
 

 

 

 

 
සියලුම පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශකවල වැඩිදියුණු වීමත්  මඟ 2018 ව සර් දී ශ්රී ලංකාසේ ස ෞභාග්යතා දර්ශකය ඉහළ යන ලදී. 

                   ජාතික ස ෞභාග්යය 

 

2018 වසරේ ශ්රී ලංකා රසෞභාග්යතා දේශකය1, 2017 වසරේ 

දී වාේතා කළ 0.548 සිට 0.783 දක්වා ඉහළ යන ලදී. රෙෙ 

වැඩිදියුණු වීෙ සඳහා 'ආේික සහ වයාපාර පරිසරය', ‘ජන 

ජීවිතරේ යහපැවැත්ෙ’ සහ 'සොජ-ආේික යටිතල 

පහසුකම්' යන උපදේශක තුනෙ දායක වී ඇත. 

2018 වසර තුළ දී ආේික සහ වයාපාර පරිසරය 

උපදේශකය වේධනය වීෙ සඳහා මිල ස්ථායිතාව සහ 

අවිධිෙත් අංශරේ වැටුප් ඉහළ යෑෙ රේතු විය. ජන 

ජීවිතරේ යහපැවැත්ෙ උපදේශකයට අදාළව රසෞඛ්ය 

පහසුකම්, අධයාපන පහසුකම්වල ගුණාත්ෙකභාවය, 

ෙහජනතාවරේ වත්කම්, පරිසරරේ පිරිසිදුකෙ යන 

අංශවල ඉහළ වේධනයන් වේතා විය. 2018 වසර තුළ දී 

සොජ-ආේික යටිතල පහසුකම් උපදේශකරේ වැඩිවීෙ 

රකරරහි විදුලිබල, ප්රවාහන සහ රතාරතුරු හා 

සන්ිරේදන තාක්ෂණ යන පහසුකම් පැවතීෙ සහ 

නලජලරේ ගුණාත්ෙකභාවය වැඩිදියුණු වීෙ ප්රධාන 

වශරයන් දායක විය.  

 

 
1 ශ්රී ලංකා රසෞභාග්යතා දේශකය (Sri Lanka Prosperity Index – SLPI) යනු රරටහි රසෞභාග්යය ෙැනීෙ සඳහා ශ්රී ලංකා ෙහ බැංකුරේ සංඛ්යාන රදපාේතරම්න්තුව ෙගින් සම්පාදනය කරනු 

ලබන බහුොන දේශකයකි. රෙෙ දේශකය, රසෞභාග්යය ෙිනු ලබන විවිධ අංශ ිරයෝජනය කරන විචලයයන් 43ක් රයාදා ග්ිමින් ග්ණනය කරනු ලබන ආේික සහ වයාපාර පරිසරය, 

ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ෙ සහ සොජ-ආේික යටිතල පහසුකම් යන උපදේශක තුනකින් සෙන්විත රේ. 

 

 

 
 
 

 

2017 2018 

ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකය 0.548 0.783 

උපදේශක   
  ආේික සහ වයාපාර පරිසරය 0.658 1.034 

  ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ෙ 0.532 0.764 

  සොජ-ආේික යටිතල පහසුකම් 0.454 0.550 

 

 

 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

රූප  ටහන 1 - ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යතා දර්ශකසයහි  හ එහි 

උපදර්ශකවල විචලනයන්: 2014 – 2018 

 

 
මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
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ආේික සහ වයාපාර පරිසරය උපදේශකය

ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ෙ උපදේශකය

සොජ-ආේික යටිතල පහසුකම් උපදේශකය

ශ්රී ලංකා රසෞභාග්යතා දේශකය

 ශ්රී ලංකා ස ෞභාග්යය දර්ශකය - 2018 

 

 

රූප  ටහන 2  – ස ෞභාග්යතා දර්ශකය මඟින් ආවරණය වන අංශ  

 
 

  මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 
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ශ්රී ලංකා රසෞභාග්යය දේශකය - 2018 

