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 මූලික ත ොරතුරු 

භුමි ප්රමාණය   මුළු භුමි 
ප්රමාණය ව.කි.කමි) 

ග ණඩ බිම් ව.කි.කමි) අභ්යන්තර ජලණශ 
ව.කි.කමි) 

ශ්රී කාකො  65,610 62,705 2,905 

 යඹ 7,888                 7,506  382 

කුරුණෑගක 4,816                 4,624  192 

පුත් කම 3,072                 2,882  190 

මුලණශ්ර   ජ  ාණ ංඛ්යණ ගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

තේශගුණය   

.තම   උෂ්කව ගංනි ං් 
අඛශක) 

.තමෂණ රත   වමිකමි) .ැි දි  

කුරුණෑගක 27.9 1714 158 

පුත් කම 28.7 819 103 

මුලණශ්ර   ජ  ාණ ංඛ්යණ ගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

 යඹ පළොතත් පරිපොකන  ුහය  

.තම   . ඹ කුරුයෑ ල පුත්තලමා 

ප්රොතේශීය තේකම් තකොට්ඨොශ 46 30 16 

ග්රොම නිකධොරි තකොට්ඨොශ 2,158 1,610 548 

ගම් 5,861 4,533 1,328 

මහනගර සභො 1 1 0 

නගර සභො 3 1 2 

ප්රොතේශීය සභො 29 19 10 

මැති රණ තකොට්ඨොශ 19 14 5 

මුලණශ්ර   ජ  ාණ ංඛ්යණ ගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 
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ඉඩම් පරිහරණය අනු  බිම් ප්රමොණය   .කි.මි. ලින්)   

.තම   කුරුයෑ ල පුත්තලමා . ඹ 

තගොඩබිම් ප්රමොණය 4624 2882 7506 

අභයන් ර ජකොශ 192 190 382 

මුළුබිම් ප්රමොණය 4816 3072 7888 

 නොන් ර මුළු බිම් ප්රමොණය 185 817 1002 

ජනඝනත් ය   .කි.මි. 1 පුේගකයින්) 366 282 334 

මුලණශ්ර   ජ  ාණ ංඛ්යණ ගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

සමොජ ආර්ථික දර්ථශක 

 ර්ථගය  කුරුණෑගක පුත් කම දි යින 

දළ උපත් අනුපොතිකය 000) 14ක6 17ක4 15ක2 

දළ මරණ අනුපොතිකය 000) 6ක9 5ක9 6ක5 

මුලණශ්ර :_ මාාබැඛකු .ණතමථණ. 

 

විතේශ රැකියො සඳහො නික්මයෑම  

 ර්ථගය  කුරුණෑගක පුත් කම  යඹ දි යින 

පුරුෂ 9923 6615 16538 139271 

සරි 9140 4981 14121 72891 

මුලණශ්ර :_ මාාබැඛකු .ණතමථණ. 

 

සන්නිතේදන පහසුකම්   %) 

 ර්ථගය  යඹ දි යින 

සරථො ර දුරකථන 3.5 3.3 

ජාගම දුරකථන 63.5 61.9 

දුරකථන පහසුකම් තනොමැති 9.3 8.5 

මුලණශ්ර :_ මාාබැඛකු .ණතමථණ. 
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මධය  ොර්ථෂිකක ජනගහනය දහසර) 001  

රළණත මාධ්ය .ණතමෂිකක 
ජ  ා   

භුමි පුමාණය  ජ  
ඝ ත්. ව.කි.කමික1) 

බං් ණහිර 6081 3593 1692 

මාධ්යමා 2722 5575 488 

ාකුය 2611 5383 485 

උුර 1119 8290 135 

 ැග  හිර 1677 9361 179 

. ඹ 2508 7506 334 

උුරු මාැා 1349 9741 138 

ඌ. 1349 8335 162 

ංබර මු. 2018 4921 412 

එකු. 21444 62705 342 

 

ජොතින් හො ආගම් අනු  ජනගහනය  %) 

