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          ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
     

 7102ޖަނަވަރީ 
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 7102  ީމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ޑިސެމްބަރުގެ  7102 އެވެ. %0.48+ކީ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ މަހުގެ  ގެ ޖަނަވަރ
ގައެވެ.  0.41+މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % ޖަވަނަރީގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ  0.28+%ހުރީ 

 ގައެވެ. 0.18+%މަހު ހުރީ  ޑިސެމްބަރު  މިއަދަދު ފާއިތުވި
 

o 7102  ްޖަނަވަރީ  ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް .2+91%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  ގެ ޖަނަވަރީ  7102ގެ ޖަނަވަރީ އިނ
 ގޮސްފައެވެ. + މައްޗަށ2.32ް%ވަނީ  އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 7102އިން ޖަނަވަރީ  7102

 
ނޑު  ޖަނަވަރީ   ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް  މަހު މައިގަ

 
o ީނޑު ގޮތެއްގައި އަގު  ޖަނަވަރ ކަރަނޓު ، (%6.25+ސާނަވީ ތަޢުލީމު)ގައި ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭ މައްޗަށް މަހު މައިގަ

ނޑުވެރިކަން ، (%5.64+ތެލުގެ ބާވަތްތައް )، (%3.77+މޭވާ )، (%5.63+ތަރުކާރީ )، (%1.27+މަސް )، (2.81%+) ދަ
އެހެނިހެން ، (%0.06+ގޭގެ ކުލި )، (%5.94+) ކުޅިވަރުގެ ބައި މުނިފޫހިފިލުވުމާއި، (%0.21+ޕާނުގެ ބާވަތްތައް )، (1.37%+)

 ( ހިމެނެއެވެ.%0.12+ގެންގުޅޭ ތަކެތި ) ށްއަމިއްލަ ބޭނުމަ
 
o ީނޑު  ޖަނަވަރ ބޭހާއި ބެހޭ ، (%1.37-ކާބޯތަކެތީގެ ބައި )ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދަށަށްގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަ

ގިނަދުވަހަށް ނުހުންނަ ، (%0.45-ންޓުން އަދި ކަރަންޓުން ނޫނަސް ގޭގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ބޮޑެތި ސާމާނު )ރަކަ، (%1.01-ބައި)
 ( ހިމެނެއެވެ.%0.10-ކިރު، ޗީޒް އަދި ބިސް )، (%0.49-ކަހަލަ ގޭގައި ގެންގުލެ ސާމާނު،)

އިން  7102  ޖަނަވަރީ 
އަށް  7102ޖަނަވަރީ 
 މަހުގެ  07

 އިން  7102 ޑިސެމްބަރު 

 އަށް  7102ޖަނަވަރީ 

 
 
 

  އިތުުރވި މިްނަވރު  އިތުުރވި މިްނަވރު 

  
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.48 2.91

   

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.85 6.98

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.09 0.65

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.04- 0.43-
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 ތެލުގެ ބައި  ގޭސް އަދިގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް،  0.49 1.50

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.19- 3.14

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.39- 0.33

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.39 1.06

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 1.14-

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.35 1.58

 ބައި ތައުލީމްގެ  4.16 4.56

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 2.95

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.09 0.08

   

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.41 3.07

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.68 9.44

ނޑު  1.27 1.16  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  0.06 4.22
 
 
 
 

 ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެކި އެކި 
 

 (.0+85%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: )
  

o 7102  ެ0+85 %ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީ މަހު ޖަނަވަރީ  ގެ  7102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ. 
ކަޅުބިލަ  ވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައި މައްޗަށްއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ

، (%13.63+ލުނބޯ )، (%13.22+ކެރެޓު )، (%16.64+އަނބު )، (%35.13+ފަޅޯ )، (%14.78+ފިޔާ )، (%2.85+މަސް )

