
 
 

  

  

 

පළාත් දළ දේශිය නිෂ්පාදිතය - 2011 

 
1) ශ්රී ලං කා ම ලං  බ ලං ංකාවේ ස ලං ඛායමන ද ලං  ාරමතමේ ්තුව,   ලං 2011 ලං  ඛර ලං ඛඳබම ලං

ජන ද ේන ද ලං බම ලං ඛායම ේන ද ලං  ාරමතමේ ්තුව,  ලං සින්තු ලං ර මිතේ  ලං ර ්න දම ලං

   ෙඳ රොෙ ලං මික ලං අනු  ලං ාෙ ලං  ේශීය ලං නිෂර්මදිේ ලං (ා. ේ.නි.) ලං ඇඛේ් ්තුව, ලං

රාන ද්   ලං රෙම් ලං ාෙ ලං  ේශීය ලං නිෂ්රමදිේය ලං (ර.ා. ේ.නි.) ලං ගණන දය ලං  ර ලං ඇේ. ලං ලං

රෙම් ලංාෙ ලං ේිතය ලංනිෂර්මදිේය ලංඇඛ්ේ ්තුව, ලංකිරී ් ලංදී  ලංරෙම් ලං ට්ට ් ලංසුදුසු ලං

ාතමශ යතු ලං රාන ද් ලං  රගනිමිතු ලං ාෙ ලං  ේශීය ලං නිෂ්රමදිේ ේ ලං එක් ලං එක් ලං උර ලං

අාශයතු ේ ලං ටින දම   ලංරෙම් ලංඅේර ලං ංාම ලංබරිනු ලංකංයි. ලං 

 

2) 2011 ලං ඛ තම ලංදී  ලංඛ්ථම ර ලංමික ලං(මූතමේ ලංඅගය) ලංඅනු  ලංන්යයට ලං8.3 ලංකිතු ලං තමධන දය ලංවූ ලං

ා. ේ.නි. ලංර ්න දම ලං   ෙඳ රොෙ ලංමික ලං (න දමමි  ලංඅගය) ලංඅනු  ලංරුපියේ ලංබිලියන ද ලං

6 543 ලංක් ලං ාක් ම ලං න්යයට ලං 16.7 ලංකිතු ලං  තමධන දය ලං වූ ලං අේර  ලං ඒ  ලං පුේගක ලංආාමය  ලං

රුපියේ ලං313 511 ලං (එ.ජ.  ොකතම ලං2 836) ලංක් ලංසිය. ලං  ලංර ්න දම ලං   ෙඳ රොෙ ලංමික ලං

අනු  ලංගණන දය ලං රන ද ලංකා ලංරෙම් ලංාෙ ලං ේශීය ලංනිෂ්රමදිේය ලංඛායම ලංඛටබන ද ලං1 ලංහි ලං

ාක් ම ලංඇේ. 

ඛායමන ද ලං ාරමතමේ ්තුව,  
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සංඛ්යා සන 1 1 

පළාත් අනුව දළ දේශීය නිෂප්ාදිතදේ සුවිද ේෂී ලක්ෂණ  

(පවත්1ා දවදළඳදපොළ මිල අනුව) 20101 ස  20112 
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2010 2,513 563 599 190 334 535 267 253 351 5,604

2011 2,905 644 727 241 375 652 300 292 406 6,543

2010 13.4 18.9 17.7 21.8 19.5 14.8 20.6 15.5 19.1 15.9

2011 15.6 14.5 21.4 27.1 12.4 21.9 12.4 15.5 15.7 16.7

2010 44.8 10.0 10.7 3.4 6.0 9.5 4.8 4.5 6.3 100

2011 44.4 9.8 11.1 3.7 5.7 10.0 4.6 4.5 6.2 100

2010 428 209 240 159 214 228 215 191 181 271

2011 491 237 289 200 237 276 239 218 207 314

2010 1.6 0.8 0.9 0.6 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 1.0

2011 1.6 0.8 0.9 0.6 0.8 0.9 0.8 0.7 0.7 1.0

ද.දේ.නි. (රු.බි.)

