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  4102ޖުލައި      ކޮދްސިއުމަރ ޕްރައިސް އިދްޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(                                          
 

 ްރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓ 
 

o 4102 ިގައެވެ. -21.0ހުރީ % އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު  ޖޫދް އެވެ. +20.1%ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  ގެ މަހު ޖުލައ

މަހު  ޖޫދްމިއަދަދު  އެވެ.ގަ+ 1.42% މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ ޖުލައި ފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަކަމަހުގެ އަގުތަ

 .ގައެވެ -1.22%ހުރީ 
 

o 4410  ެޖޫދްް ދްް 4410ޖޫދް  މަތިވެފައެވެ. +5522ޓް ވަދީ %އިދްފްލޭޝަދް ރޭއާއި ހަމައަފް  ޖުލައި ގެ 2410އިދް  ޖުލައިގ 

 އަފެވެ. +5.5.% އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ ބަލާއިރުއަފް  4102
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މައިގަދޑުމަހު  ޖުލައި

 

o ިމަހުގެ ބާވަތްތައް +(ކ 2.44މޭވާގެ ބާވަތްތައް )% ތެރޭގައި ކުގެވާ ބައިތަގޮސްފައި މައްޗަފްމަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު  ޖުލައ

އަންނައުނު ގެ ބާވަތްތައް  +(،2.44ކަންތައްތަކުގެ ބައި )% ސަޤާފީ +(ކ 0.40)% ކިރުކ ޗީޒް އަދި ބިހުގެ+(ކ %0.04)
ހައުސްހޯލްޑް ޓެކްސްޓައިލްސް +(، 1.20ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް )%+(، 2.45ވައިގެ ދަތުރުފަތުރު )%+(، 0.44)%
އަދި  +( އަދި ބިއްލޫރ1.24ިދި މޭވާ އާއި ތަރުކާރީ ޖޫސްގެ ބައި )%އަ ފުޅިގައި ބަންދުކުރި ފެން، ފިނިބުއިންތައް +(، 4.02)%

  +( ހިމެނެއެވެ.1.20ގޭގައި ގެންގުޅޭ ތެލިތަށި ފަދަ ތަކެތި )%

  
o ިހިމެދެއެވެ.( -0.44ބާވަތްތައް )% ފޮތީގެ ތެރޭގައި ވާތްތަކުގެގޮސްފައިވާ ބަ ދަފަފްގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަދޑު ޖުލައ 

 

 

 4104 ޖުލައި

   އިދް 

  4102 ޖުލައި

 އަފް  

  4102 ޖޫދް

 އިދް

  4102ޖުލައި 

 އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް: މުޅިރާއްޖެއަފް  އަފް
 އިތުރުވި މިދްވަރު އިތުރުވި މިދްވަރު

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.14 5522      
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި :6.5 ;649     
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  5476 =0.8- 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  ;:54 >645 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 5456 8475 
 8488-  ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  5477 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  5455 =6746 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  <548 9497 
 748: 545:-  އިމުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބަ 
  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 9=54 :47; 
 ތައުލީމްގެ ބައި  5455 ;47: 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 5455 ;>94 
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  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި >545 0.75-
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  5489 74:8    
 މަސްނުހިމަނާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައި  6457 ;=54 
ނޑު  6467 5=74   މަހުގެ މިންގަ
 ގޭގެ ކުލި  5458 =948 
  

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 

 

 (+0.12)% :ކާބޯތަކެތީގެ ބައި
 

 2410 ެއެވެ. +0.12%ރޭޓަކީ  ބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދްޅިރާއްޖޭގެ ކާމު މަހުު ޖުލައި ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫދް ގ 

+(ކ 4.01މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް )%ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  މިބައިގައި ހިމެދޭ

ހިކި +(ކ 01.02)% ފަރުމަސް+(ކ 2.22)% ބިސް+(ކ 5.82)% ކާފި+(ކ 4.81ގިތެޔޮމިރުސް )% +(ކ45.80ދޮދްކެޔޮ )%

+( 44.48ޓޮމާޓޯ )%+(ކ 4.20ކުޑަކުދިދްގެ ހިކިކިރު )%ކ +(48.01)% ކެބެޖު ކ+(08.85)%ކުރުދބާ ކ +(1.04)%ކިރު 

