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ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕ ީ.އައި)

ނޮވެންބަރު 2020
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
o

 2020ގެ ނޮވެންބަރުމަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.12%އެވެ 2020 .ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ހުރީ  +0.02%ގައެވެ.

o

ރ  +0.23%ގައެވެ .މިއަދަދު ފާއިތުވި
މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ ނޮވެންބަރުމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހު ީ
އޮކްޓޫބަރުމަހު ހުރީ  +0.02%ގައެވެ.

o

ށ ގޮސްފައެވެ.
ށ ދަށަ ް
 2019ގެ ނޮވެންބަރު އިން  2020ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.89%އަ ް
 2019ގެ އޮކްޓޫބަރުއިން  2020އޮކްޓޫބަރުއަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -1.15%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ނޮވެންބަރުމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

o

ފތުރުގެ ބައިން (،)+9.82%
ނޮވެންބަރުމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ވައިގެ ދަތުރު ަ
ތަރުކާރީގެ ބައިން ( ،)+1.36%ކިރާއި ކިރުގެ ބާވަތްތައް އަދި ބިހުގެ ބައިން ( ،)+0.60%އެހެނިހެން ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން
( ،)+%1.41ގޭގެކުލީގެ ބައިން ( ،)+0.08 %ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިން ( ،)+0.15%އެހެނިހެން އަންނައުނުގެ ބައިން
( )+%3.89އަދި ޕާނާއި ސީރިއަލްގެ ބައިން (  )+0.14 %ހިމެނެއެވެ.

o

ނޮވެންބަރުމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބައިން ( ،)-2.39%މޯބައިލް
ފޯނުގެ މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިން ( ،)-1.39%މޭވާގެ ބައިން ( ،)-1.80%އަދި ފިކްސްޑްލައިންގެ މުވާސަލާތީ
ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިން ( )-18.58%ހިމެނެއެވެ.
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އޮކްޓޫބަރު  2020އިން
ނޮވެންބަރު  2020އަށް

ނޮވެންބަރު  2019އިން
ނޮވެންބަރު  2020އަށް 12
މަހުގެ

އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަނ ް

0.12

-0.89

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-0.28

2.21

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.16

29.84

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.14

-1.15

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.04

-3.63

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.06

0.71

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

-0.02

ތރުގެ ބައި
ދަތުރުފަ ު

3.08

1.85

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-0.87

-12.11

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.00

0.23

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.14

0.16

އިންސުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި

0.00

0.00

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.02

0.13

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

0.23

-0.92

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

0.19

2.76

މަހުގެ މިންގަނޑު

-2.39

-0.24

ގޭގެ ކުލި

0.08

-6.22

* -naއިންޝު އަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި އަކީ ކޮއިކޮޕް  2020ގައި ހިމެނޭ އައު ކެޓަގަރީ އެކެވެ.
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އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)+3.08%( :

o

ތރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
ތރުފަ ު
 2020ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަ ު
ގ
ތރު ެ
ތރުފަ ު
 +3.08އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެވޭ ދަ ު
އަގުން ( )+22.14%ނެވެ.

o

ގ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +1.85%
ރފަތުރު ެ
 2019ގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތު ު

އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި)+0.04%( :

o

 2020ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި

ށ ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ
ތެލުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.04އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަ ް
އެއްކޮޓަރީގެ އެޕާރޓްމެންޓްތަކުގެ ކުލީގެ އަގުން ( )+0.21%ނެވެ.

o

 2019ގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް

މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -3.63%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި)+0.14%( :

o

 2020ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.14%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2019 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  +0.16%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި)+0.14%( :
 2020 oގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.14%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް
ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޝޯލްގެ އަގުން ( )+3.89%ނެވެ.
 2019 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -1.15%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)+0.16%( :

o

 2020ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  +0.16%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

o

 2019ގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީ +29.84%
އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)+0.02%( :
 2020 oގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު

މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.02%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2019 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން 2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް
ވަނީ  +0.13%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި ()+0.00%
 2020 oގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

o

ޓ
 2019ގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ ް
ވަނީ  +0.23%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 ތަޢުލީމުގެ ބައި)+0.00%( :

o

ށ
 2020ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަ ް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

o

 2019ގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި)+0.00%) :
ގ
 2020 oގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކު ެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައ ި)+0.00%( :
 2020 oގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2019 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް
ވަނީ -0.02%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައ ި)-0.06%( :
 2020 oގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.06%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 2019ގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  +0.71%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި)-0.28%( :
 2020 oގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓަކީ
އމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑު މަސް (،)-3.55%
 -0.28%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިންއަގު ދަށަށް ދި ު
ރ ް
ޔ ިމ ު
ރ (ި ،)-6.92%ގ ެތ ޮ
ކެރެޓް ( ،)-6.52%ފަރުމަސް ( ،)-10.23%ވަޅޯ މަސް ( ،)-2.44%ކާށި (ަ ،)-4.60%ކ ާ
ސ (،)-2.79%
ނ ެކ ޮ
ދ ް
ޮ
ޔ (ާ ،)-2.50%އ ަފ ުލ ( )-2.48%އަދި ރިހާކުރު ( )-1.09%ހިމެނެއެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް
ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެތެރޭގައި ފިޔާ ( ،)+9.56%ބިސް ( ،)+4.16%އިނގުރު ( )+11.19%އަދި ލެޓިއުސް()+18.30%
ހިމެނެއެވެ.
 2019 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ +2.21%
އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.

 މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައި)-0.87%( :
 2020ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރ ުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން

o

ރޭޓަކީ  -0.87%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަ ށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް

1

ޖެހޭ އަގުން ( )-1.39%އަދި ލޭންޑް ލައިން ބިލްތަކުގެ އަގުން ( )-18.56%ނެވެ.
 2019 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -12.11%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 މަހުގެ ބައި)-2.39%( :

o

 2020ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ -2.39%
އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑު މަހުން (،)-%3.55
ފަރުމަހުން ( ،)-10.23%ވަޅޯ މަހުން ( )-2.44%އަދި ރިހާކުރުން ( )-1.09%ނެވެ.

 2019 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  2020ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް

މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -%0.24އިން

ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
1

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަން ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ އެމަހެއްގައި ޖުމްލަ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ހޭދަކުރިވަރާއި
ސ ާ
އެމަހެއްގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތައް (ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް) ބޭނުންކުރި މިންވަރުގެ ނިސްބަތުންނެވެ .އެހެންކަމުންު ،މ ާވ ަ
ލ ީތ ޚިދުމަތްތަކުގެ
ޕެކޭޖްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވުނު ކަމުގެއި ވީނަމަވެސް ،ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޔުނިޓަކަށް
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
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 2020ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ގެ ނޮވެންބަރުމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

އޮކްޓޫބަރު  2020އިން ނޮވެންބަރު  2020އަށ ް
އިތުރުވި މިންވަރު ()%
މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަނ ް

-0.02

0.31

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.24

-0.76

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.00

0.28

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.00

0.27

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.06

-0.01

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.00

-0.11

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

0.00

ތރުގެ ބައި
ދަތުރުފަ ު

0.00

5.87

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-0.94

-0.79

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.00

0.00

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00

0.40

އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި

0.00

0.00

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

0.03

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

-0.01

0.56

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

0.32

0.06

މަހުގެ މިންގަނޑު

-0.17

-4.16

ގޭގެ ކުލި

0.08

0.08
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 2020 ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ގެ ނޮވެންބަރު މަހުގ ެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.02%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  +0.31%ގައެވެ.

ގ
ލއުމު ެ
އވާ ި
ށފަ ި
ޔރުކޮ ް
ގރޭސިބަހުން ތައް ާ
އ އިނ ި
ފސީލްތަ ް
އތުރު ތަ ް
ގ ި
ގރޫ ްޕތަކު ެ
ނޯޓްް :
އވެ.
ނ ެ
ނނަވާ ެ
ތވަލް  1, 2 ,3ން ލިބިވަޑައިންގަ ް
ސގެ ާ
އެނެކް ް
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 2020 ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރުމަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވ ާ
މިންވަރު

o

 2020ގެ ނޮވެންބަރު މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މައަޗަށް ދިއުމަށް އެންމެބޮޑު ޙިއްސާއެއްކޮއްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން +0.24%

ނެވެ.

މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޔާ (،)+25.27%

ލެޓިއުސް( ،)+22.68%އިނގުރު ( ،)+15.28%ކުރުނބާ ( ،)+5.74%ކިއުކަމްބާ ( )+3.23%އަދި ބިސް ( )+1.34%ހިމެނެއެވެ.
މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކު ގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކެރެޓް ( ،)-%11.53ލުނބޯ (-4.11%
) ،އާފަލު ( ،)-3.77%އަނބު ( )-5.12%އަދި ދޮންކެޔޮ ( )-2.60%ހިމެނެއެވެ.

o

ށ އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ
 2020ގެ ނޮވެންބަރުމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަ ް

ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިން  -0.94%ނެވެ.

މށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޯބައިލް ފޯނުން
މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއު ަ

ށ 2ޖެހޭ އަގުން ( ،)-1.39%ލޭންޑް ލައިން ބިލްތަކުގެ އަގުން ( )-18.56%އަދި ކޭބަލް
ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަ ް
ޓީވީތަކުގެ ބިލުން ( )-0.61%އެވެ.

ތރުގެ ބައިން +5.87%
2020 oގެ ނޮވެންބަރު މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދަތުރުފަ ު
ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަގު މައަޗަށްދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެވޭ ދަތުރުފަތުރުން ()+46.72%
ނެވެ.
މށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ
 2020 oގެ ނޮވެންބަރުމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއު ަ
ބައިން -4.16%

ށ ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ށ ދިއުމަ ް
ނެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަ ް

ރ ( )-1.74%ހިމެނެއެވެ.
ކަނޑުމަސް ( ،)-6.32%ފަރުމަސް ( ،)-17.48%ވަޅޯ މަސް ( )-3.69%އަދި ރިހާކު ު

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަން ޔުނިޓަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގައި ބޭނުންކުރެވިފައިވާނީ އެމަހެއްގައި ޖުމްލަ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކަށް ހޭދަކުރިވަރާއި
ސ ާ
އެމަހެއްގައި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތައް (ކޯލް،ޑޭޓާ،އެސް އެމް އެސް) ބޭނުންކުރި މިންވަރުގެ ނިސްބަތުންނެވެ .އެހެންކަމުންު ،މ ާވ ަ
ލ ީތ ިޚދުމަތްތަކުގެ
ޕެކޭޖްތަކުގެ އަގަށް ބަދަލެއް ނުގެނެވުނު ކަމުގެއި ވީނަމަވެސް ،ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު އިތުރު ވުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ޔުނިޓަކަށް
ޖެހޭ މި ންވަރަށް 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
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 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުއ ިން  2020ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރުއަށް މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް )(%

ނޮވެންބަރު  2019އިން ނޮވެންބަރު  2020އަށް

އިތުރުވި
އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

މިންވަރު

މުޅިރާއްޖ ެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަނ ް

-0.89

-1.70

0.18

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

2.21

2.83

1.64

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

29.84

31.78

28.48

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-1.15

-2.07

-0.22

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

-3.63

-4.62

-0.17

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.71

2.10

-0.44

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

-0.02

0.00

-0.03

ތރުގެ ބައި
ދަތުރުފަ ު

1.85

-1.60

5.01

-12.11

-11.64

-12.62

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.23

0.14

0.34

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.16

0.00

0.44

އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.00

0.00

0.00

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.13

0.01

0.26

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

-0.92

-1.72

0.17

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

2.76

3.66

1.92

މަހުގެ މިންގަނޑު

-0.24

-1.09

0.48

ގޭގެ ކުލި

-6.22

-6.22

-6.22

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި
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 2020ގެ ނޮވެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2020ގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.89%އެވެ .މި މުއްދަތުގެ
ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.70%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.18%އެވެ.
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o

މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި އަދި
ދ އެއްގޮތަކަށެވެ.
ތރުގެބައި ފިޔަވައި އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާ ި
ދަތުރުފަ ު

o

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން ( )-12.11%ނެވެ.
މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދުންފަތުގެ
ބައިން ( )+29.84%ނެވެ.

o

މާލޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައިން ( )-11.64%ނެވެ .މާލޭގެ އަގުތައް
މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދުންފަތުގެ ބައިން ( )+31.78%ނެވެ.

o

އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން ( )-12.62%ނެވެ.
އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދުންފަތުގެ ބައިން ( )+28.48%ނެވެ.
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އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ފޯން3008432-3008433:
އީމެއިލްinfo@stats.gov.mv :
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