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         ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި( 

 

           2021    އޯގަސްޓް  

 

 

 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ➢
 

o 2021  ެހުރީ   ރޭޓް    މަހުގެ އިންފްލޭޝަން  ޖުލައިގެ    2021 އެވެ.   + 0.08%  މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  އޯގަސްޓްގ  

 ގައެވެ.   + %2.80
 

o ައ ގައެވެ. މިއަދަދު ފާއިތުވި    + 0.12%މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ    އޯގަސްޓްއިފިނަމަ  އިބަދަލު ނުލާ ބަލަމަހުގެ އަގުތަކަށް 

 ގައެވެ.  +.992%މަހު ހުރީ  ޖުލައި

 

o 2020    ެގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށްއަށް  +45.0%  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީއާއި ހަމައަށް     އޯގަސްޓް ގެ    2021އިން      އޯގަސްޓް ގ

 ގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށް އިން  +91.0%ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ   އަށް ޖުލައި  1202 ންއިޖުލައިގެ   2020

 

 

 

 

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

 

+(،  5.47+(، މެވާގެ ބައިން )%5.31ކާރީގެ ބައިން )%ރުތަ  ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މައްޗަށްގޮތެއްގައި އަގުތައް   މަހު މައިގަނޑު  އޯގަސްޓް •

  +( 0.25)%ބިހާއި ކިރުފަދަތަކެތީގެ ބައިން  +(،  2.48+(، ތެލާއި ފެޓްސްގެ ބައިން )%4.01ބައިން )%  ދުފުމުގެ+(،  0.23)% ގޭގެ ކުލީގެ ބައިން  

   +( ހިމެނެއެވެ. 0.11އެހެނިހެން މުދަލުގެ ބައިން )% އަދި

 
(،  -4.01)%ނުގެ މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިން  މޯބައިލް ފޯ  ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި  ދަށަށް ތައް  ގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަނޑު   އޯގަސްޓް  •

( އަދި އެހެނިހެން  - 1.65(، އެއްގަމު މަހުގެ ބައިން )%-1.60)%  އެހެނިހެން މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތުގެ ބައިން (،  - 0.93މަހުގެ ބައިން )%

  ( ހިމެނެއެވެ. -1.00ތަކެތީގެ ބައިން )%ކާބޯ
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އިން    2020    އޯގަސްޓް 

އަށް    2021    އޯގަސްޓް 

 މަހުގެ   12

    އޯގަސްޓް އިން    2021  ޖުލައި 

 އަށް   2021

 

 

 
 
 

    

  އިތުރުވި މިންވަރު  އިތުރުވި މިންވަރު 
    

         
     

     ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.08 0.45

   
    

     ބައި ކެތީގެ ކާބޯތަ 0.90 2.49

     ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.77 5.13

     އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.09 1.00

     ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.12 0.06

     ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.03 0.34-

     ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.00 0.02-

     ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.06- 4.11

     މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 2.08- 7.42-

      ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.07 2.12

     ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.41

     ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.06- 0.02-

     ލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި އިންސުއަރެންސް އަދި މާ 0.00 0.00

      އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.06 0.16

   
    

     ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ  0.12 0.47

     ނުހިމަނާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް  1.31 3.04

     މަހުގެ މިންގަނޑު  0.93- 0.04

     ގޭގެ ކުލި  0.23 0.17
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 އިންފްލޭޝަން ރޭޓް   ބައިތަކުގެ އެކި އެކި  
 

 (+.900% ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: )  ➢

  
o 1202    ެރޭޓަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ    2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ  

ކެރެޓް    ކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޙިއްސާދިއުމަށް މައްޗަށް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  0.90%+

ބަނބުކެޔޮ   +(، 3.13ކުކިން އޮއިލް )%  +(، 16.43އަނބު )% +(، 27.87ލޮނުމެދު )%  +(، 12.35ލުނބޯ )% +(، 54.81%)

