
ޕެްރްސ ރިލްީސ - 20 ޮއކްޓަޫބރ 2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 18 އަހަރުން މަތީގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުން ތަމްސީލުވާގޮތަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ހަދާފައިވާ ދިރާސާއިން ދައްކާގޮތުގައި 

ވަހުމް  ޝައްކާއި  ސިޔާސީ  ވަނީ   ތެރޭގައި  ރައްޔިތުންގެ  ގެއްލިފައެވެ.  ވަނީ  އިތުބާރު  ރައްޔިތުންގެ  މުއައްސަސާތަކަށް  މުހިއްމު  ގައުމުގެ 

ނޑު ބައްޓަންވެ ހިނގަމުންދާ ގޮތާއިމެދުވެސް ރައްޔިތުން ހިތް ހަމައެއް  އަށަގަނެފައެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ މިވަގުތުގެ ސިޔާސީ އަދި އިޖްތިމާޢީ އޮނިގަ

ނުޖެހެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ޑިމޮކްރަސީއަށް ތާއީދުކުރާކަމަށް “ޑިމޮކްރަސީއަށް ބަނަ ކުރިމަގެއް” މި ސާވޭއިން ދައްކާފައިވެއެވެ.

“މިދިރާސާގެ އަލީގައި ދެންނެވޭނީ، ޑިމޮކްރެޓިކް މުއައްސަސާތަކަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާތީ މާނަވީ ގޮތެއްގައި ގައުމީ މައްސަލަތައް 

ހައްލު ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ކުޑަވެ، މިމުއައްސަސާތަކުގެ ހިމާޔަތުގައި ރައްޔިތުން ނުކުންނަން ފަސްޖެހޭނެކަން. އެހެން ވެއްޖެނަމަ، 

ޑިމޮކްރަސީ ހީނަރުވެ، ގާނޫނުގެ ބާރު ކުޑަވެ، ކޮރަޕްޝަން އިތުރުވަމުން ދިޔުމަކީ ހައިރާންވާންޖެހޭ ކަމެއް ނޫން” ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ 

މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް ޝިއުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މުިހްނމު މުައްއާސަސުތގެ ިއުތބާުރ ގެްއލުމުގެ ަމްއަސަލ

ނުކުރެއެވެ.  އިތުބާރެއް  ރައްޔިތުން  މުއައްސަސާތަކަށް  މުހިންމު  ދައުލަތުގެ  މިނޫންވެސް  އަދި  ކޯޓްތަކާއި  ޝަރުޢީ  މަޖިލީހާއި  ރައްޔިތުންގެ 

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އިތުބާރު ނުކުރެވޭކަމަށް ސާވޭގައި ބައިވެރި މީހުންގެ % 57 މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދަދަކީ 

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސާވޭއާއި އަޅާބަލާއިރު % 5 މަދު އަދަދެކެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރުގެ ސާވޭގެ ނަތީޖާއާއި އަޅާބަލާއިރު، ކޯޓްތަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް އިތުބާރުނުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު % 5 އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 

އެގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ގިނަ ބަޔަކު )% 51( ކޯޓްތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އިތުބާރު ނުކުރާކަމަށް 2015 ވަނަ އަހަރުގެ ސާވޭއިން ދައްކާއިރު 

2013 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު އުޅެނީ % 46 ގައެވެ.

2013 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް އިތުބާރުކުރާ މިންވަރު ވަރަށްބޮޑު ތަން ދަށްވެ، % 17 ވެއްޓިފައިވުމަކީ 

ފާހަގަވާކަމެކެވެ. ނަމަވެސް އަދިވެސް ގިނަ ބަޔަކު )% 56( އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް އިތުބާރުކުރެއެވެ.

ނޑަކަށް ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން % 49 އަދިވެސް  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އިތުބާރުކުރާ މިންވަރަށް % 9 ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވީނަމަވެސް ގާތްގަ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް އެއްވެސް މިންވަރަކަށް އިތުބާރެއް ނުކުރެއެވެ.

ރައްޔިތުން  ދެމެހެއްޓުމަށް  ރައްކާތެރިކޮށް  މުއައްސަސާތައް  އެފަދަ  ކުޑަނަމަ  މިންވަރު  އިތުބާރުކުރާ  ރައްޔިތުން  މުއައްސަސާތަކަށް  ޑިމޮކްރެޓިކް 

މަސައްކަތްނުކުރާނެ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާއި ދައުލަތް ގުޅުވައިދީ ހަރުދަނާ ކަމާއެކު ދައުލަތް ދެމެހެއްޓުމަށް އެ މުއައްސާސަތަކަށް މެދުވެރިއެއްގެ 

ދައުރު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި އަދާނުކުރެވޭނޭކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

ދެިވިހާރއްޖޭގެ ިޑޮމކްަރީސައްށ ޮއތީ ަބަނ ުކިރަމގެްއ:  ޓާްރންްސޕަޭރނީްސ މޯލިްޑވްްސގެ 2015 ަވަނ ައަހުރގެ ިޑޮމކްަރީސ ާސރވޭ.
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ހިފައިވާ ަރްއިޔުތްނ. ިސާޔީސ ަޝްއކާއި ަވުހމްުނ ފުރި، ހިތްަހަމުނޖެ

