1
ޑިސެމްބަރު 4102

ކޮދްސިއުމަރ ޕްރައިސް އިދްޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)

 ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް
o

 4102ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ރާއްޖޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  +0.15%އެވެ .ނޮވެމްބަރު މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ
ސމްބަރު މަހު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ  +0.01%ގައެވެ.
 -0.39%ގައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަފް އައިބަދަލު ދުލާ ބަލައިފިދަމަ ޑި ެ

މިއަދަދު ނޮވެމްބަރު މަހު ހުރީ  -0.09%ގައެވެ.
o

 4103ގެ ޑިސެމްބަރު އިދް  4102ގެ ޑިސެމްބަރު އާއި ހަމައަފް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ވަދީ  +0.53%މަތިވެފައެވެ.
ނޮވެމްބަރު  4103ދް ނޮވެމްބަރު  4102އަފް ބަލާއިރު އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ  +0.35%އަފެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ސީ.ޕީ.އައި އަފް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް
o

ޑިސެމްބަރު މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަހުގެ ބާވަތްތައް (،)+1.62%

އިދްފޮމޭޝަދް ޕޮރޮސެސިދްގ އިކުއިޕްމަދްޓްސް ( ،)+3.73%ތަރުކާރީގެ ބާވަތްތައް ( ،)+0.33%ގޭގަ ކުލި

ދުފުމުގެ ބާވަތްތައް ( )+0.43%ހިމެދެއެވެ.
o

( )+1.45%އަދި

ޑިސެމްބަރު މަހު މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި މޭވާގެ ބާވަތްތައް ()-3.66%ކ ގޭތެރޭގައި
ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބާވަތްތައް ( ،)-0.13%މޮޓޯސައިކަލް ( ،)-0.88%އަތްމަތީ އާލާތްތަކާއި އިކުއިޕްމަދްޓްސް ()-4.54%

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެލުގެ ބާވަތްތައް ( ،)-4.30%ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަށް ( )-1.33%އަދި އެއްގަމު މަސް (-1.51%

) ހިމެދެއެވެ.

ނޮވެމްބަރު 4102

ޑިސެމްބަރު 4103

ޑިސެމްބަރު 4102

ޑިސެމްބަރު 4102

އިތުރުވި މިދްވަރު

އިތުރުވި މިދްވަރު

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.15

0.53

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.41

-1.76

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

0.13

8.57

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.05

0.19

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.14

1.71

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.52

-0.22

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

-0.01

3.66

ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި

-0.42

-1.24

މުވާސަލާތީ ޙިދުމަތްތަކުގެ ބައި

0.00

2.08

އިދް
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް :މުޅިރާއްޖެއަފް
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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

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.02

0.31

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

0.01

0.29

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

-0.11

-3.79

މަހުގެ މިންގަނޑު

1.62

3.16

ގޭގެ ކުލި

0.27

3.84

އެކި އެކި ބައިތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް
މަހުގެ ބައި)+26.1%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓްއަކީ +1.62%

އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ

ކަޅުބިލަމަހުދް ( )+4.23%ދެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވާ ބާވަތަކީ ވަޅޯމަހުދް ( )-0.8.%ދެވެ.


 4103ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މަހުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް  +3.16%ވަދީ

މަތިވެފައެވެ.

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި)+0642%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 +0.41%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް

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

ހިމެދެއެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ދޮދްކެޔޮ ( ،)-15.49%އަދބު ( ،)-11.53%ކެރެޓު (،)-4.59%
ފަޅޯ ( ،)-13.04%ހިކިކިރު ( ،)-0.29%ވަޅޯމަސް ( )-0.80%އަދި ފިދިކުރި ކުކުޅު ( )-1.00%ދްދެވެ.

 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 -1.76%ދަފްވެފައެވެ.

ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައި)+2621%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް

ރޭޓަކީ  +1.15%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބައިތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ލެޕްޓޮޕް

( )+3.95%ދްދެވެ.
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 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު

މުޅިރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަދްތަކުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +1.61%މަތިވެފައެވެ.

ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި)+0624%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ

ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +0.02%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ

ގޭގެ ކުލި ( )0.27%ދްދެވެ.
 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ގޭގެ ކުލިކ ފެދްކ ކަރަދްޓްކ ގޭސް އަދި ތެލުގެ
ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +1.71%މަތިވެފައެވެ.

ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި)+0621%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ

 +0.13%އެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް މައިގަދޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ރޯފޯއް

ކިލޯއެއް ވިއްކާ އަގު ( )+2.13%މައްޗަފް ދިއުމުދްދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ
ތެރޭގައި ސިގަރޭޓް ( )-0.33%ހިމެދެއެވެ.
 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދުދްފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 +8.57%މައްޗަފް ގޮސްފައެވެ.

އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައި)+0601%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު

މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް

ރޭޓަކީ  +0.05%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީ އަދްހެދުދްގެ ޖީދްސު

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

އަގު ދަފައް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިދްގެ ސްޕޯޓްސް ބޫޓް ( ،)-0.06%އަދްހެދުދްގެ ގަމީސް ( )-7.31%އަދި
ކުޑަފިރިހެދްކުދިދްގެ ޖިދްސް ( )-0.96%ހިމެދެއެވެ.

 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އަދްދައުދާއި ފައިވާދުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ވަނީ  +0.19%މަތިވެފައެވެ.
އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި)+0601%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +0.14%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކީި މޫދުދޮދްދަ
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ފުޅި ( ،)+0.41%ލޯޝަން ( )+1.44%އަދި ޝޭވިދްގ ފޯރމް ( )+1.43%ދްދެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފައް ގޮސްފައިވާ ބާވަތަކީ

ޝަވާޖެލް ( )-0.30%އަދި ރޯލް އޮދް ( )-1.44%ދްދެވެ.

 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ އެހެދިހެދް މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  +0.30%މަތިވެފައެވެ.

މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައި)0600%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް
އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެ ދުވެއެވެ.

 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް
ވަދީ  +2.08%މަތިވެފައެވެ.

ތަޢުލީމްގެ ބައި)0600%( :
މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް އެއްވެސް



 4102ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު



 4103ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމްގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ +4.91%

ބަދަލެއް އައިސްފައެ ދުވެއެވެ.

މަތިވެފައެވެ.

ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި)0600%( :


 4102ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަފް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައެ ދުވެއެވެ.

 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  -0.08%ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.

ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައި)-0602%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ
 -1.10%އެވެ .މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކީި މޫވް ( )-1.41%އަދި ބާމު

( )-1.17%ދްދެވެ.

 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު

މުޅިރާއްޖޭގެ ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް

ވަދީ  +3.66%މަތިވެފައެވެ.
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ދަތުރުފަތުރުގެ ބައި)-0641%( :
 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  -0.42%އެވެ.
މިގޮތުދް މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކަކީ

މޮޓޯސައިކަލް ( )-0.88%އަދި ޕެޓްރޯލް

( )-4.34%ދްދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު މައްޗަފް ދިޔުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކޮލަމްބޯއާއި މާލެ އާއި

ދެމެދު ކުރާ ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިދް ( )+2.74%ދެވެ.

 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިގެ އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ
 -1.42%ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.

ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި)-0611%( :



 4102ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  -0.52%އެވެ .މިބައިދް އަގު ދަފައް ގޮސްފައިވާ ބާވަތަކީ ފެދްމޯޓަރު ( ،)-2.54%އައިސް އަލަމާރި ()-3.27%
އަދި ދޮދްދަ ކުދޑި ( )-1.63%ދްދެވެ.

 4103 ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި  4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މުޅިރާއްޖޭގެ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައިގެ
އިދްފްލޭޝަދް ވަދީ  -0.44%ދަފަފް ގޮސްފައެވެ.

 މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދްރޭޓް
ނޮވެމްބަރު  4102އިދް ޑިސެމްބަރު
4102

އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް :މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަފް

އިތުރުވި މިދްވަރު

މާލެ

އަތޮޅުތައް

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން

0.25

0.06

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި

0.86

0.13

ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައި

-0.20

0.24

އަންނައުނާއި ފައިވާނުގެ ބައި

0.02

0.07

ގޭގެ ކުލި ،ފެން ،ކަރަންޓް ،ގޭސް އަދި ތެލުގެ ބައި

0.23

-0.03

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައި

-0.71

-0.40

ސިއްޚީ ޚިއްދުމަތުގެ ބައި

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

އެހެނިހެން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ބައި

0.10

-0.04

ޖުމްލަ އިންފްލޭޝަން މަސްނުހިމަނާ

-0.03

0.04

ކާބޯތަކެތީގެ ބައި މަސްނުހިމަނާ

-0.46

0.10

މަހުގެ މިންގަނޑު

3.73

0.21

ގޭގެ ކުލި

0.28

0.00

 4102 ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ގެ ޑިސެމްބަރު
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ހުރީ  +0.14%ގައެވެ.

މބަރު 4102
ޑސެ ް
ސީ.ޕީ.އައި ި

މަހު މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓަކީ  +0.25%އެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ
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 4102ގެ ނޮވެމްބަރު މަހާއި އަޅާބަލާއިރު  4102ވަދަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު އެކިއެކިބައިތަކުދް އިދްފަލޭޝަދް ރޭޓަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ މިދްވަރު.

