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  2015 ޖުލައި                  ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(                                          
 

 ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 5201  ި0.83%މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  ޖޫންއެވެ.  -0.12އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ %ރާއްޖޭގެ  މަހުގެ ޖުލައ+ 
 ޖޫން  ގައެވެ. މިއަދަދު  0.01-މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % ޖުލައި ގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ

 ގައެވެ. +0.72%މަހު ހުރީ 
 

o 4201  ެން  4201 ޖޫން މަތިވެފައެވެ.+ 0.91%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  ޖުލައި ގެ  5201އިން  ޖުލައި ގ
 އަށެވެ.+ 1.45%އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ  2015 ޖޫން

 
 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް  މަހު މައިގަނޑު  ޖުލައި 
 

o  ުނޑ ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތަށް ، (-1.29ގޮތެއްގައި އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބާވަތްތަކުން )% ޖުލައި މަހު މައިގަ
މިނަރަލް ފެން، ލުއި ބުއިން، ، (%1.14-އެހެނިހެން ކާނާގެ ބާވަތްތައް )، (-1.43ކިރު، ޗީޒް، އަދި ކުކުޅުބިހުގެ ބައި )% ،(-3.82)%

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ބައި ، (%0.20-ޒީނަތްތެރިވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު )، (%0.65-ސްތަކުގެ ބާވަތްތަކުން )އަދި މޭވާއާއި ތަރުކާރީގެ ޖޫ
 .ނެވެ (%0.63-އަދި ތެލާއި ފެޓްސްގެ ބާވަތްތަކުން )، (%1.78-އެހެނިހެން އަމިއްލަ ކަންތައްތަކުގައި ބޭނުންކުރާ މުދާ )، (1.71%-)

 
o ިނޑު ގޮތެއްގައި  ޖުލައ ގޭތެރޭގައި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ، +(0.58)% ގޭގެ ކުލިގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި  ށްމައްޗަ އަގުމަހު މައިގަ

 ،+(1.77)% އިންފޮމޭޝަން ޕްރޮސެސް ކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ،(+1.75)% މޭވާގެ ބާވަތްތަށް ، +(2.56)% ބާވަތްތަށް 
ކަށްކުރާ ވައިގެމަގުން ބޭރުގައުމުތަ ، +(0.45)% އް ބޭހުގެ ބާވަތްތަސިއްޙީ ޚިދުމަތުން ، +(2.06)% ރިސެޕްޝަނަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު

އަތްމަތީ ގޭތެރޭގައި ބޭނުންކުރާ  އަދި +(0.28)% ހޮޓާ، ކެފޭ، އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ތަކުން ،+(2.31)% ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިން
 (.%1.27+ޢާލާތްތަކުން )

 
 
 

 
 2014 ޖުލައި 

 އިން   
  2015 ޖުލައި 
 އަށް  

  2015 ޖޫން 
 އިން 
  2015 ޖުލައި 
 އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މުޅިރާއްޖެއަށް  އަށް 

 އިތުރުވި މިންވަރު  އިތުރުވި މިންވަރު 
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.12- 0.91      

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.99- 1.02-     
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.03- 25.49 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.05- 0.50- 
 ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި ގޭގެ ކުލި،  0.31 1.31 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.65 3.70 
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 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.03 2.61
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.18 2.77- 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.87- 
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  0.81 1.06- 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 7.54 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.27 0.15- 
 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.25- 0.07- 
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.01- 1.35    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.87- 0.09 
ނޑު  1.29- 3.50-   މަހުގެ މިންގަ
 ގޭގެ ކުލި  0.58 4.12 
  

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 (-0.99: )%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 
 

 2015  ެއެވެ.  -0.99އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % ބޯތަކެތީގެ ބައިގެކާމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު  ޖުލައި ގެ  2015މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގ
ކަޅުބިލަމަސް (، -13.44ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިޔާ )%މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

