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ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය - 2020 

 

ජාතික ස ෞභාග්යය 
 

ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය1, 2019 ව සර් වාර්තා කළ 0.783 සිට 2020 

ව සර් දී 0.786 දක්වා සුළු වශයෙන් ඉහළ ෙන ලදී. ය ාවිඩ්-19 වසංගතෙ 

මධ්යයේ වුවද, ‘ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම’ උපදර්ශකයෙහි වැඩිදියුණු වීමක් 

යෙන්ුම්  ළ අතර, ‘ආර්ථි  සහ වයාොරි  ෙරිසරෙ’ සහ ‘සමාජ-ආර්ථි  

ෙටිතල ෙහසු ම්’ ෙන උෙදර්ථශ වල පසුබෑමක් දක්නට ලැබුණි. 

යසෞඛ්ය ෙහසු ම් වැඩිදියුණු කිරීම සහ රාජය විශ්වවිදයාල සඳහා බඳවා 

ගන්නා සිසුන් සංඛ්යාව ඉහළ නැංවීම මඟින් නිරූෙණෙ ය යරන උසස් 

අධ්යාෙනෙ සඳහා වැඩි අවස්ථා සැලසීම, ජන ජීවිතයේ ෙහෙැවැත්ම 

උෙදර්ථශ යෙහි  ඉහළ  ෙෑමට දාෙ  වී ඇත. මීට අමතරව, වසංගත සමයේ 

සිදු වූ  ාර්ථි  ක්රිො ාර ම්වල ෙහළ ෙෑම, වාහන වායු වියමෝචනෙ අඩු වීම 

සහ මහජනොයේ සංචරණ සීමා කිරීම යනාදිසයහි ප්රතිඵලෙක් යලස ඇති වූ 

වාතයේ ගුණාත්ම භාවෙ සහ ෙරිසරයේ පිරිසිදු ම වැඩි දියුණු වීම ද, යමම 

උෙදර්ථශ යේ ඉහළ ෙෑම සඳහා යේතු වූ ප්රධ්ාන නිර්ථණාෙ  යලස 

හඳුනායගන ඇත. 

ය ාවිඩ්-19 වසංගතයේ අහිත ර බලෙෑම් සමඟ, විධිමත් හා අවිධිමත් 

රැකිො  ාණ්ඩ යදය හිම විරැකිොව ඉහළ ොමත්, ආර්ථි  ක්රිො ාර ම්වල 

දුර්ථවල  ාර්ථෙසාධ්නෙ යේතුයවන් ඇති වූ දළ යේශීෙ නිෂ්ොදිතයේ අඩුවීමත් 

2020 වර්ථෂෙ තුළ  ආර්ථි  සහ වයාොරි  ෙරිසරෙ උෙදර්ථශ යේ ෙහළ ෙෑමට 

ප්රධ්ාන වශයෙන් යේතු විෙ. 

වසංගතෙ  යේතුයවන් වසර තුළ දී ෙනවන ලද අගුලු දැමීම් සහ සංචරණ සීමා 

කිරීම් සමඟ ප්රවාහන  ටයුතු අඩු වීම සහ යසෞඛ්ය අවදානම් යේතුයවන් 

යොදු ප්රවාහනෙ භාවිතෙ සැලකිෙ යුතු යලස අඩුවීම සමාජ-ආර්ථි  ෙටිතල 

ෙහසු ම් උෙදර්ථශ යේ ෙහළ ෙෑමට ප්රධ්ාන සාධ්  විෙ.

 
1 ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය යනු රසෙහි ස ෞභාග්යය මැනීම  ඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුසේ  ංඛ්යාන සදපාර්තසේන්තුව මගින්ත  ේපාදනය කරනු ලබන බහුමාන දර්ශකයකි. සමම දර්ශකය, ස ෞභාග්යය 

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

ුනකින්ත  මන්තවිත සේ. ආර්ථි  සහ සමාජීෙ ෙහෙැවැත්ම තක්යස්රු කිරීයම් යගෝලීෙ දර්ථශ ෙක් වන Legatum යසෞභාගයතා දර්ථශ ෙ සම්ොදනෙ කිරීයම් දී භාවිතා  රන ක්රමයේදෙට සමාන ක්රමයේදෙක් 

අුගමනෙ කරමින්ත ශ්රී ලං ා යසෞභාගයතා දර්ථශ ෙ සම්ොදනෙ කිරීයම් ක්රමයේදෙ, 2020 වසර  ඳහා වන දර්ශකය  ේපාදනසේ සිෙ සංයශෝධ්නෙ  රන ලදී.  

