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   2012 ޑިސެމްބަރ     )އައި .ޕީ .ސީ ( ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް                         
  

  ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  
 

o 2012  ެަގއެވެ 34.0%މަުހ އިންފްލޭޝަްނ ރޭްޓ ހުރީ  ނޮވެމްބަރ. ެއވެ 93.0%އަކީ  ެގ ިއންފްޭލަޝން ރޭޓްރާއްޖޭ މަހު ޑިސެމްބަރގ .
ަމހު ހުީރ  ޮނެވމްބަރމިައދަދު  .ަގއެވެ 0.16%ުހރީ  ިއންްފލޭޝަްނ ރޭޓް މަުހ  ޑިސެްމބަރނުާލ ަބލައިފިަނަމ  އައިބަދަލު މަހުެގ ައގުތަކަްށ 

 .ގައެވެ  %0.38
 

o 2011  ެ5.07% އިންފްޭލޝަން ރޭޓް ވަނީ މަސްދުވަހަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ  12އާއި ހަމައަށް  ޑިސެމްބަރގެ  2012 އިން ޑިސެމްބަރގ 
 .ައށެވެ 5.90%ފަިއވަީނ ިއްނފްލޭޝަން ރޭްޓ މައްޗަށް ޮގސް ބަލާއިރު މަްސުދަވހަށް  12މަާހ ހަަމޔަށް  ބަރނޮެވމް. މަިތވެފައެވެ

 

ނޑު  ޑިސެމްބަރ   ސްފައިވާ ބަދަލުތައް އި އައި އަށް އަ.ޕީ .ގޮތެއްގައި ސީ  މަހު މައިގަ
 

o 8.86(% ެގ ބާަވްތތައް ތަރުކާރީނީ ެތރޭގައި ިހމެނެ  ޭރގައިބަިއތަކުގެ ތެ ގޮތެްއގައި ައގު މަްއަޗްށ ގޮސްަފިއވާ  މަުހ މަިއަގނޑު ޑިސެމްބަރ+( ،
ޭމވާ ެގ  ،)+2.30(% )ުދގެ ާބވަްތތަކާއި ޯސސް، ިއގުުރ ފަދަ ާބވައްތައްަހވާ( ގެ ބާވަްތތައް ކާބޯތަކެތީ، )+2.89(% ތައް ތް މަހުގެ ބާވަ
ފިިނކުރި އެއްަގމު ަމސް، މިަނރަލް އަިދ  )+0.95(%  )ޝޯލް، ޓައީ( ބާަވތްަތއް ނަުއނު ގެ ންއެހެިނެހން އަ ، )+1.60(% ބާވަްތތައް 

 .ތަުކން ެނވެ+) 0.64(%ައދި ޫބޓާއި ފައިާވން ފަަދ ބާާވތް  )+0.69(% އް ގެ ބާވަްތތަ ވޯޓާ އަިދ ޫޖސް
  

o ަލަވޖަހާ ެސްޓ   ޭބނުންުކރާ ުމނިފޫިހ ފިލުވުަމށްެތރޭަގއި ހިެމނެނީ ބަިއަތކުގެ މަުހ މަިއަގނޑު ޮގތެްއގައި ައގު ދަަށށް ގޮސްފަިއާވ  ޑިސެމްބަރ
 ،)-4.63(% )ެފްނޕަންޕު( ގެޮދރު މަރާާމތު ުކރުމާިއ ބެލެެހއްުޓުމގެ ސާމާނު ، )-4.66(%ޑީ ޕްެލއަރ ަފދަ ބާަވތްަތއް .ވީ.އަދި ީޑ
ގޭެތރޭ ެގ  ، )-2.91(% )ާކތަށި، ިބއްލޫރި ަތށި(ުނންކުރާ ާސމާނުބޭ ގޭެތރޭ  )-3.37(% އުމު ތަކަްށ ވަިއގެަމގްުނ ކުާރ ަދތުރުބޭރުގަ

 .ވެނެ ) -2.03(%ބެޑް ޝީޓް ފަދަ ާބވަްތ ތަުކްނ އަިދ ) -2.42(% )ްފރިޖް، ރަިއސް ކުކަރ، އަަވން( ހިފާެގންުގޅޭ ާސާމނު
 