  +(، ހިކި ކިރު 6.17+(، ކުރުނބާ )% 1.38+(، ރިހާކުރު )%11.20+(، މެންޑަރިން )% 12.64ކަރާ )%  +(، 23.42%)

  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން +( ހިމެނެއެވެ. 6.90 )%+( އަދި ފަޅ4.82ޯ+(، ފަރު މަސް )%2.58އާފަލު )% +(، 0.49%)

(، އައިސް  - 11.42ވި )%އަލު (، - 6.62(، ފިޔާ )%-2.14ކަނޑު މަސް )% ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދަށަށް   އަގު

 ނެއެވެ.  ( ހިމެ-2.26އަދި ކާށި )% ( -1.83ޅޯ މަސް )% (، ވަ- 10.58(، އިނގުރު )%- 7.34)%  (، ގިތެޔޮމިރުސް-2.33% ) ކުކުޅު
 
o 2020    ް492%މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ  އާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން  ގެ އޯގަސްޓ. +  

 .އެވެއިމައްޗަށް ގޮސްފަ އިން

 

 ( + 12.0)%   ޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: ފެން، ކަރަން ގޭގެ ކުލި،   ➢

 

o 1202    ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހު    އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ    2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

ރޭޓަ   ޓް ގެ ޓްމެން ާޕގެ އެކޮޓަރީ އެއްގޮސްފައިވަނީ    މައްޗަށް   ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  މިބައިގައި ހިމެނޭއެވެ.    +0.12ކީ %އިންފްލޭޝަން 

(  - 2.25އަގުން )%   ތީސިމެން  ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީދަށަށް  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  އެވެ.  +(  0.81ގުން )%އަ

 ނެވެ. 
 

o 2020    ެފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  ،  ގޭގެ ކުލި  މުޅިރާއްޖޭގެއާއި ހަމައަށް     އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން     އޯގަސްޓް ގ

   ށް ގޮސްފައެވެ. ޗައްމަން އި+ %0.06  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ

 

 +( .770)% ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި:   ➢

 

o 1202    ެންފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިމަހު    އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ    2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ  

މި   +( ނެވެ. 16.62)%  ގެ އަގުންާޕރީދިއުމަށް ޙިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ސު  ޗަށްއްމިބައިގެ އަގު މަ+ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.  0.77ވަނީ % 

 ބަދަލެކެވެ.  އިްޕލާސްޓިކް މަނާ ކުރުމާ ގުޅިގެން އަ ނުން ކުރެވޭރު ބޭހައެއްފަސަރުކާރުން   ބަދަލަކީ
 

o 2020   ެ13.5%   މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީ އާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން    އޯގަސްޓް ގ  +

  . ގޮސްފައެވެ މައްޗަށްއިން 
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       +( .090)%   : ބައި   ފައިވާނުގެ   އަންނައުނާއި  ➢

                                                           

o 1202    ެއަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ އަހަރުގެ    0212މަހާއި  ފައިވާނުގެ  މަހު   އޯގަސްޓް ވަނަ  އަންނައުނާއި  އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ          ބައިގެ 

 ( ނެވެ.  - 1.59އަގުން )%  ފޮތީގެ  އުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީދި  ޗަށްްމައްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  މިބައިގައި ހިމެނޭއެވެ.    +0.09% ރޭޓަކީ  
 

o 2020   ެއިންފްލޭޝަންރޭޓް    ފައިވާނުގެބައިގެ  އަންނައުނާއި      މުޅިރާއްޖޭގެ  ހަމައަށް      އާއި   އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން    އޯގަސްޓް   ގ  

 ގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށް އިން + 1.00%  ވަނީ

 

   ( + .060އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%  ➢

 

o 1202    ެއަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ އަހަރުގެ    2021މަހާއި  އެހެނިމުޅިރާއްޖޭ  މަހު    އޯގަސްޓް ވަނަ  ބައިގެ  ގެ  ޚިދުމަތުގެ  މުދަލާއި  ހެން 

