
1 

 

2020 އޮކްޓޫބަރ  ސީޕީއައި                                         www.statisticsmaldives.gov.mv/ 

         ކޮންސިއ މަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
          2020 އޮކްޓޫބަރ   

 
  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 

 
o 2020  ެމަހ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ސެޕްޓެމްބަރ ގެ  2020 އެވެ. +0.02% މަހ ގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީއޮކްޓޫބަރ ގ

 ގައެވެ.  +.070% ހ ރީ
o  ަގައެވެ. މިއަދަދ  ފާއިތ ވި  +0.02%މަހ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހ ރީ އޮކްޓޫބަރ މަހ ގެ އަގ ތަކަށް އައިބަދަލ  ނ ލާ ބަލައިފިނަމ

 ގައެވެ. +07.0%މަހ  ހ ރީ ސެޕްޓެމްބަރ 
 

o 1920  ެގޮސްފައެވެ.  ދަށަށްއަށް  -15.1% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީއާއި ހަމައަށް  އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020އިން  އޮކްޓޫބަރ  ގ
 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށްއިން  -89.0%ބަލާއިރ  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އަށްސެޕްޓެމްބަރ  2020އިން ސެޕްޓެމްބަރ ގެ  9201

 
 

 ބަދަލ ތައް ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ  މަހ  މައިގަނޑ  އޮކްޓޫބަރ  
 
 

o  (1.34ބިހާއިކިރ ފަދަ ތަކެތީގެ ބައިން)%  ބައިތަކ ގެ ތެރޭގައިމަހ  މައިގަނޑ  ގޮތެއްގައި އަގ ތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއޮކްޓޫބަރ+، 

 ގޭގެކ ލީގެ ، (+0.77)%ބައިން  މ ވާސަލާތީ ޙިދ މަތްތަކ ގެ+(، މައ ލޫމާތާއި 0.38ޕާނާއި ސީރިއަލްގެ ބައިން )%

+( 0.11ރަންޓްގެ ބައިން )%ޓޯ( އަދި ކެފޭ ރެސް+10.30%) ންމ ވާސަލާތީ ޙިދ މަތްތަކ ގެ ބައިއެހެނިހެން  ،(+0.07%ބައިން)

 ހިމެނެއެވެ.

 

o  (، މޭވާގެ -2.57ތަރ ކާރީގެ ބައިން )% ގޮތެއްގައި އަގ ތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި މަހ  މައިގަނޑ އޮކްޓޫބަރ

ޙިދ މަތްތަކ ގެ  އިންޓަނެޓްގެ އަދި (-0.35)% ންމ ވާސަލާތީ ޙިދ މަތްތަކ ގެ ބައިމޯބައިލް ފޯނ ގެ   (،-0.88ބައިން )%

 ހިމެނެއެވެ. (-0.58ން)%ބައި
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އިން  2019 އޮކްޓޫބަރ  
 12އަށް  2020 އޮކްޓޫބަރ  

 މަހ ގެ 

އިން  2020 ސެޕްޓެމްބަރ  
 އަށް  2020 އޮކްޓޫބަރ  

 
 
 
 
 
 

    

  އިތ ރ ވި މިންވަރ  އިތ ރ ވި މިންވަރ 
    

         
     

     ޖ މްލަ އިންފްލޭޝަން  0.02 1.15-

   
    

     ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  0.02- 2.28

     ދ ންފަތާއި ދ ފ މ ގެ ބައި 0.18 29.90

     އަންނައ ނާއި ފައިވާނ ގެ ބައި  0.10 1.30-

     ތެލ ގެ ބައި  ގޭގެ ކ ލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.04 4.10-

     ފަރ ނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގ ޅޭ ސާމާނ ގެ ބައި  0.05 0.49-

     ސިއްޚީ ޚިދ މަތ ގެ ބައި  0.00 0.15

     ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ބައި 0.00 1.77-

     މ ވާސަލާތީ ޙިދ މަތްތަކ ގެ ބައި  0.07- 10.24-

      ކ ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކ ގެ ބައި 0.00 0.23

     ތައ ލީމްގެ ބައި  0.00 0.01

     ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.11 0.37

     އިންސ އަރެންސް އަދި މާލީ ހިދ މަތަކ ގެ ބައި 0.00 0.00

      އެހެނިހެން މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ ބައި 0.04 0.11

   
    

