
1 

 

 
www.statisticsmaldives.gov.mv/                                                                                                         2017އައި ެމއި .ޕީ.ސީ
 

          ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
     

 2017 މެއި 
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 2017  ެމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  އޭޕްރީލް ގެ 7201 އެވެ. 0.24+%ކީ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ މަހުގެ މެއި ގ
ގައެވެ. މިއަދަދު  0.25-%މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ މެއި ގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ 0.01- %

 ގައެވެ. .0+01ހުރީ % މަހު އޭޕްރިލް ފާއިތުވި
 

o 2016  ެގެ  2016 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް  +64.4%އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ އާއި ހަމައަށް  މެއި ގެ  2017އިން  މެއި ގ 
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް +.464%ވަނީ  އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓްއަށް  ގެ އޭޕްރީލް 2017އޭޕްރީލް އިން 

 

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

o ިމޭވާގެ ބާވަތްތައް ، (%5.51+މަހުގެ ބާވަތްތައް ) ގައި ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭ މައްޗަށް މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު  މެއ
މިނަރަލް ފެން، ސޮފްޓް ޑްރިންކްސް އަދި ޖޫސްގެ ، (%0.72+ގޭގެ ކުލި )، (%5.98+ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް )، (19.02%+)

ކަރަންޓު ، (%0.33+ބިހާއި ޗީޒް އަދި ކިރުގެ ބާވަތްތައް )، (%0.71+ބާވަތްތައް ) ދުންފަތުގެ ، (%1.20+ބާވަތްތައް )
   ހިމެނެއެވެ.، (%0.23+އަދި ބޭހުގެ ބާވަތްތައް )، (0.37%+)
 
o ި(%4.55-ޕާން އަދި ސީރިއަލްގެ ބާވަތްތައް ) ސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިގޮ ދަށަށްގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަނޑު  މެއ ،

ހަކުރު، ޖޭމް، މާމުއި އަދި ، (%4.82-ފަރުނީޗަރުގެ ބާވަތްތައް )، (%11.55-ބަދިގޭގައި ބޭނުންކުރާ ތަށީގެ ބާވަތްތައް )
ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކަރަންޓުން ، (%4.01-ގޭސް )، (%7.56-މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ބާވަތްތައް )، (%4.80-ޗޮކުލެޓުގެ ބާވަތްތަތއް )

-އެއްގަމުމަސް )، (%2.63-ސައިކަލްގެ ބާވަތްތައް )، (%3.18-ބޭނުންނުކުރާ ސާމާނު ) ބޭނުންކުރާ ސާމާނާއި ކަރަންޓުން
  ހިމެނެއެވެ.، (%3.79-ވައިގެމަގުން ދަތުރުކުރުމުގެ އަގު )، (%3.96-ބާވަތްތައް ) ޓޫލްސް އާއި އިކުއިޕްމަންޓްގެ، (2.38%
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އިން މެއި  2016 މެއި 
 މަހުގެ  12އަށް  2017

އިން  2017އޭޕްރީލް 
  އަށް  2017 މެއި 

 އިތުުރވި މިްނަވރު  އިތުުރވި މިްނަވރު 
 

  

 
4.64 0.24 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

   
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 2.03 10.09

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.52 31.43

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.03 0.55-

 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.14 2.73

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  3.49- 1.90

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.08 0.33-

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  1.10- 0.96

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.78-

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.60- 1.09

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 4.16

 ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިހޮޓާ، ކެފޭ އަދި  0.00 1.33

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.07- 0.17-

   
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.25- 4.24

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.60 10.59

 މަހުގެ މިންގަނޑު  5.51 8.94

 ގޭގެ ކުލި  0.72 3.58
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 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 (2.03+%ކާބޯތަކެތީގެ ބައި: )
  

o 2017  ެއެވެ.  2.03+ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މުޅިރާއްޖޭގެ މަހު  މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ
ބިލަމަސް ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާ 

ދޮންކެޔޮ ، (%17.79+ގިތެޔޮމިރުސް )، (%33.70+ލުނބޯ )، (%32.94+ލޮނުމެދު )، (%66.28+ކާށި )، (11.35%+)
، (%13.02+ކުރުންބާ )، (%2.78+ފެން ) ފުޅީގައި ބަންދުކުރި، (%21.05+ކެރެޓު )، (%14.99+ފަރުމަސް )، (9.90%+)

