
1 

 

 
www.planning.gov.mv ީ2013އައި،ފެބުރުއަރީ.ޕީ.ސ                                                                                                               
 

  2013އަރީ ފެބުރު     (އައި.ޕީ.ސީ)ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް                       
 

 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ
 

o 2013 ެ0.12%މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ ޖަނަވަރީ . އެވެ- 0.20% ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ ރީ މަހުފެބްރުއަ ގ 
މިއަދަދު .  އެވ0.32ެ%ބްރުއަރީ މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ ފެމަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ . ގައެވެ

 .ގައެވެ  0.17% މަހު ހުރީ ޖަނަވަރީ
 

 

o 2012 ެޖަނަވަރީ . މަތިވެފައެވ4.43ެ%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ރީ އާއި ހަމައަށް ފެބުރްއަ ގެ 2013ރީ އިން ފެބްރުއަ ގ  
 . އަށެވ4.33ެ%ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ  އަށް 2013 ން ޖަނަވަރީ 2012
 

 

ނޑުފެބްރުއަ  އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް.ޕީ.ގޮތެއްގައި ސީ ރީ މަހު މައިގަ
 

o ީނޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފެބުރުއަރ ދުފުމުގެ ބަޔާއި ، (-5.66%)މަހުގެ ބަޔާއި  މަހު މައިގަ
-( 0.28)%އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  (-0.72)%އެއްގަމުމަހުގެ ބަޔާއި ، (-1.13)%ތަރުކާރީގެ ބަޔާއި ، (-1.34)%

 .ހިމެނެއެވެ
 

o ީނޑުފެބުރުއަރ އިންފޮމޭޝަން ، (+6.81)%މޭވާ ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި   މަހު މައިގަ
އިކްއިޕްމަންޓްސް ފޯރ ދަ ރިސެޕްޝަން، ރިކޯޑިންގ  ،(+2.08)%ބޫޓާއި ފައިވާން  (+4.03%)ޕްރޮސަސިން އިކްއިޕްމަންޓްސް 

ނޑު ގޮތެއްގައި ގޭގައި ހިފާ ގެންގުޅޭ ސާމާނު ( +1.56)%އެންޑް ރިޕްރޮޑަކްޝަން އޮފް ސައުންޑް އެންޑު ޕިކްޗަރ  އަދި މައިގަ
 .ގެ ބައި ހިމެނެއެވެ (+1.32)%

 

  އިން 2012 ފެބުރުއަރީ
  އަށް  2013 ފެބުރުއަރީ

 އިން 2013ޖެނުވަރީ 
 މުޅިރާއްޖެއަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށ2013ް ފެބުރުއަރީ

 އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު
 މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 0.20- 4.43      

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 1.40- 6.52     
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.04- 8.99- 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.62 7.06 
 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 0.33 3.97 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.41 2.18 
 ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.04 8.47 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 0.02- 3.72 
 މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.09 0.09 
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.34 1.32- 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 5.70 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 16.77 
 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.11- 2.93- 
 

  

                      (އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް)އައި .ޕީ.ސީ
  

 މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ 0.32 3.14 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ 0.48 3.34 
 މަސް 5.66- 15.08 
 ގޭގެ ކުލި 0.29 4.84 
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 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

 

 -(5.66%): މަހުގެ ބައި
 

 2013 ެއެވެ-5.66%ރޭޓަކީ   މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މަހުފެބްރުއަރީ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ  .
، (-15.03%)ކަޅުބިލަމަސް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މިބައިގައި ހިމެނޭ

ނަމަވެސް މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި . އިންނެވެ (-2.64)%އަދި މަސް މިރުސް  (-7.03%)ކަންނެލި 
 .  ިހ ެމ ެމ ެމ ެމ ( 3.41%)ރިހާކުރު އަދި  (3.74)%ހިކި މަސް ޕެކެޓް ، (7.52)%ފަރުމަސް 

 

 2012ެ15.08% މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބްރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި ފެބްރުއަރީ  ގ 
 .މަތިވެފައެވެ

 
 -( 1.40%): ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

 

 2013 ެ1.40% ކާބޯތަކެތީގެ ބަޔަށް ބަލައިފިނަމަ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހުފެބްރުއަރީ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ -
ބަރަބޯ ، (-25.14%)ކަރާ މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ . އެވެ
-( 7.03)%ކަންނެލި ، (-7.77)%ފިޔާ، (-7.95)%ޓޮމާޓޯ ، (-12.95)%ކެބެޖު ، (-15.03)%ކަޅުބިލަމަސް ، (-16.49)%

