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ކޮންސ ިއމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕ ީ.އައި)

އޮކްޓޫބަރ 2020
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
o

 2020ގެ އޮކްޓޫބަރމަހގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.02%އެވެ 2020 .ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ހރީ  +0.07%ގައެވެ.

o

މަހގެ އަގތަކަށް އައިބަދަލ ނލާ ބަލައިފިނަމަ އޮކްޓޫބަރމަހގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހރީ  +0.02%ގައެވެ .މިއަދަދ ފާއިތވި
ސެޕްޓެމްބަރމަހ ހރީ  +0.07%ގައެވެ.

o

 2019ގެ އޮކްޓޫބަރ އިން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރ އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -1.15%އަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 2019ގެ ސެޕްޓެމްބަރއިން  2020ސެޕްޓެމްބަރއަށް ބަލާއިރ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.89%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އޮކްޓޫބަރމަހ މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލތައް

o

އޮކްޓޫބަރމަހ މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި އަގތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކގެ ތެރޭގައި ބިހާއިކިރފަދަ ތަކެތީގެ ބައިން(،)+1.34%
ޕާނާއި ސީރިއަލްގެ ބައިން ( ،)+0.38%މައލޫމާތާއި މވާސަލާތީ ޙިދމަތްތަކގެ ބައިން ( ،)+0.77%ގޭގެކލީގެ
ފ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިން ()+0.11%
ބައިން( ،)+0.07%އެހެނިހެން މވާސަލާތީ ޙިދމަތްތަކގެ ބައިން ( )+10.30%އަދި ކެ ޭ
ހިމެނެއެވެ.

o

އޮކްޓޫބަރމަހ މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި އަގތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކގެ ތެރޭގައި ތަރކާރީގެ ބައިން ( ،)-2.57%މޭވާގެ
ބައިން (،)-0.88%

މޯބައިލް ފޯނގެ މވާސަލާތީ ޙިދމަތްތަކގެ ބައިން ( )-0.35%އަދި އިންޓަނެޓްގެ ޙިދމަތްތަކގެ

ބައިން( )-0.58%ހިމެނެއެވެ.
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ސެޕްޓެމްބަރ  2020އިން
އޮކްޓޫބަރ  2020އަށް

އޮކްޓޫބަރ  2019އިން
އޮކްޓޫބަރ  2020އަށް 12
މަހގެ

އިތރވި މިންވަރ

އިތރވި މިންވަރ

ޖމްލަ އިންފްލޭޝަނ ް

0.02

-1.15

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-0.02

2.28

ދންފަތާއި ދފމގެ ބައި

0.18

29.90

އަންނައނާއި ފައިވާނގެ ބައި

0.10

-1.30

ގޭގެ ކލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލގެ ބައި

0.04

-4.10

ފަރނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގޅޭ ސާމާނގެ ބައި

0.05

-0.49

ސިއްޚީ ޚިދމަތގެ ބައި

0.00

0.15

ދަތރފަތރގެ ބައި

0.00

-1.77

މވާސަލާތީ ޙިދމަތްތަކގެ ބައި

-0.07

-10.24

ކޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކގެ ބައި

0.00

0.23

ތައލީމްގެ ބައި

0.00

0.01

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.11

0.37

އިންސއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދމަތަކގެ ބައި

0.00

0.00

އެހެނިހެން މދަލާއި ޚިދމަތގެ ބައި

0.04

0.11

ޖމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނހިމަނާ

0.02

-1.34

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނހިމަނާ

-0.02

2.01

މަހގެ މިންގަނޑ

-0.01

3.47

ގޭގެ ކލި

0.07

-6.97

* -naއިންޝ އަރެންސް އަދި މާލީ ހިދމަތަކގެ ބައި އަކީ ކޮއިކޮޕް  2020ގައި ހިމެނޭ އައ ކެޓަގަރީ އެކެވެ.
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އެކި އެކި ބައިތަކގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
 ގޭގެ ކލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލގެ ބައި)+0.04%( :

o

 2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި

ށ ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ
ތެލގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.04އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ މައްޗަށް ދިއމަ ް
އެއްކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓްތަކގެ ކލީގެ އަގން ( )+0.34%ނެވެ.

