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

 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  
  

o 2013  ްމަހުެގ އަގުތަކަށް ައއިބަދަުލ . ގައެވެ  1.17%މަުހ އިންފްލަޭޝން ރޭޓް ހުރީ  ޖުލައި. އެވެ 0.17%ރާްއޖޭގެ އިންފްޭލަޝން ރޭޓް އަކީ  މަހު  އޯގަސްޓ
 .ގައެވެ 0.91%މަހު ހުރީ  ޖުލައިމިއަަދުދ  .އެވެ 0.05%މަހު އިންްފލޭޝަން ރޭްޓ ހުީރ  އޯަގސްޓްނުލާ ބަލައިިފނަމަ 

 
o 2012  ެބަާލިއުރ އަށް  3201ޖުލައި  ން 2201 ޖޫން .މަތިވެފައެވެ 2.51%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް އޯގަސްޓް ގެ  2013އިން  އޯގަސްޓް ގ

 .އަށެވެ 3.00%ރޭޓް ަމއްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ އިންފްލޭަޝން 
 

ނޑު  އޯގަސްޓް    އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް .ޕީ .ގޮތެއްގައި ސީ  މަހު މައިގަ
o ިނޑު ޖުލައ ، +)3.21(%ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ސާމާުނ  ،+)1.41(%މަުހގެ ބާވަތްތައް ގޮސްފައިވާ ަބއިތަކުގެ ތެރޭގައި  ަމއްޗަށްގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަ

  .ހިމެނެެއވެ+) 0.28(% ގޭގެ ކުިލ  އަދި +)3.82(% ލަވަޖެުހމަ އަދި ރިެސޕްޝަނަށް ޭބނުންުކރާ ސާމާނު
o ިއަިދ ) -4.29(%މުވާސަލާީތ ބާވަތްތަކުން ، )-3.20(%ތަރުާކރީގެ ބާވަތްތައް  ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި  ަދށައްމަުހ މައިަގނޑު ގޮތެއްގައި އަުގ  ޖުލައ

 .ހިމެނެއެވެ  )-1.03(%ފަރުީނޗަރ 
   އިން  2012 އޯގަސްޓް 
އަށް   2013 އޯގަސްޓް 

  އިން  2013 ޖުލައި 
 މުޅިރާއްޖެއަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށް  2013 އޯގަސްޓް 

 އިތުރުވި ިމންވަރު  އިތުރުވި މިންވަރު 

2.51  0.17   މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 

5.69  0.22  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި
‐1.82  -0.04   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި 
1.11  0.08   އަންނައުނާއި ފައިވުާނގެ ބައި 
2.88  0.11  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައި
‐2.32  0.81   ފަރުީނޗަރ ައދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބަިއ 
‐0.93  0.01   ސިއްޙީ ޚިުދމަތުގެ ަބއި
2.04  0.21  ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 
‐1.95  ‐1.00   މުވާސަލާތީ ިޚދުމަތްަތކުގެ ބައި
‐0.92  1.01   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި
5.70  0.00  ތައުލީމްގެ ބައި 

14.50  -0.04   ހޮޓާ، ކެފޭ އިަދ ރެްސޓޯރަންޓްގެ ބައި
‐1.05  -0.09   އެހެނިހެްނ ުމދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި

  ) ސް އެނަލިޓިކަލް ސީރީ (އައި .ޕީ .ސީ
  

2.13  0.05   މުޅިރާްއޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަސްުނހިަމނާ 
5.31  ‐0.30   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިަމނާ 
6.54  1.41  މަސް
3.32  0.28   ގޭގެ ކުލި

  
  އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

  
  +)1.41: (%ބައި  މަހުގެ 
  

މިޮގތުން ިމބައިގަިއ . އެވެ+ 1.41% އަކީ ރޭޓްއިންފްޭލޝަްނ ބައިގެ  ަމުހގެމުޅިރާއްޖޭެގ  މަހުއޯގަސްޓް  2013އިރު މަހާއި އަޅާބަލާ  ޖުލައިގެ  3201 •
ިދަޔ ދަށަށް ަނމަެވސް މިބައިން އަގު  .ިހމެނެއެވެ ، +)4.25(%ކަޅުބިލަ ަމސް ދިޔަ ބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި މަްއޗަްށ ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ެތރެއިން އަގު 