 ގޮސްފައެވެ.   މައްޗަށް  އިން +0.06ޓް ވަނީ % އިންފްލޭޝަން ރޭ
 

o 2020    ެހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ  2021މަހުން    އޯގަސްޓް ގ އެހެނިހެން  އާއި  އިންފްލޭޝަންމުޅިރާއްޖޭގެ  ޚިދުމަތުގެބައިގެ         ރޭޓް  މުދަލާއި 

 އެވެ. ފަގޮސްމައްޗަށް  އިން  + 0.16%  ވަނީ
 

 +( .070)% ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި   ➢

 
o 1202   ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ  މަހު    އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ  2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގ

 ގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށް  އިން +0.07ޓް ވަނީ %ރޭ
 

o   2020    ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން    އޯގަސްޓް ގ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް  އިން + 2.12%  ވަނީ

 

 +( .030)%   ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި:  ➢
 

o 1202    ެއަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ އަހަރުގެ    2021މަހާއި  ސާމާނުގެ  އްޖޭގެ  މުޅިރާ  މަހު   އޯގަސްޓް ވަނަ  ހިފާގެންގުޅޭ  ބައިގެ  ފަރުނީޗަރާއި 

 ގޮސްފައެވެ.   މައްޗަށް  އިން +0.03ޓް ވަނީ % އިންފްލޭޝަން ރޭ
 

o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  އާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން    އޯގަސްޓް ގ

 . ސްފައެވެށް ގޮދަށަ  އިން -0.34%  ރޭޓް ވަނީ
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 ((%0.00+ :އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި  ➢

 
o 1202  ެއަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ   މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސްމަހު    އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ  2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި  ގ

 . ވެއެވެއިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނު
 

o  2020   ެއަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ   މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް އާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ    2021މަހުން    އޯގަސްޓް   ގ

 އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ 

 

 ( + .000ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%  ➢

 

o 1202    ެއިންފްލޭޝަން    މަހު  އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ    2021އިރު  އަޅާބަލާ މަހާއި  ޖުލައި ގ މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ 

 ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 
 

o 2020    ެހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން     އޯގަސްޓް ގ ބައިގެ  މުޅިރާއްޖޭގެއާއި  ޙިދުމަތްތަކުގެ          ޝަންރޭޓް އިންފްލޭ  ސިއްޙީ 

 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް  އިން -0.02%  ވަނީ

 

 +( 0.00)% ތަޢުލީމުގެ ބައި:   ➢

 

o 1202    ެމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް  މަހު    އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ    2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 
 

o 2020   ެއިން  +  0.41%  ންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީބައިގެ އިމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ  އާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން    އޯގަސްޓް ގ

 . ގޮސްފައެވެ މައްޗަށް

 

 ( - .060ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )%  ➢
 

o 1202    ެންފްލޭޝަން ންޓްގެ ބައިގެ އިކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަ  މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، މަހު    އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ    2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ  

 . ގޮސްފައެވެ ދަށަށް   -0.06 ވަނީ %ރޭޓް
 

o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން     އޯގަސްޓް ގ

 ގޮސްފައެވެ.   ދަށަށްއިން  -%0.02   ވަނީ
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 ( - .060ރުގެ ބައި: )% ފަތު ތުރު ދަ  ➢

 

o 1202    ެއަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ އަހަރުގެ   2021މަހާއި  އިންފްލޭޝަން    މަހު   އޯގަސްޓް     ވަނަ  ބައިގެ  ދަތުރުފަތުރުގެ            ރޭޓް   މުޅިރާއްޖޭގެ 

  ގޮސްފައެވެ.  ށަށްދަ  އިން -0.06ވަނީ %
 

o 2020    ެ11.4%   ފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ގެ ދަތުރުމުޅިރާއްޖޭއާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން    އޯގަސްޓް ގ  +

