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

 ްރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓ 
 

o 4102 ްގައެވެ. + 79.1ހުރީ % އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު  މެއި އެވެ. -20.1%ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  ގެ މަހު ޖޫދ

މަހު ހުރީ މެއި މިއަދަދު  އެވެ.ގަ -1.22% މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީޖޫދް  ފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަމަހުގެ އަގުތަކަ

 .ގައެވެ +%1.97
 

o 7410  ެދްް 7410އޭޕްރީލް  މަތިވެފައެވެ. +3.3.ޓް ވަދީ %އިދްފްލޭޝަދް ރޭއާއި ހަމައަފް ޖޫދް  ގެ 2410އިދް ޖޫދް ގ 

 އަފެވެ. +3.3.% ދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީބަލާއިރު އިއަފް  4102އޭޕްރީލް 
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މައިގަދޑުމަހު  އޭޕްރީލް

 

o ްތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ކ (-3.1..)%ފަރުދީޗަރު ވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ގޮސްފައި ދަފަފްމަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު  ޖޫދ

ގޭތެރޭގައި މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ބޭދުދްކުރާ ހިފާ ގެދްގުޅޭ ސާމާދު (ކ -1..0ސާދަވީ ގްރޭޑްތަކުގެ ސްކޫލް ފީ )%(ކ -2.17)%

( -1.42ޕާދް އަދި ސީރިއަލްގެ ބާވަތްތައް )%(ކ -2.71)% ހައުސްހޯލްޑް ޓެކްސްޓައިލްސް(ކ -1.99އަދްދައުދު )%(ކ -0.41)%

 ( ހިމެދެއެވެ. -1.01އަދި ރިސެޕްޝަދަފް ބޭދުދްވާ ސާމާދު )%

  
o ްގޭގެ ކުލި +(ކ .4.7މަހުގެ ބާވަތްތައް )% ތެރޭގައި ވާތްތަކުގެގޮސްފައިވާ ބަ މައްޗަފްގޮތެއްގައި އަގު  މަހު މައިގަދޑު ޖޫދ

 +( ހިމެދެއެވެ.1.22+( އަދި މޭވާގެ ބާވަތްތައް )1.00%)%
 

 

 4107 ޖޫދް

   އިދް 

  4102 ޖޫދް

 އަފް  

  4102 މޭ

 އިދް

  4102 ޖޫދް

 އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް: މުޅިރާއްޖެއަފް  އަފް
 އިތުރުވި މިދްވަރު އިތުރުވި މިދްވަރު

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން  0.14- 3.32      
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.54 3.14     
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.03 0.61- 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.58- 0.37 
 ތެލުގެ ބައި  ރަންޓް، ގޭސް އަދިގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަ 0.05 3.45 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  3.26- 0.15 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.04 12.11 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00 4.54 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 2.40 
  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.10- 5.40 
 ތައުލީމްގެ ބައި  1.05- 5.26 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.03 4.75 
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  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.01- 0.34-
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.44- 3.10    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.50- 2.07 
ނޑު  2.95 5.59   މަހުގެ މިންގަ
 ގެ ކުލި ގޭ 0.11 4.55 
  

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 

 
 (-7.40)% ރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި:ފަ

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ސާމާދުގެ ހިފާގެދްގުޅޭ އަދި މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

އެދދު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދަފަފް ދިޔަބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު  މިބައިގައި ހިމެދޭވެ. މިގޮތުދް އެ -7.40ރޭޓަކީ %

އަދި ބެޑްޝީޓް  (-90..)% ގޮދަޑި(ކ -.2.7އައިސްއަލަމާރި )%(ކ -00.41ގޮދޑި )%(ކ -02.91އަލަމާރި )%(ކ -01.17)%

 +( އެވެ. 4.10ރި )%ބާވަތަކީ އިސްތި ދިޔަ މައްޗަފްމިބައިދް އަގު  އަދި. ދެއެވެހިމެ( -2.71)%
 

 4107 ެއިދްފްލޭޝަދް  މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖޫދްގެ  4102މަހާއި  ޖޫދް ގ

 އަފް މަތިވެފައެވެ. +.1.0%ވަދީ 
 

 

