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ތަޢާރަފް
މިއީ ރާއްޖޭގައި ތަކެތި އުފައްދާ އަދި ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ އުފެއްދުންތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ވިއްކައިގެން ،އެފަރާތްތަކަށް
ލިބޭ އަގުތަކަށް ،އެވްރެޖްކޮށް އަންނަ ބަދަލު ދައްކައިދޭ މިންގަނޑެކެވެ .މި އިންޑެކްސް ގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެކަނި ރާއްޖޭގައި އުފައްދާ
ބާވަތްތަކާއި ދޭޚިދުމަތްތަކެވެ .ޕީ.ޕީ.އައި ގައި އަގުނަގަމުންގެންދަނީ ކަނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޚިތުމަތްތަކާއި ތަކެތިންނެވެ .ޕީ.ޕީ.އައި އާންމު
ކުރެވޭނީ ޖުމްލަ ހިސާބުތަކެއްގެ ގޮތުގަ އިންޑަސްޓްރީ ލެވެލް އަށެވެ.
މިއީ 2001ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ،ތިން މަހުން އެއް މަހު މިބިއުރޯއިން އެކުލަވާލަމުންގެންދާ މިންގަނޑެކެވެ .މިއިންޑެކްސް
މިހާރު އެކުލަވަލަމުން ގެންދެވެނީ  2007ވަނަ އަހަރުގެ ބުރަދަނަށެވެ .ޕީ.ޕީ.އައި އަޅާކިޔުމަށް ނުވަތަ ޕްރައިސް ރިފަރަންސް އެއްގެ ގޮތުގައި
ބޭނުންކުރެވެނީ އޮކްޓޯބަރ  2012އެވެ .މިގޮތުން އޮކްޓޯބަރ  2012ގެ އިންޑެކްސްއަކީ  100އެވެ .އިންޑެކްސް ބޭނުންކުރާއިރު 100
އަކުން  110އަށް އިންޑެކްސް މަތިވެއްޖެނަމަ އެއީ  10%އަގުތަށް މަތިވީއެވެ .ހަމަ އެހެންމެ އިންޑެކްސް  90އަށް ދަށް ވެއްޖެނަމަ އެއީ
އަގު  10 %ދަށްވީއެވެ.
ޕީ.ޕީ.އައި ގެ ބުރަދަން އިންޑަސްޓްރީތަކުގެ މެދުގައި ބެހިފައިވާގޮތަށް ބަލާއިރު  56%ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޓުއަރިސްޓްހޮޓާ އަދި
އބަޔަށް ވުރެ ބޮޑު މިންވަރަކެވެ .އެހެންކަމުން މި ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އައި
އއި ގެ ދެބައި ކުޅަ އެ ް
ރެސްޓޯރަންޓް ދާއިރާއިންނެވެ .މިއީ މުޅި ޕީ.ޕީަ .
އާއި ހުރިހާ ދާއިރާއެއް ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލެވޭ ޖުމްލަ ޕީ.ޕީ.އައި އަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދާނީ ދާދި އެއް މިސްރާބަކަށެވެ .މި
އިންޑެކްސްއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ހުންނަނީ ޓޫރިޒަމް ގެ ހައި އަދި ލޯ ސީޒަންއާއި ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅިފައެވެ .އެހެންކަމުން މި އިންޑެކްސް
އަށް މަހުންމަހަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބެލުމަށް އޭގެ ކުރީ މަހާއި އަޅާ ކިޔުމުން މި ސީޒަނަލް އަސަރު ދައްކާނެއެވެ .އަދި ކުރީއަހަރުގެ
އެމަހަކާއި އަޅާކިޔުމުން މި ސީޒަނަލް އަސަރެއް ނުދައްކާނެއެވެ.
މިއިންޑެކްސް ބޭނުންކުރެވޭ ބައެއް ގޮތްގޮތަށްބަލާއިރު ،ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު (ޖީ.ޑީ.ޕީ) ދާއިމީއަގުން
އެކުލަވާލުމުގައި ޑިފްލޭޓަރެ އްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ .އަދި ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުރެވޭ ކޮންޓްރެކްޓް ތަކުގައި ،އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލު
ހިމެނުމަށްޓަކައި ،ކޮންޓްރެކް އެސްކެލޭޝަން އަށްވެސް ޕީ.ޕީ.އައި ބޭނުންކުރެވެއެވެ .މިއީ ވަރަށް މުޙިއްމު އިކޮނޮމިކް އިންޑިކޭޓަރ އެކެވެ.
ޖޫން މަހުގެ ފީ.ފީ.އައި
 2015ޖޫން މަހުގެ

