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 މިފަދަ ޮކންމެ ޕޮްރޖެކްޓެއް ހިންގުމުގައިވެސް ތަޖުރިބާކާރުންގެ ލަފަޔާއި އިރުޝާދުގެ އިތުރުން އެހެނިހެން
ޓް )އެން.ޑީ.އައި.( އާއި އު ޓި ޓި ންސް  އެހީއަށް ބޭނުންވެއެވެ. މިޮގތުން ނޭޝަނަލް ޑިޮމކްރަޓިކް އި
 އެބޭފުޅުންގެ ޓެކްނިކަލް ޓީމް ކަމަށްވާ ޕްރޮފެސަރ ނީލް ނެވިޓް އާއި ކްލައުޑިއާ މޮރާލެސް ވެދެއްވާފައިވާ
 އެހީ އަޅުގަނޑުމެން ނުހަނު ޮބޑަށް ފާހަގަކުރަމެވެ. ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑިވްސް އިން 2013 ވަނަ
 އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ޮއބްޒަރވް ކުރުމުގައާއި ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި
 އެބޭފުޅުންވަނީ ނުހަނު އަގުހުރި އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށް ދެއްވާފައެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއެކު އެމެރިކާގެ
 ސަރުކާރުން މި ސަރވޭ އާއި އިންތިޚާބު ޮއބްޒަރވް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ވެދެއްވާފައިވާ ދީލަތި

އެހީއަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.މ

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ބޯޑް އޮފް ޑިރެކްޓަރުންވަނީ އެބޭފުޅުންގެ ވިސްނުމާއި ހިންގުންތެރިކަމުގެ
 ތަޖުރިބާގެ މަގުން އަޅުގަނޑުމެންނަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދެއްވާފައެވެ. މި ސަރވޭގެ މަސައްކަތް
 ފެށިގެން އައިއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ އެގްޒެކަޓިވް ޑިރެކްޓަރގެ މަޤާމު ފުރުއްވަމުން ގެންދެވި އަލްފާޟިލާ

އިލްޙާމް މުޙައްމަދުގެ އެހީތެރިކަންވެސް މި ފުރުޞަތުގައި އަޅުގަނޑުމެން ފާހަގަކުރަމެވެ.

ކުރުގެ ބަސް ޝު
 މި ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭގެ ބޭނުމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޮމކްރަސީގެ އާދަތައް ކުރިއަރުވައި، ޑިޮމކްރަސީގެ
 ހަމަތަކާ އެއްޮގތަށް ކަންކަންކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އަމާޒަކީ މި ޯހދުންތަކުގެ ސަބަބުން
 ޤައުމުގެ ޑޮިމކްރަސީގެ ވެށި މިހާރަށްވުރެ ޮބޑަށް ދެނެގަނެވި، މި ޯހދުންތަކުގެ އަލީގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް

މަގުފަހިވުމެވެ.

 މި ޕްޮރޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ޕްޮރޖެކްޓް ހިންގުމުގައި އިސްޮކށް
 ހަރަކާތްތެރިވި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑިވްސްގެ ސީނިއަރ ޕްޮރޖެކްޓް ޯކޑިނޭޓަރ އާޒިމް ޒާހިރުގެ
 ހިއްސާ ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި ޑޭޓާ އެންޓްރީގެ މަސައްކަތް ހިންގުމުގައި
 ޙަރަކާތްތެރިވި ޢަފްނާން ލަޠީފް، މަރްޔަމް ސުޙާ، އިބްރާހީމް ޠައްޔިބް އަދި ޙަސަން ޝަފީޤަށް މި

ފުރުޞަތުގައި ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ.

 މި ޕްޮރޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ފުރިހަމަ ތަމްރީން ދީފައިވާ އަދި ސިޔާސީ
 ޮގތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި ހީވާގި ކަމާއެކު މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ އަޅުގަނޑުމެންގެ ޮވލަންޓިއަރުންގެ
 ސަބަބުންނެވެ. އެ ފަރާތްތަކުން ފޫހިކަމެއް އަދި ވަރުބަލިކަމެއްނެތި އެއްޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު ވެފައިވަނީ

މި އެނަލިސިސް ހެދުމުގެ އެންމެ މުހިންމު މައިގަނޑު އަސާސަށެވެ.
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 ޯހދިފައިވާ ޯހދުންތަކެކެވެ. އިތުބާރަކީ އެކަކު އަނެކަކާ ޮއންނަ ގުޅުން ބަދަހިޮކށްދޭ އަދި އޭގެ ސަބަބުން
 މުޢާމަލާތް ކުރުން ފަސޭހަ ވެގެންދާ ކަމެކެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ކުރާ
 އިތުބާރުގެ މިންވަރު ވަރަށް ދަށެވެ. މިއަށްވުރެވެސް އަޅައިގަންނަ ކަމަކަށް ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ،
 ރައްޔިތުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ޮލލަކުން ދެކޭކަމެވެ. މިޮގތުން އަޅާކިޔާލެވޭ
 އެހެނިހެން ޤައުމުތަކަށްވުރެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މި ވިސްނުން ޮބޑުކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ. 86%
 ދިވެހިން ދެކޭޮގތުގައި ސަރުކާރުން އާންމު ރައްޔިތުންނާ އަޅާނުލައެވެ. %92 ދިވެހިން ދެކޭޮގތުގައި
 ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން "މަގާމަށް ޮހވުމަށްޓަކައި ޮދގުހަދާކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވެއެވެ". ޮބޑު މަންޒަރު
 ފެންނަނީ ވަރަށްވެސް ނާއުންމީދީ ޮކށެވެ. ރައްޔިތުންނާ ސިޔާސީ އިސް ފަރާތްތަކާ ވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް
ތަމްސީލީ ދެކޭޮގތުގައި  ބަޔަކު  ގިނަ  ތެރެއިން  އާންމުންގެ  މިއާއެކު،  ހަމަ  އަދި   ވަކިވެފައެވެ. 

މުޢައްސަސާތައް ޒިންމާދާރުވުމާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައެވެ.

 އިޖުތިމާޢީ ތަރުތީބު ނުވަތަ އޯރޑާއަށް ރައްޔިތުން ފާޑުކިޔައެވެ. %84 ދެކޮޭގތުގައި ބާރުތައް ވަނީ މަދު
 ބައެއްގެ މުށު ތެރޭގައެވެ. އަދި މުޖުތަމަޢު ތެރޭގައި ހިނގާ ނާއިންސާފާ ދޮެކޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމަކީ
 ބައެއް ފަހަރު ޮކންމެހެން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް ޮކންމެ 3 މީހެއްގެ ތެރެއިން 1 މީހެއް ދެކެއެވެ.
 އެހެންނަމަވެސް %90 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލުކުރާ ޮގތުގައި ޤައުމުގެ މައްސަލަތައް

ޙައްލުކުރުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ޮގތަކީ މަޝްވަރާގެ މަގުން މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ޯހދުމެވެ.

 މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހިންގުނު ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭއެވެ. މި ސަރވޭގެ
 ނަތީޖާއަކަށް ވެގެން ދަނީ އަޅާކިޔޭނޭ ފަދަ ޯހދުންތަކެއް ލިބިގެން ދިއުމެވެ. މުސްތަގުބަލުގައި ހެދޭ
 ސަރވޭތަކުން ޙާލަތު ބަދަލުވާ ޮގތާއި މިންވަރު ދެނެގަނެވޭނެއެވެ. މިއިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިޮމކްރަސީ

ދަތުރުކުރަމުންދާ މިސްރާބު ދެނެގަނެވޭނެއެވެ.

 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ވަނީ މުޅި ރާއްޖޭގެ
 އެކި ކަންޮކޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުޮކށްގެން ރެންޑަމް ސަރވޭއެއް ކުރިއަށް ގެންޮގސްފައެވެ.
 މިސަރވޭގައި ބޭނުންޮކށްފައިވަނީ މިފަދަ ސަރވޭތައް ހިންގުމަށް އާންމުޮގތެއްގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ
 ސުވާލުތަކެކެވެ. އަދި %3.0± ގެ މާޖިން ޮއފް އެޯރގެ ތެރޭގައި މި ސަރވޭގެ ޯހދުންތައް ޞައްޙަ
 ވާނެއެވެ. މި ދިރާސާ ހިންގުމުގެ ވިސްނުން ބިނާވެފައިވަނީ، ރައްޔިތުންގެ ކިބާގައިވާ ޑިޮމކްރެސީގެ
 އަގުމަގު މައްޗަށް މެނުވީ ޑިޮމކްރެޓިކް މުވައްސަސާތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމުގެ

ގަބޫލުކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ.

 މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ދައްކާޮގތުން، ދިވެހިންގެ ސިޔާސީ ޘަޤާފަތުގެ ތެރޭގައި ޑިޮމކްރެސީގެ ޮބޑެތި އުނި
 ކަންތައް ހުރިކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މުހިންމު ކަމަށް ފެންނަ ބައެއް ކަންތައްތައް

ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ދެކޭޮގތުގައި ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ޮބޑު މައްސަލަ
 އަކީ "ސިޔާސީ" މައްސަލައެވެ. އާންމުންގެ ތެރެއިން ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަކީ ޑޮިމކްރަސީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި
 ހިނގަމުންދާ ޮގތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކެވެ. މި ޝުޢޫރު އެންމެ ޮބޑަށް ފާޅުޮކށްފައިވަނީ
 ޒުވާނުންނާއި ޮބޑަށް ކިޔަވައިގެންތިބި ފަރާތްތަކުންނެވެ. ހަމަމިއާއެކު، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ޑިޮމކްރަސީ
ސިފަ ކުރެވެނީ ނުރަނގަޅު ކަންތައްތަކެއް ނުވަތަ ސިފަތަކެއް އެއާ އެކުވެފައިވާ ކަމެއްގެ ޮގތުގައެވެ

 ހަމަހަމަކަން ޔަޤީނޮްކށްދިނުމަކީ ޑޮިމކްރަސީގެ މުހިންމު އެއް އަސާސެވެ. ނަމަވެސް އާންމުންގެ ތެރެއިން
 ތިންބައިކުޅަ ދެބައި މީހުން ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމަށް ތާޢީދު ނުކުރެއެވެ. އަދި އެންމެ އަޅައިގަންނަ
 ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ފާހަގަ ކުރެވެނީ އަންހެނުން ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމަށް ތާޢީދު ކުރާ މިންވަރު

ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ކުޑަކަމެވެ.

 ކަނޮްބޑުވުން އުފެދޭފަދަ ތިންވަނަ ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ހޯދިފައިވަނީ ތަމްސީލީ މުޢައްސަސާތަކަށް ރައްޔިތުން
 ކުރާ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ މިންވަރެވެ. މި މުއައްސަސާތަކަކީ ރައްޔިތުން ދައުލަތާ ގުޅުވައިދިނުމުގެ
ގެ ކު ތަ އްސަސާ އަ ވާ މި މު އި ފަ ވި ލެ ހާ ށް ބަ ކަ ޔަ . 15 ބަ ވެ ކެ ތަ ތް ރާ ރާ ފަ ކު ދާ ރު އަ އު މު ދަ ން ހި  މު
 ތެރެއިން، ދިވެހިން އެންމެ ޮބޑަށް އިތުބާރު ނުކުރާ ފަރާތްތަކަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއި ސިޔާސީ
 ޕާޓީތަކެވެ. %62 ބުނާޮގތުގައި އެފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާއިމެދު އެއްވެސް މިންވަރަކަށް
 އިތުބާރެއް ނުކުރެވެއެވެ. %58 ފަރާތްތަކުން ހަމަ އެބީދައިން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާމެދު ދެކެއެވެ.
 ޯކޓުތަކާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮއފީހާ މެދު އިތުބާރު ކުރާވަރު މި މުޢައްސަސާތަކަށް ވުރެ ކުޑަ

ތަންޮކޅެއް މައްޗެވެ.

 ހަތަރުވަނަ އަދި ހަމަ އެހާމެ ނާއުއްމީދު ކުރުވަނިވި ކަމެއްގެ ޮގތުގައި ހިމެނެނީ އެހެން ފަރާތްތަކަށް
 އިތުބާރުކުރުމާއި ސީޔާސީ ކަންކަމާ މެދު ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ގެންގުޅުމާ ބޭހޭޮގތުން
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ފު ތަޢާރު
 ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާދަވެރި ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް ބައިވެރިވެ، 2008 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ
ކެއް ތަ ދުވަސް ކުޑަ  ޤީންކަން  ޔަ ކަމާއި  ޮބލި ލަ ހަ ސިޔާސީ  ދަނީ  އްޖެ  ހިރާ ވެ ދި ފަހު  ށް ބަ ޚާ ތި  އިން
 ތަޖުރިބާކުރަމުންނެވެ. ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް ގޮންޖެހުންތަކަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮންޖެހުންތަކެވެ. 2007 އާއި
 2008 އާ ދެމެދު މުޅި ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވެގެންދިޔަ، ކާޯބތަކެތީގެ އަގު މައްޗަށް އުފުލިގެން ދިޔަ
 ދިޔުން ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް އޭގެ ސަބަބުން ޮބޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރިމަތިކުރުވި ކަމެއްގެ
ޮބޑެތި މައްސަލަތަކެއްވެސް ވަނީ  ޮގތުގައެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެއާއެކު ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ 
 ކުރިމަތިވެފައެވެ. އިޤްތިޞާދު ހިންގުމުގެ ޯދހަޅި ސިޔާސަތާއި ދެޮކޅަށްކަމަށްބުނެ، 2011 ވަނަ އަހަރާއި
 2012 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރަމުން ގެންޮގސްފައިވާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތައް ނިމުމަކަށް
 އައިސްފައިވަނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މުޙައްމަދު ނަޝީދު ފެބްރުއަރީ 2012 ގައި މަޤާމުން އިސްތިޢުފާ
 ދެއްވުމުންނެވެ. ނަޝީދު ވިދާޅުވަމުންޮގސްފައިވަނީ މަޤާމުން ދުރުޮކށްފައިވަނީ މަޖުބޫރު ކުރުވައިގެން
 ކަމަށެވެ. ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވުމުން ދެން މަޤާމާއި ހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި އޭރުގެ ނައިބު ރައީސް
 މުޙައްމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވަމުން ގެންދެވީ ނަޝީދު އިސްތިޢުފާ ދެއްވީ މަޖުބޫރުކަމެއް އޮވެގެން ނޫންކަމަށާއި
 ބާރުތައް ބަދަލުވެގެންދިޔައީ ޤާނޫނާއި ދުސްތޫރީ ހަމަތަކުގެ މަތިން ކަމަށެވެ. ރާއްޖެ ކުރިމަތިލަމުން ދިޔަ
ފުލުހުންގެ އަދި  ޯކޓުތަކާއި، ސިފައިން  ތެރެއަށް  ބައިބައިވުމުގެ  ދެބަސްވުމާއި   ހިތި ސިޔާސީ 

އިދާރާތައްވެސް ވަނީ ވަދެގެންޮގސްފައެވެ.

 ދިވެހިން 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ކުރިމަތިލީ ޔަޤީންކަން ކުޑަ މާހައުލެއްގައެވެ. އަދި
 އެތައް ސުވާލުތަކެއް އުފައްދަމުންނެވެ. ކުރީގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ނަޝީދުގެ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ
  ޑިޮމކްރަޓިކް ޕާޓީ )އެމް.ޑީ.ޕީ( އާއި ޢަބްދުهللا ޔާމީން ގެ ޕްޮރގްރެސިވް ޕާޓީ ޮއފް ދަ ޯމލްޑިވްސް
 )ޕީ.ޕީ.އެމް( ވާދަޮކށްގެން ނަތީޖާ ނިކުމެގެން ދާނީ ޮކންޮގތަކަށް ބާވައެވެ؟ ފުލުހުންނާއި ޯކޓުތަކުން
 އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއަށް ވަންނާނެ ބާއެވެ؟ ނުވަތަ ނޫން ބާވެއެވެ؟  އިލެކްޝަންސް
 ޮކމިޝަންގެ މިނިވަންކަމަށް ބުރުލެއް ނާރާނެ މިންވަރަށް އެ މުއައްސަސާ އިދާރާއެއްގެ ޮގތުން
 ބާރުވެރިބާއެވެ؟ ޯވޓު ލާ މީހުންގެ ލިސްޓް ޞައްޙަ ބާއެވެ؟ ދައުލަތުގެ ރައުސުލްމާލުން ކެމްޕެއިން
 ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާނެ ބާއެވެ؟ ޯވޓް ގަތުމުގެ ޮއއިވަރު ފެތުރޭނެ ބާއެވެ؟ މި ފަދަ ސުވާލުތަކަކީ

އިންތިޤާލީ ޑިޮމކްރަސީ މަރުޙަލާތަކުގައި އިންތިޚާބުތަކާ ދިމާޮކށް އުފެދޭ ކަންޮބޑުވުންތަކެވެ.

 ރާއްޖެ ތަޖުރިބާ ކުރަމުންދާ، ޔަޤީންކަން ކުޑަ ސިޔާސީ މަޙައުލެއްގައި ބޭއްވުނު އިންތިޚާބު، ސިޔާސީ
ޓްރާންޕޭރަންސީ ކަމެއްކަމުގައި  ބޭނުންތެރި  ޮއބްޒާވުކުރުމަކީ  ނުޖެހި  ފަރާތަކަށް  ވަކި   ޮގތުން 

ޯމލްޑިވްސްއިން ދެކި، 2013 ވަނަ އަހަރުގެ އިންތިޙާބް ވަނީ ޮއބްޒާވް ޮކށްފައެވެ.

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑިވްސްގެ އިސްވެރިން ނިންމެވީ، ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޮއބްޒަރވް ކުރުމުގެ
 ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ އިތުރުން ޮއބްޒަރވް ކުރުމަށް ތަމްރީން ކުރެވިފައިވާ ޤައުމީ ވިއުގަ ނުވަތަ
 ނެޓްވަރކް މެދުވެރިޮކށް އިތުރު އަދި އެހާމެ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކުރުވުމަށެވެ. އެއީ ޑިޮމކްރަސީގެ
 އުސޫލުތަކާއި އަގުމަގު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޮއތްނެތް ޮގތުގެ ތަޞައްވަރު ލިބިގަތުމަށްޓަކައި ތަފާސްހިސާބުގެ
 މިންގަނޑުތައް ބޭނުންޮކށްގެން ދިރާސާ ކުރުމެވެ. ގައުމެއްގެ ޑިޮމކްރެސީ ހަރުދަނާ ވާނީ ދައުލަތުގެ
 މުޢައްސަސާތަކާއި ޢަމަލުތަކަށް މަދަދުވެރިވާ ޑިޮމކްރެޓިކް އާއްމު ހަމަތަކާއި އަގުމަގު ރައްޔިތުން

ޤަބޫލުޮކށްގެންނެވެ.މ

 ފާހަގަޮކށްލެވޭ ކަމަކީ، ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ޮއތް ސިޔާސީ ޘަޤާފަތާއި ބެހޭ ދިރާސާ
 މަދުކަމެވެ. މި ރިޯޕޓުގެ ބޭނުމަކީ މި އުނިކަން ފިލުވުމަށް މަސައްކަތްޮކށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ
ށް އަ މަ ހަ އި  ނާ ން މު ން އާ އް  ތަ ން ޯހދު އަސާސީ  ގެ  ސަރވޭ ރަސީ  ޮމކް ޑި މަ  ތަ ރަ  ފު
 ގެނެސްދިނުމެވެ. މި މަޢުލޫމާތު މުހިންމުވެފައި ވަގުތުގެ ޮގތުން މުނާސަބުވަނީ ޮއތް
ޖެ އް ރާ ހި ވެ ދި ކު  އެ އާ އެ މަ  ހަ  . ވެ ނެ ނޫ އް  އެ ތީ ދޭ އި ވަ ލު ފި ކަނި  އެ މަ ހަ އް  މެ ކަ  ހުސް
 ޑިޮމކްރަސީއަކަށް ބަދަލުވެފައިވާޮގތް ވަޒަންކުރާން މުސްތަޤުބަލުގައި ބޭނުންވެއްޖެ
 ހިނދެއްގައި އެކަމަށް އަޅާކިޔާނެ މިންގަނޑުތަކެއްވެސް މި މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަލީގައި

ލިބިގެންދާނެތީއެވެ

 މި ޯހދުންތަކަކީ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ރެންޑަމްޮކށް ޮހވާލެވުނު ފަރާތްތަކަކާއެކު
 ކުރެވުނު އިންޓަރވިއު އަކުން ޯހދިފައިވާ ޯހދުންތަކެކެވެ. މި މަޢުލޫމާތަކީ ރައްޔިތުންގެ
 އަކުން ޯހދާފައިވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކަށް ވާތީ، މި ދިރާސާގެ ޯހދުންތައް

1
 ރެންޑަމް ސާމްޕްލް

 މުޅި ދިވެހި އާބާދީއަށް %3.5± މަރޖިން ޮއފް އެރަރގެ ތެރޭގައި ޖެނެރަލައިޒް
 ކުރެވިދާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމުގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތް ކޮށްފައިވަނީ 7 އޯގަސްޓް އާއި
  6 ސެޕްޓެމްބަރ އާ ދެމެދުއެވެ. އާންމުންނާއި ކުރެވުނު ގިނަ ސުވާލުތަކަކީ ވަރލްޑް

 ވެލިއުސް ސަރވޭ WWS ގައި ހިމެނޭ ސުވާލު ތަކެވެ.

 WWS އަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އަދި އެންމެ ދިގު މުއްދަތަކަށް އެކި

 ޤައުމުތައް ޝާމިލުވޮާގތަށް ކުރެވިފައިވާ ދިރާސާއެވެ. މި ސުވާލުތަކަކީ އެކި ފަހަރު މަތިން
 ދިރާސާ ކުރާ މިނިވަން ފަރާތްތަކުން، އެކި އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި އެތައް ގައުމެއްގައި
 ޓެސްޓް ޮކށްފައިވާ ސުވާލުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، މި ސުވާލުތަކުގެ އަލީގައި ލިބޭ
ޤަބޫލު ކުރެވެއެވެ. އިތުބާރުކުރެވޭ ފަދަ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ކަމަށް   މަޢުލޫމާތަކީ 
 ހަމަމިއާއެކު، މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ސުވާލުތަކަކީ ރާއްޖެފަދަ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައިވާ
 ޑިޮމކްރަސީއެއް، ތަޖުރިބާކުރަމުންދާ އެހެން ބައެއް ޤައުމުތަކުގައިވެސް އިންތިޚާބީ
 ދުވަސްވަރު ސާރވޭކުރުމަށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސުވާލުތަކެކެވެ. އެހެންކަމުން، އެފަދަ އެހެން
2
ޯހދުންތަކާ މިދިރާސާގައި ޯހދިފައިވާ ޯހދުންތަކާ އަޅާކިޔުމަކީވެސް ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ

 މި ރިޕޯޓް ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ހަތަރު ބަޔަކަށެވެ. ރިޕޯޓް ފެށިގެންދާނީ ރައްޔިތުން
 މައިގަނޑު ޮގތެއްގައި އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ދުނިޔެއާއި ޑޮިމކްރަސީގެ އާދަތައް ތަޞައްވަރު
 ކުރާޮގތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލަމުންނެވެ. ދެވަނަ ބައިގައި ބަލާލާނީ ސިޔާސީ ޘަޤާފަތުގެ
 މުހިންމު އެއް އަސާސް ކަމުގައި ހިމެނޭ، މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ
 އިތުބާރު ނުވަތަ ޔަޤީންކަން ޮއތް މިންވަރަށެވެ. އޭގެ ފަހުގައި އިންތިޚާބީ ވެއްޓަށް ޮބޑަށް
 އަލިއަޅުވާލެވޭނެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނާއި، ޯވޓު ގަތުމާއި އަދި
 އިންތިޚާބީ ބައިވެރިވުމުގެ މައްޗަށް ބަލާލާފައި ވާނެއެވެ. ރިޯޕޓުގެ އެންމެ ފަހު ބައި
 ޚާއްޞަ ކުރެވިފައިވާނީ ޕާޓީ ތަކުގެ މައްޗަށެވެ؛ ރައްޔިތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ސިޔާސީ

ލީޑަރުންނާ މެދު ދެކޭ ޮގތުގެ މައްޗަށެވެ.

 ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ޯމލްޑިވްސްގެ

 ޮއބްޒަރވަރުންވަނީ ޯވޓުލާ

 މަރުކަޒްތަކަށް ރެންޑަމްޮކށް ޮހވާ

.ބަހާލެވިފައެވެ

1
 

2
      މިސާލެއްގެ ޮގތުން      

Cordova et al (2009) Los 

salvadoreños frente a las 

elecciones 2009; Nevitte, N. 

(2009) Encuesta del Estado 

de la Democracia en el 

Salvador Washington, D.C

 ނޭޝަނަލް ޑިޮމކްރަޓިކް
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: އި މަ ބަ ތަ ރަ ފު

؟ އް ތެ ފަ ޤާ ޔާސީ ޘަ ކް ސި ޓި ރަ ޮމކް ޑި



ޮމކްރަޓިކް ސިޔާސީ ޘަޤާފަތެއް؟ ފުރަތަމަ ބައި: ޑި

 ކަމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ މުޢައްސަސާތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރެވިގެން ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ޑޮިމކްރަސީ
 އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ވުޖޫދަށް ގެނެވޭނީ ކޮންގޮތަކުންތޯ އެއީ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ބަހުސްތަކެއް
 އެއާމެދު ކުރެވޭ ސުވާލެކެވެ. ޑިޮމކްރަސީގެ ގިނަ ދިރާސީ މާހިރުން އެއްބަސްވާ ޮގތުގައި މިކަމުގައި
 ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ހުރިނެތޮްގތް މުހިއްމެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބޮޑަށް ސަމާލުވަނީ އެކަކު އަނެކާގެ
 މައްޗަށް ޮއންނަ އިތުބާރާއި )ޕަޓްނަމް، 1993( ކާމިޔާބުކަމާ އެކީ ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތަކުގެ މަސައްކަތް
 ހިނގަމުންދިޔުމުގެ )ޯކލްމަން، 1990( މުހިންމު ކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އަނެއް ބަޔަކު އިޝާރާތްކުރަނީ
 ހަމަހަމަކަން ޤާއިމް ކުރުމާއި ދޭދޭމިހުންގެ މެދުގައިވާ ތަފާތުތައް ބަލައިގަންނަ ފަދަ އުސޫލުތަކެއް
 ޤާއިމްކުރުމުގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު މުހިންމު ކަމަށް ދެކެއެވެ.
 އަދި ހަމަ އެހެންމެ އަނެއް ބަޔަކު ދެކެނީ މުޢައްސަސާތަކާއި، ޤާނޫނު އަސާސީއާއި ޤާނޫނީ ޙުކޫމަތާއި
 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި އުފެދޭ ވާދަވެރިކަން މުހިންމު ކަމަށެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކީވެސް އެކަތި
 އަނެއްކައްޗާ ގުޅިލާމެހި، އެއްކަމެއްގެ މައްޗަށް އަނެއް ކަމެއް ބަޯރސާވާ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ
 ޤައުމެއްގެ ޤާނޫނު އަސާސީ ކިތަންމެ ފުރިހަމަ ކަމުގައިވިޔަސް، އެ ޤައުމެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ހިއްސާއެއް

 ނެތި  ޑިޮމކްރަސީ އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޮގތުގައި ބައްޓަންވެގެން ނުދާނެއެވެ.މ

 މި ސާރވޭ ފަށާނީ ސީޔާސީ ޘަޤާފަތާ މެދު ދިވެހި ރައްޔިތުން އެންމެ ފުޅާޮކށް ވިސްނަމުންދާ ޮގތްތަކަކީ
 ޮކބައިކަން ބަލައިލަމުންނެވެ. އެއަށްފަހު ޯހދޭ ޯހދުންތަކުގެ އަލީގައި އެއިން ޮކންމެކަމެއް އިތުރަށް

ދިރާސާ ކުރެވޭނެއެވެ.މ

ހުރިހާ ބައިވެރިންގެ ގާތުންވެސް މި ސުވާލު ކުރެވުނެވެ

 ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ނަޒަރުގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ އެްނމެ މުހިއްމުކަން ޮބޑު"

މައްސަލައަކީ ޮކބައިޯތ އެވެ؟"

 މިސުވާލަށް އިޚްތިޔަރީ ޖަވާބުތަކެއް ހަށަހެޅުމުގެ ބަދަލުގައި ބައިވެރިން ބޭނުން ޖަވާބެއް ދިނުމަށް
 ދޫކޮށްލެވުނެވެ. މި ފަދައިން އިޚްތިޔާރީ ޖަވާބު ނުދީ ހުންނަ ސުވާލުތަކަކީ ބައެއްފަހަރަށް އެ ސުވާލުތަކަށް
 ލިބޭ ޖަވާބުގެ މާނަ ދޭހަވުމަށް އުނދަގޫ ސުވާލުތަކެވެ. ނަމަވެސް މި ޙާލަތުގައި އެ މައްސަލަ ދިމައެއް
1.1)ށ( އިން ދައްކާޮގތުން، ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ސާފު  ނުވެއެވެ. ހުށަހެޅުން 1.1)ހ( އަދި 

މާއި ފިކުރު މު ވިސްނު  އާން
ޑިޮމކްރަސީ އާއި މައްސަލަތައް

ޮމކްރަސީ އާއި މައްސަލަތައް އާްނމު ވިސްނުމާއި ފިކުރު: ޑި

އް މެ ޮބޑު މައްސަލަތަ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެން
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މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

 ނޯޓް: ބައިވެރިންގާތު ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސުވާލެއް ކުރެވުނެވެ: "ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ނަޒަރުގައި މިއަދު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު

 މައްސަލައަކީ ކޮބައި ހެއްޔެވެ؟" ލިބުނު ޖަވާބުތައްވަނީ 7 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ: ސިޔާސީ މައްސަލަތައް، އިޤްޠިޞާދީ/ވަޒީފާ ލިބުމުގެ ދަތިކަމުގެ

މައްސަލަތައް، ޞިއްޙީ ދާއިރާ އާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް، ތިމާވެށްޓާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް، ކުށްކުރާ މިންވަރު، އެހެނިހެން އަދި ނެތް

ހުށަހެޅުން  1.1

ހ. ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ޮބޑު މައްސަލަ
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 އަޣުލަބިއްޔަތެއް އެއްބަސްވާ ޮގތުގައި، ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ޮބޑު މައްސަލަތަކަކީ ސިޔާސީ
 މަސްރަޙުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކެވެ. "އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތު/ވަޒީފާ ލިބުމުގެ ދަތިކަން
 ހުރި މިންވަރު" ނުވަތަ "މުޖުތަމަޢުގައި ކުށްކުރާ މިންވަރު" ފާހަގަޮކށްފައި ވަނީ ނިސްބަތުން ވަރަށް
 މަދުބަޔެކެވެ. ނަމަވެސް މިއީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ ކަނޑައްތު ކުރަމުންދާ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި އާންމު

 ޮގތެއްގައި ދިމާވާ މައްސަލަތަކުގެ ޮގތުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކަކެވެ.

)ށ( އިން ދައްކާދެނީ އެންމެ ތިރިން ދައްކުވައި ދެނީ ސިޔާސީ ކަންކަމަކީ "އެންމެ ޮބޑުަ  އ
އިތުރަށް ޮގތް  ބެހިފައިވާ  ޖަވާބުތައް  ދިން  ފަރާތްތަކުން  ކުރި  ފާހަގަ   ޮގތުގައި   މައްސަލަ" 
 ތަފްޞީލްޮކށްދީފަ އެވެ. އެ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން، ތިންބައިކުޅަ އެއްބަޔަށް ވުރެ ގިނަ )36%(
 ފަރާތްތަކުން ފާހަގަ ކުރަނީ "ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުން" އެއީ އެފަރާތްތަކުން އެންމެ ކަންޮބޑުވާ ސިޔާސީ
 މައްސަލައިގެ ޮގތުގައެވެ. "ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކެއް އެކުލެވޭ ނިޒާމް" އެއީ މައްސަލަ އެއްގެ ޮގތުގައި
 %10 މީހުން ފާހަގަކުރާއިރު، "ޑިޮމކްރަސީ ނެތުން" އެއީ މައްސަލައެއްގެ ޮގތުގައި %9 މީހުން
 ދެކެއެވެ. އަދި  "ޮކރަޕްޝަން" އަކީ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މުހިންމު މައްސަލައެއްގެ ޮގތުގައި 6%

  ދެކެއެވެ.

 ކުރޮުގތަކަށް ބުނަނީނަމަ، "ސިޔާސީ ކަންކަން" އެއީ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައިގެ ޮގތުގައި އެއްބަސްވާ
 ފަރާތްތައް ނުހަނު ގިނައެވެ. އަދި މި މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ދިރާސާ ކުރުމުން ދޭހަވެގެންދަނީ މި
 ވިސްނުމަކީ އާބާދީގެ ވަކި ބަޔަކު އެކަނި ދެކޭޮގތެއް ނޫންކަމެވެ. މި ފިކުރު ޒުވާނުންނާއި މުސްކުޅިން،

ފިރިހެނުންނާއި އަންހެނުން އަދި މުއްސަނދިންނާއި ފަޤީރުންވެސް ޙިއްޞާ ކުރެއެވެ.

ޮމކްރަޓިކް ސިޔާސީ ޘަޤާފަތެއް؟ ފުރަތަމަ ބައި: ޑި

ތައް
ސަލަ

މައް
މު 

އާއް

ހުން
ނުޖެ

ހަމަ
ސީ 

ސިޔާ

ތައް
ސަލަ

މައް
ނީ 

ޤާނޫ

ޝަން
ރަޕް

ޮކ

ޒާމް
 ނި

ޕާޓީ
ޓީ 

މަލް

ތުން
 ނެ

ސީ
ކްރަ

ޑިޮމ

ރުން
ލީޑަ
ސީ 

ސިޔާ

34%
36%

5% 6%

10% 9%

1%

 ޖަވާބުގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ "ސިޔާސީ މައްސަލަތައް" ވަނީ 7 ބަޔަކަށް ބަހާލެވިފައެވެ: އާއްމު މައްސަލަތައް، ޚިލާފު އުފެދުން،

ޤާނޫނީ މައްސަލަތައް، ކޮރަޕްޝަން، ގިނަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ސިޔާސަތު، ޑިމޮކްރަސީ ނެތުން އަދި ސިޔާސީ ލީޑަރު

އް މެ ޮބޑު މައްސަލަތަ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެން

ހުށަހެޅުން  1.1

ށ. ސިޔާސީ މައްސަލަތައް ބެހިފައިވާ ޮގތް

ޮމކްރަސީ އާއި މައްސަލަތައް އާްނމު ވިސްނުމާއި ފިކުރު: ޑި
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ސިޔާސީ މާހައުލާމެދު މީހުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ހުރި ނެތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް
 އާންމުޮކށް ޮކށްއުޅޭ ސުވާލެއް، ސަރވޭގެ ބައިވެރިންގާތު އެހުނެވެ. 

 އަހަރުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ޑިޮމކްރަސީ މަސައްކަތް ކުރާ ޮގތާ މެދު ބުނާނީ 'ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހޭ'،
 'ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ'، 'ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ' ނުވަތަ 'އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމައެއް

mނުޖެހޭ' ހެއްޔެވެ؟ 

 ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެންމެ މުހިންމު މައްސަލައަކީ ޮކބައިޯތ ކުރެވުނު ސުވާލަށް ލިބުނު
 ޖަވާބުތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގައި ޑޮިމކްރަސީ ޮއތް ޙާލަތާ މެދު ރައްޔިތުން އެހާ ހިތްހަމަޖެހޭނެ
 ކަމަކަށް ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ. މިފަދަ މަޢުލޫމާތު އެކަހެރިޮކށްގެން މާނަކުރުމުގައި ދަތިތަކެއް
 ހުންނާތީ، ދިވެހިންގެ ޖަވާބުތައް އަޅާކިޔާފައިވާނީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައިވާ އެހެން ޤައުމެއްކަމަށްވާ

ގުއާޓެމާލާގެ ރައްޔިތުން ހަމަ އެ ސުވާލު ކުރުމުން ދިން ޖަވާބުތަކާއެވެ.މ

 ހުށަހެޅުން 1.2 އިން ފެންނަޮގތުގައި، ދެ ޤައުމުގެ މަޢުލޫމާތުގައިވެސް އަޅައިގަންނަފަދަ އެއްޮގތް
ޤައުމުގެވެސް ގާތްގަނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ދެ   ސިފަތަކެއް ހުރިކަމަށް 
 ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް ބުނާއިރު، އަނެއްބައި ބުނަނީ ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރެއިން
 ފުދޭވަރެއްގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން، ޮކންމެ ފަސް މީހަކުން އެކަކު، ބުނަނީ ޑިޮމކްރެސީ މަސައްކަތް ކުރާ

ޮގތާ މެދު އެމީހުން "އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ" ކަމަށެވެ.މ

 މި ޢަދަދުތައް އެކި ޤައުމުތަކުގެ މިފަދަ މަޢުލޫމާތާއި އަޅާކިޔުން މުހިންމުވާ ފަދައިން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި
 މިކަން ބެހިފައިވާޮގތަށް ބަލައިލުންވެސް މުހިންމެވެ. އެއްބަޔަކަށްވުރެ އަނެއްބަޔަކު ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ
 ބާއެވެ؟ ނުވަތަ، ކުރީގެ ހުށަހެޅުމުގައި ވީޮގތަށް، މިކަންކަމަކީވެސް އެންމެހާ އިޖުތިމާއީ ގިންތިތަކުގެ

    މެދުގައި ހަމަހަމައަށް ބެހިފައިވާ ކަމެއްބާއެވެ؟.

ޮމކްރަޓިކް ސިޔާސީ ޘަޤާފަތެއް؟ ފުރަތަމަ ބައި: ޑި

ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ 14% 4%

ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ 36% 41%

ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ 30% 41%

ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ 20%

ދިވެހިރާއްޖެ
2013

 ގުއާޓަމާލާ
2004

13%

މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

 ނޯޓް: ބައިވެރިންގާތު އަހާފައިވަނީ "އަހަރުމެންގެ ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއިމެދު ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، ޑިމޮކްރަސީ

 މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހެނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟": ތިޔަ ފަރާތުން "ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ"، "ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް

ހިތްހަމަޖެހޭ"، " ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ" ނުވަތަ " ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ"

ވަރު އާ މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ މިން ޑިޮމކްރަސީ

ހުށަހެޅުން  1.2

އް ޮމކްރަސީ އާއި މައްސަލަތަ އާްނމު ވިސްނުމާއި ފިކުރު: ޑި
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 ތާވަލު 1.1 ގައި ޚުލާސާ ޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ދައްކޮާގތުން، ލިބުނު ޖަވާބުތަކުގައި ވަކި
 ކަހަލަ އެއްޮގތް ކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ: އަންހެނުން ފިރިހެނުންނާއި
 އަޅާބަލާއިރު މާ ޮބޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭކަމަށް ދައްކައެވެ. ނަމަވެސް ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި އާމްދަނީ
 ލިބޭމިންވަރު މަތި ފަރާތްތަކަކީ އެޔަށްވުރެ ދަށް ފަރާތްތަކަށްވުރެ ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ މިންވަރަކަށް
 ހިތްހަމަޖެހުމުގެ މިންވަރު ދަށް ފަރާތްތަކެވެ. އަދި ހަމަމިއާއެކު ޢުމުރުން ހަގު ފަރާތްތަކަކީ
 ޢުމުރުން ޮދށީ ފަރާތްތަކާ އަޅާބަލާ އިރު ހިތްހަމަޖެހުމުގެ މިންވަރު ދަށް ބަޔަކަށް ވުން ގާތެވެ.
 އުމުރުން 18 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ%55 މީހުންނަކީ 'ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ' ނޫނީ

.
3
 'އެއްވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ' ކަމަށް ބުނާ މީހުންނެވެ

 މިކަންތަކަށް އަސަރު ފޯރުވާ އެހެން ސަބަބުތައްވެސް އެބަހުއްޓެވެ: ސިޔާސީ ކަންތައްތަކަށް
 ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުން ހިތްހަމަޖެހުން އިތުރުކަމަށް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ސިޔާސީ
 ކަންތައްތައް ޮބޑަށް އެނގޭ ފަރާތްތަކުން، ސިޔާސީ ހޭލުންތެރިކަން ޮބޑުކަމަށް ދައްކާ ފަރާތްތައް،

ހިތްހަމަޖެހޭ މިންވަރު ދަށެވެ.
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މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

ނޯޓް

 1. ބައިވެރިން ގާތު އަހާފައިވަނީ "ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ މަސައްކަތް ކުރާ ގޮތާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކާނަމަ، ހިތްހަމަޖެހެނީ

 "ކިހާ މިންވަރަކަށް": "ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހޭ"، "ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިތްހަމަޖެހޭ"، "ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ" އަދި "ވަރަށް ހިތްހަމަނުޖެހޭ

  2. "ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށް" = ސެކަންޑަރީ ސްކޫލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް 

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތި" = ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓީ އަކުން ތަޢުލީމް ޙާޞިލްކޮށްފައި"

 ރިގްރެޝަން ނަތީޖާއިން

 ދައްކާގޮތުން، ޢުމުރާއި ޖިންސް،

 އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް

 ރިޢާޔަތްކުރުމާއެކު، ތަފާސްހިސާބުގެ

 ބޭނުންކޮށްގެން ޑިމޮކްރަސީ އާމެދު

 ހިތްހަމަޖެހުމުގެ މިންވަރު

 ލަފާކުރުމުގައި މުހިއްމު ރޯލެއް

  .އަދާކުރެއެވެ

3

 ތާވަލު  1.1

ވަރު ޑިޮމކްރަސީ އާމެދު ހިތްހަމަޖެހޭ މިން

ޮމކްރަޓިކް ސިޔާސީ ޘަޤާފަތެއް؟ ޮމކްރަސީ އާއި މައްސަލަތައްފުރަތަމަ ބައި: ޑި އާްނމު ވިސްނުމާއި ފިކުރު: ޑި
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 ޑިޮމކްރަސީއަކީ ޚިލާފުވުންތަކެއް އެއާމެދު ވާ ވިސްނުމެކެވެ. އެކި ފަރާތްތަކުން އެކި ޮގތްޮގތަށް
 "ޑިޮމކްރަސީ" މާނަ ކުރާއިރު މި ވިސްނުން ފުޅާކުރެވޭނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ކަމާމެދު ކަނޑައެޅިގެން
 ވަކި އެއްބަސްވުމަކަށް އާދެވިފައި ނެތެވެ. )ޯތމަސަން 1995؛ މިލަރ އެޓް އޯލް، 1997(. 2013 ވަނަ
 އަހަރުގެ ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭގައި ޑިޮމކްރަސީ ސިފަޮކށްދޭ 3 ކަމެއް ބަޔާންޮކށް އެއްބަސްވަންޯތ ނުވަތަ

ނޫންޯތ ސުވާލުކުރެވުނެވެ.މ

 
އެއްކަމެއް ބަޔާންކުރީ އިޤްޠިޞާދާއި ގުޅުވައިގެންނެވެ

"ޑިޮމކްރަސީ އެއްގައި އިޤްތިޞާދީ ނިޒާމް މަސައްކަތްކުރަނީ ވަރަށް ބަލިކަށިޮކށެވެ" 

 ދެވަނައަށް ބަޔާންޮކށްދެވުނީ

ޑިޮމކްރަސީ ގައި "ސްްޓެބިލިޓީ" ނުވަތަ ހަމަޖެހުމެއް ޯނވެއެވެ

 އަދި ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދި ޒުވާބު ކުރުން މާ ގިަނއެވެ"

 ތިންވަނަ ކަމަކަށް

"ޑިމޮކްރަސީއަކީ "ޯއޑަރ" ނުވަތަ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނޫނެވެ "

 "ޑިޮމކްރަސީ" އާއި އިޤްތިޞާދީ ފެންވަރާ ހަމަ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ޮއންނަ ކަމަކަށް ކަށަވަރުވެފައެއް
 ޯނވެއެވެ. އިޤްތިޞާދު ހަރުދަނާ ވުމާއި ނުވުމަކީ ޑޮިމކްރެޓިކް މާހައުލުތަކާއި އެނޫންވެސް މާހައުލުތަކުގައި
 ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް ދިގު މުއްދަތަކަށް ދެމިގެންދާ ޑިޮމކްރަސީތައް ޮބޑަށް މުއްސަނދި ކަމަށް
 ފެނެއެވެ. )ލިޕްސެޓް 1966(. "ޑިޮމކްރަސީ" އާއި "ޯއޑަރ" ނުވަތަ ހަމައަށް ބަލާއިރުވެސް ހަމަ
 އެފަދައެވެ. މި ބަޔާންކުރެވުނު ކަންކަމާ މެދު ރައްޔިތުން ދައްކާ ވާހަކައިން މިކަމާމެދު އެމީހުންގެ ވިސްނުން

ހުރި ޮގތް ނަގައިގަނެވޭނެއެވެ.