 .ހިެމނެެއވެ) -0.89(% ރިހާކުރު އަދި ) -3.50(%ވަޅޯ މަސް  ،)-6.23(%ހިކިމަސް  ކުގެ ތެރޭގައިތަތްބާވަ
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 .ަމތިވެފައެވެ 6.54%އިންފްޭލަޝން ވަނީ  ބައިގެ ަމުހގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި އޯގަސްޓް  ގެ  2012 •
  

  +)0.81: (%ރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި ފަ 
  

 +0.81%ރޭޓްވަީނ އިންފްލަޭޝން މުޅިރާްއޖޭގެ ަފރުީނޗަރ ައދި ހިފާގެންގުޭޅ ސާމާނުެގ ބައިެގ  މަހުއޯގަސްޓް  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  3201 •
، +)2.74(%ދޮްނނަ ެމިޝން  ،+)8.74(%ފްރިްޖ ބާަވތް ތަކުގެ ތެރޭގައި  މައްޗަްށ ދިޔަމޮިގުތްނ މިބައިގައި ިހމެނޭާބަވތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އަގު . ވެފައެމަތިވެ
މިބައިްނ އަގު ަދށައް ިދަޔ  ައދި. އެވެ ިހމެނެ +)1.11(% ައދި ެފންޕަންޕް+) 3.85(%ފެންބޯ ތަށި ، )+5.19(% އިސްތިރި ، +)3.00(% އުދުން  ކައްކާ

 .ނެއެވެ ހިމެ) -1.44(%ބަތްކާ ތަށި އަދި ) -2.80(% ގޮދަޑި ،)-1.20(%އެނދު ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 
 

 -2.32%އިންފްލޭޝަްނ ަވނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ ަފރުނީޗަރ ައދި ހިފާގެންގުޅޭ ާސމާނުެގ ބަިއގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި އޯގަސްޓް  ގެ 2012 •
  .ފައެވެދަށްވެ
 )+0.22(% :ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

  

 މިބަިއގައި ހިެމނޭ . އެވެ+ 0.22%ރޭޓަކީ  އްޖޭގެ ކާޯބތަކެތީގެ ބައިގެ ިއްނފްލޭޝަން މުޅިރާ މަހު އޯގަސްޓް 2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  3201 •
، +)3.85(%އަނބު ، +)6.46(%ކުކުޅު ބިސް ، +)4.25(%ކަޅުބިލަ މަސް ިދުއމަށް ހިްއސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލަޭޝން ރޭޓް 

ިމ ބައިްނ އަގު ދަށަށް ދިަޔ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭަގިއ . ންނެވެ+) 2.86(%އަިދ ޮދންކެޔޮ +) 2.16(% ކާށި  ،+)1.23(%ޝޯރްޓ އީޓްސް ، +)6.44(%އަލުވި 
 ސޮސެޖު ، )-3.50(% ަވޅޯ މަސް، )-3.62(% އާފަލު، )-8.19(% ަކރާ ، )-13.93(% ަބރަބޯ ބަޓާނާ ،)-24.87(%ކެރެޓް ، )- 27.59(%ފަޅޯ 
    .ހިެމނެއެވެ  )-0.89(% ރިހާކުރު އަދި  )-1.83(% ހިކި ކިރު، )-2.58(%ގިތެޮޔ މިރުސް ، )-3.36(%

 

 .މަތިވެފައެވެ 5.69%ނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ކާޯބތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލަޭޝން ވަ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި  އޯގަސްޓް  ގެ  2012 •
  

 )+1.01: (%ބައި  ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ކު 
  

މިބައިގަިއ . ެއވެ +1.01%ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ މުޅިރާްއޖޭގެ  މަހުއޯގަސްޓް  2013އިރު މަހާއި އަޅާބަލާ  ޖުލައި ގެ  3201 •
ލަަވޖަހާ ސެްޓ ، +)3.70(%ޓީީވ ، +)5.57(%ޑީވީީޑ ޕްލެާޔރ  ިދއުމަށް ހިއްސާކްޮށފަިއވަނީ މައްޗަށް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިްނ އިންފްޭލަޝން ރޭްޓ  ހިމެނޭ 
 .ހިމެނެއެވެ ) -1.33(% ފޮތް ތުަކެގ ތެރޭގައިދިޔަ ބާވަތް ަދށަށްއަގު . ްނނެވެ+) 2.45(%އަދި ކެމެރާ +) 2.51(%ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ ، +)3.57(%
  

  .ށްެވފައެވެއަށް ދަ -0.92%އިންފްލޭޝަން ަވނީ ބައިގެ  ަސޤާފީ ކަންތަކުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި އޯގަސްޓް  ގެ  2012 •
  +)11.0: (%ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 

