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         ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
          2020 އޮގަސްޓް  

 
  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 

 
o 2020  ެމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީޖުލައިގެ  2020އެވެ. +0.54% މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އޮގަސްޓްގ 

 ގައެވެ.  +%2.81
o  ަގައެވެ. މިއަދަދު ފާއިތުވި  +0.53%މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ އޮގަސްޓްމަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމ

 ގައެވެ.+ 2.98%މަހު ހުރީ ޖުލައި
 

o 1920  ެގޮސްފައެވެ.  ދަށަށް ށް އަ -02.1% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީއާއި ހަމައަށް  އޮގަސްޓް ގެ  2020އިން  އޮގަސްޓް ގ
 ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް އިން -.011%ޓް ވަނީ ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭ އަށްޖުލައި 2020އިން ޖުލައިގެ  9201

 
 

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

o ްމޭވާގެ ، +(30.47ދުންފަތުގެ ބައިން )% ގޮތެއްގައި އަގުތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައިމަހު މައިގަނޑު އޮގަސްޓ

 ،(+0.64%މަހުގެ ބައިން )، +(0.80ބިހާއި ކިރުފަދަ ތަކެތީގެ ބައިން )%، +(2.02%ތަރުކާރީގެ ބައިން ) ،(+4.67%ބައިން )

+(، ކާބޯތަކެތީގެ 1.41+(، އެއްގަމު މަހުގެ ބައިން)%4.50ނުކޮށާފޯއް )%+(، 16.28އެހެނިހެން ބުއިންތަކުގެ ބައިން )%

  +( ހިމެނެއެވެ.0.19+( އަދި ބަނަހާއި ސީރިއަލްގެ ބައިން )%0.92ބައިން )%

o ް3.22މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިން)% ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަހު މައިގަނޑުއޮގަސްޓ-

 ހިމެނެއެވެ.( -0.07ގޭގެކުލީގެ ބައިން )%( އަދި -1.63އިންޓަރނެޓްގެ ހިދުމަތުން )% ،(
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އިން  2019 އޮގަސްޓް 
 12އަށް  2020 އޮގަސްޓް 

 މަހުގެ 

 އޮގަސްޓް އިން  2020 ޖުލައި 
 އަށް  2020

 
 
 
 
 
 

    

  މިންވަރުއިތުރުވި  އިތުރުވި މިންވަރު
    

         
     

     ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.54 1.20-

   
    

     ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  1.16 2.39

     ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 24.54 29.47

     އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.07 2.16-

     ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.04- 3.45-

     ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.01 0.52-

     ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.00 0.17

     ދަތުރުފަުތރުގެ ބައި 0.01- 2.66-

     މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި  1.81- 10.98-

      ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.00 0.29

     ބައި  ތައުލީމްގެ 0.00 0.04

     ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.06- 0.24

     އިންސުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި 0.00 0.00

      އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.01- 0.16-

   
    

     ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ  0.53 1.27-

     ބައި މަސް ނުހިމަނާ ކާބޯތަކެތީގެ  1.27 2.84

     މަހުގެ މިންގަނޑު  0.64 0.45

     ގޭގެ ކުލި  0.07- 5.89-
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 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 

 %( :ި24.54ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައ)+ 
 
o 2020  ުންފްލޭޝަން ރޭޓް އިމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

ސާކޮށްފައިވަނީ ސިގަރެޓުން + އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ޙިއ24.54ްވަނީ %
 +( ނެވެ. 2.65 )%ން+( އަދި ސުޕާރ6.19ީނުކޮށާ ފޯއް )%+(، 40.35ދުންފަތުން )%+(، 30.16%)

o 2019  ްރޭޓް  ވަނީ   މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ
 .+ އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ 29.47%

 
 %( :ި1.16ކާބޯތަކެތީގެ ބައ)+ 

  
o 2020  ު1.16މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % އޮގަސްޓްމަހު ވަނަ އަހަރުގެ  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ +

 ،+(17.23އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިތެޔޮ މިރުސް )%

ކަރާ ، +(1.16ކަނޑުމަސް )%، +(11.27ކެރެޓް )%، 1+(16.28ކްސް )%+(، އެނާޖީ ޑްރިނ2.12ް+(، ހިކިކިރު )%12.68އާފަލު )%

ކުރުނބާ ، +(1.69ގަނޑުކުރި ކުކުޅޫ )%، +(10.87ފަރުމަސް )%، +(19.26އޮރެންޖު )%، +(11.62އަނބު )%، +(%18.00)

ދިއުމަށް  ދަށަށްއަގު +( ހިމެނެއެވެ. 1.42+( އަދި ވަޅޯ މަސް )%3.78%0ކާށި ، +(15.17މެންޑަރިން )%، +(%13.10)