පළාත්බද ස ෞභාග්යය 

පළාත් ෙට්ටමින් රසෞභාග්යය ෙැනීෙ සඳහා සම්පාදනය 

කරනු ලබන පළාත්බද රසෞභාග්යතා දේශක පළාත් 

නවරයහිෙ වේධනය වී ඇති බව වාේතා විය. බස්නාහිර 

පළාත, පළාත්බද රසෞභාග්යතා දේශකරයහි සහ එහි උප 

දේශකවල ඉහළෙ අග්යන් වාේතා කරන ලදී. රම් අතර, 

පළාත්බද රසෞභාග්යය දේශකරයහි ඉහළෙ වේධනය 

සබරග්මුව පළාරතන් වාේතා වු අතර මිල ස්ථායිතාව සහ 

අවිධිෙත් අංශරේ වැටුප් ඉහළ යෑෙ ිසා සිදු වූ ආේික සහ 

වයාපාර පරිසරය උපදේශකරේ වැඩිදි යුණු වීෙ රම් සඳහා 

ප්රධාන වශරයන් රේතු විය. 

 

පළාත්බද ස ෞභාග්යයන්හි කාර්ය  ාධනය 

  
ආර්ික  හ වයාපාර පරි රය උපදර්ශකය 

 

සියළුෙ පළාත්වල ආේික සහ වයාපාර පරිසරය උපදේශකය ඉහළ ගිය අතර, මිල ස්ථායීතාවරේ සහ අවිධිෙත් 

අංශරේ වැටුප්වල වාේතා වූ ඉහළ යෑම් මීට රේතු විය. රෙෙ උපදේශකය තුළ ඉහළෙ වැඩිවීෙ උතුරු පළාරතන් වාේතා 

වූ අතර, ඒ සඳහා ඉහත  සඳහන් කළ සාධකවලට අෙතරව රස්වා ියුක්තියට අදාළ අංශවල වේධනයද රේතු විය. 

 

ජන ජීවිතසේ යහපැවැත්ම උපදර්ශකය 
 
ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ෙ උපදේශකරේ ඉහළ යෑම් සියළුෙ පළාත්වලින් වාේතා වූ අතර, ඒ සඳහා ප්රධාන වශරයන් 

අධයාපන පහසුකම්වල ගුණාත්ෙකභාවය, පරිසරරේ පිරිසිදුකෙ සහ ජනතාවරේ වත්කම් ඉහළ යෑම් ෙිනු ලබන 

වාහන හිමිකාරීත්වය හා සුපිරි රවළඳසැල් සඳහා වන ප්රරේශය යන සාධකවල වැඩිවීෙ රේතු විය. රෙෙ උපදේශකය 

තුළ ඉහළෙ වැඩිවීෙ සබරග්මුව පළාරතන් වාේතා වුවද, අරනක් සියලුෙ පළාත්වල ඉහළ යෑෙක් වාේතා කළ වාහන 

හිමිකාරීත්වරයහි යම් පහළ යාෙක් සබරග්මුව පළාත තුළින් දක්නට ලැබුණි. 

 

 මාජ-ආර්ික යටිතල පහසුකම් උපදර්ශකය 

පළාත් අටක සොජ-ආේික යටිතල පහසුකම් උපදේශකරේ ඉහළ යෑෙක් වාේතා විය. රෙෙ වේධනයට ප්රධාන 

වශරයන් රේතු වූරේ විදුලිබල හා රතාරතුරු හා සන්ිරේදන තාක්ෂණ පහසුකම්වල සිදු වූ වේධනයන්ය. රෙෙ 

උපදේශකය තුළ ඉහළෙ වැඩිවීෙ බස්නාහිර පළාරතන් වාේතා වූ අතර, ඒ සඳහා ඉහත සාධක වලට අෙතරව ොේග් 

සංවේධනය, ප්රවාහන පහසුකම්, අපරාධවලින් රතාර පරිසරයක්  පැවතීෙ සහ නලජලරේ ගුණාත්ෙකභාවය 

යනාදිරයහි වැඩි දියුණු වීම් දායක විය. රම් අතර, නැරග්නහිර පළාරත් උපදේශකය පහළ යෑෙට ප්රධාන වශරයන් රේතු 

වූරේ විදුලි සංරේශ පහසුකම්, ොේග් සංවේධනය, අපරාධවලින් රතාර පරිසරයක්  පැවතීෙ සහ ප්රජා ක්රියාකාරකම් 

සඳහා කාන්තා සහභාගීත්වය යනාදිරයහි අඩුවීෙයි. 

