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ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය - 2021 

 

ජාතික ස ෞභාග්යය 
 

2021 වසරේ දී ශ්රී ලංකා රසෞභාග්යතා දේශකය1 0.796ක අග්යක් වාේතා කළ 

අතර එය ක ොවිඩ්-19 වසංගතරේ බලපෑම තීව්ර වූ 2020 වසරේ වාේතා කළ 

0.764ක අග්යට සාරේක්ෂව සුළු ඉහළ යෑමකි. රමම ඉහළ යෑම සඳහා ‘ආේික 

සහ වයාපාර පරිසරය‘, ‘ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ම’ සහ ‘සමොජ-ආර්ථි  

යටිතල පහසු ම්’ යන උපදේශකයන් තුරනහිම වේධනය දායක වී ඇත. 

ආේික සහ වයාපාර පරිසරය උපදේශකරයහි 2021 වසරේ ඉහළ යෑම සඳහා  

2020 වසරට සාරේක්ෂව පවත්නා රවළඳරපාළ මිල අනුව ඒක පුද්ග්ල දළ 

කේශීය නිෂ්පොදිතකේ (ද.රද්.නි.) ඉහළ යෑම, රේවා නියුක්ිය, වැටුේ හා 

කේමාන්ත ඝනත්වය යන නිේනායකයන් හි වැඩිදියුණු වීම රේතු විය. රේ 

අතර, පසුගිය වසරට සාරේක්ෂව 2021 වසරේ පැවි ඉහළ උද්ධමනය රමම 

උපදර්ථශ රයහි වේධනය සඳහා අහිතකර රලස බලපාන ලදී.  

 

ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ම උපදර්ථශ රේ සුළු ඉහළ යෑම ට ප්රධාන රලස බලප ා 

ඇි සාධක රලස අධයාපනය සඳහ ා පහසුකේ සැලසීම සහ මහජනතාවරේ 

වත්කේ 2020 ට සාරේක්ෂව ඉහළ යෑම සැලකිය හැකිය. එරේ වුවද, අධයාපන 

ක්රේත්රරේ අඩු ඵලදායීත ාවය, කසෞඛ්ය නිලධාරීන්රේ හිඟය වැනි නිේනායක 

මගින් නිරූපණය රවන කසෞඛ්ය පහසු ම්වල පහළ යෑම , පරිසරකේ 

පිරිසිදු ම අඩු වීම හා විරනෝදාේවාද කටයුතුවල නිරත වීම අඩු වීම රමම 

උපදර්ථශ රේ වේධනය අවම වීමට රේතු වී ඇත. 

 

කපොදු ප්රවොහනය භොවිතය අවම වීම, පිරිසිඳු හා කසෞඛ්යාරක්ිත ජලය සපයා 

ග්ැනීරේ හැකියාව අඩු වීම සහ වාේතාග්ත අපර ාධ සංඛ්යාව ඉහළ  යෑම 

රේතුරවන් සමොජ-ආර්ථි  යටිතල පහසු ම් උපදර්ථශ රේ ඇි වූ පහළ 

යෑම මග්හැරවීමට විදුලිබල හා දුරකථන පහසුකේ වේධනය රමන්ම මාේග් 

පද්ධිරේ වැඩිදියුණු වීම දායක වී ඇත.

 
1ශ්රී ලංකා රසෞභාග්යතා දේශකය යනු රරටහි රසෞභාග්යය මැනීම සඳහා ශ්රී ලංකා මහ බැංකුරේ සංඛ්යාන රදපාේතරේන්තුව මගින් සේපාදනය කරනු ලබන බහුමාන දේශකයකි. රමම දේශකය, රසෞභාග්යය 

මනිනු ලබන විවිධ අංශ නිරයෝජනය කරන විචලයයන් 41 ක් රයාදා ග්නිමින් ග්ණනය කරනු ලබන ආේික සහ වයාපාර පරිසරය, ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ම සහ සමාජ-ආේික යටිතල පහසුකේ යන උපදේශක 

තුනකින් සමන්විත රේ. ආර්ථි  සහ සමොජීය යහපැවැත්ම තක්කේරු කිරීකම් කගෝලීය දර්ථශ යක් වන Legatum කසෞභොගයතා දර්ථශ ය සම්පොදනය කිරීකම් දී භොවිතො  රන ක්රමකේදයට සමොන ක්රමකේදයක් 

අනුගමනය කරමින් ශ්රී ලං ො කසෞභොගයතො දර්ථශ ය සම්පොදනය කිරීකම් ක්රමකේදය, 2020 වසර සඳහා වන දේශකය සේපාදනරේ සිට සංකශෝධනය  රන ලදී. 

