1
އޮކްޓޯބަރ 2012

ކޮ ންސިއުމަރ ޕްރައިސް އި ންޑެކްސް (ސީ .ޕީ  .އައި)
 ރާއްޖޭގެ އި ންފްލޭޝަ ން ރޭޓް

 2012 oގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ  0.04 %އެވެ .ސެޕްޓެމްބަރ މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ 0.02 %
ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ އޮކްޓޯބަރ މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  0.13 %ގައެވެ .މިއަދަދު ސެޕްޓެމްބަރ
މަހު ހުރީ  0.10%ގައެވެ.
 2011 oގެ އޮކްޓޯބަރ އި ން  2012ގެ އޮކްޓޯބަރ އާއި ހަމައަށް  12މަސްދުވަހަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ 9.15%
މަތިވެފައެވެ .ސެޕްޓެމެބަރ މަހާ ހަމަޔަށް  12މަސްދުވަހަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ  9.46%އަށެވެ.
އޮކްޓޯބަރ މަހު މައިގަ ނޑު ގޮތެއްގައި ސީ .ޕީ  .އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o

އޮކްޓޯބަރ މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މޭވާގެ ބާވަތްތައް ( ،)3.49%ތަރުކާރީގެ
ބާވަތްތައް ( ،)3.03%ތެލުގެ ގެ ބާވަތްތައް ( ،)2.73%ދަތުގެ ފަރުވާ ( ،)2.56%އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތްކުރުމުގެ ޚިދުމަތް
( ،)2.41%ސާނަވީ ތައުލީމް ( )1.72%އަދި ދިރިއުޅޭ ތަން ތަން މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން ( )1.45%އެވެ.

o

އަދި އޮކްޓޯބަރ މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ( ،)-5.80%ޑިޕްލޮމާ
އަދި އެއަށް ވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ކޯސްތައް ( ،)-2.47%ރިސެޕްޝަނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނުތަކާއި  ،އަޑާއި މަންޒަރުތައް އުފައްދައި
ރިކޯޑުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތައް ( ،)-1.22%އަދި ޓެލެފޯނާއި ފެކްސް މެޝިން ފަދަ ބާވަތްތަކުން ( )-1.21%އެވެ.
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އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

މު ޅިރާއް ޖޭގެ އިންފްލޭ ޝަން

0.04

9.15

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.23

17.90

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.17

45.28

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.09

9.82

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.34

4.99

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.14

10.76

ސިއްޙީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

-1.92

-25.20

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.50

2.18

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-0.29

-0.17

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.38

0.21

ތައުލީމްގެ ބައި

1.08

17.87

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.02

18.77

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.08

6.89

އި ންފް ލޭޝަ ން ރޭ ޓް :މުޅިރާއް ޖެއަށް

އި ން

ސީ  .ޕީ .އައި ( އެނަލި ޓިކަލް ސީރީސް )
މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.13

5.79

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

0.72

0.78

މަސް

-0.88

92.52

ގޭގެ ކުލި

0.29

5.46

ސީ.ޕީ.އައި ،އޮކްޓޯބަރ 2012

www.planning.gov.mv

2
އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އި ންފްލޭޝަ ން ރޭޓް
) 0.34
ގޭގެ ކުލި ،ފެ ން ،ކަރަ ންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި% ( :
 2012 ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި

އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  0.34 %އެވެ .މިގޮތުން ގޭގެ ކުލީގެ އަގު  ،0.29 %ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު  ، 0.41 %ތަށިމުށީގެ
އަގު  2.35%އަދި ރޭނުމުގެ އަގު  1.45%މަތިވިއެވެ.


ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން،
ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  4.99%މަތިވެފައެވެ.
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި) 0.23% ( :
 2012 ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  0.23 %އެވެ .މަހުގެ
އަގުތަކަށް އައި ބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ މިއަދަދު ހުރީ %

 -0.72ގައެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭއިން

އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިޔާ (%

 ،)6.25ފަރުމަސް ( ،)13.00 %ދޮންކެޔޮ (،)11.83 %

ދަޅުމަސް ( ،)0.61 %ހިކިކިރު ( ،)0.93 %މިރުސް ( )7.10 %އަދި ކުރުނބާ ( )24.56 %އެވެ .ނަމަވެސް ކާބޯތަކެތީގެ
ބައިން އަގު ދަށަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކެއް ވެއެވެ .މިގޮތުން ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގު (%

 ،)-2.68ވަޅޯމަސް ( ،)-2.87 %ފިނިކުރި

ކުކުޅު ( ،)-2.60 %ރިހާކުރު ( ،)-1.72 %ކާށި ( ،)-3.79 %ކުކިންގ އޮއިލް ( ،)-0.68 %ކްރީމްކްރޭކާރ ބިސްކޯދު
( )-0.72%އަދި ކެބެޖްގެ އަގު ( )-11.19%ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.
 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި

 2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ

އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ

ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  17.90%މަތިވެފައެވެ.
) 0.72
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަހުގެ ބައި ނުހިމަ ނާ% ( :
 2012 ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ ބަލައިފިނަމަ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 0.72%އެވެ .މަހުގެ ބާވަތްތައް ނުލާ ބެލުމުން ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަތިވުމުގެ ސަބަބަކީ މަހުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އޮކްޓޯބަރ މަހު ( )-0.88%ދަށަށް ގޮސްފައިވުމެވެ .މިގޮތުން ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގު ( ،)-2.68 %ވަޅޯމަސް
( )-2.87%އަދި ރިހާކުރު ( )-1.72%ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.
 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި

 2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ

އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ ބަލާނަމަ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  0.78%މަތިވެފައެވެ.
ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި) 0.50% ( :


 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި

އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ

 0.50%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން މިބައިގެ އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯލް
( ،)2.74%ސައިކަލް ފަދަ ވެހިކަލް މަރާމާތުކުރުމުން (%

 ،)2.41އަދި ބޭރުގައުމުތަކަށް ކުރާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ

( )6.47%އަގުތައް ވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.


ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ
ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  2.18%މަތިވެފައެވެ.
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ތައުލީމްގެ ބައި) 1.08% ( :
ކ  1.08 %އެވެ .މިބައިގެ
 2012 ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު ތައުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ ީ
ނ ުމ ެގ ައ ުގ ަ 7.81 %މ ްއ ަޗ ް
ޔ ަވ ިއ ިދ ު
ނ ިކ ަ
ރ ާއ ް
ުގ ު
ށ
އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިއުމުށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ
ށ ޮގ
ށ ް
ދ ަ
ަ -2.47
ރ ުު ިޑ ްޕ ޮގ
ލ ިއ ު
ބ ާ
ށ ަ
ޔ ް
ބ ަ
ލ ުމ ެގ ަ
ޮގ
ގ ް ަފ ިއ ެވ ެއ ެވ.
ނ %
ލ ާމ ީފ ެގ ައ ުގ ަވ ީ
ގ ް ަފ ިއވާ ީތ ެއ ެވަ .ތ ުއ ީ
 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ތައުލީމްގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  17.87%މަތިވެފައެވެ.
ދު ންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި) 0.17% ( :


 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 0.17 %
އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ފޯއް ( ،)1.12%އަދި ސިގިރޭޓްގެ ( )0.03 %އަގު ވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  45.28%މަތިވެފައެވެ .މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެވެނީ  1ޑިސެމްބަރ  2011ގައި ދުންފަތުގެ
ބާވަތްތަކުގެ އިންޕޯޓް ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމާއި ގުޅިގެން އަގުތަކަށް އައި ބަދަލެވެ.
) 0.09
އަ ން ނައު ނާއި ފައިވާ ނުގެ ބައި% ( :


 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  0.09%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ
އަންނައުނުގެ ބައިންނެވެ .މިގޮތުން ފަޓުލޫނު ( ،)2.45%ގަމީސް ( )1.63 %އަގު ވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި

 2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ

އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  9.82%މަތިވެފައެވެ.
) 0.02
ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަ ންޓްގެ ބައި% ( :


 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި

އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  0.02 %އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލަންޗް ޕެކެޓްގެ އަގު (%

 )1.49މަ އްޗަށް

ދިޔަކަމުގައިވިޔަސް ޕިއްޒާ ( ،)-1.49%ކޮފީ ( )-1.35 %އަދި ހެދުނުގެ ނާސްތާގެ ( )-0.94%އަގުވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ،
ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  18.77%މަތިވެފައެވެ.
)- 0.08
އެހެ ނިހެ ން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި% ( :