     ޖ މްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނ ހިމަނާ  0.02 1.34-

     ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނ ހިމަނާ  0.02- 2.01

     މަހ ގެ މިންގަނޑ   0.01- 3.47

     ގޭގެ ކ ލި  0.07 6.97-

 
na*- ްގައި ހިމެނޭ އައ  ކެޓަގަރީ އެކެވެ. 2020އަރެންސް އަދި މާލީ ހިދ މަތަކ ގެ ބައި އަކީ ކޮއިކޮޕް ޝ އިނ  
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 އެކި އެކި ބައިތަކ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

  ،ި(0.04)% ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލ ގެ ބައި:ގޭގެ ކ ލ+ 
 
o 2020  ެމ ޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކ ލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި މަހ  އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ

 ދިއ މަްށ ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މައްޗަށް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން އަގ   +0.04ތެލ ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 
 ( ނެވެ.+0.34%ކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓްތަކ ގެ ކ ލީގެ އަގ ން )އެއް
 
o 2019  ެއަދި ތެލ ގެ ބައިގެ ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް ، މ ޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކ ލި އާއި ހަމައަށް  އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.އިން  -%4.10  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 

 
 %( :ި110ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައ.)+ 

 
o 2020   މ ޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޯޓރަންޓްގެ ބައިގެ މަހ  އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 ދިއ ަމށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީމައްޗަށް މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން އަގ   ގޮސްފައެވެ. ށްމައްޗައިން + 0.11% ރޭޓް ވަނީއިންފްލޭޝަން 
 +( ނެވެ. 0.81ކޮފީގެ އަގ ން )%

 
o 2019  ެމ ޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން  +%0.37  ވަނީ
 
 

 :ި(.100)% އަންނައ ނާއި ފައިވާނ ގެ ބައ+ 
                                                                  

o 2020  ެބައިގެ  މ ޅިރާއްޖޭގެ އަންނައ ނާއި ފައިވާނ ގެ  މަހ އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ
 ގޮސްފައެވެ. ށްމައްޗައިން + 0.10% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ

 
o 2019  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ފައިވާނ ގެމ ޅިރާއްޖޭގެ އަންނައ ނާއި އާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ  

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.އިން  -1.30%
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  :ި(.180)%ދ ންފަތާއި ދ ފ މ ގެ ބައ+ 
 
o 2020  ެމ ޅިރާއްޖޭގެ ދ ންފަތާއި ދ ފ މ ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މަހ  އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ

 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.  +0.18%ރޭޓް ވަނީ 
o 2019  ެ29.90% މ ޅިރާއްޖޭގެ ދ ންފަތާއި ދ ފ މ ގެބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީއާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ+ 

 .ގޮސްފައެވެ މައްޗަށްއިން 
 

 :ި(+.050)% ފަރ ނީޗަރާއި ހިފާގެންގ ޅޭ ސާމާނ ގެ ބައ 
 
o 2020  ެމ ޅިރާއްޖޭގެ ފަރ ނީޗަރާއި ހިފާގެންގ ޅޭ ސާމާނ ގެ  މަހ އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން  +0.05% ރޭޓް ވަނީއިންފްލޭޝަން  ބައިގެ
ހިފާގެންގ ޅޭ ސާމާނ ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މ ޅިރާއްޖޭގެ ފަރ ނީޗަރާއި އާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2019

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އިން -0.49% ރޭޓް ވަނީ
 

 %( :ި040އެހެނިހެން މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ ބައ.+)  
 
o 2020  ެމ ޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ ބައިގެ  މަހ  އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ

  ގޮސްފައެވެ.މައްޗަށް އިން  +0.04ޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަން ރޭ
o 2019  ެމ ޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓްއާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ 2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ ގ          