 ිඛාල ශි ගාමාළ ඉක ගාමාළ මුං්ිම් ග. ත්  

කුරුයෑ ල 91ක4 1ක1 0ක2 7ක1 0ක2  

පුත්තලමා 73ක6 6ක3 0ක3 19ක4 0ක5  

 ත ෞේධ හින්දු ඉසරකොම් තරෝමොනු 

කත ෝලික 
කිසරතියොනි ත නත් 

කුරුයෑ ල 88ක5 0ක9 7ක3 2ක7 0ක6 0ක0 

පුත්තලමා 43ක2 3ක8 19ක7 31ක5 1ක6 0ක0 
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ජනගහන  යොප්තතිය  

 ර්ථගය . ඹ දි යින 

ජනගහන  යොප්තතිය  %)   

පුරුෂ  46ක2 46ක8 

සරි              53ක8 53ක2 

   

 යසර කොණ්ඩ අනු   %)   

අවුරුදු 0-14 24ක8 25ක3 

අවුරුදු 15-59 59ක6 59ක2 

අවුරුදු 59 ට  ැඩි 15ක6 15ක5 

   

කුටුම්භයක සිටින පුේගකයින් ගණන  3ක6 3ක8 

කුටුම්භයක ආදොයම් ක න්නන් ගණන  1ක8 1ක8 

මුලණශ්ර :_ මාාබැඛකු .ණතමථණ. 

 

අධයොපන මට්ටම අනු   %) 

.තම   . ඹ දි.යි  

පොසේ තනොගිය 3ක1 3ක3 

5 තරරණිය ය දක් ො 23ක9 23ක5 

6-10  දක් ො 45ක6 44ක1 

අ.තපො.ස  සො/තප) සමත් 13ක5 15ක3 

අ.තපො. ස  උ/තප) සමත් 13ක8 13ක8 

මුලණශ්ර :_ මාාබැඛකු .ණතමථණ. 

පොනීය ජකතේ ප්රධොන මුකොර  %) 

.තම   . ඹ ශ්රි ලඛකණ. 

ආරක්ෂෂිකත 92.7 88.8 

අ ණරක්ෂෂිකත 7.3 11.2 

මුලණශ්ර   ජ  ාණ ංඛ්යණ ගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 
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.ැිි.ි රාසුකම් ව%) 

.තම   . ඹ ශ්රි ලඛකණ. 

කුටුම්භයට පමණක් වු  90.3 91.7 

හවුතේ භොවි ො කරන 8.5 7.5 

තපොදු  ැසිකිලි 0.3 0.4 

 ැසිකිලි පහසුකම් තනොමැති 0.8 0.4 

මුලණශ්ර   ජ  ාණ ංඛ්යණ ගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

ආතකෝකය  %) 

.තම   . ඹ ශ්රි ලඛකණ. 

විදුලි  කය 95.9 96.9 

භුමි ත ේ 3.7 2.8 

සුර්ථය ශක්තිය 0.4 0.3 

ත නත් 0 0 

මුලණශ්ර   ජ  ාණ ංඛ්යණ ගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

ආහොර  පිසීමට භොවි ො කරන ඉන්ධන  %) 

.තම   . ඹ ශ්රි ලඛකණ. 

දර 83.0 68.6 

ගෑසර 15.1 29.1 

භුමි ත ේ 0.7 1.2 

ත නත් 0.1 1.1 

මුලණශ්ර   ජ  ාණ ංඛ්යණ ගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

 

ාර

 ෑං්

භුමිගතන

ග. ත්
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දළ තේශීය නිෂරපොදි ය (දි යින)  
රි්ශර්ථෂය 2014 2015 2016 

ද.තේ.නි             රු.මිලියන) 10361151 10950621 11906752 

ඒ.පු.ද.තේ.නි.  රුපියේ)  522304 561560 

කෘෂිකකර්ථම         රු.මිලියන) 829577 896229 890602 

කර්ථමොන්          රු.මිලියන) 2931998 2975232 3248987 

තසර ො                රු.මිලියන)  5895618 6283379 6770667 

ද.තේශීය නි.  ර්ථධනය     %) 5ක0 5ක0 4ක5 

මුලණශ්ර  :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු.  

