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          ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
     

 2017 މާރިޗު 
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 2017  ެމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ފެބުރުއަރީ ގެ 7201 އެވެ. +0.65%ކީ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ  މަހުގެ  މާރިޗު ގ
 0.63+މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % މާރިޗުގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ  0.35+%ހުރީ 

 ގައެވެ. 0.09+%މަހު ހުރީ  ފެބުރުއަރީ  ގައެވެ. މިއަދަދު ފާއިތުވި
 

o 2016  ެފެބުރުއަރީ  ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް +4.28%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  މާރިޗު ގެ  2017އިން  މާރިޗު ގ 
 ގޮސްފައެވެ. + މައްޗަށ3.05ް%ވަނީ  އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 2017 ފެބުރުއަރީއިން  2016

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

o ުނޑު ގޮތެއްގައި އަގު  މާރިޗ މަހުގެ  +(،39.87ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް )% ގައިގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭ  މައްޗަށްމަހު މައިގަ

މާމުއި، ، ޖޭމު، ހަކުރު އަދި، (+0.07%ގޭގެ ކުލި ) ،(+1.85ހުގެ ބާވަތްތައް )%ޖޫ އިމާއިފެން، ލުއިބު، +(0.89%) ބާވަތްތައް

ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް، އަދި ހަކަތަ  / ބޯފެން، ލުއިބުއިން، ސިނގިރޭޓްހިމެނެއެވެ.  (+0.38%) ގެ ބާވަތްތައްޗޮކުލެޓާއި މެޓާ
އެނާޖީ ޑްރިންކްސްގެ އަގު މާރިޗު މަހު މައްޗަށް ދިއުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް  / ލިއްބައިދޭ ބުއިންތައް

އިން ފެށިގެން މިމުދަލުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ މަތިވެގެން  2017މާރިޗު  2އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް ގެނެވުނު އިސްލާހަކާ ގުޅިގެން 
 ދިއުމުންނެވެ.

 
o ުނޑު  މާރިޗ (، -2.11މޭވާ )% ،(-7.63%ތަރުކާރީ )ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދަށަށް ގައި އަގު ގޮތެއް މަހު މައިގަ

     ގެރިމަހުގެ ބާވަތްތައް އަދި  ،(-0.31%ގެންގުޅޭ ތަކެތި ) ށްއެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަ(، -0.42ކިރު، ޗީޒް އަދި ބިސް )%
 ހިމެނެއެވެ. (-0.54)%
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     އިން  2016 މާރިޗު

     އަށް  2017 މާރިޗު

 މަހުގެ  12

   އިން  2017 ފެބްރުއަރީ 

 އަށް  2017މާރިޗު 
 

   އިތުރުވި މިންވަރު )%( އިތުރުވި މިންވަރު )%(

   

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.65 4.28

  

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.30- 8.12

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  29.34 30.74

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.04 0.44-

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  0.05 2.75

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.01- 3.66

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.01- 0.21-

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00 1.37

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 1.12-

  ކަންތަކުގެ ބައިކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ  0.01 1.09

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 4.13

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.01- 2.84

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.22- 0.05-

  

 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.63 4.27

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.78- 9.74

ނޑު މަހުގެ  0.89 4.36  މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  0.07 3.55
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 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 (+29.34%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )
 

o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
ރޭޓުގެ އަގު ސިނގި  ( ބޮޑުވުމުންނެވެ.+39.87%ރޭޓުގެ އަގު )އަގު މައްޗަސް ގޮސްފައިވަނީ ސިނގިއެވެ. މިބައިގެ  +%29.34

 ފެށިގެން ބޮޑުކޮށްފައި ވާތީއެވެ.އިން  2017މާރިޗު  2 ޕޯޓް ޑިއުޓީ ނަގާ އިމްސިނގިރޭޓުން  މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ
 

o 2016  ެލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފް މަހު މާރިޗު ގެ  2017 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.%30.74

 
 (+0.89މަހުގެ ބައި: )%

 
o 2017  ެއެވެ. + 0.89%ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ މަހު މަހު މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ

 ފަރުމަސް  ،(+1.51%) ސްއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަމިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިމިގޮތުން 
 ( ނެވެ. +1.09%އަދި ރިހާކުރުން ) ،+(7.75)%
 

o 2016  ެ4.36ވަނީ % މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ +
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް

 
 (+0.05)%  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި:

 
o 2017  ެއިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބަ މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ

 ( ނެވެ. +0.07)% ންގޮސްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް +0.05އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
 
o 2016  ެގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +2.75އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 

