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ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)

ނޮވެންބަރު 9102
 ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
o

 9102ގެ ނޮވެންބަރުމަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.13%އެވެ 9102 .ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ހުރީ  +0.28%ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބަލައިފިނަމަ ނޮވެންބަރުމަހުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ -0.19%
ގައެވެ .މިއަދަދު ފާއިތުވި އޮކްޓޫބަރުމަހު ހުރީ  +0.43%ގައެވެ.

o

 9102ގެ ނޮވެންބަރު އިން  9102ގެ ނޮވެންބަރު އާއި ހަމައަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.54%އަށް މައްޗަށް
ގޮސްފައެވެ 9102 .ގެ އޮކްޓޫބަރުން  9102ސެޕްޓެމްބަރަށް ބަލާއިރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +0.75%އިން މައްޗަށް
ގޮސްފައެވެ.

ނޮވެންބަރުމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް

o

ނޮވެންބަރުމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް މައްޗަށްގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފޯނުކޯލުގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައިން (،)+9.92%
މަހުގެ ބައިން ( ،)+1.23%ރެސްޓޯރެންޓާއި ހޮޓާތަކުގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިން ( ،)+0.35%ކިރާއި ،ޗީޒް އަދި ބިހުގެ ބާވަތްތަކުގެ
ބައިން ( ،)+0.41%އެއްގަމު މަހުގެ ބައިން ( ،)+0..9%މޭވާގެ ބައިން ( )+1.00%އަދި ބޭހުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބައި ()+1...%
ހިމެނެއެވެ.

o

ނޮވެންބަރުމަހު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އަގުތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ތަރުކާރީގެ ބައިން ( ،)-3.05%ކުލީގެ
ބައިން ( ،)-1..5%ފަރުނީޗަރުގެ ބައިން ( )-0.59%އަދި ކަނޑު ދަތުރުތަކުގެ ބައި ( )-5.23%ހިމެނެއެވެ.
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އޮކްޓޫބަރު  9102އިން
ނޮވެންބަރު  9102އަށް

ނޮވެންބަރު  9102އިން
ނޮވެންބަރު  9102އަށް 09
މަހުގެ

އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

މާލެ

އަތޮޅު

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

-0.13

0.54

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-0.22

1.11

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.21

-0.70

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-0.01

-3.04

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

-0.45

2.08

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-1.25

-2.44

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.17

2.44

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.58

-0.82

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

1.24

-1.45

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.00

-1.61

ތައުލީމްގެ ބައި

0.01

0.06

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.36

5.08

އިންސުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި

0.00

na

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.01

0.04

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

-0.19

0.81

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

-0.54

2.52

މަހުގެ މިންގަނޑު

1.23

4.47

ގޭގެ ކުލި

-0.73

3.35

* -naއިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި އަކީ ކޮއިކޮޕް  9102ގައި ހިމެނޭ އައު ކެޓަގަރީ އެކެވެ.
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އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
 ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި(-0.45%) :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0.45%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ދެ ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓުގެ އަގުން ()-0.91%

ތިން

ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓުގެ އަގުން ( )-0.0.%އަދި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓުން ( )-1.0.%އެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ
ހަތަރު ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓުގެ އަގުން ( )+...1%އެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް

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

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +2.08%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.
 ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި(-1.25%) :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -1.25%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާ ކޮށްފައިވަނީ ސޯފާ ސެޓްގެ އަގުން
( ،)-0..2.%ބެޑްރޫމް ސެޓްގެ އަގުން ( ،)-5.02%އެނދުގެ އަގުން ( ،)-..21%އަލަމާރީގެ އަގުން ( )-5.10%އަދި ޑައިނިންގް
ޓޭބަލް ސެޓުން ( )-3.93%އެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -2.44%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި(-0.22%) :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 -0.22%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޔާގެ އަގުން
( ،)-91.2.%ކެރެޓުގެ އަގުން ( ،)-03.32%ލުނބޯގެ އަގުން ( )-..52%އަދި ރިހާކުރުގެ އަގުން( )-1.23%ހިމެނެއެވެ .މިބައިގެ
އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަނޑުމަހުގެ އަގުން ) ،)+9.2.%އަލުވީގެ އަގުން (،)+00.90%
ކަރާގެ އަގުން ( ،)+90.00%ލެޓިއުސްގެ އަގުން ( )+50.22%ފިނިކުރި ކުކުޅުގެ އަގުން ( ،)+9.01%ބިހުގެ އަގުން
( ،)+9.02%ކާށިގެ އަގުން ( )+3.51%އަދި ފަރުމަހުގެ އަގުން ( )+0.00%ހިމެނެ އެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ވަނީ
 +0.00%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައިއެވެ.
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 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)-1.32%( :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓަކީ  -0.22%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ އެހެނިހެން ކަނޑު
ދަތުރުފަތުރުގެ އަގުން ( )-0..9%އެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -1.29%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި)-1.10%):
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  -1.10%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -5.1.%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)-1.10%( :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު

މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ

އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.10%އެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  +1.1.%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

o
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި ()+1.11%
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާ ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ވަނީ  -0.00%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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 އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި)+0.00%) :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ
ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެއް ނުވެއެވެ.
 ތަޢުލީމުގެ ބައި)+1.10%( :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +1.10%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +1.10%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)+1.90%( :

o

 9102ގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  +1.90%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

o

 9102ގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 -1..1%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ހިދުމަތުގެ ބައި)+0.9.%( :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0.9.%އެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ މުއާސަލާތީ
ހިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް ޖެހޭ އަގުން ( )+9.92%އެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ މައުލޫމާތާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  -0..3%އިން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
 މަހުގެ ބައި)+0.95%( :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ
 +0.95%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުމަހުގެ އަގުން
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( )+9.2.%އަދި ފަރު މަހުގެ އަގުން ( )+0.00%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ރިހާކުރުގެ އަގުން

( )-1.23%ނެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް

މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ +....%

އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި)+1.50%( :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރ ރޭޓަކީ  +1.50%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ
ޕިއްޒާގެ އަގުން ( )+0.05%އަދި ލަންޗް ޕެކްގެ އަގުން ( )+1.25%އެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ރޭޓް ވަނީ  +3.12%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)+1.0.%( :
 9102 oގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުމަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  +1.0.%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް
ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކޯފް ސީރަޕް ގެ އަގުން ( )+9.1.%އެވެ.
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހުން  9102ގެ ނޮވެންބަރުއާއި ހަމައަށް މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ
 +9...%އިން މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
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 9102ގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ގެ ނޮވެންބަރުމަހު މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް

އިންފްލޭޝަން ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

އޮކްޓޫބަރު  9102އިން ނޮވެންބަރު  9102އަށް
އިތުރުވި މިންވަރު ()%
މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

-0.30

0.09

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

-0.62

0.16

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.09

0.42

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.00

-0.03

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

-0.55

-0.11

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-2.71

0.00

ސިއްޚީ ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.00

0.30

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

0.01

-1.12

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

1.23

1.24

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

0.00

0.00

ތައުލީމްގެ ބައި

0.00

0.05

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

0.53

0.05

އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތަކުގެ ބައި

0.00

0.00

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

-0.04

0.02

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސް ނުހިމަނާ

-0.28

-0.07

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސް ނުހިމަނާ

-0.55

-0.53

މަހުގެ މިންގަނޑު

-0.99

3.17

ގޭގެ ކުލި

-0.73

-0.73

ނބަރު 9102
ނވެ ް
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 9102 ގެ އޮކްޓޫބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.51%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ހުރީ  +1.12%ގައެވެ.

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

ނބަރު 9102
ނވެ ް
ސީ.ޕީ.އައި ޮ
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 9102 ގެ އޮކްޓޫބަރުމަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރުމަހު މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އެކިއެކިބައިތަކުން އިންފްލޭޝަން ރޭޓު
ޙިއްސާކޮށްފައިވާ މިންވަރު

 9102 oގެ ނޮވެންބަރުމަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް
ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައިން

ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ގޭގެ ކުލި ،ފެން،

 -1.33%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ދެ ކޮޓަރީގެ

އެޕާޓްމެންޓްގެ އަގުން ( )-0.91%އަދި ތިން ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓްގެ އަގުން ( )-1.01%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް
ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ ހަތަރު ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމެންޓްގެ އަގުން ( )+...1%އެވެ.