ද.දේ.නි. වර්ධ්1 

අනුපාතය (%)

ද.දේ.නි. දායකත්වය 

(%)

ඒක පුේෙල ආදායම 

(රු.ද ස්)3

ඒක පුේෙල ආදායම් 

අනුපාතය4

 

 

 

3)  ෑේ ලං  මලීන ද  ලං නිරීක්ෂණය ලං  ෙ ලං රෙම් ලං ංා ලං සිෂ ේම යතු ේ ලං අඩු ලං වී ් ලං

න දකඹුරුේම යතු ලං ේ දුරට් ලං අණ්   ලං රක තී  ලං  රතුනු් ලං  රමිතු ලං 2011 ලං

 ඛ තමදී ලං ා ලංංඛ්න දමහිර ලංරෙම ් ලංා. ේ.නි. ලං ාමය ් ය ලංේ දුරට් ලංරබේ ලං කටුණි. ලං ලං

   ඛේ ලං වු ්  ලං නිෂර්මාන ද ලං  තම මතුේ ලං බම ලං    ෙඳ ලං  ටයුව, ක ලං න්දුවූ ලං

රඛමරණයතු ලං ංඛ්න දමහිර ලං රෙම ් ලං  තමධන දයට ලං  බ් ලං රුවේකක් ලං වූ ලං අේර  ලං එ  ලං

රෙමේ ලං න්යයට ලං 15.6 ලං   ලං ඉේම ලං යබර් ලං  තමධන දයක් ලං  රතුනු් ලං  රන ද ලං කදී. ලං ලං

 ෘෂි තම මතුේ  ලං ධී ර  ලං ඉදිකිරී්  ලං ග න දමග න ද  ලං ඛබ ලං මූකය ලං  ඛේ ම තුහි ලං න්දුවූ ලං

රඛමරණය් ලංඛ ග ලංඋව,රු ලංරෙමේ ලංඉබෙ  ලංන දමමි  ලං තමධන දයක් ලං මතමේම ලං ෙ ලංඅේර  ලං

ජමති  ලංආතමථි යට ලංඑ ගිතු ලංාක් න ද ලංකා ලංාමය ් යා ලංඉබෙ ලංගි ේය. ලං ලංාවේණු ලංඛබ ලං

 යඹ ලං රෙම් ලං මීෙඟ ලං ඉබෙ  ලං ා. ේ.නි. ලං  තමධන දයතු ලං  රතුනු් ලං  ෙ ලං අේර  ලං එ  ලං

රෙම් ක ලං ා. ේ.නි. ලං ාමය ් යතු ලංා ලං ඉබෙ ලංගි ේය. ලං  ලං     ලංරෙම් ලං ා  හි  ලං

 තමධන දයට ලං    ෙඳ ලං  ටයුව,  ලං නිෂ්රමාන ද ලං  තම මතුේ  ලං මූකය ලං  ඛේ ම ලං ඛබ ලං

ග න දමග න ද ලං යන ද ලං අාශයතු ගතු ලං ඉේම ලං ඉබෙ ලං ාමය ් යක් ලං කකබුණු ලං අේර  ලං

1. ඛා ශෝධිේ 
2. ේම  මලි  
3.  රජිඛ්ට්රමතම ලංජන දරමේ ලං ාරමතමේ ්තුව,  ලං ගිතු ලංඛ්රමදිේ ලං ධය ලං මතමෂි  ලංජන දගබන ද ලංඇඛ්ේ ්තුව, ලංරාන ද් ලං

