
 
 

 
 

 އަށް  2016އިން  2201ޑު ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނ

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

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

އާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ އެްއ އިންޑިކޭޓަރއެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީ ދެގޮތަކަށް ދެއްކިދާނެއެވެ. އެއް ގޮަތކީ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަަތ 

ދާއިމީ އަގުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ޕީ އެއަހަރެއްގެ އަގުންނެވެ. ދެވަނަގޮތަކީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ ޖީ.ޑީ.ޕީ .ޖީ.ޑީ

ގުޅޭގޮތުން ވަނަ އަހަރަށް ރީބޭސް ކުރުމާއި  2014ޖީ.ޑީ.ޕީ  (ވަނަ އަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުންނެވެ.  2014މިހާރު އަންދާޒާކުރަނީ 

މީގެކުރިން ިރއަލް  ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލަމުން  ތަފްސީލު ލިޔެކިޔުންތަށް މިބިޔުރޯގެ ެވބްސައިޓުން ލިބެންުހންނާނެއެވެ. އެކުލަވާލެވިފައިވާ

  އަގުންނެވެ.( ވަނަ އަހަރުެގ ދާއިމީ 2003ގެންދެވުނީ 

 

 )އެއަހަރެއްގެ އަގުން( ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ  1.1

ކާ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބަެޖޓް ޑެފިސިޓް އަދި ދަރަނި ފަދަ މިންގަނޑުތައް ހުންަނ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަ

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

 ބޭސިކް ޕްރައިސް އަށް ޓެކްސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަގު ހިމަނައިގެންނެވެ. 

 ދައްކާ ޓެކްސްގެތެރެއިން ހިމަނަންެޖހެީނ ހަމައެކަނި ވަކިވަކި ތަކެިތންޖީ.ޑީ.ޕީ މާކެޓް ޕްރައިސްއިން އެކުލަވާލުމުގައި ސަރުކާރަށް 

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

ސަރުކާރުންދޭ ކަރަންޓްގެ ސަބްސިޑީ އާއި ހިމެނެނީ  އިރޭގަސަބްސިޑީގެ 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(

 

 

2016 2015 2014 2013 2012 ް  ތަފްސީލ

56,005 54,353 50,683 45,088 40,114 ) ް .ޕީ )ބޭސިކް ޕްރައިސ .ޑީ ނޮމިނަލް ޖީ

8,915 7,213 6,184 5,545 4,231 ޓެކްސަސް އަދި ސަބްސިޑީސް އޮން ޕްރޮޑަކްޓްސް ގެ ފަރަގު

64,919 61,566 56,867 50,633 44,345 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިސ .ޑީ ނޮމިނަލް ޖީ



 
 

 
 

އިންސައްތައިގެ  5.4މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ  64,919އަހަރުގެ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިސް( އަކީ    2016

މީގެ ންސައްތައިން އިތުރުވިއެވެ. އި 23.6ކުރިއެރުމެކެވެ. މިއަހަރު ވަކިވަކި ތަކެތިންނެގޭ ޓެކްސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަގު 

ަވނަ އަހަރު ރިސޯޓު، ޮހޓެލް އަދި ސަފާރީތަކުގައި ހޭދަކުރާ ކޮންމެ ުދވަހަކަށް ފަތުރުވެރިންގެ ައތުްނ  2015ސަބަބެއްކަމުގައި ވަނީ 

އޮކްޓޫބަރުން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިން ެގސްޓްހައުސްތަކުގައި ހޭދަކުރާ  1ޑޮލަރު ނަގަން ފެށުމުގެ އިތުރަށް  6ގްރީންޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 

މީގެ އިތުރުން ފޯރުްނތެރިަކން ނެތް ފަރާތްތަކަށް ސަބްސިޑީ  ޑޮލަރު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނަގަން ެފުށމެވެ. 3ވަހަކަށް ކޮންމެ ދު

ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުެގ ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރ މަހު ކާޑުގެ ާބވަތްތަކުން ދޭ ސަބްސިޑީ ކަޑާލުމާއި  2016ޓާގެޓުކުރުމުންނާއި 

ބަދަލުގެ ސަބަބުން ކަރަންޓުގެ ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހޭދަކުރަމުން އައި މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އަގަށް އައި ހެޔޮ 

  ކުޑަވެގެން ދިއުމެވެ.

 

 ރު ދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަޞާ އިޤްތި  1.1.1

 

ރަށް ބަާލލާއިރު އެންމެބޮޑު ހިއްސާއެއް އުފެއްދުްނތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ ޞާއިޤްތިވަނަ އަހަރު  2016

އެހެން އަހަރުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންސައްތައެވެ.  19.6ކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިންނެވެ. އެއީ 
ސާ ދަށަށް ދިއުމަށް މެދުވެރިވި ަސބަބުަތކުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވަނަ އަހަރުގައެވެ. މިދާއިރާގެ ހިއް 2016ހިއްސާ އެންމެ ދަށީ 

ދާއިރާގެ އަގުތައް ދަށަށްދިމުެގ ސަބަބުން މިދާއިރާގެ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ދަށަށްދިއުމާއި އިމާރާތްކުރުންފަދަ އެހެންދާއިރާ ތަކުެގ 
 އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުން ހިމެނެއެވެ. 