. އެވެ + 11.0%ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކރަންްޓ، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ އިންްފލޭޝަން ރޭޓަީކ  މަހުއޯގަސްޓް  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  3201 •
 ައގު ނަމަވެސް ސިމެްނތި ގެ . ވަނީ މަތިވެފައެވެ+) 0.09(%އަދި ފުަލިއ ވުޑް ފިލާ ، +)0.06(%ކުލަ  ފާރުގައި ލާ، +)0.28(%ގޭގެ ކުލީގެ އަގު މިގޮތުން 

  .ަދށްވެފައެވެވަނީ  )-0.86(%
  

ޝަން ަވނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަިދ ތެލުގެ ބައިގެ އިންފްލޭ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި އޯގަސްޓް  ގެ  2012 •
  .މަތިވެފައެވެ %2.88

  
 +)21.0: (%ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައި 

  

. މަްއޗަްށ ގޮސްފައެވެ+ 21.0%ވަނީ  މުޅިރާްއޖޭގެ ދަތުުރ ފަތުރުގެ ބައިގެ ިއްނފްލޭޝަްނ ރޭޓް  މަހުއޯގަސްޓް  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައިގެ  3201 •
 .ވަނީ މަތިވެފައެވ) +0.66(%މޮޯޓސައިކަލް މައްޗަށް ދިޔައީ އަުގ  ންމިގޮތުން މިބައި

 

 .މަތިވެފައެވެ 2.04%މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުެގ ބައިގެ ިއންފްލަޭޝން ވަީނ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި އޯގަސްޓް  ގެ  2012 •
  

  +)0.08: (%އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި 
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މިަބއިގައި ހިެމޭނ . އެވެ +08.0%މުޅިރާއްޖޭެގ އަންނަުއާނއި ފައިވާނުގެ ބައިެގ އިންފްލޭަޝން ރޭޓަކީ  މަހުއޯގަސްޓް  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  3201 •
 )+1.59(%ފިިރެހނުންގެ އޮފީސް ބޫޓް ، )+1.79(% ފިރިހެން ކުިދންގެ ޖިންސް ދިުއމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ަމއްޗަށްބައިތަކުގެ ތެރެއިްނ ިއންފްލޭަޝން ރޭޓް 

އަިދ ) -1.62(% ޓީޝާޓް ފިރިހެްނ ކުޑަކުދިންގެ   ތަކުގެ ތެރޭގަިއދިަޔ ބާވަތް ދަށަށްމިބައިްނ އަުގ  .ްނނެވެ) +1.48(% އަދި މިރިެހން ފަޓުޫލނު
 .ހިމެނެއެވެ) -0.64(% ފިރިހެްނނުންގެ ޖީްނސް

 

    .މަިތވެފައެވެ 11.1%އުނާއި ފައިވާނުެގ ބައިގެ އިންފްލޭޝަްނ ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ައންނަ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި އޯގަސްޓް  ގެ  2012 •
  

 )+.010: (%ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި 
  

މިގޮުތްނ . އެވެ +0.01%ރޭޓަކީ އިންފްލޭަޝން  ބައިގެ ސިއްޙީ ޚިުދމަތްތަކުގެ ރާއްޖޭގެމުޅި  މަހުއޯގަސްޓް  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  3201 •
ިމ ބައިްނ އަގު ދަށަްށ ިދޔަ ާބވަތްތަުކެގ . ްނނެވެ+) 1.67(%ޕެނަޑޯލް ގުަޅ  އަުމްއ ިހއްސާކޮށްފައިވަނީދި މަްއޗަށް މެނޭ ބާަވތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މިބައިގައި ހި 

 .ހިެމނެއެވެ  )-0.21(%އަދި މޫްވ ުފޅި  )-0.28(% ޭބސް މަލަން ، )-0.99(%ބާމް ފުޅި ، )-2.48(%ތެރޭގައި ޑައިޖިްނ ފުިޅ 
 

  .ދަށަށްޮގސްފައެވެ 0.93-%އިންފްލޭަޝން ަވނީ ަބއިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ިސއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި އޯގަސްޓް  ގެ  2012 •
  )- 0.04: (%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 

