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 އަށް  2019އިން  2014އުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު ޤަ

ވަކި އަހަރެއް ނުވަތަ ވަކި މުއްދަތެއްގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު / ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް )ޖީ.ޑީ.ޕީ( އަކީ 

ކީ ޤައުމެއްގެ އިޤްތިސާދީ ކުރިއެރުން އިތުރުވާ މިންވަރަ ވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީއްޗާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގެޤައުމެއްގައި އުފެއްދޭތަކެތެރޭގައި 

ށް ދެއްކިާދނެއެވެ. އެއް ގޮތަކީ ނޮިމނަލް ދެނެގަންނަްނ އެންމެ އާއްމުގޮތެްއގައި ބޭނުންކުރާ އެއް އިންޑިކޭޓަރއެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީ ދެގޮތަކަ

އެއަހަރެއްގެ އަގުންނެވެ. ދެވަނަޮގތަކީ ިރއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ ޖީ.ޑީ.ޕީ ދާއިމީ އަގުންނެވެ. ރާއްޖޭގައި  ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ ޖީ.ޑީ.ޕީ

 ވަނަ އަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުންނެވެ. 2014ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ މިހާރު އަންދާޒާކުރަނީ 

 ޖީ.ޑީ.ޕީ )އެއަހަރެއްގެ އަގުން(ނޮމިނަލް  1.1

ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބަެޖޓް ޑެފިސިޓް އަދި ދަރަނި ފަދަ މިންގަނޑުތައް ހުންަނ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށްޓަކާ 

  ޖީ.ޑީ.ޕީ އެޓް ބޭނުންކުރަންޖެެހނީ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެޓް މާކެޓް ޕްރައިސްއެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީ އެޓް މާކެޓް ޕްރައިސް އެކުލަވާލެވެނީ

 ބޭސިކް ޕްރައިސް އަށް ޓެކްސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަގު ހިމަނައިގެންނެވެ. 

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

 އާއި ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި ނެގޭ ޓެކްސް ހިމެނިފައިވާއިރު ވިޔަފާރީގެ ގްރީން ޓެކްސް، ނެގޭޓެކްސްތަކެވެ. މިގޮތުން އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ

ކާޑުގެބާވަތްތަކަށް ދެވޭ ސަރުކާރުން ނުޖެހެއެވެ. އަދި ސަބްސިޑީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ނެގޭޓެކްސް )ބީ.ޕީ.ޓީ( ހިމަނާކަށް ފައިދާއިން

 ދެވޭ ސަބްސިޑީ އެވެ.ސަބްސިޑީ އާއި ފެނުގެ ސަބްސިޑީ އަދި ޕްރީސްކޫލްތަކަށް

 ތާވަލު 1: ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޭސިކް ޕްރައިސް އާއި ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ މާކެޓް ޕްރައިސްގެ ފަރަގު )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( 2014 - 2019

 ތަފްސީލް 2014 /_1 2015 /_2 2016 /_3 2017 /_3 2018 /_3 2019

75,471 70,426 62,920 58,386 55,934 50,683 
  ޖީ.ޑީ.ޕީ )ބޭސިކް ޕްރައިޒް( ނޮމިނަލް  

11,316 11,142 10,235 8,915 7,213 6,184 
 ވަކިވަކި ތަކެތިްނނެގޭ ޓެކުހާއި ސަްބިސޑީގެ ފަަރޤް 

86,788 81,568 73,155 67,300 63,147 56,867 
 ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒް(

ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި  2018 އޮކްޓޯބަރ 28 1_/  
ރިވައިސް ކުރެވިފައި ގައި  0192 އޮކްޓޯބަރ 2 2_/  
ރިވައިސް ކުރެވިފައިގައި  2020 ސެޕްޓެމްބަރ 29 3_/  
 

އިންސައްތައިގެ  6.4މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ 86,788  ޖީ.ޑީ.ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިސް( އަކީއަހަރުގެ ނޮމިަންލ  ވަނަ 2019
ބައި މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މި 11,316ކީ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިއަހަރު ވަކިވަކި ތަކެތިންނެގޭ ޓެކްސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަގަ
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ން ރާއްޖެ އަންނަ ވަރު އިތުރުވެ ޑިއުޓީ ުފރީ ޝޮޕް ރޯޔަލިޓީގެ ގޮތުގައި ކުރިއެރުމަށް ދިމާވި އެންމެ ބޮުޑ ސަބަބަކީ ފަތުރުވެރި
 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައި ވާތީއެވެ. 18ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2018  ޓެކުސްގުނު ނެ
 

 އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު  1.1.1

މެބޮޑު ހިއްސާއެއް ވަނަ އަހަރު އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުްނތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރަށް ބަާލލާއިރު އެން 2019
ވަނަ އަހަރު  2019ފާއިތުވީ އަހަރާއި އަާޅބަލާއިރު އިންަސއްތައެވެ.  21.5ކޮށްފައިވަނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާިއރާއިންނެވެ. އެއީ 

 ކުރިއަރައިދިއުމުގެ ސަބަބުން މިދާއިރާގެ ހިއްސާ މައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.އުފެއްދުންތެރިކަން މިދާއިރާގެ 

ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ  ،ދަތުރުފަތުރުދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކޮށްފައިވަނީ ވަނަ އަހަރު  2019
ގެ ސަރުކާރު އިންސައްތައެވެ. އަދި ތިންވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއްކުރީ  11.0ދާއިރާއިންނެވެ. މިދާއިރާއިން ހިއްސާކުރީ 

