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IHP ! ලංකා අදහස් +,-ෂණ ස0-ෂණය 23බඳව 
COVID-19 hවය ලැiෙ*j මහජන අ0දැm* සහ අදහස් .2`ෂණය 12ම සඳහා IHP s ලංකා අදහස් එකv 
12ම w=බඳව සx`ෂණය (SLOTS) ~ය0 කරන ලj. එය පව0වාෙගන ය� ලබ;ෙ; s ලංකාෙ� ෙකාළඹ 
w�� ස්වා�න, ප`ෂ�ා� ෙනාවන ප,ෙ�ෂණ මධ@ස්ථානය` වන ෙසෟඛ@ ��ප0� ආයතනය (IHP) A�.. 
SLOTS �ධාන Aම,ශකයා ව;ෙ; IHP � ආචා,ය ර8 ර;න;-එ�ය �. ඔ� හාව� Aශ්ව Aද@ාලෙ� මහජන මත 
Aමhම w=බඳ ^��ව ලබා ඇ� අතර දශක vන` ^රා AAධ මත සx`ෂණ �� කර ඇත. 

s ලාංmය වැ���ය;ව .වැර~ව w=�� 12මට ෙයාදා ග0 .යැ~ය` සඳහා සෑම මසකම �රකථනෙය; ස*�ඛ 
සාක ඡාව` �� කර ඔ¢;ෙ£ ව,තමාන අදහස් සහ ත00වය w=බඳ ෙතාරv¤ එ`¥ස් 12ම SLOTS ම¦; �� 
කර�. �ය§ම ස*�ඛ සාක ඡා වලට ෙපා� �ශ්න මාලාව` ඇvළ0 වන අතර, කා¨න වැදග0කම` ඇ� ෙවන0  
ගැට© ප2`ෂා කරන �ශ්න මාලාව` ෙතාරා ග0 wFසකට පමණ` ෙයා� ෙකෙ,. ªල; �¤ෙචEව* භාරය සහ 
අෙන/0 අ��ාහක�; A�; ෙමම සx`ෂණයට අර�දE සපය�.  සx`ෂණය සඳහා ඒකාකාF සැලhම` ඇ� 
අතර, සx`ෂණය ~ගටම කරෙගන යාමට, නව �ශ්න එ` 12මට, ෙහ ද0ත වලට ගැලෙපන Aශ්ෙEෂණ �� 
12මට ආයතනය අ��හය ද`ව�. වැ��ර Aස්තර 8මBම සඳහා  ස්®ර අ��ාහක�;  ආයතනය හා ස*බ;ධ 
Aය ¯vය. 

අහ° ෙලස ඉල`ක* ෙයාදා ග.²; ලබා ග0 ජංගම �රකථන ඇමv* ව�; ෙතරා ග0 wFස සහ xට ෙපර 
ජා�ක මHටෙම; �� කර �ෙබන සx`ෂණයක j නැවත සx`ෂණය 12මට එකඟ ¢ ��චාර දැ`¢ව;ෙග; 
සමහර` ෙවත SLOT� j ´�ක වශෙය; ළඟා 8 ඇත. ඕනෑම සx`ෂණය` ෙම;, .යැjෙ* සැලhෙම; සහ 
��චාර ෙනාදැ`8ෙම; ප`ෂ�ා�0වය` ඇ� Aය හැක, එ�; අදහස් ව;ෙ; ��චාර ද`ව;න; අදාළ 
ජනගහනෙ� .ෙය¶තය; ෙනාවන බව�. ෙවන0 ආකාරය1; සටහ; කර ෙනාමැ� න*, .යැ~ සැලh* 
12ෙ*j  සහ ��චාර ෙනාදැ`8ෙම; ��වන .ත@ නැ°¤තාවෙ� ෙදෂය පාලනය 12මට, වා,තා කරන ලද 
ඇස්තෙ*;v සහ Aශ්ෙEෂණය;  සඳහා ස්· ^¤ෂ භාවය, වයස, වා,¸ක0වය,  ආගම, සමාජ ආ,®ක ෙ¹්ºගත 
12ම, අධ@ාපනය, අංශය සහ »ෙග¨ය w�¼ම අ�ව ජා�ක ජනගහනයට ගැළෙපන පF~ �වණතා බර අගය සහ 
^නරාව,තන සමා�පා�ක සA 12* (¥1ං) ෙයාදා ග.²; බර අගය ගණනය කර ඇ� ද0ත භාAතා කර�. 
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ආ¾¿වට ඡ;දය �; ත¤ණ ත¤ºය; Aෙ[ශගත 8ම සඳහා Aෙ[ශ ගම; බලපÀ ලබා ගැªමට ෙප�* ගැB 
��න බව අ�ාමාත@ ම�;ද රාජප`ෂ මහතා පh¸යදා .2`ෂණය කෙළ්ය.[1] පh¸ය දශක 1�පය vළ ²�යන 
ගණන` s ලාං1ක�; ¥1යා සඳහා ස්®රව ෙහ තාවකා�කව wටව යන Aගමන සංස්කෘ�ය` s ලංකාවට ඇත, 
එබැA; Aෙ[ශගත 8මට ඇ� කැමැ0ත අ§0 ෙදය` ෙනාෙ�, න�0 Aෙ[ශගත 8මට ඇ� කැමැ0ත ව,ධනය 8 
�ෙÂද? 

