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  ކޮމިޝަން އަށާއި، އިލެކްޝަންސް
  : ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް

  ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް 2007އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 
 AR12/2008: ރިޕޯޓް ނަންބަރު

  
  
 
 

  

ގެދަށުން ކުރެވުނު ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސް އޮޑިޓްގައި ފާހަގަކުރެވުނު  )2007/4(މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓްޤާނޫނު 
ތައް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންއަށް ހުށަހަޅައި، އަޅަންހުށަހަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅު ކަންތައްތަކާއި އެކަންތައްތަކާމެދުޑު ނމައިގަ
 އަމާޒްކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު މިއޮޑިޓް. ގެނައުމެވެ މިކަންކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ސަމާލުކަމަށްއަދި 

ގެ ހަރަކާތްތަކުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް، އޭގެކުރީގެ އަހަރުތަކުގެ އެންމެ މުހިއްމު ވަނަ އަހަރު 2007ގޮތެއްގައި 
  . ވަނަ އަހަރުގެ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތްތަކަށްވެސް ބަލާލާފައިވާނެއެވެ 2008މަސައްކަތްތަކަށާއި، އަދި 

 www.audit.gov.mvމިއޮފީހުގެ ވެބްސައިޓް  އަދި ،ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅައި މާލިއްޔަތުމިރިޕޯޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 
  .ގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ

 
 

ވޯޓް ދިނުމުގެ އުމުރު ހަމަވާމީހުންގެ އިންތިޚާބީ  އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގެތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިންތިޚާބުތަކުގައި
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުން  ،ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންތައްތައް ހިންގުމާއި ،ރަޖިސްޓްރީ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމާއި

އެވޯޓް ނެގުމުގެ މަސައްކަތް  އާންމު ރައްޔިތުންގެ ވޯޓެއް ނަގަން ޖެހިއްޖެ ހިނދެއްގައި ،އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހިންގުމާއި
ސިޔާސީ  ،އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ޤަވާއިދުތައް ހަދައި ހިންގުމުގެ އިތުރުން އިލެކްޝަންސްގެ ޤާނޫނު ހިންގުމާއި ،ހިންގުމާއި

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ރަޖިސްޓްރާއެއްގެ ދައުރު އަދާކުރުން  ޕާޓީތައް ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅާ ޤާނޫނުތަކާއި ޤަވާއިދުތައް ހިންގުމާއި
 .މެނެއެވެހި

ނޫނު ހިންގަންފެށުނު ޤާދުވަހު  2008އޮގަސްޓް  7އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ޙަޔާތުގައި އެންމެ ފާހަގަ ކުރެވެނީ 
އިލެކްޝަންސް  ގޮތުގައި ހަމަޖެހިއްސަސާއެއްގެ އަމިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މު ކޮމިޝަން ސްލެކްޝަންއިއަސާސީގެ ދަށުން 

އެއީ އޭގެ ކުރިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ދަށުން ހިނގާ . ދިޔަކަމެވެ ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުވެސް ފާސްވެގެން
މިއައި ބަދަލާއި، ލިބުނު މިނިވަންކަމާއެކު ހިންގުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި، ހިސާބު . މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތުމަށްފަހުއެވެ

ނާކުރުމުގެ ދާއިރާ ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް އަންނަން ފަށާފައިވާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ދާއިރާއިންނާއި އަދި ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް ހަރުދަ
  . ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

  

  ފުތަޢާރަ  .1
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  ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން) ދަފްތަރު(އިންތިޚާބީ ރަޖިސްޓަރ   )2.1

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކާމިޔާބުކަމާއިއެކު ރާވައި ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ މުހިއްމު މަސައްކަތަކީ 
އިންތިޚާބުތަކުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޢުމުރުހަމަވާ މީހުންގެ އިންތިޚާބީ ރަޖިސްޓަރ ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުން ކަމުގައި ފާހަގަ 

ހުރީ ވިސްނުންއިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ  އެންމެފަހުން ބޭއްވިގެން ދިޔަ އިންތިޚާބުތަކުންމިދެންނެވީ މިހެން  .ކުރެވެއެވެ
ނޫން މަސްޢޫލިއްޔަތެއްއެފަދަ ރަޖިސްޓަރއެއް ނުވަތަ ދަފްތަރެއް ތައްޔާރުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ 

ކަތަކީ އެހެން މުއައްސަސާތަކުން ތައްޔާރު ކުރައްވާ މިފަދަ ކަމަށާއި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަރގެ މައިގަނޑު މަސައް
އަދި މިފަދަ ދަފްތަރެއް . ދަފްތަރުތައް ބޭނުން ކުރައްވައިގެން އެއާ އެއްގޮތަށް އިންތިޚާބުތައް ހިންގުން ކަމުގައި ދޭހަވާތީއެވެ