 ංඛ්යාන සදපාර්තසේන්තුව 
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2019 2020 

ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය 0.783 0.786 

උපදර්ශක 

  ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය 0.871 0.846 

  ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම 0.731 0.795 

   මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ 0.748 0.718 
 

 

 

 

 

 

              රූප  ටහන 2  – ස ෞභාග්යතා දර්ශකය මඟින්ත ආවරණය වන අංශ  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

රූප  ටහන 1 - ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකසයහි  හ එහි 

උපදර්ශකවල විචලනයන්ත: 2016 – 2020 

                                                                                                     
මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
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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 දර්ශකසයහි ඉහළම අග්ය වාර්ථතා කරමින්ත, බස්නාහිර පළාත ප්රමුඛ්ස්ථානයෙහි රැඳී සිටින අතර දකුණු  හ මධයම පළාත්වලෙ 

පිළිසවළින්ත සදවන  හ සතවන ස්ථාන හිමි විය. සපර ව ර හා  ැ ඳීසේ දී, ස ෞභාග්යතා දර්ශකසයහි වැඩිම වර්ථධ්නෙ නැයගනහිර පළාසතන්ත වාර්තා 

වූ අතර, ඉන් ෙසු දකුණු, උතුරුමැද, වෙඹ, ඌව, බස්නාහිර සහ උතුරු ෙන ෙළාත් අනුපිළියවලින් වර්ථධ්නෙන්ත වාර්තා  රන ලදී. සේ අතර, පළාත්බද 
ස ෞභාග්යතා දර්ථශ යේ පසුබෑේ වාර්තා වී ඇත්සත් සබරගමුව සහ මධ්යම පළාත් වලිනි. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
පළාත්බද ස ෞභාග්යතා උපදර්ශකයන්තහි කාර්ය  ාධනය 
 

ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය උපදර්ශකය 
 
 

රැකිො අවස්ථා ඉහළ යෑම සහ අවිධිමත් අංශයේ වැටුප් වැඩිවීම ප්රධ්ාන 

ය ාටයගන සමම උපදර්ශකසේ වැඩිම ඉහළ ෙෑම නැසග්නහිර ෙළායතන් 

වාර්ථතා විෙ. මීට අමතරව, මූලි  වශයෙන් අවිධිමත් අංශයේ වැටුප් වැඩිවීම සහ 

සායප්ක්ෂව ස්ථාවර ිල මට්ටම් ෙැවතීම යේතුයවන් උතුරු සහ මධ්යම 

ෙළාත්වල ද සමම උපදර්ශකසේ ඉහළ ෙෑමක් සිදු විෙ. අයනකුත් ෙළාත්වල සමම 

උෙදර්ථශ යේ ෙහළ ෙෑමට විරැකිොව ඉහළ යෑම ප්රධ්ාන වශයෙන් යේතු විෙ. මීට 

අමතරව, ව ර තුළ ෙැවති  ාසේක්ෂ වශසයන්ත විචලනශීලී සමන්තම ඉහළ ිල 

මට්ටම් ඌව, වෙඹ සහ උතුරු මැද ෙළාත් තුළ යමම උෙදර්ථශ ෙ දුර්ථවල 

 ාර්ථෙසාධ්නෙන්ත යෙන්ුම් කිරීම සඳහා යේතු වී ඇත. 

 
 

ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම උපදර්ශකය 
 

යසෞඛ්ය ෙහසු ම් වල සිදු  රන ලද වැඩි දියුණු කිරීම්, වසංගත තත්ත්වෙ 

ෙටයත් ක්රිොත්ම   රන ලද පූර්ථවාරක්ෂ  ක්රිොමාර්ථගවල ප්රතිඵලෙක් වශයෙන් 

වාතයේ ගුණාත්ම භාවෙ සහ ෙරිසරයේ පිරිසිඳුභාවෙ වැඩිදියුණු වීම, යමන්ම 

2020 වසර තුළ විශ්ව විදයාල සඳහා සිසුන් බඳවා ගැනීයම් සැලකිෙ යුතු වැඩි වීමත් 

සමඟ උසස් අධ්යාෙනෙ සඳහා අවස්ථා වැඩි කිරීම යේතුයවන් සිෙලුම ෙළාත්වල 

යමම උෙදර්ථශ සේ ඉහළ ෙෑමක් වාර්ථතා විෙ. උෙදර්ථශ යේ ඉහළම වර්ථධ්නෙ 

උතුරු ෙළායතන් වාර්ථතා වූ අතර පහළම වර්ථධ්නෙ මධ්යම ෙළායතන් වාර්ථතා විෙ.  