s ලංකා අදහස් එකv 12ම w=බඳව සx`ෂණය (SLOTS) ද0ත ෙප;වා ෙද;ෙ; s ලාං1කය;ෙග; 27%` 
තම;ට අවස්ථාව` ඇ0න* සංÅමණය 8මට කැම� බව0, ත¤ණ හා උග0 අය වැ�^රම සංÅමණය 8මට 
කැම� බව0ය. Aෙ[ශගත 8මට කැම� අයෙග; 5 ෙදෙන/ෙග; 1 අෙය/ එෙස් 12මට සැලh* කර ඇත, 
නැතෙහා0 එය s ලාං1කය; 161; 1 අෙය` ෙලස ෙප;Aය හැ1ය. 

ෙබාෙහ% ' ලාං*කය- සං/මණය 2මට කැම5 අතර ඒ සඳහා සැල;< ඇත 
 
තම;ට අවස්ථාව` ඇ0න* Aෙ[ශගත 8මට කැම� බව පවසා ඇ� % සහ සංÅමණය 8මට කැම� අයෙග; 
දැනටම0 සැලh* කර ඇ� ෙහ ඒ සඳහා Èදාන* 8ම ආර*භ කර ඇ� %. 

 

ෙසෟඛ% '(ප*( ආයතනය / ලංකා අදහස් එක9 :;ම =>බඳව සBCෂණය  
2021 සැJතැKබL 21 - ෙනාවැKබL 14 Oන දCවා  කාලය 9ළ වැQRSයT 746 ෙදෙනWෙX සBCෂණය කර ඇත—සං\මණය ]මට ඇ( කැමැ*ත 
ෙපT_K කරන උප WලකයC—=>ෙවaT +/-4% සහ +/-6% ෙදeෂ ආT(කය සමඟ. වැටhම ෙහ්9ෙවT සංඛ%ා 100%ට එක9 ෙනාiය හැ:ය. 
ආරKභක සං\මණ 'ශ්නය සඳහා 2%C l '(චාර ෙනාදැC]K බැහැර කර ඇත. 

Table 1

Desire to emigrate Plan to emigrate Made preparations

Men 33.7 24.2 19.5

Women 22.0 21.9 11.6

18–29 48 29.6 20.9

30–39 30.4 25.7 19.0

40–49 25.6 21.3 11.6

50–59 20.1 6.4 5.4

60+ 5.5 4.7 3.8

Less than O-level 19.1 5.7 3.6

O-level 25.4 39 17.2

A-level and above 45.4 30.1 24.8

Degree and above 53 20.4 29.2

Lower income 20.9 6.7 3.8

Middle income 23.6 24.6 12.7

Upper income 38.9 31.8 25.3

Western Province 26.8 39.8 31.4

Eastern Province 37.7 12.4 6.2

Northern Province 43.4 4.8 2.3

OVERALL 27.2 23.2 16.1
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4      

29      
25      

17      
4      

4      
5      

12      
19      

21      

12      
20      

සං/මණය 'මට සැලසu& කරන

Men
Women

18–29
30–39
40–49
50–59

60+

Less than O-level
O-level

A-level and above
Degree and above

Lower income
Middle income
Upper income

Western Province
Eastern Province

Northern Province

OVERALL

10 20 30 40

23    

5      
12      

40      

32      
25      

7      

20      
30      

39      
6      

5      
6      

21      
26      

30      

22      
24      

සං/මණය 'මට කැම6

!"#

ගැහැ'

18–29
30–39
40–49
50–59

60+

සාමාන, ෙපළට අඩu
සාමාන, ෙපළ
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උපා7ය සහ ඉහළ

අඩu ආදායම
මධ,ම ආදායම
ඉහළ ආදායම

බ5නා=ර පළාත
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Table 2

All respondents p<0.10 Gotabaya voters

Men 1.7 1.644604

Youth 3.0 2.3

A-level and above 2.4 2.6

Degree and above 2.6 9.0 10.2

Sri Lankan Tamil 1.8 10.0 20.7

Muslim 1.6 0.8

Middle income 1.2 6.4

Upper income 2.1 9.1 10.4

Eastern Province 2.4 0.1

Northern Province 2.5 1.4

Urban 2.0 2.7

Disenchanted GR voters 2.8

7ය8ම වැ:;<ය=

!"#
තAණ

උස5 ෙපළ සහ ඉහළ
උපා7ය සහ ඉහළ

C ලාංFක ෙදමළ
මu5HI

මධ,ම ආදායම
ඉහළ ආදායම

නැෙගන=ර පළාත
උ@A පළාත

නාග"ක

කලFA' GR ඡKදදායකLK

2.5 5.0 7.5 10.0
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Youth

A-level and above
Degree and above

Sri Lankan Tamil
Muslim

Middle income
Upper income

Eastern Province
Northern Province

Urban

Disenchanted GR voters

2.5 5 7.5 10

10.2

20.7

**

**10.4
*

*

**
*

**
*

*

*

*

*



 