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
-0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30
%

ދޯޓް :ގްރޫޕްތަކުގެ އިތުރު ތަފްސީލްތައް އިދގިރޭސިބަހުދް ތައްޔާރުކޮފްފައިވާ ލިއުމުގެ އެދެކްސްގެ ތާވަލް  1, 2 ,3ދް ލިބިވަޑައިދްގަދްދަވާދެއެވެ.
 4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މާލޭގެ އިދްފްލެޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކާބޯތަކެތީގެ ބައިދް ()+0.86%
ދެވެ .މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކަޅުބިލަމަސް ( ،)+9.32%ގިތެޔޮ މިރުސް (،)+27.81%

ކިއުކަމްބަރ ( ،)+27.05%ކަރާ ()+18.49%ކ ކޮފީ ( )+1.91%އަދި ކުޑަކުދިދްގެ ކާދާ ( )+3.88%ހިމެދެއެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ

ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ފިޔާ ( ،)-9.40%ވަޅޯމަސް ()-3.54%ކ ކުކުޅު ބިސް ( ،)-3.21%ފަޅޯ
( ،)-03.44%މަސްދަޅު ( ،)-1.31%ކުރުދބާރ ( )-03.27%އަދި އަލުވި ( )-6.74%ހިމެދެއެވެ.

 4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް މައްޗަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ކުޅިވަރާއި ސަޤާފީ ކަންތަކުގެ

ބައިދް  +0.04%ދެވެ .މިބައިދް އަގު މައްޗަފް ދިއުމަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވާ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ލެޕްޓޮޕު ( ،)+3.34%ޕާސްޕޯޓު ފޮޓޯދެގުމުގެ

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

 4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު މާލޭގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ޙިއްސާކޮފްފައިވަދީ ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ

ސާމާނުގެ ބައިން  -1.50%ދެވެ .މިގޮތުދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ އައިސްއަލަމާރި ( ،)-5.00%ފެންމޯޓަރު
( ،)-2.53%ދޮންނަ ކުނޑި ( )-0.27%އަދި އިސްތިރި ( )-2.00%ދްދެވެ.

މބަރު 4102
ޑސެ ް
ސީ.ޕީ.އައި ި

www.planning.gov.mv or www.statisticsmaldives.gov.mv/

8
 4102ގެ ޑިސެމްބަރު މަހު އަތޮޅުތަކުގެ އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދަގުޅޭ ސާމާދުގެ

ބައިދް  -0.40%ދެވެ .މިބައިގައި ހިމެދޭ ބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިދް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް ދަފަފް ދިއުމަފް އެދްމެ ބޮޑަފް ހިއްސާކޮފްފައިވަދީ
ފެދްމޯޓަރު ( )-4.01%އަދި އައިސްއަލަމާރި ( )-4.33%ދްދެވެ.

 4103 އާއި  4102އާއި އަޅާ ބަލާއިރު މުޅިރާެއްޖޭގެ އެދުއަލް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  4.04%އެވެ .މާލޭގެ އެދުއަލް
އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  4.23%އެވެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އެދުއަލް އިދްފްލޭޝަދް ރޭޓް އަކީ  0.62%އެވެ.

 oމިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މުޅި ރާއްޖޭގެ އަގުތަކަފް އައި ބަދަލުތަކަފް ބަލައި ފިދަމަ ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ
ސާމާދުގެ ބައި ދޫދް އެހެދް ހުރިހާ ބައެއްގެ އިދްފްލޭޝަދްވަދީ މައްޗަފްގޮސްފައެވެ.
 oމިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ އަގުތައް އެދްމެ ބޮޑަފް މައްޗަފް ދިޔަ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ބައިކ
ތައުލީމްގެ ބައި އަދި ހޮޓާކ ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަދްޓްގެ ބައި ހިމެދެއެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގު އެދްމެ ބޮޑަފް
މައްޗަފް ގޮސްފައިވަދީި ސިއްހީ ހިދުމަތުގެ ބައިދްދެވެ.
 oމިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މާލޭގެ އަގު ދަފަފް ދިޔަ ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި ފަރުދީޗަރ އަދި ހިފާގެދްގުޅޭ ސާމާދުގެ ބައި
ހިމެދެއެވެ .އަދި އަތޮޅުތަކުގެ އަގު ދަފަފް ގޮސްފައިވަދީި ތައުލީމްގެ ބައިދްދެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަފް:

 44ޖަދަވަރީ 4103

ދެޝަދަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް
ފޯދް3349497:

އީމެއިލްeconstats@planning.gov.mv :

މބަރު 4102
ޑސެ ް
ސީ.ޕީ.އައި ި

www.planning.gov.mv or www.statisticsmaldives.gov.mv/

