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މެއި 2016

ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

o

 2016މެއި މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ  +0.06%އެވެ .އޭޕްރީލް މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ -0.18%

ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ މެއި މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  -0.05%ގައެވެ .މިއަދަދު ފާއިތުވީ

އޭޕްރީލް މަހު ހުރީ  -0.16%ގައެވެ.
o

 2015ގެ މެއި އިން  2016ގެ މެއި އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.06%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .އޭޕްރީލް 2015

އިން އޭޕްރީލް  2016އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.18%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
މެއި މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o

މެއި މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބާވަތްތައް ( ،)+1.28%ގޭގެ ކުލި

( ،)+0.58%މޭވާގެ ބާވަތްތައް ( ،)+1.13%ފައިވާނާއި ބޫޓުން ( ،)+1.56%އިންފޮމޭޝަން ޕްރޮސެސްކުރަން ބޭނުންވާ

ސާމާނު ( ،)+0.97%ދުންފަތާއި ދުމުގެ ބާވަތްތައް ( ،)+1.25%އަދި ފެން ،ލުއިބުއިން ،ތަރުކާރީ އަދި މޭވާގެ ޖޫސް ފަދަ
ބާވަތްތަކުން ( )+0.47%ހިމެނެއެވެ.

o

މެއި މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރުނީޗަރު ( ،)-2.07%އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރުތައް

( ،)-3.52%ތަރުކާރީ ) ،(-1.18%މޮބައިލްފޯން ( ،)-1.75%ކައްކާ ގޭސް ( ،)-0.73%މޮޓޯސައިކަލު ( ،)-0.60%ތެލާއި
ފެޓްސްގެ ބާވަތްތައް ( ،)-1.25%ބިހާއި ކިރު އަދި ޗީޒްގެ ބާވަތްތައް ( ،)-0.17%ގޯތިގެދޮރު ޒީނަތްތެރިކުރުމަށް ބޭނުންވާ

ސާމާނު ( ،)-2.41%ގޯތިގެދޮރު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ( ،)-0.36%އަދި ގޯތިގެދޮރުގައި ކަރަންޓުން ނުވަތަ
ކަރަންޓާއިނުލާ ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދަލުން ( )-0.33%ހިމެނެއެވެ.

އޭޕްރީލް  2016އިން މެއި
 2016އަށް

މެއި  2015އިން

މެއި  2016އަށް
 12މަހުގެ

އިތުރުވި މިންވަރު ()%

އިތުރުވި މިންވަރު ()%

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.06

-0.16

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.36

-1.22

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.33

-0.01

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.25

-0.60

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.26

-0.11

ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.81

2.12

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.05

2.93

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.91

-2.45
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މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-0.35

-0.44

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.21

-2.72

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

4.37

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00

2.32

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.02

-0.36

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

-0.05

-0.15

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

-0.04

-1.67

މަހުގެ ބައި

1.28

-0.17

ގޭގެ ކުލި

0.58

3.61

އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
މަހުގެ ބައި)+1.28%( :
 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްއަކީ  +1.28%އެވެ.
މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަހުން ( )+3.56%ނެވެ.

މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ވަޅޯމަހުން ( )-4.58%ނެވެ.


 2015ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.17%ދަށަށް

ގޮސްފައެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި)+0.36%( :
 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.36%އެވެ.
މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަންނެލި ( ،)+3.56%ލުނބޯ

( ،)+10.49%ކާށި ( ،)+1.86%އަލުވި ( ،)+5.98%ދޮންކެޔޮ ( ،)+1.60%މިނެރަލް ވޯޓަރ ( )+0.78%އަދި
ލޮނުމެދުން ( )+4.16%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޅޯމަސް (،)-4.58%

ކެރެޓް ( ،)-13.13%ގިތެޔޮމިރުސް ( ،)-3.82%ކައްކާތެޔޮ ( ،)-1.38%ފިޔާ ( ،)-1.66%އޮރެންޖް ( )-7.67%އަދި
ހިކިކިރު ( )-0.33%ހިމެނެއެވެ.

 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ -1.22%
ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި)+0.26%( :
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 2016ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.26%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ގޭގެ ކުލިން ( )+0.58%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެބޮޑަ ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކައްކާ ގޭހުން ( )-0.73%ނެވެ.



 2015ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.11%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި)+0.21%( :
 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.21%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ލެޕްޓޮޕުން ( )+0.97%ނެވެ.

 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -2.72%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި)+0.25%( :
 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.25%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ފެން

ފައިވާނުން ( )+5.30%ނެވެ.

 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -0.60%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)+0.33%( :
 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ

 +0.33%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރޯފޯކުން

( )+2.07%ނެވެ.

 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -0.01%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)+0.05%( :
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 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.05%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ބާމުން ()+1.11%

އަދި ޕެނެޑޯލް ގުޅައިން ( )+0.28%ނެވެ.

 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +2.93%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ތަޢުލީމްގެ ބައި)0.00%( :


 2016ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +4.37%
މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި)0.00%( :


 2016ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  +2.32%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)-0.02%( :
 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 -0.02%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ބޮޑީ ސްޕްރޭ

( )-0.49%އަދި ފޭސްވޮޝްއިން ( )-0.56%ނެވެ.

 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -0.36%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި)-0.35%( :
 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ

 -0.35%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޯބައިލް ފޯނުން()-1.75%

ނެވެ.
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 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -0.44%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)-0.91%( :
 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.91%އެވެ .މިގޮތުން
މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޓެކްސީ ދަތުރު ތަކުގެ އަގުން ( )-3.77%އަދި

މޮޓޯ ސައިކަލްގެ އަގުން ( )-0.60%ނެވެ.

