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          ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(

 2017 އޮގަސްޓް 
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 2017  ެމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  ޖުލައި ގެ 7201 އެވެ. -0.36%ކީ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ  މަހުގެ  އޮގަސްޓް ގ    
ގައެވެ.  +0.07%މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ އޮގަސްޓްގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ  -%0.07

 ގައެވެ. -.180ހުރީ % މަހު ޖުލައި މިއަދަދު ފާއިތުވި
 

o 2016  ެ2016 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް +2.75%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  އޮގަސްޓް ގެ  2017އިން  އޮގަސްޓް ގ 
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް +3.03% ވަނީ އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ޖުލައިގެ  2017އިން  ޖުލައިގެ 

 

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

 
o ްނޑު  އޮގަސްޓ ނޑުމަސް )% ސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިގޮ ދަށަށްގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަ  މޭވާގެ ބާވަތްތައް  ،(-4.48ކަ

 ގެންގުޅޭ ތަކެތި  ށްއެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަ، (-1.67%) ރޯފޯއް، (-0.79%) ޕާނާއި ސީރިއަލްގެ ބާވަތްތައް، (-%3.58)
އަދި ހަކުރު، ޖޭމު، މާމުއި  ،(-0.61%އެއްގަމުމަހުގެ ބާވަތްތައް ) އަދި  (،-0.44ގޭގައި ހިފާގެންގުޅޭ މުދާ )% ،(-0.18)%

 .ހިމެނެއެވެ (-0.36-އަދި ޗޮކުލެޓުގެ ބާވަތްތައް )
o ް(0.52ގޭގެ ކުލި )% +(7.75ތަރުކާރީ )% މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި އޮގަސްޓ+، 

   .ހިމެނެއެވެ +(0.23)% އަދި އަންނައުނު

އިން އޮގަސްޓު  2016 އޮގަސްޓު 
 މަހުގެ  12އަށް  2017

އިން  2017ޖުލައި 
 އަށް  2017 އޮގަސްޓު 

 
 
 

  އިތުުރވި މިްނަވރު  އިތުުރވި މިްނަވރު 
  

 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.36- 2.75

   

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 1.41- 6.60

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.40- 31.54
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 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.10 0.65-

 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.30 0.07-

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.06- 0.28

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.02 0.58-

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.03 0.75

 ބައިމުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ  0.00 0.52

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.03 2.03-

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 4.16

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.01 2.85

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.13- 0.63-

   

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.07 2.51

 މަސްނުހިމަނާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  0.06 7.08

ނޑު  4.84- 5.43  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  0.52 4.50
 
 
 
 
 

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 (-4.84)%މަހުގެ ބައި: 
 

o 2017  ެއެވެ.  -4.84%މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ
 ފަރުމަސް ، (-10.95%ކަޅުބިލަމަސް )ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްމިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

 ވެ.+( ނ8.95ެވަނީ ވަޅޯ މަހުން )%ގޮސްފައި މައްޗަށް މިބައިގެ އަގު ނެވެ. ،(-1.14%) އަދި ރިހާކުރުން، (-%7.48)
 

o 2016  ެ5.43މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ +
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް
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 (-1.41)%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: 
  

o 2017  ެއެވެ.  -1.41% ރޭޓަކީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ކާބޯތަކެތީ  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ
ކަޅުބިލަމަސް  ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަށަށްޓް މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭ 

-1.61ހަނޑޫ )% (،-11.90ގިތެޔޮ މިރުސް )% ،(-23.02ލޮނުމެދު )% (،-24.27ލުނބޯ )% (،-6.80ކާށި )% (،-10.95)%
-1.49ކުކުޅު )% (،-0.80ހަކުރު )% (،-1.14ރިހާކުރު )% (،-1.92ފުށް )% (،-7.48ފަރުމަސް )% (،-5.30ދޮންކެޔޮ )% (،
ވަޅޯމަސް  +(،37.55ފިޔާ )%ވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގޮސްފައި މައްޗަށް މިބައިގެ އަގު ( ހިމެނެއެވެ. -3.10އަދި އަނބު )% (،
 +(،13.14ބަރަބޯ )% +(،6.73އަލުވި )% +(،10.34ކަރާ )% +(،0.40ސް ދަޅު )%މަ +(،38.14ފަޅޯ )% +(،8.95)%

 މެނެއެވެ.ހި+( 1.16އަދި ކުކުޅު ބިސް )%
 

o 2016  ެ6.60މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ % މަހު އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ+ 
 .މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ 

 
 

 (-0.40%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )
 

o 2017  ެ0.40%މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ- 
 ( ނެވެ.-2.90ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރޯފޯކުން )% ދަށަށްއަގު މިބައިގެ  އެވެ.

 
o 2016  ެލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފް މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.%31.54
 
 