 

  

 මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකය 
 

සිෙලුම ෙළාත්වල යමම උෙදර්ථශ යේ ෙහළ ෙෑමක් වාර්ථතා වී ඇති අතර වසංගත 

සමයේ  යොදු ප්රවාහන ෙහසු ම් භාවිතෙ සැලකිෙ යුතු යලස අඩුවීම යමෙට 

ප්රධ්ාන යේතුව විෙ. උෙදර්ථශ යේ වැඩිම ෙහළ ෙෑම උතුරු ෙළායතන් වාර්ථතා වූ 

අතර යසෞඛ්යාරක්ිත ොනීෙ ජලෙ සෙො ගැනීයම් හැකිොව අඩු වීම ද යමම 

දුර්ථවල  ාර්ථෙසාධ්නෙට ප්රධ්ාන යේතුවක් වී ඇත. යම් අතර, උෙදර්ථශ යේ අඩුම 

ෙහළ ෙෑම වෙඹ ෙළායතන් නිරීක්ෂණෙ විෙ. 

 

 

 

රූප  ටහන 3 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශකය: 2019- 2020 
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 ංඛ්යා  ටහන 1 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශක  හ පළාත්බද  සේණි 
 

  දර්ශක අග්ය පළාත්බද සේණිය 

2019 2020 2019 2020 

මධයම 0.567 0.564 3 3 

නැසග්නහිර 0.498 0.516 8 8 

උුරු මැද 0.522 0.531 7 6 

වයඹ 0.549 0.556 4 4 

උුරු 0.540 0.541 5 5 

 බරග්මුව 0.530 0.525 6 7 

දකුණු 0.569 0.584 2 2 

ඌව 0.484 0.489 9 9 

බස්නාහිර 0.815 0.819 1 1 
 

                                    මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

 

 ංඛ්යා  ටහන 2 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා උපදර්ශක 2 

 

  2019 2020 

ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය උපදර්ශකය 

මධයම 0.598 0.603 

නැසග්නහිර 0.554 0.586 

උුරු මැද 0.608 0.605 

වයඹ 0.605 0.595 

උුරු 0.614 0.623 

 බරග්මුව 0.553 0.547 

දකුණු 0.573 0.572 

ඌව 0.554 0.540 

බස්නාහිර 0.900 0.889 

ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම උපදර්ශකය 

මධයම 0.502 0.532 

නැසග්නහිර 0.454 0.493 

උුරු මැද 0.506 0.562 

වයඹ 0.530 0.567 

උුරු 0.499 0.570 

 බරග්මුව 0.520 0.555 

දකුණු 0.553 0.612 

ඌව 0.437 0.489 

බස්නාහිර 0.710 0.749 

 මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකය 

මධයම 0.600 0.557 

නැසග්නහිර 0.486 0.468 

උුරු මැද 0.450 0.426 

වයඹ 0.513 0.507 

උුරු 0.506 0.431 

 බරග්මුව 0.516 0.472 

දකුණු 0.581 0.568 

ඌව 0.463 0.437 

බස්නාහිර 0.835 0.820 
 

 

2 දර්ථශ  අගෙන් සම්ොදනෙ  රු ලබන්යන් ෙසුගිෙ වසර 14 තුළ වාර්ථතා වූ එහි ඉහළම 

සහ ෙහළම අගෙන්ට අුරූෙව සෑම විචලයෙක්ම සාමානය රණෙ කිරීයමනි. 

සාමානය රණෙ  ළ විචලයෙකින් ගත හැකි ඉහළම සහ ෙහළම අගෙන් පිළියවලින් 1 සහ 

0 යේ. එමගින්, දර්ථශ  අගෙන් ද 0 සහ 1 අතර ෙරාසෙ  විචලනෙ යේ. යමමගින්, 

දර්ථශ යෙහි අගෙ වැඩි වීමත් සමඟම,  ාලෙත් සමඟ සහ ෙළාත් එකියන  අතර එහි 

 ාර්ථෙ සාධ්නෙන් සන්සන්දනෙ කිරීයම් හැකිොවද සායප්ක්ෂව වැඩි යේ. 

                මධයම 

   නැසග්නහිර 

         උුරු මැද 

වයඹ 

උුරු 

 බරග්මුව 

දකුණු 

ඌව 

බස්නාහිර 



 

3 

 

 

 
තාක්ෂණික  ටහන: 
 

 

ස ෞභාග්යතා දර්ශකය 

 

උපදර්ශක 3 ක් යෙසත් වර්ීකරණය කරන ලද විචලයයන්ත 41 ක් සයාදා ග්නිමින්ත ස ෞභාග්යතා දර්ශකය  ේපාදනය කරනු ලබන අතර ප්රධාන 

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

 

ආර්ික  හ වයාපාරික පරි රය උපදර්ශකය මිල ස්ථායීතාව, ජීවන තත්ත්වය, ආදායම, දරිද්රතාවය, සස්වා නියුක්තිය, කර්මාන්තතශාලා ඝනත්වය 

