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

 
  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 

 
o 2020  ެމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ ޖޫންގެ  2020އެވެ.  +2.81% މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  ޖުލައިގ 

 ގައެވެ.  -.%410
o  ަގައެވެ. މިއަދަދު ފާއިތުވި  +2.98%މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ ޖުލައިމަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމ

 ގައެވެ. -23.0%މަހު ހުރީ ޖޫން
 

o 1920  ެ9201ގޮސްފައެވެ.  ދަށަށްއަށް  -10.1% ރޭޓް ވަނީއިންފްލޭޝަން އާއި ހަމައަށް  ޖުލައި ގެ  2020އިން  ޖުލައި ގ 
 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށްއިން   -50.4%ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އަށްޖޫން 2020އިން ޖޫންގެ 

 
 

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

o ި(، ފެނުގެ ހިދުމަތުން)% 66.67ކަރަންޓު )% މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައިމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް ޖުލައ+

، +(1.84%ތަރުކާރީގެ ބައިން )، +(3.94ދުންފަތުގެ ބައިން )%+(، 6.27މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިން )% +(،42.86

ސާނަވީ ތައުލީމުގެ ، +(0.18ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިން )%ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި  ،+(6.08ފަށާތައުލީމާއި އިބްތިދާއި ތައުލީމު ބައިން )%

  +( ހިމެނެއެވެ.0.19+( އަދި ބިހާއި ކިރުފަދަ ތަކެތީގެ ބައިން )%0.66+(، އިންޓަނެޓްގެ ބައިން )%5.51ބައިން )%

o  ުމަހުގެ ބައިން ، (-4.50%ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މޭވާގެ ބައިން ) ޖުލައިމަހު މައިގަނޑ

-12.07މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިން)% ،(-1.07%އެއްގަމު މަހުގެ ބައިން )، (-0.22ގޭގެކުލީގެ ބައިން )%، (-0.93%)

 ( ހިމެނެއެވެ.-0.61އަދި ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން )% (

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 



2 

 

2020 ލައިސީޕީައއި ޖު                                        www.statisticsmaldives.gov.mv/ 

 ޖުލައި އިން  2019 ޖުލައި 
 މަހުގެ  12އަށް  2020

 ޖުލައި އިން  2020 ޖޫން 
 އަށް  2020

 
 
 
 
 
 

    

      އިތުރުވި މިންވަރު  އިތުރުވި މިންވަރު 

              

     ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  2.81 1.10-

       

     ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.43- 3.47

     ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  3.27 3.94

     އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.02 2.32-

     ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 11.96 3.15-

     ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.00 0.54-

     ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.02 0.30

     ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00 2.94-

     މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 3.03 9.93-

      ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.12 0.29

     ތައުލީމްގެ ބައި  0.76 0.04

     ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.17 0.05

na  0.00  ިއިންސުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައ     

      އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.01- 0.16-

       

     ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ  2.98 1.43-

     ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ  0.32- 3.19

     މަހުގެ މިންގަނޑު  0.93- 0.42

     ގޭގެ ކުލި  0.22- 5.42-

 
na*-  ްގައި ހިމެނޭ އައު ކެޓަގަރީ އެކެވެ. 2020އަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި އަކީ ކޮއިކޮޕް ޝުއިނ  
 
 
 

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
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 %( :ި11.96ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައ+) 

 
o 2020  ުއަދި ތެލުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސްވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ 

އިވަނީ ކަރަންޓުގެ އަގުން ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފަމައްޗަށް + އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 11.96އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
ކޮށްފައިވާ +(ނެވެ. މިބައިގައި އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސ42.86ާ+(އަދި ފެން ބިލުން )%36.03ފެނުގެ ޙިދުމަތުން )%، +( %66.67)

 ހިމެނެއެވެ. (-0.57ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓް ތަކުގެ ކުލީގެ އަގުން )%ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދެ 
o  
 

އިގެ އިންފްލޭޝަން ތެލުގެ ބަފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ، މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް   2020ގެ ޖުލައި މަހުން  2019
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.އިން  -%3.15  ރޭޓް ވަނީ