 ،(-4.29ދޮންކެޔޮ )%(، -2.11ރިހާކުރު )%، (-10.70ލޮނުމަދު )%، ( -8.27)%ލުނބޯ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

 ހިމެނެއެވެ.  (-8.75( އަދި ބަރަބޯ )%-4.04ކިއުކަމްބާ )%

 

o 2019  ް39.2ނީ %ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަ މުޅިރާއްޖޭގެ ގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ  +
 .އެވެ އިމައްޗަށް ގޮސްފަ އިން

 
 %( :ި0.64މަހުގެ ބައ)+ 

 
o 2020  ުއެވެ. 0.64ޓަކީ %މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުެގ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ +

+( 10.87ފަރުމަހުން )%،+(1.16މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުމަހުން)%
( -2.11ނީ ރިހާކުރުން)%ދިއުމަްށ ޙިއްސާކޮށްފައިވަ ދަށަށް ތެެރއިން އަގު+( ނެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ 1.42އަދި ވަޅޯ މަހުން )%

 ނެވެ.
 

                                                
1  

ޤާނޫނު  ގެނައުމުގެ އިޞްލާޙު ވަނަ 17 އަށް( ޤާނޫނު އިމްޕޯރޓްގެ އެކްސްޕޯރޓް ދިވެހިރާއްޖޭގެ) 31/79 ނަންބަރު ޤާނޫނު  
 /1Cq?amp=73nJiuN6https://t.coއިތުރު މައުލޫމާތު: 

https://t.co/6nJiuN73Cq?amp=1
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o 2019  ްއިން .450މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % ގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ +
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 
 

 %( :ި0.07އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައ)+ 
                                                                  

o 2020  ުބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް+ އިން 0.07ރޭޓް ވަނީ %

 
o 2019  ްބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ  

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.އިން  -2.16%
 

 
 %( :ި0.01ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައ)+ 

 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު ވަނަ  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް+ އިން 0.01އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 

o 2019  ްމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އިން -0.52ރޭޓް ވަނީ %

 
 

 %( ި0.00ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައ)+ 
 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 ނުވެއެވެ.ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް 
o  2019  ްމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + %0.29  ވަނީ
 
 

 %( :ި0.00ތަޢުލީމުގެ ބައ)+ 
 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
o 2019  ް0.04%  ރޭޓް ވަނީމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ +

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން 
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  ި0.00( :އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައ%+) 
 
o 2020  ުއަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސްވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

  އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް 
 
 

 %( :ި0.00ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައ)+ 
 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު 2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

  އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
o 2019  ް0.17އިންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީ % ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ +

 މަށްޗަށް ގޮސްފައެވެ. އިން
 

 
 %( :ި0.01ދަތުރުފަތުރުގެ ބައ-) 

 
o 2020  ު0.01ޓް ވަނީ %މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުަފތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭ ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު 2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ- 

 އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. 
 

o 2019  ް2.66މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުަފތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %ގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ- 
 އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 
 

 
  ި(-0.01ޚިދުމަތުގެ ބައި: )% އެހެނިހެން މުދަލާއ  

 
o 2020  ުމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.  -0.01ޓް ވަނީ %ރޭ
 
o 2019  ްމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ 

 އިން  ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.  -0.16ވަނީ %
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 %( :ި0.06ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައ-) 

 
o 2020  ުބައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓްމަހު  2020ގެ ޖުލައިމަހާއި އަޅާބަލާއިރ 

 އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.  -0.06ޓް ވަނީ %ރޭ
 
o 2019  ްންފްލޭޝަން ރޭްޓ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ގެ އޮގަސްޓްއާއި ހަމައަށް  2020ގެ އޮގަސްޓް މަހުނ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + %0.24  ވަނީ
 
 

 %( :ި04.0ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައ-) 
 
o 2020  ެލުގެ ތެ ގޭސް އަދި މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް،މަހު އޮގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގ

ކޮޓަރީގެ ދެ  ށްފައިވަނީ ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށް ދަށައެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  -0.04ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
 އިންނެވެ. (-0.15އެޕާރޓްމެންޓްތަކުގެ ކުލީގެ އަގުން )%

 
o 2019  ެލުގެ ބައިގެ ތެފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ، މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި އާއި ހަމައަށް  އޮގަސްޓް ގެ  2020މަހުން  އޮގަސްޓް ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.އިން  -%3.45  އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 

 
 