 හ බැංකු ශාඛ්ා ඝනත්වය සල  වර්ග් කරනු ලැබූ විචලයයන්ත 9 ක් භාවිතා කරමින්ත  ේපාදනය කරනු ලැසේ. ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම පිළිබඳ 

උපදර්ශකය ග්ණනය කිරීසේ දී, ස ෞඛ්ය පහසුකේ පැවතීම, අධයාපන පහසුකේ පැවතීම හා එහි ගුණාත්මකභාවය, වත්කේ, විසනෝද කෙයුු 

 ඳහා වූ පහසුකේ පැවතීම හා එහි භාවිතය, වායුසග්ෝලසේ ගුණාත්මකභාවය  හ පරි රසේ පිරිසිදු බව යන අංශයන්තෙ අදාළව විචලයයන්ත 22 ක් 

භාවිතා කරනු ලැසේ.  මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකය විචලයයන්ත 10 කින්ත  මන්තවිත වන අතර, එමගින්ත ප්රවාහන පහසුකේ පැවතීම, 

මහා මාර්ග් පහසුකේ පැවතීම, විදුලි  ංසේශ පහසුකේ පැවතීම, සතාරුරු හා  න්තනිසේදන තාක්ෂණ පහසුකේ පැවතීම, විදුලිබල පහසුකේ 

පැවතීම, ආරක්ිත පානීය ජල පහසුකේ පැවතීම හා එහි ගුණාත්මකභාවය,  හ  නීපාරක්ෂක පහසුකේ පැවතීම  හ අපරාධවලින්ත සතාර 

පරි රයක් පැවතීම, යන පැතිකඩ ආවරණය සේ. 

 

ක්රමසේදය 

 

ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය  ේපාදනසේ දී සයාදා ග්න්තනා විචලයයන්ත විවිධ මිනුේ ඒකක මගින්ත ග්ණනය කරනු ලබයි. එම නි ා සියලුම 

විචලයයන්තසේ පසුගිය ව ර 14 ක දත්ත, සාමානය රණෙ මගින්ත සපාදු පරිමාණයකෙ  ක ා ග්නු ලැසේ.  මස්ත රසෙහි හා පළාත්වල දර්ශක 

සවන්ත සවන්ත වශසයන්ත  ේපාදනය කර ඇති බැවින්ත පළාත්බද දර්ශක, ජාතික මට්ෙසේ දර්ශක  මඟ  ං න්තදනය කළ සනාහැක. ඒ අනුව, පළාත්බද 

දර්ශක, පළාත් එකිසනක අතර හා කාලය  මඟ  ං න්තදනය කළ හැකි අතර ජාතික මට්ෙසේ දර්ශක කාලය  මඟ පමණක්  ං න්තදනය කළ 

හැක. 

 

ආර්ථි  සහ සමාජීෙ ෙහෙැවැත්ම තක්යස්රු කිරීයම් යගෝලීෙ දර්ථශ ෙක් වන Legatum යසෞභාගයතා දර්ථශ ෙ සම්ොදනෙ කිරීයම් දී භාවිතා 

 රන ක්රමයේදෙට සමාන ක්රමයේදෙක් අුගමනෙ කරමින්ත ශ්රී ලං ා යසෞභාගයතා දර්ථශ ෙ සම්ොදනෙ කිරීයම් ක්රමයේදෙ, 2020 වසර සඳහා 

වන දර්ශකය  ේපාදනසේ සිෙ සංයශෝධ්නෙ  රන ලදී. ෙසුගිෙ වසර 10 ට අදාළව එක් එක් විචලයෙන් සම්මත රණෙ කිරීම යවුවට, විචලයෙන් 

සාමානය රණෙ කිරීම මගින් ෙසුගිෙ වසර 14 තුළ වාර්ථතා වූ ඉහළම සහ ෙහළම අගෙන් වලට අුරූෙව සෑම විචලය ම හැසිරීම නිරීක්ෂණෙ 

වන අයුරින් (distance to frontier approach) සමම සංයශෝධ්නෙ සිදු  රන ලදී. එමගින්, දර්ථශ  ෙරාසෙ 0 සහ 1 අතර ෙවතින බැවින් දර්ථශ ෙ 

අර්ථථ ථනෙ කිරීම ෙහසු වන අතර, දර්ශකසේ ඉහළ අගෙන් මඟින් යසෞභාගයතාවයේ වැඩි දියුණු වීම ද ෙහළ අගෙන් මඟින් යසෞභාගයතාවයේ 

ෙසුබෑම ද නිරූෙණෙ යේ. 