 
  :ި(3.03)%މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައ+ 

 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

+ އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ 3.03ރޭޓަކީ %
+(އިންނެވެ. މިބައިގައި އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ 0.66އަދި އިންޓަރނެޓް )% +(6.27ޖެހޭ އަގުން )% 1ޔުނިޓްއަކަށް 

 ( ހިމެނެއެވެ.-12.07ތެރޭގައި ލޭންޑް ލައިން ބިލްތަކުގެ އަގުން )%
o 2019  ްފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ގެ ބައިގެ އިންމުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތު ގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ

 .އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ -9.93%
 

 %( :ި3.27ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައ)+ 
 
o 2020  ުފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

ފައިވަނީ ސިގަރެޓުން + އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ޙިއްސާކޮށ3.27%ް
 +( ނެވެ. 4.07%)

o 2019  ް3.94 ވަނީ %ޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްމުގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ +
 .އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ

 
 

                                                 
1   

ދުމަތްތަކަށް ހޭދަކުރިވަރާއި ތީ ޚި އެމަހެއްގައި ޖުމްލަ މުވާސަލާ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ ޙިދުމަންމުވާސަލާތީ 
ކުގެ ދުމަތްތަ މުވާސަލާތީ ޚި ، ންދުމަތައް )ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް( ބޭނުންކުރި މިންވަރުގެ ނިސްބަތުންނެވެ. އެހެންކަމުޚިއެމަހެއްގައި މުވާސަލާތީ 

ޔުނިޓަކަށް ވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުން ނު ނުގެނެވުނު ކަމުގެއި ވީނަމަވެސް، ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު  ޕެކޭޖްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލެއް
 ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

* 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
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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 %( :ި0.76ތަޢުލީމުގެ ބައ)+ 
 
o 2020  ުޓް ވަނީ        ރޭ މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

ފައިވަނީ ސާނަވީ + އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ޙިއްސާކޮށ0.76%ް
 +(ނެވެ. 7.85ތައުލީމުގެ ބައިން )%

o 2019  ްއިން + 04.0%  މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ހަމައަށް  ގެ ޖުލައިއާއި  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 
 %( :ި0.17ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައ)+ 

 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ލަންޗް  މައްޗަށް+ އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 0.17ރޭޓްވަނީ %
 +( ނެވެ.1.25ޕެކްގެ އަގުން )%

 
o 2019  ްމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ  

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + 0.05%
 

 %( ި0.12ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައ)+ 
 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 + އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 0.12ވަނީ %
 

o  2019  ްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކު ގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ  
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + 0.29%

 
 %( :ި0.02ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައ)+ 

 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 + އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 0.02ވަނީ %
o 2019  ް0.30އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ +

 މަށްޗަށް ގޮސްފައެވެ. އިން
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 %( :ި0.02އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައ)+ 

                                                                  
o 2020  ުބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް+ އިން 0.02ވަނީ %
 

o 2019  ް2.32%  ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ- 
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.އިން 

 
 

 %( :ި0.00ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައ)+ 
 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

  އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 

o 2019  ްޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭ ގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އިން -0.54ވަނީ %

 
 
 %( :ި000ދަތުރުފަތުރުގެ ބައ.+) 

 
o 2020  ުއިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް  މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

  ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 

o 2019  ްއިން  -94.2މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %ގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 
 

  ި0.00( :އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައ%+) 
 
o 2020  ުއަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސްވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

  އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
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 %( :ި0.01އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައ-)  
 

o 2020  ުޓް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ
 އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.  -0.01ވަނީ %

 
o 2019  ްވަނީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ 

 އިން  ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.  -%0.01
 
 

 %( :ި0.93މަހުގެ ބައ-) 
 

o 2020  ުއެވެ.  -93.0މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހު  2020ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރ
-2.18)% ރިހާކުރުން ،(-1.56މަހުން )%ކަނޑުކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަ 

 +(ނެވެ.5.05ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފަރުމަހުން )% މައްޗަށްމިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  ނެވެ. (
 

o 2019  ްމައްޗަށް އިން  +42.0މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % ގެ ޖުލައިއާއި ހަމައަށް  2020ގެ ޖުލައި މަހުނ 
 ގޮސްފައެވެ.