o

 2019ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް

މޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -4.10%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި)+0.11%( :

o

ޓރަންޓްގެ ބައިގެ
 2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސް ޯ

މށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.11%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ މައްޗަށް ދިއ ަ
ކޮފީގެ އަގން ( )+0.81%ނެވެ.
 2019 oގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  +0.37%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 އަންނައނާއި ފައިވާނގެ ބައި)+0.10%( :
 2020 oގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ އަންނައނާއި ފައިވާނގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.10%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2019 oގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ އަންނައނާއި ފައިވާނގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -1.30%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 ދންފަތާއި ދފމގެ ބައި)+0.18%( :

o

 2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ ދންފަތާއި ދފމގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  +0.18%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

o

 2019ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ ދންފަތާއި ދފމގެބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީ +29.90%
އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 ފަރނީޗަރާއި ހިފާގެންގޅޭ ސާމ ާނގެ ބައ ި)+0.05%( :
 2020 oގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ ފަރނީޗަރާއި ހިފާގެންގޅޭ ސާމާނގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.05%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2019ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ ފަރނީޗަރާއި ހިފާގެންގޅޭ ސާމާނގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -0.49%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 އެހެނިހެން މދަލާއި ޚިދމަތގެ ބައި)+0.04%( :
 2020 oގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ

މޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މދަލާއި ޚިދމަތގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.04%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2019 oގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން 2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މދަލާއި ޚިދމަތގެބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް
ވަނީ  +0.11%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 ދަތރފަތރގެ ބައި)+0.00%( :

o

 2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބ ަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ ދަތރފަތރގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނވެއެވެ.

o

 2019ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގ ެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ ދަތރފަތރގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -1.77%

އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ތަޢލީމގެ ބައި)+0.00%( :

o

ށ
 2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ ތަޢލީމގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ ް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނވެއެވެ.

 2019 oގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ ތަޢލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ

+0.01%

އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 އިންޝއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދމަތްތަކގެ ބައި)+0.00%) :
ގ
 2020 oގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ އިންޝއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދމަތްތަކ ެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނވެއެވެ.

 ކޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކގެ ބައި ()+0.00%
 2020 oގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ ކޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނވެއެވެ.

o

 2019ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ ކޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  +0.23%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 ސިއްޙީ ޚިދމަތްތަކގެ ބައ ި)+0.00%( :
 2020 oގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބ ަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދމަތްތަކގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނވެއެވެ.
 2019 oގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދމަތްތަކގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް ވަނީ+0.15%
އިން މަށްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 މަހގެ ބައި)-0.01%( :

o

 2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ މަހގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން

ރޭޓަކީ  -0.01%އެވެ .މިގޮތން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ ދަށަށް ދިއމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފަރމަހން ()-3.70%
ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިންއަގ މައްޗަށް ދިއމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކގެ ތެރޭގައި ވަޅޯ މަހން ()+1.73%
ހިމެނެއެވެ.
 2019 oގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް

މޅިރާއްޖޭގެ މަހގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +3.47%އިން

މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި)-0.02%( :
 2020 oގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓަކީ
 -0.02%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިންއަގ ދަށަށް ދިއމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކގެ ތެރޭގައި ގިތެޔޮމިރސް (-11.74%
) ،ފިޔާ ( ،)-3.47%ތޮޅި މިރސް ( ،)-6.65%ކާށި ( ،)-4.60%އޮރެންޖ ( )-9.22%އާފަލ ( ،)-3.22%ކިއކަމްބާ (،)-4.31%
މެންޑަރިން ( ،)-7.94%ކެރެޓް ( ،)-2.36%ލޮނމަދ ( ،)-5.79%ދޮންކެޔޮ ( )-2.23%އަދި ފަރމަސް ( )-3.70%ހިމެނެއެވެ.
މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ މައްޗަށް ދިއމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކގެ ތެރޭގައި ބިސް (،)+%9.72
ނޫޑލްސް( ،)+2.91%އަލވި ( ،)+5.36%ވަޅޯމަސް ( )+1.73%އަނބ ( )+4.52%އަދި ލެޓިއސް ( )+9.28%ހިމެނެއެވެ.

 2019 oގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ ވަނީ +2.28%

އިން

މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.