 රගනිමිතු ලංගණන දය ලං ර ලංඇේ. ලං 
4. රෙම් ලංඒ  ලංපුේගක ලංආාමය   ලංදි යි තු ලංඒ  ලංපුේගක ලංආාමය ් ලංඅනුරමේයක් ලං කඛ 
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ඉදිකිරී් ලං අාශ ේ ලංන්දුවූ ලං ර තමධන දයතු ලංව,ළිතු ලං ාවේණු ලංරෙමේ ලං න දම ලං රතිකමයයක් ලං

අ්ර් ලං  ර ලං ග් ්ය. ලං  ලං    ඛේ ලං වු ා  ලං 2011 ලං  ඛ තම ලං රෙමු ලං  මතමව, ස ලං න්දුවූ ලං

අයබර් ලං  මකගුණි  ලං ේ්් යතු ලං  බේව, ලං   ොට ගන ද ලං  ෘෂි මතමමි  ලං අාශ ේ ලං

න්දුවූ ලං රසුංෑ  ලං නිඛම ලං න දක ගන දහිර ලං බම ලං උව,රු කා ලං රෙම් ක ලං  ධයඛථ් ලං න දමමි  ලං

 තමධන දයක් ලංඛබ ලං ා. ේ.නි. ලං ඛඳබම ලං වූ ලං ාමය ්  ේ ලංරබෙ ලං කටී ක් ලං මතමේම ලං සිය. ලං ලං

 ධය  ලං රෙම ් ලං න දමමි  ලං  තමධන දය ලං 2011 ලං  ඛ තම ලං  ා න ද ලං යමග ේ ලං න්දුවූ ලං ජක ලං

සිදුලිංක ලංඋ්රමාන ද ේ ලංරබේ ලං කටී ් ලංඛ ග ලං තුාගමමී ලංවූ ලංඅේර  ලංා. ේ.නි. ලංඛඳබම ලං

වූ ලංාමය ්  ේ ලංඅඩු ලංවී ක් ලංා ලංන්දු ලංසිය. 

 

පළාත්බද වර්ධ්1 අනුපාත 
 

4)  2011 ලං ඛ තම ලංදී ලංන්යලු  ලංරෙම් ලංේසි ලංඅා  ලංන දමමි  ලං තමධන ද ලංඅනුරමේයතු ලං රතුනු් ලං

 රන ද ලං කදී. ලං  ලං 2011 ලං  ඛ තම ලං දී ලං න්යයට ලං 27.1 ලං ක් ලං වූ ලං ඉබෙ  ලං න දමමි  ලං  තමධන ද ලං

අනුරමේය ලංඋව,රු ලංරෙමතිතු ලං මතමේම ලංසිය. ලං ලං යඹ ලංඛබ ලංාවේණු ලංරෙම් ක ලංා. ේ.නි. ලං

 තමධන ද ලං  සගය ලං 2011 ලං  ඛ තම ලං දී ලං න්යයට ලං 21.9 ලං ක් ලං ඛබ ලං න්යයට ලං 21.4 ලං ක් ලං සිය. ලං ලං

   ලං ඛේ ලංවු ා ලංන දක ගන දහිර  ලංඋව,රු ලං කා  ලං ධය  ලංබම ලංඛංරගමු  ලංරෙම් ක ලං තමධන ද ලං

අනුරමේයතු ලං2010 ලං ඛර ලංබම ලංඛකඛඳී ් ලංදී ලං තුාගමමි ලංවී ලංඇේ. ලං ලං 

 

උව,රු ලං රෙමතිතු ලං  මතමේම ලං වූ ලං සිශමක ලං  තමධන දයට ලං රධමන ද ලං  ශ යතු ලං  බේව, ලං වූ ේ ලං

 ෘෂි මතමමි  ලංඅාශ ේ ලංාක්න දට ලංකකබූ ලංඉබෙ ලංක්රියම මරි් යයි. ලං ලං2010 ලං ඛර ලංඛ ග ලං

ඛකඛඳී ් ලං දී ලං උව,රු ලංරෙම ් ලං වී ලංනිෂ්රමාන දය ලං 2011 ලං  ඛ තම ලං දී ලංකි කෝ ලං ග්රෑ් ලං ාශ ලං