( %4.23+އަލުވި )އަދި ، (%0.81+ކިރުޕެކެޓު )، (%8.82+އޮރެންޖު )، (%1.02+ކްރީމް ކްރޭކަރު ބިސްކޯދު )، (%11.14+ކަރާ )
-ދޮންކެޔޮ )، (%0.58-ހިކި ކިރު )، (%3.47-ކާށި )، (%2.12-ހިމެނެއެވެ. މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ކުޅި ހެދިކާ )

 ( އިންނެވެ.%9.37-( އަދި ކިއުކަންބާ )%0.77-ވަޅޯމަސް )، (2.79%
 

 2710  ެ6.98މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ % މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ +
 .ގޮސްފައެވެ  މައްޗަށް
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 (4.16+ތަޢުލީމުގެ ބައި: )%

 
o 7102  ެ4.16+ކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ މަހު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސްމަބަރު ގ% 

ޤުރުއާން  ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިމިބައިގައި  އެވެ.
މިބަދަލު އައުމުގެ މައިގަނޑު މަޤުސަދަކީ ބައެއް އަމިއްލަ  ( ހިމެނެއެވެ.%4.38+( އަދި ސާނަވީ ތަޢުލީމު )%18.31+ކްލާސް ފީ )
 ވަނަ އަހަރު ފެށުމާއެކު ސްކޫލް ފީ އަގުބޮޑު ކުރުމުންނެވެ.7102ސްކުލްތަކުން 

 
o 0271  ެ62.4މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ+ 

 ޗަށް ގޮސްފައެވެ.މައް
 

 +(44.1)%  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި:
 

o 7102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ
އަދި ކަރަންޓުގެ އަގުން ، +(1.12މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި )%+ އެވެ. މިބައިގެ އަގު 1.44އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %

ޕެޓްރޯލްގެ އަގު ބޮޑުވުމުންނާއި ފިއުލް ސަރޗާޖް ކަރަންޓުގެ އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ  +( ނެވެ.7.80)%
 ބޮޑުވުމުންނެވެ.

 
o 2710  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.1.50އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 

 (.1+27މަހުގެ ބައި: )%
 

o 7102  ެއެވެ.  .1+27މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހު  ގެ ޖަނަވަރީ  7102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ
ނެވެ. މިބައިގެ  (%2.85+) ހުންމިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަ

 ދިއުމުންނެވެ.( ދަށަށް -1.22އަގު )% ގެ ވަޅޯމަހެއަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ 
 

o 2710  ެ1.16މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ޖަނަވަރީ 7102މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ+ 
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް

 
 (+.390ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: )%

 
o 7102  ެ0.39+ކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ މަހު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ% 

( މައްޗައް %6.25+އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ޕްޓެރޯލްގެ އަގު )
 ދިއުމުންނެވެ.

 
o 7102  ީމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ގެ ޖަނަވަރ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 1.06+%
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 (-56.1ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި: )%ކު 
 

o 7102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ
އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯ  -1.56ރޭޓަކީ %

 ގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމުންނެވެ.، (%5.94+އަދި އެއިރޮބިކްސް )، (5.46%+)
 

o 7106  ިޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ކު ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  7102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއ
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް  %1.58+ރޭޓް ވަނީ 

 
 

   +(14.1އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%
o 7102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ

 އެވެ.  %0.09+ރޭޓަކީ 
 
o 7102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގެ  7102މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. %0.08+ރޭޓް ވަނީ 
 

 
 (.0+09%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )

 
o 7102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ

 .އެވެ 0.09%+
 

o 2710  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.%0.65

 
 

 (1.11)% މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި:
 

o 7102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  މަހު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ
 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 0271  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%1.14
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 +(11.1ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )%
 

o 7102  ެއިންފްލޭޝަން  އިގެމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބަ މަހު  ގެ ޖަނަވަރީ  7102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ
 ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 2710  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.2.95ރޭޓް ވަނީ %
 

