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         ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި( 
           2020  ޖޫން 

 
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ➢

 
o 2020    ރޭޓަކީ ޖޫން ެގ އިންފްލޭޝަން  ރާއްޖޭެގ  ހުރީ މެއިެގ    2020އެެވ.    -0.41%   މަހުެގ  ރޭޓް  އިންފްލޭޝަން    މަހުެގ 

 ަގއެެވ.   +%0.05
o   ަމަހު  މެއިަގއެެވ. މިއަދަދު ފާއިތުިވ    -0.23%މަހުެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  ޖޫން މަހުެގ އަުގތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމ

 ަގއެެވ.  -04.0% ހުރީ  
 

o 1920    ެެގ   9201ޮގސްފައެެވ.   ދަށަށްއަށް   -4.50%  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީއާއި ހަމައަށް    ޖޫންގެ    2020އިން    ޖޫން ގ
 ޮގސްފައެެވ.   ދަށަށް އިން    -.873% ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ   އަށްމެއި 2020އިން މެއި

 
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މަހު މައިގަނޑުޖޫން
 
 

o ްތަރުކާރީެގ ބައިން    ،(- 4،23)%   ބައިން މަހުެގ    ގޮތެއްަގއި އަގުތައް ދަށަށް ޮގސްފައިާވ ބާަވތްތަކުެގ ތެރޭަގއި  މަހު މައިަގނޑުޖޫނ

، (-0.20% ގޭެގ ކުލީެގ ބައިން )   (،-2.03ން )% މުާވސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުެގ ބައި(،  -4.90%ބައިން )  މޭވާެގ  ،( -%5.70)

   ( ހިމެނެއެެވ.-5.33ލޭންޑް ލައިން ހިދުމަތުެގ ބައިން )% (، -1.89ތެލުެގ ބައިން )%

o ްމައިަގނޑު  ޖޫނ ޮގސްފައިވާ މަހު  މައްޗަށް  އަުގތައް  ތެރޭަގއިގޮތެއްަގއި  ބައިތަކުެގ  ރެސްޓޯރަންޓްގެ     އަދި  ކެފޭ  ން  ބައި  ހޮޓާ، 
+(، ކައްކާ ތެލުެގ ބައިން  16.35ޕެޓްސް ެގ ބައިން )% +(،  %14.57) ކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުެގ ބައި  +(،  %2.02)
 +( ހިމެނެއެެވ.  0.39+( އަދި ދުންފަތުެގ ބައިން )% 0.84%)
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  ޖޫން އިން   2019  ޖޫން
 މަހުގެ   12އަށް    2020

  2020  ޖޫން އިން   2020  މެއި
 އަށް 

 
 
 
 
  

    

  އިތުރުިވ މިންަވރު  އިތުރުިވ މިންަވރު 
    

         
     

     ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.41- 4.50-

   
    

     ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  1.82- 1.21

     ދުންފަތާއި ދުފުމުެގ ބައި  0.52 0.58

     އަންނައުނާއި ފައިާވނުެގ ބައި  0.01 2.21-

     ތެލުގެ ބައި  ގޭެގ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދި 0.13- 13.31-

     ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާެގންުގޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.07 0.57-

     ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.00 0.24

     ދަތުރުފަތުރުެގ ބައި 0.16- 3.09-

     މުާވސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި  0.96- 12.88-

      ކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުެގ ބައި 1.41 0.14

     ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.69-

     ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްެގ ބައި 1.93 0.12-

na  0.00  ީހިދުމަތަކުެގ ބައި އިންސުއަރެންސް އަދި މާލ     

      އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.01 0.18-

   
    

     ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ  0.23- 4.64-

     ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ  1.26- 1.67

     މަހުެގ މިންަގނޑު  4.23- 13.85-

     ގޭެގ ކުލި  0.20- 4.83-

 
na*-  ްަގއި ހިމެނޭ އައު ކެޓަަގރީ އެކެެވ. 2020އަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުެގ ބައި އަކީ ކޮއިކޮޕް ޝުއިނ   
 
 
 
 



3 

 

2020ސީޕީއައި ޖޫން                                          www.statisticsmaldives.gov.mv/ 

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 ( - .821% ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: )  ➢
  
o 2020    ެއެެވ.    -.821%މުޅިރާއްޖޭެގ ކާބޯތަކެތީެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ    މަހުޖޫން ވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއިގ

ލުނބޯ    ،(-8.20ކަނޑު މަސް )   ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިާވ ބާަވތްތަކުެގ ތެރޭަގއި  ދަށަށް މިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ  
(، ކެރެޓް )%  -23.83(، ބަނބުކެޔޮ )% -10.98(، ތޮޅި މިރުސް )% -10.81(، ިގތެޔޮ މިރުސް )% -10.16ފިޔާ )% ،  (-16.33%)

8.46- %( ލޮނުމަދު   ،)10.43-  ،)%( )% -10.02ކުރުނބާ  )% -7.87(،ްގރޭޕްސް  ކާށި  ޓޮމާޓޯ)% -3.49(،  އަލުިވ  -7.97(،   ،)
(4.60%- %( އިނުގރު   ،)4.78- %( މަސް  ހިކި   ،)6.63- %( މެންޑަރިން   ،)5.28- %( ދޮންކެޔޮ  މަސް  -1.99(،  ދަޅު  އަދި   )
+(، 9.29+(، ކިއުކަމްބާ )% 16.43ޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިާވ ބާަވތްތަކުެގ ތެރޭަގއި އަނބު )% އް ( ހިމެނެއެެވ. އަުގ މަ -%0.61)
 ހިމެނެއެެވ.  +(1.07ކުކިން އޮއިލް )%  އަދި +( 8.47ރާ )% ކަ

o 2019    ެއިން +   1.21މުޅިރާއްޖޭެގ ކާބޯތަކެތީެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ަވނީ % އާއި ހަމައަށް  ޖޫން ގެ    2020މަހުން    ޖޫންގ  
 .އެެވއި މައްޗަށް ޮގސްފަ

 
 ( - 4.23)%   މަހުގެ ބައި: ➢

 
o 2020    ެއެެވ. މިޮގތުން    -4.23% މުޅިރާއްޖޭެގ މަހުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ    މަހުޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއިގ

ަގނޑުކުރި  ،  (-0.61% މަހުން ) ދަޅު  ،(-6.63)%   މަހުންހިކިދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިަވނީ    ދަށަށް މިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ  
 ނެެވ.  (-0.96( އަދި ަވޅޯ މަހުން )% -7.84މަހުން )% 

 
o 2019    ެދަށަށް  އިން    -13.85%   މުޅިރާއްޖޭެގ މަހުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ   އާއި ހަމައަށް  ޖޫން ގެ    2020މަހުން    ޖޫން ގ

 ޮގސްފައެެވ. 
 

 ( - .960)% މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައި:   ➢
 

o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭެގ މައުލޫމާތާއި މުާވސަލާތީ ޚިދުމަތުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން  މަހު  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއިގ
އަުގ    -0.96% ރޭޓަކީ   މިބައިެގ  ޙިދްމަތްތަކުެގ    މައްޗަށްއެެވ.  މުއާސަލާތީ  ބޭނުންކުރެޭވ  ފޯނުން  މޮބައިލް  ހިއްސާކޮށްފައިަވނީ  ދިއުމަށް 

 ނެެވ.  (-2.03)% ޖެހޭ އަުގން  1ޔުނިޓްއަކަށް 
o 2019    ެމުޅިރާއްޖޭެގ މައުލޫމާތާއި މުާވސަލާތީ ޚިދުމަތުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ އާއި ހަމައަށް  ޖޫންގެ    2020މަހުން    ޖޫން ގ  

 .އިން ދަށަށް ޮގސްފައެެވ -12.88%

 
1   

ދުމަތްތަކަށް ހޭދަކުރިަވރާއި  އެމަހެއްަގއި ޖުމްލަ މުާވސަލާތީ ޚި   ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންަވރު ދެނެަގތުމުަގއި ބޭނުންކުރެިވފައިާވނީ  ޙިދުމަންމުާވސަލާތީ 
ކުެގ  ދުމަތްތަ، މުާވސަލާތީ ޚި ދުމަތައް )ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް( ބޭނުންކުރި މިންަވރުެގ ނިސްބަތުންނެެވ. އެހެންކަމުންޚި އެމަހެއްަގއި މުާވސަލާތީ 

ޔުނިޓަކަށް  ރު ުވމުެގ ސަބަބުން ނުަވތަ ދަށްުވމުެގ ސަބަބުން  އިތު  ނުެގނެުވނު ކަމުެގއި ީވނަމަެވސް، ބޭނުންކުރެޭވ މިންަވރު    ޕެކޭޖްތަކުެގ އަަގށް ބަދަލެއް
 ޖެހޭ މިންަވރަށް ބަދަލު އާދެއެެވ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެުވމަށް:  

