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އައި)                       އިންޑްެކސް (ސީ.ޕީ.   2013 މެއި      ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް 
 

  

Ø  ްރޭޓ އިންފްލޭޝަން    ރާއޭްޖގެ 
  

o 2013  ި0.10ާރއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ % މަހު  މެއ  . ގައެވެ.  12.0މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % އެޕްރީލުއެވެ
. މިއަދަދު  0.16މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ %މެއި ބަލައިފިނަމަ މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ  މަހު ހުރީ  އެޕްރީލުއެވެ

 ަގއެވެ. - %0.10
 

 

o 2012  ެން 2201 އެޕްރީލު މިަތވަެފއެވެ. 6.60އިންފޭްލޝަން ރޭޓް ވަނީ %އާއި ހަމައަށް  މެއި ގެ  2013އިން  މެއި ގ 
 އަށެވެ. 4.38އްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ %ބަާލއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަ އަށް  2013 އެޕްރީލު

 
 

މައިގަނޑު  މެއި  ބަދަލުތައް  މަހު  އައިސްފިައވާ  .އައި އަށް  .ޕީ  ގޮތްެއގައި ސީ
  

o  ިނޑު ގޮެތްއަގއި އަގު  ެމއ  ޭގގެ ކުލި +)، 14.75(% ާބވަތްތައް ތަރުކާީރގެ ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މައްޗަށްމަހު މިައގަ
 )،+0.22(% ާބވަތްތައް ސީިރއްަލސް އިފާނާ +) އަދި 0.59(% ކައްކާ ގޭސް ،+)1.01%( ޭމވާގެ ބާވަތްތައް+)، 0.27(%
 މެެނެއވެ.ހި
 

o  ިނޑު  ެމއ ގެދޮރު )، - 2.80(% ސާމާނު ގޭތެރޭަގއި ގްެނގުޅޭތޭެރގައި  ަބއިތަކުގެޮގސަްފިއވާ  ދަށަށްގެޮތްއަގއި ައގު  މަހު މިައގަ
 )-2.92(% ސާމާނު ބޭނުންކުރާ ިރސްެޕޝަނަށް އަދި )،-0.53(% މުަހގެ ާބވަތަްތއް )،-2.14(% މަރާމާތުކުރާ ސާމާނު

 ހިމެެނެއވެ.
 

  އިން   2012މެއި 
 އަށް   2013 މެއި 

  އިން  2013 އެްޕރީލު
ރޭޓް: މުިޅރާއްޖެއަށް  އަށް  2013 މެއި   އިންފްޭލޝަން 

 އިުތރުވި މިންވަރު  އިތުރުވި މިންވަރު 

އިންފްލޭޝަން  0.10 6.60  މުޅިރާއްޖޭގެ 
 ާކބޯތަކެތީގެ ބައި  0.89 15.37  

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.33- 2.80-
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.02 3.07
 ގޭގެ ުކލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ެތލުގެ ބައި 0.09- 3.97

ސާމާނުގެ ބައި ަފރުނަީޗރ އަދި ހިފާ 1.05- 3.47-  ގެންގުޅޭ 
 ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.07 7.72
0.72 0.57 -  ދަުތރުފަތުރުގެ ބައި  

 މާުވަސލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.97-
 ކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  0.56- 2.09-
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 5.70

 ބައި  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ  0.12 15.84
 އެހެނިހެން މަުދލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.11 1.90-

ސީރީސް)                         އެނަލިޓިކަލް  އައި ( ސީ.ޕީ.
  

