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          ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
     

 2016 އޮކްޓޯބަރު    
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 6102  ުމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  ސެޕްޓެމްބަރު  އެވެ.+ 10.0%ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ  މަހުގެ  އޮކްޓޯބަރ
ގައެވެ.  +6.66މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % އޮކްޓޯބަރުގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ  +0..%1

 ގައެވެ. +1.10%މަހު ހުރީ  ސެޕްޓެމްބަރު މިއަދަދު ފާއިތުވި
 

o 6102  ެގޮސްފައެވެ. + މައްޗަށ00.0ް%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102ން އި  އޮކްޓޯބަރު ގ 
 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް  -0.21%ވަނީ  އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 2610 ސެޕްޓެމްބަރުން އި 6102 ސެޕްޓެމްބަރު

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

 
o ުނޑު ގޮތެއްގައި އަގު  އޮކްޓޯބަރ ، ހަކުރު ،(+1.11.)% ޕާނާއި ސީރިއަލްގައި ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭ ޗަށްމައްމަހު މައިގަ

ން ފަދަތަންތަ ރެންޓާއި ކެފޭރެސްޓޯ ، +(02.26)% އެހެނިހެން ކާބޯތަކެތީގެބައި، (22.62)% މާމުއި، ޗޮކުލެޓާއި މެޓާ، ޖޭމު
 ،+(0.02)% ކަރަންޓު ،+(0.02)% ރު އެއްގަމު ދަތުރުފަތު، +(1.01)% ގޭގައި ގެންގުޅޭ މީހުންގެ މުސާރަ+(، 6.11)%

އަންނައުނު  +(،1.00)% މޮބައިލްފޯނު، +(0.01ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު )%، (+1.61)% ގޭގެ ކުލި
 ހިމެނެއެވެ.( +1.60)% ތްދުންފައަދި  ،+(2..1ސް )%ޖޫ އިމާއިފެން، ލުއިބު، +(0..%1)

 
o ުނޑު  އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ބާވަތްތައް  ،(-0.61)% ތަރުކާރީ ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދަށަށް ގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަ

( އަދި ގެރިމަހުގެ ބާވަތްތައް  -22..މޭވާގެބާވަތްތައް )%، (-0.21)% ބާވަތްތައް ބިހާއި ކިރު އަދި ޗީޒްގެ ،(-0.20)%
 ( ހިމެނެއެވެ.-.1.2)%

 
 

     އިން  6102 އޮކްޓޯބަރ

 06    އަށް  6102 އޮކްޓޯބަރ
 މަހުގެ 

 އިން  6102ސެޕްޓެމްބަރު 

 އަށް  6102އޮކްޓޯބަރ 
 

   އިތުރުވި މިންވަރު )%( އިތުރުވި މިންވަރު )%(

   

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  1.91 1.71

  

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 5.57 4.51

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.06 0.57

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.10 0.55-
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 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  0.31 0.35

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.97 2.62

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.02 0.74

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  1.34 1.09-

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.17 1.23-

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.00 0.64-

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 4.37

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 2.81 3.44

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.03- 0.06-

  

 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  2.22 1.93

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  8.58 6.68

ނޑު  1.47- 0.71-  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  0.20 4.16
 
 
 

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 (+20.2ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: )%
  

 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ
ބާވަތްތަކުގެ  ވާ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައި +%2.20

ނޑޫ )% ތެރޭގައި ފޮނި ހެދިކާ ، +(60.02)%ކުޅި ހެދިކާ ، +(2..01)% ފުށް، +(06.21ހަކުރު )% ،+(02.22ހަ
ގައި ބަންދުކުރި ފެން +( އަދި ފުޅ2.21ީބޮޑު ޕާން )%، +(2.10ކުޑަ ޕާން )%، +(02.22ބަނަސް )%، +(01.22)%
 ފިޔާ، (-12..ކަޅުބިލަމަސް )%ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ވާޙިއްސާކޮށްފައިމިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް +( ހިމެނެއެވެ. 1.12)%

ކާށި ، (-06.22)%ކެރެޓް ، (-6..02)%ފަޅޯ ، (-1.21)%ގިތެޔޮ މިރުސް ، (-00.21)%ކުކުޅު ބިސް ، (-0...0)%
 (-0..02( އަދި އިނގުރު )%-6.01)%ދޮންކެޔޮ ، (-2.02)%އަނބު ، (-2.22)%ލުނބޯ ، (-1.10)%އަލުވި ، (.2.1)%

ނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށުގެ އަގު މަށްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ މިބާވަތްތަކަށް ދެމު މަހު  ންގެންދިޔަ ސަބްސިޑީ އޮކްޓޯބަރުހިމެނެއެވެ. ހަ
ނޑާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ.   ގޮސްފައިވެއެވެ.ހެދިކާގެ އަގުވެސް މައްޗަށް ސް އަދި ޕާނާއި ބަނަ މީގެ ސަބަބުންކަ