އިން   2011 ޑިސެމްބަރ
އަށް  2012 ޑިސެމްބަރ
 މަހުގެ  12

އިން  2012 ޏޮވެމްބަރ
 މުޅިރާއްޖެއަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށް  2012 ޑިސެމްބަރ

 ުތރުވި ިމންވަރު އި ުތރުވި ިމްނވަރު އި

5.07   0.39   މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 

10.84  1.69   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-10.21 -0.06   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި 

11.06  0.39   އަންނައުނާއި ފައިވުާނގެ ބައި 

4.16  0.28   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައި

7.85  ‐1.16   ފަރުީނޗަރ ައދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބަިއ 

‐25.68  0.04   ޚިުދމަތުގެ ަބއި ސިއްޙީ

1.28  -0.38   ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 

0.36  0.00   ދުމަތްަތކުގެ ބައިމުވާސަލާތީ ޚި 

‐0.72  1.02-    ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި

17.87  0.00   ތައުލީމްގެ ބައި 

19.44  0.16   އިަދ ރެްސޓޯރަންޓްގެ ބައި ހޮޓާ، ކެފޭ

4.85  ‐0.03   އެހެނިހެްނ ުމދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި
) އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް (އައި .ޕީ .ސީ

   

3.45  0.16   މުޅިރާްއޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަސްުނހިަމނާ 

0.81-   1.17   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިަމނާ 

50.77  2.89   ސްމަ

5.36  0.59   ގޭގެ ކުލި
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 ލޭޝަން ރޭޓް ފް އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިން 
 

 
  )2.89: (%ގެ ބައި މަހު

 

. ެއވެ 2.89%ގެ ބަިއގެ އިންފްޭލޝަން ޭރޓަކީ ަމހު މުޅިރާއްޭޖގެ މަހު ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ނޮވެމްބަރގެ  2012 •
) 5.13(% ކަުޅބިލަ ަމސްްށ ިދއުަމްށ ިހއްާސކޮށްފަިއވަީނ މައްޗަ  ރޭޓް  މިބަިއގަިއ ިހމެނޭާބވަްތތަކުެގ ެތެރއްިނ ިއންފްޭލަޝން

  .ވެނެ) 0.95(% ަދޅު މަުހގެ ާބވަތް ތަުކންައދި ) 1.17(%ަފރުމަސް ، )1.40(%މަސްމިރުްސ  ،)5.07(% ރިހާކުރު

 

ެގ މަހު ޖޭެގ މުޅިރާއް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރޑިސެމްގެ  2011މަހާއި  ޑިސެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ތުވެދިޔަ ވޭ •
 .ިތވެފައެވެމަ 50.77% ންފްލޭޝަން ވަނީ ބައިެގ އި 

 
  ) 69.1: (%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

 
 69.1%ަބލައިފިަނމަ އިންްފލޭޝަން ރޭޓަކީ  ަބޔަށް ކާބޯތަކެތީގެ  ޑިސެމްބަރ މަހުއަޅާބަލާއިރު ގެ ނޮވެމްބަރ މަހާއި  2012 •

، )26.97(%މައްޗަްށ ދިުއމަްށ ހިއްސާކްޮށަފއިަވީނ ފާިޔ ރޭްޓ ޝަްނ މިަބއިަގއި ހިމެނޭާބވަްތ ތަކުގެ ތެޭރއިްނ ިއްނފްލޭ. އެވެ
. ވެްނނެ )6.65(%ާކިށ  ައދި )7.69(%އަލުިވ ، )12.59(%ަބރަބޯ ، )13.02(%ކަާރ ، )20.25(%ކިއުކަމްބާ 

ޔޮ ދޮންކެ ، )-16.24(%ކެބެޖް ، )- 18.07(%ނަަމވެސް ިމ ަބއިން އަުގ ދަށަށް ދިަޔ ބަާވތްތަުކގެ ެތރޭަގއި ކެެރޓް 
 .ހިެމނެއެވެ) -5.31(%ައދި  އޮެރްނޖު ) -10.38(%
  

މުޅިރާްއޖޭެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރގެ  2011މަހާއި ޑިސެމްބަރ  2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
 .ިތވެފައެވެމަ 10.85% ންފްލޭޝަން ވަނީ ބަިއެގ އި  ކާބޯތަކެތީގެ 

 
  )0.39: (%އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި 

 

އަްނނައުނާއި ަފއިާވނެުގ ބަިއގެ ިއންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މުޅިރާއްޭޖގެ  މަހު ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި ނޮވެމްބަރ ގެ  2012 •
ފިރިހެުންނ ެގ ިދުއމަްށ ހިއްސާކޮށްަފއިަވނީ  މަްއަޗށްރޭޓް ިމބައިަގއި ިހމެނޭ ަބއިތަކުގެ ތެެރއިްނ އިންފްޭލޝަން . ެއވެ %0.39

 ) 1.21(% ަގމީސް ައިދ ފިރިހުެންނެގ ، )1.28(% ސްކޫްލ ބޫޓް) 2.49(%ކުޑަުކިދންގެ ހެުދްނ ، )2.88(% އޮފީްސ ބޫޓް 
 )-1.40(%އަދި އްަނހެްނ ޓީޝާޓް ) 6.26-(%އަގު ދަަށްއ ދިަޔ ބާވަތްތަކުގެ ެތރޭަގއި ކުަޑކުދިްނގެ ްސޕޯޓް ބޫޓް  .އެެވ
 .މެނެެއވެހި

     

މުޅިރާްއޖޭެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ރޑިސެމްބަ  2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
  .ިތވެފައެވެމަ 11.06% ންފްލޭަޝން ވަނީ އި  އަންނަުއނާިއ ފަިއވުާނގެ ަބިއގެ

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

 

ން، ކަަރންޓް، ގޭްސ ައދި ތެުލގެ ަބއިެގ ިއންފްޭލޝަްނ ގޭެގ ކުލި، ފެ ޑިސެމްބަރ މަހުއަޅާބަލާއިރު ގެ ނޮވެމްބަރ މަހާއި  2012 
ަނމަވެްސ . ަވނީ މަތިވިެއވެ )0.59%(އަިދ ގޭެގ ކުީލގެ އަުގ  )1.83%(ިމގޮުތން ުފލައިވުްޑ ައގު . އެވެ 0.28%ރޭޓަކީ 
 .ވަީނ  ަދށްވެަފެއވެ )-0.28(%ައދި ފާރުަގއި ާލ ކުލަިއގެ އުަގ ) 1.26-(%ޓިނު 

 

މުޅިރާްއޖޭެގ ޭގެގ ކުލި، ެފްނ،  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ޑިސެމްބަރ 2012ސް ތެރޭގައި މަސްދުވަ  12ވޭތުވެދިޔަ  •
 .ަމތިވެަފއެވެ 4.16% ިއންފްލޭަޝްނ ވަނީކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ަބއިެގ 
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  )16.0: (%ގެ ބައިހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް
 

ގެ ބައިެގ އިންފްޭލޝަްނ ރޭޓަީކ ހޮޓާ، ރެްސޓޯރަންޓް  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހު ޑިސެމްބަރރު އަޅާބަލާއި މަހާއި  ޏޮވެމްބަރގެ  2012 •
މިބަިއގަިއ ިހމެނޭބާވަްތތަކުގެ ތެެރއިްނ އިންފްލޭަޝން މަްއޗަށް ިދުއމަށް ެއންެމ ބޮޑަށް ިހއްސާކޮށްފަިއވަީނ . އެވެ %0.16

 +)0.65(%ައިދ ބަތް ާޕރުސަލް  )0.93(%ކޮީފ  ،)2.24(%ިޗޕްސް  ެއންޑް  ފިޝް  ،)2.97(% ހެނދުުނެގ ނާްސތާ
  .އިންނެވެ

 

މުޅިރާްއޖޭެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ރޑިސެމްބަ ގެ  2011މަހާއި  ޑިސެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
ެވީނ  ލެމީެގ ސަަބބެއް ކަމުގައި ބެ  .ތިވެަފއެވެމަ  19.44% އިންފްޭލޝަން ަވނީބައިެގ  ހޮޓާ، ކެފޭ ައިދ ރެސްޓޯަރންޓްގެ 

