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  2016 ޖުލައި                ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(                                
 

 ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 
 

o 2016 ި0.22%މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  ޖޫން އެވެ. +0.26% ޝަން ރޭޓް އަކީރާއްޖޭގެ އިންފްލޭ މަހުގެ ޖުލައ+ 

ގައެވެ. މިއަދަދު  +0.31މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % ޖުލައިގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ 

 ގައެވެ. +0.29%މަހު ހުރީ  ޖޫން ފާއިތުވި
 

o 2015  ެ2015 ޖޫން ސްފައެވެ.ގޮ ދަށަށް -38.0%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  ޖުލައިގެ  2016އިން  ޖުލައިގ 

 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް -0.77%ވަނީ  އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 6201 ޖޫންން އި

 
 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މަހު މައިގަނޑު ޖުލައި

 

o ިއިންފޮމޭޝަން ޕްރޮސެސްކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނުގައި ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭމަހު މައިގަނޑު  ޖުލައ 

، +(2.24)%މުދާ ހަރު ކުރާބޭނުން ގައި ކަރަންޓުން ނުވަތަ ކަރަންޓާއިނުލާގޯތިގެދޮރު ،+(0.47)% ގޭގެ ކުލި ،+(12.87)%

މުސާރަ  ގެގޭގައި ގެންގުޅޭ މީހުން، +(1.88)% ގެ ބާވަތްތައް  ފަރުނީޗަރ ،+(0.81)% އަދި ބިސްޗީޒް  ކިރު،

+( އަދި 2.87)% ގޭތެރެ ޒީނަތެރިކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ފޮތީގެ ބާވަތްތަކުން، +(1.39)%ގެ ބާވަތްތައް ތަރުކާރީ ، +(4.44)%

 ނެވެ. ޏ. ފުވައްމުލަކުންގޭހުގެ އަގަށް ބަދަލު އައިސްފައިވަނީ  +( ހިމެނެއެވެ.0.32ކައްކާ ގޭސް )%
 

o ިއަދި  ހޮޓާ، ކެފޭ، (-3.27މޭވާގެ ބާވަތްތައް )% ގޮތެއްގައި އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަހު މައިގަނޑު ޖުލައ 

( -0.25އަދި ޕާނާއި ސީރިއަލްގެ ބާވަތްތައް )% (-0.24)% މަހުގެ ބާވަތްތައް (،-1.60ތަންތަން )% ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ

 ހިމެނެއެވެ.
 

 

އިން      2015ޖުލައި 

އަށް     2016 ޖުލައި 

 މަހުގެ 12

އިން ޖުލައި  2016ޖޫން 

 އަށް 2016

 

   އިތުރުވި މިންވަރު )%( އިތުރުވި މިންވަރު )%(
  

   

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 0.26 0.38- 

 
  

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.11- 1.51- 

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 0.03- 0.45- 

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި 0.16 0.07- 

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 0.29 0.15- 

 

http://www.planning.gov.mv/


2 

 

 
www.planning.gov.mv or www.statisticsmaldives.gov.mv/ ީ2016 އައި ޖުލައި.ޕީ.ސ                                       
                                                                 
 

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި 1.50 1.15

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި 0.03 1.42 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 0.05- 3.10- 

 ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިމުވާސަލާތީ  0.00 0.78- 

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 3.20 0.23- 

 ތައުލީމްގެ ބައި 0.00 4.37 

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 1.55- 0.55 

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.11 0.24- 

 
  

 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ 0.31 0.26- 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ 0.06- 1.43- 

 މަހުގެ މިންގަނޑު 0.24- 1.70- 

 ގޭގެ ކުލި 0.47 3.62 

  

 

 

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

 
 (+3.20ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި: )%ކު

 
 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

 ލެޕްޓޮޕުންދިއުމަށް އެންމެބޮޑު ޙިއްސާއެއްކޮށްފައިވަނީ މައްޗަށް އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  +%3.20

