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  2013 އެޕްރީލު      )އައި .ޕީ .ސީ (ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް                       
 

  

  ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  
  

o 2013  ެ0.50%މަުހ އިްނފްޭލޝްަނ ރޭޓް ހުީރ  މާިރޗް . އެވެ 21.0%ރާއްޖޭެގ އިންފްލޭަޝން ރޭޓް އަކީ  މަހު އެޕްރީލުގ 
 މާިރޗް މިައދަުދ . އެވެ -0.10%މަހު އިންފްޭލޝަން ޭރޓް ހުރީ  އެޕްރީލުުލ ނުލާ ބަަލއިފިަނމަ ަމހުެގ އަގުތަކަްށ އައިބަދަ. ގަެއވެ

 .ގަެއވެ 0.30%މަހު ހުީރ 
 

 

o 2012  ެން  2201 މާިރޗު .ަމތިެވފައެވެ 38.4%އިންފްޭލޝަން ޭރޓް ަވީނ އާއި ހަމައަށް  އެޕްރީލު ގެ  2013އިން  އެޕްރީލު ގ 
 .ައެށވެ 4.17%ލޭޝަްނ ރޭްޓ ަމއްަޗށް ގޮސްަފއިަވނީ ބަލާިއރު އިްނފް ައށް  2013 މާިރޗު

 
 

ނޑު  އެޕްރީލު   އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް .ޕީ .ގޮތެއްގައި ސީ  މަހު މައިގަ
  

o ުމޭވާ ، +)2.43(% މަުހގެ ާބވަތްަތއް ގޮސްަފއިާވ ަބއިތަކުެގ ތެޭރަގއި  ަމއްޗަށް މަުހ ަމއިަގނޑު ގޮެތއްގައި ައގު  އެޕްރީލ 
 ،)+0.38(% އް ައދި ބޭުހެގ ބާވާްތތަ+) 0.79(% އެްއަގުމ މަސް ،+)1.23(%ޅޭ ާސމުާނ ހިފާެގންގު ަގއިޭގތެރޭ، +)2.31(%
 .މެެނެއވެހި
 

o ުުމވާސަލާީތ ބާވަްތތަކުްނ ، )-5.40(% ަތރުކާރީތެޭރގަިއ  ަބއިަތކުގެގޮސްފަިއވާ  ދަަށށް ގޮތެްއަގއި ައގު  މަުހ ަމއިަގނޑު  އެޕްރީލ
 ަކަރންްޓ ބޭުނންކޮްށެގން ޭބުނންކުރާ ޭގތެޭރަގއި ެގންުގޅޭ ައދި   ،)-1.46(% ދަތުރުަފތުރުަތއްވަިއެގ  ،)-3.47(%މޯބައިްލ ފޯްނ 

 .ހިެމނެެއވެ )-1.34(% ސާމާނު 
 

އިން   2012 އެޕްރީލު
އަށް   2013 އެޕްރީލު

އިން  2013 މާރިޗު 
 މުޅިރާއްޖެއަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށް  2013 އެޕްރީލު

 ިމންވަރު  އިުތރުވި އުިތރުވި ިމްނވަރު 

4.38  0.12   މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 

7.30  0.45   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި
‐2.30  ‐0.23   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި 
4.76  0.12-  އަންނައުނާއި ފައިވުާނގެ ބައި 
3.61  0.07   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައި
0.37  0.09   ދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބަިއ ފަރުީނޗަރ އަ 
7.66  0.16  ސިއްޙީ ޚިުދމަތުގެ ަބއި
2.37  0.10-    ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 
‐0.97  ‐0.83   މުވާސަލާތީ ިޚދުމަތްަތކުގެ ބައި
‐1.47  0.06  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި
5.70  0.00   ތައުލީމްގެ ބައި 

15.69  0.19   ރަންޓްގެ ބައިހޮޓާ، ކެފޭ އިަދ ރެްސޓޯ
‐2.39  ‐0.02  އެހެނިހެްނ ުމދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި

    ) އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް (އައި .ޕީ .ސީ
  

3.03  -0.10   މުޅިރާްއޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަސްުނހިަމނާ 
3.85  -0.39  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިަމނާ 

16.12  2.43   މަސް
3.76  0.10   ލިގޭގެ ކު
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  އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

 

 )+43.2: (%މަހުގެ ބައި 
  

. ެއވެ + 43.2%ރޭޓަކީ  މުޅިރާއްޭޖެގ މަހުގެ ަބއިގެ އިްނފްލޭަޝން މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ  މާރިޗު ގެ  3201 •
)  4.86(% ފަރުމަސް މަްށ ހްިއސާކޮްށފަިއވަނީ ދިއު މައްޗަށްބާވަްތތަކުގެ ތެރެއިން ިއންްފލޭޝަން ރޭްޓ  މިބަިއގައި ހިމެނޭ 

) 0.91(%މަްސދަުޅ  އަދި  )1.27(%މަސްިމުރސް ، )1.83(% ކަންނެލި  ،)2.22(% ވަޅޯަމސް، )4.37(% ކަޅުބިލަމަސް
  .ނެވެ

 

 16.12%މުޅިރާއްޭޖގެ މަހުގެ ބަިއގެ އިންފްޭލޝްަނ ަވނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އެޕްރީލު ގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ  2012 •
  .މަިތވެފަެއވެ

  
   +)45.0: (%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

  

. ެއވެ+ 0.45%ކާބޯތަކީެތގެ ަބޔަްށ ބަލައިިފނަމަ ިއންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ މާރިޗު ގެ  3201 •
އޮރެްންޖ ، +)14.35(%ލުނބޯ ށްފަިއވަީނ ިދއުމަްށ ިހއްާސކޮ ަމްއޗަށް އިން ިއންފްލޭަޝން ރޭްޓ ބާަވތްތަކުެގ ެތރެ  މިބަިއގަިއ ހިމެނޭ 

 ކަޅުިބލަ މަސް  ،)+4.54(% އާފަލު ،)+4.80(% ެކބެޖު، +)4.86(%ފަރުމަްސ ، +)8.07(%ފަޅޯ ، +)12.65(%
 ދަަށށް ަނަމވެސް ިމ ބަިއން އަގު . ެނވެ +)2.67(% އަިދ ބީފުން )+2.78(% ކާށި ،+)3.77(% މޭބިސްކަދުރު، +)4.37(%

ިފާޔ  އަދި  )- 3.58(% ބަރަބޯ ، )5.99(% އެޕޯލޯ ، )-7.87(% އަނބު ، )-36.05(% ކެރޮޓު ަގިއ ދިޔަ ާބވަްތތަކުެގ ެތރޭ
  .ހިެމނެއެވެ )-3.53(%

 

 7.30%މުިޅރާއްޖޭެގ ާކބޯތަކެތީެގ ަބއިެގ އިންފްޭލޝަްނ ަވނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އެޕްރީލު ގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ  2012 •
 .މަިތވެފަެއވެ

  
  )+19.0(% :ސްޓޯރަންޓްގެ ބައިހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެ
  

އިންފްޭލޝަން ރޭޓް  ބަިއގެ  ހޮޓާ، ކެފޭ ައދި ރެސްޓޯރަންްޓގެ މުޅިރާްއޭޖެގ  މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ މާރިޗު ގެ  3201 •
 ައދި  .މެނެއެވެ ހި +)2.62(%ބަތްޕާރުސަލް ދިޔަ ާބވަްތ ަތކުެގ ތެޭރަގިއ ަމއްަޗށްމިޮގތުން ައގު . ވެަފެއވެަމތިައށް  0.19%ވަީނ 

 . ިހމެެނއެވެ) -0.02(%އަިދ ޕިއްޒާ ) -0.13(%ިފޝް ެއންޑް ޗިްޕސް މި ބަިއްނ ައގު ަދށަށް ިދޔަ ާބވަްތތަކުގެ ެތރޭގައި 
 