-4.22ރިހާކުރު )%(ކ -2.28ފިޔާ )% ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީދަފަފް މިބައިދް އަގު ހިމެދެއެވެ.  +(8.24އަދި އޮރެދްޖު )%

އަދި  (-0.11)% ކުޅުފިދިކުރި ކު(ކ -5.44)% ކަރާ(ކ -2.02)% އަލުވި(ކ -1.20)% މަސްދަޅު(ކ -40.58)% ފަޅޯ(ކ 

 ( ދްދެވެ.-4.48)%އާފަލު 
 

 4104 ެ0.25%ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރުުުު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ+ 
 މަތިވެފައެވެ.

 

 (+0.04ބައި: )% މަހުގެ

 

 2410 ެއެވެ.  +0.04% އަކީރޭޓްއިދްފްލޭޝަދް ބައިގެ  މަހުގެޅިރާއްޖޭގެ މު މަހުު ޖުލައި ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫދް ގ

އަދި +(ކ 4.01ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް )% ދިޔަ މައްޗަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު  މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ

އަދި މަސްދަޅު  (-4.22ރިހާކުރު )% ގައިދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ ހިމެދެއެވެ. މިބައިދް އަގު+( 01.02)%ފަރުމަސް 

 ހިމެދެއެވެ.  (-1.20)%
 

 މަތިވެފައެވެ.ވަދީ  +4.81އިދްފްލޭޝަދް % ބައިގެ މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުުުުުު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގެ 4104

 

 

 (+82.1ބައި: )% ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެކު
 

 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ޖުލައި ގެ 2410ބަލާއިރު މަހާއި އަޅާ ޖޫދް ގ

 ހިއްސާކޮފްފައިވާއެދްމެ ބޮޑަފް ދިއުމަފް މައްޗަފް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ +%1.82

 ދެވެ.ދް( -1.25)% ފަދްސުރުގޮސްފައިވަދީ  ދަފަފްވެ. މިބައިދް އަގު ( ދެ+5.85)% ކޭބަލް ޓީވީ ގެ އަގުތަކީ ބާވަ
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 4104 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ

 އަފް މަތިވެފައެވެ. +%5.42

 

 (+40.1)%ފަތުރުގެ ބައި: ދަތުރު
 

 2410 ެ40.1% ރޭޓަކީމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް   މަހުު ޖުލައި ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫދް ގ+ 
ވައިގެ މަގުދް މާލެ އާއި ޓްރެވިދްޑްރަމަފް ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  މަައްޗަފްއަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމިއެވެ. 

  .ދެވެދް +(02.84)%ކުރާދަތުރު 
 

 4104 ެ2.24މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ % މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ+ 
 .މަތިވެފައެވެ

 

 

 +(1.25ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި: )%އަ

 
 2410 ެއުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދަ މަހު ޖުލައި ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫދް ގ

ފިރިހެދުދްގެ  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފްއެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  +%1.25

 ފޮތީގެ ބާވަތްތަކުދްދީ ގޮސްފައިވަ ދަފަފްދެވެ. މިބައިދް އަގު  +(4.22ޖިދްސުދް )% +( އަދި ފިރިހެދުދްގ4.41ެފަޓުލޫދު )%

 ( ދެވެ.-0.44)%
 

 
 4104 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ

 މަތިވެފައެވެ. +%0.12

 
 (+1.44)% ރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި:ފަ

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ސާމާދުގެ ހިފާގެދްގުޅޭ އަދި މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ މަހު ޖުލައި ގެ 2410ޅާބަލާއިރު މަހާއި އަ ޖޫދް ގ

ބެޑްޝީޓް  ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިޔަ މައްޗަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު  ވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭއެ +1.44ރޭޓަކީ %

 އެވެ. ( -1.51ދޮދްދަކުދޑި )%ބާވަތަކީ  ދިޔަ ދަފަފްގު މިބައިދް އަ އަދި. ދެއެވެހިމެ+( 4.02)%
 

 4104 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ 

 ދަފަފް ގޮސްފައެވެ. -4.44%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 
 

 