කක්ෂ ලං210 ලංක් ලංාක් ම ලංන්යයට ලං90 ලංකිතු ලං තමධන දය ලංසිය. ලං ලංඑ ඛේ   ලං රදිය ලංබම ලංමිරිදිය ලං

 ්ඛය ලංනිෂ්රමාන ද ේ ලංන්දු ලංවූ ලංඛකකකිය ලංයුව, ලංඉබෙ ලංයම  ලංා ලං  හි ලං තමධන දයට ලංසිශමක ලං

 ශ යතු ලං ාමය  ලං සිය. ලං 2011 ලං  ඛ තම ලං දී ලං උව,රු ලං රෙම ් ලං  රදිය ලං ඛබ ලං මිරිදිය ලං

 ්ඛය ලංනිෂර්මාන දයතු ලංපිළි  ළිතු ලං  ට්රික් ලං ටොතු ලං 46 370 ලං ඛබ ලං 2 150 ලං ාක් ම ලං

න්යයට ලං38 ලංකිතු ලංඛබ ලංන්යයට ලං165 ලංකිතු ලං තමධන දය ලංසිය. ලං ලංඑ  තු  ලං2011 ලං ඛ තම ලංදී ලං

න ද  ලංංකාවේ ලංශමම ලං34 ලංක් ලංආර්ය ලංකිරී ් ලංඛ ග ලංඇතිවූ ලංංකාවේ ලං ඛේ ම ක ලං යමප්ේ ලං

වී  ලං ා ලං උව,රු ලං රෙමතිතු ලං  රතුනු් ලං  ෙ ලං     ලං ඉබෙ ලං  තමධන දයට ලං  බේව, ලං සිය. ලං ලං

ාක්ෂිණ ලංඅධි සගී ලං මතමගය  ලං ්ේක ලංගු තු ේොටු රොෙ ලංඛබ ලංබ්ංතු ේොට ලං රමය ලං

 කනි ලං යටිේක ලං රබසු ් ලං  කඩිදියුණු ලං කිරී ් ලං  යමරෘති ලං  ගිතු ලං ඇති ලං වූ ලං ආතමථි  ලං
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 ටයුව, ක ලං පිබිදී  ලං   තු  ලං ඛාචමර  ලං ක් ෂේත්ර ේ ලං ඇති ලං වූ ලං හිේ ර ලං

ර ණේම යතු ලං ාවේණු ලං රෙමතිතු ලං  මතමේම ලං වූ ලං න්යයට ලං 21.4 ලං   ලං  තමධන දයට ලං

ාමය ් යක් ලංාක් න ද ලංකදී. ලං ලං2011 ලං තමෂ ේ ලංදී ලං යඹ ලංරෙමතිතු ලං මතමේම ලංවූ ලංන්යයට ලං

21.9 ලං   ලං ඉබෙ ලං  තමධන දයට ලං නිෂ්රමාන ද ලං  තම මතුේ ලං ඛබ ලං මූකය ලං  ටයුව, ලං යන ද ලං

අාශයතු ේ ලංන්දුවූ ලංඛකකකිය ලංයුව, ලං තමධන දයතු ලං න දම ලංපිටි බකක් ලංසිය. ලං  ලං ් ලංඅේර ලං

න දක ගන දහිර  ලංඋව,රු කා  ලං ධය  ලංඛබ ලංඛංරගමු  ලංයන ද ලංරෙම් ක ලං තමධන දයතු ේ ලං

ඉේම ලංසුළු ලංඅඩු ලංවී ක් ලං2011 ලං ඛ තම ලංදී ලංාක්න දට ලංකකබිණි. 