 . ގޮސްފައެވެ މައްޗަށްއިން 
 

 ( - 93.0)%   މަހުގެ ބައި:  ➢

 

o 1202    ެ93.0%ރޭޓަކީ    މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ    2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ -  

  ވަޅޯ ދި  އަ  ( - 2.14ކަނޑުމަހުގެ އަގުން )%ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށް    ނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެ

+(  1.38އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރިހާކުރުން )%  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވެ.  ނެ (  - 1.83ގުން )%މަހުގެ އަ

 ނެވެ. +( 4.82%ން )އަދި ފަރު މަހު
 

o 2020   ެއިން  +  04.0%  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ   އާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން    އޯގަސްޓް ގ

 ގޮސްފައެވެ.  ޗަށްމައް

 

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

 

o 1202    ެއަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ އަހަރުގެ    2021މަހާއި  ބައިގެ  މަހު    ގަސްޓް އޯ ވަނަ  ޚިދުމަތުގެ  މުވާސަލާތީ  މައުލޫމާތާއި  މުޅިރާއްޖޭގެ 

ބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ  މޯގޮސްފައިވަނީ    ދަށަށްއެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު    -2.08%އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  

   ( އެވެ. - .601)%ޙިދްމަތްތަކުގެ އަގުން  ލް ޓީވީ ( އަދި ކޭބަ-01.4)%ޖެހޭ އަގުން   1މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް
 

o 2020    ެމުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  އާއި ހަމައަށް    އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހުން     އޯގަސްޓް ގ

 . އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ -7.42%  ރޭޓް ވަނީ

 

 

 

 
1   

ދުމަތްތަކަށް ހޭދަކުރިވަރާއި އެމަހެއްގައި ޖުމްލަ މުވާސަލާތީ ޚި  ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ ޙިދުމަންމުވާސަލާތީ 
ކުގެ ދުމަތްތަ މުވާސަލާތީ ޚި ، ލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް( ބޭނުންކުރި މިންވަރުގެ ނިސްބަތުންނެވެ. އެހެންކަމުންދުމަތައް )ކޯޚިއެމަހެއްގައި މުވާސަލާތީ 

ޔުނިޓަކަށް  ރު ވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން  އިތު  ނުގެނެވުނު ކަމުގެއި ވީނަމަވެސް، ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު  ެޕކޭޖްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލެއް
ވަރަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:  ޖެހޭ މިން  

* 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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 މަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް    އޯގަސްޓް ގެ    2021އިރު  އަޅާބަލާ   މަހާއި ޖުލައި ގެ    2021 ➢

 އަށް   2021   އޯގަސްޓް އިން    2021  ޖުލައި 
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް  އިންފްލޭޝަން 

  

   މިންވަރު )%(  އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް 

  

  

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.20 0.08-
 

  

    
  

  ކެތީގެ ބައިކާބޯތަ 1.51 0.34
  

  ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  1.24 0.45
  

  އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.11 0.07
  

  ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.17 0.06-
  

  ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި ފަރުނީޗަރ އަދި   0.06 0.00
  

  ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.00 0.00
  

  ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.11- 0.00
  

  މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 2.22- 1.93-
  

   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.12 0.00
  

  ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00
  

  ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިހޮޓާ، ކެފޭ އަދި   0.00 0.16-
  

  ގެ ބައި އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކު 0.00 0.00
  

   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.11 0.02
  

    
  

  ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ  0.22 0.01-
  

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ  1.92 0.73
  

  މިންގަނޑު މަހުގެ  0.51- 1.26-
  

  ގޭގެ ކުލި  0.23 0.05-
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އަތޮ  +20.0%   މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ   މަހުގެ     އޯގަސްޓް ގެ    2021ލާއިރު  އަޅާބަ   މަހާއި ޖުލައި ގެ    1202 ➢ ޅުތަކުގެ  އެވެ. އަދި 

