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PRESS RELEASE 

 

ப ொருளொதொர பெருக்கடியின் கொரணமொக 
அனைத்து அரசியல்வொதிகளின் மதீும் 
ப ொதுமக்களுக்கொை பவறுப்பு வளர்கின்றது, 
ஆைொல் ஜைொதி தி ரொஜ க்ஷவின்  ொதிப்பு 
ப ரிது 
தற்ப ொனதய ப ொருளொதொர பெருக்கடியிைொல் எந்தபவொரு அரசியல்வொதிக்கும் 
ப ொதுமக்களினைபய ஒப்புதல் இல்லொதது  ரவலொகக் கொணப் டுகிறது. 
சுகொதொர பகொள்னக ெிறுவைத்தின் (IHP) SLOTS கருத்துக்கணிப்பு ஆய்வின் டி 
அரசாங்கத்திலும் எதிர்க்கட்சியிலும் உள்ள அரசியல்வாதிகள் மீதான விருப்பு 
மிகக் குறைந்த மட்டத்திற்குச் சரிந்துள்ளது. இதில் கடுறமயாக 
பாதிக்கப்பட்டவர் ஜனாதிபதி ககாடாபய ராஜபக்ஷ. இவருக்கு 
(பபாதுமக்களிறடகய)சொதகமொை  மைப் ொன்னம, ஆகஸ்ட்-பசப்டம்பர் 2021 
முடக்கத்தின் கபாது +50 இல் இருந்து ஏப்ரல் 2022 இல் -80 ற்கு சரிந்துள்ளது. 

IHP SLOTS கணிப்பு பசப்ைம் ர் 2021 முதல் அரசியல்வொதிகள் மற்றும் 
பதர்ந்பதடுக்கப் ட்ை ஸ்தொ ைங்களுக்கு (பபாதுமக்களிறடகய)சொதகமொை  
மைப் ொன்னமனய  ின்பதொைர்ந்துவருகிறது. அச்சமயத்திலிருந்து ஜைவரி 2022 
வனர ப ொதுமக்களினைபய ஜைொதி தி ரொஜ க்ஷவிற்கு சொதகமொை  
மைப் ொன்னமப்புள்ளிகள் உயர்வொகபவ இருந்தை. மொறொக எதிர்க்கட்சி 
தனலவரொை சஜித்  ிபரமதொசவிற்கு சொதகமொை மைப் ொன்னமப்புள்ளிகள் 
ப ரும் ொலும் மனறயொகத்தொன் இருந்தை. ஆைொல் கைந்த இரண்டு 
மொதங்களில் இனவ அனைத்தும் மொறிவிட்ைை. ஜைொதி தியின் சொதகமொை  
மைப் ொன்னமப்புள்ளிகள்  சரிந்துவிட்ைை.  

 

திகதி வரை தரையாரை 

திகதி: புதன், ஏப்ரல் 27, 2022  

நேரம்: 0800 AM Sri Lanka Time 

மேலுே் விவைங்களுக்கு 
ததாைை்புதகாள்ள  

டல்ரீன் பாத்லாட் 

மின்னஞ்சல்: dalreen `at’ ihp.lk 

 பிைதான ஆைாய்சச்ியாளருைன் 
ததாைை்புதகாள்ள 

மருத்துவர.் ரவி ரன்னன்-எலிய 

மின்னஞ்சல் : ravi `at’ ihp.lk  Twitter: @ravirannaneliya 
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 ிப்ரவரி மொதத்தில் +20 இல் இருந்த ஜைொதி தி ரொஜ க்ஷவின் ெிகர சொதகமொை  
மைப் ொன்னமப்புள்ளிகள் ஏப்ரல் மொதத்தின் முதல் மூன்று வொரங்களில் -80 ற்கு 
கீழ் விழுந்துவிட்ைது. அதொவது ப ொதுமக்களினைபய ஜைொதி திக்கு சொதகமொை 
அ ிப் ிரொயம் உனைய ஒருவருக்கு, ஜைொதி திக்கு சொதகமற்ற 
அ ிப் ிரொயமுனைய ஒன் து ப ர் உள்ளைர் என் து இதன் ப ொருள். ஏனைய 
ப ரும் ொலொை அரசியல்வொதிகனளக்கொட்டிலும் இந்த சரிவு மிகவும் 
பவகமொகைதொகவும்  ரவலொைதொகவும் இருந்தது. மொர்ச்-ஏப்ரல் கொலத்தில் 
ஜைொதி தியின் சொதகமொை  மைப் ொன்னமப்புள்ளிகள்(-40)  ிரதமர் மஹிந்த 
ரொஜ க்ஷ (-33) மற்றும் எதிர்க்கட்சி தனலவர் சஜித்  ிபரமதொசனவ விைவும்(-26) 
கீபே சரிந்தது. 