 

2011 ලං ඛ තම ලංමුේ ලං මතමව, ස ලං දී ලංංකරක ක්වූ ලංඅහිේ ර ලං මකගුණි  ලංේ්් ය ලං

න දක ගන දහිර ලංබම ලංඋව,රු කා ලංරෙම් ක ලං ෘෂි මතමමි  ලංඅාශ යහි ලංක්රියම මරි් යට ලං

අහිේ ර ලං කඛ ලංංකරමන ද ලංකදී. ලං  ලං2011 ලං තමෂ ේ ලංදී  ලංන දක ගන දහිර ලංඛබ ලංඋව,රු ලං කා ලං

රෙම් ක ලංවී ලංනිෂ්රමාන දය ලංපිළි  ළිතු ලංකි කෝ ලංග්රෑ් ලංාශ ලංකක්ෂ ලං650 ලංක් ලංබම ලංකි කෝ ලං

ග්රෑ් ලංාශ ලංකක්ෂ ලං1 144 ලංක් ලංාක් ම ලංන්යයට ලං39 ලංකිතු ලංබම ලංන්යයට ලං3 ලංකිතු  ලංඅඩු ලංසිය. ලං ලං

මීට ලංඅ ේර   ලංඑ  ලංරෙම් ක ලංඑෙ ළු ලංනිෂර්මාන දය ලංපිළි  ළිතු ලංන්යයට ලං33 ලංකිතු ලං

බම ලංන්යයට ලං7 ලංකිතු ලංා  ලංඋඛ්බි් ලං යෝග ලංනිෂර්මාන දය ලංපිළි  ළිතු ලංන්යයට ලං12 ලංකිතු ලං

බම ලංන්යයට ලං33 ලංකිතු ලංා ලංරබේ ලං කටුණි. ලං  ලං 2011 ලං ඛ තම ලං ා න ද ලං මතමව, ස ලංදී ලංජක ලං

සිදුලිංක ලං උ්රමාන ද යහි ලං න්දුවූ ලං රසුංෑ  ලං  ධ් ලංය  ලං රෙම ් ලං ක්රියම මරි් යට ලං

අහිේ ර ලං කඛ ලංංකරක ක්වීය. ලං ලං ධය  ලංරෙම ් ලංපිහිටම ලංඇති ලංසිදුලි ලංංකමගමර ක ලං

ජක ලංසිදුලිංක ලංනිෂර්මාන දය ලංගි.  ො.රක. ලං3350 ලංක් ාක් ම ලංන්යයට ලං21 ලංකිතු ලංඅඩු ලංවී  ලං

නිඛම ලංනිෂ්රමාන ද ලං තම මතුේ ලංඅාශ යතු ලංඑ  ලංරෙම ් ලංා. ේ.නි. ලංයට ලංකකබුණු ලංඑ ව, ලං

 ෙ ලංඅගය ලංා ලං2011 ලං ඛ තම ලංදී ලංරබේ ලං කටුණි. 

 

2011 වසදර් පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිත දායකත්වයන් 
 

5) අ න දවේ් ලං රෙම් ලිතු ලං  රතුනු් ලං  ෙ ලං සිශමක ලං  තමධන දයතු ලං පිළිබිඹු ලං  රමිතු  ලං

ඛ ඛේ් ලංා. ේ.නි. ලංයට ලංංඛ්න දමහිර ලංරෙම ් ලංාමය ් ය ලං2010 ලං ඛ තම ලංදී ලංවූ ලංන්යයට ලං

44.8 ලං න්ට ලං 2011 ලං  ඛ තම ලං දී ලං න්යයට ලං 44.4 ලං ාක් ම ලං අඩු ලං සිය. ලං  ලං 2010 ලං  ඛ තම ලං දී ලං වූ ලං

න්යයට ලං 10.7 ලං බම ලං ඛකඛඳී ් ලං දී ලං 2011 ලං  ඛ තම ලං දී ලංන්යයට ලං 11.1 ලං  ලං ාමය ් යක් ලං