 2015 ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -2.45%
ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި)-0.81%( :



 2016ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓްވަނީ  -0.81%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ގޮދަޑިން ( ،)-8.09%ގޮނޑިން ( )-10.60%އަދި ބެޑްޝީޓުން ( )-2.41%ނެވެ .މިއީ ރޯދައަށް މިހަދާ ބާވަތްތަށް ވިއްކާ ފިހާރަތަކުން
ސޭލްއެޅުވުމުގެ ސަބަބުންކަން ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ .އަދި މިއީ އާންމުގޮތެއްގައިވެސް ރޯދަމަހާއި ކައިރިވުމުން ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ބާވަތްތަކުގެ

އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލެކެވެ.



 2015ގެ މެއި މަހާއި  2016ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

ވަނީ  +2.12%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

އޭޕްރީލް  2016އިން މެއި 2016
އިތުރުވި މިންވަރު ()%

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި
ސީ.ޕީ.އައި މެއި 2016

މާލެ

އަތޮޅުތައް

0.06

0.07

-0.06

0.62
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ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.11

0.41

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.29

0.59

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.46

-0.17

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-1.35

-0.48

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.00

0.06

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.00

-1.66

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.00

-0.64

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.20

0.21

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00

0.00

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

-0.03

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.09

-0.18

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

0.11

-0.14

މަހުގެ ބައި

-0.42

2.45

ގޭގެ ކުލި

0.61

0.00
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 2016 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ގެ މެއި މަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.06%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ހުރީ +0.07%ގައެވެ.

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްހިމަނައިގެން
ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި
އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި
ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

އަތޮޅުތައް

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

މާލެ

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި
ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

މުޅިރާއްޖެ

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި
ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި
ތައުލީމްގެ ބައި
ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05
%

0.00

-0.05

-0.10

-0.15

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

 2016ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016ވަނަ އަހަރު މެއި މަހު އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު
 2016ގެ މެއި މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި
ތެލުގެ ބައިން ) (+0.46%ނެވެ .މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލިން ( )+0.61%ނެވެ.

 2016ގެ މެއި މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިން
( )-1.35%ނެވެ .މިގޮތުން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޮދަޑި ( ،)-13.35%ގޮނޑި ( ،)-13.11%ބެޑްޝީޓު
އަދި ކެއުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަށިން ( )-2.12%ނެވެ.

()-5.19%

 2016ގެ މެއި މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން ()+0.62%

ނެވެ .މިގޮތުން ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ކަންނެލި (،)+6.51%

މަސްދަޅު ( ،)+0.93%ލުނބޯ ( ،)+12.34%ކާށި ( ،)+2.35%ކުކުޅު ބިސް ( ،)+1.23%ކުރީމް ކްރޭކަރ ބިސްކޯދު (،)+0.76%

ކުކުޅު ( )+1.51%އަދި އަލަނާސި ދަޅު ( )+4.64%ހިމެނެއެވެ.

 2016ގެ މެއި މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިން ()-1.66%
ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ޓެކްސީ ދަތުރު ތަކުގެ އަގުން ( )-6.37%އަދި މޮޓޯ ސައިކަލްގެ އަގުން ( )-1.54%ނެވެ.

ޓެކްސީ ދަތުރުގެ އަގަށް ބަދަލު އައިސްފައި ވަނީ ސ.ހިތަދޫގައެވެ.

ސީ.ޕީ.އައި މެއި 2016
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 2015 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި އިން  2016ވަނަ އަހަރު މެއި މަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް

މެއި  2015އިން މެއި 2016
އަށް
އިތުރުވި މިންވަރު %

ސީ.ޕީ.އައި މެއި 2016

ޖ
މުޅިރާއް ެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

-0.16

0.82

-1.00

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-1.22

-1.56

-1.00

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.01

-0.69

0.22

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.60

-1.80

0.15

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

-0.11

1.73

-3.85

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

2.12

5.63

0.05

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

2.93

0.86

3.81

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-2.45

-0.12

-4.31

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-0.44

-0.39

-0.48

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-2.72

-1.47

-3.38

ތައުލީމްގެ ބައި

4.37

6.97

0.92

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

2.32

3.22

0.65

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.36

-0.46

-0.29
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 2015 ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2016މެއި މަހުގެ

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.16%އެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.82%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.00%އެވެ.

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި
ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި
ތައުލީމްގެ ބައި
ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި
މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ާއޖެ
މުޅިރ ް
މާލެ
ުތއް
އަތޮޅ ަ

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

10.00

o

5.00

0.00

-5.00

-10.00

މުޅިރާއްޖެއާއި ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި ،އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ
ބައި އަދި ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓު ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެއާއި،

މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.
o

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސަޤާފީ ކަންތައްތަކުގެ ބައިން ( )-2.72%ނެވެ .އަގުތައް

o

މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ތަޢުލީމްގެ ބައިން ( )+6.97%ނެވެ .އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް

o

އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިން ( )-4.31%ނެވެ .އަގުތައް މައްޗަށް

މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ތައުލީމުގެ ބައިން ( )+4.37%ނެވެ.
އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިން ( )-1.80%ނެވެ.

ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިން ( )+3.81%ނެވެ.
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އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ފޯން3349468:

އީމެއިލްinfo@stats.gov.mv :
ސީ.ޕީ.އައި މެއި 2016

www.planning.gov.mv or www.statisticsmaldives.gov.mv/

