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  2013 މާރޗް      )އައި .ޕީ .ސީ (ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް                       
 

  

  ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  
  

o 2013  ެ20.0%ަމހު އިްނފްޭލޝަްނ ރޭްޓ ުހީރ  ރުއަރީ ފެބް. ެއވެ 05.0%ރާއްޖޭގެ އިންފްޭލޝަްނ ޭރޓް އަީކ  މަހު މާރޗް ގ - 
 ރުއަރީ ެފބްމިައދަުދ . އެވެ 0.30%ަމހު ިއންފްލޭަޝން ޭރްޓ ހުރީ  ާމރޗް ުލ ނުލާ ބަަލއިިފަނމަ ަމުހގެ ައގުތަކަްށ އައިބަދަ. ގަެއވެ

 .ގަެއވެ  0.32%މަހު ހުީރ 
 

 

o 2012  ެން  2201 ރުައރީ ފެބް .ަމތިެވފައެވެ 17.4%އިންފްޭލޝްަނ ރޭްޓ ވަނީ އާއި ހަމައަށް  މާރޗް ގެ  2013އިން  މާރޗް ގ 
 .އަެށވެ 4.43%ފްލޭަޝން ރޭޓް މަްއަޗށް ގޮސްަފއިވަނީ ބަލާިއރު ިއންއަށް  2013 ރުއަރީ ފެބް
 

 

ނޑު  މާރޗް   އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް .ޕީ .ގޮތެއްގައި ސީ  މަހު މައިގަ
  

o ްނޑު ޮގތެްއަގިއ އަގު  މާރޗ ، +)33.07(% ަކރާސީން ނުަވތަ ސާފް ތެޔޮ ގޮސްފަިއވާ ަބއިަތކުގެ ެތރޭގައި މައްޗަށްމަހު ަމިއގަ
 ،+)3.20(% ެގދޮުރ ަމރާމަުތ ކުުރްނ ނުވަތަ ޭރނުން ، +)3.53(%ން ދުަވހު ުކއްޔަްށ ޮކޓަރި ދޫކުރާ އަުގ ގެސްްޓ ަހއުްސ އި 

 .ެމނެެއވެހި +)1.69(% ޕެޓްރޯލް އާއި ޑީސަލް އަދި  +)1.97(%ަތރުކާރީގެ ބާަވތްަތއް  ،)+2.70(% ާބވަްތތައް މަހުެގ 
 

o ްަތއްދަތުުރފަތުރުވަިއެގ ، )-2.32(% ާބަވތްތައް  ވާމޭ ތެރޭގައި  ބައިތަކުގެ  ޮގްސފައިވާ  ަދށަށް ގޮެތއްަގިއ އުަގ  ަމުހ ަމއިަގނޑު  މާރޗ 
 .ހިެމެނއެވެ )-0.27(% ފޮތް  އަދި ) -0.60(%މޯބަިއލް ފޯްނ މުާވސަލާީތ ބާވަްތތަކުން  ،)-0.65(% ކަރަންޓް ،)-1.11(%

 

އިން   2012 މާރޗް 
 އަށް   2013 މާރޗް 

އިން  2013 ރުއަރީ ފެބް 
 މުޅިރާއްޖެއަށް : ލޭޝަން ރޭޓް އިންފް އަށް  2013 މާރޗް 

 އިުތރުވި ިމންވަރު  އުިތރުވި ިމްނވަރު 

4.17  0.50   މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 

6.17  0.88  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި
‐3.96  ‐0.02   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި 
5.98  0.10   އަންނައުނާއި ފައިވުާނގެ ބައި 
4.21  0.99  ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައި ގޭގެ ކުލި، ފެން،
0.59  0.04   ފަރުީނޗަރ ައދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބަިއ 
7.49  0.06   ސިއްޙީ ޚިުދމަތުގެ ަބއި
2.82  0.25  ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 
‐0.14  ‐0.14   މުވާސަލާތީ ިޚދުމަތްަތކުގެ ބައި
‐1.50  0.04   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި
5.70  0.00  ތައުލީމްގެ ބައި 