ޕިއްޒާ ައިދ އެެހން ބެްއ ރެސްޯޓރަންޓްގެ ކެުއްނ ތަކުގެ ައގު މަްއޗަްށ   ގަިއ ހެނުދނުެގ ނާްސތާ، 2012 ފެބްރުއަރީ 
  .ދިުއމުންނެވެ

  
  )04.0: (%ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި 

 

ންްފޭލޝަން  ރޭްޓ ވަީނ ިސއްޙީ  ޚިުދމަތްތަކުގެ އި ރާއްޭޖގެމުޅި މަހު ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ނޮވެމްބަރގެ  2012 •
ިދަޔއީ ބައެއް ޭބހުެގ ބާަވްތ  މައްޗަށް ިމގޮުތން މިަބިއގަިއ ހިެމނޭ ާބވަތްތަުކގެ ެތރެއިން އަގު . ގޮސްފެައވެ ަމއްަޗށް )0.04(%

 .ިހމެެނއެވެ) 0.77(% ޑައިޖިން ފުޅި އަދި ) 1.25(%ބާމް  ޭއގެ ތެރޭ ގައި . ތަކުންނެވެ

 

މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުޑިސެމްބަރ ގެ  2011މަހާއި ޑިސެމްބަރ  2012 މަސްދުވަސް ތެރޭގައި 12ވޭތުވެދިޔަ   •
ެޖނުއަީރ  1މީެގ ސަބަބެއް ކަުމަގިއ ބަލެެވނީ . ވެފަެއވެަދށް ) -25.68(% ްނފްލޭޝަްނ ަވނީއި ަބއިެގ ސިއްޙީ ިޚދުަމތްަތކުގެ 

  .ތަޢާަރްފ ކުރުމުންެނވެ ގައި ުމިޅރާއްޭޖގަިއ ޔިުނަވރސަލް ހެްލތް ެކއަރ ިސސްޓަްމ އާސަންދަ 2012

  
  )- 30.0: (%އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

 

އިްނފްޭލޝަްނ  ެއހެިނހެން ުމަދލާއި ޚިުދމަުތގެ ބައިގެ މުޅިރާްއޭޖގެ މަހު ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ނޮވެމްބަރގެ  2012 •
ސްކޫލް ، )-1.61(% ލޯޝަންމިޮގުތްނ އަގު ދަަށށްިދޔަ ބާވަތް ތަކުގެ ެތރޭގަިއ . އަްށ ަދށްެވފައެވެ -0.03%ރޭޓް ަވނީ 

. ހިެމނެެއވެ ) -0.62(% އާފްޓަރޝޭވް އަދި  )%0.70-(ފިިރެހނުންގެ ވޮލެޓް  ،)-1(% ބޭބީ ކޮލޯން، )-1.15(% ދަބަސް
، )1.64(%ަވރ ޖެްލ ބޭބީ ޝަ، )1.99(% ރޭޒަރ ޗަށް ދިޔަ ބާވައްތަކުގެ ތެރޭގައިނަަމވެސް މިބައިން އުަގ ަމއް

 . ހިެމނެެއވެ) 0.99(% ީރމް ގަިއ ލާ ކްބޮލުައދި ، )1.11(% ޝޭިވންގފޯމް 
 

 މުޅިރާްއޖޭެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ޑިސެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
 . ިތވެފައެވެމަ 4.85% ންފްޭލޝަން ވަނީއި އެހެިނހެން މުދަާލއި ޚިދުަމތުެގ ބަިއގެ

 
  )- 0.06: (%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 

 

) -06.0(%ުދންފަުތގެ ަބއިެގ އިްނފްލޭަޝން ރޭޓަކީ  މުޅިރާްއޖޭގެ  މަހު ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ނޮވެމްބަރގެ  2012 •
 .ގޮސްަފއެވެ ނީ ދަށަށް ވަ އަގު ) -0.16(%ިސގިރޭްޓެގ ައދި ) -0.81(% ޯފއް ރޯމިބަިއަގއި ހިމެނޭާބވަްތތަކުެގ ތެެރއިްނ . އެވެ