، (%16.91+އަދި ކެބެޖު )، (%0.35+ހިކިކިރު )، (%17.60+ކިއުކަންބާ )، (%4.02+ޔޯގަޓު )، (%11.74+އަލުވި )
-ފިޔާ )، (%6.73-ފުށް )، (%7.31-ހަކުރު )، (%9.87-ހިމެނެއެވެ. މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ އާދައިގެ ހަނޑޫ )

ނެވެ. ރާއްޖޭގައި ، (%19.85) އަދި މޭބިސްކަދުރުން، (%0.62-މަސްދަޅު )، (%18.64-ފަޅޯ )، (%4.02-ކުކުޅު )، (6.53%
 ހައްދާ މޭވާއާއި ތަރުކާރީ )އެންމެބޮޑަށް ކާށި( ގެ އަގު ބޮޑުބަދަލަކުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ މޫސުން ގޯސްވުމާއި ގުޅިގެން 

  .މިބާވަތްތަކުގެ ޑިމާންޑް މައްޗަށްގޮސްފައިވާތީއެވެ ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ދަތިވުމުން އަދި ރޯދަމަސް ފެށުމާއި ގުޅިގެން
 

 2016  ެ10.09މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ % މަހު މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މެއި ގ+ 
 .މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ 

 
 (+5.51މަހުގެ ބައި: )%

 
o 2017  ެއެވެ. + 5.51%މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ

އަދި ، (%11.35+ކަޅުބިލަމަސް )ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 
 ( ނެވެ.0.62-)% މަސްދަޅުންދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދަށަށް އަގު މިބައިން . ނެވެ، (%14.99+)ފަރުމަހުން 

 
o 2016  ެމައްޗަށ8.94ްމުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % މަހު މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ + 

 ގޮސްފައެވެ.
 

 (+40.1)%  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި:
 

o 2017  ެއިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބަ މަހު  މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ
( އަދި %0.72++ އެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލިން )0.14ޝަން ރޭޓަކީ %އިންފްލޭ 

އަދި ، (%4.01-މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކައްކަންބޭނުންކުރާ ގޭސް ) ( ނެވެ.%0.37+ކަރަންޓުން )
 ނެވެ.، (%2.35-ފާރުގައިލާ ކުލައިން )

 
o 2016  ެގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  މަހު  މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +2.73ރޭޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަން 
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 (+52.0%ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )
 

o 2017  ެ52.0%މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ+ 
ދިއުމަށް ދަށަށް މިބައިން އަގު  ( ބޮޑުވުމުންނެވެ.+0.71%އަގު ) ސިނގިރޭޓުގެއަގު މައްޗަސް ގޮސްފައިވަނީ އެވެ. މިބައިގެ 

 ( ނެވެ.1.32-)% ފުވަކުންހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 
 

o 2016  ެލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފް މަހު މެއި ގެ  2017 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ
 + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.%31.43

 
 (+0.08ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%ސިއްޙީ 
o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ 

 އެވެ.  +%0.08
 

o 2016  ެއިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި މަހު  މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ
 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް -%0.33
                                                                       (+0.03އި ފައިވާނުގެ ބައި: )%އަންނައުނާ 

 
o 2017  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ބަ މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހު  މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ

 އެވެ. +%0.03
o 2016  ެގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ބައި މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  މަހު  މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%0.55
  

 (0.00މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  މަހު  މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ
 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o 2016  ެނީ މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަ މަހު މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ

 އެވެ.ދަށަށް ގޮސްފަ -%0.78
 

 (0.00ތަޢުލީމުގެ ބައި: )%
 

o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް  މަހު މެއިގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ
 އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
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o 2016  ެމައްޗަށް  +4.16%މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހު  މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ
 ގޮސްފައެވެ.