 +( ނެވެ.12.87)%
 

 2015  ެޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ޅިރާއްޖޭގެ ކުމު  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -0.23ވަނީ %
 

 (+1.50ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: )%
 

 2016  ެއިންފްލޭޝަން  މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

ގޭތެރޭގެ  ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދިއުމަށް ޗަށްމައް. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު އެވެ +1.50% ކީރޭޓަ

 ދޮންނަމެޝިން+(، 11.58ގޮނޑި )%+(، 4.44މަސައްކަތްތަކާއި ކުދިން ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މީހުންގެ މުސާރައިން )%

އަދި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަށިން  +(2.87ބެޑްޝީޓް )% ،+(6.86)% ގޮދަނޑި ،+(8.48)% އުނދުން ގޭސް، +(3.35)%

 +( ނެވެ.1.05)%
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 2015  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ

 ގޮސްފައެވެ. + މައްޗަށ1.15ް%ރޭޓް ވަނީ 
 +(0.29)%  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި:

 

 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

 ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު + 0.29އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %

 ޏ.ފުވައްމުލަކުންނެވެ.ގޭހުގެ އަގަށް ބަދަލު އައިސްފައިވަނީ  ނެވެ. +(0.32+( އަދި ކައްކާ ގޭހުން )%0.47)% ގޭގެ ކުލި
 

 2015  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ

 ފައެވެ.ދަށަށް ގޮސް -0.15އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 

 

   +(0.11)%އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: 
 

 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

 ކުޑަކުދިންގެ ސައިބޯނިންދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިން އަގު  +%0.11

 ނެވެ.+( 2.57)%
  

 2015  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -0.24ވަނީ %

 

                                                                       (+0.16އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި: )%

 

 2016  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

ސާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ދިއުމަށް ޙިއް ށްމައްޗައެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  +%0.16

 ނެވެ.( +1.60)%ންސުން ޖި
 

 2015  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%0.07

 

 +(0.03ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%

 

 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

އިން ޕެނަޑޯލް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ+ އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް %0.03

  ނެވެ.+( 0.24)%
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 2015  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ

 ފައެވެ.މައްޗަށް ގޮސް+ %1.42

 

 

 (+0.00މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%

 

 2016  ެއެއްވެސް އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 
 2015  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%0.78

 

 (0.00ތަޢުލީމްގެ ބައި: )%
 

 2016  ެއެއްވެސް ބަދަލެއް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

 އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 

 2015  ެ4.37މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ+ 
 ޗަށް ގޮސްފައެވެ.މައް

 
 (-0.03ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )%

 

 2016  ެ0.03މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ- 

( -0.34ހަނާކުރި ފޯއްޕެކެޓުން )% ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީދިއުމަށް  ދަށަށްއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

 ނެވެ.
 

 2015  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ

 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް -%0.45
 

 (-0.05ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: )%

 

 2016  ެއެވެ. މިގޮތުން  -0.05ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

 ( ނެވެ.-0.09ސައިކަލުގެ އަގުން )%ދިއުމަށް ޙިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްމިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 
 

 2015  ެ3.10މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ- 

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 (-0.24%މަހުގެ ބައި: )

 

 2016  ެއެވެ.  -0.24މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްއަކީ % މަހުޖުލައި ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

އަދި ( -1.13%) ސްދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަ ދަށަށްއިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މިގޮތުން މިބަ

 ( ނެވެ.-0.22މަސްދަޅުން )%
 

 2015  ެ70.1މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ- 
 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް

 

 (-11.0ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: )%
  
 2016  ެއެވެ.  -11.0މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

ދޮންކެޔޮ ، (-1.13%) ސްކަޅުބިލަމަ ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށް ދިއުމަށް ކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓްމިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަ

މަސްދަޅު ، (-7.01)%ފަޅޯ ، (-0.34)%ހިކިކިރު  ،(-8.99)%ކުރުނބާ ، (-15.38)%ކަރާ ، (-3.60)%ފިޔާ ، (-8.84)%

ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ  މައްޗަށް މިބައިގެ އަގު ( ނެވެ.-3.28( އަދި އާފަލުން )%-2.33)%ޔޯގަޓް ، (-0.22)%

އަދި ގިތިޔޮމިރުސް ( +3.10)%ކާށި ، (+4.12)% ވަޅޯމަސް، (+27.40ކެރެޓު )% ،(+9.04)% ބިސްކުކުޅު  ތެރޭގައި

 ހިމެނެއެވެ.( +4.67)%
 

 2015  ެ51.1% މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ- 
 ފައެވެ.ދަށަށް ގޮސް

 

 (-55.1ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )%
 

 2016  ެކީ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ  މަހު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

) ބަތް ، ކުކުޅުރިހަ، ކަޅުސައި އަދި  ންމުސެޓު ކެއުގޮސްފައިވަނީ  ދަށަށްމިގޮތުން މިބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ( އެވެ. -1.55)%

 ( ނެވެ.-3.75)% ދުފުން(

 
 2015  ެއިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  2016މަހާއި  ޖުލައިގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.0.55ރޭޓް ވަނީ %
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 2016  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  ޖުލައިގެ  2016 އަޅާބަލާއިރު މަހާއި ޖޫންގ 
 

  2016އިން ޖުލައި  2016ޖޫން 
 އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

  އިތުރުވި މިންވަރު )%(

 މާލެ އަތޮޅުތައް 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 0.27 0.25  

 
  

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.10 0.25- 

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 0.00 0.04- 

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި 0.23 0.11 

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 0.37 0.10 

 ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިފަރުނީޗަރ އަދި  2.33 0.98 

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި 0.11 0.00 

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 0.05- 0.06- 

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00 

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 2.79 3.43 

 ތައުލީމްގެ ބައި 0.00 0.00 

 ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިހޮޓާ، ކެފޭ އަދި  2.33- 0.06- 

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.37- 0.45 

   
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ 0.19 0.42 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ 0.48- 0.20 

 މަހުގެ މިންގަނޑު 1.40 1.30- 

 ގޭގެ ކުލި 0.49 0.00 

  

 

 

 
 
 

 

http://www.planning.gov.mv/


7 

 

 
www.planning.gov.mv or www.statisticsmaldives.gov.mv/ ީ2016 އައި ޖުލައި.ޕީ.ސ                                       
                                                                 
 

 2016  ެއިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ  +27.0މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުގެ ޖުލައިގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގ

 ގައެވެ. +0.25ހުރީ %

 

 

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު ކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓުއެކިއެމަހު  ޖުލައިވަނަ އަހަރު  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫންގެ  2016

 

 ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މައްޗަށް ލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު މާ ޖުލައިގެ  2016

+( 11.86%) ގޮދަނޑި+(، 24.50ގޭސް އުނދުން )% ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީމައްޗަށް އަގު ބައިން މި ނެވެ.  +2.33% ބައިން

 .ނެވެ +(15.09އަދި ގޮނޑިން )%
 

ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް ފަދަ  ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށްމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ޖުލައިގެ  2016

 ބަތް،ކުކުޅުރިހަ، ކަޅުސައި އަދި ދުފުން() ސެޓު ކެއުމުން ނީދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަ ށްދަށަމިގޮތުން އަގު ނެވެ.  -2.33% ތަންތަނުން

 ( ނެވެ.-5.45)%

 

 ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެކުދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ޖުލައިގެ  2016

ލެޕްޓޮޕުން ނީ ސާކޮށްފައިވަދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއް މައްޗަށްއަގު  ބައިން ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެކު ނެވެ. މިގޮތުން +3.43ބައިން %

 +( ނެވެ.12.87)%

 

ނެވެ.  -1.30% ންބައި މަހުގެ އިވަނީދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފަ ދަށަށްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ޖުލައިގެ  2016

 ( ނެވެ.-4.25ކަޅުބިލަމަހުން )% ގޮސްފައިވަނީދަށަށް މިބައިގެ އަގު 

ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 

 