ނަމަވެސް މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަޅޯ . އިންނެވެ (-4.06)%އަދި ލުނބޯ  (-4.32%)އަލުވި 
މަސް . ހިމެނެއެވެ (9.28%)ކުރުނބާ އަދި  (13.16)%ދޮންކެޔޮ ، (15.26)%ކާށި ، (38.20%)ކެރެޓް ، (77.46)%

 . އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވ0.48ެ% ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު މިބައި ވަނީ 2013ނުހިމަނައި ކާބޯތަކެތީ ގެ ބަޔަށް ބަލައިފިނަމަ 
 

 2012ެ6.52% މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބްރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި ފެބުރްއަރީ  ގ 
 .މަތިވެފައެވެ

 
-( 0.11%): އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

 

 2013 ެއިންފްލޭޝަން  މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ މަހުފެބްރުއަރީ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ 
ޝެމްޕޫ ، (-1.55%)ބޮޑީ ސްޕްރޭ މިގޮތުން އަގު ދަށަށްދިޔަ ބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި . އަށް ދަށްވެފައެވެ- 0.11%ރޭޓް ވަނީ 

ނަމަވެސް މިބައިން . ހިމެނެއެވެ-( 0.64)%އަދި ދަތްއުގުޅާ ބޭސް  (-0.71)%ލޯޝަން ، (-1.01)%ފޭޝަލްވޮޝް ، (-1.07)%
 ފޭޝިއަލް ކްރީމް ،(0.91 )%ބޭބީ ޑައިޕާރސް، (1.99 )%ޝޭވިންގ ފޯރމް  ަޗ ްށ  ިހ ަޗ  ާބ ަޗ ްށ ްށ ަޗ ުކ ެމ  ެމ ޭރ ަޗ ިހ އަގު މައް

 . ހިމެނެއެވެ (0.58 )%ބޭބީ ކޯލޯންއަދި ( 0.72)%
 

 2012ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބްރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި ފެބުރްއަރީ  ގ 
 .ވެފައެވެއަށް ދަށް -2.93%އިންފްލޭޝަން ވަނީ 

 
 -(0.04%): ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

 

 2013 ެ( 0.04%) މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހުފެބްރުއަރީ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ-
  -(1.41%) އަދި ރޯ ފޯއް -(1.91 )%އަގު ދަށަށް ދިޔައީ ހަނާކުރި ފޯއް ޕެކެޓްމިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން . އެވެ
 .މަތިވެފައެވެ( 0.41 )%ގެ އަގު ވަނީނަމަވެސް ސިގިރޭޓް.  ގޮސްފައެވެދަށަށްއަށް 



3 

 

 
www.planning.gov.mv ީ2013އައި،ފެބުރުއަރީ.ޕީ.ސ                                                                                                               
 

 2012ެ8.99% މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބްރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި ފެބްރުއަރި  ގ- 
 .ދަށަށްގޮސްފައެވެ

 
 (-0.02%): ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައި

 

 2013 ެވަނީ  ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުފެބްރުއަރީ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ
 ދިޔައީ ދަށަށްޑު ގޮތެއްގައި އަގު ނމިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މައިގަ. އަށް ދަށްވެފައެވެ- %0.02

ބާވަތްތަކުގެ  ބައިގައި ހިމެނޭ މި.ވެނެ( -1.17)% ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިން ޓްރިވެންޑްރަމް އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ކުރާ
 ވައިގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ  ކޮލަމްބޯ އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ކުރާތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ

 .ވެނެ (0.44%)ބައިން 
 

 2012ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބްރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި ފެބްރުއަރީ  ގ 
 . މަތިވެފައެވ%3.72ެ

 
 (0.04%): ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި

 

 2013 ެސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ރާއްޖޭގެ މުޅި މަހުފެބުރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ 
ބޭހުގެ ބާވަތް  މައްޗަށް ދިޔައީ މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު. މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ( 0.04)%

ބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މި .ވެނެ( 2.08 )%އި އެކްޓިފައިޑު ފުޅިންއާ (3.08)%ފުޅި   ޑައިޖިންތައްކަމުގައިވާ
 އި ޒެންޓަލްއާ (-1.27)% ހެލިބޯ އޮރެންޖު  ބޭހުގެ ބާވަތް ތައްކަމުގައިވާ ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީދަށަށްއިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

 .ވެންނެ( -1.18)%

 