 މައލޫމާތާއި މވާސަލާތީ ހިދމަތގެ ބައި)-0.07%( :

o

 2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މޅިރާއްޖޭގެ މައލޫމާތާއި މވާސަލާތީ ޚިދމަތގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.07%އެވެ .މިބައިގެ އަގ ދަށަށް ދިއމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނން ބޭނންކރެވޭ މއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކގެ
ށ  1ޖެހޭ އަގން ( )-0.35%އަދި އިންޓަނެޓް ބިލްތަކގެ އަގން ()-0.58%އިންނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ
ޔނިޓްއަކަ ް
މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ކޭބަލް ޓީވީގެ ޚިދމަތގެ ބިލްރަތކެ އަގން ( )+0.77%އަދި ލޭންޑް ލައިން ބިލްތަކގެ އަގން ( )+10.30%ނެވެ.

o

ޓ
 2019ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހން  2020ގެ އޮކްޓޫބަރއާއި ހަމައަށް މޅިރާއްޖޭގެ މައލޫމާތާއި މވާސަލާތީ ޚިދމަތގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ ް
ވަނީ  -10.24%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

1

މވާސަލާތީ ޙިދމަން ޔނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރ ދެނެގަތމގައި ބޭނންކރެވިފައިވާނީ އެމަހެއްގައި ޖމްލަ މވާސަލާތީ ޚިދމަތްތަކަށް ހޭދަކރިވަރާއި
ސ ާ
އެމަހެއްގައި މވާސަލާތީ ޚި ދމަތައް (ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް) ބޭނންކރި މިންވަރގެ ނިސްބަތންނެވެ .އެހެންކަމންު ،މ ާވ ަ
ލ ީތ ޚދމަތްތަކގެ
ޕެކޭޖްތަކގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނގެނެވނ ކަމގެއި ވީނަމަވެސް ،ބޭނންކރެވޭ މިންވަރ އިތރ ވމގެ ސަބަބން ނވަތަ ދަށްވމގެ ސަބަބން ޔނިޓަކަށް
ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލ އާދެއެވެ .އިތރ މައލޫމާތ ހޯއްދެވމަށް:
* http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2020-Base-Period August-2020.pdf
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 2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މާލެ އާއި އަތޮޅތަކގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅތަކަށް

ސެޕްޓެމްބަރ  2020އިން އޮކްޓޫބަރ  2020އަށް
އިތރވި މިންވަރ ()%
މާލެ

އަތޮޅތައް

ޖމްލަ އިންފްލޭޝަނ ް

-0.05

0.11

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-0.34

0.28

ދންފަތާއި ދފމގެ ބައި

0.00

0.31

އަންނައނާއި ފައިވާނގެ ބައި

0.01

0.20

ގޭގެ ކލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލގެ ބައި

0.05

0.01

ފަރނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގޅޭ ސާމާނގެ ބައި

0.00

0.10

ސިއްޚީ ޚިދމަތގެ ބައި

0.00

0.00

ދަތރފަތރގެ ބައި

0.00

0.00

މވާސަލާތީ ޙިދމަތްތަކގެ ބައި

0.04

-0.19

ކޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކގެ ބައި

0.00

0.00

ތައލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00

0.30

އިންޝއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދމަތަކގެ ބައި

0.00

0.00

އެހެނިހެން މދަލާއި ޚިދމަތގެ ބައި

0.00

0.08

ޖމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނހިމަނާ

-0.05

0.11

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނހިމަނާ

-0.40

0.35

މަހގެ މިންގަނޑ

-0.05

0.02

ގޭގެ ކލި

0.07

0.07
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ގ
 2020 ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހގ ެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.05%އެވެ .އަދި އަތޮޅތަކ ެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހރީ  +0.11%ގައެވެ.

ގ
އވާ ލިއމ ެ
ށފަ ި
ގރޭސިބަހން ތައްޔާރކޮ ް
އ އިނ ި
ފސީލްތަ ް
ގ އިތރ ތަ ް
ގރޫ ްޕތަކ ެ
ނޯޓްް :
އވެ.
ނ ެ
ނނަވާ ެ
ތވަލް  1, 2 ,3ން ލިބިވަޑައިންގަ ް
ސގެ ާ
އެނެކް ް
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 2020 ގެ ސެޕްޓެމްބަރމަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ވަނަ އަހަރ އޮކްޓޫބަރމަހ މާލެއާއި އަތޮޅތަކގެ އެކިއެކިބައިތަކން އިންފްލޭޝަން ރޭޓ
ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރ

o

 2020ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މައަޗަށް ދިއމަށް އެންމެބޮޑ ޙިއްސާއެއްކޮއްފައިވަނީ ގޭގެ ކލި ،ފެން ،ކަރަންޓް،