 ގޮސްފައެވެ.މައްޗަށް އިން    +0.11% ވަނީ
 

 ަ(.000ތ ރ ފަތ ރ ގެ ބައި: )%ދ+ 
 

o 2020   ރޭޓަށް  މ ޅިރާއްޖޭގެ ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މަހ އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނ ވެއެވެ.

o 2019  ެ1.77% މ ޅިރާއްޖޭގެ ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީއާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ- 
 .އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ

 
  :ި(0.00)%ތަޢ ލީމ ގެ ބައ+ 

 
o 2020  ެއިންފްލޭޝަން ރޭޓަްށ މ ޅިރާއްޖޭގެ ތަޢ ލީމ ގެ ބައިގެ މަހ  އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ

 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނ ވެއެވެ.
o 2019  ެ10.0%  މ ޅިރާއްޖޭގެ ތަޢ ލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީއާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ +

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން 
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  ް0.00( :އަދި މާލީ ހިދ މަތްތަކ ގެ ބައި އިންޝ އަރެންސ%+) 
 
o 2020  ެއަދި މާލީ ހިދ މަތްތަކ ެގ  މ ޅިރާއްޖޭގެ އިންޝ އަރެންސްމަހ  އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ

 ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނ ވެއެވެ.
 
 

  ި(.000)%ކ ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކ ގެ ބައ+ 
 
o 2020   މ ޅިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކ ގެ ބައިގެ މަހ  އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020ގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނ ވެއެވެ.އިންފްލޭޝަން 
o  2019  ެމ ޅިރާއްޖޭގެ ކ ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކ ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ

 ގޮސްފައެވެ.މައްޗަށް އިން + %0.23  ވަނީ
 
 

 %( :ި000ސިއްޙީ ޚިދ މަތްތަކ ގެ ބައ.)+ 
 
o 2020  ެއިންފްލޭޝަން މ ޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދ މަތްތަކ ގެ ބައިގެ  މަހ އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ

  ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނ ވެއެވެ.
o 2019  ެ150%ވަނީ  އިންފްލޭޝަންރޭޓް ސިއްޙީ ޙިދ މަތްތަކ ގެ ބައިގެ މ ޅިރާއްޖޭގެ އާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ. +

 ގޮސްފައެވެ.މަށްޗަށް  އިން
 
 

 :ި(-.010)% މަހ ގެ ބައ 
 
o 2020  ެމ ޅިރާއްޖޭގެ މަހ ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހ އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ        

( -3.70ފަރ މަހ ން )%ދިއ މަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ށަށް ދައެވެ. މިގޮތ ން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން އަގ   -0.01%ރޭޓަކީ 
+( 1.73ވަޅޯ މަހ ން )% ދިއ މަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި މައްޗަށްއަގ  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން  ނެވެ.

 ހިމެނެއެވެ.
 

o 2019  ެއިން + 47.3% މ ޅިރާއްޖޭގެ މަހ ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ
 ގޮސްފައެވެ.މައްޗަށް 
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 ( :ި020%ކާބޯތަކެތީގެ ބައ.-) 
  
o 2020  ެއިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓަކީމ ޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބަ  މަހ އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ 

-11.74%) ގިތެޔޮމިރ ސްރޭގައި އަގ  ދަށަށް ދިއ މަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކ ގެ ތެމިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިންއެވެ.  -0.02%

، (-4.31)%ކިއ ކަމްބާ ، (-3.22)% ފަލ ( އާ-9.22)% އޮރެންޖ ، (-4.60)%ކާށި ، (-6.65)%ތޮޅި މިރ ސް ، (-3.47)% ފިޔާ، (

 ވެ.( ހިމެނެއެ -3.70( އަދި ފަރ މަސް )%-2.23)%ދޮންކެޔޮ ، (-5.79)%ލޮނ މަދ  ، (-2.36)%ކެރެޓް ، (-7.94)%މެންޑަރިން 

، (+9.72% )ބިސް ދިއ މަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި  މައްޗަށްމިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން އަގ  

