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   2012 ނޮވެމްބަރ     )އައި .ޕީ .ސީ ( ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް                         
  

  ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  
 

o 2012  ެަގއެވެ 40.0%މަުހ ިއންފްޭލޝްަނ ރޭްޓ ހުީރ  އޮކްޓޯަބރ. ެއވެ 0.34%ައކީ  ގެ ިއންފްޭލޝަްނ ރޭޓްރާއްޖޭ މަހު ނޮވެމްބަރގ .
ޮއކްޓޯބަރ ަމހު ުހރީ މިައދަުދ  .ަގއެވެ 0.38%ހުރީ  ިއްނފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު  ނޮެވމްަބރނުލާ ބަލައިފިަނމަ  އައިބަދަލުމަހުެގ ައުގތަކަށް 

 .ގައެވެ  %0.13
 

o 2011  ެ5.90% އިންފްޭލޝަްނ ޭރޓް ަވނީ  މަސްދުވަހަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ 12އާއި ހަމައަށް  ނޮވެމްބަރގެ  2012 އިން  ނޮވެމްބަރގ 
 .ައށެވެ 9.15%ފައިވަީނ ިއްނފްލޭޝަން ރޭްޓ މަްއޗަށް ޮގސް ބަލާއިރު މަްސުދަވހަށް  12މަާހ ހަަމަޔށް  ބަރނެޮވމް. މަިތވެފަެއވެ

 

ނޑު  ނޮވެމްބަރ   ސްފައިވާ ބަދަލުތައް އި އައި އަށް އަ.ޕީ .ގޮތެއްގައި ސީ  މަހު މައިގަ
 

o ނުޑ ބަގޮތްެއގަިއ ައގު މަްއަޗްށ ގޮސްަފިއވާ  މަުހ މަިއގަނޑު  ނޮެވމްބަރ  ީނ ވަިއގެ ދަތުުރ ފަުތރުެތރޭަގއި ހިެމނެ ިއތަކުގެ ތެޭރގައި މަިއގަ
ެއްއގަުމ ، )2.49(%ހިފަިއ ެގްނގުޅޭ ސާމާނު  ،)5.18(% ގެ ާބަވތްތައް  ތަުރކާރީ، )8.08(% ރެސްޓޯރަންްޓ ައދި ކެފޭ، )13.32(%

 .ެއވެ)1.49(%ސާާމނު  ައިދ ލިޔެ ކިުއމަްށ ބޭުނން ުކރާ ) 1.70(% ޭމާވގެ ބާވަްތތައް ، )2.45(% މަހުެގ ާބވަްތތައް 
  

o  ެއހެިނހެން އައްނަުއުނގެ ބާަވތްަތއްެތރޭގަިއ ހިެމނެނީ ބައިަތކުގެ މަހު މަިއަގނޑު ގޮެތއްަގއި އަުގ ަދށަށް ޮގސްފައިވާ  ޮނވެމްަބރއަިދ 
ފަިއވާނިާއ  )-1.63(% ސާމާނު ގޭތެޭރަގއި ހިފަިއ ގެންުގޅޭ  ،)-2.33(% ގެޮދރު ަމރާާމތު ކުުރމާއި ބެލެހެއްުޓުމެގ ސާމާނު، )-4.73(%
 .އެވެ)-1.33(%ުދންަފތުގެ ބާަވތްތަކުން  އަދި ، )-1.33(% ބޫޓް

އިން   2011 ނޮވެމްބަރ
 12އަށް  2012 ނޮވެމްބަރ

 މަހުގެ 
އިން  2012އޮކްޓޯބަރ 
 މުޅިރާއްޖެއަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށް  2012 ނޮވެމްބަރ

 އުިތރުވި ިމްނވަރު  ުތރުވި ިމންވަރު އި

5.90   0.34   ޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މު

9.46  0.24   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

42.09  -0.94   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި 

9.22  -0.67   އަންނައުނާއި ފައިވުާނގެ ބައި 

4.00  0.05   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައި

8.23  ‐0.26   ިއ ފަރުީނޗަރ ައދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބަ

