
 
 

  

  

2014 ජුනි මාසයේ දී උද්ධමනය තවදුරටත් පහළ වැයේ. 
 

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ව සින්තු නයනක නු ල   න 

ලනොළඹ රාරිල ෝගිනකතුලේ මි  ාතමශනලේ (ලනො.රා.මි.ා.) (2006/07=100) 

සිච නක මගිතු මනි ල   න උද්ධමනක,  ක්ෂ්යමක රානම මේ, පූතමව මාසලේ 

රැවති න්කකට 3.2 හි න්ට 2014 ජුනි මාසලේ දී න්කකට 2.8 ාක්වා රහළ වැටිණි.  2014 

ජුනි මස වන සිට අ ලකාේ හැටරස් වැනි මාසකටත් උද්ධමනක අඛණ්ඩව ේනි 

ඉ ක්නමන මට්ටලමහි රැවති  ව සඳහතු නළ යුව ක.  වාතමෂින සාමානය රානම මේ 

උද්ධමනක ා 2013 ජුනි මස න්ට ලරතු ල් නළ රහළ කාල් උරනතික අ ලව කමිතු 

2014 මැයි මස රැවති න්කකට 5.3 හි න්ට 2014 ජුනි මාසලේ දී න්කකට 4.9 ාක්වා 

ේවදුුටත් රහළ වැටිණි.  

සංඛයාන ලාරාතමේල්තුව ව 
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ආහාු ලනොවන නාණ්ඩලේ අයිේමකතුලේ මි  නයතු සාලේක්ෂ්ව අඩු වශලකතු 

ඉහළ කාම සහ ඉහළ රාන්   රෑම ලහේව ලවතු 2014 ජුනි මාසලේ දී උද්ධමනක 

සැ කික යුව  රහළ මට්ටමන රැවතිණි.  නෘහ  ාණ්ඩ, නෘහ උරනුය හා දානින 

නෘහ නඩත්ව ව; ලසෞඛය; ප්රවාහන; සතුනිලේාන; සිලනෝාාත්මන හා සංස්නෘතින; සහ 

අධයාරන කන ල ොලහෝ උර නාණ්ඩකතුහි අයිේමකතුලේ මි  නයතු සථ්ාවුව 

රැවතීමත් සහ  සිසිධ  ාණ්ඩ හා ලසේවාවතු; ලුදිපිළි හා රාවහතු; සහ නිවාස, ජ ක, 

සිදුලික, නෑස් සහ අලනකුත් ඉතුධන කන උර නාණ්ඩකතුහි මි  නයතු සුළු වශලකතු 

ඉහළ කාමත් ලමම හිේනු වතමධනක සඳහා ාාකන සික.   

 

ආහාු හා මධයසාු ලනොවන රාන වතමන අකත් උර නාණ්ඩලේ අයිේමකතුලේ මි  

නයතු ඉහළ කාම ලනො.රා.මි. ාතමශනලේ මාන්න ඉහළ කාම (න්කකට 1.1) සඳහා  ාාකන 

සික.  ආහාු නාණ්ඩක ව ළ න්කලුම වතමනව  රාලහේ එළවළු, නැවු් මත්සය වතමන, 

අතමේාරේ, ුව  ළූණු, ල ොකු ළූණු, අමු මිරිස් සහ සමහු සහේ වතමනව  මි  නයතුහි 

ඉහළ කාමක් වාතමේා සික.  ලනලසේ වුවා, සමහු රළව රු වතමන, බිත්ේු සහ ලරොේ 

ආදිලකහි මි  නයතු ලමම මාසක ව ළ සැ කික යුව  ල ස රහළ ගිලේක.  

 

උද්ධමනලේ ඉදිරි දිශානතික පිළි ඳ සිශ්වසනීක පුලුෝනථනකක් සරකන මූලින 

උද්ධමනක, වාතමෂින සාමානය රානම මේ පූතමව මාසලේ රැවති න්කකට 3.1 හි න්ට එක 

හඳුතුවා දීලමතු රසු වාතමේා නළ අඩුේම අනක වූ න්කකට 3.0 ාක්වා 2014 ජුනි මාසලේ 

දී රහළ වැටිණි.  ලමම ප්රශංසනීක වූ රහළ මට්ටමන උද්ධමනක ලනලුහි ශ්රී  ංනා මහ 

 ැංකුව සින්තු අ ලනමනක නුන  ා සිචක්ෂ්යශීලී ඉේලු් නළමනානුය ප්රතිරත්ති 

මගිතු සාධනීක   රෑමක් ඇති ලනරිණි.  ල් අේු,  ක්ෂ්යමක මූලින උද්ධමනක ා 

2014 මැයි මස රැවති න්කකට 3.3 හි න්ට ජුනි මාසලේ දී න්කකට 3.5 ාක්වා සුළු 

වශලකතු ඉහළ ගිලේක.   

 

 