 
SLOTS සx`ෂණය අ§0 බැA; ෙපර වසර සමඟ සංස;දනය 12ම අපහhය, න�0 අෙන/0 සx`ෂණ2 සමඟ 
සංස;දනය 12ෙ*j ගම@ ව;ෙ; සංÅමණය 8මට කැම� s ලාං1ක�; සංඛ@ාව වසර 3-5 කට ෙපර �� අගය 
ෙම; ෙදÊණය` Aය හැ1 බව�. COVID-19 ට ��චාර වශෙය; පනවා ඇ� ෙග¨ය සංචාරක Bමාව; ඉව0 
කළ පh s ලංකාෙව; ªත@ා�Ëල සහ ෙEඛනගත ෙනාවන Aභව Aගමන w=බඳ සාධාරණ ද,ශකය` ෙලස 
ෙමය භාAතා කළ හැ1ය. 

අවස්ථාව` ලැ�ෙනා0 සංÅමණය 8මට කැම� ^[ගලය; සැල/ Aට කා;තාව;ට වඩා wF²;  වැ�ය, න�0 
සංÅමණය 8මට වැ� කැමැ0ත` ද`වන ක¾ඩාය* ව;ෙ; ත¤ණ�; (වයස අ¢¤� 18-29) සහ Aශ්ව Aද@ාල 
උපාÍධා2; වන අතර එය  අවස්ථාව` ලැ�ෙනා0 සංÅමණය 8මට කැම� ^[ගලය; ෙදෙදෙන/ෙග; එ` 
අෙය` ෙලස දැ`ෙ�. උv¤ හා නැෙගන�ර පළා0වල ^[ගල�; පස්ෙදෙන/ෙග;  ෙදෙදෙන`  අවස්ථාව` 
ලැ�ෙණා0 Aෙ[ශගත 8මට කැම�ය. ෙකෙස් ෙවත0, සංÅමණය 8ෙ* ආශාව, සැබෑ සැලh*වලට පFව,තනය 
12ෙ*j, වඩා ෙහාඳ සහ වඩා උග0 අය Èදාන* 8මට ෙබාෙහ �රට ඉඩ ඇ� බව සඳහ; කළ ¯vය, ^[ග�ක 
ස*ප0 ද s ලාං1ක�;ට සංÅමණය 8මට හැ1 �ධාන සාධකය` බව ෙප;�* කර�. 

ත¤ණය; Aෙ[ශගත 8මට ෙබාෙහ �රට ඉඩ ඇ� බැA;, Aෙ[ශගත 8මට වැ� කැමැ0ත` ද`ව;ෙ; 
ත¤ණ�;ට බව අගමැ� රාජප`ෂෙ£ අදහස .වැර~ බව ෙපෙන;නට ��ණ0, ෙමය රජය සමඟ ඇ� අමනාපය 
.සා බව ෙනාෙපෙ;. න�0 2019 සහ 2020 j ඡ;දය �; ආකාරය ගැන ඡ;දදායක�;ෙ£ කල12ම සැල1ය 
¯v ය. 2019 j ජනාÍප� ෙගඨාභය රාජප`ෂට (ෙහ 2020 j s ලංකා ෙපා�ජන ෙපර�ණට සහ s ලංකා .දහස් 
ප`ෂයට) ඡ;දය �; බව පැවÈ ��චාර ද`ව;න;ෙග; v;ෙදෙන/ෙග; එ` අෙය`  - “කල12මට ප0 ¢ 
ෙගඨාභය රාජප`ෂ ඡ;දදායක�;” ෙලස ෙම� සඳහ; කර ඇත - අද මැ�වරණය` පව0ව;ෙ; න* ඔ¢; 
ඡ;දය ෙද;ෙ; ෙකෙස්දැ� ඇÈ Aට ජනාÍප� රාජප`ෂ ෙතරා ෙගන නැත. ඇතැ�; ෙවන0 ^[ගලය;ව 
ද`වා ඇ� න�0 ෙබාෙහ ෙදනා ��චාර දැ`Ñෙ� ඔ¢; ඡ;දය �කාශ ෙනාකරන බව ෙහ w=v¤ jම 
��`ෙෂ්ප කරන බව�, එ�; ඇඟෙව;ෙ; රජය සමඟ ඇ� අතෘÒ�ෙය; වැ� �මාණය` Aප`ෂයට සහය 
දැ`8ම` බවට තවම0 පFව,තනය 8 ෙනාමැ� බව�. සංÅමණය 8මට ඇ� ආශාව වැ� 8ම, ෙ[ශපාලන Åමයට 
යහප0 ෙවනස` ලබා jමට ඇ� හැ1යාව w=බඳ ^©E බලාෙපාෙරා0v h;8ම` w=Ó° කළ හැ1 බව ද එය 
ෙයජනා කර�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

වඩා උගB සහ කල*CD ෙග%ඨාභය රාජපIෂ ඡ-දදායකM- සං/මණය 2මට වැN ඉඩI ඇත. 
2019 ජනාÍප�වරණෙ�j ෙගඨාභය රාජප`ෂ මහතාට ඡ;දය �; බව වා,තා කරන �ය§ම වැ���ය; හා 
සංÅමණය 8මට ඇ� කැමැ0ත ෙකෙර� සාධකවල සාෙÒ`ෂ බලපෑම.  

