
 

 

 

 

 

ජාතික ස ෞභාග්යය 

 

2017 ව සේ ශ්රී කාකා ස ෞභාග්යය රේකකය, 2016 ව සේ දී 

වාේතා කළ 0.661 සිට 0.771 රක්වා වේධනය විය. සේ 

 ඳහා 'ආේථික  හ වයාපාරාප පාරසර පය'  හ ' මාජ-ආේථික 

යටිතක පාරහසුකේ' උපාරරේකකයන්හි සිදු වූ වේධනයන් ප්රධාන 

වකසයන් සහේතු විය. 2017 ව ප තුළ ආේථික  හ වයාපාරාප 

පාරසර පය උපාරරේකකසේ සිදු වූ වේධනය  ඳහා ඒක පුද්ග්ක 

රළ සද්ශීය නිෂ්පාරාදිතය (ර.සද්.නි.)  හ රැකියා නියුක්තිය 

 ේබන්ධ අාකවක වැඩි දියුණු වීම සහේතු විය.  මාජ-ආේථික 

යටිතක පාරහසුකේ උපාරරේකකසේ වැඩිවීම සකසපහි අධිසේගී 

මාේග් පාරද්ධතිය පුළුල් කිරීම  මඟ සිදු වූ මාේග් පාරද්ධතිසේ 

වේධනය, පාරාකේ  හ ගුවන් පාරාකේ ඉදිකිරීම, විදුලිබක 

පාරහසුකේ  හ නකජකසේ ගුණාත්මකභාවය යනාදිසයහි 

වැඩි දියුණු වීම ප්රධාන වකසයන් රායක විය. පාරසර පසේ 

පිසරසිදුකම  හ වායුසග්ෝකසේ ගුණාත්මකභාවය පාරහළ යෑම 

සහේතුසවන් 2017 ව ප තුළ දී ‘ජන ජීවිතසේ යහපාරැවැත්ම’ 

උපාරරේකකසයහි අඩු වීමක් සපාරන්නුේ කළ ර, එහි අසනකුත් 

 ාපචක වන ස ෞඛ්ය පාරහසුකේ පාරැවීම, අධයාපාරන පාරහසුකේ 

පාරැවීම හා එහි ගුණාත්මකභාවය, මහ ජනතාවසේ වත්කේ 

 හ විසනෝර කටයුතු  ඳහා වූ පාරහසුකේ පාරැවීම හා භාවිතය 

යනාදිසයහි වේධනයක් රක්නට කැබුණි. 

 

පාරළාත්බර ස ෞභාග්යය 

 පාරළාත් මට්ටමින් ස ෞභාග්යය මැීමම  ඳහා  ේපාරාරනය 

කපනු කබන පාරළාත්බර ස ෞභාග්යය රේකකසයහි වය , 

 බපග්මුව, රකුණ  හ බ ්නාහිප පාරළාත්වක වේධනයන් 

වාේතා විය. සේ අතප, වය   හ  බපග්මුව පාරළාත්වක 

සරේණිග්ත කිරීේහි වැඩි දියුණු වීමක් නිරීක්ෂණය කළ හැකි 

විය. සමම පාරළාත්බර ස ෞභාග්යය කාේය ාධනයන්  ාඛ්යා 

 ටහන 2 මගින් රක්වා ඇත. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

රූප සටහන 2 - පළාත්බද සසෞභාග්යය දර්ශකය: 2016- 2017 
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ශ්රී කාකා ස ෞභාග්යය රේකකය 
 

ශ්රී කාකා ස ෞභාග්යය රේකකය යනු පසටහි ස ෞභාග්යය 

තත්ත්වය මැීමම  ඳහා ශ්රී කාකා මහ බැාකුසේ  ාඛ්යාන 

සරපාරාේතසේන්තුව මගින්  ේපාරාරනය කපනු කබන බහුමාන 

රේකකයකි. සමම රේකකය, ආේථික  හ වයාපාරාප පාරසර පය, ජන 

ජීවිතසේ යහපාරැවැත්ම  හ  මාජ-ආේථික යටිතක පාරහසුකේ යන 

උපාරරේකක තුනකින්  මන්විත සේ. 