 15.69%މުޅިާރއްޭޖެގ ކާބޯތަކެތީެގ ބަިއގެ އިންފްޭލޝަން ަވނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އެޕްރީލު ގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ  2012 •

 .ވެމަިތވެފައެ 
  

 )+.610: (%ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި 
  

 16.0%ސިއްީޙ ޚިުދމަތްތަުކެގ އިންްފލޭޝްަނ ރޭްޓ ަވނީ  ރާްއޖޭގެ މުޅި މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ މާރިޗު ގެ  3201 •
 ކަމުގަިއވާ  ެގ ބާަވތްަތއް ބޭހުަމއްަޗށް ިދޔަީއ  ިމގޮުތްނ މިބަިއގަިއ ިހމެޭނ ބަާވތްތަުކގެ ެތރެއިްނ އަގު . މަްއޗަްށ ގޮސްފެައވެ
  .ވެނެ) +0.01(% ޭބސް މަލަން އަދި +) 2.41(%ަޑއިޖިން ފުިޅ ، +)2.48(%އެކުޓިފައިޑު ފުޅި 

  
އިްނފްލޭޝަން ަވީނ ބައިގެ މުިޅރްާއޖޭެގ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ   މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އެޕްރީލު ގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ  2012 •

 .މަިތވެަފއެވެ %7.66
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  )+90.0: (%ރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި ފަ
  

މުޅިާރއްޭޖގެ ފަުރނަީޗރ ައދި ިހފާގްެނގުޅޭ ސާާމނުގެ ަބިއެގ  މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ  މާރިޗުގެ  3201 •
ައގު މަްއަޗްށދިޔަ ާބވަްތ  ިމގޮުތން ިމބައިަގިއ ހިމެނޭބާވަްތތަކުގެ ެތރެިއން. ވެަމތިވެަފއެ ައްށ  0.09%ޭރޓްވަީނ އިންފްޭލޝްަނ 

+) 0.13%( ފެންޕަންޕު، +)0.14(%ލައްފިުލވާ ފުޅި ، )+0.24(% ތަށިދޮްނނަފުޅި، +)2.28(%ބަތްކާތަށި ތަކުގެ ެތރޭަގއި  
، )-2.09(% ރައިްސކުކަރތަކުެގ ެތރޭަގއި ތްދިޔަ ބާވަ  ށް ަނމަެވސް މިަބއިްނ ައުގ ަދށަ. ިހމެެނއެވެ+) 0.13(%އަިދ ދޮންަނެމިށްނ 

  .ހިެމނެެއވެ )-0.90(% ސީިލން ފްަނކާ އަިދ  )-1.20(%ސްތިރި އި
  

 ފުަރީނޗަރ އަިދ ިހފާގެްނގުޭޅ ސާާމނުގެ ަބިއގެ މުޅިާރއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އެޕްރީލު ގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ  2012 •
  .މަިތވެފައެވެ 0.73%އިންފްޭލޝްަނ ަވނީ 

  
 

 )+07.0: (%ގެ ބައި ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލު
  

ޭގގެ ކުލި، ފެން، ކަަރންޓް، ގޭްސ ައިދ ތެުލެގ ބަިއެގ އިންފްޭލޝަްނ  މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ މާރިޗު ގެ  3201 •
 +)0.11(ފްަލިއވްޑް ފިލާެގ ައގު ، )+0.12%( ރުޭނުމގެ އަގު ، +)0.31(% ގޭސް  އްކާކަިމގޮުތން . ެއވެ +0.07%ރޭޓަކީ 

 .ދަްށވެަފެއވެަވނީ ) -0.06(% ކަރަންޓްެގ ައގުަނމަވެްސ . އެވެފަ ވަީނ މަިތވެ +)0.10(% އަިދ ގެޭގ ކުލި
  

މުިޅރާްއޖޭެގ ޭގގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭްސ އަިދ ތެުލެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އެޕްރީލު ގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ  2012 •
  .މަިތވެަފއެވެ 3.61%ލޭަޝން ވަީނ ބައިގެ ިއންފް

  
 )+0.06: (%އި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ  ބައި ޅިވަރާކު 

  