 
 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ 

 ގޮސްފައެވެ. + މައްޗަށ%2.20ް
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 +(6.00ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )%
 

 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ  މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ
މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް  +( މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.6.00އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ )%

) ރޮށި، ެސުޓ ެކުއްނ ، +(2.22ސެޓު ކެއުން ) ރޮށި، މަސްރިހަ، ކަޅުސައި އަދި ދުފުން( )%ނީ ވަދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައި

ނެވެ. މިބައިތަކުގެ އަގު  (+2.01)% +( އަދި ރިހަ އާއި ބަތުގެ ލަންޗް ޕެކެޓުނ0.62ްކުކުޅުރިހަ، ކަޅުސައި އަދި ދުފުން( )%

 މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށުގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމާގުޅިގެންނެވެ.
 

 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +22..އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %

 
 +(10.1ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: )%

 
 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  މަހު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ

+ އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ 1.10އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
 +( ނެވެ.1.01)%ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މީހުންގެ މުސާރައިން  ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކުދިން

 
 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 6.26އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 

 (2..0)%ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި: 
 
 6102  ުރޭޓަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު ގެ އޮކްޓޯބަރު  6102ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރ

ސ.ހިތަދޫގައި ޓެކްސީ + އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ 2..%0

 +( ނެވެ.0.21)%ދަތުރުތަކުގެ އަގުން 
 

 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%0.11

 
 +(0.1.)%  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި:

 
 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ  މަހު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ

ފިޔުލް  +(0.02)% އަގުން ކަރަންޓުގެ+ އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ 0..1ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
 ނެވެ. +(0.01ރޭނުމުގެ އަގުން )% އަދި+( 1.61)% ންގޭގެ ކުލި، އި ގުޅިގެންސަރޗާޖާ

 
 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.2..1ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
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 (+001.ބައި: )%ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ މުވާ 
 

 6102  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބަ މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ
 ( ނެވެ.+1.00ފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން )%ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށް މައްޗަށް. މިގޮތުން މިބައިން އަގު އެވެ +1.00ރޭޓަކީ %

 
 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -.0.6ވަނީ %
 
 

                                                                       (+1.01އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި: )%
 

 6102  ުއިންފްލޭޝަން ބައިގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހު ގެ އޮކްޓޯބަރު  6102ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރ
 ( ނެވެ.+6.21)% އަންހެން ޖީންސުންފައިވަނީ ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށް މައްޗަށް. މިގޮތުން މިބައިން އަގު އެވެ +1.01ރޭޓަކީ %

 
 6102  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -1.22ރޭޓް ވަނީ %
 
 

 +(12.1ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )%
 

 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ
+ އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސިނގިރޭޓުން %1.12
 ވެ.+( ނެ 1.60)%
 

 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.1.20ވަނީ %

 
 

 (+1.16ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%
 

 6102  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބަ މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ
 އެވެ. +1.16ރޭޓަކީ %

 
 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.1.02ވަނީ %
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 (1.11ތަޢުލީމްގެ ބައި: )%

 
 2610  ެއެއްވެސް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  މަހު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 
 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +0..%2
 
 

 (1.11ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި: )% ޅިވަރާއި ކު 
 

 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ
 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.ރޭޓަށް 
 

 6102  ެޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ކު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -1.22ރޭޓް ވަނީ %

 
 

   (-1..1އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%
 

 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  މަހު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ
ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށްއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ  -.1.1އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %

 ( ނެވެ.-0.01އިން )% ސްވޮޝްފޭ
  

 6102  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -1.12އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %

 
 

 (-0.20ބައި: )%މަހުގެ 
 

 6102  ެ0.20ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްއަކީ %މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައި މަހު އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ- 
ިރާހުކުރ ، (-12..ށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަސް )%ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮ ދަށަށްތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަ

 ( ނެވެ.-1.00)% މަސްދަޅުންއަދި  (-1.00)%
 

 6102  ެ00.1މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި  އޮކްޓޯބަރު ގ- 
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 6102  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ސެޕްޓެމްބަރު ގ 
 

 6102އިން އޮކްޓޯބަރ  6102ސެޕްޓެމްބަރު 
 އާއި އަތޮޅުތަކަށް  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް: މާލެ

  މިންވަރު )%( އިތުރުވި 

 މާލެ  އަތޮޅުތައް 
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.94 2.76 

  

 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 2.82 7.29

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.51 0.08-

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.35 0.05-

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  0.42 0.08

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  1.46 0.66

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.09 0.01-

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.02 2.45

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.31

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.01- 0.00

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.51 7.07

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.05- 0.01-

  

 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  1.31 3.04

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  5.84 10.24

ނޑު  3.88- 0.12  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  0.21 0.00
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-0.50 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50

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

 
 
 6102  ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ  +.120މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުގެ  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގ

 ގައެވެ. + .022އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ %

 
 

