
 

 


2008


 


 


  - 












27

AR - 9 - 2008

      

csIfoa egclwrenej rwTiDoa
www.audit.gov.mv
info@audit.gov.mv
Tel no: 332 3939
Fax no: 331 6430

c
ފިހުރިސްތު

 .1ތަޢާރަފު 2........................................................................................
 .2މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް 3...................................................
 .3ނިންމުން5.........................................................................................

1

މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށާއި،
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓް:
މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ  2007ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ އޮޑިޓް ރިޕޯޓް
ރިޕޯޓް ނަންބަރުAR9/2008 :

ފ
 .1ތަޢާރަ ު

މިރިޕޯޓްގެ ބޭނުމަކީ އޮޑިޓް ޤާނޫނު ) (4/2007ގެ ދަށުން ކުރެވުނު މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ދައުލަތުގެ
ބަޖެޓުން  2007ވަނަ އަހަރަށް ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ އަހަރީ އޮޑިޓް އިން ފާހަގަ ކުރެވުނު ކަންތައްތައް މޯލްޑިވިއަން

ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށާއި ،އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅައި ،ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަމާލުކަމަށް ގެނައުމެވެ.

މި ފުރުޞަތުގައި ޕާޓީގެ ބޭފުޅުންގެ ފަރާތްޕުޅުން މި އޮޑިޓްގައި ލިބުނު އެހީތެރިކަމަށްޓަކައި ވަރަށްބޮޑަށް ޝުކުރު

ދަންނަވަމެވެ.

މި ރިޕޯޓް އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި  2007ވަނަ އަހަރުގެ މައްޗަށް ނަމަވެސް 2008 ،ވަނަ އަހަރަށް

ދެއްވާފައިވާ ފައިސާ 18 ،އޯގަސްޓް  2008އާ ހަމައަށް ޚަރަދުކުރެވުނުގޮތުގެ މައްޗަށްވެސް ބަލާލެވިފައިވާނެއެވެ .މިއޮޑިޓްގެ
މަޤްޞަދަކީ މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދެއްވާފައިވާ ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ގޮތް

ބެލުމެވެ.

މިއޮޑިޓްގައި ބެލިފައިވާނީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ޚަރަދުވެފައިވާ ގޮތަށެވެ.

ޕާޓީއަށް މިނޫން ގޮތްގޮތުން ފައިސާއެއް ލިބިފައިވާނަމަ އެފައިސާ ޚަރަދުވެފައިވާ ގޮތް މިއޮޑިޓްގައި ބަލާފައި ނުވާ ކަމުގައި

ފާހަގަ ކުރަމެވެ.
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 .2މިއޮޑިޓްގައި ފާހަގަ ކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް

މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި  2006ވަނަ
އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުމަހު ރަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ ޕާޓީއެކެވެ .މިޕާޓީ ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  2007ވަނަ އަހަރާއި

 2008ވަނަ އަހަރަށް ދެއްވާފައިވާ ފައިސާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ގޮތާއި މެދު ތިރީގައި މިދަންނަވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ކަންތައްތައް

ފާހަގަ ކުރެވިފައިވެއެވެ.

 .1މެންބަރުންގެ ލިސްޓުގެ ޞައްޙަ ކަމާމެދު ސުވާލު އުފެދޭ  :ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ
މެމްބަރުންނަކީ ޙަޤީޤަތުގައި އެފަރާތްތަކުގެ އެދުމުގެ މަތިން ޕާޓީގެ ފަރާތުން ޕާޓީގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ޞައްޙަ މެމްބަރުން ކަމުގައި ބެލެވޭނެ ޖާގައެއް ނެތެވެ .މިހެން

މިދެންނެވީ-:

ހ .ޕާޓީ އުފެއްދުމަށް ފުރަތަމަ ހުށަހެޅުއްވި  3574ނަމުގެ ތެރެއިންވެސް  961މީހުން އެހެން ޕާޓީ ތަކުގައި

ހިމެނޭކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން އިން މިޕާޓީއަށް ފޮނުވާފައިވާ ލިޔުންތަކުން އެގޭތީ އާއި 419 ،މީހުންގެ

ނަން އެއްފަހަރަށްވުރެން ގިނަ ފަހަރު ތަކުރާރުކޮށްފައިހުރުމާއި ،އަދި އެމީހާގެ އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު ނޫން
އެހެން އައިޑީ ކާޑް ނަންބަރު ޖަހާފައި ފޮނުވުމުގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ  2395މެމްބަރުންގެ ނަން ސައްޙަ