 

සාඛ්යා සටහන 1 - ශ්රී ලාකා සසෞභාග්යය දර්ශකය සහ   

 උපදර්ශක: 2016 – 2017 

 2016 2017 

ශ්රී ලාකා සසෞභාග්යය දර්ශකය 0.661 0.771 

ආර්ථික සහ ව්යාපාරාක ක පාරක ස උ දපාර්ර්යකඋ 0.742 0.931 

ජන ජීවිතයේ උහපාරැව්ැත්ම දපාර්ර්යකඋ 0.841 0.759 

සමාජ-ආර්ථික උටිතල පාරහසුකම් දපාර්ර්යකඋ 0.399 0.624 
 

මූලය: ශ්රී ලාකා  හ බකාව  

 

රූප සටහන 1 - ශ්රී ලාකා සසෞභාග්යය දර්ශකසයහි සහ   එහි 

උපදර්ශක ල විචලනයන්: 2013 – 2017 

 
 

 
 

මූලය: ශ්රී ලාකා  හ බකාව  
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 මාජ-ආේථික යටිතක පාරහසුකේ උපාරරේකකය 
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ශ්රී කාකා ස ෞභාග්යය රේකකය - 2017 

පාරළාත්බර ස ෞභාග්යය උපාරරේකක 
  
ආේථික  හ වයාපාරාප පාරසර පය උපාරරේකකය 
 

මධයම,  බපග්මුව, රකුණ, ඌව  හ බ ්නාහිප යන 

පාරළාත්වක ආේථික  හ වයාපාරාප පාරසර පය උපාරරේකකය, 

වේධනය වූ අතප ඒක පුද්ග්ක ර.සද්.නි. ඉහළ යෑම, ඉහළ 

ස ේවා නියුක්තිය හා අවිධිමත් අාකසේ වැටුප් ඉහළ යෑම සමම 

වේධනයට ප්රධාන වකසයන්ම සහේතු විය. 

 

සේ අතප, ඉහළ පාරළාත්බර උද්ධමන අනුපාරාතික පාරැවීම, 

විරැකියා මට්ටම සුළු වකසයන් ඉහළ යෑම  හ 

කේමාන්තකාකා හා බැාකු කාඛ්ා ඝනත්වය අඩුවීම නැසග්නහිප, උතුරුමැර, වය  හා උතුරු පාරළාත්වක කාේය ාධනසේ 

පාරහළ යෑමට මූලික වී ඇත. 

 

 ජන ජීවිතසේ යහපාරැවැත්ම උපාරරේකකය 
 
ජන ජීවිතසේ යහපාරැවැත්ම උපාරරේකකය, රකුණු පාරළාත තුළ 

පාරමණක් ඉහළ යන කර අතප අසනකුත් සියලු පාරළාත්වක එහි 

පාරහළ යෑමක් රක්නට කැබුණි. රකුණු පාරළාසත් සමම දියුණුවට 

ප්රධාන සක  සහේතු වී ඇත්සත් අධයාපාරන ක්සෂේරසේ පාරහසුකේ 

හා ගුණාත්මකභාවය ඉහළ යෑම සමන්ම වාහන හිමිකම  හ 

සුපිසර සවළඳ ැල්  රහා වන ප්රසේකය මගින් ග්ණනය කපනු 

කබන ජනතාවසේ වත්කේ ඉහළ යෑමයි.  

 

ස සු පාරළාත්වක සමම උපාරරේකකය පාරහළ යෑමට ප්රධාන වකසයන් සහේතු ුයසේ 2017 ව සේ දී පාරසර පසේ පිසරසිදුකම අඩු වීම 

හමුසේ ස ාගු ව ාග්ත තත්ත්වයක් ඇතිවීම  හ වායුසග්ෝකසේ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ අඩු ප්රමිීන් වාේතා වීමයි. එස ේ 

ුයව ර ස ෞඛ්ය පාරහසුකේ පාරැවීම, අධයාපාරන ක්සෂේරසේ පාරහසුකේ පාරැවීම හා එහි ගුණාත්මකභාවය, මහ ජනතාවසේ 

වත්කේ  හ විසනෝර කටයුතු  ඳහා වූ පාරහසුකේ පාරැවීම හා භාවිතය යනාදිසයහි වැඩි දියුණු වීමක් රක්නට කැබුණි. 

 

 මාජ-ආේථික යටිතක පාරහසුකේ උපාරරේකකය 

බ ්නාහිප  හ වය  පාරළාත්වක  මාජ-ආේථික යටිතක 

පාරහසුකේ උපාරරේකකසේ  වේධනයක් සපාරන්නුේ කපන කදී. 

මධයම අධිසේගී  මාේග් වයාපාරිතිය ආපේභයත්  මඟ මාේග් 

 ාවේධනසයහි ඇති වූ වේධනයත්, පාජගිසරය, ග්සන්මුල්ක හා 

සපාරොල්ග්හසවක ප්රසද්කවක ගුවන්පාරාකේ ඉදිකිරීමත්, විදුලිබක හා 

විදුලි  ාසද්ක පාරහසුකේවක සිදු වූ වේධනයත් සේ  ඳහා සහේතු 

විය. තවර, වේතා වූ අපාරපාධ  ාඛ්යාව මගින් ග්ණනය කපනු 

කබන ීමතිය හා  ාමය  ාපචකසේ ධනාත්මක වේධනයක් ර 

2017 ව ප තුළ දී රක්නට කැබුණි.  