ޕީ.ޕީ.އައި

ވަނީ  2.34އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އަކީ  97.45އެވެ2014 .ގެ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު  2015ޖޫން މަހުގައި މި އިންޑެކްސް
މޭ  2015އާއި އަޅާބަލާއިރު

ޖޫން 2015ގައި މި އިންޑެކްސްވަނީ  1.61އިންސައްތަ

ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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ޖޫން މަހުގެ ފީ.ފީ.އައި ގައި އެކުލެވޭ އެކި އިންޑަސްޓްރީތަކަށް އައި ބަދަލުތައް


2015ގެ ޖޫންއާއި 2014ގެ ޖޫންމަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޕީ.ޕީ.އައިގައި ހިމެނޭ ދާއިރާތަކުގެތެރެއިން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ދާއިރާ ތަކަކީ މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާ ( ،)-21.04%ތަކެތި
ދާއިރާ (،)-12.85%

އުފެއްދުމުގެ

ކަރަންޓު ،ގޭސް އަދި ފެނުގެ ދާއިރާ ( )-16.98%އަދި މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ()-4.87%

އެވެ .މީގެ އިތުރުން ޓުއަރިސްޓްހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްދާއިރާގެ އަގުވެސް( )-1.0%ވަނީ ދަށްވެފައެވެ.


2015ގެ ޖޫންއާއި 2014ގެ ޖޫން މަހުގެ ޕީ.ޕީ.އައި އަޅާބަލާއިރު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ
ދާއިރާ ތަކަކީ

ތައުލީމްގެ ދާއިރާ ( ،)10.79%ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާ ( )1.28%އަދި

ސިއްހީ ދާއިރާ ( )0.20%އެވެ.
މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާ
ރިފަރަންސް މަހާ (އޮކްޓޯބަރ  )2012އަޅާބަލާއިރު 2015ގެ 2ވަނަ ކުއާޓަރުގެ މަހުގެ ބާވަތްތައް އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގެ އަގުތައް
ވަނީ

ދަށްވެފައެވެ .މިގޮތުން ޖޫން  2015ގެ ޕީ.ޕީ.އައި .އަކީ  77.34އެވެ .މިއީ 2014ގެ ޖޫންމަހުގެ އަގުތަކާ އަޅާބަލާއިރު 21.04%

ދަށް އަގެކެވެ.

މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް އާއި މޭމަހާއި 2014ގެ އެމަހާ އަޅާބަލާއިރު މިދާއިރާގެ އަގުތައްވެސް ވަނީ  2.57%އަދި 3.46%

