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ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය - 2019 

 

ජාතික ස ෞභාග්යය 
 

ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය1, 2018 ව සර් වාර්තා කළ 

0.811 ක අග්යට  ාසේක්ෂව 2019 ව සර් දී 0.802 ක අග්යක් 

වාර්තා කරන ලදී. සේ  ඳහා 'ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය' 

 හ ' මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ' යන උපදර්ශකයන්හි 

පහළ යෑම සේතු වී ඇති අතර ‘ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම’ 

උපදර්ශකය සමම ව ර තුළ දී වැඩිදියුණු වී ඇත. 

 ංචාරක හා ඒ ආශ්රිත කර්මාන්හත සකසරි පාස්කු ඉරු දින 

ප්රහාරසයන්හ ඇති වූ බලපෑම මත විරැකියාව ඉහළ යෑම  හ 2019 

ව සර් අග් භාග්සේ පැවති අයහපත් කාලගුණික තත්ත්වයන්හ 

පදනේ සකාටසග්න  ාසේක්ෂව ඉහළ උද්ධමනයක් වාර්තා වීම,  

ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය උපදර්ශකසේ පහළ යෑමට 

ප්රධාන වශසයන්හ සේතු විය. 

 

පාස්කු ප්රහාරසයන්හ පසුව ආරක්ෂාව පිළිබඳව ඇති වූ 

අවිනිශ්චිතතාවය  මඟ සපාදු ප්රවාහන මාධය භාවිතය අඩු වීම, 

 මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකසේ පහළ යෑම 

සකසරි බලපෑ ප්රධාන  ාධකය විය. 

 

ස ෞඛ්ය හා අධයාපන පහසුකේවල ගුණාත්මකභාවය  හ 

මහජනතාවසේ වත්කේ යන අංශවල ඉහළ වර්ධනය, ජන 

ජීවිතසේ යහපැවැත්ම උපදර්ශකසේ ඉහළ යෑමට ප්රධාන 

වශසයන්හ දායක විය. 

                                                      
1 ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය යනු රසටි ස ෞභාග්යය මැනීම  ඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංුසේ  ංඛ්යාන සදපාර්තසේන්හතුව මගින්හ  ේපාදනය කරනු ලබන බහුමාන දර්ශකයකි. සමම දර්ශකය, ස ෞභාග්යය 

මනිනු ලබන විවිධ අංශ නිසයෝජනය කරන විචලයයන්හ 41 ක් සයාදා ග්නිමින්හ ග්ණනය කරනු ලබන ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය, ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම  හ  මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ යන උපදර්ශක 

තුනකින්හ  මන්හවිත සේ. 

 ංඛ්යාන සදපාර්තසේන්තුව 
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2018 2019 

ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය 0.811 0.802 

උපදර්ශක 

  ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය 0.891 0.784 

  ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම 0.554 0.688 

   මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ 0.989 0.934 
 

 

 

 

 

 

              රූප  ටහන 2  – ස ෞභාග්යතා දර්ශකය මඟින්ත ආවරණය වන අංශ  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප  ටහන 1 - ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකසයහි  හ එහි 

උපදර්ශකවල විචලනයන්ත: 2015 – 2019 

 
 
 

                            මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
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මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

 

ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය උපදර්ශකය 

ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම උපදර්ශකය 

 මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකය 

ස ෞභාග්යතා දර්ශකය 
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පළාත්බද ස ෞභාග්යය 
 

 

පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශකසයි ඉහළම අග්ය  නිටුහන්හ කරමින්හ, බස්කනාිර පළාත ප්රමුඛ්ස්කථානය අත්පත් කරග්ත් 

අතර දුණු  හ මධයම පළාත් පිළිසවළින්හ සදවන  හ සතවන ස්කථාන ලබා ග්න්හනා ලදී. සපර ව ර හා  ැ ඳීසේ දී, 

ස ෞභාග්යතා දර්ශකසයි වැඩිම ඉහළ යෑේ වාර්තා වූසේ, පිළිසවළින්හ, උතුරු මැද, නැසග්නිර  හ බස්කනාිර යන පළාත් 

වලිනි. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

පළාත්බද ස ෞභාග්යතා උපදර්ශකයන්තහි කාර්ය 

 ාධනය 
 

ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය උපදර්ශකය 
 
 

අවිධිමත් අංශසේ වැටුේ  හ විධිමත් අංශසේ සස්කවා නියුක්තිය 

වැඩිවීමත්  මඟ නැසග්නිර, උතුරු මැද, උතුරු  හ ඌව පළාත් 

තුළ සමම උපදර්ශකය වැඩිදියුණු වී ඇත. අසනුත් පළාත් තුළ 

උපදර්ශකසේ පහළ යෑම සකසරි සස්කවා නියුක්තිය අඩු වීම  හ 

ඉහළ උද්ධමන අග්යන්හ පැවතීම ප්රධාන වශසයන්හ සේතු විය. 