   (-0.13)%ޚިދުމަތުގެ ބައި:  އެހެނިހެން މުދަލާއި 

 
o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

 ( ނެވެ.-2.41ވޮޝް އިން )%ޝަދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފޭ  ދަށަށް އަގު މިބައިގެ އެވެ.  -%0.13
 

o 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ
 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް  -0.63%ރޭޓް ވަނީ 
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 (-0.06%ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: ) ފަރުނީޗަރާއި 
 

o 2017  ެސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ
ފަންކާ އިން ސީލިންގް  އިވަނީދިއުމަށް ހިއްސާކޮއްފަ  ދަށަށް ވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާ -0.06ޓަކީ %ރޭ

ނޑުން ، (-3.92)%  +( ނެވެ.3.56)%ގޮސްފައިވަނީ ގޭސް އުނދުނުން  މައްޗަށް އަގުމިބައިގެ  ނެވެ. (-1.09)%އަދި ފިހިގަ
 

o 2016  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަ މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ
 .މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ +28.0ރޭޓް ވަނީ %

 
 

 (0.00)%މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: 
 

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

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

 އެވެ.ގޮސްފަ + މައްޗަށ%0.52ް
 
 

 (0.00ތަޢުލީމުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ެގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ
 އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 2016  ެ4.16%މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހު އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ+ 

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 
 

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

o 2017  ެއިންފްލޭޝަން ޓްގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަން މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ
 އެވެ. +0.01% ރޭޓަކީ 

 
o 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +2.85ރޭޓް ވަނީ %
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 (+20.0ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%ސިއްޙީ 
o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ 

 އެވެ.  +%20.0
 

o 2016  ެގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ 
o %0.58- ްގޮސްފައެވެ. ދަށަށ 

 
 

 +(0.03)% :ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  ޅިވަރާއި ކު 
 

o 2017  ެކީ ރޭޓައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބަ މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ
 + އެވެ.%0.03

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

 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް  -2.03%ރޭޓް ވަނީ 
 
 

 +(0.03ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ެ0.03%މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި  ގ +
 އެވެ.

 
o 2016  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 .މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ +%0.75
 

 
                                                                       (+0.10އި ފައިވާނުގެ ބައި: )%އަންނައުނާ 

 
o 2017  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ބަ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

 +( ނެވެ.1.99ފިރިހެނުންގެ ފަޓުލޫނުން )% ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މައްޗަށްއަގު މިބައިގެ  އެވެ. +%0.10
 

o 2016  ެގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ބައި މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ
 .ދަށަށް ގޮސްފައެވެ -0.65%ވަނީ 
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 (+0.30)%  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި:
 
o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

  ނެވެ. (+0.52)% ގޭގެ ކުލިންހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށް ދިއުމަށް އެވެ. މިބައިގެ އަގު +0.30ޝަން ރޭޓަކީ %އިންފްލޭ 
 
o 2016  ެގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  މަހު  އޮގަސްޓް ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް  -0.07% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 

 2017  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  އޮގަސްޓް ގެ  2017 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ޖުލައި ގ 
 

 2017 އިން އޮގަސްޓު   2017ޖުލައި 
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް  އިންފްލޭޝަން  އަށް 
   މިްނަވރު  އިތުުރވި

   މާލެ  އަތޮޅުތައް 

      ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.25- 0.46-

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 1.66- 1.25-
  ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.03 0.55-
  ފައިވާނުގެ ބައި އަންނައުނާއި  0.17- 0.27
  ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.43 0.02
  ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.16 0.21-
  ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.01- 0.03
  ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00 0.05
  މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00
   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.03 0.03
  ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00
  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.04
   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.16- 0.11-

    

  ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.23 0.08-
  މަސްނުހިމަނާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  0.44 0.16-
ނޑު  6.30- 3.91-   މަހުގެ މިންގަ
  ގޭގެ ކުލި  0.55 0.00
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 7201  ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން  -0.25މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުގެ  އޮގަސްޓް ގެ  7201މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ
 ގައެވެ. -0.46ރޭޓް ހުރީ %

 
 
 

 2017  ެޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓު އެކިއެ މަހު  އޮގަސްޓް ވަނަ އަހަރު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ 
 

( ނެވެ. -1.66%)ބައިން  ކާބޯތަކެތީގެދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ  ދަށަށް  ލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްމަހު މާ އޮގަސްޓް ގެ  2017
-29.14ލޮނުމެދު )% ،(-11.15)% ކާށި  (،-11.29ކަޅުބިލަމަސް )% ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިއަގު ދަށަށް  މިބައިގެ
އަދި (، -4.74ގިތެޔޮ މިރުސް )% (،-2.74ވަޅޯމަސް )%(، -13.83ފަރުމަސް )%(، -27.14ލުނބޯ )%(، -11.06ދޮންކެޔޮ )%(، 