 ( ހިމެނެއެވެ.+9.28( އަދި ލެޓިއ ސް )%+4.52( އަނބ  )%+1.73)%ވަޅޯމަސް ، (+5.36)%އަލ ވި ، (+2.91)%ނޫޑ ލްސް

 

o 2019  ެއިން +  .282ނީ %މ ޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ  ވަ އާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ  ގ 
 .އެވެއިމައްޗަށް ގޮސްފަ

 
 

  :ި(-07.0)%މައ ލޫމާތާއި މ ވާސަލާތީ ހިދ މަތ ގެ ބައ 
 
o 2020  ެމ ޅިރާއްޖޭގެ މައ ލޫމާތާއި މ ވާސަލާތީ ޚިދ މަތ ގެ ބައިގެ މަހ  އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ

ދިއ މަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނ ން ބޭނ ންކ ރެވޭ މ އާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކ ގެ  ށްދަށައެވެ. މިބައިގެ އަގ   -0.07%އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 
މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން އަގ  (އިންނެވެ. -58.0)% އިންޓަނެޓް ބިލްތަކ ގެ އަގ ން އަދި  (-35.0)%ޖެހޭ އަގ ން  1ޔ ނިޓްއަކަށް
 ނެވެ. +( 10.30އަދި ލޭންޑް ލައިން ބިލްތަކ ގެ އަގ ން )%+( 0.77)%ބިލްރަތ ކެ އަގ ން  މަތ ގެގެ ޚިދ ކޭބަލް ޓީވީގޮސްފައިވަނީ މައްޗަށް 
 

o 2019  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭްޓ މ ޅިރާއްޖޭގެ މައ ލޫމާތާއި މ ވާސަލާތީ ޚިދ ަމތ ގެ ބައާއި ހަމައަށް އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހ ން  އޮކްޓޫބަރ ގ
 .އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ -10.24% ވަނީ

 
 
 
 
 
 

                                                
1   

ދ މަތްތަކަށް ހޭދަކ ރިވަރާއި ތީ ޚިއެމަހެއްގައި ޖ މްލަ މ ވާސަލާ ޔ ނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރ  ދެނެގަތ މ ގައި ބޭނ ންކ ރެވިފައިވާނީ ޙިދ މަންމ ވާސަލާތީ 
ކ ގެ ދ މަތްތަުމވަާސާލީތ ޚ  ، ންދ މަތައް )ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް( ބޭނ ންކ ރި މިންވަރ ގެ ނިސްބަތ ންނެވެ. އެހެންކަމ  ޚިއެމަހެއްގައި މ ވާސަލާތީ 

ޔ ނިޓަކަށް ވަތަ ދަށްވ މ ގެ ސަބަބ ން ރ  ވ މ ގެ ސަބަބ ން ނ އިތ  ނ ގެނެވ ނ  ކަމ ގެއި ވީނަމަވެސް، ބޭނ ންކ ރެވޭ މިންވަރ   ޕެކޭޖްތަކ ގެ އަގަށް ބަދަލެއް
 ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލ  އާދެއެވެ. އިތ ރ  މައ ލޫމާތ  ހޯއްދެވ މަށް: 

* 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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 2020  ެޓް މަހ  މާލެ އާއި އަތޮޅ ތަކ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ 

 އަށް  2020 އޮކްޓޫބަރ  އިން  2020 ސެޕްޓެމްބަރ  
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅ ތަކަށް  އިންފްލޭޝަން 

  

   މިންވަރ  )%( އިތ ރ ވި
  

 މާލެ  އަތޮޅ ތައް 
  

  

 ޖ މްލަ އިންފްލޭޝަން  0.05- 0.11
 

  

    
  

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  0.34- 0.28
  

  ދ ންފަތާއި ދ ފ މ ގެ ބައި 0.00 0.31
  

  އަންނައ ނާއި ފައިވާނ ގެ ބައި  0.01 0.20
  

  ތެލ ގެ ބައި  ގޭގެ ކ ލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.05 0.01
  

  ސާމާނ ގެ ބައި ފަރ ނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގ ޅޭ  0.00 0.10
  

