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

 ްރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓ 
 

o 4102  ުހުރީ މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އޮކްޓޯބަރު  އެވެ. -93.0%ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  ގެ ހުމަ ނޮވެންބަރ 

 ގައެވެ. -0.03% މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ އޮކްޓޯބަރު  ފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަގަ+ %0.04

 .ގައެވެ -0.00%މަހު ހުރީ  އޮކްޓޯބަރު މިއަދަދު 
 

o 3410 ެމަތިވެފައެވެ. +93.0ޓް ވަދީ %އިދްފްލޭޝަދް ރޭ އާއި ހަމައަފް ނޮވެންބަރު  ގެ 2410އިދް  ނޮވެންބަރު  ގ   

 އަފެވެ. +.0.8% ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީއަފް  4102 އޮކްޓޯބަރު ދް 4103 އޮކްޓޯބަރު
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މައިގަދޑުމަހު  ނޮވެންބަރު 

 

o ުތަރުކާރީގެ ، (-9.48)%ބާވަތްތައް  މަހުގެ ތެރޭގައި ތްތަކުގެވަގޮސްފައިވާ ބާދަފަފް ގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަދޑު ނޮވެންބަރ

 ހިމެދެއެވެ.%0.18-) ) ތަފްޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބާވަތް ކިރުކ އަދި (-2...%) ބާވަތްތަފްދުފުމުގެ  ،(-3.99)% ބާވަތްތަފް
  

o  ުމޭވާގެެ ބާވަތްތައް ، (+0.42%) ގޭގެ ކުލި ތެރޭގައި ކުގެވާ ބައިތަގޮސްފައިމައްޗަފް މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު  ނޮވެންބަރ

 އަދި +( .0.2%އުދުދް )އަދްދަ( +0.23%ބާވަތްތައް ) ތުގެދުންފަ ، (+3..0)% ބާވަތްތައް އެއްގަމު މަހުގެ، (+0.28)%
 . ހިމެދެއެވެ( +0.32)% ދަތުރުފަތުރުވައިގެ 

  
 

 4103 ނޮވެންބަރު 

   އިދް 

  4102 ނޮވެންބަރު 

 އަފް  

  4102އޮކްޓޯބަރު 

 އިދް

  4102 ނޮވެންބަރު 

 އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް: މުޅިރާއްޖެއަފް  އަފް
 އިތުރުވި މިދްވަރު އިތުރުވި މިދްވަރު

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.39- 0.35      
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 1.47- 2.90-     
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.41- 6.93 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.14 0.53 
 ތެލުގެ ބައި  ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ގޭގެ  0.14 1.81 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.05 0.01 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.00 3.10 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.12 0.05 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 2.38 
  އިކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބަ 0.08- 0.75- 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 5.20 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 6.12 
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  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.01 0.38
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.09- 0.30    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.58- 4.48- 
ނޑު  3.48- 0.94   މަހުގެ މިންގަ
 ގޭގެ ކުލި  0.26 3.86 
  

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 

 

 (-44.1)% :ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

 

 2410 ެރޭޓަކީ  ބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދްޅިރާއްޖޭގެ ކާމު މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ

 ކަޅުބިލަމަސް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދަފަފްރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ -.%0.4

 އަލުވި، (-3...)% ބިސް، (-03.03)% ލޮދުމެދުު( -00.43%) ކެރެޓް ،(-39..)% ކާފި ،(-.9..)%ފިޔާ ، (-...8)%

 މައްޗަފްމިބައިދް އަގު ދެއެވެ. ހިމެ( -4..0)% އަދި ވަޅޯމަސް، (-.8.0)% ޑައެބެޓިކް ހަކުރު، (-3..09)% ކެބެޖް، (-.4..)%

 ފަރުމަސް، +(0.03)% މަސްދަޅު، +(0.20)% ކުކުޅު، +(3.43)% އަދބު، (+3.20)% ދޮދްކެޔޮ ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ

 ދްދެވެ.  (+9..8)% ބަރަބޯޯއަދި  (+.9.3)% އައިސްކްރީމް، +(.2..)%
 

 4103  ެކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މުޅިރާއްޖޭގެ ޅާބަލާއިރުމަހާއި އަ ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ

 ދަފްވެފައެވެ. -30..%

 

 

 (-44.3)%ބައި:  މަހުގެ

 

 2410 ެ48.9% އަކީރޭޓްއިދްފްލޭޝަދް ބައިގެ  މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ- 

( އަދި ވަޅޯމަސް -...8)%ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް  ދަފަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް  މެދޭމިގޮތުދް މިބައިގައި ހިއެވެ. 