15.49  0.11   ހޮޓާ، ކެފޭ އިަދ ރެްސޓޯރަންޓްގެ ބައި
‐2.94  ‐0.04   އެހެނިހެްނ ުމދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި

  ) އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް (އައި .ޕީ .ސީ
  

3.15  0.30   މުޅިރާްއޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަސްުނހިަމނާ 
3.80  0.12   އި މަސްނުހިަމނާ ކާބޯތަކެތީގެ ބަ

12.20  2.70  މަސް
4.67  0.20   ގޭގެ ކުލި
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  އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 )+2.70: (%މަހުގެ ބައި 
  

. އެވެ+ 2.70%ރޭޓަީކ  މުިޅރާއްޭޖެގ މަހުގެ ބައިެގ އިންފްޭލޝަން  މަހު މާރޗް 2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ  ރުއަރީފެބްގެ  3201 •
)  6.71(%ަކޅުބިލަމަްސ ދިއުމަްށ ހިއްާސކޮށްަފިއވަނީ  ަމއްަޗށްބާަވތްތަުކގެ ެތރެއިްނ ިއންފްޭލޝަްނ ރޭްޓ  މިބަިއގަިއ ހިމެނޭ

 ަށށް ދަ ަނަމވެްސ މިބަިއްނ ައގު. ނެވެ) 0.62(% ަދޅު މަުހެގ ބާަވތް ތަކުން އަިދ ) 1.02(%ކަްނނެިލ ، )1.13(%ހިކިމަސް 
ރިހާކުުރ  އަދި  )-1.19(%މަސް މިރުސް ، )-1.98(%ހިކި މަްސ ޕެކެޓް ، )-2.17(%ފަރުަމސް ތަުކެގ ތެރޭގައި ދިޔަ ބާަވތް

 . ހިމެނެއެވެ )-0.23(%

 

 12.20%މުޅިރާއްޖޭެގ މަހުގެ ބަިއގެ ިއންފްލޭަޝން ވަީނ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާރޗް ގެ  2013މަހާއި  މާރޗް ގެ  2012 •
 .މަިތވެފަެއވެ

 
 )+99.0(% :ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 

  

ގޭެގ ކުލި، ފެން، ކަަރްނޓް، ގޭްސ ައިދ ތެލުެގ ބަިއެގ ިއންފްލޭަޝްނ  މަހު މާރޗް 2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީފެބް ގެ  3201 •
ަވީނ  +)0.20( ައިދ ގެޭގ ކުލިގެ ައގު ) +3.20%( ރޭުނން، +)33.07(% މޮިގތުްނ ކެރޮިސން. އެވެ +0.99%ރޭޓަކީ 
 .ަދްށވެފަެއވެަވީނ  )-0.26(% ގެ ައގުްފލަިއވްޑް ފިލާއަދި ) -0.65(% ަރންްޓގެ އަގު ކަނަަމވެސް . ެއވެފަމަިތވެ

  

މުޅިރާްއޖޭެގ ގޭެގ ކުލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭްސ ައިދ ތެުލގެ ބަިއެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާރޗްގެ  2013މަހާއި  މާރޗް  ގެ  2012 •
 .މަިތވެފައެވެ 4.21%ޭލޝްަނ ަވނީ އިންފް

  
   )+0.88: (%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

  

 +0.88%ކާބޯތަކެތީެގ ބަަޔށް ބަލައިފިނަަމ އިްނފްލޭޝަްނ ރޭޓަީކ  މަހު މާރޗް  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީފެބްގެ  3201 •
، )+48.58(% ކެެރޓްިދއުމަށް ހްިއސާކޮްށފަިއަވނީ  މައްޗަށްބާވަތްތަުކގެ ެތރޭިއން ިއްނފްލޭޝަން ރޭްޓ  މިބަިއގަިއ ހިމެނޭ. އެވެ

ޯޓ ޓޮމާ ،)+6.71(% ކަޅުބިލަ މަސް، )+8.57%(ކެބެޖު  ،)+8.67(% ކިއުަކމްބާ ،)+9.63(% ކާށި ، )+13.58(%އޮރެްންޖ 
ނަަމވެްސ ިމ ަބއިްނ ައުގ . ިއންެނވެ )+2.09(%އާފަުލ  ައދި  )+2.24(% ކޯންފްލެކްސް  ،)+2.72(% ުމގު ،)+4.85(%