  ސިއްޚީ ޚިދ މަތ ގެ ބައި  0.00 0.00
  

  ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ބައި 0.00 0.00
  

  މ ވާސަލާތީ ޙިދ މަތްތަކ ގެ ބައި  0.04 0.19-
  

   ކ ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކ ގެ ބައި 0.00 0.00
  

  ތައ ލީމްގެ ބައި  0.00 0.00
  

  ބައިހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ  0.00 0.30
  

    އިންޝ އަރެންސް އަދި މާލީ ހިދ މަތަކ ގެ ބައި  0.00 0.00

   އެހެނިހެން މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ ބައި 0.00 0.08
  

    
  

  ޖ މްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނ ހިމަނާ  0.05- 0.11
  

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނ ހިމަނާ  0.40- 0.35
  

  މަހ ގެ މިންގަނޑ   0.05- 0.02
  

  ގޭގެ ކ ލި  0.07 0.07
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 2020  ެޅ ތަކ ެގ އެވެ. އަދި އަތޮ -05.0% މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މަހ ގެ  އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ
 ގައެވެ. +0.11% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހ ރީ

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނޯޓް: ްގރޫްޕތަކ ެގ ިއތ ރ  ތަްފސީލްތަްއ އިނިގރޭސިބަހ ން ތައްާޔރ ކޮްށފަިއވާ ިލއ މ ެގ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަްނނަވާެނެއވެ. 3, 2 ,1އެނެކްްސގެ ާތވަލް 
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 2020  ެރޭޓ  ންފްލޭޝަން އި އެކިއެކިބައިތަކ ން  މަހ  މާލެއާއި އަތޮޅ ތަކ ގެއޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ   2020 މަހާއި އަޅާބަލާއިރ  ސެޕްޓެމްބަރ  ގ 

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރ  
 
 
o 2020  ެލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭގެ ކ  ދިއ މަށް އެންމެބޮޑ  ޙިއްސާއެއްކޮއްފައިވަނީ މައަޗަށްމަހ  މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  އޮކްޓޫބަރ ގ

ކޮޓަރީގެ އެއްށްފައިވަނީ އަގ  މައްޗަށް ދިޔ މަށް ހިއްސާކޮހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން މިބައިގައި   + ނެވެ.0.05% ބައިންތެލ ގެ  ގޭސް އަދި
 +( ނެވެ.0.34%އެޕާރޓްމެންޓްތަކ ގެ ކ ލީގެ އަގ ން )

 
o 2020  ެ0.34% ގެ ބައިން  ކާބޯތަކެތީންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީދިއ މަްށ އެ  ދަަށށްމަހ  މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އޮކްޓޫބަރ ގ- 

(، ތޮޅި މިރ ްސ -19.85ޔާ)%ފިތެރޭގައި  ދިއ މަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކ ގެދަށަށް މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން އަގ   ނެވެ. 
( އަދި -9.49(، ލޮނ މަދ  )%-10.03(، އޮރެންޖ  )%-6.08(، ކިއ ކަމްބާ )%-4.97(، ކެރެޓ  )%-5.29އާފަލ )%(، -10.54%)

+(، 15.56ބިސް)% ނީއަގ  މައްޗަށް ދިޔ މަްށ ހިއްސާކޮށްފައިވަހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން ބައިގައި ( ހިމެނެއެވެ. މި-5.21)%ފަރ މަސް 
 +( ހިމެނެއެވެ.2.86+( އަދި ލ ނބޯ )%5.26+(، އަލ ވި )%4.91+(، ކ ރ ނބާ )%10.20ލެޓިއ ސް )%

 
 

o 2020 ެ0.28ތީގެ ބައިން %ކާބޯތަކެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މައްޗަށް ދިއ މަށް އެންމެބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީމަހ  އަތޮޅ ތަކ ގެ އޮކްޓޫބަރ ގ +
ވަޅޯ ، +(4.80)% ސްނޫޑ ލް ، +(9.15ފިޔާ )%އަގ  މައްޗަށް ދިޔ މަށް ިހއްސާކޮށްފައިވަނީ ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން ބައިގައި މިނެވެ. 
، +(1.70)%މައިލޯ ، +(6.63)%ބޭކަޑްބީންސް ، +(5.44އަލ ވި )% ،+( 9.65)% އަނބ ، +(4.48)%ބިސް ، +(3.66)% މަސް