 އަނެއްކާވެސް، ދިވެހިންގެ ފަރާތުން ލިބުނު މަޢުލޫމާތު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އެފަދަ މަޢުލޫމާތާއި
 އަޅާބެލިދާނެއެވެ. އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ ކަޑައްތުކުރަމުންދާ އެހެނިހެން ޑިމޮކްރަސީތަކުގެ އާބާދީތަކުގެ ތެރެއިން

ރެންޑަމްޮކށް ޮހވާލެވެނު ފަރާތްތަކާވެސް ހަމަ މި ސުވާލުތައްވަނީ ކުރެވިފައެވެ.މ

 ހުށަހެޅުން 1.3 ގައި އަަޅާކިޔަނީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައިވާ 3 ޑިޮމކްރަސީއެއް ކަމަށްވާ ދިވެހިރާއްޖެ،
ނިކަރާގުއާ އާއި އެލް ސެލްވަޯޑ ގެ މައުލޫމާތެވެ.މ

ޮގތް ޑިޮމކްރަސީ އާމެދު ދެކޭ

 މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސާ، 2013؛ 2009 އެލް ސެލްވަޑޯ ބެންޗްމަރކް ޑިމޮކްރަސީ

ސަރވޭ؛ 2009 ނިކަރާގުއާ ބެންޗްމަރކް ޑިމޮކްރަސީ ސަރވޭ

 ސުވާލު: މި ބަޔާންކުރަނީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ބެހޭގޮތުން ދެކެވޭ ބައެއްކަހަލަ ވާހަކައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް، ތިޔަ ފަރާތުން ވަރަށް

ބޮޑަށް އެއްބަސްވަންތޯ، އެއްބަސްވަންތޯ، ދެބަސްވަމުތޯ ނުވަތަ ފުރިހަމަ އަށް ދެބަސްވަންތޯ ޚިޔާރު ކޮށްދެއްވާށެވެ

1. ޑިމޮކްރަސީއެއްގައި އިޤްޠިޞާދީ ނިޒާމު މަސައްކަތްކުރަނީ ވަރަށް ދަށް ފެންވަރެއްގައެވެ

2. ޑިމޮކްރަސީގައި ހަރުދަނާކަމެއް ނެތިފައި ދެބަސްވުން މާގިނައީއެވެ

3. ޑިމޮކްރަސީއަކީ ހަމަޖެހުން ދެމެހެއްޓުމަށް ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނޫނެވެ

 އިޤްޠިޞާދީ ނިޒާމު
 މަސައްކަތް ކުރަނީ ދަށް

ފެންވަރެއްގަ

އިންސްޓެބްލިޓީ

ތަރުތީބެއް ނެތުން

66%

78%

61%

ދިވެހިރާއްޖެ
2013

61%

68%

48%

 އެލް ސެލްވަޯޑ
2009

44%

65%

39%

ނިކަރާގުއާ
2009

އިމެދު" ދެކޭ ޮގތް ތްކުރާ ޮގތާ އްކަ "ޑިޮމކްރަސީ މަސަ

ހުށަހެޅުން  1.3
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 ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި "ޑިޮމކްރަސީ" އާއި ގުޅުވައިގެން ގެންގުޅެވޭ ނޭދެވޭ ވިސްނުން އަނެއް 2 ގައުމާ
 އަޅާބަލާއިރު ޮބޑުކަމަށް ފެނެއެވެ. ޑިޮމކްރަސީއެއްގައި އިޤްޠިޞާދީ ނިޒާމް "މަސައްކަތްކުރަނީ ދަށް
 ފެންވަރެއްގައި" ކަމަށް، ވިސްނުން ގެންގުޅޭ މީހުން ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ގިނައެވެ. ޑިޮމކްރަސީއަކީ
 "އަންސްޓޭބަލް" ނުވަތަ ހަމަޖެހުންނެތް ކަމެއް ކަމަށްވެސް ޤަބޫލުކުރާލެއް ފަސޭހަވާނެއެވެ. އަދި،
 "ޑިޮމކްރަސީ" އާއި އިޖުތިމަޢީ ހަމައެއް ނެތުމާ ދެމެދު ގުޅުމެއްވާކަމުގެ ވިސްނުން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން

ގިނަ ބަޔަކު ގެންގުޅުން ގާތެވެ.

 މި ވިސްނުންތަކުގެ ފަހަތުގައި ޮކންމެވެސް ވަރެއްގެ ފަސްފަހަތެއް ވެއެވެ. މިސާލަކަށް، ޢުމުރުން ހަގު
 ފަރާތްތަކާއި ރަނގަޅު ތަޢުލީމެއް ޙާޞިލޮްކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުންނާއި އާމްދަނީ ގިނައިން ހޯދާ ފަރާތްތަކުން
 ޑިޮމކްރަސީއެއްގައި އިޤްޠިޞާދު ހަރުދަނާ ނުވުމުގެ ވިސްނުމާ ދެޮކޅުހެދުން ގާތެވެ. އަދި ޒުވާން
 އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނާއި، ސިޔާސީ ކަންތައްތަކަށް ޮބޑަށް ޝަޢުޤުވެރިކަން ހުންނަ ފަރާތްތަކުންނާއި، އަދި
 މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމުގައި ޮބޑަށް ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުން ޑިޮމކްރަސީއަކީ "އަންސްޓޭބަލް" އަދި
 "ޚިޔާލު ތަފާތުވުން އުފެދި ޒުވާބު ކުރުން މާ ގިނަ" ކަމެއް ޮގތުގައި ވިސްނާލެއް މަދުވުން ގާތެވެ. ހަމަ
 އެ ފަރާތްތަކުން ޑޮިމކްރަސީއެއްގައި ތަރުތީބު ގެއްލިފައި ޮއންނަ ކަމުގެ ވިސްނުމާއި ދޮެކޅުހެދުން ގާތެވެ.
 ޒުވާނުންނަކީ މަތީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކެވެ. އެހެން ޮގތަކަށް ބުނަނީނަމަ،
 ޒުވާނުން "ޑިޮމކްރެސީ" އާއި މެދު ރަނގަޅު ނަޒަރަކުން ނުވަތަ ޮޕޒިޓިވްޮކށް ވިސްނާލެއް ޮބޑުވާނެއެވެ.

މ

 ޑިޮމކްރަސީގެ ފިކުރު އެކުލެވިފައި ވަނީ ސީދާ ޮކން ހަމަތަކެއްގެ މައްޗަށް ކަން އެނގޭ ފަދަ އަދި
 ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި އެއާ މެދު އެއްބަސްވާ ފަދަ އެއް މިންގަނޑެއް ނެތްކަމުގައި ވިޔަސް ޒަމާނީ
 ޑިޮމކްރިސީގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ފަރާތްތަކުން ޑިޮމކްރެސީއެއްގައި ވަކި ކަހަލަ އަސާސީ ހަމަތަކެއް
 ވާކަމަށް އެއްބަސްވެ އެވެ. އެފަދަ އެއް އަސާސީ ހަމައަކީ ފަރުދީ ޒިންމާ އެ މީހަކު އަމިއްލައަށް ނެގުމެވެ.
 އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެންމެންނަކީ ހަމަހަމަ ބައެއްގެ ޮގތުގައި ބެލެވި، އެއް މިންގަނޑަކުން އެންމެންނާ

ދޭތެރޭ ޢަމަލުކުރުމަކީ ޑިޮމކްރަސީގެ މައިގަނޑު އެއް އަސާސްގެ ޮގތުގައި ބެލެވެއެވެ. މ

 މި ދެ ހަމައަކީ، އޭގެ ޒާތުގައި އަދި ވަކިން ވިޔަސް ޑިޮމކްރަސީއަށް ވާޞިލްވުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ
 އަދި ހަމައެކަނި ބޭނުންވާ ދެ އަސާސް ކަމުގައެއް ނުބެލެވޭނެއެވެ. މި ފަދަ އަސާސްތަކާ އެއްހަމައެއްގައި
 ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރި ވުމުގެ މިނިވަންކަމާއި، ހާމަކަމާ
 އަދި ޤާނޫނީ ހަމަހަމަކަންފަދަ މިނޫންވެސް ޤާނޫނު އަސާސީ އިން ކަށަވަރުޮކށްދޭ ކަންތައްތަކަކީ އެއާ
 އެކުއެކީގައި އަންނަންޖެހޭ ކަންކަމެވެ. ފާހަގަޮކށްލަން ޖެހޭ ކަމަކީ، އެކިއެކި މުއައްސަސާތަކުން މިފަދަ
 ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުމަށް ބާރު އެޅިއަސް، އާއްމު ރައްޔިތުން ޑިޮމކްރެސީގެ އަސާސީ ހަމަތައް ޤަބޫލް

ނުކުރާނަމަ އެދެވޭ ނަތީޖާއެއް ނުނިކުންނާނެ ކަމެވެ.

 ޑިމޮކްރަސީ ސަރވޭ ހިންގުނު އެހެން ޤައުމުތަކެކޭ އެއްފަދައިން ދިވެހިން ކުރެވެސް މި ފަދަ އަސާސްތަކާ
 ބެހޭ ސުވާލުތައް ކުރެވުނެވެ. އަނެއްކާވެސް ލިބުނު ޖަވާބުތައް އެހެން ޤައުމުތަކުގެ އެފަދަ ޖަވާބުތަކާ

އަޅާކީދާނެއެވެ.

ބައިވެރިންކުރެން މި ބަޔާންޮކށްފައިވާ ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވަންޯތ ނުވަތަ ނޫންޯތ ސުވާލުކުރެވުނެވެ.މ

 m"އެކި ކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ނުދެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެފަރާތްތަކުންނެވެ.

މުޖުތަމަޢަކުން ނޫނެވެ." 

)ފަރުދީ ޒިންމާ(
 
 އަދި

"އަންހެނުންނަށް ވުރެ ފިރިހެނުން ލީޑަރުންގެ ޮގތުގައި މާ ޤާބިލެވެ." 

)ހަމަހަމަކަން(

ޔ 3 ޤައުމުގެ ނަތީޖާ އެއްޮކށް ޚުލާޞާޮކށްފައިވާ ހުށަހެޅުން 1.4 ގައި އެވަނީއެވެ.
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 ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ފަރުދީ ޒިންމާ ނެގުމަށް ޮއތް ތާޢީދު އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު
 ޮބޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ އަދި ހަމައެއާއެކު، ހަމަހަމަކަމަށް، މި ޙާލަތުގައި ދެ ޖިންސުގެ
 ހަމަހަމަކަމަށް ތާޢީދުކުރާ މިންވަރު އަނެއް ދެ ގައުމާ އަޅާބަލާއިރު ރާއްޖޭގައި ވަރަށް ބޮޑަށް
. ނަމަވެސް ހަމަ އެއާކު، ރާއްޖޭގައި ދެ ޖިންސުގެ

4
 ދަށްކަމަށްވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ

 ހަމަހަމަކަމަށް ތާޢީދު ޮއންނަ މިންވަރު، ޒުވާން އުމުރު ފުރައިގެ މެދުގައާއި ރަނގަޅު
 ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ހުރި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައިވެސް މުސްކުޅި އުމުރުފުރައިގެ މީހުންނާ
އަޅާކިޔާއިރު ޮބޑުކަން ފާހަގަޮކށްލުން މުހިއްމެވެ )އުމުރުން 35 އަހަރުން މަތީގެ މީހުން(

 
މާ ދީ ޒިން ފަރު

ހަމަހަމަކަން

73%

38%

63%

75%

65%

78%

 
އެލް ސެލްވަޯޑ ދިވެހިރާއްޖެ ނިކަރާގުއާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސާ، 2013؛ 2009 އެލް ސެލްވަޑޯ ބެންޗްމަރކް ޑިމޮކްރަސީ ސަރވޭ

2009 ނިކަރާގުއާ ބެންޗްމަރކް ޑިމޮކްރަސީ ސަރވޭ

ސުވާލު: ބަޔާން މިކުރަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި ގުޅުވައިގެން ދެކެވޭ ބައެއް ވާހަކައެވެ. މިއިން

ކޮންމެ ބަޔަކަށް، ތިޔަ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބަސްވަންތޯ، އެއްބަސްވަންތޯ، ދެބަސްވަމުތޯ ނުވަތަ ފުރިހަމަ އަށް ދެބަސްވަންތޯ ޚިޔާރު

ކޮށްދެއްވާށެވެ

1.ކުރިއެރުމެއް ނާންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެފަރާތްތަކުންނެވެ، މުޖުތަމަޢު އަކުން ނޫނެވެ )ފަރުދީ ޒިންމާ = އެއްބަސްވަންތޯ(

2.އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުން ވެރިންގެ ޒިންމާ އުފުލުމުގައި މާ ކުޅަދާނައެވެ. )ހަމަހަމަކަން = އެއްބަހެއް ނުވަން(

 މިހެން މި ދިމާވަނީ ހަމަހަމަކަމާ

 ބެހޭ މި ސުވާލުގެ އަމާޒަކަށް

 ވެފައިވަނީ ދެ ޖިންސުގެ

 ހަމަހަމަކަން ދެނެގަތުން ކަމުގައި

 ވާތީކަމަށް އަހަރުމެންނަށް

 ބެލެވިދާނެއެވެ. ދެ ޖިންސުގެ

 ހަމަހަމަކަމާއި މެދު ފަހަރެއްގައި

 އިސްލާމީ މުޖުތަމައެއްގައި ދެކޭގޮތް

 އެލް ސެލްވަޑޯ އާއި ނިކަރަގުއާ

 ފަދަ ނަޞާރާ ދީނުގެ

 މުޖުތަމަޢުތަކާއި ތަފާތުވަނީ ކަމަށް

.ބެލެވިދާނެއެވެ

4

ދު ގެ އަގުމަގަށް އޮންނަ ތާޢީ ޑިޮމކްރަސީ

ހުށަހެޅުން  1.4

 
އެލް ސެލްވަޯޑ ދިވެހިރާއްޖެ ނިކަރާގުއާ
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 ޑިޮމކްރަޓުން 25%

     
 ޮނން-ޑިޮމކްރަޓުން 75% 

މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި"، 2013

 ސުވާލު: ބަޔާން މިކުރަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި ގުޅުވައިގެން ދެކެވޭ ބައެއް ވާހަކައެވެ.

 މިއިން ކޮންމެ ބަޔަކަށް، ތިޔަ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބަސްވަންތޯ، އެއްބަސްވަންތޯ، ދެބަސްވަމުތޯ ނުވަތަ ފުރިހަމަ އަށް

ދެބަސްވަންތޯ ޚިޔާރު ކޮށްދެއްވާށެވެ

  1. ކުރިއެރުމެއް ނާންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެފަރާތްތަކުންނެވެ، މުޖުތަމަޢު އަކުން ނޫނެވެ

  2. އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުން ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި މާ ގާބިލެވެ

 މި ނަތީޖާ އިތުރަށް ބެލިދާނެ އެއްޮގތަކީ ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން "ފަރުދީ ޒިންމާ ނެގުމަށާ އަދި ދެ
 ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން" މި ދެ ކަންތަކަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކަކީ "ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަތަކަށް" ތާޢީދުކުރާ
 ފަރާތްތައް ކަމުގައި ބަލައި އަދި ހަމަ މި ހަމަތަކަށް ތާޢީދު ނުކުރާ ފަރާތްތައް، ޑިޮމކްރަސީއަށް ތާޢީދު
 ނުކުރާ ފަރާތްތައް ކަމަށް ބަލާ އަޅާކިޔުމެވެ. ހުށަހެޅުން 1.5 ން ދައްކާޮގތުން، ބަލާބެލުމަށް، ޮކންމެ
 ހަތަރު ދިވެހީންގެ ތެރެއިން އެކަކީ "ޑިޮމކްރެޓް" އެއްގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ މީހެކެވެ. މި "ޑިޮމކްރެޓް"
 އިންނަކީ ކޮބައި ބާއެވެ؟ އަދި މި ފަދަ ފަރާތްތައް "ނޮން-ޑިމޮކްރަޓް" މީހުންގެ ޮގތުގައި ބެލެވޭ މީހުންނާ

ތަފާތުވާ އެއްވެސް ޮގތްތަކެއްވޭ ބާއެވެ؟.

ދު ގެ އަގުމަގަށް އޮންނަ ތާޢީ ޑިޮމކްރަސީ

ހުށަހެޅުން  1.5
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 ތާވަލު 1.2 ގައި ޚުލާޞާޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ބަޔާންޮކށްފައިވާ އަސާސީ ހަމަތައް
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގައި ބެހިފައިވާ ޮގތް ޮކންމެވެސް ވަރަކަށް ސާފުވެގެން ދެއެވެ

 ތަފާސް ހިސާބުގެ އަލީގައި ޖިންސު، ޢުމުރު އަދި ތަޢުލީމީ ކްރައިޓީރިއަށް ބަލާއިރު ޮބޑު
 ތަފާތުތަކެއް ފާހަގަވެއެވެ. އަންހެނުންނަށް ވުރެ ފިރިހެނުން ޑޮިމކްރެޓުންގެ ޮގތުގައި ފާހަގަ
. ޒުވާނުން އެމީހުންގެ ވިސްނުމުގައި "ޑޮިމކްރަޓިކް" މިންވަރު ޢުމުރުން

5
 ކުރެވޭލެއް ޮބޑެވެ

 35 އަހަރުން މަތީގެ ފަރާތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ޮބޑެވެ. އަދި ތަޢުލީމީ މިންގަނޑުން މަތީ
 ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް ޙާސިލް ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތައް ޑިމޮކްރެޓުންގެ ގޮތުގައި ޝަރުޠު ހަމަވާ

މިންވަރު އެއަށްވުރެ ދަށުން ތަޢުލީމް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވުރެ ޮބޑުވުން ގާތެވެ.މ

 ޑޮިމކްރަސީގެ ހަމަތަކަށް ޮއންނަ ތާޢީދާއި ޤައުމުގައި "ޑޮިމކްރަސީ މަސައްކަތް ކުރާ ޮގތާ
 މެދު" އާންމުންގެ ހިތްހަމަޖެހުން ޮއންނަ މިންވަރުގެ އިތުރުން ޑިޮމކްރަސީ ހިނގާ ޮގތް

ތަޞައްވަރު ކުރާ ޮގތާއި ދެކެން ބޭނުންވާ ޮގތްތައްވެސް މީހުންގެ މެދުގައި ތަފާތެވެ.މ

 ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭގައި މިފަދަ ވިސްނުންތައް ހުރިނެތްޮގތް ދެނެގަތުމަށް "ރާއްޖޭގައި
 ސިޔާސީ ކަންތައް ހިނގާ ޮގތް" އާއި މެދު އެކި ކަހަލަ ކަންކަން ބަޔާންޮކށް އެ
 ކަންތައްތަކަށް އެއްބަސްވޭތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ. ތާވަލް 1.3 ގައި ޖަވާބުތައް

ޚުލާޞާ ޮކށްފައިވާއިރު ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހާމަވެގެން ދެއެވެ.
މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

 ސުވާލު: "ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ބައެއްފަހަރަށް ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއިމެދު މީހުން ބުނެ އުޅޭ

 ވާހަކަތަކެވެ. މިއިން ކޮންމެ ސުވާލަކާއި ގުޅިގެން ތިޔަ ބޭފުޅާ ފުރިހަމައަށް އެއްބަސްވަންތޯ، އެއްބަސްވަންތޯ، އެއްބަހެއް ނުވަނޯްތ

ނުވަތަ އެއްވެސް ވަރަކަށް އެއްބަހެއް ނުވަންތޯ، މިއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް ޚިޔާރުކުރައްވާށެވެ"

 

 1 - ފަރުދީ ޒިންމާ: "ކުރިއެރުމެއް ނާންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭނީ އެފަރާތްތަކުންނެވެ، މުޖުތަމަޢު އަކުން ނޫނެވެ"

  ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން "ފުރިހަމައަށް އެއްބަސްވަން" ނުވަތަ "އެއްބަސްވަން" ޚިޔާރު ކުރެއްވި އިންސައްތަ

 2 - ހަމަހަމަކަން: "އަންހެނުންނަށްވުރެ ފިރިހެނުން ލީޑަރުންގެ ގޮތުގައި މާ ގާބިލެވެ" ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން "ފުރިހަމަ އަށް

އެއްބަސްވަން" ނުވަތަ "އެއްބަހެއް ނުވަން" ޚިޔާރު ކުރެއްވި އިންސައްތަ

 ތިޔަ ބޭފުޅާ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރަކީ ކޮބައިހެއްޔެވެ؟" "ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށް" = ސެކަންޑަރީ"

ސްކޫލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް، "މަތި" = ކޮލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްކޮށްފައި
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 ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ތަޅާފޮޅުމާ ހަމަނުޖެހުން ހިންގުން އެއީ ބޭއިންސާފަށް އޮތް ޙައްލެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ
 ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން ދެޮކޅުހަދައެވެ. މިހެން ބަޔާންކުރިކަމުގައި ވިޔަސް، ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން

 ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން އެއްބަސް ވަނީ

 އ"ތަޅާޮފޅުމާ ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަކީ ބައެއްފަހަރަށް ބޭއިންސާފަށް ރައްދެއްގެ ޮގތުން
ބޭނުންތެރި ކަމަކެވެ"ސ

 އުފާވެރި ޚަބަރަކީ، ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރާނެ ގޮތާ މެދު ގާތްގަނޑަކަށް ހުރިހާ
 ފަރާތްތަކަކުންހެން އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައި ވާކަމެވެ . %90 އަށް ވުރެ ގިނަ ފަރާތްތަކުން ޤަބޫލު

ކުރާ ގޮތުގައި

 "މަޝްވަރާއަކީ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތެވެ"

 މައްސަލަތަކަށް ޙައްލު ޯހދުމަށްޓަކައި އެހެން މަގަކުން ދިއުމާމެދު މާގިނަ ފަރާތްތަކެއްގެ ތާޢީދެއް ނެތެވެ
 އެހެންކަމުގައިވިޔަސް، މުޖުތަމަޢުގައި ބާރުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތާ މެދު ރައްޔިތުންގެ ޝަކުވާތައް އެބަހުއްޓެވެ.

%84 ފަރާތްތަކުން

 "ސިޔާސީ ބާރުތައްވަނީ މަދު ބައެއްގެ މުށުތެރޭގައި"
ކަމަށް އެއްބަސްވެއެވެ

  "އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާ ކަޑައްތުކުރަމުންދާ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައިވާޮގތަށް" ގައުމު ދޫޮކށް ހިޖުރަކުރުން
އެއީ ބައެއް ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޮގތެކެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 5 މީހުންގެ ތެރެއިން 2 މީހުން

 ރަނގަޅު މުސްތަޤުބަލެއް ޔަޤީންކުރުމަށް އެހެން ޤައުމަކަށް ހިޖުރަ ކުރުން މާ ރަނގަޅުކަމަށް
 ފެންނަކަމަށް ބުނެއެވެ.

 އަދި އޭގެތެރެއިން ގިނަ )%54( ފަރާތްތަކުގެ "ގާތްތިމާގެ މީހުން" މިދިޔަ 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ
 އެހެން ޤައުމުތަކަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުޮކށްފައެވެ. ޢާއިލާގެ މެންބަރުން މިހާރުވެސް އެހެން ޤައުމުތަކުގައި

 ދިރިއުޅެމުން ގެންދާ ފަރާތްތަކަށް އެއީ ޤައުމު ދޫޮކށްދިއުމަށް ބާރު އެޅޭ ސަބަބެއްކަމުގައި ވެއެވެ.

ފުރިހަމައަށް އެއްބަސްވަން

15

 

ފުރިހަމައަށް އެއްބަސްވަން

18

 

ފުރިހަމައަށް އެއްބަސްވަން

41

 

ފުރިހަމައަށް އެއްބަސްވަން

61

އެއްބަސްވަން

20

 

އެއްބަސްވަން

25 

އެއްބަސްވަން

43

 

އެއްބަސްވަން

30

އެއްބަހެއް ނުވަން

29

 

އެއްބަހެއް ނުވަން

33

 

އެއްބަހެއް ނުވަން

12

 

އެއްބަހެއް ނުވަން

5

އެއްވެސް ވަރަކަށް
އެއްބަހެއް ނުވަން

36

އެއްވެސް ވަރަކަށް
އެއްބަހެއް ނުވަން

23

އެއްވެސް ވަރަކަށް
އެއްބަހެއް ނުވަން

4

އެއްވެސް ވަރަކަށް
އެއްބަހެއް ނުވަން

3

މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

 ސުވާލު: "ބަޔާންކޮށްފައި އެވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއިމެދު މީހުން ދައްކާ އުޅޭ

 ބައެއް ވާހަކައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ތިޔަ ބޭފުޅާ ފުރިހަމައަށް އެއްބަސްވަންތޯ، އެއްބަސްވަންތޯ،

 އެއްބަހެއް ނުވަންތޯ ނުވަތަ އެއްވެސް ވަރަކަށް އެއްބަހެއް ނުވަންތޯ، މިއިން ކޮންމެވެސް އެއްގޮތެއް

ޚިޔާރުކުރައްވާށެވެ"

 

މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ނާއިންސާފަށް ރައްދަކަށް ތަޅާޮފޅުން ބައެއްފަހަރު ޮކންމެހެން ބޭނުންވެއެވެ

 

 

 

ރަނގަޅު މުސްތަޤުބަލެއް ޔަޤީންކުރުމަށް އެހެން ޤައުމަކަށް ހިޖުރަ ކުރުން މާ ރަނގަޅެވެ

 

 

 

ސިޔާސީ ބާރުތައްވަނީ މަދު ބައެއްގެ މުށުތެރޭގަ އެވެ

 

 

 

މަޝްވަރާކުރުމަކީ ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ޮގތެވެ

ޮގތް ތްކުރާ ޮގތާއި މެދު ދެކޭ އްކަ ޑިޮމކްރަސީ މަސަ
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ން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވު

 އާންމު ޮގތެއްގައި މީހުން ޮބޑަށް އިތުބާރު ކުރާނީ އެމީހުންނާ އެންމެ ގާތްޮކށް އުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ކަމަށް
 އެމީހުން އެއްބަސްވެއެވެ. އަދި މި "ގާތްކަން" މާނަ ކުރުމުގައި އާއިލީ ގުޅުމާއި އެނޫންވެސް އެފަދަ ގާތް

ގުޅުންތައް ނުވަތަ ޘަޤާފީ ކުލަވަރު ހިމެނިދާނެއެވެ.މ

ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭގެ ބައިވެރިން ގާތު

"ތިރީގައި ބަޔާންކުރާ ގްރޫޕް ތަކުގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ކުރެވެނީ ކިހާވަރަކަށް ހެއްޔެވެ"

 މި ސުވާލުޮކށް، އެއާއެކު ރައްޔިތުންނާ ސީދާ ގުޅުން ހުންނަ )އާއިލީ،ނަސްލީ،އަވަށްޓެރިކަމުގެ ޮގތުން( 
އަދި ޘަޤާފީ ގްރޫޕްތަކެއް ހުށަހެޅުނެވެ.