 .ހިމެނެއެވެ (-8.85މޭބިސްކަދުރު )%
 

ކަރަންޓް، ގޭސް  ގޭގެ ކުލި، ފެން،ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު މާލޭގެ އިން އޮގަސްޓްގެ  2017
 ( ނެވެ.+0.55%)ން ގޭގެ ކުލި ގޮސްފައިވަނީ  މައްޗަށް ނެވެ. މި ބައިން އަގު (+0.43%ބައިން ) އަދި ތެލުގެ

 
( -1.25%)ބައިން  ކާބޯތަކެތީގެ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށްކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު އަތޮޅުތަ އޮގަސްޓްގެ  2017

ނޑޫ (، -14.84ގިތެޔޮ މިރުސް )% (،-10.70ކަޅުބިލަމަސް )% ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިއަގު ދަށަށް  ނެވެ. މިބައިގެ ހަ
-4.34ކުކުޅު )%(، -1.66ރިހާކުރު )%(، -2.45ފުށް )% ،(-19.52)%ލޮނުމެދު  (،-4.94ކާށި )% (،-22.81ލުނބޯ )% (،-2.04)%
 .ހިމެނެއެވެ (-3.10އަދި އަނބު )% (،-3.33ފަރުމަސް )%(، -1.16ހަކުރު )%(، 
 

 ން ބައި  އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ  ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް  މައްޗަށް ތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު އަތޮޅު އޮގަސްޓްގެ  2017
+( 2.93އަދި ފިރިހެނުންގެ ގަމީހުން )%+(، 3.03ފިރިހެނުންގެ ފަޓުލޫނުން )%ގޮސްފައިވަނީ  މައްޗަށްމިބައިގެ އަގު ނެވެ. ( +%0.27)

 .ނެވެ

-0.56 -0.46 -0.36 -0.26 -0.16 -0.06 0.04 0.14 0.24 0.34

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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 2016  ައަށް މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  އޮގަސްޓް ވަނަ އަހަރު  2017އިން  އޮގަސްޓް  އަހަރުގެ  ވަނ 

އޮގަސްޓު  އިން 2016  އޮގަސްޓު 
 އަށް  2017

 

   އިތުުރވި މިްނަވރު އިތުުރވި މިްނަވރު  އިތުުރވި މިްނަވރު 
 މުޅިރާއްޖެ  މާލެ  އަތޮޅުތައް 

 

3.00 2.46 2.75 
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

    

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 6.60 4.84 7.68

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  31.54 34.49 30.56

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.65- 0.51- 0.73-

 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.07- 2.44 5.43-

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.28 1.34 0.38-

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.58- 0.08 0.85-

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.75 2.67- 3.63

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.52 0.00 0.96

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 2.03- 0.32 3.28-

 ތައުލީމްގެ ބައި  4.16 1.82 7.45

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 2.85 0.53 7.15

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.63- 0.18- 0.95-

    

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  2.51 2.25 2.75

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  7.08 4.59 8.60

ނޑު  5.43 5.42 5.44  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  4.50 4.72 0.00
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 2016  ެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ  +75.2ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %މުޅި  މަހުގެ  އޮގަސްޓް ގެ  2017 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް  ގ
 .އެވެ +3.00%ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އަތޮޅުތަކު އަދި އެވެ. + 2.46މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %ތެރޭގައި 

 
 

o ިބައި ތެލުގެ އަދި ގޭސް ،ކަރަންޓް ،ފެން ،ކުލި ގޭގެ ލާއިރުށް ބައަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަ މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދ، 
ޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ފި ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިއަދި  ބައި  ގެދަތުރުފަތުރު ، ބައި ސާމާނުގެ ހިފާގެންގުޅޭ އަދި ފަރުނީޗަރ

 އެއްގޮތަކަށެވެ. ދާދި އަތޮޅުތަކަށް  މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދި ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ
 
o  ްމިބައިގެ އަގު  ނެވެ. (+31.54%ބައިން ) ދުންފަތާއި ދުފުމުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ

 އަގުތައް ދަށަށް އިން ފެށިގެން ބޮޑުކުރުމުންނެވެ.  2017ނަގަމުންއައި އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މާރިޗު ސިނގިރޭޓުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ 
 ( ނެވެ.-2.03)% ންކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ށް ންމެ ބޮޑަދިއުމަށް އެ

 
o  ްއަގުތައް ދަށަށް  ( ނެވެ.+34.49%ބައިން ) ދުންފަތާއި ދުފުމުގެމައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ އަގުތައ

 ( ނެވެ.-2.67ބައިން )% ދަތުރުފަތުރުގެހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް 
 

o  ްއަގުތައް ދަށަށް  ( ނެވެ.+30.56%ބައިން ) ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށ
 ނެވެ. (-5.43)%ން ބައި ތެލުގެ އަދި ގޭސް ،ކަރަންޓް ،ފެން ،ކުލި ގޭގެހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް 

 
 2017 ސެޕްޓެމްބަރ 25
 

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

   3008433ފޯން:
 info@stats.gov.mvލް: މެއިއީ

-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

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


