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ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)
އޮކްޓޯބަރު 2016

 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
o

 6102އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ  +0.10%އެވެ .ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
 +1..0%ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  +6.66%ގައެވެ.
މިއަދަދު ފާއިތުވި ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ހުރީ  +1.10%ގައެވެ.

o

 6102ގެ އޮކްޓޯބަރު އިން  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.00%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
ސެޕްޓެމްބަރު  6102އިން ސެޕްޓެމްބަރު  6102އަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.21%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އޮކްޓޯބަރު މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o

އޮކްޓޯބަރު މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާނާއި ސީރިއަލް ( ،)+.1.11%ހަކުރު،

ޖޭމު ،މާމުއި ،ޗޮކުލެޓާއި މެޓާ ( ،)22.62%އެހެނިހެން ކާބޯތަކެތީގެބައި ( ،)+02.26%ރެސްޓޯރެންޓާއި ކެފޭ ފަދަތަންތަން
( ،)+6.11%ގޭގައި ގެންގުޅޭ މީހުންގެ މުސާރަ ( ،)+1.01%އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ( ،)+0.02%ކަރަންޓު (،)+0.02%
ގޭގެ ކުލި ( ،)+1.61%ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ( ،)+0.01%މޮބައިލްފޯނު ( ،)+1.00%އަންނައުނު
( ،)+1..0%ފެން ،ލުއިބުއިމާއި ޖޫސް ( ،)+1..2%އަދި ދުންފަތް ( )+1.60%ހިމެނެއެވެ.
o

އޮކްޓޯބަރު މަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުކާރީ ( ،)-0.61%މަހުގެ ބާވަތްތައް
( ،)-0.20%ބިހާއި ކިރު އަދި ޗީޒްގެ ބާވަތްތައް ( ،)-0.21%މޭވާގެބާވަތްތައް ( )-..22%އަދި ގެރިމަހުގެ ބާވަތްތައް
( )-1.2.%ހިމެނެއެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު  6102އިން

އޮކްޓޯބަރ  6102އިން

އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް

އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް 06
މަހުގެ

ބރު 6102
ސީ.ޕީ.އައި އޮކްޓޯ ަ

އިތުރުވި މިންވަރު ()%

އިތުރުވި މިންވަރު ()%

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

1.91

1.71

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

5.57

4.51

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.06

0.57

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.10

-0.55
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ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.31

0.35

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

0.97

2.62

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.02

0.74

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

1.34

-1.09

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.17

-1.23

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.00

-0.64

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

4.37

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

2.81

3.44

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.03

-0.06

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

2.22

1.93

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

8.58

6.68

މަހުގެ މިންގަނޑު

-1.47

-0.71

ގޭގެ ކުލި

0.20

4.16

އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި)+2.20%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +2.20%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ހަނޑޫ ( ،)+02.22%ހަކުރު ( ،)+06.21%ފުށް ( ،)+01..2%ކުޅި ހެދިކާ ( ،)+60.02%ފޮނި ހެދިކާ
( ،)+01.22%ބަނަސް ( ،)+02.22%ކުޑަ ޕާން ( ،)+2.10%ބޮޑު ޕާން ( )+2.21%އަދި ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ފެން
( )+1.12%ހިމެނެއެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ( ،)-..12%ފިޔާ