 

ෙසෟඛ% '(ප*( ආයතනය / ලංකා අදහස් එක9 :;ම =>බඳව සBCෂණය  
nයo ෙදනාටම සං\මණය ]මට ඇ( අවශ%තාවෙp සාෙJCෂ සKභාiතාව qr වaT ෙපT_K කරs. ස්t urෂ භාවය, වයස, අධ%ාපනය, 
ජනවාLyක*වය, ආLzක ම{ටම, පළාත සහ පOං| ] nSන ෙපෙදස යන සාධක මත එම ඇස්තෙKT9ගත බලපෑK පදනK ] ඇ( අතර එම එC එC 
සාධකෙp ස්වා�න බලපෑම ෙමමyT ��පණය ෙ�. �ද�නC වශෙයT, නාග�ක 'ෙ�ශවල �ව* වන ජනතාව, �ාBය ජනතාව ෙමT 2.0 �ණයC 
(ෙහe 100% කට වැQ) අෙනW* සාධක සැල:�ලට ගැ�ෙමT ප� සං\මණය ]මට කැමැ*තC දCවs. =රl qr nයයට 10ක සංඛ%ානමය වශෙයT 
සැල:ය �9 ෙලස වැදග* වන අතර, Wහර qr සංඛ%ානමය වශෙයT වැදග* ෙනාෙ�, ඒ අතර * මyT 5%ක සහ ** මyT 1%ක වැදග*කම 
ෙපT_K කරs. 2021 සැJතැKබL 21 nට ෙනාවැKබL 14 දCවා කාලය ඇ9ළත වැQRSයT 746 ෙදෙනW සහභා� කරෙගන n�කල සBCෂණෙයT 
2019 ජනා�ප(වරණෙp� ෙගeඨාභය රාජපCෂට ඡTදය �T බව පැව� සහ සං\මණය =>බඳ 'ශ්නවලට =>9r සැප� 220ක උප Wලකය. 

�ය§ම සාධක එකවර සැල1Eලට ග0 Aට, Aෙ[ශගත 8මට ඇ� කැමැ0ත සඳහා සැල1ය ¯v ස්වා�න 
බලපෑම` ඇ0ෙ0 සමහ¤;ට පමº. 3 ෙ* සඳහා ත¤ණ, wF², වඩා උග0, උv¤ හා නැෙගන�ර පළා0වල සහ 
නාගFක �ෙ[ශවල Ôව0 8ම සහ ආ,®ක වශෙය; වඩා ෙහාඳ ත00වයක �¼ම ඇvළ0 ෙ�. එෙහ0 රාජප`ෂ 
ජනාÍප�වරයාට ඡ;දය �; වැ���ය; අතර, Aෙ[ශගත 8මට ඇ� කැමැ0තට වඩා �බල ෙලස බලපා ඇ0ෙ0 
වඩා උසස් උපාÍය` ස�ත උග0කම සහ ඉහළ ආදායම` ලැiම�, න�0 කල1¤� රාජප`ෂ ඡ;දදායක�; 
අතර, අෙන` රාජප`ෂ ඡ;දදායක�;ට වඩා Aෙ[ශගත 8මට ඇ� කැමැ0ත v; Êණය1; වැ�ය - ෙම� 
සඳහ; ව;ෙ; “ප`ෂපාÕ ෙගඨාභය රාජප`ෂ ඡ;දදායක�;” ය�ෙව.. ආ¾¿ව ෙකෙර� ඇ� කල12ම 
ෙහ්vෙව; ෙපර �� ආධාරක¤ව; සංÅමණයට ෙයා� ෙකෙර� අතර සංÅමණය 8මට වැ�^රම ෙයා� කර� 
ලබ;ෙ; වඩා උග0 සහ වඩා ෙහාඳ රාජප`ෂ ඡ;දදායක�; බව 1යෙවන අගමැ� රාජප`ෂෙ£ ෙදවන ක¤ණ 
ෙම�; සනාථ ෙව�.  

එම කල12මට ආ,®කය w=බඳ අÖභවාj බව සහ COVID-19 ��චාරය w=බඳ අතෘÒ�ය �ධාන වශෙය; දායක 
වන බව ෙපෙ;. කල1¤� රාජප`ෂ ඡ;දදායක�; තම ගෘහ ආ,®ක ත00වය ත`ෙස්¤ කර;ෙ; ප`ෂපාÕ 
රාජප`ෂ ඡ;දදායක�;ට වඩා ෙවනස් ෙලස ෙනාෙ�, 66%` තම ප¢ෙE ත00වය වසරකට ෙපර වඩා නරක 