ނޫންކަމަށް ބަލައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ނުކޮށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިވާތީ އާއި ،އަދި
ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރި ފަހުން މަރުވެފައިވާ އެތައް ބައެއްގެ ނަމާއި ޢުމުރުހަމަނުވާ ކުޑަކުދިންގެ ނަންތައް

މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާތީ އެނަންތައްވެސް ފަހުން ކޮމިޝަނުން އުނިކޮށްފައިވާކަން އިލެކްޝަންސްގެ

ލިޔުންތަކުން އެނގޭތީއާއި،

ށ .މެމްބަރުންގެ ޞައްޙަކަން ބެލުމަށްޓަކައި މެމްބަރުންގެ ލިސްޓުން ހޮވާލެވުނު ބައެއް ފަރާތްތަކަށް ޕާޓީގެ

މެމްބަރުންތޯ ކަށަވަރު ކުރުމަށް މިއޮފީހުން ސިޓީ ފޮނުވައިގެން ބެލިބެލުމުން އެ މެންބަރުންނަކީވެސް އެމީހުންގެ
އިޒުނަނެތި ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ބައެއްކަން ލިޔުމުން އެގިފައިވާކަމުން ،އެމީހުންގެ ނަން

ހިމަނައިގެން ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވުނު  3000ނަމަކީ ޞައްޙަ ނަން ތަކެއްކަމުގައި ސުވާލު އުފެދޭތީއާއި ،އަދި
ނ .ބައެއް މީހުންގެ ނަންތައް ޕާޓީގެ ލިސްޓުގައި އިޒުނަ ނެތި ހިމަނާފައިވާކަން އެފަރާތްތަކަށް އެގިގެން އެކަމާ
ނުރުހުންފާޅުކޮށް ޕާޓީއަށް ސިޓީ ފޮނުވާފައި ވުމާއި ،އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ސައްޙަ މެމްބަރުން
ނޫންކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ ފަރާތްތަކުގެ ނަންތައް ޕާޓީގެ ލިސްޓުން އުނިކޮށް އެކަން ޕާޓީއަށް މިހާރުވެސް
އަންގަވަމުން ގެންދަވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭތީއެވެ.

 .2ޕާޓީ ހިންގަމުން ދަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހިންގަންވާގޮތަށް ކަމަކަށް ނުބެލެވޭ  :މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓި
ހިންގަމުން ގެންދަވަނީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހިންގަންވާ ގޮތަށް ކަމުގައި ނުބެލެވެއެވެ .މިހެން މިދެންނެވީ ޕާޓީގެ އޮފީސް

ހިންގަވަމުން ގެންދަވަނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ ގޭގެ ސިޓިންރޫމް ހިމެނޭ ބައިގައި ކަމުންނާއި ،އެއްވެސް އެގްރީމެންޓެއްނެތި

3

 2007ވަނަ އަހަރަށް ކުލީގެ ގޮތުގައި  75,000ރުފިޔާ ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށާއި ،އަދި އިތުރު  105,000ރުފިޔާ
 2008ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ލިބުމުން ޕާޓީއިން ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ގޮތުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް

ފޮނުއްވާފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓުގައި ހިމަނާފައި އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ .މިގޮތަށް ކަންތައް އޮތުމުގެ ސަބަބުން ގޭގައި
ޢާއްމުކޮށް މީހުން ދިރިއުޅޭބަޔާއި އޮފީސްބައި ގުޅިފައިވުމާއި ،ޢާންމު ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް އޮފީސް ހިންގާ

ބައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ގޭގެ ޚަރަދުތަކާއި ޕާޓީ އޮފީހުގެ ޚަރަދުތައް ވަކިކުރަން އުދަގޫ ވެފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

 .3އެހެން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ނުލިބޭ  :ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ޕާޓީއަށް ދެއްވާ ފައިސާ ފިޔަވައި މިނޫންއެހެން އެއްވެސް
ޢާމްދަނީއެއް ޕާޓީ އަށް މެމްބަރުންގެ ޗަންދާގެ ގޮތުގައިވެސް ނުވަތަ އެހީގެ ގޮތުގައިވެސް ލިބިފައިވާކަން ޕާޓީގެ
އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގެން ނެތްކަމަށާއި ،ޕާޓީގެ އިދާރީ ކަންކަމުގައި މުސާރަވެރިންގެ ގޮތުގައި ގާތް ތިމާގެ

