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

  

Ø  ްރޭޓ އިންފްލޭޝަން    ރާއޭްޖގެ 
  

o 2013  ް0.27ރާއްޭޖގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ % މަހު  ޖޫނ -  . . މުަހގެ  0.10މަހު އިންފޭްލޝަން ރޭޓް ހުރީ % ެމއިއެވެ ގަެއވެ
. ިމއަދަދު  -0.41މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % ޖޫންއިފިނަމަ ައގުތަކަށް ައއިބަދަލު ނުލާ ބަލަ  0.16މަހު ހުރީ % ެމއިެއވެ

 .ަގެއވެ 
 

o 2012  ެ2.07އިންފޭްލޝަން ރޭޓް ވަނީ %ާއއި ހަމައަށް  ޖޫން ގެ  2013އިން  ޖޫން ގ .  ެމއި ން 2201 މެއި މަތިވަެފއެވެ
 އަެށވެ. 6.60ނީ %ބަލާއިރު އިންފޭްލޝަން ރޭޓް ަމއްޗަށް ޮގސްފައިވަ އަށް  2013

 

ނޑު  ޖޫން  މައިގަ ބަދަލުތައް  މަހު  އައިސްފައިވާ  އައި އަށް    ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.
o ްނޑު  ޖޫނ ގޭތެރަޭގއި ގެންގުޅޭ )، -14.48(% ފަރުނީޗަރގޮސްަފއިވާ ބައިތަކުގެ ތެޭރގައި  ދަށަށްގެޮތްއގައި އަގު  މަހު ަމއިގަ

 ތެލި، ތަށިފަދަ ސާމާން ކުރާގޭތެރަޭގއި ބޭނުން) އަދި -0.46(% ތިެރވުމަށް ބޭނުން ކުރާ ސާމާނުތް ޒީނަ)، - 3.18ސާމާނު (%
 ހިމެެނެއވެ.) 2.52(%

  

o  ްނޑު ގޮެތއަްގއި އަގު ޖޫނ ގެ ތޭެރގައި މައްޗަށްމަހު ަމއިގަ ކުލި  ގޭގެ، +)1.26މަހުގެ ބާވަތްަތއް (% ގޮސްަފިއވާ ބައިތަކު
އަދި ކިުރގެ ބާވަތްތާަކއި +)، 0.68(% ފަދަ ބާވަތްަތއްޕާން އަދި ސީިރއަލް +)، 1.31(% ާބވަތްތައް ތަރުކާީރގެ+)، 0.31(%

 ) ހިމެނެއެވެ.+0.23(%ޗީޒް އަދި ކުކުުޅބިސް 
 

  އިން   2012 ޖޫން 
 ައށް   2013 ޖޫން 

  އިން  2013 މެއި 
ރޭޓް: މުިޅރާއްޖެއަށް  ައށް  2013 ޖޫން   އިންފްޭލޝަން 

 އިުތރުވި މިންވަރު  އިތުރުވި މިންވަރު 

2.07 0.27- އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއް    ޖޭގެ 
 ާކބޯތަކެތީގެ ބައި  0.53 3.73  

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.32 1.94-
1.22 0.05 -  އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  
 ގޭގެ ުކލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ެތލުގެ ބައި 0.14 3.18

ސާމާނުގެ ބައި  5.09- 7.14- ހިފާގެންގުޅޭ   ަފރުނަީޗރ އަދި 
 ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.05 7.98
 ދަުތރުފަތުރުގެ ބައި  0.06 1.22

 މާުވަސލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.97-
 ކުޅިަވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  0.38- 2.47-
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 5.70

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި  0.00 15.84
 ން މަުދލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި އެހެނިހެ  0.32- 0.88-

ސީރީސް)                         އެނަލިޓިކަލް  އައި ( ސީ.ޕީ.
  