Table 1

Desire to emigrate Plan to emigrate Made preparations

Men 33.7 24.2 19.5

Women 22.0 21.9 11.6

18–29 48 29.6 20.9

30–39 30.4 25.7 19.0

40–49 25.6 21.3 11.6

50–59 20.1 6.4 5.4

60+ 5.5 4.7 3.8

Less than O-level 19.1 5.7 3.6

O-level 25.4 39 17.2

A-level and above 45.4 30.1 24.8

Degree and above 53 20.4 29.2

Lower income 20.9 6.7 3.8

Middle income 23.6 24.6 12.7

Upper income 38.9 31.8 25.3

Western Province 26.8 39.8 31.4

Eastern Province 37.7 12.4 6.2

Northern Province 43.4 4.8 2.3

OVERALL 27.2 23.2 16.1

ස"දාන& 'ම ආර&භ කළ
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A-level and above
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Lower income
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Upper income
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Northern Province

OVERALL

10 20 30 40

සං/මණය 'මට සැලසu& කරන
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40–49
50–59

60+

සාමාන, ෙපළට අඩu
සාමාන, ෙපළ

උස5 ෙපළ සහ ඉහළ
උපා7ය සහ ඉහළ

අඩu ආදායම
මධ,ම ආදායම
ඉහළ ආදායම

බ5නා=ර පළාත
නැෙගන=ර පළාත

උ@A පළාත

සම5ත

15 30 45 60

% % %

Table 2

All respondents p<0.10 Gotabaya voters

Men 1.7 1.644604

Youth 3.0 2.3

A-level and above 2.4 2.6

Degree and above 2.6 9.0 10.2

Sri Lankan Tamil 1.8 10.0 20.7

Muslim 1.6 0.8

Middle income 1.2 6.4

Upper income 2.1 9.1 10.4

Eastern Province 2.4 0.1

Northern Province 2.5 1.4

Urban 2.0 2.7

Disenchanted GR voters 2.8

7ය8ම වැ:;<ය=

!"#
තAණ

උස5 ෙපළ සහ ඉහළ
උපා7ය සහ ඉහළ

C ලාංFක ෙදමළ
මu5HI

මධ,ම ආදායම
ඉහළ ආදායම

නැෙගන=ර පළාත
උ@A පළාත

නාග"ක

කලFA' GR ඡKදදායකLK

2.5 5.0 7.5 10.0

2.0

2.5
2.4

2.1

2.6
2.4

3.0
1.7

1.2

1.6
1.8

ෙග@ඨාභය රාජපDෂ ඡ=දදායකG=

Men
Youth

A-level and above
Degree and above

Sri Lankan Tamil
Muslim

Middle income
Upper income

Eastern Province
Northern Province

Urban

Disenchanted GR voters

2.5 5 7.5 10

2.8

2.7

9.1
6.4

10.0

9.0
2.6

1.4
0.1

0.8

2.3
1.6

10.2

20.7
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**10.4
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*

**
*

**
*

*

*

*

*



 

 
බව වා,තා කරන අතර ප`ෂපාÕ ඡ;දදායක�; ෙග; 56%` එෙලස වා,තා කර�, එය �ය§ම වැ���ය; 
සැලË අවස්ථාවට වඩා  h© වශෙය; ෙවනස් ෙ� (65%). ෙකෙස් ෙවත0, කල1¤� රාජප`ෂ ඡ;දදායක�; 
ආ,®කය ස*බ;ධ අෙÒ`ෂාව; w=බඳව වඩා0 අÖභවාj වන අතර, සමස්ත ෙපා� ජනගහනයට (72%) 
සාෙÒ`ෂව ඔ¢; අ¿ අÖභවාj ¢වද 66%` පවස;ෙ; වසර` ඇvළත ආ,®කය නරක අතට හැෙර� ඇතැ� 
තම; අෙÒ`ෂා කරන බව�, 4න�0 ප`ෂපාÕ ඡ;දදායක�;ෙග; 59%` පමණ` ෙමෙස් අෙÒ`ෂා කර�. 
තවද ෙමය 2019 ජනාÍප�වරණයට මද` ෙපර �ට මහජන hබවාj0වෙ� ස*×,ණ Óඳ වැ¼ම` ෙප;�* කරන 
න�0 s ලාං1කය;ෙග; 56% ` වසර` ඇvළත ආ,®කය යහප0 ව� ඇතැ� අෙÒ`ෂා කරන බව �කාශ 
කළහ.5 

කල*CD රාජපIෂ ඡ-දදායකM- QතවB අයට වඩා ආSTකය ගැන අVභවාWය. 

 

ෙසෟඛ% '(ප*( ආයතනය / ලංකා අදහස් එක9 :;ම =>බඳව සBCෂණය 
'ශ්න ෙදක සඳහා =>ෙවaT 19% සහ 3% l '(චාර ෙනාදැC]K ඉව* කර ඇත. 2021 සැJතැKබL 21 nට ෙනාවැKබL 14 දCවා කාලය 9ළ 
වැQRSයT 746 ෙදෙනW සහභා� කරෙගන n�කල සBCෂණෙයT 2019 ජනා�ප(වරණෙp� ෙගeඨාභය රාජපCෂට ඡTදය �T බව පැව� සහ 
ආLzකය =>බඳ 'ශ්නවලට =>9r �T =�සෙX උප Wලකය. වැටsම ෙහ්9ෙවT සංඛ%ා ද*ත 100% දCවා එක9 ෙනාiය හැක. 

