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2022  ජනවාරි මාසයේ දී ය ා.පා.මි.ද. මත පදනම් වූ වාර්ෂි  සාමානය මතුපිට උද්ධමනය 

සියයට 6.9 දක්වා ඉහළ ගිය අතර, වාර්ෂි  ලක්යමය මතුපිට උද්ධමනය සියයට 14.2 දක්වා 

ඉහළ ගියේය 

 

ක ොළඹ පොරික ෝගි  මිල දර්ශ කෙහි (ක ො.පො.මි.ද., 

2013=100)1 වොර්ි  ලක්ෂ්යමෙ කවනස මගින් මනිනු 

ලබන මතුපිට උද්ධමනෙ, 2021 කදසැම්බර් මොසකේ පැවති 

සිෙෙට 12.1හි සිට 2022 ජනවොරි මොසකේ දී සිෙෙට 14.2 

දක්ෂ්වො ඉහළ ගිකේෙ. කම් අතර, වොර්ි  සොමොනය පදනම 

මත මනිනු ලබන ක ො.පො.මි. දර්ශ කෙහි කවනස, 2021 

කදසැම්බර් මොසකේ පැවති සිෙෙට 6.0හි සිට 2022 ජනවොරි 

මොසකේ දී සිෙෙට 6.9 දක්ෂ්වො ඉහළ ගිකේෙ. 

උද්ධමනෙ සඳහො ආහොර සහ ආහොර කනොවන  ොණ්ඩ 

කදක හිම අයිතමවල මිල ගණන්හි සිදු වූ මොසි  ඉහළ 

ෙෑම් කේතු විෙ. ඒ අනුව, ආහොර  ොණ්ඩකෙහි වොර්ි  

ලක්ෂ්යමෙ උද්ධමනෙ 2021 කදසැම්බර් මොසකේ පැවති 

සිෙෙට 22.1හි සිට 2022 ජනවොරි මොසකේ දී සිෙෙට 25.0 

දක්ෂ්වො ඉහළ ගිෙ අතර, ආහොර කනොවන  ොණ්ඩකෙහි 

වොර්ි  ලක්ෂ්යමෙ උද්ධමනෙ 2021 කදසැම්බර් මොසකේ 

පැවති සිෙෙට 7.5හි සිට 2022 ජනවොරි මොසකේ දී සිෙෙට 

9.2දක්ෂ්වො ඉහළ ගිකේෙ. 

2022 ජනවොරි මොසකේ දී ක ො.පො.මි. දර්ශ කෙහි මොසි  

කවනස සිෙෙට 2.43ක්ෂ් කලස වොර්තො වූ අතර, ආහොර සහ 

ආහොර කනොවන  ොණ්ඩ කදක හිම අයිතමවල මිල ගණන් 

පිළිකවළින්, සිෙෙට 1.15කින් සහ සිෙෙට 1.28කින් ඉහළ 

ෙෑම කම් සදහො කේතු විෙ.  ඒ අනුව, 2022 ජනවොරි මොසකේ 

දී ආහොර  ොණ්ඩෙ තුළ, සහල්, නැවුම් පලතුරු, කිරි පිටි, 

සහ පාන් මිල ගණන් සැලකිෙ යුතු කලස ඉහළ ගිකේෙ. 

තවද, ආහොර කනොවන  ොණ්ඩෙ තුළ, ප්රධොන වශකෙන් 

ප්රවොහන (පපට්රල්, ඩීසල්, බස් ගාස්ු), නිවොස, ජලෙ, විදුලිෙ, 

ගෑස් සහ අකනකුත් ඉන්ධන (නිවාස කුලී, 

නඩත්තු/පිළිස ර කිරීම්), අධ්යාපනය (උසස් අධ්යාපන සහ වෘත්තීය පුහුණු පාඨමාලා ගාස්ු), සහ 

ආපනශාලා සහ පහෝටල් ෙන උප  ොණ්ඩවල අයිතමවල මිල ගණන් 2022 ජනවොරි  මොසකේ දී ඉහළ ගිකේෙ.  

 

තවද, වාර්ෂික ලක්ෂ්යමය පදනම මත මූලික උද්ධ්මනය, 2021 කදසැම්බර් මොසකේ පැවති සිෙෙට 8.3හි සිට 2022 

ජනවොරි මොසකේ දී සිෙෙට 9.9 දක්ෂ්වො ඉහළ ගිෙ අතර, වොර්ි  සොමොනය මූලි  උද්ධමනෙ, 2021 කදසැම්බර් 

මොසකේ පැවති සිෙෙට 4.4හි සිට 2022 ජනවොරි මොසකේ දී සිෙෙට 5.0 දක්ෂ්වො ඉහළ ගිකේෙ.

