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

 
  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 

 
o 2013  ިގަެއވެ. މަުހގެ އަގުތަކަްށ  -27.0މަހު ިއންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % ޖޫންއެވެ.  1.17ރާއްޖޭގެ އިންފްޭލޝަން ރޭޓް އަކީ % މަހު ޖުލައ

 .ގަެއވެ -0.41މަހު ުހރީ % ޖޫންެއވެ. މިައދަދު  0.91މަުހ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % ޖުލައިބަަލއިފިނަމަ  އަިއބަދަލު ނުލާ
 

o 2012  ެއަށް  3201 ޖޫން ން 2201 ޖޫން މަތިވެފަެއވެ. 0.03އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %އާއި ހަމައަށް  ޖުލައި ގެ  2013އިން  ޖުލައި ގ
 އަށެވެ. 2.07ގޮސްަފއިަވނީ % ބަލާިއރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް

 
ނޑު  ޖުލައި   ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް  މަހު މައިގަ
o ި(، +16.23)% ފަރުނީޗަރ، +(3.87މަުހގެ ާބވަތްަތއް )%ގޮސްަފިއވާ ަބއިތަކުގެ ެތޭރަގއި  މައްޗަށްގޮތެްއަގއި ައުގ  ަމހު ަމއިަގނޑު  ޖުލައ

 ހިމެނެއެވެ.+( 9.96މޭާވގެ ބާަވތްތައް )%+( އަިދ 9.98ތަރުކާީރގެ ާބވަތްތައް )%
 
o ިނޑު ގޮތެްއަގއި އަގު  ޖުލައ ޒީނަތްތެރިވުަމްށ (، -0.77)%ގޭެތރޭަގއި ގެްނުގޅޭ ސާމާނު  ޮގސްފަިއވާ ބައިތަުކގެ ތެޭރގައި ދަށައްމަހު މަިއގަ

ޕާން އަދި ސީރިއަލް ފަދަ ( -2.22)% ގެ އިތުރުންކު އަންނައުނާ ައދި އަންަނއުުނގެ އެހެނިެހން ބާވަތްތަ ،(-0.17)% ބޭނުންުކރާ ސާމާނު
 ހިމެނެއެވެ. (-0.13ބާވަތްަތއް )%

 
 އިން   2012 ޖުލައި 
 އަށް   2013 ޖުލައި 

 އިން  2013 ޖޫން 
 އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މުޅިރާއްޖެއަށް  އަށް  2013 ޖުލައި 

 އިތުުރވި މިްނަވރު  އިތުުރވި މިްނަވރު 
 ން މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަ  0.1. 0033      

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  2.72 57.6     
 ދުންފަާތއި ދުފުުމގެ ަބއި  0.20- 1763- 
 1717 0714-  އަންަނއުާނއި ފަިއވާނުގެ ބައި  
 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކރަންޓް، ޭގސް ައިދ ތެލުގެ ބައި  0725 3703 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިާފގެްނގުޅޭ ާސމާުނގެ ބައި  3884 3.60- 
 ޙީ ިޚދުމަުތގެ ަބއި ސިއް  0.06- 8827 
 ދަތުރުފަުތރުގެ ބައި  0751 1792 
 މުާވސަލާތީ ޚިުދމަތްތަުކގެ ަބއި  0800 0.92- 
 ކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަުކގެ ަބއި  0.03 1.44- 
 ތައުލީްމގެ ަބއި  0.00 5.70 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޯޓރަންޓްގެ ބައި  0.01- 14.62 
 ދުމަުތގެ ަބއި އެހެނިހެން މުދަާލއި ޚި  0.07- 0.92- 
ސީ.ޕީ.އައި )އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް(                    

       
 މުިޅރާްއޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ަމސްނުިހަމނާ 0791 2772 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި ަމސްނުިހމަނާ  27.3 5.68 
 މަސް  3787 5795 
 ގޭގެ ކުލި  0.19 3732 
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 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 (+2.72)% :ތަކެތީގެ ބައި ކާބޯ 
 

 3201  ެއެވެ. މިަބއިަގިއ + 2.72%ރޭޓަކީ  މުޅިާރއްޭޖގެ ކާބޯަތކެތީގެ ަބއިގެ އިންފްލޭަޝން މަހު  ޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ
+(، 17.81ފިޔާ )%، +(6.69ބިލަ ަމސް )%ކަޅު ދިުއމަށް ިހއްާސކޮށްފައިަވނީ  ަމއްޗަށްބާވަތްތަުކގެ ެތރެިއން އިންފްޭލޝަން ރޭޓް  ހިމެނޭ

