
  )އައި .ޕީ .ސީ ( ރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް ގެ ކޮންސިއުމަ 1201 ޖެނުއަރީ  މާލޭގެ 
 

  :ިއން ަދްއކާގޮތުންއައި .ޕީ.ސީ މާޭލގެ  ގެ ަމހު ޖެނުއަރީ  މިައަހރުގެ  ވުނު ޝާއިއުޮކށް އާްނމު ކުރެލޭނިްނގ އިްނ ަޝނަލް ޕް ޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޑި   
 

 1020އިން ފެބުރުއަރީ  9200(މަސްދުވަހާއި  12އޭގެ ކުރީ ) ޖެނުއަރީ  1120 އިން ފެބުރުއަރީ 0920(މަސްދުވަހާއި   12ވޭތުވެދިޔަ  
މަުހގެ ައގުތަަކްށ އައިަބދަުލ ނުަލިއ މިައދަުދ . ަމތިވެަފއެވެ 6.50%ިއްނފްލޭޝަްނ ޭރޓް ވަީނ  އެނުއަަލއިޒްޑް  އަޅާ ބަާލއިުރ މާލޭގެ   )ޖެނުއަރީ 

 .އަށް ައރައެވެ %6.20
 

ެވފައިަވީނ މަތި މާޭލގެ ާބާޒރުެގ ައގުތަަކށްބަާލއިުރ ަމއިަގނުޑޮގތެްއގަިއ ައގު މަސްުދވަުހެގ  12ެގ ކުރީ މަސްދުަވހާއި އޭ 12ވޭުތވެިދަޔ  •
ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި  ކުލި ގެދޮރު މަރާމާތުގޭގެ  ބައިންނާއިކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތަކުންނާއި މަހުގެ 

ބައިްނވެސް ައގުަމއްަޗްށ ިދޔުމަށް ދަތުރުފަތުރުކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ  ިއިނާ ބައިން  ތަޢުލީމްގެ  އަިދ ީމެގ އިުތުރން. ބައިންެނވެތެލުގެ
 .ހިއްސާކުިރއެވެ

 
ައިދ މަހުެގ ަބއިެގ ިޙްއސާކޮށްފަިއވަީނ . ޙިއްސާޮކްށފައިެވއެވެ 38%ިއންްފލޭޝަްނ ރޭަޓށް  އެުނއަލަިއޒްޑް ކާބޯތަކެތީގެބައިން މިޮގތުްނ  •

 .ެއވެ %11
 

 27%އިްނފްލޭަޝން ރޭަޓށް  ެއނުައލައިޒްޑް ބައިން ރަމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ގެދޮރު މަ  •
މިބައިގެ އަގުތައް  .މަްއަޗށް ގޮސްފަިއެވއެވެ 5%  އިްނފްލޭޝަްނ ރޭޓް   އެނުއަލަިއޒްޑް ،ގެ ކުލިގޭގެ ެމނޭ މިަބިއގާހި .ޙިއްާސކޮށްފައެިވެއވެ

 .އަގެވެމެބޮޑަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ގެދޮރުގެ ކުލީގެ އަގުތަކާއި ކަރަންޓްގެ މަތިވުމުގައި އެން
 

 .ޙިްއސާކޮށްަފއިވެވެ 7%އެނުއަލައިޑް އިްނފްޭލޝަްނރޭޓަްށ  ބައިން  ތަޢުލީމުގެ ×
 

ެގ މަހު. މަިތވެފައެވެ 7.88%މާލޭގެ ިއންފްލޭޝަން ރޭްޓ ަވނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖެނުއަރީމަހާއި މިދިޔަ އަހަރުގެ  ޖެނުއަރީމިއަހަރުގެ  
 .މަިތވެފަެއވެ 6.71% މިއަދަުދ ަވނީ   ލިކަުމަގއި ވިޔަސް އަުގތަކަށް އައިަބަދލު ނުލާ ބެ