1
 ක ොළඹ පොරික ෝගි  මිල දර්ශ ෙ (ක ො.පො.මි.ද., 2013=100), ජනකල්ඛන හො සංඛයොකල්ඛන කදපොර්තකම්න්තුව විසින් ගණනෙ  රනු  ලබයි. 

සංඛයොන කදපොර්තකම්න්තුව 

2022.01.31 

       මතුපිට උද්ධමනය  

   වොර්ි  සොමොනය උද්ධමනෙ: 6.9% 

   වොර්ි  ලක්ෂ්යමෙ උද්ධමනෙ: 14.2% 

   මොසි  කවනස : 2.43% 

       මූලි  උද්ධමනය  

   වොර්ි  සොමොනය උද්ධමනෙ: 5.0% 

   වොර්ි  ලක්ෂ්යමෙ උද්ධමනෙ: 9.9% 

   මොසි  කවනස : 1.9% 
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ප්රතිශතය

ය ා.පා.මි.ද. වාර්ෂි  ලක්යමය ප්රතිශත 

යවනයසහි විචලනය

මතුපිට ආහාර ආහාර නනාවන
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ප්රතිශතය

ය ා.පා.මි.ද. මාසි   ප්රතිශත යවනස සඳහා 

දාය ත්වය

ආහාර ආහාර නනාවන



 

 

දත්ත ඇමුණුම 

සංඛ්යා සටහන 1 : ය ාළඹ පාරිය ෝගි  මිල දර්ෂශ යයහි හැසිරීම 

පදනම : 2013 = 100 

වසර මාසය 

දර්ෂශ  අගය 
මාසි  

% යවනස 

වාර්ෂි  ලක්යමය 

% යවනස 

වාර්ෂි  සාමානය 

% යවනස 

ය ා.පා.මි.ද. 
ය ා.පා.මි.ද. 

(මූලි ) 
ය ා.පා.මි.ද. 

ය ා.පා.මි.ද. 

(මූලි ) 
ය ා.පා.මි.ද. 

ය ා.පා.මි.ද. 

(මූලි ) 
ය ා.පා.මි.ද. 

ය ා.පා.මි.ද. 

(මූලි ) 

2020 ජනවොරි 134.6 136.5 1.7 1.1 5.7 3.0 4.5 5.3 

 කපබරවොරි 134.6 136.9 0.0 0.3 6.2 3.2 4.6 5.1 

 මොර්තු 133.4 136.9 -0.9 0.0 5.4 2.9 4.7 4.9 

 අකේල් 133.6 137.2 0.1 0.2 5.2 3.1 4.8 4.7 

 මැයි 134.2 138.1 0.4 0.7 4.0 2.9 4.7 4.4 

 ජුනි 135.3 138.6 0.8 0.4 3.9 3.1 4.7 4.2 

 ජූලි 135.4 138.9 0.1 0.2 4.2 3.2 4.8 4.0 

 අකගෝස්තු 135.4 138.9 0.0 0.0 4.1 3.2 4.8 3.8 

 සැප්තැම්බර් 136.3 139.1 0.7 0.1 4.0 2.9 4.7 3.6 

 ඔක්ෂ්කතෝබර් 136.5 139.2 0.1 0.1 4.0 3.0 4.6 3.4 

 කනොවැම්බර් 137.1 139.6 0.4 0.3 4.1 3.0 4.6 3.2 

 කදසැම්බර් 138.0 139.7 0.7 0.1 4.2 3.5 4.6 3.1 

2021 ජනවොරි 138.7 140.2 0.5 0.4 3.0 2.7 4.3 3.1 

 කපබරවොරි 139.1 140.4 0.3 0.1 3.3 2.6 4.1 3.0 

 මොර්තු 138.9 141.1 -0.1 0.5 4.1 3.1 4.0 3.0 

 අකේල් 138.8 141.3 -0.1 0.1 3.9 3.0 3.9 3.0 

 මැයි 140.3 142.5 1.1 0.8 4.5 3.2 3.9 3.0 

 ජුනි 142.4 143.1 1.5 0.4 5.2 3.2 4.1 3.0 

 ජූලි 143.1 144.1 0.5 0.7 5.7 3.7 4.2 3.1 

 අකගෝස්තු 143.5 144.6 0.3 0.3 6.0 4.1 4.3 3.2 

 සැප්තැම්බර් 144.1 146.0 0.4 1.0 5.7 5.0 4.5 3.3 

 ඔක්ෂ්කතෝබර් 146.9 147.9 1.9 1.3 7.6 6.3 4.8 3.6 

 කනොවැම්බර් 150.7 149.4 2.6 1.0 9.9 7.0 5.3 4.0 

 කදසැම්බර් 154.7 151.3 2.7 1.3 12.1 8.3 6.0 4.4 

2022 ජනවොරි 158.4 154.1 2.4 1.9 14.2 9.9 6.9 5.0 

මූලෙ : ජනකල්ඛන හො සංඛයොකල්ඛන කදපොර්තකම්න්තුව 


