
ޑިމޮކްރަޓިކް މުއައްސަސާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ ގިނަ މީހުންގެ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަމަށް،  ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ “ޑިމޮކްރަސީ 

ހަތަރު އަނގޮޅީގައި”، ނަމުގައި މިއަދު ޝާއިޢު ކޮށްފައިވާ ސާރވޭ އެއްގައި ދައްކައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ  ޝައްކާއި ވަހުމް ވަނީ އިންތިހާއަށް އަށެގަނެފައިކަމަށް މި ސާރވޭއިން ދައްކައެވެ. މިގޮތުން ސިޔާސީ 

ފަރާތްތަކުން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ދޮގުހަދަން ޖެހިލުމެއް ނުވާނެކަމަށް 92% ރައްޔިތުން ދެކޭ ކަމަށާއި އާންމު ފަރުދުންނާމެދު 

ސަރުކާރުން އަޅާނުލާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ 86% ދެކޭ ކަމަށް މި ސާރވޭއިން ދައްކައެވެ.

ގައުމީ ފެންވަރުގައި ހެދުނު މި ސާރވޭގެ މަގްސަދަކީ ޑިމޮކްރަޓިކް ކަންކަމާއި ހަމަތަކަށް އަދި ޑިމޮކްރަޓިކް މުއައްސަސާތަކުގެ ހިންގުމާއި 

ހާލަތާއިމެދު ދިރާސާގެ އަލީގައި ބަހުސްކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެ.

“މި ސާރވޭއިން ދައްކުވައިދެނީ  ގައުމުގެ ކަންކަމާއި، ދައުލަތުގެ އޮފިޝަލުން ޖަވާބުދާރީ ކުރުވުމުގައި ރައްޔިތުން މާނަވީ ގޮތެއްގައި 

މަގުފަހިވޭ،”  ބަދަލުވުމަށް  މުޖުތަމައަކަށް  ފަސާދަވެފައިވާ  ނޑި  ކެ ބާރު  ގާނޫނުގެ  މިހެންވެއްޖެނަމަ  ކުޑަވެދާނެކަން.  ބައިވެރިވުން 

ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ މަރިޔަމް  ޝިއުނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިތުބާރު ނެތުން

ތަމްސީލީ މުއައްސަސާތަކާމެދު ގިނަ ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރެއް ނެތެވެ. 62% ރައްޔިތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އިތުބާރު ނުކުރާއިރު 

ނުކުރާއިރު،  އިތުބާރު  ކައުންސިލްތަކަށް  ލޯކަލް  ރައްޔިތުން    %50 ނުކުރެއެވެ.  އިތުބާރު  ޕާރޓީތަކަށް  ސިޔާސީ  ރައްޔިތުން   %58

ކޯޓުތަކަށް 46%  ރައްޔިތުން އިތުބާރު ނުކުރެއެވެ. މިނަތީޖާތަކަކީ 2012 އަދި 2013ވަނަ އަހަރު މިޖަމިއްޔާއިން އާންމު ކޮށްފައިވާ 

އާންމު ދިރިއުޅުމާއި ކޮރަޕްޝަން، ރައްޔިތުންގެ ތަޖުރިބާ ސާރވޭއާ އެއްގޮތް ހޯދުންތަކެކެވެ.

%77 ރައްޔިތުންނަށް ގައުމުގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ” ސިޔާސީ” ކަންކަމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހަމަނުޖެހުމާއި، ކޮރަޕްޝަނާއި ޕާރޓީ 

ނިޒާމް ހިމެނެއެވެ.  ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރަސީ ހިނގާ ގޮތާމެދު ދެބައިކުޅަ އެއްބައި ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ނުޖެހެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، ރައްޔިތުން 

ސިޔާސީ ލީޑަރުން މިނަނީ ވަރަށް ދަށްކޮށެވެ. 