                                                                       (+0.04ފައިވާނުގެ ބައި: )%އި އަންނައުނާ 
 

o 2017  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ބަ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
 އެވެ. +%0.04

o 2016  ެގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ބައި މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%0.44
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 (+010.ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި: )% ޅިވަރާއި ކު 
 

o 2017  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބަ މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
 އެވެ.  +0.01ރޭޓަކީ %

 
o 2016  ެޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ ކު މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +1.09%ވަނީ 
 

 (0.00ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%މުވާސަލާތީ 
 

o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 2016  ެމުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%1.12
 

 (0.00ތަޢުލީމުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް  މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 2016  ެ4.13%މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ+ 

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 

 (0.00ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް  މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 2016  ެ1.37%ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ+ 

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 

 (-0.01%ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި 
 

o 2017  ެޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަން މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
 އެވެ. -0.01% ރޭޓަކީ 

o 2016  ެއަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ  މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +2.84ވަނީ %
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 (-0.01ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ 
 އެވެ.  -%0.01

 
o 2016  ެގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ

 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް -%0.21
 

 (-0.01%ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: ) ފަރުނީޗަރާއި 
 

o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
 އެވެ. -0.01ރޭޓަކީ %

 
o 2016  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަ މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.  +3.66ރޭޓް ވަނީ %
 

   (-0.22ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%އެހެނިހެން މުދަލާއި 

 
o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  މާރިޗު ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ

ފޭޝިއަލް އްސާކޮއްފައިވަނީ އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙި -0.22%ރޭޓަކީ 
 ( ނެވެ.-2.85%) ކުރީމުން

 
o 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މާރިޗު މަހުގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މާރިޗު ގ

 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް -0.05%ވަނީ 
 

 (-03.0%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: )
  

o 2017  ު03.0މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % ގެ މާރިޗު މަހު  2017ގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރ- 
ފިޔާ ށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަށައެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

އޮރެންޖު (، -12.40ކެރެޓު )%(، -1.31ހިކިކިރު )%(، -11.79ގިތިޔޮ މިރުސް )%(، -20.97ލުނބޯ )%(، -12.92)%
ނޑޫ )%(، -10.02)% މިބައިގެ ( ހިމެނެއެވެ. -0.92އަދި ކުކުޅު )%(، -5.32އަލުވި )%(، -2.41ޔޮ )%ދޮންކެ(، -0.43ހަ

 / އެނާޖީ ޑްރިންކްސް  ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ ބުއިންތައް ،+(4.21)%ކާށި ، +(1.51ކަޅުބިލަމަސް )%ގޮސްފައިވަނީ  އްޗަށްމައަގު 
އަދި ރިހާކުރުން ، +(1.55)%ބިސް ، +(2.84)% / ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް ލުއިބުއިންތައް ،+(7.75)%ފަރުމަސް ، +(26.21)%
ބޯފެން، ލުއިބުއިން / ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް، އަދި ހަކަތަ ލިއްބައިދޭ ބުއިންތައް / އެނާޖީ ޑްރިންކްސްގެ އަގު  .ނެވެ، +(1.09)%

 އިން ފެށިގެން ބޮޑުކުރުމުންނެވެ. 2017މާރިޗު  2ބޮޑުވީ މިބާވަތްތަކުން ނަގާ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ 
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 2016  ެ8.12މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ % މާރިޗު މަހު ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ރިޗު މާ ގ+ 

 .މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ 
 
 
 

 2017  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  މާރިޗު ގެ  2017 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުއަރީ ގ 
 

 އިން  2017 ފެބްރުއަރީ 
 އާއި އަތޮޅުތަކަށް  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މާލެ އަށް  2017 މާރިޗު  

  މިންވަރު )%( އިތުރުވި 

 މާލެ  އަތޮޅުތައް 
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.22 1.03 

  

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.93- 0.07

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  32.11 28.42

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.11 0.01-

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  0.06 0.05

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.03- 0.00

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.04 0.03-

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00 0.00

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00

  ކަންތަކުގެ ބައިކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ  0.00 0.02

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.01- 0.01-

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.43- 0.07-

  

 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.24 0.98

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  1.28- 0.49-

ނޑު މަހުގެ  0.06- 1.48  މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  0.07 0.00
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-0.40 -0.20 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20

 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

 7201  ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން  +0.22މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުގެ  މާރިޗު ގެ  7201މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
 ގައެވެ.  +1.03ރޭޓް ހުރީ %

