
සුවිශේෂී කාර්යසාධනයන් 

 

ඉඩම් මිල දර්ශකශයහි වර්ධනය : 18.0% 
(වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත) 

 
 

අනු දර්ශකයන්හි වර්ධනය 

(වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත) 

 

නේවාසික ඉඩම් මිල දර්ෂශකය      17.2% 

වාණිජ ඉඩම් මිල දර්ෂශකය            17.4% 

කාර්ෂමික ඉඩම් මිල දර්ෂශකය         19.4% 
 

 

ඉඩම් මිල දර්ශකය සහ එහි  

අනු දර්ශකයන්හි  විචලනය 
 

 
 

2017 වසශර් සිට ඉඩම් මිල දර්ශකශේ 

භූ ශ ෝලීය ආවරණය : ශකාළඹ දිස්ත්රික්කය 
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නේවාසික ඉඩම් මිල දර්ෂශකය වාණිජ ඉඩම් මිල දර්ෂශකය

කාර්ෂමික ඉඩම් මිල දර්ෂශකය ඉඩම් මිල දර්ෂශකය

 

 
 

ඉඩම් මිල දර්ශකය - 2018 වසශර් ශදවන භා ය 

 

 

 

 

 

 

 

  

2018 වසනර්ෂ නදවන භාගය සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව මඟිේ නකාළඹ 

දිස්ත්රික්ෂ්කය ආවරණය කරමිේ ගණනය කරන ලද ඉඩම් මිල දර්ෂශකය 

125.9 ක අගයක්ෂ් වාර්ෂතා කරන ලද අතර එය 2017 වසනර්ෂ නදවන භාගනේ 

වාර්ෂතා වූ අගයට සානේක්ෂ්ව සියයට 18 ක වර්ෂධනයකි. නේවාසික, 

වාණිජ හා කාර්ෂමික යන ඉඩම් මිල දර්ෂශකනේ අනු දර්ෂශක තුනනහිම 

ඉහළ යාම නමම වර්ෂධනය සඳහා නේතු විය. 

 

නිශ්චල නේපළ අංශනේ වර්ෂධනයේ අධීක්ෂ්ණය කිරීම සඳහා රජනේ 

තක්ෂ්නස්ත්රරු නදපාර්ෂතනම්ේතුව විසිේ නිකුත් කරනු ලබන පර්ෂචසයක්ෂ් 

සඳහා වන මිල ගණේ උපනයෝගී කර ගනිමිේ නකාළඹ දිස්ත්රික්ෂ්කනේ1 

සියළුම ප්රානේශීය නේකම් නකාට්ඨාස ආවරණය වන පරිදි ඉඩම් මිල 

දර්ෂශකය සම්පාදනය කරනු ල නේ. නමහිදී ඉඩම් භාවිතය 

සම්බේධනයේ වන විවිධත්වය ස ලකිේලට නගන සමජාතීත්වය 

පවත්වා ග නීම සඳහා නේවාසික, වාණිජ සහ කාර්ෂමික යන ඉඩම් 

කාණ්ඩ සඳහා අනු දර්ෂශක තුනක්ෂ් ගණනය කරනු ලබන අතර, එම අනු 

දර්ෂශක තුනනහි සාමානයය ඇසුනරේ ඉඩම් මිල දර්ෂශකය ගණනය 

කරනු ල නේ.  

 

 

 

1නකාළඹ දිස්ත්රික්ෂ්කනේ ප්රානේශීය නේකම් නකාට්ඨාස 5 ක්ෂ් ආවරණය වන පරිදි 1998 සිට 2017 දක්ෂ්වා ඉඩම් මිල 

දර්ෂශකය සම්පාදනය කරන ලදී. මෑත කාලීනව නිශ්චල නේපළ අංශනේ ඇති වූ වර්ෂධනය නේතුනවේ ඉඩම් මිල 

ගණේ අධීක්ෂ්ණය කිරීනම් ව දගත්කම ව ඩි වීමත් සමඟ නකාළඹ දිස්ත්රික්ෂ්කනේ සියලු ප්රානේශීය නේකම් 

නකාට්ඨාස ඇතුලත් වන පරිදි නමම දර්ෂශකනේ භූනගෝලීය ආවරණය පුළුේ කරන ලදී. පදනම් වර්ෂය 

සංනශෝධනය කරන ලද නමම නව ඉඩම් මිල දර්ෂශකය 2017 වසනර්ෂ සිට අර්ෂධ වාර්ෂිකව ගණනය නකනර්ෂ.  

 

 

සංඛ්යාන නදපාර්ෂතනම්ේතුව 

2019 මාර්ෂතු  07 



ඉඩම් මිල දර්ෂශකය  සහ වාර්ෂික ලක්ෂ්මය පදනම මත විචලනය  

                        

                                                                                                                       

නකාළඹ දිස්ත්රික්ෂ්කය සඳහා ඉඩම් 

මිල දර්ෂශකය 

 
(පදනම් වර්ෂය: 2017 වසනර්ෂ පළමු භාගය) 

2017:   
 පළමු භාගය 

2017:    
දෙවන භාගය 

2018:  
  පළමු භාගය 

2018:    
දෙවන භාගය 

වාර්ෂික ලක්ෂ්මය 

පදනම මත විචලනය 

(සියයට) 

2018: පළමු භාගය 

වාර්ෂික ලක්ෂ්මය 

පදනම මත විචලනය  

(සියයට) 

2018: නදවන භාගය 

නේවාසික  ඉඩම් මිල දර්ෂශකය 100.0 107.0 116.5 125.4 16.5 17.2 

වාණිජ  ඉඩම් මිල දර්ෂශකය 100.0 107.3 116.8 125.9 16.8 17.4 

කාර්ෂමික  ඉඩම් මිල දර්ෂශකය 100.0 106.0 115.8 126.6 15.8 19.4 

ඉඩම් මිල දර්ෂශකය 100.0 106.7 116.3 125.9 16.3 18.0 

                      
                   මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

                                                                                                                                