 ގައެވެ.  - 0.08% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ  ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އި
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް  
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 ރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  ޝަން އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭ   މަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ   އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރު    2021  އަޅާބަލާއިރު   މަހާއި ޖުލައި ގެ    2021 ➢

 މިންވަރު 
 

o 2021   ެބައިގައި ހިމެނޭ  މި + ނެވެ. 1.51ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން % ގޮސްފައިވަނީ  މައްޗަށްއިންފްލޭޝަން ރޭޓް މާލޭގެ މަހު  އޯގަސްޓްގ

  +(، 29.27ލޮނުމެދު )%  +(، 9.65+(، ލުނބޯ )%84.04ކެރެޓް )%  ނީދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަ  މައްޗަށްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

  ކުކިން އޮއިލް +(، 14.70މެންޑަރިން )%+(، 5.69އާފަލު )%  +(، 9.22އަނބު )% +(، 8.77ކުރުނބާ )% +(، 5.25ބިސް )% 

+(،  0.40ރަލް ފެން )%+(، މިނ7.32ަ+(، ކަރާ )% 7.79+(، ފަރުމަސް )% 9.17+(، ފަޅޯ )%1.21%ރު ) ކި ކި +(، ހ5.02%ި)

  +(2.75)%  އަދި ކާށި  +( 7.45 )%ހިކި މިރުސް ެޕކެޓު+(، 3.41+(، ކޮފީ )%2.13ޔޯގަޓު )%  +(، 20.00ބަނބުކެޔޮ )% 

(،  -6.75 )% ކުކުޅުއައިސް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދަށަށް  އަގު މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިންނެއެވެ. ހިމެ

(، ކިއުކަމްބާ -10.25(، ގިތެޔޮ މިރުސް )%-1.00ޑު މަސް )%ކަނ (، -13.68(، އަލުވި )%-16.67( އިނގުރު )%- 9.15ފިޔާ )%

- 1.92)%  (، ވަޅޯ މަސް-1.00)% ދަޅު  މަސް(، - 3.62، ތޮޅި މިރުސް )%(- 7.99)%  (، ލެޓިއުސް- 6.77% ) (، އޮރެންޖު- 7.28%)

   އެވެ. ( ހިމެނެ-3.90%މޭބިސް ކަދުރު )  އަދި (
 

o 2021    ެނެވެ.    -2.22ން %މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި  ގޮސްފައިވަނީ   ށަށްދަމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް    އޯގަސްޓްގ

ބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ  މޯ  އަގު ދަށަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  އިގައި  މިބަ

 ( އެވެ. -88.2)%ޙިދްމަތްތަކުގެ އަގުން  ޓީވީ  ލް( އަދި ކޭބަ -01.4)%ޖެހޭ އަގުން   2ޔުނިޓްއަކަށް 

 

o 2021    ެބައިގައި  މި  + ނެވެ. 0.34ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން %  ގޮސްފައިވަނީ   މައްޗަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަތޮޅު ތެރޭގެ  މަހު    އޯގަސްޓްގ

+(،  25.68އަނބު )%(،  +15.18 )% ނބޯ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލު ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  މައްޗަށްހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  

+(،  8.46)%  +(، ކެރެޓ2.51ު% އޮއިލް )+(، ކުކިން  24.72)%  +(، ބަނބުކެޔ4.07ޮ%)   +(، އައިސް ކުކުޅ26.78ުލޮނުމެދު )%

އް  ފޯ  އަދި   +( 5.46ކަމްބާ )%އު ކި+(،  6.86)%  +(، ސުާޕރ11.55ި+(، މޭބިސްކަދުރު )%1.94+(، ރިހާކުރު )% 19.64)%ކަރާ  

މަސް    ކަނޑު  ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދަށަށް  އަގު  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  +( ހިމެނެއެވެ. 1.48%)