‐25.71  ‐0.14   ޚިއްުދމަތުގެ ބައި ސިއްޙީ

2.53  0.97   ދަތުރުފަުތރުގެ ބައި 

0.36  0.53   ދުމަތްަތކުގެ ބައިމުވާސަލާތީ ޚި 

0.34  0.24   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި

17.87  0.00   ތައުލީމްގެ ބައި 

19.25  7.84   ހޮޓާ، ކެފޭ އަިދ ރެްސޓޯރަންޓްގެ ބައި

5.10  ‐0.01   އެހެނިހެްނ މުދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި

)                       އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް (އައި .ޕީ .ސީ  

5.13  0.38   މުޅިރާްއޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަސްުނހިަމނާ 

0.19  0.38   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްުނހިަމނާ 

38.94  ‐0.09   ްސމަ

4.92  0.17   ގޭގެ ކުލި
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 ލޭޝަން ރޭޓް ފް ން އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އި
 

 
  )7.84: (%ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

 

ހޮޓާ، ކެފޭ އަިދ ރެސްޓޯރަންްޓގެ ބައިގެ ިއންފްލޭަޝްނ  މުޅިރާްއޖޭގެ  ނޮވެމްބަރ މަހުއަޅާބަލާއިރު ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2012 •
ަޗްށ ިދއުަމށް ިހއްާސކޮށްފަިއވަީނ ސެްޓ ީމްލ މިަބއިަގއި ހިމެނޭާބވަްތތަކުެގ ތެެރއިްނ ިއންްފލޭޝަްނ ަމއް. އެވެ 7.84%ރޭޓަކީ 

 .އެވެ )2.21(%ކޮފީ ައދި ) 21.88(%

  

މުޅިރާއްޭޖގެ ހޮޓާ،  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012ސްދުވަސް ތެރޭގައި މަ  12ވޭތުވެދިޔަ  •
 . އެވެތިވެފަ މަ  19.25% ންފްޭލޝްަނ ަވނީކެފޭ އަދި ެރސްޯޓރަންްޓގެ ަބއިެގ އި

  
  )0.97: (%ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

 

 0.97%ދަުތރުފަުތރުގެ ބަިއގެ ިއންފްޭލޝަްނ ރޭޓަީކ  މުޅިރާއްޭޖގެ ނޮވެމްބަރ މަހުއަޅާބަލާއިރު ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2012 •
ސާކޮށްފިައަވީނ މިބަިއގަިއ ހިމެޭނބާަވތަްތުކގެ ެތރެއިން ިމަބއިގެ އްިނފްލޭޝަން މަްއޗަށް ދިުއމަށް އެްނމެ ބޮަޑށް ހިއް . އެވެ

 . ްއަޗށް ޮގސްަފއެވެއަގުތަްއ ަވީނ މަ) 13.32(%ބޭރުގައުމުތަކަށް ުކރާ ވަިއގެ ދަުތރުަފތުރުެގ 

 

މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
  .ިތވެަފއެވެމަ 2.53% އިންފްލޭަޝން ވަނީ ދަތުުރފަތުރުގެ ަބއިެގ 

  
  )0.53(% :މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 

 

ދުަމތްތަކުެގ ަބއިެގ ިއންފްޭލޝަްނ ރޭްޓ ޚި ުމވާސަލާީތ  މުޅިރާްއޭޖގެ މަހު ނޮވެމްބަރއަޅާބަލާއިރު ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2012 •
) 0.96(% މޯބައިލް ފޯން ދިޔައީ ަޗށްމައްިމގޮުތން މިަބިއގައި ިހމެނޭާބވަްތތަކުގެ ތެރެިއން އަގު  .ތިވެަފއެވެމަ  0.53% ވަނީ 
  .އެވެ

 މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުނޮވެމްބަރ ގެ  2011މަހާއި ނޮވެމްބަރ  2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
  .ިތެވފައެވެމަ 0.36% ންފްލޭަޝން ވަނީ އި  ބަިއގެ ޚިދުަމތްތަކުެގ  މުވާސަާލތީ 

 
  ) 38.0: (%މަނާމަހުގެ ބައި ނުހި  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

  

