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

 ްރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓ 
 

o 4102 ް0.41 ހުރީ % އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު  ޖުލައި އެވެ. -02.1%ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  ގެ މަހު އޮގަސްޓ+ 

މިއަދަދު  އެވެ.ގަ+ 1.00% މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ އޮގަސްޓް ފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމައަގުތަކަ ގައެވެ. މަހުގެ

 .ގައެވެ +2..1%މަހު ހުރީ  ޖުލައި
 

o .410  ެދް 410. ޖުލައި މަތިވެފައެވެ. +32.3ޓް ވަދީ %އިދްފްލޭޝަދް ރޭއާއި ހަމައަފް  އޮގަސްޓް ގެ 2410އިދް  އޮގަސްޓްގ 
 އަފެވެ. +3.22% ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީއަފް  4102 ޖުލައި

 
 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މައިގަދޑުމަހު  އޮގަސްޓް

 

o ްމޭވާގެ ބާވަތްތައް (ކ -1...މަހުގެ ބާވަތްތައް )% ތެރޭގައި ކުގެވާ ބައިތަގޮސްފައިދަފަފް މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު  އޮގަސްޓ

މުވާސަލާތީ (ކ -0.89)% އްއެކުލަވާލުމަފް ބޭދުދްކުރާ ސާމާދުތަ މައުލޫމާތު (ކ-4.22ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް )%(ކ -00.11)%

  .ހިމެދެއެވެ( -1.22މަހުގެ ބާވަތްތައް )%އެއްގަމު( އަދި ފިދިކުރި -0.00ބާވަތްތަކުދް ފޯދާއި ޓެލެފެކްސް ސާމާދު )%

  
o ް(ކ 01.00ބާވަތްތައް )% ގެރުދީޗަފަރު ތެރޭގައި ވާތްތަކުގެގޮސްފައިވާ ބަ މައްޗަފްގޮތެއްގައި އަގު  އިގަދޑުމަހު މަ އޮގަސްޓ+

ބިއްލޫރި އަދި ގޭގައި ގެންގުޅޭ ތެލިތަށި ފަދަ +(ކ 1.21)% ގޭގެ ކުލި+(ކ 2.22ގޭތެރޭގައި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބާވަތްތައް )%
 ހިމެދެއެވެ. +(1.90އަދި ތެލުގެ ބާވަތްތައް )%+( 0.14ބާވަތްތައް )% ޓް އަދި ފައިވާދުގެބޫ +(،4.24ތަކެތި )%

 

 

 .410 އޮގަސްޓް

   އިދް 

  4102 އޮގަސްޓް

 އަފް  

  4102 ޖުލައި

 އިދް

  4102 އޮގަސްޓް

 އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް: މުޅިރާއްޖެއަފް  އަފް
 އިތުރުވި މިދްވަރު އިތުރުވި މިދްވަރު

      2.22 4..0-  ޝަން ޖުމްލަ އިންފްލޭ  
     95<@-  859?-  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  @959 ;<85 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  9599 8599 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި :959 5:9: 
 959?-  ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  599; 
 ޚިއްދުމަތުގެ ބައި ސިއްޚީ  ;959 89599 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  :959 :59; 
 :58; 959:-  މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 
 ;5;@ 95=>-   ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 
 ތައުލީމްގެ ބައި  9599 =59> 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 9599 9?5; 
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  ތުގެ ބައިއެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަ ?959 :0.9-
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  <958 >=95    
 959: 8589-  ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  
 85@?-  :5:9- ނޑު    މަހުގެ މިންގަ
 ގޭގެ ކުލި  =;95 =>5; 
  

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 

 

 (-0.91)% :ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

 

 2410 ެ91.0%ރޭޓަކީ  ބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދްޅިރާއްޖޭގެ ކާމު މަހު އޮގަސްޓް ގެ 2410ޅާބަލާއިރު މަހާއި އަ ޖުލައި ގ- 
 (ކ-0.02ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް )% ދަފަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ

ކުރުދބާ (ކ -0.10)% ފިޔާ(ކ -.1.9.)%ފަޅޯ (ކ -01.22މިރުސް )%ގިތެޔޮ (ކ-09.14ދޮދްކެޔޮ )%(ކ -09.14ކާފި )%

-2.91ކަރާ )% (ކ-8.20)%ކެބެޖު (ކ -2.01ކެރެޓު )% (ކ-1.80ވަޅޯމަސް )%(ކ -0.12ފިދިކުރި ކުކުޅު )%(ކ -91..0)%

