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         ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
 

          2022 ފެބުރުވަރީ  
 
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 2022  ެރޭޓް  އިންފްލޭޝަން ގެ މަހުޖަނަވަރީ ގެ  2022 އެވެ. +0.34% ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު ރީފެބުރުވަގ 
 ގައެވެ.  0.40+% ހުރީ
 

o ަގައެވެ. މިއަދަދު  +0.33%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  މަހުފެބުރުވަރީ  ގެ 2022 މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމ
 ގައެވެ. 0.45+%މަހު ހުރީ ޖަނަވަރީ ފާއިތުވި 

 
o 2021  ެގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށްއަށް  +.650% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  ފެބުރުވަރީ ގެ  2022އިން  ފެބުރުވަރީ ގ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން  +17.0%ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އަށްޖަނަވަރީ 2202 ންއިޖަނަވަރީ ގެ  1202
 
 

 ބަދަލުތައް ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ  ނޑު މައިގަ ފެބުރުވަރީ 
 

 ު(5.24)% ތިގޭތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެ ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ށްނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މަށްޗަމައިގަ ފެބުރުވަރީ މަހ+ ،

ތެލާއި ، +(7.74)% މުއާސަލާތީގެ ބައިންމައުލޫމާތާއި  ،+(1.25ބައިން )%އި އެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ ޒީނަތްތެރިވުމަށާ

ޙިދުމަތް،  ސިއްޙީ ،+(1.57މޭވާގެ ބައިން )%، +(8.85ގެދޮރު މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ ބައިން )%، +(5.34ލުބްރިކަންޓްގެ ބައިން )%

، +(3.26%)ދުންފަތާ ދުފުމުގެ ބައިން ، +(0.49)% ބިހާއި ކިރުފަދަތަކެތީގެ ބައިން +(،1.16ބައިން )%ސްކޭންކުރުން އަދި ލެބޯޓަރީ ޙިދުމަތުގެ 

ތެލާއި ފެޓްސްގެ ، +(1.32)%ބައިން ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ގެދޮރު މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނުގެ  ސެކިއުރިޓީއަށް +(،0.44މަހުގެ ބައިން )%

އެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް )ދަތުރުކުރުން ފަދަކަންކަމަށް( ގެންގުޅޭ ތަކެތީގެ ބައިން  +(، 1.01އެއްގަމު މަހުގެ ބައިން )%+(، 1.86ބައިން )%

ސާފުކުރުމާއި  ގެދޮރުއަދި  +(0.19)% ބައިން  ސީރިއަލްގެ ޕާނާއި ، +(0.36ބައިން )% އަންނައުނު، +(0.07)%ގޭގަ ކުލީގެ ބައިން ، +(4.63)%

 ހިމެނެއެވެ.+( 0.48ބެލެހެއްޓުމަށް ގެންގުޅޭ ތަކެތި ބައިން )%

 

 ު(-1.59%) ޙިދުމަތުގެ ބައިން  މޮބައިލް ފޯނުގެ މުވާސަލާތީ  ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު  ފެބުރުވަރީ މަހ،  

 ހިމެނެއެވެ  (0.08-)%ގޭގަ ކުލީގެ ބައިން އަދި  (-0.67ބައިން )%ތަރުކާރީގެ  (-2.38)%ފިކްސްޑް މުއަސަލާތީ ޙިދުމަތުގެ ބައިން 
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ފެބުރުވަރީ 2021 އިން 

ފެބުރުވަރީ 2022 އަށް 12 

ެ މަހުގ

ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެބުރުވަރީ 

ް 2022 އަށ

އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު

0.56 0.34
ް ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަނ

1.66 0.39 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

6.94 0.74 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.59 0.12 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.97 0.20 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

2.32 1.07 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

4.01 0.42 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.35 0.49 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-11.01 -0.43 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

3.03 -0.10 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

-0.62 0.00 ތައުލީމްގެ ބައި

3.05 0.09 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00 0.00 އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި

1.59 1.28 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

0.34 0.33 ާ ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނ

0.76 0.38 ާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނ

6.08 0.44 ނޑު މަހުގެ މިންގަ

0.76 -0.08 ގޭގެ ކުލި
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 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 
 %( :ި0.39ކާބޯތަކެތީގެ ބައ)+ 

  
o 2202  ެ0.39%ތީގެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެ މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ +

ކުކިން  ،+(1.26)% މަސް ކަނޑުދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މަށްޗަށްއަގު  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވެ. 