) -5.24(% ކަރާ، )-7.24(% ކުދި ަބރަބޯ، )-9.35(% ރުމޭިބސްކަދު ، )-44.15(%ދިަޔ ބާަވތްތަކުެގ ތެޭރަގިއ ފަޅޯ  ދަށަށް 
  .ިހމެެނއެވެ )-4.88(% ައނބު އަދި 

 

 17.6%މުޅިާރއްޭޖެގ ކާބޯތަކެތީެގ ބަިއެގ އިންފްޭލޝަްނ ަވނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާރޗްގެ  2013މަހާއި  މާރޗް ގެ 2012 •
 .މަިތވެފަެއވެ

  
 )+0.25: (%ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައި

  

 0.25%ވަނީ  ަދތުުރ ފަުތރުެގ ބަިއގެ ިއްނފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިާރއްޭޖގެ  މަހު މާރޗް 2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ އަރީރު ފެބް ގެ  3201 •
ޕެޓްރޯްލ ދިަޔީއ  މަްއޗަށް ުޑ ޮގތެްއގަިއ ައުގ ނިމގޮުތން މިބައިަގއި ހިެމނޭބާަވތްތަކުެގ ެތރެިއްނ ަމއިގަ . ވެަފއެވެ ަމތިއަްށ 
 .ވެނެއްިނ  )+0.46(%އިަދ މޮޓޯ ސައިކަްލ ) +0.71(%ކަލް މަރާާމތުކުރުން ސައި، )+1.47(%ީޑސެލް ، )+1.72(%
ޮކލަމްބޯ ާއއި މާެލ އާއި ދެމެުދ  ިދއުަމށް ިހްއސާކޮށްފަިއވަނީ ދަަށށްބާވަްތތަކުގެ ތެރެއިްނ ިއންފްޭލޝަން ރޭްޓ  ބައިގައި ހިމެނޭ މި

 .ވެނެ) -4.58(%ަވއިގެ ދަތުުރ ފަތުުރެގ ބަިއން  ކުރާ
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 2.82% ުރގެ ަބއިެގ އިްނފްލޭޝަން ވަނީ މުޅިރްާއޖޭެގ ަދތުުރ ފަތު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާރޗްގެ  2013މަހާއި  މާރޗް  ގެ 2012 •
  .މަިތވެފަެއވެ

  
  )+11.0(% :ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

  

ިއންފްލޭަޝްނ  ަބއިގެ  ންޓްގެ ހޮޓާ، ެކފޭ އަިދ ެރސްޓޯރަ މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހު މާރޗް 2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީފެބް ގެ  3201 •
، )+3.53(% ުދވަުހ ުކއްަޔޭދ ކޮޓަރި ިދަޔ ބާވަްތ ތަުކެގ ެތރޭގަިއ ަމއްަޗށްިމގޮުތްނ ައުގ . ވެަފއެވެމަތި އަްށ  0.11%ރޭޓް ަވީނ 

 . ިހމެެނެއވެ) +0.02(% ޕިއްޒާ އަދި ) +0.68(% ފިޝް އެންޑް ޗިްޕސް
  

ަބިއގެ އިންފްޭލޝަްނ  ހޮޓާ، ކެފޭ ައިދ ރެސްޯޓރަންްޓގެމުޅިރާްއޖޭެގ  ލާއިރުމަހާއި އަޅާބަ  މާރޗްގެ  2013މަހާއި  މާރޗް  ގެ  2012 •
  .ވީަނ ަމތިވެަފެއވެ 15.49%ވަނީ 

  
 )+0.10: (%އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި 

 
ޓަީކ މުިޅރާއްޭޖެގ ައްނނައުނާިއ ފައިާވުނެގ ބައެިގ އިންފްޭލޝަްނ ރޭ މަހު ރޗްމާ 2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީފެބްގެ  3201 •