+( އަދި ކްރިމްޖެހި 4.33+(، ކަރާ )%2.32+(، ކޮފީ )%2.19+(، ޔޯގަޓް )%7.49+(، މޭބިސްކަދ ރ  )%0.93ކ ކ ޅ )% އައިސް
ތެރޭގައި ގިތެޔޮ  ތްތަކ ގެދިއ މަްށ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަދަށަްށ މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން އަގ  ނެވެ.  +(1.82ބިސްކޯދ ން )%

-7.95)% އޮރެންޖ ، (-4.58)% ދޮންކެޔޮ، (-11.66)% މެންޑަރިން، (-0.62)% ކަނޑ މަސް، (-9.41)%ކާށި ، (-17.89މިރ ސް )%
 ( ހިމެނެއެވެ.-0.62އަދި ރިހާކ ރ  )% (-3.49)% ދ ލޮނ މެ، (

 
o 2020  ެމައ ލޫމާތާއި އްސާކޮއްފައިވަނީ ޙި އަތޮޅ ތަކ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއ މަށް އެންމެ ބޮޑ  ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީމަހ  އޮކްޓޫބަރ ގ

ބައިލް މޯނީ ދިއ ަމށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަދަަށށް ބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކ ގެ ތެރެއިން އަގ  މި ނެވެ. -0.19%ބައިން  މ ވާސަލާތީ ޙިދ މަތްތަކ ގެ
 ނެވެ.( -58،0އަދި އިންޓަނެޓ  ބިލ ގެއަގ ން )% (-35.0)%ޖެހޭ އަގ ން  2ބޭނ ންކ ރެވޭ މ އާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކ ގެ ޔ ނިޓްއަކަށް ފޯނ ން

 +( ނެވެ.10.20މިބައިގައި އަގ  މައްޗަށް ދިޔ މަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ލޭންޑްލައިން ބިލްތަކ ގެ އަގ ން )%
 
 

                                                

   

ދ މަތްތަކަށް ހޭދަކ ރިވަރާއި ތީ ޚިއެމަހެއްގައި ޖ މްލަ މ ވާސަލާ ޔ ނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރ  ދެނެގަތ މ ގައި ބޭނ ންކ ރެވިފައިވާނީ ޙިދ މަންމ ވާސަލާތީ 
ކ ގެ ދ މަތްތަުމވަާސާލީތ ޚ  ، ންދ މަތައް )ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް( ބޭނ ންކ ރި މިންވަރ ގެ ނިސްބަތ ންނެވެ. އެހެންކަމ  ޚިއެމަހެއްގައި މ ވާސަލާތީ 

ޔ ނިޓަކަށް ވަތަ ދަށްވ މ ގެ ސަބަބ ން އިތ ރ  ވ މ ގެ ސަބަބ ން ނ  ވެސް، ބޭނ ންކ ރެވޭ މިންވަރ  ނ ގެނެވ ނ  ކަމ ގެއި ވީނަމަ ޕެކޭޖްތަކ ގެ އަގަށް ބަދަލެއް
 ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލ  އާދެއެވެ. އިތ ރ  މައ ލޫމާތ  ހޯއްދެވ މަށް: 

* 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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 2019  ެޝަން ރޭޓް މ ޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅ ތަކ ގެ އިންފްލޭ  އަށް އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ   2020ން އި އޮކްޓޫބަރ  ވަނަ އަހަރ ގ(%) 

  އަށް  2020 އޮކްޓޫބަރ  އިން  2019 އޮކްޓޫބަރ  

  

އިތ ރ ވި 
   އިތ ރ ވި މިންވަރ  އިތ ރ ވި މިންވަރ  މިންވަރ  

  

  މ ޅިރާއްޖެ  މާލެ  އަތޮޅ ތައް 
  

   އިންފްލޭޝަން ޖ މްލަ  1.15- 1.98- 0.03-

    
  

