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ජනලේඛන හා සංඛයාලේඛන ලාරාතමේල්තුව

2017 නේපබර ාරි න14

විසිතු 2016 ලාසැ්බතම මස සඳහා වූ කාතමමික නිෂ්රාාන

ාතමශකය නිකුත් ලකොට ඇේ. කතමමාතුේ අංශලේ තමධනය මැනීමට ඩාත් ම සුදුසු ාතමශකයක් ලෙස කාතමමික
නිෂ්රාාන ාතමශකය හැඳිතුවිය හැකි අේර ලමම ාතමශකය මඟිතු කතමමාතුේ අංශලේ නිෂ්රාාන ධාරිේාල හි ලකටි
කාලීන ල නස්වී් හඳුනා ගේ හැකිය. ේ

ා ලමමඟිතු ආතමථික සං තමධනලේ හැරවු් ෙක්ෂය හඳුනා ගේ

හැකිය. ඒ අනු ලමම ාතමශකය 2016 ඔක්ලේෝබතම මස සිට මාසික ගණනය කරනු ෙබන අේර දින 45 ක කාෙ
රරේරයකට රසු ාතමශක අගයතු නිකුත් කරනු ෙබන බ 2016 ලාසැ්බතම මසට අාාළ කාතමමික නිෂ්රාාන
ාතමශකය නිකුත් කිරීල් නිෙ නිලේානය නිකුත් කරමිතු ජනලේඛන හා සංඛයාේඛන අධයක්ෂ ජනරාේ
ආචාතමය ඒ.ලේ.සේරසිංහ මහේා ප්රකාශ කලළ ය. 2015 රාන් තමෂය ලෙස ලගන ගණනය කරන ො ලමම
ාතමශකලයහි අගයතු, ල නස් රාන් තමෂ සහිේ ාතමශක සමඟ සැසැඳිය ලනොහැක.
ඒ අනු 2015 තමෂලේ සාමානය මාසික නිෂ්රාානයට සාලකක්ෂ , 2016 ලාසැ්බතම මස නිෂ්රාාන කතමමාතුේ
අංශලයහි, නිෂ්රාාන ධාරිේා ලයහි 3.6% ක
ාතමේා ලේ. ේ

ැඩිවීමක්
කාර්මික නිවෂ්පානය නනර්ශක  න (2015=100)

ා, 2015 සාමානය මාසික නිෂ්රාානයට

සාලකක්ෂ 2016 ලාසැ්බතම මස ගෘහ භාණ්ඩ නිෂ්රාාන (
21.6%), යතුත්ර සහ යතුලත්රෝරකරණ නිෂ්රාාන (14.)%),
මූලික ඖෂධ නිෂ්රාාන (1).5%) සහ
ඛණිජමය ද්ර ය නිෂ්රාාන (1).5%)
තමධනයක්

ර්ෂ  නසහ නමාස
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ෙ කැපී ලරලනන

2016 ලාසැ්බතම

103.6

සිේ න කාතමව

10).3

ාතමේා ලේ. 2016 ලාසැ්බතම මස ආහාර

නිෂ්රාාන අංශලයහි 1.6% ක ැඩිවීමක් ාතමේා ලේ. 2015
තමෂලේ සාමානය මාසික නිෂ්රාානයට සාලකක්ෂ ,

දු්ලකොළ නිෂ්රාාන (11.3%), ාැ හා ඒ ආශ්රිේ නිෂ්රාාන නිෂ්රාාන (6.3%), විදුලි කරකරණ නිෂ්රාාන (6.3%)
සහ අඟුරු සහ ඛනිජ ලේේ පිරිරහදු කිරීල් නිෂ්රාාන ().4%),
තමෂලේ සාමානය කාතමවමය නිෂ්රාානයට

සාලකක්ෂ

2016

ෙ අඩුවීමක්
තමෂලේ සිේ

ාතමේා ලේ. ඒ අනු
න කාතමව

2015

වළ නිෂ්රාාන

කාතමමාතුේ අංශලයහි නිෂ්රාාන ධාරිේා ය ).3 % කිතු තමධනය වී ඇේ.
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