ދޮންކެޔޮ (، -0.78ދަޅުމަސް )%(، -3.20ހެދިކާ )% ، (-15.96ގިތެޔޮމިރުސް )%(، -8.53ކުކުޅު ބިސް )%(، -2.60)%
ތެޔޮ އަދި ކައްކާ، (-14.18ކިއުކަމްބަރ )%، (-1.31ވަޅޯމަސް )% ،(-8.95ވި )%އަލު(، -0.78ހިކިކިރު )%(، -6.04)%
  ލޮނުމެދު ، +(53.48)%ކެރެޓު ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާމައްޗަށް ( އެވެ. މިބައިން އަގު -0.64)%
ކުރުނބާ  ، +(22.43އިނގުރު )% ، +(17.81ފަޅޯ )%+( 2.49)% ރިހާކުރު +(24.87)% ކަރާ، +(16.16)%
  ހިމެނެއެވެ.  (+9.49)% ކެބެޖު އަދި ، +(10ޓޮމާޓޯ )%، +(2.44ކާށި )% ، +(10.06)%

 
 

 2014  ެ1.02ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ %ކާބޯތަކެތީގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގެ  2015މަހާއި  ޖުލައި ގ- 
  ވެފައެވެ.ދަށް 
 
 
 (-1.29)%މަހުގެ ބައި: 

 
 2015  ުއެވެ.  -1.29މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްއަކީ %ގެ ޖުލައި މަހު  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

މަސްދަޅު ، (-2.60މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަސް )%
 +( ނެވެ. 2.49( އިންނެވެ. މިބައިން އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ރިހާކުރުން )%-1.31( އަދި ވަޅޯމަސް )%-0.78)%
 

 2014  ި3.50%ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2015ގެ ޖުލައި މަހާއ- 
 ދަށްވެފައެވެ.
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 އެހެނިހެން މުދަލާ އި ޚިދުމަތުގެ ބައި: )0.25%-(                                                        

 
 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  ޖުލައި މަހު  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ވޮލެޓުން  އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ -%0.25
 ( ނެވެ.-5.43)%
  

 2014  ިމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2015ގެ ޖުލައި މަހާއ
 ދަށްވެފައެވެ. -0.07ވަނީ %

 
 
                                                                       (-0.05ފައިވާނުގެ ބައި: )%އަންނައުނާއި 

 
 2015  ުބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  ގެ ޖުލައި މަހު  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

ވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ޓީޝާޓުން އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާ  -%0.05
 +( ނެވެ.0.05( ނެވެ. މިބައިން އަގު އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފޮތިން )%-1.00)%
 

 2014  ިބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  އި ފައިވާނުގެމުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާ ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2015ގެ ޖުލައި މަހާއ
 އަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%0.50
 

 (-0.03ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )%
 

 2015  ު0.03މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % ގެ ޖުލައި މަހު  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ- 
( -1.15އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ހަނާކުރި ފޯއް ވިއްކާ އަގު )%

 +( އިންނެވެ.0.24ފައިވަނީ ރޯފޯއް )%މިބައިން އަގު އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްދަށަށް ދިއުމުންނެވެ. 
 

 2014  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2015ގެ ޖުލައި މަހާއ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.%25.49

 
 

 +(0.00މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%
 

 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  ގެ ޖުލައި މަހު  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 

 
 2014  ިމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ   ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2015ގެ ޖުލައި މަހާއ

 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް -%0.87
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 +(0.00ތަޢުލީމްގެ ބައި: )%

 
 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް  ގެ ޖުލައި މަހު  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ. 
 

 2014  ިއަށް  +7.54މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ % ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2015ގެ ޖުލައި މަހާއ
 މަތިވެފައެވެ.

