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         ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
 

          2021  ނޮވެންބަރު  
 
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 2021 ެރޭޓް  މަހުގެ އިންފްލޭޝަން  އޮކްޓޫބަރު ގެ  2021 އެވެ. +0.12% މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ ނޮވެންބަރު ގ 
 ގައެވެ.  +0.08% ހުރީ
 

o  ަގައެވެ. މިއަދަދު ފާއިތުވި  +0.16%މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  ނޮވެންބަރު މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމ
 ގައެވެ. +0.02%މަހު ހުރީ އޮކްޓޫބަރު

 
o 2020  ެމައްޗަށް އަށް  +31.0% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީއާއި ހަމައަށް   ނޮވެންބަރު ގެ  2021އިން   ނޮވެންބަރު ގ 

 މައްޗަށް އިން  +14.0%ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އަށް  އޮކްޓޫބަރު 1202 ންއި އޮކްޓޫބަރުގެ  2020ގޮސްފައެވެ. 
 ގޮސްފައެވެ.

 
 
 
 

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

 

  ުގެ  ތަރުކާރީ  ،+(1.55ބައިން )% ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެފޭގެ  ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މަށްޗައްމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް  ނޮވެންބަރ

އެހެނިހެން ކާބޯތަކެތީގެ +(، 1.95އެއްގަމު މަހުގެ ބައިން )%+(، 1.49މޯބައިލް ފޯނުގެ މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައިން )%+(، 2.34ބައިން )%

ގުޅޭ އޮޅުކޮއްގެން ގެން+(، 0.07ކުލީގެ ބައިން )%+(، 2.08ދުފާ ތަކެތީގެ ބައިން )%+(، 0.67ދުންފަތާއި ދުމުގެ ބައިން )%+(، 1.49ބައިން )%

ބައިން  ކޮންޓެކްޓް ލެންސް އާއި  ސޮލިއުޝަންގެ އަދި  ،+(0.14ބައިން )% ޕާނާއި ސީރިއަލްގެ +(،9.52ޖަނަވާރާއި ދޫނިފަދަ ތަކެތީގެ ބައިން )%

 ހިމެނެއެވެ. (0.86%+)

 

  ުބޭހުގެ ، (-0.83)%މަހުގެ ބައިން  ،(-3.01ބައިން )% ވާގެގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މޭ  މަހު މައިގަނޑު  ނޮވެންބަރ

 ހިމެނެއެވެ.  (-0.18ސައިކަލުގެ ބައިން )%އަދި ، (-1.67)%ކަނޑު ދަތުރުގެ ބައިން ، (-1.30)%ބައިން 
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ނޮވެމްބަރު 2020 އިން 
ނޮވެމްބަރު 2021 އަށް 12 

ެ މަހުގ

އޮކްޓޫބަރު 2021 އިން 
ް ނޮވެމްބަރު 2021 އަށ

އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު

ު އަތޮޅ ެ މާލ

0.13 0.12 ް ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަނ

2.57 -0.01 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

7.10 0.97 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.78 -0.03 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.33 0.06 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

-0.05 0.08 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.42 -0.41 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.75 -0.29 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-9.63 0.57 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

1.98 0.26 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 

-0.11 0.00 ތައުލީމްގެ ބައި

1.20 1.49 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.00 0.00 އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-0.01 0.01 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

0.00 0.16 ާ ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނ

2.40 0.18 ާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނ

3.33 -0.83 ނޑު މަހުގެ މިންގަ

0.47 0.07 ގޭގެ ކުލި
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 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 
 %( :ި1.49ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައ)+ 

 
o 2021  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު  2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ އޮކްޓޫބަރ

ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ  ށްދިއުމަ ށްގޮސްފައެވެ. މިބައިގެ ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަ ށް+ މައްޗ1.49ަވަނީ %ރޭޓް  ންފްލޭޝަންއި
+( އަދި 0.97)%ޕިއްޒާގެ އަގުން ، +(2.26)%ކުޅި ހެދިކާގެ އަގުން ، +(2.79)%ނާސިގޮރެންގެ އަގުން ، +(4.11ފީގެ އަގުން )%ކޮ

 +( އެވެ.0.98ހެނދުނުގު ނާސްތާގެ އަގުން )%
 

o 2020  ްރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް  2021ގެ ނޮވެންބަރު  މަހުނ
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން %1.20+   ރޭޓް ވަނީ 

 
  :ި(+0.57)%މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައ 

 
o 2021  ުބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު  2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