 

අසනකුත් පාරළාත් හත තුළ   මාජ-ආේථික යටිතක පාරහසුකේ උපාරරේකකසේ අඩුවීමට ප්රධාන වකසයන් සහේතු ුයසේ 

සතොපතුරු හා  න්නිසේරන තාක්ෂණය, විදුලි  ාසද්ක හා ප්රවාහන පාරහසුකේ පාරැවීම යනාදිසයහි  පාරහළ යෑමයි. 

 

රූප සටහන 5 - ස ාජ-ආර්ථික යටිතල පහසුකම් උපදර්ශකය: 2016 – 2017 

  
  මූලය: ශ්රී ලාකා  හ බකාව  
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රූප සටහන 4 - ජන ජීවිතසේ යහපක කත්  උපදර්ශකය:  2016 – 2017 
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    රූප සටහන 3 - ආර්ථික සහ  යාපාර පරිසරය උපදර්ශකය: 2016 – 2017 
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3 
 

ශ්රී කාකා ස ෞභාග්යය රේකකය - 2017 

 ාඛ්යා  ටහන 2 - පාරළාත් මට්ටමින්  ම ත් ස ෞභාග්යය රේකක, උපාරරේකක  හ පාරළාත්බර  සරේණි 

රේකක අග්ය  හ පාරළාත 
රේකක අග්ය පාරළාත්බර සරේණිය 

2016 2017 2016 2017 

පාරළාත්බර ස ෞභාග්යය රේකකය  

මධයම 0.352 0.346 3 4 

නැසග්නහිප 0.143 0.072 8 9 

උතුරු මැර 0.283 0.199 5 5 

වය  0.312 0.347 4 3 

උතුප 0.267 0.189 6 6 

 බපග්මුව 0.132 0.152 9 7 

රකුණු 0.408 0.489 2 2 

ඌව 0.215 0.141 7 8 

බ ්නාහිප 1.203 1.279 1 1 

ආේථික  හ වයාපාරාප පාරසර පය උපාරරේකකය 

මධයම 0.361 0.447 4 4 

නැසග්නහිප 0.242 0.104 8 8 

උතුරු මැර 0.454 0.315 2 7 

වය  0.428 0.387 3 5 

උතුප 0.258 0.104 7 9 

 බපග්මුව 0.171 0.348 9 6 

රකුණු 0.304 0.527 5 2 

ඌව 0.300 0.469 6 3 

බ ්නාහිප 1.520 1.659 1 1 

ජන ජීවිතසේ යහපාරැවැත්ම උපාරරේකකය
 1

 

මධයම 0.228 0.164 7 7 

නැසග්නහිප 0.051 -0.001 9 9 

උතුරු මැර 0.348 0.332 5 5 

වය  0.397 0.344 4 4 

උතුප 0.424 0.376 3 3 

 බපග්මුව 0.338 0.273 6 6 

රකුණු 0.714 0.745 2 2 

ඌව 0.127 0.094 8 8 

බ ්නාහිප 1.175 1.042 1 1 

 මාජ-ආේථික යටිතක පාරහසුකේ උපාරරේකකය 

මධයම 0.466 0.427 2 2 

නැසග්නහිප 0.136 0.112 5 5 

උතුරු මැර 0.047 -0.049 8 7 

වය  0.111 0.309 7 3 

උතුප 0.119 0.088 6 6 

 බපග්මුව -0.112 -0.167 9 9 

රකුණු 0.207 0.195 4 4 

ඌව 0.218 -0.139 3 8 

බ ්නාහිප 0.913 1.136 1 1 

                                                                                                                                  මූකය: ශ්රී කාකා මහ බැාකුව 

                                                           
1
 ්ර්යක අගඋන් ගණනඋ කිරීයම් දී සිඋලුම විචලයඋන් ඒව්ායේ පාරසුගිඋ ව්ස  10 හි ්ත්ත යඋෝා ගනිමින් සම්මතක ණඋ ක නු ලබයි. එම නිසා ්ර්යක අගයේ 

සලකුණ මගින් අ්ාළ මධ්යනයඋ  සායක්ෂවව් එහි ධ්න යහ  ෘණණ යව්න්වීමම ිළිබිඹු  ක න අත  ්ර්යකයේ ෘණණ අගඋන් මගින් යසෞභාගයඋ තත්ත්ව්උ ෘණණ 

මට් මක පාරව්තීඋැයි ිළිබිඹු  යනොයේ.  

