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පළාත් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය (ප.ද.දේ.නි.)1 – 2021 
 

ආර්ථික කටයුතු සඳහා ප්රමුඛ දායකත්වය අඛණ්ඩව බස්නාහිර පළාතෙන් ද, තදවන සහ තෙවන දායකත්ව 

පිළිතවලින් වයඹ සහ මධ්යම පළාත්වලින් ද දක්වා ඇෙ. 
 

ශ්රී ලංකා ආර්ථිකයේ ප්රධාන 

ක්රියාකාරකම්වලින් බහුතරයක 

යේන්රස්ථානය වන බස්නාහිර පළාත, 

2021 වසයර්ථ නාමික දළ යේශීය 

නිෂ්පාදිතයයන් (2015 පදනම් වර්ථෂයට 

අනුව ) සියයට 42.6ේ නියයෝජනය කරමින් 

ජාතික නිෂ්පාදිතයට ප්රමුඛ දායකත්වය 

සැපයූ අතර, පසුගිය වසරට සායේේෂව 

එම දායකත්වයේ වර්ථධනයේ ද දේනට 

ලැබුණි. වයඹ (සියයට 11.1) සහ මධයම 

(සියයට 10.1) පළාත් පිළියවලින් යදවැනි 

සහ යතවැනි ඉහලම දායකත්ව වාර්ථතා 

කර ඇත. 

 

නාමික දළ යේශීය නිෂ්පාදිතයට 

බස්නාහිර, සබරගමුව සහ වයඹ පළාත්වලින් දේවන ලද දායකත්වය 

2020 වසරට සායේේෂව 2021 වසයර්ථ දී ඉහළයාමේ යපන්නුම් කරන ලදී. 

යම් අතර, දකුණු, උතුරු සහ ඌව පළාත්වල දායකත්ව යනායවනස්ව 

පැවතුණි. යකයස් යවතත්, මධයම, නැයගනහිර සහ උතුරු මැද පළාත්වල 

දායකත්වය 2021 දී සුළු වශයයන් පහළ යගාස් ඇත. 

 

 

ආර්ථික කටයුතු සඳහා පළාත් මඟින් දායකත්වය 

ආර්ථික ක්රියාකාරකම් සඳහා එේ එේ පළාත්වල දායකත්වය සැලකීයම් දී, 

වයඹ පළාත කෘෂිකර්ථමාන්ත කටයුතු සඳහා සියයට 17.6ක ඉහළම 

දායකත්වයේ වාර්ථතා කර ඇති අතර ඉන් අනතුරුව පිළියවලින් දකුණු 

(සියයට14.3) සහ මධයම (සියයට 13.0) පළාත් වැඩි දායකත්වයේ දේවා 

ඇත. 

 

කර්ථමාන්ත ක්රියාකාරකම්වලට අඛණ්ඩව ඉහළම දායකත්වය ලබා දීමට 

බස්නාහිර පළාත සමත් වූ අතර, 2021 වසයර්ථ දී එය සියයට 48.2ේ විය. 

කර්ථමාන්ත අංශයේ ක්රියාකාරකම් සඳහා වයඹ පළාත (සියයට 11.5) සහ 

මධයම පළාත (සියයට 9.5) පිළියවලින් යදවැනි සහ යතවැනි විශාලතම 

දායකත්ව සපයා ඇත. 

 

යස්වා අංශයේ ක්රියාකාරකම් සම්බන්ධයයන් ද බස්නාහිර පළාත සියයට 

44.7ක වැඩි දායකත්වයේ ලබා දී ඇති අතර ඉන් අනතුරුව මධයම පළාත 

(සියයට 10.0), වයඹ පළාත (සියයට 9.8) සහ දකුණු පළාත (සියයට 9.8) 

පිළියවලින් ඉහළ දායකත්ව දේවා ඇත. 

 

 

පළාත කෘෂිකර්ථමාන්ත  (%) කර්ථමාන්ත  (%) දේවා  (%) 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 

බස්නාහිර 10.6  10.2  47.4  48.2  44.2  44.7  

මධ්යම 12.3  13.0  9.9  9.5  10.7  10.0  

දකුණු 13.9  14.3  6.5  6.3  9.7  9.8  

උතුරු 7.8  7.0  3.8  3.9  3.9  3.9  

නැගෙනහිර 9.3  9.5  6.6  5.7  5.0  4.8  

වයඹ 18.6  17.6  11.2  11.5  9.7  9.8  

උතුරු මැද 10.7  11.3  3.4  3.2  5.0  4.9  

ඌව 8.8 9.3  4.7  4.6  5.0  4.9  

සබරෙමුව 8.0 7.7  6.5  7.2  6.9  7.3  

ශ්රී ලංකාව 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

සංඛ්යාන ගදපාර්තගේන්තතුව 

2022.12.30 

විදේෂ කරුණු 

 

 

නාමික ද.දේ.නි. - 2021 

(2015 පදනම් වර්ථෂය) 
 