 
 (0.00%ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި: )

 
o 2017  ެޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަން  މަހު މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ

 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.ރޭޓަށް 
 

o 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހު  މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +1.33ވަނީ %

 
   (-0.07ޚިދުމަތުގެ ބައި: )% އެހެނިހެން މުދަލާއި 

 
o 2017  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު  މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ-

 އެވެ.  0.07%
 

o 2016  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  މަހު  މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ
 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް -%0.17

 
 (-1.60ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި: )% ޅިވަރާއި ކު 
 

o 2017  ެކީ ރޭޓައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބަ  މަހު މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ-
  މުންނެވެ.އަގު ދަށްވު، (%1.99-އި ޓީވީގެ )އާ ،(%10.22-) ކޭބަލް ޓީވީ ގޮސްފައިވަނީ  ދަށަށް އަގު މިބައިގެ އެވެ.  1.60%

 
o 2016  ެޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ކު މަހު މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި މެއި ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +%1.09
 

 (-3.49%ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި: ) ފަރުނީޗަރާއި 
 

o 2017  ެއިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  މަހު  މެއި ގެ  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ
، (%12.08-ތަށި )އިވަނީ ކާއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮއްފަ -3.49ޓަކީ %ރޭ

، (%3.96-ފެންޕަމްޕު )، (%5.20-އަލަމާރި )، (%10.62-އައިސަލަމާރި )، (%10.87-ތަށި ) ބޯފެން، (%4.88-އެނދު )

އަދި ، (%2.49-އުނދުން )، (%3.77-ލަކުޑި ގޮނޑި )، (%2.52-ބެޑްޝީޓު )، (%4.60-ޑި )ގޮދަނ، (%2.81-ދޮންނަމެޝިން )
 ގުޅިގެންނެވެ. ސޭލް އާއިއަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ރޯދަ އެވެ. މިބާވަތްތަކުގެ، (%2.54-އިސްތިރި )
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o 2016  ެއިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަ މަހު  މެއި ގެ  2017އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  މެއި ގ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +1.90ވަނީ %

 
 2017  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  މެއި ގެ  2017 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  އޭޕްރީލް ގ 

 

 އަށް  2017 މެއިއިން   2017އޭޕްރީލް 
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް  އިންފްލޭޝަން 

 މިްނަވރު  އިތުުރވި
 މާލެ  އަތޮޅުތައް   

  
0.21 0.26 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

 

    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 2.60 1.70

 
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.27 0.60

 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.07 0.00

 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.13 0.16

 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  4.60- 2.79-

 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.11 0.07

 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  1.65- 0.67-

 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00

 
  ކަންތަކުގެ ބައިކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ  0.41- 2.24-

 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00

 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.00

 
  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.04- 0.09-

 

    
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.03 0.51-

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  2.29 0.40-

 
 މަހުގެ މިންގަނޑު  3.32 6.82

 
 ގޭގެ ކުލި  0.76 0.00
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 7201  ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން  +26.0މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހުގެ  މެއި ގެ  7201މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގ
 ގައެވެ. 0.21+ރޭޓް ހުރީ %

 
 
 

 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު  ކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓު އެކިއެ މަހު މެއި ވަނަ އަހަރު  2017މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޭޕްރީލް ގެ  2017
 

ނެވެ.  (+2.60%)ބައިން  ކާބޯތަކެތީގެ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މެއިގެ  2017
ދޮންކެޔޮ ، (%49.67+) ލޮނުމެދު، (%6.51+ކަޅުބިލަމަސް )، (%70.82+ކާށި )އުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދި

 ފުޅީގައި ބަންދުކުރި އަދި ، (%24.94+ކެރެޓު )، (%40.98+ކުރުނބާ )، (%51.33+ލުނބޯ )، (%35.73+ގިތެޔޮމިރުސް )، (21.15%+)
  އަގު މައްޗަށް ދިއުމުންނެވެ.، (%2.68+ފެނުގެ )

 
ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހު މާ މެއިގެ  2017
ތަށި ކާ، (%13.25-ތަށި ) ފެންބޯ، (%8.74-އަލަމާރި )، (%5.32-އެންދު )( ނެވެ. މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ -4.60%) ބައިން

 ނެވެ.، (%5.47-އަދި ބެޑުޝީޓުން )، (%4.65-ންނަމެޝިން )ދޮ، (%7.06-ގޮދަނޑި )، (%12.86-ލަމާރި )އައައިސް، (9.09%-)
 
 
 