ކުކުޅު +(، 6.64މިނަރަލް ވޯަޓރ )%+(، 9.57ވަޅޯ ަމސް )%+(، 25.20ދޮންކެޔޮ )%+(، 43.74)% އަނބު +(،51.93ކެރެޓް )%
ގިތެޔޮ މިުރްސ (، -14.51)% އަުލވި ދިޔަ ބާވަތްތަުކގެ ތެޭރގައި ދަށަށްމި ބައިން އަގު ންނެވެ.  +(6.55ކާށި )% ( އަދި 4.96ބިސް )%

 ( ހިމެނެެއވެ.10.36ލޮނުމެދު )%( އަދި -5.33)%
 

 2012  ެމަތިވެަފއެވެ. 5.76%ނީ މުޅިރާްއޖޭގެ ާކބޯތަކެތީގެ ބަިއގެ އިންފްޭލޝަން ވަ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި  ޖުލައި  ގ 
 

 (+3.87ބައި: )% މަހުގެ 
 

 3201  ެިމގޮތުން ިމބަިއަގިއ + އެވެ. 3.87% އަކީރޭޓްއިންފްޭލޝަން ބަިއގެ  ގެމަހުމުޅިރާްއޖޭގެ  މަހުޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ
އަދި ރިހާކުުރ ، +(9.57)% ވަޅޯ ަމސް، +(6.69ިބލަ މަސް )%ކަޅު ދިޔަ ާބވަތް ތަކުގެ ެތރޭަގއި މައްަޗށް ހިމެނޭާބވަތްތަުކގެ ތެެރއިން އަގު 

 (-0.01އަދި މަސް މިުރސް )% (-0.62)% ކަންނެލިތަކުެގ ތެރޭަގއި ތްދިޔަ ާބވަަދށަށް ަނމަެވސް ިމބައިްނ ައގު  ހިމެނެއެވެ. +(2.52)%
 ހިމެެނއެވެ.

 
 2012  ެމަތިވެފަެއވެ 5.95އިންފްލޭޝަން ވަނީ % ަބއިގެ ަމހުގެމުޅިރާްއޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި  ޖުލައި  ގ. 

 
 +(3.84ރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: )%ފަ
 

 3201  ެރޭޓްވަނީ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާްއޖޭގެ ަފުރނީޗަރ ައދި ހިފާެގންުގޅޭ ާސމާުނގެ ަބއިގެ  މަހުޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން  ގ
+(، 20.19އެނުދ )%ބާވަތް ތަކުގެ ެތޭރގަިއ  ދިޔަ ށްޗައްމަވެ. ިމގޮތުން މިަބއިަގއި ިހމެނޭާބވަތްތަުކގެ ެތރެއިން ައުގ ފައެ މަތިވެ +%3.84
މިަބއިން އަގު ދަަށްއ  ެއވެ. އަދިހިމެނެ +(2.74)%އަދި ފެން ޕަންޕް +( 3.12ތަށި )%ބަތްކާ، (+8.74)%ގޮދަޑި +(، 18.79ލަމާރި )%އަ

 ހިމެނެެއވެ.( -1.58ރި ތަށި )%ބިއްލު  އަދި (-2.55ދިޔަ ާބވަތްތަކުގެ ެތރޭަގއި ދޮްނނަެމިޝން )%
 

 2012  ެއިންފްލޭަޝން ވަީނ  މުޅިރާއްޭޖެގ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިާފގެްނގުޅޭ ާސމާުނގެ ބަިއގެ ޅާބަލާއިރު މަހާއި އަ ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި ޖުލައި  ގ
 .ަފއެވެދަށްވެ -%3.60

 
 +(0.25ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: )%

 
 3201  ެ0.25ލުެގ ަބއިެގ އިްނފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %ގޭގެ ކުލި، ެފން، ަކރަންޓް، ގޭސް ައދި ތެ މަހުޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ +

 ގެ އަގުއަދި ޓައިްލސް+( 0.81%ކައްކާ ގޭހުގެ ައގު )(، 1.78ސިމެންތީގެ ައގު )%+ ،+(0.19ޭގގެ ކުލީގެ ައގު )%މިގޮުތން އެވެ. 
 ެއވެ. ފަ ވެމަތިވަނީ  +(0.89)%
 