 ކާބޯތަކެތީެގ ބަިއ މަްސުނހިމަާނ ބަލިައފިނަަމ އިންފްޭލޝްަނ ރޭޓަކީ  ނޮވެމްބަރ މަހުއަޅާބަލާއިރު ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2012 •
ކަާރ  މިަބއިަގއި ިހމެނޭާބވަްތ ތަުކެގ ތެޭރއިްނ އިްނފްލޭޝަްނ ަމްއަޗށް ދިުއމަްށ ހިއްސާކޮށްަފއިަވނީ  .އެވެ %0.38
 ޮލނުެމދު  )7.62(%ބަރަޯބ ، )10.56(%ފިާޔ  ،)13.13(%ައނުބ  ،)13.71(%މިރުްސ  ިގތެޔޮ ،)52.34(%
ށަްށ ދިަޔ ާބވަްތތަކުެގ ަބއިްނ ައުގ ދަ މިަނމަވެްސ . އެވެ) 4.55(% ުކކުޅު އަިދ ފިނިުކރި، )5.20(% ޮޓާމޓޯ، )6.97(%

 އަިދ  )-5.63(%އޮރެްނޖު ، )-5.99(%ކުރުބާ  ،)-6.77(% ކާށި، )-7.98(% ކެރެޓް، )-16.76(% ކިއުަކމްބާ  ތެރޭަގއި
 .ހިމެނެެއވެ) -4.14(% ކޯންފްލޭކްސް

 
މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިުރ ނޮވެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •

  .މަިތވެަފއެވެ 0.19% ިއންފްލޭޝަން ވަނީ މަސްނުހިަމނާ ބަާލނަމަ  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 
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  )0.24(% :ވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި ކުޅި
 

ކުޅިވަރާިއ ސަޤާީފ ކަްނތަކުެގ ބަިއެގ ިއންފްޭލޝަްނ  މުޅިރާްއޖޭގެ  ނޮވެމްބަރ މަހުއަޅާބަލާއިރު ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2012 •
ާބވަްތތަުކެގ  ިމގޮުތން މިބަިއަގއި ހިެމނޭާބަވތްތަުކގެ ެތރެއިްނ އަުގ މައްޗަްށ ދިޔަ .ައށް މަިތެވފައެވެ 0.24%ރޭޓް ވަީނ 

މޮިނޓަރ ފޮްތ ައދި ) 2.58(%ނެގުން  ޕާސްޕޯޓް ފޮޓޯ، )2.63(%ަލވަަޖހާ ެސޓް  ، )4.92(%ތެރޭަގިއ ކުލަ ަފންސުުރ 
  . ިހެމނެެއވެ، )2.14(%

 

 މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
 . ވެފައެވެަމތި 0.34% ްނފްލޭަޝން ވަނީ އިއި ަސޤާީފ ކަންތަުކގެ ބަިއެގ ކުޅިވަރާ 

  
  ) 40.2: (%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 

  

މަުހެގ . ެއވެ 40.2%ކާބޯތަކެތީެގ ބަިއގެ އިްނފްލޭޝަްނ ރޭޓަީކ  މަހު ނޮވެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގެ  2012 
މިަބއިގައި ހިމެނޭާބަވތް ތަުކގެ ތެޭރއިްނ . ގަެއވެ 0.38%ދު ުހރީ އަުގތަކަށް އައި ަބދަލު ނުލާ ަބލައިފިަނމަ މިައދަ 
 ،)13.71(%ިގތެޔޮ ިމރުސް ، )15.01(%ކަންނެލި ،)52.34(%ކަރާ  އިންފްޭލޝަްނ ަމއްޗަށް ދިއުމަްށ ިހއްސާކޮށްަފއިަވނީ

 ޓޯޮޓމާ، )6.97(% ލޮުނމެދު  )7.62(%ބަރަބޯ ، )9.01(% ވަޯޅަމސް، )10.56(%ފާިޔ  ،)13.13(%އަނބު 
ށަށް ދިަޔ ބާވަްތތަކުެގ ެތރޭގަިއ ނަަމވެސް ކާޯބތަކެތީެގ ބައިން އަގު ދަ . އެވެ ) 4.55(% ކުކުޅު  ައިދ ފިނިކުރި، )5.20(%