ގޮސްފައިވަނީ މޯބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ  މައްޗަށްއެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  +0.57އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ %
ދުމަތްތަކަށް ( އެވެ. މިބަދަލަކީ މޯބައިލް އަދި ފިކްސްޑް ބްރޯޑްބޭންޑް ގެ ޙި+1.49ޖެހޭ އަގުން  )% މުއާސަލާތީ ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް

 ދީފައިވާ ޕްރޮމޯޝަންގެ ސަބަބުން އައިސްފައިވާ ބަދަލެކެވެ. 
 
o 2020  ްމުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް  2021ގެ ނޮވެންބަރު  މަހުނ

 އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -9.63ރޭޓް ވަނީ %
 
  ި(97.0ދުފުމުގެ ބައި: )%ދުންފަތާއ+ 

 
o 2021  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު  2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

+( 0.69ދިއުމައް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ސިނގިރޭޓުގެ އަގުން )% އްޗަށްމިބައިގެ އަގު މަ + މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.0.97ވަނީ % ރޭޓް
 އެވެ.

o 2020  ްމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް 2021ގެ ނޮވެންބަރު މަހުނ
 + އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 7.10%

 
  ި(60.0ތެލުގެ ބައި: )% ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދ+ 

 
o 2021  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު  2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

މިބައިގެ އަގު މަށްޗައް ދިއުމައް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އެއްކޮޓަރީގެ  މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.  އިން + 0.06ޓް ވަނީ %ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ
 +( އެވެ.1.16އެޕާޓްމެންޓްގެ ކުލިން )%

 



4 

 

2021 ޮނވެްނބަރުއައި .ޕީ.ސީ                                        www.statisticsmaldives.gov.mv/ 

o 2020  ްފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ ، މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް   2021ގެ ނޮވެންބަރު  މަހުނ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. އިން  %0.33+އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ 

 
 %( ި26.0ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައ)+ 

 
o 2021  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު  2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

މިބައިގެ އަގު މަށްޗައް ދިއުމައް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރާއި ދޫނި ފަދަ މަށްޗައް ގޮސްފައެވެ.  %0.26+ޓްވަނީ ރޭ
 +( އެވެ.9.52ތަކެތީގެ ބައިން )%

 
o  2020  ްމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް  2021ގެ ނޮވެންބަރު މަހުނ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + 1.98ވަނީ %
 

 %( :ި80.0ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައ)+ 
 

o 2021  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު 2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.  އިން+ 0.08ޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަން ރޭ 

 
o 2020  ްމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް  2021ގެ ނޮވެންބަރު މަހުނ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އިން -0.05އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %
 
 %( :ި10.0އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައ)+  

 
o 2021  ުމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު  2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.+ 0.01ޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަން ރޭ 
 

o 2020  ްވަނީ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެބައިގެ ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް  2021ގެ ނޮވެންބަރު މަހުނ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -0.01%

 
 

 %( :ި00.0ތަޢުލީމުގެ ބައ)+ 
 
o 2021  ުޓަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު  2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 

o 2020  ްއިން  -0.11ންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީ %ބައިގެ އިމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް  2021ގެ ނޮވެންބަރު މަހުނ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.



5 

 

2021 ޮނވެްނބަރުއައި .ޕީ.ސީ                                        www.statisticsmaldives.gov.mv/ 

 
  ި0.00+ :އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައ%)) 

 
o 2021  ުއަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސްވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު  2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

 ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 

o  2020  ުއަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސްހަމައަށް  އާއި ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު  2021މަހުން ގެ ނޮވެންބަރ
 ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
 %( :ި0.03އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައ-)      

                                                           
o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު 2021އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު ގ

  ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް  އިން  -0.03ޓް ވަނީ %ރޭ
 

o 2020  ްވާނުގެބައިގެ  އިންފްލޭޝަންރޭޓް  މުޅިރާއްޖޭގެ  އަންނައުނާއި  ފައި ގެ ނޮވެންބަރު އާއި  ހަމައަށް   2021ގެ ނޮވެންބަރު މަހުނ
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + 0.78ވަނީ %

 
 %( :ި0.01ކާބޯތަކެތީގެ ބައ-) 

  
o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ   މަހު ނޮވެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޫބަރު ގ

، (-15.31ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލުނބޯ )% ދަށަށް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  - 0.01%

-3.05%) އަނބު ، (-3.78)% ގިތެޔޮ މިރުސް، (-2.91)% އާފަލު ، (-7.58)% އޮރެންޖު، (-3.40)%ވަޅޯ މަސް ، (-0.84)%ކަނޑު މަސް 
ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ  މަށްޗައްއަގު  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  .ހިމެނެއެވެ، (-2.15)% ތޮޅިމިރުސްއަދި  (