ސިޔާސީ ކަންތައްތަކާއި ދޭތެރޭ އާންމު ރައްޔިތުން ދެކެނީ ހިތްހަމަނުޖެހުމާއި، ޝައްކާއި ވަހުމުގެ ނަޒަރަކުންނެވެ. އާދައިގެ ރައްޔިތުންނާއި މެދު 

ސަރުކާރުން މާބޮޑު އަޅާލުމެއް ނުބަހައްޓާހަކަމަށް % 71 މީހުން ބުނާއިރު، އިންތިޚާބުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން ރައްޔިތުންނަށް 

“ދޮގު ހަދަން ފަސްނުޖެހޭކަމަށް” % 94 މީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ސޯޝަލް އޯޑަރ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ތަރުތީބު ރޭވިފައިވާ ގޮތާއިމެދު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ މީހުން ސުވާލު އުފައްދައެވެ. އެގޮތުން ގައުމުގެ ބާރުތައް 

ހިފެހެއްޓިފައިވަނީ މަދު ބައެއްގެ މުށުތެރޭކަމަށް  % 80 މީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. 

މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި މަޝްވަރާގެ މަގު ޚިޔާރުކުރަންވާނެކަމަށް % 97 މީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ. ނަމަވެސް އިންސާފުން އެއްކިބާވާނަމަ 

ބައެއް ޙާލަތްތަކުގައި އަނިޔާގެ މަގު އިޚްތިޔާރުކުރުމަކީ ކުރަންޖެހޭ ކަމެއްކަމަށް ކޮންމެ 3 މީހަކުން އެކަކު ގަބޫލުކުރާކަން ދިރާސާއިން ދައްކައެވެ.

ގައުމު ދަނީ “ރަނގަޅު މިސްރާބަށްކަމަށް” ގަބޫލުކުރަނީ އެންމެ % 32 މީހުންނެވެ. % 59  މީހުން، ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ އޮތްކަމަށް 

ގަބޫލުކުރާއިރު ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއިމެދު ހިތްހަމަޖެހެނީ އޭގެތެރެއިން އެންމެ % 45  މީހުންނެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު 

ރާއްޖޭގެ ކޮރަޕްޝަންގެ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަމަށް ގަބޫލުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު % 72  އަރައެވެ.

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަ ނަމަވެސް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން މަސައްކަތްކުރަނީ ރައްޔިތުންގެ ލާބަޔާއި 

މަސްލަހަތުގައިކަމަށް ދިވެހިންގެ ތެރެއިން ގަބޫލުކުރަނީ އެންމެ % 22  މީހުންނެވެ.

ިޑޮމކްާރީސައްށ ުކާރ ތާިއާދިއ ިޖްނުސގެ ަހަމަހަމަކްނ

މިންވަރު  ތާއިދުއޮތް  ޑިމޮކްރަސީއަށް  މެދުގައި  ރައްޔިތުންގެ  ބަދަލަކީ،  އެދެވޭ  އެންމެ  އައިސްފައިވާ  ބަލާއިރު  އަޅާއި  އަހަރާއި  ވަނަ   2013

އިތުރުވެފައިވުމެވެ. ޑިމޮކްރަސީއަކީ ސަރުކާރު ހިންގުމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ނިޒާމުކަމުގައި ގިނަ ދިވެހިން ބަލައިގަނެއެވެ. އެގޮތުން ޑިމޮކްރަސީގައި 

މައްސަލަތަކެއް ހުރިނަމަވެސް، ސަރުކާރު ހިންގަން އެންމެ އެކަށޭނަ ނިޒާމަކީ އެއީކަމަށް، މިއަހަރުގެ ދިރާސާގައި  % 63 މީހުން ބުނެފައިވެއެވެ. 

2013 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު އުޅެނީ % 59 ގައެވެ.

 އަދި މީގެ އިތުރުން، ޑިމޮކްރަޓިކް ނިޒާމުން ވެރިކަން ހިންގުން އެއީ ގައުމަށް ލާބަހުރި ކަމެއްކަމަށް % 77  މީހުން ގަބޫލުކުރެއެވެ.

ހަމަހަމަކަމާއި ދޭތެރޭ ރައްޔިތުން ދެކޭ ގޮތާ މެދު އެދެވޭ  ނިންމުމަކަށް ދާން ދައްޗެވެ. “އަންހެނުންނާއި އަޅާބަލާއިރު  ނަމަވެސް ޖިންސުގެ 

ފިރިހެނުން ނަކީ ގާބިލް ލީޑަރުން” ކަމަށް އެއްބަސްވާ މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު % 54  އުޅޭއިރު 2013 ވަނަ އަހަރު މި އަދަދު އުޅެނީ % 

61 ގައެވެ. މިއިން ދައްކުވައިދެނީ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމާއި މެދު ދެކޭގޮތަށް ކުޑަ ކުރިއެރުމެއް އައިކަމުގައި ވީނަމަވެސް ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމަށް 

ތާއީދުކުރާ  މިންވަރު ކަންބޮޑުވާ މިންވަރަށް ދަށް ކަމެވެ.

