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         ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(
 

          2022 މާރިޗް  
 
 

  ްރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓ 
 

o 2022  ެއިންފްލޭޝަން ރޭޓް   ގެ މަހުފެބުރުވަރީ ގެ  2022 އެވެ. +0.29% ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  މަހު މާރިޗް ގ
 ގައެވެ.  +0.34%ހުރީ 
 

o ަގައެވެ. މިއަދަދު  +0.25އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ % މަހު މާރިޗް  ގެ  2022 މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމ
 ގައެވެ. 0.33+%މަހު ހުރީ ފެބުރުވަރީ ފާއިތުވި 

 
o 2021  ެގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށް+ އަށް 1.05އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %އާއި ހަމައަށް  މާރިޗް ގެ  2022އިން  މާރިޗް ގ

 ގޮސްފައެވެ.މައްޗަށް + އިން 0.56ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % ފެބުރުވަރީ 2202 އިންފެބުރުވަރީ ގެ  1202
 
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް  ނޑު މައިގަ  މަހު މާރިޗް
 

  ްދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ ބައިން  ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ށްމައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މަށްޗަ މަހުމާރިޗ

މޮބައިލް ފޯނުގެ މުވާސަލާތީ  +(، 1.49ބޭހުގެ ބާވައްތަކުން )%+(، 1.12މަހުގެ ބައިން )%+(، 4.11މޭވާގެ ބައިން )% ،+(15.28)%

+(، 2.00އެއްގަމު ދަތުރުތަކުގެ ބައިން )%+(، 0.44)% ދަތުރުތަކުގެ ބައިންމަގުން ކުރާ ވައިގެ +(، 1.15ޙިދުމަތުގެ ބައިން )%

ރުފަތުރު +( އަދި ކަނޑު ގެ ދަތ8.86ު%) އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރާއި ދޫނި ފަދަ ތަކެތީގެ ބައިން+(، 0.39ތަރުކާރީގެ ބައިން )%

 +( ހިމެނެއެވެ. 0.70ބައިން )%

 

  ުއޯއާއި އޯޑިއޯ ވީޑި(، -0.94އަންނައުނުގެ ބައިން )% ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު  މާރިޗް މަހ

ގައި ތިގެދޮރުގޯ(، -1.53ކޮންޓެކްޓް ލެންސްއާއި ސޮލިއުޝަންގެ ބައިން )%(، -1.82ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ ބައިން )%ރެކޯޑްކުރުމާއި 

(، -0.17)% ސާމާނުގެ ބައިން ޒީނަތްތެރިވުމަށާއި އެހެނިހެން އަމިއްލަ ބޭނުމަށް ބޭނުންކުރާ  ، (-0.68)% ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދަލުގެ ބައިން

 ގެ ބައިން ތަކު ބޭނުންކުރާ ކުދި އާލާތްތައް ންކަރަންޓު  ގޭބީސީގައި ( އަދި -0.45ނީޗަރުގެ ބައިން )%ފަރު(، -0.06)%ގޭގަ ކުލީގެ ބައިން 

 ހިމެނެއެވެ ( -1.45)%
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 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 
 
 %( :ި0.67ކާބޯތަކެތީގެ ބައ)+ 

 
o 2202  ެ0.67%ތީގެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެ މަހު މާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ +

 ކަނޑު  ،+(19.47)% ލިނބޯ ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މަށްޗަށްއަގު  އެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން 

 ދޮންކެޔޮ އަދި  +(3.26%)އާފަލު ، +(6.56)%އޮރެންޖު ، +(2.50)%ވަޅޯމަސް ، +(11.83)% ގިތެޔޮ މިރުސް ،+(2.36)% މަސް

 އެވެ. (-1.55)% ރިހާކުރު ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތަކީ ދަށަށްހިމެނެއެވެ. މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު  +(1.96)%

 

o 2021  ެއިން + 2.86މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ %އާއި ހަމައަށް  މާރިޗް ގެ  2022މަހުން  މާރިޗް ގ 
 .އެވެ އިމައްޗަށް ގޮސްފަ

 
 %( :ި1.86ދަތުރުފަތުރުގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  މަހު މާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ

ބޭރުގައުމަށް +(، 17.61މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ޕެޓްރޯލްގެ އަގުން )%ގޮސްފައެވެ.  މައްޗަށްއިން  +%1.86
ތަކުގެ ފަތުރު ދަތުރު  މަގުންކުރާކަނޑު +( އަދި 2.18އަގުން )%ތުރުތަކުގެ ޓެކްސީ ދަ+(، 0.94ދަތުރުކުރުމަށް ނަގާ ޓިކެޓުގެ އަގުން )%

 އެވެ.+( 1.21އަގުން )%

o 2021  ެއިން 2.13ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ %އްޖޭގެ މުޅިރާއާއި ހަމައަށް މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ +
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 
 %( :ި1.12މަހުގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެ1.12% ވަނީ  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހުމާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ+ 

ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުމަހުގެ އަގުން  މައްޗަށްއެވެ. މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ގޮސްފަ އިން
  އެވެ. (+2.50)%އަދި ވަޅޯމަހުގެ އަގުން  (+2.36)%
 

o 2021  ެއިން މައްޗަށް 3.66މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ % އާއި ހަމައަށްމާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ +
 ގޮސްފައެވެ.