ා.ගේශී  නිෂර්ණදිතගේ ආඛශික ංඛයුති  (දි.යි  ) 
ශීර්ථෂය 2015 2016 001  

කෘෂිකකොර්ථමික          %) 7ක7 7ක7 6ක8 

කොර්ථමික                %) 26ක2 26ක6 26ක9 

තසර ො                    %) 56ක6 56ක7 56ක7 

 මුලණශ්ර  :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු.  

දළ තේශීය නිෂරපොදි ය ( යඹ)  

ශීර්ථෂය 0014 0015 0016 

ද.තේ.නි         රු.මිලියන) 1,112,474 1,163,403 1,272,327 

ඒ.පු.ද.ජො.නි.      රුපියේ)  475246 513656 

කෘෂිකකර්ථම      රු.මිලියන) 123,592 134,380 128,165 

කර්ථමොන්       රු.මිලියන) 314,774 309,294 340,354 

තසර ො            රු.මිලියන) 598,554 635,185 697,325 

ද.තේ.නි. දොයකත් ය  %) 10ක7 10ක6 10ක7 

මුලණශ්ර  :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු.  

 

ජතික ා.ගේශී  නිෂ්රණදිත ට අඛශ අනු. . ඹ ාණ කත්.  
ශීර්ථෂය 2014 0015 0016 

කෘෂිකකොර්ථමික          %) 11ක1 11ක6 10ක1 

කොර්ථමික                %) 28ක3 26ක6 26ක8 

තසර ො                    %) 53ක8 54ක6 54ක8 

 මුලණශ්ර  :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු.  
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පළොත් සභොතේ ආදොයම  රුපියේ මිලියන) 
ලැබීම් . ඹ දි.යි  

මාධ්යමා රජග න් 26631 190117 

ආාණ මා 8092 86976 

එකු. 32723 277074 

වි ාමා   

පු රණ.තමත  28052 241338 

ප්රණග්ධ්  2806 33742 

එකු. 31333 275080 
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 යඹ පළොතත් මත්සය නිෂරපොදනය  තමට්රික් තටොන්) 

 

 

භොවි තේ තයතදන  ධී ර යොත්රො   

.තමෂ  . ඹ මුළු දි.යි  

2016 10314 60330 

2017 9379 56635 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

 

පළොත් අනු  මත්සය නිෂරපොදනය  තමට්රික් තටොන්) 0017 

 ර්ථගය  සරනොහිර මධයම දකුණ උතුර නැතගනහිර  යඹ උ.මැද ඌ  ස රගමු  

මුහුදු 

මාත්ංය 

78098  144600 83155 77790 65800 - - - 

මිරිදි  1665 2970 10640 7170 19525 9595 24070 3995 2240 

එකු. 79760 2970 155240 90325 97315 75395 24070 3995 2240 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 
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පළොත් අනු  මත්සය නිෂරපොදනය  තමට්රික් තටොන්) 001  

 

 

පශු සම්පත් අාශය පිළි ඳ සාඛ්යො දත්   

 ර්ථගය 0016 0017 

1 ජණතික ි.රි නිෂර්ණා   වලීටතම මිි  )   

           එළ ි.රි 318 328 

           මී ි.රි 66 69 

3 ි.රි නිෂර්ණා  මිල වරුක/ ලීටතම)   

4ජණතික බිත්තර නිෂර්ණා  වග ඩි මිික) 2060 2073 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

 

සත්  සාඛ්යො  0017 

 ර්ථගය එළ ග යින් මී ග යින් කුකුළන් ඌරන් එළු න්/ ැටළු න් 

කුරුයෑ ල 31160 3250 8580520 11260 24340 

පුත්තලමා 12120 1700 2924850 19990 28190 

දි.යි  296250 86490 21275820 95120 297579 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 
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 යඹ  පළොතත් පශු සම්පත් නිෂරපොදන 

 ර්ථෂය  ර්ථගය කුරුණෑගක පුත් කම  යඹ 

2017 එළ ි.රි නික දාකලී 130030 38960 168990 

 මී ි.රි නික දාකලී 11620 5950 17570 

 මාණික බිත්තර නික ාාං් 87870 19785 107655 

 

 

 

 