ގޮތުގައި  މެންބަރުންގެ  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ  ތާއީދުކުރެއެވެ.  ދިވެހިން  ތިބެން  މަގާމްތަކުގައި  ލީޑަރޝިޕް  ބައެއް  އަންހެނުން  ނަމަވެސް، 

އަންހެނުން އިންތިޚާބުކުރުމަށް % 84 ތާއީދުކުރާއިރު % 79 މީހުން އަންހެނުން ވަޒީރުންގެ މަޖްލީހުގައި މަސައްކަތްކުރުމަށް ތާއީދުކުރެއެވެ. 

ހިތާމައަކީ މި މިންވަރާ ގާތަށްވެސް، ގައުމުގެ ނާއިބްރައީސްކަން ނުވަތަ ރައީސްކަން އަންހެނަކު ކުރަން ދިވެހިން ތާއީދު ނުކުރާކަމެވެ.  ގައުމުގެ 

އެންމެ މަތީ ވެރިކަން އަންހެނަކު ކުރުމަށް ތާއީދުކުރަނީ އެންމެ % 39 މީހުންނެވެ.

ިޑޮމކްެރީސައްށ ަބަނ ުކިރަމގެްއ

“ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު އަލުން ހޯދުމަށް ޑިމޮކްރަޓިކް މުއައްސަސާތަކާއި ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުން އާދަޔާ ޚިލާފު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭ. އަދި 
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ރައްޔިތުންގެ ނަމުގައި އެކި މަގާމްތައް ފުރަމުންގެންދާ ފަރާތްތައް ޖަވާބުދާރީ ކުރުމަށް ރައްޔިތުން ތެދުވާން ޖެހޭ” ކަމަށް ޝިއުނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝިއުނާ އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، “ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަކީ، ސިޔާސީ ކަންކަން ރައްޔިތުންނަށް އިންތިޒާމުކުރުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވާއިރު، އިޚްލާސްތެރި 

ޑިމޮކްރަޓިކް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންވާނަމަ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ރައްޔިިތުންނާއި އައު ގުޅުމެއް އުފައްދަން ޖެހޭ.”

ދިރާސާއިން ހާމަވެފައިވާ ނަތީޖާތަކަށް ބަލައި، ރިޕޯޓް ނިންމާލަމުން ބުނެފައިވަނީ، މިދެންނެވި ގޮންޖެހުންތައް ހައްލުނުކުރާނަމަ “ޑިމޮކްރަސީއަށް އޮތީ ބަނަ ކުރިމަގެކެވެ.”

ނިމުނީ.

އެޑިޓަރުންގެ ސަމާލުކަމަށް:

ނޑު ބޭނުމަކީ  މި ސާވޭކޮށްފައިވަނީ، އިންޓަނޭޝަނަލް ފައުންޑޭޝަން ފޯރ އިލެކްޓޯރަލް ސިސްޓަމްސް )އައި.އެފް.އީ.އެސް( ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކުއެވެ. މި ސާވޭގެ މައިގަ

ޑިމޮކްރަޓިކް މުއައްސަސާތައް ހަރަކާތްތެރިވާ މިންވަރު ވަޒަންކުރުމާއި، ޑިމޮކްރަސީއާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ އަސާސީ ބަހުސްތަކަށް ޖާގަދީ އެކަން ކުރިއެރުވުމެވެ.

މިއީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި އެއާއި ގުޅުންހުރި އެހެނިހެން ކަންކަމާއި  ބެހޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލުހުރި ގޮތް ބެލުމަށް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ކޮށްފައިވާ މިފަދަ 

ދެވެނަ ދިރާސާއެވެ. މީގެ ފުރަތަމަ ދިރާސާއެއް ކުރެވިފައިވަނީ 2013 ވަނަ އަހަރު، އެއަހަރު ބޭއްވުނު ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކުރީގައެވެ.

މި ދިރާސާކުރެވިފައިވަނީ 1000 ވަރަކަށް ރައްޔިތުންގެ “ރެންޑަމް ސާމްޕަލް” އެއް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ބޭނުންކޮށްގެން ޖުލްމަކޮށް މުޅި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

މައްޗަށް ބަސްބުނެވޭނެއެވެ. މި ދިރާސާގެ ނަތީޖާތައް މިންކުރުމުގައި +/- % 2.95 މާޖިން އޮފް އެރަރއެއް ބޭނުންކުރެވިދާނެއެވެ. މި ދިރާސާގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ 

މިފަދަ ސާވޭތައް ކުރުމަށް ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކުގައި އެތަކެއްފަހަރުމަތިން ބޭނުންކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ބޭނުންވެލައްވާނަމަ  ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ޕްރޮގްރާމް މެނޭޖަރ ތޯރިޤް ހާމިދު އާއި ގުޅުއްވާ 7999268