 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -0.08%އަށް ދަށްވެފައެވެ .މިގޮތުން އަގު ދަށަށްދިޔަ ބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ސެންޓް (،)-1.04 %
މޫނުގައިއުނގުޅާ ކްރީމް ( ،)-0.49%ތުވާލި ( )-1.20 %އަދި މޫނުދޮންނަ ފުޅި ( )-0.57 %ހިމެނެއެވެ .ނަމަވެސް މިބައިން
ބ ަވ ްއ ަތ ުކ ެގ ެތ ޭރ
ޔ ާ
ށ ިދ ަ
އަގު މައް ަޗ ް
ރ ަގ ިއ ލޯޝަން ( ،)0.73 %ސެނިޓަރީ ޕެޑްސް ( ،)0.70 %ޝޭންޕޫ ( ،)0.40 %އަދި
އާފްޓަރ ޝޭވް ( )0.60%ހިމެނެއެވެ.
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 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި

 2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ

އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  6.89%މަތިވެފައެވެ.
)- 0.14
ފަރު ނީ ޗަރ އަދި ހިފާގެ ންގުޅޭ ސާމާ ނުގެ ބައި% ( :


 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓްވަނީ  -0.14%އިން ދަށްވެފައެ ވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށްދިޔަ ބާވަތް
ތަކުގެ ތެރޭގައި އަވަން ( ،)-4.02 %ފިހިގަނޑު ( ،)-0.46 %ލައްފިލުވާ ( )-0.43 %އަދި ސޮފްޓްނަރ ()-0.37 %
ހިމެނެއެވެ .ނަމަވެސް މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިޔަ ބާވައްތަކުގެ ތެރޭގައި ދޮންނަކުނޑި (%

 )1.04އަދި ދޮންނަ މެޝިން

( )0.24%ހިމެނެއެވެ.
 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި

 2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ

އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  10.76%މަތިވެފައެވެ.
)- 0.29
މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި% ( :


 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -0.29 %އިން ދަށްވެފަ އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިޔައީ ފޯނާއި ފޯނުގެ
ބައި ( )-1.21%ތަކުންނެވެ.
ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ
މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  -0.17%ދަށްވެފައެވެ .

)- 0.38
ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަ ންތަކުގެ ބައި% ( :


 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -0.38 %އަށް ދަށްވެފަ އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ލެޕްޓޮޕް ( ،)-0.25%ޓީވީ ( ،)-1.74 %ޑްރޯއިން ބްލޮކް ( ،)-0.91 %ފަންސޫރު ( )-0.39 %އަދި މޮނީޓަރ ފޮތް
( )-0.77%ހިމެނެއެވެ .ނަމަވެސް މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލަވަޖަހާ ސެޓް ( )2.70%ހިމެނެއެވެ.

 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި

 2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ

އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  0.21%މަތިވެފައެވެ.
)- 1.92
ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި% ( :


 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި

އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝްން ދަށަށް ދިއުމުގައި އެންމެ ބޮޑު

ހިއްސާއެއް ކޮށްފައިވަނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިންނެވެ .މިބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.92%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް ބެލިކަމުގައިވީނަމަވެސް ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި
ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިޔައީ ސިއްޙީ ( )-5.80 %ޚިދުމަތްތަކުންނެވެ .މީގެތެރޭގައި ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފީ
ހިމެނެއެވެ .ނަމަވެސް މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ބޭސް ( ،)0.31 %ދަތުގެ ފަރުވާ ( )2.56 %އަދި
ސްކޭން ،އެކްސްރޭ އަދި ލެބޯޓްރީ ސަރވިސަސް ()0.62%ފަދަ ޚިދުމަތްތަށް ހިމެނެއެވެ.
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 ވޭތުވެދި ޔަ  12މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  2012އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2011ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ
ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  -25.20%ދަށް ވެފައެވެ .މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބަލެވެނީ

 1ޖެނުއަރީ 2012

ގައި މުޅިރާއްޖޭގައި ޔުނިވަރސަލް ހެލްތް ކެއަރ ސިސްޓަމް އާސަންދަ ތަޢާރަފް ކުރުމުންނެވެ.
 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އި ންފްލޭޝަ ންރޭޓް