 އިންސައްތައެވެ. 8.2ދާއިރާއިންނެވެ. މިދާއިރާގެ ހިއްސާއަކީ  ހިންގުމުގެއިދާރީ 

 ))ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ  2019 -ރު : އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަ 1ޗާޓު 
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 ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު  1.1.2
 

ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރެވެ. އަދި 10,541  ރުފިޔާ ނުވަތަ 162,542ވަނަ އަހަރަށް ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރަކީ  2019
އަށް ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރުގެ ކުރިއެރުން ހުރީ  (2019 – 2014އަހަރަށް ބަލާއިން ) 5ފާއިތުވީ 

 އިންސައްތައިގައެވެ. 4.60އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 
 

 2019 – 4201  )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން(މިންވަރު  ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ  :2ޗާޓު 

 

 
 

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

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

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

 ޕީ .ޑީ.ޖީ ލްރިއަ އަހަރުގެ 2019ބަދަުލތަކެވެ.  ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ަބދަލުގެ ސަބަބުން އުފެއްދުްނތެިރކަމަށް އަންނަ

މިލިއަން  735,7އަދި  ޓެކްސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަތުގެ ގޮތުގައި . ރުފިޔާއެވެ މިލިއަން 427,69 އަކީ( ޕްރައިސް ބޭސިކް)

 އިންސައްތައިގެ  7.0 މިއީ. ރުފިޔާއެވެ  މިލިއަން 162,77 އަކީ( ޕްރައިސް މާކެޓް) ޕީ.ޑީ.ޖީ ލްރުފިޔާ އެއްކުރުމުން ރިއަ

 .*އިތުރުވިއެވެ އިންސައްތައިން 6.3 ފަރަގު ސަބްސިޑީގެ އާއި ޓެކްސް ތަކެތިންނެގޭ ވަކިވަކި މިއަހަރު. ކުރިއެރުމެކެވެ

ގްރީން ޓެކްސް  އީބޭސިކް ޕްރައިސް އިން މާކެޓް ޕްރައިސްއަށް ބަދަުލކުރުމަށް ހިމެނިފަިއވާ ޓެކްސްގެ ތެރޭގައި ްގރީން ޓެކްސް ހިެމނިފައެއް ނުވެއެވެ. އެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ*
ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރު  2014މީގެ އިތުރަށް ވެ. މުންނެވަނަ އަހަރުކަމަށް ވު 2014ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ބޭސް އަހަރަކީ  ވަނަ އަހަރުގައި ކަމަށް ވެފައި 2015ން ފެށުނީ ނަގަ

އޮނިގަނޑު  ދީނީ ބޭސްއަހަރުގައި އިޤްތިޞާމަހަށްފަހު ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ހުއްޓާލައިފައި ވީނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. އެހެނީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެ
  އޮތް ހާލަތަށް ރިއާޔަްތކޮށް ކަަމށްވާތީއެވެ.
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 2019ަަ-4201ަަލްަޖީ.ޑީ.ޕީަމާކެޓްަޕްރ އިސްގެަފ ރ ގުަ)މިލިއ ންަރުފިޔާއިން(ރިއ ަލްަޖީ.ޑީ.ޕީަބޭސިކްަޕްރ އިސްައާއިަރިއ ަ: 2ތާވަލު 

 ތަފްސީލް 2014 /_1 2015 /_2 2016 /_3 2017 /_3 2018 /_3 2019

        

69,427  

        

64,850  

        

59,991  

        

56,038  

        

52,554  

        

50,683  
  ބޭސިކް ޕްރައިޒް() ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ 

          

7,735  

          

7,273  

          

6,710  

          

6,177  

          

5,953  

          

6,184  
 ވަކިވަކި ތަކެތިްނނެގޭ ޓެކުހާއި ސަްބިސޑީގެ ފަަރޤް 

        

77,162  

        

72,123  

        

66,701  

        

62,215  

        

58,507  

        

56,867  
 ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒް(

ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި  2018 އޮކްޓޯބަރ 28 1_/  
ރިވައިސް ކުރެވިފައި ގައި  0192 އޮކްޓޯބަރ 2 2_/  
ރިވައިސް ކުރެވިފައިގައި  2020 ސެޕްޓެމްބަރ 29 3_/  

 

 ޖީ.ޑީ.ޕީ އިތުރުވާ މިންވަރު  1.2.1

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ފާގަތި އަހަރެކެވެ.  ވަނަ އަހަރަކީ ވެސް  2019 ވަނަ އަހަރެކޭ އެއްފަދައިން 2018އަދި  2017

 ހަލުވިމިނެއްގައި އުފެއްދުންތެރިކަންދާއިރާގެ  ސަރުކާރު ގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއާއި  ދަތުރުފަތުރުގެ، ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވެ

  އިންސައްތައިން ކުރިއެރިއެވެ. 7.0ވެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި އިތުރު

 2019 – 2014: ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު، 3ޗާޓު 
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 ފަތުރުވެރިކަން  1.2.2

 2019 - 4201 : ފަތުރުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު 4ޗާޓު 

 

 21.5 ސީދާ ހިއްސާއަކީވެރިކަމުގެ ފަތުރު ކަމަށްވާ ސިނާއަތް މުހިންމު އެންމެ އިޤްތިޞާދުގެ ރާއްޖޭގެވަނަ އަހަރު  2019

 އަހަރު  ވަނަ 2015 އިންސައްތައިގައެވެ. މިއީ 13.2ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2019އަދި މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން  އެވެ. އިންސައްތަ

އިންސައްތައިން ަދށަށް ދިއުމަށްފަހު މިދާއިރާގެ  1.3ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ މަޝްރަހަށް އައި ބަދަލާއިއެކު ފަތުރުވެިރކަން 

 އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އައި ހެޔޮބަަދލެކެވެ. 