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓު އެކިއެ މަހު  މާރިޗު ވަނަ އަހަރު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގެ  2017
 

ބައިން  ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ  މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މާރިޗު ގެ  2017
 ނެވެ. +( 45.58)%ސިނގިރޭޓުން އުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ނެވެ. މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދި (+%32.11)

 
( ނެވެ. -0.93%ބައިން ) ކާބޯތަކެތީގެލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހު މާ މާރިޗުގެ  2017

ކެރެޓު ، (-20.20%އޮރެންޖު )(، -0.92ކަޅުބިލަމަސް )%(، -31.30ލުނބޯ )%(، -25.70ފިޔާ )%މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ 
 ( ނެވެ.-4.89)%އަދި ލޮނުމެދުން ، (-1.04)%ކުކުޅު ، (-10.32)%އަލުވި ، (-10.41ޔޮ މިރުސް )%ގިތެ ،(-14.71)%
 
 

ބައިން  ދުންފަތާއި ދުފުމުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މާރިޗުގެ  2017
 ނެވެ.+( 38.07)%ސިނގިރޭޓުން ( ނެވެ. މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ +%28.42)

 
 ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި އެހެނިހެންހިއްސާކޮއްފައިވަނީ  ޑަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮ ދަށަށްތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު އަތޮޅު މާރިޗު ގެ  2017
 ( ނެވެ.-2.85%) ފޭޝިއަލް ކުރީމުން ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީމިބައިގެ އަގު ނެވެ.  (-0.07%) ބައިން

  

ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 
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 2016  ެއަށް މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  މާރިޗު ވަނަ އަހަރު  2017އިން  މާރިޗު ވަނަ އަހަރުގ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 އަށް  2017 މާރިޗު އިން  2016 މާރިޗު
 

 މިންވަރު % އިތުރުވި
 

    

 މުޅިރާއްޖެ  މާލެ އަތޮޅުތައް
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  4.28 2.76 5.62

   
 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 8.12 3.79 10.85

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  30.74 32.74 30.08

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.44- 0.49- 0.41-

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  2.75 2.85 2.55

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  3.66 4.05 3.42

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.21- 0.31 0.42-

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  1.37 0.43- 2.85

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 1.12- 0.00 2.07-

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.09 3.10 0.02

 ބައި ތައުލީމްގެ  4.13 1.82 7.37

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 2.84 0.58 7.02

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.05- 0.07- 0.03-

    

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  4.27 3.19 5.25

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  9.74 6.75 11.58

ނޑު  4.36 2.66- 9.10  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  3.55 3.30 8.98



9 

 

 
www.statisticsmaldives.gov.mv/                                                                                                         2017 އައި ާމރިޗު.ޕީ.ސީ
 

-6.00 -1.00 4.00 9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00

 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

 2016  ެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  +4.28ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %މުޅި  މަހުގެ  މާރިޗު ގެ  2017 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މާރިޗު ގ
 އެވެ. +5.62%ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އަތޮޅުތަކުއަދި އެވެ. + 2.76މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %

 

o ިގެ ދަތުރުފަތުރު އަދި  ބައި ޚިއްދުމަތުގެ  ސިއްޚީ ށް ބަލާއިރުއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަ މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދ 
 އެއްގޮތަކަށެވެ. ދާދި އަތޮޅުތަކަށް މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދި ޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީފި ބައި

 
o  ްމިބައިގެ އަގު  ނެވެ. (+30.74%ބައިން ) ދުންފަތާއި ދުފުމުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ

 އަގުތައް ދަށަށް އިން ފެށިގެން ބޮޑުކުރުމުންނެވެ.  2017ނަގަމުންއައި އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މާރިޗު ސިނގިރޭޓުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ 
 ( ނެވެ.-1.12)% ބައިން މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ށް ންމެ ބޮޑަދިއުމަށް އެ

 
o  ްއަގުތައް ދަށަށް  ( ނެވެ.+32.74%ބައިން ) ދުންފަތާއި ދުފުމުގެމައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ އަގުތައ

 ( ނެވެ.-2.66ބައިން )% ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހުގެށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަ
 
o ްއަގުތައް  ( ނެވެ.+30.08%ބައިން ) ދުންފަތާއި ދުފުމުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށ

 ( ނެވެ.-2.07ބައިން )% މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ށް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަ
 
 
 
 2017 މާރިޗު 24
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

   3008432ފޯން:
 info@stats.gov.mvލް: މެއިއީ