މަސްނުހިމަނާ  0.16 2.69  މުިޅރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 
މަސްނުހިމަނާ  1.51 4.68  ާކބޯތަކެތީގެ ބައި 

 މަސް  0.53- 51.51
 ގޭގެ ުކލި 0.27 3.74
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ރޭޓް އެ  އިންފްލޭޝަން  ބައިތަކުގެ    ކި އެކި 

 

ބައި   )+98.0(% :ާކބޯތަކެތީގެ 
  

އަޅާބާަލއިރު މަ  އެޕްރީލުގެ  3201 • . + 98.0ރޭޓަކީ % ަބއިގެ އިންފޭްލޝަންާކބޯތަކެތީގެ މުޅިރާއްޭޖގެ  މަހު މެއި  2013ހާއި  ެއވެ
ގިތެޔޮ   ،)+17.50(% ޔާފި މަށް ހިއްސާކޮށްަފިއވަނީ ިދއު މައްޗަށް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފޭްލޝަން ރޭޓް  ިމަބއިަގއި ހިމެނޭ

ލޮނުމެދު ، )+11.52(%ފަރަުމސް ، )+7.46(% ކާށި، )+0.87(% ދަޅަުމސް ،)+35.99(% އަލުވި)، +22.81(% މުިރސް
 )+13.03(%ކަންނެލި ، )+15.85(%ޓޮމާޓޯ  ،)+38.85(%ެކބެޖް ، )+2.10(%ކުރީމް ކްރޭކަރ ބިސްކޯދު ، )+20.81(%

.ންނެ +)0.96ޅު ބިސް (%އަދި ކުކު ރިހާކުރު ، )- 2.00(%ކަުޅބިލަ ަމސް  ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތޭެރަގއި ދަށަށްމި ބައިން ައގު  ވެ
 ) ހިމެނެެއވެ.-2.27އަދި ޮސސެޖު (% ) -1.04(%ވަޅޯމަސް  ،)-3.72(%ދޮންކެޔޮ ، )-3.50(%

 

 37.51%ބައިގެ އިންފޭްލޝަން ވަނީ ތަކެތީގެ ާކބޯމުޅިރާއޭްޖގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގެ  2013މަހާއި ެމއި  ގެ  2012 •
  މިަތވެފައެވެ.

  
މުދަލާއި  :  އެހެނިހެން     +)11.0(%ޚިދުމަތުގެ ބައި

  

އަޅާބާަލއިރު  އެޕްރީލު ގެ  3201 • ބަޔަށް ބަަލއިފިނަމަ  އެހެނިހެން މުދާަލއި ޚިދުމަތުގެ ަބއިގެ މުޅާިރއްޖޭގެ މަހު  ެމއި  2013މާަހއި 
. ިމަބިއގައި ހިމެނޭއެ+ 0.11އިންފޭްލޝަން ރޭޓަކީ % ިދއުމަށް  މައްޗަށް އިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ާބވަތްތުަކގެ ތެރެ ވެ

 ފޭޝަލް ކްރީމް+)، 0.42(% ޝޭމްޕޫ+)، 0.70(% ދަްތުއގުޅާ ޭބސް +)، 1.42(% ބޭބީ ޝަވަރ ޖެލްހިްއސާކޮށްަފިއވަނީ 
.ން) +0.23(%ޝަވަރ ޖެލް  +) އަދ0.32ި(%  ޯލޝަންޔަ ާބވަތްތަކުގެ ތެރަޭގއި ދި ދަށަށްނަަމެވސް މި ަބއިން ައގު  ެނވެ
. )- 0.51(%ޝޭވްިނގް ފޯމް   އަދި )-0.47(% އާފްޓަރ ޭޝވް، )-0.43(%   ހިމެނެއެވެ

 

ބަިއގެ އިންފޭްލޝަން ވަނީ  އެހެނިހެން މުދަާލއި ޚިދުމަތުގެމުޅިރާއޭްޖގެ  މާަހއި އަޅާބަލާއިރު ެމއި ގެ  2013މާަހއި ެމއި  ގެ 2012 •
 ފެައވެ.ދަށް %1.90

 
ޚިދުމަތްތަކުގެ ަބއި: (%ިސއް        )+.070ޙީ 

  

އަޅާބަލާއިރު  އެޕްރީލުގެ  3201 •  +07.0ސިްއޙީ ޚިދުމަތްތުަކގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % ާރއްޖޭގެ މުޅި  މަހު މެއި  2013މަހާއި 
 ކަމުަގއިވާ  ތައް ބުޭހގެ ބާވަތްަމއްޗަށް ދިަޔއީ  މައްޗަށް ގޮސްަފެއވެ. ިމގޮތުން ިމަބއަިގއި ހިމެނޭ ާބވަތްތުަކގެ ތެރެއިން ައގު