ޚިދުމަތްތަކުގެ  މުވާޞަލާތީ އާއި ޕޯސްޓް ،ދަތުރުފަތުރުދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކޮށްފައިވަނީ ހަރު ވަނަ އަ 2016

 ވިޔަފާރީގެ އިންސައްތައެވެ. އަދި ތިންވަނައަށް އެންމެ ޮބޑު ހިއްސާއެއްކުރީ  12.5ދާއިރާއިންނެވެ. މިދާއިރާއިން ހިއްސާކުރީ 
 އިންސައްތައެވެ. 8.8ދާއިރާއިންނެވެ. މިދާއިރާގެ ހިއްސާއަކީ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 ))ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ  6201  - ރު ދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަ ޞާ : އިޤްތި 1ޗާޓު 
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 ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު  1.1.2
 

ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރެވެ.   8,933 ރުފިޔާ ނުވަތަ  137,744ވަނަ އަހަރަށް ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރަކީ  2016
( އަށް ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ކުރިއެރުން ހުރީ  2016 – 2012އަހަރަށް ބަލާއިން ) 5އަދި ފާއިތުވީ 

 އިންސައްތައިގައެވެ. 6.7އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 
 

 2016 –2012 )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން( މިންވަރު  ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ  :2ޗާޓު 

 
 

 ދާއިމީ އަގުން(ވަނަ އަހަރުގެ  2014ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )1.2 

ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް ައންނަ ބަަދލުތައް ުނހިމަނާކަމުން ޤައުމެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަްނ 

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

 ބޭސިކް ) ޕީ.ޑީ.ޖީ ލްރިއަ ައހަރުގެ 2016ތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަަދލުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުްނތެރިކަމަށް އަންނަބަަދލުތަކެވެ. ޚިދުމަ

މިލިއަން ރުފިޔާ  6,517އަދި  ޓެކްސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަތުގެ ގޮތުގައި . ރުފިޔާއެވެ މިލިއަން 55,210  އަކީ( ޕްރައިސް

. ކުރިއެރުމެކެވެ އިންސައްތައިގެ 5.4 މިއީ. ރުފިޔާއެވެ މިލިއަން 61,727  އަކީ( ޕްރައިސް މާކެޓް) ޕީ.ޑީ.ޖީ ލްއެއްކުރުމުން  ރިއަ

ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޭސިކް  .އިތުރުވިއެވެ އިންސައްތައިން 23.6 ފަރަގު  ސަބްސިޑީގެ އާއި ޓެކްސް ތަކެތިންނެގޭ ވަކިވަކި މިއަހަރު

ޕްރައިސް އިން މާކެޓް ޕްރައިސްއަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހިމެނިފައިވާ ެޓކްސްގެ ތެރޭގައި ގްރީން ޓެކްސް ހިމެނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެެހނީ 
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ށް ވަނަ އަހަރު ކަމަ 2014ވަނަ އަހަރުގައި ކަމުން ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ބޭސް އަހަރަކީ  2015ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފެުށނީ 

ަވނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު މަަހށްފަުހ ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ހުއްޓާލައިފަިއ ވީނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް  2014މީގެ އިތުރަށް ވުމެވެ. 

އޮނިގަނޑު އޮތް ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް  ދީހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. އެހެނީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެނީ ބޭސްއަހަރުގައި އިޤްތިޞާ

  އެވެ.ކަމަށްވާތީ

 ތާވަލު 2: ރިއަ ލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެޓް ބޭސިކް ޕްރައިސް އާއި ރިއަ ލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެޓް މާކެޓް ޕްރައިސްގެ ފަރަގު )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(

  

 ޖީ.ޑީ.ޕީ އިތުރުވާ މިންވަރު  1.2.1

ސިނާއަތަށް ފޯރުމުގެ ސަބަުބްނ ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހު ހަލަބޮލިވެ އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ  2015

ވަނަ އަހަރަކީ ދިވެިހރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ފާަގތި  2016އިންސައްތައިންނެވެ. ނަމަެވސް  2.2ކުރިއެރީ  ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު

އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ވެ އިތުރު ހަލުވިމިނެއްގައި  އުފެއްދުންތެރިކަން ދާއިރާގެއަހަރެކެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވެ އިމާރާތްކުރުމުގެ 

 މި އިތުރުވ އުފެއްދުންތެރިކަން ދާއިރާގެ  ކުރުމުގެ  އިމާރާތް ފެށިގެން އަހަރުން  ވަނަ 2014 އިންސައްތައިން ކުރިއެރިއެވެ. 6.2