ކުޅި  ސާކޮފްފައިވަދީދިއުމަފް ހިއްމައްޗަފް މިބައިދް އަގު ހިމެދެއެވެ. ( -2.11އޮރެދްޖް )% އަދި (ކ -01.91)% ކިއުކަމްބަރ(ކ 

+( އަދި ފޮދި ހެދިކާ 10..ފަރުމަސް )%+(ކ 1.92ކެއްކުމަފް ބޭދުދްކުރާ ތެޔޮ )%+(ކ 02.01އަލުވި )%+(ކ .0.8ހެދިކާ )%

 ދްދެވެ.+( 8..2)%
 

 410. ެ1.28% ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ މުޅިރާއްޖޭގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ- 

 ދަފްވެފައެވެ.

 

 (-3.30ބައި: )% މަހުގެ
 

 2410 ެއެވެ.  -1...% އަކީރޭޓްއިދްފްލޭޝަދް ބައިގެ  މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު އޮގަސްޓް ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

ވަޅޯ އަދި (ކ -0.02ޅުބިލަމަސް )%ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަ ދިޔަ ދަފަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު  މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ

 ހިމެދެއެވެ. +( 10..ފަރުމަސް )%ގައި ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭމައްޗަފް ދިޔަ  ހިމެދެއެވެ. މިބައިދް އަގު( -1.80މަސް )%
 

 410. ެވަދީ  -0.89އިދްފްލޭޝަދް % ބައިގެ މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 ވެފައެވެ.ދަފް

 

 

 (-10.1ބައި: )% ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެކު
 

 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު އޮގަސްޓް ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

 ހިއްސާކޮފްފައިވާއެދްމެ ބޮޑަފް ދިއުމަފް  ފްދަފަބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ -%1.10

 ކުލަ ގޮސްފައިވަދީމައްޗަފް . މިބައިދް އަގު ވެދްދެ( -0..01( އަދި ކޮމްޕެކްޓް ޑިސްކް )%-0.89ތްތަކަކީ ލެޕްޓޮޕް )%ބާވަ

 ދެވެ.ދް( +.1.1)% ފަދްސުރު
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 410. ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 އަފް މަތިވެފައެވެ. +2.28%ވަދީ 

 

 

 (-1..4މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )%
 

 2410 ެކީ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަ ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުވާ މުޅިރާއްޖޭގެ މަހު އޮގަސްޓް ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

  ( ދްދެވެ.-0.00)% ފް ގޮސްފައިވަދީ މޯބައިލް ފޯދުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަމިގޮތު އެވެ. -.%1.4
 

 410. ެދްފްލޭޝަދް ވަދީއި ސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެމުޅިރާއްޖޭގެ މުވާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ 

 މަތިވެފައެވެ.  +02..%

 

 

 (+1.11ބައި: )% ތަޢުލީމްގެ
 

 2410 ެއެއްވެސް ބަދަލެއް  ފްބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަ ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު އޮގަސްޓް ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

  އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ.
 

 410. ެ2.41%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  ގެއިބަ ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ+ 
 އަފް މަތިވެފައެވެ.

 

 

  (+14.1ބައި: )% ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ
 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު އޮގަސްޓް ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

މައްޗަފް ދިޔުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ހިއްސާކުރީ އިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެ އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ +1.14ރޭޓަކީ %

މިބައިދް އަގު  +( މައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ.1.11އަގު )% ސްޓު ހައުސްއިދް ދަގާ ކޮޓަރި ކުލީގެގެ+( އަދި 2..1ލަދްޗް ޕެކެޓު )%

 +( އިދްދެވެ..1.1ދަފަފް ގޮސްފައިވަދީ ހެދުދުގެ ދާސްތާ )%
 

 10.4 ެހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް މުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 މަތިވެފައެވެ. +2.94%ވަދީ 

 

 

 (+1..1)%ފަތުރުގެ ބައި: ދަތުރު
 

 2410 ެ1..1% ރޭޓަކީފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު މަހު އޮގަސްޓް ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ+ 
 ކޮލަމްބޯއަފްވައިގެ މަގުދް މާލެ އާއި ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  އްޗަފްމައަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމިއެވެ. 
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ގެ މަގުދް މާލެ އާއި އަދި މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔުމަފް ހިއްސާ ކޮފްފައިވަދީ ވައި .ދެވެދް +(8.11)%ކުރާދަތުރު 

