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ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އެންމެ   6101ވަނަ އަހަރުގެ ބުރަދަންތައް    6102

ތީގެ  ކެ ތަ ބޯ ތީގެ ބައިންނެވެ. ކާ ކެ ބޯތަ ފައިވަނީ ކާ ޑު ފަރަގެއް އައިސް ބޮ

 އަށް ދަށައް ގޮސްފައެވެ.   60.12އިންސަތައިން % 64.22ބުރަދަންވަނީ %

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތްތައް އަދި   ،ދުންފަތާއި ދުފުން ، ކާބޯތަކެތި 

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި ފިޔަވާ އެހެނިހެން ބައިތަކުގެ 

 ބުރަދަން ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.  

 ސީޕީއައިގެ ރިފަރެންސް ޕީރިއަޑް

ސީޕީއައި ދެނެގަތުމަށް ވަކި މަހެއްގެ އަގުތައް ހުރިމިންވަރާއި އަޅާކިއުމަށް  

 ބޭނުންކުރާ މަހަކީ ސީޕީއައިގެ ރިފަރެންސް ޕީރިއަޑްއެވެ.

މިގޮތުން މިފަހަރު ބާޒާރުގެ އަގުތައްހުރި މިންގަނޑު އެކުލަވާލުމުގައި އަޅާކިޔޭ 

 އެވެ. 6101މަހަކީ  އޯގަސްޓް 

 އިންސައްތައިން )%( މުޅި ރާއްޖެ، ގެ ސީ.ޕީ.އައިގެ ބުރަދަން 6101އަދި  6102

 ކޮންސިއުމާ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް 

 އަށް ރީބޭސްކުރުން  6101އޯގަސްޓް 

ކުރީގެ ބުރަދަނާ މިހާރުގެ ބުރަދަނާ އާޅާ ބަލާއިރު މާލެގައި ބުރަދަން އެންމެ ބޮޑަށް 

އިތުރުވެފައިވަނީ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިންނެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް 

 ބުރަދަން ދަށަށް ގޮސްފައި ވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިންނެވެ.  

އަތޮޅުތެރެއަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑަށް ބުރަދަން އިތުރުވެފައިވަނީ އެހެނިހެން މުދަލާއި 

ޚިދުމަތުގެ ބައިންނެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑަށް ބުރަދަން ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ އެހެނިހެން 

 2.1މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިންނެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިން % 

 އިންސައްތަ ބުރަދަނަށް އިތުވެފައިވާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  

 

 

 

އިންސައްތައިން ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތައް، ގެ ސީ.ޕީ.އައި ބުރަދަނުގެ ފަރަގު 6101އަދި  6102

)%( 

 ނޭޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

 މިނިސސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ
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ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

ގޭގެ ކުލި  ފެން  ކަރަންޓް  ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަ ާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

ހޮޓާ  ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

ތައުލީމްގެ ބައި

މުވާސަލާތީ  ިދުމަތްތަކުގެ ބައި

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

އަތޮޅުތައް މާލެ
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ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

ތައުލީމްގެ ބައި

ހޮޓާ  ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

މުވާސަލާތީ  ިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަ ާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

ގޭގެ ކުލި  ފެން  ކަރަންޓް  ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

2010 2016
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 ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި( 

ސީ.ޕީ.އައި ނުވަތަ ބާޒާރުގެ އަގުގެ މިންގަނޑުން ދައްކާދެނީ އެވެރެޖް 

ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ގޭބީސީތަކުން އާންމުކޮށް ގަންނަތަކެއްޗާއި ބޭނުންކުރާ 

ހިދުމަތުގެ އަގުތަކައް އަންނަބަދަލެވެ. މިއީ ގައުމެއްގެ އަގުތައް މައްޗައް 

ދާމިންވަރު ނުވަތަ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ބެލުމަށްޓަކައި އާންމުކޮށްެ ބޭނުންކުރެވޭ 

 މިންގަޑެވެ. މިއީ އިގްތިސާދީ މުހިއްމު އިންޑިކޭޓޭއެކެވެ.

ވަނަ އަހަރު. އޭގެ   0142ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ސީޕީއައި ހަދަންފެށުނީ  

ޕީއައި   ހުން ސި ވަނަ އަހަރު   6101އަދި    6106,  6112,  0112ފަ

 ރީބޭސްކުރެވި ލިންކްޑް ސީރީސް ހެދިފައިވެއެވެ.

 ސީ.ޕީ.އައި ރީބޭސިންގ

ސީ.ޕީ.އައިގެ އަގުތައް މޮނީޓަރ ކުރުމަށް މީހުން އާންމުކޮށް ގަންނަ ތަކެއްޗާއި 

 ހިދުމަތްތައް ހިމަނައިގެން ބާސްކެޓް އެއް އެކުލަވާލެއެވެ.