އޮރެްނުޖ ، )-5.99(%ކުރުބާ  ،)-6.77(% ކާށި، )-7.98(% ކެރެޓް، )-16.12(% ފަރުމަސް ، )-16.76(% ކިއުކަމްބާ
 .ހިމެެނއެވެ) -4.66(% ަމސްއަިދ ހިކި، )-4.14(% ކޯްނފްލޭކްސް )-5.63(%

 

މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
 . ަމތިވެަފއެވެ 9.46% އިންފްލޭޝަން ވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބަިއެގ 

  
  )050.: (%ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި ، ގޭގެ ކުލި، ފެން 

 

ިއންްފލޭޝަްނ  ގެ ބައި ގޭެގ ކުލި، ފެން، ކަަރންޓް، ގޭްސ ައިދ ތެުލގެ  މަހު ނޮވެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި އޮކްޓޯބަރ ގެ  2201 
ފާުރގަިއ  ަނަމވެްސ  .ަމތިިވއެވެ 0.17%ޭގެގ ކުލީެގ އަގު ައިދ  2.03%އަުގ  ުފލައިވުޑް ިމގޮުތްނ  .އެވެ 0.05% ރޭޓަކީ

) -0.05(%އަިދ ޭރނުުމގެ އަުގ  )-0.13%( ވަނީ  ރަންްޓގެ ިޚދުަމތުގެ ައގުކަ) -0.34(%ޓިނު ، )-1.53(%ލާ ކުލަ 
 .ދަްށވެފަެއވެ

 

މުޅިާރއްޭޖެގ ގޭެގ ކުލި، ފެން،  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ތުވެދިޔަ ވޭ •
  . ަމތިެވފައެވެ 4% ނީިއންފްލޭަޝްނ ވަކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ަބއިެގ 

 
 

  )- 01.0: (%އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 
 

ިއންްފލޭަޝްނ  އެހިެނހްެނ މުދަާލިއ ޚިުދމަތުެގ ބިައގެ  މުޅިާރްއޖޭގެ  މަހު ނޮވެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގެ  2012 •
ސްކޫްލ ، )-3.26(% ރޭަޒރމިޮގތުްނ އަގު ދަަށށްިދަޔ ބާވަތް ތަކުގެ ތެރޭަގއި . އަށް ަދށްވެފައެވެ -0.01%ރޭޓް ވަނީ 

ނަަމވެްސ ިމބައިްނ . ިހމެެނެއވެ) -1.06(%ފުިޅ  ޝޭމްޕޫައިދ ) -1.65(% ފިރިހެނުންެގ ބޮޑީސްޕްރޭ ، )-1.95(% ދަބަސް 
 ޓިޝޫ ، )2.08(% ރ ޖެލް ބޭީބ ޝަވަ ، )3.09(%ފިރިހެނުންެގ ވޮލެްޓ  ޗަށް ދިޔަ ބާވައްތަކުގެ ތެރޭގައިއަުގ މައް 

 . ހިެމނެއެވެ  )1.25(%ައދި ބޭބީ ޮއއިލް  )1.75(% ަދްތއުގުާޅ ބޭސް  ،)2.05(%
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 މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
  . ިތވެފައެވެމަ 5.10% ންފްޭލޝަން ވަނީއި ދުަމތުެގ ބަިއގެޚި އެހެިނހެން މުދަާލއި 

 
  )- 14.0: (%ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި  ސިއްޙީ

 

ސިއްޙީ  ިޚދުމަތްތަކުެގ ިއްނފްލޭޝަން  ރޭްޓ ވަީނ  ރްާއޖޭގެމުޅި ނޮވެމްބަރ މަހުއަޅާބަލާއިރު ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2012 •
ށަށް ިދޔަާބވަްތތަކުގެ ތެޭރަގއި ޭބްސ ާބވަތްަތކުގެ ތެެރިއން އަގު ދަ ިމގޮތުން މިަބިއގަިއ ހިެމނޭ. ދަށަްށ ގޮސްަފއެވެ)-0.14(%

 .  ހިމެނެެއވެ) -1.45(%ސްްޓރެޕްސިލް  ައދި )-2.07(%މަލަްނ 

 