ކިއުކަމްބާ ، +(9.73)%އިނގުރު ، +(12.37)% ޓޮމާޓޯ، +(20.00)% ބަނބުކެޔޮ، +(2.61)% ކުކުޅު، +(11.48)% ފިޔާ ތެރޭގައި
 ހިމެނެއެވެ.  ،+(1.33)% ނޫޑްލްސްއަދި +( 6.49)%މޭބިސްކަދުރު ، +(6.41)%ކުރުނބާ ، +(5.70)%
 
o 2020  ެ57.2މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ %އާއި ހަމައަށް  ނޮވެންބަރު ގެ  2021މަހުން  ނޮވެންބަރު ގ +

 .އެވެ އިމައްޗަށް ގޮސްފަ އިން
 

 %( :ި90.2ދަތުރުފަތުރުގެ ބައ-) 
 

o 2021  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް         ވަނަ އަހަރުގެ  ނޮވެންބަރު މަހު  2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ
ހެން އެހެނި ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  ދަށަށް އިން  -0.29ވަނީ %

 ނެވެ.  (-0.18ސައިކަލުގެ އަގުން )% ނާއި (-2.85އަގުން )% ކަނޑުގެ ދަތުރުތަކުގެ

o 2020  ް0.75މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް  2021ގެ ނޮވެންބަރު މަހުނ +
 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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  ެ(-41.0ބައި: )%ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގ 

 
o 2021  ުމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހު 2021ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރ

( -7.92މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ތަދު ކަނޑުވާ ބޭހުގެ އަގުން )%  ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. %0.41-ޓްވަނީ ރޭ
ނީ ކޮންޓެކްޓް ލެންސް އަދި ސޮލިއުޝަންގެ އަގުން ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަ  ށްޗައްމައަގު  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެވެ. 

 އެވެ. (0.86%+)
 

o 2020  ުއިންފްލޭޝަންރޭޓް        ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް  2021ން ގެ ނޮވެންބަރު  މަހ
 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. އިން  -0.42ވަނީ %

 
 %( :ި0.83މަހުގެ ބައ-) 

 
o 2021  ެ0.83މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ % މަހު  ނޮވެންބަރު ވަނަ އަހަރުގެ  2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޫބަރު ގ- 

( އަދި -0.84ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުމަހުގެ އަގުން )% ދަށަށް އެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 
 ( ނެވެ.-3.40ވަޅޯމަހުގެ އަގުން )%

 
o 2020  ެއިން 3.33މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % އާއި ހަމައަށް  ބަރު ނޮވެން ގެ  2021މަހުން  ނޮވެންބަރު ގ +

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 2021  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ނޮވެންބަރު ގެ  2021އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި އޮކްޓޫބަރު ގ 
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 އަށް  2021  ނޮވެންބަރު އިން  2021 އޮކްޓޫބަރު 
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް  އިންފްލޭޝަން 

  

   މިންވަރު )%( އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް 
  

  

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.23 0.03-
 

  

    
  

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.26 0.25-
  

  ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  1.26 0.77
  

  އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.01 0.06-
  

  ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.05 0.08
  

  ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.05 0.11
  

  ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.77- 0.12-
  

  ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00 0.54-
  

  މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.51 0.64
  

   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.10- 0.68
  

  ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00
  

  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 2.39 0.09-
  

    އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި  0.00 0.00

   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.06 0.03-
  

    
  

  އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ ޖުމްލަ  0.20 0.10
  

  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ  0.13 0.22
  

  މަހުގެ މިންގަނޑު  0.94 2.16-
  

  ގޭގެ ކުލި  0.07 0.07
  

 
 
 
 
 

 1202  ެޅުތަކުގެ އެވެ. އަދި އަތޮ +23.0% މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މަހުގެ   ނޮވެންބަރު ގެ  2021އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި އޮކްޓޫބަރު ގ
 ގައެވެ. -0.03% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
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 2021  ެރޭޓު  އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން  މަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ  ނޮވެންބަރު ވަނަ އަހަރު  2021 އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި އޮކްޓޫބަރު ގ
 ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު 

 
 

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  

އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ 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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o 2021  ެއެވެ.2.39ކެފޭ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ހޮޓަލުގެ ބައިން %ގޮސްފައިވަނީ  މައްޗަށްމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް  ނޮވެންބަރުގ + 
+(، 4.20ނާސިގޮރެންގެ އަގުން )%+(، 6.20ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗައް ދިއުމައް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ކޮފީގެ އަގުން )%މިބައިގެ ހިމެނޭ 