 
 

 +(0.03ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%
 

 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  ގެ ޖުލައި މަހު  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
+ އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ބައެއް ބޭސްތަކުގެ %0.03

+( 0.89އަދި ފޯސީވަލް )%، +(0.53)% ޕެނަޑޯލް، +(2.41އަގު މައްޗަށް ދިއުމުންނެވެ. މީގެތެރޭގައި ސްޓްރެޕްސިލް )%
( -2.63އަދި ބޭސް މަލަން )%، (-4.44)% ބްލަޑް ޓެސްޓHBްހިމެނެއެވެ. މިބައިން އަގު ދަށައް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ 

 ނެވެ.އިން
 

 2014  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2015ގެ ޖުލައި މަހާއ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.%2.61

 
 

 +(0.27ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )%
 

 2015  ުކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ  ގެ ޖުލައި މަހު  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
+ އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިފައިވަނީ ބަތްޕާރުސަލް %0.27
 ވެ.ނެ+( 2.85)% ޕިއްޒާއިންއަދި +(، 1.33)%
 
 2014  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2015ގެ ޖުލައި މަހާއ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -0.15ވަނީ %
 

 +(0.18ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: )%
 

 2015  ުއެވެ. މިބައިގައި 0.18ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % ގެ ޖުލައި މަހު  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ +
ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ވައިގެ މަގުން މާލެ އާއި ކޮލަންބޯ އާދެމެދު ކުރާދަތުރު 

 +( ނެވެ.3.15ދަތުރުން )%އަދި ވައިގެ މަގުން މާލެއާއި ޓްރިވެންޑްރަމްއާ ދެމެދު ކުރާ ، +(4.48)%
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 2014  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު 2015ގެ ޖުލައި މަހާއ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%2.77

 +(0.81ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި: )%ކު 
 

 2015  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު ގެ ޖުލައި  2015ގެ ޖޫން މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
+ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކަކީ %0.81

 ވެ.+( އެ 2.36އަދި ޓީވީ )%، +(1.77ލެޕްޓޮޕް )%
 

 2014  ިޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ކު ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2015 ގެ ޖުލައި މަހާއ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%1.06

 
 

 +(0.65ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: )%
 

 2015  ްމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު ގެ ޖުލައި  2015މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖޫނ
ދޮންނަ މެޝިން ، +(6.93+ އެވެ. މިބައިން އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އުނދުން )%0.65ރޭޓަކީ %

 ހިމެނެއެވެ.+( 1.27އަދި ފެންޕަންޕު )% ،+(2.09އައިސްއަލަމާރި )%، +(2.81އަވަން )%، +(2.36)%
 

 2014  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2015ގެ ޖުލައި މަހާއ
 + މަތިވެފައެވެ.3.70އިންފްލޭޝަން ވަނީ %

 
 

 +(0.31ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: )%
 

 2015  ިމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  ގެ ޖުލައި މަހު 2015އަޅާބަލާއިރު ގެ ޖޫން މަހާއ
+ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ 0.31އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %

 +( ނެވެ.0.58ކުލިން )%
 

 2014  ަމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2015ހާއި ގެ ޖުލައި މ
 މަތިވެފައެވެ. +1.31އިންފްލޭޝަން ވަނީ %
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  ްމާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓ 

 2015ޖޫން އިން ޖުލައި  
 އަތޮޅުތަކަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މާލެ އާއި 

 އިތުުރވި މިްނަވރު 
 މާލެ  އަތޮޅުތައް   

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.01 0.24-  

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.92- 1.04-    
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.24- 0.04 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.02 0.08- 
 ތެލުގެ ބައި ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި  0.45 0.02 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.84 0.53 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.08 0.01 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.18 0.19 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00 
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  1.05 0.68 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.39 0.05 
 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.63- 0.03 
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.03- 0.00    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  1.57- 0.43- 
ނޑު  0.46 2.51-   މަހުގެ މިންގަ
 ގޭގެ ކުލި  0.61 0.00 
  

 
 5201  ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް + 0.01މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % ގެ މަހު ޖުލައި  ގެ  2015މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން  ގ

 ގައެވެ.  -0.24ހުރީ %
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 ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު.އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓަށް މަހު  ޖުލައި ވަނަ އަހަރު  2015މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫން ގެ  2015
 