 ދެމެހެއްޓެނިވި ޑިޮމކްރަސީއެއް ބިނާކުރުމުގައި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ޮކންމެވެސް މިންވަރެއްގެ
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމެއް ޮއންނާންޖެހެއެވެ. އަދި މީގެ ތެރޭގައި ޚާއްޞަޮކށް މުހިންމު ބައެއް ޒާތުގެ
 ބައިވެރިވުން ހިމެނެއެވެ. މިސާލަކަށް، ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާއިމެދު ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުމަކީ ނަފްސާނީ
 ބައިވެރިވުމެކެވެ. އަދި އެފަދަ ބައިވެރިވުމެއް މުހިންމުވަނީ މި ޝަޢުޤުވެރިކަމުގެ ސަބަބުން އެބައެއްގެ
 މުޖުތަމަޢުގައި ހިނގާ ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޯހދައި ހޭލުންތެރިވުމަށް ލިބޭ ހިތްވަރަކަށް
 ވެގެން ދާތީއެވެ )ގެބްރިއެލް އެންޑް ވެން ޑެތް 1995(. ހަމަ އެއާއެކު، މަޢުލޫމާތު އެގުމަކީ އޭގެ
 ޒާތުގައި ކަންކަން ބަލައިގަތުމާއި އުނގެނުމާއި އަދި ކަމުގެ ސަބަބު ދެނެގަތުމުގެ ބައިވެރިވުން އޭގައި
 އެކުލެވިގެންވާ ކަމެކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ، މަޢުލޫމާތު މުއްސަނދި ރައްޔިތުންނަކީ އާއްމު ރައްޔިތުންގެ
 މެދުގައި ބާއްވާ ބަހުސްތަކުގައި ބައިވެރިވެވޭ ފެންވަރަށް އެމީހުންގެ ހުނަރު ތަރައްޤީކުރެވިފައި ތިބޭ އަދި
 އެކަމަށް ޝަރުޠު ހަމަވާ މީހުންނެވެ. އެހެނިހެން ދިރާސާތަކުން ދައްކާޮގތުގައި އަނެކާގެ މައްޗަށް
 ޮއންނަންޖެހޭ އިތުބާރާއި ޖަމާޢަތުގެ ބައިވެރިވުމަކީވެސް ޑޮިމކްރަސީގެ އިޖުތިމާޢީ ހިނގުން ދެމެހެއްޓުމަށް
 ނުހަނު މުހިންމު ކަންކަމެވެ )ޯކލްމަން 1990؛ ޕަޓްނަމް 1993(. އަނެކާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ޮއތުމަކީ
 އިޖުތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ގުޅުން ބަދަހިޮކށްދޭ ކަމެކެވެ. އަދި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ފަސޭހަކަމާ އެކު
 މުޢާމަލާތް ކުރުމަށް މަގުފަހިޮކށްދޭ ކަމެކެވެ. މިއާ ޚިލާފަށް އާންމު ޮގތެއްގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި
 ސަރުކާރުތަކުން އާދައިގެ ފަންތީގެ މީހުންނަށް އަޅާނުލާ ކަމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުމަކީ ޑިޮމކްރަސީގެ
 ޙަޔާތް ހަލާކުވެގެންދާފަދަ ކަމެކެވެ. އޭގެ ނަތީޖާއެއްގެ ޮގތުން މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމުގައި ރައްޔިތުންގެ

ބައިވެރިވުން ނެތިގެން ދެއެވެ.މ

ވުން އިވެރި މުގައި ބަ ކަ ޔާސީ ކަން ސި
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ން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވު



 ފާހަގަކުރެވޭ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމަކީ، ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ދިވެހިން ޮއންނަ ޝައުޤުވެރިކަން ދަށްނޫން
 ކަމެވެ. އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައިވާ އަނެއް ދެ ޤައުމުގެ ރައްޔިތުންނެކޭ ދާދި އެއްވަރަކަށް ދިވެހިންވެސް
 ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެއެވެ. އަދި ހަމަ އެކަކު އަނެކާގެ މައްޗަށް ޮއންނަ އިތުބާރުގެ

މިންވަރަށް ބެލިޔަސް އެޮގތެވެ.މ

 ރަށު ފެންވަރު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން ޮއންނަ މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ބެލެވޭ އާންމު މިންގަނޑެއް
 ކަމަށްވާ "ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތް ތަކުގައި ބައިވެރިވުން" ނުވަތަ  "އެޯސސިއޭޝަން މެންބަރޝިޕް" އަށް
 ބަލައިފިނަމަ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އަނެއް ދެ ޤައުމާ އަޅާބަލާއިރު މި ފަދަ ޙަރަކާތްތަކުގައި މެންބަރުންގެ
 ޮގތުގައި މީހުން ޙަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު އިތުރެވެ. އަދި ސިޔާސީ ޙަރަކާތުގެ ޮގތުގައި އާންމުން ކުރަން
 ތައްޔާރަށް ތިބޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލާ މިންގަނޑުން ސިޔާސީ ޙަރަކާތަކުގައި ބައިވެރިވާ މިންވަރަށް
 ބަލައިފިނަމަ އެލް ސެލްވަޑޯއަށް ވުރެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި މި ޢަދަދު ނިސްބަތުން ބޮޑުވެފައި އަދި ނިކަރާގުއާ

އާ އަޅާބަލާއިރު މި ޢަދަދު ނިސްބަތުން ދަށެވެ.މ

 އެންމެ ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ ފަދަ ޯހދުމަކަށް ވެފައިވަނީ ހައިރާންކުރުވަނިވި މަތީ މިންވަރަކަށް ރައްޔިތުން
 ސިޔާސީ ކަންކަމާ މެދު ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރަކުން ދެކޭ ދެކުމެވެ. އިންތިޤާލީ އަދި ފުރާފުރިހަމަ
 ވެފައިވާ ޑިމޮކްރަސީ ތަކުގައިވެސް އެ ޤައުމެއްގެ އާބާދީގެ ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރެއް ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި
 ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރުން ދެކުމަކީ ވެދާނެ ކަމެކެވެ. އަދި އެކަމުގައި ޤަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބު ތަކެއްވެސް
 ވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބަލާއިރު، %82 ފަރާތްތަކުން މި ޝުޢޫރު ފާޅުކުރާކަމީ އެކަމާ މެދު
 ފިކުރު ހިންގާލަންޖެހޭ ކަމެކެވެ. މީގެން ދައްކުވައިދެނީ ރައްޔިތުން ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި
 ބައިވެރިވާން ބޭނުންނުވާ މިންވަރާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަށް ޮއންނަ އިތުބާރު ދަށްވެފައިވާ މިންވަރެވެ.
 އެކަމަކު މިއީ ކުރީގެ ނަތީޖާތަކާއި ފުށޫނާރާ ޯހދުމެކެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތެއްގެ
 ބަޔަކު "ސިޔާސީ މައްސަލަ" އެއީ މުޖުތަމަޢުއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ޮބޑު މައްސަލަ ކަމުގައި ޤަބޫލު
 ކުރެއެވެ. ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ސިޔާސީ ބައިވެރިވުމުގެ ފަސްފަހަތުގައި، ނިޒާމީ

ތަފާތުތަކެއް ދައްކުވައިދޭ ކަންތައްތަކެއް ވޭހެއްޔެވެ؟.މ

 އެކަކު އަނެކަކުގެ މައްޗަށް ކުރާ އިތުބާރަށް ބަލާއިރު، އަނެކާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނުކުރާ މިންވަރު
 އަންހެނުންނަށްވުރެ )%65( ފިރިހެނުންގެ  )%70( މައްޗެވެ. އަދި މަތީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް ޙާޞިލް
 ޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކާއި )%72( އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު މަތި ފަރާތްތައް  )%73( ތަޢުލީމީ ފެންވަރު
 ދަށް ފަރާތްތަކާއި  )%61( އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު ދަށް ފަރާތްތަކާ  )%62( އަޅާބަލާއިރު

 ހުށަހެޅުން 1.6 ގައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ބަލާއިރު އެހެން ޤައުމުތަކުގެ ޯހދުންތަކާ އެއްޮގތްކަންތަކެއް
 އެބަހުއްޓެވެ )އިންގްލްހާޓް 1990(. އެކި ޤައުމުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އަޅާކިޔުމުން ދޭހަވަނީ މީހުން އެންމެ
 ޮބޑަށް އިތުބާރުކުރަނީ އެބައެއްގެ ޢާއިލާގެ މެންބަރުންނަށް ކަމެވެ. އަދި ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭގެ
 ނަތީޖާއިންވެސް ދައްކަނީ ރާއްޖޭގައިވެސް މިކަން ޮއތީ ހަމަ މިހެން ކަމެވެ )ހުށަހެޅުން 1.6(. އެބައެއްގެ
 ޤައުމުގެ އެހެން ފަރުދުންނަށް އިތުބާރު ޯނންނަ ކަމަށް ބުނަނީ ވަރަށް މަދު ޢަދަދެއްގެ ބައިވެރިންނެވެ

 ނަމަވެސް ސުވާލު ނިސްބަތްވާ ފަރާތާ ޘަޤާފީ ޮގތުން ދުރުވާ މިންވަރަކަށް، އެބައެއްގެ މައްޗަށް މީހުން
 އިތުބާރު ނުކުރުން ގާތެވެ. ހުށަހެޅުން 1.6 ގައި ޚުލާޞާޮކށްފައިވާ ޯހދުންތަކުންވެސް ދައްކުވައިދެނީ

  ހަމަ މިކަމެވެ.

 އެންމެ ފުރިހަމަ ޑިޮމކްރަސީއަކީ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ޤައުމުގެ ސިޔާސީ އަދި އިޖުތިމާޢީ ކަންކަމަށް
 ޝައުޤުވެރިވެ، ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހޭލުންތެރިވެ އަދި ހަމަ އެހެންމެ މުޖުތަމަޢުގެ ކަންކަމުގައި އެ
 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނިފައި ވުންކަން ޔަޤީނެވެ. އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި، އެއީ އިންތިޤާލީ
 މަރުޙަލާގައިވާ ޑިޮމކްރަސީއެއް ކަމުގައިވިޔަސް ނޫނީ ފުރާފުރިހަމަ ވެފައިވާ ހަރުދަނާ ޑިޮމކްރަސީ
 އެއްކަމުގައިވިޔަސް، މިހުރިހާ މިންގަނޑުތަކެއް ފުރިހަމައެއް ނުވާނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެކި ޮގތްޮގތަށް
 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމާ މެދު ރައްޔިތުން ދެކޮޭގތް އެނގިގަތުން މުހިންމު ވަނީ، އޭގެ އަލީގައި
 މަދަނީ މުޖުތަމަޢު ޮއތް ޙާލަތު އެނގިގެންދާތީއެވެ. މަދަނީ މުޖުތަމަޢުގެ ޙާލަތު ޮއތީ ވަރުގަދަޮކށް
 ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ ނިކަމެތިކޮށް ހެއްޔެވެ؟ ނިކަމެތިކޮށް ނުވަތަ ވަރުގަދަކޮށް ފެންނަނީ ކޮން ބާވަތްތަކެއްގެ

 ބައިވެރިވުމެއްގައި ހެއްޔެވެ؟.

 މިކަމަށް އަލި އަޅުވާލުމުގެ ޮގތުން ޑޮިމކްރަސީ ސަރވޭއިން ގިނަ ސުވާލުތަކެއް ބައިވެރިންގާތު އެހުނެވެ.
 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ހަރަކާތްތެރި ވަނީ ޮކންބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ކިހާ ވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ޮކން ޮގތަކަށް
 ހެއްޔެވެ؟ އަދި ހަމަ އެހާމެ މުހިންމު ސުވާލަކީ،އެފަދަ ކަންކަމުގައި ބައިވެރި ނުވަނީ ޮކންބައެއް

ހެއްޔެވެ؟.މ

 ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއް އޭގައި އެކުލެވޭ ކަމެއް ކަމާމެދު ދުނިޔޭގެ 
 ފެންވަރުގައި އެންމެން އެއްބަސްވާ އެއް މިންގަނޑެއް ޯނވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އެންމެ ބޭނުންތެރި
 ޮގތަކަށްވާނީ އެންމެ ޮބޑު މަންޒަރުން ފަށައިގަތުމެވެ. ޑިޮމކްރަސީ އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައި ކަނޑައްތު
 ކުރަމުންދާ އެހެނިހެން ޤައުމުތަކާއި އަޅާ ބަލާއިރު ދިވެހިން އާންމު ޮގތެއްގައި ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި
 ހަރަކާތްތެރި ވާ ނިސްބަތް އިތުރުހެއްޔެވެ؟ ހުށަހެޅުން 1.7 އިން ދައްކުވައިދެނީ މި ނަތީޖާތަކުގެ ޮބޑު

މަންޒަރެވެ.މ

ޮމކްރަޓިކް ސިޔާސީ ޘަޤާފަތެއް؟ ފުރަތަމަ ބައި: ޑި
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ން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވު



57% 66%

56%

82%

30%

  ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ
ބައިވެރިވުން

ސިޔާސީ ހޭލުންތެރިކަންޝައްކާއި ވަހުމުގެ މިންވަރު

Maldives

El Salvador

32%

32%

ސިޔާސީ ކަންކަމަށް
ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ މިންވަރު

 އެކަކު އަނެކާއަށް
ޮއންނަ އިތުބާރު

14%

52%27%

ސިޔާސީ ޙަރަކާތް

މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް : "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި"

2009 ނިކަރާގުއާ ބެންޗްމަރކް   ދިރާސާ، 2013 : 2009 އެލް ސެލްވަޑޯ ބެންޗްމަރކް ޑިމޮކްރަސީ ސަރވޭ؛

ޑިމޮކްރަސީ ސަރވޭ

)އިތުރު މައުލޫމާތު އަނެއް ސަފްހާގައި( 

ޔުން ، އެކި ޤައުމުތަކުގެ މެދުގައި އަޅާކި ވުން އިވެރި ބަ

  ހުށަހެޅުން  1.7

51%

50%

45% 59% 22%

Nicaragua 

20%36% 40%

ޮމކްރަޓިކް ސިޔާސީ ޘަޤާފަތެއް؟ ފުރަތަމަ ބައި: ޑި

41 40

ން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވު



 އަނެކާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު ނުކުރާ މިންވަރު މައްޗެވެ. އަނެކާގެ މައްޗަށް ކުރާ އިތުބާރަކީ
 ސީޔާސީ ކަންކަމާމެދު ރައްޔިތުން ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރަކާ ނުވަތަ އެކަމަށް
ޮއންނަ ކަމެއް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ގުޅުމެއް   ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ މިންވަރަކާ 
 ލަފާކުރެވިފައިވާ ޮގތަށް އެކަން ގުޅިފައިވަނީ ސިޔާސީ ޮގތުން މީހުން ޙަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ
 މިންވަރާއި ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢަތްތައް ކާމިޔާބު ކަމާއެކީ މަސައްކަތް ކުރާ މިންވަރާ އެވެ.
 އަނެކާގެ މައްޗަށް ޮއންނަ އިތުބާރުގެ މިންވަރު ދަށް ފަރާތްތަކުން ރަށު ފެންވަގައި

ކަންކަމުގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރާއި ޝާމިލުވާ މިންވަރު ދަށެވެ.މ

 ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޝަޢުޤުވެރިވުމުގެ ފަހަތުގައިވެސް ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. މި
 ޙާލަތުގައި، ފާހަގަޮކށްލެވޭ ތަފާތެއް ދެ ޖިންސުގެ ދެމެދުގައި އެބަހުއްޓެވެ: އަންހެނުން
 )%59( ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ )%40( ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރަކަށް ސިޔާސީ ކަންކަމަށް
 ޝައުޤުވެރިކަން ހުރުން ގާތެވެ. އަދި އެކި އުމުރުފުރާތަކުގެ މެދުގައިވެސް ތަފާތުތަކެއް
 ވާކަމުގެ ދަލީލު އެބަހުއްޓެވެ. އެންމެ ހަގު ކަމަށް ބެލެވޭ ޢުމުރުފުރާތަކުގެ ތެރޭގައި، 18
 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ފަރާތްތަކުން ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާ މެދު ޮއންނަ
 ޝައުޤުވެރިކަން )%42( ޢުމުރުން ޮދށީ ފަރާތްތަކަށްވުރެ ދަށެވެ )ހުރިހާ ގްރޫޕެއް 50%
 އަށް ވުރެ މަތީގައި( 6. ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ހުންނަ ޝަޢުޤުވެރިކަން ގުޅިފައިވަނީ ރަށު
 ފެންވަރުގައި ހިނގާ ކަންކަމާ މަސްއޫލުވެ އުޅޭ މިންވަރަށް ކަމީ ޙައިރާންކުރުވަނިވި
 ކަމަކަށް ނުވެއެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އެންމެ ދަށް ވެގެން "ޮކންމެވެސް ވަރެއްގެ
 ޝަޢުޤުވެރިކަމެއް ހުންނަ" ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން )%63( އަކީ ރަށު

ފެންވަރުގައި ޢަމަލީ ޮގތުން ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކެވެ.މ

 އަޅައިގަންނަ ފަދަ އެހެން ދެ ޯހދުމެއް ފެނިފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ސިޔާސީ
 ކަންކަމާއި މެދު ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރުން ދެކުމާއި ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޮއންނަ
 ޝަޢުޤުވެރިކަމާއި ދެމެދު އެއްވެސް ގުޅުމެއް ނެތެވެ. ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރުން
 ކަންކަމާމެދު ދެކޭ ފަރާތްތަކާއި އެ ނޫން ފަރާތްތައްވެސް ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޮއންނަ
 ޝަޢުޤުވެރިކަމުގެ މިންވަރަށް ބަލާއިރުވަނީ އެއްވަރެކެވެ. ދެވަނަ ކަމަކަށް، އެހެން
 ޤައުމުތަކުގައިވެސް މިކަން އޮންނަ ފަދައިން، ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އޮންނަ ޝަޢުޤުވެރިކަމާއި

ސިޔާސީ ކަންކަމާ މެދު ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރާ ވަރަށް ޮބޑު ގުޅުމެއް ވެއެވެ.މ

 

1 . ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ މިންވަރު

 ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވަނީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ނަތީޖާ ދައްކުވައިދެނީ "ވަރަށް ޝައުޤުވެރިވޭ" ނުވަތަ "ކޮންމެވެސް

މިންވަރަކަށް ޝައުޤުވެރިވޭ" ގެ އިންސައްތަ އެވެ.

2 . އެކަކު އަނެކާއަށް އޮންނަ އިތުބާރު

 ރަށްވެހީގައި އުޅޭ މީހުންނަސް ވިސްނާލާއިރު، އެ ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރު ކުރެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލުކުރަން ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ އެ ފަރާތްތަކާ

މުޢާމަލާތް ކުރާއިރު ވިސްނަންޖެހޭ ހެއްޔެވެ؟ ނަތީޖާ ދައްކުވައިދެނީ "ގިނަ ފަރާތްތަކަށް އިތުބާރު ކުރެވެއެވެ" ގެ އިންސައްތަ އެވެ

3 . ޖަމިއްޔާ ޖަމާޢްތަކުގެ ބައިވެރިވުން.

 މި ބަޔާންކުރާ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ އިދާރާ ނުވަތަ ގްރޫޕް ތަކާއެކު އަބަދުވެސް، ގިނަ ފަހަރަށް، ބައެއް ފަހަރަށް ނުވަތަ އެއްވެސް

 ވަރަކަށް މި ދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބައިވެރިވިންތޯ ބުނެދޭށެވެ: 1. ދީނީ ގްރޫޕްތައް؛ 2. ޘަޤާފީ ގްރޫޕްތައް؛ 3. ކުޅިވަރު ގްރޫޕްތައް؛

5. ޔޫނިއަން ނުވަތަ މަސައްކަތްތެރިންގެ އެސޯސިއޭޝަންތައް؛ 6. ރަށް ކުރިއަރުވާ ގްރޫޕްތައް

 އެޑިޓިވް އިންޑެކްސް ވެލިއު ރޭންޖް 0 – 5 އާއި ދެމެދު: 1 = މެންބަރޝިޕް ދަށް )0(، 2 = މެދުމިނެއްގެ މެންބަރޝިޕް

ލެވަލް )1(، 3 ން 5 = މެންބަރޝިޕް ލެވަލް މަތި )2(. ނަތީޖާ ދައްކުވައިދެނީ "މަތީ" މެންބަރޝިޕް ލެވަލްގެ އިންސައްތަ އެވެ.

4 . ސިޔާސީ ޙަރަކާތް

 ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުމަށް ވިސްނާއިރު، އެކި މީހުން ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވުން އޮންނަނީ އެކި ގޮތްގޮތުންނެވެ. ބަޔާން ކުރާ

 އެއްވެސް ބާވަތެއްގެ ޙަރަކާތެއްގައި ތިޔަ ފަރާތުން އެއްވެސް ފަހަރެއްގައި ބައިވެރިވިންތޯ، ބައިވެރިވާން ކެރިދާނެތޯ ނުވަތަ އެއްވެސް

 ވަރަކަށް ބައިވެރިވެފައެއް ނުވާނެތޯ ބުނެދޭށެވެ. 1. ރަށުގެ މައްސަލައެއްގައި ސަރުކާރުގެ އެހީއަށް އެދުން؛ 2. ޤާނޫނުން ހުއްދަކުރާ

 އެއްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން؛ 3. މަސައްކަތްކުރާ ތަނުގައި އޮންނަ ހަޅުތާލެއްގައި ބައިވެރިވުން؛ 5. އާއްމުންގެ މުޒާހަރާއަކަށް

ތާޢީދުކުރުން.