1.97 0.41 - މަސްނުހިމަނާ    މުިޅރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން 
މަސްނުހިމަނާ  0.22 4.01  ާކބޯތަކެތީގެ ބައި 
 މަސް  1.26 3.09
 ގޭގެ ުކލި 0.31 3.68
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އިންފްލޭ  ބައިތަކުގެ  ރޭޓް އެކި އެކި    ޝަން 
  

ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: (%ފަ    )- 5.09ރުނީޗަރ އަދި 
  
  

އިންފޭްލޝަން މުޅާިރއްޭޖގެ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިާފގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަިއގެ  މަހުޖޫން  2013ހާއި އާަޅބަލާއިރު މަ  މެއި ގެ  3201 •
. ިމގޮތުން މިބަިއގައި ހިމޭެނބާވަތްތުަކގެވަެފއެ އަށް ދަށް -5.09%ރްޭޓވަނީ  ބާވަތް ތަކުގެ ތެޭރަގއި   ދަށަށްދިޔަތެެރއިން އަގު  ވެ
 އިސްތިރި އަދި )، -6.47ބްެޑޝީޓް (%، )8.04(% ގޮދަޑި)، -9.53(% ައވަން)، -15.82އަލަމާރި (%)، -16.80އެނދު (%

.  ހިމެނެ  )-8.65(% ގެ ތެރަޭގއި ތް ދިޔަ ބާވަ މައްޗަށްިމަބއިން ައގު  އަދިއެވެ ފުޅި  ފިުލވާލައް+)، 5.65(% ރައިސްކުކަރތަކު
ދި +)0.54(%   ހިމެނެއެވެ.  +)0.43ފުޅި (%ސާފުކުރާނާ ޚާފާ  އަ

  

އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގެ  2013މަހާއި  ޖޫން  ގެ  2012 •  ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާުނގެ ަބިއގެމުޅާިރއްޭޖގެ  މަހާއި 
  .ފައެވެދަށްވެ  -7.14އިންފޭްލޝަން ވަނީ %

  
  

މުދަލާއި     )- 0.32: (%ޚިދުމަތުގެ ބައި  އެހެނިހެން 
  

އާަޅބަލާއިރު  މެއި ގެ  3201 • އިންފޭްލޝަން ރޭޓަކީ  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަުތގެ ަބއިގެ މުޅިރާއޭްޖގެ މަހު ޖޫން  2013މަހާއި 
. މިބައަިގއި ހިމެނޭ - %0.32 ބީޮޑސް ޕްރޭ  ދަށަށްދިޔަ ބާވަތް ތަކުގެ ތެޭރގައިއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ާބވަތްތުަކގެ ތެރެ އެވެ

ޭބބީ ޝަވަރ ޖެލް އަދި )، -1.14(% ދްަތއުގުޅާ ބޭސް)، - 2.15ތުވާލި (%)، -1.04ޝަވަރ ޖެލް (%)، - 2.76(% ފިރިހެން
.ހިމެނެއެ) -0.41(%   ފޭޝަލް ވޮޝް ،) +0.45(% ސެނިޓެރީ ޕެޑްސް  ދިޔަ ާބވަތްތުަކގެ ތޭެރަގއި މައްޗަށްމި ަބއިން އަގު  ވެ
.+) 0.90އަދި ހޭންޑް ޭބގް (% )+0.27(%   ހިމެނެއެވެ
  

އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގެ  2013މަހާއި ޖޫން  ގެ  2012 •  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ ބަިއގެ އިންފްލެޝަން ވަނީ މުޅާިރއޭްޖގެ  މަހާއި 
  .ފައެވެ ދަށްވެ  - %0.88

  

ކަންތަކުގެ  ބައި: (%ކު  ސަޤާފީ   )- 0.38ޅިވަރާއި 
  

އަޅާބަލާއިރު މަ  މެއި ގެ  3201 • ބަިއގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ކުޅިމުޅާިރއްޖޭގެ  މަހު ޖޫން  2013ހާއި 
. މިބައަިގއި ހިމެނޭ - %0.38  ،)-1.93(%ީޓވީ  ިހްއސާކޮށްފައިވަނީ ށް ދިއުމަށްދަށަފްލޭޝަން ރޭޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެެރއިން އިން  ެއވެ

. )-2.03(% ންފަންސުރު އަދި  )- 8.51ީޑވީޑީ ޕްލެޔަރ (%  ހާ ސެޓްޖަަލވަ ތެރަޭގއި  ތުަކގެދިޔަ ާބވަތް  ަމއްޗަށްއަގު  ެނވެ
  .ހިމެނެއެވެ+) 1.00އަދި މޮނީޓަރު ފޮތް (% ) +5.89(%

