
 
 

  

  

2016 ජනවාරි මස උද්ධමනය 

ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ව සින්තු නයනක නු ල   න ජාතින 

රාරිල ෝගින මි  ාතමශනලේ (2013=100) සිච නක මගිතු මනි ල   න උද්ධමනක, 

 ක්ෂ්යමක රානම මේ 2015 ලාසැ් තම මාසලේ දී වාතමේා න ළ න්කකට 4.2 හි න්ට 

2016 ජනවාරි මාසලේ දී න්කකට -0.7 ාක්වා රහළ ගිලේක. ලමකට ප්රධාන වශලකතු 

ලහේව  වූලේ  2015 අ ලරූර නා රරිච්ලච්ාලේ දී රැවති ඉහළ රානමයි. වාතමෂින 

සාමානය රානම මේ උද්ධමනක 2015 ලාසැ් තම මස වාතමේා වූ න්කකට 3.8 හි න්ට 

2016 ජනවාරි මස දී න්කකට 2.9 ාක්වා රහළ ගිලේක.  

ජාතින රාරිල ෝගින මි  ාතමශනක 2015 ලාසැ් තම  න්ට 2016 ජනවාරි ාක්වා න්කකට 

1.1 කිතු රහළ ගිලේක. ආහාු හා මධයසාු ලන වන රාන වතමන අකත් නාණ්ඩලේ 

අයිේමකතුහි මි  නයතු රහළ කාම, ාතමශනලේ ලමම මාන්න රහළ කාම ලනලුහි 

ප්රධාන වශලකතු ලහේව  සික. එළවළු, අමු මිරිස්, ලාහි, ල  කු ළූ ල, අතමේාරේ සහ 

ලර ේ මි  නයතු ලමම මාසක ව ළ දී රහළ ගිලේක. ල් අේු, නැවු් මත්සය, 

නුව , ඇේැ් රළව රු වතමන සහ බිත්ේු මි  නයතු මාසක ව ළ දී ඉහළ ගිලේක.  

මධයසාු රාන, දු්ලන ළ හා මත්ද්රවය; ලුදිපිළි හා රාවහතු උරනාණ්ඩව  මි  

නයතු ා 2016 ජනවාරි මාසක ව ළ දී ඉහළ ගිලේක. ල් අේු ප්රවාහන උරනාණ්ඩලේ 

මි  නයතු මාසක ව ළ දී රහළ ගිලේක. නිවාස, ජ ක, සිදුලික, නෑස් හා අලනකුත් 

ඉතුධන; නෘහ  ාණ්ඩ, නෘහ උරනුය හා දානින නෘහ ඒනන නඩත්ව ව;  ලසෞඛය; 

සතුනිලේාන; සිලනෝාාත්මන හා සංස්නෘතින; අධයාරන; ආරනශා ා හා ලහෝටේ සහ 

සංඛයාන ලාරාතමේල්තුව ව 
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සිසිධ  ාණ්ඩ හා ලසේවා උරනාණ්ඩව  මි  නයතු ලමම මාසක ව ළ ලන ලවනසව් 

රැවතිණි. 
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ජන ලර මාතමව අලප්රේේ මැයි  නි  ලි අලනෝ සැ  ක් ලන වැ ලාසැ ජන

2015 2016

 

ජා    ාරි              ය      ම 

  නම :(2013=100)

 ක්ෂ්යමක ප්රතිශේ ලවනස වාතමෂින සාමානය ප්රතිශේ ලවනස

2014 ජනවාරි 103.1

පෙබරවාරි 103.0 -0.1

මාර්තු 103.2 0.2

අපරේල් 104.1 0.9

මැයි 104.9 0.8

ජුනි 106.2 1.2

ජූලි 107.0 0.8

අප ෝස්තු 106.4 -0.6

සැප්තැම්බර් 106.4 0.0

ඔක්පතෝබර් 106.0 -0.4

පනොවැම්බර් 106.9 0.8

පෙසැම්බර් 108.6 1.6

2015 ජනවාරි 112.8 3.9 9.4

පෙබරවාරි 108.9 -3.5 5.7

මාර්තු 107.6 -1.2 4.3

අපරේල් 107.0 -0.6 2.8

මැයි 108.0 0.9 3.0

ජුනි 109.1 1.0 2.7

ජූලි 108.9 -0.2 1.8

අප ෝස්තු 108.4 -0.5 1.9

සැප්තැම්බර් 108.4 0.0 1.9

ඔක්පතෝබර් 109.2 0.7 3.0

පනොවැම්බර් 112.0 2.6 4.8

පෙසැම්බර් 113.2 1.1 4.2 3.8

2016 ජනවාරි 112.0 -1.1 -0.7 2.9

මූ ක:  ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව ව 

වසර මාසය
මා   % 

 වනස

 ක්ෂ්යමය % 

 වනස

ජා    ාරි              ය      ම

  නම : 2013 = 100

වාර්ෂික සාමාන්ය 

 %  වනස
     අගය