 އެޑިޓިވް އިންޑެކްސް ވެލިއު ރޭންޖް 0 )ބައިވެރި ނުވޭ( – 4 )ބައިވެރިވޭ(. އެންމެ ޙަރަކާތްތެރި )4( އަޅާކިޔާފައިވަނީ ދެންބާކީ

ހުރި ބަޔާއެވެ )0-3(. ނަތީޖާ ދައްކުވައިދެނީ "ޙަރަކާތްތެރި" މިންވަރުގެ އިންސައްތައެވެ

5 . ޝައްކާއި ވަހުމުގެ އިންޑެކްސް

 ބަޔާން މިކުރަނީ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކާއި، ސަރުކާރާއި އަދި އެހެނިހެން ފަރާތްތަކާއި ގުޅުވައިގެން ދެކެވޭ ބައެއް ވާހަކައެވެ. މިއިން

 ކޮންމެ ބަޔަކަށް، ތިޔަ ފަރާތުން ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބަސްވަންތޯ، ދެބަސްވަމުތޯ ނުވަތަ ފުރިހަމަ އަށް ދެބަސްވަންތޯ ޚިޔާރު

 ކޮށްދެއްވާށެވެ. 1. ސަރުކާރުން އަހަރުމެންފަދަ އާދައިގެ ރައްޔިތުންގެ މައްޗަށް އަޅާލުމެއް ނެތެވެ )"ވަރަށް ބޮޑަށް އެއްބަސްވަން"

 ނުވަތަ "އެއްބަސްވަން" = 1؛ "ދެބަސްވަން" ނުވަތަ "ފުރިހަމައަށް ދެބަސްވަން" = 0(؛ 2. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން

އިންތިޚާބުވުމުގެ ބޭނުމަށް ދޮގު ހަދާކަށް ޖެހިލުމެއް ނުވެއެވެ

 އިންޑެކްސް 0 )ނާއުއްމީދީ އެއް ނޫން( – 2 )ނާއުއްމީދި(. ނާއުއްމީދީ ފަރާތްތައް )2( އަޅާކިޔާފައިވަނީ އެނޫން ފަރާތްތަކާއެވެ

)0-1(. ނަތީޖާ ދައްކުވައިދެނީ "ނާއުއްމީދީ" މިންވަރުގެ އިންސައްތައެވެ.

6 . ސިޔާސީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ އިންޑެކްސް 

1. ތިޔަ ރަށު/އަތޮޅު/ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މޭޔަރުގެ ނަން 2. ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނަން 3. އެމެރިކާގެ ރައީސްގެ ނަން  

ހަނދާނަށް ގެނެވޭތޯއެވެ؟

 އިންޑެކްސް ސްކޯ ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ ރަނގަޅު ޖަވާބު ދޭ ފަރާތްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ. މަތީ ފެންވަރަކަށް ޢިލްމީ = 3 ޖަވާބު

 ރަނގަޅު، މެދުމިނެއް = 2 ޖަވާބު ރަނގަޅު އަދި ދަށް = 1 ޖަވާބު ނުވަތަ 1 ޖަވާބުވެސް ރަނގަޅު ނޫން ކަމަށް ވާނަމަ. ނަތީޖާ

ދައްކުވައިދެނީ "މަތީ" ފެންވަރަށް ޢިލްމު ލިބިގެންވާ އިންސައްތައެވެ.

ޮމކްރަޓިކް ސިޔާސީ ޘަޤާފަތެއް؟ ފުރަތަމަ ބައި: ޑި

 މިއީ އާދަޔާ ޚިލާފު ހޯދުމެއް ނޫނެވެ.

 އެހެން ޤައުމުތަކުގެ މިފަދަ

 މައުލޫމާތަށް ބަލާއިރު ސިޔާސީ

 ކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިވުމާއި ޙަޔާތް

 ދައުރުވަމުންދާ ގޮތާއި ގުޅުމެއް

 ވެއެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން

 އުމުރު ދެބައިވުމާއި ގާތްވުމުން

 ސިޔާސީ ކަންކަމަށް އޮންނަ

   ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުވާކަމަށް ވެއެވެ
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ން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވު



 ސިޔާސީ ކަންކަމާމެދު ހޭލުންތެރި ވެފައިވާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ
 ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ވަރަށް ސާފު ތަފާތެއް ދެ ޖިންސުގެ
 ދެމެދުގައި އެބަޮއތެވެ. އާންމުޮކށް ކަން ހިނގާ ޮގތަށް، ސިޔާސީ ކަންކަން އެނގޭ
 މިންވަރު ދެނެގަންނަ ޓެސްޓުން "ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގޭ" ކަމުގެ ގްރޭޑް ލިބިފައިވާ
 އަންހެނުންގެ އަދަދު )%64( ފިރިހެނުންނާ )%49( އަޅާބަލާއިރު ފާހަޮކށްލެވޭވަރަށް
 މައްޗެވެ. އަދި ހޭލުންތެރިވެފައިވާ މިންވަރާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ކަންކަމާއި ބައިވެރިވުމާއި
 ގުޅުމެއް ވެއެވެ:  ޮބޑަށް ހޭލުންތެރި ފަރާތްތަކުން ކަންކަމުގައި ޝާމިލުވެ އުޅޭ މިންވަރު
 އިތުރުވެއެވެ. އެއަށްވުރެ ޮބޑަށް އަޅައިގަންނަނީ، ސިޔާސީ ކަންކަން އެނގިފައިވާ
 މިންވަރާއި ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރަކުން ސިޔާސީ ކަންކަމާމެދު ދެކުމާ ހުރި ގުޅުމެވެ:
 ދިވެހިންނަށް ސިޔާސީ ކަންކަން ޮބޑަށް އެނގި ފަހުމް ވާ ވަރަކަށް ޝައްކުކުރުމާ ޮބޑަށް
 ގާތްވެ އެވެ. ސިޔާސީ ހޭލުންތެރިކަން "މަތީ ދަރަޖަ" އަކަށް ލިބިފައިވާ ފަރާތްތައް
 )%59( "ދަށު ދަރަޖަ" އަކަށް ސިޔާސީ ކަންކަން އެނގޭ ކަމަށް ޓެސްޓުން ދައްކާ
 ފަރާތްތަކަށްވުރެ )%13( ސިޔާސީ ކަންކަމާ މެދު ޝައްކުގެ ނަޒަރުން ދެކުން ހަތަރު
ފަރާތްތަކުން )73%( ޮބޑު  ހޭލުންތެރިކަން  އަދި  ގާތެވެ.  ޮބޑުވުން  އަށް    ގުނަ 
 ހޭލުންތެރިކަން ކުޑަ ފަރާތްތަކަށްވުރެ )%47( ސިޔާސީ ކަންކަމާއި މެދު ޝަޢުޤުވެރިކަން

.
8
 ޮއންނަ މިންވަރު ޮބޑުވުން ގާތެވެ

  

 ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރުން ދެކޭ ދެކުމަށް ވަނީ ކިހިނަކުން ހެއްޔެވެ؟
 ރާއްޖޭގައި މި ޮގތަށް ވިސްނާ ފަރާތްތައް ގިނަ ކަމަށްވާތީ  އެކި
 ގިންތިގަކުގެ މެދުގައި އެއްވެސް ކަހަލަ ތަފާތެއް މިކަމުގައި ޮއތުމުގެ
 މާޮބޑު ޖާގައެއް ނެތެވެ. އެހެންކަމުގައި ވިޔަސް، އެންމެ ހަގު ޢުމުރު
 ފުރާގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތައް )ޢުމުރުން 25 އަހަރުން ދަށުގެ ފަރާތްތައް(
 ސިޔާސީ ކަންކަމާމެދު ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރުން ދެކޭދެކުން މާ ބޮޑެވެ.
 މަތީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ ފަރާތްތައް ވެސް ހަމަ
 އެފަދައެވެ. ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރުން ދެކުމަވީ އަނެކާގެ މައްޗަށް
 ޮއންނަ އިތުބާރު ފިނިޮކށްލާ ކަމަކަށްވެއެވެ. އަދި، ފަހަރުގައި މިކަމުން
ވާ އި ފަ ވެ ރި ތެ ލުން ހޭ ށް  ޮބޑަ ދު  މެ މާ ކަ ކަން ސިޔާސީ   ، އިން ދަ ފަ ވާ ހަ  ދޭ
ފަރާތްތަކުން ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރުން ދެކޭދެކުން ޮބޑުވެގެން ދެއެވ7ެ.މ

    ދިވެހިން ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު

 %58 ލިބިގަންނަނީ ޓީވީ

   މެދުވެރިކޮށެވެ. އަދި 8% ،

  %3 ، %12 ، %11 އަދި

 %13 ދިވެހިން މަޢުލޫމާތު

 ލިބިގަންނަނީ ރޭޑިއޯ، ނޫސް،

 އޮންލައިން ޚަބަރު، ރައްޓެހިން އަދި

 ގާތްތިމާގެ މީހުން ކައިރިން، އަދި

 ސޯޝަލް މީޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް

 ބުނެއެވެ. ސިޔާސީ ކަންކަން އެނގޭ

 މިންވަރު ބަލާ ޓެސްޓުން "މަތީ

 ދަރަޖަ" ޙާޞިލް ކޮށްފައިވާ

 ފަރާތްތަކުގެ %62 ބައިވެރިން

 ބުނަނީ "ޓީވީ" އަކީ އެފަރާތްތަކުން

 ސިޔާސީ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަންނަ

 މައި ފަރާތް ކަމަށެވެ. އެއާއެކު

 %15 ފަރާތްތަކުން "އޮންލައިން

 ޚަބަރު" އަދި %14 ފަރާތްތަކުން

 "ސޯޝަލް މީޑިއާ" އަކީ ސިޔާސީ

 މަޢުލޫމާތު އެފަރާތްތަކުން ލިބިގަންނަ

.މީޑިއަމްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރެއެވެ

 ނާއުއްމީދުވެފައިވާ ފަރާތްތަކުން މިހާރު

 އޮތް ސަރުކާރަށް ތާޢީދު ނުކުރުން

.ގާތެވެ
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7

ޮމކްރަޓިކް ސިޔާސީ ޘަޤާފަތެއް؟ ފުރަތަމަ ބައި: ޑި

45 44

ން ސިޔާސީ ކަންކަމުގައި ބައިވެރިވު



Institutions are vital links between citizens and the state. 

And to be effective bridges these institutions need to have 

at least a modicum of public support (Klingemann, 1995). 

Like other benchmark surveys, the Maldives Democracy 

Survey asked respondents a standard set of questions 

designed to probe how much confidence citizens have in a 

variety of institutions: for each institution, respondents 

were asked to indicate if they have “total confidence”,  

“a lot of confidence”, “some confidence” or “no confi- 

dence”  at all.

The overall data are summarized in Figure 2.1¹⁰

¹⁰  For presentation purposes, 
the “total” and “a lot of 
confidence” responses are 
merged into “a great deal 
of confidence”.

: އި ނަ ބަ ވަ ދެ

ނަ ށް ޮއން ޗަ އް ގެ މަ ކު ތަ ރާ ދާ  އި

ން ކަ ން ޤީ ޔަ



ރު އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޮއންނަ އިތުބާ

މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސ2013ާ

 ނޯޓް: ބައިވެރިންގާތު ބުނެފައިވަނީ "މިހާރު މިކިޔާދޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކާއި މެދު ތިޔަ ފަރާތުގެ އިތުބާރު އޮތް މިންވަރެއް ބުނެދޭށެވެ.

"ފުރިހަމަ" އަދި "ވަރަށް ބޮޑު" މިގޮތަށް ލިބުނު ޖަވާބުތައްވަނީ "ނުހަނު ބޮޑު އިތުބާރެއް އޮވޭ" ގެ ގޮތުގައި އެއްކޮށްލާފައެވެ

ހުން
ފުލު ޑިއާ
މީ

ތައް
ފާރި

ވިޔަ
ތި 

ޮބޑެ

އްޔާ
ހޫރި

ޖުމް
ސުލް

ރައީ

ތައް
ސިލް

އުން
 ކަ

ކަލް
ޯލ

ތައް
ޕާޓީ

ސީ 
ސިޔާ

ސް
ޖިލި

 މަ
ންގެ

ޔިތު
ރައް

32% 15% 20% 20% 16% 8% 11%

37% 46% 40% 37% 34% 34% 28%

32% 40% 40% 43% 50% 58% 62%

ން ދެވަނަ ބައި: އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޮއންނަ ޔަޤީންކަ

ނުހަނު ޮބޑު އިތުބާރެއް ޮއވޭ

ޮކންމެވެސް މިންވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ޮއވޭ

އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ޯނވޭ

ތައް
ދާރާ

 އި
ނުވާ

ބަތް
ސް
 ނި

ތަށް
އުލަ
ދަ

ތައް
އްޔާ

ޖަމި
ނީ 

ދީ

ޓުން
ވަން

ސަރ
ލް 

ސިވި

ޝަން
ޮކމި

ސް 
ޝަން

ލެކް
އި

ސް
ޝަން

 ނޭ
ޓެޑް

ނިއި
 ޔު

 ދަ

ލްތް
ންވެ

ޮކމަ
ދަ 

އިން
ސިފަ

36% 33% 28% 31% 30% 27% 34%

46% 46% 46% 43% 42% 46% 37%

18% 21% 25% 26% 27% 28% 29%

ތަކުގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރު އިދާރާ

ހުށަހެޅުން  2.1

49 48

ތައް
ޯކޓު

20%

33%

46%



 ފާހަގަޮކށްލެވޭ އަނެއް ކަމަކީ ދައުލަތުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބަލަހައްޓާ އިދާރާތަކާއި ތަންފީޒީ އިދާރާތަކާ
 މެދު ރައްޔިތުން ޚިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ މިންވަރެވެ. ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ
 އެއްބައި ފަރާތްތަކުން ސިފައިން )%34( އަދި ފުލުހުންނަށް )%32( " ނުހަނު ޮބޑަށް އިތުބާރު
 ކުރެވޭ" ކަމަށް ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެއާ އެއްވަރުގެ ޢަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ސިފައިން )29%(
 އަދި ފުލުހުންނަށް )%32( " އެއްވެސް ވަރަކަށް އިތުބާރު ނުކުރެވޭ" ކަމަށް ބުނެއެވެ. މި އިދާރާތަކާ

 މެދު ދިވެހިން ވަރަށް ޮބޑަށް ޚިޔާލު ތަފާތު ވެފައި ވާކަން ލިބިފައިވާ ޖަވާބުތަކުން ދޭހަވެއެވެ.މ

 އެހެން މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ވަނީ ގެއްލިފައެވެ. 
 މީޑިއާ އަދި ޮބޑެތި ވިޔަފާރިތަކުގެ މައްޗަށް "އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ޯނވޭ" ކަމަށް ބުނާ
 ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު އެ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ނުހަނު ޮބޑަށް އިތުބާރު ކުރަމޭ ބުނާ ފަރާތްތަކަށް ވުރެ
 ދެގުނަ އިތުރެވެ. މީޑިއާއަށް "ނުހަނު ބޮޑު އިތުބާރެއް އޮވޭ" ކަމަށްބުނަނީ ހަމައެކަނި %15 ދިވެހިންނެވެ.
 އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވެނީ ރައްޔިތުންގެ ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތެއް ތަމްސީލީ އިދާރާތައް ކަމުގައިވާ ރައްޔިތުންގެ
 މަޖިލިސް އަދި ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ޯނންނަ ކަމަށް ބުނާ
 ބުނުމެވެ. މޮިގތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް 62% އެއޮްގތަކަށްވެސް އިތުބާރު ނުކުރާއިރު %58 މީހުން
 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެއްޮގތަކަށްވެސް އިތުބާރު ނުކުރެއެވެ. އަދި ޯލކަލް ކައުންސިލް ތައް )50%(
 ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް )%46( އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮއފީހަށް)%43( "އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް
 ނޯވޭ" ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދު އެ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ނުހަނު ޮބޑަށް އިތުބާރު ޮއންނަ ކަމަށް

 ބުނާ ފަރާތްތަކަށް ވުރެ )%20( ގާތްގަނޑަކަށް ދެގުނަ ޮބޑެވެ.މ

 ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތާ ގުޅުވައިދޭ ފަރާތަކީ މުޢައްސަސާތަކެވެ. މިކަން
 ޙާސިލުކުރުމަށްޓަކައި މި މުޢައްސަސާތައް ވާންޖެހެނީ އާންމު ރައްޔިތުންގެ
 ތާޢީދު ޮކންމެވެސް މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް ލިބިގެންވާ ތަންތަނަށެވެ
 )ކްލިންގމަން، 1995(. މިފަދަ އެހެނިހެން ސަރވޭތައް ފަދައިން،
 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭ އިން މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް
 ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ޮއތް މިންވަރު ދެނެގަތުމަށް ފަރުމާޮކށްފައިވާ
މުޢައްސަސާއަކަށް ޮކންމެ  ކުރެވުނެވެ:   ސުވާލުތަކެއް ރައްޔިތުންނާ 
 ނިސްބަތްޮކށް، އެތަނަކަށް ޮއންނަ އިތުބާރު ދެނަގަތުމަށް "ފުރިހަމަ
 އިތުބާރެއް ޮއވޭ"، "ވަރަށް ޮބޑު އިތުބާރެއް ޮއވޭ"، "ޮކންމެވެސް ވަރެއްގެ
 އިތުބާރެއް ޮއވޭ" ނުވަތަ "އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ޯނވޭ" މިއިން

ޮކންމެވެސް އެއް ޖަވާބެއް ޚިޔާރުކުރުމަށް ހުށަހެޅުނެވެ.

 މި ޮގތުން އެއްކުރެވުނު މައިގަނޑު ޯހދުންތައް ޚުލާޞާ 2.1 ކުރެހުމުގައި
.މ
9
އެވަނީ އެވެ

 ފާހަގަ ޮކށްލެވޭ ގިނަގުނަ ޯހދުންތަކެއް މި މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ލިބިގެން
 ދިޔަ އެވެ. މި ހޯދުންތައް ތަރުޖަމާ ކުރެވިދާނެ އެއޮްގތަކީ، "ނުހަނު ޮބޑަށް
 އިތުބާރު ކުރަން" އަދި "އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ނުކުރަން" މި ދެ

ޖަވާބު ޚިޔާރުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު ބެހިފައިވާޮގތުގެ މައްޗަށް ބަލާލުމެވެ.މ

 މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާމެދު "ނުހަނު ޮބޑަށް އިތުބާރު ކުރަން" ކަމަށް ބުނާ
 ދިވެހިންގެ ޢަދަދު އެ އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް " އެއްވެސް ވަރެއްގެ
 އިތުބާރެއް ނުކުރަން" ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ދެ ގުނަ
 ޮބޑުކަމަށް ފާހަގަވެއެވެ. ލިސްޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ދެ
 މުޢައްސަސާ ކަމަށްވާ އ.ދ. އާއި ޮކމަންވެލްތަށް ކުރާ އިތުބާރު ދާދި

ހަމަހަމަޔަށް ބެހިފައިވާކަމަށް ފާހަގުކުރެވެއެވެ.މ

 ހުށަހެޅުން ތައްޔާރުކުރުމުގެ

 ފަސޭހައަށް، "ފުރިހަމަ ޔަޤީންކަން

 އޮވޭ" އަދި "ވަރަށް ބޮޑު

 ޔަޤީންކަމެއް އޮވޭ" މި ދެ ޖަވާބު

 މިވަނީ "ނުހަނު ބޮޑަށް ޔަޤީންކަމެއް

.އޮވޭ" ގެ ގޮތުގައި އެއްކޮށްލާފައެވެ

9

ރު އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޮއންނަ އިތުބާ ދެވަނަ ބައި: އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޮއންނަ ޔަޤީންކަން
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މަތި
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ދަށް

މަތި
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އާނއެކޭ
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އާނއެކޭ

ނޫނެކޭ

ދަށް

66

35
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55

41

38
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57

46

މަތި
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ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ދަށް

މަތި

ޢުމުރު
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26–35 

36–45 

46–55 

55+ 

ޝައްކާ ވަހުމުގެ ވިސްނުން

މަތި

ދަށް

ދަށް

56

44

38

57
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48
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34

35

54

މަތި

14

19

20

14

14

14

14

29

22

34
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ޔަޤީންކަން ޮއތް މިންވަރު

މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސ2013ާ

 ނޯޓް: ބައިވެރިންގާތު ބުނެފައިވަނީ "މިހާރު މިކިޔާދޭ ހުރިހާ އިދާރާތަކާއި މެދު ތިޔަ ފަރާތުގެ އިތުބާރު އޮތް މިންވަރެއް ބުނެދޭށެވެ.

"ފުރިހަމަ" އަދި "ވަރަށް ބޮޑު" މިގޮތަށް ލިބުނު ޖަވާބުތައްވަނީ "ނުހަނު ބޮޑު އިތުބާރެއް އޮވޭ" ގެ ގޮތުގައި އެއްކޮށްލާފައެވެ

ތަކުގެ މައްޗަށް އްސަސާ ޔާސީ ތަމްސީލީ މުޢަ ސި

ޮއތް އިތުބާރު 

   ތާވަލު  2.1

ރު އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޮއންނަ އިތުބާ ދެވަނަ ބައި: އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޮއންނަ ޔަޤީންކަން
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 ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރަކުން ކަންތައްތަކާއި މެދު ދެކޭދެކުން މިވަނީ ރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަތީ
 ދަރަޖައަކަށް ޮގސްފައެވެ. މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ޮއންނަ އިތުބާރު ކުޑަވުމާއި ޝައްކާ ވަހުމުގެ
 ޮބޑުވުން މިވަނީ ސީދާ ގުޅިފައެވެ. މިޮގތުން ޝައްކާއި ވަހުމުން ކަންކަމާމެދު ދެކޭ ފަރާތްތަކުގެ
 ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން މި މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކުރަނީ ކުޑަ މިންވަރަކަށެވެ. ސިޔާސީ
 ކަންކަމަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ ޝަޢުޤުވެރިކަމެއް ނުހުންނަ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ ދެބަޔަކީ
 މިފަދަ ސިޔާސީ މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ޯނންނަ ކަމަށް ބުނާ
 ފަރާތްތަކެވެ. އަދި ހަމަ އެހެންމެ އެހެން މީހުންނަށް އިތުބާރުކުރުން ދަށް ފަރާތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ
 ކަންކަމުގައި މަދުން ހަރަކާތްތެރިވެ އުޅޭ ފަރާތްތަކުން މި ފަދަ މުޢައްސަސާތަކަށް އިތުބާރުކުރާ މިންވަރު

ދަށްކަމަށް ބުނެއެވެ.މ

 މި މުޢައްސަސާތަކަށް އިތުބާރު ނެތުމަކީ މީހުން ސިޔާސީ ކަންކަން މަތިން ފޫހިކުރުވާ، ސިޔާސީ
 ޝައްކާއި ވަހުމާއި އަދި ބައިވެރިވުން ދަށް ކުރުވާ ސަބަބުކަން ސީދާ ކަށަވަރޮުކށެއް ނޭގެއެވެ. ނަމަވެސް
 ސާފުޮކށް އެނގެން ޮއތް ހަގީގަތަކީ މުޢައްސަސާތަކަށް ކުރާ އިތުބާރާއި އެހެނިހެން ސިޔާސީ
 ވިސްނުންތަކާއި ސިފަތަކާއި ސީދާ ގުޅުންހުންނަކަމެވެ. ފަހަރުގައި، މިއަށްވުރެ ޮބޑަށް ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ
 ކަމަކީ، ޑިމޮކްރަސީގެ އަގުމަގަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން މި މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރު
 އެހެން ފަރާތްތަކަށްވުރެ ދަށްކަން ސާފު ހެއްކާއެކު އެނގެން ޮއތް ޮއތުމެވެ. އަދި މި މުޢައްސަސާތަކުގެ
 މައްޗަށް އޮންނަ އިތުބާރު ކުޑަ ފަރާތްތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ އޮތް ޙާލަތާއި މެދު ފާހަގަކުރެވޭ

މިންވަރަކަށް ހިތްހަމަނުޖެހި ތިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.މ

 

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތައް އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮއފީސް ފަދަ ތަމްސީލީ
 މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް މިހާ ކުޑަޮކށް އިތުބާރުކުރުމުގެ ފަހަތުގައި ފާހަގަ ކުރެވޭ އެއްޮގތް
 ކަންތައްތަކެއް އެބަހުރި ބާއެވެ؟ ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތު އިތުރަށް ދިރާސާޮކށް ބެލުމުން ދެވެން އޮތް ކުރު

.ޖަވާބަކީ "އާނއެކޭ" އެވެ.

