
 

 

  
 
ක ොළඹ පොරික ෝගි  මිල දර්ශ කෙහි (ක ො.පො.මි.ද., 2013=100)1 

වොර්ි  ලක්ෂ්යමෙ කවනස මගින් මනිනු ලබන මතුපිට 

උද්ධමනෙ, 2022 කදසැම්බර් මොසකේ වොර්තො වූ සිෙෙට 57.2හි සිට 

2023 ජනවොරි මොසකේ දී සිෙෙට 54.2 දක්ෂ්වො පහළ ගිකේෙ. මතුපිට 

උද්ධමනකේ කමම පහළ ෙෑම, ශ්රී ලං ො මහ බැංකුව විසින් 2023 

ජනවොරි මොසකේ දී  අකේක්ෂ්ො  රන ලද උද්ධමනෙ පහළ ෙෑකම් 

ප්රවණතොවට කබොකහෝ දුරට අනුකූල කේ. 

ආහොර  ොණ්ඩකෙහි වොර්ි  ලක්ෂ්යමෙ උද්ධමනෙ 2022 

කදසැම්බර් මොසකේ පැවති සිෙෙට 64.4හි සිට 2023 ජනවොරි 

මොසකේ දී සිෙෙට 60.1 දක්ෂ්වො පහළ ගිෙ අතර, ආහොර කනොවන 

 ොණ්ඩකෙහි වොර්ි  ලක්ෂ්යමෙ උද්ධමනෙ 2022 කදසැම්බර් 

මොසකේ පැවති සිෙෙට 53.4හි සිට 2023 ජනවොරි මොසකේ දී සිෙෙට 

51.0 දක්ෂ්වො පහළ ගිකේෙ. 2023 ජනවොරි මාසයේ දී ක ො.පො.මි. 

දර්ශ කේ මොසි  කවනස, සිෙෙට 0.43ක්ෂ් කලස වොර්තො විෙ. 

කමෙට ප්රධොන වශකෙන් දොෙ  වූකේ ආහොර සහ ආහොර කනොවන 

 ොණ්ඩවල අයිතමවල මිල ගණන් මොසි ව ඉහළ ෙෑම වන අතර, 

එම දොෙ ත්වෙ පිළිකවලින්, සිෙෙට 0.23 ක්ෂ් සහ සිෙෙට 0.20ක්ෂ් 

විෙ. තවද, වොර්ි  සොමොනය උද්ධමනෙ, 2022 කදසැම්බර් මොසකේ 

පැවති සිෙෙට 46.4හි සිට 2023 ජනවොරි මොසකේ දී සිෙෙට 49.6 

දක්ෂ්වො ඉහළ ගිකේෙ. ආර්ි කේ ෙටිදැරි උද්ධමනෙ පිළිබිඹු  රන 

වොර්ි  ලක්ෂ්යමෙ පදනම මත මූලි  උද්ධමනෙ, 2022 

කදසැම්බර් මොසකේ පැවති සිෙෙට 47.7හි සිට 2023 ජනවොරි 

මොසකේ දී සිෙෙට 45.6 දක්ෂ්වො පහළ ගිෙ අතර, වොර්ි  සොමොනය 

මූලි  උද්ධමනෙ, 2022 කදසැම්බර් මොසකේ පැවති සිෙෙට 34.6හි 

සිට 2023 ජනවොරි මොසකේ දී සිෙෙට 37.6 දක්ෂ්වො ඉහළ ගිකේෙ.   