  ވެ.ނެން) +0.34(% ބާމް +) އަދ1.51ި(% ޭބސް މަލަން+)، 1.63ހެލިބޯރެންޖް (%

 

އަޅާބަލާއިރު މެއި ގެ  2013މާަހއި ެމއި  ގެ  2012 •  72.7%އިންފްލޭޝަން ވަނީ ަބިއގެ މުޅިރާއޭްޖގެ ިސްއޙީ ޚިދުމަތްތުަކގެ  މަހާއި 
 .މިަތވެފައެވެ 

  
ރެސްޓޯރަންްޓގެ ބައި    )+12.0(% :ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި 

  

އަޅާބަލާއިރު  އެޕްރީލުގެ  3201 • އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ބަިއގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްމުޅާިރއޭްޖގެ  މަހު މެއި  2013މަހާއި 
. މަތި އަށް  +0.12ވަނީ % ކޮފީ ، +)0.40ބަތްޕާުރސަލް (%ދިޔަ ބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭަގއި  ަމއްޗަށްމިގޮތުން ައގު ވަެފއެވެ

  ހިމެެނެއވެ. +)0.71+) އަދި ިޕއްޒާ (%0.69ރޭްނގް (%ާނިސގޯ+)، 1.45(%
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އަޅާބަލާއިރު  ެމއި ގެ  2013މަހާއި މެއި  ގެ  2012 • ބަިއގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ެރސްޓޯރަންޓްމުޅާިރއްޖޭގެ  މާަހއި 
 މަތިވެފެައވެ. %15.84

 
ފައިވާނުގެ ަބއި: (%   +)0.02އަނަްނއުނާއި 

 
މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ަފއިވުާނގެ ބަިއގެ އިންފްޭލޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  މެއި  2013އާަޅބަލާއިރު  މަހާއި  އެޕްރީލު ގެ  3201 •

. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބައިތުަކގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  +%0.02 ހެދުންފަހާ ފޮތި ިދއުމަށް ިހްއސާކޮށްފަިއވަނީ  ަމއްޗަށްެއވެ
 ފިރިހެން ކުދްިނގެ ޖީންސް އަދި )+0.73(%ހެންކުދިްނގެ ސްކޫލް ބޫޓް އަން+)، 0.57އަންހެން ޖީންސް (%+)، 0.43(%
.ން )+0.93(% ) - 0.36(% ގަީމސް ފިރިހެން، )-0.94(% ނަްފއިވާންފެތަކުގެ ތޭެރގައި ދިޔަ ބާވަތް ދަށަށް މަިބއިން ައގު ނެވެ

 ) ހިމެެނެއވެ.- 0.91(% ޖީންސް އަންހެން ކުދިންގެ އަދި 
 

އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގެ  2013މަހާއި ެމއި  ގެ  2012 • އިންފޭްލޝަން ވަނީ  ާނއި ަފިއވުާނގެ ަބއިގެމުޅާިރއްޖޭގެ އަނަްނއު  މާަހއި 
   މަތިވެފެައވެ. %3.07

  
  

ދުފުމުގެ ބައި: (%  )- 0.33ދުންފާަތއި 
  

އަޅާބަލާއިރު މަ  އެޕްރީލު ގެ  3201 •  - 0.33ކީ %ބަިއގެ އިންފޭްލޝަން ރޭޓަ އި ދުފުމުގެމުޅާިރއްޖޭގެ ދުންފަތާ  މަހުެމއި  2013ހާއި 
. މިބަިއަގއި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  ިމަބއިން އަގުނަމެަވސް  .ްށގޮސްަފެއވެދަށަވަނީ  އްގެ ައގުއެކިލޯ) - 2.69(% އްފޯ ެއވެ