ބަިއެގ އިންފްޭލޝަން ރޭޓަީކ ކުިޅވަރާ ސަޤާފީ ަކންތަުކެގ މުޅިރާއްޭޖގެ  މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ  މާރިޗު ގެ  3201 •
 ޮފތް  ްށފައިވަނީއްސާކޮ ހި ފްލޭޝަްނ ރޭްޓ މަްއަޗށް ދިުއމަށްބާވަްތތަކުެގ ތެެރއިްނ ިއން  މިބަިއަގއި ިހެމނޭ. އެވެ +%0.06
ތަުކެގ ތެޭރގަިއ ދިަޔ ާބވަތް ށްައގު ަދށަ  .ެނވެ  +)0.95(%އިަދ ަލވަޖަާހ ސެްޓ  +)2.33(%ޮފހޭ ރަަބރު +) 2.40(%

  .ހިމެނެެއވެ ) -0.12(% ފަންސޫރު ައދި ިލަޔން ޭބނުންކުާރ  ) -0.43(% ކޮމްޕިއުޓަރ މަާރމާތުކުުރން 
  

އިންފްޭލޝަން ަވނީ ބަިއގެ  ސަޤާފީ ކަންތަުކގެ ުމޅިރާްއޭޖެގ   އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި އެޕްރީލު ގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ 2012 •
  .އަށް ަދށްވެަފއެވެ -%1.47

  
 )- 02.0: (%ޚިދުމަތުގެ ބައި  އެހެނިހެން މުދަލާއި
  

ފްޭލޝަން ރޭްޓ ިއން މުޅިރާްއޖޭެގ އެެހނިެހން މުދަާލއި ޚިުދމަުތެގ ބައިގެ   މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ  މާރިޗު ގެ  3201 •
ދަްތއުގުާޅ ، )-1.42(%ސެނިޓެރީ ެޕޑްސް މިޮގތުްނ ައގު ދަށަްށިދޔަ ބާވަތްތަުކގެ ތެޭރގައި . އަށް ދަްށވެަފއެވެ -0.02%ވަނީ 

ަނމަެވސް . ހިެމނެެއވެ )-0.24(%އަިދ ޭޝމްޕޫ ) -0.29(%ބޭީބ ކޮލޯްނ ، )-0.35(%ބޭބީ ޯލަޝން ، )-0.81(%ބުރުސް 
+) 0.64(%ޅާ ބޭސް ގު ނއު  ދަތް ، )0.90(% ކޯލޯން ، )+1.22(% ުތވާލި  ތަކުގެ ތެރޭގައިތްޗަށް ދިޔަ ބާވަމިބަިއން އަުގ މައް

  . ިހމެެނެއވެ  +)0.56(%ޓިޝޫ އަދި 
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މުޅިރާްއޖޭެގ ެއހެިނހެން ުމދަލާިއ ިޚދުަމތުެގ ބަިއގެ ިއންފްލޭަޝްނ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އެޕްރީލު ގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ 2012 •
  .ވެަފއެވެއަށް ދަށް  -2.39%ވަނީ 

  
 )- 0.10: (%ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައި

  

 -0.10%ަވީނ  ދަތުުރ ފަުތުރގެ ަބއިެގ އިންފްޭލޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޭޖގެ  މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ މާރިޗު ގެ  3201 •
ރާ ވަިއެގ ަދތުުރ ަލްމބޯ ާއިއ މާެލ ާއއި ދެެމުދ ކުކޮ އީަދށަށްިދޔަ ޑު ޮގތެްއގަިއ ައުގ ނމަިއގަ  ންިމގޮުތްނ މިަބއި . ެވފައެވެަދށްއަްށ 

ާބވަްތތަކުެގ ެތރެއިްނ އިްނފްޭލޝަްނ ރޭްޓ  ބަިއގަިއ ިހެމނޭ މި .ވެނެ ިއން) -0.07(%ޑީސަލް  )-8.00(% ފަތުުރެގ ބައިންާނއި
 .ވެނެ +) 1.86(%ުތރުގެ ބައިްނ ވަިއެގ ދަތުރު ފަ އާިއ މާލެ ާއއި ެދމެުދ ކުރާ ވެންޑްަރމްޓްރި  ދިއުަމށް ހިއްސާކޮށްަފިއވަނީ  މަައޗަށް 