ދަތިތަކެއްގެ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ހުރި އެއްވެސް މުއައްސަސާއަކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ނެތް ކަމުންނާއި، އެފަދަ ދަފްތަރެއް 
އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ދިނުމުގެ ޢުމުރު ހަމަވާ މީހުންގެ ފުރިހަމަ އަދި ޞައްޙަ ދަފްތަރެއް އެއާއެކު އަދި . ސަބަބުންނެވެ

ކޮށް ތައްޔާރުކޮށް ބަލަހައްޓަވައިގެން އެއާ އެއްގޮތަށް އިންތިޚާބުތައް ބޭއްވިގެންނޫނީ ކޮމިޝަންގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާ
ޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު މަވެ ސައްޙަވާނީ ވޯދަފްތަރު ފުރިހަ. ފުރިހަމަޔަކަށް ޖަވާބުދާރީ ވެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭތީއެވެ

ބޭނުން މީހަކަށް ބޭނުން ހިނދެއްގައި އެއަށް ބަދަލު  ،ލިބިފައިވާ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ނަންތައް އޭގައި ހިމެނި
އޭގައި ހިމެނެންޖެހޭ ހުރިހާ ނަމެއް ހިމެނިފައިވުމާއި، ކަމުގައިވާތީއާއި އޮވެގެން ކުރެވިފައި  ރައްކާތެރިނުގެނެވޭގޮތަށް 

 ވެފައިނެތުމާއި، އަދިމާއި، އެއްވެސް ނަމެއް ތަކުރާރުހިމެނިފައި ނުވުހިމެނިފައި އޮވެގެން ނުވާނެ އެއްވެސް ނަމެއް އޭގައި 
  .  ހިމެނި ފުރިހަމަވެފައި އޮތުމުންނެވެދަފްތަރުގައި އާބާދީއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ޞައްޙަކަމާއިއެކު 

  :ވީމާ އަޅުއްވަން ހުށައަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް

ނުވަތަ ރަޖިސްޓްރީއެއް އިންތިޚާބީ ދަފްތަރެއް  ން ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ހޯއްދަވައިގެންކަމާބެހޭ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކު. ހ
  ނިންމެވުން، ކުރައްވައި  ޤާއިމު ރުދަފްތަ ކޮމިޝަނުގައި މި، ވައިިތައްޔާރުކުރައްއަވަހަށް 

  ކޮންމެ އިންތިޚާބެއްގެ ކުރިން އޭގެ ސައްޙަކަމާއިއެކު މިދަފްތަރު ފުރިހަމަކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު   .ށ
  ކުރެއްވުން، އަދި 

ބޭނުންހާ ކޮންމެ މީހަކަށް  ދަފްތަރު ކޮމްޕިއުޓަރު ބޭނުންކޮށްގެން ބަލަހައްޓަވައި، ކޮންމެ ކުރައްވާމިގޮތުން ތައްޔާރު  .ނ
އުނިއިތުރު ކުރެވޭ ހުރިހާ ދަފްތަރަށް ، މާޔަތްކުރައްވައިޙިބަދަލުނުކުރެވޭ ގޮތަށް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ގޮތަކަށް 

 ،ރައްކާތެރި ކުރައްވައި ލިސްޓްކުރެވިގެންނޫން ގޮތަކަށް އުނިއިތުރު ނުގެނެވޭގޮތަށްގަޅަށް އެގޭނޭގޮތަށް ނމަޢުލޫމާތު ރަ

މިފަދަ އުނިއިތުރުތައް ގެނެވެނީ ޞައްޙަ މަޢުލޫމާތު ލިބިގެން އޭގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންކަން ބަލާ ކަށަވަރުކުރެވޭނެ 
  .ހަމަޖެއްސެވުން، މިއެވެނިޒާމެއް ރާއްވަވައި  ހަރުދަނާ

  

  

  

  ޑު ކަންތައްތައްނމައިގަ ވުނުމިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެ .2
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  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދެއްވާ އެހީ  )2.2

ސިޔާސީ ޕާޓީވަނީ  12ވަނަ އަހަރު ސިޔާސީ ޕާޓީ ހަދަން ހުއްދަކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި  2005
ގައި ތިރީގައިވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެހީގެ ގޮތުގައި  2009، 2008، 2007، 2006އަދި . އުފެދިފައެވެ

ގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެއްވާފައިވާ ޕާޓީތަކާ،  2008 ޑިސެމްބަރ 25މިގޮތުން . ފައިސާވެސް ދެއްވާފައިވެއެވެ
  .ގައި އެވަނީއެވެ 1ތާވަލު  އެއްދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ ޚުލާސާ

ާގެ ނިޔަލަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި ދޫކުރެވިފައިވާ ފައިސ 2008ޑިސެމްބަރ  25:  1ތާވަލު 
    

  ބަޖެޓުން ދޫކުރެވުނު ފައިސާ  

  ނަން ޕާޓީގެ  #
އުފެދުނު 
  ތާރީޚު

  ޖުމްލަ  2009  2008  2007  2006

  10,111,736  2,245,624  2,487,724 2,917,100  2,461,288  26/06/2005  ކްރެޓިކް ޕާޓީ މޮގެ ޑިރައްޔިތުންދިވެހި  1

  15,418,818  3,300,307  3,668,558  4,768,321  3,681,632  21/07/2005  ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ  2

  5,424,291  1,019,104  1,272,731  1,621,649  1,510,807  18/08/2005  ޕާޓީދާލަތު އަ  3

  5,248,808  1,057,300  1,403,800  1,479,680  1,308,028  12/12/2005  ކްރެޓިކް ޕާޓީމޮއިސްލާމިކް ޑި  4

  3,452,050  794,895  1,112,421  1,544,734    25/12/2006  ކްރެޓިކް ޕާޓީމޮދިވެހިރައްޔިތުންގެ ސޯޝަލް ޑި  5

  1,764,097  717,582  1,046,515      26/12/2007  ޕީޕަލްސް ޕާޓީ  6

  1,700,352  703,684  996,668      26/12/2007  ޝަނަލް ކޮންގްރެސްމޯލްޑިވިއަން ނެ  7

  1,312,996  566,545  746,451      02/12/2007  ސޯޝަލް ލިބަރަލް ޕާޓީ  8

  1,209,442  1,209,442        03/08/2008  ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ  9

  765,166  765,166        03/08/2008  ޕީޕަލްސް އެލަޔަންސް  10

11  
ދިވެހިރާއްޖެއިން ފަގީރުކަން ނައްތާލުމަށް

  703,684  703,684        04/09/2008  * މަސައްކަތްކުރާ ޕާޓީ

  740,407  740,407        04/09/2008  ޤައުމީ އިއްތިހާދު  12

  8,961,755 12,331,484  12,734,868  13,823,740 47,851,847 

  

  ނެތީމާ އަދި ފައިސާ ދޫނުކުރެވޭއަންގަވާފައި އެކައުންޓެއް  ބޭންކް *

 60%ލަ ފައިސާގެ ޕާޓީއަށް ދޫކުރަން ކަނޑައަޅާ ޖުމުމިފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ، ބަޖެޓުން ކޮންމެ އަހަރަކު ހުރިހާ ސިޔާސީ 
ހަމައަށް އެއްވަރަށް  40%ލަ މެމްބަރުންގެ ނިސްބަތުން ބަހައި، ބާކީ އޮތް ގެ ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ޖުމުޕާޓީތަކު

  .ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ހުރިހާ ޕާޓީތަކުގެ މެދުގައި ބަހައިގެންނެވެ

މެމްބަރުންގެ ލިސްޓް ޕާޓީތަކުން ހުށަހެޅި ނަމަވެސް،  ދޫކުރުމަށްޓަކައި މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު ބަލާ ސާފުކުރުމަށްޓަކައި %60
މިފަދަ . މިޝަނުންނެވެކޮ ނީކަނޑައަޅާ ނިންމައަހަރަކުވެސް  ކޮންމެހިމެނޭ މެމްބަރުންގެ ޢަދަދު ޕާޓީއެއްގައި  ކޮންމެ

ފަދަ އެކަން ބަލާ ކަށަވަރު ކުރެވޭނެ ގޮތެއްވެސް ނެތް އަދި އެގެންނެތް ގޮތަކަށް،  ކަންކިހިނެއްނިންމަނީ ނިންމުމެއް 
އެހެން މީހުންނަށް ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅުއްވި ގެ އޮގަސްޓާ ހަމައަށް  2008މިހެން މިދެންނެވީ . ގޮތަކަށެވެސިއްރުވެރި 

މައްޗަށް ބިނާ ކުރައްވައިގެން ކަމުގައިވާތީ އާއި،  މިލިސްޓުގެ ކަމުންނާއި، ފައިސާ ދޫކުރެއްވީވަންހަނާ ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓެއްެ
ކުވާކުރައްވާފައިވާ މެދު ސުވާލު އުފައްދައި ޝަޙަކަމާޞައްފުރިހަމަކަމާއި އަދި އެލިސްޓަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުން އޭގެ 