މީހުން ގެންގުޅެފައިވާ ކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
 .4ސިޔާސީ ޕާޓީއަކަށް އެކަށޭނަ ސިޔާސީ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައެއް ނުވޭ  :ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  2007ވަނަ އަހަރު
ދެއްވި ފައިސާ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބޭއްވުން ފިޔަވައި ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގާފައިވާ އެއްވެސް
ޙަރަކާތްތަކެއް ހިންގާފައިވާކަން ޕާޓީގެ އެއްވެސް ލިޔެކިޔުމަކުން އެނގޭކަށް ނެތެވެ.

 .5ޚަރަދުތަކާ ގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް ފެންނާކަށް ނެތް  :ޕާޓީއަށް  2007ވަނަ އަހަރު ލިބުނު ފައިސާ އާއި ކޮށްފައިވާ
ޚަރަދު ،އަދި ޕާޓީގެ ދަރަނި ހިމަނައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓްގެ ޞައްޙަކަން ބެލޭނެ

ބިލުތަކާއި ލިޔެކިއުންތައް އެއްގޮތަކަށްވެސް ލިބެންނެތުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ސްޓޭޓްމަންޓަކީ
ޙަޤީގަތުގައި ޕާޓީން ކޮށްފައިވާ ޚަރަދުކަމުގައި ބެލެވެން ނެތްކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
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މޯލްޑިވިއަން ސޯޝަލް ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަކީ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރެވިފައިވާ ޕާޓީ އެއް ނަމަވެސް
އެޕާޓީ ސިޔާސީ ޕާޓީވަންތަކަމެއް ނެތްކަމަށާއި ،އެޕާޓީގެ އިދާރީ އަދި ސިޔާސީ ކަންތައްތައް ހިންގާފައިވަނީ ހަޤީޤަތުގައި
ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ހަރަކާތްތައް ހިންގާ ގޮތަށް ނޫން ކަމުގައި ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.

މިހެން މިދެންނެވީ ޕާޓީގެ އޮފީސް ހިންގަވާފައިވަނީ ޕާޓީގެ ލީޑަރުގެ އަމިއްލަ ގޭގެ ސިޓިންގ ރޫމްގައި ކަމުންނާއި،

މުވައްޒަފުންނަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާއިލާގެ މީހުންނާއި ގާތްތިމާގެ މީހުން ކަމުންނާއި ،ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ސިޔާސީ
ހަރަކާތްތަކާއި ،އިދާރީ އަދި ލިޔެކިޔުން ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރެވިފައި ނެތްކަމުންނާއި 2008 ،ވަނަ
އަހަރު ބައެއް މީހުންނަށް ދެވިފައިވާ މަހު މުސާރަ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ޚަރަދެއްގެ ތަފްޞީލާއި އެއާގުޅޭ ލިޔެކިޔުންތައް

ލިބެން ނެތްކަމުންނާއި ،ދައުލަތުން ދޫކުރި ފައިސާ ފިޔަވައި އެހެން އެއްވެސް ފަރާތަކުން އެއްވެސް އާމްދަނީއެއް ހޯދިފައި

ނެތްކަމުންނެވެ .އަދި ޕާޓީ ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ހުށަހެޅި ނަންތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީގެ މެމްބަރުން ނޫން މީހުން ހިމަނައި
އޮޅުވާލުންތައް

އެކުލެވިފައިވާތީ

ކުރެވިފައިވާތީއެވެ.

އާއި

ޕާޓީއެއްގެ

ގޮތުގައި

ރަޖިސްޓަރީ

ކުރިފަހުންވެސް މިފަދަ

އޮޅުންތައް

ފާހަގަ

އެހެންކަމުން މިޕާޓީ ހިންގެވުމަށް  2007ވަނަ އަހަރު  1,544,734ރުފިޔާ ،އަދި  2008ވަނަ އަހަރު 1,112,421

ރުފިޔާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވުން އެކަށީގެންނުވާ ކަމަށާއި ،މިފައިސާ އަނބުރާ ދައުލަތަށް

ދައްކަވަންޖެހޭނެ ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.
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