ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ
ބ ޭ ސ ް އ ަ ހ ަ ރ ު 2014

 .1ކުއަޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ އަކީ ކޮބާ ؟
ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު  /ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް (ޖީ.ޑީ.ޕީ) އަކީ ޤައުމެއްގައި އުފެއްދޭތަކެއްޗާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ
ޖުމްލަ އަގެވެ .ޖީ.ޑީ.ޕީއަކީ ޤައުމެއް ކުރިއަރާ މިންވަރު ދެނެގަންނަން އެންމެ އާއްމުގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ އެއް އިންޑިކޭޓަރއެވެ .މިގޮތުން
އެންމެ އާންމުކޮށް ގައުމުތަކުން ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލަނީ އަހަރަކަށް ނުވަތަ ކޮންމެ ތިންމަހަކަށެވެ .ކޮންމެ ތިން މަހަކަށް އެކުލަވާލެވޭ ޖީ.ޑީ.ޕީ
އަށް ކިޔަނީ ކުއަޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެވެ .ކުއަޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލާއިރު ރިއަލް /ދާއިމީއަގުން އަދި ނޮމިނަލް  /އެއަހަރެއްގެ އަގުން
އެކުލަވާލެވެއެވެ.
 .2ކުއަޓަރލީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި ނޮމިންލަ ޖީ.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރަގަކީ ކޮބާ ؟
ކުއަރޓަރލީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެނީ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަށް ނުލައި ބޭސް އަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުންނެވެ .މިއާއި ޚިލާފަށް ނޮމިނަލް
ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެނީ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައްލައިގެން އެއަހަރެއްގެ އަގުންނެވެ.
 .3ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލުމުގައި ރާއްޖޭގައި ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކަކީ ކޮބާ ؟
ރާއްޖޭގައި ކުއަޓަރލީ ޖީޑީޕީގެ ހިސާބުތައް އެކުލަވާލަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ގައިޑްލައިންއެއްކަމަށްވާ ސިސްޓަމް އޮފް ނެޝަނަލް އެކައުންޓްސްގެ
އެންމެ ފަހުގެ މެނުއަލް ކަމަށްވާ އެސް.އެން.އޭ  2008މެނުއަލް ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.
 .4ޖީ.ޑީ.ޕީ ކިތައްގޮތަށް ހެދިދާނެތަ ؟
ޖީޑީޕީ  3ގޮތަކަށް ހެދިދާނެއެވެ .އެއީ ޕްރޮޑަކްޝަން އެޕްރޯޗް ،އެކްސްޕެންޑިޗަރ އެޕްރޯޗް އަދި އިންކަމް އެޕްރޯޗް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .މިގޮތުން
ރާއްޖޭގައި ޖީ.ޑީ.ޕީ މިހާރުތައްޔާރުކުރެވެމުން ގެންދަނީ ޕްރޮޑަކްޝަން އެޕްރޯޗް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .ދުނިޔޭގެ ގިނަ ގައުމުތަކުގައި މައިގަނޑު
ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭ ދެ އެޕްރޯޗަކީ ޕްރޮޑަކްޝަން އެޕްރޯޗް އަދި އެކްސްޕެންޑިޗަރ އެޕްރޯޗެވެ.
 .5ޕްރޮޑަކްޝަން އެޕްރޯޗުން ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލާނީ ކިހިނެތް ؟
ޕްރޮޑަކްޝަން އެޕްރޯޗް އިން ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލާއިރު ބޭނުންކުރެވެނީ އިޤްތިޞާދު ގައި ތަކެތި އުފައްދާ އަދި ޙިދުމަތް ދޭ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގެ
ހުރިހާ ތަނަކުން އިޤްތިޞާދަށް އިތުރުވާ މިންވަރު (ވެލިއު އެޑަޑް) ބޭނުން ކޮށްގެންނެވެ .ވެލިއުއެޑަޑް އަކީ އުފެއްދުނު ބާވަތްތަކާއި ދެވުނު
ހިދުމަތްތައް އެއަހަރުގެ މިންވަރުން (އައުޓްޕުޓް) މިހިދްމަތްތަކާއި ތަކެތި އުފެއްދުމަށް ބޭނުންކުރެވުނު ތަކެއްޗާއި ހިދުމަތުގެ މިންވަރުން (އިންޕުޓް)
އިން ކެނޑުމުން ލިބޭ އަދަދެވެ .މިސާލަކަށް  2017ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރުގައި ފަތުރުވެރި ކަމުގެ ދާއިރާ ގެ އައުޓްޕުޓް އަކީ 7
ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ވެފައި މިދާއިރާގެ އިންޕުޓް އަކީ  4ބިލިއަން ރިފިޔާ ކަމުގައި ވަނީ ނަމަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވެލިއުއެޑަޑް އަކީ

 3ބިލިއަންރުފިޔާއެވެ .މިގޮތުން އެއަހަރެއްގެ ހުރިހާ ދާއިރާ އެއްގެ ވެލިއުއެޑަޑް އެއްކުރުމުނެ ލިބޭ ޖުމްލަ އަދަދަކީ ވެލިއުއެޑެޑް އެޓް ބޭސިކް
ޕްރައިސް އެވެ .މި ވެލިއު އެޑެޑްއާއި ޓެކުހާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަގު އެއްކުރުމުން ލިބޭ އަދަދަކީ ޕްރޮޑަކަޝަން އެޕްރޯޗްއިން ޖީ.ޑީ.ޕީއެވެ.
 .6އިޤްތިޞާދީ ދުވެ ލި ބެލުމަށް ބޭނުންކުރަން ޖެހެނީ ކޮންގޮތަކަށް އެކުލަވާލައި ފައިވާ ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީއެއް؟
އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ބެލުމަށް ބޭނުންކުރަން ޖެހެނީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ ޖީޑީޕީ ދާއިމީއަގުންނެވެ .މިގޮތުން ކުއަރޓަރ އޮން ކުއަރޓަރ
ގްރޯތް ބެލުމަކީ އެންމެ އެދެވިގެންވާ ގޮތެވެ.
 .7ރާއްޖޭގައި ކުއަރޓަރލީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޭސް އަހަރަކީ ކޮބާ ؟
ރާއްޖޭގައި ކުއަރޓަރލީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުރާ ބޭސް އަހަރަކީ  2014ވަނަ އަހަރެވެ.
 .8ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ރީބޭސް ކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ކޮބާ ؟
ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ރީބޭސްކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ އިގްތިސާދީ އޮނިގަނޑަށް އަންނަބަދަލުތައް ހިމެނުމާއި އިތުރު މައުލޫމާތުބޭނުންކޮށްގެން އަންދާޒާތައް
އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމާއި އާ މެތޮޑޮލޮޖީތައް ބޭނުންކުރުމެވެ.
 .9ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވޭނީ ކޮން ފްރިކުއެންސީއެއްގައި ؟
ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާފަދައިން މިބިއުރޯއިން ކޮންމެ ކުއަރޓަރ އެއް ނިމޭތާ  3މަސްދުވަހުގެތެރޭގައި އެ ކުއަރޓާރގެ އުފެއްދުންތެރިކަން
ހުރިގޮތްދައްކުވައިދޭ ކުއާރޓާލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ތައްޔާރުކޮށް ނެރުމަކީ މިބިއުރޯގެ އަމާޒެކެވެ .ނަމަވެސް ކުއަރޓަރލީ އެކުލަވާލުމަށް

ކޮންމެހެން

ބޭނުންވާ އަސާސީ ބައެއް މައުލޫމާތު ލިބުން ދަތިތަކެއް ހުރުމާއިއެކު ،މިކަންކަން ހައްލުކުރެވެންދެން ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ސާއިއުކުރެވޭނީ އެ
ކުއަރޓަރއެއް ނިމޭތާ  4ދުވަސް ތެރޭގައެވެ .މިގޮތުން ކުއަރޓާލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ނެރޭނީ އެޕްރީލް ،ޖުލައި ،އޮކްޓޫބަރު އަދި ޖަނަވަރީ މަހުގެ އެންމެ
ފަހު ހަފުތާގެ އާދީއްތަ ދުވަހުގައެވެ.
މައުލޫމާތު އެއްކުރެވޭ މުއްދަތު

ރިލީސްކުރާނެ ތާރީޚް

ކުއަރޓަރ

ފުރަތަމަ ކުއަރޓަރ

)(Q1

ޖަނަވަރީ  -މާރިޗު

 29ޖުލައި

ދެވަނަ ކުއަރޓަރ

)(Q2

އެޕްރީލް  -ޖޫން

 28އޮކްޓޫބަރު

ތިންވަނަ ކުއަރޓަރ

)(Q3

ޖުލައި  -ސެޕްޓެމްބަރު

 27ޖަނަވަރީ

އޮކްޓޫބަރު  -ޑިސެމްބަރު

 28އެޕްރީލް

ހަތަރުވަނަ ކުއަރޓަރ )(Q4

 .10އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ހިސާބުކުރުމުގައި ތަފާތަކީ ކޮބާ؟
ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެނީ ހަމަ އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މެތަޑޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ .ނަމަވެސް ބައެއް
އިންޑަސްޓްރީތަކުގެ ވެލިއު އެޑެޑް ބޭނުންކުރުމަށް އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ގައި ބޭނުންކުރާ އިންޑިކޭޓާތައް އެހާ އަވަހަށް ލިބެން ނެތުމުގެ ސަބަބުން

އޭގެ ބަދަލުގައި އެހެން ޕްރޮކްސީ އިންޑިކޭޓަރ ތަކެއް ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީގައި ބޭނުންކުރެވިފައި ވާނެއެވެ .އެހެންކަމުން ކުއަޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ
ގެ ސައްހަކަން އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އަށް ވުރެން ކުޑަވާނެއެވެ .ނަމަވެސް ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެނީ ހަމަ އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ
އެކުލަވާލުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ މެތަޑޯލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެންކަމުން އިންޑިކޭޓަރތަކެއް ވަކިވަކިން ބޭނުންކުރުމަށްވުރެން ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީގެ
ސައްހަކަން އިތުރުވާނެއެވެ.
 .11އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ބަދަލުގައި ހަތަރު ކުއަރޓަރގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެއްކޮށްލައިގެން ބޭނުން ކުރެވޭނެތަ؟
އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ޝާއިއުކުރުމުގެ ކުރިން ހަތަރު ކުއަރޓަރގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ އެއްކޮށްލައިގެން ބޭނުން (އެނުއަލައިޒްޑް) ކޮށްގެން ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ.
ނަމަވެސް އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ޝާއިއުކުރުމަށް ފަހު ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ބެންޗްމާރކްކޮށް އެނުއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީއާއި އެއްހަމަ ކުރެވޭނެއެވެ.
 . 12ޖީޑީޕީ އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރެވިދާނެ ފުރުސަތު އޮންނާނެތޯ؟ އެއީ ކޮންގޮތަކުންތޯ؟
ބައެއް ސެކްޓަރތައް އިތުރަށް އިމްޕްރޫވްކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ .ސަބަބަކީ މިހާރު އެކުލަވާލާފައިވާ ކުއަރޓަރލީ ޖީ.ޑީ.ޕީ
އެކުލަވާލެވިފައިވާނީ މިހާރު ލިބެންހުރި އެންމެ ފުރިހަމަ މައުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްކަމަށް ވާތީއެވެ.