 .ައުގވަނީ ަމތިވެަފެއވެ) 0.44(%އިަދ ސުޕާީރ  )%2.34(ފޯއްފެކެޓްހަނާކުރި ނަަމވެސް 
 

މުޅިރާްއޖޭެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ޑިސެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
  .ްށގޮސްަފެއވެދަށަ -10.21% އިންފްޭލޝަން ަވނީދުންަފތުެގ ބަިއެގ 
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  )-%0.38: (އިބަ  ދަތުރު ފަތުރުގެ
 

ަވީނ  ބައިގެ އިްނފްލޭޝަން ރޭޓް  ދަުތރު ފަުތރުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ މަހު ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ނޮވެމްބަރގެ  2012 •
ްށ ދިަޔީއ ށަދަައުގ  ަމއިަގޑު ޮގތެްއގައި  ިމޮގތުން މިބަިއަގިއ ހިެމނޭބާަވތްތަުކގެ ތެރެިއން. ދަްށ ވެަފއެވެ -%0.38

 އެވެ ) 8.78-(% ބޭރުގައުމުތަކަށް ުކރާ ވަިއގެ ދަުތރު ފަތުރުގެ ަބއިން 
 

ަދތުުރ މުޅިރާްއޖޭެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ޑިސެްމބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
  .މަިތެވފައެވެ 1.28% ިއންފްލޭޝަން ަވނީ ަބއިގެ  ފަތުުރގެ

 
  )-1.02: (%އި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި ޅިވަރާކު 

 
ކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ ކަްނތަކުގެ ބައިެގ އިންފްޭލަޝްނ  މުޅިރާއްޭޖގެ މަހު ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ނޮވެމްބަރގެ  2012 •

ްތަތކުެގ ދިަޔ ާބވަ ދަަށށްިމގޮުތްނ މިބަިއގަިއ ހިެމނޭބާަވތްތަުކގެ ެތރެއިން އަުގ  .ފައެވެަދށްވެ އަްށ  1.02-%ރޭޓް ަވނީ 
، )1.12-(% ކުލަފަންސުރު  ،)-1.55(% ލަަވޖަހާސެޓް ، )4.80-(% ޓީވީ ، )-6.71(% ޑީވީީޑ ޕްލޭޔަރތެރޭަގއި 
މިަބއިަގއި ިހމެޭނ ާބވަްތތަކުގެ ތެެރިއން ައުގމަްއޗަްށ ދިަޔ  . ިހމެެނއެވެ )%0.23-(އަިދ ގަަލްނ  )%0.29(ކުރަހާފޮތް 

ައިދ ަފންސުުރ +) 0.13(% 2ޕީއެސް ، +)0.61(%ުފހޭރަބަރ، +)0.92(%ބާވަްތ ތަުކެގ ެތރޭގައި މޮނީޓަރ ފޮްތ 
  .ހިެމެނއެވެ) 0.01(%

 

މުޅިރާްއޖޭެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ޑިސެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
 .ވެަދށްވެަފއެ 0.72- އިންފްލޭަޝްނ ވަނީކުޅިވަރާއި ަސގާީފ ކަންކަުމގެ ަބިއން 

 

 
  )- 1.16: (%ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި 

 

ފަރުނީަޗރ ައިދ ހިާފެގްނުގޅޭ ސާމާުނގެ ަބިއެގ  މުޅިރާއްޭޖގެ  މަހު ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ނޮވެމްބަރގެ  2012 •
ތެެރއްިނ އަގު ަދަށށްިދަޔ ބާވަްތ ިމގޮތުން މިބިައަގިއ ހިެމނޭާބަވތްތަކުެގ . ވެިއްނ ދަްށވެފައެ  -1.16%ޭރޓްވަނީ އިންފްޭލޝަްނ 