ންސައްތައިން އި 14.7ވަނަ އަހަރު މިވަނީ  2019ވަނަ އަހަރާއަޅާ ބަލާއިރު  2018ވެސް ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައި ިނސްބަތް 

ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ފަތުރުވެރިން އަންނަ  ންސައްތައިގައެވެ.އި 6.8ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2018ކުރިއަރާފައެވެ. މިނިސްބަތް 

ންސައްތައިން ދަށަށް ދިޔަނަމަވެސް އި 0.3  އްޖެ އައި ފަުތރުވެރިންގެ އަދަދުރާވަނަ އަހަރު  2019 ގައުމުކަމަށްވާ ޗައިނާއިން 

 83.5އަދަދު  ގެއިންއިން ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންއިންޑިއާ އަދި އިންސައްތަ 14.8 ވިލާތުން ރާއްޖެއައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު

 .އިތުރުވެފައެވެއިންސައްތަ ވަނީ 

 ތަންތަނުގެ އަދަދު މިވަނީތިބުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ  ފަތުރުވެރިން ކޮށް ބޭނުންކުރެވުނު ރެޖިސްޓްރީ ވަނަ އަހަރު  2019 

ިމންވަރު  ބޭނުންކުރި ޖާގަ ހަމަ އެއާއި އެކު އެނދުގެ .ގައެވ777ެ ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2018އަށް އަރާފައެވެ. މިއަދަދު  872

 ވަނަ އަހަރު ކުރިއަރާފައެވެ. 2019 އަށް 62.3 އިން  62.1ވެސް މިވަނީ 
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 ދަތުރުފަތުރު  1.2.3

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

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

މާއި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައިވާ ހަރަކާތްތަކުންނެވެ. ފަތުރުވެރިކަރުފަތުރާއި ގުޅުންހުރި ދަތުރުފަތުރާއި ވައިގެ ދަތު

ހަމަ އެހެންމެ އިމާރާތް  ފޯރައެވެ. ކުރިއެރުމާއި ލޮޅުންތަކުގެ އަސަރު މިދާއިރާއަށްވެސް ފަތުރުވެރިކަމަށް އަންނަ  ވުމުންދެދާއިރާކަމަށް

ަވނަ އަހަރު ދަތުރުަފތުރުކުރުމުގެ  2017ތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ވެސް ވަނީ ަވރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައެވެ. ކުރުމުގެ ދާއިރާއާއި ދަ

 6.7ވަނަ އަހަރު  2019އަދި   އިންސައްތައިން  3.7ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާ ވަނީ 2018 އަށް ކުރިއެރުމަށްފަހު 1.9ދާއިރާ 

 ކުރިއަރާފައެވެ. އިންސައްތައިން

އިންސައްތައިްނ  53.1ބަނދަރު ތަކުން ދަުތރު ކުރި ފުލައިޓް ގެ ނިސްަބތް މިވަނީ  ވަނައަހަރު ރާްއޖޭގެ ވައިގެ 2018 މިގޮތުން

ަބނދަރަށް  ވައިގެ ކުިރއަރާފައެވެ. ހަމަ އެއާއި އެކު ބަިއނަލްއަޤްވާމީއިންސައްތަ  13.6ވަނަ ައހަރު ވަނީ  2019ކުރިއެރުމަށް ފަހު 

 އިންސައްތައިން ކުރި އަރާފައެވެ. 12.2ވަނީ ވަނައަހަރު  2019އަދަދު ވެސް  އައި ޕަސިންޖަރުންގެއެކިއެކި ފުލައިޓް ތަކުން 

 2019 – 2014 ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާ މިންވަރު :  5ޗާޓު 
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 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން  1.2.4

ދި މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން އިންސައްތައިގައެވެ. އަ 8.2 ހުރީ ވަނަ އަަހރު 2019ދާއިރާގެ ހިއްސާ  ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ

އެވެ. އިންސައްތައިގަ 11.1ރު މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ވަނަ އަހަ 2019އި ހުރި އިރު ންސައްތައިގައި 5.4 އަހަރު  ވަނަ 2018

ސަރުކާރު މުއައްޒަފުންނަްށ  ދެނެގަތުަމށް ބޭުނންކުރެވިފައިވާ އިންޑިކޭޓަރ އަކީ  މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލު މ

 110.2އިން ވަނީ  106ސް ވަނީ މި އިންޑެކް  ވަނަ އަހަރު 2019 .ދޭ މުސާރައަށް ބިނާކޮށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އިންޑެކްސް އެވެ

 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 3.8އިތުރުވެފައެވެ. މިއީ  އަށް

 ވިޔަފާރި  1.2.5

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުްނ ިއންސައްތައިން ދަށަސް ގޮސްފައެވެ.  6.1ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2019 ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގެ ހިއްސާ

އި އާންމުގޮތެއްގަރާއްޖޭގައި ހޯލްސޭލްކޮށް އަދި ރީޓޭލްކޮށް ،  ޤައުމަކަށްވާތީއުފައްދާތަކެތި މަދު އަދި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް ބަރޯސާވާ

ދެނެަގތުމަށް ޭބނުންކުރެވިފައިވާ އިންޑިކޭޓަރ  މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އަންނަ ބަދަލު ވެ.ލުންނެމުދަވިޔަފާރިކުރަނީ އިމްޕޯޓް

ނަ އަހަރު ވަ 2016ދާ އިތުރުވި މިންވަރެވެ. މު ރި )ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ މުދާ ނުހިމަނައި(އިމްޕޯޓްކު ރާއްޖެއަށް  އަކީ

 2.1ވަނައަހަރު ިމބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ  2017އިންސައްތައިގައި ހުރިިއރު  11.8ވިޔަފާރީގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން 