މުޅިރާއްޭޖގެ ސިއްޙީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
 2012ެޖނުައރީ  1ީމގެ ސަބަެބއް ކަމުގަިއ ބަެލވެީނ . ވެަފއެވެދަށް  )-25.71%( ްނފްލޭޝްަނ ަވނީއިަބިއގެ ޚިދުަމތްތަުކގެ 

  . ގައި މުިޅރްާއޖޭަގއި ޔިުނވަރސަްލ ހެލްތް ެކއަރ ިސސްޓަމް އާސަްނދަ ތަޢާަރފް ުކރުމުންެނވެ
 

  )- 26.0: (%ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި 
 

ފަރުނީޗަރ ައދި ހިފާެގްނުގޅޭ ސާމާުނގެ ަބއިެގ  މުޅިާރއްޭޖގެ ހުމަ  ނޮވެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގެ  2012 •
ިމގޮތުން މިބައިަގިއ ހިެމނޭާބަވތްތަކުެގ ތެެރއްިނ އަގު ަދަށށްިދަޔ ބާވަްތ . ވެިއްނ ދަްށވެފައެ  -0.26%ޭރޓްވަނީ އިންފްޭލޝަްނ 

ަނަމވެްސ . ހިމެެނެއވެ) -1.85(% ައދި ިއސްިތރި) -2.33(% ފެންޕަންޕް، )-3.45(% ރެފްރިިޖރޭޓަރތަކުގެ ތެޭރގަިއ 
، )1.46%( ،ޮސފްޓްނަރ  )2.04(% ައަވން، )2.49(% ބެޑްޝީޓްމިބައިން އަުގ ަމއްަޗށް ދިަޔ ބާަވއްތަކުެގ ތެޭރަގިއ 

 .ހިެމެނއެވެ )1.12(%ފިިހ ަގނޑު އަދި 
 

 މުޅިރާއްޭޖެގ  އިރުމަހާއި އަޅާބަލާ  ނޮވެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012މަސްދުވަސް ތެރޭގައި  12ވޭތުވެދިޔަ  •
  . ިތވެަފއެވެމަ 8.23% ންފްލޭޝަން ވަނީއި  ފަރުީނޗަރ އަދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާމާނުެގ ބަިއގެ

 
  )- 67.0: (%އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި 

 

ޓަީކ ައންަނއުާނއި ފައިާވުނގެ ަބިއެގ އިންފްޭލޝަން ރޭ މުޅިރާްއޭޖގެ މަހު ނޮވެމްބަރއަޅާބަލާއިރު ގެ އޮކްޓޯބަރ މަހާއި  2012 •
 ،)-6.15(%ޝޯލް ދިުއމަށް ހިއްސާކޮށްަފިއވީަނ  ދަަށށް މިބައިގައި ހިމެޭނ ބައިތަކުެގ ތެެރއިން ިއންފްޭލޝަްނ . އެވެ -%0.67

ައދި ފިިރހެްނ ކިުދންެގ ) -2.19(% ބޮކްސާ ޝޯޓް ، )-3.20(% ފިރިހެން ީޓޝާޓް) -6.15(%ޕްލާސްޓިކް ފައިާވން 
 .ެއވެ )1.19(%ޖިންސު 

     

މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012ސްދުވަސް ތެރޭގައި މަ 12ވޭތުވެދިޔަ  •
  . ިތެވފައެވެމަ 9.22% ންފްލޭަޝން ވަނީ އި  އަންނަުއނާިއ ފަިއވުާނގެ ަބިއގެ

  
 
  )- 94.0(% :ގެ ބައި ންފަތާއި ދުފުމު ދު

 

 )-94.0%(ރޭޓަީކ އިންފްޭލަޝން  ގެ ުދންފަުތގެ ަބއި ޅިާރއްޭޖގެ މު މަހު ނޮވެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި އޮކްޓޯބަރ ގެ  2012 •
ަވީނ  ،)-0.69(%ޯފއް  ައދި  ،)-0.87(%ސިގިރޭްޓެގ  )-3.50(%ސުޕާރީ ހިމެނޭާބވަްތތަކުެގ ެތރެިއްނ މިަބިއގަިއ . އެވެ