  :ި(-81.1)%މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައ 
 

o 2020  ެމައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ މަހު އޮގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގ
 2ށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް ދަށައެވެ. މިބައިގެ އަގު  -81.1ރޭޓަކީ %

 (އިންނެވެ. -1.63( އަދި އިންޓަރނެޓް )%-3.22ޖެހޭ އަގުން )%
 

o 2019  ެއިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެއާއި ހަމައަށް އޮގަސްޓް ގެ  2020މަހުން  އޮގަސްޓް ގ
 .އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ -10.98%ވަނީ 

 
 

                                                
2   

ދުމަތްތަކަށް ހޭދަކުރިވަރާއި ތީ ޚިއެމަހެއްގައި ޖުމްލަ މުވާސަލާ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ ޙިދުމަންމުވާސަލާތީ 
ކުގެ ދުމަތްތަޚިުމވަާސާލީތ ، ންދުމަތައް )ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް( ބޭނުންކުރި މިންވަރުގެ ނިސްބަތުންނެވެ. އެހެންކަމު ޚިވާސަލާތީ އެމަހެއްގައި މު

ޔުނިޓަކަށް ވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުން ނު ނުގެނެވުނު ކަމުގެއި ވީނަމަވެސް، ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު  ޕެކޭޖްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލެއް
 ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

* http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2020-Base-Period August-2020.pdf    

http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2019-Base-Period%20August-2019.pdf
http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2019-Base-Period%20August-2019.pdf
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 2020  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އޮގަސްޓް ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގ 

 އަށް  2020 އޮގަސްޓް އިން  2020 ޖުލައި 
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް  އިންފްލޭޝަން 

  

   މިންވަރު )%( އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް 
  

  

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.35 0.78
 

  

    
  

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  0.77 1.52
  

  ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 29.26 21.32
  

  އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.04- 0.17
  

  ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.05- 0.01-
  

  ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.01 0.00
  

  ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.00 0.01-
  

  ދަތުރުފަުތރުގެ ބައި 0.00 0.01-
  

  މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި  1.85- 1.76-
  

   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.00 0.00
  

  ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00
  

  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.16-
  

    އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި  0.00 0.00

   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.09- 0.06
  

    
  

  ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ  0.41 0.70
  

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ  1.22 1.33
  

  މަހުގެ މިންގަނޑު  1.37- 2.29
  

  ގޭގެ ކުލި  0.07- 0.07-
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 2020  ެޅުތަކުގެ އެވެ. އަދި އަތޮ +35.0% މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މަހުގެ އޮގަސްޓް ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގ

 ގައެވެ. +0.78% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ނޯޓް: ްގރޫްޕތަކުެގ ިއތުރު ތަްފސީލްތަްއ އިނިގރޭސިބަހުން ތައްާޔރުކޮްށފަިއވާ ިލއުމުެގ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަްނނަވާެނެއވެ. 3, 2 ,1އެނެކްްސގެ ާތވަލް 
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 2020  ެރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ޝަން އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭ  މަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އޮގަސްޓް ވަނަ އަހަރު  2020 މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި ގ 
 މިންވަރު 

 
 

o 2020  ެ29.26ފުމުގެބައިން %ދުދުންފަތާއި  ދިއުމަށް އެންމެބޮޑު ޙިއްސާއެއްކޮއްފައިވަނީމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މައަޗަށް  އޮގަސްޓްގ +
އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން  ށްޓަރޭއިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ   ނެވެ.

 +( ނެވެ.8.13އަގުން )%ގެކުނުކޮށާ ފޯ+( އަދި 35.70އަގުން )% ސިގެރެޓްގެ

 
o 2020  ެމުވާސަލާތީ މައުލޫމާތާއި  ންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީދިއުމަށް އެ ދަށަށް މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އޮގަސްޓްގ

މޮބައިލް ދިއުމަްށ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ދަށަށް މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  ނެވެ.  -1.85%ބައިން  ޙިދުމަތްތަކުގެ

( އަދި -1.63)%ގެ އަގުން އިންޓަރނެޓް ،  (-3.22ޖެހޭ އަގުން )% 3ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް

 ( ހިމެނެއެވެ. -0.54)% ބިލްގެ އަގުން ކޭބަލްޓީވީ

 
o 2020 ެ21.32 ދުފުމުގެބައިން %ދުންފަތާއި އިންފްލޭޝަންރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އޮގަސްޓްގ +

އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން  ށް ޓަރޭއިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ިހއްސާކޮށްފައިވަނީ މިނެވެ. 