ށ ދިޔމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އެއްކޮޓަރީގެ
ގޭސް އަދި ތެލގެ ބައިން  +0.05%ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ މައްޗަ ް
އެޕާރޓްމެންޓްތަކގެ ކލީގެ އަގން ( )+0.34%ނެވެ.

o

އންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން -0.34%
ށ ެ
ށށް ދިއމަ ް
 2020ގެ އޮކްޓޫބަރމަހ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަ ަ

ސ
ށ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކގެ ތެރޭގައި ފިޔާ( ،)-19.85%ތޮޅި މިރ ް
ށ ދިއމަ ް
ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ ދަށަ ް
( ،)-10.54%އާފަލ( ،)-5.29%ކެރެޓ ( ،)-4.97%ކިއކަމްބާ ( ،)-6.08%އޮރެންޖ ( ،)-10.03%ލޮނމަދ ( )-9.49%އަދި
ށ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ބިސް(،)+15.56%
ފަރމަސް ( )-5.21%ހިމެނެއެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ މައްޗަށް ދިޔމަ ް
ލެޓިއސް ( ،)+10.20%ކރނބާ ( ،)+4.91%އަލވި ( )+5.26%އަދި ލނބޯ ( )+2.86%ހިމެނެއެވެ.

2020 oގެ އޮކްޓޫބަރމަހ އަތޮޅތަކގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މައްޗަށް ދިއމަށް އެންމެބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން +0.28%
ހއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިޔާ ( ،)+9.15%ނޫޑލްސް ( ،)+4.80%ވަޅޯ
ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ މައްޗަށް ދިޔމަށް ި
މަސް ( ،)+3.66%ބިސް ( ،)+4.48%އަނބ ( ، )+9.65%އަލވި ( ،)+5.44%ބޭކަޑްބީންސް ( ،)+6.63%މައިލޯ (،)+1.70%
އައިސް ކކޅ( ،)+0.93%މޭބިސްކަދރ ( ،)+7.49%ޔޯގަޓް ( ،)+2.19%ކޮފީ ( ،)+2.32%ކަރާ ( )+4.33%އަދި ކްރިމްޖެހި
ށ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކގެ ތެރޭގައި ގިތެޔޮ
ށ ދިއމަ ް
ބިސްކޯދން ( )+1.82%ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ ދަށަ ް
މިރސް ( ،)-17.89%ކާށި ( ،)-9.41%ކަނޑމަސް ( ،)-0.62%މެންޑަރިން ( ،)-11.66%ދޮންކެޔޮ ( ،)-4.58%އޮރެންޖ (-7.95%
) ،ލޮނމެދ ( )-3.49%އަދި ރިހާކރ ( )-0.62%ހިމެނެއެވެ.
ށ އެންމެ ބޮޑ ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައލޫމާތާއި
ށ ދިއމަ ް
ޓ ދަށަ ް
 2020 oގެ އޮކްޓޫބަރމަހ އަތޮޅތަކގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ ް
މށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޯބައިލް
ށށް ދިއ ަ
މވާސަލާތީ ޙިދމަތްތަކގެ ބައިން  -0.19%ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކގެ ތެރެއިން އަގ ދަ ަ
ށ 2ޖެހޭ އަގން ( )-0.35%އަދި އިންޓަނެޓ ބިލގެއަގން ( )-0،58%ނެވެ.
ފޯނން ބޭނންކރެވޭ މއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކގެ ޔނިޓްއަކަ ް
މިބައިގައި އަގ މައްޗަށް ދިޔމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ލޭންޑްލައިން ބިލްތަކގެ އަގން ( )+10.20%ނެވެ.

މވާސަލާތީ ޙިދމަން ޔނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރ ދެނެގަތމގައި ބޭނންކރެވިފައިވާނީ އެމަހެއްގައި ޖމްލަ މވާސަލާތީ ޚިދމަތްތަކަށް ހޭދަކރިވަރާއި
ސ ާ
އެމަހެއްގައި މވާސަލާތީ ޚި ދމަތައް (ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް) ބޭނންކރި މިންވަރގެ ނިސްބަތންނެވެ .އެހެންކަމންު ،މ ާވ ަ
ލ ީތ ޚދމަތްތަކގެ
ޕެކޭޖްތަކގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނގެނެވނ ކަމގެއި ވީނަމަވެސް ،ބޭނންކރެވޭ މިންވަރ އިތރ ވމގެ ސަބަބން ނވަތަ ދަށްވމގެ ސަބަބން ޔނިޓަކަށް
ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލ އާދެއެވެ .އިތރ މައލޫމާތ ހޯއްދެވމަށް:
* http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2020-Base-Period August-2020.pdf
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 2019 ވަނަ އަހަރގެ އޮކްޓޫބަރއ ިން  2020ވަނަ އަހަރ އޮކްޓޫބަރއަށ ް މޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅތަކގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް )(%