 ( ދްދެވެ. -2.99ޓްރިވެދްޑްރަމަފް ކުރާ ދަތުރު )%
 

 410. ެމުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރު ފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 .މަތިވެފައެވެ +.%2.4
 

 

 (+1.12ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: )%

 

 2410 ެރޭޓަކީ އިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ރާއްޖޭގެމުޅި މަހު އޮގަސްޓްގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  އިޖުލަ ގ

ދްދެވެ. +( 1.98ޕެދަޑޯލް )%ގޮސްފައިވަދީ  މައްޗަފް އެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު +%1.12

 ( ދެވެ.-1.49ދް )%މުވަދީ ބޭސްމަލައަދި މިބައިދް އަގު ދަފަފް ގޮސްފައި
 

 10.4 ެމުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ 

 މަތިވެފައެވެ. +%04.44
 

 

  (+91.1ޚިދުމަތުގެ ބައި: )% އެހެދިހެދް މުދަލާއި

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ މަހު އޮގަސްޓް ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ 

ކުޑަކުދިދްގެ ދެޕީ މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމި އެވެ.+ 1.19%އަކީ 

 ދެވެ.ދް( -1.21)% ބޮޑީސްޕްރޭއަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވަދީ  ހިމެދެއެވެ. މިބައިދް +(1.82)%
 

 410. ެމުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 .ގޮސްފައެވެ ދަފަފް -.1.1% ވަދީ 

 

 

 +(44.1ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި: )%އަ

 
 2104 ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  މަހު އޮގަސްޓް ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

ފިރިހެދުދްގެ  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފްއެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  +%1.44

 ( ދެވެ.-.0.2)% ފިރިހެދުދްގެ ޖީދްސުދްގޮސްފައިވަދީ  ދަފަފްދެވެ. މިބައިދް އަގު +( 4.01ފައިވާދުދް )%
 

 
 410. ެމުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 މަތިވެފައެވެ. +%0.41
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 (+4.18%ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: )

 

 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހުއޮގަސްޓް ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައި ގ

އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ރޯފޯއް  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ+ %4.18

އަދި މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ހަދާކުރި ފޯއް ޕެކެޓުދް  +( މައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ.02.90އަގު )%ވިއްކާ 

 ( ދެވެ. -1.10)%
 

 410. ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 .ގޮސްފައެވެ މައްޗަފް +%0.02
 

 

 (+1..4ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: )%
 

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

+( ދްދެވެ. އަދި 1.21ޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ގޭގެ ކުލި )%އްމިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައެވެ.  +.1.4ރޭޓަކީ %

 ( ހިމެދެއެވެ.-1.11)%ފިލާ  ޕްލައިވުޑްމިބައިދް އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 
 

 410. ެގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ ކ މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ

 .މަތިވެފައެވެ +4...އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ %

 

 
 (+2.11)% ރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި:ފަ

 

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

 ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިޔަ މައްޗަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު  ވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭއެ +2.11ރޭޓަކީ %އިދްފްލޭޝަދް 

+(ކ 2.12ގޮދަޑި )%+(ކ 11..ތަފި )%+(ކ .1..0ދޮދްދަމެޝިދް )%+(ކ 2..00އަލަމާރި )%+(ކ 01.80އެދދު )%

 ދަފަފްމިބައިދް އަގު  އަދި. ދެއެވެހިމެ+( 4.22)% +( އަދި ބެޑްޝީޓް.0.8ބިއްލޫރި ތަފި )%+(ކ 12..އައިސްއަލަމާރި )%

 އެވެ.  (-0.08އަވަދް )%ބާވަތަކީ  ދިޔަ
 

 410. ެމުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޮގަސްޓްގެ  4102މަހާއި  އޮގަސްޓް ގ 

 ދަފަފް ގޮސްފައެވެ. -1.49%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 
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 ާކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓްލެ އާއި އަތޮޅުތަމ 

 4102 އޮގަސްޓް އިދް 4102 ޖުލައި
 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް އިދްފްލޭޝަދް

 މިދްވަރު އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް  

  
-0.51 0.29 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން 

 
  