ދި +)0.46(% ސުޕާރި ތުަކގެ ތެރަޭގއިތްދިޔަ ބާވަ މައްޗަށް  .ހިމެެނެއވެ+) 0.10(%ަހވާދުލީ ފޯއް ޕެކެޓް  އަ
 

އަޅާބަލާއިރު މެއި  ގެ 2013މަހާއި މެއި  ގެ 2012 •  -08.2% ަބއިގެ އިންފޭްލޝަން ވަނީ އި ދުފުމުގެދުންފަތާމުޅާިރއޭްޖގެ  މާަހއި 
 .ދަށަްށގޮސްފައެވެ 

 
 

ބައި: (%  ތުެލގެ   )- 09.0ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދި 
  

އާަޅބާަލއިރު މަ  އެޕްރީލުގެ  3201 • އަދި ތުެލގެ ބަިއގެ އިންފޭްލޝަން  ޭގގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް މަހު ެމއި  2013ހާއި 
އެވެ. ފަ ވެދަށް ވަނީ ) -0.21%) އަދި ކަރަންުޓގެ ައގު (-0.29%(ޓިނު )، -6.91ިމގޮތުން ތަށި މުށި (%ެއވެ.  -0.09ރޭޓަކީ %
ދި )+0.59(%އްކާ ޭގސް ކަނަަމެވސް   ވެފައެވެ.މަތި ވަނީ ) +0.27(%ގޭ ކުލީގެ ައގު   އަ

  

އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގެ  2013މަހާއި މެއި  ގެ  2012 • މުޅިރާއޭްޖގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދި ތުެލގެ ަބިއގެ  މަހާއި 
 މަތިވެފެައވެ. 3.97%ޭލޝަން ވަނީ އިންފް

  
ކަންތުަކގެ  ބައި: (%ކު   ސަޤާފީ   )- 0.56ޅިވަރާއި 

  

އާަޅބަލާއިރު މަ  އެޕްރީލުގެ  3201 • ަބއިގެ އިންފޭްލޝަން ރޭޓަކީ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތުަކގެ މުޅާިރއޭްޖގެ  މަހުެމއި  2013ާހއި 
. ިމަބއިަގއި ހިމެނޭ - %0.56 ދިއުމަށްދަށަފޭްލޝަން ރޭޓް ާބވަތްތުަކގެ ތެރެއިން އިން ެއވެ - 2.05ޓީވީ (% ިހއްސާކޮށްފައިވަނީ ށް 

ޓް )،  .ން) -5.37(%ޑީވީޑީ ޕްލެޔަރ  އަދި )-8.75(%ލަވަޖަހާ ސެ ކުލަ ތަކުގެ ތެރޭގައި ތް ދިޔަ ބާވަ ށްަމއްޗަ ައގު  ނެވެ
  .ހިމެެނެއވެ) +1.40(% މޮނީޓަރު ފޮތް އަދި ) +1.68(% ފަްނސޫރު
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އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގެ  2013މަހާއި ެމއި  ގެ  2012 •  - 09.2% އިންފްލޭޝަން ވަނީަބއިގެ  ސަޤާފީ ކަންތަކުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި 
ދްަށވަެފެއވެ.   އަށް 

 
 

ބައި: (% ފަތުރުގެ   )- 0.57ދަތުރު 
  

އަޅާބަލާއިރު މަ  އެޕްރީލު ގެ  3201 •  -0.57%ވަނީ  ދަތުރު ފަތުުރގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިރާއޭްޖގެ  މަހުމެއި  2013ހާއި 
ަވއިގެ  ޓިްރވެންޑްރަމް ާއއި މާލެ އާއި ދެމެދު ކުރާ ދަށަށްދިަޔއީޑު ގޮތްެއަގއި ައގު ނމިައގަ  ންމިގޮތުން މިބައިވެފެައވެ. ދަށް އަށް 

