.2 8.5 8.2 15.6 7.5 ( cnug w a Is Ws wa ) cDw Dea ua ilev cs or cg

0.9 1.2 9.5 0.1 10.3 7.7 w j wr wd w m wt wr uf eg um w kir etcnud ca ef ua

0.9 1.4 9.1 5.7 15.9 11.6 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

0.9 1.0 10.1 -6.4 4.4 3.8 cnwkirevcswm

30.0 23.3 -3.2 12.0 39.6 10.9 w j wr wd wnwv ed eg um w kir etcnud ca ef ua

10.2 4.6 -4.3 19.1 45.1 -0.2 cnudcaefua itekwt

3.1 2.9 0.0 0.0 6.9 10.7 cnef iaWTcnwrwk

39.7 34.5 -2.9 10.1 42.1 16.8 cnurukctWrWmia

4.9 8.0 11.2 7.8 11.6 6.9 w j wr wd wnwv cnit eg um w kir etcnud ca ef ua

3.1 9.6 14.1 10.5 20.5 10.8 irWfwyiv

-0.6 7.0 15.4 7.2 15.3 13.1 cnwkirevurutwf

4.2 7.5 10.9 12.6 10.2 13.4 urutwfurutwd

2.4 5.0 3.7 4.8 -0.9 34.4 utWlwBWvum

5.3 6.3 4.8 4.7 4.3 10.7 ctwmcdiK  egWsiawf

5.2 5.3 5.1 5.1 5.6 6.5 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

3.4 4.1 3.1 3.2 6.8 7.1 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

11.1 14.2 14.9 10.8 16.7 -6.6 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

16.6 1.3 2.2 6.1 9.0 -11.7 umIluAwt

17.0 6.1 8.2 4.0 9.9 -9.1  utwHcaiB

7.8 15.2 -1.9 11.8 5.6 -8.2 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

9.0 10.8 8.3 8.6 17.1 6.8 c m is if

އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައި ރިވައިސްކުރެވިފައި

) ް ތާވަލް 3: )ށ( : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ މިންވަރު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ

)އިންސައްތަ(                   



 

 

 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

ރިވައިޒްޑް ރިވައިޒްޑް

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0  ( clwnim on) Ip. I D. I j

15.3 14.1 13.7 11.7 11.7 8.1 uqwrwf egIDiscbws  iaWa cswsckeT

84.7 85.9 86.3 88.3 88.3 91.9 ( cnug w a Is Ws wa ) cDw Dea ua ilev cs or cg

2.8 3.0 3.3 3.4 3.6 4.0 w j wr wd w m wt wr uf eg um w kir etcnud ca ef ua

1.6 1.7 1.9 1.9 2.0 2.0 cnugenileviaWlwg idwa cnwkirevuDnwd

1.2 1.3 1.4 1.4 1.7 1.9 cnwkirevcswm

19.5 16.6 15.0 17.1 16.6 14.3 w j wr wd wnwv ed eg um w kir etcnud ca ef ua

4.3 4.3 4.6 5.3 4.8 4.0 cnudcaefua itekwt

0.9 0.9 1.0 1.1 1.2 1.4 cnef iaWTcnwrwk

14.4 11.4 9.4 10.7 10.5 8.9 cnurukctWrWmia

66.4 70.2 72.0 71.9 72.2 77.8 w j wr wd wnwv cnit eg um w kir etcnud ca ef ua

3.5 3.8 3.8 3.7 3.6 3.6 irWfwyiv

22.6 25.2 26.1 25.1 25.3 26.4 cnwkirevurutwf

6.0 6.3 6.5 6.5 6.3 6.9 urutwfurutwd

4.2 4.5 4.8 5.1 5.3 6.4 utWlwBWvum

4.2 4.4 4.6 4.9 5.1 5.8 ctwmcdiK  egWsiawf

4.7 4.9 5.2 5.5 5.6 6.4 irWfwyiv egutWrWmia iaWrodegitOg

0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 cawtctwmcdiK cnehinehea ELugWairWfwyiv

13.9 13.9 13.5 13.0 12.7 13.1 cawtcawtcnwk IrWdiaegurWkurws

3.3 3.1 3.4 3.7 3.8 4.2 umIluAwt

2.7 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1  utwHcaiB

0.7 0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 cawtctwmcdiKIAWmitcjia

-3.9 -4.0 -4.0 -4.1 -4.1 -4.2 c m is if

އޮކްޓޫބަރު 2016 ގައި ރިވައިސްކުރެވިފައި 

)އިންސައްތަ(                     

) ް އިޤްތިސާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ ތާވަލް 3: )ނ( : 

2015 2014 2013 2012 2011 2010

ރިވައިޒްޑް ރިވައިޒްޑް

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(       29,740     35,768     38,693     42,952     47,590     52,787

     ބަދަލުވި އިންސައްތަ           8.1         20.3           8.2         11.0         10.8         10.9

      ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު )ރުފިޔާއިން(     75,563     88,021     92,127     98,853   105,765   113,163

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން(        5,903       6,041       5,974       6,411       6,859       7,339

އިމްޕްލިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީ ޑިފްލޭޓަރ )2003 = 100(       141.8       156.9       165.6       175.6       183.6       198.0

      ބަދަލުވި އިންސައްތަ           0.9         10.6           5.5           6.0           4.5           7.9
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ް ނދާނަށްޓަކައި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްތައ ތާވަލް 4: ހަ


