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72, පාර්ක් වීදිය, ක ාළඹ-2, ශ්රී ලං ාව. 

දු. : +97 11 231 4041/2/3/5 ෆැ්ස්: +94 11 231 4040 

විද්යුත් තැපෑල:: info@ihp.lk  කවබ්: www.ihp.lk  ට්වවිටර්ක: @ihplk 

 

මාධ්ය ප්ර ාශය 

 

ආර්ථික අර්ථුදයේ ප්රතිඵලය තුලින් සියලුම යේශපාලඥයින් යකයෙහි 
ඇති  මහජන අප්රසාදය වැඩි වී ඇති අතෙ යමය වඩාත් නෙක යලස 
බලපා ඇත්යත් ජනාධිපති ොජපක්ෂටය. 
වත්මන් ආර්කි  අර්කුද්යකේ ප්රතිඵලය වන්කන් සියලුම කේශපාලඥයින් ක කෙහි පුලුල් මහජන අප්රසාද්යය ඇති 

වීමයි. කසෞඛ්ය ප්රතිපත්ති ආයතනකේ (IHP) SLOTS මත විමසුකේදී, ආණ්ඩුකේ සහ විප්ෂකේ 
කේශපාලනඥයන් ක කෙහි ජනතා මනාපය පහළම මට්වටමට වැටී ඇත. වඩාත් නෙ  කලස බලපෑමට ල්ව 

ඇත්කත් ජනාධිපති ක ෝඨාභය ොජප්ෂ වන අතෙ, 2021 අක ෝස්ු-සැප්තැේබර්ක කමෙට අගුලු ද්යැමූ  ාලකේ 

ජනතා ප්රසාද්යය කර්ණි ත කිරීේ +50 වන ඉහළ අ ය  සිට 2022 අකේල් මාසකේදී එය -80 ද්ය්වා පහත වැටී 

ඇත.  

IHP SLOTS මත විමසුම මඟින් 2021 සැප්තැේබර්ක මාසකේ සිට කේශපාලනඥයින් සහ කතෝො ත් ආයතන 

පිලිබඳ ජනතා ප්රසාද්යය නිරී්ෂණය  ෙ ඇත. එතැන් සිට 2022 ජනවාරි මාසය ද්ය්වා ජනාධිපති ොජප්ෂ 
මහජනතාව සමඟ ඉහළ ප්රසාද්ය කර්ණි ත කිරීේ පවත්වා ක න ගිකේය. ඊට සාකප්්ශව විප්ෂ නාය  සජිත් 
කේමද්යාස පිලිබඳ ජනතා ප්රසාද්යය කර්ණි ත කිරීේ කබාකහෝ විට සෘණාත්ම  විය. නමුත් පසුගිය මාස කද්ය  ුළ 
කේ සියල්ල කවනස් විය. ජනාධිපතිවෙයාකේ ජනතා ප්රසාද්යය කර්ණි ත කිරීේ පහත වැටී ඇත. 

ජනාධිපති ොජප්ෂකේ ශුේධ් මනාපය කපබෙවාරි මාසකේදී +20 සිට අකේල් පළමු සති ුන ුළ -80 ට වඩා අු 

අ ය් ද්ය්වා පහත වැටුණි, කමමගින් ඔහු  ැන හිත ෙ මතය් ඇති සෑම මහජන සාමාජි කයකුටම සාකප්ශව 
ඔහු පිලිබඳ අප්රසාද්යය පළ  ෙන තවත් නව කද්යකන් ඇත. කමම ප්ෂග්රාහීභාවය පහත වැටීම අකනකුත් කබාකහෝ 
කේශපාලනඥයන්ට වඩා කේ වත් හා පුළුල් ආ ාෙයකින් වී ඇත. මාර්කු-අකේල්  ාලය ුළ ජනාධිපතිවෙයාකේ 

ජනතා ප්රසාද්යය කරණ්ි ත කිරීම (-40), අග්රාමාතය මහින්ද්ය ොජප්ෂ (-33) සහ විප්ෂ නාය  සජිත් කේමද්යාස (-

26) යන කද්යකද්යනාටම වඩා පහත අ ය  ට පත් වී ඇත. 