 (-.0.1ބައި: )% ތަޢުލީމްގެ
 

 2410 ެއެވެ.  -.0.1%ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ތަޢުލީމްގެޅިރާއްޖޭގެ މު މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

ޤުރުއާދް ފައިވަދީ ހިއްސާކޮފްއެދްމެ ބޮޑަފް ދިއުމަފް  ދަފަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  މިބައިގައި ހިމެދޭ

 .ދްދެވެ (-9.42ފީ )% ތަކަފް ދަގާކްލާސް
 

 7410 ެއަފް  +..40%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  ގެބައި ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  އަޅާބަލާއިރު މަހާއި ޖޫދްގެ  2410މަހާއި ޖޫދް  ގ

 މަތިވެފައެވެ.

 

 

 (-1.1.ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި: )%އަ
 

 2410 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ހުމަ ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

އަދްހެދުދްގެ  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދަފަފްވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އެ -1..%1

 +( ދެވެ.0.17( ދެވެ. މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ އަދްހެދްކުދިދްގެ ޓީޝާޓުދް )%-2.24ޖިދްސުދް )%
 

 7410 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  ލާއިރުމަހާއި އަޅާބަ ޖޫދްގެ  2410މަހާއި ޖޫދް  ގ

 މަތިވެފައެވެ. +%1.79
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 (-11.0ބައި: )% ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެކު
 

 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

 ހިއްސާކޮފްފައިވާއެދްމެ ބޮޑަފް ދިއުމަފް  ދަފަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ -%1.01

 +( ދެވެ.10..ފޮތުދް )% ބަޔެއް ކަހަލަވެ. މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ ދެ( -9.77)% ދްލަވަޖަހާ ސެޓުތަކީ ބާވަ
 

 7410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި  ޖޫދް ގ

 އަފް މަތިވެފައެވެ. +21..%
 

 

  (-01.1ޚިދުމަތުގެ ބައި: )% އެހެދިހެދް މުދަލާއި

 

 2410 ެއަކީ  އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ތުގެ ބައިގެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަ މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

 (-4.00އަތްދަބަސް )% ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިއަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމި އެވެ. -%1.10

 +( ދްދެވެ.1.77މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ ޝޭމްޕޫ )% ހިމެދެއެވެ.
 

 7410 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  އި އަޅާބަލާއިރުމަހާ ޖޫދްގެ  2410މަހާއި  ޖޫދް ގ 

 .ގޮސްފައެވެ ދަފަފް -%1.72

 

 

 (-110.1)%ފަތުރުގެ ބައި: ދަތުރު
 

 2410 ެއެވެ.  -110.1% ރޭޓަކީމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

  .ދެވެ( ދް-1.10ޕެޓްރޯލް )%ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ދަފަފްއަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމި
 

 7410 ެ2.2.މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ % ހާއި އަޅާބަލާއިރުމަ ޖޫދްގެ  2410މަހާއި  ޖޫދް ގ+ 
 .މަތިވެފައެވެ

 

 
 (1.11ތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%މުވާސަލާ

 
 2410 ެފް އެއްވެސް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަ ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުވާ މުޅިރާއްޖޭގެ މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

  ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ.
 

 7410 ެ21.4% ދްފްލޭޝަދް ވަދީއި ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖޫދްގެ  2410ހާއި މަ ޖޫދް ގ+    

 މަތިވެފައެވެ. 
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 (+71.1ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )%

 

 4107 ެ71.1ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ % އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މެއި  ގ+ 
ރޯފޯއް ވިއްކާ އަގު ފައިވަދީ އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފް ކުގެ ތެރެއިދްބާވަތްތަ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ

 +( މައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ.1.44)%
 

 7410 ެ00.1ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ % އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރުޖޫދް ގެ  2410މަހާއި ޖޫދް  ގ- 
 .ސްފައެވެގޮ ދަފަފް

 

 

  (+71.1ބައި: )% ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ބައިގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

އްޒާ ހިއްސާކުރީ ޕި މަފް އެދްމެ ބޮޑަފްމައްޗަފް ދިޔުއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ +%1.17