 ކިރުޕެކެޓް  ފްލެވާރޑު ، +(5.98)% ކިއުކަމްބަރ، +(8.39)% އޮރެންޖު، +(1.30ފިނިކުރި ކުކުޅު )%، +(7.16)% އަނބު +(،2.25ލް )%އޮއި

ދިއުމަށް  ދަށަށްހިމެނެއެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  +(1.39)% ފިޔާއަދި  +(4.14)% އަލުވި  ،+(1.26)%

 .ހިމެނެއެވެ (-2.76)% ކެރެޓްއަދި  (-15.16)% ތޮޅި މިރުސް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި

 
o 2021  ެ66.1މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ %އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ +

 .އެވެ އިމައްޗަށް ގޮސްފަ އިން
 
 %( :ި1.07ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  މަހުފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

އަގުން  އެނދު މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް އިން +1.07ޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަން ރޭ 
 ގެ އަގުން ސެޓު  ކާމޭޒު، +(4.96)%ސޯފާ ސެޓް ގެ އަގުން ، +(2.60)% ގެ އަގުންގޮދަޑީ ، +(13.79)% ރީގެ އަގުންއަލަމާ، +(2.76)%
 +( އެވެ. 3.39އަގުން )%ބެޑްރޫމް ސެޓު އަދި  +(8.14)%

 
o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް އިން  +2.32ރޭޓް ވަނީ %
 
 %( :ި28.1އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައ )+ 

 
 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

އަދި  +(6.16ސެންޓުގެ އަގުން )% މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  + އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.1.28ޓް ވަނީ %ރޭ
 +( އެވެ. 15.34ސްކޫލް ދަބަހުގެ އަގުން )%

 
o 2021  ެވަނީ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެބައިގެ އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +%1.59
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 %( :ި200.ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައ)+ 
 
o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

 މަރާމާތްކުރުމުގެ މިބައިގެ އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭތެރޭ  މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + 0.20ޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަން ރޭ
 މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  +( އެވެ.2.64ޓައިސްގެ އަގުން )% ،+(4.06)%އަގުން  ކުލައިގެ +(،8.85އަގުން )%
 އެވެ. (%0.12-) ކުލީގެ އަގުން އެޕާޓްމަންޓުގެ  ދެ ކޮޓަރި 

 
o 2021  ެފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ ، މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިއާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ

 ،+(0.29ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓްގެ އަގުން )% 2މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. އިން + 1.06%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ 

 
 %( :ި0.49ދަތުރުފަތުރުގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހުފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

 +( އެވެ.6.22)% ޕެޓްރޯލްގެ އަގުން ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމިބައިގެ އަގު ގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށްއިން  +%0.49

o 2021  ެ35.0ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %އްޖޭގެ މުޅިރާއާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ +
 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 
 %( :ި0.42ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެޓްވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

އައުޓްޕޭޝެންޓްގެ ނީ ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަ މައްޗަށް އަގު  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް 0.42%+
  އެވެ. +(1.15)% ލެބް ޓެސްޓްތަށް ހެދުމަށް އަންނަ ފަރާތްތަކުގެ އަގުން ގޮތުގައި

 

o 2021  ެވަނީ  އިންފްލޭޝަންރޭޓް ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެއާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް އިން  +%4.01

 
 %( :ި0.74ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައ)+ 

 
o 2202  ެވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

+( 5.16ފޯކުގެ އަގުން )%ރޯ  ދުފަން ބޭނުންކުރާ+ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ %0.74
 އެވެ.

 
o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ

 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. + %6.94
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 %( :ި0.44މަހުގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެ0.44% ވަނީ ހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ މަ  މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ+ 

ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުމަހުގެ އަގުން  މައްޗަށްއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ގޮސްފަމައްޗަށް 
  އެވެ. (+1.26)%
 
o 2021  ެއިން  +6.08މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %  އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 

 %( :ި12.0އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައ+)  
                                                               

o 2202  ެވަނީ  ޓްމުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ 
 +( އެވެ.4.04އަގުން )% ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ގަމީސްގެ މިބައިގެ އަގު މަށްޗައް ދިއުމަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +%0.12

 ( އެވެ. -6.22އަގުން )% ގެއަންނައުނުއަންހެނުންގެ މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 
 

o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ  އަންނައުނާއި  ފައިވާނުގެބައިގެ  އިންފްލޭޝަންރޭޓް  ވަނީ  އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + %0.59

 
 %( :ި0.09ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އި މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ 

 ގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށް +0.09ވަނީ %ރޭޓް
 

o 2021  ެހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ  
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން + %3.05
 