  
އަޅާބަލާއިރު ޖޫން ގެ  2013މަހާއި  ޖޫން  ގެ 2012 •  - 47.2% އިންފްޭލޝަން ވަނީަބއިގެ  ސަޤާފީ ކަންތަކުގެމުޅާިރއްޖޭގެ  މަހާއި 

ދްަށވަެފެއވެ.   އަށް 

  

ފައިވާނުގެ ަބއި: (%   )- 0.05އަނަްނއުނާއި 
 

އާަޅބަލާއިރު  ެމއި ގެ  3201 •  - 05.0މުޅިރާއޭްޖގެ އަނަްނއުނާއި ަފއިވުާނގެ ަބއިގެ އިންފްޭލޝަން ރޭޓަކީ % މަހު  ޖޫން  2013މާަހއި 
. ިމަބިއގައި ހިމެނޭ ަބއިތުަކގެ ތެެރއިން އިންފޭްލޝަން ރޭޓް   ފަޓުލޫނު ފިރިހެނުްނގެ ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްަފިއވަނީ  ދަށަށްެއވެ

.) -0.74(% ންމު ކުޑަކުދިްނގެ ހެދުއަދި  )- 0.21(%ހެދުންފަހާ ފޮތި )، -0.48ގީަމސް (% ފިރިހެނުްނގެ)، -1.19(%  ެނވެ
) +0.71(% ފެހުމުގެ އަގުހެދުން ، +)3.27(% އަންހެންކުދްިނގެ ސްކޫލް ބޫޓްތުަކގެ ތެރޭަގއި ދިޔަ ބާވަތް މައްޗަށްިމބައިން އަގު 

 ) ހިމެެނެއވެ.+0.15(% ޖީންސް ފިރިހެނުންގެއަދި 
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އަޅާބަލާއިރު ޖޫން ގެ  2013މަހާއި  ޖޫން  ގެ 2012 • އިންފްލޭޝަން ވަނީ  ާނއި ފިައވާނުގެ ަބއިގެމުޅާިރއްޖޭގެ އަންނައު  މާަހއި 
   މަތިވެފެައވެ. %1.22

  
  

ޚިދުމަތްތަކުގެ ަބއި: (%       )+.050ިސއްޙީ 
  

އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގެ  3201 •  +05.0ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކު ރާއޭްޖގެމުޅި  މަހު  ޖޫން  2013މާަހއި 
. މިގޮތުން މިބައަިގއި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  +) އަދ5.26ި(% ބޭސް މަލަންަމއްޗަށް ދިޔައީ  މައްޗަށް ޮގސްފެައވެ

.ނެން) +0.02(% އައިނު   ވެ

 

އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގެ  2013މާަހއި ޖޫން  ގެ 2012 •  98.7%އިންފޭްލޝަން ވަނީ ބަިއގެ ތްތުަކގެ މުޅާިރއްޖޭގެ ސިްއޙީ ޚިދުމަ މާަހއި 
 .މިަތވެފައެވެ 

  
  
  

ބައި: (% ފަތުރުގެ   +)0.06ދަތުރު 
  

އަޅާބަލާއިރު  ެމއި ގެ  3201 • + އަށް 0.06% ވަނީ މުޅިރާއޭްޖގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ަބިއގެ އިންފޭްލޝަން ރޭޓް  ހުމަ ޖޫން  2013މަހާއި 
ގު  ޑުނަމއިގަ  ންިމގޮތުން ިމަބއި ަމއްޗަށް ޮގސަްފއެވެ. ަވިއގެ  އާއި މާލެ ާއއި ދެމެދު ކުރާ ކޮލަްމބޯދަިޔއީ މައްޗަށް ގޮތެއްގައި އަ

މަިބިއަގއި ހިމެނޭ ނެވެ. +) 0.01ވިައގެ މަގުންކުރާ ދަތުރު (%އެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ) އަދި +5.25ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިން (%
މާލެ އާއި ދެމެދު ކުރާ ަވިއގެ ދަތުރު ފަތުުރގެ ަބއިން  ޓްރެވިންޑްރާމް ާއއި  އަގު ދަށަށް ގޮސްފިައވަނީބާވަތްތުަކގެ ތެެރއިން 