   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  2.28 1.94 2.58

   ދ ންފަތާއި ދ ފ މ ގެ ބައި 29.90 31.66 28.66

   އަންނައ ނާއި ފައިވާނ ގެ ބައި  1.30- 2.07- 0.52-

   ގޭގެ ކ ލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލ ގެ ބައި  4.10- 5.19- 0.27-

   އަދި ހިފާގެންގ ޅޭ ސާމާނ ގެ ބައި ފަރ ނީޗަރ  0.49- 0.67- 0.33-

   ސިއްޚީ ޚިއްދ މަތ ގެ ބައި  0.15 0.00 0.27

   ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ބައި 1.77- 1.59- 1.93-

   މ ވާސަލާތީ ޙިދ މަތްތަކ ގެ ބައި  10.24- 9.70- 10.84-

   ކ ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކ ގެ ބައި  0.23 0.14 0.34

   ތައ ލީމްގެ ބައި  0.01 0.00 0.05

   ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.37 0.53 0.10

   އިންޝ އަރެންސް އަދި މާލީ ހިދ މަތްތަކ ގެ ބައި  0.00 0.00 0.00

   އެހެނިހެން މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ ބައި  0.11 0.03- 0.25

    
  

   ޖ މްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނ ހިމަނާ  1.34- 1.98- 0.46-

   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނ ހިމަނާ  2.01 2.76 1.32

   މަހ ގެ މިންގަނޑ   3.47 1.89- 8.16
   ގޭގެ ކ ލި  6.97- 6.97- 6.97-
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އެވެ. މި މ އްދަތ ގެ  -15.1% މ ޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހ ގެ އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރ   އޮކްޓޫބަރ  ގެ  2020
 ވެ.އެ -0.03%ތޮޅ ތަކ ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އެވެ. އަދި އަ -1.98%ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 
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o ެއެހެން ފިޔަވާ ބައި އެހެނިހެން މ ދަލާއި ޚިދ މަތ ގެ  މާލެ އަދި އަތޮޅ ތަކ ގެ އަގ ތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލ ތަކަށް ބަލާއިރ  ،މ ޅިރާއްޖ
 މާލެ އަދި އަތޮޅ ަތކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ. ،ބައިތަކ ގެ އަގ ތަކަށް ބަދަލ އައިސްފައިވަނީ މ ޅިރާއްޖެ

 
o ްދ ންފަތ ގެ އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީގެ އަގަށް އައި ބަދަލ ގެ ސަބަބ ން ދިއ މަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މ ޅިރާއްޖޭގެ އަގ ތައް މައްޗަށ

މައ ލޫމާތާއި މ ވާސަލާތީ ޚިދ މަތ ެގ  މ ޅިރާއްޖޭގެ އަގ ތައް ަދށަްށ ދިއ މަްށ އެންމެ ބޮޑަްށ ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ވެ.ނެ+( 29.90ބައިން )%
   ނެވެ.( -10.24)%ން ބައި

 
o ްއަގ ތައް ދަށަށް  މާލޭގެ ވެ.ނެ+( 31.66)% ބައިންދ ންފަތ ގެ ދިއ މަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މާލޭގެ އަގ ތައް މައްޗަށ

 ( ނެވެ. -9.70)% މ ވާސަލާތީ ހިދ މަތ ގެ ބައިންދިއ މަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ 
 

 
o ްއަތޮޅ ތަކ ގެ އަގ ތައް  ( ނެވެ.+28.66)% ބައިންދ ންފަތ ގެ ދިއ މަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ  އަތޮޅ ތަކ ގެ އަގ ތައް މައްޗަށ

   ނެވެ.( -10.84ން )%މައ ލޫމާތާއި މ ވާސަލާތީ ޚިދ މަތ ގެ ބައި އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީދަށަށް ދިއ މަްށ 
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 އިތ ރ  މައ ލޫމާތ  ހޯއްދެވ މަށް:
 

 ނެޝަނަލް ބިއ ރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
   3008432-3008433ފޯން:
 info@stats.gov.mvލް: މެއިއީ
 

 