 ވެ.ދެ+( ދ0.09ް)%+
 

 7410 ެހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި  ޖޫދް ގ

 މަތިވެފައެވެ. +.%2.9
 

 

 +(21.1ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%

 

 2410 ެ1.12%ރޭޓަކީ އިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ރާއްޖޭގެމުޅި މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ+ 

+( 1.44+( އަދި ބާމު )%1.77މޫވް )% ވަދީގޮސްފައި މައްޗަފް އެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު

  ( ދަފްވުމުދްދެވެ.-1.12ފް ގޮސްފައިވަދީ ޕެދަޑޯލްގެ އަގު )%ދްދެވެ. މިބައިދް އަގު ދަފަ
  

 7410 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުޖޫދް ގެ  2410މަހާއި ޖޫދް  ގ 

 މަތިވެފައެވެ. +%04.00
 

 

 (+1..1ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: )%
 

 2410 ެކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ ކ ގޭގެ ކުލިކ ފެދް މަހު ޖޫދް ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

ދްދެވެ. އަދި +( 1.00ކޮފްފައިވަދީ ގޭގެ ކުލި )%އްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާމިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައެވެ.  +.%1.1

 ( ހިމެދެއެވެ.-1.71ފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ޕްލައިވުޑް ފިލާ )%ދަފަފް ގޮސް މިބައިދް އަގު
 

 7410 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުޖޫދް ގެ  2410މަހާއި ޖޫދް  ގ

 .މަތިވެފައެވެ +.7.2އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ %



5 

 

 
www.planning.gov.mv .ީ4102 ޖޫންައއި ސީ.ޕ                                                                                                                  
 

 (+7..1)% :ކާބޯތަކެތީގެ ބައި
 

 2410 ެއެވެ.  +7..1%ރޭޓަކީ  ބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދްޅިރާއްޖޭގެ ކާމު މަހު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މެއި ގ

+(ކ 0.97މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް )%ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  މިބައިގައި ހިމެދޭ

+(ކ 1.70މަސްދަޅު )%+(ކ .0.1ވަޅޯމަސް )%+(ކ 0.04ދޮދްކެޔޮ )%+(ކ 9.71މިރުސް )%ގިތެޔޮ+(ކ 0.02ހިކިކިރު )%

ފިޔާ  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީދަފަފް މިބައިދް އަގު ހިމެދެއެވެ. +( 1.70+( އަދި ފަޅޯ )%7.74ޓޮމާޓޯ ޕޭސްޓް )%

(ކ -90..އަދބު )%(ކ -2...ލުދބޯ )%(ކ -0.00ރިހާކުރު )%(ކ -1..42އަލުވި )%(ކ -9.17ބިސް )%(ކ -0.07)%

 ( ދްދެވެ.-1.91( އަދި ކްރީމްކްރޭކަރ ބިސްކޯދު )%-0.22ކެރެޓު )%
 

 7410 ެ27.0%ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި  ޖޫދް ގ+ 
 މަތިވެފައެވެ.

 
 

 (+.4.7ބައި: )% މަހުގެ

 

 2410 ެއެވެ.  +.4.7% އަކީރޭޓްއިދްފްލޭޝަދް ބައިގެ  މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ޖޫދްގެ  2410ބަލާއިރު މަހާއި އަޅާ މެއި ގ

ވަޅޯމަސް +(ކ 0.97)%ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް  ދިޔަ މައްޗަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު  މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ

( -0.00ރިހާކުރު )%ގައި ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ ބައިދް އަގުހިމެދެއެވެ. މި+( 1.70+( އަދި މަސްދަޅު )%.0.1)%

 ހިމެދެއެވެ. 
 