މި ޯހދުންތަކުގެ ޚުލާޞާ ތާވަލު 2.1 ގައި އެވަނީއެވެ. 

 މުޢައްސަސާތަކަށް އިތުބާރުކުރާ މިންވަރާއި ޖިންސުގެ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރުގެ އަދި ޢުމުރުގެ ތަފާތުތަކާ
 ގުޅުމެއް ހުރިކަމުގެ ސާފު ހެކި މީގެން ދައްކުވައިދެއެވެ. އަންހެނުންނަށް ވުރެ ފިރިހެނުންގެ އިތުބާރު މި
 މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ކުޑައެވެ. ތަޢުލީމީ ފެންވަރު މަތި ފަރާތްތަކުން މި މުޢައްސަސާ ތަކާމެދު
 ޮއންނަ އިތުބާރު ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށް ފަރާތްތަކަށް ވުރެ ދަށެވެ. ޢުމުރުފުރަ އަށް ބަލާއިރު ސާފު
 ތަފާތެއް ފެނެއެވެ. ޢުމުރުން 35 އަހަރުން ދަށުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތެއްގެ ޒުވާނުން މި މުޢައްސަސާތަކުގެ
 މައްޗަށް އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ނެތް ކަމަށް ބުންޏެވެ. އަދި ޢުމުރުން 46 އަހަރުން މަތީގެ
 ފަރާތްތަކުން މި އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ނުހަނު ޮބޑު އިތުބާރެއް ޮއންނަ ކަމަށް ބުނާލެއް އެއަށްވުރެން

ހަގު ފަރާތްތަކާ އަޅާބަލާއިރު ދެގުނަ އިތުރެވެ.މ

 ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަނެއްކަމަކީ، އެހެނިހެން ދިރާސާތަކުން ދައްކުވައިދީފައިވާ ފަދައިން، މި މުޢައްސަސާތަކަށް
 ރައްޔިތުން ކުރާ އިތުބާރު ރައްޔިތުން ކަންކަމާމެދު ފިކުރު ހުންނަ ޮގތާ ގުޅިފައިވާކަމެވެ. މި ގުޅުމަކީ
 ޑިމޮކްރަސީ އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ހިނގަމުން ދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ކަމެކެވެ )އިންގްލްހަރޓް އެންޑް

ވެލްޒެލް، 2005؛ ފަރް އެންޑް ޕަޓްނަމް، 2000(

ރު އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޮއންނަ އިތުބާ ދެވަނަ ބައި: އިދާރާތަކުގެ މައްޗަށް ޮއންނަ ޔަޤީންކަން
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 ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭ ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ދުވަސްވަރަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ
 އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ހަރަކާތްތައް އެންމެ ޯފރިގަދަވެގެން ދިޔަ ދުވަސްވަރެވެ.
 ރައްޔިތުންގެ ވިސްނުން ހުއްޓިފައި ހުރީ ސިޔާސީ ކަންކަމުގެ މައްޗަށެވެ. މުޖުތަމަޢަށް
ޮބޑު ން  މު ރު ކު ލު  ވާ ސު ޯތ  އި ޮކބަ ކީ  އަ ލަ  އްސަ މަ ޮބޑު  މެ  ން އެ ވާ  އި ފަ ވެ މާ  ދި
 އަޣުލަބިއްޔަތަކުން، ގާތްގަނޑަކަށް %70 ފަރާތްތަކުން، ދިން ޖަވާބު ވެގެންދިޔައީ

ޮކންމެވެސް ޮގތަކުން ސިޔާސީ ކަމަކާ ގުޅުންހުރި ޖަވާބަކަށެވެ.މ

 ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހާ މެދު ދިވެހިންގެ މާބޮޑު އިތުބާރެއް ނެތްކަމުގައި
 ވިޔަސް، އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނާއި މެދު އެ ވިސްނުމެއް ނުގެންގުޅެއެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް
 ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުގެ މައްޗަށް
 އެއްވެސް ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއަށްވުރެ ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރަކަށް
 ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން، ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި )%31( ، ބުނޮާގތުގައި އެ
 ފަރާތްތަކުން "ފުރިހަމައަށް" ނުވަތަ "ވަރަށް ޮބޑަށް" އެ އިދާރާގެ މައްޗަށް އިތުބާރު

ކުރެއެވެ.މ

: އި ނަ ބަ ވަ ން ތި

ތް ފަ ޤާ ބީ ޘަ ޚާ ތި ން އި



 އިންތިޤާލީ ޑިޮމކްރެސީ ހިނގަމުންދާ ޤައުމުތަކުގައި، އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަންތަކުން އިންތިޚާބުތައް
 ބާއްވަން ޖެހިފައިވާ މާހައުލަކީ ނުހަނު އުނދަގޫ ޮގންޖެހުން ކުރިމަތިކުރުވާ މާހައުލެކެވެ. އިންތިޚާބުގެ
 އެންމެހައި ކަންތައްތައް ހިންގުމުގައި ވަކި އަތަކަށް ޖެހުމެއް ނެތި އިންސާފުވެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާކަން
 ފެންނަން އޮތުމަކީ ކޮންމެހެން މުހިންމު ކަމެކެވެ. އިންތިޚާބެއް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓިގެން ގޮސްފައިވަނީ
 ވަކިއަތަކަށް ބުރަވާ ޮގތަށް ނުވަތަ އިންސާފުން އެއްކިބާވެގެންދާ ފަދަ ޮގތަކަށް ކަމުގައި ބެލެވުމަކީ އޭގެ
 ސަބަބުން އިންތިޚާބީ މަރުޙަލާގެ ޞައްޙަކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެއްދުމަށް ހުޅުވިގެންދާ ޮދރެކެވެ.

ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭ އިން ބައިވެރިންގާތު އަހާފައިވަނީ

 "ހ2013 ވަނަ އަހަރަކީ އަހަރުމެންގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވިގެންދާނެ އަހަރެވެ

 އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނުން އިންސާފުވެރިކަމާއި ވަކިއަތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި މަސައްކަތް

ކުރާނެކަމަށް އިތުބާރު ޮއތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ"

 ލިބުނު ޖަވާބުތައް ޚުލާޞާޮކށް 3.1 ގައި އެވަނީ އެވެ. އަދި ޯހދިފައިވާ ޖަވާބުތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލު
 ތާވަލު 3.1 ގައި އެވަނީ އެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް ފާހަގަކުރެވެނީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ތިންބައިކުޅަ
 ދެބައި )65%( ފަރާތްތަކުން، އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަންގެ އިންސާފުވެރިކާމާއި ވަކި އަތަކަށް ނުޖެހި
 މަސައްކަތް ކުރާނެކަމަށް ޮކންމެވެސް މިންވަރަކަށް ނަމަވެސް އިތުބާރުކުރާކަމެވެ. އަދި އެ އިދާރާ އާމެދު
 "އިތުބާރެއް ނެތް" ކަމަށް ބުނާ އިންސައްތަ ކަމަށްވާ 25% މީހުންނާ އަޅާބަލާއިރު، "އެއްވެސް
 މިންވަރެއްގެ އިތުބާރެއް ނެތް" ކަމަށް ބުނާ ފަރާތްތަކުގެ އިންސައްތަ ކަމަށްވާ 18% ނިސްބަތުން
 ދަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ތާވަލު 3.1 ގައިވާ މަޢުލޫމާތުން ދައްކާޮގތުގައި، އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނާ މެދު
 މުޢައްސަސާއެއްގެ ޮގތުން ޮއންނަ އިތުބާރާއި އެ ޮކމިޝަނުގެ ވާޖިބުތައް އަދާކުރުމުގައި ހަމަހަމަކަމާއި
 ވަކިއަތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި އެ ފަރާތުން މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ އިތުބާރު ޮއންނަ މިންވަރާ ވަރަށް
 ސާފު ގުޅުމެއް އެބަޮއތެވެ. ތަފާސް ހިސާބުގެ މޭރުމުން ބަލާއިރު މި ގުޅުމަކީ މުހިންމު އަދި ވަރުގަދަ
 ގުޅުމެކެވެ: އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ދަށްވާ މިންވަރަކަށް އެޮކމިޝަނުގެ
 މަސައްކަތްތައް އަދާކުރުމުގައި ވަކިއަތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި ހަމަހަމަކަމާއެކު އެފަރާތުން މަސައްކަތް

ކުރާނެކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލު ނުކުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

މާއި ހަމަހަމަކަން ބީ އިންސާފުވެރިކަ ތިޚާ އިން

ފުރިހަމަ އިތުބާރު އްގެ އިތުބާރު ވަރެ މެވެސް މިން ޮކން

ވޭ ކުޑަޮކށް އިތުބާރު ނުކުރެ ވޭ އް ނުކުރެ އެއްވެސް ވަރަކަށް އިތުބާރެ

29%

18%

36%

18%

މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

 ނޯޓް: ބައިވެރިން ގާތު އަހާފައިވަނީ "2013ވަނަ އަހަރަކީ އަހަރުމެންގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވިގެންދާނެ އަހަރެވެ. އިލެކްޝަންސް

 "ކޮމިޝަނުން ހަމަހަމަކަމާއި ވަކިއަތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންއޮތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަހަމަކަމާއި އަދި ވަކިއަތަކަށް
ތި މަސައްކަތް ކުރާނެކަމުގެ އިތުބާރު ޖެހުމެއްނެ

ހުށަހެޅުން  3.1

ތު ހަމަހަމަ ކަމާއި ދެފުށްފެންނަ ސިޔާސަ  ތިންވަނަ: ބައި އިންތިޙާބީ ޘަޤާފަތް
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ޢުމުރު

18–25 

26–35 

36–45 

46–55 

55+ 

އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު

ދަށް

މެދުމިން

މަތި

ފުރިހަމައަށް
އިތުބާރު ކުރަން

26

27

33

38

36

29

35

18

  ކޮންމެވެސް
  މިންވަރަކަށް

އިތުބާރު ކުރަން

39

42

29

27

30

34

30

55

ކޮންމެވެސް
  މިންވަރަކަށް

އިތުބާރު ނުކުރަން

18

18

19

13

15

17

22

11

އެއްވެސް
ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް

ނެތް

18

14

20

22

19

20

14

16

 އިންސާފުވެރި، މަވިއަތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް

މަޢުލޫމާތު ޯހދި ޮގތް/ފަރާތް: "ޑިޮމކްރެސީ ހަތަރު އަނޮގޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

ޯނޓް

 1. ބައިވެރިންގާތު އަހާފައިވަނީ "2013 ވަނަ އަހަރަކީ އަހަރުމެންގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޭއްވިގެންދާނެ އަހަރެވެ. އިލެކްޝަންސް

ޮކމިޝަނުން ހަމަހަމަކަމާއި ވަކިއަތަކަށް ޖެހުމެއްނެތި ޚިދުމަތް ޯފރުޮކށްދޭނެކަމުގެ ޔަޤީންކަންޮއތީ ކިހާ މިންވަރަކަށް ހެއްޔެވެ؟"

 2. "ތިޔަ ބޭފުޅާ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ޮކށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރަކީ ޮކބައިހެއްޔެވެ؟" "ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށް"  ސެކަންޑަރީ

ސްކޫލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް، "މަތި" = ޮކލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްޮކށްފައި

 އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް ޮއންނަ އިތުބާރު

އެއްވެސް އިތުބާރެއް ނެތް

ޮކންމެވެސް މިންވަރަކަށް އިތުބާރު ޮއވޭ

ވަރަށް ޮބޑަށް އިތުބާރު ޮއވޭ

ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު ޮއވޭ

ޖިންސް

ފިރިހެން

އަންހެން

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ދަށް

މަތި

ފުރިހަމައަށް
އިތުބާރު ކުރަން

8

23

45

70

25

34

33

28

  ކޮންމެވެސް
  މިންވަރަކަށް

އިތުބާރު ކުރަން

20

49

44

19

42

28

32

39

ކޮންމެވެސް
  މިންވަރަކަށް

އިތުބާރު ނުކުރަން

22

19

6

9

18

17

15

18

އެއްވެސް
ވަރެއްގެ އިތުބާރެއް

ނެތް

50

9

4

2

15

20

20

16

 އިންސާފުވެރި، ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހޭނެކަމަށް

 އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހަމަހަމަކަމާއި ވަކިއަތަކަށް
ތި މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމުގެ އިތުބާރު ޖެހުމެއްނެ

 ތާވަލު  3.1

ތު ހަމަހަމަ ކަމާއި ދެފުށްފެންނަ ސިޔާސަ  ތިންވަނަ: ބައި އިންތިޙާބީ ޘަޤާފަތް

61 60



 ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ކަންކަން ބެލުމަށް ޮއބްޒާވަރުން
ތިބުމަށް ހީވެސްނުކުރާފަދަ މިންވަރަކަށް ތާޢީދު ޮއތެވެ. ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭއިން ޮކށްފައިވާ ސުވާލަކީ

 "ތިޔަ ފަރާތުން ދެކޭޮގތުގައި ހާމަ އިންތިޚާބެއް ކަށަވަރުކުރުމަށް ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ

"mފެންވަރުގެ ޮއބްޒަރވަރުން ޮކންމެހެން ތިބެންޖެހޭޯތ؟

 3.2 ގައި ޚުލާޞާ ޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ދައްކާޮގތުން، ޮކންމެ ހަތަރު ރައްޔިތަކުން ތިން މީހަކު
 )%73( ވިސްނާފައިވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޮއބްޒަރވަރުން "ވަރަށްވެސް މުހިންމު" ކަމަށެވެ. އަދި
 ތިންބައިކުޅަ ދެބައި)%66( ފަރާތްތަކުން ވިސްނާފައިވަނީ ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ޮއބްޒަރވަރުން "ވަރަށްވެސް
 މުހިންމު" ކަމަށެވެ. ވަރަށް މަދު ޢަދަދެއްގެ އާންމުން ދެކެފައިވަނީ ޮއބްޒަރވަރުންނަކީ "ބޭނުމެއްނެތް"

ބައެއްގެ ޮގތުގައެވެ. ނުވަތަ ޮއބްޒަރވަރުންނަށް "އެހީ" އެއްވެވިދާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު ކަމަށެވެ.

 ހަޤީޤަތަކީ ކިތަންމެ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އިންތިޚާބުން ނިކުންނަ ނަތީޖާއަށް އަސަރު ކޮށްފާނެކަމެވެ. ބައެއް
 ޤައުމުތަކުގައި، ސިޔާސީ ޮގތުން ވަކި ފަރާތަކަށް ފައިދާ ކުރުވަނިވި ޮގތަކަށް ރައްޔިތުންގެ ނަން
 ޯވޓުލުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ ރަޖިސްޓްރީ އިން ގަސްތުގައި އުނިކުރުންފަދަ ނުވަތަ ކާކުކަން
 އަންގައިދޭ މުހިންމު ލިޔެކިޔުން ހިފަހައްޓާ، ނުވަތަ ބަހާލަ އެވެ. އަދި ރެޯކޑުތަކުން ދައްކާ ޮގތުން
 މަރުވެފައިވާ މީހުން ޮކންމެވެސް ޮގތަކުން ޯވޓުލާފަ ވެއެވެ. ފަސާދަ އުފެއްދުމަށްޓަކައި ސިޔާސީ
 ޕާޓީތަކުން ބައެއްފަހަރަށް ޯވޓުލާ ފަރާތްތަކަށް ބިރުދައްކައި ނުވަތަ އެހެނިހެން ޤާނޫނީ ޮގތުން މަނާ

 މިކަންކަން ވަނީ މީހުންގެ ޢުމުރާ، ޖިންސާ، ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރާއި
 ގުޅިފައިއެވެ. އަންހެނުން އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް "ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު" ކުރާ މިންވަރު
 ފިރިހެނުންނަށް ވުރެ ކުޑައެވެ. ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު ދަށް ފަރާތްތަކަށްވުރެ
 ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު މަތީ ފަރާތްތަކުން އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް
 "ފުރިހަމައަށް އިތުބާރު" ކުރުން ކުޑައެވެ. އަދި އެހެން ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައިވެސް ވެފައިވާ ފަދައިން،
 ޢުމުރާއި ގުޅުންހުރި ޮކންމެވެސް ވަރެއްގެ ތަފާތުތަކެއްވެސް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ: ޢުމުރުން 35
 އަހަރަށްވުރެ ހަގު ފަރާތްތަކުން ޢުމުރުން ޮދށީ ފަރާތްތަކަށްވުރެ އިލެކްޝަންސް ޮކމިޝަނަށް "ފުރިހަމައަށް

އިތުބާރު" ކުރުން ދަށްވުން ގާތެވެ.

 އިންތިޚާބީ މަރުޙަލާގެ އިންސާފުވެރިކަމާއި މެދު އާންމުންގެ ޔަޤީންކަން އިތުރުކުރެވިދާނެ އެއްޮގތަކީ
 ވަކިއަތަކަށް ނުޖެހި އިންތިޚާބު ޮއބްޒަރވްކުރާ ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިނގާނުހިނގާޮގތް
 ބެލުމެވެ. އެހެންކަމުން އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަހު އިންތިޚާބު ޮއބްޒަރވްކުރާ ފަރާތްތައް ފެނިގެން ދިއުމަކީ
 އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާގައިވާ ޑިޮމކްރަސީތަކުގައި އާދަޔާ ޚިލާފު ކަމެއް ނޫނެވެ. ޮކންމެހެން، އެފަރާތްތަކުގެ
 އަމާޒަކީ، އިންތިޚާބުގައި މަކަރު ހަދާޯތ ބެލުމެއް ނޫނެވެ؛ އިންތިޚާބީ މަރުޙަލާގައި ހާމަކަން ކުރިއެރުމާއި
 އަދި އިންތިޚާބުގެ ތެރޭގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ ޮގތާއި ޚިލާފަށް ހިނގާފާނެ ކަންކަން ކުޑަކުރުމަށް
 ބާރަކަށްވުމެވެ. ޔޫ.އެން. ނުވަތަ ޮކމަންވެލްތް ފަދަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތަކުގައި، އާދަކާދައިގެ މަތިން
 ކަން ހިނގަމުން އައިސްފައިވާ އުޞޫލަކީ، ޮއބްޒަރވަރުން ދުނިޔޭގެ އެކިކަންޮކޅުތަކުގައި ބާއްވާ
 އިންތިޚާބުތަކަށް ޮފނުވަމުން ގެންދިއުމެވެ. އަދި އިންތިޤާލީ އިންތިޚާބުތަކުގައި ސިޔާސީޮގތުން ވަކި
ފަރާތަކަށް ނުޖެހޭ ގައުމީ ޮއބްޒަރވަރުންގެ ގްރޫޕްތައް ބޭނުންކުރުމަކީ އުފެދެމުން އަންނަ އާދައެކެވެ.
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 ޙަރަކާތްތައް ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ތެރޭގައި ހިންގައެވެ. ހަމަ މިއާއެކު، ޯވޓު ގުނުމުގެ އުޞޫލާއި މެދު
 ބައެއްފަހަރަށް ސުވާލު އުފައްދާފައި އެބަހުއްޓެވެ. ވަކިއަތަކަށް ބުރަވާޮގތަށް މީޑިއާއިން ޚަބަރުތައް
 ގެނެސްދިނުމާއި ދައުލަތުގެ ވަޞީލަތް ބޭނުންޮކށްގެން އެ ވަގުތެއްގައި ވެރިކަމުގައި ޮއންނަ ސިޔާސީ
 ޕާޓީއެއްގެ ޙަރަކާތްތަކަށް ނާޖާއިޒުގޮތުގައި ބޭނުންކުރުން ފަދަ ކަންކަމަކީވެސް އިންތިޚާބު ނިމިގެން ދިޔައީ
 ހަމަހަމަޮކށް ނޫންކަމުގައި ދެކުމަށް ޖާގަލިބޭ ކަންކަމެވެ. މިފަދަ ނުރަނގަޅު އެތައް ޙަރަކާތްތަކެއް ތަފާތު
 ޮގތްޮގތަށް ކުރިއަށްގެންދާ ކަމުގެ ތުޙުމަތަކީ އިންތިޤާލީ އިންތިޚާބުތަކުގައި، އަދި ވަކިން ޚާއްޞަޮކށް
 ބައިބައިވެފައިވާ މުޖުތަމަޢުތަކުގައި އާންމުޮކށް ހިނގާ ކަންކަމެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގައިވެސް މިފަދަ

ތުހުމަތުތަކުން އިސްތިސްނާ ނުވެއެވެ.