 ංඛ්යාන සදපාර්තසේන්තුව 

 
2022.12.30 

 
 
  

2020 2021 

ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය 0.764 0.796 

උපදර්ශක 

  ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය 0.799 0.825 

  ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම 0.781 0.786 

   මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ 0.711 0.777 
 

 

 

 

 

 

              රූප  ටහන 2  – ස ෞභාග්යතා දර්ශකය මඟින්ත ආවරණය වන අංශ  
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ආේික සහ වයාපාර පරිසරය උපදේශකය 

ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ම උපදේශකය 

සමාජ-ආේික යටිතල පහසුකේ උපදේශකය 

රසෞභාග්යතා දේශකය 

 

රූප  ටහන 1 - ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකසයහි  හ එහි 

උපදර්ශකවල විචලනයන්ත: 2017 – 2021 

 
 
 

                         

                                     මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
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ආේික සහ වයාපාර පරිසරය උපදේශකය 

ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ම උපදේශකය 

සමාජ-ආේික යටිතල පහසුකේ උපදේශකය 

රසෞභාග්යතා දේශකය 
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පළාත්බද ස ෞභාග්යය 
 

 

 

පළාත්බද රසෞභාග්යතා දේශකරයහි ඉහළම අග්ය තවදුරටත් බේනාහිර පළාත වාේතා කරන ලද අතර දකුණු සහ වයඹ පළාත් පිළිරවළින් රදවන සහ 

රතවන ඉහළ අග්යන් ව ාේතා කරන ලදී. රපර වසර හා සැසඳීරේ දී, රසෞභාග්යතා දේශකරයහි වැඩිම වර්ථධනය වයඹ පළාරතන් වාේතා වූ අතර, ඉන් 

පසු දකුණු හා බේනාහිර යන පළොත් අනුපිළිකවලින් වර්ථධනයන් වාේතා  රන ලදී. රේ අතර, පළාත්බද රසෞභාග්යතා දර්ථශ කේ පසුබෑේ වාේතා වී 

ඇත්රත් ඌව, සබරගමුව සහ උතුරු මැද පළාත් වලිනි. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
පළාත්බද ස ෞභාග්යතා උපදර්ශකයන්තහි කාර්ය  ාධනය 
 

ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය උපදර්ශකය 
 
 

රමම උපදේශකරේ වැඩිම වර්ථධනය වයඹ පළාත වාේතා කර ඇි අතර  2020 

වසරට සාරේක්ෂව ඒක පුද්ග්ල පළාත්බද දළ කේශීය නිෂ්පොදිතකේ වැඩි වීම, 

රැකියා නියුක්ිය හා අවිධිමත් අංශකේ වැටුප් වැඩි වීම රේ සඳහා රේතු වී ඇත. 

2020 වසරට සාරේක්ෂව 2021 වසරේ දී සියළුම පළාත් වලට බලපාන ලද 

විචලනශීලී හා ඉහළ උද්ධමනය මධයරේ වුවද සබරග්මුව, බේනාහිර සහ දකුණු 

පළාත් වල රමම උපදේශක රේ වේධනයන් වාේතා වී ඇත.  අ රනකුත් පළාත් වල 

රමම උපදේශක රේ පහළ යෑම සඳහා 2021 වසරේ දී රැකියා අංශරයහි දක්නට 

ලැබුණු පසුබෑම බලපා ඇත. 

 
 

ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම උපදර්ශකය 
 

සියලුම පළාත් කමම උපදර්ථශ රේ ඉහළ යෑේ වාේතා කර ඇි අතර කසෞඛ්ය 

පහසුකේ සැලසීම සඳහා වන වියදේ වැඩි වීම, අධයාපනය සඳහ ා පහසුකේ 

සැලසීරේ වේධනය, සුපිරි රවළඳසැල් වයාේිය ඉහළ යෑම සහ විරේෂරයන් 

රකාවිඩ්-19 වවරසරයන් ආරක්ෂා වීමට ග්න්නා ලද පියවර නිසා  ේවසන රරෝග් 

වාේතාවීේ අඩු වීම රේ සඳහා රේතු වී ඇත. රමම උපදේශකරේ වැඩිම වර්ථධනය 

නැරග්නහිර පළාත මගින් වාේතා කර ඇි අතර අඩුම වේධනය වාේතා වී 

ඇත්රත් සබරග්මුව පළාරතනි. 