( +.2..)%ފަރުމަސް އަދި ، (+0.03%ދަޅުމަސް )ގައި ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ މައްޗަފްް މިބައިދް އަގު( ހިމެދެއެވެ. -%0.42)

 ހިމެދެއެވެ. 
 

 4103  ެވަދީ  +0.34%އިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ

 ވެފައެވެ.މަތި

 

 (-14.0)%ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: 

 

 2410 ެކީ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަ އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ

ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ރޯފޯއް  ދަފަފްއަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ -%0.40
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އަދި  (+0.43)%ސިގަރޭޓް  ގައިމައްޗަފްް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ މިބައިދް އަގުދިއުމުދްދެވެ.  ދަފަފް( -4.22)%ވިއްކާ އަގު 

 ހިމެދެއެވެ. (+9.62%)ހަދާކުރި ފޯއް 
 

 4103  ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ

 .ގޮސްފައެވެމައްޗަފް  +%2.39
 

 

 (-04.0)%ބައި:  ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެކު

 
 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެކުމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410 މަހާއި އަޅާބަލާއިރުއޮކްޓޯބަރު  ގ

 ޓީވީ ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދަފަފްއެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  -0.08%ރޭޓަކީ 

 .ދެވެ( +0.01%) ކުރަހާ ފޮތުދް ތަކީވަބާ ގޮސްފައިވާ މައްޗަފް މިބައިދް އަގުދެވެ. ދް( -.%0.3)
 
 4103  ެގެބައި ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެކުމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ 

 ވެފައެވެ.ދަފް -0.47%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 
 

 (0.00%)ބައި:  ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ
 

 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުުު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު  ގ

  އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ. ފްރޭޓަ
 
 4103  ެގެބައި ސްޓޯރަދްޓްގެހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ 

 އަފް މަތިވެފައެވެ. +.2.0%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 

 

 (+0.00)%ބައި:  ތަޢުލީމްގެ      

 
 2410 ެރޭޓަފް އެއްވެސް އިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ެތަޢުލީމްގ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ

  .އެް ދުވެެއެވެއެަބަދަލެއް އައިސްފަ
 

 4103  ެ0.3.% ދްފްލޭޝަދް ވަދީއި ބައިގެ ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ+ 

 މަތިވެފައެވެ. 

 

 +(0.00%މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް  ބައިގެ ވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެމުމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ

 .އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައަެއެް ދުވެެއެވެ
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 4103  ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ 

 މަތިވެފައެވެ. +98..%

 

 

 

 

 +(0.00%)ތްތަކުގެ ބައި: ސިއްޙީ ޚިދުމަ

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް  ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ

 .އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައަެއެް ދުވެެއެވެ
 

 4103  ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  އިރުުމަހާއި އަޅާބަލާ ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ

 މަތިވެފައެވެ. +%9.00
 

 އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: )0.01%+(                                                        

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ެެޚިދުމަތުގ އެހެދިހެދް މުދަލާއިޅިރާއްޖޭގެ މު މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ

 ދްފިރިހެދުދްގެ ބޮޑީ ސްޕްރޭތަކީި ދިޔަ ބާވަ މައްޗަފްއަގު ގެ ތެރެއިދް ބާވަތު ވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭއެ +0.10%ރޭޓަކީ 

 .ދެވެ( -0.17%)ފޭސް ވޮޝްއިދް ދަފައް ގޮސްފައިވާ ބާވަތަކީ  މިބައިދް އަގުދެވެ.  (+0.14)%
 

 4103  ެބައިގެ ެެޚިދުމަތުގ އެހެދިހެދް މުދަލާއިމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ 