ންޓް ޯއވަރ ިއންފަމިބަިއގައި ިހމެޭނ ބައިތަކުެގ ތެެރިއން އިްނފްލޭޝަްނ ރޭްޓ މައްޗަްށ ިދއުމަްށ ހިއްސާކޮށްފައިަވީނ . ެއވެ +%0.10
 ޓީާޝޓް  ކުިދްނގެއަންހެން  ،)+1.33(%ފެންަފއިވާން ، )+1.34(%ފިރިހެްނ ކުދިްނގެ ީޓޝާޓް ، )+2.24(% އޯލް
ތަކުެގ ިދަޔ ބާަވތް ށްއަގު ދަށަ. ވެނެ ) +0.27(% ންއޮީފސް ޓައި  ައދި )+0.28(% ޝޯޓް ބޮކްސަރ ިފރިހެން، )+0.53(%

 .ހިެމނެެއވެ) -0.19(% ޖިންސް  އްަނހެުނންގެ ައދި ) -0.28(%ފިރިހެން ޓީޝާޓް ، )-1.07(%ބޫޓް  އޮފީސް ތެރޭަގއި 
 

އިންފްޭލޝަން ވަީނ  އި ަފއިާވުނެގ ބަިއގެނާ މުޅިރާްއޖޭެގ ައންަނއު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާރޗްގެ  2013މަހާއި  މާރޗް ގެ  2012 •
   .މަިތވެަފއެވެ %5.98

  
 )+.060: (%ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި 

  

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުެގ އިންފްޭލަޝން ރޭޓް ވަީނ  ާރއްޭޖގެ މުޅި މަހު  މާރޗް ގެ  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީ ބްފެ ގެ  3201 •
 ކަމުގަިއވާ  ބޭުހގެ ބާަވތްަތއްަމއްަޗށް ދަިޔީއ  އިގަިއ ހިމެނޭ ބާަވތްަތކުގެ ތެެރއިން ައގުިމގޮތުން މިބަ . މައްަޗްށ ގޮސްފައެވެ %0.06

  .ވެނެ ) +0.21(% ޫމވް ުފިޅން  ައދި  )+0.36(%ބާމް ، )+2.15(%ބޭސް މަަލން 

 

ންފްޭލޝަން ަވީނ އި ބައިގެ މުޅިާރއްޭޖގެ ސިްއޙީ ޚިުދމަތްތަކުެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާރޗް ގެ  2013މަހާއި  ޗްމާރގެ  2012  •
 .މަިތވެަފއެވެ %7.49

  

 )+0.04: (%ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ  ބައި ކު 
  

ބައެިގ އިންފްޭލޝަްނ ކުޅިވަރާ ސަާޤފީ ކަންތަކުެގ މުޅިާރއްޭޖެގ  މަހު މާރޗްގެ  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރިފެބްގެ  3201 •
ުކަލ ިހއްސާކޮށްަފިއވަީނ  ފްލޭަޝން ރޭްޓ ަމއްަޗށް ިދއުމަށް ރެިއްނ ިއންބާަވތްަތކުގެ ތެ މިބަިއގަިއ ހިމެނޭ . އެވެ +0.04%ރޭޓަކީ 
ކުޑަ ކިުދންެގ ވާަހަކ ތަކުެގ ެތރޭގަިއ ިދޔަ ާބަވތް ށް ައުގ ދަށަ .ެނވެ) +0.21%( ރުންލާިޔ ަފންސޫައިދ ) +2.12(% ރު ފަންސޫ
 .ހިެމނެެއވެ ) -0.90(% ފޮތް
 

ިއންްފލޭޝަްނ ަވީނ ަބއިެގ  ސަޤާފީ ކަންތަުކގެމުޅިރާްއޭޖެގ  ލާއިރުމަހާއި އަޅާބަ  މާރޗްގެ  2013މަހާއި  މާރޗްގެ  2012  •
  .އަށް ަދށްވެަފއެވެ -%1.50
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  )+0.04: (%ރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި ފަ
  

ެގ މުިޅރާްއޖޭެގ ފަުރީނޗަރ ައިދ ިހފާގެްނގުޭޅ ާސާމނުގެ ބައި މަހު  ގެ މާރޗް 2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީފެބް ގެ  3201 •
ިމގޮުތން ިމބައިަގިއ ހިމެނޭބާވަތްތަކުެގ ެތރެިއން ައގު މަްއަޗްށދިޔަ ާބވަްތ . ވެަމތިވެަފއެ ައްށ  0.04%ޭރޓްވަީނ އިންފްޭލޝްަނ 