   2012 ެއިންފްލޭޝަން ބައިގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބުރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި ފެބްރުއަރީގ
 .މަތިވެފައެވެ (8.47%)ވަނީ 

 
 (0.09%): މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

 

 2013 ެކީ  އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ މަހުފެބްރުއަރީ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ
 . ވެނެ( 0.38%) މޯބައިލް ފޯން އިން މިގޮތުން އަގު މަތިވެފައިވަނީ . އެވ%0.09ެ

 

 2012ެއިންފްލޭޝަން   މުޅިރާއްޖޭގެ  މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބްރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި ފެބްރުއަރީ  ގ
 . މަތިވެފައެވ0.09ެ%ނީ ވަ

 
 (0.33%): ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

 

 2013 ެގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހުފެބްރުއަރީ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ 
 ފްލައިވްޑްނަމަވެސް . އެވެފަ ވަނީ މަތިވެ)0.29%( އަދި ގޭގެ ކުލީގެ އަގު )0.99%( ކަރަންޓްމިގޮތުން .  އެވ0.33ެ%ރޭޓަކީ 
 .ދަށްވެފައެވެ (-0.15)%ވަނީ  އަގު ތަށި މުށީއަދި  (-0.51)%ފިލާ 

 

 2012ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބުރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި ފެބްރުއަރީ  ގ 
 . މަތިވެފައެވ3.97ެ%ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ 
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 (0.41%): ރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިފަ
 

 2013 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  މަހުގެ ފެބްރުއަރީ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ 
މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށްދިޔަ ބާވަތް . ވެމަތިވެފައެއަށް  0.41%ރޭޓްވަނީ އިންފްލޭޝަން 

ނޑި، (6.16 )%ފްރިޖްތަކުގެ ތެރޭގައި   . ހިމެނެއެވެ (0.75%) ފެންޕަންޕު އަދި (0.95%)ލައްފިލުވާ ، (1.07 )%ދޮންނަކު
 އިސްތިރިއަދި  (-0.33 )%ބަތްކާ ތަށި، (-0.82 )%ސޮފްޓްނަރތަކުގެ ތެރޭގައި ތް ދިޔަ ބާވަށްނަމަވެސް މިބައިން އަގު ދަށަ

 .ހިމެނެއެވެ (-0.31)%
 2012ެމުޅިރާއްޖޭގެ  ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބްރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި ފެބްރުއަރީ  ގ  

 .  މަތިވެފައެވ2.18ެ%އިންފްލޭޝަން ވަނީ 
 

 (0.62%): އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި
 
 2013 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހުފެބްރުއަރީ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ 

 ފިރިހެން ފައިވާންމިބައިގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ .  އެވ%0.62ެ
އަގު . ވެންނެ (0.48%) އަދި އަންހެން ހަރުވާޅު  (0.62%)ފިރިހެން ފަޓްލޫން ، (0.97 )% އަންހެން ޖިންސް،(8.32)%
 .ހިމެނެއެވެ (-0.88%) ޓީޝާޓް އަންހެނުން ގެއަދި  (-1.33%) ބޫޓް ކުޅިވަރު ކުޑަކުދިންގެތަކުގެ ތެރޭގައި  ދިޔަ ބާވަތްށްދަށަ

 

 2012ީމުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބުރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި  ގެ ފެބްރުއަރ 
   . މަތިވެފައެވ7.06ެ%ވަނީ 

 
 (1.34%): ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ  ބައި

 

 2013 ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުފެބްރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖެނުވަރީ ގ
 ލެޕްޓޮޕްމިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ .  އެވ1.34ެ%ރޭޓަކީ 

އަގު  .ނެވެ( 1.07)އަދި މޮނީޓަރ ފޮތުން  (1.41%)ކުރަހާފޮތް ( 1.53 )%ޓީވީ  ،(3.87)%ޑީވީޑީ ޕްލެޔަރ  ،(4.03)%
 .ހިމެނެއެވެ (-0.68)%ގަލަން އަދި  (-1.21 )%ކުލަ ފަންސޫރުތަކުގެ ތެރޭގައި  ދިޔަ ބާވަތްށްދަށަ
 

 2012ީބައިގެ ގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކު މަހާއި އަޅާބަލާއިރުފެބުރުއަރީ ގެ 2013 މަހާއި  ގެ ފެބްރުއަރ 
   .އެވެއަށް ދަށްވެފަ -1.32%އިންފްލޭޝަން ވަނީ 
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  ްމާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓ

 2013 އިން ފެބްރުއަރީ 2013ޖެނުއަރީ 
 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް: އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

         އިތުރުވި މިންވަރު
  ާބ ެމ   ަޗ ޮތ ުކ ަޗ ްށ   

  
0.15 0.27 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން
 

    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 2.35- 0.79-

 
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 0.45- 0.10

 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި 0.37 0.78

 
 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 0.44 0.11

 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި 0.64 0.27

 
 ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.30 0.06-

 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 0.02- 0.02-

 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.17 0.02

 
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  2.34 0.81

 
 ތައުލީމްގެ ބައި 0.00 0.00

 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.00

 
 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.03- 0.16-

 

  

                        (އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް)އައި .ޕީ.ސީ

 
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ 0.51 0.15

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ 1.07 0.13

 
ސް މަ 9.20- 3.05-

 
 ގޭގެ ކުލި 0.30 0.13
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  2013 ިލޭގެމާ. ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެއިންފްލޭޝަން ރޭޓް މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ވެސް   ފެބްރުއަރީ މަހ2013ުއަޅާބަލާއިރު  ގެޖެނުއަރި މަހާއ 
 .އަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ- 0.15 %އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީއަދި އަތޮޅުތަކުގެ  . އަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ- 0.27%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ 

 
އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީ މަހު 2013އަޅާބަލާއިރު  ގެ ޖެނުއަރީ މަހާއި 2013

 

 
.  ން ލިބިވަޑައިންނަވާނެއެވ3ެ, 2 ,1ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަޕްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ އެނެކްސްގެ ތާވަލް : ނޯޓް

 

މާލެ އަދި . ބައިންނެވެ މަހުގެ ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްރާއްޖޭ  ގެ ފެބްރުއަރީ މަހ2013ު
މިބައިން އެންމެ ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ މާލެއިން . އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮތީ މިބައިގައެވެ

ދަށަށް  (-8.09)%އަދި ކަންނެލީގެ އަގު  (-19.56)%މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީ މާލޭގައި ކަޅުބިލަ މަހުގެ އަގު . ނެވެ (-9.20)%
މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ކަޅުބިލަ މަހުގެ . ގައެވެ (-3.05%)އަތޮޅުތަކުގައި މިބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ . ދިއުމެވެ

. ދަށަށް ދިއުމެވެ (-5.99)%އަދި ކަންނެލީ ގެ އަގު  (-10.52)%
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.  ދަށަށް ދިއުމަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިންނެވެއިންފްލޭޝަން ރޭޓް ގެ ފެބްރުއަރީ މަހު 2013
މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީ މާލޭގައި . ނެވެ (-2.35%)މިބައިން އެންމެ ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ މާލެއިން 

ނޑު މަސް  އަތޮޅުތަކުގައި މިބައިގެ . އަށް ދަށަށް ދިއުމެވެ (-0.57)%އަދި ތަރުކާރީގެ އަގު  (-1.16)%އެއްގަމު މަސް ، (-9.20%)ކަ
ނޑު މަސް . ގައެވެ (-0.79%)އިންފްލޭޝަން  ރޭޓް ހުރީ  އަދި  (-1.46)%ތަރުކާރީ ، (-3.05)%މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ ކަ

. ދަށަށް ދިއުމެވެ (-0.10%)އެއްގަމުމަހުގެ އަގު 
 

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ  މަތި ކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްރާއްޖޭ  ގެ ފެބްރުއަރީ މަހ2013ު
މިގޮތުން މާލޭގެ އަގުތައް . މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮތީ މިބައިގައެވެ.  ބައިން އެވެކަނަތައްތަކުގެ

.  މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ  (0.81)%މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު އަތޮޅުތަކުގައި މިބައިގެ އަގުތައް ވަނީ   (2.34)%
 

ރުނީޗަރ އަދި  ދަށްކުރުމަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފަގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްރާއްޖޭ  ގެ ފެބްރުއަރީ މަހ2013ު
އަދި މާލެ އިން މިބައިގެ . އެވެ (0.78%)މިގޮތުން އެންމެ ބޮޑަށް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ އަތޮޅުތަކުން . ންނެވެހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

. މައްޗަށް ދިޔަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ (0.64%)އަގުތަށް 
 

   2013 މާރޗް 25
 
 
  

 :އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް
 

ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަން / ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ
  3349470:ފޯން

 econstats@planning.gov.mv: އީމެއިލް
   

   
 