( ،)-0...0%ކުކުޅު ބިސް ( ،)-00.21%ގިތެޔޮ މިރުސް ( ،)-1.21%ފަޅޯ ( ،)-02..6%ކެރެޓް ( ،)-06.22%ކާށި
( ،)2.1.%އަލުވި ( ،)-1.10%ލުނބޯ ( ،)-2.22%އަނބު ( ،)-2.02%ދޮންކެޔޮ ( )-6.01%އަދި އިނގުރު ()-02..0%
ހިމެނެއެވެ .ހަނޑޫ ،ހަކުރު އަދި ފުށުގެ އަގު މަށްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ މިބާވަތްތަކަށް ދެމުންގެންދިޔަ ސަބްސިޑީ އޮކްޓޯބަރު މަހު
ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެންނެވެ .މީގެ ސަބަބުން ޕާނާއި ބަނަސް އަދި ހެދިކާގެ އަގުވެސް މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ
 +2.20%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ބރު 6102
ސީ.ޕީ.އައި އޮކްޓޯ ަ
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ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި)+6.00%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ
ނ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ ( )+6.00%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިގައި ހިމެ ޭ
ސ ުޓ ެކ ުއ ް
އދި ދުފުން) (ެ ،)+2.22%
ނ ( ރޮށި،
ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސެޓު ކެއުން ( ރޮށި ،މަސްރިހަ ،ކަޅުސައި ަ

ކުކުޅުރިހަ ،ކަޅުސައި އަދި ދުފުން) ( )+0.62%އަދި ރިހަ އާއި ބަތުގެ ލަންޗް ޕެކެޓުން ( )+2.01%ނެވެ .މިބައިތަކުގެ އަގު
މައިގަނޑުގޮތެއްގައި މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ހަނޑޫ ،ހަކުރު އަދި ފުށުގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމާގުޅިގެންނެވެ.

 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +..22%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި)+1.10%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  + 1.10%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްތަކާއި ކުދިން ބެލުމުގައި އެހީތެރިވެދޭ މީހުންގެ މުސާރައިން ( )+1.01%ނެވެ.

 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +6.26%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)0..2%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ

 + 0..2%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސ.ހިތަދޫގައި ޓެކްސީ

ދަތުރުތަކުގެ އަގުން ( )+0.21%ނެވެ.

 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -0.11%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި)+1..0%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +1..0%އެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ކަރަންޓުގެ އަގުން ( )+0.02%ފިޔުލް
ސަރޗާޖާއި ގުޅިގެން ،ގޭގެ ކުލިން ( )+1.61%އަދި ރޭނުމުގެ އަގުން ( )+0.01%ނެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +1..2%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި)+1.00%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  +1.00%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން ( )+1.00%ނެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -0.6.%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި)+1.01%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  +1.01%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އަންހެން ޖީންސުން ( )+6.21%ނެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -1.22%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)+1.12%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 + 1.12%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސިނގިރޭޓުން
( )+1.60%ނެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  +1.20%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)+1.16%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  +1.16%އެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  +1.02%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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ތަޢުލީމްގެ ބައި)1.11%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް
ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +2..0%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި)1.11%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -1.22%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)-1.1.%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.1.%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ
ފޭސްވޮޝް އިން ( )-0.01%ނެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -1.12%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

މަހުގެ ބައި)-0.20%( :
 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓްއަކީ -0.20%
ރ ާހ ުކ ު
ރ
އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަސް (ި ،)-..12%
( )-1.00%އަދި މަސްދަޅުން ( )-1.00%ނެވެ.
 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -1.00%
ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

ސެޕްޓެމްބަރު  6102އިން އޮކްޓޯބަރ 6102

އިތުރުވި މިންވަރު ()%

ބރު 6102
ސީ.ޕީ.އައި އޮކްޓޯ ަ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.94

2.76

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

2.82

7.29

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.51

-0.08

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.35

-0.05

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.42

0.08

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

1.46

0.66

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.09

-0.01

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.02

2.45

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.00

0.31

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.01

0.00

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.51

7.07

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.05

-0.01

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

1.31

3.04

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

5.84

10.24

މަހުގެ މިންގަނޑު

-3.88

0.12

ގޭގެ ކުލި

0.21

0.00

www.statisticsmaldives.gov.mv/
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 6102 ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.12%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  +2.02%ގައެވެ.
ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްހިމަނައިގެން
ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި
އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި
ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި
ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

އަތޮޅުތައް

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

މާލެ

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

މުޅިރާއްޖެ

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި
ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި
ތައުލީމްގެ ބައި
ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

3.50

3.00

2.50

2.00

1.50

1.00 %

0.50

0.00

-0.50

ނޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ
އެނެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ.