 ) ނެްނވެ.- 1.33)  އަދި ީޑސެލް (%-1.24(%

 

އަޅާބަލާއިރު ޖޫން ގެ  2013މާަހއި  ޖޫން  ގެ  2012 •  2.21މުޅާިރއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފޭްލޝަން ވަނީ % މަހާއި 
  .މިަތވެފައެވެ 

  
  
  

ދުފުމުގެ ބައި: (%  )0.3+2ދުންފާަތއި 
  

އަޅާބަލާއިރު  ެމއި ގެ  3201 •  0.32+ަބއިގެ އިންފޭްލޝަން ރޭޓަކީ % އި ދުފުުމގެމުޅާިރއްޭޖގެ ދުންފަތާ  މަހު ޖޫން  2013މަހާއި 
. މިބަިއަގއި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން +) 0.98(% ގެ އަގުަހވާދުލީ ޯފއް ޕެކެޓް +) އަދ1.95ި(% ޯފއް ކިލޯެއްއގެ ައގު  ެއވެ

  .ވެދަށަށްގޮސްަފއެވަނީ 
 

އާަޅބަލާއިރު  ޖޫން ގެ  2013މަހާއި ޖޫން  ގެ  2012 •  1.94% ަބއިގެ އިންފޭްލޝަން ވަނީ އި ދުފުުމގެ ދުންފަތާ މުޅާިރއްޖޭގެ  މާަހއި 
 .ދަށަްށގޮސްފައެވެ 
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 +)0.14ޭގގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތުެލގެ ބައި: (%
  

އަޅާބަލާއިރު  ެމއި ގެ  3201 • ޭގގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދި ތެލުގެ ބަިއގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ   ހު މަ ޖޫން  2013މާަހއި 
%0.14 + . ގެ އަގު  ގެގޭިމގޮތުން ެއވެ ) +0.16%ައގު ( ސިމެންތީގެ) އަދި +1.10%( ފުލައި ވުޑް ފިލާ)، +0.31(%ކުލީ

. ނަމަވެސް ފަ ވެމަތި ވަނީ   ވަެފއެވެ.ދަށް ވަނީ ) - 0.07(%އަގު  ޓިނުގެއަދި   )-1.53(% ފާރުގައި ލާ ކުލައެވެ
  

އަޅާބަލާއިރު ޖޫން ގެ  2013މާަހއި ޖޫން  ގެ  2012 • މުޅިރާއޭްޖގެ ޭގގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ޭގސް އަދި ތެުލގެ ަބިއގެ  މަހާއި 
 މަތިވެފެައވެ. 3.18%ޭލޝަން ވަނީ އިންފް

 

  
  )+1.26ބައި: (% މުަހގެ 

  

އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގެ  3201 • .+ 1.26% އަކީރޭޓް އިންފްޭލޝަން ަބއިގެ  މުަހގެޅާިރއްޖޭގެ މު  މަހުޖޫން  2013މަހާއި  ިމގޮތުން  އެވެ
. )+5.90(%ކަންނެލި ދިޔަ ާބވަތް ތަކުގެ ތެޭރގައި  މައްޗަށްިމަބިއގައި ހިމެޭނބާވަތްތުަކގެ ތެެރއިން ައގު  ނަމަވެސް  ހިމެެނއެވެ

) - 1.27ވަޅޯމަސް (%) އަދި -7.57ފަރަުމސް (%)،-7.32ރިހާކުރު (%ތަކުގެ ތެޭރަގއި ތް ދިޔަ ބާވަދަށަށް ިމބައިން ައގު 
 ހިމެެނެއވެ.