වී  ගො  පිළි ඳ සාඛ්යො දත්  

.තම   2016 2017 

.පුර  ලා බිම් ප්රමාණය  ගාකාාං්  1114 792 

අං්.ැන්  ග ලණ  ත් බිම් ප්ර කගාකා 1123 619 

නිෂර්ණා   ගමාකගටණන් ාාං් 4420 2383 

ඵලාණ. ගාක්ෂකි.කග්රෑක 4238 4146 

ංාන ආ     ගමාකගටණන් ාාං් 30 748 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 
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   යඹ වී  ගො  පිළි ඳ සාඛ්යො දත්  

 ර්ථගය 2016 2017 

. ණකල ශුේධ් බිම් ප්රමාණය ගාක්ෂක ාාං් 161 35.9 

වී නිෂ්රණා   ගමාකගටණන් ාාං් 627.3 152.3 

ඵලාණ. අක්ෂකර ට බුංන 76 82 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

  

පළොත් ක වී නිෂරපොදනය තම.තටොන් දහසර 
රළණත 2016 2017 

බං් ණහිර 90.1 74.6 

මාධ්යමා 181.6 113.6 

ාකුය 414.6 329.8 

උුර 352.7 160.6 

 ැග  හිර 1112.6 759.9 

. ඹ 627.3 152.3 

උුරු මාැා 1190.9 535.1 

ඌ. 344.4 101.2 

ංබර මු. 105.8 56.2 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 
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අං්.ැන්  ග ලණ
 ත් බිම් ප්රමාණය 

නිෂ්රණා  ඵලාණ. 
ගාක්ෂ.ි..ග්රෑ

ංාන ආ     

2013 2014
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පළොත් ක වී නිෂරපොදනය තම.තටොන් දහසර 

 

 

තපොේ නිෂරපොදි  සාඛ්යො දත්  

අයිතමා  2016 2017 

නිෂර්ණා   වග ඩි මිි  ) 1196 991 

. ණ බිම් ප්රමාණය  වගාකාාං්) 244.98 244.98 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

පළොත් ක තපොේ නිෂරපොදනය  තගඩි මිලියන) 

රළණත 2016 2017 

බං් ණහිර 443 326 

මාධ්යමා 178 126 

ාකුය 353 312 

උුර 82 73 

 ැග  හිර 121 98 

. ඹ 1196 991 

උුරු මාැා 255 234 

ඌ. 108 91 

ංබර මු. 273 200 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 
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පළොත් ක තපොේ නිෂරපොදනය  තගඩි මිලියන) 

 

 

 

 

 

 

 යඹ පළොතත් පොසේ සාඛ්යො  

 ර්ථගය ජොතික පොසේ පළොත් සභො පොසේ 

පොසේ සාඛ්යො  35 1209 

ශීෂය සාඛ්යො  82564 428625 

ගුරු රු සාඛ්යො  3906 24438 

ගුරුශිෂය අනුපො ය 21ක1 17ක5 
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පත්වීම්  ර්ථීකරණය අනු  රජතේ පොසේ  ක ගුරු රු සාඛ්යො  0017 

 ර්ථගය උපොධිධොරි පුහුණු නුපුහුණු ත නත් එකතු  

. ඹ 12251 15345 515 55 28239 

කුරුයෑ ල 8909 10607 372 30 19961 

පුත්තලමා 3343 4738 143 25 8278 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

 

පළොත් ක අ.තපො.ස  සො.තපළ) විභොගය -  කොර්ථය සොධනය 2017 

පළො  තපනිසිටි අයදුම් 

කරු න් 

අ.තපො.ස  සො.තපළ) 

සුදුසුකම් කැබු සාඛ්යො  

ප්රතිශ ය 

බං් ණහිර 81560 59484 72.91 

මාධ්යමා 41114 28501 69.32 

ාකුය 37539 29162 77.68 

උුර 19877 12490 62.84 

 ැග  හිර 25599 16927 66.12 

. ඹ 36330 26441 72.78 

උුරු මාැා 20908 14177 67.81 

ඌ. 20947 14079 67.26 

ංබර මු. 28590 20685 72.35 

ශ්රි ලඛකණ. 312464 221956 71.03 

මුලණශ්ර  :-  

 