     ަމދިިރ މަާރޭބްސ ) -4.63(%ފެންޕަްނޕް ، )-4.79(%ރެފްިރޖިރޭޓަރ ، )%5.38-(ތަިށ ބަްތ ކާ ތަކުެގ ތެޭރގަިއ 
ނަަމެވސް މިބަިއން ައގު ަމްއޗަށް ދިަޔ ބާވައްތަކުގެ ެތރޭަގިއ . ހިމެެނއެވެ) -2.29(%ދޮްނނަެމޝިްނ އަިދ  )3.08%-(

ނޑި  .ހިެމނެއެވެ  )0.83%( ޮސފްޓްނަރ ައދި )1.16(% ކުރަން ޭބނުްނ ުކރާ ާބވަތްަތއްފާާހަނ ސާފު ، )3.42(% ގޮދަ
 

 މުޅިރާްއޖޭެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ޑިސެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
  . ިތވެަފއެވެމަ 7.85% ނީްނފްލޭޝަން ވައި  ފަރުީނޗަރ އަދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާމާނުެގ ބަިއގެ

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

 

www.planning.gov.mv  ީ2012  ސެމްބަރޑި،އައި.ޕީ .ސ                                                                        
 

  ކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަ  

 2012 ޑިސެމްބަރއިން  2012 ނޮވެމްބަރ
 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

 އިތުރުވި މިންވަރު 
 އަތޮޅުތައް  މެާލ

0.16  0.67   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

1.02  2.76   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

‐0.30  0.63   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި

0.67  ‐0.03   އަންނަުއނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.01  0.43   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައި

‐1.09  ‐1.26   ފަރުީނޗަރ ައދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބައި 

0.04  0.04   ުދމަތުގެ ަބއިސިއްޚީ ޚި

0.44-   0.31-    ރުގެ ބައި ދަތުރުފަތު 

0.00  0.00   މުވާސަލާތީ ިޙދުމަތްަތކުގެ ބައި

1.08-   -0.91   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި 

0.00  0.00   ތައުލީމްގެ ބައި 

0.06  0.22   ހޮޓާ، ކެފޭ އަިދ ރެްސޓޯރަންޓްގެ ބައި

‐0.04  -0.03   އެހެނިހެްނ ުމދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި 
)                       ސީރީސް  އެނަލިޓިކަލް(އައި .ޕީ .ސީ  

0.05  0.28   ޖުމަްލ ިއންފްލޭޝަން މަސްނުިހމަނާ 

0.97  1.52   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްުނހިަމނާ 

1.16  5.35    ސްމަ

0.06  0.62   ގޭގެ ކުލި

  
 

 ލޭގެ މާ. ަވނީ ަމްއޗަށް ގޮސްަފއެވެްނ ރޭޓް އިންްފލޭޝަ މާލެ އަދި ައތޮޅުތަުކގެ ެވސް   މަހު  ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ނޮވެމްބަރގެ  2012  
 .އަްށ ަމތިެވފައެވެ 0.16% ިއންފްލޭަޝން ރޭްޓ ވަނީ  ެގ އަިދ އަތޮުޅތަކު. އެވެ އަްށ ަމިތވެފަ 0.67%އިންފްޭލޝަން ޭރޓް ވަނީ 
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  ރޭޓަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަންމަހު  ޑިސެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ނޮވެމްބަރގެ  2012

  
  .ްނ ލިިބަވޑައިްނނަވާނެެއވެ 3, 2 ,1ގްރޫޕްރަުކެގ އިުތރު ތަޕްސީލްތައް ިއގިޭރސިބަހުން ަތްއޔާރުކޮށްފައިާވ ލިުއމުެގ ެއެނކްސްގެ ތާަވލް : ނޯޓް

  

މާެލ  .ަބއިންނެވެ މަުހގެ އްސާކޮށްފިައވަީނ ަމްއޗަްށ ދިުއމަްށ އެްނމެ ބޮޑަްށ ހި ެގ އިންފްޭލަޝްނ ރޭޓް ރާްއޖޭ ަމހު  ޑިެސމްބަރެގ  2012
 ެމ ބޮޑު ިއންްފލޭޝަްނ އެްއ ާފހަަގ ކުރެވިފަިއ ަވނީ ން އެ މިބަިއން. ތަކުަގިއ ެވސް އެންެމ ޮބުޑ ހިއްސާެއްއ ޮއތީ މިބަިއގަެއވެއަިދ އަތޮޅު 

