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          ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
     

 2016 ސެޕްޓެމްބަރު    
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 2016  ުމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  އޮގަސްޓް  އެވެ. 0.38+%ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ  މަހުގެ  ސެޕްޓެމްބަރ
 +0.07މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % ސެޕްޓެމްބަރުގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ  -%0.09

 ގައެވެ. +0.24%މަހު ހުރީ  އޮގަސްޓް ގައެވެ. މިއަދަދު ފާއިތުވި
 

o 2015  ެގޮސްފައެވެ. ދަށަށް -10.2%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  ސެޕްޓެމްބަރު ގެ  2016ން އި  ސެޕްޓެމްބަރު ގ 
 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް  -0.63%ވަނީ  އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 6201 އޮގަސްޓްން އި 2015 އޮގަސްޓް

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

 
o ުމޭވާގެ  ،(+3.89)%މަހުގެ ބާވަތްތައް ގައި ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭ  ޗަށްމައްމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު  ސެޕްޓެމްބަރ

އެހެނިހެން  ،(+1.70)%ގޯތިގެދޮރުގައި ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދަލުން ،(+2.31)% ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ،(+3.36)%ބާވަތްތައް 
( +0.61)%ދުންފަތުން އަދި ، (+0.15)% ގޭގެ ކުލި، (+0.53)% ސީރިއަލްއިންޕާނާއި ، (+1.23)% ކާނާގެ ބާވަތްތައް

 ހިމެނެއެވެ.
 

o ު(-3.22)% ލެޕްޓޮޕުންއަދި  ކޮމްޕިއުޓަރ ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދަށަށް ގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަނޑު  ސެޕްޓެމްބަރ، 
، (-3.11)% މޮބައިލްފޯނު ،(-0.59)% ސާމާނު ކުރާ ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުން، (-0.64)% ބާވަތްތައް  ބިހާއި ކިރު އަދި ޗީޒްގެ 

 ( ހިމެނެއެވެ.-0.62)% މާޖިރީންގެބައިންތެލާއި އަދި ، (-0.91)% ރޯފޯއް، (-0.60)% ބޭހުގެ ބާވަތްތައް
 
 

އިން      2015ސެޕްޓެމްބަރ 
އަށް     2016 ސެޕްޓެމްބަރު
 މަހުގެ  12

 
އިން  2016އޮގަސްޓް 
 އަށް  2016 ސެޕްޓެމްބަރު 

 

   އިތުރުވި މިންވަރު )%(  އިތުރުވި މިންވަރު )%(
  

    
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.38  0.21-
 

 

 
 

 

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 1.56  1.08-

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.20  0.92 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.16-  0.58- 
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 ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، 0.08  0.09
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.46  1.58 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.23-  0.92 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00  2.65- 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.60-  1.40- 
 

-0.74 
 

 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  0.91-
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00  4.37 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.06  0.61 
 

-0.20 
 

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.40-
 

 

 
 

 

 
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.07  0.22-

 މަސްނުހިމަނާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  0.59  1.52- 
 

-0.06 
 

 މަހުގެ މިންގަނޑު  3.89
 ގޭގެ ކުލި  0.15  4.04 
  
 
 
 
 

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 (+1.56ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: )%
  

 2016  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
 ކަޅުބިލަމަސް  ވަނީއެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައި  +%1.56
ކްރީމް ކްރެކަރ ބިސްކޯދު ، +(13.94)% ލޮނުމެދު، +(2.73)% ހެދިކާ، +(30.00)%އަނބު ، +(11.10)% ފިޔާ ،+(9.68)%
ލުނބޯ +(، 0.57ހިކިކިރު )%+(، 3.93ދޮންކެޔޮ )%+(، 2.25ފްލޭވަރޑް ކިރު ޕެކެޓު )%، +(2.30ރިހާކުރު )%، +(2.00)%
ނެވެ. މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް އިން+( 4.52)% އަދި ފަޅޯ+(، 1.18ގެ ހިކިކިރު )%ކުޑަކުދިން +(، 5.79)%

-0.37)% މަސްދަޅު، (-13.01)% ފަރުމަސް، (-16.07)% ކެރެޓު، (-5.94)% ކާށި، (-7.96)% ކުކުޅުބިސްޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ 
 ( ނެވެ.-9.24)% ކިއުކަމްބާއިންއަދި ، (-0.73)% ކައްކާތެޔޮ، (-2.71)% ގިތެޔޮމިރުސް، (-14.96)% ޓޮމާޓޯ ،(

 
 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -1.08% ވަނީ
 
 

 (+3.89މަހުގެ ބައި: )%
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 2016  ެ3.89މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްއަކީ % މަހު ސެޕްޓެމްބަރު ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ+ 