-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  

ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

ތައުލީމްގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްހިމަނައިގެން  

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

%

އަތޮޅުތައް

މާލެ

މުޅިރާއްޖެ
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 2015  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  ޖުލައިވަނަ އަހަރު  2016އިން  ޖުލައިވަނަ އަހަރުގ 
 
 

 އަށް  2016ޖުލައި  އިން  2015 ޖުލައި
 

 މިންވަރު % އިތުރުވި
 

    

 މުޅިރާއްޖެ  މާލެ އަތޮޅުތައް
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.38- 0.09 0.80-

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 1.51- 3.38- 0.31-

 ދުފުމުގެ ބައި  ދުންފަތާއި 0.45- 0.66- 0.38-

 ފައިވާނުގެ ބައި  އަންނައުނާއި 0.07- 1.30- 0.70

 ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި ކުލި، ގޭގެ 0.15- 1.65 3.82-

 އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  ފަރުނީޗަރ 1.15 2.32 0.42

 ބައި  ޚިއްދުމަތުގެ ސިއްޚީ 1.42 0.86 1.65

 ބައި  ދަތުރުފަތުރުގެ 3.10- 0.65- 5.06-

 ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި މުވާސަލާތީ 0.78- 0.39- 1.11-

  ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި ކުޅިވަރާއި 0.23- 0.70 0.72-

 ބައި  ތައުލީމްގެ 4.37 6.97 0.92

 އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި  ކެފޭ  ހޮޓާ، 0.55 0.55 0.54

  ޚިދުމަތުގެ ބައިމުދަލާއި  އެހެނިހެން 0.24- 0.59- 0.00

    

    

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ 0.26- 0.69 1.10-

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ 1.43- 1.64- 1.31-

 މަހުގެ މިންގަނޑު 1.70- 7.02- 2.15

 ގޭގެ ކުލި 3.62 3.80 0.00
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 2015  ެމާލޭގެ އެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  -38.0ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %  މަހުގެ ޖުލައި ގެ 2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައިގ

 އެވެ. -0.80ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %އަތޮޅުތަކުއަދި އެވެ.  0.09އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
 

 
 

o  ،ިގޭގެ ކުލި، ފެން،  ،ފައިވާނުގެ ބައި އަންނައުނާއި ށް ބަލާއިރުއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަ އަދި މާލެމުޅިރާއްޖެއާއ

ޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ ފި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި އެހެނިހެން އަދި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި ކުޅިވަރާއި، ކަރަންޓު، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

 އެއްގޮތަކަށެވެ. ދާދި އަތޮޅުތަކަށް އަދި މާލެ މުޅިރާއްޖެއާއި، އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ
o ެމައްޗަށް( ނެވެ. އަގުތައް -3.10)% ބައިން ދަތުރުފަތުރުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްއަގުތައް  މުޅިރާއްޖޭގ 

 ( ނެވެ.+4.37)% ންބައި ތައުލީމުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 
o ެދިއުމަށް  ދަށަށްއަގުތައް  ( ނެވެ.+6.97)%ން ތަޢުލީމުގެ ބައިދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްއަގުތައް  މާލޭގ

 ( ނެވެ.-7.02)% ންބައި މަހުގެއެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 
o  ްމައްޗަށް( ނެވެ. އަގުތައް -5.06)% ބައިން ގެރުދަތުރުފަތުދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައ 

 ( ނެވެ.+2.15)% ންބައި މަހުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 

 

 2016 އޮގަސްޓު 29

 
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް

  3349468ފޯން:

 info@stats.gov.mvލް: މެއިއީ

-6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

ދި ތެލުގެ ބައިގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަ

ނުގެ ބައިފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާ

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ި ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައ

ތައުލީމްގެ ބައި

ައިހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބ

އި އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބަ

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

ްޖެމުޅިރާއ

މާލެ

ައްއަތޮޅުތ

http://www.planning.gov.mv/