* http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2020-Base-Period August-2020.pdf    

http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2019-Base-Period%20August-2019.pdf
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 ( - 0.13)%   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: ➢

 
o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭެގ ޭގެގ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދި ތެލުެގ ބައިެގ  މަހު  ޖޫން ވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

ރޭޓަކީ   އަުގ    -0.13% އިންފްލޭޝަން  ތެރެއިން  ބާަވތްތަކުެގ  ހިމެނޭ  މިބައިަގއި  ޙިއްސާކޮށްފައިަވނީ  ދަށަށްއެެވ.  ކޮޓަރީެގ    ދިއުމަށް  އެއް 
ތަކު ) އެޕާރޓްމެންޓް  އަުގން  ކުލީެގ  ނެެވ-0.59% ެގ  ކޮިވޑް . (  ކުޑަެވފައިަވނީެވސް  އަުގ  ލުއިތަކުެގ    19-ކުލީެގ  ދީފައިާވ  ުގޅިެގން  އާއި 

 ސަބަބުންނެެވ. 
 

o 2019    ެއިންފްލޭޝަން  ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދި ތެލުެގ ބައިެގ  ، މުޅިރާއްޖޭެގ ޭގެގ ކުލިއާއި ހަމައަށް   ޖޫންގެ    2020މަހުން    ޖޫންގ
 ދަށަށް ޮގސްފައެެވ. އިން   -%13.31  ރޭޓް ަވނީ 

 
 

 ( - .160ތުރުފަތުރުގެ ބައި: )% ދަ ➢
 

o 2020    ު60.1% ރޭޓަކީ  މުޅިރާއްޖޭެގ ދަތުރުފަތުރުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން    ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު  2020ގެ މެއިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ- 
 ( ނެެވ. -2.30 ޕެޓްރޯލްެގ އަުގން )% ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިަވނީ   ދަށަށްމިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ  އެެވ. 
 
o 2019    ެއިން    -93.0% މުޅިރާއްޖޭެގ ދަތުރުފަތުރުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ  އާއި ހަމައަށް  ޖޫންގެ    2020މަހުން    ޖޫންގ

 . ޮގސްފައެެވދަށަށް  
 
 

 +( 0.00ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%  ➢
 
o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭެގ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް    މަހު ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއިގ

 އެއްެވސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުެވއެެވ.  
o 2019    ެ0.24%   އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ   ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުެގ ބައިެގ  މުޅިރާއްޖޭގެ އާއި ހަމައަށް  ޖޫންގެ    2020މަހުން    ޖޫންގ +  

 ޮގސްފައެެވ. މަށްޗަށް   އިން 
 

 
 ((%0.00+ :އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި   ➢

 
o 2020    ެއަޅާބަލާއިރު  މެއިގ އަހަރުގެ    2020މަހާއި  އިންޝުއަރެންސްމަހު  ޖޫން ވަނަ  ބައިެގ   މުޅިރާއްޖޭެގ  ހިދުމަތްތަކުެގ  މާލީ  އަދި 

  ނުެވއެެވ. އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް  
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 +( 0.00)% ތަޢުލީމުގެ ބައި:   ➢
 
o 2020    ުރޭޓަށް އެއްެވސް ބަދަލެއް    މުޅިރާއްޖޭެގ ތަޢުލީމުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަންވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހު    2020ގެ މެއިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

   އައިސްފައެއް ނުެވއެެވ. 
 

o 2019  ެދަށަށް  އިން    - %0.69   މުޅިރާއްޖޭެގ ތަޢުލީމްެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ އާއި ހަމައަށް  ޖޫންގެ   2020މަހުން  ޖޫންގ
 ޮގސްފައެެވ. 

 
  (+10.0އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%  ➢

 
o 2020    ެޓް  މުޅިރާއްޖޭެގ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭ   މަހު  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއިގ

   ޮގސްފައެެވ.   ށް+ އިން މައްޗ0.01ަަވނީ % 
 

o 2019    ެ80.1%    ަވނީ މުޅިރާއްޖޭެގ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އާއި ހަމައަށް  ޖޫންގެ    2020މަހުން    ޖޫންގ - 
 ޮގސްފައެެވ. އިން  ދަށަށް  

 
 +( 0.01)%   އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި: ➢

                                                                  
o 2020    ެބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ   މުޅިރާއްޖޭެގ އަންނައުނާއި ފައިާވނުގެ   މަހުޖޫން ވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ  