ދަށްވެފައެވެ.
ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާ
ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގެ އަގުތައްވަނީ  2ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ހުރިހާމަހެއް ގައިވެސް ރިފަރަންސް މަހަށްވުރެ ދަށުގައެވެ2015 .ގެ
ޖޫން މަހު ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އައި އަކީ  86.97އެވެ .މިއީ 2014ގެ ޖޫންމަހުގެ އަގުތަކާއި އަޅާބަލައިރު  12.85%ގެ
އަގުދަށްވުމެކެވެ .އަދި މިދާއިރާގެ 2ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޕީ.ޕީ.އައި އަށްބަލާއިރު އަގު އެންމެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ މޭ ( )81.67ގައެވެ.
ތައުލީމްގެ ދާއިރާ
ތައުލީމްގެ ދާއިރާގެ އަގުތައް މިއަހަރު ޖެނުއަރީއިން ފެށިގެން އެއްވަރެއްގައި ހުރުމަށްފަހު މޭމަހުވަނީ  2.74އިންސައްތަ މައްޗަށް
ގޮސްފައެވެ .މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭމަހާ އަޅާބަލާއިރު  10.95%މަތި ވުމެކެވެ.
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މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ
މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ޕީ.ޕީ.އައި  17މަސްދުވަސް ވަންދެން އޮކްޓޯބަރ  2012އަށްވުރެ ދަށްކޮށް އޮތުމަށް ފަހު ،މޭ
2015ގައި ވަނީ  100.56އަށް މަތިވެފައެވެ .މިއީ 2014ގެ މޭ މަހުގެ އަގުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު  1.53%މަތިވުމެކެވެ .މިދާއިރާގެ ޖޫން
 2015އަގުތަކާއި ޖޫން  2014އާއަޅާބަލާއިރު މިވަނީ  4.87%އަގު ދަށްވެފައެވެ.
ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދާއިރާ
މިއަހަރުގެ އޭޕްރިލް އާއި ޖޫންމަހާއި 2014ގެ އެމަހާ އަޅާބަލާއިރު މިދާއިރާގެ އަގުތައް ވަނީ  2.38%އަދި 1.28%
މަތިވެފައެވެ .ނަމަވެސް މޭ 2014އާއި އަޅާބަލާއިރު މޭ 2015ގެ އަގުތައްވަނީ  5.45%ދަށްވެފައެވެ2 .ވަނަ ކުއާޓަރުގަ

މިދާއިރާގެ އަގު

އެންމެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ އޭޕްރިލް ( )109.35ގައެވެ.
ޓުއަރިސްޓްހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓް ދާއިރާ
2015ގެ ޖޫން މަހު ޓުވަރިސްޓްހޮޓާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ދާއިރާގެ އުފައްދާ ތަކެއްޗާއި ދެވޭ ހިދުމަތުގެ އިންޑެކްސް
(ޕީ.ޕީ.އައި)އަކީ  97.96އެވެ .މިއީ 2014ގެ ޖޫންމަހުގެ އަގުތަކާއި އަޅާބަލައިރު  1.00%ގެ އަގުދަށްވުމެކެވެ .މިގޮތުން މިދާއިރާގެ 2ވަނަ
ކުއާޓަރުގެ ޕީ.ޕީ.އައި އަށްބަލާއިރު އެންމެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ އޭޕްރިލް ( )119.01ގައެވެ .ނަމަވެސް ކުރީއަހަރުގެ އެމަހާއި އަޅާބަލާއިރު
މިބައިގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު އެންމެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ މެއި ( )+4.39%ގައެވެ.
އަދި ކުރީމަހާ އަޅާކިޔާއިރު 2ވަނަ ކުއާޓަރުގެ މިދާއިރާގެ އަގުތައްވަނީ އެއްމަހަށްވުރެ އަނެއްމަހު ދަށްވެފައެވެ .މިގޮތުން އޭގެ
ކުރީމަހާ އަޅާކިޔާއިރު 2015ގެ އޭޕްރިލްމަހު ،10.23% -މޭމަހު 15.28%-އަދި ޖޫންމަހުގައި  2.84%އިން އަގުތައްވަނީ ދަށްވެފައެވެ.

ކަރަންޓު ،ގޭސް އަދި ފެނުގެ ދާއިރާ
މި ދާއިރާގެ  2ވަނަ ކުއާޓަރުގެ އަގުތައްވަނީ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ .ނަމަވެސް 2014ގެ  2ވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާބަލާއިރު
މިދާއިރާގެ އަގުތައްވަނީ  16.98އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.
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