   .ލިސްޓަކަށްވާތީއެވެ
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ޕާޓީތަކާ މަޝްވަރާކުރެވިގެން މިލިސްޓު ޞައްޙަ ކުރުމަށް އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކޮމިޝަން މުސްތަޤިއްލުވަންދެން އަދި 
ގޮތަކަށް ފާޅުގައި ވަރަށް ޚުދުމުޚުތާރު  ފެނިވަޑައިގެންނެވިއްވެސް ފުރުޞަތެއް ނުދެއްވައި، ކޮމިޝަނަށް ނުކުރައްވައި، އެކަމަށް އެ

   .މިދަފްތަރުގެ ކަންތައް ބަލަހައްޓަވާފައިވާތީއެވެގޮތަކަށް 

ގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސެާގ އެހީ ދޫކޮށްފައިވަނީ  2008އަދި ، 2007، 2006، 2005ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން، 
ތުގައި ޕާޓީތަކުގައި ތިއްބެވި ޞައްޙަ ޤަޤީނަމަވެސް ހަކަމަށް ބަލައިގެން ޕާޓީތަކުގައި ތިބި މެމްބަރުންގެ ނިޞްބަތުން  60%އޭގެ 

މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން  ސައްޙަނޫން މެމްބަރުންގެއަދި . ނޫންކަން ދޭހަވެއެވެ ނެއްމެމްބަރުންގެ ނިޞްބަތުން
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީތަކަށްވެސް  ބައެއްސިޔާސީ ޕާޓީއެއްކަމަށް ބަލައިގަންނަންވެސް ދަތި ، އިސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށާ އުފައްދާފައިވާ

ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ލަތުގެ ފައިސާ ކޮމިޝަނުން އުއެހެންކަމުން މިއީ ކަނޑައެޅިގެން ދަ. ފައިސާގެ އެހީދެއްވައިގެންނެވެ
އޮޑިޓްގެ ބެލުމުންނާއި ކޮމިޝަންގެ ލިޔުންތަކުން،  ނެތިޝަނުގައި މިކޮއްޙަ ލިސްޓެއް ސަމެމްބަރުންގެ  އެއީ. ކުރެއްވުމެވެ

  . މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ދުައލަތުގެ ފައިސާ ބައްސަވާފައިވާތީއެވެދޮގު  ވާޕާޓީތަކުން ހުށަހަޅާފައިވާ މެމްބަރުންގެ ލިސްޓްގައި

އެފައިސާ އިން ކުރެވޭނީ  ރަނީ ކޮން ކަމެއްތޯ އާއިކުދުފައިސާ ދޫކުރައްވާފައިވަނީ އެފައިސާއިން ހާޞިލްކުރަން ގަސް މީގެ އިތުރުން
ޚަރަދުތަކެއްކަންވެސް ބަޔާންކުރުމެއްނެތި، އަދި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރެވުނީ އެފައިސާ ދޫކުރެވުނު ކަންކަމަށްތޯވެސް ކޮންކޮން 

  .ޖައްސަވައިކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެބެލޭނެ ފަަދަ ގޮތެއް ހަމަނު

  : ހުށަހަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވަންވީމާ، 

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ނުވަތަ ނޫންތޯ ދައުލަތުން ފައިސާގެ އެހީދިނުން ކުރިއަށް ގެންދަވާނެތޯ ކޮންމެ އަހަރަކު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް . ހ
ކުރިމަގުގައި ، ރުދަނާ އުޞޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތް ކުރައްވައިގެންއެކަންކުރާ ހަ އުމުތަކުގައިވެސްޤަވިސްނާ ބަހުސްކުރެވި އެހެން 

މިފަދަ އެހީއެއް ދައުލަތުން ނުދެއްވިައފިނަމަ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ހޯދަންޖެހޭނީ އަދި . ފައިސާ ދޫކުރެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ
ރައްޔިތުންގެ  ،ޒާމެދު ވިސްނުމަށްފަހުބުން ފޯރާނެ ނުފޫއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި ވިޔަފާރިވެރިން އަތުން ކަމުންނާއި އޭގެ ސަބަ

  . ދޫކުރުމަށްވެސް ދަންނަވަމެވެފައިސާ ޤާނޫނު އެކުލަވާލައްވައިގެން އޭގެ ދަށުން  ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ،މަޖިލީހުގެ ބަހާއެކުގައި

ދަދަށް ޢައީ މެމްބަރުންގެ މި. ދޫކުރައްވާ ފައިސާ ބަހާނެ މިންގަނޑެއް ކަނޑައެޅުއްވުންސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން . ށ
އަދި  .ތޯ ބަލައި ކަށަވަރު ކުރެވެންޖެހޭނެކަމުގައި ދަންނަވަމެވެމެމްބަރުންގެ ޢަދަދު ޞައްޙަބަލައިގެން ކަމަށްވާނަމަ، 