 .ފާހަގަކުރެވެއެވެ އަންނަކަން ބޮޑުވަމުން ހިއްސާ ދާއިރާގެ

 2016 – 2012: ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު، 3ޗާޓު 

2016 2015 2014 2013 2012 ް  ތަފްސީލ

55,210 52,078 50,683 47,236 44,066 ) ް .ޕީ )ބޭސިކް ޕްރައިސ .ޑީ ރިއަލް ޖީ

6,517 6,066 6,184 5,747 5,321 ޓެކްސަސް އަދި ސަބްސިޑީސް އޮން ޕްރޮޑަކްޓްސް ގެ ފަރަގު

61,727 58,144 56,867 52,983 49,387 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިސ .ޑީ ރިއަލް ޖީ



 
 

 
 

 

 ފަތުރުވެރިކަން  1.2.2

 6201 - 2012 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު 4ޗާޓު 

 

 އިންސައްތަ  20ސީދާ ހިއްސާއަކީ ަފތުރުވެރިކަމުގެ  ކަމަށްވާ ސިނާައތް ުމހިންމު އެންމެ އިްޤތިޞާދުގެ ރާއްޖޭގެވަނަ އަހަރު  2016

ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ  އަހަރު ވަނަ 2015 އިންސައްތައިގައެވެ. މިއީ 2.3ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2016އަދި މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން  އެވެ.

އިންސައްތައިން ދަށަށް ދިއުމަށްފަހު މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އައި  4.4މަޝްރަހަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ފަތުރުވެރިކަން 

ދަށްވުމަށްފަހު އަށް އިނަސައްތަ 4.3ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ހޭދަކުރިރޭގެ އެވެރެޖް  2015 ހެޔޮބަދަލެކެވެ. މިގޮތުން

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ  2016 މަތިވިއެވެ. އަދި ށްންސައްތައަ އި 2.4ގައި  2016
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އިންސައްތައިން ދަށަށް ދިޔަނަމަވެސް ވިލާތުން ރާއްޖެއައި  9.8ގައުމުކަމަށްވާ ޗައިނާއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 

  .އިތުރުވެފައެވެ އިންސައްތައިން 7.3 ވަނީ އަދަދުފަތުރުވެރިންގެ 

 އިމާރާތްކުރުން  1.2.3

ވަނަ އަހަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ހިލަ އެތެރެުކރާ އިންޑިއާ އިން ހިލަ ލިބުން  2013އަދި  2012

ވި އެެހން ުހރިހާ ދާއިރާއަކަށްވުރެން ހަލު ވަނީ،ވަނަ އަހަރުން ެފށިގެން މިދާއިރާ 2014ދަށަށްދިޔަ ނަަމވެސް  ދަތިވުމާގުޅިގެން

 2015 ،އިންސައްތައިން 28.5 އަހަރު ވަނަ 2014 ވަނީ އުފެއްދުންތެރިކަން މިދާއިރާގެވެ. މިގޮތުން އެވނެއްގައި ކުރިއަރާފަމި

 މައިގަނޑު  ކުރިއެރުން މި. ކުރިއަރާފައެވެ އިންސައްތައިން 17.1 އަހަރު ވަނަ 2016 އަދި އިންސައްތައިން 26.8 އަހަރު ވަނަ

އަމިއްލަ  ،ނާއިސަބަބުން މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ އުމްރާނީ ބޮޑެތި  ގެންދާ ކުރިއަށް ދައުލަތުން މިވަނީ ބިނާވެފައި ގޮތެއްގައި

ތައް އިތުރުވުމާިއ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ބޭރުގެ ިއންވެސްޓަރުން ގުޅިގެން ރިސޯޓު މަސައްކަތް އިމާރާތްކުުރމުގެ ގެދޮރުފަރާތްތަކުން 

 ހައުސިންގިމގޮތުން ފާއިތުވީ އަހަރުތަކުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް  ވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ. ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރު

 2015އިންސައްތައިން،  39ވަނަ އަހަރު  2014ހުއްދަނަގާފަިއވާ މިންވަރު އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ އިން އިމާރާތްކުރުމަށް 

އަދި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ސައްތައިން އިތުރުވިއެވެ. އިން 71ވަނަ އަހަރު  2016އިންސައްތައިން އަދި  29ވަނަ އަހަރު 

، އިންސައްތަ އިތު ރުވުމަށްފަހު 15ވަނަ އަހަރު  2014 މިންވަރުމުދަލުގެ  ނުހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ރާއްެޖއަށް އެތެރެކުރެވު

 2015އިންސައްތައިން އިތުރުވިއެވެ.  12 ވަނަ އަހަރު 2016އަލުން  ގޮސް އިންސައްތައިން ދަށަށް 5 ވަނަ އަހަރު 2015