 ޮގސްފައެެވ.  ށް މައްޗައިން  + 0.01%
 

o 2019    ް2.21  ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ  މުޅިރާއްޖޭެގ އަންނައުނާއި ފައިާވނުެގގެ ޖޫންއާއި ހަމައަށް    2020ގެ ޖޫން މަހުނ%- 
 ދަށަށް ޮގސްފައެެވ. އިން 

 
 +( 0.07)%   ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: ➢

 
o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭެގ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާެގންުގޅޭ ސާމާނުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން   މަހުޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއިގ  

 ޮގސްފައެެވ. ށް މައްޗައިން  + 0.07%  ރޭޓް ަވނީ 
 

o 2019    ެސާމާނުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ މުޅިރާއްޖޭެގ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާެގންުގޅޭ  އާއި ހަމައަށް  ޖޫންގެ    2020މަހުން    ޖޫން ގ  
 ދަށަށް ޮގސްފައެެވ.  އިން  -0.57%
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 +( .520)% ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި:   ➢

 
o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭެގ ދުންފަތާއި ދުފުމުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ  މަހު  ޖޫން ވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

ސިަގރެޓުން    އިން މައްޗަށް ޮގސްފައެެވ. މިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ މައްޗަށް ދިޔުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިަވނީ  +0.52%
 +( ނެެވ. 0.41%)

o 2019    ެއިން    +.580%މުޅިރާއްޖޭެގ ދުންފަތާއި ދުފުމުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އާއި ހަމައަށް  ޖޫންގެ    2020މަހުން    ޖޫން ގ
 .ޮގސްފައެެވ މައްޗަށް 

 
 

 +( 1.41)% ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި   ➢
 
o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭެގ ކުޅިަވރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހު  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއިގ

ބާަވތްތަކުެގ    ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ   މައްޗަށްމިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ  ޮގސްފައެެވ.    މައްޗަށްއިން    +1.41% ަވނީ  
 +( ހިމެނެއެެވ. 16.35+( އަދި ޕެޓްސް )% 14.57ތެރޭަގއި ޖިމް )%

 
o   2019    ެމުޅިރާއްޖޭެގ ކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީ އާއި ހަމައަށް  ޖޫންގެ    2020މަހުން    ޖޫން ގ  

 ޮގސްފައެެވ. މައްޗަށް އިން   +0.14%
 

 
 +( 1.93ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )% ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި   ➢

 
o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭެގ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން  މަހު  ޖޫން ވަނަ އަހަރުގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

 ޕިއްޒާެގ  ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިަވނީ   މައްޗަށް މިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ  ޮގސްފައެެވ.  މައްޗަށް  އަށް    +1.93ރޭޓްަވނީ % 
 +( ހިމެނެއެެވ.2.90+(  އަދި ލަންޗް ޕެކްެގ އަުގން )% 3.75ނާސިޮގރެންެގ އަުގން )%  +(،7.89އަުގން )% 

 
o 2019    ެކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްެގ ބައިެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ަވނީމުޅިރާއްޖޭެގ ހޮޓާ،  އާއި ހަމައަށް  ޖޫން ގެ    2020މަހުން    ޖޫންގ  

 ދަށަށް ޮގސްފައެެވ. އިން   -0.12%
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 މަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ޖޫންގެ   2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއިގެ   2020 ➢

 އަށް 2020 ޖޫން އިން   2020  މެއި
 އަތޮޅުތަކަށް ރޭޓް: މާލެ އާއި   އިންފްލޭޝަން 

  

   މިންަވރު )%(  އިތުރުިވ
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް 
  

  

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.14- 0.77-
 

  

    
  

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  1.35- 2.25-
  

  ދުންފަތާއި ދުފުމުެގ ބައި  1.44 0.13-
  

  އަންނައުނާއި ފައިާވނުެގ ބައި  0.00 0.03
  

  ތެލުގެ ބައި  ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދިގޭެގ ކުލި،  0.16- 0.02-
  

  ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާެގންުގޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.05- 0.17
  

  ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.00 0.00
  

  ދަތުރުފަތުރުެގ ބައި 0.00 0.30-
  

  މުާވސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި  0.91- 1.02-
  

   ކަންތަކުެގ ބައިކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ  2.60 0.00
  

  ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00
  

  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްެގ ބައި 3.07 0.00
  

    އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުެގ ބައި  0.00 0.00

   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.01 0.00
  

    
  

  އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ ޖުމްލަ   0.07- 0.46-
  

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ  1.16- 1.35-
  

  މަހުެގ މިންަގނޑު  2.27- 5.70-
  

  ގޭެގ ކުލި  0.20- 0.20-
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ޅުތަކުެގ އިންފްލޭޝަން  އެެވ. އަދި އަތޮ  -.140%   މާލޭެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހުގެ  ޖޫން ގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއިގެ    2020 ➢
 ަގއެެވ.  -0.77%   ރޭޓް ހުރީ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނޯޓް: ްގރޫޕްތަކުެގ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނިގރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިާވ ލިއުމުެގ  
 ން ލިބިވަޑައިންަގންނަާވނެއެެވ.  3, 2 ,1އެނެކްސްެގ ތާަވލް 
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  ރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން  މަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެޖޫންވަނަ އަހަރު    2020  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުމެއި ގެ    2020 ➢
 
 

o 2020    ނެެވ.   -1.35% ކާބޯތަކެތީެގ ބައިން    ންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިަވނީ ދިއުމަށް އެ   ދަށަށް މަހު މާލޭެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ޖޫންެގ  
އަުގ މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިާވ ބާަވތްތަކުެގ ތެރޭަގއި   ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން  (، ފިޔާ  -4.96ކަނޑު މަސް )% މިބައިަގއި ހިމެނޭ 

(،  -10.90(، ްގރޭޕްސް )% -9.97ކާށި )%   (،-9.97(، ކުރުނބާ )% -6.87ކެރެޓް )%   (،-17.58(، ިގތެޔޮ މިރުސް )%-12.54%)
-5.64(، ޓޮމާޓޯ )% -4.91(، ތޮޅި މިރުސް )% -9.66(، ލޮނުމަދު )% -27.27(، ބަނބުކެޔޮ )% -3.80 )%(، ލުނބޯ -4.94ދޮނކެޔޮ )% 

  މައްޗަށްމިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ  ( ހިމެނެއެެވ.  -2.34( އަދި އާފަލު )% -3.92(، އަލުިވ )% -1.83، ބިސް )% (
 +( އިންނެެވ.  8.19+( އަދި މެންޑަރިން )% 1.14+(، ހިކި ކިރު )%15.95% ކިއުކަމްބާ )ނީ ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިަވ

 
o 2020    ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްެގ  ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިަވނެ  މައަޗަށް މަހު މާލޭެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް   ޖޫން ެގ 

(، +12.39ނީ ޕިއްޒާެގ އަުގން )% ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަ   ދަށަށް މިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ  ނެެވ.     + 3.07ން % ބައި
 ނެެވ. +( 4.49ލަންޗް ޕެކްެގ އަުގން )% އަދި +(  5.81ނާސިޮގރެންެގ އަުގން )% 

 
 
 
 
 

o 2020    2.25% ކާބޯތަކެތީެގ ބައިން    އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިަވނީއިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް  މަހު އަތޮޅުތަކުެގ  ޖޫންެގ-  
 (،-10.65ކަނޑު މަސް )% މިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިާވ ބާަވތްތަކުެގ ތެރޭގައި  ނެެވ.   
(، ކެރެޓް -7.31(، ގިތެޔޮ މިރުސް )%-22.47ޔޮ )% (، ބަނބުކެ-18.56ތޮޅި މިރުސް )%   (،-8.84(، ފިޔާ )%-% 27.25ލުނބޯ )

(، -5.23އަލުިވ )%   (،-12.98(، ހިކިމަސް )%-9.53(، އިނުގރު )% -19.75މެންޑަރިން )%   (،-10.98ލޮނުމަދު )%   (،-%10.43)
-3.52(، ފަރުމަސް )% -10.18(، ކުރުނބާ )%-5.93ތޮޅި )%     ، (-1.38%ަވޅޯމަސް ) (،-11.54ޓޮމާޓޯ )%  (،-1.16ދަޅުމަސް )% 

އަނބު  ނީ  ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިަވ  މައްޗަށް މިބައިަގއި ހިމެނޭ ބާަވތްތަކުެގ ތެރެއިން އަުގ  ހިމެނެއެެވ.  (  -%0.67އަދި ަގނޑުކުރި ކުކުޅު )  (
 އިންނެެވ. +(  3.00+( އަދި ދޮންކެޔޮ )% 2.81، ކާށި )%  +(1.57)%  ކުކިން އޮއިލް،  %+(21.32) ކަރާ ،+(%45.50)

 
o 2020    ޙިއްސާކޮއްފައިަވނީ  ޖޫން ެގ ބޮޑަށް  އެންމެ  ދިއުމަށް  މައްޗަށް  ރޭޓް  އިންފްލޭޝަން  އަތޮޅުތަކުެގ  ހިފާެގންުގޅޭ  މަހު  އަދި  ފަރުނީޗަރ 