 

 

 

 

 

රූප  ටහන 2 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශකය2: 2017- 2018 

 
මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව 
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2 දේශක අග්යන් ග්ණනය කිරීරම් දී සියලුෙ විචලයයන් ඒවාරේ පසුගිය වසර 10 හි දත්ත රයාදා ග්ිමින් සම්ෙතකරණය කරනු ලබයි. එෙ ිසා දේශක අග්රේ සලකුණ ෙගින් අදාළ 

ෙධයනයයට සාරප්ක්ෂව එහි ධන රහෝ ඝෘණ රවනස්වීෙ පිළිබිඹු කරන අතර දේශකරේ ඝෘණ අග්යන් ෙගින් රසෞභාග්යතාව ඝෘණ ෙට්ටෙක පවතී යැයි පිළිබිඹු රනාරේ. 

 



3 
 

ශ්රී ලංකා රසෞභාග්යය දේශකය - 2018 

 ංඛ්යා  ටහන 1 - පළාත්බද ස ෞභාග්යතා දර්ශක, උපදර්ශක  හ පළාත්බද  සේණි 

දේශක අග්ය සහ පළාත 

දේශක අග්ය පළාත්බද රේණිය 

2017 2018 2017 2018 

පළාත්බද රසෞභාග්යතා දේශකය 
 

ෙධයෙ 0.272 0.490 3 2 

නැරග්නහිර -0.046 0.168 9 9 

උතුරු ෙැද 0.062 0.256 6 7 

වයඹ 0.227 0.456 4 4 

උතුර 0.099 0.399 5 5 

සබරග්මුව 0.025 0.341 8 6 

දකුණු 0.309 0.470 2 3 

ඌව 0.057 0.201 7 8 

බස්නාහිර 1.071 1.301 1 1 

ආේික සහ වයාපාර පරිසරය උපදේශකය 

ෙධයෙ 0.283 0.586 3 4 

නැරග්නහිර -0.198 0.302 9 9 

උතුරු ෙැද 0.091 0.495 7 6 

වයඹ 0.198 0.672 4 3 

උතුර -0.170 0.473 8 7 

සබරග්මුව 0.117 0.568 5 5 

දකුණු 0.332 0.680 2 2 

ඌව 0.105 0.345 6 8 

බස්නාහිර 1.524 1.734 1 1 

ජන ජීවිතරේ යහපැවැත්ෙ උපදේශකය  

ෙධයෙ 0.118 0.274 7 7 

නැරග්නහිර -0.078 0.075 9 9 

උතුරු ෙැද 0.148 0.318 6 6 

වයඹ 0.244 0.390 4 5 

උතුර 0.300 0.397 3 4 

සබරග්මුව 0.162 0.406 5 3 

දකුණු 0.469 0.552 2 2 

ඌව -0.001 0.078 8 8 

බස්නාහිර 0.903 1.125 1 1 

සොජ-ආේික යටිතල පහසුකම් උපදේශකය 

ෙධයෙ 0.416 0.610 2 2 

නැරග්නහිර 0.139 0.127 5 7 

උතුරු ෙැද -0.052 -0.044 8 9 

වයඹ 0.239 0.305 3 4 

උතුර 0.168 0.328 4 3 

සබරග්මුව -0.205 0.050 9 8 

දකුණු 0.126 0.179 6 6 

ඌව 0.066 0.179 7 5 

බස්නාහිර 0.787 1.043 1 1 

                                                                                                                                        මූලය: ශ්රී ලංකා මහ බ ංකුව 

තාක්ෂණික  ටහන: 
 

