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ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)

އޭޕްރީލް 2019
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
o

 2019ގެ އޭޕްރީލްމަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.40%އެވެ 2019 .ގެ މާރިޗުމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ
 -0.21%ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ އޭޕްރީލްމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  +0.62%ގައެވެ.
މިއަދަދު ފާއިތުވި މާރިޗުމަހު ހުރީ  -0.09%ގައެވެ.

o

 2018ގެ އޭޕްރީލް އިން  2019ގެ އޭޕްރީލް އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.87%އަށް މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 2018ގެ މާރިޗުން  2019ގެ މާރިޗުއަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -1.23%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

އޭޕްރީލްމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o

އޭޕްރީލްމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މޭވާގެބައިން (،)+21.68%

ށ
ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެފޭގެ ބައިން ) ،(+4.24%ސައިކަލުގެބައިން ( )+7.35%ގެދޮރު ސާފުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަ ް
ގބައިން ( )+0.04%އަދި ޕާނާއި ސީރިއަލްގެބައިން ()+0.11%
އން (،)+0.62%ގޭގެ ކުލީ ެ
ގެންގުޅޭ ތަކެތީގެ ބަ ި
ހިމެނެއެވެ.

o

އޭޕްރީލްމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބައިން ( ،)-1.89%ތަރުކާރީގެ
ބައިން ) ،(-3.64%ވީޑިއޯއާއި އޯޑިއޯ ރެކޯޑްކުރުމާއި ޖެހުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލާތްތަކުގެ ބައިން ( ،)-3.86%ގޯތިގެދޮރުގައި

ބޭނުންކުރާ ހަރުމުދަލުގެ ބައިން ) ، (-1.35%ކިރާއި ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބައިން ( ،)-0.17%ގޭތެރެ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް
ބޭނުންކުރާ ތަކެތީގެ ބައިން ( )-2.11%އަދި އެއްގަމު މަހުގެ ބައިން ( )-0.58%ހިމެނެއެވެ.
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މާރިޗު  2019އިން އޭޕްރީލް
 2019އަށް

އޭޕްރީލް  2018އިން
އޭޕްރީލް  2019އަށް 12
މަހުގެ

އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.40

0.87

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.72

-1.17

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.04

-0.12

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.06

-2.23

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.00

2.90

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.33

3.78

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

2.27

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

2.26

1.90

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-0.10

1.38

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-0.63

-2.80

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

4.11

5.19

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.08

-0.22

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

0.62

1.69

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

1.83

1.66

މަހުގެ މިންގަނޑު

-1.89

-7.46

ގޭގެ ކުލި

0.04

4.71
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އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި(+0.72%) :
 2019 oގެ މާރިޗުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.72%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކާށީގެއަގުން
( ،)+79.43%ދޮންކޭލުގެ އަގުން ( )+7.74%ރިހާކުރުގެ އަގުން ( ،)+2.80%ކުޑަކުދިންގެ ކިރު ޕެކެޓުގެ އަގުން (،)+1.63%
ލޮނުމެދުގެ އަގުން ( ،)+7.62%ކިއުކަމްބާގެ އަގުން ( )+11.85%އަދި ކުރުނބާގެ އަގުން ( )+4.33%ހިމެނެވެ .މިބައިން އަގު
ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގުން ) ،(-3.48%ފިޔާގެއަގުން ( ،)-9.25%ވަޅޯމަހުގެ އަގުން
( ،)-5.34%އަނބުގެ އަގުން ( )-12.37%ގިތިޔޮ މިރުހުގެ އަގުން ( ،)-6.42%ހިކި ކިރުގެ އަގުން ( )-0.57%އަލުވީގެއަގުން
) ،(-6.53%އޮރެންޖުގެ އަގުން ( ،)-9.71%ފަޅޮލުގެ އަގުން (،)-6.72%އަދި ލުނބޯގެއަގުން ( )-3.06%ހިމެނެއެވެ.
ނ
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ  -1.17%އި ް
ދަށަށް ގޮސްފައިއެވެ.
 ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި(+4.11%( :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +4.11%އެވެ .މިބައިގެ ހިމެނޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަގު މަށްޗައް ދިއުމަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ މީލް ޕެކް
( 4ރޮށި+މަސް ރިހަ+ސައި+ދުފުން) ގެ އަގުން ( )+10.75%އެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  +5.19%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)+2.26%( :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  +2.26%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސައިކަލުގެ އަގުން
( )+7.35%އެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +1.90%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި(+0.02%) :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.02%އެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލިން ( )+0.04%ނެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް

މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +2.90%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.
 ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި(+0.00%( :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +2.27%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 ތަޢުލީމުގެ ބައި(+0.00%) :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް
އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި(-0.04%) :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  -0.04%އެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ -
 0.12%އަށް ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި(-0.06%) :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓްވަނީ  -0.06%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -2.23%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި(-0.10%) :
 2019 oގެ މާރިޗުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓްވަނީ  -0.10%ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +1.38%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)-0.08%( :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު

މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.08%އެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -0.22%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި(-0.33%) :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.33%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިގަ ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް
ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ،އަވަނުގެ އަގުން ( ،)-2.57%ދޮންނަ މެޝިނުގެ އަގުން )-1.51%( ،އަދި ބެޑްޝީޓްގެ އަގުން އަދި ()-2.11%
އިންނެވެ .މިބައިގެ އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދޮންނަ ކުނޑީގެ އަގުން ( )+2.12%އެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗު މަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  +3.78%އިން މަށްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި)-0.63%) :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -0.63%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ދަށަށް
ގޮސްފައިވަނީ ޓީވީގެ އަގުން ( )-4.68%އެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -2.80%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 މަހުގެ ބައި(-1.89%) :
 2019 oގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ -1.89%
އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަޅުބިލަ މަހުގެ އަގުން ()-3.48%
ައދ ވަޅޯމަހުގެ އަގުން ( (-5.34%އެވެ .މިބައިގެ އަގު މަށްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ރިހާކުރުގެ އަގުން ( )+2.80%އެވެ.
 2018 oގެ މާރިޗުމަހުން  2019ގެ އޭޕްރީލްއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -7.46%އިން ދަށަށް
ގޮސްފައިއެވެ.
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 2019ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ގެ އޭޕްރީލްމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

މާރިޗު  2019އިން އޭޕްރީލް  2019އަށް
އިތުރުވި މިންވަރު ()%
މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.55

0.27

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.81

0.67

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.18

0.00

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.12

-0.02

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.03

-0.01

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.68

-0.11

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

0.00

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

3.40

1.37

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-0.21

0.00

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-1.03

-0.41

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

6.46

0.00

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.27

0.05

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

0.48

0.74

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

0.51

2.63

މަހުގެ މިންގަނޑު

1.53

-3.86

ގޭގެ ކުލި

0.05

0.00
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 2019 ގެ މާރިޗު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ގެ އޭޕްރީލްމަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.05%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  +0.27%ގައެވެ.

ނޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިނގިރޭސިބަހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ލިއުމުގެ
އެނެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ން ލިބިވަޑައިންގަންނަވާނެއެވެ.
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 2019 ގެ މާރިޗުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލްމަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ޙިއްސާކޮށްފައިވާ
މިންވަރު
 2019 oގެ އޭޕްރީލްމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެއް ކޮއްފައިވަނީ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި
ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިން  +6.46%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މީލް ޕެކް ( 4ރޮށި+މަސް
ރިހަ+ސައި+ދުފުން) ގެ އަގުން ( )+10.75%އަދި ޕިއްޒާގެ އަގުން ( )+7.98%އެވެ.
 2019 oގެ އޭޕްރީލްމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ
ސާމާނުގެ ބައިން  -0.68%ނެވެ .މިބައިގަ ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އަވަނުގެ އަގުން
ށ ެގ ައ ުގ ް
ނ ޯ
( ،)-4.50%ބެޑްޝީޓްގެ އަގުން (ެ ،)-4.94%ފ ް
ނ ( ،)-3.08%އުނދުނުގެ އަގުން ( )-4.00%އަދި
ބ ަތ ީ
ދޮންނަމެޝިނުގެ އަގުން ( )-1.81%އެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ފިހާރަތަކުގައި ރަމަޒާން ސޭލް އަޅުވާފައި އޮތުމާ
ގުޅިގެންނެވެ.
ށ ޙިއްސާކޮއްފައިވާ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިން
 2019 oގެ އޭޕްރީލްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަ ް
 +0.67%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކާށީގެއަގުން ( ،)+86.47%ދޮންކޭލުގެ އަގުން ()+20.67%
ރިހާކުރުގެ އަގުން ( ،)+2.57%ކަރާގެއަގުން ( ،)+8.29%ކުޑަކުދިންގެ ސީރިއަލް ޕެކެޓުގެ އަގުން (، )+3.89%ޓޮމާޓޮގެ އަގުން
( )+13.96%އަދި ލޮނުމެދުގެ އަގުން ( )+5.07%އެވެ .މިބައިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގުން ) ،(-7.97%ފިޔާގެއަގުން ( ،)-12.69%އަނބުގެ އަގުން ( ،)-12.37%ވަޅޯމަހުގެ އަގުން (،)-3.56%
ލުނބޯގެ އަގުން ( ،)-7.75%ކުކުޅުގެ އަގުން ( )-3.58%މަސްދަޅުގެ އަގުން ) ، (-0.28%ފަރުމަހުގެ އަގުން (،)-4.15%
އަލުވީގެ އަގުން (،)-5.26%ހިކި ކިރުގެ އަގުން ( )-0.30%އަދި އޮރެންޖުގެ އަގުން ( )-7.20%ހިމެނެއެވެ.
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 2018 ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލްން  2019ވަނަ އަހަރު އޭޕްރީލަށް މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް )(%

އޭޕްރީލް  2018އިން އޭޕްރީލް  2019އަށް

އިތުރުވި
އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

މިންވަރު

މުޅިރާއްޖެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.87

2.12

-0.24

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-1.17

-0.43

-1.60

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.12

-4.88

1.62

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-2.23

-7.34

1.01

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

2.90

3.92

0.25

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

3.78

5.61

2.66

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

2.27

7.75

-0.01

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

1.90

3.29

0.83

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

1.38

2.99

0.00

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-2.80

-3.38

-2.48

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.00

0.00

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

5.19

6.70

2.48

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.22

0.03

-0.40

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

1.69

2.38

1.05

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

1.66

0.04

2.62

މަހުގެ މިންގަނޑު

-7.46

-1.53

-10.72

ގޭގެ ކުލި

4.71

4.93

0.00

ސީ.ޕީ.އައި އޭޕްރީލް 2019

www.statisticsmaldives.gov.mv/

11
 2018ގެ އޭޕްރީލް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  2019ގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ

މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.87%އެވެ .މި މުއްދަތުގެ

ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +2.12%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.24%އެވެ.
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o

މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި ،ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ
ބައި ،އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ ބައި އަދި ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ބައި ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ
މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.

o

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރެންޓްގެ ބައިން ()+5.19%
ނެވެ.މިބައިގެ އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރެސްޓޯރެންޓްގެ ހިދުމަތްތަށް ދިނުމުގެ ބައިން ( )+5.35%އެވެ .އަދި އަގުތައް
ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން ( )-7.46%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ

ތާޒާ އަދި

ގަނޑުކުރިމަހުގެ އަގުން ( )-11.86%އެވެ.
o

މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން ( )+7.75%އެވެ .މިބައިގެ އަގު
މަށްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމުގެ އަގުން ( )+13.20%ނެވެ .މި ބަދަލަކީ އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލް/ކްލިނިކް ތަކުން ސިއްހީ
ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ އަގުތަށް ބަދަލު ކުރުމާއި ގުޅިގެންނެވެ .މާލޭގެ އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ
އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިން ( )-7.34%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ފޮތީގެ ބާވަތްތަކުން ()-9.54%
ނެވެ.

o

އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިން ()+2.66%
ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މަށްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ފަރުނީޗަރުގެ އަގުން ( )+10.72%އެވެ .އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް ދަށަށް
ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން ( )-10.72%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ތާޒާ
އަދި ގަނޑުކުރިމަހުގެ އަގުން ( )-18.75%އެވެ.
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