( އަދި +9.68ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަސް )%ދިއުމަށް  ޗަށްމައްއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 
 ނެވެ.( -0.37އަދި މަސްދަޅުން )%( -13.01)% ފަރުމަސްގޮސްފައިވަނީ  ދަށަށްމިބައިން އަގު  ( ނެވެ.+2.30)% ރިހާކުރުން

 
 2015  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ސެޕްޓެމްބަރު ގެ  2016މަހާއި  ސެޕްޓެމްބަރު ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%0.06
 

 +(0.46ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: )%
 

 2016  ުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރު  މަހު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
+ އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ 0.46އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %

 ( ނެވެ.-1.09+( ނެވެ. މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދޮންނަމެޝިނުން )%11.26އަވަނުން )%
 

 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 1.58އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %

 
 +(0.08)%  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި:

 
 2016  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ  މަހު ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 +( މައްޗަށް ދިއުމުންނެވެ.0.15+ އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި )%0.08ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
 

 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ހާއި މަ  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.0.09ތެލުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %

 
 +(0.20ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )%

 
 2016  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

+ އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސިނގިރޭޓުން %0.20
 ( ނެވެ.-1.37އަގުން )% +( ނެވެ. މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރޯފޯއް ލިބ0.61ޭ)%
 

 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.0.92ރޭޓް ވަނީ %

 
 (+0.06ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )%

 
 2016  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ  މަހު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016އަޅާބަލާއިރު  ގެ އޮގަސްޓް މަހާއ

 +( މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.0.06ންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ )%އި
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 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.0.61އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 

 (0.00ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: )%
 
 2016  ުއެއްވެސް ބަދަލެއް ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  މަހު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ 

 އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 

 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -2.65ވަނީ %

 
 (0.00ތަޢުލީމްގެ ބައި: )%

 
 2016  ުއެއްވެސް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  މަހު  ސެޕްޓެމްބަރު ގެ  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 
 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +%4.37
 

                                                                       (-0.16އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި: )%
 

 2016  ުބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
 އެވެ. -0.16ރޭޓަކީ %

 
 2015  ުބައިގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -0.58އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 

 (-0.23ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%
 

 2016  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016އަޅާބަލާއިރު ގެ އޮގަސްޓް މަހާއ
 ފަނިބޭހުންއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  -0.23ރޭޓަކީ %

 ( ނެވެ. -3.96)%
 

 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016އި މަހާ  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.0.92ރޭޓް ވަނީ %
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   (-0.40އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%
 

 2016  ުމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  މަހު ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  -0.40އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
 ( ނެވެ.-6.17ފޭޝަލްކްރީމް އިން )%

  
 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -0.20އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 

 (-0.60މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%
 

 2016  ުބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ މަހު ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
 ( ނެވެ.-3.11އެވެ. މިގޮތުން މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން )% -0.60ރޭޓަކީ %

 
 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -1.40ރޭޓް ވަނީ %
 

 (-0.91ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި: )%ކު 
 

 2016  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016ގެ އޮގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެބޮޑު ޙިއްސާއެއްކޮށްފައިވަނީ ލެޕްޓޮޕުން  -0.91ރޭޓަކީ %

 ( ނެވެ.-3.22)%
 

 2015  ުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ކު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016މަހާއި  ގެ ސެޕްޓެމްބަރ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -0.74އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %

 
 

 2016  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  ސެޕްޓެމްބަރު ގެ  2016 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި އޮގަސްޓް ގ 
 

  2016 ސެޕްޓެމްބަރު އިން  2016 އޮގަސްޓް 
 އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް 

  އިތުރުވި މިންވަރު )%(
 މާލެ  އަތޮޅުތައް  

  
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.60 0.19

 
  

 

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 2.44 1.01

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.16- 0.32 
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 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.16- 0.15-
 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  0.12 0.01- 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.53 0.42 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.01 0.33- 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00 0.00 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 1.12- 
 

 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  0.82- 0.95-
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.16 
 

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.01 0.69-
 

  

 
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.08 0.06
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.21 0.83 
 މަހުގެ މިންގަނޑު  7.77 1.47 
 ގޭގެ ކުލި  0.15 0.00 
  

 
 
 
 
 
 
 2016  ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ  +0.60މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުގެ  ސެޕްޓެމްބަރު ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ

 ގައެވެ. +0.19އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ %

ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 
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 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓު އެކިއެ މަހު  ސެޕްޓެމްބަރު ވަނަ އަހަރު  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގެ  2016
 

+ 2.44%ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2016
އަނބު ، +(24.30ލޮނުމެދު )%، +(10.89ފިޔާ )%، +(17.16ނެވެ. މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަސް )%

 +( ނެވެ.7.09)% އަދި ފަރުމަހުން، +(4.90ފަޅޯ )%، +(10.08ލުނބޯ )%، +(2.44ކުޑަކުދިންގެ ހިކިކިރު )%، +(30.00)%
 