ރާއްޖޭގައި ޑިމޮކްރެޓިކް އިންސްޓިޓިއުޝަންތައް  ޙަރަކާތްތެރިވާސާިޔސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ޙަޤީޤަތުގައިވެސް 
 .ލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރެއްވުން ރަނގަޅު ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކޮށްލަމެވެއުހަރުދަނާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާ ބަޔަަކަށް ނޫނީ ދަ

  . އެއީ އެފައިސާއިން އާންމުކޮށް އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ފައިދާއާއި މަންފާ ނުކުރާނެތީއެެވ

ތެރޭގައި ޑިމޮކްރަސީއާއި ޑިމޮކްރެޓިކް މީގެ .ވޭނެ ކަންތައްތައް ބަޔާންކުރެއްވުންދައުލަތުން ދޫކުރައްވާ ފައިސާ ހޭދަކުރެ .ނ
ޚަރަދު އިދާރީ ކަންކަމަށް ، ުމަށާއިރައްޔިތުން ހޭލުންތެރި ކުރުވ، ކުރުމަށާއިޤީތަރައް ޒާމާއި މުއައްސަސާ ހަރުދަނާކޮށްނި

އެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަންކަމަށް ފައިސާ ޚަރަދު ބަހާ ފައިސާ" ގަންނަން"ވޯޓު އްގައި ލެޙާއެއްވެސް  އަދި، ކުރުމަށާއި
  ނުކުރެވޭގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުން، 

ހޯއްދަވާފައިވާ  އުލަތުގެ ބަޖެޓުންދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވައިގެން ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވައިގެން ދަޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ   .ރ
މެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު  ޕާޓީތަކާއި އެޕާޓީގެ މަސްއޫލުވެރިންނާއިއަދި އެކަންކުރި . އަތުލެއްވުންއެޕާޓީތަކުން ފައިސާ 
ނޭންޝަލް ފްރޯޑްއެއް ތެރެއިން ހިމެނޭ ފައިވީ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހެޅުމަކީ މަކަރާ ހީލަތުގެ މިހެންމިދެންނެ .އެޅުއްވުން

  . ވައި ަޚރަދު ކުރައްވާފައިވާތީއެވެކަމުންނާއި މިކަމުގެ ތެރެއިން ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޯއްދަ

ތީ މިކަން ހިންގެވި ބަޔަކާމެދު ފިޔަވަޅުއެޅުން، ކޮމިޝަނުން ގަސްދުގައި މިފަދަ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރައްވާފައިވާ  .ބ
   .މިހެންމިދެންނެވީ މިކަމުގައި ދައުލަތުގެ ފައިސާ ހޭދަކުރައްވާފައިވާތީއެވެ
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  ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން ދޮގު މައުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވާ  2.3)

މެމްބަރުން ހަމަކުރުމަށްޓަކައި ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު މަޢުލޫމާތު  3000ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ހަމަކުރަންޖެހޭ 
ރަނގަޅަށް އި އޮޑިޓްގެ މަސައްކަތުން ނާކޮމިޝަނުގެ ލިޔުންތަކުންބައެއް ފަރާތްތަކުން ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަން 

އާންމު ރައްޔިތުންގެ އެޕާޓީތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ފާހަގަވެފައިވަނީ ކޮށްފައިވާކަމަށް އެންމެ ބޮޑަށް  މިކަން. ވެދޭހަވެއެ
   .އެނގުމަކާއިނުލައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން ކަމުގައެވެއެމީހުންގެ  އެތައް ބައެއްގެ ނަންތައް

ދޮގު މަޢުލޫމާތު ގަސްދުގައި ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައިގެން، ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކޮށް އޭގެ މައްޗަށް  މިގޮތަށް ލިޔެކިޔުން އޮޅުވާލައި،
ލަތުގެ ފައިސާ ލިބިގަނެ ހޭދަކުރުމަކީ މަކަރާއި ހީލަތާއި އޮޅުވާލުން އޭގައި އެކުލެވޭ ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑް އުބިނާކޮށް ދަ

  .ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

ގެ ނަން އެމީހުންނަށް އެގުމަކާނުލައި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ކަމުގައި ޕާޓީތަކުން ހިމެނުމުގެ މީސްމީހުން ކިމީގެ އިތުރުން، އެ
ވެސް ފުރުޞަތު ގެއްލި ކުންކުރިމަތިލާ ބައެއް ވަޒީފާތައެމީހުން ، ހުތުރުވެމީސްމީހުންގެ ނަން  ކުށެއްނެތްސަބަބުން އެފަދަ 