 

ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම උපදර්ශකය 
 

දුණු පළාත හැර අසනුත් සියලු පළාත්වල සමම උපදර්ශකසේ 

වැඩි වීමක් දැකිය හැකි අතර ඒ  ඳහා ප්රමුඛ් දායකත්වය, ස ෞඛ්ය 

හා අධයාපනය ක්සේත්ර වල ගුණාත්මකභාවය  හ ජනතාවසේ 

වත්කේ මනිනු ලබන වාහන ිමිකාරීත්වය හා සුපිරි සවළඳ ැල් 

 ඳහා වන ප්රසේශය යන  ාධකවල වැඩිදියුණු වීම මගින්හ ලබා 

සදන ලදී. සේ අතර, දුණු පළාත තුළ උපදර්ශකසේ සුළු පහළ 

යෑමට, විසනෝදාස්කවාදය හා අධයාපනය යන අංශවල  හ 

පාරි රික  ාධකවල ඇති වූ යේ පසුබෑම සේතු වී ඇත. 
 

 මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකය 
 

සමම උපදර්ශකසේ ඉහළ  යෑේ, දුණු  හ බස්කනාිර පළාත් 

තුළින්හ වාර්තා වූ අතර, ඒ  ඳහා මාර්ග් පද්ධතිය, විදුලිබල 

පහසුකේ  හ අපරාධවලින්හ සතාර පරි රයක් පැවතීම 

යනාදිසයි වැඩිදියුණු වීේ දායක විය. ඌව පළාසතන්හ වාර්තාවන 

සමම උපදර්ශකසේ ඉහළම අඩු වීම  ඳහා සමන්හම, අසනුත් 

පළාත් තුළ ද උපදර්ශකසේ පහළ යෑමට ප්රධාන වශසයන්හ සේතු 

වූසේ ප්රවාහන පහසුකේ  හ ආරක්ිත පානීය ජල පහසුකේ 

පැවතීම යන  ාධකවල ඇති වූ පසුග්ාමී තත්ත්වයයි.

රූප  ටහන 3 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශකය: 2018- 2019 
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 ංඛ්යා  ටහන 1 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශක  හ පළාත්බද  සේණි 
 

  දර්ශක අග්ය පළාත්බද සේණිය 

2018 2019 2018 2019 

මධයම 0.438 0.386 3 3 

නැසග්නිර 0.087 0.107 8 8 

උතුරු මැද 0.220 0.249 7 7 

වයඹ 0.406 0.373 4 4 

උතුරු 0.305 0.310 5 5 

 බරග්මුව 0.281 0.254 6 6 

දුණු 0.533 0.458 2 2 

ඌව 0.083 0.025 9 9 

බස්කනාිර 1.597 1.615 1 1 
 

                                    මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

 

 ංඛ්යා  ටහන 2 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා උපදර්ශක 2 

 

  2018 2019 

ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය උපදර්ශකය 

මධයම 0.453 0.348 

නැසග්නිර 0.127 0.146 

උතුරු මැද 0.411 0.532 

වයඹ 0.542 0.467 

උතුරු 0.359 0.463 

 බරග්මුව 0.333 0.151 

දුණු 0.518 0.212 

ඌව 0.134 0.197 

බස්කනාිර 1.860 1.829 

ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම උපදර්ශකය 

මධයම 0.157 0.176 

නැසග්නිර -0.075 -0.028 

උතුරු මැද 0.224 0.253 

වයඹ 0.338 0.365 

උතුරු 0.236 0.241 

 බරග්මුව 0.287 0.369 

දුණු 0.499 0.490 

ඌව -0.091 -0.047 

බස්කනාිර 1.163 1.198 

 මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකය 

මධයම 0.703 0.636 

නැසග්නිර 0.210 0.204 

උතුරු මැද 0.026 -0.038 

වයඹ 0.336 0.287 

උතුරු 0.319 0.226 

 බරග්මුව 0.224 0.242 

දුණු 0.583 0.671 

ඌව 0.207 -0.075 

බස්කනාිර 1.769 1.819 
 

 