 

 37.2%މުޅިރާްއޖޭެގ ަދތުުރ ފަތުުރގެ ބައިެގ އިްނފްލޭޝަން ވީަނ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އެޕްރީލް  2013މަހާއި  އެޕްރީލް  ގެ 2012 •
  .މަިތވެފަެއވެ

  
  )- 0.12: (%އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި 

 
މުޅިރާްއޖެޭގ އަްނަނއާުނއި ފަިއވާުނެގ ބަިއގެ ިއންފްޭލޝަްނ ރޭޓަީކ  މަހު އެޕްރީލު 2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ މާރިޗުގެ  3201 •

ޮބޑެތިމީުހންެގ ިދއުަމށް ިހްއސާކޮށްފަިއވަނީ  ަދަށށްއިްނ އިންފްޭލޝަން ރޭޓް މިބަިއގަިއ ހިެމނޭ ބަިއތަކުގެ ެތރެ. އެވެ -%0.12
 ،)-0.72(%ިދންެގ ސްކޫލް ބޫޓް އަންހެންކު ، )-2.02(% ީޖންސް ފިރިހެްނ ކިުދންެގ ، )-2.29(% ކުޅިވަރުކުޭޅ ބޫޓް 

ތަުކެގ ތެޭރަގިއ ދިަޔ ބާަވތް މިަބއިން އަުގަމްއޗަށް . ވެނެ) -0.32(%ެހދުްނފަހާ ޮފތި  އަދި ، )-0.63(% ޓީޝާޓް ކުިދްނގެއަންެހން
) +0.43(% ީޓޝާޓްފިިރހެްނ ކިުދންެގ ައިދ ) +0.51(%ީޓޝާްޓ  އަންެހން، )+1.28(%ފިރިހެން ބޮކްސަރ ޝޯޓް 

 .ހިމެެނެއވެ
 

އިންްފލޭޝަްނ ަވީނ  ނާިއ ފިައާވުނގެ ަބއިގެ މުޅިާރއްޭޖގެ އަްނނައު  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އެޕްރީލުގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ 2012 •
   .މަިތވެަފއެވެ %4.76

 
  

 )- 23.0: (%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 
  

 -23.0%ބައިެގ ިއންފްލޭަޝން ޭރަޓކީ  ިއ ުދފުމުގެ ފަތާމުޅިރާއްޭޖގެ ދުން މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ  މާރިޗު ގެ  3201 •
 .ގޮސްފަެއވެ  ދަށަށް ައގު ވީަނ ގެ ) -0.07(%އަިދ ފޯއްޕެކެޓް ) -0.41(% ިސގިޭރޓްމިބަިއަގއި ހިމެނޭާބވަްތތަކުެގ ތެެރއިްނ . އެވެ

 .މަިތވެފަެއވެ+) 0.72(%ނަަމވެސް ސުޕާީރ ގެ ައގު ަވނީ 
 

ބައިގެ އިންްފލޭޝަން ަވީނ  އި ދުުފުމގެދުންފަތާމުޅިާރއްޭޖެގ   މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޕްރީލު އެގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ  2012 •
 .ދަަށްށގޮސްފަެއވެ -%2.30

  
 )- 83.0: (%މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި 

  

ީކ ްނ ރޭޓައިްނފްޭލޝަ ުމޅިރާްއޖޭެގ ުމާވސަލާތީ ިޚދުަމތުެގ ބަިއގެ މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ މާރިޗުގެ  3201 •
 . ވެނެ) -3.47(%ން ޯމބައިލް ފޯނު  ވެފަިއަވނީދަށް މިޮގތުްނ ައގު  .އެވެ -%0.83
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ީނ އިންްފލޭޝަްނ ވަ ުމވާސަލާީތ ިޚދުަމުތގެ ަބިއގެމުިޅރާްއޖޭެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އެޕްރީލު ގެ  2013މަހާއި  އެޕްރީލު  ގެ  2012 •
 .ވެަފއެވެއަށް ަދށް -%0.97

