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

 

 ްރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓ 
 

o 4102  ުހުރީ މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްނޮވެމްބަރު  އެވެ. +51.0%ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  ގެ ހުމަ ޑިސެމްބަރ 

 ގައެވެ. +0.01% މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ ޑިެސމްބަރު ފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަގައެވެ. މަހުގެ އަގުތަކަ -%0.39

 .ގައެވެ -0.09%މަހު ހުރީ ނޮވެމްބަރު މިއަދަދު 
 

o 3410 ެއެވެ.މަތިވެފަ +35.0ޓް ވަދީ %އިދްފްލޭޝަދް ރޭ އާއި ހަމައަފް ޑިސެމްބަރު  ގެ 2410އިދް  ޑިސެމްބަރު  ގ   

 އަފެވެ. +0.35% ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީއަފް  4102ނޮވެމްބަރު  ދް 4103ނޮވެމްބަރު 
 

 ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މައިގަދޑުމަހު  ޑިސެމްބަރު 

 

o ު(+1.62)%ބާވަތްތައް  މަހުގެ ތެރޭގައި ތްތަކުގެވަގޮސްފައިވާ ބާމައްޗަފް  ގޮތެއްގައި އަގު މަހު މައިގަދޑު ޑިސެމްބަރ، 

އަދި ( +1.45%)  ގޭގަ ކުލި، +(0.33)%ތައް ތް ތަރުކާރީގެ ބާވަ، +(3.73)% ޕްމަދްޓްސްޝަދް ޕޮރޮސެސިދްގ އިކުއިއިދްފޮމޭ

 ހިމެދެއެވެ.( +0.43)% ބާވަތްތައްްދުފުމުގެ 
  

o ުގޭތެރޭގައި (ކ -3.66މޭވާގެ ބާވަތްތައް )% ތެރޭގައި ކުގެވާ ބައިތައިގޮސްފަ ދަފަފްްމަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު  ޑިސެމްބަރ

 ( -4.54)% އިކުއިޕްމަދްޓްސްއަތްމަތީ އާލާތްތަކާއި  ،(-0.88)% މޮޓޯސައިކަލް ،(-0.13)% ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބާވަތްތައް
-1.51އެއްގަމު މަސް )% އަދި (-1.33)% ތަށްބާވަތްދުންފަތުގެ ، (-4.30ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ ބާވަތްތައް )%ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް 

 . ހިމެދެއެވެ( 

  
 

 4103 ޑިސެމްބަރު 

   އިދް 

  4102 ޑިސެމްބަރު 

 އަފް  

  4102ނޮވެމްބަރު 

 އިދް

  4102 ޑިސެމްބަރު 

 އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް: މުޅިރާއްޖެއަފް  އަފް
 އިތުރުވި މިދްވަރު އިތުރުވި މިދްވަރު

 ޝަން ޖުމްލަ އިންފްލޭ  0.15 0.53      
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.41 1.76-     
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.13 8.57 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.05 0.19 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.14 1.71 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.52- 0.22- 
 ޚިއްދުމަތުގެ ބައި ސިއްޚީ  0.01- 3.66 
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.42- 1.24- 
 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 2.08 
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  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.15 1.80
 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 4.91 
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.08- 
  ތުގެ ބައިއެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަ 0.02 0.31 
 

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.01 0.29    
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.11- 3.79- 
ނޑު  1.62 3.16   މަހުގެ މިންގަ
 ގޭގެ ކުލި  0.27 3.84 
  

 އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް

 

 (+26.1)%ބައި:  މަހުގެ

 

 2410 ެ1.62% އަކީރޭޓްއިދްފްލޭޝަދް ބައިގެ  މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ޑިސެމްބަރު ގެ  2410ލާއިރު މަހާއި އަޅާބަނޮވެމްބަރު  ގ +

ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް އަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭއެވެ. 