  .ފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  : ހުށަހަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް ވީމާ، އަޅުއްވަން

  ،ކަނޑައެޅިގެން ދޮގު މަޢުލޫމާތު ހުށަހަޅުއްވައިގެން މެމްބަރުން ހަމަކޮށްގެން އުފައްދަވާފައިވާ ޕާޓީތައް އުވާލެއްވުން. ހ

ޕާޓީ ރަޖިސްޓްރީކުރަން ވަކި ޢަދަދަކަށް މެމްބަރުން ބޭނުންވާއިރު އެޢަދަދަށް މެމްބަރުން މިހެންމިދެންނެވީ 
 ޕާޓީތަކެއް ވަރަށް ބޮޑު އޮޅުވާލުމެއްގެ ތެރެއިން، ގޮތަކަށްކުޑަ ންކަމިފަދަ ޒިންމާދާރު ރުމަށްޓަކައިހަމަކު

  . ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާތީއެވެ ގެންލަތުގެ ފައިސާ ހޯއްދަވައިއުމަކަރުވެރިކަމެއްގެ ތެރެއިން ދައުފައްދާފައިވުމާއި، ހީލަތާ 

 ގެ މެމްބަރުން ކަމުގައިތަކުޕާޓީއެކިއެކި ގުމާއި، ރުހުމާއި، އެއްބަސްވުންނެތި އެމީސްމީހުން ނއެއަމިއްލަ ފަރުދުންތަކެއްގެ . ށ
ބައެއްގެ ހައްޤުތަކެއް ނިގުޅައިގެން، އެމީހުންނަށް ލިބެން އޮތް އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުމުގެ ސަބަބުން، އެޕާޓީތަކުން

ލުވެރިންނާމެދު ޤާނޫނީ އޫޕާޓީތަކުގެ މަސް އެ ޓީތަކާއިޕާއެ ، ނަގާލެވިފަައިވާތީވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަދަ ފުރުޞަތު 
  . ންފިޔަވަޅު އެޅުއްވު
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  ކޮމިޝަންގެ އޮނިގަނޑު އިސްލާޙު ކުރެއްވުން  )2.4

ގެ މިމުވައްޒިފުން. ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ މުވައްޒަފުން އެބަތިއްބެވި 40، ކޮމިޝަނަރުންނާއި 5ކޮމިޝަންގައި މިވަގުތު 
ތެރޭގައިވެސް ގިނައީ އިސް މުވައްޒިފުންކަމާއި، މީގެތެރޭގައި ވަރަށް ގިނައިން ހުރީ މިފަދަ މުއައްސަސާއެއް ހިންގުމަށް 

އެހެންކަމުން މިފަދަ މުއައްސަސާއެއް . ބޭނުންވާ ގޮތަށް ރޭވި ހަމަޖެހިފައިވާ މަޤާމުތަކެއްނޫން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ
  . ގައި ދަތިއަރައި، ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދުވެސް ބޮޑެވެގެންދާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެހަލުވިކަމާއިއެކު ހިންގުމު

  : ވީމާ، އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް

މުން، މިފަދަ ދުވަސްވަރަށް ބޭނުންވާ ކަކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތުގެ ވަރަށް ބޮޑުބައެއް ކުރައްވަން ޖެހެނީ ފޯވަހިތަކަކަށް   .ހ
ވަޞީލަތްތައް ހޯއްދަވައިގެން ފަރުޖެއްސެވޭ ގޮތަށް ކޮމިޝަންގެ އޮނިގަނޑާއި، ވަޒީފާތަކާއި، މުވައްޒިފުންގެ ޢަދަދާއި 
މަސައްކަތްތައް ރާވައި އިސްލާޙުކުރެއްވުމަށް ދަންނަވައި، މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން މިހާރު ފައްޓަވާފައިވާ 

  .މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރަމެވެ

ޢަދަދު ގިނަކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭތީ ރާއްޖޭގެ ނިސްބަތުން، އަދި  ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެހަމަޖެހިފައިވާ މިވަގުތު . ށ
  އަދި، ޢަދަދު އިސްލާޙުކުރެއްވުން ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތަށް 

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ކަމުގައިވިޔަސް، މިއީ މުސްތަޤިއްލު ހޮއްވަވާފައިވާނީ އެކިއެކި ން މެމްބަރު ކޮމިޝަންއަށްމިވަގުތު   .ނ
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި ބައިވެރިނުވާ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ނުފޫޒުން އެއްކިބާވެފައިވާ މީހުން ، މުއައްސަސާއެއްކަމުން