ނޑި، )+1.57(% ފްރިޖް ތަކުގެ ތެޭރގަިއ   +) 0.39%(ަތށިޮދންނަުފޅި   ައދި) +0.58(% އިސްިތރި ،)+0.61(% ދޮންަނކު
 )-0.55(% ރައިސްކުކަރ، )-1.19(% ދޮންނަ މެިޝންތަކުގެ ތެޭރަގއި ތް ިދޔަ ާބވަ ށްައުގ ަދށަ ަނަމެވސް މިަބއިން . ހިމެެނެއެވ

 .ހިމެނެެއވެ )-0.47(% ަމދިިރ މަާރބޭސް އަދި 
 

 ފުަރީނޗަރ އަދި ހިފާެގންުގޅޭ ާސމާުނގެ ބަިއގެ މުޅިާރއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މާރޗް ގެ  2013މަހާއި  މާރޗް ގެ  2012 •
  .މަިތވެފައެވެ 0.59% އިންފްޭލޝްަނ ަވނީ

  

 )- 0.02: (%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 
  

ބައިގެ އިންފްލޭޝަްނ ރޭޓަކީ  ިއ ދުފުުމގެ މުޅިާރއްޭޖެގ ުދްނފަތާ މަހު މާރޗް 2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީފެބް ގެ  3201 •
 .ގޮސްަފއެވެ ަށށްަދައގު ަވނީ ) -0.29(%ރޯ ފޯކުގެ މިބަިއގަިއ ހިމެޭނާބވަްތތަކުެގ ތެެރިއން . އެވެ -%0.02

 
ބައެިގ އިންފްޭލޝަްނ ވަީނ  ިއ ދުުފމުގެ ުދންފަތާ ުމޅިރާްއޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މާރޗްގެ  2013މަހާއި  މާރޗް ގެ 2012 •

  .ދަަށްށގޮސްފަެއވެ -%3.96
  

  )- 0.04: (%އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 
  

އިްނފްޭލޝަްނ ރޭްޓ  މުޅިާރއްޖޭެގ އެެހނިެހްނ ުމދަލާިއ ޚިުދަމުތގެ ަބިއގެ ހުމަ  ޗްމާރ 2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީފެބް ގެ  3201 •
ބޭބީ ލޯަޝްނ ، )-1.44(%ބޮޑީ ސްޕްރޭ ިމގޮުތން އަުގ ދަށަްށިދޔަ ބާވަތްތަުކގެ ތެޭރގަިއ . އަށް ދަށްވެަފއެވެ -0.04%ވަީނ 
ަނމަެވސް މިަބިއްނ . ިހމެެނއެވެ )-0.25(% އަިދ ތުވާލި ، )-0.36(% ބޭބީ ކޯލޯން ، )-0.50(%ާއފްޓަރ ޭޝވް ، )-0.85(%

ައިދ +) 0.56(%ޓިޝޫ  ،)+0.59(% ހޭންޑް ބޭގު، )+0.61(% ޭފޝަްލ ކުރީމް ތަކުގެ ތެރޭގައިތްޗަށް ދިޔަ ބާވައަުގ މައް 
  . ހިެމނެެއވެ )+0.35(%ލޯޝަްނ 

 
އި ިޚދުަމތުެގ ބަިއގެ އިންފްޭލޝަްނ މުޅިރާްއޖޭެގ އެެހިނހެން މުދަލާ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާރޗްގެ  2013މަހާއި  މާރޗް  ގެ 2012 •

  .ވެަފއެވެއަށް ދަށް  -2.94%ވަނީ 
  

 )- 14.0: (%މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި 
  

ީކ ިއންފްޭލޝަްނ ރޭޓަ މުޅިރާްއޖޭެގ ުމާވަސލާތީ ޚިދުަމތުެގ ބައިގެ  މަހު މާރޗް 2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީފެބް ގެ  3201 •
 . ވެނެ) -0.60(%ން ޯމބައިލް ފޯނު  ިއަވނީވެފަދަށް މިޮގތުްނ ައގު  .އެވެ -%0.14

