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          ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
     

 2017 ރުއަރީ ފެބު 
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 2017  ެމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ޖަނަވަރީ ގެ  7201 އެވެ. .0+35%ކީ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ  މަހުގެ  ރުއަރީ ފެބު ގ
 0.09+މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % ރުއަރީ ފެބުގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ  0.48+%ހުރީ 

 ގައެވެ. 0.41+%މަހު ހުރީ  ޖަނަވަރީ ގައެވެ. މިއަދަދު ފާއިތުވި
 

o 2016  ުގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް +3.05%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  ރުއަރީ ފެބު ގެ  2017އިން  ރުއަރީ ގެ ފެބ 
 ގޮސްފައެވެ. + މައްޗަށ2.91ް%ވަނީ  އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 2017އިން ޖަނަވަރީ  2016ޖަނަވަރީ 

 
 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް  މަހު މައިގަނޑު  ރުއަރީ ފެބު 
 

o ުގޭތެރޭގެ ، (%3.31+މަހުގެ ބާވަތްތައް )ގައި ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭ  މައްޗަށްމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު  ރުއަރީފެބ
ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް ، (%0.13+ގޭގެ ކުލި )، (%0.78+ކަރަންޓު )، (%2.64+މޭވާ )، (%10.37+ޚިދުމަތްތައް )

 ހިމެނެއެވެ.  (%0.81+) ދުފުމުގެ ބާވަތްތައް އަދި ،(%0.14+ތަކެތި )އެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ ، (0.36%+)
 
o ުނޑު  ރުއަރީފެބ އެހެނިހެން މުދަލާއި  ،(%3.86-ތަރުކާރީ )ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދަށަށް ގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަ

، (%0.99-ސާމާނު އަދި ގޭތެރޭގައި ގެންގުޅޭ ސާމަނު )މޭޒުމަތީގައި ގެންގުޅޭ ، އެއްޗެހި ބިއްލޫރި، (%3.27-ބައި ) ހިދުމަތުގެ

-ކިރު، ޗީޒެ އަދި ބިސް )، (%2.34-) ލެހެއްޓުމަށާއި މަރާމާތުކުރުން އަމިއްލަ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ގެނގުޅޭ އުޅަނދު ބެ
 ހިމެނެއެވެ.، (%0.21-) ބޭސް، (%0.25-އަންނައުނު )، (0.16%

 
 

އިން  2016 ފެބުރުއަރީ 
އަށް  2017ފެބުރުއަރީ 
 މަހުގެ  12

 2017ޖަނަވަރީ 
 2017އިންފެބުރުއަރީ 
 އަށް 

 

 އިތުުރވި މިްނަވރު  އިތުުރވި މިްނަވރު 
 

  
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.35 3.05 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.83 6.15   
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 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.48 1.12

 ބައި އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  0.15- 0.56-

 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.19 2.71

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.99 3.95

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.09- 0.17

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.15- 1.22

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 1.12-

  ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިކުޅިވަރާއި  0.01- 1.64

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 4.56

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.04- 2.87

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.09- 0.08

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.09 3.52   

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.13- 9.71

ނޑު  3.31 1.71-  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  0.13 3.88
 
 
 
 
 

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 (3.31+މަހުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ީއެވެ.  3.31+މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % ރުއަރީ މަހު ގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ
އަދި ، (%6.58+މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަހުން )

 ( ނެވެ. %4.39+ރިހާކުރުން )
 

o 2016  ި1.71ން ރޭޓް ވަނީ %މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަ  ރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ފެބު 2017ގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއ -
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 (.0+38%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: )

  
o 7201  ެ0+38 ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީ  މަހު  ރުއަރީ ފެބު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ.

ކަޅުބިލަ  ވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައި  މައްޗަށްއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ 
( އަދި ފަޅޯ %6.29+ގިތެޔޮމިރުސް )، (%17.68+ލުނބޯ )، (%9.55ދޮންކެޔޮ )، (%4.39+ރިހާކުރު )، (%6.58+މަސް )

އަލުވި ، (%18.37-) ކަރާ، (%18.09-ކެރެޓު )، (%5.38-ފިޔާ ). މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ( ހިމެނެއެވ9.24%ެ+)
 ނެވެ.، (%1.05-) ބިހުން( އަދި %4.42-އަނބު )، (%6.38-ލޮނުމެދު )، (13.94%-)

 
 6201  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީ ފެބު ގެ  7201މަހާއި  ރުއަރީ ފެބު  ގ

 .ގޮސްފައެވެ  މައްޗަށް+ %6.15
 
 

 (0.99+ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ީމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  ރުއަރީ މަހުގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ
އެވެ. މިގޮތުން މިބައިން އަގު  މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ގޭގެމަސައްކަތް ކުރަން ގެންގުޅޭ މީހުންގެ  0.99+އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %

 ( ބޮޑުވުމުންނެވެ.%10.37މުސާރަ )
 
o 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ރުއަރީ ފެބު ގެ  2017މަހާއި  ރުއަރީ ފެބު ގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 3.95ން ރޭޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަ
 
 

