
 

 

 
 

  

  

 

2012 ජූලි මස උද්ධමනය 
 

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ව සින්තු නයනක නු ල න න 

ලනොළඹ රාරිල ෝගිනකතුලේ මින ාතමශනක (ලනො.රා.මි.ා.) (2006/2007=100) මගිතු 

මනි ල න න උද්ධමනක වාතමෂින සාමානය රානම මේ පූතමව මාසලේ රැවති න්කකට 

5.8 හි න්ට 2012 ජූලි මාසලේ දී න්කකට 6.0 ාක්වා ඉහළ නැගිණි. 

 

ප්රධාන වශලකතුම, ආහාු නාණ්ඩලේ මින නයතුවන න්දු වූ ඉහළ කාම නිසා 

නක්ෂ්යමක රානම මේ උද්ධමනක 2012 ුනනි මාසලේ රැවති න්කකට 9.3 හි න්ට 2012 

ජූලි මාසලේ දී න්කකට 9.8 ාක්වා ඉහළ නැගිණි. 

 

ල් අේු, වාතමෂින සාමානය රානම මේ මූලින උද්ධමනක අඛණ්ඩව ාස වැනි 

අ ලකාේ මාසකටත් එහි රහළ කාල් නැඹුරුව රවත්වා නනිමිතු 2012 ුනනි මාසලේ 

රැවති න්කකට 5.7 හි න්ට ජූලි මාසලේ දී න්කකට 5.5 ාක්වා ළඟා සික.   නක්ෂ්යමක 

රානම මේ මූලින උද්ධමනක පූතමව මාසලේ රැවති න්කකට 5.8 හි න්ට 2012 ජූලි 

මාසලේ දී න්කකට 6.0 ාක්වා ඉහළ ගිලේක. 

 

සංඛයාන ලාරාතමේල්තුව ව 
 

2012/07/31 



 

 2 

 

 

ලනො.රා.මි. ාතමශනක නිුලේක්ෂ් වශලකතු 2012 ුනනි මස රැවති 165.2 හි න්ට ජූලි 

මාසලේ දී 166.7 ාක්වා ඉහළ නගිමිතු පූතමව මාසකට සාලේක්ෂ්ව න්කකට 0.9 කිතු 

ඉහළ ගිලේක.  ාතමශනලේ ලමම මාන්න ඉහළ කාම ලනලුහි ආහාු හා මධයසාු 

ලනොවන රාන වතමන අකත් නාණ්ඩලේ (න්කකට 1.6 කිතු) මින නයතු ඉහළ කාම 

ප්රධාන වශලකතුම ාාකන වූ අේු, ආහාු ලනොවන නාණ්ඩලේ (න්කකට 0.3 කිතු) මින 

නයතු ඉහළ කාම ා ලහේව  සික.  ලනො.රා.මි. ාතමශනලේ ආහාු නාණ්ඩලකහි ඉහළ 

නැගීම ලනලුහි සහේ, ලරොේ, මාළු, සීනි, රළව රු, එළවළු සහ පිළිලකළ නළ 

ආහාුවන මින නයතු ඉහළ කාම ාාකන සික. තිරිඟු පිටි, ඉතුධන සහ කිරිපිටිවන මින 

නයතු ඉහළ නංවමිතු නළ සංලශෝධන මගිතු පිළිලකළ නළ ආහාු මින මේ නාන 

රමාවකිතු රසු  නරෑමක් ඇති සික.  ලනලසේ වුවා, ලමම මාසක ව ළ ුව  ළූණු, ලනොකු 

ළූණු සහ ලාහි ආදිලකහි මින නයතුවන අඩු වීමක් වාතමේා සික.  ආහාු ලනොවන 

නාණ්ඩලකහි ලසෞඛයක (න්කකට 1.9 කිතු); ලුදිපිළි හා රාවහතු (න්කකට 1.1 කිතු); 

නෘහ  ාණ්ඩ, නෘහ උරනුය හා දානින නෘහ නඩත්ව  (න්කකට 1.1 කිතු); සිසිධ 

 ාණ්ඩ හා ලසේවා (න්කකට 0.2 කිතු); ප්රවාහන (න්කකට 0.1 කිතු) කන උර 

නාණ්ඩකතුහි මින නයතු ඉහළ නැගිණි.  ලනලසේ වුවා, 2012 ජූලි මස 14 වැනි දින 

න්ට  නරවත්වන රරිදි එේපී නෑස් මින රහළ ාැමීම ලහේව ලවතු නිවාස, ජනක සිදුලික, 
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නෑස් හා අලනකුත් ඉතුධන උර නාණ්ඩලේ මින නයතුවන න්කකට 0.3 න අඩු වීමක් 

වාතමේා සික.  ල් අේු, සතුනිලේානක; සිලනෝාාත්මන හා සංස්නෘතින; සහ 

අධයාරන උර නාණ්ඩකතුහි මින නයතු ලමම මාසක ව ළ ලනොලවනසව් රැවතිණි.   