 
ީނ އްިނފްޭލޝްަނ ވަ މުާވސަލާތީ ިޚދުަމތުެގ ބަިއގެމުޅިާރއްޭޖގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާރޗްގެ  2013މަހާއި  މާރޗް ގެ 2012 •

 .ވެަފއެވެއަށް ަދށް -%0.14
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  ކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަ  

 2013 މާރޗް އިން  2013 ރުއަރީ ފެބް 
 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

 އިތުރުިވ މިނަްވރު         
 އަތޮޅުތައް  މެާލ

0.44  0.58   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

0.64  1.24   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

‐0.05  0.06   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި

0.01  0.26   އަންނަުއނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

1.46  0.76   ލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައިގޭގެ ކު

0.01  0.08   ފަރުީނޗަރ ައދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބައި 

0.08  0.01   ުދމަތުގެ ަބއިސިއްޚީ ޚި

0.31  0.17   ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 

‐0.07  ‐0.23   މުވާސަލާތީ ިޙދުމަތްަތކުގެ ބައި

0.01  0.10   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި 

0.00  0.00   ތައުލީމްގެ ބައި 

0.12  0.10   ހޮޓާ، ކެފޭ އަިދ ރެްސޓޯރަންޓްގެ ބައި

‐0.17  0.14   އެހެނިހެްނ ުމދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި 
)                       އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް (އައި .ޕީ .ސީ  

0.25  0.36   ޖުމްލަ ިއންފްލޭޝަން މަސްނުިހމަނާ 

0.01  0.30   އި މަސްުނހިަމނާ ކާބޯތަކެތީގެ ަބ

2.26  3.33    ސްމަ

0.07  0.20   ގޭގެ ކުލި
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 ލޭގެ މާ. ގޮސްަފއެވެ ޗަށް މައް ވަީނ އްިނފްލޭަޝްނ ރޭޓް އަތޮޅުތަުކގެ ެވސް  އާއިމާލެ  މަހު މާރޗް 2013އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ރުއަރީ ފެބްގެ  3201  
  .މަިތވެަފއެވެައށް  0.44% އިންފްޭލޝަން ރޭޓް ަވނީ  ގެއަިދ އަތޮުޅތަކު .ަމިތވެފަެއވެ  އަށް  0.58%އިންފްޭލޝަން ޭރޓް ވަނީ 

  
  އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު މަހު  މާރޗްވަނަ އަހަރު  2013އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ޗް މާރގެ  2013

  

  

  
  

  
  .ން ިލބިވަޑަިއންަނވާެނެއވެ 3, 2 ,1ތަްއޔާރުޮކްށފައިާވ ލިުއމުެގ ެއނެކްސްެގ ާތވަލް ގިޭރސިަބހުން ނުކެގ އިތުރު ތަޕްސީލްތައް އިގްރޫޕްތަ: ނޯޓް
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+) 1.24(% ަބއިން  ކާބޯތަކެތީގެ ދިުއމަްށ އެްނމެ ބޮޑަށް ިހއްސާކޮށްަފއިަވީނ  މަްއޗަށް  ިއްނފްލޭޝަްނ ރޭޓްާމލޭެގ މަުހ  މާރޗް ެގ  2013
ަކން ބޭނުންކުރާ ެތުލެގ ކަށްއަދި ، )+6.85(% ތަުރކާރީ، +)3.33(%ބިައން  މަުހގެ މާެލއިންމީގެ ސަަބބެއް ކަުމގަިއ ަވނީ . ނެވެ

އެްނމެ ޮބަޑްށ ެދަވނަައށް ދިުއމަްށ މަްއޗަްށ  ިއންފްލޭަޝްނ ރޭޓް މާރޗް މަުހ މާޭލގެ ެގ  2013. ވެިދއުމެ  ަމއްޗަށް  )+0.94(% ބާވަތައް
  .ނެވެ+) 0.76(% ންބައި ޭގގެ ކުލި، ފެްނ، ކަރަންޓް، ގޭްސ އަދި ތެލުެގ ހިއްސާކޮްށފަިއވީަނ 