 
 

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

ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، އްސާކޮށްފައިވަނީ ހިމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް  ޖުލައިގެ  2015
ގޭގެ ކުލިން  ވަނީމިގޮތުން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައި+( ނެވެ. 0.45ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިން )%

 +( ނެވެ.0.61)%
 

ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން ށް ދިއުމަށް އެންމެ ދަށަ މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ޖުލައިގެ  2015
، (-6.43ކަޅުބިލަ މަސް )%އްސާކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ދަށަ( ނެވެ. މިގޮތުން އަގު -1.04)%

، (-0.65)%މަސްދަޅު ، (-12.94ދޮންކެޔޮ )%، (-12.27ގިތެޔޮމިރުސް )% ،(-7.82ފިޔާ )%(، -8.40ކުކުޅު ބިސް )%

މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް  +( ހިމެނެއެވެ.9.74ކިއުކަންބަރ )%އަދި  ،(-4.65އަލުވި )%، (-0.39ހިކިކިރު )%
ރިހާކުރު ، +(15.49ލޮނުމެދު )%+(، 26.48ކަރާ )%+(، 28.46ކެރެޓު )%، +(20.50ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އަނބު )%

ކުޑަކުދިންގެ އަދި  +(12.34)%ޓޮމާޓޯ (، +10.56ކެބެޖު )%، +(19.15)% އިނގުރު +(،8.48ކުރުނބާ )% ،+(2.18)%
 +( ހިމެނެއެވެ.1.63)% ންހިކިކިރު

 
ން ބައިކާބޯތަކެތީގެ އްސާކޮށްފައިވަނީ ހިމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް  ޖުލައިގެ  2015
(، -5.61ހެދިކާ )%(، -20.98ފިޔާ )%ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްންނެވެ. މިގޮތުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  (-0.92)%

ވަޅޯމަސް ، (-1.66ހިކިކިރު )%، (-1.00)% މަސްދަޅު، (-8.91ބިސް )%، (-40.00އަނބު )%، (-26.28ގިތެޔޮ މިރުސް )%

-0.40 -0.30 -0.20 -0.10 0.00 0.10 0.20

 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 މަސްހިމަނައިގެން  

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

% 

 އަތޮޅުތައް

 މާލެ

 މުޅިރާއްޖެ

http://www.planning.gov.mv/


8 

 

 
www.planning.gov.mv or www.statisticsmaldives.gov.mv/ ީ2015އައި ޖުލައި .ޕީ.ސ                                       
                                                                      
 

މިބައިން އަގު މައްޗަށް ( ހިމެނެއެވެ. -1.41އަދި ކައްކާތެޔޮ )%، (-20.89ކިއުކަމްބާ )%، (-16.53އަލުވި )%، (-2.76)%
+(، 17.07ލޮނުމެދު )%+(، 17.54ފަޅޯ )%+(، 1.57ކަޅުބިލަމަސް )%+(، 77.47ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކެރެޓު )%

އަދި +(، 13.22ކުރުނބާ )%+(، 3.82ރިހާކުރު )%+(، 21.45ކަރާ )%+(، 26.46އިނގުރު )%، +(7.63%ކާށި )
 ( ހިމެނެއެވެ.+7.50ޓޮމާޓޯއިން )%

 
ފަރުނީޗަރ އަދި ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ޖުލައިގެ  2015

ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްނެވެ. މިގޮތުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  (+0.53ން )%ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި
 +( ނެވެ.2.19އަދި އަވަނުން )%+(، 1.21ފެންޕަންޕު )%+(، 3.38އައިސްއަލަމާރި )%+(، 2.54ދޮންނަމެޝިން )%

 
 

 2015 އޯގަސްޓް  31
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:

 
 ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

  3349497ފޯން:
 info@stats.gov.mvއީމެއިލް: 

 
 

 
 

http://www.planning.gov.mv/

