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         ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
 

          2022 ޕްރީލް އޭ 
 
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 2022  ެހުރީ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް   ގެމަހު  މާރިޗްގެ  2022 އެވެ. +0.27% ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މަހު ޕްރީލްއޭގ
 ގައެވެ.  +%29.0
 

o ަގައެވެ. މިއަދަދު  +0.20އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % މަހު ޕްރީލް އޭ ގެ 2022 ބަލައިފިނަމަ އިހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލަމ
 ގައެވެ. 25.0+%މަހު ހުރީ  މާރިޗްފާއިތުވި 

 
o 2021  ެގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށް+ އަށް 24.1އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %އާއި ހަމައަށް  ޕްރީލް އޭ ގެ  2022އިން ޕްރީލް އޭ ގ

 ގޮސްފައެވެ.މައްޗަށް + އިން 05.1ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % މާރިޗް 2202 އިން މާރިޗްގެ  1202
 
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް  މައިގަނޑު  މަހު  ޕްރީލް އޭ  
 

 ޭ(+1.86%މަހުގެ ބައިން )+(، 6.92މޭވާގެ ބައިން )% ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ށްމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މަށްޗަ މަހު ޕްރީލްއ ،

 ،+(0.90)% ތިގެދޮރުގައި ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދަލުގެ ބައިންގ  ، +(0.41)%އެއްގަމު ދަތުރުތަކުގެ ބައިން ، +(4.23)% އެއްގަމް މަހުގެ ބައިން

 ތަކެތީގެއެހެނިހެން ކާބޯ، +(19.60)% ފިކްސްޑް މުއަސަލާތީ ޙިދުމަތުގެ ބައިން+(، 0.26އި، ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބައިން )%ކިރާ 

އާލާތްތަކުގެ ބައިން  ފަދަ(ބޭނުންކުރާ އެހެނިހެން )މ ޓަރު ގ ތިގެދޮރުގައި+(، 1.04ގެ ބައިން )%ތެލާއި ފެޓްސް، +(0.87)% ބައިން

 ހިމެނެއެވެ. ( +3.18%ސެލޫންގެ ޚިދުމަތްތުގެ ބައިން ) +( އަދި 5.80)%

 

 ޭދުންފަތާއި ދުފުމުގެ (، -1.67ތަރުކާރީގެ ބައިން )% ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މައިގަނޑު  މަހު  ޕްރީލްއ

ދަތުރުފަތުރު ގެ  ވައިގެ ،(-0.38)%ޙިދުމަތުގެބައިން މުވާސަލާތީ  މޮބައިލް ފ ނާއި(، -0.10ގޭގަ ކުލީގެ ބައިން )% (،-0.71ބައިން )%

ގެ ސަރވިސް އިންޓަނެޓް އަދި  ،(-1.25)% ދުފުމުގެ ބައިން(، -1.15ކޮންޓެކްޓް ލެންސްއާއި ސޮލިއުޝަންގެ ބައިން )% ،(-0.41)% ބައިން

     .ހިމެނެއެވެ (-0.54)% ބައިން
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އެޕްރީލް 2021 

އިން އެޕްރީލް 

2022 އަށް 12 

ެ މަހުގ

ް މާރިޗް 2022 އިން އެޕްރީލް 2022 އަށ

އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު

1.24 0.27
ް ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަނ

3.66 1.16 ކާބ ތަކެތީގެ ބައި

5.86 -0.84 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.03 0.02 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.59 -0.06 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

2.17 0.31 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

4.43 -0.04 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

2.20 0.07 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-9.12 -0.09 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

2.67 -0.10 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

-0.62 0.00 ތައުލީމްގެ ބައި

3.09 0.06 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓ ރަންޓްގެ ބައި

0.00 0.00 އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި

1.59 0.20 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

1.28 0.20 ާ ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނ

4.45 1.01 ާ ކާބ ތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނ

0.21 1.86 ނޑު މަހުގެ މިންގަ

0.27 -0.10 ގޭގެ ކުލި
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 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 %( :ި1.16ކާބ ތަކެތީގެ ބައ)+ 
 

o 2202  ެއެވެ. + 1.16%ތީގެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބ ތަކެ މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ

ފިނިކުރި ކުކުޅު  ،+(41.93)% ލިނބ  ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަށްޗަށް އަގު  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން

ވަޅ މަސް ، +(17.92)%ބުކެޔޮ ނބަ ،+(3.55)%ރިހާކުރު  ،+(19.82)% ގިތެޔޮ މިރުސް  ،+(2.12)% މަސް ކަނޑު ،+(5.43)%

 ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ  ، +(3.32)% ދޮންކެޔޮ ،+(0.67)% ކިރު ހިކި ،+(2.47)%މައިލޯ  ،+(8.08)%މޭބިސްކަދުރު   ،+(3.42)%

ދިއުމަށް  ދަށަށްމިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ހިމެނެއެވެ.  ،+(1.32)% އަދި ނޫޑްލްސް ،+(1.44)%)ކުކިން އޮއިލް( 

، (-7.62)%އޮރެންޖު ، (-12.77ޓޮމާޓ  )%، (-10.06)%އަނބު ، (-6.81ކެރެޓް )%، (-6.82)% ފިޔާ  ،ކީކަ ތަތްޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަ 

 އެވެ.( -3.25)%އަދި އަލުވި ، (-1.73)%ބިސް ، (-4.67)%ބާ ކިއުކަން، (-4.73)% ތޮޅިމިރުސް

 

o 2021  ެއިން+ 3.66މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބ ތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ %އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ  
 .އެވެ އިމައްޗަށް ގޮސްފަ

 
 %( :ި86.1މަހުގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެއިން  +86.1% ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ 

، (+2.12ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުމަހުގެ އަގުން )% މައްޗަށްއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ގޮސްފަ

  އެވެ. (+3.42)%އަދި ވަޅ މަހުގެ އަގުން  ،(+3.55)% ރިހާކުރުގެ އަގުން
 

o 2021  ެމައްޗަށް + އިން 0.21މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ
 ގޮސްފައެވެ.

 
 %( :ި10.3ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައ+) 
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o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ
، (+1.76ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އެއާ ކޮންޑިޝަންގެ އަގުން )% މައްޗަށް މިބައިގެ އަގު  ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް އިން +0.31ޓް ވަނީ %ރޭ

 . +( އެވ2.27ެއަދި ސ ފާ ސެޓްގެ އަގުން )%، +(5.80ފެން ޕަންޕުގެ އަގުން )%
 

o 2021  ެސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް އިން  +%2.17

 
 %( :ި20.0އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައ+ ) 

 
o 2202  ެޓް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ މަހު އޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން  +0.20ވަނީ %
 

o 2021  ެ1.59%ވަނީ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެބައިގެ އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ+ 
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 
 %( :ި0.07ދަތުރުފަތުރުގެ ބައ+) 
 
o 2202  ެ0.07ވަނީ % މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ+ 

 އެވެ. (+0.41)%ސައިކަލުގެ އަގުން މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށްއިން 

o 2021  ެއިން 20.2ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %އްޖޭގެ މުޅިރާ އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ +
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 
 %( :ި60.0ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓ ރަންޓްގެ ބައ+) 
 
o 2202  ެންފްލޭޝަން އަދި ރެސްޓ ރަންޓްގެ ބައިގެ އިމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ  މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ 

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 0.06ވަނީ %ރޭޓް
 

o 2021  ެ93.0%  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓ ރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ +
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން 

 
  ެ(+02.0ބައި: )%އަންނައުނާއި ފައިވާނުގ  

 
o 2202  ެވަނީ  ޓްމުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ  މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން  +%0.02
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o 2021  ެ30.0ވަނީ %މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ + 
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން 
 

  ި0.00+ :އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައ%)) 
 

o 2202  ެމާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ  އަދި މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ
 އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 2021  ެރޭޓަށް  މަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންއަދި މާލީ ހިދު  މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ 

 .ނުވެއެވެ އައިސްފައެއް ބަދަލެއް އެއްވެސް
 

 %( :ި0.00ތަޢުލީމުގެ ބައ) 
 

o 2202  ެޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ މަހު އޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ
 އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 2021  ެއިން ދަށަށް  -0.62ންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީ %ބައިގެ އިމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ  އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ

 ގޮސްފައެވެ.
 