 
 

 ( :ި43.0%ކާބޯތަކެތީގެ ބައ-) 
  
o 2020  ެއެވެ.  -43.0މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހު ޖުލައި ވަނަ އަހަރުގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖޫން ގ

ކަނޑު މަސް ، (-20.40%ލުނބޯ )  ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަށަށް މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

ކަރާ    ،(-1.45)% ކުކުޅު އައިސް، (-5.11)% ކާށި ،(-2.18)% ރިހާކުރު، (-8.47)% އަނބު، (-11.36)% ދުލޮނުމެ  ،(-%1.56)

ޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ އްއަގު މަ  ހިމެނެއެވެ. (-4.22)% އިނގުރު އަދި (-2.09)% ފިޔާ ،(-10.63)% މެންޑަރިން، (-%9.10)

، %+(10.67ބަނބުކެޔޮ )،  +(4.77)% ދޮންކެޔޮ، +(10.79)% ގިތެޔޮ މިރުސް ، +(16.17)% ތޮޅި މިރުސް ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

 ހިމެނެއެވެ. +(5.08)% ޓޮމާޓޯ އަދި+( 5.90އޮރެންޖް )%، +(5.05ފަރުމަސް )%

o 2019  ެއިން +  47.3މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ %އާއި ހަމައަށް ޖުލައި ގެ  2020މަހުން  ޖުލައި ގ 
 .އެވެއިމައްޗަށް ގޮސްފަ
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 2020  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ޖުލައި ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖޫން ގ 

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

  

     މިންވަރު )%( އިތުރުވި

 މާލެ  އަތޮޅުތައް 
  

  

    ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  2.84 2.79

      

    ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.08- 0.76-

    ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.58 5.18

    އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.00 0.04

    ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 8.51 25.31

    ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.00 0.01

    ޚިދުމަތުގެ ބައި ސިއްޚީ  0.00 0.03

    ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00 0.00

    މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 2.94 3.14

     ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.23 0.00

    ތައުލީމްގެ ބައި  1.01 0.04

    ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.27 0.00

    އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި އިންޝުއަރެންސް  0.00 0.00

     އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.01- 0.01-

      

    ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ  2.88 3.13

    ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ  0.44- 0.21-

    މަހުގެ މިންގަނޑު  1.67 2.96-

    ގޭގެ ކުލި  0.22- 0.22-
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 2020  ެޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން އެވެ. އަދި އަތޮ +84.2% މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މަހުގެ  ޖުލައި ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖޫން ގ

 ގައެވެ. -2.79% ރޭޓް ހުރީ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 
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 2020  ެރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ އިންފްލޭޝަން އެކިއެކިބައިތަކުން  މަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ޖުލައި ވަނަ އަހަރު  2020 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖޫން ގ 
 މިންވަރު 

 
 

o 2020 ިމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައަޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް،  ގެ ޖުލައ
ކަރަންޓު ނެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  +8.51ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިން %

 +( ނެވެ.42.86+( އަދި ފެން ބިލުތަކުގެ އަގުން )%66.67ބިލުތަކުގެ އަގުން )%

 
o 2020  ެނެވެ.  -0.08%ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން  ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީންމެ ބޮޑަށް ދިއުމަށް އެ ދަށަށްމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ޖުލައިގ 

ކުކުޅު  އައިސް ،(-23.21)% ލުނބޯދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަށަށް މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

ހިމެނެއެވެ.  އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ( -11.48މެންޑަރިން )%އަދި  ( -12.22ދު )%ެެޮލުނމ، (-7.48)%ާކިށ ، (-2.53%)

، +(3.20ފިޔާ)%، +(11.56ގިތެޔޮ މިރުސް)%، +(13.43+(، ޓޮމާޓޯ )%2.56ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑު މަސް )%