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  އިންފަލޭޝަން ރޭޓު ކިބައިތަކުން އެކިއެ މަހު  އޮކްޓޯބަރު ވަނަ އަހަރު  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ސެޕްޓެމްބަރު ގެ  6102
 

+ 6.06%ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  އޮކްޓޯބަރުގެ  6102
ނޑޫ، +(0.22.)%ޅިހެދިކާ އުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކުނެވެ. މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދި   ފުށް ، +(00.11)% ހަކުރު ،+(02.02)% ހަ

 +( ނެވެ.6.20)% ރިހާކުރުންއަދި  +(0.10)% ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ފެން ، +(.62.1)% ފޮނިހެދިކާ، +(00.20)%
 

ނެވެ.  -00..% މަހުގެ ބާވަތްތަކުން މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102
 ނެވެ. (-26..( އަދި ފަރުމަހުން )%-0.11ކަޅުބިލަމަސް )%މިގޮތުން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ 

 
ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އޮކްޓޯބަރު ގެ  6102

ނޑޫ މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ނެވެ.  +%0.61 ، +(.20.2)% ފުށް، +( 06.02)% ހަކުރު ، +(02.62)% ހަ

+(، 01.00ބޮޑު ޕާން )%+(، 02.02ކުޑަ ޕާން )%+(، 26..6ބަނަސް )%+(، 1.00ކަޅުބިލަމަސް )%+(، 00..6ކުޅިހެދިކާ )%
 ނެވެ.+( 2.22+( އަދި ފަރުމަހުން )%01.10ފޮނިހެދިކާ )%

 
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން ޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮ އޮކްޓޯބަރުގެ  6102

 ( ނެވެ.-0.10)% ރޯފޯކުންއިވަނީ މިގޮތުން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފަނެވެ.  -%1.10

ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 
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 6102  ެމާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  އަށް  އޮކްޓޯބަރު ވަނަ އަހަރު  6102އިން  އޮކްޓޯބަރު ވަނަ އަހަރުގ 

 އަށް  6102އިން އޮކްޓޯބަރ  6102 އޮކްޓޯބަރ
 

 މިންވަރު % އިތުރުވި
 

    

 މުޅިރާއްޖެ  މާލެ އަތޮޅުތައް
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  1.71 1.20 2.16

   
 

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 4.51 0.06- 7.45

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.57 0.69- 1.00

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.55- 0.56- 0.55-

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  0.35 2.07 3.16-

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  2.62 3.35 2.16

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.74 0.97 0.65

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  1.09- 0.20 2.12-

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 1.23- 0.26- 2.05-

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.64- 0.22 1.09-

 ތައުލީމްގެ ބައި  4.37 6.97 0.92

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 3.44 1.07 7.83

  މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިއެހެނިހެން  0.06- 0.20- 0.04

    

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  1.93 1.84 2.02

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  6.68 2.95 8.99

ނޑު  0.71- 6.72- 3.54  މަހުގެ މިންގަ

 ގޭގެ ކުލި  4.16 3.93 8.98
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 6102  ެއެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  +00.0ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %  މަހުގެ  އޮކްޓޯބަރު  ގެ  6102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު ގ
 އެވެ. +6.02ގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %އަތޮޅުތަކުއަދި އެވެ.  +0.61މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %

 

 
 

o ިގޭގެ ކުލި، ފެން،  ،ބައިދުފުމުގެ  ދުންފަތާއި ށް ބަލާއިރުއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަ  މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދ
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި އަދި އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިދުމަތހުގެ ބައި، ބައިމަހުގެ އަދި ، ަރަންޓު، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިކ
 އެއްގޮތަކަށެވެ. ދާދި އަތޮޅުތަކަށް  މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދި ޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީފި

o  ްދަށަށް ( ނެވެ. އަގުތައް +2.20ބައިން )% ކާބޯތަކެތީގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައ 
 ( ނެވެ.-.0.6)% ބައިން ދުންފަތާއި ދުފުމުގެށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ންމެ ބޮޑަދިއުމަށް އެ

o  ްދަށަށް ދިއުމަށް އަގުތައް  +( ނެވެ.2.10ބައިން )% ތަޢުލީމުގެމައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ އަގުތައ
 ( ނެވެ.-1.21ން )%ބައި ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ އްސާކޮށްފައިވަނީ އެންމެ ބޮޑަށް ހި

o ްނެވެ. +(.0.0)%އިން ބަ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ، ހޮޓާދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށް  އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައ
 ( ނެވެ.-02..)% ބައިންކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ  ގޭގެ ކުލި، ފެން،ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްއަގުތައް 
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ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

ދި ތެލުގެ ބައިގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަ

ނުގެ ބައިފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާ

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

ތައުލީމްގެ ބައި

ައިހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބ

ި އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައ

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

ްޖެމުޅިރާއ

މާލެ

ައްއަތޮޅުތ