އަިދ  2015ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު ދަަށށްދިއުމުގެ ސަަބބުން އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭުނންކުރެވޭ ތަކެތީގެ އަގު 

އަހަރު  2016ން ވެފަެއވެ. މިގޮތުވަނީއިތުރުއަހަރުވެސް  3ފާއިތުވި މިދާއިރާގެ ހިއްސާ  ،ވަނަ އަހަރު ަދށްވިނަމަެވސް 2016

 އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ. 6.1މިދާއިރާގެ ހިއްސާ ވަނީ 

 ޗާޓު 5 :    ާ ާތ  ު ު ު    ާ   ާ        ާ  ަ      ާ ާތ  ު ު ު    ާ   ާ  ު   ަ ާ     ވަ ު 2012- 2016



 
 

 
 

 

 ދަތުރުފަތުރު  1.2.4

ވައިެގ ދަތުރާއި، އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ، ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ، ކަނޑު ދަތުރާއި

މިދާއިރާއަށް އެންމެ ޮބޑު ހިއްސާއެއް ކުރަނީ ވައިގެ  ތްތައް ދިނުމުގެ ސިާނއަތްތަކެވެ.ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުން ހުރި އެހެިނހެން ޚިދުމަ

މާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ވެ. ފަތުރުވެރިކަހަރަކާތްތަކުންނެދަތުރުފަތުރާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާއި ގުޅުންހުރި 

 2015އަދި  2014 ފޯރައެވެ. ކުރިއެރުމާއި ލޮޅުންތަކުގެ އަސަރު މިދާއިރާއަށްވެސްފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ  ވުމުންދެދާއިރާކަމަށް

ވަނަ  2016ގުޅިފައިވަނީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއާއެވެ. ށް އެންމެ ބޮޑަވަނަ އަހަރު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ ގެ ކުރިއެރުމާއި 

ސަބަބަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް އަހަރު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ މައްޗަށްދިއުމުގެ މައިގަނޑު 

ސަބަބުން ކަނޑުދަތުރުފަުތރު ކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާ  އެތެރެކުރެވުނު އިމާރާތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ އިމްޕޯޓް މުދާ އިތުރުވުމުގެ

 އިންސައްތައިގައެވެ. 2.7ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ހުރީ  2016މިގޮތުން  ދިއުމެވެ.

 2016 -2012 ދާއިރާ ކުރިއަރާ މިންވަރު  ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ :  6ޗާޓު 
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 ތަކެތި އުފެއްދުން  1.2.5

ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ މަހުން އެކިބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި، ކާބޯތަކެތީގެ އެކިބާަވތްތައް އުފެއްދުމާއި، ތައްޔާރީ ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ 

ލަކުިޑން ފަރުނީޗަރފަދަ ތަކެތިހެދުާމއި ސިމެންތިން ތަކެތިއުފެއްދުާމއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ، ބުއިންތައް އުފެއްދުމާއި

އަދި މިދާއިރާއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކުރަނީ ތައްޔާރީ މަހުގެ ބާވަތްތަށް އުފެއްދުމުގެ  މަސައްކަތްތަކެވެ.ޕްރިންޓްކުރުން ފަދަ 

 ބައިންނެވެ. ބައިންނާއި ސިމެންތިން ތަެކތި އުފެއްދުމުގެ 

މަސްވެރިކަމުގެ ބަބަކީ ިއންސައްތަ ދަށަށް ދިއުމުގެ މައިަގނޑު ސަ 1.1ވަނަ އަހަރު ތަެކތި އެފެްއދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން  2014

އިންސައްތައިން  19.6އިންސައްތައިން ދަށަށްދިއުމާއި ަތއްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތަކުގެަބއި  0.6 ދައިރާގެ ކުރިއެރުން

 ދަށަށްދިއުމުންނެވެ. 

ޔުމުގެ މައިގަނޑު . މިބައި މައްޗަށް ދިއިންސައްތައިގައެވެ 1.0ކެތި އުފެއްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ތަވަނަ އަހަރު  2015

ނަމަވެސް މަސްވެރިކަން ދަށަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން  އިންސައްތައިން ކުރިއެރުމެވެ.  26.8ދާއިރާ ސަބަބަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ 

މަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާތަތްތަކުގެ ބައި ދަށަށް ދިއުމުގެ ސަބަބުން ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރު

 ށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. ކޮ

. މިބައި މައްޗަށް ދިޔުމުގެ މައިގަނޑު އިންސައްތައިގައެވެ 8.5ކެތި އުފެއްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ތަވަނަ އަހަރު  2016

އިންސައްތައިން  17.1ދާއިރާ އިންސައްތައިން  ކުރިއަރުމާއިއެކު އިމާރާތްކުރުމުގެ  1.3ސަބަބަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 
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ށް ކޮށްފައިވާކަން ޔަބަތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާތަތްތަކުގެ  އޭގެ އެދެވޭ އަސަރު ދިއުމާއި ގުޅިގެން  ކުރިއެރުމެވެ. މަސްވެރިކަން މައްޗަށް

 ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

 ވިޔަފާރި  1.2.6

 2003ރުމުން ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ހިއްސާ ވަނަ އަހަރުގެ ދާއިމީއަގަށް ބަދަލުކު 2014ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު 

ވަނަ  އަހަރު ގެ ސީރީސްއިން މިދާއިރާގެ ހިއްސާ  2003ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވިއެވެ. މިގޮުތން 

ވަނަ  2015ވަނަ އަހަރުގެ ސީރީސްގައި މިދާއިރާގެ ހިއްސާ  2014އިންސައްތައިގައި ހުރިނަމަވެސް  4.8 ވަނަ އަހަރު  2015

ވަނަ އަހަރު ޖީ.ޑީ.ޕީ ރީބޭސްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ މައުލޫމާުތ  2014ކީ އިންސައްތައިގައެވެ. ސަބަބަ 8.2 ހުރީ އަހަރު

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން އުފައްދާތަކެތި މަދު އަދި އިމްޕޯޓްކުރާ މުއްސަނދިވުމުގެ ސަބަބުން ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ސައްހަކަން އިތުރުވުމެވެ. 

 ވެ.ލުންނެމުދައި ވިޔަފާިރކުރަނީ އިމްޕޯޓްރާއްޖޭގައި ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓޭލްކޮށް އާންމުގޮތެއްގަ، ޤައުމަކަށްާވތީ ލަށް ބަރޯސާވާމުދަ

 ރާއްޖެއަށް ިއންޑިކޭޓަރ އަކީ  ެދނެގަތުމަށް ބޭނުންކުރެވިފައިވާ އެހެންކަމުން މިދާއިރާގެ އުފެއްުދންތެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލު

އެހެންކަމުން މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވަނީ އެހެން ާދއިރާތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި  ދާ އިތުރުވި މިންވަރެވެ.މު ރިއިމްޕޯޓްކު

ވަނަ އަހަރު  2016އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފައެވެ.  8.8ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ ހިއްސާ ވަނީ  2016އެވެ. ގުޅި ލާމެހިފަ

 .އިންސައްތައިގައެވެ 12.7ގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ވިޔަފާރީ

 މަސްވެރިކަން  1.2.7

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު އަންގައިދޭ އެންމެ މުހިންމު އެއް ތަފާސްހިސާބަކީ، ރާއްޖޭގައި ބާނާ 

ވަނަ އަހަރަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވިދިވިދިގެން ދެ އަހަރު ދަށަށް ދިއުމަށްފަހު  2016 މަހުގެ މިންވަރެވެ.

ހާސް މެޓްރިކްޓަނުގެ މަސް ބޭނިއިުރ  129.2 ވަނަ އަހަރު 2016މިގޮތުން އިންސައްތައިން ކުރިއަރައިގެން ދިޔަ އަހަރެކެވެ.  1.3

 4.4ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ ހިއްސާ  2015އެހެންކަމުން ވެ. ނުގައެހާސް މެޓްރިކްޓަ 127.4 ހުރީވަނަ އަހަރު  2015މިއަދަދު 

 0.2އިންސައްތަައށް އިތުރުވެފައެވެ. މިއީ  4.6ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ ހިއްސާ ވަނީ  2016އިންސައްތަގައި ހުރިނަމަވެސް 

 ޓޭޖް ޕޮއިންޓްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.ޕަރސެން

 2016 - 2012 އިތުރުވާ މިންވަރު ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ  އަދަދާއި މަހުގެ  ބޭނުނު  7ޗާޓު 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.0
129.8 128.7 127.4 129.2

-0.2

8.3

-0.6
-1.1 1.3

-2

0

2

4

6

8

10

0

20

40

60

80

100

120

140

2012 2013 2014 2015 2016

 ު ަ
ވ
  
  
 ާ ަ
 
  
ު 

  
 

 ު 
ަ 
ަ 
   
ު 
ަ 
 ާ 

ާ 
 

 
 
 

  
  

 ޓ

 ަ  ވ    ަ ު    ު     ު  ތ    ަ    ު   ަ ާ     ވަ ު  ޓ         ު ު  ަ   



 
 

 
 

 

 

2016 2015 2014 2013 2012

61,727.42 58,143.92 56,866.74 52,983.27 49,387.34 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒްއިނ .ޑީ   ޖީ

ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް    5,320.95    5,747.23    6,183.57    6,066.37    6,517.09

55,210.33 52,077.55 50,683.16 47,236.04 44,066.39 ) ް ގްރޮސް ވެކިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

3,046.61  3,003.73  3,018.02  3,027.26  2,832.38  ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