.  )-1.09(% ކޮލަމްބޯ އާއި މާލެ އާއި ދެމެދު ކުރާ ަވިއގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ަބއިން އަދި )-12.94އިން (%ދަތުރު ފަތުުރގެ ބަ ެނވެ
ނޑުަމގުން ކުރާ ދަތުރު ފަތުރުގެ  އަދި ދަތުރުފަތުރު ތެރެކަ ) - 0.21(%ެވސް ގުއަ އެހެނިހެން ދަތުރު ފަތުރުތުަކގެ  ޔަވާފި އިން ފެރީގެ 
ފެރީ  ދިއުމަށް ިހްއސާކޮށްފައިވަނީ ޗަށްމައް ބާވަތްތަކުގެ ތެެރއިން އިންފޭްލޝަން ރޭޓް  ބައިގައި ހިމެނޭމި .އެވެނީ ދަށަށްގޮސްފަވަ

.+) ނ0.16ެ(% އްދަތުރުތަ  ވެ
 

އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގެ  2013މާަހއި މެއި  ގެ  2012 •  0.27މުޅާިރއޭްޖގެ ދަތުރު ފަތުުރގެ ަބއިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ % މާަހއި 
  .މިަތވެފައެވެ 

  
  )- 0.53ބައި: (% މުަހގެ 

  

ގެ ބަ މުަހގެމުޅާިރއްޖޭގެ  މަހުމެއި  2013ހާއި އާަޅބަލާއިރު މަ  އެޕްރީލު ގެ  3201 • އަށް  -53.0%ރޭޓްވަނީ އިންފޭްލޝަން އި
 .  )، -2.00ކަޅުބިލަަމސް (% ދިޔަ ބާވަތް ތުަކގެ ތެރޭގައިދަށަށް މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމޭެނާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ައގު ދަށްވެފައެވެ
. ނަަމެވސް ިމބައިން )-2.62(% ހިކިަމސްއަދި  )-3.50(% ރިހާކުރު ) ،-1.04ވަޅޯމަސް (% ދިޔަ  މައްޗަށްައގު  ހިމެެނެއވެ

. )0.87) އަދި ދަޅަުމސް (%11.52ފަރަުމސް (%)، 13.03ކަންނެލި (%ތުަކގެ ތޭެރގައި ތްބާވަ   ހިމެެނއެވެ
  

އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގެ  2013މަހާއި މެއި  ގެ  2012 • ގެ މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި    .މަިތވަެފއެވެ 51.51އިންފޭްލޝަން ވަނީ % ަބއި
  

  
ހިފާގެ ފަ    )- 1.05ންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: (%ރުނީޗަރ އަދި 
  

އަޅާބާަލއިރު މަ  އެޕްރީލު ގެ  3201 • އިންފޭްލޝަން މުޅާިރއްޭޖގެ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިާފގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަިއގެ  މަހު މެއި  2013ާހއި 
. ިމގޮތުން މިބަިއގައި ހިމޭެނބާވަތްތުަކގެ ތެެރއިން އަގު ވަެފއެ ދަށްއަށް  -1.05%ރްޭޓވަނީ  ތް ތަކުގެ ތެޭރަގއި  ބާވަ  ދަށަށްދިޔަވެ

ނޑު )، - 5.25ދުން (%ނއު )،-8.20(% ރެފްރިޖިރޭޓަރ  އަދި ރައިސްކުކަރ )-3.23(%ދޮންނަމެޝިން  )،-4.61(%ފިިހގަ
%)1.44-(  .  ތަށިދޮންނަ ފުޅި ،+)4.06(% އަވަންތަކުގެ ތެޭރަގއި ތް ދިޔަ ާބވަ  މައްޗަށްނަމަވެސް މިބައިން އަގު  އެވެ
  ހިމެނެއެވެ. )+1.27(% ޅިލައްފިލުވާ ފުއަދި  +)1.54(%

  

އަޅާބަލާއިރު  ެމއި ގެ  2013މަހާއި މެއި  ގެ  2012 • އިންފޭްލޝަން  ފަރުނީޗަރ އަދި ހިާފގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަިއގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި 
  .ަފއެވެދަްށވެ  -3.47ވަނީ %
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Ø  ައަތޮޅުތ އިންފޭްލޝަންރޭޓް މާލެ ާއއި    ކުގެ 