 .ދެވެ( -.0.8%) ހުދްްގޮސްފައިވާ ބާވަތަކީ ވަޅޯމަ ދަފަފް މިބައިދް އަގު. ދެވެ( +4.23)% ހުދްްކަޅުބިލަމަ
 

 4103  ެވަދީ  +16.3%އިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ މަހުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ

 މަތިވެފައެވެ.

 

 (+2460)% :ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

 

 2410 ެރޭޓަކީ  ބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދްޅިރާއްޖޭގެ ކާމު މަހު ޑިސެމްބަރު  ގެ 2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

 ކަޅުބިލަމަސް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި  މައްޗަފްބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ +%0.41

 +( 02.34)%+( އަދި ކިއުކަދްބަރ 7.14+( ލޮދުމެދު )%2.15)%ކާށި ، +(04.33)% ގިތެޔޮ މިރުސް، (+4.23)%

، (-4.59)% ޓުކެރެ، (-11.53)% އަދބު، (-15.49)% ދޮދްކެޔޮ ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީދަފަފް މިބައިދް އަގު ހިމެދެއެވެ. 

 ދްދެވެ.  (-1.00)% ފިދިކުރި ކުކުޅުއަދި  (-0.80)% ވަޅޯމަސް، (-0.29)% ހިކިކިރު، (-13.04)% ފަޅޯ
 

 4103  ެކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  މުޅިރާއްޖޭގެ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ

 ދަފްވެފައެވެ. -%1.76

 

 (+2162)%ބައި:  ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެކު

 
 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  ފީ ކަދްތަކުގެޅިވަރާއި ސަޤާކުމުޅިރާއްޖޭގެ  ހުމަ ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

ޓޮޕް ލެޕް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފްއެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް  +1.15%ރޭޓަކީ 

 .ދެވެދް( +%3.95)
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 4103  ެގެބައި ޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެކުމުޅިރާއްޖޭގެ   މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ 

 މަތިވެފައެވެ. +1.61%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 
 

 (+2460)%ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި: 

 

 2410 ެކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެކ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ 

ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް އަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމިއެވެ.  +0.02% ރޭޓަކީއިގެ އިދްފްލޭޝަދް ބަ

 ދްދެވެ.( 0.27%) ގޭގެ ކުލި
 

 4103  ެއަދި ތެލުގެ ކަރަދްޓްކ ގޭސްކ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ 

 .މަތިވެފައެވެ +1.71%ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 

 

 (+2160)%ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި: 

 

 2410 ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހުު ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ރޯފޯއް  މައްޗަފްއަގު  ތަކުގެ ތެރެއިދްބާވަތް އެވެ. މިބައިގައި ހިމެދޭ +%0.13

ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ  ދަފަފް އަގު ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމިދިއުމުދްދެވެ. މައްޗަފް  +(2.13)%ވިއްކާ އަގު ކިލޯއެއް 

 ހިމެދެއެވެ. (-0.33)%ސިގަރޭޓް  ގައިތެރޭ
 

 4103 ެވަދީ  އިގެ އިދްފްލޭޝަދްބަ އި ދުފުމުގެމުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު  ގ

 .ގޮސްފައެވެމައްޗަފް  +%8.57

 

                                                                       (+0160%) ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި:އަ

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެއަ ރާއްޖޭގެމުޅިމަހު   ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

 ޖީދްސުދުދްގެ އަދްހެެ ގޮސްފައިވަދީމައްޗަފް  އެވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު +0.05%ރޭޓަކީ 

މިބައިދް ދްދެވެ.  +(1.31+( އަދި ސްކޫލް ޔުދިފޯރމް )%1.52)%ފިރިހެނުންގެ ޓީޝާޓު ، +(.1.1%) ފޮތި ،(+%0.35)

އަދި  ( -7.31)% ގަމީސްއަދްހެދުދްގެ  ،(-0.06)% ކުޑަކުދިދްގެ ސްޕޯޓްސް ބޫޓްގައި ދަފައް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭ އަގު

 ހިމެދެއެވެ.( -0.96)%ކުޑަފިރިހެދްކުދިދްގެ ޖިދްސް 
 

 4103  ެބައިގެ އިންފްލޭޝަން  ދްދައުދާއި ފައިވާދުގެއަމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުުު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  މްބަރު ޑިސެ ގ
 މަތިވެފައެވެ. +0.19% ވަނީ

 
 އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި: )0601%+(                                                        

 

 2410 ެބައިގެ ެެޚިދުމަތުގ އެހެދިހެދް މުދަލާއިމުޅިރާއްޖޭގެ މަހު  ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ބަރު ނޮވެމް  ގ 

މޫދުދޮދްދަ ތަކީި ތްދިޔަ ބާވަ މައްޗަފްއަގު ގެ ތެރެއިދް ބާވަތު ވެ. މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭއެ +0.14%ރޭޓަކީ އިދްފްލޭޝަދް 
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ދަފައް ގޮސްފައިވާ ބާވަތަކީ  މިބައިދް އަގުދެވެ. ދް +(1.43ޝޭވިދްގ ފޯރމް )% +( އަދ1.44ި)%ލޯޝަން ، +(0.41)% ފުޅި

 .ދެވެދް( -1.44ދް )%އޮ ލްއަދި ރޯ ( -0.30%)ޝަވާޖެލް 
 

 4103  ެބައިގެ ެެޚިދުމަތުގ އެހެދިހެދް މުދަލާއިމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ 

 މަތިވެފައެވެ. +0.30%ވަދީ އިދްފްލޭޝަދް 

 

 (0600%މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި: )

 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް  ބައިގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  ހުމަ ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

 .ދުވެެއެވެ އައިސްފައެއެއްވެސް ބަދަލެއް 
 

 4103  ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ

 މަތިވެފައެވެ. +2.08% ވަދީ 

 

 (0600)%ބައި:  ތަޢުލީމްގެ      

 
 2410 ެރޭޓަފް އެއްވެސް އިދްފްލޭޝަދް  ބައިގެ ެތަޢުލީމްގ މުޅިރާއްޖޭގެ  ހުމަ ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

  ބަދަލެއް އައިސްފައެ ދުވެެއެވެ.
 

 4103  ެ4.91% ދްފްލޭޝަދް ވަދީއި ބައިގެ ތަޢުލީމްގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ+ 

 މަތިވެފައެވެ. 

 

 (0600%)ބައި:  ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ
 

 2410 ެބައިގެ  ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެެ  މުޅިރާއްޖޭގެ ހުމަ ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

 ރޭޓަފް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެ ދުވެެއެވެ. އިދްފްލޭޝަދް
 
 4103  ެގެބައި އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ހޮޓާކ ކެފޭމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ 

 .ގޮސްފައެވެ ދަފަފް -0.08%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 

 

 (-2060%)ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި: 
 

 2410 ެއިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ބައިގެ މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ މަހު ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

( އަދި ބާމު -1.41އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކީި މޫވް )%ގެ ތެރެއިދް ބާވަތު ދް މިބައިގައި ހިމެދޭމިގޮތު. އެވެ -%1.10

 ( ދްދެވެ.-1.17)%
  

 4103  ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެމުޅިރާއްޖޭގެ   މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ޑިސެމްބަރުގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ

 .މަތިވެފައެވެ+ 3.66%ވަދީ 
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 (-4160)%ފަތުރުގެ ބައި: ދަތުރު

 

 2410 ެއެވެ.  -42.0%ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  ދަތުރުފަތުރުގެ މަހު ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

ޕެޓްރޯލް  އަދި (-0.88%)ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކަކީ  މޮޓޯސައިކަލް އަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމިމިގޮތުދް 

އާއި މާލެ އާއި ކޮލަމްބޯދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ މައްޗަފް އަގު  ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް ބައިގައި ހިމެދޭމި. ދެވެދް (-4.34)%