ިމބައިަގިއ . އެވެ -0.04%ބަިއގެ އިންފްލޭޝަން ޭރޓަކީ  ދުފުމުގެ އިމުޅިރާއްޖޭގެ ދުްނފަތާ   މަހުއޯގަސްޓް  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  3201 •
ސުޕާރީ ޕެކެޓް  ަނމަވެސް . ވަީނ ދަށަްށ ގޮސްަފއެވެ )-0.14(%އަިދ ރޯ ފޯްއ  )-0.75(% ހަނާކުރި ފޯްއ ޕެކެޓް  އަގު ދަށަްށ ިދަޔއީ ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ެތރެއިން

  .މަތިވެފައެވެ+) 0.53(%އަގު ވަނީ 
 

  .ދަށަށްގޮްސފައެވެ -82.1%ބައިެގ އިންފްލަޭޝން ަވނީ  އި ދުުފމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުްނފަތާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި ޓް އޯގަސް  ގެ  2012 •
  

   )- 40.0: (%ބައި  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ 
  

މިބައިަގިއ . އެވެ -40.0%އިންފްލޭަޝްނ ރޭޓަކީ  ބައިގެ އަދި ރެސްޯޓރަންޓް  ހޮޓާ، ކެފޭމުޅިރާްއޖޭގެ  މަހުއޯގަސްޓް  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  3201 •
ގެ އަގު ވަީނ ) -0.32(% އަދި ބަތްޕާރުސަލް) -1.35(%ކޮފީ  ދިަޔ ބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭގައިދަށަށް އިން އިންފްޭލަޝން ރޭޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ ހިމެނޭ

 .މަތިވެފައެވެ )+3.28(% އަގު ވަނީ ހުެދނނުގެ ަސއިަނަމވެސް  .ދަށަށްގޮސްފައެވެ
  

 50.14%ަބއިގެ އިންފްލެަޝން ވަނީ ހޮޓާ، ކެފޭ ައދި ރެސްޓޯަރންޓް މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި އޯގަސްޓް  ގެ  2012 •
  .ފައެވެވެމަތި

   )- 90.0: (%ޚިދުމަތުގެ ބައި  އެހެނިހެން މުދަލާއި 
  

މިބައިަގިއ . އެވެ -90.0%އިންފްލޭަޝްނ ރޭޓަކީ  މުޅިރާްއޖޭގެ އެހެނިެހން ުމދަާލއި ޚިދުމަުތެގ ބައިގެ  މަހުއޯގަސްޓް  2013 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައިގެ  3201 •
ބުރުްސ  ުކޑަ ކުިދންގެ ދައްއުގުޅާ، )-1.65(%ޯކލޯން ، )-2.50(%ޯރލޯން  ތަކުގެ ތެރޭގައި ދިަޔ ާބވަތް ދަށަށް އިން އިންފްލޭޝަްނ ރޭްޓ ބާވަތްތަކުގެ ެތރެ ހިމެނޭ 
ދިަޔ ބާވަތްތަުކެގ  މައްޗަށްމި ބައިްނ އަގު  .ންނެވެ  )-0.85(%އަދި ޝޭމްޕޫ ) -1.07(%ބޭީބ ޝަވަރ ޖެްލ ، )-1.30(%އާފްާޓ ޝޭްވ ، )-1.45(%

 . ިހމެނެއެވެ) +1.01(% އަދި ފޭޝަްލ ކުރީމް) +2.03%( ބޮޑީސް ޕޭްރ ފިރިެހން  ތެރޭގައި
  

 - 1.05% އެހެނިެހން ުމަދލާއި ޙިުދމަތުެގ ބައިގެ އިންފްލެަޝން ަވނީމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޯގަސްޓް ގެ  2013މަހާއި އޯގަސްޓް  ގެ  2012 •
 .ފައެވެދަށްވެ
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  ކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .ގައެވެ+ 0.53%އަތޮޅުތަކުގެ އިންްފލަޭޝން ރޭޓް ުހރީ . އެވެ -0.25%އިންފްޭލަޝން ރޭޓަކީ  ލޭގެމާ  މަުހއޯގަސްޓް  2013މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  3201 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 2013 އޯގަސްޓް އިން  2013 ޖުލައި 
 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

 ަވރު އިތުރުިވ މިން        
 އަތޮޅުތައް  މެާލ

0.53  ‐0.25   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

1.32  ‐1.48   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

‐0.07  0.04   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި

0.14  ‐0.01   އަންނަުއނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.08‐   0.22   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައި

0.60  1.15   ރ ައދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބައި ފަރުީނަޗ