ވަނަ އަހަރު މިދާއިފާ  2019ވީއިރު އިންސައްތައިން ކުރިއަރާ 7.3ވަނީ  ވަނައަހަރު މިދާއިރާ 2018އިނަސައްތައިގައެވެ. އަދި 

ރި )ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކުރާ މުދާ އިމްޕޯޓްކު އްޖެއަށްވަނަ އަހަރު ރާ 2018ފައެވެ. ގޮސް އިންސައްތަ ދަށަސް 1.2ވަނީ 

 ފައެވެ. އިންސައްތައަށް ދަށްވެ 2.26ދަދު ވަނީ ވަނަ އަހަރު  މިއަ 2019އިންސައްތަށް އިތުރުވި އިރު  24.5ދާ މު ނުހިމަނައި(
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 އިމާރާތްކުރުން  1.2.6

އިންސައްތައިން އަދި  14.1ގައި  2017 ފަހު ކުޑަކޮށް މަޑުޖެހިލުމަށްނަ އަހަރު އަ 2016އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން 

އިންސައްތައިން  0.3ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާ ކުރިއެރުން މިވަނީ  2019އެރުމަށް ފަހު ކުރިއިްނސައްތައި 20.5 ރުހަވަނައަ 2018

ވަނީ ދައުލަތުްނ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިކުރިއެރުން  ދާއިރާގެމިތުވެ ދިޔަ އަހަރު ތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ވޭ. ވެއެދަށަށް ގޮސްފަ

ތައް މަސައްކަތް އިާމރާތްކުރުމުގެައމިއްލަ ފަރާތްތަކުްނ ގެދޮރު  ،ކާއިކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑެިތ އުމްރާީނ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަ

 މިގޮތުން  މައްޗަށެވެ.ގުޅިގެން ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރުވުމުގެ  ނާއިއިންވެސްޓަރުންއިތުރުވުމާއި ބޭރުގެ 

 މިންވަރު މުދަލުގެ އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ނުމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސްގެ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވު

ވަނަ އަހަރު  2018އިވާއިރު އިންސައްތައަށް އިތުރުވެފަ 10.2ވަނީ  2017 ން އިތުރުވެއިންސައްތައި 25.2 ވަނަ އަހަރު 2016

 2019މާއި ގުޅިގެން  ނިމުނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތައް  އިންސައްތައިން އިތުރުވެފައެވެ. 32.8މިއަދަދު ވަނީ 

 އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. 3.8ވަނީ  މުދަލުގެ މިންވަރުއިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުާރ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވުނު ވަނަ އަހަރު 

އިންސައްތައި  33.1 އަހަރުފާއިތުވި  އިން އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ހިއްސާ ކުރިމިންވަރަށް ބަލާއިރުމިދާއިރާނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން 

ާފއިތުވި ހައަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި މިދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ދަށަށް  އިންސައްތަ ދަށަށްފައެވެ. 5.0މިވަނީ  2019ކުރިއެރުމަށްފަހު 

 ދިޔަމިއީ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

 2019 – 2014ު : އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ހިއްސާ އަދި އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާ މިންވަރ 6ް ޗާޓ
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 މަސްވެރިކަން  1.2.7

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

މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވިދިވިދިެގން ދެ އަހަރު ދަށަްށ ދިއުމަށްފަހު  ވަަނ އަހަރު 2016 މަހުގެ މިންވަރެވެ.

އިންސައްތަ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާއިރު  11.0 ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާ އަށް 2017އަދި އަށް ކުރިއަށްދިޔައެވެ. އިންސައްތަ 1.3

 ގައެވެ.އިންސައްތައި 5.9 މިއަދަދު ހުރީ ވަނަ އަހަރު  2019އިންސައްތައިގައެވެ.  5.6ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2018މިއަދަދު 

ވާއިރު ނުގެ މަސްބާނާފައި މެޓްރިކްޓަ 151ވަނަ އަހަރު  2018 އަދި ހާސްމެޓްރިކް ޓަން 143ވަނައަހަރު  2017 މިގޮތުން

 ވެ.އިގައެއިންސައްތަ 4.2 ހުރީ  ހިއްސާވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ 2019 ވެ. އެމެޓްރިކްޓަުނގެ މަސްބާނާފަ 160ވަނީ  2019

 

 2019 – 2014 އިތުރުވާ މިންވަރު ދާއިރާ މަސްވެރިކަމުގެ  އަދަދާއި މަހުގެ  ބޭނުނު :  7ޗާޓު 
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 ތަކެތި އުފެއްދުން  1.2.8

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

ލަކުިޑން ފަރުނީޗަރފަދަ ތަކެތިހެދުާމއި ސިމެންތިން ތަކެތިއުފެއްދުާމއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ، ބުއިންތައް އުފެއްދުމާއި

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

 ބައިންނާއި ސިމެންތިން ތަެކތި އުފެއްދުމުގެ ބައިންނެވެ. 