-0.35 -0.15 0.05 0.25 0.45 0.65 0.85

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

ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 
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+( 1.70%ބައިން ) ގެ މެއި މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ 2017
ލޮނުމެދު ، (%24.91+ލުނބޯ )، (%63.25+ކާށި )، (%14.34+ކަޅުބިލަމަސް )ނެވެ. މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ 

  ނެވެ.، (%17.75+އަދި ކެރެޓުން )، (%10.23+ގިތެޔޮމިރުސް )، (%16.74+ފަރުމަސް )، (22.14%+)
 

ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ  މެއިގެ  2017
 ފެންބޯ ، (%9.33-އައިސަލަމާތި )، (%4.56-އެނދު )، (%14.15-ތަށި )ކާމިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ނެވެ. ( -2.79%ބައިން )
އަދި ގޮދަނޑިން ، (%3.21-ލަކުޑި ގޮނޑި )، (%1.86-އަލަމާރި )، (%1.84-ނު )ޝި ދޮންނަމެ، (%4.51-ފެންޕަމްޕު )، (%9.25-ތަށި )

 ނެވެ. (2.21%-)
 
 

 އަށް މުޅިރާއްޖެ، މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  މެއި ވަނަ އަހަރު  2017އިން  މެއި ވަނަ އަހަރުގެ  2016

 އަށް  2017އިން މެއި  2016  މެއި 
 

   % އިތުުރވި މިްނަވރު

  މުޅިރާއްޖެ މާލެ  އަތޮޅުތައް 
 

   

 
6.23 2.84 4.64 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 10.09 6.28 12.49

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  31.43 34.62 30.37

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.55- 0.02 0.90-

 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 2.73 2.37 3.50

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  1.90 1.95 1.87

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.33- 0.39 0.62-

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.96 2.25- 3.63

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.78- 0.00 1.44-

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.09 2.70 0.22

 ތައުލީމްގެ ބައި  4.16 1.82 7.45

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 1.33 1.69- 7.03

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.17- 0.38- 0.01-
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 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  4.24 3.08 5.28

 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  10.59 9.24 11.42

 މަހުގެ މިންގަނޑު  8.94 0.15- 15.00

 ގޭގެ ކުލި  3.58 3.33 8.98
 
 
 
 
 2016  ެމާލޭގެ އެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  +64.4ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %މުޅި  މަހުގެ މެއި ގެ  2017 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

 އެވެ. +6.23%ން ރޭޓަކީ ގެ އިންފްލޭޝައަތޮޅުތަކު އަދި އެވެ. + 2.84އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
 

 
 
 

o ިއަދި  ބައި  ގެދަތުރުފަތުރު ބައި ޚިއްދުމަތުގެ ސިއްޚީލާއިރު ށް ބައަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަ މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދ
 އަތޮޅުތަކަށް  މުޅިރާއްޖެއާއި، މާލެ އަދި ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީޔަވާ އެހެން ފި ބައި ރެސްޓޯރަންޓްގެ އަދި ކެފޭ ،ހޮޓާ
 އެއްގޮތަކަށެވެ. ދާދި 

 
o  ްމިބައިގެ އަގު  ނެވެ. (+31.43%ބައިން ) ދުންފަތާއި ދުފުމުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ

 އަގުތައް ދަށަށް އިން ފެށިގެން ބޮޑުކުރުމުންނެވެ.  2017ނަގަމުންއައި އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ މާރިޗު ސިނގިރޭޓުން މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ 
 ( ނެވެ.-0.78)% ބައިން މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ށް ންމެ ބޮޑަދިއުމަށް އެ

 

-6.00 -1.00 4.00 9.00 14.00 19.00 24.00 29.00 34.00

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

ގެ ބައިގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލު

ައިފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބ

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

ތައުލީމްގެ ބައި

ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

މުޅިރާއްޖެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް
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o  ްއަގުތައް ދަށަށް  ( ނެވެ.+34.62%ބައިން ) ދުންފަތާއި ދުފުމުގެމައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މާލޭގެ އަގުތައ
 ( ނެވެ.-2.25ބައިން )% ދަތުރުފަތުރުގެހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް 

 
o ްއަގުތައް  ( ނެވެ.+30.37%ބައިން ) ދުންފަތާއި ދުފުމުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށ

 ( ނެވެ.-1.44ބައިން )% މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ 

   3008432ފޯން:
 info@stats.gov.mvލް: މެއިއީ