 މަސް  ( އަދި ވަޅޯ -5.63 )%(، ގިތެޔޮ މިރުސް-6.06)%  ށި(، ކާ- 9.35(، އަލުވި )%-3.83(، ބިސް )%- 5.04(، ފިޔާ )%- 3.09%)

 .  ( ހިމެނެއެވެ- 1.77%)

 

o 2021    ެ1.93ން %އުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިމަ  ގޮސްފައިވަނީ  ދަށަށްއިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަތޮޅު ތެރޭގެ  މަހު    އޯގަސްޓްގ -  

މަތްތަކުގެ  ބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމޯ  އަގު ދަށަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  އިގައި  މިބަ  ނެވެ. 

 ނެވެ.   (-01.4)%ޖެހޭ އަގުން   3ޔުނިޓްއަކަށް 
 

 
2   

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

ޓަކަށް  ޔުނި ރު ވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން  އިތު  ނުގެނެވުނު ކަމުގެއި ވީނަމަވެސް، ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު  ެޕކޭޖްތަކުގެ 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
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 (%)މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް    އަށް   އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރު    2021ން  އި   އޯގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ    2020 ➢
 

 

  އަށް   2021    އޯގަސްޓް އިން    2020    އޯގަސްޓް 
  

އިތުރުވި  

   އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު  މިންވަރު 

  

 މުޅިރާއްޖެ  މާލެ  އަތޮޅުތައް 
 

  

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.45 0.37 0.56

    
  

   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 2.49 3.64 1.44

   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  5.13 1.66 7.65

   އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  1.00 1.23 0.76

   ން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި ގޭގެ ކުލި، ފެ 0.06 0.14 0.18-

   ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.34- 0.20 0.79-

   ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.02- 0.00 0.03-

   ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  4.11 2.03 6.01

   މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 7.42- 7.21- 7.66-

   ރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  ކުޅިވަ 2.12 0.12 4.55

   ތައުލީމްގެ ބައި  0.41 0.00 1.65

   އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިހޮޓާ، ކެފޭ  0.02- 0.00 0.04-

   އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި  0.00 0.00 0.00

   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި   0.16 0.26 0.05

    
  

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.47 0.37 0.61

   މަސްނުހިމަނާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  3.04 4.31 1.84

   މަހުގެ މިންގަނޑު  0.00 0.38 0.23-

   ގޭގެ ކުލި  0.17 0.17 0.17
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އެވެ. މި   +45.0%   ކީމުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ   މަހުގެ     އޯގަސްޓް ގެ    2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު      އޯގަސްޓް ގެ    2002

 ވެ. އެ  +0.56%ތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އެވެ. އަދި އަ + 0.37%މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  
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o ެބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު   ،މުޅިރާއްޖ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ  އަތޮޅުތަކުގެ  ބަ  މާލެ އަދި  ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ  ސިއްހީ  ،  އިފަރުނީޗަރާއި 

މާލެ    ،ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި  އަދި   ޙިދުމަތުގެ ބައި

 އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ. 
 
o   ްއިމްޯޕޓް ޑިއުޓީގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދުންފަތާއި  ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ    މައްޗަށްމުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައ

މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ  ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ   ދަށަށްމުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް    ވެ. ނެ+(  5.13ބައިން )%ދުފުމުގެ  

 ނެވެ.  (- 7.42ން )%ޚިދުމަތުގެ ބައި
 

o ްމާލޭގެ އަގުތައް ދަށަށް    ވެ. ނެ+(  3.64)%  ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން  ންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީދިއުމަށް އެ މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ

   ( ނެވެ. -7.21)% ދުމަތުގެ ބައިންޚި ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ 

 
o ްއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް  .  ( ނެވެ+ 7.65)%  ބައިންދުންފަތުގެ  އިވަނީ  ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފަ އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށ

    ނެވެ. ( - 7.66ން )%މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ
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