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މެއި 5102

ކޮދްސިއުމަރ ޕްރައިސް އިދްޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)
 ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 5102މެއި މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  +1.10%އެވެ .އޭޕްރީލް މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ +1..0%

o

ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަ މެއި މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ +71.0%ގައެވެ .މިއަދަދު އޭޕްރީލް
މަހު ހުރީ  +7193%ގައެވެ.

 5100ގެ މެއި އިދް  5102ގެ މެއި އާއި ހަމައަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ވަދީ  +0.47%މަތިވެފައެވެ .އޭޕްރީލް  5100ދް

o

އޭޕްރީލް  5102އަފް ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ  +.1..%އަފެވެ.
މެއި މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o

މެއި މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ( ،)+01.00%ގޭގެ ކުލީގެ ބައި
( ،)+1.21%ކިރުކ ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބާވަތްތައް ()+0.00%ކ މޭވާގެ ބާވަތްތައް ( )+0.24%ދުދްފަތުގެ ބާވަތްތައް ()+7.10%

އަދި ޕާދާއި ސީރިއަލްގެ ބާވަތްތައް ( )+1.01%ހިމެދެއެވެ.
o

މެއިމަހު މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރުދީޗަރގެ ބާވަތްތައް ()-07.77%ކ މަހުގެ
ބާވަތްތައް()-0.01%ކ ގޭތެރޭގައި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބާވަތްތައް ()-7.7.%ކ އިދްފޮމޭޝަދް ޕޮރޮސެސިދްގ އިކުއިޕްމަދްޓްސްު
( )-2.1.%ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި ( )-01.75%އަދި ބިއްލޫރި އަދި ގޭގައި ގެންގުޅޭ ތެލިތަށި ފަދަ ތަކެތި ()-0.04%

ހިމެނެއެވެ.

އޭޕްރީލް 2015

މެއިން 5100

މެއި 5102

މެއިން 5102

އިތުރުވި މިދްވަރު

އިތުރުވި މިދްވަރު

އިދް
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް :މުޅިރާއްޖެއަފް
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އަފް

އިދް

އަފް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.40

0.47

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

83.1

-0.11

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

338.

25.59

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

9380

-0.43

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

93.9

0.98

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0309

-3.18

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

-939.

1.08

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-9300

-2.34

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

9399

-0.91
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ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-1.09

-1.04

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

6.41

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.01

-0.39

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.21

0.03

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.17

0.54

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

2.63

-0.02

މަހުގެ މިންގަނޑު

-1.40

-0.31

ގޭގެ ކުލި

0.59

3.49

އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް
ކާބޯތަކެތީގެ ބައި)+1.83%( :
 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +..93%އެވެ.
މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ( ،)+97.70%ކުކުޅު ބިސް
()+00.00%ކ ގިތެޔޮމިރުސް ( ،)+57.70%އަލުވި ( ،)+72.05%ލޮދުމެދު ( ،)+71.00%ދޮދްކެޔޮ ( ،)+..17%އަދބު

( ،)+01.21%ކުރުދބާ ()+04.0.%ކ ބިސްކޯދު ()+0.04%ކ ކާފި ()+0.0.%ކ ކެބޭޖް ()+57.20%ކ ފިދިކުރި ކުކުޅު
()+0.50%ކ އާފަލު ()+0.02%ކ ފަޅޯ ()+01.10%ކ ޓޮމާޓޯ ( )+01..2%އަދި ހިކި ކިރު ( )+1.52%ހިމެދެއެވެ.

މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކަޅުބިލަ މަސް (،)-2.3.%

ދަޅުމަސް ( ،)-7.39%ފިދިކުރި ގެރިމަސް

( )-0.33%އަދި އޮރެދްޖް ( )-3.37%ހިމެދެއެވެ.
 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  -7...%ދަފަފް
ގޮސްފައެވެ.

ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި)+3.83%( :
 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +7197%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ގޭގެ

ކުލިދް ( )+1.21%ދެވެ.


 5100ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +7133%މަތިވެފައެވެ.

ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)+3118%( :
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 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ +21.9%

އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ސިގިރޭޓް ވިއްކާ އަގު ()+9170%

މައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ރޯފޯއް ކިލޯއެއް ވިއްކާ އަގު
( )-.1.3%ދްދެވެ.

 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ +25153%
މައްޗަފް ގޮސްފައެވެ.

އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)+3131%( :
 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 +712.%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މޫދުގަލާ ފޭޝަލް ކްރީމް

( )+5.01%ދްދެވެ.
 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +7199%މައްޗަފް ގޮސްފައެވެ.

އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި)+3110%( :
 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 +71.3%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ ފިރިހެދުދްގެ ޖީދްސުދް

( )+0.10%އަދި އަދްހެދުދްގެ ޖީދްސުދް ( )+5.04%ދްދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް

ޙިސާކޮފްފައިވަދީ ފިރިހެދުދްގެ ފަޓުލޫދު ( )-1.21%ދްދެވެ.

 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ
 -71.9%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި)+3131%( :
 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓް ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 +1.10%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ޕިޒާ ()+1.51%ދްދެވެ.

 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު

މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ

 -7139%ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.

ތަޢުލީމްގެ ބައި)+1.11%( :
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 5102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް އެއްވެސް ބަދަލެއް

އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ.

 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +..00%އަފް
މަތިވެފައެވެ.

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި)+3133%( :
 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ދުވެއެވެ.

 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު

މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ

 -713.%ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)-3138%( :
 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 -1.17%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ޕެދަޑޯލް ()-1.04%

ދްދެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ ބާމް ފުޅި ( )+1.50%ދްދެވެ.
 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު

މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ

 +..73%މައްޗަފް ގޮސްފައެވެ.