ශ්රී ලං ො මහ බැංකුකේ නවතම සොර්ව ආර්ි  පුකරෝ ථන අනුව, 

දැඩි මුදල් හො රොජය මූලය ප්රතිපත්ති ක්රිෙොමොර්ග කේතුකවන් 

ෙටපත් වූ ඉල්ුම් තත්ත්වෙන්, කද්ශීෙ සැපයුම් තත්ත්වෙන්හි 

අකේක්ෂ්ිත වැඩිදියුණු වීම්, සහ අකේක්ෂ්ිත කගෝලීෙ බලශක්ෂ්ති 

සහ ආහොර මිල ගණන් ලිහිල් වීම කේතුකවන් කද්ශීෙ මිල මට්ටම් 

පහළ ෙෑම කමන්ම හිත ර සංඛ්යොනමෙ පදනම් බලපෑම 

කේතුකවන් උද්ධමනකේ පහත වැටීකම් ප්රවණතොව 2023 වසර පුරො 

පවතිනු ඇතැයි අකේක්ෂ්ො ක කර්. ක කේ කවතත්, කද්ශීෙ 

බලශක්ෂ්ති මිල ගණන් වල ඇති විෙ හැකි ඉහළ ෙෑම් හො ඒ ආශ්රිත 

ඇතිවිෙ හැකි පසු බලපෑම්, කගෝලීෙ බලශක්ෂ්ති හො ආහොර මිල 

ගණන්වල පහළ ෙෑම කද්ශීෙ පොරික ෝගි ෙන් කවත 

සම්කේණෙ වීකම්දී ඇති විෙ හැකි ප්රමොද වීම් ආදිෙ කේතුකවන් අකේක්ෂ්ිත උද්ධමනෙ ඉහළ ෙෑකම් අවිනිශ්චිතතො ඇති විෙ 

හැ . එකේ නමුත්, මහජනතොවකේ මිලදී ගැනීකම් හැකිෙොව අඩු වීම වැනි සොධ  කේතුකවන් උද්ධමන පීඩන අඩු විෙ හැකි 

අතර එමගින් අකේක්ෂ්ිත උද්ධමනෙ පහළ ෙෑකම් අවිනිශ්චිතතො ඇති විෙ හැ .  

 

      
1 ක ොළඹ පොරික ෝගි  මිල දර්ශ ෙ (ක ො.පො.මි.ද., 2013=100), ජනකල්ඛ්න හො සංඛ්යොකල්ඛ්න කදපොර්තකම්න්තුව විසින් සම්පාදනය  රනු ලබන අතර එමගින් ය ාළඹ 

දිස්ත්රික් යේ නාගරි  ප්රයේශවල කුටුම්බ විසින් මිලදී ගන්නා භාණ්ඩ හා යස්ත්රවාවල මියලහි සාමානය යවනස්ත්රීම් යපන්ුම්  රු ලබයි. 

 
2 ජනකල්ඛ්න හො සංඛ්යොකල්ඛ්න කදපොර්තකම්න්තුව විසින් දළ කද්ශීෙ නිෂ්පොදිතකේ ඇේතකම්න්තු නිකුත් කිරීමත් සමගම මහ බැංකුව එහි මැදි  ොලීන ආර්ි  පුකරෝ ථන 
 ොර්තුමෙ පදනමින් සංකශෝධනෙ  රයි. කමහි කපන්වො දී ඇති පුකරෝ ථන මගින් පවතින දත්ත සහ 2023 වසකර් ජනවොරි මොසකේ පුකරෝ ථන වොරකේ දී සිදු  රන ලද උප ල්පන 

හො විනිශ්චචෙන් පිළිබිඹු ක කර්. 

උද්ධමනය 
2022 

දෙසැම්බර් 
2023 

ජනවාරි 

දර්ශ  අගෙ 243.2 244.3 

මොසි  කවනස (%) 0.2 0.5 

වොර්ි  ලක්ෂ්යමෙ උද්ධමනෙ 

(%) 
57.2 54.2 

වොර්ි  සොමොනය උද්ධමනෙ 

(%) 
46.4 49.6 

සන්නිකේදන කදපොර්තකම්න්තුව 

 2023.01.31 

ද ා.පා.මි.ෙ. මත පෙනම් වූ මතුපිට උද්ධමනය 2023 ජනවාරි මාසදේ දී තවදුරටත් 

පහළ ගිදේය 
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ද ා.පා.මි.ෙ. මාසි   ප්රතිශත දවනස සඳහා