 2013 މެއި އިން  2013 އެޕްރީލް 
އަތޮޅުތަކަށް އިން   ފްލޭޝަން ރޭޓް: މާލެ އާއި 

 އުިތރުވި މިންވަރު         
 މާލެ އަތޮޅުތައް

އިންފްލޭޝަން  0.24 0.65  ޖުމްލަ 

   
 ާކބޯތަކެތީގެ ބައި  1.28 0.65

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  1.56- 0.10

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.02 0.02

 ން، ަކރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގޭގެ ުކލި، ފެ  0.14 0.53-

ސާމާނުގެ ބައި  0.80- 1.22- ހިފާގެންގުޅޭ   ފަރުނީޗަރ އަދި 

 ދުމަތުގެ ބައި ސިއްޚީ ޚި 0.00 0.10

 ދުަތރުފަތުރުގެ ބައި  0.43- 0.68-

 މާުވަސލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00

 ކުޅަިވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  0.65- 0.51-

 ތުައލީމްގެ ބައި  0.00 0.00

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި  0.03 0.28

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.06 0.15

  
ސީީރސް)                        އެނަލިޓިކަލް  އައި ( ޕީ.  ސީ.

ަމސްނުހިމަނާ  0.26 0.07 އިންފްލޭޝަން   ޖުމްލަ 

 މަސްނުހިމަނާ  ާކބޯތަކެތީގެ ބައި 1.89 1.29

  ސް މަ  0.00 0.90-

 ގޭގެ ުކލި 0.28 0.03

 
  
  
  
  
 
Ø 3201  ެއާަޅބަލާއިރު މަ  އެޕްރީލުގ . 24.0% އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ލޭގެމާ މަހު މެއި  2013ހާއި   އިންފޭްލޝަން ރޭޓް ވަނީ ގެއަތޮޅުތަކު އެވެ

  ފައެވެ.ދަށްވެ އަށް  - %0.03
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އަހަރު ެމއި  2013އަޅާބަލާއިރު މާަހއި  ެމއި ގެ  2012 މިންވަރު މަހު ވަނަ  ހްިއސާކޮށަްފއިވާ  ރޭޓަށް  އިންފަލޭޝަން    އެކިއެކިބައިތަކުން 

  

  
: ގްރޫޕްތަ   ން ިލިބވަޑައިންަނވާނެެއވެ. 3, 2 ,1ގިރިޭސބަހުން ތައްޔާރުކޮށަްފއިވާ ލިއުުމގެ އެންެކްސގެ ާތވަލް ނުކގެ އިތުރު ތަޕްސީލަްތއް އިނޯޓް

  

  
+) 1.28(% ަބއިން ާކބޯތަކެތީގެިދއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ިހއްސާކޮށްފައިވަނީ  ަމއްޗަށް އިންފޭްލޝަން ރޭޓް މާލޭގެމަހު  ެމއިގެ  2013
 . ޭގގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްަފިއވަނީ ެދވަނައަށް ދިއުމަށް ަމއްޗަށް  އިންފްލޭޝަން ރޭޓްެނވެ
. +)0.14(% ބައިން   ެނވެ
  

ގެްނގުޅޭ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާ ިހްއސާކޮށްަފއިވަނީ ށްޑަދިއުމަށް އެންމެ ބޮދަށަށް  އިންފްލޭޝަން ރޭޓްއަތޮޅުތަކުގެ މަހު  ެމއިގެ  2013
 ަބއިން ފަތުރުގެ ދަތުރު ) އަދި-0.53ދި ތެލުގެ ަބއިން (%ޭގގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަ )،-1.22(% ސާމުާނގެ ަބއިން

. ނެ )-0.68(%   ވެ
  
.  +)1.28ކާބޯތަކެީތގެ ބައިން (%ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ިހްއސާކޮށްފައިވަނީ  ަމއްޗަށް ންފޭްލޝަން ރޭޓްއި   ގެލެމާ މީގެ ަސބަބެއް  ނެވެ

