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පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (ප.ද.දේ.නි)1 – 2019 
 

දිවයිනේ වාණිජ සහ පරිපාලන අගනගර  ඇතුළත් බස්නාහිර පළාත, අඛණ්ඩව ආර්ථිකදේ දපරගමන්කරු දලස දායකත්වය ලබා දී 

ඇත. දකදස් වුවද, පළාත්බද වර්ථධන විෂමතාවන්දේ අඩු වීම පිළිඹිබු කරමින් බස්නාහිර පළාත ද.දේ.නි සඳහා දැක්වූ දායකත්වය, 2019 

වසදර්ථදී යම් අඩු වීමක්ව දපන්ුම් කර ඇත. 
 

රටේ නාමික දළ ටේශීය නිෂ්පාදිතටේ 

(ද.ටේ.නි) ඉහළම දායකත්වය (සියයට 

39.1) බස්නාහිර පළාත විසින් ලබා දී 

ඇත. ටකටස් ටවතත්, ටෙසු පළාත්වල 

දායකත්වයන්හි වර්ධනය ටේතුටවන් 

ටමම අගය 2018 ට ොටේක්ෂව සියයට 

0.5 කින් අඩු වී ඇත. මධයම පළාත 

(සියයට 11.5) ෙහ වයඹ පළාත (සියයට 

10.7) පිළිටවලින් ටදවන ෙහ ටතවන 

ඉහළම දායකත්වයන් ලබා දී ඇත. 

 

උතුරු, නැටගනහිර, වයඹ ෙහ 

ෙබරගමුව පළාත්වල දායකත්වයන්හි 

ඉහළ යාමක් සිදු වී ඇති අතර 

බස්නාහිර, මධයම, දකුණු, උතුරු මැද 

ෙහ ඌව පළාත්වල දායකත්වය ටපර 

වෙරට ොටේක්ෂව අඩු වී ඇත. 

ආර්ථික කටයුතු අුව ක්රියාකාරිත්වය 

ආර්ථික කටයුතු සඳහා පළාත් දායකත්වය 

සෑම පළාතක්ම පාහේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු සඳහා මධයස්ථ 

වශටයන් දායක වී ඇති අතර එම දායකත්වය සියයට 8.4 සිට 

සියයට 15.9 දක්වා පරාෙයක විිහේ. ඒ අතරින්හ, දකුණු, වයඹ ෙහ 

මධයම පළාත්, කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලට ඉහළම දායකත්වය 

සපයා ඇත (රූප ෙටහන 2). 

සියයට 45.8 ක දායකත්වයක් සපයමින්හ කර්මාන්ත කටයුතු වල 

සඳහා ප්රමුඛ දායකත්වය ලබා දීමට බස්නාහිර පළාත ෙමත් වී 

ඇති අතර, මධයම ෙහ වයඹ පළාත් පිළිටවලින් ටදවන ෙහ 

ටතවන ඉහළම දායකත්වයන් ෙපයා ඇත. 

 

ටස්වා කටයුතුවල ඉහළම දායකත්වය වන සියයට 39.6 බස්නාහිර 

පළාත විසින් ලබා දී ඇති අතර, මධයම ෙහ දකුණු පළාත් 

පිළිටවලින් ටදවන ෙහ ටතවන ඉහළම දායකත්වයන් ෙපයා ඇත. 

 

ෙංඛ්යා ෙටහන 2 අනුව, පසුගිය වෙරට ොටේකෂව, ආර්ික 

ක්රියාකාරකම් ත්රිත්ත්වටේම වර්ධනයක් ලබා ගැනීමට උතුරු ෙහ 

වයඹ පළාත් ෙමත් වී ඇත. මධයම ෙහ උතුරු මැද පළාත් ටපර 

වෙරට ොටේක්ෂව සියලු ආර්ික කටයුතු වල දායකත්වයන්හි 

පසුබෑමක් ටපන්නුම් කරන අතර, අටනකුත් පළාත් මිශ්ර 

ක්රියාකාරිත්වයක් ටපන්නුම් කරයි. 