 %( ި10.0ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައ-) 
 

o 2202  ެޓްވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ މަހު އޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ
 ސްފައެވެ.ގޮ ދަށަށް -%0.10

 
o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ

 ގޮސްފައެވެ.މައްޗަށް އިން + %2.67
 

 %( :ި40.0ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައ-) 
 

o 2202  ެޓްވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ
ކޮންޓެކްޓް ލެންސްއާއި ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  އަގު މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް އިން -%0.04

 ( އެވެ.-1.15ގެ އަގުން )%ސޮލިއުޝަން 
 

o 2021  ެއިން  +4.43ވަނީ % މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ 
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް
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  :ި(-09.0)%މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައ 
 

o 2202  ެތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަ މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ
މ ބައިލް ފ ނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މިބައިގެ އަގު ދަށަށް  ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް އިން -0.09% ވަނީރޭޓް

އަދި އެވެ.  (-0.54)%އަގުން  ތީ ޙިދްމަތްތަކުގެބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާއިންޓަނެޓުން އަދި  ،(-0.38)% ޖެހޭ އަގުން ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް 

 އެވެ.  (+19.60)% އަގުން ޙިދްމަތްތަކުގެބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ލޭންޑްލައިންއިން ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް

 
o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އާއި ހަމައަށް  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން  އޭޕްރިލް ގ

 އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%9.12
 

  ެ(-0.06ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: )%ގޭގ 
 

o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ
މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓްގެ  ގޮސްފައެވެ.ދަށަށް  އިން -0.06ޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަން ރޭ

 އެވެ. (-0.40)%އަގުން 
 

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

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + 0.59%ރޭޓް ވަނީ 

 

 %( :ި73.0ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައ-) 
 

o 2202  ެވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހުއޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ
 އެވެ. (-1.95)%ރ  ފ ކުގެ އަގުން މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.  -%0.84
 

o 2021  ެ5.86%މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އާއި ހަމައަށް އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހުން އޭޕްރިލް  ގ +
 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 
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  2022  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އޭޕްރިލް ގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މާރިޗް  ގ 
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 2202  ެޅުތަކުގެ އެވެ. އަދި އަތޮ +05.0% މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  ގެ މަހު  އޭޕްރިލް ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މާރިޗް ގ

 ގައެވެ.+ 0.55% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
 
 
 

 
 
 
 
 

 2022  ެރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  ބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން  އެކިއެކި  މަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ  އޭޕްރިލް ވަނަ އަހަރު  2022 އަޅާބަލާއިރު މަހާއި މާރިޗް ގ
 މިންވަރު 

                                     

                                            

                                   

               

                                   

                              

                   

                        

                                         

                                                

                            

                        

                                    

                   

%

          

    

           

ނ ޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 

  



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

 
o 2022  ެމިބައިގައި ނެވެ.  +0.53%ން ބައި ކާބ ތަކެތީގެ  ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މައްޗަށް އެންމެ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓްއޭޕްރިލް ގ

+(، 7.59ފިނިކުރި ކުކުޅުގެ އަގުން )% ،(%40.68+)ލިބ ގެ އަގުން  ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

 ،+(4.28)% މައިލޯގެ އަގުން ،+(10.38)%ގިތެޔޮމިރުހުގެ އަގުން +(، 7.09ވަޅ މަހުގެ އަގުން )%+(، 2.547ކަނޑުމަހުގެ އަގުން )%

 އެވެ. +(3.95)% ޖޫސްގެ އަގުންތައްޔާރު ކޮށްފައި ހުންނަ އަދި  ،+(7.47)% ލޮނުމެދުގެ އަގުން ،+(3.53)% ނޫޑްލްސްގެ އަގުން

  
o 2022 ެމިބައިގެ ނެވެ.  -2.27%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން  ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީރޭޓް ދަށަށް  މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންމަހު އޭޕްރިލް ގ

 އެވެ. ( -7.44)%އަގުން  ރ ފ ކުގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ
 

o 2022  ެނެވެ. މިބައިގައ1.75ި%ން ބައި ކާބ ތަކެތީގެ  ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީއިންފްލޭޝަންރޭޓް މައްޗަށް  އަތޮޅުތަކުގައި މަހުއޭޕްރިލްގ + 

، +(26.38)%ގެ އަގުން ގިތެޔޮމިރުހު، +(42.88އަގުން )% ލުނބޯގެމައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގުނޭ ހިމެ