ނޑުވެރިކަން      754.99      778.19      783.41     794.04      807.66 ދަ

2,238.96    2,209.68    2,234.62    2,249.07    2,077.39    ް މަސްވެރިކަނ

6,413.89  5,572.86  4,784.72  4,119.02  4,380.96  ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

ތަކެތި އުފެއްދުން    1,062.63    1,140.94    1,128.79    1,140.17    1,237.59

      ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން      270.58      347.29      279.21      250.59      299.48

      އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް      792.06      793.65      849.58      889.58      938.11

ކަރަންޓް އާއި ފެން       833.44      818.70      880.29      912.90    1,052.97

576.03      504.19      482.16      452.39      486.80      ް       ކަރަންޓް އުފެއްދުމާއި ދޫކުރުމަނ

476.94     408.71      398.13      366.31     346.64     ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

އިމާރާތް ކުރުން    2,484.89    2,159.38    2,775.64    3,519.79    4,123.32

45,749.83 43,500.96 42,880.42 40,089.76 36,853.06 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

ވިޔަފާރި    4,141.64    4,491.59    5,353.70    5,247.62    5,654.43

ފަތުރުވެރިކަން   12,697.31   13,977.43   14,343.05   13,708.75   14,022.48

12,844.14   12,563.50   13,297.13   12,894.75   11,808.29   ް       ރިސޯޓ

       ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން       454.84      550.07      605.02      688.32     704.17

474.17     456.93      440.91     532.60      434.18      ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

8,224.00    7,786.59    7,147.25    6,714.69    6,099.60    ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

3,991.39    3,887.74    3,722.84    3,471.68    3,131.81    ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

1,868.21    1,778.80    1,736.47    1,584.49    1,354.06    ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

2,364.41    2,120.05    1,687.95    1,658.52    1,613.73    ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

2,574.26    2,364.30    2,260.46    2,185.13    2,118.27    ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

2,418.04    2,207.32    2,121.74    2,040.11    1,969.93    ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

156.22      156.98      138.73      145.02      148.34      ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި    3,623.21    3,873.89    4,166.34    4,315.28    4,473.52

902.43      836.98      851.50      774.77     721.58      ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން    3,628.83    3,914.14    4,372.04    4,494.29    4,722.86

ތަޢުލީމް    1,537.30    1,633.99    1,704.00    1,941.59    2,130.50

1,845.42    1,697.46    1,511.78    1,383.41    1,235.18    ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

1,199.93    1,108.10    1,170.31    1,140.72    1,050.15    ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ
9 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި

 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 

2016-2012  ) ް ނޑު )ދާއިމީ އަގުނ ތާވަލް 1: އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިނަގަ
( ި (އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަގުން އަންދާޒާކުރެވިފައ

) ް ، މިލިއަން ރުފިޔާއިނ  ) 2014 ވަނައަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުން



 
 

 
 

 

 

 

2016 2015 2014 2013 2012
6.2 2.2 7.3 7.3 2.5 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒްއިނ .ޑީ   ޖީ

7.4 -1.9 7.6 8.0 2.2 ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް

6.0 2.8 7.3 7.2 2.6 ) ް ގްރޮސް ވެކިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

1.4 -0.5 -0.3 6.9 -0.2 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

1.7 1.4 0.7 3.1 -0.3 ނޑުވެރިކަން ދަ

1.3 -1.1 -0.6 8.3 -0.2 ް މަސްވެރިކަނ

15.1 16.5 16.2 -6.0 4.1 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

8.5 1.0 -1.1 7.4 1.3 ތަކެތި އުފެއްދުން

19.5 -10.3 -19.6 28.4 26.9       ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން

5.5 4.7 7.0 0.2 -5.2       އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް

15.3 3.7 7.5 -1.8 34.9 ކަރަންޓް އާއި ފެން 

14.3 4.6 6.6 -7.1 54.2 ް       ކަރަންޓް އުފެއްދުމާއި ދޫކުރުމަނ

16.7 2.7 8.7 5.7 14.8 ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

17.1 26.8 28.5 -13.1 -2.3 އިމާރާތް ކުރުން

5.2 1.4 7.0 8.8 2.6 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

7.8 -2.0 19.2 8.4 -1.7 ވިޔަފާރި

2.3 -4.4 2.6 10.1 -0.2 ފަތުރުވެރިކަން

2.2 -5.5 3.1 9.2 0.3 ް       ރިސޯޓ

2.3 13.8 10.0 20.9 -19.6        ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން 

3.8 3.6 -17.2 22.7 11.6 ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

5.6 8.9 6.4 10.1 9.7 ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

2.7 4.4 7.2 10.9 17.5 ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

5.0 2.4 9.6 17.0 3.4 ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

11.5 25.6 1.8 2.8 1.7 ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

8.9 4.6 3.4 3.2 -9.1 ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

9.5 4.0 4.0 3.6 -10.4 ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

-0.5 13.2 -4.3 -2.2 12.3 ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

3.7 3.6 7.5 6.9 6.5 ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

7.8 -1.7 9.9 7.4 0.7 ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

5.1 2.8 11.7 7.9 8.7 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

9.7 13.9 4.3 6.3 8.1 ތަޢުލީމް

8.7 12.3 9.3 12.0 6.3 ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

8.3 -5.3 2.6 8.6 -0.1 ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ
9 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި

 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 

2016-2012  ު ްވަރ ާ މިނ ުވ (، އިތުރ ް ނޑު )ދާއިމީ އަގުނ ތާވަލް 2: އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިނަގަ
( ި (އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަގުން އަންދާޒާކުރެވިފައ

) ް ، އިންސައްތަ އިނ  ) 2014 ވަނައަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުން



 
 

 
 

 

 

 

2016 2015 2014 2013 2012

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒްއިނ .ޑީ   ޖީ

10.6 10.4 10.9 10.8 10.8 ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް

89.4 89.6 89.1 89.2 89.2 ) ް ގްރޮސް ވެކިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

4.9 5.2 5.3 5.7 5.7 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 ނޑުވެރިކަން ދަ

3.6 3.8 3.9 4.2 4.2 ް މަސްވެރިކަނ

10.4 9.6 8.4 7.8 8.9 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

2.0 2.0 2.0 2.2 2.2 ތަކެތި އުފެއްދުން

0.5 0.4 0.5 0.7 0.5       ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން

1.5 1.5 1.5 1.5 1.6       އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް

1.7 1.6 1.5 1.5 1.7 ކަރަންޓް އާއި ފެން 

0.9 0.9 0.8 0.9 1.0 ް       ކަރަންޓް އުފެއްދުމާއި ދޫކުރުމަނ

0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

6.7 6.1 4.9 4.1 5.0 އިމާރާތް ކުރުން

74.1 74.8 75.4 75.7 74.6 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

9.2 9.0 9.4 8.5 8.4 ވިޔަފާރި

22.7 23.6 25.2 26.4 25.7 ފަތުރުވެރިކަން

20.8 21.6 23.4 24.3 23.9 ް       ރިސޯޓ

1.1 1.2 1.1 1.0 0.9        ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން 

0.8 0.8 0.8 1.0 0.9 ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

13.3 13.4 12.6 12.7 12.4 ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

6.5 6.7 6.5 6.6 6.3 ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

3.0 3.1 3.1 3.0 2.7 ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

3.8 3.6 3.0 3.1 3.3 ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

4.2 4.1 4.0 4.1 4.3 ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

3.9 3.8 3.7 3.9 4.0 ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

0.3 0.3 0.2 0.3 0.3 ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

7.2 7.4 7.3 7.3 7.3 ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

1.5 1.4 1.5 1.5 1.5 ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

7.7 7.7 7.7 7.4 7.3 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

3.5 3.3 3.0 3.1 3.1 ތަޢުލީމް

3.0 2.9 2.7 2.6 2.5 ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

1.9 1.9 2.1 2.2 2.1 ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ
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2016-2012  ) ް ނޑަށް ހިއްސާކުރާ މިނަވަރު )ދާއިމީ އަގުނ އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިނަގަ ތާވަލް 3: 

 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 
) ް ، އިންސައްތަ އިނ  ) 2014 ވަނައަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުން



 
 

 
 

 

2016 2015 2014 2013 2012

64,919.34 61,565.56 56,866.75 50,633.45 44,345.43 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒްއިނ .ޑީ   ޖީ

8,914.52 7,212.71 6,183.58 5,545.34 4,231.25 ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް

56,004.82 54,352.85 50,683.16 45,088.11 40,114.18 ) ް ގްރޮސް ވެކިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

3,816.10 3,511.86 3,018.02 2,741.01 2,301.80 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

827.26 801.17 783.41 776.02 714.16 ނޑުވެރިކަން ދަ

2,988.84 2,710.69 2,234.62 1,964.99 1,587.64 ް މަސްވެރިކަނ

6,290.27 5,581.42 4,784.72 4,080.25 4,341.77 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

1,306.92 1,141.14 1,128.79 1,072.61 1,163.86 ތަކެތި އުފެއްދުން

330.73 239.69 279.21 326.46 398.10       ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން

976.19 901.45 849.58 746.15 765.75       އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް

1,040.02 1,020.51 880.29 801.80 753.76 ކަރަންޓް އާއި ފެން 

562.95 611.95 482.16 422.05 391.92 ް       ކަރަންޓް އުފެއްދުމާއި ދޫކުރުމަނ

477.08 408.57 398.13 379.75 361.84 ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

3,943.33 3,419.77 2,775.64 2,205.84 2,424.15 އިމާރާތް ކުރުން

45,898.45 45,259.58 42,880.42 38,266.85 33,470.62 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