ජනාධිපතිවෙයා ක කෙහි ඇති ප්රසාද්යකයහි විශාලතම අුවීම් සිදුව ඇත්කත් දිළිඳු,  ාන්තාවන්, නා රි  සහ 
සිංහල වැඩිහිටියන් අතෙය. ශ්රී ලාංකි යන්ක න් ුකනන් එ ් වන දිළිඳු ප්රජාව විසින් සජිත් කේමද්යාස මහතාට 

දී ඇති සෘණාත්ම  අ යටත් (-6) වඩා වැඩි සෘණාත්ම  ජනතා ප්රසාද්යය කර්ණි ත කිරීම් (-63) ජනාධිපතිවෙයා 

ක කෙහි පළ  ෙ ඇත.  ාන්තාවන් සේබන්ධ්කයන්  ත්  ල, කබාකහෝ  ල  සිට සජිත් කේමද්යාස මහතාට වඩා 
ප්ෂග්රාහී බව් භු්ති විඳිමින් සිටි ජනාධිපතිවෙයාට එම ප්ෂග්රාහී බව අහිමි වී ඇත.  ාන්තාවන් කේ 

කමාකහාකත් කමම කද්යකද්යනාටම අප්රසාද්යය පළ  ෙන නමුත් විප්ෂ නාය වෙයාට (-27) වඩා ජනාධිපතිවෙයා (-

42) පිලිබඳ අප්රසාද්යය වැඩි වී ඇත. විපක්ෂ නාය  සජිත් කේමද්යාස ක කෙහි ඇති ජනතා ප්රසාද්යය  අු වීම  වඩා අු 

අ යකින් සිදුව ඇති අතෙම එය ජනාධිපතිවෙයාට වඩා අුකවන් සිදු වුවද්ය,  ාන්තාවන් ුළද්ය ඔහු පිළිබඳව ඇති 

ප්රසාද්යය  සැලකිය යුු මට්වටමකින් පහත වැටී තිකබ්. 

නිකුත් කිරීම 
දිනය: 2022 අකේල් 27 බද්යාද්යා 

කේලාව: ශ්රී ලං ා කේලාකවන් කප.ව. 0800 

වැඩිදුෙ යතාෙතුරු සඳහා සම්බන්ධ කෙ ගැනීමට 

ඩැල්රින් බාත්ලට්ව 

විද්යුත් තැපෑල: dalreen `at’ ihp.lk 

 
ප්රධාන විමර්ථශකයා සම්බන්ධ කෙ ගැනීමට 
 ආචාර්කය ෙවී ෙන්නන්-එලිය 

විද්යුත් තැපෑල: ravi `at’ ihp.lk   ට්වවිටර්ක : @ravirannaneliya 
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SLOTS සමී්ෂණකේ  ලින් ජනප්රියම ඇමතිවරිය වූ ආචාර්කය සුද්යර්කිනී ප්රනාන්දුපුල්කල් ඇුළු සියලුම 

කේශපාලනඥයන් ක කෙහි ඇති ප්රසාද්යය පහත වැටී ඇත. එජාප නාය  ෙනිල් වික්රමසිංහකේ ද්ය, ඊටත් වඩා ජවිකප 

නාය  අනුෙ දිසානාය කේ ද්ය ජනතා ප්රසාද්යය කර්ණි ත කිරීේ පහළ  වැටී ඇත. 

මීට අමතෙව, කසෞඛ්ය අමාතයාංශය, ත්රිවිධ් හමුද්යාව සහ GMOA ඇුළු ොජය ආයතන සහ අකනකුත් සංවිධ්ානවල 
ජනතා ප්රසාද්යය කර්ණි ත කිරීේ සුළු වශකයන් පහත වැටී ඇත. මහජන අප්රසාද්යය විකශෂ්කයන්ම කේශපාල යන් 
ක කෙහි ඇති බව කපන්නුේ  ෙයි. 

IHP හි විධ්ාය  අධ්ය්ෂ ආචාර්කය ෙන්නන්-එලිය අද්යහස් ද්ය්වමින් කියා සිටිකේ, සියලුම කේශපාලඥයින් 
ක කෙහි මහජන අප්රසාද්යය ඉහළ මට්වටමින් පැවතීකමන්  මය වන්කන් වර්කතමානකේ කිසිදු කේශපාලන ප්ෂය ට 

අර්කුද්යය විසඳිය හැකි බවට මහජන විශව්ාසය් කනාමැති බවයි. සමාජකේ විවිධ් ක ාටස්වල, විකශෂ්කයන්ම දිළිඳු 
ප්රජාවකේ  ැමැත්ත ඇති වන පරිදි අද්යාල පියවෙ ස ස්  ෙ එය සන්නිකේද්යනය කිරීම සහ ඉදිරි මාස කිහිපය ුළ 

ඇති වන  ැටලු ාරී තත්වය පාලනය  ෙ  ැනීමට අවශය නාය ත්වය ලබා දී ම සඳහා උප ාරි වන  නැවුේ 

චින්තනය, කේශපාලන සංස්ථාපිතය ුලින් කපන්වා කද්යන බව ඔහු පැවසීය. 

