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ޚަބަރު
މާލޭގެ އޯގަސްޓް  2102ގެ ކޮންސިއުމަރ ޕްރައިސް އިންޑެކްސް (ސީ.ޕީ.އައި)

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އިން ޝާޢިއުކޮށް އާންމު ކުރެވުނު މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ މާލޭގެ ސީ.ޕީ.އައި އިން
ދައްކާގޮތުން:
 2100 ގެ އޯގަސްޓް މަހާއި  2102ގެ އޯގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާލޭގެ މަންތް އޮން މަންތް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ 00.10%
މަތިވެފައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލައި މިއަދަދު  1..0%އަށް އަރައެވެ.


 2100ގެ އޯގަސްޓް މަހާއި  2102ގެ އޯގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު އެންމެ މައްޗަށް
ގޮސްފައިވަނީ ދުންފަތުގެ ބައިންނާއި ،މަހުގެ ބައިންނާއި ،ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިންނާއި ،އަންނައުނުގެ
ބައިންނެވެ.
 މިގޮތުން  2100ގެ އޯގަސްޓް މަހާއި  2102ގެ އޯގަސްޓް މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ދުންފަތާއި ދުފުމުގެ ބައިން

މަންތް އޮން

މަންތް އިންފްލޭޝަން  11%މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިގިރޭޓްގެ އަގު 57%
މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ފޯއް ކިލޯއެއްގެ އަގު  2%ދަށަށް ގޮސްފައިވެއެވެ.

 މަހުގެ ބައިން މަންތް އޮން މަންތް އިންފްލޭޝަން  .3%މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން
ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގު  011%މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ވަޅޯމަހުގެ އަގު  17%އަދި ލައްޓީގެ އަގު  44%ދަށަށް
ގޮސްފައެވެ .މީގެއިތުރުން ފަރުމަސް އަދި ހިކިމަސް ޕެކެޓްގެ އަގުވެސް ވަނީ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

 ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިން މަންތް އޮން މަންތް އިންފްލޭޝަން  27%މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .މިބައިގައި
ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހެދުނުގެ ސައި ނުވަތަ ބްރޭކްފަސްޓް މީލް އަދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކުންކާ މީލްގެ އަގު  2.%މައްޗަށް
ގޮސްފައިވާއިރު ޕިޒާގެ އަގުވަނީ  07%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 ވޭތުވެދިޔަ  02މަސްދުވަހާއި ( 2100ސެޕްޓެމްބަރު އިން  2102އޯގަސްޓް) އޭގެ ކުރީ  02މަސްދުވަހާއި ( 2101ސެޕްޓެމްބަރު އިން
 2100އޯގަސްޓް) އަޅާ ބަލާއިރު މާލޭގެ އެނުއަލައިޒްޑް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  07.14%މަތިވެފައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު
ނުލާ ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް މިއަދަދު  00.4.%ށް މަތިވެއެވެ.

×

މިބައިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެންމެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުގެ ބައިންނެވެ .މި ބައިން އިންފްލޭޝަން
 50%މައްޗަށްގޮސްފައިވެއެވެ.

×

މަހުގެ ބައިން އިންފްލޭޝަން  13%މައްޗަށް ގޮސްފައިވާއިރު ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން ވަނީ
 .2%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 2102 ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޯގަސްޓް މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ  -0.52%އެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު
ނުލާ ބަލައިފިނަމަ މިއަދަދު ހުރީ  -1.11%ގައެވެ.




 2102ގެ ޖުލައި މަހާއި އަޅާބަލާއިރު އޯގަސްޓް މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ދަށަށް ދިއުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް
ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ މަހުގެބައިންނެވެ .މިބައިން އިންފްލޭޝަން ދަށަށް ދިއުމަށް  15%ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.
ދެވަނައަށް

އިންފްލޭޝަން

ރޭޓް

ދަށަށް

ދިއުމަށް

ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ކާބޯތަކެތީގެ

ބައިންނެވެ.

ނ
މިބައި ް

އިންފްލޭޝަން ދަށަށް ދިއުމަށް  01%ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ.



ސިއްހީދާއިރާގެ ބައިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް  02%މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބާވަތްތަކުގެ
ތެރެއިން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކާ ފީ އަދި ސްކޭން ފަދަ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގު ވަނީ މިމުއްދަތުގެ ތެރޭގައި މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
މީގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބެލެ ވެނީ އާސަންދަގެ ދަށުން ކަވަރކުރާ ޕްރައިވެޓް ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ ހިދުމަތްތަކަށް
އޯގަސްޓްމަހުން ފެށިގެން އާންމު ރައްޔިތުންގެ އަތުން އެފަރާތްތަކުން ލިބިގަންނަ ހިދުމަތްތަކުގެ އަގުގެ  41އާއި 11
ޕަސެންޓާއި ދެމެދުގެ މިންވަރެއް ދައްކަން ޖެހޭގޮތަށް ސަރުކާރުން އާސަންދައަށް ބަދަލު ގެނައުމެވެ.

 މިއަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު މާލޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -7.41%އެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލައި މިއަދަދު ހުރީ
 -0..1%ގައެވެ.
× އޯގަސްޓް މަހު އަގު މައްޗަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުކުޅު ސޮސެޖްގެ އަގު  ،02%ލޮނުމެދުގެ އަގު  ،2.%ގެރިކިރުގެ އަގު
 5%މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އިނގުރު ،ޓޮމާޓޯ ،ގެރިމަސް އަދި ތޮޅީގެ އަގުވެސް ވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ނަމަވެސް ކެރެޓްގެ އަގު  ،.2%ދޮންކެޔޮގެ އަގު  ،05%އޮރެންޖްގެ އަގު  ،5%ކެބެޖް ގެ އަގު  ،5%ކުކުޅު ބިސް ގެ އަގު
 1%އަދި ފިޔާ ގެ އަގު  7%ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.

× މަހުގެ އަގުތަކަށްބަލާއިރު ވަޅޯމަހުގެ އަގު  ،73%ލައްޓީގެ އަގު  ،7.%ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގު  07%ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
ނަމަވެސް ފަރުމުހުގެ އަގު  .3%ވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.
 07ސެޕްޓެމްބަރު 2102