 2012  ެލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް ައދި ތެލުގެ ބަިއގެ ިއންފްލޭޝަްނ މުޅިރާއްޭޖގެ ޭގގެ ކު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި ޖުލައި  ގ
 .މަތިވެފަެއވެ 3.03ވަނީ %
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 +(0.51ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައި: )%
 

 3201  ެމައްޗަްށ + 0.51ވަނީ % މުޅިާރއްޭޖގެ ދަުތރު ފަތުުރގެ ަބއިގެ އިންފްލޭަޝން ޭރޓް ހުމަ ޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ
+( އަދި ޓްރެވިްނޑްަރމް ާއއި މާލެ ާއއި 1.88މޮޓޯސައިކަލް )%މައްޗަށް ދިަޔީއ ޑު ގޮތެްއަގއި ައގު ނމަިއގަ  ންިމގޮތުން މިަބއިވެ. ގޮސްަފއެ

 ާއއި ކޮލަްމބޯނެވެ. މިަބއިަގއި ިހެމނޭ ާބވަތްތަކުގެ ތެެރއިން އަގު ދަށަށް ގޮސްަފއިަވނީ +( 0.72ދެެމދު ކުރާ ވަިއގެ ދަތުރު ަފތުުރގެ ަބިއން )%
 ނެވެ.( -3.14މާލެ އާއި ެދެމދު ކުރާ ަވއިގެ ދަތުރު ަފތުރުގެ ބައިން )%

 
 2012  ެމަތިވެފައެވެ 92.1މުޅިރާްއޖޭގެ ަދތުރު ފަތުުރގެ ބަިއގެ ިއންފްލޭޝަން ަވނީ % މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި  ޖުލައި  ގ. 

 
 (+03.0ބައި: )% ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ކު

 
 3201  ެއެވެ.  +0.03ަބއިގެ އިންފްލޭަޝން ރޭޓަކީ %ކުިޅވަާރ ސަޤާފީ ކަންތަުކގެ މުޅިާރއްޭޖގެ  މަހު  ޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ން ޖޫ ގ

ފޮހޭރަަބުރ އަދި  +(0.93ނީަޓރު ފޮތް )%މޮ ިދއުމަްށ ހިއްސާކޮށްފަިއވަނީ މައްޗަށްާބވަތްތަުކގެ ތެރެއިްނ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މިަބއިަގއި ހިމެނޭ
 .ހިމެެނއެވެ ( -0.73)% ންގަލައަދި  ( -3.17)%ަލވަޖަހާ ސެޓް ތަުކގެ ތެޭރގައި ދިަޔ ބާވަތް ދަށަށްއަގު  ނެވެ.ން (+%4.27)

 
 2012  ެއަށް  -1.44%ިއންފްލޭޝަން ވަނީ ަބއިގެ  ސަޤާފީ ކަންތަުކގެމުޅިރާއްޭޖގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި  ޖުލައި  ގ

 ދަށްވެަފެއވެ.
 

 
  (-0.01ބައި: )% ޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ހޮ 
 

 3201  ެއެެވ.  -0.01އިންފްޭލޝަން ރޭޓަކީ % ަބިއގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ެރސްޓޯރަންޓްމުޅިާރއްޭޖގެ  މަހު  ޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ
މި ހިމެނެެއވެ. ( -3.86)% ހެނދުުނގެ ަސއި ކުގެ ތެޭރގައިދިޔަ ާބަވތް ތަދަަށށް ިއްނ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ާބވަތްތަކުގެ ެތރެ މިަބއިަގއި ހިެމނޭ

 ހިމެނެެއވެ. +( 2.28)% ފިޝް އެންޑް ޗިޕްސްއަދި  (+7.58)% ކޮފީ ދިޔަ ާބވަތްތަކުގެ ތެރޭަގއި މައްޗަށްބައިން އަގު 
 

 2012  ެ14.62%ބަިއގެ ިއންފްލެޝަން ވަނީ ންޓް ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަމުޅިރާއްޭޖގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި  ޖުލައި  ގ 
 .ަފެއވެވެމަތި
 

 (-0.02ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )%
 

 3201  ެއެވެ.  -0.02ަބއިގެ ިއންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % އި ދުފުުމގެމުޅިރާްއޖޭެގ ދުންފަތާ  މަހު ޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ
( ވަނީ ދަށަށް ޮގސްފަެއވެ. މި ބަިއން އަގު ަމއްޗަށް ދިޔަީއ -0.40)% ކިލޯއެްއގެ އަގު  ފޯއްކުކޮށާ ރޯ މިަބއިަގއި ހިމެޭނާބވަތްތަކުގެ ތެެރއިން