 

  

 මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකය 
 

පළාත් හයක් තුළ රමම උපදේශකරේ වේධනයන් දක්නට හැකි අතර බේනාහිර 

පළාත එහි ඉහළම වේධනය ව ාේතා කර ඇත. විදුලි හා දුරකථන පහසුකේ සහ 

ම ාේග් පද්ධිරේ  වැඩිදියුණු වීම රේ සඳහා ප්රධාන වශරයන් රේතු වී ඇත. රේ 

අතර, සබරග්මුව, ඌව සහ උතුරු මැද පළාත් වල උපදේශක රේ පහළ යෑේ වලට 

රේතු වී ඇත්රත් පිරිසිදු පිරිසිදු හා කසෞඛ්යාරක්ිත ජලය සපයා ග්ැනීරේ 

හැකියාව අඩු වීම රමන්ම කපොදු ප්රවොහන පහසු ම් භොවිතය සැලකිය යුතු කලස 

අඩු වීම රේ. 

 

 

 

 

 

 ංඛ්යා  ටහන 1 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශක  හ පළාත්බද  සේණි 
 

  දර්ශක අග්ය පළාත්බද සේණිය 

2020 2021 2020 2021 

මධයම 0.556 0.559 3 4 

නැරග්නහිර 0.519 0.519 7 7 

උතුරු මැද 0.524 0.521 6 6 

වයඹ 0.549 0.564 4 3 

උතුරු 0.540 0.541 5 5 

සබරග්මුව 0.502 0.499 8 8 

දකුණු 0.571 0.582 2 2 

ඌව 0.476 0.468 9 9 

බේනාහිර 0.791 0.802 1 1 
 

                                    මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

 

 ංඛ්යා  ටහන 2 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා උපදර්ශක2 

 

  2020 2021 

ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය උපදර්ශකය 

මධයම 0.576 0.565 

නැරග්නහිර 0.579 0.548 

උතුරු මැද 0.573 0.552 

වයඹ 0.571 0.586 

උතුරු 0.593 0.582 

සබරග්මුව 0.516 0.520 

දකුණු 0.542 0.545 

ඌව 0.515 0.499 

බේනාහිර 0.863 0.866 

ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම උපදර්ශකය 

මධයම 0.555 0.567 

නැරග්නහිර 0.511 0.536 

උතුරු මැද 0.545 0.558 

වයඹ 0.571 0.580 

උතුරු 0.586 0.587 

සබරග්මුව 0.526 0.527 

දකුණු 0.604 0.619 

ඌව 0.494 0.498 

බේනාහිර 0.734 0.742 

 මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකේ උපදර්ශකය 

මධයම 0.536 0.544 

නැරග්නහිර 0.467 0.473 

උතුරු මැද 0.455 0.452 

වයඹ 0.506 0.525 

උතුරු 0.439 0.455 

සබරග්මුව 0.464 0.449 

දකුණු 0.567 0.583 

ඌව 0.420 0.407 

බේනාහිර 0.775 0.798 
 

 

2දර්ථශ  අගයන් සම්පොදනය  රනු ලබන්කන් පසුගිය වසර 15 තුළ වොර්ථතො වූ එහි ඉහළම 

සහ පහළම අගයන්ට අනුරූපව සෑම විචලයයක්ම සොමොනය රණය කිරීකමනි. 

සොමොනය රණය  ළ විචලයයකින් ගත හැකි ඉහළම සහ පහළම අගයන් පිළිකවලින් 1 සහ 

0 කේ. ඒ අනුව දර්ථශ  අගයන් ද 0 සහ 1 අතර පරොසය  විචලනය කේ. කමමගින්, 

දර්ථශ කයහි අගය වැඩි වීමත් සමඟම,  ොලයත් සමඟ සහ පළොත් එකිකන  අතර එහි 

 ොර්ථය සොධනයන් සන්සන්දනය කිරීකම් හැකියොව ද සොකප්ක්ෂව වැඩි කේ.                              

  මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 

 

රූප  ටහන 3 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශක2: 2020- 2021 
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තාක්ෂණික  ටහන: 
 

 

ස ෞභාග්යතා දර්ශකය 

 

උපදේශක 3 ක් යටරත් වේීකරණය කරන ලද විචලයයන් 41 ක් රයාදා ග්නිමින් රසෞභාග්යතා දේශකය සේපාදනය කරනු ලබන අතර ප්රධාන 

දේශකය තුළ සියලුම උපදේශක සඳහා සමාන බර තැබීේ ලබා දී ිරේ. 

