
 
 

  

  

 

උද්ධමනය 2019 මැයි මාසයේ දී පහළ යන ලදී 

ජාතික පාරිභ ෝගික මිල දර්ශකභෙහි 

(ජා.පා.මි.ද., 2013=100)1 ලක්ෂ්යමයෙ භනස  

මයගින් මයනිනු ලබස මයතුපිට උද්ධමයසෙ, භපර 

න භර් අනුරූප මයා භේ පැනති ඉහළ පදසම් 

අගෙ භේතුභනන්, 2019 අභේල මයා භේ පැනති 

සිෙෙට 3.6 හි සිට 2019 මයැයි මයා භේ දී සිෙෙට 

3.5 දක්ෂ්නා පහළ ගිභේෙ. භම් අතර, 2019 මයැයි 

මයා භේ දී, ආහාර  හ ආහාර භසානස 

කාණ්ඩෙන්හි ලක්ෂ්යමයෙ උද්ධමයස අගෙන් 

පිළිභනලින් සිෙෙට -0.4 ක්ෂ්  හ සිෙෙට 6.7 ක්ෂ් 

භල  නාර්තා  විෙ. 

නාර්ික  ාමයාසය පදසමය මයත මයනිනු ලබස 

ජා.පා.මි දර්ශකභෙහි භනස , 2019 අභේල 

මයා භේ පැනති සිෙෙට 1.9 හි සිට 2019 මයැයි 

මයා භේ දී සිෙෙට 2.0  දක්ෂ්නා සුළු නශභෙන් 

ඉහළ ගිභේෙ. 

මයාසික භනසස් වීමය  ලකා බැලීභම්දී, ආහාර 

 හ ආහාර භසානස ෙස කාණ්ඩ භදභකහිමය 

අයිතමයෙන්හි මිලගණන්නල දක්ෂ්සට ලැබුණු 

                                                 
1 ජාතික පාරිභ ෝගික මිල දර්ශකෙ (ජා.පා.මි.ද., 2013=100), ජසභලඛස හා  ංඛයාභලඛස භදපාර්තභම්න්තුන විසින් ගණසෙ 

කරනු ලබයි. 

 ංඛයාස භදපාර්තභම්න්තුන 
 

2019/06/21 

මතුපිට උද්ධමනය  

ලක්ෂ්යමයෙ උද්ධමයසෙ : 3.5% 

නාර්ික  ාමයාසය උද්ධමයසෙ : 2.0% 

මයාසික භනස  : 1.1% 

මූලික උද්ධමනය  

ලක්ෂ්යමයෙ උද්ධමයසෙ : 6.3% 

නාර්ික  ාමයාසය උද්ධමයසෙ : 4.0% 

මයාසික භනස  : 0.3% 
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ඉහළ ෙෑම් භේතුභනන්, 2019 මයැයි මයා භේදී ජා.පා.මි.ද. සිෙෙට 1.1 කින් ඉහළ ගිභේෙ. ආහාර 

කාණ්ඩභෙහි එළනළු, මයාළු, භදහි, අර්තාපල  හ කිරි පිටි මිලගණන්නල ඉහළ ෙෑම් නාර්තා විෙ. මීට 

අමයතරන, ආහාර භසානස කාණ්ඩභෙහි ප්රනාහස; භ ෞඛයෙ;  හ විභසෝදාත්මයක හා  ංස්කෘතික 

උපකාණ්ඩෙන්හි අයිතමයනල මිලගණන් භමයමය මයා ෙ තුළ දී ඉහළ ගිභේෙ. 

ආර්ිකභෙහි ෙටිදැරි උද්ධමයසෙ නිරූපණෙ කරස ජා.පා.මි. දර්ශකභෙහි මූලික උද්ධමයසෙ, 

ලක්ෂ්යමයෙ පදසමය මයත 2019 මයැයි මයා භේ දී සිෙෙට 6.3 හි භසාභනසස්න පැනතුණි. භකභස් වුනද, 

2019 මයැයි මයා භේදී, ජා.පා.මි. දර්ශකභෙහි මූලික උද්ධමයසභෙහි දක්ෂ්සට ලැබුණු සිෙෙට 0.3 ක 

