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ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)

ޖަނަވަރީ 2020
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
o

 2020ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.14%އެވެ 2019 .ގެ ޑިސެންބަރުމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ހުރީ  +0.48%ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ ޖަނަވަރީމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ -0.29%
ގައެވެ .މިއަދަދު ފާއިތުވި ޑިސެންބަރުމަހު ހުރީ  +0.55%ގައެވެ.

o

 2019ގެ ޖަނަވަރީ އިން  2020ގެ ޖަނަވަރީ އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +1.24%އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2018ގެ ޑިސެންބަރުން  2019ޑިސެންބަރަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +1.29%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ޖަނަވަރީމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

o

ޖަނަވަރީމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުކާރީގެ ބައިން ( ،)-9.41%މޮބައިލްގެ
މުވާސަލާތީ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުން ( ،)-2.77%ބޫޓާއި ފައިވާނުގެ ބައިން ( ،)-0.97%ދުފުމުގެ ބައިން ( ،)-1.89%އިންޓާރނެޓްގެ
ހިދުމަތުން ( )-0.64%އަދި އަންނައުނުގެ ބައިން ( )-0.30%ހިމެނެއެވެ.

o

ޖަނަވަރީމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބައިން ( ،)+3.60%މޭވާގެ ބައިން
( ،)+5.98%މޮޓޯ ސައިކަލުގެ ބައިން ( ،)+0.91%އެއްގަމު މަހުގެ ބައިން ( )+1.01%އަދި އެހެނިހެން ހެދުމުގެ ބައިން
( )+6.24%ހިމެނެއެވެ.
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ޑިސެންބަރު  2019އިން

ޖަނަވަރީ  2019އިން

ޖަނަވަރީ  2020އަށް 12

ޖަނަވަރީ  2020އަށް

މަހުގެ

އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

-0.14

1.24

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.03

4.13

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.47

-0.87

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.15

-2.64

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.01

1.57

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.02

-2.38

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.03

2.21

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.37

1.48

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-1.54

-2.09

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.10

-1.11

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.06

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

-0.01

4.89

އިންސުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި

0.00

na

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.02

0.03

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

-0.29

1.09

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

-0.74

4.19

މަހުގެ މިންގަނޑު

3.60

4.38

ގޭގެ ކުލި

0.01

2.49

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

* -naއިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި އަކީ ކޮއިކޮޕް  2019ގައި ހިމެނޭ އައު ކެޓަގަރީ އެކެވެ.
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އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
 މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައި)-1.54%( :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.54%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ
ށ 1ޖެހޭ އަގުން ( )-2.77%އެވެ.
ޔުނިޓްއަކަ ް
 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -2.09%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)-0.47%( :

o

 2019ގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -0.47%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

o

 2019ގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -0.87%
އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި)-0.15%):
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -0.15%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ އަންހެން ކުދިންގެ ފާއިވާން (-5.00%
) އަދި ސްކޫލް ކުދިންގެ ބޫޓު ( )-3.52%އެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ޝޯލްގެ އަގުން ()+6.24%
އެވެ.

1

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަން ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ އެމަހެއްގައި ޖުމްލަ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ހޭދަކުރިވަރާއި
ސ ާ
އެމަހެއްގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތައް (ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް) ބޭނުންކުރި މިންވަރުގެ ނިސްބަތުންނެވެ .އެހެންކަމުންު ،މ ާވ ަ
ތ ޚދުމަތްތަކުގެ
ލ ީ
ޕެކޭޖްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވުނު ކަމުގެއި ވީނަމަވެސް ،ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޔުނިޓަކަށް
ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލު އާދެއެވެ .އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
* http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2019-Base-Period August-2019.pdf
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 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -2.64%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި ()-0.10%
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  -0.10%އެވެ.

o

 2019ގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -1.11%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)-0.03%( :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -0.03%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +2.21%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)-0.02%( :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  -0.02%އެވެ.
 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +0.03%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި)-0.01%( :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.01%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  +4.89%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 ތަޢުލީމުގެ ބައި)+0.00%( :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +0.06%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި)+0.00%) :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި(+0.01%) :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.01%އެވެ.
 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް

މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +1.57%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.
 ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި(+0.02%) :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.02%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -2.38%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި(+0.03%) :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.03%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންނެލި
މަސް ( ،)+8.29%ލުނބޯ ( ،)+31.94%އޮރެންޖު ( ،)+23.46%ކެރެޓު ( ،)+7.19%ކުރުނބާ ( ،)+13.00%ކުކުޅު
( ،)+1.33%ގިތެޔޮ މިރުސް ( )+5.04%އަދި ކާށީ ( )+4.13%ހިމެނެއެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ
ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ) )-27.63%އަދި ފަރުމަސް ( )-4.87%ހިމެނެއެވެ.
 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ +4.13%
އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)+0.37%( :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.37%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސައިކަލުގެ އަގުން ()+0.91%
އެވެ.
 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +1.48%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 މަހުގެ ބައި)+3.60%( :
 2019 oގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ +3.60%
އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުމަހުން ( )+8.29%އެވެ .މިބައިގެ
އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ފަރުމަހުން ( )-4.87%އެވެ.
 2019 oގެ ޖަނަވަރީ މަހުން  2020ގެ ޖަނަވަރީއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +4.38%

އިން

މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 2019ގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ގެ ޖަނަވަރީމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ޑިސެންބަރު  2019އިން ޖަނަވަރީ  2020އަށް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

އިތުރުވި މިންވަރު ()%
މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

-0.11

-0.18

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.23

-0.15

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.39

-0.53

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.28

-0.01

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.01

0.00

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.03

0.07

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

-0.06

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.06

0.65

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-1.49

-1.58

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.00

-0.23

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00

-0.03

އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި

0.00

0.00

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.05

-0.09

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

-0.09

-0.56

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

0.39

-1.78

މަހުގެ މިންގަނޑު

-0.51

7.11

ގޭގެ ކުލި

0.01

0.01
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 2019 ގެ ޑިސެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.11%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  -0.18%ގައެވެ.

ނޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ
އެނެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ.

ވރީ www.statisticsmaldives.gov.mv/
ޖނަ ަ
ސީ.ޕީ.އައި ަ

2020

9
 2019 ގެ ޑިސެންބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީމަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ
މިންވަރު

 2020 oގެ ޖަނަވަރީމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައިން -1.49%
ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ހިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ އަގުން
( )-2.77%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ އިންޓަނެޓްގެ އަގުން ( )-0.64%އެވެ.
 2020 oގެ ޖަނަވަރީ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން +0.23%
ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރިހާކުރުގެ އަގުން ( )+2.70%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު
ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މަހުގެ އަގުން ( )-1.21%އަދި ފަރުމަހުގެ އަގުން ( )-8.46%އެވެ.
 2020 oގެ ޖަނަވަރީމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައިން
 -1.58%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ހިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ
އަގުން ( )-2.77%އަދި އިންޓަނެޓްގެ އަގުން ( )-0.64%އެވެ.

 2020 oގެ ޖަނަވަރީމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ބައިން
 +0.65%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮޓޯ ސައިކަލުގެ އަގުން ()+2.15%
އެވެ.
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 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީއިން  2020ވަނަ އަހަރު ޖަނަވަރީއަށް މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް )(%

ޖަނަވަރީ  2019އިން ޖަނަވަރީ  2020އަށް

އިތުރުވި
އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

މިންވަރު

މުޅިރާއްޖެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

1.24

1.73

0.82

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

4.13

3.92

4.41

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.87

-0.51

-0.90

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-2.64

-3.92

-2.16

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

1.57

1.96

0.50

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-2.38

-4.68

-0.56

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

2.21

6.93

0.29

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

1.48

3.66

-0.36

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-2.09

-1.94

-2.27

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-1.11

-1.49

-0.83

ތައުލީމްގެ ބައި

0.06

0.05

0.13

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

4.89

7.04

1.07

na

na

na

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.03

0.39

-0.28

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

1.09

1.63

0.57

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

4.19

3.82

4.42

މަހުގެ މިންގަނޑު

4.38

1.61

6.59

ގޭގެ ކުލި

2.49

2.59

0.14

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި
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 2019ގެ ޖަނަވަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ގެ ޖަނަވަރީ މަހުގެ

މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +1.24%އެވެ .މި މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +1.73%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.82%އެވެ.
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o

މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި އަދި އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ
ބައި ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.

o

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ހޮޓާ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓް ބައިން ( )+4.89%އެވެ.

o

މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ބައިން ( )+7.04%އެވެ .މާލޭގެ

o

އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން ( )+6.59%ނެވެ .އަތޮޅުތަކުގެ އަގު ދަށަށް

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ އަންނައުނު އަދި ފައިވާނުގެ ބައިން ( )-2.64%ނެވެ.

އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިން ( )-4.68%ނެވެ.

ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައިން ( )-2.27%އެވެ.

 02މާރިޗު 2020
އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ފޯން3008432-3008433:

އީމެއިލްinfo@stats.gov.mv :
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