 

ආේික සහ වයාපාරික පරිසරය උපදේශකය මිල ේථායීතාව, ජීවන තත්ත්වය, ආදායම, දරිද්රතාවය, රේවා නියුක්ිය, කේමාන්තශාලා ඝනත්වය 

සහ බැංකු ශාඛ්ා ඝනත්වය රලස වේග් කරනු ලැබූ විචලයයන් 9 ක් භාවිතා කරමින් සේපාදනය කරනු ලැරේ. ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ම පිළිබඳ 

උපදේශකය ග්ණනය කිරීරේ දී, රසෞඛ්ය පහසුකේ පැවතීම, අධයාපන පහසුකේ පැවතීම හා එහි ගුණාත්මකභාවය, වත්කේ, විරනෝද කටයුතු 

සඳහා වූ පහසුකේ පැවතීම හා එහි භාවිතය, වායුරග්ෝලරේ ගුණාත්මකභාවය සහ පරිසරරේ පිරිසිදු බව යන අංශයන්ට අදාළව විචලයයන් 22 ක් 

භාවිතා කරනු ලැරේ. සමාජ-ආේික යටිතල පහසුකේ උපදේශකය විචලයයන් 10 කින් සමන්විත වන අතර, එමගින් ප්රවාහන පහසුකේ පැවතීම, 

මහා මාේග් පහසුකේ පැවතීම, විදුලි සංරද්ශ පහසුකේ පැවතීම, රතාරතුරු හා සන්නිරේදන තාක්ෂණ පහසුකේ පැවතීම, විදුලිබල පහසුකේ 

පැවතීම, ආරක්ිත පානීය ජල පහසුකේ පැවතීම හා එහි ගුණාත්මකභාවය, සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකේ පැවතීම සහ අපරාධවලින් රතාර 

පරිසරයක් පැවතීම, යන පැිකඩ ආවරණය රේ. 

 

ක්රමසේදය 

 

ශ්රී ලංකා රසෞභාග්යතා දේශකය සේපාදනරේ දී රයාදා ග්න්නා විචලයයන් විවිධ මිනුේ ඒකක මගින් ග්ණනය කරනු ලබයි. එම නිසා සියලුම 

විචලයයන්රේ පසුගිය වසර 15 ක දත්ත, සොමොනය රණය මගින් රපාදු පරිමාණයකට සකසා ග්නු ලැරේ. සමේත රරටහි හා පළාත්වල දේශක 

රවන් රවන් වශරයන් සේපාදනය කර ඇි බැවින් පළාත්බද දේශක, ජාික මට්ටරේ දේශක සමඟ සංසන්දනය කළ රනාහැක. ඒ අනුව, පළාත්බද 

දේශක, පළාත් එකිරනක අතර හා කාලය සමඟ සංසන්දනය කළ හැකි අතර ජාික මට්ටරේ දේශක කාලය සමඟ පමණක් සංසන්දනය කළ 

හැක. 

 

ආර්ථි  සහ සමොජීය යහපැවැත්ම තක්කේරු කිරීකම් කගෝලීය දර්ථශ යක් වන Legatum කසෞභොගයතා දර්ථශ ය සම්පොදනය කිරීකම් දී භොවිතො 

 රන ක්රමකේදයට සමොන ක්රමකේදයක් අනුගමනය කරමින් ශ්රී ලං ො කසෞභොගයතො දර්ථශ ය සම්පොදනය කිරීකම් ක්රමකේදය, 2020 වසර සඳහො 

වන දේශකය සේපාදනරේ සිට සංකශෝධනය  රන ලදී. පසුගිය වසර 10 ට අදොළව එක් එක් විචලයයන් සම්මත රණය කිරීම කවනුවට, විචලයයන් 

සොමොනය රණය කිරීම මගින් පසුගිය වසර 15 තුළ වොර්ථතො වූ ඉහළම සහ පහළම අගයන් වලට අනුරූපව සෑම විචලය ම හැසිරීම නිරීක්ෂණය 

වන අයුරින් (distance to frontier approach) රමම සංකශෝධනය සිදු  රන ලදී. එමගින්, දර්ථශ  පරොසය 0 සහ 1 අතර පවතින බැවින් දර්ථශ ය 

අර්ථථ ථනය කිරීම පහසු වන අතර, දේශකරේ ඉහළ අගයන් මඟින් කසෞභොගයතොවකේ වැඩිදියුණු වීම ද පහළ අගයන් මඟින් කසෞභොගයතොවකේ 

පසුබෑම ද නිරූපණය කේ. 

 