 
  

  
  ގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް ކުމާލެ އާއި އަތޮޅުތަ  

 2013 އެޕްރީލު އިން  2013 މާރިޗު 
 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

 އިތުރުިވ މިނަްވރު         
 އަތޮޅުތައް  މެާލ

0.21  0.00   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

0.66  0.13   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

‐0.43  0.36   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި

‐0.12  ‐0.12   އަންނަުއނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.07  0.07   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައި

0.15  ‐0.01   ފަރުީނޗަރ ައދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބައި 

0.22  0.00   ުދމަތުގެ ަބއިސިއްޚީ ޚި

‐0.07  ‐0.14   ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 

‐0.58  ‐1.11   ބައި މުވާސަލާތީ ިޙދުމަތްަތކުގެ

0.12  ‐0.06   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި 

0.00  0.00   ތައުލީމްގެ ބައި 

0.08  0.25   ހޮޓާ، ކެފޭ އަިދ ރެްސޓޯރަންޓްގެ ބައި

‐0.05  0.03   އެހެނިހެްނ ުމދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި 
)                       އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް (އައި .ޕީ .ސީ  

‐0.04  ‐0.17   މްލަ ިއންފްލޭޝަން މަސްނުިހމަނާ ޖު

‐0.15  ‐0.78   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްުނހިަމނާ 

2.66  2.10    ްސމަ

0.01  0.11   ގޭގެ ކުލި
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ިއންްފލޭޝަްނ  ގެައތޮޅުތަކު  ަނަމވެސް .ެއވެ 00.0% އިންފްޭލޝަްނ ޭރޓަކީ ލޭގެމާ  މަހު އެޕްރީލު  2013ހާއި އަޅާބަލާއިރު މަ  މާރިޗު ގެ  3201 
  .މަިތވެަފެއވެއަށް  0.21% ޓް ވަނީ ރޭ

  
  އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު މަހު  އެޕްރީލުވަނަ އަހަރު  2013އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  އެޕްރީލުގެ  2013

  

  

‐0.10 ‐0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  

ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 

ތައުލީމްގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި 

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

%

އަތޮޅުތައް

މާލެ

މުޅިޜާއްޖެ

  
  

  
  .ން ިލބިވަޑަިއންަނވާެނެއވެ 3, 2 ,1ްއޔާރުޮކްށފައިާވ ލިުއމުެގ ެއނެކްސްެގ ާތވަލް ގިރޭސިަބހުން ތަނުކެގ އިތުރު ތަޕްސީލްތައް އިގްރޫޕްތަ: ނޯޓް

  

  
+) 2.10(% ބައިން ަމހުގެ ިދުއމަށް އެްނެމ ބޮޑަށް ިހއްސާކޮށްަފިއވަީނ  ަމއްަޗށް އިންފްޭލޝަްނ ޭރޓްާމލޭެގ މަުހ  އެޕްީރލްގެ  2013
 ައދި  +)0.36(% ންބައި  ދުންަފތާިއ ދުފުމުގެ ެއންެމ ބޮަޑށް ހިއްސާކޮށްަފިއވަީނ ެދވަަނއަްށ ިދއުަމށް މަްއަޗްށ  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް. ނެވެ

  .ނެވެ+) 0.25(%ހޮާޓ، ކެފޭ، ރެްސޓޯރަންްޓގެ ަބއިން 
  

 ަމހުެގ ަބއިން  ހިއްސާކޮްށފަިއވަނީ  ށް ޑަ ިދއުަމްށ އެްނމެ ބޮަމއްަޗްށ  ިއންފްޭލޝަްނ ރޭޓް އަތޮޅުތަުކެގ މަުހ  ޕްރީލުއެެގ  2013
  . ވެނެ  )0.22(%+ައދި ސިއްހީ ިހދުަމުތގެ ަބއިން  )+0.66(% ތަކެތީގެ ބަިއންާކބޯ ،+)2.66(%
  