 
 %( :ި40.4ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ހު މަ މާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ

ހިތުގެ ނީ ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަ  މައްޗަށް އަގު  މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން  މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. އިން  +0.44%ޓްވަނީ ރޭ
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އަދި މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް އެވެ. +( 2.73އަދި ލޭމައްޗަށް ދާތީ ބޭނުންކުރާ ބޭހުގެ އަގުން )% +(6.52އަގުން )%ބަލީގެ ބޭހުގެ 
 ( އެވެ.-1.53ގެ އަގުން )%ކޮންޓެކްޓް ލެންސްއާއި ސޮލިއުޝަންޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ 

 
o 2021  ެ47.4ވަނީ % ގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓްމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކު  އާއި ހަމައަށްމާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ+ 

 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް އިން
 

  :ި(+0.15)%މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައ 
 

o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ހު މަ މާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު މަހާއި ފެބުރުވަރީ ގ
މޯބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. އިން +0.15ރޭޓަކީ %

 (-1.82ޓީވީ އަގުން )%މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އަދި އެވެ.  +(1.15)% ޖެހޭ އަގުން ޙިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް 
 އެވެ. 

 
o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އާއި ހަމައަށް މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ

 އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ. -%9.07
 
 %( ި0.23ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައ+) 

 
o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ހު މަ މާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ރީ ފެބުރުވަ ގ

ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޖަނަވާރާއި ދޫނި ފަދަ  ސްފައެވެ. މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް+ މައްޗައް ގ0.23ޮޓްވަނީ %ރޭ
 +( އެވެ.8.86)%ތަކެތީގެ ބައިން 

 
o 2021  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  އާއި ހަމައަށް މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + %2.77
 
 %( :ި0.00ތަޢުލީމުގެ ބައ) 

 
o 2202  ެޓަށް އެއްވެސް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ  ހު މަ މާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ

 ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 

o 2021  ެއިން ދަށަށް  -0.62ންފްލޭޝަންރޭޓްވަނީ %ބައިގެ އިމުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ  އާއި ހަމައަށް މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ
 ގޮސްފައެވެ.
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  ް0.00+ :އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި  އިންޝުއަރެންސ%)) 
 

o 2202  ެއަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް ހު މަ މާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ
 އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.

 
o  2021  ެމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން އަދި މާލީ ހިދު މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް  ށް އާއި ހަމައަ މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ 

 .ނުވެއެވެ އައިސްފައެއް ބަދަލެއް އެއްވެސް  ރޭޓަށް
 
 %( :ި0.02ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައ-) 

 
o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ  ހު މަ މާރިޗް  އަހަރުގެ ވަނަ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.  -0.02ވަނީ %ރޭޓް ންފްލޭޝަންއި
 

o 2021  ެ3.03%  ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  ށް އާއި ހަމައަ މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ +
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށްއިން 

 
 %( :ި0.04ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައ-) 

 
o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  ހު މަ މާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ 

 ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.  -0.04ވަނީ %
 
o 0212  ެ6.79%މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  ށް އާއި ހަމައަ މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ +

 އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. 
 

 %( :ި0.16އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައ- ) 
 

o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން   މަހުމާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ
 ( އެވެ. -9.47ލިޕްސްޓިކްގެ އަގުން )%ށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މިބައިގެ އަގު ދަށަ ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް އިން  -0.16ޓް ވަނީ %ރޭ

 
o 2021  ެވަނީ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެބައިގެ އާއި ހަމައަށް މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. +%40.1
 

 %( :ި0.06ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައ-) 
 

o 2202  ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ  މަހުމާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ
 ގޮސްފައެވެ.ދަށަށް  އިން -0.06ޓް ވަނީ %ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ
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o 2021  ެފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ، މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިއާއި ހަމައަށް މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ

 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން + 0.63%ރޭޓް ވަނީ 

 
 %( :ި0.30ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައ-) 

 
o 2202  ެސާމާނުގެ ބައިގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ މަހުމާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ

އެއާ ކޮންޑިޝަންގެ އަގުން ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދަށަށްމިބައިގެ އަގު  ގޮސްފައެވެ. ދަށަށް އިން -0.30ޓް ވަނީ %އިންފްލޭޝަން ރޭ 
 ( އެވެ. -1.20)%
 

o 2021  ެސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ އާއި ހަމައަށް މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ
 ގޮސްފައެވެ. މައްޗަށް އިން  +%1.91
 

 %( :ި0.53އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައ-)  
 

o 2202  ެޓްމުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ  މަހު މާރިޗް  ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ފެބުރުވަރީ ގ 
( -8.32އަގުން )% އްސާކޮށްފައިވަނީ ފިރިހެނުންގެ ފަޓުލޫނުގެހި ދިއުމަށް މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.އިން ދަށަށް  -0.53% ވަނީ
  އެވެ.
 