 +( އިންނެެވ.  9.70)% އައިސް އަލަމާރީެގ އަުގން އަުގ މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިަވނީ   ނެެވ. މިބައިގެ + 0.17%   ން ސާމާނުެގ ބައި
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 (%)މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް    އަށްޖޫން ވަނަ އަހަރު   2020ން  އި ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ    2019 ➢

  އަށް 2020  ޖޫން އިން   2019  ޖޫން

  

އިތުރުިވ  
   އިތުރުިވ މިންަވރު  އިތުރުިވ މިންަވރު  މިންަވރު 

  

  މުޅިރާއްޖެ  މާލެ  އަތޮޅުތައް 
  

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  4.50- 4.75- 4.13-

    
  

   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  1.21 0.95 1.34

   ދުންފަތާއި ދުފުމުެގ ބައި  0.58 0.96 0.28

   އަންނައުނާއި ފައިާވނުެގ ބައި  2.21- 2.32- 2.19-

   ގޭެގ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދި ތެލުގެ ބައި  13.31- 11.26- 20.32-

   ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާެގންުގޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.57- 0.81- 0.34-

   ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުެގ ބައި  0.24 0.00 0.40

   ދަތުރުފަތުރުެގ ބައި 3.09- 1.55- 4.42-

   މުާވސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި  12.88- 12.00- 13.82-

   ކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުެގ ބައި   0.14 0.07- 0.40

   ތައުލީމްގެ ބައި  0.69- 0.95- 0.11

   ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްެގ ބައިހޮޓާ،  0.12- 0.26 0.82-

na na na   ިއިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުެގ ބައ   

   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި   0.18- 0.11- 0.23-

    
  

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  4.64- 4.50- 4.69-

   މަސްނުހިމަނާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި   1.67 3.55 0.28

   މަހުެގ މިންަގނޑު  13.85- 10.85- 14.48-

   ގޭެގ ކުލި  4.83- 4.80- 5.62-
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އެެވ. މި މުއްދަތުެގ ތެރޭގައި    -50.4%   މުޅިރާއްޖޭެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ    މަހުގެ  ޖޫން ގެ    2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު    ޖޫންގެ    2020
 ެވ. އެ -4.13% ތޮޅުތަކުެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  އެެވ. އަދި އަ -4.75%މާލޭެގ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  
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o ެބަލާއިރު  ،މުޅިރާއްޖ ބަދަލުތަކަށް  އައިސްފައިާވ  އަުގތަކަށް  އަތޮޅުތަކުެގ  އަދި  ސަާގފީކަންތަކުެގ  މާލެ  ތައުލީމުެގބައި،  ބައިކުޅިަވރާއި   ،
މާލެ އަދި    ،ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުެގ އަުގތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިަވނީ މުޅިރާއްޖެދުނފަތުެގބައި އަދި ހޮޓާ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްެގ ބައި  

 ޅުތަކަށް ދާދި އެއްޮގތަކަށެެވ. އަތޮ
 
o  ީމުޅިރާއްޖޭެގ އަުގތައް މައްޗަށް  ނެެވ.(  -13.85)%  ބައިން މަހުެގ    މުޅިރާއްޖޭެގ އަުގތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިަވނ 

     +( އެެވ.1.21ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިަވނީ ކާބޯތަކެތީެގ ބައިން )% 
 

o މާލޭެގ އަުގތައް  ( ނެެވ.  -12.00)%  މުާވސަލާތީ ހިދުމަތުެގ ބައިން އަުގތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިަވނީ    މާލޭެގ
 +( އެެވ. 0.96ބައިން )%  ދުންފަތާ ދުފުމުެގދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިަވނީ  މައްޗަށް 

  
o  ެ20.32)%   ގޭެގ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދި ތެލުެގ ބައިން  ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިަވނީ  އަުގތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ   އަތޮޅުތަކުގ -

   +( އެެވ. 1.34ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިަވނީ ކާބޯތަކެތީެގ ބައިން )%  އަތޮޅުތަކުެގ އަުގތައް މައްޗަށްނެެވ.   (
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