. މިބައި މައްޗަށް ދިޔުމުގެ މައިގަނޑު އިންސައްތައިގައެވެ 7.2ކެތި އުފެއްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ތަވަނަ އަހަރު  2015

ނަމަވެސް މަސްވެރިކަން ދަށަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން  ރުމެވެ. އިންސައްތައިން ކުރިއެ  27.2ދާއިރާ ސަބަބަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ 

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

 ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 

. މިބައި މައްޗަށް ދިޔުމުގެ މައިގަނޑު އިންސައްތައިގައެވެ 8.4ކުރިއެރުން ހުރީ  ކެތި އުފެއްދުމުގެ ބައިގެތަވަނަ އަހަރު  2016

އިންސައްތައިން ކުރިއެރުމެވެ.   5.6އިންސައްތައިން  ކުރިއެރުމާއިއެކު އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ 1.3ސަބަބަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 

 ބަޔަށް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާތަތްތަކުގެ  ރުއޭގެ އެދެވޭ އަސަ ދިއުމާއި ގުޅިގެން މަސްވެރިކަން މައްޗަށް

. މިބައި މައްޗަށް ދިޔުމުގެ މައިގަނޑު އިންސައްތައިގައެވެ 13.0 ކެތި އުފެްއދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ތަވަނަ އަހަރު  2017

އިންސައްތައިން  14.1 ކުރިއެރުމާއިއެކު އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިންސައްތައިން   11.0ސަބަބަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ 

ބަޔަށް ޮކށްފައިވާކަން ްތތަކުގެ ވަތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާ އޭގެ އެދެވޭ އަސަރު ދިއުމާއި ގުޅިގެން ކުރިއެރުމެވެ. މަސްވެރިކަން މައްޗަށް

 އިންސައްތައިން ކުރިއަރާފައެވެ. 35.8ގެ ބައި ވަނީ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާތަތްތައް އެފެއްުދމު

. މިބައި މައްޗަށް ދިޔުމުގެ މައިގަނޑު ންސައްތައިގައެވެއި 11.4އްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ކެތި އުފެ ތަވަނަ އަހަރު  2018

 އިންސައްތައިން  ކުރިއެރުމެވެ. 5.6ރާ އިންސައްތައިން ކުރިއެރުމާއި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއި 20.5 ސަބަބަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ 

މިބައިގެ ކުރިއެރުން ވަނީ ނަ ވަ  2019ތި އުފެއްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއަރަމުން ދިޔުމަށް ފަހު ކެތަ ން ފެށިގެންވަނަ އަހަރު 2015

. މިބައި ންސައްތައިގައެވެއި 2.2އްދުމުގެ ބައިގެ ކުރިއެރުން ހުރީ ކެތި އުފެތައަހަރު ވަނަ އަހަރު  2019މަޑުޖެހިލައިފައެވެ. 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ނަމަވެސް  އިންސައްތައިން  ކުރިއެރުމެވެ. 5.9ސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ މަމައްޗަށް ދިޔުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ 

 . އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރު މިދާއިރާއަށް ކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެދަށަށް ދިއުމާއި ގުޅިގެން  އިންސައްތަ 0.3ދާއިރާ 
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2019 3_/ 2018 3_/ 2017 3_/ 2016 2_/ 2015 1_/ 2014

77,162    72,123    66,701    62,215    58,507    56,867    ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒްއިނ .ޑީ   ޖީ

ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް     6,184     5,953     6,177     6,710     7,273     7,735

69,427    64,850    59,991    56,038    52,554    50,683    ) ް ގްރޮސް ވެލިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

3,634     3,460     3,302     3,050     3,006     3,018     ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

ނޑުވެރިކަން         783        796         811         817         835         855 ދަ

2,779       2,625       2,485       2,239       2,210       2,235       ް މަސްވެރިކަނ

8,160     8,040     6,956     6,156     5,653     4,785     ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

ތަކެތި އުފެއްދުން       1,129       1,210       1,311       1,481       1,650       1,686

      ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން         279         251         299        407        417        440

      އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް         850         959       1,011       1,074       1,234       1,246

ކަރަންޓް އާއި ފެން          880        913       1,118       1,224       1,268       1,365

727         643        646        576         504         482         ް       ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތ

638         625         578         542         409        398         ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

އިމާރާތް ކުރުން       2,776       3,530       3,727       4,252       5,122       5,109

57,633    53,350    49,733    46,832    43,896    42,880    ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

ވިޔަފާރި       5,354       5,000       5,589       5,706       6,120       6,043

ފަތުރުވެރިކަން      14,343      14,160      14,792      16,322      17,901      20,269

17,577      15,490      14,207      12,849      12,563      13,297      ް       ރިސޯޓ

       ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން          605       1,140       1,472       1,623       1,899       2,161

531         513         492         472         457         441        ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

9,509       8,911       8,593       8,434       7,767       7,147       ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

4,208       4,029       3,934       3,988       3,868       3,723       ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

2,354       2,105       1,961       1,868       1,779       1,736       ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

2,947       2,777       2,698       2,578       2,120       1,688       ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

3,228       3,022       2,865       2,574       2,364       2,260       ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

2,982       2,824       2,699       2,418       2,207       2,122       ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

246         198         167        156         157         139        ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި       4,166       4,315       4,474       4,495       4,754       4,956

951         973        909        892         798         851         ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން       4,372       4,647       4,942       5,554       5,854       6,506

ތަޢުލީމް       1,704       1,993       1,996       2,023       2,175       2,189

2,278       2,120       1,885       1,893       1,743       1,512       ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

1,703       1,519       1,379       1,244       1,108       1,170       ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

:ް ހަދާނަށްޓަކައި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްތައ
އާބާދީ )ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން(     437,535     454,434     472,426     491,589     512,038     533,941

ޖީ.ޑީ.ޕީ 2014ގެ ދާއިމީ އަގުން )މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން(       3,688       3,794       4,035       4,326       4,677       5,004
ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު 2014ގެ ދާއިމީ އަގުން )ރުފިޔާއިން(     129,971     128,747    131,694     135,685     140,855     144,514

ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު 2014ގެ ދާއިމީ އަގުން )މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން(       8,429       8,349       8,540       8,799       9,135       9,372
ނޯޓު:-

/_1   28 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_2   2 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_3   29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

29 ސެޕްޓެމްބަރު  2020 ގައި ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި
މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތް: -  ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 
) ް ، މިލިއަން ރުފިޔާއިނ  ) 2014 ވަނައަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުން

2019 - 2014  ) ް ނޑު )ދާއިމީ އަގުނ ތާވަލް 1: އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ
( ި (އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަގުން އަންދާޒާކުރެވިފައ
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2019 3_/ 2018 3_/ 2017 3_/ 2016 2_/ 2015 1_/ 2014
7.0 8.1 7.2 6.3 6.8 7.3 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒްއިނ .ޑީ   ޖީ

6.3 8.4 8.6 3.8 -3.7 7.6 ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް

7.1 8.1 7.1 6.6 3.7 7.3 ) ް ގްރޮސް ވެލިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

5.0 4.8 8.3 1.5 -0.4 -0.3 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

2.3 2.2 0.7 1.9 1.6 0.7 ނޑުވެރިކަން ދަ

5.9 5.6 11.0 1.3 -1.1 -0.6 ް މަސްވެރިކަނ

1.5 15.6 13.0 8.9 18.1 16.2 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

2.2 11.4 13.0 8.4 7.2 -1.1 ތަކެތި އުފެއްދުން

5.6 2.5 35.8 19.5 -10.3 -19.6       ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން

1.0 14.8 6.2 5.4 12.9 7.0       އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް

7.6 3.6 9.4 22.5 3.7 7.5 ކަރަންޓް އާއި ފެން 

13.2 -0.5 12.1 14.3 4.6 6.6 ް       ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތ

1.9 8.2 6.6 32.7 2.7 8.7 ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

-0.3 20.5 14.1 5.6 27.2 28.5 އިމާރާތް ކުރުން

8.0 7.3 6.2 6.7 2.4 7.0 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

-1.2 7.3 2.1 11.8 -6.6 19.2 ވިޔަފާރި

13.2 9.7 10.3 4.5 -1.3 2.6 ފަތުރުވެރިކަން

13.5 9.0 10.6 2.3 -5.5 3.1 ް       ރިސޯޓ

13.8 17.0 10.2 29.1 88.4 10.0        ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން 

3.6 4.2 4.3 3.2 3.6 -17.2 ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

6.7 3.7 1.9 8.6 8.7 6.4 ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

4.5 2.4 -1.3 3.1 3.9 7.2 ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

11.8 7.3 5.0 5.0 2.4 9.6 ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

6.1 3.0 4.6 21.6 25.6 1.8 ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

6.8 5.5 11.3 8.9 4.6 3.4 ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

5.6 4.6 11.6 9.5 4.0 4.0 ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

24.0 18.9 6.8 -0.5 13.2 -4.3 ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

4.3 5.8 0.5 3.7 3.6 7.5 ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

-2.2 7.0 1.9 11.8 -6.2 9.9 ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

11.1 5.4 12.4 6.4 6.3 11.7 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

0.7 7.5 1.4 0.1 17.0 4.3 ތަޢުލީމް

7.4 12.5 -0.4 8.7 15.3 9.3 ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

12.1 10.2 10.8 12.3 -5.3 2.6 ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

ނޯޓު:-
/_1   28 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_2   2 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_3   29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

29 ސެޕްޓެމްބަރު  2020 ގައި ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި
މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތް: -  ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 

( ި (އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މަގުން އަންދާޒާކުރެވިފައ
) ް ، އިންސައްތަ އިނ  ) 2014 ވަނައަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުން

2019 - 2014   ު ްވަރ ާ މިނ ުވ (، އިތުރ ް ނޑު )ދާއިމީ އަގުނ ތާވަލް 2: އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ
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2019 3_/ 2018 3_/ 2017 3_/ 2016 2_/ 2015 1_/ 2014

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

10.0 10.1 10.1 9.9 10.2 10.9 ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް

90.0 89.9 89.9 90.1 89.8 89.1 ) ް ގްރޮސް ވެލިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

4.7 4.8 5.0 4.9 5.1 5.3 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 ނޑުވެރިކަން ދަ

3.6 3.6 3.7 3.6 3.8 3.9 ް މަސްވެރިކަނ

10.6 11.1 10.4 9.9 9.7 8.4 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

2.2 2.3 2.2 2.1 2.1 2.0 ތަކެތި އުފެއްދުން

0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5       ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން

1.6 1.7 1.6 1.6 1.6 1.5       އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް

1.8 1.8 1.8 1.8 1.6 1.5 ކަރަންޓް އާއި ފެން 

0.9 0.9 1.0 0.9 0.9 0.8 ް       ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތ

0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.7 ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

6.6 7.1 6.4 6.0 6.0 4.9 އިމާރާތް ކުރުން

74.7 74.0 74.6 75.3 75.0 75.4 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

7.8 8.5 8.6 9.0 8.5 9.4 ވިޔަފާރި

26.3 24.8 24.5 23.8 24.2 25.2 ފަތުރުވެރިކަން

22.8 21.5 21.3 20.7 21.5 23.4 ް       ރިސޯޓ

2.8 2.6 2.4 2.4 1.9 1.1        ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން 

0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

12.3 12.4 12.9 13.6 13.3 12.6 ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

5.5 5.6 5.9 6.4 6.6 6.5 ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

3.1 2.9 2.9 3.0 3.0 3.1 ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

3.8 3.9 4.0 4.1 3.6 3.0 ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

4.2 4.2 4.3 4.1 4.0 4.0 ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

3.9 3.9 4.0 3.9 3.8 3.7 ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

6.4 6.6 6.7 7.2 7.4 7.3 ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

8.4 8.1 8.3 7.9 7.9 7.7 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

2.8 3.0 3.0 3.2 3.4 3.0 ތަޢުލީމް

3.0 2.9 2.8 3.0 3.0 2.7 ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

2.2 2.1 2.1 2.0 1.9 2.1 ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

ނޯޓު:-

/_1   28 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_2   2 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_3   29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