  (+21.1ޚިދުމަތުގެ ބައި: )% އެހެދިހެދް މުދަލާއި
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 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ މަހުު ޖުލައި ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫދް ގ 

ވޮލެޓު  ފިރިހެދުދްގެދްގުޅޭދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މައްޗަފްއަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމި އެވެ. +1.12%އަކީ 

 ދެވެ.( -1.44)% ޝަވަރ ޖެލުދްގޮސްފައިވަދީ  ދަފަފްހިމެދެއެވެ. މިބައިދް އަގު +( 4.22)%
 

 4104 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ 

 .ގޮސްފައެވެ ދަފަފް -%1.41

 

 

 (+40.1ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )%
 

 2410 ެ40.1ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ % އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހުު ޖުލައި ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫދް ގ+ 
ރޯފޯއް ވިއްކާ އަގު ފައިވަދީ އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ

 +( މައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ.0.22)%
 

 4104 ެ48.1ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ % އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ- 
 .ގޮސްފައެވެ ދަފަފް

 

 

 (+01.1%ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: )
 

 2410 ެކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ކ ގޭގެ ކުލިކ ފެދް މަހުު ޖުލައި ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫދް ގ

+( ދްދެވެ. އަދި 1.14އްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ގޭގެ ކުލި )%މިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައެވެ.  +1.10ރޭޓަކީ %

 ( ހިމެދެއެވެ.-1.24)% ގޭގަލާ ކުލަދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މިބައިދް އަގު
 

 4104 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުުުު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ

 .މަތިވެފައެވެ +4.41އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ %

 

 

  (+011.1ބައި: )% ރެސްޓޯރަދްޓްގެހޮޓާކ ކެފޭ އަދި 

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ބައިގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްމުޅިރާއްޖޭގެ   މަހުު ޖުލައި ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫދް ގ

ޑަފް ހިއްސާކުރީ މައްޗަފް ދިޔުމަފް އެދްމެ ބޮއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ +%1.110

 +( މައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ.1.15އިދް ދަގާ ކޮޓަރި ކުލި އަގު )%ގެސްޓު ހައުސް
 

 4104 ެހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުުު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ

 މަތިވެފައެވެ. +%2.25

 

 (+1.11ބައި: )% ތަޢުލީމްގެ
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 2410 ެއެއްވެސް ބަދަލެއް  ފްބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަ ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުު ޖުލައި ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖޫދް ގ

  އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ.
 

 4104 ެއަފް  +2.45%ވަދީ  އިދްފްލޭޝަދް ގެބައި ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ

 މަތިވެފައެވެ.

 

 

 (-211.1ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%

 

 2410 ެރޭޓަކީ އިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ރާއްޖޭގެމުޅި މަހުުގެ ޖުލައި  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖޫދް  ގ

 ( ދްދެވެ. -1.08ގޮސްފައިވަދީ ބާމު )% ދަފަފް އެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު -%1.112
 

 1044 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުުުު ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ 

 މަތިވެފައެވެ. +%04.08
 

 
 (-1.12މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%

 
 2410 ެ1.12ކީ %އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަ ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުވާ މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުުު ޖުލައި ގެ 2410ރު މަހާއި އަޅާބަލާއި ޖޫދް ގ- 

  ދްދެވެ. (-1.42އެވެ.މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވަދީ މޯބައިލް ފޯދުގެ )%
 

 4104 ެދްފްލޭޝަދް ވަދީއި ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާ ބަލާއިރުމަހާއި އަޅާ ޖުލައިގެ  4102މަހާއި  ޖުލައި ގ 

 މަތިވެފައެވެ.  +%4.42
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 ަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓްމާލެ އާއި އަތޮޅުތ 

 4102 ޖުލައ އިދް 4102 ދްޖޫ
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް އިދްފްލޭޝަދް

 މިދްވަރު އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް  

  
0532 0541 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

 
  

  
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 5459 6>64

 
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  7>54 5458

 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  ;649 5455

 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 5457 0.02-

 
 އި ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބަ 9;54 5458-

 
5455 5456-  ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  

 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  5495 <548

 
545>-  މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 

 
  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި :0.5- 6488

 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 5455

 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 5455

 
5457-   ހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިއެ 5475 

 
  