ාරන ද ලං ාවේණු ලං රෙමේ  ලං ා ලං. ේ.නි. ලං යට ලං  ා න ද ලං ඉබෙ  ලං ාමය ් ය ලං ඛකරයීය. ලං ලං

ව,තු න ද ලංඉබෙ  ලංාමය ් ය ලං මතමේම ලං ෙ ලං යඹ ලංරෙමේ ලං2010 ලංදී ලංවූ ලංන්යයට ලං9.5 ලං
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න්ට ලං2011 ලංදී ලංන්යයට ලං10.0 ලංක් ලංවූ ලං ාමය ් යක් ලංකංම ලං ාමිතු ලංඛ ඛේ් ලං ා. ේ.නි. ලං

යට ලංාරණ ලංාමය ් ය ලංඉබෙ ලංන දා න ද ලංකදී. ලං ලං2010 ලං ඛ තම ලංදී  ලංඋව,රු ලංරෙමේ ලං ගිතු ලං

ා. ේ.නි. ලංයට ලංාක් න ද ලංකා ලංන්යයට ලං3.4 ලංක් ලංවූ ලංාමය ් ය  ලං2011 ලං ඛ තම ලංදී ලංන්යයට ලං

3.7 ලංාක් ම ලංඉබෙ ලං ගොඛ් ලංඇේ. ලං ලං   ඛේ ලංන දමු්  ලං ධය   ලංන දක ගන දහිර  ලංඋව,රු ලං කා ලං

ඛබ ලංඛංරගමු  ලංයන ද ලංරෙම් ලං ගිතු ලංා. ේ.නි. ලංයට ලංාක් න ද ලංකා ලංාමය ් ය ලං2011 ලං

 ඛ තම ලං දී ලං පිළි  ළිතු ලංන්යයට ලං 9.8  ලං න්යයට ලං 5.7  ලං න්යයට ලං 4.6 ලං ඛබ ලං න්යයට ලං 6.2 ලං

ාක් ම ලංඅඩු ලංවී ලංඇේ. ලං  ලංඌ  ලංරෙමේ ලං ගිතු ලංා. ේ.නි. ලංයට ලංාක් න ද ලංකා ලංාමය ් ය ලං

2011 ලං ඛ තම ලංදී ලං න දො  න දඛ්  ලංරක ව,ණි. 
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දළ දේශීය නිෂප්ාදිතයන පළාත් අනුව දායකත්වය 
 
 

 
 
 

පළාත්බද ඒක පුේෙල ආදායම 
 

6) 2011 ලං ඛ තම ලංදී ලංදි යි තු ලංන්යලු ලංරෙම් ක ලංඒ  ලංපුේගක ලංආාමය  ලං තමධන දය ලංසිය. ලං ලං

ංඛ්න දමහිර ලං රෙම ් ලං රුපියේ ලං 490 724 ලං ක් ලං  න ද ලං ඒ  ලං පුේගක ලං ආාමය  ලං 2011 ලං

 ඛ තම ලං ඛ ඛේ් ලං දි යි තු ලං ඒ  ලං පුේගක ලං ආාමය  ලං   තු ලං 1.6 ලං ගුණයක් ලං සිය. ලං ලං

අ න දවේ් ලංන්යලු ලංරෙම් ක ලංඒ  ලංපුේගක ලංආාමය  ලංඛ ඛේ් ලංදි යි තු ලංඒ  ලංපුේගක ලං

ආාමය  ලංවූ ලංරු.313 511 ලංට ලං  ම ලංරබතිතු ලංරක තිණි. 
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පළාත් අනුව ඒක පුේෙල ආදායම 
 

 
 

පළාත් දළ දේශීය නිෂප්ාදිතයන ආංශික දායකත්වය 
 

7) රෙම් ලංඅේර ලංා. ේ.නි. ලංහි ලංඛායුති ේ ලංඛකකකිය ලංයුව, ලං  න දඛ ්් ලංාක්න දට ලංකක ේ. ලං ලං