ආ¾¿ෙ� ෙකාA�-19 ෙකෙර� ��චාරය ගැන Aශ්වාසව;ත ඡ;දදායක�;ට වඩා කල1¤� රාජප`ෂ 
ඡ;දදායක�; අ¿ තෘÒ�ම0 භාවය1; පhෙව�. ඔ¢; රජෙ� ෙකාA�-19 ෙකෙර� ��චාරය ත`ෙස්¤ 
කර;ෙ; ෙකෙස්දැ� AමÈ Aට, එය ෙහාඳ යැ� ත`ෙස්¤ කර;ෙ; 47%` පමණ` වන අතර, එය ප`ෂපාÕ 
ඡ;දදායක�;ට වඩා අ¿ය (74%). අනාගතෙ�j වඩා ශ`�ම0 ෙකාA�-19 පාලනයකට ඔ¢; කැමැ0ෙත; 
�¼. රෙH සංචරණ Bමාව; ඉව0 කරන Aට ෙකාA�-19 මරණ mය` w=ගත හැ1ද ය;න AමÈ Aට, අඩකට 
ආස;න කල1¤� ඡ;දදායක�; (46%) පවස;ෙ; වසරකට මරණ 100 කට වඩා අ¿ �මාණය` w=ගත 
හැ1 බව වන අතර ප`ෂපාÕ ඡ;දදායක�;ෙග; 77%` වැ� මරණ �මාණය` අෙÒ`ෂා කරන අතර 
ඔ¢;ෙග; vෙන; ෙදක` වසරකට මරණ 1,000` ෙහ ඊට වැ� ගණන` w=ගත හැ1 යැ� සලක�. 

ෛවරසය වැ� වශෙය; පාලනය 12ම සඳහා කල1¤� රාජප`ෂ ඡ;දදායක�;ෙ£ ෙමම මනාපය ෙවන0 
මතව�; w=Ó° ෙ�. ෙවන0 �ශ්න 1�පයකට අදාල ��චාර ඒකාබ[ධ කරන ෙහාඳ ෛවරස් පාලනය` සඳහා 

Will the economy improve in next year/5 years?

All adults Disenchanted GR 
voters

Loyal GR voters
table [pw= econview_rwt], stat(fvprop econview)
All adults Disenchanted GR 

voters
Loyal GR voters

Buffer 4.91 8.60 18.31
Get worse 71.94 65.92 58.6
Stay the same 16.31 20.97 16.18
Improve 11.75 13.11 25.22
Buffer 65.10 61.41 51.69

Household situation compared with a year ago
table [pw= iwyv203_rwt], stat(fvprop iwyv203)
All adults Disenchanted GR 

voters
Loyal GR voters

Buffer 5.42 4.03 12.74
Worse 65.09 65.79 55.72
Same 28.99 30.36 33.09
Improved 5.92 3.844 11.2
Buffer 64.59 65.98 57.26

How they rate government’s response to COVID-19
table [pw= c19view_rwt], stat(fvprop c19view)
All adults Disenchanted GR 

voters
Loyal GR voters

Buffer 49.25 49.01 67.64
Bad 21.57 19.44 9.213
Neutral 28.37 33.1 16.3
Good 50.07 47.46 74.49
Buffer 20.75 20.99 2.36

How many COVID-19 deaths a year is acceptable in coming year
table [pw= cdeaths_rwt], stat(fvprop cdeaths)
All adults Disenchanted GR 

voters
Loyal GR voters

Buffer 15.45 15.55 36.82
0–100 49.03 45.94 23.28
100–1,000 11.21 13.01 8.88
1,000–3,000 18.63 21 32.04
3,000–10,000 14.14 12.22 18.59
>10,000 5.94 7.834 17.21
Buffer 55.60 54.45 33.18

වසර Hළ ආIJකෙK තMMවය සඳහා අෙQDෂාව=

MයNම වැP=QයK

කලFA' GR ඡKදදායකLK

පාRSක GR ඡKදදායකLK 52%

61%

65%

25%

13%

12%

16%

21%

16%

59%

66%

72%

නරක අතට පTවන එෙලසම පවVන ෙහාඳ අතට පTවන

ගෘහSත තMMවය වසරකට ෙපර හා සසඳන Tට

MයNම වැP=QයK

කලFA' GR ඡKදදායකLK

පාRSක GR ඡKදදායකLK 57%

66%

65%

11%

4%

6%

33%

30%

29%

56%

66%

65%

නරක අතට පTවuන එෙලසම පවVන ෙහාඳ අතට පTවuන

ඔවu= රජෙK COVID-19 V6චාරය අගයන ආකාරය

MයNම වැP=QයK

කලFA' GR ඡKදදායකLK

පාRSක GR ඡKදදායකLK

නරකL මධ,5ථL ෙහාඳL

ඉYZ වසර Hළ [\ගත හැ] COVID-19 මරණ සංඛ_ාව

MයNම වැP=QයK

කලFA' GR ඡKදදායකLK

පාRSක GR ඡKදදායකLK
0–100 100–1,000 1,000–3,000 3,000–10,000 >10,000



 

 
මනාප සං¯`ත ද,ශකය` 6 ෙප;�* කර;ෙ; කල1¤� ඡ;දදායක�;, Aශ්වාසව;ත ඡ;දදායක�;ට වඩා 
ෛවරසය පාලනය 12මට වැ� කැමැ0ත` ද`වන බව�. ෙකාA�-19 පාලනය w=බඳ �ශ්නය ස*බ;ධෙය;, 
ඔ¢;ෙ£ අදහස් �ාෙය¸කව සමස්ත මහජනතාවෙ£ සහ ජනාÍප� රාජප`ෂට ඡ;දය ෙනා�; අයෙ£ අදහස් හා 
සමාන ෙ�. එ�; පැහැ~= ව;ෙ; 2021 �E භාගෙ� �ට COVID-19 ව@ාÒ�ය .ල වශෙය; වැ�ෙය; දරා 
ගැªම ෙහ්vෙව; රජයට සැල1ය ¯v සහෙයගය` අ�² Ñ බව�. 