  
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  :548 5489

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  :646 9<54

 
84:9 7476- ނޑު    މަހުގެ މިންގަ

 
  ގޭގެ ކުލި  0.03  5455

 

 

 2410 ްއަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ އަދި . އެވެ 1.02ރޭޓަކީ %އިދްފްލޭޝަދް  ލޭގެމާ މަހުު ޖުލައި 4102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ގެ ޖޫދ

  ގައެވެ. %1.52
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 .އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރުމަހު  ޖުލައިވަދަ އަހަރު  4102އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ޖޫދް ގެ 4102

 

 
 ދަވާދެއެވެ.ގަދްދް ލިބިވަޑައިދް 3, 2 ,1ސިބަހުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ލިއުމުގެ އެދެކްސްގެ ތާވަލް ގިރޭދސީލްތައް އިފްކުގެ އިތުރު ތަދޯޓް: ގްރޫޕްތަ

 
އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިދް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް މަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް ޖުލައި ގެ  4102

ފިރިހެދް +(ކ 5.01ފަޓުލޫދު )% ޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދިމައްޗަފް  އަގުތެރެއިދް  ވަތްތަކުގެބާ މިބައިގައި ހިމެދޭދެވެ. +( 0.25)%

ހިމެދެއެވެ. މިބައިދް އަގު ދަފަފް  +(2.22+( އަދި ފިރިހެދްކުދިދްގެ ޓީޝާޓު )%2.24ފިރިހެދް ޓީޝާޓު )%+(ކ 2.12ޖިދްސު )%

 ( ހިމެދެއެވެ.-1.42ކުދިދްގެ ޖިދްސު )% ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފިރިހެދް

 

ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  މައްޗަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ ޖުލައި  ގެ 4102

+(ކ 01.04އި ކަޅުބިލަމަސް )%ފްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގަދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮ މައްޗަފްމިގޮތުދް އަގު +( ދެވެ. 0.20)%

، +(4.25)%ބިސް  ، +(1.02)%ހިކިކިރު +(ކ 8.14ކާފި )% ، +(04.21ގިތެޔޮ މިރުސް )%+(ކ 20.40ދޮދްކެޔޮ )%

ކުރުދބާ +(ކ 2.01ފަރުމަސް )%+(ކ 4.02ފުޅީގައި ބަދްދުކުރި ފެދް )%+(ކ 44.45ކެބެޖު )%+(ކ 4.22ކުޑަކުދިދްގެ ހިކިކިރު )%

 ދަފަފްމިބައިދް އަގު ހިމެދެއެވެ.  +(04.22ޓޮމާޓޯ )%+( އަދި 01.40އޮރެދްޖު )%+(ކ 0.52)%ވަޅޯމަސް +(ކ 00.10)%

( -4.44އާފަލު )%(، -04.12އަލުވި )%(، -4.22ރިހާކުރު )%، (-04.28%ފިޔާ )ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ފްފައިވާދިއުމަފް ޙިއްސާކޮ
 ހިމެދެއެވެ. ( -4.00)% ކަރާ އަދި 

 
ބައިދް ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ކުޅިވަރާއި ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ދްފްލޭޝަދް ރޭޓްލޭގެ އިމަހު މާޖުލައި ގެ  4102

 . ހިމެނެއެވެ (-4.42)%ކުޑަކުދިދްގެ ވާހަކަ ފޮތް ( ދެވެ. މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި -1.12)%
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( -1.10ބައިދް )% މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދަފަފް ދްފްލޭޝަދްރޭޓްގެ ޖުލައި މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އި 4102

ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާދަފަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިދް  ބާވަތްތަކުގެ މިބައިގައި ހިމެދޭ ދެވެ.

 . ( ހިމެދެއެވެ-1.22މޮބައިލް ފޯދު )%

 

 

 

 

 4102އޮގަސްޓް  42
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:

 

 / ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަދްސްޓެޓިސްޓިކްސް ދެޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް 

  3349497ފޯދް:

 econstats@planning.gov.mvއީމެއިލް: 