 .ގޮސްފަެއވެ ދަށަށް 
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މުޅިރާއްޭޖެގ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ރނޮވެމްބަ ގެ  2011މަހާއި  ނޮވެމްބަރ 2012ސްދުވަސް ތެރޭގައި މަ 12ވޭތުވެދިޔަ  •
ަގިއ  2011ިޑސެމްބަރ  1މީެގ ސަބަބެްއ ކަުމަގިއ ބެލެވެީނ . މަިތވެފަެއވެ 42.09% ިއންފްލޭަޝްނ ވަނީ ދުންަފތުެގ ަބއިެގ 

  . ައގުތަަކށް ައއި ަބދަެލވެ ދުންަފތުެގ ާބވަްތތަކުގެ އިންޕޯްޓ ިޑއުޓީ ބޮޑުކުުރާމިއ ގުިޅގެން 
  

 
  ކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަ  

 2012 ނޮވެމްބަރއިން  2012 އޮކްޓޯބަރ
 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް : އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 

 އިތުރުވި މިންވަރު 
 އަތޮޅުތައް  މެާލ

0.02  0.47   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

‐0.01  0.39   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

‐1.05  ‐0.86   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ަބއި

0.47  ‐1.90   އަންނަުއނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

‐0.11  0.10   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ަކަރންޓް، ގޭސް އަދި ތެުލގެ ބައި

‐0.40  ‐0.15   ފަރުީނޗަރ ައދި ހިފާެގންގުޅޭ ސާާމނުގެ ބައި 

‐1.34  ‐0.68   ުދމަތުގެ ަބއިސިއްޚީ ޚި

1.51  1.05   ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި 

0.13  0.85   ބައިމުވާސަލާތީ ިޙދުމަތްަތކުގެ 

0.68  0.35   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ަކންތަކުގެ ބައި 

‐2.45  0.00   ތައުލީމްގެ ބައި 

5.50  8.04   ހޮޓާ، ކެފޭ އަިދ ރެްސޓޯރަންޓްގެ ބައި

‐0.01  0.01   އެހެނިހެްނ ުމދަލާއި ިޚދުމަތުގެ ބައި 
)                       އެނަލިޓިކަލް ސީރީސް (އައި .ޕީ .ސީ  

0.15  0.52   ިއންފްލޭޝަން މަސްނުިހމަނާ  ޖުމްލަ

0.50  0.62   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްުނހިަމނާ 

‐1.09  ‐0.09    ސްމަ

0.06  0.18   ގޭގެ ކުލި

  
 

 ލޭގެ މާ. ަވނީ މަްއޗަށް ގޮސްަފއެވެއިންްފލޭަޝްނ ރޭޓް މާލެ އަދި ައތޮޅުތަުކގެ ެވސް   މަހު  ނޮވެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގެ  2012  
 .އަްށ ަމތިެވފައެވެ 0.02% ިއންފްލޭަޝން ރޭްޓ ވަނީ  ެގ އަިދ އަތޮުޅތަކު. އެވެ އަްށ ަމިތވެފަ 0.47%ޭލޝަން ޭރޓް ވަނީ އިންފް
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  އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު މަހު  ނޮވެމްބަރއަޅާބަލާއިރު މަހާއި  އޮކްޓޯބަރގެ  2012
  

  
  

  .ްނ ލިިބަވޑައިްނނަވާނެެއވެ 3, 2 ,1އިުތރު ތަޕްސީލްތައް ިއގިޭރސިބަހުން ަތްއޔާރުކޮށްފައިާވ ލިުއމުެގ ެއެނކްސްގެ ތާަވލް ގްރޫޕްރަުކެގ : ނޯޓް
  

ހޮޓާ،ކެފޭ އަިދ ަމއްަޗށް ދިުއމަްށ އެްނމެ ބޮޑަްށ ހިއްސާކޮށްަފިއވަީނ  ގެ އިންފްޭލޝަްނ ރޭޓްރާއްޖޭ  މަހު  ނޮެވމްަބރގެ  2012
މެ ބޮުޑ ން އެ މިބަިއން . ތަކުގައި ވެްސ ެއްނމެ ބޮޑު ހިއްާސއެއް އޮީތ މިަބިއގަެއވެމާެލ އަދި އަތޮޅު  .ވެބައިންނެ ރެސްޓޯރަްނޓްގެ 