 ހިމެނެެއވެ. +( 0.12ހަވާުދލީ ފޯއް ޕެކެޓްގެ އަގު )%+( އަދި 0.47)%ޕެކެޓް ޕާރީ ސު
 

 2012  ެ63.1ިއްނފްލޭޝަން ވަނީ % ބަިއގެ އި ދުުފމުގެމުޅިރާްއޖޭގެ ދުންފަތާ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި ޖުލައި  ގ- 
 .ދަށަށްޮގސްަފއެވެ
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 (-.060ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%
 

 3201  ެއެވެ. މިގޮުތން  -0.06%ޭރޓަކީ އިންފްލޭޝަން  ަބިއގެ ިސްއޙީ ޚިުދމަތްތަކުގެ ރާްއޖޭގެމުޅި މަހު  ޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ
( -0.28)% ބޭސް މަލަން( އަދި -0.44)% ފުޅިމޫވް (، -0.92ޕެނަޑޯލް ުގޅަ )%ދިަޔއީ  ދަށަށް ެރއިްނ އަގުމިަބއިަގއި ހިމެނޭ ބާވަްތތަކުގެ ތެ

 +( ހިމެނެއެވެ.0.38+( އަދި ހެލިބޯ އޮރެްނޖް ފުޅި )%0.47ބާމް ފުޅި )%ބާވަތްތަުކގެ ތެޭރގައި  މި ަބއިން އަގު ަމއްޗަށް ދިޔައީ  ވެ.ންނެ
 

 2012  ެ27.8ިއންފްލޭޝަން ވަނީ %ަބއިގެ މުޅިރާްއޖޭގެ ިސްއޙީ ޚިުދމަތްތަުކގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އި ޖުލަގެ  2013މަހާއި  ޖުލައި  ގ 
 .މަތިވެަފެއވެ

 
  (-07.0ޚިދުމަތުގެ ބައި: )% އެހެނިހެން މުދަލާއި 

 
 3201  ެއެވެ.  -07.0ންފްޭލޝަން ރޭޓަކީ %އި  މުޅިާރއްޭޖގެ އެހެނިެހން މުދަލާއި ިޚދުމަުތގެ ަބއިގެ މަހު  ޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ

ލޯޝަން  ( އަދި-1.57)%ފޭޝަލް ވޮޝް  ތަކުގެ ެތރޭަގއިދިޔަ ާބވަތް ދަށަށްއިްނ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ބާވަްތތަކުގެ ތެރެ  މިަބއިަގއި ހިމެނޭ
( +1.90)% ދަބަސްސްކޫލް (، +1.45%ދަތްުއގުޅާ ބޭސް ) ދިޔަ ާބވަތްތަުކގެ ތެޭރގައި  މަްއޗަށްމި ބަިއން ައގު ވެ. ހިމެނެއެ( -1.41)%

 އެވެ. ހިމެނެ 
 

 2012  ެ92.0% ެއހެނިހެން ުމދަލާއި ިޙދުމަުތގެ ަބިއގެ ިއންފްލެޝަން ަވނީމުޅިރާްއޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި  ޖުލައި  ގ- 
 .ަފެއވެދަށްވެ
 

 (-14.0އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި: )%
 

 3201  ެއެވެ.  -14.0ގެ ައްނނައުާނއި ފައިާވނުގެ ަބިއގެ އިންފްޭލޝަން ރޭޓަކީ %މުޅިރާްއޖޭ މަހު  ޖުލައި  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ
ރިހެނުްނގެ ފި (،-3.23ަޒއިން ޝޯލް )%ޑިދިުއމަްށ ހިއްސާކޮށްަފިއވަނީ  ދަށަށްމިަބއިަގއި ހިެމނޭ ަބއިތަުކގެ ތެެރއިްނ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

ސްޕޯޓްސް ބޫޓް ކުޑަކުދިްނގެ އަދި  (-3.47ޖިންސް )% ކުޑަކުދިްނގެ އަންހެން(، -0.76އަންހެނުްނގެ ޖިންސް )% ،(-0.96އޮފީސް ބޫޓް )%

( +0.66)% ހެދުންފަހާ ފޮތި އަދި +(7.70)% އޯވަރޯލްކުދިްނގެ ކުޑަތަުކގެ ތެރޭަގއި ދިޔަ ބާވަތް ަމއްޗަށްމިބައިން އަގު  ވެ.( ންނެ-3.43)%
 ހިމެެނއެވެ.
 