29 ސެޕްޓެމްބަރު  2020 ގައި ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި
މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތް: -  ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

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

2019 - 2014  ) ް ނޑަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު )ދާއިމީ އަގުނ އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ ތާވަލް 3: 
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2019 3_/ 2018 3_/ 2017 3_/ 2016 2_/ 2015 1_/ 2014

86,788    81,568    73,155    67,300    63,147    56,867    ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒްއިނ .ޑީ   ޖީ

ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް       6,184       7,213       8,915      10,235      11,142     11,316

75,471    70,426    62,920    58,386    55,934    50,683    ) ް ގްރޮސް ވެލިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

4,542     4,272     3,915     3,820     3,514     3,018     ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

ނޑުވެރިކަން        783        803        831         892         892        912 ދަ

3,630       3,380       3,023       2,989       2,711       2,235       ް މަސްވެރިކަނ

10,153    10,449    8,228     7,501     6,744     4,785     ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

ތަކެތި އުފެއްދުން       1,129       1,211       1,380       1,563       1,733       1,771

      ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން        279        240        331        447         458        484

      އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް         850        971       1,050       1,116       1,275       1,287

ކަރަންޓް އާއި ފެން          880       1,024       1,114       1,213       1,461       1,492

801        691        658         571        615        482         ް       ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތ

691        770        556         542         409        398        ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

އިމާރާތް ކުރުން       2,776       4,510       5,007       5,452       7,255       6,891

60,777    55,705    50,777    47,065    45,676    42,880    ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

ވިޔަފާރި       5,354       5,052       5,691       6,015       6,959       6,951

ފަތުރުވެރިކަން     14,343     14,734     13,636      14,985      16,465      18,679

15,732      13,861      12,734      11,591      13,088      13,297      ް       ރިސޯޓ

       ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން         605       1,191       1,568       1,745       2,064       2,367

580         539        507        476        455         441        ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

9,527       9,059       8,603       8,364       8,136       7,147       ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

4,367       4,305       4,035       4,012       3,884       3,723       ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

2,126       1,909       1,782       1,691       1,856       1,736       ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

3,034       2,863       2,783       2,661       2,396       1,688       ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

4,288       3,956       3,753       3,023       2,637       2,260       ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

4,138       3,759       3,589       2,873       2,494       2,122       ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

150        197        164        150        143        139        ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި       4,166       4,464       4,806       5,025       5,641       6,141

994        1,010       946        905        805         851         ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން       4,372       4,785       5,087       5,695       6,151       7,092

ތަޢުލީމް       1,704       2,116       2,239       2,284       2,561       2,767

2,463       2,221       1,941       1,938       1,790       1,512       ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

1,873       1,683       1,530       1,376       1,156       1,170       ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

:ް ހަދާނަށްޓަކައި ރިކޯޑްކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްތައ

އާބާދީ )ބިދޭސީން ހިމަނައިގެން(     437,535    454,434     472,426     491,589     512,038    533,941

ޖީ.ޑީ.ޕީ އެއަހަރެއްގެ އަގުން )މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން(       3,688       4,095       4,364       4,744       5,290       5,628

ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު އެއަހަރެއްގެ އަގުން )ރުފިޔާއިން(    129,971     138,957     142,457     148,814    159,300     162,542

ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު އެއަހަރެއްގެ އަގުން )މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން(       8,429       9,011       9,238       9,651     10,331      10,541

ނޯޓު:-
/_1   28 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_2   2 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_3   29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

29 ސެޕްޓެމްބަރު  2020 ގައި ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި
މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތް: -  ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

) ް ، މިލިއަން ރުފިޔާއިނ  )އެއަހަރެއްގެ އަގުން
 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 

2019 - 2014   ) ް ނޑު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ ތާވަލް 4: އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ
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2019 3_/ 2018 3_/ 2017 3_/ 2016 2_/ 2015 1_/ 2014

6.4 11.5 8.7 6.6 11.0 12.3 ) ް .ޕީ )މާކެޓް ޕްރައިޒްއިނ .ޑީ   ޖީ

1.6 8.9 14.8 23.6 16.6 11.5 ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް

7.2 11.9 7.8 4.4 10.4 12.4 ) ް ގްރޮސް ވެލިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

6.3 9.1 2.5 8.7 16.4 10.1 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

2.2 0.0 7.3 3.5 2.5 1.0 ނޑުވެރިކަން ދަ

7.4 11.8 1.1 10.2 21.3 13.7 ް މަސްވެރިކަނ

-2.8 27.0 9.7 11.2 41.0 17.3 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

2.2 10.9 13.2 14.0 7.2 5.2 ތަކެތި އުފެއްދުން

5.5 2.6 35.2 38.0 -14.2 -14.5       ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން

0.9 14.3 6.3 8.1 14.3 13.9       އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް

2.1 20.4 8.9 8.8 16.3 9.8 ކަރަންޓް އާއި ފެން 

16.0 5.0 15.1 -7.1 27.5 14.2 ް       ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތ

-10.3 38.6 2.5 32.7 2.6 4.8 ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

-5.0 33.1 8.9 11.0 62.5 25.8 އިމާރާތް ކުރުން

9.1 9.7 7.9 3.0 6.5 12.1 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

-0.1 15.7 5.7 12.7 -5.6 21.1 ވިޔަފާރި

13.4 9.9 9.9 -7.5 2.7 10.8 ފަތުރުވެރިކަން

13.5 8.9 9.9 -11.4 -1.6 11.6 ް       ރިސޯޓ

14.6 18.3 11.2 31.7 96.8 17.2        ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން 