 ކެޭފ ައދި ހޮޓާ ތަުކގެ ައގު މީެގ ސަބަބެްއ ކަމުގަިއ ަވނީ ާމލޭގައި . ގައެވެ) 8.04(%ާމލޭ  އިންފްޭލޝަްނ ެއއް ފާހަަގ ކުެރވިަފއި ަވނީ
  . ބޮުޑުވމުެގ ސަބަބުންނެވެ  )268.(%
  

ދަތުުރ ފަުތރުެގ  އަްށ ެއންމެ ބޮޑަށް ހިްއސާކޮށްފަިއވަނީ ެދވަނަ  މަްއޗަްށ ިދއުަމށް  ިއްނފްލޭޝަްނ ރޭޓް  މަހު  ޮނެވމްބަރގެ  2012
ިހއްސާކޮށްަފިއަވީނ  ެއންެމ ބޮޑަށް  މިަބއިަގއި ހިމެޭނބާަވތްތަކުެގ ެތރެިއްނ ިމބައިެގ އިްނފޭްލޝަްނ ަމްއޗަށް ދިުއމަށް . ބައްިނނެވެ
  .ްއަޗށް ޮގސްަފއެވެއަުގތަްއ ަވީނ މަ) 13.32(%ކަށް ުކރާ ވަިއގެ ދަުތރުަފތުރުެގ ބޭރުގައުމުތަ
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ައްއނަުއނާއި ފައިވާުނގެ ބަިއްނ   އެންމެ ބޮޑަްށ ހިްއސާކޮށްފައިަވނީ ދައްުކުރަމށް ގެ އިންފްޭލޝްަނ ރޭޓްާރއްޖޭ  މަހު ނޮެވްމބަރގެ  2012
އަށް މަްއޗަްށ  0.47%މިބަިއގެ ައގުަތްއ ވަީނ ަގއި ގޮސްފިައވާިއުރ އަތޮުޅތަކު އަށް ދަަށށް -1.90%މިގޮތުން ާމލޭގެ ައުގަތއް  .އެވެ

  . ގޮސްފައެވެ
  
ުދންަފތުެގ  އެންމެ ބޮަޑްށ ހިްއސާކޮށްފަިއަވނީ ެދވަަނައށް ަދްއކުުރމަށް ގެ ިއންފްޭލޝަން ރޭޓްާރއްޖޭ  މަހު  ޮނވެމްބަރގެ  2012 

ިމގޮުތން ެއންެމ ބޮޑަްށ ަދަށށް ގޮސްފިައަވީނ  .ބޮުޑ ހިއްސާެއއް އޮީތ މިަބއިަގއެވެތަުކގަިއ ެވްސ އެްނމެ މާެލ ައދި އަޮތޅު .ބައްިނނެވެ
  .ެއވެ) -1.05(%އަތޮުޅތަކުން 

  
 .ނެވެ )-0.67(% ަބއިން  ފަރުނީޗަާރއި ހިފަިއގްެނގުޭޅ ާސމާުނގެ ަދއްކުުރަމށް ގެ އިންފްޭލޝަްނ ރޭޓް ރާްއޖޭ  މަހު ޮނވެްމބަރގެ  2012

މީެގ ސަބަެބްއ ކަމުަގިއ ވަީނ . ގަެއވެ) -0.40(% ންލޭޝަްނ އެއް ާފހަަގ ކުރެވިފަިއ ވަނީ އަތޮުޅތަކުމިބަިއން އެންެމ ބޮޑު އިްނފް 
) -3.02(%އިްސތިރި ) -3.45(%ޭއގެ ެތރޭގަިއ ފްިރޖް  .ދަަށށް ދިުއމެވެ )-1.45(% ހިަފިއެގންުގޅޭ ާސމާނުނުގެ އަގު އަތޮުޅތަކުގައި 

   .ިހމެެނއެވެ) -2.03(% އަިދ އަވަން 
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 :އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 
  

  ސްޓެޓިސްިޓކްސް ޑިވިޝަން / ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެަޝނަލް ޕްލޭނިންގ
   3349470:ފޯން

 econstats@planning.gov.mv: އީމެއިލް
  
    

      
  