ஜைொதி திக்கு சொதகமொை மைப் ொன்னம சரிவில் ப ரும் குதி வறியவர்கள், 
ப ண்கள், ெகர மற்றும் வயதுவந்த (18 வயதிற்கு பமற் ட்ை) 
சிங்களவர்களினைபய கொணப் டுகிறது. ஏழ்னமயொை  இலங்னகயர்களில் 
மூன்றில் ஒரு  ங்கு ெ ர்களினைபய ஜைொதி தியின் சொதகமொை மைப் ொன்னம 
மனறப்புள்ளிகள்(-63) சுமொரொை மனறப்புள்ளிகனள க் பகொண்ை சஜித் 
 ிபரமதொசனவக்(-6) கொட்டிலும் மிகவும் மனறயொக உள்ளை. ப ண்களின் 
இனைபய எ எடுத்துக்பகொண்ைொல், சஜித்  ிபரமதொசனவக் கொட்டிலும் 
ஜைொதி திக்கு பெடுங்கொலமொக இருந்த சொதக ெினலனய அவர் இேந்துவிட்ைொர். 
ப ண்களின் கண்பணொட்ைம் இப்ப ொழுது இருவருக்கும் சொதகமொக 
இல்னலபயன்றொலும் சஜித்  ிபரமதொசனவக்(-27) கொட்டிலும் ஜைொதி திக்கு (-42) 
சொதகப்புள்ளிகள் குனறவொகவுள்ளது. எதிர்கட்சித் தனலவருக்கு சொதகமொை 
மைப் ொன்னமயில் மிகவும் சுமொரொை சரிவு குனறவொக பசறிவூட்ைப் ட்ைது 
என்றொலும் ப ண்களினைபய அவருக்கொை சொதகமொை  
மைப் ொன்னமப்புள்ளிகளின் சரிவு குறிப் ிைத்தக்கது. ஆைொல் இது 
ஜைொதி தியின் புள்ளிகளின் சரினவவிைக்  குனறவொைதொகும் .   

சொதகமொை மைப் ொன்னமத்தன்னமயில் வீழ்ச்சியொைது SLOTS ஆய்வில் முன்ைர் 
மிகவும்  ிர லமொை அனமச்சரொக இருந்த ைொக்ைர் சுதர்ஷைி 
 ர்ைொண்பைொபுள்பள உட் ை அனைத்து அரசியல்வொதிகனளயும்  ொதித்துள்ளது. 
யூ என்  ி தனலவர் ரணி ல் விக்ரமசிங்கவுக்கும் சொதகமொை 
மைப் ொன்னமப்புள்ளிகள் சரிந்தை. இவனரக்கொட்டிலும் பஜ வி  ி தனலவர் 
அனுர திஸ்ஸொெொயகவின் சரிவு அதிகமொைதொகும். 

மொறொக சுகொதொர அனமச்சு, முப் னையிைர் மற்றும் GMOA (அரச மருத்துவ 
அதிகொரிகள் சங்கம்) உட் ை, அரச ஸ்தொ ைங்கள் மற்றும்  ிற 
அனமப்புகளுக்கொை சொதகமொை மைப் ொன்னமப்புள்ளிகள் சிறிதளபவ 
சரிந்துள்ளை  . ப ொதுமக்கள் குறிப் ொக அரசியல்வொதிகனளத்தொன் 
ெிரொகரிக்கின்றைர் என் னத இது  சுட்டிக்கொட்டுகிறது. 