  
ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް،  ހިއްސާޮކްށފައިަވނީ ޑު އެންމެ ބޮަތކުގައި ައތޮޅުދިުއމަްށ ަމއްަޗްށ  އިްނފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު  މާރޗް ގެ  2013

 ައގު  ރޭުނުމގެ ،)+29.14(%އަުގ  ކެރޮސިންގެ ީމގެ ސަބަެބއް ަކމަުގިއ ބެލެވެނީ . ވެނެ) +1.46(% ން ގޭސް ައދި ތެުލގެ ަބއި
މަްއަޗްށ  ިއންފްޭލޝަްނ ރޭޓްމާރޗް ަމހު ގެ  2013 .ިދއުެމވެ ަމްއޗަށް ) +0.07(%އަުގ  ކުއްޔަ ދޭ ތަްނތަުނގެ ައދި ) +6.23(%

  .ެނވެ+) 0.64(% ަބއިން ކާބޯަތކެތީގެ ިހއްާސކޮށްފަިއވަނީ  ޑުެދަވނައަްށ އެންެމ ބޮއަޮތޅުތަުކގައި ދިުއމަްށ 
  

 މަުހގެ ދިުއމަށް އެްނމެ ބޮޑަށް ހިްއސާކޮްށފައިަވނީ  ަމްއޗަށް ންފްޭލޝަްނ ރޭޓްގެ އި ަބއި  ތަކެތީގެކާބޯމާެލ އަދި އަތޮުޅތަކުގަިއ ވެްސ 

ީމެގ ސަބަެބއް ކަމުގިައ ވަީނ  .ަގެއވެ+) 3.33(% މާލޭ  ބޮޑު އިންްފލޭޝަްނ ެއއް ފާަހަގ ކުރެިވފައި ވަނީ މިަބިއން އެންމެ . ބައްިނނެވެ
 ހުެގ ައގު ހިކި މައަިދ +) 1.15(%ދަުޅަމހުެގ ައގާިއ +) 1.31(ކްަނނެލީެގ އަާގިއ  +)6.87(%މާލޭަގިއ ކަޅުބިަލމަހުެގ ައގާިއ 

މެީގ ސަބަބެްއ ކަުމގަިއ ބެލެެވީނ . ގަެއވެ 2.26%މިބައިެގ އިންފްޭލޝްަނ ޭރޓް ހުީރ  އަތޮުޅަތކުގައި. ޮބޑުވުެމވެ) +1.13(%
  .މަިތވުެމވެ+) 0.75%(ނެލީ ގެ އަގު ަވނީ އަިދ ކަން ގެ ައގު +) 1.13(%ައގިާއ ހިކި މަހު +) 6.57(%ކަޅުބިލަމަުހގެ 

  

މާެލ ިއން މުވާަސާލީތ އެްނެމ ބޮޑަްށ ހިްއާސކޮށްފައިވަީނ  ކުރުމަށް ަދށް ގެ އިންފްޭލޝަްނ ރޭޓް ާރއްޖޭ  ަމހު ފެްބރުއަރީ ގެ  2013
ތަކުން އަުގ ައތޮޅޮއަދި  .ވެއެ )-0.86(% މޯބައިލް ޯފނުންގޮސްަފިއވަނީ  ގުަދށަށްމިޮގތުން އަ  .ވެނެ )-0.23(%ން ބައި  ހިދުަމތްތަުކގެ

 ފިރިހެުންނެގ ބޮޑީ ސްްޕރޭ  ގޮސްަފއިަވނީ  ަދށަށް  ގު ިމގޮުތްނ އަ  .ވެނެ )-0.17%( ދަށަްށ ގޮސްަފއިަވނީ އެެހނިެހްނ މުދަލާިއ ިހުދމަތްތަކުން
  .ވެެނ) -1.38(%ބޮޑީ ލޯަޝން ިއން  އާއި ) -2.14(%
  

    2013 އޭޕްރީލް  29
  
  
   

 :އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 
  

  ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިވިޝަން / ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެަޝނަލް ޕްލޭނިންގ
   3349470:ފޯން

  econstats@planning.gov.mv: އީމެއިލް
    

      
  