පළොත් ක අ.තපො.ස  සො.තපළ) විභොගය - කොර්ථය සොධනය  
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පළොත් ක අ.තපො.ස  උ.තපළ) විභොගය - කොර්ථය සොධනය 0017 

පළො  තපනිසිටි අයදුම් කරු න් විශර  විදයොක පිවිසුම 

සදහො සුදුසු කම් කැබු 

සාඛ්යො  

ප්රතිශ ය 

බං් ණහිර 55573 36898 66.40 

මාධ්යමා 26633 17509 65.74 

ාකුය 29581 19367 65.47 

උුර 11591 7925 68.37 

 ැග  හිර 14551 9089 62.46 

. ඹ 22929 15257 66.54 

උුරු මාැා 12130 7643 63.01 

ඌ. 13613 9157 67.27 

ංබර මු. 20029 13576 67.78 

ශ්රි ලඛකණ. 206630 136421 66.02 

මුලණශ්ර  :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. 

  

 

පළොත් ක අ.තපො.ස  උ.තපළ) විභොගය  - කොර්ථය සොධනය 0013 

 

       මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 
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වි.විායණල පිවිසුමා ං. සුදුසු කම් 
ලැබු

ගරනි ිටි අ දුම් කරු.න්
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තසෞඛ්ය 

 

තසෞඛ්ය   අාශතේ දත්    

ශිතමෂ  ජණතික රළණත් ංභ්ණ 

ගරෝාන ංඛ්යණ. 3 144 

ඇඳන් ංඛ්යණ. 3080 4944 

ද.ාය.රුන් ංඛ්යණ. 495 734 

 කරුයෑ ල පුත්තලමා 

මාෘතෘ මාරය අනුරණත  වංජිවි උරත් 

1000) 

9ක6 12ක2 

අඩුබර උරත් වංජිවි උරත් 100) 11ක2 10ක8 

මුලණශ්ර :- ශ්රි ලඛකණ මාා බැඛකු. , ජ  ාණ ංඛ්යණගන්  ගාරණතමතගම්න්ු. 

 

 

මොර්ථග 

.තම   කුරුයෑ ල පුත්තලමා . ඹ දි.යි  

A ගශ්ර්ණි  196 156 352 4215 

B ගශ්ර්ණි  638 365 1003 7995 

C ගශ්ර්ණි  1254 661 1914 12529 

D ගශ්ර්ණි  488 344 831 6394 

අධිගශ්ර්ණි    170 

එකු.     
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 ොහන 

.තම   . ඹ දි.යි  

ගරණදු බං්රථ 2082 204888 

පුේ ික බං්රථ 4117 36581 

ේවිත්.කණතම  .ණා  53882 377680 

පුේ ික ගමාණටතම රථ 53043 620133 

ඉඩම් .ණා  15810 110726 

භ්ණණ්ඩ ප්ර.ණා  .ණා  34994 236186 

 ුරු රැදි 409446 2624917 

ත්රි ගරණා රථ 101710 1009921 

ග. ත් 97 4261 

එකු.   
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 ැාකු 

 ර්ථගය කුරුණෑගක පුත් කම 

අමොනො  ැන්ක් ලිමිටඩ් 2 1 

කාකො  ැාකු  37 24 

මහජන  ැාකු  51 23 

හැටන් නැෂනේ  ැාකු  9 9 

තකොමර්ථෂේ  ැාකු  12 8 

සම්පත්  ැාකු  13 8 

තසරකොන්  ැාකු  8 7 

යුනියන්  ැාකු  4 3 

පැන් ඒෂිකයො  ැාකු  2 5 

තන්ෂන්රසරට්  ැාකු  5 2 

ඩි.එප්ත සි.සි.  ැාකු  6 5 

සණස  ැාකු  6 3 

ජොතික ඉතිරි කිරිතම්  ැාකු  18 8 

රොජය උකසර ආතයෝජන  ැාකු  1 1 

නි ොස සා ර්ථධන මුකය සාසරථො  ැාකු  3 1 

ප්රොතේශිය සා ර්ථධන  ැාකු  21 11 

 

 

 

          