5,691.44 5,052.02 5,353.70 4,421.60 3,512.21 ވިޔަފާރި

12,748.50 14,262.18 14,343.05 12,943.18 11,023.15 ފަތުރުވެރިކަން

11,587.13 13,088.44 13,297.13 11,918.69 10,268.48 ް       ރިސޯޓ

682.77 718.57 605.02 516.28 385.52        ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން 

478.60 455.17 440.91 508.21 369.15 ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

8,120.49 8,153.16 7,147.25 6,435.74 5,707.33 ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

3,988.93 3,900.53 3,722.84 3,308.09 2,900.20 ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

1,691.35 1,856.45 1,736.47 1,490.21 1,192.97 ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

2,440.22 2,396.18 1,687.95 1,637.44 1,614.16 ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

3,022.93 2,636.73 2,260.46 2,030.22 1,660.98 ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

2,872.95 2,494.22 2,121.74 1,910.39 1,601.22 ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

149.98 142.51 138.73 119.83 59.75 ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

4,805.85 4,464.06 4,166.34 3,716.78 3,336.57 ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

915.41 844.21 851.50 759.19 681.18 ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

5,063.74 4,784.80 4,372.04 4,019.59 3,851.12 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

2,252.80 2,116.41 1,704.00 1,664.70 1,609.59 ތަޢުލީމް

1,950.19 1,789.82 1,511.78 1,398.77 1,267.21 ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

1,327.10 1,156.19 1,170.31 877.08 821.27 ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

:ް ހަދާނަށްޓަކައި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްތައ

471,305.00 454,434.00 437,535.00 428,670.83 417,305.92 އާބާދީ )ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން(

4,210.07 3,992.58 3,687.86 3,283.62 2,875.84 ޖީ.ޑީ.ޕީ އެއަހަރެއްގެ އަގުން )މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން(

137,743.80 135,477.45 129,970.74 118,117.33 106,266.01 ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު އެއަހަރެއްގެ އަގުން )ރުފިޔާއިން(

8,932.80 8,785.83 8,428.71 7,660.01 6,891.44 ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު އެއަހަރެއްގެ އަގުން )މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން(
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) ް ، މިލިއަން ރުފިޔާއިނ  )އެއަހަރެއްގެ އަގުން
 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 

2016-2012  ) ް ނޑު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ ތާވަލް 4: އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ



 
 

 
 

 

 

2016 2015 2014 2013 2012

5.4 8.3 12.3 14.2 9.5 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒްއިނ .ޑީ   ޖީ

23.6 16.6 11.5 31.1 10.2 ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް

3.0 7.2 12.4 12.4 9.4 ) ް ގްރޮސް ވެކިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

8.7 16.4 10.1 19.1 5.5 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

3.3 2.3 1.0 8.7 5.2 ނޑުވެރިކަން ދަ

10.3 21.3 13.7 23.8 5.6 ް މަސްވެރިކަނ

12.7 16.7 17.3 -6.0 6.4 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

14.5 1.1 5.2 -7.8 11.3 ތަކެތި އުފެއްދުން

38.0 -14.2 -14.5 -18.0 12.4       ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން

8.3 6.1 13.9 -2.6 10.8       އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް

1.9 15.9 9.8 6.4 7.4 ކަރަންޓް އާއި ފެން 

-8.0 26.9 14.2 7.7 9.3 ް       ކަރަންޓް އުފެއްދުމާއި ދޫކުރުމަނ

16.8 2.6 4.8 5.0 5.4 ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

15.3 23.2 25.8 -9.0 3.9 އިމާރާތް ކުރުން

1.4 5.5 12.1 14.3 10.1 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

12.7 -5.6 21.1 25.9 22.5 ވިޔަފާރި

-10.6 -0.6 10.8 17.4 8.0 ފަތުރުވެރިކަން

-11.5 -1.6 11.6 16.1 7.8 ް       ރިސޯޓ

-5.0 18.8 17.2 33.9 -7.9        ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން 

5.1 3.2 -13.2 37.7 42.6 ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

-0.4 14.1 11.1 12.8 12.3 ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

2.3 4.8 12.5 14.1 17.3 ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

-8.9 6.9 16.5 24.9 14.8 ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

1.8 42.0 3.1 1.4 2.7 ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

14.6 16.6 11.3 22.2 -3.5 ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

15.2 17.6 11.1 19.3 -4.7 ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

5.2 2.7 15.8 100.5 44.3 ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

7.7 7.1 12.1 11.4 11.5 ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

8.4 -0.9 12.2 11.5 11.7 ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

5.8 9.4 8.8 4.4 7.8 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

6.4 24.2 2.4 3.4 7.4 ތަޢުލީމް

9.0 18.4 8.1 10.4 6.2 ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

14.8 -1.2 33.4 6.8 24.2 ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

9 ނޮވެމްބަރ 2017 ގައި ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި

 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 

( އިތުރުވާ މިންވަރު  2016-2012 ް ނޑު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ ތާވަލް 5: އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

) ް ، އިންސައްތަ އިނ  )އެއަހަރެއްގެ އަގުން



 
 

 
 

 

 

 