 މަތިވެފައެވެ. +0.31%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 

 

 (+05.0%) ރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި:ފަ
 

 2410 ެބައިގެ  ރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެެފަމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410ލާއިރު މަހާއި އަޅާބައޮކްޓޯބަރު  ގ

ދިޔަ ބާވަތްތަކަކީި ދޮދްދަ  މައްޗަފްއަގު ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް  މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ އެވެ. +0.03%އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ 

ދަފައް ގޮސްފައިވާ ބާވަތަކީ  މިބައިދް އަގު +( ދުދްދެވެ..0.1)% ދްއަދި އަވަ، +(.0.8)% ދާރޓްސޮފް، +(0.52)% ކުދޑި

 .ދެވެދް( -0.46%) ލައްފިލުވާ
 

 4103  ެބައިގެ  ރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެފަމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ

 .އަފް މަތިވެފައެވެ +0.10%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 

 

                                                                       (+14.0%) ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި:އަ

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެއަ ރާއްޖޭގެމުޅި މަހު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ

 ފެހުމުގެ ހިދުމަތްް ގޮސްފައިވަދީމައްޗަފް  ތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގުއެވެ. މިގޮ +0.04%ރޭޓަކީ 
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ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ދަފައް  މިބައިދް އަގުދްދެވެ.  (+0.00%) ފޮތި އަދި ،(+0.20%)ފިރިހެދުދްގެ ގަމީސް ، (+82..%)

 ހިމެދެއެވެ.( -0.43)%ތުއްތު ކުދިދްގެ ހެދުދް ގައި ތެރޭ
 

 4103  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެއަމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ
 މަތިވެފައެވެ. +0.39% ވަނީ

 

 

 (+12.0)%ފަތުރުގެ ބައި: ދަތުރު

 

 2410 ެއެވެ.  +0..0%ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ދަތުރުފަތުރުގެ މަހުު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ

 . ( ދެވެ+0..9%) ތަކުދް އެތެރޭެ އުދުހުދް ގެރާއްޖެދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް މިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް 
 

 4103  ެދްފްލޭޝަދް ވަދީ ބައިގެ އި ދަތުރުފަތުރުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ

 .މަތިވެފައެވެ +%0.17
 

 

 (+40.1)%ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: 

 

 2410 ެކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެކ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހުު ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮކްޓޯބަރު  ގ 

ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް އަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމިވެ. އެ +0.02% ރޭޓަކީބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް 

  .ދެވެދް (+2..0%) ގޭގެ ކުލި
 

 4103  ެކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެކ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެންބަރު ގެ  4102މަހާއި  ނޮވެންބަރު ގ 

 .މަތިވެފައެވެ +0.80%ވަދީ  ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް

 

 

 

 ްމާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓ 

 ނޮވެންބަރު  އިދް 4102 އޮކްޓޯބަރު 

 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް އިދްފްލޭޝަދް 4102

 މިދްވަރު އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް  

  
-0.12 -0.69 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 
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 ބައި ކާބޯތަކެތީގެ  3.27- 0.31-
 

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  1.15 0.94-
 

 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.45 0.05-
 

 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.20 0.01
 

 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.10 0.02
 

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.00 0.01
 

 ފަތުރުގެ ބައި ދަތުރު  0.12 0.12
 

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00
 

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.03 0.14-
 

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00
 

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.00
 

  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.08- 0.07
 

  

  
 އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  ޖުމްލަ 0.07- 0.10-

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  1.04- 0.29-

 
ނޑު  7.81- 0.34-  މަހުގެ މިންގަ

 
  ގޭގެ ކުލި  0.28 0.00

 

 

 2410 ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ  -23.0%އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ލޭގެމާ މަހުު  ނޮވެންބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އޮކްޓޯބަރު  ގ

 ގައެވެ.  -0.04%ފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ އިދް
 

 

 އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރު.ހު މަ ނޮވެންބަރު އަހަރު ވަދަ  4102އަޅާބަލާއިރު މަހާއި އޮކުޓޯބަރު ު  ގެ 4102
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 ދް ލިބިވަޑައިދްގަދްދަވާދެއެވެ. 3, 2 ,1އުމުގެ އެދެކްސްގެ ތާވަލް ދޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިދގިރޭސިބަހުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ލި