2011 ලං තමෂය ලංව,ෙ ලංදී ලං ෘෂි තම මතුේය ලංංඛ්න දමහිර ලංරෙම ් ලංා. ේ.නි. ලංයට ලංන්යයට ලං

3 ලං  ලං ාමය ් යක් ලං ාක් න ද ලංකා ලංන දමු් ලංඅ න දවේ් ලංරෙම් ක ලංඑහි ලං ාමය ් ය ලං

න්යයට ලං15 ලං් ලං30 ලං් ලංඅේර ලං ස. ලං  ලංංඛ්න දමහිර ලංඛබ ලංඋව,රු ලංරෙම් ලංබකර ලංඅ න දවේ් ලං

න්යලු ලං රෙම් ලං ෘෂි මතමමි  ලං අාශ යතු ලංර.ා. ේ.නි. ලං යට ලංකංම ලං දුතු ලං ාමය ් ය ලං

2011 ලං  ඛ තම ලං දී ලං අඩු ලංවී ලංඇේ. ලං  ලං 2011 ලං  ඛ තම ලං දී ලං ධය  ලංඛබ ලං යඹ ලංරෙම් ලංබකර ලං

අ න දවේ් ලං න්යලු  ලං රෙම් ලං  මතමමි  ලං අාශ යතු ලං ර.ා. ේ.නි. ලං යට ලං කංම ලං දුතු ලං

ාමය ් ය ලං  කඩි ලං වී ලං ඇේ. ලං  ලං එ ඛේ  ලං 2010 ලං  ඛ තම ලං   තු   ලං ර.ා. ේ.නි. ලං යට ලං

 මතමමි  ලංඅාශයතු ලංඉබෙ  ලංාමය ් ය ලංකකබී ලංඇ් ් ලංාවේණු ලංරෙම ේනි. ලං ලං ඛේ ම ලං

අාශය  ලං රමුේ  ලං ේනි ලං අාශයක් ලං  කඛ ලං සිසිධ ලං රෙම් කට ලං අාමෙ  ලං ර. ේ.නි. ලං

 යතු ලං න්යයට ලං 49.5 ලං ් ලං 64.1 ලං ් ලං අේර ලං රතිශේයක් ලං  මතමේම ලං   ෙේය. ලං  ලං  ලං 2011 ලං

 තමෂය ලංව,ෙ  ලංංඛ්න දමහිර ලංඛබ ලංඋව,රු ලංරෙම් ක ලං ඛේ ම ලංඅාශ ේ ලංාමය ් ය ලංඅඩු ලං

වී ක් ලං  රතුනු් ලං  රන ද ලං මු් ලං අ න දවේ් ලං න්යලු  ලං රෙම් ක ලං එය ලං  කඩිවී ක් ලං

 රතුනු් ලං රයි. 
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පළාත්වල ද.දේ.නි. සංයුතිය 

 

බ
ස
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ාහි
ර

ම
ධ්
ය
ම

දකු
ණු

උ
තු
රු

1
ැද
ෙ
1
හි
ර

ව
ය
ඹ

උ
තු
රු

 ම
ැද

ඌ
ව

ස
බ
ර
ෙ
මු
ව

මු
ළු

 දි
ව
යි
1

2010 3.0 18.1 16.7 16.3 22.1 18.2 29.0 32.5 22.2 12.8

2011 3.2 17.6 15.4 24.2 16.2 17.0 23.3 30.1 21.0 12.1

2010 31.9 28.7 34.5 15.2 29.5 30.3 20.6 19.4 24.3 29.4

2011 32.7 26.5 35.0 18.7 31.6 29.7 21.7 19.6 25.4 29.9

2010 65.0 53.3 48.8 68.5 48.4 51.4 50.5 48.1 53.5 57.8

2011 64.1 55.9 49.6 57.1 52.2 53.3 55.0 50.4 53.6 58.0

කර්මාන්ත

ස ේවා

කෘෂිකර්මාන්තය

 
 