தற்ப ொனதய பெருக்கடினயத் தீர்த்துவிடுவொர்கள் என்று எந்த ஒரு தைிக் கட்சி 
மீதும் ப ொதுமக்களுக்கு ெம் ிக்னக இல்னல என் னத அனைத்து 
அரசியல்வொதிகளின் மீதொை ப ொதுமக்களின் அதிக அளவிலொை பவறுப்பு 
சுட்டிக்கொட்டுகின்றது என்று மருத்துவர். ரவி  ி. ரண்ணன்-எலிய, ெிர்வொகப் 
 ணிப் ொளர், சுகொதொர பகொள்னக ெிறுவைம் (IHP) கருத்து பதரிவித்தொர். பமலும், 
சமூகத்தில் அனைத்து தரப் ிைரின், குறிப் ொக வறியவர்களின், சம்மதத்னதப்  
ப றக்கூடிய மதிப்பீடுகளின் பதொகுப்பு ஒன்னற வடிவனமத்து மக்களிைம் 
பகொண்டுபசல்வது எவ்வொறு என்று கண்ைறியவும்  வரும் மொதங்களில் 
பசயற் டுத்த பவண்டிய கடிைமொை மதிப்பீடுகனள தக்க னவக்க பதனவயொை 
திறனம பகொண்ை தனலனமனய அளிக்கவும் அரசியல் ஸ்தொ ைங்களுக்கு 
புதியபதொர் சிந்தனை பதனவ என் னத இது சுட்டிக்கொட்டுகின்றது என்றும் 
கூறிைொர். 
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IHP இன் இலங்றக கருத்து கண்காணிப்பு ஆய்வு (SLOTS) கதசிய அளவில் 
பபாதுமக்கறளப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மாதிரிககளாடு அன்ைாடம் 
பதாறலகபசி மூலம் நடத்தப்படும் ஒரு ஆய்வொகும். இந்த ஆய்வில் 
பபாதுமக்களின் தற்கபாறதய கண்கணாட்டம் மற்றும் அன்றொை வொழ்க்னக 
/சூழ்நிறல பதாடர்பாக ககள்விகள் ககட்கப்படும். SLOTS ஆய்வு, பபாது நபர் 
அல்லது நிறுவனத்றதப்பற்ைி சாதகமான அபிப்பிராயம் உள்ளதா அல்லது 
சாதகமல்லாத அபிப்பிராயம் உள்ளதா என்று பங்ககற்பாளர்களிடம் ககட்டு, 
அதன்மூலம் சொதகமொை மைப் ொன்னமனய கணிக்கின்றது: அதொவது ஆம், 
இல்னல என்ற  தில்களின் சரொசரி, பமொத்த சொதக மைப் ொன்னமபுள்ளியொக 
கணிக்கப் டுகின்றது. புள்ளிகளின் வீச்சு +100 இல் இருந்து (அனைவரின் 
கண்பணொட்ைமும் சொதகமொைது), -100 (அனைவரின் கண்பணொட்ைமும் 
சொதகமல்லொதது) வனரயிலொகும். பவளியிைப் ட்ை மதிப்பீடுகள்  ொல், வயது, 
வருமொை ெினல, இைம், துனற, மொகொணம்  மற்றும் 2019 ஜைொதி தி பதர்தலில் 
மக்கள் எவ்வொறு வொக்களித்தைர் என் தன் அடிப் னையில் பமொத்த 
சைத்பதொனகனய பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் மதிப்பீடு என் னத 
உறுதிப் டுத்திக்பகொள்ள ஆய்வின்  தில்கனள IHP சரிபசய்கிறது. சொதகமொை 
மைப் ொன்னம பசப்ைம் ர் 2021 முதல் 24 ஏப்ரல் 2022 வனர 4,603 வயது 
வந்தவர்களுைன் ெைத்தப் ட்ை பெர்கொணல் மூலம் மதிப் ிைப் ட்ைது. 

 

ihp.lk இல் முழு அறிக்னக கினைக்கப்ப றும் 

Institute for Health Policy, April 2022, “SLOTS Favourability Ratings: Methodology for tracking 
public favourability”, SLOTS Report #2022-03. 

Institute for Health Policy, April 2022, “Economic crisis results in growing public disaffection with 
politicians, but particularly with President Rajapaksa”, SLOTS Report #2022-04. 

 

IHP  ற்றி  

IHP பகொழும்பு, இலங்னகயில் உள்ள  ிறர்சொர் ற்ற மற்றும் கட்சிசொர் ற்ற ஆய்வு 
னமயம். SLOTS ஆய்வின்  ிரதொை ஆய்வொளர் மருத்துவர் ரவி ரண்ணன்-எலிய 
ஆவொர். இவர் ப ொது கருத்துக்கணிபு பசய்வதில் ஹொர்வொர்ட் 
 ல்கனலக்கேகத்தில்  யிற்சி ப ற்றபதொடு மூன்று தசொப்தங்களொக   ல்பவறு 
ஆய்வுகனள ெைத்திவருகிறொர். 

  

ெிதியுதவி 

ெீலன் திருச்பசல்வம் அறக்கட்ைனள மற்றும் ஏனைபயொரின் ெிதியுதவி மூலம் 
SLOTS ஆய்வு ெனைப றுகிறது. ஆைொல் ஆய்வின் வடிவனமப் ிபலொ, 
 குப் ொய்விபலொ மற்றும் கண்டு ிடிப்புகளின் ப ொருள்விளக்கத்திபலொ 
ஆதரவொளர்கள்  ங்கு வகிக்கவில்னல. பமலும் விவரமொை தரவுகள் மற்றும் 
முடிவுகனள ப ற விரும்பும் ெ ர்கள் IHP உைன் பதொைர்பு பகொள்ளலொம். 

 


