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  4102 ބަރމް ސެޕްޓެ    ކޮދްސިއުމަރ ޕްރައިސް އިދްޑެކްސް )ސީ.ޕީ.އައި(                                          
 

 ްރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓ 
 

o 4102  ެހުރީ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު  އޮގަސްޓް އެވެ. +1.10%ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  ގެމަހު ބަރމް ސެޕްޓ 

+ 1.13% މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީސެޕްޓެމްބަރ   ފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަ -%1.02

 .ގައެވެ +1.01%މަހު ހުރީ  އޮގަސްޓްމިއަދަދު  އެވެ.ގަ
 

o 3410 ެއޮގަސްޓް މަތިވެފައެވެ. +04.1ޓް ވަދީ %އިދްފްލޭޝަދް ރޭ އާއި ހަމައަފް ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410އިދް  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ 

 އަފެވެ. +4.2.% ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީއަފް  4102 އޮގަސްޓް ދް 4103
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މައިގަދޑުމަހު  ބަރމް ސެޕްޓެ 

 

o  ގޭގެ +(ކ 01.33ދުފުމުގެ ބާވަތްތައް )% ތެރޭގައި ވާތްތަކުގެގޮސްފައިވާ ބަމައްޗަފް ގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަދޑުސެޕްޓެމްބަރ

 ހިމެދެއެވެ. +(1.32މަހުގެ ބާވަތްތައް )% އަދި +(1.22ކުލި )%
  

o  1.30ރިސެޕްޝަދަފް ބޭދުދްކުރާ ސާމާދު )% ތެރޭގައި ކުގެވާ ބައިތަގޮސްފައިދަފަފް މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު ސެޕްޓެމްބަރ-

 (-0.20ބާވަތްތައް )% މޭވާގެެކ (-0.02)% ގޭތެރޭގައި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބާވަތްތައް(ކ -4.00ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް )%(ކ 

  .ހިމެދެއެވެ( -2.30ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުތައް )% އަދި

  
 

 4103 ސެޕްޓެދްބަރު

   އިދް 

  4102 ބަރމް ސެޕްޓެ 

 އަފް  

  4102 އޮގަސްޓް

 އިދް

  4102 ބަރމް ސެޕްޓެ 

 އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް: މުޅިރާއްޖެއަފް  އަފް
 އިތުރުވި މިދްވަރު އިތުރުވި މިދްވަރު

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.06 1.40      
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.13- 2.37-     
 ދުފުމުގެ ބައި  ދުންފަތާއި 4.76 6.60 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.26 1.66 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.24 3.39 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.23- 0.44 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.20 4.27 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.34- 3.77 
 ވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިމު 0.00 3.12 
  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.02- 3.00 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 5.16 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.03 4.90 
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  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.09 0.61
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.03 1.90    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.35- 1.86- 
ނޑު  0.38 3.49-   މަހުގެ މިންގަ
 ގޭގެ ކުލި  0.48 4.61 
  

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 

 (+2.10ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )%

 

 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  އި ދުފުމުގެޖޭގެ ދުދްފަތާމުޅިރާއް މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓް  ގ

އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ރޯފޯއް  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ+ %2.10

 +( މައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ. 30.02ވިއްކާ އަގު )%
 

 4103 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102ހާއި މަ ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 .ގޮސްފައެވެމައްޗަފް  +0.01ވަދީ %
 

 (+1.42ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: )%
 

 2410 ެކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ ކ ގޭގެ ކުލިކ ފެދް މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ

+( 1.22އްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ގޭގެ ކުލި )%މިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައެވެ.  +1.42އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ %

 . ދްދެވެ
 

 4103 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 .މަތިވެފައެވެ +3.33ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ %
 

 (+1.32ބައި: )% މަހުގެ

 

 2410 ެ1.32% އަކީރޭޓްއިދްފްލޭޝަދް ބައިގެ  ހުގެމަމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ+ 

 އަދި +(0.12މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް )%ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް  މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭއެވެ. 

 ހިމެދެއެވެ.  (-03.14ފަރުމަސް )%ގައި ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ ދަފަފް މިބައިދް އަގު+( ހިމެދެއެވެ. 1.02ރިހާކުރު )%
 

 4103 ެ3.23އިދްފްލޭޝަދް % ބައިގެ މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ- 

 ދަފްވެފައެވެ.ވަދީ 
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 +(1.41ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )% 

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ރާއްޖޭގެމުޅި  މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓް  ގ

+( 3.31މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ ޕެދަޑޯލް )% އެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު +1.41%ރޭޓަކީ 

 ހިމެދެއެވެ.( -1.01އައިދު )%ގައި ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ މިބައިދް އަގުދްދެވެ. 
 