කසෞඛ්ය ප්රතිපත්ති ආයතනකේ  ශ්රී ලං ා අද්යහස ්එ ු කිරීම පිළිබඳව සමී්ෂණය Sri Lanka Opinion Tracker 

Survey (SLOTS) යනු සමස්ත ලං ාවම නිරූපනය  ළ හැකි නියැදිය් සම , සෑම දින ම සේමුඛ් සා ච්ඡා 

සිදු  ෙ, එදිකනද්යා ජීවිතය සහ ඔවුන්කේ අද්යහස ්පිළිබඳ දුෙ ථන මාර්ක කයන් ප්රශ්න විමසා බලන සමී්ෂණයකි. 

SLOTS සමී්ෂණය ුලින්, ප්රසිේධ් චරිතය් කහෝ ආයතනය්  ැන හිත ෙ කහෝ අහිත ෙ මතය් තිකබ් ද්යැයි 

ප්රතිචාෙ ද්යැ්වූවන්ක න් විමසීකමන් ජනතා ප්රසාද්යය  නිරී්ෂණය  ෙයි: ශුේධ් මනාපය ධ්නාත්ම  සහ සෘණ 

ප්රතිචාෙවල සාමානයය කේ. ලකුණු +100 (සෑම ක කනකු ු ළම ප්රසාද්යය් ඇත) සිට -100 ද්ය්වා (සෑම ක කනකු 

ුළම අප්රසාද්යය් ඇත). IHP විසින් වාර්කතා  ෙන ලද්ය ඇස්තකේන්ු, සමස්ත ජන හනකේ ස්ී පුරුෂ භාවය, 

වයස, ආද්යායේ මට්වටම, ජනවාර්කගි ත්වය, අංශය, පළාත සහ 2019 ජනාධිපතිවෙණකේ දී ජනතාව ඡන්ද්යය ප්ර ාශ 

 ළ ආ ාෙය නිරූපනය  ෙන බව සහති  කිරීම සඳහා එම සමී්ෂණ ප්රතිචාෙ නැවත ස ස් ෙ ඇත. 2021 

සැප්තැේබර්ක මාසකේ සිට  2022 අකේල් 24 ද්ය්වා  ාලය ුළදී වැඩිහිටියන් 4,603් සමඟ සිදු  ළ සේමුඛ් 
සා ච්ඡා මත කමම හිත ෙ කසායා ැනීේ පද්යනේ වී ඇත. 
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යසෞඛ්ය ප්රතිපත්ති ආයතනය (IHP) 

IHP යනු ශ්රී ලං ාකේ ක ාළඹ පිහිටි ස්වාධීන, ප්ෂග්රාහී කනාවන පර්කකේෂණ මධ්යස්ථානයකි. SLOTS ප්රධ්ාන 

විමර්කශ යා වන්කන් IHP හි ආචාර්කය ෙවී ෙන්නන්-එලිය යි. ඔහු හාවඩ් විශව් විද්යයාලකේ මහජන මත විමසුම 
පිළිබඳ පුහුණුව ලබා ඇති අතෙ ද්යශ  ුන් පුො විවිධ් මත සමී්ෂණ සිදු  ෙ ඇත. 

අෙමුදල්  

නීලන් තිරුකචල්වේ භාෙය සහ අකනකුත් අනුග්රාහ යින් විසින් කමම සමී්ෂණයට අෙමුද්යල් සපයයි.  නමුත් 

අධ්යයන සැලසුේ, සහ කසායා ැනීේ විශ්කල්ෂණය සහ අර්කථ ථනය කිරීකේදී අනුග්රාහ යින් කිසිදු 
 ාර්කයභාෙය් ඉටු කනා ෙයි. වඩාත් සවිස්තොත්ම  ද්යත්ත සහ ප්රතිඵල සඳහා උනන්දුව් ද්ය්වන පාර්කශව්යන්ට 

IHP පර්කකේශණ ආයතනය සේබන්ධ්  ෙ  ත හැ . 