0.02  ‐0.02   ސިއްޚީ ޚިުދމަތުގެ ަބއި

0.37  0.00   ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 

‐0.26  ‐1.82   މުވާސަލާތީ ިޙދުމަތްަތކުގެ ބައި

1.09  0.88   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި 

0.00  0.00   ތައުލީމްގެ ބައި 

‐0.11  0.01   ޓޯރަންޓްގެ ބައިހޮޓާ، ކެފޭ އަިދ ރެސް 

0.34‐   0.26   އެހެނިހެްނ ުމދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި 
)                       އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް (އައި .ޕީ .ސީ  

0.21  ‐0.14   ޖުމްލަ ިއންފްލޭޝަން މަސްނުިހމަނާ 

0.39  ‐1.41   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްުނހިަމނާ 

3.51  ‐1.62    ސްމަ

0.02  0.30   ގޭގެ ކުލި
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  އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  މަހު އޮގަސްޓް ވަނަ އަހަރު  2013އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ޖުލައި ގެ  2013
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އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  

ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

ި ތައުލީމްގެ ބައ

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  

ި މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައ

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

ި ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައ

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

ި އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައ

ި ާއި ދުފުމުގެ ބައ ދުންފަތ

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

%

ް ައ އަތޮޅުތ
ެ މާލ
މުޅިރާއްޖެ

  
  .ނަާވނެއެވެގަންން ލިބިވަޑަިއން 3, 2 ,1ގިރޭސިަބހުން ތައްާޔރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ އެނެކްސްގެ ތާވަލް ނކުގެ އިތުރު ތަޕްސީލްތައް އި ްގރޫޕްތަ: ނޯޓް

  
ައުގ މިގޮުތން . ނެވެ+) 1.32(%ަބއިން ދިއުމަށް އެްނެމ ބޮޑަށް ިހއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯަތކެތީގެ  މަްއޗަށް ރޭޓްއިންފްލޭޝަން  އަތޮޅުކުގެގެ އޯގަސްޓް މަހު  2013

އަދި ބިްސ +) 8.98(%ވަޯޅ މަސް ، +)9.65(%ކާށި ، +)19.58(%ޮދންކެޔޮ ، +)7.76(%މައްޗަށް ގޮސްފައިާވ ބާވަތްތަކެުގ ތެރޭގައި ހިމެެނނީ ކަޅުބިަލ ަމސް 
ބާަވތްތަކުގެ ތެރެިއްނ  މިބައިގައި ހިެމނޭ .ންނެވެ +) 1.15(%ައދި ާމލެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް އެްނމެބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްަފއިވަނީ ފަރިީނޗަރ . ވެންނެ+) 7.38(%

ކައްކާ ުއުދްނ ، +)7.29(%ިއސްތިރި ، +)8.74(%ްފިރޖް ، +)10.66(%ފެންބޯ ތަށި ިދއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްިއންފްލަޭޝން ރޭޓް މާލެގެ 
  . ންނެވެ +) 5.41(%
  

 .ނެވެ +) 0.60(% ގެ ބަިއން ފަރުނީޗަރ ިހއްސާކޮށްފައިވަނީމައްޗަށް ދިއުމަްށ ބޮޑަްށ އެންމެ  ެދވަނައަށް ިއންފްލަޭޝން ރޭޓްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ  ގަސްޓްއޯގެ  2013
މައްޗަށް ދިއުަމްށ  ިއންފްލޭަޝން ދެވަނަ  މާލެިއން. ިހމެނެއެވެ +)4.17(%އިސްިތރި  އަދި +)8.74(%ފްިރޖް މިގޮތުން އަގުމަްއޗަްށ ދިޔަބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

  .ނެވެ ބައިންަކަރންޓް، ގޭސް ައދި ތެލުގެ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޭގގަ ކުލި، ފެން، 
  

މިބައިގަިއ ހިެމނޭ ބާވަތްތަކު . ނެވެ ން) -1.48(% ބައިތީގެހިްއސާކޮށްފައިވަނީ  ކާބޯތަކެދިއުމަށް  ދަށަށްއެްނމެބޮޑަްށ  ންފްޭލަޝން ރޭޓްއި މާލެ މަހު  އޯގަސްޓްގެ  2013
- 11.59(%ކާށި ، )-34.90(%ކެރެޓް ،  )-19.05(%ަކރާ ، )-16.58(%ވަޅޯ މަްސ ، )-13.82(%ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދޮންކެޔޮ އަގު ތެރެއިްނ 

  .ިހމެނެއެވެ، )-18.46(%އަދި ގިެތޔޮ މިރުސް ) -19.42(%ކިއުކަމްބަރ ، )-30.50(%ފަޅޯ ، )
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