 4103 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ
 މަތިވެފައެވެ. +2.41% ވަނީ

 

 +(01.4ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި: )%އަ

 
 2410 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓް  ގ

ހެދުދްފަހާ  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީމައްޗަފް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  +1.40ރޭޓަކީ %

ފިރިހެދް ގައި ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ މިބައިދް އަގު+( ދެވެ. 0.00)% ޖީދްސުދް އަދްހެދުދްގެ+( އަދި 0.04)%ފޮތިދް 

 ހިމެދެއެވެ.( -0.00ކުދިދްގެ ސްކޫލް ބޫޓް )%
 
 4103 ެއަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 މަތިވެފައެވެ. +0.00އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ %

 
 

  (+31.1ޚިދުމަތުގެ ބައި: )% އެހެދިހެދް މުދަލާއި

 

 2410 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ 

މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމި އެވެ.+ 1.13%އަކީ  ދް ރޭޓްއިދްފްލޭޝަ

 ދްދެވެ.( -1.21)% ޝޭމްޕޫދިޔައީ ހިމެދެއެވެ. މިބައިދް އަގު ދަފަފް  +(4.40)% ކުރީމްފޭޝަލް
 

 4103 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 މަތިވެފައެވެ. +1.00% އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 

 

 

  (+31.1ބައި: )% ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ

 

 2410 ެބައިގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ މުޅިރާއްޖޭ މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ 

މައްޗަފް ދިޔުމަފް ހިއްސާކުރީ އިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ +1.13އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ %

އުސްއިދް ދަގާ ކޮޓަރި ގެސްޓް ހަމައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ. މިބައިދް އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވަދީ ގެ އަގު +( 1.24ލަދްޗް ޕެކެޓު )%

 ދަފަފް ދިއުމުދްދެވެ.( -1.00)% ކުލީގެ އަގު
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 4103 ެހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 މަތިވެފައެވެ. +2.31%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 
 

 (+11.1ޚިދުމަތުގެ ބައި: )% މުވާސަލާތީ
 

 2410 ެރޭޓަފް އިދްފްލޭޝަދް  ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުވާ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ

  އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެް ދުވެެއެވެ.
 

 4103 ެދްފްލޭޝަދް އި ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 މަތިވެފައެވެ.  +3.04% ވަދީ

 

 (+1.11ބައި: )% ތަޢުލީމްގެ
 

 2410 ެއެއްވެސް  ފްބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަ ގެތަޢުލީމްމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ

  ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ.
 
 4103 ެއިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  ގެބައި ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 އަފް މަތިވެފައެވެ. +%1.00

 

 (-32.1)%ބައި:  ފަތުރުގެދަތުރު
 

 2410 ެރޭޓަކީމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ 

ލެ އާއި ވައިގެ މަގުދް މާދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ދަފަފްއަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމިއެވެ.  -%1.32

  .ދެވެ( ދް-04.04ކުރާދަތުރު )% ޓްރިވެދްޑްރަމަފް
 

 4103 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 .މަތިވެފައެވެ +%3.11

 

 (-1.43)% ދުގެ ބައި:ރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާފަ

 

 2410 ެބައިގެ ސާމާދުގެ ހިފާގެދްގުޅޭ އަދި މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ 

ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިޔަ ބާވަ އަގު ދަފަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް  ވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭއެ -1.43ރޭޓަކީ %އިދްފްލޭޝަދް 

 ދިޔަ މައްޗަފްމިބައިދް އަގު  އަދިހިމެދެއެވެ.  (-3.42)% އުދުދް އަދި (-3.22)% އަވަދް(ކ -4.32)% ދޮދްދަމެޝިދް

 . ދްދެވެ( +4.30)% +( އަދި ސީލިދގް ފަދްކ0.43ާފެދްޕަދްޕު )%ތަކީ ތްބާވަ
 

 4103 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 މަތިވެފައެވެ. +1.22އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ % ބައިގެ
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 (-1.03)% :ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

 

 2410 ެރޭޓަކީ  ގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދްބޯތަކެތީޅިރާއްޖޭގެ ކާމު މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ

ގިތެޔޮމިރުސް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދަފަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ -%1.03

މިބައިދް  ހިމެދެއެވެ. (-0.12ރޭކަރު ބިސްކޯދު )%ކްރީމްކް އަދި (-04.01ލުދބޯ )%(ކ -03.14ފަރުމަސް )%(ކ -34.04)%