 .ދެވެ+( 2.74ފަތުރުގެ ބައިދް )%ވައިގެ ދަތުރު ދެމެދު ކުރާ
 

 4103  ެބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  ދަތުރުފަތުރުގެމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ

  .ގޮސްފައެވެ ދަފަފް -%1.42
 

 (-1160%) ރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި:ފަ
 

 2410 ެބައިގެ  ރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެެފަމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހު ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ނޮވެމްބަރު  ގ

( -3.27)%އައިސް އަލަމާރި ، (-2.54%) ފެދްމޯޓަރުމިބައިދް އަގު ދަފައް ގޮސްފައިވާ ބާވަތަކީ  އެވެ. -0.52%ދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ އި

  ދެވެ.ދް (-1.63)% ޑިދކު އަދި ދޮދްދަ
 

 4103  ެބައިގެ  ދްގުޅޭ ސާމާދުގެރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެފަމުޅިރާއްޖޭގެ  މަހާއި އަޅާބަލާއިރުު ޑިސެމްބަރު ގެ  4102މަހާއި  ޑިސެމްބަރު ގ

  .ގޮސްފައެވެ ދަފަފް -0.44%އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ 

 

 

 ްމާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓ 

 ޑިސެމްބަރު  އިދް 4102ނޮވެމްބަރު 

 ރޭޓް: މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް އިދްފްލޭޝަދް 4102

 މިދްވަރު އިތުރުވި
  

 މާލެ  އަތޮޅުތައް  

  
 ލޭޝަން ޖުމްލަ އިންފް  0.25 0.06

 
  

  
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި 0.86 0.13

 
 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި  0.20- 0.24

 
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި  0.02 0.07

 
 ތެލުގެ ބައި  ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި 0.23 0.03-

 
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި  0.71- 0.40-

 
 ޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި ސިއް 0.01 0.02-
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 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި  0.52- 0.34-
 

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި 0.00 0.00
 

  ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި 1.12 1.16
 

 ތައުލީމްގެ ބައި  0.00 0.00
 

 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި 0.00 0.00
 

  ދުމަތުގެ ބައިއެހެނިހެން މުދަލާއި ޚި  0.10 0.04-
 

  

  
 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ  0.03- 0.04

 
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ  0.46- 0.10

 
ނޑު  3.73 0.21  މަހުގެ މިންގަ

 
  ގޭގެ ކުލި  0.28 0.00

 

 

 2410 ެއެވެ. އަދި އަތޮޅުތަކުގެ  +25.0% އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ ލޭގެމާ މަހުު  ޑިސެމްބަރު ގެ  2410މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މްބަރު ނޮވެ  ގ

  ގައެވެ. +0.14%އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ 
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 އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރު.ހު މަ ޑިސެމްބަރު އަހަރު ވަދަ  4102އަޅާބަލާއިރު މަހާއި ނޮވެމްބަރު  ގެ 4102

 

 
 ދް ލިބިވަޑައިދްގަދްދަވާދެއެވެ. 3, 2 ,1ރު ތަފްސީލްތައް އިދގިރޭސިބަހުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ލިއުމުގެ އެދެކްސްގެ ތާވަލް ދޯޓް: ގްރޫޕްތަކުގެ އިތު

 
( +0.86%)ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  މައްޗަފްްމަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް ޑިސެމްބަރު  ގެ 4102

 ،(+27.81%)ގިތެޔޮ މިރުސް  ،(+9.32)% ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ތްތަކުގެ ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަ މައްޗަފްް ބައިދް އަގުމި ދެވެ.

