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ප්රවෘත්ති නිවේදනය
ජාික පාරිව ෝගික මිල දර්ශකය (පදනම 2013 = 100) : 2021 වදසැම්බර්
ජනවේඛන හා සංඛයාවේඛන වදපාර්තවම්න්තුව
ආර්ික ප්රිපත්ති හා සැලසුම් ක්රියාත්තමක කිරීවම් අමාතයංශය
දුරකථනය: 011-2147414

ෆැක්ස්: 011-2877945

ඊවම්ේ: prices@statistics.gov.lk

ජනලේඛන හා සංඛාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව මගින්ත ජාතික පාරිල ෝගික මිල ෙර්ශකය මාසිකව නිකුත්
කරනු ලබන අතර, 2021 ලෙසැේබර් මාසලේ ලක්ෂ්මය මුපිට උද්ධමනය (Headline Inflation) 14.0%ක්
බව එහි අධක්ෂ් ජනරාේ ලමම නිලේෙනය නිකුත් කරමින්ත සඳහන්ත කර ඇත. පසුගිය ලනාවැේබර් මාසලේ
ලක්ෂ්මය මුපිට උද්ධමනය 11.1%ක් ලලස වාර්තා විය. 2021 ලෙසැේබර් මාසලේ උද්ධමනය සඳහා ආහාර
කාණ්ඩලේ 10.0%ක හා ආහාර ලනාවන කාණ්ඩලේ 4.0%ක ොයකත්වයක් පිළිලවලින්ත ලබා දී ඇත. එලහත්
2020 ලෙසැේබර් මාසලේ 4.6%ක්ූ මුපිට උද්ධමනයට ආහාර කාණ්ඩලේ ොයකත්වය 3.4%ක් හා ආහාර
ලනාවන කාණ්ඩලේ ොයකත්වය 1.2%ක් විය. 2020 ලෙසැේබර් මාසයට සාලේක්ෂව 2021 ලෙසැේබර් මාසලේ
උද්ධමනය වැඩිවීමට ප්රධාන වශලයන්ත ලහේු ූලේ ආහාර හා ආහාර ලනාවන කාණ්ඩවල පැවති ඉහළ මිල
මට්ටේ ය. ඒ අනුව, ආහාර කාණ්ඩයලේ වාර්ික උද්ධමනය(ලක්ෂ්මය) 2021 ලනාවැේබර් මාසලේදී 16.9%
සිට 2021 ලෙසැේබර් මාසලේදී 21.5% ෙක්වා වැඩි ූ අතර, ආහාර ලනාවන කාණ්ඩලේ වාර්ික
උද්ධමනය(ලක්ෂ්මය) 2021 ලනාවැේබර් මාසලේදී 6.2% සිට 2021 ලෙසැේබර් මාසලේදී 7.6% ෙක්වා වැඩි
විය.
ජාතික පාරිල ෝගික මිල ෙර්ශකලේ මාසික ලවනසේවීම සංසන්තෙනය කලවිට, 2021 ලනාවැේබර් මාසලේ
155.3ක් ූ ෙර්ශකාංකය 2021 ලෙසැේබර් මාසලේ 161.0ක් ෙක්වා වැඩිවීමක් වාර්තා විය. පසුගිය මාසය හා
සංසන්තෙනය කලවිට 2021 ලෙසැේබර් මාසලේ ෙර්ශකාංකය 5.7ක වැඩිවීමක් එනේ 3.7ක ප්රතිශතකාංක
වැඩිවීමක් වාර්තා විය. ලමම මාසික ලවනසේවීමට ආහාර කාණ්ඩලේ ෙර්ශක අගය 3.0%කින්ත වැඩිවීම සහ ආහාර
ලනාවන කාණ්ඩලේ ෙර්ශක අගය 0.68%කින්ත වැඩිවීම ොයක වී ඇත.
ආහාර කාණ්ඩය සැළකූවිට එළවළු, සහේ, අමු මිරිසේ, ලලාකු ළූණු, අර්තාපේ, බිත්තර, පාන්ත, ලපාේ, කුකුළේ
මසේ, තිරිඟු පිටි, කිරිපිටි, බිසේකට්, රු ළූණු, මයිසූර් පරිේු, පළුරු, ලපාේලතේ, මිරිසේ කුඩු, බනිසේ, ලකාසේ,
වියළි මිරිසේ සහ ළෙරු කිරිපිටි යන ආහාර ද්රවවල මිල වැඩිවීමක් වාර්තා විය. ලකලසේ ලවතත් මුං ඇට, සීනි
සහ ලෙහි යන ආහාර ද්රවවල මිල අඩුවීමක් වාර්තා වී ඇත.
පසුගිය මාසය හා සංසන්තෙනය කලවිට, 2021 ලෙසැේබර් මාසලේ ආහාර ලනාවන කාණ්ඩලේ ෙර්ශක අගය
වැඩිවීම සඳහා ‘මධසාර පාන වර්ග, දුේලකාළ හා මත්ද්රව' (අරක්කු සහ බුලත්), ‘ලරදිපිළි හා පාවහන්ත',
'නිවාස, ජලය, විදුලිය, ගෑසේ හා ලවනත් ඉන්තධන' (භුමිලතේ සහ ෙර), 'ගෘහ උපකරණ හා ගෘහ ඒකක නඩත්ු
කටයුු', 'ප්රවාහන' (ලපට්රේ සහ ඩීසේ), 'ආපනශාලා සහ ලහෝටේ සහ ‘විවිධ ාණ්ඩ හා ලසේවා' යන
කාණ්ඩවලට අයත් අයිතමයන්තලේ මිල වැඩිවීම ප්රධාන වශලයන්ත බලපා ඇත. තවෙ 'ලසෞඛ' සහ
'විලනෝොත්මක හා සංසේකෘතික' යන කාණ්ඩවල මිල ෙර්ශක අගයන්තලේ සුළු වැඩිවීමක් වාර්තා වී ඇත. එලසේ
වුවත් පසුගිය මාසය හා සංසන්තෙනය කලවිට 'සන්තනිලේෙන', සහ 'අධාපන' යන කාණ්ඩවල මිල ෙර්ශක අගය
ලවනසක් වී ලනාමැත.
ජාතික පාරිල ෝගික මිල ෙර්ශකලේ ලක්ෂ්මය ලවනසේවීේ පෙනේව නිතර මිල උච්චාවචනය වන ආහාර වර්ග,
බලශක්ති සහ ප්රවාහන අයිතමයන්ත ඉවත් කිරීලමන්ත පිළිඹිඹු වන යටිෙැරි උද්ධමනය (Core Inflation) 2021
ලනාවැේබර් මාසලේ 8.8% සිට 2021 ලෙසැේබර් මාසලේ 10.8% ෙක්වා වැඩිවීමක් වාර්තා විය.

ජාික පාරිව ෝගික මිල දර්ශකය (පදනම: 2013=100), ජාික පාරිව ෝගික මිල දර්ශකය (යටිදැරි), ලක්ෂයමය මුපිට
උද්ධ්මනය සහ ලක්ෂයමය යටිදැරි උද්ධ්මනවේ විචලනය
ජා.පා.මි.ද.

ලක්ෂයමය උද්ධ්මනය
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ලක්ෂ්මය මුපිට උද්ධමනය

ජාික පාරිව ෝගික මිල දර්ශකවේ විචලනය (පදනම : 2013 = 100)

ජනලේඛන හා සංඛාලේඛන ලෙපාර්තලේන්තුව

ලක්ෂ්මය යටිෙැරි උද්ධමනය

