
 
 

  

  

 

2012 සැප්තැම්බර් මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළ වැයටයි. 
 

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, ප්රධාන වශලකතුම හහාු නා්ඩයල  මින නයතු ඩුවීමම 

ලහේව ලවතු නක්ෂ්යමක රානම මේ පූතමව මාසල  රැවති න්කකට 9.5 හි න්ට 2012 

සැප්ේැ් තම මාසල  දී න්කකට 9.1 ාක්වා රහළ වැටිණි.  ලනලසේ වුවා, වාතමෂින 

සාමානය උද්ධමනක 2012 ඩලනෝසතව  මාසල  රැවති න්කකට 6.  හි න්ට සැප්ේැ් තම 

මාසල  දී න්කකට 6.5 ාක්වා ඉහළ නැගිණි. 

 

ල් ඩේු, මූලින උද්ධමනක නක්ෂ්යමක රානම මේ 2012 ඩලනෝසතව  මස රැවති  

න්කකට 5.9 හි න්ට 2012 සැප්ේැ් තම මාසල  දී න්කකට 6.2 ාක්වා ඉහළ නැගුණු 

ඩේු, වාතමෂින සාමානය රානම මේ මූලින උද්ධමනක එහි රහළ කාල් නැඹුරුව 

ඩඛ්ඩයව රවත්වා නනිමිතු පූතමව මාසල  රැවති න්කකට 5.4 හි න්ට සැප්ේැ් තම 

මාසල  දී න්කකට 5.  ාක්වා නඟා සික. 
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ලනො.රා.මි. ාතමශන ඩනක 2012 ඩලනෝසතව  මාසල  දී රැවති 165.7 හි න්ට සැප්ේැ් තම 

මාසල  දී 165.5 ාක්වා නිුලප්ක්ෂ් වශලකතු ඩුව ලවමිතු පූතමව මාසකට සාලප්ක්ෂ්ව 

න්කකට 0.1 කිතු රහළ වැටිණි.  හහාු නා්ඩයල   මින නයතු රහළ වැටීම (න්කකට 

0.  කිතු) ාතමශනල  ලමම මාන්න රහළ කාම ලනලුහි ප්රධාන වශලකතු ාාකන සික.  

ලනො.රා.මි. ාතමශනල  හහාු නා්ඩ යල  රහළ කාම සහහා ල ොලහෝ එළවළු වතමන, 

මත්සය හා ුහුදු  හහාු, ඩතමේාරේ, ලනොකු ළූණු සහ ුව  ළූණු හදිල  මින නයතු 

රහළ කාම ලහේව  සික.  ලනලසේ වුවා, බිත්ේු, රනව රු, ළාරු කිරිපිටි සහ සහේ 

හදිල  මින නයතුවන ඉහළ කාමක් ලමම මාසක ව ළ වාතමේා සික.  හහාු ලනොවන 

නා්ඩයල  ලුදිපිළි හා රාවහතු (න්කකට 0.7 කිතු); නෘහ  ා්ඩය, නෘහ උරනුය හා 

දානින නෘහ නයත්ව  (න්කකට 0.2 කිතු); ලසෞඛයක (න්කකට 0.  කිතු); සහ සිසිධ 

 ා්ඩය හා ලසේවා (න්කකට 1.0 කිතු) කන උර නා්ඩයකතුහි මින නයතු සුළු 

වශලකතු ඉහළ නැගිණි.  ල් ඩේු, නිවාස, ජනක, සිු ලික, නෑසත හා ඩලනකුත් 

ඉතුධන; ප්රවාහන; සතුනිලේාන; සිලනෝාාත්මන හා සංසතනෘතින සහ ඩධයාරන කන 

උර නා්ඩයකතුහි මින නයතු ලමම මාසක ව ළ ලනොලවනසතව රැවතිණි.    