                                                                       (-41.1)% އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި:
 

o 7102  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ
 އެވެ. -%1.14

 
o 0271  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ޖަނަވަރި ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -1.45ވަނީ %
 

 (-0.19ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: )%
 

o 7102  ެން މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަ މަހު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ
، (%1.22-އަދި ފިހިގަނޑުގެ އަގުން )، (%3.40-އެވެ. މިގޮތުން މިބައިން އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ އުނދުން ) 0.19-ރޭޓަކީ %

 ނެވެ.
 
o 2710  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 04.5ރޭޓް ވަނީ %
 

 (-0.39ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%
 

o 7102  ެކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ މަހު ޖަނަވަރި ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ- 
 ( ނެވެ.%5.79-އެވެ. މިގޮތުން މިބައިން އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ޕެނަޑޯލްގެ އަގުން )  0.39%

 
o 7102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.%1.55
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 7102  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  ޖަނަވަރީ ގެ  7102 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ 

 

 އަށް  7102ޖަނަވަރީ  އިން   7102ޑިސެމްބަރު 
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް  އިންފްލޭޝަން 

   މިްނަވރު  އިތުުރވި

   މާލެ  އަތޮޅުތައް 

0.60 0.35 
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  

    

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  0.86 0.84

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި   0.09- 0.15

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި   0.00 0.06-

1.28 0.12  
ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް ގޭގެ ކުލި، 

 ތެލުގެ ބައި  އަދި

-0.12 -0.29  
ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ 

 ސާމާނުގެ ބައި 

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި   0.09 0.58-

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި   0.02 0.68

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި  0.00 0.00

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  1.21 0.12-

 ތައުލީމްގެ ބައި   1.82 7.45

0.00 0.00  
ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ 

 ބައި

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.28 0.05-

    

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ   0.46 0.38

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ   1.66 0.12

ނޑު   1.07- 2.79  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި   0.06 0.00
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 7102  ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ  +56.1މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުގެ  ޖަނަވަރީ ގެ  2710މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގ
ގައެވެ.  0.60+އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ %

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓު އެކިއެ މަހު  ޖަނަވަރީ ވަނަ އަހަރު  7102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޑިސެމްބަރު ގެ  7102
 

 (+0.86%)ބައިން  ކާބޯތަކެތީގެ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ގެ ޖަނަވަރީ 7102
ކެރެޓު ، (%31.98+ލުނބޯ )، (%39.07+ފަޅޮލުން )، (%38.39+ފިޔާއިން )އުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ނެވެ. މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދި

ކްރީމް ކްރޭކަރު ބިސްކޯދު ، (%3.76+މިރުސް )، (%10.94+އަނބު )، (%1.67+މަސް )ޅޯވަ، (%19.10+އޮރެންޖު )، (19.56%+)
 ( ނެވެ.%3.53+އަދި އާފަލުން )، (%0.26+މަސްދަޅު )، (1.14%+)

 
( ނެވެ. %1.07-އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން )ލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިޔުމަށް މަހު މާ ގެ ޖަނަވަރީ 7102

 ( ދަށަށް ދިޔުމުންނެވެ.%2.79-މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގު )
 

 (%0.84+)ކެތީގެ ބައިން ކާބޯތަ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ގެ ޖަނަވަރީ 7102
ބިސް ، (%12.98+ކަރާ )، (%18.47+އަނބު )، (%7.12+)ކަޅުބިލަމަސް  ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށްނެވެ. 