 

ස ෞභාග්යතා දර්ශකය 

 

උපදේශක 3 ක් යටරත් වේගීකරණය කරන 

ලද විචලයයන් 43 ක් රයාදා ග්ිමින් 

රසෞභාග්යතා දේශකය සම්පාදනය කරනු 

ලබන අතර ප්රධාන දේශකය තුළ සියලුෙ 

උපදේශක සඳහා සොන බර තැබීම් ද, 

උපදේශක තුළ ඊට අදාළ සෑෙ විචලයයක් 

සඳහා සොන බර තැබීම් ද ලබා දී තිරේ. 

ආේික සහ වයාපාරික පරිසරය උපදේශකය 

මිල ස්ථායීතාව, ජීවන තත්ත්වය, ආදායෙ, 

දරිද්රතාවය, රස්වා ියුක්තිය, කේොන්තශාලා 

ඝනත්වය සහ බැංකු ශාඛ්ා ඝනත්වය රලස 

වේග් කරනු ලැබූ විචලයයන් 9 ක් භාවිතා 

කරමින් සම්පාදනය කරනු ලැරේ. ජන 

ජීවිතරේ යහපැවැත්ෙ පිළිබඳ උපදේශකය 

ග්ණනය කිරීරම් දී, රසෞඛ්ය පහසුකම් 

පැවතීෙ, අධයාපන පහසුකම් පැවතීෙ හා එහි 

ගුණාත්ෙකභාවය, වත්කම්, විරනෝද කටයුතු 

සඳහා වූ පහසුකම් පැවතීෙ හා එහි භාවිතය, 

වායුරග්ෝලරේ ගුණාත්ෙකභාවය සහ 

පරිසරරේ පිරිසිදු බව යන අංශයන්ට අදාළව 

විචලයයන් 22 ක් භාවිතා කරනු ලැරේ. සොජ-

ආේික යටිතල පහසුකම් උපදේශකය 

විචලයයන් 12 කින් සෙන්විත වන අතර, 

එෙගින් ප්රවාහන පහසුකම් පැවතීෙ, ෙහා 

ොේග් පහසුකම් පැවතීෙ, විදුලි සංරේශ 

පහසුකම් පැවතීෙ, රතාරතුරු හා 

සන්ිරේදන තාක්ෂණ පහසුකම් පැවතීෙ, 

විදුලිබල පහසුකම් පැවතීෙ, ආරක්ිත පානීය 

ජල පහසුකම් පැවතීෙ, නලජලරේ 

ගුණාත්ෙකභාවය, සහ සනීපාරක්ෂක 

පහසුකම් පැවතීෙ සහ අපරාධවලින් රතාර 

පරිසරයක් පැවතීෙ, යන පැතිකඩ ආවරණය 

රේ. 

ක්රමසේදය 

 

ශ්රී ලංකා රසෞභාග්යතා දේශකය 

සම්පාදනරේදී රයාදා ග්න්නා විචලයයන් විවිධ 

මිනුම් ඒකක ෙගින් ග්ණනය කරනු ලබයි. එෙ 

ිසා සියලුෙ විචලයයන්රේ පසුගිය වසර 10 

හි දත්ත, සම්ෙතකරණය ෙගින් රපාදු 

පරිොණයකට සකසා ග්නු ලැරේ. සෙස්ත 

රරටහි හා පළාත්වල දේශක රවන් රවන් 

වශරයන් සම්පාදනය කර ඇති බැවින් පළාත් 

දේශක, සෙස්ත රරටහි දේශක සෙඟ 

සංසන්දනය කළ රනාහැක. ඒ අනුව, පළාත් 

ෙට්ටරම් දේශක, පළාත් එකිරනක අතර හා 

කාලය සෙඟ සංසන්දනය කළ හැකි අතර 

සෙස්ත රරටහි දේශකය කාලය සෙඟ 

පෙණක් සංසන්දනය කළ හැක. 

 

 