 ދްދެވެ.  +(0.32ފިޔާ )%އަދި  +(0.12)% ކަޅުބިލަމަސް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީމައްޗަފް ގު އަ
 

 4103 ެކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 ދަފްވެފައެވެ. -%4.31

 

 

 (-0.14ބައި: )% ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެކު
 

 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓް  ގ

 ހިއްސާކޮފްފައިވާދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް  ދަފަފްޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ -0.14%ރޭޓަކީ 

 . ވެދްދެ( -1.31)%ޓީވީ  ކީ ތަ ބާވަ
 

 4103 ެބައިގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރމް ސެޕްޓެ ގެ  4102މަހާއި  ބަރމް ސެޕްޓެ  ގ

 ފް މަތިވެފައެވެ.އަ +3.11%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 
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 ަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓްމާލެ އާއި އަތޮޅުތ 

 ބަރމް ސެޕްޓެ  އިދް 4102 އޮގަސްޓް

 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް އިދްފްލޭޝަދް 4102

 މިދްވަރު އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް  

  
0.14 -0.02 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

 
  

  
 ގެ ބައިކާބޯތަކެތީ 0.25- 0.04-

 
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.04 6.45

 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.42 0.17

 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.38 0.03-

 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.74- 0.08

 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.02- 0.30

 
 ތުރުފަތުރުގެ ބައި ދަ 0.34- 0.34-

 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00

 
  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.06- 0.99-

 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00

 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.08

 
  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.07 0.11

 
  

  
 މްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ ޖު 0.09 0.02-

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.29 0.74-

 
ނޑު  1.36- 1.65  މަހުގެ މިންގަ

 
  ގޭގެ ކުލި  0.51 0.00

 

 

 2410 ެޅުތަކުގެ އަތޮއަދި . އެވެ -14.1އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ % ލޭގެމާ މަހުު ބަރމް ސެޕްޓެ  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮގަސްޓް ގ

  ގައެވެ. +1.02އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ %
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 .އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރުމަހު  ބަރމް ސެޕްޓެ  ވަދަ އަހަރު 4102އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  އޮގަސްޓް ގެ 4102

 

 
 ދަވާދެއެވެ.ގަދްދް ލިބިވަޑައިދް 3, 2 ,1ގިރޭސިބަހުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ލިއުމުގެ އެދެކްސްގެ ތާވަލް ދއިސީލްތައް ފްކުގެ އިތުރު ތަދޯޓް: ގްރޫޕްތަ

 
ބައިދް ކާބޯތަކެތީގެ ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް މަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް  ރބަމްސެޕްޓ ގެ 4102

(ކ -0.11ކަޅުބިލަމަސް )% ޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިިދިދަފަފް   އަގުތެރެއިދް  ބާވަތްތަކުގެ ދޭމިބައިގައި ހިމެދެވެ.  (-1.41)%

ހިމެދެއެވެ. މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް  (-01.32%( ގިތެޔޮމިރުސް( އަދި -2.40ކާފި )%(ކ -01.31ފަރުމަސް )%

 +( ހިމެދެއެވެ.1.44( އަދި ދޮދްކެޔޮ )%-0.23ސް )%ބި+(ކ 1.10ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތުގެ ތެރޭގައި ފިޔާ )%

 

 ދުފުމުގެދުދްފަތާއި ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  މައްޗަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ ސެޕްޓެމްބަރ   ގެ 4102

މައްޗަފް   +(33.21)% ވިއްކާއަގު އްބާވަތަކީ ރޯފޯ އިވާފްފަދިއުމަފް ޙިއްސާކޮ މައްޗަފްމިބައިދް އަގު ( ދެވެ. +0.21ބައިދް )%

  ދިއުމުދްދެވެ.

 

ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ޗަފްމައް ދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު މާލޭގެ އިސެޕްޓެމްބަރ  ގެ 4102

އްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ގޭގެ ކުލި އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މަ މިގޮތުދް( ދެވެ. +1.32)%ދް ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

 . +( ދްދެވ1.10ެ)%

 

ބައިދް ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދަފަފް ރޭޓް އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް މަހުސެޕްޓެމްބަރ ގެ  4102

 ބާވަތަކީ ހިއްސާކޮފްފައިވާދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  މިބައިގައި ހިމެދޭ ދެވެ.( -1.33)%

 ( ދްދެވެ. -1.31ޓީވީ )%

 
 4102 އޮކްޓޯބަރ 41
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 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:
 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސްދެޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް 

  3349497ފޯދް:

 econstats@planning.gov.mvއީމެއިލް: 