 

කල*CD ෙග%ඨාභය රාජපIෂ ඡ-දදායකM- ආSTකය ගැන වඩාB අVභවාWව සලකM, 
රජෙY ෙකාZ[-19 _5චාරය නරක යැM ෙa්cගත කරM, Zශ්වාසව-ත රාජපIෂ 
ඡ-දදායකM-ට වඩා අe ෙකාZ[-19 මරණ fgගැhමට කැමැBෙත- ij5. 

 

ෙසෟඛ% '(ප*( ආයතනය / ලංකා අදහස් එක9 :;ම =>බඳව සBCෂණය 

'ශ්න ෙදක සඳහා =>ෙවaT 5% සහ 28% l '(චාර ෙනාදැC]K ඉව* කර ඇත. 2021 සැJතැKබL 21 nට ෙනාවැKබL 14 දCවා කාලය 9ළ 
වැQRSයT 746 ෙදෙනW සහභා� කරෙගන n�කල සBCෂණෙයT 2019 ජනා�ප(වරණෙp� ෙගeඨාභය රාජපCෂට ඡTදය �T බව පැව� සහ 
ෙකාi�-19 '(චාරය =>බඳ 'ශ්නවලට =>9r �T =�සෙX උප Wලකය. වැටsම ෙහ්9ෙවT සංඛ%ා ද*ත 100% දCවා එක9 ෙනාiය හැක. 

සාරාංශය` ෙලස, s ලංකාෙ� අදහස් .2`ෂණ සx`ෂණෙ� ��චාර ම¸; s ලාං1කය;, Aෙශ්ෂෙය; ත¤ණ 
ත¤ºය; සංÅමණය 8මට උ0සාහ 12ෙ* වැ�8ම` පව�න බවට අ�ාමාත@ ම�;ද රාජප`ෂෙ£ �කාශය 
සනාථ කරන අතර, ෙම�; වැ� �මාණය` ඡ;දදායක�; vල ඇ� කළ12ම ෙහ්vෙව; �� වන බව ද ඒවා 
ම¸; සනාථ ෙ�. ෙමම අතෘÒ�ය ෙහ්vෙව; ෙබාෙහමය` ආ,®ක අෙÒ`ෂාව; w=බඳ අÖභවාj බව සහ 
ෙකාA�-19 ෙකෙර� ��චාරය w=බඳ අතෘÒ�ය, Aෙශ්ෂෙය; “ෛවරසය සමඟ Ôව0 8ම” ෙව�වට ෙකාA�-19 
වඩා ශ`�ම0 ෙලස පාලනය 12මට ඇ� කැමැ0ත ෙමම¸; ෙප;වා ෙද�. ෙම�; ආ¾¿වට ඇ� එකම 
සාධªය පැ0ත Aය හැ`ෙ` ෙබාෙහ කල1¤� රාජප`ෂ ඡ;දදායක�; තම සහෙයගය ෙවන0 ප`ෂවලට 
මා¤ කර ඇ� බව` ෙනාෙපªම Aය හැ1 න�0 ෙමය කාලය w=බඳ �ශ්නය` පමණ` Aය හැ1ය. ෙකෙස් 
ෙවත0, ජා�ක දෘෂ්�ෙකණය1; බලන කල, ෙග¨ය සංචරණ Bමා ඉව0 8ම0 සමග, ත¤ණ�; සහ සමාජෙ� 

Will the economy improve in next year/5 years?

All adults Disenchanted GR 
voters

Loyal GR voters
table [pw= econview_rwt], stat(fvprop econview)
All adults Disenchanted GR 

voters
Loyal GR voters

Buffer 4.91 8.60 18.31
Get worse 71.94 65.92 58.6
Stay the same 16.31 20.97 16.18
Improve 11.75 13.11 25.22
Buffer 65.10 61.41 51.69

Household situation compared with a year ago
table [pw= iwyv203_rwt], stat(fvprop iwyv203)
All adults Disenchanted GR 

voters
Loyal GR voters

Buffer 5.42 4.03 12.74
Worse 65.09 65.79 55.72
Same 28.99 30.36 33.09
Improved 5.92 3.844 11.2
Buffer 64.59 65.98 57.26

How they rate government’s response to COVID-19
table [pw= c19view_rwt], stat(fvprop c19view)
All adults Disenchanted GR 

voters
Loyal GR voters

Buffer 49.25 49.01 67.64
Bad 21.57 19.44 9.213
Neutral 28.37 33.1 16.3
Good 50.07 47.46 74.49
Buffer 20.75 20.99 2.36