 %( :ި0.00ތަޢުލީމުގެ ބައ) 
 
o 2202  ެޓަށް އެއްވެސް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 

o 2021  ެއިން  -0.62ންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީ %ބައިގެ އިމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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  ި0.00+ :އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައ%)) 

 
o 2202  ެމާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އަދި  މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް  މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

 އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 

o  2021  ެއަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ
 އް ނުވެއެވެ.އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެ

 
 %( ި10.0ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައ-) 

 
o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހުފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

 ގޮސްފައެވެ.  ދަށަށް -0.10%ޓްވަނީ ރޭ
 

o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + 3.03ވަނީ %

 
  :ި(-43.0)%މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައ 

 
o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

 މޯބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އެވެ.  -0.43ރޭޓަކީ %

މިބައިގެ އަގު މަށްޗައް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އަދި ( އެވެ. -2.38)%ފޯނުގެ އަގުން މޯބައިލް  އަދި (-1.59)% ޖެހޭ އަގުން

 +( އެވެ. 4.98ލެޕްޓޮޕް އަގުން )% އަދި +(10.47ކޮމްޕިޓަރގެ އަގުން )%
 
o 2021  ެއިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އާއި ހަމައަށް ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހުން ފެބުރުވަރީ ގ

 އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -11.01ރޭޓް ވަނީ %
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

2022ސީ.ޕީ.އައި ެފބުުރވަރީ                                         www.statisticsmaldives.gov.mv 

 

  2022  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ފެބްރުއަރީ ގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި ޖަނަވަރީ  ގ 

  

  

     

  
  

  

      

      

 

ް އަތޮޅުތައ ެ މާލ

0.24 0.41
ް ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަނ

0.21 0.58 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.34 1.34 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.01 0.22 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.85 0.00 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.15 2.13 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.46 0.38 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.29 0.71 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.39 -0.46 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.06 -0.24 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

0.00 0.00 ތައުލީމްގެ ބައި

0.25 0.01 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00 0.00 އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.07 2.48 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

0.21 0.43 ާ ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނ

0.09 0.68 ާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނ

0.74 0.09 ނޑު މަހުގެ މިންގަ

-0.08 -0.08 ގޭގެ ކުލި

އިތުރުވި މިންވަރު

ް : މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށ ް އިންފްލޭޝަން ރޭޓ
ް ޖަނަވަރީ 2022 އިން ފެބުރުވަރީ 2022 އަށ
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 2202  ެޅުތަކުގެ އެވެ. އަދި އަތޮ +14.0% މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ގެ މަހު ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ޖަނަވަރީ ގ

 ގައެވެ.+ 0.24% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                     

                                            

                                   

               

                                   

                              

                   

                        

                                         

                                                

                            

                        

                                    

                   

%

           

    

          

ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 
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 2022  ެރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  ބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން  އެކިއެކި  މަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ ފެބުރުވަރީ ވަނަ އަހަރު  2022 އަޅާބަލާއިރު މަހާއި ޖަނަވަރީ ގ
 މިންވަރު 

 
o 2022  ެނެވެ.  +2.48%ން އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި ގޮސްފައިވަނީ  މައްޗަށް އެންމެ  މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓްފެބުރުވަރީ ގ

އަދި ސްކޫލް ދަބަހުގެ އަގުން  +(9.73ސެންޓުގެ އަގުން )% ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މައްޗަށް މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 
 +( އެވެ.30.06)%

  
o 2022 ެމިބައިގެ ނެވެ.  -0.46ރޭޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން % މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންމަހު ފެބުރުވަރީ ގ

މޯބައިލް  އަދި (-1.59)% ޖެހޭ އަގުން މޯބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް  ހިއްސާކޮށްފައިވަނީއަގު ދަށަށް ދިއުމަށް 

ލެޕްޓޮޕް އަގުން +(، 13.07ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރގެ އަގުން )% މިބައިގެ އަގު މަށްޗަށްއެވެ. އަދި ( -4.23)%ފޯނުގެ އަގުން 

 +( އެވެ.7.49ލޭންޑް ލައިން ހިދުމަތުގެ އަގުން )%+( އަދި 10.82)%
 

o 2022  ެބައިން  ތެލުގެގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި  އިންފްލޭޝަންރޭޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ އަތޮޅުތަކުގައިމަހު ފެބުރުވަރީގ
، +(11.26އަގުން )% މަރާމަތްކުރުމުގެގޭތެރޭ މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު+( ނެވެ. މިބައިގެ ހިމެނޭ 0.85)%