 2012  ެ17.1މުޅިރާްއޖޭގެ އަންަނއުާނއި ފަިއވާުނގެ ަބއިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ % ރުމަހާއި އަޅާބަލާއި  ޖުލައި ގެ  2013މަހާއި  ޖުލައި  ގ 
   މަތިވެަފެއވެ.
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  ަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މާލެ އާއި އަތޮޅުތ 

 2013 ޖުލައި އިން  2013 ޖުލައި 
 އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް 

 އިތުރުވި މިްނވަރު         
އްއަތޮޅުތަ    މާލެ 

  
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  62.. 30..

 
    

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  3.57 2.19
 

 ދުންފަާތއި ދުފުުމގެ ަބއި  0.15 0.08-
 

 އަންަނއުާނއި ފަިއވާނުގެ ބައި  0.32- 0.02-
 

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކރަންޓް، ޭގސް ައިދ ތެލުގެ ބައި  0.15 0.44
 

 ޅޭ ާސމާުނގެ ބައި ފަރުނީޗަރ އަދި ހިާފގެްނގު 5.15 3.02
 

 ސިްއޚީ ިޚދުމަުތގެ ަބއި  0.20- 0.01-
 

 ދަތުރުފަުތރުގެ ބައި  0.91 0.21
 

 މުާވސަލާތީ ޙިުދމަތްތަުކގެ ަބއި  0.00 0.00
 

 ކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަުކގެ ަބއި  0.04- 0.07
 

 ތައުލީްމގެ ަބއި  0.00 0.00
 

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޯޓރަންޓްގެ ބައި  0.14 0.26-
 

 އެހެނިހެން މުދަާލއި ިޚދުމަުތގެ ަބއި  0.45- 0.21
 

  

 ސީ.ޕީ.އައި )އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް(                       

 
 ޖުމްލަ އިންފްޭލޝަން މަްސނުހިަމނާ  1.23 0.63

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި ަމސްނުިހމަނާ  4.48 0.87

 
 ސް މަ 1.67 5.45

 
 ގޭގެ ކުލި  0.21 0.16-

  
 
 3201  ެެއވެ.ގަ 08.1%ުހރީ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަތޮޅުތަކު  އެވެ. 26.1% އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ލޭގެމާ  މަހު ޖުލައި  2013އި އަޅާބަލާއިރު މަހާ ޖޫން ގ 
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 ންވަރު އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މި މަހު  ޖުލައި ވަނަ އަހަރު  2013އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ޖޫން ގެ  2013

 

 
 ަނވާެނެއވެ.ގަންން ލިބިވަަޑއިން  3, 2 ,1ގިޭރސިބަުހން ތައްޔާރުޮކށްފަިއވާ ލިުއމުގެ ެއނެކްްސގެ ތާވަލް ނުކގެ އިުތރު ތަޕްސީލްަތއް އިނޯޓް: ގްރޫޕްތަ

 
 

ންެނވެ. ކާބޯތަކެތީގެ ަބއި އިަވނީދިއުމަށް އެްނމެ ބޮޑަށް ހިްއސާކޮށްފަ  މަށްޗަށް  ިއންފްލޭޝަން ރޭޓްމަހު މާލެ އަދި ައތޮޅުތަކުގެ  ޖުލައިގެ  2013
+( 2.19ހުރީ )% ިއްނފްލޭޝަން ރޭޓްގެ ކާބޯތަކެީތގެ ަބއިއަތޮޅުތަުކގެ ައދި  +( ގައެވެ.3.57ހުރީ )% އިންފްލޭަޝން ރޭޓްމިގޮުތން މިަބއިަގއި މާޭލގެ 

ވަޅޯ މަްސ  +(،39.08ޔާ )%ފިމަށް ހިްއސާކޮށްފަިއވަނީ ިދއު މައްޗަށްއިންފްލޭޝަން ރޭޓް މާެލގެ ބާަވތްތަކުގެ ތެރެއިން  މިަބއިަގއި ހިމެނޭ ގަެއވެ.
، +(11.81)% ރިހާކުރު، +(23.89ކާށި )%+(، 8.67ނަރަލް ވޯޓަރ )%މި+(، 58.95ކެރެޓް )%+(، 41.67ދޮންކެޔޮ )%+(، 21.84)%