7.7 6.4 6.4 4.6 3.2 -13.2 ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

5.2 5.3 2.9 2.8 13.8 11.1 ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

1.4 6.7 0.6 3.3 4.3 12.5 ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

11.4 7.1 5.4 -8.9 6.9 16.5 ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

6.0 2.9 4.6 11.0 42.0 3.1 ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

8.4 5.4 24.1 14.6 16.6 11.3 ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

10.1 4.7 24.9 15.2 17.6 11.1 ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

-23.8 20.1 9.2 5.2 2.7 15.8 ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

8.9 12.2 4.6 7.7 7.1 12.1 ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

-1.6 6.8 4.5 12.4 -5.4 12.2 ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

15.3 8.0 12.0 6.3 9.4 8.8 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

8.0 12.1 2.0 5.8 24.2 2.4 ތަޢުލީމް

10.9 14.4 0.2 8.3 18.4 8.1 ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

11.4 10.0 11.2 19.0 -1.2 33.4 ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

ނޯޓު:-

/_1   28 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_2   2 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_3   29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

29 ސެޕްޓެމްބަރު  2020 ގައި ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި
މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތް: -  ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 
) ް ، އިންސައްތަ އިނ  )އެއަހަރެއްގެ އަގުން

( އިތުރުވާ މިންވަރު   2014 - 2019 ް ނޑު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ ތާވަލް 5: އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ
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2019 3_/ 2018 3_/ 2017 3_/ 2016 2_/ 2015 1_/ 2014

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

13.0 13.7 14.0 13.2 11.4 10.9 ޓެކްސަސް އާއި ސަބްސިޑީގެ ފަރަޤް

87.0 86.3 86.0 86.8 88.6 89.1 ) ް ގްރޮސް ވެލިއު އެޑެޑް )އަސާސީ އަގުނ

5.2 5.2 5.4 5.7 5.6 5.3 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ

1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 ނޑުވެރިކަން ދަ

4.2 4.1 4.1 4.4 4.3 3.9 ް މަސްވެރިކަނ

11.7 12.8 11.2 11.1 10.7 8.4 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ

2.0 2.1 2.1 2.1 1.9 2.0 ތަކެތި އުފެއްދުން

0.6 0.6 0.6 0.5 0.4 0.5       ތައްޔާރުކުރި މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުން

1.5 1.6 1.5 1.6 1.5 1.5       އެހެނިހެން ތަކެތި އުފެއްދުމަށް

1.7 1.8 1.7 1.7 1.6 1.5 ކަރަންޓް އާއި ފެން 

0.9 0.8 0.9 0.8 1.0 0.8 ް       ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތ

0.8 0.9 0.8 0.8 0.6 0.7 ް       ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ ޚިދުމަތައ

7.9 8.9 7.5 7.4 7.1 4.9 އިމާރާތް ކުރުން

70.0 68.3 69.4 69.9 72.3 75.4 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

8.0 8.5 8.2 8.5 8.0 9.4 ވިޔަފާރި

21.5 20.2 20.5 20.3 23.3 25.2 ފަތުރުވެރިކަން

18.1 17.0 17.4 17.2 20.7 23.4 ް       ރިސޯޓ

2.7 2.5 2.4 2.3 1.9 1.1        ކުރުމުއްދަތުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ޚިދުމަތްދިނުން 

0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 ް       ރެސްޓޯރަންޓް،ކެފޭ،ސައިހޮޓާ ފަދަ ކެއިންބުމުގެ ޚިދުމަތްތައ

11.0 11.1 11.8 12.4 12.9 12.6 ް ދަތުރުފަތުރު, ޕޯސްޓް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

5.0 5.3 5.5 6.0 6.2 6.5 ް       ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތ

2.4 2.3 2.4 2.5 2.9 3.1 ް       ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

3.5 3.5 3.8 4.0 3.8 3.0 ް       ޕޯސްޓްގެ ޚިދުމަތްތައް އާއި މުވާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައ

4.9 4.8 5.1 4.5 4.2 4.0 ް ފައިސާގެ ޚިދްމަތ

4.8 4.6 4.9 4.3 3.9 3.7 ް       ބޭންކިންގ އާއި ފައިނޭންޝަލް ޚިދުމަތްތައ

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 ް       އިންޝުއެރެންސް އާއި އެހެނިހެން ފައިސާގެ ޚިދުމަތްތައ

7.1 6.9 6.9 7.1 7.1 7.3 ގޯތިގެދޮރާއި އިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

1.1 1.2 1.3 1.3 1.3 1.5 ް ޕްރޮފެޝަނަލް، ސައިންޓިފިކް އަދި ޓެކްނިކަލް ޚިދުމަތްތައ

8.2 7.5 7.8 7.6 7.6 7.7 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން

3.2 3.1 3.1 3.3 3.4 3.0 ތަޢުލީމް

2.8 2.7 2.7 2.9 2.8 2.7 ް ޞިއްޙަތާއި އިޖްތިމާއި ޚިދުމަތްތައ

2.2 2.1 2.1 2.0 1.8 2.1 ް ސަގާފަތާއި ކުޅިވަރާއި އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައ

ނޯޓު:-

/_1   28 އޮކްޓޫބަރު 2018 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_2   2 އޮކްޓޫބަރު 2019 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

/_3   29 ސެޕްޓެމްބަރު 2020 ގައި ރިވައިސް ކުރެވިފައި

29 ސެޕްޓެމްބަރު  2020 ގައި ޕަބްލިޝް ކުރެވިފައި
މައުލޫމާތު ދެއްވި ފަރާތް: -  ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް / މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

) ް ، އިންސައްތަ އިނ  )އެއަހަރެއްގެ އަގުން
 އިޤްތިޞާދީ ބައިތައް / ޙަރަކާތްތައް 

2019 - 2014   ) ް ނޑަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު )އެއަހަރެއްގެ އަގުނ އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ ތާވަލް 6: 