 

පළාත 
2018 (අ) 2019(ආ) 

අගය 

(රු. බිලියන) 
ප්රතිශතය 

(%) 
අගය 

(රු. බිලියන) 
ප්රතිශතය 

(%) 

බස්නාහිර 5,681.7 39.6 5,865.4 39.1 

මධයම 1,680.1 11.7 1,719.7 11.5 

වයඹ 1,514.4 10.5 1,608.3 10.7 

දකුණු 1,444.6 10.1 1,489.4 9.9 

ෙබරගමුව 1,049.6 7.3 1,145.4 7.6 

නැටගනහිර 805.6 5.6 861.4 5.7 

උතුරු මැද 809.6 5.6 810.5 5.4 

ඌව 792.4 5.5 805.9 5.4 

උතුරු 588.2 4.1 710.3 4.7 

ශ්රී ලංකාව 14,366.1 100.0 15,016.1 100.0 

පළාත කෘෂිකර්ථමාන්ත  (%) කර්ථමාන්ත  (%) දස්වා  (%) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

බස්නාහිර 9.6 9.7 49.8 45.8 38.9 39.6 

මධයම 12.3 11.5 12.0 11.8 11.5 11.3 

දකුණු 16.6 15.9 6.6 6.8 10.8 10.6 

උතුරු 7.6 9.6 3.5 5.0 3.9 4.0 

නැටගනහිර 11.9 10.3 3.6 4.9 5.7 5.6 

වයඹ 14.6 15.3 9.6 9.8 10.4 10.6 

උතුරු මැද 9.4 8.7 3.2 3.3 6.2 6.0 

ඌව 9.5 10.5 5.3 5.0 5.1 4.9 

ෙබරගමුව 8.6 8.4 6.4 7.7 7.6 7.5 

ශ්රී ලංකාව 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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රූප සටහන 1

පළාත් අුව ද.දේ.නි. දායකත්වය (%) 2019
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කෘෂිකර්ථමාන්ත

විදේෂ කරුණු 

 

 

නාමික ද.දේ.නි- 2019 
 

රු. බිලියන 15,016.1 
 

ප.ද.දේ.නි දායකත්වය 

ඉහළම අගය: 

බස්නාහිර පළාත 
 

වාර්ථෂික ලක්වෂයමය 

පදනම මත 

දායකත්වය පහළ 

යාමක්ව දක්වනට ලැබුණි 
 

රූප සටහන 2 

පළාත් අුව ආර්ථික කටයුතුවල ප්රතිශත දායකත්වය -2019 

සංඛයා සටහන 2 

පළාත් අුව නාමික ද.දේ.නිදයහි ආංශික සංයුතිය - 2018 and 2019 

 

සංඛයා සටහන 1 

පළාත් අුව නාමික ද.දේ.නි.: 2018-2019 

බස්නාහිර 

මධයම 

වයඹ 

දකුණු 

ෙබරගමුව 

නැටගනහිර 

උතුරු මැද 

ඌව 

උතුරු 

(අ ) ෙංටශෝධිත  (ආ) තාවකාලික 

1 ජනටේඛ්න හා ෙංඛ්යාටේඛ්න ටදපාර්තටම්න්තුව විසින් වාර්ෂිකව ප්රකාශයට පත් කරනු ලබන 

නාමික දළ ටේශීය නිෂ්පාදිතය (ද.ටේ.නි) , සුදුසු දර්ශක ටයාදා ගනිමින් පළාත් අනුව ටබදා ටවන්කර 

ෙංඛ්යාන ටදපාර්තටම්න්තුව විසින් ප.ද.ටේ.නි ඇස්තටම්න්තු කර ඇත. 

බ’ හිර උතුරු උ. මැද මධයම නැ’ හිර ඌව දකුණු වයඹ ස’ ගමුව 



2 

 

පළාත් තුළ ආර්ථික කටයුතු  

උතුරු පළාත හැර ටෙසු සියලු පළාත් සියයට 50 කට වඩා වැඩි 

දායකත්වයක් ටස්වා කටයුතු සඳහා ලබා දී ඇත. සියලු 

පළාත්වල කර්මාන්ත කටයුතු වල දායකත්වය ටස්වා කටයුතු  

වල දායකත්වයට පමණක් ටදවැනි වන අතර එය සියයට 16.7 
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