රු. බිලියන 17,686 

 

 

ප.ද.දේ.නි. දායකත්වය: 
 

     පළමු:   බේනාහිර පළාත        

                       (42.6%) 

    තදවන:  වයඹ පළාත        

                       (11.1%) 

    තෙවන:  මධ්යම පළාත        

                       (10.1%) 
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පළාත් අනුව නාමික ද.දේ.නිදයහි ආංශික සංයුතිය - 2019 and 2020 

 

සංඛ්යා සටහන 1 

පළාත් අනුව නාමික ද.දේ.නි 

1 2015 පදනම් වර්ථෂය යටයත් ජනයේඛන හා සංඛයායේඛන යදපාර්ථතයම්න්තුව විසින් සම්පාදනය කරන ලද නාමික දළ යේශීය නිෂ්පාදිතය පළාත් අනුව යබදා යවන්කර ශ්රී ලංකා මහ බැංකුයේ සංඛයාන යදපාර්ථතයම්න්තුව විසින් ප.ද.යේ.නි. ඇස්තයම්න්තු කර ඇත. යමහිදී  

  ද.යේ.නි. හා සම්බන්ධ එේ එේ අයිතමවල අගයන් පළාත් මට්ටයමන් සකස්කරගත් දර්ථශක පදනම්යකාට එේ එේ පළාත් සඳහා යබදා හැරීම කර ඇත.   

පළාත 
2020 (අ) 2021(අ) 

අගය 

(රු. බිලියන) 
ප්රතිශතය 

(%) 
අගය 

(රු. බිලියන) 
ප්රතිශතය 

(%) 

බස්නාහිර 6,688 42.2 7,541  42.6  

වයඹ 1,734 10.9  1,956  11.1  

මධ්යම 1,673 10.6  1,787  10.1  

දකුණු 1,441 9.1  1,604  9.1  

සබරෙමුව 1,087 6.9  1,287  7.3  

නැගෙනහිර 929 5.9  975  5.5  

ඌව 829 5.2  922  5.2  

උතුරු මැද 796 5.0  875  4.9  

උතුරු 663 4.2  740  4.2  

ශ්රී ලංකාව      15,840 100.0  17,686  100.0  
 

(අ) තාවකාලික 

 රූප සටහන 2 

පළාත් අනුව ආර්ථික කටයුතුවල ප්රතිශත දායකත්වය -2021 

 

48.2

9.5
6.3

3.9

5.7

11.5

3.2
4.6

7.2

කර්මාන්තත

බස්නාහිර මධ්යම දකුණු උතුරු නැගෙනහිර වයඹ උතුරු මැද ඌව සබරෙමුව
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7.7

කෘෂිකර්මාන්තත

44.7
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3.9

4.8

9.8

4.9

4.9
7.3

ගස්වා
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පළාත් තුළ ආර්ථික කටයුතු  

2021 වසයර්ථ පළාත් තුළ ඇති ආර්ථික ක්රියාකාරකම්වල සංයුතිය 

සලකා බැලීයම් දී වයඹ (සියයට 48.6) සහ නැයගනහිර (සියයට 

48.0) පළාත් හැරුණු විට, එේ එේ පළායත් ද.යේ.නි.යට සියයට 

50කට වඩා වැඩි දායකත්වයේ ලබා යදමින් යස්වා ක්රියාකාරකම් 

ප්රධාන කාර්ථය භාරයේ ඉටුකර ඇත. යම් අතර, කර්ථමාන්ත 

කටයුතුවල දායකත්වය බස්නාහිර පළාත තුළ (සියයට 33.7)  

අයනකුත් පළාත්වලට සායේේෂව ඉහළ අගයේ ගන්නා අතර 

ඉන්පසු පිළියවලින් වයඹ (සියයට 31.1) සහ නැයගනහිර (සියයට 

30.6) පළාත්වල ආර්ථික කටයුතු සඳහා කර්ථමාන්ත කටයුතු 

සැලකිය යුතු දායකත්වයේ දේවා ඇත. එේ එේ පළාත තුළ 

කෘෂිකාර්ථමික අංශයේ ක්රියාකාරීත්වය සලකා බැලීයම් දී උතුරු මැද පළාත තුළ කෘෂිකාර්ථමික කටයුතු වැඩි දායකත්වයේ යපන්නුම් 

කරන ලද අතර බස්නාහිර පළාත (සියයට 2.1) තුළ අඩුම දායකත්වයේ යපන්නුම් කර ඇත.    

 

2.1 11.2 13.7 14.5 15.0 13.9 19.9 15.6 9.2

33.7
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බස්නාහිර මධ්යම දකුණු උතුරු නැගෙනහිර වයඹ උතුරු මැද ඌව සබරෙමුව

රූප සටහන 3

පළාත් තුළ ආර්ථික කටයුතු - 2021

කෘෂිකර්මාන්තත කර්මාන්තත ගස්වා බදු සහ සහනාධ්ාර