  .ވުން، މިއެވެގޮތުގައި ކުރިމަގުގައި ހަމަޖެއްސެ މެމްބަރުން
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  ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވައިގެން ހިންގެވުންޚަރަދުތައް މިހާރަށްވުރެން    2.5)

އަތޮޅުތަކުގައި ދަތުރު ފަތުރުގެ ޚަރަދު ބޮޑުކަމާއިއެކު، ރާއްޖޭގައި އާންމު އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަކީ ވަރަށް ޚަރަދު ބޮޑު ޙަރަކާތެއް 
ކަނޑައެޅުމަށް  ނިޒާމު ވެރިކަމުގެދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮންނަން ފެންނަ ގައި ބޭއްވުނު  2007މިގޮތުން، . ކަމުގައި ދޭހަވެއެވެ

ގެ ރިޔާސީ  2008ރުފިޔާ ކޮމިޝަނުގެ ބަޖެޓުން ހިނގާފައިވާކަމާއި، އަދި  މިލިޔަން 24.2ބޭއްވުނު އިންތިހާބަށް 
މިއީ ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ . ޚަރަދު ހިނގާފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ މިލިޔަން ރުފިޔާގެ 66އިންތިޚާބުގެ ދެ ބުރަށް 

. ވަރަށް ބޮޑު ޚަރަދެއް ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ ކަށްރުފިޔާކަމާއި ރާއްޖެފަދަ ކުޑަ ޤައުމަ 220ގާތްގަނޑަކަށް  ބޮލަކަށް
ކޮމިޝަނުން  ކުރެއްވުމަށްރަދުކުޑަނަ އަހަރަށް ދެއްވާފައިވާ ބަޖެޓު ބޭނުން ކުރެއްވުމުގައި ޚަވަ 2008ނަމަވެސް 

ދެއްވާފައިވާ  ދައުލަތުންމިގޮތުން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ދެބުރަށް . ރެވެއެވެމަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކު
  .ބަޖެޓުން ވަރަށް ގިނަ ޢަދަދަކަށް ފައިސާ ހޭދަކުރައްވަން ނުޖެހި އެފައިސާ ސަލާމަތްކުރެވިފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަކުރެވެއެވެ

  : ވީމާ، އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް

ދުރާލާ ) ކެއުން، ދަތުރުފަތުރު، މުވާސަލާތް، ފަދަ ކަންކަން(ގުޅިގެން ހިނގާ މައިގަނޑު ޚަރަދުތައް އިންތިޚާބާ   .ހ
ޕްލޭންކޮށް، ހުޅުވާލެވި ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތަކަށް މިޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތްތައް ހޮއްވަވައިގެން ހަރުދަނާ ބަޖެޓަކާ 

  އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތައް ގެންދެވުން، އަދި

މިފަދަ ޚަރަދުތައް  ތީގައި ކޮމިޝަންގެ އިސްވެރިންނަށް ވަރަށް އަގު ބޮޑު މޯބައިލް ތަކެއް ބައްލަވައިގެންފައިވާ 2007  .ށ
އަދި މޯބައިލް ފޯނަކީ މިހާރު ކޮންމެ . ހުޅުވާލައްވާފައި ނުބާއްވަވައި ކޮންޓްރޯލް ކުރައްވައިގެން ގެންދެވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

ބައްލަވައި ނުގަނެ ހަމަޖެއްސޭނެ ކޮމިޝަނުން އެއްވެސް މުވައްޒިފަކަށް މޯބައިލް ފޯނު  މީހަކު ގެންގުޅޭ އެއްޗެއްކަމުން،
  .ގަޅުކަމުގައި ދަންނަވަމެވެނގޮތަކަށް ބެއްލެވުން ރަ
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  އިންތިޚާބާ ބެހޭ ޝަކުވާތަކާއިމެދު ވަގުތުން އިސްލާޙީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުން   2.6)

ކޮމިޝަނުން ހިންގަވާފައިވާ އިންތިޚާބާ ބެހޭ ކަންކަމާއި، އަދި ޕާޓީތަކާއި ބެހޭ ކަންތަކުގައި ވަރަށް ގިނަ ހުށަހެޅުންތައް އެކި 
އެހެން ނަމަވެސް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމާ ބެހޭގޮތުން ހެދިފައިވާ . ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ

ގަނޑުތަކަށް ޖަވާބުދާރީވެ ވަޑައިގަތުން ބައެއް ފަހަރު ނެތްކަމާއި، ބައެއް މައްސަލަތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ޤަވާއިދުގައިވާ މިން
  . ދިގުދެމިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވުނެވެ

  : ވީމާ، އެޅުމަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހީ ފިޔަވަޅުތައް

ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ދާރީވެ ވަޑައިގެން، ޖަވާބުދެއްވައި، މިފަދަ ހުށަހެޅުއްވުންތަކަށް ވީވަރަކުން ވަގުތުން ޖަވާބު  .ހ
އެއީ މިކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި . ގެ މަސައްކަތްތައް ރޭއްވެވުމަށް ދަންނަވަމެވެވަގުތުން ފިޔަވަޅު އެޅޭގޮތަށް ކޮމިޝަން

ކޮށް އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުމާއި ޝަކުވާ ބަލައިގަތުމާބެހޭ ގޮތުން މެނުއަލް ތައްޔާރު
  .ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތްތަކެއް ފަށާފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

މިހެން މިކަން ރާއްވަވައިފިނަމަ، ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާމެދު ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ބޮޑުވެ، ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތް 
ދުކޮށްގެން ހިންގާ ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތާމެދު ހިތްހަމަޖެހި ރައްޔިތުން ބަލައިގަނެ، އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަ
  . އެފައިސާގެ އަގު ވަޒަން ކުރެވޭވަރު ބޮޑުވާނެކަމަށް ފެނެއެވެ
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ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުކުރައްވާ، ކޮމިޝަނުން އެއަށް އަހުލުވެރި އަދި އެއަށް ޒިންމާނަންގަވާ ވޯޓް ދިނުމުގެ ހައްޤު  .1
ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ދަފްތަރަށް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލައްވައި، އޭގެ ފުރިހަމަކަމާއި ޞައްޙަކަން ރައްކާތެރި ކުރެވޭ ގޮތަށް 

ތައް އަދާ ކުރަން މިހިނދުން މިހިނދަށް ކޮންމެހެން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމެއްކަމުގައި ބެލެހެއްޓެވުމަކީ ކޮމިޝަނުގެ ވާޖިބު
ވަނަ އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށްވެސް  2009އެހެންކަމުން . ފާހަގަކުރަމެވެ

   .އްކަތް އަވަހަށް ނިންމެވުމަށް ދަންނަވަމެވެދަންނަވާ، މިހާރު ފަށާފައިވާ މިމަސަމިދަފްތަރު ތައްޔާރުކުރެއްވުމަށް 

ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހަރަކާތް ކުރިމަގުގައި ބައްޓަންކުރަން ގަސްދުކުރެވޭ ގޮތުގެ މައްޗަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި  .2
ދޭނެގޮތް  ވިސްނާ ބަހުސްކުރެވިގެން، އެއާ ގުޅުވައިގެން ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ

 .ރާއްވަވައި، މިހާރު އޮތް މިންގަނޑު އިސްލާޙު ކުރެއްވުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ

ލަތުގެ ފައިސާ ނަންގަވައިގެން އުޅުއްވައިގެން ޕާޓީތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރައްވާ އަދި ދަހުށަހަ ދޮގު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޝަނަށް .3
ފަރާތްތަކުން، އެފައިސާ އަނބުރާ ހޯއްދަވައި، އަދި ކުރިމަގުގައިވެސް އެފަދަ އެއްވެސް އެފައިސާ ބޭނުން ކުރައްވާފައިވާ 

އަދި އެޕާޓީތައް އުވާލައްވައި އެޕާޓީތަކުގެ . ލަތުގެ އެއްވެސް ފައިސާ ނުދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެއުފަރާތަކަށް ދަ
ންމިދެންނެވީ އެފަދަ ފަރާތްތަކުން މިހެ. މަސްޢޫލުވެރިންނާމެދު ޤާނޫނީ ފިޔަވަޅު އެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ

އެކަންކަން ހިންގަވާފައިއެވަނީ ފައިނޭންޝަލް ފްރޯޑްކަމުން މިފަދަ ކަންކަމާއިމެދު އަޅާނުލައި ލުއިލުއިކޮށް ބާއްވައިގެން 
 .ދަގޫ ވާނެކަމަށްޓަކައެވެނތަކުރާރުވިޔަނުދީ ހުއްޓުވައި ރާއްޖޭގައި ޖަވާބުދާރީވުން އިތުރު ކުރަން އު

ސިޔާސީ ޕާޓީއަކާބެހޭ މަސައްކަތްތައް އެ އިން ޤާނޫނު ވަރަށް އަވަހަށް އެކުލަވާލައްވައި ކޮމިޝަން ޕާޓީތަކާބެހޭސިޔާސީ  .4
 . ޤާނޫނުގެ ދަށުން ހިންގެވުން ވަރަށް މުހިއްމު ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ
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