 +(0.19)%  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި:
 

o 2017  ީމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  ރުއަރީ މަހު ގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ
އަދި ކަރަންޓުގެ އަގުން ، +(0.13+ އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި )%0.19އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %

 +( ނެވެ. 0.78)%
 
o 2016  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  ރުއަރީ މަހު ގެ ފެބު  2017ގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.2.71އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 
 

 (%0.48+ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )
 

o 2017  ީމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  ރުއަރީ މަހު ގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ
 ( ބޮޑުވުމުންނެވެ.%0.36+އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަސް ގޮސްފައިވަނީ ސިނގެރޭޓުގެ އަގު ) 0.48%+
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o 2016  ިއިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ ރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރުގެ ފެބު  2017ގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.1.12ވަނީ %

 
 

 (+0.00ތަޢުލީމުގެ ބައި: )%
 

o 7201  ެށް އެއްވެސް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ މަހު  ރުއަރީ ފެބު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ
 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 1620  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ރުއަރީ ފެބު ގެ  7201މަހާއި  ރުއަރީ ފެބު ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 4.56%+
 
 

 (0.00މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%
 

o 7201  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  މަހު  ރުއަރީ ފެބު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ
 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 2016  ުމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީ ފެބު ގެ  2017މަހާއި  ރުއަރީ ގެ ފެބ

 ގޮސްފައެވެ.ދަށަށް  -1.12ވަނީ %
 
 

 (-0.01ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި: )%ކު 
 

o 2017  ީމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ރުއަރީ މަހު ގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ
 އެވެ.  -0.01ރޭޓަކީ %

 
o 2016  ިޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ކު އަޅާބަލާއިރު ރުއަރީ މަހާއި ގެ ފެބު  2017ގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.  %1.64+އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ 
 

 
 (-%0.04ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )

 
o 2017  ީމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ  ރުއަރީ މަހުގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ

 އެވެ. %0.04-އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 
 

o 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ރުއަރީ ފެބު ގެ  2017މަހާއި  ރުއަރީ ފެބު  ގ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.2.87އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
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                                                                       (-0.15އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ީބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ރުއަރީ މަހު ގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ
 އެވެ. -%0.15

 
o 2016  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  ރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ފެބު  2017އަރީ މަހާއި ރު ފެބު  ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -0.56ރޭޓް ވަނީ %
 
 

 (-0.09ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ީރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީމުޅި ރުއަރީ މަހު ގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ  
 އެވެ.   0.09%-

 
o 2016  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ފެބު  2017ގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.0.17ވަނީ %
 
 

   (-0.09ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%އެހެނިހެން މުދަލާއި 
 

o 2017  ީމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ރުއަރީ މަހު ގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ
އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ވޮލެޓްގެ އަގުން  %0.09-ރޭޓަކީ 

 ( ނެވެ.6.71%-)
 
o 2016  ިމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  ރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރުގެ ފެބު  2017ގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. %0.08+ރޭޓް ވަނީ  އިންފްލޭޝަން
 
 

 (-0.15ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ީމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  ރުއަރީ މަހު ގެ ފެބު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖަނަވަރ-
ށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ސައިކަލު ބެލެހެއްޓުމާއި އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަ 0.15%

 ( ދަށަށް ދިއުމުންނެވެ.%2.34-މަރާމާތުކުރުމުގެ އަގު )
 

o 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  ރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ފެބު  2017ފެބުރުއަރީ މަހާއި  ގ
 އެވެ.މައްޗަށް ގޮސްފަ 1.22+%
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 2017  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް ރުއަރީ ފެބު ގެ  2017 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ޖަނަވަރީ ގ 

 

 އަށް  2017ފެބުރުއަރީ  އިން   2017ޖަނަވަރީ 
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް  އިންފްލޭޝަން 

 މިްނަވރު  އިތުުރވި
 މާލެ  އަތޮޅުތައް   

 އިންފްލޭޝަން ޖުމްލަ  0.18 0.50  

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.61 0.97    
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.16- 0.69 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.69- 0.18 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.10 0.37 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  1.05 0.96 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.17- 0.06- 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.33- 0.00 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00 
  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.00 0.02- 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.11- 
  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިއެހެނިހެން  0.45- 0.16 
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.06 0.11    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.12 0.28- 
ނޑު  1.81 4.24   މަހުގެ މިންގަ
 ގޭގެ ކުލި  0.14 0.00 
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 7201  ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ  +0.18މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުގެ  ރުއަރީ ފެބު ގެ  7201މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ
 ގައެވެ.  0.50+އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ %

 

 
 
 
 
 
 

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓު އެކިއެ މަހު  ރުއަރީ ފެބު ވަނަ އަހަރު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގެ  2017
 

 (+0.61%)ބައިން  ކާބޯތަކެތީގެ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ރުއަރީފެބުގެ  2017
ލުނބޯ ، (%10.34+ކާށި )، (%16.21+ދޮންކެޔޮ )، (%4.27+ކަޅުބިލަމަކުން )އުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ނެވެ. މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދި

، (%1.38+ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ )، (%7.15+އޮރެންޖު )، (%2.23+ކްރީމް ކްރޭކަރު ބިސްކޯދު )، (%9.96+ފަޅޯ )، (20.26%+)

 ( ނެވެ. %1.68+އަދި ރިހާކުރުން )، (%1.37+ކިރު ޕެކެޓު )، (%2.08+ކުދި ޕާން )
 
 

-0.10 0.00 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60

 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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 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހު މާ  ރުއަރީފެބު ގެ  2017
ދަށަށް  (%9.83-އަތްދަބަހުގެ އަގު ) (%17.79-) ވޮލެޓްގެ އަގާއި( ނެވެ. މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ %0.45-ބައިން )

 ދިޔުމުންނެވެ.
 