 ނެވެ. +( 0.98ދަުޅަމހުން )% ( އަދި+10.80)%ކުކުޅު ބިސް 
 

އަނބު  +(،14.08ބިލަ މަސް )%ކަޅު ިދއުމަށް ިހއްސާކޮށްަފިއވަނީ  ަމއްޗަށްންފްޭލޝަން ރޭޓް އަތޮޅުތަކަށް ބަލާިއރު ކާބޯތަކެީތގެ އިއަދި 
، +(10.49)%ލުނބޯ ، +(2.88)%ކުކުޅު ބިސް +(، 45.60)% ބަރަބޯ+(، 12.13ދޮންކެޔޮ )%+(، 44.54ކެރެޓް )%+(، 50.94)%

 ނެވެ. ން+( 30.45)% އަދި ޓޮމާޓޯ، +(6.01)% ފަރުަމސް
  
ރުނީަޗރ އަިދ ފަ އެްނމެ ބޮޑަށް ިހއްސާކޮށްަފއިަވނީެދވަަނއަށް މަށްޗަްށ ދިއުމަށް  އިންފްލޭޝަން ރޭޓްއި މަހު މާލެ އަދި ައތޮޅުތަކުގެ ގެ ޖުލަ 2013 

ހުރީ   ޓްިއންފްލޭޝަން ރޭ+( ގައި ހުރިިއރު އަޮތޅުތަކިގެ 5.15)% އިންފްލޭޝަްނ ރޭޓްގޮތުން މިަބިއގައި މާޭލގެ މި ބަިއންނެވެ.  ހިފާގެްނގުޅޭ ާސމާުނގެ 
  +( ގައެވެ. 3.02)%
 

އަދި  +(6.17)% ބަތްކާތަށި، (+8.74)% ގޮދަޑި(، +18.79އަލަމާިރ )%(، +20.19ެއނދު )% ،ންމާެލއި މީގެ ސަަބެބއް ކަުމގަިއ ަވނީ 
އަލަމާރި (، +20.19)%ގޮސްަފއިވާ ބާަވތްތަކުގެ ެތރޭަގއި ެއނދު މަށްަޗްށ ައގުއަތޮޅުތަުކން  މައްަޗށް ދިުއމެވެ.( އަގު +6.48)% ގެބެޑްޝީޓް 

  ( ހިމެނެއެވެ.+2.23)% ފެންޕަންޕް( އަދި +8.74ގޮދަޑި )%(، +18.79)%
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ެނވެ. ަބއިންއެހެނިެހްނ މުދަލާއި ޚިުދމަުތގެ ދިުއމަށް ެއންެމ ބޮޑަށް ހިްއސާކޮށްަފއިވަނީ  ދަށަށް ންްފލޭޝަން ރޭޓްއިމާލެގެ މަހު  ޖުލައިގެ  2013
ތަުކގެ ދިޔަ ބާވަތްދަަށށް އިން އިންފްޭލޝަން ރޭޓް ާބވަތްތަުކގެ ތެރެ  ިމބަިއަގއި ހިމެނޭ( ގަެއވެ. -0.45)%ހުރީ  ރޭޓް އިންފްލޭަޝން މިގޮުތން ިމބަިއގައި 

( -1.92ލޯޝަން )% ( އަދި -2.15)%އަްނހެނުްނގެ ސެންޓު (، -2.64ފޭޝަލް ވޮްޝ )%(، -4.97)%ިފރިހެނުްނގެ ބޮޑީސްްޕރޭ  ތެރޭަގއި
 ހިމެެނއެވެ. 

 
ްނ ަބއި ދިުއމަށް ެއންމެ ބޮޑަށް ިހއްސާކޮށްަފިއވަނީ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޯޓރަންޓް ަދށަށް ންފްލޭޝަން ރޭޓްއިއަޮތޅުތަކުގެ ހު މަ ޖުލައިގެ  2013
ފިޝް (، -0.80)%ޮގރެްނގ ސިނާ ތަުކގެ ތެޭރަގއިދިޔަ ާބވަތްދަށަށް އިން އިންފްލޭަޝން ޭރޓް ބާވަތްތަުކގެ ެތރެ މިަބއިަގއި ިހމެނޭ ( ނެވެ.-0.26)%
 ހިމެނެެއވެ. ( -0.34)%ިރހަ ބަތާއި  ( އަދި-0.34)%ރޮޓާއި ިރހަ (، -0.25ޑް ޗިޕްސް )%އެން

 
 

   2013އޯގަސްޓް  26
 
 
  

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 

 ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިްނގ/ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިަޝން 
  3349470ފޯން:

 econstats@planning.gov.mvއީެމއިލް: 
   

   
 
 