ސެ ޕް ޓެ މްބަރ  2012އިން އޮކް ޓޯބަރ 2012

އިންފްލޭ ޝަން ރޭ ޓް  :މާލެ އާއި އަތޮ ޅުތަކަށް
ާމ ެލ

އިތުރުވި މިންވަރު
ޅ ަތއް
ައ ޮގތ ު

ޖު މްލަ އިންފްލޭ ޝަން

0.06

0.03

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.28

0.19

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.34

0.11

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.02

0.13

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.37

0.29

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.11

-0.15

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

-2.36

-1.74

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.36

0.60

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-0.63

0.01

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.37

-0.39

ތައުލީމްގެ ބައި

-0.10

2.71

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.08

-0.07

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.20

0.01

ސީ  .ޕީ .އައި ( އެނަލި ޓިކަލް ސީރީސް )



ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.13

0.13

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

0.79

0.68

މަސް

-0.77

-0.96

ގޭގެ ކުލި

0.30

0.11

 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު

މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ވެސް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  0.06%އަށް މަތިވެފައެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  0.03%އަށް މަތިވެފައެވެ.
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 2012ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރ މަހު އެކިއެކިބައިތަކު ން އި ންފަލޭޝަ ން ރޭޓަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މި ންވަރު

ނޯޓް :ގްރޫޕްރަކުގެ އިތުރު ތަޕްސީލްތައް އިގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ އެނެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ން ލިބިވަޑައިންނަވާނެއެވެ.
 2012ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް،
ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިންނެވެ .މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮތީ މިބައިގައެވެ .މިބައިން އެންމެ ބޮޑު
އިންފްލޭޝަން އެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ މާލޭ ( )0.37 %ގައެވެ .މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީ މާލޭގައި ކުލި (%

 ،)0.30އަދި

ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ ( )1.01%އަގު ބޮޑު ވުމެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި މިބައި މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ތަށިމުށި އަދި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު
ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ .މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވަނީ ފިއުލް ސަރ ޗާރޖް ބޮޑުވުމުގެ
ސަބަބުންނެވެ.
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 2012ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިންނެވެ.
މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮތީ މިބައިގައެވެ .މިބައިން އެންމެ ބޮޑު އިންފްލޭޝަންއެއް ފާހަގަ
ކުރެވިފައި ވަނީ މާލޭ ( )0.28 %ގައެވެ .މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީ މާލޭގައި މޭވާ (%

 ،)6.60އަދި ގެރިމަސް ފަދަ ބާވަތް

( )1.69%ތަކުގެ އަގު ބޮޑު ވުމެވެ .އަތޮޅުތަކުގައި މިބައި މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ މޭވާ ( ،)1.79 %އަދި ކިރު ،ޗީޒް އަދި ބިސް ފަދަ
ބާވަތް ( )0.34%ތަކުގެ އަގު ބޮޑު ވުމެވެ.
 2012ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދައްކުރުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިންނެވެ.
މާލެ އަދި އަތޮޅިތަކުގައިވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މިބައިންނެވެ .މިބައިން ވަނީ އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް -1.74 %

އަށް ދަށްވެފައެވެ .މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީ އަތޮޅުތަކުގައި ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ( )-5.11%ދަށަށް ދިއުމެވެ.
 2012ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދައްކުރުމަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ

ކަންތަކުގެ ބައިންނެވެ .މާލެ އަދި އަތޮޅިތަކުގައި ވެސް ދެވަނައަށް އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އޮތީ މިބައިގައެވެ .މިބައިން އެންމެ ބޮޑު
އިންފްލޭޝަން އެއް ފާހަގަ ކުރެވިފައި ވަނީ އަތޮޅުތަކު ( )-0.39 %ގައެވެ .މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ވަނީ އަތޮޅުތަކުގައި ލެޕްޓޮޕް ފަދަ

ބާވަތްތަކުގެ އަގު ( )-0.35%ދަށަށް ދިއުމެވެ.
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އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ /ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަން
ފޯން3349470:
އީމެއިލްeconstats@planning.gov.mv :
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