 

ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ރުއަރީ ފެބުގެ  2017
ގިތެޔޮމިރުސް ، (%5.04+ރިހާކުރު )، (%8.17+)ކަޅުބިލަމަސް  ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށްނެވެ.  (0.97%+)
ހިކި ކިރު ، (%0.25+މަސްދަޅު )، (%1.32+މަސް )ވަޅޯ، (%2.13+ކުކުޅު )، (%3.58+ދޮންކެޔޮ )، (%16.05+ލުނބޯ )، (8.80%+)
 ( ނެވެ.%11.65+)( އަދި ހިކި މަހުން %1.34+ލުއި ބުއިންތަތް )، (%18.55+ޓޮމާޓޯ )، (0.30%+)

 
 

        ބައިން  ސިއްޙީ ހިދުމަތުގެހިއްސާކޮއްފައިވަނީ  ޑަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮ ދަށަށްތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު އަތޮޅު  ރުއަރީފެބުގެ  2017
 ނެވެ.  0.06%-

 
 

 2016  ެއަށް މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  ރުއަރީ ފެބު ވަނަ އަހަރު  2017އިން  ރުއަރީ ފެބު ވަނަ އަހަރުގ 
 

 2016  ެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ  +3.05ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %މުޅި  މަހުގެ  ރުއަރީ ފެބު ގެ  2017 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ރުއަރީ ފެބު ގ
 އެވެ. +3.80އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %ގެ އަތޮޅުތަކު އަދި އެވެ.  +2.20މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %ތެރޭގައި 

 

 2017ފެބުރުއަރީ  އިން  2016  ފެބުރުއަރީ 
   އަށް 

  އިތުުރވި މިްނަވރު އިތުުރވި މިްނަވރު  އިތުުރވި މިްނަވރު 
 

   
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  3.05 2.20 3.80 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 6.15 2.99 8.13    

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  1.12 0.55 1.30

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.56- 0.52- 0.59-

 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 2.71 2.89 2.33

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  3.95 4.62 3.53

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.17 0.53 0.02
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 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  1.22 0.48- 2.60

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 1.12- 0.00 2.07-

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.64 3.10 0.86

 ތައުލީމްގެ ބައި  4.56 1.82 8.44

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 2.87 0.59 7.11

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.08 0.22 0.03-

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  3.52 2.82 4.15    

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  9.71 6.91 11.43

ނޑު  1.71- 5.38- 0.68  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  3.88 3.64 8.98
 

 

 
 

-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

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

 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 ިޔަވާ އެހެން ފިބައި  ބެހޭދަތުރުފަތުރު ކުރުމާ  ށް ބަލާއިރުއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަ  މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދ

 އެއްގޮތަކަށެވެ. ދާދި އަތޮޅުތަކަށް  މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދި ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ
 
o ްމަހުގެ ބައި +( ނެވެ. 6.15ބައިން )% ކާބޯތަކެއްޗާއި މަހުގެ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ 

( އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ކާބޯތަކެތީގެ 9.71+ނުލާ ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ )
ނޑޫ/ ހަކުރު/ ފުށް( އަގު މައްޗަށް  އިން ފެށިގެން 2016އޮކްޓޫބަރު ، ސަބްސިޑީސް ނޑާލުމާ ގުޅިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ )ހަ ކަ

 ( ނެވެ.-1.71)% ބައިން މަހުގެށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ންމެ ބޮޑަދިއުމަށް އެ އަގުތައް ދަށަށްދިޔުމުންނެވެ. 
 
o  ް( ނެވެ.4.62ބައިން )% ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ އަގުތައ+ 

 ( ނެވެ.-5.38ން )%ބައި މަހުގެ އްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއަގުތައް 
 
o ްމަހުގެ ބައި ނެވެ. +(8.13)%ބައިން  ޗާއި މަހުގެ ކެއްކަބޯތަ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށ

ދިޔުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ކާބޯތަކެތީގެ ( އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް 11.43+ނުލާ ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ )
ނޑާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.ސަބްސިޑީ މީގެ އަސަރު ކުރާ މިންވަރުވެސް ، ފައިވާ ބަރުދަން މަތިވުމުންއަދި އަތޮޅުތަކުގައި މިބަޔަށް ދީ ސް ކަ

 ( ނެވެ.-2.07)% ބައިން  ޚިދުމަތްތަކުގެމުވާސަލާތީ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްއަގުތައް  ބޮޑުވުމުންނެވެ.
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