ކައްކަން ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ )ކުކިން އޮއިލް(ގެ ، +(24.81ބަބުކެޔޮގެ އަގުން )%، +(1.75)%ކަނޑުމަހުގެ އަގުން ، +(5.79)%ރިހާކުރުގެ އަގުން 

މޭބިސްކަދުރުގެ ، +(2.53އަގުން )%ފިނިކުރި ކުކުޅުގެ ، +(11.83ދޮންކެޔޮގެ އަގުން )%، +(1.32ހިކި ކިރުގެ އަގުން )%، +(2.86އަގުން )%

މައިލޯގެ އަގުން ، +(12.72ހިކިމަހުގެ އަގުން )%، +(6.54ކިއުކަންބާގެ އަގުން )%، +(1.70ވަޅޯމަހުގެ އަގުން )%، +(21.98އަގުން )%

އަގުން ޕެކެޓްގެ  ހިކި މިރުސްއަދި  +(7.54ބަރަބޯގެ އަގުން )%، +(2.16ހަވާދުގެ އަގުން )%، +(2.22އާފަލުގެ އަގުން )%، +(1.20)%

 އެވެ.+( 2.34)%
 

o 2022  ެމައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތުގެ ބައިން  ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށްއަތޮޅު ތެރޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހު އޭޕްރިލްގ
މ ބައިލް ފ ނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ނެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  -%0.17

 އެވެ. (-0.38)% ޖެހޭ އަގުން ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް
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 2021  ުމުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށް އޭޕްރިލް ވަނަ އަހަރު  2022ން އި އޭޕްރިލް  ވަނަ އަހަރ(% 
 

    އަށް  2022 އޭޕްރީލް އިން  2021 އޭޕްރީލް                                                                                                                                                                       
  

 

 އިތުރުވި މިންވަރު 

އިތުރުވި މި 

   ންވަރު

  

  މުޅިރާއްޖެ  މާލެ  
  

އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު 

ް އަތޮޅުތައ ެ މާލ ެ މުޅިރާއްޖ

1.01 1.41 1.24
ް ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަނ

4.07 3.22 3.66 ކާބ ތަކެތީގެ ބައި

8.55 1.96 5.86 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.08 0.15 0.03 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

1.68 0.27 0.59 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.87 3.70 2.17 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.79 8.93 4.43 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

-0.17 4.96 2.20 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-9.26 -9.00 -9.12 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

1.11 4.00 2.67 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

1.77 -1.43 -0.62 ތައުލީމްގެ ބައި

1.50 4.00 3.09 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓ ރަންޓްގެ ބައި

0.00 0.00 0.00 އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.39 2.78 1.59 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

1.09 1.42 1.28 ާ ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނ

5.19 3.67 4.45 ާ ކާބ ތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނ

-0.42 1.01 0.21 ނޑު މަހުގެ މިންގަ

0.27 0.27 0.27 ގޭގެ ކުލި
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އެވެ. މި މުއްދަތުގެ  +1.24% މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ   މަހުގެ  އޭޕްރިލް ގެ  2022މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރިލް ގެ  1202

 .ވެ އެ  +1.01%ތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އެވެ. އަދި އަ  +1.41%ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 
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o ެފިޔަވާ އެހެން  ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި އަދި ބައި ގެތައުލީމު  ލުތަކަށް ބަލާއިރުމާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަ ،މުޅިރާއްޖ
 ކަށެވެ.މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަ  ،އައިްސފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލު 

 
o  ްމުޅިރާއްޖޭގެ  +( ނެވެ.5.86)% ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިންދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައ

 ( ނެވެ.  -9.12އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%
 

o ްއަގުތައް  މާލެމުޅި +( ނެވެ.8.93ބައިން )%ޚިދުމަތުގެ  ސިއްހީދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށް މާލޭގެ އަގުތައ
 ( ނެވެ. -9.00ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%

 
o  ްއަތޮޅުތަކުގެ  ( ނެވެ.+8.55)%ބައިން  ދުންފަތާއި ދުފުމުގެށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ބޮޑަދިއުމަށް އެންމެ  މައްޗަށް އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައ

 ( ނެވެ.-9.26ބައިން )% މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ  ދަށަށްއަގުތައް 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު ހ އްދެވުމަށް:
 

 ބިއުރ  އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މ ލްޑިވްސް
   3008432-3008433 ފ ން:
 info@stats.gov.mvލް: މެއިއީ
 

 