ބާސްކެޓްގައި ހިމެނޭ އައިޓަމްތައް ހޮވާލެވެނީ "ރާއްޖޭގެ ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ 

އާއި ހަރަދުކުރުން ހުރިގޮތުގެ ސަރވޭ" އިން ނެގޭ މައުލޫމާތުގެ އަލީގައި 

ށް  ކަ ތަ ތް މަ ދު އި ޚި ލާ ދަ ރާ މު ކު ން ނު ށް ބޭ ކޮ މު އް ން އާ ކު ތަ ސީ ބި ގޭ

ބިނާކޮށެވެ.މިސަރވޭއިން މީހުން ގަންނަތަކެއްޗާއި ބޭނުންކުރާ ޚިދުމަތްތަކައް 

އަންނަ ބަދަލު ދައްކުވައިދެއެވެ. މިބަދަލުތަކަށް ބިނާކޮށް އައިޓަމްތަކަށް 

ޓެއް   ،ބުރަދަންދެވި  ކެ ތައް އައު ބާސް ކުގެ ބުރަދަނާއި އެއްގޮ ތަ އައިޓަމް

އެކުލަވާލެވެއެވެ. މީގެ ބޭނުމަކީ ގޭބީސީތަކުން ކުރާ ހޭދަތަކަށް އަންނަ 

 ބަދަލުތަކާއި އެއްގޮތައް ބާސްކެޓް އަޕްޑޭޓް ކުރުމެވެ.  

ގައި ކުރެވުނު "ރާއްޖޭގެ   6102މިފަހަރުގެ ބާސްކެޓް އައު ކުރެވިފައި ވަނީ   

ގޭބިސީގެ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދުހުރިގޮތުގެ ސަރވޭ" އަށް ބިނާކޮށެވެ. އަދި 

ކެޓުގައި   ލާއި ޚިދުމަތް ހިމެނެއެވެ. އަދި މިމުދަލާއި   612މިބާސް މުދަ

ތުގެ   ކުނުގެ   1211ޚިދުމަ އަގު މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރާ ދެ

 ރަށްތަކުން ނެގެއެވެ.

 އިންސައްތައިން )%(، މުޅި ރާއްޖޭގެ ،ސީ.ޕީ.އައި ބުރަދަން

އަދި މި ބާސްކެޓުގައި ހިމެނޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ނަގައި އެ އަގުތަކަށް 

 ) ފްލޭޝަން )ލާދަ ތައް ދެނެގަނެ ރާއްޖޭގެ އިން ލު ކު އަންނަ ބަދަ ހަ ކޮންމެ މަ

 ދެނެގަނެވެއެވެ.

ބަޔަށް    01ސީޕީއައި ގެ އަގުތައްނެގޭ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތައްމައިގަނޑު  

 ބަހާލެވެއެވެ.  

 ސީ.ޕީ.އައި ގައި އަގު ނަގާ ރަށްރަށް

ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިންގިލިން އަގުތައް ، މާލެ ސީ.ޕީ.އައި އެކުލަވާލުމަށްޓަކާ މާލެ 

ކޮންމެމަހަކުވެސް ނެގެއެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭން ހަތަރު ރަށަކުން އަގުނެގޭ: 

 ސ.ހިތަދޫ.، ޏ.ފުވައްމުލަކު، ގދ.ތިނަދޫ، ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

 މާލެ އަދި ޖުމްލަކޮށް އަތޮޅުތަކަށެވ.ެ، ސީ.ޕީ.އައި އެކުލަވާލެވެނީ މުޅި ރާއްޖެ

 އިންސައްތައިން )%(، މާލެ އަދި އަތޮޅުތައް ،ސީ.ޕީ.އައި ބުރަދަން

، ފެން ، ބުރަދަނަށް ބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ގޭގެ ކުލި   6101

، ފެން ، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައާއި ކާބޯތަކެތީގެ ބައިންނެވެ. ގޭގެ ކުލި ، ކަރަންޓް 

އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ބުރަދަނަށް ޖެހުނީ   61ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބަޔަށް % ، ކަރަންޓް 

 އިންސަތައިން ދެވިފައިވެއެވެ.   %66

ގޭސް ، ކަރަންޓް ، ފެން ، މާލޭގެ ސި.ޕީ.އައިގެ ބުރަދަން އެންމެ ބޮޑީ ގޭގެ ކުލި 

އިންސައްތައެވެ. މިބަޔަށް އަތޮޅުތަކުގެ   10.1އަދި ތެލުގެ ބައިންނެވެ. އެއީ % 

އިންސައްތައެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ ސީ.ޕީ.އައިގެ ބުރަދަން   06.0ބުރަދަނަކީ % 

އިންސައްތައެވެ. މާލޭގެ   62.2އެންމެ ބޮޑީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިންނެވެ. އެއީ % 

 އިންސައްތައެވެ.   04.2ކާބޯތަކެތީގެ ބުރަދަނަކީ %
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އިންޝޫރަންސް އަދި ފައިސާގެ ޚިދުމަތުގެ ބައި

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަ ާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

 …ރީތިވާ ސާމާނު  އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން އަދި އެހެނިހެން  

ތައުލީމްގެ ބައި

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

ހޮޓާ  ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

މުވާސަލާތީ  ިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

ގޭގެ ކުލި  ފެން  ކަރަންޓް  ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

މާލެ އަތޮޅުތައް

އިންޝޫރަންސް އަދި ފައިސާގެ  

1.0% , ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.4% , ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަ ާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  

 %6.2

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި      

, %2.1

ރީތިވާ ސާމާނު  އިޖުތިމާއީ  

ރައްކާތެރިކަން އަދި އެހެނިހެން  

2.2% , މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

1.1% , ތައުލީމްގެ ބައި

2.2% , ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި
ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ  

2.2% , ސާމާނުގެ ބައި

,  ހޮޓާ  ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

 %2.1

4.0% , ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

%  , މުވާސަލާތީ  ިދުމަތްތަކުގެ ބައި

01.0

66.1% , ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

ގޭގެ ކުލި  ފެން  ކަރަންޓް  ގޭސް  

61.2% , އަދި ތެލުގެ ބައި