-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

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

ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 
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، (%4.47+ލުނބޯ )، (%0.87+ކިރުޕެކެޓު )، (%0.49+ހަކުރު )، (%8.06+ކެރެޓު )، (%0.98+ކްރީމް ކްރޭކަރު ބިސްކޯދު )، (2.62%+)

 ( ނެވެ.%6.61+( އަދި މުގުން )%4.65+އަލުވި )
 

 
 މިބައިން ނެވެ.  %0.58- ބައިން ސިއްޙީ ހިދުމަތުގެ ޑަށްދިއުމަށް އެންމެ ބޮ ދަށަށްތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު އަތޮޅުގެ ޖަނަވަރީ  7102
 ނެވެ. ، (%8.09-) ނަޑޯލް ބޭހުންފެ ފައިވަނީ ދަށަށް ގޮސްއަގު 
 
 

 7102  ެއަށް މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  ޖަނަވަރީ ވަނަ އަހަރު  7102އިން  ޖަނަވަރީ ވަނަ އަހަރުގ 
 
 

 
 7102  ީއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  +407.ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %މުޅި  މަހުގެ ގެ ޖަނވަރީ  7102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ޖަނަވަރ

 އެވެ. +5.28ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %އަތޮޅުތަކުއަދި އެވެ.  +7.15އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %މާލޭގެ 

ޖަނަވަރީ  އިން  7102  ޖަނަވަރީ 
 އަށް  7102

  

   އިތުުރވި މިްނަވރު އިތުުރވި މިްނަވރު  އިތުުރވި މިްނަވރު 

   
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  2.91 2.03 3.68

    

 ބައި ކާބޯތަކެތީގެ  6.98 2.64 9.75

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.65 0.81 0.59

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.43- 0.05 0.73-

 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 1.50 2.67 0.89-

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  3.14 3.51 2.91

 ބައި ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ  0.33 0.94 0.08

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  1.06 0.23- 2.10

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 1.14- 0.07- 2.05-

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.58 3.06 0.79

 ތައުލީމްގެ ބައި  4.56 1.82 8.44
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 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 2.95 0.64 7.22

  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިއެހެނިހެން  0.08 0.53 0.24-

    

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  3.07 2.63 3.47

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  9.44 6.31 11.37

ނޑު  1.16 5.40- 5.75  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  4.22 4.00 8.98
 
 

 
 

o ިރަންޓު، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިކަގޭގެ ކުލި، ފެން،  ށް ބަލާއިރު އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަ މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދ ،
މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ  ޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީފި ދަތުރުފަތުގެ ބައި އަދި އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

 އެއްގޮތަކަށެވެ. ދާދި  ޅުތަކަށްއަތޮ އަދި
 
o ްމަހުގެ ބައި +( ނެވެ. 2.48ބައިން )% ކާބޯތަކެއްޗާއި މަހުގެ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ

( އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ސަބްސިޑީސް 9.44+ނުލާ ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ )
ނޑޫ/ ހަކުރު/ ފުށް( އަގު މައްޗަށް ދިޔުމުންނެވެ.  ނޑާލުމާ ގުޅިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ )ހަ ށް ންމެ ބޮޑަދިއުމަށް އެ އަގުތައް ދަށަށްކަ

 ( ނެވެ.-0.04)% ބައިން މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 
 

-4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00 10.00 12.00

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

ގެ ބައިގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލު

އިފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަ

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

ތައުލީމްގެ ބައި

ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

މުޅިރާއްޖެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް
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o  ް( ނެވެ.3.51ބައިން )% ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ އަގުތައ+ 
 ( ނެވެ.-5.40ން )%ބައި މަހުގެ އްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއަގުތައް 

 
o  ެމަހުގެ ބައި ނުލާ ނެވެ. +(9.75)%ބައިން  ޗާއި މަހުގެކެއްކަބޯތަ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  އަގުތައް މައްޗަށްއަތޮޅުތަކުގ

ސް ( އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ސަބްސިޑީ 11.37+ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ )
ނޑާލުމާ ގުޅިގެންނާއި، އަދި އަތޮޅުތަކުގައި މިބަޔަށް ދީފައިވާ ބަރުދަން މަތިވުމުންނެވެ.  ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް  ދަށަށްއަގުތައް ކަ

 ( ނެވެ.-7.16)% ބައިން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 
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