އ ކޮއްފައިވަނީ މައުލޫމާތާއި
 9102 oގެ ނޮވެންބަރު މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެ ް
މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިން  +0.95%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މޮބައިލް ފޯނުން ބޭނުންކުރެވޭ
މުއާސަލާތީ ހިދްމަތްތަކުގެ ޔުނިޓްއަކަށް ޖެހޭ އަގުން ( )+9.92%އަދި ކޭބަލް ޓީވީ ގެ އަގުން ( )+1.32%އެވެ.

o

 9102ގެ ނޮވެންބަރުމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިން
 -0.09%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ އެހެނިހެން ކަނޑު ދަތުރުފަތުރުގެ
އަގުން ( )-..00%އަދި ސައިކަލްގެ އަގުން ( )-1.55%އެވެ.

o

އ ކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން
 9102ގެ ނޮވެންބަރުމަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސާއެ ް
 +5.0.%އެވެ .މިގޮތުން މިބައިގައި ހިމެނޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން އަގު މައްޗަށް ދިއުމަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ކަނޑުމަހުގެ އަގުން
( )+2.20%އެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ރިހާކުރުގެ އަގުން ( )-0.30%އަދި ވަޅޯ މަހުގެ އަގުން

( )-9.13%އެވެ.

ނބަރު 9102
ނވެ ް
ސީ.ޕީ.އައި ޮ
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 9102 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރުއިން  9102ވަނަ އަހަރު ނޮވެންބަރުއަށް މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް )(%

ނޮވެންބަރު  9102އިން ނޮވެންބަރު  9102އަށް

އިތުރުވި
އިތުރުވި މިންވަރު

އިތުރުވި މިންވަރު

މިންވަރު

މުޅިރާއްޖެ

މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.54

1.48

-0.32

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

1.11

1.63

0.80

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.70

-1.00

-0.40

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

-3.04

-5.24

-2.00

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

2.08

2.67

0.49

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-2.44

-4.85

-0.54

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

2.44

7.51

0.40

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.82

2.70

-3.67

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

-1.45

-1.45

-1.45

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި

-1.61

-2.21

-1.13

ތައުލީމްގެ ބައި

0.06

0.05

0.15

ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

5.08

7.04

1.59

na

na

na

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.04

0.33

-0.19

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.81

1.60

0.07

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

2.52

2.33

2.71

މަހުގެ މިންގަނޑު

4.47

7.23

2.79

ގޭގެ ކުލި

3.35

3.50

0.12

އިންޝުއަރެންސް އަދި މާލީ ހިދުމަތްތަކުގެ ބައި
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 9102ގެ ނޮވެންބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  9102ގެ ނޮވެންބަރު މަހުގެ

މުޅިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +1.3.%އެވެ .މި

މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  +0..2%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -1.59%އެވެ.

ނބަރު 9102
ނވެ ް
ސީ.ޕީ.އައި ޮ
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o

މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތަކަށް ބަލާއިރު ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި އަދި އެހެނިހެން މުދަލާއި
ހިދުމަތުގެ ބައި ފިޔަވާ އެހެން ބައިތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލުއައިސްފައިވަނީ މުޅިރާއްޖެ ،މާލެ އަދި އަތޮޅުތަކަށް ދާދި އެއްގޮތަކަށެވެ.

o

މުޅިރާއްޖޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ރެސްޓޯރެންޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ހިދުމަތުގެ ބައިން
( )+3.12%އެވެ .އަދި އަގުތައް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ

ބައިން ()-5.1.%

އެވެ.
o

މާލޭގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮށްފައިވަނީ ސިއްޙީ ހިދުމަތުގެ ބައިން ( )+..30%އެވެ.

މާލޭގެ އަގުތައް

ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ އަންނައުނު އަދި ފައިވާނުގެ ބައިން ( )-3.9.%ނެވެ.
o

އަތޮޅުތަކުގެ އަގުތައް މައްޗަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ޙިއްސާކޮއްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިން ( )+9..2%ނެވެ .މިބައިގެ އަގު ދަށަށް
ގޮސްފައިވަނީ ރޯ،ތާޒާ އަދި ގަނޑުކުރި މަހުގެ ބައިން ( )+3.95%އެވެ.

މިބައިގެ އަގު ދަށަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ދަތުރުފަތުގެ ބައިން ( )-5.0.%އެވެ.
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