 
 .ެއވެ 36%ެއއީ  .ަބޔެވެ މަހުގެ ފަިއަވނީ މިބަިއގެ އިންފްޭލޝަްނ އަްށ ބަާލިއރު އެންެމ ަމްއަޗށް ގޮސް ×
 . މައްޗަްށ ގޮްސފަވެެއވެ 23%އިންފްލޭަޝން ައށް ބަލާިއރު ތަޢުލީމުގެ ަބއިެގ  ×
  .މަްއަޗށް ގޮސްަފއެވެ 5%ަވނީ  ރޭޓްން ގެދޮރު ކުލީގެ ަބިއގެ އިންފްޭލޝަ ×
 .އެވެ 4% ކީ ންފްލޭަޝން ރޭޓައި  ަދތުރުފަުތރުގެ ަބއިގެ   ×
 .ަމްއޗަށް ޮގސްފައެވެ 6%ސިއްޙީ ިޙދުަމުތެގ ބަިއގެ އިންފްޭލޝަްނ ރޭްޓވީަނ  ×

 
ަފއިވާަކމަށް މިޑިޕާޓްމަްންޓެގ ވެ  މަތި  0.62%މާލޭގެ އިންފްޭލޝަްނ ޭރޓް  މަހު ޖެނުއަރީއަޅާބަލާއިރު  މަހާއި  ޑިސެމްބަރގެ މިއަހަރު 

  .ފަެއވެމަިތވެ 0.25% ނުާލ ަބަލއިފިނަމަ މިައދުަދ ަވނީ ަމހުެގ ައގުތަކްަށ ައއިބަދަލު  .ތަފާސްހިސާުބތަކުން ދައްަކއެވެ
 

ނުޑގޮެތްއގަިއ އަގުހު މަ ޖެނުއަރީ މިއަަހރުެގ  • މިބަިއްނ . ކާބޯތަކެީތެގ ބަިއންެނވެ ވެފަިއަވނީ މަތި ާމލޭގެ ބާޒާރުގެ ައގުަތކަށްބަލާއިުރ މަިއގަ
ކުކިްނ ޮއއިްލ ، އާފަްލ ަރތް، ، ުކޑަކުދިްނގެ ހިކިކިރުސޮެސޖް،  ުކެގ ތެޭރގައި ާބވަތްތަ  ިދޔަ  މަްއަޗއް ބާޒާރުަގއި ަމިއަގނޑުޮގތެއްގަިއ ައުގ 

ދޮންެކޔޮ، ކަރާ، ައނބު، ކާށި، ލުނބޯ، ދަށަށް ދިޔަާބވަްއތަކަްށ ބަލާއިުރ . ިހމެެނއެވެ ކިއުކަމްބާ،ިއނގުރު،  ، )ިޑޢާިއން (ތޮޅިމިުރްސ 
 . ހިެމނެެއވެ  އަުލވި އަިދ ިކއުކަމްބަރ،  ކެރެޓު، ކެބެޖް، ބީންސް ތޮޅި،

•  
 ަމހާ ޑިެސމްބަރމިޮގތުން . ފާހަގަކުެރެވއެވެ ގޮސްަފއިވާަކން  ަމއަްޗށް  8.12%ަމހުގެ ިއްނފްލޭޝަން ރޭޓް  ޖެނަުއރީހުެގބަިއގެ މަ ×

އެެހނިެހްނ  ައދި. ގޮސްފެައވެ މަްއޗަށް  17%އަށާިއ   19% ވަޯޅމަހުެގ އަާގއި ަފރުމަުހގެ ައގުަވނީ  މަުހގެ ޖެުނއަރީއަޅާބަލާިއރު 
ނޑުމަހުގެ   . ވެމަިތވެަފއެ  15%ަވނީ  އަގު  ކަޅުބިަލމަހުގެ ެއހެްނނަމަވެސް . ގޮސްފައިެވއެވެ މަްއޗަށް  12%ކަ

 



އިެލންޑްޭއިވ އަމިޮގތުްނ ޑިސެްމބަރު މަހާ އަޅާބަާލއިރު .ަމތިެވފައެވެ 1.34%ދަތުުރފަތުރުެގ ަބއިެގ އިންފްލޭަޝން ރޭްޓަވނީ  ×
 .މަިތވެފައެވެ 7.43%ާއއި  6.35%ްނތަކުެގ އަގުވީަނ ެއތެޭރގެ އުުދހުއޭަޝންެގ 
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