මයාසික ඉහළ ෙෑමය  ඳහා ආහාර කාණ්ඩභෙහි, ප්රධාස නශභෙන් කිරි පිටි,  හ ආහාර භසානස 

කාණ්ඩභෙහි ප්රනාහස (නාහස මිලදී ගැනීමය); විභසෝදාත්මයක හා  ංස්කෘතික;  හ භ ෞඛයෙ 

උපකාණ්ඩෙන්හි අයිතමයනල මිලගණන් ඉහළ ෙෑමය භේතු විෙ. නාර්ික  ාමයාසය මූලික උද්ධමයසෙ 

2019 අභේල මයා භේ දී නාර්තා වූ සිෙෙට 3.7 හි සිට 2019 මයැයි මයා භේ දී සිෙෙට 4.0 දක්ෂ්නා ඉහළ 

ගිභේෙ.  

ජාතික පාරිය ෝගික මිල දර්ශකයයහි හැසිරීම 

පදනම : 2013 = 100 

වසර මාසය 

දර්ශක අගය 
මාසික 

% යවනස 

ලක්ෂ්යමය 

% යවනස 

වාර්ික සාමානය 

% යවනස 

ජා.පා.මි.ද. 
ජා.පා.මි.ද. 

(මූලික) 
ජා.පා.මි.ද. 

ජා.පා.මි.ද. 

(මූලික) 
ජා.පා.මි.ද. 

ජා.පා.මි.ද. 

(මූලික) 
ජා.පා.මි.ද. 

ජා.පා.මි.ද. 

(මූලික) 

2017 මයැයි 121.8 123.0 0.7 0.4 7.1 4.7 6.1 6.4 

  ජුනි 123.4 123.1 1.3 0.1 6.3 4.1 6.1 6.1 

  ජූලි 122.4 122.9 -0.8 -0.2 6.3 4.2 6.2 5.9 

  අභගෝස්තු 122.3 123.0 -0.1 0.1 7.9 4.8 6.5 5.8 

   ැප්තැම්බර් 123.3 123.1 0.8 0.1 8.6 4.6 6.8 5.7 

 ඔක්ෂ්භතෝබර් 124.8 123.1 1.2 0.0 8.8 4.1 7.1 5.6 

 භසානැම්බර් 126.4 123.8 1.3 0.6 8.4 2.8 7.5 5.2 

 භද ැම්බර් 126.6 123.8 0.2 0.0 7.3 2.7 7.7 4.9 

2018 ජසනාරි 125.8 123.9 -0.6 0.1 5.4 2.1 7.6 4.5 

 භපබරනාරි 123.7 124.4 -1.7 0.4 3.2 2.0 7.2 4.1 

 මයාර්තු 122.8 124.6 -0.7 0.2 2.8 1.9 6.7 3.6 

 අභේල 122.9 124.8 0.1 0.2 1.6 1.9 6.1 3.3 

 මයැයි 124.3 125.1 1.1 0.2 2.1 1.7 5.7 3.1 

 ජුනි 126.5 125.3 1.8 0.2 2.5 1.8 5.3 2.9 

 ජූලි 126.6 125.7 0.1 0.3 3.4 2.3 5.1 2.7 

 අභගෝස්තු 125.4 126.3 -0.9 0.5 2.5 2.7 4.7 2.5 

  ැප්තැම්බර් 124.4 126.9 -0.8 0.5 0.9 3.1 4.0 2.4 

 ඔක්ෂ්භතෝබර් 124.9 127.3 0.4 0.3 0.1 3.4 3.3 2.4 

 භසානැම්බර් 127.7 127.6 2.2 0.2 1.0 3.1 2.7 2.4 

 භද ැම්බර් 127.1 127.6 -0.5 0.0 0.4 3.1 2.1 2.4 

2019 ජසනාරි 127.3 130.2 0.2 2.0 1.2 5.1 1.8 2.7 

 භපබරනාරි 126.7 131.3 -0.5 0.8 2.4 5.5 1.7 3.0 

 මයාර්තු 126.4 131.8 -0.2 0.4 2.9 5.8 1.7 3.3 

 අභේල 127.3 132.6 0.7 0.6 3.6 6.3 1.9 3.7 

 මයැයි 128.7 133.0 1.1 0.3 3.5 6.3 2.0 4.0 

 මූලෙ : ජසභලඛස හා  ංඛයාභලඛස භදපාර්තභම්න්තුන 