ގިތެޔޮ މިރުސް +)، 19.48(% ކާށި، )+63.86(% އުަލވި+)، 48.61( ފަރަުމސް ،+)26.87(% މާލެ އިން ،ފިޔާކަުމަގއި ވަނީ 
 ޓޮމާޓޯ، +)19.33ކަންނެލި (%+)، 38.63ކިއުކަްނބާ (% +)،55.15ކެބެޖު (%، +)25.77ލޮނުމެދު (%+)، 15.91(%
.  ައގު+) 18.46+) އަދި ކަރާ (19.79%(% . +0.65%އަތޮޅުތަކުން ިހްއސާކޮށްފައިވަނީ ާކބޯތަކެތީގެ ަބއިން ބޮުޑވެުމވެ ިމބައިން  އެވެ

އްގަމު މަސް އެ +)،0.39ފާން އަދި ސީރިއްަލސް (%، +)12.12(%ތަރުކާރީ  ައގުމައްޗަށް ގޮސްފިައވާ ާބވަތްތުަކގެ ތެރޭގައި
.+) 0.55%( +) އަދި ޭމވ1.62ާ(%   ހިމެނެއެވެ
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ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގްެނގުޅޭ ިހްއސާކޮށްަފއިވަނީ  އެންމެ ބޮޑަށް ދިއުމަށް  ދަށަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަތޮޅުތަކުން މަހު ެމއިގެ  2013
. މިބައިން އަގު   )،-5.87ޑު (%ނފިިހގަ ،)-8.20(% ރެފްރިޖިރޭޓަރ ދިަޔބާވަތްތުަކގެ ތެޭރގައި ދަށަށްސާމުާނގެ ަބއިން ނެވެ

ނޑި)، -4.25އުނދުން (%،  )-2.99ދޮންނަެމޝިން (%    .ހިމެނެއެވެ )-0.84(% ފެންޕަންޕުއަދި ) - 1.10(% ދޮންނަކު
  
  
ދެވަަނއަށް އިންފޭްލޝަން ރޭޓް މާލޭގެ މަހުމެއި ގެ  2013 • ޭގގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް  ސާކޮށްަފއިވަނީހިއް މައްޗަށް ިދއުމަށް 

.ނެ) +0.14(%އަދި ތެުލގެ ބައިން  .+0.28(% ގު ަމއްޗަށް ގޮސްފިައވަނީ ގޭގެ ކުލި އަމަިބއިން  ވެ ނަަމެވސް ިމަބއިން  ) ެނވެ
.) -4.35) އަދި ޓިނު (%-0.65(% ކަރަންޓްގެ ައގުތުަކގެ ތެޭރަގއި ތްދިޔަ ާބވަ ދަށަށް ައގު    ހިމެނެއެވެ

  
ފަރުނީޗަރ އަދި ހިާފގެްނގުޅޭ   ހިއްސާކޮށްަފިއވަނީދަށަށް ިދއުމަށް އެއްެމބޮޑަށް  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މޭާލގެ މަހުެމއި ގެ  2013

. މަިބއިން މާލެ އިން ައގު ދަށަށް ދިަޔބާވަތްތުަކގެ ތެރޭގައި ރެފްރިޖިރޭޓަރ ދޮންނަމެޝިން ، )-8.20(% ސާމުާނގެ ަބއިން ެނވެ
  ހިމެނެއެވެ.) -1.87އަދި ދޮންނަކުންޑި (%) -6.78ދުން (%ނއު)، -3.65(%
  
  

    2013 ޖޫން 24
  
  
   

ހޯއްދެވުމަށް  މައުލޫމާތު   :އިތުރު 
  

  ސްޓެޓިސްޓްިކސް ޑިިވޝަން/ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ެނޝަނަލް ޕްލޭންިނގ
   3349470ފޯން:

 :   econstats@planning.gov.mvއީެމއިލް
    

      
  