 
އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގެ  2013މާަހއި ޖޫން  ގެ  2012 •   .މަިތވެފެައވެ 3.09އިންފޭްލޝަން ވަނީ % ބައިގެ މުަހގެމުޅާިރއްޖޭގެ  މަހާއި 

  
  
 

ބައި   )+53.0(% :ާކބޯތަކެތީގެ 
  

އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގެ  3201 • . + 53.0ރޭޓަކީ % ބަިއގެ އިންފޭްލޝަންކާބޯތަކެީތގެ ާރއްޖޭގެ މުޅި   މަހުޖޫން  2013މަހާއި  ެއވެ
އަނބު +)، 5.90ކަންނެލި (%ިދއުމަށް ިހްއސާކޮށްފައިވަނީ  ަމއްޗަށް ާބވަތްތުަކގެ ތެެރއިން އިންފޭްލޝަން ރޭޓް  ިމަބއިަގއި ހިމެނޭ

ކުކުޅު ބިސް  ،)+10.31%( ކަރާ)، +0.56(% ހިކި ކިރު ، )+11.47(%ލޮނުމެދު  ،)+2.53(% ޔާފި+)، 16.47(%
ނޑޫ ،)+12.97(% ބަޓާނާ -ބަަރބޯ ، )+0.74(%ކުރީމް ކްރޭކަރ ބިސްކޯދު  +)، 1.44(% އާޓާ  އަދި )+2.70(% ާބސްމަތީ ހަ
.ންނެ )+5.80(% ފުށު  އަދި )- 7.57(% ފަރުމަސް، )-7.32(%ރިހާކުރު  ދިޔަ ާބވަތްތުަކގެ ތެރޭގައި ދަށަށްމި ބައިން ައގު  ވެ
 މެެނެއވެ.ހި )- 18.70(%ޅޯ ފަ 

 

 3.73%ބައިގެ އިންފޭްލޝަން ވަނީ ާކބޯތަކެތީގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގެ  2013މަހާއި ޖޫން  ގެ  2012 •
  މިަތވެފައެވެ.
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Ø  ައަތޮޅުތ އިންފޭްލޝަންރޭޓް މާލެ ާއއި    ކުގެ 

 2013 ޖޫން އިން  2013 މެއި 
އަތޮޅުތަކަށް   އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މާލެ އާއި 

 އުިތރުވި މިންވަރު         
 މާލެ އަތޮޅުތައް

އިންފްލޭޝަން  0.31- 0.23-  ޖުމްލަ 

   
 ާކބޯތަކެތީގެ ބައި  0.37 0.64

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  1.37 0.03-

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.04- 0.06-

 ގޭގެ ުކލި، ފެން، ަކރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި 0.22 0.02-

ސާމާނުގެ ބައި  6.43- 4.24- ހިފާގެންގުޅޭ   ފަރުނީޗަރ އަދި 

 ދުމަތުގެ ބައި ސިއްޚީ ޚި 0.08- 0.10

 ދުަތރުފަތުރުގެ ބައި  0.07 0.05

 މާުވަސލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00

 ކުޅަިވރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  0.30- 0.42-

 ތުައލީމްގެ ބައި  0.00 0.00

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި  0.00 0.00

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.36- 0.28-

  
ސީީރސް)                        އެނަލިޓިކަލް  އައި ( ޕީ.  ސީ.

ަމސްނުހިމަނާ  0.53- 0.31- އިންފްލޭޝަން   ޖުމްލަ 

މަސްނުހިމަނާ  1.89 0.70  ާކބޯތަކެތީގެ ބައި 

  ސް މަ  0.00 0.48

 ގޭގެ ުކލި 0.28 0.24

 
  
  
  
  
 
Ø 3201  ެއާަޅބަލާއިރު  މެއި ގ . -0.31% އިންފޭްލޝަން ރޭޓަކީ ޭލގެމާ  މަހު ޖޫން  2013މަހާއި  ހުރީ އިންފޭްލޝަން ރޭޓް  ގެއަތޮޅުތަކު އެވެ

  ެއވެ.ގަ - %0.23
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މިންވަރު އެކިއިެކބައިތަކުން އި މަހު  ޖޫން ވަނަ އަހަރު  2013އަޅާބަލާއިރު މާަހއި  ެމއި ގެ  2013 ހްިއސާކޮށަްފިއވާ  ރޭޓަށް    ންފަލޭޝަން 

  

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

  

  
ރުނީޗަރ އަދި ފަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ިހްއސާކޮށްފައިވަނީ ިދއު ދަށަށް  އިންފްލޭޝަން ރޭޓްޖޫން މަހު މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ގެ  2013