How many COVID-19 deaths a year is acceptable in coming year
table [pw= cdeaths_rwt], stat(fvprop cdeaths)
All adults Disenchanted GR 

voters
Loyal GR voters

Buffer 15.45 15.55 36.82
0–100 49.03 45.94 23.28
100–1,000 11.21 13.01 8.88
1,000–3,000 18.63 21 32.04
3,000–10,000 14.14 12.22 18.59
>10,000 5.94 7.834 17.21
Buffer 55.60 54.45 33.18

වසර Hළ ආIJකෙK තMMවය සඳහා අෙQDෂාව=

MයNම වැP=QයK

කලFA' GR ඡKදදායකLK

පාRSක GR ඡKදදායකLK

නරක අතට පTවන එෙලසම පවVන ෙහාඳ අතට පTවන

ගෘහSත තMMවය වසරකට ෙපර හා සසඳන Tට

MයNම වැP=QයK

කලFA' GR ඡKදදායකLK

පාRSක GR ඡKදදායකLK
නරක අතට පTවuන එෙලසම පවVන ෙහාඳ අතට පTවuන

ඔවu= රජෙK COVID-19 V6චාරය අගයන ආකාරය

MයNම වැP=QයK

කලFA' GR ඡKදදායකLK

පාRSක GR ඡKදදායකLK 2%

21%

21%

74%

47%

50%

16%

33%

28%

9%

19%

22%

නරකL මධ,5ථL ෙහාඳL

ඉYZ වසර Hළ [\ගත හැ] COVID-19 මරණ සංඛ_ාව

MයNම වැP=QයK

කලFA' GR ඡKදදායකLK

පාRSක GR ඡKදදායකLK 17%

8%

6%

19%

12%

14%

32%

21%

19%

9%

13%

11%

23%

46%

49%

0–100 100–1,000 1,000–3,000 3,000–10,000 >10,000



 

 
වඩා0ම උග0 සහ ධනව0 wFස අතර සංÅමණය 8මට ඇ� දැ� :ඩනය, ෙග¨ය සංචලනය වැ�~¯� වන Aට 
රෙH අනාගත ආ,®ක හා සමාÔය අෙÒ`ෂාව;ට අ�තකර ෙලස බලපා�.  

තා#ෂ%ක සටහ+ 

 1  2021 ෙනාවැ*බ, 2 වන -න . ලංකා ෙපා3ජන ෙපර6ෙ7 (SLPP) පස්වන සංව?සරෙ@ Aකාශය. 
 2  SLOTS සංGමණ Aශ්න . ලංකාව ඇKLව රටවN 100කට වැO ගණනක පව?වන ලද Gallup World මත \ම]ෙම^ ලබාෙගන ඇ_ 

අතර ඒවාෙ@ ද?ත සතb සංGමණ Aවාහය^ සමඟ ෙහාe^ අfgප ෙh. 
 3  \\ධ සාධක සහ ජන\කාස, \චලbය^ ෙලස ඇKළ? කරm^ A_ගාn \ශ්ෙNෂණය මp^ සංGමණය qමට ඇ_ කැමැ?ත  මත \\ධ 

සාධකවල ස්වාrන බලපෑම tuබඳ ඇස්තෙ*^K වw?ප^න කර ඇත. වා,තා කරන ලද ආකෘ_ ෙදක සඳහා ස*භා\තා අfපාත chi-
squares tuෙවu^ χ2=72.3, p<.0001 සහ χ2=53.3, p=<.0001 ෙh. 

 4  ඉ-| මාස 12 ගැන බලාෙපාෙරා?K සඳහා A_චාර ඇත. එෙස් ෙනාමැ_ න* වසර පහක කාලය Kළ ආ,~කය tuබඳ අෙ��ෂාව^ ගැන 
අසන ලද Aශ්නවලට tuK� ඇKළ? ෙh. 

 5 ඔ�.-ෙනාවැ. 2019 පැව_ . ලංකා ෙසෟඛb හා වයස්ගත qම tuබඳ (SLHAS) පළ6 සn�ෂණෙ@ ෙසායාගැ�*. 
 6  අසන ලද Aශ්නවලට අදාළ A_චාර, සං��ත ද,ශකය මp^ ඒකාබ�ධ කර�: (i) වbාපාරවලට සහ m�]^ට සාමානb ප|- වැඩ ��මට 

ඉඩ හැ�මට එෙර�ව ෛවරසය පාලනය ��ම tuබඳ ව?ම^ මනාපය^; (ii) 2021 අෙග�ස්K අ�� දැnම nට ෙපර ෙහ� ප]ව ආර*භ කළ 
�Kව _�ෙ7ද; (iii) ඉ-| වසර Kළ ෛවරසය ම,දනය ��ම ෙහ� එය සමඟ �ව? qම අතර ඇ_ ගfෙදfව; සහ (iv) ඉ-| ව,ෂෙ@� 
A_චාර දැ��ව^ \�^ tuගත හැ� යැ� �තන COVID-19 මරණ සංඛbාව. 

 

 

 

 

 

 


