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

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އިން ޝާއިއުކޮށް އާންމު ކުރެވުނު މިއަހަރުގެ ފެބުރުއަރީ މަހުގެ މާލޭގެ ސީ.ޕީ.އައި އިން ދައްކާގޮތުން:
 ވޭތުވެދިޔަ  02މަސްދުވަހާއި ( 2100މާރޗް އިން  2102ފެބުރުއަރީ) އޭގެ ކުރީ  02މަސްދުވަހާއި ( 2101މާރޗް އިން 2100
ފެބުރުއަރީ) އަޅާ ބަލާއިރު މާލޭގެ އެނުއަލައިޒްޑް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  04.31%މަތިވެފައެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލައި
މިއަދަދު  9.99%އަށް އަރައެވެ.
 ވޭތުވެދިޔަ  02މަސްދުވަހާއި އޭގެ ކުރީ  02މަސްދުވަހުގެ މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު މައްޗަށް ދިޔުމަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހިއްސާކުރީ މަހުގެ
ބައިންނާއި ،ކާބޯތަކެތީގެ ބައިންނާއި ،ދަތުރުފަތުރުގެ ބައިންނެވެ .އަދި މީގެ އިތުރުން ސިއްހަތުގެ ބައިންނާއި ތަޢުލީމުގެ

ބައިންވެސް

އަގުމައްޗަށް ދިޔުމަށް ހިއްސާކުރިއެވެ.
 މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ  02މަސްދުވަހާއި އޭގެ ކުރީގެ  02މަސްދުވަހާއި އަޅާބަލާއިރު މަހުގެ ބައިން އެނުއަލައިޒްޑް އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް
 41%ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބައިތަކުގެ ތެރެއިން ލައްޓީގެ އަގު  62%މައްޗަށްގޮސްފައިވާއިރު ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގު
 56%މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .މީގެއިތުރުން ފަރުމަހުގެ އަގު  38%މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ .އަދި ވަޅޯ މަހާއި ދަޅުމަހުގެ އަގު
ބޮޑުވެފައިވާކަމަށްވެސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ.
 މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލައި ކާބޯތަކެތީގެބައިން އެނުއަލައިޒްޑް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް  28%ހިއްސާކޮށްފައި ވެއެވެ.
މިގޮތުން ފޯއް ކިލޯއެއްގެ އަގު  ،52%މައިލޯ ދަޅެއްގެ އަގު  ،42%ކުކިން އޮއިލް އަދި ކޯކް އަގު  29%މަތިވިއެވެ .އަދި
މީގެއިތުރުން ވޭތުވެދިޔަ  02މަސްދުވަހާއި އޭގެ ކުރީގެ  02މަސްދުވަހާއި އަޅާބަލާއިރު އަގުބޮޑުވި މައިގަނޑު ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި
ރން ،ކުރީމްކްރޭކަރ ބިސްކޯދު ،ސައިފަތް ޕެކެޓް ،އަލަނާސިދަޅު،
ހިކިމިރުސް ،ކުކުޅުފައިޕެކެޓް ،ފިނިކުރިކުކުޅު ،ބީފް ،ސޮސެޖް ،މާޖި ި
ހިކިކިރު ،ގެރިކިރުދަޅު އަދި ކޮފީ ހިމެނެއެވެ.
 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ބައިން އެނުއަލައިޒްޑް އިންފްލޭޝަން ރޭޓަށް  8%ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .މިބައިގައި ހިމެނޭބައިތަކުގެ ތެރެއިން
އެނުއަލައިޒްޑް އިންފްލޭޝަންއަށް އެންމެބޮޑަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ޓިކެޓުގެ އަގުންނެވެ .މިގޮތުން އިންޓަނޭޝަނަލް
ޓިކެޓުގެ އަގުތައް ވަނީ  23%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ .މީގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އުދުހުން ތަކުގެ އަގުތަށް ވަނީ  08%މައްޗަށް
ގޮސްފައެވެ.



 2100ގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއި  2102ގެ ފެބުރުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް ވަނީ  09.98%މަތިވެފައެވެ.
މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ ބެލިކަމުގައި ވިޔަސް މިއަދަދު ވަނީ  03.13%މަތިވެފައެވެ.
× މިބައިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އެންމެ މައްޗަށް ގޮސްފައިވަނީ މަހުގެ ބައިންނެވެ .މިގޮތުން މަހުގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން 043%
މައްޗަށްގޮސްފައިވެއެވެ.
× ދުންފަތުގެ ބާވަތްތަކުންން އިންފްލޭޝަން  015%މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ އިރު ހޮޓާ ،ކެފޭ އަދި ރެސްޓޯރަންޓްގެ ބައިގެ އިންފްލޭޝަން
ވަނީ  30%މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

 2102 ގެ ޖެނުއަރީ މަހާއި އަޅާބަލާއިރު ފެބުރުއަރީ މަހު މާލޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް އަކީ  -1.41%އެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލާ
ބަލައިފިނަމަ މިއަދަދު ވަނީ  -1.14%ދަށްވެފައެވެ.



އެހެނިހެން މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ ބައިން އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް  33%ހިއްސާކޮށްފައިވެއެވެ .މިބައިން އަގު
މައްޗަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މޫނުގައިއުނގުޅާ ކްރީމް ،ޝޭމްޕޫ ،ބޮލުގައިލާ ކްރީމް ،ދަތްއުގުޅާ ބޭސް އަދި ކޮލޯން
ހިމެނެއެވެ.



ދެވަނަޔަށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓް މައްޗަށް ދިއުމަށް ހިއްސާކޮށްފައިވަނީ

ފަރުނީޗަރ އަދި ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނުގެ ބައިންނެވެ.

މި ބައިން ޕްލާސްޓިކް ގޮޑި  ،ދޮންނަކުޑި ،ތަރަފާލް އަދި ހޮޅިބުރީ ގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 މިއަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހު މާލޭގެ ކާބޯތަކެތީގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކީ  -0..4%އެވެ .މަހުގެ އަގުތަކަށް އައިބަދަލު ނުލައި މިއަދަދު ހުރީ
 -0.4.%ގައެވެ.
× ފެބުރުއަރީ މަހު އަގު ދަށަށް ދިޔަ ބާވަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކިއުކަންބާ  ،44%އަދި ކެބެޖު  21%ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ފިޔާ ،އޮރެންޖު،
ތޮޅިމިރުސް އަދި ޓޮމާޓޯގެ އަގު  01%އާއި  04%އާދެމެދު ދަށްވެފައިވާއިރު ،ކުކުޅުފައި ޕެކެޓް އަދި ކަރާގެ އަގުތައް ވެސްވަނީ ދަށަށް
ގޮސްފައިވެއެވެ .ނަމަވެސް ލޮނުމެދު ،އިނގުރު ،ކޯންފްލެކްސް އަދި ދޮންކެޔޮ ގެ އަގު ވަނީ މަތިވެފައެވެ.
× މަހުގެ އަގުތަކަށްބަލާއިރު ލައްޓި ،ފަރުމަސް އަދި ވަޅޯމަހުގެ އަގު ފެބްރުއަރީމުހު ވަނީ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.
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