2 දර්ශක අග්යන්හ ග්ණනය කිරීසේ දී සියලුම විචලයයන්හ ඒවාසේ පසුගිය ව ර 10 ි දත්ත 
සයාදා ග්නිමින්හ  ේමතකරණය කරනු ලබයි. එම නි ා දර්ශක අග්සේ  ලුණ මගින්හ අදාළ 

මධයනයයට  ාසේක්ෂව එි ධන සහෝ ඝෘණ සවනස්කවීම පිළිබිඹු කරන අතර දර්ශකසේ 

ඝෘණ අග්යන්හ මගින්හ ස ෞභාග්යතාව ඝෘණ මට්ටමක පවතී යැයි පිළිබිඹු සනාසේ. 

 මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

මධයම 

නැසග්නිර 

උතුරු මැද 

වයඹ 

උතුරු 

 බරග්මුව 

දුණු 

ඌව 

බස්කනාිර 
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තාක්ෂණික  ටහන: 
 

 

ස ෞභාග්යතා දර්ශකය 

 

උපදර්ශක 3 ක් යටසත් වර්ීකරණය කරන ලද විචලයයන්හ 41 ක් සයාදා ග්නිමින්හ ස ෞභාග්යතා දර්ශකය  ේපාදනය කරනු ලබන අතර ප්රධාන 

දර්ශකය තුළ සියලුම උපදර්ශක  ඳහා  මාන බර තැබීේ ලබා දී තිසේ. 

 

ආර්ික  හ වයාපාරික පරි රය උපදර්ශකය මිල ස්කථායීතාව, ජීවන තත්ත්වය, ආදායම, දරිද්රතාවය, සස්කවා නියුක්තිය, කර්මාන්හතශාලා ඝනත්වය 

 හ බැංු ශාඛ්ා ඝනත්වය සල  වර්ග් කරනු ලැබූ විචලයයන්හ 9 ක් භාවිතා කරමින්හ  ේපාදනය කරනු ලැසේ. ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම පිළිබඳ 

උපදර්ශකය ග්ණනය කිරීසේ දී, ස ෞඛ්ය පහසුකේ පැවතීම, අධයාපන පහසුකේ පැවතීම හා එි ගුණාත්මකභාවය, වත්කේ, විසනෝද කටයුතු 

 ඳහා වූ පහසුකේ පැවතීම හා එි භාවිතය, වායුසග්ෝලසේ ගුණාත්මකභාවය  හ පරි රසේ පිරිසිදු බව යන අංශයන්හට අදාළව විචලයයන්හ 22 ක් 

භාවිතා කරනු ලැසේ.  මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකය විචලයයන්හ 10 කින්හ  මන්හවිත වන අතර, එමගින්හ ප්රවාහන පහසුකේ පැවතීම, 

මහා මාර්ග් පහසුකේ පැවතීම, විදුලි  ංසද්ශ පහසුකේ පැවතීම, සතාරතුරු හා  න්හනිසේදන තාක්ෂණ පහසුකේ පැවතීම, විදුලිබල පහසුකේ 

පැවතීම, ආරක්ිත පානීය ජල පහසුකේ පැවතීම හා එි ගුණාත්මකභාවය,  හ  නීපාරක්ෂක පහසුකේ පැවතීම  හ අපරාධවලින්හ සතාර 

පරි රයක් පැවතීම, යන පැතිකඩ ආවරණය සේ. 

 

ක්රමසේදය 

 

ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය  ේපාදනසේදී සයාදා ග්න්හනා විචලයයන්හ විවිධ මිනුේ ඒකක මගින්හ ග්ණනය කරනු ලබයි. එම නි ා සියලුම 

විචලයයන්හසේ පසුගිය ව ර 10 ි දත්ත,  ේමතකරණය මගින්හ සපාදු පරිමාණයකට  ක ා ග්නු ලැසේ.  මස්කත රසටි හා පළාත්වල දර්ශක 

සවන්හ සවන්හ වශසයන්හ  ේපාදනය කර ඇති බැවින්හ පළාත් දර්ශක, ජාතික මට්ටසේ දර්ශකය  මඟ  ං න්හදනය කළ සනාහැක. ඒ අනුව, පළාත් 

මට්ටසේ දර්ශක, පළාත් එකිසනක අතර හා කාලය  මඟ  ං න්හදනය කළ හැකි අතර ජාතික මට්ටසේ දර්ශකය කාලය  මඟ පමණක් 

 ං න්හදනය කළ හැක. 