ොය ත්වය

ආහාර ආහාර දනාවන

මතුපිට උද්ධමනයේ පුය ෝකථන2 

යකොළඹ පොරිය ෝගික මිල දර්ශකය (2013=100, කොර්තුමය 

සොමොනයය, වොර්ික ලක්ෂ්යමය, %) 

 
 

මූලය: ශ්රී ලං ා මහ බ ංකු  ාර්යමණ්ඩල පුයරෝ ථන 
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උේධමනය 

 



 

 

ද ාළඹ පාරිද ෝගි  මිල ෙර්ශ දයහි (2013=100) හැසිරීම  

 ාලපරිච්දේෙය ෙර්ශ  අගය 
මාසි  

% දවනස 

වාර්ි  ලක්ෂ්යමය 

% දවනස 

වාර්ි  සාමානය 

% දවනස 

වසර මාසය ද ා.පා.මි.ෙ. ද ා.පා.මි.ෙ. 

(මූලි ) 

ද ා.පා.මි.ෙ. ද ා.පා.මි.ෙ. 

(මූලි ) 

ද ා.පා.මි.ෙ. ද ා.පා.මි.ෙ. 

(මූලි ) 

ද ා.පා.මි.ෙ. ද ා.පා.මි.ෙ. 

(මූලි ) 

2022 ජනවොරි 158.4 154.1 2.4 1.9 14.2 9.9 6.9 5.0 

 කපබරවොරි 160.1 155.7 1.1 1.0 15.1 10.9 7.9 5.7 

 මොර්තු 164.9 159.4 3.0 2.4 18.7 13.0 9.1 6.5 

 අකේල් 180.2 172.4 9.3 8.2 29.8 22.0 11.3 8.1 

 ම යි 195.2 182.9 8.3 6.1 39.1 28.4 14.2 10.2 

 ජුනි 220.2 200.2 12.8 9.5 54.6 39.9 18.4 13.3 

 ජූලි 230.1 208.0 4.5 3.9 60.8 44.3 23.1 16.7 

 අකගෝේතු 235.8 212.0 2.5 1.9 64.3 46.6 28.0 20.3 

 සැේතැම්බර් 244.7 219.3 3.8 3.4 69.8 50.2 33.4 24.1 

 ඔක්ෂ්කතෝබර් 243.8 221.4 -0.4 1.0 66.0 49.7 38.3 27.8 

 කනොවැම්බර් 242.6 223.2 -0.5 0.8 61.0 49.4 42.6 31.4 

 කදසැම්බර් 243.2 223.4 0.2 0.1 57.2 47.7 46.4 34.6 

2023 ජනවොරි 244.3 224.3 0.5 0.4 54.2 45.6 49.6 37.6 

 මූලෙ : ජනකල්ඛ්න හො සංඛ්යොකල්ඛ්න කදපොර්තකම්න්තුව 
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නිවොස, ජලෙ, විදුලිෙ, ගෑේ සහ කවනත් ඉන්ධන 

අධයොපන

සන්නිකේදන

කසෞඛ්ය 

මදයසොර පොන වර්ග සහ දුම්ක ොළ 

ආහොර සහ මදයසොර කනොවන පොන වර්ග

ගෘහ  ොණ්ඩ, ගෘහ උප රණ සහ ගෘහ ඒ   නඩත්තුව 

විවිධ  ොණ්ඩ සහ කේවො  

ආපනශොලො සහ කහෝටල් 

විකනෝදොත්ම  සහ සංේ ෘති 

කරදිපිළි සහ පොවහන් 

ප්රවොහන

මතුපිට උද්ධමනෙ 

උප  ාණ්ඩ අනුව ද ා.පා.මි.ෙ. මත පෙනම් වූ මතුපිට උද්ධමනය 

(වාර්ි  ලක්ෂ්යමය ප්රතිශත දවනස)

ජනවාරි -23

දෙසැම්බර් -22