 6102ގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު މަހު އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފަލޭޝަން ރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު
 6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން +6.06%
ނެވެ .މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކުޅިހެދިކާ ( ،)+.0.22%ހަނޑޫ ( ،)+02.02%ހަކުރު ( ،)+00.11%ފުށް
( ،)+00.20%ފޮނިހެދިކާ ( ،)+62.1.%ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ފެން ( )+0.10%އަދި ރިހާކުރުން ( )+6.20%ނެވެ.
 6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން  -..00%ނެވެ.
މިގޮތުން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަސް ( )-0.11%އަދި ފަރުމަހުން ( )-..26%ނެވެ.
 6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން
 +0.61%ނެވެ .މި ބައިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ހަނޑޫ ( ،)+02.62%ހަކުރު ( ،)+ 06.02%ފުށް (،)+20.2.%
ކުޅިހެދިކާ ( ،)+6..00%ކަޅުބިލަމަސް ( ،)+1.00%ބަނަސް ( ،)+6..26%ކުޑަ ޕާން ( ،)+02.02%ބޮޑު ޕާން (،)+01.00%
ފޮނިހެދިކާ ( )+01.10%އަދި ފަރުމަހުން ( )+2.22%ނެވެ.
 6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން
 -1.10%ނެވެ .މިގޮތުން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރޯފޯކުން ( )-0.10%ނެވެ.
ބރު 6102
ސީ.ޕީ.އައި އޮކްޓޯ ަ
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 6102 ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު އިން  6102ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރު އަށް މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަންރޭޓް
އޮކްޓޯބަރ  6102އިން އޮކްޓޯބަރ  6102އަށް
އިތުރުވި މިންވަރު %
ޖ
މުޅިރާއް ެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

1.71

1.20

2.16

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

4.51

-0.06

7.45

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.57

-0.69

1.00

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.55

-0.56

-0.55

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.35

2.07

-3.16

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

2.62

3.35

2.16

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

0.74

0.97

0.65

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-1.09

0.20

-2.12

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-1.23

-0.26

-2.05

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.64

0.22

-1.09

ތައުލީމްގެ ބައި

4.37

6.97

0.92

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

3.44

1.07

7.83

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.06

-0.20

0.04

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

1.93

1.84

2.02

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

6.68

2.95

8.99

މަހުގެ މިންގަނޑު

-0.71

-6.72

3.54

ގޭގެ ކުލި

4.16

3.93

8.98

ބރު 6102
ސީ.ޕީ.އައި އޮކްޓޯ ަ
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 6102 ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  6102ގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ

ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.00%އެވެ .މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި

މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.61%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +6.02%އެވެ.
ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން
ައ
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބ ި
ބއި
ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ަ
ތައުލީމްގެ ބައި
ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

ާއޖެ
މުޅިރ ް
މާލެ
ުތއް
އަތޮޅ ަ

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

8.00 10.00

o

6.00

4.00

2.00

0.00

-4.00 -2.00

މުޅިރާއްޖެއާއި ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި ،ގޭގެ ކުލި ،ފެން،

ކަރަންޓު ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި ،އަދި މަހުގެ ބައި ،ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި އަދި އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިދުމަތހުގެ ބައި
ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެއާއި ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.
o

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން ( )+2.20%ނެވެ .އަގުތައް ދަށަށް
ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން ( )-0.6.%ނެވެ.

o

މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ތަޢުލީމުގެ ބައިން ( )+2.10%ނެވެ .އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް
އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން ( )-1.21%ނެވެ.

o

އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިން ()+0.0.%ނެވެ.
އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިން ( )-..02%ނެވެ.
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ފޯން3008432 :
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