 7410 ެމަތިވެފައެވެ.ވަދީ  +..7.އިދްފްލޭޝަދް % ބައިގެ މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުު ޖޫދްގެ  2410މަހާއި  ޖޫދް ގ 
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 ަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓްމާލެ އާއި އަތޮޅުތ 

 4102 ޖޫދް އިދް 4102 މޭ
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް އިދްފްލޭޝަދް

 މިދްވަރު އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް  

  
-0.23 -0.05 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

 
  

  
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 1.45 0.04-

 
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.17 0.02-

 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.95- 0.35-

 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.08 0.02-

 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  6.12- 1.51-

 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.11 0.01

 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.00 0.00

 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00

 
  ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި ކުޅިވަރާއި 0.10- 0.09-

 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 2.55-

 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.08

 
  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.08 0.08-

 
  

  
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.48- 0.40-

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.31- 0.62-

 
ނޑު  5.19 1.39  މަހުގެ މިންގަ

  

 

 2410  ެއަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ އަދި . އެވެ -1..1އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ % ލޭގެމާ މަހުު ޖޫދް 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  މޭގ

  ގައެވެ. -%1.47
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 .ލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރުއެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަމަހު  ޖޫދްވަދަ އަހަރު  4102އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  މޭގެ  4102

 

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

 
 (-0.04ބައިދް )% ފަރުދީޗަރުގެފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަ ދަފަފްމަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް ޖޫދް ގެ  4102
(ކ -17..4އަލަމާރި )%(ކ -.7..0އެދދު )% ޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދި ދަފަފް އަގުތެރެއިދް  ބާވަތްތަކުގެ މިބައިގައި ހިމެދޭދެވެ. 

ހިމެދެއެވެ. މިބައިދް އަގު ( -2.91( އަދި އައިސްއަލަމާރި )%-07.10ގޮދޑި )%(ކ -2..00)% ގޮދަޑި (ކ-2..04ބެޑްޝީޓް )%

 ހިމެދެއެވެ.+( 7.99އިސްތިރި )%ސާކޮފްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ދިއުމަފް ހިއް މައްޗަފް

 

-0..0ފަރުދީޗަރުގެ ބައިދް )%ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ދަފަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ  ޖޫދް ގެ 4102

އައިސްއަލަމާރި (ކ -40..އަލަމާރި )%(ކ -0.94އެދދު )% ފައިވަދީފްދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮ ދަފަފްގު މިގޮތުދް އަދެވެ. ( 

ބެޑްޝީޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ފްފައިވާދިއުމަފް ޙިއްސާކޮ މައްޗަފްމިބައިދް އަގު ދެވެ. ދް( -.7.4ގޮދޑި )%( އަދި -2.11)%

 ހިމެދެއެވެ. +( 0.11)%

 
 +(.0.2ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް )%ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  މައްޗަފް ދްފްލޭޝަދް ރޭޓްހު މާލޭގެ އިމަ ޖޫދްގެ  4102

ދޮދްކެޔޮ +(ކ 2.07ހިކިކިރު )%+(ކ 01.00ކަޅުބިލަމަސް )% ތަކުގެ ތެރޭގައިމައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްވެ. މިބައިދް އަގު ދެ

ފަރުމަސް  +(ކ1.47މަސްދަޅު )%+(ކ 0.12ސް )%ގިތެޔޮ މިރު+(ކ 2..7ފަޅޯ )%+(ކ 7.17ވަޅޯމަސް )%+(ކ 40.00)%

އަލުވި ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވާ ދަފަފްމިބައިދް އަގު  ވެ.އެ+( ހިމެދ0.77ެއަދި ކާފި )% +(72..)%

ލުދބޯ (ކ -.04.7ޓު )%ކެރެ(ކ -9.04ރިހާކުރު )%(ކ -7.00ފިޔާ )%(ކ -40.77އަދބު )%(ކ -.07.1ބިސް )%(ކ -70.07)%

 ހިމެދެއެވެ. ( -0.10( އަދި ކުކުޅު )%-1.91)%
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ބައިދް  ގެހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓް ޖޫދްގެ  4102

 ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާމައްޗަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިދް  ބާވަތްތަކުގެ މިބައިގައި ހިމެދޭ ދެވެ.+( 1.11)%

 އެވެ. ދެ+( ހިމ4.04ެ)% ޕިއްޒާބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 
 

   4102 ޖޫދް 21
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:

 

 / ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަދްސްޓެޓިސްޓިކްސް ދެޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް 

  3349497ފޯދް:

 econstats@planning.gov.mvއީމެއިލް: 