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)-3.9.%( :
 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  -7.3.%އެވެ .މިބައިގައި
ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ވައިގެ މަގުދް މާލެ އާއި ޓްރިވަދްޑްރަމް އާދެމެދު ކުރާދަތުރު
()-55.50%ކ ވައިގެ މަގުދް މާލެ އާއި ކޮލަދްބޯ އާދެމެދު ކުރާދަތުރު ( )-01.00%އދި ޕެޓްރޯލު ( )-0.01%ދްދެވެ.



 5100ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު

މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ -219.%

ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި)-1130%( :



 5102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 -0.11%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތަކީ

ޓީވީގެ އަގު ( )-4.25%ދަފްވުމުދްދެވެ .އަދި މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ ލަވަޖަހާ ސެޓް ( )+00.51%ދްދެވެ.
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 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު

މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ

 -.17.%ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.

މަހުގެ ބައި)-0.01%( :
 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްއަކީ  -0.01%އެވެ.
މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ()-5.40%ކ އަދި ދަޅުގައި

ބަދްދުކުރި މަސް ( )-1..7%ހިމެދެއެވެ.


 5100ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  -1.70%ވަދީ ދަފްވެފައެވެ.

ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި)-4.9.%( :



 5102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ރޭޓަކީ  -.137%އެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި އެދދު ()-07.70%ކ އަލަމާރި ()-07.11%ކ ގޮދަދޑި
()-00.11%ކ އައިސް އަލަމާރި ()-..20%ކ ތަފި ()-0.71%ކ ގޮދޑި ()-01.51%ކ އުދުދް ()-0.0.%ކ ބިއްލޫރިތަފި
()-0.17%ކ ފެދްމޯޓަރު ()-5.57%ކ ދޮދްދަ މެސިދުދް ()-2179%ކ ބެޑުޝީޓް ()-7.17%ކ އިސްތިރި ( )-7.45%އަދި އަވަދް
( )-0..4%ދެވެ.

 5100 ގެ މެއި މަހާއި  5102ގެ މެއި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ވަދީ  -91.3%ވަދީ ދަފްވެފައެވެ.

 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓް
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް

ސީ.ޕީ.އައި މެއި 5102
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އިތުރުވި މިދްވަރު

އަތޮޅުތައް

މާލެ
ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

-4200

42.0

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

83.1

83.1

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-93.0

.399

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

93..

-9380

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

9300

0.00

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-13.0

-3309

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

-9398

-0.9.

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-9310

-8398

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

9399

9399

-838.

-8391

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

9399

9398

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.8.

933.

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

-0.90

93.1

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

33.9

3300

މަހުގެ މިންގަނޑު

-1..0

-830.

ގޭގެ ކުލި

0.03

0.00

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

 5102 ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ގެ މެއި މަހު މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  -7..3%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް
ހުރީ  +7.2.%ގައެވެ.

 5102ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  5102ވަދަ އަހަރު މެއި މަހު އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރު.
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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
މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

މުޅިރާއްޖެ

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި
ތައުލީމްގެ ބައި
ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި
އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި
0.60

0.40

0.20

-0.20

0.00

-0.40

-0.60

-0.80

%

ދޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިދގިރޭސިބަހުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ލިއުމުގެ އެދެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ދް ލިބިވަޑައިދްގަދްދަވާދެއެވެ.
 5102ގެ މެއި މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ފަރުދީޗަރު އަދި ހިފާ ގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ
ބައިން ( )-4.00%ންނެވެ .މިގޮތުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އެނދު ( ،)-04.20%އަލަމާރި (،)-57.20%
ގޮދަނޑި ( ،)-04.00%ތަށި ( ،)-00.70%އުދުން ( ،)-04.17%އައިސްއަލަމާރި ( ،)-4.70%ބެޑުޝީޓް ( ،)-4.07%ގޮނޑި
( )-07.01%އަދި ބިއްލޫރިތަށި ( )-0.52%ންނެވެ.
 5100ގެ މެއި މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް
( )+0.74%ދެވެ .މިގޮތުދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ()+50.70%ކ

ގިތެޔޮމިރުސް ()+5..07%ކ ކުކުޅު ބިސް ()+4.07%ކ އަލުވި ()+71.70%ކ ކްރީމްކުރޭކަރު ބިސްކޯދު ()+5.05%ކ ލޮދުމެދު
()+55.55%ކ އާފަލު ()+00.12%ކ ރިހާކުރު ()+0.01%ކ ކުރުދބާ ()+00.20%ކ ކާފި ()+0.12%ކ އަދި އަދބު
( )+..00%ހިމެދެއެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަ މަސް ( )-7...%އަދި

މަސްދަޅު ( )-1.22%ހިމެދެއެވެ.

 5102ގެ މެއި މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން ()+0.74%
ންނެވެ .މިގޮތުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފިޔާ ( ،)+71.72%ކުކުޅުބިސް ( ،)+01.00%ލޮނުމެދު
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( ،)+02.07%ދޮންކެޔޮ ( ،)+01.11%އަލުވި ( ،)+50.20%ގިތެޔޮމިރުސް ( ،)+02.05%އަނބު ( )+51.00%އަދި ކުރުނބާ
( )+50.71%ންނެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަމަސް ( ،)-0.42%މަސްދަޅު ( ،)-1.01%ބީފް
( )-1.50%އަދި އޮރެންޖް ( )-50.00%ންނެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:

 51ޖޫދް 5102

ދެޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ފޯދް3349497:

އީމެއިލްeconstats@planning.gov.mv :
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