ޑިމޮކްރަޓިކް ހަމަތައް )ވެލްޔޫސް( އަދި އިޖްތިމާޢީ ތަރުތީބ

ސޯޝަލް އޯޑަރ ނުވަތަ އިޖްތިމާޢީ ތަރުތީބު ރައްޔިތުންނަށް ކަމަކުނުދެއެވެ. މިގޮތުން 84% ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތުގައި، ބާރުތައް އެއްވެ 

ޖަމާވެފައިވަނީ މަދު ބައެއްގެ މުށުތެރޭގައެވެ. މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަންވާނީ މަޝްވަރާ ކޮށްގެން ކަމަށް 90% ރައްޔިތުން ގަބޫލުކުރި 

ކަމުގައިވިޔަސް، ކޮންމެ ތިނަކުން އެކަކު ދެކެނީ އިޖްތިމާޢީ ބޭއިންސާފުގެ ރައްދަކަށް ބައެއް ފަހަރު ތަޅާފޮޅުމާއި ހަމަނުޖެހުން ކޮންމެހެން 

ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ަތމްީސީލ މުަޢްއަސާސަތުކގެ ިއުތބާުރ ފުްނަވޅުަގނޑްެއަގއި. ިޑޮމކްެރީސ ަހުރަދާނ ުކުރަމްށ
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ދެ ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަމަށް ގިނަ ދިވެހިން ތާޢީދެއް ނުކުރެއެވެ. ގިނަ ފަރާތްތަކުން ދެކެނީ ފިރިހެނުންނަކީ އަންހެނުންނަށްވުރެ ގާބިލު 

ލީޑަރުންކަމުގައެވެ. ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އަނެއްކަމަކީ، މި ގޮތަށް ވިސްނާ އަންހެނުންގެ ނިސްބަތް ފިރިހެނުންނަށްވުރެ ބޮޑު ކަމެވެ. 

އުންމީދު އެބައޮތްތަ؟

ޖަވާބުދާރީ  އޮފިޝަލުން  ދައުލަތުގެ  އަދި  ޖެހޭ.  އަޅަން  ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހާއްސަ  ހޯދުމަށް  އިތުބާރު   ރައްޔިތުންގެ  “މުއައްސަސާތަކުން 

ކުރުވުމަށް އިސްނަގަން ޖެހޭ،” ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރު އައިމަން ރަޝީދު 

ވިދާޅުވިއެވެ. “މުއައްސަސާތަކާމެދު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރަކީ އެމުއައްސަސާތަކުގައި ފަސާދައާއި ކޮރަޕްޝަން އަށަގަނެފައިވާ 

ނޑެއް،” އައިމަން ވިދާޅުވިއެވެ. މިންވަރު ދައްކުވައިދޭ މުހިއްމު މިންގަ

މިދިރާސާއަކީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ބެހޭގޮތުން ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވުނު އެންމެ ފުރަތަމަ “ސިސްޓެމަޓިކް” ދިރާސާއެވެ. ޖުމްލަކޮށް މުޅި 

މެދުވެރިކޮށެވެ.  އެއް  “ރެންޑަމް ސާމްޕަލް”  ރައްޔިތުންގެ  ވަރަކަށް  ކުރެވިފައިވަނީ 1،000   މިދިރާސާ  ބަސްބުނާ  ދިވެހިރާއްޖެއާމެދު 

މިދިރާސާގެ މާޖިން އޮފް އެރާރ އަކީ 3%-/+ އެވެ. މިދިރާސާގައި ކުރެވިފައިވާ ސުވާލުތަކަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހާލަތު ދެނެގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ 

އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތަކުރާރުކޮށް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ސުވާލުތަކެކެވެ.

---ނިމުނީ----

ޓްރާންސްޕޭރަންސީ މޯލްޑިވްސްގެ އެޑްވޮކަސީ އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންސް މެނޭޖަރ އައިމަން ރަޝީދާއި ގުޅުއްވާ )+9607908967(
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