
 
 

  

  

 

2014 ජනවාරි මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළට 
 

ජනයේඛන හා සංඛයායේඛන යාපාතමතය්තුව ව සින්තු නයනය නර ල   න 

යනොළඹ පාරිය ෝගිනයතුයේ මි  ාතමශනයේ (යනො.පා.මි.ා.) (2006/2007=100) 

 ක්ෂ්යමය යවනස මගිතු මනි ල   න උද්ධමනය, 2013 යාසැ් තම මස පැවති 

න්යයට 4.7 හි න්ට 2014 ජනවාරි මාසයේ දී න්යයට 4.4 ාක්වා අ ලයාත ව තුවැනි 

මාසයටත් තවදුරටත් පහළ ගියේය.  2013 ජුනි මාසයේ න්ට අඩු වන නැඹුරුවක් නත් 

වාතමෂින සාමානය උද්ධමනය ා 2013 යාසැ් තම මාසයේ පැවති න්යයට 6.9 හි න්ට 

2014 ජනවාරි මාසයේ දී න්යයට 6.5 ාක්වා අඩු සිය.   
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2014 ජනවාරි මාසයේ දී පූතමව මාසයට සායේක්ෂ්ව යනො.පා.මි. ාතමශනයයහි න්දු වූ 

න්යයට 0.6 න සුළු ඉහළ යාම යනයරහි ආහාර යනොවන නාණ්ඩයේ මි  නයතු 

න්යයට 1.7 කිතු ඉහළ යාම ප්රධාන වශයයතු යහ ව  වූ අතර, යය ආහාර නාණ්ඩයේ 

මි  නයතුව  න්දු වූ න්යයට 0.9 න පහළ යාම මගිතු තරමක් දුරට සමනය යන රිණි.  

ආහාර නාණ්ඩය ව ළ උඩරට යළවළු, ය ොකු ළූණු, රව  ළූණු, අතමතාපේ, යාහි සහ 

පළව රුව  මි  නයතු පහළ ගියේය.  ආහාර යනොවන නාණ්ඩයේ යසෞඛය (න්යයට 

8.0 කිතු); සතුනියේාන (න්යයට 3.9 කිතු); ප්රවාහන (න්යයට 3.3 කිතු); නෘහ  ාණ්ඩ, 

නෘහ උපනරය හා දානින නෘහ නඩත්ව ව (න්යයට 0.7 කිතු); සිසිධ  ාණ්ඩ හා යස වා 

(න්යයට 0.2 කිතු); නිවාස, ජ ය, සිදුලිය, නෑස ් සහ අයනකුත් ඉතුධන (න්යයට 0.1 

කිතු); සහ යරදිපිළි හා  පාවහතු (න්යයට 0.1 කිතු) යන උප නාණ්ඩව  මි  නයතුහි 

ඉහළ යාමක් වාතමතා සිය.  ය් අතර, සියනෝාාත්මන හා සංසන්ෘතින; සහ අධයාපන යන 

උප නාණ්ඩයතුහි මි  නයතු මාසය ව ළ යනොයවනස්ව පැවතිණි. 

 

ඉේලුයමතු හටනතුනා උද්ධමනයයහි පා නය වීම පිළිබිඹු නරමිතු වාතමෂින සාමානය 

මූලින උද්ධමනය 2013 යාසැ් තම මස පැවති න්යයට 4.4 හි න්ට 2014 ජනවාරි 

මාසයේ දී න්යයට 4.1 ාක්වා අ ලක්රමින අට වැනි මාසයටත් පහළ ගියේය.   ක්ෂ්යමය 

පානම මත මූලින උද්ධමනය 2013 යාසැ් තම මස පැවති න්යයට 2.1 හි න්ට 2014 

ජනවාරි මාසයේ දී න්යයට 3.5 ාක්වා ඉහළ නැගිණි.   

 

 