މަޢުލޫމާތު ޯހދި ޮގތް/ފަރާތް: "ޑިޮމކްރެސީ ހަތަރު އަނޮގޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

 ޯނޓް: ބައިވެރިން ގާތު އަހާފައިވަނީ "ތިޔަ ފަރާތުން ދެކޭ ޮގތުގައި ދެފުށްފެންނަ )ޓްރާންސްޕޭރަންޓް( އިންތިޚާބެއް ބޭއްވުމަށް

"ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ ޮއބްޒަރވަރުން މުހިންމު ޯތއެވެ؟

ވަރަށް މުހިންމު ކަމެއް 66% 73%

 ޮކންމެވެސް ވަރެއްގެ އެހީ
އެއް ވެދެވިދާނެ

25% 14%

 އެއްވެސް ވަރެއްގެ އެހީއެއް
ވެދެވިދާނެ ކަމާމެދު ޝައްކު

3% 3%

ބޭނުންހުރި ކަމެއް ނޫން 5%

 ޤައުމީ ފެންވަރުގެ
އިންތިޚާބު ޮއބްޒަރވަރުން

  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ
އިންތިޚާބު ޮއބްޒަރވަރުން

10%

ތިޚާބު އޮބްޒަރވް ކުރާ ފަރާތްތައް ޝާމިލުކުރުން އިން

ހުށަހެޅުން  3.2
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މަޢުލޫމާތު ހޯދި ގޮތް/ފަރާތް: "ޑިމޮކްރެސީ ހަތަރު އަނގޮޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

 ނޯޓް: ބައިވެރިން ގާތު އަހާފައިވަނީ "ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ގަތުމުގެ ވާހަކަ ދޭތެރެއަކުން ދެކެވެއެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން

"ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ބާވަތެއްގެ އިނާޔަތެއް ތިޔަ ފަރާތުގެ ވޯޓު ހޯދުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟

އާނއެކޭ 15%

ނޫނެކޭ 85%

 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ކެމްޕެއިން ޙަރަކާތްތައް ހިނގަމުންދިޔައިރު އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވެމުން ދިޔަ އެއް
 ވާހަކައަކީ ޯވޓު ގަތުމާއި ބެހޭޮގތުން ރައްޔިތުންގެ ހުރި ކަންޮބޑުވުންތަކުގެ ވާހަކައެވެ. ރައްޔިތުންނަށް
 ފައިސާއާއި އަދި އެހެނިހެން ޮގތްޮގތުންވެސް ޢިނާޔަތްތައް ޯފރުޮކށްދީގެން ވަކި ޕާޓީ އަކަށް ޯވޓުލުމަށް
 ބާރުއަޅަމުންގެންދާ ވާހަކައެވެ. ބައެއް ފަރާތްތަކުން ދެކޭޮގތުގައި ޯވޓު ގަތުމުގެ އާދަވަނީ ވަރަށް ޮބޑަށް
 ފެތުރިފައެވެ. އަނެއްބައި ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އެއީ "އެހާ ކަންޮބޑު ވާންޖެހޭ މައްސަލައެއް ނޫން"
 ކަމުގައެވެ. ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭ އިންވަނީ މި މައްސަލައަށް އަލިއަޅުވާފައެވެ. ބައިވެރިން ގާތު
 "ޯވޓުގަތުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަކާއި ގުޅުވައިގެން ދެކެވޭ ވާހަކައެކެވެ" ބަޔާނޮްކށް ސީދާ މި ސުވާލު
 ކުރެވުނެވެ: "އެއްވެސް ފަރާތަކުން ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ބާވަތެއްގެ ޢިނާޔަތެއް ތިޔަ

ފަރާތުގެ ޯވޓު ޯހދުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟"

 ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ވަރަށްވެސް ހައިރާންކުރުވަނިވި ޢަދަދެއް ކަމަށްވާ %15 ބުނެފައިވަނީ ލާރި
 އަދި އެހެނިހެން ޢިނާޔަތް އެ ފަރާތްތަކުގެ ޯވޓު ޯހދުމުގެ ބޭނުމުގައި ޯފރުޮކށްދޭން މަސައްކަތް

ޮކށްފައިވާ ކަމަށެވެ.މ

ޯވޓު ގަތުން
 ތިޔަ ފަރާތަށް ރިޝްވަތުގެ ގޮތުގައި އެއްޗެއް ދޭން

މަސައްކަތް ކުރިތަ؟

ހުށަހެޅުން  3.3

ތު ހަމަހަމަ ކަމާއި ދެފުށްފެންނަ ސިޔާސަ  ތިންވަނަ: ބައި އިންތިޙާބީ ޘަޤާފަތް
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 ޖަވާބުދިން ފަރާތްތަކުގެ އިތުރު ތަފްޞީލަށް ނަޒަރުހިންގާލުމުން )ތާވަލު 3.3( ސާފު ތަފާތުތަކެއް
 ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. ފިރިހެނުންނާއި އަދި ކުޑަޮކށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ވުރެ
 އަންހެނުންނާއި އަދި މަތީ ފެންވަރަށް ތަޢުލީމް ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކުގެ ޯވޓު
 ގަތުމަށް ރިޝްވަތު ދީފައިވާކަމަށް ބުނުން ދެ ގުނަ ގާތެވެ. އަދި، ޢުމުރުގެ ތަފާތުތަކެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ.
 ޢުމުރުން ހަގު ފަރާތްތަކުން އެފަރާތްތަކަށް ރިޝްވަތު ހުޝަހެޅިފައިވާކަމަށް އެއްބަސްވުން ގާތެވެ. މަތީ
 މިންވަރަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކަށްވުރެ ނިކަމެތިން ޯވޓު ގަތުމުގެ ދަލުގައި ޖެހޭލެއް ފަސޭހަވުމަކީ
 އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. ޤާނޫނާއި ޚިލާފަށް ހިންގާ މިފަދަ ޙަރަކާތްތަކަށް ސަރވޭތަކުގައި އެއްބަސްވާލެއް
 މަދެވެ. އެހެންކަމުން، މި މަޢުލޫމާތުތަކުން ސާފުޮކށް ދައްކުވައިދެނީ އެއް ހަޤީޤަތެކެވެ: ޯވޓު ގަތުމަކީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަރަށް މަތީ ދަރަޖައަކަށް ފެތުރިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

މަޢުލޫމާތު ޯހދި ޮގތް/ފަރާތް: "ޑިޮމކްރެސީ ހަތަރު އަނޮގޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

ޯނޓް

 1. ބައިވެރިންގާތު އަހާފައިވަނީ "ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި ޯވޓު ގަތުމުގެ ވާހަކަ ދޭތެރެއަކުން ދެކެވެއެވެ. އެއްވެސް ފަރާތަކުން

 "ފައިސާ ނުވަތަ އެނޫންވެސް އެހެން ބާވަތެއްގެ އިނާޔަތެއް ތިޔަ ފަރާތުގެ ޯވޓު ޯހދުމުގެ ބޭނުމުގައި ހުށަހަޅާފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟

 2. "ތިޔަ ބޭފުޅާ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ޮކށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރަކީ ޮކބައިހެއްޔެވެ؟" "ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށް" = ސެކަންޑަރީ

ސްކޫލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް، "މަތި" = ޮކލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްޮކށްފައި

ޖިންސް

ފިރިހެން

އަންހެން

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ދަށް

މަތި

ޢުމުރު

18–25 

26–35 

36–45 

46–55 

55+ 

 އާމްދަނީ ލިބޭ

ދަށް

މެދުމިން

މަތި

އާނއެކޭ

10

21

10

20

18

19

15

6

8

15

19

22

ނޫނެކޭ

90

79

90

80

82

81

85

94

92

85

81

78

ތު ހަމަހަމަ ކަމާއި ދެފުށްފެންނަ ސިޔާސަ  ތިންވަނަ: ބައި އިންތިޙާބީ ޘަޤާފަތް

  ތިޔަ ފަރާތުގެ ވޯޓު ހޯދުމަށް އެއްވެސް
ފަރާތަކުން ރިޝްވަތެއް ހުށަހަޅާފައިވޭ ހެއްޔެވެ؟

 ތާވަލު  3.3
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ހުށަހެޅުން  3.4

 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ލޯކަލް ކައުންސިލް
ތިޚާބުގައި ވޯޓު ލޯިތ އިން

މަޢުލޫމާތު ޯހދި ޮގތް/ފަރާތް: "ޑިޮމކްރެސީ ހަތަރު އަނޮގޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

ނޫނެކޭ 28%

އާނއެކޭ 72%

ށް ކަ މަ ވު ރި ވެ އި ބަ ޔާސީ  ހޭ ސި ޖެ ން ދޭ އް  މެ ކަ ލު މާ އްޞަ ސަ ޚާ ން  ކި ވަ ކީ  މަ ލު  ޯވޓު
 ވެގެންދަނީ މިކަމަކީ ރައްޔިތުން އިންތިޚާބު ޮކށްފައިވާ ވެރިންނާއި ޤާނޫނު ހަދާ
 ފަރާތްތައް ޒިންމާދާރުކުރުވާ މައިގަނޑު ޮގތްކަމަށް މިކަންވާ ސަބަބަށް ވާތީ އެކަންޏެއް
 ނޫނެވެ. ޑިޮމކްރަޓިކް ޤައުމުތަކުގައި ޤަބޫލު ކުރެވިފައި ޮއންނަނީ އާންމު އުޞޫލެއްގެ
 ޮގތުން ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ޝަރުޠު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ޯވޓު ލެވެން ޖެހޭނެ
 ކަމަށެވެ. އަދި ރައްޔިތުންނަކީ އެކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އަދި ހޭލުންތެރިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު
، ވާ އި ފަ ވި ޅު ހު  . ވެ މެ ކަ އް އެ ބަ ނެ  ރާ ކު ދާ އަ ޤު  އް ޙަ ވާ  އި ފަ ބި ލި ށް  ކަ ތަ ތް ރާ ފަ އެ ބި   ލި
 ތަޞައްރަފު ފުދިފައިވާ އަދި ހަރުދަނާ ޑިޮމކްރަސީތަކުގައިވެސް ކަން ހިނގަނީ އެންމެ
އް އެ މާ ން ޒި ގެ  ން ހު މީ އެ ނީ  ލަ ޯވޓު ން  ތު ޔި އް ރަ ނަ  ގި  . ވެ ނެ ނޫ ށް  ކަ ޮގތަ މަ  ހަ ރި  ފު
 ފުރިހަމަކުރުމުގެ ޮގތުންނެވެ )ބްލައިސް 2000(. ނަމަވެސް ޯވޓުލާން ނިކުންނަ
 މީހުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައަޅައިދޭ އެހެނިހެން ސަބަބުތަކެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. އިންތިޚާބީ
 ޤަވާޢިދުތަކުގެ މުހިންމުކަން ޮބޑެވެ. މިސާލަކަށް، ޕްޮރ ޯޕޝަނަލް ރިޕްރެޒެންޓޭޝަން
 ނިޒާމުގެ ދަށުން އެހެން ޤަވާޢިދުތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ޯވޓުލާން ނިކުންނަ މީހުންގެ
.)2009 ކަރޕް  ޑް  ން އެ އި  ޗަ ޑޫ ން )ބަ ވެ  އެ ދެ ވެ ރި ތެ ހީ އެ ށް  މަ ރު ކު ރު ތު އި ދު  ދަ  ޢަ
 އިންތިޚާބުގެ ބާވަތްވެސް މުހިންމު ވެއެވެ. ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކަށް
 ވުރެ ރަށު ފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ އިންތިޚާބުތަކަށް ޯވޓުލާން ނިކުން މީހުންގެ ޢަދަދު
ން ޮކ ން ޮކ ނީ  ވަ އި ފަ ޅި ގު އި  މާ ލު ޓު ޯވ އި  ގަ ޖޭ އް ރާ  . ވެ އެ ވެ ށް   ދަ

ކަންތައްތަކެއްޯތ ބެލުމުގެ ޮގތުން ހުރިހާ ބައިވެރިންގާތުވެސް މި ސުވާލު ކުރެވުނެވެ.މ

 "2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޯލކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޯވޓުލީކަން

 ހަނދާން އެބަހުރިޯތ"

، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން %72 ފަރާތްތަކުން ށް ޮގތަ ކާ  ހުށަހެޅުން 3.4 އިން ދައް
ވަނީ އި ބު ގަ ޚާ ތި ލް އިން އުންސި ލް ކަ ކުން ޯލކަ ތަ ތް ރާ ފަ އި އެ ގަ ކުރި ޮގތު ތް ރާ  އިޝާ

10
ާލފައެވެ. %28 ފަރާތްތައް އެއްބަސްވެފައިވަނީ ޯވޓު ނުލާ ކަމަށެވެ  ޯވޓު

 ޯވޓު ލުމާއި ނުލުމާއި ދެމެދު
ގުޅޭ ވިސްނުން ގެން

 ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި

 އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ހިންގޭ ގިނަ

 ސަރވޭތަކުގައި ވޯޓުލާ މީހުންގެ

 ޢަދަދު ރިޕޯޓުކޮށްފައި ހުންނަނީ

 ކޮންމެވެސް މިންވަރަކަށް ބޮޑެތި

 ޢަދަދުތަކުންނެވެ. މިކަން ޢާންމު

 ގޮތެއްގައި ގުޅިފައި އޮންނަނީ

 ސޯޝަލް ޑިޒައިރަބިލިޓީ ބައިއަސް"

 ބޭނުންތަކުގެ އަސަރުތަކާއެވެ؛ މީހުން

 ދެކެނީ ވޯޓު ލުމަކީ "ރައްޔިތުންގެ

ޒިންމާއެއް" ގެ ގޮތުގައެވެ

10
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 ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންޮކޅުތަކުގައި ޯވޓުލުމާއި ބެހޭޮގތުން ހަދާފައިވާ ދިރާސާތަކުން މި ފަދަ ތަފާތުތަކެއް
 ޯވޓުލާން ނިކުން ފަރާތްތަކުގެ ޢަދަދާއި ގުޅިގެން ދައްކައެވެ. ފިރިހެނުންނާއި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީ
 މީހުންނާއި އަދި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި ލިބޭ އާމްދަނީގެ މިންވަރު މަތީ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ
 އަދަދެއްގެ މީހުން ޯވޓުލާން ނިކުމެއެވެ. އަދި ތާވަލު 3.4 ގައި ޚުލާޞާޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައިވާ
 ޮގތަށް، 2011 ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބޭއްވުނު ޯލކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޯވޓުލާން
 ނިކުތްކަމަށް ރިޯޕޓުޮކށްފައިވާ މީހުންގެ ޢަދަދަށް ބަލާއިރުވެސް މިފަދަ އެއްޮގތް ކަންތައްތަކެއް

ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ.

 އެކަމަކު މީގައިވެސް އިސްތިސްނާވާ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޯވޓުލާން ނިކުތް އަންހެނުންގެ ޢަދަދު
 ނިސްބަތުން ކުޑަތަންޮކޅެއް ޮބޑުއިރު ތަފާސް ހިސާބުގެ މޭރުމުން އެއީ ފާހަގަކުރެވޭ މިންވަރެއް
 ނޫނެވެ. ކުރިން ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، އަންހެނުން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޝައުޤުވެރިކަން ހުންނަ
 މިންވަރާއި ސިޔާސީ ހޭލުންތެރިކަމުގެ މިންވަރު ޮބޑެވެ. އުމުރާއި ގުޅިގެން އަންނަ ތަފާތެއް ވަރަށް
 ސާފުޮކށް ފެންނާން އެބަހުއްޓެވެ. އުމުރުން ދުވަސްވީ ރައްޔިތުން އެއަަށްވުރެ ހަގު ފަރާތްތަކާ
 އަޅާބަލާއިރު ޯވޓުލާން ނުކުތުން ގާތެވެ. ހަމަ އެއާއެކު ތަފާތު ކަންތައްތަކެއްވެސް އެބަހުއްޓެވެ. މި
 އިންތިޚާބުތަކުގައި ތަޢުލީމީ ފެންވަރާއި އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު މަތީ ފަރާތްތައް، އެޔަށްވުރެ ދަށް
 ފެންވަރަކަށް ތަޢުލީމު ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ޯވޓު ލާން
 ނުނިކުތުން މާ ގާތެވެ. ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭ އިންވަނީ އިންތިޚާބުގައި ޯވޓުނުލާ ފަރާތްތަކުން ޯވޓުނުލީ
 ސަބަބު ޮއޅުން ފިލުވާފައެވެ. އެ ސުވާލަށް ލިބުނު ޖަވާބުތައް ބަހާލެވިފައިވާޮގތުގެ ޚުލާޞާއެއް

ހުށަހެޅުން 3.5 ގައި އެވަނީއެވެ.މ

ޖިންސް

ފިރިހެން

އަންހެން

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ދަށް

މަތި

ޢުމުރު

18–25 

26–35 

36–45 

46–55 

55+ 

 އާމްދަނީ ލިބޭ

ދަށް

މެދުމިން

މަތި

ނޫނެކޭ

30

26

13

37

53

20

12

12

5

23

28

40

އާނއެކޭ

70

74

87

63

47

80

88

88

95

77

72

60
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 ތާވަލު  3.4
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 ވޯޓު ނުލާ %28 މީހުންގެ ތެރެއިން، ގާތްގަނޑަކަށް ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ފަރާތްތަކުން އެ އިންތިޚާބުގައި
 ޯވޓުނުލީ ސަބަބު ބަޔާންކުރިއެވެ: ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި )%24( ފަރާތްތަކުން
 ބުނެފައިވަނީ "ޝަޢުޤުވެރިކަމެއް ނެތީ" ކަމަށެވެ. އަދި %13 ފަރާތްތަކުން ބުނީ ޕާޓީ ނުވަތަ
 ކެނޑިޑޭޓުންނާއި މެދު ހިތްހަމަނުޖެހެނީ ކަމަށެވެ. ޯވޓުނުލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް
 ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ބުނެފައިވަނީ "އިދާރީ މައްސަލަ" އެއްގެ ސަބަބުން ވޯޓު ނުލެވުނު ކަމަށެވެ؛ ވޯޓުލާ
 މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަން ނެތިގެން )%26( ނުވަތަ ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުން ނެތިގެން )3%(
 އެވެ. ޯވޓު ނުލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާކީ ތިބި ފަރާތްތަކުން ދީފައިވަނީ ޮލޖިސްޓިކްސް އާއި ގުޅުން
 ހުރި ސަބަބުތަކެވެ. "ރަށުގައި ނެތުމުން" )%28(، "ބަލިވެގެން" )%2( ނުވަތަ "ދަތުރު ކުރެވޭނެ ފަދަ

 ޮގތެއް ނެތިގެން" )%3( އެވެ.މ

 ވަރަށް ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި ރައްޔިތުން ޯވޓު ނުލާން ނިންމާ ނިންމުމަކީ ޤަބޫލު ކުރެވިދާނެ ނިންމުމެކެވެ.
 ޯވޓުލުމަކީ އަމިއްލަ އިޚްތިޔާރު ލިބިގެންވާ ކަމެކެވެ. ނަމަވެސް، ޯވޓުލުމުން މަޙުރޫމު ކުރުވުމަކީ މުޅިން
 އެހެން މައްސަލައެކެވެ. ޯވޓުނުލާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަތަރުބައިކުޅަ އެއްބައި )%26( ފަރާތްތަކަށް
 ޯވޓު ނުލެވިފައިވަނީ ޯވޓުލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ނަން ނެތިގެންކަމީ އިދާރީ މައްސަލައަކަށްވެހުރެ
 ރައްޔިތުމީހާގެ ބައިވެރިވުމަށް އެޅިގެންދާ ހުރަހެކެވެ. މިއީ އިތުރަށް ދިރާސާކުރަން ބޭނުންވާވަރުގެ ކަމެއްގެ

ޮގތުގައި ބެލެވެއެވެ.މ

.

 

މަޢުލޫމާތު ޯހދި ޮގތް/ފަރާތް: "ޑިޮމކްރެސީ ހަތަރު އަނޮގޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

 ޯނޓް: ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 2011 ވަނަ އަހަރުގެ ޯލކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ޯވޓުނުލާ ފަރާތްތަކުން ޯވޓުނުލީ ޮކން

ސަބަބަކާއި ހުރެޯތ ސުވާލު ކުރެވުނެވެ

 ކާކުކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން
ނެތިގެން

3%

28%

ރަށުގަ ނެތިގެން

  ޕާޓީ ނޫނީ ކެނޑިޑޭޓުންނާއި
މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭތީ

13%

ޝަޢުޤުވެރިކަމެއް ނެތް

24%

2%

ބަލިވެގެން

ދަތުރު ކުރެވޭނެ ޮގތެއް ނެތިގެން

3%

26%

ޯވޓު ލާ މީހުންގެ ލިސްޓުގައި
 ނަން ނެތިގެން

ވޯޓު ނުލާ ސަބަބުތައް

 ހުށަހެޅުން  3.5

ން ޯވޓު ލުމާއި ނުލުމާއި ދެމެދު ގެންގުޅޭ ވިސްނު  ތިންވަނަ: ބައި އިންތިޙާބީ ޘަޤާފަތް
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: އި ނަ ބަ ވަ ރު ތަ ހަ

ން ރު ޑަ އި ލީ ކާ ތަ ޓީ ޕާ



ން ހަތަރުވަނަ ބައި: ޕާޓީތަކާއި ލީޑަރު

 އެއޮްކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުން ވަރަށް ސާފޮުކށް ދައްކުވައިދީފައިވަނީ ވަރަށް ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ސިޔާސީ
 ޕާޓީތަކާއި އަދި ހަމައެހެންމެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޮއފީހާ މެދު ދެކޭޮގތް ރަނގަޅު ނޫންކަމެވެ.
 ޑިޮމކްރަސީ ދިރާސާގެ ބައިވެރިންގާތު ވަނީ ވަކިވަކި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އަދި ވަކިވަކި ލީޑަރުންނާ
 ބެހޭޮގތުން ތަފްޞީލީ ސުވާލުތަކެއް އަހާފައެވެ. "ތަރޮމމީޓަރ ސްކޭލް" ގެ ބޭނުންޮކށްގެން ޮކންމެ
 ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާއި ލީޑަރެއް މިނުމަށް )ރޭޓް ކުރުމަށް( ބައިވެރިންނަށްވަނީ ދީފައެވެ. ތަރޮމމީޓަރ
 ސްކޭލް މިންގަނޑަކީ ފަހުމްވުމަށް ފަސޭހަ މިންގަނޑެކެވެ؛ ސުމަކުން ފެށިގެން )ވަރަށް ފިނި( ސަތޭކަ
 އަށް )ވަރަށް ހޫނު(، މަތި ވާވަރަކަށް ދައްކުވައިދެނީ އެ ސިޔާސީ ޕާޓީ އެއް ނުވަތަ ލީޑަރަކާއިމެދު
 ދެކޭޮގތް ރަނގަޅުވާ މިންވަރެވެ. މި މިންގަނޑުން މެދަށް ދިމާވާ 50 ބަލަނީ ޖަވާބުދޭ ފަރާތަކުން އެ
 ލީޑަރަކާއި މެދު، ނުވަތަ އެ ޕާޓީ އަކާއިމެދު އެއްވެސް ވަރެއްގެ އަޅާލުމެއް ނެތީ ކަމުގައެވެ. އެ
 ފަރާތްތަކަށް ޮކންމެ ޮގތެއްވެސް ވަރިހަމައެވެ. ޖަވާބު ދޭފަރާތުން އެ ލީޑަރަކަށް )ނުވަތަ ޕާޓީއަކަށް( 50
 އަށް ވުރެ މަތީގެ މިންވަރެއް "ހޫނު" މިނެއް ދީފިކަމުގައިވާނަމަ، އޭގެން ދައްކުވައިދެނީ އެ ލީޑަރެއް/ޕާޓީ
 އަކާއިމެދު ރުހިޤަބޫލު ވާކަމެވެ. މިންގަނޑުގެ މަތިން ސްކޯ ދޭ ވަރަކަށް ދައްކުވައިދެނީ އެ ލީޑަރެއް/ޕާޓީ

އަކާމެދު ޤަބޫލުވާ މިންވަރު މަތިކަމެވެ.