. ވެ ުޑވުމެ ބޮައގު  )6.17(% ދި ިރހާުކރުއަ  )9.01(%ައގު ކަޅުބިލަމަހުގެ ީމގެ ސަަބބެއް ކަމުގަިއ ަވީނ މާލޭަގއި . ގަެއވެ) 5.35(%މާޭލ 
އަިދ ) 4.76(%ރިހާކުރުެގ އަުގ ީމެގ ސަބަެބއް ަކމުަގިއ ަވީނ . ަގއެވެ+ 1.16%ރޭްޓ ުހރީ  ިއންފްލޭޝަްނ ިމބައިގެ  އަތޮުޅ ތަުކގައި 

  .އެވެމަިތވު ) 1.64(%މަުހގެ އަުގ ވަނީ ކަޅުބިލަ
  

. ބަިއންެނވެ  ާކބޯތަކެީތގެ ުއމަްށ ދެަވނަައްށ ެއންެމ ބޮޑަްށ ހިއްސާޮކށްފަިއވީަނ މަްއޗަްށ ދި ިއްނފްލޭޝަްނ ޭރޓް ަމހުޑިެސމްބަރ ެގ  2012
 ާމލެއިން ތަރުކާރީ މިބަިއގަިއ ހިމެޭނާބވަްތތަކުެގ ެތެރއިްނ މިބައިެގ ިއންފްލޭޝަްނ ަމްއޗަށް ދިުއމަްށ ެއންެމ ބޮޑަްށ ހިްއސާކޮށްފައިވަީނ 

، )7.75(%އޮަތޅު ތަކުގައިވެްސ ައގުމައްަޗށް ޮގސްފައިަވނީ ތަރުާކރީ އަިދ  .ވެނެ  )3.97(% ައދި ކާނާގެ ބާަވްތތަކުން، )10.71(%
  .ވެިއން ނެ )1.27(%އަިދ ފިނިކުރި އެްއަގުމ މަސް ) 2.45(%މޭާވގެ ާބވަްތތަްށ 

  

އިެގްނގުޭޅ ަފރުީނޗަާރިއ ހިފަ ަދއްކުުރމަްށ ެއންމެ ބޮަޑށް ހިއްސާޮކށްފަިއވަީނ  ެގ އިންފްޭލޝަން ރޭޓް ރާްއޖޭ މަހު  ޑިެސމްބަރެގ  2012
)  -1.26%(ިމޮގތުން މާލޭެގ ައގުަތއް . މާެލ އަިދ އަތޮުޅތަކުަގއި ވެސް ެއންމެ ބޮުޑ ހިއްސާެއއް އޮީތ މިބައިގަެއވެ. އެވެަބއިްނ  ސާާމުނގެ

  . ގޮސްފަެއވެ ަދށަށް  )-1.09%(މިބައިެގ ައގުަތްއ ވަނީ ަގިއ ދަށަްށ ގޮސްަފިއާވއިރު އަޮތޅުތަކު
  

ކުިޅވަާރއި ަސާޤީފ ެއންެމ ބޮޑަްށ ހިއްސާޮކށްފަިއަވނީ  ެދވަަނައށް ދަްއކުުރމަށް ގެ އިންފްޭލޝަން ރޭޓްއްޖޭ ރާ  މަހު  ރިޑސެމްބަެގ  2012 
  .އެވެ)%0.91-(އަދި ާމލެ ) -1.08(%ިމގޮުތްނ ެއންމެ ބޮޑަށް ަދށަށް ގޮސްަފއިަވީނ އަޮތޅުތަކުްނ  .ަބއިްނނެވެކަންތަކެުގ ބަިއގެ

 
     2013 ރީވަނަ ޖަ  28
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 :ހޯއްދެވުމަށް  އިތުރު މައުލޫމާތު
  

  ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިވިޝަން / ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެަޝނަލް ޕްލޭނިންގ
   3349470:ފޯން

 econstats@planning.gov.mv: އީމެއިލް
  
    

      
  