 +( އެވެ.5.11)%ވެލީގެ އަގުން ރާނަންބޭނުންކުރާ +( އަދި 2.40)% ޓައިސްގެ އަގުން
 

o 2022  ެނެވެ.  -0.39%އުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން މަގޮސްފައިވަނީ  ދަށަށްއަތޮޅު ތެރޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު ފެބުރުވަރީގ
 މޯބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށް މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

 +( އެވެ.8.15އަގުން )%ކޮމްޕިއުޓަރގެ ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ( އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް-1.59)% ހޭ އަގުންޖެ
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 2021  ެމުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށް ފެބްރުއަރީ ވަނަ އަހަރު  2022ން އި ފެބުރުވަރީ  ވަނަ އަހަރުގ(% 
 

    އަށް  2022 ފެބުރުވަރީ އިން  2021 ފެބުރުވަރީ                                                                                
  

 

   އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު 

  

  މުޅިރާއްޖެ  މާލެ  
  

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.17 0.56 

    
  

   ބައިކާބޯތަކެތީގެ  1.94 1.82 

   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  6.50 3.14 

   އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.86 1.60 

      

 

އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު 

ް އަތޮޅުތައ ެ މާލ ެ މުޅިރާއްޖ

-0.06 1.04 0.56
ް ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަނ

1.73 1.59 1.66 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

8.70 4.40 6.94 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.16 1.02 0.59 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

2.02 0.66 0.97 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.22 4.79 2.32 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.63 8.20 4.01 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

-2.33 3.47 0.35 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-11.29 -10.76 -11.01 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

2.18 3.75 3.03 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

1.77 -1.43 -0.62 ތައުލީމްގެ ބައި

1.50 3.93 3.05 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00 0.00 0.00 އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.21 2.96 1.59 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

-0.47 0.95 0.34 ާ ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނ

0.37 1.16 0.76 ާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނ

8.00 3.82 6.08 ނޑު މަހުގެ މިންގަ

0.76 0.76 0.76 ގޭގެ ކުލި
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އެވެ. މި މުއްދަތުގެ  +65.0% މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ   މަހުގެ  ފެބުރުވަރީ ގެ  2022މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުވަރީ ގެ  2021
 .ވެ އެ  -0.06%ތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އެވެ. އަދި އަ  +1.04%ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 

 

 
 
 
 
 

 

-13.40 -8.40 -3.40 1.60 6.60 11.60

   ޯ ަ ެ  ގެ  ައ 

 ުންފަ  އ   ުފު ުގެ  ައ 

އަންނައުނ އ  ފައ   ނުގެ  ައ 

ގ ގެ  ު    ފެން   ަ ަން ް  ގ  ް އަ    ެ ުގެ  ައ 

ފަ ުނ  ަ  އަ     ފ ގެންގު       ނުގެ  ައ 

  އް     އް ު ަ ުގެ  ައ 

 ަ ު ުފަ ު ުގެ  ައ 

 ައު      އ   ު   ަ        ު ަ ުގެ  ައ 

 ު   ަ  އ   ަ  ފ   ަން ަ ުގެ  ައ  

 ައު   ްގެ  ައ 

       ެފ  އަ    ެ ް ޯ ަން ްގެ  ައ 

އެ ެނ  ެން  ު ަ  އ     ު ަ ުގެ  ައ  

އ ން ުއަ ެން ް އަ           ު ަ ް ަ ުގެ  ައ 

 ު ް ަ އ ންފް   ަން

 ު    އް ެ

ެ   

އަ   ު ައް
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o ެއެހެން  ޔަވާ ފި  ތައުލީމުގެ ބައިއަދި  ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި ލުތަކަށް ބަލާއިރު މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަ ،މުޅިރާއްޖ
 މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ. ،އައިްސފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލު 

 
o  ްމުޅިރާއްޖޭގެ  +( ނެވެ.6.94)% ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިންދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައ

 ( ނެވެ.  -11.01ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%އަގުތައް ދަށަށް 
 

o ްއަގުތައް  މާލެމުޅި +( ނެވެ.8.20ބައިން )%ޚިދުމަތުގެ  ސިއްހީދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށް މާލޭގެ އަގުތައ
 ( ނެވެ. -10.76ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%

 
o  ް( ނެވެ.-11.29)%މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން ށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަ ދަށަށް އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައ 

 ( ނެވެ.+8.70ބައިން )% ދުންފަތާ ދުފުމުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ  މައްޗަށްއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 

 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް
   3008432-3008433 ފޯން:
 info@stats.gov.mvލް: މެއިއީ
 

 


