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Main agricultural reservoir in District  2015

දිස්ත්රික්කය තුළ ඇති ප්රධාන කෘෂිකාර්මික ජලාශ -  2015

Meat production by Divisional Level  2015

Milk and Egg prodiction by Divisional Level -  2015

ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශ මට්ටින් කිරි හා බිත්තර නිෂරපාදනය - 2015

ප්රා.දේ දකාට්ඨාශ මට්ටින් නිතයානූකූලව මස්ත්ර පිණිස්ත් මරන ලද ස්ත්තුන් ස්ත්ංඛ්යාව - 

2015

දිස්ත්රික්කදේ කාලීන ද ෝග වගාව - 2014/15 මහ ස්ත්හ 2015 යල

Seasonal crops cultivated in District in 2014/15  Maha and 2015 Yala season

Livestock Statistics in District  2011 - 2015 

දිස්ත්රික්කදේ ස්ත්ත්ව ස්ත්ංඛ්යාදේඛ්න 2011 - 2015   

Livestock Statistics by Divisional Level - 2015

ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශ මට්ටින් ස්ත්ත්ව ස්ත්ංඛ්යාදේඛ්න - 2015

Highland crop Statistics by Divisional Level - 2015

දිස්ත්රික්කදේ ස්ත්රිර හා අර්මධ ස්ත්රීර ද ෝග වගා කළ බිම් ප්රමාණය හා අස්ත්රවැන්න - 2015

Permanent crops and semi permanent crops cultivated extent and yield in District 

2015

වගා කන්නය අනුව දිස්ත්රික්කදේ ශුේධ දහක්දටයාරයකට ස්ත්ාමානය අස්ත්රවැන්න 

2004 - 2015

Average yield of paddy production by season within District (k.g.per 

hectare) 2004 - 2015

ප්රාදේශිය දේකම් දකාට්ඨාශ මට්ටින් කෘෂිකාර්මික ද ෝග වගාව - 2015 

(දහක්ටයාර වලින්)

Sown and harvested extent of paddy by Divisional level - 2015  yala

ප්රා.දේ දකාට්ඨාශ මට්ටින් වපුරන ලද කපාගන්නා ලද බිම් ප්රමාණය 2015  යල

වගා කන්න අනුව දිස්ත්රික්කදේ වී වගා කල. කපාගත් බිම් ප්රමාණය හා වී නිෂරපාදනය 2004 - 

2015

Sown and harvested extent of paddy by Divisional level - 2004 - 2015

දිස්ත්රික්කයට අයත් මහවැලි කලාප වල වී වගා කල. කපාගත් බිම් ප්රමාණය හා  වී නිෂරපාදනය 

2004 - 2015

Sown and harvested extent, average yeild and production of paddy by season in 

mahaweli areas 2004 - 2015

chapter - 4

පරිච්දේදය 4 - කෘෂිකාර්මික දතාරතුරු

Chapter 4 - Information related to Agriculture

Asweddumized extent of paddy by Divisional level - 2015     

ප්රාදේශීය දේකම් දකාට්ඨාශ මට්ටින් අස්ත්රවේදන ලද බිම් ප්රමාණය - 2015     

Sown and harvested extent of paddy by divisional level 2014/2015  Maha

ප්රා.දේ දකාට්ඨාශ මට්ටින් වපුරන ලද කපාගන්නා ලද බිම් ප්රමාණය 2014/2015 මහ
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