 +( ނެވެ.5.12ގެއަގުން )%ކު+( އަދި ނުކޮށާ ފ44.32ޯ)%ުދްނަފުތެގ ައުގން ، +(26.08%ސިގެރެޓްގެ އަގުން )
 

 
o 2020  ެމުވާސަލާތީ ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި  ށްމެ ބޮޑަިދއުމަށް އެން މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށްއޮގަސްޓްގ

ނެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ މޮބައިލް  -1.76ބައިން % ޙިދުމަތްތަކުގެ
 ( ހިމެނެއެވެ.-1.63( އަދި އިންޓަނެޓްބިލުގެ އަގުން )%-3.22ޖެހޭ އަގުން )% 4ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް 

 
 
 
 
 
 
 

                                                

 

   

ދުމަތްތަކަށް ހޭދަކުރިވަރާއި ލާތީ ޚިއެމަހެއްގައި ޖުމްލަ މުވާސަ ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ ންތުޙިދުމަމުވާސަލާތީ 
ކުގެ ދުމަތްތަުމވަާސާލީތ ޚ  ، ންދުމަތައް )ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް( ބޭނުންކުރި މިންވަރުގެ ނިސްބަތުންނެވެ. އެހެންކަމު ޚިއެމަހެއްގައި މުވާސަލާތީ 

ޔުނިޓަކަށް ވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުން ނު ވެސް، ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ނުގެނެވުނު ކަމުގެއި ވީނަމަ ޕެކޭޖްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލެއް
 ޖެހޭ މިންވަރަށް ބަދަލު އާދެއެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: 

* http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2020-Base-Period August-2020.pdf    

http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2019-Base-Period%20August-2019.pdf
http://statisticsmaldives.gov.mv/nbs/wp-content/uploads/2020/02/Review-of-the-Consumer-Price-Index-2019-Base-Period%20August-2019.pdf


10 

 

2020އޮގަސްޓް ސީޕީއައި                                         www.statisticsmaldives.gov.mv/ 

 2019  ެމުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށް އޮގަސްޓް ވަނަ އަހަރު  2020ން އި އޮގަސްޓް ވަނަ އަހަރުގ(%) 

  އަށް  2020 އޮގަސްޓް އިން  2019 އޮގަސްޓް 

  

އިތުރުވި 
   އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު މިންވަރު 

  

  މުޅިރާއްޖެ  މާލެ  އަތޮޅުތައް 
  

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  1.20- 1.72- 0.50-

    
  

   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  2.39 2.47 2.32

   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި 29.47 31.46 28.05

   އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  2.16- 2.16- 2.15-

   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  3.45- 4.39- 0.16-

   ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.52- 0.81- 0.27-

   ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.17 0.00 0.30

   ދަތުރުފަުތރުގެ ބައި 2.66- 1.48- 3.69-

   މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި  10.98- 10.41- 11.62-

   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  0.29 0.18 0.42

   ތައުލީމްގެ ބައި  0.04 0.00 0.15

   ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.24 0.53 0.26-

   އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި   0.00 0.00 0.00

   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.16- 0.19- 0.12-

    
  

   މަސްނުހިމަނާ ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  1.27- 1.70- 1.09-

   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  2.84 3.48 2.35

   މަހުގެ މިންގަނޑު  0.45 2.26- 0.94
   ގޭގެ ކުލި  5.89- 5.89- 5.83-
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އެވެ. މި މުއްދަތުެގ  -20.1% މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހުގެ އޮގަސްޓް ގެ  2020މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގެ  2020
 ވެ.އެ -0.50%ތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އެވެ. އަދި އަ -1.72%ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 
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o ެއެހެން ފިޔަވާ ހޮޓާ ކެޭފ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި  މާލެ އަދި އަތޮުޅތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ،މުޅިރާއްޖ
 މާލެ އަދި އަތޮޅުަތކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ. ،ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ

 
o ްދުންފަތުގެ އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން  ށްޓަރޭއިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ

މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުެގ  މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް ަދށަްށ ދިއުމަްށ އެންމެ ބޮޑަްށ ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ ވެ.ނެ+( 29.47ބައިން )%
   ( ނެވެ.-10.98)%ބައިން 

 
o ްއަގުތައް ދަށަށް  މާލޭގެ +( އެވެ.31.46)%ދުންފަތުގެ ބައިން ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށ

 ( ނެވެ. -10.41)% މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައިންދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ 
 

 
o ް( ނެވެ. އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް 28.05)% ބައިންދުންފަތުގެ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ  އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށ+

   ( ނެވެ.-11.62އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%ދަށަށް ދިއުމަްށ 
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 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 

 ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 
   3008432-3008433ފޯން:
 info@stats.gov.mvލް: އޮގަސްޓްއީ
 

 