 ފަށަންވީ ހިސާބަކީ އެވަރެޖް ފިނި/ހޫނު މިނުގެ ހިސާބެވެ: ރައްޔިތުން ޮކންމެ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އަދި
 ލީޑަރަކު އާންމު ޮގތެއްގައި ރޭޓް ކުރަނީ ޮކންޮގތަކަށް ހެއްޔެވެ؟ ލީޑަރުންނަށް އެފަރާތްތައް ހިންގާ
 ޕާޓީތަކާއި އަޅާބަލާއިރު ލިބެނީ މަތީ ސްޯކއެއް ހެއްޔެވެ؟ ލީޑަރޝިޕް "ޑިވިޑެންޑް" އެއް  ޮއވޭ
 ހެއްޔެވެ؟ ނޫނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރަށް ލިބޭ ރޭޓިންގ ސިޔާސީ ޕާޓީއަށް ދޭ ސްކޯ އަށް ވުރެ ދަށް ހެއްޔެވެ؟
 އޭގެން ދައްކުވައިދެނީ ލީޑަރޝިޕް ގެ މައްސަލަތަކެއް ނުވަތަ އުނިކަމެއް ހުރިކަމެވެ. ޙަޤީޤަތަކީ، ވަކި
 ޕާޓީއަކަށް ޮއންނަ ތާޢީދަކީ އެ ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރުގެ ސަބަބުން ކަމުގައިވެސް ނުވަތަ އެ ލީޑަރަކާއި

 ގުޅުވައިގެން ނޫން ޮގތަކުންވެސް ޮއންނަ ތާޢީދަކަށް ވެދާނެކަމެވެ.މ

 އެއްޮކށްލައިގެން ބަލައިލުމުން، މި ރޭޓިންގ ތަކުން އެއް ޕާޓީއަކަށް ތާޢީދު ކުރާ މީހުން އެހެނިހެން
 ލީޑަރުންނާއި އަދި ޕާޓީތަކާއި މެދު ދެކޭޮގތާއި ނުވަތަ އެއް ލީޑަރަކަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން އެހެން

.ލީޑަރުންނާއިމެދު ދެކޭ ޮގތުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލަދެއެވެ

ތާވަލު 4.1 ގައި ގުޅުންހުރި ގިނަ މަޢުލޫމާތު އެކުލެވިގެންވެއެވެ.މ 

ޑަރުން އި ލީ ޕާޓީތަކާ

ޕާޓީތަކާއި ލީޑަރުން

ޕާޓީގެ ލީޑަރު

 
  ޢަބްދުهللا ާޔމީން

ޕީޕީއެމް

 
 

މަޢުމޫން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް
ޕީޕީއެމް

 
  މުޙައްމަދު ނަޝީދު

އެމްޑީޕީ

 
  ޤާސިމް ިއބްރާހީމް

ޖޭޕީ

 
ޖުމްލަ ޕާޓީ ރޭޓިންގ

 
  ސަޯޕޓަރުން އަމިއްލަ
ޕާޓީއާމެދު ދެކޭޮގތް

 ލީޑަރުގެ އެވްރޭޖް
ރޭޓިންގ

26

42 
 
 
 
 
 

48 
 
 
 
 
 

41

 
ޖޭޕީ

41

 
 
 
 

61 
 
 
 

32 
 
 
 

79 

 
 
 

37 
 
 
 
 
 

86 
 

 
އެމްޑީޕީ

12

 

 
20 
 
 
 

92 
 
 
 

26 

 
 
 

47 
 
 
 
 
 

94 
 

 
ޕީޕީއެމް

63

82 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 

55 

 
34 
 
 
 
 
 

90 
 

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް

މަޢުލޫމާތު ޯހދި ޮގތް/ފަރާތް: "ޑިޮމކްރެސީ ހަތަރު އަނޮގޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

ސުވާލު

 1. "ޚަބަރުތަކުން އާންމުޮކށް ފެންނަ މި ބަޔާންކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި މެދު ދެކޭޮގތް 0 އިން 100 ގެ ދެމެދުގެ މިނަކުން

 .ބަޔާންޮކށްދޭށެވެ." ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލިސްޓެއް ދެވިފައެވެ

2. ޕީޕީއެމް = ޕްޮރގްރެސިވް ޕާޓީ ޮއފް ޯމލްޑިވްސް، އެމްޑީޕީ = ޯމލްޑިވިއަން ޑިޮމކްރަޓިކް ޕާޓީ، އަދި ޖޭޕީ = ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ގެ ކާއި ލީޑަރުން ތަ ސިޔާސީ ޕާޓީ
ފިނިހޫނު ބެލުމުގެ ސްޯކ 

 ތާވަލު  4.1
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 ފާހަގަޮކށްލުން މުހިންމު އަނެއް ޯހދުމަކީ އެކިއެކި ލީޑަރުންނާއި އެކިއެކި ޕާޓީތަކާ ދެމެދު މިނާފައިވާ
 ޮގތަށް ބަލާއިރު ތަފާތު ބައެއް ކަންކަން ފެންނާން ހުރުމެވެ. މިސާލަކަށް، އެމްޑީޕީއަށް ތާޢީދުކުރާ
 ފަރާތްތަކުން ރައީސް ޔާމީން )12( އަދި ރައީސް މައުމޫން )20( އާމެދު ނުރުހޭ މިންވަރު ޕީޕީއެމް

އަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ނަޝީދާއި މެދު ނުރުހޭ މިންވަރަށްވުރެ )25( ޮބޑުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.މ

 ތަފާތު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ޢިޖުތިމާއި، ޢުމުރުގެ އަދި ޖިންސުގެ ފާހަގަޮކށްލެވޭ
 ފަރަޤުތަކެއް އެބަހުރި ހެއްޔެވެ؟ ކުރު ޖަވާބަކީ "އާނއެކޭ" އެވެ. މިކަމުގެ ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު ތާވަލު

4.2 ގައި އެވަނީއެވެ.މ

.

 ތާވަލު 4.1 ގެ އެންމެ ތިރިން ފަވާފައިވާ ސްކޯތަކުން، ކުރީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ
 މަޢުލޫމާތުތަކާއި ދިމާވެއެވެ: އެއްވެސް ސިޔާސީ ޕާޓީ އަކާ މެދު އާންމުން "ހޫނު" ނޫނީ
 ރުހޭ ނަޒަރަކުން ނުދެކެއެވެ. ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކަށްވެސް ލިބިފައިވަނީ 50 އިން ދަށުގެ
 ސްޯކ އެކެވެ. ލީޑަރުންނަށް ލިބިފައިވާ ސްޯކގެ އެވްރޭޖް އިންވެސް ދައްކުވައިދެނީ ހަމަ
 އެއްވާހަކަ އެކެވެ. އެއްވެސް ލީޑަރަކަށް 50 އިން މަތީގެ ސޯްކއެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ.
 ނަމަވެސް 48 ގެ ސްކޯ އަކާއެކު އެންމެ ގާތޮްކށްފައިވަނީ ރައީސް ނަޝީދެވެ. އަދި 26

ގެ ސްޯކ އަކުން އެންމެ ދަށުން ރޭޓްކުރެވޭ ލީޑަރަކީ ރައީސް ޔާމީނެވެ.މ

 ނަމަވެސް ހީކުރެވިފައިވާ ޮގތަށް، މި އެވްރެޖް ރޭޓިންގތަކުގެ ތެރޭގައި ފުދޭވަރެއްގެ
 ޮފރުވިގެންވާ ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. ޕީޕީއެމްއަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ރައީސް
 މައުމޫން އާމެދު ޮއންނަ ރުހުން ޮބޑެވެ )82(، ނަމަވެސް އެމްޑީޕީއަށް ތާޢީދުކުރާ
 ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައީސް ނަޝީދުގެ މަޤުބޫލުކަން މާ ޮބޑެވެ. 92 ގެ ސްޯކއެއް
 އެފަރާތްތަކުން އެމީހުންގެ ލީޑަރަށް ދެއެވެ. ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ، ޕީޕީއެމް ސަޯޕޓަރުން
 ޕާޓީއަށް ދޭ ސްޯކ ކަމުގައިވާ 90، އެފަރާތްތަކުގެ ލީޑަރަށް ދޭ ސްޯކ ކަމުގައިވާ 82
 އަށް ވުރެ މަތިކަމެވެ. އެހެންކަމުން، ރައީސް މައުމޫންގެ 8 ޮޕއިންޓްގެ "ލީޑަރ
 ޑެފިސިޓް" އެއް އުޅެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ ސަޯޕޓަރުން ލީޑަރަށާއި ޕާޓީއަށްވެސް ދީފައިވަނީ

11
ދާދި އެއް ސްޯކއެކެވެ

 މި ފަރަޤު ތަފާސް ހިސާބުގެ

 މޭރުމުން ބަލާއިރު މުހިންމެއް

ނުވެއެވެ

11
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 ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ފާހަގަޮކށްލެވޭ މިންވަރެއްގެ ދެޖިންސުގެ ތަފާތުތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އެހެން ސިޔާސީ
 ޕާޓީތަކާ އަޅާބަލާއިރު އެމްޑީޕީއަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންގެ ޢަދަދު ގިނައެވެ.
 އެއްޮކށްފައިވާ މަޢުލޫމާތު އެކީއެކައްޗަކަށް ބަލާއިރު، އެމްޑީޕީއަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރާއި
 ޑީއާރުޕީއަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ވަނަވަރު ވަނީ ސީދާ ދެކަފިވެފައެވެ. އެމްޑީޕީއަށް ތާޢީދުކުރާ
 ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އަންހެނުންނާއި ޒުވާނުންނާއި އަދި ތަޢުލީމީ ފަރާތްތައް ގިނައެވެ. ނަމަވެސް
 ޑީއާރުޕީއަށް ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ގިނައީ ތަންޮކޅެއް ޢުމުރުން ދުވަސްވީ، ތަންޮކޅެއް ދަށް
 ފެންވަރަކަށް ތަޢުލީމް ޙާޞިލްޮކށްފައިވާ، އަދި ތަންޮކޅެއް މަދު މިންވަރަކަށް އާމްދަނީ ލިބޭ ފަރާތްތަކެވެ.
 މިއާ ޚިލާފަށް، ޕީޕީއެމްއަށް ތާޢީދުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ބަލައިލާއިރު ފެންނަނީ މި ހުރިހާ އާބާދީގެ މިހުރިހާ
 ބައިތަކަށްވެސް ބެހިފައިވާ ވަނަވަރެކެވެ. އެފަރާތްތަކުގެ ޖިންސް، ތަޢުލީމީ ފެންވަރު އަދި އާމްދަނީ ލިބޭ
 މިންވަރު އާންމު އާބާދީގެ ތެރޭގައި މިބައިތައް ބެހިފައިވާ ޮގތާއި ދާދި ކައިރިކުރެއެވެ. ޑީއާރުޕީއަށް ތާޢީދު
 ކުރާ ފަރާތްތަކަށްވުރެ އެފަރާތްތައް ޢުމުރުން ހަގުވި ކަމުގައިވިޔަސް، އެމްޑީޕީއާ އެއްވަރަކަށް ޒުވާނުންގެ
 ފިކުރު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. ޑީއާރުޕީ ނެގުމަށްފަހު، އެހެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް  ތާޢީދު ކުރާ ފަރާތްތަކުގެ

ޮއތީ ދާދި އެއްކަހަލަ އާމްދަނީގެ ޕްޮރފައިލް އެކެވެ.މ

  

ޖިންސް

ފިރިހެން

އަންހެން

ތަޢުލީމީ ފެންވަރު

ދަށް

މަތި

ޢުމުރު

މ35 އަހަރުން ދަށް

 35 އަހަރު ނުވަތަ އެއަށްވުރެ މަތި

އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރު
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ޑީއާރުޕީ
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އެމްޑީޕީ
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34
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65
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ޕީޕީއެމް
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މަޢުލޫމާތު ޯހދި ޮގތް/ފަރާތް: "ޑިޮމކްރެސީ ހަތަރު އަނޮގޅީގައި" ދިރާސާ، 2013

 :ޯނޓް

 1. "ޚަބަރުތަކުން އާންމުޮކށް ފެންނަ މި ބަޔާންކުރާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި މެދު ދެކޭޮގތް 0 އިން 100 ގެ ދެމެދުގެ ސްކޭލް އަކުން

 .ބަޔާންޮކށްދޭށެވެ." ބައިވެރިންނަށް ވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލިސްޓެއް ދެވިފައެވެ

 2. ޕީޕީއެމް = ޕްޮރގްރެސިވް ޕާޓީ ޮއފް ޯމލްޑިވްސް، އެމްޑީޕީ = ޯމލްޑިވިއަން ޑިޮމކްރަޓިކް ޕާޓީ، ޑީއާރުޕީ = ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ

ޕާޓީ، އަދި ޖޭޕީ = ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

 3. "ތިޔަ ބޭފުޅާ ތަޢުލީމު ޙާޞިލް ޮކށްފައިވާ އެންމެ މަތީ ފެންވަރަކީ ޮކބައިހެއްޔެވެ؟" "ތަޢުލީމީ ފެންވަރު ދަށް" = ސެކަންޑަރީ

ސްކޫލް ނުވަތަ އެއަށްވުރެ ދަށް، "މަތި" = ޮކލެޖް އަދި ޔުނިވަރސިޓީއަކުން ތަޢުލީމު ޙާޞިލްޮކށްފައި

ވަރު ގެ އިޖުތިމާޢީ - އިޤްޠިޞާދީ ވަނަ ޕާޓީ ސަޯޕޓަރުން

 ތާވަލު  4.2
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: އި ނަ ބަ ވަ ސް ފަ

ން މު ން ނި



ން ނިންމު

 ތިންވަނަ ކަމަކީ ޑިޮމކްރެސީ އާ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކާ ރައްޔިތުން ގުޅުވާކަން އެއްޮގތަކަށްވެސް
 އެނގޭކަށް ނެތްކަމެވެ. ސިޔާސީކަންކަން އާންމުޮކށް ހިނގާ ޮގތާ މެދު ރައްޔިތުން މާޔޫސްވެފައިވާ
 މިންވަރު، ރައްޔިތުން ކަންކަމާ މެދު ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ވިސްނުމަކުން ދެކޭ މިންވަރުން ނަހަނު
 ރަނގަޅަށް ސާފުވެއެވެ. ސިޔާސީ ފަރާތްތަކަކީ އެއްވެސް ޤައުމެއްގައި މާ ރަނގަޅު ނަޒަރަކުން ބެލެވޭ
ބައެއް ނޫނެވެ. އާދަޔާ ޚިލާފުވަނީ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި މި ވިސްނުން ފެތުރިފައިވާލެއް ބޮޑުކަމުންނެވެ.މ

 ޑިޮމކްރަސީ މަސައްކަތް ކުރާ ޮގތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހުން ފެތުރިފައިވާ މިންވަރުގެ ހެކި ފެންނާން
 ޮއތްއިރު، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ތަމްސީލީ މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ޔަޤީންކަން ނެތުމާ އަދި ޝައްކާއި
 ވަހުމުން ފުރިފައިވާ ރައްޔިތުންތަކެއް ތިބިކަމީ ދިވެހިން ސިޔާސީ ކަންކަމާ ދުރުހެލިވެފައިވާ މިންވަރު
 ދައްކުވައިދޭ ކަމެއްކަމަށް ހީކުރެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެހެން ކަންތައްތަކަށް ބަލާލުމެއް ނެތި މިހާ
 ފަސޭހަކަމާއެކު މިޮގތަށް ބުނެވޭކަށްވެސް ނެތެވެ. ރައްޔިތުން ސިޔާސީ ކަންކަމަށް ޝައުގުވެރިވެއެވެ.
 އަދި އެހެން ބައެއް ގައުމުތަކާ އަޅާބަލާއިރު ސިޔާސީޮގތުން ހޭލުންތެރިވެސްމެއެވެ. އެހެންކަމުން
 ފިކުރީޮގތުން ރައްޔިތުން ވަނީ ސިޔާސީކަންކަމަށް އަހުލުވެރިވެފެއެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަނޑުތަކުން
 ބަލާއިރު، ރަށު ފެންވަރުގައި، ފުދޭވަރަކަށް ޙަރަކާތްތެރިވެސް މެއެވެ. އަދި މުޅި މުޖުތަމަޢު ފެންވަރުގައި
 ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގުން ފެށިގެން އަދި ތަމްރީނު ލިބިގެންދަނީ ރަށުފެންވަރުން ކަމަށް ބަހުސްވެސް
ގެ ންސު ޖި "ދެ   . ވެ އެ ރެ ކު ލު ބޫ ޤަ ން  ތު ޔި އް ރަ އް  ތަ މަ ހަ އް  އެ ބަ ގެ  ރަސީ ޮމކް ޑި  . ވެ އެ ނެ ދާ ވި ރެ  ކު
އި ގަ މު ކަ ން ކަ  ، ޔަސް ވި އި  ގަ މު ކަ ރި ކު ނު ލު  ބޫ ޤަ އް  ތަ މަ ހަ ގެ  ރަސީ ޮމކް ޑި ދަ  ފަ  " ން ކަ މަ ހަ މަ  ހަ
 "ކުރިއަރައިގެން ދިއުމަށް" ފަރުދީ ޒިންމާގެ މުހިންމުކަން ފަދަ ކަންކަން ޤަބޫލުކުރެއެވެ. އަދި ހަމަ
 އެއާއެކު، "މަޝްވަރާ ކުރުން" އެއީ "ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް އެންމެ

ރަނަގޅު ޮގްތ" ކަމުގައިވެސް ދެކެއެވެ.މ

ން ފަސްވަނަ ބައި: ނިންމު

 މި ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ޘަޤާފަތުގެ ޙާލަތާއި ބެހޭޮގތުން ނުހަނު ގިނަގުނަ
 މަޢުލޫމާތުތަކެއް މިވަނީ ޯހދިފައެވެ. މި ޯހދުންތަކުގެ އަލީގައިފެންނަން ހުރި މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ

ޮކބައި ހެއްޔެވެ؟.މ

 ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ސިޔާސީ ކަންކަން ރޭވި ހިނގަމުންދާ ޮގތާމެދު ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހޭ ކަމާ
 މެދު އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތެވެ. "ޤައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ޮބޑު މައްސަލަ" އަކީ ޮކބައިކަން
 ދެނެގަތުމުގެ ޮގތުން ހުޅުވާލެވިފައިވާ ސުވާލެއްގެ ޮގތުގައި ކުރެވުނު ސުވާލަށް ޮކންމެ 4 ފަރާތަކުން
 3 ފަރާތުން ޖަވާބު ދީފައިވަނީ "ސިޔާސީ މައްސަލަތައް" ކަމުގައެވެ. އަދި ޖަވާބުތަކުގެ ތެރޭގައި
 ޚާއްޞަޮގތެއްގައި މުހިންމު ކަމަށް ބެލެވޭ ޖަވާބުތަކުގެ ޮގތުގައި "ހަމަނުޖެހުން"، "ގިނަ ސިޔާސީ
 ޕާޓީތައް"، "ޑިޮމކްރަސީ ނެތްކަން" އަދި "ޮކރަޕްޝަން" ހިމެނެއެވެ. "ޑިޮމކްރަސީ ޤައުމުގައި ހިނގާ
އް ތަ ތް ފަރާ އި  ބަ އް އެ ޅަ  ކު އި ބަ ދެ އިން  ތެރެ ގެ  ވެރިން އި ބަ ށް  ލަ ވާ ވުނު ސު ކުރެ ށް  މަ މިނު ތް"   ގޮ
 ބަޔާންޮކށްފައިވަނީ "ޑިޮމކްރަސީ މަސައްކަތްކުރާ" ޮގތާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށެވެ. ބައެއް

.ފަރާތްތަކުން "ދިވެހިރާއްޖެ އަކީ ޑިޮމކްރަސީއެއް ނޫން" ކަމަށް ސީދާ ބަޔާންކުރިއެވެ.މ

 މިކަމަށް ބާރުލިބޭ އެހެން ޯހދުމެއްވެސް ވެއެވެ. ތަމްސީލީ މުޢައްސަސާތަކަށް ރައްޔިތުން ކުރާ
. ވެ ކެ މެ ކަ ރާ ކު ދާ އަ އް  ޯރލެ ށް  މަ ޓު އް ހެ މެ ދެ ން  ކަ ޙަ އް ޞަ ގެ  މު ކަ ރި ވެ ކް  ޓި ރެ ޮމކް ޑި ކީ  ރަ ބާ ތު  އި
 ހައިރާންކުރުވަނިވި ދެ ހޯދުމެއް މި ދިރާސާގެ އަލީގައި ލިބިފައިވެއެވެ. ފުރަތަމަ ކަމަކަށް، ދިރާސާކުރި
 15 މުޢައްސަސާގެ ތެރެއިން، ރައްޔިތުން އިތުބާރު އެންމެ ކުޑަ މިންވަރަކަށް ޮއތީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މައްޗަށެވެ. މި މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ދިވެހިންގެ އިތުބާރު ޮއންނަ
 މިންވަރަށް ބަލާއިރު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެންމެ %8 މީހުން ފުރިހަމަ އިތުބާރުކުރާއިރު ރައްޔިތުންގެ
 މަޖިލީހަށް އިތުބާރުކުރަނީ އެންމެ %11 އެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސިފައިންނަށް %34 އިތުބާރުކުރެއެވެ.
 އަދި ފުލުހުންނަށް %32 އިތުބާރުކުރެއެވެ. ކުރުޮކށް ބުނަނީނަމަ، ދައުލަތުގެ އަމުރުވެރި މުޢައްސަސާތައް
 ދައުލަތުގެ ތަމްސީލީ މުޢައްސަސާތަކަށް ވުރެ ރައްޔިތުންގެ ކުރިމަތީގައި އިތުބާރު ޮބޑުކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
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 ޖެހިފައިވާ ޮގންޖެހުމެކެވެ. ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާއިމެދު އަޅާނުލާކަމުގެ ވިސްނުން އެހާޮބޑަށް
ފެތުރިފައި ވާއިރު، ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ސަރުކާރަށް ކުރެވޭނީ ޮކން ކަމެއްބާއެވެ؟.މ

 އަދި ހަމަ ޖަވާބުދާރީވުމާއި ޒިންމާދާރުވުމުގެ އިތުރަށް، ރައްޔިތުންގެ ފަރުދީ ޒިންމާވެސް އެބަޮއތެވެ.
 ދެޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަންފަދަ ޑިޮމކްރަސީގެ ހަމަތައް ދިވެހިން އެހާ ޝައުޤުވެރިކަމާއެކު ޤަބޫލުކުރާކަމެއް

 ސާފެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މިފަދަ އުސޫލުތައް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ނެގެހެއްޓުށާއި

 "ޑިޮމކްރެސީގެ ރަނގަުޅ ސިފަތައް ަރއްޔިތުން ދެެނގަތުމަށް

ކުރެވޭީނ ޮކންކަމެއް ބާއެވެ؟"

 

 ޑިޮމކްރަސީ ސަރވޭ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާއި ދިމާޮކށް އިންތިޚާބީ މާހައުލާއި
 މެދު ދެކޭޮގތް ދެނެގަތުމަށެވެ. ހުރިހާ ސިޔާސީ މުޢައްސަސާތަކާ މެދު ދިވެހިން އެއް ނަޒަރަކުން
އް ބެ ޚާ ތި ން އި ހޭ  ޖެ ނު ށް  ކަ ތަ އަ ކި ވަ ކު  އެ މާ ކަ މަ ހަ މަ ހަ ޮކމިޝަނުން  ލެކްޝަންސް  އި  . ވެ އެ ކެ ދެ  ނު
 ބޭއްވިދާނެކަމަށް އިތުބާރު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު ޤަބޫލުކުރެއެވެ. މިކަމުގައި
 އެންމެ ކަންޮބޑުވާންޖެހޭ މައްސަލައެއްގެ ޮގތުގައި ފެންމަތިވެފައިވަނީ ޯވޓު ގަތުމުގެ ހެކި ފެންނާން
 ޮއތް މިންވަރެވެ. ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް % 15 ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވަނީ ފައިސާ
ށް މަ ތު ގަ ޯވޓު  ގެ  ކު ތަ ތް ރާ ފަ އެ ވެސް  ން ޮގތު ޮގތް ން  ހެ އެ ދަ  ފަ އެ ވެސް  ން ނޫ އެ ތަ  ވަ ނު ން  ގެ  ދީ

މަސައްކަތްޮކށްފައިވާ ކަމަށެވެ.މ

 ޖުމްލަޮކށް ބަލާއިރު "ޑިޮމކްރެސީ ހަތަރު އަނޮގޅީގައި"، މިދިރާސާއިން ފެނިގެންދާ ޮބޑު މަންޒަރަކީ
 ދިވެހިރާއްޖެ ވަރަށް ޮބޑު ޮގންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައިވާ ކަމެވެ. ސާފުޮކށް ފެންނާން ޮއތް އެއް
 ޮގންޖެހުމަކީ، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކުރިމަތިވެފައި އޮތް ޮގންޖެހުމެވެ. އެ
 ފަރާތްތަކުން އެ މުހިންމު މުޢައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ޯހދާނީ ޮކންގޮތަކުން
 ހެއްޔެވެ؟ އާންމުންގެ ތާޢީދު ލިބިފައިވާ ތަމްސީލީ މުޢައްސަސާތަކެއްނެތި އިންތިޤާލީ ޑިޮމކްރަސީއެއް
 ނުދެމެހެއްޓޭނެއެވެ. ދެވަނަ ޮގންޖެހުމަކީ ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުޢައްސަސާއަކަށް ވެސް ކުރިމަތިލާން
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