  
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 1.22- 2.16-

 
 އި ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބަ 2.33 2.00

 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.14 0.27

 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.36 0.00

 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  7.52 1.92

 
 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި  0.00 0.06

 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.06 0.01

 
 މަތްތަކުގެ ބައިމުވާސަލާތީ ޙިދު 0.50- 0.00

 
  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 0.63- 0.69-

 
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00

 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.01- 0.08

 
  އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި 0.22 0.02-

 
  

  
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.30 0.06

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  1.86- 0.67-

 
ނޑު  0.12 5.63-  މަހުގެ މިންގަ

 
  ގޭގެ ކުލި  0.49 0.00

 

 

 2410  ެއަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަދި . އެވެ +48.1އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ % ލޭގެމާ މަހު އޮގަސްޓް 4102މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  ޖުލައިގ

  ގައެވެ. -1.20ހުރީ %
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 .އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރުމަހު  އޮގަސްޓްވަދަ އަހަރު  4102އަޅާބަލާއިރު މަހާއި  ޖުލައި ގެ 4102

 

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

 
ފަރުދީޗަރު އަދި ހިފާ ގެދްގުޅޭ ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް މަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް  އޮގަސްޓްގެ  4102

އެދދު  ޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދިމައްޗަފް  އަގުތެރެއިދް  ބާވަތްތަކުގެ މިބައިގައި ހިމެދޭދެވެ.  )+0.24ބައިދް )%ސާމާދުގެ 

ހިމެދެއެވެ. +( 01.90+( އަދި ގޮދަޑި )%9.48ތަފި )%+(ކ 40.42ދޮދްދަމެޝިދް )%+(ކ 9....އަލަމާރި )%+(ކ %02.91(

 ހިމެދެއެވެ.( -4.10އަވަދް )%ތެރޭގައި  ބާވަތުގެމިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ 

 

ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް އުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދި ދަފަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ  އޮގަސްޓް ގެ 4102

ކާފި (ކ -02.91ކަޅުބިލަމަސް )%ފްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮ ދަފަފްމިގޮތުދް އަގު ( ދެވެ. -4.01)%

މިބައިދް ހިމެދެއެވެ. ( -0.80)% އަދބު ދި( އަ-04.40ކަރާ )%(ކ -90..)%ގިތެޔޮމިރުސް (ކ -.0..4ދޮދްކެޔޮ )%(ކ -20..4)%

ކުކުޅު ބިސް +(ކ 2.22ކުޅި ހެދިކާ )% +(ކ1.44ފިޔާ )%ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  ފްފައިވާދިއުމަފް ޙިއްސާކޮ މައްޗަފްއަގު 

 ހިމެދެއެވެ. +( 0.42ފަރުމަސް )% އަދި +(00.04އަލުވި )%+(ކ 2.01)%

 
( -0.44ބައިދް )%ކާބޯތަކެތީގެ ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ރޭޓްދްފްލޭޝަދް މަހު މާލޭގެ އިއޮގަސްޓް ގެ  4102

ބިސް (ކ -21.01ފަޅޯ )%(ކ -49.20ގިތެޔޮމިރުސް )%(ކ -01.94ފިޔާ )%ދެވެ. މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

އަދި . ހިމެނެއެވެ( -.9.1( އަދި އޮރެދްޖު )%-41.18ކެބެޖު )%(ކ -01..4ކުރުދބާ )%(ކ -8.90ދޮދްކެޔޮ )%(ކ -8.42)%

ލޮދުމެދު +(ކ 02.80އަދބު )%+(ކ 04.00ތަކުގެ ތެރޭގައި އަލުވި )%ބާވަތްދިޔުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ  މައްޗަފްމިބައިދް އަގު 

 +( ހިމެދެއެވެ.2..42+( އަދި ކަރާ )04%..0)%



8 

 

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

 

ފަރުދީޗަރު އަދި ހިފާ ގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓް އޮގަސްޓްގެ  4102

 ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މައްޗަފްއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަތޮޅުތަކުގެ ތެރެއިދް  ބާވަތްތަކުގެ މިބައިގައި ހިމެދޭ ދެވެ.( +0.84ބައިދް )%

 +( ހިމެދެއެވެ.2.22+( އަދި އަލަމާރި )%.8.0)%ދޮދްދަމެޝިދް +(ކ 1.82އެދދު )%ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި 

 

 

 

 4102 އޮކްޓޯބަރ 8
 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:

 

 / ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑިވިޝަދްސްޓެޓިސްޓިކްސް ދެޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް 

  3349497ފޯދް:

 econstats@planning.gov.mvއީމެއިލް: 