. އަދި އަތޮޅުތުަކގެ -6.43(%ހުރީ  އިންފޭްލޝަން ރޭޓްމިގޮތުން ިމަބއަިގއި މާލޭގެ  ެނވެ. ބައިން ހިާފގެްނގުޅޭ ސާމުާނގެ  ) ގަެއވެ
. - 4.24ހުރީ  (% އިންފޭްލޝަން ރޭޓް   ) ަގއެވެ

  
)، -10.48ބެްޑޝީޓް (%، )- 9.53(% ައވަން)، -15.82އަލަމާރި (%)، -16.80ނދު (%އެ ،ން މެާލއިގެ ަސބަެބއް ކަުމގައި ވަނީ މީ

ދަްށވެުމވެ. އަތޮޅުތަކުން ބާަލއިރު ިމަބއިން ައގުދަށަށް ޮގސްފިައވާ ބާވަތްތުަކގެ  ) އަގު-8.11) އަދި ަކއްކާ އުދުނުގެ (%-8.04ޑި (%ގޮދަ
ނޑި (%، )-9.53(% ައވަން)، -15.82އަލަމާރި (%)، -16.80ތޭެރަގއި އެނދު (% ) -8.09) އަދި އިސްތިރި (%-8.04ގޮދަ

. ނޑު ަސބަބަކީދަށަށް ދިއުުމގެ  އިންފްލޭޝަން ރޭޓްބަިއގެ  ރުނީޗަރ އަދި ހިާފގެްނގުޅޭ ސާމާނުގެފަ ހިމެެނެއވެ ރަަމޟަލާން  މިައގަ
.ސޭލް ން ހިްނގާމާަހުގވައިގެ    ތަކެވެ

  
އެހެނިހެން މުދާަލއި އެންމެ ބޮޑަށް ިހްއސާކޮށްަފިއވަނީ ެދވަނައަށް އުމަށް ދިދަށަށް  އިންފޭްލޝަން ރޭޓްޖޫން މަހު މޭާލގައި ގެ  2013

.-0.36(%ބައިން ޚިދުމަތުގެ    ) ނެވެ.- 0.30(%ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ދަށަށް ޮގސްފިައވަނީ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިން  ) ނެވެ
  
  

ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ އެންމެ ބޮޑަށް ހިްއސާކޮށްަފިއވަނީ ށްދެވަނައަށް ދަށަށް ިދއުމަ  އިންފްލޭޝަން ރޭޓްޖޫން މަހު އަތޮޅުތުަކގެ ގެ  2013
.-0.42(%ކަންތަކުގެ ަބއިން  .-0.28(% ަބއިންއެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ދެން އެންމެ ބޮޑަށް ދަށަށް ޮގސަްފިއވަނީ  ) ނެވެ   ) ެނވެ
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. ިމގޮތުން ާކބޯހިްއސާކޮށްަފއިވަނީ  ބޮޑަށްަމއްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ  ންފޭްލޝަން ރޭޓްޖޫން މަހު އިގެ  2013 ތަކެތީގެ ބައިނެްނވެ

. 0.64ހުރީ  (% އިންފްޭލޝަން ރޭޓް+) ގައި ހުރިއިރު އަތޮޅުތިަކގެ 0.37(% އިންފްލޭޝަން ރޭޓްިމަބިއގައި މޭާލގެ    +) ަގއެވެ
ސީިރއަލް ފަދަ ބާވަތްތަކުގެ އަގު +) އަދި ޕާން އަދި 2.37މުަހގެ ާބވަތްތަކުގެ ައގު (% ،މެާލއިންަސބަބެއް ކަުމގައި ވަނީ ީމގެ 

. އަތޮޅުތަކުން ައގުމައްޗަށް ގޮސްަފއިވާ ާބވަތްތުަކގެ ތޭެރގައި +)0.72( ަމސް +)، 2.08ތަރުކާރީ (%+)، 2.88%( ޭމވާ ބޮޑުވުެމވެ
  +) ހިމެެނެއވެ.0.65%( +) އަދި ޕާން އަދި ސީރިއަލް ފަދަ ބާވަތްތައ0.48ް(%
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މައުލޫ  ހޯއްދެވުމަށް:އިތުރު   މާތު 
  

  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ެނޝަނަލް ޕްލޭންިނގ/ ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިިވޝަން
   3349470ފޯން:

 :   econstats@planning.gov.mvއީެމއިލް
    

      
  
  