 +( ހިމެނެއެވެ. 5.39+( އަދި ލެޓިއުސް )%1.92ވަޅޯ މަސް )%، +(%0.75ހިކި ކިރު )

 
o 2020  ެގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް  ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީމަހު އަތޮޅުތަކު ޖުލައިގ

ބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަރަންޓު ބިލުތަކުގެ މި+ ނެވެ. 25.31އަދި ތެލުގެ ބައިން %
 +( ނެވެ.42.86އަދި ފެން ބިލުން )% +(66.67އަގުން )%

 
o 2020 ީ0.76ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން % ގެ ޖުލައިމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނ- 

، (-4.88ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑު މަސް )%ނެވެ.  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ 

، (-10.73ދު )%ލޮނުމެ، (-15.84ކަރާ )%، (-4.89(، ފިޔާ )%-14.30(، އަނބު )%-3.51ރިހާކުރު )%، (-17.61ލުނބޯ )%

އިގައި މިބަ ( ހިމެނެއެވެ.-5.48( އަދި އިނގުރު )%-8.62ޓޮމާޓޯ )%، (-1.24ވަޅޯ މަސް )%، (-9.49މެންޑަރިން )%، (-3.09ކާށި)%
 ،+( 10.43%) ގިތެޔޮ މިރުސް ،+(34.01)% ތޮޅި މިރުސްދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

 +( އިންނެވެ.3.11)%ކެރެޓް  +( އަދި 1.46ނޫޑުލްސް )%، +(9.22)%ބަނބުކެޔޮ ، +( 6.44)% ދޮންކެޔޮ
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 2019  ެމުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށް ޖުލައި ވަނަ އަހަރު  2020ން އި ޖުލައި ވަނަ އަހަރުގ(%) 

  އަށް  2020 ޖުލައި އިން  2019 ޖުލައި 

  

އިތުރުވި 
   އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު  މިންވަރު 

  

    މުޅިރާއްޖެ  މާލެ  އަތޮޅުތައް 

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  1.10- 1.27- 0.80-

      

   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 3.47 4.82 2.52

   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  3.94 1.83 5.48

   އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  2.32- 2.32- 2.36-

   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  3.15- 3.99- 0.15-

   ސާމާނުގެ ބައި ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ  0.54- 0.85- 0.27-

   ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.30 0.00 0.50

   ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  2.94- 1.48- 4.20-

   މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 9.93- 8.72- 11.13-

   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  0.29 0.18 0.43

   ތައުލީމްގެ ބައި  0.04 0.00 0.15

   ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.05 0.53 0.82-

na na na  ިއިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައ   

   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.16- 0.12- 0.20-

      

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  1.43- 1.65- 1.09-

   މަސްނުހިމަނާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  3.19 4.21 2.35

   މަހުގެ މިންގަނޑު  0.42 0.18- 0.94
   ގޭގެ ކުލި  5.42- 5.40- 5.83-
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އެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  -10.1% މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ   މަހުގެ  ޖުލައި ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގެ  2020
 ވެ.އެ -0.80%ތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އެވެ. އަދި އަ -1.27%މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 
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o ެފިޔަވާ އެހެން ހޮޓާ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި  މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ،މުޅިރާއްޖ
 މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ. ،ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ

 
o ްމުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް  ވެ.ނެ+( 3.94ބައިން )%ދުންފަތުގެ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ

   ( ނެވެ.-9.93)%މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން  ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ 
 

o ްއަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް  މާލޭގެ +( އެވެ.4.82ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން )% މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ
 ( ނެވެ. -8.72)% ހިދުމަތުގެ ބައިންމުވާސަލާތީ  މައުލޫމާތާއި އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ

 
 

o  ް( ނެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް 5.48)% ބައިންދުންފަތުގެ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ  އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށ+
   ( ނެވެ.-11.13ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%
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 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 

 ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
   3008432-3008433ފޯން:
 info@stats.gov.mvލް: ޖުލައިއީ
 

 