 މިބައިގައި ހިމެދޭހިމެދެއެވެ.  (+3.88%) ކުޑަކުދިދްގެ ކާދާއަދި   (+1.91%)ކޮފީ ކ (+18.49%) ކަރާ ،(+05.27%)ބަރ ކިއުކަމް

 ފަޅޯ ، (-3.21)% ކުކުޅު ބިސް  ކ(-3.54)%ވަޅޯމަސް ، (-9.40)%ފިޔާ  ޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައިދިދަފަފް  އަގު ތެރެއިދް ބާވަތްތަކުގެ

  ހިމެދެއެވެ. (-6.74)%އަދި އަލުވި  (-03.27)% ކުރުދބާރ، (-1.31)%މަސްދަޅު  ، (-03.44)%

 
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ މަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދިއުމައްޗަފް  އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު އަތޮޅުތަކުގެ ޑިސެމްބަރު  ގެ 4102

ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯދެގުމުގެ ، (+3.34%)ޓޮޕު ލެޕްފްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮ މައްޗަފްމިބައިދް އަގު  ދެވެ. +0.04% ބައިދް

  .ހިމެދެއެވެ+( 1.42އަދި ޓީވީ )% (+3.84%) އަގު

 

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ދަފަފް ދްފްލޭޝަދް ރޭޓްމަހު މާލޭގެ އި ސެމްބަރުޑި ގެ 4102
ފެންމޯޓަރު ، (-5.00)% އަލަމާރިއައިސްދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ  ދަފަފް މިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްދެވެ.  -1.50% ންބައި ސާމާނުގެ

ނޑި ންނަދޮ، (-2.53)%   ދްދެވެ. (-2.00( އަދި އިސްތިރި )%-0.27)% ކު

 

-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30

 އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި  
 ހޮޓާ، ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައި

 ތައުލީމްގެ ބައި
 ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ ބައި  

 މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި
 ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

 ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި
 ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

 ގޭގެ ކުލި، ފެން، ކަރަންޓް، ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި
 އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

 ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި
 ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްހިމަނައިގެން  

 ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

% 

 އަތޮޅުތައް

 މާލެ

 މުޅިރާއްޖެ
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ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދަގުޅޭ ސާމާދުގެ  ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދަފަފް މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްޑިސެމްބަރު ގެ  4102

 ދީހިއްސާކޮފްފައިވަދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް  ދަފަފް ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މިބައިގައި ހިމެދޭ ދެވެ. -0.40%ބައިދް 

 .ދެވެދް (-4.33އަލަމާރި )%އަދި އައިސް (-4.01ފެދްމޯޓަރު )%

 
 4103  ިއެދުއަލްމާލޭގެ . އެވެ 4.04އަކީ % އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އެދުއަލް މުޅިރާެއްޖޭގެއަޅާ ބަލާއިރު އާއި  4102އާއ 

 އެވެ. 0.62އަތޮޅުތަކުގެ އެދުއަލް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ % އެވެ އަދި 4.23% އަކީ  އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް
o ަފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ އައި ބަދަލުތަކަފް ބަލައި ފިދަމަ ކަފް މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ އަގުތ

 ދޫދް އެހެދް ހުރިހާ ބައެއްގެ އިދްފްލޭޝަދްވަދީ މައްޗަފްގޮސްފައެވެ. ސާމާދުގެ ބައި
o ެތެރޭގައި މާލޭގެ އަގުތައް އެދްމެ ބޮޑަފް މައްޗަފް ދިޔަ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ބައިކ  މިމުއްދަތުގ

ގެ އަގު އެދްމެ ބޮޑަފް އަތޮޅުތަކުހިމެދެއެވެ. އަދި  ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައިތައުލީމްގެ ބައި އަދި 

 ދެވެ.ދްސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ބައި މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީި
o  ިފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިމިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައ 

 . ދެވެދްތައުލީމްގެ ބައި އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވަދީި ހިމެދެއެވެ.
 
 

 

 
 4103 ޖަދަވަރީ 44

 އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:
 

 ސްޓެޓިސްޓިކްސްރޯ އޮފް ދެޝަދަލް ބިއު

  3349497ފޯދް:

 econstats@planning.gov.mvއީމެއިލް: 

 