 
( -3.27)%ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދަފަފް މަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް  ުނޮވެންބަރު  ގެ 4102

ކެރެޓް  ،(-9.66%)ފިޔާ  ،(-02.90)% ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ގެ ތްތަކުދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަދަފަފް މިބައިދް އަގު  ދެވެ.
 ބާވަތްތަކުގެ މިބައިގައި ހިމެދޭހިމެދެއެވެ.  (-11.23%) އަދި އަލުވި  ،(-25.64%)ލޮދުމެދު  ،(-1.500%)ކާފި  ،(-%19.69)

 ކުކުޅު، +(11.87)% ފަރުމަސް، +(23.33ކުރުދބާ )%، (+0.82)% މަސްދަޅު ޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދި މައްޗަފްް  އަގުތެރެއިދް 

  ( ހިމެދެއެވެ.+10.25)% އިނގުރުއަދި  ،+(1.53)% ކުކިދްގ އޮއިލް ،+(10.67ފަޅޯ )% ،+(9.99)%ގިތެޔޮ މިރުސް ، +(1.81)%

 
 ކެތީގެ ބައިދް ކާބޯތަދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދަފަފް  އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ  ުނޮވެންބަރު  ގެ 4102
   ،(-5.83%)ކާފި  ،(-2.76%)ބިސް ، (-5.76%)ފިޔާ ފްފައިވާ ބާވަތަކީ ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮދަފަފް މިބައިދް އަގު  ދެވެ. (-0.31)%

ކުކިދްގ  ،(-0.98%) ވަޅޯ މަސް ،(-7.22%) ލޮދުމެދު، (-5.19%) އަލުވި ،(-13.22)% ޑައެބެޓިކް ހަކުރު ،(%0.40-)ކަޅުބިލަމަސް 

 މައްޗަފްް  އަގުތެރެއިދް  ބާވަތްތަކުގެ މިބައިގައި ހިމެދޭ .ހިމެދެއެވެ (%10.05-) ކެބެޖް އަދި (%0.17-މަސްދަޅު ) ،( (%0.61-އޮއިލް

އައިސް ކްރީމް  ،((%13.94+ބަރަބޯ  ،((%0.42+ހިކި ކިރު  ،((%13.48+އަދބު  ،((%10.80+ދޮދްކެޔޮ  ޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދި

          ހިމެދެއެވެ. ((%3.31+އަދި އާފަލު   ((%1.36+ކުކުޅު ، ((6.48%+
 

ކަރަދްޓްކ ކ ގޭގެ ކުލިކ ފެދް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  މައްޗަފް ދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު މާލޭގެ އި ުނޮވެންބަރު  ގެ 4102

( +0.28)%ލި ގޭގެ ކުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދިއު މައްޗަފް މިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްދެވެ.  (%0.20+) ންބައި ގޭސް އަދި ތެލުގެ

 ހިމެދެއެވެ. (0.09-)%ފްލައިވުޑް ފިލާ ތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޔަ ބާވަދި ދަފަފްް އަގުތެރެއިދް  ބާވަތްތަކުގެ މިބައިގައި ހިމެދޭ. ދްދެވެ

 

-1.00 -0.80 -0.60 -0.40 -0.20 0.00 0.20

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ 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
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 ދެވެ. +(0.12)%ބައިދް  ދަތުރުފަތުރުގެ އިވަދީދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފަ މައްޗަފް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ުުނޮވެންބަރު ގެ  4102

އުދުހުދް  ގެެރާއްޖެގެ އެތެރޭ ދީހިއްސާކޮފްފައިވަދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް މައްޗަފް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  މިބައިގައި ހިމެދޭ

 .ދެވެ +(0..9%)ތަކުދް 

 
 4102 ޑިސެމްބަރ 42

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:
 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސްޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް ދެ

  3349497ފޯދް:

 econstats@planning.gov.mvއީމެއިލް: 

 