o 2021  ެ05.0ވަނީ %އިންފްލޭޝަންރޭޓް ފައިވާނުގެބައިގެ އަންނައުނާއި މުޅިރާއްޖޭގެ އާއި ހަމައަށް މާރިޗް ގެ  2022މަހުން މާރިޗް ގ +
 މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.އިން 
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  2022  ެމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މާރިޗް ގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  މަހާއި ފެބުރުއަރީ  ގ 
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 2202  ެޅުތަކުގެ އެވެ. އަދި އަތޮ +19.0% އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ މާލޭގެ  ގެ މަހު  މާރިޗް ވަނަ އަހަރުގެ  2022އަޅާބަލާއިރު  ފެބުރުއަރީ ގ
 ގައެވެ.+ 0.41% އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
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ނޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ 
 ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ. 3, 2 ,1އެނެކްސްގެ ތާވަލް 
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 2022  ެރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ  ބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން  އެކިއެކި  މަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ މާރިޗް ވަނަ އަހަރު  2022 އަޅާބަލާއިރު މަހާއި ފެބުރުއަރީ ގ

 މިންވަރު 
 

o 2022  ެމިބައިގައި ނެވެ.  +0.61%ން ބައި ކާބޯތަކެތީގެ  ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދިއުމަށް މައްޗަށް  އެންމެ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް މާރިޗް ގ
އޮރެންޖްގެ ، +(6.74)%އާފަލުގެ އަގުން ، +(11.27ލިނބޯގެ އަގުން )% ދިޔުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށްހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު 

ދޮންކެޔޮގެ ، +(6.46)%ގިތެޔޮމިރުހުގެ އަގުން ، +(8.24)%މޭބިސްކަދުރުގެ އަގުން ، +(0.82)%ކަނޑުމަހުގެ އަގުން ، +(11.00)%އަގުން 
 +( އެވެ.2.26އަގުން )% ފިޔާގެއަދި  +(2.42)%ޓުގެ އަގުން ކެރެ ، +(2.29)%އަގުން 
  

o 2022 ެ0.72%ން ރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިފަ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދިއުމަށްރޭޓް ދަށަށް  މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން މަހު މާރިޗް ގ- 

އަގުން  އެއާ ކޮންޑިޝަންގެ  އަދި (-1.70)% އަގުން ގެފާގެންގުޅޭ ސާމާނު މަރާމާތްކުރުމު ހި  ހިއްސާކޮށްފައިވަނީމިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ނެވެ. 

 އެވެ. ( -1.49)%
 

o 2022  ެނެވެ. މިބައިގެ 2.03ބައިން % ދަތުރުފަތުރުގެ  ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދިއުމަށްއިންފްލޭޝަންރޭޓް މައްޗަށް  އަތޮޅުތަކުގައި މަހު މާރިޗްގ +
+( 6.74)%ޓެކްސީ ދަތުރުތަކުގެ އަގުން ، +(24.43އަގުން )% ޕެޓްރޯލްގެމައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ތެރެއިން އަގުބާވަތްތަކުގެ ހިމެނޭ 

 އެވެ.+( 0.58ބޭރުގައުމަށް ދަތުރުކުރުމަށް ނަގާ ޓިކެޓުގެ އަގުން )% އަދި
 

o 2022  ެބައިން  އަންނައުނާއި ފައިވާނު ގޮސްފައިވަނީ ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ  ދިއުމަށް ދަށަށްއަތޮޅު ތެރޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މަހު މާރިޗްގ
 ނެވެ. -%0.23
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   އިތުރުވި މިންވަރު އިތުރުވި މިންވަރު 

  

  މުޅިރާއްޖެ  މާލެ  
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އެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި  +1.05% މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ   މަހުގެ  މާރިޗް ގެ  2022މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މާރިޗް ގެ  1202
 .ވެ އެ  +0.50%ތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ އެވެ. އަދި އަ  +1.47%މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ 
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o ުއަދި  ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި، ބައި އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ލުތަކަށް ބަލާއިރުމާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަ  ،ޅިރާއްޖެމ

 ކަށެވެ.މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަ ،އައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލު  ތައުލީމުގެ ބައި
 
o  ްމުޅިރާއްޖޭގެ  +( ނެވެ.6.79)% ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިންދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައ

 ( ނެވެ.  -9.07އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%
 

o  ެއަގުތައް  މާލެމުޅި +( ނެވެ.9.23ބައިން )%ޚިދުމަތުގެ  ސިއްހީދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ  މައްޗަށް އަގުތައްމާލޭގ
 ( ނެވެ. -8.94ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން )%

 
o  ްއަތޮޅުތަކުގެ  ( ނެވެ.+8.43)%ބައިން  ދުންފަތާއި ދުފުމުގެށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަ މައްޗަށް އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައ

 ( ނެވެ.-9.22ބައިން )% މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮއްފައިވަނީ  ދަށަށްއަގުތައް 
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