තාක්ෂණික සටහන: 
 

 

දර්ශකය 

 

දපාර්ර්යක 3 ්ෂ උ යත් ව්ර්ගීක ණඋ ක න 

ල් විචලයඋන් 43 ්ෂ යඋෝා ගනිමින් ශ්රී ලාකා 

යසෞභාගයඋ ්ර්යකඋ සම්පාරා්නඋ ක නු 

ලබන අත  ප්රධ්ාන ්ර්යකඋ ුළළ සිඋලුම 

දපාර්ර්යක සඳහා සමාන බ  තැබීම් ්, 

දපාර්ර්යක ුළළ ඊ  අ්ාළ සෑම විචලයඋ්ෂ 

සඳහා සමාන බ  තැබීම් ් ලබා දී තියේ. 

ආර්ථික සහ ව්යාපාරාක ක පාරක ස උ දපාර්ර්යකඋ 

ජීව්න තත්ත්ව්උ, ය්වව්ා නියු්ෂතිඋ, ආ්ාඋම, 

්ක ද්රතාව්උ, මිල ්වථායීතාව්, ආාශික ය්වව්ා 

නියු්ෂතිඋ, කර්මාන්තයාලා ෘනත්ව්උ සහ 

බැාකු යාඛා ෘනත්ව්උ යලස ව්ර්ග ක නු ලැබූ 

විචලයඋන් 9 ්ෂ භාවිතා ක මින් සම්පාරා්නඋ 

ක නු ලැයේ. ජන ජීවිතයේ උහපාරැව්ැත්ම 

ිළිබබඳ දපාර්ර්යකඋ ගණනඋ කිරීයම් දී, 

යසෞඛය පාරහසුකම් පාරැව්තීම, අධ්යාපාරන 

පාරහසුකම් පාරැව්තීම, පාරව්තින අධ්යාපාරන 

පාරහසුකම්හි ගුණාත්මකභාව්උ, ධ්නඋ, වියන ් 

ක යුුළ සඳහා වූ පාරහසුකම් පාරැව්තීම හා එහි 

භාවිතඋ, ව්ායුයග ලයේ ගුණාත්මකභාව්උ 

සහ පාරක ස යේ ිළක සිදු බව් උන අායඋන්  

අ්ාළව් විචලයඋන් 22 ්ෂ භාවිතා ක නු ලැයේ. 

සමාජ-ආර්ථික උටිතල පාරහසුකම් දපාර්ර්යකඋ 

විචලයඋන් 12 කින් සමන්විත ව්න අත , 

එමගින් විදුලිඋ සඳහා වූ ප්රයේයඋ, විදුලි 

සායේය පාරහසුකම්, මහා මාර්ග, අපාර ාධ්ව්ලින් 

යතො  පාරක ස උ්ෂ පාරැව්තීම, ප්රව්ාහන 

පාරහසුකම්, ආ ්ෂෂිත පාරානීඋ ජල පාරහසුකම්, 

නලජලයේ ගුණාත්මකභාව්උ, යතො ුළරු හා 

සන්නියේ්න තා්ෂවණ පාරහසුකම් සහ 

සනීපාරා ්ෂවක පාරහසුකම් උන පාරැතිකඩ 

ආව් ණඋ යේ. 

ක්ර සදදය 

 

ශ්රී ලාකා යසෞභාගයඋ ්ර්යකඋ සම්පාරා්නයේදී 

යඋෝා ගන්නා විචලයඋන් විවිධ් මිනුම් ඒකක 

මගින් ගණනඋ ක නු ලබයි. එම නිසා සිඋලුම 

විචලයඋන්ය  පාරසුගිඋ ව්ස  10 හි ්ත්ත, 

සම්මතක ණඋ මගින් යපාරොදු පාරක මාණඋක  

සකසා ගනු ලැයේ. සම්වත  ය හි හා 

පාරළාත්ව්ල ්ර්යක යව්න් යව්න් ව්යයඋන් 

සම්පාරා්නඋ ක  ඇති බැවින් පාරළාත් ්ර්යක, 

සම්වත  ය හි ්ර්යක සමඟ සාසන්්නඋ 

කළ යනොහැක. ඒ අනුව්, පාරළාත් මට් යම් 

්ර්යක, පාරළාත් එකියනක අත  හා කාලඋ 

සමඟ සාසන්්නඋ කළ හැකි අත  සම්වත 

 ය හි ්ර්යකඋ කාලඋ සමඟ පාරමණ්ෂ 

සාසන්්නඋ කළ හැක. 

 
 