މިަބިއްނ . ަބއްިނނެވެ މަުހގެިދއުަމށް އެްނމެ ބޮަޑްށ ިހއްސާކޮށްަފއިަވނީ  ަމއްަޗށް  ންފްލޭަޝން ރޭޓް އި މާެލ އަިދ އަތޮުޅތަކުގަިއ ވެްސ 
ީމގެ ސަބަެބްއ  .ެނވެ +) 2.10(%ައދި މާެލ ިއން +) 2.66(% ކުން އަތޮުޅތަ ބޮުޑ ިއްނފްލޭޝަެނއް ފާަހގަ ުކރެވިަފިއ ަވނީއެްނމެ 

ިމަބިއްނ . ބޮުޑުވމެވެ އަގު )+2.35(% ނެީލގެންކައަިދ +) 4.76( ފަރުމަސް ،+)5.08(% ކަޅުބިލަަމސް ގައިައތޮޅުތަކު ކަމުގަިއ ަވނީ 
  .މަިތވެަފއެވެ+) 2.87%( އަުގ ވަނީ  ވަޯލމަުހގެައދި +) 3.58(% ކަޅުބިލަަމސް ،+)5.11(%މާލެ އިން ފަުރަމހާއި 
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ްނ ބައި  ދުންަފތާއި ުދފުމުގެ ހިއްސާކޮްށފައިަވނީ  ެދަވނައަށް  ަމްއޗަށް ިދއުމަށް  އިްނފްލޭަޝން ރޭޓް މާޭލގެ  ަމހު އެޕްރީލުގެ  2013
   .ވެހިމެނެއެ  +)1.06(%ައދި ސުޕާރީ  )+2.97(% ޯރފޯއް މިބަިއން ައގު މަްއޗަްށ ދިޔަާބވަްތތަކުގެ ތެޭރގައި  .ވެ ނެ  )+0.36(%
  

ކާބޯތަކެތީގެ ބަިއްނ ހިްއސާކޮްށފައިވަީނ  ދެަވނަައށް ަމއްަޗށް ދިުއމަށް  އިންފްޭލޝަން ރޭޓް އަތޮުޅތަކުން ަމހު އެޕްރީލުގެ  2013
ޮއރެްނުޖ ، +)11.27(%ފަޅޯ ، +)20.65(%ބޯ ްށ ިދަޔބާވަތްތަކުެގ ެތރޭގަިއ ލުނމިަބއިން އަުގ މައްޗަ  .ވެނެ)+0.66(%
  .ހިމެނެެއވެ+) 7.08%(ައދި ާއފަލް +) 10.18(%
  

މުވާސަލާތީ ިހދުމަތުގެ ަބިއްނ  ހިއްސާކޮށްަފިއވަނީ ދަށަށް ދިއުަމށް އެއްމެބޮޑަްށ  އިންފްޭލޝަން ޭރޓް މާލޭގެ މަހު އެޕްީރލުެގ  2013
  .ނެވެ) -4.23(% އަުގ ަދށަށް ދިޔީައ މޮަބިއލް ފޯުނންމިބަިއން  .ވެނެ) -1.11(%
  

މުވާަސލާތީ ހުިދމަުތެގ  ިހއްސާޮކށްފަިއވަނީ އެްއމެބޮޑަްށ  ވެސް ަދށަްށ ދިުއމަށް  ްނފްލޭަޝން ރޭޓް އި ައތޮޅުަތކުގެ ަމހު  އެޕްީރލުެގ  2013
  .ނެވެ) -2.63(% އަގު ަދށަށް ދިަޔީއ މޮބައިލް ޯފނުން ިމބަިއން  .ެއވެ) -0.58(%ބައްިނ 

  
    2013 ެމއި 27
  
  
   

 :އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 
  

  ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިވިޝަން / ނިންގޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެަޝނަލް ޕްލޭ
   3349470:ފޯން

  econstats@planning.gov.mv: އީމެއިލް
    

      
  