 +( އެވެ.1.50+( އަދި ހެނދުނުގު ނާސްތާގެ އަގުން )%1.47ޕިއްޒާގެ އަގުން )%+(، 3.44ކުޅި ހެދިކާގެ އަގުން )%
 
o 2021  ެމިބައިގެ އަގު ދަށަށް ނެވެ.  -0.77ޚިދުމަތުގެ ބައިން % ސިއްޙީފްލޭޝަންރޭޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ މަހު މާލޭގެ އިން ނޮވެންބަރުގ

 ( އެވެ.-14.58ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ތަދު ކަނޑުވާ ބޭހުގެ އަގުން )%
 

o 2021  ެމައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން  މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީމަހު އަތޮޅު ތެރޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ނޮވެންބަރުގ 
ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޯބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ  މައްޗަށްނެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  0.64%+

 ( ނެވެ.+1.49ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް ޖެހޭ އަގުން  )%
 

o 2021  ެމިބައިގައި ހިމެނޭ ނެވެ.  -2.16ބައިން % މަހުގެމަހު އަތޮޅު ތެރޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ  ނޮވެންބަރުގ
 ( ނެވެ.-4.71( އަދި ވަޅޯމަހުގެ އަގުން )%-3.39ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުމަހުގެ އަގުން )% ދަށަށްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

 +( އެވެ.0.75)%ރިހާކުރުން މިބައިގެ ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗައް ގޮސްފައިވަނީ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 2020  ެމުޅިރާއްޖެ، މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  އަށް  ނޮވެންބަރު ވަނަ އަހަރު  2021ން އި  ނޮވެންބަރު ވަނަ އަހަރުގ(%) 
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  އަށް  2021  ނޮވެންބަރު އިން  2020  ނޮވެންބަރު 
  

އިތުރުވި 
   އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު  މިންވަރު 

  

  މުޅިރާއްޖެ  މާލެ  އަތޮޅުތައް 
  

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.13 0.06 0.23

    
  

   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 2.57 1.87 3.22

   ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  7.10 2.94 10.08

   އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.78 1.48 0.09

   ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި  0.33 0.37 0.20

   ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.05- 0.40 0.44-

   ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.42- 0.77- 0.14-

   ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.75 2.39 0.63-

   މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 9.63- 9.14- 10.17-

   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  1.98 0.02 4.36

   ތައުލީމްގެ ބައި  0.11- 0.83- 2.06

   ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 1.20 2.39 0.87-

   އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00 0.00

   އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  0.01- 0.26 0.27-

    
  

   ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.00 0.08 0.11-

   ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  2.40 2.33 2.47

   މަހުގެ މިންގަނޑު  3.33 0.44- 6.46

   ގޭގެ ކުލި  0.47 0.47 0.47
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އެވެ. މި  +31.0% މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ   މަހުގެ   ނޮވެންބަރު ގެ  2021މަހާއި އަޅާބަލާއިރު   ނޮވެންބަރު ގެ  2020
 ވެ.އެ +0.23%ތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އެވެ. އަދި އަ +0.06%މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

-12.40 -6.40 -0.40 5.60 11.60

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

ލުގެ ބައިގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެ

އިފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަ

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައި

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  

ތައުލީމްގެ ބައި

ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 

ގެ ބައިއިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކު

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

ޖެމުޅިރާއް

މާލެ

އްއަތޮޅުތަ
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o ެހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި،  މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ،މުޅިރާއްޖ

ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަދި އެހެނިހެން މުދަލާއި ޙިދުމަތުގެ ބައި ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި ، ތައުލީމުގެ ބައިބައި، 
 މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ. ،އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ

 
o  ްއިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދުންފަތާއި ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްމުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައ

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ  +( ނެވެ.7.10ދުފުމުގެ ބައިން )%
 ( ނެވެ.  -9.63ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%

 
o ްދުފުމުގެ  ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީގެ އަގަށް އައި ބަދަލުގެ ސަބަބުން ދުންފަތާއި މައްޗަށް މާލޭގެ އަގުތައ

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ  +( ނެވެ.2.94ބައިން )%
 ( ނެވެ. -9.14ބައިން )%

 
o  ްއަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް  +( ނެވެ.10.08)% ބައިން ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދުންފަތުގެ  އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށ

 ( ނެވެ.-10.17ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%
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 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް:
 

 ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް  މޯލްޑިވްސް
   3008432-3008433 ފޯން:
 info@stats.gov.mvލް: މެއިއީ
 

 