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތައްތަކުގެ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ސެޕްޓެމްބަރުގެ  2016
 ނެވެ. (-3.22)% ލެޕްޓޮޕުންމިގޮތުން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ނެވެ.  -0.82%ބައިން 

 
ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ސެޕްޓެމްބަރު ގެ  2016

، +(30.00އަނބު )%، +(11.25ފިޔާ )، +(4.47)% ކަޅުބިލަމަސްމި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ނެވެ.  +%1.01

، +(2.57ފްލޭވަރޑް ކިރުޕެކެޓު )%، +(2.18ކްރީމްކްރެކަރ ބިސްކޯދު )%، +(2.84ރިހާކުރު )%، +(15.96ދޮންކެޔޮ )، +(6.30ހެދިކާ )%

 ނެވެ.ން +(7.23)% +( އަދި ލޮނުމެދު 0.59%ކިކިރު )ހި ، +(0.80ސިނގިރޭޓު )%
 

މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ  ގެ ސެޕްޓެމްބަރު 2016
 ( ނެވެ.-3.22ލެޕްޓޮޕުން )%މިގޮތުން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ނެވެ.  -0.95%ކަންތައްތަކުގެ ބައިން 

 
 2015  ެމާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  އަށް  ސެޕްޓެމްބަރު ވަނަ އަހަރު  2016އިން  ސެޕްޓެމްބަރު ވަނަ އަހަރުގ 

-0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  

ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

ތައުލީމްގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

އިފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަ

ގެ ބައިގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލު

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްހިމަނައިގެން  

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

%

އަތޮޅުތައް

މާލެ

މުޅިރާއްޖެ
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 2015  ެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ  -0.21ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %  މަހުގެ ސެޕްޓެމްބަރު  ގެ  2016މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ

 އެވެ. -0.73ރޭޓަކީ %ގެ އިންފްލޭޝަން އަތޮޅުތަކު އަދި އެވެ. + 0.39މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %ތެރޭގައި 

 އަށް  2016 ސެޕްޓެމްބަރު  އިން  2015 ސެޕްޓެމްބަރު
 

 މިންވަރު % އިތުރުވި
 

    
 މުޅިރާއްޖެ  މާލެ އަތޮޅުތައް

 
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.21- 0.39 0.73-

   

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

 ދުފުމުގެ ބައި  ދުންފަތާއި 1.08- 2.23- 0.36-

 ފައިވާނުގެ ބައި  އަންނައުނާއި 0.92 1.56- 1.77

 ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  ކުލި، ގޭގެ  0.58- 0.71- 0.50-

 ސާމާނުގެ ބައި އަދި ހިފާގެންގުޅޭ  ފަރުނީޗަރ 0.09 1.70 3.21-

 ބައި  ޚިއްދުމަތުގެ ސިއްޚީ 1.58 1.93 1.37

 ބައި  ދަތުރުފަތުރުގެ 0.92 1.14 0.83

 ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި މުވާސަލާތީ 2.65- 0.20- 4.63-

  ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި ކުޅިވަރާއި 1.40- 0.26- 2.36-

 ބައި  ތައުލީމްގެ 0.74- 0.10- 1.08-

 އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި ކެފޭ ހޮޓާ، 4.37 6.97 0.92

  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި އެހެނިހެން 0.61 0.56 0.71
-0.05 -0.41 -0.20  

   
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.22- 0.61 0.97-

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  1.52- 2.16- 1.12-

 މަހުގެ މިންގަނޑު  0.06- 2.39- 1.55

 ގޭގެ ކުލި  4.04 3.81 8.98
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o ިގޭގެ ކުލި، ފެން،  ،ބައިދުފުމުގެ  ދުންފަތާއި ށް ބަލާއިރުއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަ  މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދ
 މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދި ބަދަލުއައިސްފައިވަނީޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ފި ބައިމަހުގެ އަދި ، ކަރަންޓު، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

 އެއްގޮތަކަށެވެ. ދާދި އަތޮޅުތަކަށް
o  ީ( ނެވެ. އަގުތައް މައްޗަށް -2.65ބައިން )% ދަތުރުފަތުރުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނ

 +( ނެވެ.4.37)% ބައިން ގެ ންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ތަޢުލީމުދިއުމަށް އެ
o  ްދަށަށް ދިއުމަށް އަގުތައް  +( ނެވެ.6.97ބައިން )% ތަޢުލީމުގެމައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ އަގުތައ

 ( ނެވެ.-2.23ން )%ކާބޯތަކެތީގެ ބައިއެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މަސްހިމަނައިން 
o  ްމައްޗަށް ( ނެވެ. އަގުތައް -4.63)% ބައިން ދަތުރުފަތުރުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައ 

 ( ނެވެ.+1.77)% ބައިން ދުންފަތާއި ދުފުމުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 
 
 
 2016 އޮކްޓޯބަރ 31
 
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނެޝަނަލް 

   3008432ފޯން:
 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 އ

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