އޮކްޓޫބަރ  2019އިން އޮކްޓޫބަރ  2020އަށް

އިތރވި
އިތރވި މިންވަރ

އިތރވި މިންވަރ

މިންވަރ

މޅިރާއްޖ ެ

މާލެ

އަތޮޅތައް

ޖމްލަ އިންފްލޭޝަނ ް

-1.15

-1.98

-0.03

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

2.28

1.94

2.58

ދންފަތާއި ދފމގެ ބައި

29.90

31.66

28.66

އަންނައނާއި ފައިވާނގެ ބައި

-1.30

-2.07

-0.52

ގޭގެ ކލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލގެ ބައި

-4.10

-5.19

-0.27

ފަރނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގޅޭ ސާމާނގެ ބައި

-0.49

-0.67

-0.33

ސިއްޚީ ޚިއްދމަތގެ ބައި

0.15

0.00

0.27

ދަތރފަތރގެ ބައި

-1.77

-1.59

-1.93

މވާސަލާތީ ޙިދމަތްތަކގެ ބައި

-10.24

-9.70

-10.84

ކޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކގެ ބައި

0.23

0.14

0.34

ތައލީމްގެ ބައި

0.01

0.00

0.05

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.37

0.53

0.10

އިންޝއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދމަތްތަކގެ ބައި

0.00

0.00

0.00

އެހެނިހެން މދަލާއި ޚިދމަތގެ ބައި

0.11

-0.03

0.25

ޖމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނހިމަނާ

-1.34

-1.98

-0.46

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނހިމަނާ

2.01

2.76

1.32

މަހގެ މިންގަނޑ

3.47

-1.89

8.16

ގޭގެ ކލި

-6.97

-6.97

-6.97
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 2020ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  2020ގެ އޮކްޓޫބަރ މަހގެ މޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.15%އެވެ .މި މއްދަތގެ
ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.98%އެވެ .އަދި އަތޮޅތަކގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.03%އެވެ.
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o

މޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅތަކގެ އަގތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލތަކަށް ބަލާއިރ އެހެނިހެން މދަލާއި ޚިދމަތގެބައި ފިޔަވާ އެހެން
ތކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.
ބައިތަކގެ އަގތަކަށް ބަދަލއައިސްފައިވަނީ މޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅ ަ

o

މޅިރާއްޖޭގެ އަގތައް މައްޗަށް ދިއމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ އިމްޕޯޓް ޑިއޓީގެ އަގަށް އައި ބަދަލގެ ސަބަބން ދންފަތގެ
ގ
ށ ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައލޫމާތާއި މވާސަލާތީ ޚިދމަތ ެ
ށ އެންމެ ބޮޑަ ް
ށ ދިއމަ ް
ދށަ ް
ބައިން ( )+29.90%ނެވެ .މޅިރާއްޖޭގެ އަގތައް ަ
ބައިން ( )-10.24%ނެވެ.

o

މާލޭގެ އަގތައް މައްޗަށް ދިއމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދންފަތގެ ބައިން ( )+31.66%ނެވެ .މާލޭގެ އަގތައް ދަށަށް
ދިއމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މވާސަލާތީ ހިދމަތގެ ބައިން ( )-9.70%ނެވެ.

o

އަތޮޅތަކގެ އަގތައް މައްޗަށް ދިއމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދންފަތގެ ބައިން ( )+28.66%ނެވެ .އަތޮޅތަކގެ އަގތައް
ށ އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައލޫމާތާއި މވާސަލާތީ ޚިދމަތގެ ބައިން ( )-10.84%ނެވެ.
ދަށަށް ދިއމަ ް

 30ނޮވެމްބަރ 2020
އިތރ މައލޫމާތ ހޯއްދެވމަށް:
ނެޝަނަލް ބިއރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ފޯން3008432-3008433:
އީމެއިލްinfo@stats.gov.mv :
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